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 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 

 

 

 . [ٕٚ٘: ]سورة البقرة {ٰر ىميم مم خم حم جم}
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 إلى نور الوحي تكحاج
 اإلنسان يتيه يف ظلمات متعددة.. 

 وأعظمها ظلمة العقل، وظلمة القلب..  
 : حين ال يدري ه )العقل( في الظلماتفيتي

منننل النننن؟ي مللقننننه؟ ودلننننا ا مللنننم؟ ولن أيننننل ادللننننن؟ ومننننا ال  نننام النننن؟ي يلننننل  ال نننناس 
 ويسعدهم؟ 

فيقننيف يف ظلمننض ال ننيم يحهه م  ههن أ ههوار الههوحي  الظلمههات حههينويتيههه )القلههب( فههي 
  والشعور بال عف , واحلاجض لن قوة حتفظ وت لر. ,والكآبض, وظلمض القلم واخلوف

 لـــــن , ومومـــــا حممـــــوا مـــــن ا  شـــــا ات وا  اعـــــات, البشـــــر مومـــــا كوءـــــوا مـــــن   ـــــا  وعلـــــمو 
 بنور الوحي.إال إ ا اس ضا وا , اػبروج من ظلمات العمل والملبي مكنوا من 

  : حين تشرق على عقلك الوحيفأنوار 
ك شـــــف كع ـــــم   والسنننننكي ض,  إىل نـــــور اليمـــــن,  إهنـــــا زبرجـــــا مـــــن ظلمـــــة الشـــــا واغبـــــ ة 

 . والميام بعبادءو وحده, واإليبان بو, كال وىي معر ة اهلل, الوجودلذة يف 
  :بصر أجوبة األسئلة المحيرةتو 
, الذي  لق السموات واألرض, والليـل والنوـار, والشـم  فتعلم : أن خالقك اهلل-

 والممر , وكنزل من السما  ما   أ رج بو من الثمرات رزقا لنا.
   خلقك ليمتحنك!  ربك نوتعلم : أ -

 ىل ءعبده وحده؟
 كو ءعبد غ ه من بشر, كو صباد , كو ىوى , كو شيطان ..

 حياة ! الموتوتعلم : أن بعد -

 تكون نعيما دلل أطاعه , وجحيما دلل علاه. 

, والطينننننني واخلبينننننن , الباطــــــلو اغبــــــق  مــــــن ال مييــــــز بــــــن يــــــ مكن عملــــــا؛ بنووووووور الوووووووحيو 
 وال افيف وال ار.
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 :على قلبك الوحيوحين تشرق أنوار 
  إهنا زبرجو من ظلمة الضيق والملق واػبوف, إىل نور االنشراح واالطمئنان واألمن.

 
 نا ذة

  اد قليب كن يط 
جب  بن مطعم من سادات قريش وعمالئوم , ومل ي مكن من اػبروج من ظلمات الشرك إال 

 {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}بعد كن اس ضا  عملو بنور قولو ءعاىل 
 [. ٖ٘]سورة الطور:

قدم على ال يب صلى اهلل عليه وسلم بعد وقعض بدر يف فداء األسارى, وكان ل   اك  قدف
مسعت ال يب صلى اهلل عليه وسلم يقرأ يف ادلغرب بالطور, فلما بلغ ه؟ه يقول : ,  مشركا

اآليض: }أم مللقوا مل غن شيء أم هم اخلالقون. أم مللقوا السموات واألرض بل ال يوق ون. 
 (ٔ) .ك أم هم ادلسيطرون{ كاد قليب يطنأم ع دهم ملزائل رب

 

                                     

لشيخ األلباين: ( قال إٖٛس ل ابل ماجه كتاب لقامض اللالة والس ض فيها, باب القراءة يف صالة ادلغرب, ح) (ٔ)
 صحي .
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  رحمة اهلل بخلقه
  أرســـــل ؽبـــــم رســـــالً ىبرجـــــون مـــــن كطـــــاعوم مـــــن ال لمـــــات إىل ,لمـــــو َ  اهلل رحـــــم لمـــــد

 .النور بإ ن رهبم

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ: }يمول ءعاىل

 .[ٖٙ{ ]سورة ال حل: مك ىبيب نب

 . {مب زب رب}: بنور تستضيء فحين ۞

كن اهلل  ءضـــــــط لـــــــا الطريـــــــق  ـــــــ علموار الـــــــوحي ألن كنـــــــ ؛(سوووووووعي ا  ) سوووووووتحيى كنوووووووإف
كن اهلل وحـــــده ىـــــو اؼبســـــ  ق , واحمليـــــي اؼبميـــــ  ,المـــــوي المـــــادر ,وحـــــده ىـــــو اػبـــــالق الـــــرازق

  ..واالنمياد, والطاعة, للعبادة واػبضوع
 . إال باهلل ا ال ي علق قلب

 . مصد بالعبادة إال وجو اهللءوال 
 . طلب الرزق إال من اهللء وال 

 . ولنصر إال منوال العون وا
 . س مد ن ام حياءو إال من شرعوءوال 

 .و ق شريعة الرضبن اوءس  حياء, مطمئنا باإليبان ا يصبح قلب

 . {ىبيب نب}: بنور تستضيئ وحين ۞

 . (كريما  ) (،ا  ر  ح  ) احيتس كنإف
ـــــــــوحي  ـــــــــوار ال ـــــــــنألن كن ـــــــــ ءب ـــــــــوكن مـــــــــا ســـــــــوى اهلل ال ـــــــــادة ,  إن وال  ال يســـــــــ  ق العب

ـــــا ا بتعلينننننم القلنننننوب والغاينننننات واآلمنننننال علينننننه؛ اخل نننننون, وأننننننه لننننني  جنننننديرً   ـــــل مـــــا   كن ل
  .., ؿب اج م , عاجز ,ضعيف سوى اهلل

 ــــــال ؛ واآلصــــــار مــــــن الميــــــود واألغــــــالل؛ وإرادءــــــا, اوعملــــــ, اوحينئــــــذ ي  ــــــرر قلبــــــ



 

 ٘ 

كو  وال ءســـــــــــ عبدك, كو قصـــــــــــر قـــــــــــر وال ينصـــــــــــرف قلبـــــــــــا إىل, ضـــــــــــع غب ـــــــــــر كو شـــــــــــ رزب
 . كو ن ام ىبالف شرع اهلل, ةرا  وال ء العب با , كو غاية شووةءس ذلا 

 . هلل وحده كوءعبد كوانمياد اوإمبا يكون  ضوع

 رب}أنوار ءـــــــــــدرك  ضـــــــــــل اهلل عليـــــــــــا ورضب ـــــــــــو حيـــــــــــ  مـــــــــــن عليـــــــــــا بـــــــــــ وهبـــــــــــذا

 .{.مك ىبيب نب مب زب

هب ـــــة اغبيـــــاة وســـــعة الصــــــدر إىل  ضـــــنا اغبيـــــاة وضــــــيق الصـــــدر ,مـــــن  اءنملـــــوالـــــ  
  . العزة والكرامة بكسا  من

 ىن نن من زن رن مم ام يل: }يمول اهلل سب انو
 هئ مئ حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين

 [. ٕٕٔ{ ]سورة األنعام: هب مب خب حب جب
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 إشراقة
 من ظلمة الشرك إىل نور ال وحيد

 ريس و ر شامون  من كشور رجال االق صاد يف العامل وقصة إسالمو  ان  بداي وا 
ا إال يف المرآن الكرمي,  وجد عندما بدك يشا يف قصة )ال ثلي (, ال  مل هبد ؽبا ءفس ًا ممنعً 

ضال و يف اإلسالم, و وم ماىي و وع م و, ووجد ما  ان يب   عنو بشأن عملية ال ثلي  
رسول من عند اهلل, وكنو بشٌر, وكن  -عليو السالم-حينما قرك يف المرآن الكرمي كن اؼبسيح 

 ىناك إؽبًا واحًدا  مط ىو اؼبس  ق للعبادة والطاعة.
س و ر شامون  يعرف الكث  عن اإلسالم من  الل قرا ءو للمرآن بعد  لا بدك  ري

الكرمي اؼب جم باإلقبليزية, وكيًضا قرا ة بعض الك ب اؼب صبة عن اإلسالم, حي   ان يعمل 
باؼبملكة العربية السعودية  أءاح لو  لا  رصة اال  الط باؼبسلمن من ـب لف اعبنسيات, 

 وي  دث عن  لا قائاًل:
  الطـــــــي باؼبســـــــلمن مـــــــن ـب لـــــــف اعبنســـــــيات واؼبناقشـــــــات الـــــــ  دارت لمـــــــد  ـــــــان ال

معوـــــــم ك ـــــــٌر  بـــــــ  يف معـــــــر   باإلســـــــالم, بعـــــــد كن وجـــــــدُت نفســـــــي مـــــــد وًعا إىل الرغبـــــــة يف 
 (ٔ)ال عرف على  لسفة الدين اإلسالمي

 
 
 

 

                                     

 . ٖٕٓع ما  كسلموا , راغب السرجاين , ص ( ٔ)
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  أنوار أركان اإلسالم

 . السعادة والفالح د لوي  مق ؼبن  إسالمنا بنا  ع يم صبيل
  يــــــو,  إنــــــو دا ــــــل ال ؿبالــــــة يف كبنيــــــة ك ــــــرى مل ىــــــان الــــــد ول عــــــن كعــــــرض مــــــكّمــــــا 

يف اآل ـــــرة كلـــــوان و , , وحـــــ ةوقلـــــق ,وشـــــما  ,ةظلمـــــاألوجـــــاع الملبيـــــة, واؼبنّسصـــــات النفســـــية؛ 
  .من العذاب كشد وكبمى

 : يموم على طبسة كر ان –اإلسالم –وىذا البنا  الع يم 
 . شوادة كن ال إلو إال اهلل وكن ؿبمد رسول اهلل (ٔ)
 . الصالة وإقام (ٕ)
 . وإي ا  الز اة (ٖ)
 . وحج البي  (ٗ)
 . وصوم رمضان (٘)
ـــــن عمـــــر رضـــــى اهلل ءعـــــاىل عنومـــــا  ي اإلسوووووالم ن وووووب  ":  قـــــال رســـــول اهلل :قـــــال ,عـــــن اب

وإقووووووووام  ،شووووووووالاإة أن   إلووووووووا إ  اهلل وأن  حموووووووو ا رسووووووووول اهلل :علووووووووى خموووووووو 
 .(ٔ)"وصوم ر ضان ،والحج ،وإيتاء الزكاة ،الصالة

 

 

 

 

                                     

  (. ٛالبخاري   اب اإليبان, باب اإليبان, ح) رواه( ٔ)
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 إشراقة 

  م دوجالس آرشرإسال

بدكت قص و مع اإلسالم عندما  ان يلمي ؿباضرات حول علم النف  يف اعبامعة, و ان 
ىناك بعض الطالب اؼبسلمن, و انوا ال ي  د ون اإلقبليزية جيًدا؛ فبا اضطره لل لوس معوم 
بعد احملاضرات, ومن  الل ءلا اللما ات ك   يف نفسو حب الفضول واالس طالع ؼبعر ة 

كما عن النمطة اؼبومة ال   ان  سبًبا   يد عن مع مداهتم ومبادئوم, وقد كُع ب  ث ًا هبم.اؼبز 
 يف إسالمو,  ي  دث عنوا قائالً:

"ونمطة مومة ك رى ىي كن حبثي لنيل إجازة الد  وراه  ان عن ال بية وبنا  األمم, ومن ىنا 
والسياسي, و ذلا البنا  الروحي.  عر ُ  ما رب اج إليو األمم لبنائوا االج ماعي واالق صادي

وا  شفُ  كن كر ان اإلسالم األساسية ءمدِّم كساًسا ع يًما, وقاعدة قيِّمة إلعادة بنا  األمة 
اج ماعيًّا واق صاديًّا وُروحيًّا؛ ولذلا  إ ا سأل ين: ؼبا ا اع نم  اإلسالم؟ سأقول لا: ألنَّ 

نو األساسية قاعدًة لل كم هتدي  الًّ من اإلسالم ىو دين  ريد من نوعو, ءشكِّل  يو كر ا
 (ٔ)الضم , و ذلا حياة اؼب منن بو على حدٍّ سوا ".

                                     

 .ٕٔٓع ما  كسلموا , راغب السرجاين , ص   (ٔ)
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 الركن األول

 شالاإة أن   إلا إ  اهلل وأن  حم ا  رسول اهلل

 . شالاإة أن   إلا إ  اهلل: أو   

 . د إال اهلل وحده"بَ عْ يُـ  "ال كحد يس  ق كنْ :  عناهاو 
 جزئن: وىذه الشوادة مكونة من 

 األول: ال إلو. 
 الثاين: إال اهلل. و 

  اعبز  األول: وىو ال إلو: 
 :اءـُْثِمر يف قلب

ـــــــد مـــــــن دون اهللاإنكـــــــار  ۞ ـــــــود تحنننننننرر ؛ فتػبضـــــــوع عبميـــــــع مـــــــا يعب ـــــــع المي مـــــــن صبي
ــــــن عبــــــادة غــــــ  اهلل, اعباىليــــــة , وغننننننن واألضــــــرحة, والمبــــــور, واألشــــــ ار, مــــــن األح ــــــار وِم

 . ائد الفاسدة لك مل اآلذلض الباطلض, والعق
ــــــ  زبــــــالف شــــــرع اهلل:   ــــــرر مــــــن اػبضــــــوعءو   مــــــن اػبضــــــوع و, لألن مــــــة البشــــــرية ال
 : صبحنوحينئذ , واػبرا ات, واألوىام, انوالكوّ , رة للس

  ..""حرا  كريما  
ــــــو ــــــد جــــــاىلي يكبّــــــ مــــــ   ــــــلَّ " حطّ إال اهلل ألن "ال إل  انفســــــويســــــ ق , ال عملــــــقي

 . وحده إال اهللس ذّل ألحد ء شاـبًا حرّاً  ريباً, ال صبح  , وإرادءا
 . لس  الواحد الموار اين ركسربوال 
 . ضع إال لطاعة العزيز اعببارزبوال 
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 اعبز  الثاين: من شوادة ال إلو إال اهلل ىو قولنا "إال اهلل". 
 : بكتثمر في قل

 . امو ال اإيباناً وؿببة و ضوعاً لرب
 . م علق باهلل.. املب 
 . ءطلب من اهلل.. احاجاءو 

 . من وحي اهلل هس مدء.. ون ام اغبياة
 : صبحءوحينئذ 
 "سعي ا " 
 . باإليبان قد ام أل األن قلب
 . سارت و ق شريعة الرضبن اوحياء

 إْ  يمول:  وَصَدَق الصادق اؼبصدوق
اهلل وحووو أ وأنوووا   ووون عبووو  ذكووور  نالوووافقووو   عوووم  عوووم اإليموووان  الووونثالثوووة  ووون فعل"

 (ٔ).   إلا إ  اهلل"
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 (, وص  و األلباين. ٕٛ٘ٔك رجو ابو داود ) (ٔ)



 

 ٔٔ 

 
 .شالاإة أن  حم ا  رسول اهلل: ثانيا  

ــــاده كنِ عــــز وجــــل مــــن رضبــــة اهلل  ــــ بعب ــــار ِم و وىــــم رســــل ,لمــــو ك ضــــلوم وكءمــــاىمن  َ ا  
 : كال وىي,  ي يموموا دبومة ع يمة  وكنبياؤه؛

 كو ,ســــــوا   انــــــ  عبوديــــــة لألصــــــنام, العبوديــــــة لســــــ  اهللإ ــــــراج النــــــاس مــــــن ظلمــــــات 
ـــــــــات ـــــــــّذات والرغب ـــــــــور , شنننننننننءام األحيننننننننناء مننننننننن هم واألمنننننننننواتأو لأل, للشـــــــــووات واؼبل إىل ن

 . , وءسليم األمر إليو سب انوحدهاإلقبال عليو و و  ,العبودية هلل
 .  اهلل اهلل إىل البشر ؿبمد بن عبد وو ان آ ر رسول كرسل

ـــــــــدعوة إىل اهلل واج وـــــــــد  دَّ  َ ـــــــــ ـــــــــم يبـــــــــ؛ يف ال إال ومشـــــــــ  اإلســـــــــالم قـــــــــد     ل
 ؛ون حيــــاة الســــعادة واغبريــــة والكرامــــةوبيــــكصــــبح النــــاس , حنننن  علــــى جزيــــرة العــــربســــطع  

 . العبودية لس  اهللربق ا ربرروا من ؼبّ 
حــــــــش بلســــــــ  مشــــــــارق  مث واصــــــــل كصــــــــ اب رســــــــولنا الكــــــــرام نشــــــــر كنــــــــوار اإلســــــــالم

  ..مر إىل قيام الساعة بإ ن اهللسوس , األرض ومسارهبا
جنننناء لرسننننتم قائنننند الفننننرس دلننننا سنننن له مننننا  -رضنننني اهلل ع ننننه - ربعــــي بــــن عــــامروقــــد قــــال 

هههه، اهلل ابتعثنهههها لنخهههه ج  ههههن  ههههاد  ههههن عةهههها ة العةهههها  إلهههه  عةهههها ة اهلل": فقننننال؟ بكننننم ن و  
ههه ههه ،يق الهههد يا إلههه   هههعتهاض  فأر هههلنا بدينهههه إلههه   ؛ن جهههور اا يهههان إلههه  عهههدل ا  ههه مو  

و هههن أبههه   اتلنههها  أبهههدا ، ل ذلهههب  ةلنههها  نهههه ورجعنههها عنههههة هههفمهههن     ؛خلقهههه لنهههدعوهم إليهههه
 .(ٔ)"فضي إل   وعو  اهللحت     

 : اهلل بأن ؿبمداً بن عبد ارو م الواجب على صبيع البشر كن ي
 . , كرسلو إىل عباده؛ ليبّلسوم رساالت ربورسول اهلل -

 وي ءب على ىذا الواجب واجبات ك رى, كنبوما:
 .  يما ك روُيَسلِّموا إليو قوه دِّ صَ يُ  كنْ  -

                                     

 م.  ٜٛٛٔ, ىـ / ٛٓٗٔ, دار إحيا  ال اث العريب, ٔط/(, ٚٗ/ٚالبداية والنواية, إظباعيل بن عمر بن  ث , )(ٔ)



 

 ٕٔ 

 . مرك عوه  يمايكن يطو  -
 . نبوا ما هنى عنو وزجر وكن هب -

 

 

 اقةإشر 

 ال وحيد يثمر الكرامة والعزة

د ل اػبليفة ىشام الكعبة ,  إ ا ىو بسامل بن عبد اهلل بن عمر ,  مال : سلين حاجة . 
قال : إين كس  يي من اهلل كن كسأل يف بي و غ ه .  لما  رجا قال : اآلن  سلين حاجة , 

حوائج الدنيا . قال :  مال لو سامل : من حوائج الدنيا كم من حوائج اآل رة ؟  مال : من 
(ٔ)واهلل ما سأل  الدنيا من يبلكوا ,  كيف كسأؽبا من ال يبلكوا . 

                                     

 . ٙٙٗ/ٗ, الذىيب,  س  كعالم النبال  (ٔ)



 

 ٖٔ 

   الركن الثاني 

      الصوووووالة

 : حكم الصالة ۞

 ىي ني زيمي ري}: اهلل ءعاىل,  ما قال الصالة  ريضة على  ل م من

 . [ٖٓٔ: { ]سورة ال ساءهئ مئ خئ حئ جئ يي

 : حن بعثو إىل اليمنقال لو  النيب رضي اهلل عنو, كن عا  بن جبل وعن م
 .(ٔ)"فأعلمالم أن اهلل افترض عليالم خم  صلوات في كل يوم وليلة" 

 : (2)حكم تارك الصالة  ۞
 . ل الص ابةانة وكقو بداللة المرآن والس   ا رءارك الصالة  

 نن من زن رن مم ام}:  مول اهلل ءعاىل: كما المرآن
 . [ٔٔ: { ]سورة التوبضيي ٰىري ين ىن
 . ك الصالة  لي  ك اً لنا يف الدينومن ءر 

 : وأ ا السنة
 : قال مسلم عن جابر رضي اهلل عنو كن رسول اهلل   مد روى

 . (ٖ)"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصالة إن  " 
 
 

                                     

 (. ٜٔص يح مسلم   اب اإليبان, باب الدعا  إىل الشوادءن وشرائع اإلسالم, ح) (ٔ)
 ب صرف.  ٖ٘ٔ مو العبادات ابن عثيمن  (ٕ)
 (. ٕٛكفر على من ءرك الصالة, ح)ص يح مسلم   اب اإليبان, باب بيان إطالق اسم ال (ٖ)



 

 ٔٗ 

 : وأ ا أقوال الصحابة
ـــــن شـــــميق قـــــال   عـــــن ـــــد اهلل ب  ووووون    يووووورون شووووويئا    كوووووان أصوووووحاب  حمووووو "عب

 . (ٔ)"ر الصالةاألعمال تركا كفر غي
 

 نا ذة
 ان إبراىيم بن ميمون يعمل صائًسا,  كان إ ا ر ع اؼبطرقة  سمع الندا ؛ وضعوا ومل 

 .يردىا
 قال سعيد بن اؼبسيب : ما  اء ين ال كب ة األوىل منذ طبسن سنة .

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                     

( قال الشيخ األلباين: ٕٕٕٙ, باب ما جا  يف ءرك الصالة, ح)ملسو هيلع هللا ىلص( سنن ال مذي   اب اإليبان عن رسول اهلل ٔ)
 ص يح. 



 

 ٔ٘ 

 :فوائ  المحافظة على الصالة ۞
ى الفــــــرد واف مــــــع بفوائــــــد احملا  ــــــة علــــــى الصــــــلوات اػبمــــــ  مــــــع اعبماعــــــة ءعــــــود علــــــ

 . واج ماعية, لميةو ُ , نفسية

 الفوائ  النفسية : 
ـــــــات ـــــــات وملوي ـــــــاة دبـــــــا  يوـــــــا مـــــــن مادي ُتِلنننننننْيي الننننننن ف  يف فطر نننننننا وصنننننننفائها,  ,اغبي

 والقسوة.. فتكسوها بكساء الغفلض, وتغشاها بثياب القسوة والغل ض
ــــوإىل  العاقــــلاإلنســــان يوــــرع وحينئــــذ  ــــة مــــا علــــق بملب ــــةمــــ عــــالج وإزال , وقســــوة, ن غفل

 , وحنة واضطراب..وضيق, وقلق
ومومــــــا  ــــــّ ش اإلنســــــان, ويبّــــــم وجوــــــو  ات اليمــــــن و ات الشــــــمال,  إنــــــو لــــــن هبــــــد 

 دواً  ألوجاعو, وشفاً  ألسمامو. كقبع ِمن الصالة
ـــــــاَلت, ولـــــــي  ِمـــــــن كنـــــــواع  الصـــــــالة إنّ  مف ـــــــاح كنـــــــواع الســـــــعادات, وكصـــــــل صبيـــــــع الصِّ

ـــــن صـــــلة العبـــــد   ,ضـــــرع إليـــــو وي, ويـــــجاين بربـــــو ومـــــواله؛  ِمـــــن  الؽبـــــاالصـــــلة كع ـــــم وكىـــــم ِم
 . , ويسكن إليوموويع ّ , ويدعوه

لــــــــذا  ــــــــان ؛ "والطمأنينووووووووة"السووووووووكينة وىــــــــذا مــــــــن شــــــــأنو كن يضــــــــفي علــــــــى الــــــــنف  
 .(ٔ)"أرحنا بالصالة !يا بالل" :يمول لبالل الرسول 

 .(ٕ)"ة عيني في الصالةر  ت قو  ل  ع  وج  ": ويمول 

 الفوائ  الخلقية : 
إ ا اب عدت عن الف شا  , ف معات واأل راد إىل كعلى درجات اػبلق الر يعءصل ا

:  ما قال اهلل سب انو ,كهنا ءنوى عن الف شا  واؼبنكر الصالةومن  صائص  .واؼبنكر

                                     

(. ءعليق شعيب ٖٖٕٚٔ, ح)ٖٗٙ/٘, ملسو هيلع هللا ىلصمسند اإلمام كضبد بن حنبل: كحادي  رجال من كص اب النيب  (ٔ)
 يف إسناده. على سامل بن كيب اعبعد األرن وط: رجالو  مات لكن ا  لف 

 ( قال الشيخ األلباين: ص يح. ٜٖٓٗسنن النسائي   اب عشرة النسا , باب حب النسا , ح ) (ٕ)



 

 ٔٙ 

: { ]سورة الع كبوت مض خض حض جض مص خص}
ٗ٘] . 

 وءلــــــا وربِّــــــو. العبــــــدصــــــلة بــــــن ا كهنــــــ, ووجــــــو  ــــــون الصــــــالة ءنوــــــى عــــــن الف شــــــا  واؼبنكــــــر
ــــــــ, وضــــــــم ه, ل قلــــــــب اإلنســــــــانعــــــــذبالصــــــــلة  و نفســــــــو  ــــــــ  ــــــــإ ا حدّ ؛ اً دائــــــــم اؼبراقبــــــــة هللحّي

 . قلبو اغبي وبول بينو وبن  لا نّ إ , بالف شا  واؼبنكر

 الفوائ  ا جتماعية : 
يمــــــف , الصــــــالة مــــــع اعبماعــــــة ذبمــــــع ك ــــــراد اف مــــــع طبــــــ  مــــــرات يف مكــــــان واحــــــد

, ي علـــــــى الضـــــــعيفويعطـــــــف المـــــــو , وي  ـــــــدث اعباىـــــــل مـــــــع العـــــــامل, الفمـــــــ  غـــــــوار الســـــــين
 . وي عاون اعبميع على الر وال موى, والسين على الفم 

 . "المحبة واجتماع الكلمة": اراً ع يمة من كنبواشبوحينئذ ينشأ يف اف مع 
 . بة بن اؼب منن سبب لد ول اعبنةاحملو 

أو   ،و  ت  نووووووا حتوووووى تحوووووابوا ،  تووووو خلون التنوووووة حتوووووى ت  نووووووا": يمـــــول الرســـــول 
 .(ٔ)"أفشوا السالم بينكم ؟!أإلكم على شيء إذا فعلتموأ تحاببتم

ســــــينعم باالســــــ مرار  اف مــــــع  ــــــإن بــــــن النــــــاس, واحملبــــــة واج مــــــاع الكلمــــــة إ ا ســــــادت
 وال نازع. ,واػبالف ,وسي خلص من األحماد ,وال كاءف
 
 
 
 
 

                                     

ص يح مسلم   اب اإليبان, باب بيان كنو ال يد ل اعبنة إال اؼب منون وكن ؿببة اؼب منن من اإليبان وكن إ شا   (ٔ)
 (. ٗ٘السالم سبب غبصوؽبا, ح)



 

 ٔٚ 

 نا ذة
 كنوار الصالة

م ٜٙٔٔواالج مـــــــاع عـــــــام  ولـــــــد مســـــــ  روف اؼبس شـــــــرق اإلقبليـــــــزي عـــــــامل األديـــــــان 
ــــــدة  ــــــو بدراســــــة عمي ــــــدك حياء ألبــــــوين كحــــــدنبا مســــــي ي واآل ــــــر يوــــــودي يف إقبلــــــ ا, وقــــــد ب
ــــــو اؼبســــــي ية واليووديــــــة, مث ان مــــــل إىل دراســــــة اؽبندوســــــية و لســــــف وا و اصــــــًة ءعاليموــــــا  كبوي

 اغبديثة.
 ويصف ذبرب و الع ناق اإلسالم حي  يمول:

ألصـــــــدقا  ؼبشـــــــاىدة صـــــــالة العيـــــــد, م ُدعيـــــــ  مـــــــن بعـــــــض اٜ٘ٗٔ" ات يـــــــوم مـــــــن عـــــــام 
وءنـــــاول الطعـــــام بعـــــد الصـــــالة,  كانـــــ  ءلـــــا مناســـــبة طيبـــــة ألرى عـــــن قـــــرٍب  لـــــا اغبشـــــد 
الــــدوّن مــــن اؼبســــلمن, ال ذبــــد  ــــيوم ءعصــــًبا قوميًّــــا كو عرقيًّــــا , ال ءلمــــح يف وجــــوه األغنيــــا  

الرجــــــل  ءواضــــــًعا مصــــــطنًعا كو ءكلًفــــــا وء ــــــاىرًا  ا بًــــــا باؼبســــــاواة,  ــــــذلا الــــــذي يبــــــدو علــــــى
األبــــــيض يف حديثــــــو إىل جــــــاره األســـــــود, وال ءــــــرى بيــــــنوم مـــــــن يع ــــــزل اعبماعــــــة كو ين  ـــــــي 
 يوــــــا جانبًـــــــا كو ر نًـــــــا قصــــــيًّا, وال ءلمـــــــح بيـــــــنوم  لـــــــا الشــــــعور الطبمـــــــي الســـــــخيف الـــــــذي 

 (ٔ)يبكن كن ي خفى ورا  كس ار مزيفة من الفضيلة".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 .ٜٛٔع ما  كسلموا , راغب السرجاين , ص   (ٔ)



 

 ٔٛ 

 

 صفوووووة الصوووووالة
ـــــــــو , مـــــــــا صـــــــــلى رســـــــــول اهلل هبـــــــــب علـــــــــى اؼبســـــــــلم كن يصـــــــــلي   : عمـــــــــالً بمول

 .(ٔ)"صلوا كما رأيتموني أصلي"
  :وما هبب قبلوا من, وإليا ك ي اؼبسلم بيان صفة الصالة 
  . اً حد اً كصسردِ إ ا  ن  ؿبُْ  :وضو ٍ  -
 .حد اً ك ر اً دِ ؿبُْ إ ا  ن   :كو غسلٍ  -

يــــــان صــــــفة يمــــــول العالمــــــة  ضــــــيلة الشــــــيخ ؿبمــــــد بــــــن صــــــاحل العثيمــــــن رضبــــــو اهلل يف ب
 :(ٕ)الوضو  والسسل والصالة

 : صفة الوضوء
 . كن ينوي بملبو بدون نطق النية (ٔ)
 . "بسم اهلل": مث يسمى  يمول (ٕ)
 . مث يسسل  فيو  الث مرات (ٖ)
 . شق باؼبا   الث مراتنضمض ويس ممث ي  (ٗ)
ـــــــالث مـــــــرات (٘) ـــــــ ومـــــــن منا, مـــــــن األ ن إىل األ ن عرضـــــــاً , مث يسســـــــل وجـــــــو   شـــــــعر  ب

 . الركس إىل كسفل الل ية طوالً 
ــــــو  ــــــالث مــــــرات (ٙ) ــــــاليمى, مــــــن رؤوس األصــــــابع إىل اؼبــــــر من, مث يسســــــل يدي ــــــدك ب مث  يب

 . اليسرى
مث , هركســــــو إىل مــــــ  ر يبــــــل يديــــــو مث يبرىــــــا مــــــن ممــــــدم , مث يبســــــح ركســــــو مــــــرة واحــــــدة (ٚ)

 . ويعود إىل ممدم

                                     

 (. ٕٙٙ٘ص يح البخاري   اب األدب, باب رضبة الناس والبوائم, ح) (ٔ)
 رسالة الوضو  والسسل والصالة, نشر: دار اؼب سبن.  (ٕ)



 

 ٜٔ 

ويبســـــــــح بإهبامــــــــــو , صـــــــــما وايف  ســـــــــباب ويــــــــــد ل , و مـــــــــرة واحـــــــــدةيـــــــــمث يبســـــــــح ك ن (ٛ)
 . ظاىرىا

ـــــ (ٜ) يبـــــدك بـــــاليمى مث , مـــــن رؤوس األصـــــابع إىل الكعبـــــن, الث مـــــراتمث يسســـــل رجليـــــو  
 . اليسرى

 : صفة الغسل
 . كن ينوي السسل بملبو بدون نطق النية (ٔ)
 ."بسم اهلل" : يمول ,مث يسمي (ٕ)
 .  امالً  وضو اً  أمث ي وض (ٖ)
 .  إ ا كرواه ك اض عليو  الث مرات, مث وبثي اؼبا  على ركسو (ٗ)
 . مث يسسل سائر بدنو (٘)

 . الكاملة الواردة عن النيب  وىذه ىي الصفة
 : ئوأ ا المتز 

 .(ٔ)ومن  لا اؼبضمضة واالس نشاق, بدنو  لو باؼبا  مَّ يعُ   أنْ 

 : صفة الصالة
 . بلة غميع بدنو بدون اكبراف وال ال فاتكن يس مبل المِ  (ٔ)
 . مث ينوي الصالة ال  يريد كن يصليوا بملبو بدون نطق النية (ٕ)
 دوير ــــع يديــــو إىل حــــذو منكبيــــو عنــــ ,"اهلل أكبوووور": ول يمــــ ,مث يكــــر ءكبــــ ة اإلحــــرام (ٖ)

 . ال كب 
 . مث يضع  ف يده اليمى على ظور  ف يده اليسرى  وق صدره (ٗ)
اي كموووووووا باعووووووو ت بوووووووين باعووووووو  بينوووووووي وبوووووووين خطايووووووو ماللالووووووو": مث يســــــ ف ح  يمـــــــول (٘)

                                     

 (. ٕٕ٘/ٗؾبموع   اوى ابن عثيمن ) (ٔ)



 

 ٕٓ 

ى الثوووووب األبووووي   وووون نووووي  وووون خطايوووواي كمووووا ينق وووواللالووووم نق  ، المشوووورق والمغوووورب
 . " ن خطاياي بالماء والثلج والبرإاللالم اغسلني ، ال ن 

و  إلوووووا  كجوووو وتعوووووالى ، وتبووووارك اسوووومك، سووووبحانك اللالووووم وبحمووووو ككو يمــــول "
 . "غيرك

 . "أعوذ باهلل  ن الشيطان الرجيم":  يمول , مث ي عو  (ٙ)
 :  يمول ,ويمرك الفاربة, مث يبسمل (ٚ)

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 . [ٚ-ٔ: { ]سورة الفاحتضرئ ّٰ

 . باللوم اس   :يعين ,"آ ينمث يمول "
 . ويطيل المرا ة يف صالة الصبح, ر من المرآنمث يمرك ما ءيسّ  (ٛ)
ــــــد ر وعــــــو, ي ظوــــــره ءع يمــــــاً هللين ــــــ :كي, مث ير ــــــع (ٜ) ــــــو حــــــذو , ويكــــــر عن ــــــع يدي وير 

 . منكبيو
 . "  الث مراتسبحان ربي العظيم": وويمول يف ر وع  (ٓٔ)

 .   سن ,"غفر ليااللالم  ،م كسبحانك اللالم وبح" :وإن زاد
 . "سمع اهلل لمن حم أ": مث ير ع ركسو من الر وع قائالً  (ٔٔ)

 . وير ع يديو حينئذ حذو منكبيو
 . "ربنا ولك الحم " :وإمبا يمول بدؽبا ,"سمع لمن حم أ": واؼبأموم ال يمول

و وووولء  و وووولء األرض واتا وووولء السووووم، ربنووووا ولووووك الحموووو ": ر عــــومث يمــــول بعــــد  (ٕٔ)
 . " ا شئت  ن شيء بع 

 ,"اهلل أكبووووووووور": ويمـــــــــول عنـــــــــد ســـــــــ وده, مث يســـــــــ د  شـــــــــوعاً هلل الســـــــــ دة األوىل (ٖٔ)
ـــــ, اعببوـــــة مـــــع األنـــــف: ويســـــ د علـــــى كعضـــــائو الســـــبعة وكطـــــراف , والـــــر ب ن, نوالكفَّ



 

 ٕٔ 

وال يبســــــط  راعيــــــو علــــــى األرض ويســــــ مبل , وهبــــــايف عضــــــديو عــــــن جنبيــــــو, المــــــدمن
 . برؤوس كصابو المبلة

: وإن زاد,  ــــــــــــالث مــــــــــــرات, "سووووووووووووبحان ربووووووووووووي األعلووووووووووووى":  ســــــــــــ ودهويمــــــــــــول يف (ٗٔ)
 .   سن, "غفر لياسبحانك اللالم وبحم ك اللالم "

 . "اهلل أكبر": مث ير ع ركسو من الس ود قائالً  (٘ٔ)
ــــن الســــ دءن علــــى قدمــــو اليســــرى (ٙٔ) ــــده , وينصــــب قدمــــو اليمــــى ,مث هبلــــ  ب ويضــــع ي

ـــــو اػبنصـــــر والبنصـــــر  ويمـــــبض منوـــــا, اليمـــــى علـــــى طـــــرف  خـــــذه األيبـــــن دبـــــا يلـــــي ر ب 
وهبعــــل طـــــرف اإلهبـــــام ممرونـــــاً بطـــــرف الوســـــطى   ,وير ــــع الســـــبابة ووبر وـــــا عنـــــد دعائـــــو

ـــــى طـــــرف  خـــــذه األيســـــر دبـــــا ,  اغبلمـــــة ويضـــــع يـــــده اليســـــرى مبســـــوطة األصـــــابع عل
 . يلي الر بة

 ،وارزقنووووووووي ،رحمنووووووووياو  ،غفوووووووور لوووووووويارب ": ويمــــــــول يف جلوســــــــو بــــــــن الســــــــ دءن (ٚٔ)
 . "وعافني ،جبرنياو 

ـــــد , منـــــو الســـــ دة الثانيـــــة  ـــــاألوىل  يمـــــا يمـــــال ويفعـــــل مث يســـــ د  شـــــوعاً  (ٛٔ) ويكـــــر عن
 . س وده

ويصـــــلي الر عـــــة الثانيـــــة  ــــــاألوىل  ,"اهلل أكبوووووور": مث يمـــــوم مـــــن الســـــ دة الثانيـــــة قـــــائالً  (ٜٔ)
 . إال كنو ال يس ف ح  يوا,  يما يمال ويفعل

وهبلـــــ   مـــــا جلـــــ  بـــــن  ,"اهلل أكبووووور" :مث هبلـــــ  بعـــــد ان وـــــا  الر عـــــة الثانيـــــة قـــــائالً  (ٕٓ)
 . لس دءن سوا ا

 :  يمول ,ويمرك ال شود يف ىذا اعبلوس (ٕٔ)
أيالوووووا النبوووووي ورحموووووة اهلل  السوووووالم عليوووووك، التحيوووووات هلل والصووووولوات والطبيوووووات"

أشوووووال  أن   إلووووووا إ  اهلل ، السوووووالم علينوووووا وعلوووووى عبووووواإ اهلل الصوووووالحينوبركاتوووووا 
اللالوووم صوووول علوووى  حموووو  وعلوووى آل  حموووو   ، وأشوووال  أن  حموووو ا  عبووو أ ورسووووولا

وبوووارك علوووى ، علوووى إبوووراهيم وعلوووى آل إبوووراهيم إنوووك حميووو   تيووو كموووا صوووليت 
كمووووا باركووووت علووووى إبووووراهيم وعلووووى آل إبووووراهيم إنووووك ،  حموووو  وعلووووى آل  حموووو 



 

 ٕٕ 

أعوووووذ بوووواهلل  وووون عووووباب جوووونالم و وووون عووووباب القبوووور و وووون فتنووووة ، حميوووو   تيوووو 
ن  ــــ ي دبــــا كحــــب ِمــــ مث يــــدعو ,"المحيووووا والممووووات و وووون فتنووووة المسووووي  الوووو جال

 . الدنيا واآل رة
 . وعن يساره  ذلا ,"السالم عليكم ورحمة اهلل": نو قائالً ي يسلم عن يبمث (ٕٕ)
: وىـــــــو ,وإ ا  انـــــــ  الصـــــــالة  ال يـــــــة كو رباعيـــــــة وقـــــــف عنـــــــد من وـــــــى ال شـــــــود األول (ٖٕ)

 . " حم ا  عب أ ورسولا أشال  أن   إلا إ  اهلل وأشال  أن  "
 . نئذوير ع يديو إىل حذو منكبيو حي ,"اهلل أكبر": مث ينوض قائماً قائالً  (ٕٗ)
مث يصــــلي مــــا بمــــي مــــن صــــالءو علــــى صــــفة الر عــــة الثانيــــة إال كنــــو يم صــــر علــــى قــــرا ة  (ٕ٘)

 . الفاربة
ــــــ  م ور ــــــاً  ينصــــــب قدمــــــو اليمــــــى (ٕٙ) وىبــــــرج قدمــــــو اليســــــرى مــــــن ربــــــ  ســــــاق  ,مث هبل

ــــــــ, اليمــــــــى ويضــــــــع يديــــــــو علــــــــى  خذيــــــــو علــــــــى صــــــــفة , ن ممعدءــــــــو مــــــــن األرضويبكِّ
 . وضعوا يف ال شود األول

 . ال شود  لوويمرك يف ىذا اعبلوس  (ٕٚ)
 . وعن يساره  ذلا ,"السالم عليكم ورحمة اهلل": مث يسلم عن يبينو قائالً  (ٕٛ)

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٕٖ 

 نا ذة 

  يف صالءو  شوع اؼبسلمجا بية 

ماجس   يف ءعليم الفرنسية والرياضيات. "ولدت يف  العاؼبة الكندية صويف بوا  
دت الذىاب إىل يف عائلة  ا وليكية م دينة,  اع  ٜٔٚٔمون يال بكندا عام 

الكنيسة, إىل كن بلس  الرابعة عشرة من عمري, حي  بدكت ءراودين ءساؤالت  
 ث ة حول اػبالق وحول األديان,  ان  ىذه ال ساؤالت منطمية ولكنوا سولة, 

ومن ع ٍب كن ءصعب على الذين  ن  كسأؽبم! من ىذه األسئلة: إ ا  ان اهلل ىو 
نع,  لما ا ال نسألو مباشرة؟! وؼبا ا ي   م الذي يضر وينفع, وىو الذي يعطي ويب

علينا الذىاب إىل الكاىن  ي ي وسط بيننا وبن من  لمنا؟! كلي  المادر على  ل 
شي  ىو األوىل بالس ال؟ كسئلة  ث ة  وذه  ان  ءُلح  علي,  لّما مل كءلق األجوبة 

لإلسالم  اؼبمنعة عنوا ءوقف  عن الذىاب إىل الكنيسة. مث ربد   عن دراس وا
  مال  :  أدىشين ما وجدت  يو من كجوبة ممنعة عن ءساؤاليت الكرى.

وعن بداية اقبذاهبا لإلسالم ءمول : واؼبن ر األصبل الذي جذبين إىل اإلسالم ىو 
من ر  شوع اؼبسلم بن يدي اهلل يف الصالة,  ان  ءبورين ءلا اغبر ات اؼبعرة 

ءعاىل.  بدكت كرءاد اؼبس د,  وجدت  عن السكينة واألدب و مال العبودية هلل
بعض األ وات الكنديات اللوايت سبمنين إىل اإلسالم األمر الذي ش عين على 
اؼبضي يف الطريق إىل اإلسالم,  ارءدي  اغب اب كوالً أل  ر إراديت, وبمي  

 كسبوعن حش  ان  غب ة االنعطاف الكب  يف حيايت , حن شودت كن ال إلو إال
 (ٔ)مداً رسول اهلل.اهلل وكن ؿب

 
                                     

 ٜٖٓ, صعبد الرضبن ؿبمود, رحلة إيبانية مع رجال ونسا  كسلموا (ٔ)



 

 ٕٗ 

  الركن الثالث

 الزكووووووووواة 

 :  عناها ۞
مــــن األمـــــوال الـــــ  إ ا  ــــان مالـــــو  داً  ــــل ســـــنةؿبـــــدَّ   ااإلنســـــان مــــن مالـــــو جــــز  جَ ِر ىُبــــ كنْ 

 : ويصر و إىل اؼبس  من , هبب  يوا الز اة

 ىي ني مي زي ري }قولو: الذين   رىم اهلل يف 
 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي
 [ٓٙ]سورة التوبض: {جح مج حج مث متهت خت حت هبجت

 : كمالاح   ۞
:  ريضـــــة مـــــن  ـــــرائض اإلســـــالم, وىـــــي كىـــــم كر انـــــو بعـــــد الصـــــالة؛ لمولـــــو ءعـــــاىل الز ـــــاة

يف  وقولــــــــــــــــو , [ٖٗ: { ]سننننننننننننننننورة البقننننننننننننننننرةزي ىن نن من زن}
ـــــل وصـــــي و ؼب ـــــن جب ـــــو عـــــا  ب ـــــوحـــــن رضـــــي اهلل عن ـــــيمن:  بعث فوووووإن هوووووم أ ووووواعوا ".... إىل ال

وات فووووي كوووول يوووووم وليلووووة، فووووإن لووووبلك فووووأعلمالم أن اهلل افتوووورض علوووويالم خموووو  صوووول
أعلمالووووم أن اهلل افتوووورض علوووويالم صوووو قة فووووي أ وووووالالم، ت خووووب  وووون  هووووم أ وووواعوا لووووبلك

 .(ٔ)"أغنيائالم، وترإ على فقرائالم
 
 
 

                                     

(, ص يح مسلم   اب اإليبان, باب الدعا  إىل ٜٖ٘ٔص يح البخاري:   اب الز اة, باب وجوب الز اة, ح ) (ٔ)
 (. ٕٔٔ(. وان ر: الفمو اؼبيسَّر يف ضو  الك اب والسنة )ص ٜٔالشوادءن وشرائع اإلسالم, ح )



 

 ٕ٘ 

 : (ٔ)كمتالاح   ۞
 : م يف مشروعية الز اةكَ من اغبِ 

 . الطوارة من البخل واألنانية (ٔ)
ـــــبا للمــــال,اإلنســــان بطبعــــو  ــــإّن  إىل الوقـــــوع يف  بــــو دي ىــــذا اغبـــــب قــــد يــــ ـَــــْرط و  ؿبُِ

 . دا  البخل واغبرص واألنانية
ـــــــيص اإلنســـــــان مـــــــن  : يمـــــــول ســـــــب انو ىـــــــذه األدوا ,والز ـــــــاة وســـــــيلة ناج ـــــــة يف زبل

: { ]سننننننننننننننننننننننننننورة التوبننننننننننننننننننننننننننضينهئ ىن نن من زن رن مم}
ٖٔٓ] . 

 . وسد حاجات الب سا  واحملرومن ,لفمرا امواساة  (ٕ)
 . ا ان شار اغبمد والبسضاغبد ِمن و  ,ف مع من اعبرائماضباية  (ٖ)

وءعرضــــــوا , وقــــــوام معيشـــــ وم ,غبيـــــاهتم الكفايـــــة فبــــــا ىـــــو ضــــــروري واإ ا مل هبــــــدالفمـــــرا   ـــــإّن 
يــــزرع يف نفوســــوم ِمــــن كلــــوان  يوشــــا كن بســــبب  لــــا إىل الفاقــــة و ّل اؼبســــألة,  ــــإّن  لــــا

؛ الشــــــرور مــــــا اهلل بــــــو علــــــيم,  مــــــا إنــــــو قــــــد يكــــــون مســــــّوغاً لبعضــــــوم القــــــ اف مــــــا ال وبــــــلّ 
 ام يل} .للنفـــــوس ِمـــــن كدراهنـــــا, وغســـــيالً ؽبـــــا ِمـــــن شـــــرورىا.  ـــــا ت الز ـــــاة ءطوـــــ اً 

؛ فنننننننننننل ا اسنننننننننننتو  السنننننننننننائل [ٜٔ: { ]سنننننننننننورة الننننننننننن؟ارياتمن زن رن مم
واحملنننننروم حّقنننننه وكفايتنننننه, كنننننان  لنننننك عوننننننا لنننننه علنننننى نفسنننننه, ورعاينننننض حلالنننننه, ولقامنننننض لشننننن نه 

 وأهله؛ فيبقى اجملتميف متواّدا متآلفا متماسكاً..

  

 

 

                                     

 . ٕٙ٘ان ر: منواج اؼبسلم, كبو بكر اعبزائري, ص (ٔ)



 

 ٕٙ 

 

 نا ذة 

رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ))من آءاه اهلل ماال  لم ي د ز اءو مثل عن كيب ىريرة قال قال 
لو مالو ش اعا كقرع لو زبيب ان يطوقو يوم الميامة يأ ذ بلوزم يو يعين بشدقيو يمول كنا مالا 
كنا  نزك مث ءال ىذه اآلية }وال وبسنب الذين يبخلون دبا آءاىم اهلل من  ضلو{ إىل آ ر 

 (ٔ)اآلية(( 

 

 سبب النشراح الصدر الز اة

قال ابن الميم :  إن الكرمي احملسن كشرح الناس صدرا, وكطيبوم نفسا, وكنعموم قلبا, 
وكنكدىم عيشا, وكع موم نبا  والبخيل الذي لي   يو إحسان كضيق الناس صدرا,

 (ٕ).وغما

                                     

ل فس , باب }وال وبسنب الذين يبخلون دبا آءاىم اهلل من  ضلو ىو   ا ؽبم بل ىو شر ص يح البخاري   اب ا (ٔ)
 .ؽبم سيطوقون ما خبلوا بو يوم الميامة وهلل م اث السماوات واألرض واهلل دبا ءعملون  ب {

 .ٕٗ/ٕ, ابن الميم , زاد اؼبعاد يف ىدي    العباد   (ٕ)



 

 ٕٚ 

 الركن الرابع

 الصيوووووووووام 

 :  عنى الصيام ۞
عــــــن األ ــــــل والشــــــرب واعبمــــــاع وســــــائر اؼبفطــــــرات  ال عبــــــد هلل باالم نــــــاعالصــــــيام يعــــــين 

 . من طلوع الف ر إىل غروب الشم 

 : كماح   ۞

 ام يل}: لمول اهلل ءعاىل ؛ميمم ,بالغ ,واجب على  ل مسلم الصيام 
 زيمي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 . [٘ٛٔ: { ]سورة البقرةخض حئخئ جئ يي ىي ني

 : (ٔ)فوائ أ ۞
 : للصوم  وائد  ث ة

  :قيةالصوم   رسة إيمانية وأخالف (ٔ)
 . والصر وضبط النف , ي درب  يوا الصائم على ال موى الصوم مدرسة
ـــــــة اهلل ءعـــــــاىل يف الســـــــر   ـــــــألنَّ  ؛أ وووووووا التقوووووووو  ـــــــب اؼبـــــــ من مراقب الصـــــــوم يســـــــرس يف قل

  .ال رقيب على الصائم يف ام ناعو عن الطيبات إال اهلل وحده إ ْ  ؛والعلن
ــــــــو هباىــــــــد نفســــــــو علــــــــى رب ألنَّــــــــ ؛وأ ووووووووا الصووووووووبر وضووووووووب  الوووووووونف  ل كمل اعبــــــــوع م 

لكونــــــو ي نــــــاول الشــــــراب والطعــــــام يف كوقــــــات  ؛ويــــــ علم الن ــــــام واالنضــــــباط, والعطــــــش
 . دةؿبدَّ 

 ؛و ينمــــــي يف اإلنســــــان عاطفــــــة الرضبــــــةكنّـَـــــ لــــــا  ؛وفووووووي الصوووووووم فوائوووووو  اجتماعيووووووة (ٕ)

                                     

 . ٕٓٚ(, منواج اؼبسلم, كبو بكر اعبزائري, صٚٔٙٔ/ٖحيلي )الفمو اإلسالمي وكدل و, وىبة الز  (ٔ)



 

 ٕٛ 

 . وإعانة الفمرا  واحمل اجن, يد عو إىل صلة اآل رين إحساس الصائم باعبوع 
ـــــيُ و كنَّـــــلـــــا   ؛وفوووووي الصووووووم فوائووووو  صوووووحية (ٖ) ف وين ِّـــــ, ويصـــــلح اؼبعـــــدة, ر األمعـــــا طوِّ

 . البدن من الفضالت والرواسب

 

 نافبة

 أنوار الصيام

 

عن عبي  اهلل بن عب  اهلل بن عتبة أن بن عباس رضى اهلل تعالى عنالما قال ))كان النبي 
صلى اهلل عليا وسلم أجوإ الناس بالخير وكان أجوإ  ا يكون في ر ضان حين يلقاأ 

يل وكان جبريل عليا السالم يلقاأ كل ليلة في ر ضان حتى ينسلخ يعرض عليا جبر 
النبي صلى اهلل عليا وسلم القرآن فإذا لقيا جبريل عليا السالم كان أجوإ بالخير  ن 

 (ٔ)الري  المرسلة(( 

كان ابن عمر   يفطر إ   ع اليتا ى والمساكين، وربما علم أن أهلا ق  رإوهم عنا 
 تلك الليلة. فلم يفطر في

 ن يطعم إخوانا الطعام وهو صائم، ويتل  يخ  الم ويروحالم  نالم  السلف وكان  ن
 (ٕ).الحسن وابن المبارك

                                     

 .صحي  البخاري كتاب الصوم، باب أجوإ  ا كان النبي صلى اهلل عليا وسلم يكون في ر ضان (ٔ)
 .زين الدين عبد الرضبن بن كضبد بن رجب ,ا  يار األوىل يف شرح حدي  ا  صام اؼبأل األعلى (ٕ)



 

 ٕٜ 

 الركن الخا  

 الحووووووووووووج 

 : حكم الحج ۞
مـــــــرة واحـــــــدة يف , اســـــــ طاع إليـــــــو ســـــــبيالً , اغبـــــــج  ـــــــرض واجـــــــب علـــــــى  ـــــــل مســـــــلم 

 . العمر

 حج هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب}: يمول اهلل ءعاىل

 . [ٜٚ: { ]سورة آل عمرانحس جس مخ جخ مح جح مج

 : فضل الحج ۞
 : منواو  .وع يم كجره ,كدلة  ث ة ءبن  ضل اغبج نة النبويةيف الس  

ـــــو قـــــال ـــــرة رضـــــي اهلل عن  ووووون حوووووج البيوووووت ":  قـــــال رســـــول اهلل : مـــــا رواه كبـــــو ىري
 .(ٔ)"فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ول تا أ ا

الحوووووج المبووووورور لوووووي  لوووووا و " :قـــــال  رســـــول اهللكن  ,رضـــــى اهلل ءعـــــاىل عنـــــو وعنـــــو
 .(ٕ)"جزاء إ  التنة

 :  ن فوائ  الحج ۞
ــــادئ اإلســــالمية الع يمــــة  اغبــــج مدرســــة ع يمــــة يــــ ك  يوــــا اغبــــاج علــــى  ثــــ  مــــن اؼبب

 : من كبرزىاال  
ــــ ؛الحووووج يغوووورس التوحيوووو  فووووي القلوووو أن   –أ  ــــا ِم "كن : ن كجــــل ــــاهلل ســــب انو  لمن

                                     

( ءعليق شعيب ٗٔٗٓٔ, ح)ٜٗٗ/ٕمسند كيب ىريرة رضى اهلل ءعاىل عنو,  مسند اإلمام كضبد بن حنبل: (ٔ)
 األرن وط: إسناده ص يح على شرط الشيخن. 

 (. ٖٛٙٔص يح البخاري كبواب العمرة, باب وجوب العمرة و ضلوا, ح) (ٕ)



 

 ٖٓ 

  .ءع مد قلوبنا عليو وحده و لا بأنْ , ده"ونوحّ  سب انو نعبده
 : ىذا اؼببدك الع يم ينسرس يف قلب اغباج حينما يردد ال لبية قائالً 

الحمووووو  والنعموووووة لوووووك  إن   ،لبيوووووك   شوووووريك لوووووك لبيوووووك ،لبيوووووك اللالوووووم لبيوووووك"
 . "  شريك لك ،والملك

 فــــــي الطــــــواف  ؛ويســـــرس ال وحيــــــد يف قلــــــب اغبـــــاج حينمــــــا ي وجــــــو بالـــــدعا  هلل وحــــــده
 .  ذلاويف صعيد عر ات    ذلا,ويف السعي   ,جو بالدعا  هلل وحدهي و 

 . حينما ي مرب بذبح النسا هلل وحده ويسرس ال وحيد يف قلب اغباج 
وحينئــــــٍذ يســــــرس يف قلــــــب اغبــــــاج كن الطــــــواف والــــــدعا  والــــــذبح وصبيــــــع كنــــــواع العبــــــادة 

 . ال شريا لو يف شي  من  لا ف هلل وحدهرَ صْ مبا ءُ إ
عـــــن  ثـــــ  اغبـــــاج حينمـــــا يب نـــــع ؛ لوووووى الصوووووبر وضوووووب  الووووونف الحوووووج يربوووووي ع –ب 

ــــــا  اإلحــــــرام ــــــبي ــــــال  ؛مــــــن اؼبباحــــــات ك ن  معوال هبــــــا, وشــــــعره هوال يمــــــص مــــــن كظــــــا ر ,  طي
 . زوج و

ن اعبدال يف اغبج ام ثااًل لمولو عوي ك اغباج على الصر وضبط النف  حينما يب نع 
: { ]سورة البقرةِّ ينجه ىن من خن حن جن يم ىم}: ءعاىل
ٜٔٚ] . 

حينمــــــا يل ــــــزم ك نــــــا  ءنمالءــــــو بالســــــكينة , ويــــــ ك اغبــــــاج علــــــى الصــــــر وضــــــبط الــــــنف 
 . والبعد عن اؼبزاضبة, واؽبدو 

يف العبـــــد وصبيـــــع  لـــــا يـــــورث اغبـــــاج ويعـــــزِّز يف نفســـــو  صـــــلة الصـــــر الـــــ  يســـــ عملوا 
 ــــــال ءــــــراه جزعــــــاً, وال ءــــــراه ســــــا طاً, بــــــل ءــــــراه ضــــــابطاً  ؛كوقــــــات اؼبَِ ــــــن, ونــــــزول اؼبصــــــائب

س عصـــــماً بـــــاهلل وحــــده, يلـــــو  دبـــــا وقـــــر يف نفســــو ِمـــــن صـــــر, ومــــا ءـــــرّك عليـــــو ك نـــــا  نفســــو, م
  ســــــكن نفســـــــو,  وح ــــــز للـــــــنف  عــــــن مرغوباهتــــــا ومطلوباهتـــــــا.. ,عبــــــادة اغبــــــج ِمـــــــن صــــــر
 وءرضى بمضا  اهلل وقدره..
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  :اإلكثار  ن األعمال الصالحة –ج 
إىل  مَ رِ ذ كن وُبْـــــمنـــــ, علـــــى اإل ثـــــار مـــــن األعمـــــال الصـــــاغبة اغبج مدرســـــة ءـــــرك اغبـــــاج ـــــ
 . مس مرة. وىو يف عبادة وطاعة ,وي من كعمال اغبج كن ين

 وــــــو بــــــن ءلبيــــــة, وطــــــواف, وســــــعي, وءكبــــــ , ورمــــــي لل مــــــرات, ودعــــــا  خبشــــــوع يف 
 عر ات, إىل غ   لا ِمن كعمال اغبج..

 وذه العبادات اؼب واصلة واؼب كررة يف اغبج ذبعل اغباج مويئًا ؼبواصلة األعمال الصاغبة 
وحينئذ يكون اإلنسان م مثالً  ,سبرن  على العبادةقد كَلَِف  الطاعة, و ألن نفسو  ؛بعد اغبج

 . [ٚ: { ]سورة الشرححي جي يه ىه}: لمول اهلل ءعاىل

 

 ناف؟ة
كان ابُل ادلبارك ل ا كان وقت احلّج, اجتميف لليه لملوانه مل أهل )مرو( فيقولون: 

 م, فيجعلها يف ص دوق, ويقفل عليها, مث نلَحُبك, فيقول: هاتوا نفقاتكم, في مل؟ نفقا
يكرتي ذلم ]أي: يست جر[, وخيرجهم مل مرو لن بغداد, فال يزال يُ فم عليهم, ويُطعمهم 

أطيَي الطعام, وأطيَي احللوى, مثّ خيرجهم مل بغداد ب حسل زي وأكمل مروءة, حّ  َيِلُلوا 
د: ما أمَرَك عيالك أن تشرتي ذلم مل فيقول لكلِّ واح لن مدي ض الرسول صلى اهلل عليه وسلم

 ادلدي ض؟ فيقول: ك؟ا وك؟ا.
مثّ خيرجهم لن مكض, فل ا ق وا حّجهم, قال لكّل واحد م هم: ما أمرك عيالك أْن 
تشرتي ذلم مل متان مكض؟ فيقول: ك؟ا وك؟ا, فيشرتي ذلم, مث خيرجهم مل مكض, فال يزال 

بيو م وأبواهبم ]أي: يزملرفها[, فل ا كان بعد يُ فم عليهم لن أن يلنوا لن مرو, فيجلص 
ثالثض أيام, عمل ذلم وليمًض وكساهم, فل ا أكلوا وشربوا, دعا بالّل دوق, ففتحه ودفيف لن كلِّ 

(ٔ) رجل م هم ُصرّته ]كما هي[, بعد أْن كتي عليها امسه.

                                     

 . ٖ٘ٛ/ٛسن أعالم ال بالء , ال؟هيب,   (ٔ)
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 أنوار أركان اإليمان
وعــــــن  ,ا ســــــب انوال صــــــديق واالنميــــــاد لكــــــل مــــــا جــــــا  عــــــن ربنــــــىــــــو : اإليمووووووان ۞
 . نبينا ؿبمد 

 : علىي ور ك ر اإليبان و 
 .  الملب -
 . واللسان -
 . واعبوارح -

 : واإليمان لا ۞
 . كصول -
 . وشبار -
 . ون ائج -

 : وهي ،فأصول اإليمان ستة ۞
 . اإليبان باهلل (ٔ)
 . اإليبان باؼبالئكةو  (ٕ)
 . اإليبان بالك بو  (ٖ)
 . اإليبان بالرسلو  (ٗ)
 . اإليبان باليوم اآل رو  (٘)
 . المدر   ه وشرهاإليبان بو  (ٙ)

 . و  يتم إيمان اإلنسان إ  بالا ،وهبأ األصول هي أساس اإليمان
  :وثمار اإليمان ۞

وصــــــلة , لــــــديناوبــــــر بالو , وحــــــج, وصــــــيام, وز ــــــاة, مــــــن صــــــالة ؛األعمووووووال الصووووووالحة
ــــــــة, لألرحــــــــام , ورضبــــــــة باؼبســــــــا ن, غبــــــــدي ق يف ادْ وِصــــــــ,  ــــــــاروإحســــــــان لل, وكدا  لألمان



 

 ٖٖ 

وو ـــــــا   ,وجوـــــــاد يف ســـــــبيل اهلل, ي عـــــــن منكـــــــروهنْـــــــ, ر دبعـــــــروفكْمـــــــ, وإعانـــــــة للم  ـــــــاجن
 . بالعود

  :ونتائتا۞
, والنصـــــــر علـــــــى األعـــــــدا , كـــــــن يف األرضن ال مِمـــــــ ؛ وووووووا وعووووووو  اهلل بوووووووا المووووووو  نين

 . والن اة من الن ان ,نود ول اعبنا, واغبياة الطيبة

 

 

 نا ذة

 الكاءبة األمريكية مارجري  مار وس

    باً منوا )اإلسالم يف مواجوة السرب( , و )رحل  من كمريكية من كصل يوودي, وضع
الكفر إىل اإليبان(. ءمول: "لمد وضع اإلسالم حلوالً لكل مشكاليت وءساؤاليت اغبائرة حول 
اؼبوت واغبياة وكع مد كن اإلسالم ىو السبيل الوحيد للصدق, وىو كقبع عالج للنف  

لدين لي  ضرورياً لل ياة   سب, بل ىو اإلنسانية". "منذ بدكت كقرك المرآن عر   كن ا
اغبياة بعينوا, و ن   لما ءعمم  يف دراس و ازددت يميناً كن اإلسالم وحده ىو الذي جعل 

(ٔ) من العرب كمة ع يمة م  ضرة قد سادت العامل".

                                     

 .ٖٚٓن ؿبمود, ص( رحلة إيبانية مع رجال ونسا  كسلموا ,عبد الرضبٔ)
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  أهمية اإليمان 

اســــــــ واح إىل وال , وال  لســــــــفة, وال  ما ــــــــة, ال يبلــــــــ ه علــــــــم يف قلــــــــب اإلنســــــــان  ــــــــرا 
 .  ووات واؼبلذاتالش

 . "اإليبان باهلل"يبل ه وإمبا 
 : حش, الملب البشري يعاين من ال وءر واغب ة والملق وسي ل

 ,وي و ـــــــل عليـــــــو, وي مـــــــرب إليـــــــو بالطاعـــــــات ,ويـــــــ من بـــــــو ,وي عـــــــرف عليـــــــو ,هبـــــــد اهلل 
 . ويس عن بو

 ,باؽبدايــــــة بعــــــد اغبــــــ ة ويــــــنعم اإلنســــــان ,ويطمــــــئن الملــــــب ,حينئــــــذ ءســــــ يح الــــــنف و 
وجعــــــل  ,وروح اهلل ســــــب انو  لــــــق اإلنســــــان مــــــن طــــــنكن ؛  لننننننك االطمئنــــــان بعــــــد الملــــــقو 

 :لكل منوا غذا   اص بو
 . يولا اإلنسان ماوبدوهن .اؼبا  والطعام :فغباء الب ن

 ,الـــــروح مىوبـــــدوهنما ءشـــــ .والعمـــــل الصـــــاحل ,اإليبـــــان بـــــاهلل فهنننننو :غوووووباء الوووووروحأ وووووا و 
 . وءعيش حياة ءعيسة بائسة ,وء عذب

ـــــــ ـــــــذا   ـــــــو نّ إل ـــــــب علي ـــــــاهلل" ومـــــــا ي ء ـــــــاهلل "اإليبـــــــان ب ـــــــو , مـــــــن االءصـــــــال ب وال مـــــــرب إلي
نمطــــــة ربــــــول يف حيــــــاة اإلنســــــان  يعــــــدّ  ..وؿبب ــــــو وال و ــــــل عليــــــو ,واالع مــــــاد عليــــــو, بالطاعـــــة

 ..ومن ال وءر إىل السكينة ,ومن الملق إىل االطمئنان ,من اغب ة إىل اؽبداية
ـــــاة شـــــعر يو  ,ي ـــــذوق حـــــالوة اإليبـــــانو  , فـــــي ظـــــل اإليبـــــان يعـــــرف اإلنســـــان طعـــــم اغبي

 . ن جديدمِ  دَ لِ كنو وُ 

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل}: يمول اهلل ءعاىل
 . [ٕٕٔ: { ]سورة األنعامهب حئخئ جئ يي ىي ني مي زي ري
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  الركن األول

 اإليمان باهلل 

 :  عنى اإليمان باهلل ۞
 :  ن من بأن اهلل وحده ؛بربوبية اهلل: اإليمان-
 . اػبالق -
 . الرازق -
 . اؼبدبر -

 . ال دب  لي  ىناك شر ا  معو يف اػبلق كو الرزق كو 

 مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك لك}: يمول اهلل ءعاىل

 . [ٖ: { ]سورة فاطرمه جه هن خنمن حن جن

 :  من بأن اهلل وحدهن  ؛واإليمان بألوهية اهلل-
 . س  ق العبادةاؼب
 :  وجو إىل اهلل وحده  
 . ؿبباً لو -
 . راجياً لكرمو و ضلو -
  . ائفاً من عمابو -
 . م و الً عليو -
 . مس عيناً بو -
 . من شريع و ووحيو امس مداً ن ام حياء -

 مم خم حم جم هل خلمل حل جل}: يمول اهلل سب انو
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 . [ٖٙٔ: { ]سورة البقرةحن جن

 ـــــال وبـــــق لســـــ ه  ؛وال  ليـــــل وال  ـــــرمي ,اهلل وحـــــده يبلـــــا حـــــق ال شـــــريع نواإليبـــــان بـــــأ
 .  يضع شرعاً ىبالف شرعو اغبكيم ,كن ي عدى حدوده

ــــــــع  ــــــــ  ؛مووووووووان بأسووووووووماء اهلل وصووووووووفاتاواإلي- ــــــــأن اهلل وحــــــــده  امــــــــل مــــــــن صبي  من ب
 ال يشــــــار و يف كظبائــــــو وصــــــفاءو مشــــــارك ,والصــــــفات العلــــــى , لــــــو األظبــــــا  اغبســــــى ؛الوجــــــوه

؛  ـــــاهلل ســـــب انو لـــــو الكمـــــال اؼبطلـــــق يف كظبائـــــو وصـــــفاءو, خبـــــالف غـــــ ه علـــــى وجـــــو اؼبما لـــــة
 . ِمن اؼبخلوقن اؼبفطورين على النمص

 . ا  اهلل وصفاءو الواردة يف الك اب والسنةبأظب  من  
 : مولن  ,دعوه هباءو 

 . اق ارزقينيا رزّ 
 . رضبينايا رحيم 

 . اوسلو  احياء يفسعى إىل ظوور آ ار اإليبان ءو 
 . طلب الرزق إال منوء ال ؛ كن اهلل ىو الرازق   إ ا آمنّ 
ــــــ ــــــأن اهلل ىــــــو اغبكــــــيم  وإ ا آمّن ــــــى مــــــا يمــــــدّ ء ــــــال ؛ اػببــــــ  ب ــــــاره عــــــ ض عل مــــــن  ل
 . مصائب وغ ىا
 . وحكمو ضع لس ه يف كمرهال زب  ؛كن اهلل لو اػبلق واألمر  وإ ا آمن
 ــــــال ءطيعــــــو يف العلــــــن, وءعصــــــيو يف  ؛ع علينــــــاِلــــــطَّ بــــــأن اهلل ظبيــــــع بصــــــ  مُ   وإ ا آمنــــــ

 راه.. السر, وإمبا ءعبده  أنا ء

o وخالصة األ ر : 
وحـــــــده  ووكنـــــــ, الـــــــرازق اؼبـــــــدبر وحـــــــده ىـــــــو اػبـــــــالق و  من كنـــــــءـــــــكن اإليبـــــــان بـــــــاهلل كن 

 . يف كظبائو وصفاءووحده لو الكمال اؼبطلق  لووكن  اؼبس  ق للعبادة,
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 :ثمار اإليمان باهلل ۞
 :و ن هذ  الثمار. لإلديان باهلل تعان مثار ي تفيف هبا ال اس أفرادا ومجاعات

 : الراحة النفسية – 1
 . ابعءسريو الصىو يس  يف رحلة اغبياة ءن ابو اؼبخاوف و و اإلنسان 

 , يوــــــا "ســـــكينة الــــــنف  فمـــــدومـــــع ءـــــوان الصــــــعاب قـــــد يصــــــل اإلنســـــان إىل مرحلــــــة ي
 . وطمأنينة الملب"

بســـــكينة ءسمـــــر نفســـــو, وطمأنينـــــة يعمـــــر هبـــــا واغبيـــــاة ال ءطيـــــب إال إ ا ءـــــنعم اإلنســـــان 
 . سبيل  لا اإليبان باهللإمبا و   اده .. 

  :فالم  ن يعلم

 مم خم حم جم يل ىل مل خل}كن رزقو مضمون من رب غين  رمي 
 . [ٙ: { ]سورة هودىه ىم

 : ويعلم

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك}كن حياءو وموءو بيد اهلل 
 . [٘ٗٔ: { ]سورة آل عمرانجب زنمن رن
 : ويعلم

 . َمن بيده مماليد السماوات واألرضأءيو من عند يكن النفع والضر 
ــــــاؼبــــــر   لَ ِصــــــ ُ  ر كنْ  لــــــو قــــــدّ  ــــــوِم   بيثســــــنــــــو باإليبــــــان  إ  ا  ــــــان م  ليًّــــــاً إ ــــــ, ن وظيف 

ــــو مــــن ؛ماســــاي و  ــــد ألنــــو يــــوقن كن رزق ــــذاهتا اهلل ال مــــن الوظيفــــة عن ــــو ك ــــره الطبيــــب , ب ول
وكن  ,يعلـــــم كن حياءـــــو بيــــــد اهلل ألنــــــو, ؛  إنـــــو سيصـــــر بـــــإ ن اهللاب دبـــــرض  طــــــ كنـــــو مصـــــ

 . وبتقديره وحكمته النفع والضر من عند اهلل
لثم ـــــو  ؛وراحـــــة البـــــال, بوطمأنينـــــة الملـــــ,  ـــــاؼب من بـــــاهلل حمـــــاً يـــــنعم بســـــكينة الـــــنف  
 . واع ماده عليو ,باهلل
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 يمان باهلل استقا ة أحوال الناساإل ثمارو ن  – 2
  :ن امنحبكم و وضع  اهلل عزو وجل 

 . واالضطراب يضمن سالمة الكون من الفساد ؛ن ام  وين: األول
  .من االكبراف ؼبن اءّبعو السالمة واألمنيضمن  ؛ن ام شرعي: والثاني
 ؛عبــــــارة عــــــن قــــــوانن دقيمــــــة ءســــــ  علــــــى و موــــــا صبيــــــع الكائنــــــات م الكووووووونيفالنظووووووا

دىا جــــــســــــ  و ــــــق المــــــوانن الــــــ  كو ء الشــــــم  والممــــــر والن ــــــوم والريــــــاح وصبيــــــع الكائنــــــات 
 حل جل مك لك خك حك جك مق}: ال ء ـــــــــــــــــــــــــــــــأ ر وال ء مـــــــــــــــــــــــــــــــدم ,اهلل
 . [ٓٗ: { ]سورة ي حن جن مم خم حم هلجم مل خل

لفســــــــدت  ,ولــــــــن ءســــــــ طيع الكائنــــــــات علــــــــى ن ــــــــام اهلل الكــــــــوين ءلــــــــا دتولــــــــو سبــــــــر 
 . وات واألرضاالسم

لينـــــــ  ؽبـــــــم  ؛الـــــــذي كنزلـــــــو اهلل لعبـــــــاده, ىـــــــو شـــــــرع اهلل اغبكـــــــيمو , لنظوووووووام الشووووووورعيوا
الســــعادة يف بــــو وي  مــــق ؽبــــم , والنــــا ع مــــن الضــــار, ويبــــن ؽبــــم اغبــــق مــــن الباطــــل, الطريــــق

 . الدنيا واآل رة
 شووووورعا الحكووووويم يأن يلتوووووزم اإلنسوووووان بنظوووووام اهلل الوووووب و ووووون ثموووووار اإليموووووان بووووواهلل

ن اف معـــــات ِمـــــم الفـــــرد و رَ وحينمـــــا وُبْـــــ..  اؼبســـــ مد مـــــن   ـــــاب اهلل وســـــنة رســـــولو  العلـــــيم,
وسيصـــــيبوا مـــــن , ن نعمـــــة العمـــــل بن ـــــام اهلل الشـــــرعيم ِمـــــرَ  ْ هنـــــا ســـــ ُ إ , نعمـــــة اإليبـــــان بـــــاهلل

 . ن ام اهلل و طرءو ال   طر الناس عليوا لىاالكبراف والفساد بمدر سبردىا ع
 : هبد كهنا ءعيش حياةً  إىل اف معات اؼب مردة على ن ام اهلل الشرعي والناظر

وال فكــــــا , والشــــــذو , واالن  ــــــار, واال  ئــــــاب,  ــــــالملق ؛مليئــــــة بــــــاالكبراف والشــــــما 
لعــــــدم  ن ي ــــــةً جــــــا   ــــــل  لـــــا  ؛وان شــــــار اعبــــــرائم, وءفشــــــي اؼبخــــــدرات واػبمـــــور, األســـــري

  ..ار اإليبان باهللالذي يعد شبرة من شب س ىم و ق ن ام اهلل الشرعي
وسبـــــــرد بعـــــــض  ,مـــــــن ســـــــ  اعبمـــــــادات و ـــــــق ن ـــــــام اهلل الكـــــــوين يوالع ـــــــب ال ينمضـــــــ
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  !شرعيالبشر على ن ام اهلل ال

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ}: يمول اهلل ءعاىل

 زث رث يت ىت نت مت زت رت

 ىليل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث نثىث مث

 . [ٛٔ: { ]سورة احلجىن نن من زن رن مم ام

 : الحريةتحقق  باهلل و ن ثمار اإليمان – 3
 : اإليبان باهلل وبرر 

إال مـــــــــن ســـــــــلطان اهلل , مـــــــــن  ـــــــــل ســـــــــلطان وقيـــــــــد ؛وإرادءـــــــــو, وقلبـــــــــو, عمـــــــــل اؼبـــــــــ من
 . وشرعو

  :فالم  ن باهلل 
 . هلل وحدها ىو كن اؼبس  ق للخضوع والطاعة يعلم
 . كن الذي يبلا حق ال شريع ىو اهلل وحده ويعلم
 :  ا سو  اهللأن  و 

 . اؼبطلمةوع والطاعة  ال يس  ق اػبض
ســــــامل مــــــن اػبلــــــل والــــــنمص مشــــــ مل علــــــى ال يمــــــدر علــــــى وضــــــع ن ــــــام شــــــامل  مــــــا كنــــــو 

 . يشمل صبيع ؾباالت اغبياةاغبكمة اؼبطلمة 
 : سينعم ب  رر ن صاحبوإ ملب الإ ا رسخ يف  اإليبانوىذا 

 . إرادءوو , وقلبو, ولمع
 : فأ ا قلبا

 ,وىبا ـــــو, وببـــــو ؛ءعلمـــــو بـــــاهلل وحـــــدهويصـــــبح  ,عبـــــودات يســـــ  رر مـــــن ال علـــــق بشـــــش اؼب
 . هرِ  ْ ويطمئن بذِ , ويأن  بو, وي و ل عليو, ويرجوه
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 : وأ ا عقلا
وينطلــــــــــق ســــــــــاحباً يف ملكــــــــــوت , وىــــــــــامواأل, خرا ــــــــــات ســــــــــي  رر مــــــــــن اػبضــــــــــوع لل 
 . م فكراً ومك شفاً وـب عاً  ,وات واألرضاالسم
 : إراإتاوأ ا 

مالــــــ  إليوــــــا  وإنْ  ف الفــــــواحش ــــــال يمــــــ  , احملرمــــــة    ــــــرر مــــــن اػبضــــــوع للشــــــووات 
وال ي لـــــم , ءزيّـََنـــــ  لـــــو وكء ـــــو يف صـــــور وكظبـــــا  جّذابـــــة  ّ انـــــةوإن  وال يشـــــرب اػبمـــــر و,نفســـــ

 . وحينئذ ينعم بالعفاف والطور ؛على ال لم وإن  ان قادراً 

 

 نا ذة
 إىل النور

الفيلســــــوف الفرنســــــي رينيــــــو جينــــــو عــــــامل و يلســــــوف وحكــــــيم, درس األديــــــان عامــــــة, 
 اإلسالم,  أحدث إسالمو ض ة  رى يف كوربا وكمريكا.مث اع نق 

وقــــد ءرصبــــ    بــــو إىل  ثــــ  مــــن اللســــات اغبيــــة, وبســــبب  , كلــــف الكثــــ  مــــن الك ــــب
قـــــدرة ك كـــــاره علـــــى اال  ســـــاح  مـــــد حرَّمـــــ  الكنيســـــة قـــــرا ة   بـــــو! ولكنوـــــا   بـــــو ان شـــــرت 

 يف صبيع كرجا  العامل.
يــــو الباطــــل مـــــن بــــن يديــــو وال مـــــن يمــــول رينيــــو جينــــو:"كردت كن كع صـــــم بــــنص ال يأء

  لفو,  لم كجد بعد دراسة عميمة, سوى المرآن".
"لمـــــد اب عـــــدت كوربـــــا عـــــن طريـــــق اهلل  سرقـــــ  يف االكبـــــالل والـــــدمار اػبلمـــــي واإلغبـــــاد, 

 (ٔ) ولوال علما  اإلسالم ل ل السربيون ي خبطون يف دياج  اعبول وال الم".

                                     

 .ٖٔٔرحلة إيبانية مع رجال ونسا  كسلموا ,عبد الرضبن ؿبمود, ص (ٔ)
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 الركن الثاني

  (1)اإليمان بالمالئكة

 : المراإ باإليمان بالمالئكة ۞
 : "اإليبان بأن اؼبالئكة

 .  لق من كشرف  لق اهلل-
 .  لموم اهلل من نور-
ــــــــيالً وهنــــــــاراً ال  , ون اهللســــــــبّ  وــــــــم يُ  ,وم االنميــــــــاد ال ــــــــام ألمــــــــره ومــــــــن- ويعبدونــــــــو ل
 . يف ون
 . " ال هبوز صرف العبادة ؽبم ,وىم عباد اهلل-

 : عمالالمأ ۞
 . كو سأمملل  دونليالً وهناراً  ي وادة اهلل وءسبباؼبالئكة يمومون بع

 :، فمنالمأصناف   ن حيث الوظائف الموكولة إليالم المالئكة إنثم 
 . ي ن حبفظ كعمال بين آدم و  اب وا لكل شو لاؼبالئكة اؼبو َّ  (ٔ)
 . مالئكة الرضبة (ٕ)
 . مالئكة العذاب (ٖ)
 . لون باعبنة والناراؼبالئكة اؼبو َّ  (ٗ)
 . يو السالمعل –جريل  –ملا الوحي  (٘)
 . ملا اؼبوت (ٙ)
 . ميكائيل عليو السالم باؼبطر اؼبلا اؼبو ل (ٚ)
 . إسرا يل عليو السالم –اؼبلا اؼبو ل بالنفخ بالصور  (ٛ)

                                     

 . ٜٕ, العميدة, سليمان السصن, صٕٚ(ان ر: شرح كصول اإليبان البن عثيمن صٔ)



 

 ٕٗ 

 : (1) نالا ،عظيمة ا  اإليمان بالمالئكة يثمر ثمار  ۞
  :ا ستقا ة على أ ر اهلل – 1

هتم علـــــى  ـــــل وشـــــواد ,إن شـــــعور اؼبـــــ من بوجـــــود اؼبالئكـــــة ورقـــــاب وم ألعمالـــــو وكقوالـــــو
ــــوـمَّ مــــ ــــا ً يوِجــــ ,ا يصــــدر عن ــــ د عنــــد اؼبــــ من حي ــــو األِمــــن ن اهلل و ِم  ــــال يعصــــي ؛ وــــارطمالئك 
 . كن  ل شي  مك وب مشوود عليو لعلمو؛ سرّاً وال علناً ربو 

  :ا ستمرار على  اعة اهلل – 2
يعبــــــدون اهلل  مــــــا , م إال اهللوبصــــــيوال مــــــن اؼبالئكــــــة  اً دكعــــــدا بــــــأنإن شــــــعور اؼبــــــ من 

ويـــــــدعون , ويبـــــــار ون  طواءـــــــو ,د ـــــــو مـــــــا ي واألرض  ػبـــــــالق الســـــــما   و ـــــــدون وي ,يعبـــــــد
 . يس سفرون لوو 
وعلــــــى اإل ثـــــــار منوــــــا واالســـــــ مرار  الطاعـــــــة علــــــى اؼبـــــــ من وبـــــــّرض ووبّفــــــزن ىــــــذا الشــــــعور إ

اؼبـــــــــ من كن اؼباليــــــــــن مــــــــــن اؼبالئكـــــــــة يعبــــــــــدون اهلل ويســــــــــ دون لــــــــــو  ر ــــــــــإ ا ءــــــــــذ  عليوـــــــــا,
  .طاعة اهللن قلبو سيم لط نشاطاً وإقباالً على إ  ,ونبالليل والنوار ال يف   وويسب ون
 : ةالثبات في ز ن الغرب – 3

نــــــو ســــــيثب  إ , إ ا كحــــــ  اؼبــــــ من بالسربــــــة والوحشــــــة لملــــــة اؼبســــــ  يب و ثــــــرة اؼبعــــــرض
اؼبالئكــــــــة , ن  لـــــــق اهللاأل ثـــــــرين ِمــــــــ يف صــــــــف وكنـــــــ داد إيبانـــــــاً ويمينــــــــاً حينمـــــــا ي ــــــــذ رويـــــــز 

 . ون كقدامو بّ ثوي, ويبار ون  طواءو, ورونفسويس اهلل يدعون  الذين األطوار
 ! انتشار األ ن – 4
اإليبـــــان بـــــأن اؼبالئكـــــة يك بـــــون  ـــــل مـــــا يصـــــدر عـــــن اإلنســـــان يـــــ دي إىل ان شـــــار  لن  
 : اهلل ومالئك و عبميع ك عالو دبراقبة اؼب من  لك أنّ  !األمن

 . لن يسرق
 . ولن يسش
 . رولن يزوّ 

                                     

 . ٖٗص ,اإليبان, ؿبمد ياسن (ٔ)



 

 ٖٗ 

 . ىب ل  نول
 ولن يفعل السو .

 ْمِبل على اػب  يف  ل اذباه.وسيُـ 
 . وحينئذ ي  مق األمن الذي ىو كىم مطالب الدول واأل راد

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٗٗ 

  افذة
 ؟أت يد أن تحصل عل   عاد الم ئكة 

  :األعمال اليت تستجلي دعاء ادلالئكض ه؟ه بعض
 تنتظ  الص ة في المسجد: حين: أوال

ه وسنلم قنال ))ادلالئكنض تلنلي علنى أحندكم عل أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل علي
 (ٔ)ما دام يف ملاله ال؟ي صلى فيه ما مل حيدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارمحه(( 

 ثا يا: حين تعلم الناس الخي  
عننل أيب أمامننض البنناهلي قننال ))ف ننل العننامل علننى العابنند كف ننلي علننى أدننناكم مث قننال 

ئكتننه وأهننل السننماوات واألرضننل حنن  ال ملننض يف رسننول اهلل صننلى اهلل عليننه وسننلم لن اهلل ومال
 (ٕ) ((جحرها وح  احلوت ليللون على معلم ال اس اخلن

 : حين تتصدَّق:ثالثا
عننل أيب هريننرة رضننى اهلل تعننان ع ننه أن ال ننيب صننلى اهلل عليننه وسننلم قننال ))مننا مننل يننوم 

ويقنول اآلملنر اللهنم  يلب  العباد فيه لال ملكان ي زالن فيقول أحدمها اللهم أعن  م فقنا مللفنا
 (ٖ)أع  ممسكا تلفا(( 

 :إذا  عوت لغي ك : رابعا
))دعوة ادلرء  قالال يب صلى اهلل عليه وسلم كان  رضي اهلل ع ها أن أم الدرداء عل 

ادلسلم ألمليه ب هر الغيي مستجابض ع د رأسه ملك موكل كلما دعا ألمليه خبن قال ادللك 
لن السوق فلقيت أبا الدرداء فقال يل مثل  لك ادلوكل به آمل ولك مبثل قال فءرجت 

 (ٗ)يرويه عل ال يب صلى اهلل عليه وسلم(( 

                                     

 ( ٖٗٗص يح البخاري كبواب اؼبساجد, باب اغبدث يف اؼبس د, ح) (ٔ)

ذي   اب العلم عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم, باب ما جا  يف  ضل الفمو على العبادة, سنن ال م (ٕ)
 ( قال الشيخ األلباين: ص يح.ٕ٘ٛٙح)

ص يح البخاري   اب اعبنائز, باب قول اهلل ءعاىل } أما من كعطى واءمى وصدق باغبسى  سنيسره لليسرى وكما  (ٖ)
 ( ٖٗٚٔللعسرى{ اللوم كعط منفق مال  لفا, ح) من خبل واس سى و ذب باغبسى  سنيسره

 ( ٖٖٕٚص يح مسلم   اب الذ ر والدعا  وال وبة واالس سفار, باب  ضل الدعا  للمسلمن ب ور السيب, ح) (ٗ)



 

 ٗ٘ 

 الركن الثالث

  اإليمان بالكت  

 المراإ باإليمان بالكت  ۞
  : أنزل ؽبم   باً  ,لموكن ي من اؼبسلم بأن اهلل رحم  َ  
 . هتديوم -
 . وءن  طريموم-
  .ةن عمل هبا يف الدنيا واآل ر مسعد ءو  -

 : الكت  تلكو ن  ۞
  .ةاالتور  -
 . اإلقبيل-
 . الزبور -
 . المرآن الكرمي -

 : القرآن الكريم ۞
 . كع م الك ب ال  كنزؽبا اهلل-
 . والعمل دبا جا   يو ,البشر اإليبان بو الك اب الذي هبب على صبيع وىو-
يف الدنيا  ل اهلل ؼبن عمل بو كن يسعدءكفّ  ,وىو   اب شامل ألع م ءشريع رباين -
{ ]سورة ٍّ جي يه ىه مه جه ين ىن}: يمول اهلل ءعاىل ..واآل رة
 . [ٜ: اإلسراء

 : الواج  علينا نحو القرآن الكريم ۞
 . اإليبان بأنو كع م   اب كنزلو اهلل على الناس (ٔ)
وكنـــــو صـــــاحل لكـــــل زمـــــان ومكـــــان , اإليبـــــان بأنـــــو   ـــــاب شـــــامل ألع ـــــم ءشـــــريع ربـــــاين (ٕ)



 

 ٗٙ 

 .  الدنيا واآل رةالسعادة يف اهلل ءكفل ؼبن عمل بو وكن, وؾب مع
 . والرضا وال سليم حبكمو, ربكيمو يف صبيع شئون اغبياة (ٖ)
 . ءالوءو وءدبره وءعلم كحكامو وآدابو (ٗ)

 : فوائ  اإليمان بالقرآن الكريم والعمل با ۞
 . السال ة  ن الشرور (1)

 ..السالمة من الشرور وبوي من نور وىداية ي  مق ؼبن عمل بودبا إن المرآن الكرمي 
 نت مت زت رت يب ىب نب}: يمول اهلل ءعاىل
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 ىك مك لك اك يق ىق يف
 . [ٙٔ-٘ٔ: { ]سورة ادلائدةيل ىل مل يك

 : لم  ن الشرور سواء كانتيسف، فالقرآن الكريم ينير لإلنسان  ريقا
 . اع مادات  اسدة -
 . كو شووات ؿبرمة -
 . لق وضيققو  ةح  موِجعات نفسية ِمن كو  -

 . اً من الفنت والشروروحينئذ يصبح اؼبسلم ساؼب

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع}: يمول ءعاىل

 . [ٕٗٔ-ٖٕٔ: { ]سورة طهجم جل مك لك خك حك جك

 
   كمامــــــــة البــــــــاىلي قــــــــال ظبعــــــــ  رســــــــول اهلل كيبعــــــــن  ؛ الشووووووووفاعة فووووووووي ا خوووووووورة (2)



 

 ٗٚ 

 .(ٔ)"ألصحابا فإنا يأتي يوم القيا ة شفيعا  ؛ اقرأوا القرآن" :يمول
: قـــــال ملسو هيلع هللا ىلص كن رســـــول اهلل ,اهلل عنـــــو  عـــــن عمـــــر رضـــــي ؛الرفعوووووة فوووووي الووووو نيا وا خووووورة (3)

(ٕ)"ويضع با آخرين إن اهلل يرفع بالبا الكتاب أقوا ا  "
. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 .(ٗٓٛص يح مسلم   اب صالة اؼبسا رين وقصرىا, باب  ضل قرا ة المرآن وسورة البمرة, ح) (ٔ)
رين وقصرىا, باب  ضل من يموم بالمرآن ويعلمو و ضل من ءعلم حكمة من  مو ص يح مسلم   اب صالة اؼبسا  (ٕ)

 .(ٚٔٛكو غ ه  عمل هبا وعلموا, ح)



 

 ٗٛ 

 نا ذة

 نور المرآن

الد  ور غاري مل  , من اؼببشِّرين النشطن جدًّا يف الدعوة النصرانية, وكيًضا ىو من الذين 
ل  ب ؛ لذلا  ان وبب لديوم علم غزير بالك اب اؼبمدس, و ان وبب الرياضيات بشك

 اؼبنطق كو ال سلسل اؼبنطمي لألمور.

ويف كحد األيام كراد كن يمرك المرآن بمصد كن هبد  يو بعض األ طا  ال  ءعزِّز موقفو عند 
دعوءو اؼبسلمن للدين النصراين , لكنو ُدِىش ؼبا وجده  يو, وا  شف كن ىذا الك اب وب وي 

  ر يف ىذا العامل.على كشيا  ال ءوجد يف كيِّ   اب آ

 ان ي وقع كن هبد بعض األحداث العصبية ال  مرت على النيب صلى اهلل عليو وسلم؛ مثل 
و اة زوجو  دهبة رضي اهلل عنوا, كو و اة بناءو وكوالده, لكنو مل هبد شيًئا من  لا, بل 

رة مرمي(, الذي جعلو يف َحْ ة من كمره كنو وجد كن ىناك سورة  املة يف المرآن ءسمَّى )سو 
 و يوا ءشريف ؼبرمي عليوا السالم ال يوجد لو مثيل يف   ب النصارى, وال يف كناجيلوم! 

م, ومن بعدىا بدك يلمي احملاضرات يف ككبا  العامل, ٜٚٚٔاع نق الد  ور مل  اإلسالم عام 
 (ٔ)و ان لديو الكث  من اؼبناظرات مع رجال الدين النصارى الذين  ان ىو كحدىم.

                                     

 .ٕ٘ٓع ما  كسلموا , راغب السرجاين , ص  (ٔ)



 

 ٜٗ 

 الرابع  الركن

  اإليمان بالرسل

 :المراإ باإليمان بالرسل ۞
 : ي  ن المسلم أن

 ,علـــــيوم الصـــــالة والســـــالم لك ضـــــلوم وكءمـــــاىم وىـــــم الرســــ وبــــأن اهلل ا  ـــــار مـــــن  لمــــ
 : وىي ,فوم بأع م مومةو لّ 

  :إ راج الناس من ظلمات العبودية لس  اهلل سوا   ان 
 . عبودية لألصنام -
 . امواألشء للمبور يةكو عبود -
 . كو عبودية للطساة -
  .كو عبودية للشووات -

 ىئ نئ مئ زئ رئ}: يمول اهلل ءعاىل ..العبودية هلل وحدهإىل نور 

: { ]سورة ال حلمك ىبيب نب مب زب رب يئ
ٖٙ] . 

 : (1)الواج  علينا نحو الرسل عليالم الصالة والسالم  ۞
 . واإليبان بأن رسال وم حق من اهلل ءعاىل, ال صديق هبم (1)
ال يبلكــــــــون شــــــــيئاً مــــــــن صــــــــفات اػبــــــــالق , ا رجــــــــاالً مــــــــن البشــــــــراع مــــــــاد كهنــــــــم  ــــــــانو  (2)

 : سب انو
 . مونلُ  ال ىبَ  -
 . رزقونال يَ و  -

                                     

 العميدة, السصن, ب صرف.  (ٔ)



 

 ٘ٓ 

 . ن الدعا يبو وال هبُ  -
 . ف شي  من العبادة ؽبمصرَ وال يُ  -
 العمل بشريعة من كرسل إلينا منوم:  -

 .  اسبوم وك ضلوم ؿبمد بن عبداهلل 
 : اهلل  م  بن عب فوائ  اإليمان بالرسل والعمل بشريعة خاتمالم  ح ۞

 :النتاة  ن النار – 1
 وووون سوووومع بووووي  وووون أ تووووي أو يالوووووإي أو نصووووراني ": قــــال  عــــن النــــيب ,عــــن كيب موســــى 

 .(ٔ)"ثم لم ي  ن بي إخل النار
 :بمحبة اهللالفوز  -ٕ
 : يحقق لك أخي المسلم واالق دا  بو اهلل  ن اإليبان بالرسول ؿبمد بن عبدإ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}: هلل ءعاىليمول ا ,الفوز )دب بة اهلل(
 . [ٖٔ: { ]سورة آل عمراننب زئ رئ

 : فما أروع الحياة
 وكن  ربب  الما.  
  يبادلا حّبا حببّ و الما . 

: { ]سورة ادلائدةخص حئ جئ}: يمول اؼبوىل سب انو واصفاً عبادة اؼب منن
٘ٗ] . 

                                     

( ءعليق ٜٓٛ٘ٔ, ح)ٜٖٛ/ٗمسند اإلمام كضبد بن حنبل: حدي  كيب موسى األشعري رضى اهلل ءعاىل عنو,  (ٔ)
 شعيب األرن وط: ص يح لس ه. 



 

 ٘ٔ 

 : حصول الرحمة-3
بعيـــــدة عـــــن الرضبـــــة , يةإن  ثـــــ اً مـــــن اف معـــــات يف عاؼبنـــــا اؼبعاصـــــر ءعـــــيش حيـــــاة قاســـــ

ــــ    ..والفمــــ  يــــزداد  مــــراً وحاجــــة, والســــين يــــزداد غــــى,  يوــــا ي لــــم الضــــعيف المــــوي, احموال
ال مكـــــان  يوـــــا للي ـــــيم والفمـــــ   ..يةســـــاقوالملـــــوب , والعمـــــول ءائوـــــة حـــــائرة, ةالنفـــــوس قلمـــــ
الــــ  جــــا  هبــــا ؿبمــــد  ءلــــا اف معــــات عــــن شــــريعة الرضبــــة دُ ْعــــبُـ : وســــبب  لــــا ..والضــــعيف

 . اهلل  عبدبن 

{ ]سورة مل يك ىك مك لك اك}: يمول اهلل ءعاىل
 . [ٚٓٔ: األنبياء

وبمـــــــق لأل ـــــــراد واف معـــــــات , والعمـــــــل بشـــــــريع و,  اهلل   اإليبـــــــان دب مـــــــد بـــــــن عبـــــــد
 .  عاونوال, واحملبة, واإلنصاف, والعدل, حماالرضبة وال   مل ىا؛ حياة طيبة

 

 



 

 ٕ٘ 

 الركن الخا   

 اإليمان باليوم ا خر

  :إ باإليمان باليوم ا خرالمرا ۞
مث ءـــــــأيت اغبيـــــــاة  إليوـــــــا,ي  وـــــــة ءن  كن يـــــــ من اإلنســـــــان بـــــــأن ؽبـــــــذه اغبيـــــــاة ســـــــاعة ك ـــــــ

 : ما بعد اؼبوت ال األ رى 
 . المر وعذابو ونعيمو من   نة -
 . جوم من قبورىم وؿباسب ومو اؼبوءى و ر  وإحيا  -

 : األبرار  فيتز 
 .يم يف اعبنةبالنعيم اؼبم

 . العذاب اؼبون يف الناربار وهبازى الف ّ  
 : اإليمان باليوم ا خر فوائ  ۞
 :راتعن المنك واإل ساكرات اإلكثار  ن الخي – 1

ات ؼبـــــن  عـــــل اػبـــــ   وكن اهلل كعـــــد جن ـــــو ,اً سي اســـــب  يـــــوكن ىنـــــاك يومـــــ اؼبـــــر اع مـــــاد 
  ..بالفضائل ربلىو 

  ..قع يف الر ائلوو  ,وكن ىناك ناراً ؼبن  عل اؼبنكرات
عـــــن واالب عـــــاد  ,د ع اإلنســـــان إىل اإل ثـــــار مـــــن األعمـــــال الصـــــاغبةيـــــالع مـــــاد ا  لـــــا

لـــــــذلا قبـــــــد كن  ثـــــــ اً مـــــــن النصـــــــوص الشـــــــرعية ءـــــــربط بـــــــن األعمـــــــال  األعمـــــــال احملرمـــــــة؛

ــــــاليوم اآل ــــــر ــــــا قــــــول الصــــــاغبة واإليبــــــان ب  زن رن مم}: اهلل ءعــــــاىل, مــــــن  ل
 . [ٛٔ: { ]سورة التوبضجت ري ٰى ين ىن نن من

  
 



 

 ٖ٘ 

   المصائ  الصبر والثبات عن – 2
, وعنـــــد نـــــزول اؼبصـــــيبة, وكوجـــــاع ومنّسصـــــات, وبـــــال اتال زبلـــــو اغبيـــــاة مـــــن مصـــــائب 

 : قبد كن اؼب من باليوم اآل ر وحلول البال ,
 . ك ثر الناس صراً  -
 . وكقلوم حزناً  -

مــــــن  وءكفــــــ , ســــــبباً لزيــــــادة حســــــناءويف اآل ــــــرة ن ألنــــــو يعلــــــم كن مــــــا كصــــــابو ســــــيكو 
 . سيئاءو

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٘ٗ 

 ذةنا 

 ان باليوم اآل ريبكنوار اإل 

 ان يع مد كن األديان مع مدات  را ية. و اؼبفكر السويسري روجيو نشأ يف بيئة مسي ية , 
وعندما اش سل بالص ا ة بدك يسا ر إىل ك ثر من بلد   سا ر إىل السويد, وعمل هبا مراسالً 

لكنو ا  شف كن الناس ص فّياً يف هناية اغبرب العاؼبية الثانية أل ثر من طب  سنوات, 
ءعسا , برغم ال مدم والر ا  الذي يعيشون  يو, على حن ا  شف عك   لا عندما سا ر 
إىل بعض الدول اإلسالمية يف الشرق,  مد وجد اؼبسلمن _برغم  مرىم الشديد _ يشعرون 

اة بسعادة ك ثر, وكن حياهتم ؽبا معى ... ىذه اؼبالح ة جعل و يفكر ملّياً يف معى اغبي
 وي أملوا من  الل ىذين النمو جن ...  يمول يف  لا :

" ن  كسأل نفسي: ؼبا ا يشعر اؼبسلمون بسعادة ءسمر حياهتم برغم  مرىم وزبلفوم؟!.. 
وؼبا ا يشعر السويديون بال عاسة والضيق برغم سعة العيش والر اىية وال مدم الذي يعيشون 

ما شعرت بو يف السويد, برغم كنو بلد  و   يو؟! حش بلدي )سويسرا(  ن  كشعر  يو بنف 
 ر ا , ومس وى اؼبعيشة  يو مرءفع!

ا  شف  كن اإلسالم يعطي معى لل ياة, على عك  اغبضارة السربية ال  ءسيطر عليوا 
(ٔ)اؼبادية, وال ء من باآل رة, وإمبا ء من هبذه الدنيا  مط".

                                     

 ٕٕٚصرحلة إيبانية مع رجال ونسا  كسلموا ,عبد الرضبن ؿبمود,   (ٔ)



 

 ٘٘ 

 الركن الساإس

  اإليمان بالقضاء والق ر

 : يمان بالقضاء والق رالمراإ باإل ۞
وكنــــــو ال , ىــــــو اؼبــــــدبر للكــــــون, أن ربــــــو العلــــــيم اغبكــــــيم اػببــــــ بــــــكن يــــــ من اإلنســــــان -

 . يمع شي  يف الوجود إال بعلم اهلل وءمديره
ــــــــق مــــــــن - ــــــــ  وجــــــــنإوكن صبيــــــــع اػبل  لــــــــن  ,ره اهلللــــــــو كراد  عــــــــل شــــــــي  مل يمــــــــدّ , ن
 . مْ عه يعوا لن يس ط ,اهلل رهولو كرادوا منع شي  قدّ , ِفعله يس طيعوا
 . حكيم يف ءصر و وءدب ه, ل يف قضائووكن اهلل سب انو عدْ -

 خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري}: يمول اهلل ءعاىل
 . [ٓٚ: { ]سورة احلجهت مت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ

 . فوائ  اإليمان بالق ر ۞
 : منوا ,مق لو  وائد  ث ةإيبان اؼبسلم بالمدر وب 
 : الراحة النفسية – 1

 : أنواع ماد اؼب من ب
 ـــــال وبـــــزن ؛ وراحـــــة الـــــنف  ,  ـــــو اطمئنـــــان الملـــــبر و لـــــن يصـــــيبو إال مـــــا   ـــــب اهلل لـــــو ي

 . ب لوك َ مل يُ يعلم كنو ألنو  ؛وال يملق ؼبا  اءو, مك وب عليويعلم كنو ألنو  ؛ؼبا كصابو

 حج مث هت مت خت حت جت هب مب}: يمول اهلل ءعاىل
 خض حض جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج
 مق حق مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 . [ٖٕ-ٕٕ: { ]سورة احلديدخك حك جك



 

 ٘ٙ 

 . زرع العزة والشتاعة في قل  الم  ن – 2
كنـــــو ال يمـــــع شـــــي  يف الوجـــــود و , بـــــأن اهلل ىـــــو اؼبـــــدبر للكـــــون حينمـــــا يع مـــــد اؼبـــــ من 
ـــــو اج معـــــوا علـــــى كن ينفعـــــوه بشـــــي  مل ينفعـــــوه إال بشـــــي  , وإرادءـــــو وإال بعلمـــــ وكن اػبلـــــق ل
ــــو اج معــــوا علــــى كن يضــــرو , لــــو اهلل قــــد   بــــو ه بشــــي  مل يضــــروه إال بشــــي  قــــد   بــــو اهلل ول

 . عليو
مومــــــا , اؼبــــــ منيف عــــــن  هتــــــون وءصــــــسر الع ــــــائم واػبطــــــوبالعميــــــدة ذبعــــــل  ن ىــــــذهإ

 . والنفو ام لك  من كسباب الموة 
وكمـــــــر , إىل اهلل مـــــــن دعـــــــوة ؛مـــــــا  ـــــــرض اهلل عليـــــــواؼبـــــــ من إىل كدا  نطلق يوحينئـــــــذ ســـــــ

بـــــــو ملـــــــي  بـــــــالعزة والشــــــــ اعة وقل ..وجوـــــــاد يف ســـــــبيل اهلل, وهنـــــــي عـــــــن اؼبنكـــــــر, روفعـــــــدب
ــــد كصــــ اب رســــول , ثبــــاتوال ــــدام والعــــزة والثبــــات عن ومــــن ىنــــا نعــــرف ســــر الشــــ اعة واإلق
 . اهلل 

 : التواضع – 3
موـــــــا مــــــن علــــــم كو عمـــــــل صــــــاحل كو مـــــــال كو إيبــــــان اؼبــــــ من بـــــــأن اؼبكاســــــب الــــــ  حم

 ولـــــــــنَ يـــــــــورث اإلنســـــــــان ءواضـــــــــعاً , شـــــــــوادة كو منصـــــــــب كو غ ىـــــــــا إمبـــــــــا ىـــــــــي ب مـــــــــدير اهلل
 . وهبعلو  ث  الشكر واغبمد هلل, والِكر السرور والع ب كدوا طرد عنو يو , جانب

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ٘ٚ 

 
  نا ذة
  ال و لنور 

 

قال عياض األشعري ))شودت ال موك وعلينا طبسة كمرا   ك بنا إىل عمر انو قد جاش إلينا 
 كدلكم على من ىو  ك ب إلينا انو قد جا ين   ابكم ءس مدوين وكين ,واس مددناه ,اؼبوت

 إن ؿبمدا صلى اهلل عليو وسلم قد نصر  , اس نصروه ,هلل عز وجل ,كعز نصرا وكحضر جندا
 إ ا آءا م   ايب ىذا  ماءلوىم وال ءراجعوين قال  ماءلناىم  ,يوم بدر يف كقل من عدءكم

(ٔ) وزمناىم((

                                     

شعيب  قال( ٖٗٗ, ح)ٜٗ/ٔمسند اإلمام كضبد بن حنبل: مسند عمر بن اػبطاب رضى اهلل ءعاىل عنو,  (ٔ)
 األرن وط: اػبر إسناده حسن.



 

 ٘ٛ 

  أنوار األخالق اإلسال ية

ســـــــبيل لل يــــــاة الكريبـــــــة الـــــــ  , ب الفاضـــــــلةادواآلك ـــــــراد اف مـــــــع بــــــاأل الق ي ربلــــــ إنَّ 
, والو ـــــا , والرضبـــــة, والعـــــدل, واألمانـــــة,  الصـــــدق؛ بـــــاألمن والســـــعادة يشـــــعر  يوـــــا اإلنســـــان

مـــــــن  ءكســـــــب اف مـــــــع مناعـــــــة  اءيـــــــة ربميـــــــو ؛وغ ىـــــــا مـــــــن األ ـــــــالق الفاضـــــــلة, والعفـــــــاف
ــــــــــــال, والســــــــــــدر,  ــــــــــــالسش والكــــــــــــذب ؛كمــــــــــــراض مــــــــــــدمرة , والبسضــــــــــــا , وال لــــــــــــم, واالح ي

 ..اطعوال م
ت ســــــــنة ال ومــــــــرَّ  ,ة كيب بكــــــــر ــــــــوقــــــــد ءــــــــوىل عمــــــــر رضــــــــي اهلل عنــــــــو المضــــــــا  يف  ال

 .(ٔ)!ي خاصم إليو كحد
, الســـــالم إىل ىـــــذه اؼبنزلـــــة العاليـــــةوقـــــد وصـــــل صـــــ ابة رســـــولنا الكـــــرمي عليـــــو الصـــــالة و 

ظ  يوــــــا َفــــــربُْ , اة  ريبـــــةؽبــــــم حيــــــ الــــــ  حممـــــ  النبيلــــــة الفاضـــــلةوــــــم بــــــاأل الق مبســـــبب زبل  
 .  يوا الكرامة نصاوءُ , اغبموق

 نا ذة

 نور األ الق اإلسالمية سبب إلسالم الفرنسي إميل بري 

م ليعمل موندًسا يف مصر وما لب  كن ربول اؼبوندس إىل ٜٕٛٔجا  بري  دا ن عام 
 مس شرق وعامل مصريات, وعكف على ءعلم اللسة العربية وؽب اهتا 

ة المرآن وحياة رسول اإلسالم درس إميل بري  دا ن اإلسالم دراسة م أنية بدكت بدراس
ودعوءو, ويمول عن سبب إسالمو: إنو الحظ كن شريعة اإلسالم ء سم بالعدل واغبق 
وال سامح والعفو, وءنادي باأل وة اإلنسانية الكاملة, وءدعو إىل  ل الفضائل, وءنوى 

 عن  ل الر ائل, وكن اغبضارة اإلسالمية حضارة إنسانية سادت العامل المدمي قرونًا
 (ٕ)م طاولة.

                                     

 ( ٕٙٗ/ٖ)ءاريخ الطري, ان ر:  (ٔ)
 .ٜ٘ٔع ما  كسلموا , راغب السرجاين , ص   (ٕ)



 

 ٜ٘ 

 األ انةخ ل ق  -1

ـــــى ,لـــــق  اضـــــل ُ وىـــــو:  ـــــن  يان وـــــاألصـــــ اهبا كدا  اغبمـــــوق يُــــــَ رِّض عل  , وىُبَـــــوِّف ِم
 و  موا.

, وال ىيـــــــــب فبّـــــــــا األمـــــــــانب يف ال  لِّـــــــــي غيـــــــــب ال ويف   ـــــــــاب ربنـــــــــا وســـــــــنة نبينـــــــــا 
 . يضاّدىا ِمن اػبيانة

{ مق خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج}: يمول اهلل ءعاىل
 . [ٛ٘: ]سورة ال ساء

وإذا وعد  ،ث كذبإذا حد   :آية المنافق ث ث": قال عل أيب هريرة عل ال يبو 
 .(ٔ)"وإذا أؤتمن خان ،أخلف

 : صور األ انة ۞
 رىا:ن صو مِ 
 : الش عية الواجبات تحمُّل التكاليف وأإاء -ٔ

ــــــل  وات واألرضااع ــــــذرت الســــــمقــــــد و , ام والز ــــــاة وغ ىــــــا الصــــــالة والصــــــي ِمــــــن ربم 
 .من ال مص   يوا  شيةً  ىذه األمانة؛

 حض جض مص خص حص مس خس حس}: يمول ءعاىل
 {مف خف حف جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض

 . [ٕٚ: ]سورة األحزاب
وات واألرض اعرضووووووالا اهلل علووووووى السووووووم ،الفوووووورائ  :األ انووووووة": قــــــال ابــــــن عبــــــاس

 . (ٕ)"فكرهوا ذلك ؛بالمضيعوها عب   وإن  ، ابالما أثوهأإ   وإن   .والتبال

                                     

 (. ٖٖص يح البخاري   اب اإليبان, باب عالمة اؼبنا ق, ح) (ٔ)
  .(ٜٖ٘ٔ/ ٓٔابن كيب حامت )ءفس   (ٕ)



 

 ٙٓ 

 ج ز اءــــــو كوِر ومــــــن ال ىُبــــــ, لألمانــــــة اً يعَضــــــ ــــــر مُ يع, الصــــــالة عــــــن وق وــــــا ريــــــ  ّ  مــــــن 
 .  وو مضيع لألمانة ,ىبرجوا ناقصة

ــــــــــات العمــــــــــل-ٕ إقبــــــــــاز اؼبوظــــــــــف و , والوظيفــــــــــة علــــــــــى ك مــــــــــل وجــــــــــو الميــــــــــام بواجب
 . للمعامالت وعدم ءأ   اؼبراجعن

 . وردىا إىل كص اهبا مش ما طلبوا  لا, حفظ الودائع واألمانات -ٖ
,  ـــــال يســـــش يف الـــــوزن كو الكيـــــل, ينشـــــ  ضـــــرار باؼبإلا ـــــاجر علـــــى عـــــدم حـــــرص ال -ٗ

 .وال يصف البضاعة بصفات  ا بة
  نا ذة

رضى اهلل عنو  , روى الطراين  يف ءرصب و كنَّ  -الص ايب  اعبليل جرير بن عبداهلل البَ لّي 
صاحب غالمو اش ى لو  رًسا بثالشبائة؛  لمَّا رآه قدَّر كنَّو ُيساوي ك ثر من  لا,   ا  إىل 

الفرس,  مال: إنَّ  رسَا    من  الشبائة.  لم يزل يزيده مائة بعد ك رى حش كعطاه بو 
شبامبائة.
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 الص قخ ل ق  – 2
ـــــــادة وال والصـــــــدق: ـــــــذي ي فـــــــق مـــــــع اغبميمـــــــة والواقـــــــع بـــــــدون زي " المـــــــول الصـــــــ يح ال

 . (ٔ)نمصان"
 . وبيان كنبي و ,األمر بالصدق وقد جا  يف   اب ربنا وسنة رسولنا 

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ}: يمول اهلل ءعاىل 

 . [ٜٔٔ: { ]سورة التوبضرب يئ

إن الصدق يهدي " :قال ال يب نأ ,رضى اهلل تعان ع هبل مسعود عبد اهلل  وعل
وإن  .وإن ال جل ليصدق حت  يكون صديقا .وإن الة  يهدي إل  الجنة ،إل  الة 

ل جل ليكذب حت  وإن ا .وإن الفجور يهدي إل  النار ،الكذب يهدي إل  الفجور
 .(ٕ)"يكتب عند اهلل كذابا

فوووووووي حيووووووواة  بوووووووارزة   أن تكوووووووون سووووووومة   ينبغوووووووي التوووووووي صوووووووور  ووووووون الصووووووو ق ۞
  :المسلمين
ـــــزام ؼبـــــا يف العمـــــد  الصووووو ق فوووووي العمووووول-ٔ مـــــن بيـــــع وشـــــرا  وإجـــــارة واســـــ ئ ار وال 

البيعوووووووان ": يمـــــــول الرســـــــول  ..فبـــــــا وبمـــــــق لل ميـــــــع الـــــــربح واالطمئنـــــــان, وءنفيـــــــذه بدقـــــــة
وووو ،بووووورك لالمووووا ،نوووواي  بقا و    فووووإن ص وووو ،لووووم يتفرقووووابالخيووووار  ووووا  ت ق ووووح      ،باب  وإن كتمووووا وك 
 . (ٖ)"بركة بيعالما

 : الص ق في الشالاإة -ٕ
يمــــــول اهلل ..  اؼبســـــلم ال يبـــــان كن يشـــــود بـــــاغبق ولـــــو  ـــــان علـــــى كحـــــب النـــــاس إليـــــو

                                     

 ( د/ ؿبمد الزىراين. ٛٙصورة مشر ة من مكارم األ الق ) (ٔ)
ا اءموا اهلل و ونوا مع الصادقن{ وما ينوى ص يح البخاري   اب األدب, باب قول اهلل ءعاىل }يا كيوا الذين آمنو  (ٕ)

 ( ٖٗٚ٘عن الكذب, ح)
:   اب ص يح مسلم (,ٜٕٚٓح), باب إ ا بن البيعان ومل يك ما ونص ا, :   اب البيوعص يح البخاري (ٖ)

  .(ٕٖ٘ٔ) - ٚٗح ,باب الصدق يف البيع والبيانالبيوع, 



 

 ٕٙ 

 مبهب خب حب جب هئ مئ خئ حئ}: ءعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل

 . [ٛ: { ]سورة ادلائدةخض

 : حا الص ق في المز -ٖ
 فــــــي الصــــــدق مســــــاحة  , نــــــو ال ىبــــــرج عــــــن حــــــدود الصــــــدقإ  حا يبــــــز اؼبســــــلم حينمــــــ
 . ح عن نفسو وعن اآل رين ا ية ألن يبزح ويروّ 

ويووووول للوووووبي يحووووو ث ": بمولــــو وعـــــده الرســـــول ء مـــــد , كمــــا مـــــن يكـــــذب يف مزحــــو
 .(ٔ)"ويل لا ،ويل لا ،فيكبب ليضحك با القوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 ( قال الشيخ األلباين: حسن. ٜٜٓٗب, ح)سنن كيب داود   اب األدب, باب يف ال شديد يف الكذ (ٔ)
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 :الع ل –3
ـــــزا: العـــــدل ـــــة  ريبـــــة ءعـــــين ال  ـــــق اغبـــــق واإلنصـــــاف يف  ـــــل كمـــــر مـــــن "صـــــفة  لمي م طري
 . (ٔ)د عن ال لم والبسي والعدوان" عبالة و كمور اغبيا

وىــــــو -وبضــــــده  ,بــــــو وبصــــــل األمــــــن واالســــــ مرار واالزدىــــــار ؛والعــــــدل  لــــــق إســــــالمي
 . وبصل الفساد واهنيار الدول ,-ال لم

 ,رة"إن اهلل يمـــــيم الدولــــــة العادلـــــة وإن  انــــــ   ــــــا : يمـــــول شــــــيخ اإلســـــالم ابــــــن ءيميــــــة
 . (ٕ)وال يميم الدولة ال اؼبة وإن  ان  م منة"

وسنة سيد اؼبرسلن نصوص  ث ة ءأمر بالعدل وءنوى عن ال لم يمول  ويف المرآن
 . [ٜٓ: { ]سورة ال حلىف يب ىب نب مب زب رب}: ءعاىل

 .(ٖ)"فإن الظلم ظلمات يوم القيا ة ؛اتقوا الظلم" :ويمول الرسول 
يتوووووو  علووووووى المسوووووولم الحووووووبر لتووووووي اصووووووور  وووووون الظلووووووم المنووووووافي للعوووووو ل  ۞

 : نالا
ل  ـــــ مـــــن ق ؛ا عتووووو اء علوووووى النووووواس فوووووي أنفسوووووالم أو أ ووووووالالم أو أعراضوووووالم -1

 .  مد ظلمو ,إنساناً كو ضربو كو ش مو كو كغبق بو ك ى
 .  مد ظلمو ,ومن ك ذ ماالً إلنسان بدون وجو حق
 . (ٗ) مد ظلمو" ,ومن اهتم إنساناً ب ومة ىو برئ منوا

كو  ,بعـــــدم ءـــــو   حموقوـــــا مـــــن مطعـــــم ومســـــكن وملـــــب  ؛وجتووووواظلوووووم الوووووزوج لز  -2
باؼبيـــــــل إىل إحـــــــدى  و, أكو إســـــــا ة معامل وـــــــا, لعاطفيـــــــة واعبنســـــــيةبعـــــــدم إشـــــــباع حاجاهتـــــــا ا

  .زوجاءو دون األ رى إ ا  ان عنده ك ثر من زوجة

                                     

 ( د. ؿبمد الزىراين. ٖٔٔصور من مكارم األ الق ) (ٔ)
 (. ٙٗٔ/ٕٛؾبموع الف اوى ) (ٕ)
 (. ٕٛٚ٘ص يح مسلم   اب الر والصلة واآلداب, باب ربرمي ال لم, ح) (ٖ)
 ( د/ ؿبمد الزىراين. ٗٔٔصور مشر ة من مكارم األ الق ) (ٗ)



 

 ٙٗ 

كن  :عــــن النعمــــان بــــن بشــــ  ؛ ةيووووفووووي المعا لووووة أو العطالتفريووووق بووووين األبنوووواء  -3
وووو: "  مــــال ،إنووووي نحلووووت ابنووووي هووووبا غال ووووا  :  مــــالرســــول اهلل كبــــاه كءــــى بــــو إىل  ل أك 
 .(ٔ)"فارجعا" :قال ,ال :قال ؟",ول ك نحلت  ثلا

 نا ذة
  ــــب بعــــض عمــــال عمــــر بــــن عبــــد العزيــــز إليــــو: كمــــا بعــــد,  ــــإن مــــدين نا قــــد  ربــــ , 

 بو. يصل واؽبا ماال  يرسل إن ركى كم  اؼب منن كن 
م    ابا وما   رت كن مدين كم قد  رب , كما بعد,  مد  و» ك ب إليو عمر, 

(ٕ) «والسالم إصالحوا إ ا قركت   ايب ىذا   صنوا بالعدل, ونق طرقوا من ال لم,  إنو 

                                     

  اب اؽببة و ضلوا, باب اؽببة للولد وإ ا كعطى بعض ولده شيئا مل هبز حش يعدل بينوم ويعطي ص يح البخاري   (ٔ)
.( ٕٙٗٗاآل رين مثلو وال يشود عليو, ح)

 

 .ٕٕٓ/٘ٗءاريخ دمشق , ابن عسا ر ,  (ٕ)



 

 ٙ٘ 

 

 الرحمة بالخلقخ ل ق  – 4
ويأســـــــى إ ا  ُيَســـــــر وا,ويســـــــر حينمـــــــا , واوبـــــــزن إ ا ءـــــــأؼب, اؼبســـــــلم اغبـــــــق رحـــــــيم بالنـــــــاس

ـــــة آالموـــــم ؛واضـــــل   ـــــق مـــــا يســـــعدىم ويف,    ـــــده ســـــاع يف إزال ويف دعـــــوهتم وىـــــداي وم  ,ربمي
 . إىل اغبق
توووور  الموووو  نين فووووي تووووراحمالم " قــــال رســــول اهلل قــــال: ,النعمــــان بــــن بشــــ  عــــن 

تووووو اعى لوووووا سوووووائر جسووووو أ  ا،عوووووا فالم كمثووووول التسووووو  إذا اشوووووتكى عضوووووو وتوووووواإهم وت
 .(ٔ)"بالسالر والحمى

 ،منالراحمووووووون يوووووورحمالم الوووووورح": قــــــال ملسو هيلع هللا ىلص النــــــيب عــــــن ,عبــــــد اهلل بــــــن عمــــــرو عــــــنو 
 .(ٕ)"ارحموا أهل األرض يرحمكم  ن في السماء

 : صور  ن الرحمة بالخلق ۞

 من صور الرضبة باػبَلق:

 : عن المعسر جالتفري-ٔ

أ أن ينتيوووووا  ووووون سووووور  " :يمـــــول ملسو هيلع هللا ىلص ظبعـــــ  رســـــول اهلل :قـــــال ,عـــــن عبـــــد اهلل بـــــن كيب ق ـــــادة 
 .(ٖ)"أو يضع عنا ،اهلل  ن كرب يوم القيا ة فلينف  عن  عسر

 : ات المسلمينتفريج كرب-ٕ

المسووووووولم " :قـــــــال ملسو هيلع هللا ىلص كن رســـــــول اهلل ,عبـــــــد اهلل بـــــــن عمـــــــر رضـــــــى اهلل ءعـــــــاىل عنومـــــــاعـــــــن  
و ووووون كوووووان فوووووي حاجوووووة أخيوووووا كوووووان اهلل فوووووي  ،  يظلموووووا و  يسووووولما :أخوووووو المسووووولم

                                     

 (. ٘ٙٙ٘ص يح البخاري   اب األدب, باب رضبة الناس والبوائم, ح) (ٔ)
 ( قال الشيخ األلباين: ص يح. ٜٔٗٗاب يف الرضبة, ح)سنن كيب داود   اب األدب, ب (ٕ)
 (. ٖٙ٘ٔص يح مسلم   اب اؼبساقاة, باب  ضل إن ار اؼبعسر, ح) (ٖ)



 

 ٙٙ 

 ،ج اهلل عنووووا كربووووة  وووون كربووووات يوووووم القيا ووووةج عوووون  سوووولم كربووووة فوووور  و وووون فوووور   ،حاجتووووا
 .(ٔ)"سترأ اهلل يوم القيا ة و ن ستر  سلما  

قـــــال رســـــول قـــــال:  ,ســـــول عـــــن ؛ وغيووووورهم، ا ووووولواألر ، ماتووووويكاأل  ؛العنايوووووة بالضوووووعفاء -ٖ
ج وأشوووووار بالسوووووبابة والوسوووووطى وفووووور   -أنوووووا وكافووووول اليتووووويم فوووووي التنوووووة هكوووووبا ":  اهلل

 .(ٕ)"- بينالما شيئا
ــــــــرة قــــــــال وعــــــــن ــــــــال :كيب ىري السوووووووواعي علووووووووى األر لووووووووة والمسووووووووكين  " النــــــــيب: ق

 .(ٖ)"ائم الليل الصائم النالارأو الق ،كالمتاه  في سبيل اهلل

 ؛دبن ـــــار الرضبـــــة واإلحســـــان و اؼبســـــلم اغبـــــق ين ـــــر إىل  دمـــــ ؛الالرضبـــــة باػبـــــدم والعّمـــــ -ٗ
ـــــــا, قـــــــال: "  عـــــــن , وي  ـــــــاوز عـــــــن ىفـــــــواهتم , ـــــــال يكلفوـــــــم مـــــــا ال يطيمـــــــون ـــــــن مال ـــــــ  ب كن

عشووووور سووووونين، واهلل  وووووا قوووووال لوووووي: أفوووووا قووووو ، و  قوووووال لوووووي لشووووويء: لوووووم خووووو  ت رسوووووول اهلل 
ــــبوم وحمــــوقومال ي ــــأ ّ  مــــا   ,(ٗ)؟"وهووووال فعلووووت كووووبا فعلووووت كووووبا؟ ؛ فعننننل ر عــــن صــــرف رواء

 .(٘)"أأجر   ، وكان   يظلم أح ا  احتتم رسول اهلل ": قالأن  بل مالك, 

 

 

 

 

                                     

 (. ٖٕٓٔص يح البخاري   اب اؼب امل, باب ال ي لم اؼبسلم اؼبسلم وال يسلمو, ح) (ٔ)
 (. ٜٜٛٗص يح البخاري   اب الطالق, باب اللعان, ح) (ٕ)
 (. ٖٛٓ٘  اب النفمات, باب  ضل النفمة على األىل, ح)  ص يح البخاري (ٖ)
: ص يح مسلم(, ٖٛٓٙح)باب حسن اػبلق والسخا , وما يكره من البخل :   اب األدب, ص يح البخاري (4)

 واللفظ ؼبسلم. (ٜٖٕٓ) - ٔ٘حكحسن الناس  لما  ملسو هيلع هللا ىلصباب  ان رسول اهلل   اب الفضائل, 

 .(ٚٚ٘ٔ) - ٚٚح  ,ا  دوا  واس  باب ال داويباب لكل د,   اب السالم: ص يح مسلم (5)
 



 

 ٙٚ 

 

 نا ذة

مل يكن مل زماً بدين معن, مع كنو ين مي إىل كسرة  كس ا  الص ا ة األمريكي مارك شليف
 سرب مراسالً لإل اعة األمريكية, يمول:مسي ية  ا وليكية ...  ان يعمل باؼب

 ان    ة إقام  باؼبسرب مف اح السعادة ن وألسريت,  مد ركيُ  عاؼباً جديداً ىب لف  ليًة   "
عن العامل الذي ءر  و  لفي يف الواليات اؼب  دة األمريكية, وما ؼبس و عن  ثب من صبال 

 وروعة السلوك اإلسالمي شدين إىل شريعة اغبق  ".

 يس طرد يف حديثو ليذ ر موقفاً قد ءعرض لو  يمول:و 

"ءعثرت قدمي يف حفرة  ات يوم حينما  رج  ألول مرة إىل ُسوق شعيب دبدينة الرباط, 
وعلى الفور وجدُت عدداً من اؼبساربة يسارعون إنَّ ؼبساعديت على النووض, ويسألونين يف 

 ؽبفة عّما إ ا  ن  قد ُكصب  بسو !! ".

 اؼبوقف دبا حدث لو ك نا    ة مرضو قائالً:مث كردف ىذا 

"ومرضُ   ات مرة  وجدت عشرات من ج اين ومعاريف يأءون لزياريت, ووباول  ل منوم كن 
يصنع ن شيئاً,  دىش  ؽبذا السلوك اإلنساين الذي مل كجد لو ن  اً يف بلدي كمريكا, 

ىناك يصبسوم صبيعاً باألنانية,  حي  الكل ال يو م إال بنفسو, وطابع اغبياة اؼبادية الب  ة
ولذا  إنين حن سأل وم عن الدا ع الذي وبملوم على  وؽبذا اليك  ون دبا يصب اآل رين,

صنع  ل ىذا من كجلي بدون ممابل؟! ... كجابوا صبيعاً: إن ىذا ىو ما يفرضو عليوم 
(ٔ).صلى اهلل عليو وسلم"دينوم اإلسالمي, ويأمرىم بو رسوؽبم الع يم ؿبمد 

                                     

 ٕٖٔصرحلة إيبانية مع رجال ونسا  كسلموا ,عبد الرضبن ؿبمود,   (ٔ)
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 الكرم والتوإخ ل ق  – 5
ــــــــى غرســــــــوا يف نفــــــــوس  الكــــــــرم مــــــــن األ ــــــــالق اغبميــــــــدة الــــــــ  حــــــــرص اإلســــــــالم عل

نفــــــــــــاق والبــــــــــــذل ىل اإليف نصــــــــــــوص الك ــــــــــــاب والســــــــــــنة دعــــــــــــوات م كــــــــــــررة إو , اؼبســــــــــــلمن
 ..واإلحسان إىل الناس

 مس خس حس جس مخ جخ}: يمول ءعاىل
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص
 . [ٕٗٚ: { ]سورة البقرةجغ مع

 ..نت  صورا  رائعة  ن الكرم والتوإ سيرة ق وتنا  وإذا نظرنا إلى
أجوووووووإ النوووووواس   كووووووان رسووووووول اهلل": قــــــال ,رضــــــي اهلل عنومــــــا ابــــــن عبــــــاس  عــــــن

وكوووان يلقووواأ فوووي كووول ليلوووة  ووون  ،وكوووان أجووووإ  وووا يكوووون فوووي ر ضوووان حوووين يلقووواأ جبريووول
(ٔ)"أجوإ بالخير  ن الري  المرسلة  فلرسول اهلل ،ر ضان في ارسا القرآن

. 
 شووووويئا     وووووا سوووووئل رسوووووول اهلل": قـــــال ,رضـــــي اهلل عنـــــو بر بـــــن عبـــــد اهللجـــــا وعـــــن
(ٕ)"  :ق  فقال

. 
 ،فوووووأتى قو وووووا ،غنموووووا بوووووين جبلوووووين فأعطووووواأ إيووووواأ  سوووووأل النبوووووي أن رجوووووال  "كنـــــ   عـــــن
 .(ٖ)"ليعطي عطاء  ا يخاف الفقر  حم ا   فواهلل إن   ؛أي قوم أسلموا :فقال
 
 
 

                                     

(1)
(.ٙ, ح )ص يح البخاري   اب بد  الوحي, باب  يف  ان بد  الوحي إىل رسول اهلل  

 

 (. ٖٕٔٔعطائو, ح )شيئا قط  مال ال و ثرة ص يح مسلم   اب الفضائل, باب ما سئل رسول اهلل  (ٕ)
 (. ٕٖٕٔشيئا قط  مال ال و ثرة عطائو, ح ) ص يح مسلم   اب الفضائل, باب ما سئل رسول اهلل  (ٖ)
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 :بر الوال ين – 6
ــــــع اإلســــــالم ممــــــام الوا ــــــدين إىل مرءبــــــة مل ءعر وــــــا اإلنســــــانية يف غــــــ  ىــــــذا الــــــدينر  ؛ ل

األمـــــر يف مرءبـــــة ر يعـــــة ءلـــــي مرءبـــــة ,   عـــــل اهلل ســـــب انو اإلحســـــان إىل الوالـــــدين والـــــر هبمـــــا
 من زن رن مم ام يل ىل}:  مـــــــــــــــــــــــال ءعـــــــــــــــــــــــاىل ؛بعبـــــــــــــــــــــــادة اهلل وحـــــــــــــــــــــــده

 . [ٖٕ: { ]سورة اإلسراءجت ىنين نن
علـــــــــى بـــــــــر الوالـــــــــدين  اغبا ّـــــــــة وء ضـــــــــمن الســـــــــنة النبويـــــــــة ؾبموعـــــــــة مـــــــــن األحاديـــــــــ 

 , مل  لك:واإلحسان إليوما
أي العموووووول أحوووووو  إلووووووى :  ســــــأل  النــــــيب :قــــــال ,اهلل بــــــن مســــــعود عبــــــدحــــــدي  

مث  :قـــــال "،ثوووووم بووووور الوالووووو ين" :قـــــال ؟مث كي :قـــــال "،الصوووووالة علوووووى وقتالوووووا" :قـــــال ؟اهلل
 .(ٔ)"التالاإ في سبيل اهلل" :قال ؟كي

رضوووووا الووووورب " ول اهلل قـــــال رســـــ: اهلل بـــــن عمـــــر رضـــــي اهلل عنومـــــا قـــــال وعـــــن عبـــــد
 . (ٕ)"ا في سخطالماوسخط ،في رضا الوال ين

فالمسووووولم الوووووبي يطلووووو   رضووووواة اهلل يتخلوووووق بخلوووووق اإلسوووووالم فوووووي تعا لوووووا  وووووع 
  ..وال يا
 : التالية ذلك بتحقيق األ ورو 
ــــــأمر مــــــطاع و – ٔ ــــــو كو ي انا يف  ــــــل مــــــا ي ــــــونب ــــــان عن ــــــو مع, وي ــــــي   ي صــــــية هلل فبــــــا ل
 . ءعاىل

ـــــ ؛وال واضـــــع ؽبمـــــا االحـــــ ام وال مـــــدير – ٕ وال يبشـــــي , ع صـــــوءو  ـــــوق صـــــوهتا ـــــال ير 
 . وال ولداً  ا زوجةً موال ي  ر عليو, كماموا
,  يمــــــــــدم إليومــــــــــا مــــــــــا يســــــــــ طيع مــــــــــن إحســــــــــان؛ برنبــــــــــا واإلحســــــــــان إليومــــــــــا – ٖ

                                     

 ( ٗٓ٘ص يح البخاري   اب مواقي  الصالة, باب  ضل الصالة لوق وا, ح) (ٔ)
 ين ان ر: السلسلة الص ي ةحسنو األلباو  (,ٖٛٙٗٔ( ح)ٖٔ, اعبز  )اؼبع م الكب  للطراينك رجو الطراين يف  (ٕ)

 (. ٙٔ٘رقم )



 

 ٚٓ 

 . واػبدمة وغ ىا, والعالج,  اإلنفاق
 .(ٔ)الدعا  ؽبما يف حياهتما وبعد فباهتما – ٗ
 

 كنوار الر
ـــــــداهلل  ـــــــن عمـــــــر ركى عب رجـــــــالً وبمـــــــل امـــــــركة ع ـــــــوزًا علـــــــى  -رضـــــــي اهلل عنومـــــــا  -ب

ظوـــــره, ويطـــــوف هبـــــا البيـــــ  اغبـــــرام,  ســـــألو: مـــــن ىـــــذه؟ قـــــال لـــــو: إهنـــــا كمـــــي, كءـــــراين قــــــد 
و ي وــــا حمَّوــــا يــــا ابــــن عمــــر؟  مــــال لــــو ابــــن عمــــر: واهلل مومــــا  علــــ  هبــــا,  لــــن يعــــدل  لــــا 

 طلمة واحدة من طلم وا  يا, ساعة والدهتا.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

 (. ٜٔمنواج اؼبسلم ب صرف ) (ٔ)
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 :صلة الرحمخ ل ق  – 7
 . صلة الرحم عبادة ع يمة يثاب عليوا اؼبسلم يف الدنيا قبل اآل رة

 :واألرحام
ر   نـــــــــوقّ  ؛نــــــــا دبعـــــــــامل وم بــــــــاأل الق اإلســــــــالمية الفاضــــــــلةكمرنــــــــا دينُ  الــــــــذيناألقــــــــارب 

 ,ي مصــــــــاهبمونعــــــــزّ  ,ونواســــــــي منكــــــــوهبم, ونعــــــــود مريضــــــــوم, ونــــــــرحم صــــــــس ىم,  بــــــــ ىم
وكبســـــــن إلـــــــيوم , ولْن جفنننننننوا ونلـــــــن ؽبـــــــم, صـــــــلوم وإن قطعـــــــواون, ق علـــــــى  مـــــــ ىمون صـــــــدّ 

 . بالمول والعمل
ل وجيوـــــــات  واؼبســـــــلم ي خلـــــــق بـــــــاأل الق اإلســـــــالمية الفاضـــــــلة مـــــــع كقاربـــــــو اســـــــ  ابةً 

 .الك اب والسنة

 ري ينٰى ىن نن من زن رن مم}: يمو اهلل ءعاىل
: { ]سورة الرومهئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي
ٖٛ] . 

 زت رت يب ىب نب مب زب رب}: ويمول ءعاىل
 . [ٜٓ: ]سورة ال حل {ىف مت

  ن        " :يقول  مسعت رسول اهلل :عل أن  بل مالك رضى اهلل تعان ع ه قالو 
 .(ٔ)"فليصل رحمه ؛أو ينسأ له في أث   ،ط له في رز هةس  أن ي  

قة ال حم  علَّ ":   قال رسول اهلل: أم ادلؤم ل رضى اهلل ع ها قالت عل عائشضو 
 .(ٕ)"و ن  طعني  طعه اهلل ، ن وصلني وصله اهلل :تقول ،بالع ش
 
 

                                     

 (. ٜٔٙٔص يح البخاري   اب البيوع, باب من كحب البسط يف الرزق, ح) (ٔ)
 (. ٕ٘٘٘ص يح مسلم   اب الر والصلة واآلداب, باب صلة الرحم وربرمي قطيع وا, ح) (ٕ)



 

 ٕٚ 

 ناف؟ة

اسم  - ان كبو طل َة ك ثَر األنصار باؼبدينة مااًل ِمن لبل, و ان كحب كموالو إليو ب حا  
, و ان  مس مبلة اؼبس د, و ان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يد لوا ويشرب  -حديمة 

ية: }َلْن ءـََناُلوا اْلِرَّ َحشَّ , قال كن :  لما كنزل  ىذه اآل -َعْذب  -من ما   يوا طيب 
[, قام كبو طل ة إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ٕٜءـُْنِفُموا فبَّا ربُِب وَن{ ]آل عمران:

 مال: يا رسول اهلل, إن اهلل ءبارك وءعاىل يمول: }َلْن ءـََناُلوا اْلِرَّ َحشَّ ءـُْنِفُموا فبَّا ربُِب وَن{ ]آل 
كحب كموان إنَّ ب حا , وإهنا صدقة هلل, كرجو ِبرَّىا وُ  رىا عند اهلل, [, وإن ٕٜعمران:

َبٍخ,  لا » َضْعوا يا رسول اهلل حي  كراك اهلل, قال:  مال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
,  مال كبو «مال رابح,  لا مال رابح, وقد ظبعُ  ما قلَ , وإين كرى كن ذبعَلوا يف األقربن

(ٔ) .يا رسول اهلل,  مسموا كبو طل ة يف كقاربو وبين عمِّو طل ة: ك علُ 

                                     

 ( ٕٜٖٔعلى األقارب, ح)ص يح البخاري   اب اعبنائز, باب الز اة  (ٔ)



 

 ٖٚ 

 اإلحسان إلى التارخ ل ق  -8
 شـــــريع نا  ؛حســـــن اعبـــــوار مـــــن الصـــــفات اغبميـــــدة الـــــ  ي ميـــــز هبـــــا اف مـــــع اإلســـــالمي

 . ومعامل و باأل الق اإلسالمية الفاضلة, اإلسالمية ءوصينا باإلحسان إىل اعبار

 مننن زن رن مم ام يل ىل}: يمول اهلل ءعاىل
 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن
 . [ٖٙ: { ]سورة ال ساءجح حئ جئ يي
 ا زال جة يل يوصين  ": يقول مسعت رسول اهلل  رضي اهلل ع ها قالتعائشض وعل 

 .(ٔ)"بالجار حت  ظننت أ ه ليورثنه
 :(ٕ)با إاب التاليةا فعليا أن يلتزم  ع، ولكي يقوم المسلم بحق جارأ

:   قـــــــال رســـــــول اهلل: ىريـــــــرة قـــــــال يبعـــــــن ك  ؛عووووووو م أذيتوووووووا بقوووووووول أو فعووووووول – ٔ
 .(ٖ)" ن كان ي  ن باهلل واليوم ا خر فال ي ذي جارأ"

 : اإلحسان إليا – ٕ
ـــــو إ ا اســـــ عانو ـــــو إ ا  ـــــرحونّ وي ,ويعـــــوده إ ا مـــــرض ,بـــــأن يعين ـــــاج ,ئ  ,ويســـــاعده إ ا اح 

قــــــال:  عــــــن كيب شــــــريح اػبزاعــــــي, كن النــــــيب ؛ فعننننننل دنيــــــاهو ويرشــــــده إىل مــــــا  يــــــو صــــــالح دينــــــو 
ــــع  .(ٗ)"ن كووووان يوووو  ن بوووواهلل واليوووووم ا خوووور فليحسوووون إلووووى جووووارأ وووو" وىــــذا دا ــــل يف عمومــــو صبي

 كنواع اإلحسان.

                                     

 ( ٕٕٗٙص يح مسلم   اب الر والصلة واآلداب, باب الوصية باعبار واإلحسان إليو, ح) (ٔ)
 (. ٜٚمنواج اؼبسلم ب صرف ) (ٕ)
ص يح مسلم   اب اإليبان, باب اغب  على إ رام اعبار والضيف ولزوم الصم  إال عن اػب  و ون  لا  لو  (ٖ)

 ( ٚٗمن اإليبان, ح)
بــــــاب اغبــــــ  علــــــى إ ــــــرام اعبــــــار والضــــــيف, ولــــــزوم الصــــــم  إال عــــــن اػبــــــ  , اإليبــــــان:   ــــــاب  يح مســــــلمصــــــ (4)

 .(ٛٗ) - ٚٚن, ح و ون  لا  لو من اإليبا
 



 

 ٚٗ 

  :احترا ا وتق يرأ – ٖ
: قـــــــال   عـــــــن كيب ىريـــــــرة, كن رســـــــول اهلل ؛ ـــــــال يبنعـــــــو كن يضـــــــع  شـــــــبة يف جـــــــداره

 .(ٔ)"  يمنع أح كم جارأ أن يغرز خشبة في ج ارأ"
ــــــــا , كو يمــــــــرب منــــــــووال يبيــــــــع كو يــــــــ جر مــــــــا ي صــــــــل بــــــــو - حــــــــش يعــــــــرض عليــــــــو  ل

الشووووووفعة فووووووي كوووووول ":  : قــــــال رســــــول اهلل قــــــالجــــــابر بــــــن عبــــــد اهلل, ؛  عــــــن ويس شــــــ ه
  يصوووول  أن يبيووووع حتووووى يعوووورض علووووى شووووريكا  ؛شوووورك، فووووي أرض، أو ربووووع، أو حووووائ 

 .(ٕ)"ناذ     ى، فشريكا أحق با حتى يو  ب  أ   فإن   ؛فيأخب أو ي ع

 
 

 نا ذة

للبيع بألف درىم ,  لما حضر الراغبون يف شرا  داره قال ؽبم : ؿبمد بن اعبوم يعرض داره 
قد اءفمنا على شبن الدار,  بكم ءش ون جوار سعيد بن العاص ؟  ميل لو : وىل اعبوار يباع 
؟ قال : و يف ال يباع جوار من إ ا قعدت سأل عنا , وإن رآك رحب با ,وإن غب  

ا , وإن مل ءسألو اب دكك , وإن حف ا , وإن شودت قربا , وإن سأل و قضى حاج 
ناب ا نائبة  رج عنا ,  بلغ  لا سعيد بن العاص  وجو إليو دبائة كلف درىم , وقال لو: 

كمسا عليا دارك.

                                     

( صــــــ يح البخــــــاري:   ــــــاب اؼب ــــــامل والسصــــــب, بــــــاب ال يبنــــــع جــــــار جــــــاره كن يســــــرز  شــــــبو يف جــــــداره, ٔ)
 (.ٜٓٙٔ) - ٖٙٔجدار اعبار, ح (, ص يح مسلم:   اب اؼبساقاة, باب غرز اػبشب يف ٖٕٙٗح)

 (.ٛٓٙٔ) - ٖ٘ٔ( ص يح مسلم:   اب اؼبساقاة, باب الشفعة, ح ٕ)



 

 ٚ٘ 

 اجتناب المحر ات ركنوا

   حر ات يت  على المسلم أن يبتع  عنالا

ومـــــــن , ديننـــــــا اإلســـــــالمي وبـــــــرص علـــــــى كن يكـــــــون اؼبســـــــلم ســـــــعيداً يف دنيـــــــاه وك ـــــــراه
 . اب السعادة كن يب عد اإلنسان عن  ل ما ىو ضار بالفرد كو اف معكسب

 .مــــــو علينــــــاديننــــــا اإلســـــالمي وبرّ  نّ إ ـــــ,  كـــــل مــــــا يضـــــر باإلنســــــان يف دنيـــــاه كو ك ــــــراه
الكبــــ  يف الــــدنيا واآل ــــرة  رومــــن كشــــد احملرمــــات الــــ  حرموــــا علينــــا ديننــــا ؼبــــا ؽبــــا مــــن الضــــر 

 : ما يلي
 . الشرك باهلل (ٔ)
 . حرم اهلل ق ل النف  ال  (ٕ)
 . عموق الوالدين (ٖ)
 . الزنا (ٗ)
 . شرب اػبمر (٘)
 . ال عامل بالربا (ٙ)
 . ك ل مال الي يم (ٚ)
 )المذف(. اهتام شخص بالفاحشة (ٛ)
 . لزحفاال ون يوم  (ٜ)
 . شوادة الزور (ٓٔ)
 . السيبة (ٔٔ)
 . النميمة (ٕٔ)



 

 ٚٙ 

 

 الشرك باهلل: أو   
 : المراإ بالشرك ۞

 . إلنسان عبادة يمصد هبا غ  اهللكن يفعل ا
 . اهلل ينفرد هبا ةصفب ي صف نقو كحداً من اؼبخل كو يع مد كنّ 

 : بيان ذلك
 نئ مئ زئ رئ ّٰ},  لمنـــــــــــــــا لعبادءـــــــــــــــو وحـــــــــــــــدهكّن اهلل ســـــــــــــــب انو 

 . [ٙ٘: { ]سورة ال؟ارياتيئ ىئ
ـــــادات مـــــن صـــــالة ـــــع العب يفعلوـــــا اؼبســـــلم , و بـــــح, وطـــــواف, ودعـــــا , وصـــــدقة,   مي

 : ويمصد هبا
 مـــــــد وقـــــــع يف  ,غـــــــ  اهلل ـــــــإ ا عمـــــــل اإلنســـــــان عبـــــــادة وقصـــــــد هبـــــــا , اهلل عنـــــــو ِرَضـــــــى

 . الشرك
 .ءعاىل اهلل ينفرد هباكحداً من اؼبخلوقن ي صف بصفة  كو يع مد كنّ 

قووووو  أخبرنوووووا اهلل سوووووبحانا أن هنووووواك صوووووفات قووووو  انفووووورإ بالوووووا   يشووووواركا أحووووو  و 
 :فيالا
o  كعلم الغي : 

 ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي}: يمول اهلل ءعاىل
 . [٘ٙ: { ]سورة ال ملمئ زئ رئ ّٰ
o  قوالخلق والرز : 

 مم حمخم جم هل مل خل حل جل مك لك}: يمول اهلل ءعاىل

 . [ٖ: { ]سورة فاطرمه جه هن خنمن حن جن



 

 ٚٚ 

o وت بير الكون : 

 حك جك مق مفحق خف جفحف مغ جغ} :يمول اهلل ءعاىل

 . [ٖٔ: { ]سورة يون خك

o والتشريع : 

 . [ٗ٘: { ]سورة األعرافحئ زيمي ري ٰى ين}: يمول اهلل ءعاىل
ــــو  ــــالف شــــرع اهللو   ــــإ ا اع مــــد اإلنســــان كن ىنــــاك مــــن يبلــــا حــــق ال شــــريع ــــو , ل  إن

 .اهلل غ هرك مع ألنو كش ؛يف الشرك واقعاً  ع ري
 : خطورة الشرك ۞
 . اعبنة عليو مرِّ ووبَُ  ,ر لو  نوبوفساهلل ال ي نّ إ  ؛ُيْشرِك مع اهلل غ همات  من

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب}: يمول اهلل ءعاىل

 . [ٕٚ: { ]سورة ادلائدةىث نث مث زث رث ىتيت نت

 :يحبر  نالا شرك ويت  على المسلم أن   ن ال ع أعمال ت ۞
 : إعاء غير اهلل – 1

عبــــــأ إىل ربــــــو ,  ــــــإ ا كؼبــــــ  بــــــو مشــــــكلة؛ ب إليــــــو بالــــــدعا وي مــــــرَّ  ,هللد اإلنســــــان ي عبَّــــــ
  ..و شف الكربات, وطلب منو قضا  اغبوائج, الرحيم الموي المادر

 هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل خل}: يمول اهلل ءعاىل

 . [ٙٓٔ :{ ]سورة يون خي حي جي ٰه مه جه

يطـــــوف   ؛كو صـــــاغبن ولـــــو  ـــــانوا كنبيـــــا   يـــــدعو غـــــ  اهلل ؛وحينمـــــا ين ـــــرف اإلنســـــان
ع يف وقـــــــنـــــــو قـــــــد إ  ؛جـــــــوا  رباءـــــــوويفرّ , يمضـــــــوا حوائ ـــــــو حـــــــش ؛ذبح ؽبـــــــميـــــــكو , بمبـــــــورىم
 . الع يم والشركاؼببن الضالل 



 

 ٚٛ 

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع}: يمول اهلل ءعاىل
: { ]سورة األحقافمل خل حل جل مك لك خك حك جك مق

٘].  
  :انا ستعانة بالسحرة والكال   – 2

 ؟  ن هو الساحر -
 ـــــأن يبـــــوت   ؛وـــــا آ ـــــار ســـــيئةمنوينـــــ ج , ىـــــو مـــــن يمـــــوم بأعمـــــال ءـــــ  ر علـــــى اؼبســـــ ور

 . كو يفارق زوج و, كو يبرض, اؼبس ور
 ؟ كيف يتوصل الساحر إلى النتائج السيئة -

 : طريمنبأحد ي وصل الساحر إىل اإلضرار باآل رين 
 ,وال مــــــــــرب إلــــــــــيوم بنــــــــــوع مــــــــــن العبــــــــــادة,  عانة بالشــــــــــياطناالســــــــــ: الطريووووووووووق األول

 . كو الس ود ؽبم,  الذبح ؽبم
 . أدوية وعماق  ء  ر على اؼبس ور آ اراً سيئةباالس عانة : الطريق الثاني
 ؟  ن هو الكاهن

 . دبا سي صل لإلنسان يف اؼبس مبلوالعلم , عي معر ة السيبىو من يدَّ 
 . ةنو يكذب معو مائة  ذبلك, وقد يأيت الكاىن خبر ص يح

  ؟كيف يتوصل الكاهن إلى  عرفة بع  األخبار المستقبلية
ـــــو يف  لـــــا مـــــن  ـــــالل االســـــ عانة  يمـــــع ـــــال يســـــ قون الكلمـــــة مـــــن  ـــــالم الننننن؟يل  عبنب
 . (ٔ)ويكذب معوا مائة  ذبة, مث يلميوا اعبن يف ك ن الكاىن, اؼبالئكة
  الاناألإلة التي تبين خطر ا ستعانة بالسحرة والكو ن:  

 مل يك ىك مك لك اك يق}: مبينًا حال من ءعلم الس ر اهلل ءعاىل قول

                                     

  (.ٕٚٔ/ ٙ) بن ؿبمد سالمة ( ان ر: ءفس  ابن  ث , ءـ: سالمةٔ)



 

 ٜٚ 

 . [ٕٓٔ: {]سورة البقرةام يل ىل

ـــــــال ملسو هيلع هللا ىلص عـــــــن النـــــــيب ,كيب ىريـــــــرة رضـــــــى اهلل ءعـــــــاىل عنـــــــو عـــــــنو  اجتنبووووووووا السوووووووبع " :ق
ـــــالوا "،الموبقوووووات ووووو ،الشووووورك بووووواهلل" :قـــــال ؟ومـــــا ىـــــنّ  ,يـــــا رســـــول اهلل :ق وقتووووول  ،حروالس 

والتوووووولي يووووووم  ،وأكووووول  وووووال اليتووووويم ،وأكووووول الربوووووا ،حقالووووونف  التوووووي حووووورم اهلل إ  بوووووال
 .(ٔ)"وقبف المحصنات الم  نات الغافالت ،الزحف

ــــ ــــال  النــــيب و رضــــي اهلل عنــــو, كنّ وعن قا بمووووا  وووون أتووووى كاهنووووا أو عرافووووا فصوووو   " :ق
 .(ٕ) " فق  كفر بما أنزل على  حم  ،يقول

 :استم اإ الحالل والحرام ونظام الحياة  ن غير شرع اهلل – 3
, واؼبسلم ي مرب إىل اهلل بالس  على شريع و, ع وال  ليل وال  رمي حق  الص هللال شري

وىي ال  ا م إىل شرع  - وذه العبادة الع يمة  ؛اؼبطور وواس مداد اغبالل واغبرام من شرع
إ ا صر وا اإلنسان لس  اهلل بأن جعل كحدًا من البشر يشرع ما  -اهلل يف صبيع الش ون 

دليل  لا قول اهلل ,  إنو يع ر واقعًا يف الشرك ,واس مد منو اغبالل واغبرام ,هللىبالف شرع ا

{ خف جس مخ جخ مح جح مج حج}: ءعاىل
 . [ٖٔ: ]سورة التوبض

إنووووووا :  وؼبــــــا ظبــــــع عــــــدي بــــــن حــــــامت رضــــــي اهلل عنــــــو ءلــــــا اآليــــــة قــــــال لرســــــول اهلل 
حووورم ويحلوووون  وووا  ،فتحر ونوووا ألوووي  يحر وووون  وووا أحووول اهلل: " مـــال  !لسووونا نعبووو هم

  .(ٖ)"فتلك عباإتالم" : مال رسول اهلل ,بلى :عدي  مال", ؟!حلونااهلل فت

                                     

ص يح البخاري   اب الشروط, باب قول اهلل ءعاىل }إن الذين يأ لون كموال الي امى ظلما إمبا يأ لون يف  (ٔ)
 ( ٕ٘ٔٙرا وسيصلون سع ا{, ح)بطوهنم نا

( ءعليق شعيب األرن وط: ٕٖٜ٘, ح)ٜٕٗ/ٕمسند اإلمام كضبد بن حنبل: مسند كيب ىريرة رضى اهلل ءعاىل عنو,  (ٕ)
 حسن رجالو  مات رجال الص يح. 

(, والبيومي يف ٜٖ٘ٓح) ملسو هيلع هللا ىلص كبواب ءفس  المرآن عن رسول اهلل يف جامعو يف -بلفظ ممارب-ال مذي ( رواه ٖ)
. وكورده (ٜٕٔ/ ٕالفميو واؼب فمو البسدادي )(, واػبطيب البسدادي يف ٖٕٓ٘ٓح) (ٜٛٔ/ٓٔ) الكب لسنن ا

  (.ٖٜٕٖبرقم: ) (ٔٙٛ/ ٚ)األلباين يف الص ي ة 



 

 ٛٓ 

 قتل النف  التي حرم اهلل: ثانيا
 : وهي ،والنف  المحر ة أربعة أنف  ۞

  . المسلمنف   (ٔ)
علــــى كن يمــــيم يف بـــــالد اؼبســــلمن علـــــى كن , وىــــو الـــــذي بيننــــا وبينــــو عوـــــد: الووووب يو  (ٕ)

 . ية ممابل  لا ز الـويد ع  ,الدول اؼبسلمة ميو رب
 . ال كباربوو  وباربناال  عود كنْ  بيننا وبينوو يميم يف بالده : المعاه و  (ٖ)
ـــــو عوـــــد: المسوووووتأ نو  (ٗ)  رجـــــل حـــــريب , ددنـــــاه يف وقـــــ  ؿبـــــلكننـــــا كمّ , لـــــي  بيننـــــا وبين

 . (ٔ)كو ليفوم اإلسالم, ةر  اد ل إلينا بأمان لل 

 : في ا خرة تل النف  التي حرم اهللق ن  عقوبة ۞

 ام يل ىل مل يك ىك}: ءعاىليمول اهلل 

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

 . [ٖٜ: { ]سورة ال ساءمي

ال يزال المؤ ن في ":  قال رسول اهلل : عل ابل عمر رضى اهلل تعان ع هما قالو 
 .(ٕ)"ح ا ا   ب   ا  ص  فسحة  ن  ينه  ا لم ي  

                                     

 (. ٘ٔ/ٕالمول اؼبفيد شرح,   اب ال وحيد ) (ٔ)
 ( ٜٙٗٙص يح البخاري   اب الديات,  ح) (ٕ)



 

 ٛٔ 

 :عقوق الوال ين: ثالثا
{ جت ىنين نن من زن رن مم ام يل ىل}: يمول ءعاىل

 . [ٖٕ: ]سورة اإلسراء
ـــــــو قـــــــال ةوعـــــــن كيب بكـــــــر  ـــــــال رســـــــول اهلل: رضـــــــي اهلل عن أ  أنبوووووووئكم بوووووووأكبر ":  ق

ــــالوا , ال ــــا ؟"،الكبووووائر ــــال ,بلــــى يــــا رســــول اهلل :ق  وعقوووووق الوالوووو ين ،اإلشووووراك بوووواهلل" :ق
 .(ٔ)اغبدي  "...

 : الزنا: رابعا

 مك لك اك يق ىق ىفيف يث ىث}: يمول اهلل ءعاىل
 . [ٕٖ: { ]سورة اإلسراءىك

 ْْ أن" :قال ؟أي ال؟ني أع م ع د اهلل: ملسو هيلع هللا ىلص س لت ال يب :قال ,عودعبد اهلل بل مس وعل
ثم أن تقتل " :قال ؟مث أي :قلت , لك لع يم لنّ  :قلت "،وهو خلقب ا  تجعل هلل  د  

 .(ٕ)"ثم أن تزا ي بحليلة جارك" :قال ؟مث أي :قلت "،ولدك تخاف أن يطعم  عب

 : حكمة تحريم الزنا ۞
 : وا ما يليمن ,م  ثرةكَ حرم اهلل الزنا غبِِ 

  : الارة المتتمع – 1
وبمــــــل ك ــــــراده قيمــــــاً  ,كصــــــبح ؾب معــــــاً نميــــــاً طــــــاىراً , الزنــــــاإن اف مــــــع إ ا اب عــــــد ك ــــــراده عــــــن 

 . وك القاً نبيلة
المـــــيم واأل ـــــالق   ـــــإنّ , ويصـــــبح الزنـــــا كمـــــراً مألو ـــــاً  ,ر يلـــــةمـــــع يف ال ك ـــــراد اف مـــــعوحينمـــــا ي 

                                     

  .(ٕٔٔ٘ما قيل يف شوادة الزور, ح) ص يح البخاري   اب الشوادات, باب (ٔ)
وما   ر يف  ... [ٕٕقـَْوِل اللَِّو ءـََعاىَل: }َ اَل ذَبَْعُلوا لِلَِّو كَْنَداًدا{ ]البمرة:  ص يح البخاري   اب ال وحيد, باب (ٕ)

  .(ٕٛٓٚ لق ك عال العباد وك ساهبم, ح)



 

 ٕٛ 

 يـــــــو  ال يفكـــــــر, إىل ؾب مـــــــع حيـــــــواين نبيـــــــلٍ  وي  ـــــــول اف مـــــــع مـــــــن ؾب مـــــــع إنســـــــاينٍ , ءنوـــــــار
 . إال يف شوواءو ونزواءو اإلنسان
  :التي تع  أهم  حاضن التربية المحافظة على األسرة – 2
ـــــــاة الزوجيـــــــة ال قيمـــــــة ؽبـــــــا إنّ  , ســـــــوولة قضـــــــا  الشـــــــووة عـــــــن طريـــــــق الزنـــــــا هبعـــــــل اغبي

يــــــل الناشــــــط وال ءســــــلم  طــــــرة اعب, لل يــــــل الناشــــــطالصــــــاحل  ضــــــنواألســــــرة اؼب ابطــــــة ىــــــي احمل
 . إال يف  نف األسرة اؼب ابطة الصاغبة, وال ءس ميم ءربي و

 . وشرف كنساهبم, واحملا  ة على  رام وم, صيانة أعراض الناس – 3
, والســـــــــيالن, واإليـــــــــدز,  ـــــــــالزىري, الوقايوووووووووة  ووووووووون األ وووووووووراض المستعصوووووووووية – 4

 .   العاملعز  ال  ك وغ ىا من األمراض اػبط ة
ـــــــد ء  مـــــــ ـــــــا  كـــــــل ىـــــــذه الفوائ ق للفـــــــرد واف مـــــــع مـــــــش مـــــــا اب عـــــــد اإلنســـــــان عـــــــن الزن

ـــــــذي  وصـــــــرف شـــــــووءو يف مصـــــــر وا الصـــــــ يح وىـــــــو الـــــــزواج األســـــــرة الصـــــــاغبة  ىـــــــو نـــــــواةال
 . وبمل قيماً وك القاً نبيلة ,اللبنة األوىل يف بنا  ؾب مع قوي صاحلو 
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 نا ذة

 ظلمة األمراض اعبنسية

وكشـــــدىا   كـــــا باإلنســـــان , حيـــــ   ءع ـــــر األمـــــراض اعبنســـــية مـــــن ك طـــــر األمـــــراض
ــــــة كن األمــــــراض اعبنســــــية ىــــــي ك ثــــــر  ءشــــــ  آ ــــــر ال مــــــارير ؼبن مــــــة الصــــــ ة العاؼبي
األمـــــراض ان شـــــارا يف العـــــامل, وكهنـــــا كىـــــم وك طـــــر اؼبشـــــا ل الصـــــ ية العاجلـــــة الـــــ  
ءواجـــــــــو دول الســـــــــرب,  عـــــــــدد اإلصـــــــــابات يف ارءفـــــــــاع مســـــــــ مر يف  ـــــــــل األعمـــــــــار 

لـــــد  ور )جولـــــد( لمـــــد حســـــب كن يف  ـــــل  صوصـــــا يف مرحلـــــة الشـــــباب, يمـــــول ا
 انيــــــــــة يصــــــــــاب كربعــــــــــة كشــــــــــخاص بــــــــــاألمراض اعبنســــــــــية يف العــــــــــامل, ىــــــــــذا و ــــــــــق 
اإلحصـــــائيات اؼبســـــ لة والـــــ  يمـــــول عنوـــــا الـــــد  ور )جـــــورج  ـــــوس(: إن اغبـــــاالت 

 اؼبعلن عنوا رظبيا ال ء عدى ربع كو عشر العدد اغبميمي .

ــــــة ؼبواجوــــــة ىــــــذه األ طــــــار ــــــد قامــــــ  عــــــدة من مــــــات عاؼبي اؼباحمــــــة  من مــــــة  وق
ــــــة, واالربــــــاد العــــــاؼبي ؼبكا  ــــــة األمــــــراض اعبنســــــية, وان وــــــي  ــــــرا   الصــــــ ة العاؼبي
ىــــذه اؼبن مــــات مـــــن وضــــع قــــرارات وءوصـــــيات وربــــذيرات, ومــــع  ـــــل ىــــذا ظلـــــ  
ــــــواع ىــــــذه األمــــــراض, كو كعــــــداد  ــــــد مســــــ مر ســــــوا  يف كن ــــــاد وءعمي اؼبشــــــكلة يف ازدي

ن يـــــــنمكن النـــــــاس مـــــــن اؼبصـــــــابن هبـــــــا, حبيـــــــ  كصـــــــب   كضـــــــعا ا مضـــــــاعفة, ولـــــــ
اػبــــــروج مــــــن ظلمــــــات ال  لــــــل اػبلمــــــي واإلباحيــــــة إال بنــــــور اإلســــــالم الــــــذي حــــــرم 
ـــــا وســـــد األبـــــواب اؼبوصـــــلة للفاحشـــــة وحـــــ  علـــــى العفـــــة والطوـــــر مـــــن  ـــــالل  الزن

 (ٔ)غــــــــــــــــــــــــــــرس ال مــــــــــــــــــــــــــــوى يف النفــــــــــــــــــــــــــــوس واغبــــــــــــــــــــــــــــ  علــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــزواج .

                                     

 اد الصاويان ر : األمراض اعبنسية اغبصاد اغب مي لإلباحية د.عبداعبو  (ٔ)



 

 ٛٗ 

 :شرب الخمر وتناول المخ رات: خا سا

 جك مق حق مف خف حف جف}: يمول اهلل ءعاىل
{ ]سورة هل مل خل حل جل مك لك خك حك

 . [ٜٓ: ادلائدة
 ،لعن اهلل الخم   " قال رسول اهلل : اهلل بن عمر رضي اهلل عنوما قال وعن عبد

والمحمولة  ،وحا لها ،و عتص ها ،وعاص ها ،و ةتاعها ،وبائعها ،و ا يها ،و اربها
 .(ٔ)"إليه

 : الحكمة  ن تحريم الخمر والمخ رات ۞
 : ومنوا ,ش مل عليو من مفاسد ومضار  ب ةيؼبا مر حرم اهلل ءعاىل اػب

 : المضار ال ينية – 1
ــــ ــــذين يعؾبــــال  ن واالب عــــاد عــــ ,ركْ مثــــل ءــــرك الصــــالة يف حالــــة الس  نــــون يالصــــاغبن ال

 . على الر وال موى
ـــــن معـــــات اؼبفســـــدين  واالرءبـــــاط دب  ـــــِم الـــــذين يعينـــــون علـــــى  ر واؼبخـــــدراتكْ كىـــــل الس 

 . اإلمث والعدوان
 : ار العقليةالمض – 2

ــــــ ,كشــــــرف مــــــا يف اإلنســــــان عملــــــو وءنزلــــــو  ,ب عمــــــل اإلنســــــانواػبمــــــر واؼبخــــــدرات ءسّي
ومــــــــع إدمـــــــان اؼبســــــــكرات واؼبخـــــــدرات قــــــــد ء لــــــــف  .إىل منزلـــــــة كدز مــــــــن منزلـــــــة اغبيوانــــــــات

 . ينمل اإلنسان إىل عامل افانن فبا,  اليا اؼبخ
 : المضار الصحية – 3

 ..خدرات ءسببان ؼب ناوؽبا كمراضاً  ط ةك ب   األحباث الطبية كن اػبمر واؼب

                                     

 ( قال الشيخ األلباين: ص يح. ٖٗٚٙسنن كيب داود   اب األشربة, باب العنب يعصر للخمر, ح) (ٔ)



 

 ٛ٘ 

 فمن األ راض التي تسببالا الخمر : 
, وءليــــــــف الكبــــــــد, وال وــــــــاب الكبــــــــد, والســــــــك ة الدماغيــــــــة, ارءفــــــــاع يف ضــــــــسط الــــــــدم

 . وىلوسة ظبعية وبصرية, وال واب اؼبعدة
  ن األ راض التي تسببالا المخ راتو  : 

 . ءعطل الذا رةو , اإليدز اؼبناعة اإلصابة بنمصو  ,ةالسرغرين, ال واب الكبد الوبائي



 

 ٛٙ 

 :التعا ل بالربا ساإسا

: { ]سورة البقرةنت ٰذٰر يي ىي مي خي}: يمول اهلل ءعاىل
ٕٚ٘] . 

 "،و اهديه ،وكاتةه ،و وكله ،آكل ال با لعن ر ول اهلل" :وعن جابر رضي اهلل عنو قال
 .(ٔ)"هم  واد" :و ال

 : صور الربا ن و  ۞
لــــــد علــــــى كن يردىــــــا  الــــــد مائــــــة وعشــــــرين و لــــــا ػبا لايركن يمــــــرض زيــــــد مائــــــة  – ٔ

 . يف اؼبثال ءعد ربا ريا    ونالعشر  الزيادة وىي ؛ بعد شور مثالً 
ــــــو يف البنــــــا ويأ ــــــذ  ائــــــدة مــــــن البنــــــا – ٕ ــــــ  ؛ كن يــــــودع شــــــخص مال  الفائــــــدة ال

 . ءد ع من البنا ءعد ربا
ــــــب قرضــــــاً ممــــــداره – ٖ ــــــا وءطل ــــــذىب إىل البن  رب ــــــاج شــــــر ة كو مصــــــنع إىل مــــــال   
 . كلفٍ  ومائةَ  اً  يوا ق البنا على كن ءسدد الشر ة بعد سنة مليون, مثالً لاير مليون 

 : الحكمة  ن تحريم الربا ۞
 : م عظيمة  ن أهمالاك  ح  حرم اهلل الربا ل  

 اً  ـــــإ ا اقـــــ ض اإلنســـــان كلفــــــ, احملا  ـــــة علـــــى مـــــال اؼبســـــلم لـــــئال ي  ـــــل بالباطـــــل – 1
 . على مال اإلنسان بس  حق  الزيادة ءعد اع دا , كلفاً ومائة وردّ 

كن ك ـــــــاه  شـــــــعراإلنســـــــان إ ا   ؛ســـــــد الطريـــــــق اؼبوصـــــــلة إىل العـــــــداوة والبسضـــــــا  – 2
ــــو بسضــــاً لــــو امــــ أل, قــــد ك ــــل مالــــو بســــ  حــــق ــــق , قلب وقــــد ي طــــور األمــــر إىل العــــداوة فبــــا ىبل

 . ك راده روح احملبة وال احمعن وءسيب  ,وةاوالع سوده ال فكا يؾب معاً 
ــــ ؛ق صــــاد مــــن ال ــــدىور والضــــعفضبايــــة اال – 3 إ ا  ــــان الربــــا ىــــو األســــلوب اؼب بــــع  

                                     

 ( ٜٛ٘ٔح), ص يح مسلم   اب اؼبساقاة, باب لعن آ ل الربا وم  لو (ٔ)



 

 ٛٚ 

 : لما يليوذلك  ؛االق صاد سيضعف نّ إ  ,بن ال  ار
قضـــــا  مـــــا  -  ـــــرداً كو مصـــــنعاً  ض مـــــاؼبســـــوا   ـــــان  - م ضـــــناؼب مّ يكـــــون َىـــــ كن .ٔ

يف ذبـــــارة كو صـــــناعة مر كموالـــــو ث بـــــدالً مـــــن كن يســــ , عليــــو مـــــن الـــــديون اؼب ضــــاعفة
 .و يوجو اؼبال الذي صبعو يف سداد الديون الربوية اؼب ضاعفة إن, نا عة

ن ي ـــــة  لـــــا   ـــــإنّ , رضـــــاً ربويـــــاً قعنـــــدما يمـــــ ض كصـــــ اب اؼبشـــــروعات اإلن اجيـــــة  .ٕ
علـــــــــى النــــــــاس ليسطــــــــوا ءكـــــــــاليف  ئعومير ــــــــع ىــــــــ ال  اؼبن  ـــــــــون كســــــــعار بضــــــــا كنْ 

ــــاج اؼبرءفعــــة ــــة اؼب ضــــاعفة اإلن  ــــديون الربوي ــــ ,الــــ  ســــببوا ال الس وقــــد ي عرضــــون لإل 
 . الطلب على سلعة بسبب ارءفاعوا إ ا قلّ 



 

 ٛٛ 

 :أكل  ال اليتيم: سابعا

  ..واألرامل, والفمرا , والع زة,  الي امى ؛ال ىبلو كي ؾب مع من الضعفا 

والر ــــــق ,  ــــــأمر بــــــرضب وم ؛حــــــرص علــــــيوم ديننــــــا اإلســــــالمي كشــــــد اغبــــــرص الضــــــعفا ىــــــ ال  
 . ومبوف غانوالوق, قضا  حوائ وم يفوالسعي , واغبنو عليوم, هبم

ــــــيم  ــــــل البلــــــو )والي  ــــــوه قب ــــــذي مــــــات كب ــــــر الضــــــعفا  حاجــــــة إىل العــــــون  يعــــــدّ , (وىــــــو ال ك ث
 . والرعاية

 : أكل  ال اليتيم ظلمات ۞
 .ب عديو على حق الضعيف واػبسة ال لميف ظلمات  الفاعل عُ وقِ ك ل مال الي يم ءُ 

لن أنوار العدل لتءرج ال اس مل ظلمات البغي واالعتداء,  جا ت نصوص الوحين وقد
 واإلنلاف ميف ال عفاء ِمل اليتامى وحنوهم, و لك مل ملالل:

 نث مث زث رث يت ىت}ال ىيب ِمن ك ل كموال الي امى ظلماً, 
: { ]سورة ال ساءمك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث

ٔٓ] . 
أنا وكافل اليتيم في التنة ":    مال ,والميام حباج ووال غيب يف رعاية الفم  و فال و 

 .(ٔ)ج بينالما شيئاوفر   ،بالسبابة والوسطىوأشار "، هكبا

                                     

 ( ٜٜٛٗ( ص يح البخاري   اب الطالق, باب اللعان, ح)ٔ)



 

 ٜٛ 

 :)القذف( اتالام شخص بالفاحشة: ثا نا
واألمن على مالو حينما حرم , وبمق لإلنسان األمن على دمو حينما حرم الم ل ديننا

  .اهتام شخص بالفاحشةالمذف و حينما حرم  وواألمن على عرض, السرقة والسش
 : ظلمات القبف ۞

 .الكذب وال شويو لألبريا يف ظلمات  وقع الفرد واف معي اهتام شخص بالفاحشة
إىل نور , لناس من ظلمات الكذب وال شويو لألبريا ا ل خرج جا ت نصوص الوحين وقد

 مم ام يل ىل}: يمول اهلل ءعاىل ..وصيانة كعراض الناس, الصدق

{ ]سورة مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن
 . [ٖٕ: ال ور

قـــــد ءـــــ دي إىل , مـــــن الشـــــرع يمـــــة يفـــــ ح كبوابـــــاً إن ءـــــرك األلســـــنة ءلمـــــي الـــــ وم جزا ـــــاً 
كن الفســـــــــاد  ة النفـــــــــوس اؼبريضـــــــــويـــــــــوحي إىل ..واألب يف ابن ـــــــــو ,زوج ـــــــــويف الرجـــــــــل  شـــــــــاّ 
 .  رجاً منو م على الفساد من  ان مدِ مْ  يُـ  ,من شر
ل الفاحشوووة ع ووور ووواأ بف   بوووأن   لمووون قوووبف غيووورأ   اهلل ثوووالث عقوبووواتلوووبا فقووو  رتووو 

 : وهي ،ولم يأت بأربعة شال اء
 . اعبلد شبانن جلدة: العقوبة األولى
 . كبداً  ل لو شوادةبَ مْ ال ءُـ : العقوبة الثانية
 . اغبكم عليو بالفسق: العقوبة الثالثة

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف}: يمول اهلل ءعاىل
 ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل يك
 . [ٗ: { ]سورة ال ورٰى



 

 ٜٓ 

 التالاإ في سبيل اهلل في لي يوم الزحفالتو : تاسعا  
 . "كن يفر اإلنسان من اؼبعر ة ك نا  الم ال":  الزحفال ون يوم 

 :ظلمات التولي يوم الزحف ۞
ي وّ موي, يكسر قلوب اؼبسلمنو ,يوقع صاحبو يف ظلمات اعبنب واؽبزيبة ال ون يوم الزحف

ءكون سببًا يف حرمان غ  اؼبسلمن من نور اإلسالم  اؽبزيبة ال  يسبب فبا ؛كعدا  الدين
  .وىداي و ورضب و

ر انو كإىل , لناس من ظلمات ال ون يوم الزحفا ل خرج, وقد جا ت نصوص الوحين
 حض جض} :ال ون يوم الزحف من  مال ءعاىل مرىباً  ..وال ض ية, والثبات ,الش اعة
 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض
 . [ٙٔ: { ]سورة األنفالجل مك لك حكخك جك مق حق



 

 ٜٔ 

 شالاإة الزور :عاشرا  
كو , ود كن اغبــــــــق مــــــــع  ــــــــالن وىــــــــو  ــــــــا ب ــــــــأن يشــــــــ  ,وىــــــــي "الشــــــــوادة الكــــــــذب"

 . كو كن  الناً صاحب األرض وىو ال يبلكوا ,ىو الماءل وىو برئ اً يشود كن  الن
 شالاإة الزورظلمات  ۞

ـــــزور ءوقـــــع  واالع ـــــدا  علـــــى كمـــــوال , وال لـــــم, يف ظلمـــــات البســـــي صـــــاحبواشـــــوادة ال
 . ودما  األبريا 

ــــــوحين  ــــــزورلنــــــاس مــــــن ظلمــــــات شــــــا ل خــــــرج وقــــــد جــــــا ت نصــــــوص ال إىل , وادة ال
ـــــيب مـــــد  ؛واإلنصـــــاف العـــــدلر انـــــو ك  ؟"،أ  أنبوووووئكم بوووووأكبر الكبوووووائر " : قـــــال الن

 "،وعقوووووووق الوالوووووو ين ،اإلشووووووراك بوووووواهلل" :قــــــال ,بلــــــى يــــــا رســــــول اهلل :قــــــالوا , ال ــــــاً 
ــــو  "،أ  وقووووول الووووزور" : مــــال ,وجلــــ  و ــــان م كئــــاً  ــــا لي   مــــا زال يكررىــــا حــــش قلن

 .(ٔ)  " سك 
  

                                     

 .(ٕٔٔ٘يف شوادة الزور, ح)( ص يح البخاري   اب الشوادات, باب ما قيل ٔ)



 

 ٜٕ 

 غيبةال: حاإي عشرال
 وإنْ , الغيبوووووة انـــــ   يــــو  وـــــذا مـــــن    ـــــإنْ  ؛اإلنســـــان يف غيب ـــــو مســـــاوئ  ـــــر : معناىــــا
 . البو ان وو مل ءكن  يو 
  : الغيبةظلمات  ۞

, واػبســــــــة, ءوقــــــــع اؼبس ــــــــاب يف ظلمــــــــات الــــــــدنا ة اإلنســــــــان يف غيب ــــــــو مســــــــاوئ  ــــــــر 
مـــــن  لنـــــاسا ل خـــــرج وقـــــد جـــــا ت نصـــــوص الـــــوحين  ..لـــــو كوزارا مـــــن اإلمثوربمّ , والكراىيـــــة

 مــــــال , , وحــــــب اػبــــــ  للنــــــاسوصــــــفا  الــــــنف , ر ســــــالمة الصــــــدرانــــــو كإىل ظلمــــــات السيبــــــة 
 مي خي حي جي يه مهىه جه ين ىن}: ءعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىل
{ ]سنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننورة رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي

 . [ٕٔ: احلجرات
ن آ ن بلسا ه ولم يا  عش     ":   قال رسول اهلل :قال ,األسلمي ةَ زَ رْ عل أيب بنَ و 

فإ ه  ن اتةع عوراتهم  ؛وال تتةعوا عوراتهم ،سلمينال تغتابوا الم !يدخل ا يمان  لةه
 .(ٔ)"و ن يتةع اهلل عورته يفضحه في بيته ،يتةع اهلل عورته

                                     

 . (حسن صحي )قال الشيخ األلباين: . (ٓٛٛٗ  اب األدب, باب يف السيبة, ح)  :( سنن كيب داودٔ)



 

 ٜٖ 

 النميمة: عش  ثا يال
 . ل كالم ال اس بع هم لن بعض على جهض اإلفسادنقْ :  عناها
 : النميمة اتظلم ۞

يف ظلمات اإلفساد ام توقيف ال مّ  ؛اإلفساد بقلدل كالم ال اس بع هم لن بعض نقْ 
 ال ميمضلل اس مل ظلمات  لتءرجوقد جاءت نلوم الوحيل  ..ومتزيم اللفوف, والتفريم

 جخ}: فقال تعان, واإلحسان لليهم, اإلصالح بل ال اسر انو ألن  والسعي يف اإلفساد,
 . [ٔٔ-ٓٔ: { ]سورة القلمجض مص خص حص مس خس حس جس مخ

ال ": يقول  مسعت رسول اهلل: قالف ,ي م احلدي  أنه بلغه أن رجالً  :عل ح؟يفضو 
 .(ٔ)"يدخل الجنة  مام

 

 
 
 
 

 بن عب اهلل البسامسليمان  إ.
bsam2728@gmail.com 

 

                                     

 ( ٘ٓٔص يح مسلم   اب اإليبان, باب بيان غلظ ربرمي النميمة, ح) (ٔ)



 

 ٜٗ 

 المحتوياتفالرس 

 الصف ة الـــــــمــــــــــوضــــــــــــوع م

 ٕ حاجة البشر إىل نور الوحي  .ٔ

 ٚ أنوار أركان اإلسالم  .ٕ

 ٜ الر ن األول شوادة كن ال إلو إال اهلل وكن ؿبمداً رسول اهلل  .ٖ

 ٖٔ الصـــــالة :الر ن الثاين  .ٗ

 ٕٗ الز ـــــــــاة :الر ن الثال   .٘

 ٕٚ الصيـــــــــام :الر ن الرابع  .ٙ

 ٜٕ اغبــــــــــــج :الر ن اػبام   .ٚ

 ٕٖ أنوار أركان اإليمان  .ٛ

 ٖ٘ اإليبان باهلل :الر ن األول  .ٜ

 ٔٗ اإليبان باؼبالئكة :الر ن الثاين  .ٓٔ

 ٘ٗ اإليبان بالك ب :الر ن الثال   .ٔٔ

 ٜٗ اإليبان بالرسل :الرابع الر ن  .ٕٔ

 ٕ٘ اإليبان باليوم اآل ر :الر ن اػبام   .ٖٔ

 ٘٘ اإليبان بالمضا  والمدر :الر ن السادس  .ٗٔ

 ٛ٘ أنوار األخالق اإلسال ية  .٘ٔ

 ٜ٘ األمانة-ٔ  .ٙٔ

 ٔٙ الصدق – ٕ  .ٚٔ

 ٖٙ العدل – ٖ  .ٛٔ



 

 ٜ٘ 

 ٘ٙ الرضبة باػبلق – ٗ  .ٜٔ

 ٛٙ الكرم واعبود – ٘  .ٕٓ

 ٜٙ بر الوالدين – ٙ  .ٕٔ

 ٔٚ لة الرحمص – ٚ  .ٕٕ

 ٖٚ اإلحسان إىل اعبار-ٛ  .ٖٕ

 ٘ٚ أنوار اجتناب المحر ات  .ٕٗ

 ٙٚ الشرك باهلل: كوالً   .ٕ٘

 ٓٛ ق ل النف  ال  حرم اهلل:  انيا  .ٕٙ

 ٔٛ عموق الوالدين:  الثا  .ٕٚ

 ٔٛ الزنا: رابعا  .ٕٛ

 ٗٛ شرب اػبمر وءناول اؼبخدرات:  امسا  .ٜٕ

 ٚٙ سادسا ال عامل بالربا  .ٖٓ

 ٛٛ ك ل مال الي يم: سابعا  .ٖٔ

 ٜٛ )المذف( اهتام شخص بالفاحشة:  امنا  .ٕٖ

 ٜٓ ال ون يوم الزحف يف اعبواد يف سبيل اهلل: ءاسعا  .ٖٖ

 ٜٔ شوادة الزور: عاشرا  .ٖٗ

 ٕٜ السيبة: حادي عشر  .ٖ٘

 ٖٜ النميمة:  اين عشر  .ٖٙ
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