
لفرد واجملتمع: كتاب  ا لإلصالح  إسالمية  وجيهات    ت
مجيل زينو: املؤلف  بن   حممد 

  

إن احلمد هللا ، حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده اهللا فال 
  .مضل له ، ومن يضلل فال هادي له 

  .، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له 
فقد طبع هذا الكتاب عدة مرات بأعداد كبرية يف مكة وجدة ، كما أنه طبع يف اجلزائر والكويت : أما بعد 

واألردن ، وسيطبع يف مصر ولبنان إن شاء اهللا ، وقد لقي قبوالً من القراء ، حيث كانوا يرسلون يل الرسائل لطلب 
ذلك ألن مواضيعه هامة ، ومتنوعة ، وخمتصرة ، هتم كل مسلم ومسلمة ، كما أن الكتاب ، مع السلسلة ، و

أسلوبه سهل يفهمه اجلميع ، واهللا أسال أن ينفع به كل قارئ ، وجيعله خالصا لوجهه الكرمي ، إنه مسيع جميب ، 
  .وصلى اهللا على حممد وعلى آله وسلم 

  اخلصائص الرئيسية يف اإلسالم

حيد ، فاإلميان بوجود خالق واحد للعامل حقيقة تقتنع هبا كل العقول املفكرة ، وهذا اخلالق اإلسالم دين التو - ١
الدعاء هو « : كالذبح والنذر ، وال سيما الدعاء لقوله صلى اهللا عليه وسلم : هو اإلله املستحق للعبادة وحده 

  .» العبادة 
  " .حسن صحيح رواه الترمذي " 

  .اهللا فال جيوز صرف شيء منها لغري 
فهو يؤمن جبميع الرسل ، الذين أرسلهم اهللا هلداية البشر ، وتنظيم حياهتم ، : اإلسالم جيمع وال ُيفرق  - ٢

والرسول حممد صلى اهللا عليه وسلم خامتهم ، وشريعته نسخت ما قبلها بأمر من اهللا تعاىل ، أرسله اهللا إىل الناس 
  .عدل اإلسالم احملفوظ  مجيعاً لينقذهم من َجْور األديان احملرفة إىل

إن تعاليم اإلسالم سهلة واضحة مفهومة ، فهو ال يقر اخلرافات وال املعتقدات الفاسدة ، والفلسفات املعقدة ،  - ٣
  .وهو صاحل للتطبيق يف كل زمان ومكان 

هما معاً ، فال إن اإلسالم ال يفصل بني املادة والروح فصال كامال ، بل ينظر إىل احلياة على أهنا وحدة تشمل - ٤
  . يأخذ إحدامها ويهمل األخرى 

أكد اإلسالم روح التساوي واألخوة بني املسلمني ، فهو ينكر الفوارق اإلقليمية والعصبية ، ففي كتابه الكرمي  - ٥
  . ١٣سورة احلجرات ، آية } إِنَّ أَكْرََمكُْم عِْنَد اللَِّه أَْتقَاكُمْ { : 
ة حتتكر الدين ، وال أفكار جمردة يصعب تصديقها ، ويستطيع كل إنسان أن ليس يف اإلسالم سلطة كهنوتي - ٦

يقرأ كتاب اهللا تعاىل وحديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حسب فهم السلف الصاحل مث يصوغ حياته طبقاً هلما 
.  



  اإلسالم نظام كامل للحياة

دية والسياسية والثقافية واالجتماعية ، كما يرسم إن اإلسالم ينظم احلياة البشرية يف خمتلف ميادينها االقتصا - ١
  .هلا الطريق الصحيح حلل مشاكلها 

اإلسالم يسعى إىل تنظيم احلياة لإلنسان ، والعنصر الرئيسي هو تنظيم الوقت ، واإلسالم وحده أقوى عامل  - ٢
  .لنجاح املسلم يف الدنيا واآلخرة 

لرسول صلى اهللا عليه وسلم ركز جهده يف مكة على التوحيد ، مث إن اإلسالم عقيدة قبل أن يكون شريعة ، فا - ٣
  .بعد ذلك طبق الشريعة عندما انتقل إىل املدينة إلقامة الدولة اإلسالمية فيها 

اإلسالم يدعو إىل العلم ، ويشجع على التطور العلمي النافع ، فلقد كان املسلمون يف القرون الوسطى  - ٤
  .وغريهم ) البريوين ( و ) ابن اهليثم ( مثل  جهابذة يف العلوم العصرية ،

اإلسالم يبيح املال املكتسب من احلالل الذي ال استغالل فيه وال غش ، ويرغب يف املال احلالل للرجل  - ٥
الصاحل الذي يدفع منه للفقراء واجلهاد ، وهبذا تتحقق العدالة االجتماعية يف األمة املسلمة اليت تأخذ تشريعها من 

  .» نعم املال الصاحل للمرء الصاحل « ، ويف احلديث  خالقها
  " .صحيح رواه أمحد " 

  . فهو مكذوب ال أصل له ) ما مجع مال من حالل : ( وأما قوهلم 

فهو يفرض على كل مسلم أن يبذل ماله وروحه يف سبيل نصرة اإلسالم ، وهو : اإلسالم دين اجلهاد واحلياة  - ٦
  .أن يعيش حياة هنيئة يف ظل اإلسالم ، وأن يؤثر أخراه على دنياه دين احلياة يريد من املسلم 

إحياء الفكر اإلسالمي احلر يف حدود القواعد اإلسالمية ، وإزالة اجلمود الفكري ، واألفكار الدخيلة اليت  - ٧
. ذلك  شوهت مجال اإلسالم الصايف ، وحالت دون تقدم املسلمني كالبدع واخلرافات واألحاديث املوضوعة وغري

.  

  أركان اإلسالم

  :» بين اإلسالم على مخس « قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 
  .شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا  - ١
  ) .ال معبود حبق إال اهللا ، وحممد مبلغ عن اهللا ( 
  ) .أداؤها بأركاهنا وشروطها واخلشوع فيها : ( وإقام الصالة  - ٢
يف املئة بعد سنة ،  ٥.  ٢غراماً ذهباً أو ما يعادهلا من النقود يدفع منها  ٨٥إذا ملك املسلم : ( ء الزكاة وإيتا - ٣

  ) .وغري النقود هلا مقدار معني 
  ) .من استطاع إليه سبيال باملال والصحة واألمن ( وحج البيت  - ٤
ومجيع املفطرات ، من الفجر حىت الغروب االمتناع عن الطعام والشراب ، وشهوة الفرج : ( وصوم رمضان  - ٥

  " . متفق عليه ) " مع النية 

  أركان اإلميان



  ) .بوحدانيته يف العبادة والصفات والتشريع : ( أن تؤمن باهللا  - ١
  ) .خملوقات من النور لتنفيذ أوامر اهللا : ( ومالئكته  - ٢
  ) . التوراة واإلجنيل والزبور والقرآن وهو أفضلها: ( وكتبه  - ٣
  ) .أوهلم نوح وآخرهم حممد صلى اهللا عليه وسلم : ( ورسله  - ٤
  ) .يوم القيامة حملاسبة الناس على أعماهلم : ( واليوم اآلخر  - ٥
) الرضا بالقدر خريه وشره ، ألنه بتقدير اهللا وحكمته ) : ( مع األخذ باألسباب ( وتؤمن بالقدر خريه وشره  - ٦
  " . رواه مسلم " 

 »  

  ء هو العبادةالدعا

«  
فكما أن الصالة ال جتوز . هذا احلديث الصحيح الذي رواه الترمذي ، يدل على أن الدعاء من أهم أنواع العبادة 

  .أن تكون لرسول أو ويل ، فكذلك ال ُيدعى الرسول أو الويل من دون اهللا 
هو دعاء وعبادة لغري اهللا ، ولو كانت يا رسول اهللا أو يا رجال الغيب غوثاً ومدداً ، : إن املسلم الذي يقول  - ١

أنا يف نييت أن اإلله واحد فال يقبل منه هذا ؛ : نيته أن اهللا هو املغيث ، ومثله مثل رجل أشرك باهللا عز وجل وقال 
ألن كالمه دل على خالف نيته ، فال بد من مطابقة القول للنية واملعتقد ، وإال كان شركاً أو كفراً ال يغفره اهللا إال 

  .بتوبة 
أنا يف نييت أن أختذمها واسطة إىل اهللا ، كاألمري الذي ال أستطيع أن أدخل عليه إال : فإن قال هذا املسلم  - ٢

  .بواسطة ، فهذا تشبيه اخلالق باملخلوق الظامل الذي ال يدخل عليه أحد إال بواسطة ، وهذا التشبيه من الكفر 
  : قال اهللا تعاىل منزهاً ذاته وصفاته وأفعاله

  . ١١سورة الشورى ، آية } لَْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصريُ { 
  . تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علَوا كبريا ! فتشبيه اهللا مبخلوق عادل كفر وشرك ، فكيف إذا شبهته بإنسان ظامل ؟ 

أن اهللا هو اخلالق والرازق ، ولكنهم لقد كان املشركون يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يعتقدون  - ٣
  :يدعون األولياء املمثلني يف األصنام واسطة تقرهبم إىل اهللا ، فلم يرض منهم هذه الواسطة ، بل كفرهم وقال هلم 

اللََّه َيْحكُُم َبْينَُهْم ِفي َما ُهْم ِفيِه َيْخَتِلفُونَ  َوالَِّذيَن اتََّخذُوا ِمْن ُدونِِه أَوِْلَياَء َما َنْعُبدُُهْم إِلَّا ِلُيقَرُِّبوَنا إِلَى اللَِّه ُزلْفَى إِنَّ{ 
  . ٣سورة الزمر ، آية } إِنَّ اللََّه لَا َيْهِدي َمْن ُهَو كَاِذٌب كَفَّاٌر 

  :واهللا تعاىل قريب مسيع ال حيتاج إىل واسطة ، قال تعاىل 
  }َوإِذَا سَأَلََك ِعَباِدي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيٌب { 
  . ١٨٦آية " البقرة سورة " 
َوَجاَءُهُم الَْمْوُج ِمْن كُلِّ َمكَاٍن َوظَنُّوا { : إن هؤالء املشركني كانوا يدعون اهللا وحده عند الشدائد قال تعاىل  - ٤

  . ٢٢سورة يونس ، آية } الشَّاِكرِيَن  أَنَُّهْم أُِحيطَ بِهِْم َدَعُوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن لَِئْن أَْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه لََنكُوَننَّ ِمَن
  .وكانوا يدعون أولياءهم املمثلة يف األصنام وقت الرخاء ، فكفرهم القرآن 



فما بال بعض املسلمني يدعون غري اهللا من الرسل والصاحلني ، ويستغيثون هبم ، ويطلبون املعونة منهم وقت 
  !!الشدائد واحملن ووقت الرخاء ؟

 َوَمْن أََضلُّ ِممَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن اللَِّه َمْن لَا َيسَْتجِيبُ لَُه إِلَى َيْومِ الِْقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعائِهِْم{ : اىل أمل يقرءوا قوله تع
سورة األحقاف " ، بعبادهتم أي بدعائهم } َوإِذَا ُحِشرَ النَّاُس كَاُنوا لَُهْم أَْعَداًء َوكَانُوا بِعَِبادَِتهِْم كَاِفرِينَ }{ غَاِفلُونَ 

  . ٦،  ٥آية " 
يظن الكثري من الناس أن املشركني الذين ورد ذكرهم يف القرآن كانوا يدعون أصناماً من احلجارة ، وهذا  - ٥

رضي اهللا  -ذكر البخاري ، عن ابن عباس : خطأ ، ألن األصنام الذين ورد ذكرهم يف القرآن كانوا رجاال صاحلني 
  : سورة نوح يف قوله تعاىل يف -عنهما 

  . ٢٣سورة نوح آية } َوقَالُوا لَا َتذَُرنَّ آلَِهَتكُْم َولَا َتذَُرنَّ وَدا َولَا سَُواًعا َولَا يَُغوثَ َوَيعُوَق وََنْسًرا { 

أن انصبوا إىل : هذه أمساء رجال صاحلني من قوم نوح ، فلما هلك أولئك أوحى الشيطان إىل قومهم : قال 
جيلسون فيها أنصاباً ، ومسوها بأمسائهم ، ففعلوا ومل تعبد ، حىت إذا هلك أولئك ونسي العلم  جمالسهم اليت كانوا

  ) .أي األصنام " ( عبدت 
  :قال تعاىل منكراً على الذين يدعون األنبياء واألولياء  - ٦
أُولَِئَك الَِّذيَن َيْدُعونَ َيْبَتُغونَ إِلَى }{ كُْم َولَا َتْحوِيلًا قُلِ اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدونِِه فَلَا َيْمِلكُونَ كَْشَف الضُّرِّ َعْن{ 

آية " سورة اإلسراء " } ا َربِّهُِم الَْوِسيلَةَ أَيُُّهمْ أَقَْرُب وََيْرُجونَ َرْحَمَتُه وََيَخافُونَ َعذَاَبُه إِنَّ َعذَاَب َربَِّك كَانَ َمْحذُوًر
٥٧،  ٥٦ .  

  :هذه اآلية ما خالصته  يقول ابن كثري يف تفسري
نزلت يف : وقيل . نزلت هذه اآلية يف مجاعة من اإلنس كانوا يعبدون اجلن ويدعوهنم من دون اهللا ، فأسلم اجلن 

  .مجاعة من اإلنس كانوا يدعون املسيح واملالئكة 
  .فهذه اآلية تنكر على من يدعو غري اهللا ولو كان نبيا أو ولًيا 

املغيث على احلقيقة هو اهللا ، واالستغاثة بالرسول : اثة بغري اهللا جائزة ويقولون يزعم البعض أن االستغ - ٧
{ : شفاين الدواء والطبيب ، وهذا مردود عليهم يف قول إبراهيم عليه السالم : واألولياء تكون جمازاً كما تقول 

 ٧٨آية " سورة الشعراء " } وَإِذَا مَرِْضُت فَُهَو َيْشِفنيِ }{  َوالَِّذي ُهَو ُيطِْعُمنِي َوَيْسِقنيِ}{ الَِّذي َخلَقَنِي فَُهَو َيْهِدينِ 
 ،٨٠ .  

يف كل آية ليدل على أن اهلادي والرازق والشايف هو اهللا ال غريه ، وأن الدواء سبب للشفاء ) هو ( أكد بالضمري 
  .وليس شافياً 

َوَما َيْسَتوِي الْأَْحَياُء َولَا الْأَمَْواُت إِنَّ { :  يقوِل الكثري من الناس ال يفرِق بني االستغاثة حبي أو مبيت واهللا تعاىل - ٨
  . ٢٢سورة فاطر ، آية } اللََّه ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما أَْنتَ بُِمْسِمعٍ َمْن ِفي الْقُبُورِ 

  . ١٥صص ، آية سورة الق} فَاْستََغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه { : وقوله تعاىل 
سورة } فََوكََزُه ُموَسى فَقََضى َعلَْيِه { وهي حكاية عن رجلِ استغاث مبوسى ليحميه من عدوه ، وقد فعل ذلك 

  . ١٥القصص ، آية 



إِنْ { : أما امليت فال جتوز االستغاثة به ، ألنه ال يسمع الدعاء ، ولو مسع ال يستطيع اإلجابة لعدم قدرته ، قال تعاىل 
  . ١٤سورة فاطر ، آية } ُهمْ لَا َيْسَمعُوا ُدَعاَءكُْم َولَْو َسِمعُوا َما اسَْتجَاُبوا لَكُْم َوَيْوَم الِْقَياَمِة َيكْفُُرونَ بِِشْرِككُْم َتْدُعو

لُقُونَ وَالَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه لَا َيْخ{ : وقال تعاىل ) وهذا نص صريحٍ يف أن دعاء األموات والغائبني شرك ( 
  . ٢١،  ٢٠سورة النحل ، آية } أَمَْواٌت غَْيرُ أَْحَياٍء َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ُيبَْعثُونَ }{ َشْيئًا َوُهمْ ُيْخلَقُونَ 

ثبت يف األحاديث الصحيحة أن الناس يوم القيامة يأتون األنبياء فيستشفعون هبم ، حىت يأتوا حممدا  - ٩
أنا هلا ، مث يسجد حتت العرش ويطلب من اهللا الفرج ، وتعجيل احلساب ، : ، فيقول فيستشفعوا به أن يفرج عنهم 

وهذه الشفاعة طلب من الرسول صلى اهللا عليه وسلم وهو حي يكلمه الناس ويكلمونه ، أن يشفع هلم عند اهللا 
  .ويدعو هلم بالفرج ، وهذا ما سيفعله صلى اهللا عليه وسلم بأيب هو وأمي 

حينما  -رضي اهللا عنه  -على الفرق بني الطلب من احلي وامليت هو ما فعله عمر بن اخلطاب  وأكرب دليل - ١٠
نزل هبم القحط ، فطلب من العباس عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يدعو هلم ، ومل يطلب من الرسول صلى 

  .اهللا عليه وسلم بعد انتقاله للرفيق األعلى 
كاالستغاثة مع أن الفرق بينهما كبري ، فالتوسل هو الطلب من اهللا بواسطة  يظن بعض أهل العلم أن التوسل - ١١

: فهذا جائز ، أما االستغاثة فهي الطلب من غري اهللا فتقول ) اللهم حببك وحبنا لرسول اهللا فّرج عنا : ( فتقول مثالً 
َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعَك َولَا  َولَا{ : وهذا غري جائز وهو شرك أكرب لقوله تعاىل ) يا رسول اهللا فرِّج عنا ( 

  ) .أي املشركني . (  ١٠٦سورة يونس ، آية } َيضُرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنََّك إِذًا ِمَن الظَّاِلِمَني 
  . ٢١سورة اجلن ، آية } قُلْ إِنِّي لَا أَْمِلُك لَكُْم َضرا وَلَا َرَشًدا { 
  . ٢٠سورة اجلن ، آية } رَبِّي َولَا أُشْرُِك بِِه أََحًدا  قُلْ إِنََّما أَْدُعو{ 

حسن : رواه الترمذي وقال » إذا سألت فاسأل اهللا ، وإذا استعنت فاستعن باهللا « : وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  " .صحيح 

  :وقال الشاعر 

  فالكرب ال ميحوه إال اهللا... اهللا أسال أن يفرج كربنا 

  أين اهللا

  ؟
ي خلقنا ، أوجب علينا أن نعرف أين هو ؟ حىت نتجه إليه بقلوبنا ودعائنا وصالتنا ، ومن ال يعرف أين ربه ؟ اهللا الذ

  .يبقى ضائعاً ال يعرف وجهة معبوده ، وال يقوم حبق عبادته ! 
إن صفة العلو هللا على خلقه هي كبقية الصفات الواردة يف القرآن واألحاديث الصحيحة ، كالسمع والبصر 

الم والنزول وغري ذلك من صفات اهللا ، فإن عقيدة السلف الصاحل ، والفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة والك
لَْيَس { : اإلميان مبا أخرب اهللا به يف كتابه أو رسوله يف أحاديثه من غري تأويل وال تعطيل ، وال تشبيه ، لقوله تعاىل 

  . ١١سورة الشورى ، آية }  كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميعُ الَْبِصُري
وملا كانت هذه الصفات ، ومنها صفة علو اهللا على خلقه تابعة لذاته ، فإن اإلميان هبا واجب ، كاإلميان بالذات 

} الرَّْحَمُن َعلَى الْعَْرشِ اْسَتَوى { : ملا سئل عن معىن قوله تعاىل  -رضي اهللا عنه  -العلية ، ولذلك قال اإلمام مالك 



  . ٥، آية سورة طه 
  . والكيف غري معقول ، واإلميان به واجب ) أي العلو ( االستواء معلوم : فقال 

، حيث جعل اإلميان باالستواء واجباً معرفته على كل مسلم ،  -رمحه اهللا  -فانظر يا أخي املسلم إىل قول مالك 
  .وهو العلو ، ولكن كيفيته جمهولة ال يعلمها إال اهللا 

يف القرآن واحلديث ، ومنها العلو املطلق وأنه على السماء ، يكون : ن صفات اهللا الثابتة إن كل منكر لصفة م
منكرا لآليات واألحاديث الدالة على إثباهتا ، وأن هذه صفات كمال ورفعة وعلو ال جيوز نفيها عن اهللا وإن حماولة 

ئد كثري من املسلمني مما جعلهم يعطلون بعض املتأخرين تأويل اآليات والصفات متأثرين بالفلسفة اليت أفسدت عقا
  :هذه الصفات الكمالية هللا ، وخيالفون طريقة السلف وهي أسلم وأعلم وأحكم ، وما أحسن من قال 

  
  وكل شر يف ابتداع من خلف... وكل خري يف اتباع من سلف 

  
  اخلالصة

 جيوز أن نفرق بني الصفات ، إن اإلميان جبميع الصفات الواردة يف القرآن واألحاديث الصحيحة واجب ، وال
فنؤمن ببعضها ، على ظاهرها ، ونتأول بعضها اآلخر ، فالذي يؤمن بأن اهللا مسيع بصري ال مثيل له يف مسعه وبصره ، 

ألهنا كلها صفات كمال ) أي على السماء ُعلًوا يليق جبالله ال مثيل له يف علوه ( عليه أن يؤمن بأن اهللا يف السماء 
اهللا لنفسه يف كتابه ، وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم تؤيدها الفطرة السليمة ، ويصدقها العقل هللا ، أثبتها 

  :السليم ، قال نعيم بن محاد شيخ البخاري 
من شبه اهللا خبلقه كفر ، ومن جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد كفر ، وليس فيما وصف اهللا به نفسه وال رسوله 

  .تشبيه 
  " .يدة الطحاوية ذكره يف شرح العق" 

  اهللا فوق العرش

  .القرآن الكرمي ، واألحاديث الصحيحة والعقل السليم ، والفطرة السليمة تؤيد ذلك 
كما جاء يف البخاري ) أي عال وارتفع . (  ٥سورة طه ، آية } الرَّْحَمُن َعلَى الَْعْرشِ اْستََوى { : قال اهللا تعاىل  -أ 

  .عن التابعني 
  . ١٦سورة امللك ، آية . " } أَأَِمْنُتْم َمْن ِفي السََّماِء أَنْ َيْخِسفَ بِكُُم الْأَْرَض {  :وقال تعاىل  - ٢

  .كما يف تفسري ابن اجلوزي ) هو اهللا : ( قال ابن عباس 
  . ٥٥سورة النحل ، آية } َيَخافُونَ رَبَُّهْم ِمْن فَْوِقهِْم { : وقال تعاىل  - ٣
  ) .أي رفعه اهللا إىل السماء . (  ١٥٨سورة النساء ، آية } لْ َرفََعُه اللَُّه إِلَْيِه َب{ : وقال تعاىل عن عيسى  - ٤
  . ٣سورة األنعام ، آية } َوُهَو اللَُّه ِفي السََّماوَاِت { وقال تعاىل  - ٥

  :قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية 
تعاىل اهللا عما يقولون علوا ! إن اهللا يف كل مكان  )فرقة ضالة ( اتفق املفسرون على أننا ال نقول كما تقول اجلهمية 



  ) .على السماوات : ومعىن يف السماوات !! ( كبري 
  .  ٤سورة احلديد ، آية } َوُهَو َمَعكُْم أَْيَن َما كُْنُتْم { وأما قوله تعاىل 

اء ، وحتت بصره أي رقيب عليكم ، شهيد على أعمالكم ، حيث كنتم ، وأين كنتم اجلميع يف علمه على السو( 
  ) .ومسعه 

كما رواه . » وعرج صلى اهللا عليه وسلم إىل السماء السابعة حىت كلمه ربه ، وفرض عليه مخس صلوات «  - ٦
  .البخاري ومسلم 

ومعىن يف السماء على ) ( وهو اهللا ( » أال تأمنوين ، وأنا أمني من يف السماء « وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٧
  ) .السماء 

  " .واه البخاري ومسلم ر" 
  ) .أي هو اهللا ( » ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء « وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٨

  .حسن صحيح : رواه الترمذي وقال 
: من أنا ؟ قالت : يف السماء ، قال : أين اهللا ؟ فقالت : سأل الرسول صلى اهللا عليه وسلم جارية فقال هلا «  - ٩

  .رواه مسلم . » أعتقها فإهنا مؤمنة : اهللا ، قال أنت رسول 
  .» والعرش فوق املاء ، واهللا فوق عرشه ، وهو يعلم ما أنتم عليه « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ١٠

  " .حسن رواه أبو داود " 
  :رضي اهللا عنه  -قال أبو بكر  - ١١

  ." ومن كان يعبُد اهللا فإن اهللا يف السماء حيٌّ ال ميوت " 
  رواه الدارمي

  .يف الرد على اجلهمية بإسناد صحيح 

إنه فوق السماء على العرش بائن : كيف نعرف ربنا ؟ قال :  -رضي اهللا عنه  -وسئل عبد اهللا بن املبارك  - ١٢
  .أن اهللا فوق العرش بذاته ، منفصل من خلْقه ال يشَبهه أحد من خملوقاته يف ُعلّوه : ومعناه . من َخلْقه 

  .ن األئمة األربعة اتفقت على ُعلّو اهللا فوق عرشه ، ال ُيشبهه أحد من خملوقاته إ - ١٣
  .، ويرفع يديه إىل السماء عند الدعاء ) سبحان ريب األعلى ( املصلي يقول يف سجوده  - ١٤
  .أين اهللا ؟ فيجيبون بفطرهتم السليمة هو يف السماء : األطفال حني تسأهلم  - ١٥
ؤيد أن اهللا يف السماء ، ولو كان يف كل مكان ألخرب به الرسول وعلمه أصحابه ، علماً العقل الصحيح ي - ١٦

  .تعاىل اهللا عما يقولون ُعلًُوا كبرياً ! بأنه توجد أماكن جنسة وقذرة 
  .والقول بأن اهللا معنا يف كل مكان بذاته يؤدي إىل تعدد الذات ، ألن األمكنة كثرية ومتعددة  - ١٧

إلله واحدة ال ميكن أن تتعدد بطل القول بأن اهللا يف كل مكان بذاته ، وثبت أن اهللا على السماء وملا كانت ذات ا
  .فوق عرشه وهو معنا يف كل مكان بعلمه يسمعنا ويرانا أينما كنا 

  مبطالت اإلسالم



لنار ، وال يغفره إن لإلسالم مبطالت إذا فعل املسلم واحداً منها فقد فعل الشرك الذي حيبط العمل ، وُيخلِّد يف ا
  .اهللا إال بتوبة 

َولَا َتْدُع ِمْن ُدونِ { : كدعاء األنبياء أو األولياء األموات أو األحياء الغائبني لقوله اهللا تعاىل : دعاء غري اهللا  - ١
  . ١٠٦آية " سورة يونس ) " ملشركني أي ا( } اللَِّه َما لَا َيْنفَُعَك َولَا َيضُرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنََّك إِذًا ِمَن الظَّاِلِمَني 

رواه ) املثيل والشريك : الند ( » من مات وهو يدعو من دون اهللا نداً دخل النار « : وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .البخاري 

امشئزاز القلب من توحيد اهللا ، ونفوره من دعائه واالستغاثة به وحده ، وانشراح القلب عند دعاء الرسل أو  - ٢
َوإِذَا ذُِكَر اللَُّه َوْحَدهُ { : لياء األموات أو األحياء الغائبني ، وطلب املعونة منهم لتوله تعاىل عن املشركني األو

) " نفرت : امشأزت ( } اْشَمأَزَّْت قُلُوُب الَِّذيَن لَا ُيْؤِمُنونَ بِالْآخَِرِة َوإِذَا ذُِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدونِِه إِذَا ُهمْ َيْستَْبِشُرونَ 
  .  ٤٥آية " سورة الزمر 

وهايب ، إذا علموا أن الوهابية تدعو : وتنطبق اآلية على الذين حياربون من يستعني باهللا وحده ، ويقولون عنه ( 
  ) .للتوحيد 

 آية" سورة الكوثر ) " أي صل لربك واذبح له ( } فََصلِّ لَِربَِّك وَاْنَحْر { : الذبح لرسول أو ويل لقوله تعاىل  - ٣
٢ .  

  " .رواه مسلم » لعن اهللا من ذبح لغري اهللا « : وقوله صلى اهللا عليه وسلم 
َربِّ إِنِّي َنذَْرُت لََك َما ِفي { : قال اهللا تعاىل . النذر ملخلوق على سبيل التقرب والعبادة له ، وهي هللا وحده  - ٤

  . ٣٥سورة آل عمران ، آية } َبطْنِي ُمَحرًَّرا 
وَلَْيطَّوَّفُوا بِالْبَْيِت الْعَِتيقِ { : رب بنية التقرب والعبادة له ، وهو خاص بالكعبة ، لقول اهللا تعاىل الطواف حول الق - ٥
  . ٢٩سورة احلج ، آية } 
 ٨٤سورة يونس ، آية } فََعلَْيِه َتَوكَّلُوا إِنْ كُنُْتْم ُمْسِلِمَني { : االعتماد والتوكل على غري اهللا ، لقول اهللا تعاىل  - ٦
.  
الركوع أو السجود بنية العبادة للملوك أو العظماء األحياء أو األموات إال أن يكون جاهالً ، ألن الركوع  - ٧

  .والسجود عبادة هللا وحده 

: إنكار ركن من أركان اإلسالم املعروفة كالصالة والزكاة والصوم واحلج ، أو إنكار ركن من أركان اإلميان  - ٨
كته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، وبالقدر خريه وشره ، وغري ذلك مما هو معلوم من الدين وهي اإلميان باهللا ومالئ

  .بالضرورة 
كراهية اإلسالم ، أو كراهية شيء جممع عليه يف العبادات ، أو املعامالت ، أو االقتصاد ، أو األخالق لقوله  - ٩

  . ٩سورة حممد ، آية } فَأَْحَبطَ أَْعَمالَُهْم  ذَِلَك بِأَنَُّهْم كَرُِهوا َما أَنَْزلَ اللَُّه{ : تعاىل 
: االستهزاء بشيء من القرآن ، أو احلديث الصحيح ، أو حبكم جممع عليه من أحكام اإلسالم ، لقوله تعاىل  - ١٠
 ٦٦،  ٦٥آية " سورة التوبة " } َد إَِميانِكُْم لَا َتعَْتِذرُوا قَْد كَفَرُْتْم بَْع}{ قُلْ أَبِاللَِّه َوآيَاِتِه َوَرسُوِلِه كُنُْتْم َتْسَتهْزِئُونَ { 
.  

إنكار شيء من القرآن الكرمي ، أو األحاديث الصحيحة مما يوجب الردة عن الدين إذا تعمد ذلك عن علم  - ١١



  .بال شبهة 
ا شتم الرب أو لعن الدين أو سب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو االستهزاء حباله ، أو نقد ما جاء به مم - ١٢

  .يوجب الكفر 

إنكار شيء من أمساء اهللا ، أو صفاته ، أو أفعاله الثابتة يف الكتاب والسنة الصحيحة من غري جهل وال تأويل  - ١٣
.  

لَا ُنفَرُِّق َبْيَن { : عدم اإلميان جبميع الرسل الذين أرسلهم اهللا هلداية الناس ، أو انتقاص أحدهم لقوله تعاىل  - ١٤
  . ٢٨٥سورة البقرة ، آية } ِه أََحٍد ِمْن ُرُسِل

َوَمْن لَمْ { : احلكم بغري ما أنزل اهللا إذا اعتقد عدم صالحية حكم اإلسالم أو أجاز احلكم بغريه لقوله تعاىل  - ١٥
  . ٤٤سورة املائدة ، آية } َيْحكُْم بَِما أَنَْزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهمُ الْكَاِفُرونَ 

أو عدم الرضا حبكم اإلسالم ، أو يرى يف نفسه ضيقاً وحرجاً يف حكمه لقوله تعاىل  التحاكم لغري اإلسالم ، - ١٦
ا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا فَلَا َوَربَِّك لَا ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجرَ َبْينَُهْم ثُمَّ لَا َيجُِدوا ِفي أَْنفُسِهِْم حََرًجا ِممَّ{ : 

  . ٦٥آية " نساء سورة ال. " } َتْسِليًما 
إعطاء غري اهللا حق التشريع كالديكتاتورية ، أو الدميقراطية ، أو غريها ممن يسمحون بالتشريع املخالف  - ١٧

  .لشرع اهللا 

  . ٢١سورة الشورى ، آية } أَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الدِّينِ َما لَمْ َيأْذَنْ بِِه اللَُّه { : لقوله تعاىل 
وَأََحلَّ { : حترمي ما أحل اهللا ، أو حتليل ما حرم اهللا ، كتحليل الزنا أو اخلمر أو الربا غري متأول ، لقوله تعاىل  - ١٨

  . ٢٧٥سورة البقرة ، آية } اللَُّه الَْبْيَع َوَحرََّم الرَِّبا 
االشتراكية املاركسية ، أو العلمانية كالشيوعية امللحدة ، أو املاسونية اليهودية ، أو : اإلميان باملبادئ اهلدامة  - ١٩

َوَمْن َيْبَتغِ غَْيرَ { : اخلالية من الدين ، أو القومية اليت تفضل غري املسلمِ العريب على املسلم األعجمي لقوله تعاىل 
  }الْإِْسلَامِ ِديًنا فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الْخَاسِرِيَن 

  . ٨٥آية  "سورة آل عمران " 
َوَمْن َيرَْتِدْد ِمْنكُْم َعْن ِدينِِه فََيُمْت َوُهَو كَاِفٌر فَأُولَِئكَ { : تبديلِ الدين واالنتقال من اإلسالمِ لغريه لقوله تعاىل  - ٢٠

  . ٢١٧آية " سورة البقرة } َحبِطَْت أَْعَمالُُهْم ِفي الدُّْنَيا َوالْآخَِرِة 
  " .رواه البخاري " » ن بدل دينه فاقتلوه م« : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 

لَا يَتَِّخِذ الُْمْؤِمُنونَ الْكَافِرِيَن { : مناصرة اليهود والنصارى والشيوعيني ومعاونتهم على املسلمني لقوله تعاىل  - ٢١
آية " سورة آل عمران } لَّا أَنْ َتتَّقُوا ِمنُْهْم ُتقَاةً أَْوِلَياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمنَِني َوَمْن َيفَْعلْ ذَِلَك فَلَْيَس ِمَن اللَِّه ِفي َشْيٍء إِ

٢٨ .  
عدم تكفري الشيوعيني املنكرين لوجود اهللا ، أو اليهود والنصارى الذين ال يؤمنون مبحمد صلى اهللا عليه  - ٢٢

ِكَني ِفي نَارِ َجهَنََّم خَاِلِديَن ِفيَها أُولَِئكَ إِنَّ الَِّذيَن كَفَُروا ِمْن أَْهلِ الِْكَتابِ َوالُْمْشرِ{ : وسلم ، ألن اهللا كفرهم فقال 
  . ٦آية " سورة البينة } ُهْم َشرُّ الْبَرِيَِّة 

  :ما يف الكون إال اهللا ، حىت قال زعيمهم : وهو : قول بعض الصوفيني بوحدة الوجود  - ٢٣



  
  وما اهللا إال راهب يف كنيسة... وما الكلب واخلنزير إال إهلنا 

  
  .فحكم العلماء عليه بالقتل فأعدم ) أنا هو ، وهو أنا : ( مهم احلالج وقال زعي

القول بانفصال الدين عن الدولة ، وأنه ليس يف اإلسالم سياسة ، ألنه تكذيب للقرآن واحلديث والسرية  - ٢٤
  .النبوية 

رك يف أفعال الرب إن اهللا سلم مقاليد األمور لبعض األولياء من األقطاب وهذا ش: قول بعض الصوفية  - ٢٥
  . ٦٣آية " سورة الزمر " } لَُه َمقَالِيُد السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ { : سبحانه ، خيالف قوله تعاىل 

إن هذه املبطالت أشبه بنواقض الوضوء ، فإذا فعل املسلم واحدا منها ، فليجدد إسالمه ، وليترك املبطل ،  - ٢٦
لَِئْن أَْشَركَْت لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك { : قال تعاىل . ، وخيلد يف نار جهنم وليتب إىل اهللا قبل أن ميوت فيحبط عمله 

  . ٦٥آية " سورة الزمر " } َولََتكُوَننَّ ِمَن الَْخاسِرِيَن 
  :وعلمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نقول 

  " .رواه أمحد بسند حسن  . "» اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ، ونستغفرك ملا ال نعلم « 

  ال تصدق الدجالني

  .» من أتى عرافا أو كاهناً فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد « : قال صلى اهللا عليه وسلم 
  .صحيح رواه أمحد 

املاضي حيرم تصديق املنجم والكاهن والعراف والساحر والرمَّال واملندِّل وغريهم ممن يدعي العلم مبا يف النفس ، أو ب
" سورة احلديد } َوُهَو َعِليٌم بِذَاِت الصُُّدورِ { : واملستقبل ، ألن ذلك من اختصاص اهللا وحده ، كما قال اهللا تعاىل 

  . ٦آية 
  . ٦٥آيه " سورة النمل " } قُلْ لَا َيعْلَُم َمْن ِفي السََّماَواِت وَالْأَْرضِ الْغَْيَب إِلَّا اللَُّه { 

إمنا هو التخمني واملصادفة ، وأكثره كذب من الشيطان ال يغتر به إال ناقص العقل ، ولو وما يقع من الدجالني 
كانوا يعلمون الغيب الستخرجوا الكنوز من األرض ، وملا أصبحوا فقراء حيتالون على الناس ألكل ماهلم بالباطل ، 

  . وإن كانوا صادقني فليخربونا عن أسرار اليهود إلحباطها 

  ال حتلف بغري اهللا

ال حتلفوا بآبائكم ، من حلف باهللا فليصدق ، ومن حلف له باهللا فلريض ، ومن « : قال صلى اهللا عليه وسلم  - ١
  . ٧١٢٤صحيح رواه ابن ماجه ، انظر صحيح اجلامع » مل يرض باهللا فليس من اهللا 

، وال حتلفوا إال باهللا ، وال حتلفوا ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم ، وال باألنداد « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٢
  " . ٧١٢٦صحيح رواه أبو داود ، انظر صحيح اجلامع » إال وأنتم صادقون 

  " .صحيح رواه أمحد وغريه » من حلف بغري اهللا فقد أشرك « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٣
، ) ٢(امرئ مسلم هو فيها فاجر  يقتطع هبا مال) ١(من حلف على ميني صرب « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٤



  " .متفق عليه . " » لقي اهللا وهو عليه غضبان 
من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها ، فليأِت الذي هو خري ، وليكفّر عن « وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٥

  »ميينه 
  " .رواه مسلم " 
ال تلزمه ( » اء مضى ، وإن شاء ترك غري حنث فإن ش) ٣(من حلف فاستثىن « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٦

  . ٦٠٨٢صحيح رواه النسائي انظر صحيح اجلامع ) كفارة اليمني 
  " .ألن أحلف باهللا كاذباً خري من أحلف بغريه صادقاً : " وقال عبد اهللا بن مسعود  - ٧

_________  
  .تلزمه من احلاكم : صرب ) ١(
  .كاذب : فاجر ) ٢(
  .  قال ما شاء اهللا) ٣(

ال إله إال اهللا ، ومن : بالالت والعزى ، فليقل : من حلف منكم فقال يف حلفه « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٨
  " .متفق عليه . " » تعال أقامرك ، فليتصدق بشيء : قال لصاحبه 

  " .ليه متفق ع" » من حلف مبلة غري اإلسالم كاذباً ، فهو كما قال « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٩
إن كان فعل ذلك فهو يهودي ، فإن اعتقد تعظيم ذلك كفر ، وان قصد حقيقة التعليق : إذا قال املسلم : معناه 

  .فينظر ، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر ، ألن إرادة الكفر كفر ، وإن أراد البعد عن ذلك مل يكفر 
  " . ٥٣٩/  ١١انظر فتح الباري " 

  حاديثيستفاد من هذه األ
حيرم احللف بالنيب والكعبة واألمانة والذمة والولد واألبوين ، والشرف واألولياء وغريها من املخلوقات ، وهو  -أ 

من الشرك األصغر ، ألنه أشرك مع اهللا غريه يف تعظيمه حينما حلف به ، وهو من كبائر الذنوب ، جيب النهي عنه 
ري اهللا من الشرك األكرب ، وذلك إذا اعتقد احلالف بالويل أن له سرَّ ، وتركه ، والتوبة منه ، وقد يكون احللف بغ

  .التصرف ينتقم منه إذا حلف به كاذباً ، ألنه أشرك مع اهللا هذا الويل يف التصرف واالنتقام والضرر 
  .احللف بغري اهللا ليس بيمني شرعي ال يلزمه الفعل وال الكفارة  - ٢

ل معصية ، فال يفعل وليكفر عن ميينه ، وكفارة اليمني وردت يف قول اهللا من حلف أن يقطع رمحه ، أو يفع - ٣
إِطَْعاُم َعَشَرِة َمَساِكَني ِمْن لَا ُيؤَاِخذُكُُم اللَُّه بِاللَّْغوِ ِفي أَْيمَانِكُْم وَلَِكْن ُيؤَاِخذُكُْم بَِما َعقَّدُْتُم الْأَْيَمانَ فَكَفَّاَرُتهُ { : تعاىل 

أَْيمَانِكُْم إِذَا َحلَفُْتمْ  ُمونَ أَْهلِيكُْم أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو َتحْرِيُر َرقََبٍة فََمْن لَْم َيجِْد فَِصَياُم ثَلَاثَِة أَيَّامٍ ذَِلَك كَفَّاَرةُأَْوَسِط َما ُتطِْع
  . ٨٩آية " ة املائدة سور} َواْحفَظُوا أَْيمَاَنكُْم كَذَِلَك يَُبيُِّن اللَُّه لَكُْم آيَاِتِه لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ 

  .» من حلف مبلة غري اإلسالم كاذباً فهو كما قال « : أما قوله صلى اهللا عليه وسلم  - ٤
أما أحكام احلديث ومعانيها ، ففيها بيان غلظ حترمي اليمني الفاجرة ، : فقد قال اإلمام النووي يف شرحه ما يلي 

  " .انظر شرح مسلم للنووي . " اين إن كان كذا وكذا هو يهودي أو نصر: واحللف مبلة غري اإلسالم كقوله 

  ال حتتج بالقدر



جيب على كل مسلم االعتقاد بأن اخلري والشر بتقدير اهللا وعلمه وإرادته ، ولكن فعل اخلري والشر من العبد 
اهللا " ! هللا ذلك هكذا قدر ا" باختياره ، ومراعاة األمر والنهي واجبة على العبد ، فال جيوز له أن يعصي اهللا ويقول 

أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب ليبينوا طريق السعادة والشقاء ، وتكرم على اإلنسان بالعقل والتفكري ، وعّرفه 
  }إِنَّا َهَديَْناُه السَّبِيلَ إِمَّا َشاكًِرا َوإِمَّا كَفُوًرا { : الضالل والرشاد ، قال اهللا تعاىل 

  . ٣آية " سورة اإلنسان " 
اإلنسان الصالة أو شَرَب اخلمر استحق العقوبة ملخالفة أمر اهللا وهنيه ، وعندها حيَتاج إىل التوبة والندم ، فإذا ترك 

َما أَصَابَ { : قال اهللا تعاىل . وإمنا حيتج بالقدر عند نزول املصيبة ، فيعلم أهنا من عند اهللا فريضى . وال حيتج بالقدر 
) خنلقها : نربأها ( } ي أَْنفُِسكُْم إِلَّا ِفي ِكتَابٍ ِمْن قَْبلِ أَنْ َنبَْرأََها إِنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسريٌ ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرضِ َولَا ِف

  .  ٢٢آية " سورة احلديد " 

  تعلم الوضوء والصالة

  " .بسم اهللا : " َشمَّر عن يديك إىل املرفقني ، وقل : الوضوء 
  " .ق املاء ثالث مرات اغسل كفيك ومتضمض ، واستنش - ١
  " .ثالثا " اغسل وجهك ، ويديك إيل املرفقني ، اليمىن فاليسرى  - ٢
  .امسح رأسك كله مع األذنني  - ٣
  " .ثالثا ) اليمىن فاليسرى ( اغسل رجليك إىل الكعبني  - ٤

  .إذا تعذر عليك املاء فامسح وجهك وكفيك بالتراب : التيمم 
  ) .النية حملها القلب " (  فرض الصبح ركعتان: " الصالة 

  " .اهللا أكرب : " استقبل القبلة ، وارفع يديك إىل أذنيك ، وقل  - ١
سبحانك اللهم وحبمدك ، وتبارك امسك وتعاىل جدك ، : " ضع يدك اليمىن على اليسرى على صدرك ، واقرأ  - ٢

  ) . وجيوز قراءة غريها مما ورد يف السنة " ( وال إله غريك 

}{ الْحَْمُد ِللَِّه َربِّ الْعَالَِمَني { ) . سرا ( وىل أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، بسم اهللا الرمحن الرحيم الركعة األ
ِذيَن ِصَراطَ الَّ}{ اْهدَِنا الصَِّراطَ الُْمْسَتقِيَم }{ إِيَّاَك نَْعُبُد وَإِيَّاَك َنْسَتِعُني }{ َماِلكِ َيْومِ الدِّينِ }{ الرَّْحَمنِ الرَّحِيمِ 

اللَُّه }{ قُلْ ُهَو اللَُّه أََحٌد { بسم اهللا الرمحن الرحيم . آمني } أَْنَعْمَت َعلَْيهِْم غَْيرِ الَْمْغضُوبِ َعلَْيهِْم َولَا الضَّالِّنيَ 
  .وغريها من السور } وَلَْم َيكُْن لَُه كُفًُوا أََحٌد }{ لَْم َيِلْد وَلَْم ُيولَْد }{ الصََّمُد 

  .ثالثاً " سبحان ريب العظيم : " يديك ، وكرب ، واركع ، وضع يديك على ركبتيك وقل ارفع  - ١
  " .مسع اهللا ملن محده ، اللهم ربنا لك احلمد : " ارفع رأسك ويديك وقل  - ٢
: وأصابع رجليك على األرض جتاه القبلة ، وقل . كرب واسجد وضع كفيك ، وركبتيك ، وجبهتك ، وأنفك  - ٣
  .ثالثاً " األعلى  سبحان ريب" 
رب اغفر يل وارمحين واهدين وعافين : " ارفع رأسك من السجود ، وكرب ، وضع يديك على ركبتيك وقل  - ٤

  " .وارزقين 



  :اسجد على األرض ثانية ، وكرب  - ٥
  .ثالثا " سبحان ريب األعلى : " وقل 

  ) .جلسة االستراحة  وهذه تسمى( اجلس على رجلك اليسرى ، وانصب أصابع رجلك اليمىن  - ٦
  .اهنض إىل الركعة الثانية ، وتعوذ ، وسم واقرأ سورة الفاحتة وسورة قصرية  - ١الركعة الثانية 

  :اركع واسجد كما تعلمت واجلس واقبض أصابع كفك اليمىن وارفع السبابة اليمىن واقرأ  - ٢
اهللا وبركاته ، السالم علينا وعلى عباد اهللا التحيات هللا والصلوات والطيبات ، السالم عليك أيها النيب ورمحة " 

الصاحلني ، أشهد أن ال إله إال اهللا ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ، اللهم صل على حممد وعلى آل حممد ، كما 
  .صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، إنك محيد جميد 

  " .ى آل إبراهيم ، إنك محيد جميد اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعل
  .اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ، ومن فتنة احمليا واملمات ، ومن فتنة املسيح الدجال  - ٣
  .السالم عليكم ورمحة اهللا : التفت مييناً ويساراً ، وقل يف كل مرة  - ٤

  جدول عدد ركعات الصالة
  

  ضة الفرض السنة اليت بعد الفريضةالصلوات السنة اليت قبل الفري
  

  ٠ ٢ ٢الصبح 
  

  ٢ ٤ ٢و  ٢الظهر 
  

  ٠ ٤ ٢و  ٢العصر 
  

  ٢ ٣ ٢املغرب 
  

  وتر ٣و  ٢ ٤ ٢العشاء 
  

  ٢و  ٢ ٢حتية املسجد  ٢اجلمعة 

  من أحكام الصالة

  .تصلى قبل الفرض والسنة البعدية بعده : السنة القبلية  - ١
  .متهل وانظر مكان سجودك وال تلتفت  - ٢
  .اقرأ إذا مل تسمع اإلمام ، واقرأ الفاحتة يف اجلهرية عند سكتاته  - ٣
  .فرض اجلمعة ركعتان وال جيوز إال يف املسجد بعد اخلطبة  - ٤



صل ركعتني كما صليت يف الصبح ، وعند االنتهاء من قراءة التحيات كلها ال تسلم . فرض املغرب ثالث  - ٥
  .إىل كتفيك ، اقرأ الفاحتة فقط ، ومتم صالتك كما تعلمت يف الصبح  وقم إىل الركعة الثالثة رافعاً يديك

فرض الظهر والعصر والعشاء أربع ، افعل ما فعلته يف املغرب وقم من الركعة الثالثة إىل الرابعة واقرأ الفاحتة  - ٦
  .فقط وتتم صالتك 

ل أن تدعو مبا ورد عن الرسول صلى صلِّ ركعتني وسلم ، مث صل ركعة منفردة وسلم ، واألفض: الوتر ثالث  - ٧
  :اهللا عليه وسلم قبل الركوع 

اللهم اهدين فيمن هديت ، وعافين فيمن عافيت ، وتولين فيمن توليت ، وبارك يل فيما أعطيت ، وقين شر ما « 
"  »قضيت ، فإنك تقضي وال يُقضى عليك ، وإنه ال يذل من واليت ، وال يعز من عاديت ، تباركت ربنا وتعاليت 

  " . رواه أبو داود بسند صحيح 

  .قف وكرب إذا اقتديت باإلمام ولو كان راكعاً ، وحتسب لك ركعة إن حلقته يف الركوع وإال فال حتسب  - ٨
إذا فاتتك ركعة أو أكثر مع اإلمام فتابعه يف آخر الصالة ، وال تسلم مع اإلمام ، وقم إىل صالة الركعات  - ٩

  .الباقية 
رأى الرسول صلى اهللا عليه وسلم رجالً يسرع يف صالته « ة يف الصالة ، فإهنا مبطلة هلا ، فقد احذر السرع - ١٠

اركع حىت تطمئن : " . . . علمين يا رسول اهللا فقال : فقال له يف الثالثة " ارجع فصل فإنك مل تصلِّ : " فقال له 
" متفق عليه " » . . مث ارفع حىت تطمئن جالساً  راكعاً ، مث ارفع حىت تستوي قائما ، مث اسجد حىت تطمئن ساجداً ،

.  
إذا فاتك واجب من واجبات الصالة ، فتركت القعود األول مثالً أو شككت يف عدد الركعات ، فخذ  - ١١

  .باألقل واسجد سجدتني يف آخر الصالة وسلم ، وهذا يسمى سجود السهو 
ورمبا سببت فساد الصالة إذا كانت كثرية وغري . ال تكثر احلركة يف الصالة ، فهي منافية للخشوع  - ١٢

  .ضرورية 
  .أما صالة الوتر فوقتها إىل طلوع الفجر  ١٢وقت صالة العشاء ينتهي عند منتصف الليل الساعة  - ١٣

  من أحاديث الصالة

  " .رواه البخاري " » صلوا كما رأيتموين أصلي «  - ١
  .جيلس  إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن - ٢
  " .رواه البخاري ) " وتسمى حتية املسجد ( 
  " .رواه مسلم " » ال جتلسوا على القبور ، وال تصلوا إليها «  - ٣
  " .رواه مسلم » إذا أقيمت الصالة ، فال صالة إال املكتوبة «  - ٤
  " .رواه مسلم " » أمرت أن ال أكف ثوباً «  - ٥
  " .ذكره النووي ) " النهي عن الصالة وكمه مشمر أو ثوبه ( 
رواه » . وكان أحدنا يلزق منكبه مبنكب صاحبه ، وقدمه بقدمه : قال أنس . أقيموا صفوفكم وتراصوا «  - ٦

  " .البخاري 



إذا أقيمت الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون ، وأتوها وأنتم متشون ، وعليكم بالسكينة ، فما أدركتم فصلوا «  - ٧
  " .متفق عليه » . ، وما فاتكم فأمتوا 

  " .رواه البخاري » . اركع حىت تطمئن راكعاً ، مث ارفع حىت تعتدل قائماً ، مث اسجد حىت تطمئن ساجداً «  - ٨
  " .رواه مسلم » إذا سجدت فضع كفيك ، وارفع مرفقيك «  - ٩
  " .رواه مسلم » إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع والسجود «  - ١٠
العبد يوم القيامة الصالة ، فإن صلحت صلح له سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر  أول ما حياسب به«  - ١١

  » . عمله 

  " .رواه الطرباين والضياء وصححه األلباين وغريه بشواهده " 

  وجوب صالة اجلمعة واجلماعة

  :صالة اجلمعة واجلماعة واجبة على الرجال لألدلة اآلتية 
ْم الَِّذيَن آَمُنوا إِذَا نُوِدَي ِللصَّلَاِة ِمْن َيْومِ الُْجُمَعِة فَاْسعَْوا إِلَى ِذكْرِ اللَِّه َوذَرُوا الَْبْيَع ذَِلكَُياأَيَُّها { : قال اهللا تعاىل  - ١

  . ٩آية " سورة اجلمعة " } َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ 
  " .صحيح رواه أمحد " » بع اهللا على قلبه من ترك ثالث مجع هتاونا هبا ، ط« : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٢
لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام ، مث أخالف إىل منازل قوم ال يشهدون « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٣

  " . ٩١/  ٣رواه البخاري . " » الصالة فأحرق عليهم 
  ) .اخلوف أو املرض ( » إال من عذر  من مسع النداء ، فلم يأته ، فال صالة له« : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٤
  " .صحيح ، ورواه ابن ماجه " 
يا رسول اهللا ، إنه ليس يل قائد يقودين إىل : أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل أعمى ، فقال «  - ٥

سمع هل ت: املسجد ، فسأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن يرُخص له ، فرخص له ، فلما ولَّى دعاه فقال 
  " . رواه مسلم . " » فأجب : نعم ، قال : ؟ قال ) بالصالة ( النداء 

من سره أن يلقى اهللا غداً مسلماً ، فليحافظ على هذه :  -رضي اهللا عنه  -وقال عبد اهللا بن مسعود  - ٦
ليتم يف الصلوات اخلمس حيث ينادى هبن ، فإن اهللا شرع لنبيكم سنن اهلدى ، وإهنن من سنن اهلدى ولو أنكم ص

بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما 
رواه . " يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف 

  " .مسلم 
  .) يتكئ عليهما : يهادى بني الرجلني ( 

  فضل صالة اجلمعة واجلماعة

من اغتسل ، مث أتى اجلمعة ، فصلى ما قدر له ، مث أنصت حىت يفرغ اإلمام من « : قال صلى اهللا عليه وسلم  - ١
رواه " » خطبته ، مث يصلي معه غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى ، وزيادة ثالثة أيام ، ومن مس احلصى فقد لغا 



  " .مسلم 
من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة ، مث راح فإمنا قرب بدنة ، ومن راح يف « : اهللا عليه وسلم  وقال صلى - ٢

الساعة الثانية ، فكأمنا قرب بقرة ، ومن راح يف الساعة الثالثة ، فإمنا قرب كبشاً أقرن ، ومن راح يف الساعة 
قرب بيضة ، فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة الرابعة ، فكأمنا قرب دجاجة ، من راح يف الساعة اخلامسة ، فكأمنا 

  " .رواه مسلم " » يستمعون الذكر 
من صلى العشاء يف مجاعة ، فكأمنا قام نصف الليل ، ومن صلى الصبح يف « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٣

  " . رواه مسلم " » مجاعة ، فكأمنا قام الليل كله 

لرجل يف مجاعة تزيد على صالته يف بيته ، وصالته يف سوقه بضعاً صالة ا« : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٤
وعشرين درجة ، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء مث أتى املسجد ال ينهزه إال الصالة ، ال يريد إال 
كان الصالة ، فلم خيط خطوة إال رفع له هبا درجة ، وحط عنه هبا خطيئة ، حىت يدخل املسجد ، فإذا دخل املسجد 

: يف صالة ما كانت الصالة هي حتبسه ، واملالئكة يصلون على أحدكم ما دام يف جملسه الذي صلى فيه ، يقولون 
  .» اللهم ارمحه اللهم اغفر له ، اللهم تب عليه ما مل يؤذ فيه ما مل حيدث فيه 

  " .رواه البخاري ومسلم واللفظ ملسلم " 

  كيف أصلي اجلمعة مع آداهبا

  .اجلمعة ، وأقلم أظافري ، وأتطيب ، وألبس ثياباً نظيفة ، بعد الوضوء  أغتسل يوم - ١
  .ال آكل ثوماَ أو بصالً نيئاً ، وال أشرب دخاناً ، وأنظف فمي بالسواك أو املعجون  - ٢
أصلي ركعتني عند الدخول إىل املسجد ، ولو كان اخلطيب على املنرب ، امتثاال ألمر الرسول صلى اهللا عليه  - ٣

) " أي خيففهما ( » إذا جاء أحدكم اجلمعة واإلمام خيطب ، فلريكع ركعتني وليتجوَّز فيهما « : م ، حيث قال وسل
.متفق عليه   "  

  .أجلس لسماع اخلطبة من اإلمام وال أتكلم  - ٤
  ) .النية بالقلب ( أصلي مع اإلمام ركعتني فرض اجلمعة مقتدياً  - ٥
  .بعدية ، أو ركعتني يف البيت ، وهو األفضل أصلي أربع ركعات سنة اجلمعة ال - ٦
  .اإلكثار من الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم يف يوم اجلمعة  - ٧
إن يف يوم اجلمعة لساعة ال يوافقها مسلم يسأل اهللا « : حتري الدعاء يوم اجلمعة لقوله صلى اهللا عليه وسلم  - ٨

  " . ه متفق علي» . فيها خريا إال أعطاه اهللا إياه 

  صالة اخلسوف والكسوف

خسفت الشمس على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فبعث « قالت  -رضي اهللا عنها  -عن عائشة  - ١
  " .رواه البخاري . " » فقام فصلى أربع ركوعات يف ركعتني وأربع سجدات ) الصالة جامعة : ( منادياً 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقام النيب صلى اهللا عليه وسلم كسفت الشمس على عهد ا« : عن عائشة قالت  - ٢
وهي دون قراءته  -، فصلى بالناس فأطال القراءة ، مث ركع ، فأطال الركوع ، مث رفع رأسه ، فأطال القراءة 



مث ركع فأطال الركوع دون ركوعه األول ، مث رفع رأسه ، فسجد سجدتني ، مث قام فصنع يف الركعة  -األوىل 
إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد : " نية مثل ذلك ، فسلَّم ، وقد جتلت الشمس ، فخطب الناس فقال الثا

« : ويف رواية » . . وال حلياته ، ولكنهما آيتان من آيات اهللا يريهما عباده ، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل الصالة 
يا أمة حممد ما من أحد أغري من اهللا أن يزين عبده ، :  قال فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكربوا وصلوا وتصدقوا ، مث

  .» أو تزين أمته ، يا أمة حممد واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً ولبكيتم كثرياً ، أال هل بلغت ؟ 
  " .  ١٥٨ - ٥٦/  ٦هذه رواية البخاري ومسلم باختصار من جامع األصول ج " 

  كيف تصلي على امليت

  ؟
  .ملصلي يف قلبه ، ويكرب أربع تكبريات ينويها ا

  .بعد التكبرية األوىل يتعوذ ، ويسمي ، ويقرأ الفاحتة  - ١
اللهم صلِّ على حممد ، وعلى آل حممد ، كما صليت على : ( بعد التكبرية الثانية يقرأ الصلوات اإلبراهيمية  - ٢

  . . ) .إبراهيم 
اللهم اغفر له وارمحه ، وعافه « : د عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم بعد التكبرية الثالثة يدعو بالدعاء الوار - ٣

واعف عنه ، وأكرم نزله ووسع مدخله ، واغسله باملاء والثلج والربد ، ونقه من اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض 
ة ، وأعذه من من الدنس ، وأبدله دارا خريا من داره ، وأهال خريا من أهله وزوجا خريا من زوجه ، وأدخله اجلن

  " .أخرجه مسلم وغريه . " » عذاب القرب ومن عذاب النار 
  .بعد التكبرية الرابعة يدعو مبا شاء ، ويسلم ميينا  - ٤

النَّارِ وَأُْدِخلَ  كُلُّ َنفْسٍ ذَاِئقَةُ الَْمْوِت وَإِنََّما ُتَوفَّْونَ أُُجورَكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة فََمْن ُزْحزَِح َعنِ{ : عظة املوت قال اهللا تعاىل 
  . ١٨٥آية " سورة آل عمران " } الَْجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوَما الَْحَياةُ الدُّْنَيا إِلَّا َمتَاُع الُْغرُورِ 

  :وقال الشاعر 
  

  فإن املوت ميقات العباد ... تزود للذي ال بد منه 

  وكن متنبهاً قبل الرقاد... وتب مما جنيت وأنت حي 
  وتشقى إذ يناديك املنادي... غري زاد ستندم إن رحلت ب

  هلم زاد وأنت بغري زاد ؟... أرتضى أن تكون رفيق قوم 

  صالة العيدين يف املصلى

. » كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصلى فأول شيء يبدأ به الصالة «  - ١
  " .رواه البخاري . " 
سبع يف األوىل ، ومخس يف اآلخرة ، والقراءة : التكبري يف الفطر « :  عليه وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا - ٢

  " .حسن رواه أبو داود " » بعدمها كلتيهما 



أن خنرجهن يف الفطر واألضحى العواتق ، واحليَّض ، وذوات « : أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ٣
يا رسول اهللا إحدانا ال يكون هلا : هدن اخلري ودعوة املسلمني ، قلت اخلدور ، فأما احليض فيعتزلن الصالة ، ويش

  " .متفق عليه " » . لتلبسها أختها من جلباهبا : جلباب ؟ قال 
يكرب فيها املصلي سبع تكبريات أول الركعة األوىل ، ومخس : صالة العيدين ركعتان  - ١يستفاد من األحاديث 

  .  يقرأ اإلمام الفاحتة وسورة ، وصالة العيدين تكون مع اجلماعة تكبريات يف أول الركعة الثانية ، مث

صالة العيد تكون يف املصلى ، وهو مكان قريب من املدينة خيرج إليه الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، لصالة  - ٢
وفيه : فتح قال احلافظ يف ال. العيدين ، وخيرج معه الصبيان والنساء الشابات ، حىت النساء املعذورات باحليض 

  .اخلروج إىل املصلى ، وال يكون يف املسجد إال عن ضرورة 

  مشروعية األضحية يف العيد

أن نصلي ، مث نرجع فننحر ، فمن : إن أول ما نبدأ به يف يومنا هذا « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  - ١
متفق " » ه ألهله ، وليس من النسك يف شيء فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن حنر قبل الصالة ، فإمنا هو حلم قدم

  " .عليه 
رواه أمحد واألربعة ، وقواه " » إن على كل بيت أضحية : يا أيها الناس « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٢

  " .احلافظ يف الفتح 
  .» من كان له سعة ومل يضح ، فال يقربن مصالنا « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٣
  " . ماجه واحلاكم وصححه األلباين يف اجلامع رواه ابن " 

  صالة االستسقاء

خرج النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املصلى يستسقي ، فدعا واستسقى ، مث استقبل القبلة ، فصلى ركعتني «  - ١
  " .رواه البخاري ) " وجيوز تقدمي الصالة على الدعاء ( » ، وقلب رداءه وجعل اليمني على الشمال 

اللهم : أن عمر بن اخلطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس فقال  -رضي اهللا عنه  -ن أنس بن مالك وع - ٢
رواه " فيسقون . إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك صلى اهللا عليه وسلم فاسقنا 

  " .البخاري 
صلى اهللا عليه وسلم يف حال حياته يطلبون الدعاء منه هذا احلديث دليل على أن املسلمني كانوا يتوسلون بالرسول 

لنزول املطر ، فلما انتقل إىل الرفيق األعلى ، مل يطلبوا منه الدعاء ، بل طلبوا من العباس عم النيب صلى اهللا عليه 
  . وسلم وهو حي ، فقام العباس يدعو اهللا هلم 

  احذر 

  املرور أمام املصلي



لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني ، خرياً له من « : وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه 
  ) .١(ال أدري قال أربعني يوماً أو شهراً أو سنة : قال أبو النضر » أن مير بني يديه 

  " .رواه البخاري يف باب إمث املار بني يدي املصلي اجلزء األول " 
 يدي املصلي يف حمل سجوده ، فيه إمث ووعيد ، ولو عرف هذا املار ما عليه من هذا احلديث يدل على أن املرور بني

اإلمث لوقف أربعني سنة ، ولو مرَّ بعيداً من مكان سجوده ال شيء عليه حسب مفهوم احلديث الذي ينص على 
  .مكان وضع يدي املصلي عند سجوده 

إذا صلى « : املرور أمامه لقوله صلى اهللا عليه وسلم  وعلى املصلي أن يضع سترة أمامه ، حىت ينتبه املار ، فيحذر
أحدكم إىل شيء يستره من الناس ، فإذا أراد أحد أن جيتاز بني يديه ، فليدفع يف حنره ، فإن أىب فليقاتله ، فإمنا هو 

  .» شيطان 
  .متفق عليه 

شمل املسجد احلرام ومسجد وهذا احلديث الصحيح الذي رواه البخاري ، والذي حيذر املرور بني يدي املصلي ي
الرسول صلى اهللا عليه وسلم لعمومه ، وألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حني قال هذا احلديث قاله يف مكة أو 

  :املدينة ، والدليل على ذلك ما يلي 
_________  

  . وصححها ابن حجر » أربعني خريفاً « : وجاء يف رواية ابن خزمية ) ١(

  . ١٢٩ص  ١ذكر البخاري يف ج  - ١
إن أىب إال أن : ورد ابن عمر املار بني يديه يف التشهد ويف الكعبة وقال ) : " باب يرد املصلي من مر بني يديه ( 

وختصيص الكعبة بالذكر لئال يتخيل أنه يُغتفر هبا املرور لكوهنا حمل املزامحة : قال احلافظ يف الفتح " . . تقاتله فقاتله 
أليب نعيم ) الصالة ( بذكر الكعبة فيه شيخ البخاري يف كتاب ) وهو رد ابن عمر للمار  (وقد وصل األثر املذكور 

.  
  :وأما احلديث الذي رواه أبو داود يف سننه فغري صحيح لوجود جمهول فيه ، وهذا نصه  - ٢

ض أهله عن حدثنا سفيان بن عيينة ، حدثين كثري بن كثري بن املطلب بن أيب وداعة عن بع: حدثنا أمحد بن حنبل 
رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم يصلي مما يلي باب بين سهم والناس ميرون بني يديه ، وليس بينهما سترة « جده أنه 

أخربنا كثري عن أبيه : كان ابن جريج أخربنا عنه قال : ليس بينه وبني الكعبة سترة ، قال سفيان : ، قال سفيان » 
  .مسعته ، ولكن من بعض أهلي عن جدي ليس من أيب : فسألته ، فقال : ، قال 

  .معلول : قال احلافظ يف الفتح 

خرج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم « : عن أيب جحيفة قال ) باب السترة مبكة وغريها ( وجاء يف البخاري  - ٣
) . حديدة عصا على رأسها ( » الظهر والعصر ركعتني ، ونصب بني يديه عنزة ) مبكة ( باهلاجرة فصلى بالبطحاء 

أن املرور يف مكان سجود املصلي حرام ، فيه إمث ووعيد إذا وضع أمامه سترة ، سواء كان يف احلرم ، : واخلالصة 
  .أو يف غريه ، ملا تقدم من األحاديث الصحيحة ، وقد جيوز للمضطر عند الزحام الشديد 

  واجبك يف رمضان



  :ه به ، ولكي يكون صومك مقبوال ومفيداً فاعمل ما يلي اعلم يا أخي املسلم أن اهللا فرض علينا الصوم لنعبد
  .فكثري من الصائمني يهملون الصالة ، وهي عماد الدين ، وتركها من الكفر : حافظ على الصالة  - ١
كن حسن األخالق ، واحذر الكفر وسب الدين ، وسوء املعاملة مع الناس ، حمتًجا بصيامك ، فالصوم يهذب  - ٢

  .يء األخالق ، والكفر خيرج املسلم من الدين النفوس ، وال يس
إذا كان يوم صوم « : ال تتكلم الكالم البذيء ولو مازحاً فيضيع صومك ، وامسع قوله صلى اهللا عليه وسلم  - ٣

ال : ال يرفث ( » إين صائم إين صائم : فإن شامته أحد أو قاتله فليقل : أحدكم فال يرفث يومئذ وال يصخب 
  " .متفق عليه ) " يفحش قوال 

استفد من الصوم يف ترك الدخان املسبب للسرطان والقرحة ، وحاول أن تكون قوي اإلرادة ، تتركه مساء  - ٤
  .كما تركته هناراً ، فتوفر صحتك ومالك 

  .ال تسرف يف الطعام حني اإلفطار ، فتضيع فائدة الصوم ، وتسيء إىل صحتك  - ٥
  . لئال تشاهد ما يفسد األخالق ، ويتناىف مع الصيام  ال تذهب إىل السينما والتلفزيون - ٦

ال تسهر كثرياً فتضيع السحور وصالة الفجر ، وعليك بالعمل يف الصباح الباكر قال الرسول صلى اهللا عليه  - ٧
  .صحيح رواه أمحد والترمذي » اللهم بارك ألميت يف بكورها « : وسلم 

  .ني ، وزر األرحام ، وصاحل اخلصوم أكثر من الصدقات على األقارب واحملتاج - ٨
أكثر من ذكر اهللا ، وتالوة القرآن ومساعه ، وتدبر معناه ، واعمل به واذهب إىل املساجد لتسمع الدروس  - ٩

  .النافعة ، واالعتكاف يف املسجد يف آخر رمضان سنة 
ناسيا ال يفطر ، وأن اجلنابة  وغريها لتعلم أحكامه ، فتعرف أن األكل والشرب) عن الصيام ( اقرأ رسالة  - ١٠

  .ليال ال متنع الصوم ، وإن كان الواجب رفعها للطهارة والصالة 
حافظ على صوم رمضان ، وعود أوالدك الصوم مىت أطاقوه ، واحذر اإلفطار فيه دون عذر ، فمن أفطر  - ١١

  .يوما واحداً عمداً فعليه القضاء والتوبة 
  ) .١(عليه الكفارة بالترتيب ومن جامع زوجته أثناء صوم رمضان ف

احذر يا أخي املسلم اإلفطار يف رمضان ، واحذر اجلهر به أمام الناس ، فالفطر جرأة على اهللا ، واستخفاف  - ١٢
باإلسالم ، ووقاحة بني الناس ، واعلم أن من ال صوم له ال عيد له ، فالعيد فرحة كربى بإمتام الصوم وقبول العبادة 

.  
_________  

  .هي عتق رقبة ، فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني ، فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً : لكفارة ا) ١(

  أعمال العمرة

لبيك " ، وارفع صوتك بالتلبية ) لبيك اللهم بعمرة ( وقل ) ١(البس لباس اإلحرام عند امليقات : اإلحرام  - ١
  " .اللهم لبيك 

: " إىل احلرم ، وطف حول الكعبة سبعاً ، مبتدئاً باحلجر األسود قائال إذا وصلت مكة ، فاذهب : الطواف  - ٢
وقبله إن استطعت ، أو أشر إليه باليمني ، وامسح الركن اليماين بيمينك كل مرة إن استطعت " بسم اهللا واهللا أكرب 



، مث } ِفي الْآِخَرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَاَب النَّارِ َربََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َو{ : بال تقبيل وال إشارة ، وقل بني الركنني 
  .يف الثانية ) واإلخالص ( يف األوىل ، ) الكافرون ( صلِّ ركعتني خلف مقام إبراهيم ، واقرأ سورة 

ْن َشعَاِئرِ اللَِّه إِنَّ الصَّفَا وَالَْمْرَوةَ ِم{ : اصعد إىل الصفا ، واستقبل القبلة رافعا يديك إىل السماء قائال : السعي  - ٣
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد ، وهو : " ابدأ مبا بدأ اهللا به ، وكّبر ثالثا بال إشارة وقل } 

ثالثاً ، كرره عند " على كل شيء قدير ، ال إله إال اهللا وحده ، أجنز وعده ، ونصر عبده ، وهزم األحزاب وحده 
  .امش بني الصفا واملروة مسرعاً بني امليلني األخضرين . الدعاء الصفا واملروة مع 
_________  

ذو احلليفة ( وأهل املدينة ) يلملم ( وأهل اليمن ) قرن املنازل ( وأهل جند ) رابغ ( ميقات أهل الشام اجلحفة ) ١(
  . ومن مر عليها ) ذات عرق ( وأهل العراق ) أبيار علي ( وتسمى ) 

  .، حيسب الذهاب مرة ، والرجوع مرة السعي سبع مرات 
  .احلق شعرك كله ، أو قصره ، واملرأة تقص من شعرها قليال  - ٤

  أعمال احلج

)١. (  
اإلحرام ، املبيت مبىن ، الوقوف بعرفة ، املبيت مبزدلفة ، الرمي ، الذبح ، احللق ، الطواف ، السعي ، املبيت مبىن 

  .أيام العيد 
وبت فيها ) مىن ( واذهب إىل ) لبيك اللهم حجة : ( م الثامن من ذي احلجة مبكة وقل البس ثياب اإلحرام يو - ١

، وصل مخس صلوات قصراً ، فتصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتني ، تصلي املغرب ثالث ركعات ، والصبح 
  .ركعتني يف أوقاهتا 

اً ، مجع تقدمي بأذان وإقامتني بدون يوم التاسع بعد الشروق ، وصل الظهر والعصر قصر) عرفة ( اذهب إىل  - ٢
  .سنة ، وتأكد أنك يف عرفة داخل حدودها مفطراً ملبياً داعياً اهللا وحده ، ألن الوقوف يف عرفة ركن أساسي 

وصل املغرب والعشاء مجع تأخري قصراً ، وبت فيها لتصلي ) ملزدلفة ( انزل من عرفة بعد الغروب هبدوء ،  - ٣
  .املشعر احلرام ، ويسمح للضعفاء باالنصراف بعد نصف الليل الفجر وتذكر اهللا عند 

يوم العيد ، وارم اجلمرة الكربى بسبع حصيات صغرية مكرباً بعد ) مىن ( اخرج من مزدلفة قبل الشروق إىل  - ٤
  .الشروق ولو إىل الليل عاملاً بوقوعها يف املرمى ، فإذا مل تقع فأعدها 

_________  
والتحلل منها مث اإلحرام باحلج يف الثامن من ذي احلجة ، وهو . حرام بالعمرة يف أشهر احلج حج التمتع هو اإل) ١(

« : األسهل واألفضل ، وهو الذي أمر به الرسول صلى اهللا عليه وسلم أصحابه ملن نوى احلج مفردا أو قارنا فقال 
  . رواه مسلم » فمن كان منكم ليس معه هدي ، فليحل وليجعلها عمرة 

ذبح ذبيحة واسلخها مبىن أو مكة ، أيام العيد ، وكل وأطعم الفقراء ، فإن مل متلك مثنها فصم ثالثة أيام يف ا - ٥
  .احلج وسبعة إذا رجعت ألهلك ، واملرأة كالرجل جتب عليها الذبيحة أو الصوم ، وهذا للمتمتع وللقارن وجوبا 

  .ك ، وحيل لك كل شيء إال النساء احلق شعرك أو قصره كله ، واحللق أفضل ، مث البس ثياب - ٦



وحتل لك زوجتك ) ذهاباً مرة ، ورجوعاً مرة ( ارجع إىل مكة فطف سبعاً ، واسع بني الصفا واملروة سبعاً  - ٧
  .بعد أن كانت حراماً ، وميكن تأخري الطواف إىل آخر أيام العيد 

ثالث مبتدئا بالصغرى كل يوم بعد الظهر ، ولو ارجع إىل مىن أيام العيد ، وبت فيها وجوبا ، وارم اجلمرات ال - ٨
إىل الليل ، بسبع حصيات لكل مجرة ، مكربا عند كل حصاة ، يف اليوم الثاين والثالث ملن تعجل ، ويف الرابع ملن 

وجيوز التوكيل بالرمي عن النساء . تأخر ، ويسن الوقوف بعد رمي الصغرى والوسطى للدعاء مع رفع اليدين 
  .ار والضعفاء ، وجيوز تأخري الرمي إىل اليوم الثاين والثالث عند الضرورة واملرضى والصغ

أو ترك الرمي ، أو . طواف الوداع واجب ، ويكون السفر بعد الطواف مباشرة ، وجتب الذبيحة يف تركه  - ٩
  .ترك املبيت مبىن 

  من آداب احلج والعمرة

  .ا وال مسعة اللهم هذه حجة ال رياء فيه: اخلص حجك هللا قائال  - ١
  .رافق أهل الصالح واخدمهم ، وحتمل أذى جريانك  - ٢
  .احذر شرب الدخان وشراءه ، فهو حرام يضر اجلسم واجلار واملال ، وفيه معصية هللا تعاىل  - ٣
  .استعمل السواك عند الصالة ، وخذ منه هدايا مع زمزم والتمر ، فقد وردت أحاديث صحيحة بفضلها  - ٤
  .لنساء ، والنظر إليهن ، واحجب نساءك عن الرجال احذر ملس ا - ٥
  .ال تتخط رقاب املصلني فتؤذيهم ، واجلس يف أقرب مكان  - ٦
  .احذر املرور بني يدي املصلي حىت يف احلرمني ، فهو من عمل الشيطان  - ٧
  .إمامهم  ، ويكفي املقتدين سترة) كجدار ، أو ظهر رجل أو حمفظة ( متهل يف صالتك وصل إىل سترة  - ٨
  .تلطف مبن حولك أثناء الطواف والسعي ، والرمي ، والتقبيل ، فهو من الرفق املطلوب  - ٩
لَِئْن أَْشرَكَْت { : احذر دعاء غري اهللا من األموات ، فهو من الشرك الذي يبطل احلج والعمل ، قال تعاىل  - ١٠

  .  ٦٥آية " سورة الزمر "} لََيْحَبطَنَّ َعَملَُك َولََتكُوَننَّ ِمَن الْخَاسِرِيَن 

  من آداب املسجد النبوي

بسم اهللا والسالم على رسول اهللا ، اللهم افتح يل أبواب : " إذا دخلت املسجد فقدم رجلك اليمىن ، وقل  - ١
  " .رمحتك 

، السالم عليك يا رسول اهللا : صلِّ ركعتني حتية املسجد ، وسلم على الرسول صلى اهللا عليه وسلم قائال  - ٢
السالم عليك يا أبا بكر ، السالم عليك يا عمر ، مث استقبل القبلة عند الدعاء ، وتذكر قوله صلى اهللا عليه وسلم 

  .» إذا سألت فاسأل اهللا ، وإذا استعنت فاستعن باهللا « 
  " .حسن صحيح : رواه الترمذي ، وقال " 
بة ، وال يتوقف عليها صحة احلج ، وليس هلا زيارة مسجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم والسالم عليه مستح - ٣

  .وقت حمدد 
  .احذر ملس أو تقبيل الشباك أو اجلدار وغريمها فهو بدعة  - ٤
  .الرجوع إىل الوراء عند مغادرة املسجد بدعة ، ال دليل عليه  - ٥



لى عليَّ صالة من ص« : أكثر من الصالة على الرسول صلى اهللا عليه وسلم لقوله ، صلى اهللا عليه وسلم  - ٦
  " .رواه مسلم " » واحدة ، صلى اهللا عليه هبا عشراً 

  . تستحب زيارة البقيع وشهداء أحد ، دون املساجد السبع  - ٧

السفر إىل املدينة يكون بنية زيارة املسجد النبوي ، مث السالم عليه صلى اهللا عليه وسلم عند الدخول ، ألن  - ٨
« : ة يف غريه من املساجد ، واذهب إىل قباء ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم الصالة يف مسجده أفضل من ألف صال

  " .صحيح رواه أمحد . " » من تطهر يف بيته مث أتى مسجد قباء ال يريد إال الصالة كان له أجر عمرة تامة 

  من أخالق الرسول صلى اهللا عليه وسلم

لنفسه ، وال يغضب هلا إال أن تنتهك حرمات اهللا ،  كان خلقه القرآن ، يسخط لسخطه ، ويرضى لرضاه ، ال ينتقم
  .فيغضب هللا 

وكان صلى اهللا عليه وسلم أصدق الناس هلجة ، وأوفاهم ذمة ، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة ، وأشد حياء من 
ة ، العذراء يف خدرها ، خافض الطرف أكثر نظره التفكري ، ومل يكن فاحشا وال لعانا ، وال جيزي بالسيئة السيئ

ولكن يعفو ويصفح ، من سأله حاجة مل يرده إال هبا أو مبيسور من القول ، ليس بفظ وال غليظ ، ال يقطع على أحد 
  .حديثه حىت يتعدى احلق ، فيقطعه بنهي أو قيام 

وكان صلى اهللا عليه وسلم حيفظ جاره ويكرم ضيفه ، ال ميضي له وقت يف غري عمل هللا ، أو فيما ال بد منه ، حيب 
  .لتفاؤل ويكره التشاؤم ، وما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا ، حيب إغاثة امللهوف ونصرة املظلوم ا

فمن مرض عاده ، ومن غاب دعاه ، ومن مات : وكان صلى اهللا عليه وسلم حيب أصحابه ويشاورهم ويتفقدهم 
ه يف احلق سواء ، وكان حيدث حديثاً لو عده العاد يقبل معذرة املعتذر إليه ، والقوي والضعيف عند. دعا له 

  ) .لفصاحته ومتهله ( ألحصاه 
  . صلى اهللا عليه وسلم ) صدقا ( وكان ميزح وال يقول إال حقًا 

  من آداب الرسول وتواضعه صلى اهللا عليه وسلم

بالسالم ، وإذا صافح  كان أرحم الناس وأشدهم إكراماً ألصحابه ، يوسع عليهم إذا ضاق املكان ، يبدأ من لقيه
  .رجالً ال ينزع يده من يده ، حىت يكون الرجل هو الذي ينزع يده 

كان صلى اهللا عليه وسلم أكثر الناس تواضعاً ، وإذا انتهى إىل قوم جلس حيث ينتهي به اجمللس ، ويأمر بذلك ، 
يه أحدهم مل يقم حىت يقوم ويعطي كل جلسائه نصيبه وال حيسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه ، وإذا جلس إل

  .الذي جلس إليه إال أن يستعجله أمر فيستأذنه 
مل يكن شخص « : قال  -رضي اهللا عنه  -عن أنس ابن مالك ) . ١(كان صلى اهللا عليه وسلم يكره القيام له 

» ه لذلك أحب إليهم من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وكانوا إذا رأوه مل يقوموا له ملا يعلمون من كراهيت
  " .صحيح رواه أمحد والترمذي 

وكان صلى اهللا عليه وسلم ال يواجه أحداً مبا يكره ، يعود املريض ، وحيب املساكني ، وجيالسهم ويشهد جنائزهم ، 
فما عاب طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإال : وال حيقر فقرياً لفقره ، وال يهاب ملكا مللكه ، يعظم النعمة وإن قلّْت 



  .يأكل ويشرب بيمينه بعد أن يسمي اهللا يف أوله ، وحيمده يف آخره  تركه ،
_________  

وجيوز القيام إىل . جيوز لصاحب البيت القيام إىل الضيف الستقباله ، ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم فعله ) ١(
  . قادم من سفر ملعانقته ، ألن الصحابة فعلوه 

« : حج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال . لثوم وأمثاهلما لرائحتهما حيب الطيب ، ويكره اخلبائث كالبصل وا
  .» اللهم هذه حجة ال رياء فيها وال مسعة 

  " .صحيح رواه املقدسي " 
أيكم حممد ؟ أحب : وكان صلى اهللا عليه وسلم ال يتميز على أصحابه يف ملبس أو جملس ، يدخل األعرايب فيقول 

ال يسرف يف مأكل أو ملبس ، يلبس القلنسوة والعمامة وخامتا من ) طويل لنصف ساقه  ثوب( اللباس إليه القميص 
  .فضة يف خنصره األمين وله حلية كثيفة 

  دعوة الرسول وجهاده صلى اهللا عليه وسلم

دهتم أرسل اهللا رسوله حممداً صلى اهللا عليه وسلم رمحة للعاملني ، فدعا العرب والناس مجيعا إىل ما فيه صالحهم وسعا
  .يف الدنيا واآلخرة 

} قُلْ إِنََّما أَْدُعو َربِّي َولَا أُشْرُِك بِِه أََحًدا { : ومنها الدعاء هللا وحده لقوله تعاىل : وأول ما دعا إليه توحيد عبادة اهللا 
  . ٢٠آية " سورة اجلن " 

بائهم ، واهتموا الرسول صلى ولقد عارض املشركون هذه الدعوة ملخالفتها عقيدهتم الوثنية ، وتقليدهم األعمى آل
  .اهللا عليه وسلم بالسحر واجلنون بعد أن كانوا يسمونه الصادق األمني 

فَاْصبِْر ِلُحكْمِ رَبَِّك َولَا ُتِطْع ِمنُْهْم { : لقد صرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم على أذى قومه ، ممتثالً أمر ربه القائل 
  .  ٢٤آية "  سورة اإلنسان" } آِثًما أَْو كَفُوًرا 

وبقي ثالثة عشر عاما يف مكة يدعو إىل التوحيد ، ويتحمل مع أتباعه العذاب ، مث هاجر مع أصحابه إىل املدينة ليقيم 
اجملتمع اإلسالمي اجلديد على العدل واحملبة واملساواة ، وقد أيده اهللا مبعجزات أمهها القرآن الكرمي الداعي إىل 

كاتب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ملوك األرض يدعوهم إىل . م األخالق التوحيد والعلم واجلهاد ومكار
  .» أسلم تسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني « : اإلسالم قائال هلرقل 

ِه َشْيئًا َولَا يَتَِّخذَ بَْعُضَنا َبْعًضا أَْرَبابًا َياأَْهلَ الْكَِتابِ َتعَالَْوا إِلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبيَْنكُْم أَلَّا نَْعُبَد إِلَّا اللََّه َولَا ُنْشرَِك بِ{ و 
  ) .ال نطيع األحبار فيما أحدثوا من التحرمي والتحليل . ( } ِمْن ُدوِن اللَِّه 

حارب الرسول صلى اهللا عليه وسلم املشركني واليهود وانتصر عليهم ، وغزا بنفسه عشرين غزوة تقريباً ، وأرسل 
به للجهاد والدعوة لإلسالم وحترير الشعوب من الظلم واالستعباد ، وكان يعلمهم أن عشرات السرايا من أصحا

  .يبدأوا بالتوحيد 

  حب الرسول وأتباعه صلى اهللا عليه وسلم



سورة " } اللَُّه غَفُوٌر َرحِيٌم قُلْ إِنْ كُْنُتْم ُتِحبُّونَ اللََّه فَاتَّبِعُونِي ُيحْبِْبكُُم اللَُّه َوَيْغِفرْ لَكُْم ذُنُوَبكُْم َو{ : قال اهللا تعاىل 
ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده ، « : ، وقال صلى اهللا عليه وسلم  ٣١آية " آل عمران 

  .» والناس أمجعني 
  " .رواه البخاري ومسلم " 

يهة هابه ، ومن خالطه لقد اجتمع لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مكارم األخالق والشجاعة والكرم ، فمن رآه بد
معرفة أحبه ، ولقد بلّغ الرسول الرسالة ، ونصح األمة ومجع الكلمة ، وفتح مع صحابته القلوب بتوحيدهم ، كما 

  .فتحوا البالد جبهادهم ، ليخرجوا الناس من عبادة العباد ، إىل عبادة رب العباد 
  .فات ال حيتاج إىل زيادة أو نقصان وقد أوصلوا إلينا هذا الدين كامالً خالياً من البدع واخلرا

" سورة املائدة " } الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم دِيَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت لَكُُم الْإِْسلَاَم ِديًنا { : قال اهللا تعاىل 
  . ٣آية 

  " . ه احلاكم ووافقه الذهيب صحح. " » إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق « : وقال صلى اهللا عليه وسلم 

سورة " } لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرسُولِ اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ { هذه أخالق رسولكم ، فتمسكوا هبا لتكونوا حمبني صادقني 
  . ٢١آية " األحزاب 

تكام إليهما واعلموا أن احلب الصادق هللا ورسوله يتطلب العمل بكتاب اهللا ، وأحاديث رسوله الصحيحة ، واالح
  .وحمبة التوحيد الذي دعا إليه ، وتطبيقه وعدم تقدمي حكم أو قول أحد عليهما 

سورة " } يٌم َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا تُقَدُِّموا َبْيَن َيَديِ اللَِّه َوَرُسوِلِه َواتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َسِميٌع َعِل{ : قال اهللا تعاىل 
  . ١آية " احلجرات 

ومن عالمات حبه صلى اهللا عليه وسلم حب التوحيد الذي دعا إليه وتطبيقه وحب من يدعو إليه من الدعاة ، 
  .اللهم ارزقنا حبه واتباعه وشفاعته والتخلق بأخالقه صلى اهللا عليه وسلم . وعدم نبزهم باأللقاب املنفرة 

  أحاديث حول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

رواه احلاكم وصححه . " » يكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا ، كتاب اهللا وسنة نبيه إين قد تركت ف«  - ١
  " .األلباين 

  " .صحيح رواه أمحد . " » عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني ، متسكوا هبا «  - ٢
  " .رواه البخاري . " » يا فاطمة بنت حممد سليين من مايل ما شئت ، ال أغين عنك من اهللا شيئاً «  - ٣
  " .رواه البخاري . " » من أطاعين فقد أطاع اهللا ، ومن عصاين فقد عصى اهللا «  - ٤
" رواه البخاري . " » عبد اهللا ورسوله : ال تطروين كما اطرت النصارى ابن مرمي ، فإمنا أنا عبد ، فقولوا «  - ٥
.  
  ) .ال تزيدوا يف مدحي : ال تطروين ( 
  " .رواه البخاري . " »  اليهود ، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد قاتل اهللا«  - ٦
  .» من تقوَّل علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار «  - ٧
  " .صحيح رواه أمحد " 



  " .صحيح رواه الترمذي » إين ال أصافح النساء «  - ٨
  ) .الاليت جيوز الزواج منهن ( 
.عليه  متفق» من رغب عن سنيت فليس مين «  - ٩  "  
أي ال أعمل به ، وال أعلِّمه ، وال يبدل أخالقي " ( رواه مسلم . " » اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع «  - ١٠
 . (  

  تعليم الصالة

جيب تعليم الصيب والبنت الصالة يف الصغر ليلتزماها عند الكرب لقوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث  - ١
الصالة إذا بلغوا سبعا ، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً ، وفرقوا بينهم يف املضاجع  علموا أوالدكم« : الصحيح 

  " .صحيح رواه أمحد " » 
والتعليم يكون بالوضوء والصالة أمامهم ، والذهاب هبم إىل املسجد وترغيبهم بكتاب فيه كيفية الصالة لتتعلم 

  .ألبوين ، وكل تقصري سيسأهلم اهللا عنه األسرة كلها أحكام الصالة ، وهذا مطلوب من املعلم وا
ألجل الصالة . . ) التحيات هللا ( تعليم األوالد القرآن الكرمي ، فنبدأ بسورة الفاحتة والسور القصرية وحفظ  - ٢

  . . .، وأن خنصص هلم معلماً للتجويد وحفظ القرآن واحلديث 
ء الرجال ، والتلطف يف نصحنا هلم إن أخطأوا ، تشجيع األوالد على صالة اجلمعة واجلماعة يف املسجد ورا - ٣

  . فال نزعجهم وال نصرخ هبم ، لئال يتركوا الصالة ونأمث بعد ذلك ، وإذا تذكرنا طفولتنا ولعبنا فسوف نعذرهم 

  التحذير من احملرمات

اخلسران  حتذير األوالد من الكفر والسب واللعن والكالم البذيء وإفهامهم بلطف أن الكفر حرام ، يسبب - ١
  .ودخول النار ، وعلينا أن حنفظ ألسنتنا أمامهم لنكون قدوة حسنة هلم 

حتذير األوالد من امليسر بأنواعه كاليانصيب ، والطاولة ، وغريها ولو كان للتسلية ، ألهنا جتر إىل القمار ،  - ٢
  .وتورث العداوة أو أهنا خسارة هلم وملاهلم ولوقتهم ، وضياع لصلواهتم 

األوالد من قراءة اجملالت اخلليعة ، والصور املكشوفة ، والقصص البوليسية واجلنسية ، ومنعهم من مثل  منع - ٣
  .هذه األفالم يف السينما والتلفزيون لضررها على أخالقهم ومستقبلهم 

سنان ، حتذير الولد من التدخني وإفهامه أن األطباء أمجعوا على أنه يضر اجلسم ويورث السرطان ، وينخر األ - ٤
  .وينصح بأكل الفواكه واملواحل عوضا عنه . كريه الرائحة ، معطل للصدر ، ليست له فائدة ، فيحرم شربه وبيعه 

تعويد األوالد الصدق قوال وعمال ، بأن ال نكذب عليهم ولو مازحني ، وإذا وعدناهم فلنوف بوعدنا ، ويف  - ٥
  " . متفق عليه » ا وعد أخلف ، وإذا أؤمتن خان إذا حّدث كذب ، وإذ: آية املنافق ثالث « احلديث 

أن ال نطعم أوالدنا املال احلرام كالرشوة والربا والسرقة ومنها الغش وهو سبب لشقائهم ومتردهم وعصياهنم  - ٦
.  
عدم الدعاء على األوالد باهلالك والغضب ألن الدعاء قد يستجاب باخلري والشر ، ورمبا يزيدهم ضالالً ،  - ٧

  .أصلحك اهللا : ل أن نقول للولد واألفض



وهو دعاء غري اهللا من األموات ، وطلب املعونة منهم ، فهم عباد ال ميلكون ّضًرا : التحذير من الشرك باهللا  - ٨
أي ( } َك إِذًا ِمَن الظَّاِلِمَني َولَا َتْدُع ِمْن ُدوِن اللَِّه َما لَا َيْنفَُعَك َولَا َيُضرَُّك فَإِنْ فََعلَْت فَإِنَّ{ : وال نفعاً ، قال اهللا تعاىل 

  . ١٠٦آية " سورة يونس ) " املشركني 

  الستر واحلجاب

ترغيب البنت يف الستر منذ الصغر لتلتزمه يف الكرب ، فال نلبسها القصري من الثياب ، وال البنطال والقميص  - ١
) غطاء ( علينا أن نأمرها بوضع منديل مبفردمها ألنه تشبه بالرجال والكفار ، وسبب لفتنة الشباب واإلغراء ، و

على رأسها منذ السابعة من عمرها ، وبتغطية وجهها عند البلوغ ، وباللباس األسود الساتر الطويل الفضفاض 
يَاأَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ ِلأَزَْواجِكَ { : الذي حيفظ شرفها ، وهذا القرآن الكرمي ينادي املؤمنات مجيعا باحلجاب فيقول 

  . ٥٩سورة األحزاب آية } َناِتَك وَنَِساِء الُْمْؤِمنِنيَ ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجلَابِيبِهِنَّ ذَِلَك أَْدَنى أَنْ يُْعَرفَْن فَلَا ُيْؤذَْيَن َوَب
 ٣٣آية " رة األحزاب سو" } َولَا تََبرَّْجَن تََبرَُّج الَْجاِهِليَِّة الْأُولَى { : وينهى اهللا املؤمنات عن التربج والسفور فيقول 

 .  

توصية األوالد أن يلتزم كل جنس بلباسه اخلاص ، ليتميز عن اجلنس اآلخر ، وأن يبتعدوا عن لباس األجانب  - ٢
لعن النيب صلى اهللا عليه « : وأزيائهم كالبنطال الضيق ، وغري ذلك من العادات الضارة ، ففي احلديث الصحيح 

ء ، واملتشبهات من النساء بالرجال ، ولعن املخنثني من الرجال ، واملترجِّالِت من وسلم املتشبهني من الرجال بالنسا
  " .رواه البخاري " » النساء 

  " .صحيح رواه أبو داود " » من تشبه بقوم فهو منهم « : وقال صلى اهللا عليه وسلم 

  األخالق واآلداب

كل والشرب ، والكتابة والضيافة ، وتعليمه التسمية نعّود الطفل استعمال اليد اليمىن يف األخذ والعطاء واأل - ١
  .احلمد هللا عند االنتهاء : أول كل عمل ، خصوصاً الطعام والشراب وأن يكون قاعداً ، وأن يقول 

تعويد الولد النظافة ، فيقص أظافره ، ويغسل يديه قبل الطعام وبعده ، وتعليمه االستنجاء وأخذ الورق بعد  - ٢
  .الغسل باملاء لتصح صالته ، وال ينجس لباسه البول ليمسحه أو 

أن نتلطف يف نصحنا هلم سراً ، وأن ال نفضحهم إن أخطأوا ، فإن أصروا على العناد تركنا الكالم معهم  - ٣
  .ثالثة أيام وال نزيد 

  :لوسيلة أمر األوالد بالسكوت عند األذان ، وإجابة املؤذن مبثل ما يقول ، مث الصالة على النيب ودعاء ا - ٤
اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصالة القائمة ، آت حممداً الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً حمموداً الذي « 

  " .رواه البخاري " » وعدته 
أن جنعل لكل يولد فراشا مستقال إذا أمكن وإال فلحافا مستقال ، واألفضل ختصيص غرفة للبنات ، وغرفة  - ٥

  .ا ألخالقهم وصحتهم للبنني ، وذلك حفظ
  .تعويده أال يرمي األوساخ يف الطريق ، وأن يرفع ما يؤذي عنه  - ٦
  . التحذير من رفاق السوء ومراقبتهم من الوقوف يف الشوارع  - ٧



  " .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته " التسليم على األوالد يف البيت والشارع والصف بلفظ  - ٨
  .ن إىل اجلريان وعدم إيذائهم توصية الولد باإلحسا - ٩
  .تعويد الولد إكرام الضيف واحترامه وتقدمي الضيافة له  - ١٠

  اجلهاد والشجاعة

يفضل ختصيص جلسة لألسرة ، وللتالميذ يقرأ فيها املعلم كتابا يف سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم وسرية  - ١
 بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية فتحوا بالدنا ، وكانوا أصحابه ، ليعلموا أنه القائد الشجاع ، وأن صحابته كأيب

  .سببا يف هدايتنا ، وانتصروا بسبب إمياهنم وقتاهلم وعملهم بالقرآن والسنة ، وأخالقهم العالية 
تربية األوالد على الشجاعة ، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وأن ال خيافوا إال اهللا ، وال جيوز ختويفهم  - ٢

  .اذيب واألوهام والظالم باألك
أن نغرس يف األوالد حب االنتقام من اليهود والظاملني وأن شبابنا سيحررون فلسطني والقدس حينما يرجعون  - ٣

  .إىل تعاليم اإلسالم واجلهاد يف سبيل اهللا وسينتصرون بإذن اهللا 
ة النبوية وأبطال الصحابة سلسلة قصص القرآن الكرمي والسري: شراء قصص تربوية نافعة إسالمية مثل  - ٤

  :والشجعان من املسلمني مثل كتاب 
  .الشمائل احملمدية واألخالق النبوية واآلداب اإلسالمية  - ١
  .العقيدة اإلسالمية من الكتاب والسنة الصحيحة  - ٢
  . من بدائع القصص النبوي الصحيح  - ٣

  بر الوالدين

  :وصايا اآلتية إذا أردت النجاح يف الدنيا واآلخرة فاعمل بال
  .خاطْب والديك بأدب وال تقل هلما أُفٍّ ، وال َتنْهرُهَما ، ُوقل هلما قوال كرميا  - ١
  .أطع والديك دائما يف غري معصية ، فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق  - ٢
  .تلطَّْف بوالديك وال تعبس بوجههما ، وال ُتحدق النظر إليهما غاضبا  - ٣
  .والديك وشرفهما وماهلما ، ال تأخذ شيئا بدون إذهنما  حافظ على مسعة - ٤
  .اعمل ما يسرمها ولو من غري أمرمها كاخلدمة وشراء اللوازم ، واالجتهاد يف طلب العلم  - ٥
  .شاورمها يف أعمالك كلها واعتذر هلما إذا اضطررت للمخالفة  - ٦
  .أيب ، وال تقل يا بابا ويا ماما فهي كلمات أجنبية  نعم يا أمي ويا: أجب نداءمها مسرعاً بوجه مبتسم قائال  - ٧
  .أكرم صديقهما وأقرباءمها يف حياهتما ، وبعد موهتما  - ٨
  .ال جتادهلما وال ُتخطِّئهما وحاول بأدب أن تبني هلما الصواب  - ٩
وتك إكراماً ال تعاندمها ، وال ترفع صوتك عليهما ، وأنصت حلديثهما وتأدب معهما ، وال تزعج أحد إخ - ١٠

  .لوالديك 
  .اهنض إىل والديك إذا دخال عليك ، وقّبل رأسهما  - ١١
  . ساعد أمك يف البيت ، وال تتأخر عن مساعدة أبيك يف عمله  - ١٢



  .ال تسافر إذا مل يأذنا لك ولو ألمر هام ، فإن اضطررت فاعتذر هلما ، وال تقطع رسائلك عنهما  - ١٣
  .ن ، ال سيما وقت نومهما وراحتهما ال تدخل عليهما بدون إذ - ١٤
  .إذا كنت مبتلى بالتدخني فال تدخن أمامهما  - ١٥
  .ال تتناول طعاماً قبلهما ، وأكرمهما يف الطعام والشراب  - ١٦
  .ال تكذب عليهما ، وال تلمهما إذا َعِمال َعَمال ال يعجبك  - ١٧
ل كل شيء ، فرضاء اهللا يف رضاء الوالدين ، ال تفضل زوجتك ، أو ولدك عليهما ، واطلب رضامها قب - ١٨

  .وسخطه يف سخطهما 
  .ال جتلس يف مكان أعلى منهما ، وال متد رجليك يف حضرهتما متكرباً  - ١٩
  .ال تتكرب يف االنتساب إىل أبيك ولو كنت موظفا كبريا ، واحذر أن تنكر معروفهما أو تؤذيهما ولو بكلمة  - ٢٠
والديك حىت يشكواك ، فهذا عار عليك ، وسترى ذلك من أوالدك ، فكما تدين ال تبخل بالنفقة على  - ٢١

  .تدان 
الديك وتقدمي اهلدايا هلما ، واشكرمها على تربيتك وتعبهما عليك ، واعترب بأوالدك وما أكثر من زيارة و - ٢٢

  .تقاسيه معهم 
  .أحق الناس باإلكرام أمك مث أبوك ، واعلم أن اجلنة حتت أقدام األمهات  - ٢٣
  .به والديك  احذر عقوق الوالدين وغضبهما فتشقى يف الدنيا واآلخرة ، وسيعاملك أوالدك مبثل ما تعامل - ٢٤

إذا طلبت شيئاً من والديك فتلطف هبما واشكرمها إن أعطياك ، واعذرمها إن منعاك ، وال تكثر طلباتك لئال  - ٢٥
  .تزعجهما 

  .إذا أصبحت قادرا على كسب الرزق فاعمل ، وساعد والديك  - ٢٦
التوفيق بينهما إن  إن لوالديك عليك حقّاً ، ولزوجك عليك حقا ، فأعط كل ذي حق حقه ، وحاول - ٢٧

  .اختلفا ، وقدم اهلدايا للجانبني سّراً 
إذا اختصم أبواك مع زوجتك فكن حكيما ، وأفهم زوجتك أنك معها إن كان احلق جبانبها ، وأنك مضطر  - ٢٨

  .لترضيتهما 
  .إذا اختلفت مع أبويك يف الزواج والطالق فاحتكموا إىل الشرع ، فهو خري عون لكم  - ٢٩
  .الوالدين مستجاب باخلري والشر ، فاحذر دعاءمها عليك بالشر  دعاء - ٣٠
: من الكبائر شتم الرجل والديه « : تأدب مع الناس ، فمن سب الناس سبوه ، قال صلى اهللا عليه وسلم  - ٣١

  .متفق عليه . » يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ، فيسب أمه 
َربِّ اغِْفْر ِلي { : ، وتصدق عنهما ، وأكثر من الدعاء هلما قائال ُزر والديك يف حياهتما وبعد موهتما  - ٣٢

  . ٢٤آية " سورة اإلسراء } رَبِّي اْرَحْمُهَما كََما َربََّيانِي َصغًِريا { .  ٢٨آية " سورة نوح . " } َوِلوَاِلَديَّ 

  أنواع الكبائر

  :الكبائر يف العقيدة  - ١
الذبح لغري اهللا واالستعانة بغريه : مثل  -عز وجل  -ادة لغري اهللا وهو صرف نوع من العب: الشرك األكرب * 



سورة اجلن آية . } َوأَنَّ الَْمسَاجِدَ ِللَِّه فَلَا َتْدُعوا َمَع اللَِّه أََحًدا { : ودعائه ورجائه مما ال يقدر عليه إال اهللا قال تعاىل 
١٨ .  

قُلْ لَا َيْعلَمُ { : ن علم الغيب الذي استأثر اهللا به قال تعاىل ومنه تصديق الكهنة والعرافني واملنجمني فيما يدعون م
  . ٦٥سورة النمل آية } َمْن ِفي السََّماوَاِت وَالْأَْرضِ الَْغْيبَ إِلَّا اللَُّه 

أو بشيء مما جاء به أو سخرية منه ، أو اعتقاد أن هدياً يفوق أو يساوي هديه ،  -ومنه التكذيب باهللا أو برسوله 
التكذيب باملالئكة أو بالكتب املنزلة من عند اهللا كالقرآن ولو حبرف منه ، ومنه التكذيب بالقدر أو بأمر من ومنه 

  . أمور اآلخرة كعذاب القرب والبعث وامليزان والصراط وغريها 

بغري اهللا  ومنه الرياء كمن حيسن العبادة لرياه الناس وقول ما شاء اهللا شاء فالن ، ومنه احللف: الشرك األصغر * 
ومن ذلك ما » من كان حالفا فليحلف باهللا « : كحلف بالنيب والكعبة واألمانة وغريها لقوله صلى اهللا عليه وسلم 

سورة } َوَمْن لَْم َيْحكُْم بَِما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ { : جاء يف الشرع تسميته شركاً أو كفراً كقوله تعاىل 
« رواه أمحد وغريه ، وقوله صلى اهللا عليه وسلم » الطرية شرك « وقوله صلى اهللا عليه وسلم .  ٤٤، آية املائدة 

  .متفق عليه » ومن دعا رجال بالكفر أو قال عدو اهللا وليس كذلك إال حار عليه 
ن بالناس مها هبم اثنتا« متفق عليه ، وكقوله » سباب املسلم فسوق وقتاله كفر « وكقوله عليه الصالة والسالم ، 

ومن قال مطرنا بنوء « : رواه مسلم وكقوله عن ربه جل وعال قال . » كفر الطعن يف النسب والنياحة على امليت 
  .متفق عليه » كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكواكب 

رمحة اهللا ،  ومن ذلك عدم تكفري الكافرين أو الكذب على اهللا ورسوله واألمن من مكر اهللا والقنوط واليأس من
  .تعليق األوتار والتمائم واحلروز والشركيات : ومن ذلك 

  :الكبائر يف النفس والعقل فمنها  - ٢

رد احلق : قتل النفس بغري احلق وظلم الناس واالعتداء عليهم واالستطالة يف أعراضهم كالغيبة والنميمة ، من ذلك 
حاب النيب صلى اهللا عليه وسلم فإن سب مجلتهم فهو والسخرية من املسلم وملزه ومهزه وسبه وسب أحد من أص

الكذب يف القول ، : الكرب والعجب والتجسس والوشاية عند احلاكم لإليذاء ، ومن ذلك : كفر ، ومن ذلك 
  .والتماثيل والتصاوير لذوات األرواح بال ضرورة 

ير وأكل امليتة بال ضرورة شرب املسكرات واملخدرات واخلمور وتناول احلشيش وأكل حلم اخلنز: ومن ذلك 
  .واألشربة الضارة كلها ملا فيها من إهالك للنفس 

أكل مال اليتيم والقمار واليانصيب والسرقة ، وقطع الطريق ، وأخذ املال غصباً ، والرشوة : الكبائر يف املال  - ٣
عة يف البيع والشراء ، وعدم ، واخلدي) احللف باهللا كذبا ألخذ املال ( ونقص الكيل وامليزان ، واليمني الغموس 

كأن يوصي بدين ليس عليه ليمنع الورثة من ( الوفاء بالعهد ، وشهادة الزور ، والغش والتبذير واإلضرار بالوصية 
، وكتمان الشهادة ، وعدم الرضا مبا قسمه اهللا ، ولبس الذهب للرجال ، وإطالة الثوب أو البنطال حتت ) حقهم 

  .الكعبني تكرباً 

ترك الصالة ، أو تأخريها عن وقتها بال عذر ، ومنع الزكاة ، واإلفطار يف رمضان بال : بائر يف العبادات الك - ٤
عذر ، وترك احلج مع القدرة عليه ، والفرار من اجلهاد يف سبيل اهللا ، وترك اجلهاد بالنفس أو املال أو اللسان على 



ذر ، وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر على من وجب عليه ، وترك صالة اجلمعة أو اجلماعة من غري ع
  .وعدم العمل بالعلم ) عدم التطهر من البول بالورق أو احلجر أو املاء ( املستطيع ، وعدم التنزه من البول 

الطعن يف ( ، وقذف احملصنات املؤمنات ) إتيان الذكور ( الزنا ، واللواط : الكبائر يف األسرة والنسب  - ٥
، وعقوق ) كحلق اللحية ( ، وتربج املرأة وإظهار شعرها ، وتشبه النساء بالرجال ، والرجال بالنساء  )أعراضهن 
، وهجر األرحام من غري سبب مشروع ، وعصيان املرأة زوجها يف ) عدم إطاعتهما يف غري معصية ( الوالدين 

هو الذي ينكح زوجة مطلقة : احمللِّل (  الفراش بال عذر كاحليض والنفاس ، وما يعمله احمللل واحمللل له من حيل
وإنكار املرأة إحسان زوجها واالنتساب إىل غري األب مع العلم به ، والراضي ) لريدها لزوجها األول وهو احمللَّل له 

  .ألهله بالزنا ، وأذى اجلار ، ونتف الشعر من الوجه أو احلاجب للمرأة أو الرجل 

: م إذا وقعت يف كبرية فاتركها حاال ، وتب واستغفر اهللا ، وال تعد لقوله تعاىل أخي املسل: التوبة من الكبائر  - ٦
وُب اللَُّه َعلَْيهِْم َوكَانَ اللَُّه َعِليًما إِنََّما التَّْوَبةُ َعلَى اللَِّه ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السُّوَء بِجََهالٍَة ثُمَّ َيتُوُبونَ ِمْن قَرِيبٍ فَأُولَِئَك َيُت{ 

نَ َولَا الَِّذيَن وَلَْيَستِ التَّْوَبةُ ِللَِّذيَن َيْعَملُونَ السَّيِّئَاِت حَتَّى إِذَا َحَضَر أََحَدُهمُ الَْمْوُت قَالَ إِنِّي ُتْبتُ الْآ}{ ًما َحِكي
  . ١٨،  ١٧آية " سورة النساء } َيُموُتونَ َوُهْم كُفَّارٌ أُولَِئَك أَعَْتْدَنا لَُهْم َعذَاًبا أَِليًما 

  ما هي شروط قبول التوبة ؟ - س
  :شروط قبول التوبة هي  -ج 
  .أن تكون توبة املذنب خالصة هللا ، ال لشيء آخر : اإلخالص  - ١
  .أن يندم املذنب على ما فعل من الذنب : الندم  - ٢
  .أن يترك املذنب املعصية اليت فعلها : اإلقالع  - ٣
  .د إىل ذنبه أن يعزم املسلم على أال يعو: عدم العودة  - ٤
  .أن يستغفر اهللا من الذنب الذي فعله يف حق اهللا : االستغفار  - ٥
  .أن يؤدي حقوق الناس أو يساحموه : أداء احلقوق  - ٦

إن اهللا يقبل « : أن تكون توبة املذنب يف حياته وقبل حضور موته ، قال صلى اهللا عليه وسلم : وقت القبول  - ٧
  " .سن رواه الترمذي ح" » توبة عبده ما مل يغرغر 

  اتبَّعوا وال تبتدعوا
أن هذه : واجلواب . نظاراتك الزجاجية بدعة : إذا أردت التحذير من البدع يف الدين ، فيقول لك بعضهم  - ١

أنتم أعلم بأمر « ليست من الدين بل هي من املخترعات الدنيوية اليت قال عنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  .» دنياكم 

  " .مسلم  رواه" 
فالراديو مثال إذا استمعت منه للقرآن واألحاديث الدينية كان حالال ومطلوبا : وهذه املخترعات سالح ذو حدين 

  .، وإذا استمعت للموسيقى ، واألغاين اخلليعة كان حراما ، ألن هذه تفسد األخالق ، وتضر اجملتمع 
اب والسنة ، وتكون هذه البدعة يف العبادات والدين ، هي ما مل يقم عليها دليل من الكت: البدعة الدينية  - ٢

  .وهذا النوع من البدع هو الذي أنكره اإلسالم ، وحكم عليه بالضالل 



سورة } أَْم لَُهْم ُشَركَاُء َشَرُعوا لَُهْم ِمَن الدِّينِ َما لَمْ َيأْذَنْ بِِه اللَُّه { : قال تعاىل منكرا على املشركني ابتداعهم  - ١
  . ٢١آية  الشورى

رواه ) " مردود غري مقبول : رد ( » من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٢
  " .مسلم 

رواه " » وكل بدعة ضاللة . إياكم وحمدثات األمور ، فإن كل حمدثة بدعة « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٣
  " .حسن صحيح : الترمذي وقال 

  ) .أي يتركها ( » إن اهللا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حىت يدعها « : لى اهللا عليه وسلم وقال ص - ٤
  " .صحيح رواه الطرباين وغريه " 
  .كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس أهنا حسنة : وقال ابُن عمر  - ٥
ن حممدا خان الرسالة ، من ابتدع يف اإلسالم بدعة ، يراها حسنة ، فقد زعم أ:  -رمحه اهللا  -وقال مالك  - ٦

سورة " } الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم دِيَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم نِْعَمِتي َوَرضِيُت لَكُُم الْإِْسلَاَم دِيًنا { : ألن اهللا تعاىل يقول 
  . ٣آية " املائدة 

  .فما مل يكن يومئذ دينا ، فال يكون اليوم دينا 
من استحسن فقد شرع ، ولو جاز االستحسان يف الدين جلاز ذلك ألهل :  - رمحه اهللا -وقال الشافعي  - ٧

  .العقول من غري أهل اإلميان ، وجلاز أن يشرع يف الدين يف كل باب ، وأن خيرج كل إنسان لنفسه شرعا جديدا 
  .ال تظهر بدعة إال ترك مثلها سنة : وقال غضيف  - ٨
  .ة فيمرض قلُبك ال جتالس صاحب بدع: وقال احلسن البصري  - ٩
  .كل عبادة مل يتعبدها أصحاب حممد فال تعبَّدوهنا : وقال حذيفة  - ١٠

  :أنواع البدع كثرية منها 
  .االحتفال باملولد النبوي ، وليلة املعراج وغريها  - ١

هو ، أه ، إه ، آه ، ( الرقص والتصفيق ، وضرب الدف بالذكر ، وكذا رفع الصوت ، وتغيري أمساء اهللا مثل  - ٢
  ) .هي 
  .إقامة املآمت ، وجلب املشايخ للقراءة بعد املوت وغري ذلك  - ٣

  صدق اهللا العظيم

اعتاد القراء أن يقولوها بعد االنتهاء من القراءة ، مع أهنا مل ترد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته  - ١
  .والتابعني 

َمْن أَْحَدثَ ِفي أَمْرَِنا َهذَا َما « : ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم إن قراءة القرآن عبادة ، ال جتوز الزيادة فيها  - ٢
.متفق عليه ) " أي مردود . ( » لَْيَس ِمْنُه فَُهَو ردٌّ   "  

وعمل صحابته ، وإمنا هي من بدع . إن الذي يفعله القراء ال دليل عليه من كتاب اهللا ، وسنة رسوله  - ٣
  .املتأخرين 

َوجِئَْنا بَِك َعلَى { : اهللا عليه وسلم القرآن من ابن مسعود ، فلما وصل إىل قوله تعاىل  مسع الرسول صلى«  - ٤



  . ٤١سورة النساء آية } َهُؤلَاِء َشهِيًدا 
  " .رواه البخاري ) " صدق اهللا العظيم ومل يأمر هبا : مل يقل ( » حسبك : " فقال 
هنا يف الصالة وخارجها ، وهذا غري جائز ، ألهنا ليست من يظن اجلهال والصغار أهنا آية من القرآن ، فيقرأو - ٥

  .القرآن ، وال سيما أهنا تكتب أحيانا آخر السور خبط املصحف 
  .بأهنا بدعة ، عندما سئل عنها  -حفظه اهللا  -صرح مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز  - ٦
  .  ٩٥سورة آل عمران آية } إِبَْراهِيَم َحنِيفًا  قُلْ َصَدَق اللَُّه فَاتَّبِعُوا ِملَّةَ{ : أما قوله تعاىل  - ٧

  . ٩٤سورة آل عمران آية } فََمنِ افَْتَرى َعلَى اللَِّه الْكَِذَب { فهو رد على اليهود الكاذبني بدليل اآلية اليت قبلها 
حابته وقد علم الرسول صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية ، ومع ذلك مل يقلها بعد تالوة القرآن ، وكذلك ص

  .والسلف الصاحلُ 
" » من قرأ القرآن فليسأل اهللا به « : إن هذه البدعة أماتت سنة ، وهي الدعاء لقوله صلى اهللا عليه وسلم  - ٨

  " .حسن رواه الترمذي 
على القارئ أن يدعو اهللا مبا شاء ، بعد القراءة ، ويتوسل إىل اهللا مبا قرأه ، فهو من العمل الصاحل املسبب  - ٩
  :ول الدعاء ، ومن املناسب قراءة هذا الدعاء لقب

اللهم إين عبدك وابن عبدك ، وابن : " ما أصاب عبًدا همٌّ وال حزن فقال « : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
أمتك ناصييت بيدك ، ماض يفَّ حكمك ، عدل يف قضاؤك ، أسالك بكل اسم هو لك ، مسيت به نفسك ، أو أنزلته 

أو علمته أحًدا من خلقك ، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ، أن جتعل القرآن ربيع قليب ، ونور يف كتابك ، 
  " .صحيح رواه أمحد " » وأبدله مكانه فرحا " إال أذهب اهللا مهه وحزنه ،  -بصري ، وجالء حزين ، وذهاب مهي 

  وسائل 

  األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  .عيدين ، يبني اخلطيب أنواع املنكرات اخلطبة يوم اجلمعة وال - ١
  .احملاضرة أو املقالة يف جملة أو صحيفة لبيان أمراض اجملتمع وإعطاء العالج الشايف  - ٢
  .يعرض املؤلف ما يريد بيانه للناس من أفكار إلصالح الناس . الكتاب  - ٣
  .دخان اجلسمية واملالية تكون يف جملس ، فيتكلم أحد احلاضرين مثالً عن أضرار ال: املوعظة  - ٤
تكون بني األخ وأخيه سراً لترك خامت الذهب ، أو حتذيره من ترك الصالة ، أو حتذيره من دعاء : النصيحة  - ٥

  .غري اهللا 
من أفيد الوسائل ، فكل إنسان يستطيع أن يقرأ صفحات قليلة عن الصالة أو اجلهاد ، أو الزكاة ، : الرسالة  - ٦

  . دعاء األموات وطلب املدد منهم وغري ذلك ك: أو عن الكبائر 

  شروط اآلمر



اذَْهَبا إِلَى ِفْرَعْونَ إِنَّهُ { : أن يكون أمره وهنيه برفق ولني ، حىت تقبلَُه النفوس قال تعاىل خماطبا موسى وهارون  - ١
  . ٤٤،  ٤٣آية " ه سورة ط" } فَقُوال لَُه قَْوال لَيًِّنا لََعلَُّه يََتذَكَُّر أَْو َيْخَشى }{ طََغى 

فإذا رأيت إنسانا يشتم ويكفر فانصحه برفق ، واطلب منه أن يستعيذ باهللا من الشيطان الرجيم الذي كان سببا يف 
هذا الشتم ، وأن اهللا الذي خلقنا وأنعم علينا بنعم كثرية يستحق الشكر ، وأن هذا الكفر ال جيدي نفعا ، بل يكون 

  .خرة ، مث تأمره بالتوبة واالستغفار سببا يف شقاء الدنيا وعذاب اآل
  .أن يعرف احلالل واحلرام فيما يأمر به ، حىت ينفع وال يضر جبهله  - ٢
حيسن باآلمر أن يكون مطبقا ملا يأمر به ، ومبتعداً عما ينهى عنه ، حىت تكون الفائدة أمت وأنفَع ، قال تعاىل  - ٣

سورة " } أَنْفَُسكُْم َوأَْنُتْم َتْتلُونَ الِْكَتابَ أَفَلَا َتْعِقلُونَ }{ اَس بِالْبِرِّ َوَتْنَسْونَ أََتأُْمُرونَ النَّ{ : خماطبا من يأمر وال يعمل 
  . ٤٤آية " البقرة 

  . وعلى املبتلى أن حيذر مما هو واقع فيه معترفا خبطئه 

وَإِذْ قَالَْت أُمَّةٌ { : ال تعاىل أن خنلص يف العمل ، وندعو للمخالفني باهلداية ، ويكون لنا العذر عند اهللا ، ق - ٤
سورة " } َولََعلَُّهمْ َيتَّقُونَ ِمْنُهْم ِلَم َتِعظُونَ قَْوًما اللَُّه ُمْهِلكُُهْم أَْو ُمَعذِّبُُهْم َعذَاًبا َشدِيًدا قَالُوا َمْعِذَرةً إِلَى َربِّكُْم 

  . ١٦٤آية " األعراف 
  .ومة الئم ، ويصرب على ما قد يصيبه أن يكون اآلمر شجاعا ال خياف يف اهللا ل - ٥

  أنواع املنكرات

زخرفتها وتلوينها ، وتعداد مآذهنا ، ووضع اللوحات املكتوبة أمام املصلي ، إذ فيها : من منكرات املساجد  - ١
ب إشغاله عن اخلشوع وخاصة القصائد الشعرية اليت فيها استغاثات بغري اهللا ، واملرور أمام املصلي ، وختطي الرقا

بني اجلالسني ، ورفع الصوت بالدعاء أو القرآن أو الكالم ، أو الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيشوشون 
. " » ال جيهر بعضكم على بعض يف القرآن « : على املصلني إذ اإلسرار هبا هو الوارد قال صلى اهللا عليه وسلم 

وإيراد بعض الواعظني واخلطباء األحاديث املوضوعة والبصق والسعال بصوت مرتفع ، " صحيح رواه أبو داود 
والضعيفة ، وعدم ذكر درجتها ، رغم وجود األحاديث الصحيحة وكثرهتا اليت تغين عنها ، وطلب املدد والعون 
من غري اهللا تعاىل قبل األذان يف املآذن ، وعند إنشاء القصائد مبناسبة االحتفال ، وظهور رائحة الدخان من بعض 

 ، والصالة بثوب وسخ له رائحة كريهة ، ورفع الصوت بشدة ، والرقص والتصفيق أثناء الذكر والبيع املصلني
  . والشراء ، وإنشاد الضائع ، وعدم إلصاق الكتف بالكتف والقدم بالقدم عند صالة اجلماعة 

فع ، خروج النساء سافرات أو متكشفات ، أو يتكلمن ويضحكن بصوت مرت: من منكرات الشوارع  - ٢
وإمساك الرجل بيد املرأة وحمادثتها بال خجل ، وبيع أوراق اليانصيب ، وبيع اخلمر يف احلانات ، وصور الرجال أو 
النساء بأوضاع خمزية تفسد األخالق ، وطرح األوساخ يف الشارع ، ووقوف بعض الشبان للتفرج على النساء ، 

  .ات ومزامحة النساء للرجال يف الشوارع واألسواق والسيار
احللف بغري اهللا كالشرف والذمة وغريه ، والغش ، والكذب يف الربح واملشترى ، : من منكرات األسواق  - ٣

  .ووضع األذى يف الطريق ، والسب والشتم ، ونقص الكيل وامليزان ، واملناداة بصوت مرتفع 



تالط الرجال بالنساء من غري احملارم ، االستماع إىل املوسيقى أو األغاين اخلليعة ، واخ: من املنكرات العامة  - ٤
ولو من األقارب كابن العم واخلالة وأخ الزوج وغريه ، وتعليق الصور أو التماثيل ذات األرواح على اجلدران ، أو 
جعلها على املناضد ، ولو لنفسه أو أبيه ، واإلسراف يف الطعام والشراب واللباس واألثاث وإلقاء الزائد منها فوق 

والقمامة إذ الواجب توزيعها على الفقراء ليستفيدوا منها ، وتقدمي الدخان لضرره للجسم واملال واجلار ، األوساخ 
واللعب بالنرد ، وعقوق الوالدين ، واقتناء اجملالت اخلليعة ، وتعليق التمائم لألطفال أو على أبواب الدور ، أو يف 

د أهنا ترد العني ، وتدفع البالء ، وانتقاص أحد الصحابة السيارات كاخلرز األزرق والكف ونضوة الفرس ، واعتقا
  .، ومن الكفر االستهزاء بطاعة اهللا كالصالة واحلجاب واللحية وغريها مما جاء به اإلسالم 

  دعاء السوق
 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد ، حييي: من دخل السوق فقال « : قال صلى اهللا عليه وسلم 

ومييت ، وهو حي ال ميوت ، بيده اخلري ، وهو على كل شيء قدير ، كتب اهللا له ألف ألف حسنة ، وحما عنه ألف 
  .» ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة ، وبىن له بيتا يف اجلنة 

  " . ٦١٠٧رواه أمحد وغريه ، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع رقم " 

  اجلهاد يف سبيل اهللا

على كل مسلم ، ويكون باملال ، وهو اإلنفاق ، ويكون بالنفس وهو القتال ، ويكون باللسان والقلم اجلهاد واجب 
  :وهو الدعوة إليه ، والدفاع عنه ، واجلهاد على أنواع 

وهو ضد العدو املهاجم لبعض بالد املسلمني ، كاليهود اآلن الذين احتلوا فلسطني ، فاملسلمون : فرض عني  - ١
  .ون حىت خيرجوا اليهود منها باملال والنفس املستطيعون آمث

إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني ، وهو اجلهاد يف سبيل نقل الدعوة اإلسالمية إىل سائر : فرض كفاية  - ٢
البالد ، حىت حيكمها اإلسالم ، فمن استسلم من أهلها فبها ، ومن وقف يف طريقها قوتل حىت تكون كلمةُ اهللا هي 

  .فهذا اجلهاد ماضٍ إىل يوم القيامة فضال عن األول العليا ، 
وحني ترك املسلمون اجلهاد وغرهتم الدنيا والزراعة والتجارة أصاهبم الذل ، وصدق فيهم قوله صلى اهللا عليه وسلم 

 عليكم ، أخذمت أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم اجلهاد يف سبيل اهللا ، سلّط اهللا) ١(إذا تبايعتم بالعينة « : 
  " .صحيح رواه أمحد " » ذال ، ال ينزعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم 

_________  
أن يبيع الرجل شيئا من غريه بثمن مؤجل ، ويسلمه للمشتري ، مث يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ) ١(

  . ذلك القدر يدفعه نقدا 

الدين « : وألعواهنم ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم  ويكون بتقدمي النصيحة هلم: جهاد حكام املسلمني  - ٣
  " .رواه مسلم " » هللا ولكتابه ورسوله وألئمة املسلمني وعامتهم : " ملن يا رسول اهللا ؟ قال : قلنا " . النصيحة 

" حسن رواه أبو داود والترمذي . " » أفضل اجلهاد كلمة حق ضد سلطان جائر « : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 
.  

وبيان طريق اخلالص من ظلم احلكام الذين هم من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا هو أن يتوب املسلمون إىل رهبم ، 



إِنَّ اللََّه لَا يَُغيُِّر َما { : ويصححوا عقيدهتم ، ويربوا أنفسهم وأهليهم على اإلسالم الصحيح ، حتقيقا لقوله تعاىل 
  . ١١آية " سورة الرعد " } فُِسهِمْ بِقَْومٍ َحتَّى يَُغيُِّروا َما بِأَْن

" . أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم ، تقم لكم على أرضكم : " وإىل ذلك أشار أحد الدعاة املعاصرين بقوله 
َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا { : وكذلك فال بد من إصالح القاعدة لتأسيس البناء عليها ، أال وهو اجملتمع ، قال اهللا تعاىل 
َننَّ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرَتَضى ِمْنكُْم َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت لََيسَْتْخِلفَنَُّهْم ِفي الْأَْرضِ كََما اْسَتْخلََف الَِّذيَن ِمْن قَْبِلهِْم َولَُيَمكِّ

) ١(} ي َشيْئًا َوَمْن كَفََر َبْعَد ذَِلَك فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ لَُهْم وَلَُيَبدِّلَنَُّهْم ِمْن َبْعِد َخْوفِهِْم أَْمًنا َيْعُبدُونَنِي لَا ُيْشرِكُونَ بِ
  . ٥٥آية " سورة النور " 
ويكون باملال والنفس واللسان حسب االستطاعة ، : جهاد الكفار والشيوعيني واحملاربني من أهل الكتاب  - ٤

  " .صحيح رواه أمحد " » سكم وألسنتكم جاهدوا املشركني بأموالكم وأنف« : لقوله صلى اهللا عليه وسلم 
من رأى « : ويكون باليد ، واللسان ، والقلب ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم : جهاد الفساق وأهل املعاصي  - ٥

" رواه مسلم . " » منكم منكرا فليغريه بيده ، فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإلميان 
.  

_________  
  ) .تعليقات على شرح الطحاوية لأللباين ( اختصاراً من كتاب ) ١(

  .ويكون مبخالفته وعدم اتباع وساوسه : جهاد الشيطان  - ٦
" ة فاطر سور" } إِنَّ الشَّْيطَانَ لَكُْم َعُدوٌّ فَاتَِّخذُوُه َعُدوا إِنََّما َيْدُعو حِْزَبُه لَِيكُونُوا ِمْن أَْصَحابِ السَِّعريِ { : قال تعاىل 

  . ٦آية 
  .ويكون مبخالفتها ، ومحلها على طاعة اهللا ، واجتناب معاصيه : جهاد النفس  - ٧

َوَما أُبَرُِّئ َنفِْسي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّاَرةٌ بِالسُّوِء إِلَّا َما { : قال تعاىل على لسان امرأة العزيز اليت اعترفت مبراودهتا ليوسف 
  . ٥٣آية " سورة يوسف " } ي غَفُوٌر َرحِيٌم َرِحَم رَبِّي إِنَّ َربِّ
  :وقال الشاعر 

  
  وإن مها حمضاك النصح فاهتم... وخالف النفس والشيطان واعصهما 

  
  .اللهم وفقنا ألن نكون من اجملاهدين العاملني املخلصني 

  من أسباب النصر

لفتح  -رضي اهللا عنه  -أيب وقاص جيشا بقيادة سعد بن  -رضي اهللا عنه  -أرسل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
  :بالد فارس وكتب إليه عهدا هذا نصه 

  :تقوى اهللا  - ١
فإين آمرك ومن معك من األجناد بتقوى اهللا على كل حال ، فإن تقوى اهللا أفضل العدة على العدو ، : أما بعد 

  .وأقوى املكيدة يف احلرب 



  :ترك املعاصي  - ٢
راسا من املعاصي منكم من عدوكم ، فإن ذنوب اجليش أخوف عليهم من وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احت

عدوهم ، وإمنا ينصر املسلمون مبعصية عدوهم هللا ، ولوال ذلك مل تكن هبم قوة ، ألن عددنا ليس كعددهم ، 
ا مل وعدتنا ليست كعدهتم ، فإن استوينا يف املعصية كان هلم علينا الفضل يف القوة ، وإن مل ننصر عليهم بفضلن

  .نغلبهم بقوتنا 
واعلموا أن عليكم يف سريكم حفظة من اهللا يعلمون ما تفعلون ، فاستحيوا منهم ، وال تعملوا مبعاصي اهللا وأنتم يف 

سبيل اهللا ، وال تقولوا إن عدونا شّر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا ، فُربَّ قوم ُسلّط عليهم من هو شر منهم ، كما 
  ) .وكما سلطت اليهود على العرب املسلمني اآلن ( ملا عملوا باملعاصي  -يل كفار اجملوس ُسلّط على بين إسرائ

  : االستعانة باهللا  - ٣

ذكرها ابن كثري " وسلوا اهللا النصر على أنفسكم ، كما تسألونه النصر على عدوكم ، وأسأل اهللا ذلك لنا ولكم 
  " .يف البداية والنهاية 

  الوصية الشرعية لكل مسلم

ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء يريد أن يوصي فيه ، إال ووصيته مكتوبة « : ال صلى اهللا عليه وسلم ق
  .» عند رأسه 

  " .رواه الشيخان " ما مرت علي ليلة منذ مسعت رسول اهللا قال ذلك ، إال وعندي وصييت : قال ابن عمر 
ال تزيد على الثلث ، وال تكون ( اء والكتب اإلسالمية ، تنفق على األقارب واجلريان الفقر( ) أوصي مببلغ  - ١

  ) .لوارث 
  .أن حيضرين يف أثناء مرض املوت بعض الصاحلني ، ليذكروين حبسن الظن باهللا  - ٢
رواه » لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا « : تلقيين كلمة التوحيد قبل املوت ال بعده ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم  - ٣

  .» ن كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة وم« مسلم 
  .حسن رواه احلاكم 

  .وهكذا . . اللهم اغفر له ، وارفع درجته وارمحه : أن يدعو يل احلاضرون بعد املوت  - ٤
إرسال أشخاص ليخربوا األقارب وغريهم بالوفاة ولو هاتفيا ، وإلمام املسجد أن خيرب املصلني ، ليستغفروا  - ٥

  .للميت 
صحيح " » نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه « : اإلسراع بوفاء الدين لقوله صلى اهللا عليه وسلم  - ٦

  " .رواه أمحد 
  . وعلى املسلم العاقل أن يويف دينه يف حياته خوفا من الضياع واإلمهال 

  .السكوت حال سري اجلنازة ، وإكثار عدد املصلني وإخالص الدعاء للميت  - ٧
استغفروا : " كان صلى اهللا عليه وسلم إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال « لدعاء باملغفرة بعد الدفن ا - ٨

  " .صحيح رواه احلاكم . " » ألخيكم وسلوا له التثبيت ، فإنه اآلن يسأل 
عنده بأجل إن هللا ما أخذ وله ما أعطى ، وكل شيء « : التعزية للمصاب مبا ورد عنه صلى اهللا عليه وسلم  - ٩



  " .رواه البخاري " » مسمى ، فلتصرب ولتحتسب 
إنا هللا وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرين يف مصيبيت واخلف يل خريا : وليس هلا وقت ومكان حمدد ، ويقول املصاب 

  " .كما يف احلديث الذي رواه مسلم . " منها 
  .وجيب على أقارب امليت الصرب والرضا بقدر اهللا 

اصنعوا آلل جعفر « قارب واجلريان واألصدقاء هتيئة الطعام ألهل امليت لقوله صلى اهللا عليه وسلم على األ - ١٠
  " .حسن رواه أبو داود والترمذي " » طعاما ، فقد أتاهم ما يشغلهم 

  األمور املمنوعة شرعا

رواه الدارقطين ، " » ال وصية لوارث « ختصيص أحد الورثة بشيء من املال ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم  - ١
  " .وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 

: رفع الصوت بالبكاء ، والنياحة ، ولطم اخلدود ، وشق الثياب ، ولبس السواد ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم  - ٢
  " .رواه البخاري ومسلم " » ) إذا أوصاهم ( امليت يعذب يف قربه مبا نيح عليه « 
  .ألوراق ، أو تقدمي األكاليل ، ألهنا من البدع ، وفيها ضياع للمال وتشبه بغري املسلمني اإلعالن يف املآذن وا - ٣

  .» من تشبه بقوم فهو منهم « : ويف احلديث الصحيح 
  " .صحيح رواه أبو داود " 
، وال اقرؤوا القرآن ، واعملوا به « : حضور املشايخ لقراءة القرآن يف البيت ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم  - ٤

  ) .تستكثروا به من متاع الدنيا " ( صحيح رواه أمحد » تأكلوا به ، وال تستكثروا به 
  .وحيرم على املعطي واآلخذ ، ولو أعطينا املبلغ للفقراء لوصل ثوابه للميت وانتفع به 

كما نرى  : " -رضي اهللا عنه  -يكره الطعام واالجتماع للتعزية يف البيت واملسجد وغريه ، لقول جرير  - ٥
  " . صحيح رواه أمحد ) " أي احملرمة " ( االجتماع إىل أهل امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه لغريهم من النياحة 

ونص ابن عابدين احلنفي على ) باب التعزية ( نص على كراهة االجتماع اإلمام الشافعي والنووي يف كتابه األذكار 
ويكره اختاذ الطعام ) حنفي ( يف السرور ال يف الشرور ، ويف البزازية كراهة الضيافة من أهل امليت ، ألهنا شرعت 

يف اليوم األول والثالث ، وبعد األسبوع ، ونقل الطعام إىل القرب يف املوسم ، واختاذ الدعوة لقراءة القرآن ، ومجع 
  .الصلحاء والقراء للختم 

  .فعل الرسول وصحابته ذلك ال جتوز قراءة القرآن واملولد والذكر على القرب ، لعدم  - ٦
  .حيرم وضع األحجار العالية وفرشة احلجر وغريها على القرب ، وكذلك تدهينه والكتابة عليه  - ٧
  " .رواه مسلم » هنى صلى اهللا عليه وسلم أن جيصص القرب ، وأن يبىن عليه « 

  .» هني أن يكتب على القرب شيء « : ويف رواية 
  " .ووافقه الذهيب  رواه الترمذي وصححه احلاكم" 

ويستحب وضع حجر على القرب ليعرف ، أسوة بالرسول صلى اهللا عليه وسلم الذي وضع حجراً عند رأس عثمان 
  " .رواه أبو داود بسند حسن . " » أتعلّم هبا على قرب أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي « : وقال . بن مظعون 

  )يت امل( شاهد اسم املنفذ للوصية اسم املوصي 



  إعفاء اللحية واجب

  :قال اهللا تعاىل يف حق الشيطان  - ١
  . ١١٩آية " سورة النساء " } َولَآُمَرنَُّهْم فَلَُيَغيُِّرنَّ َخلَْق اللَِّه { 
  ) .وحلق اللحية تغيري خللق اهللا ، وطاعة للشيطان ( 
  . ٧آية " سورة احلشر " } اكُْم َعْنُه فَانَْتُهوا َوَما آَتاكُمُ الرَُّسولُ فَُخذُوُه َوَما َنَه{ : وقال اهللا تعاىل  - ٢
  ) .وقد أمر الرسول صلى اهللا عليه وسلم بإعفائها ، وهنى عن حلقها ( 
  " .رواه مسلم " » جزوا الشوارب وأرخوا اللحى ، خالفوا اجملوس « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٣
  ) .للحية خمالفة للكفار أي قصُّوا ما طال عن الشفة من الشارب ، وأعفوا ا( 
قص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، واستنشاق املاء : عشر من الفطرة « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٤

  " .رواه مسلم ) " وإعفاء اللحية من خلق اهللا حيرم حلقها " ( إخل » . . ، وقص األظافر 
  " .رواه البخاري . " » من الرجال بالنساء  لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املتشبهني«  - ٥
لكين أمرين ريب عز وجل أن أعفي حلييت ، وأن أقص . . « : " . وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم "  - ٦

  .» شاريب 
  " . حسن رواه ابن جرير " 

اهللا عليه وسلم  وإعفاء اللحية أمر من اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم وهو واجب حملافظة الرسول صلى( 
  ) .وصحابته عليها ، وللنهي الوارد يف األحاديث عن حلقها 

  .ال جيوز حلق شعر اخلدين ، أو نتفهما ألن الوجنتني من اللحية كما يف القاموس  - ٧
  .أثبت الطب أن اللحية تقي اللوزتني من ضربة الشمس وحلقها يضر باجللد  - ٨
، ولبعض الطيور كالديك ، ليتميز عن األنثى ، ولذلك ملا دخل رجل على  اللحية زينة للرجل خلقها اهللا له - ٩

زوجته ليلة العرس ، وقد حلق حليته اليت رأته هبا سابقا ، فأعرضت عنه ، ومل يعجبها منظره ، وسألت بعض النساء 
  .إين تزوجت رجال ، ومل أتزوج امرأة : امرأة ملاذا اختارت زوجها ذا حلية ؟ فأجابت 

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده « ق اللحية من املنكرات ، جيب النهي عنه لقوله صلى اهللا عليه وسلم حل - ١٠
  " .رواه مسلم " » ، فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإلميان 

الرسول : فقلت له نعم كثريا ، : هل حتب الرسول صلى اهللا عليه وسلم فقال : سألت رجال حيلق حليته  - ١١
: فالذي حيب الرسول صلى اهللا عليه وسلم يطيعه أم خيالفه ؟ فقال » أعفوا اللحى « : صلى اهللا عليه وسلم يقول 

  .يطيعه ووعد بإعفائها 

إنين رجل مسلم أخاف إن عصيت ريب ، وقدم هلا هدية ، : إذا عارضتك زوجتك يف إعفاء اللحية ، فقل هلا  - ١٢
  " .صحيح رواه أمحد " » ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق « : صلى اهللا عليه وسلم واذكر هلا قوله 

  أضرار الغناء واملوسيقى



  :مل حيرم اإلسالم شيئا إال لضرره ، وللغناء واملوسيقى أضرار كثرية ، ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية 
كروا باألصوات حل فيهم الشرك ، ومالوا إىل املعازف هي مخر النفوس تفعل أعظم مما تفعله الكؤوس ، فإذا س - ١

الفواحش وإىل الظلم ، فيشركون ، ويقتلون النفس اليت حرم اهللا ، ويزنون ، وهذه الثالثة موجودة كثريا يف أهل 
  . . .مساع الصفري والتصفيق  -مساع املعازف 

  .هللا ، ويتواجدون على حبه مثل ما حيبون ا) أو مطرهبم ( أما الشرك فغالب عليهم بأن حيبوا شيخهم  - ٢
وهو من أعظم األسباب للوقوع يف الفواحش ، ويكون الرجل ) طريقه ( وأما الفواحش فالغناء رقية الزنا  - ٣

فتنحل نفسه ، وتسهل عليه الفاحشة ، ) الغناء واملوسيقى ( والصيب واملرأة يف غاية العفة واحلرية ، حىت حيضر 
  .كشاريب اخلمر أو أكثر 

قتله حباله ، ويعدون ذلك من قوته ، وذلك : ما القتل ، فإنّ قَْتلَ بعضهم بعضا يف السماع كثري ، يقولون وأ - ٤
  . أن معهم شياطني حتضرهم ، فأيهم كان شيطانه أقوى قتل اآلخر 

هو إن مساع الغناء واملوسيقى ال جيلب للقلوب منفعة وال مصلحة إال ويف ضمن ذلك من الضالل واملفسدة ما  - ٥
أعظم منه ، فهو للروح كاخلمر للجسد ، وهلذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر اخلمر ، فيجدون لذة كما جيد 

  . . .شارب اخلمر ، بل أكثر وأكرب 
) أو لسانه ( وإن الشياطني لتتلبس هبم ، وتدخل هبم النار ، ويأخذ أحدهم احلديد احملمي ، فيضعه على بدنه  - ٦

س ، وال حتصل هلم هذه األفعال عند الصالة ، وقراءة القرآن ، ألن هذه عبادات شرعية إميانية وأنواع من هذا اجلن
  .، حممدية تطرد الشياطني 

  .وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية ، تستجلب الشياطني 
بعده ، ولو إن الضرب بالشيش مل يفعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم وصحابته من ) ١(حقيقة الضرب بالشيش 

كان فيه خريا لسبقونا إليه ، وإمنا هو من فعل الصوفية وأصحاب البدع ، وقد شاهدهتم قد اجتمعوا يف املسجد 
  :ومعهم الدفوف يضربوهنا ، ويغنون قائلني 

  
  واسقنا األقداح... هات كاس الراح 

  
_________  

  .سيخ من حديد رفيع تستعمله الصوفية ) ١(

مر واألقداح احملرمة يف بيت اهللا ، مث جعلوا يضربون الدفوف بشدة ، ويستغيثون بغري اهللا وال خيجلون من ذكر اخل
حىت غرهتم الشياطني ، فخلع أحدهم قميصه ، وأخذ سيخا وأمسك جلد خاصرته وأدخله فيه ! يا جداه : صارخني 

كان صحيحا ما يفعل ، إن : ، مث قام أحد اجلنود فأخذ زجاجة وكسرها ، وقضمها بأسنانه ، فقلت يف نفسي 
  .فليقاتل اليهود الذين احتلوا أرضنا وقتلوا أوالدنا 

ومثل هذا العمل تساعدهم به الشياطني اجملتمعني حوهلم ، ألهنم أعرضوا عن ذكر اهللا ، وأشركوا باهللا حني استغاثوا 
َوإِنَُّهمْ }{ ْض لَهُ َشْيطَاًنا فَُهَو لَُه قَرِيٌن َوَمْن َيْعُش َعْن ِذكْرِ الرَّْحَمنِ ُنقَيِّ{ : بأجدادهم ، مصداقا لقوله تعاىل 

واهللا تعاىل يسخر هلم .  ٣٧،  ٣٦آية " سورة الزخرف " } لََيُصدُّوَنُهْم َعنِ السَّبِيلِ وََيْحَسُبونَ أَنَُّهْم ُمْهَتُدونَ 



 ٧٥آية " سورة مرمي " } ُدْد لَُه الرَّْحَمُن َمدا قُلْ َمْن كَانَ ِفي الضَّلَالَِة فَلَْيْم{ : الشياطني ليزيدهم ضالال ، قال تعاىل 
.  

وال غرابة من مساعدة الشياطني هلم ، فقد طلب سليمان عليه السالم من اجلن أن يأتوه بعرش امللكة بلقيس ، كما 
سورة " } وَإِنِّي َعلَْيِه لَقَوِيٌّ أَِمنيٌ  قَالَ ِعفْريٌت ِمَن الْجِنِّ أََنا آِتيكَ بِِه قَْبلَ أَنْ َتقُوَم ِمْن َمقَاِمَك{ : حكي يف القرآن 

  . ٣٩آية " النمل 
والذين ذهبوا إىل اهلند كالرحالة ابن بطوطة وغريه ، شاهدوا من اجملوس أكثر من الضرب بالشيش ، مع أهنم كفار 

!!  
، ألن أغلب الذين  فاملسألة ليست كرامة وال والية ، بل هذا من أعمال الشياطني اجملتمعني حول الغناء واملعازف

فكيف !! يقومون بضرب الشيش يرتكبون املعاصي ، بل يشركون باهللا جهرا ، حينما يستغيثون بأجدادهم األموات 
}{ أَلَا إِنَّ أَْوِلَياَء اللَِّه لَا َخْوٌف َعلَيْهِْم َولَا ُهْم َيحَْزُنونَ { : واهللا يقول ! يكونون من األولياء وأصحاب الكرامات ؟ 

  . ٦٣،  ٦٢آية " سورة يونس " } يَن آَمُنوا َوكَاُنوا َيتَّقُونَ الَِّذ
فالويل هو املؤمن املستعني باهللا وحده ، التقي الذي يبتعد عن املعاصي والشرك باهللا ، وقد تأتيه الكرامة عفواً ، بدون 

  .طلب وشهرة أمام الناس 

  الغناء يف الوقت احلاضر

الت ، ويف اإلذاعات يتحدث عن احلب واهلوى ، والقبلة واللقاء ، ووصف أغلب الغناء اآلن يف األعراس واحلف
اخلدود والقدود ، وغريها من األمور اجلنسية اليت تثري الشهوة عند الشباب ، وتشجعهم على الفاحشة والزنا 

  .وتقضي على األخالق 
عب باسم الفن واملسرح ، وذهبوا الذين سرقوا أموال الش -وإذا اجتمع الغناء واملوسيقى من املغنني واملغنيات 

بأمواهلم إىل أوربا واشتروا األبنية والسيارات قد أفسدوا أخالق الشعب بأغانيهم املائعة ، وأفالمهم اجلنسية ، 
: ، يقول للجنود  ١٩٦٧وافتنت الكثري من الشباب وأحبوهم من دون اهللا ، حىت كان املذيع وقت حرب اليهود 

حىت كانت اهلزمية املنكرة أمام اليهود اجملرمني ، وكان املفروض أن . . طرب فالن وفالنة سريوا لألمام فإن معكم امل
أهنا ستقيم حفلتها الشهرية اليت تقام يف القاهرة . . سريوا فاهللا معكم مبعونته ، وأعلنت إحدى املطربات : يقول هلم 

وقف اليهود بعد احلرب على حائط املبكى يف ، إذا انتصرنا ، بينما  ١٩٦٧ستقيمها يف تل أبيب قبل حرب اليهود 
  !!!القدس يشكرون اهللا على نصرهم 

  : حىت األغاين الدينية ال ختلو من املنكرات ، فامسعها تقول 

  ويا حممد هذا العرش فاستلم... وقيل كل نيب عند رتبته 
  

  .وهذا الكالم األخري كذب على اهللا ورسوله ، خيالف احلقيقة 

  وت احلسنفتنه النساء بالص



رجال حسن الصوت ، فكان يرجز لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف  -رضي اهللا عنه  -كان الرباء بن مالك « 
" إياك والقوارير : " إذ قارب النساء ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . بعض أسفاره ، فبينما هو يرجز 

) النساء : القوارير ( لى اهللا عليه وسلم أن تسمع النساء صوته كره رسول اهللا ص: قال احلاكم . » فأمسك : قال 
.  
  " .صحيح رواه احلاكم ووافقه الذهيب " 

إذا كان الرسول قد خشي الفتنة على النساء من مساع احلداء ، وحنوه من النشيد بالصوت احلسن ، فكيف لو مسع 
واملستهترات وأمثاهلن من املطربني املاهرين يف فنون الرسول صلى اهللا عليه وَسلم ما يذاع يف زماننا من الفاجرات 

اجملون واخلالعة ، بأشعار الغزل املتضمن لوصف اخلدود والقدود ، والثغور والنهود وما يف معىن ذلك من إثارة 
الوجد واهلوى ، وإزعاج القلوب املريضة إىل طلب الصبا ، وخلع جلباب احلياء ، وال سيما إذا قرنت هذه األغاين 

  . . أصوات املعازف اليت تستفز العقول ، وتفعل يف نفس من أصغى إليها حنو ما تفعل اخلمر ب

  احذروا الصفري والتصفيق

  . ٣٥سورة األنفال ، آية } َوَما كَانَ َصلَاتُُهْم ِعْنَد الَْبْيتِ إِلَّا ُمكَاًء َوَتْصِدَيةً { قال تعاىل 
  ) .يق هو التصف: هو الصفري ، والتصدية : املكاء ( 

ما شاء اهللا أو : ( احذروا الصفري والتصفيق ، ففيه تشبه بالنساء والفساق واملشركني ، وإذا أعجبك أمر فقل 
  ) . سبحان اهللا 

  الغناء ينبت النفاق

الغناء ينبت النفاق يف القلب ، كما ينبت املاء البقل ، والذكر ينبت :  -رضي اهللا عنه  -قال ابن مسعود  - ١
  .القلب ، كما ينبت املاء الزرع اإلميان يف 

ما اعتاد أحد الغناء إال ونافق قلبه وهو ال يشعر ، ولو عرف حقيقة النفاق ألبصره يف قلبه ، : قال ابن القيم  - ٢
فإنه ما اجتمع يف قلب عبد قط حمبة الغناء ، وحمبة القرآن ، إال وطردت إحدامها األخرى ، وقد شاهدنا ثقل القرآن 

اء ومساعه ، وتربمهم به ، وعدم انتفاعهم مبا يقرأه القارئ ، فال تتحرك ، وال هتيج منهم القلوب ، فإذا على أهل الغن
جاء الغناء ختشع منهم األصوات ، ويقع الوجد ، وطيب السهر ، ولذا جتدهم يفضلون مساع األغاين واملوسيقى 

ملوسيقى إال وهو أكسل الناس عن الصالة وال وقل أن يوجد مفتون بسماع الغناء وا. . على مساع القرآن الكرمي 
  !!!سيما صالة اجلماعة يف املسجد 

فإنه حيرم االستماع إليها ) حيل زواجها ( إن كان املغين امرأة أجنبية : قال ابن عقيل من أكابر علماء احلنابلة  - ٣
  .، بال خالف بني احلنابلة 

  . ذ بسماع نغمة املرأة األجنبية بأنه حيرم على املسلم االلتذا: وصرح ابن حزم  - ٤

  عالج الغناء واملوسيقى



  .االبتعاد عن مساعها من الراديو والتلفزيون وغريمها ، وال سيما األغاين اخلليعة ، واملصحوبة باملوسيقى  - ١
عليه  وأعظم مضاد للغناء واملوسيقى ذكر اهللا وتالوة القرآن ، وال سيما قراءة سورة البقرة لقوله صلى اهللا - ٢

  " .رواه مسلم " » إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة « : وسلم 
سورة } َني َياأَيَُّها النَّاُس قَْد َجاَءْتكُْم َمْوِعظَةٌ ِمْن َربِّكُْم َوِشفَاٌء ِلَما ِفي الصُّدُورِ َوُهًدى َوَرْحَمةٌ ِللُْمْؤِمنِ{ : قال تعاىل 

  . ٥٧يونس ، آية 
  . راءة السرية النبوية والشمائل احملمدية ، وأخبار الصحابة ق - ٣

  املستثىن من الغناء

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عليها ، وعندها جاريتان « : الغناء يوم العيد ودليله حديث عائشة  - ١
دعهن فإن : "  عليه وسلم فانتهرمها أبو بكر ، فقال صلى اهللا" وعندي جاريتان تغنيان " تضربان بدفني ويف رواية 

  " .رواه البخاري " » لكل قوم عيدا ، وإن عيدنا هذا اليوم 
فصل ما بني احلالل « : الغناء مع الدف وقت النكاح إلعالنه وتشجيعه ، ودليله قوله صلى اهللا عليه وسلم  - ٢

  " .د صحيح رواه أمح) " وهذا للبنات فقط ( » واحلرام ، ضرب الدف ، والصوت يف النكاح 
الغناء اإلسالمي وقت العمل مما يساعد على النشاط ، وال سيما إذا كان فيه الدعاء ، فقد كان الرسول يتمثل  - ٣

  :بقول ابن رواحة ، ويشجع العاملني يف حفر اخلندق 
  

  فاغفر لألنصار واملهاجرة... اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة 
  

  :فيجيب األنصار واملهاجرون 
  

  على اجلهاد ما بقينا أبدا... ايعوا حممدا حنن الذين ب
  

  :وكان صلى اهللا عليه وسلم حيفر اخلندق مع صحابته يتمثل بقول ابن رواحة 
  

  وال تصدقنا وال صلينا... واهللا لوال اهللا ما اهتدينا 
  وثبت األقدام إن القينا... فأنزلَن سكينة علينا 

  بينا إذا أرادوا فتنة أ... واملشركون قد بغوا علينا 

  " .متفق عليه " أبينا . يرفع هبا صوته أبينا 
النشيد الذي فيه توحيد هللا ، أو حمبة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وذكر مشائله ، أو فيه حث على اجلهاد  - ٤

وغري  والثبات وتقوية األخالق ، أو الدعوة إىل احملبة والتعاون بني املسلمني ، أو فيه ذكر حماسن اإلسالم ومبادئه
  . .ذلك مما يفيد اجملتمع يف دينه وأخالقه 

يسمح من املعازف الدف فقط يف وقت العيد والنكاح للنساء ، وال جيوز استعماله يف الذكر أبدا ، ألن  - ٥



  . -رضي اهللا عنهم  -الرسول صلى اهللا عليه وسلم مل يستعمله ، وكذا صحابته من بعده 
: وا الدف يف الذكر سنة ، وهو بدعة ، والرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول وقد أباحه الصوفيون ألنفسهم ، وجعل

  " .رواه الترمذي وقال حسن صحيح " » إياكم وحمدثات األمور ، فإن كل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة « 

  أضرار الصور والتماثيل

هو الذي :  ذلك ، واملسلم احلقيقي مل حيرم اإلسالم شيئا إال لضرره يف الدين ، أو األخالق ، أو املال ، أو غري
  .يستسلم ألمر اهللا ورسوله ، ولو مل يعرف السبب والعلة 

  :وأضرار الصور والتماثيل كثرية أمهها 
لقد رأينا أن الصور والتماثيل أفسدت عقائد كثري من الناس ، فالنصارى عبدوا صورة : يف الدين والعقيدة  - ١

سيا عبدوا متاثيل زعمائهم ، وحنوا هلا الرءوس إجالال وتعظيما ، وحلق هبم عيسى ومرمي والصليب ، وأوربا ورو
بعض الدول اإلسالمية والعربية فنصبوا متاثيل زعمائهم ، مث قام بعض أهل الطرق من الصوفيني ، وجعلوا صور 

راقبة اهللا شيوخهم أمامهم يف الصالة يستمدون منهم اخلشوع ، ويتصورون شيوخهم وهم يذكرون اهللا بدال من م
  .ورؤيته هلم ، أو يعلقون صور شيوخهم تعظيما هلم ، وتربكا هبم 

وهناك صور املغنيني واملطربني حيبهم أتباعهم ويقتنون صورهم ويعلقوهنا تعظيما وحبا ، وهذا ما جعل أحد املذيعني 
فإن معكم املطرب فالن سريوا لألمام : أيها اجلنود : مع اليهود قائال  - ١٩٦٧العرب خياطب اجلنود يوم حرب 

  . سريوا فاهللا معكم بنصره وتأييده ومعونته : وفالنة ومساهم بأمسائهم ، وذلك بدال من قوله هلم 

وكانت النتيجة يف احلرب اهلزمية ، ألن اهللا ختلى عنهم ، ومل ينفعهم املطربون وال املطربات ، بل كانوا هم السبب 
  .هذه اهلزمية ، فريجعوا إىل اهللا لينصرهم للهزمية ، وليت العرب يأخذون دروسا من 

وأما ضرر الصور والتماثيل يف إفساد األخالق للشباب والشابات فحّدث عنها وال حرج ، فترى الشوارع  - ٢
والبيوت مليئة بصور املطربني واملطربات ، السافرات العاريات ، اليت جتعل الشباب يعشقوهنا ، فريتكبون الفواحش 

ا بطن ، فتنحل أخالقهم وتفسد طبائعهم ، فلم يعودوا يفكرون يف دين وال أرض حمتلة ، وال قدس ما ظهر منها وم
  !!وال شرف وال جهاد 

وقد انتشرت الصور انتشارا هائال ، وال سيما صور النساء الفاتنات ، حىت على علب األحذية ، ويف اجملالت 
نسية والبوليسية ، وهناك الصور الكاريكاتورية ، وفيها واجلرائد والكتب والتلفزيون ، وال سيما املسلسالت اجل

تشويه خللق اهللا ، فاهللا مل خيلق أنفا طويال ، وأذنا كبرية ، أو عيونا جاحظة كما يصوروهنا ، بل خلق اهللا اإلنسان يف 
  .أحسن تقومي 

يها اآلالف واملاليني يف سبيل فالتماثيل ينفق عل: وأما ضرر الصور والتماثيل املادي فظاهر ال حيتاج إىل دليل  - ٣
الشيطان ، وكثري من الناس يشترون متثال حصان أو مجل أو فيل ، أو إنسان ويضعونه يف بيوهتم ، أو يعلقون صورة 
األسرة ، أو األب املتوىف ، ويصرفون عليها املصاريف اليت لو أنفقت للفقراء صدقة على روح امليت الستفاد منها ، 

يتصور الرجل مع زوجته ليلة العرس فيعلقها يف بيته لرياها الناس ، وكأن زوجته ليست له واألبشع من ذلك أن 
  !!فقط ، بل لكل الناس 



  هل الصور كالتماثيل

!! يزعم البعض أن التحرمي منصب على التماثيل اليت كانت شائعة يف عصر اجلاهلية ، وال يشمل التحرمي للصور 
  :النصوص الصرحية اليت حترم الصور ، وإليك نصها  وهذا غريب جداً ، وكأهنم مل يقرأوا

عن عائشة أهنا اشترت منرقة فيها تصاوير ، فلما رآها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قام على الباب فلم «  - ١
يا رسول اهللا أتوب إىل اهللا ورسوله ، فما أذنبت ؟ فقال رسول اهللا : يدخل ، فعرفت يف وجهه الكراهية ، فقالت 

فقالت اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول اهللا صلى اهللا " ما بال هذه النمرقة ؟ : " اهللا عليه وسلم  صلى
إن البيت : أحيوا ما خلقتم ، مث قال : ويقال هلم : إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة : " عليه وسلم 

  ." متفق عليه . " » الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة 
الرسام واملصور ( » أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خبلق اهللا « : وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٢

  " .متفق عليه ) " يشاهبون خبلق اهللا 
  " .رواه البخاري » إن النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا رأى الصور يف البيت مل يدخل حىت حميت «  - ٣
  . » هللا عليه وسلم عن الصور يف البيت وهنى الرجل أن يصنع ذلك هنى الرسول صلى ا«  - ٤

  " .حسن صحيح : رواه الترمذي وقال " 

  الصور والتماثيل املسموح هبا

يسمح بصورة ومتثال الشجرة والنجوم والشمس والقمر ، واجلبال واحلجر ، والبحر والنهر ، واملناظر  - ١
واملدينة واملسجد األقصى ، وبقية املساجد إن خلت من صور إنسان أو  اجلميلة ، واألماكن املقدسة كصور الكعبة

  .حيوان 
رواه " " إن كنت ال بد فاعال فاصنع الشجر وما ال نفس له : "  -رضي اهللا عنهما  -ودليله قول ابن عباس 

  " .البخاري 
مور الضرورية فمسموح هبا الصور املوضوعة على اهلوية واجلواز للسفر ، ورخصة السيارة ، وغريها من األ - ٢

  .للضرورة 
تصوير اجملرمني من القتلة والسارقني وغريهم إللقاء القبض عليهم للقصاص منهم ، وكذا ما حتتاجه العلوم  - ٣

  .كالطب مثال 
يسمح للبنات باللعب املصنوعة يف البيت من اخلرق ، على شكل طفلة تلبسها الثياب ، وتنظفها وتنيمها ،  - ٤

  :لم تربية األوالد عندما تكون أماً ، والدليل قول عائشة وذلك لتتع
  " .رواه البخاري " » كنت ألعب بالبنات عند النيب صلى اهللا عليه وسلم « 

وال جيوز شراء اللعب األجنبية لألطفال ، وال سيما البنات السافرات املتكشفات ، فتتعلم منها وتقلدها وتفسد 
  . ف األموال للبالد األجنبية واليهودية اجملتمع بذلك ، باإلضافة إىل صر

يسمح بالصورة إذا قطع رأسها ، ألن الصورة هي الرأس ، فإذا قطع ال يبقى فيها روح ، وتصبح كاجلماد ،  - ٥
ُمْر برأس التمثال يقطع ، فيصري على هيئة الشجرة ، ومر بالستر « : وقد قال جربيل للرسول صلى اهللا عليه وسلم 



  " .صحيح رواه أبو داود وغريه " » ل منه وسادتني توطآن فليقطع ، فليجع
  ) .الستر حيث كان عليه تصاوير ( 

  هل الدخان حرام

مل يكن الدخان موجودا يف زمن الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ولقد جاء اإلسالم بأصول عامة حترم كل ضار 
  :على حكم الدخان باجلسم ، أو مؤذ للجار ، أو متلف للمال ، وإليك األدلة اآلتية 

  . ١٥٧آية " سورة األعراف " } وَُيِحلُّ لَُهُم الطَّيَِّباِت وَُيَحرُِّم َعلَْيهُِم الَْخبَاِئثَ { : قال تعاىل  - ١
  .والدخان من اخلبائث الضارة ، كريه الرائحة 

والدخان يوقع يف األمراض . (  ١٩٥آية " ة سورة البقر" } َولَا ُتلْقُوا بِأَْيدِيكُمْ إِلَى التَّْهلُكَِة { : وقال تعاىل  - ٢
  . . ) .املهلكة كالسرطان والسل و 

  ) .والدخان قتل بطيء للنفس . (  ٢٩آية " سورة النساء " } َولَا َتقُْتلُوا أَنْفَُسكُْم { : وقال تعاىل  - ٣
والدخان ضرره . (  ٢١٩آية " رة البقرة سو" } َوإِثُْمُهَما أَكَْبُر ِمْن َنفِْعهَِما { : وقال تعاىل عن ضرر اخلمر  - ٤

  ) .أكرب من نفعه ، بل كله ضرر 
.  ٢٧،  ٢٦آية " سورة اإلسراء " } إِنَّ الْمَُبذِّرِيَن كَانُوا إِخَْوانَ الشََّياِطنيِ }{ َوال تَُبذِّْر َتْبِذيًرا { : وقال تعاىل  - ٥
  ) .والدخان تبذير وإسراف من عمل الشيطان ( 
  " . صحيح رواه أمحد " » ال ضرر وال ضرار « : اهللا عليه وسلم  وقال صلى - ٦

  ) .والدخان يضر صاحبه ، ويؤذي جاره ، ويتلف ماله ( 
  " .متفق عليه " » لكم إضاعة املال ) اهللا ( وكره « وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٧
  ) .والدخان ضياع ملال شاربه يكرهه اهللا ( 
" » إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء ، كحامل املسك ونافخ الكري « :  وقال صلى اهللا عليه وسلم - ٨

  ) .واملدخن جليس سوء ينفخ النار . ( متفق عليه 
واملدخن جماهر باملعاصي ال يعاىف من . متفق عليه » كل أميت معاىف إال اجملاهرين « وقال صلى اهللا عليه وسلم  - ٩

  . -إال إذا تاب  -ذنبه 
متفق " » من أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا ، وليعتزل مسجدنا ، وليقعد يف بيته « : صلى اهللا عليه وسلم  قال - ١٠

  ) .والدخان أشد كرها من رائحة الثوم والبصل " ( عليه 
  .حرم الدخان كثري من الفقهاء ، والذين مل حيرموه مل يطلعوا على ضرره اجلديد وهو السرطان  - ١١
فكيف مبن يشتري مبئات الورقات دخانا ، ) جمنون حرام عليه : ( لو أحرق ورقة نقدية لقلنا إن اإلنسان  - ١٢

وهل من الدين والذوق أن تزعج الناس بدخانك ، وشيشتك ، وتلوث ! فيحرم ماله ويضر جسمه ، ويؤذي جاره ؟
  .واعلم أن تلويث اهلواء ، كتلويث املاء لضرره ! هواءهم الصايف ؟

  .إهنا توضع يف ميزان السيئات : ن هل توضع السجاير يف ميزان احلسنات أو السيئات ألجاب ولو سألنا املدخ
استعن باهللا على ترك الدخان ، فمن ترك شيئا هللا أعانه اهللا عليه ، واصرب فإن اهللا مع الصابرين ، وادع اهللا  - ١٣

  " .قنا اجتنابه وكرهنا فيه اللهم أرنا الدخان باطال ، وارز: " ليال وبعد األذان والصالة قائال 



  متسك اجملتهدين باحلديث

، وجزاهم اهللا عنا كل خري ، اجتهد كل واحد منهم حسب ما وصل إليه من  -رضي اهللا عنهم  -األئمة األربعة 
ألن األحاديث مل . األحاديث ، وقد اختلفوا يف كثري من األمور الطالع أحدهم على أحاديث مل يطلع عليها غريه 

ونة ، وكان حفاظ احلديث قد تفرقوا يف احلجاز والشام والعراق ومصر وغريها من البالد اإلسالمية ، يف تكن مد
ترك مذهبه القدمي يف  -رضي اهللا عنه  -عصر كانت املواصالت فيه صعبة وشاقة ، لذلك نرى اإلمام الشافعي 

  .العراق حينما ذهب إىل مصر ، واطلع على أحاديث جديدة 
لشافعي يرى نقض الوضوء بلمس املرأة ، فإن أبا حنيفة ال يرى نقضه ، عندئذ وجب الرجوع إىل وحينما نرى ا

فَإِنْ تََناَزعُْتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوهُ إِلَى اللَِّه وَالرَّسُولِ إِنْ كُنُْتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَّهِ { : الكتاب والسنة الصحيحة لقوله تعاىل 
  . ٥٩آية " سورة النساء . " } خَْيٌر َوأَْحَسُن َتأْوِيلًا  َوالَْيْومِ الْآِخرِ ذَِلَك

  . ألن احلق ال ميكن أن يتعدد ، فيكون اللمس ناقضا وغري ناقض 

وحنن مل نؤمر إال باتباع القرآن املنزل من عند اهللا ، وشرحه لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأحاديثه الصحيحة ، 
آية " سورة األعراف " } ا أُنْزِلَ إِلَْيكُْم ِمْن َربِّكُْم َولَا َتتَّبُِعوا ِمْن ُدونِِه أَْوِلَياَء قَِليلًا َما َتذَكَُّرونَ اتَّبُِعوا َم{ : لقوله تعاىل 

٣ .  
فال جيوز ملسلم مسع حديثا صحيحا أن يرده ، ألنه خمالف ملذهبه ، فقد أمجع األئمة على األخذ باحلديث الصحيح ، 

  . وترك كل قول خيالفه

  أقوال األئمة يف احلديث

  :ترفع املالم عنهم وتبني احلق ألتباعهم  -رمحهم اهللا  -هذه بعض أقوال األئمة 
  :، وكل الناس عيال على فقهه ، يقول  -رمحه اهللا  -اإلمام أبو حنيفة 

  .ال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا ما مل يعلم من أين أخذناه  - ١
  .ن يفيت بكالمي ، فإننا بشر نقول القول اليوم ، ونرجع عنه غدا حرام على من مل يعرف دليلي أ - ٢
  .إذا قلت قوال خيالف كتاب اهللا ، وخرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم فاتركوا قويل  - ٣
إذا صح احلديث ، وكان على خالف املذهب ، ُعمل باحلديث ، ويكون ذلك : يقول ابن عابدين يف كتابه  - ٤

إذا صح احلديث فهو : " لده عن كونه حنفيا بالعمل به ، فقد صح عن أيب حنيفة أنه قال مذهبه ، وال خيرج مق
  " .مذهيب 

  :إمام أهل املدينة املنورة يقول  -رمحه اهللا  -اإلمام مالك 
إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب ، فانظروا يف رأيي ، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه ، وكل ما مل يوافق  - ١

  .سنة فاتركوه الكتاب وال
  .ليس أحد بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم إال ويؤخذ من قوله ويترك إال النيب صلى اهللا عليه وسلم  - ٢

  : وهو من آل البيت يقول  -رمحه اهللا  -اإلمام الشافعي 



قول  ما من أحد إال وتذهب عليه سنة من سنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وتغيب عنه ، فمهما قلت من - ١
، أو أصلت من أصل فيه عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم خالف ما قلت ، فالقول ما قاله رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم وهو قويل 
أمجع املسلمون على أنه من استبان له سنة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، مل حيل ألحد أن يدعها لقول  - ٢

  .أحد 
  .خالف سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقولوا بقول رسول اهللا ، وهو قويل  إذا وجدمت يف كتايب - ٣
  .إذا صح احلديث فهو مذهيب  - ٤
أنتم أعلم باحلديث والرجال مين ، فإذا كان احلديث صحيحا فأعلموين به : قال خياطب اإلمام أمحد بن حنبل  - ٥

  .حىت أذهب إليه 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم عند أهل النقل خبالف ما قلت ، فأنا راجع عنه  كل مسألة صح فيها اخلرب عن رسول - ٦

  .يف حيايت وبعد مويت 
  :، وهو إمام أهل السنة يقول  -رمحه اهللا  -اإلمام أمحد بن حنبل 

  .ال تقلدين ، وال تقلد مالكا ، وال الشافعي ، وال األوزاعي ، وال الثوري ، وخذ من حيث أخذوا  - ١
  .ديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فهو على شفا هلكة من رد ح - ٢

  اعملوا بأحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  " .رواه مسلم " » ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود ، فيقتلهم املسلمون «  - ١
  . "رواه البخاري . " » من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا «  - ٢
  " .حسن رواه الترمذي ) " تركه : وكله . ( » من أرضى الناس بسخط اهللا وكله اهللا إىل الناس «  - ٣
  " .رواه البخاري ) " املثيل : الند . ( » من مات وهو يدعو من دون اهللا نداً دخل النار «  - ٤
  " .صحيح رواه أمحد . " " » من كتم علما أجلمه اهللا بلجام من نار «  - ٥
" رواه مسلم ) " لعبة الطاولة : النردشري . " ( » من لعب بالنردشري فكأمنا غمس يده يف حلم اخلنزير ودمه «  - ٦
.  
  " .رواه مسلم " » بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء «  - ٧

  " .رو الداين بسند صحيح رواه أبو عم" » الذين يصلحون إذا فسد الناس : فطوىب للغرباء « : ويف رواية 
صحيح رواه أمحد . " » أناس صاحلون ، يف أناس سوء كثري ، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم : طوىب للغرباء «  - ٨

. "  
  .» ال طاعة يف معصية اهللا ، إمنا الطاعة يف املعروف «  - ٩
  " . رواه البخاري " 

  وما آتاكم الرسول فخذوه

  " .متفق عليه ) " كنتف شعر احلواجب والوجه . ( » تنمصات املغريات خللق اهللا لعن اهللا النامصات وامل«  - ١
ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة ، وال جيدن رحيها «  - ٢



  " .رواه مسلم . . . " » 
  " .صحيح رواه احلاكم » اتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب «  - ٣
  ) .أي خذوا احلالل ، واتركوا احلرام ( 
رواه ) " اخفضوا أصواتكم يف الذكر والدعاء ( » أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا «  - ٤

  " .مسلم 
  .» أشد الناس بالء األنبياء مث الصاحلون «  - ٥
  " .صحيح رواه ابن ماجه " 
  " .صحيح رواه ابن النجار » ك ، وقل احلق ولو على نفسك صل من قطعك ، وأحسن إىل من أساء إلي«  - ٦
رواه ) " الثوب : القطيفة ( » تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي ، وإن مل يعط مل يرض «  - ٧

  " .البخاري 
  " .رواه مسلم » أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم ؟ أفشوا السالم بينكم «  - ٨
  " .رواه البخاري " » يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن «  - ٩
  " . رواه مسلم . " » ال يقيم الرجلُ الرجلَ من جملسه مث جيلس فيه ، ولكن تفسحوا وتوسعوا «  - ١٠

  كونوا عباد اهللا إخوانا

  :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
وال ) ٤(، وال تناجشوا ) ٣(وال جتسسوا ) ٢(فسوا وال تنا) ١(ال حتاسدوا ، وال تباغضوا ، وال حتسسوا « 

  .وال تدابروا ، وال يبع بعضكم على بيع بعض ) ٥(هتاجروا 
  .وال حيقره ) ٦(املسلم أخو املسلم ، ال يظلمه وال خيذله . وكونوا عباد اهللا إخوانا كما أمركم 

  .التقوى هاهنا ، التقوى هاهنا ، ويشري إىل صدره 
  .دمه وعرضه ، وماله : أن حيقر أخاه املسلم ، كل املسلم على املسلم حرام حبسب امرئ من الشر 

  .إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث 
رواه مسلم وروى البخاري أكثره . " » إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم 

. "  
_________  

  .ال تستمعوا لقوم يتكلمون سرا ) ١(
  .ال تنفردوا بشيء ترغبون به دون غريكم ) ٢(
  .ال تبحثوا عن عيوب الناس ) ٣(
  .ال تزيدوا يف مثن شراء سلعة ال تريدون شراءها ) ٤(
  .ال يهجر بعضكم بعضا ) ٥(
  . ال يترك نصرته ) ٦(

  أحاديث حول املسلم



  " .متفق عليه » املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده «  - ١
  " .رواه البخاري » ملسلم فسوق وقتاله كفر سباب ا«  - ٢
  .» غط فخذك ، فإن فخذ الرجل من عورته «  - ٣
  " .صحيح رواه أمحد " 
  " .رواه مسلم . " » ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء «  - ٤
  " .رواه مسلم » من محل علينا السالح فليس منا «  - ٥
  " .يح رواه الترمذي صح» ومن غش فليس منا « 
  " .رواه مسلم » من حيرم الرفق حيرم اخلري كله «  - ٦
من التمس رضا اهللا بسخط الناس كفاه اهللا مؤنة الناس ، ومن التمس رضا الناس بسخط اهللا ، وكله اهللا إىل «  - ٧

  .» الناس 
  " .صحيح رواه الترمذي " 
  " .حسن رواه الترمذي " » املرتشي لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الراشي و«  - ٨
  .» ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار «  - ٩
  " .رواه البخاري " 
  .» إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها «  - ١٠

  " .رواه البخاري " 
  " .ح رواه أمحد صحي» ال تقولوا للمنافق سيدنا ، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل «  - ١١
  " . صحيح رواه أبو داود » الغالم مرهتن بعقيقته ، تذبح عنه يوم السابع ويسمى ، وحيلق رأسه «  - ١٢

  تكرمي املرأة يف اإلسالم

لقد كرم اإلسالم املرأة بأن جعلها مربية لألجيال ، وربط صالح اجملتمع بصالحها ، وفرض عليها احلجاب ليحفظها 
اجملتمع من سفورها ، واحلجاب ُيبقي املودة والرمحة بني الزوجني ، فالرجل عندما يرى امرأة  من األشرار ، وحيفظ

. أمجل من زوجته تسوء العالقة بينهما ، ورمبا يؤدي ذلك إىل الفراق ، وقد ورد ذكر احلجاب يف القرآن الكرمي 
اِتَك وَنَِساِء الُْمْؤِمنَِني ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجلَابِيبِهِنَّ ذَِلكَ أَدَْنى أَنْ يُْعَرفَْن َياأَيَُّها النَّبِيُّ قُلْ لِأَْزوَاجَِك وََبَن{ : قال اهللا تعاىل 

  . ٥٩آية " سورة األحزاب " } فَلَا ُيْؤذَْيَن 
 كثًريا ما يرد على فكري أن املرأة يف اإلسالم أكثر حرية من غريه ،) : أين بيزانت ( تقول الزعيمة العاملية  - ١

فاإلسالم حيمي حقوق املرأة أكثر من األديان األخرى اليت حتظر تعدد الزوجات ، وتعاليم اإلسالم بالنسبة للمرأة 
أكثر عدالة ، وأضمن حلريتها ، فبينما مل تنل املرأة حق امللكية يف إنكلترا إال منذ عشرين سنة فقط ، فإننا جند أن 

إن اإلسالم يعترب النساء جمردات من : ألوىل ، وإن من االفتراء أن يقال اإلسالم قد أثبت هلا هذا احلق منذ اللحظة ا
  . الروح 

مىت وزنا األمور بقسطاس العدل املستقيم ظهر لنا أن تعدد الزوجات اإلسالمي الذي حيفظ : وتقول أيضا  - ٢
ة حملض إشباع شهواته وحيمي ويغذي ويكسو النساء أرجح وزنا من البغاء الغريب الذي يسمح بأن يتخذ الرجل امرأ



  .، مث يقذف هبا إىل الشارع مىت قضى منها أوطاره 
أيتها املرأة الشرقية إن الذين ينادون بامسك ، ويدعون إىل مساواتك ) فرانسواز ساجان ( وتقول املستشرقة  - ٣

  .بالرجل إهنم يضحكون عليك ، فقد ضحكوا علينا من قبلك 
جاب هو وسيلة االحتفاظ مبا جيب للمرأة من االحترام واملكانة الشيء الذي احل) فون هرمر ( ويقول األستاذ  - ٤

  .تغبط عليه 

  من أقوال املستشرقني يف اإلسالم

إين أُكن كل تقدير لدين حممد حليويته ، فهو الدين الوحيد الذي يبدو يل أن ) : برنادشو ( يقول الفيلسوف  - ١
ة ، وصاحلا لكل العصور ، لقد درست حياة هذا الرجل العجيب ، ويف رأي له طاقة هائلة ملالءمته أوجه احلياة املتغري

وإين ألعتقد أنه لو أتيح لرجل مثله أن . دون أن يكون يف ذلك عداء للمسيح " منقذ البشرية " أنه جيب أن يسمى 
عادة والسالم يتوىل حكم هذا العامل احلديث منفردا حلالفه التوفيق يف حل مجيع مشاكله بأسلوب يؤدي إىل الس

  .اللذين يفتقر العامل إليهما كثريا 
  . إين أتنبأ بأن الناس سيقبلون على دين حممد يف أوربا يف املستقبل ، وقد بدأ يلقى القبول يف أوربا اليوم 

  أمريكي يتحدث عن إسالمه

عن طريق اإلسالم ، أو هناك الكثري من الناس يف الواليات املتحدة األمريكية ، ممن يبحثون عن سبل جديدة ، إما 
عن طريق الديانة املسيحية ، أو عن طريق البوذية ، أو اهلندوسية ، ويدرك الكثري من األمريكيني أهنم حباجة إىل إله ، 

الطريق الذي اختاره . . . ولكن هناك القليل من املسلمني يف أمريكا ممن يصرحون بأن اإلسالم هو الطريق إىل اهللا 
  .اهللا لنا 

كان اهتمامي يف البداية مكرسا للديانة البوذية ، ولسنوات مضت أردت أن أصبح راهبا بوذيا ، ولكن  لقد - ١
بعد دراسيت لألديان املقارنة يف اجلامعة اجتهت حنو الدين اإلسالمي ، وبعد خترجي من اجلامعة سافرت إىل أوربا ، 

وكان اآلخر رجال كبريا يف السن ذو مكانة  ودرست يف هولندا بصحبة صديقني ، كان أحدمها طالب وهو أردين ،
مرموقة ، لقد كان يف ألبانيا وأمضى يف هولندا مدة ثالثني أو أربعني عاما مكرسا حياته هللا ، وبتأثري هذين الشخصني 
دخلت دين اإلسالم غري مهتم جبمال هذا الدين ، أو نقائه ، أو فاعليته ، بل مقتنعا بأن حممدا صلى اهللا عليه وسلم 

  . كان يف احلقيقة رسول اهللا ، وإذا أعرضت جانبا عن رسالة اهللا ورسوله فيعرض اهللا عين 

لقد أمضيت السنني اخلمسة األخرية قسما منها يف أمريكا ، وقسما آخر يف العامل العريب ، وتوصلت إىل نتيجة  - ٢
  .ة اإلنسان وجيعلها مقدسة ومباركة بأن أحب اإلسالم وأقدره ، وآخذ بعني االعتبار كيف أن هذا الدين يصور حيا

وإهنا ملأساة بأن أرى اجملتمعات اإلسالمية وقد فقدت ثقتها باإلسالم ، حيث إن شعوب تلك اجملتمعات وحكوماهتا 
حتاول أن تقلد أمريكا والعامل الغريب يف الوقت الذي يصبح فيه األمريكيون والعامل الغريب خائيب األمل بتقاليدهم 

  .ونظمهم  ومعتقداهتم ،
إن املاليني من البشر يف العامل العريب يتطلعون إىل أمريكا من أجل الرشاد واهلدى يف حني أن ماليني من الشعب 



األمريكي مقتنعون بأن دولتهم أمريكا تزداد سوءا يوما بعد يوم ، ويتوقع الكثريون منهم دمار هذه الدولة يف 
  .القريب العاجل 

منهم ، ولكننا حباجة ) املهتدون ( هم يؤمنون باإلسالم إميانا كبريا ، وخاصة املتحولون أما مسلمو أمريكا ، من - ٣
إىل املعرفة ، وجبهلنا للمعرفة غالبا ما نقوم بأعمال طائشة ، وخطرية أحيانا ، وذلك باسم اإلسالم ، وهناك القليل 

ملسلمني يف اجملتمعات اليت تطبق اإلسالم من الشعب األمريكي ممن يعرفون كيف يرشدون إخواهنم ، وفئة قليلة من ا
تذهب إىل أمريكا لتنشر الدين اإلسالمي ، وتقوم بتصحيح الدين وبنائه على أسس سليمة هناك ، فاجملتمع اإلسالمي 

  .يف العامل يف احلقيقة ال يعمل كما جيب ، وكثري من املرشدين املسلمني ال يذهبون إىل أمريكا لدعم شرع اهللا ودينه 
آمل وأتوقع يف السنني العشر القادمة ، أو حنوها أن يصبح الطالب األمريكيون على اطالع كبري : أخريا  - ٤

باملراكز التقليدية للثقافة اإلسالمية ، وآمل أن جيدوا هناك والء قويا ، وطاعة هللا ليعيشوا على هديهما ، واحلمد هللا 
  .رب العاملني 

  فتاة أمريكية تعتنق اإلسالم

  :هو السبيل الوحيد إلنقاذ وخالص البشرية اإلسالم 
فتاة أمريكية يف الثامنة والعشرين من عمرها ، طالبة يف قسم علم االجتماع يف " لياميال " االسم اجلديد " هاجر " 

بدأت قبل سنتني بدراسة اإلسالم دراسة جادة متعمقة حبثا عن احلقيقة اليت كانت  -كولومبيا  -جامعة ميزوري 
اغل واليت مل جتدها كما تقول يف الثقافة املادية األمريكية ، وبعد سنتني من الدراسة والبحث والتأمل شغلها الش

حمبب إىل نفسي لكونه مرتبطا " هاجر " إن اسم : حيث تقول " هاجر " اإلسالم وغريت امسها إىل " ياميال " أعلنت 
  . باإلسالم 

كانت تدور يف ذهين تساؤالت عن الكون ، والوجود واحلياة ، منذ مدة طويلة : تتحدث هاجر عن جتربتها قائلة 
وقد أضناين البحث ، والتفكري عن أجوبة هلذه التساؤالت الفلسفية ، ولكن عبثا مل أجد هلا تفسريا مقنعا من خالل 

فهو دين  دراسيت يف الثقافة األمريكية املادية ، وكنت أمسع باإلسالم ، ولكن صورته غامضة يف ذهين ، بل مشوهة ،
يفرق بني الرجل واملرأة ، وقائم على العنف والقسوة ، وبقيت جاهلة حبقيقة اإلسالم ، حىت بدأت أدرك نقاء 

اإلسالم وحتديه للقوى املادية ، فبدأت من حينها أدرس وأحبث عن اإلسالم ، وكان البحث يف البداية شاقا جدا ، 
زية ، ولكين منذ البداية شعرت حبب لإلسالم ، فهو دين عدل فليس هناك كتب أمينة عن اإلسالم باللغة اإلجنلي

وإنصاف ، يعطي الفرد حريته ، وحيمله مسئولية أعماله وأفعاله ، وهكذا مبرور الوقت ازددت وعيا وفهما باإلسالم 
  .، وكان أن هداين اهللا العتناق اإلسالم 

  هاجر تدعو لإلسالم

ونشاط لنشر اإلسالم ، فهي ترى أن رسالتها اآلن أن جتاهد يف سبيل ومنذ أن أعلنت هاجر إسالمها وهي تعمل جبد 
وذلك بفعل الصورة املشوهة اليت صور . اإلسالم وإبالغ دعوته إىل األمريكيني الذين جيهلون حقيقة اإلسالم 

  .اإلسالم هبا من خالل أعدائه احلاقدين عليه 
أصبحت اآلن  -ت تعيش كأية فتاة أمريكية حياة الهية فبعد أن كان: تغيريا شامالً " هاجر " لقد غري اإلسالم 



إن هديف األمسى أن أجاهد يف سبيل اإلسالم ، وأن أحارب الرأمسالية : ملتزمة بقواعد ومبادئ اإلسالم ، كما تقول 
، والطغيان ، والشر ، فبعد جتربيت وجدت أن اإلسالم هو الطريق الوحيد خلالص اإلنسانية من خطر احلروب 

  .عات والعناء واجملا
إن اإلسالم هو : وملاذا اإلسالم بالذات هو السبيل إىل خالص البشرية ؟ أجابت قائلة " هاجر " وعندما سئلت 

الدين الوحيد الذي يقدم حلوال لقضايانا االجتماعية ، والسياسية املعاصرة ، إنه نظام حياة شامل يوازن بني مطالب 
د وجدت فيه أجوبة شافية على تساؤالت فلسفية كانت تقلقين وتقض الروح وحاجات اجلسد دومنا إخالل ، لق

  .مضجعي 

عن اإلسالم تشعر بالصدق يف كالمها ، فهي تعي ما تقول ، وأحيانا تنطق بالعبارات " هاجر " وحني تتحدث 
  .دات فقط اإلسالمية باللغة العربية ، ولكنها يف كل احلاالت تفهم جيدا أن اإلسالم نظام شامل ، وليس دين عبا

  . . .اجلهاد يف نظرها أهم ما يف اإلسالم ، أو أهم ما حيتاج إليه املسلمون يف الوقت احلاضر 
ومنذ إسالمها غريت هاجر أسلوب حياهتا ، فارتدت اللباس الشرعي ، وبدأت تؤدي الصلوات اخلمس يف أوقاهتا ، 

، وطبيعي أن تواجه صعوبات كبرية من  وبذلت جهدا كبريا يف حفظ آيات القرآن ، لتستطيع تأدية الصلوات
أستطيب املصاعب يف سبيل عقيديت ، وهذا جدير بالنسبة : املسلمة كما تقول " هاجر " زميالهتا وعائلتها ، ولكن 

  .للمسلمني واملسلمات ، لقد سبق أن ُعذب الكثري منهم ولكنهم مل يتحولوا ، وأنا لن أبايل إال باإلسالم 
على اجلانب الديين فهي أيضا نشطة سياسيا ، ومؤمنة باحلقوق العادلة للشعب " ر هاج" وال يقتصر نشاط 

  .الفلسطيين املسلم ، لذلك فهي دائما حتاضر وتتحدث عن الظلم الذي وقع على الشعب الفلسطيين 

سالمي يف إهنا حقا ظاهرة فريدة ، فتاة أمريكية بيضاء تتحول إىل داعية إسالمية تذب وتدافع عن قضايا الشعب اإل
  .جمتمع ال يصغي ، ولكنها ال متل وال تتعب 

ورسالتها إىل الشعوب اإلسالمية عامة ، والعربية خاصة ، أنتم الذين أنرمت الدرب للبشرية ، فال تضعفوا أمام غزاة 
  .أرضكم املقدسة ، أمام إسرائيل وحلفائها 

  تصرحيات مطرب عاملي بعد إسالمه

) كات ستيفنز ( هـ تقريرا عن قضية إسالم املطرب العاملي  ١٤٠٠رمضان  ٥اريخ نشرت جريدة املدينة املنورة بت
، ويف هذا التقرير تصرحيات هامة ، وعرب نافعة نذكر منها أهم ما ) يوسف إسالم ( الذي مسى نفسه بعد إسالمه 

  :جاء فيها 
تغريت ؟ وصمتت وسائل ُصدم الغرب عندما توقفت عن الغناء منذ أن أسلمت ، وبدأوا يتساءلون كيف  - ١

اإلعالم كلها ، وجتاهلوين كليا ، ومل تعد تلهث خلفي كما كانت ، ألن أجهزة اإلعالم يف الغرب يهود ، وهم 
  .ميلكون مجيع املفاتيح 

سبب إسالمي زيارة أخي للمسجد األقصى ، وتقدمي هدية يل نسختني من القرآن عريب ، وإجنليزي ملعرفته  - ٢
يان السماوية ، فكنت أقرأ القرآن لوحدي ، حىت أمتمت دراسته دراسة كاملة ، مث درست حياة مدى اهتمامي باألد

الرسول صلى اهللا عليه وسلم وتأثرت بشخصيته تأثرا عظَيما ، وبعد عام ونصف من الدراسات العلمية اقتنعت 



أجتمع بأحد من املسلمني ،  بعظمة اإلسالم ، وأنه الدين الصحيح ومحدت اهللا على أنين اعتنقت اإلسالم قبل أن
  . وقبل أن أتعرف على خالفاهتم 

ذهبت إىل القدس ، وفرح يب املسلمون يف املسجد األقصى ، وبكيت وصليت هناك ، والقدس هي كبد العامل  - ٣
اإلسالمي ، فإذا كان هذا الكبد عليال ، فالعامل اإلسالمي كله مريض ، ويف شفائه شفاء للجسم كله ، وعلينا أن 

  .حنرر هذا الكبد باسم اإلسالم 
  .الشعب الفلسطيين جيب أن يتمسك بإسالمه ودينه ، وحيافظ على صالته ، وأنا واثق أن اهللا سينصره  - ٤
التدخني حرام فامتنعت عنه ، وتركت اخلمر ، ومعاشرة النساء ، وتوقفت عن الغناء : قالوا يل بعد إسالمي  - ٥

  .واملوسيقى 
  .مة حمجبة ، ألن اجلمال يف املرأة ليس أهم شيء ، إمنا اإلسالم هو اإلميان والفضيلة اخترت زوجة مسل - ٦
أقوم اآلن بتعلم اللغة العربية ، ألقرأ القرآن ، وأتذوق حالوته ومعانيه ، وسأضع كتبا عن عظمة اإلسالم  - ٧

  .مستغالً شهريت يف الدعوة لإلسالم 
واحملافظة عليها يف مواعيدها هو ) بعد الشهادتني ( من أركان اإلسالم ، أعتقد أن الصالة يف أوقاهتا أهم ركن  - ٨

  .أكرب حصن لإلنسان وإسالمه ، وأشعر براحة وطمأنينة غري عادية بعد كل صالة 

يلتف حوله . يقيم يف إنكلترا ، ويقوم بالدعوة لإلسالم ، وله مسجد خاص ) يوسف إسالم ( مسعت أن  - ٩
  .د سبق املسلمني يف متسكه بإسالمه وحبه له ، أسأل اهللا له التوفيق والثبات املسلمون ويؤيدونه ، فق

  .بارك اهللا فيه ويف أمثاله من املسلمني العاملني 

  دعاء االستخارة

  :قال  -رضي اهللا عنه  -عن جابر 
: القرآن ، يقول  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعلمنا االستخارة يف األمور كلها ، كما يعلمنا السورة من« 
  :إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة ، مث ليقل " 
اللهم إين أستخريك بعلمك ، وأستقدرك بقدرتك ، وأسالك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر وال أقدر ، وتعلم " 

  .وال أعلم ، وأنت عالم الغيوب 
) أو قال يف عاجل أمري وآجله ( ومعاشي وعاقبة أمري ،  خري يل يف ديين) ١(اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر 

شر يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري ، ) ٢(فأقدره يل ، ويسره يل ، مث بارك يل فيه ، وإن كنت تعلم أن هذا األمر 
) . ٣" (فاصرفه عين واصرفين عنه ، وأقدر يل اخلري حيث كان ، مث رضين به ) أو قال يف عاجل أمري وآجله ( 

  .» قال وُيسمي حاجته 
  " .رواه البخاري " 

وهذه الصالة والدعاء يفعلهما اإلنسان لنفسه كما يشرب الدواء بنفسه موقنا أن ربه الذي استخاره سيوجهه 
للخري ، وعالمة اخلري تيسر أسبابه ، واحذر االستخارة املبتدعة اليت تعتمد على املنامات وحساب اسم الزوجني 

  .ل له يف الدين وغريمها مما ال أص
_________  



  .أي الزواج أو الشركة أو التجارة أو السفر أو غريها ) ١(
  .أي الزواج أو الشركة أو التجارة أو السفر أو غريها ) ٢(
  . يقرأ دعاء االستخارة بعد الصالة ) ٣(

  دعاء الشفاء

  :ضع يدك على الذي يأمل من جسدك وقل «  - ١
  " .رواه مسلم " » أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر : " بسم اهللا ثالثاً وقل سبع مرات 

  .» ارفع يدك مث أعد ذلك وتراً « : ويف رواية 
  " .رواه الترمذي وحسنه وهو كما قال " 
  .» اللهم رب الناس أذهب الباس ، اشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاًء ال يغادر سقما «  - ٢
  " .رواه البخاري . " » لتامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة أعوذ بكلمات اهللا ا«  - ٣
أسأل اهللا العظيم ، رب العرش العظيم أن يشفيك ، : " من عاد مريضا مل حيضر أجله فقال عنده سبع مرات «  - ٤

  " .صححه احلاكم ووافقه الذهيب " » إال عافاه اهللا 
فاين مما ابتالك به وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال ، مل يصبه احلمد هللا الذي عا: من رأى مبتلى فقال «  - ٥

  " .حسن رواه الترمذي . " » ذلك البالء 
يا حممد أشتكيت ؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : إن جربيل أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فقال «  - ٦

  :نعم ، فقال جربيل 
رواه مسلم " » ومن شر كل نفس وعني ، باسم اهللا أرقيك ، واهللا يشفيك باسم اهللا أرقيك من كل داء يؤذيك ، " 

 . "  

اقرأ الفاحتة واملعوذتني واطلب الشفاء من اهللا وحده ، وامجع بني الدعاء والدواء ، وتصدق للفقراء لتشفى  - ٧
  .بإذن اهللا 

  دعاء السفر

» أستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه : " لف من أراد أن يسافر فليقل ملن خي« : قال صلى اهللا عليه وسلم  - ١
  " .حسن رواه أمحد " 
رواه الترمذي وحسنه " » زّودك اهللا التقوى ، وغفر ذنبك ، ويسر لك اخلري حيثما كنت « : ويقال للمسافر  - ٢

  " .وهو كما قال 
  :إذا ركبت سيارة أو طائرة أو غريها فقل  - ٣
  بسم اهللا واحلمد هللا« 

احلمد هللا ، احلمد هللا ، احلمد هللا ، ) . ٢(، وإنا إىل ربنا ملنقلبون ) ١(سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني سبحان الذي 
  .» سبحانك إين ظلمت نفسي فاغفر يل ، فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت . اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، اهللا أكرب 

  " .حسن صحيح : رواه الترمذي وقال " 



ك يف سفرنا هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا اللهم إنا نسأل«  - ٤
السفر ، وكآبة املنظر ) ٣(اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل ، اللهم إين أعوذ بك من وعثاء . بعده 

  " .رواه مسلم . " » يف املال واألهل ) ٤(وسوء املنقلب 
  " .رواه مسلم " » آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون « : افر قاهلن وزاد عليهن وإذا رجع املس - ٥

_________  
  .مطيقني ) ١(
  .لراجعون ) ٢(
  .شدته ) ٣(
  . الرجوع ) ٤(

  الدعاء املستجاب

  :مسع الرسول صلى اهللا عليه وسلم رجالً يقول « : إذا أردت النجاح يف اختبار أو أي عمل فاقرأ الدعاء اآليت 
اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد  -

والذي نفسي بيده لقد سأل اهللا بامسه األعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به : ، فقال صلى اهللا عليه وسلم 
  .» أعطى 

  " .ا صحيح رواه أمحد ، وأبو داود وغريمه" 
  :دعوة ذي النون إذ دعا هبا وهو يف بطن احلوت  - ٢
  .} لَا إِلََه إِلَّا أَْنَت سُْبحَاَنَك إِنِّي كُْنُت ِمَن الظَّاِلِمنيَ { 
  .» مل يدع هبا رجل مسلم يف شيء قط إال استجاب اهللا له « 
  " .صحيح رواه أمحد " 
  . جيب أن تأخذ بأسباب النجاح وهو العمل واالجتهاد  - ٣

  دعاء الضائع

  :عن الضالة فقال  -رضي اهللا عنهما  -ُسئل ابن عمر 
اللهم راد الضالة ، هادي الضاللة ، هتدي من الضالل ، رد علّي : " يتوضأ ويصلي ركعتني ، مث يتشهد ، مث يقول 

  " .ضاليت بقدرتك وسلطانك ، فإهنا من فضلك وعطائك 
  " . هذا موقوف ، وهو حسن : قال البيهقي " 

  دعاء من القرآن الكرمي

  . ١٠آية " سورة الكهف " } رَبََّنا آِتَنا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً َوهَيِّئْ لََنا ِمْن أَمْرَِنا َرَشًدا { 
  . ٢٠١آية " سورة البقرة " } رَبََّنا آِتَنا ِفي الدُّْنَيا َحَسَنةً َوِفي الْآخَِرِة َحَسَنةً َوِقَنا َعذَابَ النَّارِ { 
  . ٨آية " سورة آل عمران " } َنا لَا ُتزِغْ قُلُوبََنا َبْعَد إِذْ َهدَْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمْن لَدُْنَك َرْحَمةً إِنََّك أَْنَت الْوَهَّاُب رَبَّ{ 



" } لَِّذيَن آَمُنوا َربََّنا إِنَّكَ َرُءوٌف َرِحيٌم رَبََّنا اغِْفْر لََنا َولِإِْخوَانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِالْإَِمياِن َولَا َتجَْعلْ ِفي قُلُوبَِنا ِغلًّا ِل{ 
  . ١٠آية " سورة احلشر 

  .  ٤آية " سورة املمتحنة " } رَبََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا وَإِلَْيَك أََنْبَنا وَإِلَْيكَ الَْمِصُري { 

َتْحِملْ َعلَْيَنا إِصًْرا كََما َحَملَْتُه َعلَى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلَنا َربََّنا َولَا ُتَحمِّلَْنا َما رَبََّنا لَا تَُؤاِخذَْنا إِنْ َنِسيَنا أَوْ أَْخطَأَْنا َربََّنا وَلَا { 
  . ٢٨٦ آية" سورة البقرة " } َن لَا طَاقَةَ لََنا بِِه َواْعُف َعنَّا َواغِْفْر لََنا وَاْرَحْمَنا أَْنَت َمْولَاَنا فَاْنُصْرَنا َعلَى الْقَْومِ الْكَافِرِي

  . ٨٩آية " سورة األعراف } رَبََّنا افَْتْح َبيَْنَنا َوَبْيَن قَْوِمَنا بِالَْحقِّ َوأَْنتَ َخْيُر الْفَاِتِحنيَ { 
سورة يونس " } ْومِ الْكَاِفرِيَن وََنجَِّنا بَِرْحَمِتَك ِمَن الْقَ}{ فَقَالُوا َعلَى اللَِّه َتَوكَّلَْنا َربََّنا لَا َتْجَعلَْنا ِفْتَنةً ِللْقَْومِ الظَّاِلِمنيَ { 
  . ٨٦،  ٨٥آية " 
  . ١٢آية " سورة الدخان " } رَبََّنا اكِْشْف َعنَّا الَْعذَاَب إِنَّا ُمْؤِمُنونَ { 
  . ١٢٦آية " سورة األعراف " } رَبََّنا أَفْرِغْ َعلَْيَنا صَْبًرا َوَتَوفََّنا ُمْسِلِمَني { 

  إهلي أنت املغيث وحدك

  أنت املعد لكل ما يتوقع... ما يف الضمري ويسمع يا من يرى 
  يا من إليه املشتكى واملفزع... يا من يرّجى للشدائد كلها 

  أُمنن فإن اخلري عندك أمجع... يا من خزائن رزقه يف قول كن 
  فباالفتقار إليك فقري ادفع... ما يل سوى فقري إليك وسيلة 
  أي باب أقرعفلئن رددت ف... ما يل سوى قرعي لبابك حيلة 
  إن كان فضلك عن فقريك مينع... ومن الذي أدعو وأهتف بامسه 
  الفضل أجزل واملواهب أوسع... حاشا جلودك أن ُتقَّنطُ عاصيا 

  )من جاء بالقرآن نوراً يسطع ... ( مث الصالة على النيب وآله 
  

  صلى اهللا عليه وسلم 
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