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  لــــمدخ

 دعوة إخواهنم من من أهداف دعوة أنبياء اهللا موسى وعيسى وحممد
مسايرة أوضاع الفطرة اإلنسانية، النبيني عليهم الصالة والسالم وكذلك 

صف اإلسالم ُولذا و. ومراعاهتا يف أحكامها االعتقادية، واخللقية، والتعبدية
 §¨ ¦ ¥ ¤﴿: كام جاء ذلك يف قوله سبحانه) دين الفطرة(بأنه 
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ومن وسائل التعامل مع الفطرة اإلنسانية اإلقرار بوجود النزعات 
وامليول البرشية، فال ينكر إنسان وجود الواقع النفيس وامليول والعواطف 

غرائز التي خلقها اهللا يف البرش، وهذا حيتاج إىل اإلشباع بالطرق السوية، وال
 .ًوعالجا للمشكالت دون التنكر هلا أو التعامل معها بمثالية أو تعال

 مشكلة غفمن املشكالت املجتمعية التي عاجلها رسول اهللا حممد 
اإلرهاب وهي مشكلة قديمة قدم وجود اإلنسان عىل األرض، وقد ظهرت 

 غوضع هلا النبي . دة ألوان كاإلرهاب الفكري، أو اإلرهاب البدينبع
 .ًحلوال عملية تتفق ومنهج اإلسالم يف وسطيته واعتداله وسامحته

 مشكلة العنف األرسي التي تفشت يف غكام واجه نبي اهللا حممد 
ًاملجتمعات منذ زمن بعيد بحكم الطبيعة اإلنسانية موجها املرء إىل حسن 

 . الكالم والتغايض عن اهلفوات، واالهتامم باألرسة واألبناءالعرشة ولني
ومن املشكالت التي انترشت وخاصة يف هذا العرص مشكلة القلق 
ًواالكتئاب النفيس، وقد وضع النبي هلا عالجا ناجعا ينبع من داخل النفس  ً
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البرشية من جانب، ويراعي من جانب آخر العوامل اخلارجية التي تؤدي 

 .يفهافقوم عىل ختالة؛ فيستأصلها ويهذه احلملثل 
 عىل غوكذا املشكالت املتعلقة بالزواج فقد حث نبي اهللا حممد 

الزواج؛ ملا فيه من اخلري والعفة، وبقاء النوع اإلنساين بإنجاب الذرية، وهنى 
وعالج مشكلة اخلمر واملخدرات بذكر . ُّالرتهب فال رهبانية يف اإلسالم

لقية والسلوكية وما ينتج عنها من اجلرائم، كام آفاهتا؛ وبيان مضارها اخل
ًوضع ملتناوهلا عقابا رادعا يكفي لزجره وردعه ً. 

 كل غًوانطالقا من مكانة العلم والعقل يف اإلسالم حارب رسول اهللا 
اخلرافات التي ال تقوم عىل دليل أو برهان، وحارب السحرة واملشعوذين 

لربهان إىل التخمني والكذب، وجعل الذين يتنكبون طريق العلم واملعرفة وا
 .من يقع يف مثل هذا الفعل قرينًا ملن خرج من اإلسالم برمته

 مشكلة الفقر واستعاذ منه، ووضع له غكام عالج رسول اهللا 
ويف . العالجات التي ترتقي باملجتمع من الوقوع يف براثنه، وتقية رشه وذله

ن املؤمن الضعيف ويف كل املؤمن القوي خري وأحب إىل اهللا م«: ذلك يقول
 .»خري، احرص عىل ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز

 إىل الكون بإطالق لتصلح البيئة من أرضه وسامئه غوامتدت رؤيته 
حتى أنه عليه الصالة . ومائه، وجتعل ذلك صنو الطاعة والقربى من اهللا تعاىل

 .»فليغرسهاإذا قامت القيامة ويف يد أحدكم فسيلة «: والسالم ليقول
* * * 
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   عالج مشكلة اإلرهاب-١

مشكلة اإلرهاب، : من املشكالت التي هتدد األمن واالستقرار العاملي
 .وترويع اآلمنني، واالعتداء عىل الناس يف أنفسهم وأمواهلم

ُّواإلرهاب مشكلة عاملية ال ختتص بأمة من األمم أو شعب من 
 .الشعوب أو دين من األديان

 : هذه املشكلة من عدة جوانبغبي وقد عالج الن
َّ بني حرمة األموال والدماء واألنفس وخطورة التعدي عليها بغري :ًأوال

ٌإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة «: غوجه حق، فمام قاله 
جييء املقتول «: غ، وقال »يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا

يا : ً دما يقول بيده، وأوداجه تشجببالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه
  .»ّرب سل هذا فيم قتلني

أول ما «:  أن دماء الناس أول ما حياسب عليه اإلنسان فقالغوأخرب 
، وذلك لشدة حتريمها وعظيم إثم »يقىض بني الناس يوم القيامة يف الدماء

 .من ولغ فيها بغري حق
Ë Ê ÉÈ Ç ﴿: قرآن هنى اإلسالم عن االعتداء، ويف ال:ًثانيا

Î Í Ì﴾ ]١٩٠:البقرة[. 
: غ بعض أفعال اإلرهاب بالكفر، فقال غُّ وصف النبي :ًثالثا

                                                
 . تسيل:تشجب) *(
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َترجعوا بعدي كفارا يرضب بعضكم رقاب بعض ال« ً«.  

  .»ُسباب املؤمن فسوق وقتاله كفر«: غوقال 
 أن قتىل األعامل اإلرهابية يف النار، فقال غ أخرب رسول اهللا :ًرابعا

يا رسول : ، قالوا»إذا التقى املسلامن بسيفيهام فالقاتل واملقتول يف النار«: غ
  .»ًإنه كان حريصا عىل قتل صاحبه«: هذا القاتل، فام بال املقتول؟ قال! اهللا

 عن قتل املعاهدين واملستأمنني من أهل األديان، غُّ هنى النبي :ًخامسا
ة، وإن رحيها ليوجد من مسرية ًمن قتل معاهدا مل يرح رائحة اجلن«: غفقال 

  .»ًأربعني عاما
 عن إشهار السالح يف وجوه الناس، فقال غ هنى رسول اهللا :ًسادسا

ُال يرش أحدكم إىل أخيه بالسالح، فإنه ال يدري، لعل الشيطان ينزغ يف «: غ
  .»ٍيده، فيقع يف حفرة من النار

ال مالئكة اهللا تلعنه ًإذا شهر املسلم عىل أخيه سالحا، فال تز«: وقال
  .«حتى يشيمه عنه

 .»من محل علينا السالح فليس منا«: غوقال 
 عن الغدر واخليانة حتى مع الكفار، فقال غ هنى رسول اهللا :ًسابعا

  .»ّلكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به«: غ
ِاإليامن قيد الفتك، ال يفتك مؤمن«: غوقال  ُ«.  

                                                
 . يبعده عنه:يشيمه عنه) *(
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ً رجل أمن رجال عىل دمه ثم قتله، فأنا من القاتل بريء، إيام«: غوقال  َّ ٍ
  .»ًوإن كان املقتول كافرا

ُما نقض قوم العهد إال كان القتل «:  من نقض العهود فقالغوحذر 
ّبينهم، وال ظهرت الفاحشة يف قوم إال سلط عليهم املوت، وال منع قوم 

  .»ُالزكاة إال حبس عنهم القطر
: غ عن ترويع الناس وإخافتهم بغري حق فقال غّلنبي  هنى ا:ًثامنا

ًال حيل لرجل أن يروع مسلام« ّ ٍ ُّ«.  
ًمن أصبح منكم آمنا «:  للناس نعمة األمن فقالغُّ بني النبي :ًتاسعا

ُيف رسبه، معاىف يف جسده، عنده قوت يومه، فكأنام حيزت له الدنيا  ً
  .»بحذافريها

O N M L ﴿: ملؤمنني بنعمة األمن فقالَّويف القرآن من اهللا عىل ا
[ Z Y X W VU T S R Q P﴾ 
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: غ عىل رمحة اخللق والشفقة عليهم فقال غُّ حث النبي :ًعارشا
 .»الرامحون يرمحهم الرمحن ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء«

* * * 
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  مشكلة العنف األسريج عال -٢

من املشكالت العاملية التي يعاين منها ماليني البرش يف العامل مشكلة 
 هذه املشكلة من خالل غالعنف األرسي، وقد عالج رسول اهللا حممد 

الدعوة إىل الرتاحم والتغافر والتغافل عن السلبيات قدر املستطاع، والنظر 
ال يفرك مؤمن «:  قالغ النبي إىل اإلجيابيات والبحث عنها، ومن ذلك أن

  .»ًمؤمنة، إن كره منها خلقا، ريض منها آخر
 يدعو األزواج بذلك إىل حسن عرشة أزواجهم، وأنه ال غوكأنه 

ٍينبغي للزوج أن يكره زوجته ألمر صدر منها، بل عليه أن ينظر يف صفاهتا 
 .اجلميلة التي ربام تكون أكثر بكثري مما يكره منها

  .»ريكم خريكم ألهله، وأنا خريكم ألهيلخ«: غوقال 
ما تقول :  فقلتغأتيت رسول اهللا :  قالتوعن معاوية بن حيدة 

َّأطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تكتسون، وال «: يف نسائنا، قال
  .»ِّترضبوهن وال تقبحوهن

استوصوا «: غ طبيعة املرأة وأن العنف ال يصلحها، فقال غُّوعرف النبي 
َالنساء خريا، فإن املرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما يف الضلع أعاله، فإن ذهبت ب ُِ ِّ َ ً

ًتقيمه كرسته، وإن تركته مل يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خريا َ«.  
 مجيع األسباب التي تؤدي إىل العنف األرسي، وأول غوعالج النبي 

ًذلك الغضب الذي يعد سببا مبارشا حلوادث العنف ا ً ألرسي، فقد قال رجل ُّ
ً، فردد مرارا، أي قال»ال تغضب«: فقال. أوصني: غللنبي  أوصني : َّ
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 .»ال تغضب«:  عىل قولهغُّأوصني، فلم يزد النبي 
ًومن كف غضبه سرت اهللا عورته، ومن كظم غيظا ولو ... «: غوقال  َّ

ًشاء أن يمضيه أمضاه مأل اهللا قلبه رضا يوم القيامة َ ُِ«.  
 عن السباب واللعن وبذاءة اللسان ألن ذلك كله يمكن أن غوهنى 

ّليس املؤمن بالطعان وال «: غيكون من أسباب العنف اجلسدي فقال 
  .»ّباللعان، وال الفاحش وال البذيء

 خادم ت أحسن األزواج عرشة ألزواجهم، فعن أنس غوكان 
ّ بيده خادما قط والغما رضب رسول اهللا «:  قالغرسول اهللا    .» امرأةً

ً مثاال للرفق واللني بعيدا كل البعد عن العنف والشدة مع غوكان  ً
ِ رجال سهال، إذا هويت ـ غكان رسول اهللا «: تزوجاته، كام قال جابر  َ ً ً

  .»َ ـ اليشء تابعها عليهلأي عائشة 
 من حسن عرشة زوجاته يف غويصور هذا احلديث ما كان عليه النبي 

واهللا إن كنا : تء فيه شأن يذكر، قال عمر بن اخلطاب ٍعرص مل يكن للنسا
ًيف اجلاهلية ما نعد النساء أمرا ـ أي ال نرى هلن شأنا ـ حتى أنزل اهللا فيهن ما  ًُّ َ

ْأنزل، وقسم هلن ما قسم، فبينام أنا يف أمر أأمتره، إذ قالت يل امرأيت َ لو : ٍ
ِوما لك أنت وملا ها هنا؟: فقلت هلا. َصنعت كذا وكذا ٍ وما تكلفك يف أمر ِ ّ
ما تريد أن تراجع أنت وإن ! ًعجبا لك يا ابن اخلطاب: أريده، فقالت يل

  .!!َّ، حتى يظل يومه غضبانغابنتك لرتاجع رسول اهللا 
ًفأنى ملن كان هذا خلقه أن يكون عنيفا أو أن يكون العنُف مفردة يف  ًَّ

  .قاموس حياته اخلاص
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  بمشكلة القلق واالكتئاعالج  -٣

يتفق العقالء عىل أن الفراغ الروحي وضغوط احلياة املختلفة يعدان من 
 .أهم أسباب انتشار األمراض النفسية، وبخاصة القلق واالكتئاب

كام ، أل هذه املشكلة النفسية باإليامن الصادق باهللا غوقد عالج النبي 
ä ã ﴿ :جاء يف القرآن  â á àß  Þ Ý Ü Û Ú
å﴾ ]َّمن الذي مد جسور الصلة مع خالقه فاإلنسان املؤ. ]٣٨:الرعد

: غيكون مطمئن القلب هادئ البال، مرتاح الضمري، ولذلك قال النبي 
ًعجبا ألمر املؤمن إن أمره كله خري، إن أصابته رساء شكر فكان خريا له، « ُ َّ ً

ًوإن أصابته رضاء صرب فكان خريا له ُ«فاخلري ال يفارقه يف مجيع أحواله ،. 
ًواالكتئاب ناجتا عن اخلوف أو الفقر أو املرض أو وقد يكون القلق 

، فإنه ألاملصائب املتوقعة، إال أن املؤمن الذي يعلم أن كل ذلك بقدر اهللا 
يصرب وحيتسب فتتحول هذه املحن واملصائب إىل منح وعطايا وأجور من اهللا 

0 1 2 3 4 5 6 7 ﴿: تعاىل، كام قال سبحانه
 E D C B A @ ? > = < ; :9 8
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ويتكرر املوقف ذاته بالنسبة للتهديدات املتوقعة واألذى الذي أصبح 
وشيك احلدوث، فإن املؤمن يتلقى ذلك بمزيد من الرضا والتسليم واإليامن 

É È ﴿:  واللجوء إليه يف دفع هذا األذى اخلارجي، قال تعاىلألباهللا 
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:  إذا ضاقت عليه األمور فزع إىل الصالة، وكان يقولغوكان النبي 
فالصالة من أكرب أسباب الراحة . »أقم الصالة، أرحنا هبا! يا بالل«

 .النفسية والسالم الداخيل، والتخلص من التوتر والقلق واهلم والغم
 إىل بعض األذكار التي تقال عند اهلموم والغموم غالنبي وأرشد 

ٌما أصاب عبدا هم وال حزن فقال«: غوالتوتر والقلق، فمن ذلك قوله  ٌّ ً :
َّاللهم إين عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض يف حكمك،  ٍ
َعدل يف قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته يف  َ ٍ َّ ٌ

ًبك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم الغيب عندك أن كتا ّ
ُجتعل القرآن ربيع قلبي، ونور برصي، وجالء حزين، وذهاب مهي، إال أذهب 

ًاهللا مهه وحزنه، وأبدله مكانه فرحا ُ َّ«. 
َّأال أعلمك كلامت تقولينهن عند «:  ألسامء بنت عميسغوقال 

ًك به شيئاالكرب؟ اهللا اهللا ريب ال أرش ُ«.  
ٌ كان إذا حزبه أمر قالغ أن النبي توعن أنس  َ ُّيا حي يا قيوم «: َ
  .»برمحتك أستغيث

ُفذكر اهللا   ودعاؤه والصالة له من أعظم عالج األمراض النفسية، ألِ
L K J I H G F E D C ﴿: ولذلك قال تعاىل

V U T S R Q P O N M﴾ ]٩٩-٩٧:احلجر[. 
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  راغ الروحيمشكلة الفعالج  -٤

 مشكلة الفراغ الروحي وذلك بإحياء املعاين الربانية من غعالج النبي 
ًاإليامن باهللا وتوحيده والبعد عن الرشك، واإليامن باألنبياء والرسل مجيعا، 
 .واإليامن بالكتب الساموية، واإليامن باملالئكة، واليوم اآلخر، والقدر خريه ورشه

 مشكلة الفراغ الروحي غعالج النبي وباإلضافة إىل اإليامن القلبي 
بالعبادات الرشعية التي تربط املسلم بربه يف كل وقت، وأهم هذه العبادات 

اة، صوم الشهادتان، إقامة الصالة، إيتاء الزك: أركان اإلسالم اخلمسة وهي
 .رمضان، حج البيت احلرام

هللا  املسلم عىل معاين التقوى واإلخالص غَّإضافة إىل ذلك ربى النبي 
والثقة به، والتوكل عليه، وغرس اإلحساس الدائم برقابة اهللا عىل كل أعامله، 
واطالعه عىل رسه ونجواه، وتغذية الشعور باملسؤولية وإن كان ال يراه أحد 

 .من الناس، ألن اهللا تعاىل يراه
احفظ اهللا : إين أعلمك كلامت! يا غالم«:  البن عباسغقال النبي 

ه جتاهك، إذا سألت فاسأل اهللا، وإذا استعنت فاستعن حيفظك، احفظ اهللا جتد
باهللا، واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء 
قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك إال بيشء قد 

ّكتبه اهللا عليك، جفت األقالم، ورفعت الصحف َ«.  
 أصول اإلسالم واإليامن غَّل بني النبي ويف حديث جربيل الطوي

واإلحسان، وهو من أهم األحاديث النبوية ألنه اشتمل عىل الدين اإلسالمي 



 

١٥٩  

بينام نحن جلوس عند :  قالتكله بصورة خمترصة، فعن عمر بن اخلطاب 
 إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال غرسول اهللا 

 فأسند ركبتيه إىل غّوال يعرفه منا أحد، فجلس إىل النبي ُيرى عليه أثر السفر، 
أخربين عن اإلسالم؟ فقال ! يا حممد: ركبتيه، ووضع كفيه عىل فخذيه وقال

ًاإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا، «: غرسول اهللا 
ليه وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إ

فأخربين عن اإليامن؟ : قال. ّفعجبنا له يسأله ويصدقه. صدقت: ، قال»ًسبيال
أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه «: قال

أن تعبد اهللا كأنك تراه، «: صدقت، فأخربين عن اإلحسان؟ قال: ، قال»ورشه
ما املسؤول عنها «: فأخربين عن الساعة؟ قال: قال. »فإن مل تكن تراه فإنه يراك

ُأن تلد األمة ربتها، وأن «: فأخربين عن أماراهتا؟ قال: قال. »بأعلم من السائل َّ
ِترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان َ ِ ُ، ثم انطلق فلبثت »ُ

. اهللا ورسوله أعلم: قلت» أتدري من السائل؟! يا عمر«: غثم قال ،  مليا
  .»ّفإنه جربيل أتاكم يعلمكم أمر دينكم«: قال

 غري املؤمنني بالواحد األحد إىل التفكري والتأمل، فعن غودعا النبي 
كم تعبد ! يا حصني«:  أليبغقال رسول اهللا :  قالتعمران بن حصني 

: غنبي فقال له ال. سبعة، ستة يف األرض وواحد يف السامء:  قال»ًاليوم إهلا؟
 غفكأن النبي . الذي يف السامء:  قال»فأهيم تعد لرهبتك ورغبتك؟«

 . يقول له كيف تعبد غريه وأنت ال ترجو سواه يف الرغبة والرهبة
                                                

 .ً أي انتظرت زمنًا طويال: فلبثت مليا) *(



غ 

 

١٦٠ 

  الجنسيةاالنحرافات  عالج مشكلة -٥

ٍّ املشكلة اجلنسية من خالل احلث عىل الزواج يف سن غعالج النبي 
ّال يملك تكاليف الزواج وأكد عىل سد مبكرة، وكذلك حث عىل الصوم ملن 

األبواب التي تؤجج الشهوات ومن ذلك حتريم اخللوة باملرأة األجنبية 
والنظر إىل النساء األجنبيات وكذلك من خالل احلوار مع الشباب وإقانعهم 

 .بقبح الزنا وخطورته
يا معرش الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه «: غقال النبي 

 للبرص، وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له ُّأغض
َوجاء ِ«.  

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إال تفعلوا «: غوقال 
  .»تكن فتنة يف األرض وفساد كبري

  .»َّال خيلون رجل بامرأة إال ومعها ذو حمرم«: غوقال 
  .»رصف برصكا«: ُ وقد سئل عن النظر إىل النساءغوقال 
  .»ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن«: غوقال 

يا : ّ كي يرخص له يف الزنا، فقالغً وروي أن فتى شابا أتى النبي 
ْمه مه: فأقبل عليه القوم فزجروه، وقالوا!! ائذن يل يف الزنا! رسواهللا َْ فقال . َ
أحتبه «: غل فجلس، فقا» اجلس«: ًفدنا منه قريبا، قال» ادن«:  للشابغ

.. أحتبه ألختك«: ال واهللا، جعلني اهللا فداءك، ثم قال له: قال» ألمك؟
ال واهللا، جعلني اهللا فداءك، والنبي يقول : ، والشاب يقول»خلالتك.. لعمتك



 

١٦١  

 .»خلاالهتم.. لعامهتم.. وكذلك الناس ال حيبونه ألخواهتم«: له
طهر قلبه، اللهم اغفر ذنبه، و«:  يده عليه وقالغثم وضع النبي 

َّوحصن فرجه   .فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إىل يشء» َ
ًوأما الشذوذ اجلنيس فإنه أشد حتريام من الزنى يف اإلسالم، وقد قال  ّ

لعن اهللا من عمل عمل قوم لوط، لعن اهللا من عمل عمل قوم لوط، «: غ
 .»لعن اهللا من عمل عمل قوم لوط

* * * 



غ 

 

١٦٢ 

  مخدرات عالج مشكلة الخمر وال-٦

يعاين العامل بأرسه من مشكلة املسكرات واملخدرات، وقد كان اإلسالم 
َّصارما يف حماربة هذه اآلفة، فقد حرم كل ما يؤدي إىل غياب العقل وسرته  ًَ

 .مهام اختلفت األسامء واملسميات
! " # $ % & ' ) ( * ﴿: قال تعاىل

 .]٩٠:املائدة[ ﴾+ , - . /
  .»ليله حرامما أسكر كثريه، فق«: غوقال 
، ويدخل يف ذلك كل »كل رشاب أسكر فهو حرام«: غوقال 

 .أنواع املسكرات واملخدرات
  .»ُال يدخل اجلنة مدمن مخر«: غوقال النبي 

ّال ترشبوا اخلمر فإهنا مفتاح كل رش«: غوقال  ُ«.  
ٍ عن كل مسكر غهنى رسول اهللا «:  قالتلوعن أم سلمة 

ٍومفرتِّ ُ«.  
 كل ما يورث الفتور وهو اخلمول والضعف واالنكسار :املفرتو

 .واسرتخاء اجلسم وخدر األطراف، واملخدرات تفعل ذلك بال جدال
* * * 



 

١٦٣  

   عالج مشكلة السحر والكهانة والشعوذة-٧

ُّ  عىل الرغم من تقدم العامل صناعيا وتكنولوجيا إال أن ماليني البرش يف 
 لعامل السحر والكهانة والشعوذة، وقد قرأنا أن العامل ما زالوا يعيشون أرسى

ٍبعضا من كبار الساسة يف العامل لكل واحد منهم ساحره اخلاص وكاهنه  ً
يدعي أنه خيربه ببعض األمور التي حتدث يف املستقبل، ويزعم أنه الذي 

 .يطلعه عىل مؤامرات اخلصوم وخططهم
: كام قال تعاىلوالسحر حقيقة ولكن تعلمه وممارسته كفر يف اإلسالم 

﴿ , + * ) (' & % $ # " !
، فكان كفرهم ]١٠٢:البقرة[ ﴾- . / 0 1

 .بسبب تعليم الناس السحر
ليس منا «: غ هنى عن السحر والكهانة والشعوذة، فقال غوالنبي 

ِّمن تطري أو تطري له، أو تكهن أو تكهن له، أو تسحر أو تسحر له َُّ ُ ُِّ ّ َ ِّ َّ «. 
يا : ـ أي املهلكات ـ قالوا» بوا السبع املوبقاتاجتن«: غوقال النبي 

َّالرشك باهللا، والسحر، وقتل النفس التي حرم اهللا «: وما هن؟ قال! رسول اهللا َ
إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتويل يوم الزحف، وقذف 

، فجعل مرتبة السحر يف اإلثم بعد الرشك »املحصنات الغافالت املؤمنات
 . الذي هو أعظم الذنوب عىل اإلطالقباهللا

من أتى «: غ عن الذهاب إىل الكهنة والعرافني، فقال غُّوهنى النبي 
ٌعرافا، فسأله عن يشء، مل تقبل له صالة أربعني ليلة ُ ً«.  



غ 

 

١٦٤ 
َّوشدد اإلثم عىل من صدقهم فقال ًمن أتى كاهنا فصدقه بام يقول، «: ّ

  .»غ فقد كفر بام أنزل عىل حممد
ًلكن السحرة والكهان يصدقون أحيانا فيام : د يتساءل البعض فيقولوق

سأله  ، فقدغُّيقولون، وهذا يدل عىل صدقهم، واجلواب ما قاله رسول اهللا 
إهنم حيدثونا ! يا رسول اهللا: فقالوا» ليسوا بيشء«: ٌأناس عن الكهان، فقال

من احلق تلك الكلمة «: غً أحيانا بيشء فيكون حقا؟ فقال رسول اهللا 
ْخيطفها اجلني فيقرها يف أذن وليه، فيخلطون معها مئة كذبة ّ ُّ ُُّ«. 

إن «:  يقولغويف رواية للبخاري عن عائشة أهنا سمعت رسول اهللا 
َفتذكر األمر قيض يف السامء،  ـ وهو السحاب ـ املالئكة تنزل يف العنان

َفيسرتق الشيطان السمع، فيسمعه، فيوحيه إىل الكهان، فيك ُ ذبون معها مائة ُ
 .»كذبة من عند أنفسهم
َال عدوى وال طرية وال «:  قالغ، أن رسول اهللا توعن أيب هريرة 

َهامة وال صفر َ«.  
 أثبت غ ليس فيه إنكار تأثري العدوى ألنه »ال عدوى«: غوقوله 

ّفر من املجذوم فرارك من «: غتأثري العدوى يف أحاديث أخر كقوله 
ّال يورد ممرض عىل مصح«: غ، وقوله »األسد ُ ٌ«ال يورد صاحب :  أي

 .بل الصحيحة، لئال تنتقل العدوىاإلبل املريضة عىل صاحب اإل
هو إنكار لكون العدوى علة فاعلة وكون » ال عدوى«: غإذن فقوله 

 تأثريها حتميا واألمر ليس كذلك، ألن املرض قد يعدي وقد ال يعدي، 



 

١٦٥  

اإلبل ! يا رسول اهللا:  قال له رجل»عدوىال «: غولذلك ملا قال النبي 
تكون صحيحة مثل الظباء، فيدخلها اجلمل األجرب، فتجرب؟ فقال النبي 

 يعني أن املرض نزل عىل األول بدون عدوى، »فمن أعدى األول؟«: غ
، فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأمر اهللا، وقد ألبل نزل من عند اهللا 

 .قد ال ينتقل، واألمر كله بيد اهللا تعاىلينتقل املرض بالعدوى و
َوال طرية«: غوقوله  طري » وال هامة«: من التطري وهو التشاؤم وقوله» ِ

 .معروف مثل البومة كانت العرب تتشاءم منها
 كام يتشاءم قيل إهنم كانوا يتشاءمون بشهر صفر» وال صفر«: قوله

 كل هذه غُّالنبي ، فأبطل يام أو تواريخ حمددةأاليوم كثري من الناس ب
 .املعتقدات الباطلة التي كانت تربط الناس باخلرافات والكهانة والشعوذة

* * * 



غ 

 

١٦٦ 

   عالج مشكلة الفقر-٨

اللهم إين أعوذ بك من «: ّ من الفقر وقرنه بالذلة فقالغاستعاذ النبي 
ِالفقر والقلة والذلة ِ«.  

. »...كفروأعوذ بك من الفقر وال... «: وقرنه كذلك بالكفر فقال
 .وهذا يدل عىل خطورة الفقر، وأنه يمكن أن يؤدي إىل الكفر والعياذ باهللا

 مشكلة الفقر باحلث عىل العمل وتبشيع سؤال غوحارب النبي 
َألن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو إىل اجلبل، «: غالناس أمواهلم، فقال  ْ َ

  .»فيحتطب، فيبيع، فيأكل، ويتصدق، خري له من أن يسأل الناس
  .»ّال ينبغي ملؤمن أن يذل نفسه«: غوقال النبي 

َّلو أنكم توكلون عىل اهللا حق توكله لرزقكم كام «: غوقال النبي 
ًيرزق الطري، تغدو مخاصا، وتروح بطانا ً«.  

فالطري تغدو لطلب الرزق، وتذهب وجتيء، وال تقع إال حيث ترى 
ّ ماء فتنزل لترشب، وكل ذلك ًطعاما، وال تزال تسبح يف اهلواء حتى ترى

ابتغاء الرزق، فالعمل واألخذ باألسباب وقبل ذلك التوكل عىل اهللا تعاىل 
 .واللجوء إليه هو السبيل األول للتخلص من الفقر يف اإلسالم

ثم تأيت بعد ذلك الزكاة لغري القادرين عىل العمل، أو للذين يعملون 
ل الزكاة، وهي فريضة تؤخذ وال تكفيهم أمواهلم فهؤالء يأخذون من أموا

من مال األغنياء فتعطى للفقراء ثم تأيت الصدقات التي خيرجها األغنياء 
 .ًباختيارهم طمعا يف األجر والثواب اجلزيل من اهللا تعاىل



 

١٦٧  

 ﴾j i h g f e d c﴿: قال اهللا تعاىل
 .]٢٥-٢٤:املعارج[

 .]٨:اإلنسان[ ﴾1 2 3 4 5 6 7﴿: وقال
ظهر فليعد به عىل من ال ظهر له، ومن من كان له فضل «: غوقال 

 .»ٍكان له فضل زاد، فليعد به عىل من ال زاد له
وملا كانت أسوأ نتائج الفقر أن يفقد الفقري أهم مقومات احلياة ومنها 

  مرغبة يف إطعام غالطعام واللباس فقد جاءت توجيهات رسول اهللا حممد 
 .ت للعديد من اخلطاياالطعام ويف كسوة اللباس حتى أهنا جعلت كفارا

* * * 



غ 

 

١٦٨ 

  البيئةاإلخالل ب عالج مشكلة -٩

النامجة عن إخالل اإلنسان شكالت امل يف عالج غأسهم النبي 
 وذلك عن طريق التوجيه واإلرشاد للحفاظ عىل املياه بالتوازن البيئي

واحلفاظ عىل األرض واحلفاظ عىل التوازن البيئي واحرتام احلياة حتى 
 .س من وجوده رضرللحيوان الذي لي
ًما من مسلم يزرع زرعا، أو يغرس غرسا، فيأكل منه «: غقال النبي  ً

  .»طري، أو إنسان، أو هبيمة، إال كانت له به صدقة
 عن قضاء احلاجة يف طرق الناس وموارد املياه وأماكن غوهنى النبي 

ُالرباز يف املوارد، وقارعة: اتقوا املالعن الثالث«: غّالظل، فقال   الطريق، َ
  .»ّوالظل

ال ترسف يف املاء وإن كنت «:  عن اإلرساف يف املاء فقالغوهنى النبي 
ٍعىل هنر جار ٍ«. 

ًمن قتل عصفورا فام فوقها «: وهنى عن قتل احليوان بغري فائدة فقال
: ُّفام حقها؟ قال! يا رسول اهللا: قيل. »ّبغري حقها إال سأله اهللا عنها يوم القيامة

  .»حها فيأكلها، وال يقطع رأسها فريمي بهأن يذب«
 عىل نظافة األرض، حيث شبهها باملسجد يف الطهارة غوحافظ النبي 

ًوجعلت يل األرض مسجدا وطهورا«: غوالنظافة، فقال  ً«.  
ً أن نملة قرصت نبيا من األنبياء، فأمر بقرية النمل «: غوعن النبي 

ًرصتك نملة أهلكت أمة من األمم أيف أن ق: فأحرقت، فأوحى اهللا إليه ٌَ َ



 

١٦٩  

، ويف هذا من »َّفأوحى اهللا إليه فهال نملة واحدة«: ويف رواية. »ُتسبح
احلفاظ عىل التوازن البيئي ما فيه، ألن كل إنسان إذا تأذى من حيوان ما قام 
بقتل املئات أو اآلالف من ذاك احليوان مل يبق من جنس هذا احليوان يشء، 

 .نظام البيئي الذي خلقه اهللا تعاىلوهذا خمالف لل
 بتنظيف البيوت وتطهريها حتى ال تنترش األوبئة فقال غوأمر النبي 

  .»طهروا أفنيتكم«: غ
: غ عىل الزراعة التي تعترب الصديق الويف للبيئة فقال غُّوحث النبي 

إذا قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أال تقوم حتى يغرسها، «
  .»يغرسهافل

* * * 



غ 

 

١٧٠ 

 
                                                                    

 ).٢٦٦٣(رواه مسلم   -١
 ).٣/١٨٤(رواه أمحد يف مسنده   -٢
 ).٢١٣٧(، ومسلم )٦٥(رواه البخاري   -٣
 ).١٨٤٠(، وأمحد )٢٩٥٥(واه الرتمذي ر  -٤
 ).٣١٧٨(، ومسلم )٦٣٥٧(رواه البخاري   -٥
 ).٩٨(، ومسلم )١١٨(رواه البخاري   -٦
 ).٩٧(، ومسلم )٤٦(رواه البخاري   -٧
 ).٣٠(رواه البخاري   -٨
 ).٢٩٣٠(رواه البخاري   -٩
 ).٤٧٤٢(، ومسلم )٦٥٤٥(رواه البخاري   -١٠
 ).٣٦٤١(رواه البزار   -١١
 ).١٤٣(، ومسلم )٦٣٦٦(رواه البخاري   -١٢
 ).٣٢٦٩(، ومسلم )٦٤٥٠(رواه البخاري   -١٣
 ).٢٣٨٨(، وأبو داود )١٣٥٦(رواه أمحد   -١٤
 .، واللفظ له وحسنه األلباين)٥٩٨٢(، وابن حبان )٢٦٧٩(رواه ابن ماجه   -١٥
 .، وقال األلباين صحيح)٢٥٧٧(رواه احلاكم   -١٦
 ).٢١٩٨٦(، وأمحد )٤٢٥١(رواه أبو داود   -١٧
 .)٤١٣١(، وابن ماجه )٢٢٦٨(رواه الرتمذي   -١٨
 ).٤٢٩٠(، وأبو داود )١٨٤٧(رواه الرتمذي   -١٩



 

١٧١ 
                                                                                                                                                                            

 

 ).٨٠١٣(، وأمحد )٢٦٧٢(رواه مسلم   -٢٠
 ).١٩٦٧(، وابن ماجه )٣٨٣٠(رواه الرتمذي   -٢١
 ).١٨٣٢(رواه أبو داود   -٢٢
 ).٢٦٧١(، ومسلم )٣٠٨٤(رواه البخاري   -٢٣
 ).٣٤٥٠(رواه البخاري   -٢٤
 ).٨٦١(رواه الطرباين   -٢٥
 .، وقال حسن)١٩٠٠(رواه الرتمذي   -٢٦
 ).٤٢٩٦(رواه مسلم   -٢٧
 ).٢١٢٧(رواه مسلم   -٢٨
 ).٢٧٠٥(رواه مسلم   -٢٩
 ).٥٣١٨(رواه مسلم   -٣٠
 ).٢٢٠٠٩(، وأمحد )٤٣٣٣(رواه أبو داود   -٣١
 ).٤٠٩١(رواه أمحد   -٣٢
 )٣٨٧٢(، وابن ماجه )١٣٠٤(بو داود أرواه   -٣٣
 ).٣٤٤٦(رواه الرتمذي   -٣٤
 .)٢٤٤٠(، والرتمذي )٢٥٣٧(رواه أمحد   -٣٥
 ).٩(رواه مسلم   -٣٦
 ).٣٤٠٥(رواه الرتمذي   -٣٧
 ). ٢٤٨٥(، ومسلم )٤٦٧٧ (رواه البخاري  -٣٨
 ). ١٠٠٥(رواه الرتمذي   -٣٩



غ 

 

١٧٢ 
                                                                                                                                                                            

 ).٢٣٩١(، ومسلم )٢٧٨٤(رواه البخاري   -٤٠
 ).١٨٣٦(رواه أبو داود   -٤١
 ).٨٦(، ومسلم )٢٢٩٥(رواه البخاري   -٤٢
 ).٢١١٨٥(رواه أمحد   -٤٣
 ).٢٧٦٣(رواه أمحد   -٤٤
 ).٣١٩٦(، وأبو داود )٦٢٧١(رواه أمحد   -٤٥
 ).٣٧٢٧(، ومسلم )٥١٥٧(رواه البخاري   -٤٦
 ).٣٣٦٧(، وابن ماجه )٥٥٧٧(، والنسائي )٦٢٥١(رواه أمحد   -٤٧
 ).٣٣٦٢(رواه ابن ماجه   -٤٨
 ).٢٥٤١٦(، وأمحد )٣٢٠١(رواه أبو داود   -٤٩
 ).٤٢٦٢(رواه الطرباين   -٥٠
 ).١٢٩(، ومسلم )٢٥٦٠(رواه البخاري   -٥١
 ).١٦٠٤١(، وأمحد )٤١٣٧(رواه مسلم   -٥٢
 ).٩١٧١(، وأمحد )١٢٥(رواه الرتمذي   -٥٣
 .)٤١٣٥(، ومسلم )٥٧٤٥(رواه البخاري   -٥٤
 ).٢٩٧١(رواه البخاري   -٥٥
 ).٤١١٦(، ومسلم )٥٣١٦(رواه البخاري   -٥٦
 .)٥٣٢٨ (رواه البخاري  -٥٧
 ).٤١١٧(، ومسلم )٥٣٢٨(رواه البخاري   -٥٨
 ).٤١١٦(، ومسلم )٥٣٣٠(رواه البخاري   -٥٩
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 ).٧٧٠٨(، وأمحد )١٣٢٠(رواه أبو داود   -٦٠
 ).١٩٥١٤(، وأمحد )٤٤٢٦(رواه أبو داود   -٦١
 .)١٠٠٣٣(، وأمحد )١٣٨٦(رواه البخاري   -٦٢
 ).٢٢٣٢٧(، وأمحد )٢١٨٠(رواه الرتمذي   -٦٣
 ).٢٠٠(، وأمحد )٢٢٦٦(رواه الرتمذي   -٦٤
 ).١٤١٦(، وأبو داود )٣٢٥٨(رواه مسلم   -٦٥
 ).٢٩٠٤(، ومسلم )٢١٥٢(رواه البخاري   -٦٦
 ).٣٢٣(ابن ماجه و، )٢٥٨٠(، وأمحد )٢٤(رواه أبو داود   -٦٧
 ).٤١٩(، وابن ماجه )٦٧٦٨(رواه أمحد   -٦٨
 ).٦٢٦٤(، وأمحد )٤٣٦٩(رواه النسائي   -٦٩
 ).٨١١(، ومسلم )٤١٩(رواه البخاري   -٧٠
 ).٤١٥٧(، ومسلم )٢٧٩٦(رواه البخاري   -٧١
 ).٤٠٥٧(رواه الطرباين   -٧٢
 ).١٢٥١٢(رواه أمحد   -٧٣


