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تصدير
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آله
وصحبه أمجعني.
فمعلوم أن اإلسالم جاء ليحقق يف احلياة اإلنسانية أعظم املثل
وأطيب األخالق ،واعتىن مبختلف مكونات النفس البشرية لتستقيم
على وزان الفطرة اآلمرة بكل معروف ،والناهية عن كل منكر.
ومع ما ألف حول تعاليم اإلسالم اخلالدة ،فإن املكتبة العربية ما تزال
يف حاجة إىل من يقدم جليل الناشئة والشباب تلك القيم يف صورة
جذابة وبأسلوب تشويقي هادف.
وقد سعى املؤلف األستاذ حممد خري رمضان يوسف إىل أن يضمن
كتابه «هكذا علمني اإلسالم وهكذا أدبني اإلسالم» جمموعة من

التعاليم اإلسالمية اليت ختص الفرد واألسرة واجملتمع.
ويسر إدارة الثقافة اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة
الكويت أن تقدم هذا اإلصدار إىل مجهور القراء الكرم ،إسهاما منها
يف ترشيد النشء وتوجيه الشباب.
واهلل يهدي إىل سواء السبيل
إدارة الثقافة اإلسالمية
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مقدمة
احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم ،والصالة والسالم على من بلغ
اإلسالم ،وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين نشروا اإلسالم.
هذا تعريف موجز جبوانب عديدة من اإلسالم ،وإطاللة على أوامره
ونواهيه ،وبيان بأحكام شرعية فيه ،وإيراد لشواهد كثرية منه ،هو
أقرب إىل قراءة خطوط عر ٍ
يضة فيه ،تعرف هذا الدين العظيم ،وتذكر
ٍ
ومسات فيه ،يف قالب يضم احلكم واحلكمة ،والفكر
مهمات منه
والنص ،واألمر والتوجيه ،والتشويق والتحذير ،والتذكري والتيسري .كل
ذلك على ما توافق وتيسر.
وقدم ٍ
جديدا
بلغة حمببة ميسرة ،يف أسلوب ضمري املتكلم ،الذي يبدو ً
لقلة استعماله ،أو أنه أكثر ما يستعمل يف األساليب الرتبوية للصغار،
لكنين وظفته بتوفيق اهلل للناشئة والكبار.
أفكارا،
وهو يناسب املسلم العادي ،فيذكره ويثبت عنده مفاهيم و ً
أحكاما.
وتوجيهات و ً
وهو مناسب للناشئة والشباب ،حىت املتقدمني يف التعليم ،ممن مل
يتخصصوا يف علوم الدين ،ومل يتمكنوا من ثقافة إسالمية حمكمة،
ومعينا من العلم صافيًا.
جامعاً ،
وخريا ً
افراً ،
فيجدون فيه ز ًادا و ً
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وهو يصلح كذلك للراغبني يف تعرف اإلسالم ،واملقبلني عليه،
ومعتنقيه ،لينهلوا منه ويعرفوا ما فيه ،من علم وعمل ،وسلوك وخلق،
وأدب وتوجيه ،وعبادة واستقامة ،وجاللة مبدأ وعظمة دين.
وجاء الرتكيز فيه على النواحي العملية ،فهو كتاب عل ٍم وتربية ،وعبادة
وأدب ،وشرٍح وإرشاد.
وقد اعتمدت على كتاب «رياض الصاحلني» لبيان جوانب هذا
الدين ،وكاد أن يكون مرجعي الوحيد ،واستأنست بتبويبه ،واستفدت
من نصوصه ،واعتمدت ختريج اإلمام النووي ألحاديثه ،وبيان بعضها
بكلماته ،وحىت ترمجة أبوابه ،وخاصة فيما ورد أخريا ،من مجل مركزةٍ
ً
و ٍ
كلمات موجزة ،لكنها واضحة معربة ،وإن أشبهت متنًا ،حىت ال
يكرب حجم الكتاب فيُمل ،والقصد منه التعلم واإلملام ،وأخذ فكرةٍ
عن اإلسالم ،أو أضواء كاش ٍ
فة عن جوانب منه وأحكام.
أدعو اهلل تعاىل أن ينفع به ،ويبارك فيه كما بارك يف «رياض
الصاحلني» فهو قبس منه وإهلام ،واهلل اهلادي إىل دار السالم.

محمد خير يوسف
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اإلخالص
خملصا يف األعمال اليت أؤدها ،هلل وللناس.
علمين اإلسالم أن أكون ً
أحدا ،فال نفاق وال رياء.
أما له سبحانه ،فال أشرك بعبادته ً
وأما للناس ،فيكون تعاوين معهم بالصدق والسالمة والوفاء ،فال غش
وال مواربة ،وال كذب وال خيانة.
وإخالصي معهم يعرفه اهلل مين ،فإن مل أكن كذلك عاقبين.
وقد ذكر لنا رسول اهلل  أن اهلل ال ينظر إىل أجسامنا وال إىل
صورنا ،ولكن ينظر إىل قلوبنا ،اليت هي حمل النية واإلخالص.
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التوبة
علمين اإلسالم أن أتوب إذا قمت ٍ
بعمل سيء ،فإن اهلل سيمحوه إذا
كنت صادقًا يف توبيت ،بأن أقلع عنه ،وأندم على ذلك ،وأعزم على
أال أعود إليه ،وإن تعلق به حق إنسان أعدته إليه وبرأت ذميت منه.
صغريا كان أو
وسبب التوبة هو الذنب ،الذي ال بد لإلنسان منهً ،
كبريا ،وعليه أن يستغفر اهلل ويتوب ولو تكررت أو تكاثرت ذنوبه،
ً
وال يقنط من رمحه اهلل ،مهما كانت كبرية أو كثريةً!
واملهم هو العودة إىل جانب اإلسالم ،وضياء اإلميان ،وتصحيح
مفسدا ينفر ويهدم.
نافعا ،يبشر ويبين ،ال ً
عضوا ً
املسرية ،ليكون املرء ً
شديدا ،ألنه رحيم به ،وال يريد
فرحا ً
وليعلم املرء أن ربه يفرح بتوبته ً
لعبده املؤمن إال اخلري.
فليكن أحدنا كما حيب اهلل.
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الصبر
شكورا إذا
صبورا إذا ابتليت ،كما أكون
ً
علمين اإلسالم أن أكون ً
عوفيت ،فإن الصرب ضياء يف الطريق ،والشكر مكرمة تدل على ٍ
معدن
طيب ووفاء يف اإلنسان.
وليتذكر املرء ذلك النيب الصبور ،الذي ضربه قومه فأدموه ،وهو ميسح
الدم عن وجهه ويقول :اللهم اغفر لقومي فإهنم ال يعلمون!
وإن املرء يسأل اهلل العافية ،وال يسأله الصرب ،فإن الصرب ال يأيت إال
بعد البالء ،ولكنه إذا ابتلى دعا اهلل أن يثبته ويقويه ،فإن رسولنا

الكرمي  يقول« :ومن يتصبر يصبره اهلل» أي :من يتكلف الصرب
على ِ
ضيق العيش ومكاره الدنيا ،فإن اهلل سيؤيده ،قال بعدها :

خيرا وأوسع من الصبر» .يف حديث متفق
«وما أعطي أحد عطاء ً

عليه .مث إنه يسأل اهلل الفرج والعافية.
والصرب يدل على عزمية ،وكلما عظم البالء عظم عند اهلل اجلزاء ،وإذا
صرب اإلنسان فلم جيزع مبا خيرجه من احلد ،ومل يتضجر أو يسخط
ويتأفف ،جازاه اهلل بأج ٍر كب ٍري ال خيطر على البال ،حيث يقول
ساب
سبحانه وتعاىل :إنَّ َما يُ َوفَّى َّ
الصاب ُرو َن أ ْ
َج َر ُه ْم بغَْير ح َ
[الزمر.]22 :
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الصدق والكذب
علمين اإلسالم أن أكون صادقًا ،ألنه يسري يب إىل أبواب اخلري
ويفتحها ،وهذه األبواب تأخذين إىل اجلنة.
مث إين أجد راحةً يف الصدق ،وطمأنينة وراحة بال ،بعكس الكذب
واالفرتاء ،الذي يسلك يب طرق الفجور ،وهذه الطرق تؤدي إىل النار
والعياذ باهلل.
دائما ريبة وتوجس وقلق ،وممتهنة حمل شك وحذ ٍر من
ويف الكذب ً
قبل اجملتمع ،فال يؤمن على شيء ،ألنه يؤمن جانبه.
وكان رسول اهلل  إذا ملح كذبًا من ِ
بعض أصحابه انقبض عنه ،وال
ينفتح قلبه عليه إال بعد أن يعلم أنه انقلع منه.
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المراقبة
علمين اإلسالم أن أعبد ريب كأنين أراه ،فله صاليت ونسكي وحمياي
وممايت كله ،يراين ويراقب خواطري ،ويعرف أين توجهي ،يعلم خاجلة

نفسي ،وخائنة عيين ،وخافية صدري ،فـ ـ ََ ل يَ ْخ َفى َعلَْيه َش ْيءٌ في
الس َماء[ آل عمران.]1 :
ْاْل َْرض َوََل في َّ

فعلى أن أتقيه أينما كنت ،وأستعني به وحده ،وأعرفه يف الرخاء كما
أعرفه يف الشدة ،وال أعمل يف اخلفاء شيئًا أستحي منه علنًا ،وأن أترك
ما ال يعنيين.
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اليقين والتوكل
كامال ال
علمين اإلسالم أن أكون مؤمنًا حق اإلميان ،وموقنًا يقينًا ً
ومسلما مبا يأمر به ريب ويقضى علي ويقدره.
يتزعزع،
ً
وأن أتوكل عليه وأفوض إليه أمري ،وأسلم إليه نفسي ،رغبة ورهبة
إليه ،فال ملجأ وال منجى منه إال إليه ،فهو حسيب ونعم الوكيل.
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اَلستقامة
مستقيما ،يف نظريت إىل احلياة ،ويف سلوكي
علمين اإلسالم أن أكون.
ً
ومعتقدي ،فإن االستقامة تعين نظام األمور ،وإن معىن «سددوا
وقاربوا» يف حديث مسلم الصحيح :القصد الذي ال غلو فيه وال
تقصري ،واالستقامة واإلصابة ،ويعين هذا كله لزوم الطاعة ،على
منهاج الكتاب والسنة.
مستقيما مع نفسي ومع اآلخرين ،وكيف
علمنيا اإلسالم أن أكون
ً

أخدع نفسي اليت بني جنيب وهلا أعمل ،وكيف أخدع أخي يف العقدة
وقد وصاين به رب اخللق ،وكيف أخدع اآلخرين وقد أمرين اهلل
بالعدل ولو مع الكفار الذين أبغضهم؟ فاالستقامة واجبة يف كل
حال!
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التفكر
مثقفا ،فطنًا ،أتفكر
علمين اإلسالم أن أكون
نبيهاً ،
عاقالً ،
متفكراً ،
ً
يف خلق السماوات واألرض ،وما فيها من إنسان ،وحيوان ،ونبات،

اب النَّار. 
ت َه َذا بَاط ًال ُسْب َحانَ َ
ومجاد َ ربَّنَا َما َخلَ ْق َ
ك فَقنَا َع َذ َ

أتفكر يف الدنيا وأحواهلا ،وفنائها ،واآلخرة وأهواها ،ويف النفس
وتقصريها ،وهتذيبها ،ومحلها على االستقامة.
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المبادرة
مبادرا إىل اخلريات من غري تردد ،فإن
علمين اإلسالم أن أكون ً
كسلت أفقرت وضعفت ،واإلسالم يقدم القوة ويفخر بأويل العزم،
وإن مل أبادر فقد يأتيين املرض فال أقدر على ٍ
عمل وال عبادة ،والعمر
قصري ،واملوت قادم ،واحلساب بانتظاري!
وإن خري توجه يف املبادرة أن تكون إىل اجلهاد ،به يعز اإلسالم ويقوى
املسلمون ،وقد استكثر صحايب الوقت يف أكل مترات ،فبادر إىل
اجلهاد ،وقاتل حىت قتل...
وإن الذي ميأل اإلميان قلبه ال يتواين عن أي ٍ ٍ
قادرا
عمل مبارك ما دام ً
عليه ،فاإلجيابية هي الغالبة على حياة املسلم ،وليس السلبية
واالهنزامية اليت تتمثل يف الكسل واجلنب واألنانية.
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التعبد والمجاهدة
علمين اإلسالم أن أتعاهد نفسي وأجاهد باستعماهلا فيما ينفعها ،بأن
أعبد ريب حق العبادة ،حىت ال يستعصى عليها طاعة من بعد ،فقد
كان رسولنا  يقوم من الليل حىت تشققت قدماه ،وينصح أحد
أصحابه أن يكثر من السجود« ،فإنك لن تسجد سجدة إَل رفعك

اهلل بها درجة ،وحط عنك بها خطيئة» كما رواه مسلم.
وسأله أحدهم مرافقته يف اجلنة فقال« :أعني على نفسك بكثرة
السجود».
إن اجملاهدة يف حسن العبادة تغسل النفس من عيوهبا ،وتفتح اجملال
أمام التذلل واملناجاة لرب العباد ،وتصفي النفس من أكدار العجب
والتكرب ،وتغدو صاحلة حلياة اخلالفة ،من غري ظل ٍم وال تعسف وال
فساد.
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عمل الخير
علمين اإلسالم أن أزداد من اخلري ،وخاصةً يف أواخر عمري ،فإن
التوبة تقبل من املخطئ ما مل يكن يف سكرات املوت ،وإن كنت
السيِّئَات ، وخرينا
سنَات يُ ْذهْب َن َّ
نورا ،و إ َّن ال َ
ْح َ
حمسنًا ازددت ً
من طال عمره وحسن عمله .مث إن كل ٍ
عبد يبعث على ما مات
عليه.
وإن طرق اخلري كثرية ،يستطيع أن يطرق باهبا كل مسلم ،حبسب
طبعه وقدراته وظروفه ،من عبادة ،وجهاد ،وإسداء معروف ،وكف
أذى ،وبشاشة وجه ،و ٍ
كلمة طيبة ،وكالرفق باحليوان ،واملشي إىل

املسجد ،والوضوء ،وغرس الشجر ،وذكر اهلل ،وشكره...

رجل يمشي بطريق وجد غصن
وقد ورد يف صحيح مسلم« :بينما ٌ
شوك على الطريق ،فأخره ،فشكر اهلل له ،فعفر له».
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التوسط في العبادة
علمين اإلسالم القصد يف العبادة والتوسط فيها ،فال أتكلف ما ال
علي الذي يؤدي إىل االنكماش أو امللل من بعد،
أطيق ،أو ما يشق ّ
فيكون هذا سببًا يف ترك خري أو الفتور عنه أو اخلوف منه ،وإن اهلل
يريد بنا اليسر ،فاملهم أن نبقى على عمل طيب إذا باشرناه ،وأن
نسدد ونقارب ونبشر ،وال نتشدد يف غري موضع التشديد ،بل نستعني
على طاعة اهلل يف وقت النشاط والفراغ ،حىت نستلذ العبادة وال
نسأم ،فإذا فرتنا جلسنا واسرتحنا.
ِ
حقا
وليست العبادة هي كل شيء يف حياة املسلم ،فإن
للنفس ً
حقا ...واملطلوب التوازن والقصد.
ولألهل ً
وقد بني النيب  أمر القصد يف العبادة لصحايب جلل ،ورأى آثار
عمله من بعد فقال« :فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة

نبي اهلل .»
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المداومة على اْلعمال الصالحة
علمين اإلسالم أن أداوم على عمل صاحل كنت آتيه وال أهتاون يف
ذلك وال أتكاسل حىت ال أتركه ،وال أكون كالذين طال عليهم األمد
فقست قلوهبم وكان كثري منهم فاسقني ،وإن املطلوب مين عبادة ريب
حىت يأتيين اليقني ،وهو املوت.

وكان رسولنا حممد  كما تقول أمنا عائشة رضي اهلل عنها «أحب
الدين إليه ما دوام صاحبه عليه».
وحلرصه صلوات اهلل وسالمه عليه على املداومة على األعمال الصاحلة
وعدم التساهل فيها ،كان إذا فاتته الصالة من الليل ،من وجع أو
غريه ،صلى من النهار ثنيت عشرة ركعة ،كما رواه مسلم.
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المحافظة على السنة
مطيعا لرسول اهلل  وحمافظًا على سنته
علمين اإلسالم أن أكون ً
اع
الر ُس َ
وآداهبا ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل يقولَ  :م ْن يُطع َّ
ول فَ َق ْد أَطَ َ
اللَّهَ[ النساء ،]12 :ويقول عليه الصالة والسالم كما رواه

البخاري« :من أطاعني دخل الجنة ،ومن عصاني فقد أبى» يعين
أنه ليس من أهل اجلنة.
فإذا أمرين نبيي ٍ
بشيء أتيت منه ما استطعت ،وإذا هناين عنه اجتنبته.
وأبتعد عن كل ٍ
بدعة يف الدين ،وأحافظ على السنن واملندوبات يف
األدب والدين ،فإهنا تربية النبوة ،ومدرسة تربز من خالهلا شخصية
املسلم املتميزة  ،ونور على الطريق ،تصلح به العالقات االجتماعية
تكافال ومتاس ًكا.
وتنمو ،ويزداد به اجملتمع اإلسالمي ً
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اَلنقياد لحكم اهلل

علمين اإلسالم االنقياد للحكم الشرعي بدون تلكؤ ور ٍ
تردد وال
ين إذَا ُد ُعوا إلَى اللَّه
حرج ،وأسلم بذلك
تسليما فإن شأن ال ُْم ْؤمن َ
ً
ك ُه ُم
َوَر ُسوله ليَ ْح ُك َم بَ ْي نَ ُه ْم أَ ْن يَ ُقولُوا َسم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأُولَئ َ
ال ُْم ْفل ُحو َن[ النور .]12 :وليعلم أن اهلل مل يأمرنا مبا ال نطيق ،وأن
ما أمرنا به هو لصاحلنا ولفالحنا.
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النهي عن البدع
علمين اإلسالم جتنب البدع ،فهي مردودة ،وفيها ضالل ،واخلري يف
كتاب اهلل ،وهدي ٍ
حممد .
سبب يف االختالف بني األمة ،واجتناهبا يسد هذا الباب،
وإن البدع ٌ
ولذلك يقول سبحانه وتعاىلَ  :وأ َّ
يما فَاتَّب ُعوهُ
َن َه َذا ص َراطي ُم ْستَق ً

السبُ َل فَ تَ َف َّر َق ب ُك ْم َع ْن َسبيله[ األنعام.]211 :
َوََل تَتَّب ُعوا ُّ
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بين طريق الخير وطريق الشر
علمين اإلسالم أن أبادر إىل األعمال احلسنة واملشاريع اخلرية ،اليت
تبعث بدورها النور يف نفوس اخلريين فيشاركون يف تنمية هذه األعمال
واملشاريع ،فيعم اخلري والتعاون واإلصالح يف اجملتمع اإلسالمي،
ويكون للفاعل األول أجر من وافقه وتابع عمله.
وعلمين يف مقابلة أن أجتنب الشر وتبعاته ،فإن فتح باب للشر يفتح
عيون ذوي النيات السيئة فيقتحمونه ويزيدون منه ،ويكون وزر هذه
األعمال كلها على الفاعل األول ،حىت يوم القيامة ،فتتشكل عليه
جبال من األوزار.

وانظر إىل حديث رسول اهلل  املتفق عليه« :ليس من نفس تقتل

ظلما إَل كان على ابن آدم اْلول كفل منهاْ ،لنه كان أول من
ً
سن القتل».
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الدعوة إلى الهدى أو الضالل
علمين اإلسالم أن أكون داعيًا إىل اخلري ،ومتعاونًا مع اجملتمع على
الرب والصالح والتقوى ،باألسلوب احلسن واملعاملة الطيبة.
وإن مجع الناس على اخلري وتذكريهم به ،وترسيخ قيمة بينهم ،يكون
يف امتثاهلم له وانضباطهم بالرتبية احلسنة ثواب كبري للقائم به.
ولنذكر أن هداية امريء على يديك خرب لك من مشاريعك الدنيوية
كلها ،بل من الدنيا وما فيها.
وأن العكس هو عكس النتيجة ،فإن بث الضالل ،ونفث السموم،
ونشر الفساد ،وإشاعة الفاحشة ،والدعوة إىل التفرقة واألفكار
اهلدامة ،نتيجتها اهلالك واخلسران.
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النصيحة
ناصحا أمينًا ،فإن املؤمنني كلهم إخوة يل،
علمين اإلسالم أن أكون
ً
واألخ يشفق على أخيه ،وحيرص على سالمته ،ويتمىن له السعادة
والتوفيق كما يتمىن لنفسه ذلك ،وقد جاء يف احلديث املتفق عليه:

«َل يؤمن أحدكم حتى يحب ْلخيه ما يحب لنفسه».
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اْلمر بالمعروف
آمرا باملعروف ،وهو كا ما عرف بالشرع
علمين اإلسالم أن أكون ً
ٍ
وآداب وحماسن أخالق ،وأن أكون ناهيًا
والعقل حسنه ،من أحكام
عن املنكر ،وهو نقيض املعروف .وقد ذم اهلل الذين كفروا من بين

س َما َكانُوا
إسرائيل بأهنم َ كانُوا ََل يَتَ نَ َ
اه ْو َن َع ْن ُمْن َكر فَ َعلُوهُ لَبْئ َ
يَ ْف َعلُو َن[ املائدة.]11 :

وجمال هذا األمرو اسع ،حيوي مجيع فئات اجملتمع ،فإن من املنكر ما
ميكن إزالته باليد ،وإال فباللسان ،وإال فبالقلب ،وهو أضعف اإلميان.
وعدم العمل به يعين تفشي املنكرات ،واتساع رقعة الظلم والفساد يف
اجملتمع والوطن ،وهذا كله يؤدي إىل االنتقام الرباين.

وهذه املسؤولية منوطة بكثري من الناس ،ولكنهم ال يأهبون هبا،
وخاصةً يف األسواق ،واملستشفيات ،واملالهي ،واجلامعات ...وغريها.
فليحذر املسلم ،وليفعل ما قدر عليه ،أو ليتجنب مواقع املنكرات،
وال جيالس أصحاهبا.
ومن املنكرات األحكام الدستورية املخالفة للشرع ،والقوانني الوضعية
املناهضة للدين ،واملمارسات القمعية واالستبدادية اليت متارس ضد
الناس بدون ٍ
خوف وال ردع ،وإن اإلعالن يف التصدي هلذه األمور
وبيان فسادها من أفضل اجلهاد ،كما قال رسول اهلل  فيما رواه
الرتمذي وحسنه« :أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر».
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وقال أيضاً  فيما روي بأسانيد صحيحة« :الناس إذا رأوا الظالم
فلم يأخذوا على يديه ،أوشك أن يعمهم اهلل بعقاب منه».

متكلما بال عمل،
وقد علمين اإلسالم التوازن واملصداقية ،فال أكون
ً
آمرا الناس بالرب وأنا خمالفه ،فإن هذا إمث ومقت ،وعليه عقوبة،
وال ً
ولن يأخذ الناس كالمي جبد إذا عرفوا أنين صاحب أقوال دون أفعال.
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أداء اْلمانة
علمين اإلسالم أن أكون أمينًا ،فإن اخليانة من صفات املنافقني ،وقد
وصف رسول اهلل  باألمني حىت بني كفار اجلاهلية ،وهذه الصفة
كان هلا أثر مجيل يف تقبل دعوة اإلسالم وانتشارها ،وكذلك اليوم،
فإن هذه الصفة وغريها من األخالق واآلداب احلميدة تؤثر يف جذب
مدلوال واقعيًا ملبادئ اإلسالم السمحة
الناس إىل اإلسالم ،وتعطي ً
والعظيمة.
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الظلم
علمين اإلسالم أن الظلم حرام ،وأنه ال جيوز االعتداء على أي
مسلما أو غري مسلم ،سواء يف نفسه
شخص بغري حق ،سواء أكان ً
أو يف ماله ،وأن املسلم احلق هو «من سلم المسلمون من لسانه

ويده» ما يف احلديث الصحيح.
كبريا حياسب عليه ،حىت لو
وإن اإلسالم نفر من الظلم ،وعده ذنبًا ً
قليال ،وقد ورد يف صحيح مسلم ،أن صحابيًا استشهد،
كان شيئًا ً
فذكر الرسول  ألصحابه أنه رأه يف النار ألنه أخذ عباءة من
الغنيمة قبل أن تقسم!
ٍ
مبوظف يأخذ رشوة،
هذا يف شهيد قدم روحه فداء لإلسالم ..فكيف
وكيف مبن يضرب آخر أو يشتمه أو يرميه جبرم ،أو يسفك دمع...
وكيف مبن ال يعدل بني الناس وخيون األمانة ...وصور الظلم كثرية
ومنتشرة يف هذا العصر خاصة ،ويف بالد املسلمني عامة...؟
وإن من أراد السالمة فلريد املظامل إىل أهلها ،وال يبقي شيئًا عنده مل
يقتنه من حالل ،أو ليتحلل من أصحاهبا قبل أن خيتطفه املوت ،فإن
دعوة املظلوم ليس بينها وبني اهلل حجاب .وإن احلساب عسري يوم
احلساب ،إال من سلم اهلل.
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مراعاة حقوق المسلمين
مقدرا حلقوقهم،
معظما حلرمات املسلمنيً ،
علمين اإلسالم أن أكون ً
مكرما هلم .وقد وصف اهلل نبيه يف القرآن
ً
رحيما هبمً ،
شفيقا عليهمً ،
الكرمي بأنه رؤوف رحيم باملؤمنني .وكان كذلك  ،فكان خيفف من
الصالة إذا مسع بكاء صيب ،وأمر األئمة أن خيففوا من صالهتم
كذلك ،رمحةً بالضعيف والسقيم والكبري وذي احلاجة.
مسلما وال
ورسول اهلل  لنا أسوة ،فعلينا أن نكون كذلك ،ال نظلم ً
خنونه ،وال نؤذيه يف عرضه أو ماله ،وال نبغضه ،وال حنسده ،وال نرتك
نصرته.
وال ننسى حقوقه ،فنرد سالمه ،ونزوره إذا مرض ،ونتبع جنازته إذا
مات ،وجنيب دعوته ،ونشمته إذا عطس ،فنقول له :يرمحك اهلل...
ويرد هو :يهديكم اهلل.
والذي ينبغي أن حيذر منه املسلم أشد احلذر ،هو أن ال حيقر أخاه
املسلم ،فإن هذا صفة ذميمة ،وخصلة معيبة يف اجملتمع املسلم ،ومما
يؤسف له أن جتد مثل هذا يف الطبقات الدنيا من اجملتمع ،وبني
اجلاليات واألقليات املسلمة ،ويكفي أن يوصف مثل هذا الشخص
بأنه شرير ،فقد قال رسول اهلل يف احلديث الذي رواه الرتمذي

وحسنه« :بحسب امريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم».
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المحافظة على أمن المجتمع
علمين اإلسالم أن أكون عنصر خري يف اجملتمع اإلسالمي ،حيافظ
على سريان األمن والسالمة فيه ،وينبذ الشائعات املغرضة اليت تفكك
اجملتمع ،وتبث فيه روح التفرقة والتخاذل ومتكن الغزو الفكري اخلبيث
جماال ألهل األهواء والفساد والفواحش ،بأن يتمكنوا
منه ،وال أعطي ً
من نشر الفاحشة ،فإن هلا عواقب سيئة على اجملتمع السليم ،وإن اهلل
َّ
َّ
ين
يع الْ َفاح َ
ين يُحبُّو َن أَ ْن تَش َ
شةُ في الذ َ
سبحانه يقول :إ َّن الذ َ
يم في ُّ
الدنْ يَا َو ْاْلخ َرة[ النور.]21 :
آمنُوا لَ ُه ْم َع َذ ٌ
َ
اب أَل ٌ
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قضاء الحوائج
وعنصرا إجيابيًا يف جمتمعي
علمين اإلسالم أن أكون متعاونًا
ً
اإلسالمي ،فأساهم يف قضاء حوائج احملتاجني ما قدرت عليه،
وأخفف عنهم أحزاهنم ،وأبث فيهم روح األمل ،وأبني هلم فضيلة
الصرب حى يكشف اهلل عنهم.
ويف حديث حس ٍن ذكر رسول اهلل  أن أحب الناس إىل اهلل أنفعهم
هلم« ،وإن أحب اْلعمال إلى اهلل سرور تدخله على مؤمن:
جوعا».
تكشف عنه كربًا ،أو تقضي عنه دينًا ،أو تطرد عنه ً

وإن قضاء احلوائج أفضل من العبادة ،وقد ورد يف احلديث نفسه:

«وْلن أمشي مع أخي المسلم في حاجة ،أحب إلي من أن
أعتكف شهرين في مسجد».
وإذا مل أقدر ،أو ما كان األمر بيدي ،شفعت ألخي املسلم ،فإن يف
أجرا ،وسعيًا إىل اخلري ،وإشاعةً للتعاون على الرب والتقوى.
ذلك ً
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اإلصالح
عادال بني الناس ،فإن اهلل سبحانه
علمين اإلسالم أن أكون
مصلحا ً
ً
َخ َويْ ُك ْم .وإن
َصل ُحوا بَ ْي َن أ َ
وتعاىل يقول :إنَّ َما ال ُْم ْؤمنُو َن إ ْخ َوةٌ فَأ ْ
النية احلسنة ،والعقل السليم ،والتخطيط احملكم ،والشفقة على
املسلمني ،يبث فيهم روح التكافل والتضامن ،وينبذ أسباب اخلالف
والنزاع ،فيعيش اجملتمع يف ر ٍ
باط أخوي ،بدل خماصمات وأحقاد
تسري بني أفراده ومجاعاته.
أسرا إىل عش الزوجية فعاش األطفال يف حنان
وكم من ٍ
صلح أعاد ً
األم ورعاية األب؟ وكم خلص عشائر وبلداناً من براثن النزاع واحلروب

كبريا؟ وكم أراح ضمائر كان قد تسلل
فأمنت ً
شرا ً
نفوسا ،وأطفأت ً
إليها اليأس ،ومتكنت منها األمراض النفسية ،فعاد إليها التوافق
وعاشت هنية قادرة على العمل والعطاء بقوةٍ وصفاء؟
ولنتصور بعد ذلك أجر القائم بالصلح ،الذي حقن دماءً ،وصفى
قلوبًا ،وفجر ينابيع جديدة يف اجملتمع املسلم ،من أج ٍر كبري ،وثواب
ٍ
ومكانة عند اهلل!.
عظيم،
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اَلهتمام بضعفة المسلمين
علمين اإلسالم أال أمهش الضعفاء يف اجملتمع ،فإن هلم شأنًا عند اهلل،
مالحظة ورعاي ٍة ٍ
ٍ
دائمة من قبل املسؤولني واجلمعيات
وهم حمتاجون إىل
اخلريية وأهل الغىن واليسار ،ليكون هناك توازن اجتماعي حقيقي يف
ساحة األخوة اإلسالمية ،ولريحم اهلل الناس هبذا التواصل والتكاتف
االجتماعي.
وليعلم أن عامة أهل اجلنة من املساكني ،وأن الرجل العظيم السمني
– يعين الشخصيات والوجوة الدنيوية – يأيت يوم القيامة «َل يزن

عند اهلل جناح بعوضة» كما يف احلديث املتفق عليه.

وإن إيذاء الضعفاء يسخط الرب وجيلب العقوبة ،وقد قال رسول اهلل
كالما لبعض الصحابة الضعفاء : 
 أليب بكر ،وكان قد قال ً
«يا أبا بكر لعلك أغضبتهم ،لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت
ربك».
وقد قال أفضل الصالة وأزكى السالم فيما رواه أبو داود بإسناد جيد:

«إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم».

وندب اإلسالم إىل معاملة اليتيم معاملة خاصة ،فيها أروع صور
الرمحة وأمجل صور الشفقة ،وأن كافله وممولة يكون قريبًا من منزلة
رسول اهلل  يف اجلنة ،يف حديث صحيح يعرفه أهل اخلري خاصة،
حىت قال أحد شراح احلديث رمحه اهلل :حق على من مسع هذا

هكذا علمني اإلسالم

11

احلديث أن يعمل به ،ليكون رفيق النيب  يف اجلنة ،وال منزلة يف
اآلخرة أفضل من ذلك.
وإذا كان أعلى وأمسى أعمال املسلم اليت يبتغي هبا األجر الكبري عند
ربه هو اجلهاد يف سبيله ،فإن الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم بني

يف احلديث املتفق عليه أن «الساعي على اْلرملة والمسكين

كالمجاهد في سبيل اهلل».
إن أجل وأروع وأهم التوصيات النبوية ألمته ،فهل تنبهت هلذا
وعملت به ليستقيم أمرها ويصلح شأهنا ،ويعيش أفرادها يف ٍ
حمبة
ووئام ،وحىت يرمحها اهلل ،فإن َرحم ُرحم؟.
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الوصية بالنساء
والحقوق الزوجية
علمين اإلسالم أن أحسن إىل النساء يف كسوهتن وطعامهن،
وأعاشرهن باملعروف ،واملرأة الصاحلة كنز ال مثيل له يف الدنيا ،فهي
عون للرجل ،ومستشارة أمينة له ،وأمان واطمئنان يف البيت ،ولبنة
مباركة يف اجملتمع ،وسند للوطن يف إخراج تربويني و ٍ
أبطال جماهدين...
وقد بني رسول اهلل  أن أفضل الناس وأكرمهم هو أحسنهم
وألطفهم مع النساء ،حيث قال« :خياركم خياركم لنسائهم» يف

سنن الرتمذي ،وصححه.
وللزوجني حقوق جيب مراعاهتا بني بعضهم البعض ،وأمري األسرة هو
الرجل ،لكنها مثله مسؤولة عما حتت يدها ،وحذرها اإلسالم من
الغواية والضالل ،وأهنا فتنة وبالء إذا خرجت عن حدود اإلسالم،
يكون هلا آثار سلبية على الرجال واجملتمع عامة.
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اإلنفاق على اْلسرة واَلهتمام بها وتوجيهها
علمين اإلسالم أن أتدبر شؤون أسريت ،فأنا مسؤول عنها ،فإذا تركتها
غري مبال هبا ،فقد أخطأت وأمثت ،حيث يقول  كما رواه مسلم:

إثما أن يضيع من يقوت».
«كفى بالمرء ً

وقد ندبين اإلسالم إىل العمل والنفقة على العيال خاصة ،حيث
أجرا من غريه ،إنه
األجر الكبري ،فإن اإلنفاق على األهل هو أعظم ً
مبوازاة اإلنفاق على الغزو يف سبيل اهلل.
وليس االهتمام هبا من ناحية ٍ
مادية فقط ،بل من اجلوانب اإلميانية
والرتبوية أيضا ،فيجب على األب واألم أمر األوالد بطاعة اهلل تعاىل،
وإقامة الصالة خاصة ،وهنيهم عن اخلروج عن نظام اإلسالم ،ومنعهم
من ارتكاب احملرمات ،وتأديبهم ،ومتابعة سلوكهم خارج الدار،
ليكونوا مسلمني عقالء أسوياء ،تتبني مالمح شخصيتهم اإلسالمية
من خالل أحاديثهم ،وأصدقائهم ،وتوجهاهتم.
ويأيت هذا االهتمام والتأكيد لبناء أسرةٍ سليمة ،تعتمد على نفسها،
وتتعاون فيما بينها ،وال يكون أفرادها عالةً على اجملتمع .فإذا استغنت
وكفيت تفرغت للعلم والبناء ،والتخطيط للمستقبل ،وشاركت يف
ٍ
ومالية يكون هبا عمران البالد ...إهنا
نشاطات تربوية واجتماعية
األساس الذي يشع منه أنوار املستقبل ،ومالمح القوة والتماسك،
وبصالحها ونظامها يكون األمر كذلك.

هكذا علمني اإلسالم

16

اإلنفاق المبارك
علمين اإلسالم اإلنفاق من أحب أموايل إيل ،ومن جيده ،فإن هذا
يؤكد حب اإلسالم وأهله ،والتجاوب الكبري مع أفراد اجملتمع
اإلسالمي واالهتمام بشؤوهنم ،وينزع حب املال واألنانية البغيضة من

القلب .يقول اهلل تعاىل :لَ ْن تَنَالُوا الْب َّر َحتَّى تُ ْنف ُقوا م َّما تُحبُّو َن
َّ
سْبتُ ْم
ين َ
ويقول  :يَا أَيُّ َها الذ َ
آمنُوا أَنْف ُقوا م ْن طَيِّبَات َما َك َ
[البقرة.]111 :
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حق الجار
علمين اإلسالم أن أليب حقوق جرياين ،وأوصاين بذلك ،وأكد عليه
مر ًارا ،فإن العالقات االجتماعية تبدأ معهم ،فإذا صلحت كانت
انطالقةً مباركةً إىل بقية أفراد اجملتمع .أسلم عليهم كلما رأيتهم،
وأتبشش يف وجوههم ،وأتعاون معهم يف تفقد أهل احلاجة منهم،
وأندب معهم الصغار لتعلم القرآن الكرمي والرتبية اإلسالمية يف
املساجد ،وأشاركهم يف أفراحهم وأتراحهم ،وقد قال رسول اهلل ،
فيما رواه الرتمذي وهو صحيح« :خير الجيران عند اهلل خيرهم

لجاره».

وباملقابل حذر اإلسالم من اجلار غري امللتزم ،الذي قد يتلبس بالشر
فيؤذي أقرب الناس إليه وأكثرهم حقوقًا عليه فيخون ويغدر ،وإن مثل

هذا ال يدخل اجلنة ،حيث قال « :ال يدخل الجنة من َل يأمن
جاره بوائقه» .رواه مسلم.
والبوائق :الغوائل والشرور.
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بر الوالدين وصلة اْلرحام
اصال ألهلي وأقربائي ،فإن
بارا بوالدي ،و ً
علمين اإلسالم أن أكون ً
صغريا ،وتابعا مسرية حيايت وأنا ال أقدر على الكالم،
والدي ربياين ً
وال أقدر أن أحفظ نفسي من أي مكروه ومشالين بعطفهما وحناهنما،
وأنفقا علي ،وعلماين ،ونصحاين ووجهاين ،حىت قدرت على خوض
متطلبات احلياة ،فلهما علي ،وخاصة والديت ،حقوق جيب أن ألبيها،
سا َن ب َوال َديْه
وردا جلميلهما ،ووفاءً بعهد اهلل َ وَو َّ
ًبرا هبماً ،
صْي نَا ْاإلنْ َ
ُح ْسنًا[ العنكبوت ]1 :فهما أحق الناس بصحبيت واهتمامي ،وأرجو
أجرا وثوابًا يف اآلخرة.
من وراء ذلك بركة ً
وتوفيقا يف الدنيا و ً
والدائرة الثانية يف اهتمامي هي رمحي ،أهلي وأقربائي ،الذين يعدون

أوىل درجات اجملتمع ،وبتآلفهم ومتاسكهم تكون لبنات البنيان
حمكمة ،قوية وصلبة ،وإن التقرب منهم والتعاون معهم والسؤال عنهم
باستمرار يعد أحد املنافذ اليت تؤدي إىل اجلنة ،وإن اإلنفاق عليهم فيه
أجر الصدقة وأجر صلة الرحم ،وإن من وصل أقرباءه وذويه من رمحه
وصله اهلل ،ومن قطعهم قطعه اهلل ،يعين من رمحته ومن اجلنة.
وهذا جانب الرتغيب يف أدب اإلسالم .أما الرتهيب ،فقد عد
اإلسالم عقوق الوالدين من أكرب الكبائر ،كما يف احلديث املتفق
عليه« :أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ ...اإلشراك باهلل ،وعقوق
األكرب ألنه دليل
الوالدين .»...فانظر كيف قورن العقوق بالشرك
ّ
على فساد اإلنسان من الداخل ،وبذلك يتوقع انفجار الشر منه،
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وتأذي من حوله به ،فإن الذي يعق والديه خائن وغادر شرير ،ال
يؤمن جانبه من أذية آخرين ،من األهل واألصدقاء واجملتمع .وقد منع
املرء من إحلاق أقل األذى بالوالدين ،حىت لو كانت كلمة فيها تضجر
وتأفف ،بل حىت نظرة حادة أو شزرة إهلما ،واملطلوب هو القول
اجلميل والتقرب منهما والتذلل هلما ،كما قال سبحانه وتعاىل :فََال
تَ ُق ْل لَ ُه َما أ ٍّ
ض لَ ُه َما
يماَ ،وا ْخف ْ
ُف َوََل تَ ْن َه ْر ُه َما َوقُ ْل لَ ُه َما قَ ْوًَل َكر ً
اح ُّ
صغ ًيرا
الذ ِّل م َن َّ
الر ْح َمة َوقُ ْل َربِّي ْار َح ْم ُه َما َك َما َربَّيَاني َ
َجنَ َ

[اإلسراء.]12- 11 :
ويف جانب الرتهيب من قطع صلة الرحم هتديد ووعيد شديد ال يأبه
به كثري من املسلمني ،على الرغم من خطورته ،والسبب هو غلبة
جانب العاطفة السلبية على املرء ،أعين احلقد والضغينة والكراهية اليت
متأل جوانب نفسه ضد أهل له وأقرباء ،حبيث تطغى على جانب
الطاعة والعبودية لرب العاملني ،وهذا أمر ال يليق باملؤمن الصحيح
حرجا من
اإلميان ،فإنه بادر إىل الطاعة واالمتثال ،وال جيد يف نفسه ً
تطبيق أمر اهلل ،ألنه فوق كل شيء ،حىت فوق نفسه اليت بني جنبيه.

إن الوعيد الشديد هو ما ورد يف احلديث املتفق عليه من أن «الرحم
معلقة بالعرش ،تقول :من وصلين وصله اهلل ،ومن قطعين قطعه اهلل».
وقبل ذلك آية كرمية شديدة الوعيد ،مير عليها املسلم وقد ال يتنبه
سْيتُ ْم إ ْن تَ َولَّْيتُ ْم أَ ْن تُ ْفس ُدوا في
ملعناها ،هي قوله  : فَ َه ْل َع َ
ْاْل َْرض وتُ َقطِّ ُعوا أ َْر َح َام ُك ْم ،أُولَئ َ َّ
َص َّم ُه ْم
ين لَ َعنَ ُه ُم اللَّهُ فَأ َ
َ
ك ال ذ َ

هكذا علمني اإلسالم

51

ار ُه ْم[ حممد .]11-11 :وعقب هذه اآلية اليت وردت
َوأَ ْع َمى أَبْ َ
صَ
ٍ
حديث بصحيح البخاري« :فقال اهلل تعالى :من وصلك
يف
وصلته ،ومن قطعك قطعه».
وهذا تفسري لكلمات اآلية ،فإن اللعنة تعين الطرد من رمحه اهلل .نعوذ
باهلل من ذلك.
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جوانب أخرى
من البر والصلة
فضال عن الوالدين
علمين اإلسالم أن أزيد من رقعة الرب واإلكرامً ،
واألهل ،كأصدقاء األب ،وصديقات الزوجة ،وخدمة األصحاب
واألحباب ،فإن هذا من الرب والوفاء ،وأمجل به أن يكون خ ًلقا يتحلى
به أفراد خري أمة أخرجت للناس.
وانظر إىل بر هذا الصحايب اجلليل ووفائه النادر ،جرير بن عبد اهلل
البجلي  ، الذي الحظ خدمة األنصار لرسول اهلل  ،وتفانيهم
يف إكرامه ،ومسارعتهم إىل ذلك ،وإيثاره على أنفسهم وأوالدهم،
كثريا .وانغرس يف نفسه خدمة األصحاب إىل أعمق
فتأثر هبذا املوقف ً
األعماق ،وخرج مرة يف سف ٍر مع أنس بن مالك ،فكان خيدمه ،فقال
له أنس ال تفعل ،فقال :إين قد رأيت األنصار تصنع برسول اهلل 
أحدا منهم إال خدمته! وقد
شيئًا ،آليت على نفسي أن ال أصحب ً
روى هذا اخلرب البخاري ومسلم.
فأحرى بنا أن نكون أوفياء مكرمني ملن له فضل علينا ،أو على
والدينا ،وال ننسى ودهم وفضلهم ،ليبقى هذا اخللق الرفيع فينا،
ونكون جديرين حبياة اخلالفة احلميدة.
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احترام الناس
علمين اإلسالم أن أوقر الكبار ،وأحرتم العلماء وأهل الفضل،
وأقدمهم على غريهم ،وأرفع جمالسهم ،وأظهر مرتبتهم ،وإن اهلل يقول:
َّ
َّ
ين ََل يَ ْعلَ ُمو َن إنَّ َما يَتَ َذ َّك ُر أُولُو
ين يَ ْعلَ ُمو َن َوالذ َ
َ ه ْل يَ ْستَوي الذ َ
ْاْلَلْبَاب[ الزمر ،]1 :وصحح النووي قول عائشة رضي اهلل عنها:
«أمرنا رسول اهلل  أن تنزل الناس منازهلم».
إنه أمر واقعي ،وتوازن عقلي ،ومطلب اجتماعي ال ينكر.
فاحرتام العامل تبجيل للعلم ،ورفع ملكانة أهله ،وإشادة بالرأي والدليل،
ورد جلميل أعالم نذروا أنفسهم للرتبية والتعليم ،وأناروا لنا دروب
احلياة حىت ال نتخبط فيها...
وتوقري الكبري تكريس ألدب اإلسالم يف األخذ بيد الضعيف،
ومساعدة أهل احلاجة ،وتقدير أهل اخلربة والوجاهة يف اجملتمع،
واالعرتاف بفضلهم يف تزويدنا بالوصايا واحلكم ،وتربيتنا على التفكر
والرتيث ،وهكذا بقية أفراد اجملتمع اإلسالمي ،ممن يطلب منا رفع
مكانتهم وتعظيم شأهنم.
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الصحبة وما إليها
علمين اإلسالم أن أصحاب أهل اخلري ،وأزورهم ،وأجالسهم،
وأحبهم ،وأطلب الدعاء منهم ،وأزور املواضع الفاضلة .ويف احلديث
الصحيح أن النيب  كان يزور قباء راكبًا وماشيًا فيصلي فيه ركعتني،
فكان ابن عمر يفعله.
والصداقة أمرها خطري ،فإن املرء يقارن بصديقه ،فإن مل تعرف حاله
عرف به ،وإن «المرء مع من أحب» كما يف احلديث املتفق عليه،

فإن كان رفقاؤه سيئني أشر ًارا فهو سيء شرير ،وإن كانوا طيبني خريين
فهو طيب خري ،فلينظر اإلنسان من خيتار لصحبته ،فإنه مثلهم،
ومصريه مصريهم ،يف اجلنة أو يف النار.
واملؤمن خيتار الصحبة الطيبة ،وحيرص على أن يكون صديقه مؤمنًا
تقيًا ،وقد روى الرتمذي بإسناد حس ٍن قوله َ« :ل تصاحب إَل

مؤمنًا ،وَل يأكل طعامك إَل تقي».

وعند الصديق الطيب جتد الراحة واألمان ،واحملبة احلقيقة ،ألهنا يف
اهلل ،وعند األشرار ال يكون إال التنغيص واملشكالت ،والغواية
واخليانة ،ألهنا يف اهلوى واملصاحل النفعية ،فيكون االجتماع
واالصطحاب يف اإلمث والعدوان.
فاحرص على األخ الطيب ،واهنل معه من معني األخوة الصافية يف
صحيح رواه أبو داود
اهلل ،واطلب منه الدعاء إذا فارقته ،ففي حديث
ٍ
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والرتمذي ،أن عمر بن اخلطاب  استأذن رسول اهلل  يف العمرة،
فإذن له وقالَ« :ل تنسنا يا أخي من دعائك»!
قال عمر :فقال كلمةً ما يسرين أن يل هبا الدنيا!
وافتخر بإخوانك الضعفاء من أهل الذكر والدعاء ،واصرب على
منهجا يف احلياة،
صحبتهم دون الكرباء الذين ال يتخذون دين اهلل ً
فإنك مأمور بذلك ،وإهنم أفضل عند اهلل من هؤالء ،فليكن عندك
كذلك.
أما زيارة العلماء وأهل الفضل والوجاهة يف اإلسالم ،فال أمجل منها
وال أروع ،فعندهم كنوز العلم واملعرفة والرتبية ،فاحرص عليها ،وجتمل
هبا ،فإهنا ذخر لك يف احلياة ،وأجر لك بعد املمات.
وإذا رأيت تفاوتًا يف درجات الرجال واهتماماهتم بأنواع العلوم ،فلتكن
يف صف من يذكرك باهلل ،وميهد لك طريق اجلنة ،ويريد العزة لإلسالم
وأهله.
شيخ و ٍ
احد أو
واعترب بزيارات اآلخرين وتنوعها ،وال تقتصر على ٍ
ٍ
صنف من الناس ،لتنوع من معارفك ،وتطلع على جتارب احلياة،
وتكون على ٍ
بينة مما جيري يف احلياة ،ويكون موقفك من األمور يف
مواالةٍ ومعاداة صحيحتني ،فهما من صميم العقيدة اإلسالمية ،وال
تنس أهل الفضل من ذلك ،فإن زيارتك هلم من باب اإليناس
والوفاء.
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ويف خرب مجيل رواه مسلم ،أنا أبا بكر قال لعمر رضي اهلل عنهما:
«انطلق بنا إىل أم أمين نزورها كما كان رسول اهلل  يزورها» .وكانت
حاضنة رسول اهلل  وهاجرت اهلجرتني .فلما انتهيا إليها بكت...
فهيجتهما على البكاء ،فجعال يبكيان معها...
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الحب في اهلل
علمين اإلسالم أن احلب األجدي واألنفع هو ما يكون هلل ،فال أحب
املرء إال هلل ،فإذا كنت كذلك وداومت عليه كنت أحد الذين يظلهم
اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله ،وقد روى مسلم يف صحيحه قوله

« :إن اهلل تعالى يقول يوم القيامة :أين المتحابون بجاللي؟
اليوم أظلهم في ظلي يوم َل ظل إَل ظلي» .أي حتابوا جلالله
وعظمته ،ال لغرض سوى ذلك من دنيا أو حنوها.
ٍ
حديث صحيح آخر أن هؤالء املتحابني يف اهلل ،هلم منابر
وقد ورد يف
من نوٍر يتمناها النبيون والشهداء!
وحىت تكمل دائرة احملبة وتزيد بني املؤمنني ،فإن عليهم أن خيرب

بعضا بذلك ،فيقول أحدهم :إين أحبك يف اهلل ،ويرد اآلخر:
بعضهم ً
أحبك الذي أحببتين له.
وبازدياد هذا احلب الصايف بال كدر ،يزداد الوئام والتكافل يف اجملتمع،
وينعم باألمن واألمان.
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ُحب اهلل

علمين اإلسالم أن احلب األساس هو حب اهلل سبحانه وتعاىل،
وتظهر عالمات هذا احلب من خالل اتباع املرء أوامر اهلل وأحكام
دينه :قُ ْل إ ْن ُكْنتُ ْم تُحبُّو َن اللَّهَ فَاتَّب ُعوني يُ ْحبْب ُك ُم اللَّهُ َويَغْف ْر لَ ُك ْم
ذُنُوبَ ُك ْم[ آل عمران.]12 :
ذليال على أخيه املؤمن،
ومن عالمات هذا احلب أن يكون املؤمن ً
وحمتقرا له ،ويكون عز ًيزا
متكربا عليه ،وال مزدرئًا
جبارا
رحيما معه ،ال ً
ً
ً
ً
هتديدا،
لوما منهم وال ً
وقويًا ال تلني له قناة مع الكافرين ،ال خياف ً
جياهد يف سبيل اهلل حق اجلهاد.
ومن وسائل حب اهلل والتقرب إليه كثرة عبادته ،فما يزال املسلم
يتقرب إىل اهلل بالنوافل حىت حيبه ،فإذا أحبه أصلح شأنه ووجهه إىل
احلالل الطيب والتوفيق يف دنياه ،وأمر أهل السماء أن حيبوه ،ووضع
له القبول يف األرض ،ويكون نعم العبد هو ،ينفع وال يضر ،يسامل وال
يؤذي ،ينتج وال يتواكل ،يرحم وال يظلم...
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التحذير من إيذاء
الصالحين والضعفاء
علمين اإلسالم وأكد علي أن ال أؤذي الصاحلني والضعفة واملساكني،
فهؤالء هم أكثر من يتعرض للظلم واإلمهال والنسيان يف اجملتمع ،وإن
إيذاءهم جرمية كبرية ال يعرف جرمها إال مؤمن خائف ،يقول اهلل
َّ
ين َوال ُْم ْؤمنَات بغَْير َما
ين يُ ْؤذُو َن ال ُْم ْؤمن َ
سبحانه وتعاىلَ  :والذ َ
احتَ َملُوا بُ ْهتَانًا َوإثْ ًما ُمبينًا[ األحزاب.]11 :
سبُوا فَ َقد ْ
ا ْكتَ َ
ويف احلديث القدسي الذي رواه البخاري« :من عادى يل وليًا فقد
آذنته باحلرب».
بل يكون املرء باملقابل إجيابيًا ،حياول أن ميد هلم يد العون ،ويتابع
أحواهلم ،فيتقرب إىل اهلل هبذه األعمال احلسنة.
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الحكم الظاهر
علمين اإلسالم أن أحافظ على أمن اجملتمع ووحدة الكلمة بني
املسلمني ،وعدم إثارة الفنت واخلالفات بينهم ،فإن يف االحتاد قوة ،ويف
اخلالف والرتاجع الضعف والفشل ،وأن أجري أحكام الناس على
ظاهرها ،وأكل سرائرهم إىل اهلل تعاىل.

ناسا كانوا يؤاخذون
وما أمجل كالم عمر  يف ذلك إذ يقول« :إن ً

بالوحي في عهد رسول اهلل  ، وإن الوحي قد انقطع ،وإنما

خيرا أمناه
نأخذكم اْلن بما ظهر لنا من أعمالكم ،فمن أظهر لنا ً

وقربناه وليس لنا من سريرته شيء ،اهلل يحاسبه في سريرته ،ومن

سوءا لم نأمنه ولم نصدقه ،وإن قال إن سريرته حسنة».
أظهر لنا ً

رواه البخاري.
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الخوف من اهلل والحساب
علمين اإلسالم أن أخاف من اهلل رب العاملني ،فإنه سبحانه يقول:
اي فَ ْارَهبُون[ البقرة .]22 :ويقول َ  : ويُ َح ِّذ ُرُك ُم اللَّهُ
َ وإيَّ َ
سهُ [ آل عمران.]11 :
نَ ْف َ
وأن أخاف العقوبة اليت أعدها ملن خالف أوامره وآثر طريق الشيطان
على هنج الرمحن ،فغن عذابه شديد فظيع ال يتصور ،واحلساب دقيق،

فلن يدخل أحد اجلنة أو النار «حتى يسأل عن عمره فيم أفناه،
وعن عمله فيم فعل فيه ،وعن ماله من أن اكتسبه وفيم أنفقه،

وعن جسمه فيم أباله» .رواه الرتمذي وهو صحيح.

ٍ
ظنون
والعاقل حياسب نفسه قبل أن حياسب ،وال يتكل على
وحسابات ٍ
ٍ
ومهية وغري مقبولة ،فيرتك الصالة ويشرب اخلمر ويشتم
الناس ويقول :إن اهلل رحيم فسريمحين وأدخل اجلنة ،فهؤالء توعدهم
ٍ
جبنات عدن ،وأمثال هؤالء اجلهلة قد
اهلل بالنريان احملرقة ،وليس
ٍ
ٍ
حمبطة وأحو ٍال كفرية وهم ال يدرون
أعمال
يكونون قائمني على
فيكونون مع الكفار يف النار.
فاألصل هو اخلوف والوجل من اهلل حىت تصلح أعماله يف الدنيا ،وإن
من خاف اهلل يف الدنيا أمنه يف اآلخرة ،ومن أمنه يف الدنيا خافه يف
حذرا لتأمن ،واهلل يقيك سوء العذاب.
اآلخرة ،فكن ً
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الرجاء
علمين اإلسالم أن أرجو رمحة ريب وغفرانه مهما كثرت ذنويب ،فإن
أبدا من هذا
رمحته وسعت كل شيء ،وهو أرحم الرامحني ،وأال أقنط ً
وال أيأس ،فهو سبحانه يقول :قُل يَا عبَاد َّ
َس َرفُوا َعلَى
ين أ ْ
ي ال ذ َ
َ
ْ
أَنْ ُفسه ْم ََل تَ ْقنَطُوا م ْن َر ْح َمة اللَّه إ َّن اللَّهَ يَ ْغف ُر ُّ
وب َجم ًيعا إنَّهُ
الذنُ َ
يم [ الزمر.]11 :
ور َّ
ُه َو الْغَ ُف ُ
الرح ُ
إنه سبحانه سبقت رمحته غضبه ،هو أرحم بعباده من املرأة بوليدها،
إنه يريد من عباده أن يعزموا ويقوموا بأقل األعمال وأسهلها لغفر هلم،
ال حجاب بني عبوديتهم وعظمته ،إنه تعاىل «يبسط يده بالليل

ليتوب مسيء النهار ،ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى
تطلع الشمس من مغربها» كما رواه مسلم.
قليال – وهو عبد – تقرب
إنه اللطيف الرحيم ،إذا تقرب منه العبد ً
إليه الرب أكثر – وهو رب  .-يفرح بتوبته ألنه رحيم يريد أن يتوب
ويغفر .يدعوه إىل اجلنة بأعمال صاحلة ،وميهد له طريقها ليسلكها
ٍ
جامعا بني
بأمان مع عزمية وصرب ،فكن مع اهلل يكن معك ،وكن ً
فضيليت اخلوف والرجاء ،ترجو رمحته ،وختشى عقابه ،وأحسن به الظن
عند املوت ،فهو الذي يتوالك برمحته.
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الخشية والبكاء
متذلال لعظمته وجربوته وكربيائه،
علمين اإلسالم أن أكون
خاشعا هللً ،
ً
ٍ
عظمة
باكيًا من خوفه ،متشوقًا إىل لقائه ،فإن ما عنده سبحانه من
كثريا ،وقد أمرنا
وترهيب ال نعرفه ،ولو عرفناه لضحكنا ً
قليال ولبكينا ً
جل جالله أن نتدبر األمر جبد وعمق ،وأال جنعله خيرتف آذاننا دون
ض َح ُكو َن َوََل
ْحديث تَ ْع َجبُو َن َ ،وتَ ْ
مسمع منا :أَفَم ْن َه َذا ال َ
تَ ْب ُكو َن[ النجم.]12 - 11 :

والبكاء من خشية اهلل له أجر كبري ،فيحول بني املرء وبني النار ،وله
فائدة تعود على املرء نفسه ،فيلني إن قطرة الدمع اليت تذرفها من
خشية اهلل ،ال تقل قيمة عن الدم الذي يسيل من جسدك يف سبيل

اهلل ،وقد روى الرتمذي وحسنه ،قوله « :ليس شيء أحب إلى اهلل

تعالى من قطرتين وأثرين :قطرة دموع من خشية اهلل ،وقطرة دم
تهراق في سبيل اهلل.».....
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الزهد والتقلل
من الدنيا
علمين اإلسالم أن أزهد يف احلياة وأتقلل من الدنيا ،فإهنا إىل زوال
ال
َ وَما عْن َد اللَّه َخْي ٌر َوأَبْ َقى[ القصص .]12 :ويقول  : ال َْم ُ

ْحيَاة ُّ
ك
ات َّ
ات َخْي ٌر عْن َد َربِّ َ
الصال َح ُ
الدنْ يَا َوالْبَاقيَ ُ
َوالْبَ نُو َن زينَةُ ال َ
ْحيَاةُ
ثَ َوابًا َو َخْي ٌر أ ََم ًال[ الكهف ، ]21 :ويقول َ  : هذه ال َ
ب َوإ َّن َّ
ُّ
ْحيَ َوا ُن لَ ْو َكانُوا
الد َار ْاْلخ َرَة لَه َي ال َ
الدنْ يَا إ ََّل لَ ْه ٌو َولَع ٌ
يَ ْعلَ ُمو َن[ العنكبوت .]12 :أي أن اآلخرة هي دارا حلياة احلقيقية،
حيث ال موت هناك.
واملرء يف هذه الدنيا يف امتحان ،كلما ازداد منها حوسب أكثر ،وإذا
تقلل منها قل احلساب .واخلوف على امللتهي فيها واملغرور هبا وارد.
وليعلم هذا الذي ميضي وقته يف مجع املال ،ويفخر باملنصب الكبري،
واملسكن الفاخر ،والولد الكثر ،أنه سيموت قريبًا ،ولن يصطحب
شيئًا من هذا معه ،بل سريافقه يف القرب عمله وحده.
ومع هذا يأىب بعضهم إىل أن جيعل من الدنيا جنة له ،ورسول اهلل 
يقول يف حديث رواه مسلم« :الدنيا سجن المؤمن ،وجنة الكافر».

يقول اإلمام النووي يف شرحه« :معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع
يف الدنيا من الشهوات احملرمة واملكروهة ،مكلف بفعل الطاعات
الشاقة ،فإذا مات اسرتاح من هذا وانقلب إىل ما أعد اهلل تعاىل له من
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النعيم الدائم ،والراحة اخلالصة من النقصان .وأما الكافر ،فإمنا له من
ذلك ما حصل يف الدنيا ،مع قلت ه وتكديره باملنغصات ،فإذا مات
صار إىل العذاب الدائم ،وشقاء األبد».
ولذلك قال رسول اهلل  البن عمر كما يف البخاري« :كن في
الدنيا كأنك غريب ،أو عابر سبيل».
وإن الزهد جيلب حمبة اهلل للعبد ،ألن أكثر اهتمامه يكون يف إرضاء
اهلل سبحانه ال إرضاء نفسه ،بينما االلتهاء بالدنيا يدخل فيه التنافس
والتحاسد والتباغض ،فينجرف املرء مع هذه األهواء واملنغصات ،فيقع
حكما.
يف احلرام ،وينسى أو يتناسى ما هو مطلوب منه ً
يقول رسول اهلل  فيما روي بأسانيد حسنة« :ازهد في الدنيا
يحبك اهلل ،وازهد فيما عند الناس يحبك الناس».
وللزهد عالقة باجلهاد والنصر ،فإن املال فتنة معوقة للمرء ،حيث
النعيم والفراش الوثري ،واملتزهد ال يتعلق قلبه مبثل هذا ،وقارن أيها
املسلم بني حال الصحابة والتابعني وغزواهتم وفتوحاهتم وبني حالنا
اليوم...
والزهد غالبًا طريقة اجلنة حيث يشاء اهلل ،ويف احلديث املتفق عليه
قوله « :اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء».

وهذا نبينا العظيم صلوات اهلل وسالمه عليه ،روت أمنا عائشة رضي
اهلل عنها يف صحيح البخاري أنه «خرج من الدنيا ولم يشبع من

خبز الشعير»!
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وإذا كان الناس يفرحون بزيادة املال وكثرة الرصيد ،فإنه ليس بالعمل
األوىل وال بالنهج السديد ،بل األوىل هو البذل والعطاء ،فيقول رسول
ٍ
حديث حسن صحيح رواه الرتمذي« :يا ابن آدم ،إنك
اهلل  يف
أن تبذل الفضل خير لك ،وأن تمسكه شر لك ،وَل تالم على
كفاف ،وابدأ بمن تعول».

إن املسلم احلقيقي يعترب نفسه صاحب ٍ
رسالة قبل كل شيء ،فهمه
األول دينه وليس كثرة ماله ،وهلذا كان الفضل يف خشونة العيش،
واالقتصاد على القليل من املأكول واملشروب وامللبوس ،وغريها من
حظوظ النفس ،وترك الشهوات.
واهلل يوفق من يشاء من عباده إىل هذا ،وخاصة من رأى يف قلبه
صدق التوجه إليه.
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القناعة والتعفف
مقتصدا يف املعيشة واإلنفاق،
عفيفا،
قانعاً ،
ً
علمين اإلسالم أن أكون ً
ال أسأل من غري ضرورة ،فإن «اليد العليا خير من اليد السفلى» و

«من يستعفف يعفه اهلل ،ومن يستغن يغنه اهلل» كما يف احلديث
املتفق عليه.
نفس ٍ
وإن القناعة والعفاف تدالن على ٍ
طيبة كرمية ،وعدمهما يدل
على طم ٍع وجشع ...وكان رسول اهلل  يشري إىل مثل هذا عندما
يعطي أو مينع ،فهو يقول كما يف البخاري« :واهلل إني ْلعطي الرجل
وأدع الرجل ،والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي ،ولكني إنما
أقواما
أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع ،وأكل ً
أعطي ً
إلى ما جعل اهلل في قلوبهم من الغني والخير».

والقانع العفيف من الصنف الذي حيب العمل واإلنتاج ،واملشاركة يف
أعمال اخلري ،ويتوكل على اهلل ،فيبارك له فيه ،فتطيب نفسه ،ويتفاءل
جزعا،
ويهنأ ،بعكس السائل الذي ال ينتهي طعمه إىل حد ،فيكون ً
خبيال ،ترى الفقر بني عينيه.
منقبضاً ،
ً
والسؤال صفة ذميمة ال يلجأ إليها سوى ضعاف النفوس ،إال عند
احلاجة والضرورة القصوى ،وما عدا ذلك فهو سحت ،أي حرام ،وإن
ٍ
مكتف فإمنا يتاجر بالنار ،كما يف حديث
الذي يسأل الناس وهو

جمرا ،فليستقل أو
تكثرا فإنما يسأل ً
مسلم« :من سأل الناس ً
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فليستكثر» .معناه أنه يعاقب بالنار ،وحيتمل أن يكون على ظاهره،
مجرا يكوى به ،كما ثبت يف مانع الزكاة ،أفاده
وأن الذي يأخذه يصرب ً

النووي يف شرٍح مسلم.
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الكرم واإلنفاق
علمين اإلسالم الكرم واجلود واإلنفاق يف وجوه اخلري ،ولو كان شيئًا
خريا منه ،إن يف الدنيا أو
ً
قليال ،وما أنفقته ابتغاء وجه اهلل يعوضين ً

يف اآلخرة ،فالفائدة تعود علي َ وَما تُ ْنف ُقوا م ْن َخْير فَِلَنْ ُفس ُك ْم
[البقرة .]111 :وهو تأس برسول اهلل  ،الذي وصفه أحد صحابته

رضوان اهلل عليهم بأنه «ما سئل شيئًا قط فقال َل» كما رواه
مجيعا ،هذا الكرم
الشيخان ،وإهنا الصفة اجلميلة احملببة إىل الناس ً
الذي جتود به النفوس ،فتندمل به جراحات كثري من الناس ،والتاريخ
كثريا من األمساء ،والعديد من املواقف والقصص ،اليت ما
حفظ لنا ً
تزال حتكي يف اجملالس ،وتدار يف حماضر العلم ،فتمأل النفوس هبجة

وحبا وإعجابًا بأصحاهبا.
افتخارا هباً ،
و ً
إنه الدين القومي ،الذي يصنع الرجال العقالء األسوياء ،حىت يفضلون
الناس على أنفسهم ،ولو كانت هبم فاقة وحاجة ،فأنعم به وبرجاله...
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الموت وقصر اْلمل
علمين اإلسالم أن أذكر املوت وأقصر من األمل ،فاملوت يذكرين
باليوم اآلخر وما فيه من حساب ،ويبعدين من االلتهاء بالدنيا والغرور
بنعيمها ،ويقربين من العبادة وطلب العفو من اهلل ،وحيد من طغيان
النفس وظلم اإلنسان.
وليس يف الدنيا ما يشجع على احلياة ،وفيها ما ينتظر املرء من الفقر
املؤذي ،أو الغين املطغى ،أو املرض املفسد ،أو اهلرم املفند ،أو املوت
اجملهز .فبم يزيد اإلنسان من أمله ،وحيلم بالنعيم الزائل ،وأمامه ما
ذكر؟
إن حفرة عميقة مظلمة تنتظره ،ستكون حديثة خضراء إن حسب
نار إن سها عنها ،والعاقل يوازن وخيتار.
حساهبا ،وستكون بؤرة من ً
ورُك ْم
يقول احلق سبحانهُ  :ك ُّل نَ ْفس َذائ َقةُ الْ َم ْوت َوإنَّ َما تُ َوفَّ ْو َن أ ُ
ُج َ
از َوَما
ْجنَّةَ فَ َق ْد فَ َ
ح َعن النَّار َوأُ ْدخ َل ال َ
يَ ْو َم الْقيَ َامة فَ َم ْن ُز ْحز َ
ْحيَاةُ ُّ
الدنْ يَا إ ََّل َمتَاعُ الْغُُرور[ آل عمران.]211 :
ال َ

ومن السبل اليت تذكرين باملوت زيارة القبور ،فال دور هناك وال
أسواق ،وال أشجار وال أهنار ،إمنا هي بقايا أعظم وأشعار ،وشواهد
أحجا ٍر وآثار ،تذكر بأمساء كانت هلا حياة على األرض فصارت حتت
الرتاب ،وكأهنا تقول يل :سيأيت دورك ،وستنتهي أنفاسك أيها
اإلنسان.
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ضيفا على علماء عارفني ،يذكرون
وإذا مل يتهيأ يل زيارة القبور حللت ً

باملوت ،فريققون القلب ،ويرطبون العني ،فيخشع اجلسد ويقشعر
البدن ،وتطهر النفس ،وتسمو الروح ،حىت يغدو املرء كامللك ،ال
غرض له يف هذه احلياة وال أرب!
أيضا ،فال أقل من أن ينقلب إىل كتب الزهد
وإذا قصر يف هذا ً
والرقائق ،فيداوي نفسه األمارة هبا ،ويتنقل بني أخبار املؤثرين الدين
على الدنيا ،واملفضلني التعب على الراحة ،ورضا اهلل على رضا
النفس...
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الورع
ورعا ،يف مأكلي ومشريب ،ويف معايشيت
علمين اإلسالم أن أكون ً
للناس ،أتقي الشبهات وأجتنبها خشية الوقوع يف احلرام ،وما ترددت
فيه هل هو حالل أم حرام؟ وكرهت أن يطلع الناس عليه ،تركته،
استرباءً لديين وعرضي ،إمنا أقبل على ما اطمأن إليه قليب ،بعد السؤال
واملوازنة ،وأترك ما التبس علي .وإن الذي يدور حول الشبهات البد
أن يقع فيها ،والشبهات قريبة من احلرام ،والوقوع فيها يفتح الطريق
أمام الوقوع يف ا حلرام ،فاخلري يف أن أدع ما يريبين إىل ما ال يريبين،
بأن أترك ما أشك فيه ،وآخذ ما ال أشك فيه.
وأصل الورع اإلقبال على الفرائض وترك احملارم ،وطلب احلالل من
مظانه .فهو باب واسع من احلياة ،ويف حديث صحيح بطرقه ورد
قوله « :فضل العلم خير من فضل العبادة ،ومالك دينكم

الورع».
ومن الورع :ترك فضول النظر ،يعين غض البصر .وكذا فضول السمع،
من أحاديث ال خري فيها وال نفع .والورع يف اللسان ال جيهله املسلم،
ومع ذلك يغلبه على نفسه ،حىت قال بعض السلف« :فتشت الورع،
فلم أجده يف شيء أقل منه يف اللسان» .وقال آخر :إنك لتعرف ورع
الرجل يف كالمه.
وكذا الورع يف شهويت البطن والفرج ...واآلثار يف ذلك عديدة،
وأخبار السلف احملمودة يف ذلك كثرية جليلة.
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وإذا عرجت على الورع يف باب البيع والشراء وما يطلب فيه من
قليال يف عصر «التجارة احلرة» ،واختالط
املسلم مراعاته ،أللفيته ً
ٍ
عندئذ يربز فضل الورع وفضيلة الورعني ،ولعلهم
احلالل فيه باحلرام...
قليلون...
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اَلختالط بالناس
علمين اإلسالم أن األفضل هو االختالط بالناس ،وحضور مجعهم
ومجاعاهتم ،وجمالس اخلري والذكر معهم ،وحلقات العلم بينهم،
ومواساة حمتاجهم ،وإرشاد جاهلهم ،وعيادة مريضهم ،وغري ذلك من
مصاحلهم ،إذا قدرت على األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
أحدا منهم.
وصربت على أذاهم ،ومل أؤذ ً
ويف احلديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وغريه« :المؤمن الذي
يخالط الناس ويصبر على أذاهم ،أفضل من المؤمن الذي َل
يخالط الناس وَل يصبر على أذاهم».
وإن يف اجتماع املسلم بأخيه خري ،ما دامت النية صافية ،واالجتماع
خريا ،ففيه تسديد للرأي باملشاورة ،وزيادة عل ٍم
ً
خالصا ،واحلديث ً
باحملاورة ،وتعاون على الرب والتقوى ،ونصيحة بالعدل واالستقامة...
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التواضع وترك
العجب والتكبر
اضعا ،وخاصة للمؤمنني ،حيث يقول اهلل
علمين اإلسالم أن أكون متو ً

ين[ احلجر،]11 :
اح َ
سبحانه وتعاىلَ  :وا ْخف ْ
ض َجنَ َ
ك لل ُ
ْم ْؤمن َ
َّ
ين أَع َّزة َعلَى
ووصف من حيبهم وحيبونه بقوله :أَذلة َعلَى ال ُْم ْؤمن َ
ين[ املائدة.]12 :
الْ َكافر َ

والتواضع يتأيت من عدمن افتخار املسلم حبسبه ونسبه على أخيه
املسلم ،وال يتباهى مبكارمه ومناقبه عليه ،فإن املفاضلة يف اإلسالم
هي بالتقوى وحدها وهي صفة إميانية جليلة ،ترفع قدره بقدر قربه من
اهلل ،وطاعته لرسوله  ،وبعده عن املنهيات ،وتركه ما ال يعنيه ،فهذه
الصفة تزيد من رفعة املرء ،بتواضعه هلل سبحانه وتعاىل وتنفيذ أوامره.
والتكرب نفيض التواضع ،وهو ما هنى عنه اإلسالم وحذر منه ،فيقول
ص ِّع ْر َخ َّد َك للنَّاس َوََل تَ ْمش في ْاْل َْرض
سبحانه وتعاىلَ  :وََل تُ َ
ب ُك َّل ُم ْختَال فَ ُخور[ لقمان ]21 :واملرح هو
َم َر ًحا إ َّن اللَّهَ ََل يُح ُّ
التبخرت.
فالعبد عبد ،وال ينبغي االستعالء إال للعلي الكبري جل شأنه ،ومن
ارتفع وتكرب كتب يف اجلبارين ،ويف احلديث الصحيح الذي رواه

مسلم ،أن النار احتجت بقوهلا «في الجبارون والمتكبرون»  ،بينما
كان احتجاج اجلنة بقوهلا« :في ضعفاء الناس ومساكينهم».
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والتواضع هو الغالب على الضعفة واملساكني ،هو من صفات أهل
وفوزا باجلنان.
عزا ً
اجلنة ،زادنا اهلل هبا ً
واملالحظ يف العالقات االجتماعية بني الناس ،أن التواضع وخفض
اجلناح يورث احملبة والتآلف والثقة ،والتكرب يورث الكراهية والبغضاء
والنفور ،فال أحد حيب املتكربين ،وال أحد حيب صحبتهم ،وال أقل
من ذلك.
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حسن الخلق
علمين اإلسالم أن أكون حسن اخللق ،وإن اإلميان يهدي إىل أحسن
األخالق ،كما قال رسول اهلل  فيما رواه الرتمذي وصححه:
مسلما سيء اخللق
«أكمل املؤمنني إميانًا أحسنهم ً
خلقا» .فإذا رأيت ً
فإن إميانه غري كامل ،ألنه مل يلتزم بآداب اإلسالم وتوجيهات الرسول
حقا ترمجت تعليمات اإلسالم إىل
 الكاملة ،فإذا كنت
مسلما ً
ً
تطبيق وواق ٍع ٍ
معاش يف حيايت.
وقد كان نبينا « أحسن الناس خل ًقا» كما يف احلديث املتفق
عليه ،وحث أمته على التحلي مبكارم األخالق لريتقوا إىل الدرجات
العالية يف جنات اخللد ،فهو يقول  كما رواه الرتمذي وصححه:

«ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن
الخلق» .وبني يف حديث آخر صحيح أن «أكثر ما يدخل الناس
الجنة تقوى اهلل وحسن الخلق».
وإذا أحببت أن تكون قريبًا من جملس رسول اهلل  يوم القيامة
عفوا كرميًا،
فجاهد نفسك لتكون حسن األخالق ،طيب املعشرً ،
حليما ،ففي احلديث الذي حسنه الرتمذي« :إن من أحبكم
حبيبًا ً
جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقًا».
إيل وأقربكم مين ً
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وقد تكمن فائدة األخالق يف هذه النفسية الطيبة اليت حيملها
صاحب اخللق ،فينشر الفضيلة بسلوكه املتزن ،ويساهم يف بنيان
أحدا بلسانه..
اجملتمع املرصوص حبمله وكرمه ،وال يؤذ ً
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الحلم واْلناة
سهال ،يف القول والفعل ،هينًا
حليماً ،
علمين اإلسالم أن أكون ً
رفيقا ً
عفوا متأنيًا ،فغن هذا صفة ربناية كرمية ،حيث وصف رسولنا 
لينًاً ،
رب العاملني بأنه «رفيق حيب الرفق يف األمر كله» كما يف احلديث
املتفق عليه ،وبني يف حديث آخر رواه مسلم ،أنه يعطي على اللني
والتؤدة ما ال يعطي على الشدة واملشقة« :يعطي على الرفق ماَل

يعطي على العنف»  ،وأن من حرم هذا اخللق الكرمي ،فقد حرم اخلري
كله ،وكأن احللم سيد األخالق!
وإن من وهبه اهلل هذه اخلصلة الرائعة ،فقد دق أبواب اجلنة عن قرب،
ني ل ٍ
فإن اهلل حيب احللم واألناة ،وحترم النار «على كل قريب ه ٍ
ني
سهل» كما رواه الرتمذي وحسنه.
لطيفا يف معشره ،حيلم على الناس ،ويعفو عن
فإذا رأيت
مسلما ً
ً
أخطائهم ،ويتحمل أذاهم ،وال حيرجهم بكلمة سوء ،فاقرتب منه،
واغبطه على هذا اخللق اجلليل ،وامش معه أو يف ظله ،فإنه نعم
األديب يتعلم منه ،ونعم األدب يتحلى به.
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العفو عن الناس
علمين اإلسالم أن أحتمل أذى الناس ،وأعفو عنهم ،فإن العفو خلق
ك لَم ْن َع ْزم
صبَ َر َوغَ َف َر إ َّن ذَل َ
مجيل ،وإن اهلل  يقولَ  :ولَ َم ْن َ
ْاْل ُُمور[ الشورى ،]21 :وقد عفا رسول اهلل  عمن حاربه وقتل
أهله وأصحابه يوم فتح مكة ،وهو قدوتنا ،نقتدي به ونتعلم منه ديننا
وآدابنا ،ونطبقه يف حياتنا ،فنتجاوز عن أخطاء أفر ٍاد من أمة نبينا ،
لننشر السالم ،ونعطر أرجاء اجملتمع باألمن واألمان ،ونري صفحة
قلوبنا ألهلنا وذوينا ،وأن ظاهرها وباطنها سواء.
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اَلنتصار لدين اهلل
علمين اإلسالم أن أغضب إذا انتهكت حرمات الشرع ،وأن أنتصر
لدين اهلل ،فإن هذا دليل على تعظيم شعائر اهلل ،وبيان للدفاع عن
احلق ،وتثبيت لسنة حسنة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
وإشارة إىل أنه ال ميكن السكوت عن مثل هذا ،ألنه متصل بدين اهلل
وحدود ما شرعه لنا ،مهما كان شأن املنكر عليه ،فإن دين اهلل أعلى
وأجل.
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الرفق والعدل
بين الرعية
أمرا هلم ،وأن أنصحهم
علمين اإلسالم أن أرفق بالناس إذا وليت ً
وأشفق عليهم ،وأال أشدد عليهم ،وال أمهل مصاحلهم ،أو أغفل عنهم
وعن حوائجهم ،فإن اهلل سائلي عن هذا كله ،فإن وىف الوايل وىف اهلل
له ،وإن خالف وكابر وبقي على ذلك حرم عليه اجلنة ،ففي احلديث

املتفق عليه قوله « :ما من عبد يسترعيه اهلل رعية ،يموت يوم
يموت وهو غاش لرعيته ،إَل حرم اهلل عليه الجنة».

ألن أمثال هؤالء املسؤولني أشرار مفسدون يف األرض ،يستحقون
ٍ
وعسف وختويف،
الطرد والتعذيب ،جزاء ما قاموا به من ظل ٍم وغش،
أكل ألموال الناس بالباطل ،وقد وصفهم يف حديث آخر ٍ
و ٍ
متفق عله
أن «شر الرعاء الحطمة» ،وهم القساة الذين يظلمون ،وال يرقون

للناس وال يرمحوهنم «فإياك أن تكون منهم».
إمنا املطلوب هو القسط واإلحسان ،والرقة والرمحة ،فهذا الذي يوجب
األلفة واحملبة بني املسؤول ومن حتت يده ،وبذا يتوطد احلكم ،ألنه
أيضا يسود
قائم على العدل واإلحسان ،ال اجلور والطغيان ،وهبذا ً
األمان والثقة يف اجملتمع ،ويف حديث مسلم:

«أهل الجنة ثالثة :ذو سلطان مقسط موفق ،ورجل رحيم رقيق
القلب لكل ذي قربى ومسلم ،وعفيف متعفف ذو عيال».
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أيضا« :خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ،وتصلون
وفيه ً
عليهم ويصلون عليكم».

هكذا علمني اإلسالم

81

في اإلمارة والطاعة
مطيعا ألويل األمر إذا كانت أوامرهم موافقة
علمين اإلسالم أن أكون ً
لشريعة اإلسالم ،فإذا كانت خمالفة فال مسع وال طاعة ،يقول رسول

اهلل  يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم« :على المرء المسلم

السمع والطاعة فيما أحب وكره ،إَل أن يؤمر بمعصية ،فإذا أمر
بمعصية فال سمع وَل طاعة».
والطاعة تكون يف األمور الكبرية والصغرية ،وتكون ف الظروف
الصعبة والسهلة ،وتكون يف األمور الشخصية والعامة ،فإن هذا يوجد
وتشكيال فريدا جملتمع و ٍ
احد متماسك،
تالمحًا بني املسؤول والرعية
ً ً
وإن العيون ناظرة إىل املسؤول األكرب ،فإن أطاع اهلل يف شعبه وأمرهم
مبا أمر اهلل به ورسوله وحفظ هلم كلياهتم ،أطاعوه وأطاعوا أعوانه ،وإذ
نبذ كتاب اهلل خلف ظهره وأمرهم هبواه ،وجد العنت فيهم ،وخالف
بينهم ،فال يهنأ وال يهنأون.
أال وإن طاعة رسول اهلل  من طاعة اهلل ،وهذه سنته بني أيدينا،
فمن أباها فقد عصى اهلل.
يقول احلبيب املصطفى عليه الصالة والسالم يف احلديث املتفق عليه:

«من أطاعني فقد أطاع اهلل ،ومن عصاني فقد عصى اهلل ،ومن
يطع اْلمير فقد أطاعني ،ومن يعص اْلمير فقد عصاني».
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ومع أن املسؤولية أمانة عظيمة يسأل عنها الناس وحياسبون عليها يوم
القيامة ،إال أن كثري من املسلمني حيرصون عليها ،ويسلكون شىت
السبل للوصول إليها ،حىت لو كانت على أعناق الرجال ،وهذا هتور
وجهل باملصري ،واستخفاف مبكانة املسؤولية يف اإلسالم ،ورد يف

صحيح البخاري قوله « :إنكم ستحرصون على اإلمارة،
وستكون ندامة يوم القيامة».

أمرا للمسلمني ،وبني آخر
وفرق بني من يطلب منه ويتودد إليه ليلي ً
أهال هلا ،فاألول يعينه اهلل ،واآلخر
حريص عليها يطلبها وقد ال يكون ً
يكله إىل نفسه.
أحدا
ويعرف احلريص من سؤاله وحماوالته ،وكان  ال يويل اإلمارة ً
يصا عليها ،كما يف احلديث املتفق عليه.
سأهلا ،أو كان حر ً
ومن مين املسؤول والتفاؤل بتوفيقه أن يكون له مستشارون مؤمتنون،
عاقلون متقون ،يشريون إليه باألعمال اجلليلة واملشاريع احلسنة،
واخلطط الناجحة واخلطوات املباركة.
ٍ
خيرا جعل
روى أبو داود بإسناد جيد قوله « :إذا أراد اهلل باْلمير ً
له وزير صدق ،إن نسي ذكره ،وإن ذكر أعانه ،وإذا أراد به غير
ذلك جعل له وزير سوء ،إن نسي لم يذكره ،وإن ذكر لم يعنه».
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الحياء
علمين اإلسالم أن أكون حييًا ،فإن احلياء خري كله ،وال يأيت إال خبري،
وهو خصلة من اإلميان ،وكلما زاد إميان املرء ازداد حياؤه ،وأساسه
احلياء من اهلل ،مبنع التقصري يف حقه ،وهو خلق مجيل حمبب إىل
وحمرتما بني أصدقاءه ،وفيه هدوء
النفس ،فال جتد حبيبًا إال حمبوبًا
ً
ٍ
نفس ،وتقدير لآلخرين ،ولكنه ال مينع املرء من اجلهر باحلق وتغيري
املنكر ،فهذا املانع حياء صوري ال حقيقي ،وهو عجز وخور ومهانة،
ال عزمية فيه وال إجيابية ،إنه اخلجل ال احلياء ،وفرق بينهما.
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حفظ السر
والوفاء بالعهد

ٍ
ألحد إال بإذن
علمين اإلسالم أن أكون حافظًا للسر ،ال أفشيه
صاحبه ،وأن أكون وفيًا بالعهد ،فإين مسؤول عن ذلك ،ديانةً
وَل
وقضاءً ،يقول اهلل َ  : وأ َْوفُوا بال َْع ْهد إ َّن ال َْع ْه َد َكا َن َم ْسئُ ً
[اإلسراء.]12 :
واملخالف لعهده مبغض عند اهلل وعند الناس ،ألنه خادع وخان
األمانة ،وصارت فيه خصلة من خصال املنافقني ،وباء به اجملتمع،
ٍ
صادق يف
ألنه احنرف عن الطريق املستقيم ،وصرنا ننظر إليه أنه غري
حديثه وتعامله.
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طيب الكالم
وطالقه الوجه
علمين اإلسالم أن أكون طيب الكالم ،طلق الوجه عند اللقاء،
باشا يف وجه أخي املسلم ،فإذا كنت كذلك
هاشا ً
حسن احملياً ،
حتببت إىل أخي ،وضمنت األجر عند ريب ،يقول رسول اهلل  يف
احلديث املتفق عليه« :الكلمة الطيبة صدقة».

وإن طيب الكالم ،يدل على طيب صاحبه ،وعلى نفسيته الطيبة،
وعلى معدنه الطيب.
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في أدب الكالم واإلصغاء
اضحا يف كالمي إذا تكلمت ،فإذا مل يكن
أدبين اإلسالم بأن أكون و ً
بينًا كررته وسهلته حىت يفهمه املخاطب ،وأن أخاطب الناس على
قدر عقوهلم ،حىت ال أتعاىل عليهم وال أنفرهم ،فاملطلوب أن أحتبب
إهلم بالكالم السهل الطيب حىت أحبب إليهم دين اهلل.

وقد وصفت عائشة رضي اهلل عنها رسولنا  بأن كالمه «كان

فصال :بينًا
فصال يفهمه كل من يسمعه» كما رواه أبو داود ،ومعىن ً
ً
ظاهرا.
ً
لغوا أو
كما أدبين اإلسالم بأن أصغي إىل جليسي ما مل يكن حديثه ً
حر ًاما ،وأن أنصت إليه يف أدب جم وتواضع ظاهر ،وإن كنت قد
مسعته من قبل ،فإنه أدعى للمحبة والوئام.
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اَلقتصاد في الوعظ
مقتصدا يف كالمي مع املدعوين لئال أملهم،
علمين اإلسالم أن أكون
ً
فإن اخلري يف الكالم القليل الواضح البليغ ،إىل ٍ
ناس أعرف فيهم حب
االستماع إىل احلديث ،ووقت نشاطهم ورغبتهم يف ذلك ،فإن الكالم
ٍ
عندئذ يأخذ جمراه ويالمس وعاءً مهيأً له ،فإذا أكثرت انصرف قلبه
عين قبل ميالن وجهه ،وحاشا أن أكون سببًا يف االنصراف عن دين
اهلل أو التنفري منه.
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السكينة والوقار
علمين اإلسالم الوقار والسكينة ،من غري مرٍح وال استكبار ،ومبثله
أدبين اإلسالم إذا أتيت الصالة والعلم وحنومها من العبادات ،فإنه
تقوى يف القلب ،وتعظيم لشعائر اهلل ،وفرق بني أن يرى املرء
دليل ً
مستخفا ،طائش اخلطوات كثري االلتفات ،وبني آخر هادئ
ماضيًا
ً
ٍ
مبستقبل بعيد ...أو أنه مقبل على
رزي ٍن ثابت اخلطوات كأنه يفكر
أم ٍر مهم ،أو أنه عازم على إجناز أم ٍر له شأنه...
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إكرام الضيف
علمين اإلسالم أن أكرم ضيفي ،وأرحب به ،وأتبشش إليه ،وأطعمه
مما عندي دون تكلف ،وأحسن إليه ما عدا ذلك ،إىل ثالثة أيام،
فهذا حقه ،وما بعدها صدقة عليه ،إن شاء أمضاها املضيف وإن
شاء أمسك ،وعلى الضيف أن يكون عارفًا بذلك ،فال حيرج أخاه،
وال يطلب ما ليس عنده ،وال يكلفه ما ال يقدر عليه.
وا لكرم دليل اإلخوة واحملبة ،والشهامة والسؤدد ،وهو صفة مجيلة
نقصا قد يكون فيه أو يطرأ عليه،
يتحلى هبا املسلم ،ويعاجل هبا ً
كاألنانية والبخل ،وإكرام الضيف أحد مظاهر مكارم األخالق ،واهلل
يهدي ألحسنها من شاء.
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البشرى والتهنئة
والدعاء بالخير
أدبين اإلسالم باخللق احلسن ،فحبب إيل التبشري والتهنئة باخلري
ألكون طيبًا حمبوبًا بني أهلي وأصحايب ،ويف القرآن الكرمي كلمات
بشرى كثرية ،ويف السرية الكرمية واألحاديث الشريفة ما ينبئ أن رسول
اهلل  كان حيب ذلك ويفعله.
وانظر إىل الكلمات اجلميلة والدعاء باخلري من صاحب الرسالة 
ٍ
حديث للرتمذي حسن:
مع أحد صحابته الكرام ،كما يف
سفرا فزودين.
 يا رسول اهلل ،إين أريد ً
« زودك اهلل التقوى».
 زدين.

« وغفر ذنبك».
 زدين.

« ويسر لك الخير حيثما كنت».
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أدب تقديم اليمين
على اليسار
ومما أدبين به اإلسالم استحباب تقدمي اليمني يف كل ما هو من
باب التكرمي ،كالوضوء ،والغسل ،والتيمم ،ولبس الثوب والنعل
واخلف والسراويل ،ودخول املسجد ،والسواك ،واالكتحال،
وتقليم األظافر ،وقص الشارب ،ونتف اإلبط ،وحلق الرأس،
والسالم من الصالة ،واألكل والشرب ،واملصافحة ،واستالم
احلجر األسود ،واخلروج من اخلالء ،واألخذ والعطاء ،وغري ذلك
مما هو يف معناه.
ويف ضد ذلك ،أدبين اإلسالم بأن أقدم اليسار ،كاالمتخاط
والبصاق عن اليسار ،ودخول اخلالء ،واخلروج من املسجد ،وخلع
اخلف والنعل والسراويل والثوب ،واالستنجاء ،وفعل املستقذرات،
وأشباه ذلك.
فقد كان رسول اهلل « يعجبه التيمن في شأنه كله :في
طهوره ،وترجله ،وتنعله» كما يف احلديث املتفق عليه من كالم
عائشة رضي اهلل عنها .وترجله يعين تسريح شعر رأسه.
أيضا يف حديث صحيح رواه أبو داود وغريه« :كانت يد
وقالت ً
رسول اهلل اليمىن لطهوره وطعامه ،وكانت اليسرى خلالئه وما
كان من أذى».
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ولعل احلكمة يف ذلك هو ما جعل اهلل من اخلري والربكة والفوز
والسعادة ألهل اليمني ،وعكس هذه األمور ألهل الشمال.
وكذلك هو توجيه لسلوك املسلم حنو التعبد ،بدل أن تكون
طائشة بال ٍ
نظام وال معىن ،فيؤجر على أن يتوجه بأعضائه حنو
كيفيات وأحناء مو ٍ
ٍ
افقة
طاعة املصطفى  ، وباستعماهلا يف
لتوجيهاته النبوية الكرمية.
وكذلك هو صياغة لشخصية املسلم ،اليت ينبغي أن تكون متميزة
عن غريها من امللل والنحل ،فيوافق املسلم املسلم يف أي زم ٍن ويف
أي ٍ
أرض كانت.
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آداب الطعام
ومما أدبين به اإلسالم أن أقول «بسم اهلل» إذا بدأت الطعام ،وأن
أقول «الحمد هلل» إذا انتهيت منه ،فإن اهلل يبارك فيه ،مث الشكر
له على ما أنعم وأطعم وسقى ،ومن مل يسم اهلل عند طعامه ،ومل
يذكره سبحانه عند دخوله بيته ،شاركه الشيطان يف معيشته،

حيث يقول ألصحابه – كما يف صحيح مسلم« :-أدركتم
المبيت والعشاء».

عاما وإن عافته نفسي ،فقد يشتهيه
وأدبين اإلسالم أال أعيب ط ً
آخرون ويأكلونه ،بل ويتلذذون به ،أو قد يكون فيه دواء وال
أعلم به.

طعاما قط،
ويف احلديث املتفق عليه« :ما عاب رسول اهلل ً 
إن اشتهاه أكله ،وإن كرهه تركه».
ومن آداب الطعام أن آكل بيميين ،وأصغر من لقميت ،وآكل مما
يليين ،وال أعتدي على نصيب اآلخرين من حويل.
وأن آكل من جانب الصحن ال وسطه ،فإن الربكة تكون يف
ذروته ،كما يف احلديث احلسن الصحيح الذي رواه أبو داود

والرتمذي« :البركة تنزل وسط الطعام ،فكلوا من حافتيه ،وَل
تأكلوا من وسطه».
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وأدبين اإلسالم أال آكل متكئًا ،كفعل من يريد اإلكثار من
الطعام ،ولذا فهو مكروه.
وأنه يستحب األكل بثالث أصابع ،وأخذ اللقمة اليت تسقط منه
وأكلها بعد إماطة األذى عنها ،وال يدعها للشيطان.
ويف تكثري األيدي على الطعام بركة ،فإن رسول اهلل  يقول كما
يف صحيح مسلم «طعام الواحد يكفي اَلثنين ،وطعام اَلثنين
يكفي اْلربعة ،وطعام اْلربعة يكفي الثمانية».
وهذا من حتبيذ اإلسالم لالجتماع على اخلري والتعاون على الرب
والتكافل.
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آداب الشرب
أدبين اإلسالم بأن أشرب على ثالث دفعات ،أتنفس بينها خارج
قاعدا ،وأن أدير اإلناء على
اإلناء ،لئال أنفخ فيه ،وأن أشرب ً
األمين ،و «ساقي القوم آخرهم» شربًا ،كما يف حديث الرتمذي
الصحيح.
وحرم على اإلسالم استعمال إناء الذهب والفضة يف الشرب
واألكل والطهارة وسائر وجوه االستعمال ،وأجاز الشرب من
مجيع األواين الطاهرة غريمها.

وورد يف حديث مسلم« :من شرب في إناء من ذهب أو فضة
نارا» أي يتجرعه يف بطنه.
فإنما يجرجر في بطنه ً
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آداب الثياب
أدبين اإلسالم بأن أختار أحسن األلوان من الثياب ،وهو
األبيض ،مع جواز األمحر واألخضر واألصفر واألسود ،وجوازه من
ٍ
قط ٍن و ٍ
وصوف وغريها إال احلرير.
كتان وشع ٍر
ويف حديث صحيح رواه احلاكم والنسائي« :البسوا البياض

فإنها أطهر وأطيب ،وكفنوا فيها موتاكم».
وأدبين بأال أسبل ثويب أسفل الكعبني أجره خيالء ،فهو حرام.
ٍ
وأن أصلح من شأين ألبدو يف ٍ
ٍ
حديث
مقبولة ومجيلة ،ففي
هيئة
رواه أبو داود بإسناد حسن« :إنكم قادمون على إخوانكم،
فأصلحوا رحالكم ،وأصلحوا لباسكم ،حىت تكونوا كأنكم شامة
يف الناس».
اضعا.
ويستحب التوسط يف اللباس ،وترك الرتفع فيه تو ً

جديدا قلت كما كان رسول اهلل  يقول« :اللهم
وإذا لبست ً
لك الحمد أنت كسوتنيه ،أسألك خيره وخير ما صنع له،
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له» .رواه أبو داود والرتمذي

وحسنه.
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آداب النوم
واَلضطجاع
وأدبين اإلسالم بأن أتوضأ قبل النوم ،مث أضطجع على شقي
األمين ،وأضع يدي حتت خدي وأقول« :اللهم باسمك أموت

وأحيا» وإذا استيقظت قلت« :الحمد هلل الذي أحيانا بعد ما
أماتنا وإليه النشور» كما رواه البخاري يف صفة نوم رسول اهلل
.
وهناك أدعية وسور وآيات يتلوها املسلم قبل النوم ،ولعل أجل
أيضا من أن رسول اهلل  إذا
دعاء مناسب هو ما رواه البخاري ً
أوى إىل فراشه نام على شقه األمين مث قال« :اللهم أسلمت

نفسي إليك ،ووجهت وجهي إليك ،وفوضت أمري إليك،
وألجأت ظهري إليك ،رغبة ورهبة إليكَ ،ل ملجأ وَل منجى
منك إَل إليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت ،ونبيك الذي
أرسلت».
ومما أدبين به اإلسالم أال أضطجع على بطين ،فإهنا «ضجعة
يبغضها اهلل»كما رواه أبو داود بإسناد صحيح.
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آداب المجلس
أحدا ألجلس مكانه ،فهو تعد وكرب ،بل
أدبين اإلسالم أال أقيم ً
أجلس حيث انتهى يب اجمللس.
وال أفرق بني اثنني ،فال أجلس بينهما إال بإذهنما.
وال أجلس وسط حلقة؛ ألنه يؤدي إىل ختطي الرقاب ،واإلحالة
بني الوجوه ،وحجب بعضهم عن بعض ،فيتضررون مبكاين
ومقعدي هناك.
وال أنسى أن أقول كفارة اجمللس ،يعين ما ميحو اهلل به من كالم
غري نافع قلته فيه ،وهي أن أقول إذا أردت القيام« :سبحانك

اللهم بحمدك ،أشهد أن َل إله إَل أنت ،أستغفرك وأتوب
إليك» كما رواه الرتمذي وغريه ،وقال إنه حسن صحيح.
ومما أدبين به اإلسالم أال أتردد على جمالس ال يذكر فيها اهلل،
فإهنا جمالس غافلة منفرة ،ونتيجتها حسرة وندامة.
ٍ
ٍ
بإسناد صحيح« :ما
حديث رواه أبو داود
يقول رسول اهلل  يف
من قوم يقومون من مجلس َل يذكرون اهلل تعالى فيه ،إَل قاموا
عن مثل جيفة حمار ،وكان لهم حسرة».
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الرؤيا
ومما أدبين به اإلسالم أين إذا رأيت رؤيا أحبها محدت اهلل
وحدثت هبا من أحب ،فهي من اهلل تعاىل ،وإذا رأيت ما أكره
استعذت باهلل من شرها ،ومل أذكرها ألحد ،وال تضرين بعد ذلك.
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آداب السالم
ومما أدبين به اإلسالم أن أفشي السالم ،على من عرفت ومن مل
أعرف ،فإنه إشاعة للسالم ،ومن خري أمور اإلسالم ،ومن
اخلصال الباعثة للمحبة ،وأحد الطرق املؤدية إىل اجلنة.

وحتية املسلمني بني بعضهم البعض ،هو «السالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته».
و«يسلم الراكب على الماشي ،والماشي على القاعد ،والقليل
على الكثير» كما يف احلديث املتفق عليه.

ويستحب تكرار السالم إذا حال بينهما شيء ،كشج ٍر أو
جدار...
مجيعا.
وسالم املرء على أهله إذا دخل بيته بركة عليهم ً
أيضا.
ويكون السالم على الصبيان ً
ٍ
أجنبيات ال
وعلى الزوجة ،واملرأة من حمارم الرجل ،وعلى أجنبيةٍ و
خياف الفتنة هبن ،وسالمهن هبذا الشرط.
وال يبدأ بالسالم على الكافر ،فإن كان يف اجمللس أخالط من
املسلمني والكفار سلم.
أيضا.
وإذا أراد القيام من اجمللس سلم ً
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أدب اَلستئذان
وعلمين اإلسالم االستئذان ،فهو أدب نبوي وحضاري رائع ،فال
أدخل بيتا حىت أستأذن من صاحبه ،وأقول إن مسعين« :السالم

عليكم أأدخل؟» فإن أذن يل ،وإال رجعت ،فإن للبيوت أسر ًارا،
يل لَ ُك ُم ْارج ُعوا فَ ْارج ُعوا ُه َو أَ ْزَكى
خريا َ وإ ْن ق َ
وال نظن إال ً
لَ ُك ْم[ النور.]11 :
وإذا استفسر صاحب الدار عين قلت له ما يعرفين به من اسم أو
كنية ،وال أقول «أنا» أو حنوها.

وال أنظر من شق الباب أو النافذة ،فـ ـ «إنما جعل اَلستئذان من
أجل البصر» كما يف احلديث املتفق عليه.
وإذا استأذنت ثالث مرا ٍر ومل يؤذن يل رجعت.
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أدب العطاس والتثاؤب
علمين اإلسالم أن أقول «الحمد هلل» إذا عطست ،فإذا مسعين
جليسي قال« :يرحمك اهلل» ،وأرد عليه فأقول« :يهديكم اهلل
ويصلح بالكم» ،فإذا مل حيمد العاطس اهلل ال يقال له ذلك.
ومن أدب العطاس ما أخرجه الرتمذي وصححه أن رسول اهلل 

كان« :إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه ،وخفض ،أو
غض بها صوته».
وأدفع التثاؤب عن نفسي ما استطعت ،وإال وضعت يدي أمام
فمي.
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أدب المصافحة
علمين اإلسالم أن أصافح أخي املسلم إذا لقيته ،فإن رسول اهلل

 يقول« :ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان ،إَل غفر لهما
قبل أن يفترقا» ،وهو حديث حسن.
وجه ٍ
ويكون اللقاء باحرت ٍام وبشاشة ٍ
وحمبة ظاهرة ،وهذا من أقل
املعروف الذي يقدمه املسلم ألخيه املسلم ،وفيه أجر ،جاء يف

صحيح مسلم قوله َ« :ل تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن
تلقى أخاك بوجه طلق».
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زيارة المريض
ومما أدبين به اإلسالم أن أزور أخي املريض ،فإنه حق له علي،
وأدعو اهلل له بالشفاء والعافية ،وأقول كما يف احلديث املتفق عليه:

« اللهم رب الناس ،أذهب البأس ،اشف أنت الشافيَ ،ل
سقما».
شفاء َل يغادر ً
شفاء إَل شفاؤكً ،

وأسأل عنه أهله.

حمتضرا لقنته كلمة اإلخالص ،فإن «من كان آخر
وإذا رأت
ً
كالمه َل إله إَل اهلل دخل الجنة» كما رواه أبو داود واحلاكم
وصحح إسناده.
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آداب حضور
الوفاة والجنازة
يضا أو ميتًا ،وإذا
خريا إذا حضرت مر ً
أدبين اإلسالم أال أقول إال ً

أصبت مبصيبة قلت« :إنا هلل وإنا إليه راجعون ،اللهم أجرني
خيرا منها ،فإني إذا قلت ذلك
في مصيبتي واخلف لي ً
ٍ
حديث عند مسلم.
خيرا منها» ،كما يف
آجرني اهلل وأخلف لي ً
وإذا اسرتجعت ومحدت ريب وصربت ،بين يل بيت يف اجلنة باسم
«بيت الحمد» ،كما دل عليه حديث حسن للرتمذي.

وجيوز البكاء على امليت بغري ندب وال نياحة ،وإذا كانت الوصية
بالبكاء من امليت عذب بسبب ذلك.
وإذا رأيت مكروها يف ميت ،من تغري ٍ
لون أو تشوه صورة ،كتمته.
ً
وأصلي على أخي امليت ،وأتبع جنازته ،وأحضر دفنه ،فإن يف
كبريا يل ،ورمحة للميت.
أجرا ً
ذلك ً
وكلما كثر املصلون على امليت كان أفضل ،ويقول رسول اهلل 
كما يف صحيح مسلم« :ما من رجل مسلم يموت ،فيقوم على

رجالَ ،ل يشركون باهلل شيئًا ،إَل شفعهم اهلل
جنازته أربعون ً
فيه».
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واخلري يف اإلسراع باجلنازة« ،فإنك تك صاحلة فخري تقدموهنا
إليه ،وإنك تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» كما يف
احلديث املتفق عليه.
ويقضي دينه ،فإن نفس املؤمن معلقة به ،أي حمبوسة عن مقامها
الكرمي ،ويبادر إىل جتهيزه.
ويستغفر له بعد دفنه ،فقد «كان النبي  إذا فرغ من دفن
الميت وقف عليه فقال :استغفروا ْلخيكم وسلوا له التثبيت،
فإنه اْلن يسأل» كما رواه أبو داود من حديث عثمان ، 
وهو صحيح.
ويدعى للميت ،فإنه ينفعه إن شاء اهلل ،وكذا التصدق عنه ،فإن

اإلنسان إذا مات «انقطع عمله إَل من ثالث؛ صدقة جارية،

أو علم ينتفع به ،أو ولد صالح يدعو له» كما رواه مسلم.
ويعترب ويبكي عند املرور بقبور الظاملني ومصارعهم ،ويظهر
االفتقار إىل اهلل تعاىل ،وحيذر من الغفلة عن ذلك.
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أدب السفر

من أدب السفر يف اإلسالم أن يكون يوم اخلميس ،ففي رو ٍ
اية يف

لقل ما كان رسول اهلل  يخرج إَل في يوم
الصحيحنيَّ « :
الخميس».
واألوىل أن يكون يف أول النهار ،حيث دعا النيب  أن يبارك اهلل
ألمته يف بكورها.
ويستحب للمسافر أن يطلب الرفقة ،وأن يؤمروا على أنفسهم
احدا يطيعونه.
و ً
ٍ
حديث رواه البخاري« :لو أن الناس يعلمون من الوحدة
ورد يف
ما أعلم ،ما سار راكب بليل وحده» .والوحدة :االنفراد يف
السفر.

ٍ
ٍ
بإسناد حسن« :إذا خرج ثالثة
حديث آخر رواه أبو داود
ويف
في سفر فليؤمروا أحدهم» .وهو أمر ندب.
والسري يف الليل أفضل.
ويتعاون املسافر مع رفقته ويساعدهم ،ويعطي ما زاد عليه على
من ال شيء عنده أو ال يكفيه.
َّ
َّر لَنَا
ويدعو بأدعية السفر ،منها قوله إذا ركبُ  :سْب َحا َن الذي َسخ َ
ين َوإنَّا إلَى َربِّنَا لَ ُم ْن َقلبُو َن.
َه َذا َوَما ُكنَّا لَهُ ُم ْقرن َ
ويذكر اهلل ،فإذا صعد كرب ،وإذا هبط سبح...
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ويدعو لنفسه وملن شاء ،فإن دعوة املسافر مستجابة إن شاء اهلل.
منزال« :أعوذ بكلمات اهلل التامات من شر ما خلق»
ويقول إذا نزل ً
فإنه ال «يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك» كما رواه مسلم.

ويعجل الرجوع إىل أهله إذا قضى حاجته.
هنارا ،وكراهته يف الليل لغري حاجة.
ويستحب القدوم على األهل ً

وإذا رجع ورأى بلدته قال« :آيبون تائبون عابدون ،لربنا حامدون»
كما يف صحيح مسلم.
وال تسافر املرأة وحدها.
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مع القرآن الكريم
علمين اإلسالم أن أتلو كتاب ريب ،وأن أتدبر آياته ،وأن أتعلمه
دستورا
وأعلمه ،فإنه يشفع يل يوم القيامة ،ويكون حجة يل إذا اختذته
ً
حليايت ومنهجا أتبعه ،ولقارئه أجر كبري ،ألن قراءة ٍ
حرف منه حبسنه،
ً
واحلسنة تضاعف إىل عشر.
والذي ال يقرأ القرآن أو ال حيفظه كالبيت اخلرب الذي ليس فيه ما
يعني على املعيشة.
وأتعاهد ما أحفظه من القرآن لئال أنساه.
وأحسن به صويت إذا قرأته.
ٍ
ٍ
لعالج وشفاء ،مثل
لفضل وأج ٍر ،أو
وآيات خمصوصة
سورا
ٍ
وأكرر ً
سورة اإلخالص ،وسورة الفلق ،وسورة الناس ،وآية الكرسي ،وأواخر
سورة البقرة ،وسورة الكهف...
ويستحب االجتماع على قراءة القرآن ،يف املساجد خاصة.
يقول الرسول األكرم  كما رواه البخاري« :خيركم من تعلم

القرآن وعلمه».
كما روى مسلم قوله « :وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اهلل،
يتلون كتاب اهلل ،ويتدارسونه بينهم ،إَل نزلت عليهم السكينة،
وغشيتهم الرحمة ،وحفتهم المالئكة ،وذكرهم اهلل فيمن عنده».
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الفقه
علمين اإلسالم أن أتفقه يف ديين ،حىت أعرف كيف أعبد ريب،
وأعرف صديقي من عدوي ،ومن أوايل ومن أعادي ،وما ينفعين مما
جاهال ،ال سهم
مسلما ً
يضرين ،وما حيل يل وما حيرم علي ،وإال كنت ً
يل بني األخيار املكرمني ،وتقبلت كما تتقلب الورقة من الريح ،وكنت
يف صف عدوي وأنا ال أدري ،وأكلت احلرام وأنا ال أدري...
فال بد أن أتعلم الفرائض والواجبات خاصة ،وأن أسأل الفقهاء،
وأرافق طلبة العلم ،وأستمع إىل العلماء ،وأقرأ ..وأحبث ..فليس هناك
أوىل من دين اهلل ،وال أهم من نفسي اليت بني جنيب ،اليت أريد هلا كل
هذا؛ للفوز باجلنة ،والفكاك من النار.
واعلم أنك إذا اجتهت إىل التفقه والعلم فإنه أريد بك اخلري ،وصرت
خملصا يف ذلك.
يف صف األخيار ،ما كنت ً
صحيح رواه أمحد والرتمذي وغريه:
يقول رسول اهلل  يف حديث
ٍ
خيرا يفقهه في الدين».
«من يرد اهلل به ً
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الصالة
علمين اإلسالم أن أصلي لريب وأعبده كما أمرين ،فإنه سبحانه مل
خيلقين عبثًا ،ومل خيلقين آلكل وأشرب وأنام فقط ،فهذه حياة
احليوانات ،وال يريد مين أن أطعمه وأسقيه ،لقد خلقين ألم ٍر جلل،
وهو طاعته وعبادته ،ومل يرتكين عبثًا أتيه يف احلياة بني األفكار
وحيا ،وبني يل كيف أعيش ،وكيف
والنظريات ،بل بعث ً
رسال ،وأنزل ً
أعبد ،وكيف أتعامل ،وسخر يل ما يف السماوات وما يف األرض.
وأول وأهم أم ٍر يف العبادة هو الصالة ،ويسبقها الوضوء ،فأتطهر باملاء
استعدادا هلذا
وأغسل األعضاء املطلوبة به كما بينه املصطفى ،
ً
األمر الكرمي.
ويف الوضوء حط للخطايا والذنوب ،ففي صحيح مسلم« :من توضأ

فأحسن الوضوء ،خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره».
وإذا مسعت األذان للصالة قلت كما يقول املؤذن ،فإذا قال« :حي
على الصالة ،حي على الصالة ،حي على الفالح» قلت :ال حول
وال قوة إال باهلل .وسألت اهلل يف آخره أن يؤيت نبينا الوسيلة والفضيلة،
كما يف الدعاء املعروف ،ودعوت اهلل بني األذان واإلقامة ،فإن الدعاء
ال يرد بينهما.
والصالة مع أهنا عبادة هلل سبحانه وتعاىل ،إال أن فائدهتا الروحية
واالجتماعية تعود بالنفع على املسلم وجمتمعه ،فهي تنهي عن
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الفحشاء واملنكر كما ورد يف القرآن الكرمي ،فاملؤمن املطيع لربه،
احلريص على عبادته ،املخلص له فيها ،ال يفعل األمور القبيحة،
ويبتعد عن املعاصي واملنكرات ،وعن الظلم والفساد.
إضافةً إىل أن صالة اجلماعة فيها اجتماع بني اجلريان وأهل احلي،
وتنظيم لوقت املسلم ،وتكفري خلطاياه.
أيضا« :الصلوات الخمس ،والجمعة إلى
ففي صحيح مسلم ً
الجمعة ،كفارة لما بينهن ،ما لم تغش الكبائر» أي ما مل تؤت.
وحىت اخلطوات اليت خيطوها املسلم أثناء ذهابه إىل املسجد له فيها

أجر ،فإنه  يقول« :من تطهر في بيته ،ثم مضى إلى بيت من
بيوت اهلل ،ليقضي فريضة من فرائض اهلل ،كانت خطواته ،إحداها
تحط خطيئة ،واْلخرى ترفع درجة» .رواه مسلم.
ٍ
بانتظام باإلميان.
ويشهد ملرتادي املساجد

وصالة اجلماعة أفضل من صالة الواحد بسب ٍع وعشرين درجة ،كما
يف احلديث املتفق عليه.
وهي أصعب ما تكون على املنافقني ،الذين يتظاهرون باإلسالم،
وخاصة صالة الفجر والعشاء.
ويف حديث ٍ
جليل فيه تشجيع للمسلم وتذكري له بفضل صالة
اجلماعة ،يقول « : من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام

نصف الليل ،ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل
كله» .رواه مسلم.

هكذا علمني اإلسالم

005

يعين أن جمموع صاليت العشاء والصبح مجاعة كقيام الليل كله!
أكيدا ووعدنا
هنيا ً
وقد أمرنا باحملافظة على الصلوات املكتوبات ،وهنينا ً
شديدا يف تركهن.
وعدا ً
ً

ففي حديث صحيح رواه مسلم« :إن بين الرجل وبين الشرك

والكفر ترك الصالة».
ويف حديث صحيح رواه الرتمذي وغريه« :إن أول ما يحاسب به
العبد يوم القيامة من عمله صالته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح،
وإن فسدت فقد خاب وخسر.»....
ويف الصف األول من اجلماعة فضل كبري ،مع إمتام الصفوف األول،
وتسويتها والرتاص فيها.
وللصالة سنن رواتب ،يؤدي بعضها قبل الصالة ،وبعضها بعدها،
األفضل أن تصلي يف البيت ،حيث ورد يف احلديث املتفق عليه:
قبورا».
«اجعلوا من صالتكم في بيوتكم وَل تتخذوها ً

وحث رسول اهلل  على صالة الوتر ،فهي سنة مؤكدة.
وكذلك صالة الضحى.
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يوم الجمعة
علمين اإلسالمي أن يوم اجلمعة هو أفضل أيام األسبوع ،ففي
حديث رواه مسلم قوله « :خير يوم طلعت عليه الشمس يوم
الجمعة» .وفيه صالة اجلمعة اليت أغتسل قبلها وأتطيب هلا وأحضرها
مبكراً يف املسجد اجلامع مع إخواين ،وأستمع إىل اخلطبة وأنصت إذا
تكلم اإلمام ،وفيها ساعة االستجابة ،اليت «َل يوافقها عبد مسلم

وهو قائم يصلي يسأل اهلل شيئاً إَل أعطاه إياه» كما يف احلديث
املتفق عليه.
ومعىن «قائم يصلي» أي مالزم ومواظب يدعو ،كما أفاده
النووي رمحه اهلل.
.

ويستحب فيها ذكر اهلل  ، واإلكثار من الصالة على النيب

هكذا علمني اإلسالم

007

قيام الليل
وحبب إيل اإلسالم قيام الليل ،فقد أثىن اهلل  على أهله
بقولهَ  :كانُوا قَليالً ِّم َن اللَّْيل َما يَ ْه َج ُعو َن[ الذاريات .]21 :وقد
صلى رسول اهلل  حىت تشققت قدماه ،شكراً هلل تعاىل ،كما رواه
البخاري ومسلم يف صحيحهما.
وفيه تتفتح نفس املؤمن على عبادة ربه والتذلل له ،والتضرع إليه
واخلشوع له ،وذرف الدموع بني يديه ،وتطويل السجود والركوع له
سبحانه ،واالستغفار من الذنوب ،واالعرتاف بالتقصري ،وطلب
الرمحة ،والتجاوز عما كان ،والعهد على الطاعة..
وإهنا لعادة مجيلة ،وعبادة جيلية ،أن يتعلم املسلم ذلك ،ويعزم
على نفسه القيام به ،فهو من خلق أهل اهلل األكارم ،وعباد اهلل
الصاحلني ،حيث ورد يف احلديث الصحيح ،الذي رواه أمحد واحلاكم

والبيهقي وغريهم« :عليكم بقيام الليل ،فإنه دأب الصالحين
قبلكم ،وقربة إلى اهلل تعالى ،ومنهاة عن اإلثم ،وتكفير للسيئات،
ومطردة للداء عن الجسد».
وقد ثبت طبياً يف هذا العصر فائدة القيام واحلركة ليالً ،وخاصة
لكبار السن.
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ويتأكد القيام يف شهر رمضان املبارك ،أفضل الشهور ،ففيه
السكينة والصفاء ،فيه قراءة القرآن والغفران .يقول  يف احلديث

املتفق عليه« :من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من

ذنبه».

وفيه ليلة القدر ،اليت نزل فيها القرآن الكرمي وهي َ خْي ٌر ِّم ْن
أَلْف َش ْهر كما قال اهلل عز وجل.
وهي يف العشر األواخر منه ،اليت كان جيتهد فيها رسول اهلل 
ما ال جيتهد يف غريها ،ملا فيها من األجر الكبري والثواب العظيم.
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النظافة وخصال الفطرة
حثين اإلسالم على النظافة ،وأدبين بآداب الفطرة ،كاخلتان،
وحلق العانة ،وتقليم األظافر ،ونتف اإلبط ،وإعفاء اللحية ،وقص
الشارب ،وغريها.
والسواك من الفطرة ،وهو «مطهرة للفم ،مرضاة للرب» كما
رواه ابن جزمية يف صحيحه.
وقد أكد رسول اهلل  استعماله أكثر من مرة ،حىت قال

ألصحابه رضوان اهلل عليهم« :أكثرت عليكم في السواك» .رواه
البخاري.

ويستعمل عند الوضوء ،وعند الصالة ،وعند تغري رائحة الفم،
ندباً ال وجوباً.
إنه النظافة اليت حيرص عليها اإلسالم ،والشخصية املتكاملة اليت
حيافظ عليها املسلم ،يف كل شئونه.
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الزكاة
يمواْ
أمرين اإلسالم بأن أؤدي الزكاة ،فقال جل شأنهَ  :وأَق ُ
الصالَةَ َوآتُواْ َّ
الزَكاةَ[ البقرة.]21 :
َّ
وهو مال أو زرع أو عرض أو نعم ،إذا بلغت نصاباً وحال
عليها احلول ،أو جاء يوم حصاده ،أخرج منها جزء قليل وأعطي
للفقراء ،وهو ركن عظيم من أركان اإلسالم ،يقاتل مانعوه ،ويهدف
إىل التوازن االقتصادي ومساعدة الفقراء والتكافل االجتماعي ،فمن
أىب كان له عذاب شديد يف اآلخرة.
ويف جزء من حديث نبوي كرمي رواه الشيخان ،ورد قوله :

« ما من صاحب ذهب وَل فضة َل يؤدي منها حقها إَل إذا كان
يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها من نار
جهنم ،فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ،كلما بردت أعيدت له».
وعلى املسلم أن يؤديها من طيب ماله ،وطيبة هبا نفسه ،فهو
أمر اخلالق الكرمي ،واهب الولد واملال ،وكل ذلك امتحان.
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الصوم
وأوجب علي اإلسالم صيام شهر رمضان ،فقال سبحانه:
فَ َمن َشه َد من ُك ُم َّ
ص ْمهُ َوَمن َكا َن َمريضاً أ َْو َعلَى َس َفر
الش ْه َر فَ لْيَ ُ

ُخ َر[ البقرة.]211 :
فَع َّدةٌ ِّم ْن أَيَّام أ َ

وبني رسول اهلل  أن أجر الصائم كبري جداً ،على أن حيافظ

على صيامه من السب والفسق وما إليه.

وهناك باب يف اجلنة خاص بالصائمني يدعى باب الريان ،ال
يدخل منه أحد منه غريهم.
وصيام رمضان إمياناً واحتساباً يعين غفران ما تقدم من الذنوب.
وفرحة الصائم تكون أكرب ما تكون عند لقاء ربه ،حيث الثواب
اجلزيل واألجر الكبري.
ويتأكد يف هذا الشهر الكرمي اجلود ،وفعل املعروف ،واإلكثار
من اخلري ،والزيادة منه يف العشر األواخر.
ويف السحور بركة ،كما يف احلديث الصحيح.
وال يؤخر اإلفطار ،بل الفضل يف تعجيله إذا تأكد دخول
الوقت.
وإن وجد متراً أفطر عليه ،وإال فعلى ماء ،فإنه طهور.
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واملناسب يف حق الصائم هو التقوى واخلشوع ،وال يناسبه قط
رفع الصوت والكالم الفاحش والكذب ،فهذا مرفوض شرعاً ،فكيف
مبن يصوم ويفعل هذا؟!
ويف شهر رمضان يكون ثواب العمرة كحجة مع رسول اهلل ،
كما دل عليه حديث رواه الشيخان رمحهما اهلل.
وهناك مناسبات أخرى يسن للمسلم أن يصوم فيها ،منها
ستة أيام من شوال ،ويوم عرفة ،وعاشوراء ،ويوما االثنني واخلميس،
وثالثة أيام من كل شهر.
وقد ورد يف احلديث الصحيح أن إتباع رمضان بصيام ست من
شوال ،يكون كصيام الدهر.
وأن صيام يوم عرفة «يكفر السنة الماضية والباقية» كما يف
صحيح مسلم.
وفيه أيضاً أن صيام يوم عاشوراء «يكفر السنة الماضية».
ويف حديث حسن صحيح رواه الرتمذي قوله « :من فطر
صائماً كان له مثل أجره ،غير أنه َل ينقص من أجر الصائم
شيء».
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وأكل عليه الصالة والسالم عند سعد بن عبادة مث قال« :أفطر
عندكم الصائمون ،وأكل طعامكم اْلبرار ،وصلت عليكم
المالئكة» .رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وشهر رمضان شهر العبادة والقرآن ،شهر تصفو فيه نفس
املؤمن ،حيث تقيد الشياطني ،فيحد من إغوائها وسيطرهتا ،فيقبل املرء
على عبادة ربه ،ويصل إخوانه وأقاربه ،يف مناسبات اإلفطار والقيام،
وحيافظ على شعائر اإلسالم بني أهله وأوالده ،ويعلمهم القرآن،
وحيبب إليهم الصيام ،ويذكرهم بعهد اهلل ،وحمبة رسوله .
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الحج
كما أمرين اإلسالم باحلج إن كنت قادراً عليه ،من مال يبلغنيه،

وصحة متكنين من أداء مناسكه ،قال سبحانه وتعاىلَ  :وللّه َعلَى
اع إلَْيه َسبيالً[ آل عمران.]11 :
استَطَ َ
النَّاس ح ُّج الْبَ ْيت َمن ْ
ومرتبة احلج املربور كبرية يف اإلسالم ،واملربور هو الذي ال
يرتكب صاحبه فيه معصية ،من الكالم اللغو واجلدال والفواحش
واملعاصي ،وثوابه أن يرجع احلاج طاهراً بال ذنوب ،كيوم ولدته أمه.
وفيه يوم عرفة ،الذي قال فيه رسول اهلل « :ما من يوم أكثر
من أن يعتق اهلل فيه عبداً من النار من يوم عرفة» .رواه مسلم.
والشوق إىل حج بيت اهلل ال يعرفه إال من كابده ،وال يتصوره
إال من كمل إميانه وحن إليه وذرف الدموع الغزيرة لييسر اهلل له ذلك،
رمبا أشهر وسنوات ،وإذا كان فقرياً مجع الدرهم إىل الدرهم عقوداً من
الزمن حىت يتسىن له أداؤه ،أو يساعده أحد أوالده األبرار ،أو من
ذويه األوفياء ،وقد يبقى كذلك وميوت وهو مل يقدر على احلج ،وما
أكثرهم!
ويف بيت اهلل احلرام واملشاعر املقدسة تلتقي اجلموع اإلسالمية
من كل صوب يف دنيا اهلل ،ومن كل جنس وكل قوم ،بأشكاهلم
املختلفة ،ولغاهتم املتعددة ،وعاداهتم املتباينة ،لكن الذي جيمعهم هو
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عقيدة اإلسالم ،وكلمة اإلخالص ،وحب مكة واملدينة ،أقدس
مدينتني عند املسلمني .كلهم إخوة ،وكلهم حيبون بعضهم البعض،
وجيتمعون يف مكة ليؤدوا مشاعر احلب هلل ودينه ،ويعاهدوا اهلل على
الطاعة ،وعلى نبذ الشيطان وأهله.
مؤمتر وأكرب ،جامعة عاملية ،ال دنيا فيها وال رياء ،هو السالم
واحملبة ،واأللفة واملودة ،واإلحسان واإلكرام ،والطاعة واإلسالم.
ويبقى الشوق إىل مكة ...بل ويزداد ملن حج مرة وأكثر....
وال ينقطع الشوق إال بانقطاع احلياة.
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الجهاد
وأمرين اإلسالم باجلهاد عند وجوبه ،ولو كان ذلك شاقاً على

النفس اليت حتب الراحة وتؤثر السالمة ،فإنه البد منه ملواجهة
األعداء ،ومل يكتب لإلسالم النصر إال بعد احلرب.
َّ
سى
ب َعلَْي ُك ُم الْقتَ ُ
قال اهلل تعاىلُ  :كت َ
ال َو ُه َو ُك ْرهٌ ل ُك ْم َو َع َ
َّ
سى أَن تُحبُّواْ َشْيئاً َو ُه َو َش ٌّر
أَن تَك َْر ُهواْ َش ْيئاً َو ُه َو َخْي ٌر ل ُك ْم َو َع َ
لَّ ُك ْم[ البقرة.]121 :
وللجهاد واجملاهدين فضل كبري ال يوصف ،فإن العمل الشاق
يرتتب عليه أجر على قدره.
كما أنه يتسنم مرتبة عليا بني أولويات الدين ،فقد ورد يف
حديث صحيح أن أحب عمل إىل اهلل وأفضله بعد اإلميان باهلل هو
اجلهاد ،ويف حديث آخر بعد اإلميان والصالة .ويف ثالث بعدمها وبعد
بر الوالدين..
واألمور اليت تتعلق باجلهاد تأخذ جمراها من األجر العظيم،
فاحلراسة والبقاء يف ثغور اإلسالم يف جماهبة العدو ورد فيه أكثر من

حديث ،من ذلك قوله  يف احلديث املتفق عليه« :رباط يوم في
سبيل اهلل خير من الدنيا وما عليها» .ويف حديث عند مسلمَ« :ل
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خير من صيام شهر وقيامه» وعند الرتمذي وحسنه« :خير من ألف
يوم فيما سواه من المنازل».
ومنزلة الشهيد يف اجلنة كبرية عالية ،ال يفضلها سوى درجات
األنبياء والصديقني ،وهلذا ود رسول اهلل  أن يغزو فيقتل ،مث يغزو
فيقتل ،مث يغزو فيقتل ،كما ذكره مسلم.
وروى البخاري قوله « :إن في الجنة مائة درجة أعدها اهلل
للمجاهدين في سبيل اهلل ،ما بين الدرجتين كما بين السماء
واْلرض».
اه ُم اللّهُ
ين ب َما آتَ ُ
وكفى أهنم أ ْ
َحيَاء عن َد َربِّه ْم يُ ْرَزقُو َن * فَرح َ
ضله[ آل عمران.]212-211 :
من فَ ْ
واإلنفاق على اجلهاد ومساعدة اجملاهدين وذويهم مبثابة اجلهاد
نفسه ،ففي احلديث املتفق عليه« :جهز غازياً في سبيل اهلل فقد

غزا ،ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا».

ويف حديث رواه الرتمذي وحسنه« :من أنفق نفقة في سبيل
اهلل كتب له سبعمائة ضعف».
وقد يقاس على ذلك صنع األسلحة إذا ابتغى هبا اجلهاد ضد
العدو للفتك هبم ،وكلما كانت النكاية أكرب كان األجر أكرب.
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وكذلك التخطيط للحرب ،مما يسمى باإلسرتاتيجية العسكرية
وخططها احلربية ،فـ«الحرب خدعة» كما يف احلديث املتفق عليه.
وكذا اإلعالم العسكري ،لتقوية معنويات اجملاهدين ،وإثباط
عزائم األعداء ،والتصدي لإلشاعات ،وإثارة الرأي العام لصاحل اجلهاد
وأهله.
يقول رسول اهلل  فيما رواه أبو داود بإسناد صحيح:

«جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم».

وكان رسول اهلل  إذا غزا قال« :اللهم أنت عضدي
ونصيري ،بك أحول وبك أصول وبك أقاتل» كما رواه الرتمذي
وحسنه.
وليتنبه اجملاهد إىل الدين الذي عليه ،فإنه يغفر له كل ذنب
اقرتفه ما عدا الدين ،ألنه يتعلق به حقوق العباد.
وعلى أن يكون قد استشهد وهو مقبل على مصارعة األعداء،
ال منهزماً منهم ،ويكون ذلك بصرب وثبات ،واحتساب أجر وثواب،
من عند اهلل العزيز الرحيم.
ولينظر من أجل ماذا يُقاتل ،فإن النية هي اليت حتدد املصري،
ويف اإلسالم يطلق الشهيد على« :من قاتل لتكون كلمة اهلل هي
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العليا ،فهو في سبيل اهلل» كما يف احلديث الذي رواه البخاري
ومسلم.
هلل وحده ،ولدينه وحده ،ال لشيء آخر ،وليدع بعد ذلك من
شاء أن يدعيه.
ومن رمحه اهلل سبحانه بعباده أن أعطى مثل ثواب اجلهاد ملن
متناه بصدق ،وبلغه منزلة اجملاهدين وإن مات يف غري ساحة حرب!
حيث يقول رسول اهلل  يف احلديث الذي رواه مسلم« :من
سأل اهلل الشهادة بصدق ،بلغه اهلل منازل الشهداء وإن مات على
فراشه».
ولينظر املرء إىل كلمة «بصدق» اليت وردت يف احلديث،
وليجرب ،فإنه ال يقدر أن يتمناه أحد حبق إال املخلصون الذين
يتمنون الشهادة ،ويتضرعون إىل اهلل تعاىل أن يرزقهم املوت يف سبيله،
ويذرفون دموعاً حرى ،ويلهجون بالدعاء يف أوقات اإلجابة ويف
السحر ،وال ميلون من ذلك.
وقد يكون عدم مشاركتهم يف اجلهاد ألسباب وأسباب ،كمرض
وإعاقة وفقر واحتباس وحنوه ،ولكنهم يدعون اهلل إلخواهنم اجملاهدين
يف كل مكان ،أن يقويهم ويسددهم ويوحدهم وينصرهم على
أعدائهم أعداء الدين.
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ويف الصحيح قوله « :إن بالمدينة لرجاَلً ما سرتم مسيراً،
وَل قطعتم وادياً إَل كانوا معكم ،حبسهم المرض» .ويف رواية:
«إَل شركوكم في اْلجر».

وال يغيب عن املسلم قصة اجملاهدين الفقراء ،الذي ما كانوا
جيدون عدة السالح ليجاهدوا مع رسول اهلل  ،فكانوا ينصرفون
وهم حزينون ،يبكون حبرقة وأمل ،وبني أجرهم رب العزة ضمن الذين
َّ
ين
ال حرج عليهم من أن يتخلفوا عن اجلهاد ،فقالَ  :وَلَ َعلَى الذ َ
َحملُ ُك ْم َعلَْيه تَ َولَّواْ
إذَا َما أَتَ ْو َك لتَ ْحملَ ُه ْم قُل َ
ْت َلَ أَج ُد َما أ ْ
يض م َن َّ
الد ْمع َح َزناً أََلَّ يَج ُدواْ َما يُنف ُقو َن[ التوبة:
َّوأَ ْعيُ نُ ُه ْم تَف ُ
.]11
أما ترك اجلهاد ،أو عدم التفكر به ومتنيه ،فهو صفة من صفات

املنافقني ،ففي حديث رواه مسلم قوله « :من مات ولم يغز ولم
يحدث نفسه بغزو ،مات على شعبة من النفاق».

وعند أيب داود بإسناد صحيح« :من لم يغز ،أو يجهز غازياً
أو يخلف غازياً في أهله بخير ،أصابه اهلل بقارعة قبل يوم

القيامة».

والقارعة :الداهية واملصيبة.
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وأخرياً ،فإن اجلهاد متعلق بعزة األمة ،وال قيمة وال هيبة ألمة
تتمتع بقوة عسكرية رادعة ،وهلذا ورد يف القرآن الكرميَ  :وأَع ُّدواْ لَ ُهم

ْخْيل تُ ْرهبُو َن به َع ْد َّو اللّه
استَطَ ْعتُم ِّمن قُ َّوة َومن ِّربَاط ال َ
َّما ْ
َو َع ُد َّوُك ْم[ األنفال.]12 :
والذل واهلوان مصري من ترك اجلهاد.
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من أدب المعامالت
أدبين اإلسالم بأن أكون واسع الصدر ،طيب األخالق،
متساهالً يف البيع والشراء ،واألخذ والعطاء ،وحسن القضاء
والتقاضي ،فإن رسول اهلل  دعا بالرمحة ملن كان كذلك ،حيث ورد

يف صحيح البخاري« :رحم اهلل رجالً سمحاً إذا باع ،وإذا اشترى،

وإذا اقتضى».

ومما أدبين به اإلسالم أن أساعد املدين ،بأن أعفو عنه ،أو
أخفف من ديين الذي عليه ،أو أنتظر حىت يستغين ،فإن اهلل يتجاوز
عين إذا فعلت ذلك ،ويرمحين يوم القيامة ،ألنين رمحت ذلك املعسر يف
الدنيا.
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العلم
وحثين اإلسالم على طلب العلم ألكون من طبقة العلماء،
وألعرف ديين ،وما جيري حويل ،فأفهم وأوازن ،وأكون عضواً نافعاً
وإجيابياً يف اجملتمع ،وأدعو إىل دين اهلل.
وكلما زاد علم املرء ارتفعت درجته يف اجلنة ،على أن يكون
َّ َّ
ين
علماً نافعاً ،خالصاً هلل .يقول سبحانه وتعاىل :يَ ْرفَع اللهُ الذ َ
َّ
ْم َد َر َجات[ اجملادلة.]22 :
َ
آمنُوا من ُك ْم َوالذ َ
ين أُوتُوا الْعل َ

وبالعلم ينتشر نور اإلسالم ،وكلما أخذ كالمك الطيب مكاناً
يف الواقع ،كتب لك أجره ،وأجر من عمل به ،حىت يوم القيامة!
فما أعظم هذا الثواب! وما أعظم هذا الدين! وما أجل ما
يدعو إليه ،وما أكثر قيمة أهل العلم يف اإلسالم.
وورد يف حديث صحيح رواه األربعة وغريهم قوله « :فضل
العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ،وإن العلماء

ورثة اْلنبياء ،وإن اْلنبياء لم يورثوا ديناراً وَل درهماً ،وإنما ورثوا
العلم ،فمن أخذه أخذ بحظ وافر».

وصدق رسول اهلل عليه أفضل الصالة والسالم وأزكى التسليم.
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ذكر اهلل
علمين اإلسالم األذكار وحثين عليها ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل
َّ
آمنُوا اذْ ُك ُروا اللَّهَ ذ ْكراً َكثيراً* َو َسبِّ ُحوهُ بُك َْرةً
ين َ
يقول :يَا أَيُّ َها الذ َ
َوأَصيالً[ األحزاب ،]21-22 :وهي من أنواع العبادات اليت
يتقرب هبا املؤمن إىل اهلل ،وهي كاحلصن حيفظه اهلل هبا ،ويقيه شروراً،
وب[ الرعد.]11 :
فيسرتيح ،أََلَ بذ ْكر اللّه تَط َْمئ ُّن الْ ُقلُ ُ

والذي ال يذكر بعيد عن اهلل ،وإميانه ضعيف ،يقول رسول اهلل

 فيما رواه البخاري« :مثل الذي يذكر ربه والذي َل يذكره ،مثل
الحي والميت».
وذكر اهلل من خري األعمال وأزكاها عند اهلل .

وقد بني رسول اهلل  أن الذاكرين سباقون إىل اجلنان ،وذكر

كلمات جتلب لقائها حسنات كثرية جداً ،من ذلك «سبحان اهلل
وبحمده سبحان اهلل العظيم» اللتني وصفهما بأهنما «خفيفتان على
اللسان ،ثقيلتان في الميزان ،حبيبتان إلى الرحمن» يف حديث
متفق عليه.
وقال أليب ذر يف حديث رواه مسلم« :أَل أخبرك بأحب
الكالم إلى اهلل :سبحان اهلل وبحمده».
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ومن األذكار اجلليلة ذات األجر الكبري كما رواه مسلم:
«سبحانه اهلل وبحمده ،عدد خلقه ،ورضا نفسه ،وزنة عرشه،
ومداد كلماته».
وحللق الذكر أجر كبري كذلك.
واألذكار كثرية متنوعة ،منها ما يقال بعد الصلوات ،ومنها يف
احلج ،ومنها عند النوم واالستيقاظ ،ومنها عند السفر ،والطعام،
واللباس ...تطلب من مظاهنا.
ويف حديث رواه مسلم قوله « :من قال حين يصبح وحين
يمسي :سبحان اهلل وبحمده ،مائة مرة ،لم يأت أحد يوم القيامة
بأفضل مما جاء به ،إَل أحد قال مثل ما قال أو زاد».
وال ينسى املرء أن حيمد اهلل ،ويزيد من ذكره ،فإن اهلل حيب
احلامدين الشاكرين ،ويزيدهم من فضله.
وكذا الصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل  ،فإنه إضافةً إىل
رفعة درجة رسول اهلل  هبا ورمحته  به ،يعود األجر له أيضاً،

ففي احلديث الصحيح« :من صلى علي واحدة ،صلى اهلل عليه بها
عشراً».
ويكثر من االستغفار كذلك...
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واملهم أن يكون دائم الذكر ،ال ينسى فضل ربه ،الذي جعله
على ملة خليله ،وعلى دين أحب خلقه إليه.
وأنصح أخي املسلم مبا نصح به رسول اهلل  أحد صحابته

بقولهَ« :ل يزال لسانك رطباً من ذكر اهلل» .رواه الرتمذي وهو
صحيح.
وقالت عائشة رضي اهلل عنها« :كان رسول اهلل  يذكر اهلل
على كل أحيانه» .رواه مسلم.
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الدعاء
وعلمين اإلسالم الدعاء ،وأمرين اهلل بذلك فقال :ا ْد ُعواْ َربَّ ُك ْم
ض ُّرعاً َو ُخ ْفيَةً[ األعراف.]11 :
تَ َ
والدعاء من أنواع العبادة ،بل هو العبادة نفسها ،أو هو خمها،
فيقول الرسول  كما رواه الرتمذي وصححه« :الدعاء هو
العبادة».
وذلك أنه دليل العبودية ،واالعرتاف بالضعف أمام رب
العاملني ،وأنه ال حول وال قوة له إال به  ،وأنه إذا أراد شيئاً كان،
ال مينعه مانع ،وإذا مل يشأ مل يكن مهما حاول املرء ،هو واآلخرون،
فأول األمر وآخره بيده  ،وإذا مل يستجب فال أمل للحصول على
الطلب.
ومن يغفر الذنوب إال اهلل؟
ومن حييي ومييت سوى اهلل؟
ومن يشفي املريض إذ أىب اهلل؟
ومن يكشف الضر والبالء إذا جاء القحط وغار املاء؟
ومن يزيد من العقل وينقص؟
ومن يعطي الولد ومينع؟
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ومن حياسب يوم القيامة؟
ومن يدخل الناس اجلنة أو النار؟
من بيده ملكوت كل شيء؟
من األول واآلخر ،من احلي الذي ال ميوت ،من هو قيوم
السماوات واألرض؟
من الذي يقول الشيء كن فيكون؟
إنه اهلل ،وحده ال شريك له ،له امللك وله احلمد ،بيده اخلري،
وهو على كل شيء قدير.
وهو الذي يدعى وحده  ال غري ،إن شاء أعطى وإن شاء
منع ،فليتوجه إليه املرء بكل قلبه ،وكل أحاسيسه ومشاعره وعواطفه،
فهو الرب العظيم ،والرؤوف الرحيم ،وأنت العبد الفقري ،الذي ميرض
وميوت.
وهناك أدعية مجيلة وجليلة كثرية كان يدعو هبا رسول اهلل 
ويعلمها أصحابه ،حيسن باملسلم أن حيفظ كثرياً منها ،ليدعو هبا.
وقد روى أنس أنه كان أكثر دعاء النيب « :اللهم آتنا في
الدنيا حسنة وفي اْلخرة حسنة وقنا عذاب النار» متفق عليه.
وهذا من جوامع الدعاء الذي كان حيرص عليه رسول اهلل .
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ومن دعائه عليه الصالة والسالم« :اللهم إني أعوذ بك من
زوال نعمتك ،وتحول عافيتك ،وفجاءة نقمتك ،وجميع
سخطك» .رواه مسلم.
ومما أدبين به اإلسالم أن أقول ملن صنع إيل معروفاً« :جزاك اهلل

خيراً» فإن قلت ذلك فقد أبلغت يف الثناء ،حيث أظهرت عجزي
عن جمازاته بأحسن ما أسدى إيل ،وأحلته على ريب وربه.

و«دعوة المرء المسلم ْلخيه بظهر الغيب مستجابة» كما
رواه مسلم.
و«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ،فأكثروا
الدعاء» رواه مسلم أيضاً.
وال يستعجل املسلم استجابة الدعاء ،وليدعه اهلل احلكيم
العليم ،وليفكر مبطعمه ومشربه وملبسه هل هي حالل؟ لينظر موضع
استجابة دعائه.
ومن أوقات االستجابة جوف الليل اآلخر ،ودبر الصلوات
املكتوبات.
ودعاء الكرب كما علمنا رسول اهلل  هوَ« :ل إله إَل اهلل
العظيم الحليمَ ،ل إله إَل اهلل رب العرش العظيمَ ،ل إله إَل اهلل
رب السماوات ورب اْلرض ورب العرش الكريم» متفق عليه.
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أدب الكالم
وعلمين اإلسالم أدب الكالم ،فال خري يف كالم ال فائدة فيه،
واملالئكة يكتبون كل ما يقال ،وحياسب املرء على كل ما يقول ،إن له
ك َكا َن َعْنهُ َم ْس ُؤوَلً
أو عليه إ َّن َّ
اد ُك ُّل أُول ئ َ
ص َر َوالْ ُف َؤ َ
الس ْم َع َوالْبَ َ

[اإلسراء.]11 :

يقول رسول اهلل  يف احلديث املتفق عليه« :من كان يؤمن
باهلل واليوم اْلخر ،فليقل خيراً أو ليصمت».
قال اإلمام النووي :هذا احلديث صريح يف أنه ينبغي أن ال
يتكلم إال إذا كان الكالم خرياً ،وهو الذي ظهرت مصلحته ،ومىت
شك يف ظهور املصلحة فال يتكلم.
وقال يف موضع آخر :اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن حيفظ
لسانه عن مجيع الكالم ،إال كالماً ظهرت فيه املصلحة ،ومىت استوى
الكالم وتركه يف املصلحة ،فالسنة اإلمساك عنه؛ ألنه قد ينجر الكالم
املباح إىل حرام أو مكروه ،وذلك كثري يف العادة ،والسالمة ال يعدهلا
شيء.
وأمر اللسان عظيم خطري ،فإنه سبب لدخول النار ،وقد سأل
معاذ رسول اهلل  :يا رسول اهلل ،إنا ملؤاخذون مبا نتكلم به؟
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فقال « :وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلى
حصائد ألسنتهم؟» رواه الرتمذي وصححه.
فاللسان يؤذي ،وقد يكون سبباً يف خراب بيوت ،وهالك أقوام،

وحروب وفنت ،وقطيعة وهجران ،واملسلم يبتعد عن كل هذا ،ألنه
رجل سالم ومنفعة ،ال إيذاء ومضرة .وقد ُسئل رسول اهلل  :أي
املسلمني أفضل؟ فقال« :من سلم املسلمون من لسانه ويده» .متفق
عليه.
ومن صور اإليذاء باللسان ما يسمى بالغيبة ،وهي أن تذكر
أخاك املسلم مبا يكرهه ،ولو كان فيه ما تقول ،فإنه إشاعة للبغض
والشحناء ،وزرع للفنت واألحقاد ،وتفريق لشمل اجملتمع اإلسالمي،
ولذلك كانت من الكبائر ،ومثلها النميمة ،وتعين نقل الكالم لإليقاع
بني األهل واإلخوة ،يف الدين والقرابة.
وال جيوز مساع الغيبة ،بل ترد وينكر على قائلها ،فإن عجز املرء
عن اإلنكار ،أو مل يقبل منه ،فارق ذلك اجمللس إن أمكنه.
وال تباح الغيبة إال لغرض صحيح شرعي .كبيان ما وقع عليه
من ظلم ،واالستعانة على ترك املنكر ..وغري ذلك مما ذكره العلماء...
وهني عن نقل احلديث وكالم الناس إىل والة األمور إذا مل تدع
إليه حاجة ،كخوف مفسدة وحنوها.
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وبئس الرجل ذو الوجهني ،الذي يأيت كل طائفة ويظهر هلم أنه
منهم وخمالف لآلخرين مبغض .فإن أتى كل طائفة باإلصالح
فمحمود.
وانظر إىل هذا اخلرب الذي رواه البخاري ،لتحذر مما تفعله أو
يفعله اآلخرون ،وتفكر يف حال اإلعالميني ،والصحفيني منهم
خاصة.
فقد جاء ناس وسألوا عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما :إنا
ندخل على سالطيننا فنقول هلم خبالف ما نتكلم إذا خرجنا من
عندهم [أي :نثين عليهم حبضورهم ونذمهم إذا خرجنا] فقال هلم:
كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول اهلل .
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الكذب
وأدبين اإلسالم بأن أصدق ،وحرم علي الكذب ،فإن الصدق
يهدي إىل األعمال الصاحلة ،اليت تؤدي إىل اجلنة ،والكذب يهدي
إىل الوقوع يف اخلطايا واألعمال السيئة ،اليت تؤدي إىل النار.
والكذب من شيم املنافقني الذين يدعون اإلميان وهم على

خالفه ،فإن املنافق «إذا حدث كذب» كما يف احلديث املتفق عليه.

ويبدو خطر الكذب من أنه قلب للحقائق ،وتبديل للوقائع،
وخيانة يف النقل ،فال تكون هناك حياة صحيحة مع أمثال هؤالء ،وال
يستقيم أمر الناس بذلك ،فالبد من الردع واالستنكار وبيان شناعة

اب
هذا اخللق ورفضه ،وبيان ما وعد اهلل به من عقاب َ ولَ ُهم َع َذ ٌ
يم ب َما َكانُوا يَكْذبُو َن[ البقرة.]22 :
أَل ٌ

ومن ذلك قول الزور والشهادة بالبهتان ،اليت شدد فيها رسول
اهلل  حىت عهدها من أكرب الكبائر.
وهناك حاالت قليلة جداً ونادرة جيوز فيها الكذب ،ذكرها
الفقهاء بشروطها ،كمسلم اختفى من ظامل يريد قتله أو أخذ ماله...
فوجب الكذب بإخفائه ،وكمن يصلح بني الناس ...لكن مادام األمر
احملمود ميكن حتصيله بغري الكذب فإنه حيرم الكذب فيه.
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وليحرتس املرء من الكالم الكثري وليتثبت مما يقوله وحيكيه ،فإن
رسول اهلل  يقول« :كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما
سمع» .رواه مسلم.
ومن صور الكذب التزوير على الناس ،بأن يتزيا بزي أهل الزهد
أو العلم أو الثروة ،ليغرت به الناس ،وليس هو بتلك الصفة ،كما ذكره
اإلمام النووي رمحه اهلل.
كما علم ين اإلسالم أن أثبت مما أمسعه أو ما ينقل إيل ،فإذا
مسعت خرباً من فاسق تبينت هل هو صحيح أم ال؟ والفاسق هو
الذي ال يطبق كل واجبات اإلسالم؟ فكيف إذا كان مصدر اخلرب
منافقاً أو كافراً؟ فهو بالتأكيد ال يريد مصلحة اإلسالم واملسلمني.
وانظر بعد ذلك مصادر األخبار يف عصرنا ،ووكاالت األنباء،
والقنوات الفضائية ،وما إليها من وسائل اإلعالم ،وهي يف معظمها
بيد أعدائنا ،ومدى الفداحة اليت تصيب ديار اإلسالم وأهله بذلك،
وما أكثر من يصدقها ،وينقلها ،فيساعدهم بذلك يف هدم كياننا،
وإشاعة الكذب بني أهلنا ،ويف ذلك تقويتهم وضعفنا.
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اللعن والسب
وأدبين اإلسالم باخللق احلسن ،وحرم علي لعن إنسان بعينه أو
دابة ،فإن معىن اللعن :الطرد من رمحة اهلل ،وهو ما كان من شأن
إبليس اللعني .يقول رسول اهلل  يف حديث حسن صحيح رواه

الرتمذيَ« :ل تالعنوا بلعنة اهلل وَل بغضبه وَل بالنار».

ويقول يف حديث متفق عليه« :لعن المؤمن كقتله» .أي أن
اإلمث املرتتب على اللعن ،كاإلمث املرتتب على القتل.
لكن جيوز لعن أصحاب املعاصي غري املعينني ،فيقول اهلل
َّ
ين[ هود.]21 :
تعاىل :أََلَ لَ ْعنَةُ اللّه َعلَى الظالم َ
ولعن رسول اهلل  آكل الربا ،والسارق ،واملتشبهني من الرجال
بالنساء ،واملتشبهات من النساء بالرجال ،ولعن اليهود...
وحيرم سب املسلم بغري حق ،وهو الشتم والتكلم يف عرض
َّ
ين
ين يُ ْؤذُو َن ال ُْم ْؤمن َ
اإلنسان مبا يعيبه .يقول اهلل عز وجلَ  :والذ َ
احتَ َملُوا بُ ْهتَاناً َوإثْماً ُّمبيناً
سبُوا فَ َقد ْ
َوال ُْم ْؤمنَات بغَْير َما ا ْكتَ َ
[األحزاب.]11 :
ويقول رسول اهلل  يف احلديث الذي رواه الشيخان« :سباب
المسلم فسوق» يعين يف اإلمث والتحرمي.
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منهيات أخرى
وهناين اإلسالم عن أخالق أخرى مشينة ،تضر بديين وجمتمعي،
فنهاين عن التباغض ،والتقاطع الذي يؤدي إىل البغضاء والنفور،
والتدابر ،وهو أن يويل الرجل أخاه إذا لقيه ظهره إعراضاً عنه ،فإن اهلل
سبحانه يقول :إنَّ َما ال ُْم ْؤمنُو َن إ ْخ َوةٌ[ احلجرات.]22 :
وقال رسول اهلل َ«: ل تباغضوا ،وَل تحاسدوا ،وَل
تدابروا ،وَل تقاطعوا ،وكونوا عباد اهلل إخواناً ،وَل يحل لمسلم أن

يهجر أخاه فوق ثالث» رواه البخاري ومسلم.

 واحلسد هو متين زوال النعمة عن صاحبها ،سواء
كانت نعمة دين أو دنيا.


وهناين ديين عن التجسس والتسمع لكالم من يكره

استماعه ،وهو التجسس عن عيوب الناس ومتابعتها .يقول اهلل

سوا[ احلجرات.]21 :
َ  :وََل تَ َج َّ
سُ

ويقول رسول اهلل  يف حديث صحيح رواه أبو داود« :إنك
إن اتبعت عورات املسلمني أفسدهتم ،أو كدت أن تفسدهم».
 وهناين عن سوء الظن من غري ضرورة ،فاهلل سبحانه
ض الظَّ ِّن إثْ ٌم[ احلجرات:
اجتَنبُوا َكثيراً ِّم َن الظَّ ِّن إ َّن بَ ْع َ
يقولْ  :
.]21
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وحيرم احتقار املسلم ،وهو إهانته وإسقاطه من النظر

سى أَن
واالعتبار ،فإن اهلل  يقولََ  :ل يَ ْس َخ ْر قَ ٌ
وم ِّمن قَ ْوم َع َ

يَ ُكونُوا َخْيراً ِّمْن ُه ْم[ احلجرات ]22 :والسخرية هي االحتقار.
وقال « :بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم».
رواه مسلم.


كما ال جتوز الشماتة به ،وهو الفرح مبصيبة نزلت به.



وهنى عن الغش واخلداع ،من ذلك قوله « :من

غشنا فليس منا» .رواه مسلم.
 كما حيرم الغدر ،وهو نقض العهد ،ومن كان غادراً
كان رسول اهلل  خصمه يوم القيامة ،كما جاء يف حديث رواه
البخاري.
 وال جيوز املن بالعطية وحنوها ،فإن اهلل يقولَ :لَ
ص َدقَات ُكم بال َْم ِّن َواْل َذى[ البقرة.]112 :
تُ ْبطلُواْ َ


وال االفتخار والبغي ،وهو التعدي واالستطالة.



وحيرم اهلجران بني املسلمني فوق ثالثة أيام ،إال لبدعة

يف املهجور ،أو تظاهر بفسق ،أو حنو ذلك .ويف حديث رواه أبو

داود بإسناد صحيح« :من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه».
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ومن أدب اجمللس أال يتناجى اثنان دون الثالث بغري

إذنه ،إال حلاجة ،وهو أن يتحدثا سراً حبيث ال يسمعهما ،ويف
معناه ما إذا حتدثا بلسان ال يفهمه.


وال يعذب اإلنسان أو احليوان ،وال يؤذي املرء زيادة

على قدر األدب .ويعرف القارئ حديث املرأة اليت عذبت ألهنا
حبست هرة ومل تطعمها حىت ماتت.
وقال الصحايب اجلليل هشام بن حكيم :أشهد لسمعت رسول

اهلل « :إن اهلل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» .رواه
مسلم.
وملسلم أيضاً عن ابن عباس رضي اهلل عنهما« :نهى رسول اهلل

 عن الضرب في الوجه».

وحيرم التعذيب بالنار يف كل حيوان حىت القملة وحنوها.


وحيرم على الغين تأخري حق طلبه منه صاحبه ،وهو

«المطل».
 كما حيرم أكل مال اليتيم ،وهو أحد املوبقات السبع
َّ
ين
اليت شدد اإلسالم يف الزجر عنها ،يقول اهلل  :إ َّن الذ َ
يَأْ ُكلُو َن أ َْم َو َ
ال الْيَتَ َامى ظُلْماً إنَّ َما يَأْ ُكلُو َن في بُطُونه ْم نَاراً
صلَ ْو َن َسعيراً[ النساء.]22 :
َو َسيَ ْ
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وكذلك الربا من أعظم احملرمات ،وقد «لعن رسول

اهلل  آكل الربا وموكله» كما رواه مسلم ،زاد الرتمذي وغريه:
«وشاهديه وكاتبه».


وكذا الرياء ،حيث يقول نبينا  كما رواه الشيخان:

«من سمع سمع اهلل به ،ومن يرائي يرائي اهلل به».

ومعىن اجلملة األوىل :من أظهر عمله للناس رياء فضحه اهلل يوم
القيامة.
ومعىن اجلملة األخرى :من أظهر للناس العمل الصاحل ليعظم
عندهم وليس هو كذلك ،أظهر اهلل سريرته على رؤوس اخلالئق.
 وحيرم النظر إىل املرأة األجنبية واألمرد احلسن لغري
ين يَغُضُّوا م ْن
حاجة شرعية ،يقول سبحانه وتعاىل :قُل لِّل ُ
ْم ْؤمن َ
صاره ْم[ النور.]12 :
أَبْ َ
وكذا اخللوة هبا ،ففي احلديث املتفق عليهَ« :ل يخلون أحدكم
بامرأة إَل مع ذي محرم».
 وحيرم أيضاً تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء
بالرجال ،يف لباس وحركة وغري ذلك ،ففي احلديث الشريف:
«لعن رسول اهلل  المخنثين من الرجال والمترجالت من
النساء» .واملخنث من يشبه خلقه النساء يف حركاته وكلماته.
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كما ينهى التشبه بالكفار.



والنهي أيضاً عن القزع ،وهو حلق بعض الرأس دون



وحيرم وصل الشعر ،والوشم ،والوشر ،وهو حتديد

بعض ،واإلباحة يف حلقه كله للرجل دون املرأة.
األسنان...


وينهى عن ترك النار يف البيت عند النوم وحنوه.



وال جيوز التكلف ،وهو فعل وقول ما ال مصلحة فيه

مبشقة.


وحترم النياحة على امليت ،ولطم اخلد ،وشق اجليب،

ونتف الشعر وحلقه ،والدعاء بالويل والثبور ،وليس البكاء ،فإن
رسول اهلل  يقول« :إن اهلل َل يعذب بدمع العين ،وَل بحزن
القلب ،ولكن يعذب بهذا (وأشار إلى لسانه) أو يرحم» .متفق

عليه.

الرمل.

وهنينا عن إتيان الكهان واملنجمني والعراف وأصحاب

ويف احلديث الشريف« :من أتى عرافاً فسأله عن شيء
فصدقه لم تقبل له صالة أربعين يوماً» .رواه مسلم.
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ومثل هذه األمور تشوش على املسلم حياته وعقيدته ،فيتكل
على الظنون والتخرصات ،ويستسلم للهواجس واهلموم ،وينتظر
الوعود واألكاذيب سنوات ،بدل التخطيط والتفكري السليم والتوكل
على اهلل تعاىل ،ولذلك هني عنها.


وهنينا عن الطرية ،وهو نوع من التشاؤم ،وقد أرشدنا

رسول اهلل  إىل أننا إذا رأينا ما نكره تقول« :اللهم ال يأيت
باحلسنات إال أنت ،وال يدفع السيئات إال أنت ،وال حول وال قوة
إال بك» .رواه أبو داود بإسناد صحيح.


وحيرم تصوير احليوان يف تفصيالت ذكرها الفقهاء.



وال يتخذ الكلب إال لصيد أو حراسة ماشية أو زرع.
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آداب المسجد
أمرنا اإلسالم بتنزيه املساجد عن األقذار ،وإزالتها إذا وجدت،
فبيوت اهلل بنيت لذكر اهلل وقراءة القرآن ،وينبغي أن تكون نظيفة
هبيجة يرتاح فيها املسلم ويطمئن للجلوس فيها ،ولئال يشغله شيء
عن الذكر والدعاء واخلشوع.
وتكره فيها اخلصومة ،ورفع الصوت ،ونشد الضالة ،والبيع
والشراء واإلجارة وحنوها من املعامالت .وال بأس بالكالم املباح.
وينهى ملرتادها أكل ثوم أو بصل أو كرات أو غريه مما له رائحة
كريهة عن دخوهلا قبل زوال رائحتها ،إال لضرورة.
ويف احلديث املتفق عليه« :من أكل ثوماً أو بصالً فليعتزلنا،
أو فليعتزل مسجدنا».
وهي أحب األماكن إىل اهلل  .حيث ورد يف صحيح مسلم

قوله  « :أحب البالد إلى اهلل مساجدها ،وأبغض البالد إلى اهلل
أسواقها».
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الحلف
هنانا اإلسالم عن احللف مبخلوق ،كالنيب ،والكعبة ،واملالئكة،
والسماء ،واآلباء ،واحلياة ،والروح ،والرأس ،وحياة السلطان ،وتربة
فالن وقربه ،واألمانة.
قال رسول اهلل َ« :ل تحلفوا بالطواغي وَل بآبائكم» .رواه
مسلم .والطواغي هي األصنام.
وقال  كالماً جامعاً يف هذا ،يف احلديث املتفق عليه« :من

كان حالفاً فليحلف باهلل أو ليصمت».

ومن الكبائر احللف كذباً ،ويسمى «اليمين الغموس» وهي
اليت تغمس صاحبها يف اإلمث ،أو يف النار.
ومن حلف على شيء ورأى غريه أفضل منه ،فليأت الذي هو
أفضل وليكفر عن حلفه.
والكفارة إطعام عشرة مساكني أو كسوهتم ،ومن مل جيد القيمة
صام ثالثة أيام.
ويعفى عن «لغو اليمين» وال كفارة فيه ،وهو ما جيري على
اللسان بغري قصد اليمني ،كقولك على العادة :ال واهلل ،وبلى واهلل،
وحنو ذلك.
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ويكره احللف يف البيع وإن كان صادقاً ،يقول رسول اهلل :
«إياكم وكثرة الحلف في البيع ،فإنه ينفق ثم يمحق» .رواه مسلم.
يعين أن احللف يكون سبباً لنفاق املبيع ،لكن ذلك منقص
للربكة.
ويكره أن يسأل اإلنسان بوجه اهلل عز وجل غري اجلنة.
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تنبيهات ومحظورات أخرى
 هنانا اإلسالم أن خناطب الفاسق واملبتدع وحنومها
بـ«سيد» وحنوه.


ويكره سب احلمى ،فإهنا تذهب خطايا بين آدم.



وال يسب الريح ،ففي حديث حسن صحيح رواه

الرتمذيَ« :ل تسبوا الريح ،فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا :اللهم
إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به،
ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أمرت به».


وال يسب الديك «فإنه يوقظ للصالة» .كما رواه

أبو داود بإسناد صحيح.


وحيرم أن يقال ملسلم يا كافر ،أو يا عدو اهلل ،فإن مل

يكن فيه ما قيل رجعت إىل قائله هذه الصفة.


وهنينا عن الفحش وبذاءة اللسان ،فإن رسول اهلل 

يقول« :ليس المؤمن بالطعان ،وَل اللعان ،وَل الفاحش ،وَل
البذيء» .رواه الرتمذي وحسنه.


ويكره التقعري يف الكالم ،بالتشدق وتكلف

الفصاحة ،واستعمال وحشي اللغة ودقائق اإلعراب يف خماطبة
العوام وحنوهم ،فإن املقصود من الكالم هو التبليغ والتفهيم.
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وينهى عن وصف حماسن املرأة للرجل ،إال أن حيتاج

إىل ذلك لغرض شرعي ،كنكاحها وحنوه.
 وال جيمع بني مشيئيت الرب والعبد ،وإمنا يذكر
بالرتتيب ،فيقال :ما شاء اهلل ،مث شاء فالن ،وال يقال :ما شاء اهلل
وشاء فالن.


ويكره احلديث بعد العشاء اآلخرة إال لعذر وعارض،

وأما مذاكرة العلم وحكايات الصاحلني ومكارم األخالق،
واحلديث مع الضيف ومع طالب حاجة وحنو ذلك ،فال كراهة
فيه .أفاده النووي رمحه اهلل ،استنتاجاً من األحاديث الصحيحة.


ويف السهرات الليلية غري املباحة ضرر على النفس

والدين والصحة ،ففي الليل النوم والراحة ،ويف النهار العمل
واحلركة ،وقلب هذه العادة أو أخذ نصيب هذا هلذا يوجد خلالً
يف احلياة واملعاش.


وحيرم على املرأة االمتناع من فراش زوجها إذا دعاها

ومل يكن هلا عذر شرعي ،وال تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إال
بإذنه.
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تنبيهات في الصالة
ويف الصالة حيرم رفع املأمور رأسه من الركوع أو السجود قبل
اإلمام ،وكذا الركوع والسجود قبله.
وال يضع املصلي يده على خاصرته.
وتكره الصالة حبضرة الطعام ونفسه تتوق إليه ،وكذا وهو
متضايق من البول والغائط.
وال يرفع بصره إىل السماء يف الصالة.
وال يتلفت فيها بغري عذر ،فإنه «اختالس خيتلسه الشيطان من
صالة العبد» كما رواه البخاري.
وال يصلي باجتاه قرب.
وحيرم املرور بني يدي املصلي.
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أبواب في المنهيات


وينهى عن جتصيص القرب والبناء عليه.



وال شفاعة يف احلدود اليت أمر اهلل بإقامتها ،فـ«إمنا

أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه،
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد» .كما رواه الشيخان.
 وينهى عن التغوط يف طريق الناس وظلهم وموارد املياه
َّ
ين يُ ْؤذُو َن
وحنوها ،فهو نوع إيذاء هلم ،واهلل  يقولَ  :والذ َ
احتَ َملُوا بُ ْهتَاناً َوإثْماً
سبُوا فَ َقد ْ
ال ُْم ْؤمن َ
ين َوال ُْم ْؤمنَات بغَْير َما ا ْكتَ َ
ُّمبيناً[ األحزاب.]11 :


ويكره تفضيل الوالد بعض أوالده على بعض يف اهلبة.



وحيرم إحداد املرأة على ميت فوق ثالثة أيام إال على

زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.


وال جيوز للمرء أن خيطب فتاة خمطوبة إال بإذن

اخلاطب األول أو حىت يدعها .يقول رسول اهلل « :المؤمن
أخو المؤمن ،فال يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ،وَل
يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» .رواه مسلم.

فيها.

وينهى عن إضاعة املال يف غري وجوهه اليت أذن الشرع
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كما ينهى عن اإلشارة إىل مسلم بسالح وحنوه،

سواء كان جاداً أو مازحاً .يقول النيب الكرمي عليه الصالة والسالم
يف احلديث املتفق عليهَ« :ل يشر أحدكم إلى أخيه بالسالح،

فإنه َل يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من

النار».


ويكره اخلروج من املسجد بعد األذان إال لعذر حىت

يصلي املكتوبة.


كما يكره رد الطيب والرحيان إال لعذر.



ويكره املدح يف الوجه ملن خيف عليه مفسدة ،من

إعجاب وكرب ،وجوازه ملن أمن ذلك يف حقه.


والسحر من السبع املوبقات اليت أمرنا باجتناهبا ،فهو

حرام حرمة مغلظة.
والسبع املذكورات هن« :الشرك باهلل ،والسحر ،وقتل النفس
التي حرم اهلل إَل بالحق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتولي
يوم الزحف ،وقذف المحصنات المؤمنات الغافالت» .متفق
عليه.


وحيرم انتساب اإلنسان إىل غري أبيه.
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تحذير من العصيان وتذكير بالتوبة
حذرين اإلسالم من ارتكاب ما هنى اهلل  ورسوله عنه ،فإن
مآله عقوبات وعذاب يف الدنيا واآلخرة ،والعقوبات اإلهلية تكون
َّ
ين يُ َخال ُفو َن
لألفراد واجلماعات واألمم .يقول اهلل  :فَلْيَ ْح َذر الذ َ
يم[ النور.]11 :
َع ْن أ َْمره أَن تُصيبَ ُه ْم فْت َنةٌ أ َْو يُصيبَ ُه ْم َع َذ ٌ
اب أَل ٌ
وهناك أمور مشاهدة ،وأخبار وحكايات منقولة صحيحة فيما
أصاب ظاملني وقتلة وسارقني ،وبعضهم يؤخر إىل يوم عظيم.
وعلى من ارتكب منهياً عنه أن يستغفر اهلل ويسارع إىل التوبة،
َّ
شةً أ َْو
ين إ َذا فَ َعلُواْ فَاح َ
فإن اهلل غفور رحيم .يقول َ  :والذ َ
استَ ْغ َف ُرواْ ل ُذنُوبه ْم َوَمن يَ ْغف ُر ُّ
وب
س ُه ْم ذَ َك ُرواْ اللّهَ فَ ْ
الذنُ َ
ظَلَ ُمواْ أَنْ ُف َ
ك َج َزآ ُؤ ُهم
إَلَّ اللّهُ َولَ ْم يُص ُّرواْ َعلَى َما فَ َعلُواْ َو ُه ْم يَ ْعلَ ُمو َن*أ ُْولَئ َ

ين ف َيها
َّم ْغف َرةٌ ِّمن َّربِّه ْم َو َجن ٌ
َّات تَ ْجري من تَ ْحت َها اْلَنْ َه ُ
ار َخالد َ
ين[ آل عمران.]211-211 :
َون ْع َم أ ْ
َج ُر ال َْعامل َ

سهُ
ويقول أيضاً جل جاللهَ  :وَمن يَ ْع َم ْل ُسوءاً أَ ْو يَظْل ْم نَ ْف َ
ّه يَجد اللّهَ َغ ُفوراً َّرحيماً[ النساء.]222 :
ثُ َّم يَ ْستَ ْغفر الل َ

ومع كون رسول اهلل  قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر،
فإنه قد روى ابن عمر رضي اهلل عنهما فقال« :كنا نعد لرسول اهلل
 يف اجمللس الواحد مائة مرة :رب اغفر يل وتب علي إنك أنت
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التواب الرحيم» .رواه أبو داود والرتمذي وقال :حديث حسن
صحيح.
فكيف بنا وحنن خطاؤون؟


والتوبة الصادقة من الذنب أن يقلع عنه ،ويندم عليه،

ويعزم على أال يعود إليه.
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إلى الجنة
وقد أعد اهلل لعباده املؤمنني جنات فيها من النعيم اخلالد ما ال
خيطر على البال ،جزاءً مبا كانوا يعملون من خري وعمل صاحل.

ف َعلَْي ُك ُم الْيَ ْو َم َوََل أَنتُ ْم
يقول اهلل  :يَا عبَاد ََل َخ ْو ٌ
َّ
ْجنَّةَ أَنتُ ْم
ين*ا ْد ُخلُوا ال َ
ين َ
آمنُوا بآيَاتنَا َوَكانُوا ُم ْسلم َ
تَ ْح َزنُو َن*الذ َ
اف َعلَْيهم بص َحاف ِّمن ذَ َهب َوأَ ْك َواب
اج ُك ْم تُ ْحبَ ُرو َن * يُطَ ُ
َوأَ ْزَو ُ
ْك
س َوتَلَ ُّذ ْاْلَ ْعيُ ُن َوأَنتُ ْم ف َيها َخال ُدو َن* َوتل َ
َوف َيها َما تَ ْشَتهيه ْاْلَن ُف ُ
وها ب َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُو َن[ الزخرف.]11-11 :
ْجنَّةُ الَّتي أُورثْ تُ ُم َ
ال َ

هكذا علمني اإلسالم

061

في العقيدة
علمين اإلسالم أن أوحد اهلل سبحانه يف إمياين به وعباديت له،
فهو الواحد األحد الذي ال شريك له ،وهو اخلالق املالك املدبر،
والرازق واحمليي واملميت ،ومنزل املطر ومنبت الشجر.
والعبادة تكون له وحده ،من صالة وصيام ،وتوكل ونذر وذبح.
ويثبت له من الصفات ما أثبته اهلل ورسوله منها ،دون متثيل وال
تكييف ،وال حتريف وال تعطيل.
هو اهلل املعبود حبق وصدق وإخالص ،ال تتوجه العبادة إال إليه
سبحانه.
وهذا هو املعىن العام للفظ (ال إله إال اهلل).
والركن الثاين من الشهادة هو اإلميان بنبوة حممد بن عبد اهلل
صلى اهلل عليه وسلم ،املبعوث رسوالً إىل الناس مجيعاً من عند اهلل
رب العاملني ،ال يكذب ،وال يعبد ،فهو عبد اهلل ،والرسول الصادق
األمني.
الرياء.

واملطلوب يف العقيدة والعبادة اإلخالص دون أي شائبة من
والنفاق يعين التظاهر باإلسالم واستبطان الكفر.

هكذا علمني اإلسالم

061

وأن يعلم أن الوالء واحملبة تكون للمسلمني ،وال حيب الكافر
وال يناصر ،فاإلسالم هو االستسالم ألحكام اهلل ،بتوحيده وطاعته،
مث الرباءة من الشرك وأهله.
وأركان اإلميان هي :اإلميان باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله،
واليوم اآلخر ،والقدر خريه وشره.
هبم.

فتؤمن بوجود املالئكة ،وما ذكر من صفاهتم ،واملهمات املوكلة

وبالكتب اليت أنزهلا اهلل على أنبيائه ،كالتوراة واإلجنيل والزبور
وصحف إبراهيم ،وتصديق ما فيها مجيعاً ،يعين مجيع ما جاء يف
القرآن الكرمي ،وما علم أنه مل يبدل من الكتب السابقة ،فقد غريت
وبدلت من بعد بأيدي حمرفني منحرفني ،وبقي القرآن صحيحاً كما
أنزل ،حيث تكفل اهلل حبفظه دون الكتب السابقة.

والرسل هم األنبياء الذين أوحى اهلل إليهم ،فيؤمن بأن رساالهتم
حق ،مثل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد وغريهم ،صلى اهلل
وسلم عليهم مجيعاً.
واإلميان باليوم اآلخر هو التصديق بأن اهلل يبعث الناس مجيعاً
من قبورهم بعد موهتم ،مث حياسبون وجيازون على أعماهلم ،فإما إىل
اجلنة ،أو إىل النار ،مع خلود دائم ال موت بعده.
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مجلة
واإلميان بالقدر هو التصديق بأن اهلل يعلم كل شيء ً
وتفصيالً ،وأن كل ذلك مكتوب يف اللوح احملفوظ ،وأن ليس من
كائن إال مبشيئته سبحانه.
ويبتعد املسلم عن البدع والضالالت اليت ليست من الدين.
َّ
آمنُواْ آمنُواْ باللّه َوَر ُسوله َوالْكتَاب الَّذي نَ َّز َل َعلَى
ين َ
يَا أَيُّ َها الذ َ
َّ
َنز َل من قَ ْب ُل َوَمن يَ ْك ُف ْر باللّه َوَمالَئ َكته
ي أَ
َر ُسوله َوالْكتَاب الذ َ
ضالََلً بَعيداً[ النساء:
ض َّل َ
َوُكتُبه َو ُر ُسله َوالْيَ ْوم اْلخر فَ َق ْد َ
.]211

