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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
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
  . إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسولهوأشهد أن ال إله 

فقد طبع هذا الكتاب عدة مرات بأعداد كبرية يف مكة وجدة، كما أنه طبع : أما بعد
يف اجلزائر والكويت واألردن، وسيطبع يف مصر ولبنان إن شاء اهللا، وقد لقي قبوالً من 

اب، مع السلسلة، وذلك ألن مواضيعه القراء، حيث كانوا يرسلون يل الرسائل لطلب الكت
هامة، ومتنوعة، وخمتصرة، م كل مسلم ومسلمة، كما أن 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
  املؤلف
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  اخلصائص الرئيسية يف اإلسالم
 اإلسالم دين التوحيد، فاإلميان بوجود خالق واحد للعامل حقيقة تقتنع ا كل - 1

كالذبح والنذر، وال سيما : العقول املفكرة، وهذا اخلالق هو اإلله املستحق للعبادة وحده

  . )1(  }الدعاء هو العبادة{  rالدعاء لقوله 

  ". ترمذي حسن صحيح رواه ال" 
  . فال جيوز صرف شيء منها لغري اهللا

فهو يؤمن جبميع الرسل، الذين أرسلهم اهللا هلداية :  اإلسالم جيمع وال يفرق- 2
 خامتهم، وشريعته نسخت ما قبلها بأمر من اهللا rالبشر، وتنظيم حيام، والرسول حممد 

ان احملرفة إىل عدل اإلسالم تعاىل، أرسله اهللا إىل الناس مجيعاً لينقذهم من جور األدي
  . احملفوظ
 إن تعاليم اإلسالم سهلة واضحة مفهومة، فهو ال يقر اخلرافات وال املعتقدات - 3

  . الفاسدة، والفلسفات املعقدة، وهو صاحل للتطبيق يف كل زمان ومكان
  إن اإلسالم ال يفصل بني املادة والروح فصال كامال، بل ينظر إىل احلياة على أا- 4

  . وحدة تشملهما معاً، فال يأخذ إحدامها ويهمل األخرى
 أكد اإلسالم روح التساوي واألخوة بني املسلمني، فهو ينكر الفوارق اإلقليمية - 5

b¨ { : والعصبية، ففي كتابه الكرمي Î) ö/ ä3tBtç ò2 r& yâYÏã «! $# öNä39 s)ø? r& 4{  )2( ،سورة احلجرات 

  . 13آية 
 ليس يف اإلسالم سلطة كهنوتية حتتكر الدين، وال أفكار جمردة يصعب تصديقها، - 6

 حسب فهم السلف rويستطيع كل إنسان أن يقرأ كتاب اهللا تعاىل وحديث رسول اهللا 
  . الصاحل مث يصوغ حياته طبقاً هلما

                                                
  ). 3828(، ابن ماجه الدعاء ) 2969(الترمذي تفسري القرآن ) 1(
  . 13: سورة احلجرات آية ) 2(
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  نظام كامل للحياة اإلسالم 
 إن اإلسالم ينظم احلياة البشرية يف خمتلف ميادينها االقتصادية والسياسية والثقافية - 1

  . واالجتماعية، كما يرسم هلا الطريق الصحيح حلل مشاكلها
 اإلسالم يسعى إىل تنظيم احلياة لإلنسان، والعنصر الرئيسي هو تنظيم الوقت، - 2

  . نجاح املسلم يف الدنيا واآلخرةواإلسالم وحده أقوى عامل ل
 ركز جهده يف مكة على r إن اإلسالم عقيدة قبل أن يكون شريعة، فالرسول - 3

  . التوحيد، مث بعد ذلك طبق الشريعة عندما انتقل إىل املدينة إلقامة الدولة اإلسالمية فيها
ن املسلمون  اإلسالم يدعو إىل العلم، ويشجع على التطور العلمي النافع، فلقد كا- 4

  . وغريهم) البريوين(و ) ابن اهليثم(يف القرون الوسطى جهابذة يف العلوم العصرية، مثل 
 اإلسالم يبيح املال املكتسب من احلالل الذي ال استغالل فيه وال غش، ويرغب - 5

يف املال احلالل للرجل الصاحل الذي يدفع منه للفقراء واجلهاد، وذا تتحقق العدالة 
نعم املال { ية يف األمة املسلمة اليت تأخذ تشريعها من خالقها، ويف احلديث االجتماع

  . )1(  }الصاحل للمرء الصاحل

  ". 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 : ة اإلسالم دين اجلهاد واحليا- 6
سبيل نصرة اإلسالم، وهو دين احلياة يريد من املسلم أن يعيش حياة هنيئة يف ظل اإلسالم، 

  . وأن يؤثر أخراه على دنياه
 إحياء الفكر اإلسالمي احلر يف حدود القواعد اإلسالمية، وإزالة اجلمود - 7

 شوهت مجال اإلسالم الصايف، وحالت دون تقدم الفكري، واألفكار الدخيلة اليت
  .. املسلمني كالبدع واخلرافات واألحاديث املوضوعة وغري ذلك

                                                
  ). 4/197(أمحد ) 1(
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  أركان اإلسالم 
  : )1(  }بين اإلسالم على مخس{  rقال رسول اهللا 

  .  شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا- 1
  ).  معبود حبق إال اهللا، وحممد مبلغ عن اهللاال(
  ). أداؤها بأركاا وشروطها واخلشوع فيها: ( وإقام الصالة- 2
 غراماً ذهباً أو ما يعادهلا من النقود يدفع 85إذا ملك املسلم : ( وإيتاء الزكاة- 3
  ). يف املئة بعد سنة، وغري النقود هلا مقدار معني 2.5 منها

  ).  استطاع إليه سبيال باملال والصحة واألمنمن( وحج البيت - 4
االمتناع عن الطعام والشراب، وشهوة الفرج ومجيع املفطرات، : ( وصوم رمضان- 5

  ". متفق عليه ) " من الفجر حىت الغروب مع النية
  أركان اإلميان 

  ). بوحدانيته يف العبادة والصفات والتشريع: ( أن تؤمن باهللا- 1
  ). وقات من النور لتنفيذ أوامر اهللاخمل: ( ومالئكته- 2
  ). التوراة واإلجنيل والزبور والقرآن وهو أفضلها: ( وكتبه- 3
  ). rأوهلم نوح وآخرهم حممد : ( ورسله- 4
  ). يوم القيامة حملاسبة الناس على أعماهلم: ( واليوم اآلخر- 5
ريه وشره، الرضا بالقدر خ): (مع األخذ باألسباب( وتؤمن بالقدر خريه وشره - 6

  ". رواه مسلم ) " ألنه بتقدير اهللا وحكمته

                                                
  ). 2/93(، أمحد ) 5001(، النسائي اإلميان وشرائعه ) 2609(، الترمذي اإلميان ) 16(، مسلم اإلميان ) 8(ري اإلميان البخا) 1(
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  )1(الدعاء هو العبادة 
. هذا احلديث الصحيح الذي رواه الترمذي، يدل على أن الدعاء من أهم أنواع العبادة

فكما أن الصالة ال جتوز أن تكون لرسول أو ويل، فكذلك ال يدعى الرسول أو الويل من 
  . دون اهللا
يا رسول اهللا أو يا رجال الغيب غوثاً ومدداً، هو دعاء : ذي يقول إن املسلم ال- 1

:  وقالUوعبادة لغري اهللا، ولو كانت نيته أن اهللا هو املغيث، ومثله مثل رجل أشرك باهللا 
أنا يف نييت أن اإلله واحد فال يقبل منه هذا؛ ألن كالمه دل على خالف نيته، فال بد من 

  . وإال كان شركاً أو كفراً ال يغفره اهللا إال بتوبةمطابقة القول للنية واملعتقد، 
أنا يف نييت أن أختذمها واسطة إىل اهللا، كاألمري الذي ال :  فإن قال هذا املسلم- 2

أستطيع أن أدخل عليه إال بواسطة، فهذا تشبيه اخلالق باملخلوق الظامل الذي ال يدخل عليه 
  . أحد إال بواسطة، وهذا التشبيه من الكفر

  :  اهللا تعاىل مرتهاً ذاته وصفاته وأفعالهقال

 } }§øäs9 ¾ÏmÎ=÷W ÏJ x. ÖäïÜ x« ( uqèd ur ßìäÏJ ¡¡9 $# çéçÅÁt7 ø9 $# ÇÊÊÈ{  )2( 11 سورة الشورى، آية .  

تعاىل اهللا عما ! كيف إذا شبهته بإنسان ظامل؟ فتشبيه اهللا مبخلوق عادل كفر وشرك، ف
  . يقول الظاملون علوا كبريا

 يعتقدون أن اهللا هو اخلالق والرازق، r لقد كان املشركون يف زمن الرسول - 3
ولكنهم يدعون األولياء املمثلني يف األصنام واسطة تقرم إىل اهللا، فلم يرض منهم هذه 

  : الواسطة، بل كفرهم وقال هلم

                                                
  ). 3828(، ابن ماجه الدعاء ) 2969(الترمذي تفسري القرآن ) 1(
  . 11: سورة الشورى آية ) 2(
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}  öúïÏ%©!$#ur (#räãsÉªB$# ÆÏB ÿ¾ÏmÏRrßä uä!$ uäÏ9 ÷rr& $tB öNèd ßâç6÷è tR ûwÎ) !$tRqç/Ìhç s)ãã Ï9 í n< Î) «!$# #í s" ø9 ãó ¨b Î) ©! $# ãNä3øtsÜ 

óOßgoY÷èt/ íÎû $ tB öNèd Ïmã Ïù öcqàÿÎ=tG øÉsÜ 3 ¨b Î) ©! $# üw ìÏâôgtÉ ô t̀B uqèd Ò>Éã» x. Öë$¤ÿü2 ÇÌÈ{  )1( سورة 

  . 3الزمر، آية 
  : واهللا تعاىل قريب مسيع ال حيتاج إىل واسطة، قال تعاىل

 } #så Î)ur y7s9 r'yô ìÏä$t6Ïã ÓÍh_ tã í ÎoTÎ* sù ë=ÉÌç s% ({  )2(   

  . 186آية " سورة البقرة " 
:  إن هؤالء املشركني كانوا يدعون اهللا وحده عند الشدائد قال تعاىل- 4

} ãNèd uä!% ỳ ur ßlöqyJ ø9 $# Ï̀B Èe@ ä. 5b% s3tB (#þqëZsß ur öNåk̈Xr& xÝã Ïm é& óOÎgÎ/   (#âqtã yä ©! $# tûüÅÁÎ=øÉèC ã&s! tûïÏe$!$# ÷ûÈõs9 $ uZoKøã pgUr& 

ô Ï̀B ¾ÍnÉã» yd ûúsðqä3uZs9 z̀ ÏB tûïÌç Å3» ¤±9 $# ÇËËÈ{  )3( 22 سورة يونس، آية .  

  . وكانوا يدعون أولياءهم املمثلة يف األصنام وقت الرخاء، فكفرهم القرآن
فما بال بعض املسلمني يدعون غري اهللا من الرسل والصاحلني، ويستغيثون م، 

  !! د واحملن ووقت الرخاء؟ويطلبون املعونة منهم وقت الشدائ

`ô { : أمل يقرءوا قوله تعاىل tB ur ë@ |Ê r& ` £J ÏB (#q ãã ôâ tÉ ` ÏB Èbr ßä «! $# ` tB ûw Ü=ã Éf tG ó¡ oÑ ÿ¼ ã& s! 

4í n< Î) ÏQ öq tÉ Ïp yJ» uä É) ø9 $# öN èd ur ` tã óO Îg Í¬ !% tæ ßä tbq è= Ïÿ» xî ÇÎÈ  # så Î) ur ué Å³ ãm â¨$ ¨Z9 $# (#q çR% x. öN çl m; [ä !# yâ ôã r& (#q çR% x. ur 

öN Ík ÌE yä$ t7 Ïè Î/ tûï Ìç Ïÿ» x. ÇÏÈ{  )4( ،م أي بدعائهم6، 5آية " سورة األحقاف "  بعباد .  

 الناس أن املشركني الذين ورد ذكرهم يف القرآن كانوا يدعون  يظن الكثري من- 5
أصناماً من احلجارة، وهذا خطأ، ألن األصنام الذين ورد ذكرهم يف القرآن كانوا رجاال 

:  يف قوله تعاىل يف سورة نوح- رضي اهللا عنهما -ذكر البخاري، عن ابن عباس : صاحلني
                                                

  . 3: سورة الزمر آية ) 1(
  . 186: سورة البقرة آية ) 2(
  . 22:  يونس آية سورة) 3(
  . 6، 5: سورة األحقاف آية ) 4(
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} (#qä9$s%ur üw ¨bâëxãs? ö/ä3tGygÏ9#uä üwur ¨bâëxãs? #täur üwur %Yæ#uqßô üwur öWqäótÉ s-qãètÉur #Zéô£nSur ÇËÌÈ{  )1( سورة نوح 

  . 23آية 
هذه أمساء رجال صاحلني من قوم نوح، فلما هلك أولئك أوحى الشيطان إىل : قال
أن انصبوا إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون فيها أنصاباً، ومسوها بأمسائهم، ففعلوا : قومهم
  ). أي األصنام" (عبد، حىت إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت ومل ت

  :  قال تعاىل منكراً على الذين يدعون األنبياء واألولياء- 6
 } È@ è% (#qãã ÷ä $# tûïÏ%©!$# OçF ôJ tã yó Ï̀iB ¾ÏmÏRrßä üxsù öcqä3Î=ôJ tÉ y#ô±x. ÎhéëØ9 $# öNä3Ytã üwur ¸xÉÈqøtrB ÇÎÏÈ    

y7Í´ ¯» s9 'ré& tûïÏ%©!$# öcqãã ôâtÉ öcqäó tG ö6tÉ 4í n< Î) ÞOÎgÎn/uë s's#ã Åôuqø9 $# öNåköâr& Ü>tç ø%r& tbqã_ öçtÉur ¼ çmtG yJ ôm uë öcqèù$ sÉsÜur 

ÿ¼ çmt/#xãtã 4 ¨b Î) z>#xãtã y7În/uë tb% x. #YëräãøtxC ÇÎÐÈ{  )2( "  57، 56آية " سورة اإلسراء .  

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

  .  مجاعة من اإلنس كانوا يدعون املسيح واملالئكةنزلت يف: وقيل. فأسلم اجلن
  . فهذه اآلية تنكر على من يدعو غري اهللا ولو كان نبيا أو وليا

املغيث على احلقيقة هو اهللا، :  يزعم البعض أن االستغاثة بغري اهللا جائزة ويقولون- 7
لطبيب، وهذا مردود شفاين الدواء وا: واالستغاثة بالرسول واألولياء تكون جمازاً كما تقول

_ìÏ%©!$# ÓÍ { : عليهم يف قول إبراهيم عليه السالم s)n=yz uqßgsù ÈûïÏâökuâ ÇÐÑÈ  ìÏ%©!$#ur uqèd ÓÍ_ ßJ Ïè ôÜãÉ 

ÈûüÉ)ó¡oÑ ur ÇÐÒÈ  #så Î) ur àMôÊ Ìç tB uqßgsù ÉúüÏÿô±oÑ ÇÑÉÈ{  )3( "  80، 78آية " سورة الشعراء .  

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

                                                
  . 23: سورة نوح آية ) 1(
  . 57، 56: سورة اإلسراء آية ) 2(
  . 80 -78: سورة الشعراء آية ) 3(
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 tBur$ { :  واهللا تعاىل يقِول الكثري من الناس ال يفِرق بني االستغاثة حبي أو مبيت- 8

ìÈqtGó¡oÑ âä!$uãômF{$# üwur ÝVºuqøBF{$# 4 ¨bÎ) ©!$# ßìÏJó¡çÑ t̀B âä!$t±oÑ ( !$tBur |MRr& 8ìÏJó¡ßJÎ/ `̈B íÎû Íëqç7à)ø9$# ÇËËÈ{  )1( 

  . 22 آية سورة فاطر،
«çmsW { : وقوله تعاىل tó tG óô $$ sù ìÏ%©!$# Ï̀B ¾ÏmÏG yèãÏ© í n? tã ìÏ%©!$# ô Ï̀B ¾ÍnÍirßâtã{  )2( سورة 

  . 15القصص، آية 
¼ {  فعل ذلك وهي حكاية عن رجِل استغاث مبوسى ليحميه من عدوه، وقد çntì x.uqsù 

4ÓyõqãB 4Ó|Ó s)sù Ïmøã n=tã ({  )3( 15 سورة القصص، آية .  

أما امليت فال جتوز االستغاثة به، ألنه ال يسمع الدعاء، ولو مسع ال يستطيع اإلجابة 
bÎ) óOèdqãã { : ال تعاىللعدم قدرته، ق ôâs? üw (#qãè yJ ó¡oÑ ö/ ä.uä!$ tã ßä öqs9 ur (#qãè Ïÿ xú $tB (#qç/$ yf tG óô $# ö/ ä3s9 ( tP öqtÉur 

ÏpyJ» uäÉ)ø9 $# tbrãçàÿõ3tÉ öNä3Å2 ÷éÅ³Î0 4{  )4( ،14آية  سورة فاطر .  

 öúïÏ%©!$#ur { : وقال تعاىل) وهذا نص صريٍح يف أن دعاء األموات والغائبني شرك(

tbqãã ôâtÉ Ï̀B Èbrßä «! $# üw tbqà)è=øÉsÜ $ \«øãx© öNèd ur öcqà)n=øÉäÜ ÇËÉÈ  ìNºuqøBr& çéöçxî &ä!$ uäôm r& ( $ tBur öcrãç ãè ô±oÑ tb$ Ér& 

öcqèW yè ö7 ãÉ ÇËÊÈ{  )5( 21، 20 سورة النحل، آية .  

 ثبت يف األحاديث الصحيحة أن الناس يوم القيامة يأتون األنبياء فيستشفعون - 9
أنا هلا، مث يسجد حتت العرش : هم، فيقولم، حىت يأتوا حممدا فيستشفعوا به أن يفرج عن

 وهو حي rويطلب من اهللا الفرج، وتعجيل احلساب، وهذه الشفاعة طلب من الرسول 

                                                
  . 22: سورة فاطر آية ) 1(
  . 15: سورة القصص آية ) 2(
  . 15: سورة القصص آية ) 3(
  . 14: سورة فاطر آية ) 4(
  . 21، 20: سورة النحل آية ) 5(
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 rيكلمه الناس ويكلمونه، أن يشفع هلم عند اهللا ويدعو هلم بالفرج، وهذا ما سيفعله 
  . بأيب هو وأمي

 ما فعله عمر بن  وأكرب دليل على الفرق بني الطلب من احلي وامليت هو- 10
 أن يدعو هلم، ومل r حينما نزل م القحط، فطلب من العباس عم الرسول tاخلطاب 

  .  بعد انتقاله للرفيق األعلىrيطلب من الرسول 
 يظن بعض أهل العلم أن التوسل كاالستغاثة مع أن الفرق بينهما كبري، - 11

) حببك وحبنا لرسول اهللا فرج عنااللهم : (فالتوسل هو الطلب من اهللا بواسطة فتقول مثالً
وهذا ) يا رسول اهللا فرج عنا: (فهذا جائز، أما االستغاثة فهي الطلب من غري اهللا فتقول

!» üwur äíôâs? Ï̀B Èbrßä { : غري جائز وهو شرك أكرب لقوله تعاىل $# $ tB üw y7ãè xÿZtÉ üwur x8ïéÛØ tÉ ( b Î* sù 

|Mù=yè sù y7̄R Î* sù #]å Î) z̀ ÏiB tûüÏJ Î=» ©à9 $# ÇÊÉÏÈ{  )1( 106 سورة يونس، آية) .أي املشركني .(  

 } ö@ è% í ÎoTÎ) Iw à7Î=øBr& ö/ä3s9 #uéüÑ üwur #Yâx©uë ÇËÊÈ{  )2(  21سورة اجلن، آية .  

 } ö@ è% !$ yJ ¯R Î) (#qãã ÷ä r& í În1 uë Iwur à8Îéõ°é& ÿ¾ÏmÎ/ #Yâtnr& ÇËÉÈ{  )3( 20 سورة اجلن، آية .  

 رواه الترمذي )4(  }اسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللاإذا سألت ف{  rوقوله 

  ". حسن صحيح : وقال
  : وقال الشاعر

ــا اهللا ــرج كربنـ ــال أن يفـ ــالكرب    أسـ ــوه إال اهللا فــ    ال ميحــ

                                                
  . 106: سورة يونس آية ) 1(
  . 21: سورة اجلن آية ) 2(
  . 20: سورة اجلن آية ) 3(
  ). 1/308(، أمحد ) 2516(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 4(
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   اهللا أين
اهللا الذي خلقنا، أوجب علينا أن نعرف أين هو؟ حىت نتجه إليه بقلوبنا ودعائنا 

يبقى ضائعاً ال يعرف وجهة معبوده، وال يقوم حبق  ! وصالتنا، ومن ال يعرف أين ربه؟
  . عبادته

إن صفة العلو هللا على خلقه هي كبقية الصفات الواردة يف القرآن واألحاديث 
الصحيحة، كالسمع والبصر والكالم والرتول وغري ذلك من صفات اهللا، فإن عقيدة 

 مبا أخرب اهللا به يف كتابه أو السلف الصاحل، والفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة اإلميان
øäs9 ¾ÏmÎ=÷W§{ { : رسوله يف أحاديثه من غري تأويل وال تعطيل، وال تشبيه، لقوله تعاىل ÏJ x. 

ÖäïÜ x« ( uqèd ur ßìäÏJ ¡¡9 $# çéçÅÁt7 ø9 $# ÇÊÊÈ{  )1(11ة الشورى، آية  سور .  

وملا كانت هذه الصفات، ومنها صفة علو اهللا على خلقه تابعة لذاته، فإن اإلميان ا 
 ملا سئل عن معىن قوله tواجب، كاإلميان بالذات العلية، ولذلك قال اإلمام مالك 

«`ß { : تعاىل oH÷q§ç9 $# í n? tã Ä ö̧ç yèø9 $# 3ìuqtG óô $# ÇÎÈ{  )2( 5 سورة طه، آية .  

  . والكيف غري معقول، واإلميان به واجب) أي العلو(االستواء معلوم : فقال
، حيث جعل اإلميان باالستواء - رمحه اهللا -فانظر يا أخي املسلم إىل قول مالك 

  . واجباً معرفته على كل مسلم، وهو العلو، ولكن كيفيته جمهولة ال يعلمها إال اهللا
يف القرآن واحلديث، ومنها العلو املطلق : إن كل منكر لصفة من صفات اهللا الثابتة

وأنه على السماء، يكون منكرا لآليات واألحاديث الدالة على إثباا، وأن هذه صفات 
كمال ورفعة وعلو ال جيوز نفيها عن اهللا وإن حماولة بعض املتأخرين تأويل اآليات 

فة اليت أفسدت عقائد كثري من املسلمني مما جعلهم يعطلون هذه والصفات متأثرين بالفلس

                                                
  . 11: سورة الشورى آية ) 1(
  . 5: سورة طه آية ) 2(



   توجيهات إسالمية إلصالح الفرد واتمع 

12  

الصفات الكمالية هللا، وخيالفون طريقة السلف وهي أسلم وأعلم وأحكم، وما أحسن من 
  : قال

   شـر يف ابتـداع مـن خلـف          وكل    خــري يف اتبــاع مــن ســلف وكــل
  اخلالصة

صحيحة واجب، وال جيوز إن اإلميان جبميع الصفات الواردة يف القرآن واألحاديث ال
أن نفرق بني الصفات، فنؤمن ببعضها، على ظاهرها، ونتأول بعضها اآلخر، فالذي يؤمن 

أي على (بأن اهللا مسيع بصري ال مثيل له يف مسعه وبصره، عليه أن يؤمن بأن اهللا يف السماء 
ثبتها اهللا لنفسه ألا كلها صفات كمال هللا، أ) السماء علوا يليق جبالله ال مثيل له يف علوه

 تؤيدها الفطرة السليمة، ويصدقها العقل السليم، قال نعيم بن rيف كتابه، وكالم رسوله 
  : 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

  ". ذكره يف شرح العقيدة الطحاوية " 



   توجيهات إسالمية إلصالح الفرد واتمع 

13  

  اهللا فوق العرش 
  . القرآن الكرمي، واألحاديث الصحيحة والعقل السليم، والفطرة السليمة تؤيد ذلك

«`ß { :  قال اهللا تعاىل-أ  oH÷q§ç9 $# í n?tã Ä ö̧ç yè ø9 $# 3ìuqtG óô $# ÇÎÈ{  )1( 5 سورة طه، آية) . أي

  . بخاري عن التابعنيكما جاء يف ال) عال وارتفع

LäêYÏBr&uä `̈B í { :  وقال تعاىل- 2 Îû Ïä!$ yJ ¡¡9 $# br& y#Å¡øÉsÜ ãNä3Î/ uÚöë F{ سورة . " )2(  }#$

  . 16امللك، آية 
  . كما يف تفسري ابن اجلوزي) هو اهللا: (قال ابن عباس

  . 55 سورة النحل، آية )tbqèù$sÉsÜ Nåk®5uë Ï̀iB óOÎgÏ%öqsù{  )3 { : قال تعاىل و- 3

@ { :  وقال تعاىل عن عيسى- 4 t/ çmyè sù§ë ª! $# Ïmøã s9 Î) 4{  )4( 158 سورة النساء، آية .

  ). أي رفعه اهللا إىل السماء(

uqèd {  وقال تعاىل - 5 ur ª! $# í Îû ÏNºuq» yJ ¡¡9   . 3 سورة األنعام، آية )5(  }#$

  : قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية
إن اهللا يف كل ) فرقة ضالة(فسرون على أننا ال نقول كما تقول اجلهمية اتفق امل

  ). على السماوات: ومعىن يف السماوات!! (تعاىل اهللا عما يقولون علوا كبري ! مكان

uqèd { وأما قوله تعاىل  ur óOä3yè tB tûøïr& $ tB öNçGYä. 4{  )6( 4 سورة احلديد، آية .  

                                                
  . 5: سورة طه آية ) 1(
  . 16: سورة امللك آية ) 2(
  . 50:  النحل آية سورة) 3(
  . 158: سورة النساء آية ) 4(
  . 3: سورة األنعام آية ) 5(
  . 4: سورة احلديد آية ) 6(
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أي رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم، حيث كنتم، وأين كنتم اجلميع يف علمه (
  ). على السواء، وحتت بصره ومسعه

ء السابعة حىت كلمه ربه، وفرض عليه مخس  إىل السماrوعرج {  -  6

  . كما رواه البخاري ومسلم. )1(  }صلوات

ومعىن يف ) (وهو اهللا ()2(  }أال تأمنوين، وأنا أمني من يف السماء{  r وقال - 7

  ). السماء على السماء
  ". رواه البخاري ومسلم " 

  ). أي هو اهللا ()3(  }ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء{  r وقال - 8

  . حسن صحيح: رواه الترمذي وقال

من أنا؟ : يف السماء، قال: أين اهللا؟ فقالت:  جارية فقال هلاrسأل الرسول {  - 9

  . رواه مسلم. )4(  }أعتقها فإا مؤمنة: أنت رسول اهللا، قال: قالت

  .  }ه، وهو يعلم ما أنتم عليهوالعرش فوق املاء، واهللا فوق عرش{  r وقال - 10

  ". حسن رواه أبو داود " 
   t - قال أبو بكر - 11

  ". ومن كان يعبد اهللا فإن اهللا يف السماء حي ال ميوت " 
  رواه الدارمي 

  . يف الرد على اجلهمية بإسناد صحيح
                                                

  ). 162(، مسلم اإلميان ) 7079(البخاري التوحيد ) 1(
) 4764(، أبو داود السنة ) 2578(، النسائي الزكاة ) 1064(، مسلم الزكاة ) 4094(البخاري املغازي ) 2(

  ). 3/5(، أمحد 
  ). 4941(، أبو داود األدب ) 1924(الترمذي الرب والصلة ) 3(
  ). 930(، أبو داود الصالة ) 1218(، النسائي السهو ) 537(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 4(



   توجيهات إسالمية إلصالح الفرد واتمع 

15  

إنه فوق السماء على :  كيف نعرف ربنا؟ قالt وسئل عبد اهللا بن املبارك - 12
أن اهللا فوق العرش بذاته، منفصل من خلْقه ال يشبهه أحد : ومعناه.  بائن من خلْقهالعرش

  . من خملوقاته يف علوه
  .  إن األئمة األربعة اتفقت على علو اهللا فوق عرشه، ال يشبهه أحد من خملوقاته- 13
 ، ويرفع يديه إىل السماء عند)سبحان ريب األعلى( املصلي يقول يف سجوده - 14
  . الدعاء

  . أين اهللا؟ فيجيبون بفطرم السليمة هو يف السماء:  األطفال حني تسأهلم- 15
 العقل الصحيح يؤيد أن اهللا يف السماء، ولو كان يف كل مكان ألخرب به - 16

تعاىل اهللا عما يقولون علُوا ! الرسول وعلمه أصحابه، علماً بأنه توجد أماكن جنسة وقذرة 
  . كبرياً

لقول بأن اهللا معنا يف كل مكان بذاته يؤدي إىل تعدد الذات، ألن األمكنة  وا- 17
  . كثرية ومتعددة

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

  . أينما كنا
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  ت اإلسالم مبطال
إن لإلسالم مبطالت إذا فعل املسلم واحداً منها فقد فعل الشرك الذي حيبط العمل، 

  . ويخلِّد يف النار، وال يغفره اهللا إال بتوبة
: كدعاء األنبياء أو األولياء األموات أو األحياء الغائبني لقوله اهللا تعاىل:  دعاء غري اهللا- 1

 } üwur äíôâs? Ï̀B Èbrßä «!$# $tB üw y7ãèxÿZtÉ üwur x8ïéÛØtÉ ( bÎ*sù |Mù=yèsù y7̄RÎ*sù #]åÎ) z̀ ÏiB tûüÏJÎ=»©à9$# ÇÊÉÏÈ{  )1()  أي

  . 106آية " سورة يونس ) " املشركني

املثيل : الند ()2(  }من مات وهو يدعو من دون اهللا نداً دخل النار{  rوقوله 

  . رواه البخاري) والشريك
 امشئزاز القلب من توحيد اهللا، ونفوره من دعائه واالستغاثة به وحده، وانشراح القلب - 2

، وطلب املعونة منهم لتوله تعاىل عن عند دعاء الرسل أو األولياء األموات أو األحياء الغائبني
såÎ)ur tçÏ.èå ª!$# çnyâ÷nur ôN̈ór'yJô©$# Ü>qè=è% tûïÏ%©!$# üw öcqãZÏB÷sãÉ ÍotçÅzFy$$Î/ ( #såÎ)ur tçÏ.èå z̀# { : املشركني ÉÏ%©!$# Ï̀B 

ÿ¾ÏmÏRrßä #såÎ) öNèd tbrçéÅ³ö;tGó¡oÑ ÇÍÎÈ{  )3() 45آية " سورة الزمر ) " نفرت: امشأزت .  

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

@Èe { :  الذبح لرسول أو ويل لقوله تعاىل- 3 |Ásù y7În/tç Ï9 öç ptùU $#ur ÇËÈ{  )4()  أي صل

  . 2آية " سورة الكوثر ) " لربك واذبح له

  ".  رواه مسلم )5(  }لعن اهللا من ذبح لغري اهللا{  rوقوله 

                                                
  . 106: سورة يونس آية ) 1(
  ). 1/443(، أمحد ) 92(، مسلم اإلميان ) 4227(البخاري تفسري القرآن ) 2(
  . 45:  آية سورة الزمر) 3(
  . 2: سورة الكوثر آية ) 4(
  ). 1/118(، أمحد ) 4422(، النسائي الضحايا ) 1978(مسلم األضاحي ) 5(
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: قال اهللا تعاىل. وحده النذر ملخلوق على سبيل التقرب والعبادة له، وهي هللا - 4

} Éb>uë í ÎoTÎ) ßNöë xãtR öÅs9 $tB í Îû ÓÍ_ ôÜ t/ #Yë §ç ys ãB{  )1( 35 سورة آل عمران، آية .  

 الطواف حول القرب بنية التقرب والعبادة له، وهو خاص بالكعبة، لقول اهللا - 5

qèù#) { : تعاىل §q©Ü uãø9 ur ÏMøät7 ø9 $$Î/ È,äÏF yèø9 $# ÇËÒÈ{  )2( 29 سورة احلج، آية .  

Ïm { :  االعتماد والتوكل على غري اهللا، لقول اهللا تعاىل-  6 øã n= yè sù (# þq è= ©. uq s? b Î) L äêY ä. 

tûü ÏJ Î= ó¡ ïB ÇÑÍÈ{  )3( 84 سورة يونس، آية .  

 الركوع أو السجود بنية العبادة للملوك أو العظماء األحياء أو األموات إال أن - 7
  . يكون جاهالً، ألن الركوع والسجود عبادة هللا وحده

 إنكار ركن من أركان اإلسالم املعروفة كالصالة والزكاة والصوم واحلج، أو - 8
وهي اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، : أركان اإلميانإنكار ركن من 

  . وبالقدر خريه وشره، وغري ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة
 كراهية اإلسالم، أو كراهية شيء جممع عليه يف العبادات، أو املعامالت، أو االقتصاد، - 9

 سورة )y7Ï9ºså óOßḡRr'Î/ (#qèdÌçx. !$tB tAtìRr& ª!$# xÝt7ômr'sù óOßgn=»yJôãr& ÇÒÈ{  )4 { : أو األخالق لقوله تعاىل

  . 9حممد، آية 
 االستهزاء بشيء من القرآن، أو احلديث الصحيح، أو حبكم جممع عليه من - 10

@ö { : أحكام اإلسالم، لقوله تعاىل è% «! $$Î/r& ¾ÏmÏG» tÉ#uäur ¾Ï&Î!qßô uë ur óOçFYä. öcrâäÌì öktJ ó¡n@ ÇÏÎÈ üw 

(#râë ÉãtG ÷è s? ôâs% Länöç xÿx. yâ÷è t/ óOä3ÏY» yJÉÎ) 4{  )5( "  66، 65آية " سورة التوبة .  

                                                
  . 35: سورة آل عمران آية ) 1(
  . 29: سورة احلج آية ) 2(
  . 84: سورة يونس آية ) 3(
  . 9: سورة حممد آية ) 4(
  . 66، 65: سورة التوبة آية ) 5(
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 إنكار شيء من القرآن الكرمي، أو األحاديث الصحيحة مما يوجب الردة عن - 11
  . الدين إذا تعمد ذلك عن علم بال شبهة

 أو االستهزاء حباله، أو نقد ما r شتم الرب أو لعن الدين أو سب الرسول - 12
  .  يوجب الكفرجاء به مما
 إنكار شيء من أمساء اهللا، أو صفاته، أو أفعاله الثابتة يف الكتاب والسنة - 13

  . الصحيحة من غري جهل وال تأويل
 عدم اإلميان جبميع الرسل الذين أرسلهم اهللا هلداية الناس، أو انتقاص أحدهم - 14

üw ä-Ìhç { : لقوله تعاىل xÿçR öú÷üt/ 7âym r& Ï̀iB ¾Ï&Î# ßôïë 4{  )1( 285 سورة البقرة، آية .  

 احلكم بغري ما أنزل اهللا إذا اعتقد عدم صالحية حكم اإلسالم أو أجاز احلكم - 15
$! t̀Bur óO©9 Oä3øtsÜ { : بغريه لقوله تعاىل yJ Î/ tA tìR r& ª! $# y7Í´ ¯» s9 'ré'sù ãNèd tbrãç Ïÿ» s3ø9 $# ÇÍÍÈ{  )2( سورة 

  . 44املائدة، آية 
 التحاكم لغري اإلسالم، أو عدم الرضا حبكم اإلسالم، أو يرى يف نفسه ضيقاً - 16

 üxsù y7În/uëur üw öcqãYÏB÷sãÉ 4Ó®Lym x8qßJÅj3ysãÉ $yJäÏù tçyfx© óOßgoY÷èt/ §NèO üw { : وحرجاً يف حكمه لقوله تعاىل

(#rßâÅgsÜ þíÎû öNÎhÅ¡àÿRr& %[ t̀çym $£JÏiB |MøäüÒs% (#qßJÏk=|¡çÑur $VJäÎ=ó¡n@ ÇÏÎÈ{  )3( " . 65آية " سورة النساء.   

 إعطاء غري اهللا حق التشريع كالديكتاتورية، أو الدميقراطية، أو غريها ممن - 17
  . يسمحون بالتشريع املخالف لشرع اهللا

P÷ { : لقوله تعاىل r& óOßgs9 (#às̄» ü2 uéà° (#qãã uéü° Oßgs9 z̀ ÏiB ÉúïÏe$!$# $ tB öNs9 .b så ù'tÉ ÏmÎ/ ª! $# 4{  )4( 

  . 21سورة الشورى، آية 

                                                
  . 285: ة سورة البقرة آي) 1(
  . 44: سورة املائدة آية ) 2(
  . 65: سورة النساء آية ) 3(
  . 21: سورة الشورى آية ) 4(
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 حترمي ما أحل اهللا، أو حتليل ما حرم اهللا، كتحليل الزنا أو اخلمر أو الربا غري - 18

@¨ { : متأول، لقوله تعاىل ym r&ur ª!$# yì øãt7 ø9 $# tP §ç ym ur (#4qt/Ìhç9   . 275 سورة البقرة، آية )1(  }4 #$

كالشيوعية امللحدة، أو املاسونية اليهودية، أو :  اإلميان باملبادئ اهلدامة- 19
غري املسلِم االشتراكية املاركسية، أو العلمانية اخلالية من الدين، أو القومية اليت تفضل 

÷t̀Bur Æ { : العريب على املسلم األعجمي لقوله تعاىل tG ö; tÉ uéöçxî ÄN» n=óô M}$# $ YYÉÏä ǹ=sù ü@ t6ø)ãÉ çm÷YÏB uqèd ur 

í Îû Íotç ÅzFy$# z̀ ÏB z̀ ÉÌç Å¡» yÇ ø9 $# ÇÑÎÈ{  )2(   

  . 85آية " سورة آل عمران " 

?t̀Bur ÷äÏâs { :  تبديِل الدين واالنتقال من اإلسالِم لغريه لقوله تعاىل- 20 öç tÉ öNä3ZÏB t̀ã 

¾ÏmÏZÉÏä ôMßJ uäsù uqèd ur Öç Ïù% ü2 y7Í´ ¯» s9 'ré'sù ôMsÜ Î7 ym óOßgè=» yJ ôã r& í Îû $ uã ÷R ëâ9 $# Íotç ÅzFy$#ur ({  )3( سورة البقرة  "

  . 217آية 

  ". رواه البخاري  " )4(  }من بدل دينه فاقتلوه{  rولقوله 

:  مناصرة اليهود والنصارى والشيوعيني ومعاونتهم على املسلمني لقوله تعاىل- 21
 } ûw ÉãÏÇ G tÉ tbqãZÏB÷sßJ ø9 $# tûïÍç Ïÿ» s3ø9 $# uä!$ uäÏ9 ÷rr& Ï̀B Èbrßä tûüÏZÏB÷sßJ ø9 $# ( t̀Bur ö@ yè øÿtÉ öÅÏ9ºså }§øän=sù öÆÏB «! $# 

í Îû >äóÓx« HwÎ) b r& (#qà)G s? óOßg÷ZÏB Zp9 s)è? 3{  )5( 28آية "  سورة آل عمران .  

                                                
  . 275: سورة البقرة آية ) 1(
  . 85: سورة آل عمران آية ) 2(
  . 217: سورة البقرة آية ) 3(
، أبو داود ) 4060(، النسائي حترمي الدم ) 1458(، الترمذي احلدود ) 2854(البخاري اجلهاد والسري ) 4(

  ). 1/282(، أمحد ) 2535(، ابن ماجه احلدود ) 4351(احلدود 
  . 28: سورة آل عمران آية ) 5(
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 عدم تكفري الشيوعيني املنكرين لوجود اهللا، أو اليهود والنصارى الذين ال - 22
b¨ { :  ألن اهللا كفرهم فقالrيؤمنون مبحمد  Î) tûïÏ%©!$# (#rãç xÿx. ô Ï̀B È@ ÷dr& É=» tG Å3ø9 $# tûüÏ.Îéô³ßJ ø9 $#ur í Îû 

Íë$ tR zÖYygy_ tûïÏ$Î#» yz !$ pké Ïù 4 y7Í´ ¯» s9 'ré& öNèd ïéü° ÏpÉÎéy9ø9 $# ÇÏÈ{  )1( 6آية "  سورة البينة .  

ما يف الكون إال اهللا، حىت قال : وهو:  قول بعض الصوفيني بوحدة الوجود- 23
  : زعيمهم
ــا ــا  وم ــر إال إهلن ــب واخلرتي ــا    الكل ــسة  وم ــب يف كني    اهللا إال راه

  . فحكم العلماء عليه بالقتل فأعدم) أنا هو، وهو أنا: ( زعيمهم احلالجوقال
 القول بانفصال الدين عن الدولة، وأنه ليس يف اإلسالم سياسة، ألنه تكذيب - 24

  . للقرآن واحلديث والسرية النبوية
 لبعض األولياء من األقطاب وهذا إن اهللا سلم مقاليد األمور:  قول بعض الصوفية- 25

 " )ã&©! ßâãÏ9$s)tB ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöëF{$#ur 3{  )2¼ { : شرك يف أفعال الرب سبحانه، خيالف قوله تعاىل

  . 63آية " سورة الزمر 
بطالت أشبه بنواقض الوضوء، فإذا فعل املسلم واحدا منها، فليجدد  إن هذه امل- 26

. إسالمه، وليترك املبطل، وليتب إىل اهللا قبل أن ميوت فيحبط عمله، وخيلد يف نار جهنم
£ &ûÈõs9 |Mø.uéõ°r÷ { : قال تعاىل s̀Ü t6ós uãs9 y7è=uHxå £ t̀Rqä3tG s9 ur z̀ ÏB z̀ ÉÎéÅ£» sÉø:$# ÇÏÎÈ{  )3( "  سورة الزمر "

  . 65آية 
  :  أن نقولrوعلمنا رسول اهللا 

                                                
  . 6: سورة البينة آية ) 1(
  . 63: سورة الزمر آية ) 2(
  . 65: سورة الزمر آية ) 3(
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. " )1(  }نستغفرك ملا ال نعلماللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، و{ 

  ". رواه أمحد بسند حسن 
  ال تصدق الدجالني 

  . )2(  }من أتى عرافا أو كاهناً فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد{  rقال 

  . صحيح رواه أمحد
تصديق املنجم والكاهن والعراف والساحر والرمال واملندل وغريهم ممن يدعي حيرم 

العلم مبا يف النفس، أو باملاضي واملستقبل، ألن ذلك من اختصاص اهللا وحده، كما قال اهللا 

uqèd { : تعاىل ur 7LìÎ=tæ ÅV#xãÎ/ ÍërßâêÁ9 $# ÇÏÈ{  )3( 6آية "  سورة احلديد .  

 } @è% ûw ÞOn=÷ètÉ t̀B íÎû ÏNºuq»yJ¡¡9$# ÇÚöëF{$#ur |=øãtóø9$# ûwÎ) ª!$# 4{  )4( "  65آيه " سورة النمل .  

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

  . اليهود إلحباطها
  لف بغري اهللا ال حت

ال حتلفوا بآبائكم، من حلف باهللا فليصدق، ومن حلف له باهللا {  r قال - 1

 صحيح رواه ابن ماجه، انظر صحيح )1(  }فلريض، ومن مل يرض باهللا فليس من اهللا

  . 7124اجلامع 

                                                
  ). 4/403(أمحد ) 1(
) 2/476(، أمحد ) 639(جه الطهارة وسننها ، ابن ما) 3904(، أبو داود الطب ) 135(الترمذي الطهارة ) 2(

  ). 1136(، الدارمي الطهارة 
  . 6: سورة احلديد آية ) 3(
  . 65: سورة النمل آية ) 4(
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ال حتلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم، وال باألنداد، وال حتلفوا إال باهللا، وال {  r وقال - 2

   ". 7126 صحيح رواه أبو داود، انظر صحيح اجلامع )2(  }حتلفوا إال وأنتم صادقون

  ".  صحيح رواه أمحد وغريه )3(  }من حلف بغري اهللا فقد أشرك{  r وقال - 3

رئ مسلم هو فيها  يقتطع ا مال ام)4(من حلف على ميني صرب {  r وقال - 4

  ". متفق عليه . "  } لقي اهللا وهو عليه غضبان)5(فاجر 

من حلف على ميني فرأى غريها خرياً منها، فليأِت الذي هو خري، {  r وقال - 5

   )6(  }وليكفّر عن ميينه

  ". رواه مسلم " 
  } فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غري حنث)7(من حلف فاستثىن {  r وقال - 6

  . 6082صحيح رواه النسائي انظر صحيح اجلامع ) ال تلزمه كفارة اليمني(
  ". ألن أحلف باهللا كاذباً خري من أحلف بغريه صادقاً : "  مسعود وقال عبد اهللا بن- 7
ال إله إال : بالالت والعزى، فليقل: من حلف منكم فقال يف حلفه{  r وقال - 8

  ". متفق عليه . " )1(  }فليتصدق بشيءتعال أقامرك، : اهللا، ومن قال لصاحبه

                                                                                                                                       
، ابن ماجه ) 1534(، الترمذي النذور واألميان ) 1646(، مسلم األميان ) 5757(البخاري األدب ) 1(

، الدارمي النذور واألميان ) 1037(ألميان ، مالك النذور وا) 2/69(، أمحد ) 2101 (الكفارات 
)2341 .(  

  ). 3248(، أبو داود األميان والنذور ) 3769(النسائي األميان والنذور ) 2(
  ). 2/69(، أمحد ) 3251(، أبو داود األميان والنذور ) 1534(الترمذي النذور واألميان ) 3(
  . تلزمه من احلاكم: صرب ) 4(
  . كاذب: فاجر ) 5(
  ). 1034(، مالك النذور واألميان ) 1530(، الترمذي النذور واألميان ) 1650(سلم األميان م) 6(
  . قال ما شاء اهللا) 7(
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متفق  " )2(  }من حلف مبلة غري اإلسالم كاذباً، فهو كما قال{  r وقال - 9

  ". عليه 
إن كان فعل ذلك فهو يهودي، فإن اعتقد تعظيم ذلك كفر، : إذا قال املسلم: معناه

 قصد حقيقة التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر، ألن إرادة وان
  . الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك مل يكفر

   ". 11/539انظر فتح الباري " 
  يستفاد من هذه األحاديث 

 حيرم احللف بالنيب والكعبة واألمانة والذمة والولد واألبوين، والشرف واألولياء -أ 
من املخلوقات، وهو من الشرك األصغر، ألنه أشرك مع اهللا غريه يف تعظيمه حينما وغريها 

حلف به، وهو من كبائر الذنوب، جيب النهي عنه، وتركه، والتوبة منه، وقد يكون 
احللف بغري اهللا من الشرك األكرب، وذلك إذا اعتقد احلالف بالويل أن له سر التصرف ينتقم 

  . ألنه أشرك مع اهللا هذا الويل يف التصرف واالنتقام والضررمنه إذا حلف به كاذباً، 
  .  احللف بغري اهللا ليس بيمني شرعي ال يلزمه الفعل وال الكفارة- 2
 من حلف أن يقطع رمحه، أو يفعل معصية، فال يفعل وليكفر عن ميينه، وكفارة - 3

!üw ãNä.äãÏ{#xsãÉ ª { : اليمني وردت يف قول اهللا تعاىل $# Èqøó ¯=9 $$ Î/ þí Îû öNä3ÏZ» yJ ÷Ér& Å̀3» s9ur Nà2 äãÏ{#xsãÉ 

$ yJ Î/ ãNõ?â¤)tã z̀ » yJ ÷ÉF{ $# ( ÿ¼ çmè? tç»¤ÿs3sù ãP$yè ôÛÎ) Íoué|³tã tûüÅ3» |¡tB ô Ï̀B ÅÝyô ÷rr& $ tB tbqßJ Ïè ôÜè? öNä3äÎ=÷d r& ÷rr& óOßgè? uqó¡Ï. 

÷rr& ãçÉÌçøtrB 7pt6s%uë ( ỳJ sù óO©9 ôâÅgsÜ ãP$uã ÅÁsù ÏpsW» n=rO 5Q$ Ér& 4 y7Ï9ºså äotç»¤ÿx. öNä3ÏY» yJ ÷Ér& #så Î) óOçF øÿn=ym 4 (#þqÝàxÿôm $#ur öNä3oY» yJ ÷Ér& 4 
y7Ï9ºxãx. ßûÎiüt7 ãÉ ª! $# öNä3s9 ¾ÏmÏG» tÉ#uä ÷/ ä3ª=yè s9 tbrãç ä3ô±n@ ÇÑÒÈ{  )3(89آية " ئدة  سورة املا .  

                                                                                                                                       
، النسائي األميان ) 1545(، الترمذي النذور واألميان ) 1647(، مسلم األميان ) 5756(البخاري األدب ) 1(

  ). 2/309(، أمحد ) 2096(بن ماجه الكفارات ، ا) 3247(، أبو داود األميان والنذور ) 3775(والنذور 
، النسائي األميان ) 1543(، الترمذي النذور واألميان ) 110(، مسلم اإلميان ) 5754(البخاري األدب ) 2(

  ). 4/33(، أمحد ) 2098(، ابن ماجه الكفارات ) 3257(، أبو داود األميان والنذور ) 3770(والنذور 
  . 90-89: سورة املائدة آية ) 3(
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  . )1(  }من حلف مبلة غري اإلسالم كاذباً فهو كما قال{  r أما قوله - 4

أما أحكام احلديث ومعانيها، ففيها بيان : فقد قال اإلمام النووي يف شرحه ما يلي
هو يهودي أو نصراين إن : مبلة غري اإلسالم كقولهغلظ حترمي اليمني الفاجرة، واحللف 

  ". انظر شرح مسلم للنووي . " كان كذا وكذا
  ال حتتج بالقدر 

جيب على كل مسلم االعتقاد بأن اخلري والشر بتقدير اهللا وعلمه وإرادته، ولكن فعل 
ز له أن اخلري والشر من العبد باختياره، ومراعاة األمر والنهي واجبة على العبد، فال جيو

اهللا أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب ليبينوا " ! هكذا قدر اهللا ذلك " يعصي اهللا ويقول 
طريق السعادة والشقاء، وتكرم على اإلنسان بالعقل والتفكري، وعرفه الضالل والرشاد، 

R̄$ { : قال اهللا تعاىل Î) çm» uZ÷Éyâyd ü@ã Î6¡¡9 $# $̈BÎ) #[ç Ï.$ x© $̈BÎ) ur #·ëqàÿx. ÇÌÈ{  )2(   

  . 3آية " سورة اإلنسان " 
فإذا ترك اإلنسان الصالة أو شرب اخلمر استحق العقوبة ملخالفة أمر اهللا ويه، 

وإمنا حيتج بالقدر عند نزول املصيبة، . وعندها حيتاج إىل التوبة والندم، وال حيتج بالقدر
$! { : قال اهللا تعاىل. لم أا من عند اهللا فريضىفيع tB z>$ |¹r& Ï̀B 7pt6äÅÁïB íÎû ÇÚöë F{ $# üwur þí Îû 

öNä3Å¡àÿR r& ûwÎ) í Îû 5=» tG Å2 Ï̀iB È@ ö6s% b r& !$ yd r&uéö9̄R 4 ¨bÎ) öÅÏ9ºså í n?tã «! $# ×éçÅ¡oÑ ÇËËÈ{  )3() خنلقها: نربأها (

  . 22آية " سورة احلديد " 

                                                
، النسائي األميان ) 1543(، الترمذي النذور واألميان ) 110(، مسلم اإلميان ) 5754(البخاري األدب ) 1(

  ). 4/33(، أمحد ) 2098(، ابن ماجه الكفارات ) 3257(، أبو داود األميان والنذور ) 3770(والنذور 
  . 3: سورة اإلنسان آية ) 2(
  . 22: سورة احلديد آية ) 3(
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  فضل الصلوات والتحذير من تركها 
tûïÏ%©!$#ur öLèe 4í { :  قال اهللا تعاىل- 1 n?tã öNÍkÍEüx|¹ tbqÝàÏù$ptäÜ ÇÌÍÈ y7Í´ ¯» s9 'ré& í Îû ;M» ¨Zy_ tbqãBtç õ3ïB 

ÇÌÎÈ{  )1( "  35، 34آية " سورة املعارج .  

ÉOÏ%r&ur no4qn=¢Á9 { :  وقال اهللا تعاىل- 2 $# ( ûcÎ) no4qn=¢Á9 $# 4ë sS÷Zs? ÇÆtã Ïä!$ t±ós xÿø9 $# Ìç s3ZßJ ø9 $#ur 3{  
  . 45آية " سورة العنكبوت  " )2(

@× { :  وقال تعاىل- 3 ÷Éuqsù öú,Íj# |ÁßJ ù=Ïj9 ÇÍÈ tûïÏ%©!$# öNèd t̀ã öNÍkÍEüx|¹ tbqèd$ yô ÇÎÈ{  )3( 

  . 5 ،4آية " سورة املاعون ) " غافلون عنها يؤخروا عن وقتها بدون عذر(
ôâs% yxn=øù {:  وقال تعاىل- 4 r& tbqãZÏB÷sßJ ø9 $# ÇÊÈ tûïÏ%©!$# öNèd í Îû öNÍkÍEüx|¹ tbqãè Ï±» yz ÇËÈ { )4(  "

  . 2، 1آية " سورة املؤمنون 

. y#n=sÉmú * { :  وقال تعاىل- 5 Ï̀B öNÏd Ïâ÷è t/ ì#ù=yz (#qãã$ |Ê r& no4qn=¢Á9 $# (#qãè t7̈? $#ur ÏNºuqpk¤¶9 $# ( t$öq|¡sù 

tb öqs)ù=tÉ $ Üã xî ÇÎÒÈ{  )5() 59آية " سورة مرمي ) " خسرانا .  

 لو أن را بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم أرأيتم{  r وقال رسول اهللا - 6

فكذلك مثل : " ال يبقى من درنه شيء، قال: مخس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا

  . )6(  }الصلوات اخلمس ميحو اهللا ن اخلطايا

  ". متفق عليه " 

                                                
  . 35، 34:  املعارج آية سورة) 1(
  . 45: سورة العنكبوت آية ) 2(
  . 5-4: سورة املاعون آية ) 3(
  . 2-1 :ون آية ؤمنسورة امل) 4(
  . 59: سورة مرمي آية ) 5(
، ) 2868(، الترمذي األمثال ) 667(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 505(البخاري مواقيت الصالة ) 6(

  ). 1183(، الدارمي الصالة ) 2/379(د ، أمح) 462(النسائي الصالة 
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 " )1(  }العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر{  r وقال - 7

  ". صحيح رواه أمحد وغريه 

  ". رواه مسلم  " )2(  }بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة{  r وقال - 8

  تعلم الوضوء والصالة 
  ". بسم اهللا : "  عن يديك إىل املرفقني، وقلشمر: الوضوء

  ".  اغسل كفيك ومتضمض، واستنشق املاء ثالث مرات - 1
  ". ثالثا "  اغسل وجهك، ويديك إيل املرفقني، اليمىن فاليسرى - 2
  .  امسح رأسك كله مع األذنني- 3
  ". ثالثا " ) اليمىن فاليسرى( اغسل رجليك إىل الكعبني - 4

  . ذر عليك املاء فامسح وجهك وكفيك بالترابإذا تع: التيمم
  ). النية حملها القلب" (فرض الصبح ركعتان " : الصالة

  ". اهللا أكرب : "  استقبل القبلة، وارفع يديك إىل أذنيك، وقل- 1
سبحانك اللهم وحبمدك، : "  ضع يدك اليمىن على اليسرى على صدرك، واقرأ- 2

  ). وجيوز قراءة غريها مما ورد يف السنة" (ريك وتبارك امسك وتعاىل جدك، وال إله غ
  الركعة األوىل 

ßâôJ { ). سرا(أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم  ys ø9 $# ¬! Å_Uuë 

öúüÏJ n=» yè ø9 $# ÇËÈ   Ç`» uH÷q§ç9 $# ÉOäÏm §ç9 $# ÇÌÈ Å7Î=» tB ÏQöqtÉ ÉúïÏe$!$# ÇÍÈ  xÇ$ ÉÎ) ßâç7 ÷è tR yÇ$ ÉÎ) ur ÚúüÏè tG ó¡nS 

ÇÎÈ $tR Ïâ÷d $# xÞºuéÅ_Ç9 $# tLìÉ)tG ó¡ßJ ø9 $# ÇÏÈ xÞºuéÅÀ tûïÏ%©!$# |MôJ yè ÷R r& öNÎgöã n=tã Îéöçxî ÅUqàÒøó yJ ø9 $# óOÎgöã n=tæ üwur 

                                                
، أمحد ) 1079(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 463(، النسائي الصالة ) 2621(الترمذي اإلميان ) 1(

)5/346 .(  
، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ) 4678(، أبو داود السنة ) 2620(، الترمذي اإلميان ) 82(مسلم اإلميان ) 2(

  ). 1233(، الدارمي الصالة ) 3/370(، أمحد ) 1078(فيها 
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tûüÏj9 !$ ûÒ9 $# ÇÐÈ{  )1(يم بسم اهللا الرمحن الرح.  آمني } ö@è% uqèd ª! $# îâym r& ÇÊÈ ª! $# ßâyJ ¢Á9 $# ÇËÈ 

öNs9 ô$Î# tÉ öNs9 ur ôâs9qãÉ ÇÌÈ  öNs9 ur ä̀3tÉ ¼ ã&©! #·qàÿà2 7âym r& ÇÍÈ{  )2(وغريها من السور  .  

سبحان ريب : "  ارفع يديك، وكرب، واركع، وضع يديك على ركبتيك وقل- 1
  . الثاًث" العظيم 
  ". مسع اهللا ملن محده، اللهم ربنا لك احلمد : "  ارفع رأسك ويديك وقل- 2
وأصابع رجليك على .  كرب واسجد وضع كفيك، وركبتيك، وجبهتك، وأنفك- 3

  . ثالثاً" سبحان ريب األعلى : " األرض جتاه القبلة، وقل
ب اغفر ر: "  ارفع رأسك من السجود، وكرب، وضع يديك على ركبتيك وقل- 4

  ". يل وارمحين واهدين وعافين وارزقين 
  :  اسجد على األرض ثانية، وكرب- 5

  . ثالثا" سبحان ريب األعلى : " وقل
وهذه تسمى جلسة ( اجلس على رجلك اليسرى، وانصب أصابع رجلك اليمىن - 6

  ). االستراحة

                                                
  . سورة الفاحتة ) 1(
  . سورة اإلخالص ) 2(
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  الركعة الثانية 
  . ة الفاحتة وسورة قصرية اض إىل الركعة الثانية، وتعوذ، وسم واقرأ سور- 1
 اركع واسجد كما تعلمت واجلس واقبض أصابع كفك اليمىن وارفع السبابة - 2

  : اليمىن واقرأ
التحيات هللا والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته، " 

مداً عبده السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حم
ورسوله، اللهم صل على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل 

  . إبراهيم، إنك محيد جميد
اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، 

  ". إنك محيد جميد 
حمليا واملمات،  اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب، ومن فتنة ا- 3

  . ومن فتنة املسيح الدجال
  . السالم عليكم ورمحة اهللا:  التفت مييناً ويساراً، وقل يف كل مرة- 4

  جدول عدد ركعات الصالة

السنة اليت قبل  الصلوات
السنة اليت بعد  الفرض الفريضة

 الفريضة
 0 2 2 الصبح
 2 4 2 و 2 الظهر
 0 4 2 و 2 العصر
 2 3 2 املغرب
  وتر3 و 2 4 2 ءالعشا
 2 و 2 2  حتية املسجد2 اجلمعة
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  من أحكام الصالة
  . تصلى قبل الفرض والسنة البعدية بعده:  السنة القبلية- 1
  .  متهل وانظر مكان سجودك وال تلتفت- 2
  .  اقرأ إذا مل تسمع اإلمام، واقرأ الفاحتة يف اجلهرية عند سكتاته- 3
  . إال يف املسجد بعد اخلطبة فرض اجلمعة ركعتان وال جيوز - 4
صل ركعتني كما صليت يف الصبح، وعند االنتهاء من .  فرض املغرب ثالث- 5

قراءة التحيات كلها ال تسلم وقم إىل الركعة الثالثة رافعاً يديك إىل كتفيك، اقرأ الفاحتة 
  . فقط، ومتم صالتك كما تعلمت يف الصبح

 ما فعلته يف املغرب وقم من الركعة  فرض الظهر والعصر والعشاء أربع، افعل- 6
  . الثالثة إىل الرابعة واقرأ الفاحتة فقط وتتم صالتك

صلِّ ركعتني وسلم، مث صل ركعة منفردة وسلم، واألفضل أن :  الوتر ثالث- 7
  :  قبل الركوعrتدعو مبا ورد عن الرسول 

اللهم اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، وبارك يل فيما { 

أعطيت، وقين شر ما قضيت، فإنك تقضي وال يقضى عليك، وإنه ال يذل من واليت، وال يعز 

  ". رواه أبو داود بسند صحيح  " )1(  }من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت

رب إذا اقتديت باإلمام ولو كان راكعاً، وحتسب لك ركعة إن حلقته يف  قف وك- 8
  . الركوع وإال فال حتسب

 إذا فاتتك ركعة أو أكثر مع اإلمام فتابعه يف آخر الصالة، وال تسلم مع اإلمام، - 9
  . وقم إىل صالة الركعات الباقية

                                                
، ابن ) 1425(، أبو داود الصالة ) 1746(، النسائي قيام الليل وتطوع النهار ) 464(الترمذي الصالة ) 1(

  ). 1591(، الدارمي الصالة ) 1/199(، أمحد ) 1178(ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
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 رجالً rرأى الرسول {  احذر السرعة يف الصالة، فإا مبطلة هلا، فقد - 10

علمين يا : فقال له يف الثالثة" ارجع فصل فإنك مل تصلِّ : " يسرع يف صالته فقال له
 اركع حىت تطمئن راكعاً، مث ارفع حىت تستوي قائما، مث اسجد حىت: "... رسول اهللا فقال

  ". متفق عليه  " )1(  }..تطمئن ساجداً، مث ارفع حىت تطمئن جالساً

 إذا فاتك واجب من واجبات الصالة، فتركت القعود األول مثالً أو شككت - 11
يف عدد الركعات، فخذ باألقل واسجد سجدتني يف آخر الصالة وسلم، وهذا يسمى 

  . سجود السهو
ورمبا سببت فساد الصالة . فية للخشوع ال تكثر احلركة يف الصالة، فهي منا- 12

  . إذا كانت كثرية وغري ضرورية
 أما صالة الوتر 12 وقت صالة العشاء ينتهي عند منتصف الليل الساعة - 13

  . فوقتها إىل طلوع الفجر
  من أحاديث الصالة 

  ". واه البخاري ر " )2(  }صلوا كما رأيتموين أصلي{  - 1

  . } إذا دخل أحدكم املسجد فلريكع ركعتني قبل أن جيلس{ - 2

  ". رواه البخاري ) " وتسمى حتية املسجد(
  ". رواه مسلم  " )3(  }ال جتلسوا على القبور، وال تصلوا إليها{  - 3
  ".  رواه مسلم )1(  }إذا أقيمت الصالة، فال صالة إال املكتوبة{  - 4

                                                
) 884(، النسائي االفتتاح ) 303(، الترمذي الصالة ) 397(، مسلم الصالة ) 5897(البخاري االستئذان ) 1(

  ). 2/437(، أمحد ) 1060(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 856(، أبو داود الصالة 
  ). 1253(، الدارمي الصالة ) 605(البخاري األذان ) 2(
، ) 3229(، أبو داود اجلنائز ) 760(، النسائي القبلة ) 1050(، الترمذي اجلنائز ) 972(مسلم اجلنائز ) 3(

  ). 4/135(أمحد 
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  ". رواه مسلم  " )2(  }أمرت أن ال أكف ثوباً{  - 5

  ". ذكره النووي " ) النهي عن الصالة وكمه مشمر أو ثوبه(

وكان أحدنا يلزق منكبه مبنكب : قال أنس. أقيموا صفوفكم وتراصوا { - 6

  ".  رواه البخاري )3(  }.صاحبه، وقدمه بقدمه

إذا أقيمت الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم متشون، وعليكم {  - 7

  ".  متفق عليه )4(  }.بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأمتوا

اركع حىت تطمئن راكعاً، مث ارفع حىت تعتدل قائماً، مث اسجد حىت تطمئن {  - 8

  ".  رواه البخاري )5(  }.ساجداً

  ".  رواه مسلم )6(  }إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك{  - 9

  ".  رواه مسلم )1(  }إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع والسجود{  - 10

                                                                                                                                       
، أبو داود ) 865(، النسائي اإلمامة ) 421(، الترمذي الصالة ) 710(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) 1(

، الدارمي الصالة ) 2/455(، أمحد ) 1151(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 1266(الصالة 
)1448 .(  

، ) 1096(، النسائي التطبيق ) 273(، الترمذي الصالة ) 490(، مسلم الصالة ) 783(البخاري األذان ) 2(
، الدارمي الصالة ) 1/280(، أمحد ) 884(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 889(أبو داود الصالة 

)1318 .(  
، ابن ماجه إقامة الصالة ) 669(، أبو داود الصالة ) 815( ، النسائي اإلمامة )692(البخاري األذان ) 3(

  ). 1263(، الدارمي الصالة ) 993(والسنة فيها 
، النسائي ) 327(، الترمذي الصالة ) 602(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 866(البخاري اجلمعة ) 4(

، ) 2/529(، أمحد ) 775(جه املساجد واجلماعات ، ابن ما) 572(، أبو داود الصالة ) 861(اإلمامة 
  ). 1282(، الدارمي الصالة ) 152(مالك النداء للصالة 

، أبو ) 884(، النسائي االفتتاح ) 303(، الترمذي الصالة ) 397(، مسلم الصالة ) 760(البخاري األذان ) 5(
  ). 2/437( أمحد ،) 1060(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 856(داود الصالة 

  ). 4/283(، أمحد ) 494(مسلم الصالة ) 6(
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 أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة، فإن صلحت صلح له سائر{  - 11

   )2(  }.عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله

  ". رواه الطرباين والضياء وصححه األلباين وغريه بشواهده " 
  وجوب صالة اجلمعة واجلماعة 
  : صالة اجلمعة واجلماعة واجبة على الرجال لألدلة اآلتية

$ { :  قال اهللا تعاىل- 1 pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä #så Î) öî ÏäqçR Ío4qn=¢Á=Ï9 Ï̀B ÏQöqtÉ Ïpyè ßJ àf ø9 $# (#öqyè óô $$ sù 

4í n< Î) Ìç ø.Ïå «! $# (#râë så ur yìøã t7 ø9 $# 4 öNä3Ï9ºså ×éöçyz öNä3©9 b Î) óOçGYä. tbqßJ n=÷è s? ÇÒÈ{  )3( "  9آية " سورة اجلمعة .  

صحيح  " )4(  }من ترك ثالث مجع اونا ا، طبع اهللا على قلبه{  rل  وقا- 2

  ". رواه أمحد 
مت أن آمر بالصالة فتقام، مث أخالف إىل منازل قوم ال لقد مه{  r وقال - 3

   ". 91 /3رواه البخاري . " )5(  }يشهدون الصالة فأحرق عليهم

اخلوف  ()6(  }من مسع النداء، فلم يأته، فال صالة له إال من عذر{  r وقال - 4

  ". صحيح، ورواه ابن ماجه ). " املرضأو 

                                                                                                                                       
  ). 1317(، الدارمي الصالة ) 3/102(، أمحد ) 1363(، النسائي السهو ) 426(مسلم الصالة ) 1(
، أمحد ) 1425(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 465(، النسائي الصالة ) 413(الترمذي الصالة ) 2(

)2/425 .(  
  . 9: ة اجلمعة آية سور) 3(
، ابن ماجه إقامة الصالة ) 1052(، أبو داود الصالة ) 1369(، النسائي اجلمعة ) 500(الترمذي اجلمعة ) 4(

  ). 1571(، الدارمي الصالة ) 3/425(، أمحد ) 1125(والسنة فيها 
، ) 217 (، الترمذي الصالة) 651(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 2288(البخاري اخلصومات ) 5(

، أمحد ) 791(، ابن ماجه املساجد واجلماعات ) 548(، أبو داود الصالة ) 848(النسائي اإلمامة 
  ). 1212(، الدارمي الصالة ) 292(، مالك النداء للصالة ) 2/537(

  ). 793(، ابن ماجه املساجد واجلماعات ) 551(أبو داود الصالة ) 6(
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يا رسول اهللا، إنه ليس يل قائد :  رجل أعمى، فقالrأتى رسول اهللا {  - 5

: ى دعاه فقال أن يرخص له، فرخص له، فلما ولrَّيقودين إىل املسجد، فسأل رسول اهللا 

  ". رواه مسلم . " )1(  }فأجب: نعم، قال: ؟ قال)بالصالة(هل تسمع النداء 

 من سره أن يلقى اهللا غداً مسلماً، فليحافظ على t وقال عبد اهللا بن مسعود - 6
هذه الصلوات اخلمس حيث ينادى ن، فإن اهللا شرع لنبيكم سنن اهلدى، وإن من سنن 

 بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبيكم، اهلدى ولو أنكم صليتم يف
ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق، ولقد 

  ". رواه مسلم . " كان الرجل يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف
  ). يتكئ عليهما: يهادى بني الرجلني(

  معة واجلماعة فضل صالة اجل
من اغتسل، مث أتى اجلمعة، فصلى ما قدر له، مث أنصت حىت يفرغ {  r قال - 1

 اإلمام من خطبته، مث يصلي معه غفر له ما بينه وبني اجلمعة األخرى، وزيادة ثالثة أيام،

  ". رواه مسلم  " )2(  }ومن مس احلصى فقد لغا

من اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة، مث راح فإمنا قرب بدنة، ومن {  r وقال - 2

الساعة الثالثة، فإمنا قرب كبشاً راح يف الساعة الثانية، فكأمنا قرب بقرة، ومن راح يف 
أقرن، ومن راح يف الساعة الرابعة، فكأمنا قرب دجاجة، من راح يف الساعة اخلامسة، 

                                                
  ). 850(، النسائي اإلمامة ) 653(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 1(
، ابن ماجه إقامة الصالة ) 1050(، أبو داود الصالة ) 498(، الترمذي اجلمعة ) 857(مسلم اجلمعة ) 2(

  ). 2/424(، أمحد ) 1090(والسنة فيها 
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رواه  " )1(  }فكأمنا قرب بيضة، فإذا خرج اإلمام حضرت املالئكة يستمعون الذكر

  ". مسلم 
من صلى العشاء يف مجاعة، فكأمنا قام نصف الليل، ومن صلى {  r وقال - 3

  ". رواه مسلم  " )2(  }الصبح يف مجاعة، فكأمنا قام الليل كله

ة الرجل يف مجاعة تزيد على صالته يف بيته، وصالته يف سوقه صال{  r وقال - 4

بضعاً وعشرين درجة، وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء مث أتى املسجد ال 
ينهزه إال الصالة، ال يريد إال الصالة، فلم خيط خطوة إال رفع له ا درجة، وحط عنه ا 

 يف صالة ما كانت الصالة هي خطيئة، حىت يدخل املسجد، فإذا دخل املسجد كان
اللهم : حتبسه، واملالئكة يصلون على أحدكم ما دام يف جملسه الذي صلى فيه، يقولون

  . )3(  }ارمحه اللهم اغفر له، اللهم تب عليه ما مل يؤذ فيه ما مل حيدث فيه

  ". رواه البخاري ومسلم واللفظ ملسلم " 
  كيف أصلي اجلمعة مع آداا 

  . جلمعة، وأقلم أظافري، وأتطيب، وألبس ثياباً نظيفة، بعد الوضوء أغتسل يوم ا- 1
 ال آكل ثوماَ أو بصالً نيئاً، وال أشرب دخاناً، وأنظف فمي بالسواك أو - 2
  . املعجون

                                                
، ) 1388(، النسائي اجلمعة ) 499(، الترمذي اجلمعة ) 850(، مسلم اجلمعة ) 841(البخاري اجلمعة ) 1(

، مالك النداء ) 2/460(، أمحد ) 1092(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 351(داود الطهارة أبو 
  ). 1543(، الدارمي الصالة ) 227(للصالة 

، أمحد ) 555(، أبو داود الصالة ) 221(، الترمذي الصالة ) 656(مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 2(
  ). 1224( الدارمي الصالة ،) 297(، مالك النداء للصالة ) 1/58(

، أمحد ) 559(، أبو داود الصالة ) 649(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 2013(البخاري البيوع ) 3(
  ). 385(، مالك النداء للصالة ) 2/252(
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 أصلي ركعتني عند الدخول إىل املسجد، ولو كان اخلطيب على املنرب، امتثاال - 3
إذا جاء أحدكم اجلمعة واإلمام خيطب، فلريكع ركعتني { :  حيث قالrألمر الرسول 

  ". متفق عليه ) " أي خيففهما ()1(  }وليتجوز فيهما

  .  أجلس لسماع اخلطبة من اإلمام وال أتكلم- 4
  ). النية بالقلب(اً  أصلي مع اإلمام ركعتني فرض اجلمعة مقتدي- 5
  .  أصلي أربع ركعات سنة اجلمعة البعدية، أو ركعتني يف البيت، وهو األفضل- 6
  .  يف يوم اجلمعةr اإلكثار من الصالة على النيب - 7

إن يف يوم اجلمعة لساعة ال يوافقها مسلم {  r حتري الدعاء يوم اجلمعة لقوله - 8

  ".  متفق عليه )2(  }.يسأل اهللا فيها خريا إال أعطاه اهللا إياه

  صالة اخلسوف والكسوف 
خسفت الشمس على عهد رسول {  قالت - رضي اهللا عنها - عن عائشة - 1

فقام فصلى أربع ركوعات يف ركعتني وأربع ) الصالة جامعة: ( فبعث منادياrً اهللا

  ". رواه البخاري . " )3(  }سجدات

                                                
، ) 1409(، النسائي اجلمعة ) 510(، الترمذي اجلمعة ) 875(، مسلم اجلمعة ) 888(البخاري اجلمعة ) 1(

، الدارمي ) 3/297(، أمحد ) 1114(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 1116( الصالة أبو داود
  ). 1555(الصالة 

، ) 1431(، النسائي اجلمعة ) 491(، الترمذي اجلمعة ) 852(، مسلم اجلمعة ) 4989(البخاري الطالق ) 2(
، مالك النداء ) 5/453(، أمحد ) 1139(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 1046(أبو داود الصالة 

  ). 1569(، الدارمي الصالة ) 243(للصالة 
، النسائي الكسوف ) 561(، الترمذي اجلمعة ) 901(، مسلم الكسوف ) 1016(البخاري اجلمعة ) 3(

، ) 6/164(، أمحد ) 1263(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 1180(، أبو داود الصالة ) 1472(
  ). 1527(، الدارمي الصالة ) 446(لنداء للصالة مالك ا
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 فصلى r فقام النيب r الشمس على عهد النيب كسفت{ :  عن عائشة قالت- 2

 وهي دون -بالناس فأطال القراءة، مث ركع، فأطال الركوع، مث رفع رأسه، فأطال القراءة 
 مث ركع فأطال الركوع دون ركوعه األول، مث رفع رأسه، فسجد -قراءته األوىل 

 الشمس، فخطب سجدتني، مث قام فصنع يف الركعة الثانية مثل ذلك، فسلَّم، وقد جتلت
إن الشمس والقمر ال ينكسفان ملوت أحد وال حلياته، ولكنهما آيتان من : " الناس فقال

فإذا { :  ويف رواية)1(  }..آيات اهللا يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إىل الصالة

يا أمة حممد ما من أحد أغري من : رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكربوا وصلوا وتصدقوا، مث قال
اهللا أن يزين عبده، أو تزين أمته، يا أمة حممد واهللا لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليالً 

  . )2(  }ولبكيتم كثرياً، أال هل بلغت؟

   ". 158 - 56 / 6صول ج هذه رواية البخاري ومسلم باختصار من جامع األ" 
  كيف تصلي على امليت 

  . ينويها املصلي يف قلبه، ويكرب أربع تكبريات
  .  بعد التكبرية األوىل يتعوذ، ويسمي، ويقرأ الفاحتة- 1
اللهم صلِّ على حممد، وعلى آل : ( بعد التكبرية الثانية يقرأ الصلوات اإلبراهيمية- 2

  ..). حممد، كما صليت على إبراهيم

اللهم اغفر له وارمحه، {  r بعد التكبرية الثالثة يدعو بالدعاء الوارد عن الرسول - 3

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

                                                
، أبو داود الصالة ) 1472(، النسائي الكسوف ) 901(، مسلم الكسوف ) 1009(البخاري اجلمعة ) 1(

، ) 446(، مالك النداء للصالة ) 6/164(، أمحد ) 1263(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 1180(
  ). 1527(الدارمي الصالة 

، ابن ماجه إقامة الصالة ) 1472(، النسائي الكسوف ) 901(، مسلم الكسوف ) 997(لبخاري اجلمعة ا) 2(
  ). 446(، مالك النداء للصالة ) 6/164(، أمحد ) 1263(والسنة فيها 
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أخرجه مسلم . " )1(  }من زوجه، وأدخله اجلنة، وأعذه من عذاب القرب ومن عذاب النار

  ". وغريه 
  .  بعد التكبرية الرابعة يدعو مبا شاء، ويسلم ميينا- 4

  عظة املوت 
@ë { : قال اهللا تعاىل ä. <§øÿtR èps)Í¬ !#så ÏNöqpR ùQ $# 3 $yJ ¯R Î) ur öcöq©ù uqè? öNà2 uëqã_ é& tPöqtÉ ÏpyJ» uäÉ)ø9 $# ( ỳJ sù 

yy Ìì ômãó Ç t̀ã Íë$ ¨Y9 $# ü@ Åz÷äé&ur sp̈Yyf ø9 $# ôâs)sù yó$ sù 3 $ tBur äo4quäyÛ ø9 $# !$ uã ÷R ë$!$# ûwÎ) ßì»tF tB Íërãç äóø9 $# ÇÊÑÎÈ{  )2( "  سورة

  . 185آية " آل عمران 
  : وقال الشاعر

   للـــذي ال بـــد منـــه تـــزود
ــي   ــت ح ــت وأن ــا جني ــب مم   وت
  ســـتندم إن رحلـــت بغـــري زاد 
ــوم   ــق ق ــون رفي ــضى أن تك   أرت

 

  
  
  

 

ــإن ــاد   ف ــات العب ــوت ميق    امل
  وكــن متنبــهاً قبــل الرقــاد    

  نـــادي وتـــشقى إذ يناديـــك امل
ــري زاد؟   ــت بغـ ــم زاد وأنـ   هلـ

   

                                                
، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) 1984(، النسائي اجلنائز ) 1025(، الترمذي اجلنائز ) 963(مسلم اجلنائز ) 1(

  ). 6/23(، أمحد ) 1500(
  . 185: سورة آل عمران آية ) 2(
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   العيدين يف املصلى صالة
 خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصلى فأول شيء يبدأ rكان رسول اهللا {  - 1

  . "رواه البخاري .. " )1(  }به الصالة

سبع يف األوىل، ومخس يف اآلخرة، : التكبري يف الفطر{  r قال رسول اهللا - 2

  ". حسن رواه أبو داود  " )2(  }والقراءة بعدمها كلتيهما

أن خنرجهن يف الفطر واألضحى العواتق، واحليض، {  r أمرنا رسول اهللا - 3

يا : وذوات اخلدور، فأما احليض فيعتزلن الصالة، ويشهدن اخلري ودعوة املسلمني، قلت
متفق  " )3(  }.ا من جلباالتلبسها أخته: رسول اهللا إحدانا ال يكون هلا جلباب؟ قال

  ". عليه 
  يستفاد من األحاديث

يكرب فيها املصلي سبع تكبريات أول الركعة األوىل، :  صالة العيدين ركعتان- 1
ومخس تكبريات يف أول الركعة الثانية، مث يقرأ اإلمام الفاحتة وسورة، وصالة العيدين 

  . تكون مع اجلماعة
 وهو مكان قريب من املدينة خيرج إليه الرسول  صالة العيد تكون يف املصلى،- 2
r لصالة العيدين، وخيرج معه الصبيان والنساء الشابات، حىت النساء املعذورات 

وفيه اخلروج إىل املصلى، وال يكون يف املسجد إال عن : قال احلافظ يف الفتح. باحليض
  . ضرورة

                                                
، ) 1288(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 1576(، النسائي صالة العيدين ) 913(البخاري اجلمعة ) 1(

  ). 3/42(أمحد 
  ). 1278(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 1151(أبو داود الصالة ) 2(
، ابن ماجه إقامة الصالة ) 539(، الترمذي اجلمعة ) 890(، مسلم صالة العيدين ) 1569(البخاري احلج ) 3(

  ). 1609(، الدارمي الصالة ) 5/84(، أمحد ) 1307(والسنة فيها 
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  مشروعية األضحية يف العيد 
أن نصلي، مث نرجع : إن أول ما نبدأ به يف يومنا هذا{  r قال رسول اهللا - 1

فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن حنر قبل الصالة، فإمنا هو حلم قدمه ألهله، 

  ". متفق عليه  " )1(  }وليس من النسك يف شيء

رواه أمحد  " )2(  }إن على كل بيت أضحية: يا أيها الناس{  r وقال - 2

  ". واألربعة، وقواه احلافظ يف الفتح 

  . )3(  } يقربن مصالنامن كان له سعة ومل يضح، فال{  r وقال - 3

  ". رواه ابن ماجه واحلاكم وصححه األلباين يف اجلامع " 
  صالة االستسقاء 

 إىل املصلى يستسقي، فدعا واستسقى، مث استقبل القبلة، rخرج النيب {  - 1

وجيوز تقدمي الصالة على  ()4(  }ني، وقلب رداءه وجعل اليمني على الشمالفصلى ركعت

  ". رواه البخاري ) " الدعاء
 أن عمر بن اخلطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس t وعن أنس بن مالك - 2
.  فاسقناrاللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك : فقال

  ".  البخاري رواه" فيسقون 

                                                
، النسائي صالة ) 1508(، الترمذي األضاحي ) 1961(، مسلم األضاحي ) 922(البخاري اجلمعة ) 1(

  ). 1962(، الدارمي األضاحي ) 4/282(، أمحد ) 2800 (، أبو داود الضحايا) 1563(العيدين 
، ابن ماجه ) 2788(، أبو داود الضحايا ) 4224(، النسائي الفرع والعترية ) 1518(الترمذي األضاحي ) 2(

  ). 4/215(، أمحد ) 3125(األضاحي 
  ). 2/321(، أمحد ) 3123(ابن ماجه األضاحي ) 3(
، النسائي االستسقاء ) 556(، الترمذي اجلمعة ) 894(الة االستسقاء ، مسلم ص) 981(البخاري اجلمعة ) 4(

، ) 4/42(، أمحد ) 1267(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 1162(، أبو داود الصالة ) 1519(
  ). 1533(، الدارمي الصالة ) 448(مالك النداء للصالة 
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 يف حال حياته rهذا احلديث دليل على أن املسلمني كانوا يتوسلون بالرسول 
يطلبون الدعاء منه لرتول املطر، فلما انتقل إىل الرفيق األعلى، مل يطلبوا منه الدعاء، بل 

  .  وهو حي، فقام العباس يدعو اهللا هلمrطلبوا من العباس عم النيب 
  ملرور أمام املصلي حذر اا

لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني، {  rقال رسول اهللا 

ال أدري قال أربعني يوماً أو شهراً أو :  قال أبو النضر)1(  }خرياً له من أن مير بني يديه

  . )2(سنة 
  ". رواه البخاري يف باب إمث املار بني يدي املصلي اجلزء األول " 

هذا احلديث يدل على أن املرور بني يدي املصلي يف حمل سجوده، فيه إمث ووعيد، ولو 
عرف هذا املار ما عليه من اإلمث لوقف أربعني سنة، ولو مر بعيداً من مكان سجوده ال 

  .  ينص على مكان وضع يدي املصلي عند سجودهشيء عليه حسب مفهوم احلديث الذي
 rوعلى املصلي أن يضع سترة أمامه، حىت ينتبه املار، فيحذر املرور أمامه لقوله 

حد أن جيتاز بني يديه، فليدفع إذا صلى أحدكم إىل شيء يستره من الناس، فإذا أراد أ  {

  . متفق عليه. )3(  }يف حنره، فإن أىب فليقاتله، فإمنا هو شيطان

                                                
، أبو ) 756(، النسائي القبلة ) 336(مذي الصالة ، التر) 507(، مسلم الصالة ) 488(البخاري الصالة ) 1(

، مالك النداء للصالة ) 4/169(، أمحد ) 945(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 701(داود الصالة 
  ). 1417(، الدارمي الصالة ) 365(

  . وصححها ابن حجر" أربعني خريفاً : " وجاء يف رواية ابن خزمية ) 2(
، ) 700(، أبو داود الصالة ) 4862(، النسائي القسامة ) 505(، مسلم الصالة ) 487(ة البخاري الصال) 3(

، الدارمي الصالة ) 364(، مالك النداء للصالة ) 3/63(، أمحد ) 954(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها 
)1411 .(  
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وهذا احلديث الصحيح الذي رواه البخاري، والذي حيذر املرور بني يدي املصلي 
 حني قال هذا r لعمومه، وألن الرسول rيشمل املسجد احلرام ومسجد الرسول 

  : نة، والدليل على ذلك ما يلياحلديث قاله يف مكة أو املدي
  . 129 ص 1 ذكر البخاري يف ج - 1
ورد ابن عمر املار بني يديه يف التشهد ويف ): " باب يرد املصلي من مر بني يديه(

وختصيص الكعبة : قال احلافظ يف الفتح".. إن أىب إال أن تقاتله فقاتله : الكعبة وقال
وهو (لكوا حمل املزامحة وقد وصل األثر املذكور بالذكر لئال يتخيل أنه يغتفر ا املرور 

  . أليب نعيم) الصالة(بذكر الكعبة فيه شيخ البخاري يف كتاب ) رد ابن عمر للمار
 وأما احلديث الذي رواه أبو داود يف سننه فغري صحيح لوجود جمهول فيه، وهذا - 2
  : نصه

بن كثري بن املطلب بن أيب حدثنا سفيان بن عيينة، حدثين كثري : حدثنا أمحد بن حنبل
 يصلي مما يلي باب بين سهم والناس rرأى النيب { وداعة عن بعض أهله عن جده أنه 

وبني الكعبة سترة، قال ليس بينه : ، قال سفيان)1(  }ميرون بني يديه، وليس بينهما سترة

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

  . معلول: قال احلافظ يف الفتح
خرج { : عن أيب جحيفة قال) باب السترة مبكة وغريها( وجاء يف البخاري - 3

الظهر والعصر ركعتني، ونصب بني يديه ) مبكة( باهلاجرة فصلى بالبطحاء rرسول اهللا 
أن املرور يف مكان سجود املصلي : واخلالصة). عصا على رأسها حديدة ()2(  }عرتة

                                                
  ). 6/399(، أمحد ) 2016(أبو داود املناسك ) 1(
، الدارمي ) 4/307(، أمحد ) 688(، أبو داود الصالة ) 470(، النسائي الصالة ) 479(البخاري الصالة ) 2(

  ). 1409(الصالة 
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امه سترة، سواء كان يف احلرم، أو يف غريه، ملا تقدم من حرام، فيه إمث ووعيد إذا وضع أم
  . األحاديث الصحيحة، وقد جيوز للمضطر عند الزحام الشديد

  الصيام وفوائده 
$ { : قال اهللا تعاىل ygïÉr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä |=ÏG ä. ãNà6 øãn=tæ ãP$uã Å_Á9 $# $yJ x. |=ÏG ä. í n?tã öúïÏ%©!$# Ï̀B 

öNà6 Î=ö7 s% öNä3ª=yè s9 tbqà)G s? ÇÊÑÌÈ{  )1( "  183آية " سورة البقرة .  

  ". متفق عليه ) " وقاية من النار ()2(  }الصيام جنة{  rوقال رسول اهللا 

  : أن الصوم عبادة وله فوائد عديدة منهااعلم يا أخي املسلم 
 الصوم يريح جهاز اهلضم واملعدة من عناء عملها املتواصل، ويذيب الفضالت، - 1

ويريح الصيام املدخنني من تعاطي الدخان . ويقوي اجلسم، وهو مفيد أيضاً ألمراض كثرية
  . ويساعدهم على تركه

  .. النظام، والطاعة والصرب الصوم ذيب للنفس، وتعويد هلا على اخلري و- 2
 يشعر الصائم باملساواة بني إخوانه الصائمني، فيصوم معهم ويفطر معهم، وحيس - 3

  . بوحدة إسالمية عامة، وحيس باجلوع فيواسي إخوانه اجلائعني واحملتاجني
 " )3(  }من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه{  - r 1 قال - 4

  ". متفق عليه 

رواه . " )1(  }من صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر{  - 2

  ". مسلم 

                                                
  . 183: سورة البقرة آية ) 1(
، ) 2216(، النسائي الصيام ) 764(، الترمذي الصوم ) 1151(، مسلم الصيام ) 1795(البخاري الصوم ) 2(

  ). 689(صيام ، مالك ال) 2/273(، أمحد ) 2363(أبو داود الصوم 
، النسائي الصيام ) 683(، الترمذي الصوم ) 760(، مسلم صالة املسافرين وقصرها ) 38(البخاري اإلميان ) 3(

  ). 1776(، الدارمي الصوم ) 2/241(، أمحد ) 1372(، أبو داود الصالة ) 2203(
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واملراد . ()2(  }من قام رمضان إميانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه{  - 3

  ". متفق عليه ) " صالة التراويح
  واجبك يف رمضان 

اعلم يا أخي املسلم أن اهللا فرض علينا الصوم لنعبده به، ولكي يكون صومك مقبوال 
  :  يليومفيداً فاعمل ما

فكثري من الصائمني يهملون الصالة، وهي عماد الدين، :  حافظ على الصالة- 1
  . وتركها من الكفر

 كن حسن األخالق، واحذر الكفر وسب الدين، وسوء املعاملة مع الناس، - 2
حمتجا بصيامك، فالصوم يهذب النفوس، وال يسيء األخالق، والكفر خيرج املسلم من 

  . الدين

إذا كان {  rم الكالم البذيء ولو مازحاً فيضيع صومك، وامسع قوله  ال تتكل- 3

إين صائم : فإن شامته أحد أو قاتله فليقل: يوم صوم أحدكم فال يرفث يومئذ وال يصخب

  ". متفق عليه ) "  يفحش قوالال: ال يرفث ()3(  }إين صائم

 استفد من الصوم يف ترك الدخان املسبب للسرطان والقرحة، وحاول أن تكون - 4
  . قوي اإلرادة، تتركه مساء كما تركته اراً، فتوفر صحتك ومالك

  .  ال تسرف يف الطعام حني اإلفطار، فتضيع فائدة الصوم، وتسيء إىل صحتك- 5

                                                                                                                                       
) 1716(بن ماجه الصيام ، ا) 2433(، أبو داود الصوم ) 759(، الترمذي الصوم ) 1164(مسلم الصيام ) 1(

  ). 1754(، الدارمي الصوم ) 5/417(، أمحد 
، النسائي الصيام ) 683(، الترمذي الصوم ) 760(، مسلم صالة املسافرين وقصرها ) 37(البخاري اإلميان ) 2(

  ). 1776(، الدارمي الصوم ) 2/423(، أمحد ) 1371(، أبو داود الصالة ) 2206(
، ) 2216(، النسائي الصيام ) 764(، الترمذي الصوم ) 1151(، مسلم الصيام ) 1805(البخاري الصوم ) 3(

  ). 689(، مالك الصيام ) 2/273(، أمحد ) 1638(، ابن ماجه الصيام ) 2363(أبو داود الصوم 
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والتلفزيون لئال تشاهد ما يفسد األخالق، ويتناىف مع  ال تذهب إىل السينما - 6
  . الصيام
 ال تسهر كثرياً فتضيع السحور وصالة الفجر، وعليك بالعمل يف الصباح الباكر - 7

  .  صحيح رواه أمحد والترمذي)1(  }اللهم بارك ألميت يف بكورها{  rقال الرسول 

  .  أكثر من الصدقات على األقارب واحملتاجني، وزر األرحام، وصاحل اخلصوم- 8
 أكثر من ذكر اهللا، وتالوة القرآن ومساعه، وتدبر معناه، واعمل به واذهب إىل - 9

  . املساجد لتسمع الدروس النافعة، واالعتكاف يف املسجد يف آخر رمضان سنة
م أحكامه، فتعرف أن األكل والشرب وغريها لتعل) عن الصيام( اقرأ رسالة - 10

  . ناسيا ال يفطر، وأن اجلنابة ليال ال متنع الصوم، وإن كان الواجب رفعها للطهارة والصالة
 حافظ على صوم رمضان، وعود أوالدك الصوم مىت أطاقوه، واحذر اإلفطار - 11

  . فيه دون عذر، فمن أفطر يوما واحداً عمداً فعليه القضاء والتوبة
  . )2(مع زوجته أثناء صوم رمضان فعليه الكفارة بالترتيب ومن جا

 احذر يا أخي املسلم اإلفطار يف رمضان، واحذر اجلهر به أمام الناس، فالفطر - 12
جرأة على اهللا، واستخفاف باإلسالم، ووقاحة بني الناس، واعلم أن من ال صوم له ال عيد 

  .دةله، فالعيد فرحة كربى بإمتام الصوم وقبول العبا

                                                
، ) 3/432(، أمحد ) 2236(، ابن ماجه التجارات ) 2606(، أبو داود اجلهاد ) 1212(الترمذي البيوع ) 1(

  ). 2435(ي السري الدارم
  . هي عتق رقبة، فمن مل جيد فصيام شهرين متتابعني، فمن مل يستطع فإطعام ستني مسكيناً: الكفارة ) 2(
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  معلومات عن احلج والعمرة  
ur í!¬ { :  قال اهللا تعاىل- 1 n? tã Ä¨$̈Z9 $# êkÏm ÏMøèt7 ø9 $# Ç t̀B tí$ sÜ tG óô $# Ïmøã s9 Î) Wxã Î6yô 4 t̀Bur tç xÿx. ¨bÎ* sù 

©! $# ;ÓÍ_ xî Ç t̀ã tûüÏJ n=» yè ø9 $# ÇÒÐÈ{  )1( "  97آية " سورة آل عمران .  

 ليس له جزاء )2(العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املربور {  r وقال - 2

  ". متفق عليه  "  }إال اجلنة

  }من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه{  r وقال - 3
  ". متفق عليه ). " مل يفحش يف القول: مل يرفث ()3(

  . )4(  }خذوا عين مناسككم{  r وقال - 4

   ". رواه مسلم" 
 عجل بفريضة احلج عندما يصبح لديك مال يكفيك ذهابا وإيابا، وال عربة - 5

للمصاريف بعد احلج كاهلدايا واحللوى وغريها، حيث ال يقبل اهللا ا عذراً، فبادر إىل 
احلج قبل أن مترض، أو تفتقر، أو متوت عاصياً، ألن احلج ركن من أركان اإلسالم، له 

  . اآلخرةفوائد عظيمة يف الدنيا و
  .  جيب أن يكون مال العمرة واحلج ماالً حالالً حىت يقبلهما اهللا- 6

وال تسافر املرأة، {  r حيرم سفر املرأة إىل احلج وغريه إال مع ذي حمرم، لقوله - 7

  .  متفق عليه)5(  }إال ومعها ذو حرم

                                                
  . 97: سورة آل عمران آية ) 1(
  . هو ما كان على طريقة الرسول وليس فيه شيء من اإلمث واملعصية: احلج املربور ) 2(
) 2627(، النسائي مناسك احلج ) 811(، الترمذي احلج ) 1350(، مسلم احلج ) 1449(البخاري احلج ) 3(

  ). 1796(، الدارمي املناسك ) 2/484(، أمحد ) 2889(، ابن ماجه املناسك 
  ). 3062(النسائي مناسك احلج ) 4(
  ). 827(، مسلم احلج ) 1893(البخاري الصوم ) 5(
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مك، وأوف دينك، وأوص أهلك أال يسرفوا يف الزينة والسيارات  صاحل خصو- 8

qè=à2#) { : واحللوى والذبيحة وغريها، لقوله تعاىل ur (#qç/uéõ°$#ur üwur (#þqèù Îéô£è@ 4{  )1(   

   .31آية " سورة األعراف " 
 احلج مؤمتر عظيم للمسلمني، ليتعارفوا ويتحابوا، ويتعاونوا على حل مشاكلهم، - 9

  . وليشهدوا منافع هلم يف الدين والدنيا
 واملهم جداً أن تتغلب على حل مشاكلك باالستعانة باهللا وحده، ودعائه دون - 10

@ö { : سواه، لقوله تعاىل è% !$ yJ ¯R Î) (#qãã ÷ä r& í În1 uë Iwur à8Îéõ°é& ÿ¾ÏmÎ/ #Yâtnr& ÇËÉÈ{  )2( "  سورة اجلن "

  . 20آية 
عمرة يف {  r جتوز العمرة يف أي وقت، لكنها يف شهر رمضان أفضل لقوله - 11

  ". متفق عليه . " )3(  }رمضان تعدل حجة

صالة {  r الصالة يف مسجد الكعبة خري من مئة ألف صالة يف غريه، لقوله - 12

 " )4(  }يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد، إال مسجد الكعبة

  ". رواه مسلم 
وصالة يف املسجد احلرام أفضل من صالة يف مسجدي هذا مبئة {  rولقوله 

  . )5(  }صالة

  ". صحيح رواه أمحد " 

                                                
  . 31: سورة األعراف آية ) 1(
  . 20: سورة اجلن آية ) 2(
، ) 6/405(، أمحد ) 2993(، ابن ماجه املناسك ) 1988(، أبو داود املناسك ) 939(الترمذي احلج ) 3(

  ). 1860(الدارمي املناسك 
  ). 6/333(، أمحد ) 2898(، النسائي مناسك احلج ) 1396(مسلم احلج ) 4(
  ). 3/343(، أمحد ) 1406(ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 5(
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   مئة ألف صالة 100000 = 100 × 1000
يا آل {  rها، مث احلج لقوله  عليك حبج التمتع، وهو العمرة والتحلل من- 13

  . )1(  }حممد، من حج منكم فليهل بعمرة يف حجه

  ". رواه ابن حبان وصححه األلباين " 
  أعمال العمرة 

ارفع ، و)لبيك اللهم بعمرة( وقل )2(البس لباس اإلحرام عند امليقات :  اإلحرام- 1
  ". لبيك اللهم لبيك " صوتك بالتلبية 

إذا وصلت مكة، فاذهب إىل احلرم، وطف حول الكعبة سبعاً، مبتدئاً :  الطواف- 2
وقبله إن استطعت، أو أشر إليه باليمني، " بسم اهللا واهللا أكرب : " باحلجر األسود قائال

شارة، وقل بني وامسح الركن اليماين بيمينك كل مرة إن استطعت بال تقبيل وال إ
$! { : الركنني oY/uë $ oYÏ?#uä í Îû $ uã÷R ëâ9 $# ZpuZ|¡ym íÎûur Íotç ÅzFy$# ZpuZ|¡ym $ oYÏ%ur z>#xãtã Íë$̈Z9 $# ÇËÉÊÈ{  )3( مث ،

يف ) واإلخالص(يف األوىل، ) الكافرون( سورة صلِّ ركعتني خلف مقام إبراهيم، واقرأ
  . الثانية

b¨ * { : اصعد إىل الصفا، واستقبل القبلة رافعا يديك إىل السماء قائال:  السعي- 3 Î) 

$ xÿ¢Á9 $# nouröç yJ ø9 $#ur Ï̀B Ìç Í¬ !$ yèx© «! ال إله : "  ابدأ مبا بدأ اهللا به، وكبر ثالثا بال إشارة وقل)4(  }) #$

إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، ال إله إال اهللا 

                                                
  ). 6/317(أمحد ) 1(
) ذو احلليفة(وأهل املدينة ) يلملم(وأهل اليمن ) قرن املنازل(وأهل جند ) رابغ(ميقات أهل الشام اجلحفة ) 2(

  . ومن مر عليها) ذات عرق(وأهل العراق ) أبيار علي(وتسمى 
  . 201: سورة البقرة آية ) 3(
  . 158: سورة البقرة آية ) 4(
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ثالثاً، كرره عند الصفا واملروة " وحده، أجنز وعده، ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده 
  .  واملروة مسرعاً بني امليلني األخضرينامش بني الصفا. مع الدعاء

  . السعي سبع مرات، حيسب الذهاب مرة، والرجوع مرة
  .  احلق شعرك كله، أو قصره، واملرأة تقص من شعرها قليال- 4

  . )1 (أعمال احلج 
اإلحرام، املبيت مبىن، الوقوف بعرفة، املبيت مبزدلفة، الرمي، الذبح، احللق، الطواف، 

  . مبىن أيام العيدالسعي، املبيت 
) لبيك اللهم حجة: ( البس ثياب اإلحرام يوم الثامن من ذي احلجة مبكة وقل- 1

وبت فيها، وصل مخس صلوات قصراً، فتصلي الظهر والعصر والعشاء ) مىن(واذهب إىل 
  . ركعتني، تصلي املغرب ثالث ركعات، والصبح ركعتني يف أوقاا

د الشروق، وصل الظهر والعصر قصراً، مجع يوم التاسع بع) عرفة( اذهب إىل - 2
تقدمي بأذان وإقامتني بدون سنة، وتأكد أنك يف عرفة داخل حدودها مفطراً ملبياً داعياً اهللا 

  . وحده، ألن الوقوف يف عرفة ركن أساسي
وصل املغرب والعشاء مجع تأخري ) ملزدلفة( انزل من عرفة بعد الغروب دوء، - 3

ي الفجر وتذكر اهللا عند املشعر احلرام، ويسمح للضعفاء قصراً، وبت فيها لتصل
  . باالنصراف بعد نصف الليل

يوم العيد، وارم اجلمرة الكربى بسبع ) مىن( اخرج من مزدلفة قبل الشروق إىل - 4
حصيات صغرية مكرباً بعد الشروق ولو إىل الليل عاملاً بوقوعها يف املرمى، فإذا مل تقع 

  . فأعدها

                                                
والتحلل منها مث اإلحرام باحلج يف الثامن من ذي احلجة، وهو . شهر احلجحج التمتع هو اإلحرام بالعمرة يف أ) 1(

فمن كان منكم : " األسهل واألفضل، وهو الذي أمر به الرسول أصحابه ملن نوى احلج مفردا أو قارنا فقال 
  . رواه مسلم" ليس معه هدي، فليحل وليجعلها عمرة 
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حة واسلخها مبىن أو مكة، أيام العيد، وكل وأطعم الفقراء، فإن مل متلك  اذبح ذبي- 5
مثنها فصم ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعت ألهلك، واملرأة كالرجل جتب عليها 

  . الذبيحة أو الصوم، وهذا للمتمتع وللقارن وجوبا
شيء  احلق شعرك أو قصره كله، واحللق أفضل، مث البس ثيابك، وحيل لك كل - 6

  . إال النساء
ذهاباً مرة، ورجوعاً ( ارجع إىل مكة فطف سبعاً، واسع بني الصفا واملروة سبعاً - 7
  . وحتل لك زوجتك بعد أن كانت حراماً، وميكن تأخري الطواف إىل آخر أيام العيد) مرة

 ارجع إىل مىن أيام العيد، وبت فيها وجوبا، وارم اجلمرات الثالث مبتدئا - 8
 يوم بعد الظهر، ولو إىل الليل، بسبع حصيات لكل مجرة، مكربا عند كل بالصغرى كل

حصاة، يف اليوم الثاين والثالث ملن تعجل، ويف الرابع ملن تأخر، ويسن الوقوف بعد رمي 
وجيوز التوكيل بالرمي عن النساء واملرضى . الصغرى والوسطى للدعاء مع رفع اليدين

  . ي إىل اليوم الثاين والثالث عند الضرورةوالصغار والضعفاء، وجيوز تأخري الرم
 طواف الوداع واجب، ويكون السفر بعد الطواف مباشرة، وجتب الذبيحة يف - 9
  . أو ترك الرمي، أو ترك املبيت مبىن. تركه

  من آداب احلج والعمرة 
  . اللهم هذه حجة ال رياء فيها وال مسعة:  اخلص حجك هللا قائال- 1
  . اخدمهم، وحتمل أذى جريانك رافق أهل الصالح و- 2
 احذر شرب الدخان وشراءه، فهو حرام يضر اجلسم واجلار واملال، وفيه معصية - 3
  . هللا تعاىل
 استعمل السواك عند الصالة، وخذ منه هدايا مع زمزم والتمر، فقد وردت - 4

  . أحاديث صحيحة بفضلها
  . جال احذر ملس النساء، والنظر إليهن، واحجب نساءك عن الر- 5
  .  ال تتخط رقاب املصلني فتؤذيهم، واجلس يف أقرب مكان- 6
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  .  احذر املرور بني يدي املصلي حىت يف احلرمني، فهو من عمل الشيطان- 7
، ويكفي )كجدار، أو ظهر رجل أو حمفظة( متهل يف صالتك وصل إىل سترة - 8

  . املقتدين سترة إمامهم
، والرمي، والتقبيل، فهو من الرفق  تلطف مبن حولك أثناء الطواف والسعي- 9
  . املطلوب
 احذر دعاء غري اهللا من األموات، فهو من الشرك الذي يبطل احلج والعمل، - 10
£ &ûÈõs9 |Mø.uéõ°r÷ { : قال تعاىل s̀Ü t6ós uã s9 y7è=uHxå £ t̀Rqä3tG s9 ur z̀ ÏB z̀ ÉÎéÅ£» sÉø:$# ÇÏÎÈ{  )1("  سورة الزمر "

  . 65آية 
  من آداب املسجد النبوي 

بسم اهللا والسالم على رسول : "  إذا دخلت املسجد فقدم رجلك اليمىن، وقل- 1
  ". اهللا، اللهم افتح يل أبواب رمحتك 

 عليك يا السالم:  قائالr صلِّ ركعتني حتية املسجد، وسلم على الرسول - 2
رسول اهللا، السالم عليك يا أبا بكر، السالم عليك يا عمر، مث استقبل القبلة عند الدعاء، 

  . )2(  }إذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا{  rوتذكر قوله 

  ". حيح حسن ص: رواه الترمذي، وقال" 
 والسالم عليه مستحبة، وال يتوقف عليها صحة احلج، r زيارة مسجد الرسول - 3

  . وليس هلا وقت حمدد
  .  احذر ملس أو تقبيل الشباك أو اجلدار وغريمها فهو بدعة- 4
  .  الرجوع إىل الوراء عند مغادرة املسجد بدعة، ال دليل عليه- 5

                                                
  . 65: سورة الزمر آية ) 1(
  ). 1/308(، أمحد ) 2516(امة والرقائق والورع الترمذي صفة القي) 2(
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من صلى علي صالة واحدة، {  r  لقوله،r أكثر من الصالة على الرسول - 6

  ". رواه مسلم  " )1(  }صلى اهللا عليه ا عشراً

  .  تستحب زيارة البقيع وشهداء أحد، دون املساجد السبع- 7
 عند rسالم عليه  السفر إىل املدينة يكون بنية زيارة املسجد النبوي، مث ال- 8

الدخول، ألن الصالة يف مسجده أفضل من ألف صالة يف غريه من املساجد، واذهب إىل 
 له أجر من تطهر يف بيته مث أتى مسجد قباء ال يريد إال الصالة كان{  rقباء، لقوله 

  ". صحيح رواه أمحد . " )2(  }عمرة تامة

                                                
  ). 3/102(، أمحد ) 1297(النسائي السهو ) 1(
  ). 3/487(، أمحد ) 1412(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 699(النسائي املساجد ) 2(



   توجيهات إسالمية إلصالح الفرد واتمع 

52  

   rمن أخالق الرسول 
كان خلقه القرآن، يسخط لسخطه، ويرضى لرضاه، ال ينتقم لنفسه، وال يغضب هلا 

  . إال أن تنتهك حرمات اهللا، فيغضب هللا
 أصدق الناس هلجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، وأشد rوكان 

راء يف خدرها، خافض الطرف أكثر نظره التفكري، ومل يكن فاحشا وال حياء من العذ
لعانا، وال جيزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، من سأله حاجة مل يرده إال ا أو 
مبيسور من القول، ليس بفظ وال غليظ، ال يقطع على أحد حديثه حىت يتعدى احلق، 

  . فيقطعه بنهي أو قيام
يكرم ضيفه، ال ميضي له وقت يف غري عمل هللا، أو فيما ال بد  حيفظ جاره وrوكان 

منه، حيب التفاؤل ويكره التشاؤم، وما خري بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل يكن إمثا، 
  . حيب إغاثة امللهوف ونصرة املظلوم

فمن مرض عاده، ومن غاب دعاه، :  حيب أصحابه ويشاورهم ويتفقدهمrوكان 
قبل معذرة املعتذر إليه، والقوي والضعيف عنده يف احلق سواء، وكان ي. ومن مات دعا له

  ). لفصاحته ومتهله(حيدث حديثاً لو عده العاد ألحصاه 
  . r) صدقا(وكان ميزح وال يقول إال حقًا 

   rمن آداب الرسول وتواضعه 
كان أرحم الناس وأشدهم إكراماً ألصحابه، يوسع عليهم إذا ضاق املكان، يبدأ من 

ه بالسالم، وإذا صافح رجالً ال يرتع يده من يده، حىت يكون الرجل هو الذي يرتع لقي
  . يده

 أكثر الناس تواضعاً، وإذا انتهى إىل قوم جلس حيث ينتهي به الس، ويأمر rكان 
بذلك، ويعطي كل جلسائه نصيبه وال حيسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، وإذا جلس 

  . وم الذي جلس إليه إال أن يستعجله أمر فيستأذنهإليه أحدهم مل يقم حىت يق
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مل يكن شخص أحب { :  قالtعن أنس ابن مالك . )1( يكره القيام له rكان 

 )2(  }علمون من كراهيته لذلك وكانوا إذا رأوه مل يقوموا له ملا يrإليهم من رسول اهللا 

  ". صحيح رواه أمحد والترمذي 
 ال يواجه أحداً مبا يكره، يعود املريض، وحيب املساكني، وجيالسهم ويشهد rوكان 

فما عاب : جنائزهم، وال حيقر فقرياً لفقره، وال يهاب ملكا مللكه، يعظم النعمة وإن قلّت
ويشرب بيمينه بعد أن يسمي اهللا يف أوله، طعاماً قط إن اشتهاه أكله وإال تركه، يأكل 

  . وحيمده يف آخره
 rحج رسول اهللا . حيب الطيب، ويكره اخلبائث كالبصل والثوم وأمثاهلما لرائحتهما

  . )3(  }اللهم هذه حجة ال رياء فيها وال مسعة{ : فقال

  ". دسي صحيح رواه املق" 
أيكم :  ال يتميز على أصحابه يف ملبس أو جملس، يدخل األعرايب فيقولrوكان 

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

   rدعوة الرسول وجهاده 
 رمحة للعاملني، فدعا العرب والناس مجيعا إىل ما فيه rسوله حممداً أرسل اهللا ر

  . صالحهم وسعادم يف الدنيا واآلخرة
@ö { : ومنها الدعاء هللا وحده لقوله تعاىل: وأول ما دعا إليه توحيد عبادة اهللا è% !$ yJ ¯R Î) 

(#qãã ÷ä r& í În1 uë Iwur à8Îéõ°é& ÿ¾ÏmÎ/ #Yâtnr& ÇËÉÈ{  )1( "  20آية " سورة اجلن .  

                                                
ادم من سفر ملعانقته، وجيوز القيام إىل ق. جيوز لصاحب البيت القيام إىل الضيف الستقباله، ألن الرسول فعله) 1(

  . ألن الصحابة فعلوه
  ). 2754(الترمذي األدب ) 2(
  ). 2890(ابن ماجه املناسك ) 3(
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ولقد عارض املشركون هذه الدعوة ملخالفتها عقيدم الوثنية، وتقليدهم األعمى 
  .  بالسحر واجلنون بعد أن كانوا يسمونه الصادق األمنيrآلبائهم، واموا الرسول 

éÉ9ô¹$$÷ { : مر ربه القائل على أذى قومه، ممتثالً أrلقد صرب الرسول  sù È/õ3ßÛ Ï9 y7În/uë üwur 

ôì ÏÜè? öNåk÷] ÏB $ ¸J ÏO#uä ÷rr& #Yëqàÿx. ÇËÍÈ{  )2( "  24آية " سورة اإلنسان .  

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

أسلم { :  ملوك األرض يدعوهم إىل اإلسالم قائال هلرقلrكاتب رسول اهللا . األخالق

  . )3(  }تسلم يؤتك اهللا أجرك مرتني

@ü { و  ÷d r'̄» tÉ É=» tG Å3ø9 $# (#öqs9$ yè s? 4í n< Î) 7pyJ Î=ü2 ¥ä!#uqyô $uZoY÷è t/ ö/ ä3uZ÷èt/ur ûwr& yâç7 ÷è tR ûwÎ) ©! $# üwur x8Îéô³èS ¾ÏmÎ/ 

$ \«øã x© üwur xãÏÇ G tÉ $ uZàÒ÷è t/ $³Ò÷è t/ $ \/$ t/öë r& Ï̀iB Èbrßä «! ال نطيع األحبار فيما أحدثوا من . ()4(  }4 #$

  ). التحرمي والتحليل
 املشركني واليهود وانتصر عليهم، وغزا بنفسه عشرين غزوة rحارب الرسول 
ت السرايا من أصحابه للجهاد والدعوة لإلسالم وحترير الشعوب من تقريباً، وأرسل عشرا

  . الظلم واالستعباد، وكان يعلمهم أن يبدأوا بالتوحيد

                                                                                                                                       
  . 20: سورة اجلن آية ) 1(
  . 24: سورة اإلنسان آية ) 2(
  ). 1/263(، أمحد ) 1773(، مسلم اجلهاد والسري ) 7(البخاري بدء الوحي ) 3(
  . 64: سورة آل عمران آية ) 4(
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   rتباعه احب الرسول و
@ö { : قال اهللا تعاىل è% b Î) óOçFZä. tbqô7Ås è? ©! $# ëÏRqãè Î7 ¨? $$sù ãNä3ö7 Î6ós ãÉ ª! $# öç Ïÿøó tÉur ö/ ä3s9 ö/ ä3t/qçR èå 3 ª! $#ur 

Öëqàÿxî ÒOã Ïm §ë ÇÌÊÈ{  )1( "  وقال 31آية " سورة آل عمران ،r  } ال يؤمن أحدكم حىت

  . )2(  }ب إليه من والده وولده، والناس أمجعنيأكون أح

  ". رواه البخاري ومسلم " 
 مكارم األخالق والشجاعة والكرم، فمن رآه بديهة هابه، rلقد اجتمع لرسول اهللا 

ومن خالطه معرفة أحبه، ولقد بلّغ الرسول الرسالة، ونصح األمة ومجع الكلمة، وفتح مع 
ا البالد جبهادهم، ليخرجوا الناس من عبادة العباد، صحابته القلوب بتوحيدهم، كما فتحو

  . إىل عبادة رب العباد
وقد أوصلوا إلينا هذا الدين كامالً خالياً من البدع واخلرافات ال حيتاج إىل زيادة أو 

  . نقصان
tPöquã { : قال اهللا تعاىل ø9 $# àMù=yJ ø.r& öNä3s9 öNä3oYÉÏä àMôJ oÿ øCr&ur öNä3øã n=tæ ÓÉL yJ ÷è ÏR àMäÅÊ uë ur ãNä3s9 zN» n=óô M}$# 

$ YYÉÏä 4{  )3( "  3آية " سورة املائدة .  

  ". حه احلاكم ووافقه الذهيب صح. " )4(  }إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق{  rوقال 

%ôâs)©9 tb { هذه أخالق رسولكم، فتمسكوا ا لتكونوا حمبني صادقني  x. öNä3s9 í Îû ÉAqßôuë 

«! $# îouqóô é& ×puZ|¡ym{  )5( "  21آية " سورة األحزاب .  

                                                
  . 31: ورة آل عمران آية س) 1(
، ) 67(، ابن ماجه املقدمة ) 5013(، النسائي اإلميان وشرائعه ) 44(، مسلم اإلميان ) 15(البخاري اإلميان ) 2(

  ). 2741(، الدارمي الرقاق ) 3/278(أمحد 
  . 3: سورة املائدة آية ) 3(
  ). 2/381(أمحد ) 4(
  . 21: سورة األحزاب آية ) 5(



   توجيهات إسالمية إلصالح الفرد واتمع 

56  

واعلموا أن احلب الصادق هللا ورسوله يتطلب العمل بكتاب اهللا، وأحاديث رسوله 
الصحيحة، واالحتكام إليهما وحمبة التوحيد الذي دعا إليه، وتطبيقه وعدم تقدمي حكم أو 

  . قول أحد عليهما
$ { : قال اهللا تعاىل pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä üw (#qãBÏdâs)è? tû÷üt/ ÄìyâtÉ «! $# ¾Ï&Î!qßô uë ur ( (#qà)̈? $#ur ©! $# 4 ¨bÎ) ©! $# 

ììãÏÿ xú ×LìÎ=tæ ÇÊÈ{  )1( "  1آية " سورة احلجرات .  

 حب التوحيد الذي دعا إليه وتطبيقه وحب من يدعو إليه من rومن عالمات حبه 
اللهم ارزقنا حبه واتباعه وشفاعته والتخلق . وعدم نبزهم باأللقاب املنفرةالدعاة، 
  . r بأخالقه

                                                
  . 1: ت آية سورة احلجرا) 1(
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   rأحاديث حول الرسول 
 وسنة إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب اهللا{  - 1

  ". رواه احلاكم وصححه األلباين . " )1(  }نبيه

صحيح . " )2(  }عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، متسكوا ا{  - 2

  ". رواه أمحد 
. )3(  }يا فاطمة بنت حممد سليين من مايل ما شئت، ال أغين عنك من اهللا شيئاً{  - 3

  ". رواه البخاري " 
رواه . " )4(  }فقد عصى اهللامن أطاعين فقد أطاع اهللا، ومن عصاين {  - 4

  ". البخاري 

عبد اهللا : ال تطروين كما اطرت النصارى ابن مرمي، فإمنا أنا عبد، فقولوا{  - 5

  ". رواه البخاري . " )5(  }ورسوله

  ).  تزيدوا يف مدحيال: ال تطروين(

  ". رواه البخاري . " )6(  }قاتل اهللا اليهود، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد{  - 6

                                                
، ) 3/321(، أمحد ) 3074(، ابن ماجه املناسك ) 1905(، أبو داود املناسك ) 1218(مسلم احلج ) 1(

  ). 1850(الدارمي املناسك 
  ). 95(، الدارمي املقدمة ) 4607(أبو داود السنة ) 2(
، ) 2/361(د ، أمح) 3646(، النسائي الوصايا ) 206(، مسلم اإلميان ) 2602(البخاري الوصايا ) 3(

  ). 2732(الدارمي الرقاق 
، ابن ماجه ) 5510(، النسائي االستعاذة ) 1835(، مسلم اإلمارة ) 2797(البخاري اجلهاد والسري ) 4(

  ). 2/387(، أمحد ) 2859(اجلهاد 
  ). 1/56(، أمحد ) 3261(البخاري أحاديث األنبياء ) 5(
، أبو داود ) 2047(، النسائي اجلنائز ) 530(ع الصالة ، مسلم املساجد ومواض) 426(البخاري الصالة ) 6(

  ). 2/284(، أمحد ) 3227(اجلنائز 
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  . )1(  }قل فليتبوأ مقعده من النارمن تقول علي ما مل أ{  - 7

  ". صحيح رواه أمحد " 

  ".  صحيح رواه الترمذي )2(  }إين ال أصافح النساء{  - 8

  ). الاليت جيوز الزواج منهن(

  ".  متفق عليه )3(  }من رغب عن سنيت فليس مين{  - 9

أي ال أعمل " (رواه مسلم . " )4(  }اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع{  - 10

  ). به، وال أعلِّمه، وال يبدل أخالقي

                                                
  ). 2/321(، أمحد ) 34(، ابن ماجه املقدمة ) 3(، مسلم مقدمة ) 110(البخاري العلم ) 1(
مالك ، ) 6/357(، أمحد ) 2874(، ابن ماجه اجلهاد ) 4181(، النسائي البيعة ) 1597(الترمذي السري ) 2(

  ). 1842(اجلامع 
  ). 3/285(، أمحد ) 3217(، النسائي النكاح ) 1401(، مسلم النكاح ) 4776(البخاري النكاح ) 3(
  ). 5538(، النسائي االستعاذة ) 2722(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) 4(
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  كيف نريب أوالدنا 
$ { : قال اهللا تعاىل pköâr'̄» tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#þqè% ö/ ä3|¡àÿR r& ö/ä3ã Î=÷d r&ur #Yë$ tR{  )1( "  سورة التحرمي "

  . 6آية 
األم واألب واملعلم واتمع مسئولون أمام اهللا عن تربية هذا اجليل، فإن أحسنوا تربيته 

 واآلخرة، وإن أمهلوا تربيته شقي، وكان الوزر يف عنقهم، وهلذا سعد وسعدوا يف الدنيا

  ". متفق عليه  " )2(  }كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته{ : جاء يف احلديث

فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجالً واحداً خري لك {  rفبشرى لك أيها املعلم بقوله 

  ". رواه البخاري ومسلم  " )3(  }من محر النعم

  ). اإلبل احلمراء، وكل مركوب جيد: محر النعم(
  : وبشرى لكما أيها األبوان ذا احلديث الصحيح

صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو : إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث{ 

  ". رواه مسلم  " )4(  }ولد صاحل يدعو له

فليكن إصالحك لنفسك أيها املريب قبل كل شيء، فاحلسن عند األوالد ما فعلت، 
 املعلم واألبوين أمام األوالد أفضل تربية هلم، والقبيح ما تركت، وإن حسن سلوك

  : والواجب على املريب

                                                
  . 6: سورة التحرمي آية ) 1(
، أبو داود اخلراج واإلمارة ) 1705(، الترمذي اجلهاد ) 1829(، مسلم اإلمارة ) 853(البخاري اجلمعة ) 2(

  ). 2/121(، أمحد ) 2928(والفيء 
، أمحد ) 3661(، أبو داود العلم ) 2406(، مسلم فضائل الصحابة ) 3498(البخاري املناقب ) 3(

)5/333 .(  
، أبو داود الوصايا ) 3651(، النسائي الوصايا ) 1376(، الترمذي األحكام ) 1631(مسلم الوصية ) 4(

  ). 559(، الدارمي املقدمة ) 2/372(، أمحد ) 2880(
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ال إله إال اهللا، حممد رسول اهللا وإفهامه معناها عندما  " ـ تعليم الطفل النطق ب- 1
  ). ال معبود حبق إال اهللا: (يكرب

حده ال  غرس حمبة اهللا واإلميان به يف قلب الولد، ألن اهللا خالقنا ورازقنا ومغيثنا و- 2
  . شريك له، وهو املعبود حبق

 ترغيب األوالد يف اجلنة، وأا ملن صلى وصام وأطاع والديه، وعمل مبا يرضي - 3
اهللا، وحتذيرهم من النار وأا ملن ترك الصالة وعق والديه، وأسخط اهللا، واحتكم لغري 

  . شرعه، وأكل أموال الناس بالغش والكذب والربا وغريها
إذا { :  البن عمهrالد أن يسألوا اهللا ويستعينوا به وحده لقوله  تعليم األو- 4

  . )1(  }سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا

  ". حسن صحيح : رواه الترمذي وقال" 
  تعليم الصالة 

 يف rة يف الصغر ليلتزماها عند الكرب لقوله  جيب تعليم الصيب والبنت الصال- 1
علموا أوالدكم الصالة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا { : احلديث الصحيح

  ". واه أمحد صحيح ر " )2(  }عشراً، وفرقوا بينهم يف املضاجع

والتعليم يكون بالوضوء والصالة أمامهم، والذهاب م إىل املسجد وترغيبهم بكتاب 
فيه كيفية الصالة لتتعلم األسرة كلها أحكام الصالة، وهذا مطلوب من املعلم واألبوين، 

  . وكل تقصري سيسأهلم اهللا عنه
ور القصرية وحفظ  تعليم األوالد القرآن الكرمي، فنبدأ بسورة الفاحتة والس- 2

ألجل الصالة، وأن خنصص هلم معلماً للتجويد وحفظ القرآن ..) التحيات هللا(
  ... واحلديث

                                                
  ). 1/308(، أمحد ) 2516(الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ) 1(
  ). 2/180(، أمحد ) 495(أبو داود الصالة ) 2(
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 تشجيع األوالد على صالة اجلمعة واجلماعة يف املسجد وراء الرجال، والتلطف - 3
يف نصحنا هلم إن أخطأوا، فال نزعجهم وال نصرخ م، لئال يتركوا الصالة ونأمث بعد 

  . ذا تذكرنا طفولتنا ولعبنا فسوف نعذرهمذلك، وإ
  التحذير من احملرمات 

 حتذير األوالد من الكفر والسب واللعن والكالم البذيء وإفهامهم بلطف أن - 1
الكفر حرام، يسبب اخلسران ودخول النار، وعلينا أن حنفظ ألسنتنا أمامهم لنكون قدوة 

  . حسنة هلم
ه كاليانصيب، والطاولة، وغريها ولو كان  حتذير األوالد من امليسر بأنواع- 2

للتسلية، ألا جتر إىل القمار، وتورث العداوة أو أا خسارة هلم وملاهلم ولوقتهم، وضياع 
  . لصلوام

 منع األوالد من قراءة االت اخلليعة، والصور املكشوفة، والقصص البوليسية - 3
ا والتلفزيون لضررها على أخالقهم واجلنسية، ومنعهم من مثل هذه األفالم يف السينم

  . ومستقبلهم
 حتذير الولد من التدخني وإفهامه أن األطباء أمجعوا على أنه يضر اجلسم ويورث - 4

السرطان، وينخر األسنان، كريه الرائحة، معطل للصدر، ليست له فائدة، فيحرم شربه 
  . وينصح بأكل الفواكه واملواحل عوضا عنه. وبيعه

والد الصدق قوال وعمال، بأن ال نكذب عليهم ولو مازحني، وإذا  تعويد األ- 5
إذا حدث كذب، وإذا وعد : آية املنافق ثالث{ وعدناهم فلنوف بوعدنا، ويف احلديث 

  ".  متفق عليه )1(  }أخلف، وإذا أؤمتن خان

                                                
ميان وشرائعه ، النسائي اإل) 2631(، الترمذي اإلميان ) 59(، مسلم اإلميان ) 33(البخاري اإلميان ) 1(

  ). 2/357(، أمحد ) 5021(
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 أن ال نطعم أوالدنا املال احلرام كالرشوة والربا والسرقة ومنها الغش وهو سبب - 6
  . لشقائهم ومتردهم وعصيام

 عدم الدعاء على األوالد باهلالك والغضب ألن الدعاء قد يستجاب باخلري - 7
  . أصلحك اهللا: والشر، ورمبا يزيدهم ضالالً، واألفضل أن نقول للولد

وهو دعاء غري اهللا من األموات، وطلب املعونة منهم، : شرك باهللا التحذير من ال- 8
!» üwur äíôâs? Ï̀B Èbrßä { : فهم عباد ال ميلكون ضرا وال نفعاً، قال اهللا تعاىل $# $tB üw y7ãè xÿZtÉ üwur 

x8ïéÛØ tÉ ( b Î* sù |Mù=yè sù y7̄R Î* sù #]å Î) z̀ ÏiB tûüÏJ Î=» ©à9 $# ÇÊÉÏÈ{  )1() آية " سورة يونس ) " أي املشركني

106 .  
  الستر واحلجاب 

 ترغيب البنت يف الستر منذ الصغر لتلتزمه يف الكرب، فال نلبسها القصري من - 1
سبب لفتنة الشباب الثياب، وال البنطال والقميص مبفردمها ألنه تشبه بالرجال والكفار، و

على رأسها منذ السابعة من عمرها، ) غطاء(واإلغراء، وعلينا أن نأمرها بوضع منديل 
وبتغطية وجهها عند البلوغ، وباللباس األسود الساتر الطويل الفضفاض الذي حيفظ 

$ { : شرفها، وهذا القرآن الكرمي ينادي املؤمنات مجيعا باحلجاب فيقول pk öâ r' ¯» tÉ êÓ É< ¨Z9 $# 

@ è% y7 Å_º ur øó X{ y7 Ï?$ uZ t/ ur Ïä !$ |¡ ÎS ur tûü ÏZ ÏB ÷s ßJ ø9 $# öúü ÏR ôâ ãÉ £` Ík öé n= tã ` ÏB £` Îg Î6è Î6» n= y_ 4 y7 Ï9º så #í oT ÷ä r& b r& 

z` øù tç ÷è ãÉ üx sù tû øï så ÷s ãÉ 3{  )2( 59 سورة األحزاب آية .  

üw { : وينهى اهللا املؤمنات عن التربج والسفور فيقول ur öÆ ô_ §é y9 s? yl ïé y9 s? Ïp ¨ä Î= Îg» yf ø9 $# 

4í n<r W{   . 33آية " سورة األحزاب  " )3(  }) #$

                                                
  . 106: سورة يونس آية ) 1(
  . 59: سورة األحزاب آية ) 2(
  . 33: سورة األحزاب آية ) 3(
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اسه اخلاص، ليتميز عن اجلنس اآلخر، وأن  توصية األوالد أن يلتزم كل جنس بلب- 2
يبتعدوا عن لباس األجانب وأزيائهم كالبنطال الضيق، وغري ذلك من العادات الضارة، ففي 

رجال بالنساء، واملتشبهات من النساء  املتشبهني من الrلعن النيب { : احلديث الصحيح

  ". رواه البخاري  " )1(  }بالرجال، ولعن املخنثني من الرجال، واملترجالِت من النساء

  ". صحيح رواه أبو داود  " )2(  }من تشبه بقوم فهو منهم{  rوقال 

  األخالق واآلداب 
استعمال اليد اليمىن يف األخذ والعطاء واألكل والشرب، والكتابة  نعود الطفل - 1

والضيافة، وتعليمه التسمية أول كل عمل، خصوصاً الطعام والشراب وأن يكون قاعداً، 
  . احلمد هللا عند االنتهاء: وأن يقول

 تعويد الولد النظافة، فيقص أظافره، ويغسل يديه قبل الطعام وبعده، وتعليمه - 2
ء وأخذ الورق بعد البول ليمسحه أو الغسل باملاء لتصح صالته، وال ينجس االستنجا
  . لباسه

 أن نتلطف يف نصحنا هلم سراً، وأن ال نفضحهم إن أخطأوا، فإن أصروا على - 3
  . العناد تركنا الكالم معهم ثالثة أيام وال نزيد

 مث الصالة على  أمر األوالد بالسكوت عند األذان، وإجابة املؤذن مبثل ما يقول،- 4
  : النيب ودعاء الوسيلة

اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت حممداً الوسيلة والفضيلة، { 

  ". ري رواه البخا " )1(  }وابعثه مقاماً حمموداً الذي وعدته

                                                
، ابن ماجه النكاح ) 4097(، أبو داود اللباس ) 2784(، الترمذي األدب ) 5546(البخاري اللباس ) 1(

  ). 2649(، الدارمي االستئذان ) 1/251(، أمحد ) 1904(
  ). 4031(أبو داود اللباس ) 2(
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 أن جنعل لكل ولد فراشا مستقال إذا أمكن وإال فلحافا مستقال، واألفضل - 5
  . ختصيص غرفة للبنات، وغرفة للبنني، وذلك حفظا ألخالقهم وصحتهم

  .  تعويده أال يرمي األوساخ يف الطريق، وأن يرفع ما يؤذي عنه- 6
  .  التحذير من رفاق السوء ومراقبتهم من الوقوف يف الشوارع- 7
السالم عليكم ورمحة "  التسليم على األوالد يف البيت والشارع والصف بلفظ - 8

  ". اهللا وبركاته 
  .  توصية الولد باإلحسان إىل اجلريان وعدم إيذائهم- 9

  .  تعويد الولد إكرام الضيف واحترامه وتقدمي الضيافة له- 10
  اجلهاد والشجاعة 

ذ يقرأ فيها املعلم كتابا يف سرية  يفضل ختصيص جلسة لألسرة، وللتالمي- 1
 وسرية أصحابه، ليعلموا أنه القائد الشجاع، وأن صحابته كأيب بكر وعمر r الرسول

وعثمان وعلي ومعاوية فتحوا بالدنا، وكانوا سببا يف هدايتنا، وانتصروا بسبب إميام 
  . وقتاهلم وعملهم بالقرآن والسنة، وأخالقهم العالية

على الشجاعة، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وأن ال خيافوا  تربية األوالد - 2
  . إال اهللا، وال جيوز ختويفهم باألكاذيب واألوهام والظالم

 أن نغرس يف األوالد حب االنتقام من اليهود والظاملني وأن شبابنا سيحررون - 3
 وسينتصرون بإذن فلسطني والقدس حينما يرجعون إىل تعاليم اإلسالم واجلهاد يف سبيل اهللا

  . اهللا
سلسلة قصص القرآن الكرمي والسرية :  شراء قصص تربوية نافعة إسالمية مثل- 4

  : النبوية وأبطال الصحابة والشجعان من املسلمني مثل كتاب
  .  الشمائل احملمدية واألخالق النبوية واآلداب اإلسالمية- 1

                                                                                                                                       
، ) 529(، أبو داود الصالة ) 680(، النسائي األذان ) 211(، الترمذي الصالة ) 589(البخاري األذان ) 1(

  ). 3/354(، أمحد ) 722(ابن ماجه األذان والسنة فيه 
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  .  العقيدة اإلسالمية من الكتاب والسنة الصحيحة- 2
  .  من بدائع القصص النبوي الصحيح- 3

  بر الوالدين 
  : إذا أردت النجاح يف الدنيا واآلخرة فاعمل بالوصايا اآلتية

  .  خاطب والديك بأدب وال تقل هلما أُف، وال تنهرهما، وقل هلما قوال كرميا- 1
  .  أطع والديك دائما يف غري معصية، فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق- 2
  .  تلطَّف بوالديك وال تعبس بوجههما، وال تحدق النظر إليهما غاضبا- 3
  .  حافظ على مسعة والديك وشرفهما وماهلما، ال تأخذ شيئا بدون إذما- 4
 اعمل ما يسرمها ولو من غري أمرمها كاخلدمة وشراء اللوازم، واالجتهاد يف طلب - 5
  . العلم

  . ر هلما إذا اضطررت للمخالفة شاورمها يف أعمالك كلها واعتذ- 6
نعم يا أمي ويا أيب، وال تقل يا بابا ويا :  أجب نداءمها مسرعاً بوجه مبتسم قائال- 7

  . ماما فهي كلمات أجنبية
  .  أكرم صديقهما وأقرباءمها يف حياما، وبعد موما- 8
  .  ال جتادهلما وال تخطِّئهما وحاول بأدب أن تبني هلما الصواب- 9

 ال تعاندمها، وال ترفع صوتك عليهما، وأنصت حلديثهما وتأدب معهما، وال - 10
  . تزعج أحد إخوتك إكراماً لوالديك

  .  اض إىل والديك إذا دخال عليك، وقبل رأسهما- 11
  .  ساعد أمك يف البيت، وال تتأخر عن مساعدة أبيك يف عمله- 12
إن اضطررت فاعتذر هلما، وال تقطع  ال تسافر إذا مل يأذنا لك ولو ألمر هام، ف- 13

  . رسائلك عنهما
  .  ال تدخل عليهما بدون إذن، ال سيما وقت نومهما وراحتهما- 14
  .  إذا كنت مبتلى بالتدخني فال تدخن أمامهما- 15
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  .  ال تتناول طعاماً قبلهما، وأكرمهما يف الطعام والشراب- 16
  . عمال ال يعجبك ال تكذب عليهما، وال تلمهما إذا عِمال - 17
 ال تفضل زوجتك، أو ولدك عليهما، واطلب رضامها قبل كل شيء، فرضاء - 18

  . اهللا يف رضاء الوالدين، وسخطه يف سخطهما
  .  ال جتلس يف مكان أعلى منهما، وال متد رجليك يف حضرما متكرباً- 19
أن تنكر  ال تتكرب يف االنتساب إىل أبيك ولو كنت موظفا كبريا، واحذر - 20

  . معروفهما أو تؤذيهما ولو بكلمة
 ال تبخل بالنفقة على والديك حىت يشكواك، فهذا عار عليك، وسترى ذلك - 21

  . من أوالدك، فكما تدين تدان
 أكثر من زيارة والديك وتقدمي اهلدايا هلما، واشكرمها على تربيتك وتعبهما - 22

  . عليك، واعترب بأوالدك وما تقاسيه معهم
  . أحق الناس باإلكرام أمك مث أبوك، واعلم أن اجلنة حتت أقدام األمهات - 23
 احذر عقوق الوالدين وغضبهما فتشقى يف الدنيا واآلخرة، وسيعاملك أوالدك - 24

  . مبثل ما تعامل به والديك
 إذا طلبت شيئاً من والديك فتلطف ما واشكرمها إن أعطياك، واعذرمها إن - 25

  . لباتك لئال تزعجهمامنعاك، وال تكثر ط
  .  إذا أصبحت قادرا على كسب الرزق فاعمل، وساعد والديك- 26
 إن لوالديك عليك حقّاً، ولزوجك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، - 27

  . وحاول التوفيق بينهما إن اختلفا، وقدم اهلدايا للجانبني سراً
 أنك معها إن كان  إذا اختصم أبواك مع زوجتك فكن حكيما، وأفهم زوجتك- 28

  . احلق جبانبها، وأنك مضطر لترضيتهما
 إذا اختلفت مع أبويك يف الزواج والطالق فاحتكموا إىل الشرع، فهو خري - 29
  . عون لكم
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  .  دعاء الوالدين مستجاب باخلري والشر، فاحذر دعاءمها عليك بالشر- 30
من الكبائر شتم الرجل {  r تأدب مع الناس، فمن سب الناس سبوه، قال - 31

  . متفق عليه. )1(  }يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فيسب أمه: والديه

 زر والديك يف حياما وبعد موما، وتصدق عنهما، وأكثر من الدعاء هلما - 32
Éb>§ë öç { : قائال Ïÿøî $# í Í< £ìt$Î!ºuqÏ9 ur{  )2( " . 28آية " سورة نوح . } Éb>§ë $ yJ ßg÷Hxqöë $# $ yJ x. 

í ÎT$ uã /uë #ZéçÉó |¹ ÇËÍÈ{  )3( 24آية "  سورة اإلسراء .  
  اجتنبوا الكبائر 

b { :  قال اهللا تعاىل- 1 Î) (#qç6Ï^ tF øgrB tç Í¬ !$ t6ü2 $ tB tb öqpk÷] è? çm÷Ytã öç Ïeÿs3çR öNä3Ytã öNä3Ï?$ t«Íhã yô 

Nà6 ù=ÅzôâçR ur WxyzôâïB $VJÉÌç x. ÇÌÊÈ{  )4( "  13آية " سورة النساء .  

اإلشراك باهللا، وقتل النفس وعقوق الوالدين، { ": أكرب الكبائر  " r وقال - 2

   )5(  }وشهادة الزور

  ". عليه متفق " 
هي كل معصية فيها عقوبة حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة من عذاب :  الكبرية- 3

  . أو غضب، أو لعن من اهللا أو رسوله

                                                
 ، أبو داود األدب )1902(، الترمذي الرب والصلة ) 90(، مسلم اإلميان ) 5628(البخاري األدب ) 1(

  ). 2/195(، أمحد ) 5141(
  . 28: سورة نوح آية ) 2(
  . 24: سورة اإلسراء آية ) 3(
  . 31: سورة النساء آية ) 4(
) 4010(، النسائي حترمي الدم ) 1207(، الترمذي البيوع ) 88(، مسلم اإلميان ) 6477(البخاري الديات ) 5(

  ). 3/131(، أمحد 



   توجيهات إسالمية إلصالح الفرد واتمع 

68  

هي إىل السبعمائة أقرب : - رضي اهللا عنهما -قال ابن عباس :  عدد الكبائر- 4
ر، والكبائر متفاوتة منها إيل السبع، غري أنه ال كبرية مع االستغفار، وال صغرية مع اإلصرا

  . يف درجاا
  أنواع الكبائر 

  :  الكبائر يف العقيدة- 1
الذبح لغري اهللا :  مثلUوهو صرف نوع من العبادة لغري اهللا : الشرك األكرب* 

«br&ur yâÉf¨ { : واالستعانة بغريه ودعائه ورجائه مما ال يقدر عليه إال اهللا قال تعاىل |¡yJ ø9 $# ¬! 

üxsù (#qãã ôâs? yìtB «! $# #Yâtnr& ÇÊÑÈ{  )1( . 18سورة اجلن آية .  

ومنه تصديق الكهنة والعرافني واملنجمني فيما يدعون من علم الغيب الذي استأثر اهللا 
@ { : به قال تعاىل è% ûw ÞOn=÷è tÉ t̀B í Îû ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# ÇÚ öë F{$#ur |=øã tó ø9 $# ûwÎ) ª!  سورة النمل )2(  }4 #$

  . 65آية 
 أو بشيء مما جاء به أو سخرية منه، أو اعتقاد أن -ومنه التكذيب باهللا أو برسوله 

 أو بالكتب املرتلة من عند اهللا هدياً يفوق أو يساوي هديه، ومنه التكذيب باملالئكة
كالقرآن ولو حبرف منه، ومنه التكذيب بالقدر أو بأمر من أمور اآلخرة كعذاب القرب 

  . والبعث وامليزان والصراط وغريها
شاء وومنه الرياء كمن حيسن العبادة لرياه الناس وقول ما شاء اهللا : الشرك األصغر* 

من كان {  rيب والكعبة واألمانة وغريها لقوله فالن، ومنه احللف بغري اهللا كحلف بالن

                                                
  . 18: سورة اجلن آية ) 1(
  . 65: سورة النمل آية ) 2(
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 ومن ذلك ما جاء يف الشرع تسميته شركاً أو كفراً كقوله )1(  }حالفا فليحلف باهللا

$! t̀Bur óO©9 Oä3øtsÜ { : تعاىل yJ Î/ tA tìR r& ª!$# y7Í´ ¯» s9 'ré'sù ãNèd tbrãç Ïÿ» s3ø9 $# ÇÍÍÈ{  )2( سورة املائدة، آية 

ومن دعا رجال {  r رواه أمحد وغريه، وقوله )3(  }الطرية شرك{  rوقوله . 44

  .  متفق عليه)4(  }بالكفر أو قال عدو اهللا وليس كذلك إال حار عليه

 متفق عليه، )5(  }سباب املسلم فسوق وقتاله كفر{ وكقوله عليه الصالة والسالم، 

رواه . )6(  }اثنتان بالناس مها م كفر الطعن يف النسب والنياحة على امليت{ وكقوله 

ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب { : مسلم وكقوله عن ربه جل وعال قال

  .  متفق عليه}مؤمن بالكواكب 

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

  :  الكبائر يف النفس والعقل فمنها- 2
قتل النفس بغري احلق وظلم الناس واالعتداء عليهم واالستطالة يف أعراضهم كالغيبة 

رد احلق والسخرية من املسلم وملزه ومهزه وسبه وسب أحد من : لكوالنميمة، من ذ
الكرب والعجب والتجسس :  فإن سب مجلتهم فهو كفر، ومن ذلكrأصحاب النيب 

                                                
، النسائي ) 1534(، الترمذي النذور واألميان ) 1646(، مسلم األميان ) 2533(البخاري الشهادات ) 1(

، أمحد ) 2094(، ابن ماجه الكفارات ) 3249(، أبو داود األميان والنذور ) 3766(األميان والنذور 
  ). 2341(لدارمي النذور واألميان ، ا) 1037(، مالك النذور واألميان ) 2/142(

  . 44: سورة املائدة آية ) 2(
  ). 1/389(، أمحد ) 3538(، ابن ماجه الطب ) 3910(، أبو داود الطب ) 1614(الترمذي السري ) 3(
  ). 5/166(، أمحد ) 61(، مسلم اإلميان ) 5698(البخاري األدب ) 4(
، النسائي حترمي الدم ) 1983( الترمذي الرب والصلة ،) 64(، مسلم اإلميان ) 5697(البخاري األدب ) 5(

  ). 1/385(، أمحد ) 69(، ابن ماجه املقدمة ) 4108(
  ). 2/496(، أمحد ) 1001(، الترمذي اجلنائز ) 67(مسلم اإلميان ) 6(
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الكذب يف القول، والتماثيل والتصاوير لذوات : والوشاية عند احلاكم لإليذاء، ومن ذلك
  . األرواح بال ضرورة

ت واخلمور وتناول احلشيش وأكل حلم اخلرتير شرب املسكرات واملخدرا: ومن ذلك
  . وأكل امليتة بال ضرورة واألشربة الضارة كلها ملا فيها من إهالك للنفس

أكل مال اليتيم والقمار واليانصيب والسرقة، وقطع الطريق، :  الكبائر يف املال- 3
باهللا كذبا احللف (وأخذ املال غصباً، والرشوة ونقص الكيل وامليزان، واليمني الغموس 

، واخلديعة يف البيع والشراء، وعدم الوفاء بالعهد، وشهادة الزور، والغش )ألخذ املال
، وكتمان )كأن يوصي بدين ليس عليه ليمنع الورثة من حقهم(والتبذير واإلضرار بالوصية 

الشهادة، وعدم الرضا مبا قسمه اهللا، ولبس الذهب للرجال، وإطالة الثوب أو البنطال حتت 
  . عبني تكرباًالك

ترك الصالة، أو تأخريها عن وقتها بال عذر، ومنع الزكاة، :  الكبائر يف العبادات- 4
واإلفطار يف رمضان بال عذر، وترك احلج مع القدرة عليه، والفرار من اجلهاد يف سبيل 
اهللا، وترك اجلهاد بالنفس أو املال أو اللسان على من وجب عليه، وترك صالة اجلمعة أو 

ماعة من غري عذر، وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر على املستطيع، وعدم الترته اجل
  . وعدم العمل بالعلم) عدم التطهر من البول بالورق أو احلجر أو املاء(من البول 

، وقذف احملصنات )إتيان الذكور(الزنا، واللواط :  الكبائر يف األسرة والنسب- 5
، وتربج املرأة وإظهار شعرها، وتشبه النساء بالرجال، )نالطعن يف أعراضه(املؤمنات 

، )عدم إطاعتهما يف غري معصية(، وعقوق الوالدين )كحلق اللحية(والرجال بالنساء 
وهجر األرحام من غري سبب مشروع، وعصيان املرأة زوجها يف الفراش بال عذر 

هو الذي ينكح زوجة : لاحمللِّ(كاحليض والنفاس، وما يعمله احمللل واحمللل له من حيل 
وإنكار املرأة إحسان زوجها واالنتساب إىل ) مطلقة لريدها لزوجها األول وهو احمللَّل له

غري األب مع العلم به، والراضي ألهله بالزنا، وأذى اجلار، ونتف الشعر من الوجه أو 
  . احلاجب للمرأة أو الرجل
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رية فاتركها حاال، وتب واستغفر اهللا، أخي املسلم إذا وقعت يف كب:  التوبة من الكبائر- 6
 %yJ̄RÎ) èpt/öqG9$# ín?tã «!$# öúïÏ%©#Ï9 tbqè=yJ÷ètÉ uäþqè¡9$# 7's#»ygpg¿2 ¢OèO öcqç/qçGtÉ Ï̀B 5=ÉÌçs$ { : وال تعد لقوله تعاىل

y7Í´̄»s9'ré'sù Ü>qçGtÉ ª!$# öNÍköén=tã 3 öc%x.ur ª!$# $̧JäÎ=tã $\KäÅ6ym ÇÊÐÈ   ÏM|¡øäs9ur èpt/öqG9$# öúïÏ%©#Ï9 tbqè=yJ÷ètÉ ÏN$t«Íhä¡¡9$# 

#Ó̈Lym #såÎ) ué|Øym ãNèdyâtnr& ÝVöqyJø9$# tA$s% íÎoTÎ) àMö6è? z̀ »t«ø9$# üwur tûïÏ%©!$# öcqè?qßJtÉ öNèdur îë$¤ÿà2 4 y7Í´̄»s9'ré& $tRôâtFôãr& 

öNçlm; $¹/#xãtã $VJäÏ9r& ÇÊÑÈ{  )1( 18، 17آية "  سورة النساء .  

   ما هي شروط قبول التوبة؟ -س 
  :  شروط قبول التوبة هي-ج 
  . ، ال لشيء آخرأن تكون توبة املذنب خالصة هللا:  اإلخالص- 1
  . أن يندم املذنب على ما فعل من الذنب:  الندم- 2
  . أن يترك املذنب املعصية اليت فعلها:  اإلقالع- 3
  . أن يعزم املسلم على أال يعود إىل ذنبه:  عدم العودة- 4
  . أن يستغفر اهللا من الذنب الذي فعله يف حق اهللا:  االستغفار- 5
  .  حقوق الناس أو يساحموهأن يؤدي:  أداء احلقوق- 6

إن {  rأن تكون توبة املذنب يف حياته وقبل حضور موته، قال :  وقت القبول- 7

  ". حسن رواه الترمذي  " )2(  }اهللا يقبل توبة عبده ما مل يغرغر

                                                
  . 18 -17 :سورة النساء آية ) 1(
  ). 4253(، ابن ماجه الزهد ) 3537(الترمذي الدعوات ) 2(
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  اتبعوا وال تبتدعوا 
نظاراتك الزجاجية : ر من البدع يف الدين، فيقول لك بعضهم إذا أردت التحذي- 1
أن هذه ليست من الدين بل هي من املخترعات الدنيوية اليت قال عنها : واجلواب. بدعة

  . )1(  }أنتم أعلم بأمر دنياكم{  rالرسول 

  ". رواه مسلم " 
فالراديو مثال إذا استمعت منه للقرآن واألحاديث : دينوهذه املخترعات سالح ذو ح

الدينية كان حالال ومطلوبا، وإذا استمعت للموسيقى، واألغاين اخلليعة كان حراما، ألن 
  . هذه تفسد األخالق، وتضر اتمع

هي ما مل يقم عليها دليل من الكتاب والسنة، وتكون هذه البدعة :  البدعة الدينية- 2
والدين، وهذا النوع من البدع هو الذي أنكره اإلسالم، وحكم عليه يف العبادات 

  . بالضالل

P÷ { :  قال تعاىل منكرا على املشركني ابتداعهم- 1 r& óOßgs9 (#às̄» ü2 uéà° (#qãã uéü° Oßgs9 z̀ ÏiB 

ÉúïÏe$!$# $ tB öNs9 .b såù'tÉ ÏmÎ/ ª!   . 21 سورة الشورى آية )2(  }4 #$

مردود غري : رد ()3(  }من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد{  r وقال - 2

  ". رواه مسلم ) " مقبول

 )4(  }وكل بدعة ضاللة. إياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة{  r وقال - 3

  ". حسن صحيح : رواه الترمذي وقال" 

                                                
  ). 6/123(، أمحد ) 2471(، ابن ماجه األحكام ) 2363(فضائل مسلم ال) 1(
  . 21: سورة الشورى آية ) 2(
، ) 14(، ابن ماجه املقدمة ) 4606(، أبو داود السنة ) 1718(، مسلم األقضية ) 2550(البخاري الصلح ) 3(

  ). 6/256(أمحد 
  ). 95(، الدارمي املقدمة ) 4/126(، أمحد ) 44(، ابن ماجه املقدمة ) 2676(الترمذي العلم ) 4(
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أي  ()1(  }إن اهللا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حىت يدعها{  r وقال - 4

  ). يتركها
  ". صحيح رواه الطرباين وغريه " 
  . كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس أا حسنة:  وقال ابن عمر- 5
من ابتدع يف اإلسالم بدعة، يراها حسنة، فقد زعم : - رمحه اهللا - وقال مالك - 6

tPöquã { : أن حممدا خان الرسالة، ألن اهللا تعاىل يقول ø9 $# àMù=yJ ø.r& öNä3s9 öNä3oYÉÏä àMôJ oÿ øC r&ur öNä3øã n=tæ 

ÓÉL yJ ÷èÏR àMäÅÊ uë ur ãNä3s9 zN» n=óô M}$# $ YYÉÏä 4{  )2( "  3آية " سورة املائدة .  

  . فما مل يكن يومئذ دينا، فال يكون اليوم دينا
من استحسن فقد شرع، ولو جاز االستحسان يف : - رمحه اهللا - وقال الشافعي - 7

الدين جلاز ذلك ألهل 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- 8
  . ال جتالس صاحب بدعة فيمرض قلبك:  وقال احلسن البصري- 9

  . كل عبادة مل يتعبدها أصحاب حممد فال تعبدوا:  وقال حذيفة- 10
  : أنواع البدع كثرية منها

  .  االحتفال باملولد النبوي، وليلة املعراج وغريها- 1
 الرقص والتصفيق، وضرب الدف بالذكر، وكذا رفع الصوت، وتغيري أمساء اهللا - 2
  ). ، إه، آه، هو، هيأه(مثل 

  .  إقامة املآمت، وجلب املشايخ للقراءة بعد املوت وغري ذلك- 3

                                                
  ). 50(ابن ماجه املقدمة ) 1(
  . 3: سورة املائدة آية ) 2(
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  صدق اهللا العظيم 
 r اعتاد القراء أن يقولوها بعد االنتهاء من القراءة، مع أا مل ترد عن الرسول - 1

  . وصحابته والتابعني

من أَحدثَ ِفي أَمِرنا {  r إن قراءة القرآن عبادة، ال جتوز الزيادة فيها، لقوله - 2

رد وفَه هِمن سا لَيذَا ممتفق عليه ) " أي مردود. ()1(  }ه ."  

وعمل صحابته، .  إن الذي يفعله القراء ال دليل عليه من كتاب اهللا، وسنة رسوله- 3
  . خرينوإمنا هي من بدع املتأ

:  القرآن من ابن مسعود، فلما وصل إىل قوله تعاىلrمسع الرسول {  - 4

} $ uZ÷¥ Å_ ur y7Î/ 4í n? tã ÏäIwàs̄» yd #Yâã Íky ÇÍÊÈ{  )2( حسبك: " فقال. 41 سورة النساء آية{ )  مل

  ". رواه البخاري ) " صدق اهللا العظيم ومل يأمر ا: يقل
 يظن اجلهال والصغار أا آية من القرآن، فيقرأوا يف الصالة وخارجها، وهذا - 5

  . غري جائز، ألا ليست من القرآن، وال سيما أا تكتب أحيانا آخر السور خبط املصحف
 بأا بدعة، عندما سئل - اهللا  حفظه- صرح مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز - 6
  . عنها

@ö { :  أما قوله تعاىل- 7 è% s-yâ|¹ ª! $# 3 (#qãè Î7̈? $$ sù s'©# ÏB tLìÏdºtç ö/Î) $Zÿã ÏZym{  )3( سورة آل 

  . 95عمران آية 

Ç {  بدليل اآلية اليت قبلها فهو رد على اليهود الكاذبني ỳJ sù 3ìuétI øù $# í n? tã «!$# z>Éãs3ø9 $#{  
  . 94 سورة آل عمران آية )1(

                                                
، ) 14(، ابن ماجه املقدمة ) 4606(، أبو داود السنة ) 1718(، مسلم األقضية ) 2550(البخاري الصلح ) 1(

  ). 6/270(أمحد 
  . 41: سورة النساء آية ) 2(
  . 95: سورة آل عمران آية ) 3(
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 هذه اآلية، ومع ذلك مل يقلها بعد تالوة القرآن، وكذلك rوقد علم الرسول 
  . لصاحلُصحابته والسلف ا

من قرأ القرآن فليسأل اهللا {  r إن هذه البدعة أماتت سنة، وهي الدعاء لقوله - 8

  ". حسن رواه الترمذي  " )2(  }به

 على القارئ أن يدعو اهللا مبا شاء، بعد القراءة، ويتوسل إىل اهللا مبا قرأه، فهو من - 9
  : الصاحل املسبب لقبول الدعاء، ومن املناسب قراءة هذا الدعاءالعمل 

اللهم إين عبدك وابن : " ما أصاب عبدا هم وال حزن فقال{  rقال رسول اهللا 

يفَّ حكمك، عدل يف قضاؤك، أسالك بكل اسم عبدك، وابن أمتك ناصييت بيدك، ماض 
هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به 
يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيع قليب، ونور بصري، وجالء حزين، وذهاب 

  ". رواه أمحد صحيح  " )3(  }وأبدله مكانه فرحا"  إال أذهب اهللا مهه وحزنه، -مهي 

                                                                                                                                       
  . 94: ورة آل عمران آية س) 1(
  ). 4/433(، أمحد ) 2917(الترمذي فضائل القرآن ) 2(
  ). 1/391(أمحد ) 3(
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  األمر باملعروف والنهي عن املنكر 
هلذه . مها الدعامتان األساسيتان اللتان يقوم عليهما صالح اتمع، وما تنال اخلريية

_öNçGZä. uéöçyz >p̈Bé& ôMy { : األمة اإلسالمية، قال تعاىل Ìç ÷zé& Ä¨$ ¨Y=Ï9 tbrâêßD ù's? Å$rãç ÷è yJ ø9$$ Î/ öcöqyg÷Ys? ur 

Ç t̀ã Ìç x6ZßJ ø9 $# tbqãZÏB÷sè? ur «! $$ Î/ 3{  )1( "  110آية " سورة آل عمران .  

وحني تركنا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فسد اتمع، واحنطت األخالق، 
  ... وساءت املعاملة، و
مر باملعروف والنهي عن املنكر بفرد دون آخر بل هو واجب على كل وال خيتص األ

من {  rمسلم رجالً كان أو امرأة، عاملاً كان أو عامياً كل حسب مقدرته وعلمه قال 

إن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك رأى منكم منكراً فليغريه بيده، ف

  ".  رواه مسلم )2(  }أضعف اإلميان

  ). املنكر ما أنكره الشرع(
  وسائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

  .  اخلطبة يوم اجلمعة والعيدين، يبني اخلطيب أنواع املنكرات- 1
  . اض اتمع وإعطاء العالج الشايف احملاضرة أو املقالة يف جملة أو صحيفة لبيان أمر- 2
  . يعرض املؤلف ما يريد بيانه للناس من أفكار إلصالح الناس.  الكتاب- 3
تكون يف جملس، فيتكلم أحد احلاضرين مثالً عن أضرار الدخان :  املوعظة- 4

  . اجلسمية واملالية
ن ترك تكون بني األخ وأخيه سراً لترك خامت الذهب، أو حتذيره م:  النصيحة- 5

  . الصالة، أو حتذيره من دعاء غري اهللا

                                                
  . 110: سورة آل عمران آية ) 1(
، أبو داود الصالة ) 5009(، النسائي اإلميان وشرائعه ) 2172(، الترمذي الفنت ) 49(مسلم اإلميان ) 2(

  ). 3/54(، أمحد ) 1275(فيها ، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة ) 1140(
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من أفيد الوسائل، فكل إنسان يستطيع أن يقرأ صفحات قليلة عن :  الرسالة- 6
كدعاء األموات وطلب املدد منهم وغري : الصالة أو اجلهاد، أو الزكاة، أو عن الكبائر

  . ذلك
  شروط اآلمر 

1 - يه برفق ولني، حىت تقبلَهالنفوس قال تعاىل خماطبا موسى وهارون أن يكون أمره و :

 } !$t6ydøå$# 4ín<Î) tböqtãöçÏù ¼çm̄RÎ) 4ÓxösÛ ÇÍÌÈ üwqà)sù ¼çms9 Zwöqs% $YYÍhã©9 ¼ã&©#yè©9 ãç©.xãtFtÉ ÷rr& 4Óý øÉsÜ ÇÍÍÈ{  )1( "  سورة طه

  . 44، 43آية " 
 ويكفر فانصحه برفق، واطلب منه أن يستعيذ باهللا من الشيطان فإذا رأيت إنسانا يشتم

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 سببا يف شقاء الدنيا وعذاب اآلخرة، مث 

  . تأمره بالتوبة واالستغفار
  . عرف احلالل واحلرام فيما يأمر به، حىت ينفع وال يضر جبهله أن ي- 2
 حيسن باآلمر أن يكون مطبقا ملا يأمر به، ومبتعداً عما ينهى عنه، حىت تكون - 3

tbrâêßD * { : تعاىل خماطبا من يأمر وال يعمل الفائدة أمت وأنفع، قال ù's? r& }̈ $ ¨Y9 $# ÎhéÉ9ø9 $$ Î/ tböq|¡Ys? ur  
öNä3|¡àÿR r& öNçFRr&ur tbqè=÷G s? |=» tG Å3ø9 $# 4 üxsù r& tbqè=É)÷è s? ÇÍÍÈ{  )2( "  44آية " سورة البقرة.   

  . وعلى املبتلى أن حيذر مما هو واقع فيه معترفا خبطئه
 أن خنلص يف العمل، وندعو للمخالفني باهلداية، ويكون لنا العذر عند اهللا، قال - 4
øå { : تعاىل Î)ur ôMs9$ s% ×p̈Bé& öNåk÷] ÏiB zNÏ9 tbqÝàÏè s? $·Böqs%   ª! $# öNßgä3Î=ôgãB ÷rr& öNåkæ5Éjãyè ãB $\/#xãtã #YâÉÏâx© ( (#qä9$ s% 

¸ouë Éã÷è tB 4ín< Î) óOä3În/uë óOßḡ=yè s9 ur tbqà)G tÉ ÇÊÏÍÈ{  )3( "  164آية " سورة األعراف .  

                                                
  . 44-43: سورة طه آية ) 1(
  . 44: سورة البقرة آية ) 2(
  . 164: سورة األعراف آية ) 3(
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  . به أن يكون اآلمر شجاعا ال خياف يف اهللا لومة الئم، ويصرب على ما قد يصي- 5
  أنواع املنكرات 

زخرفتها وتلوينها، وتعداد مآذا، ووضع اللوحات :  من منكرات املساجد- 1
املكتوبة أمام املصلي، إذ فيها إشغاله عن اخلشوع وخاصة القصائد الشعرية اليت فيها 
استغاثات بغري اهللا، واملرور أمام املصلي، وختطي الرقاب بني اجلالسني، ورفع الصوت 

 فيشوشون على املصلني إذ اإلسرار rأو القرآن أو الكالم، أو الصالة على النيب بالدعاء 
صحيح رواه أبو . "  }ال جيهر بعضكم على بعض يف القرآن{  rا هو الوارد قال 

خلطباء األحاديث والبصق والسعال بصوت مرتفع، وإيراد بعض الواعظني وا" داود 
املوضوعة والضعيفة، وعدم ذكر درجتها، رغم وجود األحاديث الصحيحة وكثرا اليت 
تغين عنها، وطلب املدد والعون من غري اهللا تعاىل قبل األذان يف املآذن، وعند إنشاء 
القصائد مبناسبة االحتفال، وظهور رائحة الدخان من بعض املصلني، والصالة بثوب وسخ 

ة كريهة، ورفع الصوت بشدة، والرقص والتصفيق أثناء الذكر والبيع والشراء، له رائح
  . وإنشاد الضائع، وعدم إلصاق الكتف بالكتف والقدم بالقدم عند صالة اجلماعة

خروج النساء سافرات أو متكشفات، أو يتكلمن :  من منكرات الشوارع- 2
ها بال خجل، وبيع أوراق ويضحكن بصوت مرتفع، وإمساك الرجل بيد املرأة وحمادثت

اليانصيب، وبيع اخلمر يف احلانات، وصور الرجال أو النساء بأوضاع خمزية تفسد 
األخالق، وطرح األوساخ يف الشارع، ووقوف بعض الشبان للتفرج على النساء، 

  . ومزامحة النساء للرجال يف الشوارع واألسواق والسيارات
 كالشرف والذمة وغريه، والغش، احللف بغري اهللا:  من منكرات األسواق- 3

والكذب يف الربح واملشترى، ووضع األذى يف الطريق، والسب والشتم، ونقص الكيل 
  . وامليزان، واملناداة بصوت مرتفع
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االستماع إىل املوسيقى أو األغاين اخلليعة، واختالط :  من املنكرات العامة- 4
كابن العم واخلالة وأخ الزوج وغريه، الرجال بالنساء من غري احملارم، ولو من األقارب 

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 األوساخ 

تقدمي الدخان لضرره للجسم والقمامة إذ الواجب توزيعها على الفقراء ليستفيدوا منها، و
واملال واجلار، واللعب بالنرد، وعقوق الوالدين، واقتناء االت اخلليعة، وتعليق التمائم 
لألطفال أو على أبواب الدور، أو يف السيارات كاخلرز األزرق والكف ونضوة الفرس، 

االستهزاء بطاعة واعتقاد أا ترد العني، وتدفع البالء، وانتقاص أحد الصحابة، ومن الكفر 
  . اهللا كالصالة واحلجاب واللحية وغريها مما جاء به اإلسالم

  دعاء السوق 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله : من دخل السوق فقال{  rقال 

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

  . )1(  }اجلنة

   ". 6107رواه أمحد وغريه، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع رقم " 

                                                
، الدارمي االستئذان ) 1/47(، أمحد ) 2235(، ابن ماجه التجارات ) 3428(الترمذي الدعوات ) 1(

)2692 .(  
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  اجلهاد يف سبيل اهللا 
جب على كل مسلم، ويكون باملال، وهو اإلنفاق، ويكون بالنفس وهو اجلهاد وا

  : القتال، ويكون باللسان والقلم وهو الدعوة إليه، والدفاع عنه، واجلهاد على أنواع
وهو ضد العدو املهاجم لبعض بالد املسلمني، كاليهود اآلن الذين :  فرض عني- 1

  .  خيرجوا اليهود منها باملال والنفساحتلوا فلسطني، فاملسلمون املستطيعون آمثون حىت
إذا قام به من يكفي سقط عن الباقني، وهو اجلهاد يف سبيل نقل :  فرض كفاية- 2

الدعوة اإلسالمية إىل سائر البالد، حىت حيكمها اإلسالم، فمن استسلم من أهلها فبها، 
ماٍض إىل يوم ومن وقف يف طريقها قوتل حىت تكون كلمةُ اهللا هي العليا، فهذا اجلهاد 

  . القيامة فضال عن األول
وحني ترك املسلمون اجلهاد وغرم الدنيا والزراعة والتجارة أصام الذل، وصدق 

 البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم  أخذمت أذناب)1(إذا تبايعتم بالعينة {  rفيهم قوله 

 "  }اجلهاد يف سبيل اهللا، سلّط اهللا عليكم ذال، ال يرتعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم

  ". صحيح رواه أمحد 
{  rويكون بتقدمي النصيحة هلم وألعوام، لقوله :  جهاد حكام املسلمني- 3

هللا ولكتابه ورسوله وألئمة املسلمني : " ملن يا رسول اهللا؟ قال: قلنا". الدين النصيحة 

  ". رواه مسلم  " )2(  }وعامتهم

 حسن رواه أبو . ")3(  }أفضل اجلهاد كلمة حق ضد سلطان جائر{  rولقوله 

  ". داود والترمذي 

                                                
للمشتري، مث يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن أقل من أن يبيع الرجل شيئا من غريه بثمن مؤجل، ويسلمه ) 1(

  . ،.ذلك القدر يدفعه نقدا
  ). 4/102(، أمحد ) 4944(، أبو داود األدب ) 4197(، النسائي البيعة ) 55(مسلم اإلميان ) 2(
  ). 3/61(، أمحد ) 4344(أبو داود املالحم ) 3(
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وبيان طريق اخلالص من ظلم احلكام الذين هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا هو أن 
يتوب املسلمون إىل رم، ويصححوا عقيدم، ويربوا أنفسهم وأهليهم على اإلسالم 

!© (ûcÎ { : الصحيح، حتقيقا لقوله تعاىل $# üw çéÉiçtó ãÉ $ tB BQöqs)Î/ 4Ó®Lym (#rçéÉiçtó ãÉ $ tB öNÍkÅ¦àÿR r'Î/ 3{  )1( " 

  . 11آية " سورة الرعد 
أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم، تقم : " وإىل ذلك أشار أحد الدعاة املعاصرين بقوله

من إصالح القاعدة لتأسيس البناء عليها، أال وهو وكذلك فال بد ". لكم على أرضكم 
yâtã { : اتمع، قال اهللا تعاىل ur ª! $# tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä óOä3ZÏB (#qè=ÏJ tã ur ÏM» ys Î=» ¢Á9 $# óOßg̈ZxÿÎ=øÜ tG ó¡uäs9 í Îû 

ÇÚ öë F{$# $ yJ ü2 y#n=÷Ç tG óô $# öúïÏ%©!$# Ï̀B öNÎgÎ=ö6s% £ ùZÅj3uKãã s9 ur öNçl m; ãNåks]ÉÏä î Ï%©!$# 4Ó|Ó s? öë $# öNçl m; Nåk̈] s9 Ïdât7 ãäs9 ur . Ï̀iB 

Ïâ÷è t/ öNÎgÏù öqyz $YZøBr& 4 ÓÍ_ tRrßâç6÷è tÉ üw öcqä.Îéô³çÑ íÎ1 $ \«øã x© 4 t̀Bur tç xÿü2 yâ÷è t/ y7Ï9ºså y7Í´ ¯» s9 'ré'sù ãNèd tbqà)Å¡» xÿø9 $# 

ÇÎÎÈ{  )2( )3( "  55آية " سورة النور .  

ويكون باملال والنفس :  جهاد الكفار والشيوعيني واحملاربني من أهل الكتاب- 4
  }جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم{  rواللسان حسب االستطاعة، لقوله 

  ". د صحيح رواه أمح " )4(
 rويكون باليد، واللسان، والقلب، لقوله :  جهاد الفساق وأهل املعاصي- 5

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه،   {

  ". رواه مسلم . " )5(  }نوذلك أضعف اإلميا

  . ويكون مبخالفته وعدم اتباع وساوسه:  جهاد الشيطان- 6
                                                

  . 11: سورة الرعد آية ) 1(
  . 55: سورة النور آية ) 2(
  ). تعليقات على شرح الطحاوية لأللباين(اختصاراً من كتاب ) 3(
  ). 2431(، الدارمي اجلهاد ) 3/124(، أمحد ) 2504(، أبو داود اجلهاد ) 3096(النسائي اجلهاد ) 4(
، أبو داود الصالة ) 5009(، النسائي اإلميان وشرائعه ) 2172(، الترمذي الفنت ) 49(مسلم اإلميان ) 5(

  ). 3/54(، أمحد ) 1275( ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ،) 1140(
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b¨ { : قال تعاىل Î) z̀ » sÜ øã ¤±9 $# ö/ ä3s9 Arßâtã çnräãÏÉªB$$ sù #árßâtã 4 $ yJ ¯RÎ) (#qãã ôâtÉ ¼ çmt/÷ì Ïm (#qçRqä3uã Ï9 ô Ï̀B 

É=» ptõ¾r& ÎéçÏè ¡¡9 $# ÇÏÈ{  )1( "  6آية " سورة فاطر .  

  . ويكون مبخالفتها، ومحلها على طاعة اهللا، واجتناب معاصيه:  جهاد النفس- 7
$! * { : قال تعاىل على لسان امرأة العزيز اليت اعترفت مبراودا ليوسف tBur äó Ìhç t/é& ûÓÅ¤ øÿtR 

4 ¨bÎ) }§øÿ̈Z9 $# 8ouë$ ¨BV{ Ïäþqè¡9 $$ Î/ ûwÎ) $ tB zOÏm uë þíÎn1 uë 4 ¨b Î) íÎn1 uë Öëqàÿxî ×LìÏm §ë ÇÎÌÈ{  )2( "  سورة يوسف "

  . 53آية 
  : وقال الشاعر

ــضاك وإن    النفس والـشيطان واعـصهما     وخالف ــا حم ــام  مه ــصح ف   الن
  

  .  وفقنا ألن نكون من ااهدين العاملني املخلصنياللهم

                                                
  . 6: سورة فاطر آية ) 1(
  . 53: سورة يوسف آية ) 2(
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  من أسباب النصر 
 لفتح t جيشا بقيادة سعد بن أيب وقاص tأرسل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

  : بالد فارس وكتب إليه عهدا هذا نصه
  : تقوى اهللا- 1

على كل حال، فإن تقوى اهللا فإين آمرك ومن معك من األجناد بتقوى اهللا : أما بعد
  . أفضل العدة على العدو، وأقوى املكيدة يف احلرب

  :  ترك املعاصي- 2
وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من املعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب 
اجليش أخوف عليهم من عدوهم، وإمنا ينصر املسلمون مبعصية عدوهم هللا، ولوال ذلك مل 

 عددنا ليس كعددهم، وعدتنا ليست كعدم، فإن استوينا يف املعصية تكن م قوة، ألن
  . كان هلم علينا الفضل يف القوة، وإن مل ننصر عليهم بفضلنا مل نغلبهم بقوتنا

واعلموا أن عليكم يف سريكم حفظة من اهللا يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، وال 
قولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن تعملوا مبعاصي اهللا وأنتم يف سبيل اهللا، وال ت

أسأنا، فرب قوم سلّط عليهم من هو شر منهم، كما سلّط على بين إسرائيل كفار اوس 
  ). وكما سلطت اليهود على العرب املسلمني اآلن( ملا عملوا باملعاصي -
  :  االستعانة باهللا- 3

نصر على عدوكم، وأسأل اهللا ذلك لنا وسلوا اهللا النصر على أنفسكم، كما تسألونه ال
  ". ذكرها ابن كثري يف البداية والنهاية " ولكم 
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  الوصية الشرعية لكل مسلم 
يه، إال ووصيته ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء يريد أن يوصي ف{  rقال 

  . )1(  }مكتوبة عند رأسه

ما مرت علي ليلة منذ مسعت رسول اهللا قال ذلك، إال وعندي وصييت : قال ابن عمر
  ". رواه الشيخان " 

ال تزيد (تنفق على األقارب واجلريان الفقراء والكتب اإلسالمية، ()  أوصي مببلغ - 1
  ). على الثلث، وال تكون لوارث

  . أثناء مرض املوت بعض الصاحلني، ليذكروين حبسن الظن باهللا أن حيضرين يف - 2
لقنوا موتاكم ال إله إال {  r تلقيين كلمة التوحيد قبل املوت ال بعده، لقوله - 3

  . )3(  }ومن كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة{  رواه مسلم )2(  }اهللا

  . حسن رواه احلاكم
.. اللهم اغفر له، وارفع درجته وارمحه:  أن يدعو يل احلاضرون بعد املوت- 4
  . وهكذا
 إرسال أشخاص ليخربوا األقارب وغريهم بالوفاة ولو هاتفيا، وإلمام املسجد أن - 5

  . يستغفروا للميتخيرب املصلني، ل

 " )1(  }نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه{  r اإلسراع بوفاء الدين لقوله - 6

  ". صحيح رواه أمحد 
                                                

، النسائي الوصايا ) 974(، الترمذي اجلنائز ) 1627(، مسلم الوصية ) 2587(البخاري الوصايا ) 1(
، مالك األقضية ) 2/4(، أمحد ) 2699(، ابن ماجه الوصايا ) 2862(، أبو داود الوصايا ) 3619(
)1492 .(  

، ) 3117(، أبو داود اجلنائز ) 1826(، النسائي اجلنائز ) 976(، الترمذي اجلنائز ) 916(مسلم اجلنائز ) 2(
  ). 3/3(، أمحد ) 1445(ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز 

  ). 5/233(، أمحد ) 3116(أبو داود اجلنائز ) 3(
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  . وعلى املسلم العاقل أن يويف دينه يف حياته خوفا من الضياع واإلمهال
  .  اجلنازة، وإكثار عدد املصلني وإخالص الدعاء للميت السكوت حال سري- 7

: "  إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقالrكان {  الدعاء باملغفرة بعد الدفن - 8

  ". صحيح رواه احلاكم . " )2(  }فإنه اآلن يسألاستغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت، 

إن هللا ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء {  r التعزية للمصاب مبا ورد عنه - 9

   ".رواه البخاري  " )3(  }عنده بأجل مسمى، فلتصرب ولتحتسب

إنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم أجرين : وليس هلا وقت ومكان حمدد، ويقول املصاب
  ". كما يف احلديث الذي رواه مسلم . " يف مصيبيت واخلف يل خريا منها

  . وجيب على أقارب امليت الصرب والرضا بقدر اهللا

{  r على األقارب واجلريان واألصدقاء يئة الطعام ألهل امليت لقوله - 10
حسن رواه أبو داود والترمذي  " )4(  }اصنعوا آلل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم

 ."  
  األمور املمنوعة شرعا 

رواه  " )5(  }وصية لوارثال {  r ختصيص أحد الورثة بشيء من املال، لقوله - 1

  ". الدارقطين، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 

                                                                                                                                       
  ). 2591(، الدارمي البيوع ) 2/507(، أمحد ) 2413(، ابن ماجه األحكام ) 1078(الترمذي اجلنائز ) 1(
  ). 3221(أبو داود اجلنائز ) 2(
) 3125(، أبو داود اجلنائز ) 1868(، النسائي اجلنائز ) 923(، مسلم اجلنائز ) 6942(البخاري التوحيد ) 3(

  ). 5/204(، أمحد 
  ). 1610(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) 3132(ائز ، أبو داود اجلن) 998(الترمذي اجلنائز ) 4(
  ). 2714(ابن ماجه الوصايا ) 5(
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 رفع الصوت بالبكاء، والنياحة، ولطم اخلدود، وشق الثياب، ولبس السواد، -  2
رواه البخاري  "  })إذا أوصاهم(امليت يعذب يف قربه مبا نيح عليه {  rلقوله 

  ". ومسلم 
 تقدمي األكاليل، ألا من البدع، وفيها ضياع  اإلعالن يف املآذن واألوراق، أو- 3

  . للمال وتشبه بغري املسلمني

  . )1(  }من تشبه بقوم فهو منهم{ : ويف احلديث الصحيح

  ". صحيح رواه أبو داود " 
اقرؤوا القرآن، واعملوا {  r حضور املشايخ لقراءة القرآن يف البيت، لقوله - 4

تستكثروا به من متاع " ( صحيح رواه أمحد )2(  }به، وال تأكلوا به، وال تستكثروا به

  ). الدنيا
  . وحيرم على املعطي واآلخذ، ولو أعطينا املبلغ للفقراء لوصل ثوابه للميت وانتفع به

 " t يكره الطعام واالجتماع للتعزية يف البيت واملسجد وغريه، لقول جرير - 5
أي " (كما نرى االجتماع إىل أهل امليت وصنيعة الطعام بعد دفنه لغريهم من النياحة 

  ". صحيح رواه أمحد ) " احملرمة
 )باب التعزية(نص على كراهة االجتماع اإلمام الشافعي والنووي يف كتابه األذكار 

ونص ابن عابدين احلنفي على كراهة الضيافة من أهل امليت، ألا شرعت يف السرور ال 
ويكره اختاذ الطعام يف اليوم األول والثالث، وبعد ) حنفي(يف الشرور، ويف البزازية 

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

                                                
  ). 4031(أبو داود اللباس ) 1(
  ). 3/428(أمحد ) 2(
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 ال جتوز قراءة القرآن واملولد والذكر على القرب، لعدم فعل الرسول وصحابته - 6
  . ذلك

 حيرم وضع األحجار العالية وفرشة احلجر وغريها على القرب، وكذلك تدهينه - 7
  . والكتابة عليه

  ".  رواه مسلم )1(  } عليه أن جيصص القرب، وأن يبىنrى { 

  . ){  )2ي أن يكتب على القرب شيء{ : ويف رواية

  ". رواه الترمذي وصححه احلاكم ووافقه الذهيب " 
 الذي وضع حجراً عند رأس rويستحب وضع حجر على القرب ليعرف، أسوة بالرسول 

. " )3(  }أتعلّم ا على قرب أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي{ : وقال. عثمان بن مظعون

  ". رواه أبو داود بسند حسن 
  ) امليت(شاهد اسم املنفذ للوصية اسم املوصي 

                                                
، ) 3225(، أبو داود اجلنائز ) 2027(، النسائي اجلنائز ) 1052(، الترمذي اجلنائز ) 970(مسلم اجلنائز ) 1(

  ). 3/339(أمحد 
  ). 1563(، ابن ماجه ما جاء يف اجلنائز ) 2027(، النسائي اجلنائز ) 1052(جلنائز الترمذي ا) 2(
  ). 3206(أبو داود اجلنائز ) 3(
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  إعفاء اللحية واجب 
   : قال اهللا تعاىل يف حق الشيطان- 1

 } öNåk̈XzêßD Uyur ûcçéÉiçtó ãän=sù öY ù=yz «!   . 119آية " سورة النساء  " )1(  }4 #$

  ). وحلق اللحية تغيري خللق اهللا، وطاعة للشيطان(
$! { :  وقال اهللا تعاىل- 2 tBur ãNä39 s?#uä ãAqßô §ç9 $# çnräããÇ sù $ tBur öNä39 pktX çm÷Ytã (#qßgtFR $$ sù 4{  )2( " 

  . 7آية " سورة احلشر 
  ).  بإعفائها، وى عن حلقهاrوقد أمر الرسول (

رواه  " )3(  }جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا اوس{  r وقال - 3

  ". مسلم 
  ). أي قصوا ما طال عن الشفة من الشارب، وأعفوا اللحية خمالفة للكفار(
قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، : عشر من الفطرة{  r وقال - 4

) " وإعفاء اللحية من خلق اهللا حيرم حلقها" ( إخل )4(  }..واستنشاق املاء، وقص األظافر

  ". رواه مسلم 

  ". رواه البخاري . " )5(  } املتشبهني من الرجال بالنساءr لعن رسول اهللا{  - 5

                                                
  . 119: سورة النساء آية ) 1(
  . 7: سورة احلشر آية ) 2(
  ). 2/366(، أمحد ) 260(مسلم الطهارة ) 3(
، ) 53(، أبو داود الطهارة ) 5040(الزينة ، النسائي ) 2757(، الترمذي األدب ) 261(مسلم الطهارة ) 4(

  ). 6/137(، أمحد ) 293(ابن ماجه الطهارة وسننها 
، ابن ماجه النكاح ) 4930(، أبو داود األدب ) 2784(، الترمذي األدب ) 5546(البخاري اللباس ) 5(

  ). 2649(، الدارمي االستئذان ) 1/339(، أمحد ) 1904(
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 أن أعفي حلييت، وأن أقص Uلكين أمرين ريب .. {  ". rوقال رسول اهللا  " - 6

  .  }شاريب

  ". حسن رواه ابن جرير " 
 وصحابته r وهو واجب حملافظة الرسول rوله وإعفاء اللحية أمر من اهللا ورس(

  ). عليها، وللنهي الوارد يف األحاديث عن حلقها
  .  ال جيوز حلق شعر اخلدين، أو نتفهما ألن الوجنتني من اللحية كما يف القاموس- 7
  .  أثبت الطب أن اللحية تقي اللوزتني من ضربة الشمس وحلقها يضر باجللد- 8
خلقها اهللا له، ولبعض الطيور كالديك، ليتميز عن األنثى،  اللحية زينة للرجل - 9

ولذلك ملا دخل رجل على زوجته ليلة العرس، وقد حلق حليته اليت رأته ا سابقا، 
فأعرضت عنه، ومل يعجبها منظره، وسألت بعض النساء امرأة ملاذا اختارت زوجها ذا 

  . إين تزوجت رجال، ومل أتزوج امرأة: حلية؟ فأجابت
من رأى منكم منكرا {  r حلق اللحية من املنكرات، جيب النهي عنه لقوله - 10

 " )1(  }فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان

  ". رواه مسلم 
: نعم كثريا، فقلت له:  فقالrهل حتب الرسول : سألت رجال حيلق حليته - 11
 يطيعه أم خيالفه؟ r فالذي حيب الرسول )2(  }أعفوا اللحى{ :  يقولrالرسول 

  . يطيعه ووعد بإعفائها: فقال

                                                
، أبو داود الصالة ) 5009(، النسائي اإلميان وشرائعه ) 2172(رمذي الفنت ، الت) 49(مسلم اإلميان ) 1(

  ). 3/54(، أمحد ) 1275(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها ) 1140(
، ) 5046(، النسائي الزينة ) 2764(، الترمذي األدب ) 259(، مسلم الطهارة ) 5554(البخاري اللباس ) 2(

  ). 1764(، مالك اجلامع ) 2/52(أمحد ، ) 4199(أبو داود الترجل 
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م أخاف إن إنين رجل مسل:  إذا عارضتك زوجتك يف إعفاء اللحية، فقل هلا- 12
  }ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق{  rعصيت ريب، وقدم هلا هدية، واذكر هلا قوله 

  ". صحيح رواه أمحد  " )1(
  حكم اإلسالم يف الغناء واملوسيقى 

z̀ { :  قال اهللا تعاىل- 1 ÏBur Ä¨$ ¨Z9 $# t̀B ìÎétI ô±tÉ uqôgs9 Ï]ÉÏâys ø9 $# ¨@ ÅÒãã Ï9 t̀ã È@ãÎ6yô «! $# Îéöçtó Î/ 

5Où=Ïæ $ yd xãÏÇ G tÉur #·râì èd 4{  )2( "  6آية " سورة لقمان .  

  . هو الغناء) بلهو احلديث(أكثر املفسرين على أن املراد 
  . هو الغناء:  مسعودوقال ابن

  . نزلت يف الغناء واملزامري: وقال احلسن البصري

øóÌì { . 64آية " يف سورة اإلسراء : "  وقال تعاىل خياطب الشيطان- 2 øÿtF óô $#ur Ç t̀B 

|M÷è sÜ tG óô $# Nåk÷] ÏB y7Ï? öq|ÁÎ/{  )3() الغناء واملزامري .(  

واحلرير، واخلمر ) الزنا(ليكونن من أميت أقوام يستحلون اِحلرr  }  وقال - 3

  ". د صحيح رواه البخاري تعليقا وأبو داو" " املوسيقى  " )4(  }واملعازف

سيأيت من املسلمني أقوام يعتقدون أن الزنا، ولبس احلرير األصلي، وشرب : واملعىن
كالعود : كل ما له نغمة وصوت مطرب: واملعازف. اخلمر، واملوسيقى حالل، وهي حرام

                                                
) 2625(، أبو داود اجلهاد ) 4205(، النسائي البيعة ) 1840(، مسلم اإلمارة ) 4085(البخاري املغازي ) 1(

  ). 1/131(، أمحد 
  . 6: سورة لقمان آية ) 2(
  . 64: سورة اإلسراء آية ) 3(
  ). 4039(أبو داود اللباس ) 4(
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اجلرس مزامري {  rوالناي، والطبل، والكوبة، والدف وغريها، حىت اجلرس لقوله 

  ". رواه مسلم  " )1(  }الشيطان

وهو دال على الكراهية لصوته، وكانوا يعلقونه يف أعناق الدواب ألن فيه شبها 
  . بالناقوس وشكله الذي يستعمله النصارى، وميكن االستغناء عن اجلرس بصوت البلبل

  :  ونقل عن الشافعي يف كتاب القضاء- 4
  . اطل، من استكثر منه فهو سفيه، ترد شهادتهالغناء هلو مكروه، يشبه الب

  أضرار الغناء واملوسيقى 
مل حيرم اإلسالم شيئا إال لضرره، وللغناء واملوسيقى أضرار كثرية، ذكرها شيخ 

  : اإلسالم ابن تيمية
 املعازف هي مخر النفوس تفعل أعظم مما تفعله الكؤوس، فإذا سكروا باألصوات - 1

ىل الفواحش وإىل الظلم، فيشركون، ويقتلون النفس اليت حرم حل فيهم الشرك، ومالوا إ
 مساع الصفري -اهللا، ويزنون، وهذه الثالثة موجودة كثريا يف أهل مساع املعازف 

  ... والتصفيق
مثل ما حيبون اهللا، ) أو مطرم( أما الشرك فغالب عليهم بأن حيبوا شيخهم - 2

  . ويتواجدون على حبه
وهو من أعظم األسباب للوقوع يف ) طريقه(ناء رقية الزنا  وأما الفواحش فالغ- 3

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

قتله حباله، ويعدون :  وأما القتل، فإنّ قَتلَ بعضهم بعضا يف السماع كثري، يقولون- 4
  . ذلك من قوته، وذلك أن معهم شياطني حتضرهم، فأيهم كان شيطانه أقوى قتل اآلخر

                                                
  ). 2/372(، أمحد ) 2556(، أبو داود اجلهاد ) 2114(مسلم اللباس والزينة ) 1(
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 إن مساع الغناء واملوسيقى ال جيلب للقلوب منفعة وال مصلحة إال ويف ضمن - 5
ذلك من الضالل واملفسدة ما هو أعظم منه، فهو للروح كاخلمر للجسد، وهلذا يورث 

ظم من سكر اخلمر، فيجدون لذة كما جيد شارب اخلمر، بل أكثر أصحابه سكرا أع
  ... وأكرب
 وإن الشياطني لتتلبس م، وتدخل م النار، ويأخذ أحدهم احلديد احملمي، - 6

وأنواع من هذا اجلنس، وال حتصل هلم هذه األفعال عند ) أو لسانه(فيضعه على بدنه 
  . ية إميانية، حممدية تطرد الشياطنيالصالة، وقراءة القرآن، ألن هذه عبادات شرع

  . وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية، تستجلب الشياطني
    )1( حقيقة الضرب بالشيش

 وصحابته من بعده، ولو كان فيه خريا rإن الضرب بالشيش مل يفعله الرسول 
معوا يف لسبقونا إليه، وإمنا هو من فعل الصوفية وأصحاب البدع، وقد شاهدم قد اجت

  : املسجد ومعهم الدفوف يضربوا، ويغنون قائلني
  داح ــــ األقاـــــواسقن   راح ـــ كاس الاتـــه

 خيجلون من ذكر اخلمر واألقداح احملرمة يف بيت اهللا، مث جعلوا يضربون الدفوف وال
حىت غرم الشياطني، فخلع أحدهم ! يا جداه : بشدة، ويستغيثون بغري اهللا صارخني

قميصه، وأخذ سيخا وأمسك جلد خاصرته وأدخله فيه، مث قام أحد اجلنود فأخذ زجاجة 
إن كان صحيحا ما يفعل، فليقاتل اليهود : وكسرها، وقضمها بأسنانه، فقلت يف نفسي

  . الذين احتلوا أرضنا وقتلوا أوالدنا
ر اهللا، ومثل هذا العمل تساعدهم به الشياطني اتمعني حوهلم، ألم أعرضوا عن ذك

t̀Bur ß·÷è { : وأشركوا باهللا حني استغاثوا بأجدادهم، مصداقا لقوله تعاىل tÉ t̀ã Ìç ø.Ïå 

Ç`» uH÷q§ç9 $# ôÙÍhã s)çR ¼ çms9 $ YZ» sÜ øã x© uqßgsù ¼ çms9 Ö`ÉÌç s% ÇÌÏÈ öNåk̈XÎ) ur öNåktXrëâÝÁuã s9 Ç t̀ã È@ãÎ6¡¡9 $# tbqç7 |¡øtsÜur Nåk̈Xr& 

                                                
  . سيخ من حديد رفيع تستعمله الصوفية) 1(
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tbrßâtG ôgïB ÇÌÐÈ{  )1( "  واهللا تعاىل يسخر هلم الشياطني . 37، 36آية " سورة الزخرف

@ö { : ليزيدهم ضالال، قال تعاىل è% t̀B tb% x. í Îû Ï's#» n=ûÒ9 $# ÷äßâôJ uã ù=sù ã&s! ß`» oH÷q§ç9 $# #ÉâtB 4{  )2( " 

  . 75آية " سورة مرمي 
وال غرابة من مساعدة الشياطني هلم، فقد طلب سليمان عليه السالم من اجلن أن 

$tA { : نيأتوه بعرش امللكة بلقيس، كما حكي يف القرآ s% ×MÉÌç øÿÏã z̀ ÏiB Çd É̀fø9 $# O$ tR r& y7ã Ï?#uä ¾ÏmÎ/ 

ü@ ö6s% b r& tPqà)s? Ï̀B y7ÏB$ s)̈B ( í ÎoTÎ) ur Ïmøã n=tã ;ìÈqs)s9 ×ûüÏBr& ÇÌÒÈ{  )3( "  39آية " سورة النمل .  

بوا إىل اهلند كالرحالة ابن بطوطة وغريه، شاهدوا من اوس أكثر من والذين ذه
  !! الضرب بالشيش، مع أم كفار 

فاملسألة ليست كرامة وال والية، بل هذا من أعمال الشياطني اتمعني حول الغناء 
واملعازف، ألن أغلب الذين يقومون بضرب الشيش يرتكبون املعاصي، بل يشركون باهللا 

فكيف يكونون من األولياء وأصحاب !! ينما يستغيثون بأجدادهم األموات جهرا، ح
$!Iwr& ûcÎ) uä { : واهللا يقول! الكرامات؟ uäÏ9 ÷rr& «! $# üw êíöqyz óOÎgöän=tæ üwur öNèd öcqçR tì øtsÜ ÇÏËÈ 

öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qçR% ü2 ur öcqà)G tÉ ÇÏÌÈ{  )4( "  63، 62آية " سورة يونس .  

فالويل هو املؤمن املستعني باهللا وحده، التقي الذي يبتعد عن املعاصي والشرك باهللا، 
  . وقد تأتيه الكرامة عفواً، بدون طلب وشهرة أمام الناس

                                                
  . 37، 36: سورة الزخرف آية ) 1(
  . 75: سورة مرمي آية ) 2(
  . 39: سورة النمل آية ) 3(
  . 63، 62: سورة يونس آية ) 4(
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  اضر الغناء يف الوقت احل
أغلب الغناء اآلن يف األعراس واحلفالت، ويف اإلذاعات يتحدث عن احلب واهلوى، 
والقبلة واللقاء، ووصف اخلدود والقدود، وغريها من األمور اجلنسية اليت تثري الشهوة عند 

  . الشباب، وتشجعهم على الفاحشة والزنا وتقضي على األخالق
 الذين سرقوا أموال الشعب باسم -واملغنيات وإذا اجتمع الغناء واملوسيقى من املغنني 

الفن واملسرح، وذهبوا بأمواهلم إىل أوربا واشتروا األبنية والسيارات قد أفسدوا أخالق 
الشعب بأغانيهم املائعة، وأفالمهم اجلنسية، وافتنت الكثري من الشباب وأحبوهم من دون 

سريوا لألمام فإن معكم : د، يقول للجنو1967اهللا، حىت كان املذيع وقت حرب اليهود 
حىت كانت اهلزمية املنكرة أمام اليهود ارمني، وكان املفروض أن .. املطرب فالن وفالنة

أا ستقيم حفلتها .. سريوا فاهللا معكم مبعونته، وأعلنت إحدى املطربات: يقول هلم
ذا انتصرنا، ، إ1967الشهرية اليت تقام يف القاهرة ستقيمها يف تل أبيب قبل حرب اليهود 

  !!! بينما وقف اليهود بعد احلرب على حائط املبكى يف القدس يشكرون اهللا على نصرهم 
  : حىت األغاين الدينية ال ختلو من املنكرات، فامسعها تقول

ــل ــه  وقي ــد رتبت ــيب عن ــل ن    حممــد هــذا العــرش فاســتلم ويــا    ك
  .  الكالم األخري كذب على اهللا ورسوله، خيالف احلقيقةوهذا

  فتنه النساء بالصوت احلسن 
 يف r رجال حسن الصوت، فكان يرجز لرسول اهللا tكان الرباء بن مالك { 

القوارير إياك و " rإذ قارب النساء، فقال له رسول اهللا . بعض أسفاره، فبينما هو يرجز
 أن تسمع النساء صوته rكره رسول اهللا : قال احلاكم. )1(  }فأمسك: قال" 

  ). النساء: القوارير(
  ". صحيح رواه احلاكم ووافقه الذهيب " 

                                                
  ). 2701(، الدارمي االستئذان ) 3/254(، أمحد ) 2323(، مسلم الفضائل ) 5797(البخاري األدب ) 1(
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إذا كان الرسول قد خشي الفتنة على النساء من مساع احلداء، وحنوه من النشيد 
ننا من الفاجرات واملستهترات  ما يذاع يف زماrبالصوت احلسن، فكيف لو مسع الرسول 

وأمثاهلن من املطربني املاهرين يف فنون اون واخلالعة، بأشعار الغزل املتضمن لوصف 
اخلدود والقدود، والثغور والنهود وما يف معىن ذلك من إثارة الوجد واهلوى، وإزعاج 

ه األغاين القلوب املريضة إىل طلب الصبا، وخلع جلباب احلياء، وال سيما إذا قرنت هذ
  .. بأصوات املعازف اليت تستفز العقول، وتفعل يف نفس من أصغى إليها حنو ما تفعل اخلمر

  احذروا الصفري والتصفيق 
%tBur tb$ { قال تعاىل  x. öNåkèEüx|¹ yâYÏã ÏMøèt7 ø9 $# ûwÎ) [ä!% x6 ãB ZptÉÏâóÁs? ur 4{  )1( ،سورة األنفال 

  . 35آية 
  ). هو التصفيق: هو الصفري، والتصدية: املكاء(

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

  الغناء ينبت النفاق 
ء ينبت النفاق يف القلب، كما ينبت املاء البقل، والذكر  الغناt قال ابن مسعود - 1

  . ينبت اإلميان يف القلب، كما ينبت املاء الزرع
ما اعتاد أحد الغناء إال ونافق قلبه وهو ال يشعر، ولو عرف :  قال ابن القيم- 2

، حقيقة النفاق ألبصره يف قلبه، فإنه ما اجتمع يف قلب عبد قط حمبة الغناء، وحمبة القرآن
إال وطردت إحدامها األخرى، وقد شاهدنا ثقل القرآن على أهل الغناء ومساعه، وتربمهم 
به، وعدم انتفاعهم مبا يقرأه القارئ، فال تتحرك، وال يج منهم القلوب، فإذا جاء الغناء 
ختشع منهم األصوات، ويقع الوجد، وطيب السهر، ولذا جتدهم يفضلون مساع األغاين 

                                                
  . 35: سورة األنفال آية ) 1(
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وقل أن يوجد مفتون بسماع الغناء واملوسيقى إال .. اع القرآن الكرميواملوسيقى على مس
  !!! وهو أكسل الناس عن الصالة وال سيما صالة اجلماعة يف املسجد 

حيل (إن كان املغين امرأة أجنبية :  قال ابن عقيل من أكابر علماء احلنابلة- 3
   .فإنه حيرم االستماع إليها، بال خالف بني احلنابلة) زواجها
  . بأنه حيرم على املسلم االلتذاذ بسماع نغمة املرأة األجنبية:  وصرح ابن حزم- 4

  عالج الغناء واملوسيقى 
 االبتعاد عن مساعها من الراديو والتلفزيون وغريمها، وال سيما األغاين اخلليعة، - 1

  . واملصحوبة باملوسيقى
آن، وال سيما قراءة سورة  وأعظم مضاد للغناء واملوسيقى ذكر اهللا وتالوة القر- 2

رواه  " )1(  }إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة{  rالبقرة لقوله 

  ". مسلم 
«̄'pköâr$ { : قال تعاىل tÉ â¨$̈Z9 $# ôâs% Nä3ø? uä!$ y_ ×psàÏã öq̈B Ï̀iB öNà6În/§ë Õä!$ xÿÏ©ur $ yJ Ïj9 í Îû ÍërßâêÁ9 $# 

ìYâèd ur ×puH÷quë ur tûüÏYÏB÷sßJ ù=Ïj9 ÇÎÐÈ{  )2( 57 سورة يونس، آية .  

  .  قراءة السرية النبوية والشمائل احملمدية، وأخبار الصحابة- 3
  تثىن من الغناء املس

 عليها، وعندها rدخل رسول اهللا { :  الغناء يوم العيد ودليله حديث عائشة- 1

 rفانتهرمها أبو بكر، فقال " وعندي جاريتان تغنيان " جاريتان تضربان بدفني ويف رواية 

  ". رواه البخاري  " )3(  }دعهن فإن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم" 

                                                
  ). 2/337(، أمحد ) 2877(، الترمذي فضائل القرآن ) 780(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) 1(
  . 57: سورة يونس آية ) 2(
ابن ماجه ، ) 1597(، النسائي صالة العيدين ) 892(، مسلم صالة العيدين ) 3716(البخاري املناقب ) 3(

  ). 1898(النكاح 
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فصل ما {  r الغناء مع الدف وقت النكاح إلعالنه وتشجيعه، ودليله قوله - 2

 " )وهذا للبنات فقط ()1(  }النكاحبني احلالل واحلرام، ضرب الدف، والصوت يف 

  ". صحيح رواه أمحد 
 الغناء اإلسالمي وقت العمل مما يساعد على النشاط، وال سيما إذا كان فيه - 3

  : الدعاء، فقد كان الرسول يتمثل بقول ابن رواحة، ويشجع العاملني يف حفر اخلندق
ــاغفر    ال عــيش إال عـيش اآلخــرة  اللـهم  ــاجرة فـ ــصار واملهـ    لألنـ

  :  األنصار واملهاجرونفيجيب
ــى    الــذين بــايعوا حممــدا   حنــن ــدا  عل ــا أب ــا بقين ــاد م    اجله

  :  حيفر اخلندق مع صحابته يتمثل بقول ابن رواحةr وكان
ــدينا  واهللا ــا اهتـ ــوال اهللا مـ    لـ

  فــــأنزلَن ســــكينة علينــــا 
ــا    ــوا علين ــد بغ ــشركون ق   وامل

  
  

 

   تــــصدقنا وال صــــلينا  وال
ــدام إن القي  ــت األقـ ــا وثبـ   نـ

ــا   ــة أبينـــ   إذا أرادوا فتنـــ

  ". متفق عليه " أبينا .  ا صوته أبينايرفع
 وذكر مشائله، أو فيه حث r النشيد الذي فيه توحيد هللا، أو حمبة رسول اهللا - 4

على اجلهاد والثبات وتقوية األخالق، أو الدعوة إىل احملبة والتعاون بني املسلمني، أو فيه 
  .. ه وغري ذلك مما يفيد اتمع يف دينه وأخالقهذكر حماسن اإلسالم ومبادئ

 يسمح من املعازف الدف فقط يف وقت العيد والنكاح للنساء، وال جيوز - 5
 رضي اهللا - مل يستعمله، وكذا صحابته من بعده rاستعماله يف الذكر أبدا، ألن الرسول 

  . -عنهم 

                                                
  ). 1896(، ابن ماجه النكاح ) 3369(، النسائي النكاح ) 1088(الترمذي النكاح ) 1(
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 r  وهو بدعة، والرسولوقد أباحه الصوفيون ألنفسهم، وجعلوا الدف يف الذكر سنة،
رواه  " )1(  }إياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة{ : يقول

  ". الترمذي وقال حسن صحيح 

                                                
  ). 95(، الدارمي املقدمة ) 4/126(، أمحد ) 44(، ابن ماجه املقدمة ) 2676(الترمذي العلم ) 1(
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  حكم اإلسالم يف التصوير والتماثيل 
اس مجيعاً إىل عبادة اهللا وحده، وترك عبادة غري اهللا من األولياء قام اإلسالم ليدعو الن

  . والصاحلني، املتمثلة يف األصنام والتماثيل والتصاوير

ôâs)s9 { : وهذه الدعوة قدمية منذ أرسل اهللا الرسل هلداية الناس، قال تعاىل ur $ uZ÷W yè t/ í Îû 

Èe@ à2 7p̈Bé& »wqßô §ë Âcr& (#rßâç6ôã $# ©! $# (#qç7 Ï^ tG ô_ $#ur |Nqäó» ©Ü9   . 36آية " سورة النحل . " )1(  }) #$

  ). كل ما عبد من دون اهللا برضاه: الطاغوت(
وقد ورد ذكر هذه التماثيل يف سورة نوح عليه السالم، وأكرب دليل على أن هذه 

 يف - رضي اهللا عنهما - متثل رجاال صاحلني هو ما ذكره البخاري عن ابن عباس كانت
qä9$#) { : قوله تعاىل s%ur üw ¨bâë xãs? ö/ ä3tG ygÏ9#uä üwur ¨b âë xãs? #täur üwur % Yæ#uqßô üwur öWqäó tÉ s-qãè tÉur #Zéô£nSur ÇËÌÈ  

ôâs%ur (#qù=|Ê r& #ZéçÏW x. ({  )2( "  24 - 23آية " سورة نوح .  

هذه أمساء رجال صاحلني من قوم نوح، فلما هلك أولئك أوحى الشيطان إىل : " قال
ومسوها بأمسائهم، ) متاثيل(ليت كانوا جيلسون فيها أنصابا قومهم، أن انصبوا إىل جمالسهم ا

  ". ففعلوا ومل تعبد، حىت إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت 
  . فهذه القصة تفيد أن سبب عبادة غري اهللا هي التماثيل املمثلة يف الزعماء

يظن الكثري من الناس أن هذه التماثيل، وال سيما التصاوير أصبحت حالال، لعدم 
  : جود من يعبد الصور والتماثيل يف هذا العصر، وهذا مردود من عدة وجوهو

 إن عبادة الصور والتماثيل ال تزال تعبد يف هذا العصر، فصورة عيسى وأمه مرمي، - 1
  !! تعبد من دون اهللا يف الكنائس حىت الصليب يركعون له 

لبيوت لعبادا وهناك لوحات فنية لعيسى ومرمي تباع بأغلى األمثان، تعلق يف ا
  . وتعظيمها

                                                
  . 36: سورة النحل آية ) 1(
  . 24، 23: سورة نوح آية ) 2(
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 وهذه متاثيل الزعماء يف البالد املتقدمة ماديا واملتأخرة روحيا تكشف هلا - 2
كتمثال جورج واشنطن يف أمريكا، : الرؤوس، وحتىن هلا الظهور عند املرور على متثال منها

وعة يف ونابليون يف فرنسا، ومتثال لينني وستالني يف روسيا، وغريها من التماثيل املوض
الشوارع، يركع املارون هلا، وسرت فكرة التماثيل إىل بعض البالد العربية، فقلدوا الكفار، 
وأقاموا التماثيل يف شوارعهم، وال تزال تنصب التماثيل يف بقية الدول العربية واإلسالمية، 
وجيب صرف هذه األموال يف بناء مساجد ومدارس ومشاٍف ومجعيات خريية فيكون 

  . ى وأنفع، وال بأس تسميتها بأمسائهمنفعها أجد
 إن هذه التماثيل بعد مرور زمن طويل سوف حتىن هلا الرؤوس، وتعظم وتعبد، - 3

كما حصل يف أوربا وتركيا وغريها من البالد، وسبقهم يف ذلك قوم نوح عليه السالم، 
  . حيث نصبوا متاثيل زعمائهم، مث عظموهم وعبدوهم

ال تدع متثاال إال طمسته، وال { : بن أيب طالب قائال علي r لقد أمر الرسول - 4

  . )1(  }قربا مشرفا إال سويته

  . )جعلته قريبا من األرض: مرتفعا، سويته: مشرفا(
  ". رواه مسلم " 

  ". صحيح رواه أمحد  " )2(  }وال صورة إال لطختها{ : ويف رواية

  أضرار الصور والتماثيل 
مل حيرم اإلسالم شيئا إال لضرره يف الدين، أو األخالق، أو املال، أو غري ذلك، 

  . هو الذي يستسلم ألمر اهللا ورسوله، ولو مل يعرف السبب والعلة: واملسلم احلقيقي
  : كثرية أمههاوأضرار الصور والتماثيل 

                                                
، ) 3218(، أبو داود اجلنائز ) 2031(، النسائي اجلنائز ) 1049(، الترمذي اجلنائز ) 969(نائز مسلم اجل) 1(

  ). 1/87(أمحد 
، ) 3218(، أبو داود اجلنائز ) 2031(، النسائي اجلنائز ) 1049(، الترمذي اجلنائز ) 969(مسلم اجلنائز ) 2(

  ). 1/87(أمحد 
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لقد رأينا أن الصور والتماثيل أفسدت عقائد كثري من الناس، :  يف الدين والعقيدة- 1
فالنصارى عبدوا صورة عيسى ومرمي والصليب، وأوربا وروسيا عبدوا متاثيل زعمائهم، 
وحنوا هلا الرءوس إجالال وتعظيما، وحلق م بعض الدول اإلسالمية والعربية فنصبوا متاثيل 

مائهم، مث قام بعض أهل الطرق من الصوفيني، وجعلوا صور شيوخهم أمامهم يف زع
الصالة يستمدون منهم اخلشوع، ويتصورون شيوخهم وهم يذكرون اهللا بدال من مراقبة 

  . اهللا ورؤيته هلم، أو يعلقون صور شيوخهم تعظيما هلم، وتربكا م
ن صورهم ويعلقوا تعظيما وهناك صور املغنيني واملطربني حيبهم أتباعهم ويقتنو

 مع اليهود - 1967وحبا، وهذا ما جعل أحد املذيعني العرب خياطب اجلنود يوم حرب 
سريوا لألمام فإن معكم املطرب فالن وفالنة ومساهم بأمسائهم، وذلك : أيها اجلنود: قائال

  . سريوا فاهللا معكم بنصره وتأييده ومعونته: بدال من قوله هلم
يف احلرب اهلزمية، ألن اهللا ختلى عنهم، ومل ينفعهم املطربون وال وكانت النتيجة 

املطربات، بل كانوا هم السبب للهزمية، وليت العرب يأخذون دروسا من هذه اهلزمية، 
  . فريجعوا إىل اهللا لينصرهم

 وأما ضرر الصور والتماثيل يف إفساد األخالق للشباب والشابات فحدث عنها - 2
وارع والبيوت مليئة بصور املطربني واملطربات، السافرات العاريات، وال حرج، فترى الش

اليت جتعل الشباب يعشقوا، فريتكبون الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فتنحل أخالقهم 
وتفسد طبائعهم، فلم يعودوا يفكرون يف دين وال أرض حمتلة، وال قدس وال شرف وال 

  !! جهاد 
، وال سيما صور النساء الفاتنات، حىت على علب وقد انتشرت الصور انتشارا هائال

األحذية، ويف االت واجلرائد والكتب والتلفزيون، وال سيما املسلسالت اجلنسية 
والبوليسية، وهناك الصور الكاريكاتورية، وفيها تشويه خللق اهللا، فاهللا مل خيلق أنفا طويال، 

  .  اهللا اإلنسان يف أحسن تقوميوأذنا كبرية، أو عيونا جاحظة كما يصوروا، بل خلق
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فالتماثيل ينفق :  وأما ضرر الصور والتماثيل املادي فظاهر ال حيتاج إىل دليل- 3
عليها اآلالف واملاليني يف سبيل الشيطان، وكثري من الناس يشترون متثال حصان أو مجل 

توىف، أو فيل، أو إنسان ويضعونه يف بيوم، أو يعلقون صورة األسرة، أو األب امل
ويصرفون عليها املصاريف اليت لو أنفقت للفقراء صدقة على روح امليت الستفاد منها، 
واألبشع من ذلك أن يتصور الرجل مع زوجته ليلة العرس فيعلقها يف بيته لرياها الناس، 

  !! وكأن زوجته ليست له فقط، بل لكل الناس 
  هل الصور كالتماثيل 

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

 قام على rترت منرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول اهللا عن عائشة أا اش{  - 1

يا رسول اهللا أتوب إىل اهللا : الباب فلم يدخل، فعرفت يف وجهه الكراهية، فقالت
فقالت اشتريتها لتقعد " ما بال هذه النمرقة؟  " rورسوله، فما أذنبت؟ فقال رسول اهللا 

: لصور يعذبون يوم القيامةإن أصحاب هذه ا " rعليها وتوسدها، فقال رسول اهللا 
. )1(  }إن البيت الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة: أحيوا ما خلقتم، مث قال: ويقال هلم

  ". متفق عليه " 
 )2(  }ق اهللاأشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خبل{  r وقال - 2

  ". متفق عليه ) " الرسام واملصور يشاون خبلق اهللا(
 رواه )1(  } ملا رأى الصور يف البيت مل يدخل حىت حميتrإن النيب {  - 3

  ". البخاري 
                                                

  ). 1803(، مالك اجلامع ) 6/246(، أمحد ) 2107(اس والزينة ، مسلم اللب) 4886(البخاري النكاح ) 1(
  ). 6/36(، أمحد ) 5610(البخاري اللباس ) 2(
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  . )2(  } عن الصور يف البيت وى الرجل أن يصنع ذلكrى الرسول {  - 4

  ". حسن صحيح : رواه الترمذي وقال" 
  الصور والتماثيل املسموح ا 

 يسمح بصورة ومتثال الشجرة والنجوم والشمس والقمر، واجلبال واحلجر، - 1
ميلة، واألماكن املقدسة كصور الكعبة واملدينة واملسجد والبحر والنهر، واملناظر اجل

  . األقصى، وبقية املساجد إن خلت من صور إنسان أو حيوان
إن كنت ال بد فاعال فاصنع الشجر : " - رضي اهللا عنهما -ودليله قول ابن عباس 

  ". رواه البخاري " " وما ال نفس له 
ر، ورخصة السيارة، وغريها من  الصور املوضوعة على اهلوية واجلواز للسف- 2

  . األمور الضرورية فمسموح ا للضرورة
 تصوير ارمني من القتلة والسارقني وغريهم إللقاء القبض عليهم للقصاص - 3

  . منهم، وكذا ما حتتاجه العلوم كالطب مثال
 يسمح للبنات باللعب املصنوعة يف البيت من اخلرق، على شكل طفلة تلبسها - 4
 وتنظفها وتنيمها، وذلك لتتعلم تربية األوالد عندما تكون أماً، والدليل قول الثياب،
  : عائشة

  ". رواه البخاري  " )r{  )3كنت ألعب بالبنات عند النيب { 

ت، وال جيوز شراء اللعب األجنبية لألطفال، وال سيما البنات السافرات املتكشفا
فتتعلم منها وتقلدها وتفسد اتمع بذلك، باإلضافة إىل صرف األموال للبالد األجنبية 

  . واليهودية

                                                                                                                                       
  ). 3174(البخاري أحاديث األنبياء ) 1(
  ). 3/335(، أمحد ) 1749(الترمذي اللباس ) 2(
 ابن ماجه ،) 4931(، أبو داود األدب ) 2440(، مسلم فضائل الصحابة ) 5779(البخاري األدب ) 3(

  ). 6/234(، أمحد ) 1982(النكاح 
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 يسمح بالصورة إذا قطع رأسها، ألن الصورة هي الرأس، فإذا قطع ال يبقى فيها - 5
مر برأس التمثال يقطع، فيصري {  rروح، وتصبح كاجلماد، وقد قال جربيل للرسول 

صحيح  " )1(  }على هيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع، فليجعل منه وسادتني توطآن

  ". رواه أبو داود وغريه 
  ). الستر حيث كان عليه تصاوير(

  هل الدخان حرام 
 ولقد جاء اإلسالم بأصول عامة حترم rرسول مل يكن الدخان موجودا يف زمن ال

  : كل ضار باجلسم، أو مؤذ للجار، أو متلف للمال، وإليك األدلة اآلتية على حكم الدخان
@ë { :  قال تعاىل- 1 ÏtäÜur ÞOßgs9 ÏM» t6Íhã ©Ü9 $# ãP ÌhçptäÜur ÞOÎgøän=tæ y] Í´̄» t6yÇ ø9 سورة األعراف  " )2(  }#$

  . 157آية " 
  . والدخان من اخلبائث الضارة، كريه الرائحة

/üwur (#qà)ù=è? ö { :  وقال تعاىل- 2 ä3ÉÏâ÷Ér'Î/ ín< Î) Ïps3è=ökJ9 . 195آية " سورة البقرة  " )3(  }¡ #$

  ..). والدخان يوقع يف األمراض املهلكة كالسرطان والسل و(

üwur (#þqè=çF { :  وقال تعاىل- 3 ø)s? öNä3|¡àÿR r& 4{  )4( "  29ية آ" سورة النساء) . والدخان

  ). قتل بطيء للنفس

yJ$! { :  وقال تعاىل عن ضرر اخلمر- 4 ßgßJ øOÎ) ur çét9ò2 r& Ï̀B $ yJ ÎgÏè øÿ̄R 3{  )5( "  سورة

  ). له ضرروالدخان ضرره أكرب من نفعه، بل ك. (219آية " البقرة 

                                                
  ). 2/305(، أمحد ) 4158(، أبو داود اللباس ) 5365(، النسائي الزينة ) 2806(الترمذي األدب ) 1(
  . 157: سورة األعراف آية ) 2(
  . 195: سورة البقرة آية ) 3(
  . 29: سورة النساء آية ) 4(
  . 219: سورة البقرة آية ) 5(
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üwur öë { :  وقال تعاىل- 5 Éjãt7 è? #·çÉÉãö7 s? ÇËÏÈ ¨b Î) tûïÍë Éjãt6ßJ ø9 $# (#þqçR% x. tbºuq÷zÎ) ÈûüÏÜ» uã¤±9 $# ({  )1( " 

  ). ل الشيطانوالدخان تبذير وإسراف من عم. (27، 26آية " سورة اإلسراء 

  ". صحيح رواه أمحد  " )2(  }ال ضرر وال ضرار{  r وقال - 6

  ). والدخان يضر صاحبه، ويؤذي جاره، ويتلف ماله(

  ". ليه متفق ع " )3(  }لكم إضاعة املال) اهللا(وكره {  r وقال - 7

  ). والدخان ضياع ملال شاربه يكرهه اهللا(
إمنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء، كحامل املسك ونافخ {  r وقال - 8

  ). واملدخن جليس سوء ينفخ النار. (متفق عليه " )4(  }الكري

واملدخن جماهر .  متفق عليه)5(  }كل أميت معاىف إال ااهرين{  r وقال - 9

  . - إال إذا تاب -باملعاصي ال يعاىف من ذنبه 

من أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد {  r قال -  10

  ). والدخان أشد كرها من رائحة الثوم والبصل" (متفق عليه  " )6(  }يف بيته

 حرم الدخان كثري من الفقهاء، والذين مل حيرموه مل يطلعوا على ضرره اجلديد - 11
  . وهو السرطان

                                                
  . 27-26: سراء آية سورة اإل) 1(
  ). 1/313(، مسند أمحد ) 2341(سنن ابن ماجه كتاب األحكام ) 2(
، أمحد ) 593(، مسلم األقضية ) 2277(البخاري يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس ) 3(

  ). 2751(، الدارمي الرقاق ) 4/249(
  ). 4/405(، أمحد ) 2628(آلداب ، مسلم الرب والصلة وا) 5214(البخاري الذبائح والصيد ) 4(
  ). 2990(، مسلم الزهد والرقائق ) 5721(البخاري األدب ) 5(
، النسائي ) 1806(، الترمذي األطعمة ) 564(، مسلم املساجد ومواضع الصالة ) 817(البخاري األذان ) 6(

  ). 3/400(، أمحد ) 3822(، أبو داود األطعمة ) 707(املساجد 
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فكيف مبن يشتري ) جمنون حرام عليه: (قلنا إن اإلنسان لو أحرق ورقة نقدية ل- 12
وهل من الدين والذوق ! مبئات الورقات دخانا، فيحرم ماله ويضر جسمه، ويؤذي جاره؟
واعلم أن تلويث اهلواء، ! أن تزعج الناس بدخانك، وشيشتك، وتلوث هواءهم الصايف؟

  . كتلويث املاء لضرره
إا : سنات أو السيئات ألجابولو سألنا املدخن هل توضع السجاير يف ميزان احل

  . توضع يف ميزان السيئات
 استعن باهللا على ترك الدخان، فمن ترك شيئا هللا أعانه اهللا عليه، واصرب فإن اهللا - 13

اللهم أرنا الدخان باطال، : " مع الصابرين، وادع اهللا ليال وبعد األذان والصالة قائال
  ". وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه 
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تهدين باحلديث متسك ا  
، وجزاهم اهللا عنا كل خري، اجتهد كل واحد - رضي اهللا عنهم -األئمة األربعة 

منهم حسب ما وصل إليه من األحاديث، وقد اختلفوا يف كثري من األمور الطالع أحدهم 
ألن األحاديث مل تكن مدونة، وكان حفاظ احلديث . على أحاديث مل يطلع عليها غريه

جاز والشام والعراق ومصر وغريها من البالد اإلسالمية، يف عصر كانت قد تفرقوا يف احل
 ترك مذهبه القدمي يف العراق tاملواصالت فيه صعبة وشاقة، لذلك نرى اإلمام الشافعي 

  . حينما ذهب إىل مصر، واطلع على أحاديث جديدة
قضه، وحينما نرى الشافعي يرى نقض الوضوء بلمس املرأة، فإن أبا حنيفة ال يرى ن

b { : عندئذ وجب الرجوع إىل الكتاب والسنة الصحيحة لقوله تعاىل Î* sù ÷Läêôã tì» uZs? í Îû &äóÓx« 

çnrñä ãç sù í n< Î) «! $# ÉAqßô§ç9 $#ur b Î) ÷LäêYä. tbqãZÏB÷sè? «! $$ Î/ ÏQöquã ø9 $#ur Ìç ÅzFy$# 4 y7Ï9ºså ×éöçyz ß |̀¡ômr&ur ¸xÉÍrù's? ÇÎÒÈ{  )1( .

  . 59آية " سورة النساء " 
  . ألن احلق ال ميكن أن يتعدد، فيكون اللمس ناقضا وغري ناقض

 بأحاديثه rوحنن مل نؤمر إال باتباع القرآن املرتل من عند اهللا، وشرحه لنا رسول اهللا 
qãè#) { : الصحيحة، لقوله تعاىل Î7 ®? $# !$ tB tAÌìR é& Nä3øäs9 Î) Ï̀iB óOä3În/§ë üwur (#qãè Î7 F s? Ï̀B ÿ¾ÏmÏRrßä uä!$ uã Ï9 ÷rr& 3 Wxã Î=s% 

$ ¨B tbrãç ©.xãs? ÇÌÈ{  )2( "  3آية " سورة األعراف .  

حيحا أن يرده، ألنه خمالف ملذهبه، فقد أمجع األئمة على فال جيوز ملسلم مسع حديثا ص
  . األخذ باحلديث الصحيح، وترك كل قول خيالفه

                                                
  . 59: ة سورة النساء آي) 1(
  . 3: سورة األعراف آية ) 2(
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  أقوال األئمة يف احلديث 
  :  ترفع املالم عنهم وتبني احلق ألتباعهم- رمحهم اهللا -هذه بعض أقوال األئمة 

  : ل، وكل الناس عيال على فقهه، يقو- رمحه اهللا -اإلمام أبو حنيفة 
  .  ال حيل ألحد أن يأخذ بقولنا ما مل يعلم من أين أخذناه- 1
 حرام على من مل يعرف دليلي أن يفيت بكالمي، فإننا بشر نقول القول اليوم، - 2

  . ونرجع عنه غدا
  .  فاتركوا قويلr إذا قلت قوال خيالف كتاب اهللا، وخرب الرسول - 3
يث، وكان على خالف املذهب، عمل إذا صح احلد:  يقول ابن عابدين يف كتابه- 4

باحلديث، ويكون ذلك مذهبه، وال خيرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عن 
  ". إذا صح احلديث فهو مذهيب : " أيب حنيفة أنه قال
  :  إمام أهل املدينة املنورة يقول- رمحه اهللا -اإلمام مالك 

يي، فكل ما وافق الكتاب والسنة  إمنا أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا يف رأ- 1
  . فخذوه، وكل ما مل يوافق الكتاب والسنة فاتركوه

  . r إال ويؤخذ من قوله ويترك إال النيب r ليس أحد بعد النيب - 2
  :  وهو من آل البيت يقول- رمحه اهللا -اإلمام الشافعي 

هما  وتغيب عنه، فمr ما من أحد إال وتذهب عليه سنة من سنن رسول اهللا - 1
 خالف ما قلت، فالقول ما قاله rقلت من قول، أو أصلت من أصل فيه عند الرسول 

  .  وهو قويلrرسول اهللا 
 مل حيل ألحد أن r أمجع املسلمون على أنه من استبان له سنة عن رسول اهللا - 2

  . يدعها لقول أحد
وهو  فقولوا بقول رسول اهللا، r إذا وجدمت يف كتايب خالف سنة رسول اهللا - 3
  . قويل

  .  إذا صح احلديث فهو مذهيب- 4
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أنتم أعلم باحلديث والرجال مين، فإذا كان :  قال خياطب اإلمام أمحد بن حنبل- 5
  . احلديث صحيحا فأعلموين به حىت أذهب إليه

 عند أهل النقل خبالف ما قلت، r كل مسألة صح فيها اخلرب عن رسول اهللا - 6
  . ويتفأنا راجع عنه يف حيايت وبعد م

  : ، وهو إمام أهل السنة يقول- رمحه اهللا -اإلمام أمحد بن حنبل 
 ال تقلدين، وال تقلد مالكا، وال الشافعي، وال األوزاعي، وال الثوري، وخذ من - 1

  . حيث أخذوا
  .  فهو على شفا هلكةr من رد حديث رسول اهللا - 2
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   rاعملوا بأحاديث الرسول 
رواه  " )1(  }ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود، فيقتلهم املسلمون{  - 1

  ". مسلم 
رواه . " )2(  } سبيل اهللامن قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف{  - 2

  ". البخاري 

) " تركه: وكله. ()3(  }من أرضى الناس بسخط اهللا وكله اهللا إىل الناس{  - 3

  ". حسن رواه الترمذي 

رواه ) " املثيل: الند. ()4(  }من مات وهو يدعو من دون اهللا نداً دخل النار{  - 4

  ". البخاري 

  ". صحيح رواه أمحد . " " )5(  }من كتم علما أجلمه اهللا بلجام من نار{  - 5

. " )6(  }من لعب بالنردشري فكأمنا غمس يده يف حلم اخلرتير ودمه{  - 6

  ". رواه مسلم ) " لعبة الطاولة: النردشري(

  ". رواه مسلم  " )7(  }ا كما بدأ فطوىب للغرباءبدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريب{  - 7

رواه أبو عمرو  " )1(  }الذين يصلحون إذا فسد الناس: فطوىب للغرباء{ : ويف رواية

  ". الداين بسند صحيح 
                                                

  ). 2/417(، أمحد ) 2922(، مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 2768(البخاري اجلهاد والسري ) 1(
، النسائي اجلهاد ) 1646(، الترمذي فضائل اجلهاد ) 1904(، مسلم اإلمارة ) 123(البخاري العلم ) 2(

  ). 4/417(، أمحد ) 2783(اجلهاد ، ابن ماجه ) 2517(، أبو داود اجلهاد ) 3136(
  ). 2414(الترمذي الزهد ) 3(
  ). 1/443(، أمحد ) 92(، مسلم اإلميان ) 4227(البخاري تفسري القرآن ) 4(
  ). 2/499(، أمحد ) 261(، ابن ماجه املقدمة ) 3658(، أبو داود العلم ) 2649(الترمذي العلم ) 5(
  ). 5/357(، أمحد ) 3763(، ابن ماجه األدب ) 4939 (، أبو داود األدب) 2260(مسلم الشعر ) 6(
  ). 2/389(، أمحد ) 3986(، ابن ماجه الفنت ) 145(مسلم اإلميان ) 7(
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أناس صاحلون، يف أناس سوء كثري، من يعصيهم أكثر ممن : طوىب للغرباء{  - 8

  ". صحيح رواه أمحد . " )2(  }يطيعهم

  . )3(  } املعروفال طاعة يف معصية اهللا، إمنا الطاعة يف{  - 9

  ". رواه البخاري " 

                                                                                                                                       
  ). 2630(الترمذي اإلميان ) 1(
  ). 2/177(أمحد ) 2(
 ، أبو داود اجلهاد) 4205(، النسائي البيعة ) 1840(، مسلم اإلمارة ) 6830(البخاري أخبار اآلحاد ) 3(

  ). 1/82(، أمحد ) 2625(
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  وما آتاكم الرسول فخذوه 
كنتف شعر . ()1(  }لعن اهللا النامصات واملتنمصات املغريات خللق اهللا{  - 1

  ". متفق عليه ) " احلواجب والوجه
ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال {  - 2

  ". رواه مسلم ... " )2(  }يدخلن اجلنة، وال جيدن رحيها

  ".  صحيح رواه احلاكم )3(  } وأمجلوا يف الطلباتقوا اهللا{  - 3

  ). أي خذوا احلالل، واتركوا احلرام(

اخفضوا  ()4(  }أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا{  - 4

  . "رواه مسلم ) " أصواتكم يف الذكر والدعاء

  . )5(  }أشد الناس بالء األنبياء مث الصاحلون{  - 5

  ". صحيح رواه ابن ماجه " 

  }وقل احلق ولو على نفسكصل من قطعك، وأحسن إىل من أساء إليك، {  - 6
  ".  صحيح رواه ابن النجار )6(

 )1(  }تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي، وإن مل يعط مل يرض{  - 7

  ". رواه البخاري ) " الثوب: القطيفة(
                                                

، النسائي ) 2782(، الترمذي األدب ) 2125(، مسلم اللباس والزينة ) 4604(البخاري تفسري القرآن ) 1(
  ). 2647(، الدارمي االستئذان ) 4169(، أبو داود الترجل ) 5099(الزينة 

  ). 1694(، مالك اجلامع ) 2/440(، أمحد ) 2128(مسلم اللباس والزينة ) 2(
  ). 2144(ابن ماجه التجارات ) 3(
، الترمذي الدعوات ) 2704(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) 3968(البخاري املغازي ) 4(

  ). 4/418(، أمحد ) 3824(، ابن ماجه األدب ) 1526(، أبو داود الصالة ) 3374(
  ). 6/369(أمحد ) 5(
  ). 4/159(أمحد ) 6(
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 رواه )2(  }أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفشوا السالم بينكم{  - 8

  ". مسلم 

  ". رواه البخاري  " )3(  }يلكن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سب{  - 9

. )4(  }ال يقيم الرجلُ الرجلَ من جملسه مث جيلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا{  - 10

  ". رواه مسلم " 

                                                                                                                                       
  ). 4136(، ابن ماجه الزهد ) 2375(، الترمذي الزهد ) 2730(ري البخاري اجلهاد والس) 1(
، ابن ماجه املقدمة ) 5193(، أبو داود األدب ) 2688(، الترمذي االستئذان واآلداب ) 54(مسلم اإلميان ) 2(

  ). 2/391(، أمحد ) 68(
  ). 2/24(أمحد ، ) 4114(، ابن ماجه الزهد ) 2333(، الترمذي الزهد ) 6053(البخاري الرقاق ) 3(
، أبو داود األدب ) 2749(، الترمذي األدب ) 2177(، مسلم السالم ) 5914(البخاري االستئذان ) 4(

  ). 2653(، الدارمي االستئذان ) 2/126(، أمحد ) 4828(
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  كونوا عباد اهللا إخوانا 
   rقال رسول اهللا 

 وال )3( وال جتسسوا )2( وال تنافسوا )1(ال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال حتسسوا { 

  .  وال تدابروا، وال يبع بعضكم على بيع بعض)5( وال اجروا )4(تناجشوا 
 وال )6(املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال خيذله . ركموكونوا عباد اهللا إخوانا كما أم

  . حيقره
  . التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشري إىل صدره

دمه : حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل املسلم على املسلم حرام
  . وعرضه، وماله

  . إياكم والظن فإن الظن أكذب احلديث
رواه . "  }كم، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكمإن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموال

  ". مسلم وروى البخاري أكثره 

                                                
  . ال تستمعوا لقوم يتكلمون سرا) 1(
  . ال تنفردوا بشيء ترغبون به دون غريكم) 2(
  . ،.اسال تبحثوا عن عيوب الن) 3(
  . ال تزيدوا يف مثن شراء سلعة ال تريدون شراءها) 4(
  . ال يهجر بعضكم بعضا) 5(
  . ال يترك نصرته) 6(
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  أحاديث حول املسلم 
  ".  متفق عليه )1(  }املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده{  - 1

  ".  رواه البخاري )2(  }سباب املسلم فسوق وقتاله كفر{  - 2

  ". صحيح رواه أمحد ." )3(  }غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته{  - 3

رواه . " )4(  }ليس املؤمن بالطعان وال اللعان وال الفاحش وال البذيء{  - 4

  ". مسلم 

  ".  رواه مسلم )5(  }من محل علينا السالح فليس منا{  - 5

  ". لترمذي  صحيح رواه ا)6(  }ومن غش فليس منا{ 

  ".  رواه مسلم )7(  }من حيرم الرفق حيرم اخلري كله{  - 6

ة الناس، ومن التمس رضا من التمس رضا اهللا بسخط الناس كفاه اهللا مؤن{  - 7

  . )8(  }الناس بسخط اهللا، وكله اهللا إىل الناس

  ". صحيح رواه الترمذي " 

                                                
، أبو داود اجلهاد ) 4996(، النسائي اإلميان وشرائعه ) 40(، مسلم اإلميان ) 10(البخاري اإلميان ) 1(

  ). 2716(، الدارمي الرقاق ) 2481(
، النسائي حترمي الدم ) 1983(، الترمذي الرب والصلة ) 64(، مسلم اإلميان ) 5697(البخاري األدب ) 2(

  ). 1/385(، أمحد ) 69(، ابن ماجه املقدمة ) 4108(
  ). 1/275(، أمحد ) 2798(الترمذي األدب ) 3(
  ). 1/416(، أمحد ) 1977(الترمذي الرب والصلة ) 4(
  ). 2/417(، أمحد ) 2575(، ابن ماجه احلدود ) 101(مسلم اإلميان ) 5(
  ). 2/242(، أمحد ) 2224(، ابن ماجه التجارات ) 1315(، الترمذي البيوع ) 102(مسلم اإلميان ) 6(
، أمحد ) 3687(، ابن ماجه األدب ) 4809(، أبو داود األدب ) 2592(مسلم الرب والصلة واآلداب ) 7(

)4/366 .(  
  ). 2414(الترمذي الزهد ) 8(
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  ". حسن رواه الترمذي  " )1(  } الراشي واملرتشيrلعن رسول اهللا {  - 8

  ". رواه البخاري ." )2(  }ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار{  - 9

رواه البخاري ." )3(  }إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء ا أحدمها{  - 10

 ."  

"  )U{  )4ال تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم {  - 11

  ". صحيح رواه أمحد 

"  )5(  }، تذبح عنه يوم السابع ويسمى، وحيلق رأسهالغالم مرن بعقيقته{  - 12

  ". صحيح رواه أبو داود 

                                                
  ). 2/387(، أمحد ) 1336(الترمذي األحكام ) 1(
  ). 2/504(، أمحد ) 5331(، النسائي الزينة ) 5450(البخاري اللباس ) 2(
، ) 4687(، أبو داود السنة ) 2637(، الترمذي اإلميان ) 60(، مسلم اإلميان ) 5753(البخاري األدب ) 3(

  ). 1844(، مالك اجلامع ) 2/105(أمحد 
  ). 5/347(، أمحد ) 4977(أبو داود األدب ) 4(
، ابن ماجه الذبائح ) 2837(، أبو داود الضحايا ) 4220(، النسائي العقيقة ) 1522(الترمذي األضاحي ) 5(

  ). 1969(، الدارمي األضاحي ) 5/17(، أمحد ) 3165(
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  تكرمي املرأة يف اإلسالم 
لقد كرم اإلسالم املرأة بأن جعلها مربية لألجيال، وربط صالح اتمع بصالحها، 
وفرض عليها احلجاب ليحفظها من األشرار، وحيفظ اتمع من سفورها، واحلجاب يبقي 

والرمحة بني الزوجني، فالرجل عندما يرى امرأة أمجل من زوجته تسوء العالقة املودة 
قال اهللا . بينهما، ورمبا يؤدي ذلك إىل الفراق، وقد ورد ذكر احلجاب يف القرآن الكرمي

$ { : تعاىل pköâr'̄» tÉ êÓÉ<̈Z9 $# @ è% y7Å_ºurøóX{ y7Ï?$ uZt/ur Ïä!$ |¡ÎSur tûüÏZÏB÷sßJ ø9 $# öúüÏR ôâãÉ £ Í̀köé n=tã Ï̀B £ Î̀gÎ6èÎ6» n=y_ 4 

y7Ï9ºså #í oT÷ä r& b r& z̀ øù tç ÷èãÉ üxsù tûøïså÷sãÉ 3{  )1( "  59آية " سورة األحزاب .  

ملرأة يف اإلسالم كثريا ما يرد على فكري أن ا): أين بيزانت( تقول الزعيمة العاملية - 1
أكثر حرية من غريه، فاإلسالم حيمي حقوق املرأة أكثر من األديان األخرى اليت حتظر 
تعدد الزوجات، وتعاليم اإلسالم بالنسبة للمرأة أكثر عدالة، وأضمن حلريتها، فبينما مل تنل 

 أثبت هلا املرأة حق امللكية يف إنكلترا إال منذ عشرين سنة فقط، فإننا جند أن اإلسالم قد
إن اإلسالم يعترب النساء جمردات : هذا احلق منذ اللحظة األوىل، وإن من االفتراء أن يقال

  . من الروح
مىت وزنا األمور بقسطاس العدل املستقيم ظهر لنا أن تعدد :  وتقول أيضا- 2

الزوجات اإلسالمي الذي حيفظ وحيمي ويغذي ويكسو النساء أرجح وزنا من البغاء 
ذي يسمح بأن يتخذ الرجل امرأة حملض إشباع شهواته، مث يقذف ا إىل الشارع الغريب ال

  . مىت قضى منها أوطاره
أيتها املرأة الشرقية إن الذين ينادون ) فرانسواز ساجان( وتقول املستشرقة - 3

بامسك، ويدعون إىل مساواتك بالرجل إم يضحكون عليك، فقد ضحكوا علينا من 
  . قبلك

                                                
  . 59: سورة األحزاب آية ) 1(
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احلجاب هو وسيلة االحتفاظ مبا جيب للمرأة من ) فون هرمر(ستاذ  ويقول األ- 4
  . االحترام واملكانة الشيء الذي تغبط عليه

  من أقوال املستشرقني يف اإلسالم 
إين أُكن كل تقدير لدين حممد حليويته، فهو الدين ): برنادشو( يقول الفيلسوف - 1

وجه احلياة املتغرية، وصاحلا لكل العصور، الوحيد الذي يبدو يل أن له طاقة هائلة ملالءمته أ
دون " منقذ البشرية " لقد درست حياة هذا الرجل العجيب، ويف رأي أنه جيب أن يسمى 

وإين ألعتقد أنه لو أتيح لرجل مثله أن يتوىل حكم هذا . أن يكون يف ذلك عداء للمسيح
 يؤدي إىل السعادة العامل احلديث منفردا حلالفه التوفيق يف حل مجيع مشاكله بأسلوب

  . والسالم 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 

ديدة، هناك الكثري من الناس يف الواليات املتحدة األمريكية، ممن يبحثون عن سبل ج
إما عن طريق اإلسالم، أو عن طريق الديانة املسيحية، أو عن طريق البوذية، أو اهلندوسية، 
ويدرك الكثري من األمريكيني أم حباجة إىل إله، ولكن هناك القليل من املسلمني يف 

  . الطريق الذي اختاره اهللا لنا... أمريكا ممن يصرحون بأن اإلسالم هو الطريق إىل اهللا
قد كان اهتمامي يف البداية مكرسا للديانة البوذية، ولسنوات مضت أردت أن  ل- 1

أصبح راهبا بوذيا، ولكن بعد دراسيت لألديان املقارنة يف اجلامعة اجتهت حنو الدين 
اإلسالمي، وبعد خترجي من اجلامعة سافرت إىل أوربا، ودرست يف هولندا بصحبة 

ن اآلخر رجال كبريا يف السن ذو مكانة صديقني، كان أحدمها طالب وهو أردين، وكا
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 
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وإذا أعرضت جانبا عن  كان يف احلقيقة رسول اهللا، rفاعليته، بل مقتنعا بأن حممدا 
  . رسالة اهللا ورسوله فيعرض اهللا عين

 لقد أمضيت السنني اخلمسة األخرية قسما منها يف أمريكا، وقسما آخر يف العامل - 2
العريب، وتوصلت إىل نتيجة بأن أحب اإلسالم وأقدره، وآخذ بعني االعتبار كيف أن هذا 

  . الدين يصور حياة اإلنسان وجيعلها مقدسة ومباركة
وإا ملأساة بأن أرى اتمعات اإلسالمية وقد فقدت ثقتها باإلسالم، حيث إن 
شعوب تلك اتمعات وحكوماا حتاول أن تقلد أمريكا والعامل الغريب يف الوقت الذي 

  . يصبح فيه األمريكيون والعامل الغريب خائيب األمل بتقاليدهم ومعتقدام، ونظمهم
 العامل العريب يتطلعون إىل أمريكا من أجل الرشاد واهلدى يف إن املاليني من البشر 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

اصة املتحولون  أما مسلمو أمريكا، منهم يؤمنون باإلسالم إميانا كبريا، وخ- 3
منهم، ولكننا حباجة إىل املعرفة، وجبهلنا للمعرفة غالبا ما نقوم بأعمال طائشة، ) املهتدون(

وخطرية أحيانا، وذلك باسم اإلسالم، وهناك القليل من الشعب األمريكي ممن يعرفون 
كيف يرشدون إخوام، وفئة قليلة من املسلمني يف اتمعات اليت تطبق اإلسالم تذهب 
إىل أمريكا لتنشر الدين اإلسالمي، وتقوم بتصحيح الدين وبنائه على أسس سليمة هناك، 
فاتمع اإلسالمي يف العامل يف احلقيقة ال يعمل كما جيب، وكثري من املرشدين املسلمني ال 

  . يذهبون إىل أمريكا لدعم شرع اهللا ودينه
وها أن يصبح الطالب آمل وأتوقع يف السنني العشر القادمة، أو حن:  أخريا- 4

األمريكيون على اطالع كبري باملراكز التقليدية للثقافة اإلسالمية، وآمل أن جيدوا هناك 
  . والء قويا، وطاعة هللا ليعيشوا على هديهما، واحلمد هللا رب العاملني
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  فتاة أمريكية تعتنق اإلسالم 
  : اإلسالم هو السبيل الوحيد إلنقاذ وخالص البشرية

فتاة أمريكية يف الثامنة والعشرين من عمرها، طالبة " لياميال " السم اجلديد ا" هاجر " 
 بدأت قبل سنتني بدراسة - كولومبيا -يف قسم علم االجتماع يف جامعة ميزوري 

اإلسالم دراسة جادة متعمقة حبثا عن احلقيقة اليت كانت شغلها الشاغل واليت مل جتدها 
" ريكية، وبعد سنتني من الدراسة والبحث والتأمل أعلنت كما تقول يف الثقافة املادية األم

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

منذ مدة طويلة كانت تدور يف ذهين تساؤالت عن : تتحدث هاجر عن جتربتها قائلة
د أضناين البحث، والتفكري عن أجوبة هلذه التساؤالت الكون، والوجود واحلياة، وق

الفلسفية، ولكن عبثا مل أجد هلا تفسريا مقنعا من خالل دراسيت يف الثقافة األمريكية 
املادية، وكنت أمسع باإلسالم، ولكن صورته غامضة يف ذهين، بل مشوهة، فهو دين يفرق 

 جاهلة حبقيقة اإلسالم، حىت بدأت بني الرجل واملرأة، وقائم على العنف والقسوة، وبقيت
أدرك نقاء اإلسالم وحتديه للقوى املادية، فبدأت من حينها أدرس وأحبث عن اإلسالم، 
وكان البحث يف البداية شاقا جدا، فليس هناك كتب أمينة عن اإلسالم باللغة اإلجنليزية، 

رد حريته، ولكين منذ البداية شعرت حبب لإلسالم، فهو دين عدل وإنصاف، يعطي الف
وحيمله مسئولية أعماله وأفعاله، وهكذا مبرور الوقت ازددت وعيا وفهما باإلسالم، وكان 

  . أن هداين اهللا العتناق اإلسالم
  هاجر تدعو لإلسالم 

ومنذ أن أعلنت هاجر إسالمها وهي تعمل جبد ونشاط لنشر اإلسالم، فهي ترى أن 
غ دعوته إىل األمريكيني الذين جيهلون رسالتها اآلن أن جتاهد يف سبيل اإلسالم وإبال

وذلك بفعل الصورة املشوهة اليت صور اإلسالم ا من خالل أعدائه . حقيقة اإلسالم
  . احلاقدين عليه
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فبعد أن كانت تعيش كأية فتاة أمريكية حياة : تغيريا شامالً" هاجر " لقد غري اإلسالم 
إن هديف األمسى أن : ، كما تقول أصبحت اآلن ملتزمة بقواعد ومبادئ اإلسالم-الهية 

أجاهد يف سبيل اإلسالم، وأن أحارب الرأمسالية، والطغيان، والشر، فبعد جتربيت وجدت 
  . أن اإلسالم هو الطريق الوحيد خلالص اإلنسانية من خطر احلروب وااعات والعناء

؟ وملاذا اإلسالم بالذات هو السبيل إىل خالص البشرية" هاجر " وعندما سئلت 
إن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي يقدم حلوال لقضايانا االجتماعية، : أجابت قائلة

والسياسية املعاصرة، إنه نظام حياة شامل يوازن بني مطالب الروح وحاجات اجلسد دومنا 
إخالل، لقد وجدت فيه أجوبة شافية على تساؤالت فلسفية كانت تقلقين وتقض 

  . مضجعي
ن اإلسالم تشعر بالصدق يف كالمها، فهي تعي ما تقول، ع" هاجر " وحني تتحدث 

وأحيانا تنطق بالعبارات اإلسالمية باللغة العربية، ولكنها يف كل احلاالت تفهم جيدا أن 
  . اإلسالم نظام شامل، وليس دين عبادات فقط

اجلهاد يف نظرها أهم ما يف اإلسالم، أو أهم ما حيتاج إليه املسلمون يف الوقت 
  . ..احلاضر

ومنذ إسالمها غريت هاجر أسلوب حياا، فارتدت اللباس الشرعي، وبدأت تؤدي 
الصلوات اخلمس يف أوقاا، وبذلت جهدا كبريا يف حفظ آيات القرآن، لتستطيع تأدية 

" هاجر " الصلوات، وطبيعي أن تواجه صعوبات كبرية من زميالا وعائلتها، ولكن 
 يف سبيل عقيديت، وهذا جدير بالنسبة للمسلمني أستطيب املصاعب: املسلمة كما تقول

واملسلمات، لقد سبق أن عذب الكثري منهم ولكنهم مل يتحولوا، وأنا لن أبايل إال 
  . باإلسالم

على اجلانب الديين فهي أيضا نشطة سياسيا، ومؤمنة " هاجر " وال يقتصر نشاط 
 حتاضر وتتحدث عن الظلم باحلقوق العادلة للشعب الفلسطيين املسلم، لذلك فهي دائما

  . الذي وقع على الشعب الفلسطيين
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إا حقا ظاهرة فريدة، فتاة أمريكية بيضاء تتحول إىل داعية إسالمية تذب وتدافع عن 
  . قضايا الشعب اإلسالمي يف جمتمع ال يصغي، ولكنها ال متل وال تتعب

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

  تصرحيات مطرب عاملي بعد إسالمه 
 هـ تقريرا عن قضية إسالم 1400 رمضان 5نشرت جريدة املدينة املنورة بتاريخ 

 هذا ، ويف)يوسف إسالم(الذي مسى نفسه بعد إسالمه ) كات ستيفرت(املطرب العاملي 
  : التقرير تصرحيات هامة، وعرب نافعة نذكر منها أهم ما جاء فيها

 صدم الغرب عندما توقفت عن الغناء منذ أن أسلمت، وبدأوا يتساءلون كيف - 1
تغريت؟ وصمتت وسائل اإلعالم كلها، وجتاهلوين كليا، ومل تعد تلهث خلفي كما 

  . ن مجيع املفاتيحكانت، ألن أجهزة اإلعالم يف الغرب يهود، وهم ميلكو
 سبب إسالمي زيارة أخي للمسجد األقصى، وتقدمي هدية يل نسختني من - 2

القرآن عريب، وإجنليزي ملعرفته مدى اهتمامي باألديان السماوية، فكنت أقرأ القرآن 
 وتأثرت rلوحدي، حىت أمتمت دراسته دراسة كاملة، مث درست حياة الرسول 

م ونصف من الدراسات العلمية اقتنعت بعظمة اإلسالم، بشخصيته تأثرا عظَيما، وبعد عا
وأنه الدين الصحيح ومحدت اهللا على أنين اعتنقت اإلسالم قبل أن أجتمع بأحد من 

  . املسلمني، وقبل أن أتعرف على خالفام
 ذهبت إىل القدس، وفرح يب املسلمون يف املسجد األقصى، وبكيت وصليت - 3

اإلسالمي، فإذا كان هذا الكبد عليال، فالعامل اإلسالمي هناك، والقدس هي كبد العامل 
  . 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 - 4
  . واثق أن اهللا سينصره
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رام فامتنعت عنه، وتركت اخلمر، ومعاشرة التدخني ح:  قالوا يل بعد إسالمي- 5
  . النساء، وتوقفت عن الغناء واملوسيقى

 اخترت زوجة مسلمة حمجبة، ألن اجلمال يف املرأة ليس أهم شيء، إمنا اإلسالم - 6
  . هو اإلميان والفضيلة

 أقوم اآلن بتعلم اللغة العربية، ألقرأ القرآن، وأتذوق حالوته ومعانيه، وسأضع - 7
  . ن عظمة اإلسالم مستغالً شهريت يف الدعوة لإلسالمكتبا ع
) بعد الشهادتني( أعتقد أن الصالة يف أوقاا أهم ركن من أركان اإلسالم، - 8

واحملافظة عليها يف مواعيدها هو أكرب حصن لإلنسان وإسالمه، وأشعر براحة وطمأنينة غري 
  . عادية بعد كل صالة

 إنكلترا، ويقوم بالدعوة لإلسالم، وله مسجد يقيم يف) يوسف إسالم( مسعت أن - 9
يلتف حوله املسلمون ويؤيدونه، فقد سبق املسلمني يف متسكه بإسالمه وحبه له، . خاص

  . أسأل اهللا له التوفيق والثبات
  . بارك اهللا فيه ويف أمثاله من املسلمني العاملني
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  دعاء االستخارة 
  :  قالtعن جابر 

 يعلمنا االستخارة يف األمور كلها، كما يعلمنا السورة من rكان رسول اهللا { 

  : إذا هم أحدكم باألمر فلريكع ركعتني من غري الفريضة، مث ليقل: " القرآن، يقول
وأسالك من فضلك العظيم، اللهم إين أستخريك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، " 

  . فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب
أو قال ( خري يل يف ديين ومعاشي وعاقبة أمري، )1(اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر 

فأقدره يل، ويسره يل، مث بارك يل فيه، وإن كنت تعلم أن هذا ) يف عاجل أمري وآجله
فاصرفه ) أو قال يف عاجل أمري وآجله( ومعاشي وعاقبة أمري،  شر يل يف ديين)2(األمر 

  .  }قال ويسمي حاجته. )3(" عين واصرفين عنه، وأقدر يل اخلري حيث كان، مث رضين به 

  ". رواه البخاري " 
وهذه الصالة والدعاء يفعلهما اإلنسان لنفسه كما يشرب الدواء بنفسه موقنا أن ربه 

، وعالمة اخلري تيسر أسبابه، واحذر االستخارة املبتدعة اليت الذي استخاره سيوجهه للخري
  . تعتمد على املنامات وحساب اسم الزوجني وغريمها مما ال أصل له يف الدين

                                                
  . أي الزواج أو الشركة أو التجارة أو السفر أو غريها) 1(
  . لشركة أو التجارة أو السفر أو غريهاأي الزواج أو ا) 2(
  . يقرأ دعاء االستخارة بعد الصالة) 3(
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  دعاء الشفاء 
  :  من جسدك وقلضع يدك على الذي يأمل{  - 1

 " )1(  }أعوذ باهللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذر: " بسم اهللا ثالثاً وقل سبع مرات

  ". رواه مسلم 

  . )2(  }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 {  - 2

  . )3(  }ال يغادر سقما

. " )4(  }أعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة{  - 3

  ". رواه البخاري 
أسأل اهللا العظيم، : " من عاد مريضا مل حيضر أجله فقال عنده سبع مرات{  - 4

  ". صححه احلاكم ووافقه الذهيب  " )5(  }ش العظيم أن يشفيك، إال عافاه اهللارب العر

احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به وفضلين على كثري : من رأى مبتلى فقال{  - 5

  ". حسن رواه الترمذي . " )6(  }مل يصبه ذلك البالءممن خلق تفضيال، 

                                                
) 3522(، ابن ماجه الطب ) 3891(، أبو داود الطب ) 2080(، الترمذي الطب ) 2202(مسلم السالم ) 1(

  ). 1754(، مالك اجلامع ) 4/217(، أمحد 
  ). 3588(الترمذي الدعوات ) 2(
  ). 6/45(، أمحد ) 3520(، ابن ماجه الطب ) 2191(، مسلم السالم ) 5411(البخاري الطب ) 3(
، ابن ماجه ) 4737(، أبو داود السنة ) 2060(، الترمذي الطب ) 3191(البخاري أحاديث األنبياء ) 4(

  ). 1/236(، أمحد ) 3525(الطب 
  ). 1/239(، أمحد ) 3106(، أبو داود اجلنائز ) 2083(الترمذي الطب ) 5(
  ). 3432(مذي الدعوات التر) 6(
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 نعم، rيا حممد أشتكيت؟ قال رسول اهللا :  فقالrإن جربيل أتى النيب {  - 6

  : فقال جربيل
ك، ومن شر كل نفس وعني، باسم اهللا أرقيك، باسم اهللا أرقيك من كل داء يؤذي" 

  ". رواه مسلم  " )1(  }واهللا يشفيك

 اقرأ الفاحتة واملعوذتني واطلب الشفاء من اهللا وحده، وامجع بني الدعاء والدواء، - 7
  . وتصدق للفقراء لتشفى بإذن اهللا

  دعاء السفر 
أستودعكم اهللا الذي ال تضيع : " من أراد أن يسافر فليقل ملن خيلف{  r قال - 1

  ". حسن رواه أمحد  " )2(  }ودائعه

 ذنبك، ويسر لك اخلري حيثما زودك اهللا التقوى، وغفر{ :  ويقال للمسافر- 2

  ". رواه الترمذي وحسنه وهو كما قال  " )3(  }كنت

  :  إذا ركبت سيارة أو طائرة أو غريها فقل- 3

  بسم اهللا واحلمد هللا { 

احلمد هللا، . )5( وإنا إىل ربنا ملنقلبون )4(كنا له مقرنني سبحان الذي سخر لنا هذا وما 
سبحانك إين ظلمت نفسي فاغفر يل، . احلمد هللا، احلمد هللا، اهللا أكرب، اهللا أكرب، اهللا أكرب

  .  }فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

  ". حسن صحيح : رواه الترمذي وقال" 
                                                

  ). 3/56(، أمحد ) 3523(، ابن ماجه الطب ) 972(، الترمذي اجلنائز ) 2186(مسلم السالم ) 1(
  ). 2/403(، أمحد ) 2825(ابن ماجه اجلهاد ) 2(
  ). 2671(، الدارمي االستئذان ) 3444(الترمذي الدعوات ) 3(
  . ،.مطيقني) 4(
  . لراجعون) 5(
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اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون {  - 4

اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة يف األهل، اللهم . علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده
. "  } يف املال واألهل)2( السفر، وكآبة املنظر وسوء املنقلب )1(إين أعوذ بك من وعثاء 

  ". رواه مسلم 
  }آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون{ :  وإذا رجع املسافر قاهلن وزاد عليهن- 5

  ". رواه مسلم  " )3(
  الدعاء املستجاب 

 رجالً rمسع الرسول { : آليتإذا أردت النجاح يف اختبار أو أي عمل فاقرأ الدعاء ا

اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد : يقول
 سأل اهللا بامسه األعظم  والذي نفسي بيده لقدrومل يولد ومل يكن له كفوا أحد، فقال 

  . )4(  }الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى

  ". صحيح رواه أمحد، وأبو داود وغريمها " 
  :  دعوة ذي النون إذ دعا ا وهو يف بطن احلوت- 2

 } Hw tm» s9 Î) HwÎ) |MR r& öÅoY» ys ö6ßô íÎoTÎ) àMZà2 z̀ ÏB öúüÏJ Î=» ©à9 $# ÇÑÐÈ{  )5( .  

  . )6(  }مل يدع ا رجل مسلم يف شيء قط إال استجاب اهللا له{ 

  ". صحيح رواه أمحد " 
                                                

  . شدته) 1(
  . عالرجو) 2(
، ) 2/150(، أمحد ) 2599(، أبو داود اجلهاد ) 3447(، الترمذي الدعوات ) 1342(مسلم احلج ) 3(

  ). 2673(الدارمي االستئذان 
  ). 3857(، ابن ماجه الدعاء ) 3475(الترمذي الدعوات ) 4(
  . 87: سورة األنبياء آية ) 5(
  ). 1/170(، أمحد ) 3505(الترمذي الدعوات ) 6(
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  . االجتهاد جيب أن تأخذ بأسباب النجاح وهو العمل و- 3
  دعاء الضائع 

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

  ". دي من الضالل، رد علّي ضاليت بقدرتك وسلطانك، فإا من فضلك وعطائك 
  ". هذا موقوف، وهو حسن : قال البيهقي" 

  عاء من القرآن الكرمي د
 } !$uZ/uë $uZÏ?#uä Ï̀B y7Rà$©! ZptHôqyë ø×Ähêydur $oYs9 ô Ï̀B $tRÌçøBr& #Yâx©uë ÇÊÉÈ{  )1( "  10آية " سورة الكهف .  

 } !$ oY/uë $ oYÏ?#uä í Îû $uã ÷R ëâ9 $# ZpuZ|¡ym í Îûur Íotç ÅzFy$# ZpuZ|¡ym $ oYÏ%ur z>#xãtã Íë$ ¨Z9 $# ÇËÉÊÈ{  )2( "  سورة

  . 201آية " البقرة 
 } $oY/uë üw ùøÌìè? $oYt/qè=è% yâ÷èt/ øåÎ) $oYoK÷Éyâyd ó=ydur $uZs9 Ï̀B y7Rà$©! ºpyJômuë 4 y7̈RÎ) |MRr& Ü>$̈duqø9$# ÇÑÈ{  )3( " 

  . 8آية " سورة آل عمران 
 } $uZ/uë öç Ïÿøî $# $ oYs9 $ oYÏRºuq÷z\}ur öúïÏ%©!$# $ tRqà)t7 yô Ç`» yJÉM}$$ Î/ üwur ö@ yè øgrB íÎû $ uZÎ/qè=è% yxÏî tûïÏ%©# Ïj9 (#qãZtB#uä 

!$ oY/uë y7̈R Î) Ô$râäuë îLìÏm §ë ÇÊÉÈ{  )4( "  10آية " سورة احلشر .  

 } $ uZ/§ë y7øã n=tã $ uZù=©.uqs? y7øã s9 Î) ur $oYö; tR r& y7øã s9 Î) ur çéçÅÁyJ ø9 $# ÇÍÈ{  )5( "  4آية " سورة املمتحنة .  

                                                
  . 10: لكهف آية سورة ا) 1(
  . 201: سورة البقرة آية ) 2(
  . 8: سورة آل عمران آية ) 3(
  . 10: سورة احلشر آية ) 4(
  . 4: سورة املمتحنة آية ) 5(



   توجيهات إسالمية إلصالح الفرد واتمع 

129  

 } $oY/uë üw !$ tR õãÏ{#xsè? bÎ) !$ uZäÅ¡®S ÷rr& $ tRù'sÜ ÷zr& 4 $ oY/uë üwur ö@ ÏJ ós s? !$ uZøän=tã #\ç ô¹Î) $ yJ x. ¼ çmtF ù=yJ ym í n? tã 

öúïÏ%©!$# Ï̀B $ uZÎ=ö6s% 4 $ uZ/uë üwur $ oYù=ÏdJ ys è? $ tB üw sps%$ sÛ $ oYs9 ¾ÏmÎ/ ( ß#ôã $#ur $̈Ytã öç Ïÿøî $#ur $oYs9 !$ uZôJ ym öë $#ur 4 |MR r& 

$ uZ9 s9 öqtB $tR öç ÝÁR $$ sù ín? tã ÏQöqs)ø9 $# öúïÍç Ïÿ» x6 ø9 $# ÇËÑÏÈ{  )1( "  286آية " سورة البقرة .  

 } $uZ/uë ôxtF øù$# $ uZoY÷èt/ tû÷üt/ur $ uZÏBöqs% Èd,ys ø9 $$ Î/ |MR r&ur çéöçyz tûüÅsÏG» xÿø9 $# ÇÑÒÈ{  )2( األعراف  سورة "

  . 89آية 
 } (#qä9$ s)sù í n?tã «! $# $ uZù=©.uqs? $uZ/uë üw $ uZù=yè øgrB ZpuZ÷F Ïù ÏQöqs)ù=Ïj9 öúüÏJ Î=» ©à9 $# ÇÑÎÈ $ oYÅngwU ur öÅÏG oHôqtç Î/ z̀ ÏB 

ÏQöqs)ø9 $# tûïÍç Ïÿ» s3ø9 $# ÇÑÏÈ{  )3( "  86، 85آية " سورة يونس .  

 } $ uZ/§ë ô#Ï±ø.$# $ ¨Ztã öU#xãyè ø9 $# $ ¯R Î) tbqãZÏB÷sãB ÇÊËÈ{  )4( "  12آية " سورة الدخان .  

 } !$ uZ/uë ùø Ìç øù r& $ oYøã n=tã #Zéö9|¹ $ uZ©ù uqs? ur tûüÏJ Î=ó¡ãB ÇÊËÏÈ{  )5( "  126آية " سورة األعراف .  

                                                
  . 286: سورة البقرة آية ) 1(
  . 89: سورة األعراف آية ) 2(
  . 86، 85: سورة يونس آية ) 3(
  . 12: سورة الدخان آية ) 4(
  . 126: ية سورة األعراف آ) 5(
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  إهلي أنت املغيث وحدك 

   من يرى مـا يف الـضمري ويـسمع          يا
ــها  ــشدائد كل ــى لل ــن يرج ــا م   ي

  قـه يف قـول كـن       يا من خـزائن رز    
  ما يل سـوى فقـري إليـك وسـيلة          
  ما يل سـوى قرعـي لبابـك حيلـة          
  ومن الـذي أدعـو وأهتـف بامسـه         
ــيا   ــنط عاص ــودك أن تقَ ــا جل   حاش
ــه    ــنيب وآل ــى ال ــصالة عل   مث ال

 

  
  
  
  
  
  
  

 

ــت ــع  أن ــا يتوق ــل م ــد لك    املع
ــزع  ــشتكى واملف ــه امل ــن إلي ــا م   ي
ــع   ــدك أمج ــري عن ــإن اخل ــنن ف   أُم

ــر  ــك فق ــار إلي ــع فباالفتق   ي ادف
ــرع   ــاب أق ــأي ب ــئن رددت ف   فل
  إن كان فـضلك عـن فقـريك مينـع          
  الفــضل أجــزل واملواهــب أوســع 

  ) من جـاء بـالقرآن نـوراً يـسطع        (

  صلى اهللا عليه وسلم 
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  فهرس اآليات
  13................................أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور

  77...................... وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال تعقلونأتأمرون الناس بالرب
  128...........................إذ أوى الفتية إىل الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رمحة وهيئ لنا

  93.........................................أال إن أولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون
  7............................أال هللا الدين اخلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال

  72، 19..................... الدين ما مل يأذن به اهللا ولوال كلمةأم هلم شركاء شرعوا هلم من
  18........................آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته

  9................................................أموات غري أحياء وما يشعرون أيان يبعثون
  20.....................إن الذين كفروا من أهل الكتاب واملشركني يف نار جهنم خالدين فيها

  82..................دعو حزبه ليكونوا من أصحابإن الشيطان لكم عدو فاختذوه عدوا إمنا ي
  47........................إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمن حج البيت أو اعتمر فال جناح

  67......................إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخال
  9.....................إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة

  69، 18.......................نور حيكم ا النبيون الذين أسلمواإنا أنزلنا التوراة فيها هدى و
  24................................................إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا

  71............................إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب
  8......................أولئك الذين يدعون يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته

  25.............................................................أولئك يف جنات مكرمون
  107........................... إليكم من ربكم وال تتبعوا من دونه أولياء قليالاتبعوا ما أنزل

  25..................اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء
  77...............................................................اذهبا إىل فرعون إنه طغى
  27.................................................................احلمد هللا رب العاملني

  8.................................................................الذي خلقين فهو يهدين
  93.............................................................الذين آمنوا وكانوا يتقون

  19........................ما يقوم الذي يتخبطه الشيطانالذين يأكلون الربا ال يقومون إال ك
  104..................الذين يتبعون الرسول النيب األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة
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  27.......................................................................الرمحن الرحيم
  13، 11.......................................................الرمحن على العرش استوى

  13................................................بل رفعه اهللا إليه وكان اهللا عزيزا حكيما
  17.................................مث ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

  73، 55.................ليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما أهل لغري اهللا به واملنخنقةحرمت ع
  17..............................................ذلك بأم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم

  67......................رب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بييت مؤمنا وللمؤمنني واملؤمنات وال
  129..................................................ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون

  128.........................ا من لدنك رمحة إنك أنتربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لن
  54..........................................فاصرب حلكم ربك وال تطع منهم آمثا أو كفورا

  11، 6.............فاطر السماوات واألرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن األنعام أزواجا
  25...............فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا

  16....................................................................فصل لربك واحنر
  129.................................. جتعلنا فتنة للقوم الظاملنيفقالوا على اهللا توكلنا ربنا ال

  18....................فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم
  75............................فمن افترى على اهللا الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظاملون

  25.......................................................................فويل للمصلني
  45.........................فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وهللا على الناس

  93.......................ن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإين عليهقال عفريت من اجل
  129.........................قد افترينا على اهللا كذبا إن عدنا يف ملتكم بعد إذ جنانا اهللا منها

  128....................قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا
  55........................قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفر لكم ذنوبكم واهللا

  53، 46، 10..........................................ل إمنا أدعو ريب وال أشرك به أحداق
  10....................................................قل إين ال أملك لكم ضرا وال رشدا

  8...................قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال ميلكون كشف الضر عنكم وال حتويال
  74............................قل صدق اهللا فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني

  68، 21....................ما يشعرون أيانقل ال يعلم من يف السماوات واألرض الغيب إال اهللا و
  93.....................قل من كان يف الضاللة فليمدد له الرمحن مدا حىت إذا رأوا ما يوعدون

  27......................................................................قل هو اهللا أحد
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  54...........................قل ياأهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال
  37....................كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن

  76................ت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتؤمنونكنتم خري أمة أخرج
  18....................ال تعتذروا قد كفرمت بعد إميانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة

  23........................ال يؤاخذكم اهللا باللغو يف أميانكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميان
  20.........................ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك

  129.....................كلف اهللا نفسا إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربناال ي
  56...................لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر

  81..........................له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا إن اهللا ال
  20....................خلاسرونله مقاليد السماوات واألرض والذين كفروا بآيات اهللا أولئك هم ا

  24...................ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن
  88.........................ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب

  13.................هو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يعلم
  105.............................بذيراوآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل وال تبذر ت

  77....................وإذ قالت أمة منهم مل تعظون قوما اهللا مهلكهم أو معذم عذابا شديدا
  7...............................وإذا حشر الناس كانوا هلم أعداء وكانوا بعبادم كافرين

  16.........................وإذا ذكر اهللا وحده امشأزت قلوب الذين ال يؤمنون باآلخرة وإذا ذكر
  7................... فليستجيبواوإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان

  8................................................................وإذا مرضت فهو يشفني
  68.................................................وأن املساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحدا

  104.........................وأنفقوا يف سبيل اهللا وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة وأحسنوا إن
  92.......................................وإم ليصدوم عن السبيل وحيسبون أم مهتدون

  67...................واخفض هلما جناح الذل من الرمحة وقل ريب ارمحهما كما ربياين صغريا
  90.............واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم

  8..............................................................والذي هو يطعمين ويسقني
  128...................والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا

  25......................................................والذين هم على صالم حيافظون
  9....................................والذين يدعون من دون اهللا ال خيلقون شيئا وهم خيلقون

  9.......................ينة على حني غفلة من أهلها فوجد فيها رجلني يقتتالن هذاودخل املد
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  127....................وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات
  81......................وعد اهللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض

  17..................وقال موسى ياقوم إن كنتم آمنتم باهللا فعليه توكلوا إن كنتم مسلمني
  99..................لوا ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال سواعا وال يغوث ويعوق ونسراوقا

  99.............................................وقد أضلوا كثريا وال تزد الظاملني إال ضالال
  62..................وقرن يف بيوتكن وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل وأقمن الصالة وآتني

  88.......................وألضلنهم وألمنينهم وآلمرم فليبتكن آذان األنعام وآلمرم فليغرين
  18........................لتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسولهولئن سأ

  62، 16، 10...........وال تدع من دون اهللا ما ال ينفعك وال يضرك فإن فعلت فإنك إذا من
  50، 21..........ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن

  99......................طاغوت فمنهمولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا ال
  71........................وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت إذا حضر أحدهم املوت قال

  82....................وما أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب إن ريب غفور
  129............................وما تنقم منا إال أن آمنا بآيات ربنا ملا جاءتنا ربنا أفرغ علينا

  95.....................ذوقوا العذاب مبا كنتموما كان صالم عند البيت إال مكاء وتصدية ف
  9.........................وما يستوي األحياء وال األموات إن اهللا يسمع من يشاء وما أنت مبسمع

  7......................ومن أضل ممن يدعو من دون اهللا من ال يستجيب له إىل يوم القيامة
  90..................ومن الناس من يشتري هلو احلديث ليضل عن سبيل اهللا بغري علم ويتخذها

  19......................ل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرينومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقب
  92.................................ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرين

  128، 47.............ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب
  129.....................................................وجننا برمحتك من القوم الكافرين

  13................ونوهو اهللا يف السماوات ويف األرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسب
  32........................ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر
  107.........................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم

  59.......................ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة
  42....................الذين من قبلكمياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 

  105.........................ياأيها الذين آمنوا ال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون
  56...............................ياأيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهللا ورسوله واتقوا اهللا
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  3....................ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
  96.................... وشفاء ملا يف الصدور وهدىياأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم

  117، 62...............ياأيها النيب قل ألزواجك وبناتك ونساء املؤمنني يدنني عليهن من
  46.....................يابين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه

  13.............................................خيافون رم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون
  105.....................للناس وإمثهمايسألونك عن اخلمر وامليسر قل فيهما إمث كبري ومنافع 

  19......................يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل
  21.........................يوجل الليل يف النهار ويوجل النهار يف الليل وهو عليم بذات الصدور
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  فهرس األحاديث
  87.......................................أتعلم ا على قرب أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي
  33....................، إنه ليس يل قائد يقودينأتى رسول اهللا رجل أعمى، فقال يا رسول اهللا

  31..................إذا أقيمت الصالة فال تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم متشون، وعليكم
  30...............................................إذا أقيمت الصالة، فال صالة إال املكتوبة

  80.............إذا تبايعتم بالعينة أن يبيع الرجل شيئا من غريه بثمن مؤجل، ويسلمه للمشتري،
  35....................فلريكع ركعتني وليتجوز فيهماإذا جاء أحدكم اجلمعة واإلمام خيطب، 

  60، 50، 10...............................إذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن باهللا
  31...............................................إذا سجدت فضع كفيك، وارفع مرفقيك

  40................ بني63إذا صلى أحدكم إىل شيء يستره من الناس، فإذا أراد أحد أن جيتاز 
  116.......................................إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء ا أحدمها

  43............. صوم أحدكم فال يرفث يومئذ وال يصخب فإن شامته أحد أو قاتلهإذا كان يوم
  59.................إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية، أو علم ينتفع به،

  26..............أرأيتم لو أن را بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخس مرات، هل يبقى من
  112...................................أربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا

  54.....................................................م تسلم يؤتك اهللا أجرك مرتنيأسل
  112..................................................أشد الناس بالء األنبياء مث الصاحلون

  103..................................أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خبلق اهللا
  89.........................................................................أعفوا اللحى

  125.......................أعوذ بكلمات اهللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني المة
  80..............................................أفضل اجلهاد كلمة حق ضد سلطان جائر

  31...تراصوا قال أنس وكان أحدنا يلزق منكبه مبنكب صاحبه، وقدمه بقدمهأقيموا صفوفكم و
  14....................................................أال تأمنوين، وأنا أمني من يف السماء

  31...............................................................أمرت أن ال أكف ثوبا
  39..................إن أول ما نبدأ به يف يومنا هذا أن نصلي، مث نرجع فننحر، فمن فعل ذلك

  96....................................إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة
  73................................... حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حىت يدعهاإن اهللا

  71.....................................................إن اهللا يقبل توبة عبده ما مل يغرغر
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  103...................................إن النيب ملا رأى الصور يف البيت مل يدخل حىت حميت
  126............إن جربيل أتى النيب فقال يا حممد أشتكيت ؟ قال رسول اهللا نعم، فقال جربيل

  35............. فيها خريا إال أعطاه اهللا إياهإن يف يوم اجلمعة لساعة ال يوافقها مسلم يسأل اهللا
  85.............إن هللا ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصرب ولتحتسب
  38............أن خنرجهن يف الفطر واألضحى العواتق، واحليض، وذوات اخلدور، فأما احليض

  72................................................................أنتم أعلم بأمر دنياكم
  55........................................................إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق

  105..................... واجلليس السوء، كحامل املسك ونافخ الكريإمنا مثل اجلليس الصاحل
  31.............................................إين إمامكم فال تسبقوين بالركوع والسجود

  57............إين قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا، كتاب اهللا وسنة نبيه
  58..................................................................إين ال أصافح النساء

  32..............أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة، فإن صلحت صلح له سائر عمله،
  113......................... أدلكم على شيء إذا فعلتموه حتاببتم ؟ أفشوا السالم بينكمأوال

  98، 72..........................إياكم وحمدثات األمور، فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة
  127..................................................آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون

  61......................آية املنافق ثالث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمتن خان
  112..........................................................اتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب

  69............................ثنتان بالناس مها م كفر الطعن يف النسب والنياحة على امليتا
  14............................................ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء

  125..........................................................ارفع يدك مث أعد ذلك وترا
  31...........اركع حىت تطمئن راكعا، مث ارفع حىت تعتدل قائما، مث اسجد حىت تطمئن ساجدا

  85.........................................اصنعوا آلل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم
  86...............................ؤوا القرآن، واعملوا به، وال تأكلوا به، وال تستكثروا بهاقر

  67...............................اإلشراك باهللا، وقتل النفس وعقوق الوالدين، وشهادة الزور
  38................التكبري يف الفطر سبع يف األوىل، ومخس يف اآلخرة، والقراءة بعدمها كلتيهما

  91................................................................اجلرس مزامري الشيطان
  3.......................................................................الدعاء هو العبادة

  80....................ن يا رسول اهللا ؟ قال  هللا ولكتابه ورسوله وألئمةالدين النصيحة  قلنا مل
  42..........................................................................الصيام جنة
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  69.........................................................................الطرية شرك
  45..........................العمرة إىل العمرة كفارة ملا بينهما، واحلج املربور احلج املربور هو

  26....................................العهد الذي بيننا وبينهم الصالة، فمن تركها فقد كفر
  116........................ رأسهالغالم مرن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويسمى، وحيلق

  127..................اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم
  21.....................اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك ملا ال نعلم

  58....................................................اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع
  36...................اللهم اغفر له وارمحه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله

  29....................للهم اهدين فيمن هديت، وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمن توليت، وباركا
  44...........................................................اللهم بارك ألميت يف بكورها

  125.اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشايف ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقما
  63...............اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت حممدا الوسيلة والفضيلة،

  53..................................................اللهم هذه حجة ال رياء فيها وال مسعة
  115.............................................املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده

  110....................................بدأ اإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوىب للغرباء
  126................بسم اهللا واحلمد هللا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني مطيقني

  5..................................................................بين اإلسالم على مخس
  26...............................................كفر ترك الصالةبني الرجل وبني الشرك وال

  112...................تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي، وإن مل يعط مل يرض
  81...........................................جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم
  88..........................................جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا اوس

  45.................................................................خذوا عين مناسككم
  39..................فصلىخرج النيب إىل املصلى يستسقي، فدعا واستسقى، مث استقبل القبلة، 

  41...........خرج رسول اهللا باهلاجرة فصلى بالبطحاء  مبكة  الظهر والعصر ركعتني، ونصب
  35.............خسفت الشمس على عهد رسول اهللا فبعث مناديا  الصالة جامعة  فقام فصلى

  96.................دخل رسول اهللا عليها، وعندها جاريتان تضربان بدفني ويف رواية  وعندي
  30..............  ارجع فصل فإنك مل تصل  فقالرأى الرسول رجال يسرع يف صالته فقال له

  41...........رأى النيب يصلي مما يلي باب بين سهم والناس ميرون بني يديه، وليس بينهما سترة
  126...........................زودك اهللا التقوى، وغفر ذنبك، ويسر لك اخلري حيثما كنت
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  14....................سأل الرسول جارية فقال هلا أين اهللا ؟ فقالت يف السماء، قال من أنا ؟
  115، 69................................................تاله كفرسباب املسلم فسوق وق

  74..............مسع الرسول القرآن من ابن مسعود، فلما وصل إىل قوله تعاىل وجئنا بك على
  127................مسع الرسول رجال يقول  اللهم إين أسألك بأين أشهد أنك أنت اهللا ال إله
  112.................صل من قطعك، وأحسن إىل من أساء إليك، وقل احلق ولو على نفسك

  34...............51ه يف بيته، وصالته يف سوقه بضعا صالة الرجل يف مجاعة تزيد على صالت
  46......صالة يف مسجدي هذا أفضل من ألف صالة فيما سواه من املساجد، إال مسجد الكعبة

  30............................................................صلوا كما رأيتموين أصلي
  125...........ضع يدك على الذي يأمل من جسدك وقل بسم اهللا ثالثا وقل سبع مرات  أعوذ

  111........... يعصيهم أكثر ممن يطيعهمطوىب للغرباء أناس صاحلون، يف أناس سوء كثري، من
  88.....عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق املاء، وقص األظافر

  60...................علموا أوالدكم الصالة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا،
  57.................................عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، متسكوا ا

  46..........................................................حجةعمرة يف رمضان تعدل 
  102..................عن عائشة أا اشترت منرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول اهللا قام على

  115..............................................غط فخذك، فإن فخذ الرجل من عورته
  36....................فإذا رأيتم ذلك فادعوا اهللا وكربوا وصلوا وتصدقوا، مث قال يا أمة حممد

  97...........................فصل ما بني احلالل واحلرام، ضرب الدف، والصوت يف النكاح
  110..........................................الذين يصلحون إذا فسد الناسفطوىب للغرباء 

  59..............................فواهللا ألن يهدي اهللا بك رجال واحدا خري لك من محر النعم
  57............................................قاتل اهللا اليهود، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

  85...............كان إذا فرغ من دفن امليت وقف عليه وقال  استغفروا ألخيكم وسلوا له التثبيت،
  94.........جز لرسول اهللا يف بعض أسفاره،كان الرباء بن مالك رجال حسن الصوت، فكان ير

  38............كان رسول اهللا خيرج يوم الفطر واألضحى إىل املصلى فأول شيء يبدأ به الصالة
  124................كان رسول اهللا يعلمنا االستخارة يف األمور كلها، كما يعلمنا السورة من
  35..................كسفت الشمس على عهد النيب فقام النيب فصلى بالناس فأطال القراءة، مث

  105.........................................................معاىف إال ااهرينكل أميت 
  59.................................................كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته
  113.............................................كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
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  104........................................................كنت ألعب بالبنات عند النيب
  30.................................................ال جتلسوا على القبور، وال تصلوا إليها

  114...............ال حتاسدوا، وال تباغضوا، وال حتسسوا ال تستمعوا لقوم يتكلمون سرا وال
  22.............................ئكم وال بأمهاتكم، وال باألنداد، وال حتلفوا إال باهللا،ال حتلفوا بآبا

  22...............ال حتلفوا بآبائكم، من حلف باهللا فليصدق، ومن حلف له باهللا فلريض، ومن
  100....................................ال تدع متثاال إال طمسته، وال قربا مشرفا إال سويته

  57.............ال تطروين كما اطرت النصارى ابن مرمي، فإمنا أنا عبد، فقولوا عبد اهللا ورسوله
  116...........................ال تقولوا للمنافق سيدنا، فإنه إن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم
  110..........................ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون اليهود، فيقتلهم املسلمون

  105..................................................................ال ضرر وال ضرار
  111........................................ال طاعة يف معصية اهللا، إمنا الطاعة يف املعروف

  90......................................................ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق
  85......................................................................ال وصية لوارث

  55....................ن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده، والناس أمجعنيال يؤم
  78..................................................ال جيهر بعضكم على بعض يف القرآن

  113.......................ال يقيم الرجل الرجل من جملسه مث جيلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا
  112......................................لعن اهللا النامصات واملتنمصات املغريات خللق اهللا

  16..............................................................لعن اهللا من ذبح لغري اهللا
  63...................تشبهني من الرجال بالنساء، واملتشبهات من النساء بالرجال، امل98لعن النيب 

  115.....................................................لعن رسول اهللا الراشي واملرتشي
  88...................................... الرجال بالنساء140لعن رسول اهللا املتشبهني من 

  32.............لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام، مث أخالف إىل منازل قوم ال يشهدون الصالة
  84............................................................لقنوا موتاكم ال إله إال اهللا

  89.........................................رين ربيأن أعفي حلييت، وأن أقص شاريبلكين أم
  127.................................مل يدع ا رجل مسلم يف شيء قط إال استجاب اهللا له

  53.................مل يكن شخص أحب إليهم من رسول اهللا وكانوا إذا رأوه مل يقوموا له ملا
  40.....................لو يعلم املار بني يدي املصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعني، خريا له

  115................................للعان وال الفاحش وال البذيءليس املؤمن بالطعان وال ا
  90.....................ليكونن من أميت أقوام يستحلون احلر  الزنا  واحلرير، واخلمر واملعازف
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  116.............................................ما أسفل من الكعبني من اإلزار ففي النار
  75.......... هم وال حزن فقال  اللهم إين عبدك وابن عبدك، وابن أمتك119ما أصاب عبدا 

  84...........يد أن يوصي فيه، إال ووصيته مكتوبةما حق امرئ مسلم يبيت ليلتني وله شيء ير
  104...........مر برأس التمثال يقطع، فيصري على هيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع، فليجعل

  21...........................من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد
  74............................................من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

  126.................ودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعهمن أراد أن يسافر فليقل ملن خيلف  أست
  110.......................................من أرضى الناس بسخط اهللا وكله اهللا إىل الناس

  57....................................من أطاعين فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا
  106...................من أكل ثوما أو بصال فليعتزلنا، وليعتزل مسجدنا، وليقعد يف بيته

  33..................ومن راح يفمن اغتسل يوم اجلمعة غسل اجلنابة، مث راح فإمنا قرب بدنة، 
  33...............من اغتسل، مث أتى اجلمعة، فصلى ما قدر له، مث أنصت حىت يفرغ اإلمام من

  115...........من التمس رضا اهللا بسخط الناس كفاه اهللا مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس
  67...........من الكبائر شتم الرجل والديه يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه، فيسب أمه

  19..................................................................من بدل دينه فاقتلوه
  32.........................................من ترك ثالث مجع اونا ا، طبع اهللا على قلبه

  86، 63.........................................................من تشبه بقوم فهو منهم
  51..............من تطهر يف بيته مث أتى مسجد قباء ال يريد إال الصالة كان له أجر عمرة تامة

  58..........................................من تقول علي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار
  45.............................من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه

  22..........................................................من حلف بغري اهللا فقد أشرك
  24، 23....................................من حلف مبلة غري اإلسالم كاذبا، فهو كما قال

  22..............من حلف على ميني صرب صرب تلزمه من احلاكم يقتطع ا مال امرئ مسلم هو
  22..........من حلف على ميني فرأى غريها خريا منها، فليأت الذي هو خري، وليكفر عن ميينه

  22................. فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غري حنثمن حلف فاستثىن قال ما شاء اهللا
  23..................من حلف منكم فقال يف حلفه بالالت والعزى، فليقل ال إله إال اهللا، ومن

  115.....................................................من محل علينا السالح فليس منا
  79...............من دخل السوق فقال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد،

  125...............ا ابتالك به وفضلين على كثريمن رأى مبتلى فقال احلمد هللا الذي عافاين مم
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  89، 81، 76.........من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع
  58.........................................................من رغب عن سنيت فليس مين

  32.......................................من مسع النداء، فلم يأته، فال صالة له إال من عذر
  42.....................................من صام رمضان إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

  42................................، وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهرمن صام رمضان
  34............من صلى العشاء يف مجاعة، فكأمنا قام نصف الليل، ومن صلى الصبح يف مجاعة،

  51.....................................من صلى علي صالة واحدة، صلى اهللا عليه ا عشرا
  125..............من عاد مريضا مل حيضر أجله فقال عنده سبع مرات  أسأل اهللا العظيم، رب

  72.................................................رنا فهو ردمن عمل عمال ليس عليه أم
  110...................................من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا

  43..................................من قام رمضان إميانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه
  75...........................................................من قرأ القرآن فليسأل اهللا به
  68...........................................................من كان حالفا فليحلف باهللا

  39...........................................من كان له سعة ومل يضح، فال يقربن مصالنا
  110................................................م من نارمن كتم علما أجلمه اهللا بلجا

  110...............................من لعب بالنردشري فكأمنا غمس يده يف حلم اخلرتير ودمه
  110، 16...................................من مات وهو يدعو من دون اهللا ندا دخل النار

  115........................................................من حيرم الرفق حيرم اخلري كله
  4...........................................................نعم املال الصاحل للمرء الصاحل

  84..................................................نفس املؤمن معلقة بدينه حىت يقضى عنه
  ....................................................87ى أن جيصص القرب، وأن يبىن عليه

  .........................................................87ي أن يكتب على القرب شيء
  ............................103ى الرسول عن الصور يف البيت وى الرجل أن يصنع ذلك
  14...............................والعرش فوق املاء، واهللا فوق عرشه، وهو يعلم ما أنتم عليه

  46...................وصالة يف املسجد احلرام أفضل من صالة يف مسجدي هذا مبئة صالة
  14.................. مخس صلواتوعرج إىل السماء السابعة حىت كلمه ربه، وفرض عليه

  105........................................................وكره  اهللا  لكم إضاعة املال
  45....................................................وال تسافر املرأة، إال ومعها ذو حرم

  100..............................................................وال صورة إال لطختها
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  69........................ومن دعا رجال بالكفر أو قال عدو اهللا وليس كذلك إال حار عليه
  115................................................................ومن غش فليس منا

  84...........................................ومن كان آخر كالمه ال إله إال اهللا دخل اجلنة
  112....... مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلنونساء كاسيات عاريات

  47........................................يا آل حممد، من حج منكم فليهل بعمرة يف حجه
  39..................................................يا أيها الناس إن على كل بيت أضحية

  57........................يا فاطمة بنت حممد سليين من مايل ما شئت، ال أغين عنك من اهللا شيئا
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  الفهرس
  3...........................................................اخلصائص الرئيسية يف اإلسالم

  4..............................................................اإلسالم نظام كامل للحياة

  5.........................................................................أركان اإلسالم

  5..........................................................................أركان اإلميان

  6.......................................................................الدعاء هو العبادة

  11..............................................................................أين اهللا

  13......................................................................اهللا فوق العرش

  16.....................................................................مبطالت اإلسالم

  21...................................................................ال تصدق الدجالني

  21.....................................................................ال حتلف بغري اهللا

  24.......................................................................ال حتتج بالقدر

  25....................................................فضل الصلوات والتحذير من تركها

  26..............................................................تعلم الوضوء والصالة

  29.................................................................من أحكام الصالة

  30................................................................من أحاديث الصالة

  32......................................................وجوب صالة اجلمعة واجلماعة

  33........................................................فضل صالة اجلمعة واجلماعة

  34.......................................................كيف أصلي اجلمعة مع آداا

  35.........................................................صالة اخلسوف والكسوف

  36............................................................كيف تصلي على امليت

  38............................................................صالة العيدين يف املصلى

  39.........................................................مشروعية األضحية يف العيد

  39..................................................................صالة االستسقاء

  40............................................................احذر املرور أمام املصلي

  42.......................................................................الصيام وفوائده

  43................................................................واجبك يف رمضان

  45...........................................................معلومات عن احلج والعمرة
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  47.....................................................................أعمال العمرة

  48..................................................................... أعمال احلج 

  49............................................................من آداب احلج والعمرة

  50...........................................................من آداب املسجد النبوي

  r................................................................52من أخالق الرسول 

  r.........................................................52من آداب الرسول وتواضعه 

  r.............................................................53دعوة الرسول وجهاده 

  r..............................................................55تباعه احب الرسول و

  r.............................................................57أحاديث حول الرسول 

  59....................................................................كيف نريب أوالدنا

  60......................................................................تعليم الصالة

  61...............................................................التحذير من احملرمات

  62...................................................................الستر واحلجاب

  63.................................................................األخالق واآلداب

  64..................................................................اجلهاد والشجاعة

  65..........................................................................بر الوالدين

  67.......................................................................اجتنبوا الكبائر

  68......................................................................أنواع الكبائر

  72....................................................................اتبعوا وال تبتدعوا

  74.....................................................................صدق اهللا العظيم

  76......................................................األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  76.............................................وسائل األمر باملعروف والنهي عن املنكر

  77......................................................................شروط اآلمر

  78....................................................................أنواع املنكرات

  80...................................................................اجلهاد يف سبيل اهللا

  83....................................................................من أسباب النصر

  84............................................................الوصية الشرعية لكل مسلم

  85.................................................................األمور املمنوعة شرعا

  88..................................................................إعفاء اللحية واجب
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  90......................................................قىحكم اإلسالم يف الغناء واملوسي

  91.............................................................أضرار الغناء واملوسيقى

  94............................................................الغناء يف الوقت احلاضر

  94.........................................................لنساء بالصوت احلسنفتنه ا

  95...........................................................احذروا الصفري والتصفيق

  95.................................................................الغناء ينبت النفاق

  96.............................................................عالج الغناء واملوسيقى

  96..................................................................املستثىن من الغناء

  99....................................................حكم اإلسالم يف التصوير والتماثيل

  100..........................................................أضرار الصور والتماثيل

  102............................................................هل الصور كالتماثيل

  103.....................................................الصور والتماثيل املسموح ا

  104..................................................................هل الدخان حرام

  107...........................................................متسك اتهدين باحلديث

  108.............................................................أقوال األئمة يف احلديث

  r.........................................................110اعملوا بأحاديث الرسول 

  112..........................................................وما آتاكم الرسول فخذوه

  114..............................................................كونوا عباد اهللا إخوانا

  115...............................................................أحاديث حول املسلم

  117..............................................................تكرمي املرأة يف اإلسالم

  118.....................................................املستشرقني يف اإلسالممن أقوال 

  118.........................................................أمريكي يتحدث عن إسالمه

  120..........................................................فتاة أمريكية تعتنق اإلسالم

  122..................................................تصرحيات مطرب عاملي بعد إسالمه

  124....................................................................دعاء االستخارة

  125.......................................................................دعاء الشفاء

  126........................................................................دعاء السفر

  127...................................................................الدعاء املستجاب

  128.......................................................................دعاء الضائع



   توجيهات إسالمية إلصالح الفرد واتمع 

147  

  128..............................................................دعاء من القرآن الكرمي

  130............................................................إهلي أنت املغيث وحدك

  131......................................................................فهرس اآليات

  136...................................................................فهرس األحاديث

  144...........................................................................الفهرس

  


