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للتواصل

دعوة األم
األخت »ن.ص« من الكويت تقول في رسالتها: ان امها اذا 

غضبت عليها فانها تدعو بالشر عليها، ثم بعد ان يعود 
اليها هدوؤها تندم على دعائها عليها، وهي خائفة، فما 

حكم دعاء األم وهي غاضبة؟
٭ يجب عليك يا اختي ان تتالفي االسباب التي تؤدي 
الى غضب امك عليك الن هذا من البر بها واالحســان 
اليها، فعن عبداهلل بن 
عمرو بن العاص رضي 
اهلل عنهما عن النبي ژ 
قال: »رضا اهلل في رضا 
الوالدين، وسخط اهلل 

في سخط الوالدين«.
فهذا احلديث دليل على 
وجوب ارضاء االوالد 
وحتــرمي  لوالديهــم 
اســخاطهم، فان االول 
فيه مرضاة هلل والثاني 
فيه سخطه، فيقدمون 
رضاهمــا علــى فعــل 

املباح وفعل ما يجب عليهم من فروض الكفاية.
وإثــارة غضب الوالدين من قبل االوالد مناف لوصية 
اهلل سبحانه لالنسان باالحسان لوالديه، قال تعالى: 
)ووصينا اإلنســان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها 

ووضعته كرها(.
وينبغــي على األم عدم الدعاء علــى ابنتها، فقد نهانا 
الرسول ژ عن الدعاء على النفس او الولد او اخلادم 
او املال، فعن جابر ÿ قال، قال رســول اهلل ژ: »ال 
تدعوا على انفسكم وال تدعوا على اوالدكم وال تدعوا 
على خدمكــم وال تدعوا على أموالكم لئال توافقوا من 

اهلل ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب منكم«. 
وروى مسلم، رحمه اهلل، في اخر صحيحه »ال تدعوا 
على انفســكم وال تدعوا علــى أوالدكم وال تدعوا على 
اموالكم ولئال توافقوا من اهلل تعالى ساعة يسأل فيها 

عطاء فيستجيب لكم«.
وما دامت امك تندم على دعائها بعد هدوئها من غضبها 
فال خوف ان شاء اهلل عليك من دعائها وهي غاضبة. 
والنصيحة لك - يا اختي - بعدم اغضابها، والنصيحة 

لوالدتك بعدم الدعاء عليك اثناء الغضب.

كفارة المجلس
سائل يقول: سمعت عن كفارة املجلس، فما املقصود 

بها، وبأي شيء تكون الكفارة؟
٭ يقصد بكفارة املجلس ان يذكر الشخص بعد انتهاء 
جلسته او حديثه مع احد او اذا حضر مجلسا ثم انتهى 
 ÿ هذا املجلس حديث النبي ژ الذي رواه ابو هريرة
قال: قال رسول اهلل ژ: »من جلس مجلسا فكثر فيه 
لغطه« يعني كثرة الصوت واجللبة والردود فقال قبل 
ان يقوم من مجلســه: »سبحانك اللهم وبحمدك أشهد 
أن ال إله إال انت، أســتغفرك وأتوب إليك، إال كفر اهلل 

له ما كان في مجلسه ذلك«. 
ألن اإلنسان ال يدري وهو يتكلم او يناقش او يجادل 
ما تلفظ به من امور قد تدخل في باب الغيبة والنميمة 
وهو ال يقصد، فيكون هذا الذكر يغطي ويستر ما حدث 

في مجلسه ذلك.

د.خالد املذكور

الشيخ خالد الخراز

صلة األرحام زيادة 
في الرزق وبركة 

في العمر
اعلم- علمني اهلل واياك- ان الصلة تختلف من 
شخص آلخر، وهي درجات بعضها أرفع من 

بعض، فمنهم أبرار أخيار، ومنهم كفار أو فجار، 
فكيف تكون الصلة؟ أجمل القول اإلمام ابن أبي 
جمرة، فقال: »تكون صلة الرحم باملال، وبالعون 

على احلاجة، وبدفع الضرر، وبطالقة الوجه، 
وبالدعاء، وهذا إمنا يستمر اذا كان أهل الرحم أهل 

استقامة، فإن كانوا كفارا أو فجارا، فمقاطعتهم 
في اهلل هي صلتهم بشرط بذل اجلهد في وعظهم، 
ثم اعالمهم اذا اصروا ان ذلك بسبب تخلفهم عن 

احلق، وال تسقط مع ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر 
الغيب ان يعودوا الى الطريق املثلى« فتح الباري 

.)10/418(
قلت: وفي قول ابن أبي جمرة قيد مهم ملن امتنع 

عن صلة بعض األرحام لفجوره، كمن يتعرض 
لإليذاء في دينه عند زيارة بعض أرحامه برؤية 
الفواحش واملنكر، وال يستطيع تغييرها، أو ام 

تدفع بناتها للتعرف على الشباب املاجن عند 
زيارتها، أو أم مطلقة كلما زارها أوالدها اخذت 
تدرسهم طريق االنحراف والضياع نكاية في 

طليقها، أو أب يطرد أبناءه عند زيارتهم له لدينهم 
ومتسكهم بالسنة النبوية، وعلى هذا فقس، ومثل 

هؤالء الفساق ميكن صلتهم عن طريق الوسائل 
احلديثة )الهاتف( بالسالم والكالم فقط، حفظا 

لدين الواصل وإميانه، ولكنه يجتهد في نصحهم 
ما أمكن، فإن عجز عن ذلك هجرهم هجرا جميال، 

ودعا لهم بالهداية بظهر الغيب.
وقال ابن أبي جمرة: »املعنى اجلامع للصلة: هو 

إيصال ما أمكن من اخلير، ودفع ما أمكن من الشر 
حسب الطاقة«.

وقال النووي: »صلة الرحم هي اإلحسان الى 
األقارب على حسب حال الواصل واملوصول، فتارة 
تكون باملال وتارة باخلدمة، وتارة بالزيارة والسالم 

وغير ذلك« شرح صحيح مسلم )2/201(.
قلت: وتكون كذلك بعيادة املريض، وإجابة الدعوة 
والتهنئة مبا يسر، والتعزية لكل مصيبة، وسداد 

الديون، وتفريج الكرب، واخلدمة، والنصيحة، 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ودعوتهم لكل 

خير، وغير ذلك.
فليعلم كل مسلم ان صلة الرحم من اعجل الطاعات 

ثوابا في الدنيا واعظم الطاعات اثرا في تخفيف 
سوء احلساب يوم القيامة وهي من فواضل 
األعمال التي تتدفق بالبر واخلير والتراحم 

والتكافل فتدبروا قول رب العزة: )واتقوا اهلل الذي 
تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا(.

فلنحيا بالقرآن

ما زلنا مع سورة املؤمنون التي أشادت باملؤمنني وعرضت 
السورة بعض صفاتهم، ويدور محور السورة الرئيسي حول 

قضية االميان والتوحيد وهذه السورة بشارة للمؤمنني ملا 
يتمتعون به من صفات نبيلة.

نجاة المؤمن
)فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل احلمد هلل الذي 

جنانا من القوم الظاملني( فنجاة املؤمن وهالك الكافرين فضل 
عظيم بأمر كن فيكون يقلب اهلل، عز وجل، بها املوازين، فكانت 
دعوة نبي قد بدلت الكون كله، فإذا علومت عليها واستقلت بكم  
في االمواج فاحمدوا اهلل على النجاة والسالمة )فقل احلمد هلل 
الذي جنانا من القوم الظاملني( وهذا تعليم منه له وملن معه أن 

يقولوا شكرا وحمدا على جناتهم من القوم الظاملني.

التفكر في خلق اهلل
ملا ذكر اهلل تعالى نوحا وقومه وكيف أهلكهم قال: )ثم أنشأنا من 
بعدهم قرنا آخرين( وثم تفيد التراخي والظاهر أنهم ثمود قوم 
صالح گ وهي آية عظيمة فعلى املؤمن أن يتعظ ويتفكر في 

آيات اهلل.

رسالة التوحيد
)فأرسلنا فيهم رسوال منهم... ( أي من قوم يعرفونه ومن 

جنسهم ليكون أسرع النقيادهم اذا كان منهم فدعا الى ما دعت 
اليه الرسل جميعا )أن اعبدوا اهلل ما لكم من إله غيره( كل الرسل 

اتفقوا على هذه الدعوة عبادة اهلل وحده، وهناك تفسير يقول 
هؤالء قوم هود وآخر يشير الى قوم صالح )ثمود(.

حياة الترف
)وقال املأل من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء اآلخرة وأترفناهم 
في احلياة الدنيا..(، قال الرؤساء الذين جمعوا بني الكفر واملعاندة 
وانكار البعث واجلزاء وهذا علة سلوكهم لو آمن االنسان وعرف 

ان هناك بعثا ما انكروا، فهم عاشوا في رغد العيش والبالد 
اآلمنة واملاء اجلاري واألكل الوفير ومع ذلك كفروا وكذبوا وظنوا 

ان هذا اإلنعام باق لهم.

الطعن في بشرية الرسول
)ما هذا إال بشر مثلكم( اول ما ذكروا األكل والشراب، فاذا احب 
االنسان شيئا اكثر ذكره، وكثرة االلتفات الى املطعم واملشرب 

ليست من صفات املؤمنني النهم مشغولون بدينهم، اما البقية 
فمشغولون مبا يأكلون ويشربون وحجتهم انهم بشر مثلهم 

فهال كان ملكا ال يأكل الطعام وال يشرب الشراب.

كالم باطل
)ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا خلاسرون( لئن للتأكيد اجلملة 
االسمية أي لئن أطعتم بشرا مثلكم فإنه خسران لكم، وهذا جهل 

وسفه ملن تكبر عن االنقياد لبشر ارسله اهلل بوحيه وفضله 
برسالته، وزيادة في اكاذيبهم )أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا 

وعظاما أنكم مخرجون( السؤال الذي يحمل بذرة الشك.
هيهات: للبعد وفي األمر السيئ تقال غالبا »إن هي« للتأكيد أي 

ما نحن مببعوثني )قال رب انصرني مبا كذبون( فأجابه اهلل بذات 
مقاله ودخلت الم التأكيد.

»فأخذتهم«: الفاء تفيد التعقيب.
)ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين( بعد هؤالء املكذبني انشأنا 

رسال متتابعني لعلهم يؤمنون ولم يزل الكفر والتكذيب دأب األمم 
العصاة والكفرة كلما جاءهم رسول كذبوه.

إبادة جماعية
)ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون( صفة االستكبار والعلو في 

األرض ومواجهة احلق بالكذب هي صفتهم، فجاء موسى بآيات 
بينات عظيمة ورغم ذلك كذبوه بسبب استكبارهم، نفس 
املنهجية الطعن في بشرية الرسل )فكذبوهما( جاءت الفاء 

للتعقيب السريع فكان جزاؤهم الغرق في البحر وبنو اسرائيل 
ينظرون، وملا ذكر اهلل اهالكه لألمم املكذبة ذكر منبها األمة لكتاب 

موسى الذي جعل فيه الرحمة والنور لبني اسرائيل ومن تبع 
موسى )لعلهم يهتدون( بكتاب اهلل وبرسول اهلل ويهتدون مبا في 

كتابه من هداية وخير.

آيات اهلل
اكتملت رباعية خلق البشر، خلق آدم بال أم وال أب وخلق حواء 
من آدم وخلق عيسى من انثى دون ذكر وخلق بقية البشر من 
ذكر وأنثى، فال شيء بعيد عن اهلل ويخبرنا اهلل تعالى عن نبي 

كرمي )وجعلنا ابن مرمي وأمه آية...( زيادة لشرفها ونكرانا ملا 
قاله اليهود من كذب وبهتان في حقها. آية عظيمة والدة املسيح 
دون ذكر، كرم اهلل عيسى وامه بهذه املعجزة وهيأ لهما كل ما 
يحتاجان إليه )وآويناهما إلى ربوة( أي مكان مرتفع )ذات قرار( 

اي مستقر وراحة ومعني »ماء جار«.

سالم الحمر

عقوق الوالدين 
خسران في الدنيا 

واآلخرة
على الرغم من وجود آيات واضحة وأحاديث صريحة 

توضح ثواب البر بالوالدين وشدة العقوبة للعاق لهما، إال 
أن هناك البعض قد يسيئون الى الوالدين بالقول والفعل، 

ويتعاملون معهما بغلظة وفظاظة ويرفعون أصواتهم 
عليهما ويعبسون في وجهيهما، وكأنهم ال يؤمنون بالقرآن 
الذي صرح بأن طاعتهما من الواجبات وبأن اهلل تعالى قرن 

حق الوالدين في البر واإلحسان إليهما  بحقه - عز جل - 
في العبادة والتوحيد، قال تعالى )وقضى ربك أال تعبدوا 
إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما 
أو كالهما فال تقل لهما أف وال تنهرهما وقل لهما قوال 

كرميا(، كما قرن سبحانه شكره بشكرهما فقال )ووصينا 
اإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 

عامني أن اشكر لي ولوالديك إلي املصير( بل إن اهلل تعالى 
أوصى بالبر بهما ولو كانا مشركني. وقد جعل رسول اهلل 

بر الوالدين أحب األعمال الى اهلل عز وجل، بعد الصالة 
لوقتها، ومقدما على اجلهاد في سبيل اهلل، فعن عبداهلل 

بن مسعود قال: »سألت رسول اهلل ژ أي العمل أحب الى 
اهلل عز وجل؟ قال: الصالة لوقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر 
الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: اجلهاد في سبيل اهلل«، وإذا 

كانت هذه منزلة بر الوالدين، فإن عقوقهما كبيرة من كبائر 
الذنوب، والعاق مطرود من رحمة اهلل يقول رسول اهلل: »أال 
أنبئكم بأكبر الكبائر فقال: اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين«، 
كما أن كل الذنوب يؤخر اهلل احلساب عليها الى يوم القيامة 
إال عقوق الوالدين، فإن اهلل يجعل عاقبته اخلسران والهالك 

في احلياة قبل املمات، يقول رسول اهلل »رغم أنفه رغم 
أنفه، قيل: من يا رسول اهلل؟ قال: من أدرك والديه عند 

الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل اجلنة« إن بر الوالدين حتث 
عليه العقول السليمة، إذ ال يخفى على عاقل حق املنعم 

بعد اهلل تعالى كالوالدين، ولنا في اخلليل إبراهيم القدوة 
احلسنة، إذ ابتلي في أبيه الذي كان يصنع األصنام، فماذا 

فعل معه؟ لم يسبه ولم يعيره بأنه كافر يعبد األصنام، 
بل ظل إبراهيم گ يدعو والده بكل أدب واحترام وود، 
واختار أفضل  وأرق األساليب )يا أبت( كي يستميل قلب 
أبيه ويدعوه باحلسنى ولكن أباه أبى واستكبر، فماذا قال 

له اخلليل إبراهيم؟ قال: )سالم عليك سأستغفر لك ربي 
إنه كان بي حفيا( فياله من أدب وخلق، فاإلحسان للوالدين 

أولى خطوات الفالح في الدنيا واآلخرة.

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون( ڈ

احلق والباطل

أهل اإلميان قلة لكنهم قوة

ان احلرب اإلعالمية بني احلق والباطل ما زالت 
الى يومنا هذا منذ ان هبط آدم عليه الصالة 

والسالم ومعه ابليس امللعون، واقتضت 
حكمة اهلل عز وجل ان يستمر هذا الصراع الى 
ان يرث اهلل االرض ومن عليها بني حزب اهلل 
وحزب الشيطان والصراع، اما بإقامة احلجة 

على الباطل وأهله وازالة الشبه عن احلق 
واهله، مبدافعته، واألمر باملعروف والنهي عن 

املنكر والصبر على ابتالء االنسان ان ميشي 
في طريق احلق ويلتزم حتى تبدأ احلرب من 

الشيطان وحزبه.

املؤمن قوي باهلل ويجد حالوة االميان في 
قلبه ويسعد بها ويشتاق اليها فاذا عاش معها 
تتحول حياته الى سعادة واستقرار دائم، قال 
النبي ژ »ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة 
االميان: من كان اهلل ورسوله أحب إليه مما 

سواهما، ومن أحب عبدا ال يحبه إال هلل، ومن 
يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه اهلل كما 

يكره أن يلقى في النار« )رواه البخاري(.
واالميان نور يشرق قلب املؤمن ويضيء 

جوارحه وينعكس على حياته ويجعله أسعد 
الناس، وأهل اإلميان قلة ولكنهم قوة، قال ابن 

كثير »وان كثيرا من الناس لفاسقون أي ان 
اكثر الناس خارجون عن طاعة ربهم مخالفون 
للحق ناكبون عنه، وأما املؤمن املوصول بربه 

فدائما يكون اميانه أقوى من غيره، فأهل 
اإلميان لو كانوا قلة امنا هم قوة بإميانهم«.

سورة املؤمنون

املزاح والضحك مطلوبان ولكن بشروط
قال اهلل تعالى: )وأنه هو 
أضحك وأبكى وأنه هو أمات 
وأحيا(، فقد دعا اإلسالم إلى 
االبتسامة واملزاح، فما ضوابط 
االبتسام والضحك واملزاح بني 

املسلمني؟
يقــول د.بســام الشــطي: 
املسلم بطبيعته يحب املزاح 
املشروع واالبتســامة، وقال 
عز وجل عن ســليمان گ: 
)فتبسم ضاحكا من قولها(، 

وقال الشاعر:
مازح صديقك ما أحب مزاحا

فإذا أباه فال تزده  جماحا
فلرمبا مزح الصديق مبزحة

كانت لبدء عداوة مفتاحا
وبــني د.الشــطي ضوابط 
املزاح بأن يكون حقا وصدقا 
مــع األطفــال ومحــارم أهــل 
البيت، ونــادرا مع األصدقاء 
ومع املســلم، وقــال: الدعابة 
واملزاح واالبتســامة بظهور 
املبالغــة  وعــدم  األســنان 
بالقهقهة والسخرية والكذب 
لكي يضحك اآلخــرون، فهذا 

ليس من خلق املسلم.
وأضاف ان املســلم بشر، 
رمبــا يقف عــن الضحك في 
موســم يرى كل قوى البشر 
تكالبت على األمة اإلسالمية، 
ويرى اإلمســاك عن الضحك 
في وسط سيعرفهم او يتوقف 
في األسواق، ورمبا في وسط 
ســفهاء او في وسط نسائي 
او في حديــث جاء ال يحتمل 

الضحك.
وأكد د.الشــطي ان املسلم 
ليس عبوسا كما يقول البعض، 
فاهلل تعالى خلق اإلنسان في 
أحسن تقومي، وعندما جاء هذا 
الديــن القومي عرفــه لنا اهلل 
تعالى بالدين الوســط فقال: 
)وكذلك جعلناكم أمة وسطا(، 
حيث ال إفراط وال تفريط وال 
تشدد وال تنطع، فاملؤمن من 
صفاته كما وصفه لنا النبي 
ژ: »هش بــش ألف مألوف 
يألف ويؤلف«، وما كان عليه 

النبــي ژ وصحابته الكرام 
ألكبر دليل على ان هذا الدين 
ال يدعو إلى عبوس الوجه وال 
إلى التشدد الذي يضيق على 
الناس اخلناق، فمن يدع الى 
تشدد في هذا الدين فسيغلبه 
ذلك الدين ملا صح عنه ژ انه 
قــال: »ولن يشــاد الدين أحد 

إال غلبه«.
وزاد: فالذين يأخذون الدين 
ســتارا لتشــددهم ولعبوس 
الوجــه فهذا أمر لــم يأمر به 
اإلســالم، ولم يأمر به الدين، 
والرســول ژ هــو أســوتنا 
وقدوتنا، كان بشوش الوجه 
ال يحــزن وال يغضــب إال اذا 

انتهكت حرمات اهلل.
وأشــار د.الشــطي الى ان 
دعوته هذه  ليست دعوة الى 
التسيب واالنحالل في دين اهلل 
عــز وجل بل التزام مبا أمرنا 
اهلل به واالنتهاء عما نهانا اهلل 
سبحانه وتعالى عنه. مؤكدا 
ضــرورة ان حتمل األمة على 
مــا يســره اهلل تعالى عليهم 
من تشريع يحببهم في ديننا 
ويرغبهم في سنة نبينا ژ.

صفات المؤمن
ويضيــف الشــيخ ســعد 
الشمري موضحا ان املزاح بني 
االخــوة مطلوب ألنه يشــيع 
البهجة في النفس فيظهر أثره 
على الوجه فتنفرج أساريره 
وتكون االبتســامة والضحك 

اجلميل، فلماذا إذن العبوس؟ 
فعن جابر بن سمرة ان رسول 
اهلل ژ كان ال يضحــك إال 
تبسما، مشــيرا الى ضرورة 
ان يكون املزاح صادقا ال كذب 
فيــه وال بــأس بالتورية فيه 
بحيــث يبقــى لتأويلها وجه 
صدق، فقد داعب رسول اهلل 
ژ عجــوزا فقال لهــا: انه ال 
تدخل اجلنــة عجوز، فقالت: 
وما لهن؟ وكانت تقرأ القرآن، 
فقال لها: أما تقرئني القرآن )إنا 
أنشــأناهن إنشاء فجعلناهن 

أبكارا(.
وبني ان التواضع واملزاح 
من سمات الصاحلني والعلماء 
مؤكدا وجوب تواضع الداعية 
ألخيه واللني له وعدم تسبب 
األذية له ولو بكلمة قاسية او 
مبوقف استهتار وأن يسامحه 
إن أخطــأ ويصلــه إن قاطعه 
ويحرص على رضائه وحسن 
الصلة به حتى وكأنه يقف منه 
موقف املتواضع لقوله تعالى: 
)أذلة على املؤمنني أعزة على 
الكافرين(، وقوله ژ: »إن اهلل 
أوحى إلّي أن تواضعوا حتى ال 
يبغي أحد على أحد وال يفخر 

أحد على أحد(.
فاالبتســام مــن أخــالق 
األنبيــاء واملرســلني وديننا 

يحبذ البشر والتفاؤل.
موضحــا ان الضحك ورد 
في القرآن الكرمي ١٠ مرات في 
ســور عدة، وأما الضحك في 
السنة الشريفة فكان تطبيقا 
للقرآن الكرمي، فقد عرف النبي 
ژ بالبشر واالبتسام حتى في 
حلظات الغضب كان يبتسم 
ابتســامة املغضب وكان ژ 
يضحك ويبتســم حتى تبدو 
نواجذه ولكن ضحكه كان من 
غير قهقهة وكان ژ يبتسم مع 
أصحابه ويالطفهم ويستجيب 
مع طرائفهم، والسيرة النبوية 
الشــريفة مليئة بالكثير من 
املواقف واألحداث التي تؤكد 

ذلك.

د. سعد الشمريد. بسام الشطي

الشطي: املسلم 
بطبيعته يحب 

املزاح املشروع 
بشرط عدم 

املبالغة 
بالقهقهة

الشمري: املزاح 
واالبتسامة من 

سمات الصاحلني 
والعلماء فلماذا 

العبوس؟!

ركائز العقيدة
١- اإلميان بأن اجلنة حق وأن النار حق وأنه 
ال يرث الفردوس خلودا فيها اال املؤمنون الذين 

عددت السورة جانبا من صفاتهم.
٢- اليقــني بأن اهلل تعالى قد خلق االنســان 
من ســاللة من طني، وقــدر مراحله اجلنينية 

مرحلة بعد أخرى.
٣- التصديــق بأن اهلل هو خالق الســماوات 

السبع واالرضني السبع وما ومن فيهن.
4- االميان بجميع أنبياء اهلل ورسله وبوحدة 

رسالتهم القائمة على التوحيد.
5- اليقني بأن اهلل هو عالم الغيب والشهادة 
وانه هو خير الرازقني وانه الذي يحيي ومييت 
وان لــه اختالف الليل والنهــار وانه هو رب 
العرش الكرمي وان الشــرك باهلل كفر وانه ال 

يفلح الكافرون.
6- االميان بأنه ال عودة بعد املوت اال في يوم 
البعث الن االموات من ورائهم برزخ الى يوم 
يبعثون وبأنه عند نفخة الصور األولى يصعق 
كل حي وعند النفخة الثانية يبعث كل ميت.

٧- اليقني بأن من ثقلت موازينه في حســاب 
اآلخــرة فأولئك هم املفلحــون وان من خفت 
موازينه فأولئك الذين خســروا انفســهم في 

جهنم خالدون.


