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 ِكَتاُب َاْْلَاِمعِ 
 ََبُب َاْْلََدبِ 

 تعريفو :
 قاؿ ابن حجر : استعماؿ ما ٭تمد قوالن كفعبلن .

 كقاؿ ابن القيم : استعماؿ ا٠تلق اٞتميل .
 أقواؿ يف اْلدب :

 ه .ذل ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمكانت أمي تعمًٌمٍت كتقوؿ رل: اذهب إ:قاؿ اإلماـ مالك 
 م .لبوف األدب ٍب العلا يطكانو كقاؿ ابن ا١تبارؾ :  

 م .كاد األدب يكوف ثلثي العلقاؿ أيضان :  ك 
 ة . سةة  كتعلمت العلم عررين سةثُتتعلمت األدب ثبلأيضان : كقاؿ 

كقاؿ أيضان : مىن هتاكف ابألدب عوقب ْترماف السُّةن  كمىن هتاكف ابلسةن عوقب ْترماف الفرائض  كمىن هتاكف ابلفرائض عوقب ْترماف 
 . . فةا١تعر 
أدب كيتعبد قبل ذلك عررين عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم  ككاف الرجل ال يطلب العلم حىت يت : ليس سفياف الثورم كقاؿ

 سةة. 
 م .كانوا يتعلموف ا٢تدمى كما يتعلموف العلن :  كقاؿ ابن ًسَتي

 تتعلم سبعُت اباب من أبواب العلم . اي بٍت ألف تتعلم اباب من األدب أحب إرلَّ من أفه : كقاؿ بعض السلف البة
  .السةتُت إف كاف الرجل ليخرج ُب أدب نفسه السةتُت ٍبم : كقاؿ اٟتسن البصر  

 . ٭تضر ٣تلس اإلماـ أٛتد ٜتسة آالؼ  ٜتسمائة يكتبوف  كالباقوف يستمدكف من ٝتته كخلقه كأدبه  يب :كقاؿ الذه
 ث .ب أحوج مةا إذل كثَت من اٟتديَت من األد٨تن إذل كثؾ : كقاؿ ٥تلد بن اٟتسُت البن ا١تبار 

 ل .كقاؿ بعض اٟتكماء: األدب ُب العمل عبلمةي قىبوؿ العم

 .ة بن أيب سليماف ٙتاشلى عىٍررةى سةًحٍبتي ٛتاد ة : صاؿ أبو حةيفق

ن تعلَّ كقاؿ رٛته هللا : 
ى
 ان .علممت مةه علمنا  أك علَّمته ما صليتي صبلة مةذ مات ٛتاد إال استغفرتي له مع كالدمَّ  كإشل ألستغفري ١ت

 ه .علَّم مةذل الرجل ثبلثُت سةةن يتكاف الرجلي ٮتتلَّف إس :  قاؿ مالكي بن أن ك
يًجمر أاب هريرةى عررين سة

 ة .كقاؿ رٛته هللا : جالس نػيعىيم ا١ت
 صًحٍبتي أنس بن مالكو أربعُت سةةن  ما رأيتي أعبىدى مةه .  :قاؿ اثبته البيةاشلك 

ر كأرك  : جهللابن عبد قاؿ انفعي   ح .الستي مالكنا أربعُت سةةن  أك ٜتسنا كثبلثُت سةةن  كل يوـو أبكًٌر كأهجًٌ
أدب ا١ترء: عةوافي سعادته كفبلحه  كقلة أدبه: عةواف شقاكته كبػىوىارًه  فما استيجًلب خَتي الدنيا كاآلخرة ٔتثل األدب  :  ماؿ اإلماـ ابن القيق

ما ٔت  ب .ثل قلة األدكال استيجًلب حرماُني
ق تواضعنا  كأعظمهم نزاهةن كتديػُّةنا  كأقلَّهم طيرنا الواجب أف يكوف طلبةي اٟتديث أكملى الةاس أدابن  كأشد ا٠تىلٍ  م : قاؿ ا٠تطيبي البغداد

هل بيته كأصحابه  كآدابه  كسَتة السلف األخيار ًمن أ كغضبنا؛ لدكاـ قرًع أٝتاعهم ابألخبار ا١ترتملة على ٤تاسن أخبلؽ رسوؿ هللا 
 ا .ن أرذ٢ًتا كأدكُن  كمآثر ا١تاضُت  فيأخذكا أبٚتلها كأحسةها  كيىصًدفوا )يبتعدكا( عكطرائق ادًٌثُت
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@@@ 
: ِإَذا َلِقيَتُو َفَسلِّْم َعلَ ) قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٖٚٗٔ  ،ا َدَعاَؾ فََأِجْبوُ ِإذَ وَ  ،ْيوِ َحقُّ اَْلُمْسِلِم َعَلى اَْلُمْسِلِم ِستٌّ

ْتُو  ،َوِإَذا ِاْستَػْنَصَحَك فَاْنَصْحوُ   م .َرَواُه ُمْسلِ ( َوِإَذا َماَت فَاتْػبَػْعوُ  ،َوِإَذا َمِرَض فَػُعْدهُ  ،َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد َاَّللهَ َفَسمِّ
---------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 هتا :بغي مراعاحقوقان يةنستفيد أف للمسلم على أخيه ا١تسلم 

 أواًل : ِإَذا َلقيَتُو َفَسلِّْم َعَليِو . 
 فمن حق ا١تسلم على أخيه ا١تسلم أف يسلم عليه إذا لقيه .

 ففي حديث أيب هريرة ) ... ًإذىا لىقيتىهي فىسىلًٌٍم عىلىيًه ( .
 ( . كىًإٍفرىاًء السَّبلـً كُب حديث الرباء ) ... 
 اجب .السبلـ ك  كابتداء السبلـ سةة   كرد

ـ سيةَّة قاؿ النووي اء السَّبلى  ) نوكم ( . كىأىفَّ رىدَّهي فػىٍرض .  رٛته هللا: نػىقىلى اًٍبن عىٍبد اٍلبػىٌر كىغىٍَته ًإٍٚتىاع اٍلميٍسًلًمُتى عىلىى أىفَّ اًبًٍتدى

اءي السَّبلىـً سيةَّةه ميؤىكَّدىةه   لًقىٍولًًه  ( املوسوعة الفقهية)جاء ُب   بي الرَّدُّ ًإٍف كىافى السَّبلىـي عىلىى وا السَّ : ) أىٍفري  ابتدى ةىكيٍم ( كى٬تًى بلىـى بػىيػٍ
ينى وا ميؤىدًٌ عىًن اٍلبىاًقُتى   كىًإٍف رىدَّ اٞتٍىًميعي كىاني  كىاًحدو . كىًإٍف سىلَّمى عىلىى ٚتىىاعىةو فىالرَّدُّ ُب حىقًًٌهٍم فػىٍرضي ًكفىايىةو   فىًإٍف رىدَّ أىحىديهيٍم سىقىطى اٟتٍىرىجي 

 اٍلميٍسًلًم ٜتىٍسه : رىدُّ السَّبلـى .  فىٍرًض   سىوىاءه رىدُّكا مىعنا أىٍك ميتػىعىاًقًبُتى   فىًإًف اٍمتػىةػىعيوا كيلُّهيٍم أىٙتيوا ٠ًتىربىً ؛ حىقُّ اٍلميٍسًلًم عىلىىلًلٍ 
يسىلَّم عليه   أم : ا١تقصود إبلقاء السبلـ

   عيةيان  احدان   كجب عليه كجوابن ف شخصان ك ؛ فإف كا الذم ٬تب عليه رد السبلـ هو ا١ت
كإف كانوا ٚتاعة   كجب عليهم كجوابن كفائيان أف يردكا السبلـ ؛ فمىت رد كاحد مةهم   حصل ا١تقصود   كلو ردكا ٚتيعان فهو 

 . أفضل
 كيةبغي أف يسلم على من يعرؼ كمن ال يعرؼ : -

ـى   كىتػىٍقرىأي السَّبلىـى عىلىى مىٍن عىرىٍفتى كىمىٍن دلىٍ  ةَّيبَّ سىأىؿى الرىجيبلن  عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمروك ـ أىفَّ  يػٍره قىاؿى : ) تيٍطًعمي الطَّعىا أىمُّ اإًلٍسبلىـً خى
 تػىٍعًرٍؼ ( متفق عليه .

 . من الةاس قاؿ الةوكم : أم تسلم على كل مىن لقيته عرفته أـ دل تعرفه   كال ٗتيص به من تعرفه كما يفعله كثَت
 كُب قوله ) كتقرأ السبلـ ... ( هذا عاـ ٥تصوص ابلكفار فبل ٬توز ابتداء الكافر ابلسبلـ . -

 ) ال تبدأكا اليهود كالةصارل ابلسبلـ ( متفق عليه . لقوله 
 . اثنياً : َوِعَياَدُة املَريض

 كقد اختلف العلماء ُب حكم عيادة ا١تريض :
 . : أُنا سةة مؤكدة القوؿ اْلوؿ

 ور العلماء .وؿ ٚتهكهذا ق
 لؤلحاديث الكثَتة اليت كردت ُب فضلها .

يٍسًلمى   دلٍى يػىزىٍؿ ُب خيٍرفىًة اٞتٍىةًَّة حىىتَّ يػىٍرًجعى    عن الةيب  عن ثوابف 
يٍسًلمى ًإذىا عىادى أخىاهي ا١ت

ًقيلى : ايى رىسوؿى هللا    ((  قىاؿ ) إفَّ ا١ت
 اهىا ( كاه مسلم .ةى جى )اؿى : كىمىا خيٍرفىةي اٞتىةًَّة ؟ قى 

ٍعتي رسوؿى هللا  :عليٌ   كعن عي يػىقيوؿي ) ٝتًى بػٍ   كىإٍف مىلىكو حىىتَّ ٯتيًٍسي وفى أٍلفى مىا ًمٍن ميٍسًلم يػىعيودي ميٍسًلمان غيٍدكة ًإالَّ صىلَّى عىلىٍيًه سى
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بػٍعيوفى أٍلفى مىلى   . ((حديث حسن  )):   كقاؿكاه الًتمذم( كىافى لىهي خىرًيفه ُب اٞتٍىةَّة  كى ييٍصبحى  كو حىىتَّ عىادىهي عىًريَّةن ًإالَّ صىلَّى عىلىٍيًه سى
( اب ٦تراؾ كتبوأت من اٞتةة مةزالن   قيل له : طبت كط)من عاد مريضان أك زار أخان له كعن أيب هريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 ركاه الًتمذم .
ـى  يػىقيوؿي يىوـى   هللاى  إفَّ )    قىاؿى : قىاؿى رسوؿي هللاكعةه   كىٍيفى أعيوديؾى ٍم تػىعيدشل ! قىاؿى : ايى رىبًٌ   مىرًٍضتي فػىلى الًقيىامىًة : ايى اٍبنى آدى

ـى دٍ هي لىوىجى عيٍدتى كىأٍنتى رىبُّ العىالىًمُتى ؟! قىاؿى : أمىا عىًلٍمتى أفَّ عىٍبًدم فيبلىانن مىًرضى فػىلىٍم تػىعيٍدهي ! أمىا عىًلٍمتى أنَّكى لىٍو    تىٍت ًعٍةدىهي ! ايى اٍبنى آدى
أنَّهي اٍستىٍطعىمىكى عىٍبًدم فيبلفه اٍستىٍطعىٍمتيكى فػىلىٍم تيٍطًعمًٍت ! قىاؿى : ايى رىبًٌ   كىٍيفى أٍطًعميكى كىأٍنتى رىبُّ العىالىًمُتى ؟! قىاؿى : أمىا عىًلٍمتى 

: ايى رىبًٌ  كىٍيفى وىجىٍدتى ٍمتىهي لى فػىلىٍم تيٍطًعٍمهي ! أمىا عىًلٍمتى أنَّكى لىٍو أٍطعى  تيكى فػىلىٍم تىٍسًقًٍت ! قىاؿى ـى  اٍستىٍسقىيػٍ ذىًلكى ًعٍةًدم ! ايى اٍبنى آدى
تىهي  : اٍستىٍسقىاؾى عىٍبًدم فيبلىفه فػىلىٍم تىٍسًقًه! أمىا عىًلٍمتى أنَّكى لىٍو سىقىيػٍ  ركاه مسلم  ًعٍةًدم(  لىوىجىٍدتى ذىًلكى أٍسًقيكى كىأٍنتى رىبُّ العىالىمُتى؟! قىاؿى

 : أُنا فرض كفاية . القوؿ الثاين
 كهذا اختيار ابن القيم رٛته هللا   كهذا القوؿ هو الراجح   لؤلمر هبا :

 ًبسىبعو :  ًبعىيادىًة ا١تريض ( . كما ُب حديث الرباء  قاؿ ) أمران رسوؿي هللا 
ٍسًلم ستّّ 

ي
يٍسًلم عىلىى ا١ت

 ضى فػىعيٍدهي ( .ذىا مىرً ... كىإً  كُب حديث أيب هريرة ) حىقُّ ا١ت
: قىاؿى رسوؿي هللا  كعن أىيب موسى  ريضى  كىأٍطًعميوا اٞتىائًعى   كىفيكُّوا العىاشل(    قىاؿى

ى
 .ركاه البخارم )عيوديكا ا١ت

عليه عمة هللا للعائد بةأف ُب ذلك تذكَتان  –أنه ال يزاؿ ُب خرفة اٞتةة  –ُب عيادة ا١تريض فوائد :مةها : يؤدم حق أخيه ا١تسلم  -
 قاله الريخ ابن عثيمُت ( )  أف فيها جلبان للمحبة كا١تودة . –ُب الصحة 

 . اثلثاً : َوِإَذا َدَعاَؾ فَأجْبوُ 
فإف كانت دعوة عرس   فقد ذهب ٚتاهَت العلماء إذل كجوهبا   بل نقل بعض العلماء اإلٚتاع على ذلك كابن عبد الرب   

 .كالقاضي عياض كغَت٫تا 
 : كقد نقل ابن عبد الرب  ٍب عياض  ٍب الةوكم االتفاؽ على القوؿ بوجوب اإلجابة لوليمة العرس  كفيه نظر . حجر قاؿ ابن

(  يىٍأهًتىامىًة فػىلٍ ) ًإذىا ديًعيى أىحىديكيٍم ًإذلى اىٍلوىلًي قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًَّ  -رىًضيى اىَّللَّي عىةػٍهيمىا -لؤلمر هبا كما ُب حديث اًٍبًن عيمىرى  -أ
 ميتػَّفىقه عىلىٍيًه .

 فػىٍلييًجٍب؛ عيٍرسنا كىافى أىٍك ٨تىٍوىهي ( .  كىًلميٍسًلمو : ) ًإذىا دىعىا أىحىديكيٍم أىخىاهي 
 كُب ركاية ) ائٍػتيوا الدٍَّعوىةى ًإذىا ديًعيتيم ( .

 كُب ركاية ) أىًجيبيوا هىًذًه الدٍَّعوىةى ًإذىا ديًعيتيٍم ٢تىىا ( .
من هذه األحاديث: أُنا تضمةت األمر إبجابة الدعوة لوليمة العرس  كاألمر للوجوب  كا٠تطاب عاـ لكل من  الؿجو االستدوو 

 .عيٌُت ابلدعوة  فكانت اإلجابة فرض عُت على من دعي إليها
ـي اىلٍ  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًَّ  كىعىٍن أىيب هيرىيٍػرىةى -ب ٍةػى وىلًيمىةً ) شىرُّ اىلطَّعىاـً طىعىا ٍتًيهىا : ٯتي هىا   عيهىا مىٍن َيى كىمىٍن   كىييٍدعىى ًإلىيػٍهىا مىٍن َيىٍابى

ًب اىلدٍَّعوىةى فػىقىٍد عىصىى اىَّللَّى كىرىسيولىهي ( أىٍخرىجىهي ميٍسًلمه .  دلٍى ٬تًي
 كاجب .على ترؾ  فهذا ظاهر على الوجوب   ألنه حًكمى  ابلعصياف على من ترؾ اإلجابة   كال ٭تكم ابلعصياف إال

: كالظاهر الوجوب  لؤلكامر الواردة ابإلجابة من غَت صارؼ ٢تا عن الوجوب  كٞتٍعل الذم دل ٬تب عاصيان   كهذا  قاؿ الشوكاين
 ُب كليمة الةكاح ُب غاية الظهور .
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 : مستحبة . وقيل
 يمية .كإليه ذهب بعض ا١تالكية  كالرافعية  كاٟتةابلة   كهو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن ت

 ا : ألف األصل ُب الوليمة  أُنا مةدكبة فيكوف اٟتضور مةدكابن .لو قا
 كقالوا : ألف الوليمة ٘تليك ماؿ   ك٘تليك ا١تاؿ ليس بواجب

 فرض كفاية . وقيل :
 قالوا : ألف ا١تقصود من حضور الوليمة إظهار الزكاج كإعبلنه   كهذا ٭تصل ببعض الةاس .

 جوب .القوؿ األكؿ كهو الو والراجح 
 ما يرفع اإلشكاؿ  كيغٍت عن اإلكثار . قاؿ ابن عبد الرب: كُب قوله ُب هذا اٟتديث ) فقد عصى هللا كرسوله (ذا ك٢ت
 كأما إجابة دعوة غَت العرس   فقد اختلف العلماء فيها على قولُت : -

 : مستحبة . القوؿ اْلوؿ
 كعزاها ابن حجر للجمهور . 
فليجب ( قالوا : فلما خص الوجػوب بوليمة العرس دؿ على أف غَتها ال ليمة عرس دكم إذل ك ٟتديث ابن عمر ) إذا دعي أح -أ

 ٬تب .
فقاؿ الرسوؿ كهذه ] لعائرة [ ؟ فقاؿ  كاف طيب ا١ترؽ فدعا رسوؿ هللا   كٟتديث أنس ) أف جاران فارسيان لرسوؿ -ب

: ال   ٍب  اؿ : ال   فقاؿ رسوؿ هللا عائرة [ قكهذه ] ل : ال   فعاد يدعوه فقاؿ رسوؿ هللا  :  الفارسي : ال فقاؿ الةيب
 : كهذه   قاؿ : نعم   فقاما يتدافعاف حىت أتيا مةزله ( ركاه مسلم عاد يدعوه   فقاؿ رسوؿ هللا 

 .  قاؿ العلماء : كإ٪تا أىب الفارسي من حضور عائرة : أف هذا ا١ترؽ كاف قليبلن ال يكفي اثةُت   فأراد أف يؤثر به الةيب
 : الوجوب كالعرس . الثاينوؿ الق

 كهذا مذهب ابن عمر كهو قوؿ أهل الظاهر كبعض الرافعية كنصره ابن حـز .
 لركاية مسلم ) ... عرسان كاف أك ٨توه ( فهذا دليل على كجوب إجابة الدعوة مطلقان . -أ

 ) كمن دل ٬تب الدعوة فقد عصى هللا كرسوله ( . كلقوله  -ب
 ) حق ا١تسلم على ا١تسلم : كإذا دعاؾ فأجبه (  - ديث البابح –هريرة كٟتديث أيب  -ج
 كهللا أعلم .  ) عودكا ا١تريض كأجيبوا الداعي ( . كلقوله  -د

ْتوُ   . رابعاً : وِإَذا َعَطَس َفَحِمَد هللا َفَشمِّ
 فيررع للمسلم أف يرمت العاطس إذا ٛتد هللا .

 ريكع   ٍبيَّ ًاٍختػىلىفيوا ًُب ًإ٬تىابه .    ) نوكم ( .هي مىرٍ عىلىى أىنَّ : كىاٍجتىمىعىٍت اأٍليمَّة  قاؿ النووي
 كقد اختلف العلماء ُب حكم ترميت العاطس إذا ٛتد هللا على أقواؿ :

 كاجب . فقيل :
عىهي . قاؿ النووي اًلًكيَّة عىلىى كيٌل مىٍن ٝتًى  : فىأىٍكجىبىهي أىٍهل الظَّاًهر   كىاٍبن مىٍرصلى ًمٍن اٍلمى

ٍتهي ( . –يب هريرة أ –الباب ٟتديث  -أ  )كًإذىا عىطىسى فىحىًمدى هللا فىرىمًٌ
رًيض  كىاتًٌبىاًع اٞتىةىازىًة  كتىٍرًميًت العىاطًس ...( أمران رىسيوؿ هللا قاؿ ) الرباءكٟتديث  -ب

ى
 .بسبع  كُناان عن سبع: أمىرىانى بعيىادىة ا١ت
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بُّ اٍلعيطىاسى كىيىٍكرىهي التػَّثىاؤيبى فىًإذىا عىطىسى فىحىًمدى اَّللَّى ) إً  قاؿ  عىًن الةَّيبًٌ  كعىٍن أىيب هيرىيٍػرىةى  -ج َفَحقٌّ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم فَّ اَّللَّى ٭تًي
َعوُ  تىهي كىأىمَّا التػَّثىاكيبي فىًإ٪تَّىا هيوى ًمنى الرٍَّيطىاًف فػىٍليػىريدَّهي مىا اٍستىطىاع ... ( ركاه البخا َسَِ  رم .أىٍف ييرىمًٌ
: كقد أخذ بظاهرها ابن مزين من ا١تالكية   كقاؿ به ٚتهور أهل الظاهر كقاؿ بن أيب ٚترة قاؿ ٚتاعة من علمائةا  حجرابن قاؿ 

إنه فرض عُت كقواه بن القيم ُب حواشي السةن فقاؿ : جاء بلفظ الوجوب الصريح   كبلفظ اٟتق الداؿ عليه   كبلفظ على 
  قاؿ : كال ريب أف الفقهاء أثبتوا كجوب    كبقوؿ الصحايب أمران رسوؿ هللا قيقة فيه اليت هي حالظاهرة فيه   كبصيغة األمر 

 أشياء كثَتة بدكف ٣تموع هذه األشياء .
عى اٍلعىاًطسى ٭تىٍ  وقاؿ ابن القيم  ٬تيٍزًئي تىٍرًميتي   كىالى مىدي اَّللَّى : فىظىاًهري اٟتٍىًديًث اٍلمىٍبديكًء ًبًه: أىفَّ التٍَّرًميتى فػىٍرضي عىٍُتو عىلىى كيلًٌ مىٍن ٝتًى

ا أىحىدي قػىٍورلًى اٍلعيلىمىاًء  كىاٍختىارىهي ابن أيب زيد  كىأىبيو بىٍكًر ٍبني اٍلعىرىيبًٌ اٍلمىالً   ًكيَّاًف  كىالى دىاًفعى لىه . ) زاد ا١تعاد ( .اٍلوىاًحًد عىةػٍهيٍم  كىهىذى
 : فرض كفاية .وقيل 

 كقاؿ به اٟتةفية كٚتهور اٟتةابلة . بن العريبكأبو بكر كرجحه أبو الوليد بن رشد 
 مستحب . وقيل :

 كذهب عبد الوهاب كٚتاعة من ا١تالكية إذل أنه مستحب ك٬تزئ الواحد عن اٞتماعة كهو قوؿ الرافعية . ) الفتح ( .
 .ًبوىاًجب كىلىٍيسى : كىمىٍذهىب الرَّاًفًعٌي كىأىٍصحىابه كىآخىرًينى أىنَّهي سيةَّة كىأىدىب    قاؿ النووي

   لوجوب ال تةاُب كونه على الكفاية  كاألحاديث الصحيحة الدالة على اراجح من حيث الدليل القوؿ الثاشل: كال قاؿ ابن حجر
 فإف األمر بترميت العاطس كإف كرد ُب عمـو ا١تكلفُت ففرض الكفاية ٮتاطب به اٞتميع على األصح كيسقط بفعل البعض

 فإف دل ٭تمد هللا فبل يرمت   قاؿ ابن العريب : كهو ٣تمع عليه .د هللا   طس إذا ٛتيررع ترميت العا -
تىهي ( . -أ عىهي أىٍف ييرىمًٌ  ٟتديث أيب هريرة السابق ) فىًإذىا عىطىسى فىحىًمدى اَّللَّى فىحىقّّ عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو ٝتًى

ٍتهي عىطىسى فيبلىفه بلى رىجي   كعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى ) عىطىسى ًعٍةدى الةَّيبًٌ  -ب ًف فىرىمَّتى أىحىدى٫تيىا كىدلٍى ييرىمًًٌت اآلخىرى فػىقىاؿى الًَّذل دلٍى ييرىمًٌ
دى اَّللَّى كىًإنَّكى دلٍى ٖتىٍمىًد اَّللَّى ( متفق  ٍتًٍت. قىاؿى : ًإفَّ هىذىا ٛتًى  عليه .فىرىمَّتَّهي كىعىطىٍستي أىانى فػىلىٍم تيرىمًٌ

تيوهي(  : ٝتعت رىسيوؿى اَّللًَّ ؿ قاميوسىى كعن أىىًب  -ج تيوهي فىًإٍف دلٍى ٭تىٍمىًد اَّللَّى فىبلى تيرىمًٌ ركاه يػىقيوؿي )ًإذىا عىطىسى أىحىديكيٍم فىحىًمدى اَّللَّى فىرىمًٌ
 مسلم .

 : َواْختَػَلَف اْلُعَلَماء يف َكْيِفيهة احْلَْمد 
رىٌب اٍلعىالىًمُتى   كىًقيلى : اٟتٍىٍمد َّللًًَّ عىلىى كيٌل حىاؿ   كىقىاؿى اًٍبن جىرًير : هيوى ٥تيىَتَّ بػىٍُت  د َّللًَّ : اٟتٍىمٍ  فىًقيلى : يػىقيوؿ : اٟتٍىٍمد َّللًًَّ . كىًقيلى  

 هىذىا كيٌله   كىهىذىا هيوى الصًَّحيح كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىنَّهي مىٍأميور اًبٟتٍىٍمًد َّللًًَّ .   ) نوكم ( .
لكيٍم   كىًقيلى : يػىقيوؿ : يػىٍغًفر اَّللَّ لىةىا كىلىكيٍم  اًطس عىلى ٌد اٍلعى كىاٍختػىلىفيوا ُب رى  كىقىاؿى  ى اٍلميرىمًٌت   فىًقيلى : يػىقيوؿ : يػىٍهًديكيٍم اَّللَّ كىييٍصًلح ابى

ٍيًن   كىهىذىا هيوى الصَّوىاب   كىقىٍد صىحٍَّت اأٍلىحىاًديث هبًً   .) نوكم ( مىا . مىاًلك كىالرَّاًفًعٌي : ٮتيىَتَّ بػىٍُت هىذى
 . خامساً : وِإَذا اْستَػْنَصَحَك فَاْنَصْح َلوُ 

اًهةهي   كىالى تػىغيٌرهي   كىالى ٘تيٍسً  مىٍعةىاهي طىلىبى ًمٍةك الةًَّصيحىة   فػىعىلىٍيك أىٍف تػىٍةصىحهي   كىالى تيدى  ك عىٍن بػىيىاف الةًَّصيحىة . قاؿ الةوكم : ى
 . كحكمها : كاجبة على الكفاية

ـً أىٍٛتىدى كىاأٍلىٍصحىاًب كيجيوبي الةٍُّصًح لًٍلميٍسًلًم   كىًإٍف دلٍى يىٍسأىٍلهي ذىًلكى   كى  :ٛته هللا بن مفلح ر قاؿ ا ٍخبىاًر كىظىاًهري كىبلى مىا هيوى ظىاًهري اإٍلً
 )اآلداب الررعية(

ةصح كإف دل ذا ٬تب الجوابن  كككإذا استةصحك( أم طلب مةك الةصيحة )فانصح له( ك ا١تبل علي القارم رٛته هللا : ) كقاؿ
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 يستةصحه .     ) مرقاة ا١تفاتيح ( .
 سادساً :  َوِإَذا َماَت فَاتهِبْعو .

بي لًٍلميٍسًلًم عىلىى أىًخيه   ( .... ففي ركاية ١تسلم ) ٜتىٍسه ٕتًى
 قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛته هللا : كالظاهر أف ا١تراد به هةا كجوب الكفاية .

@@@ 
 ،َواَل تَػْنُظُروا ِإََل َمْن ُىَو فَػْوَقُكمْ  ،اْنُظُروا ِإََل َمْن ُىَو َأْسَفَل ِمْنُكمْ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َة ُىَريْػرَ  َوَعْن َأِب  -ٖٛٗٔ

 .ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  (فَػُهَو َأْجَدُر َأْف اَل تَػْزَدُروا نِْعَمَة َاَّللِه َعَلْيُكْم 
---------- 

 الدنيا من مسكن كجاه كماؿ .  أمورُبأم : (  َأْسَفَل ِمْنُكمْ ) 
 فيها .(  َواَل تَػْنُظُروا ِإََل َمْن ُىَو فَػْوَقُكمْ ) 
 .أم : أحرل  ( فَػُهَو َأْجَدرُ ) 
 ٖتتقركا . أم : أف ال( َأْف اَل تَػْزَدُروا نِْعَمَة َاَّللِه َعَلْيُكْم ) 
 ماذا من نستفيد من احلديث ؟ 

 كدكنه .إذل من هو أقل مةه  –من جاه كماؿ كمسكن  –نيا أمور الد ف يةظر ُبنستفيد أنه يةبغي للمسلم أ
لى عىلىٍيًه ُب  )قىاؿى  عىٍن أىىًب هيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ كقد جاء ُب الصحيحُت :  اٍلمىاًؿ كىا٠تٍىٍلًق فػىٍليػىٍةظيٍر ًإذلى  ًإذىا نىظىرى أىحىديكيٍم ًإذلى مىٍن فيضًٌ

لى عىلىٍيًه  هي ٦تَّنٍ فىلى ًمةٍ مىٍن هيوى أىسٍ   ( .فيضًٌ
ا أىدىبه حىسىنه أىدَّبػىةىا بًًه نىًبيػُّةىا  " :)رٛته هللا( ُب شرحه ٢تذا اٟتديث قاؿ احلافظ العراقي انًةىا  كىهىذى كىًفيًه مىٍصلىحىةي ًديًةةىا كىدينٍػيىاانى كىعيقيولًةىا كىأىٍبدى

ًة قػيليوبًةىا فىجىزىاهي اَّللَّي عى   ان .ضىلى مىا جىزىل بًًه نىًبيٌ ًتًه أىفٍ حى ٍن نىًصيكىرىاحى
 ية .كلمة شافية وافك  من وصية نافعة فيا٢تا:  وقاؿ السعدي

 كنستفيد : أف نظر اإلنساف إذل من فٌضل عليه ُب ا١تاؿ كالرزؽ كاألكالد سبب لعدـ شكر هللا تعاذل   كاحتقار نعمة هللا عليه .
  أقل منو ؟َل من ىو إمن نظره ما الفائدة اليت يستفيدىا املسلم 

 ُب ذلك فوائد :
 شكر هللا على نعمه   فهذا التوجيه الةبوم من أعظم أسباب ٖتقيق عبودية الركر  تعاذل . أواًل :
 .نعمة هللا على العبد  هعدـ احتقار  اثنياً :

نٍػيىا طىلىبىٍت  ؛ أًلى ٍَت ٍن ا٠تٍى قىاؿى اًٍبن جىرًير كىغىٍَته : هىذىا حىًديث جىاًمع أًلىنٍػوىاعو مً :  قاؿ النووي لى عىلىٍيًه ُب الدُّ ٍنسىاف ًإذىا رىأىل مىٍن فيضًٌ فَّ اإٍلً
د لًيػىٍلحىق ًبذىًلكى  د ًُب أىٍك يػيقىارًبهي . هىذىا هيوى اٍلمىٍوجيو نػىٍفسه ًمٍثل ذىًلكى   كىاٍستىٍصغىرى مىا ًعٍةده ًمٍن نًٍعمىة اَّللَّ تػىعىاذلى   كىحىرىصى عىلىى ااًلٍزًدايى

نٍػيىا ًإذلى مىٍن هيوى ديكنه ًفيهىا ظىهىرىٍت لىهي نًٍعمىة اَّللَّ تػىعىاذلى عىلىٍيًه ًلب الةَّ اغى    فىرىكىرىهىا   كىتػىوىاضىعى   كىفػىعىلى ًفيًه اس . كىأىمَّا ًإذىا نىظىرى ُب أيميور الدُّ
 ا٠تٍىٍَت .

انظركا إذل )  ُب اٟتديث الصحيح حيث قاؿ الةيب  هأرشد إليكمن أنفع األشياء ُب هذا ا١توضع: استعماؿ ما  : قاؿ السعديو 
ذا   فإف العبد إذا نصب بُت عيةيه هم ( جدر أف ال تزدركا نعمة هللا عليكفوقكم فإنه أ من هو أسفل مةكم كال تةظركا إذل من هو

اؿ  فيزكؿ قلقه ك٫ته لغت به اٟتبعه مهما من ا٠تلق ُب العافية كتوابعها  كُب الرزؽ كتواب ان كثَت ان  ا١تلحظ اٞتليل  رآه يفوؽ ٚتع
ككلما طاؿ أتمل العبد بةعم هللا الظاهرة كالباطةة  . .. كغمه  كيزداد سركره كاغتباطه بةعم هللا اليت فاؽ فيها غَته ٦تن هو دكنه فيها
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جب الفرح غمـو  كيو ل٢تمـو كاالديةية كالدنيوية  رأل ربه قد أعطاه خَتا كثَتا كدفع عةه شركرا متعددة  كال شك أف هذا يدفع ا
 انتهى . كالسركر.

 يقوؿ : اللهم ارزقٍت حب ا١تساكُت . كلذلك كاف الةيب 
 اعلم أف ٤تبة ا١تساكُت ٢تا فوائد كثَتة: : رٛته هللا قاؿ ابن رجب

 : أهنا توجب إخالص العمل هلل. منها
 بان.يرجى غال الدنيا الألف نفعهم ُب   ألف اإلحساف إليهم بتهم ال يكوف إال  تعاذل 

 ومنها: أهنا تزيل الكْْب.
 كما سبق عن رؤساء قريش كاألعراب.   ألف ا١تستكرب ال يرضى ٣تالسة ا١تساكُت 

 ومنها: أنو يوجب صالح القلب وخشوعو.
  سكُت فقاؿ له: إف أحببتى أف يلُت قلبيك فأطعم ا١ت  قسوة قلبه  ففي حديث أيب هريرة )أف رجبلن شكى إذل رسوؿ هللا 

 سح رأس اليتيم( ركاه أٛتد.امك 
ك٣تالسة األغةياء توجب   كتعظم عةده نعمة هللا    ومنها: أف جمالسة املساكٌن توجب رضى من جيالسهم برزؽ هللا عز وجل

ةػىيٍ عن ذلك فقاؿ تعاذل )كىال ٘تىيدَّفى  كقد ُنى هللا عز كجل نبيه   التسخط ابلرزؽ كمد العُت إذل زيةتهم كما هم فيه  ا ًإذلى مى  كى عىيػٍ
يػٍره كىأىبٍػقىى( كق نٍػيىا لًةػىٍفًتةػىهيٍم ًفيًه كىرًٍزؽي رىبًٌكى خى كال تةظركا إذل من   )انظركا إذل من دكنكم  اؿ مىتػٍَّعةىا ًبًه أىٍزكىاجان ًمةػٍهيٍم زىٍهرىةى اٟتٍىيىاًة الدُّ

 فإنه أجدر أف ال تزدركا نعمة هللا عليكم(.  فوقىكم 
 ملساكٌن.حبب ا أوصى  ومنها: أف النيب

 كأكصاشل أف أحب ا١تساكُت كأف أدنو مةهم(.  كال أنظر إذل من فوقي  أف أنظر إذل دكشل قاؿ أبو الدرداء )أكصاشل رسوؿ هللا 
  ألنه ال يزاؿ يرل من هو أحسن مةه لباسان كمركبان كطعامان كمسكةان   ككاف عوف بن عبد اله ٬تالس األغةياء فبل يزاؿ ُب غم 

 كُت فاسًتاح.الس ا١تسا جفًتكهم ك 
 (. اللهم إشل أسألك فعل ا٠تَتات ... كحب ا١تساكُت كُب اٟتديث )

 كيركل أف داكد كاف ٬تالس ا١تساكُت كيقوؿ: مسكُت بُت مساكُت.
 كاإلخبلص هو أساس األعماؿ الذم ال تثبت األعماؿ إال  : كحب ا١تساكُت مستلـز إلخبلص العمل  تعاذل قاؿ ابن رجب

 عليه.
  يزؿ السلف يوصوف ْتب ا١تساكُت.دلك 

 كاف يسأؿ ربه حب ا١تساكُت.  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فإف رسوؿ هللا   كتب الثورم إذل بعض إخوانه: عليك ابلفقراء كا١تساكُت كالدنو مةهم 
يكةيه أاب  لةيب اككاف    كيركل عن أيب هريرة قاؿ: كاف جعفر بن أيب طالب ٭تب ا١تساكُت ك٬تلس إليهم ك٭تدثهم ك٭تدثونه

 ا١تساكُت.
 . كتوفيت ُب حياة الةيب   ككانت زيةب بةت خزٯتة تسمى أـ ا١تساكُت لكثرة إحساُنا إليهم 

بُّ اٍلميٍستىٍكربًينى(.  كمر اٟتسن بن علي على مساكُت َيكلوف   فدعوه فأجاهبم كأكل معهم كتبل )إًنَّهي ال ٭تًي
 ككاف يقوؿ: لعل بعض هؤالء أف يكوف ملكان يـو القيامة.  ساكُت ١تإال مع اككاف ابن عمر ال َيكل غالبان 

 فكاف الفقراء ُب ٣تلسه هم األغةياء كاألغةياء هم الفقراء.  ك٬تفو أهل الدنيا   ككاف سفياف الثورم يعظم ا١تساكُت 
 كقاؿ سليماف التيمي: كةا إذا طلبةا علية أصحابةا كجدانهم عةد الفقراء كا١تساكُت.
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 أراد عز اآلخرة فليكن ٣تلسه مع ا١تساكُت.ضيل: من فكقاؿ ال
 اذكر بعض اْلسباب اليت ربقق شكر هللا ؟ 

 سؤاؿ هللا ذلك .أواًل : 
 .) كىقىاؿى رىبًٌ أىٍكزًٍعًٍت أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى الَّيًت أىنٍػعىٍمتى عىلىيَّ ( كما قاؿ تعاذل عن سليماف : 

 أف تقوؿ : اللهم أعٍت على ذكرؾ كشكرؾ كحسن عبادتك( . ركاه أبو داكد ر كل صبلةب تدعن د١تعاذ : )اي معاذ   ال كقاؿ 
 أف يعلم اإلنساف أف الةعم إذا شكرت قرت كزادت .اثنياً : 

ىزًيدىنَّكيٍم ( قاؿ تعاذل :   .)كىًإٍذ أتىىذَّفى رىبُّكيٍم لىًئٍن شىكىٍرًبيٍ ألى
 كر نعمه .يامة عن شقه يـو الأف يعلم اإلنساف أف هللا سيسألاثلثاً : 

 .)ٍبيَّ لىتيٍسأىلينَّ يػىٍومىًئذو عىًن الةًَّعيًم( قاؿ تعاذل : 
أم ٍب لتسألن عن شكر ما أنعم هللا به عليكم من الصحة كاألمن كالرزؽ كغَت ذلك   ما ذا قابلتم به نعمه من قاؿ ابن كثًن : 

 .شكر كعبادة 
 عل ذلك استعظم ما أعطاه هللا .  فإذا ف اور الدنيأف يةظر إذل من هو دكنه ُب أمرابعاً : 

 كما ُب حديث الباب .
 َبلنسبة إَل أمور اآلخرة إَل من ينظر ؟ 

 يةظر إذل من هو فوقه .
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o  حسن تعليم الةيب . أنه إذا ذكر حكمان ذكر علته 
o . أف هللا خلق الةاس متفاكتُت ُب كل شيء 
o  تعاذل . شكر هللاأ٫تية 
o ةػٍهيٍم زىٍهرىةى اٟتٍىيىاًة  كما متعوا به   كما قاؿ تعاذل ) خطر الةظر إذل أهل الدنيا ةػىٍيكى ًإذلى مىا مىتػٍَّعةىا بًًه أىٍزكىاجنا مًٌ كىال ٘تىيدَّفَّ عىيػٍ

يػٍره كىأىبٍػقىىالدُّنيىا لًةػىٍفًتةػىهيٍم ًفيًه كىرًٍزؽي   ( . رىبًٌكى خى
@@@ 

؟ فَػَقاَؿ:  َسأَْلُت َرُسوَؿ َاَّللِه  ) قَاؿَ  ََسَْعاَف  َوَعْن اَلنَػوهاِس ْبنِ  -ٜٖٗٔ : َما َواإْلِْثُْ  ، ُحْسُن َاْْلُُلقِ اَْلِْبُّ:  -َعْن اَْلِْبِّ َواإْلِْثِْ
 م .َأْخَرَجُو ُمْسلِ (  ْف َيطهِلَع َعَلْيِو اَلنهاسُ وََكرِْىَت أَ  ،ْدِرؾَ اَؾ يف صَ حَ 

---------- 
 امع للخَت .م جاس ) َعْن اَْلِْبّ (

 التحلي ابلفضائل كترؾ الرذائل .(  ُحْسُن َاْْلُُلقِ ) 
 الذنب . ( َواإْلِْثُْ  )

 لب .إليه الق دل يسكن:أم (  َما َحاَؾ يف َصْدِرؾَ ) 
 تنبيو :

ؿ: عم  فقاقلت: ن  ؟فقاؿ: جئتى تسأؿ عن الرب عن كابصة بن معبدو هنع هللا يضر قاؿ: أتيت رسوؿ هللا جاء ُب مسةد أٛتد : 
ستفًت قلبك  الرب ما اطمأنت إليه الةفس  كاطمأف إليه القلب  كاإلٍب ما حاؾ ُب الةفس  كتردد ُب الصدر  كإف أفتاؾ الةاس ا



 9 

 ؾ .وٍ كأفتػى 
 نزلة ىذا احلديث ؟ر ماذك 

كؿ: عن ا٠تلق هذا اٟتديث من جوامع كلمه عليه الصبلة كالسبلـ  كعليه مدار اإلسبلـ؛ ألنه يبحث ُب أمرين عظيمُت  األ
 ء .اٟتسن  كالثاشل: عن ا٠تلق السي

جامعة ٞتميع أفعاؿ ا٠تَت   الرب كلمةجزها؛ إذ رٛته هللا: هذا اٟتديث من جوامع كلمه ملسو هيلع هللا ىلص  بل من أك  قاؿ ابن حجر اهليتمي
 ا .كخصاؿ ا١تعركؼ  كاإلٍب كلمة جامعة ٞتميع أفعاؿ الرر كالقبائح كبَتها كصغَته

 ر .رٛته هللا: كذا من جوامع الكلم؛ ألف الرب كلمة جامعة لكل خَت  كاإلٍب جامع للر يملناو قاؿ اك
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 كٟتسن ا٠تلق فضائل كثَتة :  ظم خصاؿ الرب أنه من أعا٠تلق   ك اٟتث على حسن نستفيد 
 من أسباب دخوؿ اْلنة . فهو

 م .ن ا٠تلق ( ركاه الًتمذفقاؿ  ) تقول هللا كحس عن أكثر ما يدخل اٞتةة فقد سئل رسوؿ هللا 
 يدعو بو . وكاف النيب 

 ... ( . أنت . حسةها إال يهدم ألكاهدشل ألحسن األخبلؽ  الل ) يقوؿ ُب استفتاحه لصبلة اللي كاف 
 ي ( .اللَّهم كما أحسةت خٍلقي فحٌسن خيليقؿ ) ككاف يقو  

 أثقل شيء يف امليزاف . وىو
 م .ل ُب ا١تيزاف يـو القيامة من حسن ا٠تلق ( ركاه الًتمذشيء أثق ) ما من قاؿ 

 حسن اْللق من كماؿ اإلدياف .و 
 د .اه أٛتلقان ( رك ) أكمل ا١تؤمةُت إٯتاانن أحسةهم خ قاؿ 

 حصر دعوتو يف حسن اْللق . النيب و 
 د .) إ٪تا بعثت أل٘تم مكاـر األخبلؽ ( ركاه أٛت قاؿ 

 ر .النجاة من الناْللق احلسن من أسباب ا
 ل ( ركاه الًتمذم .على كيلًٌ قريب هٌُت سه ر ؟أال أخربكم ٔتن ٭تـر على الةا)  عن ابن مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ اَّللَّ 

 لقو درجة الصائم القائم .من حبسن خيدرؾ املؤ و 
 د .) إف ا١تؤمن ليدرؾ ْتسن خلقه درجة الصائم القائم ( ركاه أبو داك  قاؿ 

 و .ببيت يف أْعلى اْلنة ملن حسهن خلق يب َكفهل النوت
 د .) أان زعيم بيت ُب أعلى اٞتةة ١تن حسن خلقه ( ركاه أبو داك  قاؿ 

 ة .لغْللق احلسن ذو أمهية َبو 
 . أمر به نبيه الكرصل  كأثٌت عليه به  كعٌظم شأنه الرسوؿ األمُت  -عز كجل  -اَّللَّ  فأل 

 ( . ٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن اٞتٍىاًهًلُتى كىٍأميٍر ابً  خيًذ اٍلعىٍفوى تعاذل ) قاؿ اَّللَّ 
 م ( .كىًإنَّكى لىعىلى خيليقو عىًظيتعاذل ) كقاؿ  
 احلسن .اْللق صاحب   أقرب الناس إَل رسوؿ هللاو 

 م .) إف من أحبكم إرل كأقربكم مٍت ٣تلسان يـو القيامة   أحاسةكم أخبلقان ( ركاه الًتمذ قاؿ 
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 سنهم خلقاً .وخًن الناس أح
 ( . ًإفَّ ًخيىارىكيٍم أىحىاًسةيكيٍم أىٍخبلىقنا)  كما ُب قوله 

 ت .حيصل َبْللق احلسن: جوامع اْلًنات والْبكاو 
 .ق ( ا٠تل حسن الرب)   يبقاؿ الة

 ا .اْللق احلسن خًن من الدنيا وما فيه
  كحسن    كصدؽ حديث : حفظي أمانةو  ك من الدنياأربع إذا كن فيك فما عليك ما فاترك ) لعبد اَّللَّ بن عم قاؿ الةيب 

 ة ( ركاه أٛتد .  كعفة ُب طعم خليقة
 ة .واالستقام واهلداية،اإلسالـ، اْللق احلسن من أعظم اْلساليب اليت ذبذب الناس إَل و 
 اَّللَّ تعاذل  فأقبل الةاس كجد أنه كاف يبلـز ا٠تلق اٟتسن ُب سائر أحواله كخاصة ُب دعوته إذل ك٢تذا من تتبَّع سَتة ا١تصطفى  

 .فكم دخل ُب اإلسبلـ بسبب خلقه العظيم اَّللَّ تعاذل ٍب بفضل حسن خلقه كدخلوا ُب دين اَّللَّ أفواجان بفضل 
  (  .كاَّللَّ ما كاف على األرض كجه أبغض إرلَّ من كجهك فقد أصبح كجهك أحبَّ الوجوه كلها إرل )ؿ لم كيقو فهذا ييس
كدل يًتكه على ٖتجَته رٛتة اَّللَّ اليت كسعت كل شيء   أتثر بعفو الةيب  (  ٛتٍت كدمحمان كال ترحم معةا أحدان هم ار اللَّ ؿ ) كذاؾ يقو 
 ( . ان رت كاسعلقد ٖتجَّ ه ) بل قاؿ ل

 ه ( .فبأيب هو كأمي ما رأيت معلمان قبله كال بعده أحسن تعليمان مةؿ ) كاآلخر يقو 
 ( . دمحمان يعطي عطاءن ال ٮترى الفاقة كالرابع يقوؿ ) اي قومي أسلموا فإف

 بو . وأمر النيب 
ثيمىا كيٍةتى   ن رسوًؿ هللاعةهما   ععن أيب ذر جيٍةديب بًن جيةادىةى كأيب عبًد الرٛتاًف معاًذ بًن جبلو رضي هللا  يػٍ   قىاؿى ) اتًَّق هللا حى

 ًٓتيليقو حىسىنو( ركاه الًتمذم . كىأٍتبًع السَّيًٌئىةى اٟتىسىةىةى ٘تىٍحيهىا   كىخىاًلًق الةَّاسى 
من الةاس ف كثَتان يانػه  فإرٛته هللا : هذا من خصاؿ التقول  كال تتم التقول إال به  كإ٪تا أفرد ابلذكر للحاجة إذل ب قاؿ ابن رجب

عباده عزيز جدان    يظن أف التقول هي القياـ ْتق هللا دكف حقوؽ عباده ... إذل أف قاؿ : كاٞتمع بُت القياـ ْتقوؽ هللا كحقوؽ
 كال يقول عليه إال الكمل من األنبياء كالصديقُت .

 من أقواؿ السلف :
 حتماؿ .قاؿ اٟتسن : حسن ا٠تلق : الكـر   كالبذلة   كاال

 اؿ ابن ا١تبارؾ :  هو بسط الوجه   كبذؿ ا١تعركؼ   ككف األذل .قك 
 كسئل سبلـ بن أيب مطيع عن حسن ا٠تلق فأنرد شعران فقاؿ :

 لبلن        كأنك تعطيه الذم أنت سائله ػػػهػػػػه متػػػػػػػػػػػػػػػا جئتػػػػػػػػراه إذا مػػػػػػػػػػت
 ػائليه ػػػػػػػػػق هللاى سػػػػػػا فليتػػػػػػػػاد هبػػػػػػػػٞت ًه       ػَتي ركحػػػػه غػػكلو دل يكن ُب كف

 احليه ػػػػٞتودي سهو البحري من أم الةواحي أتيتىه        فلجته ا١تعركؼي كا
 كقاؿ الراعر :

 إ٪تا األمم األخبلؽ ما بقيت ... فإف همي ذهبت أخبلقهم ذهبوا
قياـ ساًقه إال عليها: الصرب  كالعٌفة  كالرجاعة  كالعدؿ  كمةرأ  يتصٌور أركاف  ال حسن ا٠تلق يقـو على أربعة:  مقاؿ ابن القي

 ة .ٚتيع األخبلؽ الفاضلة من هذه األربع
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 مات اإلْث اذكرىا ؟ث بعض عاليف احلدي 

 : قلق القلب كاضطرابه   لقوله ) كاإلٍب ما حاؾ ُب صدرؾ ( . أوالً 
 ليه الةاس ( .أف يطلع ع) ككرهت  : كراهة اطبلع الةاس عليه   لقوله اثنياً 

يقان كقلقان كاضطراابن فلم إشارة إذل أف اإلٍب ما أثر ُب الصدر حرجان كض ( :  : يف قولو ) اإلْث ما حاؾ يف ...قاؿ ابن رجب  
 عةد مع هذا فهو عةد الةاس مستةكر ْتيث يةكركنه عةد اطبلعهم عليه   كهذا أعلى مراتب معرفة اإلٍبيةررح له الصدر   ك 

 هو ما استةكر الةاس فاعله كغَت فاعله  .شتباه   ك اال
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o كٮتاؼ عةد فعل اٟتراـ أك الرك به  أف صاحب القلب السليم   يضطرب قلبه. 

o . أف هللا فطر عباده على معرفة اٟتق كالسكوف إليه 

o إبٍب  . أبنه ليس أف ما حاؾ ُب صدر اإلنساف فهو إٍب كإف أفتاه غَته 

  كهذا إ٪تا  : كهذه مرتبة اثنية   كهو أف يكوف الريء مستةكران عةد فاعله دكف غَته كقد جعله أيضان إٙتان  قاؿ ابن رجب رضبو هللا
ميل إذل هول من غَت دليل شرعي   أما إذا   يكوف إذا كاف صاحبه ٦تن شرح صدره لئلٯتاف   ككاف ا١تفيت يفيت له ٔتجرد ظن أك

فبل كربك ال يؤمةوف حىت  إذل دليل شرعي فيجب على ا١ترء أف يتقيد هبا كإف دل يطمئن قلبه   قاؿ تعاذل  فيت تستةدفتول ا١ت كاف
 ان .حرجان ٦تا قضيت كيسلموا تسليما شجر بيةهم ٍب ال ٬تدكا ُب أنفسهم ٭تكموؾ فيم

o . أنه كلما كاف اإلنساف أتقى  فسيضيق صدره ذرعان ابإلٍب 
o لي .مراقب داخين كازع ك أف الد 

o . أف الدين ٯتةع من اقًتاؼ اإلٍب 

o . طمأنيةة القلب السليم للخَت 

o . نفور القلب السليم من الرر 

o  ببلغة الةيب . 
o ؤمن يكره أف يطلع الةاس على عيوبها١ت. 
o أنه مىت أمكن االجتهاد  فإنه ال يعدؿ إذل التقليد؛ لقوله: كإف أفتاؾ الةاس كأفتوؾ. 
o للةيب  معجزة كاضحة ؛ حيث أخرب الصحايبَّ كابصةى ٔتا ُب نفسه قبل أف يتكلم به. 
 فائدة :

 ك( .قوله )جئت تسأؿ عن الرب؟( قلت: نعم  فقاؿ: ) استفت قلب
قاؿ العلماء: كال يقاؿ لكل إنساف: استفت قلبك  كإ٪تا يقاؿ ذلك ١تن كاف ُب مثل الصحايب كابصة ُب قوة الفهم  كصفاء الةفس  كسىعة 

م ا٠تَت  فمثله ال يرجع لفتول هنع هللا يضر  أما عامة الةاس فبل يقاؿ ألحدهم: استفت قلبك  كإ٪تا يقاؿ له: استفت ص على ٖتر لم  كاٟتر الع
لذًٌٍكًر فىاٍسأىليوا أىٍهلى ا  )العلماء الذين ٯتيل قلبك إذل أمانتهم ُب العلم  فاسأؿ كاعمل بفتواهم  كإف خالفت فتواهم ما ُب قلبك؛ لقوله تعاذل

ةػٍ   وف ( .تيٍم الى تػىٍعلىمي ًإٍف كي
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@@@ 
ُتْم َثاَل )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن ِاْبِن َمْسُعوٍد  -ٓٗٗٔ َحَّته زَبَْتِلُطوا  ،َفاَل يَػتَػَناَجى ِاثْػَناِف ُدوَف َاآْلَخرِ  ،ثَةً ِإَذا ُكنػْ

 َواللهْفُظ ِلُمْسِلٍم.  ،َلْيوِ َفٌق عَ ُمتػه  (َِبلنهاِس; ِمْن َأْجِل َأفه َذِلَك حُيْزِنُُو 
---------- 

 ( أم : ال يتكلما سران بيةهما . َفاَل يَػتَػَناَجى) 
 ( أم حىت ٮتتلط الثبلثة ابلةاس . اسِ َحَّته زَبَْتِلُطوا َِبلنه ) 
 تعليل للةهي .(  ِمْن َأْجِل َأفه َذِلَك حُيْزِنُوُ ) 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 كهو الةهي عن تةاجي اثةُت دكف الثالث .اجمللس   من آداب  نستفيد أدب

  .د مةهمػاح  أك ٣تموعة من الةاس دكف ك دكف الثالث  فيحـر أف يتةاجى اثةاف اهره التحرصلالةهي الوارد ُب األحاديث السابقة ظ
ًلث ٍُتً ًْتى ي اًثٍػةػى كىُب هىًذًه اأٍلىحىاًديث الةػٍَّهي عىٍن تػيةىاجً  :رٛته هللا  قاؿ النووي ثىة كىأىٍكثىر ًْتىٍضرىًة كىاًحد   ٍضرىًة اثى ا ثىبلى كىهيوى نػىٍهي   كىكىذى

ٍذىف  ة اٍلميةىاجىاة ديكف كىاًحدفػىييحىرـًٌ عىلىى اٞتٍىمىاعى   ٖتىٍرصل   .  ) شرح مسلم ( .ًمةػٍهيٍم ًإالَّ أىٍف َيى
 ما احلكمة من ذلك ؟ 

 ( . زًنيهي ًلكى ٭تيٍ أىفَّ ذى  ًمٍن أىٍجلً بقوله ) بيةها الةيب 
ف ألجله   كذلك : أبف أم : يقع ُب نفسه ما ٭تز   (كقد نبَّه ُب هذه الزايدة على التعليل بقوله ) فإفَّ ذلك ٭تزنه :  قاؿ القرطيب

م دل يركه أهبلن ليرركوه ُب حديثهم   إذل غَت ذلك من ألقيايقد    ت الريطافر ُب نفسه : أف اٟتديث عةه ٔتا يكره   أك أُنَّ
 . ث الةفس . كحصل ذلك كله من بقائه كحدهكأحادي

 ىل مثل ذلك لو تناجى عشرة دوف واحد ؟ 
 نعم .

عداد   فبل يتةاجى أربعة دكف كاحد   كال عررة   كال ألفه مثبلن ؛ وم ُب ذلك كل األكعلى هذا : يست .: .. قاؿ القرطيب
  فيكوف اب١تةع أكذل . كإ٪تا خصَّ الثبلثة ابلذكر ألنه أكؿ   كأكقع  كثَت أمكنلوجود ذلك ا١تعٌت ُب حقه   بل كجوده ُب العدد ال

 عدد يتأتى فيه ذلك ا١تعٌت .
ًلث حىاًديث الةػَّ كىُب هىًذًه اأٍلى :  وقاؿ النووي ثىة كىأىٍكثىر ًْتىٍضرىًة كىاًحد  ٍهي عىٍن تػيةىاًجي اًثٍػةػىٍُتً ًْتىٍضرىًة اثى ا ثىبلى  . كىكىذى

 ل زمن وكل وقت ؟لسفر ، وكاحلضر وا ىل احلديث يعم 
 نعم   ألف هذا ظاهر اٟتديث   فيعم اٟتضر كالسفر .

 كهذا قوؿ اٞتمهور .
 ف كاألحواؿ .يعم ٚتيع األزما كظاهر هذا اٟتديث:  قاؿ القرطيب

 كإليه ذهب ابن عمر   كمالك   كاٞتمهور . 
وف دكف ا١تؤمةُت   ق١تةافقُت   فيتةاجى ا١تةافكاف حاؿ افَّ ذلك  : إذل أف ذلك كاف ُب أكؿ اإلسبلـ ؛ أل العلماء كقد ذهب بعض 

 فلما فرا االسبلـ ؛ سقط ذلك .
 ا ُب اٟتضر   كبُت العمارة : فبل .اضع اليت ال َيمن الرجل فيها صاحبه . فأمَّ كقاؿ بعضهم : ذلك خاصّّ ابلسفر   كُب ا١تو 

 ( )ا١تفهم اٞتمهور . كهللا تعاذل أعلم ْتقائق األمور.صار إليه حيح : ما قلت : ككل ذلك ٖتكُّم   كٗتصيصه ال دليل عليه . كالص
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ـٌ ُب كيٌل اأٍلىٍزمىاف   كىُب اٟتٍىضىر  اًلك كىأىٍصحىابةىا كىٚتىىاًهَت اٍلعيلىمىاء أىفَّ كىمىٍذهىب اًٍبن عيمىر رىًضيى اَّللَّ عىٍةهي كىمى :  وقاؿ النووي الةػٍَّهي عىا
 كىالسَّفىر .

ٍةًهٌي عىٍةهي اٍلميةىاجىاة ًُب السَّفىر ديكف اٟتٍىضىر   أًلىفَّ السَّفىر مىًظةَّة ا٠تٍىٍوؼ . لىمىاء :ٍعض اٍلعي كىقىاؿى بػى    ًإ٪تَّىا اٍلمى
ـ   كىأىمً  عىىكىادَّ   ـ   فػىلىمَّا فىرىا اإٍلًٍسبلى ا اٟتٍىًديث مىٍةسيوخ كىأىفَّ هىذىا كىافى ًُب أىكَّؿ اإٍلًٍسبلى الةػٍَّهي . كىكىافى  اس سىقىطى نى الةَّ بػىٍعضهٍم أىفَّ هىذى

   .إٍلًٍٚتىاًع . كىاَّللَّ أىٍعلىمانيوا أىٍربػىعىة   فػىتػىةىاجىى اًثٍػةىاًف ديكف اًثٍػةػىٍُتً فىبلى أبىٍس ابً اٍلميةىاًفقيوفى يػىٍفعىليوفى ذىًلكى ًْتىٍضرىًة اٍلميٍؤًمًةُتى لًييٍحزًنيوهيٍم . أىمَّا ًإذىا كى 
 ) شرح مسلم ( .

 م منهي عنو ؟على املسلوؿ احلزف ىل دخ 
 نعم   فبل ٬توز إدخاؿ اٟتزف على ا١تسلم   ألف ذلك يفرح الريطاف .

ئنا ًإالَّ إبًًٍذًف اَّللًَّ الرٍَّيطىاًف لًيىٍحزيفى الَّ ًإ٪تَّىا الةٍَّجوىل ًمنى  قاؿ تعاذل ) يػٍ  ( . ًذينى آمىةيوا كىلىٍيسى ًبضىاٌرًًهٍم شى
  ؟ ديثاحلرد يف يستثىن من النهي الواماذا 

 يستثٌت مسائل :
 .: إذا تةاجى االثةاف إبذف الثالث   فأذف ٢تم جاز  املسألة اْلوَل

ثىةن فىبلى يػىتػىةى  ما قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا ١تا ركل أٛتد عن ابن عمر رضي هللا عةه  تيٍم ثىبلى   ًإالَّ إبًًٍذنًًه  اجىى اثٍػةىاًف ديكفى الثَّاًلثً ) ًإذىا كيةػٍ
 ه ( .زًني ًلكى ٭تيٍ فىًإفَّ ذى 

 .: إذا كاف العدد أكثر من ثبلثة   فيجوز أف يتةاجى اثةاف دكف البقية  املسألة الثانية
 ؾ ( .اًلٍبًن عيمىرى : فىأىٍربػىعىةه ؟ قىاؿى : ) الى يىضيرُّ اؿى أىبيو صىاًلحو   فػىقيٍلتي ١تا ركل أبو داكد   كفيه : قى  

 . فىبلى أبىٍسى اًبإٍلًٍٚتىاًع " انتهى  اًثٍػةىاًف ديكفى اًثٍػةػىٍُتً  تػىةىاجىىبػىعىةن فػى أىمَّا ًإذىا كىانيوا أىرٍ :  قاؿ النووي
ثىة ( يىدي كقاؿ الريخ دمحم بن عبد ا٢تادم السةدم رٛته هللا تيٍم ثىبلى ثىة ؛  : " قػىٍوله ) ًإذىا كيةػٍ ٌؿ عىلىى أىنَّهي ٬تىيوز ذىًلكى ًإذىا كىافى أىٍكثىر ًمٍن ثىبلى

ٍتىةً  ًكن أىفٍ أًلىنَّهي ٯتيٍ  تهى من " حاشية السةدم س الثَّاًلث اًبلرَّاًبًع   كىأىٍيضنا ًبويجيوًد الرَّاًبع الى ٮتىىاؼ الثَّاًلث عىلىى نػىٍفسه ًمةػٍهيمىا الرٌَّر " انَيى
 . " على سةن ابن ماجة

اثةاف دكف  أف يتةاجىذه اٟتاؿ : إذا كانت هةاؾ حاجة أك مصلحة راجحة على مفسدة التةاجي   فيجوز ُب ه املسألة الثالثة
 . الثالث

 . ٟتاجة رٛته هللا ُب " رايض الصاٟتُت " : ابب الةهي عن تةاجي اثةُت دكف الثالث بغَت إذنه إال قاؿ النووي
: " كمن هذه الصور مثبلن : أحياانن َيتيك  -ذكر صورة من صور التةاجي ا١تباح  –كقاؿ الريخ دمحم صاحل ا١تةجد حفظه هللا ُب 

لس فيأٌب إليك كلدؾ أك خادمك فتضطر أف تسر ُب أذف الولد أك ا٠تادـ كبلمان عن ٕتهيز الطعاـ مثبلن   هو ُب اجملضيف أنت ك 
مثبلن   أك أحياانن يقوؿ لك كلدؾ : إف أمي تقوؿ كذا ككذا   كُب هذه اٟتالة فقد درجت مركءة الةاس على أك عن تفريغ طريق 
ألة هي مصلحة راجحة تقاـك ا١تفسدة ا١تركوؾ هبا   ألف الضيف سوؼ فهذه ا١تسالضيوؼ   ألشياء أماـ عدـ اٞتهر هبذه ا

سيئان عةه   كإ٪تا سوؼ ترتب أنت كإايه أمران يتعلق ابلضيافة   أك يتعلق  يقدر أف كلدؾ هذا عةدما تسر إليه بكبلـ لن تقوؿ كبلمان 
شريط : كيف تكوف ٣تالسةا  تهى من "ائز " انلتةاجي اٞتا مثاؿ على ابداخل أهلك بداخل البيت   فلذلك لن ٭تزف   هذ

 ة .إسبلمي
 ماذا نستفيد من قولو ) حَّت زبتلطوا ( ؟ 

 الث من يتحدث معه .نستفيد أف غاية ا١تةع أف ٬تد الث
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لثالث أف ٬تد ا   فبُتَّ غاية ا١تةع   كهو (كقد زاد ُب الركاية األخرل زايدة حسةة   فقاؿ ) حىت ٮتتلطوا ابلةاس :  قاؿ القرطيب
يتحدث معه   كما فعل ابن عمر   كذلك : أنه كاف يتحدث مع رجل   فجاء آخر يريد أف يةاجيه   فلم يةاجه حىت دعا من 

 فقاؿ له كلؤلكؿ : أتخرا   كانجى الرجل الطالب للمةاجاةرابعنا   
 ما أعظم مقاصد الشيطاف ؟ 

 من أعظم مقاصده إدخاؿ اٟتزف على ا١تسلم .
 ... ( . لةٍَّجوىل ًمنى الرٍَّيطىاًف لًيىٍحزيفى الًَّذينى آمىةيواا ا٪تَّى إ ) قاؿ تعاذل

 ) الرؤاي ثبلث : ٖتزين الريطاف   ....( . كقاؿ 
 من أجل أف ذلك حيزنو ( ؟من قولو ) ستفيد ماذا ن 

 نستفيد عدـ إدخاؿ اٟتزف على ا١تسلم .
ك ألف اٟتزف يضعف القلب كيوهن العـز كيضر اإلرادة كال كذل مةه عاذستصود أف الةيب جعل اٟتزف ٦تا يكا١تق:  قاؿ ابن القيم

فاٟتزف مرض من أمراض ( ليحزف الذين ءامةوا  افريطإ٪تا الةجول من ال) شيء أحب إذل الريطاف من حزف ا١تؤمن قاؿ تعاذل 
)طريق ا . ا١ترض كاألدل ك٨تو٫تياره كَت اختبغ القلب ٯتةعه من ُنوضه كسَته كترمَته كالثواب عليه ثواب ا١تصائب اليت يبتلى العبد هبا

 ( .ا٢تجرتُت
 ٍةهي  أىٍك مىٍةًفيِّا.كىدلٍى َيىًٍت اٟتٍيٍزفي ُب اٍلقيٍرآًف ًإالَّ مىٍةًهيِّا عى :  وقاؿ رضبو هللا

ًةيوا كىالى ٖتىٍزىنيوا كىاٍلمىٍةًفيُّ   ( الى ٖتىٍزىٍف ًإفَّ اَّللَّى مىعىةىا)  ُب غىٍَتً مىٍوًضعو  كىقػىٍولًهً  ( ًهمٍ ٍف عىلىيٍ كىالى ٖتىٍزى )  كىقػىٍولًهً  ( فىاٍلمىٍةًهيُّ عىٍةهي كىقىٍولًًه تػىعىاذلى }كىالى هتى
 (  لىٍيًهٍم كىالى هيٍم ٭تىٍزىنيوفى كىقىٍولًًه: }فىبلى خىٍوؼه عى 

زىفى اٍلعىٍبدي لًيػىٍقطىعىهي عىٍن سىٍَتًًه  كىييوًقفىهي عىٍن سيليوًكًه  قىاؿى أىٍف ٭تىٍ  ٍيطىافً الى مىٍصلىحىةى ًفيًه لًٍلقىٍلًب  كىأىحىبُّ شىٍيءو ًإذلى الرَّ فى كىًسرُّ ذىًلكى أىفَّ اٟتٍيزٍ 
ثىةى أىٍف يػى  ( طىاًف لًيىٍحزيفى الًَّذينى آمىةيواوىل ًمنى الرَّيٍ ًإ٪تَّىا الةَّجٍ ) اَّللَّي تػىعىاذلى  ًمةػٍهيٍم ديكفى  اثٍػةىافً  تػىةىاجىىكىنػىهىى الةَّيبُّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًه كىسىلَّمى الثَّبلى

ًه فىائًدىةه  كىقىًد اٍستػىعىاذى ًمٍةهي الةَّيبُّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًه كىسىلَّمى  فػىقىاؿى الثَّاًلًث  أًلىفَّ ذىًلكى ٭تيٍزًنيهي. فىاٟتٍيٍزفي لىٍيسى ٔتىٍطليوبو  كىالى مىٍقصيودو  كىالى ًفي
ةػىهيمىا أىفَّ اٍلمىٍكريكهى الًَّذم يىرًدي عىلىى اٍلقىٍلًب  ًإفٍ « زىفً مًٌ كىاٟتٍى ًمنى ا٢ٍتى عيوذي ًبكى اللَّهيمَّ ًإشٌلً أى » كىافى ًلمىا ييٍستػىٍقبىلي أىٍكرىثىهي   فػىهيوى قىرًيني ا٢ٍتىمًٌ  كىاٍلفىٍرؽي بػىيػٍ

٫تيىا ميٍضعً  .سٍََّتً  عىًن ال فه لًٍلقىٍلبً ا٢ٍتىمَّ  كىًإٍف كىافى ًلمىا مىضىى أىٍكرىثىهي اٟتٍيٍزفى  كىًكبلى  ) مدارج ( .   ميقىًتًٌه لًٍلعىٍزـً
 كنستفيد أف من أعظم مقاصد الرريعة إسعاد ا١تؤمن .

  بعلتو ؟احلكم  قرفما فائدة 
 ئدة قرف اٟتكم ابلعلة ثبلثة:فا

 بياف أف الرريعة سامية عالية  فما ٖتكم بريء إال كله حكمه. أواًل:
ة اٟتكم اطمأنت  كإف كاف ا١تؤمن سيطمئن على كل حاؿ لكن هذه زايدة ا علمت علالةفس إذ اقتةاع الةفوس ابٟتكم  ألف اثنياً:

 طمأنيةة.
 اٟتكم ا١تعلل. ]قاله الريخ ابن عثيمُت[. أف ما ثبت فيه هذه العلة ثبت له هذا : مشوؿ اٟتكم برموؿ هذه العلة  ٔتعٌتاثلثاً 
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o اإلسبلميةى اآلداب حرص اإلسبلـ عل . 
o . مشوؿ اإلسبلـ بتوجيهاته كتةظيماته كل جوانب اٟتياة 
o ك فيه .اٟتكمة من الةهي ذكرت ُب نفس اٟتديث : أف ذلك ٭تزنه كيظهر الر 
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o  هذا اٟتكم ُب التةاجي ُب ا٠تَت   أما التةاجي ابلرر فحراـ كإف دل يكن معهما اثلث قاؿ تعاذل ) اي أيها الذين آمةوا إذا
 إلٍب كالعدكاف كمعصية الرسوؿ ( .تتةاجوا ابجيتم فبل تةا
o . قطع اإلسبلـ لكل سبب رٔتا يوجد التباغض كالتحاسد بُت الةاس 

@@@ 
ُهَما َرِضيَ -ِن ُعَمَر َوَعْن ِابْ  -ٔٗٗٔ  ،ُس ِفيوِ  جَيْلِ ْثُه  ،اَل يُِقيُم اَلرهُجُل اَلرهُجَل ِمْن جَمِْلِسوِ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -َاَّللهُ َعنػْ

  و .ُمتػهَفٌق َعَليْ  (َوتَػَوسهُعوا  ،َوَلِكْن تَػَفسهُحوا
---------- 

 ( . كُب لفظ ١تسلم ) ال يقيمنٌ (  اَل يُِقيمُ ) 
 كعةد مسلم ) من مقعده ( .(  ِمْن جَمِْلِسوِ  الرجلَ اَلرهُجُل  )

يتوسعوا فيما بيةهم   كمعٌت الثاشل : أف يةضم بعضهم إذل كؿ : أف : معٌت األقاؿ ابن أيب ٚترة  (َوتَػَوسهُعوا  ،َوَلِكْن تَػَفسهُحوا) 
 بعض حىت يفضل من اٞتمع ٣تلس للداخل .

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 ن مكانه ٍب يقعد فيه   كال فرؽ ُب ذلك بُت مسجد أك ٣تلس علم   أك ٣تلس عاـ .نستفيد ٖترصل أف يقيم الرجل غَته م

 . ي التحرصلألف األصل ُب الةه
 كقيل : على الكراهة   كاألكؿ أكذل .   ) القرطيب ( .

ا الةػٍَّهي لًلتٍَّحرصًًل   فىمىٍن سىبىقى ًإذلى مىوٍ :  قاؿ النووي ةو أىٍك غىٍَتهىا فػىهيوى أىحىٌق  ًضع ميبىاح ُب اٍلمىٍسًجد كىغىٍَته يػىٍوـ اٞتٍيميعىة أىكٍ هىذى غىٍَته ًلصىبلى
ا اٟتٍىًديثقىامىته ٢ًتى غىٍَته إً ًبًه   كى٭تىٍرـي عىلىى   . ذى

 ما احلكمة من النهي ؟ 
 ألف ذلك عدكاانن على الغَت .

  ( ؟ فما يِو َحدُُكْم َأَخاُه يَػْوـَ اْْلُُمَعِة ْثُه ْلُيَخاِلْف ِإََل َمْقَعِدِه فَػيَػْقُعَد فِ يَمنه أَ اَل يُقِ يف رواية زبصيص ذلك بيـو اْلمعة ) جاء
 اْلواب عن ذلك ؟

   كما بيةته الركاايت األخرل   كلكن هذا األمر يكثر يـو اٞتمعة بسبب ضيق ا١تكاف   لكثرة الةاس فيه .معتربان  القيد ليسهذا 
ًب التػٍَّقًييد لً :  قاؿ الشوكاين  ـٌ الى ًمٍن ابى ب التػٍَّةًصيص عىلىى بػىٍعض أىفٍػرىاد اٍلعىا اًبرو ًمٍن ابى يًث ؤٍلىحىادً كىذىكىر يػىٍوـ اٞتٍيميعىة ُب حىًديًث جى

ا اٍلمي  ًب التٍَّخًصيص لًٍلعيميومىاًت  فىمىٍن سىبىقى إذلى مىٍوًضع ميبىاح سىوىاءه كىافى مىٍسًجدن أىٍك غىٍَته ُب يػىٍوـ ٚتييعىة أىٍك غىٍَتهىا ٍطلىقىة  كىالى ًمٍن ابى
ةو أىٍك لًغىٍَتًهىا ًمٍن الطَّاعىات فػىهيوى أىحىقُّ ًبًه  كى٭تىٍ   . مىته ًمٍةهي كىاٍلقيعيود ًفيهً اٍَته إقى رـي عىلىى غى ًلصىبلى

 ما احلكم لو قاـ اْلالس للداخل َبختياره ؟ 
 جايز .

 ـَ لَ ِإَذا  ما اْلواب عن فعل ابن عمر ) أنو كاف  ؟ ُو رَُجل َعْن جَمِْلسو ََلْ جَيِْلس ِفيِو (قَا
ـى فػىهىذىا كىرىع ًمٍةهي   كىلىٍيسى قػيعيوده ًفيًه حىرىامنا ًإذى :  قاؿ النووي    لىًكةَّهي تػىوىرَّعى عىٍةهي لًوىٍجهىٍُتً : ًبرًضىاهي ا قىا

ـى لىهي :  َأَحدمَها  ا . ًمٍن ٣تىًٍلسه ًمٍن غىٍَت ًطيب قػىٍلبه   فىسىدَّ اًٍبن عي  أىنَّهي رئتَّىا ًاٍستىحىى ًمٍةهي ًإٍنسىاف فػىقىا  مىر اٍلبىاب لًيىٍسلىم ًمٍن هىذى
يثىار ابً : َوالثهاين  ٍتىًةع ًمٍن ذىًلكى لًئىبلَّ يػىٍرتىًكب أىحىد ًبسىبىًبًه مىٍكريكهن  مىٍكريكه ٍلقيٍربً أىفَّ اإٍلً ؼ اأٍلىٍكذلى   فىكىافى اًٍبن عيمىر ٯتى ا   أىٍك أىٍك ًخبلى

ؼ اأٍلىٍكذلى أبًىٍف يػىتىأىخَّر عىٍن مىٍوًضعه ًمٍن الصٌَّف اأٍلىكَّؿ كىيػيٍؤثًرهي بًًه كىًشٍبه ذىًلكى   . ًخبلى



 16 

  ؟وَل جيد مكاانً لداخل ن يف حق اع للحاضريما املشرو 
 كُب ذلك ثواب عظيم . التوسع كالتفسح .

 ( .حيوا يػىٍفسىًح اَّللَّي لىكيٍم ٍفسى لىكيٍم تػىفىسَّحيوا ُب اٍلمىجىاًلًس فىا  أىيػُّهىا الًَّذينى آمىةيوا ًإذىا ًقيلى قاؿ تعاذل ) اي
لس من ٣تالس ٣تتمعاهتم  كاحتاج بعضهم أك بعض عوا ُب ٣تإذا اجتم هذا أتديب  من هللا لعباده ا١تؤمةُت :  قاؿ السعدي

 ذا ا١تقصود.القادمُت عليهم للتفسح له ُب اجمللس  فإف من األدب أف يفسحوا له ٖتصيبل ٢ت
  فيحصل مقصود أخيه من غَت ضرر يلحقه هو  كاٞتزاء من جةس العمل  فإف من فسح فسح ان شيئ كليس ذلك بضار للجالس

 ه .ع هللا عليألخيه  كسكمن كسع  له هللا 
 ( َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكْم تَػَفسهُحوا يف اْلَمَجاِلِس فَاْفَسُحوا يَػْفَسِح اَّللهُ  ما تفسًن قولو تعاَل )؟ 

 :اختلف ُب معٌت اآلية :  قاؿ ابن حجر
 . إف ذلك خاص ٔتجلس الةيب : فقيل 

 .اُنضوا للقتاؿ  له انرزكاكمعٌت قو  كعن اٟتسن البصرم ا١تراد بذلك ٣تلس القتاؿ قاؿ
دنيا ليكم ُب الوسع هللا عيفسح هللا أم كسعوا ي كذهب اٞتمهور إذل أُنا عامة ُب كل ٣تلس من ٣تالس ا٠تَت كقوله افسحوا

 ة .    ) الفتح ( .كاآلخر 
@@@ 

ُهَما-َوَعْن ِاْبِن َعبهاٍس  -ٕٗٗٔ َحَّته  ،َفاَل دَيَْسْح َيَدهُ  ،ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم َطَعاًما )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللهِ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ
 . ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ  (َأْو يُػْلِعَقَها  ،يَػْلَعَقَها
---------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 نستفيد استحباب لعق األصابع ٦تا علق هبا من الطعاـ قبل مسحها اب١تةديل .

ب لعق األصابع إذا تعلَّق هبا شيء من الطعاـ   كما قدَّمةاه . لكةه ُب آخر لى استحباله يدٌؿ عهذا ك: ....  قاؿ القرطيب
ه ٯتس أبصابعه بزاؽ ُب فيه إذا لعق أصابعه ٍب يعيدها   فيصَت كأنه يبصق ُب الطعاـ   الطعاـ   كما نص عليه   ال ُب أثةائه ؛ ألنَّ 

 كذلك مستقذر   مستقبح .
 ما احلكمة من ذلك ؟ 

 العلة :ياف يث جابر بجاء ُب حد
أىمىرى بًلىٍعقً  أفَّ رىسيوؿ هللا عن جابر . ) 

 ركاه مسلم . ((ها البػىرىكىةي ٍدركفى ُب أىيًٌ إنَّكيٍم ال تى  ))  كىقىاؿى :  األىصىاًبًع كىالصٍَّحفىةً  
أذلن   كىٍليىأكيٍلهىا كىالى يىدىٍعهىا لًلرَّيطىاًف   كىال ٯتىٍسىٍح يىدىهي  ا ًمنٍ ا كىافى هًبى ًإذىا كىقػىعىٍت ليٍقمىةي أىحىدًكيٍم فػىٍليىأخيٍذهىا   فىلييًمٍط مى  ه )كُب ركاية لى 

 ة ( .فىًإنَّهي الى يىٍدرًم ُب أمًٌ طىعىاًمًه البػىرىكى اب١تٍةًديًل حىىتَّ يػىٍلعىقى أصىابعىهي 
ف كقد يعلل أب( امه الربكة ُب أم طع ه ال يدرمفإن) قاؿ بن دقيق العيد جاءت علة هذا مبيةة ُب بعض الركاايت :  قاؿ احلافظ

 .تعليل دل يعدؿ عةه مسحها قبل ذلك فيه زايدة تلويث ١تا ٯتسح به مع االستغةاء عةه ابلريق لكن إذا صح اٟتديث ابل
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما اصاهبا ) اٟتديث صحيح أخرجه مسلم ُب آخر حديث جابر كلفظه من حديث جابر :قلت 
 ( .سح يده حىت يلعقها أك يلعقها فإنه ال يدرم ُب أم طعامه الربكة لها كال ٯتأذل كليأكمن 

 ( .ها ىت يلعقها أك يلعقكال يرفع الصحفة ح) زاد فيه الةسائي من هذا الوجه 



 17 

 (يبارؾ لهفإنه ال يدرم ُب أم طعامه )بن عمر ٨توه بسةد صحيح كللطرباشل من حديث أيب سعيد ٨توه بلفظ اكألٛتد من حديث 
كالعلة ا١تذكورة ال ٘تةع ما ذكره الريخ فقد يكوف للحكم علتاف فأكثر  ان حديث أنس كمن حديث أيب هريرة أيضك١تسلم ٨توه من  

 )الفتح( ا .   كاحدة ال يةفي غَته يص علىكالتةص
عىاـ الًَّذم ٭تىٍضيرهي اإٍلًٍنسىاف ًفيًه بػىرىكىة كىالى يىٍدرًم أىفَّ تًٍلكى فَّ الطَّ ٍعلىم أى مىٍعةىاهي كىاَّللَّي أى  ) الى تىٍدريكفى ُب أىيٌه اٍلبػىرىكىة ( كىقػىٍوله  :  قاؿ النووي

بىًغياٍلبػىرىكىة ًفيمىا أىكىلىهي أىٍك ًفيمى  هىذىا  ظ عىلىى أىٍف ٭تيىافً  ا بىًقيى عىلىى أىصىاًبعه أىٍك ًُب مىا بىًقيى ُب أىٍسفىل اٍلقىٍصعىة أىٍك ًُب اللٍُّقمىة السَّاًقطىة   فػىيػىةػٍ
ٍمتىاع بًًه   كىاٍلميرىاد هيةى كيلٌ  دىة كىثػيبيوت ا٠تٍىٍَت كىاإٍلً مىا ٭تىٍصيل بًًه التػٍَّغًذيىة كىتىٍسلىم  -كىاَّللَّي أىٍعلىم  -ا ه ؛ لًتىٍحصيل اٍلبػىرىكىة   كىأىٍصل اٍلبػىرىكىة الٌزايى

 . ذىًلكى  كىغىٍَت َّللَّ تػىعىاذلى عىاًقبىته ًمٍن أىذنل   كىيػيقىوًٌم عىلىى طىاعىة ا
 فائدة :

 أف أيكل بثالث أصابع .من السنة 
 ( ركاه مسلم . عىقي يىدىهي قػىٍبلى أىٍف ٯتىٍسىحىهىاأىصىاًبعى كىيػىلٍ  َيىٍكيلي بًثىبلىثً  كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ ) قىاؿى  .كىٍعب ٍبن مىاًلكو عن  

 كالعةب .كهذا ٤تموؿ على الطعاـ الذم تكفي فيه ثبلثة أصابع   كالتمر 
ثً ٍمًعًه اللٍُّقمىةى كىًإٍمسىاكً   كىأًلىنَّهي غىيػٍري ميٍضطىرٌو ًلذىًلكى ًٞتى ٍن الرَّرىًه كىسيوًء اأٍلىدىبً قىاؿى ًعيىاضه : كىاأٍلىٍكلي أبًىٍكثػىرى ًمةػٍهىا مً    هىا ًمٍن ًجهىاهًتىا الثَّبلى

ثىًة أىصى  ًث يىٍدعىميهي اًبلرَّاًبعىًة أىٍك ا٠تٍىاًمسىةً فًَّة اًبعى   ٠تًً كىًإٍف ايٍضطيرَّ إذلى اأٍلىٍكًل أبًىٍكثػىرى ًمٍن ثىبلى  . الطَّعىاـً كىعىدىـً تػىٍلًفيًقًه اًبلثَّبلى
@@@ 

َلى َقِليُل عَ َوالْ  ،َواْلَمارُّ َعَلى اَْلَقاِعدِ  ،لُِيَسلِّْم اَلصهِغًُن َعَلى اَْلَكِبًنِ )  َرُسوُؿ َاَّللِه قاؿ : قَاؿَ  ُىَريْػَرَة  َوَعْن َأِب  -ٖٗٗٔ
( ولفظ البخاري ) واملار على  ْلَقاِعدِ َواْلَمارُّ َعَلى اَ )( َوالرهاِكُب َعَلى اَْلَماِشي  )  َويف ِرَوايٍَة ِلُمْسِلمٍ .  ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ  (َكِثًِن اَلْ 

 .القاعد ( 
---------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
  كا١تار على القاعد   كالقليل على الكثَت   كالراكب على ى الكبَت  يسلم علنستفيد أدب من آداب السبلـ   كهو أف الصغَت

 ا١تاشي .
 ما احلكمة فيمن شرع هلم االبتداء ؟ 

على الكبَت فمن أجل حق الكبَت على الصغَت ابلتواضع له كالتوقَت   كأما كجه تسليم الصغَت...  قاؿ ا١تهلب: :  قاؿ ابن بطاؿ
 . على القـو فعليه أف يبدأهم ابلسبلـب الداخل هو من اب كتسليم ا١تار على القاعدة

 . لف حق الكثَت أعظم من حق القليكتسليم القليل على الكثَت من ابب التواضع أيضنا  أل
 فأمر ابلتواضع. يلئبل يتكرب بركوبه على ا١تاش يكسبلـ الراكب على ا١تاش

 لفاضل .ما يبدأ اكقاؿ ابن العريب : حاصل ما هذا اٟتديث أف ا١تفضوؿ بةوع 
 ما احلكم لو سلم صيب على َبلغ ، فهل جيب عليو الرد ؟ 

 نعم ٬تب عليه الرد   كرجحه الةوكم .
ـ . كىهىذىا هيوى الصَّوىاب الًَّذم أىٍطبىقى عىلىٍيًه اٞتٍيٍمهيور . كىقىاؿى  الصَّيبٌ عىلىىكىلىٍو سىلَّمى :  قاؿ النووي بػىٍعض  رىجيل لىًزـى الرَّجيل رىٌد السَّبلى

ب   كىهيوى ضىًعيف أىٍك غىلىط . ٍصحىابةىاأى   ) شرح مسلم ( .  : الى ٬تًى
تيٍم بًتىًحيَّةو فىحىيُّوا أًبٍحسىنى ًمٍةها أٍك ريدُّكها)  ؿ هللا تعاذلن الوجهُت كجوب رٌد السبلـ لقو الصحيح م:  ُب األذكار قاؿ   . ( كىًإذىا حييًٌيػٍ
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 ىل يسن السالـ على الصبياف ؟ 
 نعم .

يىاف كىاتػَّفىقى اٍلعيلىمىاء عىلىى ًاٍسًتٍحبىاب م : قاؿ الةوك  بػٍ ـ عىلىى الصًٌ  .السَّبلى
 ( متفق عليه . مىرَّ عىلىى ًغٍلمىافو فىسىلَّمى عىلىٍيًهمٍ   أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ) عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو 

@@@ 
َوجُيِْزُئ َعْن َاْْلََماَعِة َأْف  ،َماَعِة ِإَذا َمرُّوا َأْف ُيَسلَِّم َأَحُدُىمْ ْن َاْلَْ ِزُئ عَ جيُْ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َعِليٍّ  -ٗٗٗٔ

َهِقيُّ  ،َأضْبَدُ َرَواُه  (يَػُرده َأَحُدُىْم   .َواْلبَػيػْ
---------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 ٞتماعة .سبلـ عن اُب رد ال الواحد ئالواحد ُب السبلـ عن اٞتماعة   كما ٬تز  ئنستفيد أنه ٬تز 

ٚتاعة كفى عةهم اعلم أف ابتداء السَّبلـً سةَّةه مستحٌبة ليس بواجب  كهو سٌةةه على الكفاية  فإف كاف ا١تسلًٌم قاؿ النووي : 
ى عليه الر    تسليمي كاحد مةهم  كلو سلَّموا كلُّهم كاف أفضل ا تعُتَّ ةن  انوا ٚتاعٌد  كإف ككأما رٌد السبلـ  فإف كاف ا١تسلَّم عليه كاحدن

رٌدكا كلُّهم فهو كاف رٌد السبلـ فرضي كفايةو عليهم  فإف رٌد كاحد مةهم سقطى اٟترج عن الباقُت  كإف تركوه كلُّهم أٙتوا كلُّهم  كإف 
بل ٌد عةهم  الكماؿ كالفضيلة  ككذا قاله أصحابةا  كهو ظاهر حسن. كاتفق أصحابةا على أنه لو رٌد غَتيهم دل يسقط الر  الةهاية ُب
 يهم أف يرٌدكا  فإف اقتصركا على رٌد ذلك األجةيٌب أٙتوا.٬تب عل

 ىل من آداب السالـ أف يسلم ثالاثً ؟ 
 ه .نعم   إذا دل ييسمع سبلم

ٍوـو فىسىلَّمى عىلىٍيًهٍم سىلَّمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىٍةهي   كىًإذىا أىتىى عىلىى قى  مى ػػػػػػػػػػػهى ػػػػادىهىا ثىبلىاثن حىىتَّ تػيفٍ ػػػػػػػػأىنَّهي كىافى ًإذىا تىكىلَّمى ًبكىًلمىةو أىعى )   عىٍن أىنىسو عىًن الةَّيبًٌ 
 ركاه البخارم . ( عىلىٍيًهٍم ثىبلىاثن 

 معٌت اٟتديث : 
 هذا ٤تموؿ على ما إذا كاف اٞتمع كثَتان . قاؿ النووي يف رايض الصاحلٌن :

ف هديه ُب السبلـ على اٞتمع الكثَت الذين ال يبلغهم سبلـ عل هذا كااثن   كلأف يسلم ثبل كاف من هديه   قاؿ ابن القيم :
ألكؿ دل ٭تصل به اإلٝتاع   كإال فلو كاف هديه الدائم التسليم ثبلاثن كاحد   أك هديه ُب إٝتاع السبلـ الثاشل كالثالث   إف ظن أف ا

ه ثبلاثن   كمن أتمل هديه   علم أف ا دخل بيتاثن   كإذمن لقيه ثبل لكاف أصحابه يسلموف عليه كذلك   ككاف يسلم على كل
 األمر ليس كذلك   كأف تكرار السبلـ كاف مةه أمران عارضان ُب بعض األحياف .

يتكلم ثبلاثن إذا دل تفهم عةه   كأما إذا فهمت عةه فبل يكرر   لو دل تفهم لكػوف ا١تخاطب ثقيل  عثيمٌن : شيخ ابنوقاؿ ال
 به ذلك فليعد مرتُت  ككذلك إذا سٌلمت كدل يسمع ا١تسلَّم عليه  أًعد مرة اثنية كاثلثة .أك ما أش لضجة حولهالسمع   أك لكثرة ا

 يسقط فرض الرد على الرجاؿ ؟ياف فرد السالـ صيب منهم ، ىل ما احلكم لو َسلم على رجاؿ وصب 
ـ:  قاؿ النووي يىاف فػىرىدَّ السَّبلى ابًةىا : ةػٍهيٍم هى صىيًبٌ مً  كىلىٍو سىلَّمى عىلىى رًجىاؿ كىًصبػٍ ٍل يىٍسقيط فػىٍرض الرٌَّد عىٍن الٌرًجىاؿ ؟ فىًفيًه كىٍجهىاًف أًلىٍصحى

 أىصىٌحهمىا يىٍسقيط .
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@@@ 
ـِ )  : قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه ْنُو قَاؿَ َوعَ  -٘ٗٗٔ ُتُموُىْم يف َطرِ  ،اَل تَػْبَدُؤوا اَْليَػُهوَد َوالنهَصاَرى َِبلسهاَل رُّوُىْم ِإََل ْضطَ فَا ،يقٍ َوِإَذا َلَقيػْ
 . َأْخَرَجُو ُمْسِلم (َأْضَيِقِو 

---------- 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 . نستفيد ٖترصل ابتداء الكافر ابلسبلـ
 كهذا قوؿ ٚتهور العلماء .

 ك٦تا يدؿ على ٖترصل ذلك أيضان :
ـً  فىًإذىا سىلَّميوا عىلىٍيكيٍم فػىقيوليوا: فىبلى تػىبٍ يػىهيودى  غىاديكفى ًإذلى  ًإانَّ )  قىاؿى رىسيوؿي هللاة قاؿ: ٍصرى  بأىيبى حديث  ءيكهيٍم اًبلسَّبلى   . ركاه أٛتدم( كىعىلىٍيكي دى

 كم ( ركاه مسلم .أفروا السبلـ بية  أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه ٖتاببتم اؿ ) ؿ : ق. قا حديث أيب هريرة ك 
 على ا١تسلمُت . ( يعٍتبيةكم ) فقوله 

 ه .رع له فعل ما يستدعي مودته ك٤تبتمأمور ٔتعاداة الكافر فبل ير ث : ا١تسلمُب االستدالؿ ابٟتدي حجر حلافظ ابنقاؿ ا 
ـً . لىفى الٌسلىفي كىا٠تٍىلىفي قاؿ ابن القيم : قىٍد اٍختػى   ُب ذىًلكى فػىقىاؿى أىٍكثػىريهيٍم الى يػىٍبدىءيكفى اًبلٌسبلى

ـ  رىٌد اكاختػىلىفى اٍلعيلىمىاء ًُب قاؿ النووي :  ائًًهٍم ًبًه  كىكيجيوبلسَّبلى ائًًهٍم ًبًه  فىمىٍذهىبةىا ٖتىٍرصل اًبًٍتدى ٍف رىٌده عىلىٍيًهٍم أبًى  عىلىى اٍلكيفَّار كىابًٍتدى
اء قػىٍوله يػىقيوؿ ـً صىارىل ابً الى تػىٍبدىءيكا اٍليػىهيود كىالى الةَّ ) : كىعىلىٍيكيٍم  أىٍك عىلىٍيكيٍم فػىقىٍط  كىدىلًيلةىا ُب ااًلبًٍتدى )فػىقيوليوا:  ( كىًُب الرٌَّد قػىٍوله  لسَّبلى

هي عىٍن مىٍذهىبةىا قىاؿى أىٍكثىر كىعىلىٍيكيمٍ  ا الًَّذم ذىكىٍرانى  اٍلعيلىمىاء كىعىامَّة السَّلىف .( كىهًبىذى
ف : كقاؿ آخرك لسبلـ   : كأما أهل الذمة فاختلف أصحابةا فيهم   فقطع األكثركف أبنه ال ٬توز ابتداؤهم اب وقاؿ يف اْلذكار

ليس هو ْتراـ   بل هو مكركه   كحكى أقضى القضاة ا١تاكردم كجها لبعض أصحابةا   أنه ٬توز ابتداؤهم ابلسبلـ   كهذاف 
 الوجهاف شاذاف كمردكداف.

 ( قَاَؿ َسالـٌ َعَلْيَك َسَأْستَػْغِفُر َلَك َرِبِّ فإف قيل : ما اْلواب عن قولو تعاَل يف قصة إبراىيم  )؟ 
 :اٞتواب 

 قاؿ القرطيب : كاٞتمهور على أف ا١تراد بسبلمه : ا١تسا١تػػة اليت هي ا١تتاركة ال التحية .
 ما احلكمة من النهي ؟ 

 كافر ليس أهبلن لذلك .ع إكراـ   كالألف السبلـ نو 
 كألف السبلـ أيضان يستدعي ا١تودة كابة   كا١تسلم مأمور ٔتعاداة الكافر .

  ا سلم ؟الكافر إذىل يشرع الرد على 
 نعم يررع .

 لعمـو قوله تعاذل ) كإذا حييتم بتحية ... ( .-أ
 كلعمـو األدلة الدالة على مرركعية رد السبلـ .-ب
 ليه .م ( متفق عٍلًكتىاًب فػىقيوليوا كىعىلىٍيكي ًإذىا سىلَّمى عىلىٍيكيٍم أىٍهلي ا )قىاؿى  نىًس ٍبًن مىاًلكو أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ أى كٟتديث  -ج

 :كىاٍختػىلىفيوا ُب كيجيوًب الٌرٌد عىلىٍيًهٍم ن القيم : اب قاؿ
 .فىاٞتٍيٍمهيوري عىلىى كيجيوبًًه كىهيوى الٌصوىابي 
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بي عى ئًفىةه الى ٬تىً كىقىالىٍت طىا  .لىى أىٍهًل اٍلًبدىًع كىأىٍكذلى بي الٌرٌد عىلىٍيًهٍم كىمىا الى ٬تًى
ًؼ أىٍهًل الٌذمٌ ٍجًر أىٍهًل اٍلًبدىًع تػىٍعزًيرنا ٢تىيٍم كىٖتىًٍذيرنا مً وريكفى هًبى اٌن مىٍأمي كىالٌصوىابي اأٍلىٌكؿي كىاٍلفىٍرؽي أى    ة .ةػٍهيٍم ًٓتًبلى
 الكتاب . ما كيفية الرد على أىل 
 :من كبلمه : فإنةا ٧تيبه بقولةا  ان كاضح   أك دل يظهر لفظ السبلـ -أم : ا١توت عليكم  - (الساـ عليكم  )قاؿ أحدهم  إذا
 م .عليكك 
 ك (عليإف اليهود إذا سلموا عليكم يقوؿ أحدهم الساـ عليكم فقل : )  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  ما جاء عن ابن عمر لً 

 متفق عليه .
 ققةا من سبلـ الكفار عليةا ابللفظ الررعي   فإف ابن القيم يرل أنه يرد ابلرد الررعي .ا ٖتفإذ

ال شك فيه   فهل له أف يقوؿ كعليك السبلـ أك   ( سبلـ عليكم) ه ذمي قاؿ لامع أف اللو ٖتقق السرٛته هللا : ف قاؿ ابن القيم
 يقتصر على قوله كعليك ؟ 

فإف هذا من ابب العدؿ   كهللا َيمر ابلعدؿ ـ ( كعليك السبل) : ه   كقواعد الرريعة : أف يقاؿ لفالذم تقتضيه األدلة الررعية 
إ٪تا أمر ابالقتصار على قوؿ الراٌد "كعليكم" بةاء على   فإنه   ما باب بوجه أحاديث اليئان ًمن كال يةاُب هذا ش… كاإلحساف 

ـ أال ترىيٍةٍت قلت كعليكم ١تٌا قالوا الساؿ : ث عائرة اهنع هللا يضر   فقار إليه ُب حديالسبب ا١تذكور الذم كانوا يعتمدكنه ُب ٖتيتهم كأشا
 كم .كعلي: ب فقولوا إذا سلم عليكم أهل الكتا  ٍب قاؿ :  عليكم

 كقاؿ بعض العلماء : بل يقاؿ : كعليكم .
ـ   بىلٍ قاؿ الةوكم : ...  جىاءىٍت اأٍلىحىاًديث الَّيًت  يػيقىاؿ : عىلىٍيكيٍم فػىقىٍط   أىٍك كىعىلىٍيكيٍم . كىقىدٍ  لىًكٍن الى يػيقىاؿ ٢تىيٍم : كىعىلىٍيكيٍم السَّبلى

ت إبًًثٍػبىاهًتىا   كىعىلىى هىذىا ُب مىٍعةىاهي كىٍجهىاًف : أىحى ٍم ( إبًً عىلىٍيكي ذىكىرهىا ) ميٍسًلم ( ) عىلىٍيكيٍم ( ) كى  د٫تىا ثٍػبىاًت اٍلوىاك كىحىٍذفهىا   كىأىٍكثىر الٌرًكىاايى
٪تىيوت . كىالثَّاشل أىفَّ اٍلوىاك هيةىا كيٌلةىا وىاء   كى تيٍم ًفيًه سى أىنَّهي عىلىى ظىاًهره   فػىقىاليوا : عىلىٍيكيٍم اٍلمىٍوت   فػىقىاؿى : كىعىلىٍيكيٍم أىٍيضنا أىٍم ٨تىٍني كىأىنػٍ 

ةىاًؼ الى لًٍلعىٍطًف كىالتٍَّررًيك   كىتػىٍقًديره : كىعىلىٍيكي  ـٌ . كىأىمَّا حىٍذؼ اٍلوىاك فػىتػىٍقًديره بىٍل عىلىٍيكيٍم السَّاـ . قىاؿى ًلبًلٍسًتئػٍ ٍم مىا تىٍستىًحقُّونىهي ًمٍن الذَّ
اًلًكٌي حىٍذؼ اٍلوىاك لًئىبلَّ يػىٍقتىًضي التٍَّررًيك   كىقىاؿى غىٍَته : إبًًثٍػبىاهًتى اٍلعيلىمى رى بػىٍعض ي : ًاٍختىااٍلقىاضً  ا كىمىا هيوى ُب اء ًمةػٍهيٍم اًٍبن حىًبيب اٍلمى

ـ ًبكىٍسًر السًٌ  بلى ت . قىاؿى : كىقىاؿى بػىٍعضهٍم : يػىقيوؿ : عىلىٍيكيٍم السًٌ ضىًعيف . كىقىاؿى ا٠تٍىطَّايبُّ : عىامَّة كىهىذىا  جىارىة  ُت أىٍم اٟتًٍ أىٍكثىر الٌرًكىاايى
ا اٟتٍىٍرؼ ) كىعىلىٍيكيٍم ( اًبٍلوىاًك    ةىةى يػىٍرًكيه ًبغىٍَتً كىاك . قىاؿى ا٠تٍىطَّايبُّ : كىهىذىا هيوى الصَّوىاب   أًلىنَّهي ًإذىااٍلميحىدًًٌثُتى يػىٍركيكفى هىذى  كىكىافى اًٍبن عييػىيػٍ

ـ مهٍم بًعىٍيًةًه مىٍرديكدنا عىلىٍيًهٍم خىاصَّة   كىًإذىا ثػىبىتى ) اٍلوىاك ( اًقٍػتىضىى اٍلميرىارىكىة مىعىهيٍم ًفيمى ارى كىبلى وىاك ( صى حيًذؼى ) الٍ  ا قىاليوهي . هىذىا كىبلى
ائًزىاًف كىمىا صىحَّتٍ  ت  بًًه الرًٌ  ا٠تٍىطَّايبًٌ . كىالصَّوىاب أىفَّ ًإثٍػبىات اٍلوىاك كىحىٍذفهىا جى ت   كىالى كىأىفَّ  كىاايى اٍلوىاك أىٍجوىد كىمىا هيوى ًُب أىٍكثىر الٌرًكىاايى

ةىا كىعىلىٍيًهٍم   كىالى ضىرىر ُب قػىٍوله اًبٍلوىاكً مىٍفسىدىة ًفيًه   أًلىفَّ السَّاـ اٍلمىٍوت   كىهيوى عى   . لىيػٍ
  ؟إذا مر واحد على صباعة فيهم مسلموف ، أو مسلم وكفار ما احلكم 

 .قصد ا١تسلمُت أك ا١تسلمم عليهم يةة أف يسلفالس
كاثف كاليهود   فسلم بدة األمر على ٣تلس فيه أخبلط من ا١تسلمُت كا١ترركُت ع أف الةيب ا ) ن أسامة بن زيد رضي هللا عةهمع

 ( . يب عليهم الة
 سلمُت .لسبلـ ا١تقاؿ ابن حجر : يؤخذ مةه جواز السبلـ على ا١تسلمُت إذا كاف معهم كفار كيةوم حيةئذ اب

 ما حكم ابتداء الكافر بتحية غًن السالـ ؟ 
 ها ؟اختلف العلماء اببتداء الكافر بتحية غَت السبلـ   كقوؿ : مرحبان   أهبلن ك٨تو 
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 ال ٬توز . القوؿ اْلوؿ :
 كهذا مذهب اٟتةابلة   كاختاره ابن عثيمُت .

 ـ ... ( .اًبلسَّبلى  الى تػىٍبدىؤيكا اىٍليػىهيودى كىالةَّصىارىلٟتديث الباب ) 
ُنى عن بدئهم ابلسبلـ   كالتحية جةس يرمل السبلـ كغَته   فالةهي عن السبلـ ُني عن جةسه   قاؿ اإلماـ  فالرسوؿ 

 د : كهذا عةدم أكثر من السبلـ .أٛت
 : يكره . القوؿ الثاين

 كهذا قوؿ اٟتةفية .
 ٟتديث الباب   كٛتلوا الةهي على الكراهة .

 .ع اٟتاجة : ٬توز م القوؿ الثالث
 كهذا قوؿ الرافعية .

 ٬توز . القوؿ الرابع :
 كهذا اختيار ابن تيمية .

بقية التحااي على أصلها  ي ُب السبلـ الذم هو من خواص هذه األمة   فتبقىألنه دل يرد ُني ُب التحية   بل أحاديث الةهي ه
 من اإلابحة .
 كهللا أعلم .

  ( ؟ فَاْضَطرُّوُه ِإََل َأْضَيِقوِ  ،ْم يف َطرِيقٍ َأَحَدىُ  َلِقيُتمْ َوِإَذا ماذا نستفيد من قولو ) 
سح له   ألف هذا من إكرامه   بل يلجئه إذل أضيق الطريق   نستفيد أف الكتايب إذا قابل ا١تسلم ُب الطريق   فإف ا١تسلم ال يف

 سط الطريق كسعته للمسلم   كهذا مقيد عةد العلماء بقيدين :كيكوف ك 
   فَتكب ا١تسلموف صدر الطريق   كيكوف الذمي ُب أضيقه . ةد الزحاـأف هذا ع األكؿ :

 يقع ُب حفرة أك يصدمه جدار ك٨توه . ) مةحة العبلـ ( . الثاشل : أف هذا التضييق مقيد ْتيث ال يقع الذمي ُب ضرر   كأف
@@@ 

 ،فَِإَذا قَاَؿ َلُو: يَػْرضَبَُك َاَّللهُ  ،َوْليَػُقْل َلُو َأُخوُه يَػْرضَبَُك َاَّللهُ  ،ْمُد َّلِلهِ : َاحلَْ ِإَذا َعَطَس َأَحدُُكْم فَػْليَػُقلْ  ) قَاؿَ  َوَعْن اَلنهيبِّ  -ٙٗٗٔ
 . َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِري (َوُيْصِلُح ََبَلُكْم  ،َاَّللهُ  فَػْليَػُقْل: يَػْهِديُكمُ 

---------- 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 طاسه . بعد عوؿ اٟتمد نستفيد أف العاطس يسن له أف يق
 ما حكم تشمست العاطس ؟ 

 يررع للمسلم أف يرمت العاطس إذا ٛتد هللا .
 ًإ٬تىابه .    ) نوكم ( . أىنَّهي مىٍرريكع   ٍبيَّ ًاٍختػىلىفيوا ُب  قاؿ الةوكم : كىاٍجتىمىعىٍت اأٍليمَّة عىلىى

 واؿ :كقد اختلف العلماء ُب حكم ترميت العاطس إذا ٛتد هللا على أق
 كاجب . : اْلوؿوؿ الق

عىهي  اًلًكيَّة عىلىى كيٌل مىٍن ٝتًى  .قاؿ الةوكم : فىأىٍكجىبىهي أىٍهل الظَّاًهر   كىاٍبن مىٍرصلى ًمٍن اٍلمى
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ٍتهي ( . -كقد تقدـ-أيب هريرة ٟتديث الباب  -أ  )كًإذىا عىطىسى فىحىًمدى هللا فىرىمًٌ
رًيض  كىاتًٌبىاًع اٞتىةىازىًة  كتىٍرًميًت العىاطًس .اان عن سبسبع  كُن أمران رىسيوؿ هللا  قاؿ ) الرباءكٟتديث  -ب

ى
 ..( بع: أمىرىانى بعيىادىة ا١ت

بُّ اٍلعيطىاسى كىيىٍكرىهي التػَّثىاؤيبى فىًإذىا عىطىسى فىحىًمدى اَّللَّى  الةَّيبًٌ  نً عى  أىيب هيرىيٍػرىةى  ٟتديثك  -ج ْسِلٍم ُكلِّ مُ   َفَحقٌّ َعَلىقاؿ ) ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي
تىهي كىأىمَّا التػَّثىاكيبي فىًإ٪تَّىا هيوى ًمنى الرٍَّيطىاًف فػىٍليػىريدَّهي مىا اٍستىطىاع ... ( َعوُ َسَِ   ركاه البخارم . أىٍف ييرىمًٌ

لمائةا قاؿ ابن حجر : كقد أخذ بظاهرها ابن مزين من ا١تالكية   كقاؿ به ٚتهور أهل الظاهر كقاؿ بن أيب ٚترة قاؿ ٚتاعة من ع
كقواه بن القيم ُب حواشي السةن فقاؿ : جاء بلفظ الوجوب الصريح   كبلفظ اٟتق الداؿ عليه   كبلفظ على  ه فرض عُتإن

  قاؿ : كال ريب أف الفقهاء أثبتوا كجوب  صيغة األمر اليت هي حقيقة فيه   كبقوؿ الصحايب أمران رسوؿ هللا الظاهرة فيه   كب
 اء .هذه األشيأشياء كثَتة بدكف ٣تموع 

عى الٍ  وقاؿ ابن القيم عىاًطسى ٭تىٍمىدي اَّللَّى  كىالى ٬تيٍزًئي تىٍرًميتي : فىظىاًهري اٟتٍىًديًث اٍلمىٍبديكًء ًبًه: أىفَّ التٍَّرًميتى فػىٍرضي عىٍُتو عىلىى كيلًٌ مىٍن ٝتًى
ا أىحىدي قػىٍورلًى اٍلعيلى  اًلًكيَّاًف  كىالى دىاًفعى لىه . ) زاد ا١تعاد ( .   كىأىبيون أيب زيدمىاًء  كىاٍختىارىهي اباٍلوىاًحًد عىةػٍهيٍم  كىهىذى  بىٍكًر ٍبني اٍلعىرىيبًٌ اٍلمى

 : فرض كفاية .وقيل 
 بو بكر بن العريب كقاؿ به اٟتةفية كٚتهور اٟتةابلة .ليد بن رشد كأكرجحه أبو الو 

 مستحب . وقيل :
 اٞتماعة كهو قوؿ الرافعية . ) الفتح ( . الواحد عنحب ك٬تزئ كذهب عبد الوهاب كٚتاعة من ا١تالكية إذل أنه مست

 كىأىدىب   كىلىٍيسى ًبوىاًجب . قاؿ الةوكم : كىمىٍذهىب الرَّاًفًعٌي كىأىٍصحىابه كىآخىرًينى أىنَّهي سيةَّة
    ى الكفاية كونه علقاؿ ابن حجر : كالراجح من حيث الدليل القوؿ الثاشل   كاألحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب ال تةاُب

 فإف األمر بترميت العاطس كإف كرد ُب عمـو ا١تكلفُت ففرض الكفاية ٮتاطب به اٞتميع على األصح كيسقط بفعل البعض
 ؟ يشرع تشميت العاطس مَّت 
 إذا ٛتد هللا   فإف دل ٭تمد هللا فبل يرمت   قاؿ ابن العريب : كهو ٣تمع عليه . 
تىهي ( .طىسى فىحى فىًإذىا عى ٟتديث أيب هريرة السابق )  -أ عىهي أىٍف ييرىمًٌ  ًمدى اَّللَّى فىحىقّّ عىلىى كيلًٌ ميٍسًلمو ٝتًى

ٍتهي عىطىسى فيبلى  سى ًعٍةدى الةَّيبًٌ كعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى ) عىطى  -ب فه رىجيبلىًف فىرىمَّتى أىحىدى٫تيىا كىدلٍى ييرىمًًٌت اآلخىرى فػىقىاؿى الًَّذل دلٍى ييرىمًٌ
دى اَّللَّى كىًإنَّكى دلٍى ٖتىٍمىًد اَّللَّى ( متفق علتَّهي كى فىرىمَّ  ٍتًٍت. قىاؿى : ًإفَّ هىذىا ٛتًى  يه .عىطىٍستي أىانى فػىلىٍم تيرىمًٌ

تيوهي فىًإفٍ  كعن أىىًب ميوسىى . قاؿ : ٝتعت رىسيوؿى اَّللًَّ  -ج تيوهي( مىًد اَّللَّى دلٍى ٭تىٍ  يػىقيوؿي )ًإذىا عىطىسى أىحىديكيٍم فىحىًمدى اَّللَّى فىرىمًٌ ركاه  فىبلى تيرىمًٌ
 مسلم .

 : َواْختَػَلَف اْلُعَلَماء يف َكْيِفيهة احْلَْمد 
بػىٍُت ٥تيىَتَّ ر : هيوى ٍمد َّللًًَّ رىٌب اٍلعىالىًمُتى   كىًقيلى : اٟتٍىٍمد َّللًًَّ عىلىى كيٌل حىاؿ   كىقىاؿى اًٍبن جىرًيد َّللًًَّ . كىًقيلى : اٟتٍى فىًقيلى : يػىقيوؿ : اٟتٍىمٍ  

 هىذىا كيٌله   كىهىذىا هيوى الصًَّحيح كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىنَّهي مىٍأميور اًبٟتٍىٍمًد َّللًًَّ .   ) نوكم ( .
لكيٍم   كىًقيلى : يػى   لىةىا كىلىكيٍم   كىقىاؿى ٍغًفر اَّللَّ قيوؿ : يػى كىاٍختػىلىفيوا ُب رىٌد اٍلعىاًطس عىلىى اٍلميرىمًٌت   فىًقيلى : يػىقيوؿ : يػىٍهًديكيٍم اَّللَّ كىييٍصًلح ابى

ٍيًن   كىهىذىا هيوى الصَّوىاب   كىقىٍد صى   حٍَّت اأٍلىحىاًديث هًبًمىا . ) نوكم ( .مىاًلك كىالرَّاًفًعٌي : ٮتيىَتَّ بػىٍُت هىذى
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@@@ 
 .َأْخَرَجُو ُمْسِلمٌ  (ا ْم قَائِمً اَل َيْشَرَبنه َأَحٌد ِمْنكُ  ) َوَعْنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -ٚٗٗٔ

---------- 
 ما حكم الشرب قائماً ؟ 

 كردت أحاديث تدؿ على الةهي عن ذلك :
 حديث الباب .ك -أ

 ( ركاه مسلم . زىجىرى عىًن الرٍُّرًب قىائًمنا  أىفَّ الةَّيبَّ )  نىسو أى  كحديث -ب
 ( . رٍُّرًب قىائًمناعىًن الزىجىرى   أىفَّ الةَّيبَّ )  مًٌ أىىًب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرً  حديثك  -ج
 : شرب قائمان   مةها كردت أحاديث أخرل أف الةيب ك 
ـى فىرىًربى كىهيوى  سىقىٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ ) قىاؿى  اٍبًن عىبَّاسو رىًضيى اَّللَّي عىةػٍهيما حديث-أ  م ( متفق عليه.قىائً ًمٍن زىٍمزى

سنا يىٍكرىهي أىحىديهيٍم أىٍف يىٍررىبى كىهيوى قىائًمه   كىًإشٌلً رىأىٍيتي الةَّيبَّ صىلَّى اَّللَّي ائًمنا ٍبشىًربى قى  عن عىًلٌي رىًضيى اَّللَّي عىٍةهي أنهك  -ب   قىاؿى : ًإفَّ انى
 ت ( ركاه البخارم .لى كىمىا رىأىيٍػتيميوشل فػىعىلٍ عىلىٍيًه كىسىلَّمى فػىعى 

هي شىًربى قىائًمنا   فػىةىظىرى ًإلىٍيًه الةَّاسي كىأىنػَّهيٍم أىٍنكىريكهي فػىقىاؿى : مىا تػىٍةظيريكفى ! ًإٍف  عىةٍ ًضيى اَّللَّي أىفَّ عىًليَّ ٍبنى أىيب طىاًلبو رى ) كركل أٛتد -ج
ا فػىقىٍد رىأىٍيتي الةَّيبَّ  قىائًمنا فػىقىٍد رىأىٍيتي الةَّيبَّ  أىٍشرىبٍ   ا ( .ًعدن يىٍررىبي قىا يىٍررىبي قىائًمنا   كىًإٍف أىٍشرىٍب قىاًعدن

 فاختلف العلماء ُب اٞتمع بُت هذه األحاديث :
 . فذهب قـو إذل أف أحاديث الةهي انسخة ألحاديث اٞتواز   فقالوا بتحرصل الررب قائمان 

 كهذا قوؿ ابن حـز   كرجحه الصةعاشل .
 ة .حقالوا : األصل اإلابحة فتحمل أحاديث الررب عليها ٍب كرد الةهي عن الررب قائمان فةسخت اإلاب

 .أف أحاديث اٞتواز أثبت من أحاديث الةهي قـو إذل ب كذه
 ـ .كهذه طريقة أيب بكر األثر 

 حجة الوداع .قائمان من زمـز كذلك ُب  شرب الةيب دليلهم : 
 ه .كذهب قـو فقالوا : تعارضت األحاديث كاآلاثر فتسقط كاألصل إابحة الررب قائمان فيتمسك به حىت يثبت خبلف

 الوليد بن رشد . رب   كأبوبن عبد القاؿ بذلك ا 
 ا .مل أحاديث الررب قائمان على حاؿ اٟتاجة كأحاديث الةهي مع عدمهكقاؿ قـو : ْت

 م .كابن القي ية   ابن تيمقاؿ به شيخ اإلسبلـ  
 :الرد من وجهٌنو 

 .من غَت حاجة ظاهر أكثر األحاديث شرب الةيب  :اْلوؿ
 .وازه من غَت أف يقيدكه ابٟتاجة كهم أعلم الةاس ابلررعكأفتوا ّت قيامان شرب الصحابة مهنع هللا يضر :الثاين

 ز . قائمان يدؿ على اٞتواكقاؿ قـو : الةهي عن الررب قائمان للتةزيه كشرب الةيب ملسو هيلع هللا ىلص
 كهذا قوؿ ٚتهور العلماء .

 كابن ر  كابن حج  مكالةوك يب  رطن عمر القالعباس أٛتد ب كأبو  كا١تازرم  كا٠تطايب  يكالبيهق  مالطرب  قاؿ بذلك
 ح .كابن مفل    كدمحم بن أٛتد السفاريٍت   كالسخاكم   اٞتوزم

أحاديث الةهي على كراهة التةزيه كأحاديث اٞتواز على بيانه كهي طريقة ا٠تطايب ٞتمع ٛتل خركف ُب اكسلك آ:  قاؿ ابن حجر 

https://www.alukah.net/sharia/0/127753/#_ftn52
https://www.alukah.net/sharia/0/127753/#_ftn53
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 .    ) الفتح ( . لمها كأبعدها من االعًتاضكبن بطاؿ ُب آخرين كهذا أحسن ا١تسالك كأس
  بىٍل كيٌلهىا صىًحيحىة   كىالصَّوىاب ًفيهىا أىفَّ  هىا ضىٍعفكىالى ًفيكىلىٍيسى ُب هىًذًه اأٍلىحىاًديث ًْتىٍمًد اَّللَّ تػىعىاذلى ًإٍشكىاؿ    : قاؿ النوويو 

االةػٍَّهي ًفيهىا ٤تىٍميوؿ عىلىى كىرىاهىة التػٍَّةزًيه . كىأىمَّ  الًَّذم  ا شيٍربه صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًه كىسىلَّمى قىائًمنا فػىبػىيىاف لًٍلجىوىاًز   فىبلى ًإٍشكىاؿ كىالى تػىعىاريض   كىهىذى
هي ذىكى  ذلى الةٍَّسخ مىعى ًإٍمكىاف اٞتٍىٍمع بػىٍُت  اٍلمىًصَت ًإلىٍيًه   كىأىمَّا مىٍن زىعىمى نىٍسخنا أىٍك غىٍَته فػىقىٍد غىًلطى غىلىطنا فىاًحرنا   كىكىٍيف ييصىار إً يػىتػىعىُتَّ ٍرانى

 أىٍعلىم .  اأٍلىحىاًديث لىٍو ثػىبىتى التَّارًيخ كىأىسلَّ لىهي ًبذىًلكى . كىاَّللَّي 
أىفَّ ًفٍعله صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًه كىسىلَّمى ًإذىا   : كىٍيف يىكيوف الرٍُّرب قىائًمنا مىٍكريكهنا كىقىٍد فػىعىلىهي الةَّيبٌ صىلَّى اَّللَّ عىلىٍيًه كىسىلَّمى ؟ فىاٞتٍىوىاب : يلَ فَِإْف قِ 

 .   ) شرح مسلم ( .َّللَّ عىلىٍيًه كىسىلَّمى صىلَّى ا عىلىٍيهً  كىاًجبكىافى بػىيىاانن لًٍلجىوىاًز الى يىكيوف مىٍكريكهنا   بىٍل اٍلبػىيىاف 
 ما حكم اْلكل قائماً ؟ 

 ؼ األكذل ؟ا   كإ٪تا اختلفوا ُب ذلك : هل هو مكركه   أك خبلال خبلؼ بُت أهل العلم ُب أنه ال ٭تـر األكل قائم
 . : يكره األكل قائما لغَت حاجة ؛ قياسا على الررب القوؿ اْلوؿ

: "ذىاؾى أىشىرُّ أىٍك أىٍخبىثي ث أنس ُب تتمة حدي كيؤيده  . " الةهي عن الررب قائما " قىاؿى قػىتىادىةي ألنس : فػىقيٍلةىا فىاأٍلىٍكلي  فػىقىاؿى
 ب .قيل كىًإ٪تَّىا جيًعلى اأٍلىٍكلي أىشىرَّ ًلطيوًؿ زىمىًةًه اًبلةًٌٍسبىًة ًلزىمىًن الرُّرٍ ر : ابن حجؿ قا

 ة .كيكره األكل كالررب قائما لغَت حاج : قاؿ رٛته هللا ن تيمية  إلسبلـ ابكاختار هذا القوؿ شيخ ا
 ."(   ك"شرح رايض الصاٟتُت البن عثيمُتِٕٔ/ِٓكل ابن ابز" )كقاؿ به الريخ ابن ابز   كابن عثيمُت رٛتهما هللا . يةظر "فتا

 . الظاهرم ه ابن حـز  كقاؿ ب : يباح األكل قائما   كال يكره ؛ كهو ظاهر مذهب اٟتةابلة والقوؿ الثاين
 . لعدـ كركد دليل على مةع األكل   كالكراهة إ٪تا كردت ُب الررب

 . اهرُت األكل كالررب   كاحتماؿ الضرر فيه غَت ظكأما القياس فقالوا : إنه قياس مع الفارؽ ب
 . لريخ تقي الدين رٛته هللا. كقاله اه كالررب قاؿ صاحب الفركع : كظاهر كبلمهم : ال يكره أكله قائما . كيتوجه أنم : قاؿ ا١ترداك 

ألكل : امتةع اإلٟتاؽ " انتهى من قلت : إف قلةا : إف الكراهة ُب الررب قائما ١تا ٭تصل له من الضرر   كدل ٭تصل مثل ذلك ُب ا
 . "اإلنصاؼ

 . كأما ما كرد عن أنس )ذاؾ أشر أك أخبث( فموقوؼ على أنس
 . من قوله  سإال عن أنكل ُني؛ قاؿ ابن حـز : "كدل َيت ُب األ

 قاؿ الةوكم رٛته هللا : مسألة: هل يكره األكل كالررب قائمنا  كما اٞتواب عن األحاديث ُب ذلك؟
 .ائمنا من غَت حاجة  كال ٭تـرره الررب قاٞتواب: يك

 . كأما األكل قائمنا فإف كاف ٟتاجة : فجائز
 . مكركهاؿ: إًنه كًإف كاف لغَت حاجة : فهو خبلؼ األفضل. كال يق

نس: كثبت ُب صحيح البخارم من ركاية ابن عمر رضي هللا تعاذل عةهما: أُنم كانوا يفعلونه  كهذا مقدـ على ما ُب صحيح مسلم عن أ
 .أنه كرهه

اديث فعله. فأح ُنى عةه  كُب صحيح البخارم كغَته  أحاديثي صحيحةه أف الةيب  كأما الررب قائمنا ففي صحيح مسلم أف الةيب 
  "اهة التةزيه  كأحاديث فعله تدؿ لعدـ التحرصل . " انتهى  من "فتاكل الةوكمي تدؿ لكر الةه
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@@@ 
َماؿِ  ،ِإَذا ِانْػتَػَعَل َأَحدُُكْم فَػْليَػْبَدْأ َِبْلَيِمٌنِ )  وُؿ َاَّللِه َوَعْنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرسُ  -ٛٗٗٔ  اَْلُيْمىَن َوْلَتُكْن  ،َوِإَذا نَػزََع فَػْليَػْبَدْأ َِبلشِّ

َعلُ َأوههلَُ  زَُع  ،َما تُػنػْ  ( .َوآِخَرمُهَا تُػنػْ
--------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 ل اليسرل قبل اليمٌت .ةد لبس الةعل   كالبدء ٓتلع نعل الرجً نستفيد استحباب البدء ابلرجل اليمٌت ع

 ك٦تا يدؿ على ذلك :
عىٍن عىاًئرىةى . قىالىٍت: ) كىافى اىلةَّيبُّ  ٍأنًًه كيلًًٌه ( ميتػَّفىقه عىلىيٍ   كىطيهيورًهً   كىتػىرىجًُّلهً   هي اىلتػَّيىمُّني ُب تػىةػىعًُّلهً ًجبي يػيعٍ   حديث ى  ه .كىًُب شى

 يف ذلك ؟ ما القاعدة 
كقص األظافر هذه قاعدة مستمرة ُب الررع   كهي أف ما كاف من ابب التكرصل كالترريف   كلبس الثوب كتقليم  : قاؿ النووي

. كغَت ذلك ٦تا هو ُب فعله يستحب التيامن فيه   كأما ما كاف بضده   كدخوؿ ا٠تبلء كا٠تركج من الرعر .. رب كترجيلالرا
 لع الثوب ... فيستحب التياسر فيه.جاء كخا١تسجد كاالمتخاط كاالستة

 أمثلة : ا٠تركج من ا٠تبلء   كلبس الةعاؿ   كلبس الثوب ك٨تو ذلك ابليمُت .
 الثوب   هذه ابلرماؿ .ء   كخلع كاالستةجاكدخوؿ ا٠تبلء   

 اذكر بعض اْلحاديث اليت وردت يف البداءة َبليمٌن ؟ 
 متفق عليه .لرماؿ ( يمُت   كإذا انتزع فيبدأ ابإذا انتعل أحدكم فليبدأ ابلحديث الباب  ) -أ

 .الًتمذم  ) إذا توضأًب كإذا لبستم فابدؤكا ابليمُت ( ركاه كحديث أيب هريرة . قاؿ : قاؿ  -ب
 إذا أكل أحدكم فليأكل بيميةه كإذا شرب فليررب بيميةه ( متفق عليه .)  كحديث جابر . قاؿ قاؿ  -ج
ٚترة العقبة   ٍب انصرؼ إذل البيدف فةحرىها   كاٟتجاـ جالس   كقاؿ بيده عن رأسه   رمى  كعن أنس ) أف رسوؿ هللا  -د

 مسلم .اه ك فحلق شقه األٯتن فقىسىمه فيمن يليه ( ر 
 . ( .إذل جانبه األٯتن   ٍب األيسر ..لحبلؽ : خذ   كأشار ركاية ) ... قاؿ ل كُب

@@@ 
يًعا ،اَل دَيِْش َأَحدُُكْم يف نَػْعٍل َواِحَدةٍ )   َوَعْنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللهِ  -ٓ٘ٗٔ يًعا  ،َوْليُػْنِعْلُهَما صبَِ ُمتػهَفٌق  (َأْو لَِيْخَلْعُهَما صبَِ

 ا .ِهمَ َعَليْ 
---------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 نستفيد الةهي أف ٯتري الرجل ُب نعل أك خف كاحدة .

اًبرو ) أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  الًًه أىٍك ٯتىًٍريى ًُب نػىٍعلو كىاًحدىةو ( .  كقد جاء عٍن جى  نػىهىى أىٍف َيىٍكيلى الرَّجيلى ًبًرمى
 كٚتهور العلماء على الكراهة .

يعنا أىٍك لًيىٍخلىٍعهيمىا نػىٍعلو كىاًحدىةو لًيػيٍةًعٍلهيمىا ٚتىً  قىاؿى ) الى ٯتىًٍش أىحىديكيٍم ًُب  أىىًب هيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  ُت : عىنٍ ُب الصحيحكقد جاء 
يعنا (   .ٚتًى

 



 26 

 ما احلكمة من النهي ؟ 
 اختلف ُب اٟتكمة من الةهي :

ايبُّ : اٟتًٍٍكمىة ُب الةػٍَّهي : أىفَّ الةػٍَّعل شيرًعىٍت ًلًوقىايىًة الٌرًٍجل عىمَّا يىكيوف ُب ا٠تٍىطَّ  ح :  قىاؿى رٛته هللا ُب الفت قاؿ احلافظ ابن حجر 
ٍخرىل   فػىيىٍخريج قَّى ًلؤٍلي  يػىتػىوى فىًإذىا اًنٍػفىرىدىٍت ًإٍحدىل الٌرًٍجلىٍُتً ًاٍحتىاجى اٍلمىاًشي أىٍف يػىتػىوىقَّى إًلًٍحدىل رًٍجلىٍيًه مىا الى   شىٍوؾ أىٍك ٨تىٍوه اأٍلىٍرض ًمٍن 

ٍمىن مىعى ذىًلكى ًمٍن اٍلًعثىار  ًبذىًلكى عىٍن سىًجيَّة مىٍريه    . كىالى َيى
ؿ الرٍَّأم أىٍك ضىٍعفه  ٍُت جىوىارًحه هي دلٍى يػىٍعًدؿ بػى كىًقيلى : أًلىنَّ    . كىرئتَّىا نيًسبى فىاًعل ذىًلكى ًإذلى ًاٍخًتبلى

هىًقيُّ : اٍلكىرىاهىة ًفيًه كىًقيلى : أًلىنػَّهىا خىارًجىة عىٍن ااًلٍعًتدىاؿ . كىقىاؿى اٍلبػىيػٍ   اٍلًعلَّة ًفيهىا أىنػَّهىا ًمٍريىة الرٍَّيطىاف ًقيلى :  رىيبٌ :كىقىاؿى اًٍبن اٍلعى 
اس   فىكيٌل شىٍيء صىيػَّرى صىاًحبه شيٍهرىة فىحىٌقه أىٍف  اللًٌبى ٍهرىة ُب مىٍن تػىرىل ذىًلكى ًمٍةهي   كىقىٍد كىرىدى الةػٍَّهي عىٍن الرُّ لًلرٍُّهرىًة فػىتىٍمتىٌد اأٍلىٍبصىار لً 

 ٬تىٍتىًةب . ) الفتح ( .
ًذًه اأٍلىحىاًديث الَّيًت ذىكىرىهىا ميٍسًلم . نػىٍعل كىاًحدىة أىٍك خيفٌ :ييٍكرىه اٍلمىٍري ُب  وقاؿ النووي ة أىٍك مىدىاس كىاًحد الى لًعيٍذرو   كىدىلًيله هى  كىاًحدى

تىًعلىة تىًصَت أىٍرفىع ًمنٍ  عيلىمىاءقىاؿى الٍ  اأٍليٍخرىل   فػىيػىٍعسير مىٍريه   كىرئتَّىا كىافى  : كىسىبىبه أىفَّ ذىًلكى تىٍروًيه كىًمٍثله   كى٥تيىاًلف لًٍلوىقىاًر   كىأًلىفَّ اٍلميةػٍ
بػىبنا لًٍلًعثىاًر .  سى
 أخرجه الطحاكم  .(ف الريطاف ٯتري ُب الةعل الواحدةإقاؿ ) سوؿ هللا ( عن أيب هريرة أف ر ُب )السلسلة الصحيحة وقاؿ اْللباين

 سليمافقلت : كهذا إسةاد صحيح رجاله كلهم ثقات رجاؿ الريخُت غَت الربيع بن 
 ا١ترادم ك هو ثقة .

 اٟتديث ُب " الصحيحُت " ك غَت٫تا من طريق أيب الزاند عن األعرج به بلفظك 
 أك ليخلعهما ٚتيعا " .ٚتيعا    ليةعلهما " ال ٯتش أحدكم ُب نعل كاحدة  

 غَت٫تا .ك ( ِِّ/ّ( كأٛتد )ُْٓ/  ٔشاهد من حديث جابر مرفوعا بلفظ )ال ٘تش ُب نعل كاحدة( أخرجه مسلم )له ك 
الطحاكم هذا لتضمةه علة الةهي    قلت : فاٟتديث ُب الةهي عن ا١تري ُب نعل كاحدة صحيح مرهور   ك إ٪تا خرجت حديث

 قواؿ اليت قيلت ُب ٖتديدها   فجاء ُب " الفتح " ... فذكر ما تقدـ من الفتح   ٍب قاؿ االلباشل :. دان من األقوالن كاحفهو يرجح 
: " قيل " ٦تا يرعر  لذم حكاه ابن العريب أُنا مرية الريطاف   كتصديره إايه بقولههذه األقواؿ   هو افأقوؿ : الصحيح من 

 لو كقف عليه ١تا كسعه إال اٞتـز به . لصحيح ا١تؤيد ٢تذا "القيل"   ك اا اٟتديث قف على هذذلك معةاه أنه دل يبتضعيفه   ك 
كذكر أطرافها ا١تةاسبة يضان   ك إال لذكره على طريقته ُب ٚتع األحاديث كذلك سكوت اٟتافظ عليه يرعران أنه دل يقف عليه أ

 للباب   السيما ك ليس ُب تعيُت العلة ك ٖتديدها سواه .
ة رٔتا ال تراها ُب غَت هذا ا١تكاف   يعود الفضل فيها إذل اإلماـ أيب جعفر الطحاكم   فهو الذم حفظها فيسة عزيز ا فائدة نفخذه

 )السلسلة الصحيحة(لغَته .    ُب كتابه دكف عررات الكتب األخرللةا إبسةاد صحيح 

 :تنبيو 
 ُب نعل كاحدة ( . رٔتا مرى الةيب  . قالت ) عن عائرة أما اٟتديث الذم ركاه ليث عن عبد الرٛتن بن القاسم عن أبيه 

 فهو ضعيف ال ٭تتج به   أخرجه الًتمذم .
كىًإٍخرىاج اٍليىد اٍلوىاًحدىة ًمٍن اٍلكيٌم ديكف اأٍليٍخرىل كالتػَّرىدًٌم ]أم   هىذىا كيٌل لًبىاس شىٍفع كىا٠تٍيفٍَُّتً قاؿ اٟتافظ رٛته هللا : قىٍد يىٍدخيل ُب  -ْ

ٍةًكبػىٍُتً ديكف اآٍلخىر . قىالىهي ا٠تٍىطَّايبُّ . قػيٍلت : كىقىٍد أىٍخرىجى اًٍبن مىاجىٍه حىًديث اٍلبىاب ًمٍن ى أىحىد اداء[ عىلى لبس الر  رًكىايىة ٤تيىمَّد ٍبن ٍلمى
ف عىٍن سىًعيد اٍلمىٍقربيًمًٌ عىٍن أىيب هيرىيٍػرىة بلفظ : ) الى ٯتىًٍش أىحىدكيٍم ًُب  د ( كىهيوى ًعٍةد ميٍسًلم أىٍيضنا ًمٍن خيٌف كىاحً ة كىالى نػىٍعل كىاًحدى عىٍجبلى
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كىًإٟتٍىاؽ ًإٍخرىاج اٍليىد اٍلوىاًحدىة ًمٍن اٍلكيٌم   ًديث اًٍبن عىبَّاس رىاشلًٌ ًمٍن حى كىًعٍةد الطَّبػى   كىًعٍةد أىٍٛتىد ًمٍن حىًديث أىيب سىًعيد   حىًديث جىاًبر 
ع ا كىضٍ كىكىذى   ًإالَّ ًإٍف أيًخذى ًمٍن اأٍلىٍمر اًبٍلعىٍدًؿ بػىٍُت اٞتٍىوىارًح كىتػىٍرؾ الرٍُّهرىة   ٌف اٍلوىاًحد بىًعيد دىة كىا٠تٍي اٍلوىاحً  كىتػىٍرؾ اأٍليٍخرىل بًليٍبًس الةػٍَّعل

ٍةًكبػىٍُتً    .كىاىَّللَّ أىٍعلىم " انتهى  طىرىؼ الٌرًدىاء عىلىى أىحىد اٍلمى
لبس الررابُت معان أك أف ٮتلعهما معان   ألُنما ُب حكم ا٠تف لزمه أف يلةعلُت   كعليه ؛ فإٍف لعب اإلنساف ابلرراب دكف لبس ا

  .ا١تذكور ُب اٟتديث
@@@ 

ُهَماَرضِ -َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر  -ٔ٘ٗٔ ٌق ُمتػهفَ  ( ره ثَػْوبَُو ُخَياَلءَ ػػػػػػػػػػاَل يَػْنُظُر َاَّللهُ ِإََل َمْن جَ )  قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه قَاَؿ:  -َي َاَّللهُ َعنػْ
 . ْيوِ َعلَ 

----------- 
 أم : نظر رٛتة .(  اَل يَػْنظُُر َاَّللهُ ) 
 أم : أسبله ثوبه .( ِإََل َمْن َجره ثَػْوبَُو  )

 ٠تيبلء الكرب  كالعجب.ا(   ءَ اَل ُخيَ ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 إلٚتاع .  كهو حراـ ابنستفيد ٖترصل جر اإلزار خيبلء   كأف هذا من كبائر الذنوب 
 ٟتديث الباب . -أ

اثىبلىثىةه الى ييكىلًٌميهيمي اَّللَّي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كى  )قىاؿى   أىىًب ذىرٌو عىًن الةَّيبًٌ  ديثكٟت -ب قىاؿى « به أىلًيمه الى يػىٍةظيري ًإلىٍيًهٍم كىالى يػيزىكًٌيًهٍم كى٢تىيٍم عىذى
ًلًف اٍلميٍسًبلي كىاٍلمىةَّافي كىاٍلميةػىفًٌقي ًسٍلعىتىهي اًبٟتٍى » خىابيوا كىخىًسريكا مىٍن هيٍم ايى رىسيوؿى اَّللًَّ قىاؿى و ذىرٌو قىاؿى أىبي ثىبلىثى ًمرىارو .  فػىقىرىأىهىا رىسيوؿي اَّللًَّ 

 متفق عليه .(   اٍلكىاًذبً 
 ) من جر ثوبه ٥تيلة دل يةظر هللا إليه يـو القيامة ( ركاه البخارم . كعةه . قاؿ : قاؿ 

 رصل جر الرجل ثوبه خيبلء   كأف ذلك من الكبائر .ر٭تة ُب ٖتألحاديث صفهذه ا
 اس كالسراكيل تعززان كعجبان كفخران كخيبلء .: الكبَتة ا٠تامسة كا٠تمسوف : إسباؿ اإلزار كالثوب كاللب قاؿ الذىيب

ٟتكم عةد انتفاء انتفاء ا صف يستلـزكنستفيد أف من جر ثوبه لغَت ا٠تيبلء   فإنه ال يستحق هذا الوعيد   ألف تقييد اٟتكم بو 
 الوصف .  ) ابن عثيمُت ( .

 ًن اْليالء ؟ما حكم  اإلسباؿ لغ 
 ء على قولُت : اختلف العلماء ُب حكم اإلسباؿ لغَت ا٠تيبل

 أنه حراـ . القوؿ اْلوؿ :
 كاختاره القاضي عياض   كالذهيب   كرجحه ابن حجر   كبه قاؿ الصةعاشل .

 اشل .  كاأللب بن عثيمُتكرجحه ابن ابز   كا
 ) ما أسفل من الكعبُت من اإلزار ففي الةار ( ركاه البخارم . ٟتديث أيب هريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  -أ

 تفريق بُت خيبلء كغَته .توعد ا١تسبل من غَت  : أف الةيب  داللةوجو ال
 يُتأوؿ على وجهٌن :قاؿ ا٠تطايب : قوله ) فهو ُب الةار ( 

 قدـ صاحبه ُب الةار عقوبة له على فعله . لكعبُت منما دكف ا : أحدمها
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 : إٌف فعله ذلك ُب الةار   أم هو معدكد من أفعاؿ أهل الةار . واآلخر
يقوؿ ) إزرة ا١تؤمن إذل أنصاؼ ساقيه   كال جةاح فيما بيةه كبُت  سعيد ا٠تدرم قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا أيب كعن  -ب

 يقو٢تا ثبلث مرات  ( ركاه أٛتد .  الةار  عبُت هو ُبالكعبُت   كما أسفل من الك
 فدؿ على ٖترصل اإلسباؿ مطلقان . توعد ا١تسبل ثيابه ابلةار من غَت تفريق بُت خيبلء كغَته   : أف الةيب  وجو الداللة

 ك٦تن رجح التحرصل : ابن العريب   كاٟتافظ ابن حجر .
كبَتة  كأما اإلسباؿ لغَت ا٠تيبلء فظاهر األحاديث ٖترٯته   ر للخيبلءباؿ اإلزاُب هذه األحاديث أف إسر : ك اٟتافظ ابن حج قاؿ
 ان .أيض
: ال أجره خيبلء  ألف الةهي تةاكله لفظان  كال ٬توز ١تن ز بثوبه كعبه  كيقوؿ٬توز للرجل أف ٬تاك   : الرٛته هللا ابن العريب كقاؿ

 .انتهى (َت مسلمة  بل إطالته ذيله دالة على تكربها دعول غُبَّ  فإُنتةاكله اللفظ حكمان أف يقوؿ ال أمتثله  ألف العلة ليس 
لثوب يستلـز ا٠تيبلء  كلو دل يقصد تلـز جر الثوب  كجر اكحاصله أف اإلسباؿ يس: رٛته هللا  كعلق عليه بقوله ابن حجر كقد نقله

اإلزار فإف جر  كإايؾ كجر)  رفعهةاء حديث ُب أث ابن عمر من كجه آخر عن أٛتد بن مةيع البلبس ا٠تيبلء  كيؤيده ما أخرجه
 ة ( .اإلزار من ا١تخيل

األنصارم ُب حلة إزار كرداء قد  عمرك بن زرارة إذ ٟتقةا يةما ٨تن مع رسوؿ هللا امة ) بأيب أم من حديث الطرباشل كأخرج
فقاؿ: اي  عمرك عهاحىت ٝت   كبدؾ كابن عبدؾ كأمتؿ : عَيخذ بةاحية ثوبه كيتواضع   كيقو  أسبل  فجعل رسوؿ هللا 

  .يثداٟت (ل عمرك إف هللا قد أحسن كل شيء خلقه  اي عمرك إف هللا ال ٭تب ا١تسب ؿ : ايرسوؿ هللا إشل ٛتش الساقُت فقا
عمرك بن  عن: أيضان فقاؿ الطرباشل بن فبلف" كأخرجه عمرك نفسه  لكن قاؿ ُب ركايته: "عن عمرك من حديث أٛتد كأخرجه

  اٟتديث  كرجاله ثقات  كظاهره  اي عمرك هذا موضع اإلزار :أبربعة أصابع ٖتت األربع  فقاؿ هللا ضرب رسوؿ كفيه  ر زرا
  .من ذلك لكونه مظةتهله ا٠تيبلء  كقد مةعه ا١تذكور دل يقصد إبسبا عمران  أف

فقاؿ إشل أحةف تصطك  "ؾارفع إزار اؿ : رجبلن قد أسبل إزاره فق أبصر الةيب  ؿ )قا الرريد الثقفي من حديث الطرباشل كأخرج
 يسم كُب من طرؽ عن رجل من ثقيف دل مسدد كأبو بكر بن أيب شيبة أخرجهن   ك إزارؾ فكل خلق هللا حس ؿ : ارفعركبتام  قا

  .رٛته هللا اٟتافظ قبح ٦تا بساقيك" انتهى كبلـآخره: "كذاؾ أ
 : أنه مكركه . القوؿ الثاين

دلة ا١تقيدة للتحرصل اب٠تيبلء   كحيةئذ فإف اإلسباؿ ارـٌ ا١تةهي عةه إ٪تا هو على األ باؿ مطلقان كٛتلوا األدلة الةاهية عن اإلس
اإلسباؿ ا٠تارل عن هذه الصفة كا٢تيئة فبل يصل إذل درجة التحرصل   بل هو ٤تموؿ على  اإلسباؿ للخيبلء كالكرب كالبطر   كأما
 ما يلي :اإلسباؿ  ٠تيبلء ُبلى ا١تقيد ابالكراهة   كقد دؿ على ٛتل ا١تطلق ع

إف أحد شقٍَّي  ) من جر ثوبىه خيبلء دل يةظًر هللا إليه يـو القيامة   فقاؿ أبو بكر : حديث ابن عمر : قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 
 ) إنك لست تصةعي ذلك خيبلء ( متفق عليه . ثويب يسًتخي إال أف أتعاهد ذلك مةه ؟ فقاؿ رسوؿ هللا 

٠تيبلء   كأف الوعيد ا١تذكور ر : إنك لست تصةع ذلك خيبلء   تصريح أبف مةاط التحرصل هو ا بكأليب ةيب قالوا : إف قوؿ ال
 خل ُب الوعيد .ر ثيابه لغَت ا٠تيبلء فإنه ال يدا هو ١تن جرها خيبلء   كأما من جإ٪ت

  كْتديث ابن عمر . قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا 
ى
يةظر إليه يـو القيامة (  ف هللا الًخيلة فإيقوؿ ) من جر إزاره ال يريد بذلك إال ا١ت

 ركاه مسلم .
 ا١تذكور . قالوا : دؿ ٔتفهومه على أف من أسبل ثيابه ال يريد بذلك ا١تخيلة ال يلحقه الوعيد
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  .يبلء حراـى كجه ا٠تكيكره إسباؿ القميص كاإلزار كالسراكيل؛ ألف الةيب ملسو هيلع هللا ىلص أمر برفع اإلزار  فإف فعل ذلك عل : ابن قدامة قاؿ
كهو  إنك لست ٦تن يفعل ذلك خيبلء : أليب بكر كقد عرفت ما ُب حديث الباب من قوله  : ُب نيل األكطار الروكاشل كقاؿ

أبف مةاط التحرصل ا٠تيبلء  كأف اإلسباؿ قد يكوف للخيبلء  كقد يكوف لغَته  فبلبد من ٛتل قوله"فإُنا من ا١تخيلة" ُب صريح ت
: إذل من فعل ذلك اختياالن  كالقوؿخرج ٥ترج الغالب  فيكوف الوعيد ا١تذكور ُب حديث الباب متوجهان ه أن بن عليجابر  حديث

ترده الضركرة  فإف كل أحد يعلم أف من الةاس من يسبل إزاره مع عدـ  جابر ذان بظاهر حديثأبف كل إسباؿ من ا ١تخيلة أخ
  .خطور ا٠تيبلء بباله

  .عدـ إهدار قيد ا٠تيبلء ا١تصرح به ُب الصحيحُتألحاديث ك مع بُت اكهبذا ٭تصل اٞت :ٍب قاؿ
يقصد ا٠تيبلء فما ٔتثل هذا الظاهر تعارض األحاديث  كٛتل ا١تطلق على ا١تقيد كاجب  كأما كوف الظاهر من عمرك أنه دل :ٍب قاؿ

  .الصحيحة
اإلسباؿ على كجه ا١تخيلة  ُب ٖترصل وص صر٭تة كهذه نص : ّّٔ/ْرٛته هللا ُب شرح العمدة  ابن تيمية كقاؿ شيخ اإلسبلـ

  .كا١تطلق مةها ٤تموؿ على ا١تقيد  كإ٪تا أطلق ذلك ؛ ألف الغالب أف ذلك إ٪تا يكوف ٥تيلة
كألف األحاديث أكثرها مقيدة اب٠تيبلء فيحمل ا١تطلق عليه  كما سول ذلك فهو ابؽو على اإلابحة  كأحاديث الةهي  :اؿٍب ق

  .ا١تظةةمبةية على الغالب ك 
كبكل حاؿ فالسةة تقصَت الثياب  كحدًٌ ذلك ما بُت نصف الساؽ إذل الكعب  فما كاف فوؽ الكعب فبل أبس به  كما  :ٍب قاؿ

 انتهى .    .الةار ٖتت الكعب ُب
 : كأف إسباؿ الثوب لغَت ا٠تيبلء حراـ . والراجح القوؿ اْلوؿ

ى ا١تقيد ُب هذه اٟتالة ٦تتةع ال يصح   ألنه ٥تالف ١تا اتفق ا١تطلق علأبٌف ٛتل كما ذهبوا إليه من ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد مردكد : 
اٟتكم   كأما إذا اختلفا فبل خبلؼ بُت األصوليُت ُب  ُب إذا اٖتداعليه األصوليوف من أنه ال يصح ٛتل ا١تطلق على ا١تقيد إال 

 امتةاع ٛتل أحد٫تا على اآلخر : كتوضيح ذلك :
هما ٥تتلف   فمن أسبل للخيبلء فإف هللا تعاذل ال يةظػر إليه يـو القيامة   كال يزكيه   كال سباؿ كليحاليت اإل أف اٟتكم ا١ترتب على

 من أسبل لغَت ا٠تيبلء فإف ما أسفل من الكعبُت ُب الةار .يكلمه   كله عذاب أليم   ك 
 ء ( .ـ الةببلأعبلسَت ) ُب رٛته هللا  الذهيب : أما فعل أيب بكر هنع هللا يضر فتوجيهه كما قاؿفائدة 

: "ما أسفل ٖتت كعبيه  كقيل له: قد قاؿ الةيب ملسو هيلع هللا ىلص -نوع من اللباس-ككذلك نرل الفقيه ا١تًتؼ إذا ليم ُب تفصيل فرجية 
ٟتمقاء  ئ نفسه ايبلء. فةراه يكابر كيرب الكعبُت من اإلزار ففي الةار" يقوؿ: إ٪تا قاؿ هذا فيمن جر إزاره خيبلء كأان ال أفعله خ

يعمد إذل نص مستقل عاـ فيخصه ْتديث آخر مستقل ٔتعٌت ا٠تيبلء  كيًتخص بقوؿ الصديق: )إنه اي رسوؿ هللا يسًتخي ك 
يرده  اؿ: "لست اي أاب بكر ٦تن يفعله خيبلء" فقلةا: أبو بكر هنع هللا يضر دل يكن يرد إزاره مسدكال على كعبيه أكالن   بل كافإزارم( فق

يسًتخي. كقاؿ عليه الصبلة كالسبلـ: "إزرة ا١تؤمن إذل أنصاؼ ساقيه ال جةاح عليه فيما بُت ذلك يما بعدي كعب  ٍب ففوؽ ال
 الةهي ١تن فصل سراكيل مغطيان لكعابه  كمةه طوؿ األكماـ زائدان  كتطويل العذبة  ككل هذا من كبُت الكعبُت" كمثل هذا ُب
 )رٛته هللا الذهيب انتهى كبلـ (عادل ال عذر له ُب تركه اإلنكار على اٞتهلةٞتهل  كالد مةهم ابد يعذر الواحخيبلء كامن ُب الةفوس  كق

 ٕفائدة : 
) من جر ثوبه خيبلء دل يةظر هللا إليه يـو القيامة ( فقالت أـ  الًتمذم فيها زايدة بعد قوله ذكر ابن حجر رٛته هللا أف ركاية 

الت : إذا تةكرف أقدامهن ؛ قاؿ: فَتخيةه ذراعان ال يزدف عليه. قاؿ شربان  فقؿ: يرخُت سلمة: فكيف تصةع الةساء بذيو٢تن؟ فقا
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قان سواء كاف عن ٥تيلة أك ال  فسألت عن حكم الةساء ُب ذلك الزجر عن اإلسباؿ مطل –أم أـ سلمة  –ابن حجر: فهمت 
اع على أف ا١تةع ُب حق الرجاؿ عياض اإلٚتل القاضي هللا: كقد نقالحتياجهٌن إذل اإلسباؿ من أجل سًت العورة ... ٍب قاؿ رٛته 

 م ( .فتح البار ) أـ سلمة على فهمها.  دكف الةساء   كمراده مةع اإلسباؿ لتقريره 
 ٖ:  فائدة

رٛته هللا: كأما اإلسباؿ لغَت ا٠تيبلء فظاهر األحاديث ٖترٯته. ٍب قاؿ : كإف كاف الثوب زائدان على قدر  -أم ابن حجر –كقاؿ  
١تةع فيه من جهة اإلسراؼ فيةتهي إذل التحرصل  كقد يتجه ا١تةع من جهة التربه ابلةساء كهو أمكن فيه من قد يتجه ابسه فهذا ال

ٟتاكم من حديث أيب هريرة أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعن الرجل يلبس لبسة ا١ترأة  كقد يتجه ا١تةع من جهة أف األكؿ  كقد صحح ا
 ح ( .الفت ه .    )جاسة بتعلق الة بسه ال َيمن منال

 ٗفائدة : 
ـز ا٠تيبلء  كلو دل يقصد البلبس أف اإلسباؿ مظةة ا٠تيبلء. قاؿ ابن حجر رٛته هللا: اإلسباؿ يستلـز جر الثوب كجر الثوب يستل 

ر من جر اإلزا زار  فإفعمر ُب أثةاء حديث رفعه ) كإاٌيؾ كجر اإل ا٠تيبلء  كيؤيده ما أخرجه أٛتد بن مةيع من كجه آخر عن ابن
 ح ( .الفت .  ) (ا١تخيلة 

 ٘فائدة : 
ر هللا إليه يـو القيامة ( كحديث ) ما أسفل من عةد حديث ) من جر ثوبه خيبلء دل يةظ -رٛته هللا  -قاؿ الريخ دمحم بن عثيمُت 

ا١تطلق على ا١تقيد من اعدة ٛتل قيد ألف ق( فلما اختلفت العقوبتاف امتةع أف ٭تمل ا١تطلق على ا١تالكعبُت من اإلزار ففي الةار 
ية التيمم اليت قاؿ هللا تعاذل شرطها اتفاؽ الةصُت ُب اٟتكم  أما إذا اختلف اٟتكم فإنه ال يقيد أحد٫تا ابآلخر  ك٢تذا دل نقيد آ

( رافقم إذل ا١تكم كأيديكسلوا كجوهفاغوضوء اليت قاؿ هللا تعاذل عةها )( دل نقيدها آبية الا )فامسحوا بوجوهكم كأيديكم مةهعةه
 .فبل يكوف التيمم إذل ا١ترافق

 ٙفائدة : 
ُب بعض ٣تالسه أنه ال ٬توز للمسلم أف  –ه هللا رٛت –: كأفاد شيخةا األلباشل  -حفظه هللا  –قاؿ الريخ مرهور آؿ سلماف  

ء ( ؛ ألف أاب ذلك خيبل ك ال تفعلأليب بكر ) إن أنه ال يفعل ذلك خيبلء   كيتعلق بقوؿ الرسوؿ يتعمد إطالة ثوب بدعول 
جواابن لقوله أبنه يسقط الثوب  ) إنك ال تفعل ذلك خيبلء (  كإ٪تا كاف قوله  بكر هنع هللا يضر دل يتخذ ثوابن طويبلن  فقاؿ له الةيب 

فلذلك ء   فعله خيبلأبف هذا أمر ال تؤاخذ عليه؛ ألنك ال تفعله قصدان كال ت عةه  فيصبح كما لو أطاؿ ذيله  فأجاب الرسوؿ 
ؤالء ال ٬توز أف نيلحق أبيب بكر انسان يتعمدكف إطالة الذيوؿ  ٍب يقولوف: ٨تن ال نفعل ذلك خيبلء. فحادثة أيب بكر ال ترهد ٢ت

 . مطلقان 
 ٚفائدة : 

 ميصان فهوزارا أك ق: أما من يتعمد إرخاءها سواء كانت برتان أك سراكيل أك إ –رٛته هللا  –قاؿ ٝتاحة الريخ عبدالعزيز بن ابز 
داخل ُب الوعيد  كليس معذكران ُب إسباله مبلبسه ألف األحاديث الصحيحة ا١تانعة من اإلسباؿ تعمه ٔتةطوقها كٔتعةاها 

  .اصدهاكمق
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . إثبات الةظر  تعاذل 
o . كل ذنب ختم بوعيد فهو من كبائر الذنوب 
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@@@ 
ْيطَاَف أيَُْكُل اَلشه  فَِإفه  ،َوِإَذا َشِرَب فَػْلَيْشَرْب بَِيِميِنوِ  ،ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم فَػْلَيْأُكْل بَِيِميِنوِ )  قَاؿَ  َّللِه ُسوَؿ اَ َأفه رَ  .َوَعْنوُ  -ٕ٘ٗٔ
 م .َأْخَرَجُو ُمْسلِ  (َوَيْشَرُب ِبِشَماِلِو  ،ِبِشَماِلوِ 

---------- 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟

 مُت كعدـ األكل ابلرماؿ .األكل اليمرركعية  نستفيد
 كقد اختلف العلماء ُب حكم ذلك على قولُت :

 أنه كاجب . القوؿ اْلوؿ :
   كابن تيمية  كابن القيم  كالروكاشل  كدمحم بن صاحل العثيمُت غَتهم.ابن حـز  كابن عبد الرباختاره ابن أيب موسى  ك 

مىاًؿ( رىكىاهي ميٍسًلمه.ؿى قىا  عىٍن رىسيوًؿ اىَّللًَّ   ٟتديث جىاًبرو -أ مىاًؿ ؛ فىًإفَّ اىلرٍَّيطىافى َيىٍكيلي اًبلرًٌ  )الى أتىٍكيليوا اًبلرًٌ
كل ابلرماؿ  بداللة قوله )ال أتكلوا( كهذا ُني  كاألصل ُب الةهي إذا كرد ٣تردان ى الةهي عن األ: دؿ اٟتديث علوجو الداللة

 عن القرائن فإنه يقتضي التحرصل.
الًًه( ًإذىا أىكىلى أىحىديكيٍم فػىٍليىٍأكيٍل بًيىًميًةًه كىًإذىا شىًربى فػىٍليىٍررىٍب بًيىًميًةًه فىًإفَّ الرٍَّيطىافى َيىٍكيلي ب )باالكٟتديث  -ب الًًه كىيىٍررىبي ًبًرمى  . ًبًرمى

 مربه به. : كمقتضى هذا ٖترصل األكل هبا  كهو الصحيح  فإف اآلكل هبا  إما شيطاف  كإماقاؿ ابن القيم
 متفق عليه . )ايى غيبلىـي سىمًٌ اَّللَّى كىكيٍل بًيىًميًةكى كىكيٍل ٦تَّا يىًليك( كفيهكٟتديث عمر بن أيب سلمة  -ج

 ابألكل ابليمُت. : أمر الةيب ةوجو الدالل
 قاؿ العيٍت: كأما األكل ابليمُت فقد ذهب بعضهم إذل أنه كاجب لظاهر األمر.

: ال  )أفَّ رىجيبلن أىكىلى ًعٍةدى رىسيوؿ هللا  - هنع هللا يضر - ًن األكوعكعن سىلمة بًن عمرك ب -د ( قىاؿى : )كيٍل بًيىًميةكى ًبًرمىالًًه  فػىقىاؿى
( مىا مىةػىعىهي إالَّ الًكبػٍري فمىا رىفػىعىهى أٍستىطيعي. قى  : )ال استىطىٍعتى  ا ًإذلى ًفيه( ركاه مسلم.اؿى

دة  فقوله )ال أستطيع( أم: ال أريد  كمةه قوؿ اٟتواريُت )هل عٌت اإلراستطاعة ٔت: فيه استعماؿ االقاؿ الشيخ ابن عثيمٌن
 يستطيع ربك( أم: هل يريد ربك.

( ه : الى اٍستىطىٍعتى  عليه  ألنه دل له ُب ترؾ األكل ابليمُت عذر  كإ٪تا قصد ا١تخالفة. ذا دعاء مةه )قىاؿى
ذلك اليـو أف يرفع يده اليمٌت إذل فيه  كهو كةاية أُنا شٌلت بدعائه ستطع بعد لرجل دل ي)قىاؿى فىمىا رىفػىعىهىا ًإذلى ًفيًه( أم: أف ذلك ا

 .عليه 
أخرب  ُت لؤلمر به أيضان  كيزيده أتكيدان أنه يث دليل على كجوب األكل ابليمُب شرح حديث الباب: كُب اٟتد قاؿ الصنعاين

برماله  يده أتكيدان أف رجبلن أكل عةده نساف كيز ـر على اإلأبف الريطاف َيكل برماله كيررب برماله كفعل الريطاف ٭ت
إال  فعها إذل فيه  أخرجه مسلم  كال يدعو فقاؿ: "كل بيميةك" فقاؿ: ال أستطيع قاؿ: "ال استطعت ما مةعه إال الكرب" فما ر 

 )سبل السبلـ(عان. لؤلمرين معلى من ترؾ الواجب  كأما كوف الدعاء لتكربه فهو ٤تتمل أيضان  كال يةاُب أف الدعاء عليه 
 : أنه مستحب . القوؿ الثاين

 كهذا قوؿ ٚتهور العلماء .
 ختاره ابن ا١تةذر.فهو مذهب اٟتةفية  كا١تالكية  كالرافعية  كاٟتةابلة  ا

األكل  اآلمر ابألكل ابليمُت  كٛتلوا األمر ابألكل ابليمُت على االستحباب كالةدب  كالةهي عن ابألحاديث السابقةاستدلوا 
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 الكراهة كالتةزيه؛ ألف الصارؼ لذلك هو قصد اإلرشاد كاألدب كالفضيلة. لرماؿ علىاب
 عن أدلة من قاؿ ابلوجوب: أيضان كأجاب 
أبف اجمللس بُت الظل كالرمس ٣تلس الريطاف. ركاه أٛتد.  ابلريطاف فبل يفيد اٟترمة  فقد أخربان الةيب ا التربيه قالوا: كأم
وا فإف الريطاف ال يقيل. ركاه الطرباشل ُب األكسط  كصححه األلباشل بتعدد طرقه كإف ضعفه قوله: قيللقيلولة بُب أمر ا كأخربان 

 غَته.
كل برماله كيررب برماله كيعطي برماله. قاؿ ا١تةذرم: إسةاده صحيح. بيميةه  فإف الريطاف َي كُب سةن ابن ماجه: كليعط

   كعدـ كجوب ا١تةاكلة ابليمُت  إذل غَت ذلك.القيلولة عدـ كجوب كصححه ا١تةاكم  كاٞتماهَت من العلماء على
 كأما حديث  )سلمة بن األكوع( فأجابوا عةه:

 كربنا كاستعبلءن. جـز بذلك القاضي عياض. ليل رده أمر رسوؿ هللا قيل إف الرجل مةافق  بد أواًل:
 ـ الةوكم.ذلك اإلماكقيل أف الدعاء عليه ١تخالفة اٟتكم الررعي عمومنا. جـز ب اثنياً:

  كما أف الدعاء عليه لكربه. قاؿ ا١تةاكم ُب فيض القدير: كدعاؤه على الرجل إ٪تا هو لكربه اٟتامل له على ترؾ االمتثاؿ وقيل:
 هو مبُت.

@@@ 
ِه قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  ،َعْن أَبِيوِ  ،َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيبٍ  -ٖ٘ٗٔ َوَتَصدهْؽ يف َغًْنِ  ،َبسْ الْ وَ  ،َربْ َواشْ  ،ُكلْ ) َعْن َجدِّ

 . َوَعلهَقُو اَْلُبَخاِري ،َوَأضْبَدُ  ،َأْخَرَجُو أَبُو َداُودَ  ( .َمَِيَلةٍ َواَل  ،َسَرؼٍ 
--------- 

وا ًمٍن ةيوا كيلي ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمى )  أم ٚتيع أنواع الطٌيبات  فحذؼ ا١تفعوؿ إلرادة التعميم  فهو كقوله تعاذل ، واشرب ( ُكلْ ) 
 ة .كاألمر لئلابح ( طىيًٌبىاًت مىا رىزىقٍػةىاكيمٍ 

 . أم اٟتبلؿ  من أنواع ا١تبلبس ( َواْلَبسْ ) 
 ر .على اتاجُت  من الفقراء كا١تساكُت  فحذؼ ا١تفعوؿ أيضنا؛ ١تا ذيك: أم  (َوَتَصدهْؽ  )

 هر .إلنفاؽ أشكهو ُب ا ٣تاكزة اٟتد ُب كل فعل كقوؿإلسراؼ: ا ( يف َغًْنِ َسَرؼٍ ) 
 .فتح ا١تيم  ككسر ا٠تاء ا١تعجمة: ٔتعٌت ا٠تٍييىبلء  أم من غَت تكرب  كفخر  كتطاكؿ على الةاسب( َواَل َمَِيَلٍة ) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 إسةاده حسن .
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 إابحة األكل كاألكل كاللبس بررط عدـ السرؼ كا١تخيلة .
يلى ا :   عىةػٍهيمى رىًضيى هللاي  -بَّاسو قىاؿى اٍبني عى   ة .كيٍل مىا ًشٍئتى  كىاٍشرىٍب مىا ًشٍئتى  مىا أىٍخطىأىٍتكى اثٍػةػىتىاًف: سىرىؼه أىٍك ٥تًى

نٍػفىاًؽ  كىقىٍد ذىكىرى ًفيًه الةَّيبُّ ا اٟتٍى فػىهىذى  ًؾ  كىضىٍبًط اإٍلً ًعيرىًة  كىتػىٍرًشيًد االٍسًتٍهبلى نٍػفىاًؽ  هً مي   ًديثي أىٍصله ُب تىٍدًبًَت اٍلمى مَّاًت اأٍلىٍشيىاًء ُب اإٍلً
ثىةي اأٍليكذلى  قىةي  كىالثَّبلى : اأٍلىٍكلي كىالرٍُّربي  كىاللًٌبىاسي كىالصَّدى ىنَّهي الى عىٍيشى ًلئٍلًٍنسىاًف ًإالَّ ًبطىعىاـو كىًهيى ؛ ألى  ًهيى أىٍكثػىري مىا تػيةػٍفىقي ًفيًه اأٍلىٍموىاؿي

ـى الةَّ لىهي أىمى  هيورى كىشىرىابو  كىالى ظي  ًكهىاا نٍػتىاًج ميتًَّجهنا ًإلىيػٍهىا؛ ًلكىثٍػرىًة اٍسًتٍهبلى  .اًس ًإالَّ بًًلبىاسو  فىكىافى أىٍكثػىري اإٍلً
 
ي
ٍنسىاًف نػىٍفًسًه  كىفً  : هرىًٛتىهي هللاي تػىعىاذلى  -بػىٍغدىاًدمُّ وىفَّقي الٍ قىاؿى ا١ت ا اٟتٍىًديثي جىاًمعه لًفىضىاًئًل تىٍدًبًَت اإٍلً اًلًح الةػٍَّفًس كىاٞتٍىسىًد ُب َتي مىصى يًه تىٍدبً ذى

نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة؛ فىًإفَّ السَّرىؼى ُب كيلًٌ شىٍيءو يىضيرُّ اًبٞتٍىسىًد   ًبعىةن الدُّ ًؼ  كىيىضيرُّ اًبلةػٍَّفًس ًإٍذ كىانىٍت َتى ٍتبلى ًعيرىًة؛ فػىيػيؤىدًٌم ًإذلى اإٍلً
ى
كىيىضيرُّ اًب١ت
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 اأٍلىٍحوى  أىٍكثىًر لًٍلجىسىًد ُب 
ى
ٍٍبى  كىابً اًؿ  كىا١ت نٍػيىا حىٍيثي ًخيلىةي تىضيرُّ اًبلةػٍَّفًس حىٍيثي تيٍكًسبػيهىا اٍلعيٍجبى  كىتىضيرُّ اًبآٍلًخرىًة حىٍيثي تيٍكًسبي اإٍلً لدُّ

ٍقتى ًمنى الةَّا
ى
 س .تيٍكًسبي ا١ت

ًلًك ٍبًن مىٍركىافى قىاؿى لًعيمىرى ٍبًن عىٍبدً  : حىسىةىةه : »-افى قىٍد زىكَّجىهي ابٍػةػىتىهي فىاًطمىةى كىكى  -ًز اٍلعىزًي كىكىرىدى أىفَّ عىٍبدى اٍلمى ؟ فػىقىاؿى كىٍيفى نػىفىقىتيكى ايى عيمىري
يًٌئػىتػىٍُتً  ا اٍلمىٍعٌتى ًمٍن هىًذًه اآٍليى   «بػىٍُتى سى  ة .كىقىًد انٍػتػىزىعى هىذى

 يل : ما عاؿ من اقتصد.قكقد 
 نصف ا١تعيرة . االقتصادكقيل : 

 ة .صف ا١تعيرالتدبَت نكقيل : حسن 
 كقيل يونس بن عبيد لرجل : آمرؾ بثبلث :

 ابلتودد إذل الةاس : فإنه نصف العقل .
 كسب .كاالقتصاد ُب ا١تعيرة : فإنه ثلث ال
 كحسن ا١تسألة : فإنه نصف العلم .

 ما حكم اإلسراؼ ؟ 
 حراـ .

 .فاإلسراؼ كالًتؼ مذمومان شرعان 
 فاهلل ال حيب املسرفٌن .

بُّ اٍلميٍسرًًفُتى  واٍ ككيلي ذل ) قاؿ تعا  ( . كىاٍشرىبيوٍا كىالى تيٍسرًفيوٍا ًإنَّهي الى ٭تًي
ُب ا١تأكوالت الذم يضر ابٞتسم  كإما أف ف يكوف ابلزايدة على القدر الكاُب كالرره كىالى تيٍسرًفيوا( ُب ذلك  كاإلسراؼ إما أقوله ) 

 ز اٟتبلؿ إذل اٟتراـ.إما بتجاك اللباس  ك يكوف بزايدة الًتفه كالتةوؽ ُب ا١تآكل كا١ترارب ك 
 كأصل اإلسراؼ ُب لغة العرب: هو ٣تاكزة اٟتد. -
 لماء كجهاف:قاؿ الرةقيطي: كاإلسراؼ ا١تةهي عةه هةا فيه للع -

ثقل أف ا١تعٌت ال تسرفوا ُب األكل كالررب فتأكلوا فوؽ اٟتاجة  كترربوا فوؽ اٟتاجة  ألف اإلسراؼ ُب األكل كالررب ي أحدمها:
احبه عن طاعة هللا  كالقياـ ابلليل  فيجعل صاحبه كلما كانت بطةه مؤلل من األكل كالررب كاف ثقيل   كيعوؽ صالبدف

 هللا  فةهاهم هللا عن اإلسراؼ ُب األكل  ككذلك يسبب األمراض.اٞتسم  ال يةهض لطاعة 
ٌل هللا كالودؾ للميٍحرًـ  ككاللباس للطَّاًئف  فهذه وا ما أح  فتحٌرًمي : أف معٌت )كىالى تيٍسرًفيوا( أم: ال ٕتاكزكا حدكد هللاوجو الثاينوال

ا ما أحلَّ هللا  كٖتللوا ما حرَـّ هللا  ككبل اإلسرافُت إسراؼ. كال مانع أموره دل ٭ترمها هللا  كال تسرفوا ُب التحرصل كالتحليل أبف ٖترمو 
ا حرَـّ هللا  كما ال ٬توز اإلسراؼ الكثَت ٔتلء البطن كٖتليل م لَّ هللا بتحرصل ما أحمن أف ترمل اآلية اٞتميع. فبل ٬توز اإلسراؼ 

 طاعة هللا.ًمٍلئان شديدان من األكل كالررب حىت يتكاسل اإلنساف كال يتةرط ل
 ومن صفات عباد الرضبن القصد وعدـ اإلسراؼ .

 ( . ذىًلكى قػىوىامنابػىٍُتى  كا كىكىافى كىاىلًَّذينى إذىا أىنٍػفىقيوا دلٍى ييٍسرًفيوا كىدلٍى يػىٍقتػيري  قاؿ تعاذل )
ُب حقهم فبل يكفوُنم  بل  إنفاقهم فيصرفوف فوؽ اٟتاجة  كال ٓتبلء على أٍهليهم فيقصركف م: ليسوا ٔتبذرين ُبقاؿ ابن كثَت : أ

 ( .كىكىافى بػىٍُتى ذىًلكى قػىوىامنا  ) األمور أكسطها  ال هذا كال هذا عىٍدال خيارنا  كخَت
 كل ُب معيو كاحد كالكافر َيكل ُب سبعة أمعاء( متفق عليه.من َي)ا١تؤ  ؿ قاُب اٟتديث ك 
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 ذكر هللا عاقبة البخل واإلسراؼ .
 ( . عيةيًقكى كىالى تػىٍبسيٍطهىا كيلَّ اٍلبىٍسًط فػىتػىٍقعيدى مىليومنا ٤تىٍسيورنا ؾى مىٍغليولىةن إذلى كىالى ٕتىٍعىٍل يىدى قاؿ تعاذل ) 
ال أم:  (كىال ٕتىٍعىٍل يىدىؾى مىٍغليولىةن ًإذلى عيةيًقكى  ) العيش ذاٌما للبخل انهينا عن السَّرىؼ قتصاد ُبآمرنا اباليقوؿ تعاذل :  قاؿ ابن كثًن

ا شيئنا  كما قالت اليهود عليهم لعائن هللا ا  المةوعن  تكن ٓتيبلن  أم نسبوه إذل البخل  تعاذل كتقدس  (يىدي اَّللًَّ مىٍغليولىةه )  تعطي أحدن
أم: كال تسرؼ ُب اإلنفاؽ فتعطي فوؽ طاقتك  كٗترج أكثر من دخلك  ( كىال تػىٍبسيٍطهىا كيلَّ اٍلبىٍسًط  ) كقوله   الوهابالكرصل 

 ا.فتقعد ملومنا ٤تسورن 
كمىت بسطت يدؾ فوؽ   كهذا من ابب اللف كالةرر أم: فتقعد إف ٓتلت ملومنا  يلومك الةاس كيذمونك كيستغةوف عةك 

فإُنا تسمى  زت عن السَت  فوقفت ضعفنا كعجزناسَت  كهو: الدابة اليت قد عجفتكوف كاٟتء تةفقه  طاقتك  قعدت ببل شي
  .  ) ابن كثَت ( .اٟتسَت

 شياطٌن .املبذرين إخواف ال
 ( . اكىفيورن   لًرىبًٌهً  ًإفَّ اٍلميبىذًٌرًينى كىانيوٍا ًإٍخوىافى الرَّيىاًطًُت كىكىافى الرٍَّيطىافي . كىالى تػيبىذًٌٍر تػىٍبًذيرنا قاؿ تعاذل ) 

اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ك   ركاه مسلم .( اًبعي لًلرٍَّيطىاًف أىتًًه كىالثَّاًلثي لًلضٍَّيًف كىالرَّ ًفرىاشه لًلرَّجيًل كىًفرىاشه اًلٍمرى ) قىاؿى لىهي  عىٍن جى
نٍػيىا   كىمىا كىافى هًبى ى اٟتٍىازىادى عىلى : قىاؿى اٍلعيلىمىاء : مىٍعةىاهي أىفَّ مىا  قاؿ النووي اًة كىااًلٍخًتيىاؿ كىااًلٍلًتهىاء بًزًيةىًة الدُّ ىاذه ًإ٪تَّىا هيوى لًٍلميبىاهى فىة جىة فىًاٗتًٌ ًذًه الصًٌ

ةهي   ًه   كى٭تيى فػىهيوى مىٍذميـو   كىكيٌل مىٍذميـو ييضىاؼ ًإذلى الرٍَّيطىاف ؛ أًلىنَّهي يػىٍرتىًضيه   كىيػيوىٍسًوس بً  د عىلىٍيًه . كىًقيلى : إًنَّهي عىلىى ظىاًهره   كىأىنَّهي ًإذىا  كىييسىاعً سًٌ
 .   ) شرح مسلم ( . كىافى ًلغىٍَتً حىاجىة

 .عو إال إذل خصلة ذميمة   إما البخل كاإلمساؾ   فإف عصاه دعاه إذل اإلسراؼ كالتبذير طاف ال يدكألف الري
 : راؼأمتو إَل عدـ اإلس وقد أرشد النيب 

: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ ٍن فعى  يلى كيليوا كىتىصىدَّقيوا كىاٍلبىسيوا ُب غى :  عىٍمرًك ٍبًن شيعىٍيبو عىٍن أىبًيًه عىٍن جىدًًٌه قىاؿى  ة ( .ٍَتً ًإٍسرىاؼو كىالى ٥تًى
 . مبيةان اٟتدكد ا١تعقولة كا١تقبولة من ذلك وحذهر من اإلسراؼ يف الطعاـ والشراب 
اـً بٍ فعىٍن ا١تً   ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ ًن مىٍعدً ٍقدى :  -ملسو هيلع هللا ىلص -م كىًربى هنع هللا يضر قىاؿى ٝتًى ى آدىًميّّ ًكعىاءن »يػىقيوؿي ته ييًقٍمنى  مىا مىؤلى ـى أيكيبلى شىرِّا ًمٍن بىٍطنو  ًْتىٍسًب اٍبًن آدى

 ه ( .ليثه لًةػىفىسً اًبًه كىثػي ثه ًلرىرى اًمًه كىثػيلي صيٍلبىهي  فىًإٍف كىافى الى ٤تىىالىةى فػىثػيليثه ًلطىعى 
 . واإلسراؼ ىو إضاعة للماؿ، وهللا يكره إضاعة املاؿ

عٍ  ثٍػرىةى السُّؤىاؿ ) يػىقيو  تي الةَّيبَّ فعن ا١تغَتة بن شعبة هنع هللا يضر قاؿ: ٝتًى : ًقيلى كىقىاؿى  كىًإضىاعىةى اٍلمىاًؿ  كىكى اثن  ؿ ( .ًإفَّ اَّللَّى كىرًهى لىكيٍم ثىبلى
 ؿ ( .ال ٭تبُّ هللاى إضاعةى ا١تاؿى  كال كثرةى السؤاًؿ  كال ًقٍيلى كقىا)   قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا هريرة هنع هللا يضر كعن أيب 

 .أف يعجز عما ٬تب عليه من الةفقات  حىت إنه رٔتا أدت به اٟتاؿ إذل   ألنه يضر بدف اإلنساف كمعيرتهفُت٭تب ا١تسر فا ال 
 ع ؟ ذـ الشبقواؿ يفاذكر بعض اْل 

 قاؿ الفضيل بن عياض: شيئاف يقسياف القلب: كثرة الكبلـ  ككثرة األكل.
 القياـ. ف ال يكثر األكل كالررب حىت ال يغلبه الةـو كيثقل عليهألف الٌربىع مذمـو  فهو يكسل عن العبادة  فعلى العبد أ

 َتان؟كلذلك قيل: ال أتكل كثَتان  فتررب كثَتان  فتةاـ كثَتان  فتتحسر كث
 ر: إايكم كالبطةة  فإُنا ثقل ُب اٟتياة كننت ُب ا١تمات.عم قاؿ

 عضاء عن العبادة.كقاؿ لقماف البةه: اي بٍت! إذا امتؤلت ا١تعدة انمت الفكرة  كقعدت األ
ة كقاؿ أبو سليماف الداراشل: من شبع دخل عليه ست آفات: فٍقد حبلكة ا١تةاجاة  كتعذر عليه حفظ اٟتكمة  كحرماف الرفق

 إذا شبع ظن ا٠تلق كلهم شباعان  كثقل العبادة  كزايدة الرهوات. ٍلق  ألنهعلى ا٠ت
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 رٌؽ.كقاؿ دمحم بن كاسع: من قٌل طيٍعمه فًهم كأٍفهم كصفىى ك 
 كقاؿ عمرك بن قيس: إايكم كالبطةة  فإُنا تقسي القلب.

 مة.كقاؿ اٟتسن البصرم: كانت بلية أبيكم آدـ أكلة  كهي بليتكم إذل يـو القيا
 ذا أردت أف يصح جسمك كيقل نومك فأقلل من األكل.يل: إكقد ق

 كقاؿ إبراهيم بن أدهم: من ضبط بطةه ضبط ديةه.
 ؟ اْليالء حكم ما 

 . حراـ
بُّ  الى  هللاى  ًإفَّ  ) اذلتع قاؿ  . ( فىخيورنا ٥تيٍتىاالن  كىافى   مىنٍ  ٭تًي

كيمٍ  ٔتىا تػىٍفرىحيوا كىالى  ) أيٍخرىل آيىةو  كىُب   بُّ  الى  هللاي كى  آىَتى  . ( فىخيورو  ٥تيٍتىاؿو  كيلَّ   ٭تًي
ةىا )  الةَّيبُّ  كىقىاؿى  لىكيمٍ  كىافى   ًفيمىنٍ  رىجيله  بػىيػٍ ٍتهي فىأىخى  األىٍرضى  هللاي  أىمىرى  ًفيًهمىا  ٮتىٍتىاؿي  أىٍخضىرىٍينً  بػيٍردىٍينً  ُب  خىرىجى  قػىبػٍ  ًفيهىا لىيػىتىجىٍلجىلي  كىًإنَّهي  ذى
 دي.أىٍٛتى  هي رىكىا ( ةاٍلًقيىامى  يػىٍوـً  ًإذلى 
 ما كيفية اإلسراؼ يف الصدقة ؟ 

ٍنسىافي ُب تىطىوُّعو  كىيػىتػٍريؾى كىاًجبنا  كىمىنٍ  أىٍف  ٍبني أىيب كىقَّاصو يػىتىصىدَّؽي ٔتىالًًه كيلًًٌه  كىييضىيًٌعي مىٍن يػىعيوؿي  كىقىٍد أىرىادى سىٍعدي  كىذىًلكى أبًىٍف يػيٍةًفقى اإٍلً
يػٍره )  ًإذلى الثػُّليًث  كىقىاؿى  الةَّيًبُّ  خىفَّضىهي لًًٌه  فى ييوًصي ٔتىالًًه كي  ًمٍن أىٍف تىذىرىهيٍم عىالىةن  كىالثػُّليثي كىًثَته  ًإنَّكى ًإٍف تىذىرى كىرىثػىتىكى أىٍغًةيىاءى خى

تىًغي هًبىا كىٍجهى هللًا ًإالَّ أي يػىتىكىفَّفيوفى الةَّاسى  كىًإنَّكى لىٍن تػي   ك ( . مىا ٕتىٍعىلي ُب ًُب اٍمرىأىتً ا  حىىتَّ ًجٍرتى هًبى ٍةًفقى نػىفىقىةن تػىبػٍ
  ( َرِة َما حيُِبُّ اَّللهُ فإف قيل : ما اْلواب عن حديث َها َما يُػْبِغُض اَّللهُ  ،-َعزه َوَجله -ِإفه ِمَن اْلَغيػْ َوِمَن  ،-َعزه َوَجله -َوِمنػْ

َها مَ َومِ  ،-َعزه َوَجله -اْْلَُياَلِء َما حيُِبُّ اَّللهُ  ُ  انػْ َرُة الهيِت حيُِبُّ اَّللهُ  ،-َعزه َوَجله -يُػْبِغُض اَّلله َرُة يف  ،-َعزه َوَجله -فََأمها اْلَغيػْ فَاْلَغيػْ
َرُة الهيِت يُػْبِغُض اَّللهُ  ،َبةِ الّرِي َرُة يف َغًْنِ رِيَبةٍ  ،-َعزه َوَجله -َوَأمها اْلَغيػْ اْخِتَياُؿ  ،-َعزه َوَجله -اَّللهُ  ي حيُِبُّ َوااِلْخِتَياُؿ الهذِ  ،فَاْلَغيػْ

 ل ( .اْْلَُيالَُء يف اْلَباطِ  ،-َوَجله  َعزه -يُػْبِغُض اَّللهُ  َوااِلْخِتَياِؿ الهِذي ،َوِعْنَد الصهَدَقةِ  ،الرهُجِل بِنَػْفِسِو ِعْنَد اْلِقَتاؿِ 
راح صدر  كانبساط كجه  فبل ٯتىينُّ  كال نفس  كانرحٌق بطيب أف تػىهيزٌه سجية السخاء  فييعطيها ا١تست فاٞتواب : أف ا١تراد 

كذلك ألنه يكوف سببنا لبلستكثار  كالرغبة ُب الزايدة يستكثر كثَتنا  كال ييبارل ٔتا أعطى  كال ييعطي مةها شيئنا  إال كهو مستقٌل؛ 
 . مةها
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o ذل حٌد اإلسراؼ ال يصل إ   بررط أفإابحة أكل الطٌيبات  كا١تستلٌذات. 
o  ا١تآب.إابحة التجٌمل ابللباس  إذا دل يؤٌد إذل اإلسراؼ أيضنا. كاَّللَّ تعاذل أعلم ابلصواب  كإليه ا١ترجع ك 
 فائدة :

ا كانت كسطن   ذلك  إذا األفعاؿ الطبيعية: كالةـو كالسهر كاألكل كالررب كاٞتماع كاٟتركة كالرايضة كا٠تلوة كا١تخالطة كغَتم : قاؿ ابن القيٌ 
اٟتدكد  كال سيما بُت الطرفُت ا١تذمومُت كانت عدالن  كإف ا٨ترفت إذل أحد٫تا كانت نقصنا كأٙترت نقصنا  فمن أشرؼ العلـو كأنفعها علمي 

 ا .اخل فيها ما هو دكال ٮترج مةهحدكد ا١ترركع ا١تأمور كا١تةهي  فأىعلمي الةَّاس أعلمهم بتلك اٟتدكد  حىت ال يدخل فيها ما ليس مةها  
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َلةِ   ََبُب اَْلِْبِّ َوالصِّ
 اسم جامع للطاعات   كا١تراد به هةا : بر الوالدين . الْب :

 ضد القطيعة . والصلة :
@@@ 

فَػْلَيِصْل  ،ثَرِهِ ُو يف أَ ْنَسَأ لَ َوَأْف يػُ  ،َحبه َأْف يُػْبَسَط َعَلْيِو يف ِرْزِقوِ َمْن أَ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٗ٘ٗٔ
 . َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِري (َرضِبَُو 

---------- 
 كُب ركاية ) من سره ( .(  َحبه َمْن أَ ) 
 أم : يوسع .(  ْبَسَط َعَلْيِو يف رِْزِقوِ يػُ  َأفْ  )
 أف يؤخر .(  َوَأْف يُػْنَسأَ َلوُ )  
 ُب أجله .(  يف أَثَرِهِ )  
 احلديث ؟ ماذا نستفيد من 

 نستفيد فضل صلة الرحم   كأف ذلك سبب لبسط الرزؽ كطوؿ العمر .
 ماذا تعين صلة الرحم ؟ 

 .ن الرر عةهماؿ ما أمكن من ا٠تَت إليهم كدفع ما أمكن مصلة الرحم تعٍت اإلحساف إذل األقربُت كإيص

 اذكر فضائل صلة الرحم ؟ 
 كلصلة الرحم فضائل :  وؿ اٞتةة اٟتديث دليل على فضل صلة الرحم   كأُنا من أسباب دخ

 : سبب ُب زايدة العمر . أوالً 

 ل رٛته ( .) من أحب أف يبسط له ُب رزقه   كيةسأ له ُب أثره   فليص حديث البابكما ُب 
 ) صلة الرحم   كحسن ا٠تلق يعمراف الداير كيزيداف ُب األعمار ( ركاه أٛتد . كقاؿ 

 ر ( .به أرحامىكم؛ فإف ًصلىة الرًَّحم ٤تبَّةه ُب األهل  مثٍػرىاةه ُب ا١تاؿ  مةسىأةه ُب األثى تًصليوف  ساًبكم ماعلَّموا من أنت)  كعةد الًتمذم قاؿ 
 ل ( .صلة القرابة مثراة ُب ا١تاؿ  ٤تبة ُب األهل  مةسأة ُب األجقاؿ )  يب ن سهل هنع هللا يضر أف الةب رككأخرج الطيالسي عن عم

  .: من كصلها كصله هللا اثنياً 
 ٟتديث: ) من كصلٍت كصله هللا ( .ُب اكما 
 : من أسباب دخوؿ اٞتةة . اثلثاً 

لىهي رىبه مىاأى   أىٍخربٍشل بًعىمىلو ييٍدًخليًٍت اٞتٍىةَّةى فػىقىاؿى اٍلقىٍوـي مىالىهي مىالىهي  فػىقىاؿى رىسيوؿي هللًا ؿى ايى رىسيوؿى هللاً أىفَّ رىجيبلن قىا) عىٍن أىيب أىيُّوبى األىٍنصىارًمًٌ 
ئنا كىتيًقيمي الصَّبلىةى كىتػيٍؤٌب الزَّكىاةى كىتىًصلي ال اؿى الةَّيًبُّ فػىقى   متفق عليه . (رًَّحمى ذىٍرهىا قىاؿى كىأىنَّهي كىافى عىلىى رىاًحلىًتهً تػىٍعبيدي اَّللَّى الى تيٍررًؾي بًًه شىيػٍ

 ـ ( ركاه الًتمذم .يل كالةاس نياـ تدخلوا اٞتةة بسبلصلوا ابللاألرحاـ ك اي أيها الةاس أفروا السبلـ أطعموا الطعاـ كصلوا )  كقاؿ 
 هو الدعوة إذل صلة الرحم . : أف ٦تا جاء به الةيب  رابعاً 

قصة هرقل   أف هرقل قاؿ أليب سفياف : فماذا َيمركم به ؟ قاؿ : يقوؿ ) اعبدكا هللا كحده كال ترركوا به شيئان   كاتركوا ما  اء ُبكما ج
  ابلصبلة كالصدؽ كالعفاؼ كالصلة ( . متفق عليه   كَيمران وؿ آابؤكميق

 : صػلة الرحم من عبلمػػات اإلٯتاف اب كاليـو اآلخػر . خامساً 
 : ) من كاف يؤمن اب كاليػـو اآلخر فليصل رٛته ( . له لقو  
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 . صلة الرحم فيها االقتداء ابلةيب  سادساً :
 م ( .كبل كهللا ال ٮتزيك هللا أبدان إنك لتصل الرحة )  خائفان قالت له زكجته خد٬ت ؿ رجع الرسو كُب قصة بدايًة الوحي ١تا 

 .أفضل الصدقة الصدقة على األرحاـ  سابعاً :
 ) أفضل الصدقة الصدقة على ذم الرحم الكاشح ( ركاه ابن خزٯتة . قاؿ 

 صلة الرحم من أفضل الطاعات . اثمناً :
أىٍعًرٍض عىمٍَّن كى    عيٍقبىةي  ًصٍل مىٍن قىطىعىكى  كىأىٍعًط مىٍن حىرىمىكى ايى ). فػىقىاؿى ربٍشل بًفىوىاًضًل األىٍعمىاؿً   أىخٍ رىسيوؿى هللاً  ايى  اؿ: قلتبن عامر ق عيٍقبىةعن 
 ك ( ركاه ٛتد .ظىلىمى 

 صلة الرحم طاعة  . اتسعاً :
 ( . رىٍوفى رىبػَّهيٍم كىٮتىىافيوفى سيوءى اًٟتسىابً وصىلى كىٮتىٍ ًه أىف يي كىالًَّذينى يىًصليوفى مىا أىمىرى اَّللَّي بً قاؿ تعاذل ) 

 شيوع ابة كاأللفة بُت األقارب . عاشراً :
 .رهم كتكثر مسراهتمبة  كهبذا يصغو عيفبسببها تريع ا

 ما معىن صلة الرحم ؟ 
 زايرهتم   كإدخاؿ السركر عليهم   كابلقوؿ .ابإلحساف إذل األقارب ك 

 ب صلتها ؟حم املطلو راد َبلر ما امل 
 : ختلف العلماء ُب حٌد الرحم اليت ٬تب كصلها إذل ثبلثة أقواؿا

ح القوؿ اْلوؿ
ى
 . رـى: أف حد الرحم هو : الرًحم ا١ت

 . : أُنم الرحم من ذكم ا١تَتاث والقوؿ الثاين
 . : أُنم األقارب من الةسب سواء كانوا يرثوف أـ ال والقوؿ الثالث

 . من جهة األب كاألـ –ال من الرضاع  –القوؿ الثالث   كهو : أف الرحم هم األقارب من الةسب العلم هو قواؿ أهل من أ والصحيح
 . كأقارب الزكج ليسوا أرحامان للزكجة  حامان للزكج أما أقارب الزكجة فليسوا أر 

 : سئل الريخ عبد العزيز بن ابز رٛته هللا
 كجة ليسوا من األرحاـ ؟أقارب الز البعض إف من هم األرحاـ كذكك القرىب حيث يقوؿ 

 : فأجاب
اذل ُب سورة األنفاؿ كاألحزاب : ) كأكلوا األرحاـ هم األقارب من الةسب من جهة أمك كأبيك   كهم ا١تعةيوف بقوؿ هللا سبحانه كتع "

 .األرحاـ بعضهم أكذل ببعض ُب كتاب هللا ( 
  ٍب األقرب فاألقرب من اإلخوة كأكالدهم  كاألعماـ كالعمات كأكالدهم  ا تةاسلواأكالدهم مكأقرهبم: اآلابء كاألمهات كاألجداد كاألكالد ك 

أنه قاؿ ١تا سأله سائل قائبلن: من أبر اي رسوؿ هللا؟ قاؿ: )أمك( قاؿ: ٍب من؟ قاؿ:  كاألخواؿ كا٠تاالت كأكالدهم  كقد صح عن الةيب 
األقرب( خرجه اإلماـ مسلم ُب صحيحه  كاألحاديث ُب ذلك  األقرب ف )أابؾ  ٍب)أمك( قاؿ: ٍب من؟ قاؿ: )أمك( قاؿ: ٍب من؟ قاؿ: 

 . كثَتة
 .فيق ا من قرابته   كلكةهم أرحاـ ألكالده مةها   كاب التو أما أقارب الزكجة : فليسوا أرحامان لزكجها إذا دل يكونو 

االَّيًت  الرًَّحمً كىاٍعلىٍم أىنَّهي اٍختػىلىفى اٍلعيلىمىاءي ًُب حىدًٌ  قاؿ الصنعاين : بي ًصلىتػيهى  : ٕتًى
ةػىهيمىا ًْتىٍيثي لىٍو كىافى أىحىدي٫تيى   ـي الةًٌكىاحي بػىيػٍ دي اأٍلىٍعمىاـً كىالى أىكٍ فىًقيلى: ًهيى الرًَّحمي الَّيًت ٭تىٍري دي ا ذىكىرنا حىريـى عىلىى اآٍلخىًر. فػىعىلىى هىذىا الى يىٍدخيلي أىٍكالى الى

ا الٍ اأٍلىٍخوىاًؿ. كىاٍحتىجَّ  ٍرأىًة كىعىمًَّتهىا كىخىالىًتهىا ُب الةًٌكىاًح ًلمىا يػيؤىدًٌم إلىٍيًه ًمٍن التػَّ قىائًلي بً هىذى  قىاطيًع.تىٍحرصًًل اٞتٍىٍمًع بػىٍُتى اٍلمى
  .  كىًقيلى هيوى مىٍن كىافى ميتًَّصبلن ٔتًَتىاثو
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ؾ أىٍدانىؾ " كىيىديؿُّ عىلىٍيًه قػىٍوليهي   . " ٍبيَّ أىٍدانى
 )سبل السبلـ(ال .    ةىهي كىبػىٍُتى اآٍلخىًر قػىرىابىةه سىوىاءه كىافى يىرًثيهي أىكٍ افى بػىيػٍ لى مىٍن كى كىًقي 
  ؟دبا تكوف الصلة 

كعيادة ا١ترضى   كأمرهم اب١تعركؼ   كُنيهم عن ا١تةكر     مةها : الزايرة   كالصدقة   كاإلحساف إليهم أبمور متعددة   صلة الرحم تكوف 
 . كغَت ذلك

صلة الرحم هي اإلحساف إذل األقارب على حسب الواصل كا١توصوؿ ؛ فتارة تكوف اب١تاؿ   كَترة تكوف اب٠تدمة   كَترة  : يؿ النوو قا
 .   كالسبلـ   كغَت ذلك " انتهىتكوف ابلزايرة 

نوعها كال جةسها  كال السةة الكتاب كصلة األقارب ٔتا جرل به العرؼ كاتٌبعه الةاس ؛ ألنه دل يبٌُت ُب: وقاؿ الشيخ دمحم الصاحل العثيمٌن
عرؼ أنه صلة فهو الصلة   دل يقيده بريء معُت ... بل أطلق ؛ كلذلك يرجع فيها للعرؼ   فما جرل به ال كال مقدارها ؛ ألف الةيب 

 . ىكما تعارؼ عليه الةاس أنه قطيعة فهو قطيعة " انته
كطبلقة الوجه كالدعاء كا١تعٌت اٞتامع إيصاله ما أمكن من خَت فع الضرر ٟتوائج كد: صلة الرحم اب١تاؿ كابلعوف على ا قاؿ ابن أِب صبرةو 

 ة .كدفع ما أمكن من شر بقدر الطاق
 من ىو الواصل ؟ 

 بقوله : ةيب عرفه الالواصل 
اًفًئ كىلىًكًن الٍ  )قىاؿى  عىًن الةَّيًبًٌ  .عىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عىٍمروك   ( ركاه البخارم  ذىا قىطىعىٍت رىًٛتيهي كىصىلىهىالًَّذم إً وىاًصلي الىٍيسى اٍلوىاًصلي اًبٍلميكى

 ( َوَأْف يُػْنَسَأ َلُو يف أَثَرِهِ ما املراد بزايدة العمر يف قولو ) ( فَِإَذا َجاَء َأَجلهْم اَل  مع أف اْلرزاؽ واْلعمار مكتوبة ، قاؿ تعاَل
 ( ؟َيْسَتْأِخُروَف َساَعة َواَل َيْستَػْقِدُموَف 

 على أقواؿ : اء ُب ذلكتلف العلماخ
 . فعه ُب اآلخرةأف الزايدة كةاية عن الربكة ُب العمر   بسبب توفيق صاحبه إذل الطاعة   كعمارة كقته ٔتا ية القوؿ اْلوؿ :

 كرجح هذا الةوكم   كالطييب .
فىًإذىا جىاءى أىجىلهٍم  )رىة الى تىزًيد كىالى تػىةػٍقيص ٍرزىاؽ ميقىدَّ جىاؿ كىاأٍلى فَّ اآٍل كىأىمَّا التٍَّأًخَت ُب اأٍلىجىل فىًفيًه سيؤىاؿ مىٍرهيور   كىهيوى أى :  قاؿ النووي

دىة اًبٍلبػىرىكىًة ًُب عيمٍ ( ميوفى الى يىٍستىٍأًخريكفى سىاعىة كىالى يىٍستػىٍقدً    اعىاتً يق لًلطَّ ره   كىالتػٍَّوفً كىأىجىابى اٍلعيلىمىاء أبًىٍجوًبىةو الصًَّحيح ًمةػٍهىا أىفَّ هىًذًه الٌزايى
 . كىًعمىارىة أىٍكقىاته ٔتىا يػىةػٍفىعهي ًُب اآٍلًخرىة   كىًصيىانىتهىا عىٍن الضَّيىاع ًُب غىٍَت ذىًلكى 

  و ابلةسبة لعلم هللا  كأما ما كرد ُب اآلايت فهلةسبة لعلم ا١تلىك ا١توكل ابلعمرأف الزايدة الواردة ُب األحاديث هي اب: القوؿ الثاين 
   كأما أثره ا١تعلـو عةد هللا فبل تقدصل كال أتخَت .ُب أثره ا١تكتوب ُب صحف ا١تبلئكةخَت يكوف : أف التأ اٟتديث فيكوف معٌت

 . السعدمن تيمية   كابن حجر   ك كهذا قوؿ البيهقي   كاب
: أىفَّ اَّللَّى يىٍكتيبي لًٍلعىٍبًد أىجىبلن ُب صيحيفً : قاؿ ابن تيمية  فىًإذىا كىصىلى رىًٛتىهي زىادى ُب ذىًلكى اٍلمىٍكتيوًب. كىًإٍف    ًئكىةً اٍلمىبلى  كىاٞتٍىوىابي اٍلميحىقَّقي

كىاىَّللَّي سيٍبحىانىهي عىادله ٔتىا كىافى كىمىا يىكيوفي كىمىا دلٍى يىكيٍن لىٍو كىافى كىٍيفى كىافى يىكيوفي؛ .. . مىٍكتيوبً عىًملى مىا ييوًجبي الةػٍَّقصى نػىقىصى ًمٍن ذىًلكى الٍ 
ًئكىةي الى ًعٍلمى ٢تىيٍم إالَّ مىا عىلَّمىهيٍم اَّللَّي لىمي مىا  هيوى يػىعٍ فػى  هي بػىٍعدى ذىًلكى كىاٍلمىبلى تػىبىهي لىهي كىمىا يىزًيديهي إايَّ     كىاىَّللَّي يػىٍعلىمي اأٍلىٍشيىاءى قػىٍبلى كىٍوًُنىا كىبػىٍعدى كىٍوًُنىاكى

ا قىاؿى اٍلعيلىمىاءي: إفَّ اٍلمىٍحوى كىاإٍلً  ًئكىًة كىأىمَّا ًعٍلمي اَّللًَّ سيٍبحىانىهي فىبلى ٮتىٍتىًلفي كىالى يػىٍبديك لىهي مىا دلٍى يىكيٍن عىاًلمن ُب صيحي  ثٍػبىاتى فىًلهىذى ا بًًه فىبلى ًف اٍلمىبلى
ًإثٍػبىاته عىلىى قػى  . كىأىمَّا اللٍَّوحي اٍلمىٍحفيوظي فػىهىٍل ًفيًه ٤تىٍوه كى  ه .سيٍبحىانى  اىَّللَّي كى ٍولىٍُتً. ٤تىٍوى ًفيًه كىالى إثٍػبىاتى

 قاؿ تعاذل ) ٯتحو هللا ما يراء كيثبت  -أ
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 قاؿ السعدم عةد تفسَت اآلية :
ما يراء مةها  كهذا او كالتغيَت ُب غَت ما سبق به علمه ككتبه قلمه فإف هذا ال  (كىيػيٍثًبتي  )دار من األق( حيوا اَّللَّي مىا يىرىاءي ) ٯتٍ 

أم: اللوح  (كىًعٍةدىهي أيُـّ اٍلًكتىاًب  ) أف يقع ُب علمه نقص أك خلل ك٢تذا قاؿ على هللا ذلك ٤تاؿ يقع فيه تبديل كال تغيَت ألف 
 ء  فهو أصلها  كهي فركع له كشعب.افوظ الذم ترجع إليه سائر األشيا

وها أسبااب  ال أسبااب كلثبوهتا  فالتغيَت كالتبديل يقع ُب الفركع كالرعب  كأعماؿ اليـو كالليلة اليت تكتبها ا١تبلئكة  ك٬تعل هللا
كسعة الرزؽ  ككما  تتعدل تلك األسباب  ما رسم ُب اللوح افوظ  كما جعل هللا الرب كالصلة كاإلحساف من أسباب طوؿ العمر

ض لذلك   كجعل التعر جعل ا١تعاصي سببا ق بركة الرزؽ كالعمر  ككما جعل أسباب الةجاة من ا١تهالك كا١تعاطب سببا للسبلمة
 فهو الذم يدبر األمور ْتسب قدرته كإرادته  كما يدبره مةها ال ٮتالف ما قد علمه ككتبه ُب اللوح افوظ. با للعطب سب
ابة أُنم كانوا يقولوف ُب أدعيتهم : اللهم إف كةت كتبتٍت شقيان فا٤تٍت كاكتبٍت من أهل السعادة عدد من الصح ما ركم عن -ب

 ٍكره اٞتٍىًميل بػىٍعده   فىكىأىنَّهي دلٍى ٯتىيٍت .بػىقىاء ذً ٍلميرىاد أىفَّ ا:  القوؿ الثالث
ًطل  قاؿ الةوكم :   .حىكىاهي اٍلقىاًضي   كىهيوى ضىًعيف أىٍك ابى

 : أف ا١تراد ابلزايدة ما يكوف للواصل من ذرية صاٟتة يدعوف له بعد موته .قوؿ الرابع لا
 كاختاره حافظ حكمي .

 اذكر بعض أسباب الرزؽ ؟ 
 ة الرحم .لصأوالً : 

 ٟتديث الباب .
 التوكل . اثنياً :

ًلًه لىرى لىٍو أىنَّكيٍم تػىتػىوىكَّليوفى عى ؿ )  يقو   قىاؿى : ٝتعتي رىسيوؿ هللا عن عيمىر  زىقىكيٍم كىمىا يػىٍرزيؽي الطَّيػٍرى  تػىٍغديك ًٜتىاصان كىتػىريكحي لىى هللًا حىقَّ تػىوىكُّ
 م .ركاه الًتمذ (ًبطىاانن 

 توبة .فار كالاالستغ : لثاً اث
ًٍددٍكيٍم أبًىٍموىاؿو كىبىًةُتى كى٬تىٍعىٍل لىكيٍم جىةَّاتو كى٬تىٍعىٍل لىكيٍم قاؿ تعاذل ) فػىقيٍلتي اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم إًنَّهي كىافى غىفَّاران . يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرى  اران . كىٯتي

 أىنٍػهىاران ( .
 ( . رىبَّكيٍم ٍبيَّ تيوبيوا إًلىٍيًه يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران كىيىزًدٍكيٍم قػيوَّةن ًإذلى قػيوًَّتكيمٍ ٍغًفريكا ـً اٍستػى كقاؿ تعاذل ) كايى قػىوٍ 

 قاؿ القرطيب : ُب هذه اآلية كاليت ُب هود دليل على أف االستغفار ييستةزؿ به الرزؽ كاألمطار .
 التقول . رابعاً :

  ٬تىٍعىٍل لىهي ٥تىٍرىجان . كىيػىٍرزيٍقهي ًمٍن حىٍيثي ال ٭تىٍتىًسبي ( .تًَّق اَّللَّى كىمىٍن يػى قاؿ تعاذل ) 
هيٍم ٔتىا كى ل آمىةيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحةىا عىلىيٍ كقاؿ تعاذل )كىلىٍو أىفَّ أىٍهلى اٍلقيرى  بيوا فىأىخىٍذانى  (.ٍكًسبيوفى انيوا يى ًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض كىلىًكٍن كىذَّ

 التفرغ للعبادة . خامساً :
صدرؾ غٌت   كأسد فقرؾ   كإف ال تفعل مؤلت قاؿ ) إف هللا تعاذل يقوؿ : اي ابن آدـ ! تفرغ لعبادٌب أمؤل  عن أيب هريرة . عن الةيب 

 قرؾ( ركاه الًتمذم .يدؾ شغبلن كدل أسد ف
 ا١تتابعة بُت اٟتج كالعمرة . سادساً :

) َتبعوا بُت اٟتج كالعمرة   فإُنما يةفياف الفقر كالذنوب كما يةفي الكَت خبث اٟتديد كالذهب  : قاؿ ود . قاؿ  بن مسععن عبد هللا
 ًتمذم .كالفضة ( ركاه ال
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 اإلنفاؽ ُب سبيل هللا تعاذل . سابعاً :
يػٍري الرَّ   ( . ازًًقُتى قاؿ تعاذل ) كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن شىٍيءو فػىهيوى ٮتيًٍلفيهي كىهيوى خى

الثواب كما : أم مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به كأابحه لكم فهو ٮتلفه عليكم ُب الدنيا ابلبدؿ   كُب اآلخرة ابٞتزاء ك  قاؿ ابن كثًن
 ثبت ُب اٟتديث .

ٍميريكيٍم اًبٍلفىٍحرىاًء كىاَّللَّي يىًعديكيٍم  َيى  كىفىٍضبلن ( .ًمٍةهي  مىٍغًفرىةن كقاؿ تعاذل ) الرٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كى
( يقوؿ : ال تةفق مالك كأمسكه لك فإنك قاؿ ابن عباس ُب تفسَت اآلية : اثةاف من هللا   كاثةاف من الريطاف )الرٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى 

َيىٍميريكيٍم اًبٍلفىٍحرىاًء ( ) كىاَّللَّي يىعً   .كىفىٍضبلن ( ُب الرزؽ  ا١تعاصي )على هذه  ديكيٍم مىٍغًفرىةن ًمٍةهي (ٖتتاج إليه   )كى
 ا١تهاجرة ُب سبيل هللا . اثمناً :

ٍد  ًثَتان كىسىعىةن ( .قاؿ تعاذل ) كىمىٍن يػيهىاًجٍر ًُب سىًبيًل اَّللًَّ ٬تًى  ُب اأٍلىٍرًض ميرىاغىمان كى
 : سعة . كاثنيهما كثَتان    ففي هذه اآلية كعد هللا تعاذل أف من هاجر ُب سبيله سيجد أمرين : أك٢تما : مراغمان 

لد من ا٠تَت كالةعمة ما كا١تراد ابألمر األكؿ كما يقوؿ الرازم : ) مراغمان ( كمن يهاجر ُب سبيل هللا إذل بلد آخر ٬تد ُب أرض ذلك الب
 يكوف سببان لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه ُب بلدته األصلية .

 لرزؽ .كا١تراد ابألمر الثاشل ) سعة ( السعة ُب ا
@@@ 
 و .َفٌق َعَليْ تػه َع رَِحٍم. مُ يَػْعيِن: قَاطِ  (اَل َيْدُخُل َاْْلَنهَة قَاِطٌع )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن ُجبَػًْنِ ْبِن ُمْطِعٍم  -٘٘ٗٔ

---------- 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 ٖترصل قطيعة الرحم كأنه من أسباب عدـ دخوؿ اٞتةة . نستفيد
ٯتىاف : هذا:  ؿ النوويقا  اٟتٍىًديث يػيتىأىكَّؿ أتىًٍكيلىٍُتً سىبػىقىا ُب نىظىائًره ًُب ًكتىاب اإٍلً

ا كىاًفر ٮتيىلَّد ًُب الةَّار   كى  ًحٌل اٍلقىًطيعىة ًببلى ٛتىٍله عىلىى مىٍن يىٍستى  :َأَحدمَها  ا  اٞتٍىةَّةالى يىٍدخيل سىبىب كىالى شيبػٍهىة مىعى ًعٍلمه بًتىٍحرٯتًهىا   فػىهىذى  .أىبىدن
 ٍلقىٍدر الًَّذم ييرًيدهي اَّللَّ تػىعىاذلى .مىٍعةىاهي كىالى يىٍدخيلهىا ًُب أىكَّؿ اأٍلىٍمر مىعى السَّابًًقُتى   بىٍل يػيعىاقىب بًتىأىخُّرًًه ا :َوالثهاين 

  ؟قطيعة الرحم عقوَبت اذكر بعض 
 عدـ دخوؿ اٞتةة . أوالً :

 كما ُب حديث الباب .
 لعةة .حصوؿ ال :اثنياً 

تيٍم أىف تػيٍفًسديكا ًُب األىٍرًض كىتػيقىطًٌعيوا أىٍرحىامىكيٍم )قاؿ تعاذل )  تيٍم ًإف تػىوىلَّيػٍ يػٍ  ( . الًَّذينى لىعىةػىهيمي اَّللَّي فىأىصىمَّهيٍم كىأىٍعمىى أىٍبصىارىهيمٍ  ًئكى ( أيٍكلى ِِفػىهىٍل عىسى
 .ُب كتاب هللا ُب ثبلثة مواطن ته ملعوانن فإشل كجد قاؿ علي بن اٟتسُت لولده: اي بٍت ال تصحنب قاطع رحم

 عدـ قبوؿ عمل قاطع رحم . اثلثاً :
ٍعتي رىسيوؿى هللاً  يسو لىيػٍلىةى اٞتٍيميعىًة  فىبلى يػيٍقبىلي عىمىلي قىاًطًع رىًحمو )قىاؿى   عىٍن أىيب هيرىيٍػرىةى قىاؿى : ٝتًى ـى تػيٍعرىضي كيلَّ ٜتًى  .كاه أٛتد ر ( ًإفَّ أىٍعمىاؿى بىًٍت آدى

 عقوبة قاطع الرحم تعجل ُب الدنيا قبل اآلخرة . رابعاً :
لى اَّللَّي ًلصىاًحًبًه اٍلعيقيوبىةى ُب بو أىٍجدىري أى مىا ًمٍن ذىنٍ )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : ٍن أىىًب بىٍكرىةى قىاؿى ع نٍػيىا مىعى مىا يىدًَّخري لىهي ُب  ٍف يػيعىجًٌ  ياآلًخرىًة ًمنى اٍلبػىغٍ  الدُّ

 ( ركاه الًتمذم .ًحًم عىًة الرَّ كىقىًطي
 قطع الرحم قطع للوصل مع هللا . خامساً :

  ( متفق عليه .له هللا كمن قطعٍت قطعه هللاتقوؿ: من كصلٍت كص الرحم معلقة ابلعرش)  عن عائرة قالت: قاؿ رسوؿ هللا 
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ـي اٍلعىائًًذ ًمنى اٍلقىًطيعىًة. قىاؿى نػىعى  ا٠تٍىٍلقى   خىلىقى ًإفَّ اَّللَّى ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : ٍن أىىًب هيرىيٍػرىةى قىاؿى ع ا مىقىا ٍم حىىتَّ ًإذىا فػىرىغى ًمةػٍهيٍم قىامىًت الرًَّحمي فػىقىالىٍت هىذى
تيٍم ًإٍف »   ؿي اَّللًَّ قىاؿى رىسيو  ٍبيَّ «. أىمىا تػىٍرضىٍُتى أىٍف أىًصلى مىٍن كىصىلىًك كىأىٍقطىعى مىٍن قىطىعىًك قىالىٍت بػىلىى. قىاؿى فىذىاؾى لىًك  يػٍ تيٍم )فػىهىٍل عىسى اقٍػرىءيكا ًإٍف ًشئػٍ

تيٍم أىٍف تػيٍفًسديكا ًُب  بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى أىـٍ عىلىى ٍم أيكلىًئكى الًَّذينى لىعىةػىهيمي ااألىٍرًض كىتػيقىطًٌعيوا أىٍرحىامىكي  تػىوىلَّيػٍ قػيليوبو َّللَّي فىأىصىمَّهيٍم كىأىٍعمىى أىٍبصىارىهيٍم أىفىبلى يػىتىدى
 ( متفق عليه .ا( قٍػفىا٢تيى أى 

عى رىسيوؿى هللًا  انى الرٍَّٛتىني كىأىانى خىلىٍقتي الرًَّحمى   كىاٍشتػىقىٍقتي ٢تىىا ًمنى اٝتًٍي   زَّ كىجىلَّ : أى قىاؿى اَّللَّي عى ) يػىقيوؿي  عىٍن عىٍبًد الرٍَّٛتىًن ٍبًن عىٍوؼو   أىنَّهي ٝتًى
 ( ركاه أٛتد . هىا بػىتػىتُّهي ٍن قىطىعى    كىمى فىمىٍن كىصىلىهىا كىصىلىهي اَّللَّي 

 أف عدـ صلة الرحم من الكبائر .: سادساً 
 الكبائر : اإلشراؾ اب   كعقوؽ الوالدين   كقتل الةفس   كاليمُت الغموس ( : )  عن عبد هللا بن عمرك قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

@@@ 
ـَ َعَلْيُكْم ُعُقوَؽ َاْْلُمهَهاتِ  ) قَاؿَ  َّللِه َرُسوِؿ اَ َعْن  َوَعْن اَْلُمِغًنَِة ْبِن َسِعيٍد  -ٙ٘ٗٔ ًعا  ،َوَوْأَد اَْلبَػَناتِ  ،ِإفه َاَّللهَ َحره َوَمنػْ
 . ُمتػهَفٌق َعَلْيو (وََكثْػَرَة اَلسَُّؤاِؿ َوِإَضاَعَة اَْلَماِؿ  ،ُكْم ِقيَل َوقَاؿَ َه لَ وََكرِ  ،َوَىاتِ 

---------- 
 من العق   كا١تراد به القطع   كا١تراد به صدكر ما يتأذل به الوالد من كلده من قوؿ أك فعل عُت مرتق وؽ بضم الالعق(  عقوؽ اْلمهات) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 يد ٖترصل عقوؽ األمهات   كقد جاءت األدلة على ٖترصل العقوؽ .تفنس

: قىاؿى رىسي  -هنع هللا يضر  -عن أىيب بكرة نػيفىيع بن اٟتارث  قػيٍلةىا: بػىلىى  ايى رىسيوؿ  -ثبلاثن  -« أال أينػىبًٌئيكيٍم أبٍكربىً الكىبىائًًر؟» وؿ هللا قىاؿى
 : ٍينً  اإلٍشرىاؾي اب  كىعيقيوؽي »هللا  قىاؿى : «الوىاًلدى ىتَّ فىمىا زىاؿى ييكىٌرًريهىا حى « أالى كىقػىٍوؿي الزُّكًر كىشىهىادىةي الزُّكرً »  ككاف ميتًَّكئنا فىجىلىسى  فػىقىاؿى

. ميتػَّفىقه عىلىيهً ةىا: لىيػٍ قػيلٍ   . تىهي سىكىتى
:)  قىاؿى  كعن عبد هللا بن عمرك بن العاص رضي هللا عةهما  عن الةَّيٌب  ٍيًن  كىقػىٍتلي الةػٍَّفس  اإلٍشرىاؾي  الكىبىائًري اب  كىعيقيوؽي الوىاًلدى

 .ركاه البخارم«. كىاليىًمُتي الغىميوسي 
: قى  كعةه أف رىسيوؿ هللا  يًه!الكىبىا ًمنى »اؿى : «ئًر شىٍتمي الرَّجيل كىاًلدى ٍيًه؟! قىاؿى   نػىعىمٍ »  قالوا: ايى رىسيوؿى هللا  كىهىٍل يىٍرتيمي الرَّجيلي كىاًلدى

ه  كىيىسيبُّ أيمَّهي  فػىيىسيبُّ أيمَّهي   .ميتػَّفىقه عىلىيهً «. يىسيبُّ أىابى الرَّجيًل  فػىيىسيبُّ أابى
ٍيًه! لكىبىائًرً ٍكربىً اإفَّ ًمٍن أى »كُب ركاية:  : «أىٍف يػىٍلعىنى الرَّجيلي كىاًلدى يًه؟! قىاؿى سيبُّ أىابى يى »  ًقيلى: ايى رىسيوؿ هللا  كىٍيفى يػىٍلعىني الرَّجيلي كىاًلدى

هي  كىيىسيبُّ أيمَّهي  فػىيىسيبُّ أيمَّهي   . الرَّجيًل  فػىيىسيبُّ أىابى
 .كاه أٛتد ن ٜتر ( ر ) ال يدخل اٞتةة عاؽ كال مةاف كال مدم قاؿ ك 

(  ) كل الذنوب يؤخر هللا مةها ما شاء إذل يـو القيامة إال عقوؽ الوالدين فإنه يعجل لصاحبه كعن أيب بكرة . قاؿ : قاؿ 
 ركاه أٛتد .

 ) لعن هللا من لعن كالديه ( ركاه مسلم . كعن علي . قاؿ : قاؿ 
 ألمهات ( ركاه البخارم .كم عقوؽ ا حـر عليقاؿ ) إف هللا كعن ا١تغَتة بن شعبة . أف رسوؿ هللا 

كليةبه على أف بر األـ  قاؿ اٟتافظ ابن حجر : إ٪تا خص األمهات ابلذكر ألف العقوؽ إليهن أسرع من اآلابء لضعف الةساء  
 مقدـ على بر األب ُب التلطف كاٟتةو ك٨تو ذلك .
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 وىل اْلب مثل اْلـ ؟ 
 نعم .
 ملاذا خص اْلمهات ؟ 

إ٪تا خص األمهات ابلذكر ألف العقوؽ إليهن أسرع من اآلابء لضعف الةساء   كليةبه على أف بر األـ  : ابن حجرقاؿ احلافظ 
 ةو ك٨تو ذلك .مقدـ على بر األب ُب التلطف كاٟت

 قاؿ حكيم : من عق كالديه عٌقه كلده .
بىاُعُقوؽ اْْلُمهَهات  قوله )وقاؿ النووي :  عيلىمىاء   كىقىٍد تىظىاهىرىٍت اأٍلىحىاًديث الصًَّحيحىة عىلىى عىدًًٌه ًمٍن اًع الٍ ئًر إبًًٍٚتى ( فىحىرىاـ   كىهيوى ًمٍن اٍلكى

بىائًر   كىكىذىًلكى عيقيوؽ اآٍلابى  بىائًر   كىًإ٪تَّىا اًقٍػتىصىرى هيةىا عىلىى اأٍليمَّهىات أًلىفَّ حيٍرمىتهنَّ آكىد ًمٍن حيٍرمىة اآٍلابى اٍلكى ًحُت  صا قىاؿى ء   كى٢ًتىذى ء ًمٍن اٍلكى
اثن ٍبيَّ قىاؿى ُب الرَّابًعىة : " ٍبيَّ  ؾ " . كىأًلىفَّ أىٍكثىر اٍلعيقيوؽ يػىقىع ًلؤٍليمَّهىاًت   كىيىٍطمىع قىاؿى لىهي السَّائًل : مىٍن أىبػىٌر ؟ قىاؿى : " أيٌمك ٍبيَّ أيٌمك " ثىبلى أىابى

د ًفيًهنَّ   .اأٍلىٍكالى
 ما معىن ) عقوؽ الوالدين ( ؟ 

رٌب الواجب عةهما  كأصل العٌق: الٌرٌق كالقطع  كمةه قيل للذبيحة عن ا١تولود: عقيقة؛ ألنه ييرٌق حلقومها.   كقطع العصياُنما أم
 ه .  كغَت قاله ا٢تركمٌ 

من العقوؽ : مصدر عق   يعق   عقوقنا ؛ أم : قطع كشقَّ . فكأفَّ العاؽَّ لوالديه يقطع ما أمره هللا تعاذل به قاؿ القرطيب : 
 صا طاعتهما . كال خبلؼ أف عقوقهما من أكرب الكبائر  كيرق ع صلتهما

  ( ؟  َوَوْأَد اَْلبَػَناتِ ما معىن ) 
يىاهتنَّ و بىائًر اٍلميوبًقىات   أًلىنَّهي قػىٍتل نػىٍفس ًبغىٍَتً حىقٌو   كىيػىتىضىمَّن ؛ فػىيىمينٍتى ٖتىٍت التػُّ  هيوى دىٍفةهنَّ ًُب حى لرًَّحم   كىًإ٪تَّىا ًطيعىة اأىٍيضنا قى رىاب   كىهيوى ًمٍن اٍلكى

 .اًقٍػتىصىرى عىلىى اٍلبػىةىات   أًلىنَّهي اٍلميٍعتىاد الًَّذم كىانىٍت اٞتٍىاًهًليَّة تػىٍفعىلهي 
  ( ًعا َوَىاتِ ما معىن  ( ؟ َوَمنػْ

 . طىلىبي مىا لىٍيسى لىهي «: هىاتً »مىعةىاهي: مىٍةعي مىا كىجىب عىلىيًه  كى  : قاؿ النووي
 كمعةا٫تا كاحد   كهو أف ٯتةع ما ٬تب عليه بذله   أك يطلب شيئنا ٭تـر عليه طلبه : القرطيبوقاؿ 

 . ائه كطلب ما ال يستحق: اٟتاصل من الةهي مةع ما أيمر إبعط قاؿ احلافظ
  ( ؟ وََكرَِه َلُكْم ِقيَل َوقَاؿَ ما معىن قولو )  

: ًقيلى كىذىا  كقىاؿى فيبلفه كىذىا ٦تَّا ال يػىٍعلىمي ًصحَّتىهي  كىال يىظيةػُّ عهي  فيػىقي مىا يىسمى مىٍعةىاهي: اٟتىديث بكيٌل « قيلى كىقاؿى »:  قاؿ النووي هىا  وؿي
ىٍرًء كًذابن 

عى.ٍف أى  كىكىفىى اب١ت  ٭تيىٌدثى بكيلًٌ مىا ٝتًى
ال يسلم ةاس اليت أحواؿ ال أف هللا تعاذل حرَـّ ا٠توض ُب الباطل   كفيما ال يعٍت من األقواؿ   كحكاايت كمعةاه:  وقاؿ القرطيب

 . (به  فاعلها من الغيبة   كالةميمة   كالبهتاف   كالكذب . ك) من كثر كبلمه كثر سقطه   كمن كثر سقطه كانت الةار أكذل
  ( َوِإَضاَعَة اَْلَماِؿ ما معىن) ؟ 
اؿ»: ؿ الةوكمقا

ى
نٍػيىا  كتػىٍرؾي ًحفًظًه مىعى إمكىاًف اٟتًفظً ٍن مىقىاصً ًفيهىا مً تىبًذيريهي كىصىرفيهي ُب غىٍَتً الويجيوًه ا١تأذيكًف  «إضىاعىةي ا١ت  .ًد اآلًخرًة كىالدُّ

 .يَّة   كىتػىٍعرًيضه لًلتػَّلىًف هه الرٍَّرعً هيوى صىٍرفه ُب غىٍَت كيجيو م : فػى كقاؿ ُب شرح مسل
نفق ُب كاألقول أنه ما أ  ـ ُب اٟترا أف األكثر ٛتلوه على اإلسراؼ ُب اإلنفاؽ كقيده بعضهم ابإلنفاؽ .تقدـ: .. قاؿ ابن حجر

كُب تبذيرها   ١تصاحل العباد  ان ف هللا تعاذل جعل ا١تاؿ قيامأل  سواء كانت ديةية أك دنيوية فمةع مةه  ان غَت كجهه ا١تأذكف فيه شرع
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رة ب اآلختحصيل ثواكيستثٌت من ذلك كثرة انفاقه ُب كجوه الرب ل  كإما ُب حق غَته   تفويت تلك ا١تصاحل إما ُب حق مضيعها 
 ه .أهم مة ما دل يفوت حقا أخركاين 

 ما سبب النهي عن إضاعة املاؿ ؟ 
ٌب اٍلميٍفًسًدينى اىَّللَّ كىسىبىب الةػٍَّهي أىنَّهي ًإٍفسىاد   كى قاؿ الةوكم :   . الى ٭تًي

 كىأًلىنَّهي ًإذىا أىضىاعى مىاله تػىعىرَّضى ًلمىا ُب أىٍيًدم الةَّاس . 
  ( ؟ اؿُة السُّؤَ َكثْػرَ ما معىن ) و 

  كىقىٍد تىظىاهىرىٍت اأٍلىحىاًديث الى تىٍدعيو إًلىٍيًه حىاجىةٍن السُّؤىاؿ عىمَّا دلٍى يػىقىع  كى   كىاإٍلًٍكثىار مً د بًًه اٍلقىٍطع ُب اٍلمىسىائًلاٍلميرىا َفِقيَل ::  قاؿ النووي
ٍةًهٌي عىٍةهي . كىُب الصًَّحيح : كىرًهى رىسيوؿ اَّللَّ   كىيػىرى  فى ذىًلكى الصًَّحيحىة اًبلةػٍَّهًي عىٍن ذىًلكى   كىكىافى السَّلىف يىٍكرىهيو  اٍلمىسىائًل  ٍكنىهي ًمٍن التَّكىلُّف اٍلمى

 .كىعىابػىهىا 
 .ذىًلكى  ٍهًي عىنٍ ًحيحىة اًبلةػَّ : اٍلميرىاد بًًه سيؤىاؿ الةَّاس أىٍموىا٢تٍم   كىمىا ًُب أىٍيًديهٍم   كىقىٍد تىظىاهىرىٍت اأٍلىحىاًديث الصَّ يَل قِ وَ 

 .ٍنسىاف يػىٍعًٍت اإٍلً كىمىا الى  ٭تىٍتىًمل أىفَّ اٍلميرىاد كىثٍػرىة السُّؤىاؿ عىٍن أىٍخبىار الةَّاس   كىأىٍحدىاث الزَّمىاف   َوِقيَل :
ا ًمٍن الةػٍَّهي عىنٍ  ا ضىًعيف أًلىنَّهي قىٍد عىرىؼى هىذى  .ًقيلى كىقىاؿى  كىهىذى

ٍنسىاف عىٍن حىاله كىتػىفىاًصيل أىٍمره   فػىيىٍدخيل ذىًلكى ُب سيؤىاله عىمَّا الى يػىٍعًةيه   كىيػىتىضىمَّ  د كىثٍػرىةاٍلميرىا ٭تىٍتىًمل أىفَّ  َوِقيَل : ن ذىًلكى حيصيوؿ سيؤىاؿ اإٍلً
ًقىٍتهي اٍلمىرىقَّة       كىًإفٍ  عىلىٍيهً  بػىرىهي شىقَّ اٟتٍىرىج ُب حىٌق اٍلمىٍسئيوؿ   فىًإنَّهي قىٍد الى يػيؤىثًٌر ًإٍخبىاره أبًىٍحوىالًًه   فىًإٍف أىخٍ  ٍخبىار أىٍك تىكىلَّفى التػٍَّعرًيض ٟتى كىذَّبىهي ًُب اإٍلً

 ) شرح مسلم ( .    سيوء اأٍلىدىب . كىًإٍف أى٫ٍتىلى جىوىابه ًاٍرتىكىبى 
األكذل ٛتله  من ذلك ؟   أك أعم قوله : ) ككثرة السؤاؿ ( هل هو سؤاؿ ا١تاؿ   أك السؤاؿ عن ا١تركبلت كا١تعضبلت:  وقاؿ ابن حجر

 على العمـو .
اف بعيةه عن تفاصيل حاله  فإف سؤاؿ إنس   أك كثرةاؿ عن أخبار الةاس كأحداث الزماف: إذل أف ا١تراد به كثرة السؤ كقد ذهب بعض العلماء

سلف كراهة ٚتع من الكثبت عن   بان  كقد ثبت الةهي عن األغلوطات. أخرجه أبو داكد من حديث معاكيةذلك ٦تا يكره ا١تسئوؿ غال
       .     ٮتلو صاحبه من ا٠تطأ١تا فيه من التةطع كالقوؿ ابلظن  إذ ال   كإ٪تا كرهوا ذلكيستحيل كقوعها عادة أك يةدر جدان تكلف ا١تسائل اليت 

 ()الفتح
 رٛته هللا : ٭تتمل كجوهان : وقاؿ القرطيب

   كاستكثارنا .إٟتاحنا  كاٟتوائج أف يريد به كثرة سؤاؿ الةاس األمواؿ   أحدىا :
 .  كيركنه من التكلُّف أف يكثر من ا١تسائل الفقهية تةطُّعنا كتكلُّفنا فيما دل يةزؿ . كقد كاف السَّلف يكرهوف ذلك  واثنيها :
 اكئهم .ع على مسأف يكثر من السؤاؿ عمَّا ال يعةيه من أحواؿ الةَّاس   ْتيث ييؤًدم ذلك إذل كرف عوراهتم   كاإلطبل واثلثها :

 ) ا١تفهم ( .    قلت : كالوجه : ٛتل اٟتديث على عمومه   فيتةاكؿ ٚتيع تلك الوجوه كلًٌها .
  احلديث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من 

o . أف التحرصل كالتحليل إذل هللا 
o . ذـ سؤاؿ الةاس 
o . اٟتث على سؤاؿ هللا تعاذل 
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@@@ 
ُهَماِضَي َاَّللهُ رَ -َمَر َوَعْن َعْبِد َاَّللِه ْبِن عُ  -ٚ٘ٗٔ َوَسَخُط َاَّللِه يف  ،ِرَضا َاَّللِه يف ِرَضا اَْلَواِلَدْينِ  ) قَاؿَ  َعْن اَلنهيبِّ  ،- َعنػْ
ِْمِذيُّ  (اَْلَواِلَدْيِن  َسَخطِ   م .ُو ِاْبُن ِحبهاَف َواحْلَاكِ َوَصحهحَ  ،َأْخَرَجُو اَلّتِّ

---------- 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 جعل رضا الرب ك٤تبته لعبده ُب رضا كالديه . لدين كالعمل على رضا٫تا   ألف الةيب ل بر الوانستفيد فض
 من املقدـ يف الْب اْلـ أـ اْلب ؟ 
 ـ .ألا

قىاؿى ٍبيَّ مىٍن «. أيمُّكى » قىاؿى  ابىيًت ٍسًن صىحى فػىقىاؿى مىٍن أىحىقُّ الةَّاًس ًْتي  جىاءى رىجيله ًإذلى رىسيوًؿ اَّللًَّ ) أىىًب هيرىيٍػرىةى قىاؿى قاؿ الةوكم ُب سرح حديث 
 ( .ٍبيَّ أىبيوؾى » مىٍن قىاؿى قىاؿى ٍبيَّ «. ٍبيَّ أيمُّكى » قىاؿى ٍبيَّ مىٍن قىاؿى «. ٍبيَّ أيمُّكى » قىاؿى 

 الصَّحىابىة هيةىا بًفىٍتًح الصَّاد ٔتىٍعٌتى الصٍُّحبىة . 
ًلكى   ٍبيَّ بػىٍعدهىا اأٍلىب   ٍبيَّ اأٍلىقٍػرىب فىاأٍلىقٍػرىب .أىفَّ اأٍلي اًرب   كى كىًفيًه اٟتٍىٌث عىلىى بًٌر اأٍلىقى   ٌقهٍم ًبذى  ـٌ أىحى
ثٍػرىة تػىعىبهىاقىاؿى اٍلعيلىمىاء : كىسىبىب تػى   ة اٍلمىرىاٌؽ ًُب ٛتىٍله   ٍبيَّ كىٍضعه   ٍبيَّ  ٍقًدصل اأٍليـٌ كى  تػىٍربًيىته ضىاعه   ٍبيَّ  ًإرٍ عىلىٍيًه   كىشىفىقىتهىا   كىًخٍدمىتهىا   كىميعىاانى

ٍرًيضه   كىغىٍَت ذىًلكى . كىنػىقىلى اٟتٍىاًرث اٍلميحىاًسيًبٌ ًإٍٚتىاع اٍلعيلىمىاء  عىلىى أىفَّ اأٍليـٌ تػيفىضَّل ًُب اٍلربٌ عىلىى اأٍلىب   كىحىكىى اٍلقىاًضي ًعيىاض كىًخٍدمىته كى٘تى
فنا ًُب ذىًلكى   فػىقىاؿى اٞتٍي  ا ًإذلى مىاًلك   كىالصَّوىاب اأٍلىكَّؿ هىا   كىقى تػىٍفًضيلً ٍمهيور بً ًخبلى اؿى بػىٍعضهٍم : يىكيوف بًر٫تىا سىوىاء . قىاؿى : كىنىسىبى بػىٍعضهٍم هىذى

 رًيًح هىًذًه اأٍلىحىاًديث ًُب اٍلمىٍعٌتى اٍلمىٍذكيور . ًلصى 
ٍخوىة لًقىٍولًًه ٍلربٌ ٦تَّ مىة ًُب اقىاؿى اٍلقىاًضي: كىأىٍٚتىعيوا عىلىى أىفَّ اأٍليـٌ كىاأٍلىب آكىد حيرٍ  اد كىاإٍلً : كىتػىرىدَّدى بػىٍعضهٍم بػىٍُت اأٍلىٍجدى : ٍبيَّ أىٍدانىؾ  ٍن ًسوىا٫تيىا . قىاؿى

ابةىا: أىٍدانى  اد كى ؾ قىاؿى أىٍصحى د   ٍبيَّ اأٍلىٍجدى اييٍستىحىٌب أىٍف تػيقىدَّـ ُب اٍلربٌ اأٍليـٌ   ٍبيَّ اأٍلىب   ٍبيَّ اأٍلىٍكالى ٍخوىة كىاأٍلىخىوىات  ٍبيَّ سىائًر  ت   ٍبيَّ اٞتٍىدَّ اإٍلً
ت  كىيػيقىدَّـ اأٍلىقٍػرىب فىاأٍلىقٍػرى اٍلمىحىارًـ ًمٍن ذىًكم اأٍلىٍرحىاـ كىاأٍلىٍعمىاـً كىاٍلعىمَّات  كىاأٍلىخٍ   ب . ) نوكم ( وىاؿ كىا٠تٍىاالى

 .إذا تعارض حق األب كحق األـ : فحق األـ مقدـ  : قاؿ الصنعاينو 
 ( .قاؿ رجل اي رسوؿ هللا من أحق الةاس ْتسن صحبيت قاؿ أمك ثبلث مرات ٍب قاؿ أبوؾ )  :ٟتديث  
 . بفإنه دؿ على تقدصل رضا األـ على رضا األ 

 . قاؿ : ككأف ذلك لصعوبة اٟتمل ٍب الوضع ٍب الرضاع  : مقتضاه أف يكوف لؤلـ ثبلثة أمثاؿ ما لؤلب  قاؿ ابن بطاؿ
 .هن(ٛتلته أمه كهةا على ك أمه كرها ككضعته كرها( كمثلها )ككصيةا اإلنساف بوالديه إحساان ٛتلته )تعاذل :  ارة بقولهقلت: كإليه اإلش

 ( )سبل السبلـا . كنقل اٟتارث ااسيب اإلٚتاع على هذ تفضل على األب ُب الرب  اٞتمهور إذل أف األـ  قاؿ القاضي عياض : ذهب
ةن ٍف تػىعى أىمَّا إً  (املوسوعة الفقهية جاء يف )   :ارىضى بًر٫ُّتيىا ُب غىٍَتً مىٍعًصيىةو   كىحىٍيثي الى ٯتيًٍكني إًيصىاؿ اٍلربًٌ إًلىٍيًهمىا دىفٍػعىةن كىاًحدى

 فػىقىٍد قىاؿ اٞتٍيٍمهيوري : طىاعىةي اأٍلٌـً ميقىدَّمىةه ؛ أًلنػَّهىا تػىٍفضيل اأٍلبى ًُب اٍلربًٌ .  
 .سىوىاءه  كىًقيل : ٫تيىا ُب اٍلربًٌ 

ـى عىلىٍيًه   كىأيمًٌ   ؾى كىالى فػىقىٍد ريًكمى أىفَّ رىجيبلن قىاؿ ًلمىاًلكو : كىاًلًدم ُب السُّودىاًف   كىتىبى ًإرلىَّ أىٍف أىٍقدي ٍةػىعيًٍت ًمٍن ذىًلكى   فػىقىاؿ لىهي مىاًلكه : أىًطٍع أىابى ي ٘تى
ًه بً ضىى أي تػىٍعًص أيمَّكى . يػىٍعًٍت أىنَّهي يػيبىاًلغي ُب رً  ًه .سىفىرًًه مًٌ  ًلوىاًلًدًه   كىلىٍو أبًىٍخًذهىا مىعىهي   لًيػىتىمىكَّنى ًمٍن طىاعىًة أىبًيًه كىعىدىـً ًعٍصيىاًف أيمًٌ

 . اللٍَّيثى ًحُتى سيًئل عىًن اٍلمىٍسأىلىًة بًعىٍيًةهىا قىاؿ : أىًطٍع أيمَّكى   فىًإفَّ ٢تىىا ثػيليثىًي اٍلربًٌ  أىفَّ  كىريًكمى 
َـّ ميقىدَّمىةه ُب اٍلربًٌ عىلىى األٍ  اًسيبُّ ل اٍلميحى كىنػىقى    ب .اإٍلٍٚتىاعى عىلىى أىفَّ اأٍل
ا اٟتٍىًديثي يىديؿُّ  : قاؿ القرطيبو  ثىةى أىٍمثىاًؿ ٤تىىبًَّة اأٍلىًب  ًلذًٍكرً عىلىى أىفَّ ٤تىىبَّةى اأٍلي  فػىهىذى ثى   الةَّيًبًٌ  ٌـً كىالرَّفىقىةى عىلىيػٍهىا يػىةػٍبىًغي أىٍف تىكيوفى ثىبلى اأٍليَـّ ثىبلى
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ا اٍلمىٍعٌتى شىًهدى لىهي ا ٍلعىيىافي. كىذىًلكى أىفَّ صيعيوبىةى اٟتٍىٍمًل كىصيعيوبىةى اٍلوىٍضًع كىصيعيوبىةى الرَّضىاًع كىالتػٍَّربًيىًة مىرَّاتو كىذًٍكًر اأٍلىًب ُب الرَّابًعىًة فػىقىٍط. كىًإذىا تػىوىصَّلى هىذى
.كفى اأٍلى أٍليُـّ دي هًبىا ا تػىةػٍفىرًدي  ثي مىةىازًؿى ٮتىٍليو ًمةػٍهىا اأٍلىبي  ًب  فػىهىًذًه ثىبلى
  ؟بعض اْلسباب اليت تناؿ هبا رضا هللا تعاَل اذكر 

 رضا الوالد . أواًل :
 . ٟتديث الباب

 الصدؽ . اثنياً :
ا يػىٍوـي يػىةػٍفىعي الصَّاًدًقُتى ًصٍدقػيهيٍم ٢تىيٍم جى  اًلًدينى ًفيهىا أىبىدان رىًضيى اَّللَّي عىةػٍهيٍم كىرىضيوا رًم مً ةَّاته ٕتىٍ قاؿ تعاذل ) قىاؿى اَّللَّي هىذى ٍن ٖتىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى

 ًظيمي ( .عىٍةهي ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعى 
 اتباع السابقُت من الصحابة كالتابعُت إبحساف . اثلثاً :

 كىالًَّذينى اتػَّبػىعيوهيٍم إبًًٍحسىافو رىًضيى اَّللَّي عىةػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍةه ( .ٍنصىاًر نى كىاأٍلى قاؿ تعاذل ) كىالسَّاًبقيوفى اأٍلىكَّليوفى ًمنى اٍلميهىاًجرًي
 كل .ٛتد هللا بعد الررب كاأل رابعاً :

 ) إف هللا لَتضى عن العبد أف َيكل األكلة فيحمده عليها ... ( ركاه مسلم . ٟتديث أنس . قاؿ : قاؿ 
 خامساً : السواؾ .

   مرضاة للرب ( ركاه أٛتد . طهرة للفمالسواؾ م ) قاؿ 
 سادساً : الشكر .

 قاؿ تعاذل ) كإف تركركا يرضه لكم ( .
 سابعاً : اإلخالص .

 ( .( كىلىسىٍوؼى يػىٍرضىى َِ( ًإالَّ ابًٍتغىاء كىٍجًه رىبًًٌه األىٍعلىى )ُٗا ألىحىدو ًعةدىهي ًمن نًٌٍعمىةو ٕتيٍزىل )مى كى  قاؿ تعاذل )
اُء أساُس ِرضواف هللا، وىو: أف حُيبه املسلُم هلل، وحُيبه من أحبه هللا وأحبه ديَنو، ويُبِغَض من أبَغَض هللَا والْب  لوالءُ : ااثمنًا 
 . حاَرَب ديَنو، يُواِل املؤمنٌن وينُصُرىم، يكَره املُنافقٌن ويُبِغُضهمومن 

دي قػىٍومنا يػيٍؤًمةيوفى اًبَّللًَّ   ءىهيٍم أىٍك أىبٍػةىاءىهيٍم أىٍك ًإٍخوىانػىهي ٍليػىٍوـً  كىاقاؿ هللا تعاذل: )الى ٕتًى ٍم أىٍك اآٍلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ اَّللَّى كىرىسيولىهي كىلىٍو كىانيوا آابى
اًلًدينى ًفيهىا رىًضيى اَّللَّي عىةػٍهيٍم  ٖتىًٍتهىارًم ًمٍن ةَّاتو ٕتىٍ عىًرَتىتػىهيٍم أيكلىًئكى كىتىبى ُب قػيليوهًبًمي اإٍلًٯتىافى كىأىيَّدىهيٍم ًبريكحو ًمٍةهي كىييٍدًخليهيٍم جى  اأٍلىنٍػهىاري خى

 .بى اَّللًَّ هيمي اٍلميٍفًلحيوفى( كىرىضيوا عىٍةهي أيكلىًئكى ًحٍزبي اَّللًَّ أىالى ًإفَّ ًحزٍ 
 .لكلمة الطيبة ا: اتسعاً 

 ت ( .رفعيه هللا هبا درجاابالن  ي لًقي ٢تاإف العبدى ليتكلَّم ابلكلمة من رًضواف هللا ال يي )  قاؿ رسوؿي هللا  
 . عةه انؿى السعادةى كالطُّمأنيةة من رًضيى هللا عاشرًا :

 .عىةػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍةهي( قاؿ هللا تعاذل )رىًضيى اَّللَّي  
 . فاعةى يـو القيامةكمن رًضيى هللا عةه انؿى الر:  احلادي عشر

فىاعىةي ( يػىٍومىًئذو الى تػىةػٍفىعي الرَّ ًَُٖعوىجى لىهي كىخىرىعىًت اأٍلىٍصوىاتي لًلرٍَّٛتىًن فىبلى تىٍسمىعي ًإالَّ ٫تىٍسنا ) اًعيى الى وفى الدَّ قاؿ هللا تعاذل: )يػىٍومىًئذو يػىتًَّبعي 
 ( . ًإالَّ مىٍن أىًذفى لىهي الرٍَّٛتىني كىرىًضيى لىهي قػىٍوالن 
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@@@ 
َما حيُِبُّ  -َأْو ِْلَِخيوِ  -ْفِسي بَِيِدِه اَل يُػْؤِمُن َعْبٌد َحَّته حيُِبه ِْلَارِِه ِذي نػَ َواَله  ) قَاَؿ: َعْن اَلنهيبِّ  َوَعْن أََنٍس  -ٛ٘ٗٔ
 و َعَليْ ُمتػهَفٌق  ( .لِنَػْفِسِو 

 
 ( أم اإلٯتاف الكامل . ) ال يؤمن أحدكم
 الدنيوية كاألخركية. كا١تباحاتالطاعات  ( من ا٠تَت  كما ثبت ُب ركاية الةسائي  كا٠تَت : كلمة جامعة تعم  ) ما حيب لنفسو

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 ػػػػػلم ما ٭تب لةفسه من ا٠تَت .أف من عبلمات اإلٯتاف الكامػػػػل أف ٭تب اإلنساف ألخيه ا١تسػػػ نستفيد 

ما ٖتب حب ألخيك : ) أٖتب اٞتةة ؟ قلت: نعم   قاؿ: فأ كقد جاء ُب اٟتديث عن يزيد بن أسد: قاؿ: قاؿ رل رسوؿ هللا 
 فسك ( ركاه أٛتد .لة
 اذكر بعض اْلمثلة ؟ 

ما أحب لةفسي  ال أتمرف على اثةُت  كال  : )اي أاب ذر إشل أراؾ ضعيفان كإشل أحب لك عن أيب ذر . قاؿ: قاؿ رل رسوؿ هللا 
 لُت على اثةُت( ركاه مسلم .تو 

 ضعيف .هذا لكل  ٭تب : كإ٪تا ُناه عن ذلك ١تا رأل من ضعفه كهو  قاؿ ابن رجب
 : كددت أف الةاس تعلموا هذا العلم كدل يةسب إرٌل مةه شيء . قاؿ الشافعي

 فقوله ] كددت [ دليل على ٤تبته ا٠تَت للةاس .
 : إشل ألمر على اآلية من كتاب هللا فأكد أف الةاس كلهم يعلموف مةها ما أعلم . ابن عباسؿ قا

ة   فقاؿ : أخرى أف يسمع الفأر صوت ا٢ترة فيهرب إذل دكر اقتٍت هر  فقيل له :كحكي أف بعضهم شكا كثرة الفأر ُب بيته   
 اٞتَتاف فأكوف قد أحببتي ٢تم ما ال أحبه لةفسي .

 ةاس ما لةفسك ترضى .هم : ارضى للكُب كبلـ بعض
شيئان من إذا كرهت قيل لؤلحةف ككاف أحلم الةاس   ٦تن تعلمت اٟتلم ؟ قاؿ : من نفسي   قيل له : ككيف ذلك ؟ قاؿ : كةت 

 غَتم دل أفعل أبحد مثله .
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . أف من كره ألخيه ا٠تَت فليس ٔتؤمن اإلٯتاف الكامل 
o من مع ا١تؤمن كالةفس الواحدة   فيحب ٢تا ما ٭تب لةفسه من حيث أُنا نفس كاحدة   كقوله ؤ ا١ت ( :  ا١تسلموف

 ( .دكاٞتسد الواح
o بلؽ   حيث ْتبه ألخيه ا٠تَت كما ٭تب لةفسه دليل على تواضعه   كأنه ال ٭تب أف اسن األخلتواضع ك٤تاٟتث على ا

 يكوف أفضل من غَته.
o كالغل . اٟتث على ترؾ البغضاء 
o . الًتغيب ُب ٤تبة ا١تسلمُت بعضهم بعضان كائتبلفهم   ألف ذلك يؤدم إذل التعاضد كالتةاصر 
o ا٠تَت للمسلمُت . ٯتاف كحبزايدة اإل اٟترص على األعماؿ اليت تؤدم إذل 
o . التحذير من األعماؿ اليت تؤدم إذل نقصاف اإلٯتاف كعدـ ٤تبة ا٠تَت للمسلمُت 
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o لكراهية .ذـ األاننية كاٟتسد كا 
o العمل ٔتضموف اٟتديث يؤدم إذل نرر ابة بُت أفراد اجملتمع اإلسبلمي   كيؤدم أيضان إذل ٘تاسكه . 

@@@ 
قُػْلُت ْثُه  َوُىَو َخَلَقَك. ،َأْف ذَبَْعَل َّلِلِه ِندًّا )  َأيُّ اَلذهْنِب َأْعَظُم؟ قَاؿَ  قَاَؿ َسأَْلُت َرُسوَؿ َاَّللِه  وٍد ِن َمْسعُ َوَعْن ِابْ  -ٜ٘ٗٔ

 . ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  -َة َجاِرَؾ  َحِليلَ تُػَزاينَ  ؟ قَاَؿ: ْثُه َأْف تَػْقُتَل َوَلَدَؾ َخْشَيَة َأْف أيَُْكَل َمَعَك. قُػْلُت: ْثُه َأيُّ؟ قَاَؿ: ْثُه َأفْ َأيُّ 
----------- 

 عةد هللا أكرب ؟ ( . أم : أشد عقوبة   كُب ركاية ) أم الذنبم ( َأيُّ الذهْنِب َأْعظَ ) 
 . الةد ا١تثل كالربيه (  ِندًّا) 
كل معك   كقوله تعاذل ُب اإلسراء ) كال تقتلوا أكالدكم جل أف َيعك : أم أل( أم : أف يطعم م َأْف تَػْقُتَل َوَلَدَؾ َخْشَيَة َأْف أيَُْكَل َمَعكَ ) 

ب   ككذا تقييده ٓترية األكل معه   لكوف عادهتم أُنم يقتلوف خرية إمبلؽ (   كخص الطعاـ ابلذكر ألنه كاف األغلب من حاؿ العر 
 أكالدهم ٠تريتهم ذلك .

 الزان الوطء اـر .  :َأْف تُػَزاين ) 
 قاؿ اٟتافظ بفتح اٟتاء على كزف عظيمة   أم زكجته   ٝتيت بذلك : ألنه ٭تل له كطؤها . ؾ (رِ يَلَة َجاَحلِ ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

الذنوب كأكربها كال خبلؼ ُب ذلك ألنه هضم للربوبية كتةقص للذات اإل٢تية  كسوء ظن برب العا١تُت  كهو   هو أعظمأف الررؾ اب
لةاقص اب٠تالق الكامل من ٚتيع الوجوه . كأم ذنب أعظم من أف ٬تعل مع هللا شريك ُب ألوهيته أك ا١تخلوؽ انه تسوية أقبح ا١تعاصي   أل

 ، ولذلك رتب هللا عليو أموراً كبًنة تقدـ ذكرىا . ربوبيته أك أٝتائه كصفاته
      أف هللا أخرب أنه ال يغفره ١تن دل يتب مةه .أواًل : 

 ء ( .ؾ به كيغفر ما دكف ذلك ١تن يرافر أف يرر  ال يغإف هللا ) قاؿ تعاذل    
 أف هللا حـر اْلنة على املشرؾ ، وأنو َملد يف النار .  اثنياً : 

 . (إنه من يررؾ اب فقد حـر هللا عليه اٞتةة كمأكاه الةار كما للظا١تُت من أنصار  )قاؿ تعاذل :    
 أف الشرؾ حيبط صبيع اْلعماؿ . اثلثاً :

 . (كلو أشركوا ٟتبط عةهم ما كانوا يعملوف  ): اؿ تعاذل ق   
 أف املشرؾ حالؿ الدـ واملاؿ . رابعاً :

 أف الشرؾ أكْب الكبائر . خامساً : 
 . (إف الررؾ لظلم عظيم  )ذل : ؿ تعاقا   

ٍيًن   كىكىافى لىى ايى قػيٍلةىا بػى أىالى أينػىبًٌئيكيٍم أبًىٍكربىً اٍلكىبىائًًر )  قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا   عن أيب بكرة رىسيوؿى هللًا قىاؿى اإًلٍشرىاؾي اًبَّللًَّ كىعيقيوؽي اٍلوىاًلدى
 متفق عليه .(  يىٍسكيتي ٍلتي : الى قػىٍوؿي الزُّكًر كىشىهىادىةي الزُّكًر أىالى كىقػىٍوؿي الزُّكًر كىشىهىادىةي الزُّكًر فىمىا زىاؿى يػىقيو٢تيىا حىىتَّ قػي ميتًَّكئنا فىجىلىسى فػىقىاؿى أىالى كى 

 .كحديث ) أكرب الكبائر : اإلشراؾ اب   كعقوؽ الوالدين   ... ( 
 كالررؾ يةقسم إذل قسمُت :  -

 :  : شرؾ أكرب أوالً 
 هو أف يسوم غَت هللا اب ُب ما هو من خصائص هللا .ك 

قاؿ تعاذل :   آلبدين كدهر الداهرين ةار أبد الد ُب الكصاحبه إف لقي هللا به فهو خالد ٥ت  كهو الذم ال يغفره هللا إال ابلتوبة 
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 . (إف هللا ال يغفر أف يررؾ به كيغفر ما دكف ذلك ١تن يراء )

 :: شرؾ أصغر  اثنياً 
  .هو ما أتى ُب الةصوص أنه شرؾ كدل يصل إذل حد األكرب

 كلكن مآله إذل اٞتةة .  ء عذبه كإف شا   إف شاء هللا عفا عةه كأدخله اٞتةة  كصاحبه إف لقي هللا به فهو ٖتت ا١تريئة  

 ما أعظم الذنوب بعد الشرؾ ؟ 
 قتل الةفس بغَت حق .

ةَّمي خى )كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمةان ميتػىعى قاؿ تعاذل :  اابن عىًظيمان(مًٌدان فىجىزىاؤيهي جىهى  . اًلدان ًفيهىا كىغىًضبى اَّللَّي عىلىٍيًه كىلىعىةىهي كىأىعىدَّ لىهي عىذى

ان آخىرى كىال يػىٍقتػيليوفى الةػٍَّفسى الَّيًت حىرَّـى اَّللَّي ًإالَّ اًبٟتٍىقًٌ كى ا)كى عاذل : كقاؿ ت مان(لًَّذينى ال يىٍدعيوفى مىعى اَّللًَّ ًإ٢تى  .ال يػىٍزنيوفى كىمىٍن يػىٍفعىٍل ذىًلكى يػىٍلقى أىاثى
ةىا عىلىى بىًٍت ًإٍسرائيلى أىنَّ كقاؿ تعاذل :  تػىبػٍ يعان (تىلى نػىفٍ هي مىٍن قػى )ًمٍن أىٍجًل ذىًلكى كى  . سان بًغىٍَتً نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ًُب اأٍلىٍرًض فىكىأى٪تَّىا قػىتىلى الةَّاسى ٚتًى

  ركاه البخارم(. دين  كقتل الةفس  كاليمُت الغموسأكرب الكبائر: اإلشراؾ اب  كعقوؽ الوال)ؿ: قاؿ رسوؿ هللا: بد هللا بن عمرك قاكعن ع

 .قتل مؤمن أعظم عةد هللا من زكاؿ الدنيا ( ركاه الةسائي   : ) لؿ رسوؿ هللاكعن بريدة قاؿ : قا
 .من ديةه ما دل يصب دمان حرامان ( ركاه البخارم  كعن ابن عمر قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  : ) ال يزاؿ ا١ترء ُب فسحة

 . ركاه البخارموجد من مسَتة أربعُت عامان ( ا ي٭تهكإف ر  من قتل معاهدان دل يػرح رائحة اٞتةةبن عمرك قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا: ) كعن عبد هللا
رة ؟ كإذا كانت امرأة دخلت الةار ُب هل عبده ا١تؤمنعهد كأمانة  فكيف عقوبة قات : هذه عقوبة قاتل عدك هللا إذا كاف ُبقاؿ ابن القيم

من حبس مؤمةان حىت مات  عقوبة كيف  فكصدرهار كا٢ترة ٗتدشها ُب كجهها ُب الةا    فرآها الةيبحبستها حىت ماتت جوعان كعطران 
 ؟بغَت جـر 

 القتل يكوف أعظم إذا قتل كلده خرية أف يطعم معه .ك 
 جهل   كخبث طبع   كٓتل .لب   كقلة رٛتة   كشك اب   ك ألف ُب ذلك : ضعف دين   كقسوة ق

 ( .قاؿ تعاذل ) كال تقتلوا أكالدكم خرية إمبلؽ ( أم فقر ) ٨تن نرزقهم كإايكم 
 ان ؟م الز ما حك 

 كمن الكبائر .حراـ 
 ( .كىالى تػىٍقرىبيواٍ الٌزسلى إًنَّهي كىافى فىاًحرىةن كىسىاء سىًبيبلن قاؿ تعاذل )
 ( . ) كال يزنوفكقاؿ تعاذل 

ةػٍهيمىا ًمئىةى كقاؿ تعاذل )  جلدة ( . الزَّانًيىةي كىالزَّاشل فىاٍجًلديكا كيلَّ كىاًحدو مًٌ
 .و مؤمن (  يزشل كه) ال يزشل حُت كقاؿ 

 مسلم .كقاؿ ) ثبلثة ال يكلمهم هللا يـو القيامة كال يزكيهم ك٢تم عذاب أليم : شيخ زافو   كملك كذاب   كعائل مستكرب ( ركاه 
 وخطر الزان معروؼ :

قتلت ان   فإف لت من الز إذا زنت ا١ترأة أدخلت العار على أهلها كزكجها كأقارهبا   كنكست رؤكسهم بُت الةاس   كإف ٛت زان املرأة :
 كلدها ٚتعت بُت الزان كالقتل   كإف ٛتلته على الزكج أدخلت على أهله كأهلها أجةبيان ليس مةهم .

فإنه يوجب اختبلط األنساب أيضان   كإفساد ا١ترأة ا١تصونة   كتعريضها للتلف كالفساد   كُب هذه الكبَتة خراب الدنيا  وأما زان الرجل :
 كالدين .

 الزان :خصائص 
 رث الفقر   كيقصر العمر   كيكسو صاحبه سواد الوجه كثوب ا١تقت بُت الةاس .و ي

  فليس بعد مفسدة القتل كا٠توؼ   كيباعد صاحبه من ا١تلك كيقربه من الريطاف  كيرتت القلب كٯترضه إف دل ٯتٍته   ك٬تلب ا٢تم كاٟتزف
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 كأصعبها .كأفحرها  أعظم من مفسدته   ك٢تذا شرع فيه القتل على أشةع الوجوه
 ىل الزان بعضو أشد من بعض ؟ 

 نعم .
 فالزان َبْلارة أعظم من الزان َبلبعيدة :

 ٟتديث الباب .
 ) ألف يزشل الرجل بعرر نسوة أيسر عليه من أف يزشل ابمرأة جاره ( ركاه أٛتد . قاؿ : قاؿ كٟتديث ا١تقداد بن األسود 

الزان كإفسادها على زكجها كاستمالة قلبها إذل الزاشل كذلك أفحش  كهو لك يتضمن رضاها  كذ: حليلة جارؾ : أم تزشل هبا ب قاؿ النووي
ر يتوقع من جاره الذب عةه كعن حرٯته كَيمن بوائقه كيطمئن إليه   كقد أمر إبكرامه مع امرأة اٞتار أشد قبحان كأعظم جرمان   ألف اٞتا

 ٘تكةه مةها على كجه ال يتمكن غَته مةه كاف ُب غاية القبح .عليه مع  كإفسادها لزان ابمرأتهكاإلحساف إليه   فإذا قابل ها كله اب
 والزان بزوجات اجملاىدين أعظم من غًنىن .

هدين على القاعدين كحرمة أمهاهتم   كما من رجل ٮتلف رجبلن من اجملاهدين ُب أهله فيخونه فيهم إال كيٌقف ساء اجملا) حرمة ن لقوله 
   فما ظةكم ( ركاه مسلم . له ما شاءأخذ من عمله يـو القيامة في

 وزان الشيخ الكبًن أعظم من زان الشاب .
 كعائل مستكرب ( ركاه مسلم  كيهم ك٢تم عذاب أليم: شيخ زافو   كملك كذاب ) ثبلثة ال يكلمهم هللا يـو القيامة كال يز  لقوله 
 شل   كاإلماـ اٞتائر ( ركاه الةسائي .لريخ الزاتاؿ   كا) أربعة يبغضهم هللا : البياع اٟتبلؼ   كالفقَت ا كقاؿ 

 والزان َبحملاـر .
 ) من كقع على ذات ٤تـر فاقتلوه ( ركاه الًتمذم . قاؿ 
  لفوائد العامة من احلديث ؟بعض ااذكر 

o . أف الذنوب بعضها أشد من بعض 
o . أف أعظم الذنوب بعد الررؾ اب قتل الةفس بغَت اٟتق 

o ثة األشياء   العتياد اٞتاهلية هبا من الكفر اب   كفاحرة الزان   ككأد البةات .هذه الثبل ياض : قدـقاؿ القاضي ع 
o ة عليه من الفاحرة ما ٬تب ٟتليلتك .م حقه   كأنه ٬تب له عليك من الغَت نبه بقوله ) حليلة جارؾ ( إذل عظي 

o . كجوب التوكل على هللا 

o . أف ا٠تالق هو هللا 

o ة هللا .ذـ من يةكر نعم 

o . أف ا١تستحق للعبادة هو هللا ألنه هو ا٠تالق 
o . الرد على من يقللوف الةسل ْتجة الفقر أك ا٠توؼ من الفقر 
o . عظم حق اٞتار 
o انة .ذـ ا٠تي 
o . كجوب الةفقة على الولد 
o . أف الذنوب تعظم كتكرب حسب ما يقارُنا من أسباب كدكافع 
o . معرفة الرر كطرقه لتجةبه 
o طريقة من الطرؽ .كجها أبم رأة على ز ٖترصل إفساد ا١ت 
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@@@ 
ُهَما-َوَعْن َعْبِد َاَّللِه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص  -ٓٙٗٔ ِمْن اَْلَكَبائِِر َشْتُم اَلرهُجِل َواِلَدْيِو.  ) قَاؿَ  ُسوَؿ َاَّللِه َأفه رَ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ

 .ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  -فَػَيُسبُّ ُأمهُو  ،َوَيُسبُّ ُأمهوُ  ،فَػَيُسبُّ َأََبهُ  ،َأََب اَلرهُجلِ  . َيُسبُّ َؿ: نَػَعمْ ِقيَل: َوَىْل َيُسبُّ اَلرهُجُل َواِلَدْيِو؟ قَا
---------- 

 . أم : الذنوب الكبَتة ال الصغَتة ( فه ِمْن َأْكَْبِ اْلَكَبائِرِ إِ ) 
 مةه .ابء أكرب ألف شتم ا١تسلم الذم ليس أبب كبَتة   فرتم اآلقاؿ القرطيب : 

 جاء ُب ركاية ) شتم الرجل كالدية ( .( َأْف يَػْلَعَن الرهُجُل َواِلَدْيِو  )
 هو استبعاد من السائل   ألف الطبع ا١تستقيم َيىب ذلك . ( ُن الرهُجُل َواِلَدْيوِ ِقيَل اَي َرُسوَؿ هللِا وََكْيَف يَػْلعَ ) 
أم : يقع شتم الرجل كالديه كذلك أف الرخص يسب أاب الرجل فيسب (  َيُسبُّ َأمهوُ ََبُه وَ َيُسبُّ أَ قَاَؿ َيُسبُّ الرهُجُل َأََب الرهُجِل فػَ  )

 أابه   كيسب أمه فيسب أمه ( .
 احلديث ؟  تفيد منماذا نس 

 ) لعن هللا من لعن كالديه ( ركاه مسلم . سب الوالدين .كما قاؿ ٖترصل 
 ما معىن احلديث ؟ 

ما للسب كالرتم  كذلك أبف َيٌب إذل شخص فيرتم كالدم الرخص  فيقابله ين تعريضهسب الوالداٟتديث دليل على أف من 
ه ٬توز للثاشل أف يرتم كالدم الرجل  ألنه ال تزر كازرة كزر أخرل  كلكةه ُب الرخص اآلخر اب١تثل كيرتم كالديه  كال يعٍت ذلك أن

 ه سبه .  فإذا سبل ما فعل به العادة كالطبيعة أف اإلنساف ٬تازم غَته ٔتث
ا عيقيوقنا ًلكىٍونًًه ٭تىٍصيل ًمٍةهي مىا فىًفيًه دىلًيل عىلىى أىفَّ مىٍن تىسىبَّبى ًُب شىٍيءو جىازى أىٍف يػيٍةسىب إًلىٍيًه ذىًلكى الرٍَّيء   كى :  قاؿ النووي ًإ٪تَّىا جىعىلى هىذى

ً كىمىا تػى يػىتىأىذَّل بًًه اٍلوىاًلد أتىىذًٌاين لىيٍ  ـى سى اًب٢ٍتىُتًٌ  اٍلعيقيوًؽ . كىاىَّللَّ أىٍعلىم . ًُب حىدًٌ قىدَّ
ٍةع:  وقاؿ القرطيب

ى
؛ فيكوفي حيجَّةن ١تن مةىعى بيعى العةًب ٦تَّن يعصره ٜترنا    دليله على أفَّ سبب الريء قد يةزله الررعي مةزلةى الريء ُب ا١ت

لُّ له   كهو أكمةى   ٍُت لةا.حدي القولى عى بيعى ثياًب اٟترير ٦تَّن يلبسها   كهي ال ٖتًى
 (   عىٍدكنا بًغىٍَتً ًعٍلمو ًمٍن ديكًف اَّللًَّ فػىيىسيبُّوا اَّللَّى  كىالى تىسيبُّوا الًَّذينى يىٍدعيوفى ) كفيه : حيجَّةه ١تالكو على القوًؿ ًبسىدًٌ الذرائع   كهو ًمٍن ٨تو قوله تعاذل 

 ر .   ) ا١تفهم ( .ُب ٤تظو الوقوًع  كالذريعةي : هي االمتةاعي ٦تا ليس ٦تةوعنا ُب نفسه ؛ ٥تافةى  
 اذكر اْلدلة على أف الذنوب تنقسم إَل كبائر وصغائر ؟ 

 السةة كإٚتاع السلف ] قاله ابن القيم [ .أف الذنوب تةقسم إذل كبائر كصغائر بةص القرآف ك 

 ( .اًتكيٍم ًإف ٕتىٍتىًةبيواٍ كىبىآئًرى مىا تػيةػٍهىٍوفى عىٍةهي نيكىفًٌٍر عىةكيٍم سىيًٌئى قاؿ تعاذل )
 ( . الًَّذينى ٬تىٍتىًةبيوفى كىبىائًرى اإٍلًٍبًٍ كىاٍلفىوىاًحشى ًإالَّ اللَّمىمى كقاؿ تعاذل )

 ي صغائر الذنوب .اللمم ( ما دكف الكبائر كه كاٞتمهور على أف ا١تراد بػ)
 ركاه مسلم .بائر( جتةبت الكةهن إذا ا)الصلوات ا٠تمس كاٞتمعة إذل اٞتمعة كفارات ١تا بي كعن أيب هريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 

 اثنيان : اختلفوا ُب حد الكبَتة :
 :  ما فيه حد   كهذا ضعيف .فقيل 

 يها .حد فال  -كالراب   -ألف بعض الكبائر 
 : ما اتفقت الررائع على ٖترٯته . كهذا ضعيف  وقيل 
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 ر .من الكبائألنه يقتضي أف شرب ا٠تمر كالفرار من الزحف كالتزكج ببعض ااـر ليس 
 كل ما ُنى هللا عةه فهو كبَتة   كهذا ضعيف   ألنه يقتضي أف الذنوب ال تةقسم إذل صغائر ككبائر .  وقيل :

 : سبعة عرر . وقيل
 : ما ترتب عليه حد   أك تػيويعد عليه ابلةار أك اللعةة   كيرجح هذا القوؿ أمور :يل قو 
 أنه ا١تأثور عن السلف . - أ

 ئر كالصغائر .بُت الكباتفريق به أف هذا الضابط ٯتكن ال - ب

الوعد الكرصل من أف هللا تعاذل قاؿ ) إف ٕتتةبوا كبائر ما تةهوف عةه نكفر عةكم سيئاتكم كندخلكم ... ( فبل يستحق هذا  -ج
 أكعد بغضب هللا كلعةته كانره .

 أف هذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غَته . -ذ
  ، ؟ ة على ذلكاذكر أمثلجاءت الشريعة بسد الذرائع 

 ُب اٟتديث سد الذرائع   كهذا أصل عظيم .
 كالذرائع ٚتع ذريعة : كهو ما أفضى إذل ٤ترـٌ .

 هتا قد أتت بسد الذرائع إذل ارمات .ت الرريعة كجد:  كإذا أتمل قاؿ ابن القيم
 ـر نفسه ؟هبا ا ف إذا قصدكقاؿ : كالرارع حـر الذرائع   كإف دل يقصد هبا ارـٌ   إلفضائها إليه   فكي

 . فةهي هللا عن سب آ٢تة ا١ترركُت لكونه ذريعة إذل أف يسبوا هللا سبحانه كتعاذل عدكان ككفران على كجه ا١تقابلة
 كأمسك عن قتل ا١تةافقُت   مع ما فيه من ا١تصلحة   لكونه ذريعة إذل التةفَت كقوؿ الةاس : إف دمحمان يقتل أصحابه .

 غَتها   حىت كأنه يةظر إليها . جها امرأةف تصف لزك كُنى ا١ترأة أ
 س .كُنى عن الصبلة عةد طلوع الرمس كعةد غركهبا   لكوف هذين الوقتُت كقت سجود الكفار للرم

 كمةع الةساء إذا خرجن إذل ا١تسجد من الطيب كالبخور .
 م .طيعة الرحكحـر اٞتمع بُت ا١ترأة كعمتها   كبُت ا١ترأة كخالتها   لكونه ذريعة إذل ق

 كُنى عن استقباؿ رمضاف بيـو أك يومُت   لئبل يتخذ ذريعة إذل الزايدة ُب الصـو الواجب .
 فيثَت الرهوة . ف سببان إذل ٝتع الرجاؿ صوت ا٠تلخاؿكُنى عن ضرب ا١ترأة لرجلها لئبل يكو 

 الطباع .كحـر الررع ا٠تلوة اب١ترأة األجةبية   سدان لذريعة ما ٭تاذر من الفتةة كغلبات 
 كُنى الررع عن بةاء ا١تساجد على القبور لئبل يكوف ذريعة إذل اٗتاذها أكاثانن .

 كوف ذريعة إذل التباغض كالتحاسد .كُنى الرارع أف ٮتطب الرجل على خطبة أخيه لئبل ي
 كُنى عن اٞتلوس ُب الطرقات سدان لذريعة الةظر إذل اـر .

 العظيم . عة الفسادسدان لذريكُنى عن قتاؿ األمراء كا٠تركج عليهم 
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . عظم حق الوالدين 
o    كلكةه قد تسبب ُب ذلك بسب كالدٌم غَته .َيىب الطبع ا١تستقيم غالبان أف يسب الرجل كالديه 
o . خطر السباب كالرتائم 
o . مراجعة الطالب لريخه فيما يقوله ٦تا يركل عليه 
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@@@ 
فَػيُػْعِرُض  ،اَل حيَِلُّ ِلُمْسِلٍم َأْف يَػْهُجَر َأَخاُه فَػْوَؽ َثاَلِث لََياٍؿ يَػْلَتِقَيافِ  ) قَاؿَ  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه  وَب َأِب أَيُّ َوَعْن  -ٔٙٗٔ

ُرمُهَا اَلهِذي يَػْبَدأُ َِبلسهاَلـِ  ،َويُػْعِرُض َىَذا ،َىَذا  . ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  (َوَخيػْ
---------- 

 ز .ال ٬تو  ( ال حيل)
 أم يعتزؿ أخاه ا١تسلم كيقاطعه دكف عذر . ( يهجر أخاه) 
 أم يتةحى كيصرؼ كجهه عةه .(  يعرض ىذا) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
  هجر ا١تسلم ألخيه ا١تسلم فوؽ ثبلث .رصلٖت

ػػه   كال ٮتونه   كال يغرػ  يكذبه  فا١تسلم أخو ا١تسلم   كما قاؿ تعاذل ) إ٪تا ا١تؤمةوف إخوة ( كمن مقتضيات ذلك أال يظلمه كال
 كال ٮتذله   كال ٭تقره .

تربه التعليل ١تا تقدـ   كأنه قاؿ : إذا تركتم هذه ا١تةهيات   )كىكيونيوا ًعبىادى هللا إٍخوىاانن ( قاؿ اٟتافظ : هذه اٞتملة كلذلك قاؿ 
 كةتم إخواانن   كمفهومه : إذا دل تًتكوها تصَتكا أعداء .

 إٍخوىاانن ( ٭تتمل معةيُت : ادى هللاونيوا ًعبى فقوله )كىكي 
 د هللا إخواانن .إنه إنراء يراد به ا٠ترب   أم : إذا تركتم اٟتسد كالتدابر .... فستكونوف اي عبا أحدمها :

 .: أف ا١تراد به حقيقة األمر   أم : كونوا عباد هللا إخواانن فيه الثاين 
 اذكر خطورة اهلجر ؟ 

 عةه . : ُني الةيب  أوالً 
 ) ال تقاطعوا كال تدابركا .. ( ركاه مسلم . ؿ اق

 : ال ترفع أعماؿ ا١تتهاجرين . اثنياً 
يسو كىاثٍػةػىٍُتً فػىيػىٍغًفري اَّللَّي عىزَّ كىجىلَّ ًَب ذىًلكى اٍليػىٍوـً ًلكيلًٌ اٍمرًئو الى يي األىٍعمى  تػيٍعرىضي  ) قاؿ : قاؿ  هيرىيٍػرىة عن أيب ٍررًؾي اؿي ًَب كيلًٌ يػىٍوـً ٜتًى

ٍيًن حىىتَّ يىٍصطىًلحىا َّللًَّ ابً  ةىهي كىبػىٍُتى أىًخيًه شىٍحةىاءي فػىيػيقىاؿي ارٍكيوا هىذى ئنا ًإالَّ اٍمرىأن كىانىٍت بػىيػٍ يػٍ ٍيًن حىىتَّ يىٍصطىًلحى شى  ا ( ركاه مسلم .ارٍكيوا هىذى
 : أف التهاجر يفرح الريطاف . اثلثاً 

اًبرو قىاؿى  ةىةن  ًإفَّ )  قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : عىٍن جى هيٍم ًمٍةهي مىٍةزًلىةن أىٍعظىميهيٍم ًفتػٍ هي فىأىٍدانى ءي ي٬تىً  ًإبًٍليسى يىضىعي عىٍرشىهي عىلىى اٍلمىاًء ٍبيَّ يػىبػٍعىثي سىرىاايى
ئنا قىاؿى ٍبيَّ ٬تىً  يػٍ ا فػىيػىقيوؿي مىا صىةػىٍعتى شى ةىهي كىبػىٍُتى اٍمرىأىتًًه ىتَّ فػىرٍَّقتي ٍكتيهي حى مىا تػىرى  ءي أىحىديهيٍم فػىيػىقيوؿي يأىحىديهيٍم فػىيػىقيوؿي فػىعىٍلتي كىذىا كىكىذى  -قىاؿى -بػىيػٍ

 ( ركاه مسلم .فػىييٍدنًيًه ًمٍةهي كىيػىقيوؿي نًٍعمى أىٍنتى 
 : أنه من أسباب دخوؿ الةار . عاً راب

 . ) ال ٭تل ١تسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثبلث   فمن هجر فوؽ ثبلث فمات دخل الةار ( ركاه أبو داكد قاؿ  
 أخرجه أىبيو دىاكيد من حىًديث أيب هيرىيٍػرىة إبًًٍسةىاد صىًحيحء ( ٗتريج اإلحيا )لعراقي رٛته هللا ُب افظ اقاؿ اٟت

 م .ركاه أىبيو داكد إبسةاد عىلىى شرط البخارم كمسل ( رايض الصاٟتُت) هللا ُب كقاؿ الةوكم رٛته 
 : ا٢تجر كسفك الدـ . خامساً 
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 اه أبو داكد .دمه ( رك  فهو كسفك ) من هجر أخاه سةة قاؿ 
 ملاذا أبيح اهلجر دوف ثالث ؟ 

ا اٟتٍىًديث ٖتىٍرصل ا٢ٍتىٍجر بػىٍُت اٍلميٍسًلًمُتى :  قاؿ النووي ث ُب هىذى حىتهىا ُب الثَّبلى ث لىيىاؿو   كىًإابى اأٍليكىؿ بًةىصًٌ اٟتٍىًديث    أىٍكثىر ًمٍن ثىبلى
ث أًلىفَّ اآٍلدىًمٌي ٣تىٍبيوؿ عىلىى اٍلغىضىب كىسيوء ا٠تٍيليق كى٨تىٍو ذىًلكى ؛ فػىعيًفيى عىٍن  ا عيًفيى كىًإ٪تَّى  كىالثَّاشل ٔتىٍفهيوًمًه . قىاليوا : ا٢تًٍٍجرىة عىةػٍهىا ًُب الثَّبلى

ثىة لًيىٍذهىب ذىًلكى اٍلعىاًرض   .ُب الثَّبلى
 مَّت جيوز اهلجر فوؽ ثالث ؟ 
كأكجبوا هجراف أهل األهواء من ا١تبتدعة   ا١ترركعة للهجر  األسباب  لعقائد منقد اعترب السلف كٚتهور األئمة االبتداع ُب ا 

  الذين ٬تاهركف ببدعهم أك يدعوف إليها.
مكا١تته ٕتلب نقصان على ا١تخاطب ُب  ٚتعوا على أنه ٬توز ا٢تجر فوؽ ثبلث  ١تن كانت مر ابن عبد الرب : أكقاؿ اٟتافظ أبو ع  

  هجر ٚتيل خَت من ٥تالطة مؤذية . ب دنياه. فر نفسه  أك أك مضرة ٖتصل عليه ُب  ديةه 
 ا .اف أصحاب ا١تعاصي اجملاهرين هبكمن أسباب ا٢تجر الررعي فوؽ ثبلث هجر   

 مالك  كصاحبيه مهنع هللا يضر. ا١تتخلفُت عن غزكة تبوؾ من غَت عذر  كما ُب قصة كعب بن  الةيب  كما هجر 
 . كل األحوؿ  يكوف إال ُب ا١تضجع  كليس ُب ف هجرها الاشز إال أالة ةك٬توز ا٢تجر فوؽ ثبلث للزكج  

ا ٖتقق أك غلب ا٢تجر عبلج  كال يصار إليه إال إذ كالةصيحة كابٞتملة فإف بعد العظة  (كما قاؿ تعاذل ) كاهجركهن ُب ا١تضاجع 
 . ر مع علته كجودان اٟتكم يدك  جر  ألف من كصله  فإف كاف العكس دل يررع ا٢ت -ُب اٞتملة  -هجر ا١تهجور أنفع  على الظن أف 

ز أف يستخدـ ُب غَت كقته كا٢تجراف كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ رٛته هللا: إ٪تا هو دكاء ٬تب أف يستخدـ ُب كقته كٔتقداره  فبل ٬تو 
 .كبغَت مقداره

 ( ـِ  ماذا نستفيد من قولو ُرمُهَا اَلهِذي يَػْبَدُأ َِبلسهاَل  ( ؟ َوَخيػْ
ٍٍب ًفيهىادىلًيل لً كىًفيًه  : ... قاؿ النووي ـ يػىٍقطىع ا٢تًٍٍجرىة   كىيػىٍرفىع اإٍلً   كىييزًيلهي   كىقىاؿى  مىٍذهىًب الرَّاًفًعٌي كىمىاًلك كىمىٍن كىافػىقىهيمىا أىفَّ السَّبلى

ـ ًهٍجرى  اًلًكٌي : ًإٍف كىافى يػيٍؤًذيه دلٍى يػىٍقطىع السَّبلى بىته عىٍةهي هىٍل يػىزيكؿ   ا : كىلىوٍ ٍصحىابةى ته . قىاؿى أى أىٍٛتىد كىاٍبن اٍلقىاًسم اٍلمى اتػىبىهي أىٍك رىاسىلىهي ًعٍةد غىيػٍ كى
 يػىزيكؿ أًلىنَّهي دلٍى ييكىلًٌمهي   كىأىصىٌحهمىا يػىزيكؿ لًزىكىاًؿ اٍلوىٍحرىة . كىاىَّللَّ أىٍعلىم . ًإٍٍب ا٢تًٍٍجرىة ؟ كىًفيًه كىٍجهىاًف : أىحىد٫تىا الى 

كاستدؿ للجمهور ٔتا ركاه الطرباشل من طريق زيد بن كهب ...ٔتجرد السبلـ كرده ؿ ا٢تجرة علماء تزك قاؿ أكثر ال:  وقاؿ ابن حجر
 . وعه أف َيٌب فيسلم عليهعن بن مسعود ُب أثةاء حديث موقوؼ كفيه كرج

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o تقاطع .جراف كالذير من ا٢تالتعبَت ُب اٟتديث ابإلخوة إشارة كاضحة إذل اٟتث على التواصل كالتح 
o  أذف الةيب    ُب ا٢تجر دكف ثبلثة أايـ   ألف اإلنساف رٔتا يكوف بيةه كبُت أخيه شيء فيكوف ُب القلب شيء

 الثبلثة أايـ يذهب ما ُب القلب من األحقاد كغَتها .فبعد 
o الةيب    كقد أمرمستحبان  ا٢تجر حراـ   لكن إذا كاف ا٢تجر ١تصلحة ديةية   فإنه ال أبس به   بل رٔتا يكوف 

 هبجر كعب بن مالك كصاحبيه هبلؿ بن أمية كمرارة بن الربيع الذين ٗتلفوا عن غزكة تبوؾ .
o ابلسبلـ . أف إُناء التهاجر يكوف 
o . فضيلة ظاهرة ١تن يبدأ ابلسبلـ من ا١تتهاجرٍين 
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o  أف السبلـ من أسباب ابة كأتليف القلوب   كقد قاؿ ؤمةوا حىت ٖتابوا ةوا كال تة حىت تؤم) ال تدخلوا اٞتة
 أكال أدلكم على شيء إذا فعلتموه ٖتاببتم أفروا السبلـ بيةكم ( .

o كيسرع إذل الصلح ليفوز ابلفضل . يةبغي على ا١تسلم أف يتةاسى األحقاد 
o . حرص الرريعة ُب الةهي عن كل ما يؤدم إذل التهاجر كالتقاطع 
o ذل ] إ٪تا ا١تؤمةوف إخوة فاصلحوا بُت أخويكم [ .ا قاؿ تعاابُت   كميةبغي على ا١تسلمُت أف يكوف إخوة متح 

o  ا١تسلمُت .أف الريطاف ٭ترص كل اٟترص على إ٬تاد العداكات كالبغضاء كالتهاجر بُت 

@@@ 
 ي .َأْخَرَجُو اَْلُبَخارِ ( ُكلُّ َمْعُروٍؼ َصَدَقٌة )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َعْن َجاِبٍر  -ٕٙٗٔ

---------- 
  ما معىن قولو ( ٌ؟ ُكلُّ َمْعُروٍؼ َصَدَقة ) 

 يةبغي أف ٭تتقر اإلنساف شيئان من أم: كل شيء عيرؼ شرعان أبنه من أعماؿ الرب  فله حكم الصدقة اب١تاؿ ُب الثواب  فبل
 ا١تعركؼ  كال أف يبخل به.

 صدقة. كتب له بها٠تَت  ي : دؿ هذا اٟتديث على أف كل شيء يفعله ا١ترء  أك يقوله منقاؿ ابن بطاؿ
ًب التٍَّرًبيًه اٍلبىًليًغ  كىهيوى إٍخبىاره أبًىفَّ وقاؿ الصنعاين قىةه ًمٍن ابى قىًة ُب الثػَّوىاًب  كىأىنَّهي ال ٭تىٍتىًقري اٍلفىاًعلي  : كىاإًلٍخبىاري أبًىنَّهي صىدى لىهي حيٍكمى الصَّدى

ٍيئان ًمن اٍلمى   ٍعريكًؼ  كىال يػىٍبخىلي بًًه.شى
كاٟتاكم من طريق عبد اٟتميد بن اٟتسن ا٢تبلرل عن ابن ا١تةكدر مثله كزاد ُب آخره )كما أنفق الرجل على لدارقطٍت د أخرجه اكق

 .دقة  كما كقى به ا١ترء عرضه فهو صدقة( أهله كتب له به ص
بوجه طلق   تلقى أخاؾعركؼ أف كأخرجه البخارم ُب " األدب ا١تفرد " من طريق دمحم بن ا١تةكدر عن أبيه كاألكؿ كزاد )كمن ا١ت

 كأف تلقي من دلوؾ ُب إانء أخيك(.
 ... (.)بكل تسبيحة صدقة  ككل هتليلة صدقة  ككل ٖتميدة صدقة   جاء ُب اٟتديثكقد 
  الصدقة مقتصرة على املاؿ ؟ىل 

 ال .
ككيلًٌ تىكبَتةو صىدقىةن  ككيلًٌ  صىدقةن  تىسبيحةو  )أكليسى قد جعلى هللاي لىكيٍم ما تىصَّدَّقيوفى؟ إفَّ بكيلًٌ  : ُب شرح قوله قاؿ ابن رجب

ٍعركًؼ صىدقىةه  كنػىٍهيه 
ى
 عىٍن ميةكىرو صىدقىةه(. ٖتىًٍميدةو صىدقةن  ككيلًٌ تػىٍهليلىةو صدقةن  كأٍمره اًب١ت

١تعركؼ اع فعًل اٚتيعى أنو أفَّ  معٌت هذا أفَّ الفقراء ظةُّوا أٍف ال صدقةى إالَّ اب١تاؿ  كهم عاجزكف عن ذلك  فأخربهيم الةَّيبُّ 
رو  قاؿ )كلُّ معركؼو صدقةه( كخرَّجه البخارم من حديث جاب كاإلحٌساف صدقة. كُب صحيح مسلم عن حذيفة  عن الةَّيبًٌ 

   فالصدقة تيطلق على ٚتيع أنواع فعل ا١تعركؼ كاإلحٌساف.عن الةَّيبًٌ 
 كالصدقة بغَت ا١تاؿ نوعاف:

ف صدقةن عليهم  كرٔتا كاف أفضلى من الصدقة اب١تاؿ  كهذا كاألمر اب١تعركؼ  لق  فيكو اف إذل ا٠تما فيه تعدية اإلحسٌ  أحدمها:
هللا  ككفّّ عن معاصيه  كذلك خَته من الةَّفع اب١تاؿ  ككذلك تعليمي العلم الةافع  كإقراءي  كالةَّهي عن ا١تةكر  فإنَّه ديعاءه إذل طاعة

 للةاس. ب ا١تةافععيي ُب جلالطريق  كالسالقرآف  كإزالةي األذل عن 
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سبيح  كالتَّحميد  كالتَّهليل  من الصدقة اليت ليست مالية: ما نفعيه قاصره على فاعله  كأنواع الذًٌكر: ًمنى التَّكبَت  كالتَّ  والنهوع الثاين
قة  أنَّه صد ج كاٞتهادء من األحاديث الصَّبلة كالصياـ كاٟتكاالستغفار  ككذلك ا١تريي إذل ا١تساجًد صدقة  كدل يذكر ُب شي

ا ذكر ذلك جواابن لسؤاًؿ الفيقراء الَّذين سألوه ع مَّا ييقاـك تطوَّع األغةياء كأكثري هذه األعماؿ أفضلي من الصَّدقات ا١تاليَّة؛ ألنَّه إ٪تَّ
 أبموا٢تم.

 : ا١تعركؼ نوعاف: قوؿ  كعمل: قاؿ املاورديك
 ه حسن ا٠تلق كرقة الطبع.لباعث عليالقوؿ  كافالقوؿ: طيب الكبلـ كحسن البرر  كالتودد ّتميل 

ار الصبلح ٢تم  كهذه األمور تعود كالعمل: بذؿ اٞتاه  كاإلسعاؼ ابلةفس  كا١تعونة ُب الةائبة  كالباعث عليه حب ا٠تَت للةاس كإيث
 .هةا صدقة لذلك ٝتاهلى ا١تعاف هبا ُب التخفيف كا١تساعدة فبةفعُت نفع على فاعلها ُب اكتساب األجر كٚتيل الذكر  كنفع ع

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
O  : ان من ا١تعركؼ.اٟتث على فعل ا٠تَت مهما أمكن  كأنه ال يةبغي للمسلم أف ٭تتقر شيئُب اٟتديث 
O  يسر الرريعة كاستيعاهبا للةاس كافة  ففعل ا١تعركؼ كٖتصيل الثواب ال ٮتتص أبهل اليسار بل كل مسلم قادر على أف

  من ذكر كتسبيح كدعاء  كنصيحة  كأمر ٔتعركؼ كُني عن مةكر  كإرشاد ضاؿ  كمواساة ن ا١تعركؼأنواعان ميفعل 
 ٤تزكف إذل غَت ذلك من صةوؼ ا١تعركؼ.

O ى ا١تسلم أف ٬تتهد ُب فعل ا١تعركؼ ٦تا يستطيعه كال يرق عليه  فبفعل ا١تعركؼ يطيب عيره  كتطمئن نفسه  كتتوثق لع
 األجر اٞتزيل كالثواب العظيم. ت نيته منله إف صلحصلته ٔتن حوله  مع ما

 فائدة: 
 قاؿ الريخ ابن أيب ٛتزة: كال يلهم الصدقة إال من سبقت له سابقة خَت.

@@@ 
ًئا)  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب َذرٍّ  -ٖٙٗٔ  ( . ٍو طَْلقٍ َؾ ِبَوجْ َوَلْو َأْف تَػْلَقى َأَخا ،اَل رَبِْقَرفه ِمْن اَْلَمْعُروِؼ َشيػْ

---------- 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 ه بوجه مبتسم .أنه ال يةبغي للمسلم أف يستصغر فعل معركؼ مهما صغر   كلو أف يلقى أخا نستفيد
 ألف اإلنساف ال يدرم أم أعماله أخلص  تعاذل   فإف العمل يعظم ابإلخبلص  تعاذل كاإلحساف .

 .٠تَت كإف كاف هذا ا٠تَت قليبلن  ٖتض على فعل ا كالسةةن القرآف كقد كرددت الةصوص م
رنا يػىرىهي . كىمى    يػٍ  ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يػىرىهي( . ن يػىٍعمىلٍ كما قاؿ تعاذل )فىمىن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى

 كلو حقَتان . لررمن فعل ا كالًتهيب قاؿ السعدم رٛته هللا : كهذه  اآلية فيها غاية الًتغيب ُب فعل ا٠تَت كلو قليبلن  
ئنا كىلىٍو أىٍف تػىٍلقىى أىخىاؾى ًبوىٍجهو طىلٍ  ال ٖتىًٍقرىفَّ ًمنٍ  كحديث الباب ) يػٍ  .ق ( اٍلمىٍعريكًؼ شى

قىة الٍ  رٛته هللا : فيًه اٟتٍىٌث عىلىى فىٍضل اٍلمىٍعريكؼ   كىمىا تػىيىسَّرى ًمٍةهي كىًإفٍ  قاؿ النووي  اء .د اللًٌقى وىٍجه ًعةٍ قىلَّ   حىىتَّ طىبلى
موقها  : كُب الصحيحُت ) إف امرأة بغيا رأت كلبان ُب يـو حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فةزعت له قاؿ ابن تيمية

 فسقته به فغفر ٢تا ( كُب لفظ ُب الصحيحُت ) أُنا كانت بغيان من بغااي بٍت إسرائيل ( .
)بيةما رجل ٯتري ُب طريق كجد غصن شوؾ على الطريق فأخره فركر ؿ : قا   كُب الصحيحُت عن أيب هريرة أف رسوؿ هللا

 هللا له فغفر له ( .
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 فر ٢تا .فغفر ٢تا   كإال فليس كل بغي سقت كلبان يغفهذه سقت الكلب إبٯتاف خالص كاف ُب قلبها 
فغفر له بذلك . فإف   ئم بقلبه فعله إذ ذاؾ إبٯتاف خالص كإخبلص قا  ككذلك هذا الذم ٨تَّى غصن الروؾ عن الطريق 

 صبلتيهما  كإف الرجلُت ليكوف مقامهما ُب الصف كاحدان كبُت  األعماؿ تتفاضل بتفاضل ما ُب القلوب من اإلٯتاف كاإلخبلص 
 .    كليس كل من ٨تَّى غصن شوؾ عن الطريق يغفر له   كما بُت السماء كاألرض 

كالةاس يتفاضلوف ُب ذلك تفاضبلن   بل ٟتقائقها اليت ُب القلوب  ظاهرةصورها ال كا١تقصود أف فضل األعماؿ كثواهبا ليس جملرد
 ) منهاج السنة ( .     .               عظيمان 

 ) اتقوا الةار كلو برق ٘ترة   فمن دل ٬تد فبكلمة طيبة ( . كقد قاؿ 
لو أف أحدا  : البخارم أف اإلماـ البخارم ١تا كاف ُب شبابه جلس مع أحد شيوخه فقاؿ الريخ للتبلميذ صحيح كسبب ٚتع

  .ا٠تَت الكثَت لب البخارم فأخرج لةافتحركت هذه العبارة اليسَتة بقٚتع اٟتديث الصحيح 
ييرًبه خىطَّ ادًٌثُت  ففعىلٍت هذه الكلمة ًفعلىها ُب  فَّ خطَّكقاؿ له: إك٤تدًٌث الراـ الربزارل أطلىقى كلمةن عابرة لتلميذه الذهيب  ف 

 سنا من رؤكس ادًٌثُت .نٍفس اإلماـ الذهيب  فأقبىلى على طلىب اٟتديث  حىت عيدَّ رأ
 ( َوَلْو َأْف تَػْلَقى َأَخاَؾ ِبَوْجٍو طَْلٍق  ماذا نستفيد من قولو. ) 

 اللقاء .لوجه عةد نستفيد استحباب التبسم كطبلقة ا
 ( .تبسمك ُب كجه أخيك صدقة ) كُب اٟتديث 

صاؿ ا١تتفق على استحساُنا كامتداح البتسامة ُب الوجوه أسرع طريق إذل القلوب  كأقرب ابب إذل الةفوس  كهي من ا٠تا
ة كجهو ُب ا  كطبلقاس تبسُّمن أكثر الة صاحب الوجه ا١تررؽ البسَّاـ  ككاف نبيةا صلى صاحبها  كقد فطر هللا ا٠تىٍلقى على ٤تبة

ؽ ُب حيٍسن لقائه صارت عةواانن له كعبلمةن عليه  ككاف ال يػيفىرًٌ  لقاء من يلقاه  ككانت البسمة إحدل صفاته اليت ٖتٌلى هبا  حىت
ًسن لقاءهم  يع صاحبه  رؼ ذلك كل منكبراشته بُت الغٌٍت كالفقَت  كاألسود كاألبيض  حىت األطفاؿ كاف يبتسم ُب كجوههم ك٭تي

 . الطهكخ
 ( ركاه الًتمذم . رأيت أحدا أكثر تبٌسما من رسوؿ هللا  ) ما عبد هللا بن اٟتارث هنع هللا يضر كما قاؿ  

 ي ( .مةذي أسلمتي  كال رآشل إال تبسمى ُب كجه رسوؿ هللا ؿ ) ما حجبٍت قا  هللا جرير بن عبد كعن
 .ان(كاف ألُت الةاس  كأكـر الةاس  ككاف رجبلن من رجالكم إال أنه كاف ضحاكنا بٌسامقوؿ )ت فعائرة اهنع هللا يضر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كتصف

 ة ( ركاه الًتمذم .ك لك صدق كىٍجه أىًخيتػىبىسُّميك ُب كعن أيب ذر . قاؿ : قاؿ 
لقيته  تؤجر عليه ٍرر إذا شىة  كالبً يعٍت: إظهارؾ له البىرىا ( لك صدقة )أم ُب اإلسبلـ   ( بسُّمك ُب كجه أخيككم : ا١تةا قاؿ

 كما تؤجر على الصَّدقة
  " ؽ الةُّبوة  كهو مةاؼ للتكربُّ  كجالب للمودَّةفيه أفَّ لقاء الةَّاس ابلتَّبسُّم  كطبلقة الوجه  من أخبل " :ابن بطَّاؿ كقاؿ

 :شة كطبلقة الوجه عةد اللقاء ك٦تا ثبت أيضا ُب استحباب البرا
 البيهقي ُب الرعب . ركاه ( اسى أبًىٍموىاًلكيٍم  كىلىًكٍن يىسىعيهيٍم ًمٍةكيٍم بىٍسط اٍلوىٍجه  كىحيٍسني ا٠تٍيليقعوف الةَّ ٍم ال تىسى ًإنَّكي )  ه قول
فىعيةى ت اي قاؿ: قل)   جابر بن سليم ا٢ٍتيجىٍيًمىُّ  نكع ٍيئان يػىةػٍ عاذل ػ ًبه  تبارؾ كت ا هللا ػرسوؿ هللا ًإانَّ قػىٍوـه ًمٍن أىٍهًل اٍلبىاًديىة  فػىعىلًٌٍمةىا شى

ٍيئان كىلىٍو أىٍف تػيٍفرًغى ًمٍن دىٍلًوؾى ًُب إانء اٍلميٍستىسٍ  بىسً قاؿ: الى ٖتىًٍقرىفَّ ًمنى اٍلمىٍعريكؼ شى ط ( ركاه ًقي  كىلىٍو أىٍف تيكىلًٌمى أىخىاؾ ككٍجهيك إليه ميةػٍ
 ف .ابن حبا 

  .ليق ككبلـ لُت : كجه طرب شيء هُتكالبراشة مصيدة ا١تودة   كالة :اإلماـ ابن عيية قاؿ
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اس من الذم عن هراـ بن عركة  عن أبيه قاؿ: )مكتوب ُب اٟتكمة: ليكن كجهك بسطنا  ككلمتك طيبة  تكن أحبَّ إذل الةَّ 
 ء .يعطيهم العطا

 ل .حسن ا٠تلق: طبلقة الوجه  كبذؿ ا١تعركؼ  ككفُّ األذ: قاؿ عبد هللا بن ا١تبارؾ- 
ا٠تدًٌ  كطيًٌ الًبٍرر عن البىرىر  كبُت  (4) َتامود كسط بُت التَّعبيس كالتَّقطيب  كتصع كالًبٍرر قة الوجهطبلم : قاؿ ابن القيٌ 

ؼ األكَّؿ يوقع الوحرة  كالبغضة  يث يذهب ا٢تيبة  كيزيل الوقار  كيطمع ُب اٞتانب  كما أفَّ اال٨ترااالسًتساؿ مع كلًٌ أحد ْت
هابه   مهيب ٤تبوب  عزيز جانبه  حبيب لقاؤه. كُب صفة نبيًٌةا: من رآه بديهق الوسط: حب ا٠تيلي كالةُّفرة ُب قلوب ا٠تىٍلق  كصا

 ه .كمن خالطه عررة أحبَّ 
 ره .اٍلقى صاحب اٟتاجة ابلًبٍرر  فإٍف عدمت شكره  دل تعدـ عذ: ء قاؿ بعض اٟتكما- 
   يب اٟتديثقيل لؤلكزاعي رٛته هللا: ما كرامة الضَّيف؟ قاؿ: طبلقة الوجه  كط- 

صُت قاؿ ابن حباف: البىرىاشىة إداـ العلماء  كسجيَّة اٟتكماء؛ ألفَّ الًبٍرر يطفئ انر ا١تعاندة  ك٭ترؽ هيجاف ا١تباغضة  كفيه ٖت- 
 ي .من الباغي  كمةجاة من الساع

 ن .بًبٍرر حسٍلقىهيٍم إٍف أحببت أٍف يكثر الثَّةاء اٞتميل عليك من الةَّاس بغَت انئل  فار : ر ا١تةصو كقاؿ أبو جعف- 
 قيل: حسن الًبٍرر اكتساب الذًٌكرك 

أف يقلَّ مةهما؛ فإفَّ اإلكثار مةهما يؤدًٌم إذل ا٠تفَّة كالسَّخف   كقاؿ أبو حاًب : ال ٬تب للسُّلطاف أف يفرط البىرىاشىة كا٢تىرىاشىة للةَّاس  كال
  .ةهما يؤدًٌم إذل العجب كالكربكاإلقبلؿ م

يانة  كحسن ا٠تلق مع الدًٌاينة  كحسن اإلخاء مع أشي بلثةث : قاؿ اٟتارث ااسيب اء عزيزة أك معدكمة: حسن الوجه مع الصًٌ
 ة .األمان

 س .الوجه  كالتودُّد إذل الةَّا ءة: طبلقةرأس ا١ترك ف : قاؿ األحة- 
 . كاف يقاؿ: حسن الًبٍرر كاللًٌقاء رؽّّ لؤلشراؼ كاألكفا

 وصااي النيب  اذكر بعض ر ؟ْلِب ذ 
 ) إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ( ركاه مسلم . قاؿ 

 اي أاب ذر ! استعذ اب من شر شياطُت اٞتن كاإلنس .
 . ُٓك  ُْك  ُّفصم  اي أاب ذر ! إذا صمت من الرهر
 اي أاب ذر ! إ٪تا الغٌت غٌت القلب .

 اي أاب ذر !إذا عملت سيئة فاعمل ّتةبها حسةة فإُنا عرر أمثا٢تا .
 كةز من كةوز اٞتةة ؟ ال حوؿ كال قوة إال اب .أدلك على  ذر ! أال اي أاب 

 اثةُت كال تولُت ماؿ يتيم . اي أاب ذر ! إشل أرؾ ضعيفان كإشل أحب لك ما أحب لةفسي :ال تتأمرف على
 قاؿ أبو ذر : أكصاشل خليلي عليه الصبلة كالسبلـ بسبع :

 أمرشل ْتب ا١تساكُت كالدنو مةهم .
  ن هو دكشلنظر إذل مكأمرشل أف أ

 كأمرشل أف ال أسأؿ أحدان شيئان .
 كأمرشل أف أصل الرحم كإف أدبرت .
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 كأمرشل أف أقوؿ اٟتق كلو كاف مران .
  لومة الئم .أخاؼ ُب هللا كأمرشل أف ال

 كأمرشل أكثر من قوؿ : ال حوؿ كال قوة إال اب .
@@@ 

 . َأْخَرَجُهَما ُمْسِلمٌ ( َوتَػَعاَىْد ِجًنَاَنَك  ،فََأْكِثْر َماَءَىا ،َمَرَقةً  َبْختَ ِإَذا طَ )  َوَعْنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -ٗٙٗٔ
---------- 

 ؤتىدىـ به .هو الذم يي ا١ترىؽ : (  َمَرَقةً ) 
 ألنه إذا كثر ا١تاء كثر االئتداـ به .(  فََأْكِثْر َماَءَىا) 
 شيئان .أم : أعطهم مةه (  َوتَػَعاَىْد ِجًنَاَنكَ ) 
 ذا نستفيد من احلديث ؟ام 

 نستفيد حرص اإلسبلـ على اٞتار كاإلحساف إليه .
 اذكر ما ورد يف التحذير من إيذاء اْلار ؟ 

 ار ليس من اإلٯتاف .اء اٞتأف إيذأوالً : 
ركاه (  يلى   كىمىٍن ايى رىسيوؿى هللًا قىاؿى الًَّذم الى َيىٍمىني جىاريهي بػىوىايًقىهٍؤًمني قً  الى يػي كىاَّللًَّ الى يػيٍؤًمني كىاَّللًَّ الى يػيٍؤًمني كىاَّللًَّ  )قىاؿى  عىٍن أىيب شيرىٍيحو أىفَّ الةَّيبَّ 

 البخارم .
 ن اإلٯتاف .ذاء اٞتار م: أف عدـ إياثنياً 
 : ) من كاف يؤمن اب كاليـو اآلخر فبل يؤذ جاره (  متفق عليه . قاؿ 

 ةة .ـ دخوؿ اٞتأف إيذاء اٞتار سبب ُب عداثلثاً : 
 ( ركاه مسلم .الى يىٍدخيلي اٞتٍىةَّةى مىٍن الى َيىٍمىني جىاريهي بػىوىائًقىهي  )قىاؿى  عىٍن أىىًب هيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ 

 أف أذل اٞتار سبب ُب دخوؿ الةار .رابعاً : 
تؤذم جَتاُنا بلساُنا ؟ قاؿ : هي ُب الةار ( غَت أُنا كصيامها  عن أيب هريرة . قاؿ ) قاؿ رجل : اي رسوؿ هللا ! إف فبلنة تكثر من صبلهتا

 ركاه أٛتد .
 ـ :عمو ف إٍب إيذاء اٞتار يزيد على إٍب الأ أخرب ولعظم حق اْلار : 

يػٍره ًمٍن أىٍف يػىٍزشلى اًبٍمرىأىًة جىارىه ( . ) ألىفٍ   يػىٍزشلى الرَّجيلي ًبعىٍرًر ًنٍسوىةو خى
: ٍبيَّ أى  ."أىٍف ٕتىٍعىلى َّللًًَّ نًدِّا كىٍهوى خىلىقىكى م ؟ قاؿ ) أٌم ذنب أعظ  سألت الةيبكقاؿ عبد هللا بن مسعود:  يلىًة ًْتىلً  أىٍف تػيزىاشلى " :؟ قىاؿى مّّ قػيٍلتي

: ٍبيَّ أٌم؟"ارًؾى جى   ( .أىٍف تػىٍقتيلى كىلىدىؾى خىٍريىةى أىٍف يىٍطعىمى مىعىك " :  قػيٍلتي
 ر ؟اذكر بعض فضائل  اإلحساف إَل اْلا 

 بتعاهده ابلطعاـ . أمر الةيب :  أوالً 
 ٟتديث الباب .

 اإلحساف إذل اٞتار من اإلٯتاف .اثنياً : 
 ( .  كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر فػىٍلييٍحًسٍن ًإذلى جىارًهً ٍؤًمني اًبَّللًَّ مىٍن كىافى يػي ٟتديث أيب شريح السابق )

رنا أىٍك لًيىٍصميٍت كىمىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلخً ٍؤًمني ابً كىافى يػي   مىنٍ )قىاؿى  عىٍن أىىًب هيرىيٍػرىةى عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ ك  يػٍ ًر فػىٍلييٍكًرـٍ َّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر فػىٍليػىقيٍل خى
 ( ....جىارىهي 
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 ( . مىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر فىبلى يػيٍؤًذل جىارىهي كُب ركاية ) 
 ٞتار من خَت الةاس .إذل ا اسن:  لثاً اث

 ) خَت األصحاب عةد هللا خَتهم لصاحبه   كخَت اٞتَتاف عةد هللا خَتهم ٞتاره ( ركاه الًتمذم . قاؿ 
 اٞتار الصاحل من السعادة .:  بعاً ار 

 حباف . ركاه ابن الواسع ( ء   كا١تسكن) من سعادة ا١ترء : اٞتار الصاحل   كا١تركب ا٢تٍت عن انفع بن اٟتارث . قاؿ : قاؿ 
 : اإلحساف إَل اْلار من كماؿ اإلدياف .خامساً 

 الًتمذم . ) كأحسن إذل جارؾ تكن مؤمةان ( ركاه عن أيب هريرة . قاؿ : قاؿ 
 اإلحساف إذل اٞتار سبب بة هللا .: سادساً 

 ةوا جوار مىن جاكركم ( .أحس  ك  حدثتم  كاصديقوا إذا  ؛ فأدكا إذا ائتمةتم ) إف أحببتم ٤تبة هللا كرسوله قاؿ 
 اإلحساف إذل اٞتار سبب لدخوؿ اٞتةة .: بعاً سا

 ن .أثٌت عليك جَتانك فأنت ٤تس ؿ : إفقا ان ؟قاؿ: مىت أكوف ٤تسة   ان كن ٤تسةاؿ :  عن عمل ييدخل اٞتةة فق سأؿ رجل الةيب 
 أف حسن اٞتوار سبب لعمار الداير كطوؿ األعمار .: اثمناً 
اًف ًُب األىٍعمىار ( .لىةي كىصً  ... ) قاؿ  رى  كىيىزًيدى  الرًَّحًم  كىحيٍسني ا٠تٍيليًق  كىحيٍسني اٞتًٍوىاًر  يػىٍعميرىاًف الدًٌايى
  اْلًناف ؟ما أنواع 

 : اٞتَتاف ثبلثة : قاؿ العلماء

 : جار قريب مسلم   فهذا له حق اٞتوار كالقرابػػة كاإلسػػبلـ . اْلوؿ
 حق اٞتوار كاإلسػػػبلـ .فهذا له  َت قريب  : جار مسلم غ الثاين

 : جار كافر   فهذا له حق اٞتوار   كإف كاف قريبان فله حق القرابة أيضان . الثالث
 ؟ ..  حَّت ظننت أنو سيورثو (و )ما معىن قول 

عل له مراركة ُب ا١تاؿ بفرض سهم يعطاه مع األقارب .  قيل : ٬تي
 . كالصلة رث ُب الربكقيل : ا١تراد أنه ييةٌزؿ مةزلة من ي

عل له مَتااثن ( .  كاألكؿ أرجح   كيؤيده ) حىت ظةةت أنه ٬تى
  فيو تنبيو لطيف ، ما ىو ؟ماءىا"(  رفاكث)قولو 

مور هبا إ٪تا هي فيما ليس له ٙتن   كهو ا١تاء. أا١تلطيفت على تيسَت األمر على البخيل ؟ إذ الزايدة  هتةبيفيه يب : قاؿ القرط
 ٟتمها   أك طبيخها ؟ إذ ال يسهل ذلك على كل أحد أكثرقة فا طبخت مر كلذلك دل يقل إذ

 قولو ) فأكثر ماءىا ( ىل اْلمر للوجوب أـ للندب ؟ 
   بةب عليه من اتعلى مكاـر األخبلؽ   كإرشاد إذل ٤تاسةها ١تا يًت  ضعلى جهة الةدب   كاٟتألمر هذا ا:  قاؿ القرطيب

  كعياله   كصغار هر جار دٍ قً  تارقي يتاذل اٞتار با١تفسدة   فقد ك ع اٟتاجة فكد١تةفعة   ل به من ا١تا ٭تصك كحسن العررة   كاأللفة   
  كرٔتا يكوف كالكيلفة  فائهم الرهوة   كيعظم على القائم عليهم األدلعهيج من ضتف  ل إذل ذلك ص يقدر على التو كال  أكالده 

  دفع إليهميي رريكهم ُب شيء من الطبيخ تل ذلك يةدفع بكك  ٟتسرةاألدل كا مةهم د  كيرتيفة   فتعظم ا١ترقةأرملة ضع   أكان يتيم
 بَت .عليه هذا الضرر الك يًتتبفبل أقبح من مةع هذا الةذر اليسَت الذم 

 ( أم : دخاف . تارقي ب) 

 قاؿ ا١تةاكم : األمر فيه للةدب عةد اٞتمهور   كللوجوب عةد الظاهرية .ك 
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 ر ؟دود اْلوااذكر ح 
 على أقواؿ :تلفت ُب حد اٞتوار ا١تعترب شرعنا  العلم اخ بارات أهلاختلفت ع 

 : إف حد اٞتوار ا١تعترب شرعنا: أربعوف دارنا من كل جانب . القوؿ اْلوؿ
 كقد جاء ذلك عن عائرة اهنع هللا يضر كما جاء ذلك عن الزهرم كاألكزاعي.

 ( ركاه أبو يعلى كهو ضعيف .هكذا ... ا كهكذا ك ) حق اٞتار أربعوف داران هكذ ٟتديث أيب هريرة . قاؿ : قاؿ 
 : اٞتار هو ا١تبلصق فقط . القوؿ الثاين

 كبه قاؿ أبو حةيفة كزفر .
 قة   كاالتصاؿ بُت ا١تلكُت ببل حائل بيةهما   فأما مع اٟتائل فبل يكوف ٣تاكران حقيقة .اكرة كهي ا١تبلصقة حقيقالوا : ألف اٞتار من اجمل

 غَته ٦تن ٬تمعهم ا١تسجد إذا كانوا أهل ٤تلة كاحدة .ا١تبلصق ك اٞتار هو : أف  القوؿ الثالث
 كبه قاؿ القاضي أبو يوسف   كدمحم بن اٟتسن الريباشل .

 اٞتار هو من قاربت داره دار جاره   كيرجع ُب ذلك إذل العرؼ . ع :القوؿ الراب
 كهذا اختيار ابن قدامة   كصوبه ُب اإلنصاؼ .

 ح .كهذا القوؿ هو الراج
أبربعُت  (   ككل ما جاء ٖتديده عةه ّٕٔ/  َُ: كقد اختلف العلماء ُب حد اٞتوار على أقواؿ ذكرها ُب "الفتح" ) ينْللباقاؿ ا

 صواب ٖتديده ابلعرؼ .صح   فالظاهر أف الضعيف ال ي
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . عةاية اإلسبلـ ابٞتار 
o . عدـ احتقار شيء من ا١تعركؼ 
o ل ما يؤدم إذل ابة كحسن العررة .ـ على كحث اإلسبل 

@@@ 
نْػَياَس َعْن َمْن نَػفه )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -٘ٙٗٔ نَػفهَس َاَّللهُ َعْنُو ُكْربًَة ِمْن   ،ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب اَلدُّ

نْػَيا َواآْلِخَرةِ  ،ْعِسرٍ َعَلى مُ  َيسهرَ  َوَمنْ  ،ُكَرِب يَػْوـِ اَْلِقَياَمِة  نْػَيا َواآْلِخَرةِ َستَػَرُه َاَّللهُ يف اَ  ،َوَمْن َستَػَر ُمْسِلًما ،َيسهَر َاَّللهُ َعَلْيِو يف اَلدُّ  ،لدُّ
 م .َأْخَرَجُو ُمْسلِ  (يِو َوَاَّللهُ يف َعْوِف اَْلَعْبِد َما َكاَف اَْلَعْبُد يف َعْوِف َأخِ 

---------- 
 فرج .أم : ( ْن نَػفهَس مَ ) 
 الردة العظيمة . (  ُكْربَةً ) 
 سهل .( أي : َوَمْن َيسهَر ) 
 ائها .الديوف كعجز عن كف ا١تعسر : من أثقلته( َعَلى ُمْعِسٍر ) 
 إعانته كتسديده .( َعْوِف اْلَعْبِد  َواَّللهُ يف ) 
 ( أم : ما داـ .َما َكاَف اْلَعْبُد ) 
 ( يرمل الطريق اٟتسي كا١تعةوم .يًقا َلَك َطرِ َوَمْن سَ ) 
 الطمأنيةػة .( السهِكيَنُة ) 
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ُهمُ )   ( أم : أحاطت هبم . َوَحفهتػْ
 ن نور عملهم عبادة هللا .يب خلقوا م( عادل غي ) املالئكة

 أخر .( أي : َوَمْن َبطهَأ ِبِو ) 
 ماذا نستفيد من اٟتديث ؟

 كربة سواء ُب البدف أك ُب ا١تاؿ .  ا يرمل كلةُت   كهذفضل تةفيس الكرب عن ا١تؤم نستفيد
 كإقراضه ماؿ   أك فك أسره   أك الوقوؼ معه ُب ٤تةته .

 ١تعسر .كنستفيد : فضل التيسَت على ا
 سًت ا١تسلم . كنستفيد :

  اذكر بعض ، احلديث دليل على أف التنفيس والتفريج عن املسلمٌن من أسباب التنفيس والنجاة من كرب يـو القيامة
 ؟النجاة من كرب يـو القيامة  أسباب 

 منها : التنفيس عن املسلمٌن .
 ٟتديث الباب ) من نفس عن مؤمن كربة ... ( .

 و .عسر أو الوضع عنومنها : إنظار امل
 ) من سره أف يةجيه هللا من كرب يـو القيامة فليةظر معسر أك يضع عةه ( ركاه مسلم  قاؿ 

  .الطعاـ هلل ، وإطعاـ ومنها : الوفاء َبلنذر
ـى  .ييوفيوفى اًبلةٍَّذًر كىٮتىىافيوفى يػىٍومنا كىافى شىرُّهي ميٍستىًطَتنا  قاؿ تعاذل ) ًإ٪تَّىا نيٍطًعميكيٍم  .يىًتيمنا كىأىًسَتنا عىلىى حيبًًٌه ًمٍسًكيةنا كى كىييٍطًعميوفى الطَّعىا

نىٍضرىةن  اهيمي اَّللَّي شىرَّ ذىًلكى اٍليػىٍوـً كىلىقَّاهيمٍ ػػػػػػوىقى ػػػػػفى  .اؼي ًمن رَّبًٌةىا يػىٍومنا عىبيوسنا قىٍمطىرًيرنا  ٩تىى ًإانَّ  .ا ًلوىٍجًه اَّللًَّ ال نيرًيدي ًمةكيٍم جىزىاء كىال شيكيورن 
 ( .كىسيريكرنا 

  وضح ذلك ؟احلديث دليل على أف اْلزاء من جنس العمل ، 
 من كرب يـو القيامة .عةه كربة  أف نفس نفس عن مسلم ُب الدنيا   جزاه هللاُب اٟتديث أف من 

 كهذه قاعدة عظيمة ُب الررع كهي أف اٞتزاء من جةس العمل   كأدلتها كثَتة .
 رٍكيٍم ( .صيريكا اَّللَّى يػىٍةصي قاؿ تعاذل ) ًإٍف تػىةٍ 

 كقاؿ تعاذل ) فىاذٍكيريكشل أىذٍكيرٍكيٍم ( .
أىٍكفيوا ًبعىٍهًدم أيكًؼ ًبعىٍهدًكي   ٍم ( .كقاؿ تعاذل ) ى

 ) من سًت مسلمان سًته هللا ُب الدنيا كاآلخرة ( ركاه مسلم .   اؿكق
 اه مسلم .) من بٌت  مسجدان بٌت هللا له بيتان ُب اٞتةة ( رك  كقاؿ 
 ) احفظ هللا ٭تفظك ( .  كقاؿ 
 ) كالراة إف رٛتتها رٛتك هللا ( ركاه أٛتد .  كقاؿ 
 ه .متفق علي الرٛتاء () إ٪تا يرحم هللا من عباده   كقاؿ 
 ) من كصل صفان كصله هللا ( ركاه أبو داكد .  كقاؿ 
 داكد . ) ارٛتوا من ُب األرض يرٛتكم من ُب السماء ( ركاه أبو  كقاؿ 
 ) من كاف له كجهاف ُب الدنيا   كاف له لساانف من انر يـو القيامة ( ركاه أبو داكد .  كقاؿ 
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 ملاذا َسي يـو القيامة بذلك ؟ 
 ك :ٝتي بذل 

 لقياـ الةاس من قبورهم . أواًل :
 ( . يػىٍوـى يػىقيوـي الةَّاسي لًرىبًٌ اٍلعىالىًمُتى كما قاؿ تعاذل )

 د .: لقياـ األشهااثنياً 
 ( .كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي كما قاؿ تعاذل )

 لقياـ الركح كا١تبلئكة . اثلثاً :
 ( . ٌفان الَّ يػىتىكىلَّميوفى ًإالَّ مىٍن أىًذفى لىهي الرٍٛتىني كىقىاؿى صىوىاابن ًئكىةي صى كىاٍلمىبلى يػىٍوـى يػىقيوـي الرُّكحي كما قاؿ تعاذل )

 ة كرَبً كثًنة ؟مقيااذكر بعض اْلدلة على أف يف يـو ال 
 قاؿ تعاذل ) ككاف يومان على الكافرين عسَتان ( .

 كقاؿ تعاذل ) على الكافرين غَت يسَت ( .
 سر ( .هذا يـو عالكافركف كقاؿ سبحانه ) يقوؿ 

 . ) يعرؽ الةاس يـو القيامة حىت يذهب عرقهم ُب األرض سبعُت ذراعان   كيلجمهم حىت يبلغ آذاُنم ( ركاه مسلم كقاؿ 
 قاؿ القحطاين رضبو هللا :

 يـو القيامة لو علمتى هبوله                     لفررت من أهلو كمن أكطافً 
 كتريب مةه مفارؽ الولداف                     يوـه ترققت السماء ٢توله  

 يـو عبوس قمطريره شرهي                       ُب ا٠تلًق مةترره عظيم الرأفً 
  ؟املسلمٌن ، وخاصة املعسرين  على التيسًنما فضل 

نٍػيىايىسَّرى اىَّللَّي عىلىٍيًه ُب اى   كىمىٍن يىسَّرى عىلىى ميٍعًسرو اٟتديث فيه فضل لذلك لقوله )   ( . رىةً كىاآٍلخً  لدُّ
 من يسر على معسر جازاه هللا أبمرين : أم : أف 

 كالتيسَت ُب اآلخرة . –التيسَت ُب الدنيا 
 ان كاجب   كال ٬توز مطالبته .ر الذم ال ٯتلك شيئكالتيسَت على ا١تعس

 ( . كىًإف كىافى ذيك عيٍسرىةو فػىةىًظرىةه ًإذلى مىٍيسىرىةو  )لقوله تعاذل 
  املسلم ؟ السّت علىما فضل 

تػىرى ميٍسًلمنا نٍػيىا كىاآٍلًخرى   مىٍن سى تػىرىهي اىَّللَّي ًُب اىلدُّ  ة .سى
عورة أخيه ا١تسلم كرف هللا عورته حىت  عورته يـو القيامة   كمن كرف ) من سًت عورة أخيه ا١تسلم سًت هللا كقد قاؿ 

 يفضحه هبا ُب بيته ( ركاه ابن ماجه .

اإلٯتاف ُب قلبه   ال تغتابوا ا١تسلمُت   كال تتبعوا عوراهتم   فإنه من اتبع عوراهتم  كدل يدخل من بلسانه) اي معرر من آ كقاؿ 
  عورته يفضحه ُب بيته ( ركاه أبو داكد .تتبع هللا عورته   كمن تتبع هللا

  كأدركت هبذه  ٢تم عيوب ةاس فصارت: أدركت هبذه البلدة _ يعٍت ا١تديةة _ أقوامان ليس ٢تم عيوب   فعابوا ال قاؿ اإلماـ مالك
 البلدة أقوامان كانت ٢تم عيوب   فسكتوا عن عيوب الةاس فةسيٍت عيوهبم  .
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 ىل يسّت على كل أحد ؟ 
 : كاعلم أف الةاس على ضربُت : و هللارجب رضب قاؿ ابن

 كرفها كال هتكها كال ه ال ٬توز: من كاف مستوران ال يعرؼ بريء من ا١تعاصي   فإذا كقعت مةه هفوة أك زلة   فإن أحدمها
 التحدث هبا   ألف ذلك غيبة ٤ترمة   كهذا هو الذم كردت فيه الةصوص .

ماعزان  مر أبف يرجع كيسًت نفسه   كما أمر الةيب ْتده   دل يفسره كدل يستفسره   بل يؤ  كمثل هذا لو جاء َتئبان اندمان   كأقر
 كالغامدية .

كال يبارل ٔتا ارتكب مةها   كال ٔتا قيل له   هذا هو الفاجر ا١تعلن   كمثل هذا ال ان هبا   عاصي معلة: من كاف مرتهران اب١ت والثاين
  ىت يقاـ عليه اٟتد  بل يًتؾ حله إذا أخذ كلو دل يبلغ السلطاف   كمثل هذا ال يرفعدكدبحث عن أمره  لتقاـ عليه اٟتأبس ابل

 ليكرف سًته   كيرتدع به أمثاله .

 ًنه من املسلمٌن ؟ن أعاف غضل عظيم مليف احلديث ف 
 . (كىاىَّللَّي ُب عىٍوًف اىٍلعىٍبًد مىا كىافى اىٍلعىٍبدي ُب عىٍوًف أىًخيًه )  لقوله 

ًتهً  . كمن..قىاؿ ) هللا عةهما: أفَّ رىسيوؿ هللا عمر رضي كعن ابن   ( . مىٍن كىافى ُب حىاجىة أًخيه  كىافى هللاي ُب حىاجى
 قىاؿ )مىًن اٍستىطىاعى ًمٍةكيٍم أىٍف يػىةػٍفىعى أىخىاهي فػىٍليػىٍفعىل( ركاه مسلم. أىفَّ الةَّيبَّ :  ًبرو كُب حىًديًث جىا
مرفوعان )أفضلي األعماؿ إدخاؿي السُّركر على ا١تؤمن: كسوت عورته  أك أشبعت شل من حديث عمر : كخرَّج الطرباقاؿ ابن رجب

 جىٍوعىتيه  أك قضيت له حاجة(.
من أصحابه ُب قضاء حاجة لرجل كقاؿ ٢تم: مرُّكا بثابت البةاشل  فخذكه معكم  فأتوا اثبتان  فقاؿ: أان قومان  ني البصرمُّ كبعث اٟتس

اٟتسن فأخربكه  فقاؿ: قولوا له: اي أعمش أما تعلم أفَّ مريك ُب حاجًة أخيك ا١تسلم خَت لك ًمٍن حجة  معتكف  فرجعوا إذل
 هب معهم.تكافه  كذ  فًتؾ اعوا إذل اثبتو بعد حىجَّةو؟ فرجع

٭تليب عٍةزةن لةا ان حىت يتعاهدي  كخرَّج اإلماـ أٛتد من حديث ابةةو ٠تبَّاب بن األرت  قالت: خرج خبَّاب ُب سريَّةو  فكاف الةَّيبُّ 
 ُب جىٍفةىةو لةا  فتمتلئ حىٌت تفيضى  فلمَّا قدـ خبَّابه حلبىها  فعادى ًحبلهبا إذل ما كاف.

٭تلبي للحيًٌ أغةامهم  فلمَّا استخلف  قالت جاريةه مةهم: اآلف ال ٭تليبيها  فقاؿ أبو بكر: بلى كإشل   الصدًٌيق ككاف أبو بكر
شل ما  دخلتي فيه عن شيءو كةتي أفعليه  أك كما قاؿ. ألرجو أف ال يغَتًٌ

يها طلحةي ُناران  فإذا هي عجوزه فدخلى إل امرأةو  ككاف عمر يتعاهد األرامل فيستقي ٢تنَّ ا١تاءى ابللَّيل  كرآه طلحةي ابلليل يدخلي بيتى 
هدشل َيتيٍت ٔتا ييصًلحيٍت  كٮترج عٍتًٌ األذل  عمياءي مقعدةه  فسأ٢تا: ما يصةعي هذا الرَّجلي عةدؾ؟ قالت: هذا له مةذ كذا ككذا يتعا

 فقاؿ طلحة: ثكلتك أمُّكى طلحةي  عثراًت عمر تتبع؟
 يـو  فيرًتم ٢تنَّ حوائجهٌن كما ييصًلحيهينَّ. ئزهم كلَّ يًٌ كعجاككاف أبو كائل يطوؼي على نساء اٟت

 كقاؿ ٣تاهد: صحبتي ابنى عمر ُب السفر ألخدمه  فكاف ٮتديميٍت.
(. من الككاف كثَته   صَّاًٟتُت يرًتطي على أصحابه ُب السفر أٍف ٮتديمىهم. ... )جامع العلـو

 اإلسبلـ يسعى سعيان شديدان لقضاء حوائج الةاس. : كاف شيخابن تيميهُب كصف شيخ اإلسبلـ  -رٛته هللا  - قاؿ ابن القيم
  كالصلحاء  كمن اٞتةد  كاألمراء  كمن التجار كالكرباء قاؿ الذهيب عن شيخ اإلسبلـ رٛته هللا ابن تيمية: كله ٤تبوف من العلماء

 به  ألنه مةتصب لةفعهم ليبلن كُنارنا  بلسانه كقلمه.كسائر العامة ٖت
٭تمل ا٠تبز إذل بيوت ا١تساكُت ُب الظبلـ فلما مات فقدكا ذلك  كاف انس من أهل ا١تديةة  -هللا  رٛته -ُت ي بن اٟتسكاف عل
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 معاشهم فلما مات علي بن اٟتسُت فقدكا ذلك الذم كاف َيتيهم ابلليل. يعيروف كال يدركف من أين
 .كمن نعم هللا تعاذل على العبد أف ٬تعله مفاٖتان للخَت كاإلحساف

مىٍن جىعىلىهي ًمٍفتىاحنا لًٍلخىٍَتً  كىًمٍغبلقنا قىاؿ )ًعٍةدى اَّللًَّ خىزىاًئني ا٠تٍىٍَتً كىالرَّرًٌ  مىفىاتًيحيهىا الٌرًجىاؿي  فىطيوىبى لً  سىٍعدو  عن الةَّيبًٌ  ٍهًل بنعىٍن سى 
 .ابن ماجه ٍَت( ركاهاحنا لًلرَّرًٌ  كىًمٍغبلقنا لًٍلخى لًلرَّرًٌ  كىكىٍيله ًلمىٍن جىعىلىهي ًمٍفتى 

 كأف يسخره لقضاء حوائج الةاس.
: قىاؿى رىسيوؿي هللًا  ليوهىا  فىًإذىا مىةػىعيوهىا نػىزىعىهىا هيٍم اًبلةًٌعىًم ًلمىةىاًفًع اٍلعً )ًإفَّ َّللًًَّ أىقٍػوىامنا اٍختىصَّ  عىًن اٍبًن عيمىرى  قىاؿى بىاًد  كىييًقرُّهىا ًفيًهٍم مىا بىذى

 م( أخرجه الطرباشل.غىٍَتًهً  ا ًإذلى عىةػٍهيٍم كىحىو٢َّتىى 
ج الةاس كٓتاصة كُب سعيه لقضاء حوائ  ا١تثل كالةموذج األعلى ُب اٟترص على ا٠تَت كالرب كاإلحساف  كلقد ضرب الةيب 

 كاألرامل  اء كاأليتاـ للضعف
كىًك فَّ رل إً هللًا  إً )أىفَّ اٍمرىأىةن كىافى ُب عىٍقًلهىا شىٍيءه  فػىقىالىٍت: ايى رىسيوؿى  عىٍن أىنىسو  : ايى أيَـّ فيبلىفو  اٍنظيرًم أىمَّ السًٌ لىٍيكى حىاجىةن  فػىقىاؿى

 بلى مىعىهىا ُب بػىٍعًض الطُّريًؽ  حىىتَّ فػىرىغىٍت ًمٍن حىاجىًتهىا( ركاه مسلم.ًشٍئًت  حىىتَّ أىٍقًضيى لىًك حىاجىتىًك  فىخى 
 ذل هبا.هللا تعا ليت أمرانكالسعي ُب قضاء حوائج الةاس من الرفاعة اٟتسةة ا

 كيٍن لىهي ًكٍفله ًمةػٍهىا(.فقاؿ )مىٍن يىٍرفىٍع شىفىاعىةن حىسىةىةن يىكيٍن لىهي نىًصيبه ًمةػٍهىا كىمىٍن يىٍرفىٍع شىفىاعىةن سىيًٌئىةن يى 
ًإلىٍيًه حىاجىةه. قاؿ: اٍشفىعيوا تػيٍؤجىريكا   طيًلبىتٍ  لي  أىكٍ إذىا جىاءىهي السَّائً  عىٍن أىيب بػيٍردىةى بًن أىيب ميوسىى  عىٍن أىبًيًه  قاؿ )كىافى رىسيوؿي هللا 

 مىا شىاء( متفق عليه. كيٍقًضي هللا عىلىى ًلسىاًف نىًبيًًٌه 
 اعر:قاؿ الر

 أحسن إذل الةاس تستعبد قلوبػىهيم * * * فطا١تا استعبدى اإلنسافى إحسافي 
 ٍعوافي اٟتيرَّ مً اؾى فإٌف ككيٍن على الٌدهًر ًمٍعوىاانن لذم أملو * * * يرجو نىد

 * * * فأنٌه الرٌكني إٍف خانتك أركافي  كاٍشديٍد يديك ْتبًل هللًا معتصمنا 
 * * * على اٟتقيقة إخوافه كأٍخدافي  له اعنا فليس ػَت مةٌ ػػػػػػمن كاف للخ

 من جاد اب١تاؿ ماؿى الٌةاسي قاطبةن * * * إليه كا١تاؿي لئلنساف فٌتافي 
: إدخاؿ السركر على ا١تؤمن. قيل أم الدنيا أحب إليك؟ قاؿ اإلفضاؿ على اإلخواف. أفضل؟ قاؿاألعماؿ  قيل البن ا١تةكدر أم

 أم التفضل عليهم كالقياـ ٓتدمتهم.
 بن مةبه: إف أحسن الةاس عيران من حسن عيش الةاس ُب عيره كإف من ألذ اللذة اإلفضاؿ على اإلخواف. كهب كقاؿ

 يكم اب١تعركؼ فإف فاعل ا١تعركؼ ال يعدـ جوازيه.الةاس عل ةرب أيهاككاف خاؿ القسرم يقوؿ: على ا١ت
اؿ السركر عليهم أكلئك هم اآلمةوف من عذاب يـو قاؿ ابن عباس: إف  عبادان يسًتيح الةاس إليهم ُب قضاء حوائجهم كإدخ

 القيامة.
اف إحسانه إذا مرض رجل ابلسجن قاـ السبلـ ك يوسف عليه( ُب قصة  ًإانَّ نػىرىاؾى ًمنى اٍلميٍحًسًةُت كقاؿ الضحاؾ ُب قوله تعاذل )

 عليه  كإذا ضاؽ عليه ا١تكاف كسع له إذا احتاج ٚتع سأؿ له.
 ء ا١تكاـر أك اصطةاع ا١تعركؼ  أك إظهار مركءة.شيء سىرىؼه إال ُب ابتةا قاؿ عمرك بن العاص: ُب كل

 كقد قيل: صةائع ا١تعركؼ تقي مصارع السوء.
 فإف كقع كجد متكئان.ؼ ال يقع حب ا١تعرك قاؿ ابن عباس: صا
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 من آداب قضاء حوائج الةاس: اإلخبلص ُب األعماؿ كعدـ ا١تن هبا.
يله كتصغَته كسًته  فإنه إذا عجله هةَّأه  كإذا صغَّره : ال يتم العمل إال بثبلث تعج-ةهمارضي هللا ع -قاؿ عبد هللا بن عباس 
 عظمه كإذا سًته ٘تمه.

 صةيعة.قيل: ا١تةة هتدـ ال
 حلديث فضل عظيم ملن طلب العلم وىو دخوؿ اْلنة ، اذكر بعض فضائل طلب العلم ؟ا يف 

 ( .  اٞتىةَّةً ًعٍلمان سىهَّلى هللاي لىهي طىريقان ًإذلى كىمىٍن سىلىكى طىريقان يػىٍلتىًمسي ًفيًه لقوله ) 
١تري ابألقداـ إذل ٣تالس ي   كهو ايق اٟتقيقسلوؾ طريق العلم مؤد إذل اٞتةة   كهذا الطريق يدخل فيه سلوؾ الطر  ففيه أف

 كمطالعته   ككتابته .: حفظه  كمدارسته   كمذاكرته    مثلالعلماء  كيدخل فيه سلوؾ الطرؽ ا١تعةوية إذل حصوؿ العلم  

 فضائل كثًنة :وللعلم 

 : أنه من أسباب دخوؿ اٞتةة . أوالً 

 ٟتديث الباب .

 من أسباب الرفعة .اثنياً : 

 ن آمةوا مةكم كالذين أكتوا العلم درجات ( .هللا الذي ) يرفع قاؿ تعاذل

 أف هللا دل َيمر نبيه ابالستزادة إال من العلم .اثلثاً : 
 ( .رب زدشل علمان  قاؿ تعاذل ) كقل

 :  ككفى هبذا شرفان للعلم أف أمر نبيه أف يسأله ا١تزيد مةه . قاؿ ابن القيم

 دة ا١تبلئكة .ادته كشهاادهتم برهأف هللا استرهدهم كقرف شهرابعاً : 

 قاؿ تعاذل ) شهد هللا أنه ال إله إال هو كا١تبلئكة كأكلو العلم قائمان ابلقسط ( .
على فضل العلم كشرؼ العلماء   فإنه لو كاف أحد أشرؼ من العلماء لقرُنم هللا ابٝته كاسم  آلية دليل:  هذه ا قاؿ القرطيب

 مبلئكته كما قرف العلماء .
 ليل على ا٠تَت .علم دأف ال:  خامساً 

 ) من يرد هللا به خَتان يفقهه ُب الدين ( متفق عليه . قاؿ 
ه ُب الدين _ أم يتعلم قواعد اإلسبلـ كما يتصل فهـو اٟتديث أف من دل يتفق:  يفقهه : أم يفهمه   كم قاؿ احلافظ ابن حجر

 هبا من الفركع _ فقد حـر ا٠تَت .
 علم .لطالب ال ع أجةحتهاأف ا١تبلئكة تضسادساً : 

 ) كإف ا١تبلئكة لتضع أجةحتها لطالب العلم رضان ٔتا يصةع ( ركاه أبو داكد . قاؿ 
 ضعان له كتوقَتان كإكرامان ١تا ٭تمله من مَتاث الةبوة .ة أجةحتها له توا:  ككضع ا١تبلئك قاؿ ابن القيم
 :  كُب معٌت كضعها أجةحتها ثبلثة أقواؿ : قاؿ اْلطاِب

: أنه ا١تراد به الةزكؿ عةد ٣تالس العلم  الثالث: أنه ٔتعٌت التواضع تعظيمان لطالب العلم .  الثاينجةحة . بسط األ: أنه  ىاأحد
 .كترؾ الطَتاف 

 العلماء كرثة األنبياء .سابعاً : 
 ) كإف العلماء كرثة األنبياء ( ركاه أبو داكد . قاؿ 
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 . فضل العلم أفضل من فضل العبادةاثمناً : 
 ) فضل العلم خَت من فضل العبادة ( ركاه الطرباشل . قاؿ 

 من أقواؿ السلف .
 إذا نسب إليه . : كفى ابلعلم شرفان أف يدعيه من ال ٭تسةه كيفرح به قاؿ علي

 :  تعلموا العلم فإف تعلمه  خرية كطلبه عبادة كمدارسته تسبيح  . وقاؿ معاذ
 م .طلب العل ض أفضل من:  ليس شيء بعد الفرائ وقاؿ الشافعي

 :  من أراد الدنيا فعليه ابلعلم   كمن أراد اآلخرة فعليه ابلعلم . وقاؿ
 ةظر إذل ٣تالس العلماء  . ٣تالس األنبياء فلي:  من أراد الةظر إذل وقاؿ سهل بن عبد هللا

 :  ما عبد هللا ٔتثل الفقه . وقاؿ الزىري
 .حت الةية علم إذا ص:  ما من عملو أفضل من طلب ال وقاؿ الثوري

 قاؿ ابن القيم : من طلب العلم ليحيي به اإلسبلـ فهو من الصديقُت   كدرجته بعد درجة الةبوة .
@@@ 

 م .َأْخَرَجُو ُمْسلِ  (فَػَلُو ِمْثُل َأْجِر فَاِعِلِو  ،َمْن َدؿه َعَلى َخًْنٍ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َمْسُعوٍد  َوَعْن َأِب  -ٙٙٗٔ
---------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 فضل من دؿ خَت   كأنه له مثل أجر فاعله . نستفيد

لَّهي عىلىى آخىرى فىحىمىلىهي  أىتىى الةَّيبَّ  كقد ركل الًتمذم عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى ) ٍد ًعٍةدىهي مىا يػىتىحىمَّليهي فىدى  .رىجيله يىٍستىٍحًمليهي فػىلىٍم ٬تًى
 ًإفَّ الدَّاؿَّ عىلىى ا٠تٍىٍَتً كىفىاًعًلًه ( .» فىأىٍخبػىرىهي فػىقىاؿى   الةَّيبَّ فىأىتىى 

لىة عىلىى   الى  دىة لًفىاًعًلًه   كىًفيًه : فىًضيلىة تػىٍعًليم اٍلًعٍلم كىكىظىاًئف اٍلًعبىادىاتا٠تٍىٍَت كىالتػٍَّةًبيه عىلىٍيًه   كىاٍلميسىاعى  قاؿ الةوكم : ًفيًه : فىًضيلىة الدَّالى
ذىًلكى اٍلًفٍعل كىمىا أىفَّ لًفىاًعًلًه ثػىوىاابن   كىالى يػىٍلزىـ أىٍف مىٍن يػىٍعمىل هًبىا ًمٍن اٍلميتػىعىبًًٌدينى كىغىٍَتهٍم   كىاٍلميرىاد ٔتًٍثًل أىٍجر فىاًعله . أىفَّ لىهي ثػىوىاابن بً يَّمىا لً سً 

 يىكيوف قىٍدر ثػىوىاهبمىا سىوىاء .
 اْلًن : داللة علىفضائل الدعوة وال اذكر 

 أف له مثل أجر فاعله . أواًل :
 ٟتديث الباب .

 ًمٍثلي أجيوًر مىٍن تىًبعىه ... ( .كللحديث اآلٌب ) مىٍن دىعىا ًإذلى   هيدىلن   كىافى لىهي ًمنى األىٍجًر 
 استجابة ألمر هللا . اثنياً :

 ٍَت ( .لقوله تعاذل ) كىٍلتىكيٍن ًمٍةكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإذلى ا٠تٍى 
 ابلتبليغ . استجابة ألمر الرسوؿ هللا  اثلثاً :
 ) بلغوا عٍت كلو آية ( ركاه البخارم . قاؿ 

بةضارة الوجه ُب قوله )نضر هللا امرءان ٝتع شيئان فبلغه كما ٝتع فريبَّ مبلغو أكعى   عا له الةيبكهديه   د كا١تبلغ لكبلـ الةيب 
 من سامع ( ركاه الًتمذم .

 فبلح .سبب لل : رابعاً 
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َيىٍميريكفى اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىةػٍهىٍوفى عىًن الٍ  ةكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإذلى ا٠تٍىٍَتً كى  ميةكىًر كىأيٍكلىًئكى هيمي اٍلميٍفًلحيوفى ( .قاؿ تعاذل ) كىٍلتىكين مًٌ
 أُنا أفضل األعماؿ كأحسن األقواؿ . خامساً :

  اَّللًَّ كىعىًملى صىاًٟتان ( .عىا ًإذلى ٦تٍَّن دى قاؿ تعاذل ) كىمىٍن أىٍحسىني قػىٍوالن  

قة  كحالة ) ٦تن دعا إذل هللا ( بتعليم : هذا استفهاـ ٔتعٌت الةفي ا١تتقرر أم: ال أحد أحسن قوال. أم: كبلما كطري قاؿ السعدي
ةها مهما أمكن  كالزجر ها  كٖتسيكاٟتث علي  ك٣تادلة ا١تبطلُت  ابألمر بعبادة هللا  ّتميع أنواعها اٞتاهلُت  ككعظ الغافلُت كا١تعرضُت

ةه  ك٣تادلة أعدائه ابليت عما ُنى هللا عةه  كتقبيحه بكل طريق يوجب تركه  خصوصا من هذه الدعوة إذل أصل دين اإلسبلـ كٖتسي
 هي أحسن  كالةهي عما يضاده من الكفر كالررؾ  كاألمر اب١تعركؼ  كالةهي عن ا١تةكر.

 . سيد البررَت مهمة الدعوة إذل ا٠ت سادساً :
رنا كىنىًذيرنا ) ا كىميبىرًٌ   اَّللًَّ إبًًٍذنًًه كىًسرىاجنا مًُّةَتنا ( .( كىدىاًعينا ًإذلى ْٓقاؿ تعاذل ) ايى أىيػُّهىا الةَّيبُّ ًإانَّ أىٍرسىٍلةىاؾى شىاًهدن

 الداعية يةجو من عقوبة الدنيا ابلظا١تُت . سابعاً :
ةىا الًَّذينى يػىةػٍهىٍوفى عىًن السُّوًء كىأىخىٍذانى الًَّذينى ظىلىميوٍا ًبعىذىابو بىًئيسو ٔتىا كىانيوٍا  ريكٍا ًبهً مىا ذيكًٌ قاؿ تعاذل ) فػىلىمَّا نىسيوٍا   يػىٍفسيقيوفى ( .أى٧تىيػٍ

 أُنا سبب للفوز ٓتَتية  األمة . اثمناً :
يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلةَّاًس أتىٍميريكفى ابً   ةػٍهىٍوفى عىًن اٍلميةكىًر كىتػيٍؤًمةيوفى اًبَّللًَّ ( .كًؼ كىتػى ٍلمىٍعري قاؿ تعاذل ) كيةتيٍم خى

هذا الثةاء عليهم كا١تدح ٢تم  كما قاؿ قتادة: بلغةا  قاؿ ابن كثَت : فمن اتصف من هذه األمة هبذه الصفات دخل معهم ُب
كمن دل يتصف بذلك أشبه أهل    هللا فيهاا٠تطاب هنع هللا يضر قاؿ : من سره أف يكوف من تلك األمة فليؤد شرط  أف عمر بن

 انيوا يػىٍفعىليوف ( .الكتاب الذين ذمهم هللا بقوله ) كىانيوا ال يػىتػىةىاهىٍوفى عىٍن ميةكىرو فػىعىليوهي لىًبٍئسى مىا كى 

 أف فيها هتذيب للةفوس كتزكيةه ٢تا . اتسعاً :
تًًه ى اٍلميؤٍ  عىلى ) لىقىٍد مىنَّ اَّللَّي  كما قاؿ تعاذل ُب اٟتكمة من إرساؿ نبيه    ًمًةُتى ًإٍذ بػىعىثى ًفيًهٍم رىسيوالن ًمٍن أىنٍػفيًسًهٍم يػىتػٍليوا عىلىٍيًهٍم آايى

أف نعلم أف من أعظم كاجبات الدعاة تزكية الةفوس كتربيتها على ا١تعاشل اإلٯتانية كالًتبوية اليت جاءت ُب  كىيػيزىكًٌيًهٍم... ( . إذف ٬تب
 بلمية .الرريعة اإلس

 لثةاء الرب عز كجل كاستغفار ا١تبلئكة كسائر ا١تخلوقات .سبب  أُنا اً :عاشر 
 لبحر ليصلوف على معلم الةاس ا٠تَت ( .) إف هللا ك مبلئكته حىت الةملة ُب جحرها ك حىت اٟتوت ُب ا  قاؿ 

كما أعجب هذا اٟتديث ١تن   ستغفار ( قاؿ العلماء : الصبلة من هللا تعٍت ) الثةاء ( كمن ا١تبلئكة كغَتهم من ا١تخلوقات تعٍت ) اال
 كاستغفار ا١تبلئكة الذين ال يعلم عددهم إال هللا تعاذل .  أف تفوز بثةاء الرب تعاذل   أتمله 

 . : أُنا سبب للفوز بدعوة الةيب  عشر احلادي
 ٝتع مةا حديثا فحفظه حىت يبلغه غَته ( . ) نضر هللا امرءان   حيث قاؿ 

 قاـ هبذه ا١تراتب األربع دخل ٖتت هذه الدعوة الةبوية ا١تتضمةة ٞتماؿ الظاهر كالباطن . اذل : فمنه هللا تعقاؿ ابن القيم رٛت  

 ؟ى اْلًنشبرات الدعوة والداللة عل اذكر  
 ٖتقيق اٟتكمة كالغاية اليت من أجلها خلق هللا ا٠تلق  كهي عبادته كحده ال شريك له كمعرفته أبٝتائه كصفاته . أواًل :
 ٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلًنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف ( .مىا خىلى تعاذل ) كى قاؿ 

الظاهرة كالباطةة  كُب الدعوة توضيح كشرح ٢تذه العبادة كحث كالعبادة: اسم جامع لكل ما ٭تبه هللا كيرضاه من األقواؿ كاألعماؿ 
اـ هبذه العبادة  كهذا هو ا١تقصود األعظم على القي ة ا١ترتبةعلى التزامها كترؾ ما ٮتلفها جزءان أك كبلن  كبياف لؤلجور العظيمللةاس 
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 من الدعوة إذل هللا. 
  من الرر .ية إذل الةاس كظهور أحكاـ الرريعة كمعرفة ا٠تَتكمن ٙترات الدعوة أيضان: بلوغ الدعوة اإلسبلم اثنياً :

رًينى كىمي   يىكيوفى لًلةَّاًس عىلىى اَّللًٌ حيجَّةه بػىٍعدى الرُّسيًل ( . لًئىبلَّ  ةًذرًينى كُب ذلك قياـ للحجة على العباد قاؿ سبحانه ) رُّسيبلن مُّبىرًٌ
 كهو أف يكوف أكثر األنبياء أتباعان . م هو ٖتقيق ١تا ٘تةاه الةيب كمن ٙتراهتا أيضان: تكثَت األمة امدية الذ اثلثاً :

مثله آمن عليه البرر  كإ٪تا كاف الذم آلايت ما أعطي من اكما ُب اٟتديث ا١تخرج ُب الصحيحُت  ) ما من األنبياء نيب إال   
 أكتيته كحيان أكحاه هللا إرل فأرجو أشل أكثرهم َتبعان يـو القيامة ( .

كمةها حل ا١تركبلت ا١تتعلقة ابجملتمعات فكراين كاجتماعيان كخلقيان كسلوكيان كغَتها اليت بقاؤها هو من أسباب الدمار  رابعًا :
 كا٢تبلؾ .

عقله كهواه كعزؿ نفسه عن الوحي السماكم فإنه البد هالك  كالدعوة هي: بياف لطريق الةجاة للبرر إذا سار باإلنساف  ألف 
 ادم إذل كل خَت  كهو الدكاء الةاجع لكل أمراض البرر الفكرية كالسلوكية كغَتها .ٚتيعان  كدين هللا هو ا٢ت

مًٌن رَّبًٌكيٍم كىًشفىاء لًٌمىا ُب الصُّديكًر كىهيدنل كىرىٍٛتىةه لًٌٍلميٍؤًمًةُتى * قيٍل بًفىٍضًل اَّللًٌ  ٍوًعظىةه ءٍتكيم مَّ قاؿ هللا تعاذل ) ايى أىيػُّهىا الةَّاسي قىٍد جىا
يػٍره ٦تًٌَّا ٬تىٍمىعيوفى ( .كىًبرى   ٍٛتىًتًه فىًبذىًلكى فػىٍليػىٍفرىحيوٍا هيوى خى
( قىاؿى رىبًٌ دلى حىرىٍرتىًٍت أىٍعمىى كىقىٍد  ُِْكى٨تىٍريريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى ) ةن ضىةكان هي مىًعيرى كقاؿ سبحانه ) كىمىٍن أىٍعرىضى عىن ذًٍكرًم فىًإفَّ لى  

تػيةىا فػىةىًسيتػىهىا كىكىذىًلكى اٍليػىٍوـى تيةسىى ) (ُِٓكيةتي بىًصَتان ) ًه ًت رىبًٌ ًمن آًبايى كىدلٍى يػيؤٍ  ( كىكىذىًلكى ٧تىٍزًم مىٍن أىٍسرىؼى ُِٔقىاؿى كىذىًلكى أىتػىٍتكى آايى
 كىلىعىذىابي اآٍلًخرىًة أىشىدُّ كىأىبٍػقىى ( .

 فات ا١تثالية كالقدكة قدر اإلمكاف .كمن ٙترات الدعوة الوصوؿ إذل بةاء ٣تتمع تتمثل فيه ٚتيع ص خامساً :
ابلسهر ئر اٞتسد ) مثل ا١تؤمةُت ُب توادهم كتراٛتهم كتعاطفهم مثل اٞتسد  إذا اشتكى مةه شيء تداعى له سا  قاؿ 

 ٟتمى(. كا
  كٖتذيرهم من كمن ٙترات الدعوة أيضان داللة الةاس على ا٠تَت كالفبلح كهدايتهم إذل طريق السعادة الذم ُنايته اٞتةة سادسًا :

 الرر كالبوار كا٠تسراف الذم ُنايته الةار .
رى ًبهً  هي بًًلسىاًنكى لًتػيبىرًٌ  تيةًذرى بًًه قػىٍومنا لُّدِّا ( .ًقُتى كى اٍلميتَّ  قاؿ هللا سبحانه ) فىًإ٪تَّىا يىسٍَّرانى

ٍتًيػىةَّكيم مًٌٍتًٌ   يعان فىًإمَّا َيى كىالًَّذينى كىفىركٍا  هيدنل فىمىن تىًبعى هيدىامى فىبلى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى هيٍم ٭تىٍزىنيوفى * كقاؿ جل كعبل ) قػيٍلةىا اٍهًبطيوٍا ًمةػٍهىا ٚتًى
تًةىا  بي الةَّاًر هيٍم ًفيهىا خىاًلديكفى ( .أىٍصحىا أيكلىًئكى  كىكىذَّبيوٍا آًبايى

رى  قػىيًٌمان لًٌييةًذرى أبىٍسان شىًديدان ًمن« ُ»كىدلٍى ٬تىٍعىل لَّهي ًعوىجىا  كقاؿ سبحانه ) اٟتٍىٍمدي َّللًًَّ الًَّذم أىنزىؿى عىلىى عىٍبًدًه اٍلًكتىابى   لَّديٍنهي كىيػيبىرًٌ
 لىدان ( .كىييةًذرى الًَّذينى قىاليوا اٗتَّىذى اَّللَّي كى « ّ»مىاًكًثُتى ًفيًه أىبىدان « ِ»اًت أىفَّ ٢تىيٍم أىٍجران حىسىةان الصَّاًٟتى مىليوفى اٍلميٍؤًمًةُتى الًَّذينى يػىعٍ 

 : كُب الدعوة جلب للمصاحل كتكثَتها كدفع للمفاسد كتقليلها ُب اجملتمعات بقدر اإلمكاف. سابعاً 
ريط للخاملُت كتذكَت للغافلُت كزايدة إٯتاف ا١تؤمةُت  كفيها كبت ألهل األهواء ففيها تة ة للقلوب كُب الدعوة حيا اثمنًا :

 كا١تبطلُت كإغاظة للكافرين. 
القياـ ابلدعوة إذل هللا تعاذل كاستمرارها على ٚتيع الوجوه كُب كل األحواؿ ثبات للحق  كنصرة للدين  كبقاء للطائفة  ُبك  اتسعًا :

لبة على كل من خالف الدين اٟتق من أهل البدع كا١تلل كأصحاب الرهوات كالربهات ُب كل ظهور كالغوعودة ابلا١تةصورة ا١ت
خرج ُب الصحيحُت: )ال تزاؿ طائفة من أميت ظاهرين على اٟتق ال يضرهم من ديث ا١تُب اٟت زماف كمكاف كما قاؿ الةيب 

 خذ٢تم حىت َيٌب أمر هللا كهم كذلك(.
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@@@ 
ُهَمارَ -ُعَمَر ِاْبِن  َوَعنْ  -ٚٙٗٔ َّللِه أََلُكْم َبَِ َوَمْن سَ  ،ِمْن اْستَػَعاذَُكْم َبََِّللِه فََأِعيُذوهُ )  قَاؿَ  قَاَؿ: َعِن النهيبِّ  -ِضَي َاَّللهُ َعنػْ
َهقِ َرَجُو اَ َأخْ ( فَاْدُعوا َلُو  ،فَِإْف ََلْ ذبَُِدوا ،َوَمْن أََتى ِإلَْيُكْم َمْعُروفًا َفَكاِفُئوهُ  ،فََأْعُطوهُ   . يْلبَػيػْ

---------- 
 . ًليِّا( : أىٍم : أىٍحسىنى ًإلىٍيكيٍم ًإٍحسىاانن قػىٍولًيِّا أىٍك ًفعٍ َمْن َصَنَع ِإلَْيُكْم َمْعُروفًا) 
 . ( أىٍم : أىٍحًسةيوا ًإلىٍيًه ًمٍثل مىا أىٍحسىنى ًإلىٍيكيمٍ َكافَػُئوهُ فَ ) 
 . ٍلمىاؿً ٍم : ابً أى ( فَِإْف ََلْ ذبَُِدوا َما ُتَكاِفُئوه) 
 . ( : ًبضىمًٌ التَّاء أىٍم تىظيةُّوا   كىًبفىٍتًحهىا أىٍم تػىٍعلىميوا فَاْدُعَوا َلُو َحَّته تَػَرْوا (
 . ( : أىٍم : كىٌرًريكا الدُّعىاء حىىتَّ تىظيةُّوا أىٍف قىٍد أىدَّيٍػتيٍم حىٌقهَكافَْأسُبُوهُ   َقدْ  نهُكمْ أ)  
 ( فََأِعيُذوهُ  َبََِّللهِ اذَُكْم ِمْن اْستَػعَ  ما معىن قولو . ) 

أك أسألك ابَّللَّ أف تدفع عٌٍت  من طلب مةكم أف تدفعوا عةه شرٌكم  أك شٌر غَتكم ابَّللَّ  مثل أف يقوؿ: اي فبلف ابَّللَّ عليك : أم 
 يمنا السم اَّللَّ تعاذل.شٌرؾ  أك شٌر فبلف  أك احفظٍت من فبلف  فأجيبوه  كاحفظوه تعظ

 عاذ مةه ككٌفوه عةه   لتعظيم اسم هللا .ه ٦تا استأم امةعو  ) فأعيذكه ( 
 ركاه البخارم ذت بعظيم   إٟتقي أبهلك ( . ١تا أدخلت عليه : ) أعوذ اب مةك   قاؿ : لقد ع ك٢تذا قالت اٞتونية للةيب 

 فمن استعاذ فيجب إعاذته .
 .ي ال يقاـ عليه اٟتد حـر إعاذته لكن لو استعاذ لك

 هللا من آكل ٤تداثن ( .: ) لعن  عةد مسلم ٟتديث علي 
 ما احلكم لو استعاذ َبهلل من شيء واجب عليو ؟ 

 يعيذه   ألنه ظادل .اٟتكم : أنةا ال نعيذه   ألنةا نعلم أف هللا ال 
 .مثاؿ : أف آٌب إذل شخص أطلبه ماالن   فأقوؿ : أعطٍت حقي   كهو قادر   فقاؿ : أعوذ اب مةك   فهةا ال نعيذه 

 ه ( ؟َوَمْن َسأََلُكْم َبََِّللِه فََأْعُطو )  ما معىن 
 شفقةن على عباده.)فىأىٍعطيوهي( تعظيمنا السم اَّللَّ تعاذل  ك  ( كمن سأؿ ابَّللَّ )  لفظ أيب داكد

 م .أؿ ما دل يسأؿ إٙتان أك قطيعة رحكظاهر اٟتديث كجوب إعطائه ما س
 مرركط أبمرين:فظاهر األمر الوجوب لكن هذا 

 ه .قادرنا عليكوف أف ي  :أوالً 
 ( . الى ييكىلًٌفي اَّللَّي نػىٍفسنا ًإالَّ كيٍسعىهىا)  لؤلدلة األخرل  كقوله تعاذل 
هىااَّللَّي نػىٍفسن الى ييكىلًٌفي )  كقوله   ( . ا ًإالَّ مىا آَتى
 ( . فىاتػَّقيوا اَّللَّى مىا اٍستىطىٍعتيمٍ )  كقوله 
 م ( .رتكم به  فافعلوا مةه ما استطعت  كما أمفاجتةبوه ما ُنيتكم عةه )  كٟتديث أيب هريرة  

ا  فيكوف إعطاؤه إعانةن على اإلٍب  كقد قاؿ اَّللَّ تعاذل: أف يكوف السائل ابَّللَّ ٤تتاجنا  ال يسأؿ تكثٌػرنا  كإال كاف سؤاله ٤ترمن  اثنيًا :
 ( . كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإٍلًٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىافً ) 
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 ؟السؤاؿ حكم ابتداء  ما 
 يةقسم إذل أقساـ : 

 : أف يسألك علمان . القسم اْلوؿ
 فهو كاجب ُب الواجبات كارمات   كمستحب إف سأؿ عن ا١تسةوانت .

 : أف يسأؿ ماالن . ينالقسم الثا
 فهذا األصل فيه التحرصل .

 ليه متفق ع.  : ) ال يزاؿ الرجل يسأؿ الةاس حىت َيٌب يـو القيامة كليس ُب كجهه مزعة ٟتم ( قاؿ 
 ركاه مسلم : ) من سأؿ الةاس أموا٢تم تكثران فإ٪تا يسأؿ ٚتران فليستقل أك ليستكثر ( .  كقاؿ 

 أف يسأؿ .لكن إذا اضطر اإلنساف فيجوز 
  ( ؟ فَاْدُعوا َلوُ  ،فَِإْف ََلْ ذبَُِدوا ،َوَمْن أََتى ِإلَْيُكْم َمْعُروفًا َفَكاِفُئوهُ ماذا نستفيد من قولو ) 

 مكافأة من صىةع لك معركفان   كأف شكر من أحسن إليك مبدأ إسبلمي كمن مكاـر األخبلؽ . يةفيد مرركعنست
 كقد جاءت األحاديث ُب ذلك :

 . ( .....   فىكىاًفئيوهي  معركفان  إليكم صةعى  من ) ابالب حديث -أ
 ُب ابلغ فقد خَتان  هللا جزاؾ :لفاعله اؿفق معركؼه  إليه صيةع من ) قاؿ  الةيب أف عةهما هللا رضي زيد بن أسامة كعن-ب
 . الًتمذم ركاه ( ءالثةا
 أٛتد ركاه (.شكره فقد ذكره فمن ذكره فلي يستطع دل فإف به  افئفليك معركؼه  إليه أيٌب من) قاؿ  الةيب أف اهنع هللا يضر عائرة كعن -ج

  كالطرباشل
 (هكفر   فقد كتمه  كمن شكره  فقد ذكره فمن فليذكره  معركفان  كرلأي  من)  هللا رسوؿ قاؿ قاؿ: هنع هللا يضر هللا عبيد بن طلحة كعن-د

 . الطرباشل ركاه
 كتم  كمن   شكر فقد أثٌت من فإف فليثًن  ٬تد دل فإف به  فليجز فوجد عطاءن  عطيأي  من ) قاؿ  الةيب عن هنع هللا يضر جابر كعن -هػ

 . لًتمذما ركاه ( كرز  ثويب كبلبس  كاف  ييعط دل ٔتا ٖتلى  كمن كفر  فقد
 ثةاءال ُب أبلغ فقد خَتان  هللا جزاؾ ألخيه: الرجلي  قاؿ إذا ) قاؿ  هللا رسوؿ أف عةهما هللا رضي عمرك بن هللا عبد كعن -ك
 . ا١تصةف ُب الرزاؽ عبد ركاه( 

 ُب ابلغ أم ( ءالثةا ُب أبلغ فقد ) كاآلخرة. الدنيا خَتم من خَتان  أعطاؾ أك اٞتزاء خَت أم ( خَتان  هللا جزاؾ ) ما١تباركفور  قاؿ
 بعضهم األكَب.قاؿ اءاٞتز  ليجزيه هللا إذل جزاءه ففوض كثةائه  جزائه عن عجز ٦تن كأنه ابلتقصَت  اعًتؼ أنه كذلك   شكره أداء
 . ءكالدعا ابلركر لسانك فليطل اب١تكافأة  يداؾ قصرت إذا

 أيب كعن شيبة أيب ابن ركاه . عضلب بعضيكم مةها ألكثرى    خَتان  هللاي  زاؾج ألخيه: قوله ُب له ما أحدكم يعلم لو : هنع هللا يضر عمر كقاؿ
 : قاؿ ؟ هللا رسوؿ اي ذلك كًبى  : فقلن الةار  أهل أكثر أيتكنر  فإشل تصدقن  الةساء معرر اي )  الةيب عن هنع هللا يضر ا٠تدرم سعيد
 . عليه متفق ( العرَت كتكفرف اللعن تكثرف

 . رةا١تعاش من ا٠تليط كهو الزكج كهو العرَت كفراف  ابب : لهبقو  اٟتديث ٢تذا ارمالبخ ماـاإل ترجم كقد
 الكبائر. نم كبَتةه   العرَت كفراف  أف على يدؿ الوعيد كهذا – الزكج – العرَت كفراف  على كعيده  اٟتديث هذا كُب
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 ملا حث اإلسالـ على مكافأة من صنع معروفاً ؟ 
 .ا١تعركؼ  ؼ على فعلترجيع ذكم ا١تعرك  أواًل :
 يكسر هبا الذؿ الذم حصل له بصةع ا١تعركؼ إليه . أف اثنياً :

اًفٍئهي  ؛ ألفَّ القلوبى جيًبلىٍت علىإذل مىٍرريكًعيًَّة ا١تكافأةً  شيخي اإلسبلـً  كقٍد أشارى  حيبًٌ مىٍن أحسنى إليها  فهوى إذا أحسنى إليًه كدٍل ييكى
 . فررعى قطعى ذلكى اب١تكافأًة؛ فهذا معٌت كبلًمهً  نى إليًه مىٍن أحسيػىبػٍقىى ُب قلًبًه نوعي أتىىلُّهو لً 

ا أمرى اب١تكافأًة لًيىٍخليصى القلبي مٍن إحسا  ق .ًف ا٠تىٍلًق كيتػىعىلَّقى ابٟتكقاؿى غَتيهي: )إ٪تَّ

 بو صاحب املعروؼ ؟ ئما املشروع إذا َل جند ما نكاف 
 نكافئه ابلدعاء كالثةاء .

 .دعوا له ( افئونه فادكا ما تك) فإف دل ٕت لقوله 
ا١تسألة   كقد  يعٍت من أحسن إليكم أم إحساف فكافئوه ٔتثله   فإف دل تقدركا فبالغوا ُب الثةاء كالدعاء له جهدكم حىت ٖتصل

 .الثةاء(هللا خَتان   فقد أبلغ ُب : جزاؾ صةع إليكم معركفان   فقاؿ لفاعلهمن ححه عن أسامة بن زيد مرفوعان: )ركل الًتمذم كص
  ىل ورد ىذا الدعاء ) جزاؾ هللا خًنًا ( من قوؿ النيب ؟ 

 نعم كرد .
 ف .ركاه ابن حباخىَتنا   فىًإنَّكيم أىًعفَّةه صيبػيره (  اًر ! فىجىزىاكيمي اَّللَّي كىأىنتيم مىعرىرى األىنصى . قوله ) ..جاء ُب حديث طويل كفيه 

  : عليهمة رضواف هللاةة الصحابكما كانت هذه اٞتملة من الدعاء معتادة على ألس
ؾ هللا خَتا   ألىكثػىرى قاؿ عمر بن ا٠تطاب هنع هللا يضر : ) لو يعلم أحدكم ما له ُب قوله ألخيه : جزا  جاء ُب مصةف ابن أيب شيبة 

 ض ( .مةها بعضكم لبع
ر قط إال جعل هللا لك مةه ٥ترجا   كجعل نزؿ بك أموهللا ما   فان كهذا أسيد بن اٟتضَت هنع هللا يضر يقوؿ لعائرة اهنع هللا يضر : ) جزاؾ هللا خَت 

 متفق عليه .للمسلمُت فيه بركة ( 
عليه   كقالوا : جزاؾ هللا خَتا . فقاؿ : : ) حضرت أيب حُت أصيب فأثةوا  عن ابن عمر رضي هللا عةهما قاؿ كُب صحيح مسلم

  . ن العقوبةا عةده م  كراهب ٦تراغب كراهب ( . أم راغب فيما عةد هللا من الثواب كالرٛتة 
  . أطلب من هللا أف يثيبك خَتا كثَتان  ان ( أم :جزاؾ هللا خَت  ) كمعٌت
 ث ؟اذكر بعض الفوائد العامة من احلدي 

o . أنه ال يرد من سأؿ اب إجبلالن  كتعظيمان 
o . أف من استعاذ اب كجبت إعاذته كدفع الرر عةه 
o غَتها .وليمة أك مرركعية إجابة دعوة ا١تسلم ل 
o . مرركعية مكافأة اسن عةد القدرة 
o . مرركعية الدعاء للمحسن عةد العجز عن مكافأته 
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 ََبُب اَلزُّْىِد َواْلَورَعِ 
 :ريف الزهد كالورع عت

 ترؾ ما ال يةفع ُب اآلخرة . : تعريف الزىد
 : ترؾ ما ٗتاؼ ضرره ُب اآلخرة . تعريف الورع

 ية قدس هللا ركحه يقوؿ : الزهد ترؾ ماال يةفع ُب ـ ابن تيميخ اإلسبلعت ش: س قاؿ ابن القيم
 اآلخرة كالورع : ترؾ ما ٗتاؼ ضرره ُب اآلخرة  

 ا .                     ) مدارج السالكُت ( .ورع كأٚتعهما قيل ُب الزهد كال كهذه العبارة من أحسن
@@@ 

ُهَماَاَّللهُ َرِضَي -َعْن اَلنػُّْعَماِف ْبِن َبِشًٍن  -ٛٙٗٔ ْعُت َرُسوَؿ َاَّللِه  -َعنػْ َوَأْىَوى اَلنػُّْعَماُف ِبِِْصبَػَعْيِو ِإََل  -يَػُقوؿُ  قَاَؿ: َسَِ
ٌ  حْلاََلؿَ ِإفه اَ  ): ُأُذنَػْيوِ  ٌ  ،بَػٌنِّ ـَ بَػٌنِّ نَػُهَما ُمْشَتِبَهاتٌ  ،َوِإفه َاحْلََرا َرَأ  ،اتِ اَلشُّبُػهَ اتػهَقى  َفَمنِ  ،اَل يَػْعَلُمُهنه َكِثًٌن ِمْن اَلنهاسِ  ،َوبَػيػْ فَػَقِد ِاْستَػبػْ

ـِ َوَمْن َوَقَع يف اَلشُّ  ،ِلِديِنِو َوِعْرِضوِ  َأاَل َوِإفه ِلُكلِّ َمِلٍك  ،يُوِشُك َأْف يَػَقَع ِفيوِ  ،َحْوَؿ َاحلَِْمى ي يَػْرَعىَكالرهاعِ   ،بُػَهاِت َوَقَع يف َاحْلََرا
 ،وُ لُّ َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد َاْْلََسُد كُ  ،َصَلَح َاْلََْسُد ُكلُّوُ  ،ِإَذا َصَلَحتْ  ،َأاَل َوِإفه يف َاْلََْسِد ُمْضَغةً  ،ارُِموُ َأاَل َوِإفه ضِبَى َاَّللِه مََ  ،ضِبًى

 و .ُمتػهَفٌق َعَليْ  ( َأاَل َوِىَي اَْلَقْلب
---------- 

 ( ظاهر . بٌّن ) 
 اٟترمة .  اٟتل أكالوضوح ُب ( ٚتع مرتبه   كهي ا١تركل ١تا فيه من عدـمشتبهات  )
 ( ال يعلم حكمها . ال يعلمهن) 
 ( ابتعد عةها . اتقى الشبهات) 
 ( أم عن الةقص .لدينو ) 
 .(  امي  احلَمى) 
 ( أم أتكل ماشيته مةه . يرتع) 
 ( ا١تعاصي . مارمو)
 إَل كم قسم ، قّسم النيب عليو الصالة والسالـ اْلمور ؟ 

 ـ :إذل ثبلثة أقساقسمها 
 : حبلؿ كاضح ال ٮتفى حله   كأكل ا٠تبز   كا١تري . ؿاْلو  القسم

 : حراـ كاضح  كا٠تمر كالزان كالغيبة . القسم الثاين
 يعٍت ليست بواضحة اٟتل أك اٟترمة . تبه :: مر القسم الثالث

 فهذه ال يعرفها كثَت من الةاس   أما العلماء فيعرفوف حكمها بةص أك قياس .
ٟتبلؿ اض بٌُت ال اشتباه فيه   ككذلك اٟتراـ اض   كلكن بُت األمرين أمور ترتبه على  يث : أف امعٌت اٟتد:  قاؿ ابن رجب

بلؿ أـ من اٟتراـ ؟ أما الراسخوف ُب العلم فبل ترتبه عليهم ذلك   كيعلموف من أٌم القسمُت كثَت من الةاس   هل هي من اٟت
 هي .
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على أف من الةاس من يعلمها   كإ٪تا هي مرتبهة على من دل يعرفها   ةاس( دليلثَت من الُب ا١ترتبهات )ال يعلمهن ك فقوله 
 كليست مرتبهة ُب نفس األمر .

 يو أمر من اْلمور ؟ما اْلفضل ملن اشتبو عل 
 اٟتديث دليل على أف من اشتبه عليه أمر من األمور فاألفضل كاألكمل أف يتقي هذا األمر ا١ترتبه فيه .

 عرضه .م لديةه ك ألف ذلك أسل
 كمعٌت ) استربأ ( أم : طلب الرباءة لديةه من الةقص   كلعرضه من الرٍُت .

 اذكرمها ؟احلديث قّسم الناس يف اْلمور املشتبهة إَل قسمٌن  
 ي هذه الربهات   الشتباهها عليه .: من يتق اْلوؿ

 فهذا قد استربأ لديةه كعرضه . 
 ةده .مرتبهة ع ات مع كوُنا: من يقع ُب الربه والثاين

 أنه قد كقع ُب اٟتراـ . فهذا قد أخرب الةيب  
  ما معىن قولو (  ِـ  ( ؟ َوَمْن َوَقَع يف اَلشُّبُػَهاِت َوَقَع يف َاحْلََرا

 )من كقع ُب الربهات كقع ُب اٟتراـ ( على قولُت : اختلف العلماء ُب معٌت قوله 
 ح .ارتكابه اٟتراـ الذم يعتقد أنه حراـ ابلتدرج كالتسام ريعة إذلا شبهة ذيكوف ارتكابه للربهة مع اعتقاده أُن أف ؿ :اْلو 

 ف( .يواقع ما استبا أف فيه من اإلٍب أك شك من اجًتأ على ما يرك) ك الصحيحُت  كيعضد هذا ا١تعٌت ما ركم ُب 
ُب نفس األمر   كوف حرامان َيمن أف ييدرم أهو حبلؿ أك حراـ  فإنه ال  أف من أقدـ على ما هو مرتبه عةده ال  :واملعىن الثاين

 ـ .كهو ال يدرم أنه حرا فيصادؼ اٟتراـ
كاف أنزه لديةه كعرضه  كمن كقع ُب   –ا١ترتبهات  مأ – كيعضد هذا ما ُب ركاية ابن عمر للحديث  كفيه: )فمن اتقاها 

 اـ( .اٟتر  الربهات أكشك أف يقع ُب
  دبا شبو النيب الذي يقع يف الشبهات ؟ 

ُب الربهات ابلراعي يرعى بغةمه كإبله حوؿ اٟتمى   أم حوؿ ا١تكاف امي   يوشك كيقرب أف يقع يقع  الذم يب شبه الة
رض امية ٥تضرة ٦تلوءة من العرب فسوؼ تدخل هذه القطعة امية   كذلك ا١ترتبهات إذا فيه   ألف البهائم إذا رأت األ

 سه عةها .ٯتةع نف حاـ حو٢تا العبد فإنه يصعب عليه أف

 ما حكم من عّرض نفسو للشبهات ؟ 
 اٟتديث دليل على أف من ارتكب الربهات   فقد عرضه نفسه للقدح فيه كالطعن .

 فبل يلومن من أساء الظن به . من عٌرض نفسه للتهم  كما قاؿ بعض السلف : 
كهو براءة ديةه كعرضه من  –ا القصد ًتكها هبذكعةد الًتمذم ) فمن تركها   استرباءن لديةه كعرضه   فقد سًلم ( كا١تعٌت : أنه ي

 ال لغرض آخر فاسد من رايء ك٨توه . –الةقص 
 على ماذا يدؿ االبتعاد عن الشبهات ؟ 

 على الورع .
 اذكر فضائل الورع ؟ 

 أنه سبب السترباء العرض كالدين. أواًل:
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 )من اتقى الربهات فقد استربأ لديةه كعرضه(. كما ُب قاؿ 
 لدين:َت خصاؿ اأنه خ اثنياً:
 )كخَت ديةكم الورع( ركاه اٟتاكم. قاؿ 
 من عبلمات العبادة. اثلثاً:
 عف.)كن كرعان تكن أعبد الةاس( ركاه الًتمذم كفيه ض قاؿ 

 كخلقه. أنه من هدم الةيب  رابعاً:
 تفق عليه.كجد ٘ترة ُب الطريق فقاؿ: لوال أشل أخاؼ أف تكوف من الصدقة ألكلتها( م عن أنس: )أف الةيب 

 أنه سبب للةجاة. خامساً:
 ركاه الًتمذم . ( دع ما يريبك إذل ما ال يريبك ) قاؿ 
 أقواؿ السلف ُب الورع: من

 تركوا كثَتان من اٟتبلؿ ٥تافة اٟتراـ. التقول اب١تتقُت حىتقاؿ اٟتسن: ما زالت 
 كقاؿ حساف بن أيب سةاف: ما من شيء أهوف من الورع  إذا رابك شيء فدعه.

 تسعة أعرار اٟتبلؿ ٥تافة أف نقع ُب اٟتراـ.كةا نًتؾ قاؿ عمر:  ك 
 قيل ُب ٕتةب الربهات.كقاؿ العسكرم: لو أتمل اٟتذاؽ ُب هذا اٟتديث لتيقةوا أنه قد استوعب كل ما 

 كقاؿ شيخ اإلسبلـ: الورع من قواعد الدين.
 .كقاؿ ابن ا١تبارؾ: ترؾ فلس من حراـ أفضل من مائة ألف فلس أتصدؽ هبا

 قد أدركت أصحايب كما يتعلموف إال الورع.ضحاؾ: لكقاؿ ال
 كقاؿ أبو سليماف الداراشل: الورع أكؿ الزهد  كما أف القةاعة أكؿ الرضا.

 ن أدهم: ما أدرؾ من أدرؾ إال من كاف يعقل ما يدخل جوفه.راهيم بكقاؿ إب
 ئان.ان كال شيكال در٫ت ككاف اإلماـ الورع سعيد بن ا١تسيب ال يقبل من أحد شيئان ال ديةاران 

ًٛتل إليه  ر نفسه من اٟتاكة  فلما كاف أايـ اةة كصرؼ إذل بيته جكقاؿ إدريس اٟتداد: كاف أٛتد بن حةبل إذا ضاؽ به األمر آ
ألف  قاؿ  فقاؿ: اي عم لو طلبةاه دل َيتةا   ََٓؽ ٭تسب مارد فإذا هو ٨تو ماؿ فرده كهو ٤تتاج إذل رغيف  فجعل عمه إسحا

 اه.١تا تركة ٪تا أَتانكإ
رت كقاؿ اٟتسن بن عرفة: قاؿ رل ابن ا١تبارؾ: استعرت قلمان أبرض الراـ فذهب علٌي أف أرده إذل صاحبه  فلما قدمت مرك نظ

 فإذا هو معي  فرجعت اي أاب علي إذل أرض الراـ حىت رددته على صاحبه.
 ما أمهية القلب ؟ 

 أنه إذا صلح صلح سائر اٞتسد .
اإلنساف أف يهتم بقلبػػه   ألف مدار الصبلح كالفساد عليه   فإذا صلح صلح سائر اٞتسد ٬تب على  ل على أنهاٟتديث دلي-

 كإذا فسد فسد سائر اٞتسد .

 : كفيه تةبيه على تعظيم قدر القلب   كاٟتث على صبلحه   كاإلشارة إذل أف لطيب الكسب أثران فيه .ن حجر قاؿ اب
  .لى طاعة هللاكصبلح القلب يكوف ابستقامة ع

 : استقامة القلب بريئُت : قاؿ ابن القيم



 75 

 كحب غَته   سبق حب هللا حب ما : أف تكوف ٤تبة هللا تعاذل تتقدـ عةده على ٚتيع ااب   فإذا تعارض حب هللا أحدمها
 ه ابلفعل .                      سواه   كما أسهل هذا ابلدعول   كما أصعب

 عن تعظيم اآلمر كالةاهي .                               كهو انشئ كالةهي   تعظيم األمرالثانية : 
على ٖتسيةها كفعلها ُب  لى أركاُنا ككاجباهتا ككما٢تا   كاٟترص: رعاية أكقاهتا كحدكدها   كالتفتيش ع فعالمة تعظيم اْلوامر

 حقوقها .وت حق من أكقاهتا كا١تسارعة إليها عةد كجوهبا   كاٟتزف كالكآبػة كاألسف عةد ف
 اٟترص على التباعد من مظاُنا كأسباهبا كما يدعو إليها   ك٣تانبة كل كسيلة تقرب مةها .وعالمات تعظيم املناىي  : 

  عز كجل إذا انتهكت ٤تارمه   كأف ٬تد ُب قلبه حزانن ككسرة إذا عصى هللا ُب أرضه .غضب كأف ي
 ] الوابل الصيب [ .يم على ا١تةهج الوسط . غَت مستق به جافيان كأف ال يسًتسل مع الرخصة إذل حد يكوف صاح

 ك٬تب دعاء هللا إبصبلحه كتثبيته .
  على طاعتك .يدعو : اي مقلب القلوب ثبت قليب فقد كاف 

 : ال   كمقلب القلوب . ككاف قسم الةيب 
                       .        كتوابعها كتتفاضل األعماؿ عةد هللا بتفاضل ما ُب القلوب من اإلٯتاف كاإلخبلص كابة

 كيةبغي التحذير من التساهل ُب أمر القلب .
 لبها كيف يراء ( ركاه مسلم .: ) إف القلوب بُت إصبعُت من أصابع الرٛتن يق قاؿ 

 كال يةفع يـو القيامة إال القلب السليم .
 سليم ( . قاؿ تعاذل ) يـو ال يةفع ماؿ كال بةوف إال من أتى هللا بقلب

 القلب السليم : هو السادل من الررؾ كالبدعة كاآلفات كا١تكركهات   كليس فيه إال ٤تبة هللا كخريته .
 . كيةبغي الدعاء بسبلمة القلب

 يقوؿ ) اللهم إشل أسألك قلبان سليمان .. ( ركاه أٛتد . فقد كاف 
 كأهم سبب ٟتياة القلب االستجابة  كلرسوله .

 استجيبوا  كللرسوؿ إذا دعاكم ١تا ٭تييكم كاعلموا أف هللا ٭توؿ بُت ا١ترء كقلبه ( .ين آمةوا أيها الذ قاؿ تعاذل ) اي
 ؟اذكر بعض أسباب رقة كلُت القلب 

 ذكر هللا . أواًل :

 قاؿ تعاذل ) أال بذكر هللا تطمئن القلوب ( .
 العطف على ا١تسكُت . اثنياً :

إذا أحببت أف يلُت قلبك فامسح راس اليتيم كأطعم  ) لرسوؿ فقاؿ له اة قلبه ؟ يركو قسو  فقد جاء رجل إذل الةيب 
 ركاه أٛتد .  (ا١تسكُت
 زايرة ا١تقابر . اثلثاً :
 يتكم عن زايرة القبور فزكركها فإُنا تذكر اآلخرة   كترؽ القلب ( ركاه أٛتد .ةت ُن) ك  قاؿ 

 التحذير من قسوة القلب . رابعاً :
 وهبم من ذكر هللا ( .اسيػػة قلفويل للق قاؿ تعاذل : )

 قاؿ بعض السلف : خصلتةا تقسياف القلب : كثرة الكبلـ   ككثرة األكل .
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 خطاايه أسرعت دمعته .رؽ   ككذلك القلب إذا قلت  كقاؿ بعضهم : البدف إذا عرم
 ١تةاـ .بػػع   كاقاؿ ابن القيم : مفسدات القلب : كثرة الةـو   كالتمٍت   كالتعلق بغَت هللا   كالر

كقاؿ بعض العلماء : صبلح القلب ٓتمسة أشياء : قراءة القرآف بتدبر   كخبلء البطن   كقياـ الليل   كالتضرع ابلسحر   
 لسة الصاٟتُت   كأكل اٟتبلؿ .ك٣تا
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o ن .اٟتديث دليل على أف طلب الرباءة للعرض ٦تدكح كطلب الرباءة للدي 
 ركاية ُب الصحيحُت ُب هذا اٟتديث ) فمن ترؾ ما يرػتبه عليه من اإلٍب   كاف ١تا استباف أترؾ ( . اء ُبكقد ج

 ققه   فهو أكذل بًتكه إذا استباف له أنه إٍب .ع اشتباهه عليه   كعدـ ٖتيعٍت : أف من ترؾ اإلٍب م
o الربهات . بتعػاد عنلورع كاالاٟتديث دليل على أف من أسباب الةجاة من الوقوع ُب اٟتراـ ا 

 قاؿ أبو الدرداء :  ٘تاـ التقول أف يتقي العبد ربػػه   حىت يتقيه من مثقاؿ ذرة .
 تركوا كثَتان من اٟتبلؿ ٥تافة الوقوع ابٟتراـ .الت التقول اب١تتقُت حىت كقاؿ اٟتسن البصرم : ما ز 

 ى .كقاؿ الثورم : إ٪تا ٝتوا متقُت   ألُنم اتقػػوا ما ال يتق

o  ُب ذكر ا١ترتبهات حىت يتبُت من كاف حريصان على طلب العلم كمن ليس ْتريص .هللا حكمة 
o لةاس كلهم .أنه ال ٯتكن أف يكوف ُب الرريعة ما ال يعلمػػه ا 

o  حسن تعليم الةيب . بضرب األمثاؿ اسوسة ليتبُت هبا ا١تعاشل ا١تعقولة 

o . فضل العلم كالرسوخ فيه 
o رض . ُب األأف ااـر هي ٛتى هللا 
o . كفيه اإلشارة إذل اافظة على أمور الدين كمراعاة ا١تركءة 
o . أف ا١تربهات كالدخوؿ فيها يكوف ٢تا أتثَتان على القلوب 
o دليل لقاعدة سد الذرائع . يهكف 

@@@ 
يَنارِ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٜٙٗٔ ْف ََلْ َوإِ  ،ِإْف ُأْعِطَي َرِضيَ  ،َواْلَقِطيَفةِ  ،َىمِ َوالدِّرْ  ،َتِعَس َعْبُد اَلدِّ

 َأْخَرَجُو اْلُبَخاِريُّ. (يُػْعَط ََلْ يَػْرَض 
---------- 

 ] قاله اٟتافظ ابن حجر [ ( هو بكسر العُت   ك٬توز بفتحها   أم سقط   كا١تراد هةا : هلك .  َتِعسَ ) 
 .م شقي هو ضد سىًعدى   أ كقاؿ ُب موضع آخر : 

 ( الديةار من الذهب . عبد الدينار )
 عبوديته   كما هو حاؿ األكثر . ٝتاه عبدان لكونه هو ا١تقصود بعمله   فكل من توجه بقصده لغَت هللا   فقد جعله شريكان  ُب

ا ذات بذلك ألُن   ٝتيت القطيفة (اْلميلة) كساء يلبس لونه أسود .( اْلميصة)) تعس عبد اْلميصة ، تعس عبد اْلميلة ( 
 ل .أٜت

٭تتمل أف يكوف ا١تعطي هو هللا   أم إف قٌدر هللا له الرزؽ كالعطاء رضي كانررح  ) إف أعطي رضي ، وإف َل يعط سخط (
 صدره   كإف مةع كحـر ا١تاؿ سخط بقوله كقلبه .
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 تنبيو :
 لفظ اٟتديث كامبلن :

كانتكس  كإذا    تعس  كإف دل يعط سخطأعطي رضي ٠تميل  إفس عبد ا٠تميصة  تعس عبد ا  تعتىًعسى عبد الديةار) قاؿ 
كإف    ف كاف ُب اٟتراسة كاف ُب اٟتراسة  إهللا  أشعثى رأسه  مغربة قدماه  طوىب لعبد آخذه بعةاف فرسه ُب سبيل شيك فبل انتقش

 ( . يؤذف له  كإف شىفىعى دل ييرفع  إف استأذف دلكاف ُب الساقة كاف ُب الساقة
 انتكست عليه األمور ْتيث ال تتيسر له .: أم ( انتكس ) ب كهلك ( أم خا ستعس وانتك) 
 ا   كهو إخراجها اب١تةقاش . يقدر على انتقاشهفبل انتقش ( أم فبل )( أم إذا أصابته شوكة . وإذا شيك فال انتقش) 

 كقاؿ اٟتافظ :  أم إذا دخلت فيه شوكة دل ٬تد من ٮترجها .
عن حاؿ هذا الرجل   كأنه تعاسة كانتكاس   كعدـ خبلص من األذل    ان مةه ف تكوف خرب كهذه اٞتمل الثبلث ٭تتمل أ

ال يهتم إال للدنيا   فدعا عليه أف يهلك كأف ال يصيب من الدنيا  ك٭تتمل أف يكوف من ابب الدعاء على من هذه حاله   ألنه
 شيئان   كأف ال يتمكن من إزالة ما يؤذيه .

 ٢تم كحسن مآب ﴾    : ﴿ طوىب ف ُب معٌت( اختلف ا١تفسرك طوىب ) 
كقيل   “ دكاـ ا٠تَت ” كقاؿ ابن عجبلف :   “ أصابوا خَتان ” كعن قتادة :    فرح كقرة عُت ” فركم عن ابن عباس أف معةاه : 

 ككل هذه األقواؿ ٤تتملة ُب اٟتديث .  اٞتةة   كقيل شجرة ُب اٞتةة 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

أف من كانت الدنيا غاية أمره كمةتهى قصده فقد ك غَتها شغله الراغل   ك٫ته األكرب   ك من ماؿ أ نت الدنيانستفيد ذـ من كا
 عبدها كاٗتذها شريكان مع هللا . 

تىًعسى عىٍبدي ا٠تٍىًميصىًة  قىًطيفىةً ٍبدي الٍ تىًعسى عىٍبدي الدًٌٍرهىًم تىًعسى عىٍبدي الدًٌيةىاًر تىًعسى عى ) أىنَّهي قىاؿى  ًُب الصًَّحيًح عىٍن الةَّيبًٌ قاؿ ابن تيمية : ك 
عىٍبدى الدًٌٍرهىًم كىعىٍبدى الدًٌيةىاًر كىعىٍبدى اٍلقىًطيفىًة  فىسىمَّاهي الةَّيبُّ ( ًخطى تىًعسى كىانٍػتىكىسى كىًإذىا ًشيكى فىبلى انٍػتػىقىشى إٍف أيٍعًطيى رىًضيى كىًإٍف ميًةعى سى 

بػىره كىهيوى قػىٍوليهي ديعىاءه كى ا ًفيًه كىعىٍبدى ا٠تٍىًميصىًة. كىذًٍكري مى  الٌرًٍجًل كىالةػٍَّقشي إٍخرىاجي الرَّوٍكىًة ًمٍن  (تىًعسى كىانٍػتىكىسى كىًإذىا ًشيكى فىبلى انٍػتػىقىشى ) خى
ٍونًهً ٍفًلٍح لً ًه الرَّوٍكىةي كىهىًذًه حىاؿي مىٍن إذىا أىصىابىهي شىرّّ دلٍى ٮتىٍريٍج ًمٍةهي كىدلٍى يػي كىاٍلًمةػٍقىاشي مىا ٮتيٍرىجي بً  ؿى اٍلمىٍطليوبى كىالى  كى تىًعسى كىانٍػتىكىسى فىبلى انى

:   (إذىا أيٍعًطيى رىًضيى كىًإذىا ميًةعى سىًخطى )قىٍد كيًصفى ذىًلكى أبًىنَّهي خىلىصى ًمٍن اٍلمىٍكريكًه كىهىًذًه حىاؿي مىٍن عىبىدى اٍلمىاؿى كى  كىًمةػٍهيٍم )كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى
قىاًت فى ُب الصَّ مىٍن يػىٍلًمزيؾى  هىكىذىا سىخىطيهيٍم لًغىٍَتً اَّللًَّ كى فىرًضىاهيٍم لًغىٍَتً اَّللًَّ كى  (أيٍعطيوا ًمةػٍهىا رىضيوا كىًإٍف دلٍى يػيٍعطىٍوا ًمةػٍهىا إذىا هيٍم يىٍسخىطيوفى  ًإفٍ دى

سىًة أىٍك ًبصيورىًة كى٨تىًٍو ذىًلكى ًمٍن أىٍهوىاءً  ا عىٍبدي مىا يػىٍهوىاهي إٍف حىصى  نػىٍفًسهً  حىاؿي مىٍن كىافى ميتػىعىلًٌقنا ًبرَئى لى لىهي رىًضيى كىًإٍف دلٍى ٭تىٍصيٍل لىهي سىًخطى فػىهىذى
 ٍبديهي. فػىهيوى عى  ٍستػىٍعبىدىهي الٌرًؽُّ كىاٍلعيبيوًديَّةي ُب اٟتٍىًقيقىًة هيوى رًؽُّ اٍلقىٍلًب كىعيبيوًديػَّتيهي فىمىا اٍستػىرىؽَّ اٍلقىٍلبى كىا ًمٍن ذىًلكى كىهيوى رىًقيقه لىهي إذٍ 

: اٍلعىٍبدي حيرّّ مىا قىًةعى كىاٟتٍيرُّ عىٍبده مىا طىًمعى  ا يػيقىاؿي  .كى٢ًتىذى
ٍتًٍت كىلىٍو أىشٌلً قػىةػىٍعتي لىكيٍةت حيرِّا ًمًعي فىاٍستػىعٍ أىطىٍعتي مىطىا : كىقىاؿى اٍلقىاًئلي   .بىدى

: الطَّمىعي غيلّّ ُب اٍلعيةيًق قػىٍيده ُب الٌرًٍجلً   غيلُّ ًمٍن اٍلعيةيًق زىاؿى اٍلقىٍيدي ًمٍن الٌرًٍجًل.زىاؿى الٍ  فىًإذىا كىيػيقىاؿي
: ال كىيػيٍركىل عىٍن عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب    ٍليىٍأسي ًغٌتن كىًإفَّ أىحىدىكيٍم إذىا يىًئسى ًمٍن شىٍيءو اٍستػىٍغٌتى عىٍةهي.طَّمىعي فػىٍقره كىاأىنَّهي قىاؿى
ديهي اإٍلً   ا أىٍمره ٬تًى  . إلىٍيًه كىالى إذلى مىٍن يػىٍفعىليهي ًه؛ فىًإفَّ اأٍلىٍمرى الًَّذم يػىٍيأىسي ًمٍةهي الى يىٍطليبيهي كىالى يىٍطمىعي ًبًه كىالى يػيٍبًق قػىٍلبىهي فىًقَتنا ٍن نػىٍفسً ٍنسىافي مً كىهىذى
صيولًًه؛ كىًإذلى مىٍن يىظينُّ أىنَّهي سىبىبه ُب حيصيولًًه كىهىذىا ُب اٍلمىاًؿ ا إذلى حي رى فىًقَتن كىأىمَّا إذىا طىًمعى ُب أىٍمرو ًمٍن اأٍليميوًر كىرىجىاهي تػىعىلَّقى قػىٍلبيهي بًًه فىصىا 

. قىاؿى ا٠تٍىًليلي كىاٞتٍىاًه كىالصُّوىًر كىغىٍَتً   . فىابٍػتػىغيوا ًعٍةدى اَّللًَّ الٌرًٍزؽى كىاٍعبيديكهي كىاٍشكيريكا لىهي إلىٍيًه تػيٍرجىعيوفى :  ذىًلكى
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 يضاً :و هللا أوقاؿ رضب
ًقُّهي كىهىًذًه اأٍليميوري نػىٍوعىاًف: ا أىٍيضنا طىاًلبي اٍلمىاًؿ فىًإفَّ ذىًلكى يىٍستػىٍعًبديهي كىيىٍسًتى  كىهىكىذى

. فػى  ا :منه ًةًه كمةكحه كى٨تىًٍو ذىًلكى ا يى مىا ٭تىٍتىاجي اٍلعىٍبدي إلىٍيًه كىمىا ٭تىٍتىاجي إلىٍيًه ًمٍن طىعىاًمًه كىشىرىاًبًه كىمىٍسكى ًمٍن اَّللًَّ كىيػىٍرغىبي إلىٍيًه ًفيًه ٍطليبيهي هىذى
ًتًه ٔتىٍةزًلىًة ًٛتىا ًةيًف الًَّذم يػىٍقًضي ًفيهً فػىيىكيوفي اٍلمىاؿي ًعٍةدىهي يىٍستػىٍعًمليهي ُب حىاجى  رًًه الًَّذم يػىرٍكىبيهي كىًبسىاًطًه الًَّذم ٬تىًٍلسي عىلىٍيًه؛ بىٍل ٔتىٍةزًلىًة اٍلكى

 إذىا مىسَّهي الرَّرُّ جىزيكعنا؛ كىًإذىا مىسَّهي ا٠تٍىيػٍري مىةيوعنا. ٍستػىٍعًبدىهي فػىيىكيوفي هىليوعناأىٍف يى  ٍن غىٍَتً حىاجىتىهي مً 
َها  بىًغي لىهي أىٍف يػيعىلًٌقى قػىٍلبىهي هًبىا؛ فىًإذىا تػىعىلَّقى قػىٍلبيهي هًبى مى  :َوِمنػْ ا ٢تىىا؛ كىرئتَّىا صىارى ميٍعتىًمدنا عىلىى ٍستػىٍعبى ا صىارى مي ا الى ٭تىٍتىاجي اٍلعىٍبدي إلىٍيًه فػىهىًذًه الى يػىةػٍ دن

 اَّللًَّ  لىى غىٍَتً وىكًُّل عى كىالى حىًقيقىةي التػَّوىكًُّل عىلىٍيًه؛ بىٍل ًفيًه شيٍعبىةه ًمٍن اٍلًعبىادىًة لًغىٍَتً اَّللًَّ كىشيٍعبىةه ًمٍن التػَّ غىٍَتً اَّللًَّ فىبلى يػىبػٍقىى مىعىهي حىًقيقىةي اٍلًعبىادىًة َّللًًَّ 
ا ًمٍن أىحىقًٌ الةَّاًس ًبقىٍولًًه   .ة فىًة؛ تىًعسى عىٍبدي ا٠تٍىًميصى اٍلقىًطيتىًعسى عىٍبدي الدًٌٍرهىًم تىًعسى عىٍبدي الدًٌيةىاًر؛ تىًعسى عىٍبدي )  كىهىذى

 اذكر معايب صبع املاؿ وجعلو مهو وغايتو  ؟ 
 أواًل : سبب للطغياف .

نسىافى  ًإفَّ اكىبلَّ كما قاؿ تعاذل )  ( . أىف رَّآهي اٍستػىٍغٌتى  .لىيىٍطغىى  إٍلً
َنىىل ًّتى كىًإذىا أىنٍػعىٍمةىا عىلىى اإٍل قاؿ تعاذل : )و  . انًًبًه (ٍنسىاًف أىٍعرىضى كى

فهذا دأب اإلنساف   يبدأ ُب الطغياف إذا رأل نفسه  يىرىاءي( كىلىٍو بىسىطى اَّللَّي الٌرًٍزؽى ًلًعبىاًدًه لىبػىغىٍوا ُب اأٍلىٍرًض كىلىًكٍن يػيةػىٌزًؿي ًبقىدىرو مىاكقاؿ تعاذل : )
 مستغةيان عن الةاس .

( رَّاءى مىسٍَّتهي لىيػىقيولىنَّ ذىهىبى ال)كىلىًئٍن أىذىقٍػةىاهي نػىٍعمىاءى بػىٍعدى ضى كقاؿ تعاذل :   .سَّيًٌئىاتي عىٍتًٌ إًنَّهي لىفىرًحه فىخيوره
هي أىٍجره عىًظيمه( )التغابن:كيٍم ًفتػٍ أىٍكالدي ًإ٪تَّىا أىٍموىاليكيٍم كى كقاؿ تعاذل : )   (ُٓةىةه كىاَّللَّي ًعٍةدى
ادان لً ذىا خىوَّلىهي نًٍعمىةن ًمٍةهي نىًسيى مىا كىافى يىٍدعيو إًلىٍيًه ًمٍن قػىٍبلي كىجىعىلى َّللًًَّ أىنٍ ميًةيبان إًلىٍيًه ٍبيَّ إً  ٍنسىافى ضيرّّ دىعىا رىبَّهي كىًإذىا مىسَّ اإٍلً كقاؿ تعاذل : ) ٍن ييًضلَّ عى دى

ًبيًلًه (  .سى
ًذًه اأٍلىنٍػهى كفرعوف ١تا أغةاه هللا كمٌلكه مصر قاؿ : )  .اري ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىٍيًت أىفىبل تػيٍبًصريكفى(ايى قػىٍوـً أىلىٍيسى رل ميٍلكي ًمٍصرى كىهى

 . ًإ٪تَّىا أيكتًيتيهي عىلىى ًعٍلمو ًعٍةًدم(كقاركف ١تا أنعم هللا عليه قاؿ : )
 آَت٫تا هللا ماالن جحدا نعم هللا عليهما .قرع ١تا ألبرص كاألكا

 عليو . أواًل : دعاء النيب 
 كما ُب حديث الباب .

 لعبد .اثنياً : سبب لفساد دين ا
 ) ما ذئباف جائعاف أرسبل ُب غةم أبفسد ٢تا من حرص ا١ترء على ا١تاؿ كالررؼ لديةه ( . قاؿ 

لفساد دين ا١تسلم ابٟترص على ا١تاؿ كالررؼ ُب الدنيا   كأف فساد الدين بذلك ليس  الةيب  هذا مثل عظيم ضربهقاؿ ابن رجب : 
 الغةم   قد غاب عةها رعاؤها ليبلن   فهما َيكبلف ُب الغةم كيفًتساف فيها .بدكف فساد الغةم بذئبُت جائعُت ضاربُت ابَت ُب 

 ئبُت ٢تذه الغةم .إفساد الذأبقل من  أف حرص ا١ترء على ا١تاؿ كالررؼ لديةه ليس فأخرب الةيب 
 فهذا ا١تثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر اٟترص على ا١تاؿ كالررؼ ُب الدنيا .

 نة .رابعاً : املاؿ فت
ةىةه كىأىفَّ اَّللَّى ًعةدىهي أىٍجره عىًظيمه قاؿ تعاذل )   ( . اٍعلىميوٍا أى٪تَّىا أىٍموىاليكيٍم كىأىٍكالىديكيٍم ًفتػٍ

 . ا أموالكماذل ) إ٪تقاؿ تع
 ) لكل أمة فتةة   كفتةة أميت ا١تاؿ ( ركاه الًتمذم . كقاؿ 
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ـى كىاًداين ًمٍن ذىهىبو أحىبَّ أٍف يكيوفى لىهي  رىسيوؿى هللا عن ابًن عباسو رضي هللا عةهما أفَّ جاء ُب الصحيحُت :  قىاؿى )لىٍو أفَّ البًن آدى
( ميتػَّفىقه عليه.بي  كىيػىتٍ التػُّرىا كىاًدايًف  كىلىٍن ٯتىٍؤلى فىاهي إالَّ   وبي هللاي عىلىى مىٍن َتىبى

كأنه من أعظم   كأنه فتةة    ٚتيع الوجوهاٟتديث دليل على عظم حب اإلنساف للماؿ  كأنه ٭ترص على ٚتعه من ففي هذا 
 .الفنت  ألنه ٭تمل صاحبه على اإلعراض عن طريق هللا تعاذل  ك٭تمله أيضان على الطغياف كالبغي

 فتةة  ألنه يرغل القلب كيلهي عن الطاعة كيةسي اآلخرة. - أيضان  -كا١تاؿ 
 نَّهي ًبًعبىاًدًه خىًبَته بىًصَته(.ٍوا ُب اأٍلىٍرًض كىلىًكٍن يػيةػىٌزًؿي ًبقىدىرو مىا يىرىاءي إً قاؿ تعاذل )كىلىٍو بىسىطى اَّللَّي الٌرًٍزؽى لًًعبىاًدًه لىبػىغى 

تػيةىا قىاؿى أىسىاًطَتي اأٍلىكًَّلُتى(.ُتى. ًإذى اؿو كىبىةً كقاؿ تعاذل )أىف كىافى ذىا مى  لىى عىلىٍيًه آايى  ا تػيتػٍ
ةىاهي ًمنى اٍلكيةيوًز مى  كقاؿ تعاذل )ًإفَّ قىاريكفى كىافى ًمن قػىٍوـً ميوسىى  ا ًإفَّ مىفىاًٖتىهي لىتػىةيوءي اًبٍلعيٍصبىًة أيكرل اٍلقيوًَّة(.فػىبػىغىى عىلىٍيًهٍم كىآتػىيػٍ

 عه اثةتاف: اٟترص على العمر  كاٟترص على ا١تاؿ( متفق عليه.ـ كيهـر مـر ابن آد)يه كقاؿ 
 ركاه أٛتد. من الفنت  كيكره قلة ا١تاؿ  كقلة ا١تاؿ أقل للحساب()اثةتاف يكر٫تا ابن آدـ: يكره ا١توت كا١توت خَت له  كقاؿ 
( ركاه البخارم.ًمٍةهي أى  ا أىخىذى عىلىى الةَّاًس زىمىافه  الى يػيبىاذًل اٍلمىٍرءي مى  )َيىٌٍب  كقاؿ   ًمنى اٟتٍىبلىًؿ أىـٍ ًمنى اٟتٍىرىاـً
 :غوائل املاؿ 

 ر القدرة على ا١تعصية انبعث داعيته إليها.أنه ٬تر إذل ا١تعاصي غالبان  ألف من استرع أواًل:
امتها إال بكسب فيه على استد ا دل يقدرأنه ٬تر إذل التةعم ُب ا١تباحات  حىت تصَت له عادة كإلفان  فبل يصرب عةها  كرٔت اثنياً:

 شبهة  فيقتحم الربهات.
 صبح متفكران ُب ماله كحفظه كزايدته.أنه يلهيه عن ذكر هللا  كهذا الداؿ العضاؿ  فإف صاحب ا١تاؿ ٯتسي كي اثلثاً:
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . ذـ اٟترص على الدنيا 
o  أجلها   كيسخط من أجلها .   ٭تب من عبدان ٢تاأف من كانت الدنيا أكرب ٫ته أصبح 
o  الروكة .أف الذم ليس له هم إال الدنيا قد تتقلب عليه األمور كال يستطيع ا٠تبلص من أدسل أذية   كهي 
o . استحباب االستعداد للجهاد 
o . فضل اٟتراسة ُب سبيل هللا 
o . أف دنو مرتبة اإلنساف عةد الةاس ال يستلـز دنو مرتبته عةد هللا 
o  سة كالرهرة   كفضل ا٠تموؿ كالتواضع .حب الرايفيه ترؾ 
o . الثةاء على اجملاهد ا١توصوؼ بتلك الصفات 
o رسوله .   كيسخطه ما يسخط هللا   ك٭تب هللا ك أف عبد هللا هو الذم يرضيه ما يرضي هللا 
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@@@ 
ُهَما-َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر  -ٓٚٗٔ نْػَيا َكأَنهَك َغرِيبٌ   -فَػَقاَؿ:  ،دبَْنِكيب  َّللِه ُسوُؿ اَ قَاَؿ: َأَخَذ رَ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ َأْو  ،ُكْن يف اَلدُّ

َتِظِر اَلصهَباحَ وََكاَف ِاْبُن ُعَمَر يَػقُ  -َعاِبُر َسِبيٍل  َتِظِر اَْلَمَساءَ  ،وُؿ: ِإَذا َأْمَسْيَت َفاَل تَػنػْ َوُخْذ ِمْن ِصحهِتَك  ،َوِإَذا َأْصَبْحَت َفاَل تَػنػْ
 . َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريَوِمْن َحَياِتَك ِلَمْوِتَك.  ،َسَقِمكلِ 

---------- 
 ( أمسك . ) أَخذَ 

 د كالكتف . : ٣تتمع رأس العض ( املنكب ) دبَْنِكيب 
 ( أم : مثل الغريب   كالغريب هو البعيد عن كطةه . ) كأنك غريب

 .ٔتعٌت : بل  وقيل: أك للتخَت    قيل( :  ) أو عابر سبيل
 احلديث ؟ تفيد منماذا نس 

 الزهد ُب الدنيا كقصر األمل . ٟتث علىانستفيد 
 ا ٗتاؼ ضرره ُب اآلخرة .كالزهد ُب الدنيا : هو ترؾ ماال يةفع ُب اآلخرة كالورع : ترؾ م

 كهذه العبارة من أحسن ما قيل ُب الزهد كالورع كأٚتعها .
اـ كهو زهد العواـ   كالثاشل : ترؾ الفضوؿ من اٟتبلؿ كهو ترؾ اٟتر  : األكؿ :قاؿ اإلماـ أٛتد بن حةبل : الزهد على ثبلثة أكجه 

      .زهد ا٠تواص   كالثالث : ترؾ ما يرغل عن هللا كهو زهد العارفُت

 قاؿ ابن القيم : أفضل الزهد إخفاء الزهػد   كأصعبه الزهد ُب اٟتظوظ .         ) الفوائد ( .
 ما معىن احلديث ؟ 

عةاه : ال تركن إذل الدنيا كال تتخذها كطةان   كال ٖتدث نفسك بطوؿ البقاء فيها   كال ديث :  مُب شرح اٟت قاؿ النووي
إال ٔتاء يتعلق به الغريب ُب غَت كطةه   كال ترتغل فيها ٔتا ال يرتغل به الغريب الذم يريد الذهاب ابالعتةاء هبا   كال تتعلق مةها 

 إذل أهله 
ال يةبغي لئلنساف أف يتخذها كطةان يركن إليها   كهذا اٟتديث أصل ُب قصر األمل ُب  يا   كأنهد ُب الدنففي هذا اٟتديث التزهي

 فيها كأنه على جةاح سفر .الدنيا   كأف ا١تؤمن يةبغي أف يكوف 
 اذكر كيف زّىد هللا يف الدنيا وبٌّن خستها ؟ 
 زهد هللا ُب الدنيا كبٌُت خستها كحقارهتا : 
ؽو ( .ةفىدي كى عةدىكم يى  قاؿ تعاذل )ماف  مىا ًعةدى اَّللًَّ ابى

نٍػيىا لىًعبه كى٢تىٍوه كىزًيةىةه كىتػىفى  اثػيره ًُب األىٍموىاًؿ كىاألىٍكالًد كىمىثىًل غىٍيثو أىٍعجىبى اكقاؿ تعاذل ) اٍعلىميوا أى٪تَّىا اٟتٍىيىاةي الدُّ ٍلكيفَّارى نػىبىاتيهي اخيره بػىيػٍةىكيٍم كىتىكى
نٍػيىا ًإالَّ مىتىاعي اٍلغيريكًر ( .ٍبيَّ يىكيوفي حيطىامنا كىُب اآلًخرىًة عىػػػػػػذىابه شىًديده كىمىٍغػػػػًفرىةه مًٌنى اَّللًَّ كىرًٍضػػػػػػوىافه كى  ػػػفىرِّااهي ميصٍ ٍبيَّ يىًهيجي فػىتػىرى   مىا اٟتٍىيىاةي الدُّ

نٍػيىا كىمىاء أىنزىٍلةىاهي  ـي حىىتَّى ًإذىا أىخىذىًت سَّمىاء فى ًمنى ال كقاؿ تعاذل ) ًإ٪تَّىا مىثىلي اٟتٍىيىاًة الدُّ اٍختػىلىطى ًبًه نػىبىاتي األىٍرًض ٦تَّا َيىٍكيلي الةَّاسي كىاألىنٍػعىا
هىا أىٍمريانى لىٍيبلن أىٍك نػىهىارنا فىجىعى األىٍرضي زيٍخريفػىهى  تػىٍغنى اًبألىٍمًس كىذىًلكى ف دلٍَّ يدنا كىأى ٍلةىاهىا حىصً ا كىازَّيػَّةىٍت كىظىنَّ أىٍهليهىا أىنػَّهيٍم قىاًدريكفى عىلىيػٍهىآ أىَتى

ًت لًقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى . كىاَّللَّي يىٍدعيو ًإذلى دىاًر السَّبلىـً  لي اآلايى  كىيػىٍهًدم مىن يىرىاء ًإذلى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو ( .نػيفىصًٌ
يػٍره لًٌمىًن ا نٍػيىا قىًليله كىاآلًخرىةي خى  ميوفى فىًتيبلن ( .الى تيٍظلى تػَّقىى كى كقاؿ تعاذل ) قيٍل مىتىاعي الدَّ

يػٍره كىأىبٍػقىى ( . نٍػيىا . كىاآلًخرىةي خى  كقاؿ تعاذل ) بىٍل تػيٍؤثًريكفى اٟتٍىيىاةى الدُّ



 81 

ةػٍهيٍم زىٍهرىةى اٟتٍىيىاًة الدُّنيىا لًةػىٍفًتةػىهيمٍ  عاذل )كقاؿ ت ةػىٍيكى ًإذلى مىا مىتػٍَّعةىا بًًه أىٍزكىاجنا مًٌ يػٍره كىأىبٍػقىى ( .رًٍزؽي رى ًفيًه كى  كىال ٘تىيدَّفَّ عىيػٍ  بًٌكى خى
ليوىهيٍم أىيػُّهي   ٍم أىٍحسىني عىمىبلن . كىًإانَّ ٞتىىاًعليوفى مىا عىلىيػٍهىا صىًعيدنا جيريزنا ( .كقاؿ تعاذل ) ًإانَّ جىعىٍلةىا مىا عىلىى األىٍرًض زًيةىةن ٢تَّىا لًةػىبػٍ

اآلخرة   كاإلخبار بررفها  طاعها كسرعة فةائها   كالًتغيب ُبها كانقستها كقلتالدنيا كاإلخبار ٓت كالقرآف ٦تلوء من التزهيد ُب
 حقيقة الدنيا كاآلخرة كيؤثر مةهما ما هو أكذل ابإليثارن به يعاي قلبه شاهدان  كدكامها فإذا أراد هللا بعبد خَتا أقاـ ُب

ـٌ الرغبة ُب الدُّنيا مدحه   كإشارة إذل : فأمَّا الزُّهد ُب الدُّنيا   فقد كثير ُب القيرآف اإل وقاؿ ابن رجب  .ذل ذ
يػٍره كىأىبٍػقىى (    .قاؿ تعاذل ) بىٍل تػيٍؤثًريكفى اٟتٍىيىاةى الدُّنيا كىاآلًخرىةي خى
هللاي ييرًيدي اآلًخرىةى (  اؿكق  .تعاذل ) تيرًيديكفى عىرىضى الدُّنيا كى
ًذينى ييرًيديكفى اٟتٍىيىاةى الدُّنيا ايى لىٍيتى لىةىا ًمٍثلى مىا أيكٌبى قىاريكفي ًإنَّهي لىذيك حىظٌو اؿى الَّ يةىًتًه قى كقاؿ تعاذل ُب قصة قاركف ) فىخىرىجى عىلىى قػىٍوًمًه ًُب زً  

يػٍره ًلمىٍن آمىنى كىعىًملى صىاًٟتان كىال يػيلىقَّاهىا عىًظيمو كىقى  ه ) تًٍلكى الدَّاري اآلًخرىةي ( إذل قولاًبريكفى ًإالَّ الصَّ اؿى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى كىيٍػلىكيٍم ثػىوىابي هللًا خى
 .بىةي لًٍلميتًَّقُتى ( ٧تىٍعىليهىا لًلًَّذينى ال ييرًيديكفى عيليٌوان ُب األىٍرًض كىال فىسىادان كىاٍلعىاقً 

 .(  كقاؿ تعاذل ) كىفىرًحيوا اًبٟتٍىيىاًة الدُّنيا كىمىا اٟتٍىيىاةي الدُّنيا ُب اآلًخرىًة ًإالَّ مىتىاعه  
يػٍره ًلمىًن اتػَّقىى كىال تيٍظلىميوفى فىًتيبلن ( .ؿ ) كقا   قيٍل مىتىاعي الدُّنيا قىًليله كىاآلًخرىةي خى

رىةى فَّ اآلخً تىاعه كىإً  قػىٍوـً اتًَّبعيوًف أىٍهدًكيٍم سىًبيلى الرَّشىاًد ايى قػىٍوـً ًإ٪تَّىا هىًذًه اٟتٍىيىاةي الدُّنيا مى رعوف أنَّه قاؿ لقومه ) ايى كقاؿ حاكيان عن مؤمن آؿ ف
 ًهيى دىاري اٍلقىرىاًر ( .

َـّ هللا مىٍن كاف ييريد الدُّنيا بعمله كسعيه كنيَّته .  كقد ذ
ث أصله ُب ًقصىر األمل ُب الدنيا   كأفَّ ا١تؤمنى ال يةبغي له أف يتَّخذ الدُّنيا كطةان كمسكةان   فيطمئٌن ا اٟتدي: كهذ  وقاؿ رضبو هللا

 كأنَّه على جةاح سفر : يػيهىيًٌئي جهازىه للرحيل .وفى فيها  غي أٍف يكفيها   كلكن يةب
نٍػيىا مىتىاعه مؤمن آؿ فرعوف أنٌه قاؿ ) ا قػىٍوـً ًإ٪تَّىا هىًذًه اٟتٍىيىاةي الدُّ  كقد اتَّفقت على ذلك كصااي األنبياء كأتباعهم   قاؿ تعاذل حاكيان عن

 كىًإفَّ اآلًخرىةى ًهيى دىاري اٍلقىرىاًر ( .
ا مىثىلي كمىثىلي الدُّنيا كمثل راكبو قاؿى ُب ظلًٌ شجرةو ٍب راحى كتركها ( . يبُّ ككاف الةَّ   يقوؿ ) مارل كلًلدُّنيا إ٪تَّ

كها كال تىعميريكها . ١تسيح كمن كصااي ا  ألصحابه أنَّه قاؿ ٢تم : اعربي
 خذكها قراران  .  فبل تتَّ  الدُّنيا كريكم عةه أنَّه قاؿ : من ذا الذم يبٍت على موًج البحر داران   تلكيمي 

إفَّ لةا بيتان نوجه إليه   قاؿى : إنَّه كدخل رجله على أيب ذرٌو   فجعل ييقلًٌب بصره ُب بيته   فقاؿ : اي أاب ذرٌو   أين متاعيكم ؟ قاؿى : 
 زؿ ال يدعيةا فيه .البدَّ لك من مىتاع مادمت هاهةا   قاؿى : إفَّ صاحب ا١تةٍ 

بوا بصرهم ُب بيته   فقالوا له : إانَّ نرل بيتىك بيتى رجلو مرٖتلو   فقاؿ : أمرٖتله ؟ ال   كلكن ُت   فقلبعض الصاٟتكدخلوا على 
 أيٍطرىدي طردان .

من  يقوؿ : إفَّ الدُّنيا قًد ارٖتلت مدبرةن   كإفَّ اآلخرة قًد ارٖتلت مقبلةن   كلكيلٌو مةهما بةوف   فكونوا عليُّ بني أيب طالب  افكك
 كال تكونوا من أبةاء الدنيا   فإفَّ اليوـى عمله كال حساب   كغدان حسابه كال عمل  . اآلخرة   أبةاء

 غلي اب١تدبرة   كييعًرض عن ا١تقبلة  .تير   مقبلةه إليهالدُّنيا موليةه عةه   كاآلخرة  قاؿ بعضي اٟتكماء : عجبتي ٦تَّنً 
اًر قرارًكيم   كتب هللا عليها الفةاء   ككتب على أهلها مةها الظَّعىن   فكم ا ليست بدالدُّني كقاؿ عيمري بني عبد العزيز ُب خطبته : إفَّ 
مةها الٌرًحلة أبحسن ما  -رٛتكم هللا  -من مقيمو ميغتىبطو عما قليل يىظعىني   فأحسةوا  من عامرو موثَّق عن قليلو ٮتىٍرىبي   ككم

 التقول  .الزَّاد  ا فإفَّ خَتى ْتضرتكم ًمن الةقلة   كتزكَّدك 
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 كإذا دل تكن الدنيا للمؤمن دار إقامة   كال كطةان   فيةبغي للمؤمن أٍف يكوف حاليه فيها على أحد حالُت : 
 .ه غريب مقيمه ُب بلد غيربةو   ٫تىُّه التزكُّد للرجوع إذل كطةه كوفى كأنَّ إما أٍف ي-أ

 .إذل بلًد اإلقامة  ه   يسَتي له كُنارى أك يكوف كأنَّه مسافره غَت مقيم البتَّة   بل هو لي -ب
 ابنى عمر أٍف يكوفى ُب الدُّنيا على أحد هذين اٟتالُت . فلهذا كٌصى الةَّيبُّ  

ا١تؤمن نفسه كأنَّه غريبه ُب الدنيا يتخيَّلي اإلقامةى   لكن ُب بلد غيربةو   فهوى غَتي متعلًًٌق القلب ببلد الغربة   بل ٍةزًؿ أٍف ي فأحدمها :
 .الذم يىرًجعي إليه   كإ٪ٌتا هو مقيمه ُب الدنيا ليقضي مىرىمَّةى جهازه إذل الرجوع إذل كطةه  قه بوطةهبيه متعلًٌ قل
 ـه حزين   ٫تُّه مىرىمَّةي جهازه .ا١تؤمن ُب الدنيا مهمو  قاؿ الفضيلي بن عياض : 

بل ييةاًفسي أهلى البلًد الذم هو غريبه بيةهم كطةه   ف عوًده إذلكمن كاف ُب الدنيا كذلك   فبل همَّ له إال ُب التزكُّد ٔتا يةفعيه عةدى 
 .ُب عٌزًهم   كال ٬تىٍزىعي من الذؿًٌ عةدهم 

 ٢تا   كال ييةاًفسي ُب ًعٌزًها   له شأفه   كللةاس شأف.نيا كالغريب ال ٬تزع من ذي قاؿ اٟتسن : ا١تؤمن ُب الدُّ  
ا هو سائره ُب قطًع مةازؿ السَّفر حىٌت يةتهي به نَّه مسافالدنيا كأأف يػيٍةزًؿى ا١تؤمني نفسىه ُب  احلاؿ الثاين : ره غَتي مقيم البتة   كإ٪تَّ

 السفري إذل آخره   كهو ا١توت .
 .ه ُب الدنيا   فهمَّتيه ٖتصيلي الزاد للسفر   كليس له ٫ًتَّةه ُب االستكثار من متاع الدنيا هذه حالى  كمن كانت 
 يكوفى ببلغيهم من الدُّنيا كزاًد الرَّاكب .صحابه أف اعةن من أٚت ك٢تذا أكصى الةَّيبُّ  

لي كلَّ يو   ـو مرحلةن إذل اآلخرة  ؟قيل مد بن كاسع : كيف أصبحتى ؟ قاؿ : ما ظىةُّك برجل يرٖتًى
ا أنت أايـه ٣تموعة   كٌلما مضى يوـه مضى بعضيك  .   كقاؿ اٟتسن : إ٪تَّ

ا أنت بُت مط ييوًضعيك الةهار إذل الليل   كالليل إذل الةهار   حىت ييسًلمىاًنك إذل اآلخرة   فمن عاًنكى   يتُت ييوضكقاؿ : ابنى آدـ إ٪تَّ
 أعظم مةك اي ابنى آدـ خطران .

 : ا١توتي معقود ُب نواصيكم كالدنيا تيطول ًمن كرائكم .اؿ كق 
ا الليلي كالةهاري مراحلي يػىٍةز٢تيا الةاسي مرح هي ذلك هبم إذل آخر سفرهم   فإًف استطعت أف حىت يةت لةن مرحلةن قاؿ داكد الطائي : إ٪تَّ

فر عن قريب ما هو   كاألمر أعجلي من ذلك   فتزكَّد لسفرؾ   تيقدًٌـ ُب كلًٌ مرحلة زادان ًلما بىُتى يديها   فافعل   فإفَّ انقطاع السَّ 
 .كاقض ما أنتى قاضو من أمرؾ   فكأنَّك ابألمر قد بػىغىتك  

يَّلي لك أنَّك مقيم   بل أنتى دائبي السًََّت   تيساؽ مع ذلك سوقان حثيثان   ا١توت  ذل أخو لهالسَّلف إككتب بعضي  : اي أخي ٮتي
 نيا تيطول من كرائك   كما مضى من عمرؾ   فليس بكارٌو عليك حىت يىكيرَّ عليك يـو التغابن .موجَّهه إليك   كالد

ـي شهن يوميه يى قاؿ بعضي اٟتكماء : كيف يفرحي ابلدنيا م ـي عيميرىه   ككيف يفرح من يقوده هًد ًد ـي سةػىتىه   كسةته هتى رىه   كشهريه يهًد
 .عمريه إذل أجله   كتقوديه حياتيه إذل موته 

كقاؿ الفضيلي بني عياض لرجلو : كم أتت عليك ؟ قاؿ : ستوف سةة   قاؿ فأنت مةذ ستُت سةة تسَتي إذل ربًٌك ييوًشكي أٍف تىبليغى   
 كإاٌن إليه راجعوف   فقاؿ الفضيلي : أتعرؼ تفسَتىه تقوؿ : أان  عبد كإليه راجع   فمن عىًلمى أنَّه  عبد   : إاٌن اؿ الرجل فق
واابن   دَّ للسؤاؿ جه إليه راجع   فليعلم أنَّه موقوؼه   كمن علم أنَّه موقوؼ   فليعلم أنَّه مسؤكؿ   كمن عىًلمى أنَّه مسؤكؿه   فلييعً كأنَّ 
ًسني فيما بقي ييغفىري لك ما مضى فإٌنك إٍف أسأتى فيما بقي    قاؿ الرجلف : فما اٟتيلةي ؟ قاؿ : يسَتة   قاؿ : ما هي ؟ قاؿ : ٖتي

 أيًخٍذتى ٔتا مضى كٔتا بقي .
بُت  دى كقركانن ادان كٙتو قاؿ اٟتسن : دل يزؿ الليلي كالةهار سريعُت ُب نقص األعمار   كتقريًب اآلجاؿ   هيهات قد صحبا نوحان كع
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م   ككردكا على أعما٢تم   كأصبح اللَّيلي كالةَّهاري غضٍَُّتً جديدين    دل ييبًلهيما ما مرَّا به   ذلك كثَتان   فأصبحوا قىًدموا على رهبًٌ
 مستعدًٌين ١تن بقي ٔتثل ما أصااب به من مضى .

أنَّه ييساري بك ُب كلًٌ يوـو كليلةو   فاحذًر هللا    ب   كاعلمن كٌل جانككتب األكزاعيُّ إذل أخو له : أما بعد   فقد أيحيطى بك م
 كا١تقاـ بُت يديه   كأٍف يكوفى آخر عهدؾ به   كالسَّبلـ  .

 فعيٍمريؾى أايـه كهينَّ قىبلًئلي .        ) جامع العلـو كاٟتكم ( . ---من الدُّنيا بزادو من التُّقى  لترحَّ 
 يا :د ُب الدنُب التزهيكقد جاءت أحاديث كثَتة 

 ) ما مثلي كمثل الدنيا إال كراكب استظل ٖتت شجرة ٍب راح كتركها ( ركاه الًتمذم . قاؿ 
ؿ   كمطابقته للواقع سواء   فإُنا ُب خضرهتا كرجرة   كُب سرعة انقضائها كقبضها شيئان هذا ا١تثا: فتأمل  قاؿ بعض العلماء

أل شجرة ُب يـو صائف ال ٭تسن به أف يبٍت ٖتتها داران   كال يتخذها قراران   افر إذا ر ه   كا١تسفريئان كالظل   كالعبد مسافر إذل رب
 ذلك انقطع عن الرفاؽ .بل يستظل هبا بقدر اٟتاجة   كمىت زاد على 

اًبًر ٍبًن عىٍبًد اَّللًَّ ) أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  ةػىفىتىهي فىمىرَّ ًّتىٍدلو أىسىكَّ مىيًٌتو فػىتػىةىاكىلىهي   الةَّاسي الًيىًة كى مىرَّ اًبلسُّوًؽ دىاًخبلن ًمٍن بػىٍعًض اٍلعى  كعىٍن جى كى
بُّ أى » فىأىخىذى أبًيذينًًه ٍبيَّ قىاؿى  ا لىهي ًبًدٍرهىمو أىيُّكيٍم ٭تًي بُّ أىنَّهي لىةىا ًبرى «. فَّ هىذى بُّوفى أىنَّهي لى » ءو كىمىا نىٍصةىعي بًًه قىاؿى يٍ فػىقىاليوا مىا ٨تًي اليوا قى «. كيٍم أىٖتًي

بنا ًفيًه ألىنَّهي أىسىكُّ فىكىٍيفى كىهيوى مىيًٌته فػىقىاؿى كى  ا عىلىٍيكيم ( ركاه مسلم .فػىوىاَّللًَّ لىلدُّ » اَّللًَّ لىٍو كىافى حىيِّا كىافى عىيػٍ  نٍػيىا أىٍهوىفي عىلىى اَّللًَّ ًمٍن هىذى
يٍستػىٍورًد . قاؿ : قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ 

نٍػيىا  مىا ال) كىاَّللًَّ  كعن ا١ت كىأىشىارى ٭تىٍِتى اًبلسَّبَّابىًة  -اآلًخرىًة ًإالَّ ًمٍثلي مىا ٬تىٍعىلي أىحىديكيٍم ًإٍصبػىعىهي هىًذًه  ُب دُّ
 يىمًٌ فػىٍليػىٍةظيٍر ًبى يػىٍرًجع ( ركاه مسلم .لٍ ا ُب  -

نػٍ ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ : سىٍعدو قىاؿى  كعىٍن سىٍهًل ٍبنً  ركاه ( كىاًفرنا ًمةػٍهىا شىٍربىةى مىاءو اَّللًَّ جىةىاحى بػىعيوضىةو مىا سىقىى   ؿي ًعٍةدى يىا تػىٍعدً لىٍو كىانىًت الدُّ
 الًتمذم .

 ؟فضائل الزىد يف الدنيا  اذكر 
 راحة للقلب كالبدف .أواًل : 

 قاؿ اٟتسن : الزهد ُب الدنيا يريح القلب كالبدف .
 سبب بة هللا .اثنياً : 

  ( ركاه ابن ماجه .٭تبك هللا ُب الدنياكما ُب اٟتديث ) ازهد 
ُب أعلى الدرجات فيةبغي أف فجعل الزهد سببا للمحبة فمن أحبه هللا تعاذل فهو  -رٛته هللا-كُب هذا اٟتديث يقوؿ اإلماـ الغزارل

 ا متعرض لبغض هللا تعاذل .يكوف الزهد ُب الدنيا من أفضل ا١تقامات كمفهومه أيضان أف من ٤تب الدني
  فيها . زهدانأف هللا:  اثلثاً 

 فقاؿ تعاذل ) كما اٟتياة الدنيا إال متاع ( .
 وف فتيبلن ( .كقاؿ سبحانه ) قل متاع الدنيا قليل كاآلخرة خَت ١تن اتقى كال تظلم

 : متاع الدنيا مةفعتها كاالستمتاع بلذاهتا   كٝتاه قليبلن ألنه ال بقاء له . قاؿ القرطيب
 ب .سبب ٢تواف ا١تصائرابعاً : 
 من زهد ُب الدنيا هانت عليه ا١تصيبات .لي : قاؿ ع
 اذكر عالمة تدؿ على زىد صاحبها ؟ 

 ُب اٟتق .من عبلمات الزهد أف يستوم عةد العبد حامده كذامه 
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١تدحى ه أحبَّ ا: كهذا من عبلمات الزُّهد ُب الدُّنيا   كاحتقارها   كقلًَّة الرَّغبة فيها   فإفَّ من عظيمًت الدُّنيا عةد قاؿ ابن رجب
َـّ   فرٔتا ٛتله ذلك على ترًؾ كثَتو ًمنى اٟتق خريةى الذٌَّـً   كعلى فعًل كثَتو ًمنى الباطًل رجاءى ا١تدح ككرً    فمن استول عةده هى الذَّ

ابن كما قاؿ   ا مواله    كما فيه رضحامديه كذامُّه ُب اٟتقًٌ   دؿَّ على سيقوط مةزلة ا١تخلوقُت من قلبه   كامتبلئه ًمٍن ٤تبَّة اٟتقًٌ 
اهدكف ُب سبيل هللا   كال ٮتافوف لومة   الئم .مسعود : اليقُت أٍف ال تيرضي الةَّاسى بسخط هللا    كقد مدح هللا الذين ٬تي

 مَّت حيسن ذـ الدنيا ؟ 
 ؿ ابن القيم : ٭تسن إعماؿ اللساف ُب ذـ الدنيا ُب موضعُت :قا

 : موضع التزهيد فيها للراغب . أحدمها
يرجع به داعي الطبع كالةفس إذل طلبها   كال َيمن إجابة الداعي   فيستحضر ُب نفسه قلة كفائها ككثرة جفائها  ةدما: ع لثاينوا

 فإنه إف ًب عقله كحضر رشده زهد فيها كال بد . كخسة شركائها   
 كقاؿ رٛته هللا :

 يدؾ   كهذا كحاؿ ا٠تلفاء الراشدين لبك كهي ُبكها من قليس الزهد أف تًتؾ الدنيا من يدؾ كهي ُب قلبك   كإ٪تا الزهد أف تًت 
حُت فتح هللا عليه  سيد كلد آدـ  كعمر بن عبد العزيز الذم يضرب بزهده ا١تثل مع أف خزائن األمواؿ ٖتت يده   بل كحاؿ

 من الدنيا ما فتح   كال يزيده ذلك إال زهدان  .
 كيف ربقيق الزىد ؟ 

 اء ثبلثة أشياء :ثبلثة أشيذا الزهد : كالذم يصحح ه قاؿ ابن القيم
ب ك٢تو كزيةة كتفاخر بيةكم علم العبد أُنا ظل زائل   كخياؿ زائر   كأُنا كما قاؿ تعاذل ) اعلموا أ٪تا اٟتياة الدنيا لع أحدىا :

 كتكاثر ُب األمواؿ كاألكالد .. ( .
 ء .دار البقاعلمه أف كراءها داران أعظم مةها قدران   كأجل خطران   كهي  الثاين :

 معرفته أف زهده فيها ال ٯتةعه شيئان كتب له مةها   كأف حرصػه عليها ال ٬تلب له ما دل يقض له مةها   فمىت تيقن ذلك الثالث :
 كصار له به علم يقُت هاف عليه الزهد فيها ..

 ) طريق ا٢تجرتُت (.  ن يراءفهذه األمور الثبلثة تسهل على العبد الزهد فيها كتثبت قدمه ُب مقامه كهللا ا١توفق ١ت
 من أقواؿ السلف :
 “ .ران :  من ذا الذم يبٍت على موج البحار داران   تلكم الدنيا فبل تتخذكها قرا قاؿ عيسى ابن مرمي

 : اعربكها كال تعمركها  . وقاؿ موسى 
  كتنؤٌملوف ما ال  ال أتكلوفمعوف ما : اي أهل الراـ ! ما رل أراكم تبةوف ما ال تسكةوف   كٕت وقاؿ أبو الدرداء ْلىل الشاـ

 “ .م قبوران تدركوف   إف الذين قبلكم بةوا مريدان كأملوا بعيدان كٚتعوا عتيدان   فأصبح أملهم غركران   كمساكةه
يغرنكم : أال إف الدنيا بقاؤها قليل   كعزيزها ذليل   كغةيها فقَت   كشاهبا يهـر   كحيها ٯتوت   فبل  قاؿ عمر بن عبد العزيز

 معرفتكم بسرعة إدابرها   فا١تغركر من اغًت هبا  .با٢تا مع إق
د مةهما بةوف   فكونوا من أبةاء اآلخرة كال تكونوا من :  ارٖتلت الدنيا مدبرة   كارٖتلت اآلخرة مقبلة   كلكل كاح وقاؿ علي

 الدنيا   فإف اليـو عمل كال حساب كغدان حساب كال عمل . أبةاء
يبكوا من ا١توت   كلكةهم يبكوف من حسرة الفوات   فاتتهم كهللا دار دل يتزكدكا مةها  كدخلوا  ١توتى دل:  إف ا ؾوقاؿ ابن السما

 داران دل يتزكدكا ٢تا  .
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 “ .: أيها اإلنساف إ٪تا أنت انزؿ من الدنيا ُب مةزؿ تعمره أايـ عمرؾ   ٍب ٗتليػػػه عةد موتك ١تن يةزله بعدؾ  اؿ بعض العلماءقو 
 الشاعر :قاؿ 

 إف  عبػادان فطةػا            طلقوا الدنيا كخافوا الفتةا 
 نظركا إليها فلما علموا          أُنا ليسػت ٟتي كطةػا 

 ذكا          صاحل األعماؿ فيها سػفةا ٞتة كاٗتجعلػوها 
 فائدة :

 قوالن كعمبلن . امتثل ابن عمر كصية رسوؿ هللا 
ةتظر ا١تساء   كإذا أمسيت فبل تةتظر الصباح   كخذ من صحتك ١ترضك كمن بحت فبل ت: إذا أص   فإنه كاف يقوؿ أما قوالً 

 حياتك ١توتك .
ن الزهد فيها كالقةاعػػة مةها ابليسَت الذم يقيم صلبه كيسًت بدنه   كما سول ب كبَت معلى جان : فقد كاف  وأما يف الفعل

 ذلك يقدمه لغده .
 مالت به الدنيا أك ماؿ هبا إال عبد هللا بن عمر  .إال قد  أيةا أحدان قاؿ جابر بن عبد هللا : ما ر 

 رة : ما رأيت أحدان ألػػػـز لؤلمر األكؿ من ابن عمر  .ئكقالت عا
@@@ 
ُهَما-َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر  -ٔٚٗٔ ُهْم فَػُهَو مِ  ،َمْن َتَشبهَو ِبَقْوـٍ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ  ،َأْخَرَجُو أَبُو َداُودَ  (نػْ

 . َوَصحهَحُو ِاْبُن ِحبهافَ 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 بن تيمية .صحح إسةاده العراقي   كجٌود إسةاده ا

 كقاؿ الذهيب ُب السَت : إسةاده صحيح .
 كحسن إسةاده اٟتافظ ابن حجر ُب الفتح .

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
ة أصل ُب الرَّريعة عظيم  كهو الةَّهي عن التَّربُّه بغَت ا١تسلمُت  فبل ٬توز التَّربُّه ابلكفَّار كا١تةافقُت كا١تبتدعيرَت إذل ةَّبومُّ الةَّصُّ ال هذا

ا هو أبهل الصَّبلح كا٠تَت كالسَّداد ظاهرنا كابطةنا  .كالعصاة كالفسَّاؽ  كأفَّ التَّربُّه ا١تطلوب إ٪تَّ
 أمرين:على  هذا يدؿُّ :  قاؿ ابن رجب رٛته هللا

 ) ئحهم  فقاؿ تعاذل: التَّربُّه أبهل الرَّرًٌ مثل أهل الكفر كالفسوؽ كالعصياف  كقد كبَّخ هللا من تربَّه هبم ُب شيء من قبا أحدمها
عن التَّربُّه اب١ترركُت كأهل   كقد ُنى الةَّيبُّ  ( ام خىاضيو اٍستىٍمتػىٍعتيم ًٓتىبلىًقكيٍم كىمىا اٍستىٍمتىعى الًَّذينى ًمن قػىٍبًلكيٍم ًٓتىبلىًقًهٍم كىخيٍضتيٍم كىالَّذً ف

 . الكتاب...
ُب أقواله كأفعاله  ملسو هيلع هللا ىلص لةَّيبًٌ عة  فهذا حسنه مةدكبه إليه  ك٢تذا ييررع االقتداء ابالتَّربُّه أبهل ا٠تَت كالتَّقول كاإلٯتاف كالطَّا الثهاين:

له  بَّة الصَّحيحة  فإفَّ ا١ترء مع من أحبَّ  كال بدَّ من مراركًته ُب أصًل عمقتضىى اه  كذلك مكحركاته كسكةاته كآدابه كأخبلق
 ه .كإف قصَّر ابُّ عن دىرجت

كهذا اٟتديث أقلُّ أحواله أف يقتضي ٖترصل التَّربُّه هبم  كإف كاف ظاهره يقتضي كيفرى ا١تتربًٌه هبم  كما ُب :  ـساليخ اإلوقاؿ ش
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 م ( .م مًٌةكيٍم فىًإنَّهي ًمةػٍهي وى٢تَّي كىمىن يػىتػى )  قوله:
كأفعا٢تم كلباسهم كأعيادهم  تَّربُّه ابلكفَّار ُب أقوا٢تمالرَّديد كالتَّهديد كالوعيد على ال فيه داللة على الةَّهي : قاؿ ابن كثَت رٛته هللا
 ا .يت دل تيررع لةا كال نيقٌرر عليهمن أمورهم الَّ  كعباداهتم  كغَت ذلك

  التشبو َبلكفار َبلظاىر ؟اسد الهيت عدهدىا العلماء من جرهاء املفبعض اذكر 
 . وؾ ػ تيوًرثي ا١تراهبة ُب الباطنسُّلأفَّ ا١تراهبة ُب ا٢تدم الظَّاهر ػ كهو ا١تظهر كال أواًل :

ابػىهىةى ُب ا٢تدم الظَّاًهًر ذىرًيعى :  رٛته هللا قاؿ ابن القيِّم   ل .ًة ُب القىٍصًد كىالعىمى ا١توىافػىقى ةه إذلى كىًسرُّ ذلك: أىفَّ ا١ترى
 .ه رائع إذل الرُّركر قىصىد الرَّارعي حىسمها من كلًٌ كجفإفَّ التَّربُّه الظَّاهر يدعو إذل التَّربُّه الباطن  كالوسائل كالذَّ : كقاؿ السَّعدم 

كهذا ٮتدش ُب أصل عظيم من أصوؿ عقيدة ا١تؤمن  كمودَّةن ربَّه به أفَّ ا١تراهبة ُب الظَّاهر تولًٌد ُب نفس ا١تترىبًٌه حبِّا للمت اثنيًا :
 كهو قاعدة الوالء كالرباء.

 تعود إذل موافقة ما ُب األخبلؽ كاألعماؿ كهذا أمر رث تةاسبنا كترىاكيبلن بُت ا١تتراهبُتأفَّ ا١تراركة ُب ا٢تدم الظَّاهر تو  اثلثًا :
عى انضماـ إليهم  كالبس ثياب اٞتةد ا١تقاتلة مثبلن ٬تد من نفسه نوع نفًسه نو   ٬تد من٤تسوس؛ فإفَّ البس ثياب الرًٌايضيًٌُت مثبلن 

 ع .أف ٯتةعه ماندة لذلك إالَّ ٗتلُّق أبخبلقهم  كتصَت طبيعته مةقا
طاؼ ؿ كاالنعكأسباب الضَّبل أفَّ ا١تخالفة ُب ا٢تدم الظَّاهر تيوجب مبايىةةن كمفارقةن توجب االنقطاع عن موجباًت الغضب رابعًا :
 هل ا٢تدل كالرًٌضواف.على أ

رنا بُت أهل اإلسبلـ ا١تهديًٌُت ا١ترضيًٌُت  أفَّ مراركتهم ُب ا٢تدم الظَّاهر تيوجب االختبلطى الظَّاهر حىتَّ يرتفعى التَّمييز ظاه خامسًا :
 .كبُت أهل الكفر ا١تغضوب عليهم كالضَّالًٌُت

مةفعةه لعباد هللا ا١تؤمةُت  ١تا ُب ٥تالفتهم من اجملانبة كا١تبايةة الَّيت توجب مصلحةه ك  الظَّاهر أفَّ نفس ا١تخالفة ٢تم ُب ا٢تدم سادسًا :
 ا١تباعدة عن أعماؿ أهل اٞتحيم.

  ْلمثلة على النهي عن التشبو َبلكفار ؟بعض ااذكر 
 أواًل : الصالة .

قبلكم كانوا يتخذكف أنبيائهم ف من كاف : أال كإ يقوؿ قبل أف ٯتوت ٓتمس عن جةدب بن عبد هللا قاؿ : ) ٝتعت رسوؿ هللا 
 م .ركاه مسلكصاٟتيهم مساجد   أال فبل تتخذكا القبور مساجد   إشل أُناكم عن ذلك ( 

 . ركاه أبو داكد: ) خالفوا اليهود فإُنم ال يصلوف ُب نعا٢تم كال ُب خفافهم (  أكس قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا اد بن كعن شد

  ركاه البخارم .(يده اليسرل ُب الصبلة  فقاؿ: إُنا صبلة اليهودرجبلن كهو جالس معتمدان على  ىُن الةيب أف ) كعن ابن عمر 

 . ركاه البخارمصرته   كتقوؿ إف اليهود تفعله ( ت تكره أف ٬تعل ا١تصلي يده ُب خاكعن مسركؽ عن عائرة : ) أُنا كان

 اثنياً : الصـو .
 م .ركاه مسل كصياـ أهل الكتاب أكلة السحر (ا بُت صيامةا ) فصل مقاؿ :   أف رسوؿ هللا عن عمرك بن العاص 

  ألف اليهود كالةصارل يؤخركف (  ان ما عٌجل الةاس الفطر : ) ما يزاؿ الدين ظاهر  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كعن أيب هريرة 
 .ركاه أبو داكد 

ُناشل عن   عةه برَت كقاؿ : إف رسوؿ هللا صلة فةهاشليومُت مواكعن ليلى امرأة برَت بن ا٠تصاصية قالت : ) أردت أف أصـو 
 ركاه أٛتدذلك كقاؿ : " إ٪تا يفعل ذلك الةصارل " ( . 

 اثلثاً : اْلنائػز .
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 د .ركاه أبو داكد كأٛت: ) اللحد لةا كالرق لغَتان (  ما ركاه جرير بن عبد هللا قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 ب ( .هل الكتاكُب ركاية ألٛتد : ) كالرق أل
 رابعاً : اللباس والزينة .

 م ركاه مسل بل تلبسها (ف ار) إف هذه من ثياب الكف علٌي ثوبُت معصفرين فقاؿ قاؿ : رأل رسوؿ هللا  عن عبد هللا بن عمر 

 متفق عليه) إف اليهود كالةصارل ال يصبغوف فخالفوهم ( .  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كعن أيب هريرة 
 .ركاه أٛتد كالًتمذم   تربهوا ابليهود كال الةصارل () غَتكا الريب كال  رسوؿ هللااؿ : قاؿ ق كعةه 

 خامساً : اآلداب والعادات .
 م .ركاه الًتمذ يمهم ابلرؤكس كاألكف كاإلشارة () ال تسلموا تسليم اليهود فإف تسل عان هللا مرفو ر بن عبد عن جاب

  ؟التشبو َبلكفار اذكر أنواع 
 قسمُت : يةقسم إذلابلكفار  التربه

 . تربه ٤ترَـّ   كتربه مباح
ك   كدل يرد ُب شرعةا .. فهذا ٤ترـٌ   : كهو فعل ما هو من خصائص دين الكفار مع علمه بذل : التربه ارـٌ  القسم اْلوؿ

 . عضه يصَت كفران ْتسب األدلةكقد يكوف من الكبائر   بل إف ب
 . هة ٗتيل إليه أٌف فعله انفع ُب الدنيا كاآلخرةة   أك شب  أك لرهو سواء فعله الرخص موافقة للكفار 

 يبلد ؟فإف قيل هل من عمل هذا العمل كهو جاهل َيٍب بذلك   كمن ٭تتفل بعيد ا١ت
 . اٞتواب : اٞتاهل ال َيٍب ٞتهله   لكةه يعٌلم   فإف أصر فإنه َيٍب

صل   لكن الكفار يفعلونه أيضان . فهذا ليس فيه فار ُب األان عن الكالقسم الثاشل : التربه اٞتائز : كهو فعل عمل ليس مأخوذ
 . ٤تذكر ا١تراهبة لكن قد تفوت فيه مةفعة ا١تخالفة

 : ر الدنيوية ال يباح إال برركطب كغَتهم ُب األمو التربه أبهل الكتا "
 . أف ال يكوف هذا من تقاليدهم كشعارهم اليت ٯتٌيزكف هبا -ُ
نه من شرعهم بةقل موثوؽ به   مثل أف ٮتربان هللا تعاذل ُب كتابه أك ثبت ذلك أشرعهم كي أف ال يكوف ذلك األمر من -ِ

 . ائزة ُب األمم السابقةعلى لساف رسوله أك بةقل متواتر مثل سجدة التحية اٞت
ا جاء أف ال يكوف ُب شرعةا بياف خاص لذلك   فأما إذا كاف فيه بياف خاص اب١توافقة أك ا١تخالفة استغٌت عن ذلك ٔت -ّ

 . شرعةاُب 
 . أف ال تؤدم هذه ا١توافقة إذل ٥تالفة أمر من أمور الرريعة -ْ
 . أف ال تكوف ا١توافقة ُب أعيادهم -ٓ
 ". ةهااجة ا١تطلوبة كال تزيد عأف تكوف ا١توافقة ْتسب اٟت -ٔ

 .ٗٓ -ٖٓلتربه ابلكفار لسهيل حسن ص لةهي عن ااثر ُب اانظر كتاب السةن كاآل                                                                           
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ـُ! ِاْحَفِظ َاَّللهَ حَيَْفْظكَ )  فَػَقاؿَ  ،ايَػْومً  َوَعِن ِاْبِن َعبهاٍس قَاَؿ: ُكْنُت َخْلَف اَلنهيبِّ  -ٕٚٗٔ  ،ِاْحَفِظ َاَّللهَ ذبَِْدُه ذُبَاَىكَ  ،اَي ُغاَل
ِْمِذيُّ  ( ا ِاْستَػَعْنَت فَاْسَتِعْن َبََِّللهِ ِإذَ وَ  ،َوِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْؿ َاَّللهَ   . َحَسٌن َصِحيحَوقَاَؿ:  ،َرَواُه اَلّتِّ

---------- 
 ؟ ما صحة حديث الباب 

 إسةاده صحيح .
  ( ؟ ِاْحَفِظ َاَّللهَ حَيَْفْظكَ ما معىن ) 
 ٭تفظه ُب صحة بدنه كقوته كعقله كماله .آلخرة   ك الدنيا كاأم : أف من حفظ هللا كذلك إبقامة أكامره كترؾ نواهيه حفظه هللا ُب  
 اذكر بعض اْلمثلة حلفظ هللا ملن حفظو ؟ 

عقله كقوته ككافة حواسه   حىت أنه سافر ذات مرة ه هللا   قد جاكز ا١تائة   كهو متمتع بكاف العبد الصاحل أبو الطيب الطربم رٛت
ض كثبة شديدة  عجز عةها بقية الذين كانوا معه على السفيةة  إذل األر  كثب مةها مع رفقة له   فلما اقًتبت السفيةة من الراطئ

كرب سةه كشيخوخته   فقاؿ ٢تم الطربم : هذه جوارح حفظةاها عن فاستغرب بعضهم هذه القوة اٞتسدية اليت مةحها هللا إايه مع  
 ا١تعاصي ُب الصغر   فحفظها هللا عليةا ُب الكرب .

   يرعى غةمان له ُب الربية   فإذا جاءت اٞتمعة خط عليها خطان   ٍب ذهب كشهد عي رٛته هللايباف الراككاف العبد الصاحل ش
 عاد إليها   فيجدها كما هي دل تتحرؾ مةها شيء   كدل ٕتاكز ا٠تط مةها أم غةمة   اٞتمعة كا٠تطبة مع ٚتاعة ا١تسلمُت   ٍب

 فسبحاف اٟتافظ ا١تعُت .
 بكر مائة سةة دل يسقط ٢تا سن كدل يةكر ٢تا عقل .بةت أيب  لغت أٝتاءكقاؿ عركة بن الزبَت :  ب

 : كقد ٭تفظ هللا العبد بصبلحه ُب كلده ككلد كلده 
 ا صىاًٟتان ( إُنما حفظا بصبلح أبيهما .ذل ) ككىافى أىبيو٫تيى كما قيل ُب قوله تعا

ا   كالدكيرات اليت حو٢تا   فما يزالوف ُب يت هو فيهكقريته القاؿ دمحم بن ا١تةكدر : إف هللا ليحفظ ابلرجل الصاحل كلده ككلد كلده 
 حفظ هللا كسًت .

 من يريده أبذل من اٞتن كاإلنس . كمن أنواع حفظ هللا ١تن حفظه ُب دنياه : أف ٭تفظه من شر كل
 ك٫تها . كما قاؿ تعاذل ) كىمىٍن يػىتًَّق اَّللَّى ٬تىٍعىٍل لىهي ٥تىٍرىجان ( قالت عائرة : يكفيه غم الدنيا

 ككتبت عائرة إذل معاكية : إف اتقيت هللا كفاؾ الةاس   كإف اتقيت الةاس دل يغةوا عةك من هللا شيئان .
 نفسه   كمن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه   كهللا الغٍت عةه . فإنه من اتقى هللا فقد حفظكتب بعض السلف إذل أخيه : 

 ذية ابلطبع حافظة له من األذل:اانت ا١تؤ عل اٟتيو : كمن عجيب حفظ هللا ١تن حفظه أف ٬ت قاؿ ابن رجب
معه حىت دله على الطريق    حيث كسر به ا١تركب كخرج إذل جزيرة فرأل األسد   فجعل ٯتري كما جرل لسفيةة موذل الةيب 

 ه يودعه ٍب رجع عةه .فلما أكقفه عليها جعل يهمهم كأن
ه حية ُب فمها نرجس   فما زالت تذب عةه اٟتيات اليت ف   فجاءتة ُب بستاككاف العبد الصاحل إبراهيم بن أدهم انئمان ذات مر  

 تريد به سوءان كتدافع عةه   حىت استيقظ من نومه .
 هللا ُب خطرات قلبه   عصمه هللا ُب حركات جوارحه .جدع : من راقب قاؿ مسركؽ بن األ

 ذه اآلية : ككاف أبو٫تا صاٟتان .ٍب تبل ه حفظ فيك  كقاؿ سعيد بن ا١تسيب البةه : ألزيدف ُب صبلٌب من أجلك رجاء أف أ
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بهات ا١تردية كالرهوات ارمة   لعبده ُب ديةه   فيحفظ عليه ديةه كإٯتانه ُب حياته من الر ومن أعظم احلفظ حفظو تعاَل
   فيتوفاه على اإلسبلـ . ك٭تفظ عليه ديةه عةد موته

مه ) اللهم إف قبضت نفسي فارٛتها  كإف أرسلتها ؿ عةد مةامه أف يقو عل ثبت ُب الصحيحُت من حديث الرباء أف الةيب 
 فاحفظها ٔتا ٖتفظ به عبادؾ الصاٟتُت ( .

يقوؿ ) اللهم احفظٍت ابإلسبلـ قائمان   كاحفظٍت ابإلسبلـ قاعدان   كاحفظٍت  لمه أفأنه ع كُب حديث عمر عن الةيب 
 ابإلسبلـ راقدان ( ركاه ابن حباف .

 السفر يقوؿ له : أستودع هللا ديةك كأمانتك كخواتيم عملك .من يريد  إذا كدٌع ككاف الةيب 
 أمرؾ .ككاف عمر يقوؿ ُب خطبته : اللهم اعصمةا ْتفظك   كثبتةا على 

 . لىًصُتى (كهذا كما حفظ يوسف عليه السبلـ قاؿ ) كىذىًلكى لًةىٍصًرؼى عىٍةهي السُّوءى كىاٍلفىٍحرىاءى ًإنَّهي ًمٍن ًعبىاًدانى اٍلميخٍ 
 فمن أخلص  خلصه هللا من السوء كالفحراء مةها من حيث ال يرعر   كحاؿ بيةه كبُت أسباب ا١تعاصي ا١تهلكة .

 وؿ بُت ا١ترء كقلبه   فحيل بيٍت كبُت معاصيك   فأعجب ذلك عمر كدعا له ٓتَت .وؿ : اللهم إنك ٖتكٝتع عمر رجبلن يق
كقالت له : قد بقي ابب كاحد   قاؿ : كأم ابب هو ؟ قالت : الباب ففعلت    ق األبوابراكد رجل امرأة عن نفسها كأمرها بغل

 الذم بيةةا كبُت هللا   فلم يتعرض ٢تا .
 ا : ما يراان إال الكوكب   قالت : فأين مكوكبها ؟ابية   قاؿ ٢تكراكد رجل أعر 

 كهذا كله من ألطاؼ هللا كحيلولته بُت العبد كمعصيته .
: أف العبد قد يسعى ُب سبب من أسباب الدنيا   إما ابلوالايت أك التجارات أك غَت ذلك    نوبده يف ديظ هللا لعومن أنواع حف

 ده ١تا يعلم له من ا٠تَتة ُب ذلك كهو ال يرعر مع كراهته لذلك .فيحوؿ هللا بيةه كبُت ما أرا
 بيةه كبيةه صيانة له كهو ال   فيحوؿ هللافيه خَتة أف العبد قد يطلب ابابن من أبواب الطاعات   كال يكوف  وأعجب من ىذا

 يرعر .
  .ككاف بعض السلف يدكر على اجملالس كيقوؿ : من أحب أف تدـك له العافية فليتق هللا

 كقاؿ بعض السلف : من حفظ هللا فقد حفظ نفسه .
 ماذا نستفيد من ىذه اْلملة ؟ 

 أف من دل ٭تفظ هللا دل ٭تفظه هللا . نستفيد :
 وا كىالًَّذينى نىسيوا اَّللَّى فىأىٍنسىاهيٍم أىنٍػفيسىهيٍم أيكلىًئكى هيمي اٍلفىاًسقيوفى ( .ال تىكيوني عاذل ) كى قاؿ ت

هيمٍ ةيوا كىاتػَّقىٍوا لىفىتىٍحةىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض كىلىًكٍن كىذَّبيوا فىأىخى أىٍهلى اٍلقيرىل آمى  كقاؿ تعاذل )كىلىٍو أىفَّ   انيوا يىٍكًسبيوفى(.ٔتىا كى  ٍذانى
  قولو ما معىن  ) ؟) اْحَفْظ اَّللهَ ذبَِْدُه ذُبَاَىك 

صره ك٭تفظه كيوفقه كيؤيده كيسدده   فإنه د هللا معه ُب ٚتيع األحواؿ   ٭توطه كيةأم : من حفظ حدكد هللا كراعى حقوقه   كج
 وف .ن هم ٤تسةقوا كالذيقائم على كل نفس ٔتا كسبت   كهو تعاذل مع الذين ات

 كتب بعض السلف إذل أخ له : أما بعد   فإف كاف هللا معك فمن ٗتاؼ ؟ كإف كاف عليك فمن ترجو ؟ كالسبلـ .
 د من قولوماذا نستفي   ) َ؟) إَذا َسأَْلت فَاْسَأْؿ اَّلله 

 نستفيد أنه ٬تب على العبد أف يسأؿ ربه دكف ا١تخلوقُت .
  ًمٍن فىٍضًلًه ( .ليوا اَّللَّى ؿ ) كاٍسأى كقد أمر هللا بسؤاله فقا
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 ) من دل يسأؿ هللا يغضب عليه ( . كُب الًتمذم عن أيب هريرة . قاؿ : قاؿ 
 : كاستحق الغضب ألمرين

 ألنه ترؾ ٤تبوابن    فإف هللا ٭تب أف يسأؿ   ذكر ذلك ا١تةاكم . اْلوؿ :
 ركفوم .ذلك ا١تبا   ذكر ألف تٍرؾ الدعاء دليل على االستغةاء عن هللاوالثاين : 

 .كُب الةهي عن سؤاؿ ا١تخلوؽ أحاديث كثَتة أيضان 
ككاف أحدهم يسقط يئان مةهم : أبو بكر   كأبو ذر   كثوابف   ٚتاعة من أصحابه على أف ال يسألوا الةاس ش كقد ابيع الةيب  

 سوطه أك خطاـ انقته فبل يسأؿ أحدان أف يةاكله .
 تعٌن ؟قو ىو اململاذا سؤاؿ هللا دوف خل 

 كاعلم أف سؤاؿ هللا تعاذل دكف خلقه هو ا١تتعُت عقبلن كشرعان كذلك من كجوه متعددة :
ال  كحده   كهذا هو حقيقة العبادة اليت ٮتتص هبا اإلله كذلة للسائل   كذلك ال يصلح إ أف السؤاؿ فيه بذؿ ١تاء الوجه منها :
 اٟتق .

 عن السجود لغَتؾ فصةه عن ا١تسألة لغَتؾ .صةت كجهي للهم كما كاف اإلماـ أٛتد يقوؿ ُب دعائه : ا
هه مزعة ٟتم كما ثبت ُب الصحيحُت   ألنه ك٢تذا كاف عقوبة من أكثر ا١تسألة بغَت حاجة أف َيٌب يـو القيامة كليس على كج

 ٟتم   عظمان بغَت  فيصَت  يا   فأذهب هللا من كجهه ُب اآلخرة ٚتاله كهباءه اٟتسيأذهب عز كجهه كصيانته كماءه ُب الدن
 كيذهب ٚتاله كهباؤه ا١تعةوم   فبل يبقى له عةد هللا كجاهة .

ضاء اٟتوائج   كُب سؤاؿ ا١تخلوؽ هار لبلفتقار إليه   كاعًتاؼ بقدرته على قأف ُب سؤاؿ هللا عبودية عظيمة   ألُنا إظ ومنها :
 ذلك لغَته . يقدر على ها   فكيفظلم   ألف ا١تخلوؽ عاجز عن جلب الةفع لةفسه كدفع الضر عة

 وؽ .قاؿ بعض السلف : إشل ألستحي من هللا أف أسأله الدنيا كهو ٯتلكها فكيف أسأ٢تا ٦تن ال ٯتلكها ؟ يعٍت ا١تخل
أف هللا ٭تب أف ييسأؿ   كيغضب على من ال يسأؿ   فإنه سبحانه يريد من عباده أف يرغبوا إليه كيسألوه كيدعوه كيفتقركا  ومنها :

 ُب الدعاء   كا١تخلوؽ غالبان يكره أف ييسأؿ لفقره كعجزه . ب ا١تلحُتليه   ك٭تإ
 قاؿ أبو العتاهية :

 دـ حُت يسأؿ يغضبهللا يغضب إف تركتى سؤاله     كبيٌٍت آ
 فاجعل سؤالك لئلله فإ٪تا      ُب فضل نعمة ربةا نتقلب .

 اذكر مفاسد سؤاؿ املخلوقٌن ؟ 
 د :ثبلث مفاسوقُت فيه سؤاؿ ا١تخلقاؿ ابن تيمية : 

 مفسدة االفتقار إذل غَت هللا كهي نوع من الررؾ . اْلوَل : 
 . مفسدة إيذاء ا١تسؤكؿ كهي نوع من ظلم ا٠تلق والثانية : 
 فيه ذؿ لغَت هللا كهو ظلم للةفس   فهو مرتمل على أنواع الظلم الثبلثة .                        والثالثة : 
 وماذا نستفيد من قول  ( ِاْستَػَعْنت فَاْسَتِعْن َبََِّللهِ َذا َوإ  )؟ 

 كجوب االستعانة اب كحده تعاذل .
ؾى نػىٍعبيدي كى  ؾى نىٍستىًعُتي ( كهي كلمة عظيمة جامعة يقكهذا مةتزع من قوله تعاذل )ًإايَّ اؿ : إف سر الكتب اإل٢تية كلها ترجع إليها ًإايَّ

 كتدكر عليها .
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 : كُب استعانة هللا فائدَتف
 أف العبد عاجز عن االستقبلؿ بةفسه ُب عمل الطاعات . ا :إحدامه

 هللا فهو ا١تعاف   كمن خذله هللا فهو ا١تخذكؿ . أنه ال معُت له على مصاحل ديةه كدنياه إال هللا   فمن أعانه والثانية :
 كُب اٟتديث ) احرص على ما يةفعك   كاستعن اب كال تعجز ( .

 يقولوا ) اٟتمد  نستعيةه كنستهديه ( .صحابه أف ه كيعلم أيقوؿ ُب خطبت ككاف 
 كشكرؾ كحسن عبادتك( . كأمر معاذ بن جبل أف ال يدع ُب دبر كل صبلة أف يقوؿ : )اللهم أعٍت على ذكرؾ 

 ؟جيب حفظو من أوامر هللا  ما أعظم شيء 
 أواًل : الصالة .

 وميوا َّللًًَّ قىانًًتُتى ( .ٍسطىى كىقي ًة اٍلوي قاؿ تعاذل ) حىاًفظيوا عىلىى الصَّلىوىاًت كىالصَّبل
 اثنياً : الطهارة .

 ) كال ٭تافظ على الوضوء إال مؤمن ( ركاه أٛتد .  قاؿ 
 دْياف .اثلثاً : اْل

 قاؿ تعاذل ) كىاٍحفىظيوا أىٯٍتىانىكيٍم ( .
 رابعاً : حفظ الرأس والبطن .

 ظ البطن كما حول ( ركاه الًتمذم عى   كٖتفرأس كما ك ) االستحياء من هللا حق اٟتياء أف ٖتفظ ال قاؿ 
 خامساً : حفظ الفرج .

 كى٭تىٍفىظيوا فػيريكجىهيٍم ( . قاؿ تعاذل ) قيٍل لًٍلميٍؤًمًةُتى يػىغيضُّوا ًمٍن أىٍبصىارًًهمٍ 
 احلديث دليل على قاعدة شرعية فما ىي ؟ 
 كثَتة تدؿ عليها :اءت نصوص  ة شرعية جاٞتزاء من جةس العمل   فمن حفظ هللا حفظه هللا   كهذه قاعد 

 قاؿ تعاذل ) ًإٍف تػىٍةصيريكا اَّللَّى يػىٍةصيرٍكيٍم ( .
 .كقاؿ تعاذل ) فىاذٍكيريكشل أىذٍكيرٍكيٍم ( 

أىٍكفيوا ًبعىٍهًدم أيكًؼ ًبعىٍهدًكيٍم ( .  كقاؿ تعاذل ) ى
 ) من سًت مسلمان سًته هللا ُب الدنيا كاآلخرة ( ركاه مسلم .  كقاؿ 

   مسجدان بٌت هللا له بيتان ُب اٞتةة ( ركاه مسلم .ن بٌت) م قاؿ ك 
 ) احفظ هللا ٭تفظك ( .  كقاؿ 
  ( ركاه أٛتد .) كالراة إف رٛتتها رٛتك هللا  كقاؿ 
 ) إ٪تا يرحم هللا من عباده الرٛتاء ( متفق عليه .  كقاؿ 
 ) من كصل صفان كصله هللا ( ركاه أبو داكد .  كقاؿ 

 من ُب األرض يرٛتكم من ُب السماء ( ركاه أبو داكد . رٛتوا) ا  اؿ كق
 يامة ( ركاه أبو داكد .) من كاف له كجهاف ُب الدنيا   كاف له لساانف من انر يـو الق  كقاؿ 
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@@@ 
! دُ فَػَقاَؿ: اَي َرُسوَؿ اَ  َجاَء رَُجٌل ِإََل اَلنهيبِّ )  ْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد قَاؿَ : َوعَ ٖٚٗٔ  ،َلى َعَمٍل ِإَذا َعِمْلُتُو َأَحبهيِن َاَّللهُ لهيِن عَ َّللِه

نْػَيا حيُِ  - َوَسَنُدُه َحَسن ،َماَجو َرَواُه ِاْبنُ  (اَلنهاِس حيُِبَُّك اَلنهاُس  َواْزَىْد ِفيَما ِعْندَ  ،بَُّك َاَّللهُ َوَأَحبهيِن اَلنهاُس. ]فػ[ قَاَؿ: ِاْزَىْد يف اَلدُّ
--------- 

 .أرشدشل  ( دلين) 
 رة .: الزهد ترؾ ما ال يةفع ُب اآلخ ازىد

 فضوؿ ا١تباحات . –ا١ترتبهات ١تن دل يتبيةها  –ارمات ا١تكركهات 
 ٝتيت بذلك لدانءهتا   أك لدنوها قبل اآلخرة .:  الدنيا
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 سةده ضعيف .
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 عاذل .أف الزهد سبب بة هللا ت
 تقدـ فضائل الزهد ُب حديث ابن عمر ) كن ُب الدنيا كأنك غريب أك عابر سبيل ( .د كق

 قن ابٞتةػػة .ألف اإلنساف ال يزهد ُب الدنيا حقيقة إال من أي
 كقد ذكر العلماء أموران تعُت على الزهد ُب الدنيا :

 .ا كخستها : الةظر ُب الدنيا كسرعة زكا٢تا كفةائها كاضمحبل٢تا كنقصه أوالً 
 : الةظر ُب اآلخرة   كإقبا٢تا ك٣تيئها كال بد   كدكامها كبقائها   كشرؼ ما فيها من ا٠تَتات كا١تسرات . اثنياً 
 احة البدف كالقلب .ك سبب لر : أف ذل اثلثاً 

 .: الزهد ُب الدنيا يريح البدف كالقلب  كما قاؿ احلسن
 بة فيها .كقد كثر ُب القرآف مدح الزهد ُب الدنيا كذـ الرغ

 فأخرب سبحانه أُنا متاع قليل .
 ع ( .كما اٟتياة الدنيا إال متا  ) فقاؿ تعاذل
  ( .ن اتقى كال تظلموف فتيبلن قل متاع الدنيا قليل كاآلخرة خَت ١ت نه )كقاؿ سبحا

 .قاؿ القرطيب :  متاع الدنيا مةفعتها كاالستمتاع بلذاهتا   كٝتاه قليبلن ألنه ال بقاء له 
 يا كاطمأف هبا كغفل عن آايته .رضي ابلدنحانه ١تن كتوعد سب
ن آايتةا غافلوف . أكلئك مأكاهم الةار ٔتا  إف الذين ال يرجوف لقاءان كرضوا ابٟتياة الدنيا كاطمأنوا هبا كالذين هم ع  )فقاؿ تعاذل

 ف ( .كانوا يكسبو 
 كعَت سبحانه من رضي ابلدنيا من ا١تؤمةُت .

قيل لكم انفركا ُب سبيل هللا ااثقلتم إذل األرض أرضيتم ابٟتياة الدنيا من اآلخرة فما  ا لكم إذان آمةوا ماي أيها الذيه ) فقاؿ سبحان
 ل ( .ال قليمتاع اٟتياة الدنيا ُب اآلخرة إ

 كأخرب سبحانه عن خسة الدنيا كزهد فيها كدعا إذل دار السبلـ .
ت األرض ٦تا َيكل الةاس كاألنعاـ حىت إذا أخذت لط به نباسماء فاختإ٪تا مثل اٟتياة الدنيا كماء أنزلةاه من ال  )فقاؿ تعاذل
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ُناران فجعلةاها حصيدان كأف دل تغن ابألمس كذلك نفصل  األرض زخرفها كازيةت كظن أهلها أُنم قادركف عليها أَتها أمران ليبلن أك
 م ( .تقيإذل صراط مس اآلايت لقـو يتفكركف . كهللا يدعو إذل دار السبلـ كيهدم من يراء

 كأخرب سبحانه أف الدنيا زائلة كاآلخرة خَت كأبقى .
 . (بل تؤثركف اٟتياة الدنيا كاآلخرة خَت كأبقى   )فقاؿ تعاذل

 . “أم تقدموُنا على أمر اآلخرة كتبدكُنا على ما فيه نفعكم كصبلحكم ُب معاشكم كمعادكم  ” : قاؿ ابن كثًن
 تعملوف   فاتقوا الدنيا ( ركاه مسلم .يةظر كيف كم فيها ف) إف الدنيا حلوة كإف هللا مستخلف كقاؿ 
 لًتمذم .) ما مثلي كمثل الدنيا إال كراكب استظل ٖتت شجرة ٍب راح كتركها ( ركاه ا كقاؿ 
 ) لو كانت الدنيا تزف عةد هللا جةاح بعوضة ما سقى مةها كافران شربة ماء ( ركاه الًتمذم . كقاؿ 
 ن الناس ؟ستغناء ععة على االاذكر ما ورد يف حث الشري 

 حديث الباب .
 جعله سببان بة الةاس لك . فضل االستغةاء عما ُب أيدم الةاس   ألف الةيب ففيه 

 ها ابلطبع   فمن زاٛتهم عليها أبغضوه   كمن زهد فيها كتركها ٢تم أحبوه .وف على ٤تبتألُنم مةهمك
 .كعزه استغةاؤه عن الةاس ( ركاه الطرباشل  ابلليل   ؤمن قيامهكقد جاء ُب حديث سهل بن سعد مرفوعان ) شرؼ ا١ت

تعاط ما ُب أيديهػػم   فإذا فعلت ذلك استخفوا بك   : ال تزاؿ كرٯتان على الةاس   أك ال يزاؿ الةاس يكرمونك ما دل  وقاؿ احلسن
 ؾ .كأبغضو  ككرهوا حديثك

 م .  كالتجاكز عما يكوف مةهدم الةاسعما ُب أيف: العفة يةبل الرجل حىت يكوف فيه خصلتا : الوقاؿ أيوب السختياين
 الريء استغٌت عةه . إف الطمع فقر   كإف اليأس غٌت   كإف اإلنساف إذا أيس من : وكاف عمر يقوؿ يف خطبتو
 ذل علمه  من سيد أهل هذه القرية ؟ قالوا : اٟتسن   قاؿ : ٔتا سادهم ؟ قالوا : احتاج الةاس إ:  وقاؿ أعراِب ْلىل البصرة

 هو عن دنياهم  .كاستغٌت 
اء عةهم   فمن ابألمر ابالستعفاؼ عن مسألة الةاس كاالستغة كقد تكاثرت األحاديث عن الةيب  :  قاؿ ابن رجب رضبو هللا

 كأبغضوه   ألف ا١تاؿ ٤تبوب لةفوس بٍت آدـ   فمن طلب مةهم ما ٭تبونه   كرهوه لذلك . سأؿ الةاس ما أبيديهم   كرهوه
ٍهي هللاي )  ديث قوله اء ُب اٟتكج  ( . كىمىٍن يىٍستػىٍعًفٍف ييًعفهي هللاي  كىمىٍن يىٍستػىٍغًن يػيٍغًةًه هللاي  كىمىٍن يػىتىصىبػٍَّر ييصىربًٌ

كهاَتف اٞتملتاف متبلزمتاف  فإف كماؿ العبد ُب إخبلصه  رغبة كرهبة كتعلقان به دكف ا١تخلوقُت  فعليه أف :  قاؿ السعدي
مل كل سبب يوصله إذل ذلك  حىت يكوف عبدان  حقان حران من رؽ ا١تخلوقُت  كذلك أبف كماؿ  كيعيق هذا اليسعى لتحق

التعلق اب١تخلوقُت ابالستعفاؼ عما ُب أيديهم  فبل يطلبه ٔتقاله كال بلساف حاله  ك٢تذا  ٬تاهد نفسه على أمرين: انصرافها عن
ذه  كما ال فبل تتبعه نفسك( فقطع اإلشراؼ ُب القلب  سائل فخمٍررؼ كال لعمر )ما أَتؾ من هذا ا١تاؿ كأنت غَت قاؿ 

 سبب قوم ٟتصوؿ العفة. كالسؤاؿ ابللساف  تعففان كترفعان عن من ا٠تلق  كعن تعلق القلب هبم 
كهذا هو هو حسبه  ك٘تاـ ذلك: أف ٬تاهد نفسه على األمر الثاشل: كهو االستغةاء اب كالثقة بكفايته  فإنه من يتوكل على هللا ف

 . ١تقصود  كاألكؿ كسيلة إذل هذاا
 ) اللهم إشل أسألك ا٢تدل كالتقى كالعفاؼ كالغٌت ( ركاه مسلم . كقاؿ 
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 فة ؟اذكر فضائل الع 
 أٌُنا من خصاؿ أهل اإلٯتاف: أواًل:

اًة فىاًعليوفى. كىالًَّذينى ٍم عىًن اًذينى هي قاؿ تعاذل )قىٍد أىفٍػلىحى اٍلميٍؤًمةيوفى. الًَّذينى هيٍم ُب صىبلهًتًٍم خىاًشعيوفى. كالى  للٍَّغًو ميٍعرًضيوفى. كىالًَّذينى هيٍم لًلزَّكى
 عىلىى أىٍزكىاًجًهٍم أىٍك مىا مىلىكىٍت أىٯٍتىانػيهيٍم فىًإنػَّهيٍم غىيػٍري مىليوًمُت(.هيٍم لًفيريكًجًهٍم حىاًفظيوفى. ًإالَّ 

 القيامة. أٌُنا من أسباب الفوز بظٌل هللا يـو اثنياً:
ـي اٍلعىاًدؿي  كىشىابّّ نىرىأى ُب ًعبىادىًة رىبًًٌه  قىاؿ )سبعةه ييًظلُّهيٍم اَّللَّي ُب ًظلًًٌه يػىٍوـى الى ًظلَّ ًإالَّ ًظلُّهي: اإٍلً  عىٍن الةَّيبًٌ  عىٍن أىيب هيرىيٍػرىةى  مىا
ًف ٖتىىاابَّ كىرىجيله قػىٍلبيهي مي  تىمىعىا عىلىٍيًه كىتػىفىرَّقىا عىلىٍيًه  كىرىجيله طىلىبػىٍتهي اٍمرىأىةه ذىاتي مىٍةًصبو كىٚتىىاؿو فػىقىاؿى ًإشٌلً  اجٍ  ُب اَّللًَّ عىلَّقه ُب اٍلمىسىاًجًد  كىرىجيبلى

ًيةيهي  كىرىجيله ذىكىرى اَّللَّى أىخى  الًين اؼي اَّللَّى  كىرىجيله تىصىدَّؽى أىٍخفىى حىىتَّ الى تػىٍعلىمى مًشىاليهي مىا تػيٍةًفقي ٯتى ةى ا فػىفىاضى  خى  اه(. متفق عليهٍت عىيػٍ
 : أٌف أهل العٌفة يةالوف عوف هللا.اثلثاً 

: قىا ففي سةن الًٌتمذم كغَته عىٍن أىيب هيرىيٍػرىةى  ًبيًل اَّللًَّ   اَّللَّ ؿى رىسيوؿي قىاؿى )ثبلثةه حىقّّ عىلىى اَّللًَّ عىٍونػيهيم: اٍلميجىاًهدي ُب سى
 ركاه الًتمذم . اًكحي الًَّذم ييرًيدي اٍلعىفىاؼ(  كىالةَّ أٍلىدىاءى كىاٍلميكىاتىبي الًَّذم ييرًيدي ا

 كاف يدعو هبا. أف الةيب  رابعاً:
 : اللهم إشل أسألك ا٢تدل كالتقى كالعفاؼ كالغٌت( ركاه مسلم.عويد عن ابن مسعود قاؿ )كاف الةيب 

 خامسان: أٌُنا من أسباب سعادة ا١ترء.
 لٌذة الٌذنب.أعظم من  ة العٌفةكما قاؿ بعض الٌسلف: كهللا للذٌ 

فظ من الصمت  كقاؿ الغزارل: كال معيرة أهةأ من العٌفة  كال عبادة أحسن من ا٠تروع  كال زهد خَت من القةوع  كال حارس أح
 كال غائب أقرب من ا١توت.

 قاؿ حكيم: إذا أراد هللا بعبد خَتان أ٢تمه الطاعة  كألزمه القةاعة  كأكساه العفاؼ.
 إلٯتاف عرايف كلباسه التقول  كزيةته اٟتياء  كماله العٌفة.ه قاؿ: ان مةبه أنٌ عن كهب ب

 غضوؾ.أيديهم  فإذا فعلتى ذلك استخفُّوا بكى  ككرهوا حديثك  كأب كقاؿ اٟتسن: ال تزاؿي كرٯتان على الةاس ما دل تىعاطى ما ُب
بيلي الرجلي حىت تكوفى فيه خصلتاف:  أيدم الةاس  كالتجاكزي عٌما يكوف مةهم. عمَّا ُب العفَّةي  كقاؿ أيوب السَّختياشل: ال يػىةػٍ

ا سادهم؟ قالوا: احتاجى الةاسي إذل علمه  كاستغٌت هو كقاؿ أعرايبّّ ألهل البصرة: من سيًٌدي أهل هذه القرية؟ قالوا: اٟتسن. قاؿ: ٔت
 عن دنياهم.

ه كفبلحه أعظم ٦تا حصل له ٦تن تعلق ه كسعادته من مصاٟت: أعظم الةاس خذالانن من تعلق بغَت هللا  فإف ما فاتقاؿ ابن القيم
 ببيت العةكبوت أكهن البيوت. به  كهو معرض للزكاؿ كالفوات  كمثل ا١تتعلق بغَت هللا كمثل ا١تستظل من اٟتر كالربد

   س ؟كيفية السبيل إَل التعلق َبهلل والتعفف عن الناما 
 ابلصرب ك٣تاهدة الةفس. : أوالً 

 من يستغن يغًةه هللا(.ه هللا  ك عفف يعفَّ ٟتديث  )كمن يست
 اثنيان: ابلدعاء.
 .يقوؿ )اللهم إشل أسألك ا٢تدل كالتقى كالعفاؼ كالغٌت(  فقد كاف الةيب 
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@@@ 
ْعُت َرُسوَؿ َاَّللِه  َوَعْن َسْعِد ْبِن َأِب َوقهاٍص  -ٗٚٗٔ َأْخَرَجوُ  (َاْْلَِفيه  ،اَْلَغيِنه  ،تهِقيه ِإفه َاَّللهَ حيُِبُّ اَْلَعْبَد اَل ) يَػُقوؿُ  قَاَؿ: َسَِ

 . ُمْسِلم
----------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 الصفات .نستفيد ٤تبة هللا ١تن كاف متصفان هبذه 

 أواًل : أف يكوف تقياً .
 كالتقي : من كاف قائمان أبكامر هللا ٣تتةبان لةواهيػػػه .

 ه .ا ٭تـر عليجملتةب ١تب عليه اتقي هو اآلٌب ٔتا ٬ت : كالقاؿ الصةعاشل
 قاؿ تعاذل ) إف هللا ٭تب ا١تتقُت ( .

 اثنياً : أف يكوف غنياً .
 كىأىشىارى اٍلقىاًضي ًإذلى أىفَّ  (كىلىًكنَّ اٍلًغٌتى ًغٌتى الةػٍَّفس )  ٍلًغٌتى اٍلمىٍحبيوب لًقىٍولًًه  الةػٍَّفس   هىذىا هيوى ااٍلميرىاد اًبٍلًغٌتى ًغٌتى قاؿ الةوكم : 

 ؿ .ٌتى اًبٍلمىااد اٍلغً اٍلميرى 
الطييب إذل أف ا١تراد كأشار البيضاكم كعياض ك   الغٍت( غٌت الةفس كما جـز به ُب الرايض كهو الغٍت ابوب كقاؿ ا١تةاكم : ) 

ره عن  شغله فقككم من فقَت  فكم من غٍت دل يرغله غةاه عن هللا    كا١تاؿ غَت ٤تذكر لعيةه بل لكونه يعوؽ عن هللا  ٌت ا١تاؿ غ
 ه .فالتحقيق أنه ال يطلق القوؿ بتفضيل الغٍت على الفقَت كعكس   هللا
 كيف حيصل غىن النفس ؟ 

كإ٪تا »مره؛ علمنا أبف الذم عةد هللا خَت كأبقى  قاؿ ابن حجر : بقضاء هللا تعاذل كالتسليم أل كغٌت الةفس إ٪تا يةرأ عن الرضا
أموره؛ فيتحقق أنه ا١تعطي ا١تانع؛ فَتضى بقضائه  كيركره على ُب ٚتيع  ر إذل ربه٭تصل غٌت الةفس بغٌت القلب؛ أبف يفتق

 « لربه غٌت نفسه عن غَت ربه تعاذلنعمائه  كيفزع إليه ُب كرف ضرائه  فيةرأ عن افتقار القلب 
 اثلثاً : أف يكوف خفياً .

في عليهم مكانه  . قاؿ ابن األثَت : ا٠تفي هو ا١تعتزؿ عن الةاس   الذم ٮتي
ت   كىذىكى ) ا٠تفي (  ةوكم :قاؿ ال رى اٍلقىاًضي أىفَّ بػىٍعض ريكىاة فىًبا٠تٍىاًء اٍلميٍعجىمىة   هىذىا هيوى اٍلمىٍوجيود ًُب الةُّسىخ   كىاٍلمىٍعريكؼ ُب الٌرًكىاايى

 .لىًة ميٍسًلم رىكىاهي اًبٍلميٍهمى 
قىًطع ًإذلى ا  ٍعةىاهي اًبٍلميٍعجىمىًة ا٠تٍىاًمل اٍلميةػٍ  .ااًلٍشًتغىاؿ أبًيميوًر نػىٍفسه ة كى ٍلًعبىادى فىمى
 ٍن الضُّعىفىاء   كىالصًَّحيح اًبٍلميٍعجىمىًة . كىمىٍعةىاهي اًبٍلميٍهمىلىًة اٍلويصيوؿ لًلرًَّحًم   اللًَّطيف هًبًٍم كىًبغىٍَتًًهٍم مً  

 د .ه ليتفرغ للتعبم مكاني عليهٮتفا٠تامل الذكر ا١تعتزؿ عن الةاس الذم : أم   ا٠تفي( ٓتاء معجمة  )كقاؿ ا١تةاكم : 
 ة .إلشارة اب٠تفي إذل ٜتوؿ الذكر   كالغالب على ا٠تامل السبلم : اكقاؿ ابن اٞتوزم رٛته هللا

هو الذم ال يظهر نفسه   كال يهتم أف يظهر عةد الةاس أك يرار إليه ابلبةاف أك  : ) ا٠تفي ( مُت رٛته هللاخ ابن عثيكقاؿ الري
 ه .إذل أقاربه كإخوانه   ٮتفي نفس ا١تسجد   كمن مسجده إذل بيته   كمن بيته بيته إذل   ٕتده منيتحدث الةاس عةه 

تيعرؼ فافعل   كما عليك أال تعرؼ ؟ كما عليك أال يثٌت عليك ؟ كما عليك أف ال قدرت   : إفقاؿ الفضيل بن عياض رٛته هللاك 
 كجل ؟  أف تكوف مذموما عةد الةاس إذا كةت ٤تمودا عةد هللا عز
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 كر بعض ما ورد يف فضل اْلموؿ وعدـ الشهرة ؟ذ ا 
 نه .إال سره أف ال ييرعر ٔتكا هللا عبد كهللا ما صدؽ : كقاؿ أيوب السختياشل

 أحب الرهرة.  هللا عبد بن أدهم: ما صدؽ اهيمإبر  كقاؿ .
)أم: ال يغضب(   ك ال ٭تردوتب ُب ذلقاؿ الذهيب معلقنا عليه: عبلمة ا١تخلص الذم قد ٭تب شهرة  كال يرعر هبا  أنه إذا ع

 .   فإف هذا داء مزمنهللا من أهدل إرل عيويب  كال يكن معجبنا بةفسه  ال يرعر بعيوهبا كال ييربئ نفسه  بل يعًتؼ كيقوؿ: رحم
 ة .كقاؿ ا١تركذم: قاؿ رل أٛتد: قل لعبد الوهاب: أٜتل ذكرؾ فإشل قد بيليت ابلرهر 

 د .إذا مرى ُب الطريق يكره أف يتبعه أح هللا عبد رأيت أاب بن هاركف: بن اٟتسن قاؿ دمحم
لدرة فقاؿ: انظر اي أمَت ا١تؤمةُت ما تصةع؟ بن كعب ٪تري خلفه  إذ رآه عمر فعبله اب بيةا ٨تن حوؿ أييب :بن حةظلة كقاؿ سليم

 ع .ه ذلة للتابع  كفتةة للمتبو فقاؿ: إف هذ
 الرديئة إذ األبصار ٘تتد إليهما ٚتيعنا. كالثياب  ب اٞتيدة كانوا يكرهوف الرهرة من الثيا :كقاؿ الثورم

 ك .بن اٟتارث: أكصٍت  فقاؿ: أٜتل ذكرؾ  كطيب مطعم كقاؿ رجل لبرر
 ح .إيثار ا٠تموؿ  كالتواضع  ككثرة الوجل  من عبلمات التقول كالفبل :قاؿ الذهيب

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o هللا . بياف أف التقول سبب بة 
o ل االستغةاء عن الةاس .ضف 
o . ال يستغٍت اإلنساف عن الةاس إال كثق بربه كبعطائه ككرمه 
o . اٟتث على ا٠تموؿ 

@@@ 
 . َوقَاَؿ َحَسن ،ِمِذيُّ َرَواُه اَلّتِّْ  (تَػرُْكُو َما اَل يَػْعِنيِو  ،ِمْن ُحْسِن ِإْساَلـِ اَْلَمْرءِ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َريْػَرَة َوَعْن َأِب ىُ  -٘ٚٗٔ

---------- 
 ( أم من كماؿ كٚتاؿ . ) من حسن

 ( أم استسبلمه كانقياده .إسالـ املرء ) 
 عماؿ .( يرمل األقواؿ كاأل تركو) 
 ( أم : ما ال تتعلق به عةايته كيهتم به . ما ال يعنيو) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ضعيف .
 اذكر عظم منزلة ىذا احلديث ؟ 
 ع .بَت ُب أتديب الةفس كهتذيبها  كصيانتها عن الرذائل كالةقائص  كترؾ ما ال جدكل فيه كال نفكهو أصل كيث عظيم  هذا اٟتد 
 ب .األد هذا اٟتديث أصل من أصوؿ قاؿ ابن رجب رٛته هللا : 
 ـ .قاؿ ٛتزة الكةاشل رٛته هللا : هذا اٟتديث ثلث اإلسبل 
 من الكبلـ اٞتامع للمعاشل الكثَتة اٞتليلة ُب األلفاظ القليلة  كهو ما دل يقيٍله أحد قبله  كهللا ا ملسو هيلع هللا ىلصالرب رٛته هللا : كبلمه هذ قاؿ ابن عبد 

 م .أعل
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 ه .تمي رٛته هللا : كهذا اٟتديث ربع اإلسبلـ على ما قاله أبو داكد  كأقوؿ: بل هو نصف اإلسبلـ  بل هو اإلسبلـ كلحجر ا٢تيقاؿ ابن  
 ؿ .أف هذا اٟتديث من جوامع الكلم الةبوية  يعمُّ األقواؿ  كيعمُّ األفعاه هللا : ةعاشل رٛتكذكر الص 
 ما املراد َبإلسالـ يف احلديث ؟ 

 ٞتميع شرائع الدين الظاهرة كالباطةة .بلـ هةا اسم ا١تراد ابإلس
 ولو مرتبتاف :

 : مطلق اإلسبلـ .اْلوَل 
التزاـ شهادة ، وحقيقتو :  صار مسلمان داخبلن ُب ٚتلة أهل القبلة به العبد مىت التـزكهو القدر الذم يثبت به عقد اإلسبلـ   ف
 قوقهما .أف ال إله إال هللا كأف دمحمان رسوؿ هللا كالقياـ ْت

 حسن اإلسبلـ .واْلخرى : 
 كحقيقته : امتثاؿ شرائع اإلسبلـ ظاهران كابطةان ابستحضار مراهدة هللا أك مراقبته للعبد .

 اإلحساف ا١تذكورة ُب حديث جربيل ا١تتقدـ .ق ٔترتبة لقياـ ٖتقكهذا ا
 كحديث الباب يتعلق اب١ترتبة الثانية .

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 ككماؿ إٯتاف اإلنساف تركه ما ال يهمه كال يعةيه ُب دنياه كآخرته من أقواؿ أك أعماؿ . ن حسنأف م نستفيد

 أًمرى به من عبادة هللا . لقياـ ٔتاإليه ُب اهو ما ال ٭تتاج  والذي ال يعين العبد :
 الذم ال يعٍت العبد أفراده كثَتة لكن ٯتكن ردها إذل أربعة أصوؿ :و

: فضوؿ ا١تباحات كهي ما زاد عن حاجة  ورابعها: ا١ترتبهات ١تن دل يتبيةها   واثلثها : ا١تكركهات   يها واثنارمات    أوهلا :
 العبد مةها .

اقتضى ترؾ ما ال يعٍت كله من ارمات كا١ترتبهات كا١تكركهات كفضوؿ ا١تباحات اليت ال اإلسبلـ  كإذا حسين: قاؿ ابن رجب 
ٍت ا١تسلم   إذا كميل إسبلمه كبلغ إذل درجة اإلحساف   كهو أف يعبد هللا تعاذل كأنه يراه   فإف دل ٭تتاج إليها   فإف هذا كله ال يع

قربه كمراهدته بقلبه أك على استحضار قرب هللا مةه كاطبلعه عليه   فقد استحضار  د هللا عنراه   فمن عبيكن يراه فإف هللا ي
ُب اإلسبلـ   كيرتغل ٔتا يعةيه فيه   فإنه يتولد من هذين ا١تقامُت حسن إسبلمه كلـز من ذلك أف يًتؾ كل ما ال يعةيه 

 االستحياء من هللا   كترؾ كل ما يستحِت مةه .
الورع كله ُب كلمة كاحدة فقاؿ ) من حسن إسبلـ ا١ترء تركه ما ال يعةيه ( فهذا يعم الًتؾ ١تا  ةيب قد ٚتع ال:  وقاؿ ابن القيم

  كاالستماع   كالبطش   كا١تري   كالفكر   كسائر اٟتركات الظاهرة كالباطةة   فهذه الكلمة كافية  ال يعٍت : من الكبلـ   كالةظر
 شافية ُب الورع .

 ه .ا كثرة الفضوؿ فيما ليس اب١ترء إليه حاجة من أمر دين غَته كدنيا: كال سيمٛته هللا قاؿ ابن تيمية ر 
 مه .يًتؾ ما ال يعةيه  فإنه مسيء ُب إسبل كقاؿ الريخ عبدالرٛتن السعدم رٛته هللا : إف من دل

 اذكر بعض أقواؿ السلف ؟ 
كلمة تكلم هبا   كأف أنفاسػه رأس ماله   كؿ عن كل  كأنه مسؤ  قاؿ الغزارل : عبلج ترؾ ما ال يعٍت أف يعلم أف ا١توت بُت يديه  

 بُت .ضييعػه فيما ال يعةيػه خسراف مهبا اٟتور العُت   فإ٫تاله كت -أم يصطاد -كأف لسانه شبكته يقدر على أف يقتةص 
 كقاؿ اٟتسن : من عبلمة إعراض هللا عن العبد أف ٬تعل شغله فيما ال يعةيه .
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  يعةيه خذالف من هللا تعاذل .بد فيما الكبلـ الع  كقاؿ معركؼ الكرخي :
 م أنك قد تكلمت فيما ال يعةيك .كقاؿ مالك بن ديةار : إذا رأيت قساكة ُب قلبك  كضعفان ُب بدنك  كحرماانن ُب رزقك  فاعل

 كقيل للقماف : ما بلغ بك ما نرل ؟ قاؿ : صدؽ اٟتديث   كأداء األمانة   كترؾ ما ال يعةيٍت .
 كلمة فيما ال يعٍت أفضل من صـو يـو .يد : ترؾ  ونس بن عبكقاؿ ي

 الكبلـ فيما ال يعٍت . كقاؿ الرافعي : ثبلثة تزيد ُب العقل : ٣تالسة العلماء   ك٣تالسة الصاٟتُت   كترؾ
 . كقاؿ أيضان : من أراد أف يةور هللا قلبه فليًتؾ الكبلـ فيما ال يعةيه

 ماذا نستفيد من احلديث َبملفهـو ؟ 
 عةيه فإسبلمه ليس ْتسن .يًتؾ ما يأف من دل 

 كأكثر ما يراد بًتؾ ما ال يعٍت حفظ اللساف من لغو الكبلـ .
ٍيًه رىقً  كما ُب قوله تعاذل ) مىا يػىٍلًفظي   يبه عىًتيده ( .ًمٍن قػىٍوؿو ًإالَّ لىدى

ليو ًمٍةهي ًمٍن قػيٍرآفو كىال عىمىلو ًإالَّ كيةَّا عىلىٍيكيٍم شيهيودان ًإٍذ تيًفيضيوفى ًفيًه كىمىا يػىٍعزيبي عىٍن وفى ًمٍن تػىٍعمىلي  كقاؿ تعاذل ) كىمىا تىكيوفي ُب شىٍأفو كىمىا تػىتػٍ
 ًُب اأٍلىٍرًض كىال ُب السَّمىاًء كىال أىٍصغىرى ًمٍن ذىًلكى كىال أىٍكبػىرى ًإالَّ ًُب ًكتىابو ميًبُتو ( . رىبًٌكى ًمٍن ًمثٍػقىاًؿ ذىرَّةو 
ٍيًهٍم يىٍكتػيبيوفى ( .أىانَّ  سىبيوفى كقاؿ تعاذل ) أىـٍ ٭تىٍ   ال نىٍسمىعي ًسرَّهيٍم كى٧تىٍوىاهيٍم بػىلىى كىريسيليةىا لىدى

 نظره إليك . كر ٝتع هللا لك   كإذا سكت فاذكرقاؿ بعض العارفُت : إذا تكلمت فاذٍ 
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . يةبغي للمسلم أف يةرغل ٔتا يعةيه كيةفعه 
o الصاحل .ة ابلعمل ةاـ اٟتيااغت 
o . أف اإلٯتاف يزيد كيةقص 
o ةبغي لئلنساف أف يدع ما ال يعةيه؛ ألف ذلك أحفظ لوقته  كأسلم لديةهي. 
o كماؿ إسبلـ ا١ترء  فضوؿ دليل علىترؾ اللغو كال. 
o اٟتث على استثمار الوقت ٔتا يعود على العبد ابلةفع. 
o البيعد عن سفاسف األمور كمرذك٢تا. 
o يؤدم إذل الرقاؽ بُت الةاس يعٍت ال فيما التدخل. 
o قرانهي  كزيةة لئلنساف بُت ذكيه كأاٟتديث أصل عظيم للكماؿ ا٠تلق. 

@@@ 
ـَ َمََلَ ابْ َما )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن اَْلِمْقَداـِ ْبِن َمْعِديَكِرَب  -ٙٚٗٔ ِْمِذيُّ َأْخَرَجُو اَ  (رًّا ِمْن َبْطٍن ِوَعاًء شَ  ُن آَد لّتِّ
َنُو.   َوَحسه

----------  
 عليه من ملء بطةه . د ضرران أم : أش(  رًّا ِمْن َبْطنٍ شَ ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد ذـ الربع .
؛ ًلمىا ًفيًه ًمٍن اٍلمىفىاًسًد  مىٍأكيوؿً ًع ُب الٍ اٟتٍىًديثي دىلًيله عىلىى ذىٌـً التػَّوىسُّ :  قاؿ الصنعاين ٍخبىاري عىٍةهي أبًىنَّهي شىرّّ ًء  كىاإٍلً بىًع كىااًلٍمًتبلى كىالرًٌ

https://www.alukah.net/sharia/0/55198
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نًيًَّة  فىًإفَّ فيضيوؿى الطَّعىاـً ٣تىٍلىبىةه لًلسَّقىاـً كىميثػىبًٌطىةه الدًٌيًةيَّةً   ـ .عىٍن اٍلًقيىاـً اًبأٍلىٍحكىا   كىاٍلبىدى
ـى أيكيبلتو ييًقٍمًن صيٍلبىهي   فىًإٍف كىافى اٍل ٤تىىالىةى  مىؤلى  ) مىا  يقوؿ الةيب فػىثػيليثه ًلطىعاًمًه    آدىًميّّ ًكعىاءن شىرِّا ًمٍن بىٍطًةًه   ًْتىٍسًب اٍبًن آدى

 .كىثػيليثه ًلرىرىاًبًه   كىثػيليثه لًةػىفىًسًه ( 
ًفعو قىاؿى : كىافى اٍبني عيمىرى الى َيىٍكيلي  ًفعي   فىأىكىلى كى خىٍلتي رىجيبلن َيىٍكيلي مىعىهي   فىأىدٍ لي مىعىهي ٍسًكُتو َيىٍكي ٍؤتىى ٔتًً حىىتَّ يػي كعىٍن انى ! ًثَتنا  فػىقىاؿى : ايى انى

ٍعتي الةَّيبَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًه كى ًخٍل هىذى الى تيدٍ   سىلَّمى يػىقيو ا عىلىيَّ   ٝتًى
ي
عىًة أىٍمعىاءو ( ركاه  َيىٍكيلي  اٍلكىاًفري ٍؤًمني َيىٍكيلي ًُب ًمعنى كىاًحدو كى ؿ ) ا١ت بػٍ ًُب سى

 م كمسلم .البخار 
فيها كالقةاعة   مع  يل من الدنيا   كاٟتث على الزهدالعلماء : كمقصود اٟتديث التقل يث : قاؿُب شرح هذا اٟتد يقوؿ النووي

ةده كثَتا : " ال لذل أكل عا١تسكُت اأف قلة األكل من ٤تاسن أخبلؽ الرجل   ككثرة األكل بضده   كأما قوؿ ابن عمر َب 
رة ؛ كألف القدر يدخلن هذا علي "   فإ٪تا قاؿ هذا ألنه أشبه الكفار   كمن أشبه الكفار كرهت ٥تالطته لغَت حاجة أك ضرك 

  .الذل َيكله هذا ٯتكن أف يسد به خلة ٚتاعة " انتهى
 اذكر بعض اْلقواؿ يف ذـ الشبع ؟ 

 بد أف ال يكثر األكل كالررب حىت ال يغلبه الةـو كيثقل عليه القياـ .فعلى الع العبادة  الٌربىع مذمـو   فهو يكسل عن 
 اـ كثَتان   فتتحسر كثَتان ؟كلذلك قيل : ال أتكل كثَتان   فتررب كثَتان   فتة

 قاؿ ) إف أهل الربع ُب الدنيا هم أهل اٞتوع ُب اآلخرة ( . كقد جاء ُب اٟتديث أف الةيب 
 ا ثقل ُب اٟتياة كننت ُب ا١تمات .ةة   فإُنكم كالبطقاؿ عمر : إاي

 بادة .إذا امتؤلت ا١تعدة انمت الفكرة   كقعدت األعضاء عن الع !كقاؿ لقماف البةه : اي بٍت 
كقاؿ أبو سليماف الداراشل : من شبع دخل عليه ست آفات : فٍقد حبلكة ا١تةاجاة   كتعذر عليه حفظ اٟتكمة   كحرماف الرفقة 

 بع ظن ا٠تلق كلهم شباعان   كثقل العبادة   كزايدة الرهوات .نه إذا ش٠تٍلق   ألعلى ا
 .  كإذا شبعت كركيت   عمي القلبي  إفَّ الةفس إذا جاعت كعطرت   صفا القلب كرؽَّ  أيضان :كقاؿ 

 . من هللا ُب الدنيا كاآلخرة ا٠توؼكقاؿ : مفتاحي الدنيا الربع   كمفتاح اآلخرة اٞتوع   كأصلي كلًٌ خَت  
 كقاؿ دمحم بن كاسع : من قٌل طيٍعمه فًهم كأٍفهم كصفىى كرٌؽ .
 كقاؿ عمرك بن قيس : إايكم كالبطةة   فإُنا تقسي القلب .

 صرم : كانت بلية أبيكم آدـ أكلة   كهي بليتكم إذل يـو القيامة .سن البكقاؿ اٟت
 .كقد قيل : إذا أردت أف يصح جسمك كيقل نومك فأقلل من األكل 

 ن أدهم : من ضبط بطةه ضبط ديةه .راهيم بكقاؿ إب
 كقاؿ الفضيل : خصلتاف تقسياف القلب : كثرة األكل ككثرة الةـو .

 . أٍف تكوفى شهوته هي الغالبة عليهن أٍف يكوفى بطةه أكربى ٫ته   ك : ما يةبغي للمؤم مالك بن ديةار قاؿقاؿ ك 
 .التسرُّع إذل ا٠تَتات  عوفه على لة الطعاـ: كاف ييقاؿ : قً  عبد العزيز بن أيب ركادقاؿ ك 

 .كعن قثم العابد قاؿ : كاف ييقاؿ : ما قلَّ طعمي امرئو قطُّ إال رؽَّ قلبه   كنديت عيةاه 
الةـو    ما شبعتي مةذ ستَّ عررةى سةة إال شبعة اطرحتها ؛ ألفَّ الربع ييثًقلي البدف   كييزيل الفطةة   ك٬تلب :الرافعي  ؿاقك 

 ة .لعباداحبه عن اكيضعف ص
مىٍت اٍلًفٍكرىةي كىخىرًسىٍت اٟتًٍٍكمىةي كى ك  ىٍت اٍلًمٍعدىةي انى  ة .اأٍلىٍعضىاءي عىٍن اٍلًعبىادى  قػىعىدىتٍ قىاؿى ليٍقمىافي اًلبًٍةًه: ايى بػيٍتىَّ إذىا اٍمتىؤلى
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 قىاؿى ذيك الةُّوًف: مىا شىًبٍعت قىطُّ إالَّ عىصىٍيت أىٍك ٫تىىٍمت ٔتىٍعًصيىةو.
ثىٍت بػىٍعدى رىسيوًؿ اَّللًَّ -رىًضيى اَّللَّي عىةػٍهىا  -اًئرىةي الىٍت عى كىقى   بىعي  : أىكَّؿي ًبٍدعىةو حىدى  . الرًٌ
 اذكر بعض فوائد اْلوع ؟ 

كأما مةاًفعيه ابلةسبة إذل القلب كصبلحه   فإفَّ قلةى الغذاء توجب رًقَّة القلب   كقوَّة الفهم   كانكسارى الةفس    : ابن رجبقاؿ 
 ك .  ككثرةي الغذاء توجب ضدَّ ذل ول كالغضبكضعفى ا٢ت

دىًة فىًفي اٞتٍيوًع صىفىاءي اٍلقىٍلًب كىًإيقىادي اٍلقىر٭تىًة كىنػى  .: .. قاؿ الصنعاينو  بىعى ييوًرثي اٍلبىبلى كىيػيٍعًمي اٍلقىٍلبى كىييٍكًثري فىاذي اٍلبىًصَتىًة  فىًإفَّ الرًٌ
ًة كىالدًٌ  ًف ُب اأٍلىٍفكى بىًه السُّ مىاًغ كىرى اٍلبيخىارى ُب اٍلمىًعدى اًر كىًمٍن فػىوىائًًدًه  ٍكًر حىىتَّ ٭تىٍتىًومى عىلىى مىعىاًدًف اٍلًفٍكًر فػىيػىثٍػقيلي اٍلقىٍلبي ًبسىبىًبًه عىٍن اٞتٍىرىايى

ءي عىلىى الةػٍَّفًس اأٍلىمَّارىًة اًبلسُّ   . ًصي كيلًٌهىا الرَّهىوىاتي اأى اٍلمىعى مىٍةرى  وًء  فىًإفَّ كىٍسري شىٍهوىًة اٍلمىعىاًصي كيلًٌهىا كىااًلٍسًتيبلى
ًفعي اًبٞتٍي  : اٞتٍيوعي ًخزىانىةه ًمٍن خىزىاًئًن اَّللًَّ كىأىكَّؿي مىا يػىٍةدى ـً  فىًإفَّ اٞتٍىائًعى الى تػىتىحىرَّؾي كىيػيقىاؿي عىلىٍيًه شىٍهوىةي فيضيوًؿ وًع شىٍهوىةي اٍلفىرًٍج كىشىٍهوىةي اٍلكىبلى

ـً  فػىيػى   .اًت اللًٌسىاًف  كىالى يػىتىحىرَّؾي عىلىٍيًه شىٍهوىةي اٍلفىرًٍج فػىيىٍخليصي ًمٍن اٍلويقيوًع ُب اٟتٍىرىاـً ًمٍن آفى  تىخىلَّصي اٍلكىبلى
ثٍػرىًة الةػٍَّوـً خيٍسرى فػىوىائً كىًمٍن  ـى طىوًيبلن كىُب كى فى ارىٍيًن كى افي الدَّ ًدًه ًقلَّةي الةػٍَّوـً  فىًإفَّ مىٍن أىكىلى كىًثَتنا شىًربى كىًثَتنا  فػىةىا  ة .عىةو ًديًةيَّةو كىدينٍػيىوًيَّ فػىوىاتي كيلًٌ مىةػٍ

@@@ 
ـَ َخطهاءٌ  ) قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن أََنٍس  -ٚٚٗٔ ُر َاْْلَطهاِئٌَن اَلتػهوهابُوَف  ،ُكلُّ َبيِن آَد ِْمِذيُّ  (َوَخيػْ َواْبُن  ،َأْخَرَجُو اَلّتِّ

 .. ُه َقِويٌّ َوَسَندُ  ،َماَجوْ 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 سةده قوم كما قاؿ ا١تصةف رٛته هللا .

 كقد ضعف اٟتديث ٚتاعة .
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 كالذنب   لكن أفضل هؤالء من يتوب كيرجع إذل هللا . ا٠تطأأنه ال يسلم أحد من  فيدنست
 . ( . تذنبوا لذهب بكم كٞتاء بقـو ..) لو دل كقد قاؿ 

 . ( .اي عبادم إنكم تذنبوف ابلليل .. ؿ تعاذل )قا كقد
 ما احلكمة من وقوع اإلنساف يف املعصية ؟ 

 :ففي ذلك من حكمة هللا كرٛتته بعبده   كقد علم أنه سيتوب مةه كيتجةبه   لذنب كإذا ابتلى العبد اب:  قاؿ ابن تيمة
قاؿ ) ال  فإف الةيب   اٟتة كنفرة قوية عن السيئات عماؿ الص كثرة األأف ذلك يزيده عبودية كتواضعان كخروعان كذالن كرغبة ُب

 يلدغ ا١تؤمن من جحر مرتُت ( . 
 .بلء ك٨تو ذلك ٦تا يعرض لئلنساف كذلك أيضان يدفع عةه العيجب كا٠تي 
 كهو أيضان يوجب الرٛتة ٠تلق هللا كرجاء التوبة كالرٛتة ٢تم إذا أذنبوا كترغيبهم ُب التوبة . 
أنه قاؿ )لو دل   كما ُب اٟتديث الصحيح عن الةيب    ل هللا كإحسانه ككرمه ما ال ٭تصل بدكف ذلك بُت من فضو أيضان يكه 

 . ٞتاء بقـو يذنبوف ٍب يستغفركف فيغفر ٢تم(تذنبوا لذهب هللا بكم ك 
كأنه ال   ةبه معصيته طاعته ك٬تتعمله ُب كهو أيضان يبُت قوة حاجة العبد إذل االستعانة اب كالتوكل عليه كاللجأ إليه ُب أف يس

 كرٛتته   كاف شهود قلبه فإف من ذاؽ مرارة االبتبلء كعجزه عن دفعه إال بفضل هللا  ٯتلك ذلك إال بفضل هللا عليه كإعانته له 
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 اكد ضهم كاف ده ُب أف يعيةه على طاعته ك٬تةبه معصيته أعظم ٦تن دل يكن كذلك . ك٢تذا قاؿ بعكفقره إذل ربه كاحتياجه إلي
 بعد التوبة خَتان مةه قبل ا٠تطيئة. كقاؿ بعضهم لو دل تكن التوبة أحب األشياء إليه ١تا ابتلى ابلذنب أكـر ا٠تلق عليه.

 ٕتد التائب الصادؽ أثبت على الطاعة كأرغب فيها كأشد حذرا من الذنب من كثَت من الذين دل يبتلوا بذنب .ذا ك٢ت
كما ُب الصحيحُت من حديث كعب بن    ٭تصل ١تن يكن مثله َتئبان من الذنب ات ما ال من اٟتسة كقد تكوف التوبة موجبة له

ٍلميهىاًجرًينى كىاأٍلىٍنصىاًر الًَّذينى اتػَّبػىعيوهي ُب سىاعىًة اٍلعيٍسرىًة ًمٍن قىٍد َتىبى اَّللَّي عىلىى الةَّيبًٌ كىاكهو أحد الثبلثة الذين أنزؿ هللا فيهم )لى  مالك 
ًذينى خيلًٌفيوا حىىتَّ ًإذىا ضىاقىٍت عىلىٍيًهمي غي قػيليوبي فىرًيقو ًمةػٍهيٍم ٍبيَّ َتىبى عىلىٍيًهٍم ًإنَّهي هًبًٍم رىؤيكؼه رىًحيمه( ٍب قاؿ )كىعىلىى الثَّبلثىًة الَّ ادى يىزًيًد مىا كى بػىعٍ 

 ًإالَّ ًإلىٍيًه ٍبيَّ َتىبى عىلىٍيًهٍم لًيػىتيوبيوا ًإفَّ اَّللَّى هيوى التػَّوَّابي الرًَّحيمي(   ًمنى اَّللًَّ   مىٍلجىأى ةُّوا أىٍف الاأٍلىٍرضي ٔتىا رىحيبىٍت كىضىاقىٍت عىلىٍيًهٍم أىنٍػفيسيهيٍم كىظى 
 ّّْ-ُّْ/ِيث كعب ُب قضية تبُت أف هللا رفع درجته ابلتوبة .       كإذا ذكر حد

 مبيةان اٟتكمة ُب ذلك :ُب طريق ا٢تجرتُت  وقاؿ ابن القيم
 ة :ٟتكم: مرهد ا سابعال

ةه  كلكةه خلى هو أف يرهد حكمة هللا ُب ٗتليته بيةه كبُت الذنب  كإقداره عليه  كهتيئته أسبابه له  كأنه لو شاء لعصمه   كحاؿ بيةه كبي
 :بيةه كبيةه ٟتكم عظيمة   ال يعلم ٣تموعها إال هللا

ه ابلذنب  ٍب إذا كاف ٦تن سبقت له العةاية : قضى له ى على عبدهبا   قض أنه ٭تب التَّوابُت كيفرح بتوبتهم  فلمحبته للتوبة كفرحه أحدىا:
 .ابلتوبة
 .ئته كجرايف حكمه: تعريف العبد عزة هللا سبحانه ُب قضائه كنفوذ مريالثاين

 .٦تزؽ٘تزقه كل : تعريفه حاجته إذل حفظه كصيانته  كأنه إف دل ٭تفظه كيصةه فهو هالك كال بد  كالرياطُت قد مدت أيديها إليه الثالث
 .استجبلبه من العبد استعانته به   كاستعاذته به من عدكه   كشر نفسه   كدعاءه   كالتضرع إليه   كاالبتهاؿ بُت يديه الرابع:

: ن أنه كأنه.. فإذا ابتبله ابلذنب  مشخ أبنفه كظر  فإنه مىت شهد صبلحه كاستقامته: إرادته من عبده تكميل مقاـ الذؿ كاالنكسااْلامس
 .  كذٌؿ   كتيقن   ك٘تٌت أنه كأنه عةده نفسهتصاغرت 
 .أك خَت: فمن هللا   منَّ به عليه   ال من نفسه تعريفه ْتقيقة نفسه  كأُنا ا٠تطاءة اٞتاهلة  كأف كل ما فيها من علم أك عمل السادس:

 .ده   فلم يىٍصفي له معهم عيشه بُت عباب   ك٢تتك: تعريفه عبده سعة حلمه   ككرمه ُب سًته عليه  فإنه لو شاء لعاجله على الذنالسابع
 .تعريفه أنه ال طريق إذل الةجاة إال بعفوه   كمغفرته الثامن:
 .له   على ظلمه كإساءىتهوؿ توبته   كمعرفته : تعريفه كرمه ُب قبالتاسع
 .ةهاليسَت م ه عليه بل: إقامة اٟتجة على عبده  فإف له عليه اٟتجة البالغة  فإف عذبته فبعدله كببعض حقالعاشر

فيعمل ُب ذنوب : أف يعامل عباده ُب إساءهتم إليه كزالهتم معه   ٔتا ٭تب أف يعامله هللا به  فإف اٞتزاء من جةس العمل  احلادي عشر
 .ا٠تلق معه   ما ٭تب أف يصةعه هللا بذنوبه

 .يهم رٛتة ٢تم  ال قسوة كفظاظة عليهميم أمره ففيهم  فيق: أف يقيم معاذير ا٠تبلئق كتتسع رٛتته ٢تم  مع إقامة أمر هللا الثاين عشر
 .: أف ٮتلع صولة الطاعة كاإلحساف من قلبه  فتتبدؿ برقة كرأفة كرٛتةالثالث عشر

 ؛ ًمٍةهي  وى أىشدُّ : أف يعريه من رداًء العجب بعمله   كما قاؿ الةيب ملسو هيلع هللا ىلص: "لىٍو دلٍى تيٌذنًبيوا   ٠تىًٍفتي عىلىٍيكيٍم مىا هي بع عشرراال
 .أف يعريه من لباس اإلدالؿ الذم يصلح للملوؾ   كيلبسه لباس الذؿ الذم ال يليق ابلعبد سواه اْلامس عشر:
 .أف يستخرج من قلبه عبوديته اب٠توؼ كا٠ترية   كتوابعهما من البكاء كاإلشفاؽ كالةدـ :السادس عشر
  فإف من ترىب ُب العافية  ال يعرؼ ما يقاسيه ا١تبتلى كال يعرؼ قه كعصمتهه ُب توفي: أف يعرؼ مقداره   مع معافاته كفضلالسابع عشر
 .مقدار العافية
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ه  فإف هللا ٭تبه كيوجب له هبذه التوبة مزيد ٤تبة كشكر كرضا   ال لربه إذا َتب إليه كرجع إلي : أف يستخرج مةه ٤تبته كشكرهالثامن عشر
 .آخر  لكن هذا األثر ا٠تاص ال ٭تصل إال ابلتوبة طاعات أثرها من ال٭تصل بدكف التوبة   كإف كاف ٭تصل بغَت 

ل   لعلمه أبف الواصل إليه مةها كثَت   على مسيء مثله  فاستق: أنه إذا شهد إساءته كظلمه  كاستكثر القليل من نعمة هللا التاسع عشر
فعله ؛ فهو دائمان مستقل لعمله كائةان ما  ضعاؼ ما يأضعاؼ   أالكثَت من عمله   لعلمه أبف الذم يصلح له أف يغسل به ٧تاسته كذنوبه : 

 .كاف  كلو دل يكن ُب فوائد الذنب كحكمه إال هذا كحده لكاف كافيان 
يوجب له التيقظ كاٟتذر من مصايد العدك كمكايده  كيعرفه من أين يدخل عليه  كٔتاذا ٭تذر مةه  كالطبيب الذم ذاؽ نه : أالعشروف

 .ا١ترض كالدكاء
: أنه يرفع عةه حجاب الدعول  كيفتح له طريق الفاقة  فإنه ال حجاب أغلظ من الدعول  كال طريق أقرب من العبودية  شروفثاين والعال

 .قر إذل هللا مع التخليط خَت من الصفاًء مع العجبفإف دكاـ الف
٠تبَت  كيقضي عليه بذنب ظاهر  اللطيف ا مين عليه: أف تكوف ُب القلب أىمراض مزمةة ال يرعر هبا  فيطلب دكاءىها  فيى الثالث والعشروف

 ا .هبفيجد أىدل مرضه   فيحتمى   كيررب الدكاءى الةافع   فتزكؿ تلك األمراض اليت دل يكن يرعر 
 ما شروط التوبة ؟ 

عًصيىًة. أَحُدىا:
ى
 أٍف ييقًلعى عىًن ا١ت

 قاؿ ابن القيم: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب.
ـى  أىفٍ  والثهاين:  ٍعًلهىا.عىلىى فً  يػىٍةدى

كإصراره عليه  كُب قاؿ ابن القيم: فأما الةدـ  فإنه ال تتحقق التوبة إال به  إذ من دل يةدـ على القبيح فذلك دليل على رضاه به  
 ا١تسةد )الةدـ توبة(.

 تىوبػىتيهي. تىًصحَّ  ثىًة دلىٍ أٍف يػىٍعًزـى أىٍف ال يعيودى ًإلىيػٍهىا أىبىدان. فىًإٍف فيًقدى أىحىدي الثَّبل والثهالُث:
 يعـز عزمان مؤكدان أف ال يعود إليها مرة أخرل ُب ا١تستقبل.

 اذكر فضائل التوبػػة ؟
 هللا.أُنا سبب بة  أواًل:

بُّ اٍلميتىطىهًٌرًينى(. بُّ التػَّوَّاًبُتى كى٭تًي  قاؿ تعاذل )ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي
 أُنا طاعة كمرادة  تعاذل. اثنياً:
 رًيدي أىٍف يػىتيوبى عىلىٍيكيٍم(.َّللَّي يي عاذل )كىاقاؿ ت
 أف التوبة سبب الفبلح  كالفوز بسعادة الدارين: اثلثاً:

يعان أىيػُّهىا الٍ قاؿ تعاذل )كىتيوبيوا ًإذلى ا  ميٍؤًمةيوفى لىعىلَّكيٍم تػيٍفًلحيوفى(.َّللًَّ ٚتًى
يسر  كال يطيب  كال يسكن  كال يطمئن إال  تلذذ  كاللح  كال يرٛته هللا: فالقلب ال يصلح  كال يف قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية
 بعبادة ربه كحبه  كاإلانبة إليه.

 ع ذنوبه كخطاايه.عبد توبة نصوحان كفَّر هللا هبا ٚتيابلتوبة تكفر السيئات: فإذا َتب ال رابعاً:
جةَّاتو ٕتىٍرًم ًمٍن ٖتىًٍتهىا سىى رىبُّ صيوحان عى قاؿ تعاذل )ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىةيوا تيوبيوا ًإذلى اَّللًَّ تػىٍوبىةن نى  يًٌئىاًتكيٍم كىييٍدًخلىكيٍم ى كيٍم أىٍف ييكىفًٌرى عىٍةكيٍم سى

 األىنٍػهىاري(.
 ابلتوبة تبدؿ السيئات حسةات: فإذا حسيةت التوبة بدَّؿ هللا سيئات صاحبها حسةات. خامساً:
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يًٌئىاهًتًٍم حىسىةىاتو كىكىافى اَّللَّي غىفيوران رىًحيمان(.اًٟتان فى مىبلن صى قاؿ تعاذل )ًإالَّ مىٍن َتىبى كىآمىنى كىعىًملى عى   أيٍكلىًئكى يػيبىدًٌؿي اَّللَّي سى
 م إٯتاف كعمل صاحل.تائبُت إذا اقًتف بتوبتهكهذا من أعظم البرارة لل

ا أنزلت  كفرحه بةزكؿ )ًإانَّ فػىتىٍحةىا لىكى فػىٍتحان اآلية ١ت حىهي هبذهفىرًحى بريء فػىرى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ ابن عباس ػ رضي هللا عةهما ما رأيت الةيب 
ـى ًمٍن ذىنًٍبكى  (. ميًبيةان. لًيػىٍغًفرى لىكى اَّللَّي مىا تػىقىدَّ  كىمىا أتىىخَّرى

 التوبة سبب للمتاع اٟتسن  كنزكؿ األمطار  كزايدة القوة  كاإلمداد ابألمواؿ كالبةُت. سادساً:
 لىهي(.كيٍم ٍبيَّ تيوبيوا ًإلىٍيًه ٯتيىتًٌٍعكيٍم مىتىاعان حىسىةان ًإذلى أىجىلو ميسىمِّى كىيػيٍؤًت كيلَّ ًذم فىٍضلو فىضٍ ريكا رىبَّ اٍستػىٍغفً  قاؿ تعاذل )كىأىفٍ 

رىاران كىيىزًدٍكيٍم قػيوَّةن ًإذلى كيٍم ًمدٍ ءى عىلىيٍ )كىايى قػىٍوـً اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ٍبيَّ تيوبيوا ًإلىٍيًه يػيٍرًسٍل السَّمىا -عليه السبلـ  -كقاؿ تعاذل على لساف هود 
 قػيوًَّتكيٍم كىال تػىتػىوىلٍَّوا ٣تيٍرًًمُت(.

ًٍددٍكيٍم أبًىٍموىاؿو كىبىًةُتى كى٬تىٍ  ًفريكا رىبَّكيمٍ )فػىقيٍلتي اٍستػىغٍ  كقاؿ على لساف نوح  كيٍم عىٍل لى ًإنَّهي كىافى غىفَّاران. يػيٍرًسٍل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران كىٯتي
 اتو كى٬تىٍعىٍل لىكيٍم أىنٍػهىاران(.جىةَّ 

 سبب لفرح هللا تعاذل. سابعاً:
: قىاؿى رىسيوؿي هللا  عن أنس .  ٍوبىًة عىٍبًدًه ًمٍن أىحىدًكيٍم سىقىطى عىلىى بىًعَتًه كقد أضلَّهي ُب أرضو فىبلةو( ميتػَّفىقه عليه.رىحي بًتػى ي أفػٍ )  قىاؿى
@@@ 

َهِقيُّ يف" اَلشَُّعِب" بِ  (َوَقِليٌل فَاِعُلُو  ،اَلصهْمُت ِحْكَمةٌ )  َؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه اقَ  َنٍس َوَعْن أَ  -ٛٚٗٔ َسَنٍد َأْخَرَجُو اَْلبَػيػْ
 . َضِعيفٍ 

 . َوَصحهَح أَنهُو َمْوُقوٌؼ ِمْن قَػْوِؿ لُْقَماَف َاحْلَِكيمِ 
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 . رٛته هللاؿ ا١تصةف ال يصح كما قا

 ما تعريف الصمت ؟ 
 ق .كالصمت إمساؾ عن قوله الباطل دكف اٟتم : قاؿ الكفو 

 .ف اٟتق  أما الصمت فهو إمساؾ عن قوؿ الباطل دك السكوت إمساؾ عن الكبلـ حقِّا كاف أك ابطبلن  
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد فضل الصمت   كأنه من اٟتكمة .
 ؟ ُب اٟتديثما ا١تراد ابلصمت 

 ا١تراد الصمت امود   كهو الصمت عن الباطل .
 ل .كإ٪تا الصمت امود الصمت عن الباط: ابن عبد الْب قاؿ

 ك .اح ا١ترغوب فيه ترؾ الكبلـ الباطل  ككذا ا١تباح الذم ٬ترُّ إذل شيء من ذلا١تب الصمت: وقاؿ العيين
 قساـ :أف الكبلـ الصادر من اإلنساف يةقسم إذل أكليعلم 

 : أف يكوف خَتان   فإنه يقوله بعد تفكر كأتمل . ؿو اْل
 : أف يكوف شران   فإنه ال يقوله . الثاين

 ا١تباح إذل حراـ . أفضل   ألنه قد ٬تر الكبلـ : أف يكوف مباحان   فالصمت الثالث
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ٟتق كله  كاإلصبلح بُت ك القوؿ ابصمت  ككذلقاؿ ابن عبد الرب: الكبلـ اب٠تَت من ذكر هللا كتبلكة القرآف كأعماؿ الرب أفضل من ال
 له .الةاس كما كاف مث

ائل الذكر الثابتة ُب األحاديث عن الةيب ملسو هيلع هللا ىلص ال يستحقها كقاؿ أيضنا: ٦تا يبُت لك أفَّ الكبلـ اب٠تَت كالذكر أفضل من الصمت أف فض
 ت .الصام

عدمي  كالةطق ُب نفسه فضيلة  كإ٪تا يصَت رذيلة  نَّه أمربفضيلة  أل: كاإلنصاؼ أف الصمت ُب نفسه ليس وقاؿ النيسابوري
 لم .حم هللا امرأن قاؿ خَتنا فغةم  أك سكت فسر  : ألسباب عرضية ٦تا عددها ذلك القائل  فَتجع اٟتق إذل ما قاله الةيب 

 ل .ال خَت ُب الصمت عن العلم  كما ال خَت ُب الكبلـ عن اٞته وقاؿ علي بن أِب طالب:
: فالتكلم اب٠تَت خَت من السكوت عةه  كالصمت عن الرر خَت من التكلم به  فأما الصمت الدائم فبدعة مةهي تيمية وقاؿ ابن

 ا .عةه
  فضل الصمت ؟ يف ورداذكر ما 

 من عبلمات اإلٯتاف اب كاليـو اآلخر أف يقوؿ خَتان أك ليسكت .

 ( متفق عليه . كىافى يػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر فػىٍليػىقيٍل خىٍَتان أىٍك لًيىٍصميتٍ ٍن  مى  )  اؿى قى  عىٍن أىىًب هيرىيٍػرىةى عىٍن رىسيوًؿ اَّللًَّ 

 ومن أسباب النجاة .
 ركاه الًتمذم .) من صمت ٧تا (  قاؿ 

 .ن أم: فاز كظفر بكل خَت  أك ٧تا من آفات الداري(  :٧تا.  )أم: سكت عن الررًٌ ( :ن صمتم : مقاؿ القار 
من صمت ) : من أتمل ٚتيع... آفات اللساف علم أنه إذا أطلق لسانه دل يسلم  كعةد ذلك يعرؼ سر قوله ملسو هيلع هللا ىلصزارل: )قاؿ الغ

ألف هذه اآلفات كلها مهالك كمعاطب  كهي على طريق ا١تتكلم  فإف سكت سلم من الكل  كإف نطق كتكلم خاطر  (٧تا
ع حافظ  كمراقبة الزمة  كيقلل من الكبلـ؛ فعساه يسلم عةد ذلك  كهو مع غزير  ككر يح  كعلم بةفسه  إال أف يوافقه لساف فص

أف تكوف ٦تن تكلم فغةم  فكن ٦تن سكت فسلم  فالسبلمة إحدل  ٚتيع ذلك ال يةفك عن ا٠تطر  فإف كةت ال تقدر على
 ( .الغةيمتُت

 : الصمت ىدي النيب و 
: قػيٍلتي ًٞتىاًبرً  ًك  كىكىافى نػىعىٍم  كىكىافى طىوًيلى الصٍَّمًت  قىًليلى الضَّحً " :؟ قىاؿى  كيٍةتى ٕتيىاًلسي رىسيوؿى اَّللًَّ ملسو هيلع هللا ىلصرىةى: أى ٍبًن ٝتىي  عىٍن ًٝتىاؾو قىاؿى
 م ( .ٍعرى  كىأىٍشيىاءى ًمٍن أيميورًًهٍم  فػىيىٍضحىكيوفى  كىرئتَّىا تػىبىسَّ أىٍصحىابيهي يىٍذكيريكفى ًعٍةدىهي الرًٌ 

 ه ( .كىافى ٭تيىدًٌثي حىًديثنا لىٍو عىدَّهي اٍلعىادُّ ألىٍحصىا   . ) أف الةيب اًئرىةى اهنع هللا يضركىعىٍن عى 
: قىاؿى  عىًن اأٍلىٍحةىًف ٍبنً  بػىتيهي  كىمىٍن كىثػيرى ًمزىاحيهي قػىٍيسو قىاؿى يػٍ ثػيرى ضىًحكيهي قػىلٍَّت هى مىٍن أىٍكثػىرى ًبًه  كى  اٍستيًخفَّ عيمىري ٍبني ا٠تٍىطَّاًب هنع هللا يضر: "مىٍن كى

ثػيرى سىقىطيهي  كىمىٍن كىثػيرى سىقىطيهي قىلَّ حىيى  ميهي كى ثػيرى كىبلى  ه .اؤيهي  كىمىٍن قىلَّ حىيىاؤيهي قىلَّ كىرىعيهي  كىمىٍن قىلَّ كىرىعيهي مىاتى قػىٍلبي ًمٍن شىٍيءو عيًرؼى ًبًه  كىمىٍن كى
: "إً  قى كىعىٍن عىٍبًد هللًا ٍبني مىٍسعيودو هنع هللا يضر ليغى حىاجىتى اؿى ـً ًْتىٍسًب الرَّجيًل أىٍف يػىبػٍ كيٍم كىفيضيوؿى اٍلكىبلى  ه .ايَّ
ٍعتي اٍبنى عيمىرى رضي هللا عةهما كىعىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن ًديةىارو قىاؿى  ٍنسىافي ًلسىانى : ٝتًى : "ًإفَّ حىقَّ مىا طىهَّرى اإٍلً  ه .يػىقيوؿي

 ج .ة الصمت  كانتظار الفر ضل العباد: أفقاؿ علي بن أيب طالب هنع هللا يضرك 
 

  كعليك ابلصمت  فإنك به كعن عقيل بن مدرؾ يرفعه إذل أيب سعيد )أف رجبلن أَته  فقاؿ: أكصٍت  فقاؿ: أكصيك بتقول هللا
   (9) .( تغلب الريطاف
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ؿ  قاؿ: تعلَّم الصمت كما تعلم الكبلـ  فإف يكن الكبلـ يهديك  فإف  الصمت خصلتاف:  ك  أال ُبالصمت يقيكعن أيب الذايَّ
   (10) .تدفع به جهل من هو أجهل مةك  كتعلم به من علم من هو أعلم مةك

حىت (نفسك الصمت كما تعلمها الكبلـ  ككن مكيةنامرصل يقوؿ: ابن آدـ الضعيف؛ علم كعن حبيب بن عيسى  قاؿ: كاف ابن 
  .َت أربو تسمع  كال تكن مضحاكنا ُب غَت عجبو  كال هرِّا ُب غ

كقاؿ لقماف البةه: اي بٍت  إف غلبت على الكبلـ  فبل تغلب على الصمت  فكن على أف تسمع أحرص مةك على أف تقوؿ  
 ..4.. ). ـ مرارنا  كدل أندـ على الصمت مرة كاحدةإشل ندمت على الكبل

: أ سكوت. كقاؿ ملك لعلماء الفضل علم اكتكلم أربعة من حكماء ا١تلوؾ أبربع كلمات كأُنا رمية عن قوس: فقاؿ ملك الرـك
ما قلت. كقاؿ ملك  الفرس: إذا تكلمت ابلكلمة ملكتٍت كدل أملكها. كقاؿ ملك ا٢تةد: أان على ردًٌ ما دل أقل أقدر مٍت على ردًٌ 

   (15) .الصُت: ندمت على الكبلـ  كدل أندـ على السكوت
يلبسك ثوب الوقار  كيكفك مؤنة االعتذار. ا١تغبة  ك مةك سوء كقد قاؿ بعض الصاٟتُت: الـز الصمت يكسبك صفو ابة  كَي

 . لسبلمةكقيل: الصمت آية الفضل  كٙترة العقل  كزين العلم  كعوف اٟتلم؛ فالزمه تلزمك ا
 ما ىو الصمت املذمـو ؟

 ل .قاؿ علي بن أيب طالب: ال خَت ُب الصمت عن العلم  كما ال خَت ُب الكبلـ عن اٞته
 ه .ب من الكبلـ حراـ  سواء اٗتذه ديةنا أك دل يتخذعما ٬تلصمت : كاة كقاؿ ابن تيمي

 ه .فقوؿ ا٠تَت كهو الواجب أك ا١تستحب خَت من السكوت عة: كقاؿ أيضنا
كأما الصمت عن ا٠تَت كذكر هللا عز كجل  كاألمر اب١تعركؼ كالةهي عن ا١تةكر  فليس ٔتأمور به  بل هو مةهي عةه : الباجي اؿكق

 ة .اهأك ُني كر ُني ٖترصل  
 ه .كالصمت ا١تةهي عةه ترؾ الكبلـ عن اٟتق ١تن يستطيعه  ككذا ا١تباح الذم يستوم طرفا : كقاؿ العيٍت

 ؽِ َمَساِوِئ َاْْلَْخاَل  ََبُب اَلرهَىِب ِمنْ 
ُكْم َواحلََْسدَ ) قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٜٚٗٔ  (َكَما ََتُْكُل اَلنهاُر َاحْلََطبَ   ،َسَناتِ ُكُل َاحلَْ َسَد أيَْ فَِإفه َاحلَْ  ،ِإايه

 د .َأْخَرَجُو أَبُو َداوُ 
  .. أََنٍس ََنُْوهُ َواِلْبِن َماَجْو: ِمْن َحِديِث  -ٓٛٗٔ

----------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 ال يصح .
 . عرؼ احلسد 
 و جمرد زواهلا .لغًنه ، أا لو أو احلسد : سبين زواؿ نعمة هللا عن الغًن ، سواء سبىن كوهن 

 كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : اٟتسد كراهة نعمة هللا على الغَت .
 ما حكم احلسد ؟ 

 حراـ .
 ( .اسدكا ) ال ٖت قاؿ 

ف يكرهي ) ال ٖتاسدكا ( يعٍت : ال ٭تسيٍد بعضيكم بعضان   كاٟتسدي مركوزه ُب طباع البرر   كهو أفَّ اإلنسا قاؿ ابن رجب : قوله 
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 أحده مٍن جةسًه ُب شيءو من الفضائل . ف يفوقىهي أ
   بيده   كأسجد له مبلئكتىه   كعلَّمه أٝتاء١تَّا رآه قد فاؽ على ا١تبلئكة أبٍف خلقه هللا كهو كاف ذنبى إبليس حيث حسدى آدـ 

فَّ إبليسى قاؿ لةوح: بن عمرى أيركل عن اكلًٌ شيءو   كأسكةه ُب جواره  فما زاؿ يسعى ُب إخراجه من اٞتةَّة حىتَّ أخرج مةها  ك 
ـي اٞتةةى كلَّها   فأصبتي اثةتاف هبما أيهلك بٍت آدـ : اٟتسد   كابٟتسد ليًعةتي كجيعلتي شيطاانن رجيمان   كاٟترص كابٟترص  أيبيح آد

 حاجيت مةه ابٟترص . خرَّجه ابني أيب الدُّنيا .
اذل )  كىدَّ كىًثَته ًمٍن أىٍهًل اٍلًكتىاًب لىٍو يػىريدُّكنىكيٍم ًمٍن بػىٍعًد ًإٯتىاًنكيٍم  كقوله تع  القرآف   كقد كصف هللا اليهودى ابٟتسد ُب مواضع من كتابه

ى ٢تىيمي اٟتٍىٌق ( .كيفَّاران حىسىدان ًمٍن عً   ٍةًد أىنٍػفيًسًهٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ
هيمي هللاي مً    جامع العلـو ( . ًه ( . )ٍن فىٍضلً كقوله ) أىـٍ ٭تىٍسيديكفى الةَّاسى عىلىى مىا آَتى
 اذكر مفاسد احلسد ؟ 

 أنه من صفات اليهود . أوالً :
ٍن أىٍهًل اٍلكً كما قاؿ تعاذل )  ى ٢تىيمي ا تىاًب لىوٍ كىدَّ كىًثَته مًٌ ٍن ًعةًد أىنفيًسًهم مًٌن بػىٍعًد مىا تػىبػىُتَّ ا مًٌ  . ( ٟتٍىقُّ يػىريدُّكنىكيم مًٌن بػىٍعًد ًإٯتىاًنكيٍم كيفَّاران حىسىدن

هيمي اَّللَّي ًمٍن فىٍضًلهً ككما ُب قوله تعاذل )  ( . أىـٍ ٭تىٍسيديكفى الةَّاسى عىلىى مىا آَتى
 على ا١تسلم . أنه من اإليذاء كتعد اثنياً :

 ( . ميًبيةان  كىًإٍٙتان ٍهتىاانن كىالًَّذينى يػيٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًةُتى كىاٍلميٍؤًمةىاًت ًبغىٍَتً مىا اٍكتىسىبيوا فػىقىًد اٍحتىمىليوا بػي قاؿ تعاذل )
 ُنى عةه . أف الةيب  اثلثاً :
 ) ال تباغضوا   كال ٖتاسدكا   كال تدابركا ( متفق عليه . قاؿ 

 أنه اعًتاض على قضاء هللا كقدره كحكمته ُب تقسيمه األرزاؽ بُت عباده . رابعاً :
ةػى قاؿ بعض السلف : أتملت هذه اآلية )  نٍػيىا  يرىتػىهيمٍ هيم مَّعً ٨تىٍني قىسىٍمةىا بػىيػٍ  ... ( فًتكت اٟتسد .ُب اٟتٍىيىاًة الدُّ

 ال يعود على اٟتاسد إال اب٢تم كالغم . خامساً :
 اد على صاحبه فقتله .سد ما أعدله .... عكقد قيل :  در اٟت

 أنه عدك لةعم هللا . سادساً :
ذل  كعةد الةاس. كال يسود أبدا  كال يواسى فإف الةاس ال هللا تعا ٦تقوت عةدعدك نعمة هللا  كعدك عباده  ك : ... فاٟتاسد  قاؿ ابن القيم

عليهم فبل يسٌودكنه ابختيارهم أبدا إال قهرا يعدكنه من الببلء كا١تصائب  يسٌودكف عليهم إال من يريد اإلحساف إليهم. فأما عدك نعمة هللا
 هم.اليت ابتبلهم هللا هبا. فهم يبغضونه كهو يبغض

 قاع العداكة كالبغضاء بُت الةاس .سبب إلي أف اٟتسد سابعاً :
 أنه كبَتة من الكبائر   كمن صفات إبليس لعةه هللا فهو الذم حسد آدـ لررفه .اثمناً : 

  ؟ما فضل السالمة من احلسد 
 أف تركه من عبلمة كماؿ اإلٯتاف . أوالً :

 غل كال حسد ( ركاه ابن ماجه .ليس فيه  ي القلب  : أم ا١تؤمةُت أفضل ؟ قاؿ ) ا١تؤمن الةق فقد سئل رسوؿ هللا 
 أف هللا أثٌت على األنصار بذلك .اثنياً : 

ٯتىافى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم ٭تيً  كىالًَّذينى تػىبػىوَّأيكا الدَّارى قاؿ تعاذل ) ديكفى ُب صيديكرًًهٍم حىاجىةن ٦تَّاكىاإٍلً  أكتوا ( . بُّوفى مىٍن هىاجىرى إًلىٍيًهٍم كىال ٬تًى
 ؟يف احلسد  اؿ  السلفر بعض أقو اذك 

 .فقاؿ: تركتي اٟتسد فبقيت ما أطوؿ عمرؾ.له :   قاؿ األصمعي: رأيت أعرابيان أتى عليه مائة كعررين سةة  فقلت
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  كقاؿ معاكية: كل إنساف أقدر على أف أرضيه  إال اٟتاسد  فإنه ال يرضيه إال زكاؿ الةعمة.
  اسد: غم دائم كنفس متتابع.لـو من اٟتأشبه ٔتظ كقاؿ عمر بن عبد العزيز: ما رأيت ظا١تان 

 من فضله. آَتهم هللا   رجبلن عةد العرش فغبطه  فقاؿ: ما صفته؟ فقيل: كاف ال ٭تسد الةاس على ماسى كقيل رأل مو 
اًء   يػىٍعًٍت حىسىدى  ـى إبًٍليسى كىقىاؿى بػىٍعضي السَّلىًف : اٟتٍىسىدي أىكَّؿي ذىٍنبو عيًصيى اَّللَّي بًًه ًُب السَّمى كىأىكَّؿي ذىٍنبو عيًصيى اَّللَّي بًًه ًُب اأٍلىٍرًض     آًلدى

ـى أًلىًخيًه حىىتَّ قػىتػىلىهي .  يػىٍعًٍت حىسىدى اٍبًن آدى
 . مىٍحسيودً لىٍيسى ُب ًخصىاًؿ الرَّرًٌ أىٍعدىؿي ًمٍن اٟتٍىسىًد   يػىٍقتيلي اٟتٍىاًسدى قػىٍبلى أىٍف يىًصلى إذلى الٍ  :قىاؿى ميعىاًكيىةي  دٍ كىقى 

 كقاؿ البةه : اي بٍت ! إايؾ كاٟتسد   فإنه يتبُت فيك قبل أف يتبُت ُب عدكؾ .
يسَتان كيؤجركف كثَتان   قاؿ: قلت :  عن أعماؿ من كاف قبلةا ؟ قاؿ : كانوا يعملوف كعن سفياف بن ديةار قاؿ : قلت أليب برر : أخربشل

 كدل ذاؾ ؟ قاؿ : لسبلمة صدكرهم .
 : ال أـ لك   أنسيت إخوة يوسف   لكن الكرصل ٮتفيه كاللئيم يبديه . ؤمن ؟ قاؿأ٭تسد ا١تكقيل للحسن : 

نيا كهي حقَتة ُب اٞتةة؟ نيا  ألنه إف كاف من أهل اٞتةة فكيف أحسده على الدكقاؿ ابن سَتين: ما حسدت أحدان على شيء من أمر الد
 لةار .صَت إذل اكإف كاف من أهل الةار فكيف أحسػده على أمر الدنيا كهو ي

 قاؿ الراعر :
 كل العداكاة قد تيرجىى إماتتها      إال عداكةى من عاداؾ من حسًد .

 ظلـو من اٟتاسد .كقاؿ ا٠تليل بن أٛتد : ال شيء أشبه اب١ت
 كقاؿ بعض اٟتكماء : كل أحد ٯتكن أف ترضيه إال اٟتاسد   فانه ال يرضيه إال زكاؿ نعمتك . 

اسد   حزف الـز   كنفس دائم   كعقل هائم   كحسرة ال ػرأيت ظا١تان أشبه ٔتظلـو من اٟت يقوؿ : مارابيان   كقاؿ األصمعي : ٝتعت أع
 تةقضي .

ذنب عصيى هللا به ٍب قرأ ) كإذ قلةا للمبلئكة ... ( كإايؾ كاٟترص   فإنه أخرج آدـ من  إايؾ كالكرٍب   فإنه أكؿكقاؿ عوف بن عبد هللا : 
 ٟتسد   فإ٪تا قتل ابن آدـ أخاه حُت حسده ٍب قرأ ) كاتل عليهم نبأ ابٍت آدـ ابٟتق ( .كإايؾ كا وا مةها (اٞتةة ٍب قرأ ) اهبط

 به من ٜتسة أكجه : قاؿ بعض العلماء : ابرز اٟتاسد ر 
له  نه ضن بفض: أوالثالث : سخط لقسمته كأنه يقوؿ لربه: دل قسمت هكذا ؟  والثاينقد أبغض كل نعمة قد ظهرت على غَته    أوهلا :
:  سامواْلخذؿ كرل هللا  ألنه يريد خذالنه كزكاؿ الةعمة عةه   والرابع :أف ذلك فضل هللا يؤتيه من يراء  كهو يبخل بفضل هللا  يعٍت 

 أعػاف عػدكه يعٍت إبليس لعةه هللا . 
 ود مكركه :إذل اسل أف يصل قاؿ بعض العلماء : ليس شيء من الرر أضر من اٟتسد   ألنه يصل إذل اٟتاسد ٜتس عقوابت قب

 غم ال يةقطع . أوهلا :
 مصيبة ال يؤجر عليها . والثاين :

 مذمة ال ٭تمد عليها . والثالث :
 .يه الرب يسخط عل والرابع :

 تغلق عليه أبواب التوفيق . واْلامس :
إيقاع الرر ابسود    اٟتسد علىف ٭تمله قاؿ العلماء : اٟتاسد ال يضر إال إذا ظهر حسده بفعل أك قوؿ   كذلك أب : قاؿ القرطيب

بىع مساكئه كيطلب عىثىرات ي هللا به ُب السماء   كأكؿ ذنب ؿ ذنب عيصً كاٟتسد أكٌ    : " ًإذا حىسىدت فبل تػىٍبًغ ..." اٟتديث قاؿ ه   فيػىتػٍ
ـى   كحسد قابيلي هابي  .ركد ملعوفكاٟتاسد ٦تقوت مٍبغوض مطل   عيًصي به ُب األرض   فحسىدى إبليس آدى

ًعظىمه  ككثرة  كجعل خا٘تة ذلك اٟتسد تةبيهنا على (ًمٍن شىرًٌ مىا خىلىقى ) :أف يتعوَّذ من ٚتيع الرركر  فقاؿ كأمر نبيُّه  وقاؿ رضبو هللا :
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 ه .ضرر 
  كال يةاؿ ُب  عان كغمان ة إال جىزى كقيل : اٟتاسد ال يةاؿ ُب اجملالس إال ندامة   كال يةاؿ عةد ا١تبلئكة إال لىعةة كبغضاء   كال يةاؿ ُب ا٠تلو 

 ) اٞتامع للقرطيب ( .           اآلخرة إال حيٍزانن كاحًتاقان   كال يةاؿ من هللا إال بعدان كمقتان.
 احلسد ثالث مراتب اذكرىا ؟ 

. أحدىا:  أف حيسد ويقـو دبقتضاه من اْلذى َبلقلب واللساف واْلوارح، فهذا احلسد املذمـو
  فهو يكره أف ٭تدث هللا لعبده نعمة   بل ٭تب أف يبقى على حاله من جهله أك فقره أك ـ الةعمة ستصحاب عد: ٘تٍت اوالثاين 

ديةه   فهو يتمٌت دكاـ ما هو فيه من نقص كعيب   فهذا حسد على شيء مقدر   كاألكؿ ضعفه أك شتات قلبه عن هللا أك قلة 
ت عةد هللا كعةد الةاس   كال يسود أبدان   فإف ه   ك٦تقو كعدك عبادنعمة هللا   حسد على شيء ٤تقق   ككبل٫تا حاسد عدك 

 عليهم فبل يسودكنه ابختيارهم أبدان إال قهران . الةاس ال يسودكف عليهم إال من يريد اإلحساف إليهم   فأما عدك نعمة هللا
س به كال يعاب فهذا ال أبمة عةه   حسد الغبطة   كهو ٘تٍت أف يكوف له مثل حاؿ اسود من غَت أف تزكؿ الةع والثالث :

 صاحبه   بل هذا قريب من ا١تةافسة ) كُب ذلك فليتةافس ا١تتةافسوف ( .
ه هللا ماالن كسلطه على هلكته ُب اٟتق   كرجل آَته هللا اٟتكمة   فهو اثةتُت : رجل آَت ) ال حسد إال ُب كُب الصحيح قاؿ 

يه كرب نفسه   كحب خصاؿ ا٠تَت   كالتربه أبهلها   لصاحبه عل  اٟتامل يقضي هبا   كيعلمها الةاس ( فهذا حسد غبطة 
 كالدخوؿ ُب ٚتلتهم   فهذا ال يدخل ُب اآلية بوجه ما .

: ٍب يةقسم الةاس ] أم ُب اٟتسد [ بعدى هذا إذل أقساـ   فمةهم من يسعى ُب زكاؿ نعمًة اسوًد ابلبغي عليه  وقاؿ ابن رجب
يىسعى ُب إزالته عن اسوًد فقط من غًَت نقل إذل نفسه   ذلك إذل نفسه  كمةهم من ى ُب نقلً هم من يسعابلقوؿ كالفعل  ٍبَّ مة

 دي ا١تذموـي ا١تةهيُّ عةه .كهو شر٫ُّتا كأخبثهما   كهذا هو اٟتس
ه اٟتسن أنَّ ريكم عن  كقسم آخر من الةاًس إذا حسدى غَته   دل يعمل ٔتقتضى حسده   كدل يبًغ على اسود بقوؿو كال فعلو . كقد

 ال َيٍبي بذلك    كركم مرفوعان من كجوه ضعيفة   كهذا على نوعُت :
 . فيكوف مغلوابن على ذىًلكى   فبل َيٍبي بهأٍف ال ٯتكةه إزالةي اٟتسًد من نفًسه    أحدمها :
دًٌثي نفسىه بذلك اختياران   كييعيده كييبديه ُب نفسه ميسًتًكحان إذل  والثاين : أخيه   فهذا شبيهه ابلعـز ا١تصمًٌم اًؿ نعمة ٘تٍتًٌ زك من ٭تي

إٍف شاء هللا تعاذل   لكن هذا يىبعيدي أف  على ا١تعصية   كُب العقاب على ذلك اختبلؼه بُت العلماء   كرٔتا ييذكر ُب موضعو آخر
 يىسلىمى من البغي على اسود   كلو ابلقوؿ   فيأٍب بذلك .

 .  بل يسعى ُب اكتساب مثل فضائله   كيتمٌتَّ أٍف يكوفى مثله اسود  زكاؿ نعمةكقسم آخر إذا حسد دل يتمنَّ 
 .ةىا ًمٍثلى مىا أيكٌبى قىاريكفي ( قاؿ الَّذينى ييريديكفى اٟتياةى الدُّنيا ) ايى لىٍيتى لى فإف كانًت الفضائلي دنيويَّةن   فبل خَتى ُب ذلك   كما  
 .سن كإٍف كانت فضائلى ديةيَّةن   فهو ح 
قاؿ ) ال حسدى إالَّ ُب اثةتُت : رجله آَته هللاي  كُب الصحيحُت  عةه  -عز كجل  -الرَّهادة ُب سبيل هللا   الةَّيبُّ ٘تٌتَّ  كقد 

  كٝتاه  هو الغبطةجله آَتهي هللاي القرآف   فهو يقوـي به آانء اللَّيل كآانءى الةَّهار (   كهذا ماالن   فهو ييةفقه آانء الليل كآانء الةَّهار   كر 
 حسدان من ابب االستعارة .

إليه   كالدُّعاء له   كنرر  كقسم آخر إذا كجدى من نفسه اٟتسدى سعى ُب إزالته   كُب اإلحساف إذل اسود إبسداًء اإلحساف
هذا ًمٍن أعلى أفضلى   ك ان مةه ك لىه ٔتحبَّة أٍف يكوفى أخوه ا١تسلمي خَت فضائله   كُب إزالة ما كىجىدى له ُب نفسه ًمنى اٟتسًد حىٌت يبد

بُّ ألخيه ما ٭تبُّ   درجات اإلٯتاف   كصاحبه هو ا١تؤمني الكاملي الذم ٭تي
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 حىت ٭تب ألخيه ما ٭تب لةفسه ( .  ) ابن رجب ( . ُب تفسَت حديث ) ال يؤمن أحدكم لةفسه   كقد سبق الكبلـ على هذا
 ما كيفية السالمة احلسد ؟ 

 إخفاء الةعمة .
إف أعظم الةعم اإلقباؿ على هللا كالتعبد له كاالنقطاع إليه كالتبتل إليه كلكل نعمة حاسد على قدرها دقت أك :  القيم قاؿ ابن 

هذه الةعمة فأنفس اٟتاسدين ا١تةقطعُت متعلقة هبا كليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن اٟتاسد  جلت كال نعمة أعظم من
 .كأف ال يقصد إظهارها له 

ككم من ( ال تقصص رؤايؾ على إخوتك فيكيدكا لك كيدا إف الريطاف لئلنساف عدك مبُت ) سف يعقوب ليو كقد قاؿ  
ك٢تذا يوصى العارفوف كالريوخ كأخرب هبا فسلبه إايها األغيار فأصبح يقلب كفيه  صاحب قلب كٚتعية كحاؿ مع هللا قد ٖتدث هبا

 م .  ) بدائع الفوائد ( .التكتبه غاية  ْتفظ السر مع هللا كأف ال يطلعوا عليه أحدا كيتكتموف
 كيةدفع شر اٟتاسد عن اسود بعررة أسباب:وقاؿ رضبو هللا : 

 ة .إليه كهو ا١تقصود هبذه السور  كاللجوء كالتحصن به كاللجوءالتعوذ اب تعاذل من شره أحدىا:  
كىًإٍف تىٍصربيكا كىتػىتػَّقيوا ال ) غَته قاؿ تعاذل:  يكله إذل حفظه كدلتقول هللا كحفظه عةد أمره كُنيه فمن اتقى هللا توذل هللاالسبب الثاين: 

ٍيئان   ( . يىضيرُّكيٍم كىٍيديهيٍم شى
اتله كال يركوه كال ٭تدث نفسه أبذاه أصبل فما نصر على حاسده كعدكه ٔتثل كه كأف ال يقالصرب على عدالسبب الثالث: 

 ه .كبغي الصرب عليه كالتوكل على هللا كال يستطل أتخَته
بد ما ال يطيق التوكل على هللا }كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اَّللًَّ فػىهيوى حىٍسبيهي{ كالتوكل من أقول األسباب اليت يدفع هبا العالسبب الرابع: 

مع فيه ككاقيه فبل مطمن أذل ا٠تلق كظلمهم كعدكاُنم كهو من أقول األسباب ُب ذلك فإف هللا حسبه أم كافية كمن كاف هللا كا
 د .ضره إال أذل ال بد مةه كاٟتر كالرب دكه كال يفيه لع

كلما خطر له فبل يلتفت إليه كال ٮتافه   فراغ القلب من االشتغاؿ به كالفكر فيه كأف يقصد أف ٯتحوه من ابلهالسبب اْلامس: 
ه عدكه ليمسكه ة من يطلبهذا ٔتةزلكهذا من أنفع األدكية كأقول األسباب ا١تعيةة على اندفاع شره فإف  كال ٯتؤل قلبه ابلفكر فيه

 . رحبه حصل الركيؤذيه فإذا دل يتعرض له كال ٘تاسك هو كإايه بل انعزؿ عةه دل يقدر عليه فإذا ٘تاسكا كتعلق كل مةهما بصا
 ا .كهو اإلقباؿ على هللا كاإلخبلص له كجعل ٤تبته كترضيه كاإلانبة إليه ُب ٤تل خواطر نفسه كأمانيهالسبب السادس: 

كىمىا أىصىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىةو فىًبمىا  )ٕتريد التوبة إذل هللا من الذنوب اليت سلطت عليه أعداءه فإف هللا تعاذل يقوؿ: ع: سبب السابلا
تيٍم ًمثٍػلىيػٍهىا قػيلٍ ) كقاؿ ٠تَت ا٠تلق كهم أصحاب نبيه دكنه  (سىبىٍت أىٍيًديكيمٍ كى  اتيٍم أىسلَّ أىكىلىمَّا أىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةه قىٍد أىصىبػٍ قيٍل هيوى ًمٍن   هىذى

ذنوبه أضعاؼ ما يعلمه مةها فما سلط على العبد من يؤذيه إال بذنب يعلمه أك ال يعلمه كما ال يعلمه العبد من  (ًعٍةًد أىنٍػفيًسكيمٍ 
 ه .كما يةساه ٦تا علمه كعمله أضعاؼ ما يذكر 

ببلء كدفع العُت كشر اٟتاسد كلو دل يكن ُب هذا فع الُب د ان يبالصدقة كاإلحساف ما أمكةه فإف لذلك أتثَتا عجلسبب الثامن: ا
على ٤تسن متصدؽ كإف أصابه شيء من ذلك  إال ٕتارب األمم قدٯتا كحديثا لكفى به فما يكاد العُت كاٟتسد كاألذل يتسلط 

عليه من هللا  نه كصدقتهفارة إحساصدؽ ُب خكاف معامبل فيه ابللطف كا١تعونة كالتأييد ككانت له فيه العاقبة اٟتميدة فاسن ا١تت
 .ا جةة كاقية كحصن حصُت كابٞتملة فالركر حارس الةعمة من كل ما يكوف سببا لزكا٢ت

باب على الةفس كأشقها عليها كال يوفق له إال من عظم حظه من هللا كهو إطفاء انر صعب األسكهو من أالسبب التاسع: 
بغيا كحسدا ازددت إليه إحساان كله نصيحة كعليه شفقة كما ذل كشرا ك ا ازداد أاٟتاسد كالباغي كا١تؤذم ابإلحساف إليه فكلم
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كىال تىٍستىًوم اٟتٍىسىةىةي كىال السَّيًٌئىةي اٍدفىٍع اًبلَّيًت ًهيى )  ز كجلأظةك تصدؽ أبف هذا يكوف فضبل عن أف تتعاطاه فاٝتع اآلف قوله ع
ةىهي عىدى  ةىكى كىبػىيػٍ يمه كىمىا يػيلىقَّاهىا ًإاٌل الًَّذينى صىبػىريكا كىمىا يػيلىقَّاهىا ًإال ذيك حىظٌو عىًظيمو كىًإمَّا يػىةػٍزى نَّهي كى اكىةه كىأى أىٍحسىني فىًإذىا الًَّذم بػىيػٍ غىةَّكى ًمنى رلّّ ٛتًى

ٔتىا صىبػىريكا كىيىٍدرىأيكفى اًبٟتٍىسىةىًة السَّيًٌئىةى كى٦تَّا  رَّتػىٍُتً رىهيٍم مى أيكلىًئكى يػيٍؤتػىٍوفى أىجٍ )  كقاؿ (  الرٍَّيطىاًف نػىزٍغه فىاٍستىًعٍذ اًبَّللًَّ إًنَّهي هيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي 
"أنه ضربه قومه حىت أدموه فجعل يسلت الدـ عةه كيقوؿ  ذم حكى عةه نبيةا لا كأتمل حاؿ الةيب (  رىزىقٍػةىاهيٍم يػيٍةًفقيوفى 

 ف .اللهم اغفر لقومي فإُنم ال يعلمو 
ه مدار هذه األسباب كهو ٕتريد التوحيد كالًتحل ابلفكر ُب األسباب إذل ا١تسبب كله كعلي  امع لذلككهو اٞتالسبب العاشر: 

ة حركات الرايح كهي بيد ٤تركها كفاطرها كابرئها كال تضر كال تةفع إال إبذنه فهو الذم العزيز اٟتكيم كالعلم أبف هذه آالت ٔتةزل
كىًإٍف ٯتىٍسىٍسكى اَّللَّي ًبضيرٌو فىبل كىاًشفى لىهي ًإاٌل هيوى كىًإٍف ييرًٍدؾى ) اؿ تعاذل:حد سواه قةه كحده ال أ٭تسن عبده هبا كهو الذم يصرفها ع

لعبد هللا بن عباس رضي هللا عةهما: "كاعلم أف األمة لو اجتمعوا على أف يةفعوؾ دل يةفعوؾ  كقاؿ الةيب  (ًٓتىٍَتو فىبل رىادَّ لًفىٍضًلهً 
كؾ دل يضركؾ إال بريء كتبه هللا عليك " صحيح فإذا جرد العبد التوحيد فقد لى أف يضر اجتمعوا عإال بريء كتبه هللا لك كلو 

من أف ٮتافه مع هللا تعاذل بل يفرد هللا اب١تخافة كقد أمةه مةه كخرج من قلبه  خرج من قلبه خوؼ ما سواه ككاف عدكه أهوف عليه
 )بدائع الفوائد(  .  كاشتغاال به عن غَته بة كتوكبلخرية كإانهللا ٤تبة ك  اهتمامه به كاشتغاله به كفكره فيه كٕترد

@@@ 
َا اَلشهِديُد اَلهِذي دَيِْلُك نَػْفَسُو ِعْنَد اَْلَغَضِب  ،لصَُّرَعةِ لَْيَس اَلشهِديُد َبِ ) قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْنوُ  -ٔٛٗٔ  . ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ  (ِإَّنه

----------- 
  ؟َبلصَُّرَعِة ( شهِديُد لَْيَس ال) ما معىن 

فبلف ما يصارع أحدا مر بقـو يصطرعوف فقاؿ ما هذا قالوا  أم : الذم يصرع الةاس كثَتان بقوته   كقد جاء عن أنس أف الةيب 
  أدلكم على من هو أشد مةه رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه كغلب شيطانه كغلب شيطاف صاحبه . ركاهإال صرعه قاؿ أفبل

 سةد حسنالبزار ب
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 التحذير من الغضب   كأف الرديد حقيقة هو من ٯتلك نفسه عةد الغضب .نستفيد 
 . التحذير من الغضب كقد جاءت األحاديث ُب

كىٍجهيهي   كانٍػتػىفىخىٍت أٍكدىاجيهي  اٍٛتىرَّ  ٫تيىا قدً   كىرىجيبلًف يىٍستػىبَّاًف   كىأىحىدي  كيٍةتي جاًلسان مىعى الةَّيٌب )   قىاؿى  عن سيلىٍيمىافى بن صيرىدو 
   

دي   لىٍو قىاؿى : أعيوذ ابً م إشٌلً ألىٍعلىمي كىًلمىةن لىٍو قىا٢تىىا لىذىهىبى  )):  فػىقىاؿى رىسيوؿ هللًا  نى الرَّيطىاًف الرًَّجيًم   ذىهىبى مٍةهي مىا عىٍةهي مىا ٬تًى
دي   ميتػَّفىقه عىلىيًه . ((م تػىعىٌوٍذ ابً ًمنى الرَّيطىاًف الرًَّجي ))  قىاؿى :   الةَّيبَّ  . فػىقىاليوا لىهي : إفَّ  ((٬تًى

مىٍن كىظىمى غىيظان ؿ )   قىا  : أفَّ الةَّيبَّ  كعن معاًذ بًن أىنسو 
  كىهيوى قىاًدره عىلىى أٍف يػيٍةًفذىهي   دىعىاهي هللاي سيبحىانىهي كىتػىعىاذل عىلىى ريؤيكًس  

ىهي ًمنى اٟتيوًر الًعًُت مىا شىاـى الًقياًئًق يىو ا٠تىبل : حديث حسن .ء ( مىًة حىىتَّ ٮتيىَتًٌ  ركاه أىبو داكد كالًتمذم  كىقاؿى
 رم . ركاه البخا ب (الى تػىٍغضى  ))فػىرىدَّدى ًمراران   قىاؿى :  ((ال تػىٍغضىٍب  )): أكًصٍت . قىاؿى :  أفَّ رىجيبلن قىاؿى للةيب  )  كعن أيب هريرةى 

  قولو  معىنما  ) ؟) ال تغضب 
 ) ال تغضب ( يتضمن أمرين عظيمُت : قاؿ السعدم : كالةهي عن الغضب ُب قوله 

الةهي عن تعاطي األسباب ا١توصلة إليه من كل ما ٭تمل ى حسن ا٠تلق   كاٟتلم كالصرب . ) باب   كالتمرف علاألمر بفعل األس أحدمها :
 الغضي كيهيجه ( .
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أف ال يةفذ غضبه : فإف الغضب غالبان ال يتمكن اإلنساف من دفعه كرده   كلكةه يتمكن من  -عد الغضب ب -األمر  الثاين :ك
 عدـ تةفيذه .

 ؟ اذكر أقساـ الغضب 
 الغضب يةقسم إذل قسمُت : 

 مذمـو . القسم اْلوؿ :
 األحاديث السابقة .كما ُب   كهو الغضب الدنيوم الذم حذران مةه الةيب  

 ٤تمود . هوك  لثاين :القسم ا
 ما كاف  كللحق . 

 لةفسه إال أف تةتهك حرمات هللا ( متفق عليه . قالت عائرة ) كما انتقم رسوؿ هللا 
يه اإلماـ الذم يطيل ابلةاس صبلته حىت يتأخر بعضهم عن الصبلة معه   غضب كاشتد غضبه ككعظ كيى إل١تا ش كغضب 

 الةاس كأمر ابلتخفيف .
  ؟ب عالج الغضما 
 االستعاذة اب من الريطاف . : أوالً  

دي   لىٍو قىاؿى : أإشٌلً ألىٍعلىمي كىًلمىةن لىٍو قىا٢تىىا لى )   قىاؿى  السابق  سيلىٍيمىافى بن صيرىدو ٟتديث  عيوذ ابً منى الرَّيطىاًف ذىهىبى عىٍةهي مىا ٬تًى
دي   . (الرًَّجيًم   ذىهىبى مٍةهي مىا ٬تًى

 اب   سكن غضبه ( .قاؿ أعوذ ب الرجل ف) إذا غض كقاؿ 
 السكوت . اثنياً :

 ) إذا غضب أحدكم فليسكت ( ركاه أٛتد .  قاؿ رسوؿ هللا  
ء عظيم للغضب؛ ألف الغضباف يصدر مةه ُب حاؿ غضبه من القوؿ ما يةدـ عليه ُب حاؿ زكاؿ يضان دكا: كهذا أقاؿ ابن رجب

اؿ هذا الرر كله عةده  كما أحسن قوؿ مورؽ العجلي رٛته هللا: ما إذا سكت ز م ضرره  فغضبه كثَتان  من السباب كغَته ٦تا يعظ
 إذا رضيت.امتؤلتي غضبان قط كال تكلمتي ُب غضب قط ٔتا أندـ عليه 

 السكوف .  اثلثاً : 
 ) إذا غضب أحدكم كهو قائم فليجلس   فإف ذهب عةه الغضب كإال فليضطجع ( ركاه أٛتد . قاؿ رسوؿ هللا 

ُب شرحه على أيب داكد : ) القائم متهيئ للحركة كالبطش   كالقاعد دكنه ُب هذا ا١تعٌت    -رٛته هللا  - مة اْلطاِبقاؿ العال
إ٪تا أمره ابلقعود كاالضطجاع لئبل يبدر مةه ُب حاؿ قيامه كقعوده ابدرة يةدـ  مةهما   فيربه أف يكوف الةيب  كا١تضطجع ٦تةوع

 عليها فيما بعد ( .
 للرجل : ال تغضب . كصية الةيب كر تذ  بعاً :را

 السابق ) ال تغضب ( .أيب هريرة  حديثكما ُب 
   ما قاؿ فإذا الغضب ٬تمع الرر كله . ةيب كقد جاء ُب ركاية قاؿ الرجل : ففكرت حُت قاؿ ال

 أسباب دخوؿ اٞتةة . ٕتةبه من خامساً :
 ن حجر إذل الطرباشل .كعزاه اب ك اٞتةة (ال تغضب كل ) ث أيب هريرةفقد جاء ُب ركاية ٟتدي

 األجر العظيم ١تن كظم غيظه . سادساً :
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 ( . …) من كظم غيظان كهو قادر على  لحديث السابقل
 معرفة الرتبة العالية كا١تيزة ا١تتقدمة ١تن ملك نفسه .  : سابعاً 

 لغضب ( .ٟتديث الباب  ) ليس الرديد ابلصرعة   إ٪تا الرديد الذم ٯتلك نفسه عةد ا
 د .ركاه اإلماـ أٛت) الصرعة كل الصرعة الذم يغضب فيرتد غضبه ك٭تمر كجهه   كيقرعر شعره فيصرع غضبه (  كقاؿ 

 حادثة أماـ الصحابة ليوٌضح هذا األمر . كالسبلـ الفرصة ُب كيةتهز عليه الصبلة
إال صرعه قاؿ: أفبل أدلكم على رع أحدان يع ما يصامٌر بقـو يصطرعوف  فقاؿ: ما هذا؟ قالوا: فبلف الصر  فعن أنس )أف الةيب 

 ؿ ابن حجر إبسةاد حسن بزار قاركاه المن هو أشد مةه  رجله ظلمه رجله فكظم غيظه فغلبه كغلب شيطانه كغلب شيطاف صاحبه(. 

 ُب الغضب .  التأسي هبديه  اثمناً :
 ها :كمن أبرز  ث كثَتة    كهو أسوتةا كقدكتةا   كاضحة ُب أحادي كهذه السمة من أخبلقه 

بردائه جذبة   كعليه بيرد ٧تراشل غليظ اٟتاشية   فأدركه أعرايب فجذبه  حديث أنس هنع هللا يضر قاؿ ) كةت أمري مع رسوؿ هللا  
 ) ما بُت العةق كالكتف ( كقد أثرت هبا حاشية الربد   ٍب قاؿ : اي دمحم مير رل من شديدة   فةظرت إذل صفحة عاتق الةيب 

 دؾ   فالتفت إليه ملسو هيلع هللا ىلص فضحك   ٍب أمر له بعطاء ( متفق عليه .عة الذم  ماؿ هللا
 تقُت .معرفة أف رد الغضب من عبلمات ا١ت اتسعاً :

نى يػيٍةًفقيوفى ُب السَّرَّاًء كىالضَّرَّاًء . الًَّذيتًَّقُتى قاؿ تعاذل ) كىسىارًعيوا ًإذلى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىةَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلمي 
 بُّ اٍلميٍحًسًةُت ( .كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفُتى عىًن الةَّاًس كىاَّللَّي ٭تيً 

 كمن أخبلقهم أُنم ) كىًإذىا مىا غىًضبيوا هيٍم يػىٍغًفريكفى ( .
 دعاء هللا . عاشرًا : 

تك على ا٠تلق أحيٍت ما علمت اٟتياة خَتان رل  كتوفٍت إذا علمت الوفاة خَتان لغيب كقدر م بعلمك ا)الله كاف من دعائه 
   كأسألك كلمة اٟتق ُب الرضا كالغضب  كأسألك القصد ُب الفقر كالغٌت ...( .رل  اللهم كأسألك خريتك ُب الغيب كالرهادة

يز جدان   كقد مدح هللا من يغفر عةد غضبه رضا ( فعز الغضب كال: كأما قوله ) كأسألك كلمة اٟتق ُب قاؿ احلافظ ابن رجب 
يقوؿ غَت اٟتق   كيفعل غَت العدؿ   فمن كاف ال يقوؿ  فقاؿ )كىًإذىا مىا غىًضبيوا هيٍم يػىٍغًفريكفى ( ألف الغضب ٭تمل صاحبه على أف
 ه .إال اٟتق ُب الغضب كالرضا   دؿ ذلك على شدة إٯتانه كأنه ٯتلك نفس

: فإف من ال ٯتلك نفسه عةد الغضب إذا غضب قاؿ فيمن غضب عليه ما ليس فيه من العظائم   كهو يعلم أنه  ضبو هللا ْث قاؿ ر 
 كاذب .

 الغضب ؟ذـ يف  السلف اذكر بعض أقواؿ 
 قاؿ أحد السلف: إايؾ كالغضب  فإنه يصَتؾ إذل ذؿ االعتذار .

 يه ا٠تَت كليس فيه كيف يفرح! ١تن قيل ف  كعجبان كقاؿ بعضهم: عجبان ١تن قيل فيه السوء كهو فيه كيف يغضب!
 كقاؿ مورؽ العجلي : ما قلت ُب الغضب شيئان إال ندمت عليه ُب الرضا .

 ككاف الرعيب يةرد :
 ليست األحبلـ ُب حاؿ الرضا       إ٪تا األحبلـ ُب حاؿ الغضب 

 ككاف ابن عوف إذا اشتد غضبه على أحد قاؿ : ابرؾ هللا فيك كدل يزد .
 ض : أان مةذ ٜتسُت سةة أطلب صديقان إذا غضب ال يكذب علٌي ما أجده .يل بن عياكقاؿ الفض
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 كقاؿ جعفر بن دمحم : الغضب مفتاح كل شر .
 ؾ : اٚتع لةا حسن ا٠تلق ُب كلمة : قاؿ : ترؾ الغضب .ن ا١تبار كقيل الب

اي أمَت ا١تؤمةُت كةت أحلم عن  : عرابة بة ؟ فقاؿكركم أف معاكية بن أيب سفياف قاؿ لعرابة بن أكس : ب سدت قومك اي عرا
أفضل مٍت  كمن قصر فعل مةهم فعلي فهو مثلي  كمن جاكزشل فهو  جاهلهم   كأعطي سائلهم  كأسعى ُب حوائجهم  فمن

 عٍت فأان خَت مةه .

 ك٦تن اشتهر ابٟتلم كعدـ الغضب األحةف بن قيس ككاف يقاؿ : أحلم من أحةف .
  فائدة :

 ن قيس :األحةف ب قواؿ كقصصنبذة من أ
 قيل لؤلحةف ب سودكؾ ؟ قاؿ: لو عاب الةاس ا١تاء دل أشربه. قاؿ ابن ا١تبارؾ:

 لررؼ يتبعه.فر من الررؼ كا: كاف األحةف يكقاؿ خالد بن صفواف
 كقيل لؤلحةف: إنك كبَت كالصـو يضعفك. قاؿ: إشل أعده لسفر طويل. 

 شكوهتا إذل أحد. ُت سةة مات من أربع: ذهبت عُت األحةف فقاؿ: ذهب قاؿ مغَتة
رى هللا إف  : ذكركا عن معاكية شيئان فتكلموا  كاألحةف ساكت. فقاؿ: اي أاب ْتر! مالك ال تتكلم؟ قاؿ: أخقاؿ اٟتسن

 كذبت  كأخراكم إف صدقت.
 عجبت ١تن ٬ترم ُب ٣ترل البوؿ مرتُت كيف يتكرب . كعن األحةف:

 . ربعُت سةةعاشت بةو ٘تيم ْتلم األحةف أ :قيل 
: قاؿ األحةف: ثبلث ٌُب ما أذكرهن إال ١تعترب: ما أتيت ابب سلطاف إال أف أدعى  كال دخلت بُت اثةُت قاؿ سليماف التيمي

 بلشل بيةهما  كما أذكر أحدان بعد أف يقـو من عةدم إال ٓتَت.حىت يدخ
قدرم عةه  كإف كاف  دكشل رفعتكإف كاف  : ما انزعٍت أحد إال أخذت أمرم أبمور : إف كاف فوقي عرفت له قدره كقاؿ

 مثلي تفضلت عليه  كقاؿ لست ْتليم كلكٍت أٖتادل.
 سمع كاحدة.لتسمعن عرران   فقاؿ: لكةك إف قلت عرران دل تإف رجبلن خاصم األحةف  كقاؿ: لئن قلت كاحدة  كقيل:
عةاؾ من أمرم ما ال  ةيٍت  كماما ال يع : إف رجبلن قاؿ لؤلحةف: ب سدت ؟ كأراد أف يعيبه  قاؿ األحةف : بًتكي كقيل

 يعةيك.
 ثبلثة ال يةتصفوف من ثبلثة : شريف من دشلء  كبر من فاجر  كحليم من أٛتق. كعن األحةف قاؿ:

 ؟ قاؿ: كتماف السر  كالبعد عن الرر   كالكامل من عدت سقطاته. كسئل ما ا١تركءة
ببل ٥ترب  كال ُب ماؿ ببل جود  كال ُب صديق ببل ُب مةظر  فعل  كال رأس األدب آلة ا١تةطق  ال خَت ُب قوؿ ببل:  كعةه قاؿ

 ة كأمن .كفاء  كال ُب فقه ببل كرع  كال ُب صدقة إال بةية  كال ُب حياة إال بصح
كرأل األحةف ُب يد رجل در٫تان   فقاؿ: ١تن هذا ؟ قاؿ رل   قاؿ: ليس هو لك حىت ٗترجه ُب أجر أك اكتساب شكر.. 

 ك٘تثل : 
 *** فإذا أنفقته فا١تاؿ لكا أمسكته للماؿ إذ أنت
 : كاف األحةف إذا أَته رجل كسع له  فإف دل يكن له سعة أراه كأنه يوسع له.كقيل
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 ٣تالسةا ذكر الةساء كالطعاـ؛ إشل أبغض الرجل يكوف كصافان لفرجه كبطةه . بواجة :كعةه قاؿ
ُب ابطل فالعدؿ يسعهم  كإف كانوا حبسوا ُب اٟتق وا حبسوا ! إف كان: إنه كلم مصعبان ُب ٤تبوسُت قاؿ: أصلح هللا األمَتكقيل

 فالعفو يسعهم.
 مفتاح السيف كالةدامة. ال يةبغي لؤلمَت الغضب   ألف الغضب ُب القدرة كعةه قاؿ:
صيحة ودة كالة تةفع ا١ت: ال يتم أمر السلطاف إال ابلوزراء كاألعواف  كال يةفع الوزراء كاألعواف إال اب١تودة كالةصيحة  كالكعةه قاؿ

 إال ابلرأم كالعفة.
@@@ 

ُهَما-َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر  -ٕٛٗٔ  ُمتػهَفٌق َعَلْيِو.  (َمِة اَلظُّْلُم ظُُلَماٌت يَػْوـَ اَْلِقَيا)  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ
فَِإنهُو  ،َواتػهُقوا اَلشُّحه  ،فَِإفه اَلظُّْلَم ظُُلَماٌت يَػْوـَ اَْلِقَياَمةِ  ،ْلمَ ا اَلظُّ ِاتػهُقو  ) اَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه قَ  َوَعْن َجاِبٍر  -ٖٛٗٔ

 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. (ْم َلكُ َأْىَلَك َمْن َكاَف قَػبػْ 
-------------- 

 أم : اجعلوا بيةكم كبيةه كقاية ٘تةعكم من الوقوع فيه .) اتػهُقوا الظُّْلَم ( 
هو على ظاهره   فيكوف ظلمات على صاحبه   ال يهتدم يـو القيامػة سبيبلن حُت يسعى نور َماٌت يَػْوـَ الِقَياَمِة ( ْلَم ظُلُ فه الظُّ )فَإ
 ةُت بُت أيديهم كأبٯتاُنم .ا١تؤم

َلكُ  ) لىكيٍم . ٛتىىلىهيٍم عىلىى أٍف سىفىكيوا ًدمىاءهيٍم   كىافى قػى   لىكى مىنٍ كىاتػَّقيوا الرُّحَّ ؛ فىًإفَّ الرُّحَّ أهٍ كُب ركاية ) (  مْ فَِإنهُو َأْىَلَك َمْن َكاَف قَػبػْ بػٍ
لُّوا ٤تىىارًمىهيم ( هذا هو ا٢تبلؾ الذم ٛتل عليه الرح .الرح .) عىلىى أٍف سىفىكيوا دً ) ٛتىىلىهيٍم  ( أم : أغراهم  م (كىاٍستىحىلُّوا ٤تىىارًمىهي   مىاءهيٍم   كىاٍستىحى

 من البخل   كأبلغ ُب ا١تةع من البخل   كقيل : هو البخل مع اٟترص .أشد كهو (  ) َواتػهُقوا الشُّحه  
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد ٖترصل الظلم .
 سمُت :قسم إذل قكالظلم ية
 فعل ما يضر به كهو العدكاف . والثاين :مةع ما ٬تب ٢تم من اٟتقوؽ كهو التفريط    أحدمها :

 لظلم : ٖترصل اكقد جاءت نصوص كثَتة تبُت
 ) إف الظلم ظلمات يـو القيامة ( متفق عليه .  قاؿ رسوؿ هللا 

 ) قاؿ تعاذل : ... فبل تظا١توا ( . كقاؿ 
 والكم كأعراضكم حراـ عليكم كحرمة يومكم هذا   ُب شهركم هذا   ُب بلدكم هذا ( متفق عليه اءكم كأم) إف دم كقاؿ 
 ( متفق عليه . سبع أرضُتطوقه من  ) من ظلم قيد شرب من األرض كقاؿ 
حسةاته   فإف  ) من كانت عةده مظلمة ألخيه فليتحلل مةها   فإنه ليس ٍب ديةار كال درهم من قبل أف َيخذ ألخيه من كقاؿ

 دل يكن له حسةات أخذ من سيئات أخيه   فطرحت عليه ( ركاه البخارم .
 فيحـر على اإلنساف أف يظلم غَته حقوقه .

باد شرّّ مكتسب؛ ألفَّ اٟتق فيه آلدمي مطبوع عىلىى الرُّح  فبل يًتؾ من حقه شيئنا  السيما مع شدة مي الع: فظل رجبقاؿ ابن 
 األـ تفرحي يومئذ إذا كاف ٢تا حقّّ عىلىى كلدها  لتأخذه مةه. حاجته يـو القيامة  فإفَّ 
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نٍػيىا  ) ًإفَّ اَّللَّى لىييٍمًلي لًلظَّادلًً حىىتَّ ًإذىا أىخىذىهي دلٍى يػيٍفًلٍتهي (  ؿ ل؛ كما قاكإٍف أيمهكمع هذا  فالغالبي أفَّ الظادل تيعجَّل له العقوبة ُب الدُّ
: ٍبيَّ قػىرىأى ) كىكىذىًلكى   أىٍخذي رىبًٌكى ًإذىا أىخىذى القيرىل كىًهيى ظىاًلمىةه ( . قىاؿى

 ةة.أربعُت س ٟتبس  بعدقاؿ بعضي أكابر التابعُت لرجل: اي ميفلس. فابتيلي القائل ابلدَّين كا
 لىٍيًه . كضىرب رجله أابه كسحبه ًإذلى مكاف  فػىقىاؿى الًَّذم رآه: ًإذلى ها هةا! رأيتي هذا ا١تضركب قد ضىرب أابه  كسحبه إً 

 ما وجو ربرمي الظلم من قولو تعاَل ) إين حرمن الظلم وجعلتو بينكم مرماً ( ؟ 
 من كجهُت : 

٤ترمان على هللا مع كماؿ قدرته كسعة ملكه فحرمته على العبد أكذل لظهور  فإذا كاف لى نفسه  أف هللا عز كجل حرمه ع اْلوؿ :
 عجزه كنقص ملكًه .

 ه ُني ٖترصل .ا ٤ترمان   فةهى عةأف هللا جعله بيةة واآلخر :
 ماذا نستفيد من قولو ) واتقوا الشح ( ؟ 

 التحذير من الرح .نستفيد 
 فهو سبب للظلم .
 باب .كما ُب حديث ال

 ) ٛتلهم على أف سفكوا دماءهم كاستحلوا ٤تارمهم ( .  قاؿ
 لقطيعة فقطعوا ( .أمرهم ابلظلم فظلموا   كأمرهم ابلفجور ففجركا   كأمرهم ابكعةد أيب داكد ) 

 وأخْب تعاَل أف من وقي شح نفسو فقد أفلح .
 .حيوفى ( فقاؿ تعاذل )كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًه فىأيكلىًئكى هيمي اٍلميٍفلً 

 والشُّح يُهلك صاحبو ، وإذا شاع يف اجملتمعات مزقها وأىلكها .
 ةفسه ( ركاه أٛتد .ا١ترء بكإعجاب  ) ... كأما ا١تهكات : فرحه مطػاع   كهولن متبع   قاؿ 

 وىو ُمناٍؼ لإلدياف .
ا( كاإلٯتاف ُب الرح ُب سبيل هللا كدخاف جهةم ُب جوؼ عبد أبدنا  كال ٬تتمع )ال ٬تتمع غبار ك٢تذا قاؿ   ئي .ركاه الةسا قلب عبد أبدن

 صاؿ الرجل .شر خوىو 
 ) شر ما ُب الرجل شح هالع كجنب خالع ( ركاه أبو داكد . قاؿ 

 وانتشاره من عالمات الساعة .
 مل   كيلقى الرح   كيكثر ا٢ترج ( .اف   كيةقص الع) يتقارب الزم قاؿ 

لعادل بعلمه فيًتؾ ىت يبخل احوا٢تم؛ حعةد قوله )كيلقى الرح( إلقاؤه ُب قلوب الةاس على اختبلؼ أ-رٛته هللا-قاؿ ابن حجر
 التعليم كالفتول  كيبخل الصانع بصةاعته حىت يًتؾ تعليم غَته  كيبخل الغٍت ٔتاله حىت يهلك الفقَت .

 قاؿ ابن القيم رٛته هللا : الرح: هو شٌدة اٟترص على الريء  كاإلخفاء ُب طلبه  كاالستقصاء ُب ٖتصيله  كجرع الةفس عليه. 
   كحبه كإمساكه  فهو شحيح قبل حصوله  ٓتيل بعد حصوله.بعد حصولهع إنفاقه كالبخل: مة

فمن ٓتل فقد أطاع شحه  كمن دل يبخل فقد عصى شحه ككيًقي فالبخل ٙترة الرح  كالرح يدعو إذل البخل  كالرح كامن ُب الةفس؛ 
 .[ٗ]اٟترر:ًلحيوفى{ك هو ا١تفلح }كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًه فىأيكلىًئكى هيمي اٍلميفٍ شره  كذل

االقتصاد خلق ٤تمود  يتولد من خلقُت: عدؿ كحكمة... كهو كسط بُت طرفُت مذمومُت .... كالرح: خلق ذميم »كقاؿ أيضان: 

http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
http://quran.maktoob.com/vb/search.php?do=process&query=الشح&mfs_type=forum&utm_source=related-search-quran&utm_medium=related-search-links&utm_campaign=quran-related-search&highlight=
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 ا.ق«ولد من سوء الظن كضعف الةفس  كٯتده كعد الريطاف حىت يصَت هلعان  كا٢تلع: شدة اٟترص على الريء كالرره به....يت
اء: الرحُّ هو اٟترصي الرديدي الًَّذم ٭تمل صاحبىه عىلىى أف َيخذى األشياءى من غَت حلًٌها ن العيلىمى طائفةه م : قاؿقاؿ ابن رجب 

 كٯتةعها من حقوقها.

 يف النفس .مغروز والشح 
 ( . كىمىن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًه فىأيٍكلىًئكى هيمي اٍلميٍفًلحيوفى قاؿ تعاذل ) 
 ( . حَّ سي الرُّ كىأيٍحًضرىًت األىنفي كقاؿ تعاذل ) 

 لرح(.كإضافتيهي إذل الةفًس ألنَّه غريزةه فيها مقتضيةه للحرًص على ا١تةًع الذم هو البخلي  ك٢تذا قاؿ تعاذل )كأحضرت األنفس ا

 ( كأضيف ُب هذه اآلية إذل الةفس ألنه  غريزة ال تسلم مةها نفس. كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسهً قاؿ ابن عاشور : ُب قوله تعاذل )
: ذكر تعاذل ُب هذه اآلية الكرٯتة أف األنفس أحضرت الرح أم: جعل شيئان حاضران ٢تا كأنه مبلـز ٢تا ال نقيطيقاؿ الش 

كأشار ُب موضع آخر: أنه ال يفلح أحد إال إذا كقاه هللا شح نفسه كهو قوله تعاذل )كىمىن ييوؽى شيحَّ  ... عليهيفارقها. ألُنا جبلت 
لررط أف من دل يوؽ شح نفسه دل يفلح كهو كذلك  كقيده بعض العلماء ابلرح ا١تؤدم إذل كمفهـو ا ا١تفلحوف(نػىٍفًسًه فأكلئك هيمي 

 قتضيها ا١تركءة  كإذا بلغ الرح إذل ذلك  فهو ٓتل كهو رذيلة كالعلم عةد هللا.مةع اٟتقوؽ اليت يلزمها الررع  أك ت
@@@ 

ْرُؾ َاْْلَْصَغُر: اَلرِّاَيُء )   ُؿ َاَّللهِ اَؿ َرُسو قَاَؿ: قَ  َوَعْن َمُْموِد ْبِن لَِبيٍد  -ٗٛٗٔ َأْخَرَجُو  (ِإفه َأْخَوَؼ َما َأَخاُؼ َعَلْيُكْم اَلشِّ
 . َحَسنٍ َأضْبَُد ِبَسَنٍد 

---------- 
 إَل كم قسم ينقسم الشرؾ ؟ 
 . يةقسم إذل قسمُت : أكرب كأصغر 
 ما الدليل على ىذا التقسيم ؟ 

 من الرايء ( ركاه البزار كسةده حسن . ايء على عهد رسوؿ هللا ا نعد الر قاؿ ) كة ما صح عن شداد بن أكس
 اْلكْب واْلصغر ؟ عرؼ الشرؾ 

 من خصائص هللا .  اب ُب ما هوهو أف يسوم غَت هللا األكرب :
 كاألصغر : هو ما أتى ُب الةصوص أنه شرؾ كدل يصل إذل حد األكرب .

 العبد من ا١تلة .  ٮترج به لغَته الهو جعل شيء من حقوؽ هللا كقيل :
 كقيل : هو كل كسيلة تكوف ذريعة إذل الررؾ األكرب   قاله السعدم .

 الت الررع عدـ خركج صاحبه من الدين .ررؾ أك الكفر عليه   كعيلم من دالكقيل : ما ثبت شرعان إطبلؽ اسم ال
 ما الفرؽ بٌن الشرؾ اْلكْب والشرؾ اْلصغر ؟ 

 صغر ال ٮترج من ا١تلة .لة   كاألرج من ا١تالررؾ األكرب ٮت
 الررؾ األكرب ٮتلد صاحبه ُب الةار   كاألصغر ال ٮتلد صاحبه فيها إف دخلها .

 األصغر ٭تبط العمل الذم قارنه .ٚتيع األعماؿ   ك  الررؾ األكرب ٭تبط
 ىل  قولو ) الشرؾ اْلصغر ( دليل على قلة أمهيتو ؟ 

يى بذلك لقلة أ٫تيته   كليس كذلك   كلكن ١تا كاف ٔتقابل األكرب  -أصغر  هذا الررؾمن تسمية  –قد يفهم بعض الةاس  أنه ٝتي
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يى أصغر   كإال فهو أعظم من الكبائر .  ٝتي
 لة على شدة اْلوؼ من الوقوع يف الشرؾ اْلصغر ؟الدال ما وجو 

 من كجهُت :
 ٗتوؼ من كقوعه ٗتوفان شديدان . الرسوؿ -أ

 ُت فمن دكُنم من ابب أكذل .ُت الكاملُب الصاٟتٗتوؼ من كقوعه  أنه -ب
  ( ىل ىذا من َبب احلصر ؟) الرايءقولو 
   كإ٪تا اقتصر على ر   إذ الررؾ األصغر أنواعه متعددة كاٟتلف بغَت هللاقوله ) الرايء ( هذا من ابب ا١تثاؿ ال من ابب اٟتص 

 الرايء لكثرة كقوعه كمرقة دفعه .
  ( ماذا نستفيد من قولو ) ؟الرايء 

كأنه أخوؼ ما ٮتاؼ على الصاٟتُت   ألف الةفوس ٣تبولة على حب الرايسة كا١تةزلة ُب قلوب ا٠تلق إال من  نستفيد خطر الرايء  
 هللا كعصمه . سلمه
 عرؼ الرايء ؟ 

ا ة الةاس ٢تلقصد رؤي : الرايء بكسر الراء كٗتفيف التحتانية كا١تد كهو مرتق من الرؤية كا١تراد به إظهار العبادة قاؿ ابن حجر
 .فيحمدكا صاحبها 

 . لسمع كالرايء ْتاسة البصركالسمعة بضم ا١تهملة كسكوف ا١تيم مرتقة من ٝتع كا١تراد هبا ٨تو ما ُب الرايء لكةها تتعلق ْتاسة ا
 اذكر خطر الرايء ؟ 

 أنو مبط للعمل . أواًل :
قىاًتكي ًطليوا صى قاؿ هللا تعاذل ) ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىةيوا ال تػيبٍ  ءى الةَّاًس كىال ييػػػػػٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىوٍ دى  ـً ٍم اًبٍلمىنًٌ كىاأٍلىذىل كىالًَّذم يػيٍةًفػػػػػػقي مىالىهي رَئى

 اآٍلًخًر ... ( .
  يػيرىاؤيكفى الةَّاسى كىال يىٍذكيريكفى اَّللَّى ًإالَّ قىًليبلن( ا كيسىاذلى ًة قىاميو كقاؿ سبحانه )ًإفَّ اٍلميةىاًفًقُتى ٮتيىاًدعيوفى اَّللَّى كىهيوى خىاًدعيهيٍم كىًإذىا قىاميوا ًإذلى الصَّبل

يرهدكف الةاس تقية ٢تم كمصانعة  ك٢تذا يتخلفوف كثَتنا عن الصبلة  بل إ٪تا: ال إخبلص ٢تم كال معاملة مع هللا   قاؿ ابن كثًن
 لغلس. ُب كقت ا بلة الصبحغالبنا كصبلة العراء ُب كقت العتمة كص اليت ال ييركف فيها

كشركه ( .  مرفوعان : ) قاؿ هللا تعاذل : ) أان أغٌت الرركاء عن الررؾ   من عمل عمبلن أشرؾ معي غَتم تركته عن أيب هريرة 
 ؾ ( .) فأان مةه برمء كهو للذم أشر  ركاية ابن ماجه :ركاه مسلم كُب 

 رايء .الررؾ ال فدؿ اٟتديث على بطبلف العمل الذم كقع فيه شرؾ   كمن
 . ىو من صفات املنافقٌن اثنياً :

  ( .قاؿ تعاذل ُب ا١تةافقُت ) يػيرىاؤيكفى الةَّاسى كىال يىٍذكيريكفى اَّللَّى ًإالَّ قىًليبلن 
ثٍػليكيٍم ييوحىى ًإرلىَّ أى٪تَّىا ًإ٢تىيكيٍم ًإلىهه كىاًحده فىمىن كى  رىبًًٌه فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىبلن صىاًٟتنا كىال  و لًقىاءافى يػىٍرجي كقاؿ سبحانه كتعاذل ) قيٍل ًإ٪تَّىا أىانى بىرىره مًٌ

 ييٍررًٍؾ ًبًعبىادىًة رىبًًٌه أىحىدان ( .
بعبادة ربه أحدان( كهو الذم  كقوله )كال يررؾ ا كاف موافقنا لررع هللا فليعمل عمبلن صاٟتان ( أم: م قاؿ ابن كثَت ُب قوله تعاذل )

 .هال شريك لتعاذل كحده  ييراد به كجه هللا
ا ٢تىيٍم ًمنى اَّللًَّ مىا دلٍى يىكيونيوا ٭تىٍتىًسبيوفى ( .  كقاؿ جل شأنه ) كىبىدى
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 سيئات . الن تو٫توا أُنا حسةات فإذا هيقاؿ ٣تاهد ُب معٌت هذه اآلية: عملوا أعما
 .آيتهم كقصتهم كقاؿ سفياف الثورم ُب هذه اآلية: كيل ألهل الرايء   كيل ألهل الرايء   هذه

 املرائٌن .دد تعاَل لثاً : ىاث
( ٔ( الًَّذينى هيٍم يػيرىاؤيكفى )ٍٓم سىاهيوفى )( الًَّذينى هيٍم عىن صىبلهتًً ْفػىوىٍيله لًٌٍلميصىلًٌُتى ) قاؿ سبحانه موضحنا عقوبة ا١ترائُت يـو القيامة )

ٍةػى   ( .عيوفى اٍلمىاعيوفى كىٯتى
 ملو .رابعاً : أوؿ من يقضى عليو يـو القيامة املرائي بع

ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ أى  عىنٍ  رىجيله اٍستيٍرًهدى فىأيٌبى ًبًه فػىعىرَّفىهي نًعىمىهي يػىقيوؿي ) ًإفَّ أىكَّؿى الةَّاًس يػيٍقضىى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىلىٍيًه  ىًب هيرىيٍػرىةى قاؿ : ٝتًى
كىذىٍبتى كىلىًكةَّكى قىاتػىٍلتى ألىٍف يػيقىاؿى جىرًمءه . فػىقىٍد ًقيلى . ٍبيَّ أيًمرى   تي . قىاؿى تيٍرًهدٍ فىمىا عىًمٍلتى ًفيهىا قىاؿى قىاتػىٍلتي ًفيكى حىىتَّ اسٍ  فػىعىرىفػىهىا قىاؿى 

فىمىا عىًمٍلتى ًفيهىا  هىا قىاؿى فػىعىرىفػى  هي نًعىمىهي حىىتَّ أيٍلًقىى ُب الةَّاًر كىرىجيله تػىعىلَّمى اٍلًعٍلمى كىعىلَّمىهي كىقػىرىأى اٍلقيٍرآفى فىأيًتىى بًًه فػىعىرَّفى  ًبًه فىسيًحبى عىلىى كىٍجًههً 
ًكةَّكى تػىعىلٍَّمتى اٍلًعٍلمى لًيػيقىاؿى عىادله . كىقػىرىٍأتى اٍلقىٍرآفى لًيػيقىاؿى هيوى قىارًئه . قىاؿى تػىعىلٍَّمتي اٍلًعٍلمى كىعىلٍَّمتيهي كىقػىرىٍأتي ًفيكى اٍلقيٍرآفى . قىاؿى كىذىٍبتى كىلى 

لًًٌه فىأيًتىى بًًه فػىعىرَّفىهي كىٍجًهًه حىىتَّ أيٍلًقىى ًُب الةَّاًر . كىرىجيله كىسَّعى اَّللَّي عىلىٍيًه كىأىٍعطىاهي ًمٍن أىٍصةىاًؼ اٍلمىاًؿ كي  بى عىلىىًه فىسيحً  أيًمرى بً فػىقىٍد ًقيلى ٍبيَّ 
بُّ أىفٍ نًعىمىهي فػىعىرىفػىهىا قىاؿى فىمىا عىًمٍلتى ًفيهىا قىاؿى مىا تػىرىٍكتي ًمٍن سىًبيلو  الَّ أىنٍػفىٍقتي ًفيهىا لىكى قىاؿى كىذىٍبتى كىلىًكةَّكى فػىعىٍلتى ًفيهىا إً  يػيةػٍفىقى  ٖتًي

 رى ًبًه فىسيًحبى عىلىى كىٍجًهًه ٍبيَّ أيٍلًقىى ُب الةَّاًر ( ركاه مسلم .لًيػيقىاؿى هيوى جىوىاده . فػىقىٍد ًقيلى ٍبيَّ أيمً 
 خامساً : أف هللا يفضح املرائٌن .

 ركاه مسلم .مىٍن ٝتىَّعى ٝتىَّعى اَّللَّي بًًه   كىمىٍن يػيرىاًئي يػيرىاًئي اَّللَّي ًبًه ( )  ؿ قاؿ : قا ٝترة .كما ُب حديث 
 ب ممن كنتم تراءوف هلم .لقيامة : اذىبوا اطلبوا الثواسادساً : يقاؿ للمرائٌن يـو ا

لقيامة   ليـو ال ريب فيه   ين ليـو اُت كاآلخر ) إذا ٚتع هللا األكل يقوؿ عن أيب سعيد بن أيب فضالة قاؿ : ٝتعت رسوؿ هللا 
 ركاه الًتمذم .ء عن الررؾ ( اندل مةادو : من كاف أشرؾ ُب عمله  أحدان فليطلب ثوابه من عةده   فإف هللا أغٌت الرركا

 علينا . سابعاً : خافو النيب 
ى   قاؿ : الررؾ ا٠تفي   يقـو الوا : بللدجاؿ ؟ ق) أال أخربكم ٔتا هو أخوؼ عليكم عةدم من ا١تسيح اوعان عن أيب سعيد مرف

 .ركاه أٛتد الرجل فيصلي فيزين صبلته ١تا يرل من نظر رجل ( 
 اثمناً : ال يدخل اْلنة .

دل : ) من تعلم علمان ٦تا يبتغى به كجه هللا تعاذل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضان من الدنيا  قاؿ : قاؿ الةيب  يب هريرة أ عن
 .ركاه أبو داكد  ة (ـو القيامؼ اٞتةة ي٬تد عر 

 اتسعاً : ليس لو يف اآلخرة نصيب .
ُب األرض   فمن عمل مةهم  ء كالدين كالرفعة كالتمكُت: ) برر هذه األمة ابلسةا عن أيب بن كعب قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 .ركاه اٛتد عمل اآلخرة للدنيا دل يكن له ُب اآلخرة من نصيب ( 

" الةًٌيَّةي " ًهيى ٦تَّا ٮتيًٍفيًه ُب ذىًلكى نًيَّاتي اأٍلىٍعمىاًؿ فىًإ٪تَّىا اأٍلىٍعمىاؿي اًبلةًٌيَّاًت كىًإ٪تَّىا ًلكيلًٌ اٍمرًئو مىا نػىوىل . ك  يىٍدخيلي  كى٦تَّا قاؿ ابن تيمية :
ٍنسىافي ًُب نػىٍفًسًه فىًإٍف كىافى قىٍصديهي ابًٍتغىاءى كىٍجًه رىبًًٌه اأٍلى  ءى الةَّاًس اٍستىحىقَّ اٍلًعقىابى كىمىا قىاؿى  لثػَّوىابى تىحىقَّ اٍعلىى اسٍ اإٍلً كىًإٍف كىافى قىٍصديهي رايى

ةً تػىعىاذلى ) فػىوىٍيله لًٍلميصىلًٌُتى ( )  هًتًٍم سىاهيوفى ( ) الًَّذينى هيٍم يػيرىاءيكفى ( كىقىاؿى ) كىًإذىا قىاميوا إذلى الصَّبلى سىاذلى قىاميوا كي  الًَّذينى هيٍم عىٍن صىبلى
ثىًة الًَّذينى أىكَّؿي مىٍن تيسىعَّري هًبًٍم الةَّ رىاءيكفى يػي  اري ُب الًَّذم تػىعىلَّمى كىعىلَّمى لًيػيقىاؿى : عىادله قىارًئه الةَّاسى ( كىًُب حىًديًث أىيب هيرىيٍػرىةى الصًَّحيًح ًُب الثَّبلى

ًء إ٪تَّىا كىافى قىٍصديهيٍم مىٍدحى الةَّاًس ٢تىيٍم كىتػىٍعًظيمىهيٍم ٢تىيٍم لًيػيقىا تىصىدَّؽى  . كىاىلًَّذمكىاىلًَّذم قىاتىلى لًيػيقىاؿى جىرًمءه كىشيجىاعه  ؿى جىوىاده كىًكرصله فػىهىؤيالى
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ءً  اٞتٍىاًه ًعٍةدىهيٍم ؛ دلٍى يػىٍقًصديكا ًبذىًلكى كىٍجهى اَّللًَّ كىًإٍف كىانىٍت صيوىري أىٍعمىا٢تًًٍم صيوىرنا حىسىةىةن كىطىلىبى  انيوا ٦تٍَّن يىٍستىًحقُّ وًسبيوا كى إذىا حي  فػىهىؤيالى
ًلًه اٍلعىذىابى كىمىا ُب اٟتٍىًديًث ) مىٍن طىلىبى اٍلًعٍلمى لًيػيبىاًهيى ًبًه اٍلعيلىمىاءى  أىٍك لًييمىارًمى ًبًه السُّفىهىاءى أىٍك لًيىٍصًرؼى بًًه كيجيوهى الةَّاًس إلىٍيًه فػىلىهي ًمٍن عىمى

نٍػيى خىًر ) مى يًث اآٍل كىُب اٟتٍىدً الةَّاري (  تػىغىى بًًه كىٍجهي اَّللًَّ الى يىٍطليبيهي إالَّ لًييًصيبى ًبًه عىرىضنا ًمٍن الدُّ ا دلٍى يػىرىٍح رىاًئحىةى اٞتٍىةًَّة كىًإفَّ ٍن طىلىبى ًعٍلمنا ٦تَّا يػيبػٍ
كىمىا قىاؿى أىبيو هيرىيٍػرىةى : اٍلقىٍلبي مىًلكي اأٍلىٍعضىاًء كىاأٍلىٍعضىاءي   اأٍلىٍصلي  ٍلبي هيوى لىًة " اٍلقى ر٭تىهىا لىييوجىدي ًمٍن مىًسَتىًة ٜتىٍسًمائىًة عىاـو ( كىُب " اٞتٍيمٍ 

بػيثىٍت جيةيوديهي .  ) الفتاكل ( .جيةيوديهي فىًإذىا طىابى اٍلمىًلكي طى   ابىٍت جيةيوديهي كىًإذىا خىبيثى خى
يعي اٟتٍىسىةىاًت الى بي  ئػىٍُتً : أىٍف يػيرىادى هًبىا كىٍجهي اَّللًَّ ؛ كىأىٍف تىكيوفى ميوىاًفقىةن لًلرَّرًيعىًة . فػىهىذىا ُب ا ًمٍن شى دَّ ًفيهى كقاؿ رٛته هللا : كإذا كىانىٍت ٚتًى يػٍ

ًلًم الطَّيًًٌب ؛ كىاٍلعىمىًل الصَّاًلًح ؛ ُب اأٍليميوًر اٍلًعٍلًميًَّة كىاأٍليميورً  اأٍلىقٍػوىاؿً   بىتى ُب الصًَّحيًح عىٍن الةَّيبًٌ ٢ًتىذىا ثػى ًة . كى اٍلًعبىاًديَّ  كىاأٍلىفٍػعىاًؿ ؛ ُب اٍلكى
ثىةو تيٍسجىري هًبًٍم جىهىةَّمي : رىجيله تػىعىلَّمى اٍلعً  عىادله كىقىارًئه . كىرىجيله قىاتىلى كىجىاهىدى  ٍلمى كىعىلَّمىهي كىقػىرىأى اٍلقيٍرآفى كىأىقٍػرىأهي لًيػىقيوؿى الةَّاسي : هيوى ) إفَّ أىكَّؿى ثىبلى

َن يُرِيُدوَف الرِّاَيَء لثهاَلثَُة الهِذيفَِإفه َىُؤاَلِء اهيوى شيجىاعه كىجىرًمءه . كىرىجيله تىصىدَّؽى كىأىٍعطىى لًيػىقيوؿى الةَّاسي : جىوىاده سىًخيّّ (  لةَّاسي :يػىقيوؿى الً 
؛ فىًإفَّ مىٍن تػىعىلَّمى اٍلًعٍلمى الًَّذم بػىعىثى اَّللَّي ًبًه ريسيلىهي َهَداِء َوالصهاحِلٌَِن  َوالشُّ دِّيِقٌنَ َوالسُّْمَعَة ُىْم ِبِِزَاِء الثهاَلثَِة الهِذيَن بَػْعَد النهِبيٌَِّن ِمْن الصِّ 

ا   كىمىٍن تىصى  ٍجًه اَّللًَّ كىافى ًصدًٌيقنا   كىمىٍن قىاتىلى لًتىكيوفى كىًلمىةي اَّللًَّ ًهيى اٍلعيٍليىاكىعىلَّمىهي ًلوى  تىًغي بً دَّؽى يػى كىقيًتلى كىافى شىًهيدن ذىًلكى كىٍجهى اَّللًَّ كىافى بػٍ
ا يىٍسأىؿي اٍلميٍفرًطي ُب مىالًًه الرٍَّجعىةى كىٍقتى اٍلمىٍوًت ؛ كىمىا قىاؿى اٍبني عىبَّاسو : مىٍن أيٍعًطيى مىاالن فػىلىٍم ٭تىيجَّ ًمٍةهي كىدلٍى يػيزىؾًٌ سىأىؿى   صىاًٟتنا   كى٢ًتىذى

 أىخٍَّرتىًٍت إذلى أىجىلو اذلى ) كىأىٍنًفقيوا ًمٍن مىا رىزىقٍػةىاكيٍم ًمٍن قػىٍبًل أىٍف َيىٌٍبى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي فػىيػىقيوؿى رىبًٌ لىٍوالى ٍوله تػىعى قػىرىأى قػى اٍلمىٍوًت كى  الرٍَّجعىةى كىٍقتى 
 قىرًيبو فىأىصَّدَّؽى كىأىكيٍن ًمنى الصَّاًٟتًُتى ( .

 ؿ :صل رجع إذل ثبلثة أصو   كإذا في كا١تةزلة اعلم أف أصل الرايء حب اٞتاه  :  قدامة اؿ ابنق
 . حب لذة اٟتمد أواًل :
 ـ .الفرار من أدل الذ اثنياً :

 س .الطمع فيما ُب أيدم الةا اثلثاً :
 السلف يف التحذير من الرايء ؟أقواؿ ذكر بعض ا 

 شداد بن أكس قاؿ عةد موته : إف أخوؼ ما أخاؼ عليكم : الرايء   الرهوة ا٠تفية . قاؿ
 الرايء إال ٥تلص .ال يعرؼ  قاؿ سهل :ك 

 ككل ما دل يكن  فربكته مةزكعة . : كقاؿ ابن القيم
 ف الرايء ال يدخل الةية .ككاف عكرمة يقوؿ : أكثركا من الةية الصاٟتة فإ

 ككاف الثورم يقوؿ : كل شيء أظهرته من عملي فبل أعده شيئان .
 هم مةه .كعن عبدة قاؿ : إف أقرب الةاس من الرايء آمة

 كقاؿ الربيع بن خثيم : كل ما ال يراد به كجه هللا يضمحل .
 ا٠تلق بعد موته .كقاؿ برر بن اٟتارث : قد يكوف الرجل مرائيان بعد موته   ٭تب أف يكثر 

لرباطيل ك ليأخذ االتواقيع على اسم ا١تل قاؿ ابن رجب : ما يةظر ا١ترائي إذل ا٠تلق ُب عمله إال ٞتهله بعظمة ا٠تالق .. ا١ترائي يزكر
 وز إالابلكليه ... نقش ا١ترائي على الدرهم الزائد اسم ا١تلك لَتكج كالبهرج ما ٬ت ةفسه كيوهم أنه من خاصة ا١تلك كهو ما يعرفهل

 على غَت الةاقد .
 قاؿ ابن القيم : أنفع العمل أف تغيب فيه عن الةاس ابإلخبلص .

 بد ُب معاده    ككقفة له ُب طريق سَته   أك نكسة إفة على الع  فهو حسر هللا  كقاؿ :كل نفس ٮترج ُب غَت ما يقرب إذل
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 استمر   أك حجاب إف انقطع به

 من الرايء ؟ اذكر بعض أقواؿ ابن قدامة يف التحذير . 
 اعلم أف أصل الرايء حب اٞتاه كا١تةزلة   كإذا فيصل رجع إذل ثبلثة أصوؿ : :  قاؿ رضبو هللا

 . حب لذة اٟتمد أواًل :
 الفرار من أدل الذـ . اثنياً :
 الطمع فيما ُب أيدم الةاس اثلثاً :
حب مدحهم   فصارت حركاهتم كلها على ما يوافق : كاعلم أف أكثر الةاس إ٪تا هلكوا ٠توؼ مذمة الةاس   ك  رضبو هللاوقاؿ 

   رجاء ا١تدح   كخوفان من الذـ   كذلك من ا١تهلكات  . رضى الةاس
ء ا٠تفي   ٬تتهدكف ُب ٥تادعة الةاس عن أعما٢تم الصاٟتة   ك٭ترصوف على إخفائها  من الرايصوف خائفُتكقاؿ : كدل يزؿ ا١تخل

   كل ذلك رجاء أف ٮتلص عملهم ليجازيهم هللا تعاذل ُب القيامة إبخبلصهم .    أعظم ما ٭ترص الةاس على إخفاء فواحرهم 
العبادات   كإغبلؽ األبواب دكُنا   كما نغلق األبواب سه إخفاء ف يعود نفكمن الدكاء الةافع ) ُب عبلج الرايء ( أ :أيضًا وقاؿ 

 ٥تتصر مةهاج القاصدين ( .دكف الفواحش   فإنه ال دكاء ُب الرايء مثل إخفاء األعماؿ .    ) 
ةجابة أمارة ال جابة؛ ألفا١تتعلمُت عليه أمارة الة : ٍب أتملت العلماء كا١تتعلمُت  فرأيت القليل من قاؿ ابن اٞتوزم ُب صيد ا٠تاطر
 ما يطلب مةه ما يصَته شبكة للكسب إما ليأخذ قضاء مكاف  أك ليصَت قاضي بلد  أك قدر طلب العلم للعمل به  كٚتهورهم

 تميز به عن أبةاء جةسه  ٍب يكتفي .ي
تباعد عن ا١تدح فالكالرهرة ك  كمن عبلمات العلم الةافع أنه يدؿ صاحبه على ا٢ترب من الدنيا كأعظمها الرَئسةوقاؿ ابن رجب : 

 ذلك كاالجتهاد ُب ٣تانبته من عبلمات العلم الةافع.
أنه ٮترى أف يكوف مكران  شديد من عاقبته ْتيث فإذا كقع شيء من ذلك من غَت قصد كاختيار كاف صاحبه ُب خوؼ

 اشتهار اٝته كبعد صيته . كاستدراجان كما كاف اإلماـ أٛتد ٮتاؼ ذلك على نفسه عةد
أعجبه الصمت فليةطق   كال يفًت  كبلمه فليصمت   كإف عادل أف يتكلم بةية كحسن قصد   فإف أعجبهالذهيب : يةبغي لل كقاؿ

 كالثةاء . عن ٤تاسبة نفسه فإُنا ٖتب الظهور
بكثرة   قوله : أيصبت ببصرم   كأظن أسل عوقبت -رٛته هللا تعاذل  -عن أىب اٟتسن القطاف  -رٛته هللا تعاذل  -كحكى الذهيب 

 كبلمي أايـ الرحلة .
ا١تعرفة   كاليـو يكثركف  صحة الةية غالبان ٮتافوف من الكبلـ   كإظهاركهللا   فقد كانوا مع حسن القصد ك  قاؿ الذهيب : صدؽ

كيلوح جهلهم كهواهم كاضطراهبم فيما علموه فةسأؿ هللا التوفيق  الكبلـ مع نقص العلم   كسوء القصد ٍب إف هللا يفضحهم  
 اإلخبلص . ك 

 كال يكونن ٫تك أف ٖتدث به الةاس . حدث  عبادة كقاؿ أبو قبلبة أليوب السختياشل: اي أيوب إذا أحدث هللا لك علمنا فأ
جريج: ١تن طلبتم العلم ؟!! كلهم يقوؿ:  كُب ترٚتة ابن جريج: قاؿ الوليد بن مسلم سألت األكزاعي كسعيد بن عبد العزيز كابن

 ابن جريج فإنَّه قاؿ: طلبته للةاس .لةفسي . غَت أفَّ 
أحسن الصدؽ   كاليـو تسأؿ الفقيه الغيب ١تن طلبت العلم ؟ فيبادر  ا٠ترب: " قلت : ماتعليقنا على هذا  -رٛته هللا-قاؿ الذهيب 

ا طلبه للدنيا   كاي قلة ما عرؼ مةه .   كيقوؿ: طلبته    كيكذب إ٪تَّ

 ةافق ُب قوله   كعلم ا١تؤمن ُب عمله .١تكقاؿ عبد هللا بن ا١تعتز: علم ا
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 بيةه كبُت الةاس  كمن تزين ٔتا ليس فيه شانه هللا.   كلو على نفسه  كفاه هللا ماقاؿ عمر بن ا٠تطاب: من خلصت نيته ُب اٟتق
 ككاف من دعاء عمر : اللهم اجعل عملي كله صاٟتان كاجعله لوجهك خالصان كال ٕتعل ألحد فيه شيئان .

هم: ال يكوف من عارؼ هبم البتة  بل : العمل ألجل الةاس كابتغاء اٞتاه كا١تةزلة عةدهم  كرجائهم للضر كالةفع مة لقيما وقاؿ ابن
 جاهل برأُنم  كجاهل بربه  فمن عرؼ الةاس أنز٢تم مةاز٢تم  كمن عرؼ هللا أخلص له أعماله كأقواله.

ميقابل ١تا أعرض عةه من اٟتق كجحده  حىت ُب األعماؿ   طلإف كل من أعرض عن شيء من اٟتق كجحده  كقع ُب اب وقاؿ :
 كحده ابتبله هللا ابلعمل لوجوه ا٠تلق   فرغب عن العمل ١تن ضىره كنفعه كموته كحياته كسعادته من رغب عن العمل لوجه هللا

 بيده   فابتليى ابلعمل ١تن ال ٯتلك له شيئان من ذلك .
  ابتيليى إبنفاقه لغَت هللا كهو راغم .  ككذلك من رغب عن إنفاؽ ماله ُب طاعة هللا

عبلمة انقطاع القلب كخلوه من هللا كأنه دل تباشره ركح ٤تبته كمعرفته كدل يذؽ حبلكة  الوقوؼ عةد مدح الةاس كذمهم : وقاؿ :
 .    التعلق به كالطمأنيةة إليه

 ما حكم العمل إذا خالطػػو الرايء ؟ 
 ػػواؿ :أحالعبادة إذا اتصل هبا الرايء ٢تا 

 .عبادة أف يكوف الباعث على العبادة مراعاة الةاس من األصل   فهػػػذا مبطل لل-أ
 م .ركاه مسل) قاؿ هللا تعاذل : أان أغٌت الرػػركاء عن الررؾ   من عمل عمبلن أشرؾ معي فيه غَتم تركته كشركه (  قاؿ الةيب  

وف اٟتامل له ُب أمره اإلخبلص    ٍب طرأ  الرايء ُب أثةاء العبادة   يكأف يكوف مراركان للعبادة ُب أثةائها   ٔتعٌت : أف  -ب
 ت :عبادة ال ٗتلو من حاالفهذه ال

أف ال يرتبط أكؿ العبادة آبخرها   فأك٢تا صحيح بكل حاؿ   كآخرها ابطل   مثػػاله : رجل عةده مائة رايؿ   يريد  :اٟتالة األكذل 
  دقة خالصػة ٍب طرأ عليه الرايء ُب ا٠تمسُت الباقي   فاألكذل صدقة صحيحة مقبولة ص أف يتصدؽ هبا   فتصدؽ ٓتمسُت مةها

 كا٠تمسوف الثانية صدقة ابطلة الختبلط الرايء فيها ابإلخبلص .
 أف يرتبط أكؿ العبادة آبخرها   فبل ٮتلو اإلنساف حيةئذو من أمرين :   :اٟتالة الثانية 

 بل يعرض عةه كيكرهه   فإنه ال يؤثر شيئان .   أف يدافػع الريػاء كال يسػكن إليػه .ُ
 ه   فحيةئذن تبطل ٚتيع العبادة   ألف أك٢تا مرتبط   آبخرها .    أف يطمئن إذل هذا الرايء كال يدافع .ِ

 أف يطرأ الرايء بعد انتهاء العبادة   فإنه ال يؤثر عليها كال يبطلها   ألُنا ٘تت صحيحة .اٟتالة الثالثة : 
@@@ 

َوِإَذا  ،َوِإَذا َوَعَد َأْخَلفَ  ،ِفِق َثاَلٌث: ِإَذا َحدهَث َكَذبَ آيَُة اَْلُمَنا)  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -٘ٛٗٔ
 .ُمتػهَفٌق َعَلْيوِ  (ائْػُتِمَن َخاَف 

 . -اَصَم َفَجَر خَ َوِإَذا  -َوهَلَُما: ِمْن َحِديِث َعْبِد َاَّللِه ْبِن َعْمِرٍو:  -ٙٛٗٔ
---------- 

 ( أم أربع خصاؿ . ) أربع
 شديد الربه اب١تةافقُت هبذه ا٠تصاؿ .( أم :  ) منافقاً خالصاً 

 ( بفتح ا٠تاء : هي ا٠تصلة . ) من كانت فيو َخلة
 ( الكذب اإلخبار ٓتبلؼ الواقع . ) كذب
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 ( الغدر ترؾ الوفاء به . ) غدر
 . ( أم دل يفعل ما كعد به ) أخلف
 ( أم : جادؿ . ) خاصم

 ألشياء القبيحة كالبهتاف .( أم : ماؿ عن اٟتق   كا١تراد هةا الرتم كالرمي اب ) فجر
  ؟( آيَُة اْلُمَناِفِق َثاَلٌث ) ما املراد َبلنفاؽ يف قولو 
 فاؽ إظهار اإلسبلـ كإخفاء الكفر .الة
 ه الصفات موجودة ُب كثَت من ا١تسلمُت :هذكقد اختلف العلماء ما ا١تراد ابلةفاؽ ُب هذا اٟتديث   ألف  
 .اب١تةافقُت : معةاه أف صاحب هذه ا٠تصاؿ شبيه  فقيل 

: ا١تراد ابلةفاؽ هةا الةفاؽ العملي كرجحه القرطيب كاستدؿ له بقوؿ عمر ٟتذيفة: هل تعلم ٌُب شيئان من الةفاؽ؟ فإنه دل يرد  وقيل
 .بذلك نفاؽ الكفر إ٪تا أراد نفاؽ العمل 

 .: ا١تراد التحذير عن ارتكاب هذه ا٠تصاؿ كإف الظاهر غَت مراد  لوقي 
 . د هبذا الةفاؽ ُب هذا اٟتديث الةفاؽ العمليكالراجح أف ا١ترا

  اذكر صفات املنافقٌن الواردة يف حديث الباب ؟ 
 أواًل : الكذب يف احلديث .

 كالكذب : اإلخبار ٓتبلؼ الواقع   كهو ٤تـر .
ٚتاع األمة نصوص الكتاب كالسةة على ٖترصل الكذب   كهو من قبائح الذنوب كفواحش العيوب   كإ رتقد تظاهقاؿ الةوكم : 

 .       متفقة على ٖترٯته 
 ( .) كال تقف ما ليس لك به علم إف السمع كالبصر كالفؤاد كل أكلئك كاف عةه مسؤكالن اذل قاؿ تع

 اثنياً : إخالؼ الوعد .
 ـر   ألنه من صفات ا١تةافقُت .٤تكهذا يدؿ على أف إخبلؼ الوعد 

انى ًمن فىٍضًلًه لىةىصَّدَّقىنَّ كىلىةىكيونىنَّ ًمنى الصَّاًٟتًُتى كىًمةػٍهيم مٍَّن عىاهىدى اَّلٌلى لىئً كقد تعاذل ) ليوٍا ًبًه كىتػىوىلَّوٍا كَّهيم  .ٍن آَتى هيم مًٌن فىٍضًلًه ٓتًى فػىلىمَّا آَتى
 ( .مٍُّعرًضيوفى 

 ْلمانة .ا اثلثاً : اْليانة يف
ودع عةده كيستعمل هذا الريء أك يهملها فبل ٭تفظها   أك مثاؿ : إذا أكدعه إنساانن شيئان   كطلب مةه أف ٭تفظها   فيأٌب هذا ا١ت

 أبخذ ماله .
 مثاؿ آخر : يكوف اإلنساف كليان على ماؿ يتيم   فبل يقـو ابلواجب   بل يهمل ماله   كرٔتا َيخذه لةفسه .

 د غدر .اه: إذا ع رابعاً 
 أم حالف كعاهد على أمر غدر به   كهي قريبة من معٌت ) كإذا كعد أخلف ( .

 : إذا خاصم فجر   أم إذا ٗتاصم مع شخص عةد القاضي أك غَته . خامساً 
 كالفجور ُب ا٠تصومة على نوعُت :

 : أف يدعي ما ليس له . أوالً 
 : أف يةكر ما ٬تب عليه . والثاين
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 كحلف على هذه الدعول   -كهو كاذب  –عةد القاضي : أان أطلب هذا الرجل ألف رايؿ  خرمثاؿ : ادعى شخص على آ
 كأتى براهد زكر   فحكم له القاضي   فهذا خاصم ففجر   ألنه ادعى ما ليس له   كحلف عليه .

 ىناؾ صفات أخرى للمنافق غًن ىذه الصفات ذكرت يف مواضع أخرى اذكرىا ؟ 
 : الكسل عن الصبلة . أوالً 
 ( .) كإذا قاموا إذل الصبلة قاموا كساذل ؿ تعاذل : قا

 لفجر كالعراء .: التخلف عن صبلٌب ا اثنياً 
 : ) أثقل الصبلة على ا١تةافقُت صبلة العراء كالفجر ( . متفق عليه  قاؿ رسوؿ هللا 

 : قلة ذكر هللا . اثلثاً 
 ( .) كال يذكركف هللا إال قليبلن قاؿ تعاذل : 

 قه ُب الدين .لف: عدـ ا رابعاً 
 ( .كلكن ا١تةافقُت ال يفقهوف ) قاؿ تعاذل : 

 لظاهر كإ٫تاؿ الباطن .: االهتماـ اب خامساً 
 ( .) كإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم كإف يقولوا تسمع لقو٢تم قاؿ تعاذل : 

 : األمر اب١تةكر كالةهي عن ا١تعركؼ . سادساً 
 ( .َيمركف اب١تةكر كيةهوف عن ا١تعركؼ  عضا١تةافقوف كا١تةافقات بعضهم من ب) قاؿ تعاذل : 

  ملاذا أخْبان النيب بصفات املنافقٌن ؟ 
 ألمرين :

 : أف ٨تذر من هذه الصفات الذميمة . اْلوؿ
 : لةحذر من يتصف هبذه الصفات . الثاين
 ؟ النفاؽينقسم  إَل كم قسم 

 إذل قسمُت :
 : كهو ا١توجود هبذا اٟتديث   كهو ذنب عظيم . نفاؽ عملي

بغض بعض ما جاء به  –بغض الرسوؿ  – تكذيب بعض ما جاء به الرسوؿ  – : كهو تكذيب الرسوؿ  اؽ اعتقادينف
 كصاحبه ُب الةار ٥تلد ُب الدرؾ األسفل من الةار . –الكراهية النتصار دين الرسوؿ  –ا١تسرة ال٩تفاض دين الرسوؿ  –الرسوؿ 

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o ن االتصاؼ بصفات ا١تةافقُت .م التحذير 
o ا١تلة . أف من الةفاؽ ما ٮترج من ا١تلة كمةه ما ال ٮترج من 
o . الرد على ا٠توارج 
o . الرد على ا١ترجئة 
o . الةفاؽ شعب كما أف اإلٯتاف شعب 
o . أف اإلٯتاف يزيد كيةقص 
o . يةبغي للمسلم أف يعرؼ صفات ا١تةافقُت لكي يتجةبها 
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 قاؿ الراعر :
 لرر    كلكن لتوقيهل عرفت الرر ال

 كمن ال يعرؼ الرر    من ا٠تَت يقع فيه 
 مات ا١تةافق   ألف أصل الةفاؽ مبٍت على التورية كالسًت   يسًت ا٠تبيث كيظهر الطيب .إ٪تا كانت هذه من عبل

o . فضيلة الصدؽ ُب اٟتديث 
 كُب اٟتديث ) ال يزاؿ الرجل يصدؽ كيتحرل الصدؽ حىت يكتب عةد هللا صديقا ( .

o ضيلة الوفاء ابلوعد ككجوبه .ف 
 ان ( .كيٍر ُب اٍلًكتىاًب ًإٍٝتىاًعيلى ًإنَّهي كىافى صىاًدؽى اٍلوىٍعًد كىكىافى رىسيوالن نًَّبيٌ كىاذٍ كقد أثٌت هللا على إٝتاعيل بذلك فقاؿ تعاذل ) 

o فك   كهذا كبلـ خطَت   ألف خلالرد على من يقوؿ إذا أراد أف يعد أحدان ) يقوؿ : أعدؾ كعدان غربيان ( أم أعدؾ كال أ
 بيُت .اإليفاء ابلوعد من أخبلؽ اإلسبلـ كليس من أخبلؽ الغر 

o . التحذير الرديد من هذه ا٠تصاؿ األربع 
o . أف اإلنساف قد ٬تتمع فيه إٯتاف كنفاؽ 

o . أف اإلٯتاف يزيد كيةقص 

o . أف الةفاؽ شعب كما أف اإلٯتاف شعب 

o . أف عمل الباطن له عبلمات ُب الظاهر 

o وب الصدؽ ُب اٟتديث كٖترصل الكذب .كج 

o مانة .ٖترصل ا٠تيانة كالغش ككجوب الةصح كأتدية األ 
@@@ 

 . َفٌق َعَلْيوِ ُمتػه  (َوِقَتالُُو ُكْفٌر  ،ِم ُفُسوؽٌ ِسَباُب اَْلُمْسلِ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن ِاْبِن َمْسُعوٍد  -ٚٛٗٔ
------------ 

 عٌت السب كهو الرتم كالتكلم ُب عرض اإلنساف ٔتا يعيبه .ٔت( السباب  ) سباب
كىكىرَّهى ًإلىٍيكيمي اٍلكيٍفرى ة ا٠تركج   كُب الررع : ا٠تركج عن طاعة هللا   كهو أشد من العصياف   قاؿ تعاذل )( الفسق ُب اللغ ) فسوؽ

 ( .كىاٍلفيسيوؽى كىاٍلًعٍصيىافى 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 م كشتمه كقتاله .سلٖترصل سباب ا١ت
 اذكر خطر اللعن ؟ 

 عن املؤمن كقتلو .أف ل
 كقتله ( متفق عليه .) كلعن ا١تؤمن   قاؿ 

 وليس ىو من صفات املؤمن .
 ء ( ركاه الًتمذم .ليس ا١تؤمن ابلطعاف كال اللعاف كال الفاحش كال البذم) قاؿ 

 وسباب املسلم فسوؽ .
 .تاله كفر ( كقسباب ا١تسلم فسوؽ  كما ُب حديث الباب )
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 وكثرة اللعن من أسباب دخوؿ النار .
: تيٍكًثٍرفى اللٍَّعنى مىٍعرىرى الةًٌسىاًء تى ) قاؿ  ؟ قىاؿى  .كىتىٍكفيٍرفى اٍلعىًرَتى( صىدٍَّقنى   فىًإشٌلً أيرًيتيكينَّ أىٍكثػىرى أىٍهًل الةَّاًر! فػىقيٍلنى: كىًبى ايى رىسيوؿى اَّللًَّ

 والتقى . دؽواللعن ليس من صفات أىل الص
بىغً  )قىاؿى  أىىًب هيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ٟتديث   ركاه مسلم .( ًلًصدًٌيقو أىٍف يىكيوفى لىعَّاانن  يالى يػىةػٍ

 اللعن من أسباب عدـ الشفاعة .
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ قاؿ : أىىًب الدٍَّردىاًء ٟتديث   . ( ركاه مسلموفى شيهىدىاءى كىالى شيفىعىاءى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ني ًإفَّ اللَّعَّاًنُتى الى يىكيو  )يػىقيوؿي  ٝتًى

ال يرفعوف حُت يرفع : أم   كاٟتديث إخبار أبف كثَتم اللعن ليس ٢تم عةد هللا قبوؿ شفاعة يـو القيامة :  قاؿ الصنعاين
 .ا١تؤمةوف ُب إخواُنم 

 :كال شهداء : كمعٌت 
 .بليغ األمم رسلهم إليهم الرساالت ت ال يكونوف يـو القيامة شهداء على :قيل 

 .شهادهتم لفسقهم ألف إكثار اللعن من أدلة التساهل ُب الدين ال يكونوف شهداء ُب الدنيا كال تقبل  :وقيل 
 . .  ) سبل السبلـ (ال يرزقوف الرهادة كهي القتل ُب سبيل هللا  :وقيل 
  ينقسم إَل أقساـ اذكرىا ؟ -من حيث حكمو  –اللعن 

 لعن ا١تسلم الصاحل : هذا حراـ كمن الكبائر : : أوالً 
 لؤلحاديث السابقة .

 ن ابألكصاؼ العامة : مثل لعةة هللا على الظا١تُت   لعةة هللا على الفاسقُت .اللعاثنياً : 
 هذا جائز ال خبلؼ فيه .

 قاؿ تعاذل ) لعةة هللا على الظا١تُت ( .
 كقاؿ تعاذل ) لعةة هللا على الكاذبُت ( .

 ا٠تاصة : مثل : لعن هللا آكل الراب   لعن هللا السارؽ . ؼاللعن ابألكصااً : لثاث
 ا جائز ابإلٚتاع .هذ

 لعن الكافر ا١تعُت الذم مات على الكفر   مثل فرعوف   كأيب جهل كغَتهم .رابعاً : 
 هذا جائز لعةه ببل خبلؼ .

 العلماء : ُتلعن الكافر ا١تعُت اٟتي : فهذا ٦تا كقع فيه خبلؼ بخامساً : 
 فقيل : ال يلعن .
 قالوا : رٔتا يسلم .

 ذكره اإلماـ الةوكم .ك٦تن ذهب إذل هذا الغزارل   ك 
 كقيل : جواز لعةه .

  كاف اٝته عبد هللا   ككاف يلقب ٛتاران  ككاف ييضحك رسوؿ هللا ٟتديث عمر بن ا٠تطاب ) أف رجبلن كاف على عهد الةيب 
 ككاف الةيب    اللهم العةه   ما أكثرالقد جلده ُب : ما يؤتى به   رراب   فأٌب به يومان فأمر به فجلد   فقاؿ رجل من القـو

 : ال تلعةوه   فوهللا ما علمت إنه ٭تب هللا كرسوله ( ركاه البخارم . فقاؿ الةيب 
 قالوا : فدؿ على أف من ال ٭تب هللا كرسوله يلعن .
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 ا١تسلمُت .م كالذم يظهر اٞتواز خاصة إذا كاف ٦تن يؤذ
 لعن ا١تسلم الفاسق .سادساً : 

 ال ٬توز لعةه .
 عن لعن عبد هللا الذم كاف يررب ا٠تمر . ى الةيب للحديث السابق   حيث ُن

 ما حكم مقاتلة املسلم بغًن حق ؟ 
 حراـ ككبَتة من الكبائر .

  ؟(   ) وقتالو كفرما املراد َبلكفر يف قولو 
 أم :من أعماؿ أهل الكفر .

 عليه .عض العلماء : أطلق عليه لفظ الكفر مبالغة ُب التحذير ليةزجر السامع عن اإلقداـ ب قاؿ ك
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . أف حرمة الكافر ليست كحرمة ا١تسلم 

o . الرد على ا١ترجئة 

o . أف سب ا١تسلم من الكبائر 

o . أف ا١تعاصي تقدح ُب اإلٯتاف 

o كخصاؿ شر . َتأنه ٬تتمع ُب ا١تسلم خصاؿ خ 

o . ٖترصل مقاتلة ا١تسلم بغَت حق 

o ر .أف مقاتلة ا١تسلم بغَت حق من الكبائ 
@@@ 

ُكْم َوالظهنه )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٛٛٗٔ  ُمتػهَفٌق َعَلْيِو .  (اَلظهنه َأْكَذُب َاحْلَِديِث فَِإفه  ،ِإايه
ُكْم وَ   ( أي : َبعدوا أنفسكم عن ظن السوء . ظهنه الِإايه

------------- 
 ث ؟فيد من احلديتماذا نس 

 الةهي عن الظن السيء .
كيٍم كىالظَّنَّ لقوله )   ء .ابعدكا أنفسكم عن ظٌن السو :  أم ( ًإايَّ

ال سيما إف كاف ا١تظةوف به من أهل ة الظن الذم أمران ابجتةابه هو ٔتعٌت التهمة اليت ال يعرؼ ٢تا إمارات صحيحة كال أسباب ظاهر ك 
 هبذا االعتبار حراـ ٢تذه اآلية . –ظن أم ال –األمانة ظاهران كالسًت كالصبلح   كهو 

 ء .ا١تراد الةهي عن ظن السو  ي :قاؿ النوو 
 ل .هو عدـ الثقة ٔتن هو ٢تا أههو : فسوء الظن 

 . لةاس حىت يطفح على اللساف كاٞتوارحاب سوء الظن: هو امتبلء القلب ابلظةوف السيئة وقاؿ ابن القيم:
 . وف لؤلهل كاألقارب كالةاس ُب غَت ٤تلهسوء الظن هو التهمة كالتخ وقاؿ ابن كثًن:

هتمة ال سبب ٢تا يوجبها  كمن يٌتهم شخصنا ابلفاحرة  أك  رٛته هللا: الظن هةا هو التهمة  ك٤تٌل التحذير كالةهي إ٪تا هو قاؿ القرطيبّ و 
 . يظهر عليه ما يقتضي ذلك كدلبررب ا٠تمر  
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أف  كال ٕتٌسسوا  كال ٖتٌسسوا"  كذلك أنَّه قد يقع له خاطر التهمة ابتداءن  فَتيد" كدليل كوف الظٌن هةا ٔتعٌت التهمة قوله بعد هذا: 
جاء ُب بعض د عن ذلك  كق تلك التهمة  فةهى الةيٌب  يتجٌسس خرب ذلك  كيبحث عةه  كيتبٌصر  كيتسٌمع؛ ليحقق ما كقع له من

ٌقق"  كقاؿ هللا تعاذل األحاديث: "إذا تيٍم ظى  ) ظةةت فبل ٖتي تيٍم قػىٍومنا بيورناكىظىةػىةػٍ ةػٍ  كذلك أف ا١تةافقُت تطٌَتكا برسوؿ هللا  ( نَّ السٍَّوًء كىكي
ا كأصحابه أكلة رأس  كلن يرجعوا كأبصحابه حُت لك ظٌةهم السٌيئ الذم كٌٓتهم هللا فذإليكم أبدنا   انصرفوا إذل اٟتديبية  فقالوا: إف ٤تٌمدن

 .  ) ا١تفهم ( . إال أنَّه أقبح الةوعنػىهىى الررع عةه   تعاذل عليه  كهو من نوع ما
 وا ( .قاؿ تعاذل : ) ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىةيوا اٍجتىًةبيوا كىًثَتان مًٌنى الظَّنًٌ ًإفَّ بػىٍعضى الظَّنًٌ ًإٍٍبه كىالى ٕتىىسَّسي 

ُب غَت ٤تله   ألف بعض ذلك يكوف إٙتان عباده ا١تؤمةُت عن كثَت من الظن   كهو التهمة كالتخوف لؤلهل كاألقارب من الةاس  يةهى تعاذل
 ٤تضان فليجتةب كثَتان مةه احتياطان .

كاألفعاؿ ارمة   فإف ؿ كذلك كالظن ا٠تارل من اٟتقيقة كالقريةة   ككظن السوء الذم يقًتف به كثَت من األقواإف بعض الظن إْث (  )كقوله 
 ال يزاؿ به حىت يقوؿ ما ال يةبغي كيفعل ما ال يةبغي . بقاء ظن السوء ابلقلب ال يقتصر صاحبه على ٣ترد ذلك   بل

  ؟(  فَِإفه الظهنه َأْكَذُب احْلَِديثِ  )ما معىن قولو 
ه   من غَت استةاد إذل أمارة  كقبحه ظاهر ال ٭تتاج إذل إظهار  قعألفَّ الكذب ٥تالفة الوا   كإ٪تا كاف الظنُّ أكذب اٟتديث:  قاؿ الصنعاين

احبه أنه استةد إذل شيء  فيخفى على السامع كونه كاذابن ْتسب الغالب  فكاف أكذب اٟتديث  كاٟتديث كارد ُب كأما الظن فيزعم ص
 ر .حقًٌ من دل يظهر مةه شتم كال فحش كال فجو 

 اذكر خطر سوء الظن ؟ 
 حرمته الرريعة .

كيٍم كىالظَّنَّ ديث الباب ) ٟت  . (فىًإفَّ اىلظَّنَّ أىٍكذىبي اىٟتٍىًديًث   ًإايَّ
اي معرر من آمن بلسانه كدل يفض اإلٯتاف إذل قلبه   ال تغتابوا ا١تسلمُت كال تتبعوا عوراهتم   فإف من تبع عورة أخيه يتبع هللا )  قوله 

 ته ( .بيعورته   كمن يتبع هللا عورته يفضحه كلو ُب جوؼ 
 :سبب يف وجود اْلحقاد والعداوةوسوء الظن 

 ء .بُت ا١تسلمُت  كيقطع حباؿ األخوة  كٯتزؽ كشائج ابة  كيزرع العداء كالبغضاء كالرحةايزرع الرقاؽ ئ : فإف الظن السي
ا ُب ا٢تمز كاللمز  حهأما سوء الظن فهو امتبلء قلبه ابلظةوف السيئة ابلةاس  حىت يطفح على لسانه كجوار :  مقاؿ ابن القي فهم معه أبدن

كيلعةونه ك٭تذرهم ك٭تذركف مةه ... كيلحقه أذاهم ..خارج مةهم مع الغش كالدغل  كالطعن كالعيب كالبغض  يبغضهم كيبغضونه كيلعةهم
 ض .كالبغ

كهو أيضنا مةهي عةه  قاؿ  سسن ٙترات سوء الظن التجسس  فإفَّ القلب ال يقةع ابلظنًٌ  كيطلب التحقيق فيرتغل ابلتج : مقاؿ الغزارل
كالتجسس مةهي عةه ُب آية كاحدة  كمعٌت التجسس أف ال يًتؾ عباد هللا ٖتت سًت هللا  فالغيبة كسوء الظن  .وا (َوال ذَبَسهسُ  َذل هللا تعا

 ه .فيتوصل إذل االطبلع كهتك السًت؛ حىت يةكرف له ما لو كاف مستورنا عةه كاف أسلم لقلبه كدية
 ة .كالت العائليمشسبب لل وىو

 ن.ذكر كالتثبت؛ فيقع الةزاع كرٔتا حصل فراؽ ٍب تبُت األمر خبلؼ الظفػمن أسباب ا١تراكل العائلية سوء الظن من أحد٫تا كغضبه قبل الت
الغَتة ه الغَتة مذمومة مةها غَتة ٭تمل عليها سوء الظن  فيؤذل هبا اب ٤تبوبه  كيغرم عليه قلبه ابلغضب  كهذ:  موقاؿ ابن القي

 ه .أبكثر ٦تا يستحقيكرهها هللا إذا كانت ُب غَت ريبة  كمةها غَتة ٖتمله على عقوبة ابوب 
 ٌن .إضعاؼ الثقة بٌن املؤمن وىو سبب يف

 فتةزع الثقة بُت أفراد اجملتمع ا١تسلم .
 ن .يف مرض القلب، وعالمة على خبث الباط وىو سبب



 128 

٪تا رأل غَته من لظن ابلةاس طالبنا للعيوب  فاعلم أنه خبيث الباطن كأفَّ ذلك خبثه يًتشح مةه  كإا مهما رأيت إنساانن يسيء : قاؿ الغزارل
 ق .حيث هو  فإف ا١تؤمن يطلب ا١تعاذير  كا١تةافق يطلب العيوب  كا١تؤمن سليم الصدر ُب حق كافة ا٠تل

 : عدـ الثقة َبآلخرينويسبب 
 ه .؟ قاؿ: من ال يثق أبحد لسوء ظةَّه  كال يثق به أحد لسوء فعل االن قيل لعادل: من أسوأ الةاس حرم : قاؿ الز٥تر

  ؟اؿ السلف يف سوء الظن أقو اذكر بعض 
 ب .قاؿ الغزارل: سوء الظن غيبة ابلقل

 ب .الظن مةرأ أكثر الكذ:  كقاؿ ا٠تطايب
لطَتة أال تعمل هبا كيةجيك من سوء الظن ا كقاؿ إٝتاعيل بن أمية: ثبلث ال يعجزف ابن آدـ الطَتة كسوء الظن كاٟتسد قاؿ فيةجيك من

 ان .أخاؾ سوءأال تتكلم به كيةجيك من اٟتسد أال تبغي 
 ل .احم القلب عن سوء الظن ْتسن التأكي : كقاؿ اٟتارث ااسيب

 يل .وأ التأك أس: التباغض كالتحاسد أصلهما سوء الظن  كذلك أف ا١تباغض كااسد يتأكؿ أفعاؿ من يبغضه ك٭تسده على  كقاؿ ا١تهلب
 ؟أسباب سوء الظن  ما 

 سوء الةية كخبث الطوية .أوالً : 
 رئة غَت صاٟتة .كأف يةرأ تة

 اتباع ا٢تول .اثنياً : 
ها كال ذلك أف اإلنساف إذا اتبع هواه حىت صار ا٢تول إ٢ته الذم يعبده من دكف هللا   فإنه يقع ال ٤تالة ُب الظةوف الكاذبة اليت ال دليل علي

 حجة .
 أىٍهوىاءهيٍم( . دلٍَّ يىٍستىًجيبيوا لىكى فىاٍعلىٍم أى٪تَّىا يػىتًَّبعيوفى  قاؿ تعاذل : )فىًإف ماك

@@@ 
ْعُت َرُسوَؿ َاَّللِه  َوَعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر  -ٜٛٗٔ  ،دَيُوُت يَػْوـَ دَيُوتُ  ،َما ِمْن َعْبِد َيْستَػْرِعيِو َاَّللهُ رَِعيهةً )  يَػُقوؿُ  ]قَاَؿ[ َسَِ

ُ َعَلْيِو َاْْلَنهَة  ،ُىَو َغاشٌّ ِلَرِعيهِتوِ وَ  ـَ َاَّلله  . تػهَفٌق َعَلْيوِ مُ  (ِإاله َحره
---------- 

ا١تزشل   أسلم قبل اٟتديبية   ككاف ٦تن ابيع ٖتت الرجرة   قاؿ البغوم : هو الذم حفر ُنر معقل ابلبصرة (  َيَسارٍ  َمْعِقل ْبن) 
 رج كهجرة إرل .رة كبٌت هبا داران   كمات هبا ُب خبلفة معاكية . كهو راكم حديث : العبادة ُب ا٢تبصأبمر عمر فةسب إليه كنزؿ ال

 : كاٟتديث له قصة 

دو مىعٍ  عىًن اٟتٍىسىًن قىاؿى عىادى عيبػىٍيدي اَّللًَّ ٍبني  ٍعتيهي ًمٍن  مىرىًضًه الًَّذل مىاتى ًفيًه . قىاؿى مىٍعًقله ًإشلٌ  ُب  ًقلى ٍبنى يىسىارو اٍلميزىشلَّ زايى ًديثان ٝتًى ٤تيىدًٌثيكى حى
ٍعتي رىسيوؿى اَّللًَّ  حىيىاةن مىا حىدَّثٍػتيكى ًإشلٌ  رل لىٍو عىًلٍمتي أىفَّ  رىسيوًؿ اَّللًَّ  مىا ًمٍن عىٍبدو يىٍستػىٍرًعيًه اَّللَّي رىًعيَّةن ٯتىيوتي يػىٍوـى ٯتىيوتي  )يػىقيوؿي  ٝتًى

 ( . ـى اَّللَّي عىلىٍيًه اٞتٍىةَّةى رَّ كىهيوى غىاشّّ لًرىًعيًَّتًه ًإالَّ حى 
 ( البصرم . َعِن احْلََسنِ ) 
 ( أم زار . دَ قَاَؿ َعا )
 (  بن عبيد ا١تعركؼ اببن زايد بن أيب سفياف   كانت فيه جرأة   كإقداـ على سفك الدماء . ِزاَيدٍ  ُعبَػْيُد اَّللِه ْبنُ ) 
 أم يستحفظه ك٬تعله راعيان ٢تم .(  يسّتعية هللا) 
 الغش ضد الةصيحة . ( وىو غاش لرعيتو) 
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 الداخلُت . أم دل يدخل مع أكؿ ( حـر هللا عليو اْلنة) 
 أم دل يبذؿ غاية جهده كطاقته من أجلهم . ( ْث ال جيهد هلم) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 ٖترصل الغش ُب الرعية .نستفيد 
إال أكبه هللا على كجهه ( كللطرباشل )  ةى ٍبيَّ الى ٬تىٍهىدي ٢تىيٍم كىيػىٍةصىحي ًإالَّ دلٍى يىٍدخيٍل مىعىهيمي اٞتٍىةَّ  مىا ًمٍن أىًمَتو يىًلى أىٍمرى اٍلميٍسًلًمُتى  ) كُب ركاية
 ( .ُب الةار 
 ) من غش رعيته فهو ُب الةار ( . كقاؿ 

ئنا ًمٍن أىٍمرهمٍ مً قىاؿى اٍلقىاًضي ًعيىاض رىًٛتىهي اَّللَّ : مىٍعةىاهي بػىُتًٌ ًُب التٍَّحًذير :  قاؿ النووي يػٍ  ٍن ًغٌش اٍلميٍسًلًمُتى ًلمىٍن قػىلَّدىهي اَّللَّ تػىعىاذلى شى
نى عىلىٍيهً  تػىٍعرًيفهٍم مىا  هً فػىلىٍم يػىٍةصىح ًفيمىا قػيلًٌدىهي ًإمَّا بًتىٍضًييعً  كىاٍستػىٍرعىاهي عىلىٍيًهٍم كىنىصىبىهي ًلمىٍصلىحىًتًهٍم ُب ًديةهٍم أىٍك دينٍػيىاهيٍم   فىًإذىا خىافى ًفيمىا ايٍؤ٘تًي

ٍدخىاًؿ دىاًخلىة ًفيهىا أىكٍ يػىٍلزىمهيٍم ًمٍن ًديةهٍم   كىأىٍخذهٍم بًًه   كىًإمَّا اًبلٍ   ًقيىاـً ٔتىا يػىتػىعىُتَّ عىلىٍيًه ًمٍن ًحٍفظ شىرىائًعهٍم كىالذٌَّب عىةػٍهىا ًلكيلًٌ ميتىصىدٌو إًلً
  أىٍك تػىٍرؾ ًسَتىة اٍلعىٍدؿ ًفيًهٍم    تىٍضًييع حيقيوقهٍم   أىٍك تػىٍرؾ ًٛتىايىة حىٍوزىهتٍم   كى٣تيىاهىدىة عىديٌكًهمٍ  ٖتىٍرًيف ًلمىعىانًيهىا أىٍك ًإ٫ٍتىاؿ حيديكدهٍم   أىكٍ 

 عىلىى أىفَّ ذىًلكى ًمٍن اٍلكىبىائًر اٍلميوًبقىة اٍلميٍبًعدىة عىٍن اٞتٍىةَّة .  فػىقىٍد غىرَّهيٍم قىاؿى اٍلقىاًضي : كىقىٍد نػىبَّهى 
س حقوقهم كترؾ تعريفهم ما ك٭تصل ذلك بظلمه ٢تم أبخذ أموا٢تم أك سفك دمائهم أك انتهاؾ أعراضهم كحب الفتح : قاؿ ُبك 

 ك .٬تب عليهم ُب أمر ديةهم كدنياهم كاب٫تاؿ إقامة اٟتدكد فيهم كردع ا١تفسدين مةهم كترؾ ٛتايتهم ك٨تو ذل
  ؟  ىماذكر خطورة غش الرعية ومن ربت يده كعائلتو وأوالده وغًن 

 اٟترماف من اٞتةة .أواًل : 
 ٟتديث الباب .

 عليه . : دعاء الرسوؿ  اثنياً 
 ) اللهم من كرل من أمر أميت شيئان فرق عليهم فاشقق عليه ( . قاؿ  

 : من احتجب عن الةاس من اٟتكاـ احتجب هللا عةه . اثلثاً 
كخلتهم كفقرهم   احتجب هللا دكف حاجته كخلته كفقره م ) من كاله هللا شيئان من أمور ا١تسلمُت فاحتجب دكف حاجته قاؿ 

 . يـو القيامة ( ركاه أبو داكد
 ىل احلديث عاـ يف كل من ُكلف يف حفظ أمانة ؟ 

 نعم .
 .) كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن رعيته (  : اٟتديث هو لفظ عاـ ُب كل من كيلفى حفظ غَته   كما قاؿ  قاؿ القرطيب

 فظ كالصيانة .اع كهو مسؤكؿ عن رعيته   كهكذا الرجل ُب أهل بيته كالولد كالعبد   كالرعاية اٟتر  فاإلماـ الذم على الةاس
 ) كلكم راع ككلكم مسؤكؿ عن رعيته ( متفق عليه . قاؿ 

 ) إف هللا سائل كل راع أحفظ أـ ضيع ( ركاه أٛتد . كقاؿ 
ا كىٛتىىلىهىا اإٍلًٍنسىافي ًإنَّهي كىافى ظىليومان ًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍٞتًبىاًؿ فىأىبػىٍُتى أىٍف ٭تىًٍمٍلةػىهىا كىأىٍشفىٍقنى ًمةػٍهى ا)ًإانَّ عىرىٍضةىا اأٍلىمىانىةى عىلىى السَّمىاكى كقاؿ تعاذل 

 . جىهيوالن( 
) من كاله هللا شيئان من أمور ا١تسلمُت  فاحتجب دكف حاجتهم كخلتهم كفقرهم   احتجب هللا دكف حاجته كخلته  كقاؿ 
 فجعل معاكية رجبلن على حوائج الةاس . ركاه أبو داكد . (القيامة  ـوكفقره ي
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  ؟(  َحَياًة َما َحدهثْػُتكَ  َلْو َعِلْمُت َأفه ِل ) معقل قاؿ لو ملاذا 
سبب عدـ ٖتديثه قبل ذلك هو ما كصفه به اٟتسن البصرم من سفك الدماء   فكأنه ٮترى بطره   فلما نزؿ به ا١توت أراد أف 

 ض شره عن ا١تسلمُت كلذلك جاء ُب الركاية : لوال أشل ُب ا١توت ما حدثتك . بعيكف بذلك 
ا أًلىنَّهي عىًلمى قػىٍبل كىًُب الٌرًكىايىة اأٍليٍخرىل ) لىٍوالى أىشٌلً ُب اٍلمىٍوت دلٍى أيحىدًٌثك ( فػىقىاؿى اٍلقىاًضي ًعيىاض رىًٛتىهي اَّللَّ : ًإ٪تَّى :  لنوويقاؿ ا ا فػىعىلى هىذى
ا  اؼى مىٍعًقل ًمٍن ًكٍتمىاف اٟتٍىًديث كىرىأىل تػىٍبًليغه أىٍك ًفٍعله أًلىنَّهي خىافىهي لىٍو ذىكىرىهي ًُب نَّهي ٦تٍَّن الى يػىةػٍفىعهي اٍلوىٍعظ كىمىا ظىهىرى ًمٍةهي مىعى غىٍَته ٍبيَّ خى أى هىذى

ا اٟتٍىًديث كىيػيٍثًبتهي ًُب قػيليوب الةَّ  ـ اٍلقىاًضي . كىااًلٍحًتمىاؿ الثَّاشل هيوى ااحىيىاته ًلمىا يػيهىيًٌج عىلىٍيًه هىذى لظَّاًهر   س ًمٍن سيوء حىاله . هىذىا كىبلى
 َّللَّ أىٍعلىمكىاأٍلىكَّؿ ضىًعيف ؛ فىًإفَّ اأٍلىٍمر اًبٍلمىٍعريكًؼ كىالةػٍَّهي عىٍن اٍلميٍةكىر الى يىٍسقيط اًبٍحًتمىاًؿ عىدىـ قػىبيوله . كىاى 

 ديث ؟حلاذكر بعض الفوائد العامة من ا 
o . أف الغش ُب ا١تسؤكلية من الكبائر 
o . كجوب الةصح للمسلمُت ُب كل شؤكُنم 
o لوعيد الرديد ألئمة اٞتور .ا 
o . ) .. أف من َتب قبل موته قبل هللا توبته لقوله ) ٯتوت يـو ٯتوت 
o  التحذير من الرَئسة   كلذلك قاؿ . ) لعبد الرٛتن بن ٝترة ) ال تسأؿ اإلمارة 
o بليغ العلم كخوؼ كتماف العلم .ت حرص السلف على 
o . الرد على ا١ترجئة 
o . نصح كالة األمور سران 
o  عية عيادة ا١تريضمررك . 

@@@ 
َها-َوَعْن َعاِئَشَة  -ٜٓٗٔ ًئا)  قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ  ،َفَشقه َعَلْيوِ  ،اَللهُهمه َمْن َوِلَ ِمْن َأْمِر ُأمهيِت َشيػْ

 . َأْخَرَجُو ُمْسِلم (فَاْشُقْق َعَلْيِو 
----------------- 

 أم : أدخل ا١ترقة عليهم .(  وِ َفَشقه َعَليْ ) 
 اذكر احلديث كاماًل ؟ 

ئن ) ا قىالىٍت: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللًَّ  -رىًضيى اىَّللَّي عىةػٍهىا-عىٍن عىاًئرىةى  يػٍ فىرىقَّ عىلىٍيًهٍم فىاٍشقيٍق عىلىٍيًه كىمىٍن كىذًلى ًمٍن ا للَّهيمَّ مىٍن كىذًلى ًمٍن أىٍمًر أيمَّىًت شى
يػٍ   فػىرىفىقى هًبًٍم فىاٍرفيٍق بًه ( . ئناأىٍمًر أيمَّىًت شى

 الرفق : ضد العةف   كيتضمن لُت اٞتانب كلطافة القوؿ كالفعل
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 ١ترقة عليهم .ا نستفيد التحذير الرديد ١تن كرل أمران من أمور ا١تسلمُت فأدخل
 اذكر فضائل الرفق ؟ 

 أواًل : أف هللا حيبو .
بُّ الٌرًفٍ  )قىاؿى  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ   الةَّيبًٌ  عىٍن عىاًئرىةى زىٍكجً   ق ( متفق عليه .ايى عىاًئرىةي ًإفَّ اَّللَّى رىًفيقه ٭تًي

 اثنياً : الرفق يزين اْلمور .
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 ه ( ركاه مسلم .ءو ًإالَّ شىانى يٍ كىالى يػيةػٍزىعي ًمٍن شى  ءو ًإالَّ زىانىهي يٍ شى  ًإفَّ الٌرًٍفقى الى يىكيوفي ُب  )قىاؿى   ًن الةَّيبًٌ عى   عىٍن عىاًئرىةى زىٍكًج الةَّيبًٌ 
 ملن رفق أبمتو . اثلثاً : دعاء املصطفى 
 ) اللهم من رفق أبميت فارفق به ( .  كما ُب حديث الباب

 الرفق . حبرابعاً : البشارة النبوية لصا
 ق ( ركاه أٛتد .: ) إذا أراد هللا بقـو خَتان أدخل عليهم الرف قاؿ 

 امساً : أف هللا يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف .خ
بُّ الٌرًٍفقى كىيػي  )قىاؿى  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ   عىٍن عىاًئرىةى زىٍكًج الةَّيبًٌ  ًطى عىلىى الٌرًٍفًق مىا الى يػيٍعًطى عىلىى اٍلعيٍةًف عٍ ايى عىاًئرىةي ًإفَّ اَّللَّى رىًفيقه ٭تًي

 ه ( ركاه مسلم .مىا ًسوىا ا الى يػيٍعًطى عىلىىكىمى 
 قاؿ القاضي عياض :  معةاه يتأتى به من األغراض كيسهل به ا١تطالب ما ال يتأتى بغَته  .

 سادساً : أف من حيـر الرفق حيـر اْلًن .
  ( ركاه مسلم .ـً الٌرًٍفقى ٭تيٍرىـً ا٠تٍىٍَت مىٍن ٭تيٍرى  )اؿى قى   عىٍن جىرًيرو عىًن الةَّيبًٌ 

@@@ 
 و .ُمتػهَفٌق َعَليْ  (فَػْليَػَتَجنهِب اَْلَوْجَو  ،ِإَذا قَاَتَل َأَحدُُكمْ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٜٔٗٔ

--------- 
 ما حكم ضرب الوجو؟ 

 باب .الٟتديث  حراـ.
 ًإذىا ضىرىبى أىحىديكيم ... (.كُب لفظ ) 

 . هي الوارد ُب اٟتديث: دل يتعرض الةوكم ٟتكم هذا الةهي  كظاهره التحرصلُب خصوص داللة الة قاؿ يف الفتح
 رأل رجبلن لطم غبلمان فقاؿ )أك ما علمت أف الصورة ٤تًتمة(. كيؤيده حديث سويد بن مقرف الصحايب: أنه  

ا تىٍصرًيح اًبلةػٍَّهًي عىٍن ضىٍرب اٍلوىٍجه : قاؿ النووي ٍدرىاؾ هًبىا   كىأىٍعضىاؤيهي نىًفيسىة لىًطيفىة   مىحىاًسن أًلىنَّهي لىًطيف ٬تىٍمىع الٍ  ؛هىذى  ؛كىأىٍكثىر اإٍلً
رًز ظىاًهر الى ٯتيًٍكن سىًٍته  ؛ش احً كىالرٍَُّت ًفيًه فى   كىقىٍد ييرىٌوًه اٍلوىٍجه   كىقىٍد يػيٍةًقصيهىا   فػىقىٍد يػيٍبًطلهىا ضىٍرب اٍلوىٍجه  كىمىىتى ضىرىبىهي الى   كىأًلىنَّهي ابى

 لىم ًمٍن شىٍُت غىالًبنا.يىسٍ 
: كيدخل ُب الةهي كل من ضرب ُب حد أك تعزير أك أتديب  كقد كقع ُب حديث أيب بكرة كغَته عةد أيب داكد وقاؿ احلافظ

 كإذا كاف ذلك ُب حق من تعُت إهبلكه فمن دكنه أكذل.  ارموا كاتقوا الوجه() اؿبرٚتها كق كغَته ُب قصة اليت زنت  فأمر الةيب 

 الصةعاشل: كهذا الةهي عاـ لكل ضرب كلطم من أتديب أك غَته. )سبل السبلـ(. كقاؿ
 ما احلكمة من النهي عن ضربو؟ 

ي عن ضرب الوجه ألنه لطيف ٬تمع ااسن  كأكثر مقاؿ النووي يقع اإلدراؾ أبعضائه  فيخرى من ا : قاؿ العلماء: إ٪تا ُني
 ها فاحش لظهورها كبركزها بل ال يسلم إذا ضرب غالبان من شُت.ضربه أف تبطل أك تتروه كلها أك بعضها  كالرُت في

فإذا ضيرب كاف أذؿ لئلنساف ٦تا لو ضرب   كهو كاجهة البدف كله   : كألف الوجه أشرؼ ما ُب اإلنسافوقاؿ الشيخ ابن عثيمٌن
 ه.غَت كجه

 َفَصكهْت َوْجَهَها(؟ما اْلواب عن فعل امرأة اْلليل عليو الصالة والسالـ، وىو ما جاء يف قولو تعاَل( : 
 فاٞتواب عةه من ٜتسة أكجيه:
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 : معةاه ضىرىبىٍت كجهها. قاؿ ابن عباس: لىطىمىٍت  كهذا ٦تا يفعله الذم يرد عليه أمر يىستهوله. أفاده ابن عطية.الوجو اْلوؿ
 . : أف هذا الفعل للتعٌجباينلثوالوجو ا

 . هتها كهذا مستعمل ُب الةاس حىت اآلفقاؿ سفياف كالسدم ك٣تاهد: معةاه ضربت ًبكىفًٌها جب
 كقاؿ البغوم: أم ضىرىبىٍت كىٍجهها تىعجُّبان.

 كقاؿ ابن كثَت: جىرىٍت به عادة الةساء ُب أقوا٢تن كأفعا٢تن عةد التعجب.
 . : أنه ضرب خفيفوالوجو الثالث

 فقيل: إُنا ضىرىبىٍت جبيةها أبصابعها تعجبان.
 ف ضرب إهانة كال ضىٍرب إيبلـ.كمعلـو أف مىٍن ضىرىب نفسه ال يكو 

لىةا.والوجو الرابع  : أنه هو لو صٌح أنه من ضىٍرب الوجه فهو ًمن شىرٍع مىن قػىبػٍ
 كقد جاء شرعةا ٓتبلفه.

 كهذا من ضرب الةفس.  : أف ا١تةهي عةه ضىٍرب اإلنساف كٍجه غَتهالوجو اْلامس
@@@ 

  َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ  .(فَػَردهَد ِمَرارًا. قَاَؿ: اَل تَػْغَضْب  ،! َأْوِصيِن. فَػَقاَؿ: اَل تَػْغَضبْ اَي َرُسوَؿ َاَّللهِ  ): َوَعْنُو َأفه رَُجاًل قَاؿَ  -ٕٜٗٔ
---------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 مباحث الغضب قريبان .ت الغضب   كقد تقدم الةهي عننستفيد 

 ( ؟ اَل تَػْغَضبْ ما معىن ) 
 ) ال تغضب ( يتضمن أمرين عظيمُت : ُب قوله قاؿ السعدم : كالةهي عن الغضب 

ا١توصلة إليه من كل ما ٭تمل الةهي عن تعاطي األسباب األمر بفعل األسباب   كالتمرف على حسن ا٠تلق   كاٟتلم كالصرب . )  أحدمها :
 .( كيهيجه  بالغض

اإلنساف من دفعه كرده   كلكةه يتمكن من أف ال يةفذ غضبه : فإف الغضب غالبان ال يتمكن  -بعد الغضب  -األمر  الثاين :ك
 عدـ تةفيذه .

 ما املراد َبلغضب املنهي عنو يف َبحلديث ؟ 
 و دليل اإلٯتاف .كهالغضب ا١تةهي ما كاف انتقامان للةفس   أما الغضب إذا انتهكت حرمات هللا   فهو مأمور به   

@@@ 
َهاَرِضَي َاَّللهُ -َوَعْن َخْوَلَة َاْْلَْنَصارِيهَة  -ٖٜٗٔ  ،ِإفه رَِجااًل يتخوهضوف يف َماِؿ َاَّللِه ِبَغًْنِ َحقٍّ )  قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  - َعنػْ

 . َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ  (فَػَلُهْم اَلنهاُر يَػْوـَ اَْلِقَياَمِة 
-------------- 

 من العماؿ كغَتهم .) إفه رَِجاالً ( 
ُب ماؿ هللا بغَت حق  أم: يتصرفوف ُب  -اب١تعجمتُت -ابن حجر: قوله ) يتخوضوف (  قاؿهللا بَغًِن َحق ( يف َماِؿ  ) يَػَتَخوهُضوفَ 

 ماؿ ا١تسلمُت ابلباطل .
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
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 بغَت حق . ُتٖترصل التصرؼ ُب ماؿ ا١تسلم نستفيد
ا اٍلمىاؿى خىًضرىةه حيلٍ  وىةه مىٍن أىصىابىهي ًْتىقًًٌه بيورًؾى لىهي ًفيًه   كىريبَّ ميتىخىوًٌضو ًفيمىا شىاءىٍت بًًه كعةد الًتمذم كصححه   كلفظه : ) ًإفَّ هىذى

 ( .ر نػىٍفسيهي ًمٍن مىاًؿ اَّللًَّ كىرىسيولًًه   لىٍيسى لىهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإالَّ الةَّا
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o  بَّةه ًٞتىمًعه .شدة فتةة ا١تاؿً ألفَّ ًمن طىًبيعىًة اًؿ ٤تًي
ى
 الةَّفًس البىرىرًيًَّة أىنػَّهىا مىيَّالىةه ًإذل ا١ت

  قىاؿى سيبحىانىه ) 
ي
يسىوَّمىًة كىاألىنعىاـً زييًٌنى لًلةَّاًس حيبُّ الرَّهىوىاًت ًمنى الةًٌسىاًء كىالبىًةُتى كىالقىةىاًطًَت ا١ت

قىةطىرىًة ًمنى الذَّهىًب كىالًفضًَّة كىا٠تىيًل ا١ت
آبً كى 

ى
هللاي ًعةدىهي حيسني ا١ت  ( . اٟتىرًث ذىًلكى مىتىاعي اٟتىيىاًة الدُّنيىا كى

اؿى حيبِّا ٚتىِّا )  :كىقىاؿى سيبحىانىهي  
ى
بُّوفى ا١ت  (. بًٌ ا٠تىًَت لىرىًديده كىًإنَّهي ًٟتي  )  :كىقىاؿى عىزَّ كىجىلَّ  ( . كىٖتًي

ـى كىاًداين ًمن ذىهى  كىقىاؿى   ؤلى فىاهي ًإالَّ التػُّرىابي  كىيػىتيوبي هللاي عىلىى مىن َتىب ( .) لىو أىفَّ البًن آدى ًف  كىلىن ٯتى  بو أىحىبَّ أىف يىكيوفى لىهي كىاًدايى
o . التحذير من صرؼ ا١تاؿ ُب غَت حقه 
o . كجوب األمانة ُب صرؼ األمواؿ 
@@@ 
َوَجَعْلُتُو  ،اَي ِعَباِدي! ِإيّنِ َحرهْمُت اَلظُّْلَم َعَلى نَػْفِسي ) قَاؿَ  -َعْن رَبِّوِ  ِفيَما يَػْرِوي َعْن اَلنهيبِّ  َوَعْن َأِب َذرٍّ  -ٜٗٗٔ

َنُكْم ُمَرهًما  م .َأْخَرَجُو ُمْسلِ  (َفاَل َتظهاَلُموا  ،بَػيػْ
---------------- 

 يث ؟دماذا نستفيد من احل 
 نستفيد ٖترصل الظلم   كقد تقدـ ذلك .

 من كجهُت : ككجه الداللة من اٟتديث
أف هللا عز كجل حرمه على نفسه   فإذا كاف ٤ترمان على هللا مع كماؿ قدرته كسعة ملكه فحرمته على العبد أكذل لظهور  ْلوؿ :ا

 عجزه كنقص ملكًه .
 ي ٖترصل .ُن أف هللا جعله بيةةا ٤ترمان   فةهى عةه واآلخر :

 كقد جاءت األدلة الكثَتة ُب ذلك :
ـو لًٍلعىًبيًد ( .كما قاؿ تعاذل ) كىمىا أىانى ًبظى   بلَّ

 كقاؿ تعاذل ) كمىا اَّللَّي ييرًيدي ظيٍلمان لًٍلًعبىاًد ( .
 كقاؿ تعاذل ) كمىا اَّللَّي ييرًيدي ظيٍلمان لًٍلعىالىًمُتى ( .

ـو   لًٍلعىًبيًد ( . كقاؿ تعاذل ) كىمىا رىبُّكى ًبظىبلَّ
ٍيئان ( .  كقاؿ تعاذل ) ًإفَّ اَّللَّى ال يىٍظًلمي الةَّاسى شى

 .كقاؿ تعاذل ) كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمنى الصَّاًٟتىاًت كىهيوى ميٍؤًمنه فىبل ٮتىىاؼي ظيٍلمان كىال هىٍضمان ( 
 ا٢تضم : أف ييةقص من جزاء حسةاته   كالظلم : أف يعاقب بذنوب غَته .

  إف هللا ال يظلم مع قدرتو عليو ؟: ملاذا نقوؿ 
 لى الظلم كلكةه ال يفعله فضبلن مةه كجودان   ككرمان كإحساانن إذل عباده .: كهو ٦تا يدؿ على أف هللا قادر ع قاؿ ابن رجب

إذ ال يثٌت على   : كإ٪تا قلةا مع قدرته عليه   ألنه لو كاف ٦تتةعان على هللا دل يكن ذلك مدحان كال ثةاءن  وقاؿ الشيخ ابن عثيمٌن
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 الفاعل إال إذا كاف ٯتكةه أف يفعل أك ال يفعل .
 ظلم ؟ملاذا هللا ال ي 

 .لكماؿ عدله 
 كهكذا كل نفي َيٌب ُب صفات هللا تعاذل ُب الكتاب كالسةة إ٪تا هو لثبوت ضده . 

 كقوله تعاذل ) كىال يىٍظًلمي رىبُّكى أىحىدان ( لكماؿ عدله .
 ال يعزب : ال يغيب .ٍةهي ًمثٍػقىاؿي ذىرَّةو ًُب السَّمىاكىاًت كىال ًُب اأٍلىٍرًض ( لكماؿ علمه   عى  كقوله تعاذل ) ال يػىٍعزيبي 

 كقوله ) ال أتىٍخيذيهي ًسةىةه كىال نػىٍوـه ( لكماؿ قيوميته كحياته .
 ما املراد َبلظلم يف ىذا احلديث ؟ 

 الظلم يةقسم إذل أقساـ :تقدـ أف 
 م الظلم .عظالررؾ   كهو أ القسم اْلوؿ :

ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظيمه (   فإف ا١تر رؾ جعل ا١تخلوؽ ُب مةزلة ا٠تالق   فعبده كأت٢ته   فوضع األشياء ُب قاؿ تعاذل عن لقماف ) ًإفَّ الرًٌ
 اًلميوفى ( ظَّ غَت موضعها   كأكثر ما ذكر ُب القرآف من كعيد الظا١تُت إ٪تا أريد به ا١ترركوف كما قاؿ تعاذل ) كىاٍلكىاًفريكفى هيمي ال

 : ظلم العبد نفسه اب١تعاصي . القسم الثاين
فًمةػٍهيمٍ   ظىادله لًةػىٍفًسه ( . قاؿ تعاذل ) ى

 ظلم العباد بعضهم بعضان   كهو ا١تذكور ُب هذا اٟتديث . القسم الثالث :
 ٍرًض ًبغىٍَتً اٟتٍىقًٌ ( .قاؿ تعاذل ) ًإ٪تَّىا السًَّبيلي عىلىى الًَّذينى يىٍظًلميوفى الةَّاسى كىيػىبػٍغيوفى ُب اأٍلى 

 ا ( .املقصود َبحلديث لقولو ) فال تظاملو كهذا القسم هو 
 كقد جاءت نصوص كثَتة تبُت ٖترصل الظلم :

 ) إف الظلم ظلمات يـو القيامة ( متفق عليه .  قاؿ رسوؿ هللا 
 هذا   ُب بلدكم هذا ( متفق عليه م ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم حراـ عليكم كحرمة يومكم هذا   ُب شهرك كقاؿ 
 أرضُت ( متفق عليه . ) من ظلم قيد شرب من األرض طوقه من سبع كقاؿ 
) من كانت عةده مظلمة ألخيه فليتحلل مةها   فإنه ليس ٍب ديةار كال درهم من قبل أف َيخذ ألخيه من حسةاته   فإف  كقاؿ

 ( ركاه البخارم .ه دل يكن له حسةات أخذ من سيئات أخيه   فطرحت علي
 كالظلم يةقسم إذل قسمُت :

 فعل ما يضر به كهو العدكاف . والثاين :كهو التفريط   مةع ما ٬تب ٢تم من اٟتقوؽ  أحدمها :
  عظيم رضبة هللا بعباده ورفقو بو ، ما وجو ذلك ؟احلديث دليل على 
 .  فقانداهم هبذا اللفظ ) اي عبادم ( ا١ترعر ابلرٛتة كالر  جه ذلك : أنهك 
 ماذا نستفيد من لفظ ) اي عبادي ( ؟ 

 أجلها خلقوا كهي عبادة هللا . تذكَت للعباد ابٟتكمة اليت منال نستفيد 
 قاؿ تعاذل )كىمىا خىلىٍقتي اٞتًٍنَّ كىاإٍلًٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعبيديكًف ( .

  كىاٍجتىًةبيوا الطَّاغيوتى ( .كقاؿ تعاذل ) كىلىقىٍد بػىعىثٍػةىا ًُب كيلًٌ أيمَّةو رىسيوالن أىًف اٍعبيديكا اَّللَّى 
 كصفه ُب أشرؼ مقاماته بوصف العبودية :كأثٌت عليه ك  كقد امتدح ربةا جل كعبل نبيه 
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 سيٍبحىافى الًَّذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمنى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً ًإذلى اٍلمىٍسًجًد اأٍلىٍقصىى ( . (فقاؿ سبحانه ُب اإلسراء 
ـى عىٍبدي اَّللًَّ يىٍدعيوهي كىاديكا يىكي لدكُب مقاـ ا  ونيوفى عىلىٍيًه لًبىدان ( .عوة قاؿ سبحانه ) كىأىنَّهي لىمَّا قىا

تيٍم ًُب رىٍيبو ٦تَّا نػىزٍَّلةىا عىلىى عىٍبًدانى ( .  كُب مقاـ التحدم قاؿ سبحانه ) كىًإٍف كيةػٍ
@@@ 

قَاَؿ: ِذْكُرَؾ َأَخاَؾ دبَا  َلُم.قَاُلوا: َاَّللهُ َوَرُسولُُو َأعْ  ؟ أََتْدرُوَف َما اَْلِغيَبةُ  ) قَاؿَ   َأفه َرُسوَؿ َاَّللهِ  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٜ٘ٗٔ
َتوُ  ِقيَل: َأرَأَْيَت ِإْف َكاَف يف َأِخي َما َأُقوُؿ؟ َيْكَرُه. م َأْخَرَجُو ُمْسلِ  (ُو بَػَهته  دْ َوِإْف َلَْ َيُكْن فَػقَ  ،قَاَؿ: ِإْف َكاَف ِفيِو َما تَػُقوُؿ فَػَقْد ِاْغتَػبػْ

. 
-------------- 

 زة لبلستفهاـ .ما٢ت ة ؟ (أََتْدُروَف َما اَْلِغيبَ ) 
 ه .البهتاف : ذًكر ا١تسلم ٔتا ليس فيه كهو الكذب ُب القوؿ علي ( فَػَقْد بَػَهتهوُ ) 
 عرؼ الغيبة ؟ 

 ( . ذًٍكريؾى أىخىاؾى ٔتىا يىٍكرىهي بقوله ) عرفها الةيب 
 كم الغيبة .ح ما 

 حراـ ابلكتاب كالسةة كاإلٚتاع .
 اع .: الغيبة ٤ترمة ابإلٚت قاؿ ابن كثًن
 : ال خبلؼ أف الغيبة من الكبائر . وقاؿ القرطيب

 . اذكر اْلدلة على ربرمي الغيبة 
 جاءت الةصوص الكثَتة اليت تدؿ على حرمة الغيبة كأُنا من الكبائر .

مى أىًخيًه مىٍيتان فىكىرًهٍ كي كىالى يػىٍغتىب بػٍَّعضي قاؿ تعاذل ) بُّ أىحىديكيٍم أىف َيىٍكيلى ٟتٍى  ( .تيميوهي كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى تػىوَّابه رًَّحيمه م بػىٍعضان أى٭تًي
اػكىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًه ًعٍلمه ًإفَّ السَّمٍ كقاؿ تعاذل )   ( .عىٍةهي مىٍسؤيكالن  فى عى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ أيكلػًئكى كى

)ردغة ا٠تباؿ: عصارة  ( ركاه أبو داكد . دغة ا٠تباؿ حىت ٮترج ٦تا قاؿمن قاؿ ُب مؤمن ما ليس فيه أسكةه هللا ر )  كقاؿ الةيب 
 . أهل الةار من صديد كقيح كالعياذ اب(
ـ القيامة   فيقاؿ له كله ميتان كما أكلته حيان يو قاؿ ) من أكل ٟتم أخيه ُب الدنيا قرب إليه  كعن أيب هريرة : أف رسوؿ هللا 

 يعلي كابن حباف بسةد صحيح .فيأكله فيكلح كيصيح " ركاه أبو 
 ) إف دماءكم كأموالكم كأعراضكم حراـ عليكم كحرمة يومكم هذا ُب بلدكم هذا ُب شهركم هذا ( متفق عليه . كقاؿ 
 َتكل احلسنات :وىي 

» ٍفًلسي ًفيةىا مىٍن الى ًدٍرهىمى لىهي كىالى مىتىاعى . فػىقىاؿى قىاليوا اٍلمي « . أىتىٍدريكفى مىا اٍلميٍفًلسي » قىاؿى  فَّ رىسيوؿى اَّللًَّ أى  أىىًب هيرىيٍػرىةى  كما ُب حديث
َيىٌٍب  ًإفَّ اٍلميٍفًلسى ًمٍن أيمَّىًت َيىٌٍب  ـى هىذىا كىضىرىبى  اقىٍد شىتىمى هىذى  يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًبصىبلىةو كىًصيىاـو كىزىكىاةو كى ا كىأىكىلى مىاؿى هىذىا كىسىفىكى دى كىقىذىؼى هىذى

ا فػىيػي  ا ًمٍن حىسىةىاتًًه فىًإٍف فىًةيىٍت حىسىةىاتيهي قػىٍبلى أىٍف يػيٍقضىى مىا عىلىٍيًه أيًخذى ًمنٍ هىذى ا ًمٍن حىسىةىاتًًه كىهىذى هيٍم فىطيرًحىٍت عىلىٍيًه ٍبيَّ ػ خى ٍعطىى هىذى طىاايى
 ( ركاه مسلم . ةَّارً ال طيرًحى ُب 

 وىي من أسباب عذاب القْب .
بقربين فقاؿ : إُنما ليعذابف كما يعذابف ُب كبَت أما أحد٫تا فكاف ال يستةزه  ) مر الةيب كما جاء ُب حديث ابن عباس قاؿ 
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 كجاء ُب ركاية ) ابلغيبة ( . ( من بوله كأما اآلخر فكاف ٯتري ابلةميمة
 وىي ذنب عظيم كبًن .

فقاؿ : لقد قلت كلمة لو  : حسبك من صفية كذا ككذا . قاؿ بعض الركاة : تعٍت قصَتة قلت للةيب  قالت ) رة .ائعن ع
 ١تزجته ( ركاه أبو داكد . مزجت ٔتاء البحر

 وىي سبب من أسباب دخوؿ النار .
ي مىا ًفيهىا يػىٍهًول هًبىا ُب كى ًإفَّ اٍلعىٍبدى لىيػىتى  )قىاؿى  أىىًب هيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  كما ُب حديث بٍػعىدى مىا بػىٍُتى الةَّاًر أى  لَّمي اًبٍلكىًلمىًة مىا يػىتػىبػىُتَّ

 ( . اٍلمىٍررًًؽ كىاٍلمىٍغًربً 
كُب ركاية ) كإف الرجل ليتكلم ابلكلمة من سخط هللا ما كاف يظن أف تبلغى ما بلغت   يكتبي هللا له هبا سخطه إذل يـو يلقاه ( 

 ركاه مالك .
 ىي سبب للعذاب قبل اآلخرة .و 

 ! يب مررت بقـو ٢تم أظفار من ٨تاس ٮتمروف كجوههم كصدكرهم ) ١تا عرج كما ُب حديث أنس . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 ٟتـو الةاس   كيقعوف ُب أعراضهم ( ركاه أبو داكد . فقلت : من هؤالء اي جربيل ؟ قاؿ : هؤالء الذين َيكلوف
 عاقبه ٔتثل ذلك كفضحه هللا. مكمن اغتاب الةاس كفضحه

تتبعوا عوراهتم   فإنه من اتبع عوراهتم يتبع  به   ال تغتابوا ا١تسلمُت   كال) اي معرر من آمن بلسانه كدل يدخل اإلٯتاف قل قاؿ 
 عورته   كمن يتبع هللا عورته يفضحه ُب بيته ( . هللا
 اذكر بعض أقواؿ السلف يف التحذير من الغيبة ؟ 

 

 تغمه   كإف دل ٘تدحه فبل تذمه . ن معاذ : ليكن حظ ا١تؤمن مةك ثبلاثن : إف دل تةفعه فبل تضره   كإف دل تفرحه فبلب قاؿ ٭تيي
 كاغتاب رجل عةد معركؼ الكرخي فقاؿ له : اذكر القطن إذا كضع على عيةيك .

 ـ الةاس .لذكقيل للربيع بن خثيم : ما نراؾ تغتاب أحدان ؟ فقاؿ : لست عن نفسي راضيان فأتفرغ 
٢تم عيوب فعابوا الةاس فصارت ٢تم عيوب   كأدركت هبذه أقوامان ليس  –يعٍت ا١تديةة  –كقاؿ اإلماـ مالك : أدركت هبذه البلدة 

 البلدة أقوامان كانت ٢تم عيوب   فسكتوا عن عيوب الةاس فةسيت عيوهبم .
ف الريح عن بعض عورته ؟ كةتم تسًتكف عليه ؟ كرذكر أف عيسى قاؿ ألصحابه : أرأيتم لو أتيتم على رجل انئم   قد  

 البقية   قالوا : سبحاف هللا ؟ !!  كيف نكرف البقية ؟ قالوا : نعم ؟ قاؿ : بل كةتم تكرفوف
 قاؿ : أليس ييذكر عةدكم الرجل فتذكركنه أبسوأ ما فيه   فأنتم تكرفوف بقية الثوب عن عورته .

 ما حكم غيبة الكافر؟ 
 :الكافر على نوعُت 

 ـ .الكافر احملارب لإلسال  
 ضعاؼ هيبتهكهذا ال حرمة له فيجوز ذكر نقائصه للتحذير مةه كإ  

كيةقص من قوهتم كعزٯتتهم  كيدخل فيه كل ما يصيبهم   يقاؿ : انؿ مةه إذا أصابه برزء قاؿ هللا تعاذل: )كال يةالوف من عدك نيبل(
 لك ذكر نقائصهم كعيوهبم لعمـو اللفظ.ذ كيزيد من قوة ا١تسلمُت عليهم حسان كمعٌت كيدخل ُب

 ك .كجربيل مع هم أك هاج  " اهجهم : يقوؿ ٟتساف يـو قريظة ؿ هللا ٝتعت رسو  ُب البخارم عن الرباء بن عازب ك 
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 )هاجهم ( من ا١تهاجاة أم جازهم هبجوهم . كمعٌت  كمعٌت ) اهجهم ( فعل أمر من هجا يهجو هجوا كهو الذـ 
 د ذمة أو أماف :عقالكافر املعاىد ب 

 مثالو :
 له حقوقه.الكافر الذم يدخل إذل ببلد ا١تسلمُت بعقد كقانوف ٭تفظ 

 الكفار الذين يعيش ا١تسلم بيةهم ُب ببلدهم أك يفد إليهم بعقد كقانوف عمل أك دراسة أك عبلج ك٨تو ذلك.
رمة من غَته على الصحيح لفضل اإلسبلـ ح كأحكاـ غيبة ا١تسلم كإف كاف ا١تسلم أشد   هذا الةوع من الكفار  وأحكاـ غيبة

 عليه .
 ة له .كقيل : ٕتوز غيبته   ألنه ال حرمػػ

@@@ 
 ،ضٍ َواَل يَِبْع بَػْعُضُكْم َعَلى بَػْيِع بَػعْ  ،َواَل َتَدابَػُروا ،َواَل تَػَباَغُضوا ،اَل رَبَاَسُدوا َواَل تَػَناَجُشوا)  َوَعْنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -ٜٙٗٔ

حبَْسِب  ،َوُيِشًُن ِإََل َصْدرِِه َثاَلَث ِمَرارٍ  ،اَلتػهْقَوى َىا ُىَنا ،َواَل حَيِْقُرهُ  ،َواَل خَيُْذلُوُ  ، يَْظِلُموُ اَل  ،اَْلُمْسِلُم َأُخو اَْلُمْسِلمِ  ،وَُكونُوا ِعَباَد َاَّللِه ِإْخَواانً 
ـٌ   ،مَ لِ ِاْمِرٍئ ِمْن اَلشهرِّ َأْف حَيِْقَر َأَخاُه اَْلُمسْ   م .َأْخَرَجُو ُمْسلِ  -ُضُو َوِعرْ  ،َوَمالُوُ  ،َدُموُ  ،ُكلُّ اَْلُمْسِلِم َعَلى اَْلُمْسِلِم َحَرا

------------- 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 هذه األمور ا١تذكورة ُب اٟتديث كهي : ٖترصلنستفيد 
 أواًل : ) وال رباسدوا ( .

 كقد تقدمت مباحثه .فيه ٖترصل اٟتسد   
 نياً : ) وال تناجشوا ( .اث

 .فيه ٖترصل الةجش 
 كقد تقدمت مباحثه ُب كتاب البيوع . شراءها . هو أف يزيد ُب السلعة كهو ال يريدك

 ( . َواَل َتَدابَػُروا ،َواَل تَػَباَغُضوااثلثاً : ) 
 فيه ٖترصل التباغض كالتدابر .

 فبل تتخذكا أسباب البغض .   ) كىالى تػىبىاغىضيوا ( أم : ال ييبغض بعضكم بعضان فقوله 
ابػىريكا ( أٍف يػيٍعرضى عىًن اإلنٍ كقوله   سىاف كيػىٍهجيرىهي كى٬تىٍعىلهي كىالرىيًء الًَّذم كىرىاء الظٍَّهر كىالدُّبير .) كىالى تىدى

جعلهمي هللا إخوةن    : ُنى ا١تسلمُت عىًن التَّباغض بيةهم ُب غَت هللا   بل على أهواًء الةُّفوًس   فإفَّ ا١تسلمُتى  قاؿ ابن رجب
) كالذم نفسي بيده   ال تدخيليوا اٞتةَّة حىت تؤمةوا   كال تؤمةوا حىتَّ   كاإلخوةي يتحابُّوفى بيةهم   كال يتباغضوف   كقاؿ الةَّيبُّ 

 ٖتابُّوا   أال أدلُّكم على شيءو إذا فعلمتموه ٖتاببتم ؟ أفروا السَّبلـ بيةكم ( خرَّجه مسلم .
ةىكيمي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبػىٍغضىاءى ًُب على ا١تؤمةُت ما ييوقع بيةهم العداكة كالبغضاء   كما قاؿ ) ًإ٪تَّىا ييرًيدي ا كقد حرَـّ هللا لرٍَّيطىافي أىٍف ييوًقعى بػىيػٍ

تػىهيوف ( . ٍيًسًر كىيىصيدَّكيٍم عىٍن ذًٍكًر هللًا كىعىًن الصَّبلًة فػىهىٍل أىنٍػتيٍم ميةػٍ  ا٠تٍىٍمًر كىاٍلمى
اءن فىأىلَّفى بػىٍُتى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم  على عباده ابلتَّأليف بُت قلوهبم   كما قاؿ تعاذل ) كىاذٍكيريكا نًٍعمىتى هللاً  كامنتَّ  تيٍم أىٍعدى عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كيةػٍ

ًتًه ًإٍخوىاانن ( .  بًًةٍعمى
يعان مىا أىلٍَّفتى بػى بػى  كقاؿ ) هيوى الًَّذم أىيَّدىؾى بًةىٍصرًًه كىاًبٍلميٍؤًمًةُتى كىأىلَّفى   ٍُتى قػيليوهًبًٍم كىلىًكنَّ هللاى أىلَّفى ٍُتى قػيليوهًبًٍم لىٍو أىنٍػفىٍقتى مىا ُب األىٍرًض ٚتًى
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ةػىهيٍم ( .  بػىيػٍ
صى ُب الكذب ُب اإلصبلح بُت الةَّاس   كرغَّب  هللا ك٢تذا ا١تعٌت حـر ا١تري ابلةَّميمة   ١تا فيها من إيقاع العداكة كالبغضاء   كريخًٌ

يػٍرى ُب كىًثَتو ًمٍن ٧تىٍوىاهيمٍ  قىةو أىٍك مىٍعريكؼو أىٍك ًإٍصبلحو بػىٍُتى الةَّاًس كىمىٍن يػىٍفعىٍل  ُب اإلصبلح بيةهم   كما قاؿ تعاذل ) ال خى ًإالَّ مىٍن أىمىرى ًبصىدى
 ذىًلكى ابًٍتغىاءى مىٍرضىاًت هللًا فىسىٍوؼى نػيٍؤتًيًه أىٍجران عىًظيمان ( .

أخربكم أبفضلى ًمٍن درجة الصبلة  قاؿ ) أال أٛتد  كأبو داكد  كالًتمذمُّ  من حديث أيب الدرداء   عن الةَّيبًٌ  اـكخرَّج اإلم
 كالصياـ كالصَّدقة ؟ ( قالوا : بلى اي رسوؿ هللا   قاؿ ) صبلحي ذاًت البًُت ؛ فإفَّ فسادى ذات البُت هي اٟتالًقةي ( .

 عرل اإلٯتاف   كليس داخبلن ُب الةَّهي . ثقكأمَّا البغض ُب هللا   فهو من أك 
 ( . َلى بَػْيِع بَػْعضٍ َواَل يَِبْع بَػْعُضُكْم عَ ) رابعاً : 
 ٖترصل بيع ا١تسلم على أخيه ا١تسلم . فيه :

(   أك يقوؿ أعطيك أحسن مةها ٗ( ٍب َيتيػه آخر كيقوؿ : أعطيك مثلها بػ)َُمثاله :أف يرًتم شخص من إنساف سلعة بػ)
 (.َُبػ)
 اٟتكمة من الةهي : حصوؿ التحاسد كالتبػاغض .و

 كقد تقدمت مباحثه ُب كتاب البيوع .
 .املسلم أخو املسلم  أف خامساً :

 .كما قاؿ تعاذل ) إ٪تا ا١تؤمةوف إخوة ( 
 كمن مقتضيات ذلك أال يظلمه كال يكذبه   كال يغرػػػه   كال ٮتونه   كال ٮتذله   كال ٭تقره .

نه قاؿ : إذا تركتم هذه ا١تةهيات كةتم ًعبىادى هللا إٍخوىاانن ( قاؿ اٟتافظ : هذه اٞتملة تربه التعليل ١تا تقدـ   كأ واكلذلك قاؿ )كىكيوني 
 إخواانن   كمفهومه : إذا دل تًتكوها تصَتكا أعداء .
 فقوله )كىكيونيوا ًعبىادى هللا إٍخوىاانن ( ٭تتمل معةيُت :

 م : إذا تركتم اٟتسد كالتدابر .... فستكونوف اي عباد هللا إخواانن .أ إنه إنراء يراد به ا٠ترب   أحدمها :
 .واانن فيه ف ا١تراد به حقيقة األمر   أم : كونوا عباد هللا إخأ الثاين :

 ما حكم الظلم وخذالف املسلم ؟ 
 لقوله ) ال يظلمه ( كقد تقدمت مباحثه .حراـ   

 ( . كىالى ٮتىٍذيليهي )لقوله و
 وره أٍف يىةصيرى أخاه .أمفإفَّ ا١تؤمن م
رسوؿى هللا   أنصيريهي مىظلومان   فكيف أنصره ظا١تان ؟ قاؿ :  ٘تةعه عًن ) انصير أخاؾ ظا١تان أك مظلومان    قاؿ : اي  كما قاؿ 

ه ( .  الظُّلم   فذلك نصريؾ إايَّ
 ما حكم احتقار املسلم ْلخيو املسلم ؟ 

 حراـ .
ًقريه ( .  لقوله ) كال ٭تى

 م ( .ٍسًب اًٍمرًئو ًمٍن اىلرَّرًٌ أىٍف ٭تىًٍقرى أىخىاهي اىٍلميٍسلً ًْتى  كلقوله )
ةػٍهيٍم كىال ًنسىاء مًٌن نًٌسىاءقاؿ تك  يػٍرنا مًٌ يػٍرنا  عاذل ) اي أيها الًَّذينى آمىةيوا ال يىٍسخىٍر قىوـه مًٌن قػىٍوـو عىسىى أىف يىكيونيوا خى  عىسىى أىف يىكينَّ خى
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ةػٍهينَّ .  . ( ..مًٌ
كوف اتقر أعظم قدران عةد هللا تعاذل ذل عن السخرية ابلةاس كهو احتقارهم كاالستهزاء هبم   ٍب بُت اٟتكمة : فإنه قد يعايةهى ت

فةص على ُني الرجاؿ   كعطف بةهي ) وال نساء من نساء عسى أف يكن خًنًا منهن ( كأحب إليه من الساخر مةه كاتقر له 
 كاالستهزاء ابلةاس كاحتقارهم . يةالةساء   ففي اآلية ٖترصل السخر 

  ( ْف حَيِْقَر َأَخاُه اَْلُمْسلِ حبَْسِب ِاْمِرٍئ ِمْن اَلشهرِّ أَ ما معىن. ) م 
ه عليه   كالًكبػٍري من أعظًم ًخصاًؿ  قاؿ ابن رجب : ا ٭تتقري أخاه ا١تسلم لتكربُّ يعٍت : يكفيه ًمنى الررًٌ احتقاري أخيه ا١تسلم   فإنَّه إ٪تَّ

 اؿي ذرَّةو من ًكرٍبو ( .أنَّه قاؿ ) ال يدخلي اٞتةَّة من ُب قلبه مثق   كُب صحيح مسلم  عن الةَّيبًٌ  الرَّرًٌ 
 اذكر ماذا تستلـز السخرية ؟ 

 أُنا من أعظم الرركر .أواًل : 
 ) ... ْتسب امرئ من الرر   أف ٭تقر أخاه ا١تسلم ( .   قاؿ 

 ظم عةد هللا من الساخر .أعرٔتا يكوف ا١تسخور مةه أفضل ك اثنياً : 
 ) عسى أف يكونوا خَتان مةهم ( . اآليةكما جاء ُب 

 ) رٌب أشعث أغرب لو أقسم على هللا ألبره ( .  كقاؿ
 أف السخرية من صفات الكفار اب١تؤمةُت .اثلثاً : 

 .قاؿ تعاذل : )ًإفَّ الًَّذينى أىٍجرىميوا كىانيوٍا ًمنى الًَّذينى آمىةيوا يىٍضحىكيوفى( 
 ًمًه سىًخريكٍا ًمٍةهي( .كقاؿ تعاذل : )كىيىٍصةىعي اٍلفيٍلكى كىكيلَّمىا مىرَّ عىلىٍيًه مىؤله مًٌن قػىوٍ 

 دليل على الكرب كالتعاظم .رابعاً : 
 : ) الكرب بطر اٟتق كغمط الةاس ( أم احتقارهم . كقد قاؿ 

 دليل على سوء ا٠تلق .خامساً : 
 أف ٭تقر أخاه ا١تؤمن ... ( .ر : ) ْتسب امرئ من الر ك٢تذا قاؿ 
 أنه مةاؼ لقضاء هللا .سادساً : 

 قَتان أك ضعيفان فهذا من قدر هللا كقضائه .ألف هذا إذا كاف ف
 دليل على ضعف اإلٯتاف .سابعاً : 

 ألف ا١تؤمن الكامل دائمان يتهم نفسه كٮتاؼ أف ال يتقبل مةه .
 خرة .آلأف السخرية من تقدصل أمر الدنيا على ا: اثمناً 

 أفضل .ألف الساخر نظر إذل كضعه الدنيوم كدل يةظر أنه رٔتا يكوف عةد هللا أعظم ك 
 ( . اَلتػهْقَوى َىا ُىَنالقوله )أكـر الةاس عةد هللا هو أتقاهم  أف: ونستفيد 

( فيه إشارةه إذل أفَّ كـر ا٠تىٍلقاقاؿ ابن رجب : قوله ) ةد هللا ابلتَّقول  فربَّ من ٭تًقريه ع لتَّقول هاهةا يرَت إذل صدره ثبلثى مرَّاتو
 كهو أعظمي قدران عةد هللا تعاذل ٦تَّن له قدره ُب الدُّنيا  فإفَّ الةاسى إ٪ٌتا يتفاكتيوف ْتسب التَّقول.الةاس لضعفه  كقلًَّة حظًٌه من الدُّنيا  

 كما قاؿ هللا تعاذل ) ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعٍةدى هللًا أىتٍػقىاكيم ( .
 مىٍن أكرـي الةاًس ؟ قاؿ ) أتقاهيم  ( . يبُّ كسئل الةَّ 

 قول ( .كُب حديث آخر  ) الكرـي التَّ 



 141 

) إفَّ هللا ال يةظري إذل صيورًكيم    كما قاؿ  -عز كجل-كإذا كاف أصلي التَّقول ُب القيلوب   فبل يطَّلعي أحده على حقيقتها إال هللا 
سةه ُب ( كحيةئذ   فقد يكوفي كثَته ٦تَّن له صورةه حسةةه   أك ماؿه   أك جاهه   أك راي كمكأمواًلكم   كلكن يةظري إذل قلوبكم كأعمال

 الدنيا   قلبه خراابن من التقول   كيكوف من ليس له شيء من ذلك قلبيه ٦تلوءان ًمنى التَّقول   فيكوف أكرـى عةد هللا تعاذل   بل ذلك
فو  قاؿ )أال أيخربيكم أبهل اٞتةًَّة : كلُّ ضعيف متضعَّ  بن كهبو   عن الةَّيبًٌ  هو األكثر كقوعان   كما ُب الصحيحُت  عن حارثةى 

 لو أقسم على هللا ألبرَّهي   أال أخربكم أبهل الةَّاًر : كلُّ عيتيلٌو جىوَّاظو ميستكربو( .
عث   ذم ًطمرين   لو أقسمى على هللا أشقاؿ ) أمَّا أهلي اٞتةَّة   فكلُّ ضعيفو متضعَّفو    كُب ا١تسةد  عن أنس عن الةَّيبًٌ 
 ٍعظىرمٌو جىوَّاظ ٚتَّاعو   مةَّاعو   ذم تػىبىع ( .ألبرَّه ؛ كأمَّا أهلي الةَّاًر   فكلُّ جى 

ينى كا١تتجربًٌ  كُب الصحيحُت  عن أيب هريرة   عن الةَّيبًٌ  ين   كقالًت قاؿ ) ٖتاجَّت اٞتةَّةي كالةَّاري   فقالًت الةَّاري : أيكثًٍرتي اب١تتكربًٌ
للجةًَّة : أنت رٛتيت أرحمي بك من أشاءي من عبادم   كقاؿ للةار : أنت  اٞتةَّةي : ال يدخيليٍت إال ضعفاءي الةَّاس كسىقىطيهم   فقاؿ هللا

 عذايب   أعذًٌبي بًك من أشاء من عبادم ( .
ةي كالةَّاري   فقالت الةار : اي ربًٌ   يدخيليٍت اٞتبابرة ةَّ قاؿ ) افتخرت اٞت كخرَّجه اإلماـ أٛتد  من حديث أيب سعيدو عن الةَّيبًٌ 

كف كا١ت  لوؾي كاألشراؼي   كقالت اٞتةَّةي : اي ربًٌ يدخيليٍت الضُّعفاء كالفقراءي كا١تساكُت ( كذكر اٟتديث .كا١تتكربًٌ
@@@ 

 ،اءِ َواْْلَْىوَ  ،َواْْلَْعَماؿِ  ،اَللهُهمه َجنِّْبيِن ُمْنَكَراِت َاْْلَْخاَلؽِ )  يَػُقوؿُ  قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن ُقْطَبَة ْبِن َماِلٍك  -ٜٚٗٔ
ِْمِذيُّ  (َواْْلَْدَواِء   و .ُو َاحْلَاِكُم َواللهْفِظ لَ َوَصحهحَ  ،َأْخَرَجُو اَلّتِّ

-------------- 
 بضم القاؼ كإسكاف الطاء .( َوَعْن ُقْطَبَة ْبِن َماِلٍك ) 
   أم : اجعلٍت ُب جانب كهي ُب جانب .أم : ابعدشل ( َجنِّْبيِن  اَللهُهمه ) 
   كالقتل   كالررؾ   كالزان كغَتها . أم : األخبلؽ ا١تةكرة .(  َاْْلَْخاَلؽِ ُمْنَكَراِت ) 
 أم : كمةكرات األعماؿ .(  َواْْلَْعَماؿِ ) 
 ا١تضلة .أم : األهواء ا١تةكرة (  َواْْلَْىَواءِ )  
   كهي األمراض ٚتع داء   أم : كأعوذ بك من األدكاء ا١تةكرة (  اءِ وَ َواْْلَدْ  )
 كاالستسقاء كالسل كا١ترض ا١تزمن الطويل. إخل . كرات األدكاء هو سيء األسقاـ؛ ا١تقصود ٔتةك 
اـً كىًمٍن سىيًًٌئ الٍ أىعيوذي ًبكى ًمنى  ًإشٌلً اللهم قوؿ : كىافى ي  أىفَّ الةَّيًبَّ  كقد كرد ُب اٟتديث الرريف عىٍن أىنىسو   بػىرىًص كىاٞتٍيةيوًف كىاٞتٍيذى

ـً   . األىٍسقىا

 ن احلديث ؟ماذا نستفيد م 
 نستفيد استحباب الدعاء هبذا الدعاء .

 كعلى ا١تؤمن أف يباعد عن كل خلق سيء من قوؿ أك فعل .
مى كى  كاف  ًعٍد بػىٍيًٍت كىبػىٍُتى خىطىاايى عىٍدتى بػىٍُتى اٍلمىٍررًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب . اللَّهيمَّ نػىقًًٌٍت ًمٍن خىطى مى يقوؿ ُب دعاء االستفتاح ) اللَّهيمَّ ابى مى  ا ابى اايى

مى اًبٍلمىاًء كىالثػٍَّلًج كىاٍلبػىرىدً   ( . كىمىا يػيةػىقَّى الثػٍَّوبي األىبٍػيىضي ًمٍن الدَّنىًس . اللَّهيمَّ اٍغًسٍلًٍت ًمٍن خىطىاايى
ـى ًٍتَّ كىاٍجةػيٍبًٍت كىبى  كقاؿ تعاذل عن إبراهيم )  ( .  أىٍف نػىٍعبيدى اأٍلىٍصةىا

ٍجني أىحىبُّ ًإرلىَّ ٦تَّا يىٍدعيونىًٍت ًإلىٍيًه كىًإالَّ تىٍصًرٍؼ عىٍتًٌ كىٍيدىهينَّ أىٍصبي ًإلىٍيًهنَّ كىأىكيٍن ًمنى  قىاؿى رىبًٌ كقاؿ تعاذل عن يوسف عليه السبلـ ) السًٌ
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 ( . اٞتٍىاًهًلُتى 
  فيه عربَتف :قاؿ ابن تيمية : 

 .: اختيار السجن كالببلء على الذنوب كا١تعاصي  مهاداإح
عائه أف يثبت القلب على ديةه كيصرفه إذل طاعته   كإال فإذا دل يثبت القلب كإال صبا إذل اآلمرين : طلب سؤاؿ هللا كد والثانية

 ابلذنوب كصار من اٞتاهلُت .     
يًٌئػىهىا الى يىٍصًرؼي عى يػى ألىٍحسىًن األىٍخبلىًؽ الى  كىاٍهًدشل  يقوؿ )... ككاف  يًٌئػىهىا ًإالَّ ٍهًدل ألىٍحسىًةهىا ًإالَّ أىٍنتى كىاٍصًرٍؼ عىٌتًٌ سى  ٌتًٌ سى
 ...( ركاه مسلم .أىٍنتى 
  ملاذا استعاذ النيب من ىذه اْلربع ؟ 

 ه .ألف ابن آدـ ال يةفٌك مةها ُب تقلبه ُب ليله كُنار 
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o  َّهذه االستعاذات ا١تهٌمة من كٌل الذنوب الظاهرة كالباطةة ةتتضم. 
o مةكر كمعركؼ . أف األخبلؽ تةقسم إذل 
o  أف الةيب . برر مفتقر إذل ربػػه 
o . على ا١تسلم أف ٭ترص على ٤تاسن األخبلؽ 

@@@ 
ُهَما-َوَعْن ِاْبِن َعبهاٍس  -ٜٛٗٔ َواَل َتِعْدُه َمْوِعًدا  ،َواَل سُبَازِْحوُ  ،اَل سُبَاِر َأَخاؾَ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ
ِْمِذيُّ ِبَسَنٍد ِفيِو َضْعٌف.  (ُو فَػُتْخِلفَ   َأْخَرَجُو اَلّتِّ

------------- 
 حقيقة ا١تراء : طعةك ُب كبلـ غَتؾ إلظهار خلل فيه لغَت غرض سول ٖتقَت قائله .(  اَل سُبَاِر َأَخاؾَ ) 

 ابن عثيمُت : ا١تماراة اجملادلة انتصاران للةفس .خ قاؿ الري
 ع .بياف غلطه كإفحامه  كالباعث على ذلك الًتفكثرة ا١تبلحاة للرخص ل  كقيل :

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ضعيف كما قاؿ ا١تصةف رٛته هللا .

 اذكر ما ورد يف ذـ املراء ؟ 
كانوا عليه إال أيكتوا اٞتدؿ. ٍب قرأ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هذه   دلضلَّ قـو بعد ه ) ما  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا عن أيب أمامة 

 ف ( .مىا ضىرىبيوهي لىكى ًإالَّ جىدىالن بىٍل هيٍم قػىٍوـه خىًصميو : اآلية
 ةهكا١تعٌت ما كاف ضبللتهم ككقوعهم ُب الكفر إال بسبب اٞتداؿ  كهو ا٠تصومة ابلباطل مع نبيهم  كطلب ا١تعجزة م: قاؿ القاري

اء ُب القرآف ضربي بعضه ببعض؛ لًتكيج مذاهبهم  عةادنا أك جحودنا  كقيل: مقابلة اٟتجة ابٟتجة  كقيل: ا١تراد هةا العةاد  كا١تر 
كآراء مراٮتهم  من غَت أف يكوف ٢تم نصرة على ما هو اٟتق  كذلك ٤تـر  ال ا١تةاظرة لغرض صحيح كإظهار اٟتقًٌ فإنه فرض  

 ة .كفاي
٪تا اذكر جداؿ ال يرجع إذل اٞتداؿ ا١تؤدم إذل مراء ككقوع ُب شك  أما التةازع ُب األحكاـ فجائز إٚتاعنا  إ أم: وقاؿ املناوي

علم  كال يقضى فيه بضرس قاطع  كليس فيه اتباع للربهاف  كال أتكؿ على الةصفة  بل ٮتبط خبط عرواء غَت فارؽ بُت حقٌو 
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 ل .كابط
 ب .العةاد  كا١تراء  كالتعصؿ كقاؿ البيضاكم: ا١تراد هبذا اٞتد

زعيم ببيت ُب ربض اٞتةة ١تن ترؾ ا١تراء  كإف كاف ٤تقِّا  كببيت ُب كسط  ) أان قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  كعن أيب أمامة الباهلي 
 ه ( ركاه الًتمذم .اٞتةة ١تن ترؾ الكذب  كإف كاف مازحنا  كببيت ُب أعلى اٞتةة ١تن حسن خلق

 ل .راء: أم اٞتداؿ خوفنا من أف يقع صاحبه ُب اللجاج ا١توقع ُب الباطا١تكمن ترؾ م : قاؿ السةد
  أقواؿ السلف يف ذـ املراء ؟اذكر بعض 

 قد أفلح من عيصم من ا١تراء كالغضب كالطمع .: قاؿ عمر بن عبد العزيز
 كقاؿ : من جعل ديةه عرضة ٠تصومات أكثر التةقل .

 كال تفهم حكمته .   كقاؿ : احذر ا١تراء   فإنه ال تؤمن فتةته
 كقاؿ : إذا ٝتعت ا١تراء فأقصر .

 فإنك إف ماريتى عا١تان خزف عةك علمه  كإف ماريتى جاهبلن خرن صدرؾ .ارين عا١تان كال جاهبلن  كقاؿ ميموف بن مهراف : ال ٘ت
 كقاؿ عبدالرٛتن بن أيب ليلى : ال أمارم صاحيب   فإما أف أكذبػػػه كإما أف أيغضبػػػػػػه .

 ل .اٞتدؿ  كمةعهم العم   فتح عليهمأراد هللا بقـو شرِّا  األكزاعي : إذاؿ كقا
 بد الكرصل اٞتزرم : ما خاصم كرع ُب الدين قط .كقاؿ ع

ي القلوب  كييورث الضغائن .ك   قاؿ مالك بن أنس : ا١تراء يقسًٌ
 ه .سبلـ ٞتدلالاؿ أيضان : كلما جاء رجل أجدؿ من رجل  تركةا ما نزؿ به جربيل على دمحم عليه كق

 قد ٘تت خسارته .كقاؿ ببلؿ بن سعد : إذا رأيت الرجل ٞتوجنا ٦تاراين معجبنا برأيه ف
 ن .اؿ الرافعي : ا١تراء ُب العلم يقسي القلوب  كيورث الضغائكق

 صفة اٞتاهل: اٞتدؿ  كا١تراء  كا١تغالبة . : من كقاؿ دمحم بن اٟتسُت
 .م ما رأيةا فقيهنا ٯتار ؿ : عن اٟتسن قاك 

 كقاؿ : إ٪تا ٮتاصم الراؾ ُب ديةػػػػه .
 ه .  فإُنا ساعة جهل العادل  كهبا يبتغي الريطاف زلتكم كا١تراءر : إايَّ كقاؿ مسلم بن يسا

 كقاؿ جعفر بن دمحم : إايكم كا٠تصومة ُب الدين   فإُنا ترغل القلب كتورث الةفاؽ .
 . اؿكقاؿ معاكية بن قرة : ا٠تصومات ُب الدين ٖتبط األعم

 . كييورث التفرقة بعد األلفة  كالوحرة بعد األنس ةد اٟتكماء: أفَّ ا١تراء أكثره يغَتًٌ قلوب اإلخواف  : كعقاؿ دمحم بن اٟتسُتك 
 كقاؿ دمحم بن علي : ال ٕتالسوا أصحاب ا٠تصومات   فإُنم ٮتوضوف ُب آايت هللا .

 أان قد عرفت ديٍت  فإف كاف ديةك قد ضل مةك فاذهب فاطلبه.: كجاء رجل إذل اٟتسن فقاؿ: أان أانظرؾ ُب الدين  قاؿ اٟتسن
 ما أنواع اجملادلة ؟ 
 :اجملادلة كا١تةاظرة نوعاف : اؿ ابن عثيمُتق

 .الةوع األكؿ: ٣تادلة ٦تاراة: ٯتارم بذلك السفهاء  ك٬تارم العلماء  كيريد أف يةتصر قوله؛ فهذه مذمومة
 ا .عليه؛ فهذه ٤تمودة مأمور هب افالةوع الثاشل: ٣تادلة إلثبات اٟتق كإف ك

 ىل قولو ) وال سبازحػػو ( على إطالقها ؟ 
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 : ال . اٞتواب
 ألف ا١تزاح ا١تةهي عةه هو ا١تزاح الكثَت حيث يداـك عليه صاحبه .

  كيرغل ب رٛته هللا : " ا١تزاح ا١تةهي عةه هو الذم فيه إفراط كيداـك عليه   فإنه يورث الضحك كقسوة القل قاؿ اإلماـ النووي
حقاد   كيسقط ا١تهابة كالوقار   فأما من سلم من هذه عن ذكر هللا تعاذل : كيؤكؿ ُب كثَت من األكقات إذل اإليذاء   كيورث األ

 ه .يفعل األمور فهو ا١تباح الذم كاف رسوؿ هللا 
اًعبػيةىا؟ فقاؿ الةيب  عن أيب هريرة   ان ( ركاه الًتمذم . أشٌلً ال أقوؿي إال حقغَتنعم  )  قاؿ: قالوا: اي رسوؿ هللا  إنَّك تيدى

 :كا١تزاح على ضربُت : ابن حبهاف قاؿ
 .كهو الذم ال يروبه )ٮتاًلطه( ما كىرًه هللاي عزَّ كجل  كال يكوف إبٍبو كال قطيعة رىًحم :ا١تزاح امود  -أ

ٍذمـو -ب
ى
 به .ئ الدشلءى عليه  ك٭تقد الرريفى قىة  ك٬ترًٌ داكهو الذم يثَت العداكةى  كييذهب البهاءى  كيقطع الص :ا١تزاح ا١ت

  ة املزاح ؟اذكر بعض أقواؿ السلف يف ذـ كثر 
 كمن مزح استخف به . قاؿ عمر :  من كثر ضحكه قلت هيبته   

 كقاؿ خالد بن صفواف : كاف يقاؿ : لكل شيء بذر   كبذر العداكة ا١تزاح .
 زاح   فإنه يورث الضغيةة .١تاتقوا هللا كاتقوا اكقاؿ عمر بن عبد العزيز : 

 ة .اتقوا ا١تزاح   فإنه يذهب ا١تركءكقاؿ : 
 ء .اقتصر ُب مزاحك   فإف اإلفراط فيه ييذهب البهاء   ك٬تٌرئ عليك السفهاص : بن أيب كقا كقاؿ سعد

 كقيل ُب مةثور اٟتكم : ا١تزاح َيكل ا٢تيبة كما أتكل الةار اٟتطب .
 ه زالت هيبته   كمن كثر خبلفه طابت غيبته .احكقاؿ بعض اٟتكماء : من كثر مز  

 ه .ر هزلكثكقاؿ بعض البلغاء : من قل عقله .  
 ٬ترئ عليك الطفل كالدنس الةذال             فإايؾ إايؾ ا١تزاح فإنه

 كيورثه من بعد عزته ذالن        كييذهب ماء الوجه بعد هبائه
 فةقاؿ الغزارل : من الغلط العظيم أف يتخذ ا١تزاح حر 

  املزاح اْلفيف من ىدي النيب اذكر بعض اْلمثلة ؟ 
اًعبػيةىا قىاؿى : ًإشٌلً الى أىقيوؿي ًإالى حىقِّا) اؿى : عىٍن أىيب هيرىيٍػرىةى قى  -أ  ( ركاه الًتمذم . قىاليوا : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإنَّكى تيدى

   ه  كأان جارًية دل أىٍٛتل اللَّحمى كدل أبدف  فقاؿ للةَّاس: تقدَّميواارً ُب بعًض أسف عن عائرة اهنع هللا يضر قالت: خرجتي مع الةيبًٌ  -ب
  فسابقتيه فسبقتيه  فسكتى عٍتًٌ حىت إذا ٛتلتي اللَّحمى كبدنتي كنسيتي  خرجتي معه ُب  ميوا  ٍب قاؿ رل: تعارل حىت أيساًبقىكفتقدَّ 

)هذه    فسابقتيه فسبقىًٍت  فجعل يضحك كهو يقوؿ تعارل حىتَّ أساًبقىك ؿ:  فتقدَّميوا  ٍبَّ قا بعض أىٍسفاره  فقاؿ للةاس: تقدَّميوا
 . بتلك(

أنه ٚتيل الًعٍررىة  دائم الًبٍرر  يداًعب أهلىه كيتلطَّف هبم  كيوسعيهيم  ككاف من أخبلًقه ه : تفسَت  ُبرٛته هللا  يقوؿ ابن كثًن  
َـّ نفقتىه  كيضاحك نساءىه حىت إنَّه كاف يساًبق عائرة   ك .ا١تؤمةُت يتودَّد إليها بذل أ

 ( . لىييخىاًلطيةىا حىىتَّ يػىقيوؿى أًلىخو رل صىًغَتو : ايى أىابى عيمىٍَتو   مىا فػىعىلى الةػُّغىيػٍري ؟ رىسيوؿي اَّللًَّ  ًإٍف كىافى  )عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى ك  -ج
ا اٟتٍىًديًث أىفَّ الةَّ  قَاَؿ أَبُو ِعيَسى : ايى أىابى عيمىٍَتو . كىًفيًه أىنَّهي الى أبىٍسى أىٍف كىافى ٯتيىازًحي كىًفيًه أىنَّهي كىٌتَّ غيبلىمنا صىًغَتنا فػىقىاؿى لىهي  يبَّ : كىًفٍقهي هىذى

؟ أًلىنَّهي كىافى لىهي نػيغىيػٍره يػىٍلعىبي بًًه فىمىاتى   فىحىزًفى  ري : ايى أىابى عيمىٍَتو   مىا فػىعىلى الةػُّغىيػٍ  يػيٍعطىى الصَّيبُّ الطَّيػٍرى لًيػىٍلعىبى بًًه. كىًإ٪تَّىا قىاؿى لىهي الةَّيبُّ 



 144 

 : ايى أىابى عيمىٍَتو   مىا فػىعىلى الةػُّغىيػٍري ؟. عىلىٍيًه فىمىازىحىهي الةَّيبُّ  اٍلغيبلىـي 
قىةو فػىقىاؿى : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ   مىا أىٍصةىعي حى فػىقىاؿى : ًإشٌلً  أىفَّ رىجيبلن اٍستىٍحمىلى رىسيوؿى اَّللًَّ ) ٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو   كع -د اًمليكى عىلىى كىلىًد انى
 (  : كىهىٍل تىًلدي اإًلًبلى ًإالى الةُّوؽي  وىلىًد الةَّاقىًة ؟ فػىقىاؿى بً 

 كجهي كأان ابني ُب ٣تىَّةن ٣تىَّهىا عقلتي من الةيبًٌ ؿ ) قا مود بن الرَّبيع ما ركاه البخارمُّ كمسلم عن ٤ت:  كمن مزاحه  -ق
 و ( .ٜتًس سةُت من دىلٍ 

بياف  كأتنيسيهم  قاؿ الةوكم رٛته هللا: "قاؿ العلماء:  كإكراـ آابئهم بذلك  ا١تجُّ طرح ا١تاًء من الفم ابلتزريق؛ كُب هذا ميبلطفة الصًٌ
 ح .كجواز ا١تزا 

 

 ركاه الًتمذم .))ايى ذىا األيذينىُت  يقوؿ ألنس بن مالك  ككاف الةيب 
 ب ( .)قيم أاب تيراًب  قيم أاب تيرا يقوؿ لعليًٌ بن أيب طالب  كاف ك 

 ركاه مسلم . ()قم اي نػىٍومىاف وؿ ٟتذيفة يق ككاف 
 ركاه البخارم . ()اي أىابى ًهرٌ  يقوؿ أليب هريرة  كاف ك  

 م .ركاه البخارم كمسل)  )اي عائش يقوؿ لعائرة اهنع هللا يضر اف كك
  ؟ما شروط املزاح 

 :أكالن : عدـ االُنماؾ كاالسًتساؿ كا١تبالغة كاإلطالة

 :أال يركًٌع أخاهاثنيان : 
 ركاه أبو داكد .ان (  ٭تل ١تسلم أف يركًٌع مسلمال)  قاؿ 

 :أف يُػْنِزؿ الناس منازهلم اثلثاً :
وء األدب معهما غالبان فيةبغي االبتعاد عن س إف العادل كالكبَت ٢تم من ا١تهابة كالػوقػػػار مػةػزلػػة خػاصة  كألف ا١تزاح قد يفضي إذل

 م .إكراـ ذم الريبة ا١تسل من إجبلؿ هللا ؿ : إفحيث يقو  الةيب  ا١تزاح مػعػهػما خرية اإلخبلؿ بتوجيه
  .ػػن الػسػةػة أف يػوقَّػر العادلً أنه قػاؿ: "م كنقل طاككس عن ابن عباس 

 :أال يكوف مع السفهاء رابعاً :
 . ءذهب البهاء  ك٬تٌرًئ عليك السفهاقاص البةه: اقتصد ُب مزاحك؛ فإف اإلفراط فيه يك  قاؿ سعد بن أيب

 ة .أال يكوف فيو غيبخامساً :
 ألف الغيبة حراـ .

 سادساً : عدـ الكذب .
 ) كيل للذم ٭تدًٌث فيكذب لييضًحكى به القـو كيل له ( . قاؿ 

 اءه يهوم هبا ُب الةار أبعد من الثراي ( .لسإف الرجل ليتكلم ابلكلمة لييضًحك هبا ج)  كقولػػه 
 ن .السخرية واالستهزاء َبآلخري سابعاً :

ةػٍهيٍم كال ًنسىاءه مًٌن  كتعد من الكبائر  يقوؿ ػ تعاذل فتلك ٤ترمة )ايى أىيػُّهىا الىًذينى آمىةيوا ال يىٍسخىٍر قػىٍوـه مًٌن قػىٍوـو عىسىى أىف يىكيػونيوا خىٍَتان مًٌ
ةػٍهينَّ كال تػىٍلًمزيكا أىنفيسىكيٍم كال تػىةىابػىزيكا اًبألى أى نًٌسىاءو عىسىى  لٍػقىػػػػاًب بًٍئسى االٍسمي الفيسيوؽي بػىٍعدى اإلٯتىاًف كمىن دلٍَّ يػىتيٍب فىأيٍكلىًئكى ف يىكينَّ خىٍَتان مًٌ

)  . هيمي الظَّاًلميوفى
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 ن .يكوف فيو شيء من االستهزاء َبلديأال  اثمناً :
 .بلـسفيعد هذا من نواقض اإل

تًًه كرىسيولًًه كيةتيٍم تىٍستػىٍهزًءيكفى )كلىًئن سىأىٍلتػىهيٍم لىيػىقيولينَّ إ٪تَّىا كيةَّا ٩تىيوضي ك ذل ) لقوله تعا ًبيٍ بػىٍعدى ( ال تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىرٍ ٓٔنػىٍلعىبي قيٍل أىاًبَّللًَّ كآايى
 م ( .إٯتىاًنك

 ه .اب كآايته كرسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إٯتانء االستهزا : اإلسبلـ ابن تيمية ػ رٛته هللا يقوؿ شيخ
 ي .من أذنػب ذنػبػػان كهػػو يضحػك دخل الةار كهو يبكا :  عةهموؿ ابن عػبػاس ػ رضي هللايقػ

@@@ 
َأْخَرَجُو  (َوُسوُء َاْْلُُلِق  ،ِمٍن: اَْلُبْخلُ ؤْ َخْصَلَتاِف اَل جَيَْتِمَعاِف يف مُ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب َسِعيٍد َاْْلُْدِريِّ  -ٜ

ِْمِذيُّ   .ِدِه َضْعفٌ َويف َسنَ  ،اَلّتِّ
---------- 

 هو مةع ما ٬تب بذله .(  اَْلُبْخلُ ) 
 ضد حسن ا٠تلق .(  َوُسوُء َاْْلُُلقِ ) 
 ماذا نستفيد يف احلديث ؟ 

 وف ٓتيبلن .يكنستفيد ذـ البخل   كأف من عبلمات ا١تؤمن اٟتق ال ٯتكن أف 
 اذكر ما ورد يف ذـ البخل ؟ 

 .البخل صفة ذميمة وقبيحة 
ريهي لًٍلعيٍسرىل ( .قاؿ تعاذل )كى  ةػييىسًٌ لى كىاٍستػىٍغٌتى كىكىذَّبى اًبٟتٍيٍسٌتى فىسى  أىمَّا مىٍن ٓتًى

 وىو من صفات املنافقٌن .
 يػىهيٍم ( .ميريكفى اًبٍلميٍةكىًر كىيػىةػٍهىٍوفى عىًن اٍلمىٍعريكًؼ كىيػىٍقًبضيوفى أىٍيدً َيىٍ  قاؿ تعاذل )اٍلميةىاًفقيوفى كىاٍلميةىاًفقىاتي بػىٍعضيهيٍم ًمٍن بػىٍعضو 

 يبخل . ال حيب منهللا و
بُّ كيلَّ ٥تيٍتىاؿو فىخيورو  كيٍم كىاَّللَّي ال ٭تًي َيىٍميريكفى الةَّاسى اًبٍلبيٍخًل  وفى الًَّذينى يػىٍبخىلي  قاؿ تعاذل )ًلكىٍيبل أتىٍسىٍوا عىلىى مىا فىاتىكيٍم كىال تػىٍفرىحيوا ٔتىا آَتى كى

 ٍلغىًٍتُّ اٟتٍىًميدي ( .كىمىٍن يػىتػىوىؿَّ فىًإفَّ اَّللَّى هيوى ا
 وأخْب تعاَل أف من وقي شح نفسو فقد أفلح .

 فقاؿ تعاذل )كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًه فىأيكلىًئكى هيمي اٍلميٍفًلحيوفى ( .
 وىو من صفات أىل النار .

 الةار كل جعظرم جواظ مستكرب ٚتاع مةاع ( ركاه أٛتد . هل) إف أ قاؿ 
 وىو شر ما يف الرجل .

 ) شر ما رجل شح هالع كجنب خالع ( ركاه أٛتد . قاؿ  كما
 منو . واستعاذ النيب 

عوذ كأيتعوذ يقوؿ : اللهم إشل أعوذ بك من الكسل كأعوذ بك من اٞتنب كأعوذ بك من ا٢تـر  عن أنس قاؿ ) كاف رسوؿ هللا 
 بك من البخل ( متفق عليه .

للهم إشل أعوذ بك من العجز كالكسل كاٞتنب كالبخل كا٢تـر كعذاب القرب   يقوؿ : ا كعن زيد بن أرقم قاؿ ) كاف رسوؿ هللا 
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 اللهم آت نفسي تقواها   كزكها أنت خَت من زكاها أنت كليها كموالها   اللهم إشل أعوذ بك من علم ال يةفع   كمن قلب ال
 ٮترع   كمن نفس ال تربع   كمن دعوة ال يستجاب ٢تا ( ركاه مسلم .

 داء . وَساه النيب 
له   قاؿ : كأم داءو أٍدكأ من البخل ؟ بل سيدكم ) :  قاؿ رسوؿ هللا  من سيدكم اي بٍت سلمة ؟ قلةا : جدُّ بن قيس إال أان نيبخًٌ

 عمرك بن اٞتموح ( ركاه البخارم ُب األدب ا١تفرد .
 الئكة تدعو على املمسك .ملوا

يقوؿ أحد٫تا : اللهم أعط مةفقان خلفان   كيقوؿ اآلخر : اللهم أعط ) ما من يـو يصبح فيه العباد إال ملكاف يةزالف ف قاؿ 
 ٦تسكان تلفان ( متفق عليه .

 وىو من تصديق الشيطاف .
ٍميريكيٍم اًبلٍ  َيى  ٍحرىاًء كىاَّللَّي يىًعديكيٍم مىٍغًفرىةن ًمٍةهي كىفىٍضبلن ( .فى قاؿ تعاذل )الرٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كى

 وىو سبب للظلم .
.. كاتقوا الرح   فإف الرح أهلك من كاف قبلكم   ٛتلهم على أف سفكوا دماءهم كاستحلوا ٤تارمهم ( ) اتقوا الظلم . قاؿ 

 متفق عليه .
 وىو سبب لضيق الصدر .

 مثل البخيل كا١تتصدؽ  كمثل رجلُت عليهما جةتاف من حديد  قد اضطرت  ضرب رسوؿ هللاؿ )قا كعن أيب هريرة 

 ثديهما كتراقيهما  فجعل ا١تتصدؽ كلما تصدؽ بصدقة انبسطت عةه  حىت تغري أانمله كتعفو أثره  كجعل البخيل  أيديهما إذل
صبعه ُب جيبه  فلو رأيته يوسعها إب   يقوؿ:كلما همَّ بصدقة قلصت  كأخذت كل حلقة مكاُنا  قاؿ: فأان رأيت رسوؿ هللا 

 ع( .كال توس
ديث: )١تا كاف البخيل ٤تبوسنا عن اإلحساف  ٦تةوعنا عن الربًٌ كا٠تَت  ككاف جزاؤه من جةس قاؿ ابن القيم تعليقنا على هذا اٟت

كاٟتزف  ال يكاد تقضى له  عمله؛ فهو ضيق الصدر  ٦تةوع من االنرراح  ضيق العطن  صغَت الةفس  قليل الفرح  كثَت ا٢تمًٌ كالغمًٌ 
قد ٚتعت يداه إذل عةقه  ْتيث ال يتمكن من إخراجها كال  حاجة  كال يعاف على مطلوب  فهو كرجل عليه جبة من حديد

حركتها  ككلما أراد إخراجها أك توسيع تلك اٞتبة؛ لزمت كلُّ حلقة من حلقها موضعها  كهكذا البخيل كلما أراد أف يتصدؽ 
 و .لبه ُب سجةه كما هق مةعه ٓتله فبقي

@@@ 
 .َأْخَرَجُو ُمْسِلم (َما ََلْ يَػْعَتِد اَْلَمْظُلوـُ  ،فَػَعَلى اَْلَباِدئِ  ،اَْلُمْستَػبهاِف َما قَااَل  )َاَّللِه  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوؿُ  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٓٓ٘ٔ

-------------- 
 سب كل مةهما اآلخر . افأم : ا١تترا٘تاف   ك٫تا اللذ)اْلُمْستَػبهاِف ( 

 أم : إٍب قو٢تما من السب كالرتم .) َما قَاالَ ( 
أم : مدة عدـ اعتداء ا١تظلـو   فإذا اعتدل ا١تظلـو صار عليه اإلٍب   كا١تراد ابعتدائه : ٕتاكزه حد  يَػْعَتِد اْلَمْظُلـو ( ) َما َلَْ 

 االنتصار .
 ما معىن احلديث ؟ 

بىا معةاه يػىتىجىاكىز الثَّاشل قىٍدر ااًلنًٍتصىار   فػىيػىقيوؿ لًٍلبىاًدًئ أىٍكثىر ٦تَّا اٍلوىاًقع ًمٍن اًثٍػةػىٍُتً ٥تيٍتىٌص اًبٍلبىاًدًئ ًمةػٍهيمىا كيٌله ًإالَّ أىٍف ب : أىفَّ ًإٍٍب السًٌ
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 قىاؿى لىهي . 
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . ٖترصل سباب ا١تسلم 
o ًئل اٍلًكتىاب ر كىُب هىذىا جىوىاز ااًلنًٍتصىا ؼ ُب جىوىازه   كىقىٍد تىظىاهىرىٍت عىلىٍيًه دىالى  كىالسُّةَّة .  كىالى ًخبلى

 قىاؿى اَّللَّ تػىعىاذلى ) كىلىمىٍن اًنٍػتىصىرى بػىٍعد ظيٍلمه فىأيكلىًئكى مىا عىلىٍيًهٍم ًمٍن سىًبيل ( . 
 يػىةػٍتىًصريكفى ( . كىقىاؿى تػىعىاذلى ) كىاىلًَّذينى ًإذىا أىصىابػىهيٍم اٍلبػىٍغي هيمٍ  

 كقاؿ تعاذل ) فمن اعتدل عليكم ... ( .
 العفو أفضل . لكن
 اَّللَّ تػىعىاذلى ) كىلىمىٍن صىبػىرى كىغىفىرى ًإفَّ ذىًلكى لىًمٍن عىٍزـ اأٍليميور ( . قىاؿى 

 ( .فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اَّللًَّ كقاؿ تعاذل ) 
يػٍره لًٌلصَّاًبرينى ًبيٍ كىلىًئن صىبػىرٍ كقاؿ تعاذل )   ( .  ٢تىيوى خى

 عن الةاس ( .كقاؿ تعاذل ) كالعافُت 
ا ًبعىٍفوو ًإالَّ ًعزِّا ..... ( . ه كلقول  ) مىا زىادى اَّللَّ عىٍبدن

o . إذا زاد اجمليب ا١تةتصر ُب ٣تازاته كآذل الظادل أبكثر ٦تا قاله صار ظا١تان كيتحمل إٍب زايدته 
@@@ 

 (لًِّما َشقه َاَّللهُ َعَلْيِو َوَمْن َشاؽه ُمسَ  ،َّللهُ َمْن َضاره ُمْسِلًما َضارهُه اَ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  ْرَمَة صِ  َوَعْن َأِب  -ٔٓ٘ٔ
ِْمِذيُّ َوَحسهَنو  . َأْخَرَجُو أَبُو َداُوَد َواَلّتِّ

---------- 
ًه اٍختً مى ًبكىٍسًر الصَّاًد اٍلميهٍ ( َوَعْن َأِب ِصْرَمَة )  يىًتًه كىاٍختيًلفى ُب اٝتًٍ فنا كىًثَتنا  كىهيوى ًمٍن بىًٍت مىازًًف ٍبًن لىًة كىسيكيوًف الرَّاًء اٍشتػىهىرى ًبكيةػٍ بلى

 د .مىا بػىٍعدىهىا ًمٍن اٍلمىرىاهً الةَّجَّاًر شىًهدى بىٍدرنا كى 
 أم : أكصل ضرران إذل مسلم .(  َمْن َضاره ُمْسِلًما) 
 أم : أكصل مرقة كأٟتقها ٔتسلم .(  لًِّماسَ مُ  َوَمْن َشاؽه ) 

 )ٖتفة األحوذم( كن الضرر يستعمل ُب إتبلؼ ا١تاؿ   كا١ترقة ُب إيصاؿ األذية إذل البدف .كالضرر كا١ترقة متقارابف   لقيل : 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد التحذير الرديد من إدخاؿ الضرر أك ا١ترقة على أحد من ا١تسلمُت .
 ) ... فرق عليهم فاشقق عليه ( . تقدـ حديث عائرة ُب قوله  قدك 

ًمٍن ًجٍةًس ًفٍعًلًه كىأىٍدخىلى مىٍن أىٍدخىلى عىلىى ميٍسًلمو مىضىرَّةن ُب مىالًًه أىٍك نػىٍفًسًه أىٍك ًعٍرًضًه ًبغىٍَتً حىقٌو ضىارَّهي اَّللَّي أىٍم جىازىاهي  أىمٍ :  قاؿ الصنعاين
 .ةى عىلىٍيًه اٍلمىضىرَّ 

زىعى ميٍسًلمنا ظيٍلمنا كىتػىعىدًٌ  أىذىل اٍلميٍسًلًم أبًىمًٌ اين أىنٍػزىؿى اَّللَّي عىلىٍيًه اٍلمىرىقَّةى جىزىاءن ًكفىاقنا. كىاٟتٍىًديثي ٖتىًٍذيره عىٍن كىاٍلميرىاقَّةي اٍلميةىازىعىةي أىٍم مىٍن انى
 ء .شىي

 هذا اٟتديث دؿ على أصلُت من أصوؿ الرريعة :قاؿ السعدي : 
عليها   فكما أف من عمل ما ٭تبه هللا أحبه : أف اٞتزاء من جةس العمل ُب ا٠تَت كالرر   كهذا من حكمة هللا اليت ٭تمد حدمها أ
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هللا   كمن عمل ما يبغضه أبغضه هللا   كمن يسر على مسلم يسر هللا عليه ُب الدنيا كاآلخرة   كمن فرج عن مؤمن كربة من كرب 
من ضار مسلما ضره ة من كرب يـو القيامة   كهللا ُب حاجة العبد ما كاف العبد ُب حاجة أخيه   كذلك ربالدنيا فرج هللا عةه ك

 هللا   كمن مكر به مكر هللا به   كمن شق عليه شق هللا عليه   إذل غَت ذلك من األمثلة الداخلة ُب هذا األصل .
 كهذا يرمل أنواع الضرر كله .«  ارال ضرر كال ضر » : مةع الضرر كا١تضارة   كأنه  اْلصل الثاين

أك حصوؿ مضرة بوجه من الوجوه   فالضرر غَت ا١تستحق ال ٭تل إيصاله  كالضرر يرجع إذل أحد أمرين : إما تفويت مصلحة  
 كعمله مع الةاس   بل ٬تب على اإلنساف أف ٯتةع ضرره كأذاه عةهم من ٚتيع الوجوه .

ى ت ككتم العيوب فيها   كا١تكر كا٠تداع كالةجش   كتلقي الركباف   كبيع ا١تسلم علمبلفيدخل ُب ذلك : التدليس كالغش ُب ا١تعا
بيع أخيه   كالرراء على شرائه . كمثله اإلجارات   كٚتيع ا١تعامبلت كا٠تطبة على خطبة أخيه   كخطبة الوظائف اليت فيها أهل 

 ٢تا قائم هبا . فكل هذا من ا١تضارة ا١تةهي عةها .
هللا   ترحل عةه ا٠تَت   كتوجه هذا الةوع   فإف هللا ال يبارؾ فيها   ألنه من ضار مسلما ضاره هللا   كمن ضاره ن ككل معاملة م

 إليه الرر كذلك ٔتا كسبت يداه .
كيدخل ُب ذلك : مضارة الرريك لرريكه   كاٞتار ٞتاره   بقوؿ أك فعل حىت إنه ال ٭تل له أف ٭تدث ٔتلكه ما يضر ّتاره   

 مباشرة اإلضرار به . عن فضبلن 
اليت تضر بغرٯته   حىت إنه ال ٭تل له أف يتصدؽ كيًتؾ ما كجب  كيدخل ُب ذلك : مضارة الغرصل لغرٯته   كسعيه ُب ا١تعامبلت

عليه من الدين إال إبذف غرٯته   أك يرهن موجوداته أحد غرمائه دكف الباقُت   أك يقف   أك يعتق ما يضر بغرٯته   أك يةفق أكثر 
 البلـز بغَت إذنه . من
 ماذا نستفيد من احلديث َبملفهـو ؟ 

ٟتديث ٔتةطوقه : أف من ضار كشاؽ ضره هللا كشق عليه   فإف مفهومه يدؿ على : أف من أزاؿ ككما يدؿ اقاؿ السعدم : 
 بةفسه أك بغَته . ان متعلق اف  سواء ك ان ا١تراؽ   جزاء كفاقالضرر كا١ترقة عن ا١تسلم فإف هللا ٬تلب له ا٠تَت   كيدفع عةه الضرر ك 

@@@ 
ْرَداِء  -ٕٓ٘ٔ ِْمِذيُّ  (ِإفه َاَّللهَ يُػْبِغُض اَْلَفاِحَش اَْلَبِذيَء )  َرُسوُؿ َاَّللِه  قَاَؿ: قَاؿَ  َوَعْن َأِب اَلده  َوَصحهَحُو.  ،َأْخَرَجُو اَلّتِّ
 ،َوَحسهَنوُ  (ِذيَء َواَل اَْلبَ  ،َواَل اَْلَفاِحشَ  ،َواَل اَللهعهافُ  ،ْلُمْؤِمُن َِبلطهعهافِ اَ لَْيَس )  -رَفَػَعوُ -َوَلُو ِمْن َحِديِث ِاْبِن َمْسُعوٍد  -ٖٓ٘ٔ

 و .َورَجهَح اَلدهارَُقْطيِنُّ َوقْػفَ  ،َوَصحهَحُو َاحْلَاِكمُ 
-------------- 

 أم : ذك الفحش ُب كبلمه كخصاله . (ْلَفاِحَش ) ا
 ؿ .لفاحرة: ما عظم قبحه  من األفعاؿ  كاألقواكاالفحش  كالفحراء  ب : قاؿ الراغ

رذائل األعماؿ الظاهرة  كما يةكره العقل كيستخبثه الررع  فيتفق ُب حكمه آايت هللا الثبلث  قاؿ اٟترارل: ما يكرهه الطبع من ك 
 ل .من الررع  كالعقل كالطبع  كبذلك يفحش الفع

 الكبلـ صدقنا افهو الفحش كالقبح ُب ا١تةطق كإف ك ( اَْلَبِذيءَ ) 
 ة .الصر٭تكقاؿ الكفوم: البذاء :  التعبَت عن األمور ا١تستقبحة  ابلعبارات 

 كقيل : من ال حياء له   كما قاؿ بعض الرراح .
 أم : عياابن للةاس   كقٌاع ُب أعراض الةاس ابلذـ كالغيبة .(  َِبلطهعهافِ ) 
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 ما صحة أحاديث الباب ؟ 
 ضعيف .حديث أيب الدرداء 

 صحح إسةاده العراقي ُب ٗتريج اإلحياء   كصححه األلباشل .ود مسع حديث ابنك 
 د من احلديثٌن ؟نستفي ماذا 

 ا١تسلم أف يتجةب الفحش كالتفحش كالبذاءة . نستفيد ذـ الفحش   كأنه يةبغي على
 . (فَّ اىَّللَّى يػيٍبًغضي اىٍلفىاًحشى اىٍلبىًذمءى حديث الباب ) ً 

 (مءى كىالى اىٍلبىذً   كىالى اىٍلفىاًحشى   كىالى اىللَّعَّافي   ٍؤًمني اًبلطَّعَّافً مي لىٍيسى اىلٍ كحديث ) 
نيوا لىهي فىًبٍئسى اٍبني اٍلعىًرَتىًة   أىٍك بًٍئسى أىخيو اٍلعىًرَتىًة فػىلىمَّا دىخىلى أىالىفى لىهي  أىنَّهي اٍستىٍأذىفى عىلىى الةَّيبًٌ  ) عىاًئرىةكعن  اٍلكىبلىـى  رىجيله فػىقىاؿى اٍئذى

 - اٍلقىٍوًؿ فػىقىاؿى أىٍم عىاًئرىةي ًإفَّ شىرَّ الةَّاًس مىٍةزًلىةن ًعٍةدى هللًا مىٍن تػىرىكىهي   أىٍك كىدىعىهي لىهي ُب فػىقيٍلتي لىهي ايى رىسيوؿى هللًا قػيٍلتى مىا قػيٍلتى ٍبيَّ أىلىٍةتى 
 ( ركاه البخارم . الةَّاسي اتًٌقىاءى فيٍحًرهً 

ـي عى فػىقىاليوا السَّ  أىفَّ يػىهيودى أىتػىويا الةَّيبَّ )   رىًضيى اَّللَّي عىةػٍهىا  رىةى عىٍن عىائً ك  لىٍيكيٍم فػىقىالىٍت عىاًئرىةي عىلىٍيكيٍم كىلىعىةىكيمي اَّللَّي كىغىًضبى اَّللَّي عىلىٍيكيٍم ا
ِؾ َواْلُعْنَف َواْلُفْحشَ قىاؿى مىٍهبلن ايى عىاًئرىةي عىلىٍيًك اًبلٌرًٍفًق  تي عىلىٍيًهٍم رىدىدٍ قىالىٍت أىكى دلٍى تىٍسمىٍع مىا قىاليوا قىاؿى أىكى دلٍى تىٍسمىًعي مىا قػيٍلتي  َوِإايه

 ( متفق عليه . فػىييٍستىجىابي رل فيًهٍم   كىالى ييٍستىجىابي ٢تىيٍم ُبٌ 
ٍعتي رىسيوؿى هللًا كع : ٝتًى كيٍم كىاٍلفيٍحشى  فىًإفَّ هللاى ا ) يػىقيوؿي  ٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن عىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاًص  قىاؿى   الى لظٍُّلمي ظيليمىاته يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  كىًإايَّ

لىكيٍم  أىمىرىهيٍم ابً  كيٍم كالرُّحَّ  فىًإفَّ الرُّحَّ أىٍهلىكى مىٍن كىافى قػىبػٍ بُّ اٍلفيٍحشى  كىالى التػَّفىحُّشى  كىًإايَّ ًل  خٍ ٍلقىًطيعىًة  فػىقىطىعيوا  كىأىمىرىهيٍم اًبٍلبي ٭تًي
 كا ( ركاه أٛتد .رىهيٍم اًبٍلفيجيوًر  فػىفىجىري فػىبىًخليوا  كىأىمى 

ركاه الًتمذم نه( كما كاف اٟتياء ُب شيء إاٌل زا ما كاف الفحش ُب شيء إاٌل شانه ) قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا   لكبن ما ن أنسكع
@@@ 

َها-َوَعْن َعاِئَشَة  -ٗٓ٘ٔ  (َما َقدهُموا ِإََل اَل َتُسبُّوا َاْْلَْمَواَت ; فَِإنػهُهْم َقْد َأْفَضْوا )  ُسوُؿ َاَّللِه رَ قَاَلْت: قَاَؿ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ
 ي .َأْخَرَجُو اَْلُبَخارِ 

---------- 
 السب هو الرتم كاللعن.)اَل َتُسبُّوا اْْلَْمَواَت( 

 أم: كصلوا إذل ما عملوا من خَت أك شر.)َأْفَضْوا( 
 ؟يثماذا نستفيد من احلد 

 نستفيد: ٖترصل سب األموات.
 ىل ىذا احلكم عاـ للمسلم والكافر أو فقط للمسلم؟ 
 العلماء: يرمل هذا ا١تيت ا١تسلم كالكافر. اؿ بعضق

 كقاؿ بعضهم: هذا خاص أبموات ا١تسلمُت.
 أف الكافر إذا كاف مؤذاين للمسلمُت كال يتأذل قريبه اٟتي ا١تسلم فإف ذلك ال أبس. والراجح
 كاف فاسقان أك مبتدعان فإنه يسب للتحذير من شره  كلكن دكف كجود أقاربه.  إفكا١تسلم 

  ن سب اْلموات؟هنَي عملاذا 
 ُني عن سب األموات ٟتكم  مةها:
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 ألُنم أفضوا كقدموا إذل ما عملوا. أواًل:
 : أف ُب ذلك إيذاء ألقارهبم األحياء.اثنياً 

 أف ذلك غيبة. اثلثاً:
 يحٌن من حديث أنس قاؿ: )ُمره جبنازة فأثين عليها خًنًا، فقاؿ النيب صحما اْلمع بٌن ما جاء يف ال ت وجبت وجب

عن ذلك قاؿ:   وجبت وجبت وجبت ... فلما سئل الرسوؿ  ، وُمره جبنازة فأثين عليها شراً، فقاؿ النيب وجبت
 الباب؟ يثمن أثنيتم عليو خًنًا وجبت لو اْلنة، ومن أثنيتم عليو شرًا وجبت لو النار( وحد

 اٞتمع:
تظاهر بفسق أك بدعة  فأما هؤالء فبل ٭تـر ذكرهم برر َت ا١تأف الةهي عن سب األموات هو ُب غَت ا١تةافق كسائر الكفار كُب غ-أ

للتحذير من طريقهم كمن االقتداء آباثرهم كالتخلق أبخبلقهم  كهذا اٟتديث ٤تموؿ على أف الذم أثةوا عليه شران كاف مرهورن 
 وه. ]قاله الةوكم[٨ت بةفاؽ أك

 من يسمعه. تعظ بهكقيل: ٭تمل الةهي على ما بعد الدفن  كاٞتواز على ما قبله لي
 كقيل: يكوف الةهي العاـ متأخران فيكوف انسخان  كهذا ضعيف.

@@@ 
 . ٌق َعَلْيوِ فَ ُمتػه  (اَل يَْدُخُل َاْْلَنهَة قَػتهاٌت )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن ُحَذيْػَفَة  -٘ٓ٘ٔ

---------- 
 ة ٪تاـ ( .ل اٞتةأم : ٪تاـ   كما ُب ركاية أخرل ) ال يدخ(  قَػتهاتٌ ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد ٖترصل الةميمة   كأُنا من كبائر الذنوب .
ب كالسُّةَّة  الكتا الكبائر  كهي حراـ إبٚتاع ا١تسلمُت  كقد تظاهرت على ٖترٯتها الدالئل الررعية منن م الةَّميمةوؿ الذهيب : يق

)كما يعذَّابف ُب كبَت( أبف ا١تراد: ليس بكبَتو تركيه عليهما  أك ليس كبَتنا ُب  كقد أجاب عما يوهم أُنا من الصغائر  كهو قوله 
  .إنه كبَت لىبزعمهما؛ ك٢تذا قيل ُب ركاية أخرل: "

 ب ( .كىاٍمرىأىتيهي ٛتىَّالىةى اٟتٍىطى   )قاؿ تعاذل
ا١تقصود ابٟتطب ُب اآلية السابقة: هي الةَّميمة  كإ٪تا ٝتيًٌيت الةَّميمة حطبنا؛ ألُنا سببه إلشعاؿ انر ين: "ك قاؿ بعض ا١تفسر 

 .العداكة بُت الةاس  فصارت ٔتةزلة اٟتطب الذم يوقىد به الةار
 .يمةلةَّمية ُب امرأة أيب ٢تب  كُب اآلية إشارةه إذل ٛتلها اٟتديث بُت الةاس  كمرًيها اباآلكقد نزلت هذه 

 وللنميمة عقوَبت :
 أواًل : ال يدخل اْلنة صاحبها .

 ٟتديث الباب .
 اثنياً : من أسباب عذاب القْب .

ٯتري ابلةميمة...( كبَت: أما أحد٫تا فكاف ب فبقربين فقاؿ إُنما ليعذابف كما يعذاب كما ُب حديث ابن عباس قاؿ )مر الةيب 
 متفق عليه 

 و .اثلثاً : هنى هللا عن طاعت

http://www.alukah.net/social/0/67155
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 ؿ تعاذل ) كال تطع كل حبلؼ مهُت ٫تاز مراء بةميم ( .قا
  ؟ أقواؿ السلف َبلنميمة اذكر بعض 

 يعمل الةماـ ُب ساعة فتةة شهر  . قاؿ علي :
 كقاؿ الرافعي :  من زل لك زل عليك .

 الةماـ شر من الساحر  . أكتم : بنكقاؿ ٭تيي 
 إذل غَتؾ حديثك  .يةقل  من نقل إليك حديثان   فاعلم أنه كقاؿ اٟتسن :

 كقاؿ ٭تيي بن أيب كثَت : يفسد الةماـ ُب ساعة ما ال يفسده الساحر ُب سةة .
 ."عمل الةَّمَّاـ اب١تواجهةك  يقاؿ: "عمل الةَّمَّاـ أضرُّ من عمل الريطاف؛ ألف عمل الريطاف اب٠تياؿ كالوسوسة  ككاف

  كترفع ا١تودة   كتورث الضغائن   كتفري األسرار   لةميمة ألُنا هتتك األستار ٙترة اقاؿ أىبيو حاًب رىًضيى اَّللَّ عةه هذا كأمثاله من ك 
 د .كتزيد الص  كهتيج اٟتقد   كتبدد اٞتماعة   كٕتدد العداكة 

 قصة : 
يه رجل   فذكر عةده كشاية ُب رجل آخر   فقاؿ له عمر : إف شئت حققةا هذا األمر علعن عمر بن عبد العزيز . أنه دخل 

وؿ فيه كنةظر فيما نسبته إليه  فإف كةت كاذابن  فأنت من أهل هذه اآلية )اي أيها الذين آمةوا إف جاءكم فاسق بةبإو لذم تقا
إف شئت عفوان عةك  فقاؿ : العفو اي أمَت ا١تؤمةُت  ال ك  فتبيةوا( كإف كةت صادقان فأنت من أهل هذه اآلية )٫تاز مراء بةميم(

 أعود إذل مثل ذلك أبدان .
 : جاء رجل إذل الرافعي فقاؿ له : إف فبلانن يذكرؾ بسوء   فقاؿ له : إف كةت صادقان فأنت ٪تاـ   كإف كةت كاذابن فأنت كيقاؿ
   فخجل كانصرؼ .فاسق 
 قوؿ فيك كذا ككذا ؟ قاؿ : أما كجد الريطاف بريدان غَتؾ .ي قاؿ رجل لوهب بن مةبه : إف فبلانن  : أخرى
 ؟ ماذا تفعل مع النماـ 

 : عدـ طاعته ألنه فاسق . أوالً 
 .. إف جاءكم فاسق بةبإ فتبةوا ( ..لقوله تعاذل ) 

 : أف يةصحه كيذـ فعله . اثنياً 
 قاؿ تعاذل ) كأمر اب١تعركؼ كأنه عن ا١تةكر ( .

 . : أف تبغضه ُب هللا اثلثاً 
 : أف ال تظن أبخيك الغائب سوءان . رابعاً 

 بعض الظن إٍب ( .ظن إف لقوله تعاذل ) اجتةبوا كثَتان من ال
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o . حرص الرريعة على سد كل أمر يؤدم إذل التدابر كالتقاطع بُت ا١تسلمُت 
o . حرص الرريعة على سبلمة اجملتمع كتكاتفه كترابطػػه 
o ة اللساف .ور خط 
o . كجوب اإلصبلح بُت الةاس 
o . اإلٯتاف ابٞتةة 
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@@@ 
 ".َأْخَرَجُو اَلطهبَػَراينُّ يف" َاْْلَْوَسطِ  (َكفه َاَّللهُ َعْنُو َعَذابَُو   ،َمْن َكفه َغَضَبوُ )  َؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه قَا  َوَعْن أََنسٍ  -ٙٓ٘ٔ
نْػَيا نِ َحِديِث ِابْ  َوَلُو َشاِىٌد: ِمنْ  -ٚٓ٘ٔ  . ُعَمَر ِعْنَد ِاْبِن َأِب اَلدُّ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 عيف .إسةاده ض
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد فضل من كف غضبه   كا١تراد مةع ما يًتتب على الغضب .
 ال تغضب ( . ) كقد تقدـ قوله 

 كقد تقدـ ما يتعلق ابلغضب .
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o لغضب .ا ذـ 
o . أف الغضب قد يؤدم إذل أمور كأفعاؿ ال ٖتمد عقباه 
o  ساف عةد غضبه .اإلنأف الريطاف يقول 

@@@ 
يِق  -ٛٓ٘ٔ دِّ  وُ َأْخَرجَ  (َواَل َسيُِّئ اَْلَمَلَكِة  ،َواَل خبَِيلٌ  ،اَل َيْدُخُل َاْْلَنهَة ِخبٌّ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب َبْكٍر اَلصِّ
ِْمِذيُّ   َويف ِإْسَناِدِه َضْعٌف . ،َوفَػرهَقُو َحِديثَػٌْنِ  ،اَلّتِّ

------------- 
 أم : خداع .(  اَل َيْدُخُل َاْْلَنهَة ِخبٌّ ) 
 ئسيك  ا١تعاملة   قاؿ ابن األثَت : يقاؿ : فبلف حسن ا١تلىكة إذا كاف حسن الصةع إذل ٦تاليكه   ئأم : سي(  َواَل َسيُِّئ اَْلَمَلَكةِ ) 

 ا١تلكة : أم : الذم يسيء صحبة ا١تماليك .
 عرؼ اْلداع ؟ 
 ه .دىاع: إنزاؿ الغَت عمَّا هو بصدده أبمر يبديه على خبلؼ ما ٮتفيا٠تً : قاؿ الرَّاغب 

 ر .كقاؿ البقاعي: ا٠ًتدىاع: إظهار خَتو يػيتػىوَّسل به إذل إبطاف شرٌو  يؤكؿ إليه أمر ذلك ا٠تَت ا١تٍظهى 
 ع .١تخىًاد ود اكا١تخادعة: هي االحتياؿ كا١تراكغة إبظهار ا٠تَت مع إبطاف خبلفه  ليحصل مقص :مكقاؿ ابن القيًٌ 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 نستفيد التحذير من ا٠تداع   كأف يكوف اإلنساف خداعان .

 م ( .اٍلميةىاًفًقُتى ٮتيىاًدعيوفى اَّلٌلى كىهيوى خىاًدعيهي   ) تعاذل قاؿ
مات  كأفَّ عا: )ٮترب تقاؿ السعدي فات كشةائع السًٌ قتهم ٥تادعة هللا تعاذل  أم: طري ذل عن ا١تةافقُت ٔتا كانوا عليه  ًمن قبيح الصًٌ

فمجرَّد  ٔتا أظهركه ًمن اإلٯتاف كأبطةوه ًمن الكفراف  ظةُّوا أنَّه يركج على هللا  كال يعلمه  كال يبديه لعباده  كاٟتاؿ أفَّ هللا خادعهم 
 ف ؟اب٢تواف كالذُّؿ كاٟترما عليهم كمريهم عليها  خداعه ألنفسهم. كأمُّ ًخدىاعو أعظم ٦تَّن يسعى سعينا يعود ةهكجود هذه اٟتاؿ م

 مَّت جيوز اْلداع ؟ 
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 . ة كاٟترب  كاإلصبلح بُت الةَّاسإذا كاف ١تصلحة شرعيَّ 
 ة ( .اٟترب خىٍدعى )  فعن جابر بن عبد هللا قاؿ: قاؿ الةَّيبُّ 

يكوف فيه نقض عهدو أك أمافو فبل   أففق العلماء على جواز ًخدىاع الكفَّار ُب اٟترب  ككيف أمكن ا٠ًتدىاع  إالَّ اتَّ م : ك قاؿ الةَّوك 
ا ٬توز ًمن الكذب ُب اٟترب  ٭تلُّ  كقد صحَّ ُب اٟتديث جواز الكذب ُب ثبلثة أشياء  أحدها: ُب اٟترب؛ قاؿ الطَّربم: إ٪تَّ

عريض لتَّ ال ٭تلُّ. هذا كبلمه  كالظَّاهر إابحة حقيقة نفس الكذب  لكن االقتصار على اه ا١تعاريض دكف حقيقة الكذب  فإنَّ 
 ل .أفض
 د .استخدـ الصَّحابة ا٠ًتدىاع ُب اٟترب ُب مواقف عدي كقد
 اذكر أنواع اْلداع ؟ 

. طللفظ ا٠تداع  فإنه يةقسم إذل ٤تمود كمذمـو  فإف كاف ْتق فهو ٤تمود  كإف كاف بباقاؿ ابن القيم :   فهو مذمـو
 ( . اٟترب خدعة)  كمن الةوع امود: قوله 

: رىجيل كىذىبى عىلىى اٍمرىأىتًًه  ه )كغَت  مركاه الًتمذلذل اٟتديث ا كقوله ُب ـى  ًإال ثىبلثى ًخصىاؿو كيلُّ اٍلكىًذًب ييٍكتىبي عىلىى اٍبًن آدى
 ب ( .ٍدعىًة حىرٍ خً  ةػىهيمىا  كىرىجيله كىذىبى ُبيػٍ لًيػيٍرًضيػىهىا  كىرىجيله كىذىبى بػىٍُتى ايثٍػةػىٍُتً لًييٍصًلجى بػى 

أىٍهلي الةَّاًر ٜتىٍسىةه  ذىكىرى ًمةػٍهيٍم رىجيبلن ال ييٍصًبحي ه ) صحيح بن ٚتار  الذل ركاه مسلم ُبيث عياض حد كمن الةوع ا١تذمـو قوله ُب
 ك ( .اًدعيكى عىٍن أىٍهًلكى كىًمالً كىال ٯتيًٍسى ًإال كىٍهوى ٮتىى 

 ( . كىمىا يىٍرعيريكفى  هيمٍ ٮتيىاًدعيوفى هللاى كىالًَّذينى آمىةيوا كىمىا ٮتىٍدىعيوفى إال أىنٍػفيسى )  ذلكقوله تعا
 ( . كىًإٍف ييرًيديكا أىٍف ٮتىٍدىعيوؾى فىًإفَّ حىٍسبىكى هللاي  ) كقوله تعاذل 

 كقتل خالد بن سفياف ا٢تذذل.    حىت قتبل  كمن الةوع امود: خدع كعب بن األشراؼ كأىب رافع  عىديكَّل رسوؿ هللا
 سفياف كعسكر ا١ترركُت حُت ٫توا ابلرجوع ليستأصلوا ا١تسلمُت  ألىب يكمن أحسن ذلك: خديعة معبد بن أىب معبد ا٠تزاع

 كردهم من فورهم.
بب س حىت ألقى ا٠تٍلف بيةهم  ككافب بٌت قريظة  كلكفار قريش كاألحزا ليهود يكمن ذلك: خديعة نعيم بن مسعود األشجع

 تفرقهم كرجوعهم. كنظائر ذلك كثَتة.
 ت يده ؟ن ربما حكم إساءة اإلنساف إَل مماليكو وم 

 حراـ .
الًيًك أىٍك ٕتىىاكىزى اٟتٍىدَّ ُب عي قاؿ الصةعاشل قوله )  بي عىلىٍيًه ًمٍن حىقًٌ اٍلمىمى هي تػىرٍكيهي لي قيوبىًتًهٍم  كىًمثػٍ كىالى سىيًٌئي اٍلمىلىكىًة(   كىهيوى مىٍن يػىتػٍريؾي مىا ٬تًى

ٍطعىاـً كىٖتىًٍميًلهىا مى رىالًتىٍأًديًبًهٍم اًبآٍلدىاًب الرٍَّرًعيًَّة ًمٍن تػىٍعًليًم فػى  ا الى ًئًض اَّللًَّ كىغىٍَتًهىا كىكىذىًلكى اٍلبػىهىائًمي سيوءي اٍلمىلىكىةي يىكيوفي إب٫ًًٍتىا٢ًتىا عىٍن اإٍلً
 . ٍرًب اٍلعىًةيًف كىغىٍَتً ذىًلكهىا اًبلسٍََّتً كىالضَّ يػٍ تيًطيقيهي ًمٍن اأٍلىٍٛتىاًؿ  كىاٍلمىرىقًَّة عىلى 

@@@ 
ُهَما-ْبِن َعبهاٍس اِ  َوَعنْ  -ٜٓ٘ٔ ُصبه  ،َوُىْم لَُو َكارُِىوفَ  ،َمْن َتَسمهَع َحِديَث قَػْوـٍ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ

 يَػْعيِن: اَلرهَصاَص. َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ.  (ِة مَ يف ُأُذنَػْيِو َاآْلُنُك يَػْوـَ اَْلِقَيا
---------- 

 . لفظ البخارم ) من استمع ( أم : من قصد االستماع إذل حديث قـو ْتيث يكوف ٥تتفيان (  مهعَ َتسَ  َمنْ ) 
 أم : أٍفرًغ .(  ُصبه ) 
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 كهو الرصاص ا١تذاب .( َاآْلُنُك ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 ١تن يتسمع ٟتديث قـو كهم كارهوف   كأف ذلك من كبائر الذنوب .عيد الرديد لو نستفيد ا
  عض صور التجسس املشروع ؟كر باذ 

 .من صور التجسس ا١ترركع التجسس على أعداء األمة ١تعرفة عددهم كعتادهم 
عتادهم  كما ٮتطًٌطوف له  ك  فقد اتفق الفقهاء على أفَّ التجسس كالتةصت على الكفار ُب اٟترب مرركع كجائز ١تعرفة عددهم 

 ه .بعلم اإلماـ  كٖتت نظره كمعرفتكوف كيدبًٌركف من ا١تكائد للمسلمُت  كهو األمر الذم ي
فالتجسس على أعداء األمة اإلسبلمية بتتبُّع أخبارهم  كاالطًٌبلع على ٥تططاهتم اليت يعدُّكُنا للقضاء على األمة اإلسبلمية  كإاثرة 

بيةهم كبُت ا١تسلمُت  حرب وفها  كزعزعة أمةها كاستقرارها أمر مرركع  بل قد يكوف كاجبنا ُب حالة قياـ صفالفتةة كالقبلقل بُت 
 : كقد دؿَّ على مرركعيته الكتاب كالسةة كعمل الصحابة

ًط ا٠تٍىٍيًل تػيٍرًهبيوفى ًبًه عى قاؿ تعاذل )   كَّ اَّللًٌ كىعىديكَّكيٍم كىآخىرًينى ًمن ديكًُنًٍم الى تػىٍعلىميونػىهيمي اَّلٌلي دٍ كىأىًعدُّكٍا ٢تىيم مَّا اٍستىطىٍعتيم مًٌن قػيوَّةو كىًمن ٌرابى
 م ( .يػىٍعلىميهي 

فقد أمرت اآلية ا١تسلمُت إبعداد ما يستطيعوف من قوة ١تواجهة األعداء  كمن أسباب القوة التخطيط السليم  كاليقظة كاٟتذر  
 أفَّ ذلك ال يتمُّ إال ٔتعرفة أخبار األعداء كخططهم  كرصد ٖتركاهتم  كما ال كالتأهب الدائم؛ إلحباط ٥تططات األعداء  كال شكَّ 

 .الواجب إال به فهو كاجب  فدلَّت اآلية على مرركعية التجسس على األعداء بكلًٌ كسيلة شريفة  كطريقة نبيلة يتمُّ 
 :كمن السةة أحاديث كثَتة  مةها

؟ فقاؿ منزاب :يـو األح قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن جابر  ؟ فقاؿ الزبَت: أان. ٍب قاؿ: من َيتيةا ٓترب القـو  َيتيةا ٓترب القـو
؟ فقاؿ الزبَت: أان. ٍب قاؿ: إفَّ لكلًٌ نيبٌو حوارايِّ  كإفَّ حوارمَّ الزبَتالز    .بَت: أان  ٍب قاؿ: من َيتيةا ٓترب القـو

عاـ اٟتديبية ُب بضع عررة مائة من  الةيب  ) خرج الكعن ا١تسور بن ٥ترمة  كمركاف بن اٟتكم  يزيد أحد٫تا على صاحبه قا
حىت كاف بغدير  قلَّد ا٢تدم كأشعره كأحـر مةها بعمرة  كبعث عيةنا له من خزاعة  كسار الةيب  يفة أصحابه  فلما أتى ذا اٟتل

ادُّكؾ عن البيت  كمانعوؾ. كصاألشطاط أَته عيةه  قاؿ: إفَّ قريرنا ٚتعوا لك ٚتوعنا  كقد ٚتعوا لك األحابيش  كهم مقاتلوؾ  
يا٢تم كذرارم هؤالء الذين يريدكف أف يصدُّكان عن البيت  فإف َيتوان كاف هللا ذل عفقاؿ: أشَتكا أيها الةاس عليَّ  أتركف أف أميل إ

يت  ال تريد قتل لبعزَّ كجلَّ قد قطع عيةنا من ا١ترركُت  كإال تركةاهم ٤تركبُت. قاؿ أبو بكر: اي رسوؿ هللا  خرجت عامدنا ٢تذا ا
  ( .وا على اسم هللاامض أحد  كال حرب أحد  فتوجَّه له  فمن صدان عةه قاتلةاه. قاؿ:

ذه األحاديث ٚتيعها تدؿ على مرركعية ٚتع ا١تعلومات عن األعداء  ككرف ٥تططاهتم  كذلك ابلطرؽ ا١ترركعة كالوسائل فه
ن كاف يثق هبم حرصنا مةه على صحة ا١تعلومات اليت تصله  كدقَّتها  ذيكاف يتخَت ٢تذه ا١تهمة األشخاص ال  الرريفة  كأنَّه 

 ء .ا خططه العسكرية ُب مواجهة األعداعليهلكي يبٍت 
 ب .كمن صور التجسس ا١ترركع )تتبع اجملرمُت ا٠تطرين كأهل الري

على األمَّة أبسرها  كغلب  أككقد عدَّه بعض الفقهاء من التجسس ا١ترركع إذا كانت جرائمهم ذات خطر كبَت على األفراد  
جسس على إنساف يغلب على الظنًٌ أنَّه يًتبص آبخر ليقتله  أك ابمرأة كالتعلى الظنًٌ كقوعها أبمارات كعبلمات ظاهرة  كذلك  

 .أجةبية ليزشل هبا  بل قد يكوف كاجبنا إذا خيف فوات تدارؾ اٞترٯتة بدكف التجسس
اقتحاـ الدكر ابلظةوف  نعم إذا غلب على ظةه كقوع معصية كلو بقريةة ظاهرة   ك  قاؿ الرملي: )كليس ألحد البحث كالتجسس 
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  .ر ثقة جاز له  بل كجب عليه التجسس إف فات تداركها كقتل كزسل  كإال فبلإخباك
 احلديث دليل على أف اْلزاء من جنس العمل ، ما وجو ذلك ؟ 

 كنظَت ذلك : . كجهه : أنه ١تا كاف التسميع ابألذف كاف العذاب على األذف
قاب من الةار ( فجعل العذاب على األعقاب   ألُنا لؤلعنوا ُب غسل األعقاب فقاؿ ) كيل ك قد هتارأل أصحابه  أف الةيب 

 هي اليت حصل هبا ا١تخالفة .
 ) ما أسفل من الكعبُت من اإلزار ففي الةار ( فجعل العقوبة ُب ما كانت فيه ا١تخالفة فقط . ككذا قوله 
@@@ 

َبُو َعْن ُعُيوِب اَلنهاِس ُو عَ ُطوىَب ِلَمْن َشَغلَ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن أََنٍس  -ٓٔ٘ٔ  . َأْخَرَجُو اَْلبَػزهاُر ِبِِْسَناٍد َحَسنٍ  (يػْ
---------------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ال يصح .

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 بعيبه عن عيوب الةاس . غلنستفيد أنه يةبغي للمسلم أف يةر

  ككيل ١تن نسى عيبه كتفرغ لعيوب الةاس  فاألىكؿ عبلمة السعادة  لةاسكطوىب ١تن شغله عيبه عن عيوب اقاؿ ابن القيم : ... 
 عبلمة الرقاكة. كالثاشل

 ه .رؼ ربه اٍشتغل ًبًه عىن هول نىفسمن عرؼ نىفسه اٍشتغل إبصبلحها عىن عيييوب الةَّاس من عكقاؿ : 
فإف   إبصبلح عيوب نفسه  الشتغاؿامع الواجب على العاقل لزـك السبلمة بًتؾ التجسس عن عيوب الةاس :  قاؿ ابن حبافو 

من اشتغل بعيوبه عن عيوب غَته أراح بدنه كدل يتعب قلبه فكلما اطلع على عيب لةفسه هاف عليه ما يرل مثله من أخيه كأف من 
 .قلبه كتعب بدنه كتعذر عليه ترؾ عيوب نفسه ى اشتغل بعيوب الةاس عن عيوب نفسه عم

 قاؿ الراعر:
 ه .أشغله عن عيوب غَته كرع   ان عكر  ا١ترء إف كاف عاقبلن 

 ه .عن كجع الةاس كلهم كجع   كما العليل السقيم أشغله
جزاه هللا تعاذل ّتةس عمله ك  من الةاس   ارَتحت له الةفوس   ككاف ٤تبوابن   بةفسه عن غَته  مرغوالن ة   كإذا كاف العبد هبذه الصف

م   عليهم فإنه لن يسلم من بغضهم كأذاه ان هبا مرةع عيوب الةاس متحداثن  ان بعةة الةاس عةه   أما من كاف متت  فيسًته كيكف ألس
 .ه؛ فإف من تتبع عورات الةاس تتبع هللا عورته   كمن تتبع هللا عورته يفضحه كلو ُب بيت ان كيكوف جزاؤه من جةس عمله أيض

 ه .فاعلموا أنه قد ميًكرى ب به ػعيو ل ان بعيوب الةاس  انسي إذا رأيتم الرجل موٌكبلن   :كقاؿ بكر بن عبد هللا
إف االنرغاؿ بعيوب الةاس ٬تر العبد إذل الغيبة كالبد   كما أف االنرغاؿ بعيوب الةاس يؤدم إذل شيوع العداكة كالبغضاء بُت 

 ل .الةاس فإُنم سيتكلموف فيه   كرٔتا تكلموا فيه ابلباط أبةاء اجملتمع   فحُت يتكلم ا١ترء ُب
 .كىماًء اي قىًبيحى الوىجًه   فقىاؿى ما كافى خىٍلقي كٍجًهي إرلَّ فأيحىٌسةىهاٟتي  قاؿى رىجيله لًبىعضً 

: مىا أانى عن نىفًسي ًبراضو فأىتفىرٌغى  ـٌ غىَتًها   إٌف الًعبادى خىافيوا هللاى على مً كقاؿى البيهقيُّ ذيًكرى رىجيله ًعةدى الٌربًيع بًن خىيثىم فقىاؿى ةها إذل ذى
 . وا على ذينوًب أىنفيًسهمًمةي ذينوًب غىَتًًهم كأى 

ا يتػىفىرَّغي لًعىيًب الٌةاًس إال عن غىفلىةو غىًفلىها عن نىفًسه   كلىو اهتىمَّ لًعىيًب نىفًسه ما  تفىرٌغى لًعىيًب أىحىدو  كقاؿى حىًكيمه: ال أحًسبي أحىدن
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 س .أفرغهم لذكر خطااي الةا كةا ٨تدث أف أكثر الةاس خطااي    :ابن سَتينؿ قا
 فضيل : ما من أحد أحب الرايسة إال حسد كبغى   كتتبع عيوب الةاس   ككره أف يذكر أحد ٓتَت .ؿ الكقا

 كقاؿ عوف بن عبد هللا : ال أحسب الرجل يةظر ُب عيوب الةاس إال من غفلة غفلها عن نفسه .
 لةاس .ذـ ايع بن خثيم : ما نراؾ تغتاب أحدان ؟ فقاؿ : لست عن حارل راضيان حىت أتفرغ لربكقيل لل

@@@ 
ُهَما-َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر  -ٔٔ٘ٔ َلِقَي َاَّللهَ  ،َواْخَتاَؿ يف ِمْشَيِتوِ  ،َمْن تَػَعاَظَم يف نَػْفِسوِ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ

 . َأْخَرَجُو َاحْلَاِكُم َورَِجالُُو ثَِقاتٌ ( َعَلْيِو َغْضَباُف  وَ َوىُ 
-------------- 

 أم : تكرب كاعتقد أنه عظيم يستحق التعظيم . ( َمْن تَػَعاَظَم يف نَػْفِسوِ )
 أم : تبخًت كأظهر التكرب . ( َواْخَتاَؿ يف ِمْشَيِتوِ )
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 كرب   كأُنا من الصفات ا١تذمومة .التك  نستفيد ٖترصل التعاظم
 م .كاهتم ُب نيفوسهم ذى كقد تػىعىٌوذ الصَّاًٟتيوف ًمن تػىعىاظي 

   .أعيوذ اب أف أكوف ُب نػىٍفًسي عىظيما   كًعةد هللا صىغَتا : قاؿ عتبة بن غزكاف
 ! فالػتَّعاظيم ًمن طىٍبًع إبليس

إذا ! ك  تىًعس الريطاف تػىعىاظىم حىت يكوف مثل البيت   كيقوؿ : ًبقيٌوٌب صىرىٍعتيه تى : ال تػىقيل تىًعسى الريطاف   فإنك إذا قػيلٍ  قاؿ 
 ل .قػيٍلتى ًبسم هللا تىصىاغىر حىت يصَت مثل الذابب . ركاه اإلماـ أٛتد كأبو داكد كالةسائي ُب الكرب 

 اذكر ما ورد يف ذـ الكْْب ؟ 
 أواًل : من صفات أىل النار .

 لةار ؟ كل عتل جواظ مستكرب ( ركاه مسلم .ا ) أال أخربكم أبهل قاؿ 
 الةار : يدخلٍت اٞتباركف كا١تتكربكف ( ركاه مسلم .الت ) احتجت اٞتةة كالةار   فق كقاؿ 

 اثنياً : ال يدخل اْلنة .
 ) ال يدخل اٞتةة من كاف ُب قلبه مثقاؿ ذرة من كرب ( . قاؿ 

 كاحدان مةهما ألقيته ُب جهةم كال أابرل ( ركاه مسلم . ٍت) العظمة إزارم كالكربايء ردائي فمن انزع كقاؿ 
 الناس يـو القيامة .أىم اثلثاً : عقوبتهم يط

 ) ا١تتكربكف ٭ترركف يـو القيامة أمثاؿ الذر يطأهم الةاس أبقدامهم ( ركاه مسلم . قاؿ 
 رابعاً : ال حيب هللا املستكْب .

 قاؿ تعاذل ) إنه ال ٭تب ا١تستكربين ( .
 : ال ينظر هللا للمتكْب يف إزاره . خامساً 

 ان ( متفق عليه .بطر  إذل رجل ٬تر إزاره هللا ) ال يةظر قاؿ 
 : لقمافي ٭تذري ابةهي من الكرب -

بُّ كيلَّ ٥تيٍتىاؿو فىخيو   ) قاؿ تعاذل  ( .ر كىالى تيصىعًٌٍر خىدَّؾى لًلةَّاًس كىالى ٘تىًٍش ًُب اأٍلىٍرًض مىرىحنا ًإفَّ اَّللَّى الى ٭تًي
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فػىتىٍحتىًقر ًعبىاد اَّللَّ كىتػيٍعًرض عىةػٍهيٍم ًبوىٍجًهك ًإذىا كىلَّميوؾ ... كىقػىٍوله " كىالى  كىالى تيصىعًٌر خىٌدؾ لًلةَّاًس " يػىقيوؿ الى تػىتىكىربَّ :  قاؿ ابُن كثًنٍ 
نا جىبَّارنا عىًةيدنا الى تػىفٍ  ء ميتىكىربًٌ ٌب كيٌل ٥تيٍ عى ٘تىًٍش ُب اأٍلىٍرض مىرىحنا " . أىٍم خييىبلى " ًإفَّ اَّللَّ الى ٭تًي ا قىاؿى اؿ فىخيور " تى ل ذىًلكى يػيٍبًغضك اَّللَّ كى٢ًتىذى

ليغ اٍٞتًبىاؿ أىٍم ٥تيٍتىاؿ ميٍعجىب ًُب نػىٍفسه فىخيور أىٍم عىلىى غىٍَته كىقىاؿى تػىعىاذلى " كىالى ٘تىًٍش ُب اأٍلىٍرض مىرىحنا ًإنَّك لىٍن ٗتىٍ  رًؽ اأٍلىٍرض كىلىٍن تػىبػٍ
 . والن " .ا.هػطي 

بػُّرنا   ييرًيدي أىٍقًبٍل عىلىٍيًهٍم ميتػىوىاًضعنا   ميٍؤًنسنا ميٍستىٍأًنسنا   كىًإذىا حىدَّثىك ٘تيً  يػىٍعًٍت الى ( كىالى تيصىعًٌٍر خىدَّؾ ) :  وقاؿ ابُن العرِب ٍلهي عىةػٍهيٍم تىكى
  كى كىافى يػىٍفعىلي رىسيوؿي اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًه كىسىلَّمى لً أىحىديهيٍم فىأىٍصًغ إلىٍيًه   حىىتَّ ييٍكًملى حىًديثىهي   كىكىذى 

 ث لقاروَف املتكْب؟ا حدماذ 
نٍػيىا ايى لىٍيتى لىةىا ًمٍثلى مىا أيكٌبى قى  )قاؿ تعاذل :  ظٌو * كىقىاؿى الًَّذينى حى  اريكفي ًإنَّهي لىذيكفىخىرىجى عىلىى قػىٍوًمًه ُب زًيةىًتًه قىاؿى الًَّذينى ييرًيديكفى اٟتٍىيىاةى الدُّ

ره أيكتيوا اٍلًعٍلمى كىيٍػلىكيٍم ثػىوىابي اَّللًَّ خى  ارًًه اأٍلىٍرضى فىمىا كىافى لى  يػٍ ٍفةىا بًًه كىًبدى هي ًمٍن ًفئىةو ًلمىٍن آمىنى كىعىًملى صىاًٟتنا كىالى يػيلىقَّاهىا ًإالَّ الصَّاًبريكفى * فىخىسى
تىًصرًيكىافى ًمنى اٍلمي ا  يػىٍةصيريكنىهي ًمٍن ديكًف اَّللًَّ كىمى   ن ( .ةػٍ

ةىمىا )  ةَّيبُّ ال قىاؿى  :  يػىقيوؿي   أىيب هيرىيٍػرىةى  عىٍن  له ٚتيَّتىهي   ٯتىًٍري ُب حيلَّةو تػيٍعًجبيهي نػىٍفسيهي    رىجيله    بػىيػٍ ًإذلى    يػىتىجىٍلجىلي    ًإٍذ خىسىفى اَّللَّي ًبًه فػىهيوى  ؛  ميرىجًٌ
 متفق عليه .( ة يػىٍوـً اٍلًقيىامى 

مىظىاًهًر اٍلًكرٍبً ااًلٍخًتيىاؿي ُب اٍلمىٍرًي : كىهيوى يػىٍعًٍت التػَّبىٍختػيرى كىالتػَّعىارلى ًُب  فمن فهذه عقوبةي الكرًب ُب الثراًء كاللباًس كالتفاخر على الةاًس .
  . ًبفيريًش اٍلبػيييوًت  كىًبريكيوًب السَّيَّارىاًت اٍلفىاًخرىةً  ااٍلًمٍريىًة كىكىمىا يىكيوفي ااًلٍخًتيىاؿي اًبللًٌبىاًس اٍلفىاًخًر يىكيوفي أىٍيضن 

 (.كىأىعىزُّ نػىفىرنا كىكىافى لىهي ٙتىىره فػىقىاؿى ًلصىاًحًبًه كىهيوى ٭تيىاكًريهي أىانى أىٍكثػىري ًمٍةكى مىاالن  )لهي تعاذل ٖتت هذه اآليًة قو خلي ك٦تا يد
ثٍػرىة اٍلمىاؿ كىًعزَّة الةػَّفى ةً تًٍلكى كىاىَّللَّ أيمٍ  قىاؿى قػىتىادىة :    ر .يىة اٍلفىاًجر كى
  ؟أقواؿ السلف اذكر بعض 

 مسركؽ : كفى اب١ترء جهبلن أف يعجب بعمله . قاؿ
 كقاؿ بعضهم : إذا رأيت الرجل ٞتوجان ٦تاراين معجبان برأيه فقد ٘تت خسارته .

 ه مقدار ذلك .قلمن الكرب شيء إال نقص من ع ئكعن دمحم بن علي قاؿ : ما دخل قلب امر 
 أبيت قائمان كأصبح معجبان . أف ن مقاؿ مطرؼ بن عبد هللا : ألف أبيت انئمان كأصبح انئمان أحب إرلٌ 

 قاؿ الذهيب : ال أفلح كهللا من زكى نفسه أك أعجبته .
 قاؿ أبو سليماف الداراشل : من رأل لةفسه قيمة دل يذؽ حبلكة ا٠تدمة .

 ان من ا١تسلمُت   فإف صغَت ا١تسلمُت عةد هللا كبَت .حدقاؿ أبو بكر : ال ٭تقرف أحده أ
 كرب أحد إال من ذلة ٬تدها ُب نفسه .ما تكقاؿ األحةف بن قيس : 

 من أكله نطفة مًذرىة   كآخره جيفة قىًذرىة   كهو فيما بُت ذلك حامل عىًذرة . ةار : كيف يتكربكقاؿ مالك بن دي
 ء : الكرب   كاٟترص   كاٟتسد .ياكقاؿ حاًب األصم : أصل ا١تصيبة ثبلثة أش

 أقًصٍر فإنك مأكوؿه كمرركبي .                   اي ابنى الًتاًب كمأكوؿى الًتاًب غدان      
 كقاؿ عمر بن عبد العزيز : إنه ليمةعٍت من كثَت من الكبلـ ٥تافة ا١تباهاة .

 درجات التكْب :
 اْلوؿ : التكْب على هللا .
كف عن عبادٌب ستكرب مثل فرعوف حُت استكرب كقاؿ : أان ربكم األعلى كلذلك قاؿ تعاذل ) إف الذين ي  كهو أفحش أنواع الكرب 
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 سيدخلوف جهةم داخرين ( .
 اثنياً : التكْب على الرسل .

م ) ةهكما فعلت األقواـ ا١تكذبة مع رسلها   فًتفعت عن االنقياد ٢تم كما حكى هللا عةهم ) أنؤمن لبررين مثلةا ( كقاؿ تعاذل ع
 إف أنتم إال برر مثلةا ( .

 قريب من األكؿ   كإف كاف دكنه .وىذا الكْب 
 لث : التكْب على العباد .الثا

 كذلك أبف يستعظم نفسه كيستحقر غَته .
 كهذا دكف األكؿ كالثاشل بكثَت   لكةه عظيم ألمرين :

 يف ا١تملوؾ العاجز ال يليق به إال الذؿ  كاالنكسار .ضعأف الكرب كالعز كالعظمة ال تليق إال اب١تلك القادر   فأما العبد ال -أ
 هللا ُب أكامره   ألف ا١تتكرب إذا ٝتع اٟتق من عباد هللا استةكف عن قبوله . الفةأنه يدعو إذل ٥ت -ب

@@@ 
ُهَما-َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد  -ٕٔ٘ٔ ِْمِذيُّ  (َلُة ِمَن اَلشهْيطَاِف جَ اَْلعَ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ  ،َأْخَرَجُو اَلّتِّ

 َوقَاَؿ: َحَسٌن. 
------------ 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 إسةاده ضعيف؛ فيه عبد ا١تهيمن بن عباس  كهو ضعيف.

 ماذا نستفيد من احلديث ؟-
 ذـ العجلة كالتسرع ُب األمور دكف تفكر أك ركية .
 ه .قاؿ ا١تةاكم: العجلة: فعل الريء قبل كقته البلئق ب

 من الشيطاف ( ؟ة ما معىن احلديث ) العجل 
عليه  كالعىجىلىة ًمن الرَّيطاف أم: هو اٟتامل عليها بوسوسته؛ ألفَّ العىجىلىة  )التَّأشٌلً ًمن هللا تعاذل أم: ٦تَّا يرضاه كيثيب قاؿ ا١تةاكم:

 ب .٘تةع ًمن التَّثبُّت  كالةَّظر ُب العواق
ا خفَّةه ك  ياء ن التَّثبُّت كالوقار كاٟتًٍلم  كتوجب له كضع األششه كحدَّةه ُب العبد ٘تةعه مً طيكقاؿ ابن القيًٌم: العىجىلىة ًمن الرَّيطاف فإُنَّ

 َت .ُب غَت مواضعها  كٕتلب عليه أنواعنا من الرُّركر  ك٘تةع عةه أنواعنا من ا٠ت
عىجىلىة ٘تةع ًمن ذلك  كعةد القاؿ الغزارل: األعماؿ يةبغي أف تكوف بعد التَّبصرة كا١تعرفة  كالتَّبصرة ٖتتاج إذل أتمُّل ك٘تهُّل  ك 

 م .حيث ال يدر االستعجاؿ يرٌكًج الرَّيطاف شرَّه على اإلنساف ًمن 
 .صفة جيًبلى اإلنساف كفطر عليها إال أفَّ هللا سبحانه كتعاذل قد حذَّره مةها -كالعجلة :

ٌب فىبل تى   ( . تػىٍعًجليوفً سٍ كما قاؿ ربةا تعاذل  ) خيًلقى اإًلنسىافي ًمٍن عىجىلو سىأيرًيكيٍم آايى
 . هوة فقد ذيمت ُب القرآف الكرصل من مقتضيات الر كألف العجلة

ابيهي بػىيىاَتن أىٍك نػىهىاران مىاذىا يىٍستػىٍعًجلي ًمٍةهي اٍلميٍجرًميوفى * أىٍبيَّ ًإذىا -من ذلك قوله تعاذل :ك  كيٍم عىذى تيٍم بًًه آآلفى  ) قيٍل أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف أىَتى  مىا كىقىعى آمىةػٍ
تيٍم بًًه تىٍستػىعٍ كى   .ًجليوفى ( قىٍد كيةػٍ
لي اَّللَّي     . لًلةَّاًس الرَّرَّ اٍسًتٍعجىا٢تىيٍم اًب٠تٍىٍَتً لىقيًضيى ًإلىٍيًهٍم أىجىليهيٍم ( كقوله تعاذل ) كىلىٍو يػيعىجًٌ
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  ..كغَت٫تا من اآلايت اليت تبُت قبح العجلة
 ٍن قػىٍبًل أىٍف يػيٍقضىى ًإلىٍيكى كىٍحييهي ( ال تػىٍعجىٍل اًبٍلقيٍرآًف مً كى )  عن العجلة ابلقرآف بل إف هللا تعاذل ُنى نبيه 

 .) ال ٖتيىٌرًٍؾ بًًه ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى بًًه (  ان ه تعاذل أيضكقول 
ديعىاءىهي اًب٠تٍىٍَتً  رًٌ كىيىدٍعي اإًلنسىافي اًبلرَّ ل ) كرة التعامل بضدها  فقاؿ عزَّ كجكبُت تعاذل أف العجلة من طبع اإلنساف ؛ لتةبيهه على ضر 

  ( .نسىافي عىجيوالن افى اإلً كىكى 
 .  ُب ٚتيع األمور  كالتثبت مةهاه ا١تؤمةُت ابلتأشلكأمر هللا تعاذل عباد

ًدًمُت ًبحيوا عىلىى مىا فػىعىٍلتيمٍ صٍ ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىةيوا ًإٍف جىاءىكيٍم فىاًسقه بًةػىبىإو فػىتػىبػىيػَّةيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومنا ًّتىهىالىةو فػىتي   )فقاؿ تعاذل   ( .انى
يعلم   ك٬تب قبل أف يفهم  ك٭تمد قبل أف ٬ترب   كيذـ بعدما ٭تمد  كيعـز قبل أف يفكر  لعجل يقوؿ قبل أف : اقاؿ أبو حاًب 

 ـ .كٯتضي قبل أف يعز 

اـ على كإف الزلل مع العجل   كاإلقد  كالعجل تصحبه الةدامة كتعتزله السبلمة   ككانت العرب تكٍت العجلة : أـ الةدامات 
عد اإلقداـ عليه .. كهى تورث أمراضان كآاثران نفسية مةها : القلق الذم يةتاب العجل بعد التأشل فيه أحـز من اإلمساؾ عةه ب

ابلعجلة ع اإلنساف ُب عجلته كسرعته   كاالرتباؾ كالةسياف   كا٠توؼ من اجملهوؿ ا١تًتتب بسبب عدـ كضوح الرؤية .. كا١تتطب
 ر .جتماعي يكوف حادان متعصبان متكلفان لؤلمو كالسرعة ُب سلوكه اال

 .عةد الدعاء :  تعجاؿ مذمـوواالس
 رم ركاه البخا . )ييستجاب ألحدكم ما دل يعجل  يقوؿ: دعوتي فلم ييستجب رل( اؿ رسوؿ هللا ؿ : قأنه قا كعن أيب هريرة 

 طرؽ ٤ترمة ككجوه غَت مرركعة .ف الرزؽ فيستعجل  فيطلبه من ساأف يستبطئ اإلنـ : ومن االستعجاؿ املذمو 
إفَّ ريكحى القيديًس نػىفىثى ُب ركًعي أفَّ نػىٍفسنا لىٍن ٘تىيوتى حىىتَّ تىٍستىٍكًملى أىجىلىهىا  كىتىٍستػىٍوًعبى رًٍزقػىهىا  )  قاؿ  قاؿ: فعن أيب أمامة 

ليوا ُب الطَّلىًب  كىالى   ه ( .فىًإفَّ هللاى تػىعىاذلى الى يػيةىاؿي مىا ًعٍةدىهي إالَّ ًبطىاعىتً  ًتٍبطىاءي الٌرًٍزًؽ أىٍف يىٍطليبىهي ٔتىٍعًصيىةو ٭تىًٍملىنَّ أىحىدىكيمي اسٍ  فىاتػَّقيوا هللاى  كىأىٚتًٍ
عن  ء:: ال يستحق أحد اسم الرَئسة حىت يكوف فيه ثبلثة أشياء: العقل كالعلم كا١تةطق  ٍب يتعرل عن ستة أشيا قاؿ ابن حباف

 كا٢تول  كالكذب  كترؾ ا١ترورة . اٟتدة  كالعجلة  كاٟتسد 
اببك كل يـو فتكوف أنت أتذف كٖتجب   : اي بٍت مر حاجبك ٮتربؾ من حضر-حُت كاله مصر -بد العزيزقاؿ مركاف البةه ع

لعقوبة أقدر مةك ا كآنس من دخل إليك ابٟتديث فيةبسط إليك  كال تعجل ابلعقوبة إذا أشكل عليك األمر  فإنك على ترؾ
 ا .على ارٕتاعه

األمور  كقاؿ: قرأ ابن عمر البقرة ُب ٙتاف سةُت )ٔتعٌت أنه ٚتع فيها العلم إسحاؽ بن عيسى الطباع: عاب مالك العجلة ُب  قاؿ
 ( . كالعمل معا كما هو مةهج الصحابة

 ؽ .العجلة نوع من اٞتهل كا٠تر ضان : كقاؿ أي 
جة  فهو خليق أف ال يةزؿ به كبَت مكركه: العجلة  كاللجاف ٯتةع نفسه من أربعة أشياء أ قاؿ خالد بن برمك: من استطاع

 .كالعجب  كالتواشل
 ؿ .فثمرة العجلة الةدامة  كٙترة اللجاجة اٟتَتة  كٙترة العجب البغضة  كٙترة التواشل الذ

 قاؿ الشاعر :
 ْلجلا ال تعجلّن فليس الّرزؽ َبلعجل *** الّرزؽ يف الّلوح مكتوب مع

 يطلبنا *** لكّنو خلق اإلنساف من عجلفلو صْبان لكاف الّرزؽ 
ا١تلوؿ ذا إخواف  كال اٟتٌر   كال ان   كال الغضوب مسركر ان ال يوجد العجوؿ ٤تمودرٛته اَّلٌل تعاذل: كاف يقاؿ:  -ايبٌ قاؿ ابن األعر 
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 ان .  كال الٌرره غةيان حريص
  ؟ عجلة ها العضجيب يف ب يستحب بل ردبا اذكر بعض اْلمور  

 :التوبة إَل هللا عجاؿ يفاالستأواًل : 
اَّللَّي عىًليمنا اَّللَّي عىلىٍيًهٍم كىكىافى  وبي ًإ٪تَّىا التػٍَّوبىةي عىلىى اَّللًَّ لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى السُّوءى ًّتىهىالىةو ٍبيَّ يػىتيوبيوفى ًمٍن قىرًيبو فىأيكلىًئكى يػىتي قاؿ تعاذل ) 

وتيوفى كىهيٍم كيفَّاره لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى السَّيًٌئىاًت حىىتَّ ًإذىا حىضىرى أىحىدىهيمي اٍلمىٍوتي قىاؿى ًإشٌلً تػيٍبتي اآٍلفى كىالى الًَّذينى ٯتىي  كىلىٍيسىًت التػٍَّوبىةي  * حىًكيمنا
 ان ( .ذىاابن أىلًيمعى  تىٍدانى ٢تىيمٍ أيكلىًئكى أىعٍ 

ا أتى ا١توت بغتةن فيحتاج اإلنساف أف يتوب  كلكن قد أيغلق ابب التوبة ة من األمور العاجلة اليت ال ٖتتاج إذل تسويف؛ فلرٔتفالتوب
 !دكنه

 .ا االستعجاؿ يف أداء احلقوؽ إَل أصحاهب اثنياً : 
اس إذل بعض حيجىر نسائه  ففزع قاـ مسرعنا  فتخطى رقابى الة اب١تديةة العصرى  فسلم ٍب عن عقبة  قاؿ: صليت كراء الةيب 

رتي شيئنا من ًترٍبو عةدان؛ فكرهت أف ٭تبسٍت  فأمرت ؿ : ذكعليهم  فرأل أُنم عجبوا من سرعته  فقا الةاس من سرعته  فخرج
  ه ( ركاه البخارم .بقسمت
 و .عجاُؿ يف أداء الدهْيِن; ْلطورتاالست ومنها اثلثاً :
 ركاه البخارم  .( عةه  كمن أخذ يريد إتبلفىها  أتلفه هللا)من أخذ أمواؿ الةاس يريد أداءىها  أدَّل هللا قاؿ  عن الةيب هريرة عن أيب

 ما العجلة احملمودة ؟ 
 الطاعة فمحمودة مطلوبة . هي العجلة ُب

َّللًَّ كىريسيًلًه ذىًلكى فىٍضلي اَّللًَّ مىاء كىاأٍلىٍرًض أيًعدٍَّت لًلًَّذينى آمىةيوا ابً ةو عىٍرضيهىا كىعىٍرًض السَّ ةَّ قاؿ تعاذل  ) سىاًبقيوا ًإذلى مىٍغًفرىةو مًٌن رَّبًٌكيٍم كىجى  
 .يػيٍؤتًيًه مىن يىرىاءي كىاَّللَّي ذيك اٍلفىٍضًل اٍلعىًظيًم ( 

  ( .دٍَّت لًٍلميتًَّقُتٍرضي أيعً سَّمىاكىاتي كىاألى الكقاؿ : ) كىسىارًعيوٍا ًإذلى مىٍغًفرىةو مًٌن رَّبًٌكيٍم كىجىةَّةو عىٍرضيهىا 
ء عىلىى أىثىرًم كىعىًجٍلتي ًإلىٍيكى رىبًٌ لًتػىٍرضىى ( .) قىاؿى  كمن قبل قاؿ موسى  هيٍم أيكالى

مفةدان   أك  ان هل تةتظركف إال فقران مةسيان   أك غٌت مطغيان   أك مرضان مفسدان   أك هرم -كُب اٟتديث : ) ابدركا ابألعماؿ سبعان : 
 .ى كأمر ( ركاه الًتمذم أك الدجاؿ فرر غائب يةتظر   أك الساعة فالساعة أده موَتن ٣تهزان  

 د.) التػُّؤىدةي ُب كل شيء إال ُب عمل اآلخرة ( ركاه أبو داك  أنه قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  كعن سعد بن أيب كقاص  
 ياح أهل الةَّار ًمن تسويف العمل. ات آفات. كريًكم أفَّ أكثر صَت ألفَّ ُب أتخَت ا٠ت ) إالَّ ُب عمل اآلخرة ( أم :

ا ٤تمودة العواقب حىت يتعجَّل فيها  أك مذمومة فيتأخر قاؿ الطًٌييب: ك  ذلك ألفَّ األمور الدُّنيويَّة ال يعلم عواقبها ُب ابتدائها أُنَّ
 م ( .ٍغًفرىةو مًٌن رَّبًٌكي كىسىارًعيوٍا ًإذلى مى  – اتً رى ٍستىًبقيوا ا٠تىيػٍ  ) فاعةها  ٓتبلؼ األمور األخركيَّة؛ لقوله تعاذل

 فائدة :
جن حىت يتحقَّق ا١تلك كرعيَّته براءة ساحته  كنزاهة عرضه  كامتةع عن ا١تبادرة إذل  هللا يوسف  أتسلَّ نيبُّ  ًمن ا٠تركج ًمن السًٌ

 .ا٠تركج كدل يستعجل ُب ذلك
ؿي الةًٌٍسوىًة البلٌَّب قىطٍَّعنى أىٍيًديػىهينَّ ًإفَّ رىيبًٌ قىاؿى اٍرًجٍع ًإذلى رىبًٌكى فىاٍسأىٍلهي مىا ابى  فػىلىمَّا جىاءهي الرَّسيوؿي  هً قىاؿى اٍلمىًلكي ائٍػتيوشل بً  ) ك قاؿ تعاذل

ٍيًدًهنَّ عىًلي  م ( .ًبكى
 ة .أانةن كصربنا كطلبنا لرباءة السَّاح -عليه السَّبلـ-ذا الفعل ًمن يوسف ة : هقاؿ ابن عطيَّ 

http://www.alukah.net/sharia/0/790
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@@@ 
َها-َوَعْن َعاِئَشَة  -ٖٔ٘ٔ َأْخَرَجُو َأضْبَُد َويف ِإْسَناِدِه  (اَلشُّْؤـُ: ُسوُء َاْْلُُلِق  ) قَاؿَ  َاَّللِه قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوُؿ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ
 . َضْعفٌ 

---------- 
 ضد اليمن كالربكػػة .(  اَلشُّْؤـُ ) 

 ضد حسن ا٠تلق .ء اْللق ( و ) س
 حديث الباب ؟ة ما صح 

 ا١تصةف رٛته هللا . ال يصح كما قاؿ
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 لق السيء شـؤ على صاحبه .أف ا٠ت
 اذكر بعض أقواؿ السلف يف التحذير من سوء اْللق ؟ 

 قاؿ الفضيل بن عياض: ال ٗتالط سيئ ا٠تلق فإنه ال يدعو إال إذل شر.
 ٠تلق.رل من أف يصحبٍت عابده سيئ اإ كقاؿ أيضنا: ألف يصحبٍت فاجر حسن ا٠تلق أحب

 كقاؿ اٟتسن: من ساء خلقه عذب نفسه.
 بن معاذ: سوء ا٠تلق سيئة ال تةفع معها كثرة اٟتسةات  كحسن ا٠تلق حسةةه ال تضر معها كثرة السيئات. كقاؿ ٭تِت

 كقيل : من ساء خلقه ضاؽ رزقه .
 لبذم .ؿ : ا٠تلق الدشل   كاللساف اقاكقاؿ األحةف : أال أخربكم ابدكأ الداء ؟ قالوا : بلى   

يئة هي السمـو القاتلة  كا١تهلكات الدامغة  كا١تخازم الفاضحة  كالرذائل الواضحة  رٛته هللا: األخبلؽ الس  قاؿ اإلماـ الغزارل
 تعاذل ا١توقدة هللا كا٠تبائث ا١تبعدة عن جوار رب العا١تُت  ا١تةخرطة بصاحبها ُب سلك الرياطُت  كهي األبواب ا١تفتوحة إذل انر

 على األفئدة. اليت تطلع
 لقلوب كأسقاـ الةفوس  إُنا أمراض تفوت على صاحبها حياة األبد.كقاؿ أيضنا: األخبلؽ ا٠تبيثة أمراض ا

 كقاؿ أيضنا: إف حسن ا٠تلق هو اإلٯتافي  كسوء ا٠تلق هو الةفاؽ.
 ق ؟مضار سوء اْلل اذكر 

   كييبغضه الةاس على اختبلؼ مرارهبم. ه الرسوؿ   ٯتقته هللا عز كجل  كييبغضيحسيئ ا٠تلق مذكوره ابلذكر القب أواًل :
 ان ( ركاه أٛتد .مٍت ُب اآلخرة أٍسوىؤيكم أخبلقكإف أبغضكم إرلَّ كأبعدكم )  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن جابر بن عبد هللا    

 ا كهو يسمعهي.رِّ كسيئ ا٠تلق هو من مؤل هللا أيذينػىٍيًه من ثةاء الةاس ش اثنياً :
ن مؤل هللا أيذنيه من ثةاء الةاس خَتنا  كهو يسمعي  كأهل اٞتةة م ) أهل رضي هللا عةهما قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا عن ابن عباس 
 ع ( ركاه ابن ماجه .يه من ثةاء الةاس شرِّا كهو يسمالةار من مؤل أيذن

 ش  ك٬تلب لغَته الرقاء.عيسيئ ا٠تلق ٬تلب لةفسه ا٢تم كالغم كالكدر  كضيق ال :اثلثاً 
أشقى الةاس به نفسيهي اليت بُت جةبيه  هي ًمةه ُب ببلء  ٍب زكجتيهي  ٍب السيئي ا٠تلق  : ن ديةار رٛته هللاأبو حاـز سلمة ب قاؿ 

ابٟتجارة   هاكلديهي  حىت أنه ليدخل بيته  كإُنم لفي سركر  فيسمعوف صوته  فيةفركف مةه فرىقنا مةه  كحىت إف دابته ٖتيد ٦تا يرمي
 ه .حىت إف ًقطَّهي ليفرُّ مة يةزك على اٞتدار كإف كلبه لَتاه ف
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@@@ 
ْرَداِء  -ٗٔ٘ٔ َأْخَرَجُو ( َواَل ُشَهَداَء يَػْوـَ اَْلِقَياَمةِ  ،ِإفه اَللهعهاِنٌَن اَل َيُكونُوَف ُشَفَعاءَ ) قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب اَلده

 ُمْسِلٌم. 
----------- 
 يث ؟ماذا نستفيد من احلد 

 نستفيد خطر اللعن كٖترصل   كقد تقدمت مباحثه .
  ( ؟ َواَل ُشَهَداءَ  ،اَل َيُكونُوَف ُشَفَعاءَ ما معىن ) ... 

ٍعةىاهي الى يىٍرفىعيوفى يػىٍوـ اٍلًقيىامىة ًحُت ييرىفَّع اٍلميٍؤًمةيوفى ُب ًإٍخوىاُنٍم الًَّذينى ًاسٍ قاؿ النووي :   .ٍوجىبيوا الةَّار تػى فىمى
ثىة أىقٍػوىاؿ :) كىالى     شيهىدىاء ( ًفيًه ثىبلى
ت  أىصىٌحهىا  اء يػىٍوـ اٍلًقيىامىة عىلىى اأٍليمىم بًتػىٍبًليًغ ريسيلهٍم ًإلىٍيًهٍم الٌرًسىاالى  .كىأىٍشهىرهىا الى يىكيونيوفى شيهىدى
نٍػيىا أىٍم الى    .ًهٍم ٍقبىل شىهىادىهتٍم لًًفٍسقً تػي  كىالثَّاشل الى يىكيونيوفى شيهىدىاء ُب الدُّ
 .ًهيى اٍلقىٍتل ُب سىًبيل اَّللَّ كىالثَّاًلث الى يػيٍرزىقيوفى الرَّهىادىة كى  

بىًغي ًلًصدًٌيقو أىٍف يىكيوف لىعَّاانن   كىالى يىكيوف اللَّعَّانيوفى شيفىعىاء ًبًصيغىًة التٍَّكًثَت   كىدلٍى يػىقيلٍ  كىًإ٪تَّىا قىاؿى  ًعةيوفى  : الى يػىةػٍ ًعةنا كىالبلَّ هىذىا  أًلىفَّ : الى
ـٌ ُب اٟتٍىًديث ًإ٪تَّىا هيوى  ثػيرى ًمٍةهي اللٍَّعن   الى ًلمىرَّةو كى٨تىٍوهىا   كىأًلىنَّهي ٮتىٍريج ًمٍةهي أىٍيضنا اللٍَّعن اٍلميبىاح   كىهيوى الَّ  الذَّ ًذم كىرىدى الرَّرٍع ًبًه   ًلمىٍن كى

اتًبه  اٍليػىهيود كىالةَّصىارىل   لىعىنى اَّللَّ اٍلوى ى الظَّاًلًمُتى   لىعىنى اَّللَّ لى كىهيوى لىٍعةىة اَّللَّ عى  اًصلىة كىاٍلوىامًشىة   كىشىاًرب ا٠تٍىٍمر كىآًكل الٌرابى كىميوًكله كىكى
ٍيًه   كىاٍلميصىٌوًرًينى   كىمىٍن اًنٍػتىمىى ًإذلى غىٍَت أىبًيًه   كىتػىوىذلَّ غىٍَت مىوىالًي يث   كىغىٍَتهٍم ٦تٍَّن هيوى مىٍرهيور ًُب اأٍلىحىادً    كىغىيػَّرى مىةىار اأٍلىٍرضه كىشىاًهدى

 الصًَّحيحىة .
@@@ 

ِْمِذيُّ  (َلَْ دَيُْت َحَّته يَػْعَمَلُو  ،َمْن َعيػهَر َأَخاُه ِبَذْنبٍ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  -٘ٔ٘ٔ  َأْخَرَجُو اَلّتِّ
َقِطعٌ َوَسَنُدُه مُ  ،َوَحسهَنوُ   .. نػْ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 . ال يصح
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد التحذير من تعيَت الةاس كعيبهم بذنوهبم .
 : قاؿ الريخ ا١تباركفورممعٌت اٟتديث   

( ًمٍن التػٍَّعًيًَت أىٍم عىابى )أىخىاهي( أى  ( أى  مٍ قػىٍوليهي : )مىٍن عىيػَّرى ـي أىٍٛتىدي )دلٍى ٯتىيٍت( ٍم قىٍد َتىبى ًمٍةهي عىلىى مىا فىسَّرى بًًه اإلً ُب الدًٌيًن )ً ذىٍنبو مىا
ٍيبه  كيلُّ شىٍيءو لىًزـى ًبًه عى  كىهيوى   كىكىأىفَّ مىٍن عىيػَّرى أىخىاهي أىٍم عىابىهي ًمٍن اٍلعىاًر   الضًَّمَتي ًلمىٍن )حىىتَّ يػىٍعمىلىهي( أىٍم الذٍَّنبى الًَّذم عىيػَّرى ًبًه أىخىاهي 

اٍوًفيًق حىىتَّ يػىٍرتىًكبى مىا عىيػَّرى أىخىاهي بًًه كىذىاؾى ًإذىا صىًحبىهي ًإٍعجىابيهي بًةػىٍفًسًه ًلسىبلمى كىمىا ًُب اٍلقىاميوًس ٬تيىازىل ًبسىٍلًب التػَّ   ه .ًتًه ٦تَّا عىيػَّرى بًًه أىخى
 م(ٖتفة األحوذ)

 : اـوالذي يقع منو الذنب أقس
 .به تعاذل أك يقاـ عليه اٟتد ذل ر مةهم من يتوب كيرجع إ
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 ه .ركاه ابن ماج( التائب من الذنب كمن ال ذنب له )  ألنه طهَّر نفسه ابلتوبة أك ابٟتد كقد قاؿ الةيب فهذا ال ٭تل تعيَته  
قاؿ :  ه الًتمذم بعد ٗتر٬ته اٟتديثعةكقد ٛتل اإلماـ أٛتد العقوبة اليت ُب اٟتديث على من عَتَّ من َتب من ذنبه كما نقل 

 . قاؿ أٛتد : ًمن ذنب قد َتب مةه
ا اٟتٍىًديًث: ًمٍن ذىٍنبو قىٍد َتىبى ًمٍةهي.قىاؿى اإٍلً  ـي أىٍٛتىدي ًُب تػىٍفًسًَت هىذى  مىا

 . كمةهم من يعمل الذنب كال ٬تهر به   فيجب على من علم به نصحه كالسًت عليه
 . ١تقاـ الذم يقتضي التحذيرصح كذلك   ك٭تذَّر مةه حسب ايةكمةهم من ٬تهر بذنبه   فهذا 

نًٍبًه أىٍعظىمي ًإٍٙتنا ًمٍن ذىنًٍبًه كىأىشىدُّ ًمٍن مىٍعًصيىًتًه  ًلمىاكى٭تىٍ :  قاؿ ابن القيم ًفيًه ًمٍن صىٍولىًة الطَّاعىًة   تىًملي أىٍف ييرًيدى: أىفَّ تػىٍعًيَتىؾى أًلىًخيكى ًبذى
نًٍبًه  كىمىا أىٍحدىثى لىهي ًمنى الذًٌلًَّة اًة عىلىيػٍهىا اًبٍلبػىرىاءىًة ًمنى الذٍَّنًب  كىأى   كىشيٍكرًهىا  كىاٍلميةىادى سً كىتػىزًٍكيىًة الةػَّفٍ  ءى ًبًه  كىلىعىلَّ كىٍسرىتىهي ًبذى فَّ أىخىاؾى ابى

ٍزرىاًء عىلىى نػىٍفًسًه  كىالتَّخىلًُّص ًمٍن مىرىًض الدٍَّعوىل  كى  ًكسى الرٍَّأًس  خى ٍلًكرٍبً كىاٍلعيٍجًب  كىكيقي اكىا٠تٍيضيوًع  كىاإٍلً اًشعى وفىهي بػىٍُتى يىدىًم اَّللًَّ انى
اًد هًبىا  كى  يػٍره ًمٍن صىٍولىًة طىاعىًتكى  كىتىكىثُّرًؾى هًبىا كىااًلٍعًتدى ٍلًقًه هًبىا  فى الطٍَّرًؼ  ميٍةكىًسرى اٍلقىٍلًب أىنٍػفىعي لىهي  كىخى ا مى اٍلًمةًَّة عىلىى اَّللًَّ كىخى ا أىقٍػرىبى هىذى

ا اٍلمي  اٍلعىاًصيى  ! كىمىا أىقٍػرىبى هىذى ٍيًه  أىحىبُّ ًإلىٍيًه ًمٍن طىاعىةو تيًدؿُّ هًبىا عىلىٍيًه  كىًإنَّكى أى ًمٍن رىٍٛتىًة اَّللًَّ ٍف ًدؿَّ ًمٍن مىٍقًت اَّللًَّ  فىذىٍنبه تىًذؿُّ ًبًه لىدى
يػٍره ًمنٍ  ًدمنا  خى ئًمنا كىتيٍصًبحى انى لىهي عىمىله  كىًإنَّكى ًإٍف تىٍضحىٍك كىأىٍنتى ًبحى ميٍعجىبنا  فىًإفَّ اٍلميٍعجىبى الى يىٍصعىدي ٍف تىًبيتى قىائًمنا كىتيصٍ أى  تىًبيتى انى

بًٌ  يػٍره ًمٍن أىٍف تػىٍبًكيى كىأىٍنتى ميًدؿّّ  كىأىًنُتي اٍلميٍذنًًبُتى أىحىبُّ ًإذلى اَّللًَّ ًمٍن زىجىًل اٍلميسى ا الذٍَّنًب ميًدلًٌُتى  كىلىعىلَّ اَّللَّى لٍ ًحُتى اميٍعًتىًؼه  خى  أىٍسقىاهي هًبىذى
. دىكىاءن اٍستىٍخرىجى   ًبًه دىاءن قىاًتبلن هيوى ًفيكى كىالى تىٍرعيري

 فائدة :
 كقد ثبت الةهي عن التعيَت ابلذنب   ألف ذلك يكوف إعانة للريطاف على اإلنساف .

 أٛتد . اه: ال تكونوا عوانن للريطاف على أخيكم . رك  قاؿ 
 كعةد البخارم :

ًبرىجيلو قىٍد شىًربى قىاؿى اٍضرًبيوهي قىاؿى أىبيو هيرىيٍػرىةى فىًمةَّا الضَّاًربي بًيىًدًه كىالضَّاًربي بًةػىٍعًلًه  الةَّيبُّ  أيٌبى  )أىيب هيرىيٍػرىةى   رىًضيى اَّللَّي عىٍةهي  عىنٍ 
 ( . عىلىٍيهً   قىاؿى : الى تػىقيوليوا هىكىذىا الى تيًعيةيواٍعضي اٍلقىٍوـً أىٍخزىاؾى اَّللَّي بػى كىالضَّاًربي بًثػىٍوبًًه فػىلىمَّا اٍنصىرىؼى قىاؿى 

 كقد ثبت الةهي عن الرٌد على من عٌَت إنساانن ٔتا فيه ؟
ٍهي ٔتىا تػىٍعلىمي ًفيًه   فىإً )  قاؿ  ؿي ذىًلكى عىلىيٍ ٪تَّى كىًإًف اٍمريؤه شىتىمىكى كىعىيػَّرىؾى ٔتىا يػىٍعلىمي ًفيكى   فىبلى تػيعىَتًٌ  ( ركاه أبو داكد . هً ا كىابى

 أخاه بذنب أنه ال ٯتوت حىت يقع فيه كيرتكبه .كقد جرت عادة هللا أف من عَت 
 قاؿ ابن القيم : من ضحك من الةاس ضيحك مةه   كمن عٌَت أخاه بعمل ابتلي به كال بد .

@@@ 
ِذُب ; لَِيْضَحَك بِِو فَػَيكْ  ،َوْيٌل ِللهِذي حُيَدِّثُ )  وُؿ َاَّللِه َجدِِّه: قَاَؿ: قَاَؿ َرسُ  نْ عَ  ،َعْن أَبِيوِ  ،َوَعْن بَػْهِز ْبِن َحِكيمٍ  -ٙٔ٘ٔ

 َوِإْسَناُدُه َقِويٌّ.  ،َأْخَرَجُو اَلثهاَلثَةُ  (ْثُه َوْيٌل َلُو  ،َوْيٌل َلوُ  ،اَْلَقْوـُ 
-------------- 

 ( كلمة هتديد ككعيد . َوْيلٌ ) 
 ب ؟باما صحة حديث ال 

 حديث صحيح .
 من احلديث ؟ ماذا نستفيد 
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 ل إضحاؾ الةاس .جأنستفيد التحذير الرديد من الكذب من 
ك٭تـر على السامعُت ٝتاعه إذا علموه     : اٟتديث دليل على ٖترصل الكذب إلضحاؾ القـو  كهذا ٖترصل خاص قاؿ الصنعاين

 .اهػ .من الكبائراـ من ا١توقف  كقد عد الكذب قيكذاب؛ ألنه إقرار على ا١تةكر بل ٬تب عليهم الةكَت أك ال
بردة هلكته كذلك ألف  كذب( ُب حديثه )ليضحك به القـو كيل له كيل له( كرره إيذاانن يل للذم ٭تدث فيكقاؿ ا١تةاكم : ) 

ث ور الكذب كحده رأس كل مذمـو كٚتاع كل فضيحة فإذا انضم إليه استجبلب الضحك الذم ٯتيت القلب ك٬تلب الةسياف كي
 ة .سخف ُناية القباحكات على سبيل ال  كمن ٍب قاؿ اٟتكماء : إيراد ا١تضحالرعونة كاف أقبح القبائح 

: فىًإنَّهي عىاصو َّللًًَّ كىرىسيولًًه :  وقاؿ ابن تيمية ٍبني  زي كىقىٍد رىكىل بػىهٍ أىمَّا اٍلميتىحىدًٌثي أبًىحىاًديثى ميٍفتػىعىلىةو لًييٍضًحكى الةَّاسى أىٍك لًغىرىًض آخىرى
 ( . ًذم ٭تيىدًٌثي فػىيىٍكًذبي لًييٍضًحكى اٍلقىٍوـى: كىٍيله لىهي كىٍيله لىهي ٍبيَّ كىٍيله لىهي إفَّ الَّ )  قىاؿى  عىٍن جىدًًٌه عىٍن الةَّيبًٌ  حىًكيمو عىٍن أىبًيهً 

ئنا ٍبيَّ الى يػيٍةًجزيهي. كىأىمَّا إٍف كىافى  يىًعدي أىحىديكيٍم صىًبيَّهي  كىقىٍد قىاؿى اٍبني مىٍسعيودو: إفَّ اٍلكىًذبى الى يىٍصليحي ُب جىدٌو كىالى هىٍزؿو كىالى  يػٍ ُب ذىًلكى مىا ًفيًه  شى
. كىًبكيلًٌ حىاؿو فػىفىاًعلي ذىًلكى ميٍستى  الَّيًت تػىٍردىعيهي عىٍن  ةً ًحقّّ لًٍلعيقيوبىًة الرٍَّرًعيَّ عيٍدكىافه عىلىى ميٍسًلمو كىضىرىره ًُب الدًٌيًن: فػىهيوى أىشىدُّ ٖتىٍرٯتنا ًمٍن ذىًلكى

 ك .ذىلً 
 هي أىنَّهي ًإذىا حىدَّثى ًْتىًديًث ًصٍدؽو لًييٍضًحكى اٍلقىٍوـى فىبلى أبىٍسى بًًه كىمىا صىدىرى ًمٍثلي ذىًلكى ًمٍن عيمىرى رىًضيى ٍبيَّ اٍلمىٍفهيوـي ًمةٍ  : وقاؿ املباركفوي

 ٍلميٍؤًمًةُتى .عىلىى بػىٍعًض أيمَّهىاًت ا بى ًحُتى غىضً  اَّللَّي تػىعىاذلى عىٍةهي مىعى الةَّيبًٌ 
بىًغي أىٍف يىكيوفى ًمٍن قىًبيًل ًمزىاًح رىسيوًؿ اَّللًَّ  قىاؿى اٍلغىزىارلُّ : كىًحيةىًئذو   فىبلى يىكيوفي ًإالَّ حىقِّا كىالى يػيٍؤًذم قػىٍلبنا كىالى يػيٍفرًطي ًفيًه . فىًإٍف كيٍةت  يػىةػٍ

ٍنسىافي اٍلًمزىاحى ًحٍرفىةن    ى الةُّديكًر فىبلى حىرىجى عىلىٍيك . كىلىًكٍن ًمنٍ عىلىٍيًه أىٍحيىاانن كىعىلى  ري أىيػُّهىا السَّاًمعي تػىٍقتىصً  اٍلغىلىًط اٍلعىًظيًم أىٍف يػىتًَّخذى اإٍلً
ا لًيػى مى    فػىهيوى كىمىٍن يىديكري  كىيػيوىاًظبى عىلىٍيًه كىيػيٍفرًطى ًفيًه ٍبيَّ يػىتىمىسَّكي ًبًفٍعًل رىسيوًؿ اَّللًَّ  ٍةظيرى ًإذلى رىٍقًصًهٍم   كىيػىتىمىسَّكي أبًىفَّ عى الزُّنيوًج أىبىدن

 ف .      ) ٖتفة األحوذم ( .ًر ًإلىٍيًهٍم كىهيٍم يػىٍلعىبيو أىًذفى لًعىاًئرىةى رىًضيى اَّللَّي عىةػٍهىا ًُب الةَّظى  سيوؿى اَّللًَّ رى 
@@@ 

تَ    ) قَاؿَ  َعْن اَلنهيبِّ  َوَعْن أََنٍس  -ٚٔ٘ٔ  ْبُن َأِب ُأَساَمَة ِبَسَنٍد َضِعيٍف. َرَواُه َاحْلَاِرُث  (ُو َأْف َتْستَػْغِفَر َلُو َكفهارٌَة َمْن ِاْغتَػبػْ
---------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ال يصح .

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 نستفيد أف كفارة الغيبة أف يستغفر ا١تغتاب ١تن اغتابه .

 ذه ا١تسألة على قولُت :ه كقد اختلف العلماء ُب
ك٫تا: هل يكفي ُب التوبة من الغيبة لبلستغفار  -ركايتاف عن اإلماـ أٛتد ٫تا  -هذه ا١تسألة فيها قوالف للعلماء ابن القيم : قاؿ 

 للمغتاب  أـ ال بد من إعبلمه كٖتليله؟ 
  ا١تواطن اليت اغتابه فيها.ُب كالصحيح أنه ال ٭تتاج إذل إعبلمه  بل يكفيه االستغفار كذكره ٔتحاسن ما فيه

 كهذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كغَته.
 قالوا ال بد من إعبلمه جعلوا الغيبة كاٟتقوؽ ا١تالية.كالذين 

 اٟتقوؽ ا١تالية يةتفع ا١تظلـو بعود نظَت مظلمته إليه  فإف شاء أخذها كإف شاء تصدؽ هبا. كالفرؽ بيةهما ظاهر  فإف
ذا ٝتع ما رمى به  فإنه يوغر صدره كيؤذيه إ   إال عكس مقصود الرارع  كن ذلك كال ٭تصل له إبعبلمهٯت كأما ُب الغيبة فبل
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ال يبيحه كال ٬توزه فضبلن عن أف يوجبه كَيمر  كلعله يهيج عداكته كال يصفو له أبدان  كما كاف هذا سبيله فإف الرارع اٟتكيم 
 ) الوابل الصيب ( .   ال على ٖتصيلها كتكميلها.هابه  كمدار الرريعة على تعطيل ا١تفاسد كتقليل

ركؼ ُب مذهب الرافعي كأيب حةيفة كمالك اشًتاط اإلعبلـ كالتحلل هكذا ذكره أصحاهبم ُب  كا١تع:  وقاؿ يف مدارج السالكٌن
 .كتبهم 

ح الرباءة من اٟتق اجملهوؿ صحكالذين اشًتطوا ذلك احتجوا أبف الذنب حق آدمي : فبل يسقط إال إبحبلله مةه كإبرائه ٍب من دل ي
ا بقدره فبل بد من إعبلـ مستحقه به ألنه قد ال تسمح نفسه ابإلبراء مةه رط إعبلمه بعيةه ال سيما إذا كاف من عليه اٟتق عارفش

 .إذا عرؼ قدره 
 ( .من كاف ألخيه عةده مظلمة من ماؿ أك عرض فليتحلله اليـو ) كاحتجوا ابٟتديث ا١تذكور كهو قوله 

ألجل حقه كالةدـ فيما بيةه كبُت هللا ألجل : حقا  كحقا لآلدمي فالتوبة مةها بتحلل اآلدمي  هذه اٞتةاية حقُت : كألف ُب واقال
 .حقه 

قالوا : ك٢تذا كانت توبة القاتل ال تتم إال بتمكُت كرل الدـ من نفسه إف شاء اقتص كإف شاء عفا ككذلك توبة قاطع الطريق 
كأف يذكر ا١تغتاب كا١تقذكؼ عرضه كقذفه كاغتيابه بل يكفي توبته بيةه كبُت هللا  يرًتط اإلعبلـ ٔتا انؿ من ال : أنه والقوؿ اآلخر

بضد ما ذكره به من الغيبة فيبدؿ غيبته ٔتدحه كالثةاء عليه كذكر ٤تاسةه كقذفه بذكر عفته كإحصانه  ُب مواضع غيبته كقذفه
 .كيستغفر له بقدر ما اغتابه 

 .دس هللا ركحه يخةا أيب العباس ابن تيمية قش كهذا اختيار
 :كاحتج أصحاب هذه ا١تقالة 

ا دل كقد كاف مسًت٭تا قبل ٝتاعه فإذا ٝتعه رٔت ان كغم ان فإنه ال يزيده إال أذل كحةق  مه مفسدة ٤تضة ال تتضمن مصلحة أبف إعبل
 .كَيمر به عن أف يوجبه  ال يبيحه فضبلن ع كما كاف هكذا فإف الرار   ُب نفسه أك بدنه  ان يصرب على ٛتله كأكرثته ضرر 

كيورثه علمه به عداكة كبغضاء مولدة لرر  ان اكة كاٟترب بيةه كبُت القائل فبل يصفو له أبدللعد ان قالوا : كرٔتا كاف إعبلمه به سبب
 .أكرب من شر الغيبة كالقذؼ كهذا ضد مقصود الرارع من أتليف القلوب كالًتاحم كالتعاطف كالتحابب 

 : وؽ ا١تالية كجةاايت األبداف من كجهُت: كالفرؽ بُت ذلك كبُت اٟتق واقال
نه قد يةتفع هبا إذا رجعت إليه فبل ٬توز إخفاؤها عةه فإنه ٤تض حقه فيجب عليه أداؤه إليه ٓتبلؼ الغيبة كالقذؼ أ أحدمها : 

 .اآلخر من أفسد القياس ى فإنه ليس هةاؾ شيء يةفعه يؤديه إليه إال إضراره كهتييجه فقط فقياس أحد٫تا عل
كال عداكة بل رٔتا سره ذلك كفرح به ٓتبلؼ إعبلمه ٔتا مزؽ به عرضه طوؿ أنه إذا أعلمه هبا دل تؤذه كدل هتج مةه غضبا  اين :والث

يت كهللا رأعمره ليبل كُنارا من أنواع القذؼ كالغيبة كا٢تجو فاعتبار أحد٫تا ابآلخر اعتبار فاسد كهذا هو الصحيح ُب القولُت كما 
 . م . ) ا١تدارج (أعل

@@@ 
َهاَرِضَي َاَّللهُ عَ -َوَعْن َعاِئَشَة  -ٛٔ٘ٔ  . َأْخَرَجُو ُمْسِلمٌ  ( َاَّللِه َاْْلََلدُّ َاْْلَِصمُ أَبْػَغُض اَلّرَِجاِؿ ِإََل  ) قَاَلْت: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -نػْ

------------ 
  ( ؟ َاْْلََلدُّ َاْْلَِصمُ ما معىن ) 
ٍم اٍلوىاًدم ) اأٍلىلىٌد ( شىدً  م :ك الةو ؿ قا انًبىاهي؛ أًلىنَّهي كيلَّمىا ايٍحتيجَّ عىلىٍيًه ًْتيجَّةو أىخىذى ُب جىاًنب آخىر. يد ا٠تٍيصيومىة مىٍأخيوذ ًمٍن لىًديدى كى٫تيىا جى

ًطل . كىاىَّللَّ أىٍعلىم . ٍلبىاًطًل ُب رىٍفع حىقٌو ابً  كىأىمَّا ) ا٠تٍىًصم ( فػىهيوى اٟتٍىاًذؽ اًب٠تٍيصيومىًة . كىاٍلمىٍذميـو هيوى ا٠تٍيصيومىة    أىٍك ًإثٍػبىات ابى
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 ا نستفيد من احلديث ؟ماذ 
 ا٠تصومة ُب دفع اٟتق أك إثبات ابطل . –كما قاؿ الةوكم   –ذـ شدة ا٠تصومة   كا١تراد به نستفيد 

 ما سبب ذـ شدة املخاصمة ؟ 
أك ٮتص ُب حق ا١تسلمُت   إذل ما يذـ صاحبه  ان ف كثرة ا١تخاصمة تفضي غالبأ لبغضفسبب ا ان ف كاف مسلمإك ...  قاؿ اٟتافظ :

 .م ُب ابطل ٔتن خاص
 . أخرجه الطرباشل عن أيب امامة بسةد ضعيف ان (اف ال تزاؿ ٥تاصمان كفى بك اٙت) كيرهد لؤلكؿ حديث 

 ىل ورد الّتغيب يف ترؾ املخاصمة ؟ 
 نعم .

كله  (  ان ف كاف ٤تقإٞتةة ١تن ترؾ ا١تراء ك يم ببيت ُب ربض اأان زع) عن أيب أمامة رفعه  يبفعةد أيب داكد من طريق سليماف بن حب
 .شاهد عةد الطرباشل من حديث معاذ بن جبل 

 .   ) الفتح ( . كالربض بفتح الراء كا١توحدة بعدها ضاد معجمة األسفل
 ملاذا خص الرجاؿ ؟ 

 ٚتيع ا١تواطن . غلب   كألف غَتهم ٢تم تبع ُبأ قاؿ ا١تةاكم : كإ٪تا خص الرجاؿ   ألف اللدد فيهم
 ؟ اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث 

o لًتهيب من الردة ُب ا٠تصومةا. 
o أف انترار اٞتدؿ عبلمة على الضبلؿ. 
o اٞتدؿ كا٠تصومة ابلباطل من آفات اللساف اليت تسبب الفرقة كالتقاطع كالتدابر بُت ا١تسلمُت  كالبغض من هللا تعاذل. 
o  لذم يبغضه هللا تعاذلكرده ابألكجه الفاسدة  كالربه ا١تو٫تة  هو الرخص ا ذم يقصد ٓتصومته مدافعة اٟتقالأف. 
o األلد هو ا١تعوج عن اٟتق ا١تولع اب٠تصومة كا١تاهر هبا كيدخل ُب ذلك كثَت اٞتدؿ ابلباطل. 
o كلة األذل سبيبل إذل معاداة الةاس ك٤تاة الواجب على ا١تسلم أف يتعلم فضيلة كخلق العفو كالتسامح كأف ال ٬تعل ا٠تصوم

 .٢تم ؛ فإف ذلك ليس من أخبلؽ الكراـ
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 ََبُب اَلتػهْرِغيِب يف َمَكارِـِ َاْْلَْخاَلؽِ 
ْدؽِ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َعِن ِاْبِن َمْسُعوٍد  -ٜٔ٘ٔ ْدَؽ يَػْهِدي إِ  ،َعَلْيُكْم َِبلصِّ  يَػْهِدي ِإََل َوِإفه اَْلِْبه  ، اَْلِْبِّ ََل فَِإفه اَلصِّ

ْدؽَ  ،ُجُل َيْصُدؽُ َوَما يَػَزاُؿ اَلره  ،َاْْلَنهةِ  يًقا ،َويَػَتَحرهى اَلصِّ ُكْم َواْلَكِذبَ  ،َحَّته ُيْكَتَب ِعْنَد َاَّللِه ِصدِّ فَِإفه اَْلَكِذَب يَػْهِدي ِإََل  ،َوِإايه
 ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  (َحَّته ُيْكَتَب ِعْنَد َاَّللِه َكذهاًَب  ،ِذبَ َويَػَتَحرهى اَْلكَ  ،يَػَزاُؿ اَلرهُجُل َيْكِذبُ  َوَما ،ِدي ِإََل اَلنهارِ هْ َوِإفه اَْلُفُجوَر يػَ  ،اَْلُفُجورِ 

----------  
 أم : يرشد كيوصل .) يَػْهِدي ( 
ًؽ ربَّ أىٍف تػيوىلُّوا كيجيوهىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍررً ات   قاؿ تعاذل ) لىٍيسى الٍ اٟتالرب كلمة جامعة ألعماؿ ا٠تَت   ك٥تتلف األعماؿ الص( ) ِإََل الْبِّ 

امىى كىاٍلمىسىاًكُتى تى ى اٍلمىاؿى عىلىى حيبًًٌه ذىًكم اٍلقيٍرىبى كىاٍليػى كىاٍلمىٍغًرًب كىلىًكنَّ اٍلربَّ مىٍن آمىنى اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر كىاٍلمىبلًئكىًة كىاٍلًكتىاًب كىالةًَّبيًٌُتى كىآتى 
ـى الصَّبلةى كىآتىى الزَّكىاةى كىاٍلميوفيوفى ًبعىٍهًدًهٍم ًإذىا عىاهىديكا كىالصَّاًبرًينى ُب اٍلبىٍأسىاًء كىالضَّرَّاًء كى السًَّبيًل كىالسَّائًًلُتى كىًُب الٌرًقىاًب كىأى  كىاٍبنى  ًحُتى قىا

قيوا كىأيكلى   كى هيمي اٍلميتػَّقيوفى( .ئً اٍلبىٍأًس أيكلىًئكى الًَّذينى صىدى
 أم : يقود كيوصل .وإفه الْب يَهِدي (  )

 كهي الدار اليت أعدها هللا ألكليائه ا١تتقُت   فيها ما ال عُت رأت كال أذف ٝتعت كال خطر على قلب برر .نهِة ( ) ِإََل اْلَ 
 ان .لقأم : يصَت الصدؽ له سجية كخ) َحَّته ُيْكَتَب ِعْنَد هللِا ِصدِّيقاً ( 

 هو اإلخبار ٓتبلؼ الواقع .ك ) َوِإفه الَكِذَب ( 
 الفجور يرمل ٚتيع األعماؿ السيئة .ِر ( ) يَػْهِدي ِإََل الُفُجو 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
ٍدًؽ  . نستفيد  فضل الصًٌ

ٍدًؽ فىًإفَّ  أىنَّهي قىاؿى  الةَّيًبًٌ  نٍ : ... الصدؽ أىٍصلي ا٠تٍىٍَتً كىمىا ًُب الصًَّحيحىٍُتً عىٍن اٍبًن مىٍسعيودو عى  قاؿ ابن تيمية : )عىلىٍيكيٍم اًبلصًٌ
ٍدؽى يػىهٍ  ٍدؽى حىىتَّ ييكٍ الصًٌ كيٍم ًدم إذلى اٍلربًٌ كىًإفَّ اٍلربَّ يػىٍهًدم إذلى اٞتٍىةًَّة كىالى يػىزىاؿي الرَّجيلي يىٍصديؽي كىيػىتىحىرَّل الصًٌ تىبى ًعٍةدى اَّللًَّ ًصدًٌيقنا كىًإايَّ

لةَّاًر كىالى يػىزىاؿي الرَّجيلي يىٍكًذبي كىيػىتىحىرَّل اٍلكىًذبى حىىتَّ ييٍكتىبى ًعٍةدى إذلى اٍلفيجيوًر كىًإفَّ اٍلفيجيورى يػىٍهًدم إذلى افىًإفَّ اٍلكىًذبى يػىٍهًدم  بى كىاٍلكىذً 
ا قىاؿى سيٍبحىانىهي )  هىٍل أينػىبًٌئيكيٍم عىلىى مىٍن تػىةػىزَّؿي ا ( كى٢ًتىذى أىفَّاؾو أىثًيمو .  ى كيلًٌ أىفَّاؾو أىثًيمو ( كىقىاؿى ) كىٍيله ًلكيلًٌ يىاًطُتي . تػىةػىزَّؿي عىلى لرَّ اَّللًَّ كىذَّاابن

لىى عىلىٍيًه ٍبيَّ ييًصرُّ ميٍستىٍكربنا كىأىٍف دلٍى يىٍسمىٍعهىا ( . ًت اَّللًَّ تػيتػٍ  يىٍسمىعي آايى
اًيًخ أىرىادى أىٍف يػي  ا ييٍذكىري أىفَّ بػىٍعضى اٍلمىرى ابًًه اؤى كى٢ًتىذى ٍتىَّ : أىانى آميريؾ ًٓتىٍصلىًة كىاًحدىةو لًَّذينى ٢تىيٍم ذينيوبه كىًثَتىةه فػىقىاؿى : ايى بػي دًٌبى بػىٍعضى أىٍصحى

ؾى كىاٍلكىًذبى كىتػىوىعَّدىهي عىلىى اٍلكىذً  ٍدؽى كىًإايَّ ـى  دً ًب ًبوىًعيفىاٍحفىٍظهىا رل ؛ كىالى آميريؾ السَّاعىةى ًبغىٍَتًهىا اٍلتىًزـٍ الصًٌ ٍدؽى  شىًديدو فػىلىمَّا اٍلتػىزى ذىًلكى الصًٌ
 ( .   ِْٔ/  ُٓ.  ) ٣تموع الفتاكل : كىنػىهىاهي عىمَّا كىافى عىلىٍيًه فىًإفَّ اٍلفىاًجرى الى حىدَّ لىهي ًُب اٍلكىًذًب  دىعىاهي إذلى بىًقيًَّة ا٠تٍىٍَتً 
كالفخر كا٠تيبلء كالبطر  دها من الرايء كالعجب كالكربداك٢تذا كاف أصل أعماؿ القلوب كلها الصدؽ   كأض وقاؿ ابن القيم :

ككل عمل   فكل عمل صاحل ظاهر أك ابطن فمةرؤة الصدؽ  نب كا١تهانة كغَتها أصلها الكذب كاألشر كالعجز كالكسل كاٞت
ب الصادؽ أبف ثيكي  كهللا تعاذل يعاقب الكذاب أبف يقعده كيثبطه عن مصاٟته كمةافعه   فاسد ظاهر أك ابطن فمةرؤة الكذب 

  خرة ٔتثل الصدؽ ؛ كال مفاسد٫تا كمضار٫تا ٔتثل الكذب فما استجلبت مصاحل الدنيا كاآل  صاحل دنياه كآخرته يوفقه للقياـ ٔت
 قاؿ تعاذل ) اي أيها الذين آمةوا اتقوا هللا ككونوا مع الصادقُت ( .

ٍدؽي أىسىاسي اٟتٍىسىةىاًت كىًٚتىاعيهى  قاؿ ابن تيميةو   :  ئىاًت كىًنظىاميهىا كىيىٍظهىري ذىًلكى ًمٍن كيجيوهو كىاٍلكىًذبي أىسىاسي السَّيًٌ ا : الصًٌ
ـي لىهي اٍلفىاًصلي لىهي عىٍن غىٍَتًًه ًمٍن الدَّكىابًٌ هيوى اٍلمى  َأَحُدَىا : ًطقه فىاٍلوىٍصفي اٍلميقىوًٌ ٍنسىافى هيوى حىيّّ انى بػى أىفَّ اإٍلً ٍةًطقي ًقٍسمىاًف : خى  ره ٍةًطقي كىاٍلمى
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ٍدًؽ كىفىسىاديهي اًبٍلكىًذًب فىالٍ كىًإٍنرىاءه كىا٠تٍىبػىري صً  ًة اٍلعىٍجمىاًء .حَّتيهي اًبلصًٌ  كىاًذبي أىٍسوىأي حىاالن ًمٍن اٍلبىًهيمى
ٍدؽي كىاٍلكىًذبي   فىًإفَّ ٤تيى  الثهاين :  فىةى اٍلميمىيًٌزىةى بػىٍُتى الةَّيبًٌ كىاٍلميتػىةػىبًًٌئ هيوى الصًٌ ٍيًلمىةى اٍلكىذَّابي   ًدؽي اأٍلىًمُتي دنا رىسيوؿي اَّللًَّ الصَّامَّ أىفَّ الصًٌ   كىميسى

ٍدًؽ إٍذ جىاءىهي أىلىٍيسى ُب جىهىةَّمى مىثػٍ  قىاؿى  ٍدًؽ اَّللَّي تػىعىاذلى ) فىمىٍن أىٍظلىمي ٦تٍَّن كىذىبى عىلىى اَّللًَّ كىكىذَّبى اًبلصًٌ ونل لًٍلكىاًفرًينى . كىالًَّذم جىاء اًبلصًٌ
 ٍلميتػَّقيوفى ( .ؽى ًبًه أيٍكلىًئكى هيمي ادَّ كىصى 

فىةى الٍ  الثهاِلُث : ٍدؽي فىًإفَّ أىسىاسى الةًٌفىاًؽ الًَّذم بيًٍتى عىلىٍيًه اٍلكىًذبي أىفَّ الصًٌ كىعىلىى كيلًٌ خيليقو ييٍطبىعي   فىارًقىةى بػىٍُتى اٍلميٍؤًمًن كىاٍلميةىاًفًق هيوى الصًٌ
: قىاؿى ةى كىاٍلكىًذبى . كىُب الصَّ نى اٍلميٍؤًمني لىٍيسى ا٠ٍتًيىا ثه مىٍن كينَّ ًفيًه كىافى ميةىاًفقنا إذىا  رىسيوؿي اَّللًَّ ًحيحىٍُتً عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو قىاؿى )ثىبلى

نى خىافى( .  حىدَّثى كىذىبى كىًإذىا كىعىدى أىٍخلىفى كىًإذىا ايٍؤ٘تًي
ٍدؽى هيوى أىٍصلي اٍلربًٌ  الرهاِبُع : ٍدًؽ فىًإفَّ  كىمىا ُب الصًَّحيحىٍُتً عىٍن الةَّيبًٌ    جيورً كىاٍلكىًذبى أىٍصلي اٍلفي   أىفَّ الصًٌ أىنَّهي قىاؿى ) عىلىٍيكيٍم اًبلصًٌ

دٍ  ٍدؽى يػىٍهًدم إذلى اٍلربًٌ كىًإفَّ اٍلربَّ يػىٍهًدم إذلى اٞتٍىةًَّة كىالى يػىزىاؿي الرَّجيلي يىٍصديؽي كىيػىتىحىرَّل الصًٌ كيٍم  ىتَّ ييٍكتىبى ًعٍةدى اَّللًَّ حى ؽى الصًٌ ًصدًٌيقنا كىًإايَّ
. ) ...  كىاٍلكىًذبى

ًئكىةي  اِمُس :اْلَْ   ُتي كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى ) هىٍل أينػىبًٌئيكيٍم عىلىى مىٍن تػىةػىزَّؿي الرَّيىاطً    كىاٍلكىاًذبى تػىٍةزًؿي عىلىٍيًه الرَّيىاًطُتي   أىفَّ الصَّاًدؽى تػىٍةزًؿي عىلىٍيًه اٍلمىبلى
 ٍم كىاًذبيوفى ( .فَّاؾو أىثًيمو . يػيٍلقيوفى السٍَّمعى كىأىٍكثػىريهي . تػىةػىزَّؿي عىلىى كيلًٌ أى 

اًء كىالصَّاًٟتًُتى كىبػىٍُتى اٍلميتىرىبًَّه هًبًٍم ًمٍن اٍلميرىاًئُتى كىالٍ  السهاِدُس : دًٌيًقُتى كىالرُّهىدى ٍدؽي لً ميٍسًمًعُتى كىاٍلميبٍ أىفَّ اٍلفىارًؽى بػىٍُتى الصًٌ ًسُتى هيوى الصًٌ
 ًذبي .كىاٍلكى 

ةػىهيمىا ُب قػىوٍ  أىفَّ اٍلمىرىاًيخى اٍلعىارًًفُتى  السابع : صي كىمىا ٚتىىعى اَّللَّي بػىيػٍ ٍدؽي كىاإٍلًٍخبلى لًًه ) اتػَّفىقيوا عىلىى أىفَّ أىسىاسى الطَّرًيًق إذلى اَّللًَّ هيوى الصًٌ
 مًَّة دىاؿّّ عىلىى ذىًلكى ُب مىوىاًضعى :كىنيصيوصي اٍلًكتىاًب كىالسُّةًَّة كىًإٍٚتىاعي اأٍلي  غىيػٍرى ميٍررًًكُتى بًًه ( كىاٍجتىًةبيوا قػىٍوؿى الزُّكًر حيةػىفىاءى َّللًَّ 

 كىقىٍولًًه تػىعىاذلى ) ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىةيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىكيونيوا مىعى الصَّاًدًقُتى ( .
ػاءىهي أىلىٍيسى مي ٦تٍَّن كىذىبى عىلىى اَّللًَّ لى كقػىٍوله تػىعىاذلى ) فىمىٍن أىظٍ  ٍدًؽ إٍذ جى  ُب جىهىةَّمى مىٍثول لًٍلكىاًفرًينى ( . كىكىذَّبى اًبلصًٌ

ٍدًؽ كىصىدَّؽى ًبًه أيكلىًئكى هيمي اٍلميتػَّقيوفى ( .كقوله تعاذل )   كىالًَّذم جىاءى اًبلصًٌ
 اذكر بعض فضائل الصدؽ ؟ 

 . أنه سبب للطمأنيةة أواًل :
 طمأنيةة ( . كما ُب اٟتديث  ) فإف الصدؽ

 فق .هو ا١تميز بُت ا١تؤمن كا١تةا اثنياً :
 ) آية ا١تةافق ثبلث : . كإذا حدث كذب ... ( . قاؿ 

 ال يةفع يـو القيامة إال الصدؽ : اثلثاً :
ا يػىٍوـي يػىةػٍفىعي الصَّاًدًقُتى ًصٍدقػيهيٍم ( .  قاؿ تعاذل ) قىاؿى اَّللَّي هىذى

 الصدؽ أصل كل بر . : رابعاً 
 .) إف الصدؽ يهدم إذل الرب (  حديث البابكما ُب 
 أف ٣تاهدة الةفس على ٖترم الصدؽ توصلها إذل مرتبة الصديقية . خامساً :

 : ) ... كال يزاؿ الرجل يصدؽ كيتحرل الصدؽ حىت يكتب عةد هللا صديقان ( . قاؿ 
 : الصدؽ سبب للربكة . سادساً 

 ةا بورؾ ٢تما ُب بيعهما ( .اف اب٠تيار ... فإف صدقا كبييع) الب كما قاؿ 
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ٍدًؽ ؛ قىاؿى تػىعىاذلى ) كى٢تىيٍم عىذىابه أىلًيمه ٔتىا كىانيوا يىٍكًذبيوفى (. كىقىاؿى ) كىاَّللَّي هللا يى  قاؿ ابن تيمية : يىٍرهىدي إفَّ ًصفي اٍلميٍؤًمًةُتى اًبلصًٌ
بيوا كىجىاهىديكا أبًىٍموىا٢تًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم تػىعىاذلى ) إ٪تَّىا اٍلميٍؤًمةيوفى الًَّذينى آمىةي ؿي هىذىا كىًثَته . كىقىاؿى ااٍلميةىاًفًقُتى لىكىاًذبيوفى ( كىأىٍمثى  وا اًبَّللًَّ كىرىسيولًًه ٍبيَّ دلٍى يػىٍرَتى

ًبيًل اَّللًَّ أيكلىًئكى هيمي الصَّاًدقيوفى ( كىقىاؿى ) لىٍيسى اٍلربَّ أىٍف تػيوىلُّ  قيوا ٍررًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب ( إذلى قػىٍولًًه ) أيكلىًئكى وا كيجيوهىكيٍم ًقبىلى اٍلمى ُب سى الًَّذينى صىدى
 كىأيكلىًئكى هيمي اٍلميتػَّقيوفى ( .

ٍدؽى أىٍصله يىٍستػىٍلًزـي اٍلربَّ  : ) الصدؽ يهدم إذل الرب ... ( فىأىٍخبػىرى الةَّيبُّ وقاؿ ابن تيمية    ورى كىًذبى يىٍستػىٍلًزـي اٍلفيجي الٍ كىأىفَّ   أىفَّ الصًٌ
اًيًخ إذىا أىمىرى بػىٍعضى ميتًَّبًعيًه ابً كىقىٍد قىاؿى تػىعىاذلى ) إفَّ اأٍلىبٍػرىارى  لتػٍَّوبىًة كىأىحىبَّ لىًفي نىًعيمو ( ) كىًإفَّ اٍلفيجَّارى لىًفي جىًحيمو ( كى٢ًتىذىا كىافى بػىٍعضي اٍلمىرى

ـً مىرى بى قػىٍلبىهي أىمىرىهي اًبلصًٌ أىٍف الى يػيةػىفًٌرىهي كىالى ييرىعًٌ  ًص حىىتَّ يػىقيوليوا : ٍدًؽ . كى٢ًتىذىا كىافى يىٍكثػيري ًُب كىبلى ٍدًؽ كىاإٍلًٍخبلى اًيًخ الدًٌيًن كىأىئًمًَّتًه ذًٍكري الصًٌ
ٍدؽي سىٍيفي اَّللًَّ ًُب اأٍلىٍرضً   إالَّ قىطىعىهي. كىمىا كيًضعى عىلىى شىٍيءو   قيٍل ًلمىٍن الى يىٍصديؽي : الى يػىتًَّبٍعًٍت . كىيػىقيوليوفى : الصًٌ

 كىغىيػٍريهي : مىا صىدىؽى اَّللَّى عىٍبده إالَّ صىةىعى لىهي كىأىٍمثىاؿي هىذىا كىًثَته . كىيػىقيوؿي ييوسيفي ٍبني أىٍسبىاطو 
ـً  ٯتىاًف كىاإٍلًٍسبلى صي ٫تيىا ًُب اٟتٍىًقيقىًة ٖتىًٍقيقي اإٍلً ٍدؽي كىاإٍلًٍخبلى فىارًؽي بػىٍُتى كىالٍ   ـً يػىةػٍقىًسميوفى إذلى ميٍؤًمنو كىميةىاًفقو اٍلميٍظًهرًينى ًلئٍلًٍسبلى  فٌ فىإً   كىالصًٌ

ٍدؽي  ٯتىاًف يػيبػٌٍتى عىلىٍيًه هيوى اٍلكىًذبي فىًإفَّ أىسىاسى الةًٌفىاًؽ الًَّذم   اٍلميٍؤًمًن كىاٍلميةىاًفًق هيوى الصًٌ ا إذىا ذىكىرى اَّللَّي حىًقيقىةى اإٍلً ٍدًؽ كىمىا نػى ؛ كى٢ًتىذى عىتىهي اًبلصًٌ
بيوا ٍل دلٍى تػيٍؤًمةيوا كىلىًكٍن قيوليوا أىٍسلىٍمةىا( إذلى قػىٍولًًه )إ٪تَّىا اٍلميٍؤًمةيوفى الًَّذينى آمىةيوا اًبَّللًَّ كىرىسيولًهً  قػىٍوله تػىعىاذلى )قىالىًت اأٍلىٍعرىابي آمىةَّا قي ُب   ٍبيَّ دلٍى يػىٍرَتى

اذلى )لًٍلفيقىرىاًء اٍلميهىاًجرًينى الًَّذينى أيٍخرًجيوا ًمٍن ًدايرًًهٍم كىأىٍموىا٢ًتًٍم َّللًَّ أيكلىًئكى هيمي الصَّاًدقيوفى( كىقىاؿى تػىعى أىنٍػفيًسًهٍم ُب سىًبيًل اكى  كىجىاهىديكا أبًىٍموىا٢تًًمٍ 
تػىغيوفى فىٍضبلن ًمنى اَّللًَّ كىرًٍضوىاانن كىيػىٍةصيريكفى اَّللَّى كىرىسيولىهي أيكلىًئكى  ٯتىاًف هي مي الصَّاًدقيوفى( فىأىٍخبػى هي  يػىبػٍ ٍم اٍلميٍؤًمةيوفى رى أىفَّ الصَّاًدًقُتى ُب دىٍعوىل اإٍلً

ا  ًبيًلًه أبًىٍموىا٢تًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم كىذىًلكى أىفَّ هىذى  .كًَّلُتى كاآلخرينأٍلى لىى اهيوى اٍلعىٍهدي اٍلمىٍأخيوذي عى الًَّذينى دلٍى يػىتػىعىقٍَّب إٯتىانػىهيٍم رًيبىةه كىجىاهىديكا ُب سى
تو ميتػىعىدًٌدىةو  كىأىمَّا اٍلميةىاًفقيوفى فػىوىصىفىهيٍم سيٍبحىانىهي  : وقاؿ كىقىٍولًًه تػىعىاذلى )ًُب قػيليوهًبًٍم مىرىضه فػىزىادىهيمي اَّللَّي مىرىضنا كى٢تىيٍم عىذىابه    اًبٍلكىًذًب ُب آايى

 َّللَّي يػىٍعلىمي إنَّكى لىرىسيوليهي كىاَّللَّي يىٍرهىدي إفَّ وفى قىاليوا نىٍرهىدي إنَّكى لىرىسيوؿي اَّللًَّ كىا)إذىا جىاءىؾى اٍلميةىاًفقي  أىلًيمه ٔتىا كىانيوا يىٍكًذبيوفى( كقػىٍوله تػىعىاذلى 
كهي كىٔتىا كىانيوا يىٍكًذبيوفى( كى٨تىٍوي ذىًلكى ٍخلىفيوا اَّللَّى مىا كىعىدي أى كقػىٍوله تػىعىاذلى )فىأىٍعقىبػىهيٍم نًفىاقنا ُب قػيليوهًبًٍم إذلى يػىٍوـً يػىٍلقىٍونىهي ٔتىا اٍلميةىاًفًقُتى لىكىاًذبيوفى( 

 ُب اٍلقيٍرآًف كىًثَته . 
ٍدؽى كىالتٍَّصًديقى يىكيوفي ُب اأٍلىقٍػوىاًؿ كىُب اأٍلىٍعمىاؿً  وقاؿ رضبو هللا بىًغي أىٍف يػيٍعرىؼى أىفَّ الصًٌ ًديًث الصًَّحيًح اٟتٍى ُب  كىقىٍوًؿ الةَّيبًٌ    : كى٦تَّا يػىةػٍ

ـى حىظُّهي ًمٍن الٌزانى فػىهيوى مي  )كيًتبى  ٫تيىا السَّمٍ عىلىى اٍبًن آدى ًف تػىٍزنًيىاًف كىزانى ٫تيىا الةَّظىري كىاأٍليذيانى ةىاًف تػىٍزنًيىاًف كىزانى اًف ٍدرًؾه ذىًلكى الى ٤تىىالىةى فىاٍلعىيػٍ عي كىاٍليىدى
٫تيىا اٍلبىٍطشي كى  ًف تػىٍزنًيىاًف كىزً اتػىٍزنًيىاًف كىزانى ٫تيىا اٍلمىٍريي كىاٍلقىٍلبي يػىتىمىٌتَّ كىيىرٍ لٌرًٍجبلى تىًهي كىاٍلفىرٍجي ييصىدًٌؽي ذىًلكى أىٍك ييكىذًٌبيهي( كىيػيقىاؿي ٛتىىليوا عىلىى انى

بًتىةن جىازًمىةن  ا ييرًيديكفى وي ذىًلكى كى٨تىٍ   مىوىدَّةً فه صىاًدؽي اٟتٍيبًٌ كىالٍ بلى كىيػيقىاؿي في   اٍلعىديكًٌ ٛتىٍلىةن صىاًدقىةن إذىا كىانىٍت إرىادىتػيهيٍم لًٍلًقتىاًؿ اثى ؛ اًبلصَّاًدؽً  . كى٢ًتىذى
ًمًه كىاٍلميةىاًفقي ًضدُّ اٍلميٍؤًمًن ال  الصَّاًدؽي ًُب إرىادىتًًه كىقىٍصًدًه كىطىلىًبًه كىهيوى الصَّاًدؽي ًُب عىمىًلهً  ًًه كىكىبلى اًدًؽ كىهيوى صَّ كىييرًيديكفى الصَّاًدؽى ًُب خىربى

ًهً الًَّذم يىكيو   ًه كىاٍلميرىاًئي ُب عىمىًلًه . قىاؿى اَّللَّي تػىعىاذلى ) إفَّ اٍلميةىاًفًقُتى ٮتيىاًدعيوفى اَّللَّى كىهيوى خىاًدعيهيٍم كىًإذىاأىٍك كىاًذابن ًُب عىمىلً   في كىاًذابن ًُب خىربى
ًة قىاميوا كيسىاذلى يػيرىاءيكفى   لةَّاسى ( اآٍليػىتػىٍُتً .ا قىاميوا إذلى الصَّبلى

  كر أقساـ الصدؽ ؟اذ 
 ساـ :قسم ابن القيم الصدؽ إذل ثبلثة أق

 صدؽ ُب األقواؿ :  اْلوؿ :
 كمعةاه : استواء اللساف على األقواؿ كاستواء السةبلة على ساقها .

 صدؽ ُب األعماؿ . والثاين :
 على اٞتسد .س كمعةاه : استواء األفعاؿ على األمر كا١تتابعة كاستواء الرأ
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  األحواؿ .صدؽ ُب والثالث :
 على اإلخبلص .كمعةاه : استواء أعماؿ القلب كاٞتوارح 

  أقواؿ السلف يف الصدؽ .اذكر بعض 
 قاؿ عمر بن ا٠تطاب : عليك ابلصدؽ كإف قتلك .

 كقاؿ برر بن اٟتارث : مىٍن عامل هللا ابلصدؽ استوحش من الةاس .
 تباكم( . غَته كما دل ٮتًت عليك غَتؾ  فقاؿ تعاذل )هو اججملاهدة  كأف ال ٗتتار على هللاا كقاؿ جعفر بن دمحم : الصدؽ هو

كقاؿ بعض العلماء : أٚتع الفقهاء كالعلماء على ثبلث خصاؿ أُنا إذا صحت ففيها الةجاة كال يتم بعضها إال ببعض : اإلسبلـ 
 طعم .ا١تا٠تالص عن البدعة كا٢تول   كالصدؽ  ُب األعماؿ   كطيب 

 السيئات كنظامها . تيمية : كالصدؽ أساس اٟتسةات كٚتاعها   كالكذب أساسقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن 
أيةما توجهت ركائبها    قاؿ ابن القيم : الصادؽ مطلوبه رضى ربه   كتةفيذ أكامره  كتتبع ٤تابه   فهو متقلب فيها   يسَت معها

ُب غزك ٍب ُب حج ٍب ُب إحساف للخلق ابلتعليم  ُب ذكر ٍب ُب صبلة إذ رأيته هوكيستقل معها أيةما استقلت مضارهبا   فبيةا 
 من أنواع ا١تةافع.  كغَته

 قاؿ ابن تيمية : الصديقية : كماؿ اإلخبلص كاالنقياد كا١تتابعة للخرب كاألمر ظاهران كابطةان . 
 قاؿ ابن القيم : ال يرم رائحة الصدؽ عبد داهن نفسه أك غَته . 

 .الكذب ؤه الصدؽ ككل عمل فاسد ظاهر أك ابطن فمةرؤهعمل صاحل ظاهر أك ابطن فمةر كلكقاؿ :  
 كقاؿ : أصل أعماؿ القلوب كلها : الصدؽ .

إال ُب أكؿ كهلة ليمتحن أصادؽ هو أـ   كقاؿ : من ترؾ ا١تألوفات كالعوائد ٥تلصان صادقان من قلبه  فإنه ال ٬تد ُب تركها مرقة
 كاذب .

 ت الصادؽ ؟مااذكر بعض عال  
 القلب كاستقراره :  طمأنيةة أواًل :

ها كظاهرها يورث الطمأنيةة كالسكيةة ُب القلب   كيةفي عةه الًتدد كالريبة كاالضطراب اليت ال إف الصدؽ ُب ٚتيع األحواؿ ابطة
ؽ طمأنيةة صد) دع ما يريبك إذل ما ال يريبك   فإف ال توجد إال ُب حاالت الرك كضعف الصدؽ أك عدمه   يقوؿ 

 كالكذب ريبة ( .
 . : الزهد ُب الدنيا كالتأهب للقاء هللا عز كجلنياً اث

فالصادؽ مع هللا عز كجل ال تراه إال متأهبان للقاء ربه   مستعدان لذلك ابألعماؿ الصاٟتة   كالقياـ أبكامر هللا عز كجل كاالنتهاء 
 . سوله ر  عن نواهيه   يريد بذلك كجه هللا عز كجل متبعان ُب ذلك

 لب .سبلمة القاثلثاً : 
ش كاٟتقد كاٟتسد للمسلمُت   فالعبد ا١تؤمن الصادؽ ُب إٯتانه ال ٭تمل ُب إف من عبلمة الصدؽ سبلمة القلب   كخلوه من الغ

 قلبه غبلن للمؤمةُت كال شران   بل إف حب ا٠تَت كالةصح للمسلمُت هو طبعه كعادته . 
 .ر حفظ الوقت كتدارؾ العمرابعاً : 

  يةظر إذل العمر كله كأنه يما يرجو نفعه ُب اآلخرةقه إال فده إال ٤تافظان على كقته شحيحان به  ال يةفإف الصادؽ ُب إٯتانه ال ٕت
  كحياته  بابه  كشدر ابألعماؿ الصاٟتة فراغه كصحته  فباشجرة نزؿ ٖتتها  ٍب قاـ كتركها كإذل الدنيا كأُنا ظل  ساعة من ُنار
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 عليه كقته   كتبدد عليه عمره القصَت ٔتا ال يةفع . آفة تقطع عليه طريقه   كتضيعل كابتعد عن ك
 الزهد ُب ثةاء الةاس كمدحهم بل ككراهة ذلك :خامساً : 

الصدؽ كاإلخبلص    كهذه الصفة إذا كجدت فهي عبلمة على   كالقةاعة ٔتا كتب هللا عز كجلكيتبع ذلك الزهد فيما عةد الةاس
اإلماـ ابن القيم رٛته هللا   كحوؿ هذه الصفة كالوصوؿ إليها يقوؿ يد  عز كجلؿ التوح  ككمامن صحة ا١تعتقد كهي تةبع أصبلن 

 تعاذل : ال ٬تتمع اإلخبلص ُب القلب ك٤تبة ا١تدح كالثةاء كالطمع فيما عةد الةاس إال كما ٬تتمع ا١تاء كالةار .
 : إخفاء األعماؿ الصاٟتة ككراهة الظهور .سادساً 

بلع الةاس عليه   كما أف كراهة الرهرة عمله  عز كجل   حرصه على إخفاء عمله   ككراهة اطف من عبلمة صدؽ العبد فيما يإ
كالظهور عبلمة من عبلمات الصدؽ الذم يبعد صاحبه عن الرايء كالسمعة كالتصةع للخلق   فكلما كاف العبد صادقان مع ربه عز 

  هللا عز كجل .أعماله حيث ال يطلع عليها إالء كجل كلما كاف حريصان على إخفا
القرآف كما يرعر به الةاس   كإف كاف الرجل لقد فقه الفقه كما يرعر به الةاس   كإف كاف قاؿ اٟتسن : إف كاف الرجل لقد ٚتع 

 الرجل ليصلي الصبلة الطويلة ُب بيته كعةده الزكار كما يرعركف به .
 من اآلخرين .ؿ إبصبلح الةفس كنقدها أكثر غاالرعور ابلتقصَت كاالنرسابعاً : 
 هاد ُب سبيل هللا عز كجل .االهتماـ أبمر هذا الدين كاٞتاثمناً : 

إف الصدؽ ُب ٤تبة هللا عز كجل ك٤تبة ديةه تقتضي أف يكوف أمر هذا الدين هو شغل ا١تؤمن الراغل   حيث ال يقر له قرار   كال 
ائهم لتارل يرل الفساد ا١تستطَت يدب ُب أدايف الةاس كدميةتهك كيقصى من اٟتياة   كاب جليهدأ له ابؿ   كهو يرل دين هللا عز ك 

 كأعراضهم كعقو٢تم كأموا٢تم .
 .ات مع آايت للريخ اٞتليل حفظه هللا [ قف] كتاب ك إف ا١تؤمن الصادؽ ال يقٌدـ على هذا ا٢تم األكرب أم اهتماـ من أمور الدنيا الفانية .  

اب اليت تقربه إليه كتدنيه من األسب كيستكثر ف يعيش إال ليربع من رضا ٤تبوبه  أ إف الصادؽ ال ٭تب : و هللاضبقاؿ ابن القيم ر 
 . علل الدنيا كال لرهوة من شهواهتا ال لعلة من   مةه

@@@ 
ُكْم َوالظهنه  )قَاَؿ:  َأفه َرُسوَؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٕٓ٘ٔ  . ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  ( لظهنه َأْكَذُب َاحْلَِديثِ اَ فَِإفه  ،ِإايه
! َما لََنا بُدٌّ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  يٍد َاْْلُْدِريِّ َوَعْن َأِب َسعِ  -ٕٔ٘ٔ ُكْم َواْْلُُلوَس َِبلطُُّرقَاِت. قَاُلوا: اَي َرُسوَؿ َاَّللِه ِإايه

 ،وََكفُّ َاْْلََذى ،َما َحقُُّو؟ قَاَؿ:" َغضُّ اَْلَبَصرِ فََأْعُطوا اَلطهرِيَق َحقهُو. قَاُلوا: وَ  ،ُتمْ قَاَؿ" فََأمها ِإَذا أَبَػيػْ . ِمْن جَمَاِلِسَنا; نَػَتَحدهُث ِفيَها
ـِ   .ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  ( َوالنػهْهُي َعْن اَْلُمْنَكرِ  ،َواْْلَْمُر َِبْلَمْعُروؼِ  ،َوَردُّ اَلسهاَل

---------- 
 فيد من احلديث ؟ستماذا ن 

 اٞتلوس ُب الطرقات . نستفيد ٕتةب
بىًغي أىٍف  قاؿ النووي ا اٟتٍىًديث   كىيىٍدخيل ًُب كىٌف اأٍلىذىل ًاٍجًتةىاب اٍلًغيبىة   كىظىٌن السُّوء   : يػىةػٍ ٬تيٍتػىةىب اٞتٍيليوس ًُب الطُّريقىات ٢ًتىذى

ا ًإذىا كىافى اٍلقىاعً كى  كىًإٍحقىار بػىٍعض اٍلمىارًٌينى   كىتىٍضًييق الطَّرًيق   ٍتىًةعيوفى ًمٍن اٍلميريكر ًُب ديكفى ٦تٍَّن يػىهىاهبيٍم اٍلمىارُّكفى   أىٍك ٮتىى كىذى افيوفى ًمةػٍهيٍم   كىٯتى
ديكفى طىرًيقنا ًإالَّ ذىًلكى اٍلمىٍوًضع .  أىٍشغىا٢تٍم ًبسىبىًب ذىًلكى ًلكىٍوًُنًٍم الى ٬تًى

ـى عى  نػىتىحىدَّثي فىجىاءى رىسيوؿي اَّللًَّ  ا قػيعيودنا اًبألىٍفًةيىةً ةَّ كُب اآلخر ) قىاؿى أىبيو طىٍلحىةى كي  ةىا فػىقىاؿى فػىقىا مىا لىكيٍم كىًلمىجىاًلًس الصُّعيدىاًت » لىيػٍ
.«. اٍجتىًةبيوا ٣تىىاًلسى الصُّعيدىاًت  سو قػىعىٍدانى نػىتىذىاكىري كىنػىتىحىدَّثي حىقَّهىا غىضُّ اٍلبىصىًر كىرىدُّ  ًإمَّا الى فىأىدُّكا» اؿى قى  فػىقيٍلةىا ًإ٪تَّىا قػىعىٍدانى لًغىٍَتً مىا ابى
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 ٍسني اٍلكىبلىـً ( .السَّبلىـً كىحي 
التػَّعىرُّض  ًإذلى ًعلَّة الةػٍَّهي ًمنٍ  يبٌ كقاؿ الةوكم : ... كىاٍلمىٍقصيود ًمٍةهي أىنَّهي ييٍكرىه اٞتٍيليوس عىلىى الطُّريقىات لًٍلحىًديًث كى٨تىٍوه   كىقىٍد أىشىارى الةَّ 

ً كىاإٍلً  تىٌد نىظىر ًإلىٍيًهنَّ أىٍك ًفٍكر ًفيًهنَّ أىٍك ظىٌن سيوء ًفيًهنَّ أىٍك ُب غىٍَتهنَّ ًمٍن اٍلمىارًٌينى   كىًمٍن أىذىل ٍٍب ٔتيريكًر الةًٌسىاء كىغىٍَتهنَّ   كىقىٍد ٯتىٍ لًٍلًفنتى
ـ ُب بػىٍعض اأٍلىٍكقىات   أىٍك ًإ٫ٍتىاؿ اأٍلى ا   أىٍك ًإ٫ٍتىاؿ رىٌد السَّ هى الةَّاس اًبٍحًتقىاًر مىٍن ٯتىيٌر   أىٍك ًغيبىة أىٍك غىَتٍ  ٍمر اًبٍلمىٍعريكًؼ كىالةػٍَّهي عىٍن بلى

 اٍلميٍةكىر   كى٨تىٍو ذىًلكى ًمٍن اأٍلىٍسبىاب الَّيًت لىٍو خىبلى ًُب بػىٍيته سىًلمى ًمةػٍهىا .
 ما حكم غض البصر عما حـر هللا ؟ 

 كاجب .
ًلكى أىزٍكىى ٢تىيٍم ًإفَّ اَّللَّى خىًبَته ٔتىا يىٍصةػىعيوفى . كىقيل لًٌٍلميٍؤًمةىاًت وا ًمٍن أىٍبصىارًًهٍم كى٭تىٍفىظيوا فػيريكجىهيٍم ذى قيل لًٌٍلميٍؤًمًةُتى يػىغيضُّ ) قاؿ تعاذل -أ

 يػىٍغضيٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًهنَّ كى٭تىٍفىٍظنى فػيريكجىهينَّ ... ( .
 ػبلـ ... ( .لبصر   ككف األذل   كرد السػػػض اس ُب الطرقات ... ٍب قاؿ : غلو ) إايكم كاٞت كقاؿ الةيب -ب
 ركاه مسلم .عن نظر الفجاءة فأمرشل أف أصرؼ بصرم (  ) سألت رسوؿ هللا ن جرير قاؿ كع-ج
ـى نىًصيبيهي ًمنى الزًٌسلى  كعىٍن أىىًب هيرىيٍػرىةى عىًن الةَّيبًٌ  -د ةىاًف زانى٫تيىا الةَّظىري كىاأليذيانى ميٍدرًؾه ذىًلكى الى ٤تىىالى  قىاؿى ) كيًتبى عىلىى اٍبًن آدى ًف ةى فىاٍلعىيػٍ

هىا ا٠تٍيطىا كىاٍلقىلٍ  هىا اٍلبىٍطشي كىالٌرًٍجلي زانى هي اٍلكىبلىـي كىاٍليىدي زانى ٫تيىا ااًلٍسًتمىاعي كىاللًٌسىافي زانى كىييكىذًٌبيه (  جي بي يػىٍهوىل كىيػىتىمىٌتَّ كىييصىدًٌؽي ذىًلكى اٍلفىرٍ زانى
 .متفق عليه 

  ؟غض البصر اذكر فوائد 
 فوائد :ُب غض البصر 

 : ٗتليص القلب من أدل اٟتسرة   فإف من أطلق نظره دامت حسرته . أحدىا
 : أنه يورث القلب نوران كإشراقان يظهر ُب العُت كُب الوجه . اثنيها
 : أنه يورث حجة الفراسة . اثلثها

 بلؽ نور بصَتته .عوضه هللا سبحانه كتعاذل إط ـرفمن غض بصره عن اا
 أبوابه   كيسهل عليه أسبابه .: أنه يفتح له طرؽ العلم ك  رابعها

 : أف الذم ٮتالف هواه يفرؽ الريطاف من ظله .ويف اْلثر: أنه يورث قوة القلب كثباته كشجاعته   خامسها
 . اللذة كالسركر اٟتاصل ابلةظرن : أنه يورث القلب سركران كفرحة كانرراحان أعظم م سادسها
 : أنه ٮتلص القلب من أسر الرهوة . سابعها
 ن القيم : فتةة الةظر أصل كل فتةة .قاؿ اب

 كقاؿ : من أطلق بصره دامت حسرته .
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o ؽ الطريق ١تن جلس هبا .قو اٟتديث دليل على األمر اب١تعركؼ كالةهي عن ا١تةكر ١تن جلس ابلطريق   فهو من ح 
o كف األذل عن كل مسلم .  كجوب 

ٍتىًةع الةًٌسىاء كى٨تىٍوهنَّ ًمٍن ا٠تٍيريكج ُب أىٍشغىا٢تنَّ بً  : كىيىٍدخيل ُب  قاؿ النووي سىبىًب قػيعيود اأٍلىذىل أىٍف ييضىيًٌق الطَّرًيق عىلىى اٍلمىارًٌينى   أىٍك ٯتى
ب دىار ًإٍنسى لً اٍلقىاًعًدينى ُب الطَّرًيق   أىٍك ٬تىٍ  ئنا يىٍكرىهيونىهي . اف يػىتىأىذَّل ًبذىًلكى   أىٍك حىٍيثي يىٍكًرف ًمنٍ س بًقيٍرًب ابى  أىٍحوىاؿ الةَّاس الةَّاس شىيػٍ

 اٟتديث دليل على كجوب رد السبلـ على ا١تارين .
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o . من حقوؽ الطريق حسن الكبلـ 
ـ فػىيىٍدخيل ًفيًه حي كقاؿ الةو  مهٍم سٍ : كىأىمَّا حيٍسن اٍلكىبلى ًيمىة  كىالى كىًذبٍعضهٍم لًبػىٍعضو  فىبلى يىكيوف ًفيًه ًغيبىة  كىالى ًُب حىًديثهٍم بػى ن كىبلى    ٪تى

ـ يػيٍةًقص اٍلميريكءىةكى  ـ اٍلمىٍذميـو   كى٨تىٍو ذىًلكى الى كىبلى مهٍم لًٍلمىارًٌ ًمٍن رىٌد السَّبلى ًمٍن اٍلكىبلى ايىته هي لى   كىليٍطف جىوىاهبٍم ـ  كىيىٍدخيل ًفيًه كىبلى   كىًهدى
ًتهً لًلطَّرًيقً     كى٨تىٍو ذىًلكى .  كىًإٍرشىاده ًلمىٍصلىحى
o ى العادل أف يرشد الةاس إذل األصلح .عل 
o . سد الذرائع 
o . اٟتذر من أمر قد ٬تر إذل ارتكاب مةهيات 
o . حرص الرريعة على صبلح اجملتمع 

@@@ 
ًراَمْن يُرِِد َاَّللهُ بِ )   قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللهِ  َوَعْن ُمَعاِويََة  -ٕٕ٘ٔ يِن  ،ِو َخيػْ  .َعَلْيِو  ُمتػهَفقٌ ( يُػَفقِّْهُو يف اَلدِّ

------------- 
  يِن  يُػَفقِّْهُو يف ) ما معىن  ؟ (الدِّ
 أم : يفهمه ُب الدين . 
  أىم : يفهموا قورل   ( قورل قىاؿى تػىعىاذلى : ) يفقهوا  . ٍوله : )يفقهه( أىم : يفهمهي   ًإٍذ اٍلًفٍقه ًُب اللُّغىة اٍلفىهم : قػى اؿ العيٍت رٛته هللاق

 ئ(عمدة القار )ان . ة   كالعادل ًبًه ييسمى فىًقيهص ًبًه علم الرَّرًيعى من فقه يفقه   ٍبَّ خي 
٠ترية من ا فالفقه ُب الدين : معرفة أحكاـ الرريعة أبدلتها   كفهم معاشل األمر كالةهي   كالعمل ٔتقتضى ذلك   فَتث به الفقيه

 ن .ه ُب السر كالعل تعاذل كمراقبتهللا
ٍنسىافي ُب ًديًر كىالةػٍَّهيً : فػىٍهمي مىعىاشل اأٍلىمٍ ٍقهي ُب الدًٌينً : الفً هللا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛته قاؿ :   أىالى تػىرىل قػىٍوله تػىعىاذلى ًةه   لًيىٍستػىٍبًصرى اإٍلً

ارى اًبٍلًفٍقهً قىرىفى افػى  ًهٍم لىعىلَّهيٍم ٭تىٍذىريكفى(وا ًإلىيٍ كا قػىٍومىهيٍم ًإذىا رىجىعي ري لًيػىتػىفىقَّهيوا ُب الدًٌيًن كىلًيػيٍةذً ) ٍنذى ؛ فىدىؿَّ عىلىى أىفَّ اٍلًفٍقهى مىا كىزىعى عىٍن ٤تيىرَّـو   أىٍك إٍلً
 ة .دىعىا إذلى كىاًجبو   كىخىوَّؼى الةػُّفيوسى مىوىاًقعىهي   اٍلمىٍحظيورى 

 ث ؟ديماذا نستفيد من احل 
 ين .فضل الفقه ُب الد نستفيد

 :  يفقهه : أم يفهمه . قاؿ احلافظ ابن حجر
 : فيه فضيلة العلم كالتفقه ُب الدين كاٟتث عليه   كسببه أنه قائد إذل تقول هللا . النووي قاؿ

يػٍرنا الى بيدَّ أىٍف   : كلرٛته هللا وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية اَّللَّي مىٍن دلٍى يػيفىقًٌٍههي ُب الدًٌينً   دلٍى ييرًٍد فىقًٌهىهي ُب الدًٌيًن   فى يػي مىٍن أىرىادى اَّللَّي ًبًه خى
بي عىلىى اٍلمىٍرًء التٍَّصًديقي ًبًه كىاٍلعىمى  يػٍرنا   كىالدًٌيني : مىا بػىعىثى اَّللَّي ًبًه رىسيولىهي ؛ كىهيوى مىا ٬تًى مَّدنا ٤تيى  لي ًبًه   كىعىلىى كيلًٌ أىحىدو أىٍف ييصىدًٌؽى ًبًه خى

 ة .هي ًفيمىا أىمىرى   تىٍصًديقنا عىامِّا   كىطىاعىةن عىامَّ لىٍيًه كىسىلَّمى ًفيمىا أىٍخبػىرى بًًه   كىييًطيعى صىلَّى اَّللَّي عى 
 .: من أراد هللا به خَتان فقهه ُب الدين  وقاؿ ابن القيم

 .فقه ُب الدينالذا اٟتديث العظيم يدلةا على فضل  : هرٛته هللا وقاؿ الشيخ ابن َبز
  مفهـو احلديث ؟على ماذا يدؿ 
 قهه ُب الدين .أف من دل يرد هللا به خَتان دل يف  

فقد  –أم تعلم قواعد اإلسبلـ كما يتصل به من الفركع  –: كمفهـو اٟتديث أف من دل يتفقه ُب الدين  قاؿ احلافظ ابن حجر
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ُب الدين دل يباؿ هللا به   كا١تعٌت زاد ُب آخره : كمن دل يتفقه ك  حـر ا٠تَت   كقد أخرج أبو يعلى حديث معاكية من كجه آخر
 .دل يعرؼ أمور ديةه ال يكوف فقيهان كال طالب فقه   فيصح أف يوصف أبنه ما أريد به ا٠تَت صحيح   ألف من 

 : ) خَتان ( ليرمل القليل كالكثَت   كالتةكَت للتعظيم ألف ا١تقاـ يقتضيه . قاؿ احلافظ
 وائد العامة من احلديث ؟لفاذكر بعض ا 

o ديث دليل ظاهر لفضل العلماء على سائر الةاس .اٟت 
o  اٟتث على طلب العلم ككوف اإلنساف فقيهان   ألف ذلك من عبلمة ا٠تَت .كفيه 
o  كفيه يةبغي على اإلنساف أف ٭ترص غاية اٟترص على الفقه ُب الدين   ألف هللا تعاذل إذا أراد شيئان هيأ أسبابه   كمن

 رص لتةاؿ هذه ا١ترتبة العظيمة .ب الفقه : أف تتعلم   كأف ٖتباأس
o فقه العلم ا١تقتضي للعمل   فمن تعلم دين كدل يعمل به فليس بفقيه .كفيه أف ا١تراد ابل 
o . كفيه على ا١تسلم أف يعرؼ عبلمات ا٠تَت حىت ٭ترص عليها 
o  . كفيه فضل العلم الررعي 
o كأف هللا أراد به خَتان .   العبد أف العلم الةافع عبلمة على سعا 

@@@ 
ْرَداِء  -ٖٕ٘ٔ َأْخَرَجُو أَبُو  (َما ِمْن َشْيٍء يف اَْلِميَزاِف أَثْػَقُل ِمْن ُحْسِن َاْْلُُلِق )  َرُسوُؿ َاَّللِه  قَاَؿ: قَاؿَ  َوَعْن َأِب اَلده

ِْمِذيُّ َوَصحهَحُو  ،َداُودَ   . َواَلّتِّ
-------------- 

 لق ؟ْلما تعريف حسن ا 
 قبائح .هو فعل الفضائل كترؾ ال

 . ُّْٗكقد تقدمت فضائل حسن ا٠تلق ُب حديث : 
 فائدة :

 ُب اٟتديث إثبات ا١تيزاف .
 كفيه مباحث :

 تعريفه : هو ميزاف حقيقي له كفتاف . أواًل :
 أدلة ثبوته . اثنياً :

 ( . ةً قاؿ تعاذل ) كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامى 
 فى ( .قيلىٍت مىوىازًيةيهي فىأيكلىًئكى هيمي اٍلميٍفًلحيو كقاؿ تعاذل ) فىمىٍن ثػى 

 ٘تؤل ا١تيزاف .. ( .  كاٟتمدكحديث  ) 
 ) كلمتاف ثقيلتاف ُب ا١تيزاف ... ( . أيب هريرة . قاؿ : قاؿ كاٟتديث 

 اختلف العلماء ُب الذم يوزف على أقواؿ :اثلثاً : 
 الذم يوزف األعماؿ نفسها .ف أ القوؿ اْلوؿ :

 إذل هذا ذهب ابن حـز   كالطييب   كابن حجر .ك 
 ن حجر : كالصحيح أف األعماؿ هي اليت توزف .قاؿ اب
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 ٟتديث الباب  ) كاٟتمد هللا ٘تؤل ا١تيزاف ( . -أ
حاف هللا كْتمده   سب) كلمتاف خفيفتاف على اللساف   ثقيلتاف ُب ا١تيزاف ... :  كٟتديث أيب هريرة . قاؿ : قاؿ  -ب

  العظيم ( متفق عليه .سبحاف هللا
 اف ُب كزف األعماؿ أنفسها .قالوا : هذاف اٟتديثاف صر٭ت

ٍيئان كىًإٍف كىافى ًمثٍػقىاؿى حىبَّ  -ج ةىا هًبىا كىكىفىى بًةىا يػٍ ةو ًمٍن خىٍردىؿو أىتػى كلقوله تعاذل ) كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة فىبل تيٍظلىمي نػىٍفسه شى
 ًسًبُتى ( .حىا

 أم : صاحب العمل ( .: أف الذم يوزف العامل )  القوؿ الثاين
  متفق عليهقاؿ )إنه ليأٌب الرجل العظيم السمُت يـو القيامة ال يزف عةد هللا جةاح بعوضة(.  أف رسوؿ هللا  ٟتديث أيب هريرة -أ

 كاه أٛتد .ل من جبل أحد ُب ا١تيزاف ( ر ثقُب ابن مسعود ) إف ساقيه أ كلقوله  -ب
 ماؿ .أف الذم يوزف صحائف األع القوؿ الثالث :

 كإذل هذا ذهب ابن عبد الرب   كالقرطيب .
ٟتديث البطاقة كفيه ) ... كتوضع السجبلت ُب كفة كالبطاقة ُب كفة   فطاشت السجبلت كثقلت البطاقة   فبل يثقل مع اسم 

 . هللا شيء ( ركاه الًتمذم
 وزف .: أف اٞتميع يالقوؿ الرابع 

 فظ حكمي   كابن ابز كغَتهم .كإذل هذا ذهب ابن كثَت   كابن أيب العز   كحا
 قاؿ ابن أيب العز بعدما ساؽ بعض الةصوص الواردة ُب ذلك : فثبت كزف األعماؿ كالعامل كصحائف األعماؿ .

ذلك يؤذف   ألف  العامل كعمله كصحيفة عمله كلف أ -أعلمكهللا -حكمي : الذم استظهر من الةصوص  كقاؿ حافظ
 ردت بكل ذلك كال مةافاة بيةها .األحاديث اليت ُب بياف القرآف قد ك 

كقاؿ الريخ ابن ابز : اٞتمع بُت الةصوص أنه ال مةافاة بيةها فاٞتميع يوزف   كلكن االعتبار ُب الثقل كا٠تفة يكوف ابلعمل نفسه 
 . ال بذات العامل كال ابلصحيفة

 . الراجحكهذا القوؿ هو 
 يكوف لؤلجساـ ؟: كيف توزف األعماؿ مع أُنا أعراض   ألف الوزف  عاً راب

 أجاب بعضهم : أبف هللا تعاذل يقلب األعراض يـو القيامة أجسامان ٍب توزف .
قيامة   ٭تيله هللا يـو الابلفاعل اـعرضان قد ق( فيه داللة على أف العمل نفسه كإف كاف : قوله )كاٟتمد  ٘تؤل ا١تيزاف قاؿ ابن كثًن

 فيجعله ذاَتن يوضع ُب ا١تيزاف .
: فبل يلتفت إذل قوؿ ملحد معاند يقوؿ : األعماؿ أعراض ال تقبل الوزف   كإ٪تا يقبل الوزف األجساـ   فإف  العز وقاؿ ابن أِب

 هللا يقلب األعراض أجسامان .
 هل هو ميزاف كاحد أـ متعدد ؟ خامساً :

 ًقيىامىًة(  كقوله تعاذل )فىمىٍن ثػىقيلىٍت مىوىازًيةيهي ...(.اذل )كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً الٍ تدؿ على أنه متعدد  كقوله تعص كردت نصو 
 )كلمتاف ثقيلتاف ُب ا١تيزاف( . ككردت نصوص ابإلفراد  كقوله 

 كالراجح أنه ميزاف كاحد   لكةه متعدد ابعتبار ا١توزكف .
لوزف للجزاء   فيةبغي أف يكوف بعد ء : إذا انقضى اٟتساب كاف بعده كزف األعماؿ   ألف اقاؿ القرطيب : قاؿ العلما : اً سادس
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 ااسبة   فإف ااسبة لتقرير األعماؿ   كالوزف إلظهار مقاديره ليكوف اٞتزاء ْتسبها .
@@@ 

ُهَما-َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر  -ٕٗ٘ٔ ديَاِف )  َؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه اقَ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ  ْيِو .ُمتػهَفٌق َعلَ  (َاحْلََياُء ِمْن َاإْلِ
ِة َاْْلُوََل: ِإَذا َلَْ َتْسَتحِ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب َمْسُعوٍد  -ٕ٘٘ٔ فَاْصَنْع  ،ِإفه ممها َأْدَرَؾ اَلنهاُس ِمْن َكاَلـِ اَلنػُّبُػوه

 . اِريُّ َأْخَرَجُو اَْلُبخَ  (ْئَت شِ  َما
---------- 

ِة َاْْلُوََل ِإفه ممها َأْدَرَؾ اَلنه )  يةهم   ف هذا مأثور عن األنبياء ا١تتقدمُت   كأف الةاس تداكلوه ب: إأم (  اُس ِمْن َكاَلـِ اَلنػُّبُػوه
 وه عةهم قرانن بعد قرف .كتوارث
 عرؼ احلياء 

 ل كترؾ القبيح .ميخلق يبعث على فعل اٞتهو 
  احلياء ؟اذكر فضائل 

 : أنه من عبلمات اإلٯتاف . أوالً 
] يقوؿ : إنك اٟتٍىيىاًء  أىخىاهي ًُب  ] كُب ركاية يعاتب [ مىرَّ عىلىى رىجيلو ًمنى األىٍنصىاًر كىهيوى يىًعظي  أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ  ن عمر .ابعىٍن  

 ( متفق عليه .فىًإفَّ اٟتٍىيىاءى ًمنى اإًلٯتىاًف  دىٍعهي )  رىسيوؿي اَّللًَّ  ؿى   فػىقىالتستحي حىت كأنه يقوؿ قد أضر بك [ 
 : اٟتياء أهبى زيةة . اثنياً 

: ) ما كاف الفحش ُب شيء قط إال شانه   كال كاف اٟتياء ُب شيء قط إال زانه ( ركاه  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا  عن أنس 
 الًتمذم .

 .: اٟتياء من صفات الرب  اثلثاً 
  كالسًت ( ركاه أبو داكد . حيي ستَت ٭تب اٟتياء : ) إف هللا تعاذل سوؿ هللا عن يعلى بن أمية قاؿ : قاؿ ر 

 : اٟتياء خلق ٭تبه هللا . رابعاً 
 ( . إف هللا تعاذل حيي ستَت ٭تب اٟتياءللحديث السابق ) 

 : اٟتياء خلق اإلسبلـ . خامساً 
 .اإلسبلـ اٟتياء (  ركاه مالك ) إف لكل دين خلقان   كخلق  : عن زيد بن طلحة قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 كله .  : اٟتياء خَت سادساً 
 ٟتديث عمراف ) اٟتياء خَت كله ( ركاه مسلم .

 : اٟتياء مانع من فعل القبيح . سابعاً 
 ) إذا دل تستح فاصةع ما شئت ( ركاه البخارم . لقوله 
 ( ؟ َنْع َما ِشْئتَ صْ فَا ،ِإَذا ََلْ َتْسَتحِ  ما معىن قولو ) 
 اه قوالف :ُب معة 

 : أم من دل يستح صةعى ما شاء .: أنه أمر هتديد   كمعةاه ا٠ترب  أحدمها
  كاألكؿ أصح ة   أم انظر إذل الفعل الذم تريد أف تفعله   فإف كاف ٦تا ال يستحِتى مةه فافعله : أنه أمر إابح والثاين
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 )ابن القيم(ألكثرين .  كهو قوؿ ا
 اذكرىا ؟مذموماً ، عض اْلمور يكوف احلياء فيها ب ىناؾ 

 : اٟتياء ُب طلب العلم . أوالً 
 قالت عائرة : ) نعم الةساء نساء األنصار   دل ٯتةعهن اٟتياء أف يتفقهن ُب الدين ( . ركاه مسلم 

 .ال يةاؿ العلم مستحي كال مستكرب :  وقاؿ جماىد
 : عدـ قوؿ اٟتق كاٞتهر به . اثنياً 

 ( . ٍوقػىهىاٍحًيي أىٍف يىٍضًربى مىثىبلن مىا بػىعيوضىةن فىمىا فػى ًإفَّ اَّللَّى ال يىٍستى  ) اذلقاؿ تع
 . كال يقاؿ رب حياء ٯتةع من اٟتق   أك فعل اٟتق   ألف ذلك ليس شرعيان :  قاؿ ابن حجر

ح   ث على فعل اٞتميل كترؾ القبي٭تإ٪تا يريد به ا٠تلق الذم  :  إف اٟتياء ا١تمدكح ُب كبلـ الةيب  قاؿ ابن رجب رضبو هللا
حقوؽ هللا أك حقوؽ عباده فليس هو من اٟتياء فإ٪تا هو ضعف كخور  فأما الضعف كالعجز الذم يوجب التقصَت ُب شيء من

 كعجز كمهانة  .
 : واحلياء نوعاف

 ه عليها .بل: ما كاف خلقان كجبلة غَت مكتسب   فهذا من أجل األخبلؽ اليت ٯتةحها هللا العبد ك٬ت أحدمها
لقبائح كدانءة األخبلؽ ك٭تث على استعماؿ مكاـر ( فإنه يكف عن ارتكاب ا: )اٟتياء ال َيٌب إال ٓتَت ك٢تذا قاؿ الةيب 

 األخبلؽ كمعاليها .
و : ما كاف مكتسبان من معرفة هللا كمعرفة عظمته كقربه من عباده كاطبلعه عليهم   فهذا من أعلى خصاؿ اإلٯتاف   بل ه الثاين

 من أعلى درجات اإلحساف .
 ؟ أقواؿ السلف يف احلياءر بعض اذك 

 عبلمات الرقوة: القسوة ُب القلب  كٚتود العُت  كقلة اٟتياء  كالرغبة ُب الدنيا  كطوؿ األمل . : ٜتس من قاؿ الفضيل
 مقيتان ٦تقتان  . :  إذا أراد هللا بعبد هبلكان نزع مةه اٟتياء   فإذا نزع مةه اٟتياء دل تلقه إال قاؿ سليماف
  آخذ ثويب حياء من ريب .: إشل ألغتسل ُب البيت ا١تظلم فما أقيم صليب حىت وسىكقاؿ أبو م

 أف من نزع مةه اٟتياء فعل ما يراء .
 قاؿ الشاعر :
 فبل خَت ُب كجه إذا قل ماؤه  جه قل حياؤه            إذا قٌل ماء الو 

 على كجه الكرصل حياؤهؿ يد  عليك فإ٪تا            حياءؾ فاحفظه
 عض الفوائد العامة من احلديث ؟اذكر ب 

o عل ا٠تَت .اتفاؽ الةبوات على ف 
o . فضل التخلق أبخبلؽ األنبياء 

o . أف اٟتياء مانع من األفعاؿ القبيحة 
o . اإلسبلـ يدعو إذل الفضائل كٯتةع من الرذائل 
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@@@ 
ٌر َوَأَحبُّ ِإََل َاَّللِه ِمْن اَ اَْلُمْؤِمُن اَ )  َاَّللِه  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوؿُ  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٕٙ٘ٔ َويف ُكلٍّ  ،ْلُمْؤِمِن اَلضهِعيفِ ْلَقِويُّ َخيػْ

رٌ  َفُعكَ  ،َخيػْ َوَلِكْن  ،َكَذا وََكَذا  فَ َوِإْف َأَصاَبَك َشْيٌء َفاَل تَػُقْل: َلْو َأيّنِ فَػَعْلُت َكا ،َواَل تَػْعَجزْ  ،َواْسَتِعْن َبََِّللهِ  ،ِاْحِرْص َعَلى َما يَػنػْ
 . َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم  (َلْو تَػْفَتُح َعَمَل اَلشهْيطَاِف ْل: َقدهَر َاَّللهُ َوَما َشاَء فَػَعَل; فَِإفه قُ 

------------- 
كيصرب على أذاهم .    كدعوهتم من يقـو ابألكامر   كيًتؾ الةواهي بقوة كنراط   كيصرب على ٥تالطة الةاس هو) املُْؤِمُن الَقِويُّ ( 

 بدنه . وم ُب إٯتانه   كليس ا١تراد القوم ُبأم : الق
  .يعٍت ا١تؤمن القوم   كا١تؤمن الضعيف كل مةهما فيه خَت(  ُكلٍّ َخًنٌ   ) َويف
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
o  فضل قوة اإلٯتاف   كأف ا١تؤمن القوم خَت كأحب إذل هللا من ا١تؤمن الضعيف . نستفيد 

ما هو مذهب أهل السةة كاٞتماعة ؛ ٯتاف يرمل العقائد القلبية   كاألقواؿ كاألفعاؿ   ككدؿ اٟتديث على أف اإل عدي :لسقاؿ ا
فإف اإلٯتاف بضع كسبعوف شعبة   أعبلها : قوؿ : ) ال إله إال هللا ( كأدانها : إماطة األذل عن الطريق   كاٟتياء شعبة مةه . 

لم الةافع اإلٯتاف . فمن قاـ هبا حق القياـ   ككمل نفسه ابلع اؿ الباطةة كالظاهرة كلها منعمكهذه الرعب اليت ترجع إذل األ
كالعمل الصاحل   ككمل غَته ابلتواصي ابٟتق   كالتواصي ابلصرب : فهو ا١تؤمن القوم الذم حاز أعلى مراتب اإلٯتاف   كمن دل 

 يصل إذل هذه ا١ترتبة : فهو ا١تؤمن الضعيف .
o يئته   كأيضا تتفاضل . فمحبته وابته كٔتن قاـ هبا كدؿ على أُنا تتعلق إبرادته كمرصفة    كأُنا متعلقة ٔتحبة إثبات اب

 للمؤمن القوم أعظم من ٤تبته للمؤمن الضعيف .
o  االحًتاز عةد التفاضل بُت شيئُت : ونستفيد 

) كُب كل خَت ( كُب  وهم القدح ُب ا١تفضوؿ   فقاؿت بُت ا١تؤمةُت قويهم كضعيفهم خري من قاؿ السعدم : ك١تا فاضل الةيب 
يذكر كجه التفضيل   كجهة ي أف على من فاضل بُت األشخاص أك األجةاس أك األعماؿ أف هذا االحًتاز فائدة نفيسة   كه

خر إذا آلا   لئبل يتطرؽ القدح إذل ا١تفضوؿ ككذلك ُب اٞتانبالفاضل كا١تفضوؿك٭تًتز بذكر الفضل ا١ترًتؾ بُت التفضيل  
  ؾ بيةهما من أسباب ا٠تَت أك الرركر القػػػػػػػدر ا١ترًت   فيةبغي بعد ذلك أف يذ ألشرار  كذكر التفاكت بيةهماذكرت مراتب الرر كا

 كهذا كثَت ُب الكتاب كالسةة .
 كمن أمثلة ذلك :

بٌلن كىعىدى اَّللَّي ا كىكي ًمنى الًَّذينى أىنٍػفىقيوا ًمٍن بػىٍعدي كىقىاتػىليو  أيكلىًئكى أىٍعظىمي دىرىجىةن  ال يىٍستىًوم ًمٍةكيٍم مىٍن أىنٍػفىقى ًمٍن قػىٍبًل اٍلفىٍتًح كىقىاتىلى قوله تعاذل )
 ( .اٟتٍيٍسٌتى 

بلِّ كىكي  فػىفىهٍَّمةىاهىا سيلىٍيمىافى  . كىدىاكيكدى كىسيلىٍيمىافى ًإٍذ ٭تىٍكيمىاًف ُب اٟتٍىٍرًث ًإٍذ نػىفىرىٍت ًفيًه غىةىمي اٍلقىٍوـً كىكيةَّا ًٟتيٍكًمًهٍم شىاًهًدينى كقوله تعاذل )
ةىا حيٍكمنا كىًعٍلمنا  ( .آتػىيػٍ

ًبيًل اَّللًَّ أبًىٍموىا٢تًً ) اذلكقوله تع  ٍم كىأىنفيًسًهٍم فىضَّلى اَّللَّي اٍلميجىاًهًدينى الَّ يىٍستىًوم اٍلقىاًعديكفى ًمنى اٍلميٍؤًمًةُتى غىيػٍري أيٍكرل الضَّرىًر كىاٍلميجىاًهديكفى ُب سى
 ( . اٟتٍيٍسٌتى عىلىى اٍلقىاًعًدينى دىرىجىةن كىكيبلِّ كىعىدى اَّللَّي  ٍموىا٢تًًٍم كىأىنفيًسًهمٍ أبًى 
  قولو ما معىن ؟ ( ) احرص على ما ينفعك واستعن َبهلل 
 كبلـ جامع انفع   ٤تتو على سعادة الدنيا كاآلخرة .  
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 :  فا٠تَت كله ُب اٟترص علة ما يةفع . قاؿ ابن القيم
 أمور الدنيا كالدين . : بذؿ اٞتهد لةيل ما يةفع منص كاٟتر 

 لةافع  كمعةاه أف نقدـ األنفع على الةافع  ألف األنفع مرتمل على أصل الةفػع كعلى الزايدة .أمران ابٟترص على ا كالةيب 
 كاألمور الةافعة قسماف : أمور ديةية   كأمور دنيوية .

ما   مع كتوفيقه على اٟترص كاالجتهاد ُب األمور الةافعة مةهإذل الديةية . فمدار سعادته ج كالعبد ٤تتاج إذل الدنيوية كما أنه ٤تتا 
االستعانة اب تعاذل   فمىت حرص العبد على األمور الةافعة كاجتهد فيها   كسلك أسباهبا كطرقها   كاستعاف بربه ُب حصو٢تا 

اته من ا٠تَت ْتسبها . فمن دل يكن د من هذه األمور الثبلثة : فاحكتكميلها : كاف ذلك كماله   كعةواف فبلحه . كمىت فاته ك 
ر الةافعة   بل كاف كسبلانن   دل يدرؾ شيئان . فالكسل هو أصل ا٠تيبة كالفرل   فالكسبلف ال يدرؾ خَتان   كال حريصان على األمو 

  أك مفوتة  الةافعة : إما على أمور ضارةر يةاؿ مكرمة   كال ٭تظى بدين كال دنيا   كمىت كاف حريصان   كلكن على غَت األمو 
٠تَت   كحصوؿ الرر كالضرر   فكم من حريص على سلوؾ طرؽ كأحواؿ غَت انفعة دل للكماؿ كاف ٙترة حرصه ا٠تيبة   كفوات ا

 يستفد من حرصه إال التعب كالعةاء كالرقاء .
  ملاذا أمر النيب  قولو ) واستعن َبهلل ( .َبالستعانة َبهلل يف 
ُت به   ليجتمع له مقاـ ) إايؾ نعبد كإايؾ نساف كفعله هو ٔتعونة هللا كتوفيقه   أمره أف يستع:  ١تا كاف حرص اإل ابن القيمؿ قا

 نستعُت ( فإف حرصه على ما يةفعه عبادة  كال تتم إال ٔتعونته .
 كاالستعانة : طلب العوف .

دى عاجزه عن االستقبلؿ ّتلب مصاٟته   غَته من ا٠تلق ؛ فؤلفَّ العب دكفى  -عز كجل  -: كأما االستعانة اب  قاؿ ابن رجب
عافي   كمن خذله فهو  -عز كجل  -كال معُت له على مصاحل ديةه كدنياه إال هللا  كدفع مضارٌه  

ي
  فمن أعانه هللا   فهو ا١ت

وُّؿى للعبد ًمٍن عٌتا١تخذكؿي   كهذا ٖتقيقي معٌت قوؿ ) ال حوؿ كال قػيوَّةى إال اب (   فإفَّ ا١ت حاؿ إذل حاؿ   كال قػيوَّة له على  : ال ٖتى
هذه كلمةه عظيمةه   كهي كةز من كةوز اٞتةة   فالعبدي ٤تتاجه إذل االستعانة اب ُب فعل ا١تأمورات   كترؾ ذلك إال اب   ك 

ر على اإلعانة على لربزخ كيـو القيامة  كال يقدا اظورات   كالصرب على ا١تقدكرات كلًٌها ُب الدنيا كعةدى ا١توت كبعده من أهواؿ
احرٍص  قاؿ ) ق االستعانة عليه ُب ذلك كله أعانه . كُب اٟتديث الصحيح عىًن الةَّيبًٌ   فمن حق-عز كجل  -ذلك إال هللا 

.   ذل من استعاف به فصار ٥تذكالن إ على ما يةفعيكى كاستعن اب كال تعجٍز ( كمن ترؾ االستعانة اب   كاستعاف بغَتًه   ككىلىهي هللا
بغًَت هللا   فيًكلىكى هللا إليه . كمن كبلـ بعًض السَّلف : اي ربًٌ عىجبت ١تن يعرفيك   كتب اٟتسني إذل عيمىرى بًن العزيز : ال تستًعنٍ 

 كيف يرجو غَتؾ   عجبتي ١تن يعرفك كيف يستعُتي بغَتؾ .
  وال تعجز ملاذا قاؿ () . 

ا شرعت فيه  سل كتتأخر ُب العمل إذتك   كالال تضعف عن القياـ به طلب ذلك ك أم ال تفرط ُب ؛صحفاٞتيم كهو األ بكسر
 .   ٍب تركت ٍب شرعت ٍب تركت ما ًب لك عملعمل آخر ؛ ألنك إذا تركت ٍب شرعت ُببل استمر

 اذكر حكم استعماؿ لو ؟ 
 استعما٢تا فيه تفصيل :

 ا حراـ كال ٬توز .هذإذا قيلت اعًتاضان على الررع   ف:  أوالً 

 قاؿ : لو أف هللا ما أكجب اٟتج   أك صبلة الفجر .مثل : لو 
 ا ( .لو أطاعوان ما قتلو  اؿ تعاذل ) ق
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 أف تقاؿ اعًتاضان على ا١تقدكر   كهذا ٤تـر .:  اثنياً 

 كما لو سافر إنساف كأصابه شيء   فقاؿ : لو أشل دل أسافر دل ٭تصل كذا ككذا .
 ( .ا ا عةدان ما ماتوا كما قتلو نو لو كاقاؿ تعاذل ) 

 ضان .أف تقاؿ للةدـ كالتحسر   كهذا حراـ أي:  اثلثاً 

 مثاؿ : رجل حرص أف يرًتم شيئان غيه رْتان فخسر   فقاؿ : لو أشل ما اشًتيته ما حصل رل خسارة   فهذا ندـ كٖتسر .
    كإف كاف شران فرر .خَتأف تستعمل ُب التمٍت   كحكمه حكم ا١تتمٍت   إف كاف خَتان ف:  رابعاً 

عةدم ماؿ فبلف لعملت فيه عمل فبلف   فهذا ٘تٌت خَتان   كقاؿ ُب قصة الةفر األربعة : ) قاؿ أحدهم : لو أف  قاؿ كقد 
ُب األكؿ : فهو بةيته فهم  : لو أف عةدم ماؿ فبلف الذم يةفقه ُب غَت مرضات هللا   فهذا ٘تٌت شران   فقاؿ الةيب  الثاشل
 ركاه أٛتد بةيته فهما ابلوزر سواء ( .  سواء   كقاؿ ُب الثاشل : فهمر ابألج

 . مثاؿ : لو حضرت الدرس الستفدت   فهذا جائز . ف تستعمل ُب ا٠تَت اضأ:  خامساً 

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o . كجوب اإلٯتاف ابلقدر 
o . ٖترصل التسخط عةد حدكث مكركه 

@@@ 
 ،َحَّته اَل يَػْبِغَي َأَحٌد َعَلى َأَحدٍ  ،َِله َأْف تَػَواَضُعواِإفه َاَّللهَ َأْوَحى إِ )  َؿ َرُسوُؿ َاَّللِه قَاَؿ: قَا ْبِن ضِبَاٍر  اضِ َوَعْن ِعيَ  -ٕٚ٘ٔ

 .َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم  (َواَل يَػْفَخَر َأَحٌد َعَلى َأَحٍد 
--------------- 

 ال يعتدم أحد على أحد . : ( أم اَل يَػْبِغَي َأَحٌد َعَلى َأَحدٍ )
 ا١تباهاة اب١تةاقب كا١تاؿ كالولد كالقوة .االفتخار : هو (  اَل يَػْفَخَر َأَحٌد َعَلى َأَحدٍ وَ )
 عرؼ التواضع ؟ 

 هو ضد الكرب .
 . تواضع هو خفض اٞتةاح كلُت اٞتانبقاؿ اإلماـ اٞتةيد رٛته هللا: ال

 ال تلقى مسلمان إال رأيت له عليك فضبلن. التواضع: أف ٗترج من مةزلك ك : كسئل اٟتسن البصرم رٛته هللا عن التواضع  فقاؿ
يل بن عياض عن التواضع فقاؿ: ٮتضع للحق  كيةقاد له  كيقبله ٦تن قاله  كلو ٝتعه من صيب قبله  كلو ٝتعه من كسئل الفض

 .أجهل الةاس قبله
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد اٟتث على التواضع .
 لتواضع ؟ا اذكر فضائل 

 . سبب للرفعةأواًل : 
 ) من تواضع  رفعػػػه ( ركاه مسلم . لقوله 

 من صفات عباد الرٛتن .نياً : اث
 ( . كىًعبىادي الرٍَّٛتىًن الًَّذينى ٯتىٍريوفى عىلىى األىٍرًض هىٍوانن كىًإذىا خىاطىبػىهيمي اٞتٍىاًهليوفى قىاليوا سىبلمناقاؿ تعاذل ) 
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ية كال أم: بس (لًَّذينى ٯتىٍريوفى عىلىى األٍرًض هىٍوانن ا )صفات عباد هللا ا١تؤمةُت ه هذ:  قاؿ ابن كثًن كيةة ككقار من غَت جىربى
ليغى اٍٞتًبىاؿى طيوال )  استكبار  كما قاؿ . فأما هؤالء فإُنم ٯتروف من غَت ( كىال ٘تىًٍش ُب األٍرًض مىرىحنا ًإنَّكى لىٍن ٗتىٍرًؽى األٍرضى كىلىٍن تػىبػٍ

 . بطرتكبار كال مرح  كال أشر كال سا
أم: ساكةُت متواضعُت  كا٠تلق فهذا كصف ٢تم ابلوقار كالسكيةة  (األٍرًض هىٍوانن  ٯتىٍريوفى عىلىى )فوصفهم أبُنم قاؿ السعدم : 

 كالتواضع  كلعباده.
 يورث ابة .اثلثاً : 

 قيل : التواضع يورث ابة   كالقةاعة تورث الراحة .
صد   كٙترة التواضع ابة   كما أف ب السبلمة   كيورث األلفة   كيرفع اٟتقد   كيذهب ال. كالتواضع يكس: .. ابن حبافؿ قا

 ٙترة القةاعة الراحة   كإف تواضع الرريف يزيد ُب شرفه   كما أف تكرب الوضيع يزيد ُب ضعته .
 التواضع من أخبلؽ األنبياء كًشيىم الةببلء . رابعاً :

 . المرأتُت أبو٫تا شيخه كبَت جرى موسى عليه السبلـ رفع اٟتا فهذ
 . ف َيكل من كىسب يدهليه السبلـ كاكداكد ع

 . زكراٌي عليه السبلـ كاف ٧ٌتارناك  
 . جىبَّارنا شىًقيِّا( كىدلٍى ٬تىٍعىٍلًٍت  ) كىبػىرِّا ًبوىاًلدىٌب  كعيسى عليه السبلـ يقوؿ

نب ٢تم  ٭تًمل الكلَّ كيكًسب يقى القلب رحيمنا خافضى اٞتةاًح للمؤمةُت لٌُت اٞتاا ملسو هيلع هللا ىلص كاف رقةكما ًمن نيٌب إاٌل كرعى الغةم  كنبيٌ 
ا١تعدـك  كيعُت على نوائًب الٌدهر  كركب اٟتمارى كأردؼى عليه  يسٌلم على الصبياف  كيبدأ من لقيىه ابلسبلـ  ٬تيب دعوةى من دعاه 

ت: يكوف ُب مهةة أهله ػ يعٍت: خدمتهم ػ  فإذا ا كاف الةيب ملسو هيلع هللا ىلص يصةىع ُب بيته؟ قالًئلت عائرة اهنع هللا يضر: مس كلو إذل ذراعو أك كيراع  ك١تا
 . حضرت الصبلة خرج إذل الصبلة. ركاه البخارم

 ع .التواضعي سبىب العدًؿ كاأليلفة كاٌبة ُب اجملتم امساً :خ
 ( .  يػىٍفخىرى أىحىده عىلىى أىحىدو كىالى   أىحىده عىلىى أىحىدو  يى حىىتَّ الى يػىٍبغً  ٟتديث الباب )

 السلف يف فضل التواضع ؟ اذكر بعض أقواؿ 
قاؿ الرافعي : ال يطلب هذا العلم أحد اب١تلك كعزة الةفس فيفلح لكن من طلبه بذؿ الةفس ك ضيق العيش كخدمة العلم 

 كتواضع الةفس أفلح .
 كما أف ا١تكاف ا١تةخفض أكثر البقاع ماء . ما ن واضع ُب طلب العلم أكثرهم علتقاؿ عبد هللا بن ا١تعتز : ا١تك 

 لرَّرؼ ُب التَّواضيع  كالعزُّ ُب التَّقول  كاٟترًٌية ُب القةاعةف : اإبراهيم بن شيبا كقاؿ
 ع .غفلوف  أفضل العبادة: التواضتاهنع هللا يضر قالت: "إنكم ل عن عائرة

 يعي *** على صفحات ا١تاء كهو رف رو تواضع تكن كالةجم الح لةاظ
 كهو كضيعي كال تك كالدخاف يعلو بةفسه *** إذل طبقات اٞتو 

 ترل أف ا١تاءى ١تا نزؿى إذل أصلً قاؿ ابن اٟتاج رٛته هللا: "من أراد الرفعة فليتواضع  تعاذل؛ فإف العزة ال تقع إال بقدًر الةزكًؿ  أال 
كأنت ٖتت أصلها؟ فكأف لساف حاله  -ُب رأس الرجرة أعٍت-أله: ما صعدى ًبكى هةا س الرجرًة صعدى إذل أعبلها فكأف سائبلن 

 ه .وؿ: من تواضع  رفعيق
 ع .اؿ عركة بن الورد : التواضع أحد مصائد الررؼ  ككل نعمة ٤تسود عليها إال التواضق
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 فائدة :
 فيه كجهاف :  (كما تواضع أحد  إال رفعه هللا ) قوله : قاؿ النووي

 . ك٬تل مكانه  الةاس  كيرفعه هللا عةد  يثبت له بتواضعه ُب القلوب مةزلة ك   حد٫تا : يرفعه ُب الدنيا أ
 . كرفعه فيها بتواضعه ُب الدنيا  كالثاشل : أف ا١تراد ثوابه ُب اآلخرة 

 نوكم ( . رح) ش. قاؿ العلماء : كقد يكوف ا١تراد الوجهُت معا ُب ٚتيعها ُب الدنيا كاآلخرة   كهللا أعلم
 عو اذكر بعض صور تواض  ؟ 

 . التواضع ُب التعامل مع الزكجة كإعانتها
   -تعٍت : خدمة أهله  -سألتي عائرة ما كاف الةيب ملسو هيلع هللا ىلص يصةع ُب بيته ؟ قالت : كاف يكوف ُب مهةة أهله  )ن األسود قاؿ ع

 ة ( .فإذا حضرت الصبلة خرج إذل الصبل
 . ع كترؾ التكرب   كخدمة الرجل أهلهكفيه : الًتغيب ُب التواض : جرقاؿ اٟتافظ ابن ح

 غار ك٦تازحتهمالتواضع مع الص
ككاف إذا جاء  -قاؿ : أحسبه فطيمان  -أحسنى الةاس خليقان   ككاف رل أخ يقاؿ له " أبو عمَت "  كاف الةيب ) عن أنس قاؿ 

  ( متفق عليه .اي أاب عمَت ما فعل الةغَتقاؿ : 
 : ةوكمالقاؿ 

 . ك" الفطيم " ٔتعٌت ا١تفطـو. ئر صغَتالةُّغٍَت " كهو طا "
عليه من حسن ا٠تليق ككـر  كبياف ما كاف الةيب   يث فوائد كثَتة جٌدان مةها : ... مبلطفة الصبياف كأتنيسهم كُب هذا اٟتد

 . الرمائل كالتواضع
@@@ 

ْرَداِء  -ٕٛ٘ٔ ( ِهِو اَلنهاَر يَػْوـَ اَْلِقَياَمِة رَده َاَّللهُ َعْن َوجْ  ،ِض َأِخيِو َِبْلَغْيبِ َمْن رَده َعْن ِعرْ  ) قَاؿَ  َعْن اَلنهيبِّ  َوَعْن َأِب اَلده
ِْمِذيُّ   . َوَحسهَنُو  ،َأْخَرَجُو اَلّتِّ

 . ِمْن َحِديِث َأَْسَاَء بِْنِت يَزِيَد ََنُْوُه  ،َوِْلَضْبَدَ  -ٜٕ٘ٔ
-------------- 

  احلديث ؟ منماذا نستفيد 
 ن عرض ا١تسلم ُب حاؿ غيبته .نستفيد فضل الذب ع

يةبغي ١تن ٝتع ًغيبةى مسلم أف يرٌدها كيزجرى قائلىها  فإف دل يةزجٍر ابلكبلـ زجرىه بيده  فإف دل يستطع ابليًد  اعلم أنه:  قاؿ النووي
كالصَّبلح  كاف االعتةاءي  ه حٌق  أك كافى من أهل الفضلليكال ابللساف  فارؽى ذلكى اجمللس  فإف ٝتعى ًغيبىةى شيخه أك غَته ٦تٌن له ع

 ٔتا ذكرانه أكثر.
 ءت األدلة الكثَتة ُب فضل الذب عن عرض ا١تسلم :كقد جا

 كقد تقدـ حديث ) ا١تسلم أخو ا١تسلم : ... كال ٮتذله ( .
 ) انصر أخاؾ ظا١تان أك مظلومان ( . كحديث أنس . قاؿ : قاؿ 

اؿ رجل: ذلك مةافق ال ييصلًٌي  فقالوا: أين مالك بن الدٍُّخريم؟ فق يٌب قاـ الة )قاؿ:  -يل ا١ترهور طو ال -حديث ًعتباف كُب 
ٌب اَّللَّى كرسولىه  فقاؿ الةيٌب   ؟ ( . : ال تػىقيٍل ذلكى  أال تػىرىاهي قىٍد قاؿى ال إًلهى ًإالَّ اَّللَّي  ييرًيدي ًبذلكى كىٍجهى اَّللًَّ  ٭تًي
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د فقاؿ: أم بٌٍت دخلى على عيبيد هللا بن زاي اف من أصحاب رسوؿ هللا أف عائذ بن عمرك كك  )ه هللاٛتاٟتسن البصرم ر  كعن
الة أصحاًب  ؿ :يقو  إشل ٝتعتي رسوؿى هللا  ؾى أٍف تىكيوفى ًمةػٍهيمي  فقاؿ له: اجلٍس  فإ٪تا أنتى من ٩تي إفَّ شىرَّ الٌرًعىاء اٟتيطىمىةي  فإايَّ

 م . ركاه مسلم .ةُّخىالةي بعدىهم كُب غَتًهٍت ٢تم ٩تالةه: إ٪تا كانت الان  فقاؿ: كهل ك ٤تمَّدو 
؟  الطويل ُب قصة توبته قاؿ: قاؿ الةيب بن كالك ُب حديثه  كعن كعب كهو جالسه ُب القـو بتبوؾ " ما فػىعىلى كىٍعبي ٍبني ماًلكو

ل هنع هللا يضر: بئسى ما قلتى  كهللا اي فىٍيه  فقاؿ له ميعاذي بن جبطٍ " فقاؿ رجله من بٍت سىلمة: اي رسوؿ هللا حبسىه بيرداهي كالةظري ُب عً 
  ما علمةا عليه إال خَتان  فسكتى رسوؿي هللا  رسوؿى هللا

 [ . سىًلمة بكسر البلـ  كًعٍطفاه: جانباه  كهو إشارة إذل إعجابه بةفسه] 
تػىهىكي فيًه حيٍرمىتيهي  ما من امرئ ٮتذؿ امرءان )   عن جابر بن عبد هللا كأيب طلحة مهنع هللا يضر قاال: قاؿ رسوؿ هللاك   ميٍسًلمان ُب مىٍوًضعو تػيةػٍ

بُّ ًفيًه نيٍصرىتىهي  كما من امرئ يػىٍةصيري ميٍسًلمان  لىهي اَّللَّي ُب مىٍوًطنو ٭تًي تػىقىصي ًفيًه ًمٍن ًعٍرضىًه ًإالَّ خىذى تػىقىصي ًفيًه ًمٍن ًعٍرًضًه   كىيػيةػٍ ُب مىٍوًضعو يػيةػٍ
تػى  ب نيٍصرىتىهي ك ًفيًه ًمٍن حيٍرمىًتًه إالهى كىيػيةػٍ  ركاه أبو داكد . ( نىصىرىهي اَّللَّي ُب مىٍوًطنو ٭تًي

@@@ 
 ،ِعزًّا َوَما زَاَد َاَّللهُ َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإاله  ،َما نَػَقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َماؿٍ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -هنع هللا يضر  -َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٖٓ٘ٔ

 .  َأْخَرَجُو ُمْسِلمٌ  (َحٌد َّلِلِه ِإاله رَفَػَعُو أَ َوَما تَػَواَضَع 
---------------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 نستفيد اٟتث الرديد على الصدقة   كأُنا ال تةقص بل تزيده .

 اذكر فضائل الصدقة ؟ 
 وللصدقة فضائل كثًنة منها :
 دياف .إلأواًل : أهنا برىاف على صحة ا

 م .ركاه مسل) كالصدقة برهاف (  األشعرم . قاؿ : قاؿ  أيب مالككما ُب حديث 
اٟتديث دليل على فضل الصدقة  كأُنا دليل كبرهاف على صحة إٯتاف صاحبها  كالسبب ُب ذلك أف ا١تاؿ ٤تبوب للةفوس  فإذا 

 .ه أنفقت مةه فهذا دليل على صحة إٯتاُنا اب كتصديقها بوعده ككعيد
 اثنياً : أهنا تطهًن للنفس .

قىةن تيطى   هًٌريهيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبىا كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ًإفَّ صىبلتىكى سىكىنه ٢تىيٍم ( .قاؿ تعاذل ) خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢ًتًٍم صىدى
 اثلثاً : أهنا تغفر الذنوب .

 ) كالصدقة تطفئ ا٠تطيئة كما يطفئ ا١تاء الةار ( ركاه الًتمذم . قاؿ 
 ؿ .ابعاً : أف الصدقة تزيد املار 

 ) ما نقصت صدقة من ماؿ ( ركاه مسلم . قاؿ 
 ساً : أهنا تظلل صاحبها يـو القيامة .خام
 ) العبد ُب ظل صدقته يـو القيامة ( ركاه أٛتد . قاؿ 

 لم مشاله ما تةفق ٯتيةه ( .تع) سبعة يظلهم هللا ُب ظله يـو ال ظػل إال ظله : ... كرجل تصػدؽ بصدقة فأخفاها حىت ال  كقاؿ 
 سادساً : أهنا وقاية النار .
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 لو برق ٘ترة ( متفق عليه .) اتقوا الةار ك  قاؿ 
 .ايى مىٍعرىرى الةًٌسىاًء تىصىدٍَّقنى كىأىٍكًثٍرفى ااًلٍسًتٍغفىارى فىًإشٌلً رىأىيٍػتيكينَّ أىٍكثػىرى أىٍهًل الةَّاًر ( متفق عليه للةساء )  كقاؿ 

 اء املالئكة .دعسابعاً : 
ط مةفقان خلفان كيقوؿ اآلخر : اللهم أعػط ٦تسكان تلفان ( ا من صباح إال كيةزؿ ملكاف : يقوؿ أحد٫تا اللهم أعػ) م كما قاؿ 
 متفق عليه

 اثمناً : أف فيها عالجاً من اْلمراض .
 أنه قاؿ ) داككا مرضاكم ابلصدقة ( . ركم عةه 

أؿ سبع سةُت  كقد عاٞتها أبنواع العبلج  كس ركبته مةذ سأله رجل : عن قرحةو خرجت ُبك  قاؿ ابن شقيق ) ٝتعت ابن ا١تبارؾ
كٯتسك عةك الدـ  ففعل  اذهب فأحفر بئران ُب مكاف حاجة إذل ا١تاء  فإشل أرجو أف يةبع هةاؾ عُت :األطباء فلم يةتفع به  فقاؿ

 الرجل فربان ( .
 الء .لباتسعاً : أف هللا يدفع َبلصدقة أنواعاً من ا

رجل أسره العدك فأكثقوا يده إذل عةقه  كقدموه  كالسبلـ لبٍت إسرائيل ) كآمركم ابلصدقة  فإف مثل ذل كما ُب كصية ٭تِت عليه
 أفتدم مةكم ابلقليل كالكثَت  ففدل نفسه مةهم ( . ليضربوا عةقه فقاؿ: أان

 تعاذل يدفع هبا أنواعان من هللا ظادلو   بل من كافر   فإفك أتثَت عجيب ُب دفع أنواع الببلء كلو كانت من فاجرو أ فالصدقة ٢تا
 ) الوابل الصيب ( .كعامتهم كأهل األرض مقركف به ألُنم قد جربوه .   لـو عةد الةاس خاصتهمالببلء   كهذا أمر مع

 عاشرًا : أنو ال يبقى لصاحب املاؿ من مالو إال ما تصدؽ بو .
 .ًمٍن خىٍَتو فىؤلنفيًسكيم (  كما ُب قوله تعاذل ) كمىا تيةًفقيواٍ 

بقى مةها: قالت : ما بقى مةها إال كتفها   قاؿ ) بقي كلها غَت كتفها (  عائرة  عن الراة اليت ذْتوها ما ك١تا سأؿ الةيب 
 ركاه الًتمذم . 

 احلادي عشر : أف يضاعف للمتصدؽ أجره .
 رصل ( . ٍرضان حىسىةان ييضىاعىفي ٢تىيٍم كى٢تىيٍم أىٍجره كى اًت كىأىقٍػرىضيوا اَّللَّى قػى قى كما ُب قوله عز كجل ) إفَّ اٍلميصَّدًًٌقُتى كىاٍلميصَّدًٌ 

 أىٍضعىافان كىًثَتىةن كىاَّلٌلي يػىٍقًبضي كىيػىٍبسيطي كىًإلىٍيًه تػيٍرجىعيوف ( . كقوله سبحانه ) مىن ذىا الًَّذم يػيٍقًرضي اَّلٌلى قػىٍرضان حىسىةان فػىييضىاًعفىهي لىهي 
 أف فيها انشراحاً للصدر . : الثاين عشر

 ) مىثىلى اٍلبىًخيًل كىاٍلميتىصىدًًٌؽ كىمىثىًل رىجيلىٍُتً عىلىٍيًهمىا جيةػَّتىاًف ًمٍن حىًديدو قىًد اٍضطيرٍَّت أىٍيًديًهمىا ًإذلى   ٍن أىىًب هيرىيٍػرىةى قىاؿى ضىرىبى رىسيوؿي اَّللًَّ عى 
يًًٌهمىا كىتػىرىاًقيًهمىا   فىجىعىلى اٍلميتى  ىى أىانى دًٌؽي كيلَّمىا تىصىدَّؽى بً صى ثيدى

قىةو انٍػبىسىطىٍت عىٍةهي حىىتَّ تػيغىرًٌ ًملىهي كىتػىٍعفيوى أىثػىرىهي كىجىعىلى اٍلبىًخيلي كيلَّمىا هىمَّ صىدى
انػىهىا( متفق عليه . قىةو قػىلىصىٍت كىأىخىذىٍت كيلُّ حىٍلقىةو مىكى  ًبصىدى

اع تلك اٞتبة عليه   فكلمَّا تصدَّؽ اتسع هبا صدره   فهو ٔتةزلة اتس حفسفا١تتصدؽ كلما تصدؽ بصدقة انررح ٢تا قلبه   كان
 ة .نررح   كقوم فرحه   كعظم سركره   كلو دل يكن ُب الصَّدقة إال هذه الفائدكا كانفسح

 أف هللا يضاعفها ولو كانت قليلة. الثالث عشر :
قىا  (.تً كما قاؿ تعاذل )ٯتىٍحىقي اَّللَّي الٌراب كىيػيٍريب الصَّدى

 دقة كما يريب أحدكم فلوه( متفق عليه.)إف هللا يريب الص كقاؿ 
قىةو ًمٍن طىيًٌبو  رىةى قاؿ. قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ عن أيب هيرىيػٍ  ًإالَّ أىخىذىهىا الرٍَّٛتىني بًيىًميًةًه  -كىالى يػىٍقبىلي اَّللَّي ًإالَّ الطَّيًٌبى  -)مىا تىصىدَّؽى أىحىده ًبصىدى
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ٍرىةن فػىتػىٍربيو ًُب كىفًٌ  تٍ كىًإٍف كىانى   بىًل كىمىا يػيرىىبًٌ أىحىديكيٍم فػىليوَّهي أىٍك فىًصيلىهي( متفق عليه.الرٍَّٛتىًن حىىتَّ تىكيوفى أىٍعظىمى ًمنى اٞتٍى  ٘تى
 درجة الْب )اْلنة( تناؿ َبإلنفاؽ:الرابع عشر : 

 بُّوفى(.ٖتيً كما قاؿ تعاذل )لىٍن تػىةىاليوا اٍلربَّ حىىتَّ تػيٍةًفقيوا ٦تَّا 
 أعجبه شيء من ماله تصدؽ به. ككاف ابن عمر إذا
 دقة موعود َبْللف.صاحب الص اْلامس عشر :

يػٍري الرَّازًًقُتى( أم ٮتلفه عليكم ُب الدنيا ابلبذؿ  كُب اآلخرة ابٞتزاء  كما قاؿ تعاذل )كىمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن شىٍيءو فػىهيوى ٮتيًٍلفيهي كىهيوى خى
 كالثواب.

 ًن .: الفضل الكبشر ع سادسال
ةىا رى  ىًب هيرىيٍػرىةى عىًن الةَّيبًٌ عىٍن أى  . فػىتػىةىحَّى ذىًلكى السَّحىابي قىاؿ )بػىيػٍ جيله ًبفىبلىةو ًمنى األىٍرًض فىسىًمعى صىٍوَتن ُب سىحىابىةو اٍسًق حىًديقىةى فيبلىفو

رىجيله قىائًمه ُب حىًديقىًتًه ٭تيىوًٌؿي اٍلمىاءى  كى اٍلمىاءى كيلَّهي فػىتػىتػىبَّعى اٍلمىاءى فىًإذىااًج قىًد اٍستػىٍوعىبىٍت ذىلً رى فىأىفٍػرىغى مىاءىهي ُب حىرَّةو فىًإذىا شىٍرجىةه ًمٍن تًٍلكى الرًٌ 
عى ُب السَّحىابىًة فػىقىاؿى لى  اتًًه فػىقىاؿى لىهي ايى عىٍبدى اَّللًَّ مىا اٍٝتيكى قىاؿى فيبلىفه. ًلبًلٍسًم الًَّذم ٝتًى أىليًٍت عىًن اٝتًٍي فػىقىاؿى ًإشٌلً  عىٍبدى اَّللًَّ دلى تىسٍ ايى  هي ٔتًٍسحى

ٍعتي صىٍوَتن  ا مىاؤيهي يػىقيوؿي اٍسًق حىًديقىةى فيبلىفو اًلٝتًٍكى فىمىا تىٍصةىعي ًفيهىا قىاؿى أىمَّا ًإذىا قػي ٝتًى ا فىًإشٌلً أىٍنظيري ًإذلى مىا  ًُب السَّحىاًب الًَّذم هىذى ٍلتى هىذى
 ليثىه( ركاه مسلم.آكيلي أىانى كىًعيىارل ثػيليثان كىأىريدُّ ًفيهىا ثػي فىأىتىصىدَّؽي بًثػيليًثًه كى  اٮتىٍريجي ًمةػٍهى 

 مَّت أفضل وقت للصدقة؟ 
 كقت الصحة كالقوة.

قىًة أىٍعظىمي فػىقىا عىٍن أىىًب هيرىيٍػرىةى قىاؿى )أىتىى رىسيوؿى اَّللًَّ  ًحيحه شىًحيحه ٗتىٍرىى : أىٍف تىصىدَّؽى كىأىٍنتى صى ؿى رىجيله فػىقىاؿى ايى رىسيوؿى اَّللًَّ أىمُّ الصَّدى
أتىٍميلي اٍلغً  ا أىالى كىقىٍد كىافى لًفيبلىف( ماٍلفىٍقرى كى ا كىلًفيبلىفو كىذى ًٍهٍل حىىتَّ ًإذىا بػىلىغىًت اٟتٍيٍلقيوـى قػيٍلتى لًفيبلىفو كىذى  تفق عليه.ٌتى كىالى ٘تي

حَّة  اٟتٍىًديث أىفَّ الرٌُّح غى ٌتى رٛته هللا: قىاؿى ا٠تطايب: فىمىعٍ  قاؿ النووي تىصىدَّؽى كىافى أىٍصدىؽى ًُب فىًإذىا شىٌح ًفيهىا كى   اًلب ُب حىاؿ الصًٌ
قىته ًحيةىئً   نًيَّته كىأىٍعظىم ألىٍجرًًه  ًؼ مىٍن أىٍشرىؼى عىلىى اٍلمىٍوت كىآيىسى ًمٍن اٟتٍىيىاة كىرىأىل مىًصَت اٍلمىاؿ لًغىٍَتًًه فىًإفَّ صىدى ًقصىة اًبلةًٌٍسبىًة  ذو ًٓتًبلى انى

حَّة إً  قىة الصًَّحيح الرًَّحيح. كىالرٌُّح رىجىاء اٍلبػىقىاء  ذلى حىالىة الصًٌ  كىخىٍوؼ اٍلفىٍقر .. فػىلىٍيسى لىهي ُب كىًصيَّته كىًبَت ثػىوىاب اًبلةًٌٍسبىًة ًإذلى صىدى
حَّة أىٍفضىل ًمٍةهي بػىٍعد ا الدٍَّين كىالتَّصىدُّؽ ُب  اءرٛته هللا: كىُب اٟتٍىًديث أىفَّ تػىٍةًجيز كىفى  وقاؿ احلافظ ابن حجر ٍلمىٍوت كىًُب اٟتٍىيىاة كىُب الصًٌ

حَّة يىٍصعيب عىلىٍيًه ًإٍخرىا  كىأىشىارى   اٍلمىرىض  ج اٍلمىاؿ ًإذلى ذىًلكى ًبقىٍولًًه: " كىأىٍنتى صىًحيح حىرًيص أتىٍميل اٍلًغٌتى اخل " ألىنَّهي ًُب حىاؿ الصًٌ
 ر كىاٟتٍىاجىة ًإذلى اٍلمىاؿ كىمىا قىاؿى تػىعىاذلى )الرٍَّيطىاف يىًعدكيٍم اٍلفىٍقر( اآليىة.ٍيطىاف كىيػيزىيًٌن لىهي ًمٍن ًإٍمكىاف طيوؿ اٍلعيمٍ ًلمىا ٮتيىٌوًفهي بًًه الرَّ  اغىالًبن 

ًٍمًذٌم إبًًٍسةىادو حىسىن كىصىحَّحىهي اًٍبن ًحبَّافى عىٍن أىيب الدَّرٍ  الًَّذم الًَّذم يػيٍعًتق كىيػىتىصىدَّؽ ًعٍةد مىٍوته ًمٍثل  مىثىل ) اء مىٍرفيوعنا قىاؿدى كىأىٍخرىجى الًتًٌ
بً   كىهيوى يػىٍرًجع ًإذلى مىٍعٌتى حىًديث اٍلبىاب. ع (يػيٍهًدم ًإذىا شى

يىاته كىًصحَّته ًبًدٍرهىمو خىٍَت لىهي يػىتىصىدَّؽ الرَّجيل ُب حى  فٍ ألى  )كىرىكىل أىبيو دىاكيدى كىصىحَّحىهي اًٍبن ًحبَّافى ًمٍن حىًديث أىيب سىًعيد ا٠تٍيٍدرًمًٌ مىٍرفيوعنا 
 ة ( .تىصىدَّؽ ًعٍةد مىٍوته ٔتًائًمٍن أىٍف يػى 
 فائدة :

 : عليك ابلصدقة ٔتا قٌل أك كثر  فإف ُب الصدقة عرر خصاؿ ٤تمودة ٜتس ُب الدنيا كٜتس ُب اآلخرة.قاؿ السمرقندي
 أما اليت ُب الدنيا:

 قة(.إف البيع ٭تضره اللغو كاٟتلف كالكذب  فروبوه ابلصد )أال ا١تاؿ كما قاؿ الةيب  َتفأك٢تا: تطه
قىةن تيطىهًٌريهيٍم كىتػيزىكًٌيًهٍم هًبى   ا كىصىلًٌ عىلىٍيًهٍم ... (.كالثاشل: أف فيها تطهَت البدف من الذنوب  كما قاؿ هللا تعاذل )خيٍذ ًمٍن أىٍموىا٢تًًٍم صىدى
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 )داككا مرضاكم ابلصدقة(. ةيب الببلء كاألمراض  كما قاؿ الع كالثالث: أف فيها دف
 خاؿ السركر على ا١تساكُت  كأفضل األعماؿ إدخاؿ السركر على ا١تؤمةُت.كالرابع: أف فيها إد

 كا٠تامس: أف فيها بركة ُب ا١تاؿ كسعة ُب الرزؽ  كما قاؿ تعاذل )كمىا أىنٍػفىٍقتيٍم ًمٍن شىٍيءو فػىهيوى ٮتيًٍلفيهي(.
 ا ا٠تمس اليت ُب اآلخرة:أمك 

 ٢تا: أف تكوف الصدقة ظبلن لصاحبها ُب شدة اٟتر.فأك 
 ثاشل: أف فيها خفة اٟتساب.كال

 كالثالث: أُنا تثقل ا١تيزاف.
 كالرابع: جواز على الصراط.

 كا٠تامس: زايدة الدرجات ُب اٞتةة.
 ما األفضل ُب صدقة التطوع أف تكوف سران أـ عبلنية؟

 فائدة :
 تكوف سران.ف األفضل أ

 ه(.تصدؽ بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تةفق ٯتيةكرجل ) ٟتديث  -أ
يػٍره لىكيٍم(. -ب قىاًت فىًةًعمَّا ًهيى كىًإٍف ٗتيٍفيوهىا كىتػيٍؤتيوهىا اٍلفيقىرىاءى فػىهيوى خى  كلقوله تعاذل )ًإٍف تػيٍبديكا الصَّدى

 : كإ٪تا فضلت صدقة السر ١تعةيُت:قاؿ ابن اْلوزي
 ؤثر الةفس من العبلنية.ٍعديه عن الرايء  كقربه من اإلخبلص  كاإلعراض عما ت٫تا: يرجع إذل ا١تعطي كهو بػي حدأ

 كالثاشل: يرجع إذل ا١تعطىى  كهو دفع الذؿ عةه إبخفاء اٟتاؿ  ألف ُب العبلنية يةكر.
 ٍب قاؿ: كاتفق العلماء على إخفاء الصدقة الةافلة أفضل من إظهارها.

 ( ؟ َعْبًدا ِبَعْفٍو ِإاله ِعزًّا َوَما زَاَد َاَّللهُ ن قولو )م اذا نستفيدم 
 العظيم ١تن يعفو كيصفح   كللعفو فضائل كٙترات : نستفيد الفضل

 أف فيه استجابة ألمر هللا تعاذل كطاعة  كرسوله . أواًل :
 قاؿ تعاذل ) فىاٍعفيوا كىاٍصفىحيوا حىىتَّ َيىٌٍبى اَّللَّي أبًىٍمرًًه ( .

نٍػفىضُّوا ًمٍن حىٍوًلكى فىاٍعفي عىةػٍهيٍم كىاٍستػىٍغًفٍر ٢تىيٍم كىشىاكًٍرهيٍم ًُب ًمنى اَّللًَّ لًٍةتى ٢تىيٍم كىلىٍو كيٍةتى فىظٌان  اؿ تعاذل ) فىًبمىا رىٍٛتىةو كق غىًليظى اٍلقىٍلًب الى
 اأٍلىٍمًر ( .

بُّ ا  ميٍحًسًةُتى ( .لٍ كقاؿ تعاذل ) فىاٍعفي عىةػٍهيٍم كىاٍصفىٍح ًإفَّ اَّللَّى ٭تًي
 هو يورث العز ُب الدنيا كاآلخرة .ك اثنياً :  

 هللا عبدان بعفو إال عزان ( ركاه مسلم .) كما زاد  قاؿ 
 كهو يورث ٤تبة هللا عزكجل . اثلثاً :

بُّ  نً قاؿ تعاذل ) الًذينى يػيٍةًفقيوفى ُب السَّرَّاًء كىالضَّرَّاًء كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفُتى عى   اٍلميٍحًسًةُتى ( . الةَّاًس كىاَّللَّي ٭تًي
 ن هللا تعاذل .٬تلب األجر اٞتزيل م رابعاً :

 قاؿ تعاذل ) فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اَّللًَّ ( .
هللا به   فكما  لهقاؿ السعدم : كُب جعل أجر العاُب على هللا ما يهيج على العفو   كأف يعامل العبد ا٠تلق ٔتا ٭تب أف يعام
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 هللا   فليسا٤تهم   فإف اٞتزاء من جةس العمل .هللا عةه   فػىٍليػىٍعفي عةهم   ككما ٭تب أف يسا٤ته  ٭تب أف يعفو
 يوجب عفو هللا عن العبد يـو القيامة . خامساً :

( هاكز عةا فلقي هللا فتجاكز عةتجيففي اٟتديث )كاف رجل يداين الةاس فكاف يقوؿ لفتاه : إذا أتيت معسران فتجاكز عةه لعل هللا 
 متفق عليه .

 . كهو من صفات الرسوؿ  سادساً :
ُب الكتب ا١تتقدمة ) أنه ليس بفظ  كال غليظ  كال صٌخاب ُب  ا قاؿ عبد اَّلٌل بن عمرك: إشل أرل صفة رسوؿ اَّلٌل كم

 األسواؽ  كال ٬تزم ابلسيئة السيئة  كلكن يعفو كيصفح ( ركاه البخارم .
 سبب ١تغفرة الذنوب . : سابعاً 
بُّوفى قاؿ ت  أىٍف يػىٍغًفرى اَّللَّي لىكيٍم كىاَّللَّي غىفيوره رىًحيمه ( . عاذل ) كىٍليػىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا أىال ٖتًي

 من صفات ا١تتقُت . اثمناً :
الضَّرَّاًء ًقُتى . الًَّذينى يػيٍةًفقيوفى ُب السَّرَّاًء كى اأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتَّ كى قاؿ تعاذل ) كىسىارًعيوا ًإذلى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىةَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي 

بُّ اٍلميٍحًسًةُتى ( .  كىاٍلكىاًظًمُتى اٍلغىٍيظى كىاٍلعىاًفُتى عىًن الةَّاًس كىاَّللَّي ٭تًي
ب اليت تيعُت األسبايسة )قاعدة ُب الصرب( ةفُب رسالته الكأعظم سبب يقود للعفو عن الةاس   ما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

أٍف يىٍرهىدى العبدي حيٍسنى الثواب الذم كعده هللا ١تن عفى كصرب  كما قاؿ تعاذل:  الثالث : ا١تسلم على الصرب على أذل الةاس قاؿ :
بُّ الظَّاًلمً إً )كىجىزىاءي سىيًٌئىةو سىيًٌئىةه ًمثٍػليهىا فىمىٍن عىفىا كىأىٍصلىحى فىأىٍجريهي عىلىى اَّللًَّ   ُتى ( .نَّهي ال ٭تًي

 اذكر بعض أقواؿ السلف يف فضل العفو ؟ 
 مر : كل الةاس ُب حل مٍت .قاؿ ع

 قاؿ اٟتسن : أفضل أخبلؽ ا١تؤمن العفو .
 يدم الةاس  كالتجاكز عةهم .أ عما ُب العفةكعن أيوب قاؿ: ال يةبل الرجل حىت يكوف فيه خصلتاف: 

تصب ا١تاء عليه فسقط اإلبريق من يدها على كجهه فرجه فقالت: كالكاظمُت أتت جاريته -هنع هللا يضر-كهذا زين العابدين بن علي
الغيظ فقاؿ: كظمت غيظي  قالت: كالعافُت عن الةاس قاؿ: عفوت عةك  قالت: كهللا ٭تب اسةُت  قاؿ: أنت حرة لوجه 

  هللا.
ترؾ ا٠تركج جملازاة اإلساءة! إذ ال سبب لعاقل توطُت الةفس على لزـك العفو عن الةاس كافة  ك قاؿ ابن حباف : الواجب على ا

 لتسكُت اإلساءة أحسني من اإلحساف  كال سبب لةماًء اإلساءة كهتييجها أشدُّ من االستعماؿ ٔتثلها.
ُب اٞتدة   كالرفق ُب العبادة  كما رفق أحد  : العفو ُب القدرة   كالقصد ثةكقاؿ عمر بن عبد العزيز : أحب األمور إذل هللا ثبل

  الدنيا إال رفق هللا به يـو القيامة .أبحد ُب
 كراحت الةفس ُب العفو: فقد قاؿ أحد الرعراء:

 أرحت قليب من غم العداكات ---١تا عفوت  كدل أحقد على أحدو 
 عٍت ابلتحياتر ألدفع الر   ---   إشل أحي عدكم عةد رؤيته

 كأ٪تا قد حرى قليب ٤تبات.  ---نساف أبغضه كأظهر البرر لئل
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@@@ 
ـٍ  -ٖٔ٘ٔ ـَ  ،اَي أَيػَُّها اَلنهاُس! َأْفُشوا اَلسهاَلـ)  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َعْبِد َاَّللِه ْبِن َساله َوَأْطِعُموا  ،َوِصُلوا َاْْلَْرَحا
ـَ  ـٌ ا َِبللهْيِل َوالنهاُس نِ و َوَصلُّ  ،اَلطهَعا ِْمِذيُّ َوَصحهَحُو . ُو اَلَأْخَرجَ  (ْدُخُلوا َاْْلَنهَة ِبَساَلـٍ تَ  ،َيا  ّتِّ

------------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 صحيح .
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد اٟتث على هذه األعماؿ الصاٟتة كهي : 
 ن تعرؼ كمن ال تعرؼ .م إفراء السبلـ : كهو نرره كإذاعته على

 ألرحاـ : ابلقوؿ كالفعل .كصلة ا
 يب كالبعيد .كإطعاـ الطعاـ : على القر 

 كقياـ الليل : 
 كأف ذلك سبب ُب دخوؿ اٞتةة .

 اذكر ما ورد يف فضل إطعاـ الطعاـ ؟ 
 .مدح هللا ا١تطعمُت للطعاـ أواًل : 

ـى عىلىى حيبًًٌه مً فقاؿ تعاذل )  .(  ًكيةان كىيىًتيمان كىأىًسَتان سٍ كىييٍطًعميوفى الطَّعىا
 . من أسباب الةجاة من كرب يـو القيامةاثنياً : 

ـى عىلىى حيبًًٌه ًمٍسًكيةان كىيىًتيمان كىأىًسَتان  . ييوفيوفى اًبلةٍَّذًر كىٮتىىافيوفى يػىٍومان كىافى شىرُّهي ميٍستىًطَتان قاؿ تعاذل ) ًلوىٍجًه  ًإ٪تَّىا نيٍطًعميكيمٍ  .كىييٍطًعميوفى الطَّعىا
 ( . فػىوىقىاهيمي اَّللَّي شىرَّ ذىًلكى اٍليػىٍوـً كىلىقَّاهيٍم نىٍضرىةن كىسيريكران . ٍن رىبًٌةىا يػىٍومان عىبيوسان قىٍمطىرًيران ًإانَّ ٩تىىاؼي مً . ًمٍةكيٍم جىزىاءن كىال شيكيوران  اَّللًَّ ال نيرًيدي 

 من أسباب دخوؿ اٞتةة .اثلثاً : 
 ـ   ... تدخلوا اٞتةة بسبلـ ( . ركاه الًتمذمفروا السبلـ   كأطعموا الطعاأ ) اي أيها الةاس : قاؿ 
 خَت خصاؿ اإلسبلـ .:  رابعاً 

يػٍره قىاؿى  مُّ أى   أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى الةَّيبَّ . عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمروك  ـى   كىتػىٍقرىأي السَّبلىـى عىلىى مى  : )اإًلٍسبلىـً خى عىرىٍفتى كىمىٍن دلىٍ  نٍ تيٍطًعمي الطَّعىا
 متفق عليه .( ًرٍؼ تػىعٍ 
 السالـ ؟ اذكر بعض اْلحاديث يف فضل إفضاء 
ـحديث الباب ) -أ ! أىٍفريوا اىلسَّبلى  ... ( . ايى أىيػُّهىا اىلةَّاسي

يػٍره قىا مُّ أى   أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى الةَّيبَّ . عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمروك ك  -ب ـى    : ) ؿى اإًلٍسبلىـً خى كىتػىٍقرىأي السَّبلىـى عىلىى مىٍن عىرىٍفتى تيٍطًعمي الطَّعىا
 متفق عليه .( دلٍى تػىٍعًرٍؼ كىمىٍن 

كيٍم عىلىى شىٍىءو ًإذىا لُّ الى تىٍدخيليوفى اٞتٍىةَّةى حىىتَّ تػيٍؤًمةيوا كىالى تػيٍؤًمةيوا حىىتَّ ٖتىىابُّوا . أىكىالى أىدي  ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : هيرىيٍػرىةى قىاؿى كعن أيب  -ج
تيٍم أىٍفريوا السَّبلىـى بػىيػٍ فػى   م ( ركاه مسلم .ةىكي عىٍلتيميوهي ٖتىىابػىبػٍ
 اذكر بعض فضائل قياـ الليل ؟ 

 : أف هللا تبارؾ وتعاَل مدح أىلو .أواًل 
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م مًٌن قػيرًَّة قيوفى . فىبلى تػىٍعلىمي نػىٍفسه مَّا أيٍخًفيى ٢تىي كى٦تَّا رىزىقٍػةىاهيٍم ييةفً  قاؿ تعاذل ) تػىتىجىاَبى جيةيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضىاًجًع يىٍدعيوفى رىبػَّهيٍم خىٍوفان كىطىمىعان 
و جىزىاء ٔتىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى ( .  أىٍعُتي

 : تتجاُب جةوهبم عن ا١تضاجع : يعٍت بذلك قياـ الليل كترؾ الةـو كاالضطجاع على الفرش الوطيئة . قاؿ ابن كثًن
 عقابًه كطمعان ُب جزيل ثوابًه .  كطمعان : أم خوفان من كابؿ فان يدعوف رهبم خو 
 قوف : فيجمعوف بُت فعل القرابت البلزمة كا١تتعدية .ك٦تا رزقةاهم يةف

 : قياـ الليل  من عالمات املتقٌن .اثنيا 
هيٍم رىبػُّهيٍم  مىا  كى ٤تيًٍسًةُتى . كىانيوا قىًليبلن مًٌنى اللٍَّيلً نػَّهيٍم كىانيوا قػىٍبلى ذىلً إً قاؿ تعاذل ) إفَّ اٍلميتًَّقُتى ًُب جىةَّاتو كىعيييوفو . آًخًذينى مىا آَتى

 يػىٍهجىعيوفى . كىاًبألىٍسحىاًر هيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى . كىُب أىٍموىا٢تًًٍم حىقّّ لًٌلسَّاًئًل كىاٍلمىٍحريكـً ( .
 قياـ الليل . كاقاؿ اٟتسن البصرم ُب اآلية : ال يةاموف من الليل إال أقله   كابد

لرازم ُب اآلية : إشارة إذل أُنم كانوا يتهجدكف ك٬تتهدكف ٍب يريدكف أف نه ) كىاًبألىٍسحىاًر هيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى ( قاؿ اكُب قوله سبحا
يكوف عملهم أكثر من ذلك   كأخلص مةه   فيستغفركف من التقصَت   كهذه سَتة الكرصل : َيٌب أببلغ كجوه الكـر كيستقله 

 ٌب ابلقليل كيستكثره كٯتن به .تذر من التقصَت   كاللئيم َييعك 
 من صفات عباد الرضبن . أولياء هللا ومن أسباب دخوؿ اْلنة .  اثلثاً : قياـ الليل

ابػىهىا  ٍصػًرٍؼ عىةَّا عىذىابى جىهى ا يقوؿ تعاذل ُب كصف عباد الرٛتن ) كىالًَّذينى يىًبيتيوفى لًرىهبًًٌٍم سيجَّػدنا كىًقيىامنا كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّةىا ةَّمى ًإفَّ عىذى
منا خىاًلًدينى ًفيهىا حىسيةىٍت ميٍستػىقىرِّا كىمي  كىافى غىرىامنا ... أكلىًئكى  يَّةن كىسىػبلى  قىامنا ( .٬تيٍزىٍكفى اٍلغيٍرفىةى ٔتىا صىبػىريكا كىيػيلىٌقػىٍوفى ًفيهىا ٖتًى

 اـ .َل يقمو ، ممتدحاً صاحب القين رابعاً : وفرؽ تعاَل بٌن من قاـ الليل وم
ء اللَّ ) فقاؿ تعاذل وفى كىالًَّذينى الى ٍيًل سىاًجدان كىقىائًمان ٭تىٍذىري اآٍلًخرىةى كىيػىٍرجيػو رىٍٛتىةى رىبًًٌه قيٍل هىٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىمي أىمٍَّن هيوى قىاًنته آانى

 ( .يػىٍعلىميوفى 
 عد الفريضة .ب خامساً : قياـ الليل  أفضل الصالة

 ( ركاه مسلم . ) أفضل الصبلة بعد الفريضة صبلة الليل قاؿ : قاؿ  عن أيب هريرة .
: كإ٪تا فضلت صبلة الليل على صبلة الةهار   ألُنا أبلغ ُب اإلسرار كأقرب إذل اإلخبلص   كألف صبلة الليل  قاؿ ابن رجب

ميل الةفس إليه ٣تاهدةه عظيمةه   كألف القراءة  عب ابلةهار   فًٍتؾ الةـو معلتأشق على الةفوس   فإف الليلى ٤تل الةوـً كالراحة من ا
صبلة الليل أقرب إذل التدبر   فإنه تةقطع الرواغل ابلليل   ك٭تضر القلب كيتواطأ هو كاللساف على الفهم كما قاؿ تعاذل ) إف ُب 

 انشئة الليل هي أشد كطئان كأقـو قيبلن ( .
 اْلنة . وؿسادساً : من أسباب دخ

لوا األرحاـ   كصلوا ابلليل كالةاس نياـ تدخلوا اٞتةة ) أيها الةاس ! أطعموا الطعاـ   كص ـ . قاؿ : قاؿ عبد هللا بن سبل عن
 بسبلـ ( ركاه الًتمذم .

 سابعاً : قياـ الليل سبب للنجاة من الفنت .
  .فنتفالصبلة عمومان   كصبلة الليل خصوصان سبب من أسباب الةجاة من ال

لىةو فػى  لىًت ) اٍستػىيػٍقىظى الةَّيبُّ عىٍن أيٌـً سىلىمىةى قىا ً كىمىاذىا فيًتحى ًمنى ا٠تٍىزىاًئًن أىٍيًقظيوا ذىاتى لىيػٍ لىةى ًمنى اٍلًفنتى قىاؿى : سيٍبحىافى اَّللًَّ مىاذىا أيٍنزًؿى اللَّيػٍ
نٍػيىا عىارًيى   ارم .ُب اآلًخرىًة ( ركاه البخ ةو صىوىاًحبىاًت اٟتٍيجىًر   فػىريبَّ كىاًسيىةو ُب الدُّ

 لليل ُب الوقاية من الفنت .ففي هذا اٟتديث دليل كتةبيه على أثر الصبلة اب
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 اثمناً : أنو شرؼ للمؤمن .
) جاءشل جربيل ! فقاؿ اي دمحم ! اعمل ما شئت فإنك ٣تزم به   ... كاعلم أف  فقد جاء ُب اٟتديث عن سهل قاؿ : قاؿ 

 ةاس ( ركاه الطرباشل كحسةه األلباشل .لليل   كعزه استغةاؤه عن الاب شرؼ ا١تؤمن قيامه
شرؼ للمؤمن   ألنه دليل على إخبلصه   كدليل على ثقته بربه   كدليل على قوة إٯتانه   فَتفعه هللا كيعزه كيرفع فقياـ الليل 

 مكانته كيعلي درجته ألنه خلى اب تعاذل .
 اتسعاً : هلم غرؼ يف اْلنة .

ن أطعم الطعاـ   كأفرى السبلـ   هرها من ابطةها   كابطةها من ظاهرها   أعدها هللا ١ت) إف ُب اٞتةة غرفان يرل ظا  قاؿ
 كصلى ابلليل كالةاس نياـ ( ركاه أبو داكد .

 عاشرًا  : بقياـ الليل يدرؾ املصلي وقت النزوؿ اإلهلي .
يبقى ثلث الليل األخَت فيقوؿ: من يدعوشل ليلة إذل ٝتاء الدنيا حُت  لَّ ) يةزؿ ربةا ك عن أيب هريرة . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 ؟ من يسألٍت فأعطيه ؟ من يستغفرشل فأغفر له ( متفق عليه فأستجيب له
 من يقـو الليل بِنعم الرجل . احلادي عشر :وصف النيب 

ةػٍَّيتي أىٍف  هىا عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ ًإذىا رىأىل ريٍؤايى قىصَّ   قىاؿى ) كىافى الرَّجيلي ُب حىيىاًة الةَّيبًٌ  عىٍن سىادلًو عىٍن أىبًيًه  أىرىل ريٍؤايى فىأىقيصَّهىا فػىتىمى
ـي ُب اٍلمىٍسًجًد عىلىى عىٍهًد رىسيوًؿ اَّللًَّ  عىلىى رىسيوًؿ اَّللًَّ  كىٍُتً أىخىذىاشل لى فػىرىأىٍيتي ُب الةػٍَّوـً كىأىفَّ مى  كىكيٍةتي غيبلىمان شىاابِّ   كىكيٍةتي أىانى

ًف   كىًإذىا ًفيهىا أيانىسه قىٍد عىرىفٍػتػيهيٍم فىجىعىٍلتي أىقيوؿي أىعيوذي اًبَّللًَّ ًمنى يب ًإذلى الةَّاًر فىًإذىا ًهيى مىٍطوًيَّةه كىطى  فىذىهىبىا  -الةَّاًر يًٌ اٍلًبٍئًر   كىًإذىا ٢تىىا قػىٍرانى
فػىقىاؿى : نًٍعمى الرَّجيلي عىٍبدي  ًؿ اَّللًَّ عىلىى حىٍفصىةى فػىقىصَّتػٍهىا حىٍفصىةي عىلىى رىسيو  دلٍى تػيرىٍع   فػىقىصىٍصتػيهىا فػىلىًقيػىةىا مىلىكه آخىري فػىقىاؿى رل -قىاؿى 

ـي ًمنى اللٍَّيًل ًإالَّ قىًليبلن ( ركاه البخارم .  اَّللًَّ   لىٍو كىافى ييصىلًٌى ًمنى اللٍَّيًل   فىكىافى بػىٍعدي الى يػىةىا
 يصلي من الليل يوصف بكونه نًعم الرجل . ابن حجر : فمقتضاه أف من كافظ قاؿ اٟتاف

 : قياـ الليل من أسباب املغفرة والرضبة . الثاين عشر
ـى ًمنى اللٍَّيًل فىصىلَّى   كىأىيٍػقىظى اٍمرىأىتىهي فىصى  عىٍن أىيب هيرىيٍػرىةى   قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا  ًُب  ٍت   فىًإٍف أىبىٍت نىضىحى لَّ : رىًحمى اَّللَّي رىجيبلن قىا

 قىامىٍت ًمنى اللٍَّيًل فىصىلٍَّت   كىأىيٍػقىظىٍت زىٍكجىهىا   فىًإٍف أىىبى نىضىحىٍت ًُب كىٍجًهًه اٍلمىاءى ( ركاه أبو داكد . كىٍجًههىا اٍلمىاءى   رىًحمى اَّللَّي اٍمرىأىةن 
 الثالث عشر : من فضل قياـ الليل أنو من مظاف اإلجابة . 

 خَتان من أمر الدنيا كاآلخرة اال أعطاه ) إف ُب الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأؿ هللا  جابر . قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا عن
 كذلك كل ليلة ( متفق عليه .

 اذكر بعض ما ورد عن السلف يف احلث على قياـ الليل ؟ 
 متفق عليه .(صلى كهو قاعدكاف إذا مرض أك كسل   ك يدعه افما ك   فإف الةيب قالت عائرة )اي عبد هللا! ال تدع قياـ الليل

بن عمر قاؿ ) كاف عمر يصلي ُب الليل حىت إذا كاف من آخر الليل أيقظ أهله كقرأ : كىٍأميٍر أىٍهلىكى كجاء ُب موطأ اإلماـ عن ا
ًة كىاٍصطىربٍ عىلىيػٍهىا الى نىٍسأىليكى رًٍزقان ٨تٍَّني نػىٍرزيقيكى كىاٍلعى   ًقبىةي لًلتػٍَّقوىل ( .ااًبلصَّبلى

أم نزلت عليه ضيفان [ فكاف هو كزكجه كخادمه يقتسموف الليل أثبلاثن  أبو عثماف الةٍهدم : تضيفت أاب هريرة سبعة أايـ ]  كقاؿ
 الزكجة ثلثان كخادمه ثلثان كأبو هريرة ثلثان .

 ككاف سليماف التيمي عةده زكجتاف ككانوا يقتسموف الليل أثبلاثن .
  فمات أخوه فقاـ الليل  أخوه علي  فاقتسم الليل هو ك    فماتت أمه أخوه كأمه أثبلاثن تسم الليل هو ك ن صاحل كاف يقب كاٟتسن
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 بةفسه .
 ككاف دمحم بن كاسع إذا جٌن عليه الليل يقـو كيتهجد   يقوؿ أهله : كاف حاله كحاؿ من قتل أهل الدنيا ٚتيعان .

من أهل اللهو ُب أحببت الدنيا   ككهللا إف أهل الليل ُب ليلهم ألذ  : كهللا لوال قياـ الليل ما وؿككاف اإلماـ أبو سليماف الداراشل يق
٢توهم   كإنه لتمر ابلقلب ساعات يرقص فيه طرابن بذكر هللا فأقوؿ : إف كاف أهل اٞتةة ُب مثل ما أان فيه من الةعيم إُنم لفي نعيم 

 عظيم .
الصاٟتُت ل   كبُت أيديةا طريق بعيد   كزادان قليل   كقوافل قظه ابلليل كتقوؿ : ذهب الليتو ككانت امرأة حبيب بن دمحم الزاهد 

 قيٌدامةا ك٨تن قد بقيةا   ككانت تقوؿ :
 اي راقدى الليًل كم ترقدي             قم اي حبييب قد دان ا١توعدي                                      

 كٍردان إذا ما هجعى الرُّقػدي              كخذ من الليًل كأكقاتهً                                      
 من انـى حىت يةقضي ليلهي           دل يبلػغ ا١تةزؿى أك ٬تهػدي                                      

 لكم موعدي  قل ألكرل األلباًب أهًل التقى       قىةطرةي العىٍرضً                                      
 : صلوا ركعتُت ُب ظلم الليل لظلمة القبور .كقاؿ أبو الدرداء 

 د بن حرب : عجبت ١تن يعلم أف اٞتةة تزين فوقىه   كالةار تضـر ٖتته   كيف يةاـ بيةهما .كقاؿ أٛت
ـو  فيقـو فيصلي حىت لةككاف شداد بن أكس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه ال َيتيه الةـو  فيقوؿ: اللهم إف الةار أذهبت ا

 يصبح .
 ةاس يةاموف كال أراؾ تةاـ ؟ قاؿ : اي بةية إف أابًؾ ٮتاؼ السيئات .كحُت سألت ابةة الربيع بن خثيم أابها : اي أبتاه ال

 كيركل أف طاككسان جاء ُب السحر يطلب رجبلن   فقالوا : هو انئم   قاؿ : ما كةت أرل أف أحدان يةاـ ُب السحر .
 . إذا بلغ أربعُت سةة طول فراشه   كاف ال يةاـ الليل  بن داكد يقوؿ : كاف أحدهمهللاككاف عبد 

كذكر أف عامران ١تا احتضر جعل يبكي   فقيل : ما يبكيك اي عامر ؟ قاؿ : ما أبكي جزعان من ا١توت كال حرصان على الدنيا   
 كلكٍت أبكي على ظمأ ا٢تواجر كقياـ الرتاء .

 ٚتاعػػة . ثبلث : قياـ الليل   كلقاء اإلخواف   كالصبلة ُب :  ما بقي من لذات الدنيا إالر كقاؿ دمحم بن ا١تةكد
 كقاؿ اٟتسن البصرم : ما نعلم عمبلن أشد من مكابدة الليل كنفقة هذا ا١تاؿ   كإف الرجل ليذنب الذنب فيحـر به قياـ الليل .

 اذكر بعض أسباب دخوؿ اْلنة ؟ 
 أواًل : تقوى هللا .

 ( . سَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقُتى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىةَّةو عىٍرضيهىا ال كىسىارًعيوا ًإذلى ؿ تعاذل ) قاكما 
 ( . ًإفَّ لًٍلميتًَّقُتى ًعٍةدى رىهبًًٌٍم جىةَّاًت الةًَّعيمً كقاؿ تعاذل ) 
 . غىيػٍرى بىًعيدو( كىأيٍزلًفىًت اٞتٍىةَّةي لًٍلميتًَّقُتى كقاؿ تعاذل ) 

  ( . كىأيٍزلًفىًت اٞتٍىةَّةي لًٍلميتًَّقُتى  ) كقاؿ تعاذل
 ( .كىًسيقى الًَّذينى اتػَّقىٍوا رىبػَّهيٍم ًإذلى اٞتٍىةًَّة زيمىران قاؿ تعاذل ) ك 

 عن أكثر ما يدخل الةاس اٞتةة ؟ فقاؿ ) تقول هللا كحسن ا٠تلق ( ركاه الًتمذم . كسئل الةيب 
 .افظة على صالة العصر والفجر اثنياً : احمل

 متفق عليه .(  مىٍن صىلَّى اٍلبػىٍردىٍيًن دىخىلى اٞتٍىةَّةى ) قىاؿى  فَّ رىسيوؿى هللًا . أأىيب ميوسىى  عن
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 اثلثاً : التلفظ َبلشهادتٌن مع العمل دبقتضاىا .
 ةَّةى ( متفق عليه .ا عىٍبده غىيػٍرى شىاؾٌو ًفيًهمىا ًإالَّ دىخىلى اٞتٍى الى يػىٍلقىى اَّللَّى هًبًمى  رىسيوؿي اَّللًَّ  ...أىٍشهىدي أىٍف الى إًلىهى ًإالَّ اَّللَّي كىأىشٌلً  ) قاؿ 

اتػىٍُتً فىمىٍن  يَّ نػىٍعلىٍيًه قىاؿى : اٍذهىٍب بًةػىٍعلى  : ايى أىابى هيرىيٍػرىةى ! كىأىٍعطىاشل  كُب حديث أيب هريرة الطويل كفيه ) قاؿ أبو هريرة   فػىقىاؿى  هى
ا اٟتٍى يلىقً  ٍرهي اًبٞتٍىةَّة ( متفق عليه .اًئًط يىٍرهىدي أىٍف الى ًإلىهى ًإالَّ اَّللَّي ميسٍ تى ًمٍن كىرىاًء هىذى  تػىٍيًقةان هًبىا قػىٍلبيهي فػىبىرًٌ

 : إحصاء أَساء هللا .رابعاً 
 عليه .ا دىخىلى اٞتٍىةَّةى ( متفق هى ) ًإفَّ َّللًًَّ ًتٍسعىةن كىًتٍسًعُتى اٍٝتان ًمائىةن ًإالَّ كىاًحدان مىٍن أىٍحصىا قاؿ 

 : قراءة آية الكرسي بعد الفريضة .خامساً 
 ) من قرأ آية الكرسي ُب دبر كل صبلة مكتوبة دل ٯتةعه من دخوؿ اٞتةة إال ا١توت ( ركاه الةسائي . ؿ قا

 : الذكر بعد الوضوء .سادساً 
اَّللَّي كىأىفَّ ٤تيىمَّدان عىٍبدي اَّللًَّ كىرىسيوليهي ًإالَّ  وءى ٍبيَّ يػىقيوؿي أىٍشهىدي أىٍف الى ًإلىهى ًإالَّ اٍلويضي  -أىٍك فػىييٍسًبغي  - ) مىا ًمٍةكيٍم ًمٍن أىحىدو يػىتػىوىضَّأي فػىيػيٍبًلغي  قاؿ 

انًيىةي يىٍدخيلي ًمٍن أىيًٌهىا شىاء ( ركاه مسلم .  فيًتحىٍت لىهي أىبٍػوىابي اٞتٍىةًَّة الثَّمى
  َبهلل .إال: ال حوؿ وال قوة بعاً سا

  قوة إال اب كةز من كةوز اٞتةػة ( متفق عليه .) ال حوؿ كال قاؿ 
 : سؤاؿ هللا اْلنة .اثمناً 
 ) من سأؿ هللا اٞتةة ثبلث مرات   قالت اٞتةة : اللهم أدخله اٞتةة ( ركاه الًتمذم . قاؿ 

 : طلب العلم ابتغاء مرضات هللا .اتسعاً 
 يقان إذل اٞتةة ( ركاه مسلم .فيه علمان سهل هللا له به طر س ) من سلط طريقان يلتم قاؿ 

 تب .: السنن الرواعاشرًا 
لىهي بػىٍيته   بيًٍتى الَّ اٞتٍىةًَّة أىٍك إً  عىٍررىةى رىٍكعىةن تىطىوُّعان غىيػٍرى فىرًيضىةو ًإالَّ بػىٌتى اَّللَّي لىهي بػىٍيتان ًُب  ) مىا ًمٍن عىٍبدو ميٍسًلمو ييصىلًٌى َّللًًَّ كيلَّ يػىٍوـو ثًةػٍيتىٍ  قاؿ 

 اٞتٍىةَّة ( ركاه مسلم . ُب 
 ر .احلج املْبو  احلادي عشر : 

 ) كاٟتج ا١تربكر ليس له جزاء إال اٞتةة ( متفق عليه . قاؿ 
@@@ 

يُن اَلنهِصيَحُة" َثاَلاًث. قُػْلَنا: ِلَمْن اَي َرُسو )  قَاَؿ: قَاَؿ  َوَعْن سَبِيٍم الدهاِريِّ  -ٕٖ٘ٔ ؟ قَاَؿ:" َّلِلِه  ؿَ اَلدِّ َوِلِكَتاِبِو َوِلَرُسولِِو َاَّللِه
 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم .  (ِلِمٌَن َوَعامهِتِهْم اَْلُمسْ َوِْلَئِمهِة 

----------------- 
 ( حكامهم . ) أئمة املسلمٌن

 ( سائر ا١تسلمُت غَت اٟتكاـ . ) عامتهم
 ايب جليل .صح( البجلي    ) َعْن َجرِيِر ْبِن َعْبِد اَّللهِ 

 أم : عاهدت كعاقدت .(  وَؿ اَّللِه ) ََبيَػْعُت َرسُ 
 أم : اإلتياف هبا على كجهها ا١تطلوب .اـِ الصهاَلِة ( ) َعَلى ِإقَػ

 أم : إعطاؤها ١تستحقيها .) َوِإيَتاِء الزهَكاِة ( 



 193 

 عرؼ النصيحة ؟ 
 : هي كلمة يعرب هبا عن إرادة ا٠تَت للمةصوح له . قيل

   كهذا أصوب . ـ العبد ٔتا لغَته من اٟتقوؽيا: ق وقيل
 لًرىسيولًًه  كىأًلىئًمًَّة اٍلميٍسًلًمُتى كىعىامًَّتًهم هي : القياـ ْتقوقهم .فالةصيحة َّللًًَّ  كىًلًكتىاًبًه  كى 

 كهي ابعتبار مةفعتها نوعاف :
 كتاب هللا عز كجل .كل ما مةفعتها مقصودة ُب األصل للةاصح   كهي الةصيحة  كلرسوله  أحدمها :
   كهي الةصيحة ألئمة ا١تسلمُت كعامتهم . ما مةفعتها مقصودة ُب األصل للةاصح كا١تةصوح معان  واآلخر :

   كيفية النصيحة هلل ولكتابو ولرسولو وْلئمة املسلمٌن وعامتهم .ما 
ها   كتةزيهه صفه بصفات الكماؿ كاٞتبلؿ كلكك تكوف ابإلٯتاف به   كنفي الرريك عةه   كترؾ اإلٟتاد ُب صفاته    النصيحة هلل :

 ياـ بطاعته   كاجتةاب معاصيه .سبحانه كتعاذل عن ٚتيع الةقائص   كالق
 بقراءته كتدبره كحفظه كالعمل به .والنصيحة لكتابو : 
كميتان   كمعاداة من  يان تكوف بتصديق رسالته   كاإلٯتاف ّتميع ما جاء به   كطاعته ُب أمره كُنيه   كنصرته ح والنصيحة لرسولو :

 طريقته كسةته   كبث دعوته كنرر شريعته .   كمواالة من كااله   كإعظاـ حقه كتوقَته   كإحياء عاداه
: تكوف ٔتعاكنتهم على اٟتق كطاعتهم فيه   كأمرهم به كتذكَتهم برفق كلطف   كإعبلمهم ٔتا غفلوا  والنصيحة ْلئمة املسلمٌن
 كأف يدعى ٢تم ابلصبلح .كأتلف قلوب الةاس لطاعتهم     عةه   كترؾ ا٠تركج عليهم 

تكوف إبرشادهم ١تصاٟتهم ُب آخرهتم كدنياهم  ككف األذل عةهم  كتعليم ما ٬تهلونه من ديةهم   والنصيحة لعامة املسلمٌن :
كأمرهم اب١تعركؼ كُنيهم    كيعيةهم عليه ابلقوؿ كالفعل   كسًت عوراهتم   كسد خبلهتم   كدفع ا١تضار عةهم   كجلب ا١تةافع ٢تم

 م ما ٭تب لةفسه من ا٠تَت   كيكره ٢تم ما يكره لةفسه من ا١تكركه .ا١تةكػػر برفق كإخبلص   كالرفقة عليهم   كأف ٭تب ٢تعن 
 النصيحػػة ؟فضائل  اذكر بعض 

 أُنا مهمة الرسل . أواًل :
 صىحي لىكيٍم ( .نٍ قاؿ تعاذل إخباران عن نوح ) أيبػىلًٌغيكيٍم رًسىاالًت رىيبًٌ كىأى 

 مةزلتها عظيمة . أف اثنياً :
 كما ُب حديث الباب .

 ا من عبلمات كماؿ اإلٯتاف .: أُناثلثاً 
 ) ال يؤمن أحدكم حىت ٭تب ألخيه ما ٭تب لةفسه ( . كما قاؿ 

 أُنا من حقوؽ ا١تسلم على أخيه ا١تسلم . رابعاً :
 إذا غاب أك شهد ( .ه ) للمؤمن على ا١تؤمن ست خصاؿ : ... كيةصح ل قاؿ 
 أقواؿ السلف يف النصيحة ؟ اذكر بعض 

 ُت ا١تسلمُت   فإُنا من أعظم مكمبلت اإلٯتاف . يةبغي أف تسود الةصيحة ب
 سئل ابن ا١تبارؾ : أم األعماؿ أفضل ؟ قاؿ : الةصح  .
 كقاؿ الفضيل : ا١تؤمن يسًت كيةصح كالفاجر يهتك كيعَت .

 .الةصح لؤلمة  كإ٪تا أدرؾ عةدان بسخاء األنفس  كسبلمة الصدكر  ك ن أدرؾ بكثرة الصبلة كالصياـم ان: ما أدرؾ عةدكقاؿ أيضان 
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 قاؿ أبو بكر ا١تزشل : ما فاؽ أبو بكر أصحاب رسوؿ هللا بصـو كال بصبلة   كلكن بريء كاف ُب قلبه .
 قاؿ ابن علية : الذم كاف ُب قلبه اٟتب  عز كجل كالةصيحة ُب خلقه .ك 

هللا تعاذل إذل عباده كيعملوف ُب األرض   الذين ٭تٌببوف  : إف أحب عباد هللا إذل هللا لكم : إف شئتم ألنصحن بو الدرداءأ كقاؿ
 نصحان .

 كقاؿ حكيم : كٌدؾ من نصحك .
 قاؿ بعض السلف : من كعظ أخاه فيما بيةه كبيةه فهي نصيحة   كمن كعظه على رؤكس الةاس فإ٪تا كٓتَّىه .ك 
مره ُب رفق فيؤجر ُب أمره كُنيه   كإف : كاف من كاف قبلكم إذا رأل الرجل من أخيه شيئان َي لعزيز بن أيب ركاد رٛته هللاا قاؿ عبد 

 أحد هؤالء ٮترؽ بصاحبه فيستغضب أخاه كيهتك سًته.
  ؟آداب النصيحة اذكر بعض 

 اإلخبلص  عز كجل . : أوالً 
 كإ٪تا لكل امرئ ما نول ( . ماؿ ابلةياتكما ُب حديث عمر ) إ٪تا األع كتعاذل فبلبد أف يقصد بةصحه كجه هللا تبارؾ

  يقصد الترهَت .أال : اثنياً 
 : أف يكوف الةصح سران . اثلثاً 

 الرافعي : من كعظ أخاه سران فقد نصحه كزانه   كمن كعظه عبلنية فقد فضحه كشانه . قاؿ 
 سران . كا نصيحة أحد كعظوهاديقوؿ اٟتافظ ابن رجب رٛته هللا : ككاف السلف إذا أر 

 فإ٪تا كٓته . كمن كعظه على رؤكس الةاس اؿ بعضهم :  من كعظ أخاه فيما بيةه كبيةه فهي نصيحةق
 قاؿ الشاعر :

 تغمدشل بةصحك ُب انفرادم                كجٌةيب الةصيحة ى ُب اٞتماعة
 استماعه  ضىفإف الةصحى بُت الةاًس نوعه                 من التوبيًخ ال أر 

 . عليه الةصح بلطف كأدب كرفق كال يثقل على الةاصح كال يكثر أف يكوف : رابعاً 
 شانه( .   إف الرفق ال يكوف ُب شيء إال زانه كال يةزع من شيء إال   قاؿ )     عائرة أف الةيب   عن  كما جاء ُب اٟتديث 

 اختيار الوقت ا١تةاسب للةصيحة : خامساً 
 لعامة من احلديث ؟ا اذكر بعض الفوائد 

o يه ا١تسلم ُب ٚتيع جوانب اٟتياة كليس ُب جانب كاحد ث يفيد بعمومه كركاايته أنه ٬تب أف يةصح ا١تسلم ألخهذا اٟتدي
 بل دنيا كأخرل .

 على الةصح لكل مسلم   قد طبق ذلك : كجرير بن عبد هللا قد ابيع الرسوؿ 
ًتل له فرسان بثبلٙتائة درهم كجاء به كبصاحبه ه أف يرػًتم له فرسان   فاشوالفقد ذكر الةوكم ُب شرح مسلم : أف جريران أمر م

ه الثمن   فقاؿ جرير لصاحب الفرس : فرسك خَت من ثبلٙتائة درهم   أتبيعه أبربعمائة درهم ؟ قاؿ : ذلك إليك اي أاب عبد ليةقد
ر يقوؿ فرسك خَت إذل مائة فمائة كصاحبه يرضى كجريد هللا . فقاؿ : فرسك خَت من ذلك أتبيعه ٓتمسمائة درهم ؟ ٍب دل يزؿ يزي

 على الةصح لكل مسلم . هبا . فقيل له بذلك فقاؿ : إشل ابيعت رسوؿ هللا أف بلغ ٙتا٪تائة درهم فاشًتاه 
ٍسوىةه حىسىةىةه أي  ُب الةصح للمسلمُت ُب أمور ديةهم كدنياهم كلةا فيهم أسوة ) لىقىٍد كىافى لىكيٍم ًفيًهمٍ  هكذا يفعل صحابة الرسوؿ 

 تػىوىؿَّ فىًإفَّ اَّللَّى هيوى اٍلغىًٍتُّ اٟتٍىًميد ( .فى يػىٍرجيو اَّللَّى كىاٍليػىٍوـى اآٍلًخرى كىمىٍن يػى ًلمىٍن كىا
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 كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية : فإف ا١تؤمن للمؤمن كاليدين تغسػػل إحدا٫تا األخرل .
o . من أعظم الةصح أف يةصح ١تن استراره ُب أمره 

 أخاه فليةصحه ( . : ) إذا استةصح أحدكم قاؿ  ماك
 ككذلك الةصح ُب الدين .

قالت له فاطمة بةت قيس : قد خطبٍت أبو جهم كمعاكية   فقاؿ  اإلسبلـ ابن تيمية : ثبت ُب الصحيح أف الةيب قاؿ شيخ 
الةصػػح ُب  حاؿ ا٠تاطبُت للمرأة   فإف  ٢تا : أما أبو جهم فرجل ضراب للةساء   كأما معاكية فصعلوؾ ال ماؿ له   فبُت الةيب

 نصح ا١ترأة ُب دنياها فالةصيحة ُب الدين أعظم . كاف الةيب الدين أعظم من الةصح ُب الدنيا   فإذا  
o رصل الغش كا٠تديعة .ٖت 

@@@ 
ِْمِذيُّ ( َاْْلُُلِق  َة تَػْقوى َاَّللِه َوُحْسنُ نه َأْكثَػُر َما يُْدِخُل َاْلَْ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٖٖ٘ٔ  ،َأْخَرَجُو اَلّتِّ

 . َحُو َاحْلَاِكُم َوَصحه 
---------- 

 عرؼ التقوى ؟ 
 قاية من عذاب هللا بفعل أكامره كاجتةاب نواهيه .ك  هالتقول مأخوذة من الوقاية   كهي : أف ٬تعل اإلنساف لةفس

 ذا ا١تعٌت .هكلها داخلة ٖتت   ُب معةاها آاثر عدة عن السلفء كهذا من أٚتع التعاريف   كقد جا
 وؼ من اٞتليل   كالعمل ابلتةزيل   كالرضا ابلقليل   كاالستعداد ليـو الرحيل .قاؿ علي : التقول: ا٠ت

 كقاؿ ابن مسعود : حقيقة تقول هللا : أف يطاع فبل يعصى   كيذكر فبل يةسى   كيركر فبل يكفر .
ية هللا على نور من هللا    على نور من هللا   ترجو ثواب هللا   كأف تًتؾ معص: التقول أف تعمل بطاعة هللا يبكقاؿ طلق بن حب

 ٗتاؼ عقاب هللا .
 قاؿ ابن القيم : كهذا من أحسن ما قيل ُب حد التقول .

عملت ؟  عم   قاؿ : فمان :سأؿ أيب بن كعب عن التقول ؟ فقاؿ: هل أخػذت طريقان ذا شوؾ ؟ قاؿكركم أف عمر بن ا٠تطاب 
 ترمرت كحذرت   قاؿ : فذاؾ التقول .: قاؿ

 :قاؿ ابن ا١تعتز 
 قىػػػو التػػػػػػػػفهككبيػػػػػػػرهػػػػػػػػػػػا   خل الذنوب صغَتها

 يرل رض الروؾ ٭تذر ماأ ػوؽ ػػػػػػػػػكن مثل ماش ف
 ىػػػػػػاؿ من اٟتصػػػػػػػػػػػػػػػإف اٞتبػػػػػػػػػػػػػػػغػَتة         ػػرف صػػػػػال ٖتقػ

 اذا نستفيد من احلديث ؟م 
 ا من أسباب دخوؿ اٞتةة .نستفيد فضل تقول هللا   كأُن

 اذكر ما ورد يف اْلمر َبلتقوى ؟ 
 . ( ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىةيوا اتػَّقيوا اَّللَّى حىقَّ تػيقىاتًًه كىال ٘تىيوتينَّ ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى قاؿ تعاذل )

ةىا الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيمٍ كىلىقىٍد كىصَّ كقاؿ تعاذل ) كيٍم أىًف اتػَّقيوا اَّللَّى  يػٍ  ( .كىًإايَّ
 ( . ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىةيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىكيونيوا مىعى الصَّاًدًقُتى كقاؿ تعاذل )
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 ( . الن سىًديدان قيوا اَّللَّى كىقيوليوا قػىوٍ تػَّ ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آمىةيوا اكقاؿ تعاذل )
 ( . وفى ينى آمىةيوا اتػَّقيوا اَّللَّى كىٍلتػىٍةظيٍر نػىٍفسه مىا قىدَّمىٍت لًغىدو كىاتػَّقيوا اَّللَّى ًإفَّ اَّللَّى خىًبَته ٔتىا تػىٍعمىلي ايى أىيػُّهىا الَّذً كقاؿ تعاذل )

 ألمته .  فالتقول هي كصية هللا ٞتميع خلقه   ككصية رسوله
 معه من ا١تسلمُت خَتان .ان على سرية أكصاه ُب خاصة نفسه بتقول هللا   كٔتن إذا بعث أمَت  كاف 

 ُب حجة الوداع يـو الةحر كصى الةاس بتقول هللا كابلسمع كالطاعة ألئمتهم . ك١تا خطب رسوؿ هللا 
 ك١تا كعظ الةاس كأُنا موعظة مودع قاؿ : أكصيكم بتقول هللا .

 عاذ : اتق هللا حيثما كةت .١ت كقاؿ
 اذكر بعض فضائل التقوى ؟ 

 األمور .: أُنا سبب لتيسَت  أوالً 
 ( . مىن يػىتًَّق اَّللَّى ٬تىٍعىل لَّهي ًمٍن أىٍمرًًه ييٍسران قاؿ تعاذل ) كى 

 : أُنا سبب إلكراـ هللا . اثنياً 
 (.  ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعةدى اَّللًَّ أىتٍػقىاكيمٍ قاؿ تعاذل ) 

 : العاقبة ألهل التقول . اً لثاث
 ( . كىاٍلعىاًقبىةي لًٍلميتًَّقُتى قاؿ تعاذل ) 

 : أُنا سبب ُب دخوؿ اٞتةة . عاً راب
 ( . كىأيٍزلًفىًت اٞتٍىةَّةي لًٍلميتًَّقُتى قاؿ تعاذل ) 
 ( . ًقُتى ٍرضي أيًعدٍَّت لًٍلميتَّ اأٍلى كىسىارًعيوا ًإذلى مىٍغًفرىةو ًمٍن رىبًٌكيٍم كىجىةَّةو عىٍرضيهىا السَّمىاكىاتي كى كقاؿ تعاذل )

 كٟتديث الباب .
 السيئات . : أُنا سبب لتكفَت خامساً 

يًٌئىاتًًه كىيػيٍعًظٍم لىهي أىٍجران قاؿ تعاذل )  ( .كىمىن يػىتًَّق اَّللَّى ييكىفًٌٍر عىٍةهي سى
 : أُنا سبب ٟتصوؿ البررل ٢تم . سادساً 

نٍػيىايػىتػَّقيوفى ٢تىيمي اٍلبيٍررى  لًَّذينى آمىةيوٍا كىكىانيواٍ قاؿ تعاذل  )ا  ( .ل ًُب اٟتٍىياًة الدُّ
 لفوز كا٢تداية .: أُنا سبب ل سابعاً 

 ( . كىمىن ييًطًع اَّللَّى كىرىسيولىهي كىٮتىٍشى اَّللَّى كىيػىتػٍَّقًه فىأيٍكلىًئكى هيمي اٍلفىائًزيكفى ) قاؿ تعاذل 
 : أُنا سبب للةجاة يـو القيامة . اثمناً 

ي الًَّذينى اتػَّقى  ٍبيَّ )قاؿ تعاذل   ( .وا كَّنىذىري الظَّاًلًمُتى ًفيهىا ًجًثٌيان نػيةىجًٌ
 : أُنا سبب لتفتيح الربكات من السماء كاألرض . عاً اتس
 ( .كىلىٍو أىفَّ أىٍهلى اٍلقيرىل آمىةيوٍا كىاتػَّقىوٍا لىفىتىٍحةىا عىلىٍيًهم بػىرىكىاتو مًٌنى السَّمىاًء كىاألىٍرضً )تعاذل قاؿ 

 . : أُنا سبب للخركج من ا١تأزؽ عاشراً 
 ( .٥تىٍرىجان كىيػىٍرزيٍقهي ًمٍن حىٍيثي الى ٭تىٍتىًسبي  مىن يػىتًَّق اَّللَّى ٬تىٍعىل لَّهي )كى قاؿ تعاذل 

 : أُنا سبب بة هللا . احلادي عشر
بُّ اٍلميتًَّقُتى قاؿ تعاذل )  ( . ًإفَّ اَّلٌلى ٭تًي
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 . : أُنا سبب لبلهتداء ابلقرآف الثاين عشر 
 ( . بي ال رىٍيبى ًفيًه هيدلن لًٍلميتًَّقُتى ذىًلكى اٍلًكتىاقاؿ تعاذل )

 : ابلتقول تةاؿ معية هللا . ث عشرالثال
 ( . كىاتػَّقيوا اَّللَّى كىاٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى مىعى اٍلميتًَّقُتى قاؿ تعاذل )
 : أُنا خَت زاد . الرابع عشر
يػٍرى قاؿ تعاذل )  ( .الزَّاًد التػٍَّقوىل كىتػىزىكَّديكا فىًإفَّ خى

 : أُنا من أسباب نيل األجر العظيم . مس عشراْلا
 ( .لًلًَّذينى أىٍحسىةيوا ًمةػٍهيٍم كىاتػَّقىٍوا أىٍجره عىًظيمه ذل )قاؿ تعا

 : أف اآلخرة خَت من الدنيا للمتقُت . السادس عشر
يػٍره ًلمىًن اتػَّقىى كىال تيٍظلىميوفى فىتً قاؿ تعاذل ) ك   ( . بلن ياآٍلًخرىةي خى
 بب لقبوؿ األعماؿ .: أُنا س السابع عشر
 ( .قىبَّلي اَّللَّي ًمنى اٍلميتًَّقُتى قىاؿى ًإ٪تَّىا يػىتػى قاؿ تعاذل )

 أف لباس التقول خَت لباس . الثامن عشر :
يػٍره قاؿ تعاذل )  ( .كىلًبىاسي التػٍَّقوىل ذىًلكى خى

 : أُنا من أسباب الرٛتة . التاسع عشر
 ( .الزَّكىاةى كىالًَّذينى هيٍم آًبايتًةىا يػيٍؤًمةيوفى  فىسىأىٍكتػيبػيهىا لًلًَّذينى يػىتػَّقيوفى كىيػيٍؤتيوفى يًت كىًسعىٍت كيلَّ شىٍيءو كىرىٍٛتى قاؿ تعاذل )
 : أُنا من أسباب كالية هللا .العشروف 

 ( .يػىتػَّقيوفى لًَّذينى آمىةيوا كىكىانيوا ا . أىال ًإفَّ أىٍكلًيىاءى اَّللًَّ ال خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىال هيٍم ٭تىٍزىنيوفى قاؿ تعاذل )
 ( . تًَّقُتى كىاَّللَّي كىرلُّ اٍلمي كقاؿ تعاذل )

 اذكر مراتب التقوى ؟ 

 : مراتب التقول :  قاؿ ابن القيم
 التقول ثبلث مراتب :

 .مية عن الفضوؿ كما ال يعٍتاٟت :، والثالثةٛتٌيتها عن ا١تكركهات :والثانية  ـ كارماتٛتٌية القلب كاٞتوارح عن اآلاث :إحداىا 
   كالثالثة تكسبه سركره كفرحه كهبجته .           وتهفاألكذل تعطي العبد حياته  كالثانية تفيده صحته كق

 فائدة :
 تقدـ ما يتعلق ْتسن ا٠تلق . 
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@@@ 
 (ِق َوُحْسُن َاْْلُلُ  ،لَِيَسْعُهْم َبْسُط اَْلَوْجوِ َوَلِكْن  ،أبَِْمَواِلُكمْ  سَ ِإنهُكْم اَل َتَسُعوَف اَلنها)  َوَعْنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -ٖٗ٘ٔ

 . َوَصحهَحُو َاحْلَاِكُم  ،َأْخَرَجُو أَبُو يَػْعَلى
------------- 

 ما صحة حديث الباب ؟ 
 ال يصح .

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 حسن ا٠تلق . ضلاٟتديث دليل على فضل بسط الوجه كبراشته عةد اللقاء   كف

 . كؼ شيئان كلو أف تلقى أخاؾ بوجه طلق (ٍت عن حديث الباب عةد شرح حديث ) ال ٖتقرف من ا١تعر كقد تقدـ ما يغ
@@@ 

 .َأْخَرَجُو أَبُو َداُوَد ِبِِْسَناٍد َحَسٍن  (اَْلُمْؤِمُن ِمْرآُة اَْلُمْؤِمِن  ) َوَعْنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -ٖ٘٘ٔ
-------------- 

  ؟ما صحة حديث الباب 
 للخبلؼ ُب الراكم : كثَت بن زيد األسلمي . هذا اٟتديث اختلف العلماء ُب ٖتسيةه كتضعيفه نظران 

 كقد حسةه اٟتافظ ابن حجر هةا .
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 رآة .علم خلل كجهه ابلةظر إذل ا١تي نستفيد : أف ا١تؤمن للمؤمن كا١ترآة   كأف ا١تؤمن يعلم عيب نفسه إبعبلـ أخيه له   كما
 التةاصح بُت ا١تسلمُت .ففيه 

 أف ا١تسلم يعمل عمل ا١ترآة لصاحبها  فماذا تعمل ا١ترآة ككيف تعمل؟ :ففي هذا اٟتديث 
ا١ترآة تكرف األدراف البدنية اليت تلحق بةا ككذا ا١تسلم يكرف ألخيه ما به من عيوب كأدراف معةوية كذلك من خبلؿ 

 .ةحا١تةاص
رف ُب اٞتسد  ككذا ا١تسلم يبُت ألخيه ية بلطف  فليس ٢تا عصا غليظة ترَت هبا إرل موضع الدكا١ترآة تكرف األدراف اٟتس

 . العيوب أبسلوب حسن ككبلـ لطيف ألنه يرل أف عليه إصبلحه
 . بل يةاصحه ُب السر  كذا ا١تسلم ال يفضح أخاه كا١ترآة ال تكرف العيوب لغَت حاملها فبل تكرف األدراف لغَت حاملها

التها  ككذا ا١تسلم يبقي معُت لك علي إزالة ما أنت فيه من ال تذهب بعد أف تكرف األدراف بل تبقي معيةة علي إز  كا١ترآة
 .األخطاء كالعيوب  كال يةتقد نقدان سلبيان هدامان ألجل الةقد فحسب

ككذلك يةبغي أف يكوف األخ فبل تفري سرؾ عةد اآلخرين   ك ٍب إف ا١ترآة ال ٖتدث بصورتك غَتؾ  كال تعرضها لسواؾ ُب غيبت
 .ا١تسلم

  فإذا أتى أحد بعدي ال يرل من كقف أمامها حاؿ كونه متسخان  أك حاؿ ان فظ الصورة اليت نكوف عليها سابقٖتبل إف ا١ترآة ال 
ن العيوب ةه  كتبقى صورة أخيه خالية مع إزالته األكساخ عن جسده  ككذا ا١تسلم فإنه يةسي ما أبخيه من العيوب ٔتجرد أف تزكؿ

 .ُب ذهةه  فضبلن عن أف يبث ما رأل من عيب
كبقدر ما تكوف ا١ترآة نقية يكوف كرفها للعيوب أكضح كشفافيتها ُب ذلك أكثر  ككذا ا١تسلم بقدر ما تكوف نفسه أنقى كقلبه 
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 . يكوف شعوره ابلعيب كا٠تطاء أكثر  أتقي
 . نفسه يوبيعرفه ع ان عارف ان صحب تقيي كلذا فإف على ا١تسلم أف 
 ) مقاؿ ُب موقع أان ا١تسلم ( .     ."عيويب : "رحم هللا عبدان أهدل إرل كقد قاؿ عمر  

 فائدة :
 قاؿ الغزاِل :

يػٍرنا بىصَّرىهي ًبعيييوًب نػىٍفًسًه  فىمىٍن كىانىٍت بى  ًفذىةن دلٍى ٗتىٍ صً اٍعلىٍم أىفَّ اَّللَّى عىزَّ كىجىلَّ ًإذىا أىرىادى ًبعىٍبدو خى  فى عىلىٍيًه عيييوبيهي  فىًإذىا عىرىؼى اٍلعيييوبى َتىتيهي انى
جي. كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى ا٠تٍىٍلًق جىاًهليوفى ًبعيييوًب أىنٍػفيًسًهٍم  يػىرىل أىحىديهيمي اٍلقىذىل ُب عىٍُتً أى  ًخيًه  كىالى يػىرىل اٞتًٍذٍعى ُب عىٍُتً نػىٍفًسًه  أىٍمكىةىهي اٍلًعبلى

:ٍن أىرىادى أىٍف يػىٍعًرؼى عي مى فى   ييوبى نػىٍفًسًه فػىلىهي أىٍربػىعىةي طيريؽو
تًًه  كىهىذىا شىٍأفي  أىٍف ٬تىًٍلسى بػىٍُتى يىدىٍم شىٍيخو بىًصَتو ًبعيييوًب الةػٍَّفًس  ميطًَّلعو عىلىى خىفىاايى اآٍلفىاًت كىيػىتػٍبىعي ًإشىارىتىهي ًُب  يُق[ اْْلَوهُؿ:]الطهرِ  ٣تيىاهىدى

ًجًه.يػيعىٌرًفيهي أيٍستىاذيهي عيييوبى نػىٍفًسًه  كىيػيعىرًٌ ًميًذ مىعى أيٍستىاًذًه  فػى لٍ التًٌ   فيهي طىرًيقى ًعبلى
ًقًه كىأى  ]الطهرِيُق[ الثهاين: ًحظي أىٍحوىالىهي كىأىفٍػعىالىهي  فىمىا كىرًهى ًمٍن أىٍخبلى يًٌةنا ييبلى عىلىٍيًه   لًًه كىعيييوًبًه يػيةػىبًٌهيهي افٍػعى أىٍف يىٍطليبى صىًديقنا صىديكقنا بىًصَتنا ميتىدى

 . ًمٍن أىئًمًَّة الدًٌينً  كىابًري فػىهىكىذىا كىافى يػىٍفعىلي اأٍلى 
: رىًحمى اَّللَّي اٍمرىأن أىٍهدىل ًإرلىَّ عيييويب   .كىافى عمر رىًضيى اَّللَّي عىٍةهي يػىقيوؿي

ًر ًُب اٍلميةىا وًؿ اَّللًَّ سي كىكىافى يىٍسأىؿي حذيفة كىيػىقيوؿي لىهي: أىٍنتى صىاًحبي ًسرًٌ رى  ئنا ًمٍن آاثى الةًٌفىاًؽ؟ فػىهيوى عىلىى ًفًقُتى فػىهىٍل تػىرىل عىلىيَّ شىيػٍ
لىًة قىٍدرًًه كىعيليوًٌ مىٍةًصًبًه هىكىذىا كىانىٍت تػيٍهمىتيهي لًةػىٍفًسًه رىًضيى اَّللَّي عىٍةهي. فىكيلُّ مىٍن كىافى أىٍكفػى   ا  كىافى أىقىلَّ ًإٍعجىاابن بن رى عىٍقبلن كىأىٍعلىى مىٍةصً جىبلى

ةىا مىٍن يػىٍةصىحيةى كىأىٍعظىمى اهتًٌىامنا لًةػىٍفًسًه كىفػىرىحنا بًتػىةٍ  ا كىيػيعىٌرًفػيةىا عيييوبػىةىا  ًبيًه غىٍَتًًه عىلىى عيييوًبًه  كىقىٍد آؿى اأٍلىٍمري ُب أىٍمثىالًةىا ًإذلى أىفَّ أىبٍػغىضى ا٠تٍىٍلًق ًإلىيػٍ
ا أىٍف يى   وفى كي كىيىكىادي هىذى
ائًًه  أىٍف يىٍستىًفيدى مىٍعرًفىةى عيييوًب نػىٍفًسًه ًمنٍ  :الطهرِيُق الثهاِلثُ   . فىًإفَّ عىٍُتى السٍُّخًط تػيٍبًدم اٍلمىسىاًكايى  أىٍلًسةىًة أىٍعدى

ٍنسىاًف ًبعىديكٌو ميرىاًحنو يىٍذكيري عيييوبىهي أىٍكثػىري ًمًن اٍنًتفىاًعًه ًبصى  اًهنو يػيٍثًٍت عىلى دً كىلىعىلَّ انًٍتفىاعى اإٍلً ٍدىحيهي  كىٮتيًٍفي عىٍةهي عيييوبىهي  إً يقو ميدى الَّ أىفَّ ٍيًه كىٯتى
ائًًه  فىًإفَّ الطٍَّبعى ٣تىٍبيوؿه عىلىى تىٍكًذيًب اٍلعىديكًٌ كىٛتىًٍل مىا يػىقيوليهي عىلىى اٟتٍىسىًد  كىلىًكنَّ اٍلبىًصَتى الى ٮتىٍليو عىًن  مىسىاًكيىهي الى بيدَّ  ااًلنًٍتفىاًع ًبقىٍوًؿ أىٍعدى

تىًررى عىلىى أىٍلًسةىتً  فٍ كىأى   ه .تػىةػٍ
ًه  فىًإفَّ اٍلميٍؤًمنى ًمٍرآةي اٍلميٍؤًمًن  أىٍف ٮتيىاًلطى الةَّاسى  فىكيلُّ مىا رىآهي مىٍذميومنا ًفيمىا بػىٍُتى ا٠تٍىٍلًق فػىٍلييطىاًلٍب نػىٍفسىهي ًبًه كىيػىٍةسيبػٍهىا ًإلىيٍ  اِبُع:الطهرِيُق الره 

تػىقىارًبىةه ًُب اتًٌبىاًع ا٢ٍتىوىل  فىمىا يػىتًَّصفي بًًه غىيػٍريهي فىبلى يػىةػٍفىكُّ هيوى عىٍن أىٍصًلًه أىٍك عىٍن عيييوبى نػىٍفًسًه  كىيػىٍعلىمي أىفَّ الطًٌبىاعى مي  يػىرىل ًمٍن عيييوًب غىٍَتًهً فػى 
ٍرهىا عىٍن كيلًٌ مىا يي أىٍعظىمى ًمٍةهي أىٍك عىٍن شىٍيءو ًمٍةهي  فػىٍليػىتػىفىقٍَّد نػىٍفسىهي كى  ًهيكى هًبىذىا أتىٍدً طىهًٌ يبنا  فػىلىٍو تػىرىؾى الةَّاسي كيلُّهيٍم مىا يىذيمُّهي مىٍن غىٍَتًًه  كىانى

 ب .ٍستػىٍغةػىٍوا عىًن اٍلميؤىدًٌ يىٍكرىهيونىهي ًمٍن غىٍَتًًهٍم  الى 
@@@ 

ُهَما-َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر  -ٖٙ٘ٔ َعَلى َأَذاُىْم َوَيْصِْبُ  ،ْؤِمُن اَلهِذي خُيَاِلُط اَلنهاسَ اَْلمُ )  َرُسوُؿ َاَّللِه  ؿَ قَاَؿ: قَا -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ
ٌر ِمْن اَلهِذي اَل خُيَاِلُط اَلنهاَس َواَل َيْصِْبُ َعَلى َأَذاُىْم  : ِإاله  ،َأْخَرَجُو ِاْبُن َماَجْو ِبِِْسَناٍد َحَسنٍ  (َخيػْ ِْمِذيِّ نهُو َلَْ ُيَسمِّ أَ َوُىَو ِعْنَد اَلّتِّ

حَ   . اِبه اَلصِّ
-------------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
نستفيد أف ا١تؤمن الذم ٮتالط الةاس ك٬تتمع هبم كيصرب على ما يصيبه مةهم أفضل من ا١تؤمن الذم ال ٮتالط الةاس   بل يةفرد 
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 عن ٥تالطتهم .
 قولُت :ى كقد اختلف العلماء هل األفضل االختبلط أـ العزلة عل

 ة أفضل .: العزل القوؿ اْلوؿ
بىعي هًبىا شىعىفى اٍٞتًبىاًؿ كىمىوىاًقعى  ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  :قىاؿى  مًٌ أىىًب سىًعيدو ا٠تٍيٍدرً  ٟتديث -أ يػٍرى مىاًؿ اٍلميٍسًلًم غىةىمه يػىتػٍ ييوًشكي أىٍف يىكيوفى خى

 ً  لبخارم .ا ركاه(  اٍلقىٍطًر   يىًفرُّ ًبًديًةًه ًمنى اٍلًفنتى
ؤمن ٬تاهد ُب سبيل هللا بةفسه كماله   قالوا : ٍب قاؿ )قيل : اي رسوؿ هللا! أم الةاس أفضل؟ فقاؿ : م ديث أيب سعيدكٟت -ب

 من؟ قاؿ : مؤمن ُب شعبو من الرعاب يتقي هللا كيدعي الةاس من شره ( متفق عليه .
 : ا٠تلطة أفضل إذا أمن على ديةه . القوؿ الثاين

 فظ ابن حجر للجمهور .اكنسبه اٟت
 يصرب على أذاهم ( .م خَت من ا١تسلم الذم ال ٮتالط الةاس كال ا١تؤمن الذم ٮتالط الةاس كيصرب على أذاه يث الباب )ٟتد -أ

كألف ذلك هو فعل األنبياء ػ صلوات هللا كسبلمه عليهم ػ كمن بعدهم من الصحابة كالتابعُت   كمن بعدهم من علماء  -ب
 ارهم .خيا١تسلمُت كأ

ائد الديةية للقياـ برعائر اإلسبلـ كتكثَت سواد قاؿ اٞتمهور االختبلط أكذل ١تا فيه من اكتساب الفو  : قاؿ احلافظ ابن حجر
 ا١تسلمُت كإيصاؿ أنواع ا٠تَت إليهم من إعانة كإغاثة كعيادة كغَت ذلك .

عن هذا اٟتديث السبلمة من الفنت  كأجابوا  اء: مذهب الرافعي كأكثر العلماء أف االختبلط أفضل بررط رجوقاؿ النووي
يدعي الةاس من شره[ أبنه ٤تموؿ على االعتزاؿ ُب زمن الفنت كاٟتركب   أك هو فيمن ال ]مؤمن ُب شعبو من الرعاب يتقي هللا ك 

 ، وىذا ىو الراجح .يسلم الةاس مةه 
 ألغاشل كاجملوف كغَتها   ع فيها الةاس على ا١تبلهي كاتمكُب هذا الزمن كثرت الفنت كتةوعت كقل اٟتياء ككثرت اجملالس اليت ٬ت

حىت ال يفنت هبا   كما فنت الكثَت   كأيضان يسلم من الغيبة كالةميمة كغَتها من الكبلـ الذم ال فائدة  فاألكذل للمسلم أف يعتز٢تا
 مةه . كهللا ا١تستعاف .

 آثر ا٠تموؿ كفر بديةه .أقبل على شأنه كلـز الصمت ك  ٍبكاف داكد الطائي من كبار أئمة الفقه كالرأم   برع ُب العلم 
 بصر داكد أمره .كاف الثورم يعظمه كيقوؿ : أ

 قاؿ عبد هللا بن داكد : من أمكن الةاس من كل ما يريدكف أضركا بديةه كدنياه .
 كقاؿ أٛتد بن حةبل : أشتهي ما ال يكوف   أشتهي مكاانن ال يكوف فيه أحد من الةاس .

 شيئان   فقد صار الةاس ذَئابن . ن اٟتداد : ال تعدلن ابلوحدةب كقاؿ سعيد
 : كاف طاككس ٬تلس ُب بيته   فقيل له ُب ذلك   فقاؿ : حيف األئمة   كفساد الةاس . كقاؿ سفياف الثورم

جةازة  أك ر قاؿ: كاف أيب أصرب الةاس على الوحدة   دل يره أحد إال ُب مسجد أك حضو  -بن أٛتد بن حةبل  -كعن عبد هللا 
 يكره ا١تري ُب األسواؽ . عيادة مريض   ككاف

 فائدة :
بىعي هًبىا شىعىفى اٍٞتًبىاًؿ كىمىوىاًقعى اٍلقىٍطًر   يىًفرُّ ًبًديةً  سعيد السابق )فوائد من حديث أيب يػٍرى مىاًؿ اٍلميٍسًلًم غىةىمه يػىتػٍ ًه ًمنى ييوًشكي أىٍف يىكيوفى خى

 ً  ركاه البخارم .(  اٍلًفنتى
  من اإلٯتاف .فرار اإلنساف بديةه من الفنت أف -أ
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 كقد مدح هللا من فر بديةه :
 ( .كىًإًذ اٍعتػىزىٍلتيميوهيٍم كىمىا يػىٍعبيديكفى ًإالَّ اَّللَّى فىٍأكيكا ًإذلى اٍلكىٍهًف ذل )قاؿ تعا

ًفيٌ  كقاؿ تعاذل ) ـه عىلىٍيكى سىأىٍستػىٍغًفري لىكى رىيبًٌ ًإنَّهي كىافى يب حى ى أىالَّ تىٍدعيوفى ًمن ديكًف اَّللًَّ كىأىٍدعيو رىيبًٌ عىسى كىأىٍعتىزًليكيٍم كىمىا  . ان قىاؿى سىبلى
ًقٌيان   ( . أىكيوفى ًبديعىاء رىيبًٌ شى

 ) من ٝتع ابلدجاؿ فليةأ عةه ( ركاه أبو داكد . كقاؿ 
افظ عليه هو الدين . -ب  أف أعظم ما ٭تي
 بذلك : يب لةإثبات الفنت ككثرهتا كقدكمها   كقد أخرب ا -ج

الرجل مؤمةان   كٯتسي كافران   كٯتسي مؤمةان كيصبح كافران ابألعماؿ الصاٟتة فتةان كقطع الليل ا١تظلم   يصبح  ) ابدركا فقاؿ 
 يبيع ديةه بعرض من الدنيا ( ركاه مسلم .
إشل ألرل مواقع الفنت خبلؿ  ؟ على أطم من آطاـ ا١تديةة   فقاؿ : هل تركف ما أرل كعن أسامة بن زيد قاؿ ) أشرؼ الةيب 

      بيوتكم كمواقع القطر ( ركاه البخارم .             
 أشرؼ : نظر كطلع .       األيطم : حصن مبٍت ابٟتجارة .

) ستكوف فنت   القاعد فيها خَت من القائم   كالقائم فيها خَت من ا١تاشي   كا١تاشي فيها خَت من الساعي   من  كقاؿ 
 أن فليػىعيٍد به ( ركاه مسلم .ستٍررفهي   كمن كجد فيها ملجت ترٌرؼ ٢تا

 فنت ( ركاه مسلم .) إُنا ستكوف  كقاؿ 
 ) ال تقـو الساعة حىت يقبض كتظهر الفنت ( ركاه البخارم .  كقاؿ 

 أ٫تية ا٢تجرة ُب سبيل هللا كلو كاف فيها مرقة .-د
 فضل العزلة إذا خاؼ اإلنساف على ديةه .-ق

@@@ 
ْن ُخُلِقي  ،َأْحَسْنَت َخْلِقي اَللهُهمه َكَما)  اَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه قَ  َعِن ِاْبِن َمْسُعوٍد وَ  -ٖٚ٘ٔ ُد َوَصحهَحُو َرَواُه َأضبَْ  (َفَحسِّ
 ف .ِاْبُن ِحبها

-------------- 
 بفتح ا٠تاء صورة اإلنساف الظاهرة .(  َخْلِقي) 
 اطةة .لببضم ا٠تاء الصورة ا( ُخُلِقي ) 
 ث ؟ماذا نستفيد من احلدي 

 ء ْتسن ا٠تلق .نستفيد استحباب الدعاء هبذا الدعاء   كهو الدعا
كاهدشل ألحسن  ) كاف يقوؿ ػ هنع هللا يضر ػ أنه  علي من حديث مسلم ُب دعاء االستفتاح الطويل الذم خرجه كقد تقدـ قوله 

 .ت (  يصرؼ عٍت سيئها إال أنال األخبلؽ ال يهدم ألحسةها إال أنت  كاصرؼ عٍت سيئها
ؽً  كاف يدعو كيقوؿ: أنه )أيب هريرة  من حديث أيب داكد كُب سةن قىاًؽ  كىالةًٌفىاًؽ  كىسيوًء اأٍلىٍخبلى  .(اللَّهيمَّ ًإشٌلً أىعيوذي ًبكى ًمنى الرًٌ
 فائدة :

صيص هذا الدعاء عةد الةظر ُب بعض طرؽ هذا اٟتديث من ٗت ردهذا دعاء مطلق يدعو به ا١تسلم ُب أم كقت شاء  كأما ما ك  
 ح .يصا ٦تا دل ُب ا١ترآة  فهذ
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 ََبُب اَلذِّْكِر َوالدَُّعاءِ 
 (َشَفَتاُه  َورَبَرهَكْت ِب  ،: َأاَن َمَع َعْبِدي َما ذََكَرين  يَػُقوُؿ َاَّللهُ تَػَعاََل )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٖٛ٘ٔ

 . اَْلُبَخاِريُّ تَػْعِليًقا  َوذََكَرهُ  ،َوَصحهَحُو اْبُن ِحبهافَ  ،َماَجوْ  َأْخَرَجُو اْبنُ 
ـَ َعَماًل َأجْنَى َلُو ِمْن َعَذاِب َاَّللِه ِمْن ِذْكِر اَ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل  -ٜٖ٘ٔ  ( َّللهِ َما َعِمَل اْبُن آَد

َبةَ َأْخَرَجُو اْبُن أَ   .  َوالطهبَػَراينُّ ِبِِْسَناٍد َحَسنٍ  ،ِب َشيػْ
---------- 

 ا١تراد ا١تعية ا٠تاصة اليت مقتضاها اإلعانة كا٢تداية كالتوفيق .(  َأاَن َمَع َعْبِدي َما ذََكَرين ) 
 ما صحة أحاديث الباب ؟ 

 حديث أيب هريرة حديث صحيح .
 .ف كحديث معاذ ضعي

 ماذا نستفيد من احلديثٌن ؟ 
 نستفيد فضل ذكر هللا تعاذل .

 أشياء : ذكر هللا يكوف بثبلثو
 ابلقلب : أف يتفكر ُب آايت هللا كأٝتائه كصفاته .

 ابللساف : كأف يقرأ القرآف أك يسبح أك يهلل .
 ابٞتوارح : كالراكع كالساجد .

 اذكر فضائل الذكر ؟ 
 له . أنه يورث العبد ذكر هللا منها :

 ( .كيريكشل أىذٍكيرٍكيٍم فىاٍذ كما ُب هذه اآلية )
 يكن ُب الذكر إال هذه كحدها لكفى هبا فضبلن كشرفان . قاؿ ابن القيم : كلو دل

 ) قاؿ تعاذل : من ذكرشل ُب نفسه ذكرته ُب نفسي   كمن ذكرشل ُب مؤلو ذكرتيه ُب مؤلو خَت مةهم ( متفق عليه . كقاؿ 
 زكؿ السكيةة كغرياف الرٛتن .لةأنه سبب  ومنها :

٣تلس يذكركف هللا فيه إال حفتهم ا١تبلئكة   كغريتهم الرٛتة   كنزلت  ) ال يقعد قـو ُب كما ُب حديث أيب هريرة ُب قوله 
 عليهم السكيةة   كذكرهم هللا فيمن عةده ( ركاه مسلم .

 أنه غرس اٞتةة . ومنها :
بة   أمتك مٍت السبلـ   كأخربهم أف اٞتةة طيبة الًت  ئأقر  هيم ا٠تليل فقاؿ : اي دمحم  را) لقيت ليلة اسرم يب إب كما ُب قوله 

 عذبة ا١تاء   كأُنا قيعاف   كأف غراسها : سبحاف هللا   كاٟتمد    كال إله إال هللا   كهللا أكرب ( ركاه الًتمذم .
 لعبد .ا أف دكاـ ذكر الرب يوجب األماف من نسيانه كهو سبب شقاء ومنها :

ونيوا كىالًَّذينى نىسيوا اَّللَّى فىأىٍنسىاهيٍم أىنٍػفيسىهيٍم أيكلىًئكى هيمي كىال تىكي ه يوجب نسياف نفسه كمصاٟتها   قاؿ تعاذل )فإف نسياف الرب سبحان
 ( . اٍلفىاًسقيوفى 
 أف الذكر يعدؿ عتق الرقاب كنفقة األمواؿ . ومنها :

ه  له ا١تلك كله اٟتمد  كهو على كل شيء قدير  كانت إله إال هللا كحده ال شريك ل ال: )من قاؿ ُب يـو مائة مرة كما قاؿ 
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متفق ( ريطاف يومه ذلك حىت ٯتسي...  ككانت له حرزان من الله عدؿ عرر رقاب  ككتبت له مائة حسةة  ك٤تيت عةه مائة سيئة
 عليه .

 : أف العبد ال ٭ترز نفسه من الريطاف إال بذكر هللا .ومنها 
  ركاه مسلم .(: ال مبيت لكم كال طعاـقاؿ بسم هللا  كإذا أكل فقاؿ بسم هللا  قاؿ الريطاف)إذا دخل الرجل بيته  ف اؿ ق كما

ى هللا ال حوؿ كال قوة إال اب  يقاؿ له: كفيت كهديت ككقيت  إذا خرج الرجل من بيته فقاؿ: بسم هللا توكلت عل) كقاؿ 
 .كد داركاه أبو ( كيتةحى عةه الريطاف

ا١تلك كله اٟتمد كهو على كل شيء قدير   كانت له مائة مرة : ال إله إال هللا كحده ال شريك له   له  ) من قاؿ ُب يـو كقاؿ 
 .متفق عليه حرزان من الريطاف ( 

ُت   حص) كآمركم أف تذكركا هللا   فإف مثل ذلك كمثل رجل خرج العدك ُب أثره سراعان   حىت إذا أتى إذل حصن  كقاؿ 
 . ركاه الًتمذمالعبد ال ٭ترز نفسه من الريطاف إال بذكر هللا ( .  فأحرز نفسه مةهم   كذلك

 :  فلو دل يكن ُب الذكر إال هذه ا٠تصلة الواحدة لكاف حقيقان ابلعبد أف ال يفًت لسانه من ذكر هللا . قاؿ ابن القيم
  سراعان  حىت أتى إذل حصن حصُت ل ذلك رجل خرج العدك ُب أثرهً مث  فإف كما ُب اٟتديث ) ... كآمركم أف تذكركا هللا تعاذل

 . ( ركاه الًتمذم .ه من الريطاف إال بذكػر هللا ..  كذلك العبد ال ٭ترز نفسػفأحػرز نفسه مةهم 
  تعاذل .هللاقاؿ ابن القيم : فلو دل يكن ُب الذكر إال هذه ا٠تصلة الواحدة   لكاف حقيقان ابلعبد أف ال يفًت لسانه من ذكر 

 ..   ككانت له حرزان من الريطاف يومه ذلك ( .حده .مرة : ال إله إال هللا ك  لسابق )من قاؿ ُب يـو مائةككما ُب اٟتديث ا
 : أف سيد ا١ترسلُت كاف كثَت الذكر .ومنها 

 يذكر هللا على كل أحيانه ( ركاه مسلم . كما ُب حديث عائرة قالت ) كاف رسوؿ هللا 
  فيه .  فليس من ٣تالس الدنيا ٢تم ٣تلس إال ٣تلس يذكر هللا٣تالس الذكر ٣تالس ا١تبلئكة  فأ ومنها :

كما سبق ُب حديث )ال يقعد قـو ُب ٣تلس يذكركف هللا فيه إال حفتهم ا١تبلئكة   كغريتهم الرٛتة   كنزلت عليهم السكيةة   
 كذكرهم هللا فيمن عةده ( ركاه مسلم .

ر   فإذا كجدكا كة فيضيبلن سيارة يطوفوف ُب الطرؽ يلتمسوف أهل الذك) إف  مبلئ . قاؿ : قاؿ ة ككما ُب حديث أيب هرير 
 . ( ركاه مسلم .أبجةحتهم إذل السماء الدنيا .. قومان يذكركف هللا تةاٌدكا : هلموا إذل حاجتكم   قاؿ : فيحفوُنم

 أف هللا يباهي ابلذاكرين مبلئكته . ومنها :
ا نذكر هللا ك٨تمده حلقة من أصحابه   فقاؿ : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسة خرج على ية ) أف رسوؿ هللا اك كما ُب حديث مع

مة  على ما هداان لئلسبلـ   قاؿ : آ ما أجلسكم إال ذاؾ ؟ قالوا : كهللا ما أجلسةا إال ذاؾ   قاؿ : أما إشل دل استحلفكم هتي
 بلئكة ( ركاه مسلم .تبارؾ كتعاذل يباهي بكم ا١ت لكم   كلكةه أَتشل جربيل فأخربشل : أف هللا

 قوة حىت إنه ليفعل مع الذكر ما ال يطيق فعله بدكنه .أف الذكر يعطي الذاكر  ومنها :
علم ابةته فاطمة كعليان أف يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثبلاثن كثبلثُت   ك٭تمدا ثبلاثن  كما ُب اٟتديث ) أف الةيب 

 دـ ( متفق عليه .ذلك كقاؿ : إنه خَت لك من خا لته ا٠تادـ   فعلمها ربا أربعان كثبلثُت   ١تا سأيككثبلثُت   ك 
 قاؿ ابن القيم : قيل : إف من داـك على ذلك كجد قوة ُب بدنه مغةية عن خادـ .

 أف كثرة ذكر هللا أماف من الةفاؽ . ومنها :
 ( . قىًليبلن اؤيكفى الةَّاسى كىال يىٍذكيريكفى اَّللَّى ًإالَّ بلًة قىاميوا كيسىاذلى يػيرى لصَّ كىًإذىا قىاميوا ًإذلى اقاؿ تعاذل ُب ا١تةافقُت 
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 من الةفاؽ . ئكقاؿ كعب : من أكثر ذكر هللا بر 
 أف العبادات إ٪تا شرعت لذكر هللا . ومنها :
 أنه من أحب األعماؿ إذل هللا . ومنها :

 م .من ذكر هللا ( ركاه الًتمذ بان رجبلن بقوله ) ال يزاؿ لسانك رط كما أكصى 
 ميمة كالكذب كالفحش كالباطل .أنه سبب الشتغاؿ اللساف عن الغيبة كالة ومنها :

 فإف العبد البد أف يتكلم   فإف دل يتكلم بذكر هللا تعاذل   كذكر أكامره   تكلم هبذه ارمات أك بعضها .
 اذكر بعض أقواؿ السلف يف فضل ذكر هللا تعاَل ؟ 

 كإف جبلء القلوب ذكر هللا . يء جبلء  ش اء : لكلدبو الدر أ قاؿ
 عبد عمبلن أ٧تى له من عذاب هللا من ذكر هللا .كقاؿ معاذ : ما عمل ال

 كقاؿ ابن عباس : الريطاف جاٍب على قلب ابن آدـ   فإذا سها كغفل كسوس   فإذا ذكر هللا خةس .
 .كقاؿ كعب : من أكثر من ذكر هللا برأ من الةفاؽ 

 ا١تاء .ب مثل ا١تاء للسمك   فكيف يكوف حاؿ السمك إذا فارؽ كقاؿ ابن تيمية : الذكر للقل
 كقاؿ ابن القيم : الذكر ابب ابة كشارعها األعظم كصراطها األقـو .

 كقاؿ : من أراد أف يةاؿ ٤تبة هللا فليلهج بذكره .
 الذكر كالتوبة .ه كقاؿ : ككل شيء له صدأ   كصدأ القلب الغفلة كا٢تول   كجبلؤ 

 كيقوؿ : أسبح بقدر ذنويب . أف أاب هريرة كاف يسبح كل يـو اثٍت عرر ألف تسبيحة كعن عكرمة :
 كقاؿ ابن السماؾ : رأيت مسعران ُب الةـو   فقلت : أم العمل كجدت أنفع ؟ قاؿ : ذكر هللا .

ثَت التسبيح بُت إال مرتُت هيبة له   ككاف ك يءكقاؿ أٛتد بن حةبل : صحبت هرٍيمان أربع سةُت أك ٜتس   ما سألته عن ش
  هللا   ٯتد هبا صوته .اٟتديث   يقوؿ بُت ذلك : ال إله إال

 ئة ألف مرة .اكقاؿ رايح القيسي : رل نيف كأربعوف ذنبان   قد استغفرت لكل ذنب م
 كقالت رابعة العدكية لصاحل ا١ترم : اي صاحل   من أحب شيئان أكثر من ذكره .

 ذكر هللا دكاء .عوف قاؿ : ذكر الةاس داء   ك ن كعن اب
 هللا بعبده خَتان : حبب إليه ذكره .كعن ميموف بن سياه قاؿ : إذا أراد 

 كعن ذم الةوف ا١تصرم : ما طابت الدنيا بذكره   كال طابت اآلخرة إال بعفوه   كال طابت اٞتةاف إال برؤيته .
@@@ 

 ،ِإاله َحفهْت هِبُِم اْلَماَلِئَكةُ  َيْذُكُروَف َاَّللهَ  ،َما َجَلَس قَػْوـٌ جَمِْلًسا)  قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه : قَاؿَ  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٓٗ٘ٔ
ُهُم الرهضْبَةُ  ُ ِفيَمْن ِعْنَدُه  ،َوَغِشيَػتػْ  م .َأْخَرَجُو ُمْسلِ  (َوذََكَرُىُم اَّلله

---------- 
 ا .يع اجملالس   ا١تساجد كغَتهٚت نكرة ُب سياؽ الةفي   فيعم(  جَمِْلًسا) 

 لكن 
 ما املراد َبلسكينة ؟ 
ٍأنًيلسًَّكيةىًة هيةىا : الرٍَّٛتىة   كىهيوى الًَّذم ًاٍختىارىهي اٍلقىاًضي ًعيىاض   كىهيوى ضىًعيف   لًعىٍطًف الرٍَّٛتىة عىلىٍيًه يلى : اٍلميرىاد ابً ق ةىة   كىًقيلى : الطُّمى
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 .    ) نوكم ( . ن كىاٍلوىقىار كىهيوى أىٍحسى 
 د من احلديث ؟ماذا نستفي 

  تعاذل حيث يةاؿ من فعل ذلك هبذه ا٠تصاؿ العظيمة .نستفيد فضل ٣تالس الذكر كشرفها عةد هللا
رٛته هللا :  هذا يدؿ على استحباب اٞتلوس ُب ا١تساجد لتبلكة القرآف كمدارسته   كهذا إف ٛتل على تعلم  قاؿ ابن رجب

 خبلؼ ُب استحبابه . القرآف كتعليمه فبل
 آف كعلمه ( .) خَتكم من تعلم القر  البخارم عن عثماف عن الةيب  كُب صحيح

 :  فذلك الذم أقعدشل ُب مقعدم هذا . وقاؿ أبو عبد الرضبن السلمي
 ككاف قد علم القرآف ُب زمن عثماف بن عفاف حىت بلغ اٟتجاج بن يوسف .

 .مسعود يقرأ عليه  كقاؿ: )إشل أحب أف أٝتعه من غَتم(ليسمع قراءته  كما كاف ابن  آفأحياانن َيمر من يقرأ القر  ككاف الةيب 
 ككاف عمر َيمر من يقرأ عليه كعلى أصحابه كهم يستمعوف   فتارة َيمر أاب موسى   كَترة َيمر عقبة بن عامر .

 كجاءت أحاديث تدؿ على فضل االجتماع على ذكر هللا مطلقان :
ذا كجدكا قومان  مبلئكة يطوفوف ُب الطرؽ يلتمسوف حلق الذكر   فإقاؿ ) إف  ريرة . عن الةيب ه ففي الصحيحُت عن أيب

يذكركف هللا تةادكا هلموا إذل حاجتكم   فيحفوُنم أبجةحتهم إذل السماء الدنيا .. اٟتديث كفيه : فيقوؿ هللا : أشهدكم أشل 
 غفرت ٢تم ( .

  فقاؿ : ما أجلسكم ؟ قالوا : جلسةا نذكر هللا خرج على حلقة من أصحابه   كُب صحيح مسلم عن معاكية ) أف رسوؿ هللا
ده ١تا هداان لئلسبلـ كمٌن عليةا به   فقاؿ : آ ما أجلسكم إال ذلك   قالوا : آ ما أجلسةا إال ذلك   قاؿ : أما إشل دل ك٨تم

 ة ( .م ا١تبلئكبكشل أف هللا يباهي أستحلفكم هتمة لكم   كلكن أَتشل جربيل فأخرب 
 يس من ٣تالس الدنيا ٢تم ٣تلس إال ٣تلس يذكر هللا تعاذل :  أف ٣تالس الذكر ٣تالس ا١تبلئكة   فل م رضبو هللاقاؿ ابن القي

 فيه    ٍب ذكر حديث ) إف  مبلئكة سيارة ( .
 ان أيةما كةت   فهكذا ا١تؤمنرك:  فهذا من بركتهم على نفوسهم كعلى جليسهم   فلهم نصيب من قوله : كجعلٍت مبا وقاؿ 

 مبارؾ أين حل   كالفاجر مرؤـك أين حل .
 : فإنو حيصل على أربع مزاايأف من جلس ُب بيت من بيوت هللا لذكر هللا  كقراءة القرآف    كُب اٟتديث

 : تتةزؿ عليهم السكيةة . اْلوَل
لت تدكر كتدنو   ده فرس   فتغرتػػه سحابة فجععةففي الصحيحُت عن الرباء بن عازب قاؿ ) كاف رجل يقرأ سورة الكهف ك 

 فذكر ذلك له   فقاؿ : تلك السكيةة تةزؿ للقرآف ( . تى الةيب كجعل فرسه يةفر مةها   فلما أصبح أ
 : غرياف الرٛتة . الثانية
 : أف ا١تبلئكة ٖتف هبم . الثالثة
 : أف هللا يذكرهم فيمن عةده . الرابعة

د كبل٫تا عن ذكر هللا   كما ُب صحيح مسلم عن أيب هريرة كأيب سعيهذه األربع لكل ٣تتمعُت على ك  :  قاؿ ابن رجب رضبو هللا
قاؿ : إف ألهل الذكر تعاذل أربعان : تةزؿ عليهم السكيةة   كتغراهم الرٛتة   كٖتف هبم ا١تبلئكة   كيذكرهم الرب فيمن  الةيب 
 ه ( .  ) لطائف ا١تعارؼ ( .عةد
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 ساجد ؟يعم صبيع اجملالس أـ خاص َبملل قولو ) جملساً ( ى 
 اجملالس . عيعم ٚتي

ةػىهيٍم ًإالَّ نػىزىلىتٍ ذلك اب١تسجد )  فقد جاء ُب ركاية تقييد ليوفى ًكتىابى اَّللًَّ كىيػىتىدىارىسيونىهي بػىيػٍ  كىمىا اٍجتىمىعى قػىٍوـه ُب بػىٍيتو ًمٍن بػيييوًت اَّللًَّ يػىتػٍ
 ه ( .هي كىمىٍن بىطَّأى ًبًه عىمىليهي دلٍى ييٍسرًٍع ًبًه نىسىبي اٍلمىبلىًئكىةي كىذىكىرىهيمي اَّللَّي ًفيمىٍن ًعٍةدى الرٍَّٛتىةي كىحىفَّتػٍهيمي  مي عىلىٍيًهمي السًَّكيةىةي كىغىًريػىتػٍهي 

 . ( مىا جىلىسى قػىٍوـه ٣تىًٍلسنالكن حديث الباب جاء مطلقان ) 

ط كى٨تىٍو٫تىا ًإٍف شىاءى اَّللَّ اٍلفىًضيلىة ااًلٍجًتمىاع ًُب  هً كىيػيٍلحىق اًبٍلمىٍسًجًد ُب ٖتىًٍصيل هىذً :  قاؿ النووي  تػىعىاذلى   كىيىديٌؿ عىلىٍيًه  مىٍدرىسىة كىرابى
يع اٍلمىوىاًضع   كىيىكيوف التػٍَّقًييد ُب اٟتٍىًديث اأٍلىكَّؿ خىرىجى  ًسيَّمىا ًُب ذىًلكى   عىلىى اٍلغىاًلب   الى اٟتٍىًديث الًَّذم بػىٍعده فىًإنَّهي ميٍطلىق يػىتػىةىاكىؿ ٚتًى

 اف   فىبلى يىكيوف لىهي مىٍفهيـو يػيٍعمىل ًبًه .الزَّمى 
 ائدة :ف

ًإذىا  هً ًهيى ًبفىٍتًح ا٢ٍتىاء كىًإٍسكىاُنىا   كىًهيى فػيٍعلىة كىفػيعىلىة ًمٍن اٍلوىٍهم   كىالتَّاء بىدىؿ ًمٍن اٍلوىاك   كىاتػَّهىٍمته بً  قوله ) دلٍى أىٍستىٍحًلفكيٍم تػيٍهمىة لىكيٍم (
 ظىةػىٍةت لىهي ذىًلكى .

ًئكىة () ًإفَّ اَّللَّ عىزَّ كىجىلَّ يػيبىاًهي بً  قػىٍوله  مىٍعةىاهي : ييٍظًهر فىٍضلكيٍم ٢تىيٍم   كىييرًيًهٍم حيٍسن عىمىًلكيٍم   كىيػيٍثًٍت عىلىٍيكيٍم ًعٍةدهٍم    كيٍم اٍلمىبلى
ف يػي   ر حيٍسةهٍم .ٍفخىر كىيػىتىجىمَّل هًبًٍم عىلىى غىٍَتهٍم كىييٍظهً اًهي ٔتىا لىهي   أىٍم : يػى بى كىأىٍصل اٍلبػىهىاء : اٟتٍيٍسن كىاٞتٍىمىاؿ   كىفيبلى

@@@ 
َحْسَرًة  مْ ِإاله َكاَف َعَلْيهِ  َوَلَْ ُيَصلُّوا َعَلى اَلنهيبِّ  ،َما قَػَعَد قَػْوـٌ َمْقَعًدا َلَْ َيْذُكُروا َاَّللهَ )  َوَعْنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  -ٔٗ٘ٔ

ِْمِذيُّ ( ِة يَػْوـَ اَْلِقَيامَ   . َحَسنٌ  :َوقَاؿَ  ،َأْخَرَجُو اَلّتِّ
--------------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 . أف ٬تلس اإلنساف ٣تلسان دل يذكر هللا فيه أك دل يصل على الةيب نستفيد اٟتذر 

: قىاؿى رى فقد جاء ُب اٟتديث :   ًفيًه  ًإالَّ قىاميوا عىٍن ٍوـو يػىقيوميوفى ًمٍن ٣تىًٍلسو الى يىٍذكيريكفى اَّللَّى مىا ًمٍن قػى )  وؿي اَّللًَّ سي عىٍن أىيب هيرىيٍػرىةى  قىاؿى
 ة ( ركاه أبو داكد .ًٛتىارو كىكىافى ٢تىيٍم حىٍسرى  ًمٍثًل ًجيفىةً 

ا دلٍى يىٍذكيًر اَّللَّى ًفيًه كىانىٍت عىلى )  كعةه . قاؿ : قاؿ  يًه كىانىٍت مىٍن اٍضطىجىعى مىٍضجىعنا  الى يىٍذكيري اَّللَّى فً ًه ًمنى اَّللًَّ تًرىةه  كى يٍ مىٍن قػىعىدى مىٍقعىدن
 ( . عىلىٍيًه ًمنى اَّللًَّ تًرىةه 

 كبوب عليه بقوله : ابب كراهية أف يقـو الرجل من ٣تلسه كال يذكر هللا .  ركاه أبو داكد
جل كعبل ُب األحواؿ   حىذىرى أف  وله : ذكر استحباب الذكر بق( كبوب عليه ُّّ/ّكركل ٨توه ابن حباف ُب " صحيحه " )

 . ترة ُب القيامة يكوف ا١تواضع عليه
( ٖتت ابب : " الًتهيب من أف ٬تلس اإلنساف ٣تلسان ال يذكر هللا فيه   كال ِِٔ/ِكذكره ا١تةذرم ُب " الًتغيب كالًتهيب " )

 .انتهى. "  يصلى على نبيه دمحم 
هيٍم كىًإٍف صىلُّوا عىلىى نىًبيًًٌهٍم ًإالَّ كىافى عىلىٍيًهٍم تًرىةن فىًإٍف شىاءى عىذَّبػى ٣تىًٍلسنا دلٍى يىٍذكيريكا اَّللَّى ًفيًه كىدلٍى يي حديث : ) مىا جىلىسى قػىٍوـه للكلفظ الًتمذم 

 ة .كمعٌت قوله : ) ترة ( : يعٍت حسرة كندام م ( .شىاءى غىفىرى ٢تىي 
ة ( من جيف إال قاموا عن أننت  غَت ذكر هللا  كصبلة على الةيباجتمع قـو ٍب تفرقوا عن ما  ) قاؿ فيهم يب ف الةكجاء أ

  .ه اإلماـ األلباشلأخرجه الطيالسي كغَته  كصحح
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  .أخرجه اإلماـ أٛتد  كصححه األلباشلار ( كأ٪تا تفرقوا عن جيفة ٛت  ة ) إال كُب ركاي

 فائدة :
وف هللا   كليس على ٖترصل ذلك   فاٟتسرة ال يلـز أف تكاهة أف ٗتلو اجملالس من ذكر كر استدؿ العلماء هبذه األحاديث على  

 .بات اليت ترفع إذل أعلى الدرجات بسبب ترؾ الواجبات   بل ٯتكن أف تقع بسبب ترؾ ا١تستح
 فيها تتقطع نفسه كقد جاء عن بعض السلف أنه قاؿ : يعرض على ابن آدـ يـو القيامة ساعات عمره   فكل ساعة دل يذكر هللا 

 م ( .كاٟتكجامع العلـو ) ات . كما نقل ذلك اٟتافظ ابن رجب ُب عليها حسر 
) إف شاء عذهبم كإف شاء غفر ٢تم ( يدؿ بظاهره على كجوب الذكر ُب كل ٣تلس   ألف العذاب  السابقكقوله ُب اٟتديث 

.   كا١تغفرة ال يكوف إال عن ذنب   إما بًتؾ كاجب   كإما بفعل ٤تـر
ء غفر ٢تم ( ذلك الةقص . كهذا يقتضي ف شاء عذهبم( جزاء ما قصركا ُب ذلك بًتكها ) كإف شافإ ) قاؿ ابن عبلف رٛته هللا

كجوب كجود الذكر كالصبلة على الةيب ُب اجمللس   ألنه رتب العذاب على ترؾ ذلك كهو آية الوجوب   كدل أر من ذكر عةه 
 . (ُِٕ/ٟٔتُت شرح رايض الصاٟتُت )يقتضيه " انتهى . دليل الفا يثالقوؿ بوجوب ذلك ُب كل ٣تلس   كاٟتد

 . لعلم اٟتديث عليه هو كراهة إخبلء اجمللس من ذكر هللا تعاذلكالذم ٛتل أهل ا 
 ...  ٟتديث أيب هريرة عن رسوؿ هللا ارقه قبل أف يذكر هللا تعاذل فيهكره ١تن قعد ُب مكاف أف يف: يقاؿ اإلماـ الةوكم رٛته هللا

 ث .كذكر اٟتدي
@@@ 

َكاَف َكَمْن   ،َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو َعْشَر َمرهاتٍ  ،َمْن قَاَؿ: اَل ِإَلَو ِإاله َاَّللهُ )   قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللهِ  َعْن َأِب أَيُّوبَ وَ  -ٕٗ٘ٔ
  .ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  ( ٍس ِمْن َوَلِد ِإَْسَاِعيلَ َأْعَتَق َأْربَػَعَة أَنْػفُ 

---------- 
 هللا .أم : ال معبود ْتق إال (   ِإَلَو ِإاله َاَّللهُ اَؿ: اَل َمْن قَ ) 
 كإ٪تا خص ابلذكر كلد إٝتاعيل   ألف عتق من كاف من كلده له فضل على عتق غَته   كذلك ألف دمحمان (  ِمْن َوَلِد ِإَْسَاِعيلَ ) 

 ( ئعمدة القار )ل جسيم . رؼ عظيم   ففي عتقه فضفله ش همكإٝتاعيل كإبراهيم بعضهم من بعض   فمن كاف من أكالد
 :كلفظ اٟتديث كما عةد مسلم 

: قىاؿى رىسيوؿي اىَّللَّ  عىٍن أىيب أىيُّوبى   ءو يٍ مىٍن قىاؿى الى إًلىهى ًإالَّ اَّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىهي لىهي اٍلميٍلكي كىلىهي اٟتٍىٍمدي كىهيوى عىلىى كيلًٌ شى  )   قىاؿى
 ( .ًإٍٝتىاًعيلى كىمىٍن أىٍعتىقى أىٍربػىعىةى أىنٍػفيسو ًمٍن كىلىًد   ًديره عىٍررى ًمرىارو كىافى قى 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد فضل هذا الذكر   كأف من قاله عرر مرات صار له من األجر مثل أجر من أعتق أربعة من ا١تماليك من ذرية إٝتاعيل .
 قا٢تا مائة مرة ُب يومه . منكقد كرد أيضان فضل عظيم في

. ُب يٍ مىٍن قىاؿى الى ًإلىهى ًإالَّ اَّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىهي لىهي اٍلميٍلكي كىلىهي اٟتٍىٍمدي كىهيوى عىلىى كيلًٌ شى )  قىاؿى  ٍن أىىًب هيرىيٍػرىةى أىفَّ رىسيوؿى اَّللًَّ ع  ءو قىًديره
يىٍت عىٍةهي ًمائىةي سى عىٍرًر رًقىابو كىكيًتبىٍت  ؿى يػىٍوـو ًمائىةى مىرَّةو. كىانىٍت لىهي عىدٍ  يًٌئىةو كىكىانىٍت لىهي ًحٍرزنا ًمنى الرٍَّيطىاًف يػىٍومىهي ذىًلكى لىهي ًمائىةي حىسىةىةو كى٤تًي

 ليه .ع ( متفق حىىتَّ ٯتيًٍسىى كىدلٍى َيىًٍت أىحىده أىٍفضىلى ٦تَّا جىاءى بًًه ًإالَّ أىحىده عىًملى أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى 
 كىٍحده الى شىرًيك لىهي لىهي اٍلميٍلك كىلىهي اٟتٍىٍمد كىهيوى عىلىى كيٌل شىٍيء قىًدير ًمائىة ) ًفيمىٍن قىاؿى ُب يػىٍوـ : الى ًإلىه ًإالَّ اَّللَّ  قػىٍوله قاؿ الةوكم : 

 ٍن ذىًلكى (مً مىرَّة   دلٍى َيىًٍت أىحىد أبًىٍفضىل ٦تَّا جىاءى ًبًه ًإالَّ أىحىد عىًملى أىٍكثىر 
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ا ًفيًه دىلً  ا التػٍَّهًليل أى هىذى ا اأٍلىٍجر اٍلمىٍذكيور ُب اٟتٍىًديث عىلىى اٍلًمائىة   يل عىلىى أىنَّهي لىٍو قىاؿى هىذى ٍكثىر ًمٍن ًمائىة مىرَّة ُب اٍليػىٍوـ   كىافى لىهي هىذى
ا ًمٍن اٟتٍي  دىة   كىلىٍيسى هىذى يى عىٍن اً كىيىكيوف لىهي ثػىوىاب آخىر عىلىى الٌزايى ائًهىا كى٣تيىاكىزىة أىٍعدىادهىا   كىًإفَّ ديكد الَّيًت ُنًي دىهتىا الى فىٍضل ًفيهىا أىٍك ٍعًتدى زايى

دى  ة   كى٭تىٍتىًمل أىٍف يىكيوف اٍلميرىاد الٌزايى دىًة ًُب عىدىد الطَّهىارىة   كىعىدىد رىكىعىات الصَّبلى ٍَت   الى ًمٍن نػىٍفس ة ًمٍن أىٍعمىاؿ ا٠تٍى تػيٍبًطلهىا   كىالٌزايى
ا ااًلٍحًتمىاؿ أىٍظهىر .  ًليل   كى٭تىٍتىًمل أىٍف يىكيوف اٍلميرىاد ميٍطلىقالتػَّهٍ  دىة سىوىاء كىانىٍت ًمٍن التػٍَّهًليل أىٍك ًمٍن غىٍَته   أىٍك ًمٍةهي كىًمٍن غىٍَته   كىهىذى الٌزايى

 كىاىَّللَّ أىٍعلىم .
  بد متوالية ؟ هلا متوالية أو متفرقة أـ القاىل اْلجر الوارد يف احلديث حيصل ملن 
ؽ اٟتٍى قاؿ الةوكم :   ا التػٍَّهًليل ًمائىة مىرَّة ُب يػىٍومه  ظىاًهر ًإٍطبلى ا اٟتٍىًديث مىٍن قىاؿى هىذى ا اأٍلىٍجر اٍلمىٍذكيور ُب هىذى لي هىذى  ًديث أىنَّهي ٭تيىصًٌ

أىٍف َيىٌٍب هًبىا ميتػىوىالًيىة ًُب أىكَّؿ الةػَّهىار   الةػَّهىار كىبػىٍعضهىا آًخره   لىًكنَّ اأٍلىٍفضىل  اًلس   أىٍك بػىٍعضهىا أىكَّؿسىوىاء قىالىهي ميتػىوىالًيىة أىٍك ميتػىفىٌرًقىة ًُب ٣تىى 
يع نػىهىاره .  لًيىكيوفى ًحٍرزنا لىهي ُب ٚتًى

@@@ 
َكاَنْت َوِإْف   ،ِدِه ِماَئَة َمرهٍة ُحطهْت َخطَااَيهُ ُسْبَحاَف َاَّللِه َوحبَمْ  :َمْن قَاؿَ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٖٗ٘ٔ

 ُمتػهَفٌق َعَلْيِو . (ِمْثَل زََبِد اَْلَبْحِر 
---------- 

فتكوف اٞتملة    هللا عن العيوب كالةقائص   كْتمده : أم تسبيحان مصحوابن ْتمدهالتسبيح : تةزيه (  َوحبَْمِدهِ  ُسْبَحاَف َاَّللهِ ) 
 ه هللا عن الةقص   كإثبات الكماؿ  ابٟتمد .متضمةة لتةزيػ

 . أم : ٤تيت(  طهتْ حُ ) 
 تلك ا٠تطااي .( َوِإْف َكاَنْت ) 
 يجانه .ه( ) الزبىد ( هو ما يعلو على كجه البحر عةد  ِمْثَل زََبِد اَْلَبْحرِ ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 حى .مرة .كأف جزاء من فعل ذلك أنه خطاايه ٖتط كتزكؿ ك٘ت) سبحاف هللا كْتمده ( مائة ر نستفيد فضل قوؿ هذا الذك
 كقد جاء ُب صحيح مسلم :

امىًة َيىًٍت أىحىده يػىٍوـى اٍلًقيى  مىٍن قىاؿى ًحُتى ييٍصًبحي كىًحُتى ٯتيًٍسى سيٍبحىافى اَّللًَّ كىًْتىٍمًدًه ًمائىةى مىرَّةو. دلىٍ  ) قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  : عىٍن أىىًب هيرىيٍػرىةى قىاؿى  
 ( .قىاؿى ًمٍثلى مىا قىاؿى أىٍك زىادى عىلىٍيًه  أبًىٍفضىلى ٦تَّا جىاءى بًًه ًإالَّ أىحىده 

 ك٦تا كرد ُب فضل هذه الكلمة :
 ! أراؾ تكثر من قوؿ يكثر من قوؿ " سبحاف هللا كْتمده أستغفر هللا كأتوب إليه " . قالت فقلت : اي رسوؿ هللا كاف رسوؿ هللا )  -أ

ربشل ريب أشل سأرل عبلمة ُب أميت . فإذا رأيتها أكثرت من قوؿ : سبحاف هللا ف هللا كْتمده أستغفر هللا كأتوب إليه ؟ " فقاؿ " خ" سبحا
 أفواجا . فسبح هللا كْتمده أستغفر هللا كأتوب إليه . فقد رأيتها . إذا جاء نصر هللا كالفتح . فتح مكة . كرأيت الةاس يدخلوف ُب دين

  ( .كاستغفره إنه كاف تواابن ْتمد ربك 
 لى اللساف  ثقيلتاف ُب ا١تيزاف  حبيبتاف إذل الرٛتن: سبحاف هللا كْتمده   سبحاف هللا العظيم (. كلمتاف خفيفتاف ع)  -ب
 . من قاؿ : سبحاف هللا كْتمده  ُب يـو مائة مرة  حطت خطاايه كإف كانت مثل زبد البحر ()  -ج
 ١تبلئكته أك لعباًده: سبحاف هللًا كْتمًده (.ًئلى : أمُّ الكبلـً أفضلي ؟ قاؿ " ما اصطفى هللاي سي  أفَّ رسوؿى هللًا )  -د
خرج من عةًدها بيكرةن حُت صلى الصبحى   كهي ُب مسجًدها . ٍب رجع بعد أف أىضحىى   كهي جالسةه . فقاؿ " ما  أفَّ الةيبَّ )  -هػ
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. لو كيزًنىٍت ٔتا قلًت مةذي لقد قلتي بعدًؾ أربعى ك:  الت: نعم . قاؿ الةيبُّ اليت فارقتيًك عليها ؟ " ق اؿً زلتي على اٟت لماتو  ثبلثى مراتو
 ه ( .ه كزًنىًة عرًشه كًمدادى كلماتً اليوـى لوزىنىتهنَّ : سبحاف هللًا كْتمًده  عددى خلًقه كرضىا نفسً 

الكبلـً إذل هللًا  سبحافى هللًا  إف أحبَّ  :! أخربشل أبحبًٌ الكبلـً إذل هللًا. فقاؿهللًا؟ قلتي : اي رسوؿى هللاً  أال أخربيؾ أبحبًٌ الكبلـً إذل)  -ك
 ( .كْتمًده 

 ة ( .من قاؿ سبحاف هللا كْتمده  غرست له ٩تلة ُب اٞتة)  -ز
 ر املقدرة بعدد معٌن ، ىل يزاد عليها أـ ال ؟ااْلذك 

كن أف يقاؿ اة العدد ا١تخصوص ُب األذكار معتربة   كإال لكاف ٯتكاستةبط من هذا أف مراع :  رٛته هللا قاؿ احلافظ ابن حجر
٢تم : أضيفوا ٢تا التهليل ثبلاث كثبلثُت   كقد كاف بعض العلماء يقوؿ : إف األعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها 

؛ الحتماؿ أف يكوف لتلك األعداد ٭تصل له ذلك الثواب ا١تخصوص  ثواب ٥تصوص   فزاد اآلٌب هبا على العدد ا١تذكور ال
 . ...جاكزة ذلك العدد حكمة كخاصية تفوت ٔت

من جهة الصيغة كالعدد  فيةبغي للمسلم أف   أما األدعية كاألذكار ا١تأثورة  فاألصل فيها التوقيف (فتاكل اللجةة الدائمة)كجاء ُب 
 ."انتهى " .   كاب التوفيقكال يةقص من ذلك كال ٭ترؼ فيه غةالعدد ادد كال ُب الصي ُب  فبل يزيد يراعي ذلك  ك٭تافظ عليه

كيدؿ على أنه ييقتصر على الوارد ُب الذكر ا١تقيد : أنه عليه الصبلة كالسبلـ دل يةقل عةه أنه زاد على الصيغة الواردة ُب بعض 
غةياء صاركا يقولوف الذكر الوارد عقب ا له فقراء ا١تهاجركف أف األشك  بل ١تا  -مثبلن  -األذكار   كأذكار أدابر الصلوات 

ررع ٢تم الزايدة على العدد ) ثبلاث كثبلثُت ( بل قاؿ ) ذلك فضل هللا يؤته من يراء (   فدؿ ذلك على أف الذكر الصبلة   دل ي
 . ٤تصور بعدد معُت

 َيىًٍت أىحىده يػىٍوـى ٍبحىافى اَّللًَّ كىًْتىٍمًدًه ًمائىةى مىرَّةو   دلىٍ ٍصًبحي كىًحُتى ٯتيًٍسي : سي يي كأما اٞتواب عن اٟتديث الذم جاء فيه : ) مىٍن قىاؿى ًحُتى 
  راؿ أف تكوف الزايدة من نفس الذكفيقاؿ : اٟتديث فيه احتمأىٍك زىادى عىلىٍيًه ( اٍلًقيىامىًة أبًىٍفضىلى ٦تَّا جىاءى بًًه ًإالَّ أىحىده قىاؿى ًمٍثلى مىا قىاؿى 

وف الزايدة من الذكر عمومان   فيكوف ا١تعٌت : جواز الزايدة على الوارد هبذا الةص   كاحتماؿ أف تكفيكوف هذا الذكر مستثٌت من 
 . قاؿ ذلك الذكر الوارد ٍب زاد عليه ذكران آخر

كيٌل شىٍيء لىهي اٟتٍىٍمد كىهيوى عىلىى    لىهي اٍلميٍلك كى رًيك لىهي شى   اَّللَّ كىٍحده الى : الى ًإلىه ًإالَّ )ًفيمىٍن قىاؿى ُب يػىٍوـ قوله : رٛته هللا قاؿ النووي
تهليل أكثر من ( هذا فيه دليل على أنه لو قاؿ هذا الكى دلٍى َيىًٍت أىحىد أبًىٍفضىل ٦تَّا جىاءى بًًه ًإالَّ أىحىد عىًملى أىٍكثىر ًمٍن ذىلً   ئىة مىرَّةقىًدير ًما

اٟتدكد كليس هذا من   كيكوف له ثواب آخر على الزايدة  ائةجر ا١تذكور ُب اٟتديث على ا١تألكاف له هذا ا   مائة مرة ُب اليـو
 .   كالزايدة ُب عدد الطهارة كعدد ركعات الصبلةف زايدهتا ال فضل فيها أك تبطلها  كأُنى عن اعتدائها ك٣تاكزة أعدادهااليت 

١تراد مطلق الزايدة   سواء كانت من التهليل   ك٭تتمل أف يكوف ا فسك٭تتمل أف يكوف ا١تراد : الزايدة من أعماؿ ا٠تَت ال من ن
 م .  ) شرح مسلم ( .  كهذا االحتماؿ أظهر كهللا اعلَته   أك مةه كمن غَته التهليل أك من غ

@@@ 
َلْو ُوزَِنْت دبَا قُػْلِت ُمْنُذ  ،بَػْعَدِؾ َأْرَبَع َكِلَماتٍ  َلَقْد قُػْلتُ )  َوَعْن ُجَوْيرِيََة بِْنِت َاحْلَاِرِث قَاَلْت: قَاَؿ ِل َرُسوُؿ َاَّللِه  -ٗٗ٘ٔ
ُهنه: ُسْبَحاَف َاَّللِه َوحبَْمِدهِ اَْليَػْوـِ لَ   َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم . (َوِمَداَد َكِلَماتِِو  ،َوزِنََة َعْرِشوِ  ،َوِرَضا نَػْفِسوِ  ،َعَدَد َخْلِقوِ  ،َوزَنَػتػْ

------------- 
   من بٍت ا١تصطلق   أـ ا١تؤمةُت .ا٠تزاعية ( ِت َاحْلَاِرِث نْ ُجَوْيرِيََة بِ ) 

  :ولفظ احلديث كامالً 
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مىٍسًجًدهىا ٍبيَّ رىجىعى بػىٍعدى أىٍف أىٍضحىى كىًهىى جىاًلسىةه فػىقىاؿى  خىرىجى ًمٍن ًعٍةًدهىا بيٍكرىةن ًحُتى صىلَّى الصٍُّبحى كىًهىى ًُب   أىفَّ الةَّيبَّ ) ٍن جيوىٍيرًيىةى ع
ًؾ أىٍربىعى كىًلمىاتو ثىبلىثى مىرَّاتو لىٍو كيزًنىٍت ٔتىا »   اؿى الةَّيبُّ قىالىٍت نػىعىٍم. قى «. فىارىقٍػتيًك عىلىيػٍهىا  لَّيًت مىا زًٍلًت عىلىى اٟتٍىاًؿ ا»  لىقىٍد قػيٍلتي بػىٍعدى

اتًًه ًقًه كىرًضىا نػىٍفًسًه كىزً لٍ قػيٍلًت ميٍةذي اٍليػىٍوـً لىوىزىنػىتػٍهينَّ سيٍبحىافى اَّللًَّ كىًْتىٍمًدًه عىدىدى خى   ( .نىةى عىٍرًشًه كىًمدىادى كىًلمى
 ( أم : بعد أف خرجت من عةدؾ   أك بعدما فارقتك . قُػْلُت بَػْعَدؾِ َلَقْد ) 
ُهنه )   أم : عدلتهن ُب ا١تيزاف .(  َلَوزَنَػتػْ
 أم : بعدد ٚتيع ٥تلوقاته . ( َدَد َخْلِقوِ ع) 
 ىت يرضى هللا .ح أم : ( َوِرَضا نَػْفِسوِ  )

 : أنٍت مأمور أبشل أسبح هللا كأٛتده حىت يرضى . ن عثيمُت : كهذا ال ٯتكن أف يبلغه أحد   لكن ا١تعٌتقاؿ الريخ اب
 أم : قٍدر كٍزف عرشه   كال يعلم كزنه إال هللا تعاذل . ( َوزِنََة َعْرِشوِ  )

فيذ   كىًقيلى : ًُب الثػَّوىاب   عىدىد   كىًقيلى : ًمٍثلهىا ًُب أىنػَّهىا الى تػىةػٍ مىٍعةىاهي : ًمٍثلهىا ًُب الٍ : هيوى ًبكىٍسًر اٍلًميم   ًقيلى  ( َوِمَداَد َكِلَماتِوِ ) 
ثػيرىٍت بًًه الرٍَّيء . قىاؿى اٍلعيلىمىاء : كىاٍسًتٍعمىاله هيةىا ٣تىى  ر ت اَّللَّ تػىعىاذلى الى ٖتيٍصى ااز ؛ أًلىفَّ كىًلمى كىاٍلًمدىاد هيةىا مىٍصدىر ٔتىٍعٌتى اٍلمىدىد   كىهيوى مىا كى

ثٍػرىة ؛ أًلىنَّهي ذىكىرى أىكَّالن مىا ٭تىٍصيرهي اٍلعىٌد اٍلكىًثَت ًمٍن عىدىد ا٠تٍىٍلق   ٍبيَّ زًنىة اٍلعىٍرش ًبعىدٌو كىالى غىٍَته   كىاٍلميرىاد اٍلميبىالىغى    ٍبيَّ ًاٍرتػىقىى ًإذلى ة بًًه ًُب اٍلكى
ا   أى كى  مىا هيوى أىٍعظىم ًمٍن ذىًلكى   ) نوكم ( .  ًلمىات اَّللَّ تػىعىاذلى .ٍم : مىا الى ٭تيًٍصيه عىدّّ كىمىا الى ٖتيٍصىى كى عىبػَّرى عىٍةهي هًبىذى

 ماذا نستفيد من حديث الباب ؟ 
 نستفيد استحباب هذا الذكر العظيم   كظاهره أنه يقاؿ أكؿ الةهار .

 : يل   كاٟتوقلةالتحميد   كالتكبَت   كالتهلة كقد كردت هذه الصيغة ُب التسبيح   أيضا   كمعها زايد
يٍػهىا نػىونل أىٍك حىصنى أىيب كىقَّاصو عىٍن أىبًيهىا أىنَّهي دىخىلى مىعى رىسيوًؿ اَّللًَّ صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًه كىسىلَّمى عىلىى اٍمرىأىةو كىبػىٍُتى يى  عىٍن عىاًئرىةى بًٍةًت سىٍعًد ٍبنً  دى

ا أىٍك أىٍفضىلي ؟ فػىقىاؿى : ٍخربيًؾ ٔتىا هيوى أىٍيسى أي  تيسىبًٌحي ًبًه   فػىقىاؿى : سيٍبحىافى اَّللًَّ عىدىدى مىا خىلىقى ُب السَّمىاًء   كىسيٍبحىافى اَّللًَّ ري عىلىٍيًك ًمٍن هىذى
كىاَّللَّي أىٍكبػىري ًمٍثلي ذىًلكى   عىدىدى مىا هيوى خىاًلقه    عىدىدى مىا خىلىقى ُب اأٍلىٍرًض   كىسيٍبحىافى اَّللًَّ عىدىدى مىا خىلىقى بػىٍُتى ذىًلكى   كىسيٍبحىافى اَّللًَّ 

 .ركاه أبو داكد ك (  ًمٍثلي ذىًلكى   كىالى ًإلىهى ًإالَّ اَّللَّي ًمٍثلي ذىًلكى   كىالى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللًَّ ًمٍثلي ذىلً كىاٟتٍىٍمدي َّللًَّ 
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o يكوف أكثر ثواابن من كثَت من األلفاظ . بعض األذكار مع كجازة ألفاظهف أ 
o  يتفضل   بعضه أفضل من بعض .أف الكبلـ 
o . إثبات الرضا  تعاذل 
o . أف العرش له جـر كثقل 
o . عظمة العرش 

@@@ 
 َوَاَّللهُ  ،َوُسْبَحاَف َاَّللهِ  ،َو ِإاله َاَّللهُ ُت اَلصهاحِلَاُت: اَل ِإلَ ااَْلَباِقيَ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َأِب َسِعيٍد َاْْلُْدِريِّ  -ُْٓٓ

 .َواحْلَاِكُم  ،ُن ِحبهافَ َوَصحهَحُو ِابْ  ،َأْخَرَجُو النهَساِئيُّ  (اَل قُػوهَة ِإاله َبََِّللِه َواَل َحْوَؿ وَ  ،َواحْلَْمُد َّلِلهِ  ،َأْكبَػرُ 
----------- 

 صاحبها من حيث الثواب .أم : الكلمات اليت تبقى ل(  تُ اَْلَباِقَيا) 
 إذل هللا .للتقرب (  اَلصهاحِلَاتُ  )
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 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 نستفيد فضل هذا الذكر   كأف هذا الذكر من الباقيات الصاٟتات اليت تبقى للعبد بعد موته .

يػٍره أى يىا كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّانػٍ كىاٍلبػىةيوفى زًيةىةي اٟتٍىيىاًة الدُّ كقد قاؿ تعاذل ) ا١تاؿ  يػٍره ًعةدى رىبًٌكى ثػىوىاابن كىخى  ( . مىبلن ًٟتىاتي خى
 هلها يـو القيامة   ذخران كثواابن .تبقى أل ألُناككصفت ابلباقيات 

يػٍره ًعٍةدى رىبًٌكى ): قوله تعاذل قاؿ القاٝتي يػٍره أىمىبلن(  كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّاًٟتىاتي خى   من ا األخركيةعماؿ اليت تبقى ٙتراهت: كاألأمثػىوىاابن كىخى
  ة كخَت ٦تا يتعلق هبما من األمل  ُب اٞتزاء كالفائد  خَت عةد ربك من ا١تاؿ كالبةُتمبلتاالعتقادات كاألخبلؽ كالعبادات الكا

ال   قرب الرابشل كالةعيم األبدمالزؿ   كما يةاؿ ابلباقيات الصاٟتات من مةاماؿ الدنيوية   أمرها إذل الزكاؿفإف ما يةاؿ هبما من اآل
 يزكؿ كال ٭توؿ . ) تفسَت القاٝتي ( .

 على أقواؿ :العلماء يف املراد َبلباقيات الصاحلات  وقد اختلف
 . : الباقيات الصاٟتات هذه الكلمات : سيٍبحىافى اَّللًَّ كىاٟتٍىٍمدي َّللًًَّ كىالى ًإلىهى ًإالَّ اَّللَّي كىاَّللَّي أىٍكربى  القوؿ اْلوؿ

 ر .كنسبه بعض ا١تفسرين للجمهو 
 ت ا٠تمس .: أف الباقيات الصاٟتات هي الصلوا القوؿ الثاين

 كهذا اختيار ابن جرير . : أف الباقيات الصاٟتات هي األعماؿ الصاٟتة كلها . القوؿ الثالث
بن  ن عليٌ   كالذم ريكم عؿ ا٠تَتماكأكذل األقواؿ ُب ذلك ابلصواب: قوؿ من قاؿ: هٌن ٚتيع أع -رٛته هللا- قاؿ اإلماـ الطْبي

هللا عٌز ذكره   كإف كييثاب   كعليها ٬تازلت اليت تبقى لصاحبها ُب اآلخرةا؛ ألف ذلك كله من الصاٟتأيب طلحة  عن ابن عباس
( بعضان دكف بعض ُب كتاب كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّاًٟتىاتي دل ٮتصص من قوله ) يػٍره ًعٍةدى رىبًٌكى ثػىوىاابن  .عن رسوؿ هللا  رب  كال ٓتخى

سواء قلةا إُنا  عة إذل شيءو كاحدو كهو األعماؿ اليت ترضي هللا: كأقواؿ العلماء ُب الباقيات الصاٟتات كلها راجيطيوقاؿ الشنق
جبَت كأبو ميسرة كعمر بن شرحبيل  أك  : ابن عباس كسعيد بنهو مركم عن ٚتاعة من السلف مةهم " كما"الصلوات ا٠تمس

 . "لعظيمالعلي ا  كهللا أكرب كال حوؿ كال قوة إال اب  كاٟتمد  كال إله إال هللاهللاسبحاف أُنا: "
 .كعلى هذا القوؿ ٚتهور العلماء  
 . كجاءت دالة عليه أحاديث مرفوعة عن أيب سعيد ا٠تدرم كأيب الدرداء كأيب هريرة كالةعماف بن برَت كعائرة  

اـ يرمل الصلوات ا٠تمس كالكلمات ا٠تمس ا١تذكورة ف الباقيات الصاٟتات : لفظ عأ كالتحقيق : –عفا هللا عةه–قاؿ مقيده 
صاٟتة  -أيضان -كزيةة اٟتياة الدنيا؛ كألُنا   ؛ ألُنا ابقية لصاحبها غَت زائلة كال فانية تعاذل ذلك من األعماؿ اليت ترضي هللاكغَت

 لوقوعها على الوجه الذم يرضي هللا تعاذل . ) األضواء ( .
مىا : )  فػىقىاؿى الةَّيبُّ كتصدقوا هبا إال كتفها  عائرة اهنع هللا يضر ) أُنم ذْتوا شاة على عهد الةيبد لذلك ما ركاه الًتمذم  عن رهكي

: )بىًقيى ًمةػٍهىا ؟ ًتًفها( قىالىٍت : عائرة : مىا بىًقيى ًمةػٍهىا ًإال كىًتفيهىا   قىاؿى  ( .بىًقيى كيلُّهىا غىيػٍرى كى
إشارة إذل قوله تعاذل ) مىا  صدقتى به : فهو ابؽ   كما بقي عةدؾ : فهو غَت ابؽ  أم : ما ت :-رٛته هللا-فورم ركقاؿ ا١تبا

ؽو ( .  ًعٍةدىكم يػىةػٍفىدي كىمىا ًعٍةدى هللًا ابى
 ماذا نستفيد من قولو ) الباقيات الصاحلات ... ( ؟ 

 نستفيد أف الذم يبقى لئلنساف هو العمل الصاحل .
 ُب قربؾ . عمل الصاحل هو الذم يدخل معكالفأواًل : 

ًجعي اثةىاًف كىيػىبػٍقىى كىاًحده : يىرًجعي أٍهليهي  ))  قىاؿى :    عن رىسيوؿ هللا  عن أنس  يتى ثىبلىثىةه : أٍهليهي كىمىاليهي كىعىمليهي   فػىَتى
ى
بىعي ا١ت يػىتػٍ
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 . ميتػَّفىقه عىلىيهً  ((كىمىاليهي   كىيىبقىى عىمليهي 
 و أنيسك كجليسك ُب القرب .كه اثنياً : 
َيتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح   فيقوؿ : أبرر برضواف : ) إف العبد ا١تؤمن إذا كضع ُب قربه  قاؿ الةيب   

 من هللا كجةات   أان عملك الصاحل   فوهللا ما علمتك إال كةت سريع ُب طاعة هللا بطيء ُب معصية هللا ( .
 اٟتقيقي . سبكهو اٟتاثلثاً : 

 عز كجل: من بطأ به عمله دل يسرع به نسبه ( . ) قاؿ هللا قاؿ 
 ًعةدى اَّللًَّ أىتٍػقىاكيٍم (. ًإفَّ أىٍكرىمىكيمٍ تعاذل  ) كقاؿ 

 ) اي فاطمة أنقذم نفسك من الةار فإشل ال أغٍت عةك من هللا شيئان (. كلذلك قاؿ الةيب 
 حتضار .االكهو الذم يتمةاه اإلنساف  عةد رابعاً : 

 صىاًٟتان ًفيمىا تػىرىٍكتي كىبلَّ ... ( . ًجعيوًف . لىعىلًٌي أىٍعمىلي قىاؿى رىبًٌ ارٍ  ًإذىا جىاء أىحىدىهيمي اٍلمىٍوتي يقاؿ تعاذل ) حىىتَّ 
 يتمٌت إذا احتضر كجاءت سكرة ا١توت   كجاء ا١توت   يتمٌت أف يرجع كيعمل األعماؿ الصاٟتة .

ديكيٍم عىن ذًٍكرً  أىٍموىاليكيٍم كىالى كيٍم الًَّذينى آمىةيوا الى تػيٍلهً ا كقاؿ تعاذل ) ايى أىيػُّهى  اَّللًَّ كىمىن يػىٍفعىٍل ذىًلكى فىأيٍكلىًئكى هيمي ا٠تٍىاًسريكفى. كىأىنًفقيوا ًمن  أىٍكالى
 كىأىكين مًٌنى الصَّاًٟتًُتى(. صَّدَّؽى فىأى  ًإذلى أىجىلو قىرًيبو ًٍت مَّا رىزىقٍػةىاكيم مًٌن قػىٍبًل أىف َيىٌٍبى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي فػىيػىقيوؿى رىبًٌ لىٍوالى أىخٍَّرتى 

 .  هو الذم يتمةاه الكفار إذا دخلوا الةارك خامساً : 
ري جىهىةَّمى قاؿ تعاذل ) كىالًَّذينى كىفىريكا  لً  ٢تىيٍم انى اهًبىا كىذى ٍن عىذى هيٍم ٧تىٍزًم كيلَّ كىفيورو. كى  كى الى يػيٍقضىى عىلىٍيًهٍم فػىيىميوتيوا كىالى ٮتيىفَّفي عىةػٍهيم مًٌ

يري . فىذيكقيوا فىمىا نػىٍعمىٍل صىاًٟتان غىيػٍرى الًَّذم كيةَّا نػىٍعمىلي أىكىدلٍى نػيعىمًٌرٍكيم مَّا يػىتىذىكَّري ًفيًه مىن تىذىكَّرى كىجىاءكيمي الةَّذً ًفيهىا . رىبػَّةىا أىٍخرًٍجةىا  يىٍصطىرًخيوفى 
 .لًلظَّاًلًمُتى ًمن نًَّصَتو ( 

 تفريج الكركب .العمل الصاحل سبب لسادساً : 
 عليهم الغار   فتوسل كل كاحد مةهم بعمل صاحل فانفرجت عةهم . كقد تقدـ حديث الثبلثة الذين انطبقت

 العمل الصاحل هو الذم يبقى .سابعاً : 
نٍػيىا كىاٍلبىاًقيىاتي ال يػٍره ًعٍةدى رىبًٌ صَّ قاؿ تعاذل ) اٍلمىاؿي كىاٍلبػىةيوفى زًيةىةي اٟتٍىيىاًة الدُّ يػٍره أىمىبلن ( .اًٟتىاتي خى  كى ثػىوىاابن كىخى

 بب للحياة الطيبة .أنه ساثمناً : 
 قاؿ تعاذل ) مىٍن عىًملى صىاًٟتان ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىهيوى ميٍؤًمنه فػىلىةيٍحًييػىةَّهي حىيىاةن طىيًٌبىةن ( .

 سبب لؤلمن كاالستقرار كالتمكُت .اتسعاً : 
ٍستىٍخًلفىةػَّهيم ُب األىٍرًض كىمىا اٍستىٍخلىفى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم كىلىييمىكًٌةىنَّ ٢تىيٍم ينى آمىةيوا ًمٍةكيٍم كىعىًمليوا الصَّاًٟتىاًت لىيى اذل ) كىعىدى اَّللَّي الَّذً تعقاؿ 

ٍوًفًهٍم أى  ئنا( .ةنا يػىٍعبيديكنىًٍت ال ييرٍ مٍ ًديةػىهيٍم الًَّذم اٍرتىضىى ٢تىيٍم كىلىيػيبىدًٌلىةػَّهيٍم ًمٍن بػىٍعًد خى يػٍ  رًكيوفى يب شى
@@@ 

اَل َيُضرَُّؾ أِبَيِِّهنه َبَدْأَت: ُسْبَحاَف  ،َأَحبُّ اَْلَكاَلـِ ِإََل َاَّللِه َأْربَعٌ  ) قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  ْبِن ُجْنُدٍب َوَعْن ََسَُرَة  -ٙٗ٘ٔ
 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم . (َّللهُ َأْكبَػُر َواَ  ،ِإَلَو ِإاله َاَّللهُ  َواَل  ،َواحْلَْمُد َّلِلهِ  ،َاَّللهِ 

---------- 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد استحباب هذا الذكر   كأنه أحب الكبلـ إذل هللا .
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 كرجحه الةوكم .  قيل : أحب الكبلـ   أم من كبلـ البرر  
 .ألف القرآف أفضل من التسبيح كالتهليل ا١تطلق 

 كاختاره القرطيب .  ن لؤلذكار كالدعاء كقيل : ا١تراد الكبلـ ا١تتضم
  ىذه الكلمات أحب الكالـ إَل هللا ؟ملاذا كانت 
كإ٪تا كانت هذه الكلمات أحب الكبلـ إذل هللا   الشتما٢تا على أمور عظيمة   كهي تةزيه هللا   ككصفه بكل ما ٬تب له من  

 كاألكربية .ة صفات الكماؿ   كإفراده ابلوحداني
  ؟ىذه الكلمات فضائل اذكر بعض 

 أواًل : أهنا أحب الكالـ إَل هللا .
 .كما ُب حديث الباب 

 اثنياً : أهنا خًن مما طلعت عليو الشمس .
: قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  ٍكبػىري أىحىبُّ ًإذلىَّ ٦تَّا طىلىعىٍت عىلىٍيًه ًإالَّ اَّللَّي كىاَّللَّي أى  هى ) ألىٍف أىقيوؿى سيٍبحىافى اَّللًَّ كىاٟتٍىٍمدي َّللًًَّ كىالى ًإلى  ٟتديث أىىًب هيرىيٍػرىةى قىاؿى

 ركاه مسلم .الرٍَّمسي ( 
 اثلثاً : أهنا الباقيات الصاحلات ) عند كثًن من العلماء ( .

 كما تقدـ ُب اٟتديث السابق .
 رابعاً : أهنا غراس اْلنة .

: قىاؿى رىسيوؿي  لىةى أيٍسرًلى يب فػىقىاؿى ايى ٤تيىمَّدي أى ) لىًقيتي ًإبٍػرىاهً   اَّللًَّ عًن اٍبًن مىٍسعيودو قىاؿى ٍقرًٍئ أيمَّتىكى ًمٌتًٌ السَّبلىـى كىأىٍخربٍهيٍم أىفَّ اٞتٍىةَّةى يمى لىيػٍ
  كىاَّللَّي أىٍكربى ( ركاه الًتمذم . كىالى ًإلىهى ًإالَّ اَّللَّي طىيًٌبىةي التػٍُّربىًة عىٍذبىةي اٍلمىاًء كىأىنػَّهىا ًقيعىافه كىأىفَّ ًغرىاسىهىا سيٍبحىافى اَّللًَّ كىاٟتٍىٍمدي َّللًَّ 

 الفوائد العامة من احلديث ؟ اذكر بعض 
o . أف فضلها كحصوؿ ثواهبا ال يقتضي ترتيبها كما جاءت ُب اٟتديث   بل ال أبس بتقدصل بعضها على بعض 
o . إثبات ٤تبة هللا تعاذل 
o . اٟتث على لزـك هذه الكلمات 
@@@ 
اَي َعْبَد َاَّللِه ْبَن قَػْيٍس! َأاله َأُدلَُّك َعَلى َكْنٍز ِمْن ُكُنوِز  ) قَاَؿ: قَاَؿ ِل َرُسوُؿ َاَّللهِ  َاْْلَْشَعِريِّ  َوَعْن َأِب ُموَسى -ٚٗ٘ٔ

َة ِإاله َبََِّللِه   . ُمتػهَفٌق َعَلْيو (َاْْلَنهِة؟ اَل َحْوَؿ َواَل قُػوه
 ( . ِإاله ِإلَْيِو َواَل َمْلَجَأ ِمَن اَّللهِ  ) زَاَد النهَساِئيُّ 

---------- 
 اسم أيب موسى األشعرم .(  َّللِه ْبَن قَػْيسٍ اَي َعْبَد اَ ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد فضل هذه الكلمة : ال حوؿ كال قوة إال اب   كأُنا كةز من كةوز اٞتةػػػة .
 ( . به ًمٍن أىبٍػوىاًب اٞتٍىٌةةً أىنٌػهىا ابى  )التٌػٍرًمًذٌم كعةد 

ًٍثَتي الى حىٍوؿى قاؿ ابن القيم :  ا الٌداًء فىًلمىا ًفيهىا ًمٍن كىمىاًؿ التٌػٍفًويًض كىالتٌػبػىٌرم ًمٍن اٟتٍىٍوًؿ كىالٍ  كىأىٌما أتى قيٌوًة إاٌل كىالى قػيٌوةى إاٌل ابًىَّللًٌ ًُب دىٍفًع هىذى
حىاؿو إذلى حىاؿو ُب اٍلعىادلًى اٍلعيٍلًوٌم كىالٌسٍفًلٌي كىاٍلقيٌوًة ءو ًمٍةهي كىعيميوـي ذىًلكى ًلكيٌل ٖتىىٌوؿو ًمٍن دىـً ميةىازىعىًتًه ُب شىيٍ عى ًبًه كىتىٍسًليًم اأٍلىٍمًر كيٌلًه لىهي كى 
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ٌوًؿ كىأىٌف ذىًلكى كيٌلهي ابًىَّللًٌ كىٍحدىهي فىبلى يػىقيوـي ٢ًتىًذًه اٍلكىًلمىًة شىٍيءه . كى  ًر إنٌهي مى ُب عىلىى ذىًلكى الٌتحى ا يػىٍةزًؿي مىلىكه ًمٍن الٌسمىاًء كىالى  بػىٍعًض اآٍلاثى
ًٍثَته عىًجيبه ًُب طىٍرًد الٌرٍيطىاًف كىاىَّلٌلي اٍلميٍستػىعى يىٍصعىدي   افي .إلىيػٍهىا إاٌل ًببلى حىٍوؿى كىالى قػيٌوةى إاٌل ابًىَّللًٌ كى٢تىىا أتى

اؼ ة األشغاؿ الصعبة  كٖتٌمل ااانقاؿ ابن القيم : هذه الكلمة ٢تا أتثَت عجيب ُب مع   ١تراؽ  كالدخوؿ على ا١تلوؾ كمن ٮتي
 ؿ .ركوب األهوا

 ؿ .هذه الكلمة هبا ٖتمل األثقاؿ  كتكابد األهواؿ  كيةاؿ رفيع األحوا  :كقاؿ شيخ اإلسبلـ رٛته هللا
 ما معىن ىذه الكلمة ؟ 

راطه كقوته فمهما بلغت من الًعظم  له كتيسَته   كأما حوله كنمعةاها : اعًتاؼ العبد بعجزه عن القياـ أبم أمر إال بتوفيق هللا
يعظم معه شيء   فكل قوم  العبد شيئا إال بعوف هللا الذم عبل كارتفع على سائر ا١تخلوقات   العظيم الذم الفإُنا ال تغٍت عن 

 . ضعيف ُب جةب قوة هللا   ككل عظيم صغَت ضعيف ُب جةب عظمته سبحانه
 .  يستطيعه   أك يصعب عليه القياـ بهإذا دهم اإلنساف أمر عظيم ال لةكتقاؿ هذه اٞتم

ًة اَّللَّ تػىعىاذلى   كىًقيلى : اؿى أىٍهل اللُّغىة : ) اٟتٍىٍوؿ ( اٟتٍىرىكىة كىاٍٟتًيلىة   أىٍم : الى حىرىكىة كىالى ًاٍسًتطىاعىة كىالى ًحيلىة ًإالَّ ٔتىًريئى ق : قاؿ النووي
ًتًه   كىالى قػيوَّة عىلىى طىاعىته  ة ُب ٖتىًٍصيل خىٍَت ًإالَّ ابًىَّللًَّ   كىًقيلى  دىٍفع شىرٌو   كىالى قػيوَّ ُب  مىٍعةىاهي الى حىٍوؿ : الى حىٍوؿ عىٍن مىٍعًصيىة اَّللَّ ًإالَّ ًبًعٍصمى

ا عىٍن اًٍبن مىٍسعيود رىًضيى اَّللَّ   .ًرب ا عىٍةهي   كىكيٌله ميتػىقى ًإالَّ ٔتىعيونىًتًه   كىحيًكيى هىذى
كال قوة له على ذلك إاٌل اب   كهذه كلمة عظيمة  فإٌف ا١تعٌت : ال ٖتٌوؿ للعبد من حاؿ إذل حاؿ   : رٛته هللا وقاؿ ابن رجب

 ة .كهي كةز من كةوز اٞتةٌ 
  ( ؟ َأاله َأُدلَُّك َعَلى َكْنزٍ قولو ) ما املراد َبلكنز يف 

 م .ز أىنٍػفىس أىٍموىالكي اٍلكىةٍ ةَّة   كىهيوى ثػىوىاب نىًفيس   كىمىا أىفَّ هي ثػىوىاب ميدَّخىر ُب اٞتٍى كىمىٍعٌتى اٍلكىٍةز هيةىا : أىنَّ قاؿ الةوكم : 
 كقاؿ ُب الفتح : ٝتيت هذه الكلمة كةزان   ألُنا كالكةز ُب نفاسته   كصيانته عن أعُت الةاس .

لدنيا   ألف من شأف له ُب اٞتةة موقع الكةز ُب اع كقاؿ : كةز من كةوز اٞتةة من حيث أنه يدخر لصاحبها من الثواب ما يق
 يةوبه كالتمتع به فيما يبلئمه .الكانز أف يعد كةزه ٠تبلصه ٦تا 

  كانت  تمع الذم ٮتفى على أكثر الٌةاس  ككاف هذا شأف هذه الكلمةكاف الكةز هو ا١تاؿ الةفيس اجمل  : ١تاكقاؿ ابن القٌيم رٛته هللا
 .هفٌوض أمره إلي  ك ن أزٌمة األمور بيديهكاف قائلها أسلم كاستسلم ١ت  ك ا الةيب من كةز ٖتت العرشيهفأكت  كةزان من كةوز اٞتةة

 ما سبب يف أف ىذه الكلمة كنز ؟ 
ـ كى قاؿ الةوكم :  ٍذعى تػىٍفوًيض ًإذلى اَّللَّ تػىعىاذلى قىاؿى اٍلعيلىمىاء : سىبىب ذىًلكى أىنػَّهىا كىًلمىة ًاٍسًتٍسبلى   ع غىٍَته  كىأىنَّهي الى صىانً ًف لىهي ا  كىاٍعًتىاؼ اًبإٍلً

ئنا ًمٍن اأٍلىٍمركىالى رىادَّ أًلىٍمرًًه   كىأىفَّ اٍلعى  يػٍ ًٍلك شى  . ٍبد الى ٯتى
 اذكر بعض اْلحاديث الواردة يف ىذه الكلمة ؟ 
أىٍكبػىري   ًإالَّ اَّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىهي اَّللَّي  قيٍل الى ًإلىهى » هي قىاؿى ولي كىبلىمنا أىقي   فػىقىاؿى عىلًٌٍمًٍت  ًإذلى رىسيوًؿ اَّللًَّ  جىاءى أىٍعرىايبّّ ) قىاؿى  عن سعد . -أ

هيمَّ قيًل اللَّ » قىاؿى  فىمىا رل  قىاؿى فػىهىؤيالىًء لًرىىبًٌ «. يًز اٟتٍىًكيًم كىًبَتنا كىاٟتٍىٍمدي َّللًًَّ كىًثَتنا سيٍبحىافى اَّللًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى الى حىٍوؿى كىالى قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللًَّ اٍلعىزً 
  ( ركاه مسلم .ٍقًٍت كىاٍرزي  كىاٍهًدشل  كىاٍرٛتىًٍٍت  اٍغًفٍر رل 

ٍلكي كىلىهي مي مىٍن تػىعىارَّ ًمنى اللٍَّيًل فػىقىاؿى : الى ًإلىهى ًإالَّ اَّللَّي كىٍحدىهي الى شىرًيكى لىهي لىهي الٍ ) قىاؿى  عيبىادىة ٍبن الصَّاًمت   عىًن الةَّيبًٌ  كعن -ب
اللَّهيمَّ سيٍبحىافى هللًا   كىالى إًلىهى ًإالَّ اَّللَّي كىاَّللَّي أىٍكبػىري   كىالى حىٍوؿى   كىالى قػيوَّةى ًإالَّ اًبَّللًَّ ٍبيَّ قىاؿى عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره اٟتٍىٍمدي َّللًًَّ كى  اٟتٍىٍمدي كىهيوى 

 ( ركاه البخارم . صىبلىتيهي وىضَّأى كىصىلَّى قيًبلىٍت تػى  اٍغًفٍر رل   أىٍك دىعىا اٍستيًجيبى فىًإفٍ 
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 فائدة :
ـ: هذه الكلمة كلمة استعانة  ال كلمة اٍسًتجاع  ككثَت من الٌةاس يقو٢تا عةد ا١تصائب ٔتةزلة االسًتجاع  كيقو٢تا قاؿ شيخ اإلسبل

 .جزعان ال صربان 
لةاس إذا قيل له: حصلت ا١تصيبة اسًتجاع كما يفعله كثَت من اة : كليست هذه الكلمة كلم-رٛته هللا-ابن عثيمُت  الريخقاؿ ك 

وؿ كال قوة إال اب  كلكن كلمة االسًتجاع أف يقوؿ: إان  كإان إليه راجعوف؛ أما هذه الكلمة فهي كلمة الفبلنية  قاؿ: ال ح
 .استعانة  إذا أردت أف يعيةك هللا على شيء فقل: ال حوؿ كال قوة إال اب

@@@ 
ُهَما-َبِشًٍن َوَعِن النػُّْعَماِف ْبِن  -٘ٔٛٗ َوَصحهَحُو  ،َرَواُه َاْْلَْربَػَعةُ  (ِإفه اَلدَُّعاَء ُىَو اَْلِعَباَدُة  ) قَاؿَ   َعِن النهيبِّ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ

ِْمِذيُّ   .اَلّتِّ
 ( . ةِ اَلدَُّعاُء ُمخُّ اَْلِعَبادَ  ) َوَلُو ِمْن َحِديِث أََنٍس ِبَلْفظِ  -ٜٗ٘ٔ
 م .اكِ َواحلَْ  ،َوَصحهَحُو ِاْبُن ِحبهافَ  (ْكَرـَ َعَلى َاَّللِه ِمَن الدَُّعاِء لَْيَس َشْيٌء أَ  ) يِث َأِب ُىَريْػَرَة رَفَػَعوُ َوَلُو ِمْن َحدِ  -ٓ٘٘ٔ

----------- 
 عرؼ الدعاء ؟ 

 ا .٨تو٫تك  طلق على التقديس كالتحميدالدعاء: سؤاؿ العبد ربه على كجه االبتهاؿ  كقد ي
 حاديث ؟ماذا نستفيد من اْل 

 نستفيد أف الدعاء عبادة جليلة عظيمة .
جل عاءي تتحقَّق به عبادةي ربًٌ العا١تُت؛ ألنَّه يتضمَّن تعٌلقى القلب اب تعاذل  كاإلخبلصى له  كعدـى االلتفات إذل غَت هللا عز ك الدف

  عليم ال ٮتفي عليه شيء  رٛتن رحيم  حٌي ٌف هللا قدير ال ييعجزه شيءأب ُب جلًب الةفع كدفع الضٌر  كيتضمَّن الدعاءي اليقُتى 
اد كرصل  ٤تًسن ذك ا١تعركؼ الذم ال يةقطع أبدان  ال ٭تيىدُّ جوديه ككرمه  كال يةتهي إحسانيه كمعركفه  كال تةفد خزائن قٌيـو  جو 

 اهًتم ابختبلؼ لغاهًتم.له من ُب السموات كاألرض حاجسأبركاته. فؤلجًل هذه الصفات العظيمة كغَتًها ييرجى ربُّةا كييدعى  كي
كهو ا١تقياس اٟتقيقي   كتتمٌحص القلوب  كيظهر صدؽ اإلٯتاف  فيه يتجلى اإلخبلص كا٠تروع  الدعاء من أعظم العباداتف

 ففي كبلـو لريخ اإلسبلـ ػ رٛته هللا ػ: إذا أردت أف تعرؼ صدؽ توحيدؾ فانظر ُب دعائك.  للتوحيد
ذل مصرًًٌؼ الكوف كمدبًٌر األمر  قادر  كاستغاثة من ملهوؼ برب قادر  كتوجه كرجاءه إ من عاجزو ضعيف بقومو  استعانةء الدعا

 .لًييزيلى ًعلَّة  أك يػىٍرفىعى ٤ًتٍةىة  أك يىٍكًرفى كيٍربىة  أك ٭تيىقًٌقى رجاءن أك رىٍغبىة
ؿ من السائل كا١تسكةة كاٟتاجة ألف السؤاؿ فيه إظهار الذ  عُتكاعلم أف سؤاؿ هللا عز كجل دكف خلقه هو ا١تت:  ابن رجب قاؿ

 ًتاؼ بقدرة ا١تسؤكؿ على رفع هذا الضر كنيل ا١تطلوب  كجلب ا١تةافع كدرء ا١تضار  كال يصلح الذؿ كاالفتقاركاالفتقار  كفيه االع
 ة .إال  كحده ألنه حقيقة العباد

 ما أنواع الدعاء ؟ 
 . : دعاء العبادةالنوع اْلوؿ

 ج .  كالصياـ  كالزكاة  كاٟتالصبلةاٟتة: كالةطق ابلرهادتُت كالعمل ٔتقتضا٫تا  ك كهو طلب الثواب ابألعماؿ الص
 . : دعاء ا١تسألةالنوع الثاين

 ت .جلب نفع أك كرف ضر  كطلب اٟتاجا كهو دعاء الطلب: طلب ما يةفع الداعي من
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  ؟فضل الدعاء  ما جاء يف بعض اذكر 
 ( . ذىا دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيوٍا رل كىٍليػيٍؤًمةيوٍا يب لىعىلَّهيٍم يػىٍرشيديكفى ٍتًٌ فىًإشٌلً قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَّاًع إً ًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عى كى   )قاؿ هللا تعاذل

 ( . هىةَّمى دىاًخرًينى ًعبىادىٌب سىيىٍدخيليوفى جى  كىقىاؿى رىبُّكيمي اٍدعيوشل أىٍستىًجٍب لىكيٍم ًإفَّ الًَّذينى يىٍستىٍكربيكفى عىنٍ  ) كقاؿ تعاذل
بُّ اٍلميٍعتىًدين  كىالى تػيٍفًسديكٍا ًُب األىٍرًض بػىٍعدى ًإٍصبلىًحهىا كىاٍدعيوهي خى اٍدعيوٍا رىبَّ )  كقاؿ تعاذل  ٍوفنا كىطىمىعنا ًإفَّ كيٍم تىضىرُّعنا كىخيٍفيىةن إًنَّهي الى ٭تًي

 ( . اٍلميٍحًسًةُتى  نى رىٍٛتىتى اَّللًَّ قىرًيبه مًٌ 
 ( .الدًٌينى كىلىٍو كىرًهى اٍلكىاًفريكفى فىاٍدعيوٍا اَّللَّى ٥تيًٍلًصُتى لىهي )  ارؾ كتعاذلكقاؿ تب

 ( . هيوى اٟتٍىيُّ ال ًإلىهى ًإالَّ هيوى فىاٍدعيوهي ٥تيًٍلًصُتى لىهي الدًٌينى اٟتٍىٍمدي َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى )  كقاؿ عز كجل
 ء ( .أكرىـى على هللا تعاذل من الدعا شيءه  ؿ ) ليسقا عن الةيب  يرة هر كعن أيب 
 ه ( ركاه الًتمذم .ٍن دل يىسأًؿ هللا يػىٍغضىٍب عليمؿ ) قا اؿ: قاؿ الةيب قكعةه . 

حدل ثبلث: إ من مسلم يدعو هللا بدعوةو ليس فيها إٍبه كال قطيعةي رحم إال أعطاه هللا هبا ماؿ )قا أف الةيب  كعن أيب سعيد 
 .ر(هللا أكثه من السوء مثلها". قالوا: إذان نكثر. قاؿ: "وته  كإما أف يدخرها له ُب اآلخرة  كإما أف يصرؼ عةإما أف تعجل له دع

رفع يديه إليه أف إفَّ ربَّكيم تبارؾ كتعاذل حييُّ كىرصله يستىحي ًمٍن عبدًه إذا )  قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  وعن سلماف الفارسي ػ
 ان ( .د٫َّتا ًصفر ير 

كٯتةع  من أنفع األدكية  كهو عدك الببلء  يدافعه كيعاٞته  ن أقول األسباب ُب دفع ا١تكركه  كحصوؿ ا١تطلوب  كهوكالدعاء م
 كهو سبلح ا١تؤمن  كللدعاء مع الببلء ثبلث مقامات: كيرفعه  أك ٮتففه إذا نزؿ  نزكله 

 أف يكوف الدعاء أقول من الببلء فيدفعه.
 .ه الببلء فيصاب به العبد  كلكن ٮتففه كإف كاف ضعيفان وف أضعف من الببلء فيقول علييكأف 

 ه .كل كاحد مةهما صاحب  أف يتقاكما كٯتةع
 كأنرد القائل:

 كسًل الذم أبوابه ال ٖتجبي     ال تىسأىلنَّ بػيٍتىَّ آدـ حاجةن 
 . كبيٍتَّ آدـ حُت ييسأؿ يغضبي    هللاي يغضبي إف تركت سؤاله

 الدعاء أكـر شيء على هللا ؟ا ملاذ 
 ي .كعجز الداعتعاذل  قيل كجه ذلك أنه يدؿ على قدرة هللا: قاؿ الروكاشل 
 ه .بعُت ما دعا به  كَترة بًعوىضً  كل داع يستجاب له  لكن تتةوع اإلجابة؛ فتارة تقعر :  قاؿ ابن حج

 ه ( .من دل يسئل هللا تعاذل يغضب علي إنه)  قاؿ رسوؿ هللا 
  فكل خَت ُب رضاه  كما أف كل ف رضاه ُب سؤاله كطاعته كإذا رضى الرب تبارؾ كتعاذلقيم اٞتوزية: كهذا يدؿ على أن قاؿ اب

 . ) اٞتواب الكاُب ( . ببلء كمصيبة ُب غضبه
 ملاذا استحق الغضب من َل يسأؿ هللا ؟ 

 استحق الغضب ألمرين :
   ذكر ذلك ا١تةاكم .ؿ ألنه ترؾ ٤تبوابن    فإف هللا ٭تب أف يسأ اْلوؿ :
 كر ذلك ا١تباركفوم .ألف تٍرؾ الدعاء دليل على االستغةاء عن هللا   ذ :  والثاين

 فائدة :
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قاؿ العبلمة السعدم رٛته هللا: ك٦تا يةبغي ١تن دعا ربه ُب حصوؿ مطلوب أك دفع مرهوب أف ال يقتصر ُب قصده كنيته ُب 
دته اليت هي أعلى الغاايت  كمن كاف هذا قصده لتقرب إذل هللا ابلدعاء كعباا حصوؿ مطلوبه الذم دعا ألجله بل يقصد بدعائه

ئه "التقرب إذل هللا" فهو أكمل بكثَت ٦تن ال يقصد إال حصوؿ مطلوبة فقط   كحاؿ أكثر الةاس فهذا نقص كحرماف ٢تذا ُب دعا
 الفضل العظيم .

@@@ 
قَاَمِة اَل يُػَردُّ َذااَلدَُّعاُء بَػٌْنَ َاْْلَ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن أََنٍس  -ٔ٘٘ٔ ُرهُ  ،َساِئيُّ َأْخَرَجُو النه ( ِف َواإْلِ َوَصحهَحُو  ،َوَغيػْ

ُرُه .  ،ِاْبُن ِحبهافَ   َوَغيػْ
------------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 وقت ابلدعاء .لتبكَت للصبلة ليستغل هذا الا نستفيد أف من مواطن الدعاء بُت األذاف كاألقامة   فيةبغي للمسلم أف ٭ترص على

 دعاء ؟اذكر بعض املواضع اليت يستحب فيها ال 
 بُت األذاف كاإلقامة .-أ

 ٟتديث الباب .
 ُب السحر .-ب

جيب له  كل ليلة إذل السماء الدنيا حُت يبقى ثلث الليل اآلخر فيقوؿ: من يدعوشل فأست  -تبارؾ كتعاذل-) يةزؿ ربةا  لقوله 
 ر له ( متفق عليه .  من يستغفرشل فأغفٍت فأعطيهألمن يس

 بعد العصر يـو اٞتمعة .-ج
ُب يـو اٞتمعة )كفيه ساعة ال يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأؿ هللا تعاذل شيئان إال أعطاه إايه   كأشار بيده يقللها(   لقوله

 متفق عليه .
 كعةد أيب داكد ) ... آخر ساعة من العصر ( .

 د .جو ُب الس-د
 م .العبد من ربه كهو ساجد   فأكثركا الدعاء ( ركاه مسل) أقرب ما يكوف  لقوله 

 عةد صياح الديكة .-هػ
 ) إذا ٝتعتم صياح الديكة فاسألوا هللا من فضله   فإُنا رأت ملكان ( متفق عليه . لقوله 
 حديث الباب مقيد دباذا ؟ 

 مقيد إف دل يكن ُب الدعاء إٍب أك قطيعة رحم .
لًٍلعىٍبًد مىا دلٍى يىدٍعي إبًًٍبٍو أىٍك قىًطيعىًة رىًحػمو مىا دلٍى يىٍستػىٍعًجٍل   ًقيلى ايى رىسيوؿى اَّللًَّ مىا  أىنَّهي قىاؿى ) الى يػىزىاؿي ييٍستىجىابي  ةَّيًبًٌ ٍن أىىًب هيرىيٍػرىةى عىًن العى 

 كاه مسلم .يىٍستىٍحًسري ًعٍةدى ذىًلكى كىيىدىعي الدُّعىاء ( ر ٍم أىرى يىٍستىًجيبي رل فػى لى ااًلٍسًتٍعجىاؿي قىاؿى ؟ يػىقيوؿي قىٍد دىعىٍوتي كىقىٍد دىعىٍوتي فػى 
 : الدعاء من أقول األسباب   فليس شيء أنفع مةه   فمىت أي٢ًتمى العبد الدعاء حصلت اإلجابة. قاؿ ابن القيم

 ىل يستحب التقدـ للمسجد مبكرًا ليحصل ىذا الوقت ؟ 
 ران ليحصل هذا الوقت .بكنعم يستحب التقدـ م

ديكا ًإالَّ أىٍف يىٍستىًهميوا عىلىٍيًه الىٍستػىهىميوا   كىلىٍو  مىا ُب  ) لىٍو يػىٍعلىمي الةَّاسي  اء ُب فضل التبكَت قوله كقد ج اًء كىالصَّفًٌ األىكًَّؿ ٍبيَّ دلٍى ٬تًى الةًٌدى
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 عليه . فقيػىٍعلىميوفى مىا ُب التػٍَّهًجًَت الىٍستػىبػىقيوا ًإلىٍيًه ( مت
 حرم ابإلجابة .ا ا٠ترب اٟتث على اغتةاـ هذا الوقت ابلدعاء   فإنه أراد من هذ كالةيب 

 ىل اإلنساف إذا دعا عليو شخص خياؼ أـ ال ؟ 
 َتالراد للدعاء كالقابل له هو هللا   كعليه   فاإلنساف إذا دعا عليه آخر ال ٮتاؼ إال إذا كاف ظا١تان   ألف اإلنساف إذا دعا على غ

لظا١تُت   كحاشاه من ذلك   بل هللا يقوؿ ) إنه  عز كجل   كلو أجابه على دعائه لكاف هللا يعُت اظادل   فإف الذم ٬تيبه هو هللا
 ال يفلح الظا١توف (   كعلى هذا : فبل ٗتف من دعاء من يدعو عليك بغَت حق . ] قاله ابن عثيمُت [ .

  يتمكن من الدعاء ؟يت بٌن اْلذاف واإلقامة حَّت الما احلكم فيمن يستعجل بركعيت ربية املسجد 
 أفضل من الدعاء خارج الصبلة . ] قاله ابن عثيمُت [ .هذا خطأ   ألف الدعاء ُب الصبلة 

 يقوؿ بعض الناس : أدعو هللا وال يستجاب ِل ؟ 
 قد يكوف لوجود مانع .

اي رب اي رب    غرب   ٯتد يديه إذل السماء  أ ) ... ُب الرجل يطيل السفر أشعث ففي حديث أيب هريرة . قاؿ : قاؿ 
 يستجاب له ( ركاه مسلم . كمطعمه حراـ   كمرربه حراـ   فأسلَّ 

@@@ 
يَػُردهمُهَا  فْ َيْسَتِحي ِمْن َعْبِدِه ِإَذا رََفَع ِإلَْيِو َيَدْيِو أَ  ،ِإفه رَبهُكْم َحِييٌّ َكِرميٌ  ) قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعْن َسْلَماَف  -ٕ٘٘ٔ

 .حهَحُو َاحْلَاِكُم َوصَ  ،َرَجُو َاْْلَْربَػَعُة ِإاله النهَساِئيه َأخْ  (ِصَفًرا 
------------- 

 أم : ذك حياء   كهللا تعاذل يوصف ابٟتياء على ما يليق ّتبلله كسائر صفاته .(  َحِييٌّ ) 
 أم : خاليتُت .(  ِصَفًرا) 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 .حديث صحيح 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 اب إجابة الدعاء .فيد استحباب رفع اليدين ُب الدعاء   كأف ذلك من أسبنست
 كفعله بلغت مبلغ التواتر ا١تعةوم . حاديث ُب رفع اليدين حاؿ الدعاء من قوله كقد كثرة األ
٨توان من  من أف ٖتصر   كقد ٚتعتي مةهار ُب الدعاء ُب مواطن غَت االستسقاء   كهي أكث : قد ثبت رفع يديه  قاؿ النووي

 ثبلثُت حديثان من الصحيحُت أك أحد٫تا .
 ٨تو مائة حديث فيها رفع يديه ُب الدعاء   قد ٚتعتها ُب جزء لكةها ُب قضااي ٥تتلفة . : فقد ريكم عةه  قاؿ السيوطيو 
 .انتهى ....اديث فيه كثَتةحاٟتديث داللة على استحباب رفع اليدين ُب الدعاء كاأل : ُب الصنعاين قاؿو
  فقاؿ أمر به ا١ترسلُت   كإف هللا أمر ا١تؤمةُت ٔتا طيب ال يقبل إال طيبان  تعاذلإف هللا)  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا أيب هريرة ن ع

ٍب ذكر الرجل  كم(ةا آمةوا كلوا من طيبات ما رزق اي أيها الذين )كقاؿ تعاذل (ت كاعملوا صاٟتان اي أيها الرسل كلوا من الطيبا )تعاذل
  اـ   كملبسه حراـ   كغذم ابٟتراـكمطعمه حراـ   كمرربه حر أشعث أغرب ٯتد يديه إذل السماء : اي رب ! اي رب !  يطيل السفر

 ( ركاه مسلم .هفأسل يستجاب ل
 ركاه البخارم . ه .  كرأيت بياض إبطيْث رفع يديو قاؿ أبو موسى األشعرم هنع هللا يضر: دعا الةيب 
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لًيًد ًإذلى بىًٍت جىًذٯتىةى فىدىعىاهيٍم ًإذلى اإًلٍسبلىـً فػىلىٍم ٭تيًٍسةيوا أىٍف يػىقيوليوا أىٍسلىٍمةىا فىجىعىليوا الةَّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص خىاًلدى ٍبنى اٍلوى  بػىعىثى ) قىاؿى  ابن عمر .ٍن عى 
َيىًٍسري كىدىفىعى ًإذلى كي  يػىقيوليوفى صىبىٍأانى صىبىٍأانى فىجىعىلى خىالًده يػىٍقتيلي ًمةػٍهيمٍ  ٍوـه أىمىرى خىاًلده أىٍف يػىٍقتيلى كيلُّ رىجيلو لًٌ رىجيلو ًمةَّا أىًسَتىهي حىىتَّ ًإذىا كىافى يػى كى

هي لةَّيبًٌ ملسو هيلع هللا ىلصا عىلىىًمةَّا أىًسَتىهي فػىقيٍلتي كىاَّللًَّ الى أىقٍػتيلي أىًسًَتم   كىالى يػىٍقتيلي رىجيله ًمٍن أىٍصحىايب أىًسَتىهي حىىتَّ قىًدٍمةىا  ،  َيَدهُ يبُّ ملسو هيلع هللا ىلصفَػَرَفَع النه  فىذىكىٍرانى
 ( ركاه البخارم . فَػَقاَؿ : اللهُهمه ِإيّنِ أَبْػَرُأ ِإلَْيَك ممها َصَنَع َخاِلٌد َمرهتَػٌْنِ 

 ه ( متفق عليه . رىأىٍيتي بػىيىاضى ًإٍبطىيٍ ىتَّ حى  رََفَع يََدْيوِ عىًن الةَّيبًٌ ملسو هيلع هللا ىلص )  أىنىس نعى ك 
 ( ؟ اذكر حاالت رفع اليدين يف الدعاء ) مَّت ترفع ومَّت ال ترفع 

 . : ما ثبت فيه رفع اليدين صر٭تان عن الةيب  القسم اْلوؿ
 كذلك ُب خطبة صبلة االستسقاء ككذلك ُب صبلة اٞتمعة عةد االستسقاء .

 كما ُب حديث الباب .
 : ما ثبت عدـ الرفع فيه . ينالقسم الثا

 ستصحاء .ذلك ُب الدعاء ُب خطبة اٞتمعة ُب غَت استسقاء كال اك 
 : ما كاف ظاهر السةة فيه عدـ الرفع . القسم الثالث

 كذلك كالدعاء بُت السجدتُت كآخر الترهد .
 يه ُب الدعاء .يدل فيه الرفع   كلذلك كاف من آداب الدعاء أف يرفع صسول ذلك   فاألما  القسم الرابع :

 معة فَت االستسقاء .اليت ال ترفع فيها األيدم : ُب الدعاء ُب خطبة اٞت من ا١تواضع -
ٍيًه فػىقىاؿى قػىبَّحى اَّللَّي  ٍيًن لىقىٍد رى عىٍن عيمىارىةى ٍبًن ريؤىيٍػبىةى قىاؿى ) رىأىل ًبٍررى ٍبنى مىٍركىافى عىلىى اٍلًمةػٍربىً رىاًفعنا يىدى اتػىٍُتً اٍليىدى يىزًيدي مىا  ٍيتي رىسيوؿى اَّللًَّ أى  هى

ا. كىأى   شىارى إبًًٍصبىًعًه اٍلميسىبًٌحىًة ( .عىلىى أىٍف يػىقيوؿى بًيىًدًه هىكىذى
 اٟتديث دليل على أنه ال يررع رفع اليدين ُب الدعاء ُب خطبة اٞتمعة ُب غَت االستسقاء . فهذا

ا ًفيًه أىفَّ السُّةَّ    رٛته هللا ُب شرح مسلم ُب شرح حديث الباب : قاؿ النووي ٍوؿ مىاًلك ة أىٍف الى يػىٍرفىع اٍليىد ُب ا٠تٍيٍطبىة كىهيوى قػى هىذى
حىته ؛ أًلىفَّ الةَّيبٌ  اًلًكيَّة ًإابى ٍيًه ُب خيٍطبىة اٞتٍيميعىة ًحُت  كىأىٍصحىابةىا كىغىٍَتهٍم . كىحىكىى اٍلقىاًضي عىٍن بػىٍعض السَّلىف كىبػىٍعض اٍلمى رىفىعى يىدى

ا الرٍَّفع كىافى لًعىارض .تىٍسقىى   كىأىجىابى اأٍلىكَّ سٍ اً   ليوفى أبًىفَّ هىذى
 رٛته هللا : ما حكم من يرفع يديه كا٠تطيب يدعو للمسلمُت ُب ا٠تطبة الثانية مع الدليل   أاثبكم هللا ؟ ل الشيخ ابن َبزوسئ

ا١ترركع اإلنصات  ئلماـ كال للمأمومُت   كإ٪تال فأجاب : رفع اليدين غَت مرركع ُب خطبة اٞتمعة كال ُب خطبة العيد ال
دل يكن يرفع يديه  بُت نفسه من دكف رفع صوت   كأما رفع اليدين فبل يررع ؛ ألف الةيب للخطيب كالتأمُت على دعائه بيةه ك 

: عليه ذلك  كقاؿ كرطبة اٞتمعة أن  ك١تا رأل بعض الصحابة بعض األمراء يرفع يديه ُب خخطبة اٞتمعة كال ُب خطبة األعيادُب 
 يرفعهما . يب ما كاف الة

  ؛ ألف الةيب  -أم طلب نزكؿ ا١تطر-ؿ االستغاثة ة لبلستسقاء   فإنه يرفع يديه حانعم   إذا كاف يستغيث ُب خطبة اٞتمع
 . يان ابلةيب سكاف يرفع يديه ُب هذه اٟتالة   فإذا استسقى ُب خطبة اٞتمعة أك ُب خطبة العيد فإنه يررع له أف يرفع يديه أت

  :يسن لئلماـ كال للمأمومُت أف يرفعوا أيديهم إال ُب حالُت: أما إذا دعا اإلماـ ُب ا٠تطبة فإنه ال  بن عثيمٌنوقاؿ الشيخ ا
 االستسقاء إذا دعا خطيب اٞتمعة ابالستسقاء   أم بطلب نزكؿ ا١تطر فإنه يرفع يديه كيرفع الةاس أيديهم . احلاؿ اْلوَل :

ه يرفع يديه كذلك   كما ثبت ُب اٞتمعة ابلصحو   كأف هللا يبعد ا١تطر عن البلد فإن االستصحاء يعٍت إذا دعا خطيب: الثاين  
ففي هذين ا١توضعُت يرفع ا٠تطيب يديه ُب الدعاء : ُب االستسقاء  -ٍب ذكر حديث الباب  –الصحيحُت عن أنس 
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برر بن مركاف حيةما رفع يديه ابلدعاء حاؿ  بة مهنع هللا يضر أنكركا علىحاكاالستصحاء   كأما ُب غَت ذلك فبل يرفع يديه ألف الص
يرفعوف أيديهم ُب خطبة يـو اٞتمعة   ألف ذلك ليس مرركعان ٢تم   فهم تبعه إلمامهم   فإذا دل يكن  ككذلك الةاس ال ا٠تطبة  

 ؿ ا٠تطبة.حامرركعان لئلماـ ا٠تطيب    فإف ا١تستمعُت كذلك ال يررع ٢تم رفع اليدين ُب 
@@@ 

َأْخَرَجُو ( َحَّته دَيَْسَح هِبَِما َوْجَهُو  ،َلَْ يَػُردهمُهَا ،َمده َيَدْيِو يف اَلدَُّعاءِ ِإَذا )  قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ َاَّللِه  ُعَمَر َوَعْن  -ٖ٘٘ٔ
ِْمِذيُّ   . اَلّتِّ

َها:  َوَلُو َشَواِىُد ِمنػْ
 . ا يَػْقَتِضي أَنهُو َحِديٌث َحَسٌن َوجَمُْموُعهَ  .ِب َداُوَد أَ َحِديُث ِاْبِن َعبهاٍس: َعْن  -ٗ٘٘ٔ

---------- 
 ما صحة حديث الباب ؟ 

 حديث عمر ضعيف .
 كأما حديث ابن عباس فضعيف أيضان .

 ىل يشرع مسح الوجو َبليدين بعد الفراغ من الدعاء ؟ 
 اختلف العلماء على قولٌن :
 القوؿ اْلوؿ : أنو ال يشرع .

  .ٯتسح كجهه بعد دعائهربَّه   كدل يثبت أنه كاف  ر ُب السةة دعاء الةيب كقد تواتيرد ُب حديث صحيح    ألنه دل
سح كجهه بعد الدعاء إال عن اٟتسن   . قاؿ أٛتد بن حةبل : ال يعرؼ هذا   أنه كاف ٯتى
مسحه كجهه بيديه فليس عةه أحاديث كثَتة صحيحة   كأما  يه: كأما رفع الةيب ملسو هيلع هللا ىلص يديه ُب الدعاء : فقد جاء فابن تيمية قاؿ ك 

 . ال تقـو هبما حيجة فيه إال حديث أك حديثاف  
 ـ ( .فتاكل العز بن عبد السبل) ل . كجهه بيديه عقيب الدعاء إال جاه قاؿ العز بن عبد السبلـ : كال ٯتسحك 

سىحي؛ كهذا هو الصَّ . ع : ..اجملمو ُب " وقاؿ النهوويُّ  فعيُّ كآخىركف من اقًٌقُت ... كاٟتاًصلي حيحي صحَّحه البيهقيُّ كالراال ٯتى
 ه .ةىا ثبلثةي أٍكجيه: )الصحيح( ييٍستىحىبُّ رىٍفعي يدٍيًه دكفى مىٍسًح الوىجٍ ألصحابً 

ذلك ضعيفة  مسح الوجه ابليدين بعد الدعاء األقرب أنه غَت مرركع ؛ ألف األحاديث الواردة ُب:  دمحم بن عثيمٌن وقاؿ الشيخ
تأكد أك يغلب على ظةةا أف هذا الريء مرركع فإف األكذل ـ رٛته هللا : إُنا ال تقـو هبا اٟتجة   كإذا دل نحىت قاؿ شيخ اإلسبل

 . تركه ؛ ألف الررع ال يثبت ٔتجرد الظن إال إذا كاف الظن غالبان 
معة ابالستسقاء كما هو معركؼ دعا ُب خطبة اٞت فالذم أرل ُب مسح الوجه ابليدين بعد الدعاء أنه ليس بسةة   كالةيب 

أنه دعا كرفع يديه كدل يثبت أنه مسح  كجهه   ككذلك ُب عدة أحاديث جاءت عن الةيب كرفع يديه   كدل يرد أنه مسح هبما 
 .كجهه " انتهى 

ما ال يتقوَّايف ٔتىجموع طيريًقهما؛ لًردَّة الضَّعف الذم ُب الطُّرؽ: ُب "اإلركاء"  األلباشلُّ  كقاؿ بعد ما ضعَّف حديثىًي ا١تٍسًح  كبُتَّ أُنَّ
ٍيًن ُب الدُّعاء حةو كليس ُب شيءو ًمةػٍهىا مسحيهيما ابلوىٍجًه  د جاء فيه أحاديثى كثَتة صحيق "ك٦تَّا يؤًيٌدي عدـى مرركعيًَّته: أفَّ رٍفعى اليدى

 ه .على نىكارىتًه  كعدىـً مرركعيَّتً  -إف شاءى هللاً -كى يدؿُّ فذلً 
 . : أنه مرركع القوؿ الثاين
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 كهي كإف كانت ضعيفة لكن يقوم بعضها بعضان . –كأحاديث الباب   –لوركد بعض األحاديث 
 هم .الصةعاشل كغَت  كالسيوطي كاألمَتمثل اٟتافظ ابن حجر  كبعضهم حسةها ديث بعضها  ئمة العلم ُب اٟتأ قد صحح بعضك 

@@@ 
 َأْخَرَجوُ  (َأْكثَػُرُىْم َعَليه َصاَلًة  ،ِإفه َأْوََل اَلنهاِس ِب يَػْوـَ اَْلِقَياَمةِ )  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه  َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد  -٘٘٘ٔ

ِْمِذيُّ َوَصحهَحوُ   ِاْبُن ِحبهاَف .  اَلّتِّ
---------- 

  ؟ما صحة حديث الباب 
 سةده ضعيف .

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 كاإلكثار مةها . نستفيد فضل الصبلة على الةيب 

  فضائل الصالة على النيب اذكر ؟ 
 صالة صلى هللا عليو هبا عشراً . أواًل : أف من صلى النيب 

 ان ( ركاه مسلم .عىٍرر  صىلَّى عىلىىَّ كىاًحدىةن صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيهً  مىنٍ ) يب هريرة . قاؿ : قاؿ أ ٟتديث
 اثنياً : سبب لغفراف الذنوب .

ـى فػىقىاؿى  كعن أيىبىًٌ ٍبًن كىٍعبو . قىاؿى ) كىافى رىسيوؿي اَّللًَّ  اَّللَّى جىاءىًت الرَّاًجفىةي  اذٍكيريكا اَّللَّى اذٍكيريكا ايى أىيػُّهىا الةَّاسي » ًإذىا ذىهىبى ثػيليثىا اللٍَّيًل قىا
بػىعيهىا الرَّادً  أيٍكًثري الصَّبلىةى عىلىٍيكى فىكىٍم أىٍجعىلي لىكى ًمٍن  قىاؿى أيىبىّّ قػيٍلتي ايى رىسيوؿى اَّللًَّ ًإشٌلً «. فىةي جىاءى اٍلمىٍوتي ٔتىا ًفيًه جىاءى اٍلمىٍوتي ٔتىا ًفيًه تػىتػٍ

يػٍره لىكى  مىا ًشٍئتى فىًإٍف زًٍدتى » قػيٍلتي الرُّبيعى. قىاؿى قىاؿى «. مىا ًشٍئتى » اؿى قى فػى  صىبلىٌب  . قىاؿى «. فػىهيوى خى مىا ًشٍئتى فىًإٍف » قػيٍلتي الةًٌٍصفى
يػٍره لىكى  يػٍره لىكى » قىاؿى قػيٍلتي فىالثػُّليثػىٍُتً. قىاؿى «. زًٍدتى فػىهيوى خى » كيلَّهىا. قىاؿى   ٌب . قػيٍلتي أىٍجعىلي لىكى صىبلى « مىا ًشٍئتى فىًإٍف زًٍدتى فػىهيوى خى

 ( ركاه الًتمذم . ْغَفُر َلَك َذنْػُبكَ ِإًذا ُتْكَفى مَههَك َويػُ 
 اثلثاً : رفع الدرجات .

) من صلى علي صبلة كاحدة صلى هللا عليه عرر صلوات   كحطت عةه  قاؿ رسوؿ هللا  : قاؿ هنع هللا يضرعن أنس بن مالك 
 ه أٛتد .  كرفعت له عرر درجات ( ركا اتعرر خطيئ

 رابعاً : اْلماف من احلسرة يـو القيامة .
رىةن سٍ   ًإالَّ كىافى عىلىٍيًهٍم حى قىاؿ ) مىا قػىعىدى قػىٍوـه مىٍقعىدنا الى يىٍذكيريكفى ًفيًه هللاى عىزَّ كىجىلَّ  كىييصىلُّوفى عىلىى الةَّيبًٌ  عىٍن أىيب هيرىيٍػرىةى  عىًن الةَّيبًٌ 

 .ًإٍف دىخىليوا اٞتٍىةَّةى لًلثػَّوىاب ( ركاه أٛتد يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  كى 
  ما معىن الصالة على النيب ؟ 

 صبلة هللا على نبيه هي ثةاؤه عليه ُب ا١تؤل األعلى . القوؿ اْلوؿ :
 كما قاؿ أبو العالية كنصره ابن القيم كاختاره اٟتافظ ابن حجر .

 .أف معٌت صبلة هللا على نبيه : ثةاؤه عليه كتعظيمه  اؿ ما يقدـ عن أيب العالية  قو قاؿ اٟتافظ : أكذل األ
 : صبلة هللا رٛتته . القوؿ الثاين

 كهو قوؿ الضحاؾ .
 .كىرىٍٛتىةه( مٍ وىاته ًمٍن رىهبًًٌ : )أيكلىًئكى عىلىٍيًهٍم صىلى غاير بُت الصبلة كالرٛتة ُب قوله: كتعقب أبف هللا اؿ اٟتافظ بعد أف نقل قوؿ الضحاؾق
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 : أف صبلة هللا مغفرته . القوؿ الثالث
 ترؾ الصالة على النيب  اذكر ما ورد من الّتىيب من ؟ 
 )  رىًغمى أٍنفي رىجيلو ذيًكٍرتي ًعٍةدىهي فػىلىٍم ييصىلًٌ عىلىي ( ركاه الًتمذم .   قىاؿى : قىاؿى رسوؿ هللا  عن أىيب هريرة  -أ

 ركاه الًتمذم . كرت عةه فلم يصل علي (البخيل من ذ )  وؿي اَّللًَّ سي قىاؿى رى  : كعةه   قىاؿى  -ب
 ة على النيب حكم الصال ما ؟ 

 : ٬تب عةد ذكره . قيل
 كاختاره الطحاكم . 

 )البخيل من ذكرت عةده فلم يصٌل علي ( . لقوله 
 ) رغم أنف ذكرتي عةده فلم يصل علي ( . كلقوله 
 : ٬تب ُب العمر مرة . وقيل

 مذهب اٞتمهور .ا كهذ 
 لبخيل من ذكرت عةده فلم يصٌل علي ( .) ا  لقوله 

 ٭تصل بذلك . كألف االمتثاؿ
 سةة . وقيل :

  بعض املواطن اليت تشرع فيها الصالة على النيب اذكر ؟ 
 أواًل : بعد اْلذاف .

عى الةَّيًبَّ  ٟتديث ٍعتيمي اٍلمي ) وؿي قي يػى   عىٍبًد اَّللًَّ ٍبًن عىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاًص أىنَّهي ٝتًى وا عىلىىَّ فىًإنَّهي مىٍن صىلَّى ؤىذًٌفى فػىقيوليوا ًمٍثلى مىا يػىقيوؿي ٍبيَّ صىلُّ ًإذىا ٝتًى
بىغً  اٍلوىًسيلىةى فىًإنػَّهىا مىٍةزًلىةه ًُب  عىلىىَّ صىبلىةن صىلَّى اَّللَّي عىلىٍيًه هًبىا عىٍررنا ٍبيَّ سىليوا اَّللَّى رلى  فى أىانى َّللًَّ كىأىٍرجيو أىٍف أىكيو  لًعىٍبدو ًمٍن ًعبىاًد االَّ إً  ياٞتٍىةًَّة الى تػىةػٍ

 ركاه مسلم .ة ( اٍلوىًسيلىةى حىلٍَّت لىهي الرَّفىاعى  أىؿى رلى هيوى فىمىٍن سى 
 اثنياً : عند دخوؿ املسجد 

ٍح رل ٍبيَّ لًيػىقيًل : اللَّهيمَّ افٍػتى  ى الةَّيبًٌ مىٍسًجدى فػىٍلييسىلًٌٍم عىلى الٍ ) ًإذىا دىخىلى أىحىديكيمي  عن أىيبى أيسىٍيدو األىٍنصىارًمَّ   قاؿ : قىاؿى رىسيوؿي هللًا 
 أىبٍػوىابى رىٍٛتىًتكى   فىًإذىا خىرىجى فػىٍليػىقيًل : اللَّهيمَّ ًإشٌلً أىٍسأىليكى ًمٍن فىٍضًلكى ( ركاه أبو داكد .

 اثلثاً : يف التشهد اآلخر . 
ىى عىلىٍيكى ايى رىسيوؿى اَّللًَّ فىكىٍيفى مىرىانى اَّللَّي تػىعىاذلى أى أى عن بىًرَتي ٍبني سىٍعدو . قاؿ ) 

حىىتَّ  نيصىلًٌى عىلىٍيكى قىاؿى فىسىكىتى رىسيوؿي اَّللًَّ  ٍف نيصىلًٌ
ةىا أىنَّهي دلٍى يىٍسأىٍلهي ٍبيَّ قىاؿى رىسيوؿي اَّللًَّ  رًٍؾ عىلىى ٤تيىمَّدو دو كىمىا صىلٍَّيتى عىلىى آمَّ ) اللَّهيمَّ صىلًٌ عىلىى ٤تيىمَّدو كىعىلىى آًؿ ٤تيى  ٘تىىةػَّيػٍ ًؿ ًإبٍػرىاًهيمى كىابى

رىٍكتى عىلىى آًؿ ًإبٍػرىاًهيمى ُب  كىعىلىى يده. كىالسَّبلىـي كىمىا قىٍد عىًلٍمتيٍم ( متفق عليه . آًؿ ٤تيىمَّدو كىمىا ابى يده ٣تًى  اٍلعىالىًمُتى ًإنَّكى ٛتًى
 رابعاً :عند الدعاء  

عى بٍ  عن فىضىالىة ا   ٍبيَّ    فػىقىاؿى الةَّيبُّ  ييصىلًٌ عىلىى الةَّيبًٌ رىجيبلن يىٍدعيو ُب صىبلتًًه فػىلىٍم  الةَّيبُّ نى عيبػىٍيدو قاؿ )  ٝتًى : عىًجلى هىذى
ٍأ بًتىٍحًميًد اَّللًَّ  دىعىاهي فػىقىاؿى لىهي أىكٍ   ا شىاء ( .  ٍبيَّ ٍليىدٍعي بػىٍعدي ٔتى  عىلىى الةَّيبًٌ  عىلىٍيًه   ٍبيَّ ٍلييصىلًٌ  اءً كىالثػَّةى  لًغىٍَتًًه : ًإذىا صىلَّى أىحىديكيٍم فػىٍليػىٍبدى

يى عىلىى نىًبيًٌكى  ءه يٍ عىٍن عيمىرى ٍبًن ا٠تٍىطَّاًب قىاؿ ) ًإفَّ الدُّعىاءى مىٍوقيوؼه بػىٍُتى السَّمىاًء كىاألىٍرًض ال يىٍصعىدي ًمٍةهي شى 
 ( . حىىتَّ تيصىلًٌ

و أهله  ٍب ليصل على الةيب صلى هللا دكم أف يسأؿ فليبدأ اب١تدحة كالثةاء على هللا ٔتا ه بن مسعود قاؿ: إذا أراد أحكعن عبد هللا 
 عليه كسلم ٍب ليسأؿ بعد فإنه أجدر أف يةجح.
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 خامساً : يف اجمللس .
( كىًإٍف شىاءى غىفىرى ٢تىيم هيمٍ كىافى عىلىٍيًهٍم تًرىةن فىًإٍف شىاءى عىذَّبػى  وا عىلىى نىًبيًًٌهٍم ًإاللُّ مىا جىلىسى قػىٍوـه ٣ٍتًلسنا دلٍى يىٍذكيريكا اَّللَّى ًفيًه كىدلٍى ييصى ) قاؿ الةيب 

 ركاه الًتمذم .
 . سادساً : عند ذكره  

 فػىلىٍم ييصىلًٌ عىلىيَّ ( . ) رىًغمى أىٍنفي رىجيلو ذيًكٍرتي ًعٍةدىهي  قاؿ 
 نازة .اْلسابعاً : بعد التكبًنة الثانية من صالة 

لسةة ُب الصبلة على اٞتةازة أف تكرب ٍب تقرأ أبـ ت أاب أمامة بن سهل بن حةيف ٭تدث بن ا١تسيب قاؿ ) اعن الزهرم قاؿ . ٝتع
 أخرجه ابن اٞتاركد  .(األكذل ٍب تسلم ُب نفسه عن ٯتيةهٍب ٗتلص الدعاء للميت كال تقرأ إال ُب التكبَتة  القرآف ٍب تصلي على الةيب 

 : يـو اْلمعة . سابعاً 
ـي   كىًفيًه قيًبضى   كىًفيًه الةػٍَّفخىةي    ) ًإفَّ  ٍبًن أىٍكسو   قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا عىٍن أىٍكًس  ًمكيٍم يػىٍوـى اٞتٍيميعىًة   ًفيًه خيًلقى آدى ًمٍن أىٍفضىًل أىايَّ

كىكىٍيفى تػيٍعرىضي صىبلىتػيةىا ةه عىلىيَّ قىاؿى : قىاليوا : ايى رىسيوؿى هللًا   ًإفَّ صىبلىتىكيٍم مىٍعريكضى فى كىًفيًه الصٍَّعقىةي   فىأىٍكًثريكا عىلىيَّ ًمنى الصَّبلىًة ًفيًه   
 . كد؟ فػىقىاؿى : ًإفَّ اَّللَّى عىزَّ كىجىلَّ حىرَّـى عىلىى األىٍرًض أىٍجسىادى األىنًٍبيىاء ( ركاه أبو دا -يػىقيوليوفى : بىًليتى  -عىلىٍيكى كىقىٍد أىرًٍمتى 

 كل مكاف .اثمناً : الصالة عليو يف  
تيم(بلىتى عىليوا قػىرٍبًم ًعيدان   كىصىػػلُّوا عىلىيَّ   فىإفَّ صىػ)ال ٕتىٍ  عن أيب هريرة . قاؿ : قىاؿى رسوؿ هللا  ليغيًٍت حىٍيثي كيةػٍ  ركاه أبو داكد .كيٍم تػىبػٍ

اَل ِإلََو ِإاله  ،ُد: اَللهُهمه أَْنَت َرِبِّ َأْف يَػُقوَؿ اَْلَعبْ  ،ارِ َسيُِّد َااِلْسِتْغفَ )  : قَاَؿ َرُسوُؿ َاَّللِه اؿَ قَ  َوَعْن َشدهاِد ْبِن َأْوٍس  -ٙ٘٘ٔ
 ،َليه بُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك عَ أَ  ،َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َصنَػْعتُ  ،َوَأاَن َعَلى َعْهِدَؾ َوَوْعِدَؾ َما ِاْسَتَطْعتُ  ،َوَأاَن َعْبُدؾَ  ،َخَلْقَتيِن  ،أَْنتَ 

 َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ . (ِإنهُو اَل يَػْغِفُر اَلذُّنُوَب ِإاله أَْنَت فَاْغِفْر ِل; فَ  ،َذْنيب َوأَبُوُء َلَك بِ 
---------- 

 ه .ا١تستغفر بغَت   للمستغفر به منٍ أم األكثر ثواابن  ر (ستغفاأفضل االة ) كُب ركاي ( ُد َااِلْسِتْغَفارِ َسيِّ ) 
 ا ُب اآلخرة .ها ُب الدنيا كالتجاكز عةه: طلب مغفرة الذنوب بسًت  كاالستغفار

  كُب حديث ( أال أدلك عىلىى سيد االستغفار؟ ) -هنع هللا يضر-كللًتمذم مٍن ركاية عثماف بن ربيعة  عن شداد  ( َأْف يَػُقوَؿ اَْلَعْبدُ ) 
 ( .ار ...تعلموا سيد االستغف) لليلة" كاُب "عمل اليـو  ةسائيعةد ال جابر 

قىاؿى ا٠تطٌايٌب رٛته هللا تعاذل: يريد أان عىلىى ما عاهدتك عليه  ككاعدتك ٔتن اإلٯتاف  ( ِاْسَتَطْعتُ  َؾ َوَوْعِدَؾ َماى َعْهدِ َوَأاَن َعلَ ) 
تجز رٌل مٍن أمرؾ  كمتمسك به  مةإ بك  كإخبلص الطاعة لك  ما استطعت مٍن ذلك  ك٭تتمل أف يريد أان مقيم عىلىى ما عهدت

  ذلك معةاه: االعًتاؼ ابلعجز  كالقصور عن عةه الواجب مٍن حقه تعاذل.ألجر  كاشًتاطي االستطاعة ُب كعدؾ ُب ا١تثوبة كا
 بك كأعتصم . ئألتج( َأُعوُذ ِبَك  )

 ه .مٍن عقابك رل بسبب الرر الذم عملت: أم  ( ِمْن َشرِّ َما َصنَػْعتُ ) 
 ك علٌي .لك بةعمتأم : أعًتؼ (  ِتَك َعَليه مَ بُوُء َلَك بِِنعْ أَ ) 
 بذنيب الذم يوجب استغفاران .: كأعًتؼ لك أم (  َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنيب  )

 دل يذكر اٟتافظ رٛته هللا بقية اٟتديث : كهو :
 . امٍن قلبه  مصدقا بثواهب ان ٥تلص: م أ ( قَاَؿ ، َوَمْن قَاهَلَا ِمَن النػهَهاِر ُموِقًنا هِبَا) 

 ح  أك حُت يصبح  فيأٌب عليه قدر قبل أف ٯتسيدكم حُت ٯتسي  فيأٌب عليه قىدىر قبل أف يصبقو٢تا أحكُب ركاية الًتمذٌم: "ال ي



 224 

 ًل اٞتٍىةًَّة.ًمٍن أىهٍ ٍبلى أىٍف ييٍصًبحى فػىٍهوى قػى  ا فىمىاتى فىمىاتى ًمٍن يػىٍوًمًه قػىٍبلى أىٍف ٯتيًٍسيى فػىهيوى ًمٍن أىٍهًل اٞتٍىةًَّة   كىمىٍن قىا٢تىىا ًمنى اللٍَّيًل كىٍهوى ميوًقنه هًبى  
 االستغفار ؟ ملاذا قيل هلذا الدعاء سيد 

ا الدعاء جامعا ١تعاشل التوبة كلها  استعَت له اسم السيد  كهو ُب األصل الرئيس الذم  قىاؿى الطييب رٛته هللا تعاذل: ١تا كىافى هىذى
 ور. مييقصىد ُب اٟتوائج  كييرجىع إليه ًُب األ

 ؟ الستغفاراتذل: ]فإف قلت[: فما اٟتكمة ًُب كونه أفضل اهللا تعاقىاؿى الكرماشٌل رٛته ك 
ا كأمثاله مٍن التعبدايت  كهللا أعلم بذلك  لكن ال شك أف فيه ذكر هللا أبكمل األكصاؼ  كذكر نفسه أبنقص :  قلت  هىذى

 . تحقها إال هويساالستكانة ١تن ال اٟتاالت  كهو أقصى غاية التضرع  كُناية 
ا اٟتٍىًديث  مٍن بديع ا١تع ٚتع  يب ٚترة:ابن أ كقاؿ : اشل  كحسن األلفاظ  ما ٭تق له أىٍف يسمى سيد االستغفار  ففيه ُب هىذى

ذة مٍن عاكالعبودية  كاالعًتاؼ أبنه ا٠تالق  كاإلقرار ابلعهد الذم أخذه عليه  كالرجاء ٔتا كعده به  كاالست ابإل٢تيةاإلقرار  كحده 
ذل نفسه  كرغبته ُب ا١تغفرة  كاعًتافه أبنه ال يقدر كإضافة الةعماء إذل موجدها  كإضافة الذنب إى نفسه  شر ما جٌت العبد عىلى 

أحد عىلىى ذلك إال هو  كُب كل ذلك اإلشارة إذل اٞتمع بُت الرريعة كاٟتقيقة  فإف تكاليف الرريعة ال ٖتصل إال إذا كىافى ًُب 
 ٬ترل عليه ما قيٌدر عليه  كقامت ةه ابٟتقيقة  فلو اتفق أف العبد خالف حىىتَّ م يكٌت عهللا تعاذل  كهذا القدر الذ نٍ ذلك عوف م

 .اٟتجة عليه ببياف ا١تخالفة  دل يبق إال أحد أمرين: إما العقوبة ٔتقتضى العدؿ  أك العفو ٔتقتضى الفضل
 اذكر فضائل االستغفار ؟ 

 :االستغفار له فوائد كثَتة
 لدرجات.تكفَت السيئات كرفع ا أواًل:

ًد اَّللَّى غىفيوران رىًحيمان(.قاؿ تعاذل )كىمىٍن يػىٍعمىٍل سيوءان أىٍك يى   ٍظًلٍم نػىٍفسىهي ٍبيَّ يىٍستػىٍغًفًر اَّللَّى ٬تًى
 كُب اٟتديث القدسي )قاؿ هللا: من يستغفرشل فأغفر له .. ( متفق عليه.

 لم.استغفركشل أغفر لكم( ركاه مس)فكتقدـ قوله تعاذل ُب اٟتديث القدسي 
 .سبب لسعة الرزؽ كاإلمداد اب١تاؿ كالبةُت اً:اثني

ًٍددٍكيٍم أبًىٍموىاؿو كىبىًةُتى كى٬تىٍ قاؿ تعاذل عن نوح أنه قاؿ لقومه )فػىقيٍلتي اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ًإنَّهي كىافى غىفَّاران. يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمدٍ  ٍل عى رىاران. كىٯتي
 ٍم أىنٍػهىاران(.ٍل لىكي لىكيٍم جىةَّاتو كى٬تىٍعى 

  البدف.سبب ٟتصوؿ القوة ُب اثلثاً:
 ا ٣تيٍرًًمُتى(.وٍ كيٍم قػيوَّةن ًإذلى قػيوًَّتكيٍم كىال تػىتػىوىلَّ قاؿ هود لقومه )كىايى قػىٍوـً اٍستػىٍغًفريكا رىبَّكيٍم ٍبيَّ تيوبيوا ًإلىٍيًه يػيٍرًسًل السَّمىاءى عىلىٍيكيٍم ًمٍدرىاران كىيىزًدٍ 

 ١تصائب كرفع الببلاي.ب لدفع اسب رابعاً:
 فى اَّللَّي ميعىذًٌبػىهيٍم كىهيٍم يىٍستػىٍغًفريكفى(.قاؿ تعاذل )كىمىا كىا

 سبب لبياض القلب. خامساً:
 )إف ا١تؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء ُب قلبه  فإف َتب كنزع كاستغفر صقل قلبه( ركاه أٛتد. قاؿ 
  ف ؟اؿ السلقو أاذكر بعض 

 ن كجد ُب صحيفته استغفاران كثَتان.طوىب ١ت قاؿ بعض العلماء:
 ن عمر: يطلب من الصبياف االستغفار كيقوؿ: إنكم دل تذنبوا.ككاف اب

 كقاؿ قتادة: إف هذا القرآف يدلكم على دائكم كدكائكم  فأما داؤكم فالذنوب  كأما دكاؤكم فاالستغفار.
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 ألف مرة.نب مائة عوف ذنبان  قد استغفرت لكل ذربكقاؿ رايح القيسي: رل نيف كأ
 فار.كقاؿ اٟتسن: ال ٘تلُّوا من االستغ

يزىشل: إف أعماؿ بٍت آدـ تيرفع فإذا ريفعت صحيفةه فيها استغفار ريفعت بيضاء  كإذا ريفعت ليس فيها استغفار رفعت 
كقاؿ بكر ا١ت

 سوداء.
 م  فإنكم ال تدركف مىت تةزؿ ا١تغفرة. أسواقكى موائدكم  كُب طيريًقكم  كُبعلكعن اٟتسن قاؿ: أكثركا من االستغفار ُب بيوتكم  ك 

 قماف البةه: أٍم بػيٍتىَّ عوًٌد لسانك: اللهم اغفر رل؛ فإف  ساعات ال يرد فيها سائبلن.قاؿ ل
 كرئي عمر بن عبد العزيز ُب الةـو فقيل له: ما كجدت أفضل؟ قاؿ: االستغفار.

 فائدة: 
ديكهي ًعةدى اَّللًَّ هيوى خىٍَتان مًٌٍن خى ا تػيقىدًٌميوا أًلىنفيًسكيم مى قاؿ تعاذل )كى   كىأىٍعظىمى أىٍجران كىاٍستػىٍغًفريكا اَّللَّى(. ٍَتو ٕتًى

: كُب األمر ابالستغفار بعد اٟتث على أفعاؿ الطاعة كا٠تَت  فائدة كبَتة  كذلك أف العبد ال ٮتلو من التقصَت فيما قاؿ السعدي
يذنب آانء الليل كالةهار  فمىت ص  فأمر بًتقيع ذلك ابالستغفار  فإف العبد كجه انق  يفعله أصبلن  أك يفعله علىال أمر به  إما أف

 دل يتغمده هللا برٛتته كمغفرته فإنه هالك.
 فائدة :

ٍيًن ًمٍن إذلى ااًل بو ًمٍةهي ٭تىٍتىاجي ًفيًه نٍ فىاٍلعىٍبدي دىائًمنا بػىٍُتى نًٍعمىةو ًمٍن اَّللًَّ ٭تىٍتىاجي ًفيهىا إذلى شيٍكرو كىذى :  قاؿ ابن تيمية ٍسًتٍغفىاًر كىكيلّّ ًمٍن هىذى
ئًًه كىالى يػىزىاؿي ٤تيٍ ا زًمىًة لًٍلعىٍبًد دىائًمنا فىًإنَّهي الى يػىزىاؿي يػىتػىقىلَّبي ًُب نًعىًم اَّللًَّ كىآالى ـى كى تىاجنا إذلى التػٍَّوبىًة كىااًلٍسًتٍغفىاًر. كى٢ًتىذىا  أٍليميوًر البلَّ افى سىيًٌدي كىلىًد آدى
ـي كى  يًع اأٍلىٍحوىاًؿ.اٍلميتًَّقُتى ٤تيىمَّده صىلَّى اَّللَّي عى ًإمىا  لىٍيًه كىسىلَّمى يىٍستػىٍغًفري ُب ٚتًى
 ( ؟ اَل إَلَو إاله أَْنتَ ماذا نستفيد من قولو ) 

ًيًَّة كىاإٍلً دً ًفيًه إثٍػبىاتي اٍنًفرىا( الى إلىهى إالَّ أىٍنتى ) فػىقىٍوليهي : قاؿ ابن تيمية ٢تى ًيَّةي ًه اًبإٍلً ًتًه فىًفيهىا إثٍػبىاتي تػىتىضىمَّني كىمىاؿى ًعٍلًمًه كىقيٍدرىتً  ٢تى ًه كىرىٍٛتىًتًه كىًحٍكمى
انًًه إذلى  لىهى  إٍحسى تَّصىفى ًبًه ًمٍن ٔتىا ا تىًحقُّ أىٍف يػيٍعبىدى هيوى سٍ " هيوى اٍلمىٍأليوهي كىاٍلمىٍأليوهي هيوى الًَّذم يىٍستىًحقُّ أىٍف يػيٍعبىدى كىكىٍونيهي يى اٍلًعبىاًد فىًإفَّ "اإٍلً

فىاًت الَّيًت تىسٍ  .تػىٍلًزـي أىٍف يىكيوفى هيوى اٍلمىٍحبيوبى غىايىةى اٟتٍيبًٌ اٍلمىٍخضيوعى لىهي غىايىةى ا٠تٍيضيوًع؛ كىاٍلًعبىادىةي تػىتىضىمَّني غىاالصًٌ  يىةى اٟتٍيبًٌ بًغىايىًة الذُّؿًٌ
 ما استطعت ( ؟ ) ماذا نستفيد من قولو 
يقدر عىلىى اإلتياف ّتميع ما ٬تب عليه   كال الوفاء بكماؿ  ال ان إعبلـ ألمته أف أحد ( ما استطعت)  ولهؿ: كُب قاؿى ابن بطاق

 م .ده  فلم يكلفهم مٍن ذلك إال كسعهالطاعات  كالركر عىلىى الةعم  فرفق هللا بعبا
 كاالستطاعة : هي القدرة على الريء .

  ؟ ل اْلنة.ت[: املؤمن وإف َل يقلها يدخقل]فإف 
الةار  كألف الغالب أف ا١تؤمن ْتقيقتها  ا١تؤمن ٔتضموُنا ال يعصي هللا تعاذل  أك ألف هللا  ا١تراد أنه يدخلها ابتداء مٍن غَت دخوؿ 

ا االستغفار.   تعاذل يعفو عةه بربكة هىذى
  ماذا نستفيد من قولو ) أبوء لك بنعمتك علّي ( ؟ 

 .هبا ظاهران  كتسخَتها ُب مرضاة مسديها بثبلثةو: ابالعًتاؼ هبا ابطةان  كالتحدُّث ركر يكوفاؼ ابلةعمة من شكر هللا  فالًت االع
 .فكل نعمة إ٪تا هي من هللا

 ( مىا أىصىابىكى ًمٍن حىسىةىةو فىًمنى هللاقاؿ تعاذل ) 
 ( . كىمىا ًبكيٍم ًمٍن نًٍعمىةو فىًمنى هللاكقاؿ تعاذل ) 
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ة ُب إثر ٝتاء كانت من الليل  فلما انصرؼ صبلة الصبح ابٟتديبي صلى بةا رسوؿ هللا ) ؿ  قايد بن خالد اٞتهٍت هنع هللا يضرز  كعن
قاؿ: أصبح من عبادم مؤمن يب ككافر  »؟ قالوا: هللا كرسوله أعلم. قاؿ: «هل تدركف ماذا قاؿ ربكم»أقبل على الةاس فقاؿ: 

افر يب مؤمن كأما من قاؿ: مطران بةوء كذا ككذا؛ فذلك ك ابلكوكب كرٛتته فذلك مؤمن يب ككافر  فأما من قاؿ: مطران بفضل هللا
 .متفق عليهب ( ابلكوك

  ( ؟ وأبوء لك بذنيبماذا نستفيد من قولو ) 
 .سبب لتكفَتهكأنه االعًتاؼ ابلذنب 

 ( . ٍرٛتىٍةىا لىةىكيونىنَّ ًمنى ا٠تٍىاًسرًينى ةىا كىتػى ةىا كىًإٍف دلٍى تػىٍغًفٍر لى سى قىاال رىبػَّةىا ظىلىٍمةىا أىنٍػفي ب ) آدـ كزكجه عليهما السبلـ ابلذناعًتؼ 
ا ًمٍن ًشيعىًتًه ه ) فغفر هللا ل لكليم كاعًتؼ بذنبه ا كىدىخىلى اٍلمىًديةىةى عىلىى ًحًُت غىٍفلىةو ًمٍن أىٍهًلهىا فػىوىجىدى ًفيهىا رىجيلىٍُتً يػىٍقتىًتبلًف هىذى

ا ًمٍن عىدي  ٌكًًه فػىوىكى ًمٍن ًشيًه فىاٍستػىغىاثىهي الًَّذم كًٌ كىهىذى ا ًمٍن عىمىًل الرٍَّيطىاًف ًإنَّهي عىديكّّ عىًتًه عىلىى الًَّذم ًمٍن عىدي زىهي ميوسىى فػىقىضىى عىلىٍيًه قىاؿى هىذى
 ( . اٍلغىفيوري الرًَّحيمي  وى ( قىاؿى رىبًٌ ًإشٌلً ظىلىٍمتي نػىٍفًسي فىاٍغًفٍر رل فػىغىفىرى لىهي ًإنَّهي هي ُٓميًضلّّ ميًبُته )

 ( .أى٪تَّىا فػىتػىةَّاهي فىاٍستػىٍغفىرى رىبَّهي كىخىرَّ رىاًكعنا كىأىانىبى كىظىنَّ دىاكيدي ـ ) ذل عن داكد عليه السبلكقاؿ تعا
ًإال أىٍنتى إًلىهى  ل ُب الظُّليمىاًت أىٍف الادى كىذىا الةُّوًف ًإٍذ ذىهىبى ميغىاًضبنا فىظىنَّ أىٍف لىٍن نػىٍقًدرى عىلىٍيًه فػىةى )  كقاؿ عن يونس عليه السبلـ

 .( الظَّاًلًمُتى  سيٍبحىانىكى ًإشٌلً كيٍةتي ًمنى 
 ( . رىبًٌ ًإشٌلً ظىلىٍمتي نػىٍفًسي كىأىٍسلىٍمتي مىعى سيلىٍيمىافى َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمُتى )  ك١تا أرادت بلقيس أف تتوب قالت

ف هللا إشل قد ظلمت نفسي كزنيت  كإشل أريد أ "اي رسوؿقاؿ له:  إذل نبيةا  ان ئبَت مسلم ١تا جاء ماعز بن مالك كُب صحيح
 شل .تطهر 
 ىل يشرع الدعاء َبملغفرة ؟ 

 نعم .
 رل ( . غفرلقوله ) فا

 قاؿ سبحانه ) فىسىبًٌٍح ًْتىٍمًد رىبًٌكى كىاٍستػىٍغًفٍرهي ًإنَّهي كىافى تػىوَّاابن ( .
 ـو مائة مرة ( ركاه مسلم .لي) أشل ألستغفر هللا ُب ا كقاؿ 

 ـ أكثر من سبعُت مرة ( ركاه البخارم .كهللا إشل ألستغفر هللا كأتوب إليه ُب اليو )  قاؿ ك 
 كاالستغفار يكوف على كجهُت :

 طلب ا١تغفرة بلفظ : اللهم اغفر رل   أك أستغفر هللا . الوجو اْلوؿ :
 تكوف سببان لذلك . طلب ا١تغفرة ابألعماؿ الصاٟتة اليت الوجو الثاين :

 ( ؟ أَبُوُء َلَك ِبَذْنيب وَ  ،أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليه  لو )يد من قو ماذا نستف 
 دة عيبه كنقصه .هارنستفيد أف يكوف اإلنساف االعًتاؼ ابلةعمة   كم

 كالعمل.س قاؿ شيخ اإلسبلـ: العارؼ يسَت إذل هللا بُت مراهدة ا١تةة كمطالعة عيب الةفقاؿ ابن القيم : 
م أنت ريب ال إله إال أنت  خلقتٍت كأان عبدؾ  كأان سيد االستغفار أف يقوؿ العبد: الله)الصحيح اٟتديث  ُب كهذا معٌت قوله 

كأبوء بذنيب  فاغفر رل  إنه ال يغفر الذنوب   على عهدؾ ككعدؾ ما استطعت  أعوذ بك من شر ما صةعت  أبوء بةعمتك علي 
 ( . إال أنت

 عمل.مراهدة ا١تةة كمطالعة عيب الةفس كال( ذنيب كأبوء ب أبوء لك بةعمتك علي )  وله ق فجمع ُب 
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فمراهدة ا١تةة توجب له ابة كاٟتمد كالركر لورل الةعم كاإلحساف  كمطالعة عيب الةفس كالعمل توجب له الذؿ كاالنكسار 
 الوابل الصيب() ان .    كقت  كأف ال يرل نفسه إال مفلسكاالفتقار كالتوبة ُب كل 

اٍعًتىاؼه إبًًنٍػعىاـً الرَّبًٌ كىذىٍنًب اٍلعىٍبًد كىمىا قىاؿى بػىٍعضي السَّلىًف: إشٌلً ( كىأىبيوءي ًبذىٍنيب أىبيوءي لىك بًًةٍعمىًتك عىلىيَّ ) ٍوليهي فػىقى ة : كقاؿ ابن تيمي
 ان .لًلذٍَّنًب اٍسًتٍغفىار ٍكرنا كى يدي أىٍف أيٍحًدثى لًلةًٌٍعمىًة شي فىأيرً  يىٍصعىدي ًمٍتًٌ إذلى اَّللًَّ  أيٍصًبحي بػىٍُتى نًٍعمىةو تػىٍةزًؿي ًمٍن اَّللًَّ عىلىيَّ كىبػىٍُتى ذىٍنبو 

انًًه كىلًلةػٍَّفًس اًبلتػٍَّقًصًَت كىالذٍَّنًب.كقاؿ :  قٍػرىاري َّللًًَّ بًفىٍضًلًه كىجيوًدًه كىًإٍحسى  إٍذ اٍلوىاًجبي اإٍلً
 اٍسًتٍغفىارو. كىهيوى ُب سىيًًٌد ااًلٍسًتٍغفىاًر يػىقيوؿي }أىبيوءي تىًضي شيٍكرنا كىُب ذىٍنبو ٭تىٍتىاجي إذلى ًه تػىقٍ ئًمنا ُب نًٍعمىةو ًمٍن رىبًٌ افىاٍلميٍؤًمني دى كقاؿ رٛته هللا : 

  .ًبذىٍنيب فىاٍغًفٍر رل  لىك بًًةٍعمىًتك عىلىيَّ كىأىبيوءي 
  ؟ما الذي جيب على العبد أف يعتقده يف توفيقو للحسنات 

بي أى قاؿ ابن تيمية :  ًتًه مى اٍلعىٍبدي أىفَّ عىمىلىهي ًمٍن اٟتٍىسى ٍف يػىٍعلى كى٬تًى  .ةىاًت هيوى ًبفىٍضًل اَّللًَّ كىرىٍٛتىًتًه كىًمٍن نًٍعمى
ا كىمىا كيةَّا لًةػىٍهتىًدمى لىٍوالى أىٍف هىدى )  كىمىا قىاؿى أىٍهلي اٞتٍىةَّة  ( .  اَّللَّي اانى اٟتٍىٍمدي َّللًًَّ الًَّذم هىدىاانى ٢ًتىذى

 ( . ٯتىافى كىزىيػَّةىهي ُب قػيليوًبكيٍم كىكىرَّهى إلىٍيكيمي اٍلكيٍفرى كىاٍلفيسيوؽى كىاٍلًعٍصيىافى أيكلىًئكى هيمي الرَّاًشديكفى كىلىًكنَّ اَّللَّى حىبَّبى إلىٍيكيمي اإٍلً )  اذلى كىقىاؿى تػىعى  
ـً فػىهيوى عىلىى ني لً  أىفىمىٍن شىرىحى اَّللَّي صىٍدرىهي )  كىقىاؿى تػىعىاذلى    ( . ٍم ًمٍن ذًٍكًر اَّللًَّ رىبًًٌه فػىوىٍيله لًٍلقىاًسيىًة قػيليوبػيهي  ورو ًمنٍ ئٍلًٍسبلى

ةىاهي كىجىعىٍلةىا لىهي نيورنا ٯتىًٍري بًًه ُب الةَّاًس كىمىٍن مىثػىليهي ُب الظُّليمىاًت لىيٍ )  كىقىاؿى  تنا فىأىٍحيػىيػٍ  . ( هىاةػٍ سى ًٓتىارًجو مً أىكىمىٍن كىافى مىيػٍ
لً  ) كىقىاؿى تػىعىاذلى  ةىا إلىٍيكى ريكحنا ًمٍن أىٍمرً كىكىذى يػٍ انى مىا كيٍةتى تىٍدرًم مىا اٍلًكتىابي كىالى اإٍلًٯتىافي كىلىًكٍن جىعىٍلةىاهي نيورنا نػىٍهًدم ًبًه مىٍن نىرىاءي ًمٍن كى أىٍكحى

 ( . ًعبىاًدانى 
ا اٟتٍىًديًث قػىٍوليهي كقاؿ رٛته هللا :  ريهي لىهي ًمٍن كىًمٍن نًعىًمًه عى (  كىأىبيوءي ًبذىٍنيب  عىلىيَّ  أىبيوءي لىكى بًًةٍعمىًتكى )  كىُب هىذى لىى عىٍبًدًه اٍلميٍؤًمًن مىا يػييىسًٌ
ٯتىاًف كىاٟتٍىسىةىاًت  ًتًه   اإٍلً ًتًه إٍذ كيلُّ لً كىسىيًٌئىاتي اٍلعىٍبًد ًمٍن عىدٍ   فىًإنػَّهىا ًمٍن فىٍضًلًه كىًإٍحسىانًًه كىرىٍٛتىًتًه كىًحٍكمى ًمٍةهي فىٍضله كىكيلُّ  نًٍعمىةو ًه كىًحٍكمى

ًتًه كىرىٍٛتىًتًه كىعىٍدلً نًٍقمىةو ًمٍةهي عى   ه .ٍدؿه كىهيوى الى ييٍسأىؿي عىمَّا يػىٍفعىلي ًلكىمىاًؿ ًحٍكمى
 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 

o  ؼ بذنبه كَتب إذا اعًت اإلفك الطويل كفيه " العبد  يثكقد كقع صر٭تا ُب حد  يؤخذ مةه أف من اعًتؼ بذنبه غفر له
 ه .َتب هللا علي

o ستغفار.بياف أفضل اال 
o .استحباب االستعاذة مٍن شٌر ما صةعه ا١ترء 

@@@ 
ُهَما-َوَعِن اْبِن ُعَمَر  -ٚ٘٘ٔ : ٌَن دُيِْسي َوِحٌَن ُيْصِبحُ حِ َيدَُع َىُؤاَلِء اَْلَكِلَماِت  َلَْ َيُكْن َرُسوُؿ َاَّللِه  ) قَاؿَ  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ

َوِمْن  ،َواْحَفْظيِن ِمْن بَػٌْنِ يََديه  ،َوآِمْن َرْوَعاِت  ،اَللهُهمه اْستُػْر َعْورَاِت  ،َوَماِل  ،َوَأْىِلي ،َوُدنْػَيايَ  ، ِدييِن ُهمه ِإيّنِ َأْسأَُلَك اَْلَعاِفَيَة يف اَلله 
َوَصحهَحُو  ،َواْبُن َماَجوْ  ،ُو النهَساِئيُّ َأْخَرجَ ( َك َأْف ُأْغَتاَؿ ِمْن رَبْيِت َعَظَمتِ َوَأُعوُذ بِ  ،َوِمْن فَػْوِقي ،َوَعْن ِِشَاِل  ،َوَعْن دَيِييِن  ،َخْلِفي

 َاحْلَاِكُم . 
---------- 

 ـ .( أم : السبلمة ُب ديٍت من ا١تعاصي كاآلاث اَْلَعاِفَيَة يف ِدييِن ) 
 .ر من ا١تصائب كالررك (  َوُدنْػَيايَ  )

  ؼ    كا١تراد هبم الزكجة كاألكالد .كاال٨ترامن األمراض (  َوَأْىِلي) 
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 ( أم : عيويب كزالٌب . لهُهمه اْستُػْر َعْورَاِت اَل) 
 أم : فزعاٌب اليت ٗتيفٍت .(  َوآِمْن َرْوَعاِت ) 
 تية اب٠تسف .تحفسر االغتياؿ من اٞتهة ال (َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْف ُأْغَتاَؿ ِمْن رَبْيِت ) 

أف يغتاؿ إما ٓتسف به  أك بتسلط اٞتن عليه  أك ما أشبه  ياؿ معةاه: القتل غيلة على غَت علم  ٔتعٌت:الغت: ا قاؿ ابن عثيمُت
  .أعوذ بك أف أغتاؿ من ٖتيت) : ذلك  ا١تهم أف الرسوؿ عليه الصبلة كالسبلـ ذكر أنه هللا ٭تميه من كل جانب كقاؿ

 ث ؟ديماذا نستفيد من احل 
 . صباح كا١تساء اقتداء ابلةيب اء ُب النستفيد استحباب هذا الدع

  النيب ملاذا بدأ بسؤاؿ العافية ؟ 
 . رة فقد كىميلى نىًصيبيه من ا٠تَتلعافيةي ال يىعًد٢تيا شيءه  كمن أيعطي العافيةى ُب الدنيا كاآلخألف ا

لعافيةى  ان أسأليه هللاى عز كجل  قاؿ: سىًل هللاى امًٍت شيئقلتي اي رسوؿ هللا  علًٌ  ) ؿقا عن العباس بن عبد ا١تطلب هنع هللا يضر عمًٌ الةَّيبٌ 
 العافيةى ُب فمىكٍثتي أايمان  ٍبَّ ًجئتي فقلت: اي رسوؿ هللا علًٌٍمًٍت شيئان أسأله هللاى  فقاؿ رل: اي عبَّاسي اي عمَّ رسوًؿ هللا  سىليوا هللاى 

 م .مذة ( ركاه الًت الدُّنيا كاآلخر 
: ٤تىٍوي الذنو  نًٍقمىةو ك٤ًتةىة  بصرؼ السُّوء عةه ككقايته من الببلاي كاألسقاـ  ا  كالعافيةي: هي أتمُت هللا لعبده ًمن كلًٌ ب كسًتيهكالعىٍفوي

 كحفظه من الرركر كاآلاثـ.
لُّ  كأمَّا سؤاؿ العافية ُب الدًٌين فهو طلبي الوقاية من كلًٌ أمرو   . هب يىًرُتي الدًٌينى أك ٮتًي

 . أك بىبلء أك ضىرَّاء أك ٨تو ذلك ًمن ميصيبةاية من كلًٌ أمرو يىضيرُّ العبدى ُب دنياه لىب الوقكأمَّا ُب الدنيا فهو طى 
 ت .ائدها كما فيها من أنواع العقوابكأمَّا ُب اآلخرة فهو طىلىبي الوقاية من أىهواؿ اآلخرة كشد

غىرىؽو أك حىٍرؽو أك سىرًقىةو أك ٨تو  ا ُب ا١تاؿ فًبحفًظه ٦تَّا يػيٍتًلفيه ًمنن  كأمَّ ايىًتهم من البىبلىايى كاًٛت كأمَّا ُب األهل فًبوًقىايىًتهم ًمن الفنتى ك 
يًضرَّة.

يٍؤًذيىة كاألخطار ا١ت
يع العىواًرض ا١ت  ذلك  فجىمىع ُب ذلك سؤاؿى هللا اٟتفظى من ٚتى

ثػيرىٍت اأٍلىحىاًديث ُب اأٍلىٍمر ًبسيؤىاًؿ  ٍفًع ٚتىً  ٍلفىاظعىاًفيىة   كىًهيى ًمٍن اأٍلى الٍ كىقىٍد كى يع اٍلمىٍكريكهىات ُب اٍلبىدىف كىاٍلبىاًطن   ُب اٍلعىامَّة اٍلميتػىةىاًكلىة ًلدى
نٍػيىا كىاآٍلًخرىة . اللَّهيمَّ ًإشٌلً أىٍسأىلك اٍلعىاًفيىة اٍلعىامَّة رل كىأًلىًحبَّاًئي كىًٞتىًميًع اٍلميٍسلً   . ًمُتى الدًٌين كىالدُّ

خىذى مىٍضجىعىهي أف يقوؿ : اللَّهيمَّ خىلىٍقتى نػىٍفًسي كىأىٍنتى تػىوىفَّاهىا لىكى ٦تىىاتػيهىا  أىمىرى رىجيبلن ًإذىا أى  ي ) أف رسوؿ هللا عيمىرى  عىٍن عىٍبًد اَّللًَّ ٍبنً 
تػىهىا فىاٍحفىٍظهىا كىًإٍف أىمىتػَّهىا فىاٍغًفٍر ٢تىىا اللَّهي   ركاه مسلم .يىةى ( ًإشٌلً أىٍسأىليكى اٍلعىافً  مَّ كى٤تىٍيىاهىا ًإٍف أىٍحيػىيػٍ

يدع هؤالء الدعوات حُت ٯتسي كحُت يصبح: "اللهم إشل أسألك العافية ُب  ؿ )دل يكن الةيب كعن ابن عمر رضي هللا عةهما قا
ن ركعاٌب  اللهم احفظٍت من آمالدنيا كاآلخرة  اللهم إشل أسألك العفو كالعافية ُب ديٍت كدنيام كأهلي كمارل  اللهم اسًت عوراٌب ك 

  م .ركاه الًتمذكأعوذ بعظمتك أف أغتاؿ من ٖتيت( من خلفي  كعن ٯتيٍت  كعن مشارل  كمن فوقي  ُت يدم ك ب
ئنا أىٍسأىليهي  : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ عىلًٌٍمًٍت شىيػٍ : قػيٍلتي : "سىلً  اَّللَّى  عىًن اٍلعىبَّاًس ٍبًن عىٍبًد اٍلميطًَّلًب رىًضيى هللا عىٍةهي قىاؿى اٍلعىاًفيىةى"  اَّللَّى  عىزَّ كىجىلَّ  قىاؿى

منا ٍبيَّ  ئنا أىٍسأىليهي اَّللَّى  فػىقىاؿى رل: "ايى عىبَّاسي ايى عىمَّ رىسيوًؿ اَّللًَّ  فىمىكىٍثتي أىايَّ يػٍ : ايى رىسيوؿى اَّللًَّ عىلًٌٍمًٍت شى نٍػيىا ًجٍئتي فػىقيٍلتي  سىًل اَّللَّى اٍلعىاًفيىةى ُب الدُّ
 رىة ( ركاه الًتمذم .خً كىاآٍل 

ئنا  ُب أىٍمرًًه )سىًل اَّللَّى اٍلعىاًفيىةى(  : ملباركفوريعالمة "اقاؿ ال يػٍ لًٍلعىبَّاًس اًبلدُّعىاًء اًبٍلعىاًفيىًة بػىٍعدى تىٍكرًيًر اٍلعىبَّاًس سيؤىالىهي أبًىٍف يػيعىلًٌمىهي شى
ـً الًَّذم ييٍدعىى بًًه ذيك ًمٍن اأٍلىٍدًعيىًة كىالى يػىقيوـي مىقىامى  شىٍيءه  ٍلعىاًفيىًة الى ييسىاًكيهً ابً  يىٍسأىؿي اَّللَّى بًًه دىلًيله جىًليّّ أبًىفَّ الدُّعىاءى  هي شىٍيءه ًمٍن اٍلكىبلى

ـً  ًؿ كىاإٍلًٍكرىا ـى ٖتىًٍقيقي مىٍعٌتى اٍلعىاًفيىًة أىنػَّهىا ًدفىاعي اَّللًَّ عىٍن اٍلعىٍبًد   اٞتٍىبلى كىقىٍد    عىٍن كيلًٌ مىا يػىٍةوًيهً  فىاعىهي هًبىا قىٍد سىأىؿى رىبَّهي دً ي فىالدَّاعً   كىقىٍد تػىقىدَّ
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ا الدُّعىاًء كىقىٍصرًًه عىلىى يػيٍةزًؿي عىمَّهي اٍلعىبَّاسى مىٍةزًلىةى أىبًيًه كىيػىرىل لىهي ًمٍن اٟتٍىقًٌ مىا يػىرىل اٍلوىلىدي لًوىاًلًدًه فىًفي ٗتىًٍصيًصًه  سيوؿي اَّللًَّ كىافى رى  رًَّد ٣تيى هًبىذى
ًه ًُب  زىمىًتًه كىأىٍف ٬تىٍعىليوهي ًمٍن أىٍعظىًم مىا يػىتػىوىسَّليوفى بًًه ًإذلى رىهبًًٌٍم سيٍبحىانىهي كىتػىعىاذلى كىييٍستىٍدفػىعيوفى بً رًيكه ٢تًًمىًم الرَّاًغًبُتى عىلىى ميبلى ًفيىًة ٖتىٍ الدُّعىاًء اًبٍلعىا

نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة ( . فىكىافى  عىاًفيىةى ٍولًًه : ) سىٍل اَّللَّى الٍ قى بً  ٍبيَّ كىلَّمىهي   كيلًٌ مىا ييًهمُّهيٍم  ا الدُّعىاءي ًمٍن هىًذًه اٟتٍىٍيًثيًَّة قىٍد صىارى عيدَّةن  ُب الدُّ هىذى
ٍفًع كيلًٌ ضيرٌو كىجىٍلًب كيلًٌ خىٍَتو  ا اٍلمىٍعٌتى كىًثَتىةه ًجدِّا . قىاؿى اٞتٍىزى   ًلدى  : لىقىٍد تػىوىاتػىرى عىٍةهي ٟتٍىًصُتً مُّ ًُب ًعدًَّة اٟتًٍٍصًن ارً كىاأٍلىحىاًديثي ًُب هىذى

 لىٍفظنا كىمىٍعٌتن ًمٍن ٨تىٍوو ًمٍن ٜتىًٍسُتى طىرًيقان . ٍلعىاًفيىًة كىكىرىدى عىٍةهي ديعىاؤيهي ابً 
  ( ؟ اَللهُهمه اْستُػْر َعْورَاِت ) معىن ما 

لعورة  كهي ُب الرَّجل ما بُت السُّرَّة انكراؼ ارفه  كيدخل ُب ذلك اٟتفظ من ك  أم: عيويب كخىلىًلي كتقصَتم ككلُّ ما ييسوءيشل 
ثػيرى فيه ُب أ٨تإذل افظ على هذا الدُّعاء  كال سيما ُب هذا الزماف الذم كى يع بدُنا  كحىرمّّ اب١ترأة أف ٖتي اء العادل  الرُّكبة  كُب ا١ترأة ٚتى

ـي عةايًتًهنَّ ابلسًٍَّتً   كاٟتجاب تػىهىتُّك الةساء كعدى
 ( ؟ َعاِت ْن َروْ َوآمِ ما معىن قولو ) 

زنيه  أك هو ًمن األمن ضدُّ ا٠توؼ  كالرَّ  يفيه  أك ٭تي ع رىٍكعىة  كهو ا٠توؼي كاٟتزف  ففي هذا سؤاؿي هللا أف ٬تيىةًٌبىه كلَّ أمر ٮتي ٍكعىاتي ٚتى
 يػيٍقلقيه  كذًٍكري الرٍَّكعات بصيغة اٞتمع إشارةه إذل كثرهتا كتعدًُّدها.

 ( ؟.. َوَعْن دَيِييِن  ،َوِمْن َخْلِفي ،َيَديه  بَػٌْنِ  َواْحَفْظيِن ِمنْ شرح قولو ) ا . 
ت  فقد َيتيه الرَّرُّ كالببلاي من األماـ  أك من  فيه سؤاؿي هللا اٟتفظى من ا١تهالًك كالرُّركًر اليت تعرض لئلنساف من اٞتهات السًٌ

صيبة  هة قد يػىٍفجىأيه الببلءي أك ٖتىيلُّ به ا١تن أمًٌ ج  أك من ٖتته  كهو ال يدرم مقها٠تلف  أك من اليمُت  أك من الرماؿ  أك من فو 
فظىه من ٚتيع جهاته  ٍب إفَّ ًمن الرَّرًٌ العظيم الذم ٭تتاج اإلنسافي إذل اٟتفظ مةه شرَّ الريطاف الذم يػىتػىرىبَّ  صي فسأؿ ربَّه أف ٭تى

ًعدىه عن ب  كليىجيرَّه إذل الببلاي كا١تهالك  كليػيبٍ  ا١تصائيةه كعن مشاله؛ لييوًقعىه ُبٯت الدكائر  كَيتيه من أمامه كخلفه كعن ابإلنساف
دي )  سبيل ا٠تَت كطريق االستقامة  كما ُب دعواه ُب قوله ٍلًفًهٍم كىعىٍن أىٯٍتىاًُنًٍم كىعىٍن مشىىائًًلًهٍم كىال ٕتًى ٍبيَّ آلتًيػىةػَّهيٍم ًمٍن بػىٍُتً أىٍيًديًهٍم كىًمٍن خى

 ن ( .ثػىرىهيٍم شىاًكرًيكٍ أى 
صُته للعبد من أف يىًصلى إليه شىرُّ اجة إذل ًحصن ًمن هذا العدكًٌ  ككىاؽو له معىبدي ْتفال ن كىٍيده كشىرًٌه  كُب هذا الدعاء العظيم ٖتى

 الرَّيطاف من أمًٌ جهة من اٞتهات؛ ألنَّه ُب حفظ هللا ككىةىًفه كرعايته.
لُّ ابإلنساف من ٖتته  كأف خيطورة  ن ٖتيًت" فيه إشارةه إذل عظمم كقوله: "كأعوذ بعظمتك أف أيغتاؿ سىف به الببلء الذم ٭تى ٗتي

روف على األرض  دكف قياـ مةهم بطاعة خالقها  لُّها هللا عز كجل ببعض مىن ٯتى األرض من ٖتته  كهو نوعه من العقوبة اليت ٭تًي
روف عليها ابإلٍب كالعدكاف كالرَّرًٌ  سىفى هبم جزاءن على ذنوهبٍلزىؿى ملعصياف  فييعاقىبوف أبف تػيزى كاكميبدعها  بل ٯتى م  ن ٖتتهم أك أف ٗتي

ٍلةىا عىلىٍيًه حىاًصبان كىًمةػٍ  نًٍبًه فىًمةػٍهيٍم مىٍن أىٍرسى ٍتهي الصٍَّيحىةي كعقوبةن ٢تم على عصياُنم كما قاؿ هللا تعاذل: }فىكيبلن أىخىٍذانى ًبذى هيٍم مىٍن أىخىذى
ٍفةىا ًبًه األىٍرضى كىًمةػٍ خى كىًمةػٍهيٍم مىٍن   ف ( .كىانيوا أىنٍػفيسىهيٍم يىٍظًلميو ًلمىهيٍم كىلىًكٍن  ٍن أىٍغرىقٍػةىا كىمىا كىافى اَّللَّي لًيىظٍ هيٍم مى سى
@@@ 

ُهَما-َوَعِن اْبِن ُعَمَر  -ٛ٘٘ٔ  ،كَ ِبَك ِمْن َزَواِؿ نِْعَمتِ  ذُ اَللهُهمه ِإيّنِ َأُعو  ) يَػُقوؿُ  قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ َاَّللِه  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ
يِع َسَخِطَك  ،َوَفْجأَِة نِْقَمِتكَ  ،وُِّؿ َعاِفَيِتكَ َوربََ   َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم .  (َوصبَِ

---------- 
يِع َسَخِطكَ )   أم : ما يؤدم إليه   يعٍت سائر األسباب ا١توجبة لذلك .(  َوصبَِ
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
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 هبؤالء الكلمات اٞتامعة .ء نستفيد استحباب الدها
 ( ؟ اِؿ نِْعَمِتكَ اَللهُهمه ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزوَ  )معىن  ما 

 أم : ذهاب نعمك من غَت بدؿ .
 ( مفرد ُب معٌت اٞتمع   فيعم الةعم الظاهرة كالباطةػػػة . نًٍعمىًتكى كقوله )

 ألُنا تزيلها .   كاالستعاذة من زكاؿ الةعم تتضمن اٟتفظ عن الوقوع ُب ا١تعاصي
 :قاؿ الراعر 

 لةعػػػم .ت ُب نعمةو فارعها      فإف ا١تعاصي تزيل اإذا كة
من زكاؿ نعمته   ألف ذلك ال يكوف إال عةد عدـ شكرها   كعدـ مراعاة ما تستحقه  : استعاذ رسوؿ هللا  وقاؿ الشوكاين

   كإخراج ما ٬تب إخراجه . اةالةعم   كتقتضيه من أتدية ما ٬تب على صاحبها من الركر كا١تواس
 م .وع ُب ا١تعاصي؛ ألُنا تزيل الةعكاٟتفظ من الوق ذه االستعاذة ا١تباركة التوفيق لركر الةعم تضٌمةت هف
ىزًيدىنَّكيٍم كىلىًئٍن كىفىٍرًبيٍ ًإفَّ عىذىايب لىرى  ) كى سبحانه كتعاذل قاؿ اَّللَّ    د ( .يدً ًإٍذ أتىىذَّفى رىبُّكيٍم لىًئٍن شىكىٍرًبيٍ ألى

ي َّللَّ الى ًإفَّ ا  )كقاؿ تعاذل ي مىا بًقىٍوـو حىىتَّ يػيغىَتًٌ  م ( .كا مىا أبًىنٍػفيًسهً  يػيغىَتًٌ
  ( .ٍيًديكيٍم كىيػىٍعفيو عىٍن كىًثَتأىصىابىكيٍم ًمٍن ميًصيبىةو فىًبمىا كىسىبىٍت أى  ه ) كماكقاؿ جٌل شأن

  ( ؟ َورَبَوُِّؿ َعاِفَيِتكَ ما معىن ) 
 لفقر بدؿ الغٌت .صحة   كايتك عٍت ْتصوؿ ا١ترض .بدؿ الافأم : انتقاؿ ع

ا من غَت بدؿ   إبداؿ الصحة اب١ترض   كالغٌت ابلفقر   فكأنه سأؿ دكاـ العافية   كهي السبلمة من فمعٌت زكاؿ الةعمة : ذهاهب
 اآلالـ كاألسقاـ .

  . ذلكلرضا كغَتقد يصاحبه من التسخط كعدـ ا ماألف بزكا٢تا تسوء عيرة العبد  فبل يستطيع القياـ أبمور دنياه كديةه  ك 
  ( َوَفْجَأِة نِْقَمِتكَ ما معىن ) ؟ 

 أم : األخذ بغتة .
  .كخيصَّ فجاءت الةقمة ابالستعاذة؛ ألُنا أشد ك أصعب من أف أتٌب تدر٬تيان  ْتيث ال تكوف فرصة للتوبة

ألنه إذا انتقم هللا من وبػػة   كال تكوف له فرصة كمهلة للت   من ذلك لئبل تصيبه الةقمة من حيث ال يكوف له علم هبا كاستعاذ 
 من الببلء ما ال يقدر على دفعه   كال يستدفع بسائر ا١تخلوقُت . العبد   فقد أحل به

 ما معىن قولو ) وصبيع سخطك ( ؟ 
كلو  يه فقد خاب كخسر  علألتجئ كأعتصم إليك أف تعيذشل من ٚتيع األسباب ا١توجبة لسخطك جٌل شأنك؛ فإٌف من سخطت  أم :

 ب .ء  كأبيسر سبأدسل شي كاف ُب
كإذا انتفت ؿ   استعاذة من ٚتيع أسباب سبحانه كتعاذل من األقواؿ كاألفعاؿ كاألعما ك ( فهيع سخطكٚتي)  يب ك٢تذا قاؿ الة 

 ى .األسباب ا١تقتضية للسخط حصلت أضدادها كهو الرض
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@@@ 
هُ -َر مَ َوَعْن َعْبِد َاَّللِه ْبِن عُ  -ٜ٘٘ٔ  ،للهُهمه ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة اَلدهْينِ اَ  ) يَػُقوؿُ  َؿ: َكاَف َرُسوُؿ َاَّللِه قَا -َماَرِضَي َاَّللهُ َعنػْ

 . َوَصحهَحُو َاحْلَاِكُم  ،َرَواُه النهَساِئيُّ  (َوَِشَاَتِة َاْْلَْعَداِء  ،َوَغَلَبِة اَْلَعُدوِّ 
------------- 

 فيد من احلديث ؟ستماذا ن 
 تعاذة من األمور ا١تكورة ُب اٟتديث كهي :االسباب نستفيد استح

 أم : ثقله كشدته ْتيث يعجز اإلنساف عن قضائه .(  اَللهُهمه ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة اَلدهْينِ  )
 ر .ذا كىافى غالبنا كىافى أدهى كأمألف الدين هٌم ابلليل  كذٌؿ ابلةهار  فإ

الوقوع ابذكرات الررعية: كا٠تلف ُب قدرة على كفائه سيما مع الطلب؛ ١تا فيه من ْتيث ال من شدة الدين  كثقله   تعاذاسف
كاالنرغاؿ عن الطاعات؛ ك١تا فيه كذلك من الغم على القلب  كإتعاب العقل  ككهن  الوعد كالكذب كما أخرب بذلك الةيب 

رهونة ُب كدرعه م كقد مات   ج إليها كثَت من العبادقد ٭تتا  ته؛ ألف االستدانة بدكف غلبةلبكإ٪تا استعاذ من غ  اٞتسد  كالةفس
 .أصواع من شعَت

 قىاؿى بعض السلف: ما دخل هم الدين قلبنا إال أذهب مٍن العقل ما ال يعود إليه. 
 أم : انتصاره علي كقهره كغلبته إايم .(  َوَغَلَبِة اَْلَعُدوِّ ) 
 ن .افقنا  كرٔتا يفنت عن الديأك مة ا١تهانة  كالسٌيما إذا كىافى كافرنا الذٌؿ ك  غلب يذيق أليم العذاب  ككآبةا ألف العدٌك إذ 

 أم : فرح األعداء ٔتا يصيبٍت من أذل .(  َوَِشَاَتِة َاْْلَْعَداءِ ) 
 س .فإف ُب ذلك موقعان عظيمان ُب القلب  كأتثَتان كبَتان ُب الةف

 سوء .كركه أك دك ٔتا يةاؿ عدكه اآلخر من ملعفالرماتة : هي سركر ا
 كهي ٤تٌرمة مىٍةًهيّّ عةها.   يصيب أخاؾ من ا١تصائب ُب الدًٌين كالدنيا كالرماتة : السركر ٔتا:  قاؿ القرطيب

 كالرماتة : سيركر الةفس ٔتا يصيب غَتها من اإلضرار   كإ٪تا ٖتصل من العداكة كاٟتسد.:  وقاؿ ابن عاشور
 ( . اءدرؾ الرقاء   كجهد الببلء   كمشاتة األعدقضاء   ك اللهم إشل أعوذ بك من سوء ال ) قاؿ كقد 

 كال ٮتفى أف االستعاذة من كل األمور السابقة ١تا فيها من ا١تضار كا١تساكئ ُب الدين كالدنيا.
@@@ 

َع اَلنهيبُّ )  قَاَؿ: َوَعْن بُػَرْيَدَة  - ٓٙ٘ٔ  ،اله أَْنتَ َهُد أَنهَك أَْنَت َاَّللهُ اَل ِإلََو إِ  َأشْ مه ِإيّنِ َأْسأَُلَك أبَِيّنِ هُ رَُجاًل يَػُقوُؿ: اَلله  َسَِ
ِو اَلهِذي ِإَذا ُسِئَل ِبوِ  ؿ :فَػَقاَوَلَْ َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحٌد.  ،َوَلَْ يُوَلدْ  ،اَلهِذي َلَْ يَِلدْ  ،َاْْلََحُد اَلصهَمدُ  َوِإَذا  ،ْعَطىأَ  َلَقْد َسَأَؿ َاَّللهُ َِبَسِْ

 ف .ِاْبُن ِحبها حهَحوُ َوصَ  ،َأْخَرَجُو َاْْلَْربَػَعةُ  ( َأَجابَ  ُدِعَي ِبوِ 
---------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 نستفيد استحباب استفتاح الدعاء هبذا الذكر الذم فيه الثةاء على هللا .

 ما ىو اسم هللا اْلعظم ؟ 
 واؿ :أقاختلف العلماء ُب هذه ا١تسألة على 

 . هو هللا : القوؿ اْلوؿ
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 ف ٚتيع األٝتاء ترجع إليه .أ حيث
اللهم إشل أسألك أشل اشهد أنك أنت هللا ال إله إال أنت  الواردة كمةها : أف رجبلن قاؿ ) ذم تكرر ُب األحاديثكألنه االسم ال

اه أبو عطى ( رك  ابالسم الذم إذا سئل به أهللا: لقد سػألت  األحػد الصمد الذم دل يلد كدل يولد كدل يكن له كفوان أحد فقاؿ 
 داكد .

 أنت ُب ا١تسجد كرجل يصلي فقاؿ : اللهم إشل أسألك أبف لك اٟتمد ال إله إال مع الةيب  ككحديث أنس قاؿ ) كةت جالسان 
 داكد .و : دعا هللا ابٝته األعظم الذم إذا دعي به أجاب ( ركاه أب . فقاؿ رسوؿ هللا ا١تةاف بديع السموات ..
 َت هللا .لق على غكألف هذا االسم ما أط

 ظم : اٟتي القيـو .إف اسم هللا األع : القوؿ الثاين
كاستدؿ ٢تذا القوؿ ببعض األحاديث اليت فيها مقاؿ مثل حديث ) اسم هللا األعظم ُب هاتُت اآليتُت ) كإ٢تكم إله كاحد ال إله إال 

 ا عةد أيب داكد .يـو ( ك٫تهللا ال إله إال هو اٟتي الق هو الرٛتن الرحيم ( كفاٖتة آؿ عمراف ) أدل
@@@ 

َنا ،يَػُقوُؿ: اَللهُهمه ِبَك َأْصَبْحَنا ،ِإَذا َأْصَبحَ  َكاَف َرُسوُؿ َاَّللِه   ) قَاؿَ  ُىَريْػَرَة َوَعْن َأِب  -ٔٙ٘ٔ  ،َوِبَك ََنَْيا ،َوِبَك َأْمَسيػْ
 َأْخَرَجُو َاْْلَْربَػَعُة .  (ِصًُن َوِإلَْيَك اَْلمَ  -ِإاله أَنهُو قَاَؿ:  َذِلَك ;ِإَذا َأْمَسى قَاَؿ ِمْثَل وَ  -َوِإلَْيَك اَلنُُّشوُر  ،َوِبَك ََّنُوتُ 

---------- 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 نستفيد استحباب قوؿ الذكر ُب الصباح كا١تساء .
ديري اب١تسلم افظى عليه كلَّ صباح كمأ فهذا دعاءه نبىًومّّ عظيمه  كذًكره ميبىارىؾه  ٬تى   أمَّلى ُب معانيه اٞتليلة كدالالته العظيمةساء  كيتف ٭تي

نيه  كقياميه ككيف أنَّه قد اشتمل على تىذكَت ا١تسلم بعظيم فىضًل هللا عليه ككاًسًع مىةًٌه كإكرىاًمه  فةػىٍوـي اإلنساًف كيقظىتيه  كحركتيه كسكو 
ا هو اب عز كجل  فما شا  حوؿى كال قوةى إالَّ اب العظيم.كن  كال هللا كاف  كما دلى يرأ دلى يء كقعوديه إ٪تَّ

 ا(كبك أمسية)أم: بةعمتك كإعانتك كإمداًدؾ أصبحةا أم أدركةا الصباح  كهكذا ا١تعٌت ُب قوله ( بك أصبحةا)  اٟتديثكقوله ُب
يا كبك ٪تو ه )كقول يعها  لًٌها كشكسائر األحواؿ  ُب حركاتةا كت حاليةا ميستىمرّّ على هذا ُب ٚتيع األكقا: أم( تكبك ٨تى ؤكنةا ٚتى

ا ٨تن بك  أنت ا١تعُت  . كال ًغٌتى لةا عةك طىٍرفىة عىٍُت كحدىؾ  كأىزًمَّةي األمور كٌلها بيدؾ   فإ٪تَّ
قًٌقي للمرء إٯتانىه كييقوًٌم    .ه سبحانهيةىه كيػيٍعًظمي ًصلتىه بربًٌ يقكُب هذا من االعتماد على هللا كاللُّجوء إليه كاالعًتاؼ ٔتىةًٌه كفىضله ما ٭تي

ر  (كإليك الةرور) كقوله ُب اٟتديث
ى
 ًجع يـو القيامة  ببػىٍعًث الةَّاس من قبورهم  كإحيائهم بعد إماتىًتهم.أم ا١ت

 ( .ًإفَّ ًإذلى رىبًٌكى الرٍُّجعىى) أم ا١تٍرًجعي كا١تآب  كما قاؿ تعاذل( كإليك ا١تصَت) كقوله
ل؛ ألفَّ اإلصباحى ييربه ١تصَت" ُب ا١تساء رعايةن للتَّةاسب كالتراك"كإليك االةرور" ُب الصباح  كقوله:  يكقوله "كإل كقد جعل 

ـى مةه يربه الةررى من بعد ا١توت  قاؿ تعاذل:  اَّللَّي يػىتػىوىَبَّ اأٍلىنٍػفيسى ًحُتى مىٍوهًتىا كىالَّيًت دلٍى )الةررى بعد ا١توت  كالةـو موتةه صغرل  كالقيا
 ( . ٍخرىل ًإذلى أىجىلو ميسىٌمىن ًإفَّ ُب ذىًلكى آلايتو لًقىٍوـو يػىتػىفىكَّريكفى قىضىى عىلىيػٍهىا اٍلمىٍوتى كىيػيٍرًسلي األي الَّيًت ُب مىةىاًمهىا فػىييٍمًسكي  تٍ ٘تىي 

ت بذلك خا٘تةي كلًٌ ذًكرو انكاإلمساءى ييربه ا١توتى بعد اٟتياة؛ ألفَّ اإلنسافى يصَت فيه إذل الةَّـو الذم يربه ا١توت كالوفاة. فك
 ايةى اجملانسة مع ا١تعٌت الذم ذكر فيه.جانسةن غمت
ح هذا ما ثبت عن الةَّيبًٌ ك٦تَّ  : "اٟتمدي  الَّذم أىٍحيىاان بعد ما أمىاتػىةىا كإليه الةُّرور"    ا يػيوىضًٌ أنَّه كاف يقوؿ عةد قيامه من الةـو

ـي مةه حياةن  ر الةـو ا اٟتديث كبيافي معةاه عةد الكبلـ على أذكاعلى هذ من بعد ا١توت  كسيأٌب الكبلـي  فسيمًٌيى الةـو موَتن كالقيا
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 كاالنتباه مةه إف شاء هللا.
 كُب اٟتديث نعمة اٟتياة .

 كفيه إثبات البعث كالةرور كالرجوع إذل هللا .
 مَّت وقت أذكار الصباح وأذكار املساء ؟ 
.كذا من األحاديث الةبوية : " من قاؿ حُت يصبح  ُب كثَت ٤تدد ؛ بدليل التحديد الواردت لصحيح أف أذكار الصباح كا١تساء ٢تا كقا

 ." ككذا   كمن قاؿ حُت ٯتسي كذا ككذا
لكن العلماء اختلفوا ُب ٖتديد كقت الصباح كا١تساء بداية كُناية   فمن العلماء من يرل أف كقت الصباح يبدأ بعد طلوع الفجر   كيةتهي 

جر إذل ارتفاع الرمس . كأما حى لكن الوقت ا١تختار للذكر هو من طلوع الفتهاء الضكمةهم من يقوؿ إنه يةتهي ابن  بطلوع الرمس 
ا١تساء فمن العلماء من يرل أنه يبتدأ من كقت العصر كيةتهي بغركب الرمس   كمةهم من يرل أف كقته ٯتتد إذل ثلث الليل   كذهب 

 . بعد الغركب وفبعضهم إذل أف بداية أذكار ا١تساء تك
الصباح من طلوع الفجر إذل طلوع الرمس فإف فاته ذلك فبل أبس أف  العبد يةبغي له أف ٭ترص على اإلتياف أبذكارقواؿ أف كلعل أقرب األ

س أف أبَيٌب به إذل ُناية كقت الضحى كهو قبل صبلة الظهر بوقت يسَت   كأف َيٌب أبذكار ا١تساء من العصر إذل ا١تغرب   فإف فاته فبل 
لى الذكر ُب البكور كهو أكؿ الصباح   كالعري   كهو لى هذا التفضيل ما كرد ُب القرآف من اٟتث عالدليل عيذكره إذل ثلث الليل  ك 
  . كقت العصر إذل ا١تغرب

يث : من  األحادكًب(   كهذا تفسَت ما جاء ُبري قاؿ ابن القيم رٛته هللا : قاؿ تعاذل : ) كىسىبًٌٍح ًْتىٍمًد رىبًٌكى قػىٍبلى طيليوًع الرٍَّمًس كىقػىٍبلى اٍلغي 
  أف ا١تراد به : قبل طلوع الرمس   كقبل غركهبا كأف ٤تل ذلك ما بُت الصبح كطلوع الرمس    قاؿ كذا ككذا حُت يصبح   كحُت ٯتسي

ري آخره . كأف ٤تل ر   كالع  كاإلبكار أكؿ الةها ٓٓافر/غ ٍبكىاًر(ٍمًد رىبًٌكى اًبٍلعىًريًٌ كىاإلكما بُت العصر كالغركب   كقاؿ تعاذل : ) كىسىبًٌٍح ًْتى 
 ر .كبعد العص األذكار بعد الصبح   هذه

معلـو كما أف هةاؾ أذكاران تقاؿ ُب الليل كما كرد ُب اٟتديث من قرأ ابآليتُت من آخر سورة البقرة ُب ليلة كفتاه ركاه البخارم  كمسلم    ك 
ذا فاته الذكر إلتياف بكل ذكر مؤقت بوقت ُب كقته   كأما إرص على اع الفجر   فعلى ا١تسلم أف ٭تلو أف الليل يبدأ من ا١تغرب كيةتهي بط

 فهل يقضيه أـ ال ؟
 .فقد قاؿ الريخ دمحم بن صاحل العثيمُت رٛته هللا : " كأما قضاؤها إذا نسيت فأرجو أف يكوف مأجوران عليه 

 فيه افتتاح الةهار كاختتامه ابألذكار اليت كاٟتكمة كار طرُب الةهار كثَتة جدان أذ أذكار الصباح كا١تساء. اعلم أف قاؿ السفاريٍت : 
عليها ا١تدار  كهي مخ العبادة كهبا ٖتصل العافية كالسعادة كنعٍت بطرُب الةهار: ما بُت الصبح كطلوع الرمس  كما بُت العصر 

. كا :كالغركب  قاؿ هللا تعاذل كى قاؿ هللا تعاذل: كىسىبًٌٍح ًْتىٍمًد رىبًٌ  ا١تغرب  صيل هو: الوقت بُت العصر إذلألكىسىبًٌحيوهي بيٍكرىةن كىأىًصيبلن
ٍبكىاًر. كاإلبكار: أكؿ الةهار  كالعري: آخره  .اًبٍلعىًريًٌ كىاإٍلً
 كذهب بعض العلماء إذل أذكر ا١تساء تقاؿ بعد ا١تغرب .

 ألف ا١تساء هو ا١تغرب .
 و أكؿ الليل .ا١تساء هصباح هو أكؿ الةهار   فيكوف اللصباح   ك كاستدلوا أبف ا١تساء يقابل ا
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@@@ 
نْػَيا َحَسَنةً   َكاَف َأْكثَػُر ُدَعاِء َرُسوِؿ َاَّللِه )  اؿَ قَ  َوَعْن أََنٍس  -ٕٙ٘ٔ َوِقَنا َعَذاَب  ،َويف َاآْلِخَرِة َحَسَنةً  ،رَبػهَنا آتَِنا يف اَلدُّ

 . ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  (اَلنهاِر 
----------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 م الدنيا كاآلخرة .ل الدعاء هبذا الكلمات العظيمة اٞتامعة ٠تَت ستفيد فضن

نٍػيىا كىمىا لىهي ُب اآٍلًخرىًة ًمٍن خىبلؽو  ... كقد قاؿ تعاذل ) نٍػيىا ا كىًمةػٍهيٍم مىٍن يػىقيوؿي رىبػَّةىا آتًةى .  فىًمنى الةَّاًس مىٍن يػىقيوؿي رىبػَّةىا آتًةىا ُب الدُّ ُب الدُّ
 أيكلىًئكى ٢تىيٍم نىًصيبه ٦تَّا كىسىبيوا كىاَّللَّي سىرًيعي اٟتًٍسىابً  . رىًة حىسىةىةن كىًقةىا عىذىابى الةَّارً  اآٍلخً حىسىةىةن كىُب 

 كقد اختلف ُب ا١تراد ْتسةة الدنيا :
حة ُب ة   من صن ا١تتاع اٟتسن ُب هذه اٟتياكمترمل كل خَت الدنيا من التوفيق للعلم الةافع كالعمل الصاحل   كالصواب أُنا 

 رزؽ .البدف   كفسحة ُب السكن   كسعة ُب ال
 اٞتةة كما فيها من ألواف كأنواع الةعيم   كأعبلها الةظر إذل كجه هللا الكرصل .: اٟتسةة ُب اآلخرة و
 كهذا الدعاء من أعظم األدعية كأٚتعها كأكملها . -
دنيوم   شر فإف اٟتسةة ُب الدنيا ترملي كٌل مطلوب  رىفت كلٌ وةي كلَّ خَت ُب الدنيا   كصدع: ٚتعت هذه ال قاؿ ابن كثًن -

من عافية   كدار رحبة   كزكجة حسةة   كرزؽ كاسع   كعلم انفع   كعمل صاحل   كمركب هٍتء   كثةاء ٚتيل   إذل غَت ذلك ٦تا 
اٟتسةة ُب اآلخرة فأعلى ذلك  يا. كأماها مةدرجة ُب اٟتسةة ُب الدنكلاشتملت عليه عباراتي ا١تفسرين   كال مةافاة بيةها   فإُنا  

وابعه من األمن من الفزع األكرب ُب العىرىصات   كتيسَت اٟتساب كغَت ذلك من أمور اآلخرة الصاٟتة   كأما الةجاة دخوؿ اٞتةة كت
 الربهات كاٟتراـ . رؾمن الةار فهو يقتضي تيسَت أسبابه ُب الدنيا   من اجتةاب ااـر كاآلاثـ كت

  ( ؟ ِقَنا َعَذاَب اَلنهارِ وَ قولو )ما معىن 
 كقاية من عذاب الةار   كلك ْتفظةا من الذنوب ا١توجبة ٢تا   كحفظةا أيضان من دخو٢تا . أم : اجعل لةا

 . كمن صفات عباد هللا ا٠توؼ مةها -
 كىافى غىرىامان ( .ابػىهىا  عىذىابى جىهىةَّمى ًإفَّ عىذى ا كما قاؿ تعاذل ) كىالًَّذينى يػىقيوليوفى رىبػَّةىا اٍصًرٍؼ عىةَّ 

 ذ بك من عذاب جهةم ( ركاه مسلم .) اللهم إان نعو  كقاؿ 
 ) من استعاذ اب من الةار ثبلاثن   قالت الةار : اللهم أعذه من الةار ( ركاه الًتمذم . كقاؿ 
 فإف قيل : َل زاد يف الدعاء ) وقنا عذاب النار ( ؟ 

بعد عذاب ما فأريد التصريح ُب الدعاء لةار ( ألف حصوؿ اٟتسةة ُب اآلخرة قد يكوف ا عذاب ا: إ٪تا زاد ُب الدعاء ) كقة اباٞتو 
 )تفسَت ابن عاشور(ن الةار.   بطلب الوقاية م

 ،ايف يف َأْمِريَوِإْسرَ  ،ِليَوَجهْ  ،ِفْر ِل َخِطيَئيِت غْ َيْدُعو: اَللهُهمه ا َكاَف اَلنهيبُّ   )  قَاؿَ  َوَعْن َأِب ُموَسى َاْْلَْشَعِريِّ  -ٖٙ٘ٔ
َوَما  ،اَللهُهمه ِاْغِفْر ِل َما َقدهْمتُ  ،وَُكلُّ َذِلَك ِعْنِدي ،َوَعْمِدي ،َوَخطَِئي ،َوَىْزِل  ،اَللهُهمه ِاْغِفْر ِل ِجدِّي ،ُم ِبِو ِمينِّ َوَما أَْنَت َأْعلَ 

ـُ  ،ُم ِبِو ِمينِّ ْنَت َأْعلَ َوَما أَ  ،َوَما َأْعَلْنتُ  ،تُ َوَما َأْسَررْ  ،َأخهْرتُ  رُ أَْنَت اَْلُمَقدِّ  . ُمتػهَفٌق َعَلْيِو  (َوأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر  ،َواْلُمَؤخِّ
---------- 

 . أم: سيئيت  أك ذنيب ( اْغِفْر ِل َخِطيَئيِت ) 
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أم: فيما ٬تب علٌي ًعلمه   ضٌد العلم  كقاؿ القارم: "كجهلي"؛ م: ما صدر مٍت من أجل جهلي  كاٞتهلي أ  ( َوَجْهِلي ) 
 . كقيل: أم: ما دل أعلمه   كعمله

 . كضٌد ا٢تزؿ بكسر اٞتيم  كهو االجتهاد ُب األمر  كالتحقيق ( ِجدِّي اَللهُهمه ِاْغِفْر ِل  )
 . طبلف  كا٢تذايفمٍت ُب اٟتالُت  أك هو التكلم ابلسخرية  كالب بفتح ا٢تاء  كسكوف الزام  كهو ا١تزاح؛ أم: ما كقع ( َوَىْزِل ) 
  . ا٠تطأ ما يقع بدكف قصد   كالعمد ما يقع عن قصد(  َوَعْمِدي ،َوَخطَِئي )
 أم : قبل هذا الوقت .(  مه ِاْغِفْر ِل َما َقدهْمتُ اَللههُ  )
 . ةهع(  َوَما َأخهْرتُ  )

  .به نفسي  كما ٖتٌرؾ به لساشل ثتي ما أخفيت  كما أظهرت  أك ما حدٌ أم :  ( ا َأْعَلْنتُ َومَ  ،ا َأْسَرْرتُ َومَ ) 
 أم : من ا١تعاصي كالسيئات   هذا تعميم بعد ٗتصيص .(  َما أَْنَت َأْعَلُم ِبِو ِمينِّ وَ  
  ( رُ ما معىن ـُ َواْلُمَؤخِّ  ( ؟ أَْنَت اَْلُمَقدِّ

 الدنيا. انتهى.  ُب ه ا١تقدَّـ ُب البعث ُب اآلخرة  كا١تؤخَّر ُب البعثب. أشار بذلك إذل نفسه؛ ألنهلٌ قاؿ ا١ت
: قيل: معةاه ا١تةٌزًؿ لؤلشياء مةاز٢تا  يقٌدـ ما يراء  كيؤٌخر ما يراء  كييعٌز من يراء  كييذٌؿ من -رىًٛتىهي اَّللَّي -كقاؿ القاضي عياض 

ٌل كؿ  كاآلخر  إف كٌل متقٌدـ على متقٌدـ فهو قبله  ككض درجات. كقيل: هو ٔتعٌت األبعيراء  كجعل عباده بعضهم فوؽ 
شاء  متأٌخر على متأخر فهو بعده  كيكوف ا١تقدـ كا١تؤٌخر ٔتعٌت ا٢تادم  كا١تضٌل  قٌدـ من شاء لطاعته  لكرامته  كأخر من

 ه .بقضائه  لرقاكت
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

 ة   ا١ترتملة على طلب ا١تغفرة من هللا .هبذه الكلمات العظيمة اٞتامعء نستفيد استحباب الدعا
 لبسط يف دعاء هللا تعاَل ؟حب املاذا يست 

ُت ُب الدعاء  ك٢تذا ٕتد كثَتان من أدع ـي السآمة كا١تلل " كهللا ٭تبُّ ا١تلحٌو ية الةيب ًمن آداب الدعاء اإلٟتاحي على هللا ككثرةي سؤاله كعد
ُب  ر عليه ما يرهد لذلك  كقوله اآلخكلًٌ معٌت بصريح لفظه  دكف االكتفاء بداللة اللفظ    فيها من بسط األلفاظ كذكرملسو هيلع هللا ىلص

اللَّهمَّ اغفر رل ما قدَّمتي كما أخرتي كما أسررت كما أعلةت كما أنت أعلم به  ه )  الذم ركاه مسلم ُب صحيححديث علي هنع هللا يضر
ر ال إله إالَّ ـ مٍتًٌ  أنت ا١تقدًٌ   ت (.أن كأنت ا١تؤخًٌ

ف أكجز  كلكن لفظ اٟتديث ُب مقاـ الدعاء كالتضرُّع كإظهار العبودية كاالفتقار ت كاكمعلوـه أنَّه لو قيل: اغفر رل كلَّ ما صةع 
اللَّهمَّ  ) ث اآلخردياٟت ُب ابستحضار األنواع اليت يتوب العبدي مةها تفصيبلن أحسن كأبلغ من اإل٬تاز كاالختصار  ككذلك قوله 

 ه ( .خر ه كآ  سرَّه كعبلنيته  أكَّلى ذنيب كلَّه دقَّه كجيلَّه اغفر رل
اللَّهمَّ اغفر رل خطيئيت كجهلي كإسراُب ُب أمرم كما أنت أعلم به مٍتًٌ  اللَّهمَّ اغفر رل جدم كهىزرل كخطئي )  كُب اٟتديث 

 ( .كعمدم ككلُّ ذلك عةدم 
ره العبدي كطوَّله كأعاده كأبداه كنوَّع كثَّ يةه  كافتقاره إليه كتذلُّله بُت يديه  فكلَّما  ١تأثورة  فإفَّ الدعاءى عبودا كهذا كثَته ُب األدعية 

لىه كاف ذلك أبلغى ُب عبوديته كإظهار فقره كتذَّللًُّ كحاجته  ككاف ذلك أقربى له من ربًٌه كأعظمى لثوابه  كهذا ٓتبلؼ ا١تخلوؽ   ٚتي
أعظمى عةده كأحبَّ إليه   كاف  يه أبرمته كثقلت عليه كهةتى عليه  ككلما تركت سؤالهكثرت سؤاله ككررت حوائجك إل  مافإنَّك كلَّ 

 كهللا سبحانه كلَّما سألته كةتى أقربى إليه كأحبَّ إليه  ككلَّما أىٍٟتحت عليه ُب الدعاء أحبَّكى  كمىن دلى يسأؿ هللا يغضب عليه.
  كيف طلب النيب ـَ ِمْن ْغفِ لِيػَ .  ِإانه فَػَتْحَنا َلَك فَػْتحًا ُمِبيناً  يو )غفرة مع أف هللا أنزؿ على نبملمن ربو ا َر َلَك اَّللهُ َما تَػَقده
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 ( ؟ َذْنِبَك َوَما َتََخهَر َويُِتمه نِْعَمَتُو َعَلْيكَ 
 إف هذا من ابب أتكيد ا١تغفرة .قيل : 

 ٤تض عبادة . إف هذا االستغفار مةه وقيل : 
 إف هذا من تواضعه .ل : قيو 

 جحه الريخ ابن عثيمُت .  كر ه لرب أف هذا من ابب كماؿ التذلل من رسوؿ هللا  : وقيل
 ما رأيك دبن يقوؿ : إف ىذا من َبب تعليم اْلمة ؟ 

 ثيمُت( ع )ابنٯتكن أف يعلم الةاس ابلقوؿ .  شيئان ُب صبلته من أجل التعليم مع أنه   إذ كيف يررع الةيب هذا جواب ضعيف
 ماذا نستفيد من قولو  اللهم اغفر ِل ( ؟ ( 

كهي : كل ما يةاُب كماؿ  ا ٭تتاج إذل ا١تغفرة   لكن هةاؾ ذنوابن ال ٯتكن أف تقع من الةيب ةه مقد يقع م نستفيد أف الةيب 
 [ .ة ] كالكذب   كا٠تيانأك كماؿ الرسالة ] كالزان   كاللواط   كالسرقة كما أشبه ذلك [  ا١تركءة 

 آلايت أو اْلحاديث اليت فيها استغفار النيب ما رأيك دبن يقوؿ : إف ا ا ذنوب أمتو ؟د هباملرا 
 هذا قوؿ ضعيف .

 قاؿ الريخ ابن عثيمُت : إف هذا من ابب ٖتريف الكلم عن مواضعه .
 َوَأْصِلْح ِل  ، اَلهِذي ُىَو ِعْصَمُة َأْمِريللهُهمه َأْصِلْح ِل ِدييِن اَ  ) يَػُقوؿُ  َكاَف َرُسوُؿ َاَّللِه   -قَاَؿ:  َوَعْن َأِب ُىَريْػَرَة  -ٗٙ٘ٔ
َها َمَعاِدي ،لهيِت ِفيَها َمَعاِشيُدنْػَياَي اَ  َواْجَعْل اَْلَمْوَت رَاَحًة ِل  ،َواْجَعْل َاحْلََياَة ِزاَيَدًة ِل يف ُكلِّ َخًْنٍ  ،َوَأْصِلْح ِل آِخَرِت اَلهيِت ِإلَيػْ

 .ُمْسِلٌم َأْخَرَجُو  (ُكلِّ َشرٍّ   نْ مِ 
--------- 

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 الدعاء هبذا الدعاء اٞتامع  يد : استحبابنستف

 قاؿ القرطيب : هذا دعاء عظيم ٚتع خَت الدنيا كاآلخرة كالدين كالدنيا .
  ( اللههم أصلح ِل ديين الذي ىو عصمة أمري قولو: )ما معىن . 
  كسؤاؿ اَّللَّ دنيا كاآلخرةصد  كأهم ا١تطالب؛ ألف من فسد ديةه فقد خاب كخسر اللدين أكالن  ألنه أعظم ا١تقاا دعا إبصبلح 

إصبلح الدين هو أف يوفق إذل التمسك ابلكتاب كالسةة كفق هدم السلف الصاحل من الصحابة كالتابعُت ُب كل األمور  كذلك 
 يقـو على ركةُت عظيمُت:

  كحده ُب كل عبادة .األكؿ : اإلخبلص َّللَّ 
 . خالصان صواابن أبف يكوف  ملسو هيلع هللا ىلص  : كا١تتابعة للرسوؿكالثاشل

كالضبلالت   فإف التمسك هبذين األصلُت عصمة للعبد من الرركر كلها  أسباهبا  كنتائجها كُناايهتا  كمن مضبلت الفنت  كان
 اليت تضيع الدين كالدنيا .

 أموران . ةا ديةةا الذم ٭تفظ لةا ٚتيعل فةسأؿ اَّللَّ أف يصلح
  ي ( ؟معاش وأصلح ِل دنياي اليت فيهاو ) قولما معىن 
أصلح رل عيري ُب هذه الدار الفانية القصَتة  أبف أيٍعطىى الكفاؼ كالصبلح  فيما أحتاج إليه  كأف يكوف حبلالن ميعيةان : أم  

ٟتة  كالذرية كا١تسكن ا٢تٍتء  صبلح األهل  من الزكجة الصا لكعلى طاعتك  كعبادتك على الوجه الذم ترضاه عٍت  كأسأ
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عىًملى صىاًٟتنا ًمٍن ذىكىرو أىٍك أينٍػثىى كىهيوى ميٍؤًمنه فػىلىةيٍحًييػىةَّهي حىيىاةن طىيًٌبىةن كىلىةىٍجزًيػىةػَّهيٍم أىٍجرىهيٍم  أنه ) منة  قاؿ جٌل شكاٟتياة اآلمةة الطيب
 . ( أبًىٍحسىًن مىا كىانيوا يػىٍعمىليوف

 . رزؽ اٟتبلؿ كالتوفيق لصاحل األعماؿة الباؿ  كالُب الدنيا ابلقةاعة  كراح: أم  ة (حىيىاةن طىيًٌبى  فػىلىةيٍحًييػىةَّهي ه ) قول
 ( وأصلح ِل آخرت ما معىن قولو  ) ؟اليت فيها معادي 
فأفوز  حىت رجوعي إليك يـو القيامة ة كفٌقٍت للعمل الصاحل الذم يرضيك عٍت  كمبلزمة طاعتك  كالتوفيق إذل حسن ا٠تا٘ت: أم  

ري  ) ابٞتةاف  قاؿ اَّللَّ تعاذل ػػلو مىٍعديك هي ًإالَّ أًلى كىمىا نػيؤىخًٌ أم ييعٌد عٌدان إذل هذا اليـو د ( مىٍعديك )  دل يقل تعاذل ٦تدكد  بل قاؿ د (جى
.  العظيم  فيةبغي لةا أف نعٌد العيٌدة إذل هذا اليـو

  ( ؟زايدة ِل يف كل خًنة واجعل احليا)  وقولما معىن  
 عبادة كالطاعة .يك عٍت من الاجعل اي اَّللَّ اٟتياة سببان ُب زايدة كل خَت يرض: أم  

مىن  كييفهم من ذلك أف طوؿ عمر ا١تسلم زايدة ُب األعماؿ الصاٟتة الرافعة للدرجات العالية ُب الدار اآلخرة  كما سيئل الةيب 
 ريهي  كىحىسينى عىمىليه ( .مٍ مىٍن طىاؿى عي خَت الةاس؟ فقاؿ ) 

  ؟اجعل املوت راحة ِل من كل شر ( و ) و قولما معىن 
كييفهم من ذلك أف   وت راحة رل من كل ٫تـو الدنيا كغمومها من الفنت كان  كاالبتبلءات اب١تعصية كالغفلةأم : اجعل ا١ت 

: أف رسوؿ اَّللًَّ ميرَّ عىلىٍيًه الدار  كما جاء ُب الصحيحُت ذها١تؤمن يسًتيح غاية الراحة   كيسلم السبلمة الكاملة عةد خركجه من ه
ةىازىةو فػىقى  : )ًّتً : )يحه  كىميٍستػىرىاحه ًمٍةهي ميٍسًتىً اؿى يٍستػىرىاحي ًمٍةهي؟ قىاؿى

ًيحي كىا١ت ٍسًتى
ي
ًيحي ًمٍن نىصىًب (  قىاليوا: ايى رىسيوؿى هللًا  مىا ا١ت اٍلعىٍبدي اٍلميٍؤًمني يىٍسًتى

نٍػيىا كى  ًيحي ًمٍةهي اٍلعً ذىاهىا ًإذلى رىٍٛتىًة هللاً أى الدُّ دي  كىالرَّجىري  كىالدَّكىابُّ بىادي  كىالٍ   كىاٍلعىٍبدي اٍلفىاًجري يىٍسًتى  . ( ًببلى

@@@ 

َفُعيِن  َوَعلِّْميِن  ،اَللهُهمه ِانْػَفْعيِن دبَا َعلهْمَتيِن  ) يَػُقوؿُ  َكاَف َرُسوُؿ َاَّللِه   -قَاَؿ:  َوَعْن أََنٍس  -٘ٙ٘ٔ  ِعْلًما َواْرزُْقيِن  ،َما يَػنػْ
َفُعيِن   . احْلَاِكُم وَ  ،َرَواُه النهَساِئيُّ  (يَػنػْ
: ِمْن َحِديِث َأِب ُىَريْػَرَة ََنُْوهُ  -ٙٙ٘ٔ ِْمِذيِّ ِمْن  َوَأُعوُذ َبََِّللهِ  ،َواحْلَْمُد َّلِلِه َعَلى ُكلِّ َحاؿٍ  ،َوزِْدين ِعْلًما ) َوقَاَؿ يف آِخرِهِ  ،َوِللّتِّ

 . َوِإْسَناُدُه َحَسٌن  ( َحاِؿ َأْىِل اَلنهارِ 
-------------- 

 ب ؟أحاديث البا ما صحة 
 ُب إسةادها ضعف .

 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 
 علمان   كأف يكوف علمان انفعان   ألف العلم يةقسم إذل قسمُت انفع كغَت انفع . نستفيد مرركعية أف يسأؿ العبد ربه أف يرزقه

 ًذم ال يةفع  كسؤاؿ الًعٍلم الةافع.الًعٍلم الَّ قسيم الًعٍلم ًإذلى انفع كغَت انفع  كاالستعاذة من كلذلك جاءت السةة بتن رجب : ابقاؿ 
  كىًمٍن عي اللهيمَّ ًإشٌلً أىعيوذي ًبكى ًمٍن ًعٍلمو الى يػىةػٍفىعي  كىًمٍن قػىٍلبو الى ٮتىٍرى ؿ ) كاف يقو  عن زيد بن أرقم أف الةيب " ففي "صحيح مسلم

 ا ( .دىٍعوىةو الى ييٍستىجىابي ٢تىى  عي  كىًمنٍ نػىٍفسو الى تىٍربى 
 ع ( .كىًمٍن ديعىاءو الى ييٍسمى ا ) يب صٌلى هللا عليه كسلم كُب بعضهن من كجوه متعددة عن الةجه أهل السةكخرٌ 

ًء اأٍلىٍربى  للَّهيمَّ ًإشٌلً أىعيوذي ) اكُب بعضها   ع ( .ًبكى ًمٍن هىؤيالى
ً ٍلمن )  كاف يقوؿ  لةسائي من حديث جابر أف الةيبا كخرج ًفعنا  اللَّهيمَّ ًإشٌلً أىٍسأىليكى فى ا انى  ع ( .كىأىعيوذي ًبكى ًمٍن ًعٍلمو الى يػىةػٍ
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فى )  قاؿ كخٌرجه ابن ماجه كلفظه أف الةيب  ًفعنا  كىتػىعىوَّذيكا اًبَّللًَّ ًمٍن ًعٍلمو الى يػىةػٍ  ع ( .سىليوا اَّللَّى ًعٍلمنا انى
فىعيًٍت  كىزًٍدشل ًعٍلما عىلَّمٍ اللَّهيمَّ انٍػفىٍعًٍت ٔتى )  كاف يقو ريرة أف الةيب خٌرجه الًتمذم من حديث أيب هك   ان ( .تىًٍت  كىعىلًٌٍمًٍت مىا يػىةػٍ

فىعيًٍت  كىاٍرزيٍقًٍت ًعلٍ يػى اللَّهيمَّ انٍػفىٍعًٍت ٔتىا عىلٍَّمتىًٍت  كىعىلًٌٍمًٍت مىا )  كاف يدعو من حديث أنس "أف الةيب  كخرج الةسائي فىعيًٍت بً ةػٍ  ه ( منا تػىةػٍ
اللَّهيمَّ ًإانًٌ نىٍسأىليكى ًإٯتىاانن دىائًمنا  فرب إٯتاف غَت دائم  كىأىٍسأىليكى كىًعٍلمنا )  كاف يقوؿ أف الةيب  كخرج أبو نعيم من حديث أنس

ًفعنا  فرب علم غَت انف  ع ( .انى
 عالمات العلم النافع ؟ 

 ( .ٮتىٍرىى اَّللَّى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي ًإ٪تَّىا ل ) قاؿ عز كج ية .رأف يثمر ا٠ت
 كغَته: كفى ٓترية هللا علمان  ككفى ابالغًتار اب جهبلن .ؿ ابن مسعود قا
 كقاؿ بعض السَّلف: ليس الًعٍلم بكثرة الركاية كلكن الًعٍلم ا٠ترية. 

 ٌت كثَت جدِّا.و جاهل. ككبلمهم ُب هذا ا١تعفهكقاؿ بعضهم: من خري هللا فهو عادل كمن عصاه 
 :عىلىى أمرين كسبب ذلك أف هذا الًعٍلم الةافع يدؿ

أحد٫تا: عىلىى معرفة هللا كما يستحقه من األٝتاء اٟتسٌت كالصفات العلى كاألفعاؿ الباهرة  كذلك يستلـز إجبلله كإعظامه 
 ضائه كالصرب عىلىى ببلئه.بقكرجاءه كالتوكل عليه  كالرضا  كخريته  كمهابته ك٤تبته

 تقادات كاألعماؿ الظاهرة كالباطةة كاألقواؿ.سخطه من االعألمر الثاشل: ا١تعرفة ٔتا ٭تبه كيرضاه كما يكرهه كيكا
فيوجب ذلك ١تن علمه ا١تسارعة ًإذلى ما فيه ٤تبة هللا كرضاه كالتباعد عما يكرهه كيسخطه؛ فإذا أٙتر الًعٍلم لصاحبه هذا فهو علم 

 . ة ك٤تبة كتعظيمناكإجبلال كخريقر ُب القلب   فقد خرع القلب كانكسر له كذؿ هيب   فىت كاف الًعٍلم انفعنا كك فعان
فلهذا كاف من عبلمات أهل الًعٍلم الةافع أُنم ال يركف ألنفسهم حاال كال مقامنا  كيكرهوف بقلوهبم التزكية . ٍب قاؿ رٛته هللا : ..

 حد.أ كا١تدح  كال يتكربكف على
نٍػيىا الراغب ُب اآلخرة  البصَتقاؿ اٟتسن: ًإ٪تَّىا الف  ظب على عبادة ربه. بديةه ا١توا قيه الزاهد ُب الدُّ

 كأهل الًعٍلم الةافع كلما ازدادكا من هذا الًعٍلم ازدادكا  تواضعنا كخرية كانكسارنا كذال.
 عنا لربه.اضقاؿ بعض السَّلف: يةبغي للعادل أف يضع الًتاب عىلىى رأسه تو 

نٍػيى م النافعومن عالمات الِعلْ  الرايسة كالرهرة كا١تدح  فالتباعد عن ذلك ا  كأعظمها : أنَّه يدؿ صاحبه عىلىى ا٢ترب من الدُّ
كاالجتهاد ُب ٣تانبته من عبلمات الًعٍلم الةافع فإف كقع شيء من ذلك من غَت قصد كاختيار كاف صاحبه ُب خوؼ شديد من 

 . ا ٮترى أف يكوف مكرنا كاستدراجن  هعاقبته  ْتيث أنَّ 
 كيػيٍعًد صيته. اشتهار اٝته كما كاف اإلماـ أٛتد ٮتاؼ ذلك عىلىى نفسه عةد

: أف صاحبه ال يدعي الًعٍلم كال يفخر به عىلىى أحد  كال يةسب غَته ًإذلى اٞتهل إال من خالف السةة ومن عالمات الِعْلم النافع
ا ل كأهلها؛ فإنَّه يتكلم فيه غضبنا   رفعتها عىلىى أحد.ال غضبنا لةفسه كال قصدن

 ؟ عالمة الِعْلم الغًن انفع 
نٍػيىا كا١تةافسة فيها  كطلب مباهاة العيلىمىاء ك٦تاراة السفهاء كسب صاحبه الأف ي زهو كالفخر كا٠تيبلء  كطلب العلو كالرفعة ُب الدُّ

 . ك فالةار الةارسلم: "أف من طلب الًعٍلم لذلك  كصرؼ كجوه الةاس ًإلىٍيًه  كقد كرد عن الةيب صٌلى هللا عليه
ٍيًه كالتكرب عىلىى من يقوؿ اٟتق  خصوصنا إف كاف دكُنم ُب أعُت الةاس  النقياد ًإلى : عدـ قبوؿ اٟتق كاومن عالمات ذلك

 كاإلصرار عىلىى الباطل خرية تفرؽ قلوب الةاس عةهم إبظهار الرجوع ًإذلى اٟتق.
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@@@ 
َها- ةَ َوَعْن َعاِئشَ  -ٚٙ٘ٔ  ،َعاِجِلِو َوآِجِلوِ  ،ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِمَن اْْلًَْنِ ُكلِّوِ  اَللهُهمه )  َعلهَمَها َىَذا اَلدَُّعاءَ  َأفه اَلنهيبه  -َرِضَي َاَّللهُ َعنػْ

 اَللهُهمه ِإيّنِ َأْسأَُلَك ِمْن َخًْنِ  ،َأْعَلمْ  َعِلْمُت ِمْنُو َوَما َلَْ  امَ  ،َعاِجِلِو َوآِجِلوِ  ،َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن الشهرِّ ُكلِّوِ  ،َما َعِلْمُت ِمْنُو َوَما َلَْ َأْعَلمْ 
َها ِمْن قَػوْ  ،اَللهُهمه ِإيّنِ َأْسأَُلَك َاْْلَنهةَ  ،َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َعاَذ ِبِو َعْبُدَؾ َونَِبيُّكَ  ،َلَك َعْبُدَؾ َونَِبيُّكَ َما َسأَ  َأْو  ؿٍ َوَما قَػرهَب ِإلَيػْ
َها ِمْن قَػْوؿٍ  ،ِمَن النهارِ  َوَأُعوُذ ِبكَ  ،َعَملٍ  ًرا َوَأْسأَُلَك َأْف ذَبَْعَل ُكله َقَضاءٍ  ،َأْو َعَملٍ  َوَما قَػرهَب ِمنػْ َتُو ِل َخيػْ َأْخَرَجُو ِاْبُن  ( َقَضيػْ
 . َواحْلَاِكُم  ،َوَصحهَحُو ِاْبُن ِحبهافَ  ،َماَجوْ 

------------- 
 لباب ؟ا ما صحة حديث 

 صحيح .
 ن احلديث ؟ماذا نستفيد م 

 ة على كل خَت كاالستعاذة من كل شر .امعة ا١ترتملنستفيد استحباب الدعاء هبذه الكلمات اٞت
ذا الدعاء من أٚتع األدعية   إف دل يكن أٚتعها   فإف فيه سؤاؿ كل خَت   كاالستعاذة من كل شر   ٍب الةص على سؤاؿ كه

 . يهاي ا١تقربة إليها   كاالستعاذة من أعظم الرر   كهو الةار كا١تعاصكاألعماؿ الصاٟتة ا١تقربة إلة أفضل ا٠تَت   كهو اٞتة
 ء .ٍب ذكر هذا الدعاكأٍٚتىعي مىا كىرىدى ُب الدُّعىاًء ...  :قاؿ ا١تبل علي القارم 

 من كل نه إذا دعا هبذا فقد سأؿ هللاأل قاؿ اٟتليمي : هذا من جوامع الكلم اليت استحب الرارع الدعاء هبا  م : كقاؿ ا١تةاك 
 ه .ةها كاف قد قىصَّر ُب الةظر لةفسسةة بعيةها أك دفع سيئة بعيعي على طلب حخَت   كتعوذ به من كل شر   كلو اقتصر الدا

 .كقد كرد أف عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر كاف يدعو هبذا الدعاء بعد الترهد ُب الصبلة   كيعلمه للةاس 
ًمٍن أىٍحسىةهىا مىا رىكىاهي سىًعيد ٍبن مىٍةصيور كىأىبيو   د أىٍخبىارقىاؿ بػىٍعد التَّرىهُّ كىقىٍد كىرىدى ًفيمىا يػي "لبارماؿ اٟتافظ ابن حجر ُب "فتح اق فقد 

بىة ًمٍن طىرًيق عيمىٍَت ٍبن سىٍعد قىاؿى " كىافى عىٍبد اَّللَّ  يػٍ ة ٍبيَّ يػىقيوؿ : ًإذىا فػىرىغى مةىا التَّرىهُّد ُب الصَّ لًٌ يػيعى  -يػىٍعًٍت اًٍبن مىٍسعيود- بىٍكر ٍبن أىيب شى بلى
ًلٍمت ًمٍةهي كىمىا   كىأىعيوذ ًبك ًمٍن الرٌَّر كيٌله مىا عى ًلٍمت ًمٍةهي كىمىا دلٍى أىٍعلىم: اللَّهيمَّ ًإشٌلً أىٍسأىليك ًمٍن ا٠تٍىٍَت كيٌله مىا عى فػىٍليػىقيلٍ التَّرىهُّد ٍم ًمٍن أىحىدكي 
. رىبػَّةىا ؾ ًمٍةهي ًعبىاديؾ الصَّاًٟتيوفى وذ ًبك ًمٍن شىٌر مىا ًاٍستػىعىاذى   كىأىعي وفى ك ًمٍةهي ًعبىادؾ الصَّاًٟتي ك ًمٍن خىٍَت مىا سىأىلى . اللَّهيمَّ ًإشٌلً أىٍسأىلي مدلٍى أىٍعلى 

نػٍ  ا الدُّعىا كىالى صىاًلح ًبرىٍيءو إً يبٌ : ابن مسعود[: دلٍى يىدٍعي نى يػىقيوؿ ]يعٍت: كى يىا حىسىةىةن" اآٍليىة . قىاؿى آتًةىا ُب الدُّ  .ءالَّ دىخىلى ُب هىذى
 من اْلًن كلو عاجلو وآجلو، ما علمت منو و ما َل أعلم (  ّم إين أسألكللهه) افقولو : 

بةفسي إال  اأم: اي اَّللَّ أعطٍت من ٚتيع أنواع ا٠تَت مطلقان ُب الدنيا كاآلخرة ما علمت مةه كما دل أعلم  كاليت ال سبيل الكتساهب
 .أصلح ا٠تَت رل ُب العاجل كاآلجلنت تعلم ك   فأمة

 م ( عاجلو وآجلو، ما علمت منو، وما َل أعلن الشر كلو، أعوذ بك موقولو ) 
 أم: اللَّهٌم أجرشل كاعصمٍت من ٚتيع الرركر العاجلة كاآلجلة ُب الدنيا كاآلخرة  الظاهرة مةها كالباطةة  كاليت أعلم مةها  كاليت ال

 .ت على العبد أهلكتهعلمها؛ فإف الرركر إذا تكالبأ
 ل ( .ليها من قوؿ أو عمنة وما قرب إلههم إين أسألك اْلو ) القولو 

أم: كفقٍت اي اَّللَّ إذل األسباب القولية كالفعلية ا١توصلة إذل اٞتةة  كهذا الدعاء فيه ٗتصيص ا٠تَت الذم سأله من قبل؛ ألف هذا 
 . كهو اٞتةة ه لا٠تَت هو أعظمه  كأكم

 ل ( .ك من النار وما قرب إليها من قوؿ أو عمأعوذ بو ) و قول
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كهذا الدعاء فيه   -ة اعتقادية أك قولية أك فعلي -ت ب ا١توجبة لدخوؿ الةار  سواء كانالوقوع ُب األسبا  كاعصمٍت منأم: قٍت
 .ه  فما من شر أشد مةهاطر ٗتصيص من الرر ا١تستعاذ مةه من قبل  كالعياذ ابَّللَّ  فهي أشد الرر كأخ

 اً ( .أسألك أف ذبعل كل قضاء قضيتو ِل خًن ) و  وقول
 دان ( .قىضىٍيتى رل ًمٍن قىضىاءو   فىاٍجعىٍل عىاًقبػىتىهي رل رىشى  ل ) كماسرة للركاية األخر ركاية كهي مف كُب

لفها؛ ألف كل أك الضراء  كافق الةفس أك خاء أم: أسألك اي اَّللَّ أف تكوف عواقب كل قضاء تقضيه رل خَتان  سواء كاف ُب السرا
جبان ألمر ا١تؤمن  إٌف أمره كله خَت  كليس ) ع  مؤمن إال خَتان  قاؿ الةيبك ال تقضي للالفوز ك الغةيمة ُب الرضا بقضائك؛ فإن

 ه ( .اء صرب فكاف خَتان لذلك ألحد إال للمؤمن  إف أصابته سراء شكر  فكاف خَتان له  كإف أصابته ضر 
@@@ 

َخِفيَفَتاِف َعَلى  ،َكِلَمَتاِف َحِبيبَػَتاِف ِإََل اَلرهضْبَنِ )  ُسوُؿ َاَّللهِ قَاَؿ: قَاَؿ رَ  ْيَخاِف َعْن َأِب ُىَريْػَرَة َوَأْخَرَج اَلشه  -ٛٙ٘ٔ
 ( .ْلَعِظيمِ اَ  ُسْبَحاَف َاَّللهِ  ،ُسْبَحاَف َاَّللِه َوحبَْمِدِه  ،ثَِقيَلَتاِف يف اَْلِميَزافِ  ،اَللَِّسافِ 

-------------- 
 مة كالكربايء .ع لصفات العظاسم من أٝتاء هللا   معةاه اٞتام( اَْلَعِظيِم ) 
 ماذا نستفيد من احلديث ؟ 

ًبيبػىتىاًف ًإذلى اىلرٍَّٛتىنً نستفيد فضل هاتُت الكلمتُت   فهما :    . اىٍلًميزىافً  ثىًقيلىتىاًف ُب   خىًفيفىتىاًف عىلىى اىللًٌسىافً   كىًلمىتىاًف حى
 الرضبن يف قولو ) حبيبتاف إَل الرضبن( ؟ اذا خص لفظمل 
حيث    على عباده -تعاذل  -رٛتة هللا  ف ا١تقصود من اٟتديث بياف سىعة أل   كخص لفظ الرٛتن ابلذكرابن حجر:  فظقاؿ اٟتا 

 ل .٬تازم على العمل القليل ابلثواب اٞتزي
 .بما اب٠تًفة كالثًٌقىل؛ لبياف قلة العمل ككثرة الثواكصفه ف (ُب ا١تيزاف ثقيلتاف سافيفتاف على اللقاؿ اٟتافظ قوله ) خ

 ( ؟ ثَِقيَلَتاِف يف اَْلِميَزافِ يد من قولو ) ماذا نستف 
 تقدمت .إثبات ا١تيزاف   كفيه مباحث نستفيد 

 اذكر بعض الفوائد العامة من احلديث ؟ 
o زمته لى مبلع اٟتث على ا١تواظبة على هذا الذكر  كالتحريض. 
o بة  تعاذلإثبات صفة ا. 
o  الدعاءةاء عليه ُب كالث -تعاذل  -اٞتمع بُت تةزيه هللا. 
o  بياف الرسوؿ  خرة سباب اليت تيقرهبم إذل هللا  كتيثقل موازيةهم ُب الدار اآل مته األ  ألي. 
o إثبات ا١تيزاف  كجاء ُب بعض الةصوص إثبات أف له ًكفَّتُت. 
o العبادؿ إثبات كزف أعما. 
o لة هللا؛ حيث ٬تازم على العمل القليل ابلثواب اٞتزيالتةبيه على سىعة رٛت. 
o ؿ قَّة على الةفس  كمن أجل ذلك قآًتفة هاتُت الكلمتُت على اللساف إذل أف التكاليف شا اإلشارة (حيجبت اٞتةة 

 ت ( .اب١تكاره  كحيجبت الةار ابلرهوا
 

 مت الشرح بفضل هللا تعاَل
 ونصف . ٕٔالساعة : ىػػػ ظهراً ٖٚٗٔ/  ٕٔ/  ٕٚ: ء اْلربعا


