
بماذا أتميز
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مباذا أمتيز 
أنا املسلم 

وأنا املسلمة ؟

تأليف
د. حممد بن رزق بن طرهوين
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الحمد هلل والصالة والسالم عىل رسول هللا أما بعد

فكما قال القائل :

خـــراش عـــى  الظبـــاء  يصيـــدتكاثـــرت  مـــا  خـــراش  يـــدر  فلـــم 

ن  ي مســخ هويتنا بطمس معالم هذا الدين ب�ي
ي زماننا عىل شــبابنا .. واجتهد أعداؤنا �ن

ن �ن ت الف�ت ك�ث
هــم عــن  ن ي مئــات منهــم فــال يــرى شــيئا يم�ي

الشــباب مــن فتيــان وفتيــات فأصبــح الواحــد منــا ينظــر �ن
وا بــه عــن ســائر  ن ن لهــم مــا يلزمهــم ليتمــ�ي أهــل الكفــر فرأيــت لزامــا أن أقــدم لهــم هديــة متواضعــة تبــ�ي
ازهــم بإســالمهم ، ويحافظــوا عــىل هويتهــم ، ويحاربــوا بذلــك عمليــا  ن الملــل ويظهــروا فخرهــم واع�ت

ي بوتقــة أهــل الكفــر والضــالل .
مــن يحــاول طمســها وصهرهــم �ن

ن  وأنــا أخاطــب هنــا جيــل أحفــادي الكبــار والصغــار أصالــة وأخاطــب معهــم جيــل أوالدي ثم المســلم�ي
عامــة فأوجــزت العبــارة وســهلتها رجــاء أن يعــم النفــع ، وطبعــا مــن أراد التوســع فيمكنــه الرجــوع 
إال مســلمات متفقــا عليهــا والحمــد هلل رب  أذكــر هنــا  الشــارحة والموضحــة وال  العلمــاء  لكتــب 

ن . العالمــ�ي
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والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى لهم
ي المسلم ..

ب�ن
ي المسلمة ..

بني�ت

إنهــا لنعمــة عظيمــة أن جعلنــا هللا ســبحانه مــن أمــة اإلســام فــذاك فضــل مــن هللا وهبنــا إيــاه دون جهــد 
منــا ..فهــل نشــكر ذلــك ؟

كنتم خ�ي أمة أخرجت للناس ..
ً
وتـيــهــــا  

ً
شـرفــــا ي 

زاد�ن ياومــــما  الــــرث أطـــأ  بأخمـــ�ي  وكـــدت 
نـبيــــادخـــولي تحـــت قولك يـــا عبادي لي  أحمـــد  ت  صــــريَّ وأن 

ان  إن مــن شــكرنا هلل عــى هــذه النعمــة ونحــن نــرى حولنــا مــن يعبــد البــرش والبقــر والحجــر والشــجر والفــرئ
ز  والحيــات واألعضــاء الجنســية ومــن هــو ملحــد وتائــه وحائــر اليــدري لمــاذا خلــق ومــاذا يــراد بــه ، أن نعــرت

ز بــه عــن ســائر الخائــق . بهــذا الديــن ونتمــري

ز عــن  ي التمــري
ي أثــره ونقتــدي بــه �ز

وإن مــن محبتنــا لرســولنا الكريــم صــى هللا عليــه وســلم وبرنــا بــه أن نقتــىز
ســائر الملــل فقــد كان صــى هللا عليــه وســلم يحــرص عــى ذلــك أشــد الحــرص ويأمــر بــه فيقــول : خالفــوا 

ز .. كــ�ي المرش

ي جميع جوانب الحياة من عقائد وعبادات 
ز عنهم �ز ز ويتمري ك�ي فالمسلم أو المسلمة الحق يخالف المرش

ي هــذه الجوانــب العظيمــة .. وهللا 
ز بــه �ز ى مايلزمنــا التمــري ومعامــات وأخــاق وآداب .. فلننطلــق ســويا لــرز

الموفق
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ي اعتقادي ؟
ن �ن أوال : بماذا أتم�ي

ي المميــت القــادر عــى  أنــا أعتقــد عقيــدة التوحيــد فــا رب للكــون هــذا ســوى هللا هــو الخالــق الــرازق المحــ�ي
ي ذلك أحد 

ي السماء ال يشاركه �ز
ي األرض وال �ز

ء �ز ي
ء وال يعجزه �ش ي

كل �ش

هل من خالق غري هللا يرزقكم من السماء واألرض ؟

وأنه سبحانه هو الذي ينفع وهو الذي ي�ز .. ال تميمة تنفع وال خيط وال خرزة وال حجاب 

وهــو ســبحانه المســتحق للعبــادة وهي كمــال الخضــوع مــع كمــال الحــب مــع كمــال التعظيــم وكمــال الرهبــة 
ال أرصف شــيئا مــن ذلــك ألحــد ســواه

ي مرســل وال بولي  ه وال يلوذ أحد ســوى بجنابه ال بملك مقرب وال بن�ب فا يدىع ســواه وال يســتغاث بغري
صالح

إن الحكم إال هلل أمر أال تعبدوا إال إياه

ه عــن كل عيــب ونقــص ولــه األســماء  ز وهــو ســبحانه المتصــف بــكل صفــات الكمــال والجــال والجمــال مــرز
الحســ�ز والصفــات العليــا

وهلل األسماء الحس�ز فادعوه بها 

سبحانه وتعال عما يصفون 

ء وهو السميع البصري ي
وأومن بأنه سبحانه ليس كمثله �ش

وأعتقــد أن هللا خلــق هــذا الكــون مــن عــدم وأنــه خلــق أول إنســان ليعيــش عــى األرض وهــو آدم عليــه 
ز ثــم نفــخ فيــه مــن روحــه وعلمــه األســماء كلهــا ثــم خلــق لــه منــه  الســام خلقــه بيــده ســبحانه مــن الطــ�ي

زوجــة يســكن إليهــا وبــث منهمــا جميــع البــرش 

ا ونساء  الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاال كثري

ء من هذه الخرافات  ي
ال أومن بنظرية تطور وال بجدود من قرود وال ب�ش

ي صــورة البــرش عبــاد لــه مكرمــون 
أعتقــد بــأن هلل خلقــا مــن نــور وهــم المائكــة ال نراهــم إال إذا ظهــروا �ز

فيطيعــون  يأمرهــم 

اليعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
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فه وفضله وقد أمر هللا المائكة أن يسجدوا آلدم تكريما له وبيانا لرش

ي التكليــف النراهــم أيضــا إال إذا تصــوروا 
وأعتقــد أن هلل خلقــا مــن النــار وهــم الجــن مثلهــم مثــل البــرش �ز

ز وهــم مــردة مــن الجــن مثلمــا آدم أبــو البــرش وأنــه حســد آدم عليــه الســام  ومنهــم إبليــس وهــو أبــو الشــياط�ي
ورفــض أن يســجد لــه مــع المائكــة حينمــا أمرهــم هللا بذلــك فتعهــد باالنتقــام مــن آدم وذريتــه بإغوائهــم 

وإضالهــم .

وإذ قلنا للمائكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس أ�ب واستكرب وكان من الكافرين 

عــه ســبحانه فيهــم  وأعتقــد أن هللا أرســل رســا  مــن البــرش لهدايــة النــاس وأمرهــم بعبادتــه وإقامــة �ش
نحبهــم جميعــا ونجلهــم ومنهــم إبراهيــم ومــو� وعيــ� عليهــم الســام وآخرهــم وخاتمهــم محمــد صــى 

ل بالــوحي عليــه مــن هللا ســبحانه . ز يــل وهــو مــن عظمــاء المائكــة مــن يــرز هللا عليــه وســلم وكان جرب

ي مقدور البرش .
وقد أيدهم هللا بمعجزات تدل عى صدقهم ليست �ز

ة أتبــاع األنبيــاء  ز شــيئا مــن الكرامــات وهــؤالء يكونــون مــن خــري وربمــا أظهــر عــى يــد أتباعهــم مــن الصالحــ�ي
ديــن وأعقلهــم وأنظفهــم وأكملهــم هيئــة .. ال مجاذيــب وال حمــىت وال مرش

فهــم وهــم فقــط الذيــن عصمهــم هللا مــن الكفــر وكبائــر  ة البــرش وأ�ش وأعتقــد أن هــؤالء األنبيــاء هــم خــري
فهــم محمــد صــى هللا عليــه وســلم  هــم وأفضلهــم وأ�ش الذنــوب وال عصمــة ألحــد غري

وأعتقــد أنــه ســبحانه أنــزل كتبــا عــى هــؤالء األنبيــاء لتعليــم النــاس دينهــم فأنــزل عــى مــو� عليــه الســام 
التــوراة وأنــزل عــى عيــ� عليــه الســام اإلنجيــل وأنــزل عــى محمــد صــى هللا عليــه وســلم القــرآن وهــو 
أفضــل الكتــب وأكملهــا وخاتمهــا والمهيمــن عليهــا ووجــب عــى كل الخلــق اإليمــان بــه والعمــل بمــا فيــه 

وتطبيقــه عــى كل جوانــب حياتهــم .

ز يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل هللا  وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما ب�ي

ء بإســاءته  وأعتقــد أن هللا ســبحانه يبعــث الخائــق بعــد المــوت فيجــازي المحســن بإحســانه والمــ�ي
ز الجنــة ويدخــل الكافريــن النــار ..  ويدخــل المؤمنــ�ي

ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحس�ز 

ي النــار وإنمــا يخرجــه هللا بعــد ذلــك للجنــة وأن 
وأعتقــد أن المؤمــن قــد يعــذب عــى ذنوبــه ولكنــه ال يخلــد �ز

ي النــار هــم الكفــار 
المخلــد فقــط �ز

ي أكرب الكبائر مالم ينقض إيمانه 
وال أعتقد كفر المسلم ولو وقع �ز

ز وأن الديــن عنــد هللا اإلســام فــا يقبــل مــن  ز مــن أتبــاع األنبيــاء الصادقــ�ي وأن الجنــة ليســت إال للمؤمنــ�ي
ي نــار جهنــم 

أحــد ديــن ســواه فــكل مــن لــم يؤمــن بمحمــد صــى هللا عليــه وســلم فهــو كافــر مخلــد �ز
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إن الدين عند هللا اإلسالم 

ي اآلخرة من الخا�ين 
ومن يبتغ غري اإلسام دينا فلن يقبل منه وهو �ز

ــمَّ يمــوُت ولــم 
ُ
ٌّ ، ث ي ِ

ي أحــٌد مــن هــذه األمــِة ، ال يهــوِديٌّ ، و ال نــ�ا�ز والــذي نْفــُس محمــٍد بيــِدِه ، ال يســمُع �ب
 كان مــن أصحــاِب النــاِر

َّ
ُت بــه ، إل

ْ
ْرِســل

ُ
يؤِمــْن بالــذي أ

لن تدخل الجنة إال نفس مسلمة 

زخ  ي عالم آخر غري عالمنا يسىم عالم الرب
وأعتقد أن نعيم وعذاب القرب حق وهو أول منازل اآلخرة �ز

ان وبالــ�اط  ز ى وصغــرى وان فيــه مشــاهد عظيمــة وأومــن بالمــري اط كــرب وأعتقــد أن ليــوم القيامــة أ�ش
وبالشــفاعة 

ي هذا الكون فهو بقدر من هللا هو الذي قدره فهو يعلم به قبل حصوله وهو 
وأعتقد أن كل ما يجري �ز

الــذي خلقــه وأوجــده وأن القــدر هــو � مــن أ�ار الخالــق ســبحانه اليخــوض فيــه المســلم وإنمــا يؤمــن بــه 
ه  ه و�ش بخري

ء خلقناه بقدر  ي
إنا كل �ش

قــت اليهــود والنصــارى وأن هــذه الفــرق مآلهــا النــار إال  ق إل فــرق كمــا افرت وأعتقــد أن أمــة اإلســام ســتفرت
ي صــى هللا عليــه وســلم وأصحابــه  ي تبعــت مــا كان عليــه النــ�ب فرقــة واحــدة ناجيــة هي الفرقــة الــ�ت

ي الدين شيئا 
ن باتباع هذا المنهج فال أبتدع �ن فأنا أتم�ي

ي النار
إياكم ومحدثات األمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة �ن

وأحــب جميــع الصحابــة وأعــرف فضلهــم ومنازلهــم فأفضلهــم أبــو بكــر ثــم عمــر ثــم عثمــان ثــم عــىي وهــم 
ز وأحبهــم  ون بالجنــة وأمهــات المؤمنــ�ي ة المبــرش الخلفــاء الراشــدون واألئمــة المهديــون ثــم ســائر العــرش
لتهــم  ز ي هللا عــن الجميــع وأعــرف فضــل آل البيــت ومرز

لرســول هللا صــى هللا عليــه وســلم عائشــة ر�ز
ز ســيدا شــباب أهــل الجنــة  كفاطمــة ســيدة نســاء أهــل الجنــة والحســن والحســ�ي

َحِدِهْم َوال َنِصيَفهُ 
َ
َغ ُمدَّ أ

َ
َهًبا َما َبل

َ
ُحٍد ذ

ُ
ْنَفَق ِمْثَل أ

َ
ْم أ

ُ
َحَدك

َ
نَّ أ

َ
ْو أ

َ
ِذي َنْفِ�ي ِبَيِدُه ل

َّ
َوال

َ
ي ف ْصَحا�بِ

َ
وا أ الَتُسبُّ

المؤمــن  مــن  وأبغــض  منهــم  ؤ  والتــرب الكافريــن ومعاداتهــم  وبغــض  ز ومواالتهــم  المؤمنــ�ي وأعتقــد محبــة 
القريــب والبعيــد ي ذلــك 

.. ويســتوي �ز لــه  العــا�ي معصيتــه وأنصــح 

ي هللا 
ي هللا والبغض �ز

أوثق عرى اإليمان الحب �ز
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ي إبراهيــم والذيــن معــه إذ قالــوا لقومهــم إنــا بــرآء منكــم وممــا تعبــدون مــن دون 
قــد كان لكــم أســوة حســنة �ز

هللا كفرنــا بكــم وبــدا بيننــا وبينكــم العــداوة والبغضــاء أبــدا حــ�ت تؤمنــوا بــاهلل وحــده

ال تجــد قومــا يؤمنــون بــاهلل واليــوم اآلخــر يــوادون مــن حــاد هللا ورســوله ولــو كانــوا آباءهــم أو أبناءهــم أو 
تهم إخوانهــم أو عشــري

ع هللا وعملــوا  وأعتقــد أن طاعــة والة األمــر واجبــة اليجــوز منازعتهــم وال الخــروج عليهــم مــا أقامــوا فينــا �ش
بكتابــه وســنة نبيــه صــى هللا عليــه وســلم وأصــىي خلــف الــرب والفاجــر 
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ي ؟ :
ي عبادا�ت

ن �ن ثانيا : بماذا أتم�ي

ز العبــد وربــه وإال فالعبــادة هي اســم جامــع لــكل مــا  ي هي عاقــة بــ�ي ونقصــد هنــا العبــادات المحضــة الــ�ت
يحبــه هللا ويرضــاه مــن األقــوال واألعمــال الظاهــرة والباطنــة 

ز  ي هلل رب العال�ي
ي ونسكي ومحياي ومما�ت

قل إن صا�ت

وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون 

ي هللا ممــا 
ي ألجــل ذلــك حــ�ت أعــرف مــا يــر�ز ي أن أتعلمــه وأبــذل جــزءا مــن وقــ�ت ي ديــ�ز

ز بــه �ز ومــن أول مــا أتمــري
ة فالعلــم قبــل القــول والعمــل  ي ودنيــاي وأعبــد هللا عــى بصــري ي كل شــئون ديــ�ز

يســخطه �ز

فاعلم أنه ال إله إال هللا واستغفر لذنبك

ي لغــري هللا 
ي فأنــا ال أرصف شــيئا مــن عبــادا�ت

ي اعتقــادا�ت
ز بــه �ز ي يتعلــق بمــا أتمــري

ي عبــادا�ت
ز بــه �ز أول مــا أتمــري

ســبحانه مهمــا دقــت العبــادة

فا أذبح لغري هللا وال أنذر لغري هللا وال أطوف بغري بيت هللا وال أسجد وال أركع لغري هللا

ي تحملها اإلنسان .. ز بكمال الطهارة للصاة فهي من األمانة ال�ت أتمري

ي فأحرص عى األغسال كغسل الجنابة وغسل الحيض وغسل يوم الجمعة 
ز بطهارة بد�ز أتمري

كــون  ي مابــ�ي كمــا يفعــل المرش
ي آثــارا نجســة �ز

ي بالمــاء فهــو أكمــل الطهــور وال أبــىت أتطهــر بعــد قضــاء حاجــ�ت
ي الغرب 

�ز

ي من كل نجس وقذر مثل البول والغائط ودم الحيض والنفاس 
ي ومكا�ز

ز بالحرص عى طهارة بد�ز أتمري

اب  ي إناء لي أرقت مافيه وغسلته سبع مرات إحداهن بالرت
ي كلبا ولو ولغ الكلب �ز ي بي�ت

ي �ز ال أر�ب

اَطاِن لَّ يْوٍم ِقري
ُ
ُه َيْنُقُص ِمْن أْجِرِه ك ب َصْيٍد أْو َماِشيٍة- فإنَّ

ْ
ل
َ
 ك

َّ
ًبا -إل

ْ
ل
َ
َت�ز ك

ْ
َمِن اق

ي برد الشتاء 
وأحرص عى إتمام الوضوء وإسباغه ولو �ز

إسباغ الوضوء عى المكاره 

ز  ز بقبــول رخــص هللا تعــال لعبــاده فأتيمــم إذا فقــدت المــاء للوضــوء أو الغســل وأمســح عــى الخفــ�ي وأتمــري
ز ذلــك  ي تجــري وط الــ�ت بالــرش

ي وأنتف شعر إبطي  وأحرص عى خصال الفطرة فأقص أظافري وأحلق عان�ت
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ي  ي وقصصت شار�ب وإن كنت رجا أطلقت لحي�ت

ي بالســواك وأحــرص عــى التطيــب إال إذا كنــت مــن النســاء فــا 
ي تطبيــق الســنة فأنظــف أســنا�ز

وأجتهــد �ز
ز الرجــال األجانــب أخــرج بالطيــب بــ�ي

ي الصاة ..
ي �ز

أسرت عور�ت

ي الرجــال األجانــب فأصــىي 
ي طالمــا اليــرا�ز

ي ســوى وجــهي وكــىز
ي صــا�ت

ي �ز وإذا كنــت امــرأة لــم يظهــر مــ�ز
بثيــاب واســعة ال تشــف والتصــف ماتحتهــا 

ي وقتهــا فأصــىي الفجــر قبــل طلــوع الشــمس وأعجــل بصــاة المغــرب أول 
ز بالمحافظــة عــى الصــاة �ز أتمــري

مــا يــؤذن لهــا فوقتهــا ضيــق وأصــىي العشــاء قبــل منتصــف الليــل 

ي  ي المسجد طالما أسمع منادي هللا ينادي�ز
إذا كنت رجا أصىي �ز

ه
َ
ِ عذٍر فا صاَة ل َمْن سمَع النداَء فلْم ُيِجْب ِمن غري

وطها وأركانها  ي واالطمئنان وترتيل القرآن فيها بالتجويد واإلتقان وأقيمها برش
ي صا�ت

ز بالخشوع �ز أتمري

ي صاتهم خاشعون 
قد أفلح المؤمنون الذين هم �ز

ي حفظ ماتير منه وتدارس معانيه وتدبره 
ز بتعظيم كتاب هللا واالجتهاد �ز أتمري

ز بالحرص عى صاة النوافل وعى صاة الوتر إن لم يتير لي قيام الليل  أتمري

ِة ي الجنَّ
َ فريضٍة ب�ز هللُا له بيًتا �ز  تطوًعا غري

َ
َة ركعة َ ْ ي عرش ي يوٍم وليلٍة اثن�ت

 �ز
َّ

من صى

زِ قبــَل  زِ بعــَد العشــاِء وَركعتــ�ي زِ بعــَد المغــرِب وَركعتــ�ي زِ بعَدهــا وَركعتــ�ي هــِر وَركعتــ�ي ــع َركعــاٍت قبــَل الظُّ ـ أربـ
الفجــِر

العيــد وصــاة االستســقاء وصــاة  الجنــازة وصــاة  ز كصــاة  المســلم�ي مــع  األخــرى  بالصلــوات  أشــارك 
والكســوف  الخســوف 

ي النافلــة إن أردت ذلــك وأقــ� 
ي الصــاة قاعــدا عنــد العجــز عــن القيــام أو �ز

ز بقبــول رخصــة هللا �ز أتمــري
ي الجهــاد وأجمــع الصلــوات حســب مــا يبينــه العلمــاء فــكل ذلــك مــن 

ي حــال الخــوف �ز
ي الســفر و�ز

الصــاة �ز
رحمــة هللا بعبــاده .

ز فــإذا ملكــت قــدر نصــاب  ز بــأداء زكاة مــالي إذا أنعــم هللا عــىي بالمــال فــإن ذلــك حــق الفقــراء والمســاك�ي أتمــري
كــة  ه بنفــس طيبــة أرجــو القبــول والرب الــزكاة مــن ذهــب ونقــود ومــر عليــه ســنة كاملــة أخرجــت منــه ربــــع عــرش

وإذا كنــت مــن أهــل الــزروع أو ممــن يملــك أنعامــا مــن غنــم وبقــر ونحــو ذلــك تعلمــت فقــه زكاتهــا ومايجــب 
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عــىي فيهــا فأخرجتــه بنفــس راضيــة .

ي الفطــر فيــه .. فــإذا 
ىعي �ز ي إذا دخــل عــىي شــهر رمضــان صمتــه كامــا مالــم يكــن لــدي عــذر �ش ز بأنــ�ز أتمــري

ىعي ســارعت بالقضــاء أو الكفــارة كمــا أمــر هللا  أفطــرت بعــذر �ش

فمن كان مريضا أو عى سفر فعدة من أيام أخر

أحرص عى وجبة السحور فهي سنة مؤكدة 
ً
حوِر َبَركة ي السَّ

ُروا؛ فإنَّ �ز تَسحَّ

ء مــن المعــا�ي ..  ي
ي شــغل ليــىي ونهــاري بالطاعــات وال أجــرح صــومي بــ�ش

فــإذا كان يــوم صــومي اجتهــدت �ز
ي العــرش األواخــر منــه فــهي خــري 

وقمــت ليــىي بالصــاة وقــراءة القــرآن وحرصــت عــى تحــري ليلــة القــدر �ز
مــن ألــف شــهر

 َصاِئٌم
ٌ

ي اْمُرؤ
َيُقْل: إ�زِّ

ْ
ل
َ
ُه، ف

َ
اَتل

َ
ُه أَحٌد أْو ق  َيْصَخْب، فإْن َسابَّ

َ
ْث ول

ُ
ْم فا َيْرف

ُ
ا كاَن َيْوُم َصْوِم أَحِدك

َ
إذ

 القــدِر إيماًنــا 
َ
َم مــن ذنِبــِه ، وَمــن قــاَم ليلــة ــُه مــا تقــدَّ

َ
ل َمــن صــاَم رمضــاَن وقاَمــُه ، إيماًنــا واحتســاًبا ُغِفــَر 

َم مــن ذنِبــِه ــُه مــا تقــدَّ
َ
ل ُغِفــَر  واحِتســاًبا 

ي العــرش األواخــر مــن رمضــان اتباعــا لســنة 
ي ذلــك �ز ي المســجد إن أمكنــ�ز

ز بالحــرص عــى االعتــكاف �ز أتمــري
ي صــى هللا عليــه وســلم  النــ�ب

ي يوم العيد ..
ز ح�ت اليجوع �ز فإذا انته الشهر الكريم أخرجت زكاة فطري صاعا من الطعام لمسك�ي

ز  يــومي االثنــ�ي أيــام مــن كل شــهر وصــوم  ي صــوم النوافــل خــال الســنة كصيــام ثاثــة 
ز باالجتهــاد �ز أتمــري

عرفــة  ويــوم  عاشــوراء  ويــوم  والخميــس 

ز بالحــرص طيلــة عمــري عــى أداء فريضــة الحــج والعمــرة وأتجهــز لذلــك بادخــار المــال الــازم وتعلــم  أتمــري
كيفيــة ذلــك فــإذا مــن هللا عــىي بتحقيــق هــذه العبــادة العظيمــة دون إخــال بهــا ، حافظــت عــى فضلهــا 

وتبــت مــن كل مــا قــ�ت فيــه 

ُه مُّ
ُ
َدْتُه أ

َ
َيوِم ول

َ
ْم َيْفُسْق، َرَجَع ك

َ
ْث، ول

ُ
ْم َيْرف

َ
ل
َ
ِ ف

َمن َحجَّ ِلَّ

ي يــوم عيــد 
وعــة مــن هــدي الحــج ومــن األضــاحي �ز أحــرص عــى التقــرب إل هللا بإراقــة دمــاء الذبائــح المرش

األضــى وكــذا العقيقــة وهي الذبــح قربــة هلل للمولــود 

فمن تمتع بالعمرة إل الحج فما استير من الهدي 

فصل لربك وانحر
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ي للحج عى زيارة المدينة المنورة والذهاب للمسجد النبوي فأصىي فيه وأزور الحبيب  ي رحل�ت
أحرص �ز

ي بكــر وعمــر ثــم أزور قبــور الصحابــة  رســول هللا صــى هللا عليــه وســلم وأســلم عليــه وعــى صاحبيــه أ�ب
ي بقيــع الغرقــد وأزور شــهداء أحــد فأســلم عليهــم وأدعــو لهــم بالدعــاء المأثــور 

الكــرام �ز

ــا والمســتأخريَن، وإنــا إن  زَ منَّ ، وَيرَحــُم هللُا المســتقِدم�ي زَ زَ والمســلم�ي يــاِر مــن المؤمنــ�ي الســاُم عــى أهــِل الدِّ
شــاَء هللُا بكــم لاحُقــوَن

ز بــه  ز ســوى ماتقــدم مــن صــاة الجنــازة وهي ممــا يتمــري وهنــاك عبــادات تتعلــق بمــن مــات مــن المســلم�ي
المســلم 

ي ثيــاب نظيفــة وتطييبــه قبــل الصــاة عليــه ثــم دفنــه واإل�اع 
ز المســلم بتغســيل الميــت وتكفينــه �ز فيتمــري

بذلــك والدعــاء لــه بالرحمــة والمغفــرة ويتــول الرجــال حمــل الجنــازة واتباعهــا ودفنهــا .

ي اعتقاداتهــم 
ز �ز كــ�ي النبــوي فيهــا فايقلــد المرش الهــدي  ي الجنائــز واتبــاع 

البــدع �ز ك  بــرت ز المســلم  ويتمــري
ب الخــدود وشــق الجيــوب والــ�اخ والعويــل واالجتمــاع عنــد الميــت  وأفعالهــم مــن النــ�ي المحــرم ورصز

بعــد الدفــن وصنــع الطعــام والنياحــة عليــه وعمــل ذكــرى أســبوعية وســنوية ونحــو ذلــك .

ي الحــداد عــى الميــت فاتحــد عــى غــري زوج أكــرث مــن ثاثــة أيــام وبالحــداد 
ز المســلمة بالقصــد �ز وتتمــري

يــن . ز ك الطيــب والرت ك لبــس المصبــوغ مــن الثيــاب وتــرت وع فتــرت المــرش

وتكــون زيــارة القــرب للدعــاء للميــت مهمــا بلــغ مــن الصــاح وللعظــة ويقتــ� المســلم والمســلمة عــى ذلــك 
فهــو الهــدي النبــوي وهــو خــري الهــدي .

ــوا 
ُ
ــُر اآلِخــَرَة، َوال َتُقول

ِّ
ك

َ
، َوُتذ زَ َعــ�يْ

ْ
ــَب، َوَتْدَمــُع ال

ْ
َقل

ْ
ــُه َيــِرقُّ ال ِإنَّ

َ
ُزوُروَهــا،، ف

َ
ال ف

َ
ُقُبــوِر، أ

ْ
ــْم َعــْن ِزَيــاَرِة ال

ُ
ْنــُت َنَهْيُتك

ُ
ك

هْجًرا

ز بها المسلم تسىم العبادات القلبية ومنها حب هللا سبحانه والخوف منه ورجاؤه  وهناك عبادات يتمري
ز يديــه والتذلــل لــه والتــوكل عليــه واإلخــاص لــه واالفتقــار إليــه وحســن الظــن بــه ومراقبتــه  والخشــوع بــ�ي
ســبحانه والتوبــة إليــه وحمــده وشــكره عــى نعمــه وآالئــه والصــرب عــى بائــه وعــى طاعتــه واالســتعاذة 
ي هــذه الدنيــا والتــورع 

ي آياتــه والزهــد �ز
واالســتعانة واالســتغاثة بــه واتقــاء غضبــه واالفتقــار إليــه والتفكــر �ز

ز فيمــا عنــد هللا ومجاهــدة النفــس للوصــول إل مرضاتــه . عــن الشــبهات واليقــ�ي

ك والكفر والنفاق وترك الرياء والعجب والكرب والحسد وترك الغيبة والنميمة  ومنها اجتناب الرش

وتحقيق هذه العبادات أشد من القيام بالعبادات الجسدية والمالية .
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ي ؟ :
ي معامال�ت

ن �ن ثالثا : بماذا أتم�ي

بــاب العقائــد والعبــادات ألن المعامــات  ي 
بــاب واســع جــدا ليــس محــدودا كمــا �ز بــاب المعامــات  إن 

ي أخاقــه 
ز بــه المســلم �ز تشــمل كل جوانــب الحيــاة وكل مــا يجــد فيهــا وهــو مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بمــا يتمــري

فهــذا المبحــث مرتبــط بالمبحــث الــذي يليــه وســوف نحــاول االختصــار قــدر اإلمــكان   

ز العبــادات والمعامــات وهــو بــاب الجهــاد  ائــع اإلســام يجعلــه بعــض العلمــاء بــ�ي هنــاك بــاب مــن أبــواب �ش
ولذلك ســببان :

األول أن الجهاد هو ذروة سنام اإلسام وهو من شق عبادة عظيمة ومن شق آخر مرتبط بالمعامات 
مــع الناس

ي أن الحــج وهــو آخــر العبــادات المحضــة هــو جهــاد المــرأة فناســب أن يكــون الجهــاد البــاب التــالي 
والثــا�ز

للحــج .

ي الجهــاد فعنــدي جهــاد النفــس أجاهــد نفــ�ي ألبتعــد عــن 
ي البــد أن يكــون لي دور �ز ز بأنــ�ز فأنــا المســلم أتمــري

كل مايغضــب هللا

ي هللا 
وأجاهد نف�ي ألفعل كل ماير�ز

ي عن طريق هللا 
وعندي جهاد الشيطان فأجاهده لئا يبعد�ز

وعندي جهاد أعداء هللا وهذا هو المقصود من هذا الباب 

ز بمجاهدة أعداء هللا .. وتلك المجاهدة تشمل مجاهدتهم بالمال ومجاهدتهم  فايمكن للمسلم أال يتمري
باللسان ومجاهدتهم بالسنان أي بالقتال 

ْم
ُ
ِسَنِتك

ْ
ل
َ
ْم، َوأ

ُ
ْنُفِسك

َ
ْم، َوأ

ُ
ْمَواِلك

َ
زَ ِبأ ِِك�ي ْ ُمرش

ْ
َجاِهُدوا ال

ي حــال الدفــاع 
ك فيهــا الذكــر واألنــ�ث إال أن القســم الثالــث اليجــب عــى المســلمة إال �ز وهــذه األقســام يشــرت

، َنَرى  ِ
ي هللا عنها رسول هللا صى هللا عليه وسلم فقالت َيا َرسوَل الَّ

فقط ولذا لما سألت عائشة ر�ز
وٌر ُ ْ َضــَل الِجَهــاِد َحــجٌّ َمــرب

ْ
ِكــنَّ أف

َ
، ل

َ
َضــَل الَعَمــِل، أفــا ُنَجاِهــُد؟ قــاَل: ل

ْ
الِجَهــاَد أف

ز  ك ونــرش التوحيــد وقــت قــوة المســلم�ي ي ديارهــم لمحــو الــرش
والجهــاد نوعــان جهــاد طلــب وغــزو للكفــار �ز

ز ومــن قتــل دون مالــه وأهلــه فهــو شــهيد هــم مــن الصائلــ�ي وعزتهــم وجهــاد دفــع ورد العتــداء الكافريــن أو غري

ي 
يعــة هللا �ز ي ســبيل هللا ولتكــون كلمــة هللا هي العليــا ولتطبيــق �ش

ي ال أقاتــل إال �ز
ز بــأ�ز فأنــا المســلم أتمــري

ي كالديمقراطيــة ونحوهــا أو عصبيــة وطنيــة أو قبليــة .. 
ي ســبيل حمايــة حاكــم أو نظــام أر�ز

األرض وليــس �ز
ي ســبيل هللا 

فقــط �ز
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ز وقــت  ي األرض إن لــم أســتطع ذلــك لحــال المســلم�ي
ز بــأن أحــدث نفــ�ي بالغــزو لنــرش ديــن هللا �ز أتمــري

. الضعــف 

 ُشْعَبٍة ِمْن ِنَفاٍق
َ

ْث َنْفَسُه ِبِه؛ َماَت َعى ْم ُيَحدِّ
َ
ْم َيْغُز َول

َ
َمْن َماَت َول

ز بأال أخفر ذمة هللا وال أظلم معاهدا وال مستأمنا  أتمري

زَ عاًما ِة أْرَبِع�ي َ ِة، وإنَّ ِريَحها ُتوَجُد ِمن َمِسري  الَجنَّ
َ
ْم َيِرْح راِئَحة

َ
َتَل ُمعاَهًدا ل

َ
َمن ق

ِ طيــِب نفــٍس ؛ فأنــا حجيُجــه  فــه فــوَق طاقِتــه ، أو أخــذ منــه شــيًئا بغــري
َّ
ــم ُمعاَهــًدا أو انتقَصــه ، أو كل

َ
مــن ظل

يــوَم القيامــِة

بالــذل واالنكســار لألعــداء مهمــا كانــت  فــا أر�ز  ي ومــالي 
ي وعــر�ز

ي ومقدســا�ت ة عــى ديــ�ز بالغــري ز  أتمــري
قوتهــم فإمــا حيــاة تــر الصديــق وإمــا ممــات يغيــظ العــدا

ي كل مــكان مهمــا كان جنســهم وعرقهــم وبلدهــم 
ز �ز ز المســتضعف�ي ي المســلم�ي

ز بالتألــم لحــال إخــوا�ز أتمــري
وأجــد لزامــا عــىي ن�تهــم والدفــاع عنهــم .

ي ســبيل هللا فالمــوت قــادم المحالــة ولــن يؤخــر هللا نفســا إذا جــاء أجلهــا ..فأســىم 
ي الشــهادة �ز ز بتمــ�ز أتمــري

ي ســبيل هللا 
ي قتــا �ز

مــا أتمنــاه أن يكــون مــو�ت

ي صومعتــه وال 
ام آداب المســلم المجاهــد فــا أقتــل طفــا وال امــرأة والشــيخا فانيــا والمتعبــدا �ز ز ز بالــرت أتمــري

ي بعهــدي وال 
أمثــل بالقتــى وال أعــذب بالنــار وال أغــل مــن الغنيمــة وال أحــرق زرعــا وال أقتــل حيوانــا وأ�ز

أغــدر وغــري ذلــك 

ي لهم وبخدمتهم 
ي المجاهدين بأموالي وبدعوا�ت

ز إخوا�ز ي القتال أن أع�ي
ز أنا المسلمة إذ ال أشارك �ز وأتمري

العطــ�ش  ي 
بســىت ســاعدتهم  القتــال  ســاحة  ي 

�ز ي 
لمســاعد�ت احتاجــوا  فــإذا  مااســتطعت  أهليهــم  وخدمــة 

ورة . عيــة فاأبــا�ش أجنبيــا إال وقــت الــ�ز ي وضمــن الحــدود الرش ي وعفــ�ت مــة بحجــا�ب ز ومــداواة الجــرح ملرت

بــأن يكــون تعامــىي  ز  أنــا المســلم وأنــا المســلمة أتمــري ي  اء الكافــر والمســلم لكــ�ز كلنــا نتعامــل بالبيــع والــرش
ســبحانه  موافقــا ألوامــر هللا 

اء ح�ت ال أقع فيما يغضب هللا تعال  ز أنا المسلم بأن أتعلم أحكام البيع والرش أتمري

الطــرب والــكاب  يــر والدخــان وآالت  ز الخرز اؤه كالخمــور ولحــم  ي مايحــرم �ش أشــرت أبيــع وال  بــأال  ز  أتمــري
والقطــط 

ي بنــوك بفوائــد محرمــة وال أســتدين قرضــا بفائــدة 
ز أنــا المســلم بــأال أتعامــل بالربــا فــا أضــع أمــوالي �ز أتمــري

ي إال قرضــا حســنا لوجــه هللا تعــال
محرمــة وال أقــرض إخــوا�ز

اء وبالمســامحة وصــدق الوعــد وســائر  ي البيــع والــرش
ز أنــا المســلم بالصــدق واألمانــة وعــدم الغــش �ز أتمــري
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أخــاق التاجــر المســلم 
َت�زَ

ْ
ى، وإذا اق رِحم هللا َرُجا َسْمَحا إذا باع، وإذا اشرت

ز الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة التاجر األم�ي

اكــة وأال أســتدين دينــا  ز أنــا المســلم بالوفــاء بالعقــود جميعهــا كعقــود اإليجــار وعقــود البيــع وعقــود الرش أتمــري
طتــه عــى نفــ�ي إال مــا خالــف كتــاب هللا  ي بمــا �ش

ي موعــده وأن أو�ز
ي الوفــاء بالديــن �ز ي نيــ�ت

ورة و�ز إال للــ�ز

طا أحل حراما أو حرم حاال  وطهم إال �ش المسلمون عند �ش

ز أنــا المســلم بــأن أكــون حريصــا عــى عــدم المخاصمــة وبالحــرص عــى التصالــح دومــا وإذا حصلــت  أتمــري
ع هللا ســبحانه فقــط وأر�ز بحكــم هللا مهمــا كان عــىي ..  ز بالتحاكــم فيهــا لــرش الخصومــة فأتمــري

والصلح خري 

َضْيــَت 
َ
ــا ق مَّ نُفِســِهْم َحَرًجــا مِّ

َ
أ ي  ِ

َيِجــُدوا �ز  
َ

ــمَّ ل
ُ
ث َبْيَنُهــْم  ُمــوَك ِفيَمــا َشــَجَر 

ِّ
ٰ ُيَحك ُيْؤِمُنــوَن َحــ�تَّ  

َ
ــَك ل  َوَربِّ

َ
ــا

َ
ف

َتْســِليًما ُموا 
ِّ
َوُيَســل

ي هبته 
ز عليه بها وال أرجع فيها ألن العائد �ز ي إن وهبت أحدا هبة أو هدية فا أتم�ز

ز أنا المســلم بأ�ز أتمري
ي قيئــه

كالكلــب يتقيــأ ثــم يعــود �ز

ي الشــهادة فــا أشــهد زورا ماحييــت وال أحلــف يمينــا كاذبــة أبــدا وأن أؤدي 
ز أنــا المســلم بالصــدق �ز وأتمــري

ي وقتهــا وال أتأخــر عنهــا 
ي �ز

شــهاد�ت

وال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه 

ي بقســمة  ي مواريــ�ث
م �ز ز ي بمــا لي ومــا عــىي حــ�ت التضيــع الحقــوق وأن ألــرت ز أنــا المســلم بــأن أكتــب وصيــ�ت أتمــري

ي هللا  ز الوضعيــة فإنهــا التحــل لي مــا منعــ�ز هللا ســبحانه عــن رضــا واطمئنــان وال ألتفــت لقســمة القوانــ�ي
منــه .

 لوارٍث
َ
ة ُه؛ فا وصيَّ إنَّ هللَا قد أعط كلَّ ذي حقٍّ حقَّ

ز أنــا المســلم وأنــا المســلمة بالعفــة والطهــارة فــا أقــرب الــز�ز وال مقدماتــه مــا اســتطعت وال أقبــل  أتمــري
ز الرجــل  ل فرينــد وال الصداقــات بــ�ي بالــزواج مــن الزنــاة وال أعــرف المخادنــة وال البــوي فرينــد وال الجــري
والمرأة وال األم العزباء وال الشــذوذ بأنواعه المحرمة من لواط وســحاق وإتيان للبهائم وال أعرف جنســا 

ثالثــا والمايســىم بالجنــدر وال التحــول الجنــ�ي وســائر قــاذورات الغــرب الكافــر 

ي البيــت وعليــه النفقــة 
ز الرجــل والمــرأة وأن للرجــل القوامــة �ز ال أعــرف إال الــزواج وفــق الكتــاب والســنة بــ�ي

وأن عــى المــرأة الطاعــة لــه وعليهــا مســؤولية البيــت
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ي بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها
والرجل راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية �ز

مــن  مــن واجبــات ومــالي  ي وأعــرف ماعــىي  للــزواج عنــد زواحب عيــة  بتعلــم األحــكام الرش ز باالهتمــام  أتمــري
.. ع هللا  حقــوق حســب �ش

ي الغنــاء أو التمثيــل أو 
عــا فــا أعمــل �ز ز بالحــرص عــى الكســب الحــال مــن األعمــال المباحــة �ش أتمــري

ي  الرقــص وغــري ذلــك مــن األعمــال المحرمــة وأنفــق مــالي الحــال فيمــا أباحــه هللا فــا أطعــم نفــ�ي وال غــري
إال مــا أحلــه هللا 

ي الغــرب بالصعــق والخنــق ونحــوه وال ممــا لــم 
يــرا وال ميتــة ممــا يقتلــه الكفــار �ز ز ب خمــرا وال آكل خرز الأ�ش

ء منهــا  ي
يذكــر اســم هللا عليــه أو ماذبــح للجــن أو األوليــاء ونحــو ذلــك وال طعامــا صنــع منهــا أو دخلــه �ش

كمعلبــات اللحــوم وبعــض الحلويــات والمارشــميلو ونحــو ذلــك

هــات  ي عيــد األضــى وبالعقيقــة عــن الطفــل وأفخــر بذلــك وال ألتفــت لرت
ز باالهتمــام باألضحيــة �ز أتمــري

ز الذيــن يحاربــون ذلــك ويكرهونــه . العلمانيــ�ي

ز باعتقــادي أن المــرض مــن هللا والشــفاء منــه أيضــا ومــا الطبيــب وال  ي أتمــري
إذا قــدر هللا عــىي المــرض فــإ�ز

ي أبــاح لي التــداوي األدويــة إال مجــرد أســباب آخــذ بهــا بعــد الــر�ت واألدعيــة ألن ديــ�ز

َهَرَم
ْ
 ال

َّ
 َوَضَع َمَعُه ِشَفاًء ِإل

َّ
ْم َيَضْع َداًء ِإل

َ
َ ل ِإنَّ الَّ

َ
، ف ِ

َتَداَوْوا ِعَباَد الَّ

العســل والحبــة  أحلــه هللا وأباحــه وأهــم ذلــك عنــدي  بمــا  بــل  أتــداوى بمحــرم  بــأال  المســلم  أنــا  ز  وأتمــري
والحجامــة  الســوداء 

م
ُ
َم عليك م فيما حرَّ

ُ
َ لم يجَعْل شفاَءك إنَّ الَّ

ي المســلم إذا مــرض فإنــه مــن حقــه عــىي وأدعــو لــه بالشــفاء والخــري وال أعتقــد أن هنــاك 
ز بعيــادة أحز أتمــري

مرضــا يعــدي بنفســه وإنمــا كلــه بقــدر هللا 

ة وال هامة وال صفر، وفر من المجذوم كما تفر من األسد ال عدوى وال طري

ي من لباس ونحوه  ز به أنا المسلم وأنا المسلمة مظهري الخارحب ومن أهم ما أتمري

ز ونحوهم وال بغري جن�ي . ز وممثل�ي ه بالكفار أو الفساق من مغني�ي ي لبا�ي وال غري
ز بأال أتشبه �ز فأتمري

ي مشيتهم وال أقص شعري قصتهم وال أتزين زينتهم 
ال ألبس لبستهم وال أم�ش

هَو مْنهم
َ
َه بقوٍم ف من تشبَّ

َجاِل َساِء بالرِّ َهاِت ِمَن النِّ َساِء، والُمَتَشبِّ َجاِل بالنِّ زَ ِمَن الرِّ ِه�ي َم الُمَتَشبِّ
َّ
 هللُا عليه وسل

َّ
ِ َصى

َعَن َرسوُل الَّ
َ
ل
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ز  ي الدينية كمسلم وال ألتفت لكام المنتقدين االنهزامي�ي أحرص عى لباس بلدي الذي يرتبط بهوي�ت

ي واليصــف 
بــد�ز الــذي يســرت جميــع  ىعي الكامــل  ي الــرش أنــا المســلمة عــى وجــه الخصــوص بحجــا�ب ز  أتمــري

ء يلفــت النظــر .. وال أقلــد  ي
منــه شــيئا واليحــدده واليكشــف مــا تحتــه وأن يكــون خاليــا مــن الزينــة وأي �ش

ي يلبســن مابس كاشــفة لجزء من شــعورهن أو أجســادهن أو ضيقة ظنا منهن أنها تعترب 
الجاهات الا�ت

حجابــا .

ِبيِبِهنَّ 
َ

ْيِهنَّ ِمن َجا
َ
زَ َعل زَ ُيْدِن�ي ُمْؤِمِن�ي

ْ
ْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء ال

َ ِّ
ل أل

ُ
ُّ ق ي �بِ َها النَّ يُّ

َ
َيا أ

ي أال أتعطر بعطر تفوح رائحته طالما سأمر عى رجال أجانب  ز أنا المسلمة إذا خرجت من بي�ت وأتمري

 
ٌ
َ َزاِنَية ْت عى قوٍم ِلَيِجُدوا ِريَحها فهي ما امرأٍة اْسَتْعَطَرْت فمرَّ أيُّ

ز أنا المسلم عى وجه الخصوص أال ألبس ذهبا أو حريرا ألنه اليحل للذكور  أتمري
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ي ؟ :
ي وأخال�ت ي آدا�ب

ن �ن رابعا : بماذا أتم�ي

ة ومنها : ي وهي كثري ي حث عليها دي�ز ز أنا المسلم باآلداب اإلسامية الرائعة ال�ت أتمري

أعظم اآلداب وهو بر الوالدين 

لــة ذلــك عنــدي بعــد  ز ز أنــا المســلم عــن الكفــار جميعــا بــأن أبــر والــدي وأجــدادي مــن جهــة والــدي ومرز فأتمــري
ة فأحســن إليهمــا وأنفــذ أوامرهمــا وأخدمهمــا بــكل مــا أقــدر عليــه فأبــذل لهمــا  توحيــد هللا ســبحانه مبــا�ش
روحي ومــالي وأفديهمــا بنفــ�ي وال أتأفــف مــن طلــب لهمــا وأدعــو لهمــا دومــا ومــن كان منهمــا عاصيــا أو 
ي كل مــا يــؤدي لهدايتــه وأعــرف فضلهمــا عــىي ويســتحيل أن أضــع أيــا منهمــا فيمــا يســمونه 

كافــرا أجتهــد �ز
ي رعايتهمــا وأقدمهمــا عــى نفــ�ي وأعــرف أن هــذا هــو بــاب الجنــة لي وأن 

ي عمــري �ز دار العجــزة بــل أفــ�ز
عقوقهمــا والتفريــط بحقهمــا موجــب للنــار والعيــاذ بــاهلل ومــن أكــرب الكبائــر . 

ومــن مــات منهمــا أحــرص عــى بــره بعــد وفاتــه بالدعــاء لــه وصلــة مــن كان يحبــه مــن النــاس وعمــل كل مــا 
ينفعــه بعــد وفاتــه .

وق�ز ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا

بالهدايــا  وأتعاهدهــم  إليهــم  وأحســن  والــدي  جهــة  مــن  ي  وأقــار�ب رحــىمي  أصــل  بــأن  المســلم  أنــا  ز  أتمــري
ي وأســاؤوا إلي وأدعــو لهــم بالخــري فلســت كالكافــر اليهتــم ســوى بنفســه 

والمســاعدات حــ�ت لــو قطعــو�ز
. أقاربــه  حــق  واليعــرف 

ي نفقتــه مــن زوجــة وأم وأخــت وابنــة وكل مــن  ز أنــا المســلم الرجــل بــأن أتحمــل نفقــات مــن تلزمــ�ز أتمــري
ي التتــول المــرأة الكــد والســ�ي لتعيــش  ي ديــ�ز

ع وأحتســب أجــر ذلــك عنــد هللا فــىز ي نفقتــه حســب الــرش لزمتــ�ز
كمــا هــو حــال الكفــار وإنمــا الــذي يكــد ويتعــب هــو ولي األ�ة مــن الرجــال .

بيتــه عــى خصــال الخــري وأعلمــه  ي أحــب ولــدي ذكــرا كان أو أنــ�ث وأنفــق عليــه وأهتــم برت
ز أنــا المســلم بــأ�ز أتمــري

دينــه وأالعبــه وأؤدبــه إذا أخطــأ حــ�ت بلوغــه وتحمــل مســئولية نفســه إن كان ذكــرا وحــ�ت زواجهــا وانتقالهــا 
ء  ي

ي حــ�ت الوفــاة وال أطلــب أجــرا عــى �ش ي وإعانــ�ت
ي ودعــوا�ت ي وحــ�ب

لمــن يرعاهــا إن كانــت أنــ�ث وتبــىت مــود�ت
مــن ذلــك كمــا يفعــل الكفــار مــع أوالدهــم .

ي أعــرف حــق جــاري مهمــا بعــدت داره عــن داري فــا أوذيــه بصــوت وال رائحــة مــا 
ز أنــا المســلم بــأ�ز أتمــري

اســتطعت وأتعاهــده بالهدايــا والزيــارة وأعينــه فيمــا أقــدر عليــه وأراىعي حرمتــه وأحســن إليــه بــل ال أشــبع 
وهــو جوعــان حــ�ت وإن كان كافــرا .

وهللا اليؤمن من بات شبعان وجاره جائع 

حيــب بــه وتقديــم  ز أنــا المســلم بالكــرم واإلحســان إل النــاس برهــم وفاجرهــم ، وقــرى الضيــف والرت أتمــري
ي ينظــر إلي كمــا يفعــل الكفــار وإنمــا أقدمــه عــى نفــ�ي 

خــري ماعنــدي لــه فلســت بخيــا آكل وحــدي وضيــىز
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ي فــا أثقــل عليــه وال أكلفــه فــوق طاقتــه .
وأهــىي . وإذا نزلــت ضيفــا عــى أحز

ز أنــا المســلم بتعظيــىمي لحــق اليتيــم وهــو مــن فقــد والــده ولمــا يبلــغ فأتســابق لرعايتــه والنفقــة عليــه  أتمــري
ي دور األيتام كما يفعل 

دا أو �ز واإلحسان إليه محتسبا عند هللا أجر من يعول يتيما وال أتركه ليعيش مرش
الكفــار .

ي معه وال 
ي معاملة حســنة وال أكلفه ســوى بما يلزمه بموجب اتفا�ت ز أنا المســلم بمعاملة من يخدم�ز أتمري

أحملــه أكــرث ممــا يتحمــل وأن أقــدر خطــأه وأقــدم العفــو عنــه 

ئ مــن صنــع إلي معروفــا بمــا يناســب معروفــه فــإن لــم أجــد دعــوت لــه حــ�ت أرى  ز أنــا المســلم بــأن أكا�ز أتمــري
ي قــد كافأتــه عــى معروفــه 

أ�ز

ز مــن يحتــاج لإلعانــة وأميــط األذى عــن طريــق النــاس وأســاعد مــن  ز بــأن أقــدم المعــروف دومــا فأعــ�ي وأتمــري
يحمــل متاعــا ثقيــا وأنصــح مــن يحتــاج للنصيحــة وأدل النــاس عــى الخــري 

ز واالنبســاط إليهــم وممازحتهــم  ي مــن المســلم�ي
ي وجــه إخــوا�ز

ز أنــا المســلم ببشاشــة الوجــه والتبســم �ز أتمــري
ز النــاس  بمــا يبــاح ومضاحكتهــم مالــم يكــن إثمــا ونــرش المحبــة بــ�ي

ي ذلــك وإبــداء المشــورة الصادقــة  ام حســن الخلــق مــع النــاس وأدعــو هللا أن يرزقــ�ز ز ز أنــا المســلم بالــرت أتمــري
ز الملهــوف وأقــرض مــن احتــاج قرضــا إن اســتطعت قرضــا  ي وأن أبــذل مــالي للمحتــاج وأعــ�ي

لمــن استشــار�ز
ي كمــا يفعــل الكفــار . حســنا أرجــو بــه األجــر عنــد هللا فــا أرا�ب

ا لفاحشة وال متملقا مادحا  ز أنا المسلم بأال أكون لعانا والسبابا والنماما وال عيابا وال كذابا وال نا�ش أتمري
لرئيس أو مسؤول وإنما أحسب حسابا لكل كلمة تخرج من فىمي .

ز خريفا  ي النار سبع�ي
ي لها باال يهوي بها �ز

إن الرجل ليتكلم بالكلمة اليلىت

اب  ي الطعــام والــرش
ي المجلــس و�ز

ي الــكام و�ز
امــه وتقديمــه �ز ز أنــا المســلم بإجــال كبــري الســن واحرت أتمــري

يعــة ومعرفــة  ام علمــاء الرش وبالعطــف عــى الصغــري ورحمتــه والرأفــة بــه ومســح رأســه وماطفتــه وباحــرت
لتهــم كورثــة لألنبيــاء ز مرز

نا ويعرف لعالمنا حقه نا ويرحم صغري ليس منا من لم يوقر كبري

ز أنــا المســلم برحمــة الحيــوان وعــدم تعذيبــه وعــدم حبســه دون فائــدة فــإذا كان مأكــوال فأذبحــه ذبحــة  أتمــري
ز الديــوك حــ�ت يقتــل بعضهــا  ان حــ�ت المــوت وال أحــرش بــ�ي ع فــا أصــارع الثــري مريحــة حســب مــا أمــر الــرش

بــه بالمطــارق لــ�ي آكلــه كمــا يفعــل الكفــار . بعضــا وال أخنــق الحيــوان أو أصعقــه أو أرصز

ز أنا المســلم بالصرب عى أذى الناس وأقابل اإلســاءة باإلحســان وأحتســب األجر عند هللا مالم يمس  أتمري
ي فعندئذ أغضب هلل وأنتقم هلل .

ي وعقيد�ت ذلك دي�ز
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ي 
ي وال أطعــن �ز

ز إخــوا�ز ز النــاس ونــرش المحبــة والوئــام بــ�ي ز أنــا المســلم بالحــرص عــى اإلصــاح بــ�ي أتمــري
ي والعجــىمي فــكل  ز أســود وأبيــض والعــر�ب ي أنســابهم والفــرق عنــدي بــ�ي

نســب أحــد فالنــاس مصدقــون �ز
النــاس آلدم .

ك الشــحناء والتباغض والبعد عن المكر والخداع والغش والغيبة والنميمة وال أرمي  ز أنا المســلم برت أتمري
ي بالكفر أو الفسق أو النفاق أو االبتداع 

إخوا�ز

من قال ألخيه ياكافر فقد باء بها أحدهما

ي نفقــة مــالي فــا أنفــق المــال إال فيمــا ينفــع وأتجنــب النفقــة فيمــا حرمــه هللا 
ز أنــا المســلم باالقتصــاد �ز أتمــري

فــإن أنفقــت المــال فيمــا أباحــه هللا مــن مســكن واســع وملبــس نظيــف وطعــام طيــب ال أنــ� حــق الفقــراء 
ز . ي المســلم�ي

وســائر إخوا�ز

ز  الظالمــ�ي وأكــره  ز  للمظلومــ�ي نــ�ة  فيــه  تعاهــد  أيــا كان ومحبــة كل  المظلــوم  بنــ�ة  المســلم  أنــا  ز  أتمــري
. وأبغضهــم 

ي 
ك فــإن كان �ز ي هديــة المــرش

ي المســلم والمكافــأة عليهــا وأنظــر �ز
ز أنــا المســلم بقبــول الهديــة مــن أحز أتمــري

قبولهــا مصلحــة قبلتهــا وإال فــا أقبلهــا عــزة إلســامي وحــ�ت اليكــون لكافــر عنــدي فضــل ومنــة .

ي كل موقــف مــن 
ة الدعــاء هلل ســبحانه واالنشــغال بذكــره واســتغفاره طيلــة يــومي فــىز ز أنــا المســلم بكــرث أتمــري

ي وأكــرث مــن الصــاة عــى 
مواقــف الحيــاة ذكــر هلل علمنــا إيــاه رســولنا صــى هللا عليــه وســلم وأدعــو إلخــوا�ز

ي صــى هللا عليــه وســلم فايذكــر عنــدي إال وصليــت عليــه وأعــرف أن هــذا يغيــظ الكفــار ويقهرهــم  النــ�ب
فأكــرث منــه وأهتــم بــه .

ز أنــا المســلم بصحبــة القــرآن الكريــم أقــرؤه وأســتمع إليــه وأحفــظ ماتيــر لي منــه وأتلــذذ بتعلــم تاوتــه  أتمــري
ي حرمهــا هللا ســبحانه فأتغــ�ز بــه بــدال  كمــا أنزلــه هللا وهــو عنــدي البديــل للغنــاء واالســتماع للمعــازف الــ�ت

ي الفســاق ..
مــن أغــا�ز

ليس منا من لم يتغن بالقرآن 

ز أنا المسلم باللهو المباح الذي ليس فيه ما يغضب هللا تعال من اختاط محرم أو كشف عورات  أتمري
ي واليتعــارض مــع  عــا .. وأمــارس مــن الرياضــات مــا فيــه النفــع لي ويناســب خلقــ�ت أو ألعــاب منــهي عنهــا �ش

ب للوجــه أو إيــذاء للخصــم كمــا يفعــل الكفــار . ي فــا أمــارس رياضــة فيهــا رصز أوامــر ديــ�ز

ز أنا المسلم بأال ألعب القمار والمير بكل أنواعه ح�ت وإن كان دون مكسب مادي وال أدخل فيما  أتمري
ز الكفــار ممــا يســىم اليانصيــب فهــو أكل مــال بالباطــل . هــو منتــرش بــ�ي

ي أتلفــظ بهــا فــا  ي الــ�ت
ز أنــا المســلم بانتقــاء األســماء الجميلــة ألوالدي ومحاســبة نفــ�ي عــى ألفــا�ز أتمــري

ز يــدي هللا ســبحانه وتعــال  ا لي يــوم القيامــة بــ�ي أنطــق إال بمــا يكــون خــري
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ز أنــا المســلم بالتفــاؤل وتــرك التشــاؤم الــذي هــو أســاس عنــد كثــري مــن الكفــار فــا أتشــاءم بيــوم أو برقــم  أتمــري
أو بشــخص ذي عاهــة أو نحــو ذلــك مــن خرافــات الكفــار .

ز أنــا المســلم بــآداب اإلســام عنــد العطــاس وعنــد التثــاؤب فــإذا عطســت غطيــت وجــهي وحمــدت  أتمــري
ي التثــاؤب دافعتــه فإنــه مــن الشــيطان والمســلم  هللا وأدعــو لمــن يفعــل ذلــك عنــدي بالرحمــة وإذا غلبــ�ز
اليكــون كســانا .. فلســت كأهــل الكفــر الذيــن اليلقــون بــاال لمثــل هــذه األمــور حــ�ت إن بعضهــم يتضارطــون 

ة بعــض . بحــ�ز

ة فــا أســتبدلها بتحيــة أهــل  ز أنــا المســلم بإفشــاء الســام والتمســك بتحيــة اإلســام وآدابهــا الكثــري أتمــري
ي أحييــه بخــري منهــا أو مثلهــا 

ي أحدهــم بتحيــة فــإ�ز
الكفــر وإذا حيــا�ز

ي بيتــه مــا لــم يــأذن 
ام حرمــة البيــوت فــا أدخــل عــى أحــد دون اســتئذان وال أنظــر �ز ز أنــا المســلم باحــرت أتمــري

لي وإذا دخلــت بيتــا مســكونا ســلمت عــى أهلــه .

ي طرقــات النــاس إال أن أعــطي الطريــق حقهــا وال 
ام آداب المجالــس فــا أجلــس �ز ز ز أنــا المســلم بالــرت أتمــري

أقيــم أحــدا مــن مجلســه ألجلــس مكانــه وال أحــب أن يقــوم لي النــاس وال أزاحــم أحــدا وأضيــق عليــه وأجتهــد 
ي وال أتنصــت عــى حديــث اآلخريــن وال أ� ألحــد بحديــث إذا كان معنــا ثالــث حــ�ت  ي أن أوســع لغــري

�ز
أســتأذنه وغــري ذلــك 

ي أمرنــا هللا بهــا وبالنســبة  ز أنــا المســلم بالحــرص عــى الختــان للذكــور فهــو مــن خصــال الفطــرة الــ�ت أتمــري
ي أحــرص 

ي تفهــم الطريقــة الصحيحــة لفعلــه لألنــ�ث فــإ�ز لإلنــاث فــإذا تيــرت الجهــة الطبيــة الواعيــة الــ�ت
ي الحديــث ، وال أحاربــه كمــا 

عليــه كذلــك وإن لــم يكــن واجبــا فهــو أنــ�ز لوجــه المــرأة وأحــطز لبعلهــا كمــا �ز
ي اإلســام .

ز الختــان �ز ي المحــرم وبــ�ي
ز الختــان الفرعــو�ز يفعــل الجهلــة المقلــدون للكفــار الذيــن يخلطــون بــ�ي

ز أنــا المســلم بالحلــف بــاهلل فقــط وأال ألجــأ للحلــف إال عنــد الحاجــة فــا أحلــف بمخلــوق مهمــا كان  أتمــري
ي وال بالــولي وال بولــدي وال والــدي  محبوبــا لــدي ال بالنــ�ب

من كان حالفا فليحلف باهلل أو ليصمت

ز النــاس ألقاهــم بوجــه  ز بــ�ي ز أنــا المســلم بالحلــم وتــرك الغضــب قــدر المســتطاع وأال أكــون ذا وجهــ�ي أتمــري
وأكــون مــن ورائهــم بوجــه آخــر فــإن ذلــك �ش النــاس .

ز أنــا المســلم بإنــزال النــاس منازلهــم ومعرفــة قــدري فــا أتعالــم وال أخــوض فيمــا ال علــم لي بــه  ا أتمــري وأخــري
يعــة ال آخذهــا إال مــن العلمــاء األكابــر المشــهود لهــم وعلــوم الدنيــا ال  وأوكل علــم كل فــن ألهلــه فعلــوم الرش
آخذهــا إال مــن أهــل االختصــاص فيهــا فأمــور الطــب مــن أهــل الطــب وأمــور الهندســة مــن أهــل الهندســة 
وأمــور الطبيعــة مــن أهــل الطبيعــة وأمــور التاريــــــخ مــن أهــل التاريــــــخ وهكــذا . وأعــرف أن الواجــب عــىي مــن 
يــة فهــو خــري  ي وأمــا ســائر العلــوم فمــا كان فيــه نفــع للبرش ىعي الــذي أقيــم بــه ديــ�ز هــذه العلــوم هــو العلــم الــرش

ز أوال ولســائر النــاس ثانيــا . إذا طلبتــه أحتســب فيــه النفــع للمســلم�ي

ي يد أحدكم فسيلة فليغرسها .
إذا قامت الساعة و�ز
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ي تطبيقهــا عمليــا 
ز بــه المســلمة يلــزم كل مســلم أن يجتهــد �ز ز بــه المســلم وتتمــري هــذه جملــة طيبــة ممــا يتمــري

هــا دون بقيــة النــاس . ز هللا عليــه بهــا واختصــه بخري ي امــ�ت ي حياتــه ليكــون أهــا لتلــك النعمــة العظيمــة الــ�ت
�ز

ز وصى هللا عى نبينا محمد وعى آله وصحبه وسلم  والحمد هلل رب العالم�ي
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