
  الدرس األول

 التوحيد

��A}�: قال اهللا تعاىل ) ال إله إال اهللا : ( أول شيء دعا إليه األنبياء أقوامهم هو أن يقولوا   

��P��O���N��M��������L���K���J���I��H��G��F��E��D��C��Bz ٢٥: األنبياء  .  

  ؟)ال إله إال اهللا (: فماذا تعين عبارة 

وأمسائه وصفاته ، و يف ما يلي شرح هلذه  وإلوهيته ربوبيته إا تعين توحيد اهللا عز وجل يف
  .العبارات

 :توحيد الربوبية : أوال 

اإلميان : وهو توحيد اهللا ـ تعاىل ـ بأفعاله ، كاخللق والرزق والتدبري ، واإلحياء واإلماتة ، أي     
املدبر املتصرف ، النافع الضار، بأن  اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ هو وحده اخلالق الرازق ، احمليي املميت ،   
  .الذي بيده ملكوت كل شيء ، ال شريك له من خلقه يف شيء من ذلك 

من نسب شيئا من أفعال اهللا ـ تعاىل ـ إىل أحد من املخلوقني ، كاإلحياء واإلماتة، واخللق و   
: قال اهللا تعاىل .  والرزق ، وإنزال الغيث ، وعلم الغيب ، والتحليل والتحرمي ، فقد أشرك يف الربوبية

�{¹���¸��¶��µ��´º� �½���¼���»¾� � �Ä���Ã��Â��Á� �À��¿Å� ��������Ç�� � � � �Æ

���É���Èz ٢٤: احلشر.  

   :)توحيد العبادة (  اإللوهيةتوحيد : ثانيا 

وهو توحيد اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ بأفعال العباد اليت يتقربون ا إليه إذا كانت مما شرعه اهللا   
فإذا عرف العبد أن اهللا ـ سبحانه ـ هو ربه وخالقه ،  وأنه حمتاج إليه ؛ فال بد له من عبادته . تعاىل 

ء من أنواع العبادة وعدم صرف شي �وحده ال شريك ، وإطاعة أمره ـ تعاىل ـ وإطاعة أمر رسوله 
لغريه جل وعال ، كالصالة والزكاة ، والصيام واحلج ، واجلهاد والنذر ، والدعاء والذبح ، واخلوف 



  ٢

قول اهللا  معىنوالرجاء  ، والتوكل واالستعانة واالستغاثة ، وهو التوحيد الذي دعت إليه الرسل ، وهو 

  .٥: الفاحتة ��V��U��T��S��Rz}�: سبحانه و تعاىل 

رضي اهللا عنـه   ) ١(هذا التوحيد هو حق اهللا على العباد ، كما جاء يف حديث  معاذ بن جبلو   
أتدري ما حق اهللا على العباد ؟ وما حق ! يا معاذ : ( على محار ، فقال يل  �كنت رديف النيب : قال 

وه وال يشركوا بـه  أن يعبد: حق اهللا على العباد : (قال . اهللا ورسوله أعلم : قلت ). العباد على اهللا ؟ 
 . )٢(...) أن ال يعذب من ال يشرك به شيئا : شيئا ، وحق العباد على اهللا 

ـُـه  وحب. ه ، ومها روح العبادة اهللا وخشيت ، حب اإللوهيةومن متام توحيد    اهللا معناه طاعت
ما جاء به من  يف �اتباع رسوله كذلك و .وإيثار مرضاته على شهوات النفس ، ووساوسِ الشيطان 

h����g��f��e���d��c���b��a�������������`��_��^i�����l��k��j}�: ربه ،  قال اهللا تعاىل

��mz ٣١: آل عمران   .  

هي اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه ،  مـن األقـوال   ” : معرفا العبادة  ) ٣(يقول ابن تيمية   
والصيام واحلج ، وصدق احلديث، وأداء األمانة ، وبر واألعمال ، الباطنة والظاهرة ، فالصالة والزكاة ، 

الوالدين ، وصلة األرحام ، والوفاء بالعهود ، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر ، واجلهـاد للكفـار   
واملنافقني ، واإلحسان للجار واليتيم ، واملسكني وابن السبيل، واململوك من اآلدميني والبهائم، والدعاء 

 .ءة ، وأمثال ذلك من العبادةوالذكر والقرا

وكذلك حب اهللا ورسوله ، وخشية اهللا ، واإلنابة إليه ، وإخالص الدين له ، والصرب حلكمه ،   
والشكر لنعمه ، والرضا بقضائه ، والتوكل عليه ، والرجاء لرمحته ، واخلوف من عذابه، وأمثال ذلك ، 

خلق اخللق هلا ، قال اهللا أن العبادة هللا هي الغاية احملبوبة له ، واملرضية له ، اليت : من العبادة ، وذلك 

                                                           
  . هـ١٨ـ هو معاذ بن جبل األنصاري اخلزرجي ، من أعيان الصحابة وفقهائهم ، شهد بدرا وما بعدها ، تويف بالشام سنه ) ١(
  . ـ رواه البخاري ومسلم ) ٢(
  .هـ٧٢٨احلليم ابن تيمية احلراين الدمشقي ، أحد العلماء اتهدين ااهدين ، تويف سنة ـ هو شيخ اإلسالم أمحد بن عبد ) ٣(



  ٣

  .)١( “وا أرسل مجيع الرسل  ٥٦: الذاريات ��i���h��g��f��e��d���cz}�: تعاىل 

  :توحيد  األمساء والصفات: ثالثا  

: وهو توحيد اهللا بأمسائه احلسىن ، وصفاته العلى ، واإلميان بأمساء اهللا ـ عز وجـل ـ يعـين       
عليه من الصفات ، وما ينشأ عنها من األفعال ، كما جاءت يف الكتـاب  اإلقرار ا ، واإلميان  مبا دلت 

  .والسنة ، ال شريك له يف شيء منها ، وال مثيل له وال شبيه

إثبات ما أثبته اهللا لنفسه ، يف كتابه وسنة رسوله : و مذهب السلف الصاحل من هذه األمة ، هو   
غري حتريف ، وال تعطيل ، وال تكييف، وال  من األمساء والصفات ، على الوجه الالئق به ، من  �

g��f��e��d��ch��m���l��k��j��in����p��o}�: متثيل ، قال تعاىل 

��s��r���������qz ١٨٠: األعراف.  

هللا ـ تعاىل ـ صفات الكمال ، اليت ال يتطرق إليها النقص بوجه مـن    وأهل السنة يقرون أن   
، والعزة واحلكمة، والعلو والعظمة ، والرمحة والقدرة، وغري الوجوه ، كاحلياة والعلم ، والسمع والبصر 

  .ذلك من الصفات اليت جاءت يف الكتاب والسنة 

مع  �وهم ينفون عن اهللا ـ تعاىل ـ ما نفاه عن نفسه ، يف كتابه الكرمي أو على لسان رسوله   

��t��s}�:  يف قوله تعاىل  اعتقادهم ثبوت كمال ضده هللا تعاىل ، كالنوم مثال الذي نفاه اهللا عن نفسه،

y��x���w���v��uz�����~��}��|��{ z���� � ، فإم ينفونه عنه ـ تعاىل ـ ويثبتون    ٢٥٥: البقرة��
كمال القيومية هللا تعاىل ، وكالظلم الذي نفاه عن نفسه يف آيات كثرية ، فإم ينفونه عنه ، ويثبتون له 

النقص اليت ال كمال فيها ممتنعة على اهللا ـ عز وجل ـ صفات ـ تعاىل ـ العدل التام ، ويرون أن 
  .كاملوت واجلهل ، والنسيان والعجز والعمى

يف الكتاب وال يف السنة ، كاجلهة واجلسم ، فإم  اأو إثبا امل يأت نفيه الصفات اليتأما    
عصوم، بل هو قول على اهللا ، فال يثبتونه وال ينفونه ، ألنه مل يرد نفيه وال إثباته عن م ايتوقفون يف لفظه

                                                           
  . ٤ـ  العبودية ص ) ١(



  ٤

Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÈ�����Ð����������Ï��Î����Í��Ì���Ë��Ê��É}�: بغري علم ، وهو يقول 
���Ò��Ñz م يسألون عنه ، فإن كان يراد به باطل ين املعىن، أما  ٣٦: اإلسراءم ـفإزه اهللا عنه ، فإ

وإن . أعين باجلهة أنه حالٌّ يف شيء من خلقه تعاىل اهللا عن ذلك : ال يقبلونه بل يردونه، كمن يقول 
كان معىن املسكوت عنه من احلق الذي جيب اعتقاده هللا ـ تعاىل ـ قبلوا املعىن وتوقفوا يف اللفظ ، 

، ولكنهم  )١(خلقه ، فإم يقولون املعىن صواب  أعين باجلهة علو اهللا سبحانه وتعاىل على : كمن يقول 
وذلك ألن صفات اهللا تعاىل وأمساؤه توقيفية ، ال بد فيها من . اللفظ ، ألنه مل يرد عن معصوم  يقبلونال 

 .�رسوله  أوسنة اهللا من كتاب النص

  

                                                           
  . علو اهللا ـ تعاىل ـ على خلقه  : ـ  أي ) ١(



  ٥

  الدرس الثاين

  نواقض التوحيد

تعاىل يف ربوبيته وأمسائه وصفاته وأفعالـه ،  قد علمنا من قبل أن مقتضى الشهادتني ؛ توحيد اهللا   
وتوحيده يف ألوهيته ،  وعدم صرف أي نوع من العبادة لغريه ، و هذا  هو معىن ال إله إال اهللا ، ومعىن 

من الشرائع وما أخرب به ،   � حممد رسول اهللا ، هو اإلقرار والتصديق بكل ما جاء به حممد رسول اهللا
النبوة وصفاا ، فكل مكذب بشيء من ذلك خارج عن اإلسـالم ، وال    واالعتراف له جبميع أخالق

  .يدخل يف اإلسالم إال من نطق بالشهادتني وعمل مبقتضامها 

وأما أسباب اخلروج من اإلسالم بعد الدخول فيه ؛ فلها قاعدة جامعة اتفق عليها أهل السـنة ،    
معترفني ، وله بكل مـا قالـه    �اء به النيب نسمي أهل قبلتنا مسلمني مؤمنني ، ماداموا  مبا ج: وهي 

وأخرب به مصدقني ، وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ، ما مل يستحله ، ألن من استحل احلرام قـد  
كذب اهللا ورسوله ، أما من ارتكب ذنبا دون أن يكون مستحال له فحكمه أن يكون عاصيا وفاسـقا  

  .على معصيته من حد يف الدنيا ، أو عقوبة يف اآلخرة   بقدر الذنب الذي ارتكبه ، مستحقا ما يترتب

واالحنراف عن شرع اهللا تعاىل إىل غريه ، واعتقاد ما ينايف تعاليم دينه القومي ، كله أو بعضه ، هو   
خروج من الدين ، وناقض من نواقض اإلسالم ، ونواقض اإلسالم كثرية، وقد يقع فيها بعض املسلمني 

  :ون صنعا ، ويف ما يلي شرح  هلذه النواقض وهم حيسبون أم حيسن

 : أوال ـ الشرك األكرب

وهو الذي جيعل مع اهللا ربا آخر ،كقول النصارى إن اهللا ثالث ثالثة ، وكعبادة اوس النـار ،   
وكالذين يعبدون القبور ، ويقولون إن أرواح األولياء تتصرف بعـد املـوت ،  فيقضـون احلاجـات     

 .نصرون من دعاهم ويفرجون الكربات ، وي

ملكا أو رسوال أو وليا يعبد كما يعبد اهللا ، : ومن الشرك األكرب أن جيعل العبد مع اهللا إهلا آخر   
وذلك بدعائه واالستعانة به ، والذبح له والنذر له ، أو يقدم أمره ويه على أمر اهللا ـ تعاىل ـ ويه ،   

ال شريك له وبذلك أمـرت  * قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني  �: قال اهللا تعاىل 



  ٦

  .)١( �وأنا أول املسلمني 

ومن هذا الشرك من جعل بينه وبني اهللا ـ تعاىل ـ وسائط يدعوهم من دون اهللا ، ويسـتغيث      
ء ـ عليهم السالم ـ أما   م ، فال واسطة بني اخلالق واملخلوق إال يف تبليغ الرسالة ، وهذه مهمة األنبيا

ما سوى ذلك فال حاجة لواسطة فيه بني العبد وخالقه ، وكيف حيتاج  إىل واسطة واهللا ـ تعـاىل ـ    
وإذا سألك عبادي عين فإين قريب أجيب  �: ، ويقول )٢( �وحنن أقرب إليه من حبل الوريد  �: يقول 

والذين  �: ، ويقول جل ذكره )٣(� رشدون دعوة الداعي إذا دعاين فليستجيبوا يل وليؤمنوا يب لعلهم ي
إن تدعوهم ال يسمعوا دعاءكم ولو مسعوا ما استجابوا لكم ويوم * تدعون من دونه ما ميلكون من قطمري

وال يشترط أن يساوي يف شركه مع اهللا غريه من . ) ٤(� القيامة يكفرون بشرككم وال ينبئك مثل خبري
ى مشركا يف الشرع بإثباته شريكا هللا تعاىل ، ولـو جعلـه   كل وجه  حىت يصبح شركا أكرب ، بل يسم

  .دونه يف القدرة والعلم مثال

  : ثانيا ـ االعتقاد باكتمال هدي آخر غري اإلسالم وقبول حكم غريه

يساوي يف احلسـن والفضـل    �ال جيوز ملسلم أن يعتقد أن هناك هديا آخر غري هدي النيب   
ن يكون أحسن منه ، فإن ذلك كله شرك ينايف التوحيد ، سواء فضال عن أ �والكمال ما جاء به النيب 

كان هذا الشيء عرفا قبليا أم قانونا دوليا ، أو كان قول شيخ ، أو فتوى إمام بغري سند من كتـاب اهللا  
أفحكـم   �: ، وقد مسى اهللا ـ تعاىل ـ ذلك كله حكم اجلاهلية ، فقال جل ذكره    �وسنة رسوله 

  :، ومن صور هذا الشرك  )٥( �ن من اهللا حكما لقوم يوقنون اجلاهلية يبغون ومن أحس

ـ االعتقاد بأن القوانني الوضعية أفضل من شريعة اإلسالم ، أوهي مساوية هلا ، أو أا حتقـق  ١  
  .بعض املصاحل الشرعية اليت ال حل هلا يف شريعة اإلسالم 

                                                           
  .  ١٦٣ـ  ١٦٢ـ سورة األنعام ) ١(
  .  ١٦ـ سورة ق ) ٢(
  .  ١٨٦ـ سورة البقرة ) ٣(
  .  ١٤ـ ١٣ـ سورة فاطر ) ٤(
   .  ٥٠سورة املائدة  ـ  )٥(



  ٧

  .وال دخل له يف حياة الناس ـ القول بأن اإلسالم دين حمصور يف عالقة اإلنسان بربه ، ٢  

  .ـ القول بأن دين اإلسالم هو سبب ختلف املسلمني ، وأنه دين ال يناسب العصر٣  

  .ـ الزعم بأن احلدود الشرعية منافية لإلنسانية ، و القول بأا بشاعة ال تناسب القرن العشرين٤  

د والقضاء والسياسة ، ولو مل ـ اعتقاد أنه جيوز التحاكم لغري شريعة اهللا يف املعامالت واحلدو٥  
يقل إن ذلك أفضل من حكم الشريعة ، ألن ذلك استحالل للحرام يف مـا هو معلـوم مـن الـدين    

أمل تر إىل الذين يزعمون أم آمنوا مبا أنزل  �: بالضرورة ، وهذا كفر بإمجاع املسلمني ، قال اهللا تعاىل 
لطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل ا

  .)١( �يضلهم ضالال بعيدا 

فال يصح  التحاكم إال لشريعة اإلسالم ، وجيب حتكيمها يف كل شأن من شئون حياة املسـلم ،    
بينه وبني نفسه اعتقادا وعمال ، أو يف بيته بينه وبني أهله ، أو يف جمتمعه حكما وقضاء وتعـامال ، وال  

ن املسلم مسلما حىت يؤمن بذلك دون أي حرج  أو غضاضة جيدها يف نفسه ، فـاهللا ـ سـبحانه    يكو
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسهم حرجا  �: وتعاىل ـ يقول  

  . )٢( �مما قضيت ويسلموا تسليما 

  :  هراولو عمل به ظا �ثالثا ـ من أبغض شيئا مما جاء به النيب 

حىت ولـو كـان   ! وهذا هو النفاق االعتقادي ، فكيف يكون مسلما وهو يكره دين اإلسالم ؟  
يفعل ذلك الشيء الذي كرهه ، كالذي حيب حتليل احلرام أو حترمي احلالل ، ويتمىن يف نفسه لو كـان  

ناس أو نفاقـا   يقدر على خمالفته ، كرها له واحتقارا وعدم قناعة ، ولكنه مضطر لفعل ذلك خوفا من ال
هلم ، وكالذي حيارب انتشار اإلسالم والدعوة إليه حبجة أن ذلك رجعية وتزمت وتطرف ، وعودة إىل 
العصور الوسطى ـ عصور الظالم بزعمهم ـ فهو يكره حكم اهللا ، ويكره حتكيم شرع اهللا يف األمة ،   

االنتشار ، ويتقطع قلبه حسرة إذا مسع ويستورد األفكار امللحدة ، وينشرها يف بالد املسلمني ، ويتمىن هلا 

                                                           
  .   ٦٠ـ سورة النساء ) ١(
   . ٦٥ ـ سورة النساء) ٢(



  ٨

  . )١( �ذلك بأم كرهوا ما أنزل اهللا فأحبط أعماهلم �: بعودة األمة لدين را، قال اهللا تعاىل 

ومن ذلك االستهزاء بشيء من دين اهللا ، فاختاذ شرائع اهللا جماال للهو واللعب واهلزء والسـخرية    
عل يريد بذلك اللعب واملزاح وإضحاك الناس ، قــال اهللا  خمرج من ملة اإلسالم ، حىت ولو كان الفا

حيذر املنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم مبا يف قلوم قـل استهزئوا إن اهللا خمـرج مـا    �: تعاىل 
ال * ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أ باهللا وآياته ورسوله كنتم تسـتهزئون  * حتذرون 

  .)٢( �عد إميانكمتعتذروا قد كفرمت ب

ومن ذلك أيضا اإلعراض عن دين اهللا تعاىل ، ال يتعلمه وال يعمل به ، وإن تعلمه فإمنا يريد بـه    
إن الذين ال يرجون لقاءنا ورضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا ا والذين هم  �: احلياة الدنيا ، قال اهللا تعاىل 

من كان يريد احلياة  �: وقال جل ذكره . )٣(�أولئك مأواهم النار مبا كانوا يكسبون* عن آياتنا غافلون 
ال النار أولئك الذين ليس هلم يف اآلخرة إ* الدنيا وزينتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيها ال يبخسون 

ومن أظلم ممن  �: وقال يف حق املعرض عن دينه .  )٤( �وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون
  . )٥( �ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من ارمني منتقمون 

  : رابعا ـ عدم تكفري الكفار وحمبتهم والرضا  مبا هم عليه وتصديقهم

، أو صحح ما هم عليه من االعتقادات الباطلة ؛ فقـد   من مل يكفر الكفار ، أو شك يف كفرهم  
كفر ، كذلك من أحبهم وأثىن عليهم ، وسعد بصداقتهم ، كل ذلك قادح يف كمال التوحيـد ، و ال  
جيوز للمسلم أن يعتقد جواز شيء من ذلك ، بل جيب على املسلم  مباغضة الكفـار والـرباءة منـهم    

ت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء قد كان �: واجتنام ، قال اهللا تعاىل
منكم ومما تعبدون من دون اهللا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حىت تؤمنـوا بـاهللا   
وحده إال قول إبراهيم ألبيه ألستغفرن لك وما أملك لك من اهللا من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 

                                                           
   . ٩سورة حممد ـ ) ١(
   . ٦٦ـ ٦٤سورة املائدة ـ ) ٢(
   .  ٨ـ٧سورة يونس ـ ) ٣(
   . ١٦ـ  ١٥سورة هود ـ ) ٤(
   . ٢٢سورة السجدة ـ ) ٥(



  ٩

  .)١(� ليك املصريوإ

يا أيها الذين  �: ومن ذلك مواالة الكفار ومظاهرم ، ومعاونتهم على املسلمني ، قال اهللا تعاىل   
آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال يهدي 

  .)٢( �القوم الظاملني 

سـواء يف   �فاملشركون الذين يعبدون غري اهللا تعاىل ، وأهل الكتاب الذين كفروا بنبوة حممد   
: قال اهللا تعاىل   �الكفر ، حىت ولو كانوا على دين أصله مساوي ، فاهللا ال يقبله منهم بعد نبوة حممد 

  . )٣( �ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين �

األديان ( ومن هنا نعلم خطأ املصطلح الذي شاع على ألسنة الناس يف هذا العصر وهو مصطلح   
إن الدين عنـد اهللا   �: ، فاهللا تعاىل ليس عنده إال دين واحد ، هو دين اإلسالم ، قال تعاىل ) السماوية 

ومن يكفر بآيات اهللا فإن اإلسالم وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 
  . )٤( �اهللا سريع احلساب 

وقد صرح القرآن الكرمي بكفر اليهود والنصارى ، فال جمال للقول بأم مؤمنون بكتاب آخـر    
لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى  �: ورسالة نيب آخر واهللا تبارك وتعاىل يقول 

  .)٥( �يعتدون ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا 

كخروج اخلضر عـن شـريعة     �خامسا ـ االعتقاد يف أن أحدا ميكنه اخلروج عن شريعة حممد  

  : موسى  عليهما السالم

جيوز له أن خيرج عن شريعته ، بعضها أو  �من اعتقد أن أحدا من الناس بعد مبعث رسول اهللا   
كلها ، أو أنه قد رفعت عنه التكاليف ، وأنه ليس مطالبا بصالة وال صيام وال حج وال زكاة ، أو أنـه  

                                                           
   . ٤سورة املمتحنة ـ ) ١(
   . ٥١سورة املائدة  ـ ) ٢(
   . ٨٥سورة آل عمران ـ ) ٣(
   . ١٩سورة آل عمران ـ ) ٤(
   . ٧٨سورة املائدة ـ ) ٥(



  ١٠

حيل له احلرام ، كما يزعم ذلك بعض مشائخ الطرق وبعض املتصوفة ، فمن زعم ذلك فقد كفر مبا أنزل 
  . �على حممد 

 �اخلضر  عن شريعة موسى ـ عليهما السالم ـ وذلك ألن حممدا   وال حجة ألحد يف خروج   
قد أرسل للناس كافة ، أما موسى ـ عليه السالم ـ فقد كان رسوال لبين إسرائيل ، واخلضر نيب آخر   

وما فعلته عن : ( له شريعة غري شريعة موسى ، ولذلك حينما فعل األمور اليت أنكرها عليه موسى  قال 
وأما اجلدار فكان لغالمني يتيمني يف املدينة وكان حتته كنز هلما وكان أبومها  �: تعاىل  ، قال اهللا) أمري 

ذلك تأويل ما  وما فعلته عن أمريصاحلا فأراد ربك أن يبلغا أشدمها ويستخرجا كنزمها رمحة من ربك 
  .إليه  ، مما يدل على أن عمله إمنا كان اتباعا لوحي من اهللا أوحي) ١( �مل تستطع عليه صربا 

ألنه ال نيب معه  �فقد بعث للناس كافة فال حيل ألحد اخلروج على شريعته  �أما رسول اهللا   
وال نيب بعده ، ورسالته آخر الرساالت ، أكمل اهللا به الدين ، وأمت به النعمة ، وانقطع الـوحي مـن   

ينا غري الدين الذي جـاء السماء بوفاته ، فال ناسخ من بعده حلكم جاء به  وال يقبل اهللا ـ تعاىل ـ د  
  .)٢( �ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين  �: به ، قـال تعاىل 

  : سادسا ـ ممارسة السحر وإتيان السحرة والكهان والعرافني واملنجمني وتصديقهم

من مارس السحر ، أو اعتقد أن الساحر يضر وينفع إال بإذن اهللا  فقد كفر، وذلك ألن الساحر   
ال يكون ساحرا حىت يستعني بالشياطني ، يعبدهم ويدعوهم من دون اهللا تعاىل ، وهو ال يضر أحدا إال 

ن وما كفر سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطني على ملك سليما �: من أذن اهللا أن يضره ، قال اهللا تعاىل 
ولكن الشياطني كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت وما يعلمان 
من أحد حىت يقوال إمنا حنن فتنة فال تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجـه ومـا هـم    

م ولقد علموا ملن اشتراه ما له يف اآلخرة بضارين به من أحد إال بإذن اهللا ويتعلمون ما يضرهم وال ينفعه
  .)٣(� من خالق

                                                           
   . ٨٢سورة الكهف ـ ) ١(
   . ٨٥سورة آل عمران ـ ) ٢(
   . ١٠٢سورة البقرة ـ ) ٣(



  ١١

،  )١() من عقد عقدة مث نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشـرك  : (  �وقال رسول اهللا   
من أتى كاهنـا أو  :( ، وقال أيضا  )٢() من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر: ( �وقال 

  .)٣() فقد كفر  عرافا فسأله عن شيء فصدقه مبا يقول

ومن ذلك تعليق التمائم على اإلنسان أو ولده أو ماله بدعوى أا تنفعه وتدفع عنه الضر والعني   
أقبل إليه  رهط ، فبـايع تسـعة ،    �أن رسول اهللا : رضي اهللا عنه  )٤(واحلسد ، فعن عقبة بن عامر  

) . إن عليـه متيمـة   : ( ؟ قال  يا رسول اهللا  بايعت تسعة وتركت هذا: فقالوا . وأمسك عن واحد 
  . )٥() من تعلق متيمة فقد أشرك : ( فأدخل يده فقطعها ، فبايعه ، وقال 

  

                                                           
   .رواه النسائي ـ ) ١(
   .رواه أمحد وأبو داود وابن ماجة ـ ) ٢(
   .رواه مسلم ـ ) ٣(
  ).٤٦٤١(رقم  ٣٩٥ـ انظر ترمجته يف التقريب ص ) ٤(
   .رواه أمحد ـ ) ٥(



  ١٢

  الدرس الثالث

   البدعة

  :حترمي البدعة 

هو املبلغ ، وحنن  �من كمال العبودية هللا أال يعبد إال مبا شرع ،  فاهللا هو املشرع ،  والرسول   
قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا ويغفـر   �: املتبعون ، ويف االتباع اخلري كل اخلري، قال تعاىل 

، فال جيوز لنا أن نتقرب إىل اهللا ـ تعاىل ـ بشيء مل يشرعه لنا ، وال جيوز لنا زيادة  )١( �لكم ذنوبكم 
كتاب والسنة ، أو أن نغري يف كيفيتها عما كانت عليـه أيـام   شيء يف عباداتنا مل يأت به الدليل من ال

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسـالم   �: قال اهللا تعاىل  �الرسول 
 .،  فكل زيادة بعد متام الدين استدراك عليه  واام له بالنقص والقصور)٢(� دينا 

أال نعبد إال اهللا ، وال نعبده إال مبا شرع ، :  مجاع الدين أصالن : " )٣(يقول ابن تيمية رمحه اهللا   
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبـادة   �: ال نعبده بالبدع ، كما قال تعاىل 

 . شهادة أن ال إله إال اهللا، وشهادة أن حممدا رسول اهللا: ، وذلك حتقيق الشهادتني )٤( �ربه أحدا 

أن حممدا هو رسوله املبلغ عنه ،  فعلينا أن نصدق : ويف الثانية . أن ال نعبد إال إياه : ي األوىل فف  
قال . لنا ما نعبد اهللا به وانا عن حمدثات األمور ،  وأخربنا أا ضاللة  �وقد بني  . خربه ونطيع أمره

ال خـوف عليهم وال هـم  بلى مـن أسلم وجهه هللا وهـو حمسن فله أجـره عند ربه  و �: تعاىل 
وكما أننا مأمورون أال خناف إال اهللا ، وال نتوكل إال على اهللا ، وال نرغـب إال إىل اهللا  . )٥( �حيزنون 

وال نستعني إال باهللا ، وأال تكون عبادتنا إال هللا ،  فكذلك حنن مأمورون أن نتبع الرسـول ونطيعـه ،   
ولو  �: ا حرمه ، والدين مـا شرعه ، قـال اهللا تعاىل ونتأسى به ،  فاحلالل مـا حلله ، واحلرام مـ

                                                           
   .٣١سورة آل عمران ـ ) ١(
   . ٣سورة املائدة ـ ) ٢(
  .  ٨٣ـ  ٨٢: ـ العبودية ) ٣(
   .١١٠سورة الكهف ـ ) ٤(
   .١١٢سورة البقرة ـ ) ٥(



  ١٣

أم رضوا مـا آتاهم اهللا ورسوله وقـالوا حسبنا اهللا سيؤتينا اهللا مـن فضله ورســوله إنـا إىل اهللا   
  .هـ .ا“ ...  )١(� راغبون 

كـل حدث يف الدين مل يأذن به اهللا ،  ولذلك قـال الرسـول  : ومن هنا نعلم أن البدعة هي   
من أحدث : ( ، وقال )٢() ضاللة  إياكم وحمدثات األمور ، فإن كل حمدثة بدعة ، وكل بدعة: (   �

  . )٣() يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

أن األصل يف العبادات املنع ، واألصل يف األمـور  : وهناك قاعدة اتفق عليها أهل السنة ، وهي   
يتقرب ا إىل اهللا ـ تعاىل ـ فعليه أن يأيت بالدليل ممن له    الدنيوية اجلواز ، فمن زعم أن عمال ما عبادة

حق األمر والنهي ، ومن حرم أمرا من أمور الدنيا وجب عليه أن يستدل عليه بدليل من الكتاب أو السنة 
، وإال رد عليه  ألن األصل يف األمور الدنيوية اجلواز ، واألصل يف العبادات املنع ، ومن نقل عن األصل 

  .الدليل  فعليه

وإمنا كان  احنراف الديانات السابقة عما كانت عليه أيام أنبيائها ؛ نتيجةً ملا ابتدعه الكهنة فيها   
من بدع جرفتها عن أصلها ، ومن هنا نعرف احلكمة من أن اإلسالم أنكر فكرة الكهنوت واحتكـار  

ون برجال الدين ، بل فيه علماء األسرار الدينية يف فئة من الناس ، فاإلسالم ال يعرف الكهنة ومن يسم
  .ال يدعون احتكار معرفة الدين م وحدهم 

وألن االبتداع افتراء على اهللا عز وجل ، و افتراء على رسوله صلى اهللا عليه وسلم فقد حرمـه     
اهللا أشد  التحرمي ، وأغلق بابه ألنه يؤدي بالناس إىل الشرك والضالل واالبتعاد عن شريعة اهللا وحتكـيم  

والروايات عن الصحابة والتابعني وسـلف    �وقد جاءت النصوص الصحيحة عن الرسول . ألهواء ا
األمة بإنكار ما وقع فيه بعض املسلمني  حبسن نية  من أمور تفتح باب البدعة ، واألمثلة على ذلك كثرية 

 :منها 

أن يقـوم وال  إنه نـذر  : رجال قائما يف الشمس ،  فسأل عنه ،  فقيل  �ـ لقد رأى النيب ١  

                                                           
  .  ٥٩ـ سورة التوبة  ) ١(
   .رواه مسلم ـ ) ٢(
   .رواه مسلم ـ ) ٣(



  ١٤

أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه ،  فلم جيعـل قيامـه    �يقعد وال يستظل ، وأن يصوم ، فأمره النيب 
 . )١(وبروزه يف الشمس قربة يوىف بنذرها 

احلمد هللا ،  والصالة : ـ رضي اهللا عنهما ـ رجال عطس فقال    )٢(ـ مسع عبد اهللا بن عمر ٢  
إذا عطس أحدكم (  :بل قال  �ما هكذا علمنا رسول اهللا ” :  والسالم  على رسول اهللا ،  فقال له

 . )٣(“ ، ومل يقل وليصل على رسول اهللا ) فليحمد اهللا 

يا أبـا  : مسعت مالك بن أنس ـ رمحه اهللا ـ وقد أتاه رجل فقال   :  )٤(ـ قال الزبري بن بكار٣  
إين أريـد أن  : فقال  �ول اهللا من حيث أحرم رس )٥( من ذي احلليفة: عبد اهللا من أين أحرم ؟  قال 

ال : فإين أريد أن أحرم من املسجد ، من عند القرب ،  قال : فقال . ال تفعل : أحرم من املسجد ،  فقال 
وأي : وأي فتنة يف هذه ؟ إمنا هي أميال أزيدها ،  فقال لـه  : تفعل ، إين أخشى عليك الفتنة ،  فقال 

إين مسعـت اهللا ـ تعـاىل ـ      � يلة قصر عنها رسول اهللافتنة أعظم من أنك ترى أنك سبقت إىل فض
  .)٦( �فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم �:يقول 

  :خطورة البدعة

حرم اإلسالم االبتداع يف الدين ؛ ألن املبتدع كمن يزعم أن الدين نـاقص واهللا ـ سـبحانه و      
 ) ٧( �اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينـا   �: تعاىل ـ يقول  

فاملبتدع نصب نفسه مضاهيا  للشارع احلكيم ، ألن اهللا ـ تعاىل ـ وضع الشرائع ، وألزم الناس العمل   
لـو  و. ا ، ألنه هو احلكم بني عباده فيما هم فيه خيتلفون ، ومل جيعل له منهم شريكا يف شيء من ذلك

                                                           
   .داودرواه أمحد والبخاري وأبو ـ ) ١(
ـ هو عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب ، زاهد الصحابة وعابدهم ، أحد املكثرين من رواية  احلديث ، كان من أشد الناس اتباعـا  ) ٢(

  . هـ ٧٣لألثر ، تويف سنة 
   .أخرجه الترمذي واحلاكم ـ ) ٣(
  . احلديث ـ هو الزبري بن بكار األسدي ، كان قاضيا للمدينة ، وكان أحد الثقات من رواة ) ٤(
  . ـ هو ميقات أهل املدينة ) ٥(
   . ٦٣سورة النور ـ ) ٦(
   . ٣سورة املائدة  ـ ) ٧(



  ١٥

كان التشريع من األمور اليت  يستطيع البشر أن يقوموا ا  حبق وعدل دون أن جيـوروا ويظلمـوا ، مل   
تتنزل الشرائع ، ومل يبعث اهللا الرسل ، وهذا الذي ابتدع يف الدين ما ليس منه ، صري نفسه نـدا هللا ـ   

  .  )٢(“ قد شرع من استحسن ف” : رمحة اهللا ) ١(تعاىل ـ ومن هنا نفهم معىن قول الشافعي

ما ( : الذي يقول  �ترك شيئا من الدين مل يبلغنا به وهو  �واملبتدع كمن يزعم أن الرسول   
مـن  ” : ، ولذلك قال اإلمام مالك ـ رمحة اهللا   )٣() تركت شيئا مما أمركم اهللا به إال وقد أمرتكم به 

اليوم أكملـت    �: ة ألن اهللا يقول ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حممدا خان الرسال
، فما مل يكن يومئذ دينا ال يكـون   )٤( �لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا 

  . )٥(“ اليوم دينا 

أنا فـرطكم علـى   : (  �وال يـرد عليه احلوض ، قال   �واملبتدع ال حيظى بشفاعة النيب   
أي رب أصـحايب،  : احلوض ، لريفعن رجال منكم حىت إذا أهويت  ألناوهلم انتزعوا دوين ، فأقـول 

واملبتدع عليه إمث بدعته ، وإمث من عمل ا إىل يوم القيامـة ،  . ) ٦() ال تدري ما أحدثوا بعدك : فيقول 
ة كان عليه وزرها ووزر من عمل ا من ومن سن يف اإلسالم سنة سيئ: ( يقول   �وهذا رسول اهللا 

  . ) ٧() بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيء  

 )٨(والبدعة متيت السنة ، وإماتة السنة جتر اهلالك والدمار على الناس ، قال عبد اهللا بن مسـعود   
ما ابتدع ” : رمحه اهللا  )١(وقال حسان بن عطية .  )٩() ولو تركتم سنة نبيكم هللكتم : ( رضي اهللا عنه 

                                                           
  .هـ٢٠٤ـ هو حممد بن إدريس الشافعي  ، أحد األئمة األعالم ،  من كبار احلفاظ ، تويف سنة ) ١(
  . ١٧٧ـ انظر علم أصول البدع ص ) ٢(
   .رواه ابن خزمية ـ ) ٣(
   . ٣سورة املائدة  ـ ) ٤(
  . ١/٤٩: ـ انظر  االعتصام للشاطيب ) ٥(
   .رواه البخاريـ ) ٦(
   .رواه مسلمـ ) ٧(
ـ هو الصحايب اجلليل عبد اله بن مسعود اهلذيل ، من السابقني األولني إىل اإلسالم ، من كبار علماء الصحابة وفقهائهم ، ومن ) ٨(

  . هـ٣٢ومن املكثرين من رواية احلديث ، تويف سنة 
   .مسلم رواه ـ ) ٩(



  ١٦

  .) ٢(“ ..ابتدع قوم بدعة يف دينهم إال نزع اهللا من سنتهم مثلها

  :ملحوظات

ـ تكون البدعة بالتعبد بشيء مل ترد النصوص الشرعية جبعله قرىب هللا تعاىل ، وقد تكون بترك ١  
ترك أكل اللحـم  شيء مما أحـل اهللا ، تقربا إىل اهللا ،كالذي يترك الزواج تنسكا وتعبدا وزهدا ، أو ي

 .زهدا 

ـ ليس من البدعة ما أحدثه الناس من أمور الدنيا ، كالسيارات والطائرات  وما شابه ذلك ، ٢  
  . بل البدعة ما اخترع يف الدين يراد به التقرب هللا تعاىل يف أمور العبادات

 إيـاكم : (  �ليس يف البدعة بدعة حسنة ، بل كل بدعة ضاللة ،كما قال رسـول اهللا  ـ ٣  
وهذا الصحايب اجلليل عبد اهللا بن عمر بن اخلطـاب ـ    .  )٣() وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة 

  .)٤(“ كل بدعة ضاللة وإن رآها الناس حسنة ” : رضي اهللا عنهما ـ يقول 

ـ ال ينبغي التهاون يف شأن البدع مهما كانت صغرية ، ومهما حسنت نية مبتدعها، فحسن ٤  
العمل مقبوال عند اهللا ، بل البد من توفر شرطني يف العمل حىت يكون مقبوال عنـد   النية وحده ال جيعل

اهللا ـ تعاىل ـ ومها  أن يكون العمـل خالصا ، و أن يكون صوابا ، ويكون خالصا إذا كان لوجهه   
فمن كان يرجو لقـاء ربـه    �: قال اهللا تعاىل   �اهللا ، ويكون صوابا إذا كان موافقا سنةَ رسول اهللا

، وبذلك نعلم أن النية الصاحلة وحدها ال تكفـى   )٥( �فليعمل عمال صاحلا وال يشرك بعبادة ربه أحدا 
    .لتصحيح العمل ، بل البد أن ينضم إليها التقيد بالشرع 

                                                                                                                                                                                                 
  .ـ هو  حسان بن عطية احملاريب ، من عباد التابعني ، وأحد الثقات الفقهاء ) ١(
  ) . ٩٨(، والدارمي رقم ) ١٢٩(ـ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ) ٢(
  . ـ رواه الترمذي ) ٣(
  ) .  ١٢٦(ـ انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ) ٤(
  . ١١٠ـ سورة الكهف ) ٥(



  ١٧

 الدرس الرابع

 اإلميان باملالئكة

 :  وجود املالئكة 

هناك آيات وأحاديث كثرية خترب عن وجود املالئكة ، ومن هنا كان إنكار وجودهم كفرا خمرجا   
ومن يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقـد ضـل    �: من ملة اإلسالم ، قال اهللا تعاىل 

كل آمن بـاهللا   آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون ، �: وقال جل ذكره .  )١( �ضالال بعيدا 
ينزل املالئكة بالروح من أمره على من يشاء من عبـاده أن   �: ، وقال ) ٢( �ومالئكته وكتبه ورسله 

أن تـؤمن بـاهللا   : ( عندما سأله جربيل عن اإلميـان   �و قال  .) ٣( �أنذروا أنه ال إله إال أنا فاتقون
 . )٤()  ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره

 : خلْق املالئكة

خلقت املالئكة مــن  : ( قـال  �ـ رضي اهللا عنها ـ أن  رسـول اهللا    )٥(عـن عائشة   
و حنن ال نعلـم مـىت   . ) ٦() نور ، وخلق اجلان مـن مـارج من نار ، وخلق آدم ممـا وصف لكم 

ـ    لق آدم ـ عليــه   خلقـوا ، فاهللا ـ تعـاىل ـ مل خيربنا بذلك ، ولكننا نعلم أـم سبقـوا خـ
السالم ـ وسجـدوا له ، وليس لنا التعمق يف البحث عـن شيء مـن أوصــاف املالئكــة أو    
خلقهـم مل خيربنا اهللا ـ تعاىل ـ به ، بل حسبنا الـوقـوف عند مـا نقل إلينـا ، و اإلميـان بـه      

  .وتصديقه 

  :صفات املالئكة

                                                           
   . ١٣٦سورة النساء  ـ ) ١(
   . ٢٨٥سورة البقرة ـ ) ٢(
   . ٢سورة النحل ـ ) ٣(
   .متفق عليه ـ ) ٤(
وهي أحب نسائه إليه ،  �ـ هي أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهما ، أبوها أحب الرجال إىل رسول اهللا ) ٥(

  .هـ  ٥٧كثريا من األحاديث ، توفيت سنة  �، روت عن رسول اهللا 
   .رواه مسلم ـ ) ٦(



  ١٨

  : املالئكة يتصفون باآليت  

ـ ١   بل هـم كما قــال اهللا  . ز وجل ـ  فليسوا أوالدا له وال أندادا له  ـ العبودية هللا ـ ع
وقـالوا اختذ الرمحن ولدا سبحانه بـل عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهـم بـأمره    �: تعـاىل 
  . )١( �يعملون

ـ الطاعة التامة هللا ـ عز وجل ـ فهم يتقيدون بأوامر اهللا هلم ، فال يعصونه يف أمر، وهـم    ٢  
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نـارا وقودهـا النـاس     �: مالزمون لعبادته ، قال اهللا تعاىل 

  . )٢( �واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

احلمد هللا فاطر السـماوات   �: ـ و املالئكة هلم أجنحة مثىن وثالث ورباع ، قال اهللا تعاىل ٣  
  . )٣( �واألرض جاعل املالئكة رسال أوىل أجنحة مثىن وثالث ورباع يزيد يف اخللق ما يشاء 

املالئكة ـ املالئكة ال يوصفون بالذكورة وال باألنوثة ، وقد نعى القرآن على العرب تسميتهم ٤  
وجعلوا املالئكة الذين هم عباد الرمحن إناثا أشـهدوا خلقهـم سـتكتب     �:بنات اهللا ، قال اهللا تعاىل 

  .  )٤( �شهادم ويسألون 

ـ  املالئكة ال حيتاجون إىل طعام أو شراب ، وال ميلـون وال يفترون من العبادة ، قـال اهللا  ٥  
  .)٥( �يسبحون الليل والنهار ال يفترون  �: تعاىل 

جربيل على أكثر من صورة ، فـرآه   �ـ منحهم اهللا القدرة على التشكل ، وقد رأى النيب ٦  
مرتني على صورته اليت خلقة اهللا عليها ، مرة يف الغار يف أيام الوحي األوىل، واملرة الثانية عنـد سـدرة   

،  )٦( �عند سدرة املنتهى  ولقد رآه نزلة أخرى �: املنتهى ، حني عرج به إىل السماء ، قال اهللا تعاىل 

                                                           
   . ٢٧ـ ٢٦سورة األنبياء ـ ) ١(
   . ٦سورة التحرمي  ـ ) ٢(
   . ١سورة فاطر ـ ) ٣(
   . ١٩سورة الزخرف ـ ) ٤(
   . ٢٠األنبياء ـ ) ٥(
   . ١٤ـ ١٣سورة النجم ـ ) ٦(



  ١٩

، وجاء إليه مرة يف صورة رجل غريب ، شديد بيـاض   )١(وكان يأيت إليه أحيانا يف صورة دحية الكليب 
  .الثياب ، شديد سواد الشعر ، حينما سأله يف احلديث املشهور عن اإلميان واإلسالم واإلحسان 

    : منازهلم

مساكن املالئكة السماء ، وينزلون إىل األرض بأمر اهللا ، ويكثر نزوهلم يف مناسبات خاصة كليلة   
تنزل املالئكة والروح فيها بـإذن  *ليلة القدر خري من ألف شهر  �: القدر ويوم عرفة ، قال اهللا تعاىل 

 .)٢( �رم 

 : عددهم

ومـا يعلم جنود ربـك   �:  تعاىل وهم خلق كثري ال حيصي عددهم إال اهللا عز وجل ، قال اهللا  
و قـد جاء يف البخاري ومسلم أن البيت املعمور يف السماء يدخله كل يوم سـبعون  .  )٣( �إال هـو 

يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون ألف زمام : (  �ويف احلديث قال رسول اهللا . ألف ملك ال يعودون إليه 
  .) ٤() مع كل زمام سبعون ألف ملك 

  :أمساؤهم

 -جربيـل  : ، وهـم   )٥(وللمالئكة أمساء ، و ال نعرف إال من ذكر منهم يف القرآن واحلديث   
 . هاروت وماروت -منكر و نكري  -رضوان  -مالك  -إسرافيل  -ميكائيل 

 : وظائف املالئكة

أوكل اهللا سبحانه وتعاىل بعض الوظائف للمالئكة عليهم السالم ، وليس لنا أن نـزعم مللـك     
 :يأت ا دليل صحيح ، وقد أخربنا  القرآن عن بعض هذه الوظائف، فمنها وظيفة مل 

                                                           
  ).١٨٢١(رقم  ٢٠٠ـ انظر ترمجته يف التقريب ص ) ١(
   . ٤ـ ٣القدر  ـ ) ٢(
   . ٣١ر سورة املدثـ ) ٣(
  .ـ رواه مسلم ) ٤(
ـ ال يصح أن نسمي أحدا من املالئكة باسم مل يرد به دليل صحيح من الكتاب والسنة ، كما شاع عند بعض العـوام مـن   ) ٥(

  .  ، وهذا مما ال دليل عليه ) عزرائيل ( تسميتهم  ملك املوت بـ 



  ٢٠

نزل به الروح األمني على قلبك لتكون من  �: قال تعاىل . ـ إبالغ كالم اهللا تعاىل إىل العباد ١  
  .) ٢( �يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التالق  �: وقال ) ١( �املنذرين 

وامللك على أرجائها وحيمل عرش ربك فوقهم يومئـذ   �: قـال اهللا تعاىل : لعرش ـ محل ا٢  
 .)٣( �مثانية 

وسيق الذين اتقوا رم إىل اجلنة زمرا حىت إذا جاءوها  �: قال تعاىل : ـ رعاية اجلنة وأهلها ٣  
 .) ٤(�وفتحت أبواا وقال هلم خزنتها سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين

ال تبقي وال تذر لواحة * وما أدراك ما سقر  �: قال اهللا تعاىل : ـ القيام بشؤون النار وأهلها ٤  
 .) ٥(�عليها تسعة عشر *  للبشر 

ـ مراقبة أعمال املكلفني وتصرفام ،  وإحصاؤها يف كتاب مبني ، فملك عن ميني اإلنسـان  ٥  
إذ يتلقى املتلقيان  �: قيب والعتيد ، قال تعاىل حيصي حسناته ، وآخر عن مشاله حيصي سيئاته ، ومها الر

 .)٦(�ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد * عن اليمني وعن الشمال قعيد 

لـه   �: ، قال اهللا تعاىل ) املعقبة واحلفظة ( ـ احملافظة على اإلنسان يف خمتلف شؤونه كلها ٦  
وهو القاهر فوق عباده ويرسـل   �: ، وقال )٧( �معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا 

  . )٨( �عليكم حفظة 

 قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكـل بكـم مث إىل ربكـم    �: قال تعاىل . ـ قبض الروح ٧  

                                                           
   . ١٩٤ـ  ١٩٣الشعراء  ـ ) ١(
   . ١٥سورة فاطر ـ ) ٢(
   . ١٧احلاقة  سورةـ ) ٣(
   . ٣٧الزمر  ـ سورة ) ٤(
   . ٣٠-٧٢املدثر ـ سورة ) ٥(
    ١٨ـ ١٧سورة ق  ـ ) ٦(
  .حيفظونه بأمر اهللا : ، أي  ١١سورة الرعد  ـ ) ٧(
   . ٦١سورة األنعام ـ ) ٨(



  ٢١

  .)١( �ترجعون 

  : مقتضى اإلميان باملالئكة

اإلميان بوجودهم ، واإلميان  مبا علمنا اهللا ـ تعـاىل ـ مـن أمسـائهم      : اإلميان باملالئكة يعين   
قل من كان عـدوا   �: وصفام وأعماهلم ، كما يقتضي حمبتهم ـ عليهم السالم ـ لقول اهللا تعاىل   

كان عـدوا هللا  من * جلربيل فإنه نزله على قلبك بإذن اهللا مصدقا ملا بني يديه وهدى وبشرى للمؤمنني
  .)٢(� ومالئكته ورسله وجربيل وميكال فإن اهللا عدو للكافرين

                                                           
   . ١١سورة السجدة ـ ) ١(
   . ٩٨ـ  ٩٧سورة البقرة ـ ) ٢(



  ٢٢

  الدرس اخلامس

 اإلميان بالكتب السماوية

كان الناس أمـة واحـدة   �: هي الكتب اليت أنزهلا اهللا تعاىل على األنبياء واملرسلني ؛ قال تعاىل  
يحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه ومـا  فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب باحلق ل

اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءم البينات بغيا بينهم فهدى اهللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من 
 :و الكتب اليت ذكرت يف القرآن الكرمي هي .)١(� مستقيم احلق بإذنه واهللا يهدي من يشاء إىل صراط

 .م ـ صحف إبراهيم عليه السال١   

 .ـ التوراة اليت أنزلت على موسى عليه السالم ٢  

 .ـ الزبور الذي أنزل على داود عليه السالم ٣  

 .ـ اإلجنيل الذي أنزل على عيسى عليه السالم ٤  

 : موقف املسلم من هذه الكتب

أنزهلا يؤمن املسلم ذه الكتب وبغريها من الكتب السابقة املدونة كما أنزهلا اهللا ويصدق أن اهللا   
على رسله ، وأن منها ما قصه اهللا علينا ، ومنها ما مل يقصصه علينا ، ويصدق مبا صح من أخبارهـا ،  
وذلك إذا شهد له القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة ، والكتب السابقة دخلها التحريف ، ومنها ما 

أمساء توافق أمساء الكتب املنزلـة ،   ال نعرف عنه إال امسه ، كالكتب اليت يف أيدي الناس اليوم ، وحتمل
  .كالتوراة اليت عند اليهود ، واإلجنيل الذي بأيدي النصارى 

وذلك ألن اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ مل يتعهد حبفظها كما حفظ القرآن ، بل أوكل حفظهـا       
م حلكمة يريدها اهللا لألحبار من أمة النيب الذي أنزلت عليه ، ولكنهم مل يقوموا باألمانة اليت أوكلها اهللا هل

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حيكم ا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون  �: ، قال تعاىل 
واألحبار مبا استحفظوا من كتاب اهللا وكانوا عليه شهداء فال ختشوا الناس واخشون وال تشتروا بآيـايت  

                                                           
   . ٢١٣سورة البقرة ـ ) ١(



  ٢٣

  .  )١( �ولئك هم الكافرونمثنا قليال ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأ

ويؤمن املسلم أن اهللا هدانا بالقرآن الذي اشتمل على ما فيها من هدى ، ألن اإلميان ا تصديق   
للقرآن الذي أخرب ا ، وقد صانه اهللا من كل حتريف وجعل حفظه مـوكول به سبحانه ، فقال جـل  

لقرآن هو احلاكم عليها الذي مييز صحيحها من و ا. )٢( �إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون  �: وعال 
 :الذي حرف منها وإليك تفصيل ذلك 

أخربنا اهللا أن مما جاء يف صحف إبراهيم ، ويف صحف موسى ، قولـه  : ـ صحف إبراهيم ١  
إىل آخر اآليات ، وأيضا قــوله   )٣( �وأن إىل ربك املنتهى *  أال تزر وازرة وزر أخرى   �: تعاىل 
*  واآلخرة خري وأبقى * بل تؤثرون احلياة الدنيا * وذكر اسم ربه فصلى * أفلح من تزكى  قد �: تعاىل 

 . )٤( �صحف إبراهيم وموسى * إن  هذا لفي الصحف األوىل

وهي مـن عند اهللا تعاىل وفيها هدى للناس وحكم اهللا سبحانه وتعاىل ، قال اهللا : ـ التوراة ٢  
وراة فيها حكم اهللا مث يتولون مـن بعد ذلـك ومـا أولئـك    وكيف حيكمونك وعندهم الت �: تعاىل 

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بـالنفس   �:، و مما أخربنا به من أحكام التوراة قال تعاىل  )٥( �باملؤمنني 
والعني بالعني واألنف باألنف واألذن باألذن والسن بالسن واجلروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة 

  . ) ٦( �أنزل اهللا فأولئك هم الظاملون  له ومن مل حيكم مبا

وأن من صفاته أنه أمي يأمر باملعروف وينهى  �وأخربنا اهللا ـ تعاىل ـ أن فيها بشارة مبحمد     
الذين يتبعون الـنيب   �: عن املنكر ، وحيل ألمته الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ، وذلك يف قوله تعاىل 

األمي الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجنيل يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل هلـم  
الطيبات وحيرم عليهم اخلبائث ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه 

                                                           
   . ٤٤سورة املائدة   ـ ) ١(
   . ٩سورة احلجر  ـ ) ٢(
   . ٣٩ - ٣٨سورة النجم ـ ) ٣(
   . ١٩ - ١٤سورة األعلى ـ ) ٤(
   .  ٤٣سورة املائدة ـ ) ٥(
   . ٤٥املائدة ـ ) ٦(



  ٢٤

واملؤمنني بـه   �، و فيها وصف حملمد ) ١( �ونونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلح
حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا  �: وذلك يف قوله تعاىل 

 .)٢( �...يبتغون فضال من اهللا ورضوانا سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة

، و قد ورد يف القرآن الكرمي أن مما جـاء   )٣( �نا داود  زبورا وآتي �: قال تعاىل : ـ الزبور ٣  
ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الـذكر    �: يف الزبور أن األرض يرثها عباد اهللا الصاحلون ، يف قوله تعاىل 

 . ) ٤(� أن  األرض يرثها عبادي الصاحلون 

ابن مرمي ـ عليه السالم ـ مصـدقا    أخربنا اهللا تعاىل أن اإلجنيل أنزل على عيسى : ـ اإلجنيل ٤  
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مرمي مصدقا ملا  �: ملا سبقه من التوراة ، وفيه هدى وموعظة ، قال تعاىل 

بني يديه من التوراة وآتيناه اإلجنيل فيه هدى ونور ومصدقا ملا بني يديه من التوراة وهـدى وموعظـة   
وليحكم أهل اإلجنيل مبا  �: ل على أحكام  تشريعية ،  قال  تعاىل ، واإلجنيل املنزل يشتم )٥( �للمتقني 

  .)٦(�مبا أنزل اهللا فيه ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا فأولئك هم الفاسقون 

ويف اإلجنيل حتليل لبعض ما حرم من الطيبات على بين إسرائيل يف شريعة التوراة بسبب كفرهم    
ومصدقا ملا بني يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حـرم علـيكم    �: وعنادهم ، قال اهللا تعاىل 

  .  )٧( �وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا اهللا وأطيعون 

وإذ قال عيسى ابن مرمي يا بين إسـرائيل إين   �: قال اهللا تعاىل  �وفيه كالتوراة بشارة مبحمد   
يأيت من بعدي امسه أمحد فلما جـاءهم  رسول اهللا إليكم مصدقا ملا بني يدي من التوراة ومبشرا برسول 

                                                           
   . ١٥٧سورة األعراف  ـ ) ١(
   . ٢٩سورة الفتح ـ ) ٢(
   . ١٦٣سورة النساء  ـ ) ٣(
   . ١٠٥سورة األنبياء  ـ ) ٤(
   . ٤٦سورة املائدة ـ ) ٥(
   . ٤٧سورة املائدة ـ ) ٦(
   . ٥٠سورة آل عمران ـ ) ٧(



  ٢٥

ومثلهم يف  �: قال اهللا تعاىل  �و فيه أيضا وصف للمؤمنني مبحمد  )١(�بالبينات قالوا هذا سحر مبني 
اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ م الكفار وعـد  

 .)٢( �ة وأجرا عظيمااهللا الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفر

                                                           
   . ٦سورة الصف ـ ) ١(
   . ٢٩سورة الفتح ـ ) ٢(



  ٢٦

  الدرس السادس

 اإلميان بالرسل

اإلميان بالرسل واألنبياء أصل من أصول اإلميان ، ومن مل يؤمن بالرسل فقد خرج من اإلسالم ،    
  .  )١( �ومن يكفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا  �: قال اهللا تعاىل 

آدم ،  نـوح ،   : وقد أخربنا اهللا سبحانه وتعاىل  بأمساء مخسة وعشرين نبيا يف القرآن ، هـم    
إدريس ،  صاحل ،  إبراهيم ،  هود ،  لوط ،  يونس ،  إمساعيل ،  إسحاق ،  يعقـوب ،  يوسـف،    

ـ  اس ،  أيوب ،  شعيب ،  موسى ،  هارون ،  اليسع ،  ذو الكفل ،  داود ،  زكريا ،  سليمان ،  إلي
ورسـال قـد    �: ومل خيربنا بأمساء الباقني ، قال تعاىل . حيىي ، عيسى و حممد عليهم الصالة والسالم 

: ، وهناك نبيان عرفنامها من السـنة ومهـا    )٢( �قصصناهم عليك من قبل ورسال مل نقصصهم عليك 
 . شيت ويوشع بن نون عليهما السالم 

وأول الرسل نوح ـ عليه السـالم ـ     �آخرهم حممد و أول األنبياء آدم ـ عليه السالم ـ و    
  .، وكل رسول نيب ، وليس كل نيب رسوال، والرسول أفضل من النيب  �وآخرهم حممد 

من جاء ليحكم بشرع رسول : من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه ، والنيب هـو : و الرسول هو  
وقد كان كل نيب يرسـل  . قبله ، كأنبياء بين إسرائيل الذين جاءوا ليحكموا بشريعة موسى عليه السالم

يم نـوح  وإبـراه  : وأفضل الرسل هم أولو العزم ، وهم . للناس كافة   �إىل قومه ، وأرسل حممد 
الكفر برسول واحد كفر جبميع الرسل ، قال تعاىل  و.وموسى وعيسى و حممد عليهم الصالة والسالم 

قولوا آمنا باهللا وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط ومـا أويت   �:
 .)٣( �موسى وعيسى وما أويت النبيون من رم ال نفرق بني أحد منهم 

 تثبت النبوة ألحد إال بدليل صحيح من القرآن الكرمي أو من السنة ، وما ورد عن األمـم  و ال  
السابقة من أخبار بتسمية بعض األنبياء  مما ال دليل عليه عندنا فال نصدقه وال نكذبه ،  ألنـه حيتمـل   

                                                           
   . ١٢٦سورة النساء ـ ) ١(
   . ١٦٤سورة النساء ـ ) ٢(
   . ١٣٦سورة البقرة ـ ) ٣(
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 . الصدق والكذب ، خصوصا ما نقل عن أهل الكتاب

الرسل بعثهم اهللا لتحقيق غرض أساسي واحد هو عبادة اهللا وجيب علينا أن نؤمن بأن مجيع هؤالء   
عز وجل ، وإقامة دينه ، وتوحيده يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته، ونعلم أن هؤالء الرسل كلهم قد 

فعليـه أن   �بعثوا باإلسالم ، وأن كل نيب منهم كان يأخذ امليثاق على أمته أن من أدرك منهم حممدا 
وإذ أخذ اهللا ميثاق النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول  �: هللا تعاىل يؤمن به ، قال ا

مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشـهدوا  
 .)١( �وأنا معكم من الشاهدين

 : مهمات الرسل

الرسل سفراء اهللا إىل عباده ،  ومهمتهم األوىل هي إبالغ هذه األمانـة إىل  :  البالغ املبنيـ ١  
يا أيها الرسول بلغ  ما أنزل إليك من ربك ، وإن مل تفعل فما بلغت رسـالته   �:  العباد ، قال تعاىل 

والبـالغ حيتاج إىل الشجاعة وعـدم خشية الناس ، قــال اهللا  .   )٢(  �واهللا يعصمك مـن الناس 
 .)٣( �الذين يبلغون رساالت اهللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال اهللا وكفى باهللا حسيبا �: عاىل ت

الرسل يدعون الناس إىل األخذ بدعوم ، واالستجابة هلا ، وحتقيقها يف :   الدعوة إىل اهللاـ ٢  
اهللا ، واهللا ربكـم  أنفسهم اعتقادا وقوال وعمال ،  ينطلقون من منطلق واحد ، يقولون للناس أنتم عباد 

وقد بذل الرسل يف دعـوة  . وإهلكم ، واهللا أرسلنا لنعرفكم كيف تعبدونه ، وجيب عليكم أن تطيعونا 
الناس إىل اهللا جهودا عظيمة ، فهذا نوح قد دعا  قومه تسعمائة ومخسني سنة ، لـيال وـارا،  سـرا    

 . وعالنية

ومـا نرسـل    �: واإلنذار ،  قال تعـاىل   دعوة الرسل تقترن بالتبشري:  التبشري واإلنذارـ ٣  
، والتبشري واإلنذار دنيوي وأخروي ،  فهم يبشرون الطائعني باحلياة )٤( �املرسلني إال مبشرين ومنذرين 

                                                           
   . ٨١سورة آل عمران ـ ) ١(
   . ٦٧سورة املائدة ـ ) ٢(
   . ٣٩األحزاب سورة ـ ) ٣(
   . ٤٨سورة األنعام ـ ) ٤(



  ٢٨

،  )١( �من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حيـاة طيبـة    �:  الطيبة ، قال اهللا تعاىل 
وخيوفون العصاة بالشقاء الدنيوي ، والعذاب يف . )٢( �فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقي  �: وقال 

* ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمـى   �: اآلخرة ، قال اهللا تعاىل 
* قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسـى  * قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا 

وحيذروم العـذاب  . )٣( �وكذلك جنزي من أسرف ومل يؤمن بآيات ربه ولعذاب اآلخرة أشد وأبقى 
 .)٤(�فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود  �: واهلالك الدنيوي ، قال اهللا تعاىل 

علـيمهم  إخراج الناس من الظلمات إىل النور ال يتحقق إال بت:  إصالح النفوس وتزكيتهاـ ٤  
هو الذي بعث  �: قال اهللا تعاىل . تعاليم رم ، وتزكية نفوسهم مبعرفة رم ، وأمسائه وصفاته وحمبته 

 . )٥( �يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة 

رة، مث تفرقوا كان الناس يف أول أمرهم على الفط:  تقومي الفكر الزائف والعقائد املنحرفةـ ٥  
واختلفوا ، فبعث اهللا الرسل ليصححوا للناس مفاهيمهم ، وسلوكهم وأخالقهم ، فما وجدوا من خـري  
أقروه ، وما وجدوا من باطل أنكروه ، فأنكر نوح وإبراهيم عبادة األصنام ،  وأنكر هـود االسـتعالء   

، وشعيب أنكـر التطفيـف يف   والتجرب يف األرض ، وصاحل أنكر اإلفساد ، وأنكر لوط جرمية اللواط 
كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنـذرين  �: املكيال وامليزان وهكذا ، قال اهللا تعاىل 

وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما 
ين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنه واهللا يهدي من يشـاء إىل  جاءم البينات بغيا بينهم فهدى اهللا الذ

 .  )٦( �صراط مستقيم

أرسل اهللا تعاىل الرسل كي ال يبقى للناس حجة عليه يوم القيامة :  إقامة احلجة على الناسـ ٦  

                                                           
   . ٩٧سورة النحل ـ ) ١(
   . ١٢٣سورة طه ـ ) ٢(
   . ١٢٧ـ   ١٢٤سورة طه ـ ) ٣(
   . ١٣سورة فصلت ـ ) ٤(
   . ٢سورة اجلمعة ـ ) ٥(
   . ٢١٣سورة البقرة ـ ) ٦(



  ٢٩

، فالرسل  )١( �رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على اهللا حجة  بعد الرسل �: ، قال اهللا تعاىل 
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك علـى   �: هم شهود هللا تعاىل على أممهم  قال اهللا تعاىل 

 . )٢( �هؤالء شهيدا 

الذين يستجيبون لدعوة الرسل يكونون أمة ، وهذه األمة حتتاج من يسوسها :  سياسة األمةـ ٧  
هم واضعوا السياسة لألمة حلفظ أمنها ،  وهـم  ويقودها ، والرسل يقومون ذه املهمة ، فهم القادة و

يا داود إنا جعلناك خليفة يف األرض فاحكم بني النـاس   �:حيكمون بني الناس بالعدل، قال اهللا تعاىل 
باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا إن الذين يضلون عن سبيل اهللا هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم 

  .  )٣(� احلساب 

 حيام هم الذين يقودون األمة يف السلم واحلرب ، واملسـلمون علـيهم السـمع    و الرسل يف  
إمنا كان قول املؤمنني إذا دعوا إىل اهللا ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا مسعنـا   �: والطاعة ، قال تعاىل 

، أما  )٤( �ومن يطع اهللا ورسوله وخيش اهللا ويتقه فأولئك هم الفائزون * وأطعنا وأولئك هم املفلحون 
  .بعد موم فإن التحاكم يكون إىل شريعتهم وسننهم ما مل تنسخ ببعثة نيب آخر 

 : الوحي

النبوة اختيار واصطفاء من اهللا تبارك وتعاىل ، فهي ال تنال مبجرد الرغبة أو ااهدة ، أو الكسب   
اهللا يصطفي مـن   �:  واالجتهاد ، أو اقتحام الصعوبات ، وتكلف أشق أنواع الطاعات ، قال اهللا تعاىل

والطريق الذي يعلم اهللا به أنبياءه ورسله هو الوحي ، . )٥( �املالئكة رسال ومن الناس إن اهللا مسيع بصري 
وما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوال فيوحي  �: ، قال اهللا تعاىل 

  . ، وامللك املوكل بالوحي هو جربيل عليه السالم )٦( �بإذنه ما يشاء إنه علي  حكيم

                                                           
   . ١٦٥سورة النساء  ـ ) ١(
   . ٤١سورة النساء ـ ) ٢(
   . ٢٦سورة ص ـ ) ٣(
   .  ٥٢ـ  ٥١ـ سورة النور ) ٤(
   . ٧٥سورة احلج  ـ ) ٥(
   . ١٥سورة الشورى ـ ) ٦(



  ٣٠

 : صفات الرسل

وذلك ألم مبعوثون لتعليم البشر ، فكان من احلكمة أن يكون الرسل من البشر : ـ البشرية ١  
قالت هلم رسلهم إن  �: حىت يعطوا الناس املثل والقدوة يف تطبيق الشعائر اليت يدعوم إليها،  قال تعاىل 

 .)١( �ر مثلكم حنن إال بش

الرسل ميثلون الكمال البشري الذي ال ميكن أن يصل إليه بشر بعهدهم ، : ـ الكمال البشري ٢  
اهللا أعلم  �: فقد اختارهم اهللا ، واصطفاهم على الناس ليقوموا ذه املهمة العظيمة ، وقد  قال اهللا تعاىل 

 .)٢(�حيث جيعل رسالته

هللا تعاىل إبراهيم اخلليل ـ عليه السالم ـ بالوفاء فقال   فقد وصف ا: ـ الكمال يف األخالق ٣  
واذكر يف  �: ، و قال يف وصف إمساعيل بن إبراهيم عليهما السالم  )٣( �وإبراهيم الذي وىف  �: تعاىل 

،  فوصفه بصدق الوعد ، وقال تعـاىل يف  )٤( �الكتاب إمساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا
 . )٥( �وإنك لعلى خلق عظيم  �:  � حق حممد 

اصطفى اهللا تعاىل رسله من خيار الناس نفسا ونسبا ، حىت ال جيد :ـ الرسل خري الناس نسبا ٤ 
أنا حممد بن عبد اهللا بـن عبـد   : (  �أعداؤهم سبيال إىل الطعن فيهم من أي جهة ، قال رسول اهللا 

مث جعلهم فرقتني ، فجعلين يف خريهم فرقة ، مث املطلب ، إن اهللا تعاىل خلق اخللق ، فجعلين يف خريهم ، 
جعلهم قبائل ، فجعلين يف خريهم قبيلة ، مث جعلهم بيوتا ، فجعلين يف خريهم بيتا ، فأنا خريكم بيتـا ،  

 . )٦() وخريكم نسبا 

مل يبعث اهللا تعاىل نبيا من غري الرجال ، وذلك ألن النبوة حتتاج القيام بـبعض  : ـ الذكورة ٥  
وما أرسلنا من قبلك إال رجاال نوحي إليهم أنه ال  �: اليت ال تقدر عليها النساء ، قال اهللا تعاىل األعمال 

                                                           
   . ١١سورة إبراهيم ـ ) ١(
   . ١٢٤سورة األنعام ـ ) ٢(
  .  ٣٧ـ سورة النجم ) ٣(
   . ٤٥سورة مرمي ـ ) ٤(
   . ٤سورة القلم ـ ) ٥(
   .رواه أمحد و الترمذي ـ ) ٦(



  ٣١

 .)١(�إله إال أنا فاعبدون 

 : أمور تفرد ا األنبياء دون البشر

  :هناك صفات انفرد ا األنبياء دون البشر، ومل يشاركهم فيها أحد، وهي  

 .)٣( �قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل  �: قال اهللا تعاىل:  )٢(ـ الوحي١  

وقــال جـل   ) ٤( �سنقرئك فال تنسى  �: قال اهللا تعاىل : ـ العصمة فيما يبلغون عن اهللا ٢  
، وال جيوز ادعاء العصمة ألحد من البشر  )٥( �إن هو إال وحي يوحى * وما ينطق عن اهلوى �: ذكره 

البشر غري األنبياء عليهم السالم ، كما تزعم بعض الفرق الضالة ألئمتها ، وكما يدعي بعـض غـالة   
 .املتصوفة 

 . )٦() إن  عيين تنامان وال ينام قليب  : (  �قال الرسول : ـ تنام أعينهم وال تنام قلوم ٣  

 .)٧() ما من نيب ميرض إال خري بني الدنيا واآلخرة ( :  �لقوله : ـ خيريون عند املوت ٤  

 . )٨() مل يقرب نيب  إال حيث ميوت:( �قال الرسول : ـ ال يقرب نيب  إال حيث ميوت ٥  

إن اهللا حرم : (  �قال : ) ٩(ـ ال تأكل األرض أجسادهم بعد املوت بل هم أحياء يف قبورهم٦  

                                                           
   .  ٧سورة األنبياء ـ ) ١(
 القرآن الكرمي أن اهللا أوحي إىل أم موسى ، وأوحى إىل النحل ، ولكن الوحي هنا ليس باملعىن الشرعي اخلاص  بالنبوة ـ جاء يف) ٢(

  .اإلهلام : ، بل هو باملعىن اللغوي أى 
   . ١١٠سورة الكهف ـ ) ٣(
   . ٦سورة األعلى  ـ ) ٤(
   . ٤ـ ٣سورة النجم ـ ) ٥(
   .رواه ابن حبان  ـ ) ٦(
   .البخاري ومسلم رواه ـ ) ٧(
   .رواه اإلمام أمحد ـ ) ٨(
ـ هذه احلياة حياة برزخية خاصة  ، التعين أم يعلمون مايدور يف الدنيا بعد وفام ، وال أم يتدخلون يف أمور األحياء بالنفع ) ٩(

  .أو الضر 



  ٣٢

  .)٢()إن األنبياء أحياء يف قبورهم يصلون :(  �وقال  ، )١() حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء 

()٢(.  
ال نورث ، ما تركنا : (   �قال الرسول :  وما تركوه من مال فهو صدقة   )٣(ـ ال يورثون٧  

  .)٤()تركنا صدقة 

وما كان لكم أن تـؤذوا   �: قال اهللا تعاىل : ـ ال جيوز ألحد أن ينكح أزواجهم من بعدهم ٨  
 . )٥(� رسول اهللا وال أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند اهللا عظيما

                                                           
   .رواه أبو داود والنسائي  ـ ) ١(
   .رواه اجلماعة ـ ) ٢(
ولكن هذه الوراثة ليست وراثة مال بل هي )  ١٦سورة النمل (،  �وورث سليمان داود  �: كرمي قوله تعاىلـ جاء يف القرآن ال) ٣(

  .هي وراثة النبوة 
   .متفق عليه ـ ) ٤(
   . ٥٣سورة األحزاب  ـ ) ٥(



  ٣٣

  الدرس السابع

  اإلميان باليوم اآلخر

اإلميان بالغيب من األركان األساسية اليت بنيت عليها عقيدة األمة املسلمة ،  وهي مسة امتـازت    
ا النفوس املؤمنة ، فهي تدرك أن هناك عاملا رحبا ينتظرها ، وأن هذا الكون، وهذه احليـاة القصـرية   

الـذين   �:املـؤمنني   قال اهللا تعاىل واصفا. ليست كل شيء ، وإمنا هناك حياة أخرى ال بد أن حنياها 
واليوم اآلخر غيب ،  ولذلك قرنـه اهللا ـ   . )١( �يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون

والذين يؤمنون مبـا   �: سبحانه وتعاىل ـ باألشياء املغيبة ،  وجعل اإلميان به جزءا من اإلميان ، فقال  
وكثريا ما يربط اهللا ـ تعاىل ـ اإلميان به   .  )٢( �أنزل إليك  وما أنزل من قبلك  وباآلخرة هم يوقنون

، و ) ٣( �ذلكم يوعظ  به من كان يؤمن باهللا واليـوم اآلخـر   �:باإلميان باليوم اآلخر ؛ كما قال تعاىل
 .غريها من اآليات

 : األدلة على وجوب اإلميان باليوم اآلخر

ليس الرب  �: منها قول اهللا تعاىلوقد وردت آيات كثرية تدل على وجوب اإلميان باليوم اآلخر ،   
أن تولوا وجوهكم قبل املشرق واملغرب ولكن الرب من آمن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني 
وآتى املال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب وأقام الصـالة  

عاهدوا والصابرين يف البأساء والضراء وحني البأس أولئـك الـذين    وآتى الزكاة واملوفون بعهدهم إذا
ونفخ يف الصور فصعق من يف السموات واألرض مث نفـخ   �: وقال . ) ٤( �صدقوا وأولئك هم املتقون

  . )٥( �فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 

أن اإلميان به  كما جاءت أحاديث تدل على أن اليوم اآلخر واقع ال حمالة ،  وأحاديث تدل على  
من كان يؤمن باهللا واليـوم اآلخـر   : (   �فمن األوىل قول النيب . ركن من أركان اإلميان باهللا تعاىل 

                                                           
   . ٣سورة البقرة ـ ) ١(
   . ٤سورة البقرة ـ ) ٢(
   . ٢سورة الطالق ـ ) ٣(
   . ١٧٧سورة البقرة ـ ) ٤(
   . ٦٨سورة  الزمر  ـ ) ٥(



  ٣٤

ـ رضي اهللا عنه ـ الذي يصـف فيـه      )٢(ومن الثانية حديث عمر بن اخلطاب .  )١() فليكرم ضيفه 
أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبـه ورسـله   : (  �عن اإلميان ، فيقول النيب  �جربيل وهو يسأل النيب 

 .  )٣() واليوم اآلخر والقدر خريه وشره من اهللا 

 : اليت تسبق ذلك اليوم) العالمات ( األمارات 

مـوعد وقـوع الساعة  مـن خصائص علم اهللا ـ تعاىل ـ اليت مل يظهر عليها أحدا ، قـال      
ا علمها عند اهللا ومـا يدريك لعل السـاعة تكـون   يسألك الناس عـن الساعة قـل إمن �: اهللا تعاىل 

و قد جاءت أحاديث نبوية تبني أن هناك عالمات تظهر للناس قبل قيام الساعة، وتنقسم هذه . )٤(�قريبا 
العالمات إىل عالمات صغرى ، وهي اليت تأيت قبل الساعة بزمن ، وعالمات كربى ، تأيت قبيـل قيـام   

  .الساعة 

أن تلد األمـة ربتها ، وأن : ( ما جاء يف حديث جربيل السابق الذكر   فمن العالمات الصغرى  
كثرة القتل،  وكثرة الزالزل وكثرة :، وأيضا ) ترى احلفاة  العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون يف البنيان 

 .األموال ،  وكثرة الزنا والنساء ، وضياع األمانة 

ـ رضي اهللا عنـه ـ     )٥(ه حذيفة بن أسيد الغفاري و من العالمات الكربى اليت تسبقها ما روا  
إا لن : قال . نتذاكر الساعة : ما تذاكرون ؟ قالوا : علينا وحنن نتذاكر فقال  �اطلع  النيب : ( قال 

تقوم حىت تروا قبلها عشر آيات ، وذكر الدخان والدجال والدابة، وطلوع الشمس من مغرا ، ونزول 
عيسى ـ عليه السالم ـ وخروج يأجوج ومأجوج ، وثالثة خسوف  ؛ خسف يف املشرق ، وخسف   

وخسف يف جزيرة العرب ،  وآخر تلك العالمات نار خترج من اليمن  تطـرد النـاس إىل   يف املغرب ، 

                                                           
   .متفق عليه ـ ) ١(
ـ هو أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب العدوي ، أحد العشرة املبشرين باجلنة وثاين اخللفاء الراشدين ، وأفضل الصـحابة بعـد   ) ٢(

  .هـ ، طعنه أبو لؤلؤة اوسي وهو يصلي بالناس ٢٣الصديق ، استشهد رضي اهللا عنه يف ذي احلجة سنة 
   .ه مسلم رواـ ) ٣(
   . ٣٦سورة  األحزاب ـ ) ٤(
  . هـ  ٤٢ـ هو صحايب من الذين بايعوا حتت الشجرة ، تويف سنة ) ٥(



  ٣٥

  .  )١() حمشرهم 

 : خطوات اإلنسان إىل اليوم اآلخر

املوت حق الزم على كل حي من خملوقات أول خطوة خيطوها اإلنسان حنو القيامة هي موته ، و  
فإذا مات . )٣( �كل نفس ذائقة املوت �: قال ، و )٢( �كل شيء هالك إال وجهه  �اهللا ،  قال تعاىل 

ابن آدم انتقل من عامل إيل عامل آخر ،  وإذا جاء أجل اإلنسان أرسل اهللا ـ سبحانه ـ إليه ملك املوت   
وموعد .   )٤(�حىت إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون �: فيقبض روحه  ، قال تعاىل

إن اهللا عنده علم الساعة وينزل الغيـث   �: أثر اهللا بعلمها ، قال تعاىل من مفاتح الغيب اليت استاملوت 
 . )٥( �ويعلم ما يف األرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت 

روى هانئ مـوىل  مث يدخل حياة جديدة هي القرب ،  وهو أول منزلة من منازل اآلخرة ،  فقد   
كان عثمان ـ رضي اهللا عنه ـ إذا وقف على قرب بكى   :اهللا عنه ـ قال  ـ رضي   )٦(عثمان بن عفان 

إين مسعت رسول اهللا : فقال ! تذكر اجلنة والنار فال تبكي وتذكر القرب فتبكي ؟: حىت يبل حليته فقيل له 
أيسر منه ، وإن مل ينج منه فما بعده أشـد   القرب أول منازل اآلخرة ، فإن جنا منه فما بعده:( يقول  �
 . )٧() ما رأيت منظرا  قط إال والقرب أفظع منه :(يقول   � ومسعت رسول اهللا: قال ) . منه 

إن للقرب ضغطة  لـو  : (  �قال النيب  وقد ورد أن للقرب ضمة ال ينجو منها كبري وال صغري ،  
  . )٩()  )٨(كان أحد ناجيا منها جنا سعد بن معاذ 

                                                           
  . ـ رواه مسلم ) ١(
  .    ٨٨ـ سورة القصص ) ٢(
  .  ١٨٥ـ سورة األعراف ) ٣(
   .  ٦١سورة األنعام ـ ) ٤(
   . ٣٤سورة لقمان ـ ) ٥(
موي ، أحد السابقني األولني إىل اإلسالم ، و ثالث اخللفاء الراشدين ، وأحـد العشـرة   ـ هو أمري املؤمنني عثمان بن عفان األ) ٦(

  . هـ  ٣٥املبشرين باجلنة ، امللقب بذي النورين ، استشهد يف ذي احلجة سنة 
  . ـ رواه الترمذي  ) ٧(
  . سهم أصابه باخلندق ـ هو سعد بن معاذ األنصاري ، سيد األوس ، ممن شهد بدرا ، استشهد رضي اهللا عنه من ) ٨(
  . ـ  رواه أمحد ) ٩(



  ٣٦

أتاه ملكان أسودان أزرقان ، يقـال   -أو قال أحدكم  -إذا قرب امليت : (  �و قال رسول اهللا  
هـو  :  ما كنت تقول يف هذا الرجل ؟  فيقول ما كان يقول : ألحدها املنكر ولآلخر النكري ، فيقوالن 

مسعت النـاس  : عبد اهللا ورسوله أشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله، وإن كان منافقا قال 
  . )١(...) ه  ال أدرييقولون قوال فقلت مثل

 : عذاب القرب ونعيمه

 �وقد تواترت األخبار عن رسول اهللا ” قال اإلمام أبو العز احلنفي شارح العقيدة الطحاوية       
يف ثبوت عذاب القرب ونعيمه ، ملن كان أهال لذلك ، وسؤال امللكني، فيجب اعتقاد ثبـوت ذلـك ،   

ال عهد  له به يف هذه الدار ،  س للعقل وقوف على كيفيته لكونهواإلميان به وال نتكلم يف كيفيته ، إذ لي
والشرع ال يأيت مبا حتيله العقول ، بل إن الشرع قد يأيت مبا حتار فيه العقول ، فإن عودة الروح إىل اجلسد 

 .)٢(“ ليس على الوجه املعهود يف الدنيا ، بل تعاد إليه إعادة غري اإلعادة املألوفة يف الدنيا 

ورد يف القرآن الكرمي مـا يدل عـلى عـذاب القرب ، وذلك يف قـول اهللا تبـارك و   وقـد  
وقال تعـاىل يف  .  )٤(“ عذاب الدنيا وعذاب القرب ” ،  قال املفسرون  )٣( �سنعذم مرتني  �: تعاىل 

النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلـوا آل فرعـون أشـد     �: شأن آل فرعون 
  .، واآلية دليل على أم يعذبون قبل أن تقوم الساعة ، مث يعذبون بعدها بأشد العذاب  )٥( �العذاب

إذا صلى تعوذ من عذاب القرب، وأنـه    �وروت السيدة عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ أن النيب     
يعلم أصحابه ـ رضي اهللا عنهم ـ هذا الـدعاء     �وكان رسول اهللا .  )٦() القرب حق عذاب : ( قال 

اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عـذاب القـرب   : ( كما يعلمهم السورة من القرآن 

                                                           
  . ـ رواه الترمذي ) ١(
  .  ٤٥١ـ  ٤٥٠ـ انظر شرح الطحاوية ص) ٢(
  .  ١٠١ـ سورة التوبة ) ٣(
  .  ٢/٣٨٦ـ انظر تفسري ابن كثري ) ٤(
  .  ٤٥ـ سورة غافر ) ٥(
  . ـ  رواه البخاري ) ٦(



  ٣٧

وقد أمجـع أهـل السـنة    .  )١() وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات 
    . اعة على أن العذاب يقع على الروح والبدن معا ، ويقع على الروح إذا كانت منفردةواجلم

  : البعث واحلشر

إذا أراد اهللا جل شأنه إهالك من يف هذه الدنيا من األحياء  ، أمر إسرافيل عليه السالم بالنفخ يف   
الصور فصعق من يف السماوات  ونفخ يف �: الصور ، فتنتهي احلياة يف األرض والسماء ، قال اهللا تعاىل 

ما ينظرون إال صيحة واحدة تأخذهم  �: وهي نفخة هائلة مدمرة ، قال تعاىل . ) ٢( �ومن يف األرض 
ـ رضي اهللا   )٤(و عن أيب هريرة . )٣( �فال يستطيعون توصية وال إىل أهلهم يرجعون * وهم خيصمون 

خري يوم طلعت عليه الشمس يوم اجلمعة ، فيه خلق آدم ، وفيـه  : (  �قال  رسول اهللا : عنه ـ قال  
 .)٥() أدخل اجلنة ، وفيه أخرج منها ، وال تقوم الساعة إال يوم اجلمعة 

حيصل ا البعث ، قــال اهللا  :  حيصل ا الصعق ، والثانية : األوىل : وينفخ يف الصور مرتني  
ونفخ يف الصور فصعق من يف السماوات ومن يف األرض إال ما شاء اهللا مث نفخ فيه أخرى فإذا  �: تعاىل 

وقد مسى القرآن النفخة األوىل الراجفة ومسى النفخة الثانية الرادفة ،  قال اهللا .   )٦( �هم قيام ينظرون 
  . )٧( �تتبعها الرادفة  * يوم ترجف الراجفة  �: تعاىل 

ونفخ  �: عة نفخ يف الصور النفخة الثانية فعاد العباد أحياء ،  قال اهللا تعاىل فإذا جاء وقت السا
قالوا  يا ويلنا  من بعثنا من مرقدنا  هذا ما وعـد  * يف الصور فإذا هم من األجداث إىل رم ينسلون  

                                                           
  . ـ رواه مسلم ) ١(
  .  ٦٨ـ  سورة الزمر ) ٢(
  .  ٥٠ـ ٤٩ـ سورة يس ) ٣(
ـ هو عبد الرمحن بن صخر الدوسي ، أسلم والرسول صلى اهللا عليه وسلم يف مكة ، على يد الطفيل بن عمر الدوسي ، وبقى ) ٤(

يف بالد قومه حىت هاجر إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو حماصر حصون اليهود يف خيرب ، كان عريف أهل الصفة وهـم فقـراء   
  .  هـ  ٥٧للحديث ، تويف على األرجح سنة املسلمني ، وهو أكثر الصحابة رواية 

  . ـ رواه مسلم ) ٥(
  .  ٦٨ـ سورة الزمر ) ٦(
  .   ٧ـ ٦ـ سورة النازعات ) ٧(



  ٣٨

 مـا: (  �قال رسول : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال    و.  )١( �الرمحن وصدق املرسلون 
بني النفختني أربعون ، مث ينزل من السماء ماء ، فينبتون كمـا ينبت البقل ، وليس يف اإلنسان شيء إال 

مث حيشر النـاس إىل  .) ٢() بلي إال  عظم واحدة ، وهـو عجب الذنب ، منه يركب اخللق يوم القيامة 
إن  �: ، وقـال   )٣( �قل  إن األولني واآلخرين موعون إىل ميقات يوم معلوم  �: رم ، قال تعاىل 

وكلهم آتيـه يـوم   * لقد أحصاهم وعدهم عدا * كل من يف السموات واألرض إال آيت الرمحن عبدا 
 .)٤( �القيامة فردا 

 : أهوال  يوم القيامة

يا أيها الناس اتقوا  �:  ال اهللا تعاىل والذي يقرأ القرآن تطالعه مشاهد خميفة عن يوم القيامة ،  ق  
يوم تروا تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات محـل  * ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم 

، و قد مساه اهللا ـ تعاىل ـ    )٥( �محلها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اهللا شديد
  .)٦( �ليوم عظيم * وثون أال يظن أولئك أم مبع �: يوما عظيما يف قوله 

  : احلساب واجلزاء

بعد هذا اخلوف الشديد يأيت احلساب ،  وموقف احلساب موقف جليل ففي هذا اليوم يوقـف     
اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ العباد مجيعا بني يديه على صعيد واحد ، ويأيت اهللا تعاىل للفصل بني العبـاد ،    

  .)٧( �وجاء ربك وامللك صفا صفا  �: قال تعاىل 

وال يبقى يف ذلك اليوم شيء مستور ،  فاملالئكة حيملون الكتب اليت دونوا فيها أعمال العباد ،   
وكل واحد ينتظر نتيجة عمله ،  وكل واحد سوف حياسبه اهللا على أعماله ، ويكلمه وليس بينه وبـني  

                                                           
   . ٥٢ـ ٥١ سورة يسـ ) ١(
  . ـ رواه  البخاري ومسلم ) ٢(
   . ٥٠ـ٤٨سورة الواقعة ـ ) ٣(
   . ٩٥ـ  ٩٣سورة مرمي ـ ) ٤(
   . ٢ - ١سورة  احلج  ـ ) ٥(
   . ٥ـ٤املطففني سورة ـ ) ٦(
   . ٢٢سورة الفجر ـ ) ٧(



  ٣٩

 مما فيه ويقولون يا ويلتنـا  ووضع الكتاب فترى ارمني مشفقني �: اهللا مترجم ، قال اهللا تبارك و تعاىل
مـال هذا الكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربـك  

هاؤم اقـرؤوا   �: ويف هذا املوقف املخيف ،  يعطي املؤمن كتابه بيمنه ، فيستبشر ويقول . ) ١( �أحدا 
يا ليتين مل   �: الكافر واملنافق كتابه بشماله فيقول ويعطى . )٢( �إين ظننت أين مالق حسابيه*  كتابيه 

  .)٣( �ومل أدر ما حسابيه * أوت كتابيه 

  : القواعد اليت حياسب اهللا عليها العباد

لو عذب اهللا مجيع خلقه مل يكن ظاملا  هلم ألم عبيده وهو مالكهم ، وللمالك أن يتصـرف يف    
ـ   كتب على نفسه الرمحة ، وبني لنا قواعد حياكم اهللا  ملكه كيف شاء ، ولكن احلق ـ تبارك وتعاىل 

 :عليها عباده يف كثري من النصوص القرآنية منها 

فاهللا سبحانه هو العدل ،  وهو احلق ،  وال يظلم  أحدا من خلقـه ،  : ـ العدل التام املطلق ١  
،  )٤( �مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون  �:  فهو سبحانه غين عن ظلمهم ، قال اهللا تعاىل 

من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها  �: ، وإمنا العبد هو الذي يظلم نفسه مبعصيته لربه ، قال تعاىل 
، ونفي الظلم عن اهللا ـ تعاىل ـ تكرر يف أكثر من سـورة يف القـرآن     )٥( �ومـا ربك بظالم للعبيد 

 .الكرمي 

من اهتدى  �: فكل نفس مبا كسبت رهينة ،  قال اهللا تعاىل :  بذنب غريه ـ ال يؤاخذ أحد ٢  
فإمنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإمنا يضل عليها  وال تزر وازرة  وزر أخرى وما كنا معذبني حىت نبعـث  

 . )٦( �رسوال 

ا ،  ـ كل إنسان يطلعه اهللا سبحانه على أعماله ،  وال حيكم عليه إال ذه األعمال اليت قدمه٣  

                                                           
   . ٤٩سورة الكهف ـ ) ١(
   . ٢١ - ٢٠سورة احلاقة ـ ) ٢(
   . ٢٦  - ٢٥سورة احلاقة   ـ ) ٣(
   . ١٦١سورة آل عمران ـ ) ٤(
  .   ٤٦ـ سورة  فصلت ) ٥(
   . ١٥سورة  اإلسراء ـ ) ٦(



  ٤٠

  .) ١( �اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا  �: قال اهللا تعاىل 

من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا  ومـن   �: كما أن أعماله احلسنة تضاعف له ، فقد قال تعاىل   
 . وهذا فضل من اهللا تعاىل على عباده.  )٢( �جاء بالسيئة فال جيزى إال مثلها وهم ال يظلمون 

ذ أحد بذنبه كذلك حىت يقام عليه الشهود ، وأول الشاهدين وخري الشاهدين هو ـ وال يؤخ٤  
واألنبياء شهود على أممهم ، قال .  )٣(�إن اهللا كان على كل شيء شهيدا  �: اهللا سبحانه ، قال تعاىل 

واملالئكة شهود على .  )٤(�فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا  �: تعاىل 
وجاءت كل نفـس معهـا سـائق     �: ، قال اهللا تعاىل كل فرد ، فخالل حياته كان معه رقيب وعتيد

يومئـذ حتـدث    �: واألرض اليت كان اإلنسان ميشي عليها شاهدة عليه ، قال تعـاىل  . )٥( �وشهيد 
  .)٦( �أخبارها

خيتم اهللا على فم اإلنسان ويتكلم جلده  كما أن أعضاء بدن اإلنسان شاهدة عليه ، فيوم القيامة  
اليوم خنتم على أفواههم  وتكلمنـا أيـديهم وتشـهد     �:ويده ورجله وكل عضو فيه ، قال اهللا تعاىل 

حىت *  ويوم حيشر أعداء اهللا إىل النار فهم يوزعون  �: ، وقال تعاىل  )٧( �أرجلهم مبا كانوا يكسبون  
وقـالوا جللـودهم مل   * صارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون  حىت إذا ما جاءوها شهد عليهم مسعهم وأب

وما كنـتم  * شهدمت علينا  قالوا  أنطقنا اهللا الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون 
تستترون  أن يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم ولكن ظننتم أن اهللا ال يعلم كـثريا ممـا   

  .)٨( �ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين  وذلكم ظنكم الذي* تعملون 

 : امليزان والصراط

                                                           
   . ١٤سورة اإلسراء ـ ) ١(
   . ١٦٠سورة األنعام ـ ) ٢(
   . ١٦سورة النساء  ـ) ٣(
   . ٤١سورة النساء ـ ) ٤(
   .  ٢١سورة ق ـ ) ٥(
   . ٤سورة الزلزلة ـ ) ٦(
   . ٦٥سورة يس  ـ ) ٧(
   . ٢٣ - ١٩سورة فصلت  ـ ) ٨(



  ٤١

لتوزن ا أعمال العباد بعد اعتراف كل واحد منهم بأعماله، قـال اهللا   )١(توضع املوازين القسط  
ونضع املوازين القسط ليوم القيامة  فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا  �: تعاىل 

  . )٢( �بنا حاسبني  ا وكفى

يوضع امليزان يوم القيامة فلو وزن فيه السـماوات واألرض لوسـعت،   : ( �قال رسول اهللا و  
: ملن شئت من خلقـي ، فتقـول املالئكـة    : فتقول املالئكة يا رب ملن يزن هذا ؟  فيقول اهللا تعاىل 

  . )٣() سبحانك ما عبدناك حق عبادتك 

يصاح برجل من أميت علـى رؤوس  : (  �وهذا امليزان  له كفتان توزن فيهما األعمال ، قال   
  .اخلالئق يوم القيامة ، فينشر له تسعة وتسعون سجال ، كل سجل منها  مد البصر 

  .أتنكر من هذا شيئا ؟  أظلمك كتبيت احلافظون ؟ :  مث يقال  

  .ال يا رب : فيقول  

  .أفلك عذر أو حسنة ؟ : فيقال  

  . ال : فيهاب الرجل ، فيقول  

بلى إن لك عندنا حسنة وإنه ال ظلم عليك اليوم ، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أال إله إال : فيقال 
  . اهللا وأن حممدا عبده ورسوله 

  .يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجالت ؟ : فيقول 

 )٤(السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة ، فطاشت السـجالت  إنك ال تظلم ، فتوضع : فيقال 
  .)٥() وثقلت البطاقة

                                                           
  . العدل : ـ القسط ) ١(
   . ٤٧سورة األنبياء ـ ) ٢(
  . ـ  رواه احلاكم يف مستدركه على الصحيحني ) ٣(
  . مجع سجل وهو الكتاب الكبري : أي خفت ، و السجالت : ـ طاشت السجالت ) ٤(
  . ـ رواه أمحد و الترمذي والنسائي وابن حبان واحلاكم ) ٥(



  ٤٢

وإذا عرف كل إنسان نتيجة أعماله ،  ومحل كتابه ،  واعترف مبا جنت يداه ، ينقسم النـاس    
أهل اجلنة ، وأهل النار ، ويعرب الناس على الصراط ، وهو جسر دقيق فوق النار ،  أدق مـن  : قسمني 

أحد من السيف ، فيثبت اهللا ـ سبحانه ـ املؤمن حىت يصل إيل اجلنة ،  أما الكافر فتخطفه   الشعرة ،  و
  . كما يدخل عصاة املؤمنني النار مث خيرجهم اهللا سبحانه مىت شاء . الكالليب فيهوي إىل قعر جهنم 

يضرب الصراط بني ظهراين جهنم ، فأكون أول من جيوز من الرسل بأمته ، : ( �قال الرسول 
مثل  )١(ويف جهنم كالليب)) اللهم سلم سلم  ((: وال يتكلم يومئذ أحد إال الرسل، وكالم الرسل يومئذ

  .شوك السعدان ، هل رأيتم شوك السعدان ؟ 

  . نعم : قالوا 

فإا مثل شوك السعدان غري أنه ال يعلم قدر عظمها إال اهللا، ختطف النـاس بأعمـاهلم ،   : قال 
مث ينجو، حىت إذا أراد اهللا رمحة من أراد من أهل النار ،  )٣(بعمله ، ومنهم من خيردل )٢(فمنهم من يوبق

أمر اهللا املالئكة أن خيرجوا من كان يعبد اهللا ، فيخرجوم ، ويعرفوم بآثار السجود ، وحرم اهللا على 
السجود، فيخرجون من النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار ، فكل ابن آدم تأكله النار إال أثر 

، مث يفـرغ  )٥(، فيصب عليهم ماء احلياة ، فينبتون كما تنبت احلبة يف محيل السيل  )٤(النار قد امتحشوا 
  .)٦(..) اهللا من القضاء بني العباد 

  

                                                           
  . مجع كلوب ، وهو حديدة هلا رأس معقوف : ـ الكالليب ) ١(
  . يهلك ويسقط : ـ يوبق ) ٢(
  . جيرح ويقطع حلمه : ـ خيردل ) ٣(
  . احترقوا : ـ امتحشوا ) ٤(
  . ماحيمله السيل من طني وحنوه : ـ محيل السيل ) ٥(
  . ـ رواه البخاري ) ٦(



  ٤٣

  الدرس الثامن

  اجلنة والنار

عري ويستقر أهل بعد أن يفصل اهللا بني العباد  ينقسم الناس فريقني ، فريق يف اجلنة وفريق يف الس  
نسأل اهللا العافية  -اجلنة يف اجلنة على اختالف درجام ، كل حبسب عمله ،  ويستقر أهل النار يف النار 

كل حبسب درجته وذنبه ، ويوجز اهللا سبحانه هذه النهاية أمجل وأدق إجياز يف آيات الزمر ،  يقـول   -
ا   حىت إذا جاءوها فتحت أبواا وقـال هلـم   وسيق الذين كفروا إىل جهنم زمر �: اهللا تبارك وتعاىل 

خزنتها  أمل يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا   قالوا  بلى  ولكن 
* قيل  ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى املتكـربين  * حقت كلمة العذاب على الكافرين 
را   حىت إذا جاءوها وفتحت أبواا وقال هلم خزنتها سالم علـيكم  وسيق الذين اتقوا رم إىل اجلنة زم

وقالوا احلمد هللا الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض نتبوأ من اجلنة حيث نشاء * طبتم فادخلوها خالدين 
وترى املالئكة حافني من حول العرش يسبحون حبمد رم وقضى بينهم باحلق وقيل * فنعم أجر العاملني 

  .)١( �رب العاملني  احلمد هللا

  :النار -أوال 

وهي الدار اليت خلقها اهللا ليعذب ا من شاء من عباده العاصني ، وهي اآلن خملوقة وموجودة يف   
اطلع عليهـا وأراه   �مكان ال يعلمه إال اهللا ـ عز وجل ـ وقد وردت اآلثار الصحيحة بأن الرسول   

  . اهللا فيها ما أعد ألهلها 

، وهي دركات أشدها هو الدرك األسـفل ،   تبيد وال تفىن وال خيرج منها أهلهاوالنار خالدة ال   
، يدخلها أعداد  )٣(، وهي واسعة بعيد قعرها )٢( �الدرك األسفل من النار  إن املنافقني يف �: قال تعاىل

ل ، وقال رسـو ) ٤( �يوم نقول جلهنم هل امتألت وتقول هل من مزيد   �: ال حتصى ، قال اهللا تعاىل 

                                                           
   . ٧٥ -٧ ١سورة الزمر ـ ) ١(
  .  ١٤٥ـ سورة النساء ) ٢(
  . القاع : ـ القعر هو ) ٣(
  .  ٣٠ـ سورة ق ) ٤(



  ٤٤

ألقي من شفري جهنم هوى فيها سبعني خريفـا ال يبلـغ    )١(لو أن حجرا مثل سبع خلفات : (   �اهللا
 .)٢() قعرها 

 : خزنتها

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلـيكم نـارا    �: خزنتها هم املالئكة وقد وصفهم اهللا بقوله  
   .)٣( �وقودها الناس واحلجارة عليها مالئكة غالظ شداد ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 

وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك  �: وكبري اخلزنة امسه مالك ، قال اهللا تعاىل يف شأن أهل النار   
  .) ٤( �قال إنكم ماكثون 

يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون : (  �وعددهم كثري ال حيصيه إال اهللا عز وجل ، قال رسول اهللا  
 .) ٥() ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك 

 : أبواا

هلا سبعة أبواب لكل بـاب  * وإن جهنم ملوعدهم أمجعني  �: للنار سبعة أبواب ، قال اهللا تعاىل   
  .  )٦( �منهم جزء مقسوم 

 .)٧( �عليهم نار مؤصدة  �: وهذه األبواب تغلق على ارمني ، قال اهللا تعاىل 

 :وقودها 

فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجـارة   �: وقود النار هم الكفار واحلجارة ، قال اهللا تعاىل   

                                                           
  . مجع خلفة وهي الناقة : ـ اخللفات ) ١(
  . ـ رواه احلاكم ) ٢(
  .  ٦ـ سورة التحرمي ) ٣(
  .  ٧٧ـ سورة الزخرف ) ٤(
  . ـ رواه مسلم ) ٥(
  .  ٤٤ - ٤٣ـ سورة احلجر ) ٦(
  .  ٢٠ـ سورة البلد ) ٧(



  ٤٥

 �نار حامية *  وما أدراك ما هيه �: ، وهي نار شديدة احلرارة ، كما قال تعاىل  )١( �أعدت للكافرين 
ال ظليل وال * انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب * انطلقوا إىل ما كنتم به تكذبون  �: ، وقال أيضا )٢(

 . )٣( �كأنه مجالة صفر * إا ترمي بشرر كالقصر * يغين من اللهب 

  : أهلها

، واملكـذبون  أهلها اخلالدون ا هم الكفار واملشركون واملنافقون ، واملتكربون عن عبادة اهللا   
بالتكاليف الشرعية من اجلن واألنس ، أما الذين يدخلون النار وال خيلدون فيها فهم عصـاة املسـلمني   
الذين ال تغفر ذنوم ، ويريد اهللا أن يعذم ، فيدخلون النار حىت إذا عذبوا ما يساوي ذنوم أخرجـوا  

 .منها يف آخر األمر 

  :       طعام أهل النار وشرام

إا شجرة خترج يف * إنا جعلناها فتنة للظاملني * أذلك خري نزال أم شجرة الزقوم  �:  ل تعاىل قا 
مث إن هلـم  * فإم آلكلون منها فمالئون منها البطـون  * طلعها كأنه رؤوس الشياطني * أصل اجلحيم 

  .)٤( �مث إن مرجعهم إلىل اجلحيم * عليها لشوبا من محيم 

  :اجلنة : ثانيا 

ة هي اجلزاء العظيم والثواب اجلزيل الذي أعده اهللا تعاىل لعباده الطائعني ، يقول جل وعـال    اجلن 
أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلـب  : ( يف احلديث القدسي 

 .)٥() بشر 

  :صفة اجلنة 

إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كانـت   �: اجلنة خالدة وأهلها خالدون فيها ، قال اهللا تعاىل   

                                                           
  .  ٢٤ـ  سورة البقرة ) ١(
  .  ٤٤ـ  ٤٣ـ سورة الواقعة) ٢(
  .  ٣٣ـ ٢٨ـ سورة املرسالت ) ٣(
  .  ٦٨ـ ٦٢ـ  سورة الصافات) ٤(
  . ـ رواه البخاري ) ٥(



  ٤٦

، و يف اجلنة ما ال عـني رأت وال أذن   )١(�هلم جنات الفردوس نزال خالدين فيها ال يبغون عنها حوال 
فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبـا   �: مسعت وال خطر على قلب بشر ، قال اهللا تعاىل 

ـ رضي اهللا عنه ـ أن رسـول اهللا     )٣(أبواب ، فعن سهل بن سعد للجنة مثانية و. )٢( �كانوا يعملون 
 .)٤()يف اجلنة مثانية أبواب باب منها يسمى الريان ال يدخله إال الصائمون: ( قال  �

إن يف اجلنة مائـة  : (   �وللجنة درجات وأهلها متفاوتون يف املنزلة والنعيم ، قال رسول اهللا   
بيل اهللا، ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض ، فإذا سـألتم اهللا  درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف س

  . )٥()فاسألوه الفردوس ، فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة 

أدخلت اجلنة فإذا فيها جنادل : (   �وتربة اجلنة من املسك وحجارا من اللؤلؤ ، قال الرسول  
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  �: ون ، قال تعاىل ، ويف اجلنة أار وعي)٦()اللؤلؤ وإذا تراا املسك

  .)٨( �إن املتقني يف ظالل وعيون �:، وقال )٧( �الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األار 

، وقال جل )٩( �فيهما من كل فاكهة زوجان  �: أما عن أشجارها ومثارها فقد قال اهللا تعاىل   
وماء * وظل ممدود * وطلع منضود * يف سدر خمضود  �:وقال ، )١٠( �وفاكهة مما يتخريون  �: وعال 

  . )١١(�وفاكهة كثرية * مسكوب 

 : طعام أهل اجلنة وشرام

                                                           
  .  ١٠٨ـ١٠٧سورة الكهف  ـ) ١(
  .  ١٧ـ سورة السجدة) ٢(
  . هـ ٨٨ـ هو سهل بن سعد الساعدي األنصاري اخلزرجي ، له وألبيه صحبة ، تويف سنة ) ٣(
  . ـ متفق عليه ) ٤(
  . ـ رواه البخاري ) ٥(
  . ـ متفق عليه ) ٦(
  .  ٢٥٥ـ سورة البقرة ) ٧(
  .  ٤١ـ سورة املرسالت ) ٨(
  .  ٥٣ـ سورة الرمحن ) ٩(
  .  ٢٠ـ  سورة الواقعة ) ١٠(
  .  ٣٠ـ  ٢٧ـ سورة الواقعة ) ١١(



  ٤٧

وفاكهة مما  �: ، وقال  )١( �كلوا واشربوا هنيئا مبا أسلفتم يف األيام اخلالية   �: قال اهللا تعاىل   
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زجنبيال  � :وقال جل ذكره .  )٢( �وحلم طري مما يشتهون  * يتخريون 
  .)٤( �وأار من مخر لذة للشاربني  �: ، وقال  )٣( �عينا فيها تسمى سلسبيال* زجنبيال 

إن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون ، وال يتفلـون ، وال يتبولـون وال   : (  �وقال الرسول   
  . )٥() جشاء كجشاء املسك :( فما بال الطعام ؟ قال: قالوا ). يتغوطون ، وال ميتخطون 

 : آنية أهل اجلنة و لباسهم وحليتهم فرشهم وخدمهم

يطاف عليهم  �: اهللا تبارك وتعاىل أخربنا اهللا تعاىل أن آنية أهل اجلنة من الذهب والفضة ، قال   
، وهذه اآلنية وإن كانت من الفضة إال أا يف صفاء القوارير مـن   )٦( �بصحاف من ذهب وأكواب 

قوارير من * ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير  �: الزجاج ، قال اهللا تبارك و تعاىل 
  . )٧( �فضة قدروها تقديرا 

حيلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا  �: م فهي كما قال اهللا تبارك وتعاىل وأما لباسهم وحليه  
حيلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا مـن   �:وقال أيضا .  )٨( �ولباسهم فيها حرير 

  . )٩(�سندس وإستربق 

*  ومنارق مصفوفة* وأكواب موضوعة* فيها سرر مرفوعة  �: أما فرشهم فقد قال جل ذكره    
وأما خدمهم فهم الغلمان . )١( �متكئني على فرش بطائنها من إستربق  �: ، وقال )١٠( �وزرايب مبثوثة 

                                                           
  .  ٢٤ـ سورة احلاقة ) ١(
  .  ٢١ـ  ٢٠ـ سورة الواقعة ) ٢(
  .  ١٨ـ  ١٧ـ سورة  اإلنسان ) ٣(
  .  ١٨ـ  سورة حممد ) ٤(
  . ـ رواه مسلم ) ٥(
  .  ٧١ـ سورة الزخرف) ٦(
  .١٦ـ ١٥ـ سورة اإلنسان ) ٧(
  .  ٢٣ـ سورة احلج  ) ٨(
  .  ٣١ـ سورة الكهف) ٩(
  .  ١٦ـ  ١٣ـ  سورة الغاشية) ١٠(



  ٤٨

ويطوف عليهم ولدان  �: الغلمان اخلالدون ، الذين هم يف مجال اللؤلؤ املصون ، قال احلق تبارك وتعاىل 
  .  )٢( �خملدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 

 :  نساء أهل اجلنة ومساكنهم

، وهن أبكار مل يواقعهن )٣( �كذلك وزوجناهم حبور عني  �: نساؤهم احلور العني ، قال تعاىل   
، وقال  )٤( �فجعلناهن أبكارا *  إنا أنشأناهن إنشاء   �: أحد قبلهم من اجلن واإلنس ، قال اهللا تعاىل 

فبـأي  * ات يف اخليام حور مقصور* فبأي آالء ربكما تكذبان * فيهن خريات حسان  �: تبارك امسه 
وهن نساء عفيفات ال ينظرن إىل أحد غري .  )٥(�مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان* آالء ربكما تكذبان 

وألهل اجلنة . )٦( �فيهن قاصرات الطرف مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان �: أزواجهن ، قال اهللا تعاىل
وهم يف الغرفـات   �:،  وقال )٧( �ومساكن طيبة يف جنات عدن�: مساكن ذات غرف ، قال تعاىل 

  .)٨(  �آمنون 

 : املنزلة العليا يف اجلنة

بأا درجة ال يناهلا إال رجل واحد ،  �وقد عرفها  �وتسمى الوسيلة وهي خاصة للرسول   
  �مث أمر أمته بعد مساع األذان أن يسألوا اهللا له الوسيلة ، فإن من فعل ذلك حلت له شـفاعة حممـد   

من قال حني يسمع النداء : (   �قال رسول اهللا  : ـ رضي اهللا عنه ـ قال    )٩(فعن جابر بن عبد اهللا 
اللهم رب هذه الدعوة التامة ، والصالة القائمة ، آت حممدا الوسيلة والفضيلة ، وابعثه مقاما حممـودا  : 

                                                                                                                                                                                                 
  .  ٥٤ـ سورة الرمحن) ١(
  .  ١٩ـ سورة اإلنسان ) ٢(
  .  ٥٤ـ سورة الدخان ) ٣(
  .  ٣ ٦-٣٥ـ  سورة الواقعة ) ٤(
  .  ٧٤ـ  ٧٠ـ سورة الرمحن ) ٥(
  .  ٥٦ـ سورة الرمحن ) ٦(
  .  ٧٢ـ سورة التوبة ) ٧(
  .  ٣٧ـ سورة سبأ  )٨(
  ). ٨٧١(رقم  ١٣٦ـ انظر ترمجته يف التقريب ص ) ٩(



  ٤٩

  .)١()حلت له الشفاعة يوم القيامة: الذي وعدته 

  : نةاألوائل يف دخول اجل

رضي اهللا عنه ، فعن ) ٢(وأول األمم أمته ، وأول أمته أبو بكر الصديق  �أول الداخلني رسولنا     
أتاين جربيل فأراين باب اجلنة الذي تـدخل  : (  �قال النيب : فعن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال   

 �فقال رسول اهللا . ه وددت أين كنت معك حىت أنظر إلي! يا رسول اهللا : ، فقال أبو بكر ) منه أميت 
ـ رضي   )٤(عن عبد اهللا بن عمرو بن العاصو. )٣()أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل اجلنة من أميت :( 

إن فقراء املهاجرين يسبقون األغنياء يوم القيامة :( يقول  �مسعت رسول اهللا : رضي اهللا عنهما ـ قال  
  .)٥() إىل اجلنة بأربعني خريفا 

 :اجلنة دخول عصاة املؤمنني 

أن هناك من يدخل اجلنة مباشرة ، وهناك من املـؤمنني مـن     �جاءت اآلثار عن رسول اهللا   
قارف بعض السيئات اليت مل تغفر له ، فيدخل النار ، حىت إذا مكث ما يشاء اهللا أخرجه اهللا بعد ذلـك  

أما أهـل النـار   : (   �قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه ـ قال  ) ٦(إىل اجلنة ،  فعن أيب سعيد اخلدري 
الذين هم أهلها، فإم ال ميوتون فيها وال حييون ، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوم ، فأماتتهم إماتـة ،  

يا أهـل  : فبثوا على أار اجلنة مث قيل )  ٧(حىت إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة ، فجيئ م ضبائر ضبائر 

                                                           
  . ـ رواه البخاري ) ١(
ـ هو أبو بكر بن أيب قحافة التيمي ، أول السابقني إىل اإلسالم من الرجال ، ورفيق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف اهلجرة ، ) ٢(

  . هـ ١٣، وخليفته من بعده ، وأفضل الصحابة رضي اهللا عنهم ، تويف يف مجادى األوىل سنة 
  . ـ رواه أبو داود ) ٣(
  ) . ٣٤٩٩(رقم  ٣١٥ـ انظر ترمجته يف التقريب ص ) ٤(
  . ـ رواه مسلم ) ٥(
ـ هو سعد بن مالك بن سنان األنصاري ، له وألبيه صحبة ، وهو أحد املكثرين يف الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ) ٦(

  . ٧٤أو  ٦٥أو  ٦٤أو  ٦٣، اختلف يف تأريخ وفاته فقيل 
  . ات مجاعات مجاع: ـ أي ) ٧(



  ٥٠

  . )٢()السيل  )١(تكون يف محيل اجلنة أفيضوا عليهم ، فينبتون نبات احلبة 

 : سادة أهل اجلنة 

أبو بكر : (  �سادة أهل اجلنة من الشيوخ مها الشيخان رضي اهللا عنهما ، فقد قال رسول اهللا   
ومن الشباب السبطان رضي اهللا عنهما ، قال .  ) ٣()وعمر سيدا كهول  أهل اجلنة من األولني واآلخرين 

  .  )٥() سيدا شباب أهل اجلنة  )٤( احلسن واحلسني: (  �قال الرسول  

،  )٦(أفضل نساء أهل اجلنة خدجية بنـت خويلـد   : ( �ومن النساء من وردن يف قول النيب 
  .  )١٠() )٩( ، وآسية بنت مزاحم )٨(، ومرمي ابنة عمران  )٧(وفاطمة بنت حممد 

 :  العشرة املبشرون باجلنة

باجلنة يف أحاديث كثرية ، وأفضلهم هم   �هناك الكثري من الصحابة الذين بشرهم رسول اهللا   
أبو بكر : (  �العشرة الذين مجعوا يف حديث واحد ، وهم أفضل الصحابة بإمجاع األمة ، قال الرسول 

                                                           
  . ـ أي ماحيمله السيل من طني وحنوه ) ١(
  . ـ رواه مسلم ) ٢(
  ) . ٨٢٤(ـ انظر خترجيه يف سلسلة األحاديث الصحيحة برقم ) ٣(
ـ مها سبطا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ابنا على بن أيب طالب وفاطمة بنت حممد رضي اهللا عنهم أمجعني ، تويف احلسن ) ٤(

  .  هـ  ٦١وتويف احلسني رضي اهللا عنه شهيدا يوم عاشوراء سنة . ـ ه ٤٩رضي اهللا عنه 
  . ـ حديث متواتر رواه أمحد و الترمذي واحلاكم والطرباين وابن حبان وابن عساكر عن مجع من الصحابة ) ٥(
اهيم ، وأول من آمن به  ـ هي خدجية بنت خويلد الزوجة األوىل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وأم أوالده كلهم ماعدا إبر) ٦(

     .توفيت رضي اهللا عنها واملسلمون حماصرون يف شعب أىب طالب سنة عشر من البعثة 
ـ هي بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، من السيدة خدجية رضي اهللا عنها ، وزوج علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه،  وأم ) ٧(

  .اهللا عنها بعد النيب صلى اهللا عليه وسلم بستة أشهر وأم احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما ، توفيت رضي 
  . ـ هي مرمي بنت عمران ، أم عيس ابن مرمي نيب اهللا وسيدة نساء العاملني ، وزوج النيب صلى اهللا عليه وسلم يف اجلنة ) ٨(
  .   عليه وسلم يف اجلنة ـ هي آسية بنت مزاحم ، امرأة فرعون لعنه اهللا ، اليت برأها اهللا منه ،  زوج النيب صلى اهللا) ٩(
  . ـ رواه أمحد والطحاوي واحلاكم ) ١٠(



  ٥١

يف  )٣(نة ، و الزبري يف اجل )٢(يف اجلنة ، وطلحة  )١(يف اجلنة ، وعمر يف اجلنة ، وعثمان يف اجلنة ، وعلي 
يف  )٦(يف اجلنة ، وسعيد بن زيد  )٥(يف اجلنة ، وسعد بن أيب وقاص  )٤(يف اجلنة ، وعبد الرمحن بن عوف 
  .)٨() يف اجلنة  )٧(يف اجلنة ، وأبو عبيدة بن اجلراح 

 : آخر من يدخل اجلنة

جلنة مقبل بوجهه يبقى رجل بني اجلنة والنار ، وهو آخر أهل النار دخوال ا: ( �قال رسول اهللا  
  . قد قشبين رحيها وأحرقين ذكاؤها . اصرف وجهي عن النار ! يا رب : قبل النار ، فيقول 

  . هل عسيت إن فُعل ذلك بك أن تسأل غري ذلك ؟ : فيقول

  . ال وعزتك : فيقول

فيعطي اهللا ما يشاء من عهد وميثاق ، فيصرف اهللا وجهه عن النار ، فإذا أقبل به على اجلنـة ،  
  .قدمين عند باب اجلنة ! يا رب: أى جتها سكت ما شاء اهللا أن يسكت ، مث قالر

  .أليس قد أعطيت العهود وامليثاق أن ال تسأل غري الذي كنت سألت؟ : فيقول اهللا له

  . ال أكون أشقى خلقك ! يا رب: فيقول

                                                           
ـ هو علي بن أيب طالب ابن عم الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، وأول من أسلم من الصبيان ، ورابع اخللفاء الراشدين ، تويف يف ) ١(

  . هـ  ٤٠يف رمضان سنة 
  . هـ  ٣٦سنة  ـ هو طلحة بن عبيد اهللا التيمي ، استشهد يف معركة اجلمل) ٢(
ـ هو  الزبري بن العوام األسدي ، ابن عمة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صفية رضي اهللا عنها ، وحواري رسول اهللا، قتله ابن ) ٣(

  .هـ ٣٦ابن جرموز غدرا وهو راجع يوم اجلمل سنة 
  . ـه ٣٢ـ هو عبد احلمن بن عوف الزهري من السابقني األولني إىل اإلسالم ، تويف سنة ) ٤(
ـ هو سعد بن مالك الزهري ، من السابقني األولني ، أسلم على يد الصديق رضي اهللا عنهم ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٥(

هـ ، وهو  ٥٥وسلم يدعوه خاله ، و هو أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا ، وهو ممن اعتزل الفنت اليت وقعت بني الصحابة تويف سنة 
  . آخر العشرة وفاة 

  . هـ ٥٠ـ هو سعيد بن زيد العدوي ، ابن عم عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنهما ، تويف سنة ) ٦(
ـ هو أمني هذه األمة ، عامر بن اجلراح الفهري ، من السابقني األولني إىل اإلسالم ، أسلم يف أول البعثة على يد الصديق ، تويف ) ٧(

  . هـ ١٨تويف يف الطاعون املشهور بطاعون عمواس سنة 
  . ـ رواه أمحد والترمذي ) ٨(



  ٥٢

  .فما عسيت إن أعطيت ذلك أن ال تسأل غريه ؟ : فيقول

  . ال وعزتك ال أسأل غري ذلك: فيقول

فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق ، فيقدمه إىل باب اجلنة ، فإذا بلغ باا ، فرأى زهرا ومـا  
  . أدخلين اجلنة ! يا رب: فيها من النضرة والسرور ، فيسكت ما شاء اهللا أن يسكت، فيقول

يت العهود وامليثاق أن ال تسـأل غـري   أليس قد أعط! ما أغدرك ! وحيك يا ابن آدم:فيقول اهللا 
  .الذي أعطيت؟ 

  . ال جتعلين أشقى خلقك ! يا رب: فيقول

فيتمىن حىت إذا انقطـع  . متن : فيضحك اهللا عز وجل منه ، مث يأذن له يف دخول اجلنة ، فيقول
: اهللا تعاىل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه، حىت إذا انتهت به األماين ، قال : أمنيته ، قال اهللا عز وجل 

   .)١() لك ذلك ومثله معه 

 

                                                           
  . ـ رواه البخاري ) ١(



  ٥٣

  الدرس التاسع

 اإلميان بالقضاء والقدر

  

اإلميان بالقدر أصل من أصول اإلميان اليت ال يتم إميان العبد إال ا ، فيجب اإلميان بالقدر ، خريه   
متصل باإلميان بذات  وشره ، حلوه ومره ، قليله وكثريه ، و اإلميان بأنه من اهللا تعاىل ، واإلميان بالقدر 

اهللا سبحانه وتعاىل ، وهو يدور بني حكمة اهللا وعدله ، وبأنه هو املدبر واملتصرف يف كل أمر ال شريك 
له يف شيء من ذلك ، وال حميد ألحد عن قضائه ، خلق من شاء للسعادة ، واستعمله هلا بفضله، وخلق 

  .من شاء للشقاوة ، واستعمله هلا بعدله

ـ القدرة املطلقة اليت ال يعجزها شيء ، والقدرة صفة من صفاته العلى ، ومـن  فله ـ تعاىل      
،  و عـن أيب   )١( �وخلق كل شيء فقدره تقديرا �: قال تعاىل . أمسائه احلسىن القادر والقدير واملقتدر

 �: يف القدر فنزلـت   �جاء مشركو قريش خياصمون رسول اهللا : ( هريرة ـ رضي اهللا ـ عنه قال   
  .)٣(...) )٢( �إنا كل شيء خلقناه بقدر*  يوم يسحبون يف النار على وجوههم ذوقوا مس سقر

    : القدر واملعصية

القدر سر اهللا تعاىل ، حجبه عن خلقه ، وأمرهم باإلميان به ، فال جيوز أن جيعل قدر اهللا حجـة    
باإلميان بالقدر ، وقامـت احلجـة   على اهللا بعد إرسال الرسل ، فقد أمرنا بالطاعة وترك املعصية وأمرنا 

علينا بإنزال الكتب ، وبعثة الرسل ، واألمر والنهي ال يكونان إال ملستطيع الفعل والترك ، واهللا تعاىل مل 
  .جيرب أحدا على املعصية، ومل يكلف أحدا ما ال يطيق

اخللق واألمر تبارك  أال له  �: فالقدر سر اهللا تعاىل والعباد خلقه ، واألمر له وحده ، قال تعاىل    
، ولو كان القدر حجة ألحد ملا عذب اهللا العصاة والكفار، والعذاب للكفار ثابت )٤( �اهللا رب العاملني 

                                                           
   . ٣٨سورة األحزاب ـ ) ١(
   . ٤٩ـ  ٤٨القمر ـ سورة ) ٢(
  .رواه مسلم   ـ) ٣(
  .  ٥٤ـ سورة األعراف ) ٤(



  ٥٤

ال يسأل عما يفعل  �: يقينا بناء على مسئوليتهم عن أفعلهم ، وهو سبحانه وتعاىل كما قال عن نفسه  
ء يف موضعه ولو مل تتضح احلكمة لكل اخللق ، ، وذلك ألنه تعاىل حكيم يضع الشي)١( �وهم يسألون 

كما جهل املالئكة احلكمة من خلق آدم عليه السالم ، أما اإلنسان فيسأل عن فعله ألن احلكمة تنقصه ، 
قل فلله احلجـة   �: ومن هنا يكون االحتجاج بقدر اهللا على معصية اهللا احتجاج باطال ، قال اهللا تعاىل 

 . )٢( �مجعني البالغة فلو شاء  هلداكم أ

 : أركان اإلميان بالقضاء والقدر

يشتمل اإلميان بالقدر على أربعة أركان ، من أقر ا مجيعا كان إميانه بالقدر كامال ومن نقـص     
 : منها واحدا أو كثر فقد اختل إميانه حبسب ما ترك ، وهي

  : اإلميان بعلم اهللا الشامل: أوال 

فاهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ يعلم ما كان وما سيكون ، وما مل يكن لو كان كيف يكون، ويعلم     
املوجود واملعدوم ، واملمكن واملستحيل ، وهو يعلم بالعباد وآجاهلم، وأرزاقهم وأحواهلم، وحركـام  

مرهم باتباع وسكنام ، وشقائهم وسعادم ، ومن هم أهل اجلنة ، ومن هم أهل النار ، ويعلم أنه سيأ
قال . الشرع فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي، يعلم ذلك قبل خلقهم ، وقبل خلق السموات واألرض 

 .)٤( �وأن اهللا قد أحاط بكل شيء علما  �: ،  وقال  )٣( �عامل الغيب والشهادة  �: تعاىل 

 : اإلميان بأن اهللا كتب يف اللوح احملفوظ كل شيء: ثانيا 

خللق يف اللوح احملفوظ ، لعلم اهللا السابق مبا يكونون عليه ،  فعن عبد اهللا بـن  كتب اهللا مقادير ا  
كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السـموات واألرض  : ( يقول  �مسعت : عمرو بن العاص قال 

  .  )٥()خبمسني ألف سنة 

                                                           
  .  ٢٣ـ سورة األنبياء ) ١(
  .  ١٤٩ـ سورة األنعام ) ٢(
   . ٢٢سورة احلشر ـ ) ٣(
   . ١٢سورة الطالق ـ ) ٤(
   .مسلم رواه ـ ) ٥(



  ٥٥

أن يتزحزح عمـا   ، واليستطيع أحد) ١(�وكل شيء أحصيناه يف إمام مبني  �: وقال اهللا تعاىل   
 .كتب اهللا له ، يدخل يف ذلك اهلدى والضالل ، واملوت واحلياة ، والدنيا واآلخرة 

 : اإلميان مبشيئة اهللا الشاملة وقدرته النافذة: ثالثا 

فاهللا ـ تعاىل ـ ال يعجزه شيء ، فما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ، فالسماء واألرض ملكـه       
إمنا أمره إذا  �: ، وقال )٢( �ولو شاء ربك ما فعلوه �: قال اهللا تعاىل . وال يكون يف ملكه إال ما يريد 

نه حلكمـة يريـدها   ، ولوشاء جلعل الناس كلهم مهتدين ، ولك )٣( �أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 
  .خلقهم فمنهم مسيء ومنهم حمسن 

 : اإلميان بأن اهللا خالق كل شيء: رابعا 

فاهللا سبحانه هو الذي خلق اخللق  ال شريك له يف ذلك ، فكل ما يف السموات واألرض خملوق   
. رته ،  ولذلك ال يكون يف ملكه شيء خارج إرادته وقد )٤( �اهللا خالق كل شيء  �: هللا ، قال تعاىل 

ال خيرج من ذلك العباد وأفعاهلم فقد علم ما سيعمله عباده ، وكتب ذلك يف اللوح احملفوظ ، قـال اهللا  
  .  )٥( �واهللا خلقكم وما تعملون �: تعاىل 

وذلك ال ينفي مسئولية اإلنسان عن أعماله ، لذلك شرعت العقوبات واحلدود يف الدنيا ، وأنذر   
وال جيوز للعباد ترك العمل مبا أمر اهللا به احتجاجا بالقدر ، فالقدر مستور  ارمون بالعذاب يف اآلخرة ،

عن الناس ، وهم مأمورون بالعمل مبا أمر به الوحي، فعليهم فعل ما أمروا به ، واالستقامة على الشرع ، 
  .فهم ال يعلمون ما قدر هلم حىت يقع 

وماقدره اهللا تعاىل من أفعال اإلنسان وأحواله فقد قدره بأسبابه اليت خلقها، فهو خالق السـبب    
واملسبب ، وربط األسباب مبسبباا سنة من سنن اهللا يف خلقه، ومن هذه األسباب ما يستطيع اإلنسـان  

                                                           
  .١٢سورة يسن ـ ) ١(
   . ١١١األنعام ـ ) ٢(
   . ٨٢سورة يسن ـ ) ٣(
   . ١٢سورة الزمر ـ ) ٤(
   . ٥٢سورة الصافات ـ ) ٥(



  ٥٦

ع املطهر جعل األعمال معرفته بفطرته، ومنها ما ال يستطيع معرفته إال بتعليم اهللا له، ومن ذلك أن الشر
  .الصاحلة سببا يف دخول اجلنة 

 : مثار اإلميان بالقدر

إن كثريا من املسلمني قد فهموا عقيدة القدر اليت جاء ا اإلسالم فهما سقيما ، وظنوا أن تـرك    
العمل هو حتقيق عقيدة اإلميان بالقدر ، لذلك أصاب الكسل واخلمول قطاعا كبريا من األمة اإلسـالمية  

رب العصور، وهم يزعمون أم مؤمنون بالقدر ، وما ذلك إال نتيجة احنراف املسلمني يف باب القـدر  ع
 . حيث مل يفقهوه على وجهه

ومن تأمل يف عقيدة القدر اليت جاء ا اإلسالم وجد هلا مثارا كثرية طيبة ،  كانت وال زالـت    
  : وإليك ما ظهر لنا منها. سببا يف صالح الفرد واألمة 

 : اإلميان بالقدر طريق اخلالص من الشركـ ١

لقد زعم كثري من الفالسفة أن  اخلري من اهللا ، وأن الشر من صنع آهلة من دونه ،  وإمنا قـالوا    
هذا القول فرارا من نسبة الشر إىل اهللا ـ تعاىل ـ واوس زعموا أن  إله النور خالق اخلـري ،  وإلـه     

زعموا من هذه األمة أن اهللا مل خيلق أفعال العباد ،  أو مل خيلق الضال منـها  الظالم خالق الشر ، والذين 
 . أثبتوا خالقني من دون اهللا

وال يتم توحيد اهللا إال ملن أقر  أن اهللا وحده اخلالق لكل شيء يف الكون ،  وأن إرادته ماضية يف   
حدوا رم ،  ومل يعرفوه حق معرفته خلقه ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن ،  فكل املكذبني بالقدر مل يو

،  واإلميان بالقدر مفرق طريق بني التوحيد والشرك ، فاملؤمن بالقدر يقر  بأن هذا الكون وما فيه صادر 
 . عن إله واحد ومعبود واحد ،  ومن مل يؤمن هذا اإلميان فإنه جيعل من دون اهللا آهلة وأربابا

 : والضراءاالستقامة على منهج سواء يف السراء ـ ٢

: العباد مبا فيهم من قصور وضعف ال يستقيمون على منهج سواء يف كل حني،  قال اهللا  تعاىل   
  .  )١( �إال املصلني*  وإذا  مسه اخلري منوعا *  إذا مسه الشر  جزوعا * إن اإلنسان خلق هلوعا  �

                                                           
   . ٢٢ - ١٩سورة املعارج ـ ) ١(
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له النعمة على البطر وال واإلميان بالقدر جيعل اإلنسان ميضي يف حياته على منهج سواء ،  ال حتم  
املصيبة على اليأس ،  فهو يعلم أن كل ما أصابه من نعم وحسنات من اهللا ،  ال بذكائه وحسن تدبريه ، 

  . )١( �وما بكم من نعمة فمن اهللا �:بل كل نعمة أصابت العبد إمنا هي من اهللا تعاىل الذي يقول 

مبا أعطاه اهللا من كنوز وأموال وزعم أنـه  فهذا قارون الذي  بغى على قومه ،  واستطال عليهم   
إن قارون كان  �: إمنا أويت ذلك بعلمه وقدرته ، فكان أن خسف اهللا به وبداره األرض ، قال اهللا تعاىل 

من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن  مفاحته لتنوء بالعصبة أويل القوة إذ قال له قومه ال 
وابتغ فيما آتاك اهللا الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا وأحسـن  * رحني تفرح إن اهللا ال حيب الف

قال إمنا أوتيته علـى علـم   *  كما أحسن اهللا إليك وال تبغ الفساد يف األرض إن اهللا ال حيب املفسدين 
 .)٢(�عندي 

وال ييأس ،  بـل  وإذا أصاب العبد الضراء والبالء علم أن هذا بتقدير اهللا ابتالء منه ،  فال جيزع   
ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسـكم   �:حيتسب ويصرب ، فيكون ذلك خريا له ، قال تعاىل 

إال يف كتاب من قبل أن نربأها إن ذلك على اهللا يسري  لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا ءاتاكم 
أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعـون    الذين إذا�: ، وقد امتدح اهللا عباده املؤمنني بقوله  )٣( �

 .)٤( �أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة وأولئك هم املهتدون 

  

 : املؤمن بالقدر دائما على حذرـ ٣

املؤمنون بالقدر دائما على حذر ، وقلوب العباد دائمة التقلب والتغري ،  والقلوب بني إصـبعني    
شاء ،  والفنت اليت توجه سهامها إىل القلوب كثرية ،  واملـؤمن حيـذر   من أصابع الرمحن يقلبها كيف ي

دائما أن يأتيه ما يضله كما خيشى أن خيتم له خبامتة سيئة ، وهذا ال يدفعه إىل التكاسل واخلمول ، بـل  

                                                           
   . ٥٣سورة النحل  ـ ) ١(
   . ٧٨ـ ٧٦سورة القصص ـ ) ٢(
   . ٢٢سورة احلديد ـ ) ٣(
   .  ١٥٦سورة البقرة ـ ) ٤(



  ٥٨

يبقى يدفعه إىل ااهدة الدائبة لالستقامة ،  واإلكثار من الصاحلات ،  وجمانبة املعاصي واملوبقات ، كما 
قلب العبد معلقا خبالقه ،  يدعوه ويرجوه ويستعينه ،  ويسأله الثبات علي احلق، كما يسـأله الرشـد   

 . والسداد

 : مواجهة الصعاب واألخطار بقلب ثابتـ ٤

إذا آمن العبد بأن كل ما يصببه مكتوب ، وآمن أن األرزاق واآلجال بيـد اهللا فإنـه يقـتحم      
وقد كان هذا األميان من أعظم ما دفع ااهدين إىل اإلقـدام يف    الصعاب بقلب ثابت ورأس مرفوع ،

ميدان القتال غري هيابني وال خائفني ، وكان الواحد منهم يطلب املوت كما يطلب احلياة ويرمي بنفسه 
 . يف أماكن يظن فيها هالكه ، مث تراه ميوت على فراشه ،  فيحزن ألنه مل ميت شهيدا

ظم ما ثبت قلوب الصاحلني يف مواجهة الظلمة والطغاة ،  ال خيافون يف وكان هذا اإلميان من أع  
وكانوا ال خيافون مـن قـول    اهللا لومة الئم ،  ألم يعلمون أن األمر بيد اهللا ،  وما قدر هلم سيأتيهم،

ه  كلمة احلق خشية انقطاع الرزق ،  فالرزق بيد اهللا ،  وما كتبه اهللا لعبده من رزق ال يستطيع أحد منع
  .وما منعه اهللا عبدا من عبيده ال يستطيع أحد إيصاله إليه 



  ٥٩

 الدرس العاشر

  الطهارة

 : الوضوء -أوال 

ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث : (  �الوضوء شرط من شروط الصالة ، قال رسول اهللا  
 . )١() حىت يتوضأ 

 :فروض الوضوء 

 . )٢() إمنا األعمال بالنيات :(  �ـ النية لقول الرسول ١  

 . ـ غسل الوجه ، وحدوده من منابت الشعر إىل اللحيني طوال ومن األذن إىل األذن عرضا٢  

 . ـ غسل اليدين إىل املرفقني٣  

 . ـ مسح الرأس٤  

يا أيهـا الـذين    �: والدليل على ما كل سبق قول اهللا تعاىل  . ـ غسل الرجلني مع الكعبني٥  
متم إىل الصالة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسـكم وأرجلكـم إىل   آمنوا إذا ق

 .)٣(  �الكعبني

  :)٤(سنن الوضوء 

 . )٥()ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهللا عليه: (  �ـ التسمية لقول الرسول ١  

 .ـ الترتيب ٢  

                                                           
  . ومن نسي فيسمي حني يذكر .رواه البخاري ومسلم ـ ) ١(
  .توجه القلب للفعل ابتغاء وجه اهللا ، وهي عمل قليب ال دخل للسان فيه ، والتلفظ ا بدعة: والنية هي .رواه مسلم ـ ) ٢(
   . ٦سورة املائدة ـ ) ٣(
  .جيعلها واجباتـ هناك خالف قوي  بني العلماء يف بعضها فمنهم من جيعلها سننا ومنهم من ) ٤(
   .رواه أبو داود والترمذي  وابن ماجة ـ ) ٥(



  ٦٠

حيب التيـامن   �كان رسول اهللا : (حلديث عائشة ـ رضي اهللا عنها ـ قالت   : ـ التيامن ٣  
 . )١() يف تنعله وترجله وطهوره ويف شأنه كله 

 .  )٢()لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل وضوء : (  �ـ السواك لقوله ٤  

هذا :( وء فأراه ثالثا ثالثا مث قال وقد سأله أعرايب عن الوض �ـ غسل األعضاء ثالثا لقوله ٥ 
 .)٣() الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم 

ثالثا ، حلديث علي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ    )٤(ـ املضمضة واالستنشاق واالستنثار٦ 
ـ : ( أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ، ونثر بيده اليسرى ، ففعل ذلك ثالثا ، مث قال يب هذا طهور ن

االستنشاق إال أن  وبالغ يف : (  �والسنة املبالغة يف االستنشاق لغري الصائم ، لقول النيب .  )٥() �اهللا 
 . )٦( )أن تكون صائما 

 .)٧()كان خيلل حليته �أن النيب : ( ـ ختليل اللحية ، حلديث عثمان بن عفان رضي اهللا عنه ٧  

إذا توضأت فخلل أصـابع يـديك   :(  �ـ ختليل أصابع اليدين والقدمني ، لقول الرسول ٨  
 .)٨()ورجليك

عـن عمـر بن اخلطاب ـ رضي اهللا  : باحلديث التايل  )٩(ـ الدعاء بعد الفراغ من الوضوء٩  
أشهد أن ال إله : ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء مث يقول : (  �قال رسول اهللا : عنه ـ قال  

                                                           
   .متفق عليه ـ ) ١(
   .رواه مالك والشافعي واحلاكم ـ ) ٢(
   .رواه أمحد والنسائي وابن ماجة ـ ) ٣(
  .هو إلخراج املاء من األنف : هو إدخال املاء إىل األنف ، واالستنثار : ـ االستنشاق ) ٤(
   .والترمذي رواه أمحد ـ ) ٥(
  . ـ رواه أبو داود و الترمذي والنسائي وابن ماجة ) ٦(
   .رواه الترمذي ـ ) ٧(
   .رواه أمحد والترمذي ـ ) ٨(
ـ هناك أدعيه جعلها بعض الناس لتقال عند غسل كل عضو من أعضاء اإلنسان عند الوضوء ، ولكن ذلك مما ال دليل عليه من ) ٩(

  . سنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، فهو من البدع 



  ٦١

عبده ورسوله إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل مـن  إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا 
 .)٢()اللهم  اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين:( ، ويف زيادة  )١() أيها شاء 

 : )٣(نواقض الوضوء 

 .ـ ما خرج من القبل أو الدبر من بول أو غائط أو ريح أو مين  أو مذي أو ودي ١  

 .ـ النوم املستغرق٢  

:  �ـ رضي اهللا عنه ـ أن  رجال سأل الـنيب     )٤(حلم اجلزور ، فعن جابر بن مسرة ـ أكل٣  
، قال أنتوضأ من حلوم اإلبـل ؟   ) إن شئت توضأ وإن شئت فال تتوضأ: ( أنتوضأ من حلوم الغنم ؟ قال 

سـئل  : ـ رضي اهللا عنه ـ قـال     )٦(وعن الرباء بن عازب.  )٥()نعم توضأ من حلوم اإلبل  : ( قال 
، وسئل عـن حلـوم الغـنم ،  )توضأوا منها : (عن الوضوء من حلوم اإلبل ، فقـال  �رسول اهللا 

 .)٧(، )ال تتوضأوا منها : ( فقال 

قال : ـ رضي اهللا عنها ـ  قالت   )٨(ـ مس  الفرج بدون حائل ، حلديث بسرة بنت صفوان٤  
  .)٩() يتوضأ من مس  ذكره فل: ( �رسول اهللا 

  . ـ زوال العقل بأي  وسيلة مثل اجلنون واإلغماء والسكر فإنه أشد من النوم٥  

    : ثانيا ـ املسح على اخلفني

                                                           
   .رواه مسلم   ـ ) ١(
   .الترمذي بإسناد حسن  ـ رواه ) ٢(
  . ـ هناك  خالف قوي  بني العلماء يف بعضها ) ٣(
  ) .    ٨٦٧( ، رقم ١٣٦ـ انظر ترمجته يف التقريب ص ) ٤(
   .رواه أمحد ومسلم  ـ ) ٥(
  ) .  ٦٤٨(رقم  ١٢١ـ انظر ترمجته يف التقريب ص ) ٦(
   .رواه أمحد وأبو داود وابن حبان ـ ) ٧(
  ) . ٨٥٤٤(رقم  ٧٤٤ـ انظر ترمجتها يف التقريب ص ) ٨(
   .رواه مالك وأمحدـ ) ٩(
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  :)١(شروط املسح على اخلفني 

ـ رضي اهللا عنـه ـ     )٢(حلديث املغرية بن شعبة : ـ أن يلبسهما ورجـاله طـاهـرتان ١  
لة يف مسري ، فأفرغت عليه من املاء، فغسل وجهه وذراعيـه  ذات لي �كنت مع رسول اهللا ” : قـال 

فمسـح  ) دعهما فإين أدخلتهمـا طـاهرتني : ( ومسح برأسـه ، مث أهويت ألنزع خفيه ، فقـال 
 .  )٣(“ عليهما 

 . ـ أن تكونا طاهرتني بنفسيهما٢  

 . ـ أن يكون املسح عن احلدث األصغر ال عن األكرب٣  

  .يوم وليلة للمقيم ، وثالثة أيام بلياليهن للمسافر: املد ة احملددة ، وهي ـ أن يكون املسح يف ٤  

أن منسـح   �أمرنا رسول اهللا :  ( رضي اهللا عنه  )٤(والدليل على ذلك قول صفوان بن عسال 
على اخلفني إذا حنـن أدخلنامها عـلى طهـر ، ثالثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقـمنا ، وال خنلعهما 

  .  )٥() ن جنابة إال م

  

   :حمل املسح

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اخلف : ( حمل املسح هو ظهر اخلف لقول علي رضي اهللا عنه   
 .)٦() ميسح على ظاهر خفيه   �أوىل باملسح من أعاله ، لقد رأيت رسول اهللا 

  : الغسل -ثالثا 

 : موجبات الغسل

                                                           
   .هو نعل من جلد ، ويلحق به اجلورب : تثنية خف ، و اخلف :  اخلفانـ ) ١(
  ) .  ٦٨٤٠( رقم  ٥٤٣ـ انظر ترمجته يف التقريب ص ) ٢(
   .رواه البخاري ومسلم ـ ) ٣(
  ). ٢٩٣٧(رقم  ٢٧٧ـ انظر ترمجته يف التقريب ص ) ٤(
   .رواه أمحد والترمذي  ـ ) ٥(
   .رواه أبو داود ـ ) ٦(



  ٦٣

 . )١() املاء من املاء : (  �ـ خروج املىن لقوله ١  

 . )٢( �وإن كنتم جنبا فاطهروا  �: ـ اجلماع لقول اهللا تعاىل٢  

فاعتزلوا النساء يف احملـيض وال   �: ـ انقطاع دم احليض والنفاس من املرأة ، لقول اهللا تعاىل ٣  
 . )٣( �تقربوهن حىت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم اهللا 

 .مات املسلم وجب تغسيله إمجاعاإذا : ـ املوت ٤  

  .بالغسل بعد إسالمه )٤(أمر مثامة بن أثال   �ـ إذا أسلم الكافر ألن  النيب ٥  

  :أركان الغسل

 . ـ النية١  

 . ـ غسل البدن كله٢  

 : التيمم -رابعا 

وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جـاء   �: وهو استخدام التراب يف الطهارة ، لقول اهللا تعاىل  
أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 

وذلك بأن يضرب بيديه الصعيد الطاهر ضربة واحدة ، مث ميسح مـا  . )٥( �إن اهللا كان عفوا غفورا 
 .وجهه  ويديه إىل الرسغني بعد التسمية

 ؟ يباح التيمم مىت

 . ـ إذا فقد املاء أو كان قليال ال يكفي إال حلاجته الضرورية كالشرب وحنوه١  

                                                           
   .رواه مسلم ـ ) ١(
   . ٦سورة املائدة ـ ) ٢(
   . ٢٢٢سورة البقرة ـ ) ٣(
ـ هو ملك اليمامة ، أسلم بعد أن أسرته سريه لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وبعد ارتداد أهل اليمامة مع مسيلمة ثبت على ) ٤(

  . على إسالمه ، وحلق بالعالء بن احلضرمي فقاتل املرتدين من أهل البحرين ، وتويف بعيد ذلك 
   . ٤٣سورة النساء ـ ) ٥(



  ٦٤

 .ـ إذا كان به مرض ال يقدر معه على استعمال املاء ٢  

 .ـ إذا خشي على نفسه من برودة املاء و ال يقدر على تسخينه ٣  

 : نواقضه

 . ـ ما ينقض الوضوء١  

 . ـ وجود املاء٢  



  ٦٥

 ادي عشرالدرس احل

  الصالة

 : منزلتها يف اإلسالم

الصالة أهم أركان اإلسالم العملية ، وهي عمود الدين كما صرحت بذلك أحاديث كـثرية ،    
يف السماء ليلة عرج به ، وقد تـوىل اهللا   �وهي أول ما أوجبه اهللا من العبادات ، وفرضت على النيب 

ا دون واسطة، وقد صرحت النصوص الشرعية أا هي أول ما حياسـب   �إجياا  مبخاطبة الرسول 
عليه العبد ، فإن صلحت صلح سائر عمله ، وإن فسدت فسد سائر عمله ، وقد كانت آخـر وصـية   

  .)١() الصالة الصالة وما ملكت أميانكم : ( ا يف قوله  �وصى رسول اهللا 

 ؟  على من جتب الصالة

رفع القلم عن : ( �بالغني عاقلني لقوله :ومسلمة  مكلفني ، أي  جتب الصالة على كل مسلم 
  . )٢()عن النائم حىت يستيقظ ، وعن الصيب حىت حيتلم ، وعن انون حىت يعقل : ثالثة 

 : حكم تارك الصالة

أمجع املسلمون على أن  من ترك الصالة جاحدا هلا ومنكرا لوجوا ، فقد كفر كفرا خمرجا من   
، واختلفوا فيمن ترك الصالة تكاسال واونا  غري منكر لوجوا ، غري أم أمجعوا على أن   اإلسالمملة 

من ترك الصالة بغري عذر فال جيوز تركه يف اتمع اإلسالمي دون عقاب ، و قد صرحت األحاديـث  
  : بكفر تارك الصالة ومنها

بني الرجل والكفر : ( �قال رسول اهللا  :ـ عن جابر بن عبد اهللا ـ رضي اهللا عنه ـ قال ) أ   
  .)٣() ترك الصالة 

                                                           
   .رواه أمحدـ ) ١(
  . ـ رواه أمحد ) ٢(
   ،رواه مسلم  ـ ) ٣(



  ٦٦

العهد الـذي بيننـا   : (  �قال رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ قال  ) ١(ـ عن بريدة ) ب   
 .)٢() وبينهم الصالة فمن تركها فقد كفر 

 : مواقيتها

  .)٣( �إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا  �: قال اهللا تعاىل   

وقـت  :(  قال  �وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ـ رضي اهللا عنهما ـ  أن رسول اهللا      
الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما مل حيضر العصر ، ووقت العصـر مـا مل تصـفر    
الشمس ، ووقت املغرب ما مل يغب الشفق ، ووقت العشاء إىل نصف الليل األوسط ، ووقت صـالة  

 .  )٤()الفجر وما مل تطلع الشمس   الصبح من طلوع

  : صالة اجلماعة

صالة اجلماعة واجبة على الذكور املقيمني القادرين على حضورها يف املساجد ، واألدلة علـى    
 : ذلك كثرية منها 

 . )٥( �واركعوا مع الراكعني  �: قول اهللا تعاىل -أ   

وإذا كنت فيهم فأقمت هلم  �:تعاىلاألمر ا يف حال احلرب فكيف حبال السلم ؟ ، قال  -ب   
 .)٦( �الصالة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 

يا رسول اهللا : رجل أعمى ، فقال  �أتى النيب : عن أيب هريرة ـ رضي اهللا عنه ـ قال    -ج   
ما أن يرخص له فيصلي يف بيته ، فرخص له ، فل �ليس يل قائد يقودين إىل املسجد ، فسأل رسول اهللا 

                                                           
  ) . ٦٦٠(رقم  ١٢١ـ انظر ترمجته يف التقريب ص ) ١(
   .رواه أمحد  ـ ) ٢(
   . ١٠٣سورة النساء ـ ) ٣(
   .رواه مسلم  ـ ) ٤(
   . ٤٣سورة البقرة ـ ) ٥(
   . ١٠٢سورة  النساء ـ ) ٦(



  ٦٧

 .  )١() فأجب :( نعم ، قال : ؟  قال ) هل تسمع النداء يف الصالة : ( وىل دعاه ، فقال له 

والذي نفسي بيده ، لقد مهمت أن آمر :(قال  �وعنه ـ رضي اهللا عنه ـ أن  رسول اهللا  -د   
 .  )٢()حبطب فيحتطب ، مث  آمر رجال فيؤم  الناس ، مث  أخالفه إىل رجال فأحرق عليهم بيوم 

ما من ثالثة :(يقول �مسعت رسول اهللا : ـ رضي اهللا عنه ـ قال    )٣(وعن أيب الدرداء -هـ   
يف قرية وال بدو ال تقام فيهم الصالة إال قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم باجلماعة ، فإمنـا يأكـل   

 .  )٤() الذئب من الغنم القاصية 

من سر ه أن يلقى اهللا تعاىل غـدا مسـلما   ” : وعن ابن مسعود ـ رضي اهللا عنه ـ قال    -و   
سنن اهلدى ، وإن  مـن   �فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى ن ،  فإن  اهللا شرع لنبيكم 

سنن اهلدى ، ولو أنكم صليتم يف بيوتكم كما يصلي هذا املتخلف يف بيته لتركتم سنة نبـيكم ، ولـو   
تخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ، ولقد كـان الرجـل   تركتم سنة نبيكم لضللتم ، ولقد رأيتنا وما ي

  . )٥(“ يؤتى به يهادى بني الرجلني حىت يقام يف الصف 

 : فضل صالة اجلماعة

  : ورد كثري من األحاديث يف فضل صالة اجلماعة ، منها  

 .  )٦()صالة اجلماعة تفضل صالة الفذ  بسبع وعشرين درجة (  -أ   

فأحسن الوضوء مث  خرج إىل املسجد ال ينزعه إال الصـالة مل تـزل   إذا توضأ أحدكم (  -ب   
رجله اليسرى متحو عنه سيئة ، وتكتب اليمىن حسنة ، حىت يدخل املسجد ، ولو يعلم النـاس مـا يف   

                                                           
   .رواه مسلم  ـ ) ١(
   .متفق عليه ـ ) ٢(
  ) . ٥٢٢٨(رقم  ٤٣٤ـ انظر ترمجته يف التقريب ص) ٣(
   .رواه أمحد وأبو داود والنسائي وابن حبان واحلاكم ـ ) ٤(
   .رواه مسلم ـ ) ٥(
   .متفق عليه ـ ) ٦(



  ٦٨

 .)١()العتمة والصبح ألتومها ولو حبوا 

يف مجاعـة  من صلى العشاء يف مجاعة فكأمنا قام نصف الليل ومن صلى العشاء والفجر (  -ج   
 .  )٢() فكأمنا قام الليل كله 

 : األذان

شرع األذان يف السنة األوىل من اهلجرة ، إلعالم املسلمني بدخول وقت الصالة ، وموضـعه يف   
 : ورد يف السنة ثالث كيفيات لألذان أشهرها وقد. أول الوقت 

 اهللا أكرب اهللا أكرب* اهللا أكرب  اهللا أكرب

 أشهد أال إله إال اهللا * أشهد أال إله إال اهللا 

 أشهد أن  حممدا رسول اهللا*  أشهد أن حممدا رسول اهللا  

 حي على الصالة*  حي على الصالة

 حي على الفالح* حي علي الفالح 

 اهللا أكرب اهللا أكرب

 ال إله إال اهللا

، ويستحب أن  )٣( ، الصالة خري من النوم)حي  على الفالح ( ويزاد يف أذان صالة الصبح بعد  
اللـهم رب  : ( يقول املسلم عند مساع األذان مثل ما يقول املؤذن ، مث يقول بعد األذان احلديث التايل  

هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت حممدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامـا حممـودا   
  . �فإن من فعل ذلك حلت له شفاعة حممد  )٤()الذي وعدته 

 : اإلقامة

                                                           
   .رواه الطرباين واحلاكم والبيهقي ـ ) ١(
   .رواه مسلم  ـ ) ٢(
   .يسمى التثويب ـ ) ٣(
  .  ـ رواه البخاري ) ٤(



  ٦٩

 : وردت يف السنة ثالث كيفيات لإلقامة أشهرها  

 اهللا أكرب* اهللا أكرب 

 أشهد أال إله إال اهللا

 أشهد أن حممدا رسول اهللا

 حي على الصالة

  حي على الفالح

 قد قامت الصالة* قد قامت الصالة 

 اهللا أكرب *اهللا أكرب 

 ال إله إال اهللا

 : شروط الصالة

 .)١(�إن الصالة كانت على املؤمنني كتابا موقوتا �: لقول اهللا تعاىل  :ـ دخول الوقت ) أ   

 )٢()ال يقبل اهللا صالة بغري طهور � �يف بدنه وثوبه وموضع صالته لقوله: ـ الطهارة ) ب   
. 

وعورة الرجل من السرة إىل الركبة ، واملرأة كلها عـورة إال وجههـا   :  ـ ستر العورة ) ج   
 .) ٣( �يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد �: وكفيها ، لقول اهللا تعاىل 

                                                           
   . ١٠٣أي مؤقتا سورة النساء ـ ) ١(
   .رواه مسلم ـ ) ٢(

كانت املرأة تطوف بالبيت ” : أي عند كل صالة ، فعن عبد اهللا بن عباس ـ رضي اهللا عنهما  قال  .  ٣١سورة األعراف ـ ) ٣(
  :من يعريين تطوافا جتعله على فرجها ، وتقول: وهي عريانة ،  فتقول

  فما بدا منه فال أحله    اليوم يبدو بعضه أو كله

  . ١٠٥رواه مسلم ، وانظر لباب النقول يف أسباب النزول للسيوطي ص  .“فنزلت هذه اآلية 
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فول  وجهك شطر املسجد احلرام وحيثمـا كنـتم    �: لقول اهللا تعاىل : ـ استقبال القبلة ) د   
  .)١( �فولوا وجوهكم شطره 

ال بد أن ينوى املصلي الصالة اليت يريدها بقلبه ، وال يتلفظ بالنية ، ألن ذلـك  : ـ النية ) هـ  
   . )٢() إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل امرئ ما نوى : (  �بدعة حمدثة ، لقوله 

 : كيفية الصالة

صل قائما ، : ( �وهو ركن من أركان الصالة ، ويسقط عن العاجز واملتنفل ،  لقوله :  القيام  
 .)٣() فإن مل تستطع فقاعدا ، فإن مل تستطع فعلى جنب 

تستفتح الصالة بتكبرية اإلحرام ، وهي ركن من أركان الصالة لقول الرسول :  تكبرية اإلحرام  
، وجيهر اإلمام بالتكبري أما املأموم  )٤() ري ، وحتليلها التسليم مفتاح الصالة الطهور ،وحترميها التكب: ( �

فيسر ، وال يكرب إال بعد فراغ اإلمام من تكبريه ، ويسن  للمصلي أن يرفع يديه يف هذا التكبري إىل حذو 
مث يضع يده اليمىن على اليسرى على صدره ، . منكبيه ، وأحيانا يرفعهما إىل أن حياذي ما فروع أذنيه

إنا معشر األنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخري سحورنا  وأن نضع أمياننا على مشائلنـا يف  : (  �لقوله 
، وينظر إىل موضع سجوده ، وال يلتفت ، وال يرفع بصره إىل السـماء ، فقـد جـاء يف     )٥() الصالة 

 .كان ينهى عن ذلك  �البخاري أن النيب  

االستفتاح ، وهو من سنن الصالة ، وقد ورد يف السنة لـه  مث يستفتح بدعاء :  دعاء االستفتاح  
 . )٦() سبحانك اللهم وحبمدك ، وتبارك امسك  وتعاىل جدك،  وال إله غريك: ( صيغ كثرية أشهرها 

  �بسم اهللا الرمحن الرحيم  �: مث يستعيذ املصلي باهللا من الشيطان الرجيم سرا ويقول :  القراءة  

                                                           
   . ١٤٤سورة البقرة ـ ) ١(
   .رواه البخاري و مسلم ـ ) ٢(
   .رواه البخاري ـ ) ٣(
   .رواه أبو داود والترمذي واحلاكم ـ ) ٤(
   .ابن حبان رواه ـ ) ٥(
   .رواه النسائي يف عمل اليوم والليلة ـ ) ٦(
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سرا أيضا يف الصلوات اجلهرية والسرية ، مث يقرأ الفاحتة كاملة ، وهي ركن  ال تصح الصالة إال ـا ،  
، وجتب قراءة الفاحتة  )١() ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب : ( �والدليل على ذلك قول رسول اهللا 

الركعتني األوليني ، ويسـن أن   على املأموم أيضا ، و يسن أن يقرأ املصلى بعد الفاحتة سورة أخرى يف
. تكون القراءة يف الركعة األوىل أطول من القراءة يف الركعة الثانية، وجتب قراءة الفاحتة يف كل ركعـة  

وكذلك يف اجلمعـة والعيـدين ، واالستسـقاء    . جيهر يف صالة الصبح، واألوليني من املغرب والعشاء 
إذا أمن اإلمام فأمنوا ، فمن وافق تأمينه تـأمني  : (  �لقوله ) آمني (واخلسوف ، ويقول بعد الفاحتة 

 . ، والسنة يف القراءة أن يرتل القرآن ترتيال )٢()املالئكة ، غفر له ما تقدم من ذنبه 

إذا فرغ من القراءة يسن له رفع يديه كما ورد يف تكبرية اإلحرام ، مث يكرب للركوع :   الركوع  
، والتكبري واجب ، فريكع حىت يطمئن راكعا ، ويستقر كل عضو يف مكانه، ويضع يديه على ركبتيه ، 

:( ويقـول يف ركوعـه    وميد ظهره ، وال خيفض رأسه وال يرفعه ، والركوع ركن من أركان الصالة،
 . ثالث مرات ، وال جيوز قراءة  القرآن يف الركوع) سبحان ريب العظيم 

مسع اهللا : ( مث برفع صلبه حىت يعود كل عضو إىل مكانه وهذا ركن ، قائال:  الرفع من الركوع 
ربنا : (وهو واجب ، ويسن له رفع يديه كما تقدم يف تكبرية اإلحرام، ويقول بعد أن يعتدل ) ملن محده 

 . ، وهو واجب على اإلمام واملأموم)  ولك احلمد

وجوبا ، وخير للسجود ، وهو ركن ، يعتمد على يديه ويضم ) اهللا أكرب :( مث يقول :  السجود  
: أصابعه ، ويوجهها للقبلة ، وجيب أن يرفع ذراعيه عن األرض ، ويسجد على األعضاء السبعة وهـي  

وينصبهما ويستقبل بأطراف أصابعه القبلة ، ويقول أنفه وجبهته ، ويديه ، وركبتيه ، وأطراف قدميه ، 
ثالث مرات ، ويستحب له الدعاء يف سجوده مبا يشـاء ،  ) سبحان ريب األعلى : ( يف سجوده وجوبا 

 . وال جيوز قراءة القرآن يف السجود

مث يرفع رأسه مكربا والتكبري واجب ، مث جيلس مطمئنا حىت يرجع كل :  اجللسة بني السجدتني  
إىل موضعه وهذا ركن ، ويفترش رجله اليسرى  ، وينصب رجله اليمىن ويستقبل بأصابعها القبلة عضو 

                                                           
   .متفق عليه ـ ) ١(
   .رواه البخاري ومسلم ـ ) ٢(
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، مث  ) رب اغفـر يل  ( ، أو ) اللهم اغفر يل وارمحين واجربين وعافين وارزقين : ( ، ويقول وهو جالس 
  .صالة يكرب ويسجد ثانية ، ويفعل كما فعل يف السجدة األوىل ، والسجدتان ركن من أركان ال

مث يكرب وجوبا ، وينهض قائما للركعة الثانية ، ويفعل مثل ما فعـل يف األوىل  :  الركعة الثانية  
 . ماعدا دعاء االستفتاح ، وجيعلها أقصر من األوىل

بعد الفراغ من الركعة الثانية ، يقعد للتشهد األول ، وهو واجب ، مفترشـا  :  التشهد األول  
جدتني ، ويضع كفيه على فخذيه ، ويسن اإلشارة بسبابته وحيركها يدعو ا كما مر  يف اجللسة بني الس

التحيات هللا، والصلوات والطيبات السالم عليك أيها : ( ، وال يشري بيده اليسرى ، ويقرؤه سرا وصيغته 
ـ   هد أن النيب ورمحة اهللا وبركاته ، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ، أشهد أال إلـه إال اهللا ، وأش

، ويف صالة الصبح والنوافل اليت عدد ركعاا اثنتان يكون هذا مكان التشـهد  ) حممدا عبده ورسوله 
 .األخري  

مث يكرب وجوبا ، ويسن أن يرفع يديه يف هذا التكبري على الوصـف  :  الركعتان الثالثة والرابعة  
ويفعل مثل األولني ، غري أنه ال يقرأ  السابق يف تكبرية اإلحرام ، مث ينهض للركعة الثالثة ، وهي ركن ،

بعد الفاحتة سورة أخرى ، ويف صالة املغرب جيلس بعدها للتشهد األخري ، ويفعل يف الركعة الرابعـة يف  
  .الصلوات الرباعية  ما فعله يف الركعة الثالثة 

وجيلس للتشهد األخري ، وهو ركن ، ويصنع ما صـنعه يف التشـهد األول ،   :  التشهد األخري  
اللهم صل على حممد ، وعلى آل حممـد ،  : ( فيقول  �وجيب أن يقرأ بعد التشهد الصالة على النيب 

كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك محيد جميد ، اللهم بارك على حممد ، وعلى آل حممد 
ربنا آتنا  �: يتلو قول اهللا تعاىل ، مث ) كت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك محيد جميد ، كما بار

اللهم إين أعوذ بك من عـذاب  : ( مث يقول ، ) ١( �يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
، ويسن أن يـدعو  ) ال جهنم ، ومن عذاب القرب ، ومن فتنة احمليا واملمات ، ومن شر فتنة املسيح الدج

 . لنفسه مبا شاء 

، وله صـيغ  ) السالم عليكم ورمحة اهللا : (وهو ركن ، يسلم عن ميينه ومشاله قائال :  التسليم  
                                                           

   . ٢٠١سورة البقرة ـ ) ١(



  ٧٣

  . أخرى

 : صالة اجلمعة

  : صالة اجلمعة فرض عني على املسلم الذكر احلر البالغ املقيم ألدلة كثرية منها  

ذين آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا يا أيها ال �: قول اهللا تعاىل  -أ   
 .)١( �وذروا البيع ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون 

لينتهني  أقوام عن ودعهم اجلمعات أو ليختمن  اهللا على قلوم مث  ليكـونن   : (  �قوله  -ب   
 . )٢()من الغافلني 

من ترك : ( ، ويف رواية  )٣() من ترك ثالث مجع اونا ا طبع اهللا على قلبه : (  �قال  -ج   
 .  )٤()ثالث مجعات من غري عذر كتب من املنافقني 

وصالة اجلمعة ركعتان تتقدمهما خطبة اجلمعة ، ووقتها من ارتفاع الشمس بعد طلوعها قـدر    
أن يقرأ اإلمام يف الركعة األوىل سورة األعلـى ،   ثالثة أمتار تقريبا ، إىل طلوع وقت الظهر ، ويستحب

  .ويف الركعة الثانية سورة الغاشية ، وجيهر فيهما بالقراءة 

 : )٥(صالة اجلنازة

  :  حكمها

  .وهي فرض كفاية على من حضر من املسلمني املكلفني عند موت املسلم   

  : هيئتها

، مث  �، مث يكرب فيصلى على الـنيب   الفاحتةيستقبل املصلي القبلة وامليت أمامه ، مث يكرب فيقرأ   

                                                           
   . ٩سورة اجلمعة ـ ) ١(
   .رواه مسلم   ـ ) ٢(
   .رواه أمحد واحلاكم  ـ ) ٣(
   .رواه الطرباين ـ ) ٤(
  . الصالة على امليت : ـ وهي ) ٥(



  ٧٤

اللهم  اغفر حلينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصـغرينا  : ( يكرب فيدعو للميت ، ومما ورد يف ذلك صحيحا 
 . ، مث يكرب  وإن شاء دعا للميت ولذويه ، مث يسلم عن ميينه تسليمة واحدة )١() وكبرينا وذكرنا وأنثانا 

  .ركوع وال سجوديفعل كل ذلك واقفا دون 

 :  صالة االستسقاء

  :  حكمها

 .سنة مؤكدة عند احنباس املطر  

  :   وقتها

 .من ارتفاع الشمس قدر ثالثة أمتار تقريبا إىل زوال الشمس  

  : كيفيتها

يصلي اإلمام بالناس ركعتني ، جيهر فيهما بالفاحتة ، ويقرأ بعد الفاحتة سورة األعلى  يف الركعـة   
 . كعة الثانية يقرأ بالغاشية األوىل ، ويف الر

مث يقوم فيخطب بالناس ، فإذا انتهت اخلطبة يأمر اإلمام الناس بالوقوف ، واسـتقبال القبلـة مث     
حيولوا أرديتهم ، جبعل اليمني مشاال والشمال ميينا ، مث يدعون رم ويتضرعون إليه، كل واحـد منـهم   

 . يدعو وحده ، رافعا يديه مستقبال القبلة

 :  العيدينصالة 

  :  حكمها

 . فرض كفاية ، وقيل سنة مؤكدة  

    : وقتها

 . من ارتفاع الشمس قدر ثالثة أمتار تقريبا إىل زوال الشمس  

  :   آداا

                                                           
   .رواه الترمذي ـ ) ١(



  ٧٥

 . كثرة الذكر -التكبري  -لبس الثياب احلسنة  -التعطر  -االغتسال   

  :  كيفيتها

ست تكبريات جهرا بعـد تكـبرية    وهي ركعتان بعدمها خطبة ، يف الركعة األوىل يكرب اإلمام  
اإلحرام ، مث يقرأ الفاحتة ، وسورة بعدها ، يستحب أن تكون سورة األعلى ،  ويف الثانية يكرب مخـس  
تكبريات جهرا بعد تكبرية االنتقال ، مث يقرأ الفاحتة ، وسورة بعدها ، يستحب أن تكون سورة الغاشية 

 .، وجيهر فيهما بالقراءة  



  ٧٦

 عشرالدرس الثاين 

 الزكاة

 : مكانة الزكاة يف اإلسالم

بين اإلسـالم  : ( يف احلديث املشهور �الزكاة ركن من أركان اإلسالم  ، كما قال الرسول   
شهادة أن ال إله إال اهللا ، وأن حممدا رسول اهللا ، وإقام الصالة ، وإيتاء  الزكاة ، وصـوم  : على مخس 

 . )١() رمضان، وحج البيت 

لم ملك النصاب ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، صغريا أو كبريا، وقد قرنـت  وجتب على كل مس  
،  )٢( �وأقيموا الصالة وآتوا الزكـاة   �: الصالة يف القرآن بالزكاة يف مواضع كثرية ، منها قوله تعاىل

وقد حارب أبو بكر الصديق ـ رضي اهللا عنه ـ من امتنع من العرب عن أداء الزكاة ، وأمجع الصحابة   
 . ذلكعلى 

 : حكم مانع الزكاة

أمجع املسلمون على أن مانع الزكاة جاحدا لوجوا ومنكرا لفرضيتها كافر خيـرج مـن ملـة     
أما من منع الزكاة ولكنه مقر . اإلسالم ، ويعامل معاملة املرتد ، فيستتاب ثالثة أيام ، فإن تاب وإال قتل

ن مل يستطع إال بقتاله قاتله ،كما فعل أبو بكـر  بوجوا فيجب على إمام املسلمني أخذها منه بالقوة، فإ
 . �ـ رضي اهللا عنه ـ مبن منع الزكاة من العرب بعد وفاة رسول اهللا 

والذين يكنزون الذهب والفضة  �: وقد توعد اهللا ـ تبارك وتعاىل ـ تارك الزكاة بالنار ، فقال   
وال ينفقوا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم يوم حيمى عليها يف نار جهنم فتكوى ا جباههم وجنوم 

  . )٣(�وظهورهم هذا ما كنزمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

 : مصارف الزكاة

                                                           
   .متفق عليه ـ ) ١(
   . ١٠٣سورة التوبة ـ ) ٢(
   . ٣٥ - ٣٤سورة التوبة ـ ) ٣(



  ٧٧

ا الصدقات للفقـراء واملسـاكني   إمن �: قال اهللا تعاىل مبينا األصناف الذين تصرف هلم  الزكاة  
والعاملني عليها واملؤلفة قلوم ويف الرقاب والغارمني ويف سبيل اهللا وابن السبيل فريضة من اهللا واهللا عليم 

  .)١(�حكيم 

 :وهؤالء األصناف هم 

 . وهو من مل جيد من املال شيئا ، وال كسب له: ـ الفقري ١  

 . ، أو كان له مال أو كسب ال يكفيهوهو من وجد بعض الكفاية : ـ املسكني ٢  

 . وهم السعاة الذين يرسلهم اإلمام جلمع الزكاة: ـ العاملون عليها ٣  

وهم الرؤساء املطاعون يف قومهم ، يعطون منها ترغيبا هلم ، أو لقومهم يف : ـ املؤلفة قلوم ٤  
 . اإلسالم

 .وهم األرقاء املكاتبون : ـ الرقاب ٥  

 .وهم املدينون الذين حتملوا ديونا ال يستطيعون الوفاء ا : ـ الغارمون ٦  

 .وهم ااهدون الذين ليس هلم مرتبات يقبضوا من بيت املال: ـ يف سبيل اهللا ٧  

وهو املسافر املنقطع الذي ليس معه مال يستعني به حىت يعود إىل أهله ، ولـو  : ـ ابن السبيل ٨  
  .كان غنيا يف بلده 

 : لشروط املوجبة للزكاةا

 . ـ وجود النصاب من العني املزكاة١  

ـ أن حيول عليها احلول ، يف غري زكاة احلبوب والثمار فإن  زكاا يوم حصادها ، لقول اهللا ٢  
 .)٢( �وآتوا حقه يوم حصاده  �: تعاىل 

    :األصناف اليت جتب فيها الزكاة

                                                           
   . ٦٠سورة التوبة   ـ ) ١(
   . ١٤١سورة األنعام ـ ) ٢(



  ٧٨

ليس كل مال جتب فيه الزكاة احملددة ، وإمنا جتب تلك الزكاة يف أصناف معينة مـىت حتققـت     
شروط وجوب الزكاة فيها ، ولكن من املسنون للمسلم أن يتصدق من ماله الذي ال جتب فيه الزكـاة  

،  )١( �وم للسائل واحملر* والذين يف أموهلم حق معلوم  �: صدقة مطلقة غري حمددة املقدار ، قال  تعاىل 
،  )٢( �ويف أمواهلم حق للسائل واحملروم  �:وهذه هي الزكاة احملددة املقدار ، وقال عن الصدقة املطلقة 

  :أما األصناف اليت جتب فيها الزكاة ، فهي 

  .ويلحق ا النقود اليت يتعامل ا الناس من الورق وغريه : ـ الذهب والفضة١  

  .عدة للبيع وهي السلع امل: ـ عروض التجارة ٢  

  .كالقمح والشعري والتمر والزبيب : ـ احلبوب والثمار٣  

  .وهي املعادن من غري الذهب والفضة : ـ اخلارج من األرض ٤  

وهي اإلبل والبقر والغنم اليت ترعى احلول أو أكثره بال كلفة على : ـ السائمة من يمة األنعام٥  
السيول واألمطار والنهار ، اليت مل يتدخل يف زراعتها  مالكها ، بل ترعى من األعشاب اليت ترويها مياه

  .الناس 

                                                           
  .  ٢٥ـ  ٢٤ـ سورة املعارج ) ١(
  ،  ١٩ـ سورة الذاريات ) ٢(



  ٧٩

 الدرس الثالث عشر

 الصوم

  : مكانة الصيام يف اإلسالم

ووقـت   الصيام أحد أركان اإلسالم اخلمسة ، من أنكر وجوبه فقد خرج من ملة اإلسـالم،    
شهر رمضان الذي أنزل فيه القـرآن هـدى    �: الصيام املفروض هو شهر رمضان املبارك ، قال تعاىل 

 . )١( �للناس وبينات من اهلدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه

  : معىن الصوم

  . اإلمساك عن املفطرات بنية الصوم ، من طلوع الفجر إىل مغيب الشمس : الصيام هو   

  : فضل الصيام 

إن :  �، وقال  )٢()ه ما تقدم من ذنبهمن صام رمضان إميانا واحتسابا غفر ل: (  �قال النيب   
 .)٣() أين الصائمون ؟ فإذا دخل آخرهم أغلق : للجنة بابا يقال له الريان ، يقول يوم القيامة 

 : أحكام الصيام

أوجب اإلسالم الصيام بعد رؤية هالل رمضان ، فمىت رأى النـاس  :  إحصاء عدة شعبانـ ١  
صوموا :( يقول  �اهلالل صاموا ، وإال وجب عليهم أن حيصوا عدة شعبان ثالثني يوما ، ألن الرسول  

 .  )٤() لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثالثني

االحتياط لرمضان ، وهو ما يسمى بيوم الشـك ،  وال جيوز صيام آخر يوم من شعبان ، بقصد   

                                                           
   . ١٨٥سورة البقرة ـ ) ١(
  . ـ رواه أمحد واصحاب السنن ) ٢(
  . ـ متفق عليه ) ٣(
   .رواه البخاري ومسلم ـ ) ٤(



  ٨٠

  .)١() ال تقدموا رمضان بصوم يوم وال يومني إال رجال يصوم صوما فليصمه : (  �لقوله 

صوموا لرؤيته وأفطـروا  : ( �وتثبت رؤية اهلالل للصيام وللفطر بشهادة عدلني مسلمني لقوله   
 . )٢()لرؤيته فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا 

: (  �جيب على كل مسلم مكلف أن ينوي صيام رمضان من الليل ، لقول النيب  : لنية ـ ا٢  
 . )٣()من مل يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فال صيام له 

تسحروا : (  �يسن للمسلم الذي ينوي الصيام أن يتسحر يف آخر الليل لقوله : السحورـ ٣  
 .  )٤()فإن يف السحور بركة 

، فمىت غربت الشمس حان وقت  )٥(�مث أمتوا الصيام إىل الليل  �:  تعاىل قال اهللا :اإلفطارـ ٤  
ال : (  �إفطار الصائم ، وال جيوز قبل مغيب الشمس ، والسنة تعجيل الفطور وتأخري السحور لقوله 

 .)٦() يزال الناس خبري ما عجلوا الفطر 

 : مفطرات الصوم

 . ـ األكل والشرب عمدا١ 

رمضان ، وجيب على من فعله صيام شهرين متتابعني ، وقضاء اليوم الذي ـ  اجلماع يف ار ٢  
  . جامع فيه

 . )٧()من استقاء فليقض : (  �ـ تعمد القيء لقوله ٣  

                                                           
من كان له عادة أن يصوم يوما ويفطر يوما ، أو  كان من عادته صيام يوم اإلثنني واخلميس : متفق عليه ، ومعىن احلديث أي ـ ) ١(

  .، فصادف ذلك اليوم آخر يوم من شعبان
   .رواه أمحدـ ) ٢(
   .رواه النسائي ـ ) ٣(
   .متفق عليه  ـ ) ٤(
   . ١٨٧سورة البقرة ـ ) ٥(
  . ـ رواه البخاري ومسلم ) ٦(
   .رواه األربعة ـ ) ٧(



  ٨١

 . ـ احليض والنفاس ، وإذا طهرت احلائض والنفساء فعليها القضاء٤  

 : من جيوز هلم الفطر

 . ـ املريض١  

 . ـ املسافر٢  

 . يقضون بدله يوما آخرـ احلامل واملرضع ، و٣  

ويطعم عن كل يوم مسكينا إن كان قادرا على الصوم ولو مبشقة، أمـا إن  : ـ الشيخ الفاين ٤  
 .كان عاجزا عن الصوم مطلقا فال شيء عليه ، ألن شرط الوجوب االستطاعة

 : أحكام متعلقة بالصيام

الزور والعمل به فليس هللا من مل يدع قول : (�جيب على الصائم جتنب اللغو وقول الزور لقوله   
  . )١() حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه 

ويسن له كذلك كثرة الصـدقة ألن   .ويسن للمسلم قراءة القرآن يف رمضان واإلكثار من ذلك   
يسن له حتري ليلة القدر  ويسن  له صالة القيام ، كمـا يسـن     كان يفعل ذلك، كما �رسول اهللا 

 . للرجال االعتكاف يف املساجد

 :زكاة الفطر

وهي فرض على الصغري والكبري ، والذكر واألنثى ، احلر والعبد، والـدليل  :  حكمها ومقدارها  
زكاة الفطر صاعا من متر ، أو صاعا من شعري ،  �فرض رسول اهللا : ( قول ابن عمر رضي اهللا عنهما 

 . )٢() على العبد واحلر ، والذكر واألنثى، والصغري والكبري ، من املسلمني 

تؤدى قبل خروج الناس إىل صالة العيد ، وهو أفضل أوقاا ، وجيوز تقدمي :  وقتها ومصارفها  
  .إخراجها قبل العيد بيوم أو يومني ، وتعطى زكاة الفطر ملن حتق هلم الزكاة 

                                                           
   .رواه البخاري ـ ) ١(
   .رواه اجلماعة  ـ ) ٢(



  ٨٢

  الدرس الرابع عشر

 احلج والعمرة

 

 : مكانة احلج يف اإلسالم

احلج ركن من أركان اإلسالم ال يتم إسالم املرء حىت يؤديه ، ومن أنكر وجوبه فقد خرج من   
ملة اإلسالم ، وجيب احلج مرة واحدة يف العمر على املسلم املكلف القادر على احلج ، وقد ورد عـن  

 . )١()احلج املربور ليس له جزاء إال اجلنة: ( يف فضل احلج قوله  �النيب 

      :املواقيت

، وتسمى  )٢(هناك أماكن ينبغي على من أراد احلج والعمرة ن أن حيرم إذا مر ا يف أشهر احلج  
  :املواقيت ، وهي 

 . ملن  قدم من جهة املدينة: ـ ذو احلليفة ١  

 . ملن قدم من الشام ومصر :  )٣(ـ اجلحفة٢  

 ).جند(العربية ويسمى اآلن السيل الكبري ملن قدم من وسط اجلزيرة : ـ قرن املنازل ٣  

 . )اليمن ( ملن جاء من جنوب اجلزيرة : ـ يلملم ٤  

  ) . العراق ( ملن جاء من مشال شرق اجلزيرة : ـ ذات عرق ٥  

ومن . وهذه املواقيت جيب على من نوى احلج والعمرة أن حيرم إذا مر ا ولو كان من غري أهلها  
  .مكة حيرمون منهاكان مقيما داخل هذه املواقيت أحرم من مكانه ، وأهل 

  :اإلحرام
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إذا جاء احلاج امليقات وجب عليه أن حيرم ، البسا اإلزار والرداء ، بعد أن يغتسـل ويتطهـر ،     
للمعتمـر واملتمتع ،  ) لبيك اللهم عمرة : ( ويتجنب حمظورات اإلحرام ، مث يشـرع يف النسك قائال 

للقارن ،  ويسن للمحرم االشـتغال  ) ا وعمرةلبيك اللهم حج( للمفرد ، أو  ) لبيك اللهم حجا ( أو 
 .بالتلبية والذكر حىت يأيت مكة 

  :حمظورات اإلحرام

   . وهو حكم خاص بالرجال: أ ـ لبس املخيط   

 . ب ـ األخذ من الشعر أو األظفار  

 .أو اإلعانة على قتله  )١(ج ـ قتل الصيد  

 .د ـ مباشرة النساء ، واجلماع ومقدماته   

 . قفازين والنقاب للمرأةهـ ـ لبس ال  

 . وهو حكم خاص بالرجال : و ـ تغطية الرأس   

  :دخول مكة

فعله ، مث يتجه للمسجد احلـرام، فيدخلـه    �يسن له االغتسال قبل دخول مكة ألن الرسول  
 . ) اللهم صل على حممد ، اللهم افتح يل أبواب رمحتك: ( مقدما رجله اليمىن ، ويقول 

  

  :طواف القدوم

مث يبادر إىل احلجر األسود ، فيستقبله ، مث يكرب ، وله أن يستلمه بيده ، أو يقبلـه بفمـه ألن     
  . فعل كل ذلك ، فإن مل يقدر أشار إليه ، وليس من السنة التزاحم على احلجر األسود �الرسول 

سبعة يبدأ بالطواف حول الكعبة ، جيعلها عن يساره ، ويطوف حول الكعبة من وراء احلجر  مث   
 ).والشوط هو الطواف من احلجر األسود حىت يعود إليه( أشواط ، 

                                                           
   .احليوان الربي احلالل: ـ وهو ) ١(



  ٨٤

أن يدخل الرداء من حتت إبطه : ويسن له االضطباع يف أشواط الطواف كلها و واالضطباع هو  
األمين ، وجيعل طرفيه على يساره ، ويبدي منكبه األمين ، ويستر األيسر ،  وال يسن االضـطباع إال يف  

 . هذا املوقف

جري  خفيف ، ويسن له كـذلك أن  : يسن له الرمل يف األشواط الثالثة األوىل ، و الرمل هو   
يستلم الركن اليماين بيده كلما حاذاه ، و لكن ال يقبله وال يشري إليه ، و يسن له بني الركن اليمـاين   

رة حسـنة وقنـا   ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخ �: واحلجـر األسـود أن يتلـو قول اهللا تعاىل 
  .)١( �عـذاب النار 

 . وليس للطواف ذكر خاص ، فله أن يقرأ من القرآن والذكر ما شاء  

فإذا انتهى من الشوط السابع غطى كتفيه ، مث ذهب إىل مقام إبراهيم إن أمكنه ذلك، وجعـل    
قـل يـا أيهـا    : ( املقام بينه وبني الكعبة ، وصلى خلفه ركعتني،  يقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة 

و يسن له بعد ذلـك أن   �لورود ذلك عن النيب ) قل هو اهللا أحد: ( ويف الركعة الثانية ) الكافرون 
  . يذهب إىل زمزم فيشرب منها

 :السعي بني الصفا واملروة

إن الصفا واملروة من شعائر اهللا فمـن حـج    �: مث يذهب بعد ذلك للصفا ، ويقرأ قوله تعاىل  
 .)٢(�البيت أو اعتمر فال جناح عليه أن يطوف ما ومن تطوع خريا فإن اهللا شاكر عليم 

ال إلـه إال اهللا  ( ثالثـا  ) اهللا أكرب : ( مث يرتقي الصفا حىت يرى الكعبة ، فيستقبلها ، مث يقول   
ال إله إال اهللا وحده ( ، )ومييت وهو على كل شيء قديروحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد حييي 

 . ، يكررها ثالثا ويدعو بعدها  مبا شاء) ال شريك له أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده 

فإذا وصله جرى جريا شديدا إىل العلم اآلخر إن أمكنه ذلـك ، مث   )٣(مث ينزل فيمشي إىل العلم  
فعل عندها مثل ما فعل عند الصفا، مث يعود إىل الصفا ، يفعل ذلك سـبع  ميشي بعد ذلك إىل املروة ، في
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  . مرات ، من الصفا إىل املروة شوط واحد ، ومن املروة إىل الصفا شوط ثان

  : التحلل من العمرة

إذا انتهى من السعي فإنه يتحلل من عمرته ، وذلك بقص شعر رأسه أو تقصريه ، وبذلك تنتهي   
 .وهو بداية احلج )١(ال إىل يوم الترويةالعمرة ، وميكث حال

 : اإلهالل باحلج يوم التروية 

إذا كان يوم التروية ؛ أهل باحلج وأحرم من موضعه الذي هو فيه ، ويليب باحلج ، مث يذهب إىل   
  .مىن ، فيصلي ا الظهر والعصر ، واملغرب والعشاء ، وفجر عرفة ، يقصر الرباعية دون مجع

 : عرفةالنطالق إىل ا

إذا طلعت مشس يوم عرفة ، وهو اليوم التاسع من ذي احلجة ، انطلق إىل عرفة ، يلـيب ويهلـل     
ويكرب ، فيصلي ا الظهر والعصر مجعا وقصرا ، يف منزله بعرفة أو مع اإلمام الذي خيطـب بالنـاس يف   

 . )٢(ذلك املوضع ، وعرفة كلها موقف ، إال بطن عرنة 

قبلة ، رافعا يديه يدعو ويليب ، ويكثر من التهليل ، فإنه خري الدعاء يوم يقف احلاج مستقبال ال  
أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة ، ال إله إال اهللا وحده ال شريك له : (  �عرفة ، لقول الرسول 

 . )٣() ، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير 

 �بعرفة هو ركن احلج األكرب ، ألن الـنيب   و ال يسن للحاج أن يصوم يوم عرفة ، والوقوف  
  . و يبقى احلاج هكذا ذاكر وملبيا وداعيا مبا شاء حىت تغرب الشمس.  )٤()احلج عرفة : ( قال 

 :اإلفاضة إىل املزدلفة 

فإذا وصلها أذن وأقام ، فصلى املغرب ثالثـا، مث أقـام   . إذا غربت الشمس أفاض إىل املزدلفة   
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مث ينام إىل الفجر من يوم النحر ، وهذا هو املبيت يف مزدلفة ، وجيـوز للضـعفاء   .  فصلى العشاء قصرا
املشـعر  فإذا حان وقت الفجر صلى مبكرا ، مث قصدوالنساء أن ينطلقوا من مزدلفة بعد منتصف الليل ، 

فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر  �: احلرام ، ودعاء عنده مستقبال القبلة ، لقول اهللا تعاىل 
مث إذا أسفر جدا و قبـل طلـوع   .  )١( �احلرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن الضالني  

 . نطلق إىل مىن وهو يليب ، فإذا أتى بطن وادي حمسر أسرع إن أمكنه ذلكالشمس ا

 : الرمـــي 

مى مجرة العقبة ، وهي آخر اجلمرات ، وأقرن إىل مكـة ،  يذهب إىل اجلمرة الكربى ، اليت تس   
مث يلتقط احلصيات ، فريمي اجلمرة بسبع حصيات صغار ، يكرب مع كل حصاة ، وال يرمي اجلمـرة إال  

  .بعد طلوع الشمس ، وله أن يرميها بعد الزوال ولو إىل الليل 

  : التحلل األول 

 .  النساء ، وهو ما يسمى بالتحلل األول إذا رمى اجلمرة يوم النحر حل له كل شيء إال  

 :الذبح والنحر

مث يأيت املنحـر فينحر هـديه ومىن كلها منحـر وكذلك مكة كلـها منحـر لثبوت  ذلك   
ووقت النحـر أربعـة أيام من أيام مىن ، هي يـوم العيد وثالثة أيام  بعده  وهي أيام .  �عن النيب 
  .التشريق 

و يسن له أن يأكل من هديه ، ويهدي منه ويتصدق ، و من مل جيد اهلدي فيصوم ثالثة أيام يف    
فإذا أمنتم فمن متتع بالعمرة إىل احلج فما استيسر مـن   �: احلج ، وسبعة إذا رجع ألهله ، لقوله تعاىل 

  . )٢( �اهلدي فمن مل جيد فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة 

  : احللق والتقصري

ترحم على احمللقـني ثالثـا ،    �ألن الرسول . مث حيلق شعر رأسه أو يقصره واألفضل احللق   
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وترحم على املقصرين مرة واحدة ، و احللق خاص بالرجال ، أما النساء فعليهن التقصري ، فتقص املـرأة  
 . قيد أمنلة من ضفريا

 : طواف اإلفاضة

البيت احلرام ، فيطوف بالبيت سبعة أشواط ،كما فعل يف طواف القدوم إال أنه ال مث يذهب إىل    
 . يضطبع وال يرمل

مث يصلي عند املقام ركعتني كما تقدم ، ويسعى بني الصفا واملروة كما تقدم ، ويشرب مـن    
 . زمزم ، مث حيل له بعد ذلك كل شيء حرم عليه ، وهذا هو التحلل األكرب

  :املبيت يف مىن

جيب على احلاج أن يبيت يف مىن ليايل أيام التشريق ، وجيب عليه كل يوم أن يرمي اجلمـرات    
 . الثالث ، بعد الزوال ،كل واحدة بسبع حصيات كما تقدم يف رمي مجرة العقبة

يبدأ يف الرمي باجلمرة األوىل ، اليت تلي مىن ، مث يتقدم قليال ، فيستقبل القبلة ويدعو، مث يذهب   
 للوسطى ، فيفعل مثل ما فعل عند األوىل ، مث يأيت مجرة العقبة ، فريميها ولكن ال يقف بعدها وال يدعو

 .، ويفعل يف اليوم الثاين والثالث مثل ما فعل يف اليوم األول

واذكروا اهللا يف أيام  �: و جيوز له االنصراف بعد رمي اليوم الثاين من أيام التشريق لقوله تعاىل   
ت فمن تعجل يف يومني فال إمث عليه ومن تأخر فال إمث عليه ملن اتقى واتقوا اهللا واعلموا أنكم إليه معدودا

 .)١( �حتشرون 

) الرمي  ـ فالذبح ـ فاحللق ـ فطواف اإلفاضة والسـعي     ( السنة ترتيب املناسك كما سبق    
ال حرج ال : ( ذلك قال حني سئل عن  �ولكن إن قدم شيئا منها على آخر جاز له ذلك ، ألن النيب 

 . )٢() حرج 

 : طواف الوداع
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إذا انتهى من الرمي ، ذهب إىل مكة فيمكث ما شاء أن ميكث ، مث إذا أراد االنصــراف إىل    
ال ينفرن أحد حىت يكون آخر عهده الطـواف  :( قال  �أهله ، فعليه أن يطوف بالبيت ألن الرسول 

 .)١() بالبيت 

اليت طافت طواف اإلفاضة ، جيوز هلا  أن تعود إىل بالدها دون طواف ولكن احلائض والنفساء   
 . الوداع

: فإذا انتهى احلاج من طواف الوداع ، خرج من املسجد ، وقدم رجله اليسرى ، و هو يـقول   
  .    ، مث يعود إىل أهله ) اللهم صل على حممد وسلم ، اللهم إين أسألك من فضلك ( 

***********  
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