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بسم اهللا الرمحن الرحيم
صفات املؤمنني= شعب اإلميان 

بالنسبة وهيفهي صفات تقوم مبوصوفها وتعرف عنه هي األمارة الالزمة للشيء أي هي إسم دال على بعض أحوال الشيء الصفات مجع صفة و 
من الصفات اخلُلقية اليت إما جبل عليها اإلنسان إما ظاهرة وإما باطنة وما كان يف الباطنوهي على نوعنيُخُلقية وإما َخلقية، اما قسمانللمخلوق

تصف والذي ي.. وحيفظ فرجههبصر يغض تصف بالعفة مثال فالذي يظهر يف اخلارج اي على اجلوارح ال بد أن تفأو اكتسبها أو ما زال يكتسبها 
يعمل و قية فال بد أن تظهر على جوارحهلُ خُ فكل من اتصف بصفة ... وال يغضبيتجاوزتصف باحللم مثال والذي ي..وال مينع يعطيالكرم مثال ب

.ا 
ا فمن اعتاد العفة و صارت عنده خلقاومن اعتاد صفة ...مسي عفيفا ومن اعتاد احللم مسي حليماصارت من أخالقه و لّقب وّمسي 

اصفةاإلميانو  يف ظاهرهصدقه يف باطنه أقره و ومن أقر بشيء وصدقه التصديق الذي ال ريب فيهو اإلقرارتعينلغة وهي خلقية أمر الشارع بالتخلق 
يظهر موجبه وما كان يف القلب فال بد أن ومبناه على الشرعواصله يف القلبقول وعمل يزيد وينقصولذلك كان تعريف اإلميان يف الشرع أنه 

.مبوجبه ومقتضاه دل ذلك على عدم اإلميان أو ضعفهإذا مل يعمل فومقتضاه على اجلوارح 
اكم عن أربع آمركم : "ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالمثال عن الدليل الشرعي على أن اإلميان قول وعمل حديث  آمركم بأربع وأ

وصيام رمضان وأن تؤدوا الزكاةوإيتاءمدا رسول اهللا وإقام الصالة باهللا وحده؟ شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حماإلميانماباإلميان باهللا وحده أتدرون 
ن من وراءكم  اكم عن الدباء والنقري واحلنتم واملزفت احفظوهن وأخربوا  ومثال عن الدليل الشرعي على انه )١٠صحيح اجلامع (مخس ما غنمتم وأ

َوأَمَّا الَِّذيَن ) ١٢٤(وَن ُهْم َمْن يـَُقوُل أَيُُّكْم زَاَدْتُه َهِذِه ِإميَانًا فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فـَزَاَدتْـُهْم ِإميَانًا َوُهْم َيْسَتْبِشرُ َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسوَرٌة َفِمنْـ :يزيد وينقص قوله تعاىل
صلى اهللا عن الدليل الشرعي على أن اإلميان أصله يف القلب قولهومثال)١٢٥(ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض فـَزَاَدتْـُهْم رِْجًسا ِإَىل رِْجِسِهْم َوَماتُوا َوُهْم َكاِفُروَن 

َد اِإلَميَاَن ِيف قـُُلوِبكم )أي يبلى ويستهلك(ِإنَّ اِإلميَاَن لََيْخَلُق :عليه وسلم رواه الطرباىن (ِيف َجْوِف َأَحدُكم َكَما َخيَْلُق الثَّوَب اْخلَِلق ، فَاْسأَلوا اهللاَ أَْن ُجيَدِّ
.)لبايناألوصححه

فسد اجلسد كله، أال وهي القلب  إذا صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت : أال وإن يف اجلسد مضغة: ".. صلى اهللا عليه وسلمولذلك قال
إن القلب ملك واألعضاء جنوده فإن طاب امللك طابت جنوده وإذا خبث امللك :انه قالهريرة رضي اهللا عنهأيبوأثر عن )صحيح البخاري("

.خبثت جنوده
َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَقُكْم َوَرفـَْعَنا فـَْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما :مردود على صاحبه قال تعاىلعلى رسولهومبناه على الشرع ألن كل إميان خمالف ملا أنزل اهللا

َناُكْم بِ  َنا َوأُْشرِبُوا ِيف قـُُلوُِِم اْلِعْجَل ِبُكْفرِِهْم ُقْل بِْئَسَما يَْأُمُر آتـَيـْ ْعَنا َوَعَصيـْ م الباطل أمرهم ) ٩٣(ُكْم بِِه ِإميَاُنُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَني ُقوٍَّة َواْمسَُعوا قَاُلوا مسَِ فإميا
آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمَالِئَكِتِه :والطاعة قال تعاىلبالسمع والعصيان أما اإلميان الصحيح فال يأمر إال بالسمع 

ْعَنا َوأَطَْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا َوإِلَيْ  )٢٨٥(ْلَمِصُري َك اوَُكُتِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ
ااذافاإلميان َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم :حىت تصري دينا وهلذا قال تعاىل لنبيه صلى اهللا عليه وسلم صفة جامعة لصفات خلقية أمر الشارع بالتخلق 

لى دين اإلسالم وكذلك قالت عائشة رضي قال ابن عباس وابن عيينة وأمحد ابن حنبل رضي اهللا عنهم على دين عظيم ويف لفظ عن ابن عباس ع) ٤(
صلى اهللا ويف حديث آخر قال ) ١١٢٨اجلامع صحيح.("أفضل املؤمنني أحسنهم خلقا:" وهلذا قال النيب صلى اهللا. اهللا عنها كان خلقه القرآن 

) ١٢٣٠اجلامع صحيح(" أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا":عليه وسلم
شعبة، فأفضلها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن -أو بضع وستون -اإلميان بضع وسبعون : "قالعليه وسلمصلى اهللا وعلما أن النيب 

.كل شعبة هلا فروعو شعبة أي فرقة وخصلة" الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان
؟اوإال فما هي اذفصفات املؤمن هي تلك الشعب والفروع اليت تدل على إميانه

َجنَّاُت َعْدٍن َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها ) ٧٥(َوَمْن يَْأتِِه ُمْؤِمًنا َقْد َعِمَل الصَّاِحلَاِت فَُأولَِئَك َهلُُم الدََّرَجاُت اْلُعَلى : قال تعاىلال يدخل اجلنة إال مؤمن كما أنهمباو 
ال يدخل اجلنة إال مؤمن : قم فأذن! يا بالل:" هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوعن أيب) ٧٦(اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجزَاُء َمْن تـَزَكَّى 
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اذهب فناد يف ! يا ابن اخلطاب:"وعن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٧٨٩٣اجلامع صحيح("وإن اهللا ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
اركب فرسك مث ! يا ابن عوف:"وعن العرباض عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٧٨٣٧اجلامع صحيح.("إنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون: الناس

. شاء اهللاندخل اجلنة انحىتا خلقفكان واجب علينا تتبع هذه الشعب والفروع والت) ٧٨٤٠اجلامع صحيح(" ال حتل إال ملؤمنإن اجلنة: ناد
كلمة اميان او من اإلميان او حالوة اإلميان او طعم والتأنيث ، او التذكري أو اإلفراد أو اليت ذكر فيها كلمة مؤمن باجلمع إلحصائها تتبعت النصوص ف

ذه األمساءاإلميان بشره اهللا وكذلك كل صنف من الناس األعمال اليت حكم اهللا عليها بدخول اجلنة ايضا، وتتبعتوذلك ملعرفة األعمال اليت قرنت 
:وهذا ما حصلت عليهب والفروع واجلمع بينهماالشعيف التمييز بنيتمث اجتهد..نة كالصابرين والصادقني واملصدقنيباجل

وان حممدا رسول اهللاهللاشهادة أن ال إله إال.١
، وأدناها فأفضلها قول ال إله إال اهللاشعبة، -أو بضع وستون -بضع وسبعون اإليمان: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: فعن أيب هريرة، قال

)صحيح مسلم" (إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان
اكم عن أربع : "عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالو  شهادة أتدرون ما اإلميان باهللا وحده؟ وحدهآمركم باإليمان باهللاآمركم بأربع وأ

اكم عن الدباء والنقري واحلنتم واملزفت ن محمدا رسول اهللاأن ال إله إال اهللا وأ وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا مخس ما غنمتم وأ
ن من وراءكم  )١٠صحيح اجلامع (احفظوهن وأخربوا 

َمن َعبَد اهللا : فقد طَِعَم طَْعَم اإليمانثالٌث من فعلهنَّ :" ِه َوَسلََّم قال رسول اهللا َصلَّى اهللاُ َعَليْ : وعن عبد اِهللا بِن معاويَة الغاضريِّ رضي اهللا عنه قال
ا نفُسه، رافدًة عليه كلَّ عاٍم، ومل يُعِط اهلَرَِمَة، وال الدَّ  رِنََة، وال املريضَة، وال الشََّرط اللئيمة، ولكْن وحَده، وعلم أْن ال إلَه إال اهللاُ، وأعطى زكاَة مالِه طيِّبًة 

). صحيح الرتغيب والرتهيب"(َسِط أموالكم، فإّن اهللا مل يسأْلكْم َخريَه، ومل يْأمرُْكْم بشرِّه من وَ 
) صحيح مسلم(من مات وهو يعلم أنه ال إله إال اهللا دخل اجلنة:"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن عثمان رضي اهللا عنه قال

يرجع ذلك إىل قلب ، وأين رسول اهللا ، ما من نفس متوت وهي تشهد أن ال إله إال اهللا : " قالصلى اهللا عليه وسلم عن النيبوعن معاذ بن جبل 
)٥٧٩٣صحيح اجلامع " (إال غفر اهللا هلا ، موقن 

هللا صدقا من قلبه إال حرمه اهللا ما من أحد يشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول ا! يا معاذ بن جبل:" وعن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
)٧٩٦٧صحيح اجلامع " .(إذا يتكلوا: أفال أخرب الناس فيستبشروا قال! يا رسول اهللا: على النار قال

ما عبد غري شاك فيهما إال دخل اجل:" عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالو  "نةأشهد أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا ال يلقى اهللا 
) ١٠٠٩اجلامع صحيح.(

.التصديق بالغيب الذي ال ريب فيه.٢
والغيب هو كل ما مل نطلع عليه اما يف املاضي او احلاضر او . بكل ما اخربنا اهللا عنه يف كتابه او على لسان نبيهالذي ال ريب فيهوهو التصديق

َذِلَك ) ١(امل : بعد فاحتة الكتابقال تعاىل...فالفروع كثرية....املستقبل ويدخل يف ذلك اإلميان باهللا واملالئكة والكتب والرسل واليوم األخر والقدر
َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن رَبِِّه :وختم السورة بقوله تعاىل)٣... (بِاْلَغْيبِ الَِّذيَن يـُْؤِمُنونَ ) ٢(لِْلُمتَِّقيَن ِفيِه ُهًدى اْلِكَتاُب َال رَْيبَ 

ْعَنا َوأَطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َربـََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصُري َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ آَمَن بِاللَِّه َوَمَالِئَكِتِه وَُكُتِبِه َوُرُسِلِه  ويف حديث أمري املؤمنني عمر . )٢٨٥(َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ
ومالئكتهاهللا اإلميان أن تؤمن ب: " قال، يا حممد، أخربين ما اإلميان؟ : )أي جربيل(مث قال...:املروي مبجموع ألفاظه قالرضي اهللا عنهبن اخلطاب

فإذا : قال()خريه وشره ) (وتؤمن بالقدر كله] (واجلنة والنار) [وتؤمن بالبعث بعد املوت: (وتؤمن بالبعث اآلخر  ويف روايةورسله)وبلقائه(وكتبه 
) ملسانيدالصحيح اجلامع للسنن وا...()صدقت: ، قال"نعم : " -صلى اهللا عليه وسلم -فعلت ذلك فقد آمنت؟، فقال رسول اهللا 

: قال. النبيون: قالوا! املالئكة كيف ال يؤمنون؟: قال. املالئكة: ؟ قالواأعجُب إيماناً أيُّ اخللق " : قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: وعن أنس، قال
قوم جييُئون من : الناس إمياناً أعجب ولكن! الصحابة مع األنبياء فكيف ال يؤمنون؟: قال. الصحابة: قالوا! النبيون يوحى إليهم فكيف ال يؤمنون؟

)السلسلة الصحيحة().-أو اخللق إمياناً -، فهم أعجب الناس إمياناً فيؤمنون به ويتَّبعونهكم فيجدون كتاباً من الوحي؛ بعد 
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ْريِ، فـََقاَل َعْبُد اِهللا ْبُن َمْسُعوٍد -صلى اهللا عليه وسلم -َتَذاَكْرنَا َأْصَحاَب ُحمَمٍَّد : َوَعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن يَزِيَد قَالَ  رضي اهللا عنه -َوَما َسبَـُقونَا بِِه ِمَن اخلَْ
، ُمثَّ قـَرَأَ أَْربََع َما آَمَن ُمْؤِمٌن بِِإيَماٍن َقطُّ َأْفَضَل ِمْن ِإيَماٍن ِبَغْيبٍ ، َمْن َرآُه، َوالَِّذي َال إَِلُه َغيـْرُُه َكاَن بـَيـًِّنا لِ -صلى اهللا عليه وسلم -ِإنَّ أَْمَر ُحمَمٍَّد : -

َوالَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ، بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الَصَالَة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن ، َذِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقَني ، امل {: آيَاٍت ِمْن أَوَِّل اْلبَـَقَرةِ 
رجه احلاكم وهو على شرط البخاري أخ. (}أُولَِئَك َعَلى ُهًدى ِمْن َرِِّْم َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ، ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َوبِاْآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن 

َوطُوَىب ُمثَّ طُوَىب ُمثَّ ، ِلَمْن رَآِين َوآَمَن ِيب ُطوَبى: " -صلى اهللا عليه وسلم -قَاَل َرُسوُل اِهللا : قَالَ -رضي اهللا عنه -َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدرِيِّ و )ومسلم
)٣٩٢٣اِمع َصِحيح اجلَْ " (ِلَمْن آَمَن ِيب وََملْ يـََرِين ُطوَبى

إن هللا تعاىل تسعة وتسعني امسا مائة إال «عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن ايب هريرةفواحصائها وحفظهااإلميان بأمسائه"اإلميان باهللا"ويدخل يف 
)٢١٦٦صحيح اجلامع (» واحدا من أحصاها دخل اجلنة

َا : وقال تعاىل ). ٣٣(اْلُمتـَُّقونَ أُولَِئَك ُهُم بِهِ َوَصدَّقَ َوالَِّذي َجاَء بِالصِّْدِق : وقال تعاىل) ١٥... (يـَْرتَابُواَلمْ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه ُمثَّ اْلُمْؤِمُنونَ ِإمنَّ

ألن أصلها اإلميان بالغيب ام البيهقي رمحه اهللاا كما فعل اإلمشعبة خاصة .. ورسلهوكتبه مل أجعل لكل منها أي اإلميان باهللا ومالئكته : مالحظة 
، وما وجه "اإلميان ب"فهو ترديد لقولك .... اإلميان ب، وشعبة اإلميان ب وشعبة اإلميان ب شعبة نقولما الفائدة بأن إال ففهي كالفروع هلا و 

اليه حرب األمة عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا عنه، فقد األصل أن جتمع وهذا ما أشار فىاحلصر يف مخسة او ستة خصال فإن علم الغيب ال حيص
.وفاحتة سورة البقرة وخامتتها تشري اىل ذلك!جعل اإلميان مبحمد صلى اهللا عليه وسلم ملن مل يراه إميانا بالغيب

ءة الربآ.٣
صحيح اجلامع " .(الكرب والَدين والغلول: دخل الجنةمن ثالث بريءمن فارق الروح جسده وهو :" عن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

:وله فروع).٦٤١١
إن : ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب، قال رجل:" الرباءة من الكرب فعن عبد اهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) أ

صحيح ". (إن اهللا مجيل حيب اجلمال، الكرب بطر احلق وغمط الناس: الرجل حيب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
بطر احلق اي دفعه وإنكاره ترفعا وجتربا وغمط الناس اي احتقارهم و إزدراؤهم وأول انواع الكرب هو االستكبار عن عبادة اهللا وعن )  ٧٦٧٤اجلامع 

َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُوَن : وقال تعاىل) ٣٥(ْم َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه َيْسَتْكِربُوَن إِنـَُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل هلَُ : اإلميان بآيات اهللا قال تعاىل
ٌر َما ُهْم بَِبالِِغيِه ِإنَّ الَِّذيَن ُجيَاِدُلوَن ِيف آيَاِت اللَِّه : قال تعاىل) ٦٠(َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِيَن  ِبَغْريِ ُسْلطَاٍن أَتَاُهْم ِإْن ِيف ُصُدورِِهْم ِإالَّ ِكبـْ
ال يدخل اجلنة أبدا أما املتكرب على عباد اهللا كافر اإلميان بأيات اهللا مشرك  عبادة اهللا وعن فاملستكرب عن ) ٥٦(فَاْسَتِعْذ بِاللَِّه إِنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَبِصُري 

) العظمة إزاري: (ويف رواية) العز إزاري: -عز وجل -قال اهللا :" (ت الوعيد الشديد فعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالفهذا حت
) اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد") (فمن نازعين واحدا منهما، قذفته يف النار : (ويف رواية) والكربياء ردائي  فمن نازعين بشيء منهما عذبته(

ِإنَّا بـَُرآُء ِمْنُكْم ِيف ِإبـْرَاِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإْذ قَاُلوا لَِقْوِمِهْم ُأْسَوٌة َحَسَنةٌ َقْد َكاَنْت َلُكْم : قال تعاىلواهله فالواجب على املؤمن أن يتربأ من الشرك والكرب
َنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلبَـْغَضاُء أَبًَدا َحىتَّ تـُْؤِمُنوا بِاللَِّه َوْحَدُه ِإالَّ َوِممَّا تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَّهِ  نَـَنا َوبـَيـْ قـَْوَل ِإبـْرَاِهيَم ِألَبِيِه َألَْستَـْغِفَرنَّ َلَك َوَما أَْمِلُك َكَفْرنَا ِبُكْم َوبََدا بـَيـْ

ْلنَ  َنا َوإِلَْيَك اْلَمِصُري َلَك ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء َربـََّنا َعَلْيَك تـَوَكَّ َنًة لِلَِّذيَن َكَفُروا َواْغِفْر لََنا رَبـََّنا إِنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم ) ٤(ا َوإِلَْيَك أَنـَبـْ َلَقْد  ) ٥(رَبـََّنا َال َجتَْعْلَنا ِفتـْ
َنُكْم َوبـَْنيَ الَِّذيَن َعاَديـُْتْم ) ٦(اْآلِخَر َوَمْن يـَتَـَولَّ فَِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَغِينُّ احلَِْميُد َكاَن َلُكْم ِفيِهْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يـَْرُجو اللََّه َواْليَـْوَم  َعَسى اللَُّه أَْن َجيَْعَل بـَيـْ

ُهْم َمَودًَّة َواللَُّه َقِديٌر َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم  َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َملْ يُـ ) ٧(ِمنـْ َقاتُِلوُكْم ِيف الدِّيِن وََملْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم أَْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسُطوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه َال يـَنـْ
َوَال أَنـُْتْم ) ٤(َوَال أَنَا َعاِبٌد َما َعَبْدُمتْ ) ٣(أَْعُبُد َوَال أَنـُْتْم َعاِبُدوَن َما) ٢(َال أَْعُبُد َما تـَْعُبُدوَن ) ١(يَاأَيـَُّها اْلَكاِفُروَن ُقلْ : وقال تعاىل)٨(حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَني 
)٦(َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِديِن ) ٥(َعاِبُدوَن َما أَْعُبُد 

 



٤

نفسي بيده لو ن والذي يْ سبحان اهللا ماذا أنزل من التشديد يف الدَ :" فعن حممد بن جحش عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:نيْ الربآءة من الدَ ) ب
)٣٦٠٠صحيح اجلامع " .(نهيْ ن ما دخل اجلنة حىت يقضى عنه دَ يْ أن رجال قتل يف سبيل اهللا مث أحيي مث قتل مث أحيي مث قتل وعليه دَ 

) ١٦١(َوىفَّ ُكلُّ نـَْفٍس مَّا َكَسَبْت َوُهْم الَ ُيْظَلُموَن َوَما َكاَن لَِنِيبٍّ أَن يـَُغلَّ َوَمن يـَْغُلْل يَْأِت ِمبَا َغلَّ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ُمثَّ تُـ : قال تعايل :الغلول) ج
.مطلق اخليانةقبل قسمتها، وباملعىن العامهو األخذ من الغنيمة سرااخلاصباملعىنوالغلول

احلب.٤
فروعوله 

ويف احلديث عن أنس ) ١٦٥....(آَمُنوا َأَشدُّ ُحبا لِلَّهِ َوِمَن النَّاِس َمْن يـَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْنَداًدا حيُِبُّونـَُهْم َكُحبِّ اللَِّه َوالَِّذيَن : قال تعاىل: حب اهللا) أ
.. أن يكون اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها: حالوة اإليمانجد ثالث من كن فيه و : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه، قال

)صحيح البخاري(
أن يكون اهللا : حالوة اإليمانثالث من كن فيه وجد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس رضي اهللا عنه، قال: حب الرسول) ب

فوالذي نفسي بيده، ال : "رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالو عن أيب هريرة) صحيح البخاري.. (ورسوله أحب إليه مما سوامها
فَالَِّذيَن آَمُنوا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتـَّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه : ...وقال تعاىل) صحيح البخاري" (يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من والده وولده

والفرق بني حب اهللا وحب الرسول ان األول هو حب التأليه والتقديس . وتعزيره اي محايته وتوقريه اي تعظيمه ونصره) ١٥٧(ُم اْلُمْفِلُحوَن أُولَِئَك هُ 
.والثاين هو حب اإلتباع والتعظيم

: ... حالوة اإليمانمن كن فيه وجد ثالث: " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس رضي اهللا عنه، قال: حب املؤمنني لبعضهم البعض)ج
من أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد استكمل اإلميان:وقال صلى اهللا عليه وسلم) صحيح البخاري..." (وأن حيب املرء ال حيبه إال هللا، 

الصحيح . (» ميان فليحب املرء ال حيبه إال هللامن أحب أن جيد طعم اإل:" وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال )  صحيح اجلامع (
واألنصار ) متفق عليه". (آية اإلميان حب األنصار، و آية النفاق بغض األنصار :" وعنه ايضا ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال) ٥٩٥٨اجلامع 

َال َتْدُخُلوَن اْجلَنََّة َحىتَّ تـُْؤِمُنوا، َوَال تـُْؤِمُنوا َحىتَّ َحتَابُّوا، : "اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل َرُسولُ : وَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَالَ . حيبون من هاجر اليهم كما يف االية
َنُكمْ  وهو يذكر . من اآلفات يف الدين والنفسالسالم هو الدعاء بالسالمة ) مسلم" (أََوَال أَُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا فـََعْلُتُموُه َحتَابـَْبُتْم؟ أَْفُشوا السََّالَم بـَيـْ

قال رسول اهللا صلى اهللا : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال . وهي حتية اهل اجلنة. بالعهد الذي بني املسلمني على صيانة دمائهم وأعراضهم وأمواهلم
وهذه اإللفة هي بفضل اهللا وعزته ). يف األوسطرواه الطرباين" (أعجز الناس من عجز يف الدعاء ، وأخبل الناس من خبل بالسالم:"عليه وسلم 

يًعا ) ٦٢(َوِإْن يُرِيُدوا أَْن َخيَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك اللَُّه ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِنَني : وحكمته قال تعاىل َوأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِِْم َلْو أَنـَْفْقَت َما ِيف اْألَْرِض مجَِ
نَـُهْم إِنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم َما  املؤمن يألف ويؤلف وال خري :"  "وعن جابر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٦٣(أَلَّْفَت بـَْنيَ قـُُلوِِْم َوَلِكنَّ اللََّه أَلََّف بـَيـْ

فاملؤمنون قوم يألفون ويُؤلفون ، . ِنس وأحبَّهأِلف يألف فالنًا اي أ) ٦٦٦٢صحيح اجلامع ". (فيمن ال يألف وال يؤلف، وخري الناس أنفعهم للناس
:" اي يأنس بعضهم ببعض وُحيبون من قبل الناس وليس كلهم ألن األرواح جنود جمندة فعن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال صلى اهللا عليه وسلم

.)متفق عليه"( اْألْرواُح ُجُنود ُجمندة فما تعارف مْنها اْئتلف وما تناكر مْنها اْختلف 
صحيح (يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسهال : "قالأنس بن مالك أن النيب صلى اهللا عليه وسلم عن: حب اخلري لآلخرين) د

) البخاري
....

اخلوف .٥
)١٧٥(ُمؤمنينَفَال ختافوهم وخافون ِإن ُكْنُتم :قال تعاىل:من اهللا )أ

)١٢(َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبيرٌ ِإنَّ الَِّذيَن َخيَْشْوَن َربـَُّهْم بِاْلَغْيِب : وقال تعاىل

 



٥

وعني باتت حترس اإلسالم وأهله من عين بكت من خشية اهللا: حرم على عينني أن تناهلما النار: "وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
) ٣١٣٦امع صحيح اجل". (أهل الكفر

) ٤٦(َجنََّتانِ َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه : وقال تعاىلمن القيام بني يديه ) ب
َوالَِّذيَن َصبَـُروا ابِْتَغاَء َوْجِه ) ٢١(َوَيْخَشْوَن رَبـَُّهْم َوَيَخاُفوَن ُسوَء اْلِحَسابِ َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما أََمَر اللَُّه بِِه أَْن يُوَصَل : وقال تعاىلمن سوء احلساب ) ج

) ٢٢(ُأولَِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّارِ َة َرِِّْم َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرا َوَعَالنَِيًة َويَْدَرُءوَن بِاحلََْسَنِة السَّيِّئَ 
رَاِت َوُهْم َهلَا َسابُِقوَن ) ٦٠(يـُْؤتُوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنـَُّهْم ِإَىل َرِِّْم رَاِجُعوَن َوالَِّذينَ :من عدم قبول العمل قال تعاىل) د أُولَِئَك ُيَسارُِعوَن ِيف اْخلَيـْ
م وجلة(عن عائشة قالت قلت يا رسول اهللا ) ٦١( قال ال يا بنت أيب بكر أو يا أهو الذي يزين ويسرق ويشرب اخلمر ) والذين يؤتون ما آتوا وقلو

)صحيح ابن ماجه(.بنت الصديق ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو خياف أن ال يتقبل منه
...
رجاء ال.٦
َا ِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن : قال تعاىل: لقاء اهللا) أ َا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ فـَْليَـْعَمْل َعَمًال َصاِحلًا َوَال ُيْشرِْك بِِعَباَدِة رَبِِّه ِلَقاَء رَبِّهِ َكاَن يـَْرُجوُقْل ِإمنَّ

) ١١٠(َأَحًدا 
)٥(َمْن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء اللَِّه فَِإنَّ َأَجَل اللَِّه َآلٍت َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم : قال تعاىل

صحيح " (أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءهإذا أحب عبدي لقائي: اهللا تعاىلقال:" عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
) ٤٣٠٣اجلامع 

َا يـَْعَلُمونَ الَِّذينَ رَبِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي َويـَْرُجو رَْحَمةَ أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما َحيَْذُر اْآلِخرََة : قال تعاىل:رمحة اهللا ) ب َوالَِّذيَن َال يـَْعَلُموَن ِإمنَّ
)٩(يـََتذَكَُّر أُوُلو اْألَْلَباِب 

)٢١٨(يـَْرُجوَن رَْحَمَت اللَِّه َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيمٌ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه أُولَِئَك : وقال تعاىل
ُلوَن ِكَتاَب اللَِّه َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرا َوَعَالنَِيةً إِ :وقال تعاىل لِيُـَوفـِّيَـُهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيَدُهْم ِمْن ) ٢٩(يـَْرُجوَن ِتَجارًَة َلْن تـَُبورَ نَّ الَِّذيَن يـَتـْ

) ٣٠(إِنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر َفْضِلهِ 

غضالكراهة والب.٧
ثالث من كن فيه وجد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس رضي اهللا عنه، قال: كراهة الوقوع يف الكفر والنفاق والفسوق والعصيان) أ

أدركت ثالثني :" وعن النفاق قال ابن أيب مليكة) . صحيح البخاري" (وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار : ...حالوة اإليمان
. وال أمنه إال منافقمؤمنما خافه إال : " وقال احلسن)صحيح البخاري("ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ كلهم خياف النفاق على نفسهالنبيأصحابمن 

وعن الفسوق ) صحيح البخاري(} ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون{: وما حيذر من اإلصرار على النفاق والعصيان من غري توبة، لقول اهللا تعاىل
يُعُكْم ِيف َكِثٍري ِمَن اْألَْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَْيُكُم َواْعَلُموا أَنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اللَِّه َلْو ُيطِ : أي الكبائر من الذنوب واملعاصي اي الصغائر قال تعاىل

ميَاَن َوزَيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكْم وََكرََّه ِإلَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَياَن أُولَِئَك  ليه وسلم، وعن عبداهللا بن مسعود عن النيب صلى اهللا ع) ٧(ُهُم الرَّاِشُدونَ اْإلِ
فقال به " كأنه قاعد حتت جبل خياف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفهالمؤمن يرى ذنوبهإن : "واآلخر عن نفسه، قال
) صحيح البخاري(بيده فوق أنفه : هكذا، قال أبو شهاب

َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر يـَُوادُّونَ ًما َال جتَُِد قـَوْ : قال تعاىل: اهللا ورسولهحياربونبغض الكافرين الذين ) ب
ميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنهُ  ُلُهْم َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َويُْدخِ أَبـَْناَءُهْم أَْو ِإْخَوانـَُهْم أَْو َعِشريَتـَُهْم أُولَِئَك َكَتَب ِيف قـُُلوُِِم اْإلِ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اللَِّه َأَال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن  : أوثق عرى اإليمان:" عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال )  ٢٢(َعنـْ
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:" عن أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال )  ٢٥٣٩صحيح اجلامع " . (يف اهللا عز وجلوالبغضواالة يف اهللا واملعاداة يف اهللا واحلب يف اهللا امل
) ٥٩٦٥صحيح اجلامع . (استكمل اإليمانمن أحب هللا وأبغض هللا وأعطى هللا ومنع هللا فقد 

الرضى والرتضي.٨
" اهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد رسوالبرضيمنذاق طعم اإليمان:"أنه مسع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقولالعباس بن عبد املطلبفعن

إن لكل شيء : " الرضى باهللا ربا هو الرضى بقضائه وتدبريه ألن ذلك من ربوبيته فعن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالو ) صحيح مسلم(
والرضى باإلسالم ). ٢١٥٠صحيح اجلامع " .(ليصيبهحىت يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن حقيقة اإليمانحقيقة وما بلغ عبد 

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا أَْن َيُكوَن : قال تعاىلهو الرضى حبكم رسول اهللاهللا والرضى مبحمد رسوالحبكمدينا هو الرضى 
آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه : وقال تعاىل) ٣٦(يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضَالًال ُمِبيًنا َهلُُم اْخلِيَـرَُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمنْ 

ْعَنا َوأَطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َربـََّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصُري َوَمَالِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَالُ  َحىتَّ يـُْؤِمُنونَ َفَال َورَبَِّك َال : قال تعاىل)٢٨٥(وا مسَِ
نَـُهْم  َيانَُه َعَلى : اما الرتضي فقال تعاىل) ٦٥(َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما ثُمَّ َال َيِجُدوا ِفي أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيتَ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ أََفَمْن َأسََّس بـُنـْ

َيانَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَانـَْهاَر بِِه ِيف نَاِر َجَهنََّم َواللَُّه َال يـَْهِدي اْلقَ َوِرْضَوانٍ تـَْقَوى ِمَن اللَِّه  ٌر أَْم َمْن َأسََّس بـُنـْ ) ١٠٩(اِلِمَني ْوَم الظَّ َخيـْ

األجر عند اهللاإحتسابو الدين هللاإخالص.٩
ْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن جتََِد َهلُْم َنِصريًا : قال تعاىل ِه فَُأولَِئَك ِدينَـُهْم لِلَّ ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاللَِّه َوَأْخَلُصوا ) ١٤٥(ِإنَّ اْلُمَناِفِقَني ِيف الدَّ

) ١٤٦(َوَسْوَف يـُْؤِت اللَُّه اْلُمْؤِمِنَني َأْجرًا َعِظيًما َمَع اْلُمْؤِمِنينَ 
وعن عمر بن )٤٣(ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم ) ٤٢(فـََواِكُه َوُهْم ُمْكَرُموَن ) ٤١(ُأولَِئَك َلُهْم رِْزٌق َمْعُلوٌم ) ٤٠(اْلُمْخَلِصيَن ِإالَّ ِعَباَد اللَِّه : وقال تعاىل

َا ِلُكلِّ امرِىٍء َما نـََوى، َفَمْن َكاَنْت هجرته إىل : "يُقولُ -مسَِعُت َرُسوَل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم : اخلطاب رضي اهللا عنه قالَ  إّمنَا اَألْعَماُل بالنـِّيّاِت، َوِإمنَّ
وعْن أيب هريرَة ) ُمتـََّفٌق َعَليهِ ". (َها، أَْو اْمَرأٍَة يـَْنَكُحَها، َفِهْجرَتُُه ِإىل َما َهاَجَر إِلَْيه، ومن كانت ِهْجرَتُُه ِلُدنـَْيا ُيصيبُـ فهجرته إلى اهللا ورسولهاهللا ورسوله، 

". ِبكْم وأعمالكمإنَّ اهللا ال يْنظُُر ِإىل أْجَساِمُكْم، وال ِإىل ُصَورِكْم، َوَلكن يْنظُُر إىل قـُُلو : "صلى اهللا عليه وسلم-قَاَل َرُسوُل اهللا : رضي اهللا عنه قَالَ 
من (ويف األحاديث ) ٢١(َوَلَسْوَف يـَْرَضى) ٢٠(ِإالَّ ابِْتغَاَء َوْجِه رَبِِّه اْألَْعَلى ) ١٩(َوَما ِألََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمٍة ُجتَْزى : وقال تعاىل). صحيح مسلم(

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه : وقال تعاىل. قدم من ذنبهغفر له ما تواحتسابااميانا ) من قام ليلة القدر) (من قام رمضان) (صام رمضان َال نُرِيُد ِمْنُكْم ِإمنَّ
َجنًَّة َوَجزَاُهْم ِمبَا َصبَـُروا )١١(فـََوقَاُهُم اللَُّه َشرَّ َذِلَك اْليَـْوِم َوَلقَّاُهْم َنْضرًَة َوُسُرورًا ) ١٠(إِنَّا َخنَاُف ِمْن َربـَِّنا يـَْوًما َعُبوًسا َقْمطَرِيرًا ) ٩(َجَزاًء َوَال ُشُكورًا

)١٢(َوَحرِيًرا 

الدعاء.١٠
تُـُلوَن آَخَر َوَال يـَقْ َوالَِّذيَن َال يَْدُعوَن َمَع اللَِّه ِإَلًها) .......... ٦٣(الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن قَاُلوا َسَالًما َوِعَباُد الرَّْحَمنِ 

ُأولَِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصبَـُروا َويـَُلقَّْوَن ِفيَها َتِحيًَّة َوَسَالًما) ......... ٦٨(النـَّْفَس الَِّيت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْقِّ َوَال يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق أَثَاًما 
صحيح أيب (."الدعاء هو العبادة:"  وعن النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٧٦(تَـَقرا َوُمَقاًما َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمسْ ) ٧٥(

وعن أيب هريرة عن النيب صلى ) ١١٢٢اجلامع صحيح("أفضل العبادة الدعاء:"  وعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ١٣٢٩داود 
وافضل الدعاء احلمد فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا . ) ٥٣٩٢صحيح اجلامع (" ليس شيء أكرم على اهللا تعاىل من الدعاء:" اهللا عليه وسلم قال

: وقال تعاىل) صحيح الرتمذي" (َوأَْفَضُل الدَُّعاِء اَحلْمُد لِلَّهِ أَْفَضُل الذِّْكِر الَ إِلََه ِإالَّ اللَُّه ، :"مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: عنه قال 
)١١٢(ُمْؤِمِنَني َعِن اْلُمْنَكِر َواْحلَاِفُظوَن ِحلُُدوِد اللَِّه َوَبشِِّر الْ التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْحلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْآلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن 

الطهارة.١١
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استقيموا ولن حتصوا واعلموا أن خري أعمالكم الصالة وال حيافظ على :" عن ثوبان قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. وهي حسية ومعنوية
ْقَوى ِمْن أَوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ أَْن تـَُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّوَن أَْن َال تـَُقْم ِفيِه أَبًَدا َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التـَّ : وقال تعاىل). صححه األلباين"(الوضوء إال مؤمن

قَاَل ) ب املطهرينِفيِه رَِجاٌل حيُِبُّوَن أَْن يـََتَطهَُّروا َواللَُّه حي(َأن َهِذه اْآليَة نـَزََلْت : فَعن أيب أَيُّوب َوَجابِر َوأنس)١٠٨(َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمطَّهِّرِينَ يـََتَطهَُّروا 
ِمَن اْجلََنابَِة َونـَْغَتِسلُ لِلصََّالِة نـَتَـَوضَّأُ يَا َمْعَشَر اْألَْنَصاِر ِإنَّ اللََّه َقْد أَثـَْىن َعَلْيُكْم ِيف الطَُّهوِر َفَما َطُهورُُكْم قَاُلوا«: َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

صلى اهللا عليه وسلم عن النيبَعْن َأِيب َماِلٍك اْألَْشَعرِيِّ (َرَواُه اْبن َماَجه وقال األلباين َصِحيح لغريه( » قَاَل فـَُهَو َذاك فعليكموهبِاْلَماءِ َوَنْستَـْنِجي
يَمانِ َشْطرُ الطُُّهورُ :" قال ..فيدخل يف ذلك مجيع أنواع الطهارات... اْإلِ

واإلعادةاألذان واإلقامة.١٢
.تدخل فيها باملعىن) ٣٣(َوَمْن َأْحَسُن قـَْوًال ِممَّْن َدَعا ِإَىل اللَِّه َوَعِمَل َصاِحلًا َوقَاَل ِإنَِّين ِمَن اْلُمْسِلِمَني : قال تعاىل

ا  إن اهللا يبعث األيام يوم القيامة على هيئتها ويبعث اجلمعة زهراء منرية ألهلها فيح:" عن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالو  فون 
م كالثلج بياضا رياحهم تسطع كاملسك خيوضون يف جبال الكافور ينظر إليهم الث دى إىل كرميها تضيء هلم ميشون يف ضوءها ألوا قالن ما كالعروس 

) ١٨٧٢صحيح اجلامع " .(المحتسبونالمؤذنونإالأحديخالطهمالالجنةيدخلوايطرقون تعجبا حىت 
وكتب له بتأذينه يف كل يوم ستون حسنة وبإقامته ثالثون الجنةلهوجبتأذن ثنتي عشرة سنةمن:"هللا عليه وسلم قالعن ابن عمر عن النيب صلى ا

بالٌل ينادي، فلما سكت، ، فقام -هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ا-كنا مع رسول اهللا :عن أيب هريرَة رضي اهللا عنه قالو ) ٦٠٠٢صحيح اجلامع " .(حسنة
.)"صحيحه"رواه النسائي وابن حبان يف (".َمن قال مثَل هذا يقيناً دخَل الجنةَ ":-َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم -اهللا قال رسول

املشي اىل املساجد للصالة.١٣
أن يْدِخَله ما من ُمسلم يموُت في واحدة مْنهن؛ إال كانت ضامناً على اهللا خصال ست؛ :عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ورجل عاد مريضاً، . ورجل تبع جنازة، فإن مات يف وجهه؛ كان ضامناً على اهللا. رجل خرج جماهداً، فإن مات يف وْجهه؛ كان ضامناً على اهللا:الجّنة
امناً على ورجل توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لصالته، فإن مات في وجهه؛ كان ض. فإن مات يف وجهه؛ كان ضامناً على اهللا

ورجل يف بيته، ال يغتاب مسلماً، وال جيرُّ إليهم . ورجل أتى إماماً، ال يأتيه إال ليعزِّره ويوقره، فإن مات يف وجهه ذلك؛ كان ضامناً على اهللا. اهللا
ثالثة كلهم :" ه وسلم قالو عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا علي) ٣٣٨٤السلسلة الصحيحة (سخطاً وال نقمة، فإن مات؛ كان ضامناً على اهللا 

ورجل راح إلى رجل خرج غازيا يف سبيل اهللا فهو ضامن على اهللا حىت يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده مبا نال من أجر أو غنيمة : ضامن على اهللا
صحيح اجلامع " .(ى اهللاحىت يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده مبا نال من أجر ورجل دخل بيته بسالم فهو ضامن علالمسجد فهو ضامن على اهللا 

صحيح اجلامع .(» بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة:" وعن بريدة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٣٠٥٣
؟ إسباغ الوضوء على املكاره أال أدلكم على ما ميحو اهللا به اخلطايا ويرفع به الدرجات:" وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٢٨٢٣

)١٨٧صحيح الرتغيب" . (فذلكم الرباطوكثرة اخلطا إىل املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة فذلكم الرباط فذلكم الرباط 

إيقام الصالة واحملافظة عليها وعلى وقتها واخلشوع فيها.١٤
اكم عن أربع آمركم : "عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ؟ شهادة باإليمان باهللا وحده أتدرون ما اإليمان باهللا وحدهآمركم بأربع وأ

اكم عن الدباء و وإقام الصالةأن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا  النقري واحلنتم واملزفت وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا مخس ما غنمتم وأ
ن من وراءكم  )١٠صحيح اجلامع (احفظوهن وأخربوا 

َكْيَف بِِإْخَوانَِنا الَِّذيَن ، يَا َرُسوَل اِهللا : ِإَىل اْلَكْعَبِة  قَاُلوا-صلى اهللا عليه وسلم -َلمَّا ُوجَِّه َرُسوُل اِهللا : " قَالَ -رضي اهللا عنهما -َعْن اْبِن َعبَّاٍس و 
اجلامع الصحيح (" }  ِإنَّ اَهللا بِالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم ِإيَماَنُكمْ لُِيِضيعَ َوَما َكاَن اهللاُ {: -عز وجل -ِإَىل بـَْيِت اْلَمْقِدِس ؟ فَأَنـَْزَل اهللاُ ُيَصلُّونَ وا َوُهْم َماتُ 

الَِّذيَن ُهْم ) ١(َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن : اما اخلشوع فقال تعاىل) ١٠٣(َمْوُقوتًاِكَتابًاينَ اْلُمْؤِمنِ ِإنَّ الصََّالَة َكاَنْت َعَلى ....: قال تعاىلو ) للسنن واملسانيد
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ِِْم )... ٢(َخاِشُعونَ ِيف َصَالِِْم  أتاين جربيل يف : "عن عبادة بن الصامت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال). ٩(ُيَحاِفُظونَ َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَوا
ن اجلنة ومن لقيين قد انتقص من ذلك شيئا ن عهد أن ادخله  أول ما أوحي إيل فعلمين الوضوء ومواقيتهن وركوعهن وسجودهن كان له عندي 

) ٧٦ع صحيح اجلام".(فليس له عندي عهد إن شئت عذبته وإن شئت رمحته

إيتاء الزكاة .١٥
لَْيَس اْلِربَّ أَْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِربَّ : وقال تعاىل) . ٤(فَاِعُلونَ لِلزََّكاةِ َوالَِّذيَن ُهْم ) ... ١(اْلُمْؤِمُنونَ َقْد أَفْـَلَح : قال تعاىل

اِكَني َواْبَن السَِّبيِل َوالسَّائِِلَني َوِيف الرِّقَاِب َوأَقَاَم اْآلِخِر َواْلَمَالِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيَِّني َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمسَ َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم 
وعن )١٧٧(اْلُمتـَُّقونَ َعاَهُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأَساِء َوالضَّرَّاِء َوِحَني اْلَبْأِس أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم َواْلُموُفوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا الزََّكاةَ َوآَتىالصََّالَة 

اكم عن أربع آمركم باإلميان باهللا وحده أتدرون : "ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال باهللا وحده؟ شهادة أن ال اإليمانماآمركم بأربع وأ
اكم عن الدباء والنقري واحلنتم واملزفت الزكاةوإيتاءإله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة  وصيام رمضان وأن تؤدوا مخس ما غنمتم وأ

ن من وراءكم  )١٠صحيح اجلامع (احفظوهن وأخربوا 

رمضانصيام.١٦
صحيح اجلامع ]" (وما تأخر[واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيمانامن صام رمضان : " عليه وسلم قالعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا

اكم عن أربع آمركم : "وعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٦٣٢٥ أتدرون ما اإلميان باهللا وحده؟ وحدهباهللاباإليمانآمركم بأربع وأ
اكم عن الدباء والنقري واحلنتم وصيام رمضانوأن حممدا رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة شهادة أن ال إله إال اهللا وأن تؤدوا مخس ما غنمتم وأ

ن من وراءكم  ثة السابقة ما حدث به أبو هريرة عن النيب صلى اهللا عليه الوجيمع هذه الشعب الث) ١٠صحيح اجلامع (واملزفت احفظوهن وأخربوا 
هاجر يف سبيل اهللا أو جلس يف يدخله الجنةكان حقا على اهللا أن من آمن باهللا ورسوله وأقام الصالة وآتى الزكاة وصام رمضان:" وسلم قال

) .٥٩٢٥صحيح اجلامع " (أرضه اليت ولد فيها

احلج والعمرة .١٧
َولِلَِّه َعَلى النَّاِس آيَاٌت بـَيـَِّناٌت َمَقاُم ِإبـْرَاِهيَم َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمًنا ِفيِه ) ٩٦(ُهًدى لِْلَعاَلِمَني وََّل بـَْيٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي بَِبكََّة ُمَبارًَكا وَ ِإنَّ أَ : قال تعاىل

َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت أَِو َشَعائِِر اللَّهِ ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن : و قال تعاىل) ٩٧(اللََّه َغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمَني فَِإنَّ ِحجُّ اْلبَـْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيًال َوَمْن َكَفرَ 
رًا فَِإنَّ اللََّه  المبرورالحج:" وعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه قال) ١٥٨(َشاِكٌر َعِليمٌ اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه أَْن َيطَّوََّف َِِما َوَمْن َتَطوََّع َخيـْ

إن احلج والعمرة ملن سبيل اهللا وإن عمرة يف رمضان :" وعن أم معقل عن النيب صلى اهللا عليه قال). ٣١٧٠صحيح اجلامع " .(الجنةليس له جزاء إال 
وعن عائشة ) ٦٧٦٩صحيح اجلامع " (احلج جهاد كل ضعيف:"  قالوعن أم سلمة عن النيب صلى اهللا عليه ) ١٥٩٩صحيح اجلامع ".(تعدل حجة

يَا َرُسوَل اِهللا َعَلى النَِّساِء : قـُْلتُ : وَعْن َعاِئَشَة رضي اهللا عنها قَاَلتْ ) ٦٧٦٩صحيح اجلامع " .(نعم اجلهاد احلج:"  عن النيب صلى اهللا عليه قال
ما أهل مهل قط وال كرب :"  عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه قال)املسند" (َتاَل ِفيِه، احلَْجُّ َواْلُعْمَرُة نـََعْم، َعَلْيِهنَّ ِجَهاٌد َال قِ : " ِجَهاٌد؟، قَالَ 

)٥٥٦٩صحيح اجلامع "(بالجنةبشرمكرب قط إال 

التقرب اىل اهللا بالنوافل .١٨
إيل مما أحبفقد آذنته باحلرب  وما تقرب إيل عبدي بشيء لي وليامن عادى : قال اهللا تعاىل:" عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش ، مسعه الذي يسمع به كنت، فإذا أحببته أحبهحىت افليتقرب إلي بالنو افرتضت عليه  وما يزال عبدي 
ا وإن سألين ألعطينه، ولئن استعاذين ألعيذنه   )صحيح البخاري" (ا، ورجله اليت ميشي 
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َياَعْبًداِإَذا َأَحبَّ اهللاُ : " قَاَل َرُسوُل اِهللا صلى اهللا عليه وسلم: َوَعْن قـََتاَدَة ْبِن النـُّْعَماِن رضي اهللا عنه قَالَ  نـْ َكَما َيَظلُّ َأَحدُُكْم َحيِْمي َسِقيَمُه ، َحَماُه الدُّ
.احب عبدا أدخله اجلنةان اهللا اذايدل علىواهللا اعلموهذا)صحيح الرتمذي" (اْلَماَء 

إين أرى اهللا ، يا أبت : كنا بعرفة، فمر عمر بن عبد العزيز وهو على املوسم  فقام الناس ينظرون إليه، فقلت أليب: (عن سهيل بن أيب صاحل قالو 
صلى اهللا -قال رسول اهللا : قال-رضي اهللا عنه -ملا له من احلب يف قلوب الناس، إن أبا هريرة : وما ذاك؟، قلت: حيب عمر بن عبد العزيز، قال

-إن اهللا : فيقول، مث ينادي يف أهل السماء، فيحبه جربيل : إين أحب فالنا فأحبه، قال: دعا جربيل فقال، إن اهللا إذا أحب عبدا : " -عليه وسلم 
وعملوا إن الذين آمنوا{: فذلك قول اهللا) (المحبة في أهل األرض) (ثم توضع له) (فيحبه أهل السماء، حيب فالنا فأحبوه -عز وجل 

فيبغضه جربيل، مث ينادي يف أهل : إين أبغض فالنا فأبغضه، قال: دعا جربيل فقال، وإذا أبغض اهللا عبدا (} الصاحلات سيجعل هلم الرمحن ودا 
سنن اجلامع الصحيح لل") (فيبغض ) (مث توضع له البغضاء يف األرض، فيبغضونه : يبغض فالنا فأبغضوه، قال-عز وجل -إن اهللا : السماء

) واملسانيد
حتَِيَّتُـُهْم يـَْوَم يـَْلَقْونَُه َسَالٌم َوأََعدَّ َهلُْم ) ٤٣(النُّوِر وََكاَن بِاْلُمْؤِمِنيَن رَِحيًماِإَلىلُِيْخرَِجُكْم ِمَن الظُُّلَماِت ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَمَالِئَكُتهُ ُهَو الَِّذي : وقال تعاىل
)٤٤(َأْجرًا َكرِميًا 

ما من عبد مسلم توضأ : "عن أم حبيبة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالف...النوافل والصدقات وصيام النوافلةالباب صالهذاويدخل في .
و عن أيب هريرة عن ) ٥٧٣٦صحيح اجلامع " .(بيتا في الجنةفأسبغ الوضوء مث صلى هللا يف كل يوم ثنيت عشرة ركعة تطوعا غري فريضة إال بىن اهللا له 

وعن أيب ) ٦٣٣٤صحيح اجلامع " (بذلك اليوم سبعني خريفازحزح اهللا وجهه عن النارمن صام يوما يف سبيل اهللا :" صلى اهللا عليه وسلم قالالنيب 
" الصيام يل وأنا أجزي به: وكل عمل لصاحبه إال الصيام يقول اهللالمؤمنالصيام جنة وهو حصن من حصون :" أمامة عن النيب صلى اهللا عليه قال

يف اجلنة مثانية أبواب فيها باب يسمى الريان ال يدخله إال : " وعن سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٣٨٨١الصحيح اجلامع (
) ٤٢٤٢صحيح اجلامع " .(الصائمون

األضاحي.١٩
الَِّذيَن ِإَذا ) ٣٤(اْلُمْخِبِتنيَ َوَبشِّرِ فَِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد فـََلُه َأْسِلُموا َجَعْلَنا َمْنَسًكا لَِيْذُكُروا اْسَم اللَِّه َعَلى َما َرَزقـَُهْم ِمْن بَِهيَمِة اْألَنـَْعامِ َوِلُكلِّ أُمَّةٍ :قال تعاىل

َلُكْم ِفيَها َخيـٌْر َشَعائِِر اللَّهِ َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن ) ٣٥(بـَُهْم َواْلُمِقيِمي الصََّالِة َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوالصَّابِرِيَن َعَلى َما َأَصا
َها َوأَْطِعُموا اْلقَ  َها َصَوافَّ فَِإَذا َوَجَبْت ُجُنوبـَُها َفُكُلوا ِمنـْ َلْن يـََناَل اللََّه ) ٣٦(انَِع َواْلُمْعتَـرَّ َكَذِلَك َسخَّْرنَاَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن فَاذُْكُروا اْسَم اللَِّه َعَليـْ

) ٣٧(ِنينَ َوَبشِِّر اْلُمْحسِ َكَذِلَك َسخََّرَها َلُكْم لُِتَكبـُِّروا اللََّه َعَلى َما َهَداُكْم َوَلِكْن يـََنالُُه التـَّْقَوى ِمْنُكمْ حلُُوُمَها َوَال ِدَماُؤَها 
ا تنميه..فهي من شعائر الدين كالصالة والزكاة والصوم فلذلك هي شعبة من شعب اإلميان وهي من أعمال التقوى أل

)١٦٣(َال َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمَني ) ١٦٢(َوَحمَْياَي َوَممَاِيت لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني َصَالِتي َوُنُسِكيُقْل ِإنَّ : وقال تعاىل 
َناَك اْلَكْوثـََر : وقال تعاىل  ) ٣(ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اْألَبـْتَـُر ) ٢(َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحرْ ) ١(ِإنَّا أَْعطَيـْ

واالة واملعاداةامل.٢٠
صحيح " . (واحلب يف اهللا والبغض يف اهللا عز وجلالمواالة في اهللا والمعاداة في اهللا: عرى اإليمانأوثق:" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ُهْم تـَُقاًة اْلَكاِفرِيَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن اللَِّه ِيف َشْيٍء ِإالَّ أَْن تـَتـَّ َال يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنونَ : قال تعاىل)  ٢٥٣٩اجلامع  ُقوا ِمنـْ
رُُكُم اللَُّه نـَْفَسُه َوِإَىل اللَِّه اْلَمِصُري  )٢٨(َوُحيَذِّ

اهلجرة يف سبيل اهللا.٢١
وهلا فرعان ومها ) ٧٤(ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقا َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكرِيمٌ َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا َوَهاَجُرواآَمُنوا َوالَِّذينَ : قال تعاىل

.اهلجرة من بالد الكفر والعصيان اىل بالد الطاعة واإلميان) أ

 



١٠

أفضل املؤمنني إسالماً من سلم املسلمون من لسانه ويده، وأفضل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً، " قوله صلى اهللا عليه وسلم هجرة املعاصي ومنه) ب
).من صحيح الطرباين" (وأفضل اجلهاد من جاهد نفسه يف ذات اهللا عز وجلوأفضل المهاجرين من هجر ما نهى اهللا تعالى عنه

مبايعة إمام املسلمني.٢٢
َا يـَْنُكُث َعَلى نـَْفِسِه يـَُبايُِعوَنَك ِإنََّما يـَُبايُِعوَن اللَّهَ ِإنَّ الَِّذينَ : اىلقال تع َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسيُـْؤتِيِه يَُد اللَِّه فـَْوَق أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ

)١٠(َأْجًرا َعِظيًما
يِل ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواَهلُْم بَِأنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل ال: قال تعاىلو جنِْ لَِّه فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه َحقا ِيف التـَّْورَاِة َواْإلِ

) ١١١(فَاْسَتْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي بَايـَْعُتْم بِِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َن اللَِّه َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه مِ 
ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة من خلع يدا من طاعة لقي اهللا يوم القيامة ال حجة له :" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن ابن عمر

) ٦٢٢٩امع اجلصحيح.("جاهلية
رجل على فضل : ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم:" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن أيب هريرةو 

ورجل بايع إماما ماء بالفالة مينعه من ابن السبيل ورجل بايع رجال بسلعة بعد العصر فحلف له باهللا ألخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غري ذلك 
) ٣٠٦٨اجلامع صحيح.("وإن مل يعطه مل يففإن أعطاه منها وىفال يبايعه إال لدنيا

تعزير وتوقري اإلمام.٢٣
في واحدة مْنهن؛ إال كانت ضامناً على اهللا أن يْدِخَله خصال ست؛ ما من ُمسلم ميوُت :عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن

ورجل عاد مريضاً، . ورجل تبع جنازة، فإن مات يف وجهه؛ كان ضامناً على اهللا. رجل خرج جماهداً، فإن مات يف وْجهه؛ كان ضامناً على اهللا:الجّنة
. ورجل توضأ فأحسن الوضوء، مث خرج إىل املسجد لصالته، فإن مات يف وجهه؛ كان ضامناً على اهللا. فإن مات يف وجهه؛ كان ضامناً على اهللا

ورجل يف بيته، ال يغتاب مسلماً، وال جيرُّ إليهم . أتى إماماً، ال يأتيه إال ليعزِّره ويوقره، فإن مات في وجهه ذلك؛ كان ضامناً على اهللاجل ور 
كلهم ثالثة:" و عن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٣٣٨٤السلسلة الصحيحة (سخطاً وال نقمة، فإن مات؛ كان ضامناً على اهللا 

رجل خرج غازيا يف سبيل اهللا فهو ضامن على اهللا حىت يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده مبا نال من أجر أو غنيمة ورجل راح إىل املسجد : ضامن على اهللا
عن و ) ٣٠٥٣امع صحيح اجل" .(فهو ضامن على اهللا حىت يتوفاه فيدخله اجلنة أو يرده مبا نال من أجر ورجل دخل بيته بسالم فهو ضامن على اهللا

من عاد مريضا أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد : مخس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على اهللا:" معاذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
)٣٢٥٣صحيح اجلامع " .(تعزيره وتوقريه أو قعد يف بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس

مشاورة املؤمنني .٢٤
نـَْيا َوَما ِعْنَد اللَِّه فَ : قال تعاىل ٌر َوأَبـَْقى لِلَِّذينَ َما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْحلََياِة الدُّ َوالَِّذيَن َجيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اْإلِمثِْ ) ٣٦(آَمُنوا َوَعَلى َرِِّْم يـَتَـوَكَُّلوَن َخيـْ

نَـُهمْ َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِرِِّْم َوأَقَاُموا الصََّالةَ ) ٣٧(َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُروَن  َوالَِّذيَن ِإَذا ) ٣٨(َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
)٣٩(َأَصابـَُهُم اْلبَـْغُي ُهْم يـَْنَتِصُروَن 

العدل باحلكم والقضاء بني الناس مؤمنهم وكافرهم.٢٥
يًعا َبِصريًا َأْن َتْحُكُموا بِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكْم بِهِ ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألََمانَاِت ِإَىل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس : قال تعاىل ِإنَّ اللََّه َكاَن مسَِ

قاض عرف احلق فقضى به فهو يف اجلنة وقاض عرف احلق وقاض في الجنةقاضيان يف النار :"عليه وسلم قال وعن بريدة عن النيب صلى اهللا ) ٥٨(
وأهل :"... وعن عياض بن محار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال )  ٤٢٩٨صحيح اجلامع ".(فجار متعمدا أو قضى بغري علم فهما يف النار

صحيح اجلامع ... ".(ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرىب ومسلم وعفيف متعفف ذو عيالذو سلطان مقسط متصدق موفق:" الجنة ثالثة

 



١١

على منابر من نور عن يمين الرحمنعند اهللا يوم القيامة المقسطينإن :"يب صلى اهللا عليه وسلم قال عن ابن عمرو عن الن-١٩٥٣)  ٢٦٣٧
).١٩٥٣اجلامع صحيح("اوكلتا يديه ميني الذين يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولو 

نَـُهَما فَِإْن بـََغْت ِإْحَداُمهَا َعَلى اْألُْخَرى فـَقَ : و قال تعاىل اتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ تَِفيَء ِإَىل أَْمِر اللَِّه فَِإْن فَاَءْت َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـَتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
نَـهُ  يِن وََملْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم أَْن :وقال تعاىل) ٩(َما بِاْلَعْدِل َوأَْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَني َفَأْصِلُحوا بـَيـْ َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َملْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ َال يـَنـْ

م يف أعيادهم ألن هذا من الزور وعدم املكوث . املمتحنة)٨(اْلُمْقِسِطَني تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا إِلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ  وفيها ضوابط شرعية مثل عدم معايد
...يف بالدهم 

التحاكم اىل كتاب اهللا وسنة رسول اهللا واجابة الدعوة اىل ذلك.٢٦
ُهْم ِمْن بـَْعِد َذِلَك َوَما أُولَِئكَ :قال تعاىل  نَـُهْم ) ٤٧(بِاْلُمْؤِمِنَني َويـَُقوُلوَن آَمنَّا بِاللَِّه َوبِالرَُّسوِل َوأََطْعَنا ُمثَّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيٌق ِمنـْ َوِإَذا ُدُعوا ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه لَِيْحُكَم بـَيـْ

ُهْم ُمْعرُِضونَ  َأِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض أَِم اْرتَابُوا أَْم َخيَاُفوَن أَْن حيَِيَف اللَُّه َعَلْيِهْم َوَرُسولُُه َبْل أُولَِئَك ) ٤٩(َوِإْن َيُكْن َهلُُم احلَْقُّ يَْأتُوا إِلَْيِه ُمْذِعِنَني ) ٤٨(ِإَذا َفرِيٌق ِمنـْ
نَـُهْم َأْن يـَُقوُلوا َسِمْعَنا َوَأطَْعَنا َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ِإنََّما َكاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنيَن ِإَذا دُ ) ٥٠(ُهُم الظَّاِلُموَن  )٥١(ُعوا ِإَلى اللَِّه َوَرُسوِلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ

نَـُهمْ  ) ٦٥(َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما ُمثَّ َال جيَُِدوا ِيف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َفَال َورَبَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَّهِ فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَلى اللَّهِ يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم : وقال تعاىل

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال اْآلِخرِ َواْليَـْومِ  ) ٥٩(َذِلَك َخيـْ

اجلهاد يف سبيل اهللا.٢٧
وله فروع) ٧٤(َكرِيمٌ ُأولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقا َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق  َوالَِّذيَن آَوْوا َوَنَصُروا َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اللَّهِ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا : قال تعاىل

فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلوَن َوْعًدا َعَلْيِه يـَُقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَّهِ أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواَهلُْم بَِأنَّ َهلُُم اْجلَنََّة اْلُمْؤِمِنينَ ِإنَّ اللََّه اْشتَـَرى ِمَن : القتال يف سبيل اهللا قال تعاىلمنه ) أ
يِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوَىف ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه فَاْسَتْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي بَايـَْعُتْم بِِه َحقا ِيف التـَّْورَ  )١١١(َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم اِة َواْإلِجنِْ

ات مرابطا في سبيل اهللا أمن من الفزع من مرباط شهر خري من صيام دهر و:" عن النيب صلى اهللا عليه قالعن أيب الدرداءفالرباط منه و ) ب
.)٣٤٧٩اجلامع صحيح.("وجيرى عليه أجر املرابط حىت يبعثه اهللاألكبر وغدي عليه برزقه وريح من الجنة 

رَاُت َجاَهُدوا بَِأْمَواِلِهمْ َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذيَن آَمُنوا َمَعُه :قال تعاىلاإلنفاق يف سبيل اهللاومنه ) ج َوُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َوأَنـُْفِسِهْم َوأُولَِئَك َهلُُم اْخلَيـْ
)٨٩(َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َأَعدَّ اللَُّه َلُهْم َجنَّاتٍ ) ٨٨(
قام إلى محزة بن عبد املطلب، ورجل سيد الشهداء:" عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه قالفحق عند سلطان جائر كلمة ومنه  ) د

) أخرجه احلاكم وصححه األلباين". (إمام جائر فأمره ونهاه فقتله
"من نفاقشعبة غزو مات على من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه ب:" عن النيب صلى اهللا عليه قالعن أيب هريرة فومنه حديث النفس بالغزو) ه
.واكثر الشهداء أصحاب الفرش واهللا اعلم) ٦٥٤٨اجلامع صحيح.(
أفضل املؤمنني إسالماً من سلم املسلمون من لسانه ويده، وأفضل املؤمنني إمياناً أحسنهم خلقاً، " قوله صلى اهللا عليه وسلم لجهاد النفس ومنه ) و

ى اهللا تعاىل عنه  ). من صحيح الطرباين" (وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات اهللا عز وجلوأفضل املهاجرين من هجر ما 
م قالواجهاد وساوس الشيطان عومنه ) ز يا رسول اهللا إنا لنجد يف أنفسنا شيئا ألن يكون أحدنا محمة أحب إليه من أن : ن أيب صاحل عن أيب هريرةأ

)الظالل وصححه األلباين"( ذاك محض اإليمان:" يتكلم به قال

أداء اخلمس من املغنم .٢٨
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: وقال تعاىل) ١(ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ يُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه َيْسأَُلوَنَك َعِن اْألَنـَْفاِل ُقِل اْألَنـَْفاُل لِلَِّه َوالرَُّسوِل فَاتـَُّقوا اللََّه َوَأْصِلُحوا َذاَت بـَْيِنُكْم َوأَطِ : لقوله تعاىل
َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء  اللَِّه َوَما أَنـَْزْلَنا َعَلى َعْبِدنَالِلَِّه ُخُمَسُه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَِّبيِل ِإْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِ فََأنَّ َواْعَلُموا أَمنَّ

)٤١(يـَْوَم اْلُفْرقَاِن يـَْوَم اْلتَـَقى اجلَْْمَعاِن َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 
)صحيح ايب داود" (وأن تعطوا الخمس من المغنم:" ..لوفد عبد القيسلإليمانولتفسريه صلى اهللا عليه وسلم 

إيواء املسلمني إال احملديثني يف الدين.٢٩
وعن علي عن النيب صلى ) ٧٤(َحقا َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكرِيمٌ ْؤِمُنونَ اْلمُ َوَنَصُروا أُولَِئَك ُهُم َوالَِّذيَن آَوْواَوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه 

املؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم أال ال يقتل مؤمن بكافر وال ذوعهد يف عهده من :" اهللا عليه وسلم قال 
)٦٦٦٦صحيح اجلامع " (يه لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعينأو أوى محدثا فعلأحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا 

فك الرقاب.٣٠
أَْو ِمْسِكيًنا َذا َمتـْرَبٍَة ) ١٥(يَِتيًما َذا َمْقرَبٍَة ) ١٤(أَْو ِإْطَعاٌم ِيف يـَْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة ) ١٣(َرقـََبةٍ َفكُّ ) ١٢(َوَما أَْدرَاَك َما اْلَعَقَبُة ) ١١(َفَال اقْـَتَحَم اْلَعَقَبَة 

و بن عبسة عن النيب صلى اهللا عليه عن عمر ) ١٨(ُأولَِئَك َأْصَحاُب اْلَمْيَمَنةِ ) ١٧(ُمثَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتـََواَصْوا بِالصَّْربِ َوتـََواَصْوا بِاْلَمْرَمحَِة ) ١٦(
:" عن عبد الرمحن بن عوف عن النيب صلى اهللا عليه قالو. )٦٠٥٠صحيح اجلامع " (من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار:" وسلم قال 

عتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار أميا امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما فهو فكاكه من النار جيزي بكل عظم منه عظما منه وأميا امرأة مسلمة أ«
صحيح(.» جيزي بكل عظم منها عظما منها وأميا امرئ مسلم أعتق امرأتني مسلمتني فهما فكاكه من النار جيزي بكل عظمني منهما عظما منه

) ٢٧٠٠اجلامع 

كفل اليتيم.٣١
أَْو ِمْسِكيًنا َذا ) ١٥(يَِتيًما َذا َمْقرَبٍَة ) ١٤(أَْو ِإْطَعاٌم ِيف يـَْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة ) ١٣(َفكُّ َرقـََبٍة ) ١٢(َقَبُة َوَما أَْدرَاَك َما اْلعَ ) ١١(َفَال اقْـَتَحَم اْلَعَقَبَة : قال تعاىل

رَبٍَة  ) ١٨(اْلَمْيَمَنِة أُولَِئَك َأْصَحابُ ) ١٧(ُمثَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتـََواَصْوا بِالصَّْربِ َوتـََواَصْوا بِاْلَمْرَمحَِة ) ١٦(َمتـْ
وعن عائشة عن النيب صلى ). ١٤٧٥صحيح اجلامع .(أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا :"وعن سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

اهد يف سبيل اهللاأنا وكافل اليتيم له أولغيره في الجنة:" اهللا عليه وسلم قال  ).١٤٧٦صحيح اجلامع . ("والساعي على األرملة واملسكني كا

واإلنتصارنصر ال.٣٢
وعن ) ٧٤(َحقا َهلُْم َمْغِفرٌَة َورِْزٌق َكرٌِمي اْلُمْؤِمُنونَ أُولَِئَك ُهُم َوَنَصُرواَوالَِّذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َوالَِّذيَن آَوْوا :قال تعاىلنصر املسلم ) أ

َهْل تـُْنصُروَن : "صلى اهللا عليه وسلم-رَأى سعد أنَّ َلُه َفْضًال َعَلى َمْن ُدونَُه، فـََقاَل النَّّيب : مصعب بن سعد بن َأيب وقَّاص رضي اهللا عنهما، قَالَ 
ال يـَُقدُِّس اللَُّه ُأمًَّة ال يـُْؤَخُذ ِلَضِعيِفَها : "قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : ، قَاَلْت َعاِئَشةَ وَعنْ ) صحيح البخاري(".وتـُْرَزُقوَن إالَّ ِبُضَعَفاِئُكمْ 

الظامل، وال تنتصر للضعيف، فنفى فيه النيب ـ صلى اهللا عليه وسلم القداسة والطهارة عن األمة اليت تتسامح مع ) حسن كشف األستار"(ِمْن َشِديِدَها
إن اهللا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وال : " وأن األمة اليت تنتصر للضعيف وتأخذ احلق له يُثَين عليها ولو مل تكن مسلمة، وهلذا قال ابن تيمية

" .يقيم الظاملة وإن كانت مسلمة 
اجلامع صحيح. (» هللا أن يعتقه من النارحقا على اعن عرض أخيه بالغيبة كان ذبمن :" عن النيب صلى اهللا عليه قالعن أمساء بنت يزيدو 

٦٢٤٠(
رواه » على رؤوس اخلالئق يوم القيامةاهللاأذلهينصرهعنده مسلم فلم ينصره وهو يقدر أن ُأِذلَّ من «اهللا عنه مرفوعا عن سهل بن حنيف رضيو 

.أمحد وهو حديث حسن
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اإلنتصار من الظامل) ب
نـَْيا :تعاىلقال  ٌر َوأَبـَْقى لِلَِّذيَن آَمُنواَفَما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْحلََياِة الدُّ مثِْ ) ٣٦(َوَعَلى َرِِّْم يـَتَـوَكَُّلوَن َوَما ِعْنَد اللَِّه َخيـْ َوالَِّذيَن َجيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اْإلِ

نَـُهْم َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يـُْنِفُقونَ ) ٣٧(وَن َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفرُ  َوالَِّذيَن ِإَذا ) ٣٨(َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا لَِرِِّْم َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ
ن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو م:" وعن سعيد بن زيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال)٣٩(َأَصابـَُهُم اْلبَـْغُي ُهْم يـَْنَتِصُروَن 

) ٦٤٤٥صحيح اجلامع ".(شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد

الشدة على من حاد اهللا ورسوله.٣٣
نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َأِشدَّاءُ ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعهُ :اهللا ورسوله قال تعاىل حارباي على من  َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ

ي جنِْ َفآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب ِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف التـَّْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِيف اْإلِ
ُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًماَوَعِمُلواالَِّذيَن آَمُنواالزُّرَّاَع لَِيِغيَظ ُِِم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه  . )٢٩الفتح (الصَّاِلَحاِت ِمنـْ

العزة .٣٤
َمن َكاَن يُرِيُد اْلِعزََّة فَِللَِّه اْلِعزَُّة : و قال اهللا تبارك وتعاىل). ٨. (َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقَني َال يـَْعَلُمونَ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنينَ َولِلَّهِ : قال اهللا تعاىل:باإلسالم ) أ

يًعا ا مجيعها هللا وحده، فليطلبها منه، وليتسبَّب لنيلها أنَّ من كان يريد العِ : بنيَّ جلَّ وعال يف هذه اآلية الكرمية: (قال الشِّنقيطي) ١٠(مجَِ َّ زَّة، فإ
وكيف يذل : ، قالواال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه: قال النيب صلى اهللا عليه وسلمو ) بطاعته جلَّ وعال فإنَّ َمْن أطاعه، أعطاه الِعزَّة يف الدُّنْيا واآلخرة

)أمحد وغريه وصححه األلباينرواه. (يتعرض من البالء ملا ال يطيق: نفسه؟ قال
عش ما شئت فإنك ! يا حممد: أتاين جربيل فقال: "عن سهل بن سعد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالواإلفتقار اىل اهللاباإلستغناء عن الناس) ب

صحيح " (غناؤه عن الناسشرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك جمزي به واعلم أن 
من يتقبل لي :" و عن ثوبان عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٢٧٣..(تـَْعرِفـُُهْم ِبِسيَماُهْم َال َيْسأَُلوَن النَّاَس ِإْحلَافًا:..وقال تعاىل.)٧٣اجلامع 

رضي اهللا عنهما، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن عبد اهللا بن عمرو ). ٦٦٠٣صحيح اجلامع " (بواحدة أتقبل له بالجنة ال يسأل الناس شيئا
لَْيَس الِغَىن َعن  : "وعن َأيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قَالَ ) مسلمصحيح" (قد أفلح من أسلم، وُرزق كفافًا، وقنَّعه اهللا":قال

الَيُد : "أنَّ النَّيبَّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : وعن حكيم بن حزام رضي اهللا عنه. الَعَرُض هَو املَالُ ). ْيهِ متفٌق َعلَ ".(َكثرَِة الَعَرض، َولِكنَّ الِغَىن ِغَىن النـَّْفسِ 
ٌر ِمَن الَيِد السُّْفَلى، َواْبَدأْ ِمبَْن تـَُعوُل، َوَخيـُْر الصََّدَقِة َما َكاَن َعْن َظْهِر ِغًىن، َوَمْن يَ  وقال ) متفٌق َعَلْيه". (اهللا، َوَمْن َيْستَـْغِن يُغنِه اهللاْستَـْعِفْف يُِعفُّهُ الُعْلَيا َخيـْ

اقتنع مبا أعطاك اهللا، وجعله حظك من الرزق، تكن أغىن :معناه .." وارض مبا قسم اهللا لك تكن أغىن الناس:" ...رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
.الناس، فإن من قنع استغىن

الشجاعة.٣٥
أَِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَني أَِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُجيَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل بَِقْوٍم ُيِحبـُُّهْم َوُيِحبُّونَهُ يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأِيت اللَُّه : قال تعاىل

َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيهِ بَايـَْعَنا: "وَعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت، قَالَ ) ٥٤(َذِلَك َفْضُل اللَِّه يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم َة َالئِمٍ َوَال َيَخاُفوَن َلْومَ اللَِّه 
صحيح (" الَ َنَخاُف ِفي اللَِّه َلْوَمَة الَئِمٍ نـَُنازَِع اَألْمَر أَْهَلُه، َوأَْن نـَُقوَم أَْو نـَُقوَل بِاَحلقِّ َحْيُثَما ُكنَّا، َوَسلََّم َعَلى السَّْمِع َوالطَّاَعِة ِيف املَْنَشِط َواملَْكَرِه، َوأَْن الَ 

وقال ) يح البخاريصح(عند السُّلطاِن أو أمٍري جائٍر حقٍّ كلمةُ أفضُل اجلهادِ : وعن أيب سعيد اخلدري قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) البخاري
). ٣٩(الَِّذيَن يـُبَـلُِّغوَن رَِساَالِت اللَِّه َوَخيَْشْونَُه َوَال َخيَْشْوَن َأَحًدا ِإالَّ اللََّه وََكَفى بِاللَِّه َحِسيًبا : تعاىل

القوة .٣٦

 



١٤

ْؤِمُن الَقِويُّ َخيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى اِهللا ِمَن الُمْؤِمِن المُ : "قَاَل َرُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وهي معنوية وجسدية عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قَالَ 
َفُعَك، واْسَتِعْن بِاِهللا َوالَ تـَْعَجزْ . َويف ُكلٍّ َخٌري الضَّعيفِ  َقدُر : َوإْن َأَصاَبَك َشيٌء َفالَ تـَُقْل َلْو أّين فـََعْلُت َكاَن َكَذا وََكَذا، َوَلِكْن ُقلْ . اْحِرْص َعَلى َما يـَنـْ

) صحيح مسلم". (، َوَما َشاَء َفعَل؛ فإنَّ َلْو تـَْفَتُح َعَمَل الشَّيطَانِ اهللاِ 

الفرح والسرور.٣٧
َناُهُم اْلِكَتابَ : الفرح بانزال الكتاب قال تعاىل) أ َا أُِمْرُت أَْن أَْعُبَد اللََّه َوَال يـَْفَرُحوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيكَ َوالَِّذيَن آتـَيـْ َوِمَن اْألَْحزَاِب َمْن يـُْنِكُر بـَْعَضُه ُقْل ِإمنَّ

ُقْل ) ٥٧(ُهًدى َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني يَاأَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِيف الصُُّدوِر وَ : وقال تعاىل) ٣٦(ُأْشرَِك بِِه إِلَْيِه أَْدُعو َوإِلَْيِه َمآِب 
ٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ ِبَفْضِل اللَِّه َوبَِرْمحَِتِه فَِبَذِلَك  ْليَـْفَرُحوا ُهَو َخيـْ )٥٨(فـَ

َويـَْوَمِئٍذ ِيف ِبْضِع ِسِنَني لِلَِّه اْألَْمُر ِمْن قـَْبُل َوِمْن بـَْعدُ ) ٣(ِيف أَْدَىن اْألَْرِض َوُهْم ِمْن بـَْعِد َغَلِبِهْم َسيَـْغِلُبوَن ) ٢(ُغلَِبِت الرُّوُم ) ١(امل : الفرح بنصر اهللا) ب
)٥(بَِنْصِر اللَِّه يـَْنُصُر َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز الرَِّحيُم ) ٤(يـَْفَرُح اْلُمْؤِمُنونَ 

الفرح ) صحيح البخاري" (حة حني يفطر، وفرحة حني يلقى ربه فر : للصائم فرحتان:"الفرح بامتام العبادة هللا منها قوله عليه الصالة والسالم) ج
)َصِحيح مشكاة املصابيح... (َوَال يـُْفَرَح بَِغِنيَمةٍ ِإنَّ الساعَة َال تقوُم َحىتَّ َال يـُْقَسَم مرياٌث : بالغنيمة َوَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْسُعوٍد قَالَ 

ي قال دخلت على النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يوعك فوضعت يدي عليه فوجدت حره بني يدي الفرح بالبالء التمحيصي عن أيب سعيد اخلدر ) د
ل فوق اللحاف فقلت يا رسول اهللا ما أشدها عليك قال إنا كذلك يضعف لنا البالء ويضعف لنا األجر قلت يا رسول اهللا أي الناس أشد بالء قا

ليفرح بالبالء  إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حىت ما جيد أحدهم إال العباءة حيويها وإن كان أحدهم األنبياء قلت يا رسول اهللا مث من قال مث الصاحلون
)صحيح ابن ماجه. (كما يفرح أحدكم بالرخاء

ح صحي". (سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمنمن : "فعن أيب موسى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالباحلسنات وحبالوة اإلميانالسرور) ه
صحيح " . (من سره أن يجد حالوة اإليمان فليحب المرء ال يحبه إال هللا: "وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٦٢٩٤اجلامع 
)٦٢٨٨اجلامع 

ملا يصيب األمة من مصائب األمل.٣٨
)١٢٨(َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنَني َرُءوٌف َرِحيٌم َعزِيٌز َعَلْيِه َماَعِنتُّمْ ِمْن أَنـُْفِسُكْم َرُسولٌ َلَقْد َجاءَُكْم : قال تعاىل

يَمانِ ِإنَّ : " -صلى اهللا عليه وسلم -قَاَل َرُسوُل اِهللا : قَالَ - رضي اهللا عنه -َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد  ، ِمبَْنزَِلِة الرَّأِس ِمْن اجلََْسِد ، اْلُمْؤِمَن ِمْن َأْهِل اْإلِ
يَمانِ يَأَلُم اْلُمْؤمِ  )٦٦٥٩صحيح اجلامع " (َكَما يَأَملُ اجلََْسُد ِلَما ِيف الرَّأِس ، ُن ِألَْهِل اْإلِ

ُنُه، اْشَتَكى ُكلُّهُ : "قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : وَعِن النـُّْعَماِن ْبِن َبِشٍري، قَالَ  ، َوِإِن اْشَتَكى، رَْأُسُه اْلُمْسِلُموَن َكَرُجٍل َواِحٍد، ِإِن اْشَتَكى َعيـْ
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا : "وعن النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) صحيح مسلم" (اْشَتَكى ُكلُّهُ 

:" نيب صلى اهللا عليه وسلم قالوعن أيب موسى عن ال). ٥٨٤٩صحيح اجلامع " .(تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىاشتكى منه عضو
املؤمن مرآة املؤمن واملؤمن :" وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٦٦٥٤صحيح اجلامع " . (املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

) .٦٦٥٦صحيح اجلامع " .(أخو املؤمن يكف عليه ضيعته وحيوطه من ورائه

لزوم اجلماعة والسمع والطاعة.٣٩
َا : قال تعاىل يـُْؤِمُنونَ َعَلى أَْمٍر َجاِمٍع َملْ يَْذَهُبوا َحىتَّ َيْسَتْأِذنُوُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك أُولَِئَك الَِّذيَن َوِإَذا َكانُوا َمَعهُ الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسولِِه اْلُمْؤِمُنونَ ِإمنَّ

ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُُم اللَّهَ  ِِْم َفْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمنـْ ) ٦٢(ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم بِاللَِّه َوَرُسولِِه فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض َشْأ

 



١٥

ِ◌ْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه إفـَُردُّوُه ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسولِ ْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِيل ا: وقال تعاىل
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال َواْليَـْوِم اْآلِخرِ  م وصوموا شهركم وأدوا اتقوا اهللا وصلوا مخسك: "وعن أيب أمامة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٥٩(َذِلَك َخيـْ

ا أنفسكم  ) ١٠٩صحيح اجلامع .(» وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكمزكاة أموالكم طيبة 
م مث يفشو الكذب حىت حيلف الرجل وال يستحلف ويشهد الشاهد ":يب صلى اهللا عليه وسلم قال عن عمر عن الن أوصيكم بأصحايب مث الذين يلو

وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو مع االثنني أبعد من أراد عليكم بالجماعةبامرأة إال كان ثالثهما الشيطان وال يستشهد أال ال خيلون رجل
) ٢٥٤٦اجلامع صحيح(".من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم املؤمنبحبوحة الجنة فليلزم الجماعة

اعتزال الفنت .٤٠
ورجل يعبد اهللا في رجل جياهد يف سبيل اهللا بنفسه وماله :"قالالمؤمنين أكمل إيماناعن أيب سعيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه سئل أي 

كان ضامنامخس من فعل واحدة منهن ":يب صلى اهللا عليه وسلم قال عن معاذ عن الن) صحيح ايب داود.( "شعب من الشعاب قد كفي الناس شره
اجلامع صحيح.("ريته فسلم الناس منه وسلم من الناأو قعد في بمن عاد مريضا أو خرج غازيا أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقريه : على اهللا
٣٢٥٣ (

و عن الناس فلذا قال القسطالين الشعاب بكسر الشني املعجمة هو ما انفرج بني اجلبلني وليس بقيد بل على سبيل املثال والغالب على الشعاب اخلل
ا للعزلة  وفيه فضل العزلة ملا فيها من السالمة من الغيبة واللغو وحنومها وهو مقيد بوقوع الفتنة أما عند عدم الفتنة فمذهب اجلمهور أن . مثل 

صحيح .(لفتنة كهجرة إليعبادة في الهرج وا:" وعن معقل بن يسار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال.انتهى. االختالط أفضل حلديث الرتمذي
غنم يتبع المسلميوشك أن يكون خري مال : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: و عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه، أنه قال) ٣٩٧٤اجلامع 

تكون دعاة على أبواب :" وعن حذيفة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) صحيح البخاري" (يفر بدينه من الفتنا شعف اجلبال ومواقع القطر، 
م إليها قذفوه فيها هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا فالزم مجاعة املسلمني وإمامهم فإن مل تكن مجاعة وال إمام  فاعتزل تلك جهنم من أجا

وليس ذلك من اجلنب ! فاألصل يف زماننا اإلعتزال ) . صحيح البخاري".(لموت وأنت كذلكالفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك ا
.بل هو من اإلميان

ها فيواإلعتكافاملكوثبناء املساجد و .٤١
َيانَُه َعَلى تـَْقَوى ِمَن اللَِّه َوِرْضَوانٍ أََفَمْن : قال تعاىل رٌ َأسََّس بـُنـْ َيانَُه َعَلى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَانـَْهاَر بِِه ِيف نَاِر َجَهنََّم َواللَُّه َال يـَْهِدي َخيـْ أَْم َمْن َأسََّس بـُنـْ

" بيتا في الجنةمن بىن هللا مسجدا ولو كمفحص قطاة أو أصغر بىن اهللا له :" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن جابرو ) ١٠٩(اْلَقْوَم الظَّاِلِمَني 
) ٦١٢٨اجلامع صحيح(.
اْلُمْهَتِدينَ َوأَقَاَم الصََّالَة َوآَتى الزََّكاَة وَملَْ َخيَْش ِإالَّ اللََّه فـََعَسى أُولَِئَك أَْن َيُكونُوا ِمَن ِإنََّما يـَْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخرِ : قال تعاىلو 
) ٣٦(أَِذَن اللَُّه أَْن تـُْرَفَع َويُْذَكَر ِفيَها اْمسُُه يَُسبُِّح لَُه ِفيَها بِاْلُغُدوِّ َواْآلَصاِل ِفي بـُُيوتٍ : نور اليت هي مثال هلداية املؤمن قالوقال تعاىل بعد آية ال) ١٨(

فاكثر ما تتنزل اهلداية يف ).٣٧(زََّكاِة َخيَاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْألَْبَصاُر َال تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوَال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اللَِّه َوِإقَاِم الصََّالِة َوإِيَتاِء الرَِجالٌ 
رَِجاٌل ُيِحبُّوَن َأْن يـََتَطهَُّروا ِفيِه َال تـَُقْم ِفيِه أَبًَدا َلَمْسِجٌد أُسَِّس َعَلى التـَّْقَوى ِمْن أَوَِّل يـَْوٍم َأَحقُّ َأْن تـَُقوَم ِفيهِ : قال تعاىل. املساجد وهناك جتد املؤمنني

لَقْوله تـََعاَىل و )٦٧٠٢صحيح اجلامع .("المسجد بيت كل مؤمن:" عن النيب صلى اهللا عليه وسلموعن سلمان )١٠٨(َواللَُّه ُيِحبُّ اْلُمطَّهِّرِيَن 
كان إذا كان مقيما :" عن النيب صلى اهللا عليه وسلمعن أنس و )١٢٥(والركع السُُّجود والعاكفينوعهدنا اىل ابراهيم وامساعيل ان طهرا بـَْيِيت للطائفني 

َوِحلَِديث َعاِئَشة ِيف الصَِّحيَحْنيِ ان النَِّيب )٤٧٧٥اجلامع صحيح.("اعتكف من العام المقبل عشريناعتكف العشر األواخر من رمضان وإذا سافر 
.من َرَمَضان َحىتَّ توفاه اهللا مثَّ اْعتكف ازواجه من بعدهاْلعْشر االواخرَكاَن يْعَتكف صلى اهللا َعَلْيِه َوسلم 

 



١٦

التعليم والتعلم.٤٢
ُهْم َواْلُمْؤِمُنونَ َلِكِن : قال تعاىل اْلُمْؤتُوَن الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن بِاللَِّه ِمبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َواْلُمِقيِمَني الصََّالَة وَ يـُْؤِمُنونَ الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمنـْ

.والرسوخ هو الثبوت يف العلم اي يف طلبه ونشره واإلميان والعمل به) ١٦٢(َسنُـْؤتِيِهْم َأْجًرا َعِظيًماُأولَِئكَ َواْليَـْوِم اْآلِخِر 
يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َل اْنُشُزوا فَاْنُشُزوا يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم تـََفسَُّحوا ِيف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يـَْفَسِح اللَُّه َلُكْم َوِإَذا ِقي: وقال تعاىل

أَيـَُّها النَّاُس افْـَهُموا َهِذِه اْآليََة َولَنُـَرغِّبَـنَُّكْم ِيف : قـَرَأَ اْبُن َمْسُعوٍد َهِذِه اْآليََة َوقَالَ : قَاَل احلََْسنُ ) ١١(ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبٌري َواللَُّه َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاتٍ 
.اْلُمْؤِمُن اْلَعاِلُم فـَْوَق الَِّذي َال يـَْعَلُم َدرََجاتٍ " الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم وَ : "اْلِعْلِم، فَِإنَّ اللََّه تـََعاَىل يـَُقولُ 

حسنه (أو معلماً، أو متعلماً ، إال ذكر اهللا، فيهاماملعونٌ ملعونةٌ الدنيا : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عبد اهللا بن ضمرة، قالو 
مثَّ قاَل فضُل العالِم على العابِد كفضلي على أدناكم: امة الباهلي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأيب أموعن. )الرتمذي

الخيرَ النَّاسِ على معلِِّم ليصلُّونَ حىتَّ النَّملَة يف ُجحرِها وحىتَّ احلوَت واألرضِ السَّماواتِ وأَهلَ ومالِئكَتهُ اللَّهَ إنَّ علْيِه وسلَّمَ اللَّهُ صلَّىاللَّهِ رسولُ 
، يستغفُر لُه كلُّ شيءٍ العلمِ طالبَ فريضٌة على كلِّ مسلٍم، وإنَّ العلمِ :"وعن أنس بن مالك قال َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم) صحيح الرتمذي(

دينارا وال درمها فمن أخذ به فقد أخذ حبظ وافر والعلم املقصود هو علم النبوة ألن األنبياء مل يورثوا). صحيح اجلامع الصغري"(حىت احليتاُن يف البحرِ 
قال النيب و )  صحيح مسلم(سهل اهللا له به طريقا الى الجنةمن سلك طريقا يلتمس فيه علما : وعن ايب هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

)مذي صحيح الرت ". (من خرج يف طلب العلم فهو يف سبيل اهللا حىت يرجع:"صلى اهللا عليه وسلم 

التمسك بسنة النيب صلى اهللا عليه وسلم ذلكويستلزم.إستماعهالوجل واإلقشعرار والبكاء واخلشوع عند و تالوتهحفظه و و بالكتابالتمسك .٤٣
من نسائه وصحابتهأهل بيتهالذين هم وبعرتته 

َنا ِمْن ِعَباِدنَااْلِكَتابَ َأْورَثـَْناُمثَّ : قال تعاىل رَاِت بِِإْذِن اللَِّه َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل الَِّذيَن اْصطََفيـْ ُهْم َساِبٌق بِاْخلَيـْ ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنـْ ُهْم ظَاِملٌ لِنَـْفِسِه َوِمنـْ اْلَكِبُري َفِمنـْ
َوأَقَاُموا يَُمسُِّكوَن بِاْلِكَتابِ َوالَِّذيَن : وقال تعاىل)٣٣(يٌر ُحيَلَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمْن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا َولَِباُسُهْم ِفيَها َحرِ َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلونـََها) ٣٢(

، ] أبشروا: " [فقال- َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم -خرج علينا رسوُل اهللا : وعن أيب ُشَريح اخلزاعّي قال)١٧٠(َال ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْصِلِحينَ ِإنَّاالصََّالَة 
لنكم ؛ فإنَّ فتمسَّكوا بهطََرفُُه بيِد اهللا، وطرفُه بأيديكم، ] سبب[إنَّ هذا القرآن :"قال. بلى: قالوا".أليَس َتشهدون أْن ال إلَه إال اهللاُ، وأينِّ رسوُل اهللا؟ 

لصاحب القرآنيقال :" عن عبد اهللا بن عمرو عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال )٣٨صحيح الرتغيب والرتهيب ". (ولن َتهِلكوا بعده أبداً َتضلُّوا
ا  ُلوَن ِكَتاَب اللَّهِ الَِّذيَن ِإنَّ : قال تعاىلو ) ٢٢٤٠السلسلة الصحيحة (" اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل يف الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ  يـَتـْ

قال و ) ٣٠(إِنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر لِيُـَوفـِّيَـُهْم ُأُجوَرُهْم َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلهِ ) ٢٩(يـَْرُجوَن ِتَجارًَة َلْن تـَُبوَر َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرا َوَعَالنَِيًة 
َا :تعاىل اللَُّه نـَزََّل : وقال تعاىل)٢(ْم يـَتَـوَكَُّلوَن لَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإيَمانًا َوَعَلى رَبِّهِ ااْلُمْؤِمُنونَ ِإمنَّ

ًا َمثَ  َربـَُّهْم ُمثَّ تَِلُني ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإَىل ِذْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يـَْهِدي بِِه َمْن َيَشاُء تـَْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَشْونَ اِينَ َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاِ
َلى َعَلْيِهْم ُقْل آِمُنوا بِِه أَوْ : وقال تعاىل) ٢٣(َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهاٍد  َيِخرُّوَن ِلْألَْذقَاِن ُسجًَّداَال تـُْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن أُوُتوا اْلِعْلَم ِمْن قـَْبِلِه ِإَذا يـُتـْ

)١٠٩(ْم ُخُشوًعاوَن َويَزِيُدهُ َوَيِخرُّوَن ِلْألَْذقَاِن يـَْبكُ ) ١٠٨(َويـَُقوُلوَن ُسْبَحاَن رَبـَِّنا ِإْن َكاَن َوْعُد َربـَِّنا َلَمْفُعوًال ) ١٠٧(
"ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوضكتاب اهللا وسنتي: شيئين لن تضلوا بعدهماتركت فيكم :" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب هريرةو 
) ٢٩٣٧اجلامع صحيح(

ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من اآلخر كتاب اهللا حبل إين تارك فيكم:" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن زيد بن أرقم
قال ) ٢٤٥٨صحيح اجلامع (.ولن يتفرقا حىت يردا علي احلوض فانظروا كيف ختلفوين فيهما ممدود من السماء إلى األرض وعترتي أهل بيتي 

َلى ِيف بـُُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت اللَّهِ : تعاىل َواْألَْنَصاِر اْألَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِينَ َوالسَّاِبُقوَن :وقال تعاىل)٣٤(ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيًفا َخِبريًا َواْلِحْكَمةِ َواذُْكْرَن َما يـُتـْ
ُهْم َوَرُضوا  عن و )١٠٠(َتْحتَـَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجِري َوالَِّذيَن اتـَّبَـُعوُهْم بِِإْحَساٍن َرِضَي اللَُّه َعنـْ

أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي :" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالالعرباض بن سارية 

 



١٧

وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة خلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذبسنتي وسنة الفسريي اختالفا كثريا فعليكم 
."ولد فاطمةمن عترتياملهدي من :" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن أم سلمة و ) ٢٥٤٩اجلامع صحيح.("بدعة وكل بدعة ضاللة

) ٦٧٣٤اجلامع صحيح(
.هو منا أهل البيتأخربنا عن سلمان، قال أدرك العلم األول، والعلم اآلخر، حبر ال ينزح قعره، : لعليقالوا : أيب البخرتي قالوعن

)أخرجه ابن أيب شيبة وابن سعد  وأبو نعيم  وابن عساكر وإسناده صحيح على شرط الشيخني(

واقامة احلدودباجتناب الكبائرحفظ حدود اهللا.٤٤
َواْلَحاِفُظوَن ِلُحُدوِد اللَِّه َوَبشِِّر َعِن اْلُمْنَكِر التَّائُِبوَن اْلَعاِبُدوَن اْحلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن اْآلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن : قال تعاىل
)١١٢(اْلُمْؤِمِنينَ 

ضرب اهللا تعاىل مثال صراطا مستقيما وعلى جنبيت الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى :" م قالعن النيب صلى اهللا عليه وسلعن النواس) أ
ادخلوا الصراط مجيعا وال تتعوجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد اإلنسان أن ! يا أيها الناس: األبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول

واألبواب المفتحة محارم اهللاتعالىوالسوران حدود اهللاوحيك ال تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط اإلسالم : يفتح شيئا من تلك األبواب قال
ِإْن َتْجَتِنُبوا : وقال تعاىل) ٣٨٨٧اجلامع صحيح(".تعاىل وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب اهللا والداعي من فوق واعظ اهللا يف قلب كل مسلم

َهْوَن َعْنُه ُنَكفِّْر َعْنُكْم َسيَِّئاِتُكْم َكَبائِرَ  )٣١(َونُْدِخْلُكْم ُمْدَخًال َكرِيًماَما تـُنـْ
ومن ، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحالل من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه:" عن النعمان بن بشري عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالو 

وعن النعماِن )٨٩٦الصحيحة .("وإن حمى اهللا في األرض محارمهوإن لكل ملك محى ، مى يوشك أن يقع فيهأرتع فيه كان كاملرتع إىل جنب احل
، كَمثل قوٍم اْسَتهموا على َسفيَنٍة، مَثُل القائِم على حدوِد اهللا والواقع فيها:"قال-َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم -ْبِن بشٍري رضي اهللا عنهما؛ أنَّ رسوَل اهللا 

لْو أنَّا َخرْقنا يف نصيبنا َخْرقاً، وَملْ : لوافأصاَب بعُضهم أْعالها وبعُضهم أْسَفلها، فكاَن الََّذيَن يف أْسَفِلها إذا اْستَـُقوا ِمَن املاِء َمّروا على َمْن فـَْوقـََهم، فقا
).صحيح البخاري".(وإْن أَخذوا على أْيِديِهْم َنَجْوا، وَنَجْوا َجِميعاً هَلكوا مجيعاً، نـُْؤِذ َمْن فْوقَنا، فإْن تَركوُهم وما أرادوا 

. فيدخل يف هذا الفرع مجيع الكبائر اليت حذر منها اهللا ورسوله
َلى اْحلُرُّ بِ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاصُ يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا : قال تعاىلأما يف احلدود ف) ب اْحلُرِّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواْألُنـَْثى بِاْألُنـَْثى َفَمْن ُعِفَي لَُه ِمْن َأِخيِه ِيف اْلَقتـْ

َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة ) ١٧٨(ْعَد َذِلَك فـََلُه َعَذاٌب أَلِيٌم َشْيٌء فَاتـَِّباٌع بِاْلَمْعُروِف َوأََداٌء إِلَْيِه بِِإْحَساٍن َذِلَك َختِْفيٌف ِمْن رَبُِّكْم َوَرْمحٌَة َفَمِن اْعَتَدى بَـ 
إقامة حد من حدود اهللا خري من مطر أربعني ليلة يف بالد :"عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالابن عمر وعن )١٧٩(يَاُأوِلي اْألَْلَباِب َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن 

) ١١٣٩صحيح اجلامع (."اهللا

. احلياء.٤٥
اإلميان بْضُع وستون أو بضع وسبعون ُشْعَبة، أعالها قول ال إال إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن: " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

" الحياء واإليمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع اآلخرإن : "وقال صلى اهللا عليه وسلم ) الصحيحني".(والحياء شعبة من اإليمانالطريق، 
احلياة فإن القلب احلي يكون صاحبه حيا فيه حياء مينعه عن القبائح فإن حياة القلب هي املانعة من واحلياء مشتق من) ١٦.٣صحيح اجلامع (

وهلذا كان احليي يظهر . القبائح اليت تفسد القلب خبالف امليت الذي ال حياة فيه فإنه يسمى وقحا والوقاحة الصالبة وهو اليبس املخالف للرطوبة
هلذا وقال صلى اهللا عليه . نعه عن فعل القبيح خبالف الوقح والذي ليس حبيي فإنه ال حياء معه وال إميان يزجره عن ذلكعليه التأثر بالقبح وله إرادة مت

إذا مل : إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل:"وقال صلى اهللا عليه وسلم. فال يأيت احلياء إال باخلري) صحيح مسلم" (الحياء خير كله: "وسلم
أن الفعل إذا مل تستح منه من اهللا فافعله، وإمنا : أنه على التهديد والوعيد والثاين: أحدمها: وفيه تفسريان) صحيح البخاري"(ع ما شئتتستح فاصن

مبا ال والذنوب تضعف احلياء من العبد، حىت ينسلخ منه بالكلية، حىت إنه ر . الذي ينبغي تركه هو ما يستحى منه من اهللا وكالمها مستلزم لوجود اآلخر
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فمن استحى من اهللا عند معصيته، . يتأثر بعلم الناس بسوء حاله وال باطالعهم عليه، وإذا وصل العبد إىل هذه احلالة مل يبق يف صالحه مطمع
. ن معصيته مل يستح اهللا من عقوبتهاستحى اهللا من عقوبته يوم يلقاه، ومن مل يستح م

العفة .٤٦
الزواج بوسرت العورة و وحفظ الفرج غض البصر باي التنزه عن الفواحش 

َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن ) ٣٠(َذِلَك أَزَْكى َهلُْم ِإنَّ اللََّه َخِبٌري ِمبَا َيْصنَـُعوَن ِلْلُمْؤِمِنيَن يـَُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظوا فـُُروَجُهمْ ُقْل : قال تعاىل
َها َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ وَجُهنَّ أَْبَصارِِهنَّ َوَحيَْفْظَن فـُرُ  ِإالَّ لِبُـُعولَِتِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آبَاِء َما َظَهَر ِمنـْ

ِِنَّ أَْو ِنَسائِِهنَّ أَْو َما َمَلَكْت أَْميَانـُُهنَّ بـُُعولَِتِهنَّ أَْو أَبـَْنائِِهنَّ أَْو أَبـَْناِء بـُُعولَِتهِ  ِِنَّ أَْو َبِين َأَخَوا ِِنَّ أَْو َبِين ِإْخَوا ْربَِة ِمَن نَّ أَْو ِإْخَوا أَِو التَّاِبِعَني َغْريِ أُوِيل اْإلِ
يًعا أَيَُّه اْلُمْؤمِ الرَِّجاِل أَِو الطِّْفِل الَِّذيَن َملْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساِء  ُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن َوَال َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُـْعَلَم َما ُخيِْفَني ِمْن زِيَنِتِهنَّ َوُتوبُوا ِإَىل اللَِّه مجَِ

وفق، ورجل رحيم رقيق القلب ذو سلطان مقسط متصدق م:" وأهل اجلنة ثالثة:"... وعن عياض بن محار عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ) ٣١(
َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم ) ... ١(اْلُمْؤِمُنونَ َقْد أَفْـَلَح : قال تعاىل)  ٢٦٣٧صحيح اجلامع ... ".(وعفيف متعفف ذو عياللكل ذي قرىب ومسلم، 

ُر َمُلوِميَن ِإالَّ َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أَْيَمانـُُهْم فَِإنـَُّهْم غَ ) ٥(َحاِفُظوَن  " عفوا تعف نسائكم: "وروي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم انه قال) ٦(يـْ
فليتق اهللا يف من تزوج فقد استكمل نصف اإليمان": وعن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال)رواه احلاكم وصححه وضعفه الذهيب وغريه(

)٦١٤٨صحيح اجلامع .("النصف الباقي

الغرية .٤٧
العرض بأمرهن بلبس اجللباب والتواري عن أنظار الرجالاي على 

وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن ) صحيح مسلم"(، واهللا أشد غريًاالمؤمن يغار"عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
يَاأَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل : قال تعاىل) صحيح البخاري" (إن اهللا تعاىل يغار، وغرية اهللا أن يأيت املؤمن ما حرم اهللا عليه" :النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

يَاأَيـَُّها : وقال تعاىل) ٥٩(وََكاَن اللَُّه َغُفورًا َرِحيًما ْينَ َذِلَك َأْدَنى َأْن يـُْعَرْفَن َفَال يـُْؤذَ ِألَْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنَني يُْدِنَني َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَالبِيِبِهنَّ 
َر نَاِظرِيَن ِإنَاُه َوَلكِ  وا َوَال ُمْسَتْأِنِسَني ِحلَِديٍث ِإنَّ ْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا طَِعْمُتْم فَانـَْتِشرُ الَِّذيَن آَمُنوا َال َتْدُخُلوا بـُُيوَت النَِّيبِّ ِإالَّ أَْن يـُْؤَذَن َلُكْم ِإَىل طََعاٍم َغيـْ

ِحَجاٍب َذِلُكْم أَْطَهُر لُِقُلوِبُكْم َوقـُُلوِِنَّ فـََيْسَتْحِيي ِمْنُكْم َواللَُّه َال َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْقِّ َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُهنَّ ِمْن َورَاءِ َكاَن يـُْؤِذي النَِّبيَّ َذِلُكْم 
)٥٣(ِعْنَد اللَِّه َعِظيًما َوَما َكاَن َلُكْم أَْن تـُْؤُذوا َرُسوَل اللَِّه َوَال أَْن تـَْنِكُحوا أَْزَواَجُه ِمْن بـَْعِدِه أَبًَدا ِإنَّ َذِلُكْم َكانَ 

الصدق.٤٨
َفعُ قَاَل اللَُّه َهَذا يـَْوُم : قال تعاىل ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز َجتْرِ ِصْدقـُُهْم َلُهْم َجنَّاتٌ الصَّاِدِقينَ يـَنـْ ي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َرِضَي اللَُّه َعنـْ
أنا زعيم " : لَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ وعن أيب أمامة َعِن النَِّيبِّ صَ )١١٩(وَُكونُوا َمَع الصَّاِدِقينَ يَاأَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه : قال تعاىلو ) ١١٩(اْلَعِظيُم 

" وبيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقهلمن ترك الكذب وإن كان مازحاوبيت يف وسط اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقابيت في ربض الجنة
وإذا حدث أحدكم فال يكذبإذا : اكفلوا يل بست أكفل لكم باجلنة:" عن أيب أمامة عن النَّّيب صلى اهللا عليه وسلم قَالَ )١٤٦٤صحيح اجلامع (

عن ابن مسعود رضي اهللا عنه عن ) ١٢٢٥صحيح اجلامع " (ائتمن فال خين وإذا وعد فال خيلف وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم
، وإنَّ البر يَهِدي ِإَلى الَجنَّةِ : "يه وسلم قَالَ النَّّيب صلى اهللا عل يًقاإنَّ الصِّدَق يـَْهِدي ِإَلى البرِّ َوِإنَّ . ، وإنَّ الرَُّجَل لََيصُدُق َحىتَّ ُيْكَتَب ِعْنَد اِهللا ِصدِّ

). ُمتـََّفٌق َعَليهِ ". (َيْكِذُب َحىتَّ ُيكَتَب ِعْنَد اهللا َكذَّابًاالَكِذَب يـَْهِدي ِإَىل الُفُجوِر، َوِإنَّ الُفُجوَر يَهِدي ِإَىل النَّاِر، َوِإنَّ الرَُّجَل لَ 

األمانة.٤٩
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َها: قال تعاىل ْنَساُن إِنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوًال ِإنَّا َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْجلَِباِل فَأَبـَْنيَ أَْن َحيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ لِيـَُعذَِّب ) ٧٢(َوَمحََلَها اْإلِ
) ٧٣(ْلُمْشرِِكَني َواْلُمْشرَِكاِت َويـَُتوَب اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت وََكاَن اللَُّه َغُفورًا َرِحيًما اللَُّه اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت َوا

) ٨(رَاُعونَ َوَعْهِدِهْم َوالَِّذيَن ُهْم ِألََمانَاتِِهمْ ) ... ١(اْلُمْؤِمُنونَ َقْد أَفْـَلَح : قال تعاىلو 
).٧١٧٩صحيح اجلامع " .(وال دين ملن ال عهد لهال إيمان لمن ال أمانة له: "ى اهللا عليه وسلم قالعن النيب صلعن أنس و 

:وهي أنواع منها

وإن قتل يف -يؤتى بصاحب األمانة ، األمانةكلها إال القتل يف سبيل اهللا يكفر الذنوب: " عن زاذان  عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
، ومتثل له أمانته ، اذهبوا به إىل اهلاوية، فيذهب به إليها : فيقول، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ ، أي رب : أد أمانتك، فيقول: فيقال له-سبيل اهللا 

ا يف نار جهنم، ، فيأخذها فيحملها على عاتقه ، فيهوي يف أثرها حىت ينتهي إىل قعرها ، فرياها فيعرفها ، فيجدها كهيئتها يوم دفعت إليه  مث يصعد 
ا  وأشد ، والكيل أمانة ، والوزن أمانة ، الصالة أمانة، والوضوء أمانة : زلت فهوت، فهو يف أثرها أبد اآلبدين، مث قال، حىت إذا رأى أنه قد خرج 

: صدق، أما مسعت اهللا يقول: فقال، أال تسمع ما يقول أخوك عبد اهللا؟ : فلقيت الرباء بن عازب رضي اهللا عنه فقلت: قال زاذان، " ذلك الودائع
) اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد(} اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلهاإن{

" خلطايا والذنوبواملهاجر من هجر االناس على أموالهم وأنفسهمالمؤمن من أمنه" وعن فضالة بن عبيد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملؤمن من أمنه الناس على :" وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ) ٦٦٥٨صحيح اجلامع (

) ٦٧١٠صحيح اجلامع.(» دمائهم وأمواهلم

اآلخر فليحسن إىل جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم من كان يؤمن باهللا واليوم:"وعن أيب شريح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
ال :" وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال ) ٦٥٠١صحيح اجلامع ". (ضيفه ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكت

: قَاَل َرُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ر وعائشة رضي اهللا عنهما، قاالوعن ابن عم) ٧٦٧٥صحيح اجلامع " (يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه
واِهللا الَ يـُْؤِمُن، : "أن النَّّيب صلى اهللا عليه وسلم  قَالَ : وعن َأيب هريرة رضي اهللا عنهِ) ُمتـََّفٌق َعَليه".(َما زَاَل ِجْربيُل يُوِصيين بِاجلَاِر َحىتَّ ظَنَـْنُت أنَُّه َسُيورِّثُهُ "
وعن طلق بن علي عن النيب صلى اهللا ) . ُمتـََّفٌق َعَليهِ (!". الَِّذي الَ يَْأَمُن َجارُُه بـََوائَِقهُ : "َمْن يَا َرُسول اهللا؟ قَالَ : ِقيلَ !" اِهللا الَ يـُْؤِمُن، َواِهللا َال يـُْؤِمنُ وَ 

أال إن أربعني داراً "ويف احلديث الضعيف . َوائَِقُه أي شروره بَـ ) ٥٣٨٠صحيح اجلامع .(» ليس املؤمن الذي ال يأمن جاره بوائقه«:"عليه وسلم قال
عن ابن )  ٥٣٨٢صحيح اجلامع. (» ليس املؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إىل جنبه«:" وعن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال... "جار

» قد أسأت فقد أسأت: سنت فقد أحسنت وإذا مسعتهم يقولونقد أح: إذا مسعت جريانك يقولون:"مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 
)٦١٠صحيح اجلامع .(

ميوت يوم ميوت وهو غاش ، يسترعيه اهللا رعيةما من عبد : " قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وعن معقل بن يسار املزين رضي اهللا عنه قال
)صحيح البخاري ومسلم" (إال حرم اهللا عليه الجنةلرعيته 

وإين ، إين أراك ضعيفا) (يا أبا ذر: فضرب بيده على منكيب مث قال" ، أال تستعملين؟ ، يا رسول اهللا : قلت: (قال-رضي اهللا عنه -وعن أيب ذر 
ا يوم القيامة خزي وندامة ، فإنها أمانة) (وال تولني مال يتيم، فال تأمرن على اثنني ، أحب لك ما أحب لنفسي  وأدى ، حبقها إال من أخذها ، وإ

)اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد") (الذي عليه فيها 
إال سأله ، ال يسرتعي اهللا تبارك وتعاىل عبدا رعية قلت أو كثرت : (" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال-رضي اهللا عنهما -وعن ابن عمر 

)اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد") (ل الرجل عن أهل بيته خاصةحتى يسأ) (أقام فيهم أمر اهللا أم أضاعهاهللا عنها يوم القيامة 
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فاألمري الذي على ) (وكلكم مسئول عن رعيته، راع كلكم : (" -صلى اهللا عليه وسلم - قال رسول اهللا : قال-رضي اهللا عنهما -وعن ابن عمر 
عنهم، ) (وهي مسئولة، وولده ) (رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجهاوهو مسئول عن، والرجل راع يف أهله ، عن رعيته ) (وهو مسئول، الناس راع 

)اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد") (وكلكم مسئول عن رعيته ، أال فكلكم راع ) (ومسئول عن رعيته، واخلادم راع يف مال سيده 
:ذلك أمثلة

رعاية األمري حلوائج الناس) أ
إين ، يا معاوية : فقلت، ما أنعمنا بك أبا فالن ؟ : فقال-رضي اهللا عنه -دخلت على معاوية : (قال-رضي اهللا عنه -عن أيب مرمي األزدي 

، دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم فاحتجب، شيئا من أمر املسلمني -عز وجل -من واله اهللا : " يقول-صلى اهللا عليه وسلم -مسعت رسول اهللا 
أو ذي ، واملظلوم ، مث أغلق بابه دون املسكني ، من ويل أمرا من أمر الناس : (" ويف رواية") دون حاجته وخلته وفقره ) (يوم القيامة) (احتجب اهللا

) ج الناسفجعل معاوية رجال على حوائ: قال")  (أفقر ما يكون إليها ، عند حاجته وفقره دونه أبواب رحمته- عز وجل -أغلق اهللا ، احلاجة 
.)اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد(

رعاية حقوق الزوج ) ب
رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع يقول بعد أن محد اهللا تعاىل وأثىن عليه وذكر ووعظ، عمرو بن األحوص اجلشميعن

يس متلكون منهن شيئاً غري ذلك إال أن يأتني بفاحشٍة مبينٍة، فإن فعلن فاهجروهن يف أال واستوصوا بالنساء خرياً، فإمنا هن عواٍن عندكم ل:مث قال
عليهن أن املضاجع، واضربوهن ضرباً غري مربٍح، فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبيالً؛ أال إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً؛ فحقكم 

صحيح اجلامع (.أال وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهنم ملن تكرهون، ال يوطئن فرشكم من تكرهون، وال يأذن يف بيوتك
٧٨٨٠(

ادخلي الجنة : وأطاعت زوجها قيل لهاإذا صلت املرأة مخسها وصامت شهرها وحصنت فرجها :"عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالو 
) ٦٦٠صحيح اجلامع".(من أي أبواب الجنة شئت

أال أخربكم برجالكم من أهل اجلنة؟ النيب يف اجلنة والشهيد يف اجلنة والصديق يف اجلنة واملولود يف اجلنة والرجل :"عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
هذه يدي في يدك ال :التي إذا ظلمت قالتأال أخربكم بنسائكم من أهل اجلنة؟ الودود الولود العئود ؛ يزور أخاه يف ناحية املصر يف اهللا يف اجلنة

)٢٦٠٤صحيح اجلامع " . (أذوق غمضا حتى ترضى
لْو أَْمرُت أَحداً أْن يسُجَد ألَحٍد؛ ألْمرُت املرأََة أْن َتْسُجَد لَِزْوِجها؛ ِمْن ِعَظِم حقِّه َعلْيها، وال َجتُد اْمرأَةٌ :"عن معاذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

)صحيح الرتغيب والرتهيب". (، ولو َسأهلا نـَْفَسها وهَي على َظْهِر قـََتبٍ حقَّ زْوِجهاحتى تـَُؤدِّيَ حالوَة اإلميان؛ 

رعاية حقوق األوالد) ج
.)صحيح مسلم" (لولدك عليك حقاً وإن .. …: " وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من حديث عبد اهللا بن عمر 

ٌة ومعها ابنتان هلا تسأل، فلم جتد عندي شيئاً غري مترٍة واحدٍة، فأعطيتها إياها فقسمتها بني ابنتيها دخلت علي امرأ:رضي اهللا عنها قالتعائشةعنو 
ابتلي من هذه البنات بشيٍء فأحسن إليهن كن له من: ومل تأكل منها، مث قامت فخرجت، فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم علينا، فأخربته فقال

من كان له ثالث بنات، فصرب عليهن وأطعمهن :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: قالعقبة بن عامرعنو ) متفٌق عليه.(ستراً من النار
قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قالأنس بن مالكوعن) ٦٤٨٨صحيح اجلامع . (من النار يوم القيامةكن له حجاباوسقاهن وكساهن من جدته، 

:ولفظهأيب سعيدبسند حسن عنأبو داودوروى) مسلمصحيح" (القيامة أنا وهو ـ وضم أصابعهجاء يومعال جاريتين حتى تبلغامن:"وسلم
ن وزوجهن وأحسن إليهن " "فله الجنةمن عال ثالث بنات فأد .
اخلادمفالعبدرعاية حقوق) د
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لو كنت أخذت الذي ، يا أبا ذر :) (فقلت له، وعلى غالمه بردا ، فرأيت عليه بردا ) (لقيت أبا ذر رضي اهللا عنه بالربذة: (عن املعرور بن سويد قال
وكانت أمه أعجمية ، ن إخواين  كالم إنه كان بيين وبني رجل م: فقال) (فكانت حلة وكسوت غالمك ثوبا غريه، على غالمك فجعلته مع هذا 

أفنلت : " قال) (نعم: فقلت، " أساببت فالنا؟ : " فقال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم) (فعريته بأمه  فشكاين إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم
، يا رسول اهللا : فقلت")  (نعم : " سن ؟ قالعلى حني ساعيت هذه من كرب ال: فقلت، " إنك امرؤ فيك جاهلية  : " فقال، نعم : فقلت، " بأمه؟ 

م إخوانكم : " قال) (سبوا أباه وأمه، من سب الرجال  ، فمن جعل اهللا أخاه حتت يده ) (وجعلهم اهللا فتنة حتت أيديكم) (فضلكم اهللا عليهم، إ
وال تعذبوا ، ومن مل يالئمكم منهم فبيعوه ) (به فليعنه عليهفإن كلفه ما يغل، وال يكلفه من العمل ما يغلبه ، وليلبسه مما يلبس ، فليطعمه مما يأكل 

)اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد") (خلق اهللا  
.......

بالعهدالوفاء.٥٠
ِِْم َوالَِّذينَ ) ... ١(اْلُمْؤِمُنونَ َقْد أَفْـَلَح : قال تعاىل َا يـََتذَكَُّر أُوُلو اْألَْلَباِب :.... وقال تعاىل) ٨(َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ ُهْم ِألََمانَا الَِّذيَن يُوُفوَن ) ١٩(ِإمنَّ

ُقُضوَن اْلِميثَاقَ  إن حسن العهد من :" وعن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال )  ٢٢(ُأولَِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّارِ )... ٢٠(ِبَعْهِد اللَِّه َوَال يـَنـْ
ُرونـََها ) ٥(ِإنَّ اْألَبـْرَاَر َيْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمزَاُجَها َكاُفورًا : ومنه النذر قال تعاىل)٢٠٥٦اجلامعصحيح "(اإليمان َا ِعَباُد اللَِّه يـَُفجِّ ًنا َيْشَرُب ِ َعيـْ
فيدخل فيه إال ما كان يف معصية اهللابينهمفيما الناس ل يف العهد ما اشرتط عليه ويدخ) ٧(يُوُفوَن بِالنَّْذِر َوَخيَاُفوَن يـَْوًما َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطريًا ) ٦(تـَْفِجريًا 

...التجارةو البيوعمجيع ابواب

اللغو واجلاهلني واجلدال واملراءات واملباهات اإلعراض عن.٥١
َوِعَباُد الرَّْمحَِن الَِّذيَن َميُْشوَن : وقال تعاىل) ٣(َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ َوالَِّذيَن ُهمْ ) ٢(الَِّذيَن ُهْم ِيف َصَالِِْم َخاِشُعوَن ) ١(اْلُمْؤِمُنونَ َقْد أَفْـَلَح : قال تعاىل

َخاِلِديَن ِفيَها ) ٧٥(ِحيًَّة َوَسَالًماُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصبَـُروا َويـَُلقَّْوَن ِفيَها تَ أُولَِئَك )... ٦٣(اْلَجاِهُلوَن قَاُلوا َسَالًماَوِإَذا َخاطَبَـُهمُ َعَلى اْألَْرِض َهْونًا 
، مث تال أوتوا الجدلكانوا عليه إال بعد هدىما ضل قوم :" وعن أيب أمامة قال  قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ) ٧٦(َحُسَنْت ُمْستَـَقرا َوُمَقاًما 

وعن أيب أمامة َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ ) حديث حسن .( }"م قوم خصمونما ضربوه لك إال جدال بل ه{: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه اآلية 
وبيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت يف لمن ترك المراء وإن كان محقاأنا زعيم بيت في ربض الجنة: " َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ 

َال يـُْؤِمُن : " -صلى اهللا عليه وسلم -قَاَل َرُسوُل اِهللا : قَالَ -رضي اهللا عنه -وَعْن َأِيب ُهَريـْرََة ) ١٤٦٤صحيح اجلامع " (أعلى اجلنة ملن حسن خلقه
ُرَك اْلَكِذَب ِفي اْلُمَزاَحةِ  يَماَن ُكلَُّه َحتَّى يـَتـْ ُرَك اْلِمرَاَء  َوِإْن َكاَن َصاِدقًا اْلَعْبُد اْإلِ )٢٩٣٩ِهيب َصِحيح التـَّْرِغيِب َوالتـَّرْ " (، َويـَتـْ

العيُّ والصمت .٥٢
) ٣٢٠١صحيح اجلامع "(والبذاء والبيان شعبتان من النفاقوالعي شعبتان من اإليمانالحياء: " عن أيب أمامة عن النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 

- رضي اهللا عنه -َوَعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك .مالعي اي عي اللسان وليس القلب فهو قلة الكالم والبذاء هو الفحش يف الكالم والبيان هو كثرة الكال
ْلُبُه، َوَال َيْسَتِقيُم قـَْلُبُه َحتَّى َيْسَتِقيَم ِلَسانُهُ : " -صلى اهللا عليه وسلم -قَاَل َرُسوُل اِهللا : قَالَ  اجلامع " (َال َيْسَتِقيُم ِإيَماُن َعْبٍد َحتَّى َيْسَتِقيَم قـَ

ًرا َأْو : "وعن َأيب هريرة رضي اهللا عنه عن النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ )الصحيح للسنن واملسانيد َمْن َكاَن يـُْؤِمُن بِاِهللا َواليَـْوِم اآلِخِر فـَْليَـُقْل َخيـْ
لَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِالَكِلَمِة ِمْن رِْضَواِن اللَِّه، الَ يـُْلِقي َهلَا بَاًال، يـَْرفـَُعُه اللَُّه ِإنَّ ا: "وَعْن َأِيب ُهَريـْرََة، َعِن النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ). متفق َعَلْيهِ " (لَِيْصُمتْ 

َا ِيف  َا َدَرَجاٍت، َوِإنَّ الَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِالَكِلَمِة ِمْن َسَخِط اللَِّه، الَ يـُْلِقي َهلَا بَاًال، يـَْهِوي ِ ، َعْن َرُسوِل اِهللا ) صحيح البخاري" (َجَهنَّمَ ِ وَعْن َعِديِّ ْبِن َحامتٍِ
َها، َوَأَشاَح ِبَوْجِهِه َثَالَث ِمرَاٍر، ُمثَّ قَا صحيح " (يَِّبةٍ اتـَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ َمتَْرٍة، فَِإْن َملْ جتَُِدوا، فَِبَكِلَمٍة طَ : "لَ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَُّه ذََكَر النَّاَر فـَتَـَعوََّذ ِمنـْ

) صحيح البخاري(" .لَْيَس اْلُمْؤِمُن بِالطَّعَّاِن َوَال اللَّعَّاِن َوَال اْلَفاِحِش َوَال اْلَبِذيءِ : "قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَاَل َعْبِد اللَّهِ وَعنْ ) مسلم

 



٢٢

الرأفة والرمحة  .٥٣
"ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء: تبارك وتعاىلالرحمنيرحمهمالراحمون:"يب صلى اهللا عليه وسلم قالعن النعن ابن عمرو زاد

ُمتـََّفٌق ". (َمْن الَ يـَْرَحم النَّاَس الَ يـَْرَمحُْه اهللا: "قَاَل َرُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قَالَ و ) ٣٥٢٢اجلامع صحيح.(
: قال ابن عاشور) ١٢٨(بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِحيمٌ ُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َماَعِنتُّْم َحرِيٌص َعَليْ َرُسولٌ َلَقْد َجاءَُكْم : وقال تعاىل عن النيب ) َعَليهِ 

) رقَّة تقتضي اإلحسان للمرحوم، بينهما عموٌم وخصوص مطلق: والرَّْمحَة. رؤوٌف رحيم: يقال. رِقَّة تنشأ عند حدوث ضر باملرؤوف به: الرَّأفة(

ناة والتؤدة والرفقألا.٥٤
". َواألنَاةُ اْحلِْلُم : اهللاُ حيُِبـُُّهَماَخْصَلتَـْينِ إنَّ فيَك : "رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم َألَشجِّ َعْبِد الَقْيسِ قَاَل : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قَالَ 

ِه ، َواْلَعَجَلُة ِمَن اْألَنَاُة ِمَن اللَّ " :قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : وعن سهل بن سعد رضي اهللا تعايل عنه قَاَل ) صحيح مسلم(
ِإنَّ اهللاَ َرِفيٌق حيُِبُّ الرِّْفَق، " يَا َعاِئَشةُ : "وَعْن َعاِئَشَة، َزْوِج النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، أَنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ ) حسن("الشَّْيطَانِ 

قَاَل رسول اهللا صلى : وعن عائشة رضي اهللا عنها، قالت) صحيح مسلم" (، َوَما َال يـُْعِطي َعَلى َما ِسَواُه ا َال يـُْعِطي َعَلى اْلُعْنفِ َويـُْعِطي َعَلى الرِّْفِق مَ 
ُيْحَرِم الرِّْفَق، ُيْحَرِم َمنْ : "لَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ وَعْن َجرِيٍر، َعِن النَِّيبِّ صَ ِ) متفٌق َعَلْيه". (إنَّ اهللاَ رفيٌق ُيِحبُّ الرِّْفَق ِفي اَألْمِر ُكلِّه: "اهللا عليه وسلم

رَ  )  مسلم" (اْلَخيـْ

والسماحة والعفو و الصفح واحللم ةلو السهو اللني و اهلون.٥٥
صحيح اجلامع .(» حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس«: عن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال. وكلها معان متقاربة

" كاجلمل األنف إن قيد انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناخالمؤمنون هينون لينون:" وعن ابن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال) ٣١٣٥
قال النَّيبِّ ) ١٠٩٧صحيح اجلامع " (والسماحةالصرب أفضل اإليمان:" وعن عمري الليثي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم) ٦٦٦٩صحيح اجلامع .(

احلنيفية السمحة هي اليت تالئم فطرة الناس، وهي اليت ال غلو ) صحيح البخاري" (ةُ السَّْمحَ اْحلَِنيِفيَُّة َأَحبُّ الدِّيِن إلى اللَِّه :" صلى اهللا عليه وسلم
وعن . واحلنيف هو املسلم، مسي بذلك مليله وعدوله عن الشرك وأمور اجلاهلية إىل توحيد اهللا تعاىل وأخالق أهل احلنيفية السمحة. فيها وال تقصري

) صحيح اجلامع"(مشرتيا وبائعا وقاضيا ومقتضيارجال كان سهالالجنةأدخل اهللا:عثمان عن النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ 
هل عملت من خري؟ : إن رجال ممن كان قبلكم أتاه ملك املوت ليقبض نفسه فقال له:"عن حذيفة وأيب مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

صحيح اجلامع ".(نت أبايع الناس وأحارفهم فأنظر املعسر وأجتاوز عن املوسر فأدخله اهللا اجلنةما أعلم شيئا غري أين ك: انظر قال: ما أعلم قال له: قال
صحيح (َسمَح البَيِع ، َسمَح الشِّراِء ، َسمَح الَقضاءِ يحبُّ اللَّهَ إنَّ : وعن َأيب هريرة رضي اهللا عنه عن النَّيبِّ صلى اهللا عليه وسلم قَالَ . )٢٠٧٩
َ َهلُُم احلَْقُّ ِمْن بـَْعِد ِإيَماِنُكمْ يـَُردُّوَنُكمْ َودَّ َكِثٌري ِمْن أَْهِل اْلِكَتاِب َلْو : قال تعاىل).الرتمذي فَاْعُفوا ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنـُْفِسِهْم ِمْن بـَْعِد َما تـَبَـنيَّ

من كان من املؤمنني بأرض هو فيها مستضعف أو (..قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١٠٩(ٍء َقِديٌر َحىتَّ يَْأِيتَ اللَُّه بَِأْمرِِه ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلِّ َشيْ َواْصَفُحوا
ا يعملون يف وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصرب والصفح والعفو عمن يؤذي اهللا ورسوله من الذين أوتوا الكتاب واملشركني، وأما أهل القوة فإمن

وَعْن َأِيب . الصارم املسلول) ن يف الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حىت يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرونبآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنو 
" ، َوَما تـََواَضَع َأَحٌد لِلَِّه ِإالَّ َرفـََعُه اهللاُ زابَِعْفٍو، ِإالَّ عِ َما نـََقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل، َوَما زَاَد اهللاُ َعْبًدا : "ُهَريـْرََة، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَالَ 

َعْن َوْجِهِه ْدَمْوُه، َوُهَو َميَْسُح الدََّم َكَأينِّ أَْنظُُر ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َحيِْكي نَِبيا ِمَن األَنِْبَياِء َضرَبَُه قـَْوُمُه فَأَ : وقَاَل َعْبُد اللَّهِ ) صحيح مسلم(
قَاَل رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم َألَشجِّ َعْبِد : وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما، قَالَ ). متفق عليه" (اللَُّهمَّ اْغِفْر لَِقْوِمي فَِإنـَُّهْم َال يـَْعَلُمونَ : "َويـَُقولُ 
)صحيح مسلم". (اةُ َواألنَ اْلِحْلمُ : حيُِبـُُّهَما اهللاُ َخْصَلتَـْينِ إنَّ فيَك : "الَقْيسِ 

كظم الغيظ.٥٦

 



٢٣

اْلَغْيظَ َواْلَكاِظِمينَ الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء ) ١٣٣(َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغِفرٍَة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقَني : قال تعاىل
وعن أيب الدرداء عن النيب صلى ) ١٣٦(َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلَني َوَجنَّاتٌ ُأولَِئَك َجَزاُؤُهْم َمْغِفَرٌة ِمْن رَبِِّهمْ ......... 

من كظم غيظا وهو قادر :" صلى اهللا عليه وسلم قالعن النيبعن معاذ بن أنس و ) ٧٣٧٤صحيح اجلامع " (ال تغضب ولك الجنة: "اهللا عليه وسلم
ويستثىن من ذلك الغضب هللا ).٦٥٢٢صحيح اجلامع ("على أن ينفذه دعاه اهللا على رءوس اخلالئق حىت خيريه من احلور العني يزوجه منها ما شاء

يف ِخْدرها، فإذا رأى شيًئا يكرهه، عرفناه يف وجهه، وملا بلََّغه ابُن كان النَّيبُّ صلى اهللا عليه وسلم أشدَّ حياًء من العذراءِ :"فعن أيب سعيد اخلدري قال
ا وجه اهللا، شقَّ عليه صلى اهللا عليه وسلم، وتَغريَّ وجهه، وَغِضَب، ومل يَزِْد على أْن قال: مسعوٍد َقوَل القائل قد أوِذَي موسى : هذه قسمٌة ما أريد 

َا : "َرِضَي اللَُّه َعْنُه ، أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ َأِيب ُهرَيـْرَةَ وَعنْ ) صحيح البخاري". (بأكثَر من هذا فصرب لَْيَس الشَِّديُد بِالصَُّرَعِة ، ِإمنَّ
اما املمدوح فهو ان يكون الغضب . دوحغضب مذموم وغضب مم. الغضب نوعان) صحيح البخاري(."اْلَغَضبِ الشَِّديُد الَِّذي َميِْلُك نـَْفَسُه ِعْندَ 

.نتصار اهلوىإلنتهاك حرمات اهللا ام املذموم فهو إل

التواضع.٥٧
َفَسْوَف يَْأِيت اللَُّه ِبَقْوٍم : ...قال تعاىل)٨٣(َوَال َفَساًدا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقَني تِْلَك الدَّاُر اْآلِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَِّذيَن َال يُرِيُدوَن ُعُلوا ِفي اْألَْرضِ : قال تعاىل

َما نـََقَصْت َصَدَقٌة ِمْن : "َوَسلََّم، قَالَ وَعْن َأِيب ُهرَيـْرََة، َعْن َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيهِ ) ٥٤...(أَِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِينَ َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ حيُِبـُُّهْم َوحيُِبُّونَُه 
خرة وَعْن َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه آلاي رفعه يف الدنيا وا) صحيح مسلم" (َوَما تـََواَضَع َأَحٌد ِللَِّه ِإالَّ رَفـََعُه اهللاُ َماٍل، َوَما زَاَد اهللاُ َعْبًدا بَِعْفٍو، ِإالَّ ِعزا، 

عن أيب أمامة احلارثي عن النيب ) صحيح البخاري" (ِإَذا َنظََر َأَحدُُكْم ِإَىل َمْن ُفضَِّل َعَلْيِه ِيف املَاِل َواخلَْلِق ، فـَْليَـْنظُْر ِإَىل َمْن ُهَو َأْسَفَل ِمْنهُ : "َوَسلََّم قَالَ 
لتواضع أسباب ال يكون املسلم متخلّقاً عنه إال ول)  ٢٨٧٩صحيح اجلامع (وهي التواضع يف اللباس " البذاذة من اإليمان: "صلى اهللا عليه وسلم

التواضع يتولد من العلم باهللا سبحانه ، ومعرفة أمسائه وصفاته ، ونعوت جالله ، وتعظيمه ، وحمبته :بتحصيلها ، وقد بيَّنها اإلمام ابن القيم بقوله 
ا ، فيتولد من ب ، وهو انكسار القلب هللا ، وخفض " التواضع " ني ذلك كله خلق هو وإجالله ، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها ، وعيوب عملها وآفا

َله ، وهذا خُلق جناح الذل والرمحة بعباده ، فال يرى له على أحٍد فضالً ، وال يرى له عند أحٍد حّقاً ، بل يرى الفضل للناس عليه ، واحلقوق هلم ِقبَـ 
) .٢٣٣وح الر (إمنا يعطيه اهللا عز وجل من حيبُّه ، ويكرمه ، ويقربه 

. الكرم واجلود.٥٨
ساءة والبخل والضرإلوالكرم اسم جامع لكل أنواع الفضل والعطاء والنفع وهو ضد ا

ِإنَّ اللََّه َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْـَقاُكمْ ِإنَّ يَاأَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا : الكرم مع اهللا بالتقوى قال تعاىل) أ
)صحيح ابن حبان" (الكرم قلب المؤمنوإمنا ، والكرم : تقولون:" قال، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، و عن أيب هريرة ) ١٣(َعِليٌم َخِبٌري 

وال يجتمع جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم يف جوف عبد أبدا ال: "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب هريرة : الكرم مع الناس ) ب
) ٧٦١٦اجلامع صحيح.("الشح واإليمان في قلب عبد أبدا

ويف ") فال يؤذ جاره يؤمن باهللا واليوم اآلخرمن كان : (" -صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : قال- رضي اهللا عنه -وعن أيب شريح اخلزاعي 
)اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد" (فليحسن إىل جاره : " ويف رواية" فليكرم جاره: " رواية

من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليحسن إىل جاره ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر : "عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب شريح وأيب هريرة و 
) ٦٥٠١اجلامع صحيح.("ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليسكتهفليكرم ضيف

الدعوة اىل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والنصيحة .٥٩
َهْوَن َعِن َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة : قال تعاىل ) . ١٠٤(اْلُمْفِلُحونَ ُهمُ َوُأولَِئكَ اْلُمْنَكرِ يَْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
)١٠٨(أَنَا َوَمِن اتـَّبَـَعِين َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكَني َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرةٍ ُقْل : قال تعاىل

 



٢٤

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعضُ : قال تعاىل َويُِقيُموَن الصََّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُيِطيُعوَن اللََّه َوَرُسولَُه ُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
) ٧١(ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم ُأولَِئَك َسيَـْرَحُمُهُم اللَّهُ 

يَمانِه َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا فـَْليُـَغيـِّْرُه بَِيِدِه فَِإْن َملْ َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلبِ "قال النيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم و  صحيح ِ" .(َوَذِلَك َأْضَعُف اْإلِ
ما من نيب بعثه اهللا يف أمة قبلي إال كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته :" قالوعن ابن مسعود عن النيب صلى اهللا عليه وسلم ). 

ا ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو  ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنويتقيدون بأمره مث إ
) ٥٧٩٠اجلامع صحيح.("ذلك من اإليمان حبة خردلليس وراء مؤمنومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن

ِمْن َسِبيٍل اْلُمْحِسِنينَ َما َعَلى َنَصُحوا لِلَِّه َوَرُسوِلهِ لَْيَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوَال َعَلى اْلَمْرَضى َوَال َعَلى الَِّذيَن َال جيَُِدوَن َما يـُْنِفُقوَن َحرٌَج ِإَذا : قال تعاىلو 
يُن النَِّصيَحةُ :( أَنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل : " عن متيم الدَّارِيِّ رضي اهللا عنه ) ٩١(َرِحيٌم َواللَُّه َغُفورٌ  لِلَِّه َوِلِكَتابِِه : " قـُْلَنا ِلَمْن ؟ ، قال ) الدِّ

)صحيح مسلم " (َوِألَئِمَِّة اْلُمْسِلِمَني َوَعامَِّتِهمَوِلَرُسولِهِ 

اصالح ذات البني.٦٠
َأْو ِإْصَالٍح بـَْيَن النَّاِس َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك ابِْتغَاَء َمْرَضاِت اللَِّه َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجًرا َال َخيـَْر ِيف َكِثٍري ِمْن َجنَْواُهْم ِإالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة أَْو َمْعُروٍف : قال تعاىل

بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ إصالح ذات البينأال أخربكم :" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالعن أيب الدرداءو ) ١١٤(َعِظيًما
) ٢٥٩٥اجلامع صحيح.("فإن فساد ذات البني هي احلالقة

بر الوالدين.٦١
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا: تباركيقول ربنا َنا اْإلِ ) ٨(ُتْم تـَْعَمُلوَن َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشرَِك ِيب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما ِإَيلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُِّئُكْم ِمبَا ُكنْ َوَوصَّيـْ

سألت النيب صلى اهللا عليه : بد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قَالَ وعن َأيب عبد الرمحان ع). ٩(َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت لَُنْدِخَلنـَُّهْم ِيف الصَّاِحلَِني 
".( اِجلَهاُد يف سبيِل اهللا: "ُمثَّ أيٌّ؟ قَالَ : ، قـُْلتُ "ِبرُّ الَواِلَدْينِ : "ُمثَّ أي؟ قَالَ : ، قـُْلتُ "الصَّالُة َعَلى َوْقِتَها: "؟ قَالَ أيُّ الَعَمِل أَحبُّ ِإَلى اِهللا تـََعاَلى: وسلم

" أُمُّكَ : "يَا َرُسول اهللا، َمْن أَحقُّ النَّاِس ِحبُْسِن َصَحاَبِيت؟ قَالَ : جاء رجل ِإَىل َرُسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فـََقالَ : عنه رضي اهللا عنه قَالَ )ٌق َعَليهِ ُمتـَّفَ 
عن . اي األقارب".ُمثَّ أَْدنَاَك أَْدنَاكَ : ويف رواية)..ُمتـََّفٌق َعَليهِ ". (أبُوكَ : "ْن؟ قَالَ ُمثَّ مَ : ، قَالَ "أُمُّكَ : "ُمثَّ َمْن؟ قَالَ : ، قَالَ "أُمُّكَ : "ُمثَّ َمْن؟ قَالَ : قَالَ 

)١٢٤٩صحيح اجلامع (يعني الوالدة- " إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها:"جامهة النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

صلة األرحام.٦٢
َا أُنْ : قال تعاىل ُقُضوَن اْلِميثَاَق ) ١٩(ِإنََّما يـََتذَكَُّر ُأوُلو اْألَْلَباِب زَِل إِلَْيَك ِمْن رَبَِّك احلَْقُّ َكَمْن ُهَو أَْعَمى أََفَمْن يـَْعَلُم أَمنَّ الَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اللَِّه َوَال يـَنـْ

َوالَِّذيَن َصبَـُروا ابِْتَغاَء َوْجِه َرِِّْم َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا ) ٢١(َخيَاُفوَن ُسوَء احلَِْساِب َوَخيَْشْوَن َربـَُّهْم وَ َوالَِّذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اللَُّه بِِه َأْن يُوَصلَ ) ٢٠(
أطب الكالم :"  "ن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوعن أيب هريرة ع) ٢٢(ُأولَِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّارِ َرَزقْـَناُهْم ِسرا َوَعَالنَِيًة َويَْدَرُءوَن بِاحلََْسَنِة السَّيَِّئَة 

وعن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه ) ١٠١٩صحيح اجلامع ". (ادخل الجنة بسالمثمنياموصل بالليل والناس وصل األرحاموأفش السالم 
نعم أما ترضين : ا مقام العائذ بك من القطيعة قالهذ: مه؟ قالت: إن اهللا تعاىل خلق اخللق حىت إذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقال:" وسلم قال 

) ١٧٦١صحيح" (فذلك لك: بلى يا رب قال: ؟ قالتأن أصل من وصلك وأقطع من قطعك

عيادة املريض.٦٣
أو خرج غازيا أو دخل على من عاد مريضا: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على اهللا:" عن معاذ عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

)٣٢٥٣اجلامع صحيح" .(إمامه يريد تعزيره وتوقريه أو قعد يف بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس

 



٢٥

ِطْبَت : َأنْ ، اِهللا، نَاَداُه ُمَناٍد أَْو زَاَر َأًخا َلُه ِيف ، َمْن َعاَد َمرِيًضا : (" -صلى اهللا عليه وسلم -قَاَل َرُسوُل اِهللا : قَالَ -رضي اهللا عنه -َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة 
اجلامع (") فـََلْم َأْرَض َلُه بِِقًرى ُدوَن اْلَجنَّةِ َوَعَليَّ ِقَراهُ ، َعْبِدي زَاَر ِفيَّ : َوِإالَّ قَاَل اهللاُ ِيف َمَلُكوِت َعْرِشهِ ) (َوتـَبَـوَّأَت ِمَن اْجلَنَِّة َمْنزًِال ، َوطَاَب َممَْشاَك ، 

)نن واملسانيدالصحيح للس

اتباع اجلنائز.٦٤
في واحدة مْنهن؛ إال كانت ضامناً على اهللا أن يْدِخَله خصال ست؛ ما من ُمسلم ميوُت ":عن عائشة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

ورجل عاد . ضامناً على اهللاورجل تبع جنازة، فإن مات في وجهه؛ كان . رجل خرج جماهداً، فإن مات يف وْجهه؛ كان ضامناً على اهللا:الجّنة
ورجل توضأ فأحسن الوضوء، مث خرج إىل املسجد لصالته، فإن مات يف وجهه؛ كان ضامناً على . مريضاً، فإن مات يف وجهه؛ كان ضامناً على اهللا

بيته، ال يغتاب مسلماً، وال جيرُّ إليهم ورجل يف. ورجل أتى إماماً، ال يأتيه إال ليعزِّره ويوقره، فإن مات يف وجهه ذلك؛ كان ضامناً على اهللا. اهللا
من تبع جنازة":عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن أيب هريرةو )٣٣٨٤السلسلة الصحيحة ("سخطاً وال نقمة، فإن مات؛ كان ضامناً على اهللا 

واحتسابا وكان معها حىت يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من األجر بقرياطني كل قرياط مثل أحد ومن صلى عليها مث رجع قبل أيمانامسلم 
) ٦١٣٨اجلامع صحيح.("أن تدفن فإنه يرجع بقرياط من األجر

الوصية واملرياث.٦٥
رًا ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُم اْلَمْوُت ِإْن تـََركَ  رضي اهللا -وعن ابن عمر ) ١٨٠(َحقا َعَلى اْلُمتَِّقينَ بِاْلَمْعُروِف لِْلَواِلَدْيِن َواْألَقْـَرِبَني اْلَوِصيَّةُ َخيـْ

يبيت ثالث : (ويف رواية، يبيت ليلتني ، مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه ما حق امرئ : " -صلى اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا : قال-عنهما 
)اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد" (إال ووصيته مكتوبة عنده) ليال

ا اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ َوَمْن يُِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتهَ تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه وقوله تعاىل بعد آيات املرياث 
) ١٤(َوَمْن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهٌني ) ١٣(

األنصار فسلم على النيب صلى اهللا عليه وسلم مث قال يا رسول اهللا أي عن ابن عمر أنه قال كنت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فجاءه رجل من
السلسلة . (فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك األكياساملؤمنني أفضل قال أحسنهم خلقا قال 

)١٣٨٤الصحيحة 

إطعام الطعام .٦٦
َا ِعَباُد اللَِّه يـَُفجُِّرونـََها تـَْفِجريًا ) ٥(َيْشرَبُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمزَاُجَها َكاُفورًا ِإنَّ اْألَبـَْرارَ : قال تعاىل ًنا َيْشَرُب ِ يُوُفوَن بِالنَّْذِر َوَخيَاُفوَن يـَْوًما َكاَن َشرُُّه ) ٦(َعيـْ
َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اللَِّه َال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوَال ُشُكورًا ) ٨(ًما َوَأِسيًراَويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َويَِتي) ٧(ُمْسَتِطريًا  عن عبد اهللا بن و ) ٩(ِإمنَّ

ة تدخلوا الجنوصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأطعموا الطعامأفشوا السالم ! يا أيها الناس:" سالم عن النيب  صلى اهللا عليه وسلم قال 
)٧٨٦٥صحيح اجلامع " . (بسالم

افشاء السالم .٦٧
وأطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا بالليل والناس نيام أفشوا السالم! يا أيها الناس:" عن عبد اهللا بن سالم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

أطعموا الطعام وأفشوا السالم :" صلى اهللا عليه وسلم قال عن عبد اهللا بن احلارث عن النيب ) ٧٨٦٥صحيح اجلامع " . (تدخلوا الجنة بسالم
َتْدُخُلوَن اْلَجنََّة َحتَّى تـُْؤِمُنوا، َوَال تـُْؤِمُنوا َحتَّى َال : "قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : وَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة، قَالَ ) ١٠٢٢صحيح اجلامع "(تورثوا الجنان

َنُكمْ َتَحابُّوا، أَ  فافشاء السالم من اسباب زيادة فهو من شعب اإلميان فَعْن ) مسلم" (َوَال َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا فـََعْلُتُموُه َتَحابـَْبُتْم؟ َأْفُشوا السََّالَم بـَيـْ
َهاَوَمَنارًا َكَمَناِر الطَّرِيِق، ْسالِم ُصًوىِلْإلِ ِإنَّ : " -صلى اهللا عليه وسلم -قَاَل َرُسوُل اِهللا : قَالَ -رضي اهللا عنه -َأِيب ُهَريـَْرَة  َعَلى أَْهِل َأْن ُتَسلِّمَ : ِمنـْ
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ِإنَّ : " -صلى اهللا عليه وسلم -قَاَل َرُسوُل اِهللا : قَالَ -رضي اهللا عنه -َوَعْن َأِيب ُهَريـَْرَة ) ٢١٦٢: َصِحيح اْجلَاِمع" (بـَْيِتَك ِإَذا َدَخْلَت َعَلْيِهْم 
َهاِم ُصًوى َوَمَنارًا َكَمَناِر الطَّرِيقِ ِلْإلِْسال )٢١٦٢صحيح اجلامع " (ِإَذا َمَرْرَت ِِْم َأْن ُتَسلَِّم َعَلى اْلَقْومِ : ، ِمنـْ

التوبة.٦٨
اْلَعاِبُدوَن اْحلَاِمُدوَن السَّاِئُحوَن الرَّاِكُعوَن السَّاِجُدوَن التَّائُِبونَ : وقال تعاىل) ٣١(َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ َوُتوبُوا ِإَلى اللَِّه َجِميًعا أَيَُّه اْلُمْؤِمُنونَ : ..قال تعاىل

ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َوَسارُِعوا ِإَىل َمْغِفرٍَة ِمْن رَبِّ : وقال تعاىل)١١٢(َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِنينَ اْآلِمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوالنَّاُهوَن َعِن اْلُمْنَكِر َواْحلَاِفظُوَن ِحلُُدوِد اللَِّه 
) ١٣٤(ْلُمْحِسِنَني الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َواللَُّه حيُِبُّ ا) ١٣٣(السََّماَواُت َواْألَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقَني 

) ١٣٥(وََملْ ُيِصرُّوا َعَلى َما فـََعُلوا َوُهْم يـَْعَلُموَن فَاِحَشًة أَْو ظََلُموا أَنـُْفَسُهْم ذََكُروا اللََّه فَاْستَـْغَفُروا ِلُذنُوِِْم َوَمْن يـَْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اللَّهُ َوالَِّذيَن ِإَذا فـََعُلوا 
ما من مؤمن إال ": وقال صلى اهللا عليه وسلم)١٣٦(ْن َحتِْتَها اْألَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلَني أُولَِئَك َجزَاُؤُهْم َمْغِفرٌَة ِمْن َرِِّْم َوَجنَّاٌت َجتْرِي مِ 

" كر، نسيا ، إذا ذكر ذ إن المؤمن خلق مفتنا ، تواباو له ذنب ، يعتاده الفينة بعد الفينة ، أو ذنب هو مقيم عليه ال يفارقه ، حىت يفارق الدنيا ، 
). صحيح اجلامع (

دفع السيئة باحلسنة.٦٩
) ٢٢(َويَْدَرُءوَن بِاْلَحَسَنِة السَّيَِّئَة ُأولَِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّارِ َوالَِّذيَن َصبَـُروا ابِْتَغاَء َوْجِه َرِِّْم َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرزَقْـَناُهْم ِسرا َوَعَالنَِيةً : قال تعاىل

ِِْم َواْلَمَالِئَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن كُ َجنَّاُت َعْدنٍ  )٢٣(لِّ بَاٍب يَْدُخُلونـََها َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّا

الصرب.٧٠
) ٢٢(ُأولَِئَك َلُهْم ُعْقَبى الدَّاِر َوأَقَاُموا الصََّالَة َوأَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزقْـَناُهْم ِسرا َوَعَالنَِيًة َويَْدَرُءوَن بِاحلََْسَنِة السَّيَِّئَة رَبِِّهمْ َصبَـُروا ابِْتَغاَء َوْجهِ َوالَِّذينَ : قال تعاىل

ِِْم وَ َجنَّاُت َعْدنٍ  ِإنَّ اْلُمْسِلِمَني : وقال تعاىل) ٢٣(اْلَمَالِئَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بَاٍب يَْدُخُلونـََها َوَمْن َصَلَح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّيَّا
قَاِت َواْخلَاِشِعَني َوالصَّاِبرِيَن َوالصَّاِبَراتِ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَني َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَني َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقَني َوالصَّاِدقَاِت  ِقَني َواْلُمَتَصدِّ َواْخلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ

عن وعن عمري الليثي )  ٣٥(َأَعدَّ اللَُّه َلُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًماَوالصَّائِِمَني َوالصَّائَِماِت َواْحلَاِفِظَني فـُُروَجُهْم َواْحلَاِفظَاِت َوالذَّاِكرِيَن اللََّه َكِثريًا َوالذَّاِكرَاِت 
قَاَل : وعن أيب حيىي صهيب بن سناٍن رضي اهللا عنه قَالَ ). ١٠٩٧صحيح اجلامع " (والسماحةأفضل اإليمان الصبر :" النيب صلى اهللا عليه وسلم

إْن َأَصابـَْتُه َسرَّاُء َشَكَر َفكاَن َخريًا َلُه، وإْن : َعَجًبا ألْمِر املُؤمِن إنَّ أْمرَُه ُكلَُّه َلُه خٌري، ولَيَس ذِلَك َألَحٍد إالَّ للُمْؤِمن: "رسوُل اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رًا َلهُ  ) . صحيح مسلم"(أَصابـَْتُه ضرَاُء َصبَـَر َفكاَن َخيـْ

املراقبة.٧١
) ٢٧٦٢صحيح اجلامع.("اإلحسان أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك:" عن عمر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ْحَسانُ : وقال تعاىل ْحَساِن ِإالَّ اْإلِ ) ٦٠(َهْل َجَزاُء اْإلِ

التوكل على اهللا واإلستعانة به يف كل شيء.٧٢
عن ابن عباس عن النيب )٢(َوَعَلى رَبِِّهْم يـَتَـوَكَُّلونَ ِإَذا ذُِكَر اللَُّه َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَانًا ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذينَ : قال تعاىل

"وعلى ربهم يتوكلونمن أميت سبعون ألفا بغري حساب هم الذين ال يسرتقون وال يتطريون وال يكتوون يدخل الجنة":صلى اهللا عليه وسلم قال 
) ٨٠٧١اجلامع صحيح.(

يف الدنياالزهدارادة اآلخرة و .٧٣
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ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد ُمثَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصَالَها مَ : قال تعاىل َوَمْن َأرَاَد اْآلِخَرَة َوَسَعى َلَها ) ١٨(ْذُموًما َمْدُحورًا َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
يَا : َجاَء َرُجٌل ِإَىل النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل :قَالَ َسْهِل ْبِن َسْعٍد السَّاِعِديِّ َعنْ و ) ١٩(َمْشُكورًاَسْعيَـَها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُـُهمْ 

نـَْيا ُيِحبََّك اللَّهُ اْزهَ : َرُسوَل اللَِّه ُدلَِّين َعَلى َعَمٍل ِإَذا َعِمْلُتُه َأَحبَِّين اللَُّه ، َوَأَحبَِّين النَّاُس ، فـََقاَل  ، َواْزَهْد ِفيَما ِعْنَد النَّاِس حيُِبََّك ْد ِفي الدُّ
ٌر لَُه ِمْن َألَْن َحيَْتِطَب َأَحدُُكْم ُحْزَمًة َعَلى : "قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : وعن أيب ُهَريـْرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قال) َحِديٌث َحَسنٌ (.النَّاسُ  َظْهرِِه، َخيـْ

) صحيح البخاري" (َأْن َيْسَأَل َأَحًدا، فـَيُـْعِطَيُه أَْو َميْنَـَعهُ 

اإلقتصاد والتؤدة واألناة .٧٤
َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا َوَلْم يـَْقتُـُروا .... ) .٦٣(َوِعَباُد الرَّْمحَِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْجلَاِهُلوَن قَاُلوا َسَالًما :قال تعاىل

)٧٦(َخاِلِديَن ِفيَها َحُسَنْت ُمْستَـَقرا َوُمَقاًما ) ٧٥(ُأولَِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفَة ِبَما َصبَـُروا َويـَُلقَّْوَن ِفيَها َتِحيًَّة َوَسَالًما.... )٦٧(وََكاَن بـَْيَن َذِلَك قـََواًما 
وعن َأيب هريرَة رضي اهللا عنه عن ) صحيح مسلم". (قاهلا َثالثًا" َهَلَك املُتَـَنطُِّعونَ : "أّن النَّّيب صلى اهللا عليه وسلم قَالَ : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه
ْيُن إالَّ َغَلَبُه، : "النَّّيب صلى اهللا عليه وسلم قَالَ  يَن ُيْسٌر، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ ُدوا َوقَارِبُوا َوأْبِشُروا، َواْسَتِعيُنوا بِالَغْدَوِة َوالرَّْوَحِة َوَشيٍء ِمَن الدُّْجلَةِ إنَّ الدِّ ". َفَسدِّ

َحدَُكْم َعَمُلُه اجلَنََّة، َوأَنَّ َأَحبَّ َسدُِّدوا َوقَارِبُوا، َواْعَلُموا أَْن َلْن يُْدِخَل أَ : "أَنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَالَ : وَعْن َعاِئَشةَ ).صحيح البخاري(
فاملؤمن مقتصد ال يفرط اي يهمل وينقص وال يتنطع اي يكثر ويغلو يف اي نوع من انواع )  صحيح البخاري" (اَألْعَماِل ِإَىل اللَِّه أَْدَوُمَها َوِإْن َقلَّ 

نه يتعبد اهللا يف كل اوقاته مبختلف أجناس ألوبأمره اكثر اقتصادا من اجلاهل والعامل باهللا جل جالله .بل هو متوسط مسدد مقارب مداوم. العبادات
.اما اجلاهل فانه يتعلق بأمر يظن ان فيه جناته فيتنطع فيه فيهلك نفسه. الواجبات واملستحبات

كثار من ذكر اهللاإلا.٧٥
َنا ، فـََباٌب نـََتَمسَُّك بِِه : َرُجٌل ، فـََقاَل -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم -أََتى النَِّيبَّ : َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبْسٍر قَاَل  ْسَالِم َقْد َكثـَُرْت َعَليـْ يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َشرَائَِع اْإلِ

: َوقَاَل تـََعاَىل ) ٤٥(َواذُْكُروا اللََّه َكِثيًرا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ : وقَاَل تـََعاَىل ) حسنه الرتمذي.(ْطًبا ِمْن ِذْكِر اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َال يـَزَاُل ِلَساُنَك رَ : َجاِمٌع ؟ قَاَل 
عن عن ابن عمرو:ويدخل يف ذلك كل ذكر كان جزاؤه اجلنة مثال ذلك) ٣٥(َوالذَّاِكرِيَن اللََّه َكِثيًرا َوالذَّاِكَراِت َأَعدَّ اللَُّه َلُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما 

ما قليل يسبح اهللا يف دبر كل خصلتان ال يحافظ عليهما عبد مسلم إال دخل الجنة:" النيب صلى اهللا عليه وسلم قال أال ومها يسري ومن يعمل 
ومخسمائة يف امليزان ويكرب أربعا وثالثني إذا أخذ مضجعه وحيمده ثالثا صالة عشرا وحيمده عشرا ويكربه عشرا فذلك مخسون ومائة باللسان وألف

عن و ) ٣٢٣٠اجلامع صحيح(.» وثالثني ويسبح ثالثا وثالثني فتلك مائة باللسان وألف يف امليزان فأيكم يعمل يف اليوم والليلة ألفني ومخسمائة سيئة
."الجنةوأدخلتهما هي إال ثالثون آية شفعت لرجل فأخرجته من النار اهللاكتابمنسورةإن :" عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالأيب هريرة

) ٢٠٩٢صحيح اجلامع (

اماطة األذى عن الطريق.٧٦
وأدناها شعبة، فأفضلها قول ال إله إال اهللا، -أو بضع وستون -بضع وسبعون إليمانا: "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب هريرة، قال

مر رجل بغصن شجرة على : عن أيب هريرة عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال)صحيح مسلم" (، واحلياء شعبة من اإلميانماطة األذى عن الطريقإ
) ٥٨٦٣صحيح اجلامع . (فأدخل الجنةواهللا ألحنني هذا عن املسلمني ال يؤذيهم : ظهر طريق فقال

تفصيل فلرياجع الن أراد من النصوص الدالة على شعب اإلميان اليت هي صفات املؤمنني كما سبق بيان ذلك يف املقدمة ومفهذا ما تيسر مجعه
.التفاسري

.واحلمدهللا رب العاملني

 


