سال ُم
اإل ْ
هللا
سالَ ِة ِ
ُر ْؤيَةٌ ِع ْل ِميَّةٌ ِل ِر َ
ِللبَش َِريَّ ِة
الفصل الثاني

ُم ْست َ َويَ ُ
ات العَ ِقي َد ِة الث َلثِ:
س ُ
اإل ْسل ُم َواإلي َم ُ
ان
ان َو ْ
اإلح َ
عو ُذ بِاللِ ِمنَ الش ْي َ
ان الر ِج ِيم
أَ ُ
ط ِ
بِ ْس ِم للاِ الرحْ َم ِن الر ِح ِيم
ُمقَ ِد َمةٌ
ذات يوم  ،دخل جبريل  ،عليه السلم  ،مسجد المدينة المنورة بينما
الرسول  ،عليه الصلة ُ والسلم  ،والصحابة  ،رضوان للا عليهم ،
حوار من سؤا ٍل وجواب بينهما  ،أصبح فيما بعد
جلوس فيه .فجرى
ٌ
ٌ
حديثا ً مشهورا ً رواه الخليفة الثاني  ،عمر بن الخطاب  ،رضي للا
عنه.
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وقد سأل جبريل الرسول خمسة أسئلة عن اإلسلم واإليمان
واإلحسان والساعة وأماراتها .وكلما أجاب الرسول على أي ِ منها ،
امتدحه جبريل  ،على صحة اإلجابة  ،بقوله "صدقت"  ،ثم خرج.
فأخبر الرسول  ،عليه الصلة والسلم  ،أصحابه بأنه جبريل  ،الذي
جاء ليعلمهم دينهم.
وقد لخص هذا الحديث الشريف مبادئ هامة للدين اإلسلمي ،
وجذب انتباه هذا المؤلف لمستويات العقيدة اإلسلمية الثلث:
اإلسلم واإليمان واإلحسان  ،والتي تم تناولها كعناوين ألجزاء هذا
الكتاب  ،وهذا الفص ُل بصفة خاصة.
ث
ص ال َحدِي ِ
نَ ُّ
ب  ،رضي
ع َم َر قَا َل َ ،حدثَنِي أَبِي ُ
ع ْب ُد َّللاِ بْنُ ُ
ع َم ُر بْنُ ْالخَطا ِ
ع ْن َ
َ
َ
سل َم ،
للا عنهما  ،قَالَ :بَ ْينَ َما نَحْ نُ ِع ْن َد َر ُ
صلى َّللاُ َ
عل ْي ِه َو َ
سو ِل َّللاِ َ ،
َذاتَ يَ ْو ٍم إِ ْذ َ
س َوا ِد الشعَ ِر
بَ ،
علَ ْينَا َر ُج ٌل َ
اض الثِيَا ِ
شدِي ُد بَيَ ِ
طلَ َع َ
شدِي ُد َ
ََ ،ل ي َُرى َ
علَ ْي ِه أَثَ ُر السفَر َ ِ،و ََل يَ ْع ِرفُهُ ِمنا أَ َح ٌد َ ،حتى َجلَ َ
س ِإلَى النبِي ِ
َ
ض َع كَف ْي ِه
سل َم  ،فَأ ْسنَ َد ُر ْكبَتَ ْي ِه ِإلَى ُر ْكبَتَ ْي ِه َ ،و َو َ
صلى َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َ ،
َ
ْ
سو ُل َّللاِ
اإلس َْل ِم؟ فَقَا َل َر ُ
علَى فَ ِخ َذ ْي ِه َ ،وقَالَ :يَا ُم َحم ُد أ ْخبِ ْرنِي َ
َ
ع ْن ِ
سل َم:
صلى َّللاُ َ
علَ ْي ِه َو َ
َ ،
يم
اإلس َْل ُم أَ ْن تَ ْش َه َد أَ ْن ََل إِلَهَ إَِل َّللاُ َ ،وأَن ُم َحمدًا َر ُ
" ِْ
سو ُل َّللاِ َ ،وت ُ ِق َ
ضانَ َ ،وتَ ُحج ْالبَ ْيتَ إِ ْن
ي الزكَاةَ َ ،وتَ ُ
وم َر َم َ
ص َ
الص َلةَ َ ،وتُؤْ تِ َ
ا ْستَ َ
سبِ ً
ص ِدقُهُ.
طعْتَ إِلَ ْي ِه َ
ص َد ْقتَ  .قَالَ :فَعَ ِج ْبنَا لَهُ يَ ْسأَلُهُ َويُ َ
يل ".قَالََ :
ان؟ قَالَ" :أَ ْن تُؤْ ِمنَ ِباَّللِ َو َم َلئِ َكتِ ِه َو ُكت ُ ِب ِه
قَالَ :فَأ َ ْخ ِب ْرنِي َ
ع ْن ْ ِ
اإلي َم ِ
ص َد ْقتَ .
َو ُر ُ
س ِل ِه َو ْاليَ ْو ِم ْاْل ِخ ِر َ ،وتُؤْ ِمنَ ِب ْالقَ َد ِر َخي ِْر ِه َوش َِرهِ ".قَالََ :
ان؟ قَالَ" :أَ ْن تَ ْعبُ َد َّللاَ َكأَنكَ ت ََراهُ  ،فَإِ ْن لَ ْم
قَالَ :فَأ َ ْخبِ ْرنِي َ
اإلحْ َ
ع ْن ْ ِ
س ِ
تَ ُك ْن ت ََراهُ  ،فَإِنهُ يَ َراكَ ".
ع ْن َها ِبأ َ ْع َل َم ِم ْن
سا َ
ع ْن ال َّ
ع ِة؟ قَالََ " :ما ْال َم ْسئُو ُل َ
قَالَ :فَأ َ ْخ ِب ْرنِي َ
ارتِ َها؟ قَالَ:
السائِ ِل ".قَالَ :فَأ َ ْخ ِب ْرنِي َ
ع ْن أَ َم َ
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اء
عا َء الش ِ
"أَ ْن تَ ِل َد ْاأل َ َمةُ َربتَ َها َ ،وأَ ْن ت ََرى ْال ُحفَاةَ ْالعُ َراةَ ْال َعالَةَ ِر َ
يَتَ َ
ان".
ط َاولُونَ فِي ْالبُ ْنيَ ِ
قَالَ :ثُم ا ْن َ
ع َم ُر أَتَد ِْري َم ْن السائِلُ؟
طلَقَ  .فَلَبِثْتُ َم ِليًّا  ،ثُم قَا َل ِلي :يَا ُ
سولُهُ أَ ْعلَ ُم.
قُ ْلتُ َّ :للاُ َو َر ُ
قَالَ :فَإِنهُ ِجب ِْري ُ
ل أَت َا ُك ْم يُ َع ِل ُم ُك ْم دِينَ ُك ْم]1[ .
سالم
اإل ْ
وبنا ًء على هذا الحديث الشريف  ،فهناك ثلثة مستويات للعقيدة ،
أولها اإلسلم  ،الذي عرفه النبي  ،عليه الصلة والسلم  ،بأنه القيا ُم
بالعبادات الخمسة  ،التي هي بمثابة أعمدة بناء هذا الدين الحنيف.
وهكذا  ،فالعبادة األولى واألساس إلسلم المرء أن َي ْش َه َد أَ ْن ََل ِإلَهَ
سو ُل َّللاِ .وتكمن أهمية هذه الشهادة في اعترافه
ِإَل َّللاُ َ ،وأَن ُم َحمدًا َر ُ
بوجود للا  ،عز وجل  ،كخالق للكون وللبشر  ،واعترافه أيضا ً
بمحمد  ،كخاتم رسل للا .وهذا يعني أنه يتقبل الرسالة التي أتى بها
محم ٌد من ربه لهداية البشرية  ،أَل وهي القرآن الكريم  ،والسُّنة
المشرفة المفسرة له.
وبعد نطق الشهادتين  ،يصبح المر ُء مسلما ً  ،مكلفا ً بالعبادات األربعة
األخرى  ،وهي إقام الصلة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج
البيت لمن استطاع إليه سبيل .ومن المهم أن نلحظ أن هذه العبادات
قد فرضها للا  ،سبحانه وتعالى  ،في آيات عديدة  ،لخصها رسوله
الكريم في هذا الحديث الشريف  ،الذي تمت اإلشارة إليه في الفصل
األول من هذا الكتاب .وقد وعد للا  ،سبحانه وتعالى  ،عباده  ،أي
الذين يعبدونه بأداء هذه العبادات  ،بمكافأتهم بالنعيم في جنة خلده ،
ولكنهم أيضا ً يتنعمون بسلم اإليمان وحلوته في هذه الدنيا  ،قبل
اْلخرة .أما المستنكفين عن عبادته  ،فعقابهم في هذه الدنيا شقا ٌء ،
وهم في اْلخرة من أهل النار.
وبالتفكر فيما تعنيه هذه العبادات  ،نجد أنها ذات فوائد عظيمة للعباد
 ،تعود عليهم بالخير أفرادا ً وجماعات  ،في هذه الدنيا  ،وفي اْلخرة
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 ،كما هو مفصل في الفصل الثامن والجزء الثاني من هذا الكتاب.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن هذه العبادات الخمس وفوائدها.
فالصالةُ يسبقها الوضوء  ،الذي هو نظافة مستمرة للبدن  ،خمس
مرات يوميا ً  ،وذلك بغسل اليدين والوجه  ،بما في ذلك الفم واألنف
 ،والذراعين ومسح الرأس واألرجل إلى الكعبين .كما أن على
المسلمين أن يغتسلوا بعد الجماع ( )6 :5وبعد الحيض والنفاس ،
وأن يحافظوا على ملبسهم طاهرة نظيفة .وبإقامة الصلوات الخمس
في مواقيتها المحددة  ،فإن المسلمين يعيشون حياة منظمة  ،يضبط
فيها الوقت واألنشطة اليومية  ،ما بين عمل وراحة ونوم .وأهم من
ذلك  ،أن الصلة اتصا ٌل بين العبد وربه في خمسة أوقات محددة
يوميا ً  ،إن تم أداؤها على الوجه الصحيح فهي طمأنينة للنفس وتذكير
مستمر لها بالبعد عن الفواحش .كما أن الصلة  ،بحركاتها الجسدية
الفريدة  ،كالتكرار المرتب للوقوف والركوع والسجود والجلوس ،
ما هي إَل رياضة مفيدة لمختلف أعضاء الجسم  ،خاصة العضلت
والمفاصل .كما أنها تنشط الدورة الدموية  ،لتصل إلى بعض األماكن
في الجسم بتركيز أكبر  ،كما في حالة الدماغ عند السجود]2[ .
وبإيتاء الزكاة  ،فإن المسلم يقدم المساعدة للفقراء والمساكين ويسهم
في النهوض بالمجتمع من خلل اإلنفاق على أوجه الزكاة األخرى.
وزكاة ُ الما ِل هي ربع العشر  ،وهو مبلغ زهيد  ،ولكنه عظيم الفائدة
إذا ما أخرجه جميع الموسرين .عندها َل يشعر الفقراء أنهم تركوا
وحدهم في المجتمع  ،وبالتالي تصبح الزكاة تعبيرا ً مستمرا ً عن
التعاطف والتضامن اَلجتماعي .وبالطبع فإن الزكاة ليست بديلة عن
أوجه العطاء األخرى من صدقات  ،تقرب المتصدق من المستحق
للصدقة  ،واألهم أنها تقربه من ربه  ،الذي أنعم عليه في المقام
األول .والزكاة أيضا ً ليست بديلة عن الضرائب التي تجمعها
الحكومات  ،لتنفقها على مشروعاتها وبرامجها المختلفة  ،ولكنها
تسهم في خدمة المجتمع من خلل إنفاقها على أوجه َل تغطيها تلك
المشروعات والبرامج.
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أما صوم شهر رمضان  ،الذي يمتنع المسلمون فيه عن المأكل
والمشرب والعلقات الجنسية  ،من طلوع الفجر وحتى غروب
الشمس  ،فإنه يمثل عبادة ذات فوائد عظيمة  ،روحية وجسدية على
ح ٍد سواء .فالصو ُم يربي النفس على التحكم في رغباتها  ،ويقويها
على ترويض غرائزها الجسدية .وهو يعطي األغنياء فرصة فريدة
لإلحساس بالجوع الذي يعانيه الفقراء والمساكين  ،فيطوع ذلك
نفوسهم ويهذبها  ،فيزداد عطاؤهم  ،خاصة في رمضان  ،حتى َل
يبقى هناك صائم بل طعام عند اإلفطار  ،وفي غير رمضان بعد
ذلك .أما الفوائد الجسدية لصوم شهر رمضان فهي عديدة .فإذا أكل
الصائمون باعتدال عند اإلفطار  ،فإن معظمهم يفقدون جزءا ً هاما ً
من أوزانهم  ،وذلك يعني التخلص من الدهون الزائدة التي تتجمع
خلل العام المنصرم .وأهم من ذلك  ،أن الجسم يتخلص من السموم
والكيميائيات الضارة مع تخلصه من الدهون الزائدة .ومن أهم فوائد
الجوع الذي يحدث في النصف الثاني من نهار الصوم  ،أن الجسم
يتخلص من الخليا الضعيفة والمريضة والغير عادية  ،كالخليا
السرطانية .وذلك ألن الحكمة الجسدية تقرر حرمان تلك الخليا من
الطعام القليل المتوفر  ،حتى تزود به الخليا السليمة .وأخيرا ً  ،فإن
الصوم يريح الجهاز الهضمي كله  ،طيلة النهار في شهر رمضان
 ،من العمل الشاق الذي يقوم به طيلة األحد عشر شهرا ً األخرى.
والحج هو العبادة الخامسة في اإلسلم  ،وهو رحلة يقوم بها المسلم
المستطيع  ،ماديا ً وجسديا ً  ،إلى بيت للا الحرام في مكة المكرمة ،
تاركا ً وراءه كل ما يشغل الناس في هذه الدنيا .ولكون الحج تلبية
من المسلم لدعوة ربه لزيارة بيته العتيق  ،فإنه يشعر بسعادة غامرة
عند رؤيته للكعبة المشرفة والطواف حولها وأثناء أدائه للمناسك
المختلفة .وباإلضافة إلى ذلك  ،فإن الحج يشتمل على شعائر ت ُ َذ ِكر
بقصة إبراهيم وابنه إسماعيل  ،عليهما السلم  ،وهو بذلك يربط
مؤتمر عالمي للمسلمين  ،على
اإلسلم باإليمان .كما أن الحج
ٌ
اختلف ألوانهم وألسنتهم وجنسياتهم  ،ليتعرفوا على أحوال بعضهم
البعض  ،كما أراد لهم ربهم  ،سبحانه وتعالى ( .)13 :49وأخيرا ً ،
أيام قليلة ،
فإن اجتماع مليين الحجاج في مكة ألداء مناسكهم  ،في ٍ
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أمر عظيم .ولذلك  ،فإن للا  ،سبحانه وتعالى  ،قد أمرهم أن
هو ٌ
يعاملوا بعضهم بالحسنى وأن يتجنبوا الجدال ( ، )197 :2حتى ينالوا
أجزل الثواب  ،وهو المغفرة والسعادة في الدنيا واْلخرة]3[ .
أإلي َمانُ
بأدائه للعبادات المفروضة  ،فإن المسلم يحقق المرتبة األولى من
العقيدة  ،وهي اإلسلم  ،والتي من خللها يرجوا أن ينال رضى للاُ
 ،سبحانه وتعالى  ،ورحمته  ،فيسبغ عليه نعمه في هذه الدنيا ويدخله
في نعيمه المقيم في اْلخرة .ولكن هناك مرتبة أعلى في العقيدة ،
ت
وهي اإليمان  ،كما أخبرنا ربنا  ،سبحانه وتعالى  ،في قوله" :قَالَ ِ
اإلي َمانُ
ْاألَع َْر ُ
اب آ َمنا قُل ل ْم تُؤْ ِمنُوا َولَ ٰـ ِكن قُولُوا أَ ْسلَ ْمنَا َولَما َي ْد ُخ ِل ْ ِ
ِفي قُلُو ِب ُك ْم" (الحجرات  .)14 :49 ،فقد أخبرتهم اْلية الكريمة أنهم
أسلموا  ،ولكنهم لم يصلوا للمرتبة الثانية من العقيدة  ،وهي اإليمان.
فالوصول لها يتطلب أن يؤمن المسل ُم بالل وملئكته وكتبه ورسله
واليوم اْلخر  ،كما جاء في القرآن الكريم" :يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنُوا ِآمنُوا
ب ال ِذي أَنزَ َل
علَ ٰى َر ُ
بِاللـ ِه َو َر ُ
سو ِل ِه َو ْال ِكتَا ِ
سو ِل ِه َو ْال ِكتَا ِ
ب الذِي نَز َل َ
ْ
ْ
س ِل ِه َواليَ ْو ِم اْل ِخ ِر فَقَ ْد
ِمن قَ ْب ُل َو َمن يَ ْكفُ ْر بِاللـ ِه َو َم َلئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُ
ض َل ًَل بَ ِعيدًا" (النساء  .)136 :4 ،وزاد الرسول  ،عليه الصلة
ضل َ
َ
والسلم  ،على ذلك باإليمان بالقدر خيره وشره  ،كما جاء في
الحديث الشريف أعله.
وهكذا  ،فبينما يشير اإلسلم إلى عالم الشهادة  ،كما تمثله العبادات
الحسية الخمس  ،فإن اإليمان يشير إلى عالم الغيب  ،الذي يُد َْركُ
بالمعرفة والتفكر .فاإليمان بوجود للا  ،سبحانه وتعالى  ،يتأتى
بالتفكير فيما أخبرنا عنه في القرآن الكريم من حقائق علمية كثيرة ،
عش ََر
لم تكن معروفة للناس أثناء نزول الوحي وحتى القرن
الرابع َ
ِ
للهجرةِ  ،أي العشرينَ للميلد]4[ .
فاإليمان في هذه الحالة يكون باَلعتراف بأن القرآن الكريم هو كلم
بشر أن يأتي به  ،أو بسورة
للا وحده  ،وبأنه لم يكن باإلمكان ألي ٍ

سانُ
ُ .2م ْست ََو َياتُ ال َعقِي َد ِة الث َلث :اإلسْل ُم َاإلي َمانُ َاإلحْ َ

19

من مثله .ويتبع اإليمان بالل  ،اإليمان بملئكته وكتبه ورسله واليوم
اْلخر .واإليمان في هذه الحالة يتم الوصول إليه بإدراك الغيب
(وجود للا) من خلل الشواهد التي قدمها لنا (مثل القرآن الكريم).
ولكن كثيرا ً من الناس يؤمنون بالل غيبا ً  ،ودونما الحاجة إلى شواهد
حسية أو عقلية  ،أي بالفطرة .أما الفلسفة  ،فإنهم يصلون لهذه
المرتبة بالمنطق  ،فيقولون أنه َل بد للخلق من خالق  ،وللوجود من
موجد  ،وهو للا  ،عز وجل]5[ .
وعلى ذلك  ،فالمؤمن هو من يؤمن بوجود للا يقينا ً  ،كما يؤمن
بصدق ما أخبر به عباده في محكم كتابه  ،بما في ذلك قدرته  ،عز
وجل  ،على فعل أي شيء يريد .والمؤمن يقر أيضا ً بوجود الملئكة
 ،الذين هم عباد للا المكرمون  ،الذين َل يعصون ما يأمرهم به.
ومنهم جبريل  ،معلم الرسل  ،الذي كان يتنزل بوحي للا لهم .ومنهم
ميكال الموكل باألرزاق  ،وعزرائيل الموكل بالموت  ،وإسرافيل
نافخ الصور  ،ورضوان خازن الجنة  ،ومالك الموكل بالنار  ،عليهم
السلم أجمعين .وهناك فئات عديدة من الملئكة  ،الذين لهم وظائف
م تعلقة بالبشر  ،فمنهم رقيب وعتيد الموكلن بكتابة أعمال الناس
من خير وشر  ،وناكر ونكير الموكلن بسؤال الميت مباشرة بعد
موته .وأخيرا ً  ،فإن منهم سائق وشهيد  ،وهما الموكلن بتنظيم
الناس وقيادتهم في اليوم اْلخر .واإليمان بوجود الملئكة وبتأثيرهم
في حياة الناس هو جزء من المرتبة الثانية من العقيدة]6[ .
ويتضمن اإليمان أيضا ً اإلقرار بأن للا  ،سبحانه وتعالى  ،قد أرسل
هداه للبشرية من قبل  ،من خلل كتبه السابقة للقرآن الكريم  ،مثل
صحف إبراهيم  ،والتوراة التي أنزلت على موسى  ،والزبور الذي
أنزل على داوود  ،واإلنجيل الذي أنزل على عيسى بن مريم  ،عليهم
الصلة والسلم أجمعين .وقد تضمنت هذه الكتب جوهر رسالة للا
وهداه للبشر  ،الذي أكد عليه القرآن الكريم .وَل يصح اإليمان إَل
بحب جميع رسل للا وتوقيرهم واَلحتفاء بهم بنفس القدر  ،ودون
أي تفريق أو تمييز بينهم .كيف َل وهم الذين اصطفاهم ربهم لتبليغ
رساَلتِ ِه للعالمين.
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وَل يصل المرء إلى مرتبة اإليمان إَل باعتقاده الراسخ بأن هذه الحياة
ما هي إَل اختبار  ،يقوم فيه الملئكة بتسجيل أقواله وأفعاله  ،التي
سيحاسب عليها عند لقاء ربه في اليوم اْلخر .وعلى ذلك  ،فاإليمان
باليوم اْلخر هو تسليم بوقوع الحساب في ذلك اليوم العظيم .وبالتالي
فإن ذلك تشجيع للناس ليتنافسوا في عمل الخير حتى يفوزوا بما
وعدهم ربهم من حياة أبدية في نعيم جنته  ،كما إنه تحذير لهم بتجنب
المعاصي والكبائر والشرور التي تودي بهم إلى عذاب جهنم ،
والعياذ بالل .لمزيد من التفصيل عن اليوم اْلخر وأحداثه  ،أنظر
الفصل الرابع والعشرين من هذا الكتاب.
فالناس
س ِل ُم بدقة قدر للا وعدالة قضائه.
ُ
وأخيرا ً  ،فإن المؤمن يُ َ
أحرار في ما يقولون وما يفعلون  ،وذلك في األمور التي لهم عليها
ٌ
ْ
أمور أخرى َل يدركها الناس  ،ألنها
ولكن هناك
مقدرة وسلطان ،
ٌ
خير كنعمة غير متوقعة ،
خارجة عن إرادتهم وسلطانهم  ،بعضها ٌ
فينبغي للمؤمن أن يحمد للا ويشكره عليها .وبعضها يتراءى للناس
شر  ،مع أن نتائجها يمكن أن تكون خيرا ً  ،كتلك التي
على أنها ٌ
أحدثها الخضر أمام موسى  ،عليهما السلم  ،والتي استنكرها موسى
قبل أن يعلم الحكمة منها (الكهف  .)82-65 :18 ،وربما ينتج عن
شر مستطير  ،كحدوث الموت والدمار نتيجة عدم
بعض األمور ٌ
اَلستعداد لتجنب الكوارث الطبيعية أو الحروب .وفي الحالتين  ،فإن
ٌ
حادث بأيدي الناس  ،الذين َل ينبغي أن يلوموا إَل أنفسهم ،
الشر
خاصة أن ربهم قد حذرهم من فتنة َل تصيبن الذين ظلموا منهم
خاصة ( .)25 :8والمؤمن يحمد للا على كل حال  ،ويستخدم وقته
وعلمه وماله وجسمه أفضل استخدام في هذه الحياة ألنه سيسأل عن
ذلك في اْلخرة  ،وَل يستسلم للفتن والكوارث واألمراض والمحن
من أي صنف  ،وهو في ذلك إنما يدفع القدر بالقدر  ،كما تم تفصيله
في الفصل الخامس والعشرين من هذا الكتاب]7[ .
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سانُ
اإلحْ َ
سانُ مرتبة في العقيدة يصلها اإلنسان عندما يعبد للا وهو يعل ُم
اإلحْ َ
يقينا ً أن للا يراه  ،كما أخبرنا عن ذلك خاتم المرسلين  ،عليه الصلة
والسلم  ،في رده على سؤال جبريل  ،عليه السلم .وهذا يعني أن
ال ُمحسن يعلم أن للا  ،سبحانه وتعالى  ،يسمع كل ما يقوله ويرى كل
ما يفعله .وهو لذلك يتحرى أَل يقول وَل يفعل إَل األحسن  ،وهو في
ذلك ساعيا ً إلى ما يرضي ربه  ،متبِعا ً ألوامره ومتجنبا ً لنواهيه ،
إدراكا ً منه بأن ذلك هو الخير  ،وهو عين الصواب .وبهذا  ،فإن
اإلحسان أعلى مراتب العقيدة الثلث وأقربها إلى مرضاة للا.
ٌ
سنَ  ،أي أجاد في القول
ولغويا ً  ،اإلحسانُ اس ٌم
مشتق من الفعل أحْ َ
وأتقن في العمل .والمعنى أن المحسن ينشد األحسن في أقواله وأفعاله
 ،وَل يوجد ما هو أحسن من اتباع أوامر للا وتجنب نواهيه ،
والدعوة له  ،وعمل الصالحات  ،كما تعبر عنه اْلية الكريمة :41
 .33وسيكون اإلحسانُ كتابا ً منفصلً لوحده  ،بمشيئة للا  ،يحتوي
على أوامر للا  ،سبحانه وتعالى  ،ونواهيه.
وقد عبرت آيات كثيرة في القرآن الكريم عن المعاني السامية لكلمة
"اإلحسان ".فالل  ،سبحانه وتعالى  ،يأمر باإلحسان  ،قوَلً وعملً ،
وبمعاملة الوالدين بالحسنى  ،ويثنى على المحسنين بإعلن حبه لهم
 ،ويطمئنهم بأَل خوف عليهم وَل هم يحزنون  ،ويعدهم بالجزاء
األوفر في جنة خلده]8[ .
ا ْل ُخ َالصَةُ
أوضحت لنا اْليات الكريمة واألحاديث الشريفة أن هناك ثلث
مستويات للعقيدة اإلسلمية  ،هي اإلسلم واإليمان واإلحسان.
والمقصد هو تحفيز النفس البشرية للرتقاء من مستوى إلى آخر ،
مما يحقق لألفراد والجماعات والمجتمعات أفضل ما يمكن تحقيقه
من فوائد روحية وجسدية في الحياة الدنيا  ،وصوَلً إلى مرضاة
الخالق  ،عز وجل  ،ورحمته وجنة خلده  ،في اْلخرة.
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================== =============================

ستِ ْط َرا ِديَّةٌ َوتَ ْوثِي ِقيَّةٌ
ُمال َح َ
ظاتٌ ا ْ
[ ]1هذا الحديث الشريف هو السابع عشر من "األربعين" النووية ،
والستون في "رياض الصالحين"  ،لإلمام النووي  ،رحمه للا.
وأخرجه مسلم ، 8 :وأبو داود ، 4695 :والترمذي، 2610 :
والنسائي ، 4990 :وابن ماجه ، 63 :وأحمد ، 367 :باختلف يسير،
https://dorar.net/hadith
وابن منده في اإليمان.2 :
رياض_الصالحين/الصفحة_السابعة https://ar.wikisource.org/wiki/
http://hadith.al-islam.com/Loader.aspx?pageid=194&BookID=25

الساعةُ هي أول أحداث اليوم اْلخر ،والتي تبدأ ُ بالنفخ األول في
الصور ،كما هو مفصل في الفصل الرابع والعشرين.
[ ]2سيتم تناول العبادات الخمس بتفصيل أكثر في الجزء الثاني من
الكتاب .أما اْلية الكريمة التي تمت اإلشارة إليها عن الوضوء
والطهارة  ،فهي كما يلي:
يَا أَيُّ َها الذِينَ آ َمنُوا إِ َذا قُ ْمت ُ ْم إِلَى الص َلةِ فَا ْغ ِسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوأَ ْي ِديَ ُك ْم إِلَى
س ُحوا بِ ُر ُءو ِس ُك ْم َوأَ ْر ُجلَ ُك ْم إِلَى ْال َك ْعبَي ِْن ۚ َوإِن ُكنت ُ ْم ُجنُبًا
ق َو ْام َ
ْال َم َرافِ ِ
سف ٍَر أَ ْو َجا َء أَ َح ٌد ِمن ُكم ِمنَ ْالغَائِ ِط
ض ٰى أَ ْو َ
فَاطه ُروا ۚ َو ِإن ُكنتُم م ْر َ
علَ ٰى َ
ص ِعيدًا َ
س ُحوا
طيِبًا فَ ْ
ام َ
أَ ْو ََل َم ْست ُ ُم النِ َ
سا َء فَلَ ْم ت َِجدُوا َما ًء فَتَيَم ُموا َ
ج َولَ ٰـ ِكن
بِ ُو ُجو ِه ُك ْم َوأَ ْيدِي ُكم ِم ْنهُ ۚ َما ي ُِري ُد اللـهُ ِليَجْ َع َل َ
علَ ْي ُكم ِم ْن َح َر ٍ
ي ُِري ُد ِليُ َ
علَ ْي ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَ ْ
ش ُك ُرونَ (المائدة .)6 :5 ،
ط ِه َر ُك ْم َو ِليُتِم نِ ْع َمتَهُ َ
اس إِنا َخلَ ْقنَا ُكم ِمن َذك ٍَر َوأُنثَ ٰى َو َجعَ ْلنَا ُك ْم ُ
شعُوبًا َوقَبَائِ َل
[ ]3يَا أَيُّ َها الن ُ
ير (الحجرات
ع ِلي ٌم َخبِ ٌ
ارفُوا ۚ إِن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد اللـ ِه أَتْقَا ُك ْم ۚ إِن اللـهَ َ
ِلتَعَ َ
.)13 :49 ،
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ض فِي ِهن ْال َحج فَ َل َرفَ َ
سوقَ
ث َو ََل فُ ُ
ْال َح ُّج أَ ْش ُه ٌر م ْعلُو َماتٌ ۚ فَ َمن فَ َر َ
ج ۗ (البقرة .)197 :2 ،
َو ََل ِج َدا َل فِي ْال َح ِ
[ ]4هناك آيات عديدة تحتوي على اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم
تمت اإلشارة إليها في مختلف فصول الكتاب  ،وخاصة في الفصلين
الثالث والرابع.
[ ]5وفي إثبات وجود للا فلسفيا ً  ،قال ابن رشد في "تهافت التهافت":
"الموجودات كلها آحاد  ،وكل واحد معلول لواحد آخر فوقه  ،وعلة
ْلخر تحته  ،إلى أن ينتهي إلى معلول َل معلول آخر تحته  ،كما
انتهى في جهة التصاعد إلى علة َل علة له".
https://www.noorlib.ir/view/ar/book/bookview/text/13427/1/111

[ ]6وردت بعض أسماء الملئكة وفئاتهم في كثير من اْليات الكريمة
واألحاديث الشريفة  ،كما تم ذكره في الفصل السابع عشر" :الملئكة
 ،عباد للا المكرمون".
صيبَن الذِينَ َ
ظلَ ُموا ِمن ُك ْم خَاصةً ۖ َوا ْعلَ ُموا أَن اللـهَ
[َ ]7واتقُوا فِتْنَةً َل ت ُ ِ
ب (األنفال .)25 :8 ،
َ
شدِي ُد ْال ِعقَا ِ
ع ْن أَ ِبي َب ْرزَ ةَ ْاأل َ ْس َل ِمي ِ  ،رضي للا عنه  ،أن رسول للا  ،صلى
و َ
ع ْب ٍد َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة َ ،حتى يُ ْسأ َ َل
للا عليه وسلم  ،قالََ " :ل ت َُزو ُل قَ َد َما َ
ع ْن َما ِل ِه ِم ْن أَيْنَ
ع ْن ُ
ع ْن ِع ْل ِم ِه َما فَ َع َل ِب ِه َ ،و َ
ع ُم ِر ِه ِفي َما أَ ْفنَاهُ َ ،و َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ع ْن ِجس ِْم ِه ِفي َما أبْلهُ" (أخرجه الترمذي:
و
،
ُ
ه
ق
ف
ن
أ
ا
م
ي
ف
و
ُ
ه
ب
س
ت
ك
َ َ
ا ََ َ ِ َ
 ، 2417والدارمي ، 537 :باختلف يسير ،والبيهقي في "المدخل
إلى السنن الكبرى".)494 :
أما عبارة أن المؤمن "يدفع األقدار باألقدار" فتنسب إلى عبد القادر
الجيلني  ،رحمه للا  ،كما تم ذكره في الحاشية العاشرة  ،من الفصل
الخامس والعشرين.
[ ]8عبرت آيات كثيرة في القرآن الكريم عن المعاني السامية لكلمة
"اإلحسان ".فالل  ،سبحانه وتعالى  ،يأمر باإلحسان ( ، )90 :16قوَلً
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وعملً ( ، )33 :41وبمعاملة الوالدين بالحسنى ( ، )23 :17ويثنى
على المحسنين بإعلن حبه لهم ( ، )195 :2ويطمئنهم بأَل خوف
عليهم وَل هم يحزنون ( ، )112 :2ويعدهم بالجزاء األوفر في جنة
خلده ( ، )85 :5كما في األمثلة التالية:
َاء
ع ِن ْالفَحْ ش ِ
ان َوإِيت ِ
اإلحْ َ
َاء ذِي ْالقُ ْربَ ٰى َويَ ْن َه ٰى َ
إِن اللـهَ يَأ ْ ُم ُر بِ ْالعَ ْد ِل َو ْ ِ
س ِ
َو ْال ُمنك َِر َو ْالبَ ْغي ِ يَ ِع ُ
ظ ُك ْم لَعَل ُك ْم ت َ َذك ُرونَ (النحل .)90 :16 ،
صا ِل ًحا َوقَا َل ِإننِي ِمنَ
َو َم ْن أَحْ َ
عا ِإلَى اللـ ِه َو َ
سنُ َق ْو ًل ِممن َد َ
ع ِم َل َ
ْال ُم ْس ِل ِمينَ (فصلت .)33 :41 ،
سانًا (اإلسراء .)23 :17 ،
ض ٰى َربُّكَ أََل تَ ْعبُدُوا إَِل إِياهُ َوبِ ْال َوا ِل َدي ِْن إِحْ َ
َوقَ َ

س ِبي ِل اللـ ِه َو ََل ت ُ ْلقُوا ِبأ َ ْيدِي ُك ْم ِإلَى الت ْهلُ َك ِة َوأَحْ ِسنُوا ِإن اللـهَ
َوأَن ِفقُوا فِي َ
س ِنينَ (البقرة .)195 :2 ،
ب ا ْل ُمحْ ِ
يُ ِح ُّ
ف
بَلَ ٰى َم ْن أَ ْسلَ َم َوجْ َههُ ِللـ ِه َوه َُو ُمحْ ِ
سنٌ فَلَهُ أَجْ ُرهُ ِعن َد َربِ ِه َو ََل خ َْو ٌ
علَ ْي ِه ْم َو ََل ُ
ه ْم يَحْ زَ نُونَ (البقرة .)112 :2 ،
َ
فَأَثَا َب ُه ُم اللـهُ ِب َما قَالُوا َجنا ٍ
ار خَا ِلدِينَ
ت تَجْ ِري ِمن تَحْ ِت َها ْاأل َ ْن َه ُ
س ِنينَ (المائدة .)85 :5 ،
ِفي َها َو ٰ َذلِكَ ج ََزا ُء ا ْل ُمحْ ِ

