
 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على 

 مذكرة علمية لطيفة ومختصرةهذه 
 للكثير من الخير الذي جاء به الوصول مقصودها تسهيل

 .منهنا اواجتناب الشر الذي حذر، القرآن والسنة
 

ِذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا ِلّلِه َوِللرَُّسوِل َيا َأيَُّها الَّ"  قال تعالى :

 األنفال  " ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُيْحِييُكْم
 

هليكم أنفسكم وأيها الذين امنوا قوا أيا "  قال تعالى :و

 التحريم "  نارا

 اإلميان ابهلل سبحانه وتعاىل 11-2ص
 وهلل األمساء احلسىن 14-12ص
 شروطهالعمل الصاحل فضائله و  16-15ص
 الصالة 23-17ص
 مفطرات-سحور–الصوم  32-24ص
 الزكاة 37-33ص
 األسباب الشرعية لكسب الرزق 42-38ص

  
 األسباب الشرعية للسعادة 45-43ص

 :-اإلسالم  ركائزبيان في –مقدمة  
 زيدان المزيدي بقلم / الحارث    
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ُبين اإلسالم على مخس : شهادِة أن ال إله إال اهلل وأن :"   قال سيد األنام 

وصوِم ِء الزكاةِ ، وحجِّ  البيِت إيتاوإقاِم الصالِة ، و ،حممدًا عبُدُه ورسوله 

 (متفق عليه)"رمضان

 معاني ومصطلحات:
 وسيأيت تفصيله . ال يستحق أحد العبادة إال هللاال يستحق أحد العبادة إال هللا  : شهادِة أن ال إله إال اهلل

أن اهلل أرسله إلينا ليبلغنا دينه، وعلينا أن نطيعه  :وأن حممدًا عبُدُه ورسوله

 .، ونعبد اهلل مبا شرعى عنه وزجرفيما أمر ونصدقه فيما أخرب وننتهي عما نه

بالتكبري وخمتتمة  مبتدأةهي التعبد هلل بأقوال وأفعال الصالة: :إقاِم الصالِة

   كما علمنا رسولنا  ااخلشوع، وأدائهبالتسليم.وإقامتها يكون بتحقيق 

 إىل طائفة معينة. من مال معني جزء معنيخراج : التعبد هلل بإالزكاة هي :إيتاِء الزكاة

-حصاد الزروع والثمار-بهيمة األنعام-نقدية عمالت،فضة)ذهب،زئ معني من ماٍل معني:ج

من =املؤلفة قلوبهم -العاملني عليها -املساكني-السلع التجارية( وإعطاؤه جلهة معينة)الفقراء

مسافر =ابن السبيل)-عتق الرقبة-املدين(=الغارمني) -نعطيه ماال لنؤلف قلبه على اإلسالم(

 ج( .واحل هاد=اجليف سبيل اهلل)-(حيتاج ماال

زيارة بيت اهلل احلرام وأداء املناسك من طواف وسعي والتعبد هلل بقصد  :البيت وحجِّ

 والوقوف بعرفة وغريها..

 ذملفطرات منالتعبد هلل باإلمساك عن الطعام والشراب واجلماع وسائر ا :صوِم رمضان

 .الفجر إىل غروب الشمسطلوع 

 باهلل.واإلميان  يدةالعق:املوضوع األول
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 عقيدة؟الشرعي للتعريف ال س :ما هو
 القدرو ، واليوم اآلخر ورسله، ،به، ومالئكته، وكتابهللاإلميان اجلازم   جـ :العقيدة هي :

وبكل ما جاء يف القرآن الكرمي والسنة الصحيحة من أصول الدين وأموره ،خريه وشره
، يف احلكم واألمر والقدر م هلل تعاىل، والتسليباره وما أمجع عليه السلف الصاحلوأخ

 انظر عقيدة أهل السنة واجلماعة  ) ولرسوله صلى هللا عليه وسلم ابلطاعة والتحكيم واإلتباع
 (حملمد احلمد ، وراجعه وقدم له  الشيخ ابن ابز رمحه هللا 9ص   

 
 وأهم جزئية يف العقيدة هي :اإلميان ابهلل .

 اإليمان بالله ؟ متضمناتس:ما 
 . اإلميان بوجود هللا-1: أمور ربعة اإلميان أب اإلميان ابهلل  يتضمنـ :ج
 .ال شريك له)إنفراده ابلربوبية( وأبنه الرب-2 
 . شريك له)إنفراده اباللوهية( ال وأنه املستحق للعبادة وحده-3 
  كما ورد يف النصوص بال متثيل وال حتريفوأن له أمساًء وصفات  -4 

 (ن شرح الشيخ العثيمني لألربعني النوويةخمتصر م). وال تكييف
أال وهي استحقاقه للعبادة وحده  جزئية يف اإلميان ابهلل عن أهم   وكالمنا سيكون 

 ال شريك له .
 .  هللاال معبود حبٍق إال معناها هو: أنأن ال إله إال هللا شهادة  و

 . سبحانه وتعاىل :ال أحد يستحق أن يُعبد إال هللا أي
ا   ُقل  "  يف قوله سبحانه : بحانه  معىن  ال اله إال هللاولقد بني  س لا ال ك تااب  تـاعاالاو  َيا أاه 

ناُكم   نـاناا وابـايـ  ذا  أاالَّ نـاع ُبدا إ الَّ اّلل ا واالا ُنش ر كا ب ه  شاي ئاً  إ ىلا كالاماٍة ساوااء بـايـ  بـاع ُضناا بـاع ضاً  واالا يـاتَّخ 
ابً م  ن ُدون  اّلل   فاإ   ا  فـاُقوُلوا  أار ابا ل ُمون ن تـاوالَّو   64) آل عمران(" اش هاُدوا  أب اَّنَّ ُمس 
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 س:ما هي فضائل وثمار التوحيد ؟

  مفتاح دخول اجلنة .-2مفتاح دخول اإلسالم.-1 :ابعضه  رنذك : جـ

 لإلنسان . باب صالٍح -3                              

 

هما مفتاح   نافالشهادت–دخل اإلنسان اإلسالم ي بالشهادتين:أوال
   -دخول اإلسالم

 مها:و إلنسان ال يدخل اإلسالم إال أبمرين فإن ا
 هبما.االعتقاد  الثاين:       .: النطق ابلشهادتنياألول

 ويتضمن فهم معنامها واالعرتاف به وقبوله وعدم اعتقاد خالفه  
 39جتريد التوحيد و  32انظر رفع االشتباه للمعلمي

 =إال هللا  أن نعبدهال أحد يستحق  =ال إله إال هللا  أن شهادة ومعىن
 (51)كتاب التوحيد للفوزان ص ()ال معبود حبق إال هللا

 

وننتهي عما نطيعه فيما أمر نعبد هللا إال مبا شرع و  الإلينا رسول من هللا  أي أنه=حممد رسول هللا 
 .هنى عنه وزجر ونصدقه فيما أخرب

 
 

 : الجنةدخول اح مفت ن هما االشهادت: اثنيا

 هللا،وأين رسول  هللا،أشهد أن ال إله إال  "قال النيب صلى هللا عليه وسلم:
 صحيح مسلم " إال دخل اجلنة فيهما،ال يلقى هللا هبما عبد غري شاك  
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ن اعتقاده بالله كان لذلك ُسإذا عرف حق الله عليه وَحاإلنسان  :اثلثا
 ،عبد للقول والعمل الصالح يوفق ال سن االعتقادفُح أثر على أعماله

 وللجزء األول منه الشيخ الشيخ العبيالن ا)وأشار إلى هذ .العمِلوِء إلى س رُّيُج االعتقاِدوُء وس

 (صالح آل الشيخ 
  أنبيائهممع رهبم و  بنو إسرائيل  حال :*ومثال ذلك

  ،يءس إىل عمل   ذلك فجرهم يء  اعتقادهم يف هللا س كانفقد  
 .. ويد هللا مغلولة   –.. هللا فقي   ن  إو  –ابن هللا  عزير   :قالوا فلقد

 .سبحانه وتعاىل هللايف سوء اعتقادهم  على وغي ذلك مما يدل
 

  : نتيجة ذلك على أعماهلمفلننظر **
ُتم  راغاداً وااد ُخُلوا  قال تعاىل: ئـ  ي ُث ش  هاا حا نـ  ـذ ه  ال قار ياةا فاُكُلوا  م  واإ ذ  قـُل ناا اد ُخُلوا  ها

ن نيا فـابادَّلا الَّذ ينا ال  س  ناز يُد ال ُمح  ُكم  واسا طٌَّة نَـّغ ف ر  لاُكم  خاطااَيا باابا ُسجَّداً واُقوُلوا  ح 
زاً م  نا السَّمااء مب اا  ظالاُموا  قـاو اًل غاري ا الَّذ ي ق يلا هلاُم  فاأانزال ناا عالاى الَّذ ينا ظالاُموا  ر ج 

ُسُقونا  انُوا  يـاف   59  "  البقرةكا

   القرية : عند دخولأمرهم هللا سبحانه وتعاىل : أبمرين   لقد
 .يدخلون فيسجدون :أي، سجدا  هاأن يدخلو :األول

 .حط عنا اخلطااي اي ربنا:أي، : أن يقولوا ِحطةالثاين 
 

 !النتيجة أهنم بدلوا القول والفعل  ؟ لنتيجةفماذا كانت ا
 التوبة.بدل طلب  الطعامنريد  :أي  ،حط ة حنطة بدل: فقالوا القولبدلوا 
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 من السجود. مقاعدهم بدال  على  حفا  فدخلوا ز    :الفعلوبدلوا 
 سوء اعتقادهم يف هللا سبحانه وتعاىل .هو  األصيلفهذا االحنراف سببه 

 

  هذا التوحيد يهدمه الشرك اعلم أن  و 
 فال بد لنا أن نعرف ما هو الشرك

 (أمسائه وصفاته ويف  عبادتههو جعل شريك هلل تعاىل يف )
 

 . دعاء غري هللا-1  للشرك صور متعددة منها:جـ :  س: ما هي صور الشرك ؟
حب غري هللا كمحبة هللا - 4 اخلوف من غري هللا كاخلوف من هللا.-3 الذبح لغري هللا.- 2  

 ر)انظ األصغرالشرك  نوآخر أربعة م الرَيء.-8 تعليق التمائم.-7 .احللف بغري هللا-6 .التطري-5

 (165و 95عقيدة التوحيد للفوزان ص
 

قل إنما أدعو ربي وال ":قال تعاىل ،عبادةالدعاء  ن  أل ال تدعوا إال الله( 1
  سورة الجن" ُأشِرُك به أحدا

فإذا كنت خاليا مع نفسك وأردت حاجة فارفع يديك وال تنادي وتطلب من أحد شيئا  إال  

 عبادة لغري اهلل القد وجه  فهذا - صاحلا أو نبيارجالكالذي يدعو  -والذي يدعوا غري اهلل ،اهلل

 وقع يف الشرك األكرب.و

 

 

 

 :تعاىلسبحانه لقوله ، -وتعظيما   تقربا  – لغير الله  حوال تذب (2
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ال شريك له وبذلك  وحمياي ومماتي هلل رب العاملني وُنُسكيُقل إّن صالتي " 

     سورة األنعام " ُأِمرت وأنا أول املسلمني
 :البهائم عبادة نتقرب بها إىل اهلل ونعظمه بها ، قال عّز من قائل*فذبح 

       36 احلج "والُبدن جعلناها لكم من شعائر اهلل"

 الكوثر" فصلِّ لربِّك واحنروقال سبحانه :"  

 اهلل لعن من ذبح لغري هللا ، فعن علي بن أيب طالب مرفوعا: ولذا لعن النيب 

 صحيح مسلم .اهلل لغري ذبح من
 

 س:ما هي صور الذبح لغير الله؟
لصاحبه وبقصد التقرب إليه أو رجاء بركته أو جلب  إرضاًء ذبح عند قرٍبال-جـ : أ

  .نفعه أو دفع ضرره أو رجاء شفاعته

 .احلوائج  لههلم  ليقضوا  للجن إرضاًء الذبح -ب

 .عظيما له وطلبا لرضاه وخشية منهذبح عند مرور قوافل السلطان  تال-ج

 

 مستحب أمر  يف وإطعاما له  ال تعظيما فهوذبح الذبيحة إكراما للض: هتنبي

 انظر القول املفيد للشيخ ابن العثيمني رمحه هللا . ال حرج فيه و
 
 

فال ختافوهم وخافوِن إن ":قال تعالى، اللهتخاف من أحد كما تخاف من  وال(3

                                                آل عمران                                     "كنتم مؤمنني
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                                                           52)النور ("اْلَفاِئُزوَن ُيِطِع اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْخَش اللََّه َوَيتَّْقِه َفُأْوَلِئَك ُهُم َوَمن":قال تعاىلو

 .  وأما اخلشية والتقوى فلله وحده ه أن الطاعة هلل ولرسول فبّينت اآلية

 : واخلوف نوعان

 كأن خياف اإلنسان من سبع  أو خطر .           -ال حرج فيه- يجبل   خوف -أ 

 :وهو خوف السر  ، أبن خياف من أحد  كما خيافإال هلل ينبغيوهذا ال ،  وخوف عبادة-ب 
انظر الدر  -يف قربه-إنسان ميت خياف من غي قادر وغي موجود ، كأن خياف من أومن هللا ، 

 268النضيد ص

ومن الناس من يتخذ  :قال تعالى ،اللهحب أحدا كما تحب وال ُت( 4
   ")سورة البقرة( ا هللب  حُ  حبونهم كحب هللا والذين آمنوا أشد  من دون هللا أندادا يُ 

 سبحانه الكمال فيهالجتماع صفات ب اهلل حمبًة مقرتنًة بالتعظيم فنحن حن 

 . إميانه وبنقصها ينقص العبد إميانيكمل  بكماهلا ،وفمحبة اهلل عبادة  **

 (264)الدر النضيد ص "هلل خملوقا كما ُيِحب اهلل فقد جعله ِنّدا فمن أحّب***"

 

 

  -ما تريد فعلهوتجعل هذا التشاؤم يصدك ع-ال تتطير و ال تتشاءم (5
حيوانات أو األصوات أو األلوان :االعتقاد بوجود ارتباط بين الطيور أو الهي الطيرةو 

 ..وبين حصول الخير واندفاع الشر.
 

 
 :الطيرة  صوروما هي س: 

  فيتعمد الذهاب إىل طائٍر ويزجره  أن خيرج اإلنسان من بيته يريد السفر -أ  :جـ 
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  ويرتك السفر.هذا نذير شؤم  قال: اراليسإىل اجلهة  فإن طار        

وسقط  على األرض تشاءم وقال إّن يومي هذا تل توازنه إذا خرج من بيته فاخ -ب     

كما فريجع إىل بيته وال خيرج يف يومه هذا . -على هذا التشاؤم عمال فيبين –شؤم 

 .كان يفعل أهل اجلاهلية

سببا حلصول السقوط  ،ألن هذا الرجل جعل هذاأصغر فهذا شرك

 الشر،وليس هو سببا لذلك

 ك له يف ذلك.ال شري وحده مسبب األسباب سبحانه هللفا 

قال النووي:وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم ، فنفاه الشرع وأبطله وأخرب 
 .أنه ال أتثي له يف جلب النفع وال دفع الضر

 

  ماجه ابن صحيح بالتوكل هبُ ذهِ يُ  هللا ولكن ،إال ان  مِ  وما شرك الطيرة:النيب  قال

 . عمل بهيلبه شئ من ذلك وهو ال يضر ما لم من ا إال وقد وقع في ق امعناه :وم( إال ان  م   وما)
انظر الدر النضيد  .وال تعمل بذلك الخاطر أي :إذا خطر التطير على القلب فتوكل على هللا( بالتوكل هب  ذه  ي   هللا) 

 242ص
 
 
 
 
 
 
 

من تعظيم غري  احللف بغري هللا فإن  ،وال تنذر لغير الله الله بغيرتحلف  ال( 6
 (55ص )انظر جتريد التوحيد ك به يف اللفظ،وشر  كتعظيم هللاهللا 

 169عقيدة التوحيد للفوزان  "م على وجٍه خمصوصفاحللف هو:"توكيد احلكم بذكر معظَّ 
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وجعل ما حلف به وضاهاه ابهلل سبحانه وتعاىل ،، فاحلالف قد عظ م احمللوف به
 شريكا فيما هو حق هلل ، 

 : قال النيب  ولذا ال يكون إال هلل. التعظيمهذا و 
 (من حديث ابن عمر صحيح الرتمذي)   "من حلف بغري اهلل فقد كفر أو أشرك "

قال الشيخ الفوزان:"وهو شرك أصغر إال إذا كان احمللوف به معظما عند احلالف إىل درجة عبادته له فهذا 
 169عقيدة التوحيد " شرك أكرب

 

 سبحانه اهللفهذا من الشرك ب، الضر أو لجلب الخير لدفعشيئا ال تعلق ( 7 

 أو جيلب لك اخلري،هذا الشئ املعلق يدفع عنك الضر  اعتقدت أّن ألنك  

 وليس هذا ألحد إال هلل سبحانه وتعاىل . 
َفَلا ُمْرِسَل َلُه  َيْفَتِح اللَُّه ِللنَّاِس ِمن رَّْحَمٍة َفَلا ُمْمِسَك َلَها َوَما ُيْمِسْك َما:"قال تعاىل

 (2")فاطر يُز اْلَحِكيُمِمن َبْعِدِه َوُهَو اْلَعِز

وأما إن اعتقد أّن اهلل هو الذي يضر وينفع وإمنا هذه املعلقات أسباب لدفع الضُّر فهذا أيضا *

  .خطأ ، وهو  شرك أصغر

 )صحيح أبي داود("  لة شركو  والتُ التمائم  إن الرقى و : " قال نبينا 

ما ٌيعلف بأعناق الصبيان لدفع العني وقد ُيعلق على  " :لتمائما ///هي رقية تتضمن سحرًا وكفرُا   الرقى: الرقى:

 ( 165.)ذكره الفوزان يف كتاب التوحيد  ص.."أعناق الرجال والنساء

 .: نوع من  السحر حيبب املرأة  إىل  زوجها التولة

 

 الرياء :( 8
هو أن يقوم اإلنسان ابلعبادات من أجل أن يراه الناس وينال  س: ما هو الرياء ؟ جـ :

 . حيهم..مد
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 له.إنسان ُيصلي لريضى عنه مسؤو -1جـ: س:ما هي صور الرياء؟  

 .جياهد ليقولوا شجاع -3.لكي يراه الناس ويقولون فالٌن كريم  قيتصد -2

 يتعلم الدين ويعلمه الناس لُيقال فالن عامل أو شيخ. -4

     

 بادة هلله هذه العفهذا الرجل مل ُيخلص العبادة هلل بل أشرك باهلل غريه فوّج

 .الناس اهولذا ُسّمي مرائيا ،أي يريد أن ير وميدحوه  للناس لكي يروهو 

 الرياء من الشرك األصغر.ألن ؛ بطاعمله هذا حو 

 

 عمل من. الشرك عن الشركاء أغنى أنا قال اهلل عز وجل يف احلديث القدسي:

    مسلم صحيح". وشركه تركته غريي، معي فيه أشرك عمال

 
 :به وأتبعته ابألصل الثاين وعملتاألصل)ال إله إال هللا(  فإن عرفت هذا

  لى ذلكع ومتَّ  فهماً وعماًل  (حممدا رسول هللا أشهد أن  )
 عاجال أم آجال فإنك إبذن هللا ستدخل اجلنة يوم القيامة  ومل أتت  مبكفر

عبٌد  " أشهد أن ال إله إال اهلل وأّني رسول اهلل ، ال يلقى اهلل بهما : لقول النيب 

 صحيح مسلم "غري شاكٍّ فيهما إال دخل اجلنة

 
 
 

 ،ل: إذا كنت مل تعمل الكبائر  أو عملتها وتبت إىل هللا عز وجعاجال 
 غفرها هللا لك ، ورجحت حسناتك على سيئاتك . أو 
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 (885)الصحيحة "اجتنبوا الكبائر وسددوا وابشرواويف احلديث:"
 

استحققت  معصية أو ترك واجب علنك قد تدخل النار بسبب فأ: مبعىن آجال 
لك اجلنة ألنك مؤمن جُ العقاب وبعد ذلك  ُُير   بسببه ك هللا منها بفضله  ويُدخ 

  به وموحد له .

 
 

إذا رأيت أحدا من املسلمني وقع يف شٍئ من الشرك أو الكفر فال تستعجل  تنبيه :
فر أمر خطري ولقد ألن رمي املسلم ابلشرك أو الك وتكفره  وتقول له أنت كافر أو مشرك

    متفق عليه"إذا قال الرجل ألخيه َي كافر، فقد ابء به أحدمها ":جاء يف احلديث

أن هذا القول أو الفعل شرك  هُ وخترب   ههُ والتصرف الصحيح هو أن عليك أن تنب    
 ري ذلك َي مشرك ألنه قد يكون جاهال  أو غ له . وال تقل

 بني الفعل والفاعل فر فهناك فرق فليس كل من فعل الكفر كا 
 كافر أو مشرك   أيها الفاعل فنقول هذا الفعل شرك أو كفر وال نقول أنت

 ،ألن الفاعل قد يكون جاهال أو َّنسيا أو مكرها 
فاحلكم يكون على الفعل ال الفاعل ، إال إن أُقيمت عليه احلجة وهي تكون من 

 عامل أو قاضي ال من آحاد الناس.
 

 األعراف بها هلل األمساء احلسىن فادعوهو:قال تعاىل:املوضوع الثاني

نفسه بأمساٍء ُحسنى ،ووصف نفسه  ىأن اهلل جّل يف ُعاله مّس اعلمأخي املسلم 

 ،بصفاٍت ُعال
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...ومن صفاته: أنه كريم ورحيم واألحد.فمن أمسائه: الرحيم واملصور 

 ت الوالصفااألمساء ثبت يف الكتاب والسنة الصحيحة، فوعزيز....وغري ذلك مما 

 .فى إال بالكتاب والسنة ال الرأي تثبت وال تن

 

الصفات الثابتة لله  وهذه األسماء جاه المسلم ِت على الذي ينبغي   ماس: 
 ؟؟الواحد القهار 

                                                                                             : أهمها نوم،  ةكثري حقوقها علينان إ : جـ 

أن نتعّرف على هذه األمساء والصفات ، فنعرف ما هي وما : األولاألمر 

معناها ونثبتها كما أثبتها اهلل لنفسه ،فإن معرفة اهلل عز وجل من أعظم املعارف ، 

 واألجر على ذلك عظيم ، ومن كان باهلل أعرف كان منه أخوف.

، من أحصاها دخل إال واحداً  إن هلل تسعة وتسعني امسا، مائةً  :" قال النبي
 صحيح البخاري " اجلنة

  

  س: ما معنى أحصاها ؟؟

 . وعرف معانيها -2   وقيل حفظها.  عرفها-1:أحصاها يعين:جـ 

 .وكان هلا أثٌر على سلوكه-3

 

 

  ؛الصفات هأن نعمل مبقتضى هذ الثانياألمر 
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 مسيع بصري اهلل تعلم أّن أن يكون علمك بها ذو أثر على سلوكك، فلما:بمعنى

 ك دائماأيضا أنمن أثرها .وته..ذر من أن يراك وأنت على معصيفعليك أن حت

 قوي انصرني... ارمحين ويان افتقول يا رمحبه، وتتوسل إليه بها، تدعوه 

 سورة األعراف " وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا" تعاىل:قال 

 

 قنيخلوامل بصفاتصفات اهلل  )متثيل(عدم تشبيه:الثالثاألمر 

ت أن ما أثبته من صفات هللا تعاىل مماثل لصفات والتمثيل هو: اعتقاد املثب  
 ..)القواعد املثلى للعثيمني(املخلوقني، وهذا اعتقاد ابطل

 .تقول:قوة اهلل كقوة املخلوقني و، أاهلل كسمع اإلنسان مسُع:قولتأن ومثاله 

ألنه  املخلوقني سمعكال  )مسع(له  وفه ،شئ كمثلهليس   : فهذا باطل ألن اهلل

فأعلم هذا أيها وله رمحة ال كرمحة املخلوقني  ،عظيم ال ُيشابهه أحٌد من خلقه

 واعمل به يف سائر أمساء اهلل وصفاته . اللبيب القارئ

سبحانه  فاهلل (من ختيٍل هلل ،ومشابهة،وكيفية ) ما خيطر يف بالك كُل: وأعلم أّن

        .خبالف ذلك  

 
 :بمعنى،  أسمائه وصفاته دم تأويلع:الرابع األمر 

 ،بمعانيها نلعب و هاُنحرِّفأن ال  

 .بال دليل هو صرف اللفظ عن ظاهره إىل معىن آخر غري ظاهروالتأويل: 
خلقت  ملاَي إبليس ما منعك أن تسجد  قال"  و ل قوله تعاىلأن نُ  :ومثاله
 ص  سورة" بيدي
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 أو نعمة هللا . هللامعناها: قوة ( هللايد ) :-وقوله هذا ابطل-فيقول املُتأو  ل  
 

وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا وذروا الذين  : لقوله تعاىلابطل  القول فهذا 
                                                      180  سورة األعراف " يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا يعملون

 
 ما هو اإللحاد في أسماء الله ؟ 

 )القواعد املثلى العثيمني(.اإللحاد في أسمائه : هو الميل بها عّما يجب فيها: جـ 

أن نثبتها كما أثبتها اهلل لنفسه لفظا يف األمساء والصفات هو: علينا  والذي جيب 

أو نقول: معنى اليد يف ومعنى  وأن ال منيل عن ذلك فنقول : ليس له )يد( ، 

 القوة .:اآلية هو

واحلق أن نقول:أّن هلل )يد( كما يليق جبالله  صريح،عدي على اهلل فهذا ميٌل قبيح وت

  املخلوقني.ال تشابه أيدي 

    )وللزيادة انظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن العثيمني ( 

 

 

 واحلمد هلل رب العاملني

 

 

 

 وشروطه:مثاره  –العمل الصاحل :املوضوع الثالث
  س: ما هو العمل الصالح وما هي شروطه؟
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 .صاحلكل عمل وافق الكتاب والسنة ، وكان صاحبه خملصا هلل ، فهو عمل : جـ
 س:ما هي ثمار العمل الصالح؟

  ُخْسٍر ِإنَّ اْلِإنَساَن َلِفي  َواْلَعْصِر:"لقال اهلل عز وج، العمل الصاحل سبب للنجاة -1جـ : 

 سورة العصر" ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِرَوَتَواَصْوا  َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِإلَّا الَِّذيَن آَمُنوا

يبني هللا سبحانه وتعاىل أن اإلنسان خاسر يف الدنيا واآلخرة  إال الذين آمنوا وعملوا  
 الصاحلات..فاإلميان والعمل الصاحل من أسباب النجاة  يف الدنيا واآلخرة 

 
 ك راٍض.وهو عنتعاىل هللا تلقى به ومن فضائل العمل الصاحل أن ك -2

 َعَماًل َصاِلحًاَفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء َربِِّه َفْلَيْعَمْل  "وجل:هللا عز  قال 

 (110 سورة الكهف)"ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحدًا َوَلا

ففي هذه اآلية  بيان أن من يريد أن يلقى هللا سبحانه وتعاىل  لقاء سرور ولقاء رضا 
املتضمن  ه وتعاىل وهو العمل الصاحله هللا سبحانفعليه هبذا الشرط الذي ذكر 

 . لإلخالص له سبحانه
َعِمَل َصاِلحًا  َمْن :" ل، قال هللا عز وجأنه ابب للسعادةومن فضائل العمل الصاحل -3

َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهم  مِّن َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه

 (97 " )سورة النحل   َيْعَمُلوَن َأْحَسِن َما َكاُنوْاِب

 ويف هذه اآلية ابب من أبواب السعادة،وطريق إىل احلياة الطيبة.و هو طريق اإلميان والعمل الصاحل.
 

  ؟س: ما هي شروط العمل الصالح
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نيا أُم ُروا إ الَّ ل يـاع ُبُدو  واماا:"تعاىلقال  :إخالص العبادة هلل،الشرط  األول: جـ ا اّللَّا خُم ل ص 
 5 البينة "لاهُ الد  ينا ُحنـافااء

 عمال عمل من ، ففي احلديث:" :متابعة سنة رسول اهلل والشرط الثاني

 صحيح مسلم" رد ليس عليه أمرَّن فهو 

 .سبحانه وتعاىل هلل كهي العالمة  الصادقة  على حب    متابعة النيبو  
ُ وايـاغ ف ر  إ ن ُكنُتم   ُقل  وجل:يقول هللا عز  ُ  حتُ بُّونا اّلل ا فااتَّب ُعوين  حُي ب ب ُكُم اّلل  لاُكم  ُذنُوباُكم  وااّلل 

يمٌ   31 نآل عمرا " غاُفوٌر رَّح 

   بشرطيه هذين.إال فالعمل ال يكون صاحلا 
 

 

 ؟؟   س:ما هي األمور التي نتبع فيها النبي
 .   تقدفتعتقد مثل ما اع العقيدة-1 :يف ج:حنن نتبع النيب 

، فما علمنا إَيه من قول وعمل نفعله وال نزيد  والفعل-3القول.  -2يف  ونتبعه 
 عليه ابالبتداع وال ننقص عليه ابلتقصري. 

 فما تركه من عبادات فعلينا أن نرتكه ، الترك -4ونتبعه يف 
الوضوء  وكرتكه املسح على الرقبة يف القدر كرتكه االحتفال مبولده النبوي واالحتفال بليلة

 . وغري ذلك من العبادات اليت أحدثها الناس وليست من سنة النيب احلبيب 
 من أهل العلم. اوغريمهوشيخ اإلسالم يف االقتضاء  ولقد ذكر السنة الرتكية اإلمام الشاطيب يف كتابه االعتصام
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 . الصــالةاملوضوع الرابع:  
 .خمتتمة ابلتسليمو ابلتكبري  مفتتحةالصالة هي: التعبد هلل أبقوال وأفعاٍل 

 الصالة ؟؟ ثمار وفضائلس: ما هي 
 . فهي الركن الثاني لإلسالم هوفرائضالدين   اعلم أن الصالة من أساسيات -1جـ : 

عال ِن  ُمق يما الصَّالاة   راب    "ناقال قول نبّيِه إبراهيم: لوهي سنة املرسلني *يقول اهلل عز وج  اج 
 ((40)إبراهيم "(ا واتـاقابَّل  ُدعااءوام ن ُذر  يَّيت  رابَـّنا 

 

يلا إ نَّهُ كاانا صااد قا ال واع د  واكاانا راُسوالً  وااذ ُكر  يف  ويقول سبحانه وتعاىل:"*  نَّب ي اً  ال ك تااب  إ مس ااع 

ة   واكاانا  لصَّالا لاُه اب  ي اً  َيا ُمُر أاه   (55-54مريم") واالزَّكااة  واكاانا ع ندا راب  ه  مار ض 

 
ة   :ويقول سبحانه لنبيه حممد لصَّالا أاُلكا  واأ ُمر  أاه لاكا اب  هاا الا ناس  ر ز قاً حنَّ ُن نـار زُُقكا  وااص طارب   عالايـ 

 (132طه) "واال عااق باةُ ل لتـَّق واى
رط فلن يُ فإنه  عرفها اإلنسان نا فضائل كثرية ومثار عديدة إذا فالصالة سنة األنبياء واملرسلني وهلا يف دين

 .  لصالة اب
 

 فتجعله  حيب الطاعات ويكره  السيئات . الصالة تحقق التقوى  للمسلم  -2
ةا تـانـ هاى عان  ال فاح شااء واال ُمنكار   :" لقال هللا عز وج  (45 العنكبوت")إ نَّ الصَّالا

 فداوم على الصالة أيها املسلم وأبشر ابخلي من هللا وابهلدى والتقوى . 
  ت فإنك فائز  استمع لقول هللا عزوجل:والتقوى إن حتقق

 (15 الذارايت) "ال ُمتَّق نيا يف  جانَّاٍت واُعُيونٍ  إ نَّ 
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ُه وجتعله ُتعين اإلنسان على مصاعب الدنياومن فضائل الصالة أنها -3 ،فُتصربِ 
 . أكثر حتمال

لصَّرب   واالصَّالاة  واإ هنَّاا لاكاب ريا :"قال تعاىل  تاع يُنوا  اب  ع نيا  ةٌ وااس   54 البقرة" إ الَّ عالاى اخل ااش 
أكثر  كانكثية وكان األذى عليه من الكفار أكثر    وهلذا ملا كانت الواجبات على النيب 

الناس صالة  ، فكان يقوم الليل يف كل يوم ، وهذا  ألن الصالة مما يُعني اإلنسان على مصاعب 
 الدنيا.

 
 وتذكروا أيها األخوة الكرام ، ذنوبأنها مِِصفاٌة للومن فضائل الصالة -4

 أبصاران يف أداء الواجبات،ورمبا نقع يف الشتم والسب ورمبا  تقعُ  مقصرونأن ذنوبنا كثية فنحن 
 .تتجمع وسنحاسب عليها   وغيهااحملرمات على احملرم ، وكل وهذه 
 ؟وتكون كاجلبال نرتكها ترتاكم عليناسهل سنعمل على تصفيتها أم ؟فكيف سنفعل جتاه هذه الذنوب

هل يبقى من درنه  ،أرأيتم لو أن هنرا بباب أحدكم، يغتسل فيه كل يوم مخساً :"يقول النيب 
 قالوا : ال يبقى من درنه شيئا،  ؟شيء؟.

  ومسلم، صحيح البخاري. قال : فذلك مثل الصلوات اخلمس، ميحو هللا هبا اخلطاَي

 
 يق التقوى واإلعانة على مصاعب الدنياا أن هذه الفضائل من تكفي الذنوب وحتقعلمواو 
 إذا حققت أنت الصالة اليت أمر هللا هبا .لك تتحقق  
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 س:ما هي الصالة التي أمرنا الله بها والتي تحقق الثمار السابقة ؟ 
 : الصالة اليت أمر هللا هبا هي الصالة اليت حتتوي على أمرينجـ :

 . الخشوع :األمر األول
 . ُيصلي الهيئة الصحيحة ، بأن ُتصلي كما كان النبيو ه واألمر الثاين
مخس صـلوات افضهـهن اهلل تعـاىل مـن أحسـن وهـوءهن       مبّينا هذين األمرين:" *قال نبينا 

يغفر لـه ومـن ي يفعـل فلـيس     وصالهن لوقتهن وأمت ركوعهن وخشوعهن كان له على اهلل عهد أن 

   صحيح أبي داود "له على اهلل عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه

  صحيح البخاري ." وصلوا كما رأيتموين أصلي  :"قال و
 

 س: كيف ُيحقق المصلي الخشوع ؟

 تفعل من هيئات،  ا تسمع وتقول ويكون بأن تتدبر  فيم حتقيق اخلشوع جـ :

فإن مررت بآية نعيم فارجوا ذلك النعيم من اهلل، وإن مررت بآية عذاب فاخش اهلل واخش 

 .جتاهد نفسك يف حتصيل اإلخالص ودفع الرياء وأن ،عذابه 

 

 

 للصالة ؟س: كيف ُيحقق المصلي الهيئة الصحيحة 

 . بتعلم صفة صالة النيب  يتحقق ذلك جـ :
 وذلك إما عن طريق الُكتب اليت بينت ذلك )ككتاب صفة الصالة للشيخ األلباني(  

 سؤال أهل العلم .أو بأو عن طريق االستماع لألشرطة اليت شرحت صفة الصالة .

من الناس تفوتهم بعض ُسنن الصالة بل تفوتهم بعض واجباتها  أن هناك كثريًا واعلم

 وأركانها.
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 جزء من الصالة ( ؟هي  شروط الصالة)ال تصح الصالة بدونها و ليست
ودخول الوقت العقل ، والتمييز ، ورفع احلدث ،اإلسالم ، و  من شروط الصالة :
:األمران األخيان األقرب أهنما احلارث.)،وإزالة النجاسة ، وسرت العورةلنيةواستقبال القبلة ، وا
 من الواجبات ال األركان(

 
 أركان الصالة )الركن ال تصح العبادة بدونه وهو جزء من  العبادة  (

أربعة عشر: القيام مع القدرة ، وتكبية اإلحرام ، وقراءة الفاحتة ، أركان الصالة 
ال بعد الركوع ، والسجود على األعضاء السبعة ، والرفع منه ، والركوع ، واالعتد

واجللسة بني السجدتني ، والطمأنينة يف مجيع األفعال ، والرتتيب بني األركان ، 
والتشهد األخي ، واجللوس له ، والصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم ، 

 .والتسليمتان
 

                                                                                                                                                             ود السهو فقط()إن تركها اإلنسان فعليه سجواجبات الصالة 
 واجبات الصالة ، وهي مثانية: مجيع التكبيات غي تكبية اإلحرام ،

محده ( لإلمام واملنفرد ، وقول: ) ربنا ولك احلمد ( للكل  ) مسع هللا ملن وقول : 
ريب األعلى ( يف وقول: ) سبحان ريب العظيم ( يف الركوع ، وقول: ) سبحان 

واجللوس له. بني السجدتني ، والتشهد األول ، ) رب اغفر يل (السجود ،وقول :
 )وهذه هي الواجبات يف املذهب احلنبلي(
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                                                  ن فعلها ُأجر  وال إثم بتركها(                                                                                                )م  مستحبات الصالة 
 .جعل كف اليد اليمىن على اليسرى فوق الصدر حني القيام  -2االستفتاح .  دعاء-1
اليدين مضموميت األصابع ممدودة حذو املنكبني أو األذنني عند التكبي األول ، وعند  رفع -3

ما زاد عن واحدة يف تسبيح  -4 الركوع ، والرفع منه  وعند القيام من التشهد األول إىل الثالثة. 
 الركوع والسجود. 

عن واحدة يف الدعاء  ما زاد على قول: ) ربنا ولك احلمد ( بعد القيام من الركوع ، وما زاد -5
 جعل الرأس حيال الظهر يف الركوع. -6ابملغفرة بني السجدتني. 

والفخذين عن الساقني يف السجود. جمافاة العضدين عن اجلنبني ، والبطن عن الفخذين ،  -7 
شة  جلوس املصلي على رجله اليسرى مفرو  -9رفع الذراعني عن األرض حني السجود .  -8

التورك يف التشهد األخي يف الرابعية  -10وبني السجدتني .  شهد األولونصب اليمىن يف الت
 -11والثالثية وهو: اجللوس على مقعدته وجعل رجله اليسرى حتت اليمىن ونصب اليمىن. 

اإلشارة ابلسبابة يف التشهد األول والثاين من حني جيلس إىل هناية التشهد وحتريكها عند 
لى حممد ، وآل حممد ، وعلى إبراهيم ، وآل إبراهيم يف الصالة والتربيك ع -12الدعاء. 

 الدعاء يف التشهد األخي.  -13التشهد األول . 
اجلهر ابلقراءة يف صالة الفجر ، وصالة اجلمعة ، وصالة العيدين ، واالستسقاء ، ويف  -14

عصر ، ويف اإلسرار ابلقراءة يف الظهر ، وال -15الركعتني األوليني من صالة املغرب والعشاء. 
 الثالثة من املغرب ، واألخيتني من العشاء  

قراءة ما زاد عن الفاحتة من القرآن ، مع مراعاة بقية ما ورد من السنن يف الصالة سوى  -16
ما ذكران ، ومن ذلك: ما زاد على قول املصلي : ) ربنا ولك احلمد ( ، بعد الرفع من الركوع يف 

د ، فإنه سنة ، ومن ذلك أيضا: وضع اليدين على الركبتني حق اإلمام ، واملأموم ، واملنفر 
 الشيخ ابن ابز رمحه هللا( ما سبق )ذكرمفرجيت األصابع حني الركوع. 
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 س: اضرب بعض األمثلة ألخطاء يقع فيها الناس في الصالة ؟
وال يطمئن يف الركوع أو يف : جتد بعض الناس ُيصلي مستعجال 1:مثال جـ 

 .االطمئنان ركن من أركانها ٌل كبري يف الصالة  ألنوهذا إخال السجود

 تطمئن مث اركع حىت:..قول النيب عليه الصالة والسالم لرجل يُعل  مه كيف ُيصلي:لدليلا

 .)البخاري(.ساجدا تطمئن ، مث اسجد حىتقائماً  ، مث ارفع حىت تعتدلراكعاً 

 

  يدين يف الصالةسنة رفع البعض الناس  : من السنن املؤكدة اليت تركها2مثال 

 عند التكبي رفع اليدين إىل حذِو املنكبني أو األُُذنني فمما كان يفعله النيب 
 وكان يفعل ذلك إذا أراد أن يركع ويفعله أيضا إذا رفع رأسه من الركوع

 وهذا قول الشافعية واحلنابلة
 واملوضع الرابع هو  إذا قام من التشهد إىل الركعة الثالثة فيفع يديه كذلك.

 وهو رأي الشافعية.وهذا جاء يف أحاديث  كثية 
عن ابن عمر يف البخاري ومسلم  أن الرسول صلى هللا عليه وسلم :إذا افتتح الصالة رفع يديه حذو 

ويف رواية  يف صحيح أيب داود :"وإذا قام من منكبيه وكان يفعل ذلك إذا ركع وإذا رفع من الركوع ..
 " السجدتني

 :أّن للصالة حقوقا ُأخرى ،وعلى اإلنسان حتصيلها،ومنها املسلم خيواعلم أ

  ها  في وقتهاؤأدا 

ُقوتً  قال تعاىل :" ن نيا ك تااابً مَّو  م   103 " النساءإ نَّ الصَّالاةا كاانات  عالاى ال ُمؤ 

 ، ووقت فضلية ووقت جواز وحظر ة ووقت هنايةفالصالة موقتة بوقت بداي
 وال بد علينا أن نراعي هذه املواقيت وأن ال نؤخر الصالة عن وقتها عمدا فهذا ال جيوز . 

   *وقد جاء الرتغيب واألجر الكبي يف أداء صالة الفجر يف وقتها يف املسجد :

    مسلم   ." .من صلى صالة الصبح فهو يف ذمة هللا:" قال النيب
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  حىت يتوفاك هللا سبحانه وتعاىل المداومة والثبات عليها*ومن حقوق الصالة  

نساانا  يقول ربنا مادحا من يداوم على صالته :"  جاُزوعاً  إ ذاا ماسَّهُ الشَّرُّ   ُخل قا هاُلوعاً  إ نَّ اإل  

هُ  ِت  م  داائ ُمونا ُهم  عا  الَّذ ينا   إ الَّ ال ُمصال  نيا   اخل اري ُ ماُنوعاً  واإ ذاا ماسَّ  23-19املعارج" لاى صاالا
 
 بذلك. كما أمر هللا ورسوله  أداء الصالة في المساجدوعلى املسلم احلرص على *

إين رجل ضرير ويل قائد ال يالومِن ، .هللا لَي رسو فقال  النيب  إىل  أعمى فقد جاء رجل 
، قال   هل تسمع النداء: فهل يل رخصة يف ترك اجلماعة، قال النيب صلى هللا عليه وسلم

 .)صحيح أيب داود( ال أجد  لك رخصةنعم ، فقال : 

 
  :الصالة أول ما ستحاسب عليه، قال عليه الصالة والسالم أن أخي املسلمواعلم *
أول ما حياسب به العبد يوم القيامة الصالة، فإن صلحت، صلح سائر عمله، و إن " 

  يبصحيح الرتغ" فسدت فسد سائر عمله
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 الصوم:املوضوع اخلامس
 وفضائله ؟؟ ههي ثمارس:ما تعريف الصوم وما  

التعبد هلل ابإلمساك عن األكل والشرب وسائر املفطرات منذ طلوع الفجر الصوم هو: ج:
 .الصادق إىل غروب الشمس

 
له جوانب  ،فالبيتالبيتمثله كمثل   الصوم ركٌن من أركان الدين -1

قليل القيمة ، فهل تود أن  هعيفا البيت وكاناختل ترفعه فإن سقط أحدها 

 قوي كامل األركان؟تقابل ربك بديٍن 

                  ومنها الصوم فهو الركن الرابع من أركان اإلسالم ، كاملة باألركان  فأِت 

 اهلل وأن ُبين اإلسالم على مخس : شهادِة أن ال إله إال:"   قال سيد األنام 

وصوِم إيتاِء الزكاةِ ، وحجِّ  البيِت وإقاِم الصالِة ، وورسوله، حممدًا عبُدُه 

 ويف رواية " صوم رمضان وحج البيت" ()متفق عليه "رمضان

 

الصوم يذهب الدم إىل  يف حال نفقد ثبت طبيا أ:  في الصوم حياة لبدنك -2

ة وخصوصا األعضاء احليوية كالدماغ  بدال من أن يذهب للمعدسائر أحناء اجلسم   

 للقيام  بعملية هضم الطعام واليت تستمر لعدة ساعات .

 الُسّكر يف حاالته اخلفيفة، **وثبت أيضا أن الصوم يؤدي غالبا إىل شفاء داء 

       -إذا ابتعدت عن الشراهة  يف األكل–ويؤدي إىل ختفيض الوزن  كما أن الصوم 

 

فضائل 
 لصوما

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25 

  الهم والضيق سبب يدفع عنكمثالثة أياٍم من كل شهر:ان + صوم صوم رمض-3

" شهر الّصرب وثالثة أيام من كل شهر ُيذِهنب وحر الصُُّدوِر صوم:"النيب  لقول 
         (  )صحيح ابن حّبان

 يكون فيها من الِغشِّ والوسواس والغيظ واحلسد والغضب. ماأهل العلم:وحر الصدور هو: قال 

 

به لكي يدخل  لمن قام يشفع ويتوسط يوم القيامةالصوم  -4

 إني رب: الصيام يقول للعبد، يشفعان والقرآن الصيام:" جلنة ،قال النيب  ا

 النوم منعته بِّالقرآن ر ويقول فيه، ؛فشفعين بالنهار والشراب   الطعام منعته

 صحيح الرتغيب()فيشفعان فيه، فشفعين بالليل

 

خاصة شهوة النكاح ،  ضبط شهوات النفسالصيام يساعد على -5

 : ال يستطيع الزواج ،قال رسول اهلل خاصة للشاب الذي 

يا معشر الشباب!  من استطاع منكم الباءة فليتزّوج فإنه أغض للبصر  وأحصُن " 

  متفق عليه()  فإنه له وجاٌءللفرج ،ومن ي يستطع،فعليه بالصوم ، 

 يقال للكبش الذي ُرهت خصيتاه كبٌش وجئ ، وللصوم أثر مقارب
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 مسائل وأحكام
 و شرط لصحتهنعم واجبة لصيام الفريضة دون النافلة  :جـ ؟هل النية واجبة األول:األمر 

           (صحيح أبي داود)"   الفجر  فال صيام له  جيمعِ الصيام قبل'من ي " :حلديث وحمل النية القلب

                                                                                                                    

 جـ : وقتها ما بني املغرب إىل ما قبل الفجر   وقت النية ؟ متى هوس:

يدل على السحور ألن  إذا تسحرت فقد أتيت بالنية جـ :  س:هل من تسحر فقد نوى؟

 نية الصوم. وجود
 

هل أ نا وصيامفصل ما بني صياِم ":  لقول النيب:السحور يميز ديننا :الثاني

                                                    م(مسل)"  السحر أكلة  الكتاب

 
   " تسحروا فإن يف السحور بركة"  لقول النيب  : السحور بركة: الثالث

                                                                                           (  متفق عليه )

 :  ، قال النيب من تسحر صلى الله ومالئكته عليه: لرابعا

   ( )صحيح ابن حبان "املتسحرين   ومالئكته يصلون علىهللإن ا" 

                                                               .وصالة اهلل على عبده هي :ثناؤه عليه يف املأل األعلى

                   

 ؟   تسحرقد شرب قليال من الماء يعتبر س: هل من 

 وحسنه األرنؤوط وصححه األلباني    ، صحيح ابن حبان" تسحروا ولو جبرعة من ماء"   قال ،  نعم جـ :

 

 

 

سنن      
 السحور

This file was downloaded from QuranicThought.com



 27 

  سحور ؟لل أفضل وقٍت متى هو الخامس س : 

 ال أوله كالعشاءآخر الليل  هو سحورلل األفضلالوقت  : جـ 

    ")صحيح اجلامع(  طار وأخروا السحورعجلوا اإلف حلديث أم حكيم : "

     

  ما هو أفضل ما يؤكل في السحور: السادس  س:

 هو التمر ، األطعمةضمن من ؤكل يف السحور إن أفضل ما يُ  : جـ 
 الصحيحةلسلسة ا "  نعم سحور املؤمن التمرِ" : حلديث 

  ُنمسك عن الطعام في السحور ؟ متى السابع س:

 ، ال قبل ذلكاملؤِذن منسك إذا أذن  : جـ 

 )سورة البقرة(        "من اخليط األسود من الفجر األبيُض وكلوا واشربوا حتى يتبني لكم اخليُط" :قال تعال

فرّخص سبحانه لنا باألكل إىل تبني الفجر ، وحنن نعرف التبّين باألذان ال غري ،   

  قبل ذلك ال وجه له وهو احتياط مذموم  . عن الطعام فاإلمساك

 
 نكمله؟ُطعام فهل الفم ُلقمة وعلى اليد الثامن س:إذا أذن المؤذن وفي 

 قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: وهذا من يسر الدين، إكماله نعم جيوز:جـ 

 " منه يضعه حتى يقضي حاجته يده فالواإلناء على  إذا مسع أحدكم النداء" 
 لشيخ العثيمنيأفتى الشيخ األلباني و ا وبهذا ود(صحيح أبي داو )  

أن ترفع شيئا من السفرة  فليس لكلى اليد حينما يؤذن هي للشئ للذي ع الرخصة تنبيه:
  .أذن  إذا
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 -والقئ عمدا-واجلماع واالستمناء -هي األكل والشرب واإلبر املغذيةالمفطرات األمر األول :

 واحليض والنفاس.
(الطيب 3(البخور و)2( الكحل و)1حكم استعمال )س: ما األمر الثاني: 

 ؟ (قطرة العين ، للصائم4و)
الشـرب وال يف معناهمـا     وأاإلباحة للصائم ولغريه  ،ذلك ألنهم ليسوا من األكل   حكمهمجـ :

 نهم من املفطرات ، وألن هذه اأُلمور مما كان منتشرا يف عهد الـنيب أوال دليل من الشرع على 

 أفتـى شـي   اإلسـالم ابـن      (1،2،3)وبهـذا  نه ومع ذلك فلم حيرمه مما يدل انه  معفٌو ع

 ( 5/248)( ابن باز يف الفتاوى 4و ) (68و47)ص تيميه يف كتابه حقيقة الصيام

 

 عن طريق الفم  يستعملُالذي  الربو بخاخ حكمس: ما  : لثاألمر الثا

 ؟لعالج ضيق التنفس

                          ئةألن الرشاش يذهب من الفم إىل الر  -حيتاجه ملن - جائزحكمه أنه جـ :

                 ،وهو أقل مما يتبقى يف الفم بعد املضمضة هو قليل جدًاف وإن ذهب بعضه للمعدة  

                                                                        . هما ولذا رخص فيه بعض أهل العلم يشبهوال  األكل والشرب يقصد منه ال وهو 

 .البخاخ الذي ُأهيفت إليه نكهات الفواكه املريض  وليجتنب

 .( وابن العثيمني  رمحهما اهلل 249/  5 )هاجمموع فتاو يفبن باز الشيخ ا بعدم تفطري البخاخأفتى 

املضيقة  لاللتهاابت يعمل ضد هيئة خباخعلى وهو ( Pulmicort) امسه وهناك نوع من األدوية 
على لنفس املفعول تؤخذ نوع من األدوية  أيضا كساعة، وهنا 12ستمر مفعوله ملدة للشعب اهلوائية قد ي

 ليمنع(، وعليه ميكن أخذه قبل البدء ابلصوم Singulareابليوم مثل)  الفم مرةهيئة حبوب عن طريق 
 .وبه خيرج اإلنسان من اخلالف يف استعمال البخاخ أثناء الصوم من حدوث الربو

أحكام الصوم 
 والفطر
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 اإلبر ) الحقن ( ؟ حكم س: ما : األمر الرابع

مبعنى الطعام ألنها  رة فط  :مغذية وغري مغذية ، اإلبر املغذية مُ  اإلبر نوعان جـ :

  باإلبرة املغذية احلاجة ، وهو حاصل  املراد بالطعام والشراب هو سدُّ ّنإالشراب ،فو

 ال تفطر ف ال الغذاءمما يقصد منها العالج  اإلبر غري املغذية كإبر السكر وغريهاوأما 

  (5/246)جمموع فتاوى ابن ابز  (1014)الضعيفة حتت حديث  هللا رمحهم  األلباين وابن ابزوهذا رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية و 

 

 ؟ حكم االستقاءس: ما  خامسالاألمر 

 .احللق أو بغري ذلكتعمد إخراج الطعام من املعدة بوضع اإلصبع يف :االستقاء هو 

فليس عليه   من ذرعه قيء وهو صائم" : لقول النيب  ئم : أنه مفّطر للصاحكمه 

 ( 2380دصحيح أبي  داو و" )ن استقاء فليقضإوقضاء 

لقيء الذي خيرج مبرض وأما ا،فهذا ال يفطر من غري إرادته  وخرج  غلبهأي  :رعهذ 

    .وهذا قول عامة أهل العلم.  يفطر  فال وال عمد  إرادة غري بأو 
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  ؟ الدم من الصائمب  حكم سح س: ما   سادسالاألمر  

 ، وأقرب شئ يشبه هذه املسألة  هوكثري هر قليلفطِّ: أنه جائز وال ُي حكمه

 احلجامة ، هو

 فلننظر إىل حكمها فإن مل تكن من املفطرات كان هو حكم سحب الدم .

 : لنيبا قال  املفطراتمن يف أول األمر  يف عهد النيب  كانت  ن احلجامةإ

 ( دصحيح أبى داو و)"    أفطر احلاجم احملجوم"   

أول " :عنهاهلل  بن مالك رضي أنس لقول -نسخ–وتغري هذا احلكم  ثم ُرِخص فيها 

وكان جامة للصائم.يف احِل  بعُد ثم رخص النيب  ..هت احلجامة للصائمكِر’ما 

 (931ءروا)اإل"وهو صائم أنس حيتجم

 األلباني  الشيخالشافعية واملالكية واحلنفية وهو رأي  زهاجبواأفتى 
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 أحكام الفطور :
 ال تؤخرهو -يسري ءولو بشي -بادر إىل اإلفطار: تعجيل اإلفطار األمر األول

 بسبب شغٍل كالطبخ أو التنظيف أو التنقل بالسيارة...اخل ، ألن : 

 ،اب عن أهل الكت مما يتميز به دينناتعجيل اإلفطار  (1)

ما عجل الناس الفطر ، ألن اليهود  ً ين ظاهرادال يزال ال"   قال النيب  

 (   دصحيح أبى داو و)   "والنصارى يؤخرون

 ()مسلم "  الناس خبري ما عجلوا الفطر لال يزا"  وقال النبي  (2)

 

 الثاني س:ما تقول قبل الفطور؟ 
ام الدعاء املشتهر بني الناس التسمية عند الفطر ب) بسم هللا ( وعدم التز  جـ : 
قال ابن  :حديث هعيف ) اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت( ألنه :

رواء إلا) يف الشيخ  األلباني ، وضعفه أيضاً  األرنؤوط وضعفه حمققه الشيخ  ( 51/  2عاد )زاد امل يف() ال يثبت القيم 

 (.وحنن ال نتبع يف ديننا إال ما ثبت عن النيب  913
 ( دصحيح أبى داو و)"  ن شاء اهللإذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر " :ثم تقول

السنة أن تفطر  ، بسبب اإلفطار عدم تأخير صالة المغرب: لثالث األمر ا

يف بيتها ، أن تصلي واملرأة األفضل  -مجاعةيف –على شيء يسري ثم تصلي املغرب 

 شٌر وخالف السنة  فال تؤخر املغرب فذلك

ىل أن إما مل يؤخروا املغرب  -أو قال على الفطرة  –ال تزال أميت خبري " قال النيب  

 (  دصحيح أبى داو و)"  تشتبك النجوم

 .نصف ساعة تقريباوتبدأ الظلمة عادة بعد األذان ب.    يبدأ الظالم  أن: إىلأي 
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 ؟مضانالنبي صلى الله عليه وسلم في رما هي األمور التي كان يحرص عليها س:

كان : ، قال ابن عباس رضي هللا عنهما  منهما اإلكثارالجود والكرم و (1)

أجود الناس باخلري ، وكان أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه  النيب

                                                    ق عليه(متف..") جربيل

 ريية وعدم رد السائل ..نفاق على احملتاجني ويف املشاريع اخليكون ذلك باإل و

 

قال ابن عباس ،  قراءة القرآن وحفظه ومدارسته (2)

أي يلقى _وكان جربيل عليه السالم يلقاهرضي هللا عنهما : ..

أي:ينتهي _كل ليلة يف رمضان حتى ينسلخ  _النيب 

 )متفق عليه(  القرآن عليه النيب ض، يعر_رمضان

 

 : " اهلل  قال رسول ،والقيامإحياء ليل رمضان بالصالة  (3)

 ")متفق عليه( من قام رمضان إميانا واحتسابا ُغِفر له ما تقدم من ذنبه

 إذا دخل العشر شّد مئزره ،وأحيا ليله                                             كان النيب  :و قالت السيدة عائشة     

 متفق عليه()"وأيقظ أهله            
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 الـزكـاة:املوضوع السادس

 س: ما هو تعريف الزكاة ؟

التعبد هلل بإخراج ماٍل خمصوص من املسلم بقدر  :هيالزكاة  جـ :

 . خمصوص إىل جهة خمصوصة

 س: ما هي أهمية الزكاة ؟
ُبين :"  قال سيد األنام  من هللا فهي الركن الثالث من أركان اإلسالم الزكاة فرض-1

وإيتاِء  وإقاِم الصالِة ،وأن حممدًا عبُدُه ورسوله اهلل اإلسالم على مخس : شهادِة أن ال إله إال

 )متفق عليه واللفظ ملسلم،وصوِم رمضانالزكاةِ ، وحجِّ  البيِت

 

 يف ثالث  وعشرين آية  اهلل قرن بينها وبني الصالةمن أمهية الزكاة أن -2
َوُيِقيُموا   الدِّيَن ُحَنَفاءُأِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصنَي َلُه َوَما:"  ومنها قوله تعالى

 (5) البينة "  الصََّلاَة َوُيْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة
 
 فبها حيصل اإلخاء والرضا لدفع البغضاء بني الغين والفقري الزكاة سبب-3

ما ختترب صدق حبك هلل سبحانه ،فاإلنسان ال خُيرج وهبا وهي تسد حاجة الفقي واملسكني ، 
 عز وجلهللا حيب من مال إال إن كان صادقا يف إميانه وحبه وخوفه من 

 
َوالَِّذيَن  "، قال تعاىل عز وجل عند هللا ترك أداء الزكاة  فعقوبته شديدةمن  -4

 وبة الت  الّلِه َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم" َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل

 كله فضائل وإمنا العلم بالتعلم اإلسالمة وريوللزكاة فضائل أخرى كث
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 بعض أحكام الزكاة 
  ؟ما هي األموال التي تجب فيها الزكاة س :

األاثث...( أم جتب يف بعض  -العقار -البيوت –جتب الزكاة يف كل األموال )السيارات  هل
 األموال اليت حددها الشرع؟

 بعض األموال وهي : جتب الزكاة يف الجواب:
  السلع التجارية-هبيمة األنعام-احلبوب والثمار–الذهب والفضة 

 
 مستعملة كانت أو غي مستعملة ، وما يلحق هبا من عمالت نقدية  الذهب والفضة-1

شِّْرُهم الّلِه َفَب َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل ُينِفُقوَنَها ِفي َسِبيِل :" قال تعاىل

 (34)  التوبة "ِبَعَذاٍب َأِليٍم

 

 تعاىل قال  لوز(-فستق-متر–:زيتون ويُد خر)ما يكال والثماررز..( -ذرة-شعي-)برالحبوب -2

 وهذا على قول احلنابلة   (األنعام  14) " ُكُلوْا ِمن َثَمِرِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوْا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه" 
 
ما من صاحب إبل  :"  اإلبل والبقر واخلراف واملاعز، قال النيب  :بهيمة األنعام -3

وأمسنه. تنطحه  وال بقر وال غنم ال يؤدى زكاِتا إال جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت
  صحيح مسلم" .أخراها عادت عليه أوالدها كلما نفذت .بقروهنا وتطوؤه أبظالفها

 
 كل ما أُعد للتجارة ،، وهي  -عند مجهور العلماء-السلع التجارية-4

فيخرج منها   (البقرة 267) " َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأنِفُقوْا ِمن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم يا "قال تعاىل: 
 التاجر الزكاة كما خُيرجها من الدانني
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 ؟ شروط الزكاةس: ما هي 
 صغيا كان  أو كبيا ( ،)أن يكون مسلما اإلسالم -1
 أن يكون حرا ال عبدا مملوكا(   ) احلرية-2
 مقدارا معينا بينه الشرع(  املال)أن يبلغ  ملك النصاب-3
 )أن يدور على املال وهو ابلغ للنصاب سنة هجرية كاملة(  حوالن احلول-4 

 
 (: وسنتكلم عن الشرط الثالث )ملك النصاب

 وجبت فيه الزكاة . املالوهو القدر الذي إذا بلغه 
 قة إخراج الزكاة.عن طريسنتكلم و 
 

  س:ما هو  نصاب الزكاة للذهب والفضة ؟  : أوال
 كيف نستخرج الزكاة من المال .س: :  ثانيا
 :السؤلنيجواب 

 =ملعرفة نصاب الذهب و العمالت النقدية

 قيمة جرام ذهب بالدينار الكوييت(×) (  ثابت 85)

 دينار كوييت 272د.ك= النصاب تقريبا  3.200( × 85مثال: )*

 بالدينار الكوييت فضةقيمة جرام  ×(ثابت  595ويف نصاب الفضة = ) *

 

 = كيف تستخرج الزكاة من مالك الذي بلغ النصاب*

 هو ما جيب إخراجه=0.025× املال الذي متلكه بالدينار  
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 = حلي الذهبكيف نستخرج الزكاة من *

   0.025×الذهب بالدينار  سعر اجلرام  من×نوع العيار × باجلرام   ذهبكوزن               

                                                                  24  

 
  س:ما هو نصاب الحبوب والثمار ؟

 أن  يصل وزن احملصول من الصنف الواحد مخسة أوسق  جيب جـ :

 أوسق مخسةليس فيما أقل من "  كيلوا جرام ، ففي احلديث: 612وهو يبلغ تقريبا 

 متفق عليه.."،صدقة

 
  س: كيف نستخرج الزكاة منه ؟

إن كان ُيسقى مباء –استخرجنا منه الزكاة وهي العشر   إن بلغ  احملصول  النصاب -1جـ :

 -السماء )املطر(

وال يشرتط احلول بل مبجرد  -أن كان يسقيه صاحبه–أو استخرجنا منه نصف  العشر  -2 

 - نزكيه احلصاد

 

قت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما سقي بالنضح فيما س ففي احلديث:

 ريصحيح البخا .نصف العشر

 

 ؟ بهيمة األنعام س:ما هو نصاب
 نصاهبا هو أن تصل لعدد معني حددته السنة ويدور عليها احلول.-1
 صاحبها اليت يُعل ُفها ا، وأمتعلف من أرض هللاالبهيمة أن تكون مث جيب -2
 فيها.ال زكاة فهذه لف أو يقطعه هلا( عهو يشرتى هلا الو )

 واجلدول القادم يبني لك نصاب هبيمة األنعام
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اسم الدابة اليت 

 عندك

 عددها
 منهاعليك أن خترج زكاة 

  من اإلبل خترج شاة  5يف كل  24إىل  1من  اإلبل

 أو عن الكل بنت لبون

 بنت خماض )ناقة  عمرها سنة( 35إىل  25من  

 بنت لبون )ناقة  عمرها سنتني( 45إىل  36من   

 سنني( 3ِحقة )ناقة  عمرها  60إىل  46من  

 سنني( 4جذعة )ناقة عمرها  75إىل  61من  

 بنت لبون 2 90إىل  76من  

 ِحقتان 120إىل  91من  

 
بنت  40وبعد هذا يف كل  –بنات لبون  3 121

 لبون 

 حقة 50ويف كل 

 ثى عمره سنة (تبيع )ذكر أو أن 39إىل  30من  البقر

 
40 

 مسّنة )ذكر أو أنثى عمره سنتان(

 شاة واحدة 120إىل  40من  الغنم

 شاتان 200إىل  121من  

 شاة =شاة  100يف كل  200فبعد  ---ةشيا 3 399إىل  201من  

 ةشيا 5= 500// هشيا4= 400:مثل

 

لبقر ، يف اإلبل عن أبي بكر يف الصحيحني،  ويف ا جاء ذلك كله عن النيب *

 عن معاذ يف صحيح أبي داود ،ويف الغنم يف الصحيحني .
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 األسباب الشرعية يف زيادة الرزق       

 
 -: و بفعلها يبسط اهلل الرزق على عبده  عليها وهي أقوال وأفعال  دلنا  الشرع  

 

 من خري النعم ،  ل: أّن زيادة الرزق مع تقوى اهلل عز وج أعلم أخي الكريم

املال من اخلري ما ُيستعاُن به على العبادة ، والدعوة إىل اهلل ، وإعانة  احملتاجني مما ألّن يف 

 .ال ُيستطاع مع الفقر

 
 .مع شئ من العلم الشرعي  ال يتم إالأّن تقوى اهلل يف املال وأعلم 

اخلري الكثرية  وما جيب عليك  وتعرف ُطُرقحق اهلل عليك يف هذا املال ، فبالعلم تعرف 

 احملرم..  اإلنفاقابه من اإلسراف واجتن

إمنا الدنيا ألربعة نفر: عبد رزقه اهلل مااًل وعلمًا فهو يتقي ربه فيه ويصل : " قال النيب

 صحيح الرتمذي .".. رمحه، ويعلم هلل فيه حقًا فهذا بأفضل املنازل به

 علم وإال فال .ومع تقوى  إن كان إذن املال خري

 - كسب الرزق :األسباب الشرعية يف هذه فخذ

 

 

 

 

  

األسباب الشرعية      
 لكسب الرزق
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ُيبسط له يف رزقه وُينسأ له يف أثره فليصل  أنمن احب : : قال النيب  صلة الرحم*

 متفق عليه،   .رمحه

 فجعل الشرع صلة الرحم سببا لكثرة الرزق ،

فِبِصلِة الرِحم تتفتح لك أبوابا من الرزق ، فقد حيصل بينك وبني رِحمك من خالل تلك 

 يف جتارة أو غريها مما جيلب لك الرزق ، وهذا حاصل وظاهر ،الزيارات تعاوٌن 

 وألّن األهل أقرب لألمانة والصدق وأبعد عن الغشِّ من غريهم  

 .    وقيل : ألّن صلة الرحم صدقة ، والصدقة ُتربي املال وتزيد فيه فينمو

 

 )صحيح مسلم( .  " من صدقة ما نقص ماٌل":قال النيب  الصدقة: **

 .ينقص بل إن اهلل سُيبارك لصاحبه كأمنا مل ينقص منه شئ لن ذي ُيتصدق منه فاملال ال

   :مواصلة الذهاب للحج والعمرة *** 

 
 رتمذيصحيح ال"تابعوا بني احلج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب":قال نبينا 

 له الغنىتكون أبواب سو فإن اهلل سُينعم عليه مبا يسد حاجته فإن كانا ينفيان ويدفعان الفقر 

 .قريبة 

تـاغ ف ُروا رابَُّكم  إ نَّ :: قال اهلل تعاىل عن نوح االستغفار **** ل  فـاُقل ُت اس  هُ كاانا غافَّارًا يـُر س 
راارًا وامُي د د ُكم  أب ام وااٍل وابان نيا واجيا عال لَُّكم  جانَّاٍت واجيا عال لَُّكم  أاهن اارًا سورة نوح   " السَّمااء عالاي ُكم م  د 

12 
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 ومن يتقى هللا جيعل ": قال تعاىل : تقوى هللا*****
 .(2")سورة الطالق  له خمرجا ويرزقه من حيث ال حيتسب 

 

 وقد قيل :

بله
ُ
ِبع س

ّ
قى ، وات

ُّ
ذ بالت

ُ
 إن شئت ِرزقا بال ِحسبة       فل

 
ُ
 وتصديق ذلك يف قوله     ومن يتِق اهلل جيعل له

 (120)الكناية للدكتور محمد فياض                                                             

 

  ا على حق اهلل وِعبادتهعدم تقديم  أشغال الدني****** 

 ؛تفرغ لعبادتي! يا ابن آدميف احلديث القدسي: قال اهلل :    قال النيب

 صحيح الرتمذي  .وي أسد فقرك يديك ُشغاًلمألُت  وإال تفعل ، وأسد فقرك ًى،قلبك غن مالءإ 

فإن أتى وقت العبادة ساِرع ألدائها ودع ما في يدك من أشغال الدنيا وقدم حق 
 ّل وعالهللا ج

 

 االبتعاد عن أسباب الفقر ومنها:

 رتغيب الصحيح . من الربا إال كان عاقبة أمره إىل قلة َرأكَث ما أحد :قال النيبالربا * 

عليك االبتعاد عن أسباب الفقر ومنها فاحلصول على ِنعمة الغنى والِسعة يف الِرزق  فإن أردت

 من ذلك أيضا :الربا ، فاهلل سُييسِّر لك باب الرزق واخلري .و
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 مع قدرتكطلبك من الناس أن يتصدقوا  عليك    **

   على التعفف والتكسب 

 )أي:الشحاته، الطراره( ألن ذلك باب فقر ،

ال يفتح إنساٌن على نفسه باب مسألٍة :" فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل 

 إىل جبٍل فيحتطب على ظهره ويأكل منه ، ألن يعمد الرجل حبالال فتح اهلل عليه باب فقٍرإ

 صحيح ابن حبان "  خرٌي من أن يسال الناس معطُى أو ممنوعًا

أنزهلا باهلل، أوشك  سد فاقته، و منمن أصابته فاقة فأنزهلا بالناس، مل ُت:"  وقال النيب

 صحيح أبي داود     "اهلل له بالغنى، إما مبوت عاجل، أو غنى عاجل

 أي عرضها عليهم وأظهرها بطريق الشكاية  .: فأنزهلا ابلناس
 :مل تقض حاجته ، أو كلما تسد حاجته أصابته أخرى..مل تسد فاقته

 :أي أعتمد على هللا مواله ومن أنزهلا ابهلل
 :أبن ُتسد حاجته . أوشك هللا له ابلغىن

 : قيل مبوت قريب له غين فيثه. .مبوت عاجل
 . :أي يُعطيه ماال وجيعله غنياغىن عاجل

 
كل شئ  يف موضعه، فهو ملا ذم    مساحة اإلسالم وحكمته وضع نذمُّ املسألة وم قفيما سب:فائدة

 املسألة ابتداء  فهو أجازها يف مواضع ، وهي:
لرجل ذهب ماله بسرقة أو خبسارة أو بغي ذلك فله أن  (2   .لرجل عليه دين (1 

 يُقوِ م نفسه    حىتيسأل  
 فأحتاج ماال. رجل غين أصابته مصيبة  (3
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كاتبا جاءه أن ُم رضي اهلل عنه عن عليف مبا علمه نبيه عليه ديٌن  فليدُعمن كان ***

لو   رسول اهلل  ّنمنيِهأال أعلمك كلمات عّل :قال ينِِّعأإني قد عجزت عن كتابيت ف :فقال

 : قل :قال ،أداه اهلل عنك دينًا رٍيكان عليك مثل جبل ِص

  

 صحيح الرتمذي "  (سواك لك عن حرامك وأغنين بفضلك عناِلاللهم اكفين حب)

 

 

فأعمل بهذه األسباب أخي املسلم وأحِسن الظّن بربك بأّنه سُيغنيك ،وأترك الكسب 

  .ّلاحملرم،ومع عدم إهمال األخذ باألسباب الكونية من عمل وغريه تفز بغنى من اهلل عز وج

 رى دّل عليها الشرع  بإذن اهلل وستأتي أسباب أخ ،هذا ما تيسر  وللبحث بقية

 واحلمد هلل رب العاملني
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 القارئ اللبيب  هل  تريد أن تكون سعيدا في حياتك ؟     خيأ

 ل تعرف األسباب الجالبة للسعادة فإن كان الجواب نعم، فه 
اعلم أيها القارئ اللبيب أّن  هناك أقواال  وأفعاال دّل عليها الشرع وذكر 

تحقق السعادة  ويبتعد عنك الضيق والحزن بإذن هللا .فهل أن بفعلها ت

 تعرفون هذه األسباب ؟  

 اإلسالمي الباهر من تلك األسباب بني أيديكم حبث فيه مجلة مما ورد يف الدين  

   الرافعة  الشرعية  األسباب
 
   و  للهم

 
 :   والتيسريللسعادة   واجلالبةالغم

 : أول هذه األسباب هوو

 :تباع رسولهاعبادة هلل و*إخالص ال

ن   بلى   : قال هللا عزوجل ل م   م  ه   أ س  ه  ج  ِ  و  ه و   ِِلّ ِسن   و  ح  ه   ف ل ه   م  ر  بِّهِ  ِعند   أ ج  ل   ر   و 

ف   و  ل   ع ل ي ِهم   خ  ن ون   ه م   و  ز  ة( البقر112) ي ح   
  نبيه أسلم وجهه هلل :أي أخلص العبادة هلل ، وهو حمسن:أي يف عبادته بأن يتبع فيها 

 فهؤالء ال خوف عليهم :من شر يف املستقبل،وال هم حيزنون:على أمر مضى  

                                                ي عبادتك من مجيع أنواع الشرك: عليك أن تنقِّزيادة توهيح

 وشوائبه كدعاء غري اهلل ، والذبح لغريه، واحللف بغريه، والرياء....

قائدك يف أمر دينك فما اعتقده تعتقده وما قاله وفعله تعبدا تفعله بال زيادة وال  وجتعل النيب 

 نقصان وما تركه من العبادات مع قدرته عليها ترتكه وال تفعله.

 .هّمكجتعل اآلخرة  أنثانيا: 

  أسباب السعادة  

  أسباب السعادة  
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،فإذا  شيئا من أمور الدنيا على أمر اآلخرةال تقدم ومعنى أن جتعل اآلخرة هّمك : أن 

الة دع كل ما يف يدك من أمور الدنيا وأنطلق للصالة وهكذا يف مجيع األمور ُأقيمت الص

 احلرص  على أمر اآلخرة .عندك  يكون

الدنيا  وأتته ناه يف قلبه ومجع له مشلهه جعل اهلل ِغكانت اآلخرة هّم من:  النيبقال  

ومل  له،مش ه جعل اهلل فقره بني عينيه، وفرق عليهالدنيا هّم كانتمة، ومن وهي راِغ

 الرتمذي  صحيح "لهر دِّيأته من الدنيا إال ما ُق

                 :      يف حديث ابن مسعود قال النيب الذي تدعو بهذا الدعاء أنثالثا:

 بيدك، وابن أمتك ، ناصييت  عبدك إني عبدك ، وابن اللهمأصاب أحد قط هم وال حزن فقال : ) ما

                    ،مسيت به نفسك ، أو أنزلته يف كتابك  لك ، أسألك بكل اسم هو حكمك ، عدل يف قضاؤك يّف ، ماٍض

، ونور  قليبالغيب عندك ، أن جتعل القرآن ربيع  علم أو علمته أحدا من خلقك ، أو استأثرت به يف

وا : . قال ه ، وأبدله مكان حزنه فرحًاأذهب اهلل عز وجل هّم إال . (وجالء حزني ، وذهاب همي صدري 

 الرتغيب   صحيح.أن يتعلمهّن مسعهنأجل ! ينبغي ملن : لنا أن نتعلم هؤالء الكلمات ؟ قال ينبغي رسول اهلل  يا

اهلل ربي  اهللأصاب أحدكم غمٌّ أو كرٌب فليُقل  إذا: " قال النيب هذا الدعاء  تقول أو

 (2755صحيحة ال)"  ال أشرك به شيئا

 

 

 

 

 
  عادةأسباب الس  
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 -ونادى به العلماء، مّتت فيه شروطه الذي– يف سبيل اهلل اجلهادرابعا :

ُيذِهُب اهلل به الغّم  أبواب اجلنة منباجلهاد يف سبيل اهلل فإنه باب  عليكم":النيب  لقول

  ") صحيح ابن حّبان( واهلّم

يقاتل اإلنسان من  لشرعه فال إن كان خالصا هلل وموافقا واجلهاد ال يكون يف سبيل اهلل إال 

وال يقتل األبرياء من نساء وأطفال –يقاتل رياء وإمنا يقاتل هلل سبحانه وتعاىل  أجل الباطل وال

فباجلهاد يف سبيل اهلل يندفع اهلم .وال يغدر فهذا ليس من سبيل اهلل ألنه خمالف للشريعة 

 .والغم وتتحقق به الراحة والسعادة

 

 (شهرمن كل  موثالثة أيا)الواجب واملستحب:رمضان، :الصومخامسا: 

  صحيح ابن حّبان" شهر الّصرب وثالثة أيام من كل شهر ُيذِهنب وحر الصُُّدوِر صوم: "النيب  وللق

 يكون فيها من الِغشِّ والوسواس والغيظ واحلسد والغضب. ماأهل العلم :وحر الصدور هو :  قال

 

 تصدقك من مالك على من يستحق الصدقة ، :  الصدقةسادسا:  

 زن وبالتالي يشرح صدرك.سبب ُيذِهب اهلل به عنك احل

ر ا   قال تعاىل : يَن ي نف ق وَن َأْمَواَله م ب اللَّْيل  َوالنََّهار  س  نَد  الَّذ  ْم َأْجر ه ْم ع  َوَعاَلن َية  َفَله 
ْم َوالَ  ْم َواَل َخْوٌف َعَلْيه   البقر(274) ه ْم َيْحَزن ونَ  َرب  ه 

 امُلعِسرين ورفع احلرج عنهم : مساعدةسابعا : 

  ماجة صحيح ابن" على ُمعِسٍر يسر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة  يّسر من:"النيب ديثحل

 هذا ونسأل اهلل لنا ولكم السعادة يف الدنيا واآلخرة
   2005 –  1426جامعة الكويت   –كلية  الشريعة   -زيدان المزيدي بقلم / الحارث    
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