شرح
الدروس املهمة لعامة األمة
لسماحة العالمة

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
-رمحه الل-

مجعها

محمد بن علي بن إبراهيم العرفج
غفر اهلل هل ولوادليه وجلميع املسلمني

مقدمة الطبعة األوىل
إن احلمد لل حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إيله ،ونعوذ بالل من

رشور أنفسنا ومن سيئات أعمانلا ،من يهده الل فال مضل هل ،ومن يضلل

فال هادي هل ،وأشهد أن ال هلإ إال الل وحده ال رشيك هل ،وأشهد أن نبينا
ً
ً
ّ
ً
حممدا عبده ورسوهل ،صىل الل عليه وىلع آهل وصحبه ،وسلم تسليما كثريا إىل
يوم ادلين ،أما بعد:

فإن الل سبحانه قد حفظ هذا ادلين وأىلع ماكنته بني األمم ،وذلك

ببعثه انليب حممد ﷺ خاتم الرسل ،وجعل هذا ادلين خاتم األديان وأكملها،
قال تعاىل:

         

 ،   وجعل سبحانه العلماء ورثة األنبياء ،يوضحون للناس أمور

دينهم ،ويبرصونهم بعباداتهم ،حىت يعبدوا الل ىلع علم وبصرية .واكن من
هؤالء فقيد األمة اإلسالمية سماحة اإلمام العالمة الشيخ /عبد العزيز بن

عبد الل بن باز -رمحه الل -فقد أمىض حياته يف العلم واتلعليم والقضاء
والفتيا ،واتصف بصفات كريمة وأخالق فريدة من الورع واتلىق والزهد،

وغري ذلك من الصفات السامية ،وها حنن نرى من مؤلفاته الكثرية اليت
ختدم العقيدة والفقه واحلديث وادلعوة وغريها.
3

ومن تلك املؤلفات كتاب (ادلروس املهمة لعامة األمة) ذلك الكتاب

املهم ،اذلي هو اسم ىلع مسىم ،ولفظ طابق معىن ،ذلك ألن احلاجة إيله

ماسة لعامة األمة ،حيث يشتمل ىلع الرضوريات من أمور ادلين يف العقيدة

والعبادات واألخالق.
ً
ً
ً
ونظرا ملا ذكرت من أهمية الكتاب ومؤلفه ،واتلماسا لألجر ،وحرصا ىلع
ً
نفع انلاس ،عمال بقوهل ﷺ« :خري انلاس أنفعهم للناس» ،رأيت أن أديل

بدلوي برشح هذا الكتاب وإيضاحه بعبارات سهلة واضحة ،وقد اخرتت
ّ
ذلك من كتب علمائنا األجالء ،وأكرث اعتمادي بعد الل ىلع كتابات الشيخ
عبد العزيز بن باز ،كما اخرتت من نسخ الكتاب النسخة اليت طبعتها وزارة

الشؤون اإلسالمية واألوقاف وادلعوة واإلرشاد ،الصادرة عن مطبعة سفري،

ويه آخر طبعة للكتاب يف حياة املؤلف -رمحه الل ،-ويه أمجل تنظيما
ً
وحتريرا ،وفيها زيادة ذكر اإلحسان ،وذللك فاملنت املحرر قبل الرشح هو
تللك النسخة.

ً
ً
وقد رأينا إتماما للفائدة وتسهيال للمستفيدين ،سواء اكنوا مدرسني أو
ً
ً
ً
ً
ً
واعظا أو طالبا ذكورا وإناثا :أن نضع أسئلة للك درس ،تثبيتا للمعلومات،
ً
وتقريبا لألفهام.
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ً

أسأل الل سبحانه بأسمائه احلسىن وصفاته ُ
العىل أن يصلح نياتنا

وذرياتنا ،وأن يرزقنا اإلخالص يف القول والعمل ،إنه ويل ذلك والقادر عليه،

وآخر دعوانا أن احلمد لل رب العاملني.

كتبه

محمد بن علي العرفج

غفر اهلل هل ولوادليه وجلميع املسلمني

5

تنبيهات هامة

 )1ندعو اآلباء واألمهات كبار السن ،وخاصة َم ْن فاتهم اتلعليم يف

الصغر :أن حيرصوا ىلع تصحيح عباداتهم ،يلكون هلم بإذن الل اخلاتمة
ً
ُ
احلسنة ،يك يعبدوا الل ىلع بصرية ،حيث يوجد من انلاس مثال من ال ُييد
قراءة الفاحتة ،ويه ركن من أراكن الصالة ،وعالج ذلك :مراجعة ما يهم
املسلم من أمور دينه عن طريق أبنائه أو بناته املتعلمني ،أو عن طريق طلبة

العلم ،ذلك ألن الل تعاىل قال:

       

،

واحذر أيها املسلم أن خيدعك إبليس ،فيدفعك لالستناكف عن اتلعلم ممن
هو دونك ،فإن الصحابة الكرام -ريض الل عنهم -بُعث إيلهم رسول الل ﷺ

تلعليمهم ،وهم آباء وأجداد ،فتعلموا من الرسول ﷺ وهم كبار سن.

 )2وندعو األبناء وابلنات :اذلين فتح الل عليهم ،وي َ رَّس هلم سبل العلم

واملعرفة ،فأدوا ما وجب عليهم ىلع الوجه الصحيح :أن ال تستصغروا
ً
ً
أنفسكم يف إصالح أخطاء أقربائكم ً
آباء وأجدادا وإخوانا وغريهم حبجة
ً
صغر السن ،بل ُيب عليكم تعليمهم برفق وأدب وحكمة ،عمال بقوهل
ح
الرفق فـي األمر لكّه ،ويحعطي ىلع ّ
ﷺ« :إن اهلل رفيق حُيِ ُّب ّ
الرفق ما ال يعطي
ىلع العنف».
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ً
وقد حىك املؤرخون :أن احلسن واحلسني -ريض الل عنهم -رأيا رجال
ً
ُ
كبريا يف السن ال حيسن الوضوء ،فأرادا تعليمه برفق وأدب ،فتقدما إيله
ً
وقاال :يا عم اختلفنا أينا أحسن وضوءا ،نريد أن حتكم بيننا .فتوضأ لك
واحد منهما أمام الرجل ،وقاال :احكم بيننا .فقال :لقد أحسنتما ،بارك الل

فيكما ،انتسبا ،فقاال :احلسن واحلسني ابنا يلع بن أيب طالب -ريض الل

عنهم ،-فضمهما وقال :ذرية بعضها من بعض.

وحىك املؤرخون :أن عمر بن عبد العزيز -ريض الل عنه -يف ايلوم اذلي

توىل فيه اخلالفة دفن سليمان بن عبد امللك ،ثم بارش عمله ،فرد القطائع
إىل بيت املال ،وسهر يف بيع املتاع والرباذين والَّسادقات ،ورسح اجلواري إىل

أهلها ،وطلع انلهار وواصل العمل حىت حان وقت الظهر ،فصىل وذهب يتبوأ
ً
مقيال ،فأتاه ابنه عبد امللك بن عمر فقال :يا أمري املؤمنني ماذا تريد أن

تصنع؟ قال :أي بين أريد أن أقيل ،قال :تقيل وال ترد املظالم؟ قال :أي بين
ت قُ ُ
إنين قد سهرت ابلارحة يف أمر عمك سليمان ،فإذا قلْ ُ
مت فرددت
ِ

املظالم ،قال عبد امللك بن عمر :يا أمري املؤمنني فمن لك أن تعيش حىت
تقوم فرتدها؟ فقال :أي بين ادن مين .فدنا منه فالزتمه ر
وقبل بني عينيه،

وقال :احلمد لل اذلي أخرج من صليب من يعينين ىلع ديين ،ثم خرج ولم
ْ
يَ ِقل ولم يسرتح.
7

فانظر -رمحك الل -كيف أن عبد امللك لم يستصغر نفسه يف نصح

وادله ،ولم يستنكف عمر -رمحه الل -عن انلصيحة مع أنه خليفة ووادل.

 )3اعلم أنه يلزمك أن تتعلم ما فرض الل عليك من أمور دينك،
ً
ً
ً
ً
فخصص ذللك وقتا ولو يسريا من أوقاتك ،كما أنك تبذل وقتا كبريا ألمور

دنياك.

ّ
َ ح
وفق اهلل اجلميع ل ِما ُيِ ُّب ويرىض.

8

بني يدي الكتاب
 )1اإلسالم هو دين الفطرة اذلي فطر الل انلاس عليها ،وهو دعوة

األنبياء والرسل من قبل ،فلك نيب يدعو قومه إيله يلكونوا مسلمني ،كما

قال سبحانه يف كتابه العظيم عن أيب األنبياء وخليل الرمحن إبراهيم عليه

الصالة والسالم:

           

               
            

[          ابلقرة130 :ـ.]132
ً
 )2لقد بعث الل نبيه حممدا ﷺ بهذا ادلين العظيم ،وأهل الكتاب من
يهود ونصارى يف جهل وضالل ،بعد أن ر
حرفوا وبدلوا يف اتلوراة واإلجنيل،
ولعبت األهواء بهم ،فأصبح ايلهود وانلصارى يف صف كفار قريش يف ر
انليْل

من حممد ﷺ ودعوته ،وخاصة ايلهود مع أنهم يعرفونه تمام املعرفة من

خالل كتبهم ،وأنهم مطابلون باتباعه واإليمان بدعوته ،كما قال سبحانه:
           

[     ابلقرة.]146 :
 )3وعندما استقر نبينا حممد ﷺ يف املدينة أرسل إىل ملوك األرض يف
9

زمانه يدعوهم إىل دين الل ،يلخرجهم من الظلمات إىل انلور ،ولقد بني

ربيع بن اعمر -ريض الل عنه -بكلمات قالئل عندما سأهل رستم قائد

الفرس ما أنتم؟ فأجابه بقوهل :حنن قوم ابتعثنا الل :نلخرج من شاء من
عبادة العباد إىل عبادة الل وحده ،ومن ضيق ادلنيا إىل َسعة ادلنيا واآلخرة،
ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم.

 )4وهذا ادلين اخلاتم جاء يلضع األمور يف نصابها ،ويوجه انلاس

الوجهة الصحيحة :من توحيد لل ،واتلصديق بأنبيائه ورسله ،واإليمان بهم،

وادلعوة إىل ما دعوا إيله من توحيد الل وإسالم الوجه هل.

ًّ
 )5وحماسن دين اإلسالم كثرية جدا ال حتىص ،وكيف ال وهو دين الل

اذلي يعلم لك يشء ،وهل احلكمة ابلالغة واحلجة ادلامغة وهو احلكيم العليم
ّ
يف لك ما يُقدره ويقضيه ،ويف لك ما يرشعه لعباده ،فال خري إال داع إيله

ر
رسونلا عليه الصالة والسالم ودل أمته عليه ،وال رش إال حذرهم منه ،كما
يف صحيح مسلم عن عبد الل بن عمرو بن العاص -ريض الل عنهم -عن
ًّ
انليب ﷺ أنه قال« :ما بعث اهلل من نيب إال اكن حقا عليه أن يدل أمته ىلع
خري ما يعلمه هلم ،وينذرهم رش ما يعلمه هلم».

ويف مسند أمحد بإسناد صحيح عن أيب هريرة -ريض الل عنه -عن
ح
انليب ﷺ أنه قال« :إنما بعثت ألتمم صالح األخالق» ورواه احلافظ اخلرائطي
ح
بإسناد جيد :بلفظ «إنما بعثت ألتمم ماكرم األخالق».
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ً
 )6وإن ما نالحظه ايلوم من دخول انلاس أفواجا من الكفرة

واملرشكني وأهل الكتاب من ايلهود وانلصارى يف اإلسالم ،إنما هو داللة ىلع
فشل ادليانات والفلسفات األخرى يف إُياد الطمأنينة والراحة والسعادة

للناس ،والواجب ىلع املسلمني وخاصة ادلاعة :أن ينشطوا بني هذه األمم،

دلعوتهم إىل دين الل ،وال ننىس قبل القيام بذلك أن نتمثل اإلسالم فينا
ً
ً
علما وسلواك ،فالبرشية حباجة إىل من خيرجهم من الظلمات إىل انلور بإذن
الل              

[  فصلت.]33 :

أسأل الل أن ُيعلنا داعة خري ،وأن يبرصنا بديننا ،وأن يوفقنا يف ادلعوة

إيله ىلع بصرية ،إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وصىل الل ىلع حممد وىلع آهل

وصحبه وسلم(.)1



( )1م ننل ة ل ننح ا ننلالح م ا ننخ م د نناز م ب ننبد هللا نناب م دنو ننن ل ننل هللا نناب
إلسالز  ،جمل ع م ا اوى  212 :2ن  ،215ل ص ف.
11

ل ننل

لد ن م م د و ن

مـقـدمـة
احلمد لل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،وصىل الل وسلم ىلع عبده

ورسوهل نبينا حممد ،وىلع آهل وأصحابه أمجعني.
أمـا بـعـد:

ر
العامة عن دين
فهذه لكمات موجزة يف بيان بعض ما ُيب أن يعرفه
ّ
ّ
َّ
اإلسالم ،سميتها( :ادلروس املهمـة لعامـة األمـة).
وأسأل الل أن ينفع بها املسلمني ،وأن يتقبلها مين ،إنه جواد كريم.

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
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الدرس األول:

سورة الفاتحة وقصار السور

سورة الفاحتة وما أمكن من قصار السور ،من سورة الزلزلة إىل سورة
ً
ً
ً
ً َ
انلاس ،تلقينا ،وتصحيحا للقراءة ،وحتفيظا ،ورشحا ل ِما جيب فهمه.
تفسري االستعاذة:
أعوذ بالل من الشيطان الرجيم.
أعوذ :أتلجئ ،وأحتصن ،وأعتصم ،وألوذ بك يا الل.
باهلل :رب لك يشء ،املألوه املعبود وحده ال رشيك هل.
الشيطان :إبليس لعنه الل.
الرجيم :املرجوم املبعد ،املطرود من لك رمحة وخري ،ال يرضين يف ديين

وال يف دنياي.

فمعىن االستعاذة:

أستجري وأحتصن بالل ريب من الشيطان الرجيم :أن يلبِّس ر
يلع قراءيت
ر
ـ أو يُضلين ـ فأهلك وأشىق ،واكن انليب ﷺ إذا قام من الليل استفتح
صالته باتلكبري ،ثم يقول« :أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم
13

من همزه ونفخه ونفثه» [أخرجه أصحاب السنن].
حكم االستعاذة:
يسن للك من يريد قراءة يشء من القرآن من سورة فأكرث أن يقول:

أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ،ثم يقرأ.

كما يستحب ملن غضب أو خطر بباهل خاطر سوء :أن يستعيذ بالل من

الشيطان الرجيم.
البسملة:

أي قول «بسم اهلل الرمحن الرحيم».

ً
معىن البسملة :أي أبدأ بتسمية الل وذكره قبل لك يشء ،مستعينا به
ً
جل وعال يف مجيع أموري ،طابلا منه وحده العون ـ فإنه الرب املعبود ،ذو
الفضل واجلود ،واسع الرمحة ،كثري اتلفضل واإلحسان ،اذلي وسعت رمحته

لك يشء ،وعم فضله مجيع األنام.

لفظ اجلاللة «اهلل» :ذو األلوهية والعبودية ىلع خلقه أمجعني ،وهو علم

ىلع ذات الرب  ،يعرف به.

الرمحن :اسم من أسماء الل تعاىل ،مشتق من الرمحة ،ودال ىلع كرثتها.

واملراد الرمحة العامة جلميع املخلوقني ،يرزقهم وخيلقهم ،وذلك من كمال

نعمته ،وذللك قيل« :يا رمحن ادلنيا».
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الرحيم :اسم الل تعاىل مشتق من الرمحة ،دال ىلع كرثة رمحته

وخصوصيتها باملؤمنني خاصة يف اآلخرة ،قال تعاىل:

  

  وذللك قيل« :يا رحيم اآلخرة».
حكم البسملة:

مرشوع للعبد ومطلوب منه أن يبسمل عند قراءته لك سورة من كتاب

الل تعاىل ،إال عند قراءة سورة اتلوبة ،فإنه ال يبسمل ،وإن اكن يف الصالة
املفروضة يبسمل ًّ
رسا إن اكنت الصالة جهرية ،ويسن للعبد أن يقول :بسم

الل عند األكل والرشب ،ولبس اثلوب ،وعند دخول املسجد ،واخلروج منه،

وعند الركوب ،وعند لك أمر ذي بال .كما ُيب عليه أن يقول :بسم الل

والل أكرب عند اذلبح وانلحر إذا ذكر ذلك.
منهج تفسري السور املختارة:

سيكون املنهج يف تفسري ما اختري من قصار السور ىلع انلحو اتلايل:
 1ـ تسمية السورة وموضوعها.

 2ـ مناسبتها ملا قبلها.

 3ـ موضوع السورة.

 4ـ املفردات.

 5ـ املعىن اإلمجايل.

 6ـ ما يستفاد من السورة.
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سورة الفاتحة
           
            
  -عز وجل-       

.  
:من أسماء الفاحتة
. ـ فاحتة الكتاب1
. ـ أم الكتاب2
. ـ أم القرآن3
. ـ السبع املثاين والقرآن العظيم4
. ألنها مفتتحة باحلمد، ـ احلمد5
 «قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني» [رواه: لقوهل، ـ الصالة6

.]مسلم

. ـ الشفا7
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. ـ الرقية8

 9ـ الواقية.

تفسري الفاحتة:
احلمد هلل :احلمد هو اثلناء ىلع الل بصفات الكمال مع حبه وتعظيمه

وإجالهل.

رب العاملني :الرب هو املعبود املالك املترصف ،وهو املريب مجيع العاملني

بكل أنواع الرتبية ،فهو اذلي خلقهم ورزقهم ،وأنعم عليهم بانلعم الظاهرة

وابلاطنة.

العاملني :لك موجود سوى الل تعاىل.
الرمحن الرحيم :اسمان لل تعاىل داالن ىلع أنه تعاىل ذو الرمحة الواسعة
العظيمة ،اليت وسعت لك يشء ّ
وعمت لك خملوق ،فهو رمحن ادلنيا ورحيمها

ـ الرمحن رمحة اعمة جلميع خلقه ـ الرحيم خاصة باملؤمنني.

كما قال تعاىل[       :األحزاب ،]43 :وقال

تعاىل:

               

[اإلرساء.]110 :

ٌ ٌّ
ّ
يوم لك ُيازى
املترصف وحده يف يوم احلساب واجلزاء،
مالك يوم ادلين:
بعمله :إن خريا ً فخري وإن ًّ
رشا فرش ،إال من عفا الل عنه سبحانه .قال تعاىل:
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[         االنفطار17 :ـ  .]19واملالك هو
ّ
من اتصف بالصفات العظيمة الاكملة ،اليت يَتحقق بها امللك ،ومن آثارها
أنه يأمر وينىه ،ويثيب ويعاقب ،ويترصف يف العالم العلوي والسفيل

اتلرصف اتلام باألحاكم القدرية واألحاكم الرشعية وأحاكم اجلزاء ،فلهذا
أضاف ملكه يلوم ادلين وهو يوم القيامة ،ألن الل تعاىل يدين اخلالئق يف

ذلك ايلوم بأعماهلم وُيازيهم عليها بالعدل.

إياك نعبد وإياك نستعني :أي خنصك يا ربنا وحدك بالعبادة واالستعانة،

فال نعبد غريك ،وال نستعني بسواك ،وال نتولك إال عليك ،فهو عهد بني

العبد وربه :أن ال يعبد إال إياه ،وال يستعني إال به.

والعبادة اسم جامع للك ما حيبه الل ويرضاه من األقوال واألعمال

الظاهرة وابلاطنة.

ُّ
ّ
اهدنا الرصاط املستقيم :دنلا وأرشدنا ووفقنا للطريق املعتدل ،اذلي ال

اعوجاج فيه ،وهو العلم باحلق والعمل به ،املوصل إىل الل وإىل جنته

وكرامته.

رصاط اذلين أنعمت عليهم :أي طريق اذلين مننت عليهم باهلداية

واتلوفيق لإليمان واالستقامة عليه ،وهم :األنبياء والصديقون والشهداء

والصاحلون.
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غري املغضوب عليهم :وهم اذلين عرفوا احلق وتركوه :اكيلهود وأمثاهلم.
وغري طريق الضالني ،وهم اذلين ضلوا عن احلق :اكنلصارى وغريهم ممن

فقدوا العلم ،فهم هائمون يف الضاللة ،ال يهتدون إىل احلق.

ويستحب ملن قرأها أن يقول بعدها :آمني يف الصالة وغريها ،ومعناها:

امهلل استجب نلا ـ ألن انليب ﷺ اكن يقوهلا ،ويأمر بها ـ وقد ثبت عن انليب

ﷺ أن سورة الفاحتة أعظم سورة يف القرآن ،وأنه ال صالة ملن لم يقرأ بها.
فضل سورة الفاحتة:

ر
 1ـ الفاحتة أعظم سورة يف القرآن ،لقوهل ﷺ أليب سعيد بن املعىل:

«ألعلمنك أعظم سورة يف القرآن قبل أن خترج من املسجد» ،ثم قال هل:
«احلمد هلل رب العاملني».

 2ـ قصة الدليغ تفيد أنها شافية اكفية ،وأنها رقية ،وقد رواه ابلخاري.
 3ـ إن قراءتها ركن من أراكن الصالة لإلمام واملنفرد ،وال تتم الصالة

إال بها ،ويه واجبة يف حق املأموم ،قال ﷺ فيما رواه أبو هريرة« :من صىل
ً
َ
صالة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيه خداج» ثالثا «غري تمام» [رواه مسلم].
ما يستفاد من سورة الفاحتة:
 1ـ قراءة الفاحتة ركن من أراكن الصالة ،لقوهل ﷺ« :ال صالة ملن لم

يقرأ بفاحتة الكتاب» وهذا يف حق اإلمام واملنفرد.
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 2ـ أما يف حق املأموم واجبة ىلع الصحيح يف الَّسية واجلهرية.
 3ـ تضمنت السورة ،ما اتفق عليه سلف األمة وأئمتها من القواعد

اليت توجب اإليمان بأسماء الل وصفاته ،وأنهم يثبتون ما أثبته الل نلفسه،

أو نفاه عنه رسوهل ﷺ من غري حتريف وال تشبيه ،وال تمثيل وال تكييف،
ً
فيؤمنون مثال بأنه رمحن رحيم ،ذو الرمحة اليت اتصف بها ،وأنه عليم ،ذو
علم يعلم به لك يشء ،وأنه قدير ،ذو قدرة يقدر ىلع لك يشء.

 4ـ تضمنت معىن العبادة ،وأنها اسم جامع للك ما حيبه الل ويرضاه من

األقوال واألفعال الظاهرة وابلاطنة.

 5ـ ينبيغ للمسلم أن يتذكر يوم ادلين وهو اجلزاء واحلساب وهو يوم

القيامة ،وأن عدم نسيان ذلك ايلوم يساعد اإلنسان ىلع فعل الطااعت

واجتناب املحرمات.

 6ـ العبادة إذا خالطها رشك فسدت وبطلت.
 7ـ تضمنت أنواع اتلوحيد اثلالثة:
(أ) توحيد الربوبية ،ويؤخذ من قوهل جل وعال :رب العاملني.
(ب) توحيد اإلهلية ،وهو إفراد الل بالعبادة ،يؤخذ من قوهل« :اهلل» ،ومن

قوهل« :إياك نعبد وإياك نستعني».
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(ج) توحيد األسماء والصفات ،وهو إثبات صفات الكمال لل ،اليت

أثبتها نلفسه وأثبتها هل رسوهل ﷺ.

 8ـ وتضمنت إثبات انلبوة يف قوهل« :اهدنا الرصاط املستقيم».
 9ـ إثبات اجلزاء ىلع األعمال يف قوهل« :مالك يوم ادلين».
10ـ وتضمنت إثبات القدر ،والرد ىلع أهل ابلدع والضاللة يف قوهل:

«اهدنا الرصاط املستقيم» ألنه معرفة احلق والعمل به.

11ـ وتضمنت إخالص العبادة لل وحده يف قوهل« :إياك نعبد وإياك

نستعني»(.)2



( )2مأللكاز م لح هللا ى م ابروس م هلح ،هللا اب م دنون م ااون.
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سورة الزلزلة
          
             
            
       

موضوع السورة:
أمارة القيامة واجلزاء ىلع اخلري والرش.
تسميتها:
سميت سورة الزلزلة أو الزلزال ،الفتتاحه باإلخبار عن حدود الزلزال

العنيف قبيل يوم القيامة.
َ
مناسبتها ل ِما قبلها:
َ
ل ّما ذكر الل تعاىل يف آخر سورة ابلينة وعيد الاكفر ووعد املؤمن ،وأن
جزاء الاكفرين نار جهنم ،وجزاء املؤمنني جنات ،بني هنا وقت ذلك اجلزاء

وبعض إماراته ـ وهو الزلزلة وإخراج األرض أثقاهلا ـ وأن لك إنسان
سيجازى يف ذلك ايلوم عن مثاقيل اذلر من اخلري أو الرش.
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سبب نزوهلا:

ً
اكن الكفار يسألون كثريا عن الساعة ويوم احلساب ،فأبان هلم يف هذه

السورة عالمات القيامة فحسب ،يلعلموا أن علم ذلك عند الل ،وال سبيل

إىل تعيني ذلك ايلوم للعرض واجلزاء واحلساب.
فضلها:

أخرجه الرتمذي ،وقال :هذا حديث حسن عن أنس بن مالك أن رسول

الل ﷺ أخرب أنها تعدل ربع القرآن.
معاين اللكمات:

قال ابن عباس -ريض الل عنهم:-
إذا زلزلت األرض زلزاهلا :أي حترك أسفلها ،خيرب الل تعاىل عما هو يوم
القيامة ،وأن األرض تزلزل وترجف وترتج حىت يُسقط ما عليها من بناء
ً
ً
ومعلم ،فتندك جباهلا ،وتسوى تالهلا ،وتكون قااع صفصفا ،ال عوج فيه
ً
وال أمتا.
وأخرجت األرض أثقاهلا :يعين ألقت ما فيها من األموات والكنوز.

وقال اإلنسان :إذا رأى ما َعراها من األمر العظيم.
ماهلا :أي :أي يشء عرض هلا.
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َ
يومئذ حتدث أخبارها :أي تشهد ىلع العاملني بما عملوا ىلع ظهرها من

خري ورش ،فإن األرض من مجلة الشهود اذلين يشهدون ىلع العباد بأعماهلم.

عن أيب هريرة -ريض الل عنه -قال :قرأ رسول الل ﷺ هذه اآلية

 

   قال« :أتدرون ما أخبارها؟» قالوا :الل ورسوهل أعلم ،قال:

«فإن أخبارها أن تشهد ىلع لك عبد أو أمة بما عمل ىلع ظهرها ،تقول :عمل
كذا وكذا ،يوم كذا وكذا ،فهذه أخبارها».

وقوهل تعاىل ،      :عن ابن عباس -ريض الل عنهم-

قال :قال هلا ربها :قويل .فقالت .وقال جماهد -رمحه الل :-أي أمرها أن خترب

بما عمل عليها فال تعيص أمره.

ً
ً
يومئذ يصدر انلاس أشتاتا :من موقف القيامة ـ أشتاتا ـ أي فرقا

متفرقني ،ما بني شيق وسعيد ،ومأمور به إىل اجلنة ،ومأمور به إىل انلار.

لريوا أعماهلم :أي لرييهم الل ما عملوا من السيئات ـ واحلسنات ـ
ً
ويريهم جزاءهم موفورا.
فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره ومن يعمل مثقال ذرة ًّ
رشا يره ،مثقال
ذرة :وزن أصغر انلمل ـ خريا ً يره ،يعين يف كتابه ُ ُّ
ويَّس ذلك ـ يُكتب للك
ِ
بَ ٍّر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة ،وبكل حسنة عرش حسنات ،فإذا اكن
يوم القيامة ضاعف الل حسنات املؤمنني ،وهذا شامل اعم للخري والرش
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ً

ِّ
لكه ،ألنه إذا رأى مثقال اذلرة اليت يه أصغر األشياء ،وجوزي عليها فما
فوق ذلك من باب أوىل وأحرى ،كما قال تعاىل:

     

                

[آل عمران[        ،]30 :الكهف ،]49 :ووجدوا ما
ً
ً
عملوا حارضا ،وهذا منه للرتغيب يف فعل اخلري ولو قليال ،والرتهيب من
ً
فعل الرش ولو قليال ـ قال ﷺ« :اتقوا انلار ولو بشق تمرة ،فمن لم جيد

فبلكمة طيبة» .وقال ﷺ فيما ترويه اعئشة -ريض الل عنها :-اكن ﷺ يقول:
ً
«يااعئشة إياك وحمقرات اذلنوب ،فإن هلا من اهلل طابلا».
وأخرج مسلم والرتمذي عن أيب هريرة -ريض الل عنه -قال :قال

رسول الل ﷺ« :تيقء األرض أفالذ كبدها أمثال األسطوان من اذلهب
والفضة ،فييجء القاتل ،فيقول :يف هذا قتلت .وييجء القاطع ،فيقول :يف
ح
هذا قطعت .وييجء السارق ،فيقول :يف هذا قطعت يدي .ثم يدعونه ،فال
ً
يأخذون منه شيئا».
املعىن اإلمجايل:
حينما يريد الل انقضاء ادلنيا وقيام الساعة يأمر األرض فتزتلزل وتهزت
ً
ً
ً
اهزتازا عنيفا لم يكن مألوفا .وخترج دفائنها وأثقاهلا وما عليها ،وعندئذ

يقول اإلنسان اذلي يرى هذا :ما هلا؟ أي ما اذلي حصل لألرض؟ فإن هذا
ً
لم يألفه ،ولم يعرف هل سببا ،يف ذلك الوقت ،حتدثك األرض حديثها ،وتنطق
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بلسان احلال ال بلسان املقال ،كما قال ذلك العالمة الطربي يف تفسريه :إن
ً
هذا تمثيل ،فما وقع لألرض مما لم يكن مألوفا ،إنما اكن بسبب أن ربك
ً
ً
أوىح هلا ،وأمرها بهذا أمرا تكوينيا .ولك ما حيصل يف الكون فهو من قبيل
ً
األمر اتلكويين من الل ،إال أن هناك أمورا حتصل بال سبب ظاهري ،فتسند
لألمر اتلكويين .وما حيصل لسبب اعدي ال يسند إيله .وإن اكن يف الواقع

منه ،يومئذ خيرج انلاس من قبورهم متفرقني ،لك ىلع حسب عمله ،لريوا

جزاء أعماهلم ،فمن يعمل ما يوازن مثقال ذرة من خري ثيب عليه ،ومن
يعمل مثقال ذرة من رش ُياز عليه

     

               

[   األنبياء،]47 :وهذه السورة سورة ترغيب وترهيب.
ما يستفاد من اآليات:
 1ـ تقرير عقيدة ابلعث واجلزاء.
 2ـ اإلعـالم عـن االنقالب الكوين ،اذلي تتبدل فيـه األرض غري

األرض ،والسماوات غري السماوات.

 3ـ تكلم اجلمـادات مـن آيـات الل تعاىل ادلالة ىلع قدرته وعلمه

وحكمته ،ويه من موجبات ألوهيته اليت توجب عبادته وحده ال رشيك هل.
 4ـ تقرير احلديث الصحيح «اتقوا انلار ،ولو بشق تمرة».
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 5ـ الاكفر عمله اخلريي ينفعه يف ادلنيا دون اآلخرة.
ُ
 6ـ املؤمن ُيزى بالسيئة يف ادلنيا ،ويدخر هل صالح عمله لآلخرة.
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سورة العاديات
          
              
               

.           
:تسميتها

 ويه خيل، ألن الل افتتحها بالقسم بالعاديات،سميت بسورة العاديات

.املجاهدين املَّسعة يف لقاء العدو
َ
:مناسبتها ل ِما قبلها
ً
إن هناك تناسبا بني السورتني يف إخراج األموات من باطن األرض

      ويف هذه السورة،     ـ فيف الزلزلة

 والعاديات ختمت، ويف الزلزلة ختمت ببيان اجلزاء ىلع اخلري والرش 
.       باجلزاء ىلع اخلري والرش
:معاين اللكمات

ًّ ً  اخليل تعدو عدوا ً بليغا:ً والعاديات ضبحا
. يصدر عنه الضبح،قويا
28

ََ
والضبح :هو صوت نفسها يف صدورها عند اشتداد عدوها.
املوريات :القدح حبوافرهن ما يطأن عليه من األحجار.
ً
قدحا :تأكيد ،أي تقدح انلار من صالبة حوافرهن وقوتهن إذا عدون.

َ
ُ
فاملغريات :اليت تغري وتهجم ىلع العدو باإلاغرة.
ً
ً
صبحا :وقت الصبح ،وهذا أمر أغليب :أن الغارة تكون صباحا ،وذلك
ً
أن انليب ﷺ اكن إذا أراد أن يغري انتظر الصباح ،فإن سمع أذانا كف ،وإال

أاغر ،وبذلك اكن يويص من يرسله يف رسية.

ً
فأثرن به :أي هيجن بعدوهن واغرتهن ،نقعا :غبارا لشدة حركتهن،
ً
فوسطن به :أي براكبهن ،مجعا :أي مجوع األعداء اذلين أاغر عليهم.
إن اإلنسان لربه لكنود :أي أن جنس اإلنسان منوع للخري اذلي لل

عليه ،أو جحود للخري.

وإنه ىلع ذلك لشهيد :أي ىلع كنوده أو جحوده شاهد ،يشهد ىلع نفسه

بما يعرفه منها من املنع للخري وابلخل به.

وإنه حلب اخلري :أي اإلنسان حلب اخلري ،أي املال ،لشديد احلب هل

فيبخل به.

بعرث ما يف القبور :أي أنرث وأخرج ما يف القبور من املوىت ،واملراد به
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ابلعث ،أي بعثهم الل.

ً
وحصل ما يف الصدور :أي ظهر وبان ىلع حقيقته بعدما اكن مسترتا يف

القلوب من خري ورش.

إن ربهم بهم يومئذ خلبري :أي اعلم بأعماهلم الظاهرة وابلاطنة،

وجمازيهم عليها.

املعىن اإلمجايل:
أقسم الل تعاىل باخليل ،ألن بها من اخلصال احلميدة ما ليس لسائر

ادلواب ،وقد ثبت أنه يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة ،وذلك أنها وسيلة

الغزو عند العرب ،وهلا ماكنة يف نفوس املؤمنني ،ويف ذلك دعوى لالعتناء
بها ،واتلدرب عليها للجهاد يف سبيل الل ،وفيها دعوة للتعود ىلع معايل

األمور وظواهر اجلد والعمل ،واقتناء اخليل لألغراض انلبيلة .وجواب

القسم املحلوف عليه بيان طبيعة اإلنسان ،وأنه ُيحد انلعمة ،وينىس شكر

اخلالق املنعم ،وربما أداه ذلك إىل عدم اخلضوع لرشع الل وأحاكمه ،ويف

ذلك تنبيه للمؤمنني إىل جماهدة أنفسهم ،وفيه بيان أمر ادلنيا واآلخرة

واإلقبال ىلع الطاعة والفضيلة ،واإلحجام عن املعصية والرذيلة ،وفيه بيان
ًّ
شدة حب اإلنسان للمال ،اذلي يدفع به للبخل وترك اإلنفاق ،بل تراه جمدا
ً
ً
ً
ً
يف طلبه وحتصيله ،متهالاك عليه ،مقبال ىلع ادلنيا ،مدبرا عن اآلخرة ،ناسيا
حق الل تعاىل فيما أعطاه ،وذللك هدده وتوعده مىت ظل ىلع هذه الصفات،
30

ولم حيسن سلوكه.

ح
ح ّ
أفال يعلم إذا بعرث ما يف القبور وحصل ما يف الصدور :أي أفال يدري

اجلاحد املتنايس ألمر الل ونهيه إذا خرج من قربه ،وأبرز وأظهر ما يف نفسه

من انلوايا والعزائم واخلري والرش ،أن الل مطلع ىلع مجيع أحواهل ،ال ختىف

عليه منه خافية ،وجمازيه يف ذلك ايلوم ىلع مجيع أعماهل أوفر اجلزاء ،فعليه
أال يشغله حب املال عن شكر ربه وعبادته والعمل لآلخرة.
ما يستفاد من اآليات:
 1ـ الرتغيب يف اجلهاد ،واإلعداد هل بإُياد وسائله.

ً
 2ـ بيان حقيقة اإلنسان ،وهو أنه جحود نلعم ربه ،واغبلا يذكر املصيبة
ً
إذا أصابته ،وينىس انلعمة إذا غطته ،إال من آمن وعمل صاحلا.
ً
 3ـ بيان غريزة اإلنسان يف حبه للمال ًّ
حبا شديدا ،ويف ذلك دعوة هل إىل
أن يهذب نفسه باإليمان وصالح األعمال وانلفقة من املال.
 4ـ تقرير عقيدة ابلعث واحلساب.



31

32

سورة القارعة
             
         
             

.          
:تسمية السورة

ً
ً
 اكبتداء سورة:سميت السورة بالقارعة بلدء السورة بها تهويال وختويفا

 ألنها، وسميت بذلك، والقارعة من أسماء يوم القيامة.احلاقة والغاشية

.تقرع القلوب بهوهلا
َ
:مناسبتها ل ِما قبلها
َ
:ل ّما ختمت السورة السابقة بوصف يوم القيامة يف قوهل تعاىل
 أعقبتها هذه السورة باحلديث عن،

       

. ووصفها الرهيب وأهواهلا املخيفة،القيامة
:موضوع السورة

 وموضوعها اتلعريف ببعض أهوال يوم،السورة من السور املكية
33

القيامة ،واتلخويف من أهواهلا ،وبيان أن انلاس ينقسمون حبسب أعماهلم

إىل سعداء وأشقياء.
املفردات:

القارعة :من أسماء يوم القيامةُ ،
وس ّميت بذلك ألنها تقرع القلوب

واألسماع بأهواهلا وأفزاعها الشديدة من القرع ،وهو الرضب بشدة.

وما أدراك ما القارعة :أي ما أعلمك ما القارعة ،والسؤال للتهويل

لعدم إدراك كنهها ،وكرر السؤال زيادة يف شدة األهوال.

اكلفراش املبثوث :الفراش طائر معروف أمحق ،يتهافت ىلع انلار.
املبثوث :املنترش املتفرق يف الكرثة واالنتشار واذللة واالضطراب ،يموج
بعضهم فوق بعض للحرية إىل أن يُدعو للحساب.
وتكون اجلبال اكلعهن املنفوش :أي اكلصوف املندوف يف خفة سريها

وتبددها ،حىت تستوي مع األرض.

ثقلت موازينه :أي رجحت حسناته ىلع سيئاته.
فهو يف عيشة راضية :ذات رضا أي مرضية لصاحبها يف اجلنة.
خفت موازينه :بأن رجحت سيئاته ىلع حسناته.
فأمه هاوية :أي فمسكنه ومأواه اذلي يأوي إيله نار جهنم.
34

وما أدراك :ما أعلمك ،والسؤال للتهويل.
ماهية :يه اهلاوية ،ويه من أسماء جهنم .نار حامية :أي يه نار شديدة

احلرارة.

وقد ورد من السنة أحاديث يف صفة انلار :منها ما أخرجه ابلخاري

ومسلم ومالك وغريهم عن أيب هريرة -ريض الل عنه -أن انليب ﷺ قال:
ً
«إن نار بين آدم اليت توقدون ٌ
جزء من سبعني جزءا من نار جهنم» ،قالوا :يا
ً
رسول الل إن اكنت لاكفية ،فقال« :إنها فضلت عليها بتسع وستني جزءا».
وأخرج أمحد عن أيب هريرة -ريض الل عنه -عن انليب أنه قال« :إن
ً
أهون أهل انلار عذابا من هل نعالن يغيل منهما دماغه» ،وروى الرتمذي

وابن ماجه من حديث أيب هريرة -ريض الل عنه -قال :قال رسول الل ﷺ:

«أوقد ىلع انلار ألف سنة حىت امحرت ،ثم أوقد عليها ألف سنة حىت
ابيضت ،ثم أوقد عليها ألف سنة حىت اسودت ،فيه سوداء مظلمة».
املعىن:

ر
تضمنت السورة ،عقيدة ابلعث واجلزاء ،اليت كذب بها املرشكون،

وأنكروها وبالغوا يف إنكارها ،فأخربنا تعاىل أن القيامة اليت تقرع انلاس

بأهواهلا وعظائم ما ُيري فيها ،حبيث يكون انلاس وهم أرشف الاكئنات
األرضية يف خفة أحالمهم وحرية عقوهلم :اكلفراش املبثوث ،وهو غواغء
35

اجلراد يف جتمعه وتراكمه وانتشاره ،يموج بعضه فوق بعض ،ال يهتدي إىل

سبيل .وتكون اجلبال ىلع رسوها وعلوها وضخامة ذواتها :اكلصوف
املندوف بمنداف ،يتطاير هنا وهناك دون تماسك ،فإذا بقوا وقعوا بني يدي

ربهم حلسابهم وجمازاتهم ،فمن رجحت حسناته ىلع سيئاته نىج من انلار،

وصار يف عيشة مرضية يرىض بها ،كيف ال ويه اجلنة دار انلعيم املقيم،
ّ
ُ
َ
وم ْن قلت حسناته وكرثت سيئاته أو لم يكن هل حسنة باللكية :كأهل

الرشك والكفر ،فأمه اليت تضمه إيلها وتؤويه عندها هاوية ،يهوي بها ىلع
ً
أم رأسه ،وهاوية يه انلار احلامية ،اليت ال أشد هوال منها ،إنها دار ابلوار

واخلَّسان ،أاعذنا الل تعاىل منها .وقد فَّست القارعة ببعض ما يكون فيها

ال حبقيقتها ،لعدم إدراك العقل هلا ،لعظم شأنها.
ما يستفاد من السورة:

 1ـ تقرير عقيدة ابلعث واجلزاء بذكر بعض صوره.
 2ـ اتلحذير من أهوال يوم القيامة وعذاب الل تعاىل فيها.
 3ـ تقرير عقيدة وزن األعمال الصاحلة وفاسدها ،وترتيب اجلزاء

عليها.

 4ـ تقريـر أن انلاس يف يوم القيامة فريقان :فريق يف اجلنة ،وفريق يف

السعري ،حبسب أعماهلم.

36
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سورة التكاثر
             
            
          

تسمية السورة:
سميت سورة اتلاكثر لقوهل تعاىل:

اتلفاخر باألموال واألوالد واألعوان.
َ
مناسبتها ل ِما قبلها:

  

 ،أي شغلكم

أخربت سورة القارعة عن بعض أهوال يوم القيامة وجزاء السعداء

واألشقياء ،ثم ذكر يف هذه السورة علة استحقاق انلار ،وهو االنشغال بادلنيا

عن ادلين ،واقرتاف اآلثام ،وهددت باملسؤويلة يف اآلخرة عن أعمال ادلنيا.
املفردات:
أهلاكم :شغلكم عن طاعة الل.
اتلاكثر :أي اتلبايه بكرثة املال.
38

حىت زرتم املقابر :أي تشاغلتم جبمع املال واتلبايه بكرثته حىت متم

ونقلتم إىل املقابر.

الك :أي ما هكذا ينبيغ أن تفعلوا ،فارتدعوا عن هذا اتلاكثر.
سوف تعلمون :أي إذا دخلتم قبوركم علمتم خطأكم يف اتلاكثر يف

األموال واألوالد.
ًّ
الك :أي حقا.

ً
ًّ
يقينيا اعقبة اتلاكثر ،ملا تفاخرتم
لو تعلمون علم ايلقني :أي علما

بكرثة أموالكم.

لرتون اجلحيم :أي انلار.
يومئذ :أي يوم ترون اجلحيم عني ايلقني.
عن انلعيم :أي اذلي تنعمتم به وتذلذتم به من الصحة والفراغ واألمن

واملطاعم واملشارب.

موضوع هذه السورة املكية:
ذم العمل لدلنيا فقط ،واتلحذير من ترك االستعداد لآلخرة .ذلا تناولت

مقاصد ثالثة.

 1ـ بيان انشغال انلاس بمذلات احلياة ومغرياتها والغفلة ،حىت يأيت
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املوت .   
 2ـ اإلنذار بالسؤال عن مجيع األعمال يف القيامة

   

.     

ً
 3ـ اتلهديد برؤية اجلحيم يقينا ،وجمابهة أهوال انلار والسؤال عن نعيم

ادلنيا .      
سبب نزول السورة:

يف صحيح مسلم عن ُم ّ
طرف عن أبيه قال :أتيت انليب ﷺ وهو يقرأ

أهلاكم اتلاكثر ،قال« :يقول ابن آدم :مايل مايل ،وهل لك يا ابن آدم من

مالك إال ما أكلت فأفنيت ،أو لبست فأبليت ،أو تصدقت فأمضيت ،وما

سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس».
املعىن اإلمجايل:
قوهل تعاىل   :

 هذا خطاب الل تعاىل للمشتغلني جبمع

املال وبكرثته للمباهاة واتلفاخر ،األمر اذلي أهلاهم عن طاعة الل ورسوهل،
ً
فماتوا ولم يقدموا ألنفسهم خريا ،قال تعاىل هلم    :أي شغلكم
اتلاكثر ،أي يف األموال للتفاخر بها واملباهاة بكرثتها     

أي بعد موتكم نقلتم إيلها تلبقوا فيها إىل أن خترجوا منها للحساب

واجلزاء أي يوم القيامة ،وقوهل هلم    :أي ما هكذا ينبيغ أن تفعلوا،
40

فارتدعوا عن هذا السلوك املفيض بكم إىل اهلالك واخلَّسان   


اعقبة تشاغلكم عن طاعة الل تعاىل وطاعة رسوهل ﷺ والزتود لدلار

اآلخرة

     

كرر الوعيد واتلهديد ،وقوهل:

  

ًّ
    أي حقا لو تعلمون ما جتدونه يف قبوركم ويوم بعثكم

ونشوركم ،ملا تشاغلتم باألموال وتكاثرتم فيها .وقوهل    :

 ،     هذا جواب قسم حنو :وعزتنا لرتون اجلحيم،
أي انلار وذلك يوم القيامة ،املرشك يراها ويصالها ،واملؤمن يراها وينجيه

الل تعاىل منها       ،أي األمر اذلي ال شك فيه ،إذ
يؤىت جبهنم فرياها أهل املوقف أمجعون ،وقوهل      :أي يوم

ترون اجلحيم عني ايلقني     اذلي اكن لكم يف ادلنيا من صحة

وفراغ وأمن وطعام ورشاب ،فمن أدى شكره جنا ،ومن لم يؤد شكره أخذ به،
ُّ
تكن
وال يعىف إال عن ثوب يسرت العورة ،وكَّسة خزب تسد اجلوعة ،وحجر
من احلر والربد ،هكذا ذكر أهل العلم.

روى مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة -ريض الل عنه -قال :خرج

رسول الل ﷺ ذات يوم أو يللة ،فإذا هو بأيب بكر وعمر -ريض الل عنهم،-

فقال« :ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟» قاال :اجلوع يا رسول الل،

قال« :وأنا واذلي نفيس بيده ألخرجين اذلي أخرجكما ،قوما» فقاما معه،
ً
فأىت رجال من األنصار ،فإذا هو ليس يف بيته ،فلما رأته املرأة قالت :مرحبا
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ً

ً
وأهال ،فقال هلا رسول الل ﷺ« :أين فالن؟» قالت :يستعذب نلا من املاء ،إذ
ٌ
جاء األنصاري فنظر إىل رسول الل ﷺ وصاحبيه ثم قال :احلمد لل ما أحد
ً
ايلوم أكرم أضيافا مين ،قال :فانطلق فجاءهم بعذق فيه بَّس وتمر ورطب

فقال :لكوا من هذه .وأخذ املدية ،فقال هل رسول الل ﷺ« :إياك واحللوب»،

فذبح هلم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق ،ورشبوا ،فلما أن شبعوا ورووا

قال رسول الل ﷺ أليب بكر وعمر« :واذلي نفيس بيده لتسألن عن نعيم

هذا ايلوم يوم القيامة ،أخرجكم من بيوتكم اجلوع ،ثم لم ترجعوا حىت

أصابكم هذا انلعيم».

اتليهانُ ،
واسم الرجل األنصاري مالك بن ر
ويكىن أبا اهليثم -ريض الل

عنه.-

ً
ح
وصح أيضا أنه قال« :ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن

عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أباله؟ وعن علمه ماذا عمل به؟ وعن ماهل

من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟».
ما يستفاد من اآليات:

 1ـ اتلحذير من مجع املال وتكثريه مع عدم شكره وترك طاعة الل

ورسوهل من أجله.

 2ـ إثبات عذاب القرب وتأكيده بقوهل       :
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 . أي يف القرب.
 3ـ تقرير عقيدة ابلعث واجلزاء بعد احلساب واالستنطاق

واالستجواب.

 4ـ سؤال العبد عن انلعم اليت أنعم الل تعاىل عليه بها يف ادلنيا ،فإن
ً ُ
ً
اكن شاكرا هلا فاز ،وإن اكن اكفرا هلا أخذ ،والعياذ بالل.


سورة العصر
            
     

تسمية السورة:
سميت سورة العرص لقسم الل به يف مطلعها بقوهل:

.   
املفردات:

43

   

والعرص :ادلهر ،ل ِ َما فيه من ال ِع َرب من جهة مرور الليل وانلهار،
وتعاقبهما ،فإن يف ذلك داللة بيّنة ىلع الصانع  وتوحيده.
وقيل :العرص :الزمان اذلي يقع فيه حراكت بين آدم من خري ورش ،وهو

حمل أفعال العباد.

إن اإلنسان :أي جنس اإلنسان.
ليف خرس :أي يف نقصان وخَّسان ،إذ حياته يه رأس ماهل ،فإذا مات
ً
ولم يؤمن ولم يعمل صاحلا خَّس لك اخلَّسان ،وهو جواب القسم.
ً
وتواصوا باحلق :أي أوىص بعضهم بعضا باعتقاد احلق وقوهل والعمل به.
ً
وتواصوا بالصرب :أي أوىص بعضهم بعضا بالصرب ىلع اعتقاد احلق وقوهل

والعمل به.

الصرب :قوة يف انلفس تدعو إىل احتمال املشقة يف العمل.
إن اإلنسان ليف خرس :هذا جواب القسم ،اخلَّس واخلَّسان :انلقصان

وذهاب رأس املال ،واملعىن أن لك إنسان يف املتاجر واملسايع رصف األعمار

يف أعمال ادلنيا ليف نقص وضالل عن احلق حىت يموت.

إال اذلين آمنوا وعملوا الصاحلات :أي مجعوا بني اإليمان والعمل

الصالح فإنهم يف ربح ال يف خَّس ،ألنهم عملوا لآلخرة ولم تشغلهم أعمال
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ادلنيا عنها ،ويدخل حتت هذا االستثناء لك مؤمن ومؤمنة ،فإن اللفظ اعم

ال خيرج عنه أحد ممن يتصف باإليمان والعمل الصالح.
ً
وتواصوا باحلق :أي وىص بعضهم بعضا باحلق اذلي حيق
القيام به ،وهو اإليمان بالل وحده ،والقيام بما رشعه الل ،واجتناب ما

نىه عنه.

وتواصوا بالصرب :أي بالصرب عن معايص الل سبحانه ،والصرب ىلع
ً
فرائضه ،والصرب ىلع أقداره املؤملة ،ويف جعل اتلوايص بالصرب قرينا للتوايص

باحلق ديلل ىلع عظيم قدره وفخامة رشفه ومزيد ثواب الصابرين ىلع ما

حيق الصرب عليه .     
َ
مناسبتها ل ِما قبلها:
ل َ ّما ّ
بني يف السورة املتقدمة أن االنشغال بأمور ادلنيا واتلهالك عليها
مذموم ،أراد أن يبني يف هذه السورة ما ُيب االشتغال به من اإليمان بالل
والعمل الصالح واتلوايص باحلق واتلوايص بالصرب ،ل ِ َما يف ذلك من خري للفرد

واملجتمع.

فضلها:
ذكر الطرباين عن عبيد الل بن حفص قال :اكن الرجالن من أصحاب

رسول الل ﷺ إذا اتلقيا لم يفرتقا إال ىلع أن يقرأ أحدهما سورة العرص إىل
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آخرها ،ثم يسلم أحدهما ىلع اآلخر ،وأخرجه ابليهيق عن أيب حذيفة ،وقال
الشافيع :لو لم يزنل الل ىلع عباده إال هذه السورة لكفتهم ،أو لوسعتهم،

وذلك ملا فيها من املراتب اليت باستكماهلا حيصل للشخص اغية كماهل،

إحداها معرفة احلق ،واثلانية عمله به ،واثلاثلة تعليمه من ال حيسنه،

والرابعة صربه ىلع تعلمه والعمل به وتعليمه ،بإصالح قوتيه العلمية
والعملية ،فصالح القوة العلمية باإليمان ،وصالح القوة العملية بعمل

الصاحلات ،ويكمله غريه بتعليمه إياه وصربه عليه ،وتوصيته بالصرب ىلع

العلم والعمل.

فهذه السورة ىلع اختصارها يه من أمجع سور القرآن للخري حبذافريه،

واحلمد لل.

املعىن اإلمجايل:
أقسم سبحانه يف هذه السورة بالعرص ،ولل سبحانه أن يقسم بما شاء

من خملوقاته ،وليس ألحد أن يقسم إال بالل وحده ،أقسم الل بالعرص ،وهو

ادلهر :أن لك إنسان يف خَّس ،إال اذلين آمنوا وعملوا الصاحلات ،وهم اذلين

عرفوا احلق وصدقوا به ،فهذه مرتبة.

وعملوا الصاحلات :وهم اذلين عملوا بما علموه من احلق ،فهذه مرتبة

أخرى.
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ً
ً
ً
ر
وتواصوا باحلق :وىص بعضهم بعضا تعليما وإرشادا ،فهذه مرتبة ثاثلة.
ً
ر
وتواصوا بالصرب :صربوا ىلع احلق ،ووىص بعضهم بعضا بالصرب عليه

واثلبات ،فهذه مرتبة رابعة .وهذا نهاية الكمال ،فإن الكمال أن يكون
ً
ً
الشخص اكمال يف نفسه مكمال لغريه وكماهل بإصالح قوته العلمية
والعملية ،فصالح القوة العلمية باإليمان بالل ،وصالح القوة العملية بعمل

الصاحلات ،وتكميله غريه بتعليمه إياه وصربه عليه ،وتوصيته بالصرب ىلع

العلم والعمل..

ما يستفاد من اآليات:
 1ـ فضيلة سورة العرص الشتماهلا ىلع طريق انلجاة يف ثالث آيات،

حىت قال اإلمام الشافيع :لو ما أنزل الل ىلع خلقه إال هذه السورة لكفتهم.
 2ـ بيان مصري اإلنسان الاكفر ،وأنه اخلَّسان اتلام.

 3ـ بيان فوز أهل اإليمان والعمل الصالح ،املجتنبني للرشك واملعايص.
 4ـ وجوب اتلوايص باحلق واتلوايص بالصرب بني املسلمني.
 5ـ أقسـم الل تعـاىل بالعرص ،وهو ادلهر ملا فيه من اتلنبيه بترصف

األحوال وتبدهلا ،وما فيها من ادلالئل.
فوائد متنوعة:
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وأفادت صيغة اتلوايص باحلق والصرب أن يكون شأن حياة املؤمنني
ً
ً
قائما ىلع اتلآمر بهما ديدنا هلم ،وذلك بتقيص اتصاف املؤمنني بإقامة احلق

وصربهم ىلع املاكره يف مصالح اإلسالم وأمته.

فائدة من أكرب األعمال الصاحلة اتلوبة من اذلنوب ملقرتفيها.
قال الرازي -رمحه الل       :-دلت اآلية
َ
ىلع أن احلق ثقيل وأن املحن تالزمه ،فذللك قرن به اتلوايص.
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سورة الهمزة
             
              
            
 

:تسمية السورة
   

: بلدئها بقول الل سبحانه،سميت سـورة اهلمزة

. 

:مناسبتها
بعد أن ذكر الل سبحانه يف السورة املاضية أن جنس اإلنسان يف

 وأراد به تبيان، أبان يف هذه السورة حال اخلارس،خَّسان ونقص وهلكة

.اخلَّسان بمثال واحد
:سبب نزوهلا

 نزلت يف األخنس بن رشيق أو العاص بن وائل أو مجيل:قال أبو حيان
49

بن معمر ،أو الويلد بن املغرية أو أمية بن خلف .أقوال ،ويمكن أن تكون

نزلت يف اجلميع ،ويه مع ذلك اعمة فيمن اتصف بهذه األوصاف.
معىن اللكمات:
ويل :خزي وعذاب شديد ،وقيل :إنه واد يف جهنم.

للك همزة ملزة :همزة ـ مغتاب ر
طعان يف أعراض انلاس وكراماتهم ،ملزة:
ً
ً
ر
عياب يعيب اعدة باحلاجب أو العني أو ايلد أو الرأس ،حتقريا للناس وترفعا

عليهم.

ً
مجع ماال وعدده :أي أحصاه ،وعدده حلوادث ادلهر.
ً
ُيسب :يظن ،أن ماهل أخدله :أي جعله خادلا يف احلياة ال يموت.

الك :ردع وزجر ،أي ليس األمر كذلك.

يلنبذن :أي يلطرحن ُ
ويرمني بإهانة وحتقري.
يف احلطمة :نار جهنم ،سميت بذلك ألنها حتطم ما أليق فيها ،من احلطم

وهو الكَّس.

املوقدة :املستعرة.
تطلع ىلع األفئدة :تعلو أوساط القلوب وحتيط بها ،وخصت

األفئدة باذلكر ،ألنها حمل العقائد الفاسدة الزائفة ،ومنشأ األعمال الفاسدة
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القبيحة.
مؤصدة :مطبقة مغلقة عليهم ،من أوصدت ابلاب أغلقته.
َ َ
يف عمد ممدة :يف أعمدة طويلة ،فتكون انلار داخل العمد.
املعىن اإلمجايل:
يتوعد الرب  بوا ٍد يف جهنم يسيل بصديد أهل انلار ،لك همزة ملزة
أي لك مغتاب ّ
عياب ممن يمشون بانلميمة ويبغون للرباء العيوب وصفة هذا
اهلماز ،أنه ال هم هل سوى مجع املال وتعديده والغبطة به ،وليس هل رغبة يف

إنفاقه يف طرق اخلريات وصلة األرحام وحنو ذلك ،حيسب جبهله أن ماهل

أخدله يف ادلنيا ،فذللك اكن كده وسعيه يف تنمية ماهل ،اذلي يظن أنه ينيم
عمره ،ولم يدر أن ابلخل يقصف األعمار وخيرب ادليار ،وأن ر
الرب يزيد يف
ِ
العمر.
ثم قال سبحانه،            :

تعظيم هلا وتهويل لشأنها ،ثم فَّسها بقوهل      :اليت وقودها

انلاس واحلجارة ،واليت من شدتها

    

أي تنفذ من

األجسام إىل القلوب ،ومع هذه احلرارة ابلليغة هم حمبوسون فيها قد يئسوا

من اخلروج منها.
وهلذا قال:
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أي مغلقة

   

من خلف

األبواب ممدة فال خيرجون منها ،قال تعاىل:

     

 ،    نعوذ بالل من ذلك.
ما يستفاد من السورة:
 1ـ تقرير عقيدة ابلعث واجلزاء.
 2ـ اتلحذير من الغيبة وانلميمة.

 3ـ اتلنديد باملفتونني باألموال املعجبني بها.
 4ـ بيان شدة عذاب انلار وفظاعته.
 5ـ اخلزي والعذاب واهللكة للك مغتاب عياب طعان للناس خبيل

باملال.
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سورة الفيل
              
           
  

تسمية السورة:
سميت سورة الفيل الفتتاحها باتلذكري بقصة أصحاب الفيل.
مناسبتها ملا قبلها:
ذكر الل سبحانه يف السورة السابقة "اهلمزة" حال اهلماز اللماز ،اذلي
ً
ً
مجع ماال ،وتعزز بماهل ،وأفاد تعاىل أن املال ال يغين من الل شيئا ،ثم ذكر يف

هذه السورة ادليلل ىلع ذلك ،بإيراد قصة أصحاب الفيل ،اذلين اكنوا أشد
ً
ً
منهم قوة ،وأكرث ماال ،وأعظم عتوا ،وقد أهلكهم الل بأصغر الطري وأضعفه،
ً
ولم يغن عنهم ماهلم وال عددهم وال قوتهم شيئا.
املفردات:
ألم تر كيف فعل ربك :ألم تعلم ـ واخلطاب للرسول ﷺ ،وهو وإن لم

يشهد تلك الواقعة لكنه شاهد آثارها ،فكأنه رآها.
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ً
أصحاب الفيل :أي حممود وهو أكربها ،ومعه  12فيال وصاحبها أبرهة

ملك احلبشة.

ألم جيعل كيدهم :أي يف هدم الكعبة.
يف تضليل :يف خسارة وهالك.

ً
ً
الطري :لك ما طار يف اهلواء صغريا أو كبريا.
أبابيل :مجااعت مجااعت.
سجيل :أي طني مطبوخ.
كعصف مأكول :أي كورق زرع أكلته ادلواب وداسته بأرجلها.
املعىن اإلمجايل:
تضمنت هذه السورة احلديث عن حادث جلل ،وقع أمام والدة انليب

ﷺ ،وخالصته أن أبرهة األرشم وايل ايلمن من قبل ملك احلبشة قد رأى
ً
أن يبين بيتا يف صنعاء ايلمن ،يدعو العرب إىل حجه بدل حجهم ابليت

احلرام ،والقصد من ذلك حتويل اتلجارة واملاكسب من مكة إىل ايلمن،

وعرض هذا ىلع امللك احلبيش فوافق ورسه ذلك ،وملا بين ابليت ـ الكنيسة
ّ
ـ وسماها القليس ـ لم ينب مثلها يف تارخيها ،جاء رجل قريش فتغوط فيها
ً
ولطخ جدرانها بالعذرة غضبا منه وذهب ،فلما رآها أبرهة األرشم بتلك
ً
ً
احلال استشاط غضبا وجهز جيشا لغزو مكة وهدم الكعبة ،واكن معه 13
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ً
فيال ومن بينها فيل يدىع حممود ،وهو أكربها ،وساروا ما وقف يف وجههم
يح من أحياء العرب إال قاتلوه وهزموه ،حىت انتهوا إىل قرب مكة ،وجرت

سفارة بينهم وبني شيخ مكة عبد املطلب بن هاشم جد انليب ﷺ ،وانتهت

املفاوضات بأن يرد أبرهة إبل عبد املطلب ثم هو وشأنه بالكعبة ،وأمر رجال

مكة أن خيلوا ابلدل ،ويلتحقوا برؤوس اجلبال بنسائهم وأطفاهلم خشية
املعرة ،تلحقهم من اجليش الغازي الظالم ،فما يه إال أن حترك جيش أبرهة،

ووصل إىل واد حمَّس ،وإذا بفرق من الطري فرقة بعد أخرى ،ترسل ىلع ذلك
اجليش حجارة ،الواحدة ما بني احلمص والعدسة يف احلجم ،وما تسقط

احلجرة ىلع رجل إال ذاب وتناثر حلمه فهلكوا ،وفر أبرهة وحلمه يتناثر
وهلك يف الطريق ،واكنت هذه نعمة من الل لساكن حرمه ومحاة بيته ،ومن

ثم مازالت العرب حترتم الكعبة ابليت احلرام وساكنه إىل ايلوم.
ما يستفاد من اآليات:

 1ـ تسلية رسول الل ﷺ عما يالقيه من ظلم كفار قريش.

ً
 2ـ تذكري قريش بفعل الل -عز وجل -بأبرهة وأصحابه :ختويفا هلم
ً
وترهيبا.
 3ـ مظاهر قدرة الل  يف تدبريه خللقه وبطشه بأعدائه.
 4ـ محاية الل سبحانه بليته من أعداء دينه.
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ً
ًّ
تارخييا ،يسىم اعم الفيل اعم 570م ،وهو
 5ـ حادثة الفيل صارت أثرا

العام اذلي ودل فيه رسول الل ﷺ.
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سورة قريش
           
          

تسمية السورة:

ً
سميت سورة قريش تذكريا هلم بنعم الل عليهم يف مطلع السورة

.   

مناسبة هذه السورة ملا قبلها:
ًّ
أن الك منهما تضمن ذكر نعمة من نعم الل ىلع أهل مكة ،فاألوىل

تضمنت إهالك عدوهم ،اذلي جاء يلهدم بيتهم ،واثلانية ذكرت

نعمة أخرى ،يه اجتماع أمرهم واتلئام شملهم ،يلتمكنوا من االرحتال صيفا
وشتاء يف جتارتهم ،وجلب الم َ
ً
رية هلم .وتوثيق الصلة بني السورتني ،اكن أيب
ِ
بن كعب يعتربها سورة واحدة ،حىت روي عنه أنه لم يفصل بينهما ببسملة.
سبب نزول اآلية:

أخرجه احلكم وعنه ابليهيق يف اخلالفيات عن أم هانئ بنت أيب طالب
ً
َّ
قالت :قال رسول الل ﷺ« :فضل اهلل قريشا بسبع خصال» وذكر احلديث،
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ً

َ
وفيه« :ونزلت سورة لم يذكر فيها أحد غريهم».
املفردات:

ً
َ
إليالف قريش :يقال :أ ِلف اليشء إيالفا ،أي الزمه وعكف عليه مع

األنس وعدم انلفور منه.

قريش :اسم للقبائل العربية من ودل انلرض بن كنانة.
الرحلة :ارحتال القوم أي شدهم الرحال للمسري.
أطعمهم :أي وسع هلم الرزق ،ومهد هلم سبيله.
آمنهم :أي جعلهم يف أمن من اتلعدي عليهم واتلطاول إىل أمواهلم

وأنفسهم.

فضلها:
أخرج احلاكم وعنه ابليهيق يف كتاب اخلالفيات عن أم هاين بنت
ً
َّ
أيب طالب أن رسول الل ﷺ قال« :فضل اهلل قريشا بسبع خالل :إين منهم،
وإن انلبوة فيهم ،واحلجابة والسقاية منهم ،وإن اهلل نرصهم ىلع الفيل ،وإنهم

عبدوا اهلل -عز وجل -عرش سنني ال يعبده غريهم ،وإن اهلل أنزل فيهم

سورة من القرآن» .ثم تال رسول الل ﷺ     :إليالف قريش

اآليات ،قال ابن كثري :وهو غريب.
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املعىن اإلمجايل:
قال كثري من املفَّسين :إن اجلار واملجرور متعلق بالسورة اليت قبلها،

أي فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل ألجل قريش ،وأمنهم واستقامة

مصاحلهم ،وانتظام رحلتهم يف الشتاء لليمن ،ويف الصيف للشام ،ألجل
اتلجارة واملاكسب ،فأهلك الل َم ْن أرادهم بسوء وعظم أمر احلرم وأهله يف
قلوب العرب حىت احرتموهم ولم يعرتضوا هلم يف أي سفر أرادوا.

وهلذا أمرهم الل بالشكر ،فقال ،      :أي يلوحدوه

وخيلصوا هل العبادة          ،فرغد
الرزق واألمن من املخاوف من أكرب انلعم ادلنيوية ،املوجبة لشكر الل تعاىل،

فلك امهلل احلمد والشكر ىلع نعمك الظاهرة وابلاطنة ،قال ﷺ« :من أصبح
ً
آمنا يف ِِسبه ،معاىف يف بدنه ،عنده قوت يومه ويللته ،فكأنما حاز ادلنيا

حبذافريها».

وخص الل الربوبية بابليت ،لفضله ورشفه ،وإال فهو رب لك يشء،

فاإلضافة إضافة ترشيف.

وآمنهم من خوف :أي وتفضل عليهم باألمن واالستقرار ،فليفردوه
ً
ً
ًّ
بالعبادة وحده ال رشيك هل ،وال يعبدوا من دونه صنما وال ندا وال ودلا.
قال ابن كثري :وهلذا من استجاب هلذا األمر مجع الل هل بني أمن ادلنيا
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وأمن اآلخرة ،ومن عصاه سلبهما منه ،كما قال تعاىل     :
           
          
        

.]113

[انلحل 112 :ـ

ما يستفاد من اآلية:
 1ـ مظاهر تدبري الل سبحانه وحكمته ورمحته ،فسبحانه من هلإ حكيم

رحيم.

 2ـ بيان أفضال الل سبحانه ىلع قريش وإنعامه عليها بإهالك أصحاب

الفيل وصدهم عن مكة ،وأمنهم وتوسيع األرزاق عليهم ،مما يتطلب الشكر

ىلع هذه انلعم.

 3ـ وجوب عبادة الل وحده وترك عبادة من سواه.
ً
 4ـ وجوب الشكر ىلع انلعم ،وشكرها محدا لل تعاىل عليها واثلناء بها

ورصفها يف مرضاته.

 5ـ اإلطعام من اجلوع واألمن من اخلوف عليهما مدار احلياة.
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سورة املاعون
            
           
        

تسمية السورة:

سميت سورة املاعون ،ألن الل سبحانه ّ
ذم يف نهايتها اذلين يمنعون
املاعون ،وتسىم سورة ِّ
ادلين للنيع يف مطلعها ىلع اذلي يكذب بادلين ،أي

اجلزاء األخروي.

مناسبتها ملا قبلها:
 1ـ أنه ملا قال يف السورة السابقة      :ذم يف هذه من

لم حيض ىلع طعام املسكني.

 2ـ أنه قال يف السورة السابقة       :وهنا ذم من

سها عن صالته.

 3ـ أن هناك عدد نعمه ىلع قريش ،وهم مع ذلك ينكرون ابلعث،

وُيحدون اجلزاء ،وهنا اتبعه بتهديدهم وختويفهم من عذابه.
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املفردات:
أرأيت :هل عرفت وعلمت ،واملراد بذلك تشويق السامع.

ِّ
ادلين :اجلزاء واحلساب.

ً
ً
اذلي يدع ايلتيم :يدفعه بعنف عن حقه ،ويزجره زجرا عنيفا.
وال ُيض ىلع طعام املسكني :أي ال حيض نفسه وال غريه ىلع إطعام

املسكني.

فويل للمصلني :أي خزي وعذاب شديد للمصلني الساهني عن

صالتهم.

عن صالتهم ساهون :يؤخرونها عن أوقاتها.
يراؤون :أي يراؤون بصالتهم وأعماهلم انلاس ،فال خيلصون لل تعاىل

يف ذلك.

ْ
ويمنعون املاعون :لك ما يستعان وينتفع به :اكإلبرة والفأس وال ِقدر
وحنوه ،أي ال يعطون من يسأهلم ذلك ،مما ينتفع به ُ
ويرد بعينه :اكألواين
املزنيلة.

املعىن اإلمجايل:
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حتدثت هذه السورة عن فريقني من البرش ،هما:
 1ـ الاكفر اجلاحد نلعم الل ،املكذب بيوم احلساب واجلزاء.
 2ـ املنافق اذلي ال يقصد بعمله وجه الل ،بل يرايئ يف أعماهل وصالته.
أما الفريق األول :فقد ذكر الل سبحانه من صفاتهم اذلميمة :أنهم
ً
يهينون ايلتيم ،ويزجرونه غلظة ال تأديبا ،وال يفعلون اخلري ،حىت ولو
باتلذكري حبق املسكني والفقري ،فال هم أحسنوا يف عبادة ربهم ،وال هم

أحسنوا إىل خلقه.

وأما الفريق اثلاين :فهم املنافقون الغافلون عن صالتهم ،اذلين ال

يؤدونها يف أوقاتها ،واذلين يقومون بها صورة ال معىن ،املراؤون بأعماهلم،

وقد توعدت الفريقني بالويل واهلالك ،وشنعت عليهم أعظم تشنيع بأسلوب

االستغراب واتلعجب من ذلك الصنيع.
ما يستفاد من السورة:

 1ـ احلث ىلع إطعام ايلتيم واملسكني ،واتلحضيض ىلع ذلك.
 2ـ تقرير عقيدة ابلعث واجلزاء واحلساب.
 3ـ مرااعة الصالة واملحافظة عليها يف أوقاتها ،واإلخالص فيها ويف

سائر األعمال.
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 4ـ احلث ىلع فعل املعروف ،وبذل األموال اخلفيفة :كعارية اإلناء

والكتاب وحنوه ،ألن الل سبحانه ذم من لم يفعل ذلك.
 5ـ اتلحذير عن صفات املنافقني السابقة.
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سورة الكوثر
-       عـــز و

ـــل    -

  

موضوع السورة:
املنح املعطاة للنيب ﷺ.
تسمية السورة:
ً

ُ

سميت سورة الكوثر الفتتاحها بقوهل تعاىل خماطبا نبيه ﷺ   :

  أي اخلري الكثري ادلائم يف ادلنيا واآلخرة .وقيل :نهر يف اجلنة.
سبب الزنول:

ًّ
نزلت ردا ىلع بعض املرشكني :وهو العاص بن وائل عندما قال عن

انليب ﷺ ملا مات ابنه عبد الل من خدُية :إنه أبرت .وهذا قول ابن عباس
ومقاتل واللكيب واعمة أهل اتلفسري ،واألبرت من الرجال :اذلي ال ودل هل،

وعن ابن عباس :نزلت يف أيب جهل ،وهذا يعم مجيع من اتصف بعداوة انليب

ﷺ ،ممن ذكر يف سبب الزنول وغريهم.
املفردات:
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إنا أعطيناك :وهبنا لك يا حممد.
الكوثر :نهر يف اجلنة ،وقيل :اخلري الكثري ادلائم يف ادلنيا واآلخرة.
ً
ً
فصل لربك :داوم ىلع الصالة ،خالصا لوجه الل ،شكرا إلنعامه.
واحنر :النسك أو اهلدي أو األضحية.
شانئك :مبغضك.
األبرت :املنقطع عن لك خري ،أو املنقطع العقب.
املعىن اإلمجايل:
يقول الل تعاىل نلبيه حممد ﷺ:

    

أي اخلري

الكثري ،والفضل الغزير ،اذلي من مجلته ما يعطيه الل نلبيه ﷺ من انلهر

اذلي يقال هل :الكوثر ،ومن ذلك احلوض اذلي طوهل شهر وعرضه شهر ،ماؤه
ً
أشد بياضا من اللنب ،وأحىل من العسل ،آنيته عدد جنوم السماء يف كرثتها،
ً
َ
رش َب منه رشبة لم يظمأ بعدها أبدا.
واستنارتها ،من ِ
وملا ذكر منته عليه أمره بشكرها ،فقال-    :عز وجل. -
خص هاتني العبادتني باذلكر ،ألنهما أفضل العبادات وأجل القربات،

وألن الصالة تتضمن اخلضوع يف القلب واجلوارح لل ،وتنقله يف أنواع
العبودية ،ويف انلحر تقرب إىل الل بأفضل ما عند العبد من األضايح
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وإخراج املال اذلي جبلت انلفوس ىلع حمبته والشح به ،إن شانئك :أي
ِّ ْ
مبغضك وذامك ومنتقصك هو األبرت ،املقطوع من لك خري ،مقطوع اذلك ِر.
ًّ
وأما حممد ﷺ فهو الاكمل حقا ،اذلي هل الكمال املمكن للمخلوق من
ِّ ْ
رفع اذلك ِر وكرثة األنصار واالتباع هل ﷺ ،فقد ختمت السورة ببشارة انليب
ﷺ خبزي أعدائه ووصفت مبغضيه باذللة واحلقارة واالنقطاع عن لك خري
يف ادلنيا واآلخرة ،بينما ِذ ْك ُ
الرسول ﷺ مرفوع ىلع املنابر واملنائر ،واسمه
ر
ِ
الرشيف ىلع لك لسان خادل إىل آخر ادلهر والزمان.
ما يستفاد من السورة:
 1ـ بيان إكرام الل سبحانه لرسوهل حممد ﷺ.
 2ـ تأكيد أحاديث الكوثر ،وأنه نهر يف اجلنة.
 3ـ وجوب اإلخالص يف الصالة وانلحر وسائر العبادات.
 4ـ مرشوعية ادلاعء ىلع الظالم.
 5ـ نرصة الل لعبده ورسوهل حممد ﷺ ،والرد ىلع أعدائه ،وتسليته نلبيه

حممد ﷺ.
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سورة الكافرون
             
              

.    

موضوع هذه السورة:
يه سورة اتلوحيد ،والرباءة من الرشك والضالل ،فقد داع املرشكون

رسول الل ﷺ إىل املهادنة ،وطلبوا منه أن يعبد آهلتهم سنة ويعبدوا إهله

سنة ،فزنلت السورة تقطع أطماع الاكفرين ،وتفصل الزناع بني الفريقني:

أهل اإليمان وعبدة األوثان ،وترد ىلع الاكفرين ذلك االقرتاح السخيف يف

احلال واالستقبال.
تسميتها:

ً
سميت سورة الاكفرون ،ألن الل تعاىل أمر نبيه حممدا ﷺ بأن خياطب

الاكفرين بأنه ال يعبد ما يعبدون من األصنام واألوثان
      

املنابذة والرباءة من الرشك.
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وتسىم سورة اإلخالص ـ وسورة

مناسبتها ملا قبلها:
أمر الل تعاىل يف السورة السابقة بإخالص العبادة لل وحده ال رشيك

هل ،ويف هذه السورة سورة اتلوحيد والرباءة من الرشك ترصيح باستقالل

عبادته عن عبادة الكفار ،فهو ال يعبد إال ربه ،وال يعبد ما يعبدون من
األوثان واألصنام ،وبالغ يف ذلك وكرره وأكده ،وانتىه إىل أن هل دينَه وهلم

دينَهم.

فضلها:
ثبت أن رسول الل ﷺ قرأ بهذه السورة وبقل هو الل أحد ،يف ركعيت

الطواف ،وركعيت الفجر ،والركعتني بعد املغرب ،ويوتر بسبح ،وقل يا أيها

الاكفرون وقل هو الل أحد.
سبب نزوهلا:

أخرج عبد الرزاق عن وهب قال :قالت كفار قريش لرسول الل ﷺ إن
ً
ً
ر
رسك أن تتبعنا اعما ،ونرجع إىل دينك اعما ،فأنزل الل   :
 

أخرى.

إىل آخر السورة ،وقيل أسباب أخر مفادها هذا بروايات

املفردات:
قل :يا حممد.
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يا أيها الاكفرون :زعماء الرشك يف مكة.
ال أعبد ما تعبدون :يف املستقبل.
وال أنتم اعبدون ما أعبد :يف املستقبل واحلال ،وهو الل وحده.
قيل :إن اجلملتان للتأكيد .وقيل :إن اآليتني  2ـ 3تدالن ىلع اختالف
يف املعبود اذلي يُعبد ،فانليب حممد ﷺ يعبد الل ،وهم يعبدون األصنام

واألوثان .واآليتان 4ـ 5تدالن ىلع االختالف يف العبادة نفسها ،فعبادة

انليب ﷺ عبادة خالصة لل وحده ،ال يشوبها رشك وال غفلة عن املعبود،

وعبادتهم لكها رشك وإرشاك فال يلتقيان.

لكم دينكم :وهو الرشك اذلي أنتم عليه.
ويل دين :وهو اتلوحيد واإلسالم اذلي أنا عليه ،ال أرفضه.
فائدة مهمة:
قال الرازي :جرت اعدة انلاس بأن يتمثلوا بهذه اآلية    :

  عند املتاركة ،وذلك غري جائز ،ألنه تعاىل ما أنزل هذا القرآن يلتمثل

به ،بل يلتدبر فيه ،ثم يعمل بموجبه [تفسري الرازي .]148/22
ما يستفاد من هذه السورة:
 1ـ تقرير عقيدة القضاء والقدر يف الاكفر واملؤمن.
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 2ـ والية الل تعاىل لرسوهل ﷺ ،وعصمته من قبول اقرتاح املرشكني

ابلاطل.

 3ـ تقرير وجوب املفاصلة بني أهل اإليمان وأهل الكفر والرشك.
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سورة النصر
             
          

موضوع هذه السورة:

تتحدث هذه السورة عن فتح مكة ،اذلي ر
أعز الل به املسلمني ،وانترش

اإلسالم يف اجلزيرة العربية ،وتقلمت أظافر الرشك والضالل ،وبهذا الفتح
ً
املبني دخل انلاس يف دين الل أفواجا ،وارتفعت راية اإلسالم واضمحلت
ملة األصنام ،واكن اإلخبار بفتح مكة قبل وقوعه من أظهر ادلالئل ىلع

صدق نبوته ﷺ.
تسميتها:

سميت سورة انلرص الفتتاحها بقوهل سبحانه       :

أي فتح مكة ،وتسىم سورة اتلوديع.
مناسبتها ملا قبلها:

ملا ذكر سبحانه يف السورة السابقة اختالف دين الرسول اذلي يدعو

إيله ،ودين الكفار اذلي يعكفون عليه ،أشار يف هذه السورة إىل أن دينهم
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سيضمحل ويزول ،وأن ادلين اذلي يدعو إيله سيغلب عليه ،ويكون هو

دين السواد األعظم من ساكن املعمورة.
فضلها:

أخرج الرتمذي ،وقال :حديث حسن ،عن أنس -ريض الل عنه ،-عن

انليب ﷺ أنه قال فيها« :أنها تعدل ربع القرآن».
سبب نزوهلا:

أخرج ابلخاري وغريه عن ابن عباس -ريض الل عنهم -قال :اكن عمر

بن اخلطاب -ريض الل عنه -يدخلين مع أشياخ بدر ،فكأن بعضهم وجد يف
نفسه ،فداعهم ذات يوم وأدخله معهم قال ابن عباس :فما رأيت غري أنه

داعين فيهم يومئذ لرييهم ،فقال :ما تقولون يف قول الل -عز وجل:-
ُ
     فقال بعضهم :أمرنا أن حنمد الل ونستغفره إذا نرصنا
ً
وفتح علينا .وسكت بعضهم فلم يقل شيئا ،فقال يل :أكذاك تقول يا ابن
 

عباس ،فقلت :ال ،فقال :ما تقول :فقلت :هو أجل رسول الل ﷺ أعلمه الل

هل .قال ،       :فذلك عالمة أجلك،

  

 ،      فقال عمر :ال أعلم منها إال ما تقول.
املفردات:

ً
إذا جاء نرص اهلل :أي نرص الل نبيه حممدا ﷺ ىلع أعدائه املرشكني.
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الفتح :أي فتح مكة.
يف دين اهلل :أي اإلسالم.
ً
أفواجا :مجااعت مجااعت كثيفة.

ً
فسبح حبمد ربك :أي نزهه عن الرشيك متلبسا حبمده.
واستغفره :أي أطلب منه املغفرة توبة منك إيله.
ً
توابا :كثري القبول تلوبة عباده.
املعىن اإلمجايل:
يف هذه السورة الكريمة بشارة وأمر لرسول الل ﷺ عند حصوهلا،

وإشارة وتنبيه ىلع ما يرتتب ىلع ذلك ،فالبشارة يه البشارة بنرص
ً
الل لرسوهل ،وفتحه مكة ،ودخول انلاس يف دين الل أفواجا ،حبيث يكون
كثري منهم من أهله وأنصاره ،بعد أن اكنوا من أعدائه ،وقد وقع ذلك

املبرش به.

وأما األمر :بعد حصول انلرص والفتح فأمر رسوهل أن يشكره ىلع ذلك،

ويسبح حبمده ويستغفره.

وأما اإلشارة فإن يف ذلك إشارتني:
إشارة أن انلرص يستمر لدلين ،ويزداد عند حصول التسبيح حبمده
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واستغفاره من رسوهل ﷺ ،فإن هذا من الشكر ،والل يقول:

  

   وقد وجد ذلك يف زمن اخللفاء الراشدين وبعدهم يف هذه
ً
األمة ،لم يزل نرص الل مستمرا حىت وصل اإلسالم إىل ما لم يصل إيله دين

من األديان ،ودخل فيه من لم يدخل يف غريه ،حىت حدث يف األمة من

خمالفة أمر الل ما حدث ،فابتلوا بتفريق اللكمة وتشتت األمر فحصل ما

حصل ،ومع هذا فقد حصل هلذه األمة وهذا ادلين من رمحة الل ولطفه ،ما

لم خيطر بابلال ويدور يف اخليال ،أما اإلشارة اثلانية :فيه أن أجل رسول الل

ﷺ قد قرب ودنا ،ووجه ذلك أن عمره عمر فاضل ،أقسم الل به ،وقد عهد
أن األمور الفاضلة ختتم باالستغفار :اكلصالة واحلج وغري ذلك.

فأمر الل لرسوهل باحلمد واالستغفار يف هذه احلال :إشارة إىل أن أجله قد

انتىه ،فليستعد ويتهيأ للقاء ربه ،وخيتم عمره بأفضل ما ُيده صلوات الل

وسالمه عليه ،فاكن يتأول القرآن ،ويقول ذلك يف صالته ،يكرث أن يقول

يف ركوعه وسجوده :سبحانك امهلل ربنا وحبمدك ،امهلل اغفر يل.
ما يستفاد من السورة:

 1ـ مرشوعية نيع امليت ،ولكن بدون إعالن وصوت اعل.
 2ـ وجوب الشكر عند حتقق انلعمة ،ومن ذلك سجدة الشكر.
 3ـ مرشوعية قول :سبحانك امهلل وحبمدك ،امهلل اغفر يل .يف الركوع
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والسجود.
 4ـ دين الل هو اإلسالم ،قال تعاىل:

       

[آل عمران ،]19 :وقوهل[           :آل

عمران.]85 :

ً
 5ـ فضل التسبيح واتلحميد ،حيث جعل اكفيا يف أداء ما وجب ىلع

انليب ﷺ وأمته من شكر نعمة انلرص والفتح.
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سورة املسد
              

.              
موضوع هذه السورة:

جزاء أيب هلب وامرأته ،فقد حتدثت عن هالك أيب هلب عدو الل

ورسوهل ،اذلي اكن شديد العداء لرسول الل ﷺ ،يرتك شغله ويتبع الرسول

ﷺ ،يلفسد عليه دعوته ،ويصد انلاس عن اإليمان به ،وقد توعدته السورة

يف اآلخرة بنار موقدة ،يصالها ويشوى بها .وقرنت زوجته به يف ذلك

ملشاركتها هل يف العداء واإليذاء.
تسميتها:

سميت سورة املسد لقوهل تعاىل ،       :أي يف

عنق أم مجيل زوجة أيب هلب حبل مفتول من يلف.
ً
وسميت أيضا سورة تبت لقوهل تعاىل يف مطلعها       

أي هلكت وخَّست يدا أيب هلب.

كما سميت سورة أيب هلب ،أو سورة اللهب.
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مناسبتها ملا قبلها:
ذكر الل سبحانه يف سورة انلرص :أن جزاء املطيع حصول انلرص والفتح

يف ادلنيا واثلواب يف اآلخرة ،ويف هذه السورة ذكر اعقبة العايص اخلسار يف

ادلنيا والعقاب يف اآلخرة.
املفردات:

تبت يدا أيب هلب :أي خَّست يدا أيب هلب بن عبد املطلب ،أي خَّس

عمله.

وتب :تأكيد وخرب ،أي خَّس هو بذاته ،إذ هو من أهل انلار.

ما أغىن عنه ماهل وما كسبْ :
أي ّ
أي يشء أغىن عنه ماهل ملا سخط الل
ر
تعاىل عليه ،وعذبه يف ادلنيا واآلخرة.
وما كسب :أي من املال والودل وغريهما.
ً
سيصىل نارا ذات هلب :أي توقد واشتعال.
وامرأته :أم مجيل العوراء.
محالة احلطب :أي حتمل شوك السعدان ،وتلقيه يف طريق انليب ﷺ أذية
ً
هل وكرها.
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يف جيدها :أي يف عنقها.
حبل من مسد :أي من يلف.
سبب نزول السورة:
روى ابلخاري ومسلم يف الصحيحني من حديث سعيد بن جبري عن

ابن عباس قال :ملا نزلت      صعد رسول الل

ﷺ الصفا ،فقال« :يا صباحاه» ،فاجتمعت إيله قريش ،فقالوا :ما لك؟! فقال:

«أرأيتم إن أخربتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم
تصدقوين؟» ،قالوا :بىل ،قال« :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد» ،قال أبو
هلب :ر
تبا لك ،أهلذا دعوتنا ،فأنز ل الل تعاىل.      :
املعىن اإلمجايل:
حتدثت هذه السورة عن هالك أيب هلب عم انليب ﷺ ،واكن شديد

العداوة واألذية هل ،فال دين هل وال محية للقرابة قبحه الل ،فذمه الل بهذا

اذلم العظيم ،اذلي هو خزي عليه إىل يوم القيامة ،فقال     :

 ،أي خَّست يداه وشيق.
وتب :فلم يربح.

ما أغىن عنه ماهل :اذلي اكن عنده فأطغاه.
ً
ّ
وما كسب :لم يَ ُرد عنه شيئا من عذاب الل إذا نزل به.
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ً
سيصىل نارا ذات هلب :أي ستحيط به انلار من لك جانب هو وامرأته

محالة احلطب ،واكنت شديدة األذية لرسول الل ﷺ ،تتعاون يه وزوجها ىلع

اإلثم والعدوان ،وتلىق الرش وتسىع اغية ما تقدر عليه يف أذية الرسول ﷺ،

حيث اكنت تأيت بشوك السعدان وتضعه يف طريق انليب ﷺ،
   

  

أي يف عنقها حبل من يلف ،بهذا حكم الل تعاىل ىلع

أعدائه وأعداء رسوهل ﷺ.

ما يستفاد من اآليات:
 1ـ بيان حكم الل بهالك أيب هلب وإبطال كيده ،اذلي اكن يكيده

لرسول الل ﷺ.

ً
 2ـ ال يغين املـال وال الولـد عـن العبد شيئا من عذاب الل إذا عمل

بمساخطه وترك مراضيه.

ً
 3ـ حرمة أذية املؤمنني مطلقا.
ً
 4ـ عدم إغناء القرابة شيئا مع الرشك والكفر ،إذ أبو هلب عم انليب

ﷺ وهو يف انلار ذات اللهب.

 5ـ يف هذه السورة آية باهرة من آيات الل ،فإن الل أنزل هذه السورة

وأبو هلب وامرأته لم يهلاك ،وأخرب أنهما سيعذبان يف انلار والبد ،ومن الزم

ذلك أنهما ال يسلمان ،فوقع كما أخرب اعلم الغيب والشهادة.
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سورة اإلخالص
                 
  

موضوع هذه السورة:

ّ
تتحدث عن صفات الل جل وعال الواحد األحد ،اجلامع لصفات
ّ
املزنه عن صفات
الكمال ،املقصود ىلع ادلوام ،الغين عن لك ما سواه،

انلقص ،وعن املجانسة واملماثلة ،وردت ىلع انلصارى القائلني باتلثليث،
وىلع املرشكني اذلين جعلوا لل اذلرية وابلنني ،تعاىل الل عما يقولون ًّ
علوا
ً
كبريا.
تسميتها:
سميت بأسماء كثرية ،أشهرها سورة اإلخالص ،ألنها تتحدث عن
زنه عن لك نقصُ ،
اتلوحيد اخلالص لل -عز وجلُ ،-
الـم َ ّ
الـم َ ّ
ربأ من لك رشك.
مناسبتها ملا قبلها:
سورة (الاكفرون) للتربؤ من مجيع أنواع الكفر والرشك ،وهذه السورة

إلثبات اتلوحيد لل تعاىل ،املتمزي بصفات الكمال ،املقصود ىلع ادلوام،
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ُ
الـم َ ّ
زنه عن الرشك والشبيه .وذلا قرن بينهما يف القراءة يف صلوات كثرية،

كركعيت الفجر والطواف ،وسنة املغرب ،واالستخارة ،وصالة املسافر.
فضلها:

وردت أحاديث كثرية يف فضل هذه السورة ،وأنها تعدل يف ثواب قراءتها

ثلث القرآن ،فقد روى مسلم والرتمذي عن أيب هريرة -ريض الل عنه-
قال :قال رسول الل ﷺ« :احتشدوا ،فإين سأقرأ عليكم ثلث القرآن»،

فحشد من حشد ،ثم خرج انليب ﷺ ،فقرأ،      :ثم دخل

فقال بعضنا بلعض :قال رسول الل ﷺ :فإين سأقرأ عليكم ثلث القرآن،

إين ألرى هذا جاء من السماء ،ثم خرج نيب الل ﷺ ،فقال :إين قلت :سأقرأ

عليكم ثلث القرآن ،أال وإنها تعدل ثلث القرآن.
سبب نزول السورة:

أخرج اإلمام أمحد والرتمذي وابن جرير عن أيب بن كعب أن املرشكني

قالوا للنيب ﷺ :يا حممد انسب نلا ربك ،فأنزل الل تعاىل     :

.               
املفردات:

قل هو اهلل أحد :أي قل يا حممد ملن سألك عن ربك :هو الل أحد.
اهلل الصمد :أي الل اذلي ال تنبيغ العبادة إال هل.
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الصمد :السيد اذلي يُصمد إيله يف قضاء احلوائج ىلع ادلوام.
لم يدل :أي ال يفىن ،إذ ال يشء يودل إال وهو فان بائد ،ال حمالة.

ً
ً
ولم يودل :أي ليس بمحدث بأن لم يكن فاكن ،فهو اكئن أوال وأبدا.
ً
ولم يكن هل كفوا أحد :أي لم يكن أحد شبيه أو مثيل هل ،ليس

كمثله يشء.

املعىن اإلمجايل:
ً
ً
ً
ً
أي قل قوال جازما به ،معتقدا هل ،اعرفا بمعناه :هو الل أحد أي قد

احنرصت فيه األحدية .فهو األحد املنفرد بالكمال ،اذلي هل األسماء احلسىن،

والصفات الاكملة العليا ،واألفعال املقدسة ،اذلي ال نظري هل وال مثيل ،الل

الصمد :أي املقصود يف مجيع احلوائج .فأهل العالم العلوي والسفيل مفتقرون
إيله اغية االفتقار .ويسألونه حواجئهم ،ويرغبون إيله يف مهماتهم ،ألنه

الاكمل يف أوصافه ،العليم اذلي قد كمل يف علمه ،احلليم اذلي كمل يف

حلمه ،الرحيم اذلي وسعت رمحته لك يشء ،وهكذا سائر أوصافه.

ً
ومن كماالته أنه لم يدل ولم يودل لكمال غناه ،ولم يكن هل كفوا أحد:

ال يف أسمائه ،وال يف صفاته ،وال يف أفعاهل تبارك وتعاىل ،فهذه السورة

مشتملة ىلع توحيد األسماء والصفات.
ما يستفاد من السورة:
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 1ـ معرفة الل بأسمائه وصفاته.
 2ـ تقرير اتلوحيد وانلبوة.
 3ـ بطالن نسبة الودل إىل الل تعاىل.
 4ـ وجوب عبادة الل وحده ال رشيك هل فيها ،إذ هو الل ذو األلوهية

والعبودية ىلع خلقه دون سواه.
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سورة الفلق
                

.            
تسميتها:

سميت سورة الفلق الفتتاحها بقوهل سبحانه :قل أعوذ برب الفلق.
موضوع السورة:
االستعاذة من رش املخلوقات ،ففيها تعليم للعباد :أن يلجأوا إىل حىم

الرمحن ،ويستعيذوا جبالهل وسلطانه من رش خملوقاته .ومن رش الليل إذا

أظلم ،ملا يصيب انلفوس فيه من الوحشة ،والنتشار األرشار والفجار فيه.

ومن رش لك حاسد ،وساحر ويه إحدى املعوذتني اللتني اكن ﷺ يعوذ نفسه

بهما.

مناسبتها ملا قبلها:
ملا أبان  أمر األلوهية يف سورة اإلخالص تلزنيه الل سبحانه عما ال

يليق به يف ذاته وأسمائه وصفاته ،أبان يف هذه السورة وما بعدها وهما

املعوذتان ،ما يستعاذ بالل من الرش اذلي يف العالم ومراتب خملوقاته اذلين
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يصدون عن توحيد الل :اكملرشكني وسائر شياطني اإلنس واجلن.
فضل املعوذتني:
روى مسلم يف صحيحه وأمحد والرتمذي والنسايئ عن عقبة بن اعمر
ح
قال :قال رسول الل« :ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ي َر مثلهن قط :قل

أعوذ برب الفلق ،وقل أعوذ برب انلاس».

وروى ابلخاري وأهل السنن يف االستشفاء بهذه السور اثلالث املعوذات

ـ عن اعئشة -ريض الل عنها :-أن انليب ﷺ اكن إذا آوى إىل فراشه لك يللة

مجع كفيه ،ثم نفث فيهما وقرأ فيهما  ،     و    

 ، و  ،     ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده،
يبدأ بهما ىلع رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ،يفعل ذلك ثالث مرات.
سبب نزول املعوذتني:

السبب قصة سحر بليد بن األعصم ايلهودي رسول الل ﷺ ،كما جاء

يف الصحيحني عن اعئشة -ريض الل عنها ،-فإنه سحره يف جف (قرش

الطلع) فيه مشاطة رأسه ﷺ وأسنان مشطه ووتر معقود فيه إحدى عرشة

عقدة مغروز باإلبر ،فأنزلت عليه املعوذتان ،فجعل لكما قرأ آية احنلت

عقدة ،ووجد ﷺ يف نفسه خفة حىت احنلت العقدة األخرية ،فقام فكأنما
َ
رِق رسول الل ﷺ ،فيقول :باسم الل أرقيك:
نشط من ِعقال ،وجعل جربيل ي ِ
88

من لك يشء يؤذيك ،من رش حاسد وعني ،والل يشفيك.
املفردات:
أعوذ :أجلأ.
الفلق :شق اليشء وفصل بعضه عن بعض ،ومنه فالق اإلصباح ،فالق

احلب وانلوى ،فقيل :هو الصبح.

الرب :املالك املترصف ،وهو الل سبحانه.
والرب :هنا أوقع من سائر أسمائه ،ألن اإلاعذة من املضار تربية وعناية.
من رش ما خلق :من حيوان ومجاد.
اغسق :يلل اشتد ظالمه.
وقب :دخل ظالمه ،وختصيصه ألن املضار تكرث فيه ،ويعَّس ادلفع.
انلفاثات :السواحر ،الاليئ ينفنث يف ُ
العقد.
ح
يف العقد :مجع عقدة ،ويه ما يعقد من حبل أو خيط أو حنوهما.
انلفث :انلفخ مع ريق خيرج من الفم.
حاسد :هو اذلي يتمىن زوال نعمة الغري.
املعىن اإلمجايل:
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ً
أي قل متعوذا أعوذ أي أجلأ وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق احلب

وانلوى ،وفالق اإلصباح من رش ما خلق وهذا يشمل مجيع ما خلق الل من

إنس وجن وحيوانات ،فيستعاذ خبالقها من الرش اذلي فيها.

ثم خص بعدما عم فقال :ومن رش اغسق إذا وقب أي من رش ما

يكون يف الليل حني يغىش انلاس ،وينترش فيه كثري من األرواح الرشيرة

واحليوانات املؤذية .ومن رش انلفاثات يف العقد أي ومن رش السواحر ،الاليت
يستعن ىلع سحرهن بانلفث يف العقد ،اليت يعقدنها ىلع السحر ،ومن رش

حاسد إذا حسد واحلاسد :هو اذلي حيب زوال انلعمة عن املحسود ،فيسىع

يف زواهلا بما يقدر عليه من األسباب ،فاحتيج إىل االستعاذة بالل من رشه

وإبطال كيده.

ويدخل يف احلاسد العاين ـ ألنه ال تصدر العني إال من حاسد رشير

الطبع خبيث انلفس.

فهذه السورة تضمنت االستعاذة من مجيع أنواع الرشور عموما
ً
وخصوصا ،ودلت ىلع أن السحر هل حقيقة خيىش من رضره ويستعاذ بالل
منه ومن أهله.

ما يستفاد من السورة:
 1ـ وجوب اتلعوذ بالل واالستعاذة به سبحانه من لك خموف ال يقدر
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ً

املرء ىلع دفعه خلفائه أو عدم القدرة عليه.
 2ـ حتريم انلفث يف العقد إذ هو من السحر ،والسحر كفر وحد

الساحر رضبه بالسيف.

ًّ
قطعيا ،وهو داء خطري ،محل ابن آدم ىلع قتل أخيه،
 3ـ حتريم احلسد

ومحل إخوة يوسف ىلع الكيد هل ،وبه أخرج آدم من اجلنة.

 4ـ الغبطة :ليست من احلسد ،للحديث الصحيح« :ال حسد إال فـي

اثنتني» إذ املراد الغبطة.

 5ـ دلت هذه السورة ىلع أن السحر هل حقيقة ،خيىش من رضره،

ويستعاذ بالل منه ومن أهله.

 6ـ ويدخل يف احلاسد ـ العائن ،ألنه ال تصدر العني إال من حاسد

رشير الطبع ،خبيث انلفس.

 7ـ خصص الل تعاىل إرشادنا وتعليمنا االستعاذة من أصناف ثالثة

يه :الليل إذا عظم ظالمه ـ ألنه يف الليل كما ذكر الرازي خترج السباع من
آجامها ،واهلوام من ماكنها ،ويهجم السارق واملاكبر ،ويقع احلريق ،ويقل فيه

الغوث ،وينبعث أهل الرش ىلع الفساد .وكذلك الساحرات واحلاسد ،وقد

تقدم رشح ذلك.
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سورة الناس
              

.            
تسمية السورة:

سميت سورة انلاس البتدائه بقل أعوذ برب انلاس ،وتكررت لكمة

انلاس فيها مخس مرات.

موضوع سورة انلاس:
االستجارة واالحتماء برب األرباب من رش أعدى األعداء ،إبليس

وأعوانه من شياطني اإلنس واجلن ،اذلين يغوون انلاس بأنواع الوسوسة

واإلغواء.

فائدة مهمة:

ُختم الكتاب العزيز باملعوذتني ُ
وبدئ بالفاحتة يلجمع بني حسن ابلدء

وحسن اخلتم ،وذلك اغية يف احلسن واجلمال ،ألن العبد يستعني بالل

ويلتجئ إيله من بداية األمر إىل نهايته.
معاين اللكمات:
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أعوذ :ألوذ وأعتصم وأتلجئ وأحتصن وأستجري.
برب انلاس :خالقهم ومالكهم ومربيهم.
ملك انلاس :سيد انلاس ومالكهم وحاكمهم.
هلإ انلاس :أي معبود انلاس حبق ،إذ ال معبود حبق سواه.
من رش الوسواس :أي من رش الشيطان ،سيم باملصدر لكرثة مالمسته.
اخلناس :اذلي خينس ويتأخر عن القلب عند ذكر الل تعاىل.
يف صدور انلاس :أي يف قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الل.
من اجلنة وانلاس :أي من شيطان اجلن ومن شيطان اإلنس.
املعىن اإلمجايل:
هذه السورة مشتملة ىلع االستعاذة برب انلاس ومالكهم وإهلهم من

الشيطان ،اذلي هو أصل الرشور لكها ومادتها ،اذلي من فتنته ورشه أنه

يوسوس يف صدور انلاس ،فيحسن هلم الرش ويريهم إياه يف صورة حسنة،

وينشط إرادتهم لفعله ،ويثبطهم عن اخلري ،ويريهم إياه يف صورة غري
ً
صورته ،وهو دائما بهذه احلال يوسوس ،ثم خينس أي يتأخر عن الوسوسة إذا
ذكر العبد ربه واستعان ىلع دفعه ،فينبيغ هل أن يستعني ويستعيذ ويعتصم

بربوبية الل للناس لكهم .وإن اخللق لكهم دخلوا حتت الربوبية ،وامللك ،فلك
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دابة هو آخذ بناصيتها ،وبألوهيته اليت خلقهم ألجلها ،فال يتم هلم إال بدفع

رش عدوهم ،اذلي يريد أن يقتطعهم عنها ،وحيول بينهم وبينها ،ويريد أن

ُيعلهم من حزبه يلكونوا من أصحاب السعري.

والوسواس كما يكون من اجلن يكون من اإلنس ،وهلذا قال :من

اجلنة وانلاس.

قال ابن كثري -رمحه الل :-هذه ثالث صفات من صفات الرب -عز

وجل :-الربوبية ،وامللك ،واإلهلية.

فهو رب لك يشء ومليكه وإهله ،فجميع األشياء خملوقة هل مملوكة هل

عبيد هل ،فأمر املستعيذ أن يتعوذ باملتصف بهذه الصفات من رش الوسواس

اخلناس ،وهو الشيطان املولك باإلنسان ،فإنه ما من أحد من بين آدم إال وهل
ً
قرين ،يزين هل الفواحش وال يألوه جهدا يف اخلبال ،واملعصوم من عصمة

الل .وروى مسلم يف صحيحه عن عبد الل بن مسعود -ريض الل عنه -قال:
ّ
قال رسول الل ﷺ« :ما منكم من أحد إال وقد حولك به قرينه من اجلن»
وإياك

قالوا:

يا رسول الل ،قال« :وإياي ،إال أن اهلل أاعنين عليه فأسلم ،فال يأمرين إال

خبري» ويف ذلك روايتان ،فمن فتح قال أسلم أي إن القرين أسلم ،من
ً
ُ
ُ
أسلم أنا من
أسلم أي
اإلسالم ،وصار مؤمنا ال يأمرين إال خبري ،ومن رفع
رشه وفتنته ،من السالمة.
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فائدة:
قال ابن عباس -ريض الل عنه :-الشيطان جاثم ىلع قلب ابن آدم ،فإذا

سها وغفل وسوس ،فإذا ذكر الل خنس.

عن انليب ﷺ أنه قال« :إن الشيطان واضع خطمه ىلع قلب ابن آدم،

فإن هو ذكر اهلل خنس ،وإن نسيه اتلقم قلبه ،فذلك الوسواس اخلناس».
ما يستفاد من اآليات:
 1ـ االستعاذة بالل واالتلجاء إيله واالعتصام به من الشيطان.

 2ـ االستعاذة بربوبية الل وملكه وإالهيته وأسمائه احلسىن وصفاته

العليا.

 3ـ ترشيف انلاس ىلع سائر املخلوقات ،حيث خصهم باذلكر مع أنه

سبحانه رب لك يشء ومليكه.

 4ـ عداوة الشيطان البن آدم وحماوتله إضالهلم بالوسوسة.
 5ـ اتلحذير من الشيطان ووساوسه ،ومن الغفلة عن ذكر الل.
ً
 6ـ أن ذكر الل يطرد الشيطان ،فيويل خاسئا وهو حسري.
 7ـ االستعاذة بالل عبادة ،فرصفها لغريه رشك.
 8ـ االستعاذة بالل من رش شياطني اجلن واإلنس.
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 9ـ انفراد الل سبحانه بالربوبية وامللك واإلهلية جلميع املخلوقات.
10ـ إن الشيطان يوسوس يف صدور اجلن ،كما يوسوس يف صدور

اإلنس.
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الدرس الثاين:

أركان اإلسالم

بيان أراكن اإلسالم اخلمسة ،وأوهلا وأعظمها :شهادة أن ال هلإ إال الل،
ً
وأن حممدا رسول الل برشح معانيها ،مع بيان رشوط ال هلإ إال الل ،ومعناها:
ً
ً
(ال هلإ) نافيا مجيع ما يُعبد من دون الل (إال اهلل) مثبتا العبادة لل وحده ال

رشيك هل.

وأما رشوط (ال هلإ إال اهلل) فيه :العلم املنايف للجهل ،وايلقني املنايف

للشك ،واإلخالص املنايف للرشك ،والصدق املنايف للكذب ،واملحبة املنافية
للبغض ،واالنقياد املنايف للرتك ،والقبول املنايف للرد ،والكفر بما يعبد من

دون الل.

وقد مجعت يف ابليتني اآلتيني:
علــم يقــني وإخــالك وصــدقك مــع
حمبـــــة وانقيـــــاد والقبـــــول هلـــــا
وزيــد ثامنهــا الكفــران منــك بمــا
ســـوى اإلهل مـــن األشـــياء قـــد أهلـــا
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ً
مع بيان شهادة أن حممدا رسول الل ،ومقتضاها :تصديقه فيما أخرب،

وطاعته فيما أمر ،واجتناب ما نىه عنه وزجر ،وأال يعبد الل إال بما رشعه

الل -عز وجل ،-ورسوهل ﷺ.

ثم يبني للطالب بقية أراكن اإلسالم اخلمسة ،ويه :الصالة ،والزاكة،
ً
وصوم رمضان ،وحج بيت الل احلرام ملن استطاع إيله سبيال.
 1ـ اتلعريف باإلسالم:
واإلسالم هو االستسالم لل باتلوحيد ،واالنقياد هل بالطاعة والرباءة من

الرشك وأهله ،ولقد اكن الرشك عقيدة العرب قبل ظهور دعوة حممد ﷺ،

روى ابلخاري عن أيب رجاء العطاردي قال« :كنا نعبد احلجر ،فإذا وجدنا
ً
ً
حجرا هو خري منه ألقيناه وأخذنا اآلخر ،فإذا لم جند حجرا مجعنا حثوة من

تراب ،ثم جئنا بالشاة فحلبنا عليه ،ثم طفنا به».

أما حال األمم اعمة قبل ظهور دعوته ﷺ ،فقد بيّنها القرآن الكريم يف

آيات كثرية ،منها قوهل -عز وجل:-

      

         

[يونس،]18 :

وقوهل سبحانه          :

[    الزمر ،]3 :وقوهل سبحانه:
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عز-  وقال،]30 :[األعراف

: إىل قوهل سبحانه،]28  ـ27 :[األعراف

      

           

:-وجل

            

: [األنعام           

.]136

ّ
 ودلت األحاديث الصحيحة عن رسول،واآليات يف هذا املعىن كثرية
ُ
: وما ذكره ك ّتاب السرية انلبوية واملؤرخون واثلقات بأحوال األمم،الل ﷺ
 فمنهم،أن أهل األرض قد تنوع رشكهم قبل مبعثه عليه الصالة والسالم

 ومنهم من، ومنهم من يعبد أصحاب القبور،من يعبد األصنام واألوثان
 فداعهم رسول، ومنهم من يعبد غري ذلك،يعبد الشمس والقمر والكواكب

 وأن يدعوا ما هم عليه وآباؤهم من،الل ﷺ إىل أن يعبدوا الل وحده
       

:-عز وجل-  كما قال الل،ابلاطل

              
         

.]158 : [األعراف  
           :وقال سبحانه

.]1 : [إبراهيم        
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          :وقال سبحانه
 

: وقال تعاىل.]46  ـ45 : [األحزاب      

:-عز وجل-  وقال.]5 : [ابلينة        
            

: [اإلرساء...       : وقال سبحانه.]21 : [ابلقرة

. واآليات يف هذا املعىن كثرية.]23

 أن هؤالء املرشكني اكنوا مع رشكهم:وقد أوضح سبحانه يف آيات كثريات

 وإنما عبدوا غريه ىلع أنه واسطة، ورازقهم،وكفرهم يعرتفون بأن الل خالقهم

       : كما سبق يف قوهل سبحانه،بينهم وبني الل

 وما.]18 : [يونس         
      : ومن ذلك قوهل سبحانه،جاء يف معناه من اآليات

           

.]31 : [يونس             
           

:وقوهل سبحانه

.)3( وغريها من آيات كثريات رصحية يف هذا املعىن،]87 :[الزخرف
:الركن األول من أراكن اإلسالم
.)203 :2( ~

) جمل هللاح ف اوى ومقاالت ببد هللا اب م دنون لل3(
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ً
«شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل».
عنارص رشح أراكن اإلسالم:

ً
 1ـ مقدمة عن اإلسالم عموما.
 2ـ الالكم عن ال هلإ إال الل.
( أ) معىن شهادة أن ال هلإ إال الل.
(ب) رشوطها.
(ج) فضائلها.
(د) أراكن الشهادتني.
(و) رشوط ال هلإ إال الل.
(ز) آثارها.
 3ـ نواقض الشهادتني.
ً
«شهادة أن حممدا رسول اهلل»:
( أ) معناها.
(ب) أراكنها.
ادلرس اثلاين من ادلروس املهمة لعامة األمة بعد اتلفسري :شهادة أن ال
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ً
هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل.
معىن ال هلإ إال اهلل ومفهومها:
إن لكمة اتلوحيد العظيمة :ال هلإ إال الل .تشتمل ىلع معان عظيمة

وجليل ،ولن يستطيع العبد أن يعمل بمقتىض تلك اللكمة ،إال بعد أن يفهم

تلك املعاين وحييط بها ،وذلك يلعمل بها ىلع علم وبصرية ،وقد ورد ذكر هذه

اللكمة يف كتاب الل العزيز أكرث من ثالثني مرة.
معىن شهادة أن ال هلإ إال اهلل:

الشهادة لغة :اإلخبار عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته.
ً
الشهادة رشاع :اإلقرار واالعرتاف واتلصديق واالعتقاد بأنه :ال يستحق

العبادة إال الل وحده ال رشيك هل ،فمعىن ال هلإ إال الل :االعتقاد واإلقرار أنه

ال يستحق العبادة إال الل ،والزتام ذلك والعمل به ،فعبادة الل وعدم
اإلرشاك به هذا معىن :ال هلإ إال الل ،قال تعاىل:

  

      

[حممد ،]19 :يعين :اعلم أنه املستحق للعبادة ،وأنه ال

عبادة لغريه ،بل هو املستحق هلا وحده ،وأنه اإلهل احلق اذلي ال تنبيغ العبادة

لغريه -عز وجل.-
ّ
كما دلت األحاديث الكثرية وأمجعت األمة ىلع أن لكميت الشهادة «ال
ً
هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل» هما الركن األول لإلسالم ،وعليهما تبىن
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األعمال ،وال يقبل أي عمل دونهما ،فقد روى أئمة احلديث أن رسول الل
ً
ح
ﷺ قال« :بين اإلسالم ىلع مخس :شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول
اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزاكة ،وصوم رمضان ،واحلج ملن استطاع إيله
ً
سبيال».
وإذا نظرنا إىل هذه األراكن اخلمسة نرى أن لك واحد يتعلق جبانب هام
ً
ً
كو ُن ركنا ً ًّ
من اإلنسان ،وأن لك واحد يف زاوية يُ ِّ
قويا وعمودا شديدا بليت
اإلسالم اذلي يأوي إيله املؤمن ،فلكمة الشهادة تستحوذ ىلع القلب ،وتظهر

آثارها ىلع اجلوارح.

والصالة تتعلق جبميع األعضاء باإلضافة إىل كونها الصلة الوثيقة بني

العبد وخالقه.

ويأيت دور توثيق الصلة بانلاس ،وذلك من خالل دفع الزاكة من األغنياء

إىل الفقراء.

ثم إن اإلنسان مؤلف من روح وجسم ومن صفاء وشهوة ،فلو ترك

اإلنسان ألدى ذلك إىل ابلعد عن الل تعاىل ،وذللك رشع الصوم تلصفية

روحه وتصفية نفسه وصقلها ،وبعد أن امتأل القلب باإليمان واجلوارح
واخلشوع لل تعاىل وسخرت األموال ملا يريده الل تعاىل ،يأيت دور تقوية

الروابط االجتماعية بني العالم اإلساليم ،وذلك من خالل مؤتمرهم الكبري
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احلج اذلي يأيت إيله انلاس من لك فج عميق.
ويمكن أن يعرب عن األراكن بأن لكمة الشهادة امتحان للقلب،

والصالة امتحان لألعضاء ومدى استطاعة العبد تنظيم نفسه وأوقاته ،وأن

الزاكة امتحان لإلنسان يف ماهل ،والصوم امتحان ملدى قدرته ىلع ترك

الشهوات ألجل خالقه ومواله تعاىل ،وأن احلج امتحان ملدى قدرته ىلع

حتمل املشاق وأتعاب السفر يف سبيل الل تعاىل(.)4
ماكنة ال هلإ إال اهلل:

فإنها لكمة يعلنها املسلمون يف أذانهم وإقامتهم ويف خطبهم وحمادثاتهم،

ويه لكمة قامت بها األرض والسماوات ،وخلقت ألجلها مجيع املخلوقات،
وبها أرسل الل رسله ،وأنزل كتبه ورشع رشائعه ،وألجلها نصبت املوازين،

ووضعت ادلواوين ،وقام سوق اجلنة وانلار ،وبها انقسمت اخلليقة إىل

مؤمنني وكفار ،فيه منشأ اخللق واألمر واثلواب والعقاب ،ويه احلق اذلي

خلقت هل اخلليقة ،وعنها وعن حقوقها السؤال واحلساب ،وعليها يقع
اثلواب والعقاب ،وعليها نصبت القبلة وعليها أسست امللة ،وألجلها

جردت سيوف اجلهاد ،ويه حق الل ىلع مجيع العباد ،فيه لكمة اإلسالم،
ومفتاح دار السالم ،وعنها يُسأل األولون واآلخرون ،فال تزول قدما العبد
( )4مدىن ال إ ه إال

ن لابر م ابول حملاب لل هللا اب
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م نرةبي ،ت .794

بني يدي الل حىت يُسأل عن مسأتلني :ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم
ً
ً
املرسلني؟ وجواب األوىل بتحقيق ال هلإ إال الل معرفة وإقرارا وعمال،
ً
ً
وجواب اثلانية بتحقيق أن حممدا رسول الل معرفة وانقيادا وطاعة(.)5
هذه اللكمة يه الفارقة بني الكفر واإلسالم ،ويه لكمة اتلقوى ،ويه

العروة الوثىق ،ويه اليت جعلها إبراهيم لكمة باقية يف عقبه ،كما قال تعاىل:

[          الزخرف.]28 :

ويه اليت شهد الل بها نلفسه ،وشهد بها مالئكته وأولو العلم من

خلقه ،قال تعاىل:

           

[   آل عمران.)6( ]18 :
 
 
         
 
    
 
 
 
   
فضل ال هلإ إال اهلل:

ً
هلا فضائل عظيمة وهلا ماكنة رفيعة ،من قاهلا صادقا أدخله الل اجلنة،
ً
ومن قاهلا اكذبا حقنت دمه وأحرزت ماهل يف ادلنيا ويف اآلخرة حسابه ىلع
الل ،واكن هل حكم املنافقني .وهلذه اللكمة العظيمة فضائل كثرية ،ذكر مجلة

منها احلافظ ابن رجب يف رساتله املسماة "لكمة اإلخالص" :ومنها أنها ثمن
اجلنة ،ومن اكن آخر الكمه ال هلإ إال الل دخل اجلنة ،ويه جناة من انلار،

( )5مد م داد.
( )6حماض مت يف م دقبابة ،د .صاحل م ا م (.)61
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وتوجب املغفرة ،ويه أحسن احلسنات ،ويه تمحو اذلنوب ،ويه خترق

احلجب حىت تصل إىل الل -عز وجل ،-ويه اللكمة اليت يصدق الل قائلها،

ويه أفضل ما قاهل انلبيون ،ويه أفضل اذلكر ،ويه أفضل األعمال وأكرثها
ً
ً
تضعيفا ،وتعدل الرقاب ،وتكون حرزا من الشيطان ،ويه أمان من هول
احلرش ،ويه شعار املؤمنني إذا قاموا من قبورهم ،ومن فضائلها :أنها تفتح

لقائلها أبواب اجلنة اثلمانية يدخل من أيها شاء .ومن فضائلها :أن أهلها

وإن دخلوا انلار تلقصريهم يف حقوقها فإنهم البد أن خيرجوا منها.

هذه عناوين الفضائل اليت ذكرها ابن رجب -رمحه الل -يف رساتله

"لكمة اإلخالص من ص 54ـ  66واستدل للك واحد منها".
أراكن ال هلإ إال اهلل ركنان:

 1ـ انليف "ال هلإ" يبطل الرشك جبميع أنواعه ،ويوجب الكفر بكل ما

يعبد من دون الل.

 2ـ اإلثبات "إال الل" ،يثبت أنه ال يستحق العبادة إال الل.
وقد جاء معىن ذلك يف كتاب الل ،قال تعاىل:

   

[       ابلقرة.]256 :
    

معىن الركن اثلاين.

وهو معىن الركن األول،
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وقال تعاىل:

          

[  الزخرف 26 :ـ .]27
    هو معىن الركن األول      هو معىن الركن

اثلاين.

ً
معىن شهادة أن حممدا رسول الل ،كما قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب

-رمحه الل :-طاعته فيما أمر ،وتصديقه فيما أخرب ،واجتناب ما عنه نىه

وزجر ،وأن ال يعبد الل إال بما رشع.

فطاعة الرسول ﷺ من طاعة الل .قال تعاىل:
   

     

[آل عمران ،]31 :وقال تعاىل:

   

[   آل عمران.]32 :

وتصديق الرسول ﷺ يف األخبار املاضية واملستقبلة مما اكن من أمور

الغيب من أوجب الواجبات واجتناب ما ينىه عنه رسول الل ﷺ ،قال

تعاىل[            :احلرش،]7 :

وقال ﷺ« :ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم ،وما نهيتكم عنه
ّ
فاجتنبوه» وأال يعبد الل إال بما رشع رسول الل ﷺ وهلذا اكن من رشيط
ً
قبول العمل املتابعة لرسول الل ﷺ ،قال ﷺ« :من عمل عمال ليس عليه
أمرنا فهو رد».
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ً
وأراكن شهادة أن حممدا رسول اهلل ركنان:
 1ـ االعرتاف برساتله ﷺ.
 2ـ اعتقاد عبوديته ﷺ كما قال عليه الصالة والسالم« :إنما أنا عبد،

فقولوا :عبد اهلل ورسوهل» فال يرفع فوق مزنتله عليه الصالة والسالم،
فيكون هل خصيصة من خصائص األلوهية ،فيعتقد أنه يعلم الغيب أو ينفع

ويرض ،أو أنه يقيض احلاجات ويفرج الكربات ،وقد وصفه الل بالعبودية يف

أرشف املقامات.

(أ) يف إنزال القرآن [        الفرقان.]1 :
(ب) يف اإلرساء [      اإلرساء.]1 :
(ج) يف مقام الصالة وادلاعء [        اجلن.]19 :
(د) يف مقام احلفظ والكفاية [       الزمر.]36 :
لقد أكرم الل حممدا ً ﷺ َ
وم رن عليه خبصال كثرية وصفات عظيمة رفع

بها قدره وأىلع شأنه بني مجيع خلقه.

 1ـ أنه ﷺ ذكر فيمن ذكر من األنبياء يف الويح يف قوهل سبحانه:
              
        

[       النساء.]163 :
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 2ـ أنه خاتم انلبيني

         

[     األحزاب.]40 :
 3ـ وهو أول املسلمني [          األنعام:

.]14

 4ـ ومن عظيم قدره أنه أوىل باملؤمنني من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم،

قال تعاىل:

          

[        األحزاب.]6 :
 5ـ وهو الشافع املشفع يوم املحرش ،وأنه نيب الرمحة ،خري اخللق ،وعموم

رساتله للثقلني ،وأنه سيد ودل آدم ،وأنه نيب اإلسالم.
رشوط ال هلإ إال اهلل سبعة:

ً
ذكر العلماء أن للكمة اإلخالص رشوطا سبعة ،وبعضهم عددها ثمانية.

ونظمها بعضهم يف قوهل:

علم يقني وإخالص وصدقك مع
حمبة

وانقياد

والقبول

هلا

وزيد ثامنها الكفران منك بما
سوى اإلهل من األوثان قد أهلا
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 1ـ العلم :فإذا علم العبد أن الل -عز وجل -هو املعبود وحده ،وأن

عبادة غريه باطلة ،وعمل بمقتىض ذلك ،فهو اعلم بمعناها ،قال تعاىل:

 .       وقال تعاىل:

      

 ،وقال ﷺ« :من مات وهو يعلم أنه ال هلإ إال اهلل دخل اجلنة».
 2ـ ايلقني :فيجب ىلع من أىت بها أن يوقن بقلبه ويعتقد صحة ما

يقول من أحقية إهلية الل تعاىل ،وبطالن إهلية من عداه .قال تعاىل:
              

[ابلقرة.]4 :
وعن أيب هريرة -ريض الل عنه -قال :قال رسول الل ﷺ« :أشهد أن ال
ِّ
ّ
ّ
هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل ،ال يلىق اهلل بها عبد غري شاك فيها إال دخل

اجلنة» رواه مسلم.

وعنه -ريض الل عنه -أن رسول الل ﷺ قال هل« :من لقيت وراء هذا
ً
احلائط يشهد أنه ال هلإ إال اهلل مستيقنا بها قلبه ،فبرشه باجلنة» [رواه

مسلم].

وقال تعاىل يف وصف املؤمنني:

     

[     احلجرات ،]15 :أي لم يشكوا ،بل هم موقنون تمام
اإليقان،

فأما

املرتاب

فهو
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من

املنافقني،

قال

تعاىل:

           

[     اتلوبة.]45 :
 3ـ اإلخالص املنايف للرشك ،وذلك بأن تصدر منه مجيع األقوال

واألفعال خالصة لوجه الل وابتغاء مرضاته ،ليس فيها شائبة ،قال تعاىل:



[         ابلينة .]5 :وعن أيب هريرة -ريض
الل عنه -قال :قال رسول الل ﷺ« :أسعد انلاس بشفاعيت من قال :ال هلإ إال
ً
اهلل .خالصا من قلبه» رواه ابلخاري.

وعن عثمان -ريض الل عنه -عن انليب ﷺ قال« :إن اهلل ّ
حرم ىلع انلار

من قال :ال هلإ إال اهلل .يبتيغ بذلك وجه اهلل» رواه ابلخاري.

 4ـ الصدق املنايف للكذب :وذلك بأن يصدق مع الل يف إيمانه :صادقا
ً
ً
يف عقيدته صادقا يف أقواهل ،صادقا يف دعوته ،قال تعاىل   :

[        اتلوبة ]119 :عن معاذ بن جبل

ريض الل عنه -عن انليب ﷺ قال« :ما من أحد يشهد :أن ال هلإ إال اهللوأن حممداً عبده ورسوهل .صادقا ً من قلبه إال ّ
حرمه اهلل ىلع انلار» رواه
ابلخاري.

 5ـ املحبة املنافية للبغض :فيحب هذه اللكمة وما تدل عليه وأهلها

العاملني بمقتضاها ،فيحب الل ورسوهل ،ويقدم حمبتهما ىلع لك حمبوب
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ً

             

.]165 : [ابلقرة    

 وهو االستسالم واإلذاعن ل ِ َما تدل عليه هذه، ـ االنقياد املنايف للرشك6

،]54 : [الزمر       : قال تعاىل،اللكمة العظيمة
     
 

: وقال تعاىل،واالستسالم هو االنقياد ألوامر الل

: وقال تعاىل.]22 : [لقمان       

 : وقال تعاىل.]125 : [النساء        
            

.]65 : [النساء       
، أي يقبل لك ما اقتضته هذه اللكمة بقلبه ولسانه: ـ القبول املنايف للرد7

 فمن قاهلا ولم يقبل ذلك اكن ممن        :قال تعاىل
              :قال الل فيهم

.]36  ـ35 : [الصافات     

   

: قال تعاىل، ـ الكفر بما يعبد من دون الل8

.]256 : [ابلقرة      
ّ ، وكفر بما يحعبد من دون اهلل، ال هلإ إال اهلل: «من قال:وقال ﷺ
حرم
.ماهل ودمه وحسابه ىلع اهلل» رواه مسلم
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:من آثار ال هلإ إال اهلل

ً
ً
،هلذه اللكمة إذا قيلت بصدق وإخالص وعمل بمقتضاها ظاهرا وباطنا

: من أهمها،آثار محيدة ىلع الفرد واجلماعة

 واالنتصار، ـ اجتماع اللكمة اليت ينتج عنها حصول القوة للمسلمني1


: كما قال تعاىل، ألنهم يدينون بدين واحد وعقيدة واحدة،ىلع عدوهم

.]103 : [آل عمران       

        

:وقال تعاىل

              

.]63  ـ62 : [األنفال      
  : قال تعاىل،واالختالف يف العقيدة يسبب اتلفرق والزناع واتلناحر

 وقال،]159 :[األنعام

          

            

:تعاىل

. ويظهر ذلك يف حال العرب قبل اإلسالم وبعده،]53 :[املؤمنون

ِّ
 اذلي يدين بال هلإ إال،املوحد
 ـ توفر األمن والطمأنينة يف املجتمع2

     ،]10 : [احلجرات     : قال تعاىل،الل


: وقال تعاىل،]29 : [الفتح        
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.]103 : [آل عمران 
  

 ـ حصول السعادة واالستخالف يف األرض وصفاء ادلين3

        
          

] فربط55 : [انلور           
.الل سبحانه هذه املطالب بعبادته وحده ال رشيك هل

 ال هلإ إال الل: ـ حصول الطمأنينة انلفسية واالستقرار اذلهيب ملن قال4
ً
        : قال تعاىل،اعمال بمقتضاها

.]39 : [يوسف 

 قال، ـ حصول السمو والرفعة ألهل ال هلإ إال الل يف ادلنيا واآلخرة5

              :تعاىل

 فدلت.]31 : [احلج          

. وأن الرشك هبوط وسقوط وسفول،اآلية ىلع أن اتلوحيد علو وارتفاع
ح ح
 «أم ِْرت أن أقاتل انلاس حىت: قال ﷺ، ـ عصمة ادلم واملال والعرض6

» فإذا قالوها عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها، ال هلإ إال اهلل:يقولوا

 أنهم إذا لم يقوموا حبقها من اتلوحيد واالبتعاد عن الرشك: حبقها معناه:قوهل

.ال تنفعهم
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وهلذه اللكمة آثار عظيمة ىلع الفرد واملجتمع يف العبادات واملعامالت

واآلداب واألخالق.

فجاءت بعثة سيدنا حممد ﷺ بدين اإلسالم اخلاتم ليس للعرب
ّ
بأمس احلاجة إىل
وحدهم ،بل وللناس اكفة ،جاءت يف وقت البرشية مجعاء
ّ
من خيرجهم من الظلمات إىل انلور.
أراكن اإلسالم:
هذا ادلين العظيم وهو اإلسالم يقوم ىلع أسس وقواعد مخس :ويه

أراكنه ،كما يف الصحيحني عن ابن عمر -ريض الل عنهم ،-قال انليب ﷺ:
ً
«بين اإلسالم ىلع مخس :شهادة أال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،وإقام
الصالة ،وإيتاء الزاكة ،وصوم رمضان ،وحج ابليت».

فالشهادتان أول أراكن اإلسالم وأهمها ،وهذه اللكمة العظيمة ليست
ً
ً
عبارة تنطق باللسان فحسب ،وإن اكن بهما يصبح مسلما ظاهرا ،بل

الواجب العمل بمدلوهلما ،ويتضمن ذلك إخالص العبادة لل وحده،

واإليمان بأنه املستحق هلا ،وأن عبادة ما سواه باطلة.

كما يقتيض مدلوهلما حمبة الل سبحانه ،وحمبة رسوهل ﷺ ،وهذه املحبة

تقتيض عبادة الل وحده وتعظيمه واتباع سنة نبيه ،كما

قال تعاىل   :
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[آل عمران:

 ،]31كما أن مدلوهلما :طاعة رسول الل فيما أمر به ،قال تعاىل:
        

 

[احلرش ،]7 :وجاء يف

احلديث املتفق ىلع صحته« :ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة اإليمان:

أن يكون اهلل ورسوهل أحب إيله مما سواهما »..احلديث ،وقوهل ﷺ« :ال
يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إيله من وادله وودله وانلاس أمجعني».

أما الركن اثلاين من أراكن اإلسالم ،فهو إقامة الصالة :ويه أهم وآكد
ُ
األراكن بعد الشهادتني ،إذ يه عمود ادلين ،وأول ما حياسب عنه العبد يوم

القيامة من عمله صالته :فإن صلحت فقد أفلح وأجنح ،وإن فسدت فقد
خاب وخَّس ،ويه عبادة تؤدى يف وقتها املحدد ،قال تعاىل:

  

[       النساء ،]103 :وأمرنا الل 
باملحافظة عليها ،فقال تعاىل:

     

[     ابلقرة .]238 :يدل ما تقدم ىلع أن من الواجبات
ً
املحافظة عليها يف أوقاتها ،وأن هلا أوقاتا معلومة هلا تؤدى فيها.

وقد توعد الل 

من يتهاون بها ويؤخرها عن وقتها ،قال تعاىل:

            
 

[مريم ،]59 :وقال سبحانه:

      

[    املاعون 4 :ـ  ،]5فتأخري الصالة عن وقتها هو من
تضييعها ،وليس معىن أضاعوها تركوها ،ألن الرتك كفر والعياذ بالل
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تعاىل.
والصالة يه العالمة املمزية بني اإلسالم والكفر والرشك .روى مسلم

يف صحيحه عن جابر -ريض الل عنه -قال :سمعت رسول الل ﷺ يقول:

«إن بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصالة» .ويف حديث بريدة -ريض

الل عنه« :-العهد اذلي بيننا وبينهم الصالة ،فمن تركها فقد كفر» أخرجه

اإلمام أمحد وأهل السنن بإسناد صحيح.

الصالة :صلة بني العبد وبني ربه ،قال انليب ﷺ« :إن أحدكم إذا صىل
َ ّ
ينايج ربه» [رواه ابلخاري] ،وقال تعاىل يف احلديث القديس« :قسمت

الصالة بيين وبني عبد نصفني ولعبدي ما سأل ،فإذا قال العبد :احلمد هلل

رب العاملني .قال تعاىل :محدين عبدي .وإذا قال :الرمحن الرحيم .قال اهلل
ّ
تعاىل :أثىن َّ
يلع عبدي .وإذا قال :مالك يوم ادلين .قال :جمدين عبدي ،فإذا
قال :إياك نعبد وإياك نستعني .قال :هذا بيين وبني عبدي ،ولعبدي ما سأل،

فإذا قال :اهدنا الرصاط املستقيم رصاط اذلين أنعمت عليهم غري املغضوب

عليهم وال الضالني .قال :هذا لعبدي ،ولعبدي ما سأل» [رواه مسلم].

الصالة :روضة عبادات فيها من لك زوج بهيج ،تكبري يفتتح به

الصالة ،وقيام يتلو فيه املصيل الكم الل ،وركوع يعظم فيه الرب ،وقيام من

الركوع يملؤه باثلناء ىلع الل ،وسجود يسبح الل تعاىل فيه بعلوه ،ويبتهل إيله

بادلاعء ،وقعود لدلاعء والتشهد ،وختام بالتسليم.
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الصالة :عون يف املهمات ونيه عن الفحشاء واملنكرات ،قال الل تعاىل:
     

[ابلقرة ،]45 :وقال تعاىل:

   

          

[   العنكبوت.]45 :
الصالة :نور املؤمنني يف قلوبهم وحمرشهم ،قال انليب ﷺ« :الصالة نور»
ً
ً
[رواه مسلم]،وقال« :من حافظ عليها اكنت هل نورا وبرهانا وجناة يوم
القيامة» [أمحد وابن حبان والطرباين].

الصالة :رسور نفوس املؤمنني وقرة أعينهم ،قال انليب ﷺ« :جعلت قرة

عيين يف الصالة» [أمحد والنسايئ].

الصالة :تمىح بها اخلطايا وتكفر السيئات ،قال انليب ﷺ« :أرأيتم لو
ً
أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه لك يوم مخس مرات :هل يبىق من درنه

(وسخه) يشء؟» قالوا :ال يبىق من درنه يشء ،قال« :فكذلك مثل الصلوات
اخلمس يمحو اهلل بهن اخلطايا» [ابلخاري ومسلم] ،وقال ﷺ« :الصلوات

اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة كفارة ملا بينهن ما لم تغش الكبائر» [مسلم].
ً
ً
وقال ابن مسعود -ريض الل عنه :-من رسه أن يلىق الل غدا مسلما
فليحافظ ىلع هؤالء الصلوات ،حيث ينادى بهن ،فإن الل تعاىل رشع
نلبيكم سنن اهلدى ،وأنهن من سنن اهلدى ،ولو أنكم صليتم يف بيوتكم
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 ولو تركتم سنة نبيكم،كما يصيل هذا املتخلف يف بيته لرتكتم سنة نبيكم

 ثم يعمد إىل مسجد من هذه، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور،لضللتم
 ويرفعه بها درجة،املساجد إال كتب الل هل بكل خطوة خيطوها حسنة

، ولقد رأينا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم انلفاق،وحيط عنه سيئة

.] [مسلم.ولقد اكن الرجل يؤىت به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف

 واملحافظة عليها من أسباب،) (وهو حضور القلب:اخلشوع يف الصالة
        

: قال الل تعاىل،دخول اجلنات

           
            
            
          
           

.]11  ـ1 :[املؤمنون
اإلخالص لل تعاىل يف الصالة وأداؤها كما جاءت به السنة هما

 «إنما األعمال بانليات وإنما للك: قال انليب ﷺ،الرشطان األساسيان لقبوهلا

» «صلوا كما رأيتموين أصيل: وقال.]امرئ ما نوى» [ابلخاري ومسلم
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[ابلخاري](.)7
والواجب أن تؤدى الصالة مجاعة يف املسجد ،ملا هلا من الفضل العظيم،

فعن ابن عمر -ريض الل عنهم -قال :قال رسول الل ﷺ« :الصالة مجاعة
أفضل من صالة الفذ بسبع وعرشين درجة» متفق عليه .ولقد ّ
هم رسول

الل ﷺ بتحريق ابليوت ىلع رجال يتخلفون عن صالة اجلماعة .يف حديث
متفق عليه ،وقال انليب ﷺ« :من سمع انلداء فلم يأت فال صالة هل إال من

عذر» أخرجه ابن ماجه وادلارقطين وابن حبان واحلاكم بإسناد صحيح.
وذلك يدل ىلع عظم شأن أدائها يف اجلماعة.

وأمر انليب ﷺ من لم يطمنئ يف صالته أن يعيدها.
والصالة مظهر من مظاهر املساواة واألخوة واالنتظام ،وتوحيد وجهتهم

إىل الكعبة املرشفة قبلتهم .واكن ﷺ إذا حز به أمر فزع إيلها ،لقوهل تعاىل :

[     ابلقرة ،]153 :واكن يقول بلالل« :يا بالل أرحنا

بها» ألن املسلم إذا وقف للصالة إنما يقف أمام خالقه  :فيسرتيح قلبه،
وتطمنئ نفسه ،وختشع جوارحه ،وتقر عينه بربه ومواله -عز وجل.-
حكم ترك الصالة:
ومن املنكرات الظاهرة :ترك الصالة من كثري ممن يديع اإلسالم؛ وترك
( )7مل رسا ح م صالة ببد حملاب لل صاحل م دثبلني.
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الصالة كفر كما صح عن رسول الل ﷺ أنه قال« :بني الرجل والكفر أو

الرشك ترك الصالة» ،وقال« :العهد اذلي بيننا وبينهم الصالة ،فمن تركها

فقد كفر» ،ومن ضيع الصالة فهو ملا سواها أضيع .فيه عمود اإلسالم ،وال

دين وال إسالم ملن تركها .وترك الصالة من أسباب دخول انلار ،قال تعاىل

عن املجرمني             :

[املدثر 42 :ـ ،]43وقال تعاىل:

     

[   الروم ،]31 :وقال تعاىل       :
    

[األنعام.]72 :

      

    

[اتلوبة ،]11:فجعل إقامة الصالة

ً
رشطا يف قبول اتلوبة وادلخول يف اإلسالم ،وقال تعاىل:

         

  

[املرسالت 47 :ـ

 ،]48وأمجع علماء السلف واخللف ىلع قتل من أرص ىلع تضييعها

وتكاسل عن أدائها ،واآليات واألحاديث يف كفر تارك الصالة ومضيعها

أكرث من أن حترص.

وقد أصبح حال كثري من انلاس ايلوم ال يصيل الفجر حىت تطلع

الشمس ـ والعياذ بالل ـ وإن من إضاعة الصالة ترك اجلماعة مع القدرة

ىلع ذلك ،قال ﷺ« :من سمع انلداء فلم جيب فال صالة هل» ،وقال« :ال صالة
جلار املسجد إال باملسجد» ،وجار املسجد من سمع انلداء .وقال« :من سمع
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ح
ح
انلداء فلم جيب ص ّب يف أذنيه اآلنك يوم القيامة» ،وال يتخلف عن صالة

اجلماعة إال منافق ،كما قال ابن مسعود -ريض الل عنه .-ومن إضاعة
الصالة ختفيفها وعدم الطمأنينة فيها يف الركوع والسجود ومسابقة اإلمام
فيها ،فمن سابق اإلمام فال وحده صىل وال بإمامه اقتدى ،ناصيته بيد

الشيطان .وختفيف الصالة وعدم الطمأنينة فيها ومسابقة اإلمام مناف

للخشوع ،اذلي هو ثمرة الصالة وروحها ،وال تقبل صالة بدون خشوع ،بل
تلف كما يلف اثلوب اخلَلق ،ويرضب بها وجه صاحبها ،وتقول :ر
ضيعك الل
ِ
كما ر
ضيعتين ،كما صح ذلك يف األحاديث الواردة عنه ﷺ.
ً
أما رشوط الصالة وأراكنها وواجباتها ،فسيأيت قريبا تبيان ما يلزم

املصيل ،فسنذكره يف حمله إن شاء الل.

الركن اثلالث :من أراكن اإلسالم الزاكة ،فيه قرينة الصالة يف آي القرآن

وأحاديث انليب الكريم ﷺ ،ويه فريضة اجتماعية سامية تشعر املؤمن
بسمو أهداف اإلسالم :من عطف ورمحة وحب وتعاون بني املسلمني،
ر
وليس لواحد منة أو فضل فيما يقدمه من مال ،إنما هو حق واجب ،وألنه
يف احلقيقة مال الل اذلي استخلفه فيه ،قال تعاىل:

    

[    انلور ،]33 :وقال تعاىل      :
            

[احلديد ،]7 :وألهميتها قاتل أبو بكر الصديق -ريض الل عنه -بعض
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قبائل العرب عندما منعوا زاكة أمواهلم ،وقال :والل ألقاتلن من ّ
فرق بني

الصالة والزاكة ،وتابعه الصحابة -ريض الل عنهم -ىلع ذلك.
ولقد ّ
توعد الل 

من خبل عن اإلنفاق ،فقال تعاىل:

 

           

[اتلوبة.]34 :

ً
وجتب الزاكة ىلع املسلم إذا بلغ نصابا من أي نوع من أنواع املال

الزكوي إذا حال عليه احلول ما عدا احلبوب واثلمار ،فإن الزاكة جتب فيها

عند نضجها وتمام استوائها ،وإن لم حيل عليها احلول .وتعطى ملستحقيها

كما وردت أصنافهم يف القرآن الكريم يف سورة اتلوبة ،قال تعاىل:

 

        

[            اتلوبة.]60 :
وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رمحه الل -يف لكمة هل حول

فريضة الزاكة:

واتلذكري بفريضة الزاكة اليت تساهل بها الكثري من املسلمني؛ فلم

خيرجوها ىلع الوجه املرشوع ،مع عظم شأنها ،وكونها أحد أراكن اإلسالم

اخلمسة ،اليت ال يستقيم بناؤها إال عليها ،لقول انليب ﷺ« :بين اإلسالم ىلع
ً
مخس :شهادة أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء
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الزاكة ،وصوم رمضان ،وحج ابليت» .متفق ىلع صحته.
فوائد الزاكة:
 1ـ فرض الزكـاة ىلع املسلمني من أظهر حماسن اإلسالم ،وراعيته

لشؤون معتنقيه ،لكرثة فوائدها ،ومسيس حاجة فقراء املسلمني إيلها.

 2ـ فمن فوائدها تثبيت أوارص املودة بني الغين والفقري ،ألن انلفوس

جمبولة ىلع حب من أحسن إيلها.

 3ـ ومنها تطهري انلفوس وتزكيتها ،وابلعد بها عن خلق الشح وابلخل،

كما أشار القرآن الكريم إىل هذا املعىن يف قوهل تعاىل:

   

[     اتلوبة.]103 :

 4ـ ومنها تعويـد املسلـم صفة اجلود ،والكرم ،والعطف ىلع ذوي

احلاجة.

َ
 5ـ ومنها استجـالب الربكـة ،والزيادة واخللف ،كما قال تعاىل:

 

[           سبأ ]39 :وقول انليب
ﷺ« :يقول اهلل -عز وجل :-يا ابن آدم أنفق ننفق عليك» ...إىل غري ذلك
من الفوائد الكثرية.

وعيد اهلل ملن تساهل عن إخراج الزاكة:
وقد جاء الوعيد الشديد يف حق من خبل بها ،أو قرص يف إخراجها ،قال
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:الل تعاىل

          
             
          

.]35  ـ34 : [اتلوبة      

ّ
 كما دل، يُعذب به صاحبه يوم القيامة،فلك مال ال تؤدى زاكته فهو كزن

 «ما من صاحب ذهب وال:ىلع ذلك احلديث الصحيح عن انليب ﷺ أنه قال
،فضة ال يؤدي حقها إال إذا اكن يوم القيامة صفحت هل صفائح من نار

 لكما بردت، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره،فأحيم عليها يف نار جهنم
ح
 فريى، حىت يقىض بني العباد،أعيدت هل يف يوم اكن مقداره مخسني ألف سنة
َّ
 ثم ذكر انليب ﷺ صاحب اإلبل وابلقر.» وإما إىل انلار، إما إىل اجلنة:سبيله
ّ
. وأخرب أنه يُعذب بها يوم القيامة،والغنم اذلي ال يؤدي زاكتها
ً
َّح
 «من آتاه اهلل ماال فلم يؤد زاكته مثل:وصح عن رسول الل ﷺ أنه قال
ً
 ثم يأخذ بلهزمتيه ـ، هل زبيبتان يطوقه يوم القيامة،هل يوم القيامة شجااع
َ ح
 : أنا كزنك» ثم تال انليب ﷺ هذه اآلية، أنا مالك: ثم يقول،يعين شدقيه ـ

                

.]180 : [آل عمران

       

:والزاكة جتب فـي أربعة أصناف
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اخلارج من األرض :اكحلبوب واثلمار ،والسائمة من بهيمة األنعام،

واذلهب والفضة ،وعروض اتلجارة.

وللك من هذه األصناف األربعة نصاب حمدود ،ال جتب الزاكة فيما دونه.
ً
فنصاب احلبوب واثلمار مخسة أوسق ،والوسق ستون صااع بصاع انليب

ﷺ ،فيكون مقدار انلصاب بصاع انليب ﷺ من اتلمر والزبيب واحلنطة

واألرز والشعري وحنوها ثالثمائة صاع ،بصاع انليب ﷺ ،وهو أربع حفنات

خللقة ،إذا اكنت يداه مملوءتني.
بيدي الرجل املعتدل ا ِ

وأما نصاب السائمة من اإلبل وابلقر والغنم ،ففيه تفصيل

مبني يف األحاديث الصحيحة ،عن رسول الل ﷺ ويف استطاعة الراغب

يف معرفته سؤال أهل العلم عن ذلك ،ولوال قصد اإلُياز ذلكرناه تلمام

الفائدة.

الركن الرابع :صوم رمضان ،لقوهل تعاىل:

    

           

[ابلقرة .]183 :ويف الصوم يتدرب املسلم ىلع كبح مجاح نفسه عن املذلات

والشهوات املباحة ملدة من الزمن ،وهل فوائد صحية عالوة ىلع الفوائد الروحية،
وفيه يشعر املسلم حباجة أخيه املسلم اجلائع ،واذلي قد تمر عليه األيام دون

طعام أو رشاب ،كما حيصل اآلن بلعض إخواننا يف كثري من بقاع األرض.
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وشهر رمضان أفضل الشهور ،وقد أنزل الل فيه القرآن الكريم ،قال

تعاىل            :
  

[ابلقرة ،]185 :وفيه يللة خري من ألف شهر ،قال تعاىل:

                

[    القدر 1 :ـ  ]3والصائم يغفر هل ما تقدم من ذنبه إذا اكن
ً
ً
صومه إيمانا واحتسابا ،كما صح من حديث أيب هريرة -ريض الل عنه-
ً
ً
قال :قال رسول الل ﷺ« :من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر هل ما تقدم
ً
ً
من ذنبه ،ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر هل ما تقدم من ذنبه ،ومن
ً
ً
قام يللة القدر إيمانا واحتسابا غفر هل ما تقدم من ذنبه» متفق عليه.
والواجب ىلع الصائم أن حيفظ صيامه باجتناب الغيبة وانلميمة

والكذب واالستماع إىل املاليه واحلذر من سائر املحرمات ،ويسن هل
اإلكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الل والصدقة واالجتهاد يف العبادة،

وخاصة يف العرش األواخر.

قال الشيخ حممد بن صالح العثيمني -رمحه الل:-
إن صيـام رمضـان أحد أركـان اإلسالم ومبانيه العظام ،قال تعاىل:
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[        ابلقرة 183 :ـ .]185
ح
وقال انليب ﷺ« :بين اإلسالم ىلع مخس ،شهادة أن ال هلإ إال اهلل وأن
ً
حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزاكة ،وحج ابليت ،وصوم رمضان»

[متفق عليه] ،وملسلم« :وصوم رمضان وحج ابليت» .وأمجع املسلمون ىلع
ً
ً
ًّ
قطعيا معلوما بالرضورة من
فريضة صوم رمضان إمجااع
ُ
ّ
وأقر
فيستتاب ،فإن تاب
دين اإلسالم ،فمن أنكر وجوبه فقد كفر،
ً
ً
ُ
بوجوبه وإال قتل اكفرا مرتدا عن اإلسالم ،ال يُغسل وال يُكفن ،وال يصىل
عليه ،وال يدىع هل بالرمحة ،ويدفن ئلال يؤذي انلاس براحئته ويتأذى أهله

بمشاهدته.
ح
فرض صيام رمضان يف السنة اثلانية من اهلجرة ،فصام رسول الل ﷺ
تسع سنني ،واكن فرض الصيام ىلع مرحلتني:

ُ
اتلخيري بني الصيام واإلطعام مع تفضيل الصيام عليه.
املرحلة األوىل:
َ
املرحلة اثلانية :تعيني الصيام بدون ختيري ،فعن َسلمة بن األكوع -ريض
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الل عنه -قال :ملا نزلت

        

ََ
[ابلقرة ]184 :اكن من أراد أن يُفطر ويفتدي (يعين فعل) حىت نزلت اآلية
اليت بعدها فنسختها،

يعين بها قوهل تعاىل       :

[            ابلقرة .]185 :فأوجب
ً
الل الصيام عينا بدون ختيري .وال ُيب الصوم حىت يثبت دخول الشهر ،فال

يصوم قبل دخول الشهر ،لقول انليب ﷺ« :ال يتقدمن أحدكم بصوم يوم أو
ٌ
يومني ،إال أن يكون رجل اكن يصوم صومه فليصم ذلك ايلوم» [رواه
ابلخاري] (.)8

أما الركن اخلامس :فهو حج ابليت احلرام ،قال تعاىل    :
       

[آل عمران ،]97 :وفرض احلج مرة

واحدة يف العمر ،وكذلك العمرة ،وُيبان ىلع املسلم العاقل ابلالغ احلر

املستطيع ،ويصحان من الصيب ،ولكن ال يسقط عنه بذلك فرضهما إذا

بلغ واستطاع ،واملرأة اليت ليس دليها حمرم يرافقها يف احلج والعمرة يسقطان

عنها ،لصحة األحاديث عن رسول الل ﷺ بانليه عن سفر املرأة دون حمرم،
واحلج مؤتمر إساليم يلتيق فيه املسلمون ،حيث يأتون إيله من لك فج

عميق ،ومن سائر أرجاء ادلنيا من جنسيات وألوان ولغات ،يلبسون بلاسا

( )8جما س شه رمضا  15ن .16
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ً

ً
واحدا ،يقفون ىلع صعيد واحد ،واجلميع يؤدون عبادة واحدة ،ال فرق بني

كبري وصغري ،وال غين وفقري ،وال أسود وأبيض ،سواسية كما قال الل

سبحانه:

          

[         احلجرات.]13 :
واحلج املربور ليس هل جزاء إال اجلنة ،كما جاء يف الصحيحني عن
ً
أيب هريرة -ريض الل عنه -مرفواع« :العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما،
واحلج املربور ليس هل جزاء إال اجلنة» ،ويف الصحيح عنه ﷺ أنه قال« :من

حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ودلته أمه».

قال الشيخ ابن باز -رمحه الل -يف اتلحقيق واإليضاح:

إن الل -عز وجل -أوجب ىلع عباده ّ
حج بيته احلرام ،وجعله أحد أراكن

اإلسالم ،قال

الل تعاىل           :

[         آل عمران.]97 :

ح
ويف الصحيحني ،عن ابن عمر ،أن انليب ﷺ قال« :بين اإلسالم ىلع
ً
مخس :شهادة أن ال هلإ إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء
الزاكة ،وصوم رمضان ،وحج بيت اهلل احلرام».

وروى سعيد يف سننه ،عن عمر بن اخلطاب أنه قال« :لقد هممت أن
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ً
َ
أبعث رجاال إىل هذه األمصار ينظروا لك من اكن هل جدة

ٌ()9

ولم ُيج،

يلرضبوا عليهم اجلزية ،ما هم بمسلمني ،ما هم بمسلمني» ،وروي عن يلع
ًّ
ًّ
أنه قال« :من قدر ىلع احلج فرتكه فال عليه أن يموت يهوديا أو نرصانيا».
وُيب ىلع من لم حيج وهو يستطيع احلج أن يبادر إيله ،ملا روي عن

ابن عباس ،أن انليب ﷺ قال« :تعجلوا إىل احلج ـ يعين :الفريضة ـ فإن

أحدكم ال يدري ما يعرض هل» رواه أمحد.

ٌ
واجب ىلع الفور يف حق من استطاع السبيل إيله،
وألن أداء احلج

لظاهر قوهل تعاىل:

           

[        آل عمران.]97 :
وقال انليب ﷺ يف خطبته« :أيها انلاس ،إن اهلل فرض عليكم احلج

فحجوا» أخرجه مسلم.

وقد وردت أحاديث تدل ىلع وجوب العمرة منها :قوهل ﷺ« :اإلسالم:
ً
ح
ح
أن تشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزاكة،
َ َّ
وحتحج ابليت وتعتمر ،وتغتسل من اجلنابة ،وتتم الوضوء ،وتصوم رمضان»
أخرجه ابن خزيمة ،وادلارقطين ،من حديث عمر بن اخلطاب -ريض الل

عنه ،-وقال ادلارقطين :هذا إسناد ثابت صحيح.
( )9أي :سدح م ال.
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ومنها :حديث اعئشة أنها قالت :يا رسول الل ،هل ىلع النساء من
ٌ
ُّ
جهاد؟ قال« :عليهن جهاد ال قتال فيه :احلج والعمرة» أخرجه أمحد،

وابن ماجه بإسناد صحيح.

وال ُيب احلج والعمرة يف ُ
العمر إال مرة واحدة ،لقول انليب ﷺ يف

احلديث الصحيح« :احلج مرة ،فمن زاد فهو تطوع».
ً
ويُسن اإلكثار من احلج والعمرة تطواع ،ملا ثبت يف الصحيحني عن

أيب هريرة -ريض الل عنه -قال :قال رسول الل ﷺ« :العمرة إىل العمرة
ٌ
جزاء إال اجلنة».
كفارة ملا بينهما ،واحلج املربور ليس هل
قال الشيخ -رمحه الل :-ولإلسالم راكئز أخرى ،وإن لم تكن يف األراكن
ً
لكنها تُعني ىلع وجوده ًّ
حيا ُمطبقا يف واقع املسلمني ،منها األمر باملعروف
وانليه عن املنكر ،ولقد وصف الل  هذه األمة بأنها خري أمة أخرجت
للناس ،ألنها تأمر باملعروف وتنىه عن املنكر ،قال تعاىل:

   

          

[آل عمران ،]110 :قال بعض السلف :من أراد أن يكون من خري هذه
األمة فليؤد رشطها :األمر باملعروف وانليه عن املنكر .وجانب آخر مهم يف
اإلسالم ُيب أن يهتم به املسلمون ،وهو اجلهاد يف سبيل الل ،ملا يرتتب

عليه من عز املسلمني ،وإعالء لكمة الل ،ومحاية أوطان املسلمني من

عدوان الاكفرين ،وهلذا ثبت يف الصحيحني عن ابن عمر -ريض الل عنهم-
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قال :قال رسول الل ﷺ« :أمرت أن أقاتل انلاس حىت يشهدوا :أن ال هلإ إال
ً
اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزاكة ،فإذا فعلوا ذلك
عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبق اإلسالم ،وحسابهم ىلع اهلل» ،ويف

املسند وجامع الرتمذي بإسناد صحيح عن معاذ -ريض الل عنه -أن انليب

ﷺ قال« :رأس األمر اإلسالم ،وعموده الصالة ،وذروة سنامه اجلهاد يف

سبيل اهلل» وقال أبو بكر الصديق -ريض الل عنه -يف خطبة خطبها بعدما

بايعه املسلمون «ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل اهلل إال رضبهم اهلل باذلل» .فيف
اجلهاد إحقاق للحق ،وإزهاق للباطل ،وإقامة لرشع الل ،ومحاية للمسلمني

وأوطانهم من ماكئد أعدائهم(.)10

انتىه املقصود بيانه من أراكن اإلسالم اخلمسة.

( )10رمج نني فبل ننا لق ننابز م ضقب ننا ومإلوض ننا وحماس ننل م ب ن ودح يف جمل هللا ننح ف نناوى ومق نناالت ()2
ةالمها الالح م ببد هللا اب م دنون لل ~.
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الدرس الثالث:

أركان اإليمان

أراكن اإليمان ،ويه ستة :أن تؤمن باهلل ومالئكته ،وكتبه ،ورسله،

وبايلوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خريه ورشه من اهلل تعاىل.
قبل اتلحدث عن أراكن اإليمان نقدم ما ييل:
 1ـ الفرق بني اإلسالم واإليمان:

ً
يف اإلسالم واإليمان ُيتمع ادلين لكه ،فإذا ذكرا مجيعا فَّس اإلسالم

باألمور الظاهرة من األعمال ،وفَّس اإليمان باألمور ابلاطنة من االعتقاد،

كما يف قوهل تعاىل            :

[احلجرات ،]14 :وكما يف حديث جربيل -عليه السالم -عن عمر بن

اخلطاب -ريض الل عنه -قال :بينما حنن عند رسول الل ﷺ ذات يوم إذ

طلع علينا رجل شديد بياض اثلياب ،شديد سواد الشعر ،ال يرى عليه أثر

السفر ،وال يعرفه منا أحد ،حىت جلس إىل انليب ﷺ ،فأسند ركبتيه إىل

ركبتيه ،ووضع كفيه ىلع فخذيه .وقال :يا حممد! أخربين عن اإلسالم ،قال
ً
رسول الل ﷺ« :اإلسالم أن تشهد أن ال هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل،
وتقيم الصالة ،وتؤيت الزاكة ،وتصوم رمضان ،وحتج ابليت إن استطعت إيله
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ً
سبيال» قال :صدقت .فعجبنا هل يسأهل ويصدقه .قال :فأخربين عن اإليمان
قال« :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر وتؤمن بالقدر

خريه ورشه» قال :صدقت .قال :فأخربين عن اإلحسان ،قال« :أن تعبد اهلل
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال :فأخربين عن الساعة :قال« :ما

املسؤول عنها بأعلم من السائل» قال :فأخربين عن أمارتها قال« :أن تدل

األمة ربتها ،وأن ترى احلفاة العراة العالة :راعة الشاء ،يتطاولون يف ابلنيان»
قال :ثم انطلق فلبثت ًّ
مليا ثم قال يل« :يا عمر! أتدري من السائل؟» قلت:
الل ورسوهل أعلم ،قال« :فإن جربيل أتاكم يعلمكم دينكم» [صحيح

اإلمام مسلم].

وإذا افرتقا ،فَّس أحدهما بما يفَّس به اآلخر ،كما يف قوهل تعاىل:

[        آل عمران ،]19 :فجعل اإلسالم هو ادلين

برشائعه الظاهرة وابلاطنة ،وقد فَّس الرسول ﷺ اإليمان لوفد عبد القيس
بما فَّس به اإلسالم يف حديث جربيل -عليه السالم ،-كما أخرب ابن عباس

-ريض الل عنهم -أن انليب ﷺ أمرهم باإليمان بالل وحده ،ثم قال:

«أتدرون ما اإليمان باهلل وحده؟» قالوا :الل ورسوهل أعلم ،قال« :شهادة أن ال
ً
هلإ إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزاكة ،وصيام

رمضان »...احلديث .وكما يف حديث شعب اإليمان وقوهل« :أعالها قول ال
هلإ إال اهلل ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق» مع ما بينهما من أعمال
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ً
ظاهرة وباطنة .وينبيغ اتلنبه إىل أن األعمال الظاهرة ال تسىم إسالما إال

بوجود أصل اتلصديق واإليمان ،أما مع عدم وجود أصل اإليمان اذلي
ً
يصحح به أعماهل فيكون منافقا.
ٌ
وهما واجبان فال ينال أحد رضوان الل ـ تعاىل ـ وال ينجو من عقابه

إال باالنقياد الظاهر مع يقني القلب ،فال يصح اتلفريق بينهما.

وال يستكمل اإلنسان اإليمان واإلسالم الواجبني عليه إال بامتثال

األوامر واالبتعاد عن انلوايه ،كما يلزم من الكمال بلوغ الغاية ،الختالف

ادلرجات يف زيادة األعمال من انلوافل وزيادة اتلصديق .والل أعلم.
 2ـ تعريف اإليمان:

ومعىن اإليمان يف اللغة :اتلصديق املستلزم للقبول ،واإلذاعن.
ً
ورشاع :تصديق بالقلب ،وإقرار باللسان ،وعمل باألراكن يزيد بالطاعة

وينقص باملعصية.

دخول األعمال فـي مسىم اإليمان:
األعمال داخلة يف مسىم اإليمان ،دل ىلع ذلك الكتاب والسنة وإمجاع

السلف.

قال تعاىل:

       

[ابلقرة ،]143 :أي

صالتكم وأنتم متجهون بليت املقدس قبل أن تؤمروا باتلوجه إىل الكعبة.
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: فأفضلها قول: «اإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة:وقال ﷺ

» واحلياء شعبة من اإليمان، وأدناها إماطة األذى عن الطريق.ال هلإ إال اهلل

.][صحيح اإلمام مسلم

 إمجاع الصحابة واتلابعني ومن-رمحه الل- وحىك اإلمام الشافيع

.بعدهم ممن أدركهم ىلع ذلك

: ـ زيادة اإليمان ونقصانه3
 ويدل ىلع ذلك، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية،اإليمان يزيد وينقص

:أدلة كثرية منها

         

: ـ قول الل تعاىل1

           

.]31 : [املدثر  
          :تعاىل

 ـ قول الل2

          
            

.]4  ـ2 : [األنفال     
 أنه-ريض الل عنه-  ـ ما روى مسلم بسنده عن أيب سعيد اخلدري3
ً
 فإن، «من رأى منكم منكرا فليغريه بيده: سمعت رسول الل ﷺ يقول:قال
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لم يستطع فبلسانه ،فإن لم يستطع فبقلبه ،وذلك أضعف اإليمان».
فيف هذا احلديث بيان مراتب تغيري املنكر وكونها من اإليمان ،وأن أدىن

مرتبة من مراتب اتلغيري مرتبة تغيري املنكر بالقلب ،ويه أضعف اإليمان؛
ً
فما سبقها من املراتب أقوى إيمانا ،والل أعلم.
 4ـ وحديث الشعب اذلي سبق ،ففيه أن اإليمان شعب متعددة
ً
ومتفاوتة يف الفضل ،فمنها ما يزول اإليمان بزواهلا إمجااع اكلشهادتني،
ً
ومنها ما ال يزول بزواهلا إمجااع كرتك إماطة األذى عن الطريق .وحبسب

أنواع هذه الشعب وكرثة ما يتحىل به املؤمن منها وقوة تمثله بها يكون
زيادة إيمانه ،وبنقص ذلك يكون نقصه .وهذا وجه االستشهاد من

احلديث.

ـ وإذا ثبت زيادة اإليمان ونقصه فإن أهل اإليمان يتفاضلون ،فمنهم

اكمل اإليمان ،ومنهم من هو دون ذلك ،ومنهم من هو مؤمن بإيمانه فاسق

بكبريته (ناقص اإليمان ألجل معصيته).

أما من أخرج األعمال عن مسىم اإليمان فإنه يعتقد أن اإليمان ال

يزيد وال ينقص ،وأن انلاس متساوون يف إيمانهم ،فإيمان أفسق انلاس

كإيمان الصحابة -ريض الل عنهم ،-وهذا من أبطل ابلاطل ،ملخالفة

الكتاب والسنة والعقل الصحيح .وفيه ديلل ىلع بطالن إخراج األعمال عن
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مسىم اإليمان ،ألنه يرتتب ىلع ذلك هذه اللوازم ابلاطلة.
وأما اإليمان بالل تعاىل فإنه يعين :االعتقاد اجلازم بأن الل رب لك يشء

ومليكه ،وأنه اخلالق املدبر للكون لكه ،وأنه هو املستحق العبادة وحده ال
رشيك هل ،وأن لك معبود سواه باطل ،وعبادته باطلة ،وأنه سبحانه متصف

بصفات اجلمال ونعوت اجلالل ،مزنه عن لك عيب ونقص.
 4ـ أثر املعصية ىلع اإليمان:

ً
ً
املعصية :يه خالف الطاعة ،سواء اكن تراك ألمر ،أو ارتكابا نليه.
واإليمان كما سبق معرفة ذلك؛ بضع وسبعون شعبة ،أعالها قول ال هلإ

إال الل ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق .فليست شعبه ىلع حد سواء
ً
ً
عظما وقدرا ،وىلع هذا ختتلف املعصية اليت يه اخلروج عن الطاعة.
فقد تكون ناقضة لإليمان ،كما أخرب الل تعاىل عن فرعون بقوهل:

[     انلازاعت.]21 :

وقد تكون فيما دون ذلك ،فال حيصل بها خروج من اإليمان ،ولكنها

تقدح يف ذلك بانلقص والتشويه ،فمن أىت الكبائر :اكلزنا والَّسقة ورشب

اخلمر وحنو ذلك غري معتقد حلها ،ذهب ما يف قلبه من اخلشية واخلشوع

وانلور ،وإن بيق أصل اتلصديق يف قلبه ،فإن أناب إىل الل ـ تعاىل ـ وعمل
الصاحلات ورجع إىل قلبه نوره وخشيته ،وإن تمادى يف املعايص زاد الرين
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ً
ىلع قلبه إىل أن خيتم عليه ـ والعياذ بالل ـ ،فيصبح ال يعرف معروفا وال
ً
ينكر منكرا.
روى اإلمام أمحد -رمحه الل -وغريه عن أيب هريرة -ريض الل عنه -قال:

قال رسول الل ﷺ« :إن املؤمن إذا أذنب اكنت نكتة سوداء يف قلبه ،فإن تاب
ونزع واستغفر صقل قلبه ،وإن زاد زادت حىت يعلو قلبه ذاك الرين ،اذلي ذكر

اهلل -عز وجل -يف القرآن»             :

[املطففني.]14 :

 5ـ نواقض اإليمان واإلسالم:

يُقصد بنواقض اإليمان ما يذهبه بعد ادلخول فيه:

ومنها:
 1ـ إنكار الربوبية أو يشء من خصائصها ،أو داعء يشء منها أو

تصديق املديع ،ذللك يقول الل تعاىل:

      

- عز وجل              -

[   اجلاثية.]24 :

 2ـ االستناكف ،واالستكبار عن عبادة الل ـ تعاىل ـ قال الل تعاىل:
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.]173  ـ172 : [النساء     
ً
 أو يتخذ، بأن يرصف شيئا من العبادة لغري الل، ـ الرشك يف عبادة الل3
. ويتولك عليهم، ويسأهلم الشفاعة،وسائط وشفعاء يدعوهم من دون الل

         

:يقول الل تعاىل

            

.]18 : [يونس          
         

:ويقول الل تعاىل

              

.]14 : [الرعد      
، أو أثبته هل رسوهل ﷺ، ـ جحد يشء مما أثبته الل ـ تعاىل نلفسه ـ4
ً
،وكذلك من ُيعل ملخلوق شيئا من الصفات اخلاصة بالل كعلم الغيب
ً
.وأيضا إثبات يشء نفاه الل ـ تعاىل ـ عن نفسه أو نفاه عنه رسوهل ﷺ
ً
        :يقول الل ـ تعاىل ـ خماطبا رسوهل ﷺ

.]4  ـ1 : [اإلخالص            

           :ويقول الل تعاىل
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.]180 : [األعراف       
       

:ويقول الل تعاىل

.]65 : [مريم       
 

: يقول تعاىل، ـ تكذيب الرسول ﷺ يف يشء مما جاء به5

         

: [فاطر            

.]26  ـ25

 أو جحود ما أنزل الل من، ـ اعتقاد عدم كمال هدي الرسول ﷺ6

 أو اعتقاد أن حكم غريه أحسن منه أو أتم أو أشمل،احلكم الرشيع عليه

 أو اعتقاد مساواة حكم غري الل ـ تعاىل ـ حلكم الل،حلاجة البرش

 أو اعتقاد جواز احلكم بغري ما أنزل الل ـ تعاىل ـ وإن اعتقد أن،ورسوهل
        : يقول الل تعاىل،حكم الل أفضل

             

.]60 : [النساء          
        

:ويقول الل تعاىل
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: ويقول الل تعاىل.]65 :[النساء

.]44 : [املائدة  
 ألن هذا شك فيما، أو الشك يف كفرهم، ـ عدم تكفري املرشكني7

          : قال تعاىل.جاء به الرسول ﷺ

.]9 : [إبراهيم     

 أو باثلواب، أو بادلين، أو بالقرآن الكريم، ـ االستهزاء بالل تعاىل8

 سواء، أو االستهزاء بالرسول ﷺ أو بأحد من األنبياء،والعقاب أو حنو ذلك
ً
ًّ
      : يقول تعاىل،أكان ذلك مزحا أو جدا
         -وجل

عز-

.]66  ـ65 : [اتلوبة       

  : يقول الل تعاىل، ـ مظاهرة املرشكني ومعاونتهم ىلع املسلمني9

: [املائدة   

        

.]51

ـ اعتقاد أنه يسع أحد اخلروج عن هدي حممد ﷺ وال ُيب عليه10

            : يقول تعاىل،اتباعه

.]85 : [آل عمران   

ـ اإلعراض اليلك عن دين الل ـ تعاىل ـ أو عما ال يصح اإلسالم إال11
     

: يقول الل تعاىل، ال يتعلمه وال يعمل به،به
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[           السجدة.]22 :
ً
12ـ من أبغض شيئا مما جاء به الرسول ﷺ ،ولو عمل به ،قال الل تعاىل:






















[حممد.]9 :
13ـ فعل السحر ـ ومنه الرصف والعطف ـ أو الرىض به ،وادليلل قول

الل تعاىل-         :عز وجل    -

[ ابلقرة.]102 :

هذه من أبرز انلواقض ،وهناك نواقض كثرية ترجع يف مجلتها إىل بعض

ما ذكر من ذلك :جحود القرآن أو يشء منه ،أو الشك يف إعجازه ،أو امتهان
املصحف أو جزء منه ،أو حتليل يشء جممع ىلع حتريمه :اكلزنا ورشب

اخلمر ،أو الطعن يف ادلين أو سبه أو ترك الصالة .نعوذ بالل من الضالل.

والل أعلم.
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أركان اإليمان وشعبه
أراكن اإليمان:
األراكن :مجع ركن ،وركن اليشء جانبه األقوى.
وأراكن اإليمان ستة يه:
 1ـ اإليمان بالل تعاىل.

 2ـ اإليمان باملالئكة.

 3ـ اإليمان بالكتب.

 4ـ اإليمان بالرسل.

 5ـ اإليمان بايلوم اآلخر.

 6ـ اإليمان بالقدر خريه ورشه.

وادليلل ىلع هذا جواب الرسول ﷺ حني سأهل جربيل -عليه السالم-

عن اإليمان ،قال« :أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر،

وتؤمن بالقدر خريه ورشه» [صحيح اإلمام مسلم].
شعب اإليمان:

الشعب :مجع شعبة ،والشعبة اخلصلة واجلزء .وشعب اإليمان خصاهل

املتعددة ،ويه كثرية ،فقد جاء يف احلديث أنها بضع وسبعون شعبة.

وعن أيب هريرة -ريض الل عنه -قال :قال رسول الل ﷺ« :اإليمان بضع

وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة ،فأفضلها قول :ال هلإ إال اهلل .وأدناها
146

إماطة األذى عن الطريق» [صحيح اإلمام مسلم].

وقد ّ
بني الرسول ﷺ أن أفضل هذه اخلصال اتلوحيد املتعني ىلع لك

أحد ،واذلي ال يصح يشء من الشعب إال بعد صحته ،وأدناها إزالة ما

يتوقع رضره باملسلمني ،من إماطة األذى عن طريقهم ،وبني هذين الطرفني

أعداد من الشعب :كحب الرسول ﷺ ،وحب املرء ألخيه كما حيب نلفسه،

واجلهاد وغري ذلك كثري ،ولم يرد اتلرصيح خبصال اإليمان لكها ..فاجتهد
العلماء يف عدها ،كما فعل ابليهيق يف اجلامع لشعب اإليمان وغريه.

وشعب اإليمان املتعددة بعضها داعئم وأصول ،يزول اإليمان بزواهلا،

مثل إنكار اإليمان بايلوم اآلخر ،قال الل تعاىل:

     

                

[اتلغابن.]7 :
وبعضها فروع قد ال يزول اإليمان بزواهلا ،وإن اكن يوجب تركها نقصا
ً
يف اإليمان أو فسقا ،مثل :عدم إكرام اجلار ،عن أيب هريرة -ريض الل عنه-
ً
أن رسول الل ﷺ قال« :من اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليقل خريا أو
يلصمت ،ومن اكن يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم جاره ،ومن اكن يؤمن

باهلل وايلوم اآلخر فليكرم ضيفه» [رواه ابلخاري] .وقد ُيتمع يف اإلنسان

شعب إيمان ،وشعب نفاق ،فيستحق بشعب انلفاق العذاب وال خيدل يف انلار

ملا يف قلبه من اإليمان .والل أعلم.
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ً

اإليمان باهلل تعاىل
اإليمان باهلل هو :االعتقاد اجلازم بأن الل رب لك يشء ومليكه ،وأنه

اخلالق املدبر للكون لكه ،وأنه هو اذلي يستحق العبادة وحده ال رشيك هل،

وأن لك معبود سواه باطل ،وعبادته باطلة ،وأنه سبحانه متصف بصفات
الكمال ونعوت اجلاللُ ،م ّ
زنه عن لك نقص وعيب .ويشمل اإليمان بالل

تعاىل:

 1ـ توحيد الربوبية:
هو إفراد الل -عز وجل -باخللق وامللك واتلدبري.
فإفراده باخللق :أن يعتقد اإلنسان أنه ال خالق إال الل ،قال تعاىل  :

[     األعراف.]54 :
وقال تعاىل:

           

[فاطر.]3 :

وقال تعاىل[         :املؤمنون.]88 :
وأما إفراد الل باتلدبري فهو أن يعتقد اإلنسان أنه ال مدبر إال الل

وحده ،كما قال تعاىل          :
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[          يونس.]31 :
وهذا القسم من اتلوحيد لم يعارض فيه املرشكون اذلين بعث فيهم

الرسول ﷺ ،بل اكنوا مقرين به ،قال تعاىل:

    

[        الزخرف.]9 :
ولم ينكره أحد معلوم من بين آدم إال ما اكن من فرعون فإنه أنكره

ماكبرة ،قال تعاىل حاكية عنه:

      

.]24

[انلازاعت:

وأنكر توحيد الربوبية ىلع سبيل الترشيك املجوس حيث قالوا إن
ً
للعالم خالقني هما الظلمة وانلور ،وإن جعلوا انلور خريا من الظلمة.
 2ـ توحيد األلوهية:
يقال هل توحيد العبادة؛ فباعتبار إضافته إىل الل يسىم توحيد األلوهية،

وباعتبار إضافته إىل اخللق يسىم توحيد العبادة ،وهو :إفراد الل -عز وجل-

بالعبادة .فاملستحق للعبادة هو الل تعاىل ،ولك معبود سواه فعبادته باطلة.

قال تعاىل[              :لقمان:

.]30

وقال تعاىل           :

[ اإلرساء.]22 :
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وهذا القسم كفر به وجحده اعمة اخللق ،ومن أجل ذلك أرسل الل

الرسل ،وأنزل الكتب ،قال تعاىل:

        

[         األنبياء.]25 :
 3ـ توحيد األسماء والصفات:
هو اإليمان بالل وصفاته كما جاءت يف القرآن العظيم ،وسنة انليب ﷺ

ىلع ما يليق بالل سبحانه؛ وذلك بإثبات ما أثبته الل تعاىل نلفسه أو أثبته هل

رسوهل ﷺ ،ونيف ما نفاه الل تعاىل عن نفسه أو نفاه عنه رسوهل ﷺ :من غري
حتريف وال تعطيل ،ومن غري تكييف وال تمثيل.
قال تعاىل:

         

.]11

[الشورى:

وهذا انلوع من أنواع اتلوحيد هو اذلي ضلت فيه بعض الطوائف،

وانقسموا فيه إىل فرق كثرية.

ومما يلحق باإليمان بالل -عز وجل -اإليمان بالغيب.
مفهومه وأثره فـي عقيدة املسلم:
ً
أوال :اإليمان بالغيب:
الغيب مصدر يستعمل يف لك اغئب عن احلاسة ،علم أو لم يعلم.

واإليمان بالغيب ،أي بما ال يقع حتت احلواس ،وال يدرك ببداهة العقول،
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إنما يعلم خبرب األنبياء عليهم الصالة والسالم.
واإليمان بالغيب من صفات املؤمن ،كما قال تعاىل:

   

            

[      ابلقرة 2 :ـ .]3
وقيل يف معىن إيمانهم رأيان:

ً
(أ) إنهم يؤمنون بما اكن اغئبا عن احلاسة ،مما جاء اخلرب به عن الل

تعاىل وعن رسله ـ عليهم الصالة والسالم ـ.

(ب) إنهم يؤمنون بالل ـ تعاىل ـ حال غيبته عنهم ،كما يؤمنون به

حال احلضور خبالف املنافقني .وال منافاة بني املعنيني ،فالبد من األمرين

يف املؤمن.
ً
ثانيا« :أثر اإليمان بالغيب فـي عقيدة املسلم»:
ٌ ًّ
لإليمان بالغيب آثار كبرية جدا تنعكس ىلع سلوك اإلنسان ،وسريته يف
احلياة ،فيه دافع قوي ألعمال اخلري وماكفحة الرش ،منها:

(أ) اإلخالك يف العمل :فإن املؤمن بالل وثوابه وعقابه سيمتثل أوامر
ً
الل ،وحيذر من نواهيه رغبة يف اثلواب ،وخوفا من العقاب يف اآلخرة ،ال
ً
طمعا يف اجلزاء والشكر ادلنيوي من انلاس ،كما أخرب الل ـ تعاىل ـ عن
عباده املطعمني الطعام مع حبهم هل بقوهل عنهم:
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[   اإلنسان 8 :ـ .]9
(ب) القوة يف احلق :ما وعد به أهل اإليمان ُيعل املرء يسري يف امتثال

أوامر الل تعاىل ،وبيان احلق وادلعوة إيله وبيان ابلاطل واتلحذير منه
وحماربته ،وإن عدم املعني فهو قوي بالل تعاىل ،تهون عليه احلياة ادلنيا

وعذابها جبانب احلياة اآلخرة .وقد أخرب الل تعاىل عن خليله إبراهيم -عليه

السالم -قوهل لقومه:

        

[          األنبياء 57 :ـ
.]58

(ج) احتقار املظاهر ادلنيوية :وهذا يكون نتيجة عمران القلب

باإليمان بزوال ادلنيا ومذلاتها ،وأن احلياة اآلخرة يه حياة ابلقاء والسعادة،

وليس

من

العقل

إيثار

الفاين

ىلع

ابلايق،

يقول

تعاىل:

               

[    العنكبوت.]64 :
وأخرب  عن امرأة فرعون اليت استهانت بما يه فيه من متاع احلياة

ادلنيا ،وطلبت انلجاة من فرعون وعمله ابتغاء ادلار اآلخرة ملا استنار قلبها

بنور

اإليمان

بالل

ـ

تعاىل

ـ

وادلار

اآلخرة

بقوهل:

- عز وجل          -
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-عز وجل-    -عز وجل-     

.]11 : [اتلحريم    

 إن السيع تلحقيق رغبات انلفوس بغري:(د) ذهاب الغل واألحقاد

 واإليمان بالغيب من،طرقها الصحيحة يورث الغل واألحقاد بني انلاس
ً
ً
وعد الل ـ تعاىل ـ ووعيده ُيعل املرء حماسبا نلفسه يف مجيع ترصفاته طمعا
ً
 واإليمان الصادق بتحقق اثلواب ُيعل انلفس،يف اثلواب وخوفا من العقاب
ً
 األمر اذلي، طمعا يف اثلواب ابلايق،املؤمنة مندفعة إىل اإلحسان واإليثار
 كما أخرب الل ـ، وتسود املحبة بني األفراد واجلمااعت،تصفو معه انلفوس
       :عن اذلين امتثلوا ذلك بقوهل

تعاىل ـ

           
            
         
           

.]10  ـ9 : [احلرش    
 وإذا، وال تتخلف إال بضعف اإليمان،تلك بعض آثار اإليمان بالغيب
ً
 فيعم، ويقهر قويه ضعيفه،ختلفت أصبح املجتمع حيوانا يأكل حيه ميته
 أاعذنا الل من، وتتخلف الفضيلة وتسود الرذيلة،اخلوف وينترش ابلالء

.ذلك
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الركن الثاني

اإليمان باملالئكة
تعريفهم:
لغة :املالئكة مجع ملك ،بفتح الالم ،قيل :إنه مشتق من األلوكة ،ويه

الرسالة ،وقيل :من الك إذا أرسل ،وقيل غري ذلك.
ً
واصطالحا :اعلم غييب خملوقون من نور اعبدون لل تعاىل.

وليس للمالئكة من خصائص الربوبية واأللوهية يشء ،وقد منحهم

الل تعاىل االنقياد اتلام ألمره والقوة ىلع تنفيذه .قال تعاىل:

   

           

[       األنبياء 19 :ـ  ]20ولقوهل عنهم:



           

[األنبياء 26 :ـ .]27
اعتقاد مرشيك العرب فيهم قبل اإلسالم:
وقد اكن أهل اجلاهلية يزعمون أنهم بنات الل ـ تعاىل عما يقولون ـ
ّ
وقد رد الل ـ تعاىل ـ عليهم هذا ،وبني عدم علمهم بذلك بقوهل   :
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.]152  ـ150 : [الصافات    
:اإليمان بهم
 ومعىن ذلك،اإليمان باملالئكة هو الركن اثلاين من أراكن اإليمان

 ال،اتلصديق اجلازم بأن لل ـ تعاىل ـ مالئكة موجدين خملوقني من نور

.يعصون الل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
:أدلة وجوب اإليمان بهم

          :قول الل تعاىل

)(أ

.]285 : [ابلقرة      

         :تعاىل

(ب) قول الل

: [ابلقرة          
.]177

  

: وكفر من جحدها بقوهل، اإليمان بهذه األمور وأجب

           

.]136 :[النساء

ً
 «أن تؤمن:(ج) قول الرسول ﷺ جوابا جلربيل حينما سأهل عن اإليمان

» وتؤمن بالقدر خريه ورشه، وايلوم اآلخر،باهلل ومالئكته وكتبه ورسله

.][صحيح اإلمام مسلم
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فجعل ﷺ اإليمان :هو اإليمان جبملة ما ذكر ،واإليمان باملالئكة

بعض ذلك .فوجودهم ثابت بادليلل القطيع ،وإنكارهم كفر بإمجاع

املسلمني ،ألن عدم اإليمان بهم تكذيب لرصيح القرآن والسنة.
ما يتضمنه اإليمان باملالئكة من أمور.
اإليمان باملالئكة يتضمن أربعة أمور:
 1ـ اإليمان بوجودهم.

 2ـ اإليمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجربيل ومن لم نعلم اسمه
ً
نؤمن بهم إمجاال.
 3ـ اإليمان بما علمنا من صفاتهم ،كصفة جربيل ،فقد أخرب انليب ﷺ

أنه رآه ىلع صفته اليت خلق عليها ،وهل ستمائة جناح قد سد األفق ،وقد

يتحول امللك إىل هيئة رجل ،كما حصل جلربيل يف حديث السؤال عن

اإليمان واإلسالم السابق.

 4ـ اإليمان بما علمنا من أعماهلم اليت يقومون بها من أمر الل:
ً
ً
كتسبيحه واتلعبد هل يلال ونهارا ،فإن املالئكة جمبولون ىلع طاعة الل،
ليس دليهم القدرة ىلع العصيان

  

       

[اتلحريم ،]6 :فرتكهم للمعصية وفعلهم للطاعة جبلة ،ال

يكلفهم أدىن جماهدة ،ألنه ال شهوة هلم.
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وقد يكون بلعض املالئكة أعمال خاصة مثل :جربيل األمني ىلع

ويح الل ـ تعاىل ـ ،يرسله الل به إىل األنبياء والرسل ،قال تعاىل:

[             الشعراء:

 193ـ .]194

ومنهم :مياكئيل املولك بالقطر أي باملطر وانلبات.
عن أيب هريرة -ريض الل عنه -عن انليب ﷺ قال« :بينا رجل بفالة من
ً
األرض ،فسمع صوتا يف سحابة :اسق حديقة فالن ،فتنىح ذلك السحاب،

فأفرغ ماءه يف حرة ،فإذا رشجة من تلك الرشاج قد استوعبت ذلك املاء لكه

فتتبع املاء ،فإذا رجل قائم يف حديقته ُيول املاء بمسحاته .فقال هل :يا عبد

اهلل! ما اسمك؟ قال :فالن .لالسم اذلي سمع يف السحابة .فقال هل :يا عبد اهلل!
ً
لم تسألين عن اسيم؟ فقال :إين سمعت صوتا يف السحاب اذلي هذا ماؤه يقول:
اسق حديقة فالن .السمك ،فما تصنع فيها؟ قال :أما إذ قلت هذا ،فإين أنظر
ً
إىل ما خيرج منها فأتصدق بثلثه ،وآكل أنا وعيايل ثلثا ،وأرد فيها ثلثه»

[صحيح اإلمام مسلم] .وهذا يعين ترصيف املطر من قبل املالئكة ىلع مراد

الل تعاىل.

ومنهم :املتولك بالصور ،وهو إرسافيل عليه الصالة والسالم ،وهو اذلي

ينفخ فيه بأمر الل تعاىل نفختني ،نفخة يفزع انلاس عند سماعها ثم

يصعقون ،وانلفخة اثلانية نفخة ابلعث ،كما قال تعاىل:
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.]68 : [الزمر    
: قال تعاىل، املولك بقبض األرواح وهو ملك املوت وأعوانه:ومنهم
             

.]11 :[السجدة
        : خزنة اجلنة قال تعاىل:ومنهم
           

.]73 : [الزمر

  

 ومقدمهم، خزنة جهنم ـ وهم الزبانية ـ وعددهم تسعة عرش:ومنهم
           

: قال تعاىل،& مالك

: [املدثر             
        

: وقال تعاىل،]31  ـ27

.]77 : [الزخرف  
 وهم (املعقبات) كما، املولكون حبفظ العبد يف مجيع أحواهل:ومنهم
             

:قال تعاىل

.]11 :[الرعد
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:وقــال تعـــاىل

[األنعام.]61 :
ومنهم :املالئكة املولكون باألجنة يف األرحام إذا تم لإلنسان أربعة
ً
أشهر يف بطن أمه ،بعث الل إيله ملاك ،وأمره بكتب رزقه وأجله وعمله

وشيق أو سعيد .كما ثبت يف حديث ابن مسعود يف صحيح مسلم.

ومنهم :املولكون بسؤال امليت إذا وضع يف قربه عن ربه ،ودينه ،ونبيه.

كما ثبت يف السنة.

عالقتهم بالبرش:
ّ
ولك الل  املالئكة بأصناف املخلوقات ،ومنها اإلنسان ،فلهم

عالقة وثيقة به من حني كونه نطفة ،ذكر هذه العالقة اإلمام ابن القيم يف

كتابه (إاغثة اللهفان) ،فقال« :فإنهم مولكون بتخليقه ـ أي اإلنسان ـ ونقله

من طور إىل طور ،وتصويره ،وحفظه يف أطباق الظلمات اثلالث ،وكتابة

رزقه وعمله ،وأجله وشقاوته وسعادته ،ومالزمته يف مجيع أحواهل ،وإحصاء
أقواهل وأفعاهل ،وحفظه يف حياته ،وقبض روحه عند وفاته ،وعرضها ىلع
خالقه وفاطره ،وهم املولكون بعذابه ونعيمه يف الربزخ وبعد ابلعث ،وهم

املولكون بعمل آالت انلعيم والعذاب.

وللمالئكة عالقة باملؤمنني ،فهم املثبتون للعبد املؤمن بإذن اهلل،

واملعلمون هل ما ينفعه ،واملقاتلون اذلابون عنه ،وهم أويلاؤه يف ادلنيا
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واآلخرة ،وهم اذلين يعدونه باخلري ،ويدعونه إيله ،وينهونه عن الرش

وُيذرونه منه ،فهم أويلاؤه وأنصاره ،وحفظته ومعلموه ،وناصحوه،
وادلاعون هل ،واملستغفرون هل ،وهم اذلين يصلون عليه ما دام يف طاعة ربه،

ويصلون عليه ما دام يعلم انلاس اخلري ،ويبرشونه بكرامة اهلل ـ تعاىل ـ

يف منامه ،وعند موته ،ويوم بعثه ،وهم اذلين يزهدونه يف ادلنيا ،ويرغبونه

يف اآلخرة ،وهم اذلين يذكرونه إذا نيس ،وينشطونه إذا كسل ،ويثبتونه إذا

جزع ،وهم اذلين يسعون يف مصالح دنياه وآخرته.

يف حني أنهم ال ُيبون الكفرة الظاملني املجرمني ،بل يعادونهم

وُياربونهم ،ويزلزلون قلوبهم ،ويزنلون بهم العذاب بأمر اهلل ،ويلعنونهم،

فهم رسل اهلل يف خلقه وأمره وسفراؤه بينه وبني عباده ،تتزنل باألمر
من عنده يف أقطار العالم ،وتصعد إيله باألمر» ،وأدلة لك ما ذكر من
القرآن والسنة يطول املقام بذكرها ويه معروفة مشتهرة ،وقد سبق

ذكر بعضها.

ثمرات اإليمان باملالئكة:
اإليمان باملالئكة يثمر ثمرات جليلة منها:
 1ـ العلم بعظمة الل تعاىل وقوة سلطانه ،فإن عظمة املخلوق من عظمة

اخلالق.
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 2ـ شكر الل تعاىل ىلع عنايته ببين آدم ،حيث ولك من هؤالء املالئكة

من يقوم حبفظهم وكتابة أعماهلم وغري ذلك من مصاحلهم.

 3ـ حمبة املالئكة ىلع ما قاموا به من عبادة الل تعاىل.
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الركن الثالث

اإليمان بالكتب
الكتب :مجع كتاب ،بمعىن مكتوب.
واملراد بها هنا :الكتب اليت أنزهلا الل تعاىل ىلع رسله :رمحة للخلق،

وهداية هلم ،يلصلوا بها إىل سعادتهم يف ادلنيا واآلخرة.

واإليمان بكتب الل ـ تعاىل ـ ركن من أراكن اإليمان.
ً
ومعناه :اتلصديق اجلازم بأن لل ـ تعاىل ـ كتبا أنزهلا ىلع رسله إىل

عباده باحلق املبني ،وأنها الكم الل -عز وجل -تكلم بها حقيقة ،كما شاء
ىلع الوجه اذلي أراد.

األدلة ىلع وجوب اإليمان بالكتب:
(أ)

قول الل تعاىل           :

         
-        عز وجل    -

[ابلقرة.]136 :

فإن الل ـ تعاىل ـ أمر املؤمنني أن يؤمنوا به وبما أنزل عليهم بواسطة
163

نبيهم حممد ﷺ وهو القرآن الكريم ،ويؤمنوا بما أنزل ىلع انلبيني من ربهم
ً
ً
من غري تفريق بني أحد منهم انقيادا لل ـ تعاىل ـ وتصديقا خلربه.
(ب)

قول الل تعاىل          :

             

[         ابلقرة.]285 :
اشتملت اآلية الكريمة ىلع بيان صفة إيمان الرسول ﷺ واملؤمنني

وبيان ما أمروا به من اإليمان بالل تعاىل وباملالئكة وبالكتب وبالرسل من
ً
غري تفريق؛ فالكفر بابلعض كفر بهم مجيعا.
(ج) قول الل تعاىل:

       

            
          

[النساء.]136 :

فأمر الل 

باإليمان به وبرسوهل وبالكتاب املزنل ىلع الرسول ﷺ،

وهو القرآن ،وبالكتب املزنلة من قبل القرآن .وقرن  الكفر باملالئكة

وبالكتب وبالرسل وبايلوم اآلخر بالكفر به تعاىل.
(د)

قول الرسول ﷺ يف حديث جربيل حني سأهل عن اإليمان:

«أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه
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.»ورشه
.فجعل الرسول ﷺ اإليمان بكتب الل تعاىل أحد أراكن اإليمان
:ما يتضمنه اإليمان بالكتب
:اإليمان بالكتب يتضمن أربعة أمور

ًّ
. ـ اإليمان بأن نزوهلا من عند الل حقا1
 

: اكلقرآن قال تعاىل: ـ اإليمان بما علمنا اسمه منها باسمه2

          

: قال تعاىل،-عليه السالم-  واتلوراة اليت أنزلت ىلع موىس،]89 :[انلحل
 واإلجنيل اذلي أنزل ىلع.]44 : [املائدة        
      

: قال تعاىل،-عليه السالم- عيىس

    -عز وجل-        
 

: قال تعاىل، والزبور اذلي أوتيه داود عيه السالم.]46 :[املائدة

 كما قال،^  وصحف إبراهيم وموىس.]163 :[النساء

   

: [األىلع            :تعاىل

.]19  ـ18
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 3ـ العمل بأحاكم ما لم ينسخ منها( )11والرىض والتسليم به ،سواء فهمنا

حكمته أم لم نفهمها ،ومجيع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال

تعاىل:

          

ً

[    املائدة ،]48 :أي حاكما عليه ،وىلع هذا فال ُيوز العمل
بأي حكم من أحاكم الكتب السابقة إال ما أقر به القرآن ،وال ُيوز
اتلحاكم إىل أي يشء بأي حال من األحوال لقوهل تعاىل:

   

[      النساء.]59 :

وقال رسول الل ﷺ« :واذلي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه

األمة يهودي وال نرصاين ثم يموت ولم يؤمن باذلي أرسلت به إال اكن من

أصحاب انلار» [صحيح مسلم] .وهذا احلديث رصيح يف بيان أن ما جاء به
ً
حممد ﷺ من ادلين ناسخ ملا سبقه وهلذا جاء مشتمال ىلع لك ما يلزمهم يف
احلياة ادلنيا إىل قيام الساعة ويأخذ بأيديهم إىل السعادة يف اآلخرة إن هم

( )11ق ننه :م دلننك ملكنناز مننا ن و انند م هننا م ن مد لننه م دلننك ملكنناز م ق ن ننن م ا ن ح،
وأمننا م ك ننس م اننالقح فملننا ودلننك م هننا مننا ننل هللا بننه م قن وم ان ح صننضح ن  ،وأ ننه مننل
هللا نناب  ،ووك ن ش ن لب ن وي ضننلب يف م ك ننام وم ان ح ،وأمننا مننا لننني أوننابي أشننك م ك ننام
م ب ن ز ف ا ن ا ب ننا ني ل ننه وال مك ا ننني ض ن فب ننه ،و ن ال ال ننه ض و ن  ،وإل ننا إ م
لابث ا أشك م ك ام حبابو و مفا ما هللا ابان م ا له فقط ،و قن ل :ةننك مننل هللا نناب رل ننا .ومننا ن
اهله ق ا :م ا مبا أ نل إ ب ا وما أ نل إ بكم .
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 وقد تكفل الل تعاىل حبفظه تلقوم احلجة،تبعوا تعايلمه وساروا ىلع نهجه
         

:به ىلع انلاس قال تعاىل

               

.]42  ـ41 : [فصلت 
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القرآن الكريم
(أ) تعريفه :القرآن يف اللغة مصدر اكلقراءة ،تقول :قرأت الكتاب قراءة
ً
وقرآنا ،ومن ذلك قوهل تعاىل[        :القيامة]17 :
ً
أي :قراءته ،ثم نقل هذا املصدر ،وجعل اسما للكتاب املزنل ىلع حممد ﷺ،
ً
ً
ً
فأصبح علما عليه دون غريه ،وسيم قرآنا لكونه جامعا ثلمرة كتب الل
لكها ،كما قال الل تعاىل:

       

[     انلحل.]89 :
ويف االصطالح :هو الكم الل تعاىل املعجز املزنل ىلع رسوهل حممد ﷺ
ً
وحيا ،املتعبد بتالوته.
وهذا القرآن هو املحفوظ يف الصدور ،املقروء باأللسن ،املكتوب يف
ً
ً
املصاحف ،املسموع باآلذان ،املنقول إيلنا نقال متواترا بال شبهة.
(ب) القرآن الكم اهلل تعاىل:
القرآن الكم الل تعاىل بلفظه ومعناه ،مزنل غري خملوق سمعه منه

جربيل -عليه السالم ،-وبلغه إىل حممد ﷺ ،وحممد ﷺ بلغه ألصحابه،

وهو اذلي نتلو بألسنتنا ،ونكتب يف مصاحفنا ،وحنفظ يف صدورنا ،ونسمع

بآذاننا ،لقوهل

تعاىل         :
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[   اتلوبة.]6 :
وملا روى ابلخاري ومسلم وغريهما عن عبد الل بن عمر -ريض الل

عنهم -أن رسول الل ﷺ« :نىه أن يسافر بالقرآن إىل أرض العدو» ،ولقوهل
ﷺ« :زينوا القرآن بأصواتكم» [حديث صحيح أخرجه اإلمام أمحد].

واإليمان بكل ما ذكرنا عن القرآن الكريم واجب ،كما ُيب اإليمان
ً
ً
بأنه آخر كتاب نزل من عند الل تعاىل ،جاء مصدقا ومؤيدا ملا جاء يف كتب
ً
الل تعاىل السابقة من احلق ،ومبينا ما أدخل عليها من اتلحريف ،كما وأنه
جاء برشيعة اعمة صاحلة للك زمان وماكن ،ناسخة ملا سبقها من الرشائع.
ً
واجبة ىلع من بلغته إىل قيام الساعة ،ال يقبل الل تعاىل من أحد دينا سواها

بعد نزوهلا ،كما أخرب بذلك.
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الركن الرابع

اإليمان بالرسل
معىن اإليمان بهم هو اتلصديق اجلازم بأن الل تعاىل بعث يف لك أمة
ً
. يدعوهم إىل عبادته وحده ال رشيك هل والكفر بما يعبد من دونه،رسوال
ر
 وأنهم بلغوا مجيع ما أرسلهم،وأن مجيعهم صادقون كرام بررة هداة مهتدون
     

: قال الل تعاىل، لم يكتموا ولم يغريوا،الل به

           
             

.]36  ـ35 : [انلحل       
   

: كما قال الل تعاىل،وأن بعضهم أفضل من بعض

               

.]253 : [ابلقرة      
 (نوح وإبراهيم وموىس وعيىس وحممد: وهم،وأفضلهم أولو العزم

. وأفضل أويل العزم حممد ﷺ،)عليهم الصالة والسالم
ً
 فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم،واإليمان بهم مجيعا واجب
    

: قال تعاىل،وبمن أرسلهم وهو الل تبارك وتعاىل
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.]152  ـ150 :[النساء
،وكما ُيب اإليمان بهم ىلع وجه العموم من علمنا منهم ومن لم نعلم

 منهم مع كذلك ُيب اإليمان ىلع وجه اخلصوص بكل من سىم الل
ً
      : كما قال،االعتقاد بأن لل تعاىل رسال سواهم

.]78 : [اغفر          

 فهم،وليس من اإليمان بهم رفعهم فوق مزنتلهم اليت جعلها الل تعاىل هلم

 وال، طبائعهم طبائع البرش،عباد من البرش اختارهم الل وأعدهم حلمل رساتله
ً
 فال يعلمون من الغيب إال ما أطلعهم،يملكون شيئا من خصائص األلوهية
ً
ً
      : قال تعاىل آمرا حممدا ﷺ إبالغ أمته،الل عليه
     

: وقال.]6 : وفصلت،110 : [الكهف  

                  

.]50 :[األنعام
: والرسول،تعريف انليب
171

تعريف انليب لغة :مشتق من انلبأ وهو اخلرب.
ّ
ُ
وسيم انليب ًّ
وخمَ ّ ٌ
نبيا ألنه ُخمْ ٌ
رب أي
رب عن الل ،أي مبلغ عن أمره ووحيه،
ِ
أن الل أخربه .واإلرسال يف اللغة هو اتلوجيه.
وىلع هذا فالرسل إنما سموا بذلك ألنهم وجهوا من قبل الل تعاىل ،قال

تعاىل[        :املؤمنون.]44 :

الفرق بني انليب والرسول:
ُ
الرسول :رجل أويح إيله برشع جديد ،وأرسل إىل قوم خمالفني ،يلبلغهم

رسالة الل :كأويل العزم.
ُ
وانليب :رجل أويح إيله يلعمل برشع من قبله وحيكم به .اكألنبياء من
بين إرسائيل من بعد موىس ،قال تعاىل:

       

[      املائدة.]44 :
انلبوة منحة إهلية:
انلبوة تفضل واختيار من الل تعاىل قال تعاىل:
     

   

[احلج .]75 :فليست اغية توصل إيلها

الطرق فيبلغها البرش جبهدهم ،وال رتبة تنال بالكسب ،إنما يه مزنلة اعيلة
ّ
ورتبة خاصة خيتار هلا الل تعاىل بمحض فضله من يشاء من خلقه ،فيُعدهم

ويهيئهم تلحملها ،فيحفظهم من تأثري الشياطني ،ويصونهم عن الرشك
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ً
فضال منه ورمحة من غري جهد بذلوه ،بل يه منحة إهلية ونعمة ربانية ،كما
قال تعاىل:

           

[            مريم:
.]58

وقال ملوىس -عليه السالم:-

     

[  األعراف .]144 :وحىك الل تعاىل قول يعقوب البنه يوسف ^

بقوهل:

    

[يوسف ،]6 :فيف اآليات السابقة ادلاللة

الرصحية ىلع أن انلبوة ال تنال بالعظمة ،وال بالعمل ،فيه نعمة من الل تعاىل

ورمحة ،يصطيف هلا بعض خلقه بعلمه وحكمته ،فليست ملن يتحراها وال ملن

يتمناها.

صفات الرسل ومعجزاتهم:
ً
أوال :صفات الرسل عليهم الصالة والسالم :الرسل هم األسوة احلسنة يف
ًّ
صفاتهم وأخالقهم ،واحلديث عن صفاتهم طويل جدا لكن نذكر منها:
(أ) الصدق:
أخرب الل تبارك وتعاىل عن رسله أنهم صادقون بقوهل:

   

[     يس.]52 :

وال شك أن الصدق هو لب الرسالة وادلعوة ،وبه تستقيم األمور ،وتثمر
173

األعمال ،والكذب منقصة يتزنه عنها صفوة اخللق.
(ب) الصرب:
إن دعوة انلاس إىل طاعة الل وحتذيرهم من خمالفة أمره عمل صعب

ومسلك شاق ،ال يطيقه لك أحد ،لكن رسل الل ـ صلوات الل وسالمه

عليهم ـ وهم صفوة اخللق قد القوا يف سبيل دعوتهم صنوف املشاق وأنواع

األذى ،فلم ينث ذلك عزائمهم ،ولم يوقف إقدامهم .وقد قص الل  علينا
أخبار بعض أنبيائه ،وما القوه من األذى يف سبيل دعوتهم ،وما اكن منهم من

الصرب واتلحمل يف سبيل ظهور احلق وإعالء لكمة الل تعاىل ،وقد أمر الل تعاىل
ً
نبيه حممدا ﷺ بالصرب أسوة بأويل العزم من الرسل فقال     :
              

[             األحقاف.]35 :
ً
ثانيا :معجزات الرسل "&":
تعرف معجزات الرسل بأنها:
لك خارق للعادة يظهره الل تعاىل ىلع أيدي أنبيائه ورسله ىلع وجه

يعجز البرش عن اإلتيان بمثله .وقد جرى ىلع أيدي أنبياء الل ورسله ما
تقوم به احلجة ،ويلزم العقول باخلضوع واتلصديق بما جاء به الرسل ،سواء

بطلب أقوامهم أو بدون ذلك ،وتسىم يف القرآن آيات.
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ً
ًّ
اإليمان بمحمد ﷺ نبيا ورسوال:
يتضمن اإليمان به ﷺ ما ييل:
(أ) عموم بعثته ﷺ إىل انلاس اكفة ،قال تعاىل:

   

[     األعراف ،]158 :وقال ﷺ« :واكن انليب يبعث
إىل قومه خاصة ،وبعثت إىل لك أمحر وأسود» [صحيح اإلمام مسلم].
تعاىل

نلا

ادلين،

وأتم

علينا

انلعمة،

وقد أكمل الل
ً
وريض نلا اإلسالم دينا ،ىلع يد املبعوث رمحة للعاملني ،خاتم األنبياء

واملرسلني نبينا حممد ﷺ ،فهو رسول الل إىل مجيع اثلقلني :اإلنس واجلن،
ً
ً
ً
بإذنه
الل
إىل
وداعيا
ونذيرا
بشريا
ً
ً
ورساجا منريا.
ً
فيلزمهم مجيعا اإليمان برساتله ﷺ ،ومن لم يؤمن به استحق عقاب
الل تعاىل :كغريه من الاكفرين ،قال تعاىل      :

[        املائدة ،]3 :وقال تعاىل:

 

[        آل عمران.]85 :
(ب)

أنه خاتم األنبياء واملرسلني ،قال تعاىل       :

             

[األحزاب.]40 :
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الركن الخامس

اإليمان باليوم اآلخر
. هو الركن اخلامس من أراكن اإليمان:اإليمان بايلوم اآلخر
 يف كتابه-عز وجل- واملراد به االعتقاد اجلازم صدق لك ما أخرب به الل

 فتنة: ويشمل ذلك،العزيز أو أخرب به رسول الل ﷺ ما يكون بعد املوت

 وما بعد ذلك من ابلعث واحلرش وتطاير الصحف،القرب وعذابه ونعيمه

 وما أعد الل، واملزيان واحلوض والرصاط والشفاعة واجلنة وانلار،واحلساب

.تعاىل ألهلهما فيهما

:األدلة ىلع وجوب اإليمان بايلوم اآلخر
      

:(أ) قول الل تعاىل

          

.]62 : [ابلقرة        
         :(ب) قول الل تعاىل
          
          
       -وجل
177

عز-

            

.]177 : [ابلقرة    
        :قول الل تعاىل عن ابلعث

)(ج

.]16 :[املؤمنون

ً
 حني سأهل عن-عليه السالم- (د) قول الرسول ﷺ جوابا جلربيل

 وتؤمن، «أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر:اإليمان
.]بالقدر خريه ورشه» [صحيح مسلم
:عذاب القرب ونعيمه

ً

تواترت األخبار عن الرسول ﷺ يف ثبوت سؤال امللكني ونعيم القرب

 ونعيم القرب وعذابه حيصل ملن استحق. فاإليمان بذلك واجب،وعذابه

 أو احرتق حىت صار رمادا، أكلته السباع، قرب أو لم يقرب،انلعيم أو العذاب
ًّ
: واألدلة ىلع ذلك كثرية جدا منها.أو غرق يف ابلحر أو غري ذلك

         :قول الل تعاىل

)(أ

: [إبراهيم             

. فقد دلت اآلية ىلع السؤال يف القرب.]27

          :

 (ب) وقال

 فدلت اآلية ىلع ثبوت.]46 : [اغفر      
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عذاب القرب.
(ج) روى ابلخاري عن ابن عباس -ريض الل عنهم -قال :مر انليب

ﷺ ىلع قربين ،فقال« :إنهما يلعذبان وما يعذبان يف كبري» ،ثم قال« :بىل ،أما
أحدهما فاكن يسىع بانلميمة ،وأما اآلخر فاكن ال يسترت من بوهل ،قال :ثم
ً
ً
واحد منها ىلع قرب ،ثم قال :لعله
أخذ عودا رطبا فكرسه باثنتني ثم غرز لك
ٍ

خيفف عنهما ما لم ييبسا» [صحيح اإلمام ابلخاري].
القيامة وعالماتها:

قال تعاىل[           :األنعام.]59 :
وعلم الساعة من مفاتيح الغيب اليت استأثر الل بها ،كما قال تعاىل:

[       لقمان.]34 :

ًّ
وقد دل ىلع وقوعها أدلة كثرية جدا منها:
(أ) قول الل تعاىل-    :عز

[      اغفر.]59 :

وجل    -

(ب) قول الرسول ﷺ« :بعثت أنا والساعة كهاتني» ويقرن أصبعيه

السبابة والوسطى.
ابلعث:
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ابلعث هو إحياء املوىت حني ينفخ يف الصور انلفخة اثلانية ،فيقوم
ً
انلاس حفاة عراة غرال .قال تعاىل          :

[     األنبياء.]104 :

وابلعث حق ثابت ،دل عليه الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني.
فمن الكتاب قال تعاىل:
  

         

[ املؤمنون 15 :ـ .]16

ومن ُّ
الس رنة قول انليب ﷺ« :ثم يزنل اهلل من السماء ً
ماء ،فينبتون كما

ينبت ابلقل» .وقد أمجع املسلمون ىلع ثبوته.
احلرش:

وبعد قيام انلاس من قبورهم يساق اخللق إىل أرض املحرش ،قال تعاىل:

[             ق،]44 :وقال:
             

ً
[الكهف .]47 :وقال ﷺُ« :يرش انلاس يوم القيام حفاة عراة غرال»

[صحيح مسلم].
احلساب:

املراد بهذا أن الل  يظهر اإلنسان ىلع أعماهل يف احلياة ادلنيا ويقرره

بذلك .كما يقتص بلعض اخللق من بعض ،ويقيض بينهم ،وذلك ىلع الل
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يسري.
ًّ

واألدلة ىلع هذا يف القرآن والسنة كثرية جدا مثل :قوهل تعاىل  :
      

[األعراف .]6 :وقوهل:



[            الكهف.]48 :
والل



هو اذلي يتوىل حساب اخللق بنفسه؛ ملا روى ابلخاري

ومسلم عن عدي بن حاتم قال :قال رسول الل ﷺ« :ما منكم من أحد إال
سيلكمه اهلل ،ليس بينه وبينه ترمجان ،فينظر أيمن منه فال يرى إال ما قدم،
وينظر أشأم منه فال يرى إال ما قدم ،وينظر بني يديه فال يرى إال انلار

تلقاء وجهه ،فاتقوا انلار ولو بشق تمرة» [صحيح اإلمام ابلخاري].
احلوض:

احلوض :مورد عظيم ترده أمة حممد ﷺ يوم القيامة إال من خالف

هديه وبدل بعده .جاء يف الصحيحني وغريهما أن رسول الل ﷺ قال وهو
بني ظهراين أصحابه« :إين ىلع احلوض أنتظر من يرد َّ
يلع منكم ،فواهلل
َ ََْ َ
يلحقتطع َّن دوين رجال ،فألقولن :أي ريب ،مين ومن أميت ،فيقول :إنك ال
تدري ما عملوا بعدك ،مازالوا يرجعون ىلع أعقابهم» [صحيح ابلخاري] .يف
هذا احلديث إثبات احلوض ،وأن االبتداع وخمالفة األوامر موانع من وروده.
وقد تواترت األحاديث يف خرب احلوض.
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ً
عن عبد امللك بن عمري قال :سمعت جندبا -ريض الل عنه-

يقول:سمعت انليب ﷺ يقول« :أنا فرطكم ىلع احلوض» [صحيح ابلخاري].
املزيان:
املزيان :اآللة اليت تعرف بها مقادير األشياء.

واملراد باملزيان هنا :مزيان حقييق هل كفتان حسيتان ،يوضع لوزن أعمال
ً
العباد يوم القيامة .وفيه إظهار العدل الرباين ،فال تظلم نفس شيئا ،فيحرض
تبارك وتعاىل أعمال اإلنسان وإن اكن مثقال حبة من خردل ،إلظهار

مقاديرها ،يلكون اجلزاء حبسبها .وقد تكون موازين األعمال متعددة ،وقد
ً
يكون املزيان واحدا ،والل قادر ىلع لك يشء .واألدلة ىلع ثبوت املزيان

ووزن األعمال منها:

(أ) قول الل تعاىل:

       

              

[  األنبياء.]47 :
(ب) قال ﷺ« :لكمتان حبيبتان إىل الرمحن ،خفيفتان ىلع اللسان،

ثقيلتان يف املزيان :سبحان اهلل وحبمده ،سبحان اهلل العظيم» [صحيح

ابلخاري].

ويف األدلة السابقة ما يدل ىلع إثبات املوازين ،وإثبات وزن األعمال،
182

وترتب الفالح ىلع ثقلها ،واخلسارة ىلع خفتها.
الرصاط:
الرصاط :هو الطريق.

ً
واملراد هنا :اجلَّس املنصوب ىلع ظهر جهنم طريقا إىل اجلنة .واملرور ىلع

الرصاط اعم للمؤمنني ،ومن ادىع اإليمان (اكملنافقني) ،وال يمكن الوصول

إىل اجلنة إال بعد جتاوزه.

وقد دل عليه الكتاب والسنة ،قال الل تعاىل:

     

            

[   مريم 71 :ـ .]72
وعن أيب هريرة -ريض الل عنه -يف ـ حديث طويل ـ أن انليب ﷺ قال:

«ويرضب الرصاط بني ظهري جهنم ،فأكون أنا وأميت أول من جيزيها» [صحيح
اإلمام مسلم].

الشفاعة:
الشفع :ضم اليشء إىل مثله.
والشفاعة لغة :الوسيلة والطلب.
واملراد بها :اتلوسط للغري جبلب منفعة ودفع مرضة.
183

وأكرث ما يستعمل هذا املعىن يف انضمام من هو أىلع حرمة ومرتبة إىل

من هو أدىن .والشفاعة يوم القيامة عند الل  البد فيها من رشطني.
الرشط األول:

إذن الل تعاىل للشافع أن يشفع ،لقوهل تعاىل      :

[    ابلقرة.]255 :

رضا الل عن املشفوع هل ،وادليلل قوهل تعاىل:

    

[  األنبياء.]28 :
أنواع الشفاعة:
الشفاعة نواعن:

األوىل ـ خاصة بانليب ﷺ.
اثلانية ـ اعمة هل ولغريه.
فاألوىل ـ منها:
(أ) الشفاعة العظىم ،ويه خاصة بنبينا حممد ﷺ ،ويه املقام

املحمود اذلي وعده الل -عز وجل -بقوهل:
  

     

[اإلرساء ،]79 :وذلك حني يشتد ىلع انلاس املوقف،

ويلتمسون الشفاعة يف أن يفصل بينهم فيأتون آدم ،ثم إبراهيم ،ثم موىس،
184

ثم عيىس ابن مريم &

ولكهم يقول :نفيس نفيس .إىل أن ينتهوا إىل نبينا

حممد ﷺ فيقول« :أنا هلا» [انظر صحيح ابلخاري].

(ب) الشفاعة يف دخول أهل اجلنة ،وديللها عن أنس بن مالك -ريض

الل عنه -قال :قال رسول الل ﷺ« :أنا أول انلاس يشفع يف اجلنة ،وأنا أكرث
ً
األنبياء تبعا» [صحيح اإلمام مسلم].
(ج) شفاعة الرسول ﷺ يف ختفيف العذاب عن عمه أيب طالب .عن

أيب سعيد اخلدري -ريض الل عنه ،-أن رسول الل ﷺ ذكر عنده عمه

أبو طالب ..فقال« :لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة ،فيجعل يف ضحضاح
من نار ،يغيل منه دماغه» وال تنفعه الشفاعة يف اخلروج من انلار ،لكونه
مات غري موحد خبالف أهل اتلوحيد .والل أعلم.

اثلانية ـ الشفاعة العامة هل ﷺ ولغريه من األنبياء واملالئكة

والصاحلني ،ومنها:

(د) الشفاعة يف أهل الكبائر من املوحدين ممن أدخلوا انلار،
ً
فيخرجون منها .كما جاء ذلك رصحيا يف األحاديث الكثرية ،اليت بلغت حد
ً
اتلواتر ،ويه اعمة وتتكرر من الرسول ﷺ مرات ،ويشفع أيضا املالئكة

وانلبيون واملؤمنون.

وهذه الشفاعة أنكرها املعزتلة واخلوارج ،بناء ىلع مذهبهم ابلاطل :أن
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فاعل الكبرية خمدل يف انلار فال تنفعه الشفاعة.
(ه) الشفاعة يف رفع درجات أقوام من أهل اجلنة فوق ما تقتضيه

أحواهلم.

(و) الشفاعة يف أقوام أن يدخلوا اجلنة بغري حساب ،ومن أدلة هذا

انلوع قول الرسول ﷺ لعاكشة بن حمصن ملا طلب منه أن يدعو الل أن
ً
ُيعله من السبعني ألفا اذلين يدخلون اجلنة بال حساب« :امهلل اجعله

منهم».

اجلنة وانلار:
اجلنة :يه ادلار اليت أعدها الل يف اآلخرة للمتقني.
وانلار :يه ادلار اليت أعدها الل يف اآلخرة للاكفرين.
وهما خملوقتان اآلن ،لقوهل تعاىل يف اجلنة:

[آل عمران ،]133 :ويف انلار:

    

   

[آل عمران.]131 :

واإلعداد :اتلهيئة ،ولقوهل ﷺ حني صىل صالة الكسوف« :إين رأيت اجلنة
ً
فتناولت منها عنقودا ،ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت ادلنيا ،ورأيت انلار،
ً
فلم َ
أر اكيلوم منظرا قط أفظع» [متفق عليه].
واجلنة وانلار ال تفنيان ،لقوهل تعاىل:

     

[         ابلينة.]8 :
186
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الركن السادس
اإليمان بالقدر

تعريفه:
َ َ
القدر :تقدير الل تعاىل للاكئنات حسب ما سبق به علمه ،واقتضت

حكمته.

واإليمان بالقدر هو الركن السادس من أراكن اإليمان ،كما يف جواب

الرسول ﷺ حني سأهل جربيل -عليه السالم -عن اإليمان ،فقال« :أن تؤمن
باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر ،وتؤمن بالقدر خريه ورشه».

واملراد باإليمان بالقدر :اتلصديق اجلازم بأن لك ما يقع من اخلري والرش

فهو بقضاء الل وقدره ،كما

قال تعاىل        :

                
              

[  احلديد 22 :ـ .]23
ويف قول الل تعاىل داللة ىلع أن مجيع ما ُيري يف اآلفاق ويف األنفس

من خري أو رش فهو مقدر من الل تعاىل ،ومكتوب قبل خلق اخلليقة ،فما

فات من املحبوب ال يوجب احلزن ،وما حصل منه ال يوجب الفرح.
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عن زيد بن ثابت -ريض الل عنه -قال :سمعت رسول الل ﷺ يقول:

«لو أن اهلل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم غري ظالم هلم ،ولو رمحهم
ً
اكنت رمحته هلم خريا من أعماهلم ،ولو اكن لك جبل أحد أو مثل جبل أحد
ً
ذهبا أنفقته يف سبيل اهلل ما قبله منك حىت تؤمن بالقدر ،وتعلم أن ما
أصابك لم يكن يلخطئك ،وأن ما أخطأك لم يكن يلصيبك ،وأنك إن مت

ىلع غري هذا دخلت انلار» [مسند اإلمام أمحد].

ولك ما قدر الل تعاىل فهو حلكمة يعلمها ،وال خيلق الل تعاىل ًّ
رشا حمضا

ال يرتتب عليه مصلحة ،فالرش ليس إيله من حيث هو رش ،وإنما هو داخل

يف عموم خلقه لك يشء ،وهو بالنسبة لل عدل وحكمة ورمحة ،وال يدخل

يف يشء من صفاته وال أفعاهل ،فله الكمال املطلق ،يدل ىلع هذا قوهل تعاىل:

[                النساء:

،]79أي أن ما يصيب اإلنسان من اخلري واإلنعام فهو من الل تعاىل ،وما

يصيبه من الرش فبذنوبه ومعاصيه ،وال حميد ألحد عن القدر املقدور ،والل

تعاىل خالق العباد ،وال ُيري يف ملكه إال ما يريد ،وال يرىض لعباده

الكفر .وقد وهبهم القدرة واالختيار ،فأفعاهلم واقعة بقدرتهم وإرادتهم،
يهدي من يشاء برمحته ،ويضل من يشاء حبكمته ،ال يُسأل عما يفعل وهم

يُسألون.

مراتب اإليمان بالقدر:
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ً

اإليمان بالقدر ىلع أربع مراتب يه:
املرتبة األوىل :العلم:
اإليمان بعلم الل ،فهو سبحانه اعلم بكل يشء ،وهو بكل يشء

حميط ،فال يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض ،فيعلم مجيع

خلقه قبل خلقهم ،ويعلم ما تكون عليه أحواهلم لكها :رسها وعالنيتها.

واألدلة ىلع هذا كثرية منها:
.]12

(أ) قوهل تعاىل[           :الطالق:

(ب) قوهل تعاىل:

           

              

[    األنعام.]59 :
(ج) وعن ابن عباس -ريض الل عنهم -قال :سئل رسول الل ﷺ عن

أطفال املرشكني؟ قال« :اهلل أعلم بما اكنوا اعملني إذ خلقهم» [صحيح
اإلمام مسلم].

ً
وداللة األدلة السابقة ىلع علم الل وإحاطته بكل يشء شاهدا واغئبا

ما اكن وما يكون وما ال يكون لو اكن كيف يكون واضحة جلية.
املرتبة اثلانية :الكتابة:
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ً

اإليمان بأن الل تعاىل كتب مقادير خلقه يف اللوح املحفوظ ،ولم يفرط

يف ذلك من يشء ،وىلع هذا األدلة كثرية ،منها:
(أ) قوهل تعاىل:

           

[           احلج.]70 :
(ب) وعن عبادة بن الصامت -ريض الل عنه -قال :قال رسول الل

ﷺ« :أول ما خلق اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ القلم ،ثم قال هل اكتب .قال :وما
أكتب؟ قال :فكتب ما يكون وما هو اكئن إىل أن تقوم الساعة» [مسند

اإلمام أمحد].

واألدلة السابقة مرصحة بأن الل ـ تبارك وتعاىل ـ كتب لك يشء قبل

اخللق ،ولم يفرط يف الكتاب من يشء ،وذلك سهل يسري ىلع من ال ختىف

عليه خافية.

املرتبة اثلاثلة :املشيئة:
مرتبة اإليمان بمشيئة الل انلافذة وقدرته الشاملة ،فما شاء الل تعاىل

كونه فهو اكئن والبد ،وما لم يشأ لم يكن ،واألدلة ىلع املشيئة الشاملة
ًّ
كثرية جدا منها:
(أ)

قوهل تعاىل           :

[اتلكوير.]29 :
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(ب)

قوهل تعاىل             :

[يس.]82 :

(ج) قول الرسول ﷺ فيما رواه ابلخاري ومسلم عن معاوية بن
ً
أيب سفيان -ريض الل عنه« :-من يرد اهلل به خريا يفقهه يف ادلين» [صحيح
اإلمام ابلخاري].

وداللة هذه األدلة ىلع عموم مشيئة الل تعاىل ظاهرة؛ فلك ما حيصل يف

هذا الكون فهو مراد هل  باإلرادة الكونية ،فهو اخلالق وحده املالك املدبر،

فال ُيري يف ملكه إال ما يريد ال راد لقضائه ،وال معقب حلكمه ،أما ما لم

يرده سبحانه فال يكون ،لعدم املشيئة ال لعدم القدرة؛ ألن الل تبارك

وتعاىل ال يعجزه يشء ،قال تعاىل:

       

[           فاطر.]44 :
املرتبة الرابعة :اخللق:
اإليمان بأن الل تعاىل خالق لك يشء ،ال خالق غريه ،وال رب سواه ،ومما

يدل ىلع هذا ما ييل:
(أ)

قول الل تعاىل             :

[الزمر.]62 :

(ب) قول الرسول ﷺ« :إن اهلل خالق لك صانع وصنعته».
192

ويف اآليات السابقة واحلديث انلص اجليل ىلع أن الل تبارك وتعاىل هو
ّ
اذلي قدر لك يشء وخلقه ،وهو اذلي أحاط األشياء بعنايته وراعيته ،وقد

قدر الاكئنات ،وأوجدها ال ىلع مثال سابق ،ووهب بعض خلقه القدرة

والفعل ،والل سبحانه هو اخلالق للفاعل وفعله ،وهو اخلالق العليم.
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أثر اإليمان يف حياة الفرد والجماعة
اإليمان جبميع أراكنه وحدة متاكملة مرتبط بعضها ببعض ال يغين

بعضها عن اآلخر ،وآثار اإليمان بكل ركن منها آثار بلاقيها ،فيه ىلع

اتلحقيق غري منفصلة عن بعضها ،وكذلك تأثريها ىلع الفرد واجلماعة،

ولكون الفرد هو اللبنة األوىل اليت يتكون منها املجتمع جاءت الرساالت

منصبة ىلع األفراد ،ألن صالحهم صالح املجتمع ،ومن اآلثار ما ييل:

(أ) أن اإليمان بالل هو حياة القلوب ابلاعث هلا ىلع القوة اليت ترىق

بها يف مدارج الكمال ،وهو احلافز للنفوس ىلع اتلحيل خبصال اخلري واتلزنه

عن الرذائل وسفاسف األمور ،كما قال تعاىل:

    

              

[        األنعام.]122 :
(ب) أن اإليمان مصدر للراحة والطمأنينة لألفراد؛ ألنه يساير الفطرة

ويوافق طبيعتها ،وهو مصدر اهلناء والسعادة للمجتمع؛ ألنه يقوي روابطه،

ويوثق صالته ،ويزيك عواطفه ،ويسمو بها حنو الفضيلة .إنها نعمة الرضا يف
ً
لك حال ،حال السعة والضيق ،والعَّس واليَّس والفرح واحلزن إيمانا بقضاء

الل وحكمته ،كما قال تعاىل:
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[ابلقرة.]216 :
وروى اإلمام مسلم عن صهيب -ريض الل عنه -قال :قال رسول الل
ً
ﷺ« :عجبا ألمر املؤمن :إن أمره لكه خري ،وليس ذاك ألحد إال للمؤمن ،إن
ً
ً
أصابته ِساء شكر ،فاكن خريا هل ،وإن أصابته رضاء صرب ،فاكن خريا هل»
[صحيح اإلمام مسلم] .فاملؤمن املستشعر هلذا يكون هادئ القلب مرتاح

ابلدن وانلفس ،تمأل حياته السعادة ،ويعلوه الرضا ،والسكينة ،مطمنئ إىل

رمحة الل وعدهل ،ألنه مالذه وملتجأه وقرة عينه وبرد يقينه.

(ج) طهر انلفوس وصفاؤها ،أي أن اإليمان يطهر انلفوس من األوهام

واخلرافات ،فتصفو ملا فطرت عليه ،وتسمو ويعلو شأنها بما تكون عليه

من الكرامة ،فلك خضوع فيها واستاكنة تتحدد جتاه خالقها وصاحب

الفضل عليها وىلع اخللق لكهم ،املتكفل بمصاحلهم ،فمىت استشعرت

انلفوس وحدتها يف اخللقة ،وكفاتلها يف الرزق ذهبت عنها قيود الوهم،
ً
سواء من كرباء البرش أو مما خيرتعه اخليال ،مما
واخلوف والرجاء من اخللق،

يظن يف الظواهر الكونية من الكواكب واألشجار واألحجار وحنوها أو من
القبور وأصحابها ،فتتعلق باحلق وتعرض عن سواه ،فيتحد انلاس يف اتلعلق

واهلدف ،فزتول عنهم بواعث اتلنافس واخلالف.

(د) إظهار العزة واملنعة ،إن من يؤمن بأن ادلنيا مزرعة اآلخرة كما
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قال تعاىل:

          

[           ابلقرة ،]110 :وقال تعاىل:
               

[الزلزلة 7 :ـ  .]8ويؤمن بأن ما أخطأه لم يكن يلصيبه ،وما أصابه لم

يكن يلخطئه ،ينزتع من قلبه أي باعث ىلع اخلوف ،وأي مظهر من
مظاهره ،فال يرىض نلفسه اذللة واهلوان ،وال يصرب ىلع اهلزيمة والعدوان.

ومن هنا يظهر نلا بوضوح كيف حتققت تلك اإلجنازات العظيمة ىلع يد

الرسول ﷺ وىلع يد أصحابه .إن قوى األرض لكها ال تقف أمام من خالطت

بشاشة اإليمان قلبه وراقب الل يف عمله ،واكنت ادلار اآلخرة مطلبه ،كما

ندرك كيف اكن األنبياء & وهم أفراد يقفون أمام أقوامهم متحدين وغري
مبالني بكرثة أوئلك وقوتهم ،ويف مواقف اخلليل وهود ـ عليهما الصالة

والسالم ـ ما ُييل ذلك بوضوح ،ويربز قوة اإليمان احلقيقية.

(ه) اتلحيل بماكرم األخالق ،فإيمان املرء حبياة بعد هذه احلياة حيصل
ً
ً
بها اجلزاء ىلع األعمال مما يشعر بأن حلياته اغية وهدفا ساميا ،األمر اذلي
يدفعه إىل األعمال احلسنة من فعل اخلريات ،واتلحيل بالفضائل واالبتعاد

عن الرشور ،واتلخيل عن الرذائل ،وهذا من شأنه أن يوجد الفرد الفاضل

واملجتمع الكريم وادلولة انلاهضة.

(و) اجلد واالجتهاد يف العمل ،إن من يؤمن بقضاء الل وقدره ،ويعلم
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 يدرك أن، ويعرف قيمة العمل ومزنتله وفضله،ارتباط األسباب بمسبباتها

 وال،من توفيق الل لإلنسان هدايته لألخذ باألسباب املوصلة إىل املطلوب
ً
 كما ال يدب،ُيد القنوط وايلأس طريقا إىل نفسه نتيجة ما فاته من أمر
ً
ً
 : إيمانا بقوهل تعاىل،الغرور والفخر إىل نفسه إذا نال شيئا من حطام ادلنيا
              
               

.]23  ـ22 : [احلديد         
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الدرس الرابع:

أقسام التوحيد

بيان أقسام اتلوحيد ،ويه ثالثة :توحيد الربوبية ،وتوحيد األلوهية،

وتوحيد األسماء والصفات.

أما توحيد الربوبية :فهو اإليمان بأن الل سبحانه اخلالق للك يشء،

واملترصف يف لك يشء ،ال رشيك هل يف ذلك.

وأما توحيد األلوهية :فهو اإليمان بأن الل سبحانه هو املعبود حبق ال

رشيك هل يف ذلك ،وهو معىن ال هلإ إال الل ،فإن معناها :ال معبود حبق إال

الل ،فجميع العبادات من صالة وصوم وغري ذلك ُيب إخالصها لل وحده،

وال ُيوز رصف يشء منها لغريه.

وأما توحيد األسماء والصفات :فهو اإليمان بكل ما ورد يف القرآن

الكريم ،أو األحاديث الصحيحة من أسماء الل وصفاته ،وإثباتها لل وحده

ىلع الوجه الالئق به سبحانه من غري حتريف ،وال تعطيل ،وال تكييف ،وال
ً
تمثيل؛ عمال بقول الل سبحانه           :

[          اإلخالك 1 :ـ  ،]4وقوهل -عز

وجل[           :-الشورى ،]11 :وقد
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جعلها بعض أهل العلم نوعني ،وأدخل توحيد األسماء والصفات يف توحيد

الربوبية ،وال مشاحة يف ذلك ،ألن املقصود واضح يف الك القسمني.
قوهل :أقسام اتلوحيد:

اتلوحيد موضوع عظيم ،هو أساس امللة ،وأساس مجيع ما جاءت به

الرسل عليهم الصالة والسالم من أوهلم إىل آخرهم.

وال ريب أن هذا املقام جدير بالعناية ،وإنما ضل من ضل وهلك من

هلك بسبب إعراضه عن هذا األصل ،وجهله به ،وعمله خبالفه ،واكن

املرشكون قد جهلوا هذا األمر من توحيد العبادة ،اذلي هو األساس اذلي
بعثت به الرسل ،وأنزلت به الكتب ،وخلق من أجله اثلقالن "اجلن"،

و"اإلنس" ،وظنوا أن ما هم عليه من الرشك دين صالح وقربة ،يتقربون بها
إىل الل ،مع أنه أعظم اجلرائم وأكرب اذلنوب ،وظنوا جبهلهم وإعراضهم

وتقليدهم آلبائهم ،ومن قبلهم من الضالني :أنه دين وقربة وحق ،وأنكروا
ىلع الرسل ،وقاتلوهم ىلع هذا األساس ابلاطل كما قال سبحانه:

 

          

[األعراف.]30 :
وأول من وقع يف هذا ابلالء واعتقد هذا الرشك قوم نوح عليه الصالة

والسالم ،فإنهم أول األمم الواقعة يف الرشك ،وقدلهم من بعدهم ،واكن سبب
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ذلك :الغلو يف الصاحلني ،وأنهم غلوا يف ود وسواع ويغوث ويعوق ونَّس،
ً
واكن هؤالء رجاال صاحلني فيهم ،فماتوا يف زمن متقارب ،فأسفوا عليهم
ً
ً
ً
ً
أسفا عظيما ،وحزنوا عليهم حزنا شديدا ،فزين هلم الشيطان الغلو فيهم،
وتصويرهم ونصب صورهم يف جمالسهم ،وقال :لعلكم بهذا تسريون ىلع

طريقتهم .ويف ذلك هالكهم وهالك من بعدهم ،فلما طال عليهم األمر

عبدوهم .وقال مجاعة من السلف( :فلما هلك أوئلك ،وجاء من بعدهم
عبدت هذه األصنام ،وأنزل اهلل جل وعال فيهم قوهل سبحانه:

  

            
             
        

[نوح 23 :ـ  .]25فالغلو يف

الصاحلني من البرش ويف املالئكة واألنبياء واجلن واألصنام هو أصل هذا
ّ
ابلالء ،واهلل بني ىلع أيدي الرسل أن الواجب عبادته وحده سبحانه ،وأنه
اإلهل احلق ،وأنه ال جيوز اختاذ الوسائط بينه وبني عباده ،بل جيب أن يعبد

وحده مبارشة من دون واسطة ،وأرسل الرسل ،وأنزل الكتاب بذلك ،وخلق

اثلقلني ذللك ،قال تعاىل:

        

،]56

[اذلاريات:

[           ابلقرة.]21 :
ً
ً
وهذا املقام أعين ـ مقام اتلوحيد ـ دائما وأبدا ُيتاج إىل مزيد العناية
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بتوجيه انلاس إىل دين اهلل وتوحيده وإخالك العبادة هل؛ ألن الرشك هو
ً
ً
أعظم اذلنوب ،وقد وقع فيه أكرث انلاس قديما وحديثا ،فالواجب بيانه
للناس واتلحذير منه يف لك وقت ،وذلك بادلعوة إىل توحيد اهلل سبحانه،

وانليه عن الرشك ،وبيان أنواعه للناس حىت ُيذروه ،وقد قام خاتم األنبياء

حممد ﷺ بذلك أكمل قيام يف مكة واملدينة.

فالواجب ىلع أهل العلم أن يقدموه ىلع غريه ـ أعين اتلوحيد وحده ،وأن

تكون عنايتهم به أكرث من لك نوع من أنواع العلم ألنه األساس ،فإذا

فسد هذا األساس ورضب بالرشك بطل غريه من األعمال ،كما قال تعاىل :

[         األنعام.]88 :

تعريف اتلوحيد :هو إفراد اهلل سبحانه بالربوبية واإلهلية واألسماء
ٌ
ٌ
ح
ك ِه وأفعاهل ،فهو
والصفات ،واعتقاد أنه واحد يف ذاته وصفاته ،وواحد يف مل ِ
ح
ٌ
سبحانه واحد يف ذاته وأسمائه وصفاته ،فال نظري هل وال شبيه ،وال مثيل.

قال تعاىل[           :الشورى.]11 :
َ ْ
َ
وهو سبحانه واحد يف ملكه ،وأفعاهل ،أي ال رشيك هل يف خل ِق ِه وتدبريه.
قال تعاىل:

           

[  آل عمران.]26 :

ٌ
وواحد يف ألوهيته ،واستحقاق عبادته ،فال معبود حبق سواه ،وال
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ح َ

يستحق أن يعبد غريه .قال تعاىل          :

[  الزمر.]11 :

فضل اتلوحيد:

ٌ
تلوحيد اهلل  فضل عظيم ،فقد جعله اهلل سفينة انلجاة لعباده يف

ادلنيا واآلخرة.

ح
أما يف ادلنيا :فمن اكن من أهل اتلوحيد واعش حياته ال يرشك باهلل
ً
شيئا ،أسبغ اهلل عليه األمن والطمأنينة واهلداية واحلياة الطيبة ،كما قال

تعاىل:

          

[   األنعام.]82 :
واملراد بالظلم يف اآلية ،الرشك أي من لم خيالط إيمانه بالرشك باهلل اكن

هل األمن واالهتداء.
وقال تعاىل:

          

[    انلحل.]97 :
وأما يف اآلخرة :فإنه من مات ىلع اتلوحيد وليق اهلل ال يرشك به شيئا

دخل اجلنة وجناه اهلل من انلار ،ويف الصحيحني عن انليب ﷺ قال« :إن اهلل
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ً

َّ
حرم ىلع انلار من قال :ال هلإ إال اهلل .يبتيغ بذلك وجه اهلل»(.)12
قوهل "وأقسام اتلوحيد ثالثة" باالستقراء وانلظر واتلأمل يف اآليات
واألحاديث ،وما اكن عليه أهل الرشك ،اتضح أنها ثالثة أقسام ،اثنان ر
أقر
بهما املرشكون ،واثلالث جحده املرشكون ،وقام الزناع بينهم وبني الرسل يف

ذلك ،والقتال والوالء والرباء والعداوة وابلغضاء .ومن تأمل القرآن الكريم

والسرية انلبوية وأحوال الرسل عليهم الصالة والسالم ،وأحوال األمم عرف
ً
ً
ذلك ،وقد زاد بعضهم قسما رابعا سماه "توحيد املتابعة" يعين وجوب اتباع

الرسول ﷺ واتلمسك بالرشيعة ،فليس هناك متبع آخر غري الرسول ﷺ،
فهو اإلمام األعظم وهو املتبع ،فال ُيوز اخلروج عن رشيعته ،فيه رشيعة

واحدة ،إمامها واحد ،وهو نبينا عليه الصالة والسالم ،فليس ألحد اخلروج
عن رشيعته ،بل ُيب ىلع مجيع اثلقلني اجلن واإلنس أن خيضعوا لرشيعته،

وأن يسريوا ىلع منهاجه يف اتلوحيد ،ويف مجيع األوامر وانلوايه ،وهذا القسم
الرابع معلوم ،وهو داخل يف قسم توحيد العبادة ،ألن الرب سبحانه أمر

عباده باتباع الكتاب والسنة ،وهذا توحيد املتابعة ،وقد أمجع العلماء ىلع

وجوب اتباع الرسول ﷺ والسري ىلع منهاجه ،وأنه ال يسع أحد اخلروج عن

رشيعته.

( )12م ا ننا هللا ب ننه ،أ ج ننه م نناري ( )202/6ما ن م ة ننام مإل ننا ( )61/1ل ن قم  54م ننل
لابو هللا ا لل ما  .ورمجي ما اللاب مل مد ف ه هللال مإلسالز (.)40
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ثم ذكر الشيخ ،األقسام اثلالثة ،فقال :ويه:
 1ـ توحيد الربوبية.
 2ـ توحيد األلوهية.
 3ـ توحيد األسماء والصفات ...الخ.
قال :أما توحيد الربوبية ،فهو اإليمان بأن الل سبحانه اخلالق للك يشء،

واملترصف يف لك يشء ...الخ.
األول :توحيد الربوبية:

هو إفراد الل تعاىل بأفعاهل ،مثل اخللق والرزق واإلحياء واإلماتة وإنزال
املطر وإنبات انلبات ،فيعتقد املسلم املوحد بأن الل ـ ُسبحانه ـ هو اخلَا ِلق
َ ُ
ك ُ
ُ
ُ
الملك لكه ،بيده مقايلد
الرازق ،انلافع الضار ،المحيي المميت ،مال ِ

السماوات واألرض.

وهذا انلوع من اتلوحيد يُ ِق ّر به املرشكون أنفسهم ،كما حىك الل عنهم

يف قوهل تعاىل:

         

           

[          يونس.]31 :
انلوع اثلاين :توحيد األلوهية:
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قوهل :و"أما توحيد األلوهية فهو اإليمان بأن الل سبحانه هو املعبود...

إلخ" .وهو إفراد الل وحده بأفعال العباد اليت يفعلونها ىلع وجه اتلقرب ويه
مما رشعه الل ورسوهل ،ويكون باالعتقاد بأن الل وحده هو ُ
المستحق
للعبادة والطاعة ،وأنه ال هلإ غريه وال معبود حبق سواه ،وال يرصف ألحد

يشء من أنواع العبادات مثل:

الصالة ،فال ُيوز أن نصيل إال لل ،وادلاعء ،فال ُيوز أن ندعو إال الل.
واذلبح :فال ُيوز أن نذبح إال لل ،وانلذر ،فال ُيوز أن ننذر إال لل.
واالستعانة :فال جتوز االستعانة إال بالل فيما ال يقدر عليه إال الل.
واالستغاثة :فال جتوز االستغاثة إال بالل فيما ال يقدر عليه إال الل.
وتوحيد الل بهذا املعىن يوجب ىلع اإلنسان:

أن ال يَعبُ َد إال الل ،وال خيىش إال الل ،وال خيضع إال لل ،وال يلجأ إال
ر َ
َْ
ُ َ
تك َم
إىل الل ،وال يستعني إال بالل ،وال يت ِلك إال ىلع الل ،وال حيكم أو حي ِ
إال إىل رشع الل ،وأن ال ُحي رل إال ما أحل الل ،وأن ال ُحيَ َ
رم إال ما حرم الل.
ِ
َ
فقد ثبت أن عدي بن حاتم ـ واكن قد تنرص يف اجلاهلية ـ َس ِم َع َر ُسول
الل ﷺ وهو يقرأ قوهل تعاىل:

      

[     اتلوبة.]31 :
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َ ح
فقال :يا رسول الل :إنهم لم يعبدوهم .فقال ﷺ« :بىل إنهم ح َّرموا عليهم
َ
احلالل ،وأحلوا هلم احلرام ،فاتبعوهم .فذلك عبادتهم إياهم».
ُّ ح
الرسل:
اتلوحيد اذلي جاءت به
وتوحيد األلوهية هو اتلوحيد اذلي جاءت به الرسل ودعت انلاس إيله.
وهو اذلي جحده الكفار واكنت اخلصومة فيه بني ُّ
الرسل وأممهم من دلن نوح
-عليه السالم -إىل نبينا حممد ﷺ ،قال تعاىل:

     

[            األنبياء .]25 :وقال
تعاىل:

             

[انلحل.]36 :
أي اعبدوا الل وحده واتركوا عبادة ما سواه ،فمن عبد الل وحده وترك

عبادة غريه فقد اتبع الرصاط املستقيم .واستمسك بالعروة الوثىق.
قال تعاىل:

        

[      ابلقرة.]256 :
وقال الل:

            

[  انلحل.]51 :

ُ
خالق لك يشء ،ويعتقدون أن
ولقد اكن مرشكو العرب يقرون بأن الل
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َ

ُ

ُ

ُ

آهلتهم ال ختلق وال ترزق وال حتيي وال تميت ،كما قال تعاىل   :

[          الزخرف.]9 :

ومع ذلك اكنوا مرشكني ،ألنهم اكنوا يعبدون مع الل آهلة يظنون أنها
ُ
تقربهم إىل الل ُزلىف ،فلم ينفعهم توحيد الربوبية ملا جحدوا توحيد األلوهية

[          يوسف.]106 :

وذلك أنهم لم يفردوه سبحانه بالعبادة واالستعانة ،بل أرشكوا معه آهلتهم

يف العبادة ،وقالوا[          :الزمر.]3 :



[       يونس.]18 :

فمن أقر بتوحيد الربوبية ،وأنكر توحيد األلوهية .وعبد مع الل غريه
فهو ُمرشك وليس بمسلم.
َ
من هو اهلل؟

إنما اهلل هلإ واحد:
إن الل تعاىل هلإ واحد ليس هل رشيك وال مثيل وال شبيه يف ذاته
ً
ً
أو صفاته أو أفعاهل ،خالفا ملن اعتقد أن لل زوجة أو ودلا     
               

[اإلخالص 1 :ـ .]4
ً
وخالفا ً ملن زعم أن الل ثالث ثالثة تعاىل الل عن ذلك ًّ
علوا كبريا،
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[املائدة،]73 :

            

[ابلقرة.]163 :
ً
وخالفا ملن اعتقد أن هناك آهلة غري الل تعاىل تترصف يف هذا الوجود
                

[األنبياء.]22 :
توحيد األسماء والصفات:
وهو انلوع اثلالث ،واذلي أشار إيله الشيخ بقوهل" :وهو اإليمان بكل ما

ورد يف القرآن الكريم "...الخ.

ويدخل يف ذلك إثبات مجيع ما أثبته الل نلفسه ،وأثبته هل رسوهل حممد
ﷺ من األسماء احلُسىن ،وما دلت عليه من الصفات من غري تشبيه وال
تمثيل ،وال حتريف وال تعطيل.

ً
أسماء وصفات تدل ىلع كماهل وعظمته ،ال يُشبهه أحد
فنعتقد بأن لل

فيها.

وقد وردت هذه األسماء والصفات يف القرآن الكريم واألحاديث انلبوية

الصحيحة .فيجب اإليمان بها ىلع احلقيقة.

[     الشورى].
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قال تعاىل     :

أمثلة ىلع األسماء والصفات:
(أ) األسماء :مثل :الرمحن ،الرحيم ،القاهر ،القادر ،السميع ،ابلصري،

ُ
القدوس.

ُ ْ
َ ْ
وابل َ
(ب) الصفات :مثلُ :
ر
العلُ ِّ
والس ْم ِعَ ،
والوج ِه ،وايلَ ِد
رص ،والقد َر ِة،
،
و
ِ
والزنول.
وبعد بيان أنواع اتلوحيد نبني املقصود بالرسل واحلكمة من إرساهلم:
ُّ
الرسل:
وهم اذلين بعثهم الل إىل انلاس تلبليغ رشعه ،ودعوتهم لعبادة الل

وحده ال رشيك هل ،واجتناب عبادة غريه .وأوهلم نوح وآخرهم حممد ﷺ.
احلكمة من إرسال ُّ
الرسل:

أرسلهم الل ـ تعاىل ـ ُح رجة ىلع العباد،يلُبَلِّ ُغوا انلاس ِّ
ينُ ،
ادل َ
ويبرشوا
ِ
الم َ
ُ
طيع باجلنة ،واثلرواب العظيمُ ،
وينذروا العايص ر
بانلار والعذاب الشديد.
قال الل تعاىل          :

[    النساء.]165 :

قال الشيخ :وأقسام الرشك ثالثة :رشك أكرب ،ورشك أصغر ،ورشك خيف.
فالرشك األكرب :يوجب حبوط العمل واخللود يف انلار ملن مات عليه،
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كما قال الل تعاىل:

         

[األنعام ،]88 :وقال سبحانه:

       

          
  

[اتلوبة ،]17 :وأن من مات عليه فلن يغفر هل ،واجلنة

عليه حرام ،كما قال الل -عز وجل          :-

[      النساء ،]48 :وقال سبحانه:

    

             

[املائدة.]72 :
ومن أنواعه :داعء األموات ،واألصنام ،واالستغاثة بهم ،وانلذر هلم،

واذلبح هلم ،وحنو ذلك.

أما الرشك األصغر :فهو ما ثبت بانلصوص من الكتاب أو السنة تسميته
ً
رشاك ،ولكنه ليس من جنس الرشك األكرب؛ اكلرياء يف بعض األعمال،

واحللف بغري الل ،وقول :ما شاء الل وشاء فالن ،وحنو ذلك؛ لقول انليب ﷺ:

«أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر» فسئل عنه ،فقال« :الرياء» رواه
اإلمام أمحد ،والطرباين ،وابليهيق ،عن حممود بن بليد األنصاري -ريض الل

عنه -بإسناد جيد ،ورواه الطرباين بأسانيد جيدة ،عن حممود بن بليد ،عن
رافع بن خديج ،عن انليب ﷺ.

وقوهل ﷺ« :من حلف بيشء دون اهلل فقد أرشك» رواه اإلمام أمحد
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بإسناد صحيح ،عن عمر بن اخلطاب -ريض الل عنه ،-ورواه أبو داود،

والرتمذي بإسناد صحيح ،من حديث ابن عمر -ريض الل عنهم ،-عن انليب

ﷺ أنه قال« :من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أرشك» ،وقوهل ﷺ« :ال

تقولوا :ما شاء اهلل وشاء فالن ،ولكن قولوا :ما شاء اهلل ثم شاء فالن»

أخرجه أبو داود بإسناد صحيح ،عن حذيفة بن ايلمان -ريض الل عنه.-

وهذا انلوع ال يوجب الردة ،وال يوجب اخللود يف انلار ،ولكنه ينايف

كمال اتلوحيد الواجب.

أما انلوع اثلالث :وهو الرشك اخليف ،فديلله قول انليب ﷺ« :أال أخربكم

بما هو أخوف عليكم عندي من املسيح ادلجال؟» قالوا :بىل

يا رسول الل ،قال« :الرشك اخليف ،يقوم الرجل فيصيل فزيين صالته ملا يرى

من نظر الرجل إيله» رواه اإلمام أمحد يف مسنده ،عن أيب سعيد اخلدري -

ريض الل عنه.-

وُيوز أن يقسم الرشك إىل نوعني فقط:
أكرب وأصغر ،أما الرشك اخليف فإنه يعمهما.
فيقع يف األكرب ،كرشك املنافقني؛ ألنهم خيفون عقائدهم ابلاطلة،
ً
رياءً ،وخوفا ىلع أنفسهم.
ويتظاهرون باإلسالم ً ً
ويكون يف الرشك األصغر ،اكلرياء ،كما يف حديث حممود بن بليد
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األنصاري املتقدم ،وحديث أيب سعيد املذكور .والل ويل اتلوفيق .انتىه.
الرشك وأنواعه:

ّ
بني الشيخ أنواع الرشك اثلالثة وفصلها ،ثم قال :وُيوز أن يقسم

الرشك بالل تعاىل إىل نوعني:
 1ـ أكرب.
 2ـ وأصغر.

أما الرشك اخليف فإنه يعمهما ...إلخ.
األول :الرشك األكرب :وهو عبادة غري الل تعاىل معه واختاذ رشيك لل

فيما هو من خصائصه  ،كإرشاك غريه معه يف العبادة والطاعة واخلضوع

واالستعاذة واحلب واخلشية وادلاعء.
ً
ً
ً
ً
فاذلي يُرشك مع الل شيئا ،أي يشء سواء اكن إنسانا أو حيوانا أو نباتا
ً
ُ
ُ
أو مجادا ،يدين هل بالوالء والطاعة ،ويدعوه كما يدعو الل ،وحيبه كما حيب
الل ،ويرجوه كما يرجو الل ،وخيشاه كما خيىش الل ،وخيضع هل كما خيضع
لل ،وحيتكم إيله من دون الل ،من فعل ذلك فقد أرشك مع الل غريه ،هذا

هو الرشك األكرب اذلي نىه الل عنه يف قوهل:

[   النساء.]36 :

     

ً
ُ
وهو أقبح أنواع الرشك وأشدها نكرا ،وأعظم اذلنوب عند الل -عز
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ً
وجل ،-ال يقبل الل من صاحبه أي عمل مهما اكن صاحلا ،وال يغفر هل هذا
اذلنب إذا لقيه وهو مرشك ،كما قال تعاىل:

       

               

[النساء .]48 :وهذا انلوع من الرشك من مات وهو عليه ،فهو من أهل
ًّ
انلار ،كما قال رسول الل ﷺ« :من مات وهو يدعو من دون اهلل ندا دخل
انلار» [رواه ابلخاري ،ومسلم عن ابن مسعود].
ً
ح
ويف حديث« :من ليق اهلل ال يرشك به شيئا دخل اجلنة ،ومن لقيه
ً
ح
يرشك به شيئا دخل انلار» [أخرجه مسلم عن جابر] .فاإلنسان املسلم ال

يعبد إال الل -عز وجل ،-وال يدعو إال الل ،وال خيضع إال لل تعاىل ،قال -

عز وجل:-

           

[          األنعام 162 :ـ .]163
انلوع اثلاين :الرشك األصغر ،وهو أنواع:
 1ـ اليسري من (الرياء) ،كأن يقصد بصالته وصيامه وصدقته غري وجه
ْ ح
ً
ً
ً
الل ،فيخلط عمال صاحلا وآخر سيئا .فقد ورد أنه ﷺ قال« :أخ َوف ما
ح
ِّ ح
أخاف عليكم الرشك األصغر» ،فسئل عنه فقال« :الرياء» [رواه أمحد عن

شداد بن أوس] .فلك عبادة أو عمل صالح يقصد به اإلنسان إعجاب انلاس
ً
ورضاهم فهو من الرياء املنيه عنه .ويف حديث شداد بن أوس مرفواع« :من
صىل يرايئ فقد أرشك ،ومن صام يرايئ فقد أرشك ،ومن تصدق يرايئ فقد
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أرشك».
 2ـ ومن الشـرك األصغر احللـف بغـري الل :كـأن حيلـف بانليب ﷺ
ً
والكعبة أو اآلباء ،فيف الصحيحني من حديث ابن عمر مرفواع« :إن اهلل
ً
ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم .من اكن حالفا فليحلف باهلل أو يلصمت».
 3ـ قول الرجل :ما شاء الل وشئت .وهذا من الل ومنك ـ وأنا بالل

وبك ،ومايل إال الل وأنت ـ وأنا أتولك ىلع الل وعليك،ولوال الل وأنت لم
ً
يكن كذا وكذا .وقد يكون هذا رشاك أكرب حبسب حالة قائله ومقصده.
محاية عقيدة اتلوحيد:

ً
اكن رسول الل ﷺ حريصا لك احلرص ىلع أن تبىق عقيدة اتلوحيد نقية

خالصة يف قلوب املسلمني ،ال يتَّسب إيلها شك أو رشك .وأن تظل قلوبهم

معلقة بالل وحده ،فال تتجه إال إيله ،وال تستغيث إال به ،وال تتولك إال
ً
َ
ُ
ْ ُ
عليه .فاكن ﷺ لكما رأى أمرا من األمور يُض ِعف ِصلة املسلمني بربهم
واعتمادهم عليه وحده ،ويزعزع عقيدة اتلوحيد من قلوبهم ،أرسع إىل

تنبيه املسلمني إيله بتحذيرهم منه وبيان خطره ىلع إيمانهم .فمن ذلك:
 1ـ السحر:

ًُ ُ ٌ
وعقد تؤثر يف القلوب واألبدان ،فيمرض ويقتل ويفرق
وهو عزائم ورىق
ر َ ُ
ح َرة
بني املرء وزوجه ،وهو يشء يعتمد ىلع التسرت واخلفاء ،ويستخدمه الس
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يف إيقاع األرضار بانلاس ،وقد حذر منه اإلسالم ،ونىه عنه الرسول ﷺ،

فقال« :اجتنبوا السبع املوبقات» ،قالوا :وما هن يا رسول الل؟ قال« :الرشك

باهلل ،والسحر ،وقتل انلفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،وأكل الربا ،وأكل مال
ح
ايلتيم ،واتلويل يوم الزحف ،وقذف المحصنات الغافالت» [متفق عليه

أخرجه ابلخاري ومسلم عن أيب هريرة -ريض الل عنه.]-

وعقوبة الساحر يف اإلسالم أن يُرضب ُعنقه بالسيف ،فقد قال رسول

الل ﷺ« :حد الساحر رضبه بالسيف» .واذلي ينخدع بأعمال السحرة
ً
ً
قضاء ملصلحته أو غري ذلك
شفاء ملريضه أو
ويأتيهم يلتمس عندهم

وصدقهم فيما يزعمونه من اداعء علم الغيب ،فقد كفر بما أنزل ىلع حممد

ﷺ.

ديلل ذلك:

ح ح ِّ
َ َّ
قول الرسول ﷺ« :ليس منا من تطري أو حت حط ِّ َ
ري هل أو تكهن أو تكه َن
ح
َ َ
ح َر هل» [ذكره الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتابه
هل ،أو سح َر أو س ِ
اتلوحيد ،وعزاه للزبار بإسناد جيد].

وعن أيب هريرة -ريض الل عنه -أن انليب ﷺ قال« :من أىت اكهنا

فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل ىلع حممد» رواه أبو داود وخرجه أهل

السنن األربع.
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ً

 2ـ الرىق:

ويه اليت تُسىم العزائم ،ويه أقوال وتراتيل يقرؤها ر
الرايق .وقد نىه
عما يكون منها رشاكًُ :
اإلسالم ر
كداعء غري الل ،واالستغاثة واالستعاذة به.

وذلك ُّ
اكلرىق بأسماء املالئكة والشياطني واجلن وغري ذلك مما حرمه الل.

ُ
ُ
أما إذا اكنت ُّ
الرقية بالقرآن الكريم أو بأسماء الل وصفاته ،أو داعئه

خال من الرشك.
واللجوء إيله وحده ،فذلك جائز ألنه ٍ
ُ
فعن عوف بن مالك قال :كنا نرِق يف اجلاهلية فقلنا :يا رسول الل،كيف
تَرى يف ذلك .فقال« :اعرضوا َّ
يلع رقاكم ،ال بأس بالريق ما لم يكن فيه
رشك» [أخرجه مسلم وأبو داود].
رقية رسول اهلل ﷺ:

وقد اكن رسول الل ﷺ يرِق .ومن ُر ُ
قاه املأثورة« :امهلل رب انلَّاس أذهب
َ َ ً
ْ
ْ َ َّ
حَ
َ َ َّ َ َ
اؤكِ .ش ً
فاء ال يغاد حِر سقما»
ابلأس ،واش ِف أنت الشايف ال ِشفاء إال ِشف

[أخرجه مسلم].

 3ـ اتلمائم:

اتلمائم مجع تميمة ،ويه يشء يُعلق بأعناق الصبيان من خرزات

وغريها ،يزعمون أنها حتفظهم من الرش واحلسد.
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وقد نىه اإلسالم عن ذلك ،ألنه ال يدفع الرش واحلسد إال الل .وقد قال
َ ً
ْ َ
أودع
رسول الل ﷺ« :من تعلق تميمة فال أتم اهلل هل ،ومن علق َودعة فال
اهلل هل» [أمحد.]156 ،154 ،4 :

وال ُيوز تعليق اتلمائم ال من القرآن وال من غريه ىلع القول الراجح،
ًّ
لعموم انليه وسدا لذلريعة ،وحىت ال يفيض إىل تعليق ما ليس كذلك.
وبه قال ابن مسعود وابن عباس وغريهما من اتلابعني ،وهو اختيار

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رمحه الل.-

ً
أما ما اكن بغري ذلك فقد نهوا عنه واعتربوه رشاك ،وىلع ذلك جاء
َ
ْ َ َ
َ َّ َ
أرشك».
احلديث« :من علق تميمة فقد
 4ـ اتلولة:

ٌ
يشء تصنعه املرأة تتحبب به إىل زوجها ،وقد نىه اإلسالم عن
ً
ً
ذلك أيضا ،ألن فيه طلبا دلفع املضار أو جلب املنافع عن غري

طريق الل.

وذللك ورد احلديث« :إن ّ
الرىق واتلمائم واتلولة رشك» [رواه أبو داود

وابن ماجه عن ابن عباس].
ً
من تعلق شيئا ولك إيله:
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ً
ومن اعتقد أن شيئا من ذلك املنيه عنه هل تأثري خاص يف شفاء املريض

أو قضاء احلاجة أو دفع ابلالء أو رد الضائع أو ما شابه ذلك ،ختىل الل عنه،
ً َ
َ َ َّ َ
وتركه إىل ما اعتقد ،فقد قال رسول الل ﷺ« :من تعلق شيئا حولك إيله»
[أخرجه الرتمذي واإلمام أمحد].

أي من اجته إىل غري الل وتعلق قلبه به ونىس ربه ،ولكه الل هل .أما من
ر
وتولك عليه ،كفاه الل لك ُسوءًٍ ،ر
تعلق قلبه بالل ،ر
وسهل هل
وفوض أمره إيله،
ٍ

لك صعب ،ر
وجناه من لك فتنة.
ٍ

قال تعاىل[          :الطالق.]3 :
الغلو فـي تعظيم األشخاك:
نىه اإلسالم عن جماوزة احلد يف تعظيم األشخاص ومدحهم .وعلم
ً
املسلمني أن اإلنسان مهما اكنت مزنتله فليس إال عبدا لل.
قال تعاىل:

          

[  مريم.]93 :

ً
وقد نىه اإلسالم عن ذلك يلبىق اتلوحيد ًّ
نقيا خالصا ،ويلكون العمل
خالصا ً لل وحده وال يُ ُ
قصد به إال وجهه .واملغاالة يف تعظيم األشخاص جتر

إىل الرشك بالل.

وقد اغىل انلصارى يف شخص عيىس -عليه السالم -حىت جعلوه إهلا
218

ً

مرة وابن هلإ مرة أخرىُ ،
وجزء هلإ مرة ثاثلة ،وذلك هو عني الكفر.
قال الل تعاىل:

         

[   املائدة ،]72 :وقال تعاىل:

       

[   املائدة.]73 :

ً
وقد اكن ذلك منهم احنرافا عن سواء السبيل بسبب الغلو يف عيىس -
ُ ً
عليه السالم .-وقد حىك القرآن عنهم ذلك مبينا هلم طريق احلق ،فقال :

[              النساء:
.]171

ر
وحىت ال يقع املسلمون فيما وقع فيه غريهم ،حذرهم انليب ﷺ من
ح
ْ
رت انلصارى
املغاالة يف شخصه ،فقال -عليه السالم« :-ال تطروين كما أط ٍ
ٌ
َ
ح
ابن مريم .إنما أنا عبد .فقولوا :عبد اهلل ورسوهل» [رواه ابلخاري يف كتاب

األنبياء].

الغلو فـي الصاحلني أصل عبادة األصنام:
وقد اكن الغلو يف تقديس الصاحلني ورفعهم فوق مزنتلهم أصل الرشك

وأساس عبادة األصنام ،واحنراف انلاس عن طريق اتلوحيد اخلالص .فقد
ُ
ُر َ
وي أن األصنام اليت اكنت تعبد من دون الل اكنت أسماء لرجال صاحلني،
ُ
يعظمونهم .فلما ماتوا قالوا :ننصب هلم تماثيل نضعها يف
واكن هلم أتباع
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جمالسهم حىت نظل نذكرهم .فلما انقرض اجليل اذلي صنعها وطال الزمان،
وجاءت أجيال أخرى ال تعرف حقيقتهمَ .س ّول هلم الشيطان أن آباءهم

وأجدادهم اكنوا يعبدونهم فعبدوهم(.)13



()13

م ظ ة ام ما اللاب مل مد ف ه هللال مإلسالز .
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الدرس اخلامس:

اإلحسان

قال -رمحه الل" :-ركن اإلحسان :وهو أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن لم

تكن تراه فإنه يراك".

اعلم ـ رمحك الل ـ بأن ىلع اإلنسان أن يعلم بأن الل  مطلع ىلع

مجيع اخلالئق ،يعلم أحواهلم ،ويشاهد أعماهلم ،فال يفوته ،يشء وال يعزب
عن علمه منها مثقال ذرة وال أصغر من ذلك وال أكرب ،كما قال سبحانه :

              
               

[              يونس]61 :

ومفاد هذا جبانب ما يقرره من شمول علم الل وكماهل واطالعه ومراقبته
ً
وعظم قدرته وراعيته وهيمنته ـ هو تعليم عباده بأن يستشعروا دوما بأن

الل مطلع ىلع حراكتهم وسكناتهم وىلع أقواهلم وأفعاهلم وما خيتلج يف

صدورهم

            

[امللك .]13 :ويتأكد ذلك عندما يرشع املسلم يف عبادة من العبادات
حبيث يقوم فيها بني يدي الل مقام من استشعر أن الل سبحانه يراه ،وكأنه
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هو يرى الل تعاىل ،وهذا هو أرفع مراتب ادلين اليت بينها الرسول ﷺ ألمته،
عندما ّ
بني اإلسالم واإليمان واإلحسان بقوهل« :اإلحسان :أن تعبد اهلل
كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك».
تعريف اإلحسان:

وحم َسان .األخرية عن سيبويه.
اإلحسان لغة :ضد اإلساءة ،ورجل حمسن ِ

ُ
َ
ُ
وحسنت اليشء حتسينا :زينته،
اس ُن يف األعمال :ضد املساوئ.
واملح ِ

واإلحسان :اإلتقان يف العمل واإلخالص وصدق املراقبة.
ً
ً
اإلحسان اصطالحا :خيتلف معىن اإلحسان اصطالحا باختالف
ُ
السياق اذلي يرد فيه ،فإذا اقرتن باإليمان واإلسالم اكن املراد به اإلشارة إىل
املراقبة ُ
وحسن الطاعة.
ٌ
ٌ
ُُ
ٌ ُ ُُ
ٌ
ٌ
باطن ،يُكمله إحسان
قيمه إيمان
إسالم ظاهر ،ي
قال املناوي :اإلحسان

ُ
شهودي [اتلوقيف ىلع مهمات اتلعاريف (.])41

فاإلحسان املراد به :املراقبة وحسن الطاعة ،فإن من راقب الل أحسن

عمله ،وهو خلق جامع جلميع أبواب اخلري ،وفيه لب اإليمان وروحه.
حقيقة اإلحسان:

فَّس انليب ﷺ اإلحسان حني سأهل جربيل صلوات الل وسالمه عليه،

فقال« :هو أن تعبد اهلل كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك» .أراد أنه من
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راقب الل أحسن عمله ،وهو تفسري قوهل تعاىل:
ر
[  انلحل .]90 :وذللك عظ َم الل ثواب أهل اإلحسان ،فقال

    

تعاىل[        :ابلقرة ،]195 :وقال -عز وجل:-



[       الرمحن ]60 :أي ما جزاء من أحسن
يف ادلنيا إال أن ُحي َ
سن إيله يف اآلخرة.
العبودية ،ألنه لُ ُّ
وقال :اإلحسان من أفضل منازل ُ
ب اإليمان وروحه

وكماهل .ومجيع املنازل منطوية فيه [لسان العرب البن منظور ( 115/13ـ

 ،)117وبصائر ذوي اتلميزي للفريوزآبادي ( 465/2ـ .])446

فاإلحسان ىلع هذا األساس :كمال احلضور مع الل تعاىل ،واملراقبة

اجلامعة خلشيته واإلخالص هل ،بأن حيسن اإلنسان قصده ،فيجعله خالصا
ً
متجردا لل.
درجات اإلحسان:
يأيت اإلحسان ىلع درجات متعددة ،وأعاله :ما اكن يف جانب الل تعاىل،

كما فَّسه انليب بهذا احلديث ،ودونه اتلقرب إىل الل تعاىل بانلوافل.

وتأيت بعد ذلك مراتب أخرى لإلحسان سواء يف القصد وانلية أو يف

الفعل.

وقوهل ﷺ يف تفسري اإلحسان« :أن تعبد اهلل كأنك تراه »...إلخ .يشري إىل
223

ً

ُ
أن العبد يعبد الل تعاىل ىلع هذه الصفة ،وهو استحضار قربه ،وأنه بني
يديه ،كأنه يراه ،وذلك يوجب اخلشية واخلوف ،واهليبة واتلعظيم ،كما جاء

يف رواية أيب هريرة -ريض الل عنه ،-أن ختىش الل كأنك تراه ،ويوجب
ً
أيضا انلصح يف العبادة ،وبذل اجلهد يف حتسينها وإتمامها وإكماهلا.
وهلذا قال ابن عمر :كنا يف الطواف نتخايل الل -عز وجل -بني أعيننا.

ّ
خرجه

أبو نعيم وغريه [أخرجه أبو نعيم يف حلية األويلاء .]309/1
وقوهل ﷺ« :فإن لم تكن تراه فإنه يراك» هذا فيه توجيه للعبد :أنه إذا
ُ
قام بعبادة الل فعليه بمراقبة الل تعاىل يف العبادة ،واستحضار قربه منه،

حىت كأنه يراه ،فإن شق عليه ذلك استعان ىلع ذلك بإيمانه بأن الل يراه،

ويطلع عل رسه وعالنيته ،وباطنه وظاهره ،وال خيىف عليه يشء من أمره،
فإذا حتقق هذا املقام سهل عليه االنتقال إىل املقام اثلاين ،وهو دوام ر
اتلحديق

بابلصرية ،إىل قرب الل من عبده ومعيته ،حىت كأنه يراه.
واعلم أن لإلحسان مقامني:

أحدهما :مقام اإلخالص ،وهو :أن يعمل العبد ىلع استحضار مشاهدة

الل إياه ،واطالعه عليه ،وقربه منه ،فإذا استحرض العبد هذا يف عمله،
وعمل عليه ،فهو خملص لل تعاىل ،ألن استحضاره ذلك يف عمله يمنعه من
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االتلفات إىل غري الل ،وإرادته بالعمل.
واثلاين :مقام املشاهد ،وهو :أن يعمل العبد ىلع مقتىض مشاهدته لل
تعاىل بقلبه ،وهو أن ّ
يتنور باإليمان وتنفذ ابلصرية يف العرفان ،حىت يصري

الغيب اكلعيان .وهذا هو حقيقة مقام اإلحسان ،املشار إيله يف حديث

جربيل -عليه السالم[ -جامع العلوم  75 :1ـ  76بترصف].
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الدرس السادس:

شروط الصالة

رشوط الصالة ،ويه تسعة:
اإلسالم ،والعقل ،واتلميزي ،ورفع احلدث ،وإزالة انلجاسة ،وسرت العورة،

ودخول الوقت ،واستقبال القبلة ،وانلية.

الرشوط :مجع رشط ،والرشط لغة العالمة.
ويف االصطالح :ما يلزم من عدمه العدم ،وال يلزم من وجوده وجود،

أي إذا عدمت الطهارة عدمت الصالة ،وال يلزم من وجود الطهارة وجود

الصالة ،واملراد برشوط الصالة أي رشوط صحتها.
رشوط الصالة تسعة:

َ
الرشط األول :اإلسالم ،وضده الكفر ،والاكفر عمله مردود ،ولو َع ِمل

أي عمل .وادليلل قوهل تعاىل:

       

          
[   اتلوبة .]17 :وقوهل تعاىل       :

[     الفرقان .]23 :وال تقبل الصالة إال من مسلم،
وادليلل قوهل تعاىل            :
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[    آل عمران.]85 :
ُ
اثلاين :العقل وضده اجلنون ،مرفوع عنه القلم حىت يُفيق ،وادليلل
َ
احلديث« :رف ِع القلم عن ثالثة :انلائم حىت يستيقظ ،واملجنون حىت يفيق،
والصغري حىت يبلغ» [رواه أمحد يف مسنده ،وأبو داود والنسايئ وابن ماجه].

اثلالث :اتلميزي ،وضده الصغر :وحده سبع سنني ،ثم يؤمر بالصالة،

لقوهل ﷺ« :مروا أبناءكم بالصالة لسبع ،وارضبوهم عليها لعرش ،وفرقوا
بينهم يف املضاجع» [رواه احلاكم واإلمام أمحد وأبو داود] ،ويف لفظ« :مروا

أوالدكم».

الرشط الرابع :رفع احلدث ،أي الطهارة ،وهو قسمان :حدث أكرب:

اكجلنابة واحليض ،ويرفع هذا احلدث بالغسل .وحدث أصغر ويرفع بالوضوء،

لقوهل ﷺ« :ال يقبل اهلل صالة بغري طهور» [رواه مسلم وغريه] .ولقوهل ﷺ:
«ال يقبل اهلل صالة من أحدث حىت يتوضأ» [متفق عليه].

الرشط اخلامس :إزالة انلجاسة من ثالثة :من ابلدن ،واثلوب ،وابلقعة،

وادليلل قوهل تعاىل[      :املدثر.]4 :

ولقوهل ﷺ« :تزنهوا من ابلول ،فإن اعمة عذاب القرب منه».

الرشط السادسُ :
سرت العورة بما ال يصف البرشة ،لقوهل ﷺ« :ال يقبل

اهلل صالة حائض إال خبمار» [رواه أبو داود].
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ً
ُّ
وأمجع أهل العلم ىلع فساد صالة من صىل ُعريانا وهو يقدر .وحد عورة

الرجل من الَّسة إىل الركبة .واألمة كذلك ،واحلرة لكها عورة إال وجهها ما لم
ً
يكن هناك أجنيب ،فإن اكنت عند أجانب وجب تغطية وجهها قطعا .ومما

يدل ىلع سرت العورة حديث سلمة بن األكوع «وازرره ولو بشوكة» أي

اثلوب ،لقوهل تعاىل[          :األعراف:

 ]31أي عند الصالة.

الرشط السابع :دخول الوقت ،وادليلل من السنة حديث جربيل -عليه
السالم :-أنه ر
أم انليب ﷺ يف أول الوقت ،ويف آخره ،فقال« :يا حممد :الصالة
بني هذين الوقتني» .وقوهل تعاىل:

      

ً

[   النساء .]103 :أي مفروضا يف األوقات .وديلل األوقات قوهل
تعاىل:

             

[    اإلرساء.]78 :
الرشط اثلامن :استقبال القبلة .وادليلل قوهل تعاىل:

   

             

[        ابلقرة.]144 :
الرشط اتلاسع :انلية ،وحملها القلب ،واتللفظ بها بدعة .وادليلل

امرئ ما نوى».
احلديث« :إنما األعمال بانليات ،وإنما للك
ٍ
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الدرس السابع:

أركان الصالة

أراكن الصالة ،ويه أربعة عرش:
القيام مع القدرة ،وتكبرية اإلحرام ،وقراءة الفاحتة ،والركوع،

واالعتدال بعد الركوع ،والسجود ىلع األعضاء السبعة ،والرفع منه،

واجللسة بني السجدتني ،والطمأنينة يف مجيع األفعال ،والرتتيب بني

األراكن ،والتشهد األخري ،واجللوس هل ،والصالة ىلع انليب ﷺ ،والتسليمتان.
ً
الركن األول :القيام منتصبا مع القدرة يف الفرض .وادليلل قوهل تعاىل :
         

.]238

[ابلقرة:

ً
ّ
ولقوهل ﷺ« :صل قائما[ »..أخرجه ابلخاري].

ُْ
الركن اثلاين :تكبرية اإلحرام ،ويه قوهل «اهلل أكرب» ال ُيزئه غريها.
َ ح
ريمها اتلَّ ح
كبري ،وحتليلها التسليم» ،وحديث امليسء
وادليلل احلديث« :حت

صالته «إذا قمت إىل الصالة فكرب».

الركن اثلالث :قراءة الفاحتة ،وقراءتها ركن يف لك ركعة ،كما يف
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احلديث« :ال صالة ملن لم يقرأ بفاحتة الكتاب».
الركن الرابع :الركوع.
الركن اخلامس :االعتدال منه.
الركن السادس :السجود ىلع األعضاء السبعة.
الركن السابع :واالعتدال منه.
الركن اثلامن :اجللسة بني السجدتني .وادليلل ىلع هذه األراكن قوهل

تعاىل[        :احلج .]77 :واحلديث
ح
ح َ
عنه ﷺ« :أمرت أن أسجد ىلع سبعة أعظم» [رواه ابلخاري ومسلم].
الركن اتلاسع :الطمأنينة يف مجيع األفعال.

الركن العارش :الرتتيب بني األراكن .وادليلل ىلع مجيع األراكن حديث

امليسء :عن أيب هريرة قال :بينما حنن جلوس عند انليب ﷺ إذ دخل رجل
ح
فصىل [فقام] فسلم ىلع انليب ﷺ فقال« :ارجع فصل فإنك لم تصل» فعلها
ثالثاً ،ثم قال :واذلي بعثك باحلق ًّ
نبيا ال أحسن غري هذا فعلمين ،فقال هل
ح
انليب ﷺ« :إذا قمت إىل الصالة فكرب ،ثم اقرأ ما تيرس معك من القرآن ،ثم
ً
ً
اركع حىت تطمنئ راكعا ،ثم ارفع حىت تعتدل قائما ،ثم اسجد حىت تطمنئ
ً
ً
ساجدا ،ثم ارفع حىت تطمنئ جالسا ،ثم افعل ذلك يف صالتك لكها».
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الركن احلادي عرش :التشهد األخري ،وهو ركن مفروض ،كما يف
ُ
احلديث عن ابن مسعود -ريض الل عنه -قال :كنا نقول قبل أن يُفرض
علينا التشهد :السالم ىلع الل من عباده ،السالم ىلع جربيل ومياكئيل.

وقال انليب ﷺ« :ال تقولوا :السالم ىلع اهلل من عباده ،فإن اهلل هو السالم،
ولكن قولوا :اتلحيات هلل والصلوات والطيبات» وذكر احلديث وسيأيت لفظ

التشهد يف ادلرس اتلايل.

الركن اثلاين عرش :اجللوس هل لقوهل ﷺ« :إذا قعد أحدكم يف الصالة

فليقل اتلحيات» [متفق عليه].

الركن اثلالث عرش :الصالة ىلع انليب ﷺ لقوهل ﷺ« :إذا صىل

أحدكم» وفيه «ثم يصيل ىلع انليب ﷺ» ويف رواية« :يلصل ىلع انليب ﷺ ثم

يدعو» [رواه أمحد وأبو داود].

الركن الرابع عرش :التسليمتان لقوهل ﷺ« :وحتليلها التسليم».
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الدرس الثامن:

وا بات الصالة

واجبات الصالة يه ثمانية:

َ َ
َ َ
ح
مجيع اتلكبريات غري تكبرية اإلحرام ،وقول« :س ِمع اهلل ملن محِدهح»
ِّ
ح
ح
لإلمام واملنفرد ،وقول« :ربنا ولك احلمد» لللك ،وقول« :سبحان ريب العظيم»
يف الركوع ،وقول« :سبحان ريب األىلع» يف السجود ،وقول« :رب اغفر يل» بني

السجدتني ،والتشهد األول واجللوس هل.

الواجب األول :مجيع اتلكبريات غري تكبرية اإلحرام ،لقول

ابن مسعود« :رأيت انليب ﷺ يكرب يف لك رفع وخفض ،وقيام وقعود»[ ،رواه
أمحد والنسايئ والرتمذي وصححه] .ولقوهل ﷺ« :إذا كرب اإلمام فكربوا»

واألمر للوجوب.

اثلاين :قول« :سبحان ريب العظيم» يف الركوع ،حلديث حذيفة يف وصف

صالة الرسول ﷺ فاكن يقول يف ركوعه« :سبحان ريب العظيم» ويف سجوده

«سبحان ريب األىلع».

اثلالث :قوهل« :سمع اهلل ملن محده» لإلمام واملنفرد ،لقول أيب هريرة يف

صفة صالته ﷺ أنه اكن يقول« :سمع اهلل ملن محده» حني يرفع صلبه من
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الركعة .متفق عليه.
الرابع :قوهل« :ربنا ولك احلمد» لللك ،اإلمام واملأموم واملنفرد ،لقول أيب

هريرة يف احلديث السابق ،ثم يقول :وهو قائم «ربنا ولك احلمد».

اخلامس :قول« :سبحان ريب األىلع» يف السجود حلديث حذيفة املتقدم.
السادس :قول« :رب اغفر يل» بني السجدتني ـ كما يف حديث حذيفة

أنه ﷺ اكن يقول بني السجدتني «رب اغفر يل» [رواه النسايئ وابن ماجه]

(.)14

السابع واثلامن :التشهد األول واجللوس هل :حلديث :اكن ﷺ يقرأ يف لك

ركعتني اتلحية ،ويف حديث آخر« :إذا قعدتم يف لك ركعتني فقولوا اتلحيات»

[أخرجه أمحد والنسايئ].

ً
ً
واألراكن ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصالة برتكه ،والواجبات
ً
ً
ما سقط منها عمدا بطلت الصالة برتكه ،وسهوا جربه السجود للسهو(.)15

( )14رمج نني ش ن وة م ص ننالة وأرةاإل ننا ب ننبد مإلس ننالز حمل نناب ل ننل هللا نناب م ش ننام .وم د ننابة – ش ن
م دلابة  13ن  71م ار م ا بك (.)87 :70
ش وة م صالة إلماز حملاب لل هللا اب م شام.
()15
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الدرس التاسع:

بيان التشهد (التحيات)

بيان التشهد ،وهو أن يقول( :اتلحيات هلل ،والصلوات ،والطيبات،

السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته ،السالم علينا وىلع عباد اهلل
ً
الصاحلني ،أشهد أال هلإ إال اهلل ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل).
ّ
ثم يصيل ىلع انليب ﷺ ويبارك عليه ،فيقول( :امهلل صل ىلع حممد ،وىلع
آل حممد ،كما صليت ىلع إبراهيم وىلع آل إبراهيم ،إنك محيد جميد ،وبارك

ىلع حممد ،وىلع آل حممد ،كما باركت ىلع إبراهيم ،وىلع آل إبراهيم إنك محيد

جميد).

ثم يستعيذ بالل يف التشهد األخري من عذاب جهنم ،ومن عذاب القرب،
ومن فتنة املحيا واملمات ،ومن فتنة املسيح ادلجال ،ثم يتَ ر
خري من ادلاعء ما
شاء ،وال سيما املأثور من ذلك ،ومنه( :امهلل أعين ىلع ذكرك وشكرك وحسن
ً
ً
عبادتك ،امهلل إين ظلمت نفيس ظلما كثريا ،وال يغفر اذلنوب إال أنت،
فاغفر يل مغفرة من عندك ،وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم).

أما يف التشهد األول فيقوم بعد الشهادتني إىل اثلاثلة يف الظهر والعرص

واملغرب والعشاء ،وإن صىل ىلع انليب ﷺ فهو أفضل؛ لعموم األحاديث يف
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ذلك ،ثم يقوم إىل اثلاثلة.
قوهل« :بيان التشهد »...الخ.
اختار الشيخ التشهد اذلي رواه ابن مسعود -ريض الل عنه ،-وقد

تقدم اإلشارة إيله يف أراكن الصالة ،قال ابن مسعود« :علمين رسول اهلل ﷺ

التشهد ،كيف بني كفيه ،كما يعلمين السورة من القرآن» [أخرجه أمحد (:1

 )114وابلخاري ( ،)176 :4ومسلم ( )14 :2وغريهم].

وهناك صيغ أخرى فأيها اختار املصيل أجزأته ،وإن تشهد بهذا تارة

وبهذا تارة فهو حسن .والل أعلم.

وحديث ابن مسعود :أصح ما ورد يف التشهد.
وعن أيب مسعود ابلدري -ريض الل عنه -قال :قال بشري بن سعد :يا

رسول الل ،أمرنا الل أن نصيل عليك ،فكيف نصيل عليك؟ فسكت ،ثم
ّ
قال :قولوا« :امهلل صل ىلع حممد وىلع آل حممد ،كما صليت ىلع آل إبراهيم،

وبارك ىلع حممد وىلع آل حممد ،كما باركت ىلع آل إبراهيم يف العاملني إنك

محيد جميد .والسالم كما علمتم» [رواه مسلم ،وأخرجه ابلخاري ومسلم
ّ
من حديث كعب بن عجرة] ،وفيه :قولوا« :امهلل صل ىلع حممد وىلع آل
حممد ،كما صليت ىلع آل إبراهيم إنك محيد جميد »..وذكر احلديث( .)16وعن

()16

م اري ( ،)15 :3وما م (.)16 :2
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أيب هريرة -ريض الل عنه -قال :قال رسول الل ﷺ« :إذا تشهد أحدكم
فليستعذ باهلل من أربع ،يقول :امهلل إين أعوذ بك من عذاب جهنم ،ومن

عذاب القرب ،ومن فتنة املحيا واملمات ،ومن فتنة املسيح ادلجال» ،متفق

عليه.

واحلديث ديلل ىلع مرشوعية االستعاذة مما ذكر يف هذا املوضع ،وذلك

بعد الصالة ىلع انليب ﷺ.

وعن أيب بكر الصديق -ريض الل عنه -أنه قال لرسول الل ﷺ:
حْ
علمين داعء أدعو به يف صاليت ،قال« :قل :امهلل إين ظلمت نفيس ظلما
ً
كثريا ،وال يغفر اذلنوب إال أنت ،فاغفر يل مغفرة من عندك ،وارمحين إنك

أنت الغفور الرحيم» متفق عليه.

احلديث ديلل ىلع مرشوعة ادلاعء يف الصالة ىلع اإلطالق ،ومن

مواضعه بعد التشهد والصالة ىلع انليب ﷺ واالستعاذة من األربع ،وإن داع

بغري ذلك مما ورد فحسن ،لقوهل يف حديث ابن مسعود« :ثم يلتخري من ادلاعء

أعجبه إيله فيدعو».

وفيه ديلل ىلع جواز ادلاعء يف الصالة بما ورد وبما لم يرد إذا لم يكن
ً
فيه مما هو ممنوع رشاع .ويف لفظ« :ثم يلتخري من املسألة ما شاء».
ومن ذلك ما أخرجه مسلم وأبو عوانة من ادلاعء وهو« :امهلل اغفر يل
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ً

ما قدمت وما أخرت ،وما أِسرت وما أعلنت ،وما أِسفت ،وما أنت أعلم

به مين ،أنت املقدم ،وأنت املؤخر ،ال هلإ إال أنت».
وهذا :ما لم يشق ىلع املأموم.

وُيوز ادلاعء لشخص معني ،لفعله ﷺ يف داعئه للمستضعفني بمكة.
ً
ً
ومعىن «اتلحيات» مجيع اتلعظيمات لل ُملاك واستحقاقا ،مثل االحنناء
ُ
ومجيع ما يعظم به رب العاملني ،فهو لل،
والركوع والسجود وابلقاء وادلوام،
فمن رصف منه شيئا ً لغري الل فهو مرشك ٌ
اكفر .و«الصلوات» معناها مجيع
ادلعوات ،وقيل :الصلوات اخلمس .و«الطيبات هلل» األعمال الصاحلة ،فهو
ُ
ُ
سبحانه حي ّيا وال يسلم عليه ،ألن السالم داعء ،والل طيب وال يقبل من

األقوال واألعمال إال طيبها« .السالم عليك أيها انليب ورمحة اهلل وبراكته»
تدعو للنيب ﷺ بالسالمة والرمحة والربكة ،واذلي يُدىع هل ما يُدىع مع الل.
ُ
و«السالم علينا وىلع عباد اهلل الصاحلني» تسلم ىلع نفسك وىلع لك عبد
صالح يف السماء واألرض .و«السالم» داعء و«الصاحلون» يُدىع هلم وال

ْ َ
يُد َعون مع الل« .أشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل» وأشهد أن
ً
ُْ
حممدا عبده ورسوهل ،تشهد شهادة ايلقني أن ال يعبَ َد يف األرض وال يف
ٌ
ً
ٌ
عبد ال يُ ُ
عبد ،ورسول
السماء حبق إال الل ،وشهادة أن حممدا رسول الل بأنه
ُ ُ ُّ
ُ ر ُ
َ ر
ال يكذب ،بل يطاع َويتبع ،رشفه الل بالعبودية .وادليلل قوهل تعاىل :

[           الفرقان:
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ّ
« .]1امهلل صل ىلع حممد وىلع آل حممد كما صليت ىلع إبراهيم إنك محيد
ُ
جميد» الصالة من الل ثناؤه ىلع عبده يف املأل األىلع ،كما حىك ابلخاري يف

صحيحه عن أيب العايلة قال :صالة الل :ثناؤه ىلع عبده يف املأل األىلع،
َ
وقيل :الرمحة .والصواب األول ،ومن املالئكة :االستغفار ،ومن اآلدميني
ادلاعء .وبارك وما بعدها سنن أقوال.

واملراد بآل حممد :آل ابليت من بين هاشم وبين عبد املطلب ،وأزواجه

من آل بيته عليه الصالة والسالم ممن ال حتل هلم الزاكة.
وآل إبراهيم ذريته من املؤمنني.

وُيوز أن يصيل ىلع انليب ﷺ مما ورد ،وجتوز الصالة ىلع غري انليب ﷺ
ً
ّ
منفردا إذا لم يكرث ،ملا ثبت أنه ﷺ قال« :امهلل صل ىلع
ً
آل أيب أوىف» وما لم تتخذ شعارا بلعض انلاس أو خيص بها بعض الصحابة

دون بعضهم.
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الدرس العاشر:

سنن الصالة

سنن الصالة ومنها:
 1ـ االستفتاح.
 2ـ جعل كف ايلد ايلمىن ىلع اليَّسى فوق الصدر حني القيام ،قبل

الركوع وبعده.

 3ـ رفع ايلدين مضموميت األصابع ممدودة حذو املنكبني أو األذنني

عند اتلكبري األول ،وعند الركوع ،والرفع منه ،وعند القيام من التشهد

األول إىل اثلاثلة.

 4ـ ما زاد عن واحدة يف تسبيح الركوع والسجود.
 5ـ ما زاد ىلع قول( :ربنا ولك احلمد) بعد القيام من الركوع ،وما زاد

عن واحدة يف ادلاعء باملغفرة بني السجدتني.
 6ـ جعل الرأس حيال الظهر يف الركوع.

 7ـ جمافاة العضدين عن اجلنبني ،وابلطن عن الفخذين ،والفخذين

عن الساقني يف السجود.
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 8ـ رفع اذلراعني عن األرض حني السجود.
 9ـ جلوس املصيل ىلع رجله اليَّسى مفروشة ،ونصب ايلمىن يف

التشهد األول وبني السجدتني.

10ـ اتلورك يف التشهد األخري يف الرباعية واثلالثية ،وهو :اجللوس ىلع

مقعدته ،وجعل رجله اليَّسى حتت ايلمىن ونصب ايلمىن.

11ـ اإلشارة بالسبابة يف التشهد األول واثلاين من حني ُيلس إىل نهاية

التشهد وحتريكها عند ادلاعء.

12ـ الصالة واتلربيك ىلع حممد ،وآل حممد ،وىلع إبراهيم ،وآل إبراهيم

يف التشهد األول.

13ـ ادلاعء يف التشهد األخري.
14ـ اجلهر بالقراءة يف صالة الفجر ،وصالة اجلمعة ،وصالة العيدين،

واالستسقاء ،ويف الركعتني األويلني من صالة املغرب والعشاء.

15ـ اإلرسار بالقراءة يف الظهر ،والعرص ،ويف اثلاثلة من املغرب،

واألخريتني من العشاء.

16ـ قراءة ما زاد عن الفاحتة من القرآن مع مرااعة بقية ما ورد يف

السنن يف الصالة سوى ما ذكرنا ،ومن ذلك:
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ما زاد ىلع قول املصيل :ربنا ولك احلمد ،بعد الرفع من الركوع يف حق
ً
اإلمام واملأموم واملنفرد ،فإنه سنة ،ومن ذلك أيضا وضع ايلدين ىلع

الركبتني مفرجيت األصابع حني الركوع.
قوهل« :سنن الصالة »...الخ.
اعلم أن سنن الصالة نواعن:
انلوع األول :سنن األقوال.
انلوع اثلاين :سنن األفعال.

وقد ذكرها املؤلف يف املنت ،وهذه السنن ال يلزم املصيل أن يأيت بها
ً
ً
ولكن إن فعلها أو بعضا منها فله أجر ،ومن تركها أو ترك شيئا منها فال
حرج عليه مثل سائر السنن .ولكن ينبيغ من املسلم أن يأيت بها ،ويلتذكر

قول املصطىف ﷺ« :عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني ،عضوا

عليها بانلواجذ».

قوهل« :داعء االستفتاح».
وداعء االستفتاح :سيم بذلك ألنه تستفتح به الصالة.
ومن أدعية االستفتاح« :سبحانك امهلل وحبمدك ،وتبارك اسمك،

وتعاىل جدك ،وال هلإ غريك».
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ومعىن سبحانك امهلل :أي أنزهك اتلزنيه الالئق جباللك يا الل.
وقوهل« :وحبمدك» قيل معناه :أمجع لك بني التسبيح واحلمد.
وتبارك اسمك :أي الربكة تنال بذكرك.
وتعاىل جدك :أي جلت عظمتك.
وال هلإ غريك :أي ال معبود يف األرض وال يف السماء حبق سواك.
وُيوز االستفتاح بكل صيغة وردت عن انليب ﷺ .ويستحب أن

يستفتح املسلم تارة بهذا وتارة بهذا ،يلحصل هل العمل بالسنة.
ومن األدعية اثلابتة:

«امهلل باعد بيين وبني خطاياي كما باعدت بني املرشق واملغرب ،امهلل
ح َ
نقين من خطاياي كما ينىق اثلوب األبيض من ادلنس ،امهلل اغسلين من
خطاياي باملاء واثللج والربد» [رواه ابلخاري ومسلم].
وقوهل« :جعل كف ايلد ايلمىن »...الخ.
كما يف حديث وائل بن حجر ،ثم وضع ايلمىن ىلع اليَّسى [أخرجه

أمحد ومسلم] .وقال عليه الصالة والسالم« :إنا معرش األنبياء أمرنا

بتعجيل فطرنا وتأخري سحورنا ،وأن نضع أيماننا ىلع شمائلنا يف الصالة»
ً
[رواه أبو داود بسند حسن من حديث طاوس مرسال] ،وعن يلع بسند فيه
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مقال :إن من السنة يف الصالة وضع األكف ىلع األكف حتت الَّسة [رواه

أمحد ،وورد غري ذلك ،واألمر فيه سعة ،واملختار األول ،والل أعلم].

وقوهل« :رفع ايلدين مضموميت األصابع »...إلخ ،ألنه عليه الصالة

والسالم اكن يرفعهما ممدودة األصابع [رواه أبو داود].

وحلديث أيب محيد (اكن يرفع يديه ُياذي بهما منكبيه) [رواه أبو

داود] ،وعن مالك بن احلويرث( :اكن يرفع يديه حىت ُياذي بهما فروع

أذنيه) [متفق عليه] ،ورفعهما :إشارة إىل كشف احلجاب بينه وبني ربه،
كما أن السبابة إشارة إىل الوحدانية.

وحلديث يلع -ريض الل عنه -عن رسول الل ﷺ أنه إذا قام إىل الصالة

املكتوبة كرب ورفع يديه حذو منكبيه ،ويصنع مثل ذلك إذا قىض قراءته

وأراد أن يركع ،ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع ،وال يرفع يديه يف يشء من

صالته وهو قاعد ،وإذا قام من السجدتني رفع يديه كذلك وكرب .رواه أمحد
وأبو داود والرتمذي وصححه .ومعىن السجدتني أي الركعتني.
وقوهل« :ما زاد عن واحدة »...الخ.
حلديث حذيفة -ريض الل عنه -أنه سمع رسول الل ﷺ يقول إذا ركع:

«سبحان ريب العظيم» ويقول يف السجود« :سبحان ريب األىلع» [رواه
أبو داود] .فالواجب مرة واحدة ،وأدىن الكمال ثالث مرات ،وأىلع الكمال
244

عرش.
وقوهل« :ما زاد عن واحدة فـي ادلاعء.»..
ألن الواجب مرة واحدة ،ملا روى حذيفة -ريض الل عنه -أن انليب ﷺ

اكن يقول بني السجدتني« :رب اغفر يل» [رواه النسايئ وابن ماجه].
وقوهل« :جعل الرأس حيال الظهر» الخ.

ملا يف حديث اعئشة -ريض الل عنها« :-واكن ـ أي انليب ﷺ ـ إذا ركع لم
يحشخص رأسه ولم يح ِّ
صوبه ،ولكن بني ذلك» [أخرجه مسلم].
وقوهل« :جمافاة العضدين ،ورفع اذلراعني »..الخ.
ملا ورد يف صفة صالة انليب ﷺ أنه اكن ال يفرتش ذراعيه ،رواه

ابلخاري وأبو داود.

واكن يرفعهما ىلع األرض ،ويباعدهما عن جنبيه ،حىت يبدو بياض

إبطيه من ورائه [رواه ابلخاري ومسلم].

قوهل« :جلوس املصيل ىلع رجله اليرسى.»..
ألن انليب ﷺ علم امليسء صالته ،فقال هل« :فإذا جلست يف وسط

الصالة فاطمنئ ،وافرتش فخذك اليرسى ،ثم تشهد» [رواه أبو داود وابليهيق

بسند جيد].

وملا روت اعئشة -ريض الل عنها -أنه ﷺ اكن يفرش رجله اليَّسى،
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وينصب ايلمىن[ .رواه مسلم].
وقوهل« :اتلورك فـي التشهد األخري.»..
ملا روى أبو محيد الساعدي -ريض الل عنه -قال( :وإذا جلس يف
َّ
الركعة األخرية قدم رجله اليرسى ،ونصب األخرى ،وقعد ىلع مقعدته)

[أخرجه ابلخاري  .]828/2ويف حديث رفاعة بن رافع عند أيب داود برقم

(« )860فإذا جلست يف وسط الصالة فاطمنئ ،وافرتش فخذك اليرسى ،ثم

تشهد».

وقوهل« :فـي الصالة واتلربيك.»..
فيسن للمصيل أن يصيل ىلع انليب ﷺ كما يف التشهد األخري ،ملا ورد أنه

اكن ﷺ يصيل ىلع نفسه يف التشهد األول وغريه .كما رواه أبو عوانة يف
صحيحه والنسايئ.

وقوهل« :ادلاعء فـي التشهد األخري.»..
ملا ورد يف احلديث« :ثم يلتخري من ادلاعء ما شاء» [رواه ابلخاري].
وقد وردت أدعية يف ذلك تقدم ذكر طرف منها يف ادلرس اتلاسع

فلرياجع.

وقوهل« :اجلهر فـي القراءة »..إلخ.
قال اإلمام ابن قدامة -رمحه الل« :-اجلهر يف مواضع اجلهر ،واإلِسار يف
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مواضع اإلِسار جممع ىلع استحبابه ،ولم خيتلف املسلمون يف مواضعه،

واألصل يف ذلك فعل انليب ﷺ ،وقد ثبت ذلك بنقل اخللف عن السلف».
قوهل« :ما زاد عن الفاحتة »...الخ.

قال اإلمام ابن قدامة -رمحه الل( :-إن قراءة السورة بعد الفاحتة
ً
مسنونة يف الركعتني من لك صالة ،ال نعلم يف هذا خالفا).
ومما يسن جهر اإلمام باتلكبري ،لقوهل ﷺ« :إذا كرب اإلمام فكربوا»

وبالتسميع لقوهل ﷺ« :وإذا قال :سمع اهلل ملن محده .فقولوا :ربنا ولك
احلمد» .ويَّس مأموم ومنفرد.

ويسن أن يتعوذ بالل من الشيطان الرجيم ًّ
رسا ،فيقول :أعوذ بالل من
الشيطان الرجيم .وكيف ما تعوذ من الوارد فحسن ،ثم يبسمل ًّ
رسا ،وليست
من الفاحتة وال غريها ،بل آية من القرآن قبلها وبني لك سورتني سوى براءة

واألنفال ،ويسن كتابتها أوائل الكتب ،كما كتبها سليمان -عليه السالم،-

وكما اكن انليب ﷺ يفعل ،وتذكر يف ابتداء مجيع األفعال ،ويه تطرد

الشيطان.

ويف قراءة الفاحتة يستحب الوقوف ىلع لك آية لقراءته ﷺ ،ثم يقول:

آمني .بعد سكتة لطيفة ،يلعلم أنها ليست من القرآن ،ومعناها :امهلل
ً
استجبُ .يهر بها إمام ومأموم معا يف صالة جهرية ،ويستحب سكوت
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اإلمام بعدها يف صالة جهرية حلديث سمرة .ويستحب قراءة سورة اكملة
بعد الفاحتة ،وُيزي آية إال أن أمحد استحب أن تكون طويلة ،فإن اكن يف

غري الصالة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أرس ،وتكون السورة يف

الفجر من طوال املفصل ،وأوهل (ق) لقول أوس :سألت أصحاب حممد ﷺ
ً
ً
ً
ً
كيف حتزبون القرآن؟ قالوا :ثالثا ،ومخسا وسبعا وتسعا ،وإحدى عرشة
وثالث عرشة ،وحزب املفصل واحد ،ويقرأ يف املغرب من قصاره ،ويقرأ يف
ابلوايق من أوساطه إن لم يكن عذر ،وإال قرأ بأقرص منه ،وال بأس جبهر

امرأة يف اجلهرية إذا لم يسمعها أجنيب ،واملتنفل يف الليل يرايع املصلحة فإن
ً
اكن قريبا منه من يتأذى جبهره أرس ،وإن اكن ممن يستمع هل جهر ،وإن أرس
يف جهر وجهر يف رس بىن ىلع قراءته ،وترتيب اآليات واجب ألنه بانلص.
قوهل« :ما زاد عن واحدة فـي تسبيح »...الخ.
قال العلماء :أدىن الكمال ثالث ،وأعاله يف حق اإلمام عرش ،واعلم أنه

ال يقرأ يف الركوع والسجود نلهيه ﷺ عن ذلك ،وقوهل :ما زاد عن «ربنا ولك

احلمد» مثل أن يقول« :ملء السماوات واألرض ،وملء ما شئت من يشء

بعد» وإن شاء زاد« :أهل اثلناء واملجد ،أحق ما قال العبد ،ولكنا لك عبد ،ال
مانع ملا أعطيت ،وال معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد» وهل أن

يقول غريه مما ورد .وإن شاء قال :امهلل ربنا لك احلمد .بال واو ،لوروده يف

حديث أيب سعيد وغريه.
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ّ
ومما يستحب مبارشة املصيل ببطون كفيه وضم أصابعهما موجهة إىل
ً
القبلة غري مقبوضة ،رافعا مرفقيه.
قوهل :ما زاد ىلع «رب اغفر يل».
وال بأس بالزيادة ،لقول ابن عباس :اكن انليب ﷺ يقول بني السجدتني:

«رب اغفر يل وارمحين واهدين وارزقين واعفين» [رواه أبو داود] وإن شاء داع
فيه أي السجود ،لقوهل ﷺ« :وأما السجود فأكرثوا فيه من ادلاعء ،فقمن أن

يستجاب لكم» [رواه مسلم] ،وهل عن أيب هريرة أن رسول الل ﷺ اكن

يقول يف سجوده« :امهلل اغفر يل ذنيب لكه :دقه وجله ،وأوهل وآخره ،وعالنيته
وِسه».

ً
ً
قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب :ثم ُيلس للتشهد مفرتشا ،جاعال
ً
ً
ً
يديه ىلع فخذيه ،باسطا أصابع يَّساه مضمومة ،مستقبال بها القبلة ،قابضا
من يمناه اخلنرص وابلنرص ،حملقا ً إبهامه مع وسطاه ،ثم يتشهد ًّ
رسا ويشري
بسبابته ايلمىن يف تشهده إشارة إىل اتلوحيد ،ويشري بها عند داعئه يف صالة

وغريها ،لقول ابن الزبري :اكن انليب ﷺ يشري بأصبعه إذا داع وال حيركها

[رواه أبو داود].

ً
ً
ومن السنن االتلفات يمينا وشماال عند السالم ،ويكون عن يساره
أكرث حبيث يُرى خده ،وُيهر إمام بالتسليمة األوىل فقط ويَّسهما غريه،

ويسن حذفه وهو عدم تطويله ،أي ال يمد به صوته ،وينوي به اخلروج من
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ً
الصالة ،وينوي أيضا السالم ىلع احلفظة وىلع احلارضين.
والسنة أن ينحرف اإلمام إىل املأمومني ىلع يمينه أو ىلع شماهل ،وال

يطيل اإلمام اجللوس بعد السالم مستقبل القبلة ،وال ينرصف املأموم قبله،

لقوهل ﷺ« :إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع وال بالسجود وال
ً
باالنرصاف» ،فإن صىل معهم نساء انرصف النساء وثبت الرجال قليال ،ئلال
ّ
ويسن ذكر الل وادلاعء واالستغفار عقب الصالة،
يدركوا من انرصف منهن،
ً
فيقول« :أستغفر اهلل» ثالثا ثم يقول« :امهلل أنت السالم ،ومنك السالم،
تباركت يا ذا اجلالل واإلكرام ،ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،هل امللك وهل

احلمد وهو ىلع لك يشء قدير ،وال حول وال قوة إال باهلل ،ال هلإ إال اهلل ،وال

نعبد إال إياه ،هل انلعمة وهل الفضل وهل اثلناء احلسن ،ال هلإ إال اهلل خملصني
هل ادلين ولو كره الاكفرون ،امهلل ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت

وال ينفع ذا اجلد منك اجلد» ثم يسبح وحيمد ويكرب لك واحدة ثالثا

وثالثني ،ويقول تمام املائة« :ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل ،هل امللك وهل

احلمد وهو ىلع لك يشء قدير» ويقول بعد صالة الفجر وصالة املغرب قبل
ً
أن يكلم أحدا من انلاس« :امهلل أجرين من انلار» سبع مرات ،واإلرسار
بادلاعء أفضل وكذا بادلاعء املأثور ،ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب

ورغبة ورهبة ،حلديث« :ال يستجاب ادلاعء من قلب اغفل» ويتوسل
باألسماء والصفات واتلوحيد ،ويتحرى أوقات اإلجابة :ويه ثلث الليل
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ً

اآلخر ،وبني األذان واإلقامة ،وأدبار الصلوات املكتوبة ،وآخر ساعة ،وبني

األذان يوم اجلمعة .وينتظر اإلجابة وال يعجل ،فيقول :قد دعوت ودعوت

فلم يستجب يل وال يكره أن خيص نفسه إال يف داعء يؤمن عليه ويكره

رفع الصوت.

واعلم أن الشيخ ذكر بعض السنن ،وإال فإن أهل العلم يقسمون السنن

إىل سنن أقوال وسنن أفعال كما تقدم.

فسنن األقوال سبع عرشة :االستفتاح واتلعوذ والبسملة واتلأمني وقراءة

السورة يف األويلني ،ويف صالة الفجر واجلمعة والعيدين واتلطوع لكه
واجلهر واإلخفات وقول ملء السماء واألرض إىل آخره ،وما زاد ىلع املرة يف

تسبيح ركوع وسجود وقول :رب اغفر يل واتلعوذ يف التشهد األخري ،والصالة

ىلع آل انليب ﷺ والربكة عليه وعليهم ،وسوى ذلك فسنن أفعال مثل كون
ً
األصابع مضمومة مبسوطة ،مستقبال بها القبلة عند اإلحرام ،والركوع
والرفع منه ،وحطهما عقب ذلك ،وقبض ايلمني ىلع كوع الشمال ،وجعلهما
حتت رسته ،وانلظر إىل موضع سجوده وتفريقه بني قدميه يف قيامه

ومراوحته بينهما ،وترتيل القراءة ،واتلخفيف لإلمام ،وكون األوىل أطول من
ً
اثلانية ،وقبض ركبتيه بيديه مفرجيت األصابع يف الركوع ،ومد ظهره مستويا،
وجعل رأسه حياهل ،ووضع ركبتيه قبل يديه يف سجوده ،ورفع يديه قبلهما يف
القيام ،وتمكني جبهته وأنفه من األرض وجمافاة عضديه عن جنبيه ،وبطنه
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عن فخذيه ،وفخذيه عن ساقيه ،وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما إىل

األرض مفرقة ،ووضع يديه حذو منكبيه ،مبسوطة األصابع إذا سجد،
ّ
وتوجيه أصابع يديه مضمومة إىل القبلة ومبارشة املصيل بيديه وجبهته
ً
وقيامه إىل الركعة ىلع صدور قدميه ،معتمدا بيديه ىلع فخذيه ،واالفرتاش

يف اجللوس بني السجدتني ،والتشهد واتلورك يف اثلاين ،ووضع يديه ىلع
ً
فخذيه مبسوطتني مضموميت األصابع ،مستقبال بهما القبلة بني
السجدتني ،ويف التشهد وقبض اخلنرص وابلنرص من ايلمىن ،وحتليق إبهامها
ً
ً
مع الوسطى واإلشارة بسبابتها واالتلفات يمينا وشماال يف تسليمه وتفضيل

الشمال ىلع ايلمني يف االتلفات.
سجود السهو للصالة:

وأما سجود السهو فقال أمحد حيفظ فيه عن انليب ﷺ مخسة أشياء،

سلم من اثنتني فسجد وسلم من ثالث فسجد ويف الزيادة وانلقصان وقام

من اثلنتني فلم يتشهد ،قال اخلطايب :املعتمد عليه عند أهل العلم هذه
األحاديث اخلمسة ،يعين حدييث ابن مسعود وأيب سعيد وأيب هريرة وابن

حبينة ،وسجود السهو يرشع للزيادة وانلقص ،وشك يف فرض ونفل ،إال أن

يكرث فيصري كوسواس فيطرحه .وكذا يف الوضوء والغسل وإزالة انلجاسة،
ً
ً
ً
ً
ً
فمىت زاد من جنس الصالة قياما أو ركواع أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت،
ً
وسهوا يسجد هل ،لقوهل ﷺ« :إذا زاد الرجل أو نقص يف صالته فليسجد
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سجدتني» [رواه مسلم] .ومىت ذكر اعد إىل ترتيب الصالة بغري تكبري ،وإن

زاد ركعة قطع مىت ذكر ،وبىن ىلع فعله قبلها ،وال يتشهد إن اكن قد تشهد

ثم سجد وسلم ،وال يعتد بالركعة الزائدة مسبوقه ،وال يدخل معه من علم
ً
ً
أنها زائدة ،وإن اكن إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع وال يرجع إن
نبهه واحد إال أن يتيقن صوابه ،ألنه ﷺ لم يرجع إىل قول ذي ايلدين.

وال يبطل الصالة عمل يسري كفتحه ﷺ ابلاب لعائشة ومحله أمامة

ووضعها ،وإن أىت بقول مرشوع يف الصالة يف غري موضعه :اكلقراءة يف

القعود والتشهد يف القيام لم تبطل به.

وينبيغ السجود لسهوه ،لعموم قوهل ﷺ« :إذا نيس أحدكم فليسجد
ً
ً
ً
سجدتني» وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت وإن اكن سهوا ،ثم ذكر قريبا
ً
ً
أتمها ولو خرج من املسجد أو تكلم يسريا ملصلحتها ،وإن تكلم سهوا أو

نام فتلكم أو سبق ىلع لسانه حال قراءته لكمة من غري القرآن لم تبطل ،وإن
ً
قهقه بطلت إمجااع ال إن تبسم.
ً
وإن نيس ركنا غري اتلحريمة فذكره يف قراءة الركعة اليت بعدها بطلت
ً
اليت تركه منها ،وصارت األخرى عوضا عنها ،وال يعيد االفتتاح قاهل أمحد،

وإن ذكره قبل الرشوع يف القراءة اعد فأىت به وبما بعده ،وإن نيس التشهد
ً
األول ونهض لزمه الرجوع واإلتيان به ما لم يستتم قائما حلديث املغرية

[رواه أبو داود] ،ويلزم املأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو،
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ومن شك يف عدد الركعات بىن ىلع ايلقني ،ويأخذ مأموم عند شكه بفعل
ً
ً
إمامه ،ولو أدرك اإلمام راكعا وشك :هل رفع اإلمام رأسه قبل إدراكه راكعا
لم يعتد بتلك الركعة ،وإذا بىن ىلع ايلقني أىت بما بيق ،ويأيت به املأموم بعد
سالم إمامه ويسجد للسهو ،وليس ىلع املأموم سجود سهو إال أن يسهو

إمامه فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده ،ويسجد مسبوق
ً
لسالمه مع إمامه سهوا ولسهوه معه وفيما انفرد به ،وحمله قبل السالم إال

إذا سلم عن نقص ركعة فأكرث ،حلديث عمران وذي ايلدين ،وإال يف ما إذا
ً
بىن ىلع اغلب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السالم ،حلديث يلع
وابن مسعود ،وإن نسيه قبل السالم أو بعده أىت به ما لم يطل.
مكروهات الصالة:
ويكره يف الصالة اتلفات يسري ورفع برصه إىل السماء وصالته إىل
ً
صورة منصوبة أو إىل وجه آديم واستقبال نار ولو رساجا وافرتاش ذراعيه يف

السجود ،وال يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو حبرضة طعام يشتهيه بل
يؤخرها ولو فاتته اجلماعة ،ويكره مس احلىص وتشبيك أصابعه واعتماده

ىلع يديه يف جلوس ،وملس حليته ،وعقص شعره ،وكف ثوبه .وإن تثاءب

كظم ما استطاع ،فإن غلبه وضع يده يف فمه ،ويكره تسوية الرتاب بال
ً
ً
عذر ،ويرد املار بني يديه ولو بدفعه آدميا اكن املار أو غريه فرضا اكنت
ً
ً
الصالة أو نفال ،فإن أىب فله قتاهل ،ولو مىش يسريا وحيرم املرور بني املصيل
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وبني سرتته ،وبني يديه إن لم يكن هل سرتة ،وهل قتل حية وعقرب وقملة
وتعديل ثوب وعمامة ومحل يشء ووضعه ،وهل إشارة بيد ووجه وعني حلاجة،

وال يكره السالم ىلع املصيل ،وهل رده باإلشارة ويفتح ىلع إمامه إذا ارتج

عليه أو غلط ،وإن نابه يشء يف صالته سبح رجل وصفقت امرأة وإن بدره

بصاق أو خماط وهو يف املسجد بصق يف ثوبه ويف غري املسجد عن يساره،

ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه.

ً
وتكره صالة غري مأموم إىل غري سرتة ولو لم خيش مارا من جدار أو

يشء شاخص كحربة أو غري ذلك مثل آخرة الرحل ،ويسن أن يدنو منها

لقوهل ﷺ« :إذا صىل أحدكم فليصل إىل سرتة ويدن منها» ،وينحرف عنها
يسريا ً لفعله ﷺ ،وإن تعذر خط ًّ
خطا وإذا مر من ورائها يشء لم يكره.
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الدرس احلادي عشر:

مبطالت الصالة

مبطالت الصالة ،ويه ثمانية:
 1ـ الالكم العمد مع اذلكر والعلم ،أما انلايس واجلاهل فال تبطل

صالته بذلك.

 2ـ الضحك.
 3ـ األكل.
 4ـ الرشب.
 5ـ انكشاف العورة.
 6ـ االحنراف الكثري عن جهة القبلة.
 7ـ العبث الكثري املتوايل يف الصالة.
 8ـ انتقاض الطهارة.
قوهل« :الالكم العمد »..الخ.
ملا روى زيد بن أرقم قال :كنا نتلكم يف الصالة يكلم الرجل منا
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صاحبه وهو إىل جنبه يف الصالة حىت نزلت[      :ابلقرة:

،]237فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الالكم.
وقوهل« :أما انلايس واجلاهل »...الخ.

ً
كما يف قصة معاوية بن احلكم ُّ
السليم ملا تكلم يف الصالة جاهال،

وقال هل انليب ﷺ« :إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من الكم انلاس ،إنما

يه التسبيح واتلكبري وقراءة القرآن» [رواه مسلم] .ولم يأمره انليب ﷺ

باإلاعدة.

قوهل« :الضحك :لقول ابن املنذر -رمحه اهلل:»-
أمجعوا ىلع أن الضحك يفسد الصالة.
وقوهل« :األكل والرشب»:
قال ابن املنذر -رمحه الل :-أمجع لك من حنفظ عنه أن من أكل أو
ً
رشب يف الفرض اعمدا أن عليه اإلاعدة.
قوهل« :انكشاف العورة»:
ألن سرتة العورة رشط من رشوط الصالة كما تقدم يف ادلرس
ً
السادس ،فإذا انكشفت العورة عمدا بطلت الصالة.
قوهل« :احنراف الكثري »..إالخ:
ألن استقبال القبلة رشط من رشوط الصالة كما تقدم يف ادلرس
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ً
ً
ً
السادس ،فإذا احنرف عن القبلة احنرافا كثريا اعمدا بطلت صالته.
العبث الكثري املتوايل فـي الصالة:
ً
ً
فإن كرث متوايلا أبطل الصالة إمجااع .قاهل يف الاكيف .قال :وإن قل لم

يبطلها ...حلمله ﷺ أمامة يف صالته ،إذا قام محلها ،وإذا سجد وضعها..

وتقدم وتأخر يف صالة الكسوف.
انتقاض الطهارة:

ألنها رشط لصحة الصالة ،فإذا انتقض الوضوء بطلت الصالة.
ولقوهل ﷺ« :ال يقبل اهلل صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ».
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الدرس الثاين عشر:

شروط الوضوء

رشوط الوضوء ،ويه عرشة:
اإلسالم ،والعقل ،واتلميزي ،وانلية ،واستصحاب حكمها بأن ال ينوي

قطعها حىت تتم طهارته ،وانقطاع موجب الوضوء ،واستنجاء أو استجمار

قبله ،وطهورية ماء وإباحته ،وإزالة ما يمنع وصوهل إىل البرشة ،ودخول
وقت الصالة يف حق من حدثه دائم.

الوضوء بالفتح :املاء اذلي يُتوضأ به ،والوضوء بالضم أفعال الوضوء.

الل.

وتعريفه يف الرشع :هو استعمال ماء طهور ىلع أعضاء قد بيّنها ورشعها
قوهل« :ويه عرشة ..اإلسالم »..الخ.
وهذه اثلالثة سبق بيانها يف رشوط الصالة يف ادلرس السادس.

وأما انلية فيه رشط يف مجيع األعمال ،ويه عزم القلب ىلع فعل
ً
الوضوء امتثاال ألمر الل تعاىل ورسوهل ﷺ .وال يرشع اتللفظ بها بل اتللفظ

بها بدعة ،قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه الل« :-حمل انلية القلب دون
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اللسان ،باتفاق أئمة املسلمني يف مجيع العبادات» فال يصح الوضوء ممن لم
ينو الوضوء ولو غسل أعضاء الوضوء ولم ينو به الوضوء ،فذلا ال يصح أن

يقصد بغسل األعضاء الوضوء إزالة األوساخ وانلجاسات عنها ،بل ُيب

عليه أن يداوم ىلع انلية حال قيامه بالطهارة حىت تتم ،فلو نوى قطع

الطهارة انقطعت.

وقوهل« :انقطاع موجب الوضوء».
يريد أنه البد أن ينقطع اخلارج من السبيلني أو اليقء أو انلوم قبل
ً
ّ
االبتداء بالوضوء ،فال يبدأ بالوضوء وهو لم يتم قضاء حاجته ،أو يُوضأ مثال

وهو نائم مستغرق يف نومه دون أن يعلم.
قوهل« :واستنجاء »...الخ.

االستنجاء هو إزالة اخلارج من السبيلني باملاء ،وقد يطلق ىلع

االستجمار ،واالستجمار هو إزالة اخلارج من السبيلني باألحجار وحنوها،
فيجب ىلع من قىض حاجته أن يستنيج أو يستجمر قبل ابلدء بالوضوء أما

إذا اكن لم يقض حاجته ولم خيرج من سبيليه يشء فال يشرتط أن يستنيج

أو يستجمر كما يظنه بعض انلاس.
وقوهل« :وطهورية ماء.»..

فال ُيوز الوضوء باملاء انلجس بل ُيب الوضوء باملاء الطهور ،وال ُيوز
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الوضوء باملاء املغصوب واملاء املَّسوق ،حلديث انليب ﷺ« :من أحدث يف

أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».

وقوهل« :وإزالة ما يمنع وصوهل »..الخ.
أي :فيجب إزالة ما يمنع وصول املاء إىل البرشة يلحصل اإلسباغ
املأمور به ،ومما يمنع وصول املاء األصباغ اليت هلا ُجرم والعجني وغريها ،مما
يمنع جريان املاء ىلع جدل العضو مبارشة من غري حائل.

وقوهل« :دخول وقت الصالة يف حق من حدثه دائم» كمن به سلس

ابلول وحنوه.

ألمره ﷺ للمستحاضة أن تتوضأ للك صالة[ .رواه أبو داود والرتمذي].
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الدرس الثالث عشر:

فروض الوضوء

فروض الوضوء ،ويه ستة:
غسل الوجه ،ومنه املضمضة واالستنشاق وغسل ايلدين مع املرفقني

ومسح مجيع الرأس ،ومنه األذنان ،وغسل الرجلني مع الكعبني ،والرتتيب

واملواالة ،ويستحب تكرار غسل الوجه ،وايلدين ،والرجلني ثالث مرات،
وهكذا املضمضة ،واالستنشاق ،والفرض من ذلك مرة واحدة ،أما مسح

الرأس فال يستحب تكراره ،كما دلت ىلع ذلك األحاديث الصحيحة.

قوهل :فروض الوضوء ..غسل الوجه ..الخ .حد الوجه من منابت شعر

الرأس إىل ما احندر من اللحيني واذلقن وإىل أصول األذنني ،قال تعاىل:
           

[        املائدة.]6 :
ويف حديث محران يف وصف وضوء عثمان -ريض الل عنه -اذلي

وصف فيه وضوء انليب ﷺ قال( :ثم غسل وجهه ثالث مرات) وادليلل ىلع

وجوب املضمضة واالستنشاق لكون األنف والفم من والوجه ،ولك من

وصف وضوء انليب ﷺ ذكر املضمضة واالستنشاق.
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واملضمضة يه غسل الفم وحتريك املاء فيه.
ويف حديث اعئشة أن انليب ﷺ قال« :إذا توضأت فمضمض».

واالستنشاق هو إيصال املاء إىل داخل األنف وجذبه بانلفس إىل أقصاه..

والبد بعده من االستنثار وهو إخراج املاء من األنف بعد االستنشاق ،فعن

أيب هريرة -ريض الل عنه -أن انليب ﷺ قال« :إذا توضأ أحدكم فليجعل
يف أنفه ً
ماء ثم ليستنرث»[ .متفق عليه].
ويكون االستنشاق بايلمىن واالستنثار باليَّسى ،كما وردت بذلك

السنة.

والسنة يف املضمضة واالستنشاق أن يكونا بغرفة واحدة ،كما ورد يف

وصف وضوء انليب ﷺ قال« :فمضمض واستنشق» ويسن املبالغة فيهما لغري
الصائم ،كما قال عليه الصالة والسالم« :وبالغ يف املضمضة واالستنشاق إال
ً
أن تكون صائما» [رواه أبو داود والرتمذي من حديث لقيط بن صربة].
وقوهل« :غسل ايلدين» الخ هذا هو الفرض اثلاين واملرفق هو موصل

اذلراع يف العضد ،فتغسل ايلدان إىل املرفقني ،قال تعاىل:

  

[  املائدة .]6 :ويف حديث محران( :ثم غسل يده ايلمىن إىل املرفق

ثالث مرات ثم اليرسى مثل ذلك) [متفق عليه] ،واملرفق يغسل مع ايلد.

ألن انليب ﷺ اكن يغسل مرافقه يف الوضوء ،قال العلماء :و«إىل» هنا بمعىن
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«مع» .واثلالث مسح الرأس ،قال تعاىل[     :املائدة.]6 :

وصفة املسح كما مسح انليب ﷺ وقد وصفه عبد الل بن زيد -ريض الل

عنه -قال« :إن انليب ﷺ ،مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ،فبدأ بمقدم
ّ
رأسه ،ثم ذهب بهما إىل قفاه ،ثم ردهما إىل املاكن اذلي بدأ منه» [رواه
ابلخاري ومسلم] .ويكيف يف الرأس مسحة واحدة فقط .واألذنان تبع

الرأس ،قال عليه الصالة والسالم« :األذنان من الرأس» [رواه الرتمذي وأبو

داود بسند صحيح] .وقد اكن ﷺ يمسح رأسه وأذنيه يف الوضوء.

وال يرشع أخذ ماء جديد لألذنني ،بل بما تبىق من مسح رأسه ،وصفة

املسح لألذنني كما يف حديث ابن عمر -ريض الل عنهم -قال« :ثم مسح
برأسه وأدخل السبابتني يف أذنيه ،ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه» [أخرجه أبو

داود والنسايئ] .والرابع غسل الرجلني إىل الكعبني ،قال تعاىل  :

[    املائدة .]6 :ويف حديث محران( :ثم غسل رجله ايلمىن إىل
الكعبني ثالث مرات ،ثم اليرسى مثل ذلك) [متفق عليه] .والكعبان هما
ً
العظمان انلاتئان يف آخر الساق وفوق القدمني ،ويدخالن يف الغسل وجوبا.

قوهل« :والرتتيب» هذا هو الفرض اخلامس من فروض الوضوء ،وذلك ألن الل
ً
ً
تعاىل ذكر الوضوء مرتبا يف اآلية ،وتوضأ رسول الل ﷺ مرتبا ،واملقصود

بالرتتيب أن يأيت بالوضوء كما أمره الل ورسوهل ﷺ دون تقديم بلعض
األعضاء ىلع بعض ،فإن قدم بعض األعضاء لم ُيزئه الوضوء ،فلو غسل
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يديه قبل وجهه لم يصح ،أو غسل رجليه قبل مسح رأسه لم يصح ،وهكذا.
ً
وقد دلت اآلية ىلع الرتتيب إلدخاهلا ممسوحا بني مغسولني ،وهو الرأس بني
غسل ايلدين والرجلني ،ولقوهل ﷺ« :توضأ كما أمرك اهلل».

قوهل« :املواالة» هذا هو الفرض السادس من فروض الوضوء ،واملقصود

باملواالة أال يؤخر غسل عضو حىت ُيف اذلي قبله ،فالبد من تتابع غسل

أعضاء الوضوء.

ً
ويف احلديث عن خادل بن معدان أن انليب ﷺ رأى رجال يصيل ويف

ظهر قدميه ملعة قدر ادلرهم لم يصبها املاء فأمره أن يعيد الوضوء[ .رواه

أمحد وأبو داود بسند صحيح].

وهذا ديلل ىلع وجوب املواالة يف الوضوء ،ولو لم جتب ألمره بغسل

اللمعة فقط.

ً
ولك من وصف وضوء انليب ﷺ وصفه متوايلا ،وهو ﷺ املرشع ألمته.

والواجب غسل هذه األعضاء مرة واحدة ،واثلانية أفضل ،وأفضل من
ً
اللك أن تغسل ثالثا.
أخرج ابن ماجه أن انليب ﷺ توضأ مرة مرة ،وقال :هذا وضوء من لم

يتوضأه لم يقبل الل هل صالة .ثم توضأ مرتني ،ثم قال« :هذا وضويئ ووضوء

املرسلني قبيل» ،وديلل اتلثليث .تقدم من حديث عثمان وغريه.
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الدرس الرابع عشر:

نواقض الوضوء

نواقض الوضوء ويه ستة:
اخلارج من السبيلني ،واخلارج الفاحش انلجس من اجلسد ،وزوال
ً
ً
العقل بنوم أو غريه ،ومس الفرج بايلد قبال اكن أو دبرا من غري حائل،
وأكل حلم اإلبل ،والردة عن اإلسالم ،أاعذنا اهلل من ذلك.

تنبيه هام :أما غسل امليت فالصحيح أنه ال ينقض الوضوء ،وهو قول

أكرث أهل العلم لعدم ادليلل ىلع ذلك ،لكن لو أصابت يد الغاسل فرج

امليت من غري حائل وجب عليه الوضوء .والواجب عليه أال يمس فرج
ً
امليت إال من وراء حائل ،وهكذا مس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقا ،سواء

اكن ذلك عن شهوة ،أو غري شهوة يف أصح قويل العلماء ،ما لم خيرج منه
يشء؛ ألن انليب ﷺ ر
قبل بعض نسائه ثم صىل ولم يتوضأ .أما قول الل سبحانه

يف آييت النساء ،واملائدة[      :النساء[ ،]43 :املائدة ،]6 :فاملراد

به :اجلماع ،يف األصح من قويل العلماء ،وهو قول ابن عباس -ريض الل

عنهم -ومجاعة من السلف واخللف .والل ويل اتلوفيق.

تكلم املؤلف يف ادلرس السابق عن الوضوء ،وأراد أن يبني هنا األشياء
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اليت تنقضه ،يلكون املسلم ىلع بصرية من أمر دينه ،فذكر نلا أن نواقض

الوضوء يه:

ً
ً
األول :اخلارج من السبيلني :قليال اكن أو كثريا ،وهو نواعن:
(أ) معتاد اكبلول والغائط فينقض بغري خالف ،قاهل ابن عبد الرب

لقوهل[         :املائدة.]6 :

ويف احلديث« :ولكن من اغئط وبول» ويف آخر «فال ينرصف حىت
ً
ً
يسمع صوتا أو جيد رُيا» [متفق عليه].
(ب) نادر اكدلود والشعر واحلىص فينقض لقول انليب ﷺ للمستحاضة:

«توضيئ للك صالة» ودمها غري معتاد ،وألنه خارج من السبيلني فأشبه
املعتاد.

اثلاين :اخلارج الفاحش انلجس من اجلسد ،فخروج انلجاسة من بقية
ً
ابلدن ينقض الوضوء إذا اكن كثريا ،أما اليسري منه فال ينقض لقول
ً
ابن عباس يف ادلم« :إذا اكن فاحشا فعليه اإلاعدة» ،وابن عمر عرص برثة

«فخرج دم فصىل ولم يتوضأ» ولم يعرف هلما خمالف من الصحابة فاكن
ً
إمجااع .قاهل يف املغين وغريه.

اثلالث :زوال العقل بنوم أو غريه :اكجلنون واإلغماء والسكر ،لقول

انليب ﷺ« :العني واكء السه ،فمن نام فليتوضأ» ،واإلغماء واجلنون والسكر
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أبلغ يف إزالة العقل ،فيه تنقض الوضوء من باب أوىل .وقال ﷺ« :ولكن

من اغئط وبول ونوم» وضابط انلوم ،هو املستغرق حبيث ال حيس انلائم بمن

حوهل.

ً
ً
الرابع :مس الفرج بايلد قبال اكن أو دبرا من غري حائل :لقوهل ﷺ:

«من مس فرجه فليتوضأ» [رواه النسايئ وابن ماجه واحلاكم وادلارقطين
واإلمام أمحد من حديث بَّسة بنت صفوان ،وصححه األبلاين كما يف

اإلرواء].

ً
اخلامس :أكل حلم اجلزور :ملا روى جابر بن سمرة أن رجال سأل انليب

ﷺ« :أتوضأ من حلوم اإلبل؟» قال« :نعم توضأ من حلوم اإلبل» [رواه مسلم].
وأما مرق اإلبل وبلنها فال يتوضأ منه.

السادس :الردة عن اإلسالم :أاعذنا الل من ذلك ،لقوهل تعاىل:

 

[    الزمر ،]65 :وقال تعاىل     :

[   املائدة.]5 :
تنبيه هام:

أما غسل امليت :فالصحيح أنه ال ينقض الوضوء ..الخ .قال ابن قدامة -

رمحه الل :-وهذا قول أكرث الفقهاء وهو الصحيح ـ إن شاء الل ـ ألن
الوجوب من الرشع ،ولم يرد يف هذا نص.
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قوهل( :وهو قول ابن عباس -ريض اهلل عنهم -ومجاعة) ،منهم اعئشة

ويلع -ريض الل عنهم -وعطاء واحلسن وطاوس والشعيب وعكرمة وسعيد
بن جبري ـ رمحهم الل تعاىل ـ .أما مسألة غسل امليت ومس املرأة فقد ّ
بني
شيخنا يف املنت الكم أهل العلم ،ورجح -رمحه الل -عدم انلقض يف
املسأتلني ،والل أعلم.
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الدرس اخلامس عشر:

التحلي باألخالق املشروعة لكل مسلم

اتلحيل باألخالق املرشوعة للك مسلم ،ومنها :الصدق ،واألمانة،

والعفاف واحلياء ،والشجاعة ،والكرم ،والوفاء ،والزناهة عن لك ما حرم اهلل

وحسن اجلوار ومساعدة ذوي احلاجة حسب الطاقة ،وغري ذلك من

األخالق اليت دل الكتاب أو السنة ىلع رشعيتها.
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الدرس السادس عشر:

التأدب باآلداب اإلسالمية

اتلأدب باآلداب اإلسالمية ومنها:
السالم ،والبشاشة ،واألكل بايلمني والرشب بها ،والتسمية عند

االبتداء ،واحلمد عند الفراغ ،واحلمد بعد العطاس ،وتشميت العاطس إذا

محد اهلل ،وعيادة املريض ،واتباع اجلنائز للصالة وادلفن ،واآلداب الرشعية
عند دخول املسجد أو املزنل أو اخلروج منهما ،وعند السفر ،ومع الوادلين،

واألقارب واجلريان والكبار والصغار واتلهنئة باملولود ،واتلربيك بالزواج،
واتلعزية يف املصاب ،وغري ذلك من اآلداب اإلسالمية يف اللبس واخللع

واالنتعال.

بعد أن ّ
بني املؤلف -رمحه الل -أحاكم الفقه األكرب والفقه األصغر يف
ادلروس السابقة أراد أن يُ ّ
بني لعامة األمة بعض األخالق واآلداب

اإلسالمية ،فعليك ـ أيخ املسلم وفقنا الل وإياك للك خري ـ أن تعمل بها
تلرضب للناس أروع األمثال وأحسنها بتلك األخالق اإلسالمية الرفيعة

واآلداب الرائعة انلبيلة.

ولقد انترش اإلسالم يف أرجاء املعمورة يف بداية األمر بتعامل جتار
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املسلمني مع غريهم ،فهم صادقون وأمناء ،فأميل بالل ثم بك أيخ املسلم أن

تكون ممن يتصف بهذه الصفات احلميدة.

ومما ينبيغ معرفته أنه يرشع للك مسلم اتلخلق باألخالق الفاضلة،

اليت أمر الل بها وحث عليها انليب ﷺ.

فقد قال عليه الصالة والسالم« :إنما بعثت ألتمم ماكرم األخالق»

[رواه ابلخاري يف األدب املفرد ،وأمحد واحلاكم بسند صحيح].

ويف احلديث« :إن اهلل كريم ُيب الكرم ،وُيب معايل األخالق ،ويكره

سفسافها» [أخرجه احلاكم وأبو نعيم بسند صحيح].

وقد وصف الل نبيه ﷺ باخللق العظيم فقال تعاىل:

   

[   القلم.]4 :

ُ ُ
وملا سئلت اعئشة -ريض الل عنها -عن خلق رسول الل ﷺ قالت:

«اكن خلقه القرآن» [أخرجه مسلم].

واكن عليه الصالة والسالم يسأل ربه أن يهديه لصالح األخالق

ويرصف عنه سيئها ،فقد ورد يف احلديث« :امهلل اغفر يل ذنويب وخطاياي
لكها ،امهلل انعشين واجربين ،امهلل اهدين لصالح األعمال واألخالق ،فإنه ال

يهدي لصاحلها إال أنت ،وال يرصف سيئها إال أنت» [أخرجه احلاكم وهل
ً
شاهد عند ابن السين فبمجموع الطريقني يكون احلديث حسنا].
273

ً
وهلذا اكن املؤمن املتصف باخللق احلسن من أكمل املؤمنني إيمانا ،قال
ً
ً
عليه الصالة والسالم« :أكمل املؤمنني إيمانا أحسنهم خلقا» [أخرجه

الرتمذي وأبو داود بسند حسن].

ً
وقال« :خياركم أحاسنكم أخالقا» [أخرجه ابلخاري ومسلم] وقال:
ً
«أفضل املؤمنني أحسنهم خلقا» [أخرجه احلاكم بسند حسن].
وحسن اخللق سبب دلخول اجلنة ،قال عليه الصالة والسالم« :أنا زعيم

بيت يف أىلع اجلنة ملن حسن خلقه» [أخرجه أبو داود بسند حسن].

وحسن اخللق سبب ملحبة الل للعبد ،قال عليه الصالة والسالم« :أحب
ً
عباد اهلل إىل اهلل أحسنهم خلقا» [أخرجه الطرباين بإسناد صحيح].
وحسن اخللق سبب للقرب من الرسول ﷺ يوم القيامة وسبب ملحبته،
ً
قال عليه الصالة والسالم« :إن من أحبكم َّ
إيل وأقربكم مين جملسا يوم
ً
القيامة أحاسنكم أخالقا» [أخرجه الرتمذي بسند حسن].
وحسن اخللق ،من أثقل ما يكون يف مزيان العبد؛ قال عليه الصالة

والسالم« :ما من يشء يف املزيان أثقل من حسن اخللق»[ ،أخرجه أبو داود
بسند صحيح].

وحسن اخللق يصل بصاحبه إىل درجة القائم والصائم؛ قال عليه الصالة

والسالم« :إن الرجل يلدرك حبسن خلقه درجات قائم الليل صائم انلهار»
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[رواه أبو داود واحلاكم بسند صحيح].
وحسن اخللق يزيد يف العمر ويعمر ادليار ،قال عليه الصالة والسالم:
ح
«حسن اخللق وحسن اجلوار يعمران ادليار ويزيدان يف األعمار» [أخرجه
أمحد بسند صحيح].

قال الشيخ «الصدق» :والصدق أمر الل به ،فقال    :

[      اتلوبة.]119 :

وقال عليه الصالة والسالم« :إن الصدق يهدي إىل الرب ،وإن الرب يهدي
ً
إىل اجلنة ،وإن الرجل يلصدق حىت يكتب عند اهلل صديقا» [احلديث

أخرجه ابلخاري ومسلم].

وقال عليه الصالة والسالم« :الصدق طمأنينة ،والكذب ريبة» [رواه

الرتمذي].

ومن الصدق الصدق بالالكم ،والصدق باملوعد ،والصدق يف ابليع

والرشاء.

فكن أيخ املسلم شعارك الصدقّ ،
وعود نفسك عليه يف مجيع األحوال،

فإن الصدق منجاة.

وأما األمانة فقد أمر الل تعاىل بها ّ
ومحلها اإلنسان بعدما أشفقت

السماوات واألرض من محلها ،وأعظم األمانة الفرائض وحدود الل .قال الل
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تعاىل:

         

          

.]72

[األحزاب:

ومن األمانة أداء العمل كما لكف به اإلنسان ،ومن األمانة أمانة

األوالد واألهل وتربيتهم الرتبية الصاحلة ،ومن األمانة أن تنظر إىل حواسك

فال تستعملها إال يف طاعة الل -عز وجل ،-ومن األمانة أمانة املجالس قال

عليه الصالة والسالم« :املجالس باألمانة إال ثالثة جمالس :جملس سفك دم
حرام ،أو فرج حرام ،أو اقتطاع مال بغري حق» رواه أبو داود.

ومن األمانة ما يكون بني الرجل وزوجته ،قال عليه الصالة والسالم:

«إن من أعظم األمانة عند اهلل يوم القيامة الرجل يفيض إىل امرأته وتفيض
إيله ثم ينرش ِسها» [رواه أمحد].

ومن األمانة أداء الودائع وحفظها قال تعاىل:

     

[    النساء.]58 :

ِّ
وقال عليه الصالة والسالم« :أد األمانة إىل من ائتمنك ،وال ختن من

خانك» [رواه الرتمذي وأبو داود بسند صحيح].

ومن عالمة املنافق عدم أداء األمانة ،قال عليه الصالة والسالم يف

صفة املنافق« :وإذا اؤتمن خان».
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وأما العفاف واالستعفاف عن احلرام فمما ُيب ىلع املسلم أن يتصف

به .قال تعاىل             :

[انلور.]33 :

فاملسلم يعف عن الوقوف يف املحرمات من الفواحش يرجو ما عند

الل من األجر واملثوبة ،وقد ذكر املصطىف ﷺ أن من السبعة اذلين يظلهم

الل يف ظله« :ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال :إين أخاف اهلل».
ومن العفاف اتلعفف عن سؤال انلاس ،قال تعاىل:

  

[           ابلقرة:
 .]273وقال عليه الصالة والسالم« :ايلد العليا خري من ايلد السفىل وابدأ
ح
بمن تعول ،وخري الصدقة ما اكن عن ظهر غىن ،ومن يستعفف يعفه اهلل،
ح
ومن يستغن يغنه اهلل» [رواه ابلخاري ومسلم].
واحلياء خلق يبعث ىلع ترك األمور القبيحة ،فيحول بني اإلنسان

وارتكاب املعايص ،ويمنعه من اتلقصري يف حق الل وحق عباده.

ومما يدل ىلع ذلك قوهل عليه الصالة والسالم« :إن مما أدرك انلاس من

تستح فاصنع ما شئت» [أخرجه ابلخاري].
الكم انلبوة األوىل :إذا لم
ِ

واحلياء شعبة من اإليمان قال عليه الصالة والسالم« :اإليمان بضع

وسبعون شعبة ،فأفضلها قول :ال هلإ إال اهلل .وأدناها إماطة األذى عن
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الطريق ،واحلياء شعبة من اإليمان» [أخرجه ابلخاري ومسلم].
واحلياء ال يأيت إال خبري ،وهو خري لكه ،وحيبه الل تعاىل .قال عليه

الصالة والسالم« :احلياء خري لكه» [رواه مسلم].

وقال عليه الصالة والسالم« :إن اهلل حيي ستريُ ،يب احلياء والسرت»

[أخرجه أبو داود والنسايئ وأمحد].

وأعظم احلياء احل ُ
ياء من الل  ،قال عليه الصالة والسالم« :استحيوا

من اهلل حق احلياء ،ومن استحىي من اهلل حق احلياء فليحفظ الرأس وما

وىع وابلطن وما حوى ،ويلذكر املوت وابلىل .ومن أراد اآلخرة ترك زينة

ادلنيا ،فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهلل حق احلياء» [أخرجه الرتمذي

وأمحد واحلاكم وهو حديث حسن صحيح].

والشجاعة يف احلق من صفات املسلم وأخالقه العظيمة ،والشجاعة

تكون يف القلب ،والقوة تكون يف اجلسم ،فاملسلم يقول لكمة احلق ال

خياف يف الل لومة الئم.

والكرم من كريم خصال املؤمن وأخالقه ،واكن عليه الصالة والسالم

من أجود انلاس وأكرمهم ،قال ابن عباس -ريض الل عنهم« :-اكن رسول

اهلل ﷺ أجود انلاس» احلديث.

ووصف الل عباده املؤمنني بالكرم ،فقال    :
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[  ابلقرة.]274 :
ومن الكرم إكرام الضيف واجلار ،قال عليه الصالة والسالم« :من اكن

يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فليكرم ضيفه».

واإلنفاق واجلود خري لإلنسان من اإلمساك ،قال عليه الصالة والسالم:

«يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خري لك ،وإن تمسك رش لك» [رواه مسلم
والرتمذي].

ً
ولكما بذل اإلنسان خلف الل عليه خريا مما بذل ،قال تعاىل:

 

             

[        ابلقرة.]272 :
وقال عليه الصالة والسالم« :قال اهلل تعاىل :أنفق يا ابن آدم ينفق

عليك» [رواه ابلخاري ومسلم].

وأما الوفاء بالوعد والعهد فهو من أعظم أخالق املسلم اليت أمر الل

بها ،قال تعاىل:

       

تعاىل:

[املائدة ،]1 :قال

[       انلحل.]91 :
وعدم الوفاء من صفات املنافقني ،فقد ذكر عليه الصالة والسالم أن
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ّ
من خصال املنافق« :وإذا اعهد غدر» وعد كذلك« :وإذا وعد أخلف».

ً
ُ
سواء اكن يف بيع ورشاء أو
الوفاء بالعهد والرشط وامليثاق،
ومن الوفاء

وعد أو يف انلاكح ،قال عليه الصالة والسالم« :إن أحق الرشوط ما
ًّ
استحللتم به الفروج» ،وقال ﷺ« :املسلمون ىلع رشوطهم» .لك ذلك حثا

لألمة للوفاء وعدم الغدر واخليانة.

فليحذر املسلم من اخليانة وعدم الوفاء حبقوق إخوانه املسلمني.
وأما طلب احلالل واتلزنه عن احلرام فهو فريضة ىلع لك مسلم ،فاملسلم

مأمور باألكل من الطيبات ومما أباح الل وترك ما حرم الل -عز وجل.-

فعن أيب هريرة -ريض الل عنه -قال :قال رسول الل ﷺ« :إن اهلل تعاىل
ً
طيب ال يقبل إال طيبا ،وإن اهلل تعاىل أمر املؤمنني بما أمر به املرسلني،

تعاىل:

فقال

            

[   ابلقرة .]172 :ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب،
يمد يديه إىل السماء :يا رب .يا رب .ومطعمه حرام ،ومرشبه حرام ،وملبسه

حرام ،وغذي باحلرام ،فأىن يستجاب ذللك» [رواه مسلم].

فاملسلم مأمور باجتناب املحرم من أكل الربا ،قال تعاىل:

 

[             ابلقرة:
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ومن احلرام أكل مال ايلتيم ،قال تعاىل:

    

[           النساء:

.]10

ومن احلرام أكل الرشوة ،قال تعاىل:

     

           

[ ابلقرة.]188 :
فاملسلم يتزنه عن احلرام وعن املشتبه ،كما قال عليه الصالة والسالم:

«دع ما يريبك إىل ما ال يريبك» [رواه النسايئ والرتمذي بسند صحيح].

والوقوع يف املشتبهات سبب للوقوع يف احلرام .قال عليه الصالة
ّ
ّ
والسالم« :إن احلالل بني واحلرام بني ،وبينهما أمور مشتبهات ،ال يعلمهن

كثري من انلاس ،فمن اتىق الشبهات فقد استربأ دلينه وعرضه ،ومن وقع يف
الشبهات وقع يف احلرام :اكلرايع يرىع حول احلىم ،يوشك أن يرتع فيه ،أال

وإن للك ملك حىم أال إن حىم اهلل حمارمه[ »..احلديث رواه ابلخاري

ومسلم].

وأما اإلحسان إىل اجلار فمما جاءت به الرشيعة ،قال تعاىل   :
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[          النساء:

.]36

قال القرطيب -رمحه الل -يف [اجلامع ألحاكم القرآن الكريم :]183/5
ً
ً
«الوصاة باجلار مأمور بها مندوب إيلها :مسلما اكن أو اكفرا ،وهو الصحيح،

واإلحسان قد يكون بمعىن املواساة ،وقد يكون بمعىن حسن العرشة

وكف األذى واملحاماة دونه».

ً
وأمر الرسول ﷺ باإلحسان إىل اجلار ،فقال« :كن وراع تكن أعبد
َ ً
حب للناس ما حتب نلفسك تكن
انلاس ،وكن قنِعا تكن أشكر انلاس ،وأ ِ
ً
ً
مؤمنا ،وأحسن جماورة من جاورك تكن مسلما» [رواه ابن ماجه وأبو يعىل

وأبو نعيم يف احللية وهو حسن].

وعن اعئشة -ريض الل عنها -قالت :قال رسول الل ﷺ« :مازال جربيل

يوصيين باجلار حىت ظننت أنه سيورثه» [متفق عليه].

ومن اإلحسان إىل اجلار اهلدية هل ،قال عليه الصالة والسالم أليب ذر -
ً
ريض الل عنه« :-إذا طبخت مرقا فأكرث ماءه ،ثم انظر أهل بيت من

جريانك فأصبهم منها بمعروف» [رواه مسلم].

وال ختتص اهلدية بالفقري ،بل حىت للغين واملورس من اجلريان ،وخري

اجلريان خريهم جلاره ،قال عليه الصالة والسالم« :خري اجلريان عند اهلل
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خريهم جلاره» [رواه الرتمذي وأمحد وادلاريم واحلاكم بسند صحيح].
واجلار الصالح من السعادة يف ادلنيا ،فعن سعد بن أيب وقاص -ريض

الل عنه -قال :قال رسول الل ﷺ« :أربع من السعادة :املرأة الصاحلة،
والسكن الواسع ،واجلار الصالح ،واملركب اهلينء» احلديث رواه ابن حبان

بسند صحيح.

ومن اإلحسان إىل اجلار أمره باملعروف ونهيه عن املنكر ونصيحته

وإرشاده ملا فيه اخلري.

َّ
وأجل الطااعت،
وأما مساعدة ذوي احلاجات فيه من أفضل القربات

قال عليه الصالة والسالم« :واهلل يف عون العبد ما اكن العبد يف عون أخيه»

[رواه مسلم].

وقال عليه الصالة والسالم« :من اكن يف حاجة أخيه اكن اهلل يف

حاجته» [رواه ابلخاري ومسلم].

ومن أصحاب احلاجات الفقراء واملساكني واألرامل واأليتام ،قال عليه

الصالة والسالم« :السايع ىلع األرملة واملسكني :اكملجاهد يف سبيل اهلل»

وأحسبه قال« :واكلقائم ال يفرت ،واكلصائم ال يفطر» [رواه ابلخاري ومسلم].

ومن أصحاب احلاجات من حيتاج إىل شفاعة ،والرسول ﷺ يقول

ألصحابه« :اشفعوا تؤجروا» [رواه ابلخاري ومسلم].
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فلك حاجة حيتاجها أخوك املسلم منك ينبيغ عليك أن تبذهلا هل ،حىت

قال عليه الصالة والسالم« :وتعني الرجل يف دابته فتحمله عليها أو ترفع هل

عليها متاعه صدقة» [رواه ابلخاري ومسلم].

وقد دل الكتاب والسنة ىلع كثري من األخالق الفاضلة :اكحللم والعفو

والصفح والعزة والرمحة وسالمة الصدر من األحقاد والصرب والرفق وطيب

الالكم واتلواضع.

ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رمحه الل -رسالة قيمة بعنوان:

(أخالق املؤمنني واملؤمنات) فلرتاجع ،ففيها فوائد مجة..

وأما السالم فهو من اآلداب اإلسالمية ،اليت رشعها اإلسالم للتآلف

بني املسلمني ،قال تعاىل:

          

[النساء.]86 :

وقال عليه الصالة والسالم ملا سئل :أي اإلسالم خري؟ قال« :تطعم

الطعام ،وتقرأ السالم ىلع من عرفت ومن لم تعرف» [رواه ابلخاري

ومسلم].

وعن الرباء قال :أمرنا رسول الل ﷺ بسبع ،وذكر منها« :وإفشاء السالم»

[رواه ابلخاري] .وذكر عليه الصالة والسالم« :إن من حق املسلم ىلع
املسلم :إذا لقيته فسلم عليه» [متفق عليه].
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والسالم سبب للمودة ودخول اجلنة ،قال عليه الصالة والسالم« :ال

تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ،وال تؤمنوا حىت حتابوا ،أو ال أدلكم ىلع يشء إذا

فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم» [رواه مسلم].

وصفة السالم أن يقول« :السالم عليكم ورمحة اهلل وبراكته» .فعن

عمران بن حصني -ريض الل عنهم -قال :جاء رجل إىل انليب ﷺ فقال:
السالم عليكم ،فرد عليه ثم جلس ،فقال انليب ﷺ« :عرش» ثم جاء آخر

فقال :السالم عليكم ورمحة الل ،فرد عليه فجلس ،فقال« :عرشون» ثم
جاء آخر فقال :السالم عليكم ورمحة الل وبراكته ،فرد عليه فجلس ،فقال:

«ثالثون» [رواه أبو داود والرتمذي بسند صحيح].
ومن آداب السالم:

 1ـ السالم باإلشارة ال ينبيغ إال إذا صحبه اتللفظ بالسالم.
 2ـ خفض الصوت بالسالم إذا اكن حبرضة نائم ،وقد اكن انليب ﷺ
ً
ً
يسلم تسليما :ال يوقظ نائما ويسمع ايلقظان[ ،رواه مسلم].
 3ـ قال عليه الصالة والسالم« :يسلم الراكب ىلع املايش ،واملايش ىلع

القاعد ،والقليل ىلع الكثري» [رواه ابلخاري ،ومسلم] ،ويف رواية ابلخاري:

«والصغري ىلع الكبري».

 4ـ استحباب السالم عند ادلخول إىل املزنل.
285

قال تعاىل:

          

[    انلور.]61 :
 5ـ ال ُيوز ابتداء الاكفر بالسالم ،قال عليه الصالة والسالم« :ال

تبدؤوا ايلهود وال انلصارى بالسالم» [رواه مسلم].

ويرد عليهم بـ«وعليكم» فعن أنس قال :قال رسول الل ﷺ« :إذا سلم

عليكم أهل الكتاب فقولوا :وعليكم» [رواه ابلخاري ومسلم].

 6ـ يستحب السالم عند القيام من املجلس ،قال عليه الصالة

والسالم« :إذا انتىه أحدكم إىل املجلس فليسلم ،فإذا أراد أن يقوم
فليسلم ،فليست األوىل بأحق من اآلخرة» [رواه أبو داود والرتمذي].

والبشاشة من اآلداب اإلسالمية اليت يُتأدب بها :ويه طالقة الوجه عند

اللقاء ،فعن أيب ذر -ريض الل عنه -قال :قال رسول الل ﷺ« :ال حتقرن من
ً
املعروف شيئا ،ولو أن تلىق أخاك بوجه طليق» [رواه مسلم].

وقال عليه الصالة والسالم« :تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة» [رواه

ابلخاري يف األدب املفرد والرتمذي بسند صحيح].

وقال جرير بن عبد الل -ريض الل عنه« :-ما رآين رسول اهلل ﷺ منذ

أسلمت إال تبسم يف وجيه» [رواه ابلخاري يف األدب املفرد بسند صحيح].

والبشاشة من أسباب األلفة بني املسلمني ،ويه ديلل ىلع سالمة صدر
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من يتصف بها.
ومن آداب الطعام والرشاب :األكل والرشب بايلمني ،فقد قال عليه

الصالة والسالم« :إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ،وإذا رشب فليرشب
بيمينه ،فإن الشيطان يأكل بشماهل ويرشب بشماهل» [رواه مسلم].
ومن آداب الطعام:

َ
 1ـ التسمية ،واألكل مما ييل ،قال عليه الصالة والسالم« :يا غالم س ِّم
حْ
اهلل ،ولك بيمينك ،ولك مما يليك» [رواه ابلخاري ومسلم].
 2ـ عدم االتكاء أثناء األكل ،قال عليه الصالة والسالم« :إين ال آكل
ً
متكئا» [رواه ابلخاري].
 3ـ أكل اللقمة الساقطة ،فعن جابر -ريض الل عنه -قال :قال رسول

الل ﷺ« :إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها ،فليمط ما اكن بها من أذى
ويلأكلها ،وال يدعها للشيطان» [رواه مسلم].

 4ـ عدم عيب الطعام ،فعن أيب هريرة -ريض الل عنه -قال« :ما اعب
ً
رسول اهلل ﷺ طعاما قط ،إن اشتهاه أكله ،وإن كرهه تركه» [رواه ابلخاري

ومسلم].

 5ـ يستحب لعق اإلناء اذلي فيه الطعام واألصابع ،فقد أمر انليب ﷺ

بذلك ،وقال« :إنكم ال تدرون يف أيه الربكة» [رواه مسلم] .ويف رواية
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الرتمذي« :إنكم ال تدرون يف أي طعامكم الربكة».
 6ـ ادلاعء بعد االنتهاء من األكل أو الرشب ،فقد اكن عليه الصالة
ً
ً
ً
والسالم يقول« :احلمد هلل كثريا طيبا مباراك فيه ،غري مكىف وال مودع ،وال

مستغىن عنه ربنا» ،وقال مرة« :احلمد هلل اذلي كفانا وأروانا غري مكىف وال

مكفور» [رواه ابلخاري].

قوهل« :واآلداب ..عند دخول املسجد »..الخ.

ِّ
يستحب للمسلم اذلي يريد دخول املسجد أن يقدم رجله ايلمىن،

ويقول« :بسم اهلل ،والصالة والسالم ىلع رسول اهلل ،امهلل افتح يل أبواب
رمحتك» [رواه مسلم وأبو داود].

ويستحب للمسلم إذا دخل بيته أن يذكر اسم الل تعاىل ،فقد ورد يف

احلديث عن انليب ﷺ« :إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم اهلل تعاىل حني
يدخل وحني يطعم ،قال الشيطان :ال مبيت لكم وال عشاء هاهنا ،وإن
دخل فلم يذكر اسم اهلل عند دخوهل قال الشيطان :أدركتم املبيت ،وإن لم

يذكر اسم اهلل عند مطعمه قال :أدركتم املبيت والعشاء» [رواه مسلم وأبو

داود وابن ماجه].

ويستحب أن يقول ادلاعء الوارد ،فقد قال رسول الل ﷺ« :إذا ولج

الرجل بيته فليقل :امهلل إين أسألك خري املولج وخري املخرج ،باسم اهلل
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وجلنا ،وباسم اهلل خرجنا ،وىلع ربنا تولكنا .ثم يسلم ىلع أهله» [رواه

أبو داود بسند صحيح].

يستحب للمسلم إذا خرج من املسجد أن يقدم رجله اليَّسى ،ويقول:

«بسم اهلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل ،امهلل إين أسألك من فضلك»
[رواه مسلم وأبو داود].

ويستحب إذا خرج من بيته أن يقول ما رشعه رسول الل ﷺ حينما

قال« :إذا خرج الرجل من بيته فقال :بسم اهلل ،تولكت ىلع اهلل ،ال حول وال
قوة إال باهلل ،فيقال :حسبك قد حهديت وكفيت ح
ووقيت ،فيتنىح هل
ح
الشيطان ،فيقول هل شيطان آخر :كيف لك برجل قد هدي وكيف وويق؟»

[رواه أبو داود والنسايئ بسند صحيح].
قوهل« :وعند السفر »..الخ.

ويرشع للمسلم عند السفر ٌ
آداب عظيمة منها:
 1ـ توديع من سيسافر عنهم ،قال عليه الصالة والسالم« :من أراد أن
ح ِّ
يسافر فليقل ملن خيلف :أستودعكم اهلل اذلي ال تضيع ودائعه» [رواه أبو

داود بسند صحيح].

 2ـ أن يقول داعء السفر ،فعن عبد الل بن عمر -ريض الل عنهم -قال:
ً
ً
«إن رسول اهلل ﷺ اكن إذا استوى ىلع بعريه خارجا إىل سفر كرب ثالثا ثم
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قال :سبحان اذلي سخر نلا هذا وما كنا هل مقرنني وإنا إىل ربنا ملنقلبون،

امهلل إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب واتلقوى ،ومن العمل ما ترىض ،امهلل
هون علينا سفرنا هذا ،واطو عنا بعده ،امهلل أنت الصاحب يف السفر

واخلليفة يف األهل ،امهلل إين أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنظر وسوء

املنقلب يف املال واألهل» .وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن« :آيبون تائبون اعبدون

لربنا حامدون» [رواه مسلم].

ُّ
ومن آداب املسافر الرتخص برخص السفر :من قرص الصالة ،وإن

احتاج إىل اجلمع مجع ،واملسح ىلع اخلفني ثالثة أيام بليايلهن ،والفطر يف

السفر.

قوهل« :ومع الوادلين »..الخ.

ّ
إن بر الوادلين واإلحسان إيلهما من أعظم القربات وأجل الطااعت ،بل
ً
إن الل قرن حقه حبق الوادلين ،وجعل العقوق للوادلين مقرونا بالرشك بالل

 ،فقال تعاىل:

          

        

[لقمان ،]23 :وقال:

 

            

[     لقمان.]14 :
وفضل بر الوادلين شهدت به انلصوص الرشعية ،فعن ابن مسعود -

ريض الل عنه -قال :سألت رسول الل ﷺ أي العمل أحب إىل الل؟ قال:
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«الصالة يف وقتها» قلت :ثم أي؟ قال« :بر الوادلين» قلت :ثم أي؟ قال:
«اجلهاد يف سبيل اهلل» [رواه ابلخاري ومسلم].
ً
وعن عبد الل بن عمرو أن رجال قال :يا رسول الل! أبايعك ىلع اهلجرة
واجلهاد ،قال« :هل من وادليك أحد يح؟» قال :نعم الكهما ،قال« :فتبتيغ

األجر من اهلل تعاىل؟» قال :نعم ،قال« :فارجع إىل وادليك وأحسن

صحبتهما» [رواه مسلم].

وبر الوادلين سبب دلخول اجلنة ،فعن أيب هريرة -ريض الل عنه -قال:
سمعت رسول الل ﷺ يقول« :رغم أنفه ،رغم أنفه ،رغم أنفه» قيلَ :من
َ
يا رسول الل؟ قال« :من أدرك وادليه عند الكرب أحدهما أو الكهما ،ثم لم

يدخل اجلنة» [رواه مسلم] ،وقال عليه الصالة والسالم« :الوادل أوسط أبواب

اجلنة» [رواه الرتمذي وابن ماجه بسند صحيح].

وعن معاوية بن جاهمة -ريض الل عنهم -أن جاهمة جاء إىل انليب ﷺ

فقال:

يا رسول الل! أردت أن أغزو وقد جئت أستشريك ،فقال« :هل لك من أم؟»

قال :نعم ،قال« :فالزمها ،فإن اجلنة عند رجلها» [رواه النسايئ وأمحد بسند

صحيح].

ويف رواية« :الزمها ،فإن اجلنة حتت أقدامها» [رواه النسايئ وأمحد بسند
291

صحيح].
وبر الوادلين سبب لرىض الل تعاىل ،قال عليه الصالة والسالم« :رىض

الرب يف رىض الوادلين ،وسخطه يف سخطهما».

وبر الوادلين سبب لزيادة العمر والرزق ،قال عليه الصالة والسالم:

«من ِسه أن يمد هل يف عمره ،ويزاد يف رزقه :فليرب وادليه ،ويلصل رمحه»
[رواه أمحد].

وبر الوادلين سبب للك خري ،وسبب دلفع لك رش.
ومن اإلحسان للوادلين:
 1ـ اإلطعام والكسوة واخلدمة وإجابة دعوتهما.
 2ـ الطاعة ألوامر الوادلين ،قال عليه الصالة والسالم« :وأطع وادليك،

وإن أمراك أن خترج من دنياك فاخرج هلما »..احلديث [رواه ابلخاري يف

األدب املفرد بسند صحيح].

 3ـ خفض اجلناح هلما ،وتكليمهما باللني.
 4ـ أن ال يدعوهما باسمهما.
 5ـ أن يميش خلفهما.
 6ـ أن يرىض هلما ما يرىض نلفسه ،ويكره هلما ما يكره نلفسه.
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 7ـ أن يدعو هلما باملغفرة لكما داع نلفسه.
 8ـ إكرام أصدقاء الوادلين.
ومهما بذل اإلنسان من طرق الرب فإنه ال ُيازي حقهما ،قال عليه
ً
الصالة والسالم« :ال جيزي ودل وادله ،إال أن جيده مملواك فيشرتيه فيعتقه»

[رواه مسلم].

واإلحسان إىل األقارب سبب للقرب من اجلنة وابلعد عن انلار ،فعن
ًّ
أعرابيا عرض للنيب ﷺ مسرية ،فقال:
أيب أيوب -ريض الل عنه -أن

أخربين ما يقربين من اجلنة ويباعدين من انلار؟ قال« :تعبد اهلل وال ترشك
ً
به شيئا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزاكة ،وتصل الرحم» [رواه ابلخاري ومسلم].
ومن وصل رمحه وصله الل ،فعن أيب هريرة -ريض الل عنه -قال :قال

عليه الصالة والسالم« :خلق اهلل -عز وجل -اخللق ،فلما فرغ منه قامت

الرحم ،فقال :مه؟ قالت :هذا مقام العائذ بك من القطيعة .قال :أال ترضني

أن أصل من وصلك ،وأقطع من قطعك؟ قالت :بىل يا رب ،قال :فذلك لك»

ثم قال أبو هريرة :اقرؤوا إن شئتم:

       

[    حممد[ ]22 :رواه ابلخاري ومسلم].
وصلة الرحم تزيد يف العمر والرزق ،قال عليه الصالة والسالم« :من

أحب أن يبسط هل يف رزقه ،وأن ينسأ هل يف أثره فليصل رمحه» [رواه
293

ابلخاري وأبو داود].
والصلة تكون بعدم األذى واملساعدة املايلة وبالزيارة وبادلاعء واألمر

باملعروف وانليه عن املنكر وبانلصيحة ،كما قال تعاىل نلبيه:

 

[   الشعراء.]214 :
وقوهل« :واجلريان »..الخ.

تقدم الالكم عن حسن اجلوار يف ادلرس اخلامس عرش.
وأما توقري الكبري فقد أمر به اإلسالم ،قال عليه الصالة والسالم ملن

تكلم قبل األكرب« :كرب كرب» رواه ابلخاري ومسلم ،وقال عليه الصالة

والسالم« :إن من إجالل اهلل تعاىل إكرام ذي الشيبة املسلم ،وحامل القرآن

غري الغايل فيه واجلافـي عنه ،وإكرام ذي السلطان املقسط» [رواه أبو داود

وهو صحيح].

وقال عليه الصالة والسالم« :ليس منا من لم يرحم صغرينا ،ويعرف

رشف كبرينا» [رواه أبو داود والرتمذي وهو صحيح].

ومن توقري الكبري توقري العالم ،ألنه بعلمه وفضله استحق اتلوقري

واالحرتام.

وقوهل« :والصغار »..الخ.
رمحة الصغري واإلحسان إيله من آداب اإلسالم ،قال عليه الصالة
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والسالم« :ليس منا من لم يرحم صغرينا» احلديث [رواه أبو داود

والرتمذي].

واكن عليه الصالة والسالم حينو ىلع الصغري ويالطفه ويالعبه ،وقد

محل بنت بنته أمامة وهو يف الصالة ،والعب احلسن واحلسني ،واكن يقول

أليب عمري أيخ أنس بن مالك -ريض الل عنهم« :-يا أبا عمري ما فعل

انلغري» وانلغري طائر قد مات ،اكن يلعب به الصيب ،فقال هل ذلك رسول الل
ً
ممازحا.
واكن الصيب ربما بكى ذلكر الطائر فيضحك ﷺ ،وذلك اغية اللطف

وماكرم األخالق.

واتلهنئة باملولود من اآلداب اإلسالمية ،ألنها تدخل الَّسور ىلع املسلم،

واكن انليب ﷺ يدعو للمولود باخلري والربكة ،كما ورد يف صحيح مسلم ،وورد
ً
عن احلسن ابلرصي أنه علم رجال اتلهنئة فقال« :قل :بورك لك يف املوهوب،
وشكرت الواهب ،وبلغ رشده ،ورزقت بره» ويف رواية قال« :قل :جعله اهلل
ً
مباراك عليك وىلع أمة حممد ﷺ» [رواه الطرباين بسند حسن].
قال اإلمام انلووي :يستحب تهنئة املولود هل ،قال أصحابنا :ويستحب أن
ً
ّ
يهنئ كما جاء عن احلسني -ريض الل عنه -أنه علم إنسانا اتلهنئة ،فقال:

«قل :بارك اهلل لك يف املوهوب ،وشكرت الواهب ،وبلغ أشده ،ورزقت بره»
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ويستحب أن يرد ىلع املهنئ فيقول :بارك الل لك وبارك عليك وجزاك الل
ً
خريا ،أو رزقك مثله ،وأجزل الل ثوابك .وحنو هذا.
قوهل« :واتلعزية »..الخ.
قال رسول الل ﷺ« :من عزى أخاه املؤمن يف مصيبة كساه اهلل حلة
ح
ُ
خرضاء ،وخيرب بها يوم القيامة» قيل :يا رسول الل ،ما خيرب؟ قال« :يغبط»
رواه اخلطيب يف تاريخ بغداد وابن عساكر وهل شاهد عند ابن أيب شيبة ،وهو

حديث حسن وحسنه األبلاين يف اإلرواء رقم (.)15

ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم ،ويكف من حزنهم ،وحيملهم ىلع الرضا

والصرب ،مما ثبت عنه ﷺ إنه اكن يعلمه ويستحرضه ،وإال فبما تيَّس هل من
الالكم احلسن ،اذلي حيقق الغرض ،وال خيالف الرشع .ومما ورد ما عزى به

انليب ﷺ بنته« :إن هلل ما أخذ ،وهلل ما أعطى ،ولك يشء عنده إىل أجل

مسىم ،فلتصرب وتلحتسب» [أخرجه ابلخاري ومسلم].
ح
قال انلووي -رمحه الل« :-هذا احلديث أحسن ما يعزى به».

ومما ورد أن انليب ﷺ ملا دخل ىلع أم سلمة قال« :امهلل اغفر

أليب سلمة ،وارفع درجته يف املهديني ،واخلفه يف عقبه يف الغابرين ،واغفر
نلا وهل يا رب العاملني ،وافسح هل يف قربهّ ،
ونور هل فيه» [أخرجه مسلم].
وليس للتعزية حد حتد فيه ال بثالثة أيام وال بغريها ،بل ورد أن انليب
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ﷺ عزى آل جعفر بعد ثالث يلال(.)17
قوهل« :وغري ذلك من اآلداب.»..
فقد رشع اإلسالم اآلداب اإلسالمية ليك يتأدب بها املسلم يف حياته،

ويه مرشوعة يف مجيع نوايح احلياة؛ مثل :آداب قضاء احلاجة ،وآداب
املسجد ،وآداب عيادة املريض ،وآداب املجالس ،وآداب طالب العلم ،وآداب

امليش يف الطريق ،وآداب الزيارة ،وأدب احلديث ،وغري ذلك من اآلداب،
ُ
اليت عرضناها فيما تقدم وما لم نذكره ،وقد ألفت كتب يف اآلداب ،منها
اآلداب الرشعية البن مفلح ،واألدب املفرد للبخاري ،وغريهما من كتب

اآلداب اإلسالمية.



()17
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الدرس السابع عشر:

التحذير من الشرك وأنواع املعاصي

احلذر واتلحذير من الرشك وأنواع املعايص ،ومنها :السبع املوبقات
َ
(املهلاكت) ويه :الرشك باهلل ،والسحر ،وقتل انلفس اليت ح َّرم اهلل إال

باحلق ،وأكل الربا ،وأكل مال ايلتيم ،واتلويل يوم الزحف ،وقذف املحصنات

الغافالت املؤمنات.

ومنها :عقوق الوادلين وقطيعة الرحم ،وشهادة الزور ،واأليمان الاكذبة،

وإيذاء اجلار ،وظلم انلاس يف ادلماء ،واألموال ،واألعراض ،ورشب املسكر،

ولعب القمار ،وهو :امليرس ـ والغيبة وانلميمة ،وغري ذلك مما نىه اهلل -عز

وجل -عنه ،أو رسوهل ﷺ.

قوهل« :ومنها السبع املوبقات املهلاكت »..الخ.
ذكرها انليب ﷺ يف حديث واحد ،قال« :اجتنبوا السبع املوبقات :الرشك

باهلل ،والسحر ،وقتل انلفس اليت حرم اهلل إال باحلق ،وأكل الربا ،وأكل مال
ايلتيم ،واتلويل يوم الزحف ،وقذف املحصنات املؤمنات الغافالت» [متفق

عليه].

وقول الشيخ -رمحه الل« :-اتلحذير من الرشك وأنواعه ..احلذر
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واتلحذير من الرشك »...إلخ.
الرشك(( )18رصف أي نوع من أنواع العبودية لغري اهلل تعاىل).
وقد تقدم بيان الرشك وأنواعه يف ادلرس الرابع فراجعه ،وقد ورد

اتلحذير من الرشك يف كتاب الل وسنة رسوهل ﷺ ،قال تعاىل:

  

[         لقمان .]13 :والرشك من أكرب

الكبائر كما قال عليه الصالة والسالم« :أال أنبئكم بأكرب الكبائر »..قالوا:

بىل يارسول الل ،قال« :اإلرشاك باهلل» [متفق عليه].

ومن الرشك أن يسجد لغري الل أو يدعو غري الل ،ويطلب منه قضاء

حاجاته ،أو يذبح القرابني لغري الل ،أو يقدم أي نوع من أنواع العبودية
ً
ً
ً
ً
لغري الل ،سواء اكن هذا املدعو ًّ
حيا أو ميتا أو قربا أو صنما أو حجرا أو
ً
شجرا ً أو ملاك ً أو ًّ
نبيا أو ًّ
ويلا أو حيوانا أو غري ذلك .لك هذا من الرشك اذلي
ال يغفره الل تعاىل للعبد إال أن يتوب ويدخل يف اإلسالم من جديد.
قال الل تعاىل:

            

[           النساء .]48 :فاملسلم ال

يعبد إال الل -عز وجل ،-وال يدعو إال الل ،وال خيضع إال لل ،قال الل

تعاىل             :

()18
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[         األنعام162 :ـ .]163
ً
ً
ومن الرشك أيضا :اعتقاد أن لل زوجة وودلا تعاىل الل عن ذلك .قال
الل تعاىل                :

[     اإلخالص 1 :ـ .]4

وقوهل« :والسحر والكهانة واداعء علم الغيب »..الخ.
والسحر عبارة عما خيف ولطف سببه وحقيقته :عقد ورىق والكم يتلكم
ً
به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر يف بدن املسحور أو قلبه أو عقله من غري
مبارشة هل.

ً
والسحر والكهانة كفر ،وال يكون الساحر ساحرا إال بصلته

بالشياطني وعبادتهم من دون الل ،فذللك قال تعاىل:

   

[       ابلقرة ،]102 :وقال:



-       عز وجل[      -ابلقرة:

.]102

فال ُيوز للمسلم اذلهاب إىل السحرة وال سؤاهلم ،وال ُيوز هل

تصديقهم فيما يكذبون به من اداعئهم علم الغيب ،وفيما خيربون من
احلوادث واألخبار ،اليت يزعمون وقوعها يف املستقبل ،وقراءة الكف

والفنجان وغريهما.
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:قال الل تعاىل

          : وقال سبحانه.]65 :[انلمل
             

 كما نقل ذلك عن ثالثة من، وحد الساحر رضبه بالسيف.]27  ـ26 :[اجلن
.-ريض الل عنهم- الصحابة

.» «قتل انلفس اليت حرم اهلل إال باحلق:قوهل
قتل انلفس جريمة عظيمة يف دين اإلسالم توعد الل عليها بالعذاب

 إال أن، وذلك بقتل القاتل، ورتب عليها أقىس العقوبات يف ادلنيا،األيلم

        : قال الل تعاىل.يعفو أويلاء املقتول
             
           
 

،]32 : [املائدة         

           

.]93 : [النساء    
 فالقاتل، «إذا اتلىق املسلمان بسيفيهما:وقال عليه الصالة والسالم

 «إنه: يا رسول الل! هذا القاتل فما بال املقتول؟ قال:واملقتول يف انلار» قيل
ً
.]اكن حريصا ىلع قتل صاحبه» [رواه ابلخاري ومسلم

 «ال يزال العبد يف فسحة من دينه ما لم:وقال عليه الصالة والسالم
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ً
ً
يصب دما حراما» [رواه ابلخاري وأمحد].
قوهل« :أكل الربا»:
الربا كبرية من كبائر اذلنوب ،وحمرم ودمار لالقتصاد ،واستغالل حلاجة
ً
ً
املحتاج إىل املال ،سواء اكن تاجرا يف جتارته ،أو اكن فقريا حلاجته.
وهو إقراض املال إىل أجل معني ،مقابل زيادة معينة عند سداد املال،

فاملرايب يستغل حاجة الفقري املحتاج إىل املال ،ويثقل ظهره بادليون

املرتاكمة الزائدة ىلع رأس املال.

واملرايب يستغل حاجة اتلاجر أو الصانع أو املزارع أو غريهم ممن

حيركون االقتصاد ،يستغل حاجتهم املاسة إىل السيولة انلقدية ،فيفرض
ً
ً
ً
عليهم جزءا زائدا من األرباح فيما يقرضهم دون أن يكون رشيكا هلم،
فيما يتعرضون هل من خماطر الكساد واخلسارة.

وإذا خَّس هذا اتلاجر تراكمت عليه ادليون وسحقه هذا املرايب ،بينما

لو اكنوا رشاكء يف الربح واخلسارة ،هذا جبهده وهذا بماهل كما أمر اإلسالم،

دلارت عجلة االقتصاد بشلك مستمر يف مصلحة اجلميع .قال تعاىل  :
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[         ابلقرة 278 :ـ .]280
وقال عليه الصالة والسالم« :لعن اهلل آكل الربا ومؤلكه» رواه مسلم،

ورواه الرتمذي بسند صحيح وزاد فيه «وشاهديه واكتبه».

ً
والربا جبميع أنواعه حمرم ،لقوهل ﷺ« :الربا اثنان وسبعون بابا ،أدناها

مثل إتيان الرجل أمه» [رواه الطرباين يف األوسط بسند صحيح].
قوهل« :وأكل مال ايلتيم»:
لقوهل تعاىل:

         

[       النساء.]10 :

ً
فأكل مال ايلتيم حمرم ،وهو من الكبائر ،وذلك إذا اكن ظلما ،أما إذا اكن
ً
ويل ايلتيم فقريا فيجوز هل أن يأكل بمعروف ،قال تعاىل    :

[    النساء .]6 :وقال:

      

[   األنعام.]152 :

واملقصود باألكل املحرم لك ما اكن فيه إتالف ملال ايلتيم وإضاعته ،ولو
ً
لم يكن أكال ،وإنما عرب باألكل ألنه هو الغالب.
وقوهل« :واتلويل يوم الزحف»:
لقوهل تعاىل            :

[            األنفال.]16 :
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فاتلويل يوم الزحف كبرية ،وهو اهلرب عندما تلتحم الصفوف يف اجلهاد
ً
ً
يف سبيل الل ،ألن يف ذلك خذالنا للمسلمني وتضعيفا لقوتهم ،وألن اجلهاد

ُيب ىلع من حرضه.

وقوهل« :وقذف املحصنات الغافالت املؤمنات:»..
لقوهل تعاىل         :

[       انلور.]23 :
وقال تعاىل:

        

[    انلور.]4 :
وقال تعاىل:

       

[       األحزاب.]58 :
وقال ﷺ« :من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه احلد يوم القيامة ،إال أن

يكون كما قال» [متفق عليه].

فيجب ىلع املسلم أن حيفظ لسانه من قذف أهل اإليمان من

املؤمنني واملؤمنات ،فـ«املسلم من سلم املسلمون من لسانه يده» [رواه

ابلخاري ومسلم].

وقوهل« :ومنها عقوق الوادلين»:
لقوهل عليه الصالة والسالم« :أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟» فذكر منها
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عقوق الوادلين[ .متفق عليه].
وورد عن انليب ﷺ« :ال يدخل اجلنة اعق وال منان وال مدمن مخر وال
ّ
وحسن إسناده اذلهيب يف الكبائر].
مؤمن بسحر» [رواه احلاكم
وورد يف احلديث ،قال رسول الل ﷺ« :لعن اهلل العاق لوادليه» [رواه

النسايئ بسند حسن].

فالعقوق جحد للجميل ،ونكران للمعروف ،وعصيان لل  ،فاحذر

أيخ املسلم من العقوق.

وقوهل« :وقطيعة الرحم»:
لقوهل تعاىل:

         

          

[حممد 22 :ـ  .]23وقال عليه الصالة والسالم« :ال يدخل اجلنة قاطع رحم»

[رواه ابلخاري ومسلم].

وقطيعة الرحم تكون باإليذاء وعدم املساعدة واملعونة وعدم

اإلحسان ،قال الزين العرايق -رمحه الل( :-قطيعة الرحم هو اإلساءة إىل

الرحم) وقال غريه( :تكون القطيعة برتك اإلحسان).

وقاطع الرحم يوقف عمله ،قال عليه الصالة والسالم« :إن أعمال بين

آدم تعرض لك مخيس يللة اجلمعة ،فال يقبل عمل قاطع رحم» [رواه أمحد].
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قوهل« :وظلم انلاس فـي األموال »...الخ.
والظلم باب واسع يدخل فيه كثري من أعمال السوء والصفات القبيحة،

اليت تؤثر ىلع الفرد ،ويدخل فيه ظلم الفرد نلفسه ،وظلمه ملن حوهل وظلمه

ملجتمعه ،بل وظلمه ألعدائه ،وقد أخربنا الل أنه ال حيب الظاملني ،ويف

احلديث القديس« :يا عبادي إين حرمت الظلم ىلع نفيس ،وجعلته بينكم
ً
حمرما ،فال تظاملوا» [مسلم برشح انلووي .]133 :16

والظلم حمرم جبميع أشاكهل ،قال ﷺ« :الظلم ظلمات يوم القيامة» [رواه

ابلخاري ومسلم] ،وباجلملة :فالظلم من كبائر اذلنوب.

ومن الظلم :االعتداء ىلع انلاس يف أمواهلم :سواء بالَّسقة أو الغصب أو

الرشوة أو االحتيال أو غري ذلك .قال الل تعاىل:

   

[             املائدة.]38 :
وقال سبحانه[        :ابلقرة.]188:
وقال ﷺ« :لك املسلم ىلع املسلم حرام ،دمه وماهل وعرضه» [أخرجه

الرتمذي وحسنه].

فاإلسالم حيارب بقوة االعتداء ىلع أموال اآلخرين ،ويشدد يف ذلك،

ويرتب ىلع املعتدي العقوبات الغليظة الزاجرة هل وألمثاهل املخلني بنظام
املجتمع وأمنه.
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:ومنه الغش والغدر واخليانة
،وحيرم ذلك يف اكفة املعامالت من بيع ورشاء ومعاهدات وغري ذلك

.ويه صفات ذميمة نىه اإلسالم عنها وحذر منها

          :قال الل تعاىل
             

 وقال.]6  ـ1 : [املطففني        
    

: وقال تعاىل.]109/2 : «من غشنا فليس منا» [مسلم:ﷺ

.]107 : [النساء     

 وحيرم االعتداء ىلع انلاس يف.ومنه االعتداء ىلع انلاس يف أعراضهم

أعراضهم بالسب والشتم والغيبة وانلميمة واحلسد وسوء الظن واتلجسس

، ألن اإلسالم حيرص ىلع إقامة جمتمع نظيف طاهر.والسخرية وغري ذلك

 وذللك فهو يكافح وبشدة مجيع،تسوده املحبة واألخوة والوئام واتلعاون

األمراض االجتماعية املؤدية إىل تفكك املجتمع وبروز الشحناء وابلغضاء

.واألنانية بني أفراده

            :قال الل تعاىل
               
             
307

             
            

[            احلجرات 11 :ـ .]12
كما أن اإلسالم حيارب وبشدة اتلفرقة العنرصية واتلميزي الطبيق بني

أفراد املجتمع ،فاللك يف نظره سواسية ،ال فضل لعريب ىلع أعجيم وال أبيض

ىلع أسود ،إال بما حيمله الواحد منهم يف قلبه من دين وتقوى ،يتنافس

اجلميع ىلع حد سواء يف األعمال الصاحلة .قال الل تعاىل:

   

           

[         احلجرات.]13 :
ومن أعظم االعتداء ىلع األعراض مقارفة الزنا:

والزنا ّ
حمرم وكبرية من كبائر اذلنوب ،وعمل خبيث ،مفسد لألخالق

واملجتمعات ،ومسبب الختالط األنساب وضياع األرس وفقدان الرتبية

الصحيحة .وأوالد الزىن يشعرون بمرارة اجلريمة وكراهية املجتمع ،قال الل

تعاىل[             :اإلرساء.]32 :

وهو سبب النتشار األمراض اجلنسية املدمرة لكيان املجتمع ،قال

رسول الل ﷺ« :ما انترشت الفاحشة يف قوم قط حىت يعلنوا بها ،إال فشا

فيهم الطاعون واألمراض ،اليت لم تكن يف أسالفهم» [ابن ماجه 1332/2

وسنده صحيح].
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وذللك أمر اإلسالم بسد مجيع املنافذ املؤدية إيله ،فأمر املسلمني بغض

أبصارهم ،ألن انلظرة املحرمة يه بداية الطريق إىل الزنا ،وأمر النساء

بالسرت واحلجاب والعفاف ،حىت يصان املجتمع من رذيلة الفواحش،

وباملقابل أمر بالزواج املبكر ،وحث عليه ،ورغب فيه ،ووعد باألجر

واملثوبة ،وذلك يك تنشأ أرسة كريمة عفيفة مؤهلة ،تلكون حماضن تربوية
ناجحة لطفل ايلوم ورجل الغد.

ومن االعتداء ىلع العرض اإليذاء للمسلم:
قال تعاىل:

       

[       األحزاب.]58 :
قال انليب ﷺ« :إن رش انلاس مزنلة عند اهلل من ودعه انلاس اتقاء

فحشه» [رواه ابلخاري ومسلم].

وقال رسول الل ﷺ« :إن اهلل يبغض الفاحش ابلذيء» [رواه الرتمذي

وأبو داود بسند حسن].

وقال رسول الل ﷺ« :املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذهل وال ُيقره،

حبسب امرئ من الرش أن ُيقر أخاه املسلم» [أخرجه مسلم].

وقال انليب ﷺ« :سباب املسلم فسوق وقتاهل كفر» [رواه ابلخاري

ومسلم].
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ُ
ومن ظلم انلاس يف أعراضهم الغيبة وانلميمة وابلهتان.
قوهل« :وشهادة الزور»:
الزور :هو الكذب ،وقد وصف الل عباده املؤمنني بقوهل   :
  

[الفرقان .]72 :وقال تعاىل:

   

[     احلج ،]30 :وعن أيب بكرة -ريض الل عنه-
قال :قال رسول الل ﷺ« :أال أنبئكم بأكرب الكبائر :اإلرشاك باهلل ،وعقوق
الوادلين ،وقول الزور ،وشهادة الزور» فما زال يكررها حىت قلنا :يلته

سكت[ .متفق عليه].

وقال اإلمام اذلهيب -رمحه الل :-شاهد الزور قد ارتكب عظائم:
إحداها :الكذب واالفرتاء ،والل تعاىل يقول:

      

[    اغفر.]28 :

ثانيها :أنه ظلم اذلي شهد عليه حىت أخذ بشهادته ماهل وعرضه وروحه.
ثاثلها :أنه ظلم اذلي شهد هل بأن ساق إيله املال احلرام.
ورابعها :أنه أباح ما حرم الل وعصمه من املال وادلم والعرض ،قال

عليه الصالة والسالم« :لك املسلم ىلع املسلم حرام :ماهل ودمه وعرضه»

[رواه ابلخاري ومسلم].

قوهل« :واأليمان الاكذبة»:
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لقوهل الل تعاىل          :

[             انلحل:
ً
ً
 .]94ومعىن دخال أي خديعة ومكرا ،قال عبد الل بن عمر -ريض الل
عنهم :-قال رسول الل ﷺ« :الكبائر :اإلرشاك باهلل ،وعقوق الوادلين ،وقتل
انلفس ،وايلمني الغموس» [رواه ابلخاري].

ً
وايلمني الغموس اليت يتعمد فيها الكذب ،سميت غموسا ألنها تغمس

احلالف يف اإلثم.

وقال رسول الل ﷺ« :ثالثة ال يكلمهم اهلل يوم القيامة ،وال يزكيهم،

وهلم عذاب أيلم :املسبل إزاره ،واملنان ،واملنفق سلعته باحللف الاكذب»

[رواه مسلم].

وقال ﷺ« :من حلف ىلع يمني يلقتطع بها مال امرئ مسلم ليق اهلل
ً
ً
ً
وهو عليه غضبان» ،قيل :وإن اكن شيئا يسريا؟ قال« :وإن اكن قضيبا من

أراك» [رواه مسلم].

وقوهل« :وإيذاء اجلار»:
حلديث رسول الل ﷺ« :واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن ،واهلل ال يؤمن»
قيلَ :من يا رسول الل؟ قال« :اذلي ال يأمن جاره بوائقه» [متفق عليه].
ويف رواية مسلم« :ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه» أي ال يأمن
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جاره رشوره.
واكن من داعء انليب ﷺ« :امهلل إين أعوذ بك من جار السوء يف دار

املقامة ،فإن جار ابلادية يتحول» [رواه النسايئ وابلخاري يف األدب املفرد

بسند صحيح].

ّ
وقيل للنيب ﷺ :إن فالنة تقوم الليل وتصوم انلهار ،وتفعل وتصدق،

وتؤذي جريانها بلسانها ،فقال رسول الل ﷺ« :ال خري فيها ،يه من أهل
ً
انلار» ،وفالنة تصيل املكتوبة وتصدق بأثوار( )19وال تؤذي أحدا .فقال رسول
الل ﷺ« :يه من أهل اجلنة» [رواه ابلخاري يف األدب املفرد بسند صحيح].

وقال ﷺ« :من لك يؤمن باهلل وايلوم اآلخر فال يؤذ جاره» [متفق عليه].
قال الشيخ -رمحه الل« :-وغري ذلك مما نىه اهلل -عز وجل -عنه أو

رسوهل ﷺ».

ًّ
وهذا باب واسع جدا من ذلك ىلع سبيل املثال ال احلرص:
الشح وابلخل:

وهو ديلل ىلع األنانية وحب اذلات ،فيكزن هذا ابلخيل ماهل ،ويرفض
ً
ً
إخراج زاكته للفقراء واملساكني ،متنكرا للمجتمع ،رافضا ملبدأ اتلعاون
()19

مألث مر :مجي ث ر،وشي م قطدح مل مألقط.
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     :الل تعاىل

 قال. اليت أمر الل ورسوهل بها،واألخوة

                 
             

.]180 :[آل عمران
 وكذلك اذلبائح املتقرب بها، أكل حلم امليتة وادلم وحلم اخلزنير:ومنها

.لغري الل تعاىل

          :قال تعاىل
           
                  

.]173  ـ172 : [ابلقرة   
:اتلوبة عن املحرمات
هذه الكبائر واملحرمات اليت ذكرناها ُيب ىلع لك مسلم أن حيذر
ً
ً
 فإن لك عمل يعمله اإلنسان ُيازى عليه يوم،حذرا شديدا من الوقوع فيها
ًّ  إن خريا ً فخري وإن:القيامة
.رشا فرش
وإذا سقط املسلم يف يشء من هذه املحرمات فليبادر مبارشة إىل اتلوبة

 وعليه إن اكنت توبته صادقة أن،منها واللجوء إىل الل وطلب املغفرة منه

 ويعزم ىلع أن ال، ويندم ىلع ما فعله،يقلع عن هذا اذلنب اذلي وقع فيه
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يعود إيله ،وإن اكنت وقعت منه مظلمة ألحد أن يردها عليه ،أو يطلب منه

الصفح .عند ذلك تكون توبته صادقة ويتوب الل عليه وال يعاقبه عليها،

واتلائب من اذلنب كمن ال ذنب هل.
ً
وعليه أن يستغفر الل كثريا ،بل ىلع لك مسلم أن يُكرث من االستغفار
مما يلم به من أخطاء صغرية أو كبرية .قال الل تعاىل:

   

املؤمنني املخبتني.
قال الل تعاىل:

   

[نوح .]10 :فكرثة االستغفار واإلنابة إىل الل صفة

         

               

[             الزمر:

 53ـ .]54

وباجلملة فإن انلاس قد استهانوا باملحرمات اليت ُيب احلذر منها،
ً
ومنها إمجاال ما ييل:
 حتليل ما حرم الل أو حتريم ما أحل الل. االعتقاد يف تأثري انلجوم والكواكب يف احلوادث وحياة انلاس. اعتقاد انلفع يف أشياء لم ُيعلها اخلالق كذلك. الطرية .التشاؤم من املرئيات أو املسمواعت .ويه من الرشك.314

ً
ً
 اجللوس مع املنافقني أو الفساق استئناسا بهم أو إيناسا هلم. ترك الطمأنينة يف الصالة. -العبث وكرثة احلركة يف الصالة.

ً
 سبق املأموم إمامه يف الصالة عمدا.ً
ً
 إتيان املسجد ملن أكل بصال أو ثوما أو ما هل راحئة كريهة. امتناع املرأة من فراش زوجها بغري إذن رشيع. طلب املرأة الطالق من زوجها لغري سبب رشيع.أنت ر
يلع كظهر أيم .يريد بذلك
 -الظهار :أن يقول الرجل لزوجته ِ

اتلحريم ،وهو حمرم بالكتاب والسنة واإلمجاع.
 وطء الزوجة يف حيضها. إتيان املرأة يف دبرها. -عدم العدل بني الزوجات.

ً
 -اخللوة باألجنبية ،خلوة الرجل بمن ليست حمرما هل ،وهذا يكرث يف

عرصنا مع اخلادمات يف املنازل.

 مصافحة الرجل املرأة األجنبية.315

 تطيب املرأة عند خروجها ومرورها بعطرها ىلع الرجال. -سفر املرأة بغري حمرم.

ً
 تعمد الرجل انلظر إىل املرأة األجنبية .اليت ليس حمرما هلا. ادلياثة .اذلي يرىض ىلع أهله بالزىن. الزتوير يف انتساب الودل ألبيه وجحد الرجل ودله. كتم عيوب السلعة وإخفاؤها عند بيعها. بيع انلجش .وهو الزيادة يف السلعة ملن ال يريد رشاءها. ابليع بعد انلداء اثلاين يوم اجلمعة. أخذ الرشوة وإعطاؤها. غصب األرض. قبول اهلدية بسبب الشفاعة. استيفاء العمل من األجري وعدم إيفائه أجره. عدم العدل يف العطية بني األوالد. سؤال انلاس املال من غري حاجة. االستدانة بدين ال يريد وفاءه.316

 أكل احلرام ورشب احلرام. استعمال آنية اذلهب والفضة ،واألكل والرشب فيها. شهادة الزور. سماع املعازف واملوسيىق. الغيبة :ويه ذكرك أخاك بما يكره. انلميمة :نقل الالكم من شخص إىل آخر بقصد اإلفساد بينهم. االطالع ىلع بيوت انلاس دون إذن. تنايج اثنني دون اثلالث. حتيل الرجال باذلهب ىلع أي صورة اكنت. اإلسبال يف اثلياب. لبس القصري والرقيق والضيق من اثلياب للنساء. وصل الشعر بشعر مستعار آلديم أو لغريه للرجال والنساء. تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. صبغ الشعر بالسواد. تصوير ما فيه روح يف اثلياب واجلدران والورق وحنو ذلك.317

 الكذب يف املنام. اجللوس ىلع القرب والوطء عليه وقضاء احلاجة يف املقابر. عدم االستتار من ابلول. التسمع إىل حديث قوم وهم هل اكرهون. سوء اجلوار. املضارة يف الوصية. -اللعب بالرند ،ويه لعبة ذات صندوق وحجارة وفصني تعتمد ىلع

احلظ.

 لعن املؤمن ،ولعن من ال يستحق اللعن. انلياحة. رضب الوجه والوسم يف الوجه. هجر املسلم فوق ثالثة أيام دون سبب رشيع.ومن ذلك الكرب والغرور والعجب واخليالء:
الكرب والغرور واخليالء صفات قبيحة مستهجنة ،مبغوضة يف دين

اإلسالم ،وقد أخربنا الل تعاىل بأنه ال حيب املتكربين ،وقال عنهم يف ادلار

اآلخرة[         :الزمر.]60 :
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فاملتكرب املغرور املعجب بنفسه مبغوض من الل ،مبغوض من خلقه.
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الدرس الثامن عشر:

تجهيز امليت والصالة عليه ودفنه

وإيلك تفصيل ذلك:
قال الشيخ -رمحه اهلل« -جتهزي امليت »..الخ:
ً
يف هذا ادلرس تناول الشيخ شيئا من أحاكم اجلنائز ،وقد فصل فيه ـ
ً
رمحة الل عليه ـ نظرا جلهل كثري من انلاس يف أحاكم جتهزي امليت والصالة
ً
عليه ،وحنن نقدم لك بني يدي الكم الشيخ أمورا مهمة:
 1ـ وجوب الصرب ىلع املسلم إذا نزل به رض:
ينبيغ للمسلم إذا نزل به رض أن يصرب فال يتسخط وال يظهر اجلزع ،إذ

أمر الل ورسوهل بالصرب يف كثري من اآليات واألحاديث ،غري أنه ال بأس أن

يقول املريض إذا سئل عن حاهل :إين مريض ،أو يب ألم ،واحلمد لل ىلع لك حال.
 2ـ وجوب عيادة املريض:

ُيب ىلع املسلم عيادة أخيه املسلم إذا مرض ،لقوهل ﷺ« :أطعموا
ح ُّ
ح
اجلائع ،وعودوا املريض ،وفكوا العاين ـ األسري ـ» [أخرجه ابلخاري]،
ويستحب هل إذا اعده يف مرضه أن يدعو هل بالشفاء ،وأن يوصيه بالصرب ،وأن
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 واكن، كما يستحب هل أن ال يطيل اجللوس عنده،يقول هل ما يطيب به نفسه
ً
ٌ
.]طهور إن شاء اهلل» [أخرجه ابلخاري
، «ال بأس:ﷺ إذا اعد مريضا قال هل
.فليقل املسلم ذلك ألخيه

 وأول ما تتذكر، تذكر نهاية لك إنسان يف هذه احلياة: ـ أيخ املسلم3
ً
 وليك تتذكر جيدا فتعال معنا،نفسك إىل أين حتط رحالك عند انتهاء السفر

:إىل هذه الوقفات

: الوقفة األوىل مع كتاب اهلل

ً
 ونورد،لقد ورد ذكر املوت فيه بمائة وأربعة وستني موضعا بصور خمتلفة

:بعض اآليات

         

:قال الل تعاىل

              

.]185 : [آل عمران   
             :وقال تعاىل
        

: وقال تعاىل.]19 :[ق

 ـ83 : [الواقعة        -عز وجل- 
              : وقال تعاىل.]85

 ـ26 : [القيامة          
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الوقفة اثلانية :مع سنة رسوهل ﷺ:
احلديث األول :عن أيب هريرة -ريض الل عنه -قال :قال رسول الل

ﷺ« :أكرثوا ذكر هادم الذلات» [رواه الرتمذي] ،يعين املوت ..قال علماؤنا ـ

رمحة الل عليهم ـ قوهل -عليه السالم« :-أكرثوا ذكر هادم الذلات .املوت»

الكم خمترص وجزي ،قد مجع اتلذكرة وأبلغ يف املوعظة ،فإن من ذكر املوت
ذكره

حقيقة

نغص عليه ذلته احلارضة ،ومنعه من تمنيها يف املستقبل وزهده فيما اكن

منها يؤمل.

احلديث اثلاين :عن أيب هريرة -ريض الل عنه -قال :زار انليب ﷺ قرب

أمه فبىك وأبكى من حوهل ،فقال« :استأذنت ريب أن أستغفر هلا فلم يأذن

يل ،واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل ،فزوروا القبور فإنها تذكر املوت»

[رواه مسلم ( ،)82/6 ،65/3وأبو داود ( ،)72/2والنسايئ ،وابليهيق] .وعن

ابن مسعود أن رسول الل ﷺ قال« :كنت نهيتكم عن زيارة القبور

فزوروها ،فإنها تزهد يف ادلنيا وتذكر اآلخرة».
الوقفة اثلاثلة عن املوت وشدته:

 1ـ تعريـف العلماء للمـوت :املـوت هو :انقطاع ومفارقة وحيلولة
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وتبدل حال وانتقال من دار إىل دار.
 2ـ روى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة قال :حدثنا أنس بن مالك عن

انليب ﷺ« :إن العبد يلعالج كرب املوت وسكرات املوت ،وأن مفاصله
ليسلم بعضها ىلع بعض ،تقول :عليك السالم تفارقين وأفارقك إىل يوم

القيامة» [ذكر هذا احلديث ابن عراق يف تزنيه الرشيعة ( ،)375/2وعزاه

لدليليم من حديث أنس].

وذكر أبو نعيم احلافظ يف كتاب (احللية) من حديث مكحول عن واثلة

بن األسقع عن انليب ﷺ قال« :واذلي نفيس بيده ملعاينة ملك املوت أشد

من رضبة بالسيف».

 3ـ عن اعئشة -ريض الل عنها -قالت( :اكنت بني يدي انليب ﷺ ركوة

أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه يف املاء ،فيمسح بهما وجهه ،ويقول« :ال

هلإ إال اهلل ،إن للموت لسكرات» ثم نصب يديه فجعل يقول« :يف الرفيق

األىلع» حىت قبض ومالت يده) [رواه ابلخاري يف كتب املغازي ،باب مرض
انليب ﷺ].

 4ـ قال علماؤنا ـ رمحة الل عليهم ـ :فإذا اكن هذا األمر قد أصاب

األنبياء واملرسلني واألويلاء واملتقني ،فما نلا عن ذكره مشغولني؟ وعن

االستعداد هل متخلفني؟
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[ص 67 :ـ .]68
الوقفة الرابعة عن االستعداد للموت:
ً
ينبيغ للمسلم أن يكون مستعدا للموت يف أية حلظة يف يلل أو نهار،
ً
ً
نائما أو مستيقظا .ويكون االستعداد للموت بالعمل بهذه األمور:
 1ـ اإليمان بكلمة اتلوحيد والعمل بمقتضاها.
 2ـ املحافظـة ىلع الصلـوات اخلمـس مـع اجلماعـة ومـا يتبعهـا من

الرواتب وانلوافل وقيام الليل واملحافظة ىلع الوتر ،وىلع السنن اعمة.

 3ـ تالوة كتاب الل وتدبره والعمل به ،واملحافظة ىلع تالوته آناء الليل

وأطراف انلهار ،وقبل الصلوات املكتوبة ،وأن خيتمه ىلع األقل مرة أو مرتني

يف الشهر.

 4ـ قراءة سنة املصطىف حممد ﷺ ،واتباع ما أمر به ،واجتناب ما نىه

عنه.

 5ـ جمالسـة الصاحلني واقتبـاس الفائـدة مـن جمالسهم يف إصالح

دينه ودنياه ،من خالل مذاكرة كتاب الل وسنة رسوهل ﷺ.

الوقفة اخلامسة :املوت وعالماته ،وحسن اخلاتمة وسوءها:
ً
أوال :جيب ىلع املحترض وغريه من ذوي الصحة:
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 1ـ الوصية ،لقوهل ﷺ« :ما حق امرئ مسلم يبيت يللتني وهل يشء

يريد أن يويص فيه إال ووصيته مكتوبة عند رأسه» [متفق عليه].

 2ـ أن ُيمع بني اخلوف والرجاء ،فيخاف عقاب الل ىلع ما اقرتفه يف

هذه ادلار ،ويرجو رمحة ربه ومغفرته وما عنده ،حلديث أنس أن انليب ﷺ

دخل ىلع شاب وهو يف املوت ،فقال« :كيف جتدك؟» قال :والل يا رسول الل
إين أرجو الل وإين أخاف ذنويب .فقال رسول الل ﷺ« :ال جيتمعان يف قلب

عبد يف مثل هذا املوطن ،إال أعطاه اهلل ما يرجو ،وأمنه مما خياف» [أخرجه

الرتمذي وابن ماجه وعبد الل ابن أمحد وابن أيب ادلنيا ،وانظر الوجازة

للشيخ /عبد الرمحن الغيث].

 3ـ وجوب حسن الظن بالل حال املرض :ينبيغ للمسلم إذا مرض

وأرشف ىلع املوت أن حيسن الظن بالل تعاىل من أنه سبحانه سوف يرمحه،

ويغفر هل ،وأنه واسع املغفرة ورمحته وسعت لك يشء ،لقوهل ﷺ« :ال يموتن

أحدكم إال وهو ُيسن باهلل الظن».
عالمة حسن اخلاتمة:

 1ـ عن بريدة بن احلصيب -ريض الل عنه -قال :سمعت رسول الل

ﷺ يقول« :موت املؤمن بعرق اجلبني» [أخرجه أمحد والنسايئ والرتمذي
وابن ماجه وابن حبان واحلاكم وغريهم].
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 2ـ وعن عبد الل بن عمرو -ريض الل عنه -قال :قال رسول الل ﷺ:

«ما من مسلم يموت يوم اجلمعة أو يللة اجلمعة إال وقاه اهلل فتنة القرب»
[أخرجه أمحد والفسوي وصححه األبلاين يف أحاكم اجلنائز].

 3ـ ومـن عالمات حسن اخلاتمة أن يموت ىلع طاعة من طااعت الل

ورسوهل ﷺ ،كما لو مات يف صالة أو صيام أو يف حج أو يف عمرة أو يف جهاد
يف سبيل الل أو يف دعوة إىل الل.
ً
ومن يرد الل به خريا يوفقه إىل عمل صالح ،فيقبضه عليه.

 4ـ ثناء مجاعة من املسلمني عليه باخلري ،حلديث أنس -ريض الل
ً
عنه -قال :مروا جبنازة فأثنوا عليها خريا ،فقال انليب ﷺ« :وجبت» ثم مروا
بأخرى فأثنوا عليها ًّ
رشا فقال انليب ﷺ« :وجبت» فقال عمر بن اخلطاب -
ً
ريض الل عنه -ما وجبت؟ قال« :هذا أثنيتم عليه خريا ،فوجبت هل اجلنة،
ً
وهذا أثنيتم عليه رشا فوجبت هل انلار ،أنتم شهداء اهلل يف أرضه» [متفق

عليه].

 5ـ ومن العالمات اليت ترى ىلع امليت بعد وفاته:
(أ) االبتسامة ىلع الوجه.
(ب) ارتفاع السبابة.
(ج) الوضاءة واإلرشاقة والفرحة بالبرشى اليت سمعها من ملك املوت،
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وأثرها ىلع وجهه.
 6ـ أما عالمات سوء اخلاتمة فيه كثرية ومتعددة ،ومنها:
ً
ً
(أ) أن يموت ىلع رشك أو ىلع ترك الصالة متهاونا بها ،متهاونا بأمر

الل وأمر رسوهل ﷺ ،وكذا من يموت ىلع األاغين واملزامري واتلمثيليات

واألفالم املاجنة ،ومن يموت ىلع الفاحشة بعمومها واخلمر واملخدرات.

(ب) ومن العالمات اليت تظهر ىلع امليت بعد الوفاة :عبوس الوجه،

وكتامته ،وظلمته ،وعدم الرضا بما سمع من ملك املوت بسخط الل ،وظهور
ً
السواد ىلع الوجه ،وقد يعم السواد سائر اجلسم إىل غري ذلك ،عياذا بالل

[الوجازة للشيخ عبدالرمحن الغيث  46ـ .]48

 7ـ االسرتجاع ،وادلاعء والصرب :ينبيغ ألهل امليت أن يلزموا الصرب يف

هذه الساعة باخلصوص ،واملراد بها ساعة حدوث املصيبة ،لقوهل ﷺ« :إنما

الصرب عند الصدمة األوىل» .وأن يكرثوا من ادلاعء واالسرتجاع ،لقوهل

ﷺ« :ما من عبد تصيبه مصيبة ،فيقول :إنا هلل وإنا إيله راجعون ،امهلل
ً
آجرين يف مصيبيت واخلف يل خريا منها ،إال آجره اهلل تعاىل يف مصيبته،
ً
وأخلف هل خريا منها» [رواه مسلم].
وقوهل« :يقول اهلل تعاىل( :ما لعبدي املؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من

أهل ادلنيا ثم احتسبه إال اجلنة») [أخرجه أمحد بسند صحيح].
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ً
أوال :يرشع تلقني املحترض( :ال هلإ إال اهلل)؛ لقول انليب ﷺ« :لقنوا

موتاكم :ال هلإ إال اهلل» [رواه مسلم يف صحيحه] ،واملراد باملوىت يف هذا

احلديث :املحترضون ،وهم من ظهرت عليهم أمارات املوت.
ً
ثانيا :إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد حلياه؛ لورود السنة بذلك.
تلقني امليت:

ينبيغ للمسلم إذا اعين احتضار أخيه أن يلقنه برفق لكمة اإلخالص،

فيقول عنده« :ال هلإ إال اهلل» ،يذكره بها حىت يذكرها ويقوهلا ،فإذا قاهلا كف
عنه ،وإن هو تكلم بكالم غريها أاعد تلقينه ،رجاء أن يكون آخر الكمه

ال هلإ إال الل ،فيدخل اجلنة لقوهل ﷺ« :لقنوا موتاكم :ال هلإ إال اهلل»

[أخرجه مسلم] .وقوهل« :من اكن آخر الكمه :ال هلإ إال اهلل دخل اجلنة»

[أخرجه أبو داود وهو صحيح].
ً
قوهل« :ثانيا إذا تيقن موته »...الخ.
ذكر الشيخ -رمحه الل:-

 1ـ إغماض عينيه ،وذلك حلديث أم سلمة -ريض الل عنها -قالت:

دخل رسول الل ﷺ ىلع أيب سلمة وقد شق برصه فأغمضه ،ثم قال« :إن
الروح إذا قبض تبعه ابلرص» [أخرجه مسلم].

 2ـ وشـد حلييـه ،واملـراد بذلك إقفال فمه ،ويشد اللحيان بعصابة
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وحنوها ،ئلال يدخله اهلواء أو املاء عند غسله ،وئلال تشوه خلقته.
 3ـ ويضاف ىلع ما ذكره الشيخ :تليني املفاصل خالل ساعة من وفاته،

ليسهل نقله وغسله وتكفينه.

 4ـ وضـع ثقـل مناسـب ىلع بطنه ،يلمنع انتفاخه إذا لم يُعجل يف

تغسيله.

 5ـ تغطية اجلسم حىت يُرشع يف جتهزيه ،حلديث اعئشة -ريض الل

عنها :-أن رسول الل ﷺ حني تويف سيج[ ،رواه الشيخان].

 6ـ اإلرساع يف جتهزيه ،لقوهل ﷺ« :أِسعوا باجلنازة ،فإن تك صاحلة

فخري تقدمونها إيله ،وإن تك سوى ذلك فرش تضعونه عن رقابكم» [متفق

عليه].

 7ـ املبادرة بقضاء دينه إن اكن عليه دين ،حلديث أيب هريرة -ريض
ح
الل عنه -عن انليب ﷺ قال« :نفس املؤمن معلقة بدينه ،حىت يقىض عنه»

[رواه الرتمذي ،انظر كتاب الوجازة ص.]46
ً
ً
ثاثلـا :جيب تغسيل امليت املسلم ،إال أن يكون شهيدا مات يف املعركة،

فإنه ال يغسل ،وال يصىل عليه ،بل يدفن يف ثيابه ،ألن انليب ﷺ لم يغسل

قتىل أحد ،ولم يصل عليهم.
ً
ً
رابعا :صفة غسل امليت :أنه تسرت عورته ،ثم يرفع قليال ويعرص بطنه
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ً
ً
عرصا رقيقا ،ثم يلف الغاسل ىلع يده خرقة أو حنوها
فينجيه

بها،

ثم

يوضئه

وضوء

الصالة،

ثم

يغسل

رأسه

وحليته بماء وسدر أو حنوه ،ثم يغسل شقه األيمن ،ثم األيرس ،ثم يغسله

كذلك مرة ثانية وثاثلة ،يمر يف لك مرة يده ىلع بطنه ،فإن خرج منه يشء
َّ
حنوه،
أو
بقطن
املحل
وسد
غسله،
فإن لم يستمسك فبطني حر ،أو بوسائل الطب احلديثة؛ اكللزق وحنوه.
وجوب تغسيله:

ً
ً
ً
إذا مات املسلم صغريا أو كبريا وجب تغسيله ،سواء اكن جسده اكمال

أو اكن بعضه فقط ،واذلي ال يغسل من موىت املسلمني هو شهيد املعركة،
ً
اذلي سقط قتيال بأيدي الكفار ،يف ميدان اجلهاد يف سبيل الل تعاىل ،لقوهل
ً
ﷺ« :ال تغسلوهم ،فإن لك جرح ،أو لك دم يفوح مساك يوم القيامة» [رواه
أمحد بسند صحيح].

فضل اتلغسيل والسنة فيه:
عن أيب رافع -ريض الل عنه -أن رسول الل ﷺ قال« :من غسل
ً
مسلما فكتم عليه غفر اهلل هل أربعني مرة» ويف رواية« :خرج من ذنوبه
كيوم ودلته أمه» ،ويف رواية بلفظ« :أربعني كبرية»« ،ومن كفنه كساه اهلل

يوم القيامة من سندس واستربق اجلنة ،ومن حفر هل حفرة فأجنه فيها

أجرى اهلل هل أجر مسكن أسكنه إياه إىل يوم القيامة» [أخرجه احلاكم
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وابليهيق .ورواه الطرباين يف الكبري بلفظ «أربعني كبرية» وصححه األبلاين
يف أحاكم اجلنائز].

وملن توىل غسله فضل عظيم برشطني:
 1ـ أن يسرت عليه وال حيدث بما قد يرى عليه من مكروه.

ً
ً
ً
جزاء وال شكورا أو شيئا من
 2ـ أن يبتيغ بذلك وجه الل ،ال يريد به

أمور ادلنيا ،ملا تقرر يف الرشع أن الل تبارك وتعاىل ال يقبل من العبادات إال
ً
ما اكن خالصا لوجهه الكريم.
والسنة يف اتلغسيل :عن أم عطية -ريض الل عنها -قالت( :دخل علينا
ً
ً
انليب ﷺ وحنن نغسل ابنته (زينب) فقال« :اغسلنها ثالثا أو مخسا أو سبعا
ً
أو أكرث من ذلك إذا رأينت ذلك بماء وسدر» قالت :قلت :وترا؟ قال« :نعم
ً
ً
واجعلن يف اآلخرة اكفورا أو شيئا من الاكفور .فإذا فرغنت فآذنين» ،فلما
فرغنا آذناه ،فألىق علينا حقوه "إزاره" فقال« :أشعرنها إياه» ،قالت :ومشطتها

ثالثة قرون (ويف رواية :نقضته ثم غسلته) فضفرنا شعرها ثالثة أثالث:
قرنيها وناصيتها وألقيناها خلفها قالت :وقال نلا رسول الل ﷺ« :ابدأن

بميامنها ومواضع الوضوء منها» [أخرجه ابلخاري ومسلم].

األمانة يف اتلغسيل :لقول ابن عمر (ال يغسل موتاكم إال املأمونون)

[انظر :إرواء الغليل ـ األبلاين .واألمانة شاملة للك األقوال واألفعال حىت
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ً

تغسيل امليت .واملؤتمن هو املحافظ ىلع الصلوات اخلمس مع اجلماعة

املعروف بأمانته وأخالقه ومعاملته للناس (الوجازة 53 :ـ .])54
كيفية تغسيل امليت:
من يغسل امليت[ :الوجازة ص 59وما بعدها بترصف].

 1ـ حسب الوصية فإن اكن قد أوىص أن يغسله فالن من انلاس وإال

وادله وإن عال وابنه وإن نزل ،فإن اكن امليت لم يوص فتختار األرسة اثلقة

األمني وكذلك املرأة.

 2ـ أن يكون ماكن اتلغسيل مستور اجلوانب والسقف.
 3ـ حيسن باملغسل (اذلي يعقد نية اتلغسيل) أن خيتار من أهل اجلنازة

اثنني أحدهما عليه آثار الطاعة فيعلمه هذه السنة وآخر عليه آثار اذلنوب
واملعايص ،حيث يرى امليت وهو يُغسل ويقلب ،لعل هذه املوعظة تردعه
ً
عما هو فيه ويتوب ويرجع إىل الل (وكىف باملوت واعظا).

 4ـ ال يدخل عند امليت إال من حيتاج إيله املغسل ،ومن يعينه ىلع
ً
اتلغسيل ـ اثنني مثال ـ ويكره لغريهم حضوره.
أشياء يستعملها املغسل:
 1ـ لبس ثلام "كمام" ىلع األنف والفم ملنع الروائح للوصول إيلهما.
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 2ـ لبس واق ىلع املالبس ملنع وصول األوساخ وغريها من السدر

والاكفور أثناء اتلغسيل.

 3ـ لبس قفازين ىلع ايلدين ملنعهما من الوصول لبرشة امليت ومنع

وصول األوساخ إيلهما.

 4ـ لبس واق للقدمني حلمايتهما مما يزنل من امليت من األوساخ.
حتضري املاء والسدر بإناء الغسل:
 1ـ حيرض املاء حسب الكمية املطلوبة وحسب حجم اجلسم باللرتات.
 2ـ حتضري السدر.

ً
للك فنجان قهوة كبري من السدر جالون ماء سعة  4لرتات ،فمثال

الصغري هل جالون من املاء وفنجان من السدر واألكرب منه هل جالونان من

املاء وفنجانان من السدر ،واملتوسط من الرجال ثالثة جوالني من املاء

وثالثة فناجني من السدر واألكرب منه هل أربعة جوالني من املاء وأربعة
فناجني من السدر واألكرب من ذلك مخسة جوالني من املاء ومخسة فناجني

من السدر ،وتقل الكمية بالنسبة للسقط ،حيث يكون املاء نصف اجلالون

والسدر نصف فنجان.

حتضري الاكفور واملاء:

ً
للك جالون ( 4لرت) مربعان من الاكفور فمثال :الصغري هل جالون من
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املاء ،ومربعان من الاكفور ،واألكرب منه هل جالونان من املاء وأربعة مربعات

من الاكفور .واملتوسط من الرجال ثالثة جوالني من املاء وستة مربعات من

الاكفور .واألكرب منه هل أربعة جوالني من املاء وثمانية مربعات من الاكفور.

واألكرب من ذلك مخسة جوالني من املاء وعرشة مربعات من الاكفور وتقل

الكمية بالنسبة للسقط حيث يكون املاء نصف جالون ومربع من الاكفور.
ً
ً
ملحوظة :والاكفور نواعن ،إما أن يكون يلنا فيفرك بايلد ،أو قاسيا

فيدق باهلاون حىت يكون مثل مربعات السكر.
قبل اتلغسيل:

(أ) سرت عورة امليت من الَّسة إىل الركبة بمنشفة كبرية ساترة (علما

بأن عورة املرأة من الرسة إىل الركبة بني النساء).
(ب) جتريد مالبسه:

ً
 1ـ إذا اكن امليت يلنا أو ملني املفاصل ،فيسهل خلعها واالستفادة منها

آلخر حيتاج إيلها بعد غسلها.
ً
 2ـ وإن اكن متصلبا لم يلن بعد وفاته أو أحرض من ثالجة فتجرد
مالبسه بواسطة املقص "املقراض" بابلدء من كمه األيمن حىت رقبته ،ثم

كمه األيَّس حىت رقبته ،ثم فتحة اجليب حىت نهاية اثلوب وذلك بسحبه من
حتت ساتر العورة ،وكذلك لو اكن عليه فانيلة .أما الَّساويل فيقص من
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ً

ايلمني من حتت الساتر ومن اليسار كذلك .ثم يقلب امليت ىلع جنبه

األيَّس وجتمع مالبسه حتت جنبه األيَّس ثم يقلب ىلع جنبه األيمن

وتسحب املالبس مع املحافظة ىلع ساتر العورة.

 3ـ تقص أظافر يديه ورجليه إن اكنت طويلة ،وكذا حلق إبطه إذا اكن
ً
كثيف الشعر ونتفه إذا اكن خفيفا وختفيف شاربه.
 4ـ تنظيف أنفه وفمه وسدهما بقطن حىت االنتهاء من تغسيله ثم

تزال.

 5ـ إذا كـان امليت حباجة إىل نظافة لرتاكم بعض األوساخ ىلع جسمه

وتصعب إزاتلها بالسدر فنعمل املخلوط اآليت:
(أ) ملعقتان من صابون مبشور.
(ب) معلقتان من الشامبو.
(ج) معلقتان من املطهر.

(د) ثالثة كؤوس كبرية من املاء.
ً
(ه) تمزج مجيعها معا فينظف امليت بهذا املخلوط بواسطة يلفة

اجلسم .ويبدأ املغسل من رأسه ووجهه ،ثم يقلب ىلع جنبه األيَّس فيفرك

جنبه األيمن بعناية ،ثم يقلب ىلع جنبه األيمن ،فيدلك جنبه األيَّس بعناية،
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كذلك مع املحافظة ىلع ساتر العورة ،وإدخال يد املغسل اليَّسى يف لكتا
احلاتلني من حتت الساتر للعورة ودلكه باملخلوط .ثم يؤىت باملاء فيبدأ برأسه

ووجهه ،ويقلب ىلع جنبه األيَّس ،ويغسل جنبه األيمن ،ثم يقلب ىلع جنبه

األيمن ،ويغسل جنبه األيَّس ،إلزالة املخلوط واألوساخ ،اليت جرى تنظيفها

من بدن امليت مع مالحظة املغسل لساتر العورة وإدخال املاء من حتت
الساتر إلزالة ما ذكرنا.
تنبيه:
يزيد املخلوط وينقص حسب حجم اجلنازة ،وبعد نظافة امليت أو إن
ً
اكن امليت نظيفا نبدأ باآليت:
ً
 1ـ إذا اكن امليت يلنا يقعد نصف إقعادة ،ويعرص بطنه برفق ثالث

مرات ،يلخرج املستعد من بطنه برفق ،ثم يلف الغاسل ىلع يده اليَّسى
خرقة تلنجيته ،فينظف القبل وادلبر .واملاء ينساب ىلع يده بواسطة من

يساعده ،وإن اكن امليت متصلبا أو لم يلني أو أيت به من ثالجة ،فيكتيف

بفتح رجليه وإدخال يد الغاسل اليَّسى وتنظيف قبله ودبره ،فإن رأى

الغاسل استمرار اخلارج من ادلبر ،يف لكتا احلاتلني فينظف ثانية وثاثلة .فإن
ً
رأى االستمرار فيعمل فتيال من القماش يسد به ادلبر ويلصق بالصق طيب.
 2ـ ُيمع املغسل يدي امليت ،ويقول :بسم الل ،ويغسل يديه ثالثا
ً
ً
ً
ويمسح ىلع فمه ثالثا ،ويمسح ىلع أنفه ثالثا ،ويغسل وجهه ثالثا ،ويغسل
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ً

ً
ً
ً
ً
ذراعه األيمن ثالثا ،ثم ذراعه األيَّس ثالثا ،ويمسح رأسه إقباال وإدبارا ،ثم
ً
ً
حيلق ىلع أذنيه ،ويغسل رجله ايلمىن ثالثا ،ثم رجله اليَّسى ثالثا.
 3ـ يؤىت بالسدر املحرض ،فيغسل رأسه ووجهه مع دلكه برغوة السدر،

ثم يقلب ىلع جنبه األيَّس ،ويدلك جنبه األيمن من كتفه حىت نهاية قدمه
ايلمىن ،ثم يقلب ىلع جنبه األيمن ،ثم يدلك جنبه األيَّس من كتفه حىت

نهاية قدمه اليَّسى ،مع إدخال يد املغسل من حتت الساتر يف لكتا احلاتلني،

ثم يكرر غسله مرة ثانية باملاء والسدر.

 4ـ يؤىت بالاكفور املحرض ،فيغسل رأسه ووجهه ،ثم يقلب ىلع جنبه

األيَّس ،ثم يغسل جنبه األيمن من الكتف حىت نهاية قدمه ايلمىن ،ثم

يقلب ىلع جنبه األيمن ويغسل جنبه األيَّس من الكتف حىت نهاية قدمه

اليَّسى مع إدخال املاء والاكفور من حتت الساتر مع املحافظة ىلع عورته،
ً
علما بأن الاكفور نوع من الطيب يصلب اجلسم ويربد عليه ،وهو سام

بالنسبة للحرشات.

 5ـ يؤىت بمنشفة ثانية فينشف الظاهر من جسمه كوجهه وصدره

وكتفيه ويديه وظهره وساقيه ورجليه ،ثم توضع هذه املنشفة املبللة خفيفا
ً
ىلع األخرى الساترة للعورة ،فتسحب املبللة كثريا من حتتها ،فيكون امليت
ً
جاهزا للتكفني [الوجازة ،للشيخ عبد الرمحن الغيث].
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ً

ملحوظات هامة جيب معرفتها:

 1ـ تغسيـل املصابني باحلـوادث أو املصـابني باحلرائق ،يُعالج العضو

املصاب بتنظيفه ثم يلف القطن والشاش عليه ولفه بواق من املاء والسدر

والاكفور .ثم بعد نهاية اتلغسيل ييمم عن هذا العضو ،وإن اكنت اإلصابة

بالغة من احلوادث أو احلرائق ويصعب تغسيلها فإن اجلنازة تيمم بعد

وضعها ىلع األكفان وفوق واق لألكفان.

 2ـ تغسل اذلكور واإلناث فوق السابعة من العمر واحد .إال أن النساء

تضفر شعورهن ثالث ضفائر ،أما ما دون السابعة من اذلكور واإلناث

فليس هلم عورة فيغسل الرجل اإلناث وتغسل النساء اذلكور غسالت
ً
ثالث بدون وضوء (لكن برشط أن يكون املغسل حمرما مع وجوب سرت

العورة عند الغسل) ،والرجال ال يغسلون من النساء إال أزواجهم ،والنساء

ال يغسلن من الرجال إال أزواجهن ،لقول رسول الل ﷺ لعائشة« :ما يرضك
لو مت قبيل فغسلتك وكفنتك ،ثم صليت عليك ودفنتك» [رواه أمحد يف

املسند].

وهل عنها قوهلا« :لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول

اهلل ﷺ إال نساؤه» [رواه أمحد يف املسند].

 3ـ السقط دون األربعة أشهر ال يغسل وال يكفن وال يصىل عليه ،بل
ُ
حيفر هل ُحفرة فيدفن فيها .أما ما فوق األربعة أشهر فهو إنسان ،ألن الروح
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نفخت فيه فيأخذ حكم ما دون السابعة يف اتلغسيل فيُسىم ويعق هل.

 4ـ مناسبة املاء حلالة اجلو عند تغسل اجلنازة ،فال يُغسل يف الصيف

باملاء احلار ،وال يغسل يف الشتاء باملاء ابلارد ،وقس ذلك ىلع نفسك.

 5ـ من اكن يف فمه أسنان من ذهب ،ثابتة ،فال يؤذى خبلعها وإنما ترتك.
ً
ً
أما إذا اكنت متحركة فتخلع .هذا إذا اكن فمه مفتوحا ،أما إذا اكن مقفال
فال يؤذى بفتحه خللع أسنانه ،بل ترتك [كتاب الوجازة].

واعلم أنه لو أفرغ املاء ىلع جسد امليت ،حىت عم املاء سائره ألجزأ

ذلك.

قوهل« :أو طني حر» الطني احلر :هو الطني اذلي ال رمل فيه.
وقوهل« :وإن لم ينق بثالث» ...إلخ كما فعل بانليب ﷺ .رواه أمحد.
قوهل« :يف مغابنه» إلخ املغابن كطي الركبتني وحتت اإلبط والَّسة

وتطييبها ،ملا ورد عن ابن عمر -ريض الل عنهم.-
ً
وأما تطييب مواضع السجود فترشيفا هلا ،وقوهل« :وإن طيبه لكه اكن
ً
ً
ً
حسنا» ألن أنسا ُطيل باملسك ،وطىل ابن عمر -ريض الل عنهم -ميتا
ً
باملسك .وقوهل« :وجيمر أكفانه بابلخور ثالثا» لقوهل ﷺ« :إذا مجرتم امليت
فأمجروه ثالثا ً» أخرجه أمحد وابن أيب شيبة ،وهذا يف غري ُ
المحرم.
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 9ـ من عجز عن غسله يمم:
إذا لم يوجد ماء لغسل امليت ،أو مات رجل بني نساء أو امرأة بني

رجال ،يمم وكفن ،وصيل عليه ودفن ،ويقوم اتليمم مقام الغسل عند العجز،

اكجلنب إذا عجز عن الغسل تيمم وصىل .وذلك لقوهل ﷺ« :إذا ماتت املرأة

مع رجال ليس معهم امرأة غريها ،والرجل مع نساء ليس معهن رجل غريه،
ح َ َّ
فإنهما ييممان ويدفنان» [رواه أبو داود يف مراسيله وابليهيق] .وهما بمزنلة

من لم ُيد املاء.
ً
خامسا :تكفني امليت :األفضل أن يكفن الرجل يف ثالثة أثواب بيض،
ً
ليس فيها قميص وال عمامة ،كما فعل انليب ﷺ ،يدرج فيه إدراجا ،وإن

كفن يف قميص وإزار ولفافة فال بأس .واملرأة تكفن يف مخسة أثواب :درع،

ومخار ،وإزار ،ولفافتني .ويكفن الصيب يف ثوب واحد إىل ثالثة أثواب،

وتكفن الصغرية يف قميص ولفافتني.

والواجب يف حق اجلميع ثوب واحد يسرت مجيع امليت ،لكن إذا اكن
ً
امليت حمرما فإنه يغسل بماء وسدر ،ويكفن يف إزاره وردائه أو يف غريهما،
ً
وال يغطى رأسه وال وجهه ،وال يطيب؛ ألنه يبعث يوم القيامة ملبيا ،كما

صح بذلك احلديث عن رسول اهلل ﷺ وإن اكن املحرم امرأة كفنت كغريها،
ولكن ال تطيب ،وال يغطى وجهها بنقاب ،وال يداها بقفازين ،ولكن

يغطى وجهها ويداها بالكفن اذلي كفنت فيه ،كما تقدم بيان صفة
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تكفني املرأة.
ً
سادسا :أحق انلاس بغسله والصالة عليه ودفنه :وصيه يف ذلك ،ثم
األب ،ثم اجلد ،ثم األقرب فاألقرب من العصبات يف حق الرجل.

واألوىل بغسل املرأة :وصيتها ،ثم األم ،ثم اجلدة ،ثم األقرب فاألقرب من

نسائها ،وللزوجني أن يغسل أحدهما اآلخر؛ ألن الصديق -ريض الل عنه-
ًّ
غسلته زوجته ،وألن عليا -ريض الل عنه -غسل زوجته فاطمة -ريض
الل عنها.-

وجوب تكفينه وكيفيته:
ُيب أن يكفن املسلم إذا غسل ،بما يسرت سائر جسده ،فقد كفن

مصعب بن عمري من شهداء أحد -ريض الل عنه -يف بردة قصرية ،فأمرهم

رسول الل ﷺ أن يغطوا رأسه وجسده ،وأن يغطوا رجليه باإلذخر ـ نبات ـ.
[أخرجه ابلخاري] .فدل هذا ىلع فرضية تغطية سائر اجلسد .ويلجأ إىل
اإلذخر عندما لم يوجد من القماش ما يكيف تلغطية اكمل جسده.
كيفية اتلكفني:
واتفق اجلمهور ىلع وجوب ثوب ال يصف البرشة ،يسرت مجيع بدن
ً
ً
امليت :ذكرا اكن أو أنىث ،ما لم تكن حمرما ،وأحسن ما كفن به امليت ما

ذكر يف حديث اعئشة -ريض الل عنها -عن كفن رسول الل ﷺ املتفق عليه
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وقوهل ﷺ« :أحسن ما زرتم اهلل به يف قبوركم ومساجدكم ابلياض»...
احلديث [ابن ماجه].

اخلطوة األوىل :قياسات الكفن:
 1ـ نأخذ يف االعتبار عرض امليت ،فإذا اكن عرضه 30سم فيكفن

بقماش بعرض 90سم ،وإن اكن عرضه 40سم فيكفن بعرض 120سم ،وإن

اكن عرضه 50سم فيكفن بعرض 150سم ،وإن اكن عرضه 60سم فيكفن

بعرض 180سم.

 2ـ من ناحية طول امليت :من اكن طوهل 180سم يضاف زيادة 60سم

ومن اكن طوهل 150سم يضاف عليه 50سم ،ومن اكن طوهل 120سم

يضاف 40سم ،ومن اكن طوهل 90سم يضاف 30سم ،واإلضافة يف طول
الكفن من أجل أن يتمكن من يكفن امليت من ربط ما فوق الرأس وما

حتت الرجلني.

اخلطوة اثلانية :اتلكفني:
ً
أوال :تكفني الرجل:
يكفن الرجل بثالثة أثواب مأخوذة من حديث اعئشة -ريض الل

عنها -عندما قالت( :كفن رسول اهلل ﷺ بثالثة أثواب سحويلة بيضاء من
ً
قطن ليس فيها قميص وال عمامة ،أدرج فيها إدراجا) [أخرجه الستة وابن
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اجلارود وابليهيق].

ً
(أ) قص األربطة من نفس عرض الكفن .فمثال إذا اكن امليت عرضه

60سم وطوهل 180سم يكون عرض اللفائف 180سم ،يقص من هذا
ً
ً
العرض األربطة ،وتكون وترية ( 7مثال) وتربم جيدا ،وتوضع ىلع انلعش

بالتساوي.

(ب) تقص اللفائف اثلالث عرض لك منها 180سم ،وطول لك منها

180سم 60 +سم = 240سم ،وتوضع اللفائف اثلالث بعضها فوق بعض
بالتساوي ،ثم توضع ىلع انلعش ،ويكون األطول من اللفائف عند الرأس.

وللعلم فإن حتديد املقاسات يف األكفان واألربطة من واقع اتلجربة ،وال

تقييد يف ذلك.

(ج) قص اتلبان ويكون من قماش بطول 100سم وعرض 25سم

يشق من األىلع ومن األسفل ،ثم يوضع ىلع اللفائف حبيث يكون حتت
مقعدة امليت ،ويوضع عليه قطعة من القطن ،ثم يوضع خملوط املسك

والاكفور ىلع اتلبان وىلع اللفافة املالصقة بلدن امليت ،بمقدار فنجان

«متوسط»

من

املسك

مع

مكعب

من الاكفور (أربع مربعات) ،يقل هذا املقدار لكما صغر حجم اجلنازة.

(د) ينقل امليت ىلع األكفان بساتر العورة ،ثم يؤىت بدهن العود أو ما
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ً
شابهه ،وتطيب مواضع السجود إكراما لسجودها لل  ،وهكذا األعضاء

اجلبهة واألنف وبطون ايلدين والركبتني وبطون أصابع الرجلني ..ثم يوضع

من هذا الطيب بقطع من القطن توضع بمغابن امليت ،ثم توضع يداه

حماذيتني جلنبيه ،ويربط اتلبان بأخذ شقه األىلع واألسفل من ايلمني ،ثم
ً
ً
يربط جيدا ،ثم يؤخذ شقه األىلع واألسفل من اليسار ،ثم يربط جيدا ليك
يمنع ما يزنل من بطن امليت ىلع األكفان لو حصل ذلك ،حىت تستمر

طهارتها إىل أن يوضع يف قربه.

(ه) ثم يؤخذ الشق األيمن من اللفافة األوىل ،ويدرج بها رأسه ورجاله،

ثم يؤخذ شق اللفافة األيَّس ،ويدرج بها رأسه ورجاله ،ثم يسحب ساتر
العورة .ثم يؤخذ الشق األيمن من اللفافة اثلانية ،ويدرج بها رأسه ورجاله،

ثم يؤخذ الشق األيَّس من اللفافة اثلانية ،ويدرج بها رأسه ورجاله ،ثم يؤخذ

الشق األيمن من اللفافة اثلاثلة ،ويدرج بها رأسه ورجاله ،ثم يؤخذ شقها

األيَّس ،ويدرج بها رأسه ورجاله.

(و) األربطة :يبدأ برباط أىلع الرأس ،وما زاد من اللفائف يرد ىلع

وجهه ،ويربط بالزائد من الرباط نفسه .ثم يربط ما حتت الرجلني ،وما زاد

من اللفائف يرد ىلع رجليه ،ويربط بالزائد من الرباط نفسه .ثم تربط

األربطة اخلمسة بالتساوي ىلع جسمه ،ويكون ربطها من ناحية جنبه
ً
األيَّس ربطا يسهل حله إذا وضع يف القرب ىلع جنبه األيمن.
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ً
ثانيا :تكفني املرأة:
يستحب تكفني املرأة خبمس قطع ..لفافتني وقميص وإزار ومخار ،فإذا
ً
اكن عرضها مثال 50سم وطوهلا 150سم يؤخذ هلا عرض 150سم من

اللفائف ثم تؤخذ األربطة من نفس العرض 150سم ،وتقص حبيث تكون
ً
ً
وترية مثال سبعة أربطة تربم جيدا وتوضع ىلع انلعش بالتساوي ،ثم توضع

ىلع األربطة ويكون الزائد من اللفافتني عند الرأس ،وكذا تقص لفافتان

متساويتان طول لك منهما 150سم 50 +سم = 200سم ،ثم توضع ىلع

األربطة ،ويكون الزائد من اللفافتني عند الرأس ،وكذا يتبع بطول
ً
اللفائف وعرضها ،كما وضح سابقا يف جنازة الرجل.

قص القميص :ويؤخذ مقاسه من كتفها حىت نهاية ساقيها

(أ)
ً
مضاعفا يقص هل فتحة من وسطه يدخل منه رأسها ،فيبسط شقه األسفل،

وُيمع الشق األىلع من القميص عند الرأس ،ويكون من عرض 90سم.

(ب) اإلزار :ويكون من عرض 90سم وطول 150سم .يبسط ىلع

الشق األسفل والقميص.

(ج) اخلمار :ويكون عرضه وطوهل 90سم "مربع".
(د) اتلبان :ويكون عرضه 25سم ،ويكون طوهل 90سم ،يشق من
األىلع واألسفلُ ،
ويبسط ىلع اإلزار يلكون حتت مقعدة امليتة ،ويوضع عليه
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قليل من القطن ،ثم خملوط من املسك والاكفور ،ويعمم ىلع اإلزار وىلع

القميص .وللمعلومية فالقميص واإلزار واخلمار للك اجلنائز من النساء

يقص من عرض 90سم.

(ه) تنقل امليتة ىلع األكفان بساتر العورة ،ويربط الشق األيمن من
ً
ً
ً
ً
اتلبان أعاله وأسفله ربطا جيدا ،ثم الشق األيَّس أعاله وأسفله ربطا جيدا،
ليك يمنع ما يزنل ىلع األكفان من بطن امليتة لو حصل ذلك .ثم يؤخذ الشق
ً
األيمن من اإلزار وتدرج به ،ثم يؤخذ الشق األيَّس منه وتدرج به أيضا ،ثم
يسحب ساتر العورة .ثم يؤىت بالشق األىلع من القميص املجموع عند
رأسها ،فيدخل رأسها مع شقه ،ثم يضىف ىلع سائر جسدها ،ثم جتمع أطرافه

من ايلمني واليسار حتت جنبيها ،ثم يؤىت باخلمار وخيمر به رأسها وشعرها

ووجهها.

(و) اللفائف :يؤىت بالشق األيمن من اللفافة األوىل ،ويدرج به رأسها

ورجالها .ثم يؤىت بشقها األيَّس ويدرج به رأسها ورجالها ،ثم يؤىت بالشق

األيمن من اللفافة اثلانية ويدرج به رأسها ورجالها ،ثم يؤىت بشقها األيَّس

ويدرج به رأسها ورجالها.

(ز) األربطة :يربط ما عند الرأس ،ويرد ما زاد من اللفائف ىلع

وجهها وتربط بالزائد من الرباط نفسه.
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ثم يربط ما حتت القدمني ،ويرد ما زاد من اللفائف ىلع قدميهاُ ،
ويربط

بالزائد من الرباط نفسه .ثم تربط األربطة اخلمسة بالتساوي ىلع جسمها،
ً
ويكون ربطها ىلع جنبها األيَّس ،ربطا يسهل حله إذا وضعت يف القرب ىلع
جنبها األيمن.
مالحظة:
 1ـ تكفني الصيب حتت السابعة يكون بثوب واحد ساتر أو بثالثة

أثواب.

 2ـ تكفني األنىث حتت السابعة بقميص ولفافتني.
 3ـ اختيار املسك ووضعه بني أكفان امليت للحديث الوارد عن أيب

سعيد اخلدري -ريض الل عنه -عن انليب ﷺ أنه قال« :أطيب الطيب

املسك» [رواه مسلم].

قوهل« :واملرأة فـي مخسة أثواب »..الخ.
قال ابن املنذر -رمحه الل :-أكرث من حنفظ عنه من أهل العلم يرى أن

تكفن املرأة يف مخسة أثواب ..وإنما استحب ذلك ألن املرأة تزيد يف حال
حياتها ىلع الرجل يف السرت لزيادة عورتها عن عورته ،فكذلك بعد املوت،

وملا اكنت تلبس املخيط يف إحرامها وهو أكمل أحوال احلياة استحب

إبلاسها إياه بعد وفاتها والرجل خبالف ذلك ،فافرتقا يف اللبس بعد املوت،
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الفرتاقهما فيه يف احلياة (املغين  ..)391/3ولقوهل ﷺ« :يلله أقربكم إن اكن

يعلم» [رواه أمحد وغريه].

قوهل« :واألوىل بغسل املرأة.»...
ملا ورد عن اعئشة -ريض الل عنها -قالت« :لو كنت استقبلت من

أمري ما استدبرت ما غسل انليب ﷺ غري نسائه» [رواه أبو داود وابن
ماجه] ،وما ورد عنها أيضا ً قالت« :رجع َّ
إيل رسوهل ﷺ من جنازة بابلقيع
ً
وأنا أجد صدااع يف رأيس ،وأقول :وارأساه ،فقال :بل أنا وارأساه ،ما رضك لو

مت قبيل فغسلتك وكفنتك ،ثم صليت عليك ودفنتك» [رواه أمحد

وادلارقطين].

قوهل« :ألن الصديق -ريض اهلل عنه -غسلته زوجته.»..

ً
ويه أسماء بنت عميس اخلثعمية -ريض الل عنها ،-أسلمت قديما يف

مكة ،وهاجرت مع جعفر -ريض الل عنه ،-وملا استشهد تزوجها أبو بكر،
ً
ثم ملا مات تزوجها يلع -ريض الل عنهم -مجيعا.
ً
ً
سابعا :صفة الصالة ىلع امليت :يكرب أربعا ،ويقرأ بعد األول :الفاحتة،
وإن قرأ معها سورة قصرية أو آية أو آيتني فحسن؛ للحديث الصحيح الوارد

يف ذلك عن ابن عباس -ريض اهلل عنهم ،-ثم يكرب اثلانية ويصيل ىلع
ِّ
انليب ﷺ كصالته يف التشهد ،ثم يكرب اثلاثلة ،ويقول( :امهلل اغفر حلينا
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ح
َ َ
ِّ
وميتنا ،وشاهدنا واغئبنا ،وصغرينا وكبرينا ،وذك ِرنا وأنثانا ،امهلل من أحييته

منا فأحيه ىلع اإلسالم ،ومن توفيته منا فتوفه ىلع اإليمان ،امهلل اغفر هل،
ح
ّ ح
وارمحه ،واعفه ،واعف عنه ،وأكرم ن حزهل ،ووسع مدخله ،واغسله باملاء واثللج
ً
ّ
ح
والربد ،ونقه من اخلطايا كما ينىق اثلوب األبيض من ادلنس ،وأبدهل دارا
ً
ً
ً
خريا من داره ،وأهال خريا من أهله ،وأدخله اجلنة ،وأعذه من عذاب القرب
وعذاب انلار ،وافسح هل يف قربهِّ ،
ونور هل فيه ،امهلل ال حترمنا أجره وال
ح ّ
تضلنا بعده) ،ثم يح ّ
كرب الرابعة ،ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
ويستحب أن يرفع يديه مع لك تكبرية ،وإذا اكن امليت امرأة يقال:

(امهلل اغفر هلا )..إلخ ،وإذا اكنت اجلنائز اثنتني يقال( :امهلل اغفر هلما)..

إلخ ،وإن اكنت اجلنائز أكرث من ذلك قال( :امهلل اغفر هلم )..إلخ ،أما إذا
ً
ً ح ً
اكن فرطا فيقال بدل ادلاعء هل باملغفرة( :امهلل اجعله فرطا وذخرا لوادليه،
ً
ً
وشفيعا جمابا ،امهلل ثقل به موازينهما ،وأعظم به أجورهما ،وأحلقه بصالح
سلف املؤمنني ،واجعله يف كفالة إبراهيم عليه الصالة والسالم ،وقه

برمحتك عذاب اجلحيم).

والسنة أن يقف اإلمام حذاء رأس الرجل ،ووسط املرأة ،وأن يكون

الرجل مما ييل اإلمام إذا اجتمعت اجلنائز ،واملرأة مما ييل القبلة ،وإن اكن

معهم أطفال قدم الصيب ىلع املرأة ،ثم املرأة ىلع الطفلة ،ويكون رأس الصيب
حيال رأس الرجل ،ووسط املرأة حيال رأس الرجل ،وهكذا الطفلة يكون
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رأسها حيال رأس املرأة ،ويكون وسطها حيال رأس الرجال ،ويكون
ً
ً
ً
املصلون مجيعا خلف اإلمام ،إال أن يكون واحدا لم جيد ماكنا خلف
اإلمام فإنه يقف عن يمينه.

قوهل« :صفة الصالة ىلع امليت »..الخ.
الصالة ىلع املسلم إذا مات فرض كفاية ،كغسله وكفنه ودفنه ،إذا قام

بها بعض املسلمني سقط عن ابلاقني ،فقد اكن رسول الل ﷺ يصيل ىلع

أموات املسلمني ،حىت إنه اكن قبل أن يلزتم بديون املؤمنني إذا مات املسلم
ً
وترك دينا لم يقض يمتنع من الصالة عليه ،ويقول :صلوا ىلع صاحبكم
[أخرجه ابلخاري].

رشوط الصالة ىلع امليت:
يشرتط للصالة ىلع اجلنازة ،ما يشرتط للصالة من طهارة احلدث

واخلبث ،وسرت العورة ،واستقبال القبلة ،ألن الرسول ﷺ سماها صالة،
ً
ح
ْ
حبِكم» فتُعطى إذا ُحك َم الصالة يف رشوطها.
فقال« :صلوا ىلع صا ِ
فروضها:

فروض صالة اجلنازة يه :القيام للقادر عليه ،وانلية لقوهل ﷺ« :إنما

األعمال بانليات» وقراءة الفاحتة ،أو احلمد واثلناء ىلع الل ،والصالة

والسالم ىلع انليب ﷺ ،واتلكبريات األربع ،وادلاعء والسالم.
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كيفيتها:

ً
قول الشيخ« :يكرب أربعا »..إلخ.
وكيفيتها يه:
 1ـ أن توضع اجلنازة أو اجلنائز جتاه القبلة.
 2ـ ويقف اإلمام وانلاس وراءه ثالثة صفوف فأكرث ،لقوهل ﷺ« :من

صىل عليه ثالثة صفوف فقد أوجب» [رواه الرتمذي وحسنه].
ً
 3ـ فريفع املصيل يديه ناويا الصالة ىلع امليت أو األموات ،إن تعددوا
ً
قائال :الل أكرب..
 4ـ قوهل :ويقرأ الفاحتة وإن قرأ معها سورة قصرية ..إلخ ،يشري -رمحه

الل -حلديث طلحة بن عبد الل بن عوف قال :صليت خلف ابن عباس -

ريض الل عنهم -ىلع جنازة فقرأ بفاحتة الكتاب وسورة حىت أسمعنا ،فلما
فرغ أخذت بيده فسأتله ،فقال :إنما جهرت تلعلموا أنها سنة وحق[ ..أخرجه

ابلخاري ومسلم].

 5ـ ثم يكرب ويدعو للميت.
 6ـ ثم يكرب.
 7ـ فإن شاء داع وسلم أو سلم بعد اتلكبرية الرابعة مبارشة تسليمة
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واحدة ،ملا روي أن السنة يف الصالة ىلع اجلنازة أن يكرب اإلمام ،ثم يقرأ
ً
بفاحتة الكتاب بعد اتلكبرية األوىل رسا يف نفسه ،ثم يصيل ىلع انليب ﷺ
وخيلص ادلاعء للجنازة يف اتلكبريات ،وال يقرأ يف يشء منهن ثم يسلم رسا

يف نفسه [أخرجه الشافيع وصحح احلافظ إسناده].
ألفاظ ادلاعء:

رويت عنه ﷺ ألفاظ أدعية كثرية منها ما ذكره الشيخ ،ومنها ما ييل:

وأي لفظ استعمل منها أجزأ« :امهلل إن فالن ابن فالن يف ذمتك وحبل
جوارك ،فقه من فتنة القرب وعذاب انلار ،وأنت أهل الوفاء واحلق .امهلل

فاغفر هل وارمحه ،فإنك أنت الغفور الرحيم .امهلل اغفر حلينا وميتنا،

وصغرينا وكبرينا ،وذكرنا وأنثانا ،وحارضنا واغئبنا ..امهلل من أحييته منا

فأحيه ىلع اإلسالم ،ومن توفيته منا فتوفه ىلع اإليمان .امهلل ال حترمنا

أجره ،وال تضلنا بعده».

ً
ً
ً
ًّ
صبيا قال« :امهلل اجعله لوادليه سلفا وذخرا وفرطا،
وإن اكن امليت

ّ
وأعظم به أجورهم ،وال حترمنا وإياهم أجره ،وال تفتنا
وثقل به موازينهم،
ِ
وإياهم بعده .امهلل أحلقه بصالح سلف املؤمنني يف كفالة إبراهيم ،وأبدهل
ً
ً
ً
ً
دارا خريا من داره ،وأهال خريا من أهله ،واعفه من فتنة القرب ،ومن عذاب

جهنم» .وهذه األدعية لكها صحيحة منها يف الصحيح ومنها يف السنن ،وقد
ذكر الشيخ داعء حديث أيب هريرة وهو يف صحيح مسلم وغريه.
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ً

قوهل« :والسنة أن يقف اإلمام.»..

فعن أيب اغلب ّ
اخلياط قال :شهدت أنس بن مالك صىل ىلع جنازة رجل

فقام عند رأسه ،فلما رفع أيت جبنازة امرأة من قريش فقيل هل:

يا أبا محزة! هذه جنازة فالنة ابنة فالن فصل عليها ،فصىل عليها فقام
ً
وسطها ،وفينا العالء بن زياد العدوي ،فلما رأى اختالفا يف قيامه ىلع الرجل
واملرأة قال :يا أبا محزة! هكذا اكن رسول الل ﷺ يقوم حيث قمت ومن املرأة

حيث قمت؟ قال :نعم ،قال :فاتلفت إيلنا العالء فقال :احفظوا[ .رواه أبو

داود والرتمذي وابن ماجه].

ً
وقد جاء عن نافع عن ابن عمر أنه صىل ىلع تسع جنائز مجيعا ،فجعل
ً
ًّ
الرجال يلون اإلمام والنساء يلني القبلة ،فصفهن صفا واحدا ،ووضعت

جنازة أم لكثوم بنت يلع امرأة عمر بن اخلطاب وابن هلا يقال هل زيد وضع
ً
مجيعا واإلمام يومئذ سعيد بن العاص ،ويف انلاس ابن عباس وأبو هريرة
وأبو سعيد وأبو قتادة ،فوضع الغالم مما ييل اإلمام فقال رجل :فأنكرت ذلك

فنظرت إىل ابن عباس وأيب هريرة وأيب سعيد وأيب قتادة ،فقلت :ما هذا؟

قالوا :يه السنة[ ..أخرجه عبد الرزاق والنسايئ وابن اجلارود].
تشييع اجلنازة:

من السنة تشييع اجلنازة وهو اخلروج معها ،لقوهل ﷺ« :عودوا املريض،

وامشوا مع اجلنائز تذكركم اآلخرة» [أخرجه مسلم] ..واإلرساع بها لقوهل
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ﷺ« :أِسعوا ،فإن تكن صاحلة فخري تقدمونه إيله» ويستحب امليش
أمامها ،إذ اكن انليب ﷺ وأبو بكر وعمر يمشون أمام اجلنازة[ .رواه أبو

داود والنسايئ وغريهما].

وأما فضل التشييع فقد قال فيه ﷺ« :من اتبع جنازة مسلم
ً
ً
ح
إيمانا واحتسابا ،واكن معها حىت يصىل عليها ويفرغ من دفنها ،فإنه

يرجع من األجر بقرياطني ،لك قرياط مثل أحد (وهو جبل عظيم قرب

املدينة) ،ومن صىل عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقرياط»

[رواه ابلخاري].
ً
ثامنا :صفة دفن امليت :املرشوع تعميق القرب إىل وسط الرجل ،وأن
يكون فيه حلد من جهة القبلة ،وأن يوضع امليت يف اللحد ىلع جنبه

األيمن ،وحتل عقد الكفن ،وال تزنع بل ترتك ،وال يكشف وجهه ،سواء
َّ
ً
اكن امليت رجال أو امرأة ،ثم ينصب عليه الل ِِب ،ويطني حىت يثبت ويقيه
َّ
الرتاب ،فإن لم يتيرس الل ِِب فبغري ذلك من ألواح ،أو أحجار ،أو خشب يقيه

الرتاب ،ثم يهال عليه الرتاب ،ويستحب أن يقال عند ذلك( :باسم اهلل ،وىلع

ملة رسول اهلل) ،ويرفع القرب قدر شرب ،ويوضع عليه حصباء إن تيرس

ذلك ،ويرش باملاء.

ويرشع للمشيعني أن يقفوا عند القرب ويدعو للميت؛ ألن انليب ﷺ

اكن إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه ،وقال« :استغفروا ألخيكم ،واسألوا
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ح
هل اتلثبيت ،فإنه اآلن يسأل».
دفنه:

ً
دفن امليت وهو مواراة جسده اكمال بالرتاب ،فرض كفاية ،لقوهل تعاىل:

[      عبس .]21 :وهل أحاكم منها:
ً
 1ـ أن يُعمق القرب تعميقا يمنع وصول السباع والطري إىل امليت،

وحيجب راحئته أن خترج فتؤذي ،لقوهل ﷺ« :احفروا وأعمقوا

وأحسنوا ،وادفنوا االثنني واثلالثة يف قرب واحد» .فقالوا :من نقدم
ً
يا رسول الل؟ قال« :قدموا أكرثهم قرآنا» [أخرجه الرتمذي وصححه ]..وال
يدفن أكرث من ميت يف قرب واحد إال للرضورة ككرثة

القتىل...

ً
 2ـ أن يلحد يف القرب ،إذ اللحد أفضل ،وإن اكن الشق جائزا ،لقوهل:
ُّ
ح
«اللحد نلا والشق لغرينا» [رواه أمحد وأبو داود والرتمذي ويف إسناده مقال،
لكن صححه بعض أهل العلم] واللحد هو احلفر يف جانب القرب مما ييل

القبلة ،والشق هو احلفر يف وسط القرب.

 3ـ يستحب ملن حرض ادلفن أن حيثو ثالث حثيات من الرتاب بيده،

فرييم بها يف القرب من جهة رأس امليت ،لفعل الرسول ﷺ ذلك كما أخرجه

ابن ماجه بسند ال بأس به.
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 4ـ أن يدخل امليت من مؤخر القرب إذا تيَّس ذلك ،وأن يوجه إىل القبلة
ً
موضواع ىلع جنبه األيمن ،وأن حتل أربطة كفنه وال يكشف وجهه ،وأن

يقول واضعه :بسم الل وىلع ملة رسول الل ﷺ لفعل الرسول ﷺ ذلك

[أخرجه أبو داود واحلاكم وصححه].

 5ـ أن يغطى قرب املرأة بثـوب أثناء وضعها يف قربها ،إذ اكن السلف

يسجون قرب املرأة حال وضعها دون قرب الرجل.
ً
تاسعـا :ويرشع ملن لم يُصل عليه أن يصيل عليه بعد ادلفن؛ ألن انليب

ﷺ فعل ذلك ،ىلع أن يكون ذلك يف حدود شهر فأقل ،فإن اكن املدة أكرث
من ذلك لم ترشع الصالة ىلع القرب ،ألنه لم ينقل عن انليب ﷺ أنه صىل ىلع

قرب بعد شهر من دفن امليت.
ً
ً
اعرشا :ال ُيوز ألهل امليت أن يصنعوا طعاما للناس؛ لقول جرير بن

عبد الل ابلجيل الصحايب اجلليل -ريض الل عنه( :-كنا نعد االجتماع إىل
أهل امليت وصنعة الطعام بعد ادلفن من انلياحة) رواه اإلمام أمحد بسند
حسن ،أما صنع الطعام هلم ،أو لضيوفهم فال بأس ،ويرشع ألقاربه وجريانه

أن يصنعوا هلم الطعام؛ ألن انليب ﷺ ملا جاءه اخلرب بموت جعفر ابن أيب
ً
طالب -ريض الل عنه -يف الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما ألهل جعفر،

وقال« :إنه أتاهم ما يشغلهم» .وال حرج ىلع أهل امليت أن يدعوا جريانهم،
أو غريهم لألكل من الطعام ُ
المهدى إيلهم ،وليس ذللك وقت حمدود فيما
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نعلم من الرشع.
حادي عرش :ال ُيوز للمرأة اإلحداد ىلع ميت أكرث من ثالثة أيام ،إال
ً
ىلع زوجها فإنه ُيب عليها أن حتد عليه أربعة أشهر وعرشا ،إال أن تكون
ً
حامال فإىل وضع احلمل ،ثلبوت السنة الصحيحة عن انليب ﷺ بذلك.
أما الرجل فال ُيوز هل أن حيد ىلع أحد من األقارب أو غريهم.
ثاين عرش :يرشع للرجال زيارة القبور بني وقت وآخر لدلاعء هلم،

والرتحم عليهم ،وتذكر املوت وما بعده؛ لقول انليب ﷺ« :زوروا القبور،

فإنها تذكركم اآلخرة» [أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه] ،واكن ﷺ يعلم
أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا« :السالم عليكم أهل ادليار من

املؤمنني واملسلمني ،وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون ،نسأل اهلل نلا ولكم

العافية ،يرحم اهلل املستقدمني منا واملستأخرين».

أما النساء فليس هلن زيارة القبور؛ ألن الرسول ﷺ لعن زائرات

القبور ،وألنهن خيىش من زيارتهن الفتنة وقلة الصرب ،وهكذا ال ُيوز هلن

اتباع اجلنائز إىل املقربة؛ ألن الرسول ﷺ نهاهن عن ذلك ،أما الصالة ىلع
ً
امليت يف املسجد ،أو يف املصىل فيه مرشوعة للرجال وللنساء مجيعا.
هذا آخر ما تيَّس مجعه.
وصىل الل وسلم ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه.
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أهم املرا ع
()1

آداب امليش إىل الصالة ،ملحمد بن عبد الوهاب.

()2

إرواء الغليل ،ملحمد نارص ادلين األبلاين.

()3

تفسري الكريم املنان ،لعبد الرمحن بن سعدي.

()4

تفسري القرآن العظيم ،البن كثري.

()5

أيَّس اتلفاسري ،ألبو بكر اجلزائري.

()6

اتلفسري الواضح ،ملحمد حممود حجازي.

()7

اتلفسري املنري ،لوهبة الزحييل.

()8

تفسري املرايغ ،ألمحد مصطىف املرايغ.

()9

زاد املسري ،البن اجلوزي.

()10

تفسري أيب السعود ،ألبو السعود.

()11

خمترص تفسري ابلغوي ،لعبد الل الزيد.

()12

ادلر املنثور ،للسيويط.
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()13

جامع ابليان ،البن جرير الطربي.

()14

اجلامع ألحاكم القرآن ،للقرطيب.

()15

صحيح ابلخاري ،ملحمد بن إسماعيل.

()16

صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج.

()17

سنن أيب داود ،لسليمان بن األشعث.

()18

سنن الرتمذي ،ألبو عيىس الرتمذي.

()19

سنن النسايئ ،ألبو عبد الرمحن النسايئ.

()20

سنن ابن ماجه ،البن ماجه.

()21

صحيح ابن حبان ،البن حبان.

()22

املستدرك ،ألبو عبد الل احلاكم.

()23

مسند اإلمام أمحد ،ألمحد بن حممد بن حنبل.

()24

رشوط الصالة وأراكنها ،للشيخ حممد بن عبد الوهاب.

()25

العدة رشح العمدة ،لعبد الرمحن بن إبراهيم املقديس.

()26

حاشية الروض املربع ،لعبد الرمحن بن قاسم انلجدي.

()27

الاكيف ،البن قدامة.
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()28

منار السبيل ،إلبراهيم بن حممد بن ضويان.

()29

جمالس رمضان ،للشيخ حممد بن صالح بن عثيمني.

()30

املغين ،البن قدامة.

()31

ما البد من معرفته عن اإلسالم ،ملحمد بن يلع العرفج.

()32

جمموع فتاوى ومقاالت ،لعبد العزيز بن عبد الل بن باز.

()33

الوجازة يف جتهزي اجلنازة ،لعبد الرمحن بن عبد الل الغيث.

()34

األحاكم امللمة ،لعبد العزيز الفائز.

()35

حاشية ادلروس املهمة ،ألمحد بن صالح الطويان.

()36

جامع العلوم واحلكم ،البن رجب.

()37

رشح أصول اإليمان ،ملحمد بن صالح العثيمني.

()38

نرضة انلعيم موسوعة األخالق ،ملجموعة من العلماء.

()39

الكبائر ،لذلهيب.

()40

نصيحة املسلمني ،لعبد الل بن سليمان بن محيد.

()41

زاد املعاد ،البن القيم.

()42

معىن ال هلإ إال الل ،ملحمد بن عبد الل الزركيش.
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()43

حمارضات يف العقيدة ،لدلكتور الشيخ صالح الفوزان.

()44

رشح لكمة اإلخالص ،للحافظ ابن رجب احلنبيل.
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أسئلة عن الكتاب
ً
ً
وإتماما للفائدة وترسيخا للمسائل ،وضعنا هذه األسئلة تلكون حمل

مسابقات للكتاب ـ إن شاء الل ـ:

س :1ماذا يفعل من فاته قطار اتلعليم يف الصغر ،وما واجبك حنو

أقربائك الكبار ممن فاتهم اتلعليم ،وكيف تتعامل معهم يف تعليمك هلم،

ومن قدوتك يف ذلك؟

س :2ما ُحكم تعلم ما فرض الل ىلع املسلم وكيف يفعل اإلنسان

يلتعلم ذلك؟
س:3

ّ
بني ربيع بن اعمر بكلمات قالئل مهمة بعثة الرسول ﷺ

وواجب املسلمني بعده ،حتدث فيما قاهل ربيع لرستم الفاريس.

س :4اإلسالم هو ادلين اخلاتم جاء يلضع األمور يف نصابها ،حتدث
ً
عن ذلك مبينا أهمية بعثة الرسول ﷺ.
س :5املتأمل يف اإلسالم رغم ما يتعرض هل من هجمة رشسة إال أن
ً
انلاس يدخلون فيه أفواجا ،هل تعرف السبب يف ذلك.
س :6أسئلة اتلفسري واحدة وتلكون ىلع انلموذج اتلايل:
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(أ) اقرأ سورة [ ]....قراءة صحيحة مطبقا ً أحاكم اتلجويد ّ
وبني ملاذا

ُس ّميت بهذا االسم ،ومناسبة السورة ملا قبلها ،وما موضوعها مع بيان
املفردات اتلايلة ،....،....،....:وسبب الزنول.

(ب) حتدث عن معناها اإلمجايل بما ال يتجاوز ثالثة سطور ووضح ما

يستفاد منها.

س :7بني حكم االستعاذة والبسملة ،للمصيل ومىت يأيت بهما ،وما

معىن االستعاذة؟

ّ
وبني معىن ـ الرمحن ـ ومعىن الرحيم ،والفرق بينهما ،وما احلكمة

من االستعاذة؟

ً
س :8بني أراكن اإلسالم ،موضحا أراكن ال هلإ إال الل ،ورشوطها

ومعناها.

س :9بني فضل الشهادة وماكنتها.
س :10عرف الصالة وحكمها وحكم تاركها.
س :11بني أهمية الزاكة وصوم رمضان واحلج بالنسبة للمسلم.
ً
س :12عرف اإليمان لغة واصطالحا.
س :13هل األعمال داخلة يف مسىم اإليمان؟ اذكر ادليلل ىلع ما
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تقول.
س :14ما اللوازم ابلاطلة اليت ترتتب ىلع إخراج األعمال من مسىم

اإليمان؟

س :15اذكر بعض أدلة السلف ىلع زيادة اإليمان ونقصه.
س :16ما وجه االستدالل ىلع زيادة اإليمان ونقصه من انلصوص

اتلايلة؟

 1ـ قول الرسول ﷺ« :اإليمان بضع وسبعون شعبة :أعالها قول :ال هلإ

إال اهلل ،وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،واحلياء شعبة من اإليمان».
ً
 2ـ قول الرسول ﷺ« :من رأى منكم منكرا فليغريه بيده »..احلديث.
س :17يف أي يشء ُيتمع ادلين؟ وما ادليلل ىلع ذلك؟
س :18ما معىن اإلسالم مع ذكر األدلة؟

ً
س :19مىت يكون معىن اإلسالم واإليمان واحدا؟ ومىت خيتلف

أحدهما عن اآلخر؟

س :20ما معىن اإليمان مع ادليلل ىلع ذلك؟

ً
س :21هل يطلق ىلع األعمال الظاهرة إيمانا وكيف ذلك؟
س :22مىت يستكمل اإلنسان اإليمان واإلسالم الواجبني عليه؟
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س :23ما املراد بالشعب؟ وما الفرق بني شعب اإليمان وأراكنه؟
س :24ما معىن ابلضع؟ وهل أراكن اإليمان وشعبه ىلع حد سواء يف

االعتقاد والعمل؟

س :25هل ُيتمع يف شخص إيمان ونفاق؟
س :26ما ادليلل ىلع أن إنكار الربوبية ناقض لإليمان؟
س :27ما الفرق بني إنكار الربوبية ،وإنكار استحقاقه ـ تعاىل ـ

للعبادة؟

س :28ما حكم اختاذ الوسائط والشفعاء يف عبادة الل تعاىل؟
س :29هل يصح اتلحاكم إىل غري رشع الل وما ادليلل؟
سّ :30
بني حكم األمور اتلايلة مع االستدالل:

ً
 1ـ االستهزاء بالل ،أو بالقرآن ،أو بالرسول ﷺ مازحا.
 2ـ االعتقاد أنه يسع أحد اخلروج عن هدي حممد ﷺ.
 3ـ اعتقاد سقوط اتلاكيلف أو بعضها عن أحد من انلاس.

ّ
س :31مثل ىلع نواقض اإليمان العملية.
ًّ
سّ :32
عر ف الك من الكبرية والصغرية مع اتلمثيل واالستدالل.
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س :33ما مذهب أهل السنة يف مرتكب الكبرية؟
س :34ما املعصية؟ ومىت تكون خمرجة من ادلين؟
س :35ما أثر املعصية ىلع اإليمان؟

س :36ملاذا رغبت امرأة فرعون ّ
عما بني يديها من متع احلياة وطلبت

انلجاة من فرعون وعمله؟

ً
س :37كيف يكون اإليمان بالغيب سببا النتشار املحبة يف املجتمع؟
س :38ما مقتىض اإليمان بالل تعاىل؟
س :39ما املراد بتوحيد الربوبية؟ وما الفرق بينه وبني توحيد

األلوهية؟

س :40هل أنكر أحد من انلاس توحيد الربوبية؟ وضح ذلك.
س :41ما معىن اإليمان بأسماء الل وصفاته؟
س :42ما املراد باملالئكة ،وما اعتقاد أهل اجلاهلية فيهم؟
س :43ما حكم اإليمان باملالئكة مع االستدالل ىلع ذلك؟
ً
س :44يتضمن اإليمان باملالئكة أمورا ،اذكرها.
س :45اذكر بعض أعمال املالئكة اخلاصة ،مع ذكر ادليلل للك عمل.
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س :46ما عالقة املالئكة:
(أ) باإلنسان.
(ب) باملؤمنني.
(ج) بالاكفرين.

ً
س :47لإليمان باملالئكة ثمرات جليلة اذكر بعضا منها.
ً
س :48ما معىن الكتب لغة ،واصطالحا؟
س :49ما حكم اإليمان بالكتب اليت أنزهلا الل ىلع رسله مع ذكر

ادليلل؟

س :50ما األمور اليت يتضمنها اإليمان بالكتب؟
س :51اذكر بعض األدلة ىلع وقوع اتلحريف يف اتلوراة واإلجنيل.
س :52الكتب املوجودة اآلن دلى أهل الكتاب ال تصح نسبتها إىل الل.

ما األدلة اليت تؤيد عدم صحة نسبتها إىل الل مع ما رصح به القرآن

الكريم؟

ً
س :53ما معىن القرآن لغة واصطالحا؟ وما املراد باإليمان به؟
س :54ما معىن كون القرآن الكم الل  -تعاىل -؟ مع ذكر األدلة.
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س :55ملاذا تكفل الل حبفظ القرآن دون بقية كتبه؟ وما املراد

حبفظه؟

عرف انليب لغة؟ ولم سيم انليب ًّ
سّ :56
نبيا؟
س :57ما الفرق بني انليب والرسول؟
س :58هل يمكن أن تنال الرسالة باجلهد البرشي؟ وما املراد

بكونها منحة إهلية؟ مع االستدالل ىلع ذلك.

س :59حتدث عن بعض صفات الرسل مع االستدالل ىلع ذلك.
س :60ما حكم اإليمان ببعض الرسل دون بعض؟ ومن أفضلهم؟
س :61هل ُيب اإليمان باألنبياء اذلين لم يذكروا يف القرآن؟
س :62ما مقتىض اإليمان بمحمد ﷺ؟

ً
س :63اذكر األدلة ىلع ختم انلبوة ،وأن حممدا ﷺ آخر األنبياء

واملرسلني.

س :64ما املراد باإليمان بايلوم اآلخر؟
س :65هناك أمور أخرب الرسول ﷺ أنها تكون بعد املوت ،اذكر بعضا

منها.

س :66ما وجه االستدالل ىلع اإليمان بايلوم اآلخر من انلصوص
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ً

:اتلايلة
      

:(أ) قول الل تعاىل

          

.]62 : [ابلقرة 
         :(ب) قول الل تعاىل
          

-           
.]177 : [ابلقرة اآلية...-عز وجل

.]16 : [املؤمنون        :(ج) قوهل تعاىل
 «أن تؤمن باهلل:(د) قول الرسول ﷺ حينما سأهل عن اإليمان

.» وتؤمن بالقدر خريه ورشه،ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر

 ما حكم اإليمان بسؤال امللكني ونعيم القرب وعذابه؟ مع ذكر:67س

.ادليلل

 ما األدلة ىلع قيام الساعة؟ وهل يعلم أحد مىت وقت قيامها؟:68س

.مع االستدالل ىلع ذلك

 ما الفرق بني عالمات الساعة الكربى والصغرى؟ ومثل للك:69س

.منهما
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س :70ما املراد بالصور؟ وما اآلثار املرتتبة ىلع انلفخ فيه؟
س :71ما املراد بابلعث؟ وما حكم اإليمان به ،مع ذكر ادليلل.
س :72ما موقف املرشكني من عقيدة ابلعث؟

سّ :73
بني الرد الرشيع ،واحليس ،والعقيل ،ىلع منكري ابلعث ،مع

وجه االستدالل.

س :74ما احلوض؟ وما األدلة ىلع ثبوته؟
س :75اذكر صفات احلوض.
س :76عرف املزيان ،وهل هو حقييق؟ مع ادليلل ىلع ذلك.
س :77ما املراد بالرصاط ،وهل هناك أحد يدخل اجلنة دون أن يمر

عليه؟ اذكر ادليلل ىلع ما تقول.

س :78اذكر بعض األدلة ىلع ثبوت الرصاط وصفته.
س :79ما الشفاعة؟ وما رشوطها؟ وما املانع منها؟
س :80هل تطلب الشفاعة من غري الل؟ وملاذا؟ مع ذكر ادليلل ىلع ما

تقول.

س :81ما أنواع الشفاعة؟ وما اخلاص منها بمحمد ﷺ؟
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س :82ما املقصود باجلنة وانلار؟ وهل هما خملوقتان ،مع ادليلل ىلع ذلك؟
س :83أين ماكن اجلنة وانلار؟ وهل تفنيان؟ مع االستدالل ملا تقول؟
س :84من هم أصحاب اجلنة وأصحاب انلار؟
س :85ما املراد بالقدر؟ وما معىن اإليمان بالقدر؟ وما ادليلل؟
س :86ما معىن كون الرش ليس إىل الل؟
س :87كم مراتب اإليمان بالقدر؟ واذكرها مرتبة مع ذكر األدلة.
س :88ما فائدة انليه عن اخلوض يف القدر؟
س :89ما مذهب السلف يف القضاء والقدر مع االستدالل؟
س :90ما حكم االحتجاج بالقدر يف ترك ما أمر الل به؟ مع ذكر

ادليلل.

س :91ما حكم االحتجاج بالقدر عند املصائب وملاذا؟ وما ادليلل

ىلع ذلك؟

س :92بم يتمزي اإلنسان عن سائر احليوانات؟
س :93ما اهلدف من خلق اإلنسان؟ وما الطريق املرسوم هل؟
س :94كيف يعترب اإليمان حياة للقلوب؟
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س :95ملاذا يبعث اإليمان ىلع الراحة والطمأنينة؟
س :96ماذا يرتتب ىلع اإليمان بالقضاء والقدر واجلزاء ىلع األعمال

جتاه الفرد واجلماعة؟

س :97اذكر بعض آثار اإليمان يف حياة الفرد واجلماعة؟

ً
س :98بني أنواع الرشك اليت حتدث عنها املصنف مبينا حكم ما ييل:
الرياء.

(أ) السحر.

(ب) الرىق واتلمائم.

(ج)

س :99كم رشوط الصالة مع بيان أراكنها وواجباتها.
س :100اذكر بعض سنن الصالة القويلة والفعلية.
س :101مبطالت الصالة ،بإُياز.
س :102بني فروض الوضوء مع ذكر أدتلها ،وما يه مبطالته؟
س :103اذكر السبع املوبقات اليت ذكرها انليب ﷺ يف احلديث.
س :104اذكر بعض األخالق واآلداب اإلسالمية اليت رشعت للمسلم

مع بيان واجب املسلم حنوها.

س :105حتدث عن اجلنازة بما ييل:
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ً
ً
(أ) الواجب ىلع من حرض مريضا حمترضا.
(ب) حكم الوصية ىلع املريض.
(ج) كيف يغسل امليت.

ً
(د) كيف يكفن امليت إذا اكن رجال أو امرأة.
(ه) حكم الصالة ىلع امليت وكيفية الصالة.
ً
(و) من يغسل امليت وإذا اكن امليت رجال بني نساء ،والعكس.
(ز) حكم اللحد ،والشق ،واذكر كيف تدعو للميت.
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