ألف باء اإلسالم

ألف باء اإلسالم
عن كتاب:

كيف تدخل في اإلسالم؟
محمد سليمان األشقر

بسم هللا الرحمن الرحيم
ون
ِين مِنْ َق ْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم َت َّتقُ َ
َ ياأَ ُّي َها ال َّناسُ اعْ ُب ُدوا َر َّب ُك ُم الَّذِي َخلَ َق ُك ْم َوالَّذ َ
(سورة البقرة ) 21 :
دعوة لكل أخ في اإلنسانية
لينضم إلى ركب المؤمنين
ك َم َع اله ِذينَ أَ ْن َع َم ه
َ و َم ْن يُ ِط ِع ه
َّللاُ َعلَ ْي ِه ْم ِمنَ النهبِيِّينَ
َّللاَ َوال هرسُو َل فَأُولَئِ َ
ك َرفِيقًا
َوال ِّ
صدِّيقِينَ َوال ُّشهَدَا ِء َوالصهالِ ِحينَ َو َحسُنَ أُولَئِ َ
)سورة النساء (69 :
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الفصل األول
تمهيد
 -1انظر إلى ما حولك على األرض ،من جماد ونبات وحيوانات وطيور وحشرات
وأسماك ...
 -2ألست ترى أن هناك نظما دقيقة تحكم حياتها وتوجهها؟
 -3انظر إلى ما فوقك فيي الفاياء :الشيما والقمير والكواكيب والنايوم والسيحب
والريييا ... .أت تسييير كلهييا بانتظييام ودقيية  ،وتييؤدي خييدمات جليليية لحياتنييا علييى
األرض؟
 -4فكرفي نفسك :في أعايائك وأنظمية جسيمك العدييدة الرائعية ،كييف تعميل فيي
تعاون ،لتحفظ لك حياة مفعمة بالصحة ؟!
 -5من خلق كل هذه العاائب؟ من وضع نظمها المحكمة؟ من يهيمن على كيل هيذا
الكون الهائل المعقد؟
 -6لم يارؤ أحد على ادعاء أنه خلق شيئا من هذا ،أو أنيه قيادر عليى أن يخليق أي
شيء ،ولو شعرة!!
 -7إن موجد كل هذه المخلوقات والماطلع بأمرها واحد فقط .إذ لو كان هناك معه
غيره لفسد نظام الكون والسماء .وذلك الواحد هو ( اإلله الحق ).

 -8من المنطقي إذن أن نسلم بهذه الحقيقة ،وأن نعير خالقنيا وربنيا ،وأن نقير ليه
بالنعمة ،وأن نسلم أنفسنا وحياتنا لهديه الفياض بالحكمة والرحمة.
 -9منحنا خالقنا عقال لنفهم به ،وحرية نختار بها الصراط المستقيم.
 -10أوضح َّللا لنا الصراط المستقيم ،على يد رسله الذين ُخ ِتموا بمحمد ،وفي كتبيه
التي ُخ ِتمت بالقرآن.
 -11فأمامنا اآلن طريقان :أحدهما يؤدى إلى النعيم في الدنيا وفي اآلخرة ،ذلك هيو
اإلسالم.
 -12أما اآلخر فيؤدى إلى الشقاء والخسران في الدنيا ،والعذاب المقيم في اآلخرة.
والخيار في أيدينا ،فماذا سنختار ؟
هدانا َّللا إلى سواء السبيل! آمين.

الفصل الثاني
ما هو اإلسالم؟
 -1اإلسالم ثالثة أمور  :اعتقاد ،و قول  ،وعمل.
 -2اتعتقاد :هو أن تؤمن – عن عليم  -بيالل  ،والمالئكية  ،والكتيب السيماوية،
والرسل ،واليوم اآلخر ،والقدر.
 -3و القول :هو ما وضحته لك في الفصل الذي قبل هذا.
 -4والعمييل :هييو العبييادات (الصييوم .والصييالة .والزكيياة .والحييج) واألخييالق
السلوكية ،وسائر المعامالت التي تنظم مختلف جوانب الحياة.

الفصل الثالث
اإليمان بالل
 -1نؤمن بأن َّللا الواحد هو ربنا رب كل شيء.
 -2وَّللا هو خالق كل شيء.
 -3وكل شيء سواه هو مخلوق و َع ْب ٌد مربوب ت يملك مع َّللا شيئا.
 -4حتى المالئكة واألنبياء عبيد مربوبون لل.
 -5ومنهم عيسى ومحمد (صلى َّللا عليه وسلم)  ،ليا لهما من الربوبية شيء.
 -6ونعتقد أن َّللا حي قيوم أول بال ابتداء آخر بال انتهاء.
 -7وهو سميع يسمع جميع األصوات ،بصير يرى كل شيء.
 -8وهو رحمن رحيم ،قادر على كل شيء.
 -9له األسماء الحسنى والصفات العليا.
 -10ونعتقد أن َّللا خلقنا من العدم.
 -11و َج َعلنا في أحسن تقويم.
 -12وهو أنعم علينا بكل النعم.

 -13ولذلك ت ياوز لنا أن نعبد أحداً سواه ،ولو كان َملَكا ُمقَرهبا ،أو نبيًا ُمرْ َسالً.
 -14وميين صييلى لهللاييير َّللا ،أو سيياد لهللاييير َّللا أو ذبييح لهللاييير َّللا  -علييى سييبيل
التعبد والتعظيم له – فهو كافر وليا مسلما ولو نطق بالشهادتين.
 -15يقول َّللا تبارك وتعالى :
ك لَ ُه
اي َو َم َماتِي ِ ه ِ
ِين * الَ َش ِري َ
لِل َربِّ ْال َعالَم َ
صالَتِي َو ُن ُسكِي َو َمحْ َي َ
قُ ْل إِنَّ َ
ك أُمِرْ ُ
ِين ( سورة األنعام )163 ، 162 :
ت َوأَ َناْ أَوَّ ُل ْالمُسْ لِم َ
َو ِب َذلِ َ
 -16واإلسالم دين التوحيد لييا فييه ثنويية المايوال ،وت ت لييص النصيارى .فيالل
واحد في ذاته ،وت شيريك ليه فيي ملكيه ،وت فيي حكميه .ليه األسيماء الحسينى
والصفات العليا.
 -17يقول َّللا تعالى:
َّللاُ أَ َح ٌد * ه
قُلْ هُ َو ه
ص َم ُد * لَ ْم يَ ِل ْد َولَ ْم يُولَ ْد * َولَ ْم يَ ُك ْن لَهُ ُكفُ ًوا
َّللاُ ال ه
أَ َح ٌد( سورة اإلخالص )4 : 1

الفصل الرابع
اإليمان بالمالئكة
 -1نؤمن أن لل مالئكة خلقهم ليعبدوه ،وينفذوا أوامره .ويكونيوا سيفراء بينيه وبيين
األنبياء من البشر.
 -2من المالئكة جبريل الذي كان ييأتي بيالوحي إليى نبينيا محميد (صيلى َّللا عل ي ه
وسلم).
 -3ومن المالئكة ميكائيل الذي يأتي بالمطر.
 -4ومنهم ملك الموت الموكل بقبض أروا .الناال عند موتهم.
 -5والمالئكة عبي ٌد لل مكرمون عنده.
 -6ولذلك فنحن نحترمهم ونكرم ذكرهم.
 -7ولكن ت نعبد أحداً منهم وت ندعوه ،وت ندعي أنهم أبناء َّللا أو بناته.
 -8بل نعبد َّللا الذي خلقهم على ما هم عليه من الخلقة العظيمة.
 -9قال َّللا تعالى:
َ وقَالُوااته َخ َذ الرهحْ َمنُ َولَدًا ُس ْب َحانَهُ بَلْ ِعبَا ٌد ُم ْك َر ُمونَ * تَ يَ ْس ِبقُونَهُ ِب ْالقَوْ ِل َوهُ ْم ِبأَ ْم ِر ِه
اى َوهُ ْم ِم ْن
يَ ْع َملُونَ * يَ ْعلَ ُم َما بَيْنَ أَ ْي ِدي ِه ْم َو َما َخ ْلفَهُ ْم َوتَ يَ ْشفَعُونَ إِته لِ َم ِن ارْ تَ َ

ك نَاْ ِزي
ك نَاْ ِزي ِه َجهَنه َم َك َذلِ َ
َخ ْشيَتِ ِه ُم ْشفِقُونَ * َو َم ْن يَقُلْ ِم ْنهُ ْم إِنِّي إِلَهٌ ِم ْن دُونِ ِه فَ َذلِ َ
الظهالِ ِمينَ ( سورة األنبياء )29-26 :

الفصل الخامس
اإليمان بالكتب السماوية
 -1نؤمن أن َّللا أنزل على بعض الرسل كتبا ليبلهللاوها إلى الناال.
 -2وهذه الكتب تتامن كالم َّللا .
 -3ومنها (صحف إبراهيم).
ومنها (التوراة) التي أنزلت على موسى،
ومنها (الزبور) الذي أنزل على داود،
ومنها (اإلنايل) الذي أنزل على عيسى،
ومنها القرآن الذي أنزل على محمد ،صلى َّللا عليهم وسلم أجمعين.
 -4وقد انيدثرت أصيول الكتيب السيابقة عليى القيرآن ،وحي هر اليهيود والنصيارى
بعض ما بقيي مين ترجماتهيا ،فيي طييات ميا ألهفيوه مين أسيفار (العهيد القيديم)
و (العهد الاديد).
 -5القرآن ناسخ لما قبله من الكتب ،واإلسالم ناسخ لما سواه من األديان.

 -6فكل ما تراه في الكتب المقدسة مخالفًا لما في القرآن فهو إميا مين وضيع البشير
وإما ُم َح هر وإما منسوخ بالقرآن.
 -7قال َّللا تعالى:
َاب ِب ْال َح ِّ
ب َو ُمهَ ْي ِمنًا
َ وأَ ْنز َْلنَا إِلَ ْي َ
ق ُم َ
ك ْال ِكت َ
ص ِّدقًا ِل َما بَيْنَ يَ َد ْي ِه ِمنَ ْال ِكتَا ِ
َعلَ ْي ِه( سورة المائدة )48 :
 -8وقد أنزل َّللا القرآن باللهللاة العربية ،وحفظه من كل تبديل وتحريف.
قال َّللا تعالى في شأن القرآن الكريم:
)إِنها نَحْ نُ نَ هز ْلنَا ال ِّذ ْك َر َوإِنها لَهُ لَ َحافِظُونَ ( (سورة الحار )10، 9

الفصل السادس
اإليمان باألنبياء
 -1نؤمن أن َّللا اختار من البشر أنبياء اختصهم بأخبار السماء.
 -2واختار من األنبياء رسالً.
 -3وأوحى إليهم شرائع أ َم َرهم أن يبلهللاوها الناال ،ويعلموهم إياها.
 -4ومن الرسل أولو العزم ،وهم أقوى األنبياء في حمل الدعوة إليى ديين َّللا ،وهيم
خمسة :نو .وإبراهيم وموسى وعيسى ،ومحمد ،صلى َّللا عليه وسلم ،وعليى
سائر األنبياء أجمعين.
 -5اعلم أنك عندما تدخل في اإلسالم ت يأمرك اإلسالم أن تكفر بموسى أو بعيسيى
أو غيرهما من األنبياء.
 -6ولكن اإلسالم يبين لك كيف نؤمن باألنبياء إيمانا صحيحا.
 -7قال تعالى في القرآن:
َاب ِب ْال َح ِّ
ب َو ُمهَ ْي ِمنًا
َ وأَ ْنز َْلنَا إِلَ ْي َ
ق ُم َ
ك ْال ِكت َ
ص ِّدقًا ِل َما بَيْنَ يَ َد ْي ِه ِمنَ ْال ِكتَا ِ
َعلَ ْي ِه( سورة المائدة )48 :
أي ُمبَيِّنا للحق الذي بدلوه.

 -8وقد ذكر َّللا في القرآن أسماء ك ير من األنبياء،
قال َّللا تعالى:
الل َو َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْينَا َو َما أُ ْن ِز َل إِلَى إِ ْب َرا ِهي َم َوإِ ْس َما ِعي َل
قُولُوا َءا َمنها بِ ه ِ
وب َواألَ ْسبَا ِط َو َما أُوتِ َي ُمو َسى َو ِعي َسى َو َما أُوتِ َي
َوإِ ْس َحا َ
ق َويَ ْعقُ َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
النهبِيُّونَ ِمن َربِّ ِه ْم ت نف ِّر ُ
ق بَيْنَ أ َحد ِمنهُ ْم َونَحْ نُ لهُ ُم ْسلِ ُمونَ 
(سورة البقرة )136 :
 -9أول األنبياء آدم أبو البشر ،عليه السالم.
 -10وآخر األنبياء هو محمد (صلى َّللا عليه وسلم) .ت نبي بعده حتى تقوم الساعة.
 -11ولذلك فإن دينه هو الدين الوحيد الحق الذي سيبقى إلى يوم القيامة.
 -12وهو محمد بن عبد َّللا بين عبيد المطليب بين هاشيم .عربيي مين قبيلية قيري
(الشهيرة).
 -13ولد بمكة عام الفيل (571م).
 -14وأوحى َّللا إليه بالنبوة وعمره ( )40عاما.
 -15وأقام بمكة بعد النبوة ( )13عاما يدعو إلى َّللا.
 -16فآمن به عدد قليل من أهل مكة وغيرهم.
 -17فهاجر إلى المدينة ودعا أهلها إلى َّللا فآمنوا.
 -18وفتح مكة في السنة ال امنة للهارة.
 -19وتوفي وعمرة ( )63عاما ،بعد أن تم تزول القرآن ودخل العرب في اإلسالم.

الفصل السابع
اإليمان باليوم اآلخر
 -1نؤمن أن بعد هذه الحياة الدنيا حياة أخرى.
 -2فإذا انتهى أجل الدنيا فإن َّللا يأمر َملَكا ً بنفخ الصُّ ور ،فيموت البشر جميعا.
 -3ثم ينفخ في الصور مرة أخرى ،فيقوم من القبور كل الميوتى منيذ آدم ،يعيودون
أحياء.
 -4ثم يحشر َّللا الناال ليحاسبهم على أعمالهم.
 -5أما الذين آمنوا ،وصدقوا الرسل ،وعملوا األعمال الصالحة ،فيدخلهم َّللا الانة.
 -6وفي الانة يتمتعون بنعيم دائم ت نهاية له.
 -7وأما الذين َك هذبوا الرسول ،وعصوا أوامر َّللا ،فيدخلون النار.
 -8وفي النار يعذبون عذابا دائما ت نهاية له.
 -9اللهم إنا نسألك الانة ونعوذ بك من النار .آمين.
 -10قال َّللا تعالى:

فَأَ هما َم ْن طَهللاَى * َو َءاثَ َر ْال َحيَاةَ ال ُّد ْنيَا * فَإِ هن ْال َا ِحي َم ِه َي ْال َمأْ َوى * َوأَ هما
ا َع ِن ْالهَ َوى * فَإِ هن ْال َانهةَ ِه َي
َم ْن خَا َ َمقَا َم َربِّ ِه َونَهَى النه ْف َ
ْال َمأْ َوى(سورة النازعات )41-37 :

الفصل الثامن
العبـــــادات
األعمال الدينية
 -1األعمال في اإلسالم تنقسم إلى نوعين رئيسين:
أ -العبادات ،وهي الشعائر وفروض العبادة ،م ل الصالة والزكاة والصوم والحج.
ب -المعامالت :وتشمل كل أنشطة الحياة المتعلقة بالفرد أو األسرة أو الماتمع
أو األمة اإلسالمية ككل ،سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو قاائية
أو أخالقية  ...إقليمية أو عالمية.
 -2المعامالت حين تؤدي امت يات لشي رع َّللا تتحيول إليى ليون مين العبيادة بمعناهيا
العام.
 -3لن يتعرض هذا الكتيِّب لبيان المعامالت ،وعليك أن تراجع في كل حالة إما أحد
كتييب الفقييه (القييانون) اإلسييالمي ،أو تسييأل أي عييالم مسييلم موثييوق بعلمييه
أو هيئة إسالمية.
 -4أركييان اإلسييالم العملييية خمسيية :وهييي الشييهادتان والصييالة والزكيياة والصييوم
والحج.

الفصل التاسع
الشهـــــــادتان
 -1أن تشهد بلسانك  ،وأنت مصدق بقلبك ،قائال:
* أَ ْشهَ ُد أَن ت إِلهَ إته َّللا * َوأَ ْشهَ ُد أَ هن ُم َح همداً َرسُو ُل َّللا.
معنى الشهادة األولى :اإلقرار الجازم ،واالعتقاد بوحدانية هللا ،واستحقاقه دون غيره
للعبادة والطاعة المطلقة في كل شيء .ومعنى الشهادة الثانية :اإلقرار الجازم،
واالعتقاد أن محمدا مرسل من عند هللا ،جاءنا بكتاب من هللا ،جاءنا بكتاب هو
القرآن .وفي القرآن وسنة النبي (صلى هللا عليه وسلم) منهج كامل للحياة.

الفصل العاشر
الصـــــالة
 -1تصلي كل يوم خما صلوات.
 -2صالة الفار ركعتان ،ووقتها بعد طلوع الفار إلى طلوع الشما.
 -3وصالة الظهر أربع ركعات ،ووقتهيا مين زوال الشيما إليى منتصيف ميا بيين
الزوال والمهللارب.
 -4وصالة العصر أربع ركعات ،ووقتها من انتهاء وقت صالة الظهر إلى غيروب
الشما.
 -5وصالة المهللارب ثالث ركعات ،ووقتها من غروب الشما إليى غيروب الشيفق
(بعد المهللارب بساعة وربع تقريبا).
 -6صالة العشاء أربع ركعات ،ووقتها المفال من انتهاء وقت صالة المهللارب إلى
منتصف الليل ،ويمكن أن يمتد حتى طلوع الفار.

الفصل الحادي عشر
الطهـــــــارة
 -1ياب على المسلم أن يكون طاهرا ونظيفا عندما يصلي.
 -2الطهارة نوعان :الوضوء (الطهارة الصهللارى) والهللاسل (الطهارة الكبرى).
أ -الوضوء (الطهارة الصهللارى) .يُفعل على النحو التالي:
 -3تنوي أن هذا الوضوء للصالة.
 –4تقول" :بسم َّللا الرحمن الرحيم".
 -5اغسل بالماء الطهور يديك إلى الرسهللاين ،وتمامض واستنشق بالماء واسيتن ر
به لتنظيف داخل األنف.
 -6اغسل وجهك.
 -7اغسل يديك إلى المرفقين (مبتدئا باليد اليمنى).
 -8امسح رأسك بيديك المبتلتين بالماء ،وكذلك أذنيك.
 -9اغسل رجليك إلى الكعبين (مبتدئا بالرجل اليمنى).

 -10قل الشهادتين.
 -11إذا توضأت أول مرة فال ياب أن تتوضأ مرة أخرى إت إذا انتقض وضوؤك.
 -12ينتقض الوضوء بسبب غائط أو بول أو ريح أو نوم.

سل (الطهارة الكبرى):
ب -الغُ ْ
 -13يهللاتسل المسلم كلما حصل منه:
 -1خروج المني بسبب طبيعي.
 -2الاماع.
 -3انقطاع الحيض من المرأة.
 -4انتهاء النفاال منها كذلك.
 -14اتغتسال يكون بالماء الطاهر مع تعميمه على جميع البدن.
جـ -التيمم (الطهارة الاافة):
 -15نتييمم فييي حاليية عييدم وجييود المياء للوضييوء أو للهللاسييل ،أو عييدم القييدرة علييى
استعماله بسبب المرض أو ألي سبب.
 -16نتيمم بارب الكفين على األرض الطاهرة .ثم تمسح بهما وجهك مرة واحيدة.
وكذلك كفيك (بادئا بالكف اليمنى).

الفصل الثاني عشر
كيف تؤدي الصالة
 -1األفال أن تصلي في الاماعة مع المسيلمين فيي المسياد ،سيو
أفال .وسو تتعلم بسهولة كيف تصلي كما يصلُّون.

تنيال جيزاء

 -2في حالة الصالة وحدك ،اتبع الخطوات التالية:
 -3تأكد من طهارة جسمك وثوبك ومكان صالتك.
 -4توجه إلى القبلة وهي جهة المساد الحرام بمكة المكرمة في الحااز.
 -5ارفع يديك بحذاء كتفيك وقلَّ( :للاُ أَ ْكبَر).
 -6ضع يديك على صدرك :اليمنى فوق اليسرى.
 -7اقرأ سورة الفاتحة (انظر الملحق لتحفظ الفاتحة).
 -8اركع بأن تنحني إلى األمام قائالَّ( :للاُ أَ ْكبَر) ،ويكيون ههيرك مسيتقيما ،وييداك
قاباتان على ركبتيك.

 -9تقول في ركوعكُ ( :سبْحانَ َربه َي ال َع ِظيم) ثالث مرات.
ك ال َح ْمد).
 -10ثم ترفع رأسك قائالَ ( :س ِم َع َّللاُ ِل َم ْن َح ِمدَهَ ،ربهنَا َولَ َ
 -11ثم تُ َكبِّر ،وتخر ساجدا جاعال جبهتك وكفييك وركبتييك وأصيابع رجلييك عليى
األرض .وتقول في ساودك ثالث مراتُ ( :س ْب َحانَ َربِّ َي األَ ْعلَى).
 -12ثم تكبر وتالا .وتقول في جلوسك مرة واحدةَ ( :ربِّ ا ْغفِرْ لِي َوارْ َح ْمنِي).
 -13ثم تكبر وتساد مرة ثانية .وتقول ثالثاُ ( :س ْب َحانَ َربِّ َي األَ ْعلَى).
 -14بعد إتمام السادة ال انية تكون قد أتممت ركعة .
 -15تقوم بعدها قائالَّ( :للاُ أَ ْكبَر) .ثم تقوم وتصلي ركعة ثانية كاألولى تماما ً .
 -16وبعد انتهاء الركعة ال انية تالا وتقرأ (التشهد) و(الصالة اإلبراهيمية).
(انظر صيهللاة التشهد والصالة اإلبراهيمية في آخر الكتاب  -ملحق .) 1
 -17ثم تسلم عن يمينك قائال( :السالم عليكم ورحمة َّللا).
 -18ثم تسلم عن يسارك قائال( :السالم عليكم ورحمة َّللا).
 -19هكذا تصلي صالة الصبح ،ألنها ركعتان فقط.
 -20وفييي صييالة الظهيير تقييوم فيمييا بعييد التشييهد ،وميين غييير أن تقييول الصييالة
اإلبراهيمية تصلي ركعتين أخريين.
 -21ثم تأتي بالتشهد ،ثم الصالة اإلبراهيمية ،ثم السالم.
 -22وم ل صالة الظهر تماما ،صالة العصر ،وصالة العشاء.

 -23أما صالة المهللارب فهي ثالث ركعات ،ولذلك تصلي بعيد التشيهد األول ركعية
واحدة فقط.
لماذا نصلى :
 -24يصلي المسلم تعبدا لل تعالى ،فالصالة من أعظم العبادات التيي يحبهيا َّللا مين
الناال.
 -25وشكرا له على أن خلقنا في أحسن تقويم.
 -26وهدانا إلى دين اإلسالم.
 -27ولكي يناجى المسلم ربه في الصالة بكالم َّللا وهو القرآن.
 -28ولكي يذكر ربه فال ينساه ،وت ينسى أوامره في زحمة الحياة.
 -29ولكي يدعو َّللا تعالى ،ويسيأله العيون والتوفييق والهدايية الدائمية فيي هلميات
الحياة.
 -30ولكي تقوى محبة َّللا وخشيته فيي قليب المصيلي ،فيبقيى مسيتقيما فيي سيلوكه
على دين اإلسالم وشرائعه وآدابه.
 -31ولكي تكون صالته حسنات يُ َكفِّر َّللا بها عنه السيئات.
 -32ويلقى ربه يوم القيامة ،فيفير .بميا أعيد َّللا ليه مين حسين الايزاء فيي جنيات
النعيم.
 -33الصييالة برنييامج تييدريب وترقييية يحقييق للمسييلمين  -إن أُحْ ِس ينَ أداؤه  -فوائييد
عظيميية :جسييمانية وأخالقييية وروحييية ،م ييل النظافيية والنظييام والصييحة
واتناباط واألخوة والمساواة والترابط اتجتماعي  ...إلخ.

الفصل الثالث عشر
الزكـــــاة
 -1مصطلح الزكاة في أصله يعني النمو والطهارة.
 -2وفي اإلسالم يعني أن تدفع نسبة معينة من ُم هدخراتك كل سينة قمريية فيي أميور
خيرية حددها القرآن.
 -3إذا توفر عندك  ،لسنة قمرية كاملة  ،مال نقدي ت يقل عن قيمة ( )85جراما من
الذهب الخالص فعليك أن تخرج منه الزكاة بنسبة .% 2.5
 -4يعطى مبلغ الزكاة هذا للفقراء والمساكين من المسلمين ،ويعطيى ألبنياء السيبيل
أو الدعوة والاهاد في سبيل َّللا ،أو يعطى لمن يطمع في دخولهم في اإلسالم
تشايعا لهم ،أو لمن وقعوا تحت الديون فهللالبتهم ولم يقدروا على السداد.

 -5وكذلك إن كان لديك باائع تاارية حال عليها الحيول فإنيك تزكيهيا بعيد تقيدير
قيمتها بنفا النسبة.
 -6ويمكنك أن تسأل أحد العلمياء أو الرجيوع إليى الكتيب المختصية للتعير
األموال الزكوية األخرى ومقدار ما ياب فيها.
لماذا نزكي ؟
 -7نزكي تعبدا لل ،ألن َّللا أمرنا بذلك ،وهو يحب المتصدقين.
 -8ولكي نشكر َّللا تعالى على أن أمدنا باألموال ،ووفقنا تكتسابها.
 -9ولكي نبذل المال في إسعاد الفقراء والمساكين ،ونفرج عن المكروبين.
 -10ونساهم في إصال .ماتمعنا المسلم.
 -11وليكون لنا مشاركة في نشر دعوة اإلسالم في العالم.
 -12ونزكي لكي نطهر نفوسنا من أمراض البخل والشح والحرص.
 -13فنكون ألموالنا سادة ،وت نكون لها عبيدا.
 -14ونزكي لكي نطهر أموالنا من سوء التصر

عندما اكتسبناها.

 -15فيحفظها َّللا ويبارك لنا فيها.
 -16ونزكي لكي يأجرنا َّللا على ذلك خيراً منها في اآلخرة.
 -17ولكي نحمي المحتاجين منا من الوقوع في الحسد والحقد.
 -18ولنحمي ماتمعنا من صراع الطبقات ونساهم في حل معالة اتقتصاد.

عليى

 -19يمكنك أن تدفع زكاتك إلى بيت الزكاة ،أو أي جمعية إسيالمية موثوقية تتيولى
جمع الزكاة وصرفها في أبوابها الشرعية.

الفصل الرابع عشر
الصـــــوم
 -1إذا جاء شهر رماان (وهو الشهر التاسع في السنة القمرية اإلسيالمية) يصيوم
المسلمون أيام هذا الشهر كلها طاعة َّللا تعالى ،وشكرا له على إنزاليه كتابيه
المايد (القرآن الكريم) في شهر رماان.
 -2والصوم أن تمتنع عن الطعام والشراب والاماع ،من طلوع الفار إليى غيروب
الشما.
 -3ومن كان مرياا في بعض أيام رماان ،أو مسافرا ،ياوز له أن يفطر.
 -4وإذا افطر المريض أو المسافر فإنه يصوم أياما أخرى بعدد األيام التي أفطرها.

 -5وإذا انتهى رماان جاء يوم عيد الفطر في اليوم األول من شوال ،الشهر التالي
لرماان.
 -6وفي صبا .يوم عيد الفطر يؤدي المسلمون صالة العيد ،جماعة ،في الخيالء أو
المساجد ،شكرا لل على توفيقه إياهم ألداء الصيام.
 -7يقول َّللا تعالى في شأن هذه العبادة المهمة :
ب َعلَى اله ِذينَ ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم
ب َعلَ ْي ُك ُم ال ِّ
صيَا ُم َك َما ُكتِ َ
يَاأَيُّهَا اله ِذينَ َءا َمنُوا ُكتِ َ
لَ َعله ُك ْم تَتهقُونَ (سورة البقرة )183 :
 -8ويقول أياا :
اال َوبَ ِّينَات ِمنَ ْالهُدَى
َ ش ْه ُر َر َم َ
اانَ اله ِذي أُ ْن ِز َل ِفي ِه ْالقُرْ َءانُ هُدًى ِللنه ِ
ص ْمهُ َو َم ْن َكانَ َم ِرياًا أَوْ َعلَى َسفَر
َو ْالفُرْ قَا ِن فَ َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم ال هش ْه َر فَ ْليَ ُ
فَ ِع هدةٌ ِم ْن أَيهام أُ َخ َر( سورة البقرة )185 :
لماذا نصوم رمضان :
 -9نصوم رماان طاعة ألمر َّللا تعالى ،وَّللا قد أمرنا بذلك ألنه يحب الصائمين.
 -10ونصوم شكرا له على أنه أنزل القرآن في رماان هداية لنا وللبشر.
 -11وعلى أنه اختارنا لنكون من المؤمنين بالقرآن.
 -12ووفقنا لحفظ القرآن وقراءته وفهمه واتهتداء بآياته.
 -13ونصوم لكي نسيطر على شهوة الطعام والشراب التي ركبها َّللا في أبداننا.
 -14ولكي نتدرب على ترك المحرميات مين األطعمية واألشيربة واألميوال طاعية
ألمر َّللا.

 -15ونصييوم لكييي نتييذكر الاييعفاء والمسيياكين الييذين ياوعييون ك يييرا ،وياييوع
أوتدهم ،فنتصدق عليهم ببعض ما أنعم َّللا به علينا.
 -16ونصوم لكي نتفرغ عن اتنشهللاال بالشهوات ،فنزيد من العناية بأرواحنيا ،عين
طريق اتجتهاد في أعمال العبادة في شهر القرآن.
 -17ليزداد نصيبنا من اإلخالص لل ،والمراقبة والصبر والطاعة له ،باإلضافة إلى
المنافع الصحية.
 -18فيكون أجر ذلك ُم هدخَرا لنا عند َّللا يازينا به يوم القيامة.

الفصل الخامس عشر
الحـــــج
 -1الحج رحلة إلى الكعبة – بيت َّللا الحرام – في مكة  ،بقصد تنفيذ أمر َّللا ،وأداء
شعائر معينة هناك (لمعرفة التفاصيل راجع أيا من المراجيع اإلسيالمية عين
الموضوع).
 -2الحج واجب – مرة واحدة في العمر – على كل مسلم بالغ يملك القيدرة (البدنيية
والمالية).
 -3رحلة الحج ،وما بها من مناسك ،تؤكيد بصيورة فرييدة مبيادس اإلسيالم وتحييي
المعالم اإلسالمية التي كان عليها أنبياء َّللا إبراهيم وإسماعيل ومحمد علييهم
السالم.

 -4تؤ هدى مناسك الحج بعامة في النصف األول من شهر ذي الحاة (الشيهر ال ياني
عشر من السنة الهارية) .
 -5في اليوم التاسع من ذي الحاة يؤ هدى أعظم مناسك الحج وهو الوقو عند جبل
عرفات ،حيص ياتميع جمييع الحاياج ،اليذين يصيلون أحيانيا إليى أك ير مين
مليونين.
 -6وقييو الحايياج بعرفييات قييد ُش ي ِرع ليبتهلييوا إلييى ربهييم ،ويعلنييوا تييوبتهم إليييه،
وطمعهم في رحمته وغفرانه.
 -7وهذا يذكرنا باتجتماع األكبر يوم القيامة.
 -8في اليوم التالي (العاشر) يكون العيد األكبر ،عيد التاحية ،وفيه ييذبح الحاياج
أضحياتهم .وبعد الذبح يذهبون إلى مكة فيطوفون حول الكعبة سبع مرات.
 -9يقوم المسلمون وفي كل مكان في هذا العيد بذبح األضحيات (من اإلبل والبقير
والهللانم) بعد أداء صالة العيد.
 -10األضاحي شيرعت إحيياء ليذكرى التايحية الكبيرى لنبيي َّللا إبيراهيم (علييه
السالم) حين كان على وشك أن يذبح إسماعيل ابنه الوحييد والحبييب ،وذليك
عندما أمره َّللا بذلك اختبارا إلخالصه وطاعته.
 -11وإذا حااييت وانتهيييت ميين أعمييال الحييج ،يمكنييك أن تييزور المسيياد النبييوي
بالمدينة المنورة ،وتصلى فيه تن أجر الصالة فيه عظيم.
 -12وإذا كنت بالمدينة المنورة تيزور قبير النبيي (صيلى َّللا علييه وسيلم) ،وقبيور
الصحابة الكرام ،الزيارة المشروعة ،وتسلم عليهم.
 -13وكذلك زيارة المساد األقصى بالقدال مستحبة في اإلسالم  .نسأل َّللا أن يعين
المسلمين تستنقاذه من أيدي المعتدين اليهود اآلثمة.

لماذا نحج :
 -14نحج طاعة ألمر َّللا تعالى ألنه أمرنا بذلك.
 -15وشكرا له على نعمة الصحة والعافية والمال واألوتد.
 -16ونحج تعظيما لل بالطوا

حول الكعبة ،وهو بيت َّللا المطهر.

 -17الكعبة هي أول بييت بنيي فيي األرض لعبيادة َّللا ،بنياه إبيراهيم الخلييل وابنيه
إسماعيل بأمر َّللا.
 -18ونحج لكي نصلي عند الكعبة ،التي هي قبلة المسلمين في جميع األقطار.
 -19ولكي نقف بعرفيات والمشياعر المعظمية ،فنيذكر َّللا هنياك ،ونطهير نفوسينا،
فنتوب من جميع الذنوب.
 -20ونحج لكي نرى المواضع التي أقام بها إبراهيم خليل َّللا ونبييه الكيريم ،وأقيام
نبي َّللا إسماعيل ،و َعبَدا َّللا فيها.
 -21ونحج لكي نرى األرض المقدسة التي وليد بهيا نبيي الهيدى محميد (صيلى َّللا
عليه وسلم) ونشأ وأوحي إليه ،وتحمل األذى ،وجاهد في سبيل نشر نور َّللا.
 -22ونحج لكي نلتقي بالمسلمين القادمين من أرجاء األرض ،ونرى تحقيق األخيوة
والمساواة والتعاون والحب بين المسلمين ،من غير نظير إليى ميا بيينهم مين
فييروق فييي الانسييية واللييون ومسييتوى المعيشيية وغيرهييا ميين اتعتبييارات
الدنيوية ،هناك نشهد عالمية اإلسالم.
 -23ولكيي نمييارال أخييالق الصييبر والتايحية والتحمييل والبسيياطة ،وغيرهييا ميين
الممارسات الروحية ،التي نحن في أ َماِّ الحاجة إليها.

 -24ونحج لكي نتطهر من ذنوبنا ،فنرجع من الحج بال ذنوب ،ونبدأ حياتنا بياياء
نقية ،آملين أن نحافظ على نقائها إلى أن نالقى َّللا ،فنكيون مين أهيل كرامتيه
في دار الخلود.

الفصل السادس عشر
المحـرمــــــات
 -1إن َّللا تعالى شرع لنا في القرآن والسنة النبوية أحكاما ك يرة.
 -2منها الواجبات ،ومنها المحرمات.
 -3أما الواجبات فقد بينت لك ك يرا منها فيما تقدم.
 -4وأما المحرمات فمن أهمها ما يلي :
أوال  -األطعمة المحرمة :

 -5الميتات :وهي الحيوانات البرية الميتة ،سواء مات حتف أنفه – أي بدون ذبح
أو مات مخنوقا ،أو َت َر َّدى من مكان مرتفع فمات ،أو أكل السبع منه فمات بذلك،
قبل أن تلحقه الذكاة ( الذكاة أسلوب الذبح اإلسالمي بإسالة دم الذبيحة).
 -6ومن الميتة ما ذبحه الكفار من غير النصارى واليهود.
 -7أما لحوم الحيوانات البحرية فال تحرم بالموت.
 -8الدم المسفو..
 -9لحم الخنزير.
 -10ما ذكر عليه عند الذبح اسم غير َّللا ،أو ذبح لتعظيم غير َّللا.
 -11لحييوم الحيوانييات المفترسيية كاألسييود ،ولحييوم الطيييور المفترسيية بمخالبهييا
كالصقور.
 -12لحوم الحمير األهلية.
 -13لحوم الحيوانات التي تتهللاذى بالنااسيات ،إت إذا حبسيت عليى الطعيام الطياهر
مدة كافية.
 -14أي طعام أصابته النااسة ،وهي القاذورات ،حتى يهللاسل بالماء إن أمكن.
 -15الخمر وسائر المسكرات والمخدرات.
 -16األطعمة التي فيها خطورة على الاسم كالسموم.
ثانيا  :األعمال المحرمة :
وهي أعمال يكرهها َّللا ويبهللاض فاعليها ويعاقبهم عليها .
 -17الشرك بالل.

 -18عقوق الوالدين .
 -19شهادة الزور .
 -20قتل النفا التي حرم َّللا إت بالحق .
 -21الزنا .
 -22السرقة .
 -23أكل أموال اليتامى .
 -24الهرب من المعركة ضد الكفار .
 -25القذ

بالفاحشة للمرأة المؤمنة العفيفة  ،أو الرجل المؤمن العفيف .

 -26كشف العورة أمام الناال إت للعالج.
كلمة العورة مصطلح إسالمي معناه أجزاء معينة من جسم الرجل أو المرأة يجب أال
تكشف .عورة الرجل من السرة إلى الركبة .وعورة المرأة جسمها كله ما عدا الوجه
واليدين إلى الرسغين
 -27أكل أموال الناال بالباطل ،بالرشوة أو النهب أو الخديعة أو الهللا .
 -28تقديم الرشوة ألكل أموال الناال بالباطل أو ألجل الحصول على ميا لييا حقيا
لك.
 -29الييزواج بيياألم أو البنييت أو األخييت أو العميية أو الخاليية ،أو بنييت األخ أو بنييت
األخت من نسب أو رضاع ،أو زوجة األب أو أم الزوجة أو بنتها.
 -30ت يتزوج الرجل المسلم اميرأة كيافرة ،إت نصيرانية أو يهوديية ،ميا ليم تعتنيق
اإلسالم.

 -31ت تتزوج المرأة المسلمة رجال كافرا ولو كان نصرانيا أو يهوديا ما ليم يعتنيق
اإلسالم.

الفصل السابع عشر
أولياء هللا
أولياء جمع َولِيه اصطالح إسالمي ذو معنى محدد  ،يعني المسلم الذي كرس نفسه
في إخالص ألمر هللا في أشمل معانيه وأعمقها .لكن هذا المصطلح قد تشوه عند
بعض المسلمين ،ممن تأثروا بتصورات دخيلة وغير إسالمية .فصاروا يعنون به
الشخص المتصوف الغريب األطوار الذي يدعي القدرة على اإلتيان بالخوارق.
وعلى هذا النحو فهم علماء اإلسالميات من الغربيين إن األولياء يشبهون القديسين
في المسيحية ،وهو ما ال أساس له من الصحة.
 -1أولياء َّللا هم أحبابه الذين يحبهم ويحبونه.
 -2وهم كل إنسان صالح آمن بالل وسار حسب أوامره.

 -3وجزاؤهم الحياة الطيبة في الدنيا ،وجوار َّللا في اآلخرة في دار كرامته.
 -4وهم ت يستطيعون أن ينفعيوا بعيد ميوتهم أحيدا بشييء ،وت فيي حيياتهم إت مين
خالل األسباب العادية.
 -5وفيهم قال َّللا تعالى :
َّللا تَ َخوْ ٌ َعلَ ْي ِه ْم َوتَ هُ ْم يَحْ َزنُونَ * اله ِذينَ َءا َمنُوا
أَتَ إِ هن أَوْ لِيَا َء ه ِ
َو َكانُوا يَتهقُونَ * لَهُ ُم ْالبُ ْش َرى فِي ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َوفِي اآل ِخ َر ِة تَ تَ ْب ِدي َل
ك هُ َو ْالفَوْ ُز ْال َع ِظي ُم (سورة يونا )64-62 :
َّللا َذلِ َ
ت هِ
لِ َكلِ َما ِ
 -6فكن مسلما صالحا تكن واحدا منهم.

 -7قال َّللا تعالى :
ك َم َع هالي ِذينَ أَ ْن َعي َم ه
َ و َم ْن يُ ِط ِع ه
َّللاُ ع ََلي ْي ِه ْم ِمينَ النهبِ ِّييينَ
َّللاَ َوال هرسُو َل فَأُولَئِ َ
ك َرفِيقًا( سورة النساء :
َوال ِّ
صدِّيقِينَ َوال ُّشهَدَا ِء َوالصهالِ ِحينَ َو َحسُنَ أُولَئِ َ
)69
 -8ومن أولياء َّللا أنبياؤه الكرام.
 -9ومنهم أصحاب األنبياء الذين آمنوا باألنبياء إيمانا صادقا.
 -10ومنهم أصحاب محمد (صلى َّللا عليه وسلم) وزوجاته وأمهات المؤمنين.
 -11وخير أصحابه هم العشرة المبشرون بالانة بأسمائهم.
 -12هؤتء الصحابة المختارون متميزون ومعروفون بسبقهم وثباتهم وتايحياتهم
في اإلسالم.

 -13يييأتي فييي مقدميية هييؤتء العشييرة الخلفيياء الراشييدون األربعيية الييذين اختييارهم
المسلمون حكاما لدولة اإلسالم بعد رسول َّللا (صلى َّللا علييه وسيلم) ،وهيم
(حسب ترتيبهم في األفالية وترتيبهم في الخالفة):
 -1أبو بكر الصديق ( توفي  13هي)
 -2عمر بن الخطاب ( توفي  23هي)
 -3ع مان بن عفان (توفي  35هي)
 -4علي بن أبى طالب ( توفي  40هي)
 -14وبقية العشرة هم :الزبير بن العوام – وسعد بن أبى وقاص – وطلحة بن عبيد
َّللا – وعبد الرحمن بن عيو – وأبوعبييدة بين الايرا – .وسيعيد بين زييد
(رضي َّللا عنهم وعن سائر الصحابة).

الفصل الثامن عشر
أخالق إسالمية وآداب شرعية
 -1المسلم صدوق ت يكذب.
 -2المسلم ً
وفي ت يهللادر ،أمين ت يخون.
 -3المسلم ت يهللاتاب أخاه المسلم.
 -4المسلم شااع ت يابن.
 -5المسلم صبور في مواطن الحق ،جريء في قول الحق.

 -6المسلم ينصف الناال من نفسه  ،فال يظليم حيق أحيد ،وت يقبيل أن يظلميه أحيد،
وهو عزيز ت يقبل أن يذله أحد.
 -7المسلم يستشير في أموره ويتوكل على َّللا.
 -8المسلم يتقن عمله.
 -9المسلم متواضع رحيم ،يأمر بالخير ويفعله ،وينهى عن الشر وت يفعله.
 -10المسلم يااهد إلعالء كلمة َّللا ،ويدعو إلههار دين َّللا.
 -11المرأة المسلمة تلبا أمام غير أقاربها مالبا شرعية ،وهي تهللاطي كل جسمها
ما عدا الوجه والكفين.

الفصل التاسع عشر
أذكار وأدعية
 -1إذا أردت أن تأكل وتشرب فقلِ ( :بس ِْم َّللا).
 -2وتناول الطعام بيدك اليمنى وليا باليسرى.
 -3وإذا انتهيت من األكل أو الشرب فقل( :ال َح ْم ُد لل).
َّللا
 -4إذا تقيت أخاك المسلم فصيافحه ،وتبسيم ليه ،وقيل :ه
(السيال ُم ع ََلي ْي ُكم َو َرحْ َميةُ ِ
َوبَ َركاتُه).
 -5وإن سلم عليك أخوك المسلم فقلَ ( :و َعلَ ْي ُك ُم السهال ُم َو َرحْ َمةُ َّللاِ َوبَ َركاتُه).
 -6إذا طلع النهار أو جاء المساء فقل( :أَصْ بَحْ نا  -أو أَ ْم َسيْنا َ -علَى فِ ْ
طي َر ِة ا ِإل ْسيالم،
َو َكلِ َم ِة ا ِإل ْخالصَ ،ودي ِن نَبِيِّنا ُم َح همدَ ،و ِمله ْة أَبِينا إِبْرا ِهي َمَ ،حنِيفا ً ُم ْسلِما ً َوميا أَنيا
ِمنَ ال ُم ْش ِر ِكين).
(ه يال ُل خ َْي ير َور ْ
ُش يد ،اللههُي هم أَ ِهله يهُ َعلَيْنييا ِب ياليُ ْم ِن
 -7وإذا طلييع الهييالل الاديييد فقييلِ :
َوا ِإليمانَ ،والسهال َم ِة َوا ِإلسْالم).
النياال  ،اللههيُ هم ْ
البيأْالَ ،ربه ه
ف
ب َ
اشي ِ
 -8إذا ُعدْتَ مرياا فقلِ ( :بس ِْم َّللا  ،اللههُ هم ْاذ ِهي ِ
ك ِ ،شفا ًء ت يُهللاا ِد ُر َسقَماً).
ت ال هشافِي  ،ت ِشفا َء إِته ِشفا ُؤ َ
َوأَ ْن ِ
 -9إذا دخلت المساد فقلِ ( :بس ِْم َّللا َ ،والصهالةُ َوالسهال ُم َعلَى َرسُو ِل َّللا ،اللههُ هم ا ْغ ِفيرْ
ْواب َرحْ َمتِك) .
لِي ُذنُو ِبيَ ،وا ْفتَحْ لِي أَب َ
واب
 -10وإذا خرجت مين المسياد تقيول م يل ذليك إت أنيك تقيولَ ( :و ْافيتَحْ ِليي أَ ْبي َ
فَاْ لِك) .

 -11إذا أويت إلى بيتيك فقيل ( :ال َح ْمي ُد للِ هالي ِذي أَ ْ
ط َع َمنيا َو َسيقانا َوآوانيا ،فَ َكي ْم ِم همي ْن
ت كافِ َي لَهُ َوت ُم ْؤ ِوي) .
 -12وفي كل مناسبة أك ر من الباقيات الصالحات ،وهي أن تقول:
ُسبْحانَ َّللا.
َوال َح ْم ُد لل.
َوت إِلهَ إِته َّللا.
َوَّللاُ أَ ْكبَر.
َوت َحوْ َل َوت قُ هوةَ إَته بِالل.
 -13وكذلك أك ر من الصالة على النبي (صلى َّللا عليه وسلم) ،وخاصة إذا سمعت
صلهى َّللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلهم) .
اسمه ،أو نطقت به ،فتقولَ ( :

الفصل العشرون
المرأة المسلمة
 -1المرأة في الدين اإلسالمي شقيقة الرجل.
 -2فهي مخلوقة لل م ل الرجل تماما.
 -3ولذلك فهي مدعوة إلى الدخول في اإلسالم.
 -4وهي مأمورة باإليمان بالل وطاعته ومحبته.
 -5وهي مطالبة بأن تؤمن برسالة النبي محمد (صلى َّللا عليه وسلم).
 -6ومطالبة بأن تصلي وتصوم وتزكي وتحج وتعبد َّللا.
 -7ومطالبة بأن تطبق شريعة اإلسالم على نفسها تماما كالرجل.
 -8وأن تربى أوتدها على اإلسالم والخير والفاائل اإلسالمية ،وأن تحافظ عليهم.
وتختلف عن الرجل في أمور ،منها:
 -9تلبا ثيابا تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين.
 -10وإذا حاضت ت تصلي ،وت تصوم ،وت تقرأ القرآن ،وت تدخل المساد.
 -11وإذا انتهى عنها الحيض أو النفاال تهللاتسل وتقاي الصوم وت تقاي الصالة.
 -12وت يلزمها حاور صالة الامعة.
 -13وت تتزوج رجال نصرانيا أو يهوديا أو كافرا إت إذا أعلن إسالمه بصدق.

ملحق  -1نصوص للحفظ
(مع تعلم النطق الصحيح)
أوال -سور من القرآن الكريم
سورة الفاتحة
لل َربِّ ْال َعالَ ِمينَ * الرهحْ َم ِن ال هر ِح ِيم
َّللا الرهحْ َم ِن ال هر ِح ِيم * ْال َح ْم ُد ِ ه ِ
ِ بس ِْم ه ِ
ص َراطَ ْال ُم ْستَقِي َم
ك نَ ْستَ ِعينُ * ا ْه ِدنَا ال ِّ
ك نَ ْعبُ ُد َوإِيها َ
ك يَوْ ِم الدِّي ِن * إِيها َ
* َمالِ ِ
ْ
َ
ه
ب َعلَ ْي ِه ْم َوتَ الاهالِّينَ 
ص َراطَ ال ِذينَ أ ْن َع ْمتَ َعلَ ْي ِه ْم َغي ِْر ال َم ْهللااُو ِ
* ِ
سورة العصر
َّللا الرهحْ َم ِن ال هر ِح ِيم
ِبس ِْم ه ِ
َ و ْال َعصْ ِر * إِ هن ا ِإل ْن َسانَ لَفِي ُخسْر * إِته اله ِذينَ َءا َمنُوا َو َع ِملُوا
صوْ ا بِ ْال َح ِّ
صب ِْر
صوْ ا بِال ه
ق َوتَ َوا َ
ت َوتَ َوا َ
الصهالِ َحا ِ
سورة الماعون
َّللا الرهحْ َم ِن ال هر ِح ِيم
ِبس ِْم ه ِ
ك اله ِذي يَ ُد ُّع ْاليَتِي َم * َوتَ يَحُضُّ َعلَى
أَ َرأَيْتَ اله ِذي يُ َك ِّذبُ ِبالدِّي ِن * فَ َذلِ َ
صالَتِ ِه ْم َساهُونَ *
صلِّينَ * اله ِذينَ هُ ْم ع َْن َ
طَ َع ِام ْال ِم ْس ِكي ِن * فَ َو ْي ٌل لِ ْل ُم َ
اله ِذينَ هُ ْم يُ َراءُونَ * َويَ ْمنَعُونَ ْال َما ُعونَ 
سورة الكوثر
َّللا الرهحْ َم ِن ال هر ِح ِيم
ِبس ِْم ه ِ
ك هُ َو األَ ْبتَ ُر
ك َوا ْن َحرْ * إِ هن َشانِئَ َ
ص ِّل لِ َربِّ َ
إِنها أَ ْعطَ ْينَا َ
ك ْال َكوْ ثَ َر * فَ َ

سورة اإلخالص
َّللا الرهحْ َم ِن ال هر ِح ِيم
ِبس ِْم ه ِ
َّللاُ أَ َح ٌد * ه
قُلْ هُ َو ه
ص َم ُد * لَ ْم يَلِ ْد َولَ ْم يُولَ ْد * َولَ ْم يَ ُك ْن لَهُ ُكفُ ًواأَ َح ٌد
َّللاُ ال ه
سورة الفلق
َّللا الرهحْ َم ِن ال هر ِح ِيم
ِبس ِْم ه ِ
ب*
ق * ِم ْن َش ِّر َما َخلَ َ
ق * َو ِم ْن َش ِّر غَا ِسق إِ َذا َوقَ َ
قُلْ أَعُو ُذ بِ َربِّ ْالفَلَ ِ
ت فِي ْال ُعقَ ِد * َو ِم ْن َش ِّر َحا ِسد إِ َذا َح َس َد
َو ِم ْن َش ِّر النهفهاثَا ِ
سورة الناس
َّللا الرهحْ َم ِن ال هر ِح ِيم
ِبس ِْم ه ِ
اال
اال * َملِ ِ
اال * ِم ْن َش ِّر ْال َو ْس َو ِ
اال * إِلَ ِه النه ِ
ك النه ِ
قُلْ أَ ُعو ُذ ِب َربِّ النه ِ
اال
اال * اله ِذي يُ َوس ِْوالُ فِي ُ
اال * ِمنَ ْال ِانه ِة َوالنه ِ
ُور النه ِ
ْال َخنه ِ
صد ِ

ثانيا -التشهــــد

صلَ َو ُ
 -1الته ِحي ُ
ات َوالطهيِّبَات
هات للِ َ ،وال ه
َّللا َوبَ َر َكاتُه
 -2السهال ُم َعلَ ْي َ
ك أَيُّهَا النه ِب ُّي َو َرحْ َمةُ ِ
 -3السهال ُم َعلَ ْينَا َو َعلَى ِعبَا ِد َّللاِ الصهاليِ ِحين
 -4أَ ْشهَ ُد أَ ْن ت إِلهَ إِته َّللا
َ -5وأَ ْشهَ ُد أَ هن ُم َح همداً َع ْب ُدهُ َو َرسُولُه
ثالثا -الصالة اإلبراهيمية
ص ِّل َعلَى ُم َح همد
 -1اللههُ هم َ
َ -2و َعلَى آ ِل ُم َح همد
صلهيْتَ َعلَى إِ ْب َرا ِهي َم
َ -3ك َما َ
َ -4و َعلَى آ ِل إِ ْب َرا ِهيم
ار ْك َعلَى ُم َح همد
َ -5وبَ ِ
َ -6و َعلَى آ ِل ُم َح همد
َ -7ك َما بَا َر ْكتَ َعلَى إِ ْب َرا ِهي َم
َ -8و َعلَى آ ِل إِ ْب َرا ِهيم
 -9فِي ال َعالَ ِمين
ك َح ِمي ٌد َم ِايد
 -10إِنه َ

ملحق  -2كيف تدخل في اإلسالم؟
أوال -اإلسالم  :لماذا  ،ولمن  ،ومتى ؟
اإلسالم  ...لماذا ؟
ضيَه َّللا للبشر جميعا.
 -1ألن اإلسالم دين األنبياء الذي َر ِ
 -2ألن اإلسالم دين األنبياء جميعا ،منذ آدم إلى محمد ،عليهم الصالة والسالم.
 -3ألن اإلسالم خاتَم الديانات السماويهة.
 -4ورسول اإلسالم خاتَ ُم ُرسُل َّللا.
 -5وكتابه القرآن آخر الكتب المنزلة من السماء.
ض طَوْ عًا َوكَرْ هيً ا
َّللا يَ ْب ُهللاونَ َولَهُ أَ ْسلَ َم َم ْن ِفي ال هس َم َوا ِ
-6أَفَ َهللا ْي َر ِدي ِن ه ِ
ت َواألَرْ ِ
َوإِلَ ْي ِه يُرْ َجعُونَ ( سورة آل عمران ) 83 :
َ و َم ْن يَ ْبت َِغ َغ ْي َر ا ِإل ْسالَ ِم ِدينًا فَلَ ْن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َوهُ َو فِي اآل ِخ َر ِة ِمنَ
ْالخَا ِس ِرينَ ( سورة آل عمران ) 85 :
اإلسالم  ...لمن ؟
 -7لكل من وهبه َّللا نعمة الحياة ،ونعمة العقل.
 -8لكل من له عينان يبصر بهما نعم َّللا.
 -9لكل من له أذنان يسمع بهما كالم َّللا.
 -10لكل من له عقل يعي به آيات َّللا.
 -11لكل من له قلب ينبض بالمحبة والشكر والعرفان.

 -12لك ،ولي ،ولمن يشاء َّللا أن يشر .صدره لإليمان.
اإلسالم  ...متى ؟
 -13اآلن  ...اليوم قبل الهللاد ...
 -14أطع حافز اإليمان ...
 -15إنها لك فرصة العمر ...
 -16فرصة ذهبية ،قد ت تمر على قلبك مرة أخرى ...
-17أجب نداء َّللا  ...إنه يناديك:
 -18فَإِلَهُ ُك ْم إِلَهٌ َوا ِح ٌد فَلَهُ أَ ْس ِل ُموا َوبَ ِّش ِر ْال ُم ْخ ِب ِتينَ ( سورة الحج )34:
ثانيا -الرحلة الكبيرة
 -1إذا اقتنعت بأن اإلسالم هو دين الحق.
 -2فابحص عن جهة إسالمية معتبرة ،إما مركيز إسيالمي ،أو مسياد جيامع ،أو
هيئة إسالمية.
 -3اتصل بالمسؤول هناك .وأخبره بأنك ترغب في الدخول في اإلسالم.
 -4سو

يسألك المسؤول بعض األسئلة ،ليعر

مدى اقتناعك باإلسالم.

 -5إذا قرأت هذه الرسالة قبل أن تذهب إليه يمكنك أن تايب عن أسئلته.
 -6في اليوم الذي حددته إلعالن إسيالمك ،وقبيل ذهابيك إليى الموعيد العظييم،
اغتسل بنية الدخول في اإلسالم .ويحسن بيك أن تحليق شيعرك وأن تليبا
أحسن ما تاد من المالبا ،وأن تتعطهر.

ثالثا -ماذا تقول عندما تعلن إسالمك
 -1يكفي للدخول في اإلسالم أن تقول ما يلي:
" -2أشهد أن ت إله إت َّللا".
" -3وأشهد أن محمدا رسول َّللا".
" -4وأشهد أن عيسى عبد َّللا ورسوله".
" -5برئت من كل دين يخالف دين اإلسالم".
 -6ولكن يستحسن أن تقول أياا:
 -7آمنت بالل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خيره وشره.
 -8أعاهد َّللا أن ت أشرك به شيئا.
 -9وأن أقيم الصالة.
 -10وأعطي الزكاة.
 -11وت أسرق.
 -12وت أزني.
 -13وت أقتل النفا المحرمة.
 -14وت أعصي َّللا.
 -15الحمد لل الذي هداني لإليمان.

 -16مالحظيية :يييدعو لييه المسييؤول الييذي يعليين اإلسييالم أمامييه ،بييأن يقييول
م الً :غفر َّللا لي ولك ،وتقبل مني ومنك ،اللهيم اجعليه ميع اليذين أنعميت
علييهم مين النبييين ،والصيديقين ،والشيهداء ،والصيالحين ،و َح ُسين أولئييك
رفيقا.
رابعا -كيف تنمي إسالمك
 -1إذا أعلنت إسالمك عن اقتناع فإنك تفتح صفحة بيااء في سال أعمالك.
 -2أما ما ماى قبل ذلك من األعمال السيئة فإن َّللا يهللافره لك بإسالمك.
 -3إنك إذا أسلمت تكون كأنك قد ولدت في اإلسالم من جديد.
 -4وعليك أن تنمو في اإلسالم وتكبر فيه  ،فكيف ذلك ؟
أوال  :تزيد معرفتك باإلسالم (انظر ملحق :)3
 -5بأن تقرأ القرآن.
 -6وتقرأ شيئا من تفسير القرآن.
 -7وتقرأ األحاديص النبوية التي وردت عن النبي (صلى َّللا عليه وسلم).
 -8وتقرأ عن سيرة النبي (صلى َّللا عليه وسلم).
 -9وتقرأ عن سير عظماء اإلسالم وسلفنا الصيالحين ،اليذين نشيروا ديين اإلسيالم،
وبلهللاوه إلى العالمين.
 -10وأن تحايير صييالة الامعيية  ،لتسييتمع إلييى خطبيية الامعيية ،ولتصييلي مييع
المسلمين.
 -11وأن تحار صالة العيدين ،وتسمع الخطبة.

 -12وأن تصلى في المساجد اإلسالمية الصلوات الخما عنيدما ت يكيون فيي ذليك
مشقة عليك.
 -13وتحار الدروال الدينية.
 -14حاول أن تتصل بمن تستطيع من العلماء وأئمة المسياجد والمدرسيين اليدينين،
وأن تعرِّفهم بنفسك ،وتسألهم عما ت تعرفه من أميور اليدين ،وسييكون اليذي
تسأله مسرورا بأن يوضح لك ما تسأل عنه.
 -15حاول أن تتخذ لك صديقا ُمرْ ِشداً من المسلمين ممن لديهم علم بدينهم ،ليوضيح
لك ما قد يخفى عليك من األمور الدينية.
 -16اقرأ ما استطعت من مصادر اإلسالم األساسية (القيرآن والسينة) ومين الكتيب
الموثوق بها عن اإلسالم لتزداد فهما له.
 -17ستتعلم الك يير عين أحكيام اإلسيالم وأنظمتيه فيي العبيادات ،وأحكيام األسيرة،
والمعامالت ،واآلداب ،واتقتصاد ،والشئون العامة.
 -18وتَ ْعلَم منهج اإلسالم ونظرته إلى الخ َْلق والكون واإلنسان والحياة.
 -19فليا اإلسالم دينا فحسب ،وإنما هو أياا نظام ماتمع ،ودستور دولة ،ومنهج
حياة.
ثانيا  :اإلكثار من األعمال الصالحة :
 -20حاول أن تعمل أعمات صالحة زيادة على األعميال الخمسية التيي ذكرتهيا ليك
سابقا.
ص ِّل ركعات زائدة على الصلوات الخما.
َ -21

 -22أو ساعد الفقراء والمح تاجين بمبالغ زيادة على الزكاة ،أو سياعدهم فيي تيدبير
أمورهم الارورية التي ت يقدرون عليها.
 -23أو صم أياما زيادة على رماان.
 -24أو اشترك في مشروعات اجتماعية نافعة بهللارض إصال .الماتمع اإلسالمي.
 -25أو ادع صديقا لك إلى أن يدخل في اإلسالم.
خامسا -كيف تحافظ على إسالمك
 -1إذا دخلت في اإلسالم فإنك تكون قد أحرزت لنفسك خيرا ك يرا.
 -2انك تكون كمن حصل على كنز من الكنوز.
 -3ان من و َج َد كنزا سيصبح له أعداء ك يرون ،يحاولون أن يسرقوا كنزه.
 -4فكذلك أنت حصلت على كنز اإلسالم.
 -5سو

يحاول بعض الناال أن يصدوك عن دينك الاديد.

 -6وهؤتء هم أعداء َّللا.
 -7وأعداء َّللا هم شياطين من الان وشياطين من اإلنا.
 -8فأما شياطين اإلنا ،فإنهم يحاولون السخرية منك.
 -9أو يحاولون إغراءك بالمال لترجع عن دينك.
 -10ويقولون لك :في دين اإلسالم كذا وكذا ،ويذكرون شبهات يلقونها إليك.

 -11فاعلم أن َّللا قال في القرآن:
ك ِب ْال َح ِّ
ق َوأَحْ َسنَ تَ ْف ِسيرًا
ك ِب َم َل إِته ِج ْئنَا َ
َ وتَ يَأْتُونَ َ
(سورة الفرقان )23 :
 -12فاسأل علماء اإلسالم عما أوحاه َّللا في القرآن في جواب تلك الشبهات.
 -13وأما شياطين الان فإنهم يوسوسون في صدرك قائلين لك :أتترك دينيك وديين
آبائك وأجدادك وتتبع دينا آخر؟
 -14أتتبع دينا يكلفك بالصالة والصوم وإخراج المال؟ ويحرمك مين شيرب الخمير
ومن كذا وكذا؟
 -15فاعلم أن كل إنسان ياد نفسه على دين والديه ،وينشأ على تقديا دينه.
 -16أهل الحق وأهل الباطل كلهم كذلك.
 -17لكن المشكلة هي :أي تلك األديان هو الحق؟ وأيها هو الباطل ؟
 -18إن دين اإلسالم هو الدين الخالص من جميع الخرافات والشرك والوثنية.
 -19إنه دين التوحيد الخالص.
 -20فاقرأ عندما تحا بوسوسة شياطين الان :
ت ه
الشييييييي ييَا ِطي ِن *
َ -21و ُقييييييي يلْ َربِّ أَ ُعييييييي يو ُذ ِبييييييي ي َ
ك ِمييييييي ي ْن ه ََمييييييي يزَا ِ
ارُو ِن ( سورة المؤمنون )98-97
ك َربِّ أَ ْن يَحْ ُ
َوأَعُو ُذ ِب َ
 -22واقرأ أياا سورة الفلق وسورة الناال ( انظر :ملحق )1

سادسا -كيف تدعو اآلخرين إلى اإلسالم
 -1قال نبينا محمد (صلى َّللا عليه وسلم)" :ألن يهدى َّللا بك رجال واحدا خيير ليك
من حمر النعم".
 -2وقييال أياييا" :ميين دعييا إلييى هييدى كييان لييه ميين األجيير م ييل أجييور ميين تبعييه،
ت ينقص من أجورهم شيء".
 -3فاحرص على أن تدعو إلى اإلسالم من تعرفه من غير المسلمين.
 -4ابدأ بأقرب الناال إليك وهم " :واليداك – زوجتيك – ابنيك – ابنتيك – أخيوك –
أختك – أقاربك – أصدقاؤك".
 -5قال َّللا لنبيه محمد (صلى َّللا عليه وسلم):
ك األَ ْق َر ِبينَ ( سورة الشعراء )214 :
َ وأَ ْن ِذرْ َع ِشي َرتَ َ
 -6بيِّن لهم الدين الحق ورغبهم فيه.
 -7ب ِّشرهم بما يعطيهم َّللا من النعم في الدنيا واآلخرة ،إن هم اتبعوا اإلسالم.
 -8أنذرهم أن َّللا يهللااب عليهم إذا لم يؤمنوا بالقرآن الذي أنزل َّللا هداية للبشرية.
 - 9أو لم يؤمنوا بمحمد (صلى َّللا عليه وسلم) الذي أرسله َّللا رحمة للعالمين.
 -10ادعهم بمحبة وإخالص.
 -11وأنت بنفسك كن م ات لألخالق الفاضلة.
 -12سارع إلى فعل الخيرات والنفع العام.
 -13إذا فعلت ذلك سو

تكون داعيا إلى اإلسالم بفعلك وقولك.

 -14وسو

يسرع أصدقاؤك إلى قبول ما تدعوهم إليه إن أراد َّللا هدايتهم.

 -15سو

يعلمون أن ما تقوله حق.

 -16سو

يقبلون اإلسالم ،ويحبونه ،ويحبونك أنت أياا.

 -17تبد أن تتقن الحكمة في الدعوة والتعليم ،فتكلم في كل مكان بما يناسبه.
 -18فقد جاء في أم ال العرب( :لكل مقام مقال).
 -19قال َّللا تعالى:
ا ْد ُ
ك ِب ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َموْ ِعظَ ِة ْال َح َسنَ ِة َو َجا ِد ْلهُ ْم ِبالهتِي ِه َي
ع إِلَى َس ِبي ِل َربِّ َ
َ
َ
ض هل ع َْن َس ِبيلِ ِه َوهُ َو أ ْعلَ ُم
ك هُ َو أ ْعلَ ُم ِب َم ْن
أَحْ َسنُ إِ هن َربه َ
َ
ب ُِ ْال ُم ْهتَ ِدينَ ( سورة النحل )125 :
ِ
 -20وإذا كنت ت تحسن اللهللاة العربية فيحسن بك أن تتعلمه ،لتفهم الدين اإلسيالمي
فهما صحيحا من مصادره األصلية.
 -21حينئذ تكون إذا تكلمت عن الدين اإلسالمي تتكلم عن معرفة مباشرة بكيالم َّللا
تعالى ،وكالم رسوله محمد (صلى َّللا عليه وسلم) وكالم علماء اإلسالم.
 -22أ ْه ِد نسخا من هذه النشرة لمن تحب أن تدعوهم لإلسالم لتساعدك في البيان.

ملحق  - 3كتب للتوسع في القراءة
أ -القرآن الكريم :
التفسير الواضح
 -1د .محمد محمود حاازي
مختصر تفسير ابن ك ير
 -2محمد على الصابوني
زبدة التفسير من فتح القدير للشوكاني
 -3محمد سليمان األشقر
ب -السنة :
األربعون النووية
 -1اإلمام النووي
مختصر صحيح البخاري
 -2الزبيدي
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان
 -3محمد فؤاد عبد الباقي
جـ  -عن اإلسالم :
علم نفسك اإلسالم
 -1د .نبيل عبد السالم هارون
شخصية المسلم
 -1د .محمد على الهاشمي
منهاج المسلم
 -2أبو بكر الازائري
نظام الحياة في اإلسالم
 -3أبو األعلى المودودي
قصص النبيين سيرة خاتم األنبياء
 -4أبو الحسن الندوي
إسالمنييا
 -5سيد سابق

