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 فوائد خمتارة من كتاب طريق اهلجرتني البن القيم رمحه هللا
 بطريقة سؤال وجواب .

 
 { مىت حيسن إعمال اللسان يف ذم الدنيا ؟1

 حيسن إعمال اللسان يف ذم الدنيا يف موضعني :
 : موضع التزهيد فيها للراغب . أحدمها
من إجابة الداعي ، فيستحضر يف نفسه قلة الطبع والنفس إىل طلبها ، وال يأ ه داعي: عندما يرجع ب والثاين

 ( . 16وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها ، فإنه إن مت عقله وحضر رشده زهد فيها وال بد . ) 
 

 { الغىن ينقسم إىل قسمني عال وسافل ، فما الغىن السافل ؟2
 الغىن قسمان : غىن سافل ، وغىن عال .

فالغىن السافل الغىن بالعواري املسرتدة من النساء والبنني والقناطري املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسومة 
واألنعام واحلرث ، وهذا أضعف الغىن ، فإنه غىن بظل زائل ، وعارية ترجع عن قريب إىل أرباهبا ، فإذا الفقر 

قضى ، وال أحب إىل الشيطان وأبعد عن الرمحن من قلب بأمجعه بعد ذهاهبا ، وكأن الغىن هبا كان حلمًا فان
 ( . 32مآلن حبب هذا الغىن واخلوف من فقده .   ) 

 { مىت يفرح إبليس وجنوده ؟3
 قال بعض السلف : إذا اجتمع إبليس وجنوده مل يفرحوا بشيء كفرحهم بثالثة أشياء :

 ( . 32ر .   ) مؤمن قتل مؤمناً ، ورجل ميوت على الكفر ، وقلب فيه خوف الفق
 { اذكر بعض صفات املؤمن التقي ؟4

 هو يف واٍد والناس يف واد .
 خاضع متواضع سليم القلب .

 للحق . االنقيادسلس 
 سريع القلب إىل ذكر هللا .

 ، ال يدعي بلسانه وال بقلبه وال حباله . الدعاوىمن  بريء
 زاهد يف كل شيء سوى هللا .

 راغب يف كل ما يقرب إىل هللا .
 ال يفرح مبوجود ، وال يأسف على مفقود .

 من جالسه قرت عينه به .
 .ومن رآه ذكرته رؤيته باهلل سبحانه 

 وصفه الصدق والعفة واإليثار والتواضع واحللم والوقار واالحتمال .
 يتوقع ملا يبذله للناس منهم عوضاً وال مدحة . ال

 اً وال يرى له على أحد فضالً .ال يعاتب وال خياصم وال يطالب وال يرى له على أحد حق
 ( . 52مقبل على شأنه ، مكرم إلخوانه ، خبيل بزمانه ، حافظ للسانه .   ) 
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 { ما أعظم عذاب أهل النار ؟5
ب الذي يعذب به أعداءه ، كما قال تعاىل ) كال اذواع الععذاب احلجاب ) عن رب العاملني ( من أعظم أن

 ( . 60)             ( .          حملجوبونإهنم عن رهبم 
 { ما عقوبة من أحب شيئاً دون هللا ؟6

هذا أمر معلوم باالعتبار واالستقراء : أن كل من أحب شيئًا دون هللا لغري هللا فإن مضرته أكثر من منفعته ، 
ه وعذابه أعظم من نعيمه ، فما علق العبد رجاءه وتوكله بغري هللا إال خاب من تلك اجلهة ، وال استنصر بغري 

 ( . 61إال خذل .      ) 
 { من السعيد الرابح يف كيفية معاملة اخللق ؟7

السعيد الرابح من عامل هللا فيهم ومل يعاملهم يف هللا ، وخاف هللا فيهم ومل خيفهم يف هللا ، وأرضى هللا 
م وحبهم من بسخطهم ومل يرضهم بسخط هللا ، وراقب هللا فيهم ومل يراقبهم يف هللا ، وأمات خوفهم ورجاءه

 ( . 64حب هللا وخوفه ورجاءه فيه .                   )  اقلبه ، وأْحي
 { ما معىن قوله تعاىل ) وكان اإلنسان ضعيفاً ( ؟8

 قال طاوس ومقاتل وغريمها : ال يصرب عن النساء .
 وقال احلسن : هو خلقه من ماء مهني .

 وقال الزجاج : ضعف عزمه عن قهر اهلوى .
ضعفه يعم هذا كله ، وضعفه أعظم من هذا وأكثر ، فإنه ضعيف البنية ، ضعيف القوة ، ضعيف  والصواب أن

 ( . 112اإلرادة ، ضعيف العلم ، ضعيف الصرب .             ) 
 { هل يف أمساء هللا أو أفعاله أو أوصافه نقص ؟9

فيها صفة نقص ، وأفعاله كلها الرب تعاىل أمساؤه كلها حسىن ليس فيها اسم سوء ، وأوصافه كلها كمال ليس 
 ( . 119حكمة ليس فيها فعل خال عن احلكمة واملصلحة .      ) 

 ما معىن قوله ) احلمد كله هلل ( ؟{ 10
 فهذا له معنيان :

 أحدمها : أنه حممود على كل شيء ، وبكل ما حيمد به احملمود التام .
لتام الكامل ، فهذا خمتص باهلل عز وجل ليس لغريه فيه واملعىن الثاين : أن يقال ) لك احلمد كله ( أي احلمد ا

 شركة .
 ( . 120والتحقيق أن له احلمد باملعنيني مجيعاً .               ) 

 { ما رأيك مبن نزه هللا تعاىل أن يفعل لغرض أو حكمة حذرًا من تشبيهه بالفاعلني لذلك ؟11
تشبيهه بالفاعلني لذلك فقد شبهه بأهل السفه أن يفعل لغرض أو حكمة حذرًا من  -سبحانه  –من نزهه 

 ( . 166والعبث الذين ال يقصدون بأفعاهلم غاية حممودة ، وال غرضاً مطلوباً حمبوباً .  ) 
 { ما سبب ختلف كمال العبد وصالحه ؟12

 كمال العبد وصالحه يتخلف عنه من إحدى جهتني :
 ة وال قابلة ملا به كماهلا وفالحها .إما أن تكون طبيعته يابسة قاسية غري لينة وال منقاد
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 وإما أن تكون لينة منقادة سلسلة القياد ، لكنها غري ثابتة على ذلك ، بل سريعة االنتقال عنه كثرية التقلب .
 ( . 166فمىت رزق العبد انقياداً للحق وثباتاً عليه فليبشر ، فقد بشر بكل خري .   ) 

 { اذكر أنواع الناس إذا ابتلي ؟13
 ابتلى هللا عبده بشيء من أنواع الباليا واحملن : إذا

دة شفإن رّده ذلك االبتالء واحملن إىل ربه ، ومجعه عليه وطرحه ببابه ، فهو عالمة سعادته وإرادة اخلري به ، وال
 برتاء ال دوام هلا وإن طالت .

ه والضراعة إليه والتذلل بني يديه وإن مل يرّده ذلك البالء إليه بل شرد قلبه عنه ورده إىل اخللق وأنساه ذكر رب
 ( . 167والتوبة والرجوع إليه فهو عالمة شقاوته وإرادة الشر به .             ) 

 { اذكر بعض احلكم من وقوع اإلنسان يف الذنوب واملعاصي ؟14
، مث الذنبة وفرحه هبا قضى على عبده بحيب التوابني ويفرح بتوبتهم ، فلمحبته للتوب –سبحانه  –: أنه أحدها

 إذا كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة .
 : تعريف العبد عزة هللا سبحانه يف قضائه ونفوذ مشيئته وجريان حكمه . الثاين

 .: تعريفه حاجته إىل حفظه وصيانته ، وأنه إن مل حيفظه ويصنه فهو هالك والبد  الثالث
 ه به من عدوه وشر نفسه ودعاءه والتضرع إليه .: استجالبه من العبد استعانته به واستعاذت الرابع

: إرادته من عبده تكميل مقام الذل واالنكسار ، فإنه مىت شهد صالحه واستقامته مشخ بأنفه وظن  اخلامس
 أنه وأنه ، فإذا ابتاله بالذنب تصاغرت عنده نفسه وذلت .

يها من علم أو عمل أو خري فمن هللا ، مّن حبقيقة نفسه وأهنا اخلطالة اجلاهلة ، وأن كل ما ف تعريفه:  السادس
 به عليه ال من نفسه .

: تعريفه عبده سعة حلمه وكرمه يف سرته عليه ، فإنه لو شاء لعاجله على الذنب وهلتكه بني عباده ،  السابع
 فلم يْصف له معهم عيش .

 : تعريفه أنه ال طريق إىل النجاة إال بعفوه ومغفرته . الثامن
 ه كرمه يف قبول توبته ومغفرته له على ظلمه وإساءته .: تعريف التاسع
: إقامة احلجة على عبده ، فإن له عليه احلجة البالغـة ، فإن عذبته فبعدله وببعض حقه عليه بل باليسري  العاشر
 منه .

من جنس : أن يعامل عباده يف إساءهتم إليه وزالهتم معه مبا جيب أن يعامله هللا به ، فإن اجلزاء  احلادي عشر
 العمل .

 : أن يقيم معاذير اخلالئق ، وتتسع رمحته هلم ، مع إقامة أمر هللا فيهم . الثاين عشر
 : أن خيلع صولة الطاعة واإلحسان من قلبه فتتبدل برقة ورأفة ورمحة . الثالث عشر
 : أن يعريه من رداء العجب بعمله .الرابع عشر 

ذي يصلح للملوك ، ويلبسه لباس الذل الذي ال يليق بالعبد : أن يعريه من لباس اإلدالل ال اخلامس عشر
 سواه .

 : أنه يوجب له التيقظ واحلذر من مصايد العدو ومكايده . السادس عشر



 4 

: أنه يرفع عنه حجاب الدعوى ، ويفتح له طريق الفاقة ، فإنه ال حجاب أغلظ من الدعوى ،  السابع عشر
 ( . 174 – 173)  وال طريق أقرب من العبودية .           

 { ما عالمة إرادة هللا بعبده اخلري ؟15
إن هللا إذا أراد بعبده خرياً سلب رؤية أعماله احلسنة من قلبه ، واإلخبار هبا من لسانه ، وشغله برؤية ذنبه ، فال 

 ( . 175يزال نصب عينيه حىت يدخل اجلنة .     ) 
 اذكر عالمة السعادة وعالمة الشقاء ؟{ 16

ن شغله عيبه عن عيوب الناس ، وويل ملن نسي عيبه وتفرغ لعيوب الناس ، فاألول عالمة السعادة طوىب مل
 ( . 176والثاين عالمة الشقاوة .           ) 

 { ما هو مفتاح مجيع األعمال الصاحلة ؟17
 ( . 180صدق التأهب للقاء هللا ، هو مفتاح مجيع األعمال الصاحلة واألحوال اإلميانية . ) 

 { ما أفضل األعمال ؟18
 من الناس من يكون سيد عمله وطريقه الذي يعد سلوكه إىل هللا طريق العلم والتعليم .

 ومن الناس من يكون سيد عمله الذكر ، قد جعله زاده ملعاده ورأس ماله ملآله .
 ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصالة .

 ملتعدي ، كقضاء احلاجات وتفريج الكربات .ومن الناس من يكون طريقه اإلحسان والنفع ا
 ومن الناس من يكون طريقه تالوة القرآن وهي الغالب على أوقاته .
 ومن الناس من يكون طريقه الصوم ، فهو مىت أفطر تغري عليه قلبه .

 .ومن الناس من طريقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، قد فتح هللا له فيه ونفذ فيه منه إىل ربه 
 ومنهم من يكون طريقه الذي نفذ فيه احلج واالعتمار .

 قال رمحه هللا مرجحاً :
الواصل إليه من كل طريق ، فهو جعل وظائف عبوديته قبلة ، ومنهم جامع املنفذ السالك إىل هللا  يف كل واد 

ن كانت قلبه ونصب عينه يؤمها أين كانت ، ويسري معها حيث سارت ، قد ضرب من كل فريق بسهم ، فأي
الة وجدته ، أو جهاد وجدته يف صف اجملاهدين ، أو صالعبودية وجدته هناك ، إن كان علم وجدته مع أهله 

وجدته يف الذاكرين ، أو إحسان ونفع وجدته يف زمرة احملسنني ، أو مراقبة وحمبة وإنابة إىل  يف القانتني ، أو ذكر
العبودية أىن استقلت ركائبها ، ويتوجه إليها حيث استقرت  هللا وجدته يف زمرة احملبني املنيبني ، يدين بدين

مضارهبا ، لو قيل له : ما تريد من األعمال ؟ لقال : أريد أن أنفذ أوامر ريب حيث كانت وأين كانت .        
 (183 . ) 

 عن جهته ؟هللا { ما جزاء من أعرض 19
ا ، وانكسفت أنوارها ، وظهرت عليها إن الرب إذا أعرض عن جهة دارت هبا النحوس ، وأظلمت أرجاؤه

 ( . 185وحشة اإلعراض ، وصارت مأوى للشياطني ، وهدفاً للشرور ، ومصباً للبالء .  ) 
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 هل العبد يف هذه الدنيا مسافر ؟{ 20
العبد من حني استقرت به قدمه يف هذه الدار فهو مسافر فيها إىل ربه ، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له ، 

هو مدة سفر اإلنسان يف هذه الدار إىل ربه تعاىل ، مث قد جعلت األيام والليايل مراحل لسفره ، فكل فالعمر 
 ( . 189يوم وليلة مرحلة من املراحل ، فال يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حىت ينتهي السفر . ) 

 { اذكر فوائد معرفة أحوال السابقني ؟21
 يف معرفة حالة القوم فوائد عديدة :

 ال يزال املتخلف املسكني مزرياً على نفسه ذاماً هلا . هها : أنمن
ومنها : أنه ال يزال منكسر القلب بني يدي ربه تعاىل ، ذلياًل له حقريًا ، يشهد منازل السابقني وهو يف زمرة 

 املنقطعني .
 .ومنها : أنه عساه أن تنتهض مهته يوماً إىل التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد 

 ومنها : أنه لعله أن يصدق يف الرغبة واللجا إىل من بيده اخلري كله أن يلحقه بالقوم ، ويهيئه ألعماهلم .
ومنها : أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد ، وليس بعد علم التوحيد أشرف منه ، وهو ال يناسب إال 

 النفوس الشريفة ، وال يناسب النفوس الدنيئة املهينة .
 أن العلم بكل حال خري من اجلهل . ومنها :

 ومنها : أنه إذا كان العلم هبذا الشأن مهه ومطلوبه فال بد أن ينال منه حبسب استعداده ولو حلظة .
 ومنها : أنه لعله جيري منه على لسان ما ينتفع به غريه بقصده أو بغري قصده .

 ( . 211)         وباجلملة ، ففوائد العلم هبذا الشأن ال تنحصر .            
 ما الفرق بني الزهد والورع ؟{ 22

 حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما ال ينفعك .
 والورع أن تتجنب ما قد يضرك .

 ( . 257فهذا الفرق بني األمرين .                    ) 
 { هل الزهد ترك الدنيا وهي يف قلبك ؟23

وإمنا الزهد أن ترتكها من قلبك وهي يف يدك ، وهذا كحال ليس الزهد أن ترتك الدنيا من يدك وهي يف قلبك ، 
يده ، بل كحال  ه املثل مع أن خزائن األموال حتتالعزيز الذي يضرب بزهد اخللفاء الراشدين وعمر بن عبد

 ( . 258ذلك إال زهداً . )  هيزيد حني فتح هللا عليه من الدنيا ما فتح ، وال سيد ولد آدم 
 الزهد ؟ { كيف حيقق اإلنسان24

 ثالثة أشياء :
أحدها : علم العبد أهنا ظل زائل ، وخيال زائر ، وأهنا كما قال تعاىل ) اعلموا أمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة 

 وتفاخر بينكم وتكاثر يف األموال واألوالد .. ( .
 الثاين : علمه أن وراءها داراً أعظم منها قدراً ، وأجل خطراً ، وهي دار البقاء .

                    مينعه شيئاً كتب له منها ، وأن حرصـه عليها ال جيلب له ما مل يقض له منها .                                                      الثالث : معرفته أن زهده فيها ال
 (259 – 260 . ) 
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 اذكر أنواع الصرب ؟{ 25
 الصرب ثالثة أقسام :

فال يرتكبها ، وإما صرب على الطاعة حىت يؤديها ، وإما صرب على البلية فال يشكو ربه إما صرب عن املعصية 
 ( . 272فيها .           ) 

 { كم مرة ذكر هللا تعاىل يف كتابه الصرب ؟26
أن  ذكر هللا تعاىل الصرب يف كتابه يف حنو تسعني موضعاً ، فمرة أمر به ، ومرة أثىن على أهله ، ومرة أمر نبيه 

يبشر به أهله ، ومرة جعله شرطًا يف حصول النصر والكفاية ، ومرة أخرب أنه مع أهله ، وأثىن به على صفوته 
 ( . 272من العاملني وهم أنبياؤه ورسله .      ) 

 { اذكر األسباب اليت تؤدي إىل الصرب عن املعصية ؟27
 الصرب عن املعصية ينشأ من أسباب عديدة :

 حها ورذالتها ودناءهتا .أحدها : علم العبد بقب
 –السبب الثاين : احلياء من هللا عز وجل ، فإن العبد مىت علم بنظره إليه ومقامه عليه ، وأنه مبرأى منه ومسمع 

 استحى من ربه أن يتعرض ملساخطه . –وكان حياً حيياً 
   السبب الثالث : مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك .

 ة عقابه .السبب الرابع : خوف هللا وخشي
 السبب اخلامس : حمبة هللا سبحانه ، وهي من أقوى األسباب يف الصرب عن خمالفته ومعاصيه .

 السبب السادس : شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها ومحيتها أن ختتار األسباب اليت حتطها وتضع قدرها .
 السبب السابع : قوة العلم بسوء عاقبة املعصية وقبح أثرها .

 ثامن : قصر األمل وعلمه بسرعة انتقاله .السبب ال
 السبب التاسع : جمانبة الفضول يف مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس .

السبب العاشر : وهو اجلامع هلذه األسباب كلها : وهو ثبات شجرة اإلميان يف القلب ، فصرب العبد عن 
 ( . 281 -279املعاصي إمنا هو حبسب قوة إميانه .      ) 

 { اذكر بعض أضرار املعاصي ؟28
 منها : سواد الوجه ، وظلمة القلب ، وضيقه وغمه ، وحزنه وأمله .

ومنها : وقوعه يف حبر احلسرات ، فال يزال يف حسرة دائمة ، كلما نال لذة نازعته نفسه إىل نظريها إن مل يقض 
 منها وطراً ، أو إىل غريها إن قضى وطره منها .

ومنها : فقره بعد غناه ، فإنه كان غنيًا مبا معه من رأس مال اإلميان وهو يتجر به ويربح األرباح الكثرية ، فإذا 
 سلب رأس ماله أصبح فقرياً معدماً .

 ومنها : نقصان رزقه ، فإن العبد حيرم الرزق بالذنب يصيبه .
 ومنها : ضعف بدنه .

 ها بالطاعة .ومنها : زوال املهابة واحلالوة اليت ألبس
 ومنها : حصول البغضة والنفرة منه يف قلوب الناس .
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 ومنها : ضياع أعز األشياء عليه وأنفسها وأغالها ، وهو الوقت الذي ال عوض منه ، وال يعود عليه أبداً .
 ومنها : طمع عدوه فيه وظفره به .

 تة سوداء .ومنها : الطمع والرين على قلبه ، فإن العبد إذا أذنب نكت يف قلبه نك
 ومنها : أنه حيرم حالوة الطاعة .

 ومنها : إعراض هللا ومالئكته وعباده عنه .
 ( . 281 – 278ومنها : أن الذنب يستدعي ذنباً آخر .        ) 

 { ما أعظم األشياء ضرراً على العبد ؟29
ل إن مل تشغلها مبا ينفعها من أعظم األشياء ضررًا على العبد بطالته وفراغه ، فإن النفس ال تقعد فارغة ، ب

 ( . 281شغلته مبا يضره وال بد .     ) 
 ما أنفع شيء للعبد ؟{ 30

 ( . 281ليس للعبد أنفع من قصر األمل ، وال أضر من التسويف وطول األمل .     ) 
 { ما األسباب اليت تساعد على الصرب على البالء ؟31

 الصرب على البالء ينشأ من أسباب عديدة :
 ا : شهود جزائها وثواهبا .أحده

 الثاين : شهود تكفريها للسيئات وحموها هلا .
 الثالث : شهود القدر السابق اجلاري هبا ، وأهنا مقدرة يف أم الكتاب قبل أن ختلق فال بد منها .

 الرابع : شهوده حق هللا عليه يف تلك البلوى ، وواجبه فيها الصرب .
 .اخلامس : شهود ترتبها عليه بذنبه 

السادس : أن يعلم أن هللا قد ارتضاها له واختارها وقسمها ، وأن العبودية تقتضي رضاه مبا رضي له به سيده 
 ومواله .

 السابع : أن يعلم أن هذه املصيبة هي دواء نافع ، ساقه إليه الطبيب العليم مبصلحته الرحيم له .
 فية والصحة وزوال األمل ما ال حتصل بدونه .الثامن : أن يعلم أن يف عقىب هذا الدواء من الشفاء والعا

 ت لتهلكه وتقتله ، وإمنا جاءت لتمتحن صربه وتبتليه .ءالتاسع : أن يعلم أن املصيبة ما جا
 ( . 284 -283أن هللا سبحانه يريب عبده على السراء والضراء والنعمة والبالء . )  : أن يعلمالعاشر 

 استعاذ من احلزن ؟ { ملاذا النيب 32
ألن احلزن يضعف القلب ، ويوهن العزم ، ويضر اإلرادة ، وال شيء أحب إىل الشيطان من حزن املؤمن قال 

 ( . 286تعاىل ) إمنا النجوى من الشيطان ... ( .          ) 
 ما أنواع احملبة املشرتكة ؟{ 33

 احملبة املشرتكة ثالثة أنواع :
 ري ذلك ، وهذه ال تستلزم التعظيم.، والظمآن للماء وغطعامأحدها: حمبة طبيعية مشرتكة، كمحبة اجلائع لل

 والنوع الثاين : حمبة رمحة وإشفاق ، كمحبة الوالد لولده الطفل وحنوها ، وهذه أيضاً ال تستلزم التعظيم .
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 –يف صناعة أو علم أو مرافقة أو جتارة أو سفر  –والنوع الثالث : حمبة أنس وإلف ، وهي حمبة مشرتكة 
 عضاً ، وكمحبة اإلخوة بعضهم بعضاً .بعضهم ب

فهذه األنواع الثالثة هي احملبة اليت تصلح للخلق بعضهم من بعض ، ووجودها فيهم ال يكون شركًا يف حمبة هللا 
 (     .302 . ) 

 { ما هي احملبة اليت ال تصلح إال هلل ؟34
كان شركًا ال يغفره هللا ، فهي حمبة العبودية   احملبة اخلاصة اليت ال تصلح إال هلل وحده ومىت أحب العبد هبا غريه

 ( . 303املستلزمة للذل واخلضوع والتعظيم ، فهذه احملبة ال جيوز تعلقها بغري هللا أصالً . ) 
 عرف اإليثار ؟{ 35

 ( . 305هو ختصيص الغري مبا تريده لنفسك .      ) 
 { ما كمال إيثار اخللق ؟36

 يضيع عليك وقتًا ، وال يفسد عليك حااًل ، وال يهضم لك دينًا ، وال كماله أن تؤثرهم على نفسك مبا ال
 يسد عليك طريقاً .

 .                   ود بصالح القلبـن وما يعـله : اإليثار بالدنيا ال بالوقت والديـود الذي أثىن هللا على فاعـفاإليثار احملم
 (306 . ) 

 { هل القربات حمالً لإليثار ؟37
 لشارع الطاعات والقربات حماًل لإليثار ، بل حماًل للتنافس واملسابقة .مل جيعل ا

ومما يدل على هذا : أنه سبحانه أمر باملسابقة يف أعمال الرب والتنافس فيها واملبادرة إليها ، وهذا ضد اإليثار 
وقال تعاىل ) ويف ذلك هبا ، قال تعاىل ) وسارعوا إىل مغفرة من ربكم ... ( وقال تعاىل ) فاستبقوا اخلريات ( 

 فليتنافس املتنافسون ( .
) لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول لكانت قرعة ( والقرعة إمنا تكون عند التزاحم  وقال النيب 

 والتنافس ال عند اإليثار .
ابه ، واإليثار هبذا وأيضًا فإن املقصود رغبة العبد يف التقرب إىل هللا ، وابتغاء الوسيلة إليه ، واملنافسة يف حم

 ( . 306التقرب يدل على رغبته عنه ، وتركه له وعدم املنافسة فيه .  ) 
 { ما الذي يسهل على النفس اإليثار ؟38

 يسهله أمور :
 أحدها : رغبة العبد يف مكارم األخالق ومعاليها ، فإن من أفضل أخالق الرجل وأشرفها وأعالها اإليثار .

 لى تعظيم صاحبه وحمبته .وقد جبل هللا القلوب ع
 الثاين : النفرة من أخالق اللئام ، ومقت الشح وكراهته له .

تعظيم احلقوق اليت جعلها هللا سبحانه وتعاىل للمسلمني بعضهم على بعض ، فهو يرعاها حق رعايتها الثالث : 
فإن ذلك عسر جدًا ،  ، وخياف من تضييعها ، ويعلم أنه إن مل يبذل فوق العدل مل ميكنه الوقوف مع حده ،

بل البد من جماوزته إىل الفضل ، أو التقصري عنه إىل الظلم ، فهو خلوفه من تضييع احلق والدخول يف الظلم 
 ( . 308خيتار اإليثار مبا ال ينقصه وال يضره .     ) 
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 { ما هو اإليثار املتعلق باخلالق ؟39
 ( . 308ه .      ) هو إيثار رضاه على رضى غريه ، وإيثار حبه على حب غري 

 { ما عالمة هذا اإليثار ؟40
 عالمة هذا اإليثار شيئان :

 أحدمها : فعل ما حيب هللا إذا كانت النفس تكرهه وهترب منه .
 الثاين : ترك ما يكرهه إذا كانت النفس حتبه وهتواه .

 ( . 308فبهذين األمرين يصح مقام اإليثار .                    ) 
 انت موافقة احملبوب دلياًل على حمبته ؟{ ملاذا ك41

ألن من أحب حبيباً فالبد أن حيب ما حيبه ويبغض ما يبغضه ، وإال مل يكن حمباً له حمبة صادقة ، بل إن ختلف 
 ( . 309ذلك عنه مل يكن حمباً له .                                        ) 

 { عرف الطاعة ؟42
 ( . 311ذي حيبه هللا ويرضاه .    ) هي موافقة األمر الديين ال

ة احملبني هلل تعاىل ؟43  { ما هي غرير
 ( . 319أن يغار أحدهم حملارم هللا إذا انتهكت .            ) 

 هل وردت أدلة كثرية على فضل العلم ؟{ 44
 ( . 361قد ذكرنا مائيت دليل على فضل العلم وأهله يف كتاب مفرد  .  ) 

 على علو مرتبة العلم وأهله ؟ دلياًل يدل{ اذكر 45
فياهلا من مرتبة ما أعالها ، ومنقبة ما أجلها وأسناها ، أن يكون املرء يف حياته مشغواًل ببعض أشغاله ، أو يف 

سنات كل وقت ، وأعمال قربه قد صار أشالء متمزقة وأوصااًل متفرقة ، وصحف حسناته متزايدة ميلى فيها احل
 حيتسب ، تلك وهللا املكارم والغنائم ، ويف ذلك فليتنافس املتنافسون ، وعليها ة إليه من حيث الاخلري مهدا

 ( . 361)               حيسد احلاسدون .
 { من الذي يدعى عظيماً يف ملكوت السماء ؟46

 ( . 361قال بعض السلف : من علم وعمل وعّلم فذلك يدعى عظيماً يف ملكوت السماء . ) 
 إلنفاق قرضاً ) من ذا الذي يقرض هللا قرضاً حسناً ( ؟{ ملاذا مسى هللا ا47

مسى ذلك اإلنفاق قرضاً حسناً ، حثاً للنفوس وبعثاً هلا على البذل ، ألن الباذل مىت علم أن عني ماله يعود إليه 
وال بد طّوعت له نفسه بذله ، وسهل عليه إخراجه ، فإن علم أن املستقرض ملّي ويّف حمسن كان أبلغ يف طيب 
قلبه ومساحة نفسه ، فإن علم أن املستقرض يتجر له مبا اقرتضه وينميه له ويثمره حىت يصري أضعاف ما بذله  
كان بالقرض أمسح وأمسح ، فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجراً آخر من غري جنس القرض 

فة يف نفسه من البخل والشح أو ، وأن ذلك األجر حظ عظيم وعطاء كرمي فإنه ال يتخلف عن قرضه إال آل
 عدم الثقة بالضمان ، وذلك من ضعف إميانه .

 ( . 373وهلذا كانت الصدقة برهاناً لصاحبها .   )  
 { ما املراد بالقرض احلسن يف قوله تعاىل )من ذا الذي يقرض هللا قرضاً حسناً ( ؟ 48
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 وذلك جيمع أموراً ثالثة :
 ن رديئه وخبيثه .أحدها : أن يكون من طيب ماله ال م

 الثاين : أن خيرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضاة هللا .
 ( . 373الثالث : أن ال مين به وال يؤذي .            ) 

 ما املراد بالفحشاء يف قوله تعاىل ) الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ( ؟{ 49
 ( . 384من املفسرين أن الفحشاء هنا البخل . )  البخل الذي هو أقبح الفواحش ، وهذا إمجاع

 { من هم أصحاب األعراف ؟50
قال حذيفة وابن عباس : هم قوم استوت حسناهتم وسيئاهتم ، فقصرت هبم سيئاهتم عن اجلنة ، وجتاوزت هبم 

 حسناهتم عن النار ، فوقفوا هناك حىت يقضي هللا فيهم ما يشاء مث يدخلهم اجلنة حتت رمحته .
ل : هم قوم خرجوا يف الغزو بغري إذن آبائهم فقتلوا ، فأعتقوا من النار لقتلهم يف سبيل هللا ، وحبسوا عن وقي

 اجلنة ملعصية آبائهم .
 وقيل : هم قوم رضي عنهم أحد األبوين دون اآلخر .

 وقيل : هم أصحاب الفرتة وأطفال املشركني .
 عراف ، فيطلعون على أهل النار وأهل اجلنة مجيعاً .وقيل : هم أولوا الفضل من املؤمنني علوا على األ

 وقيل : هم املالئكة ال من بين آدم .
، وآثار  أسانيدهاتكاد تثبت  والثابت عن الصحابة هو القول األول ، وقد رويت فيه آثار كثرية مرفوعة ال

 ( . 392الصحابة يف ذلك املعتمد .          ) 
 ني يف اآلخرة ؟{ أذكر اخلالف يف أطفال املشرك51

 لناس فيهم مثانية مذاهب :ا
 أحدها : الوقف فيهم ، وترك الشهادة بأهنم يف اجلنة أو يف النار .

 املذهب الثاين : أهنم يف النار .
 املذهب الثالث : أهنم يف اجلنة .

 املذهب الرابع : أهنم يف منزلة بني املنزلتني بني اجلنة والنار .
 مشيئة هللا تعاىل .املذهب اخلامس : أهنم حتت 

 املذهب السادس : أهنم خدم أهل اجلنة ومماليكهم .
 املذهب السابع : أن حكمهم حكم آبائهم يف الدنيا واآلخرة .

املذهب الثامن : أهنم ميتحنون يف عرصة القيامة ، ويرسل إليهم هناك رسول وإىل كل من مل تبلغه الدعوة ، فمن 
 دخل النار . أطاع الرسول دخل اجلنة ، ومن عصاه

) : قال  وقد جاءت بذلك آثار كثرية يؤيد بعضها بعضاً : منها ما رواه أمحد عن األسود بن سريع أن النيب 
... أربعة حيتجون يوم القيامة : رجل أصم ال يسمع ، ورجل أمحق ، ورجل هرم ، ورجل مات يف الفرتة 

 أن ادخلوا النار ، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها احلديث وفيه : فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فريسل إليهم رسوالً 
 ( . 408 – 401( .    ) لكانت عليهم برداً وسالماً 
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 { اذكر األدلة على أن هللا ال يعذب أحدًا إال بعد قيام احلجة عليه ؟52
رِّيَن َوُمنذِّرِّيَن لَِّئالَّ َيُكوَن لِّلنَّاسِّ َعَلى اّللِّ ُحجَّ ) قال تعاىل  ( .ٌة بـَْعَد الرُُّسلِّ رُُّساًل مَُّبشِّّ

َنا َوقـُْلَنا َما نـَزََّل ُكلََّما أُْلقَِّي فِّيَها فـَْوٌج َسَأهَلُْم َخَزنـَتُـَها َأملَْ يَْأتُِّكْم نَذِّيٌر قَاُلوا بـََلى َقْد َجاءنَا نَذِّيٌر َفَكذَّبْـ )وقال تعاىل 
 ( .اّللَُّ مِّن َشْيٍء إِّْن أَنُتْم إِّالَّ يفِّ َضاَلٍل َكبِّرٍي 

َْصَحابِّ السَّعِّريِّ تعاىل )وقال   ( . 425)     ( .فَاْعتَـَرُفوا بَِّذنبِّهِّْم َفُسْحقاً ألِّّ
 { ما رأيك بقول من قال : إن يف اجلن رسل وأنبياء ؟53

 ( . 427هذا قول شاذ ال يلتفت إليه ، وال يعرف به سلف من الصحابة والتابعني وأئمة اإلسالم . ) 
 ؟ { هل يدخل اجلين الكافر النار54

 اتفق املسلمون على أن الكفار اجلن يف النار .
 { اذكر األدلة على ذلك ؟55

 ( .َوَلكِّْن َحقَّ اْلَقْوُل مِّينِّّ أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم مَِّن اجلِّنَّةِّ َوالنَّاسِّ َأمْجَعِّنَي )قال تعاىل 
ُهْم َأمجَْ وقال تعاىل ) نـْ  ( . عِّنيَ أَلَْمََلَنَّ َجَهنََّم مِّنَك َوممَِّّن تَبَِّعَك مِّ
 ( . قَاَل اْدُخُلوْا يفِّ أَُمٍم َقْد َخَلْت مِّن قـَْبلُِّكم مِّّن اجلِّنِّ َواإلِّنسِّ يفِّ النَّارِّ وقال تعاىل )
َن اجلِّنِّ َواإلِّنسِّ وقال تعاىل ) َهنََّم َكثِّرياً مِّّ  ( . َوَلَقْد َذرَأْنَا جلَِّ

 {هل يدخل اجلين املؤمن اجلنة ؟56
 ( . 430هنم يف اجلنة .       ) مجهور السلف واخللف على أ

 { هل هناك قول آخر يف املسألة ؟57
يُبوا حكي عن أيب حنيفة وغريه أن ثواهبم جناهتم من النار ، واحتج هلذا بقوله تعاىل حكاية عنهم )  يَا قـَْوَمَنا َأجِّ

ْن  ( فجعل غاية ثواهبم إجارهتم من العذاب  َعَذاٍب أَلِّيمٍ َداعَِّي اّللَِّّ َوآمُِّنوا بِّهِّ يـَْغفِّْر َلُكم مِّّن ُذنُوبُِّكْم َوجيِّرُْكم مِّّ
 ( . 430األليم .      ) 

 { هل اجلن مأمورون ومنهيون ومكلفون ؟58
الذي عليه مجهور أهل اإلسالم أهنم : مأمورون منهيون مكلفون بالشريعة اإلسالمية ، وأدلة القرآن والسنة على 

 ( . 430 )  ذلك أكثر من أن حتصر .

آَن فَ َلمَّا كر ما يدل على تكليفهم من قوله تعاىل )اذ { 59 َتِمُعوَن الرُقرر نِ  َيسر َنا ِإلَيرَك نَ َفرًا مِ َن اجلِر َوِإذر َصَرف ر
ِمِهم مُّنِذرِيَن  ا ِإىَل قَ ور  ؟( َحَضُروُه قَاُلوا أَنِصُتوا فَ َلمَّا ُقِضَي َولَّور

 هذا يدل على تكليفهم من وجوه متعددة :
 سبحانه وتعاىل صرفهم إىل رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به ويأرمروا بأوامره وينتهوا عن نواهيه أحدها : أن هللا

. 
ولوا إىل قومهم منذرين ، واإلنذار هو اإلعالم باخلوف بعد انعقاد أسبابه ، فعلم أهنم منذرون هلم  الثاين : أهنم

 بالنار إن عصوا الرسول .
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قومنا أجيبوا داعي هللا وآمنوا به ( وهذا صريح يف أهنم مكلفون مأمورون بإجابة  الثالث : أهنم قالوا لقومهم ) يا
 الرسول ، وهي تصديقه فيما أخرب وطاعته فيما أمر .

 الرابع : أهنم قالوا ) يغفر لكم من ذنوبكم ( واملغفرة ال تكون إال عن ذنب وهو خمالفة األمر .
 الفة األمر .اخلامس : أهنم قالوا ) من ذنوبكم ( والذنب خم

السادس : أهنم قالوا ) وجيركم من عذاب أليم ( وهذا يدل على أن من مل يستجب منهم لداعي هللا مل جيره من 
 العذاب األليم ، وهذا صريح يف تعلق الشريعة اإلسالمية هبم .

( وهذا هتديد  السابع : أهنم قالوا ) ومن ال جيب داعي هللا فليس مبعجز يف األرض وليس له من دونه أولياء
 ( . 433/  432شديد ملن ختلف عن إجابة داعي هللا منهم .     ) 

َأُل َعن َذنِبِه ِإنٌس َواَل َجان  { ما السؤال املنفي يف قوله تعاىل )60 َمِئٍذ الَّ ُيسر  ( . فَ يَ ور
 اختلف يف هذا السؤال املنفي :

ذ ، ويسألون بعد إطالة الوقوف واستشفاعهم إىل فقيل : هو وقت البعث واملصري إىل املوقف ، ال يسألون حينئ
 هللا أن حياسبهم ويرحيهم .

واالستخبار ، ال سؤال احملاسبة واجملازاة ، أي قد علم هللا ذنوهبم فال يسأهلم  االستعالموقيل : املنفي سؤال 
 ( . 435سؤال من يريد علمها ، وإمنا حياسبهم عليها .     )  اعنه
 

 متت حبمد هللا 
 رفحاء -السعودية  –حممد اللهيميد بن م / سليمان أخوك

 
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


