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٧٣

 اآلثار التعبدية على األعمال والسلوك:
توحيد اهللا يظهر يف سلوك اإلنسان وأفعاله، كام اإلنسان وفعله كام يظهر يف قلبه وتقواه،   
يظهر يف سلوكه اخلاص ويظهر يف سلوكه مع الناس؛ فاحلياة كلها أثر من آثار اإليامن والتوحيد 
َّ ِلَۡعُبُدوِن ٥٦ ) [الذاريات: ٥٦]، ومن آثاره  ِ نَس إ نَّ َوٱۡلِ ۡقُت ٱۡلِ

والعبادة، قال تعاىل:( َوَما َخلَ
الواضحة عىل سلوك اإلنسان اخلاص:

الطهارة:
ُيِبُّ   َ َّ ٱ (إِنَّ  وعز:  جل  قال  اهللا،  حيبه  ولذا  املؤمن؛  طهارة  به  حتصل  ما  أعظم  اهللا  توحيد 
اإليامن“ (رواه مسلم)،  شطر  ٰبَِي َوُيِحبُّ ٱلُۡمَتَطّهِرِيَن٢٢٢) [البقرة: ٢٢٢]، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ”الطهور  ٱلَّوَّ
فالطهور شطر اإليامن، ألنه أحد أهم أنواعه، واهللا حيب الطهارة بجميع أنواعها، سواءً كانت:

باهللا، . ١ والرشك  واملعصية  الذنب  آثار  من  النفس  تطهري  هبا  يراد  والتي  املعنوية:  الطهارة 
وذلك بالتوبة الصادقة، وتطهري القلب من أقذار الرشك والشك واحلسد واحلقد والغل 

والكرب، وال يكون ذلك التطهري إال باإلخالص هللا 
وإرادة  والصدق  والتواضع  واحللم  اخلري  وحب 

وجه اهللا تعاىل باألعامل.
الطهارة احلسية: املراد هبا إزالة اخلبث ورفع احلدث:. ٢

واملكان، •  والبدن  اللباس  من  ـ  الطاهر  باملاء  ـ  النجاسات  بإزالة  تكون  اخلبث:  إزالة 
وما يف حكمه.

رفع احلدث: املراد به الوضوء والغسل والتيمم؛ من أجل الصالة، أو قراءة القرآن، • 
أو الطواف ببيت اهللا، أو ذكره تعاىل، أو غري ذلك.أو الطواف ببيت اهللا، أو ذكره تعاىل، أو غري ذلك.

شطر   قال ملسو هيلع هللا ىلص: ”الطهور 
اإليامن“ (رواه مسلم).
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٧٤

الصالة:
لة العبد بربه يُعلن ، يعلن فيها العبد لربه الطاعة  الة التي هي صِ يَتجىل تَوحيد اهللا يف الصَّ  
واملحبة واخلضوع واالستكانة، ولذا فهي أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني؛ وهي عامد 
عن  زاجرة  وهي  القلب،  ويطمأن  الصدر  وينرشح  النفس  تطيب  فيها  اليقني،  ونور  الدين 
فعل املنكرات، وسبب لتكفري السيئات، وهي أعامل خمصوصة يف أوقات خمصوصة مفتتحة 

بالتكبري خمتتمة بالتسليم.
نكر للقرآن، وهذا يتناىف مع أصل اإليامن،  وتارك الصالة اجلاحد هلا مُكذب هللا ورسوله، مُ  
يقول   شديد،  ولوعيد  عظيم  خلطرٍ  نَفسه  ض  عرَّ فقد  ؛  ويرتكها تكاسالً وجوهبا  يَعلم  من  أما 
ملسو هيلع هللا ىلص: ”إن بني الرجل وبني الرشك والكفر ترك الصالة“ (رواه مسلم)، وقال آخرون: هو كفر، 
لكنه ليس الكفر األكرب، وعىل كل هو إما كفر خمرج من امللة، أو أكرب الكبائر وأعظم املوبقات.

وللصالة آثار عىل العبد منها :  
لَٰوةَۖ  ٱلصَّ قِِم 

َ
َوأ ٱۡلِكَتِٰب  ِمَن  إَِلَۡك  وِحَ 

ُ
أ َمآ  (ٱتُۡل  تعاىل:  اهللا  قال  واملنكر؛  الفحشاء  عن  تنهى 

تَۡصَنُعوَن٤٥) َما  َيۡعلَُم   ُ َّ َوٱ  ۗ ۡكَبُ
َ
أ  ِ َّ ٱ َوَلِۡكُر  َوٱلُۡمنَكرِۗ  ٱۡلَفۡحَشآءِ  َعِن  َتۡنَهٰ  لَٰوةَ  ٱلصَّ إِنَّ 

 [العنكبوت: ٤٥].
”سألت . ١ قال:   ، مسعود  بن  اهللا  عبد  حلديث  الشهادتني؛  بعد  األعامل  أفضل  الة  الصَّ

برّ  قال:  ؟  أيّ ثم  قلت:  قال:  لوقتها،  الصالة  قال:  أفضل؟  العمل  أي  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رسول 
؟ قال: اجلهاد يف سبيل اهللا" (رواه مسلم)؛ فهي أفضل ما يتقرب  الوالدين، قال: قلت: ثم أيّ

به العبد من ربه.

نور“ (رواه البيهقي). قال ملسو هيلع هللا ىلص: ”الصالة 

https://www.with-allah.com/ar
ht
tps
://
ww

w.
wi
th
-al
lah
.co
m/
ar



٧٥

الة تغسل اخلطايا؛ حلديث جابر بن عبد اهللا ، قال: قال رسول . ٢ الصَّ
هنرٍ جارٍ غمرٍ عىل باب  كمثل  اخلمس  الصلوات  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: ”مثل 

أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات“ (رواه مسلم).
الة أهنا نور لصاحبها يف الدنيا واآلخرة: قال ملسو هيلع هللا ىلص عن الصالة: ”من . ٣ الصَّ

حيافظ  ومن مل  ونجاة يوم القيامة،  وبرهانًا  ا  حافظ عليها كانت له نورً
عليها مل يكن له نور وال برهان وال نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون 
نور“  وفرعون وهامان وأيبّ بن خلف“ (رواه أمحد)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ”الصالة 

(رواه البيهقي).

موىل . ٤ ثوبان  حلديث  اخلطايا؛  وحيط  الدرجات،  هبا  اهللا  يرفع  الة  الصَّ
تسجد  ال  فإنك  السجود،  بكثرة  رسول اهللا، أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال له: ”عليك 
هللا سجدةً إال رفعك اهللا هبا درجة، وحطَّ عنك هبا خطيئة“ (رواه مسلم).

ربيعة . ٥ حلديث  ملسو هيلع هللا ىلص؛  النبي  برفقة  اجلنة  دخول  أسباب  أعظم  من  الة  الصَّ
ملسو هيلع هللا ىلص، فأتيته  اهللا  رسول  مع  أبيت   قال: ”كنت  بن كعب األسلمي 
، فقلت: أسألك مرافقتك يف اجلنة، قال:  لْ بوضوئه وحاجته، فقال يل: سَ
غري ذلك؟ قلت: هو ذاك، قال: فأعني عىل نفسك بكثرة السجود" أوَ

 (رواه مسلم).

أهنا صلة بني اهللا القوي والعبد الضعيف؛ ليقو الضعيف بقوة القوي . ٦
املتني جل وعز، ويكثر من ذكره وتعلق القلب به؛ وهو أهم مقصودات 

لَٰوةَ ِلِۡكرِٓي ١٤) [طه: ١٤]. قِِم ٱلصَّ
َ
الصالة؛ قال تعاىل: (َوأ

د  املُوحِ العبد  نَفس  ارة  طَهَ والتطهري،  النامء  من   
ق واجب  جتعله يُزكي بامله ويُطهره بالزكاة، فالزكاة حَ

كمهم؛ لتحقيق رضا اهللا، وتزكية  د للفقراء، ومن يف حُ يف مال األغنياء تُؤَ
ً للنفس وإحسانًا للمحتاجني.

وللزكاة أمهية عظيمة يف اإلسالم، ولذا كانت احلكمة يف ترشيعها تدل   
داللة واضحة عىل أمهيتها، واملتأمل يف هذه احلكم سري أمهية هذا الركن 

العظيم وأثره الكبري، ومن هذه اآلثار:

 الزكاة تطهير ونماء للنفس
والمال والمجتمع.
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٧٦

تطهري النفس البرشية من رذيلة البخل والشح والرشه والطمع.. ١
مواساة الفقراء وسد حاجات املحتاجني والبؤساء واملحرومني.. ٢
إقامة املصالح العامة التي تتوقف عليها حياة األمة وسعادهتا.. ٣
احلدّ من تضخم األموال عند األغنياء والتجار، كي ال حترص األموال يف طائفة حمدودة أو . ٤

تكون دولة بني األغنياء.
والغني . ٥ العاجز  عىل  القادر  فيها  يعطف  واحدة  أرسة  كأنه  اإلسالمي  املجتمع  جتعل  أهنا 

عىل املعرس.
خط عىل األغنياء، وحسد وحقد هلم عىل ما أنعم . ٦ نَق وسَ الزكاة تُزيل ما يف النفوس من حَ

اهللا عليهم من رزق.
الزكاة حائال عىل حدوث اجلرائم املالية؛ مثل الرسقات والنهب والسطو.. ٧
أهنا تزكي املال؛ أي تنميه.. ٨

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة لتدل داللة واضحة عىل وجوب الزكاة، وبنيَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص   
أهنا إحد دعائم اإلسالم القوية التي بُني عليها، ولذا كانت الركن الثالث من أركان هذا الدين؛ 
قِيُمواْ 

َ
ٰكِعَِي٤٣) [البقرة: ٤٣]، وقال تعاىل: (َوأ َكٰوةَ َوٱۡرَكُعواْ َمَع ٱلرَّ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ قِيُمواْ ٱلصَّ

َ
قال تعاىل: (َوأ

َ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصي١ٞ١٠)  َّ ِۗ إِنَّ ٱ َّ نُفِسُكم ّمِۡن َخۡيٖ َتُِدوهُ ِعنَد ٱ
َ
ُمواْ ِل َكٰوةَۚ َوَما ُتَقّدِ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ ٱلصَّ

ا رسول  [البقرة: ١١٠]، ويف حديث جربيل املشهور: ”اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدً
“ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وتقيم الصالة، وتويت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً

ا رسول اهللا،   (رواه مسلم)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ”بني اإلسالم عىل مخس: شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدً
وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم رمضان“ (رواه البخاري)، فمثل هذه النصوص تدل 
داللة واضحة عىل أن الزكاة هي أحد أركان اإلسالم ومبانيه العظام التي ال يتم اإلسالم إال به.
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٧٧

الصيام:
عن  ـ  هللا  التعبد  بنية  ـ  اإلمساك  وهو  اإلسالم،  أركان  أحد  وجعله  الصيام  اهللا  رشع   
َ لَُكُم  ٰ يَتََبيَّ ُبواْ َحتَّ املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس، قال تعاىل: (َوُكُواْ َوٱۡشَ
ِۡل) [البقرة: ١٨٧]،واستقرار  َ ٱلَّ ِ َياَم إ واْ ٱلّصِ ٱۡلَۡيُط ٱۡلَۡبَيُض ِمَن ٱۡلَۡيِط ٱۡلَۡسَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِۖ ُثمَّ أَتِمُّ
تعاىل:  لقوله  تَثالً   ممُ عليه،  اهللا  كتب  ما  امتثاله  يف  سبب  هللا  وتوحيده  العبد،  قلب  يف  اإليامن 
ِيَن ِمْن َقبْلُِكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن)  َ الَّ َ َياُم َكَما ُكتَِب  ِيَن آََمُنوا ُكتَِب َعلَيُْكُم الّصِ َها الَّ يُّ

َ
(يَا أ

[البقرة: ١٨٣]

احلديث  يف  وعز  جل  قال  إليه  ويُرسع  يام،  بالصِّ املُوحد  فيفرح   
به..“ أجزي  وأنا  يل  فإنه  الصيام  إال  له  آدم  ابن  عمل  ”كل  القُديس : 

 (رواه البخاري).
آثار الصوم عىل العبد كثرية منها:  

أنه رسٍّ بني العبد وخالقه، يتمثل فيه عنرص املراقبة الصادقة يف ضمري املؤمن؛ إذ ال يمكن . ١
نبيلة  غاية  وتلك  وخشيته؛  اهللا  مراقبة  املؤمن  يف  يريب  فهو  بحال؛  الرياء  له  يتطرق  أن 

وهدف سام تقرص دونه مطامع كثري من الناس.
ن يف املؤمنني عاطفة الرمحة . ٢ د األمة النظام واالحتاد وحب العدل واملساواة، ويكوّ أنه يعوّ

وخلق اإلحسان، كام يصون املجتمع من الرشور واملفاسد.
الفقراء . ٣ إىل  واإلحسان  البذل  إىل  ذلك  فيدفعه  أخيه؛  بآالم  وحيس  يشعر  املسلم  جيعل  أنه 

واملساكني؛ فتتحقق بذلك املحبة واألخوة بني املسلمني.
أنه تدريب عميل عىل ضبط النفس وحتمل املسؤولية وحتمل املشاق.. ٤
”الصيام . ٥ ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  الكثري،  اخلري  به   جيز وأنه  اإلثم،  يف  الوقوع  من  لإلنسان  وقاية  أنه 

والذي  مرتني.  صائم،  إين  فليقل:  شامته  أو  قاتله  امرؤ  وإن  جيهل،  وال  يرفث  فال  جنة، 
نفيس بيده خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا تعاىل من ريح املسك، يرتك طعامه ورشابه 

وشهوته من أجيل. الصيام يل، وأنا أجزي به، واحلسنة بعرش أمثاهلا“ (رواه البخاري).

 الصوم مدرسة
 لبناء ا�يمان
في النفس.
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٧٨٧٨

الحج:
ا، ويتحىل  حد فيها توحيدً توحيد اهللا يتجىل يف احلَج، واحلَج من العبادات التي يزداد املُوَ  
لبَيك  اللَّهم  "لبيك  قائالً  احلَج  بدأه  منذ  التوحيد  احلاج  يعلن  احلَج  ففي  اإليامن؛  بكامل  فيه 
يكَ لكَ لبيك"، بل ويف كل مناسكه ليعود وقد ختلص من ذنوبه كيوم ولدته أمه،  لبيكَ ال رشَ
علِنًا به، واحلَج هو قصد البيت احلَرام يف وقت احلَج بِنية أداء مناسك احلَج  ا للتوحيد مُ ردً جمُ
الكتاب  بنصوص  باده  عِ عىل  اهللا  من  فريضة  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص،  رسوله  جَّ  حَ وكام  اهللا  عن  جاءت  كام 

َاع.  والسنة، وانعقاد اإلمجْ
ومن آثار احلج يف حياة العبد:  

مـا . ١ هيـدم  اإلسـالم  أن  علمـت  ”أمـا  ملسو هيلع هللا ىلص:  قـال  واخلَطايـا،  نـوب  الذُّ لتكفـري  سـبب 
قبلـه..“ كان  مـا  هيـدم  احلـج  وأن  قبلهـا،  كان  مـا  هتـدم  اهلجـرة  وأن  قبلـه،  كان 

 (رواه مسلم).
احلَج امتثال ألوامر اهللا، فيفارق أهله، ويرتك ولده، ويتجرد من ثيابه، ويُعلن توحيد ربه . ٢

امتثاالً ألمر اهللا وهذا أعظم ما يكون عليه االمتثال.
اجلنَّة) . ٣ إال  زاء  جَ له  ليس  ور  املَربُ (احلَج  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  اجلنة،  ودخول  اهللا،  لرضا  سبب  احلَجُّ 

(متفق عليه) .

ا . ٤ ا واحدً احلج إظهار عميل ملبدأ املساواة والعدل بني  الناس؛ وذلك حينام يقف الناس موقفً
يتفاضلون  وإنام  الدنيا،  أعراض  من  عرض  أي  يف  بينهم  تفاضل  ال  عرفات  صعيد  يف 

بتقواهم وتوحيدهم هللا.
يف احلج توثيق ملبدأ التعارف والتعاون؛ حيث يقو التعارف ويتم التشاور وحيصل تبادل . ٥

اآلراء، وذلك فيه ما فيه من النهوض باألمة ورفع مكانتها القيادية.
د إال اهللاهللا . ٦٦ ححِ احلَج ييددععوو للتوحيدد وواإلِخالص؛ مما ينعكس عىل حياته كلها ببععدد ذلك، ال ييُُووَ

وال يَدععوواا إإال اهللا.

الصفا وبني  بالكعبة  الطواف  جعل   قال ملسو هيلع هللا ىلص: ”إنام 
واملروة ورمي اجلامر؛ إلقامة ذكر اهللا “ (رواه أمحد).
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ثانًيا. آثار التوحيد في األخالق والتعامل مع الناس:
ا يف سلوكه  كام ظهر أثر التوحيد واإليامن يف قلب املؤمن، ويف سلوكه اخلاص يظهر أيضً  
ربط  بل  البيهقي)،  (رواه  األخالق“  مكارم  ألمتم  بعثت  ”إنام  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  الناس،  مع  وأخالقه 
بأهله“  وألطفهم  ا  لقً خُ أحسنهم  إيامنًا  املؤمنني  ”أكمل  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقال  واخللق؛  اإليامن  بني  ملسو هيلع هللا ىلص 
اطته بِعباده أكثر ما يكون رأفة ورمحة  اقبة اهللا، وإِحَ رَ (رواه الرتمذي)، فاملُُوحد الذي يَستحرض مُ

بالناس يف خمتلف دوائر حياته :
في البيت واألسرة:

اهللا . ١ قَرن  فقد  الوالدين؛  بحق  ا  قِيامً يكون  ما  أعظم  املُوحد  الوالدين:  مع  التعامل 
َيۡبلَُغنَّ  ا  إِمَّ إِۡحَسًٰناۚ  يِۡن  َوبِٱۡلَوِٰلَ إِيَّاهُ   ٓ َّ ِ إ َتۡعُبُدٓواْ   َّ

َ
أ َربَُّك  (َوقََضٰ  فقال:  كتابه  يف  بينهام 

َكرِيٗما   ٗ قَۡو َُّهَما  ل َوقُل  َتۡنَهۡرُهَما   َ َو ّفٖ 
ُ
أ َُّهَمآ  ل َتُقل   َ فَ ُهَما  َ ِ ۡو 

َ
أ َحُدُهَمآ 

َ
أ ٱۡلِكَبَ  ِعنَدَك 

 ٢٤ َصغِٗيا  َربََّياِن  َكَما  ٱرَۡحُۡهَما  رَّّبِ  َوقُل  ٱلرَّۡحَةِ  ِمَن  ّلِ  ٱلُّ َجَناَح  لَُهَما  َوٱۡخفِۡض   ٢٣
(٢٥ َغُفوٗرا  ٰبَِي  وَّ

َ
لِۡل َكَن  فَإِنَُّهۥ  َصٰلِِحَي  تَُكونُواْ  إِن  ُنُفوِسُكۡمۚ  ِف  بَِما  ۡعلَُم 

َ
أ بُُّكۡم  رَّ

لِتُۡشَِك  َجَٰهَداَك  ن  ُحۡسٗناۖ  يۡهِ  بَِوِٰلَ نَسَٰن  ٱۡلِ ۡيَنا  (َوَوصَّ تعاىل:  ويقول   ،[٢٥ ٢٣ـ  [اإلرساء:   
( ٨ َتۡعَملُوَن  ُكنُتۡم  بَِما  نَّبُِئُكم 

ُ
فَأ َمرِۡجُعُكۡم   َّ َ ِ إ تُِطۡعُهَماۚٓ   َ فَ ِعۡلٞم  بِهِۦ  لََك  لَۡيَس  َما  ِب 

 [العنكبوت: ٨].
التعامل مع األبناء: مع أن األبناء هم زينة الدنيا قال تعاىل فيهم: ( ٱلَۡماُل َوٱۡلَُنوَن زِيَنُة ٱۡلََيٰوةِ . ٢

ۡنَيا) [الكهف: ٤٦]، إال أن التوحيد الذي يف قلب املؤمن يدعوه لرتبية أبناءه وتربيتهم،  ٱلُّ
َها  يُّ
َ
أ وقد ناد اهللا املؤمنني بإيامهنم إىل وقاية أنفسهم وأهليهم من نار جهنم؛ فقال: (َيٰٓ

ٞظ  َ ۡهلِيُكۡم نَاٗرا َوقُوُدَها ٱلَّاُس َوٱۡلَِجاَرةُ َعلَۡيَها َمَلٰٓئَِكٌة ِغ
َ
نُفَسُكۡم َوأ

َ
أ قُٓواْ  ِيَن َءاَمُنواْ  ٱلَّ

َمَرُهۡم َوَيۡفَعلُوَن َما يُۡؤَمُروَن ٦ ) [التحريم: ٦]، وجعلها مسؤولية 
َ
َ َمآ أ َّ َّ َيۡعُصوَن ٱ ِشَدادٞ 

ومسئول  راع  اإلمام  رعيته؛  عن  مسئول  وكلكم  راع  عىل كل راع؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص : ”كلكم 
عن رعيته، والرجل راع يف أهله وهو مسئول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها 

ومسئولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال سيده ومسئول عن رعيته“ (رواه البخاري).
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ويف . ٣ فيها،  اهللا  اقب  رَ ويُ شى  وخيَ وجته،  زَ ق  حَ يؤدي  د  حِ فاملُوَ الزوجة:  مع  التعامل 
بِٱلَۡمۡعُروِف) َعلَۡيِهنَّ  ِي  ٱلَّ ِمۡثُل  (َولَُهنَّ  تعاىل:  قال   : إليها،  واإلِحسان  قوقها  حُ أداء 

ألهيل..“ (رواه الرتمذي)،  خريكم  وأنا  ألهله،  خريكم   [البقرة: ٢٢٨]، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ”خريكم 
خياركم  ”خياركم  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  لرسول  أزواجهن  يشكني  نساء  جاء  وملا 

لنسائهم“ (رواه ابن ماجه).
شية من اهللا يكون سبب يف . ٤ ثمر عىل قلب املرأة املؤمنة خَ التعامل مع الزوج: فالتوحيد يُ

قِيامها بحق زوجها لتصل إىل جنة رهبا: قال ملسو هيلع هللا ىلص: ”إذا صلت املرأة مخسها، وصامت 
شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل هلا: ادخيل اجلنة من أي أبواب اجلنة 
يشء“ (رواه أمحد)، وأمرها اهللا تعاىل أن ال تكلفه ما ال طاقة له به؛ فقال تعاىل: (ِلُنفِۡق 
ُ َنۡفًسا  َّ َ يَُكّلُِف ٱ  ۚ ُ َّ ُٰه ٱ آ َءاتَ ُذو َسَعةٖ ّمِن َسَعتِهۦِۖ َوَمن قُِدَر َعلَۡيهِ رِزۡقُُهۥ فَۡلُينفِۡق ِممَّ
ا ٧) [الطالق: ٧]، وأن ال تسأله الطالق بال  ُ َبۡعَد ُعۡسٖ يُۡسٗ َّ َسَيۡجَعُل ٱ َٰهاۚ  َءاتَ َّ َمآ  ِ إ
بأس؛ قال ملسو هيلع هللا ىلص: ”أيام امرأة سألت زوجها الطالق من غري ما بأس فحرام عليها رائحة 

اجلنة“ (رواه أمحد).
مع األقارب والجيران:

وأخالق  تعامل  وبني  وتوحيده،  وحده  عبادته  بني  اهللا  قَرن  اجلَّار:  ق  وحَ م  حِ الرَّ لة  صِ    
بِهِۦ   تُۡشُِكواْ 

َ َ َو َّ ٱ ريانه؛ قال تعاىل: (َوٱۡعُبُدواْ  له مع أَرحامه وأقاربه وجِ املُوحد يف تعامُ
يِۡن إِۡحَسٰٗنا َوبِِذي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلََتَٰمٰ َوٱلَۡمَسِٰكِي َوٱۡلَارِ ذِي ٱۡلُقۡرَبٰ َوٱۡلَارِ ٱۡلُُنِب  اۖ َوبِٱۡلَوِٰلَ َٗشۡي ٔٗ ُمَۡتا َكَن  َمن  ُيِبُّ   َ  َ َّ ٱ إِنَّ  يَۡمُٰنُكۡمۗ 

َ
أ َملََكۡت  َوَما  بِيِل  ٱلسَّ َوٱبِۡن  ِب  بِٱۡلَ اِحِب  َوٱلصَّ

بِيِلۚ َذٰلَِك  ُهۥ َوٱلِۡمۡسِكَي َوٱۡبَن ٱلسَّ فَُخوًرا ٣٦ ) [النساء: ٣٦]، وقال تعاىل: (َف َٔاِت َذا ٱۡلُقۡرَبٰ َحقَّ
كان  ْوَلٰٓئَِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ٣٨ ) [الروم: ٣٨]،  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ”من 

ُ
ِۖ َوأ َّ ِيَن يُرِيُدوَن وَۡجَه ٱ َخۡيٞ ّلِلَّ

يؤمن باهللا واليوم اآلخر، فليحسن إىل جاره..“ (رواه مسلم).
في العمل ومع كل الناس:

ـا  دقً وصِ للنـاس  ـا  ونصحً اخللـق،  يف  سـنًا  حُ هللا  املُوحـد  قلـب  يف  اإليـامن  ثمـر  يُ  
وعـز: ـلّ  جَ هللا  املؤمـن  هبـا  يتقـرب  التـي  األعـامل  أفضـل  مـن  فهـذه  التعامـل،  يف 

٤). ١ َعِظيٖم  ُخلٍُق  لََعَلٰ  نََّك  ) ملسو هيلع هللا ىلص:  نبيه  وصف  يف  تعاىل  قال  اخللق:  حسن 
اخللق“  وحسن  اهللا،   تقو اجلنة  الناس  يدخل  ما  ”أكثر  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال   ،[٤ [القلم: 
األعامل  وأحب  للناس،  أنفعهم  اهللا  إىل  الناس  ”أحب  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  الرتمذي)،  (رواه 
دينًا،  عنه  تقيض  أو  كربة،  عنه  تكشف  أو  مسلم،  عىل  تدخله  رسور  اهللا  إىل 
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أن  من  إيلَّ  أحب  حاجةٍ  يف  يل  أخ  مع  أميش  وألن  ا،  جوعً عنه  تطرد  أو 
الطرباين). (رواه  شهرا..“  ـ  املدينة  مسجد  يعني  ـ  املسجد  هذا  يف  أعتكف 

ِٰدقَِي ١١٩) . ٢ َ َوُكونُواْ َمَع ٱلصَّ َّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱتَُّقواْ ٱ َها ٱلَّ يُّ
َ
أ الصدق؛ قال تعاىل: (َيٰٓ

إىل  هيدي  الرب  وإن  الرب،  إىل  هيدي  الصدق  ”إن  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال   ،[١١٩ [التوبة: 
إىل  هيدي  الكذب  وإن  ا،  صديقً يكون  حتى  ليصدق  الرجل  وإن  اجلنة، 
الفجور، وإن الفجور هيدي إىل النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند 
ث كذب،  ثالث: إذا حدَّ املنافق  ا“ (رواه البخاري)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: ”آية  اهللا كذابً

ِن خان“ (رواه البخاري). متُ وإذا وعد أخلف، وإذا اؤْ
يموت . ٣ رعية  اهللا  يسرتعيه  عبد  من  ”ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  الغش:  وعدم  النصح 

مسلم)،  (رواه  اجلنة“  عليه  اهللا  م  حرَّ إال  لرعيته،  غاش  وهو  يموت  يوم 
؛  بلالً أصابعه  فنالت  فيها،  يده  فأدخل  طعام،  ة  ربَ صُ عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  مرَّ  وقد 
اهللا،  رسول  يا  السامء  أصابته  قال:  الطعام؟  صاحب  يا  هذا  ”ما  فقال: 
مني“ فليس  غش  من  الناس؟  يراه  كي  الطعام  فوق  جعلته  أفال  قال: 

 (رواه مسلم).

محال أن يظن بالنبى ملسو هيلع هللا ىلص أنه علم أمته االستنجاء ومل يعلمهم التوحيد، والتوحيد 
يقولوا ال إله إال اهللا..“  حتى  الناس  أقاتل  أن  ما قاله النبى ملسو هيلع هللا ىلص: ”أمرت 

(رواه البخاري)، فام عصم به املال والدم هو حقيقة التوحيد

اإلمام مالك بن أنس مراجعة

٨١

١.ما احلد الواجب يف اآلثار التعبدية اخلاصة يف السلوك واألعامل يف كل من:
الطهارة - الصالة - الزكاة - الصوم - احلج 

٢.كيف يتصور  إيامن من ال يصيل؟ دلل عىل ما تقول.
٣.هل يتصور أن يصيل شخص وال تنهاه صالته عن الفحشاء واملنكر؟

٤.كيف تظهر عالقة اإليامن باهللا بالتعامل مع األبناء والزوجة واألقارب واجلريان والناس 
أمجعني؟
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