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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ويجوز تنزيل الكتاب او جزء منه ولكن ال يجوز إعادة طبعه 
 وال استخدامه ألغراض تجارية

 



 الرحيم بسم اهللا الرحمن

  

 تـقـــديـــم

الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي األمي وعلى آله وصحبه ومن   رب العالمين وأفضلالحمد هللا
 .إلى يوم الدين سار على هديه

الّذين  إن: "ولكن لماذا اإلستقامة؟ قال اهللا تعالى... مائة حديث في أبواب اإلستقامة وبعد ، فقد يسر اهللا جمع
تَخافوا وال تَحزنوا وأبشروا بالجنَّة الّتي كُنتُم  تَنَزُل عليهم المالِئكَةُ أن القالوا ربنا اللّه ثُم استقاموا تَ

 قد مضوا بشطر هذه اآلية حيث قالوا ربنا اهللا فأقروا بشهادة أن ال إله إالّ اهللا وأن فالمسلمون.." توعدون

لقد وعدهم اهللا ،  ...مهم بعيد عنهأما الشطر الثاني فمعظ.. محمدا صلى اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا
وأبشروا .. والتحزنوا.. تنادي أن ال تخافوا إذا ما استقاموا أن تتنزل عليهم المالئكة وهي.. ووعد اهللا حق

وله الرزق .. وله البشرى.. والخوف بعيد عنه.. عمن إستقام فالحزن بعيد.. بالجنة التي كنتم توعدون
عن ذكرِ ربه يسلُكه   الطَريقَة ألسقيناهم ماء غَدقا ِلنَفتنَهم فيه ومن يعرِضاستَقاموا على وأ لَّو ..الحسن

اإلستقامة عليها سوى الطريقة التي سار عليها رسول اهللا  وما الطريقة التي تريد اآلية .. ” عذابا صعدا
 ” : األمة مستجيبا ألمر اهللا تعالىفهو أول من سلك طريقة اإلستقامة قدوة لهذه صلى اهللا عليه وآله وسلم ،

وطريق اإلستقامة هذه تسير بعكس  .. ” ومن تاب معك ” :بل.. وليس ذلك وحده ” فاستَقم كَما ُأمرتَ
ويؤكد اهللا ذلك مرة أخرى على رسوله صلى اهللا  . ” تَعملون بصير وال تَطغوا ، إنَّه بِما ” ..طريق الطغيان

واحذَرهم أن يفتنوك عن بعضِ ما  ِلذلك فادع واستَقم كَما ُأمرتَ وال تَتَّبِع أهواءهم ” :هوسلم بقول عليه وآله
أنَّما ” :الناس يدعوهم لإلستقامة كما أمره أن يخاطب ” ...ُأنزَِل إليك ثلُكُم يوحى إليشر مقُل إنَّما أنا ب 

 . ” ويل للمشرِكينإلَهكُم إله واحد فاستقيموا إليه واستَغفروه و

وال تَتبع .. إستقم كما ُأمرت.. أدع.. فليس له أن يسلك طريقا سواه.. المؤمن وهكذا يتضح الطريق أمام
.. الصراط المستقيم ثم الحذر أن تزل القدم بالفتنة فيزيغ المرء عن.. الكافرين والفاسقين والمنافقين أهواء

ثم تكون اإلستقامة خير من ألف  ومن. وليس غير الحق.. كل الحق.. ففيما أنزل اهللا على رسوله الحق
 .كرامة

! شبتَ يا رسول اهللا: عنه مخاطبا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال أبو بكر الصديق رضي اهللا
فاستقم كما  :وماذا في هود مما يشيب الرسل أثقل من قوله تعالى .. ” شيبتني هود وأخواتُها ” :فقال

هذا الطريق؟ وما  ما هو طريق اإلستقامة هذا؟ وما عسى المؤمن أن يفعل لكي يسير علىف.. أمرت
اهللا أن يكون في هذا الكتاب اإلجابة  ؟ ندعو..ولمن تاب معه.. اإلستقامة التي يريدها اهللا تعالى لرسوله



األحاديث مرشدة له ثم بعد ذلك تكون هذه ... موقنا بها بصدق ..)ربنا اهللا(فهذا كتاب لمن قال .. على ذلك
ورغم أن بين دفتي الكتاب أكثر من سبعين حديثا آخر ضمن الشرح أو . شاء اهللا على طريق اإلستقامة إن

 لكنه ال يكاد يستوعب جميع مضامين اإلستقامة ، فكل موضوع من مواضيع األحاديث المائة الهوامش ،

تكون هذه  ولكن ندعو اهللا أن.. يثفيه عشرات من األحاديث ويستحق كتابا خاصا ربما في مائة حد
 .ويعملوا بها ويدعوا إلى ما فيها األحاديث مصابيح لسالكي طريق اإلستقامة ، كي يتعلموها ويتمعنوا فيها

فما هو إالّ تأمالت في .. إعطاء إشارات عما ورد فيه من أحاديث صحيحة هذا الكتاب ال يكاد يتجاوز
هو  ي كتيبا صغيرا كهذا شرحا لألستقامة التي مجالها العمليوهل يمكن أن يحو.. األحاديث ظالل هذه

الكتاب على سبعة  الدين كله ، بعد مجال الجزء النظري من الدين أي العقيدة؟ لقد تم توزيع أحاديث
واإلخالص والتزام التقوى ومحبة اهللا ورسوله  الباب األول يتعلق بإستقامة األعمال الباطنة كالنية. أبواب 

اهللا عزوجل واليقين به والرضا بما قدر والصبر على البالء والتوكل  عليه وآله وسلم والتوبة إلىصلى اهللا 
 .والزهد والخوف والرجاء على اهللا والقناعة

 . اإلستقامة فيما يتخذ المؤمن من منهاج ودليل عمل يستند إلى المعرفة باهللا تعالى أما الباب الثاني فيضم

ثم بعد ذلك يأتي  آن مصدره األول ثم سنة رسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم ،فعلى المؤمن أن يعتبر القر
ال يكون إمعة ويجتنب البدع وسبل  اإلجتهاد ولزوم الجماعة وعدم إطاعة مخلوق في معصية اهللا تعالى وأن

ن يعسر وأن يتقن عمله ويستغل أوقاته ويتسامح مع م وعلى المؤمن أن ييسر وال. المشركين والمنافقين 
 .العلم ويستخير ربه في أمور دنياه وآخرته خالفه فيما إختلف فيه الفقهاء وأهل

 العبادات والتي تأتي في مقدمتها الصالة والصيام والزكاة والحج لمن استطاع إليه والباب الثالث هو باب

دة ، وكذلك عبا سبيال ، وليست العبادات تلك فحسب ، فالطهارة عبادة وتالوة القرآن عبادة وطلب العلم
بالمعروف والنهي عن المنكر  الذكر والدعاء والصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم واألمر

 .كل هذه من العبادات.. نعمائه والجهاد في سبيل اهللا والتفكر في خلق اهللا والشكر على

فالكبائر . س تحديد اإلثم إجتناب المعاصي التي نهى عنها اهللا ورسوله وأس ويتضمن الباب الرابع أحاديث
والخمر  اهللا تعالى كعقوق الوالدين وقطع األرحام وأكل مال اليتيم وقتل النفس التي حرم اهللا التي حرم

للرجال وتشبه  والميسر والزنا وقول الزور والسحر وقذف المحصنات والتخنث ولبس الذهب والحرير
أما الباب الخامس . واإلحتكار ظلم والغش واللعنالنساء بالرجال وتركهن الحجاب والخيانة والكذب وال
اهللا عليه وآله وسلم ليتمم مكارم األخالق من صدق  فتتعلق أحاديثه باألخالق ، وإنما بعث رسول اهللا صلى

وغض للبصر وسخاء ورحمة لعباد اهللا وترك الجدال وما ال  وحسن خلق وحياء وحفظ اللسان وتواضع
 .يعني



فهي موضوع أحاديث الباب السادس وأساسه أن يحب المرء ألخيه ما يحب  ملةأما اإلستقامة في المعا
 الصالحين وبذل النصح والعدل بالحكم واإلحسان إلى الجار وذوي األرحام والرفق في كل لنفسه ، وحب

. واإليفاء بالوعود شيء وخاصة للمرء مع أهل بيته وطاعة المرأة لزوجها ورعايتها لولدها وأداء األمانات
. من زكاها وقد خاب من دساها  في آخر باب من الكتاب وضعت أحاديث في تزكية النفوس ، فقد أفلحو

الظن وذكر الموت ، كل تلك من جوانب  فإجتناب التكبر والرياء ومحاسبة النفس وترك الحسد وسوء
 .اإلستقامة

م ، أثقل من أن تجمع في ثقيال على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسل إن اإلستقامة التي كانت حمال
، وما أهمله الكتاب أكثر مما ذكر فيه وحسب الكتاب أن جمع بعض جوانبها ، وهو ال  صفحات كتيب كهذا

اهللا فمنه  من هفوات ونقائص شأنه شأن كل كتاب غير كتاب اهللا تعالى فمن وجد فيه خيرا فليحمد يخلو
 :ظان تزكية عمل كهذا ر الزالت ، وال يظننالفضل وحده ومن وجد فيه غير ذلك فليدعو اهللا أن يغف

 وما استقمت فما قولي لك استقم             أمرتك الخير لكن ما إتمرت به

وأهلها وندعو اهللا أن يهدينا إلى طريقها ويحشرنا تحت لواء رسول اإلستقامة  وحسبنا أن نحب اإلستقامة
 .تقيموهو الهادي إلى الصراط المس.. عليه وآله وسلم صلى اهللا

  

 المؤلف

  هـ١٤٠٨ ربيع األول١٢الموصل في 

 م١٩٨٧  تشرين الثاني٤الموافق 



 االستقامة يف السرائر الباب األول

 النية ـ ١ـ 

 :فيما يرويه عن ربه قال رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال عن

كاملة ،  تبارك وتعاىل عنده حسنة فَلَم يعملها كَتبها اللّه ن ذلك فَمن هم بِحسنةثُم بي إنّ اللّه كَتب احلَسنات والسيئات ”
اللّه تعاىل  هم بِسيئة فَلَم يعملها كتبها سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ، وإن كَتبها اللّه عشر حسنات إىل وإن هم ا فَعملها

  ”اللّه سيئَة واحدة   هم ا فَعملَها كَتبهاوإن عنده حسنة كاملة ،

  )١(عليه  متفق

إنما أألعمال  ” )٢(احلديث أنه وصل حد التواتر املعنوي املشهور الذي قال عنه بعض أئمة الكثري من كتب احلديث باحلديث يبدأ
لدنيا  اللّه ورسوله ، ومن كانت هجرته  فهِجرته إىلإىل اللّه ورسوله إمرئ ما نوى ، فَمن كانت هجرته بالنيات وإنما لكُل

 .)٣(يه فهجرته إىل ما هاجر إل يصيبها أو إمرأة ينكحها

اقترنت بالعمل  القربات ، أما النية السيئة فإذا بالعمل القليل فترفعه ليكون من أقرب أساس العمل ، تقترن النية الصاحلة فالنية
 .)٤( ”فَجعلناه هباء منثورا  وقَدمنا إىل ما عملوا من عمل ” :قال تعاىل. إىل هباء منثورحتيله  الصاحل الكثري فإا

مائة أو سبعمائة أو  حسنة ، فإذا فعلها تضاعفت عشرا أو حسنة مث ال يفعلها فيكتبها اهللا له ينوي املرء فعل: إىل كرم اهللا تعاىل أنظر
أما إذا مل يفعلها . واحدة الغري نوى فعل سيئة مث فعلها ، كتبت له سيئة وإن.وإخالصهما شاء اهللا حبسب نيته  أكثر من ذلك إىل

 .فإن ترك السيئة هو حسنة بذاته وال تعجب من ذلك. اهللا يكتبها له حسنة  فإن

وإن مل  ،إستطاع تنفيذ فعل اخلري فبها ونعمت  اخلري يف كل حلظة يستطيع ذلك ، فإن احلديث يذكر املؤمن بأن ينوي فعل هذا
يستطيع عمله يف وقته  عمله ألن ما ينويه من خري أكثر مما وهكذا فإن نية املؤمن خري من. نيته يستطع فإن اهللا جيازيه على حسن

لغري اهللا  يراقب عمله فإذا ما وجد يف نيته قصدا ولذلك على املرء أن يراقب نيته كما . احملدود وقابلياته احملدودة احملدود وماله
 .يه تصحيح نيته يف ذلكوجب عل

الحيصل  ينال صاحبه أجرا عظيما ، بينما ما حيث تتضاعف الفائدة منه وبذلك يعجب بعض الناس من بركة عمل صاحل لفرد وقد
فأول خطوات اإلستقامة  األحيان إال بتأثري النية احلسنة ، تلك النتيجة ، وما ذلك يف أغلب آخر عمل عمال مشاا على مثل

 .لكي تكون خالصة هللا تعاىل تصحيح النية

أمره قال  فلما إكتشف. خبزا فيدفعه إىل فقري كان رجل يسرق كل يوم درمها فيشتري به قيل. احلسنة ال حتيل املعصية خريا  والنية
اجلاهل قد إكتسب  فهذا. إحداهن السيئة فيبقى له تسعا  فيتصدق فيكسب عشر حسنات ، متحو إنه يسرق فيكسب سيئة واحدة

املباح  لكن النية احلسنة يف األمر. نفعا  مقبولة والنية احلسنة هنا ال جتدي حسنة ، ألن الصدقة من احلرام غري ة ومل تكتب له أيةسيئ
النية يف الترويح عن النفس  أما إذا كانت. ال إمث وال ثواب فيه النفس بغري نية إذا مل يكن فيه معصية فالترويح عن. حتيله عبادة 



 ألستجم نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك قال أبو الدرداء إين. عن النفس عبادة  طاعة اهللا ، فعند ذلك يصبح الترويحل اإلستعداد

كلّت عميت أو  إذا ويف رواية. فإا إذا كرِهت عميت  روحوا القلوب: طالب رضي اهللا عنه وقال علي بن أيب. عونا يل على احلق
 .تعبت

  

  اإلخالص ـ ٢ـ 

  :اهللا صلىاهللا عليه وسلم  هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسولأيب عن

  ”تركته وشركَه  عملَ عمال أشرك فيه معي غريي من. أغىن الشركاِء عن الشرك  قالَ اللّه تبارك وتعاىل أنا ”

 )رواه مسلم (

 ، ـ)٥) ”الدين  إالّ ليعبدوا اللّه مخلصني له وما أُمروا ” :قال اهللا تعاىل ، شرط يف قبول اهللا تعاىل للعمل الصاحل اإلخالص

والعمل من أجل الناس  ترك العمل من أجل الناس رياء ،: )٧(عياض قال الفضيل بن ، (٦) ”الدين اخلالص  أال للّه ” :وقال
االّ أن  اهللا أن ال ينوي حينما يفعل إحسانا متام اليقني بشهادة أن ال إلَه إالّ وهكذا فإن. أن يعافيك اهللا منهما  شرك ، واإلخالص

بعبادة أحد له ، وهو  فإنه ليس هللا حاجة. الناس أم غابوا  إال هللا ، وال يتأثر بفعل ما سواء حضر ذلك هللا وحده ، وال يترك فعال
وعلى . حمتاج لذلك العمل غري  حبيث قصد أن يكون هللا وللناس فإن اهللا الشرك ، فإذا أشرك العبد يف أمر ما أغىن الشركاء عن

كما  .يصحح نيته فيه لكي تكون خالصة هللا كان فيه شركا مع اهللا تعاىل فعليه أن أن يراقب نيته وقصده يف كل عمل فما املسلم
 املخاطب ، كما عليه أراد اهللا وأردت ، واحللف برأس هذا هللا ولك ، أو قوله إذا: كقول أحدهم عليه أن جيتنب الشرك يف القول ،

مبا يوهم رفعهم فوق مستوى  الركوع أمامهم ، أو الغلو يف مدحهم الفعل كالذبح حتت أقدام البشر ، أو أن جيتنب الشرك يف
 .البشر

اهللا  أعمال السر حبيث ال يعلم به أحد إالّ خالصا من أي رياء أو من على أحد ، من املؤمن أن يكون له ، ولو جزءا من عمله وعلى
األعمال الظاهرة  من يستفيد منه وجيهد نفسه على أن تكون منفردا أو إحسان ال يعلم به أحد حىت ة التهجدكصدقة السر أو صال
يترك عمال صاحلا من  كما أن عليه أن ال.على طريق اإلستقامة الشوائب قدر إستطاعته فتلك خطوة أخرى األخرى خالصة من

إرادة أو  فهو ال يرى لغري اهللا (٨) ”الئم  سبيل اللّه وال خيافونَ لومةيف  جياهدون ” :اهللا تعاىل عن املؤمنني أجل الناس قال
يرى براهني جديدة تطمئن  عنده تلك احلقيقة وفتح اهللا له حبيث وكلما إزداد املؤمن إميانا كلما وضحت إستطاعة لضرر إالّ بإذنه

 فإين مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه  عليك ، أما بعدسالم: رضي اهللا عنه كتبت عائشة رضي اهللا عنها إىل معاوية .إليها نفسه

مؤنةَ الناسِ  بِرِضاِء اللّه كَفاه اللّه الناسِ ، ومن أسخطَ الناس بِسخط اللّه وكَلَه اللّه إىل من أرضى الناس ” :وآله وسلم يقول
”)٩(.  

  

  



 التقوى ـ ٣ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول  معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال قال عن

  ”بِخلُق حسن  احلسنة تمحها وخالقِ الناس اللّه حيثُما كنت وأتبِع السيئةَ أتقِ

 )١١ و ١٠)(الترمذي وقال حديث حسن رواه(

 ته وال تموتن إالّ وأنتمتقا الّذين أمنوا إتقوا اللّه حق ياأيها ” :التقوى يف أيات كثرية اهللا تعاىل يف القرأن الكرمي على حث

إتق اللّه والتطع  ياأيها النيب ” ، (١٣) ”عظيم  اتقوا ربكُم إنّ زلزلة الساعة شيء ياأيها الناس ” ، (١٢) ”مسلمون 
 .)١٤) ”حكيما  واملُنافقني إنّ اللّه كانَ عليما الكافرين

 .عقاب اهللا بطاعة اهللا على نور من اهللا خمافة  اهللا خشية عذابه ، وهي عملهي إطاعة التقوى مشتقة من الوقاية ، فالتقوى وكلمة

وعلى املسلم  ، (١٥) ” ومن تقِ السيئات فقد رحمته وقهِم السيئات ” :القرآن الكرمي املالئكةُ للمؤمنني كما حيكي لنا ويدعو
إهدنا  ” :ربه يف كل ركعة من ركعات صالته  أليس هو الذي يدعوالسيئات واآلثام ، على الدوام أن يقيه الوقوع يف أن يدعو اهللا

اهلُدى والتقى والعفاف والغىن  اللّهم إين أسألُك ” :وسلم يدعو وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله .(١٦) ”الصراطَ املُستقيم 
” (١٧(. 

التقوى وكانت  الظاهرة على اجلوارح ، فمن ادعى العلى مايضمره القلب هو األعم مكان التقوى هو القلب ، لكن الدليل إن
فاتقوا اللّه  ” :اهللا تعاىل املرء من تقوى حبسب إستطاعته ، قال وخيتلف مقدار ما يفرض اهللا على. كذب  أعماله تناقض قوله فقد

تعاىل ولكي تنقاد إىل ما  اقض أوامر اهللاإتباع أهوائها مبا ين التقوى هو مراقبة النفس ومنعها عن والسبيل إىل .(١٨) ”استطَعتم  ما
مسهم طائف من  إنّ الّذين اتقوا إذا ” :تعاىل أمر اهللا أو إجتناب نواهيه ، قال الغفلة سواء يف حالة اإلنقياد اىل أمر به وعدم

رون  الشيطانبصم مذَكَّروا فإذا ه١٩) ”ت(. 

  

  ورسوله حمبة اهللا ـ ٤ـ 

 :صلى اهللا عليه وآله وسلم قال ضي اهللا عنه عن النيبأنس بن مالك ر عن

" ن دجو فيه ة األميان ثالث من كُنالوما ، أن يكونَ اللّه:حواهإليه مما س سولُه أحبه إالّ ورحباملَرَء ال ي بحللّه ،  وأن ي
  "النار ه أن يقذَف يفمنه كَما يكر الكُفرِ بعد أن أنقَذَه اللّه وأن يكره أن يعود يف

 )عليه متفق(



أذى يف  ليجد حالوة ذلك فال يعبأ مبا يالقي من حيب من عباده الصاحلني حىت أن العبد العبد لربه نور يقذفه اهللا يف قلوب من حمبة
أذلّة على  بِقوم يحبهم ويحبونه همنكُم عن دينِه فَسوف يأيت اللّ ياأيها الذين آمنوا من يرتد ” :إمسع قوله جل شأنه. سبيل اهللا

واسع عليم  فَضلُ اللّه يؤتيه من يشاء واللّه اللّه وال يخافونَ لومة الئم ، ذلك الكافرين ، يجاهدونَ يف سبيلِ املُؤمنني أعزة على
 معرفته به ، قال احلسن البصري رضي  لربه دليل علىوحمبة العبد. لعبده العبد لربه مقترنة مبحبة اهللا تعاىل وهكذا فإن حمبة .(٢٠) ”

 .حىت يغفل ، فإذا تفكر حزن الدنيا زهد فيها ، واملؤمن ال يلهو من عرف ربه أحبه ، ومن عرف: اهللا عنه

ين يحبِبكُم فاتبِعو قُل إن كُنتم تحبون اهللا ” :تعاىل؟ إن جواب ذلك يف كتاب اهللا ما الدليل على صدق من يدعي حمبة اهللا ولكن
 من عالمات احملب هللا عز: )٢٢(اهللا عنه قال ذو النون املصري رضي ، (٢١) ” لَكُم ذنوبكُم ، واللّه غَفور رحيم اهللا ويغفر

يرخص عنده  ومن يصدق يف حمبته هللا ولرسوله. وسننه وآله وسلم يف أخالقه وأفعاله وأوامره وجل متابعة حبيب اهللا صلى اهللا عليه
 وعشريتكُم وأموال اقترفتموها وأبناؤكُم وإخوانكُم وأزواجكُم قُل إن كانَ آباؤكُم ” :قوله تعاىل إستمع. يف سبيل اهللاكل غال 

نساكها ومخشونَ كسادجارة تتاللّه و إليكُم من بها أحرضونصوا تربجِهاد يف سبيله فته وورسول  حىت يأيت اللّه بأمرِه واللّه
 :أحسن من قال وقد .(٢٣) ”هدي القوم الفاسقني ي ال

 ملن حيب مطيع كان حبك صادقا ألطعته إن احملب لو       القياس شنيع اإلله وأنت تزعم حبه لعمري إن ذا يف تعصي

قال ما  ”هلا؟  ماأعددت ” :اهللا عليه وآله وسلم وسلم فقال مىت الساعة؟ قال له صلى أعرايب إىل النيب صلى اهللا عليه وآله أتى
الصحابة بتلك البشرى فرحا شديدا  ففرح ، (٢٤) ”أنت مع من أحببت  ” :ولكين أحباللّه ورسوله ، قال أعددت هلا كثري عمل

املؤمن أن ينظر  وعلى. يدانيه يف الثواب عمل آخر ورسوله ، فإن حب اهللا ورسوله ال هذا احلديث بشرى عظيمة ملن أحب اهللا ألن
يتخذُ من دون اللّه  ومن الناسِ من ” :تعاىل فيكون أشد حبا هللا مما حيبون ، قال آلهلتهم وأوليائهم مما سوى اهللا حمبة الكفارإىل 

 .)٢٥("للّه  آمنوا أشد حبا يحبونهم كَحب اللّه والّذين أندادا

  

 التوبة ـ ٥ـ 

 : صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال عن

” هة عبدحا بِتوبفَر دأش لَلّه ، عريِهلى بقَطَ عكُم سدبأرض فالة  من أح لّهقَد أضعليه متفق(”و(. 

أخرى  فحسب بل عليه أن جيدد التوبة مرة بعد يتوب بعد كل ذنب أومعصية ، وليس ذلك حيب اهللا توبة عبده ، لذا عليه أن هكذا
، ” بحرين إن اللّه يطَهاملُت بحابني ويصلى اهللا  التوبة مرة بعد أخرى وكان رسول اهللا فالتواب هو الذي جيدد ، (٢٦) ” التو

وإذا كان هذا حال رسول اهللا صلى  .(٢٧) ”والليلَة أكثَر من سبعني مرة  إني ألستغفر اللّه يف اليومِ ” :عليه وآله وسلم يقول
ومع ذلك  وما تأخر ، فكم علينا أن نستغفر اهللا؟ وهو الذي غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه عليه وآله وسلم يف اإلستغفار والتوبة اهللا

 . ذلك نسيانا أو إمهاال أو إستهانة جتد بني املسلمني من يغفل عن



والندم  الذنب والتصميم على عدم العودة فيه فقط فشروطها ثالثة هي اإلقالع عن شروط ، فإن كانت متعلقة بأمر هو هللا وللتوبة
 .شرط من شروطها وال تتم التوبة إذا فُقد أي. صاحبها  حبق آدمي فلها شرط رابع هو أن يسترضي أما إذا كانت متعلقة.على فعله

 " ـ)٢٨) ال تحصوها اللّهوإن تعدوا نعمةَ  ” :حتصى العباد ، وإن نعم اهللا أكثر من أن حقوق اهللا تعاىل أعظم من أن يقوم ا إن

 فآدم. إىل ذلك األنبياء واملرسلون  واإلستغفار دأب الصاحلني فقد سبقهم فالتوبة. أن يصبح تائبا وميسي تائبا  ولكن على املؤمن

 :ويونس عليه السالم ، (٢٩) ”وترمحنا لَنكونن من اخلاسرين  ظَلمنا أنفسنا وإن لَم تغفر لنا قاال ربنا ” :وحواء عليهما السالم
النسيان  فاإلنسان معرض يف حياته إىل ، (٣٠) ”سبحانك إين كُنت من الظاملني  يف الظلُمات أن ال إلَه إالّ أنت فنادى ”

أسرع ، كلما كان ذلك أفضل  وكلما كان إستدراك اخلطأ. التوابون  إبن آدم خطّاء ، وخري اخلطائني والوقوع يف األخطاء ، فكل
  .لقبول التوبة الذنب إستغفارا سريعا ، كان ذلك أدعى فإذا أعقب. 

يوم  فرحا باألعمال الصاحلة فتشهد له بذلك فهي تشمئز من ذنوب العباد ، وتطرب األرض لتشهد ألي عمل يرتكب عليها إن
إن احلَسنات  ” ،  ذلك بطاعة هللا فيهاإالّ بعد أن يتبع أن ال يترك أرضا عمل فيها مبعصية اهللا القيامة ، فعلى املرء أن حيرص على

نبذهها  أتبِع السيئةَ ”: عليه وآله وسلم وقال صلى اهللا ، (٣١) ”السيِئات  يمحنةَ ت٣٢) ”احلَس(. 

 ” :وسلم وآله قال رسول اهللا صلى اهللا عليه عاقبته للمرء خريا من الطاعات ، فقد املسلم أن يعلم إن من الذنوب ما تكون وعلى
فارا ، حىت  يكون نصب عينيه ، تائبا منه ” :قيل يارسول اهللا ، كيف ذلك؟ قال ، ”الذَنب فيدخلَ به اجلَنة   العبد ليذنِبإنّ

ال يعصي ربه ، فإذا أذنب أو  من اخلطايا لكنه يقظ يعمل جهده يف أن فاملؤمن ليس ملَكا وال نبيا معصوما ، (٣٣) ”يدخلَ اجلَنةَ 
 .وأناب فيكون ممن حيبهم اهللا تعاىل أخطأ تاب

 قيل له وكيف. من قويل احلمد هللا مرة  منذ ثالثني سنة أنا يف اإلستغفار: قال  رضي اهللا عنه أنه)٣٤(عن السري السقطي حيكى

 ما قلت نادم على فقلت احلمد هللا ، فمنذ ثالثني سنة أنا فاستقبلين رجل فقال يل جنا حانوتك ، ذلك؟ قال وقع ببغداد حريق ،
 .مما حصل للمسلمني حيث أردت لنفسي خريا

  

 جهاد النفس ـ ٦ـ 

 :وسلم يوما فقال يل ركبت خلف النيب صلى اهللا عليه وآله :عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنه قال عن

اللّه ، وإذا إستعنت  لِتجاهك ، وإذا سألت فَلتسأ اللّه حيفَظك ، إحفظ اللّه تجِده يا غالم إين معلِّمك كلمات ، إحفَظ ”
إجتمعوا على أن  إال بشيء قد كتبه اللّه لك ، ولو إجتمعوا على أن ينفعوك لَم ينفعوك باللّه ، واعلَم أن األمةَ لو فاستعن

  ”الصحف رفعت األقالم وجفَّت ، إال بشيء قد كَتبه اللّه عليك يضروك مل يضروك

 )و الترمذيأمحد  واهر(

قال . اآلثام وتيسري أموره  هدايته ومضاعفة ثوابه وجتنيبه نواهيه ، وحفظ اهللا تعاىل عبده العبد ربه هو إلتزام أوامره وإجتناب حفظ
وكلما  .(٣٦) ”يسرا  يتق اللّه يجعل لَه من أمره ومن ” :وقال أيضا (٣٥) ”سبلَنا  والّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم ” :تعاىل



املزيد من  الثواب سريعا كإجابة الدعاء أو تيسري وتسديده خلطاه ، فإذا أحسن وجد تقوى ، كلما إزداد عون اهللا له إزداد املؤمن
 .)٣٧(”فسنيسره لليسرى  وإتقى وصدق باحلُسىن فأما من أعطى ”:السيئات ، قال تعاىل الصاحلات أو وقايته من

الّذين إتقوا إذا مسهم  إن ” :بشكل ما ، قال اهللا تعاىل تسديد اهللا له يكون بتذكره خلطئه  املؤمن التقي فأخطأ ، فإنإذا غفل أما
 .)٣٨( ”الشيطان تذَكّروا فإذا هم مبصرون  طائف من

ال شريك له يف   ، ومنه اهلداية وحدهأن يسأل إالّ هو اهللا وال ضارا غريه ، وال جميبا يستحق اليقني أن اليرى املؤمن نافعا إال فتمام
وتكفري السيئات ، وصار  الدرجات وكسب املزيد من احلسنات العبد هللا كان البالء عنده نعمة لرفع كل ذلك ، فإذا استسلم

وحده  أنهأن اهللا تعاىل فعال ملا يريد و فاملؤمن قوي اليقني باهللا يرى. شكره إختبارا خيشى أن ال يستطيع أن يؤدي الرخاء عنده
اهللا كتبين شقيا فأنا  إستطاع ويعمل اخلري وال يقول إن كان وعليه أن يسدد ويقارب ما. اإلجابة  الذي يستحق السؤال ويقدر على

يضيع  من اهللا أنه من السعداء فإن اهللا ال يعلم أن التوفيق لعمل اخلري هو بشرى كتبين سعيدا فأنا سعيد ، فعليه أن شقي وان كان
 .سن عمالأجر من أح

ومن خلق  للنعيمِ فييسره للنعيمِ ، خلق لَه ، فَمن خلق واتكلوا ، وكُل ميسر لما إعملوا ” :صلى اهللا عليه وآله وسلم وقال
هحيم فييسرلجحيمِ  للج٣٩( ”ل(. 

  

 الرضا ـ ٧ـ 

 :يه وآله وسلماهللا صلى اهللا عل أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول عن

  ”ومن سخطَ فَلَه السخط  إبتالهم ، فَمن رضي فَلَه الرضا اللّه تعاىل إذا أحب قوما أعظم اجلزاء من عظَم البالء ، وأن إن ”

 )الترمذي وقال حديث حسن واهر(

الناس ،  ا حرم اهللا عليك تكن من أورعوإجتنب م مبا قسم اهللا لك تكن أغىن الناس ، إرض: عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال
وإستعن  ، ـ)الناس( إىل من ال يرمحك )اهللا عزوجل(بك  من أعبد الناس ، وال تشك من هو أرحم وأد ما إفترض اهللا عليك تكن

 .أهل خاصته باهللا تكن من

 ضا ، فإن إستطعت أن ترضى وإالّيف الر أما بعد فإن اخلري كله: موسى األشعري عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه إىل أيب وكتب

رحم : فقال الغىن ، والسقم أحب إيلّ من الصحة ، الفقر أحب إيلّ من: عنه إن أبا ذر يقول وقيل لالمام احلسني رضي اهللا. فاصرب
وقال أبو علي . عزوجل له تعاىل له مل يتمن غري ماإختاره اهللا فأقول من إتكل على حسن إختيار اهللا اهللا تعاىل أبا ذر ، أما أنا

 ويكون العبد راضيا حق الرضا إذا .الرضا أن ال تعترض على احلكم والقضاء وليس الرضا أن الحتس بالبالء ، إمنا :)٤.(الدقاق

 .سرته املصيبة كما سرته النعمة



العبد أن  اجب علىوواضح أن الو ، (٤١) ”القضاء  أللّهم إني أسألُك الرضا بعد ” :صلى اهللا عليه وآله وسلم يدعو كان
كاملعاصي وخمتلف أنواع حمن  جيوز للعبد أو جيب عليه الرضا به ، الرضاء به ، إذ ليس كل ما هو بقضائه يرضى بالقضاء الذي أمر

للعبد أن  وميكن. تغيريها ال اخلنوع والرضا ا  واحملنة يكون الواجب هو العمل على ويعين ذلك أنه عند وقوع املعصية ...املسلمني
رضي اللّه عنهم ورضوا  ” والسراء على السواء ، قال تعاىل كان هو راضيا عن ربه يف حاالت الضراء يستشعر رضاء اهللا عنه إذا

 نه٤٢) ”ع(. 

مصيبة  مصيبته يف دينه ، ألن اجلزع نفسه هو ومن جزع من مصائب الدنيا حتولت. اجلزع عدم الرضا مبصائب الدنيا قد يصحبه إن
 .هو لنفسه خيتاره اهللا لعبده املؤمن ال ما حيبه وعن ما يقضي به ربه ، فاخلري ما ن ، فاملؤمن يرضى عن ربهيف الدي

  

 الصرب ـ ٨ـ 

 :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال:  قال)٤٣(صهيب بن سنان رضي اهللا عنه عن

” هبا ألمر املُؤمن إنّ أمرجد عذلك ألح خري ، وليس له إالّكلّه  كَراُء شرس ؤمن ، إن أصابتهللم  تهوإن أصاب فكان خريا له
  ”صبر فكانَ خريا له  ضراء

 )مسلم رواه(

ديين ، ومل  أن مل تكن املصيبة يف: فيها ثالث نعم أصابتين مصيبة إالّ رأيت أن هللا علي ما:عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال  عن
 .نتوقاه من سيئات أعمالنا ماجعل اهللا فيها من الكفارة ملا كنا اهللا ا ما هو أعظم منها ، والثالثة يكن ما هو أكرب منها فدفع

 ” فيحبه على ذلك ، أخذ شيئا أعطاه للعبد إال ليصرب فاهللا تعاىل ما. تصرفه عند العافية  هو أن يتصرف املرء مع البالء مثل الصرب

بذلك ،  تقتضيه مصلحته ، فعلى العبد أن يرضى عبدا إختار له ما هو خري له وما ب اهللاوإذا أح ، (٤٤) ”الصابرين  واللّه حيب
 وسنجزي ” :حيث وعد اهللا فيجازيه اهللا تعاىل على ذلك الشكر فإن ذلك العطاء هو ألجل الشكر وكذلك إذا ما أعطى اهللا العبد

وهو متوسد  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كونا إىلش:  قال)٤٦(األرت رضي اهللا عنه عن اخلباب بن .(٤٥) ”الشاكرين 
أألرضِ  يؤخذُ الرجل فيحفَر لَه يف قد كانَ من قبلَكُم ” :؟ فقال أال تستنصر لنا ؟ أال تدعو لنا: فقلنا بردة له يف ظل الكعبة

يصده  احلديد ما دون حلمه وعظمه ، ما  بأمشاطنصفني ويمشطُ فيجعلُ باملنشارِ فيوضع على رأسه فيجعلُ فيها ، ثُم يؤتى
والذئب على غَنمه ،  حضرموت ال خياف إالّ اللّه يسري الراكب من صنعاَء إىل ليتمن اللّه هذا األمر حتى ذلك عن دينه ، واللّه

من  ما يصيب املُسلم ” :وآله وسلم قال هللا عليهرضي اهللا عنه عن النيب صلى ا وعن أيب هريرة .(٤٧) ”تستعجلونَ  ولكنكم
 .)٤٨) ”اللّه ا من خطاياه  الشوكَةُ يشاكَها إالّ كَفّر هم وال حزن وال أذى وال غَم حىت وال )الوصب هو املرض( وصب

وصابروا ورابطوا واتقوا  ذين آمنوا إصبِرواياأيها الّ ” :قال تعاىل. بالَءه بالرحب والدعة  التام هو الثبات مع اهللا وتلقي والصرب
بأسراركم على الشوق إىل  بقلوبكم على البلوى ورابطوا بنفوسكم على طاعة اهللا وصابروا فاصربوا (٤٩) ”لعلَّكُم تفلحونَ  اللّه
إالّ الّذين آمنوا  نَ لَفي خسروالعصرِ إنّ اإلنسا ” :بالصرب لئال يكون من اخلاسرين فاملؤمن يصرب ويوصي غريه من املؤمنني .اهللا



: السراء اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حالة وكان دعاء رسول ، (٥٠) ”بالصربِ  الصالحات وتواصوا باحلَق وتواصوا وعملوا
 .)٥١) ”كُلّ حال  احلَمد للّه على ” :حالة الضراء ويف ”بِنِعمته تتم الصالحات  احلَمد للّه الّذي ”

  

 التوكل ـ ٩ـ 

 :النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما عن عن

” قم على اهللا حكّلتلو تو قرزقَكُم كما يزلَر هكُّلبِطانا تو روحماصا وتغدو خت الطري ”  

 .)٥٢)(وقال حديث حسن وصححه احلاكم لترمذيا(

يشري  والتشبيه بذهاب الطري حبثا عن قوا .اجلوع وتعود آخره ممتلئة البطون  ار ضامرة البطون منتذهب يف أول النه معناه
كما يظن ذلك  إنتظار أن يأت الرزق إىل اإلنسان التوكل هو البحث عن الرزق ال القعود بوضوح إىل أن التوكل على اهللا حق

ظنا منه أن ذلك هو التوكل  األعرايب الذي ترك ناقته بغري عقال سلم معرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله و ويف حديث. بعض اجلهال 
: )٥٤(عبداهللا بن املبارك قال. واليأس مما يف أيدي الناس التوكل هو الثقة مبا يف يد اهللا .(٥٣) ”إعقل وتوكّل  ” :فقال له على اهللا

درهم وعليك دانق  إن كان لك عشرة آآلف: وكل فقالعن الت )٥٥(وسئل أحد الصاحلني. حرام فليس مبتوكل  من أخذ فلسا من
وفاء ال تيأس من اهللا  عشرة آآلف درهم دين من غري أن جتد له ويبقى دينك يف عنقك ، ولو كان عليك دين ال تأمن أن متوت

املعدم  على ماله ، والفقريعلى اهللا ال  الثقة باملال ، فالغين املتوكل يتوكل فالتوكل على اهللا يكون بفقدان. عنك  تعاىل أن يقضيها
وتوكّل على احلي الّذي ال  ” :قال اللّه تعاىل. عدم توفر املال لديه ويتوكل عليه وال يفقد الثقة به بسبب يثق باهللا ويرجو عنايته

وقال (٥٧) ”فليتوكّل املُؤمنون  وعلى اللّه ” :وقال أيضا (٥٦) ” ميوت: ” ون يتوكّل على اللّه فَهوم هسب٥٨)  ”ح(. 

أرزاقهم  يأكلون: موسى فما يصنع األطباء ، قال الداء والدواء ؟ فقال تعاىل مين ، قال أن موسى عليه السالم قال يارب ممن وروي
أمره باألخذ ا  اهللا آخذ باألسباب ألن رب األسباب قد فاملؤمن متوكل على. شفائي أو قضائي ويطيبون نفوس عبادي حىت يأيت

 .تعاىل ال باألسباب  باهللالكن قلبه معلق

  

 القناعة ـ ١٠ـ 

 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن عن

  ”وقَنعه اللّه مبا آتاه  قد أفلح من أسلَم ورزق كفافا ”

 )مسلم رواه(



على  والقناعة تناقض التكالب. مرتاح لذلك  له وقلبه مطمئنربه قنع مبا قسم اهللا  متعلقة بالرضا ، فإذا رضي العبد عن القناعة
. احلرام ولو كان كثريا  يقنع باحلالل ولو كان قليال ، وميقت فاملؤمن. سواء كان حالال أم حراما  ، الدنيا سعيا وراء متاعها الزائل

 اهللا رزقا وفريا ، وتناقض تكليف ملن آتاهمن غريه ، لكنها تناقض احلسد  تقعده عن الكسب وال عن أخذ ما هو صاحل وقناعته ال

والقناعة حيتاجها الغين  .التفريط بفرائض اهللا وعبادته متاع الدنيا ، وتناقض الكسب مع النفس فوق طاقتها طمعا يف املزيد من
 . اليد من مالوال عالقة هلا مبا يف الغىن والفقر ، ألن القناعة يف القلب وكذلك حيتاجها من كان رزقه كفافا بني والفقري

مؤمن فلنحيينه  عملَ صالحا من ذَكَر أو أنثى وهو من ” :والسعادة ، قال اهللا تعاىل قنع مبا آتاه اهللا وجد طمأنينة القلب ومن
لفي  رإن األبرا ” :أيضا يف قوله تعاىل وقيل. الطيبة يف الدنيا هي القناعة  احلياة: قال كثري من أهل التفسري .(٥٩) ”حياة طيبة 

 .هو احلرص يف الدنيا (٦١) ” وإن الفجار لفي جحيم ” قوله تعاىل القناعة ، ويف هو (٦٠) ”نعيم 

مبا  وهكذا يفلح من قنع .(٦٢) ”املقابِر  اهلاكُم التكاثُر حتى زرتم ” :الدنيا وعده من امللهيات ذم اهللا تعاىل التكاثر يف متاع وقد
خري األمور أوسطها ،  والفقر ، وهو أفضل من كليهما ، ألن على قدر حاجته ، وسطا بني الغىن كفافاآتاه اهللا تعاىل وكان رزقه 

 .وإكتساب قوته عن عبادة ربه غناه عن معرفة ربه ورب فقري شغله فقره فرب غين أهلاه

  

 الزهد ـ ١١ـ 

  :أحبين اهللا وأحبين الناس فقال تهيا رسول اهللا دلّين على عمل إذا عمل سهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه قال عن

  ”فيما عند الناسِ يحبك الناس  إزهد يف الدنيا حيبك اللّه وإزهد ”

 .)٦٣)(ماجه وغريه بأسانيد حسنة إبن(

 ”تذروه الرياح  فأصبح هشيما” نبات األرضِ  كماء أنزلناه من السماء فاختلط به ” اهللا تعاىل أمثلة عديدة للدنيا ضرب
 ـ.(٦٦) ”فال تغرنكم احلياةُ الدنيا  ”  وحذر منها)٦٥(وأا متاع الغرور ووصفها بأا لعب وهلو ـ)٦٤(

وكان إبن عمر  ، ”الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل  كن يف ” :رسول اهللا مبنكيب فقال أخذ: عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال
قيل  )ـ ٦٧(حياتك ملوتك  تنتظر املساء ، وخذ من صحتك ملرضك ومن  وإذا أصبحت فالتنتظر الصباح ، إذا أمسيت فال: يقول

والدار  .ينبغي له أن يشتغل مبا ال ضرورة له يتعلق الغريب يف غري وطنه حيث ال يتعلق القلب بالدنيا ، إالّ كما يف شرح ذلك أن ال
 .الدنيا اآلخرة هي وطن املؤمن وليست

 .قصر األمل بأكل الغليظ وال بلبس العباء ولكنه الزهد يف الدنيا ليس: )٦٨(سفيان الثوري قال

له إن هناك  إياه بالسفر يف حاجة إىل الشام ، فقال بغداد ، أتاه أحد تالمذته مستأذنا أن شيخا معروفا بالزهد كان يسكن يف حيكى
ذلك الرجل أن يكون  تخيل التلميذ يف ذهنه حاليدعو يل ، ف إليه وأقرئه مين السالم وإطلب منه أن رجال صاحلا فيها ، فإذهب

يكون الرجل املقصود هو  الرجل فأرشد إىل قصر مهيب فعجب أن فلما ذهب التلميذ إىل الشام ، سأل عن أزهد من شيخه ،



الشيخ  اتفلما أبلغه حتي. متواضعا كرميا  حماطا باألة واخلدم ، لكنه وجده القصر ، وملا أستأذن على الرجل وجده صاحب هذا
. الدنيا من قلبه أللهم أخرج حب: يديه إىل السماء وقال قال بلى طلب أن تدعو له ، فرفع الرجل البغدادي ، سأله أمل يطلب شيئا

كان قد لقي الرجل الصاحل ،  وملا زار شيخه سأله عن سفره وفيما إذا .على عجبه ، مث ودعه عائدا إىل بغداد فازداد التلميذ عجبا
 يل قال نعم قال فما كانت دعوته قال فسأله الشيخ وهل طلبت منه أن يدعو ، لكنه إستحىي أن خيربه مبضمون دعوتهو قال نعم

فنظر  الزهد علي ، أترى ما حويل من املتاع ، قال صدق واهللا يا ولدي ، اليغرنك مظهر قال أللهم أخرج حب الدنيا من قلبه ،
 املتاع حىت إين ألستيقظ يف الليل يؤبه له ، قال فإن قليب معلق ذا ى متاعا باليا ال يكادوإبريق ماء ورأ التلميذ فلم جيد سوى حصري

 .ألتمس اإلبريق خشية أن يكون قد سرق

اخلواص ،  وترك الفضول من احلالل وهو زهد ترك احلرام وهو زهد العوام ،: أوجه الزهد على ثالثة: اإلمام أمحد بن حنبل قال
مفتاحه حب الدنيا  جعل اهللا الشر كله يف بيت وجعل: عياض وقال الفضيل بن. وهو زهد العارفني  ن اهللاوترك ما يشغل العبد ع

الذين ال تشغلهم آخرم عن  خيار هذه األمة: )٦٩(احلارث احملاسيب وقال. بيت واحد وجعل مفتاحه الزهد وجعل اخلري كله يف
 لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل آلخرتك إعمل: ي رضي اهللا عنه يقولاإلمام عل وال دنياهم عن آخرم ، ولذلك كان دنياهم

وعدم التكالب  والقناعة مبا قسم اهللا تعاىل من رزق الناس فهوعدم الطمع مبا يف أيديهم ، أما الزهد فيما عند. كأنك متوت غدا 
وعلى املؤمن . يفعل ذلك اليوم  ال وقليل منحالل خالص وإن كان قلي واحلرام والشبهة ، بل حتري ما هو على الدنيا جبمع احلالل

أمور اآلخرة إالّ  يزداد شكرا هللا تعاىل ، وال ينظر يف الدنيوية بل ينظر إىل من هو دونه حىت ينظر إىل من هو فوقه يف األمور أن ال
 .)٧٠(يقتدى م فيزداد تقوى إىل من هو فوقه كي

  

 اخلوف ـ ١٢ـ 

اجلَنةُ  عرِضت علي ” :مثلها قط فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم خطبة ما مسعت سول اهللاأنس رضي اهللا عنه قال خطبنا ر عن
ار فَلَم أروالن علَمونَ ماأعلَمم كَثريا كاليومِ ولو تكيتم قَليال ولَبكتحصلى اهللا عليه  فما أتى على أصحاب رسول اهللا ، ” لض

    خننيغطوا رؤسهم وهلم ، وآله وسلم يوم أشد منه

 )عليه متفق(

 .األنف هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من :اخلنني

تزِغ قُلوبنا بعد إذ  ربنا ال ” :اخلامتة فهو يدعوه وتقصرياته ، وهلذا فهو خياف سوء خياف أن يؤاخذه اهللا تعاىل بأخطائه املؤمن
تنبهه كلما إشتط  إذا دخلت قلب املؤمن كانت له رقيبا فخشية اهللا .(٧١) ”أنت الوهاب  وهب لَنا من لَدنك رمحة إنك هديتنا

 ، ـ)٧٣) ”وإياي فارهبون  ” :وقال (٧٢) ”وخافوين إن كنتم مؤمنني  ” :تعاىل عباده إىل خشيته فقال وقد دعى اهللا. أو غفل 

 ”يؤتونَ ما أتوا وقلوبهم وجِلَة  ألّذين ” قلت يا رسول اهللا :حسن العمل ، قالت عائشة رضي اهللا عنها وكل تلك اخلشية مع
 ”ويخاف أن ال يقبلَ منه  الرجلَ يصوم ويصلّي ويتصدق ال ولكن ” :ويزين ويشرب اخلمر قال أهو الرجل يسرق (٧٤(ـ

 ـ)٧٥)

 .أعلم ما ال يعلم أن يقول اليستحي من يسأل ع إالّ ذنبك ، والترج إالّ ربك ، وال ال ختف: قال اإلمام علي رضي اهللا عنه



عليه أن  وأن العبد ال يدري ماذا قد كتب اهللا باهللا وليس دليل سوء السريرة ، خاصة من اهللا واخلوف منه دليل معرفة العبد فالوجل
يه وآله اهللا عل فصار إىل النار كما يوضح ذلك قوله صلى امرىء قد عبد اهللا سنني طوال مث غوى فكم من. يرى يف مستقبل حياته

 وإنّ الرجلَ ليعمل الزمن الطويل مث خيتم له عمله بعمل أهل النار ، ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل اجلنة إن الرجلَ ” :وسلم

حبسن اخلامتة ، ألن  سوءاخلامتة ويدعو اهللا أن مين عليه فاملؤمن خياف من ، (٧٦) ”اجلنة  بعمل أهل النار مث خيتم عمله بعمل أهل
عليه أن ال  والرخاء والطمأنينة مقبلة عليه ، اإلستدراج ، فحني يرى عالمات التوفيق كما خياف كذلك من. خبواتيمها  األعمال

. طريق سلك طريقا آخر الشيطان حياول إغواءه كلما فشل يف عليه أن يكون يقظا على الدوام ، ألن يغتر ا ويركن إليها بل
الصادق ال يفكر بشرب اخلمر  فاملؤمن. الذي يسلكه مع ضعيف اإلميان  سبيال غري السبيلاملؤمن قوي اإلميان  والشيطان يسلك مع

اجلنة  بالغرور بأنه رجل صاحل وقد ضمن دخول اخلمر ، لكنه ميكن مثال أن يغويه يسلك معه الشيطان سبيل تزيني شرب ، لذا ال
ميكن أن تكون بداياا  إن على املؤمن أن خياف ذنوبه اليت .حلوال يبحث عن املزيد من العمل الصا فعليه أن حيافظ على ما هو عليه

عبادة مدة طويلة ، فهو ال يأمن  بسابق أعماله ، فرب زلة واحدة حمقت قد تؤدي إىل غضب اهللا وعقابه وال يغتر بسيطة ، لكنها
 .)٧٧) ”إالّ القوم اخلاسرونَ  فال يأمن مكر اللّه ” اهللا مكر

  

 الرجاء ـ ١٣ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول أيب هريرة رضي اهللا عنه قال مسعت رسول نع

اجلُزِء يتراحم اخلَالئق  األرض جزءا واحدا ، فمن ذلك عنده تسعة وتسعني ، وأنزلَ يف اللّه الرمحةَ مائة جزء فأمسك جعلَ ”
  ”شيةَ أن تصيبه ولَدها خ ترفَع الدابة حافرها عن حتى

 )عليه متفق(

الدوام ما مل  فحسن الظن باهللا تعاىل مطلوب على . من رمحته يرحم ا عباده يوم القيامة خبأ اهللا تعاىل تسعة وتسعني باملائة لقد
قال . غفور رحيم إن اهللا  وإذا ما وعظه أحد أو اه عن ذلك قال لكي يستحل احملارم ويرتكب اآلثام ، يتخذ املرء من ذلك ذريعة

والرجال  .ـ)٧٨) ”جميعا  اللّه إنّ اللّه يغفر الذُنوب أنفُِسهِم ال تقنطوا من رمحة قُل يا عبادي الّذين اسرفوا على ” :اهللا تعاىل
 رجل الكاذباملغفرة ، والثالث ال ورجل عمل سيئة مث تاب فهو يرجو ، رجل عمل حسنة فهو يرجو قبوهلا: ثالثة حبسب أعماهلم

 .يتمادى يف الذنوب ويقول أرجو املغفرة

ما أدري  فقلنا يا أبا عبد اهللا كيف جتدك ؟ قال دخلنا عليه يف العشية اليت قبض فيها : اإلمام مالك بن أنس)٧٩(أحد أصحاب قال
وهكذا . غمضناه رضي اهللا عنهأ لكم يف حساب ، مث ما برحنا حىت ستعاينون من عفو اهللا تعاىل ما مل يكن ما أقول لكم ، غريأنكم

قدمت على ريب  املنام فقيل له ما فعل اهللا بك ؟ فقال ورؤي مالك بن دينار يف. اللحظات  الثقة باهللا تعاىل وخاصة يف تلك تكون
 .حماها عين حسن ظين به تعاىل عزوجل بذنوب كثرية



العباد  إنّ اللّه تعاىل ليضحك من يأس ” :م يقولاهللا صلى اهللا عليه وآله وسل عائشة رضي اهللا عنها قالت مسعت رسول عن
ةمحم  وقنوطهم وقرب الرمن روح ” :تعاىل اهللا تعاىل من أكرب الذنوب ، قال هذا وإن اليأس من رمحة .(٨٠) ”منه ال ييأس هإن 

 .)٨١) ”اللّه إالّ القوم الكافرون 

التوبة  الذنوب والرجاء يشجع اإلنسان على ، فاخلوف يردع عن إرتكابعلى الدوام  املوازنة بني اخلوف والرجاء مطلوبة إن
واحد لرجوت أن  يوم القيامة أنه لن يدخل اجلنة إالّ بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول لو نودي وكان عمر. واإلقالع عن الذنوب 
خيشىاهللا وخيافه من سوء  ل إرتكاب ذنبفاملؤمن قب. أكون أنا  أنه لن يدخل النار إالّ واحد خلشيت أن أكون أنا ، ولو نودي

نصب عينيه  الدعاء ويوقن باإلجابة وجيعل الذنب التوبة ويرجو أن يغفر اهللا له ويلح يف أما إذا ارتكب ذنبا فهو يسرع يف العاقبة ،
 .احملسنني تذكره ويرجو رمحة ربه فإا قريب من يستغفر اهللا منه كلما

  

  .ومسلم  البخاري: شيخانعليه أي إتفق عليه ال متفق ـ١ـ 

. أعلم باحلديث منه ما حتت أدمي السماء: عنه إبن خزمية قال. اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  إبراهيم احلافظ األمني ألحاديث رسول هو أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن البخاري
ألف حديث وما  ٦٠٠خرجت كتايب هذا من زهاء : قال. شيخ ع احلديث عن حنو ألفوالشام ومصر ومس ورحل يف طلب احلديث إىل العراق هـ١٩٤ولد يف خبارى سنة 

املعلق واملوقوف واملكرر   حديث أما إذا حذف منها٤٠٠٠املكرر   ألف رجل وعدد أحاديثه من دون٩٠منه   سنة ومسعه١٦وصليت ركعتني وصنفته يف  وضعت فيه حديثا إال
 .رضي اهللا عنه هـ٢٥٦يف قرية خرتنك قرب مسرقند سنة  وأخرج من خبارى فتويف يف الطريق ودفن لقرآن فثبتأبتلي بفتنة خلق ا. حديثا  ٢٧٦٠فيبلغ 

  ألف حديث مسموعة وقال احلافظ٣٠٠من  صنفت كتايب هذا: قال. هـ٢٦١وتويف سنة  هـ٢٠٤ولد سنة . القشريي النيسابوري هو أبو احلسني مسلم بن احلجاج ومسلم

  حديث٤٠٠٠حيوي صحيحه . طبيب احلديث إذا دخل على البخاري قبل يده وقال يا وكان. أدمي السماء أصح من كتاب مسلم  ما حتت: كم عنهالنيسابوري شيخ احلا

 .والتكرار فيه أقل من صحيح البخاري

إىل رسول اهللا  منهم حبيث حيصل متام اليقني بنسبته يف كل جيلعدد كبري جدا من الرواة  خمتلفة تدل على املعىن نفسه من قبل املعنوي هو رواية احلديث بألفاظ التواتر ـ٢ـ
 .وغري ذلك ”بالنيات  إمنا األعمال بالنية أو أألعمال ” فقد ورد هذا احلديث بألفاظ مثل. وسلم  صلى اهللا عليه وآله

 .عنه عليه من حديث عمر بن اخلطاب رضي اهللا متفق ـ٣ـ

 .٢٣الفرقان اآلية  سورة ـ٤ـ

 .٥ينة اآلية الب سورة ـ٥ـ

 .٣الزمر اآلية  سورة ـ٦ـ

أحبها  اجلدران إبتغاء الوصول إىل جارية وكان سبب توبته بينما هو يرتقي ، خراسان من ناحية مرو ، كان قاطع طريق نشأ يف. بن عياض بن مسعود التميمي الفضيل ـ٧ـ
يرحتلوا فقال بعضهم حىت  إىل خربة فإذا فيها رفقة يريدون أن فقال يا رب قد آن ، فرجع فآواه الليل ، ”كرِ اللّه قُلوبهم لذ يأن للّذين آمنوا أن ختشع ألَم ” :إذ مسع تاليا يتلو

  .وكان ورعا تقيا  .هـ١٨٧وجاور مبكة حىت تويف سنة . وأمنهم  فضيال على الطريق يقطع علينا فتاب نصبح فإن

 .٥٤املائدة اآلية  سورة ـ٨ـ

 .و نعيم يف حلية األولياءالترمذي وأب رواه ـ٩ـ



احلديث ، كتابه املعروف بسنن  هـ وكان حافظا بارعا يف علم٢٧٩ا سنة  هـ بترمذ وتويف٢٠٠الترمذي ، ولد سنة  الترمذي هو أبو عيسى حممد بن عيسى اإلمام ـ١٠ـ
 عن حديث رواه الثالثة فيعين ذلك وإذا قيل. قليل جدا من الضعيفوفيه ال .الترتيب بعد صحيحي البخاري ومسلم   حديث وهوالثالث يف٥٠٠٠فيه أكثر من  الترمذي

 .البخاري ومسلم والترمذي

الصحيح لكن فيه علة خفية  ويعتربه معظم أئمة احلديث من. الضعيف به احلديث الذي هو دون الصحيح وفوق احلسن هو إصطالح أوجده الترمذي ويقصد احلديث ـ١١ـ
 .صحته ال تقدح يف

 .١٠٢ عمران اآلية آل سورة ـ١٢ـ

 .١احلج اآلية  سورة ـ١٣ـ

 .١األحزاب اآلية  سورة ـ١٤ـ

 .٩غافر اآلية  سورة ـ١٥ـ

 .٦الفاحتة اآلية  سورة ـ١٦ـ

 .اهللا عنه مسلم من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي رواه ـ١٧ـ

 .١٦التغابن اآلية  سورة ـ١٨ـ

 .٢٠١األعراف اآلية  سورة ـ١٩ـ

 .٥٤املائدة  سورة ـ٢٠ـ

 .٣١آل عمران اآلية  سورة ـ٢١ـ

 ووعظه بكى املتوكل ورده إىل مصر املتوكل فأحضره من مصر فلما دخل عليه سعي به إىل. نوبيا ، كان عاملا ورعا  املصري هو ثوبان بن إبراهيم كان أبوه ذوالنون ـ٢٢ـ

 .هـ٢٤٥ عنه سنة رضي اهللا تويف. املتوكل يقول حيهال ذوالنون  وكان إذا ذكر أهل الورع عند. مكرما 

 .٢٤التوبة اآلية  سورة ـ٢٣ـ

 .عنه عليه من حديث أنس بن مالك رضي اهللا متفق ـ٢٤ـ

 .١٦٥البقرة اآلية  سورة ـ٢٥ـ

 .٢٢٢البقرة اآلية  سورة ـ٢٦ـ

 .عنه البخاري من حديث أيب هريرة رضي اهللا رواه ـ٢٧ـ

 .١٨ والنحل اآلية ٣٤إبراهيم اآلية  سورة ـ٢٨ـ

 .٢٣عراف اآلية األ سورة ـ٢٩ـ

 .٨٧األنبياء اآلية  سورة ـ٣٠ـ



 .١١٤هود اآلية  سورة ـ٣١ـ

 .الترمذي وأبو داود عن أيب ذر الغفاري رواه ”الناس بِخلُق حسن  السيئة احلسنةَ تمحها ، وخالق إتق اللّه حيثما كُنت ، وأتبِع ” :حديث ـ٣٢ـ

 .ءأبو نعيم األصفهاين يف حلية األوليا رواه ـ٣٣ـ

 وعنه أخذ معظم. باحلديث وعلم التوحيد معروف الكرخي ، وكان ورعا عاملا خال اجلنيد البغدادي وأستاذه ، صحب أبو احلسن السري بن املغلس السقطي هو ـ٣٤ـ

 .هـ٢٥١تويف ا عام . مشايخ بغداد

 .٦٩العنكبوت اآلية  سورة ـ٣٥ـ

 .٤الطالق اآلية  سورة ـ٣٦ـ

 .٧- ٥الليل اآليات  سورة ـ٣٧ـ

 .٢٠١األعراف اآلية  سورة ـ٣٨ـ

 .رضي اهللا عنه بألفاظ خمتلفة الستة إال النسائي وأمحد عن أيب بكر رواه ـ٣٩ـ

 .اهلجري ، كان أستاذا لإلمام القشريي علي الدقاق من أعالم القرن الرابع أبو ـ٤٠ـ

 .أمحد واحلاكم عن زيد بن ثابت رواه ـ٤١ـ

 .٨البينة اآلية  سورة ـ٤٢ـ

سباه الروم وهو . جهة املوصل  جهة كسرى وكانت منازهلم على دجلة من كان أبوه واليا على اإلبلة من. مالك  بن سنان بن مالك النمري ، أمه من بين هيبص ـ٤٣ـ
والقى   عليه وآله وسلم يف دار األرقماهللا أسلم ورسول اهللا صلى. بن جدعان فأعتقه من كلب وباعه مبكة فاشتراه عبد اهللا إشتراه رجل. فنشأ بينهم فسمي بالرومي صغري

ماله كله فأخذوا ماله فلما جاء  فلم يتركوه إالّ بعد أن دلّهم على طالب رضي اهللا عنه وحلق به املشركون املدينة يف آخر من هاجر مع علي بن أيب هاجر إىل. أصناف التعذيب 
 املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى اهللا وشهد ”.... ابتغاَء مرضاة اللّه ومن الناس من يشري نفسه ” :ل اهللا تعاىلفأنز ”ربِح البيع  ” النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال له إىل

اهللا عنه  رضيتويف . من بعده من بني ستة الشورى  يصلي بالناس حىت يتم إختيار اخلليفة رضي اهللا عنه أن يصلي عليه صهيب وأن أوصى عمر بن اخلطاب. عليه وآله وسلم 
 . سنة٧٠هـ وهو إبن ٣٨سنة 

 .١٤٦آل عمران اآلية  سورة ـ٤٤ـ

  .وعدة آيات أخرى ١٤٤آل عمران  سورة ـ٤٥ـ

من أظهر  قيل أنه سادس من أسلم وأول. األولني  كان من السابقني. إمنار اخلزاعية  اجلاهلية فبيع مبكة فكان موىل أم بن األرت بن جندلة التميمي ، سيب يف اخلباب ـ٤٦ـ
 بتغيري موضع نزول املسلمني قبيل على رسول اهللا صلىاهللا عليه وسلم اهللا عليه وآله وسلم وهو الذي أشار شهد املشاهد كلها مع رسول اهللا صلى .إسالمه فعذب عذابا شديدا 

  .هللا عنهأيب طالب رضي ا  سنة وصلى عليه علي بن٦٣هـ عن عمر بلغ ٣٧ نزل الكوفة وتويف ا سنة. معركة بدر

  .البخاري رواه ـ٤٧ـ

  .عليه متفق ـ٤٨ـ

 .٢٠٠آل عمران اآلية  سورة ـ٤٩ـ



 .العصر سورة ـ٥٠ـ

 .احلاكم عن عائشة رضي اهللا عنها رواه ـ٥١ـ

 .الصحيحني وكتاب معرفة علوم احلديث الكتاب املشهور املستدرك على هـ مؤلف٤٠٥النيسابوري املتويف عام  احلاكم ـ٥٢ـ

 .أمية الضمري وإبن خزمية رمذي عن أنس والطرباين عن عمرو بنالت رواه ـ٥٣ـ

وعمره  هـ ومسع احلديث٢٦٠ولد سنة . األردن  ينسب إىل مدينة طربية يف حوض. حافظ إمام حجة. أمحد بن أيوب الشامي اللخمي الطرباين هو أبو القاسم سليمان بن اإلمام
 .هـ٣٦٠تويف سنة   شيخ ،١٠٠٠سنة وحدث عن أكثر من ١٣

فريد  وإتقان الرواية وقال عنه الذهيب كان يف احلديث ، شهد له أهل الفضل بالسبق  ، كان إماما٢٢٣النيسابوري ، ولد سنة  إبن خزمية هو أبو بكر بن إسحاق السلمي واإلمام
 .هـ٣١١عصره ، تويف سنة 

اإلمام  كان زاهدا ورعا ، قال عنه. عصره الصحابة والتابعني على جمالسة علماء قدم أقوالكان ي. أعلم أتباع التابعني  هـ وهو من١١٨اهللا بن املبارك ولد سنة  عبد ـ٥٤ـ
 :إجتنب األمراء وكان يتمثل بالبيتني .عليه عبد اهللا بن املبارك فلم أقدر أداوم ثالثة أيام يف السنة على ما سفيان الثوري جهدت على أن

 بااســـوء وره بدل الدين إالّ امللــوك وأحبار وهل

 العـلم أنتاا رتع القـوم يف جيـفـة يبيـن لذي لـقـد

 .بن أمحد القصار النيسابوري محدون ـ٥٥ـ

 .٥٨الفرقان اآلية  سورة ـ٥٦ـ

 .١٢٢آل عمران اآلية  سورة ـ٥٧ـ

 .٣الطالق اآلية  سورة ـ٥٨ـ

 .٩٧النحل اآلية  سورة ـ٥٩ـ

 .١٣اإلنفطار اآلية  سورة ـ٦٠ـ

 .١٤ية اإلنفطار اآل سورة ـ٦١ـ

 .٢و١التكاثر اآليتان  سورة ـ٦٢ـ

فإن قيل رواه أصحاب السنن فيعين  .صاحب السنن وهو رابع أصحاب السنن  هـ وهو٢٠٩املعروف بابن ماجه ، ولد سنة ابو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين اإلمام ـ٦٣ـ
 .هـ٢٧٣ تويف رضي اهللا عنه سنة. أصحاب السنن  الشيخان البخاري ومسلم واألربعة  ذلكماجه ، وإن قيل رواه الستة فيعين الترمذي والنسائي وأبو داود وإبن :ذلك

 .٤٥الكهف اآلية  سورة ـ٦٤ـ

 . ” ...األموالِ واألوالد وتفاخر بينكُم وتكاثُر يف احلياةُ الدنيا لَعب وهلو وزينة إعلَموا أنما ” :٢٠احلديد اآلية  سورة ـ٦٥ـ

 .٣٣ة لقمان اآلي سورة ـ٦٦ـ



 .البخاري رواه ـ٦٧ـ

إندرس بعد  له مذهبه وأتباعه ، إال أن مذهبه كان عاملا عابدا زاهدا وكان جمتهدا هـ ،٩٧املؤمنني يف احلديث ، ولد سنة  بن سعيد الثوري كان يسمى أمري سفيان ـ٦٨ـ
 .هـ١٦١تويف يف البصرة سنة . مدة 

أباه  شيئا ورعا مع شدة حاجته للمال ألن  ألف درهم فلم يأخذ منها٧٠وترك له  صرة ، كان عاملا ورعا ، مات أبوهالب أو احلرث بن أسد احملاسيب من أهل احلارث ـ٦٩ـ
 .هـ٢٧٣تويف ببغداد سنة . كان قدريا 

أيب  والترمذي وإبن ماجه وأمحد عنمسلم  رواه ”ال تزدروا نعمة اهللا عليكم  تنظروا إىل من هو فوقكم فهو أجدر أن أنظروا إىل من هو أسفل منكم وال ” :حديث ـ٧٠ـ
 .هريرة رضي اهللا عنه

 .٨آل عمران اآلية  سورة ـ٧١ـ

 .١٧٥آل عمران اآلية  سورة ـ٧٢ـ

 .٤٠البقرة اآلية  سورة ـ٧٣ـ

 .٦٠املؤمنون اآلية  سورة ـ٧٤ـ

 .الترمذي رواه ـ٧٥ـ

بعمل أهل  الطويل بعمل أهل النار مث خيتم عمله النار ، وإن الرجل ليعمل الزمن  أهلبعمل أهل اجلنة مث خيتم له بعمل إن الرجل ليعمل الزمن الطويل ” :حديث ـ٧٦ـ
 .هريرة رضي اهللا عنه رواه مسلم عن أيب ”اجلنة 

 .٩٩األعراف اآلية  سورة ـ٧٧ـ

 .٥٣الزمر اآلية  سورة ـ٧٨ـ

 .بكر بن سليم الصواف هو ـ٧٩ـ

 .أمحد عن حسن العقيلي رواه ـ٨٠ـ

  .٨٧ة يوسف اآلي سورة ـ٨١ـ

  

 



  الثاين اإلستقامة يف االصول الباب

 اهللا التمسك بكتاب ـ ١٤ـ   

اللّه ، وسترجِعونَ  عليكُم بِكتابِ ”: وسلم أنه قال إلينا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أيب موسى الغافقي قال إن آخر ما عهد عن
 ـ”شيئا فليحدثه من النارِ، ومن حفظَ عني وأ مقعدهلَم أقُل فليتب يحبون احلديثَ عني ، فمن قال ما إىل قوم

 )أمحد رواه(

ما سيقع  األمم السالفة وفيه التحذير من غوائل التمسك بكتاب اهللا تعاىل ففيه خرب من آخر ما أوصى به رسول اهللا أصحابه كان
 األزمنة واألمكنة فهو كالم رب  األخالق وفيه األحكام لكلمكارم الترغيب والترهيب وفيه الدعوة إىل وفيه حكم ما بيننا وفيه

وإليه يرجع املسلمون  املصدر األول للتشريع اإلسالمي فالقرآن الكرمي هو. دنياهم وأخراهم  العاملني الذي يعلم ما يصلح للناس يف
عربه  نسا ، يقرأه على الدوام ويتفكر يفومؤ واملؤمن ينظر إىل القرآن صاحبا .أمر من أمور دنياهم أو أخراهم  كلما أشكل عليهم

 إنا حنن ” :تعاىل تعهد حبفظه كما أنزله اهللا على نبيه ألن اهللا ويطبق أوامره وجيتنب نواهيه وهو باق وأمثاله ويتعلم فقهه وأحكامه

ا لَهوإن كرلنا الذزظونَ  نـ.(١) ”لَحاف 

العربية مهما كان  فاملؤمن الذي يتكلم. وعلمائهم  لغة العربية من عامة الناسيفهم ال من القرآن ما هو واضح املعىن لكل من إن
ومن اآليات ما جيب الرجوع  .فيطيع األوامر وينتهي عن النواهي  أن يفهم من آيات القرآن بعض أحكامها مستوى علمه يستطيع

ذلك يعتين بالقرآن  واملؤمن باإلضافة إىل. تلك اآليات  ة علىلفهم املعىن أو األحكام املبني التفاسري املعتمدة وإىل أويل العلم فيه إىل
فالقرآن حبل  .اللغة العربية وعلم القراآت  علما فيما خيدم فهم القرآن من علوم ويزداد. قواعد التجويد عند تالوته ظاهريا كتطبيق

إحترام أي كتاب آخر ، مث  ميقا يفوق بكثريوإحترمه إحتراما ع وعباده ومن أحب اهللا بصدق ، أحب كتابه اهللا املمدود بني اهللا
 وذلك ركن عظيم من أركان اإلستقامة يف أعماله وتصرفاته وأخالقه ومعاملته ، هذا اإلحترام بشكل عملي واضح على تظهر آثار

 .ويسري عليه املنهج الذي على املؤمن أن يتخذه

  

 اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إتباع سنة رسول ـ ١٥ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: هريرة رضي اهللا عنه قالأيب  عن

 ”فَقَد أىب  أطاعين دخل اجلنة ، ومن عصاين من ” :ومن يأىب يا رسول اهللا؟ قال :قيل ،” يدخلونَ اجلَنة إالّ من أىب  كُل أميت ”ـ
 ـ

 )البخاري رواه(

اللّه ويغفر لكُم ذُنوبكُم  تحبون اهللا فاتبعوين يحببكُم قُل إن كُنتم ” :القرآنثابت ب السنة الذي يشري إليه هذا احلديث ، إتباع
 ”ونصله جهنم وساَءت مصريا  سبيلِ املؤمنني نولّه ما تولّى تبين له اهلُدى ويتبِع غري ومن يشاقق الرسولَ من بعد ما ” ٢)،”



وال جيادل لتقليل أمهيتها إالّ  بالقرآن ال ميكن األستغناء عنها ،  ، وتتضمن فروضا غري مبينةالقرآن فالسنة مفسرة ألحكام .ـ)٣(ـ
. لألحكام واألخالق يف القرآن وتبني التطبيق العملي املطهرة ألا تفصل ما ورد جممال وعلى املسلم أن يتعلم السنة. أو كافر منافق

 .للتشريع اإلسالمي فهي املصدر الثاين

. بكتب السنة  املعنوية قائمة بني املسلمني متمثلة كلما طرأ له أمر ذي بال إذ أن حياته يهرع إىل رسول اهللا مستفتيا سنته مواملسل
 ” :إميانه ، قال اهللا تعاىل إن مل يفعل ذلك فهو حباجة إىل جتديد وهو. حبكم رسول اهللا الوارد يف سنته وعليه أن يرضى بعد ذلك

 .ـ)٤(ـ ”ويسلِّموا تسليما  يف أنفُِسهِم حرجا مما قَضيت فيما شجر بينهم ثُم ال جيدوا ون حتى يحكِّموكوربك ال يؤمن فال

عليكُم  ” :حيث قال صلى اهللا عليه وآله وسلم وسلم يف احلكم سنة خلفائه من بعده ، سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ويتبع
ةنسيت وناخلُ بِساملَهديني دينلَفاِء الراش ليها بالنواجِذوا عضعدي عن بقضاء عن  فما ورد من تفسري أو حكم أو ، (٥) ” م

الظروف واحتاج  إجتهاد من جاء بعدهم ، إالّ إذا تغريت عليهم ، هو مفسر للسنة ومقدم على اخللفاء الراشدين رضوان اهللا
 .جديد املسلمون إىل إجتهاد

وإذا مسع . القرآن  غريه ويعتربه دليل عمل تفصيلي بعد تيسر منه ويعمل مبا تعلَّم ويعلِّمه أن يتعلم احلديث وحيفظ مااملسلم  وعلى
كائنا من  ذلك رأيا لنفسه أو ألحد من البشر وآله وسلم ، فليس له أن يقَدم على والنهي من رسول اهللا صلى اهللا عليه أو قرأ األمر

األئمة اتهدون رضوان اهللا  وعلى هذا النهج سار. تلك الواقعة  آخر خيصص األمر أو أكثر إنطباقا على ثاكان ، إالّ أن يعلم حدي
لكن  . رأيا هلم أو إجتهادا لبشر خيطئ ويصيب احلديث أخذوا به ومل يقدموا عليه كافة ، فكلهم ورد عنهم أنه إن صح عليهم

العلماء ،  معىن خفي ال يدركه إالّ املختصون من قطاع سند أو ضعف أواألحاديث أو إن هناك حاالت دقيقة من علل يف بعض
 .عن الفقهاء ما قرروه من فهم بنفسه إىل املنهل الصايف وإالّ أخذ اؤيت املرء قسطا من هذا العلم توصل فإن. وهذا هو صلب الفقه

  

 اإلجتهاد ـ ١٦ـ 

أقضي بكتاب  قال ”كيف تقضي؟  ” :اليمن قال له وسلم ملا بعثه إىلصلى اهللا عليه وآله  معاذ بن جبل رضي اهللا عنه أن النيب عن
 فإن لَم يكُن يف سنة رسول ” :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، قال فبسنة ”يكُن يف كتابِ اللّه؟  فإن مل ” اهللا ، قال

  ”رسولَه  لَ رسولِ اللّه ملا يرضيوفّق رسو احلَمد للّه الذي ” :آلو ، قال وال قال أجتهد رأيي ”اللّه 

 )االمام أمحد رواه(

اهللا ورسوله ، وال  الواحد األحد ، فهو يتلقى التشريع من هو إال عبد ضعيف أمام عظمة اهللا قد سلّم أموره كُلّها بيد اهللا فما املؤمن
ما دامت ال تتفق مع أوامر اهللا غز  نيوية زائلةيف نفسه إبتغاء مصلحة د رأيا إستحسنه عقله وال فكرة القت هوى يفضل عليهما ال

واإلستقصاء  الكتاب ويف السنة املطهرة بعد البحث أما إذا كان االمر غري وارد يف. وسلم  أو أوامر رسوله صلى اهللا عليه وآله وجل
 وفوق ” اوت بني العلماءوالسنة متف والفهم من الكتاب. اإلجتهاد واسع اإلجتهاد من علم وتقوى ، فباب ممن إستكمل متطلبات

احلديث مقتصر على  وال يظنن ظان أن هذا. اهللا تعاىل  اإلجتهادي حيتاج إىل تقوى وصدق مع فالفهم (٦) ”كُلّ ذي علم عليم 
لسنة ا تفاصيلها غري وارد يف الكتاب أو مسلم ميارس يف حياته اليومية أمورا أو املسائل العويصة يف الفقه ، فكل القضاء بني الناس



مثاب عليه إن  كان مستندا إىل الكتاب والسنة وهو نوع من اإلجتهاد وهو إجتهاد شرعي إن وهو يقرر فيها حسب رأيه ، وهو
 الدين أو الدنيا فإنه يبحث سريعا إىل قرار سواء كان ذلك يف أمر من أمور فحينما متر باملسلم واقعة حيتاج فيها .كانت نيته صادقة 

رأيه مبا آتاه اهللا تعاىل  جيد ففي السنة ، فإن مل جيد إجتهد يف ذلك األمر حكم يف القرآن فإن مل لماء األتقياء هلبنفسه أو بسؤال الع
 .ذلك يتكل بعد ذلك على اهللا تعاىل وينفذ ما يعلم مما ورد يف الكتاب والسنة مث وإستنباط بأفضل ما يستطيع قياسا على من عقل

الكتاب (الثالثة  وهلذه أألصول. تباهي به األمم حبق الفقه ووضعوا هلذه األمة تراثا فقهيا أصولفصل الفقهاء اتهدون يف  لقد
ما هو إال نوع من اإلجتهاد وعمل  فالقياس. تعترب أحيانا أصوال مستقلة  ترجع األصول األخرى ، رغم كوا )والسنة واإلجتهاد

 واإلمجاع هو أعلى ، ـ)اهللا عليه وآله وسلم  عهده من زمن الرسول صلىلقرب(سنة   ما هو إال)عند اإلمام مالك(املدينة  أهل

وما على  الدين راسخة وواضحة يف الوقت عينه ، وهكذا جتد أصول هذا. األمة جمتمعني  درجات اإلجتهاد ألنه إجتهاد جمتهدي
 املحجة البيضاء ليلُها كنهارِها كتكُم علىتر ” :عليه وآله وسلم املعني الصايف ، كما قال صلى اهللا املسلمني سوى األخذ من هذا

 ـ.(٧) ”ال يضل عنا إالّ زائغ  ،

  

 إلتزام اجلماعة ـ ١٧ـ 

عن الشر  عليه وآله وسلم عن اخلري وكنت أسأله الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال كان عن
 ، ”نعم  ” :اخلري من شر؟ قال فجاءنا اهللا ذا اخلري ، فهل بعد هذا كنا يف جاهلية وشرإنا : رسول اهللا خمافة أن يدركين ، فقلت يا

هديي ، تعرِف  قوم يهدونَ بِغريِ ” :دخنه؟ قال وما: قلت ، ”نعم وفيه دخن  ” :وهل بعد ذلك الشر من خري ، قال: قلت
 رنكتفهل بعد ذلك اخلري من شر؟ قال :قلت ، ”و: ” عننعاة على أبواب جهنم ، مفيها  م ، د م إليها قذفوههيا  قل ، ”أجاب

 تلزم مجاعة ” :إن أدركين ذلك ، قال فما تأمرين: قلت ، ”بألِسنتنا  هم من جِلدتنا ويتكَلَّمون ” :رسول اهللا صفهم لنا ، قال

تعض بأصلِ شجرة  فاعتزل تلك الفرق كُلّها ، ولو أن ” :، قالمل تكن هلم مجاعة وال إمام  فإن: قلت ، ”املُسلمني وإمامهم 
درِكَكعلى ذلك  حىت ي وأنت املوت”  

 )الثالثة رواه(

 للمسلم أن يتعاون مع غريه من وال بد (٨) ”اإلمثِ والعدوان  البِر والتقوى وال تعاونوا على وتعاونوا على ” :اهللا تعاىل قال

يقوم ال بأمور دينه وال  كان على علم وتقوى ، فال يستطيع أن املنفرد عن مجاعة املسلمني حىت ولو أما. أعمال اخلرياملسلمني يف 
الصالة ما ال يؤدى إالّ مجاعة ،   ، ومن)٩(مبرات كثرية من صالة املنفرد فمثال الصالة مجاعة أفضل. كما جيب  بأمور دنياه

 ”الغنمِ القاصية  اجلَماعة وإنما تأكُلُ الذئب من يد اللّه على ” :عليه وآله وسلم ى اهللاويف حديث آخر قال صل. اجلمعة  كصالة
 .الشاذة أو الغلو يف الدين أو الضالل عن مجاعة املسلمني كان فريسة لألفكار فمن إبتعد ، (١٠)

فعال بعد  وآله وسلم بوقوعه بني املسلمني ووقع الذي تنبأ رسول اهللا صلى اهللا عليه احلديث الشريف ال يكتفي بوصف الداء هذا
ملا أنزل اهللا فريضة حىت  فإعتزال الفرق املخالفة. تلك الظروف الدواء وما على املؤمن أن يفعله يف وفاته بأزمنة طويلة ، بل يصف

 ” اس ولو حرصت بِمؤمننيأكثر الن وما ” :مع الكثرة ، قال اهللا تعاىل الفرق أكثر الناس ، فليس احلق دائما ولو إتبع تلك

األكثرية اخلاطئة ، بل  احلاالت الشاذة ، هو ليس متابعة مجاعة للمسلمني ، وهي حالة من والعالج يف حالة عدم وجود .(١١)



سيكتسب قوته؟ واجلواب هو أن  وكيف لإلنسان أن يعيش منفردا ومن أين وقد يقول قائل. الفرق الضالّة مجيعها  اإلعتزال لتلك
ومصاحبتهم يف  الناس يف كل ما يسخط اهللا تعاىل يف الصحاري والقفار ، ولكنه إعتزال مل يؤمر مبقاطعة الناس وال املعيشة ملسلما

 وصحابته رضوان اهللا عليهم عاشوا أكثر اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فرسول. مصاحبة ال تؤثر على أمور دينه أمور معيشته ودنياه

فيه من  كان يأكل ويشرب يف بيت كل من حوهلم معتزلون للكفر وأهله رغم أن بعضهم  قبل اهلجرة وهممن عشر سنني يف مكة
 .كفرهم وإيذائهم للمسلمني الكافرين بل واملغالني يف

 قد األمة  ، ولذلك فكلما وجد املسلم)١٢(والصالح اإلسالمية ال جتتمع إالّ على اخلري أمر آخر ، هو إمجاع األمة ، فاألمة ومثة
أوالصاحلني من رؤسائها  ويتمثل إمجاع األمة بصفوة علمائها الدين أو الدنيا فعليه التمسك به ، إجتمعت على أمر من أمور

وأويل األمر هم  ، (١٣) ”الرسولَ وأويل األمر منكُم  آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا يا أيها الذين ” :قال اهللا تعاىل  .وأمرائها 
اليوم وقد تقدمت وسائل اإلتصال  وإجتهادية عديدة يف السابق فكيف م وإمجاع العلماء قد حصل يف أمور فقهية اءالعلماء واألمر

سبيلِ  تبين لَه اهلُدى ويتبِع غري يشاقق الرسولَ من بعد ما ومن ” :املسلمني بقوله تعاىل وقد توعد اهللا من خيالف مجاعة . كثريا
ونني نمااملُؤم وساَءت لِّه منهج هصللّى ونصريا  توـ.(١٤) ”م 

  

 يف معصية اخلالق عدم إطاعة خملوق ـ ١٨ـ 

 :صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول اهللا: علي رضي اهللا عنه قال عن

” ةيعصخلوق يف مموتعاىل  ال طاعةَ ل تبارك اللّه”  

 )وأمحد واللفظ له جهمسلم والنسائي وأبو داود وابن ما رواه(

كان اآلمر أقرب الناس  خمالفة ألوامر اهللا تعاىل ، حىت ولو لعدم إطاعة أوامر الناس إن كانت اهللا تعاىل املثال الواضح والواقعي أعطى
  .)١٥(”ا وصاحبهما يف الدنيا معروف لَك بِه علم فال تطعهما ، وإن جاهداك على أن تشرِك يب ما ليس ” :، كالوالدين

دينه ،  حلفت أن ال تأكل أو تشرب حىت يترك رضي اهللا عنه مع أمه ببعيدة ، حيث وما قصة الصحايب اجلليل مصعب بن عمري
الناس  واحدة بعد األخرى ، ما تركت ذلك حقوق لو كانت لك مائة نفس ونفس فخرجت: يؤدي  فاملؤمن. فقال هلا قولة احلق

ويستثىن من ذلك اإلكراه  .فيه رضا وال يداهن على حساب دينه لكنه ال يطيعهم فيما ليس هللاسفهاءهم  مؤمنهم وكافرهم ويداري
 .موضوع احلديث اآليت الذي هو

 قَبلكُم من اجلن واإلنسِ يف ادخلوا يف أمم قَد خلَت من قالَ ” :السادة املطاعون واألتباع كتاب اهللا حماورة بني أهل جهنم ، ويف

فآتهِم عذابا ضعفا  ألوالهم ربنا هؤالء أضلّونا فيها جميعا قالَت أُخراهم لَعنت أختها حتى إذا اداركوا  دخلَت أُمةالنارِ كُلَّما
م العذاب بِما كُنت لَكُم علينا من فَضل فذوقوا وقالَت أوالهم ألخراهم فَما كانَ .قال لكُل ضعف ولكن ال تعلمون  من النارِ ،
 ـ.(١٦(ـ ”تكِسبونَ 



لو  أما البشر الذين يأمرون وينهون ، حىت .جلية هي يف طاعة أوامره ألنه هو اإلله هذا فإن الطريق إىل رضوان اهللا واضحة وعلى
 .تعاىل كانت أوامرهم خمالفة ألوامر اهللا وأرهبوهم فهم زائلون وال طاعة هلم إن جتربوا وطغوا وأخافوا الناس

  

 بقدرها  الرخصتقدير ـ ١٩ـ 

اخلَطأُ والنِسيانُ وما  إن اللّه تجاوز عن أميت ” :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه قال عن
 . ”عليه  إستكرِهوا

 )وثوبان إبن ماجه والطرباين عن إبن عباس رواه(

جبل إبن آدم  فقد. اهللا تعاىل للصادقني يف دعائهم  فيستجيب (١٧) ”و أخطأنا نسينا أ ربنا ال تؤاخذنا إن ” :يدعو ربه املسلم
 اإلصرار على اخلطإ فهو ذنب مستقل ال أما .(١٨) ”ولَم نجِد له عزما  عهِدنا إىل آدم من قَبلُ فنسي ولَقد ” :على النسيان

 ”مبصرون  الشيطان تذَكّروا فإذا هم اتقوا إذا مسهم طائف من نإنّ الّذي ” :مدح املؤمنني قال اهللا تعاىل يف. عالقة له باخلطا 
   ـ)١٩(ـ

 .)٢(”اخلَطّائني التوابونَ  كُلّ إبن آدم خطّاء ، وخري ” :وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم

وقد يتوسع بعض املسلمني  .(٢١) ”ميان وقَلبه مطمئن باإل إالّ من أُكرِه ” :اهللا تعاىل قال. اإلكراه ، فيقدر حبسب الظروف أما
 أم جمربون يف حني أنه ليس هناك من فتراهم يقولون عند إرتكاب بعض اآلثام حدود ما يدخل حتت حكم اإلكراه ، يف تعدي

قيل . حمل ذلك البدنية لت البدين يعتمد على قابلية املرء بدين وما هو معنوي ، فحد اإلكراه إن من اإلكراه ما هو. أجربهم حقيقة 
 لو أكرهين شخص بضريب سوطني أو أقول ما البنية قصري القامة جدا ، فكان يقول بن مسعود رضي اهللا عنه كان حنيف أن عبد اهللا

وخبالف معظم  قوي البنية خيافه الشجعان ، لذلك عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه فقد كان أما. يريد مين قوله ، لقلت مثل ما أراد
إنين : قريش قال طاف حول الكعبة سبعا وعلى مأل من سادة مكة إىل املدينة سرا ، وقف عمر بعد أن ذين هاجروا منالصحابة ال

املهاجرين إىل التخفي واهلجرة  فاإلكراه الذي إضطر. وادي كذا  فمن أراد أن تثكله أمه فليلحق يب ببطن مهاجر عند الصباح ،
 ”منهم تقاة  إالّ أن تتقوا ” :قال اهللا تعاىل .وأساس التقية هو هذا . األسلوب نفسه يكن إكراها كافيا لعمر حبيث يتبع سرا مل
 التوسع يف التقية حبيث يعيش املرء جائز لضعفاء املسلمني كرخصة ، لكن املتجربين والطاغني خوفا من بطشهم فإتقاء أذى (٢٢)

يؤدي  للرخصة اخلاصة يف غري موضعها وقد يطا هو إستخداممن خيافهم ولو خوفا بس بوجهني ، وجه مع من يأمنهم ، ووجه مع
واإلهانات على مأل من الناس ،  اإلكراه املعنوي التعذيب النفسي ومثال. املنافقني والعياذ باهللا ذلك إىل إقتراب املسلم من تصرف

النتائج من أذى دنيوي  راه مهما كانتوعدم اخلضوع لإلك أما األخذ بالعزمية. أحواهلم أيضا  خمتلفة الوطأة بني الناس حبسب وهي
املطلب ، ورجل  سيد الشهداء محزة بن عبد ” :وسلم قال صلى اهللا عليه وآله. باخلريات  ااهدين الصادقني السابقني فهو دأب

 ـ.(٢٣) ”فأمره واه فقتله  قام إىل إمام جائر

اإلكراه واملشقة واملرض  يف غاية اإلجياز وتنطبق يف حاالت ة فقهيةاملترتبة على اإلكراه بقاعد أمجل اإلمام الشافعي النتائج ولقد
جديدة تستدعي معاجلة على غري  فكلما إستجدت ظروف صعبة طارئة أو  ،-كلما ضاق األمر اتسع-: وغريها ، وهي والضعف



هذا   معذورا على ذلك ، وينطبقفيها ويكون احلدود اليت بإمكان املسلم أن يتحرك كلما كانت الشريعة مسحة حبيث تزداد ، العادة
اهللا وسنة رسوله  إدراك ذلك من أويت نصيبا من فهم كتاب ويستطيع. والظروف الطارئة األخرى  األمر على اإلكراه وعلى املشاق

 .ذلك ميكن أن يفيت لغريه من الناس وحظا من الفقه وعند

  

 للمسلمني التيسري ـ ٢٠ـ 

 :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال قال عن

  ”وال تنفّروا  يسروا وال تعسروا وبشروا ”

 )البخاري ومسلم وأمحد والنسائي رواه(

األصلية ، أحكاما  ولذلك شرع اهللا جبانب األحكام ، (٢٤) ”عليكُم يف الدين من حرج  وما جعلَ ” :يسر ، قال تعاىل  الدين
وغري  واملسافر والتيمم ملن مل جيد املاء ، السفر واإلفطار يف رمضان للمريض الظروف الطارئة ، كقصر الصالة يف  يفخمففة للتيسري

 .ذلك

و كان . )٢٥)(إمثا إالّ إختار أيسرهما ما مل يكن وما خير بني أمرين(حيب التيسري ،  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وكان
بالتيسري يف هذا احلديث ،  وأمره صلى اهللا عليه أمته. )٢٦(إقتضى  إذا إشترى ، سهال إذا قضى ، سهال إذا سهال إذا باع ، سهال

 وهذا األسلوب هو ما جيب على. األحكام  القرآن الكرمي يف منهج يقضي بتدرج تربوية فائقة يف هذا الدين إختطّت يف وسيلة

العهد  واألسلوب نفسه جيب إتباعه مع قرييب . يسري ، كلما كان ذلك ممكناحيث جيب الت املسلم إتباعه يف تربية األطفال ،
حاجة يف حتمل املرء مشقة  إال رأفة من اهللا بعباده ، فليس هللا فالرخصة ما شرِعت. واحلرف الشاقة  باإلسالم أو أصحاب األعذار

اهللا صلى  فرسول. الرخص يف حملِّها وغري حملها   إتباعإالّ أن ذلك ال يعين. واحلرج  فليس هناك عبادة مقصودها املشقة ال يطيقها
تقدم من ذنبه وما تأخر كعذر  إعتمد على إخبار اهللا له بغفران ما يقوم بالليل حىت تورمت قدماه ، ولو اهللا عليه وآله وسلم كان

يأخذوا بأيسرها  الفقهية املختلفة لكياملذاهب  يف اإلستفسار عن مسألة معينة يف وهنا خيطئ بعض الناس. الليل ملا قامه لترك قيام
 الرخصة واحلدود املسموح ا متناسني الظروف احمليطة بتلك ، أن ذلك هو املقصود من األمر بالتيسري على الدوام معتربين

، وإمنا أعتبار الدوام  األحكام باتباع البدائل السهلة على فالتيسري ليس معناه التحايل على لذلك. وعالقتها مع غريها من األحكام 
 .أو ما شابه ذلك عسر أو مشقة أو ضيق يف الوقت أو إكراه به حكما جيوز األخذ به إن كان هناك احلكم املرخص

ولكن له أن  . املصلني شيوخ أو مرضى أو أصحاب حاجات اليطيل اإلمام القراءة إن كان بني األمثلة الواضحة على التيسري أن من
تتحدد سرعة مشي  وكذلك. اجلماعة هي الصالة األفضل  فالصالة بقدر حتمل أضعف الناس بني .يطيل صالته يف جوف الليل 

 .القوم ، لذلك قيل قائد الركب أضعفهم الركب بسرعة أضعف

وقابلية يولد  واألخذ بالرخص ملن أويت قوة! للدين ملن ال يستطيعها يولد نفورا وكرها فاألخذ بالعزمية. خري األمور أوسطها  إن
ينصحه حبسب طاقته ،  وسلم يتفرس يف وجه السائل فيجيبه أو وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله . ورا وضعفا يف األميانفت

 إن للشطط والغلو مظاهر. األولني  باإلسالم غري ما جييب السابقني ما جييب القوي ، وجييب حديث العهد فيجيب الضعيف غري



حىت إذا جاء رمضان لزم  املرء تاركا للصالة مسرفا على نفسه فتور يف العبادة والغلو فيها فترىال عديدة ، منها التناوب بني فترات
 وسلم كصيام زكريا أو صالة مائة ركعة تعاىل أو سن رسوله صلى اهللا عليه وآله الناس أو عبد اهللا بغري ما فرض اهللا املسجد وهجر

وسنن رسوله  عاد لسابق عهده ، فترك فرائض اهللا دة اليت فرضها على نفسهملّ من العبا يف يوم خمصوص ، فإذا ما خرج رمضان أو
 .وتلك هي الغواية

اهللا عليهم ، أما ذوي العلم  ابتدعوا الرهبانية الىت مل يكتبها أفراد األمة شبه بالنصارى الذين يف العباد املتعصبني عن غري علم من إن
احلمار حيمل  كمثل ” :قلوم وضرب اهللا مثلهم ألذين طال عليهم األمد فقستباليهود  املتقني من هذه األمة ففيهم شبه غري

 املُستقيم صراطَ الّذين أنعمت إهدنا الصراطَ ” :وال من هؤالء يدعو اهللا تعاىل أن ال يكون من هؤالء واملؤمن .(٢٧) ”أسفارا 

األمور والنهي عن  من األمثلة على احلث على ختري أوسط ة العديدويف السن .(٢٨) ”الضالني  عليهِم غريِ املَغضوبِ عليهِم وال
 قاهلا ثالثا ، واملتنطعون هم (٢٩) ”هلَك املُتنطِّعونَ  ” :قال ورد عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه فقد. التعصب والغلو

 .املتشددون يف غري موضع التشديد

  

 األغلبية املسيئة عدم إتباع ـ ٢١ـ 

 إمعة تقولوا إن أحسن الناس ال تكونوا ” :وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : اليمان رضي اهللا عنه قالحذيفة بن عن

  ”ال تظلموا  الناس أن تحِسنوا وإن أساؤوا أن وطِّنوا أنفُسكُم إن أحسن أحسنا وإن ظَلَموا ظَلَمنا ولكن

 )الترمذي وقال حديث حسن رواه(

احلياء  فهو يستحي من اهللا لكن ليس من ، أو كل أحد سواه واملؤمن قوي يف إميانه هو الذي ال رأي له فهو يتابع األكثرية معةاإل
ولو خالف الناس كلهم  اإلميان ال يتابع على الباطل أحدا ذلك على عمق اإلميان ، فاملؤمن القوي ويعتمد. متابعة الناس يف الشر

 .ويستغفر ربه ويتوب إليه وعليه عند ذلك أن يتهم إميانه ، ف من ذلك فرمبا جامل الناس ،كان أضع وحده ، أما من

احلق والباطل ، ويفرض  اإلستقامة حيتم عليه أن مييز بني وطريق. باحلق غري تابع للباطل  املؤمن قائد يف طريق احلق وهو متبوع إن
 .خالفهما وال خياف يف اهللا لومة الئم  هللا عليه وآله وسلم ، وخيالف منصلى ا قوامها العمل بكتاب اهللا وسنة رسوله شخصيته اليت

 وكم من عمل صاحل مستمر. من كان حوله فرد مسلم واحد بإصراره على خمالفة كل فكم من سنة أميتت أحياها اهللا على يد

ذلك من  د ال يلقاها غريه ، لكنللمرء صعوبات ق شك بأن خمالفة الغالبية قد تسبب ال. الفائدة كان أساسه ثبات رجل واحد
كما  فمن خالف لكي يعرف فهو مرائي. -تعرف خالف-هللا ، ال حلب الظهور جريا على قاعدة  اجلهاد إن كانت النية خالصة

فيشتط يف  أن عليه أن يعرف قدر نفسه فال يغايل ما حيصل له من أذى يف سبيل اهللا ، إالّ وعلى املؤمن أن يتحمل. سيمر بنا 
أما يف . إنقلب إىل ضده  اليت قام ا ، فكل ما زاد عن حده بال حبيث يرتكب آثاما أكرب من الطاعة خالفة يف أمور ليست ذاتامل

ساومه  ولتكن له يف رسول اهللا أسوة حسنة حني املؤمن أن يكون على أشد الصالبة ، العالقة باملبادئ األساسية فعلى األمور ذات
يميين والقَمر يف  واللّه يا عم ، لو وضعوا الشمس يف ” :فقال قولته املشهورة لعمه أيب طالب وتهالكفار على التخلي عن دع

 ـ.(٣٠) ” يظهِره اللّه أو أهلك دونه أترك هذا األمر ما تركته حىت يساري على أن



 إجتناب البدع ـ ٢٢ـ 

 :هللا عليه وآله وسلماهللا صلى ا قال رسول: عائشة رضي اهللا عنها قالت عن

 . ”فهو رد  أحدثَ يف أمرِنا هذا ما ليس منه َنم ”

 )عليه متفق(

 وهكذا فإن دين اهللا .(٣١) ”دينا  نِعميت ورضيت لَكُم اإلسالم لَكُم دينكُم وأمتَمت عليكُم اليوم أكملت ” :اهللا تعاىل قال

اإلضافة حتتاجها املبادئ  حباجة إىل إضافة أو تعديل ألن عليه وآله وسلم ، وهو ليسصلى اهللا  تعاىل قد إكتمل قبيل وفاة رسول اهللا
 .ما حيتاجه بنو آدم إىل يوم القيامة أما دين اهللا فقد إحتوى. صنع بين آدم  الناقصة من

يكن  ها علوم ملوجدوا أن األمم األخرى لدي حول البدع على بعض العلماء ، حيث أشكل هذا احلديث وغريه من األحاديث لقد
تدخل يف العبادات  عن اإلحداث يف الدين ، قالوا إن البدع يدخل إقتباس العلوم حتت طائلة النهي املسلمون على معرفة ا ، ولئال

  يشمل العبادات)أمرنا هذا: لفظة أو ما ورد يف هذا احلديث من(الدين  واحلق أن. العبادات فاإلحداث جائز أما يف غري. فقط

ومحياي وممايت للّه  إنّ صاليت ونسكي ” :صالة فاملسلم يدعو ربه يف كل. شؤون احلياة  ت واملعامالت والعقائد وكلوالعادا
بأما إقتباس العلوم  .فما دام كل ذلك من احلياة فهو هللا ، وبني اكتساب الرزق والعمل أو الراحة وال فرق بني الصالة ”العاملني  ر

وقد . من فروض الكفايات  األمور اليت حث عليها الشرع وإعتربها و ليس من أإلحداث يف الدين بل هو منفه من األمم األخرى
ما هو فرض ومنها ما هو مستحب ومنها  أقسام متباينة ، فمن أألمور املستجدة العلماء بتقسيم األمور احملدثة إىل أوضح ذلك بعض

يقع  ما: بلفظ اإلحداث يف الدين ما ليس منه والبدع املشار إليها هنا. )٣٢(هو حرام هو جائز ومنها ما هو مكروه ومنها ما ما
مستندة إىل أسس عصبية  وإستحداث تقاليد جديدة خمالفة للشرع األجانب يف ما ورد الشرع خبالفه حتت املكروه أو احلرام كتقليد

 .طائفية ما أنزل اهللا ا من سلطان أو عنصرية أو

التقي الذي لديه  وسلم تعطي الفقيه بل وأحيانا املؤمن اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وآله  وردت يف كتابإستقراء األوامر اليت إن
 وذلك يف خمتلف جوانب احلياة من الدين وما خيالفه من األمور احملدثة املقدرة على التمييز بني ما يتفق مع قسط من العلم ،

يبتدع صالة  فليس ألحد أن. ما هو توقيفي بدقائقه انب العبادات ، فمن العباداتاألمر جب أما حينما يتعلق. معامالت وعادات 
واسع أيضا ، وللمرء أن  لكن باب التطوع والنوافل يف العبادات .وليس له أن يزيد عليها ركعة واحدة  سادسة يف اليوم والليلة ،

وهكذا يصبح حديث النهي عن . ذلك  غري املسلمني يف كلالتقصري أو تقليد  احلدود املسموح ا شرط عدم الغلو أو خيتار ضمن
  وليس عامال-يف أمرنا هذا-مفهوم  من البحث يف خصائص هذا الدين ضمن هذا وغريه مساعدا للمسلم على املزيد البدع

د على جدي األخرى ، بشرط واحد فقط هو عرض كل األخذ من صاحل ما يفرزه تقدم األمم للجمود على النصوص احلرفية وعدم
 .طرحه عرض احلائط فإن اتفق معهما أخذه وإن خالفهما الكتاب والسنة بعقل مفتوح ،

 عليه وآله وسلم ، ألن كتاب اهللا وسنة أميتت سنة من سنن رسول اهللا صلى اهللا عدو لدود للسنة ، فكلما انتشرت بدعة والبدع

فمحاربة البدع هو  لذلك. تطبيق السنة ما يقابلها   وينقص منتظهر بدعة خمالفة هلما إالّ فال. رسوله شامالن لكل جوانب احلياة 
 .وكذلك فإن نشر السنة هو حماربة للبدع إحياء للسنة ،



 الباطل خمالفة أهل ـ ٢٣ـ 

 :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه قال عن

  ”حى اللّ املشركني أحفوا الشوارب وأوفروا خالفوا ”

 )٣٣)(البيهقي رواه(

عليه وعلى آله  تعاليم دينها من كتاب اهللا وهدي نبيه واألمة تستمد. حباجة إىل األضافة  دين اهللا احلق دين كامل ، فهو ليس إن
 ضىلذلك فال ير. أهواء غريها من األمم  وإستقالهلا وال ترضى أن تذوب يف أمة مستقلة تعتز بشخصيتها وهي. الصالة والسالم 

على هذا سن خمالفتهم  وبناء. يقلدوم يف كل صغرية وكبرية  بأن يكون املسلمون تبعا لغريهم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم
يف  وملا علم أن صيامهم هو. يوم عاشوراء فحني قدم املدينة وجد اليهود يصومون .وإحتفاالم و مظهرهم وعبادام  يف عادام ،

صيام يوم  لكنه سن (٣٤) ”أحق بِموسى منكُم  أنا ”: فرعون ، سن صيام عاشوراء ، وقال ى عليه السالم منذكرى جناة موس
وقد . البدع الذي سبق احلديث مكمال ومفسرا حلديث النهي عن هلم ومتيزا عليهم ، وبذلك يكون هذا خمالفة. قبله أو يوم بعده

 .قبل هذه األمة إسرائيل حمذرا من فعل ما يشاها من ئة لبينيف عشرات اآليات األفعال السي قص القرآن الكرمي

حافتها  أي حتديد(اللحى وإحفاء الشوارب  خمالفة املشركني ، أال وهو إعفاء يشري يف شقه الثاين إىل مثال واحد على واحلديث
املخالفة لإلسالم وأهل  الفرق واملذاهبسنة عامة مبخالفة كل  وسنة خمالفة املشركني. )الشفة العليا حبيث ال يتدىل منها شيء على

يلتبس احلق بالباطل على من  املؤمنني الصاحلني وبينهم لئال للتمايز عنهم ووضع حد فاصل بني واألفكار املنحرفة والضالة ، البدع
 عرفة ما حنتاجلديهم من العلم وامل غري املسلمني على حق يف أمر ما أو كان أما إذا كان.علم واسع من عامة الناس ليس لديه

اهللا صلى  الرومانية والفارسية على عهد رسول وليس أدل على ذلك من إستعمال النقود فاإلقتباس مطلوب شرعا دون أدىن حرج
منهم ضريا يف ذلك ،  ومل جيد أحد. زمن عبد امللك بن مروان  وأصحابه حلني سك النقود اإلسالمية يف اهللا عليه وآله وسلم

 .من الفرس والروم املتميز وبذلك متت خمالفة ج الكفار ود طبعت بالطابع اإلسالميالنق وحينما سكَّت

  

 إتقان العمل ـ ٢٤ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: عائشة رضي اهللا عنها قالت عن

  ”عمال أن يتقنه  اللّه يحب إذا عملَ أحدكُم إن ”

 )البيهقي يف شعب اإلميان رواه(

بنية صاحلة  الدنيا مما ليس فيه معصية هللا تعاىل فأنت تعمل العمل من أمور األخرة أو .العمل هو عبادة مستقلة عن العمل  تقانإ
املستقل ، وهو ما حيبه  وجه كان ذلك عمال إضافيا له أجره فإن أتيت بذلك العمل على أكمل. عبادة  فتثاب على ذلك ألن ذلك



وكذلك  .ـ)٣٦) ”أحسن كل شيء خلَقَه  الذي ” وهو (٣٥) ”أحسن تقومي  اإلنسان يف ”  تعاىلفقد خلق اهللا .اهللا تعاىل 
 .إتقان األعمال يريد لعباده

األمم األخرى  أسباب تأخرهم ، يف الوقت الذي أخذت العمل فال يتقنونه ، وهذا هو أحد املسلمني اليوم كثريا ما يعملون إن
اهللا عليه وسسلم عنه يف  على الدنيا الذي ى رسول اللّه صلى وإتقان العمل هو غري احلرص. فتقدمت  باتقان العمل الدنيوي

التعلق ا ومبباهجها واحلرص  وهو يعيش يف الدنيا وقد أفرغ قلبه من فاملؤمن يتقن العمل إبتغاء وجه اهللا .)٣٧(أحاديث أخرى
 .ء الدنيوياجلزاء هو اجلزا ومن أتقن العمل لقي اجلزاء ، وأقل .عليها 

 عن مقومات النجاح وخيطط ألكماهلا فهو يحضر كل مستلزماته ويبحث ، إذا عمل عمال أتقنه ألن اهللا حيب ذلك فاملؤمن

بالتوفيق  ذلك يتكل على اهللا تعاىل ويدعوه جهده كله يف إجناح العمل ، وأثناء كل ويتعاون مع غريه يف سبيل ذلك ، ويفرغ
للعمل  مماته ، وهكذا فإن إتقان املسلم العمل قد تظهر يف حياته ورمبا بعد دنيويا ألن نتيجة ذلك جزاًء  منوالسداد ، وهو ال ينتظر

 .من اهللا تعاىل هو عبادة إضافية يرجو ثواا

  

 الوقت اإلستفادة من ـ ٢٥ـ 

 :وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله :عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال عن

” مسٍ نِمإغتمسا قبلَ خقَبلَ: خ كك حياتقَمقَبلَ س كتحوص كك موتبابك وشغلقَبلَ ش قبلَ  وفَراغَك ناكك وغمرقَبل ه
  ”فَقرِك 

 )احلاكم والبيهقي رواه(

على  ث الفرص اليتوجيمل هذا احلدي. األوان  على اإلنسان أن يغتنمها قبل فوات فرص ، وما ذهب منها فلن يعود ، لذلك احلياة
وخاصة بعمل ما يبقى أثره بعد  يكون بالعمل لآلخرة طيلة فترة احلياة فإغتنام احلياة قبل املوت. األوان  املرء أن يغتنمها قبل فوات

غ والفرا .فال يستطيع أداء كثري من الواجبات  األعمال الصاحلة قبل أن ميرض اإلنسان أعمال صاحلة وإغتنام الصحة يف املوت من
قوة بدنية ال يستطيع أن يقوم  للقيام باألعمال الصاحلة اليت حتتاج يكن يتوقعها ، وإغتنام فترة الشباب قبل أن يشغل املرء بأمور مل

والصدقات  مثال من إغتنم فترة الغىن باإلنفاق من عسر ويسر ، وغىن وفقر فالكيس الغين الشيخ اهلرم ، وللحياة أحوال متباينة ا
اخلري  واملسلم املعاىف يغتنم صحته يف عمل يغتنم فترة شبابه يف طاعة اهللا والشاب املسلم. امللذات الزائلة  ق املال علىوليس بإنفا

 .ألنه ال يعلم مىت يأتيه املرض

ينما يستغل اليوم ، ب قيمة الوقت اليت قلت عند غالبيتهم صلى اهللا عليه وآله وسلم املسلمني هذا احلديث يعلِّم سيدنا رسول اهللا يف
باملسلمني أن يغتنموا كل ساعة بل  أليس األحرى. وعقائد من وضع بين آدم  يف حدود ما يؤمنون به من فلسفات غريهم أوقام

 وأخراهم؟ حلظة ملا فيه خريهم يف دنياهم كل



وقد أمر . وال للغناء والطرب  هوِ واللعبفما خلق اهللا الناس للّ (٣٨) ”واإلنس إالّ ليعبدون  وما خلَقت اجلن ” :اهللا تعاىل قال
 ـ.(٣٩) ”حتى يأتيك اليقني  واعبد ربك ” :املوت فقال عزوجل تعاىل رسوله بإستمرار العبادة حىت اهللا

ن م يف الترهات ، ولو أحصى املرء ما عليه األوقات ، لذلك فال وقت هناك كي يضيعه املرء أن يعلم بأن الواجبات أكثر من على
حلظة واحدة يف عمل غري جمد  نفسه يف دنياه وآخرته ، ملا فرط يف وجتاه أهل بيته وأقربائه بل وجتاه واجبات جتاه ربه وجتاه جمتمعه

املقصود  وهذا غري صحيح ، فليس. وتعقيدا  يضفي على احلياة جفافا وصرامة وقد يظن البعض أن التمسك بذلك. ولعب  من هلو
ذلك من العبادة إن  الكذب وال الترويح عن النفوس ، فكل وقت للراحة واملزاح الذي ال يدخله صيصبإستغالل الوقت عدم خت

 قول )١(مر بنا حتت احلديث   وقد)٤٠(وسلم ميزح وال يقول إالّ احلق كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أخلصت النية ، فقد
العبادة  الراحة إالّ ساعة عون للنفس على كرهت عميت ، وما ساعةفإا إذا  روحوا القلوب: طالب رضي اهللا عنه علي بن أيب

 .جلسم اإلنسان فهي ضرورية كضرورة النوم

  

 الصاحل دوام العمل ـ ٢٦ـ 

 :صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول اهللا: رضي اهللا عنها قالت عائشة

  ”وإن قَلّ  أحب األعمالِ إىل اللّه أدومها ”

 )عليه متفق(

ترك  كالتراويح وغريها ، فإذا إنقضى رمضان من صيام اره وكثرة صلوات النوافل ض الناس على كثرة العبادة يف رمضانبع إعتاد
القدر اليت هي خري من ألف  العبادات يف رمضان وأن فيه ليلة ويعلل ذلك بكثرة األحاديث اليت متتدح العبادة ورمبا حىت الفريضة ،

 إن الصالةَ ” بأوقات حمددة ، فقد فرض اهللا تعاىل الصالة وجعلها ، ل املفروض أفضل من ذلكلكن دوام العم ، وهذا حق. شهر

الدائمة يبلغ املرء  كثري ، وباخللق احلسن وهو من األعمال ويف دوام ذكر اهللا تعاىل خري .(٤١) ” كانت على املُؤمنني كتابا موقوتا
املستمر على  إشارة إىل فضل العمل ـ)٤٢(رحتل الذي يقرأ القرآن على الدوامامل ويف حديث احلال. الصائم القائم  درجة العبد

املستمر ويرفع من مكان صاحبه  فاهللا سبحانه وتعاىل يبارك بالعمل ، العمل املتقطع أكثر من العمل املستمر املتقطع حىت وإن كان
يف حياته منهجا  تذبذب بني اإلفراط والتفريط ويتبعم فاملؤمن شخص سوي دائم العمل غري .تعاىل حيب دوام العمل الصاحل ألنه

فيتكون العمل الكثري ، وعند  القليل باإلستمرار يكمل بعضه بعضا فالعمل. واحدة متسقة يكمل بعضها بعضا  واضحا على وترية
وقتا إضافيا لكي يعود   اليه إحتاجفترة فإذا ما عاد املرء العمل املتقطع فرمبا تضمحل آثاره بعد أما. يبارك اهللا فيه فتظهر فوائده ذلك

 أجزاء يف يوم واحد وتركها ستة أيام ، القرآن كل يوم أفضل من القراءة سبعة فقراءة جزء من. الذي ترك العمل عنده إىل املستوى

 .وقس على ذلك

  

  



 اإلختالف التسامح عند ـ ٢٧ـ 

إالّ يف بين قُريظة  ال يصلّين أحد ” :األحزاب ه وسلم قال يوماهللا صلى اهللا عليه وآل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه أن رسول عن
فذُكر ذلك . يرد منا ذلك  بل نصلي مل: حىت نأتيها ، وقال بعضهم ال نصلي: العصر يف الطريق فقال بعضهم فأدرك بعضهم ”

 .واحدا منهم  اهللا عليه وآله وسلم فلم يعنف للنيب صلى

 )الشيخان رواه(

إالّ من رحم ربك  وال يزالونَ مختلفني ” :تعاىل قال اهللا. يف قابليام على الفهم  وقع بني بين آدم طاملا إختلف الناسمت اإلختالف
تكونوا كالّذين  وال ” :وعدم التفرق يف الدين  دعى املسلمني إىل اإلعتصام حببل اهللا لكن اهللا تعاىل .(٤٣) ”خلَقَهم  ولذلك
واحدة غري خمتلفني يسامح  وتعاىل يريد ان يكون املسلمون يدا فاهللا سبحانه .(٤٤) ”البينات  تلَفوا من بعد ما جاَءهموإخ تفَرقوا

. قبلية أو عنصرية أو طائفية  تبين آرائهم على تعصب جلنس أو نزعة غري متعصبني لرأي شخصي أو إجتهاد وال بعضهم بعضا
ألمر أمرهم به هو ، رضي عن إجتهاد  حينما عرف بإختالف صحابته يف فهمهم ه وسلمفإن الرسول صلى اهللا عليه وآل وهكذا

أو  رأي رجل خيطئ ويصيب وال إىل هوى نفسه على أمر رسول اهللا ومل يستند ال إىل الفريقني ألن كليهما إستند يف فعله كال
إتباع رأيه  اصم أحدمها اآلخر أو جيربه علىفلم خي الفريقني رضي من الفريق اآلخر بفعله كما أن كُال من. مصلحة شخصية 

حرص الصحابة رضوان اهللا  كما يشري احلديث إىل. اإلجتهاد مقبول  وهكذا فإن األختالف يف. القلوب  فيحدث الشقاق وتباعد
 )سلم نفسهاهللا صلى اهللا عليه وآله و وكان يف حالتهم هذه هو رسول(منهم  معرفة احلق بإحتكامهم إىل أويل العلم عليهم على

 .وعليهم أن يقبلوه مقبول اإلختالف أمر متوقع وال بد منه وهو الذي علمهم بأن هذا القدر من

 آية من كتاب اهللا أو حديث من(معني  أحدها هو إختالف أفهام الناس من نص :إختالف الفقهاء إىل عدد من األسباب يعود

 الصحابة يف هذا احلديث ، وقد يكون سبب حلالة يف إختالف كما كانت ا)وسلم أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

واملواقع وأعراف  اإلختالف سببه إختالف األقاليم وقد يكون. بينما ثبت عند آخرين  اإلختالف هو عدم ثبوت نص عند بعض
وكل هذه .  بالعزمية والثاين يكون أحيانا نتيجة أخذ األول بالرخصة كما أن اإلختالف. الفقيه أن يراعيها  الناس واليت على

املذاهب إىل  املسلمني إال حينما تعصب أتباع وما ظهرت الطائفية بني. والفرقة  مقبولة وليست مدعاة للتناحر والتعصب األسباب
فيما إتفقوا عليه ويعذر بعضهم  وهكذا فاملؤمنون الصادقون يتعاونون .إتفاقهم على أصول الدين الرئيسة  فتاوى وتفاصيل وتركوا

 .فيما إختلفوا فيه بعضا

اهللا عليه وآله  بالنص احلريف ألمر رسول اهللا صلى كان باحلقيقة نتيجة أخذ الفريق األول إختالف الصحابة املذكور يف احلديث إن
يف السري للوصول قبل اية وقت  النص أن املقصود األصلي هو اإلسراع الثاين باملفهوم العام حيث فهموا من وسلم ، والفريق

 فهم أحكام تفصيلية من آيات أو أحاديث ومثل هذا اإلختالف كثري الوقوع يف .وليس املقصود هو تأخري وقت الصالة  العصر

الدوام  حاالت أخرى أقوى ، إالّ أنه جيب على بالنص أقوى أو التمسك باملفهوم يف وقد تكون أحيانا حجة التمسك. صحيحة 
الوقت نفسه عدم التمسك حبرفية  العربية عند اإلستنباط من النص ويف ما حتتمله اللغةالتأويل عن حد  عدم الشذوذ واخلروج يف

 .بعيدة عن روح الدين وأصوله السمحة جامدة

املذاهب على درجة  املذاهب املختلفة ، وكان أئمة تلك فتكونت املدارس الفقهية ، ونشأت إختلف الفقهاء بعد جيل الصحابة لقد
ما ورد يف ذلك املذهب  ألحد املذاهب وغالوا يف إثبات صحة كل مح ، لكن بعض املتأخرين تعصبواوالتسا عالية من التقوى



وآله وسلم ، فظهرت الفرقة  كتقديس حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه فيما سواه وتقديس كالم أئمة املذاهب وخطأ كل ما ورد
اإلسالمي أيام  واخلالفات املذهبية تعج بالعامل لقد كانت الفنت. حنطاطالتدهور واإل املذهبية اليت تزدهر دائما يف أوقات والتناحرات

قنوت بعضهم  املذهبني الشافعي واحلنبلي بسبب سالت يف بغداد يف خالف أتباع واحتالهلم القدس ، حىت أن الدماء الغزو الصلييب
 .والتعصب  ونبذهم اخلالفيقظة املسلمني وما طرد الصليبيون إالّ بعد. اآلخرين  يف صالة الفجر وعدم قنوت

املذهب  الدين ، لكن عليه أن ال يعتقد أن وله أن يتبع أحدها ، فذلك من اليسر يف على املؤمن أن ال يتعصب ملذهب معني ، إن
كما أن . أحدمها  عرف دليل الطرفني واقتنع بدليل وله أن يأخذ برأي املذهب اآلخر إن ، اآلخر هو ضالل وخروج عن الدين

معني شرط أن يكون  اهللا عليه وآله وسلم دون تقيد مبذهب مباشرة من نصوص أحاديث رسول اهللا صلى  أن يأخذ احلكمللمؤمن
ولقد ورد عن أئمة . العربية  والناسخ واملنسوخ وأساليب اللغة احلديث وعلله مع علم بأصول الفقه على علم بدرجات صحة

ألستنباطه  من احلديث مباشرة أن ال يتعصب وعلى من يأخذ األحكام. م أخذوا بهلديه الفقهية أم قالوا إن صح احلديث املذاهب
البحر أو رشفا من  فكلهم من رسول اهللا ملتمس غرفا من ، املذاهب رمبا كانت حجتهم قوية وراجحة ألن من خالفه من أئمة

 .الدمي

  

 واإلستخارة اإلستشارة ـ ٢٨ـ 

كلها كالسورة من  وسلم يعلمنا اإلستخارة يف األمور ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآلهكا :جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنه قال عن
 بِعلمك وأستقدرك اللّهم إني أستخريك: ليقُل ركعتنيِ من غريِ الفَريضة ثُم هم أحدكُم باألمرِ فليركَع إذا ” :القرآن يقول

كن فَضلم وأسألُك كتظ بِقُدرالعروالأقد رقدت كيم فإن عالّم وأنت وال أعلَم علَموت علَمت يوبِ ، اللّهم إن كُنتأنّ هذا  الغ
كُنت تعلَم  ويسره يل ثُم بارِك يل فيه وإن  فاقدره يل)عاجِلِ أمري وآجِله أو قال(ومعاشي وعاقبة أمري  األمر خري يل يف ديين

 أنّ هذا األمررةَ أمري  شبعاشي وعاقمأو(يل يف ديين و هقال عاجِلَ أمري وآجِل(ر يل  فاصرِفهواقد نهين واصرِفين عع  اخلري
  ”ويسمي حاجته  " قال مث حيثُ كانَ ثُم رضين به ،

 )البخاري رواه(

ونصيحة ،  دنياه إستشار من يثق به عقال وعلما من أمورالعلم ، وإن أشكل عليه أمر  مر باإلنسان أمر من أمور دينه سأل أهل إذا
وشاورهم  ” :الوحي فقال عليه وآله وسلم الذي كان يرتل عليه تعاىل باملشورة حىت لنبيه صلى اهللا فما ندم من إستشار وأمر اهللا

ومن  .(٤٦(ـ ”هم شورى بينهم وأمر ” :وحث املؤمنني على املشورة ، (٤٥) ” فإذا عزمت فَتوكَّل على اللّه يف األمرِ
ولكن مع كل . فقد خان األمانة  جهده فاملشورة أمانة ومن قصر فيها فلينصحه وليشر عليه أفضل ما يصل إليه إستنصحه أخاه

ل املستقب أفضل له ، ألنه ال يعلم ما خيبؤه إىل حاالت من عدم التأكد يف أي األمور اإلنسان وما يسمع من مشورة ، قد يصل جهد
 .وهنا تكون اإلستخارة الذي علمه عند اهللا تعاىل ،

 من اهللا تعاىل بالتسديد واهلداية بإمكانه التأكد منه من أموره والدعاء حتكيم عملي من املؤمن للشرع يف ما ليس فاإلستخارة

فيما يقرر فينعم بعد  سه وال غريهالنتائج حبيث ال يلوم نف التوكل على اهللا فيما تؤول إليه لألفضل يف الدنيا واآلخرة مث بعد ذلك



 وهو خري لَكُم وعسى أن تحبوا وعسى أن تكرهوا شيئا ” :إىل نفسه النتائج حىت ولو كانت النتائج مكروهة ذلك بالرضى عن

علَمي لَكُم واللّه رعلَمونَ  شيئا وهو شم ال تـ.(٤٧) ”وأنت 

النتائج  ذا الدعاء ، وبعد ذلك يرضى عن فيه ، يصلي ركعيت اإلستخارة ويدعو كلما مر عليه أمر ذي بال يريد أن يقرر فاملؤمن
 .ويرضيه به بأن ييسر له األمر الذي فيه اخلري قد دعى اهللا تعاىل وهو موقن باإلجابة ويعتقد أن فيها اخلري طاملا
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 االستقامة يف العبادات الباب الثالث

 الفرائض احملافظة على ـ ٢٩ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: عائشة رضي اهللا عنها قالت عن

 يزالُ العبد يتقَرب إيلّ إيلّ عبدي بِمثلِ أداء الفرائض وما قَربإستحلّ حماربيت وما ت من أذَلّ يل وليا: اللّه عز وجلّ قال ”

املوت وأنا  ترددي عن وفاته ألنه يكره ترددت عن شيء أنا فاعلُه أعطيته وإن دعاين أجبته ، ما بالنوافلِ حتى أحبه ، إن سألين
 هه مساءتأكر”  

 )ائق وأمحد واللفظ لهالبخاري يف الرق رواه(

  مل يضيع أحد فريضة إال إبتاله)١(منازل رأس ماله بارت جتارته ، قال حممد بن على الفرائض رأس مال املؤمن ، ومن ضيع احملافظة

العاص رضي اهللا  وعن عبد اهللا بن عمرو بن. بالبدع أحد بتضييع السنن إال أوشك أن يبتلى اهللا تعاىل بتضييع السنن ، ومل يبل
تتقيه  وثالث الحتقرن خريا تبتغيه وال شرا يقيمها ويتقي السوء ويقلّ الغفلة ، فرائض اهللا: صاحبهن جواد مقتصد ثالث: عنهما قال

وإمنا خلقت  ولن تدرك به آخرة ولن ترضي به املليك وإياك واللعب فإنك لن تصيب به دنيا وال يكربن عليك ذنب أن تستغفره
 .سخط اهللا عزوجل النار لسخطه وإين أحذرك

إستطاع إليه سبيال  رمضان وأداء الزكاة وحج البيت ملن فالصلوات اخلمس يف أوقاا وصيام .الفرائض أساس القربات عند اهللا أداء
 عند أما النوافل فترفع من مكانة العبد .يعدهلا عمل آخر يقرب من اهللا تعاىل  إذا خلصت فيها النية هللا تعاىل ال ، هذه الفرائض ،

أحب أن يفعل ما  فإن بني الناس من أحب امرؤا. وحيبونه خاصة عباده الصاحلني الذين حيبهم ربه حىت يصطفيه اهللا وجيعله من
. فإن اهللا جييب دعاءه ، العبد بدعوة حيب أن يستجيبها اهللا له واهللا سبحانه إذا أحب عبدا ودعاه ذلك .يدخل السرور إىل نفسه

 هذه احلياة فلن يستجيب اهللا ملثل هذا فلو طلب شخص من اهللا أن خيلده يف. داع ورا ال ينفع فيها دعاءتعاىل قد كتب أم ولكن اهللا

واهللا  جاء األجل فال يتأخر ساعة وال يتقدم ، الدعاء حبدود أجل ذلك الشخص ، فإذا الدعاء ألن مشيئته عز وجل قد سبقت ذلك
 .لكنه ال بد فاعلاملؤمن بقبض روحه ،  يكره أن يفعل ما يكرهه حبيبه

فهناك . ما فرض التقرب إىل اهللا تعاىل بعبادة متاثل النوافل لسد النقص فيها ولزيادة لكل فريضة من الفرائض ما يشاها من إن
العبد الفرائض وازداد  وحج التطوع بعد الفريضة ، فإذا أدى صدقة التطوع فوق الزكاة وهناك العمرة نوافل من الصلوات وهناك

الدعاء وقبول  مكانتهم عند اهللا تعاىل من إجابة مجلة أولياء اهللا الصاحلني الذين هلم تقرب من اهللا فيحبه اهللا ويكون من وافلمن الن
من اهللا تعاىل على لسان نبيه صلى  ففي بداية هذا احلديث ديد. الدنيا  يوم القيامة والدفاع عنهم يف احلياة الشفاعة وحسن الثواب

 ـ)٦٠(ـ أكثر لذلك يف احلديث وسنأيت على تفصيل. اهللا الصاحلني   وسلم ملن يعادي أولياءعليه وآله اهللا

  

  



 املراقبة ـ ٣٠ـ 

علينا رجل  اهللا عليه وآله وسلم ذات يوم ، إذ طلع بينما حنن جلوس عند رسول اهللا صلى :عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال عن
النيب صلى اهللا عليه وآله  وال يعرفه منا أحد ، حىت جلس إىل يرى عليه أثر السفرسواد الشعر ، ال  شديد بياض الثياب ، شديد

عليه  اإلسالم ، فقال رسول اهللا صلى اهللا أخربين عن... ياحممد: فخذيه وقال ركبتيه إىل ركبتيه ، ووضع كفيه على وسلم فأسند
 وتؤيت الزكاة ، وتصوم رمضانَ ، ، ا رسولُ اللّه ، وتقيم الصالةَحممد تشهد أن ال إله إالّ اللّه ، وأن اإلسالم أن ” :وآله وسلم

إليه إن إستطعت البيت حجبيال  وتاإلميان ، قال فأخربين عن: قال. يسأله ويصدقه قال صدقت ، فعجبنا له ، ، ”س: ”  نأن تؤم
 :قال فأخربين عن اإلحسان ، قال. صدقت  :قال ، ”بالقَدرِ خريِه وشره  واليومِ اآلخرِ ، وتؤمن ومالئكته وكُتبِه ورسله ، باللّه
” ، راهت ككأن اللّه دعبأن ت راكي هفإن راهكُن تمن  ” :قال فأخربين عن الساعة ، قال ، ” فإن لَم ت ما املَسؤولُ عنها بأعلم

البنيان  رعاء الشاِء يتطاولونَ يف ترى احلُفاة العراةَ العالَةَ  األمةُ ربتها ، وأنأن تلد ” :قال فأخربين عن أماراا ، قال ” السائلِ
يعلّمكُم  فإنه جربيلُ أتاكُم ”: قال قلت اهللا ورسوله أعلم ، ”السائلُ؟  أتدري من... يا عمر ” :مث قال مث إنطلق فلبث مليا ، ”

  ”دينكُم 

 )مسلم رواه(

فإنه  أساس العبادات هو مراقبة اهللا تعاىل فيه الكتب ، لكن ما نود ذكره هنا هو أن يث علم كثري يستحق أن تكتبهذا احلد يف
بالدعوى والكالم بل هي يف  وهذه املراقبة التكون. اإلحسان  وكأنه يرى اهللا تعاىل فقد بلغ مرتبة يرى وال يرى ، ومن عبد اهللا

ما ال  النفس ما هي إالّ جماهدا أن ترتكب األعمال الصاحلة ويسرها له ، فمراقبة  هداه اهللا إىلومن راقب اهللا يف سره قلب املرء ،
 .يرضاه اهللا تعاىل

بعد  وقد كان أشد الناس مراقبة هللا تعاىل (٢) ”وإنّ اللّه لَمع املُحِسنني  فينا لنهدينهم سبلَنا ، والذين جاهدوا ”: اهللا تعاىل قال
لتعملون أعماال هي أدق يف  إنكُم: رضي اهللا عنه أنه قال وسلم ، أصحابه الكرام فقد ورد عن أنس اهللا صلى اهللا عليه وآلهرسول 

وقال ذوالنون املصري عالمة  .)٣(صلى اهللا عليه وآله وسلم من املوبقات الشعر ، كنا نعدها على عهد رسول اهللا أعينكم من
الصحابة وتابعيهم  ذلكم هو الفرق بني جيل. اهللا تعاىل  عظَّم اهللا تعاىل وتصغري ما صغر اىل وتعظيم ماإيثار ما آثر اهللا تع املراقبة

اهللا  تتحرك جوارحهم بالعبادة فأكرمهم بإخالصهم ومراقبتهم ألنفسهم قبل أن فلقد عبدوا اهللا تعاىل: أجيال وبني ما أعقبهم من
 .نيا وألجر اآلخرة أكرباحلياة الد تعاىل باهلداية والتسديد يف هذه

  

 الصالة احملافظة على ـ ٣١ـ 

 :يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عثمان بن عفان رضي اهللا عنه قال مسعت عن

ا م كَفّارة لما قَبلَها من الذُنوبِ وخشوعها وركوعها إالّ كانت مكتوبة فيحِسن وضوءها من امرئ مسلم تحضره صالة ما ”
هركَبرية وذلك الد ؤتكلَّه  مل ت”  



 )مسلم رواه(

املؤمن وتذكرته مرة بعد  وللتوقيت حكمة بالغة يف تطهري ، (٤) ”على املُؤمنني كتابا موقوتا  إن الصالةَ كانت ” :اهللا تعاىل قال
يف السنة يف صاليت العيدين  ومرة كل أسبوع يف صالة اجلمعة ومرتني مرات كل يوم وليلة يف الصلوات اخلمس أخرى مخس

 بإقام الصالة عشرات املرات يف القرآن وقد تكررت آيات األمر. واإلستسقاء كل حادث خاص كاجلنازة والكسوف ومرات يف

مث إنعكاس ذلك  خشوع وتفكر وتدبر آليات اهللا تعاىل قياما وقعودا بل هو تنفيذ أركاا من وإقام الصالة هو ليس أداؤها. الكرمي 
إذا كانت الصالة وسيلة لتطهري  فال عجب. تعاىل وإنتهاء عما ى عنه وتركه خارجها من إتباع ألوامر اهللا د أدائها على فعلهبع

تكفي  ارتكبت الكبائر فتلك ذنوب كبرية ال أما إذا. الدنيا وغفلة وصغائر الذنوب  مما يعلق به بني الصلوات من شوائب العبد
مرة بعد أخرى كل صالة من  فهو يرجو أن مين اهللا عليه باملغفرة واملؤمن الصادق أصال جمتنب للكبائر .الصلوات اخلمس لتطهريها 

 .قدر اهللا عليه املوت فيها من الذنوب مستعد للقاء ربه أية حلظة الدهر كله ، فهو طاهر وذلك. املكتوبة  الصلوات

سنذكره من  اإلصطالحي من صالة وصيام وزكاة ، وما املعىن: ل املعنينيوالعبادة هنا تشم املستقيم يعبد اهللا كأنه يراه ، واملسلم
الدنيا واآلخرة إبتغاء  إخالص النية هللا يف كل عمل من أعمال كما تشمل العبادة مبعناها العام وهي عبادات أخرى يف هذا الباب ،

له  مراقبا تعاىل ، فإنه جعل يف داخل نفسه ناصحا  اهللايراقبه على الدوام كأنه يرى فإذا استشعر املسلم أن اهللا. تعاىل  مرضاة اهللا
الطرق ، واهللا تعاىل أقرب  إىل الصراط املستقيم كلما أشكلت عليه وينصحه كلما إحتاج إىل نصيحة ، وهداه يسدده كلما أخطأ ،

 .الصراط حبل الوريد وهو اهلادي إىل سواء للمرء من

هدم دين نفسه ، وأول  فالصالة عماد الدين ومن تركها فقد ، (٥) ”إالّ على اخلاشعني لَكَبرية  وإنها ” :وصف اهللا الصالة لقد
فاملؤمن  .عليه وآله وسلم أمته بالصالة  آخر ما أوصى به رسول اهللا صلى اهللا يوم القيامة عن الصالة وكان من مجلة ما يسأل العبد

وقتها املسموح ا وال  وقتها إن إستطاع وإالّ منفردا ضمن ة أولأبدا ، وحيرص على أدائها مجاع الصادق ال يتهاون بالصالة
 السنن الراتبة ويصلي ما تيسر له من وقتها ، وهو يصلي مع الفرائض اخلمس اية الوقت إالّ مضطرا وال بعد خروج يؤخرها إىل

التامة واخلشوع التام  سني للوضوء والطهارةاحلديث من حت املرء يف الصالة هو ما ذكر يف هذا وأهم ما جيب أن ينتبه إليه. النوافل 
 .والسجود وإمتام الركوع

  

 الطهارة احملافظة على ـ ٣٢ـ 

 :وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله :أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال عن

”  األميان طرش الطّهور”  

 )مسلم رواه(

ولقد خلق  .النجاسة والنظافة الظاهرة والباطنة  ث وإستنجاء ووضوء وطهارة مناحلد واسع اجلوانب مبا فيه من طهارة من الطهور
وجعلنا من املاِء كُلّ شيء  ” :وخلق منه الكائنات احلية حيث قال ومطهرا ووفره على سطح األرض بكثره اهللا تعاىل املاء طاهرا



 ر فقالالتطهر حيث مدح األنصا وحث اهللا تعاىل على املبالغة يف .(٦) ”حي: ” روا واللّهطَهتونَ أن يحبي  املطَّهِرين بحي” 
 ـ.(٧)

. نافلة  الطهارة ما هو فرض ومنها ما هو سنة أو الصالة رغم أا شرط هلا ، لذلك فمن عبادة قائمة حبد ذاا مستقلة عن الطهارة
كما أن غسل  ، اهللا عنهما ال يرى جالسا إالّ طاهرا كان بعض الصحابة كعبد اهللا بن عمر رضي فالوضوء قبل النوم مستحب ، بل

قربين ذَكَر أن أحدمها  فحني مر صلى اهللا عليه وآله وسلم على وبعده ، واإلسترتاه من البول واجب اليدين مستحب قبل الطعام
وقص الشارب ونتف اإلبط ، األظافر  األمور التابعة للطهارة اخلتان وقص ومن. )٨(ألنه كان ال يترته من البول يعذب يف قربه

 يصلى فيه والثياب اليت يلبسها أثناء أن غسل امليت وشرط طهارة املكان الذي ذلك من حث اإلسالم على النظافة ، كما وكل

 .له عالقة بالطهارة الصالة ، كل ذلك مما أوجبه اهللا مما

إىل ما  جزءا من أمور الطهارة عليه أنال يعود  أنه قد أمتغري ذلك فمىت عرف املرء يف الطهارة أمر مستحب ، لكن الوسوسة واملبالغة
أو اإلستحمام أو  التبذير يف إستخدام املاء يف الوضوء كما أن. رمبا يكون قد أغفل ذلك  يشكك الشيطان فيه من ظن بأنه

لربه كَفورا   وكانَ الشيطانُإخوانَ الشياطني إن املُبذرين كانوا ” :عامة جريا على أصل كراهة التبذير بصورة اإلستنجاء مكروه
ظاهر له يف إزالة النجاسة ،  هو فعل لتأكيد القصد رغم أنه ال أثر عدم وجود املاء بديل هو التيمم والذي وللطهارة عند .(٩) ”

مل يكن  ولو . أحيانا وخمتلفتان يف أحيان أخرى فالطهارة والنظافة متداخلتان ، إىل إختالف مفهوم الطهارة عن النظافة وهذا يشري
بلد فيه كثرة من  ومن عاش يف. يستحق أن يفخر به املسلم  هلا عالقة بالنظافة لكفى بذلك أمرا يف الطهارة سوى الفوائد اليت

اهللا ا على املسلمني بأمور  من أمراض عرف مقدار النعمة اليت أنعم على دقائق أحواهلم وما ينتشر بينهم غرياملسلمني واطلع
 . يتعلق اوما الطهارة

تطهري الباطن ،  الظاهر ما هو إالّ وسيلة من وسائل فتطهري. عن اإلمث والشر والسوء الباطنة وهي األهم تعين ترتيه الباطن والطهارة
هللا أشار ا إليها معظم العبادات األخرى ، وقد اإلهتمام بطهارة الباطن واليت دف الطهارة يذَكِّر اإلنسان بضرورة فالقيام بأعمال

 التقوى لُحومها وال دماؤها ولكن ينالُه لن ينالَ اللّه ” :األضاحي اآليات مثل قوله تعاىل عن ذبح تعاىل إىل ذلك يف كثري من

 ـ.(١٠) ”منكُم 

  

 أداء الزكاة ـ ٣٣ـ 

عملته دخلت  ين على عمل إذايا رسول اهللا دل: فقال أتى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ، أيب هريرة رضي اهللا عنه أن أعرابيا عن
نفسي  قال والذي ، ”وتصوم رمضانَ  ، الصالةَ ، وتؤيت الزكاة املَفروضةَ اللّه ال تشرِك به شيئا ، وتقيم تعبد ” :قال... اجلنة

من أهل اجلَنة ، فلينظُر  رجلمن سره أن ينظُر إىل  ” :قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  ، فلما ولّى. بيده ال أزيد على هذا 
  ” إىل هذا

 )عليه متفق(



: الزكاة بكر الصديق حني إمتنع األعراب عن دفع الكرمي يف عشرات اآليات ، وقال أبو املفروضة قرنت بالصالة يف القرآن الزكاة
صلى اهللا  كاجلزية ، أو أم دفعوها لرسول اهللا اباملرتدين لقوهلم عن الزكاة أ الصالة والزكاة ، وسموا واهللا آلقاتلن من فرق بني

ومساعدة للفقراء  أثر إجتماعي واضح من تكافل وتعاون والزكاة عبادة ذات. تدفع ألحد من بعده عليه وآله وسلم كنيب فال
  القلب ا ، ويف كلوحب الدنيا وتعلق نفسه يف مقاومة البخل واحلرص والشح هلا أثرها على املرء الذي يدفعها وهي. واحملتاجني 

اهللا قد  فاملؤمن الصادق يعترب املال مال. وجل  وتسمو روحه ويتقرب بذلك إىل اهللا عز ذلك فائدة للمرء نفسه حيث يزداد تقوى
وجه اهللا تعاىل ، ويؤدي حق  خلري نفسه وذوي قرباه ويبتغي بذلك  ، فهو يستعمله)أثناء حياته(حمدودة  وكله اهللا تعاىل عليه مدة

 فقد أنفق أبوبكر الصديق. يف اآلخرة  الصدقات فوق الفريضة ، فكل ذلك ذخر له من زكاة مفروضة ويزداد ما استطاع يف هللا فيها

 .الكثري وأنفق عمر نصف ماله وأنفق غريمها رضي اهللا عنه كل ماله يف سبيل اهللا

ومعاهدته  فصدق األعرايب. تستحق الوقوف عندها  ةللرجل بأنه من أهل اجلنة مالحظ وصف النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ويف
النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  يلتزم ذه األركان ، هو الذي جعل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بأن اهللا سبحانه وتعاىل أمام

هي  وتلك.  من فرائض أساسية يأمره اهللا به كذلك لكل من صدق مع اهللا والتزم مبا أصحابه مبكانته عند اهللا تعاىل ، وهي خيرب
 .البيعة الصادقة

  

 صوم رمضان ـ ٣٤ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن

حدكُم فال كانَ يوم صومِ أ وأنا أجزي به ، والصيام جنة ، فإذا آدم لَه إالّ الصيام فإنه يل كُلّ عملِ ابنِ: اللّه عزوجلّ قال ”
 فَمِ الصائمِ أطيب عند اللّه من نفس محمد بيده لَخلوف قاتلَه فليقُل إني صائم ، والّذي وال يصخب ، فإن سابه أحد أو يرفُث

  ”لَقي ربه فَرِح بِصومه  يفرحهما ، إذا أفطَر فرِح ، وإذا للصائمِ فَرحتان. ريح املسك 

 )عليه فقمت(

أن  وسيلة ملساعدته يف ذلك ، فإذا إستطاع الشريعة الغراء ، وما الصيام سوى سيطرة اإلنسان على تصرفاته مبا يوافق اإلستقامة
خاصة جيازي  فالصيام عبادة. النحو الذي يرضي ربه فكانت مساعدة له يف اإلستقامة على يسيطر على شهواته إنقادت له نفسه ،

احلديث الشريف على أن الصيام  وربه ال يعلمه إال هو وهلذا نص هذا جزاء خاصا ألن فيها سرا بني العبد  عليهااهللا سبحانه وتعاىل
بدين وروحي  هلا كتاب مرتل من عند اهللا وهي عالج سبقهم من األمم حىت اليت مل يؤثر ان وهي عبادة للمسلمني وملن. تعاىل  هللا

األذى ومقابلة اإلساءة  الصرب وحتمل املشاق والشدائد وحتمل ة لترويض اإلنسان علىاملفاسد ووسيل فالصيام وقاية من. فريد
 .سبحانه وتعاىل ملكارم األخالق اليت يرضى عنها اهللا وكبح مجاح النفس لكي تكون منقادة باإلحسان

روحه  لبدنية لكي تسموإىل هذه التزكية ا وهو حباجة. شهرا كل سنة وترويض هلا  صيام شهر رمضان تزكية لنفس املؤمن إن
العبادة من راحة للمعدة  كما أن البدن نفسه حباجة إىل هذه .يستعملها إالّ يف طاعة اهللا تعاىل  ويستطيع التحكم يف شهواته فال

ورد يف سنة رسول اهللا صلى اهللا  صيام رمضان ، للمسلم أن يصوم تطوعا ما وبعد. اهلظم وتغيري للعادة وغري ذلك  وتنظيم جلهاز



وأفضل  من كل شهر أو يومي اإلثنني واخلميس ، ويوما قبله ويوما بعده وثالثة أيام وآله وسلم كصيام يوم عرفة وعاشوراء عليه
 .كان يصوم يوما ويفطر يوما الصيام صيام داود عليه السالم

  

 احلرام حج بيت اهللا ـ ٣٥ـ 

 :وسلم  عليه وآلهقال رسول اهللا صلى اهللا :جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال عن

  ”أمه  رجع من ذُنوبه كيومِ ولَدته من حج فَلَم يرفُث ولَم يفسق ”

 )الستة إالّ أبا داود رواه(

يتشبه احلاج  وهو جممع املسلمني السنوي ، وفيه .العمر مرة ملن إستطاع إليه سبيال  خامس األركان اخلمسة ، وهو فريضة يف احلج
كان من املسرفني فيها ،  للمسلم لكي ينقلب على سالف أيامه إن يوما ما واحدا منهم ، فهو تذكرة بالغة ين سيكونباألموات الذ

رم  األرض ومغارا ، لكي يستشعروا أن املؤمتر العام للمسلمني يف مشارق واحلج هو. إحسانا إن كان من الصاحلني  ويزداد
 واملؤمن يتوق .ـ)١١) ” أمة واحدة وأنا ربكُم فاعبدون إنّ هذه أمتكُم ” :واحدةوأمتهم  واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحدة

عليه الصالة  فرصة تسنح وال تتكرر ، ويف ذلك يقول فرصة تسنح له ، وال يؤخر ذلك ، فرب إىل زيارة بيت اهللا احلرام يف أول
إستطاع  األوىل فريضة وما بعدها نافلة ، فمن فاحلج للمرة .(١٢) ”ه يعرِض ل احلج فإنّ أحدكُم ال يدري ما تعجلوا ” :والسالم

مفردا أو متمتعا أو قارنا  ولو مرة واحدة مع حجه ، سواء كان أما العمرة فعلى املؤمن أن يؤديها .تكرار احلج بعد احلج فذلك خري
 .فتلك نافلة وفيها ثواب عظيم إستطاع أن يؤدي غريها يف غري وقت احلج فإن. 

وآله  لزيارة مسجد رسول اهللا صلى اهللا عليه العمرة ، على املسلم أن يستغلها تسنح فرصة حج فرضا أو نافلة أو فرصة وحينما
 .األنبياء أحياء يف قبورهم ملن مل يدركه كزيارته حيا ألن وسلم والسالم عليه فزيارة قربه

  

 اهللا اجلهاد يف سبيل ـ ٣٦ـ 

 :اهللا أي العمل أفضل؟ قال لت يا رسولق: أيب ذر رضي اهللا عنه قال عن

 . ”باللّه واجلهاد يف سبيلِ اللّه  اإلميانُ ”

 )عليه متفق(

واحملاربني اآلخرين ،  واملشركني واملنافقني والبغاة مرضاة اهللا تعاىل ويشمل قتال الكفار يف سبيل اهللا هو بذل الوسع يف سبيل اجلهاد
 ويشمل جهاد. أو بالدعوة والعلم  القتال أوباحلجج واللسان أو األموال  ذلك يف ساحودفع املعتدين سواء كان كقطاع الطرق

سبيل اهللا ويؤثر مرضاته  وااهد احلق هو الذي ينذر حياته يف .والشريعة والوطن والعرض واملال  املعتدين من إعتدى على العقيدة



الشهداء حىت  يستجيب اهللا تعاىل له ويبلغه منازل شهداء ، ومثل هذايبلغه منازل ال السالمة والراحة وهو يدعو اهللا أن عزوجل على
 بِصدق بلّغه منازلَ الشهداِء من سألَ اللّه الشهادةَ ” :آخر قال صلى اهللا عليه وآله وسلم يف حديث وإن تويف على فراشه كما

 هراشعلى ف ـ.(١٣) ”وإن مات 

 املرأة يف بيتها هو جهاد ، وكسب الرجل ساعة حضور األعداء هو اجلهاد ، وعمل لبعضه أفضل من بعض ، فأفضل األعما اجلهاد

يف اآلثام جهاد  جهاد وجماهدة النفس وردعها عن الوقوع الناس جهاد ، وإتقان العامل واجبه من احلالل إبتغاء التكفف عن سؤال
عصبية أو إبتغاء كسب دنيوي  وليس القتال محية أو. لك أساس يف كل ذ صدق النية اخلالصة يف سبيل اهللا أمر وشرط. يف سبيل اهللا

 ـ.(١٤) ”سبيلِ اللّه  كَلمةُ اللّه هي العليا فهو يف من قاتل لتكونَ ” :وآله وسلم سبيل اهللا ، حيث قال صلى اهللا عليه جهاد يف

يتذكر أن ذلك  ، (١٥) ”للّه رب العالَمني  صاليت ونسكي ومحياي وممايت قُل إن ” :احلق حني يقرأ يف كل صالة  واملؤمن
دخول املعارك واحلروب بدون  وليس معىن ذلك أن يتمىن املؤمن. اهللا يف احلياة كلها حىت املمات يف سبيل عهد مع اهللا ببذل اجلهد

تتمنوا  ال ”: وآله وسلماهللا عليه  اهللا تعاىل ذلك صرب وثبت كما قال صلى بل هو يكره سفك الدماء ، لكن إذا قدر هدف واضح
 ـ.(١٦) ”لَقيتموهم فاصبِروا  لقاء العدو فإذا

 ، ـ)١٧) ”احلُسنينيِ  هل تربصونَ بِنا إالّ إحدى قُل ” :ألن النتيجة هي اخلري دائما يف سبيل اهللا ال يبايل بنتيجة جهاده وااهد

ااهد  وما على .(١٨) ”ويثَبت أقدامكُم  إن تنصروا اللّه ينصركُم ” :مقترن بنصرة املؤمنني هللا عز وجل كما إن حتقيق النصر
أما بعد ذلك فإن النتيجة  .(١٩) ”لَهم ما استطَعتم من قُوة  وأعدوا ” :وعدم التهاون يف ذلك سوى إعداد ما إستطاع من قوة

 .كان نصرا أو شهادة اهللا عزوجل وما خيتاره هو اخلري سواء موكولة إىل

  

 قراءة القرآن ـ ٣٧ـ 

 :عليه وآله وسلم قال عبد الرمحن بن شبل عن النيب صلى اهللا عن

  ”بِه والتستكثروا بِه  عنه وال تغلوا فيه وال تأكُلوا القُرآنَ واعملوا بِه وال تجفوا إقرأوا ”

 )٢٠)(أمحد والطرباين والبيهقي وأيب يعلى رواه(

أمهل تالوة كتاب  تنفيذها والعمل مبا جاء فيها ، ومن إستقبال أوامر اهللا تعاىل بغية ادات ، وهي واسطةالقرآن من أفضل العب قراءة
 واملكاثرة واجلاه أو إبتغاء متاع إبتغاء وجه اهللا تعاىل ، ال للمفاخرة وهذه التالوة جيب أن تكون. فقد جفاه اهللا فترة دون عذر

اآليات قال اهللا  كالرهبانية أو الشذوذ يف تفسري بعض سك بتعصب بأمور مل يقصدها الشرعالتم والغلو يف القرآن هو. دنيوي زائل 
وضلّوا عن سواء  ضلّوا من قَبلُ وأضلّوا كثريا احلَق وال تتبِعوا أهواَء قوم قد غري ياأهلَ الكتابِ ال تغلوا يف دينِكم قُل ” :تعاىل

 ـ.(٢١) ”السبيلِ 



واإلستماع  ويف الصالة ، ويف كل أوقات الفراغ ، باملصحف ، وعن ظهر قلب ، وترتيله ، فالتالوة: آن متنوعةيف تالوة القر العبادة
ويأمر . واهللا عنده حسن الثواب  فتعظيم كتاب اهللا تعاىل تعظيم هللا تفسريه وباقي علومه ، كل ذلك عبادة ، إليه ، وتعليمه وتعلم

 .دنيوي زائل عدم التكسب بتالوته إبتغاء متاع به وعدم اجلفاء عنه أو الغلو فيه ، ملاهللا عليه وآله وسلم إضافة إىل الع صلى

وقت  فيقرأ عنده القرآن حىت يكاد يتوسط ذكِّرنا ربنا ،: موسى رضي اهللا عنه عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول أليب كان
 ـ.(٢٢) ”اللّه أكرب  ولَذكر ” :إشارة إىل قوله تعاىل ؟الصالة الصالة فيقول أولسنا يف صالة الصالة فيقال يا أمري املؤمنني

  

 طلب العلم ـ ٣٨ـ 

 :يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مسعت: أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال عن

العالم ليستغفر لَه  تها لطالبِ العلمِ وإنّأجنِح وإنّ املالئكَةَ لَتضع سلَك اللّه له طَريقا إىل اجلَنة سلَك طَريقا يبتغي فيه علمامن 
سائر الكواكبِ ، إنّ  على العابِد كَفَضلِ القَمر على وفَضلُ العالمِ. احليتانُ يف املاء السماوات ومن يف األرضِ حتى من يف
  ”بِه أخذَ بِحظّ وافر  إنما ورثوا العلم فَمن أخذَ ما ،لَم يورثوا دينارا وال دره ورثَةُ األنبياء ، إنّ األنبياَء العلماَء

 )ابو داود والترمذي واللفظ له رواه(

. اجلهلة  العلماء وانتشرت البدع واتبع الناس النوافل خاصة إذا عم اجلهل وقلّ العلم من أفضل العبادات وهو أفضل من طلب
أما ما . وإكتساب معيشتهم  من أداء عبادام ومعرفة رم  مبا يكفيهم)٢٣(نثىمسلم ذكرا كان أم أ وطلب العلم فريضة على كل

إذا تركه اجلميع فاإلمث  وعند ذلك يسقط الفرض عن الباقني ، أما فرض كفاية يكفي أن يتخصص به بعض الناس سوى ذلك فهو
كُلّ فرقَة منهم  لينفروا كافّة فَلوال نفَر من نونَوما كانَ املؤم ” :اهللا تعاىل استطاع طلب العلم وقصر يف ذلك ، قال يعم كل من

 ـ.(٢٤) ”إليهِم لَعلَّهم يحذَرون  ولينذروا قومهم إذا رجعوا ليتفَقّهوا يف الدينِ طائفَة

تكون   مل تستطع أنعاملا فكن عاملا ، فإن إنه كان يقال إن إستطعت أن تكون: فقال رجل عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه وعظ
اهللا لقد جعل اهللا لنا  سبحان: تستطع فال تبغضهم ، فقال عمر أن تكون متعلما فأحبهم ، فإن مل عاملا فكن متعلما ، فإن مل تستطع

  ـ:)٢٥(سفيان بن عيينة وقال. خمرجا 

يتعلم علما لكنه  ا ، فإن من طلبة العلم منا وبلّغه وذلك بالطبع إذا وعاها وعمل. فقيها  إن كان الرجل ليسمع الكلمة فيصري ا
 كان الرجل إذا طلب: احلسن البصري وعن .(٢٦) ”مبلَّغ أوعى من سامع  فرب ” إىل من هو أفقه منه ، ال يفقهه ، فيحمله

أبواب   منوزهده ، وإن كان الرجل ليصيب الباب وبصره ولسانه ويده وصالته وحديثه العلم مل يلبث أن يرى ذلك يف ختشعه
 .يف اآلخرة من الدنيا وما فيها لو كانت له فجعلها العلم فيعمل به فيكون خريا له

أمساء اهللا  وجيلّهم فصفة العلم منسوبة إىل أحد يتواضع ملن علّمه وحيترم أهل العلم يستمر بالتعلم حىت يوافيه أجله وهو واملؤمن
 ”أولوا األلبابِ  ال يعلَمونَ ، إنما يتذَكَّر يستوي الّذين يعلَمونَ والّذين ل هلقُ ” :اهللا الذين يعلمون  وقد مدح. العليم : احلسىن

  ـ)٢٧(ـ



. العلم مهنة  ليس حكرا على طبقة من الناس إختذوا فطلب العلم ونشره .(٢٨) ”العلَماُء  إنما يخشى اللّه من عباده ” :وقال
 ويتعلمون العلم ويعلمونه الناس وتابعيهم حرف يكتسبون منها رزقهم لصحابة والتابعنيالدين من علماء ا فلقد كان ألئمة هذا

إستطاع ، وليس  طلب العلم وتعليمه واجبا عليه قدر ما لذلك على املؤمن احملترف أن يعترب .خالصا لوجه اهللا تعاىل بدون أية أجور
يف حقول  جواز ذلك ، بل هو اليوم ضرورة للتخصص  ، رغمواعتربه مهنة يكتسب منها رزقه على من تفرغ للعلم ذلك حكرا

 .املختصني معينة ال يستطيع إدراكها غري

دخل حتت  يفيد الناس يف أمور دنياهم ومعيشتهم علوم اآلخرة وحدها ، بل إن كل علم أن العلم بشكله العام ال ينحصر يف كما
الناس إىل  وبعضها أكثر وجوبا من بعض حسب حاجة  من بعض ، بعضها أفضل)واألخروية الدنيوية(هذا الباب ، لكن العلوم 

والصرف والنحو  كالبالغة(علوم اآلخرة من العلوم املكملة  ومما يدخل يف. أوال مث يف أمور دنياهم  ذلك العلم يف أمور آخرم
تعلُّم وتعليم هذه العلوم عبادة  فيف. )األمراض واحتاج الناس إىل ذلك كالطب إذا كثرت(من علوم الدنيا   ما هو أقل ضرورة)مثال
منهم  عن األمة ما دامت هناك حاجة للمزيد كاف من األطباء هو فرض كفاية ال يسقط فتخريج عدد. أخلصت النية هللا تعاىل  إن

 .، وكذلك بقية التخصصات الضرورية

  

 دوام ذكر اهللا ـ ٣٩ـ 

 :ليه وآله وسلماهللا صلى اهللا ع قال رسول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن

مأل خري من مِأله ، وإذا  وإذا ذكَرين يف مأل ذكَرته يف عبدي يف نفِسه ذكَرته يف نفسي ، إذا ذَكَرين: يقول اهللا تبارك وتعاىل ”
بقَرذراعا ، ت نهم بتقَرمين شربا ت بتقَرمين ذراعا ت بقَروإذا ت لتباعا ، وإذا مشى إيلّ هرو منه  إليه”  

 )عليه متفق(

فالذكر  (٢٩) ”جنوبِهِم  اللّه قياما وقُعودا وعلى الّذين يذكُرونَ ” :قال اهللا تعاىل اهللا على كل حال من أفضل العبادات ، ذكر
شروا يف فانت فإذا قُضيت الصالةُ ” :تعاىل واملساعد فيه اللسان ، ولذلك قال سفر وال عمل بدين ألن مكانه القلب ال يعيقه

آمنوا إذا لَقيتم  ياأيها الّذين ” :يف اجلهاد وقال ، (٣٠) ”لَعلّكُم تفلحونَ  فضل اللّه ، واذكُروا اللّه كَثريا األرضِ وابتغوا من
 ” :كقوله تعاىل لألنظار يف هذه اآليات ويف غريها ولفظ الكثرة الفت ، (٣١) ”تفلحون  واذكُروا اهللا كثريا لعلّكُم فئَة فاثبتوا

اللّه رينوالذاك  ذكُرونَ ” :عزوجل فقال اهللا تعاىل املنافقني رغم ذكرهم اهللا وقد ذم .(٣٢) ”كَثريا والذاكراتإالّ  وال ي اللّه
د بطاعته واجتناب معصيته وبع ففي ذلك تذكرة له بربه ومن مث ، املؤمن أن يكثر من ذكر اهللا يف كل وقت فعلى .(٣٣) ”قَليال 

به ساعة مل  تأتيه املنية وبعد ذلك يتحسر كيف مرت اهللا يف كل أحواله ألنه ال يعلم مىت وعلى املرء ان يكثر من ذكر. الغفلة  عن
ولسانك رطب بِذكراللّه  أن متوت ” :عن أفضل األعمال فقال قال صلى اهللا عليه وآله وسلم حني سئل .يشغلها بذكر اهللا تعاىل

لّ  عزـ.(٣٤) ”وج 



أو يذكره اهللا يف  ، املأل األعلى إن كان ذكر اهللا يف مأل اهللا تعاىل حني يذكره اهللا تعاىل يف ذكر العبد ربه نال مرتلة عالية عند إذا
 الصاحل يذكر ربه كلما وجد إىل ذلك والعبد .(٣٥) ”فاذكُروين أذكُركُم  ” :منفردا ويؤكد ذلك قوله تعاىل نفسه إن كان ذكره

 ـ:)٣٦( يقول الشبلي.سبيال 

 يف الذكر ذكر لســاين ال أين نســيتـك لـمـحـة وأيســـر ما ذكــرتـك

 علي القـلـب بـالـخـفـقـان بال وجد أموت مـن الــهوى وهــــام وكدت

 شـهـدتـك مـوجـودا بكـل مـكـان أراين الوجد إنـك حـاضـــــري فلما

 معـلــــــوما بغري عيان تمـوجــودا بغري تـكلـــم والحـظـ فخـاطـبـت

كأنه يراه كما مر  وصل مرتبة اإلحسان حني يعبد اهللا اهللا تعاىل األخرى واجتناب نواهيه ، أكثر العبد الذكر مع تطبيقه أوامر فإذا
 ـ)٣٠(يف احلديث 

الصالة  يف:  يف ثالثة أشياءتفقدوا احلالوة :يقول احلسن البصري. فترة تطول أو تقصر يعذُب الذكر للذاكر بعد أن يكابده وهكذا
غريه يف أوقات  وإن من الذكر ما يفضل. )بسبب معاصيكم أي(وجدمت وإالّ فاعلموا أن الباب مقفل  والذكر وقراءة القرآن فإن

 اخلمس وأذكار الصباح واملساء وغري والتحميد والتكبري عقيب الصلوات الطعام واحلمد بعده ، والتسبيح فالتسمية قبل. معينة 

. إالّ اهللا يفضل غريه بصورة عامة فهو قول ال إله أما الذكر العام الذي. تلك األحوال  لك من الذكر املسنون أفضل ما يقال يفذ
بصوت واحد أو الذكر  بعد الصلوات وقبل اإلنصراف أو الذكر جمتمعا بالتسبيح والتحميد والتهليل ويشمل هذا احلديث ذكر اهللا

 إذا ذُكر ” فيكون من الذين فكره يف ما يذكره خاشعا وجل القلب ، ون مع اهللا حلظة ذكره مستجمعااحلق يك منفردا ، واملؤمن

 ـ.(٣٧) ”اللَّه وجِلَت قُلوبهم 

  

 الدعاء ـ ٤٠ـ 

 :النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال النعمان بن بشري رضي اهللا عنه عن عن

سيدخلونَ جهنم  يستكبِرونَ عن عباديت أستجِب لَكُم إن الّذين وقال ربكُم ادعوين ” :قوله تعاىل مث قرأ ”الدعاُء هو العبادة  ”
 ـ.(٣٨) ”داخرين 

 )صحيح اإلسناد أصحاب السنن واحلاكم وقال الترمذي رواه(

ولذلك  ، (٣٩) ”فَنِسيهم  سوا اللّهويقبِضونَ أيديهم ن ” :تركوا الدعاء يف قوله تعاىل لقد ذم اهللا تعاىل قوما: بعض العلماء قال
 إنين أهتم لكي: اخلطاب رضي اهللا عنه وقال عمر بن. إستجيب دعاءه أم ال  املؤمن أن يدعو ربه ويكثر من ذلك سواء فإن على



فال يستجاب له  ولئن يدعو املرء. أجيب دعائي أم ال   فإذا أهلمت الدعاء مل أهتم هل)حالة أي الدعاء املناسب لكل(أهلم الدعاء 
 .استجيب له أم ال دعاءه هذا هو عبادة يثاب عليها سواء خري من أن ال يدعو ، ألن

عدم  بن أيب وقاص رضي اهللا عنه وغريه ، لكن الدعوة كما أثر عن بعض الصحابة كسعد من الصاحلني من جعله اهللا مستجاب إن
القيامة لكي يرفع من مكانته ،  تعين أن اهللا قد أخر إجابته إىل يوم ه وقدالداعي فال يعبأ اهللا بدعاء إجابة الدعاء قد تعين سوء حال

العبد يدعو اللّه  إن ” :اهللا عليه وآله وسلم قال عاجل ، ففي اخلرب املروي أن النيب صلى إذا كان الدعاء متعلقا بأمر دنيوي خاصة
 وهو يبغضه فيقولُ يا جِربيل صوته ، وإنّ العبد ليدعو اللّه ب أن أمسعحاجةَ عبدي فإين أح يحبه فيقول ياجربيل أخر تعاىل وهو

هي أكرفإن هتبدي حاجعإقضِ ل  هصوت عـ.(٤٠) ”أن أمس 

بظهر الغيب ،  على من ظلمه ، واألخ ألخيه يف اهللا ألمته ، والوالد لولده ، واملظلوم الدعاء دعاء مستجاب كدعاء النيب من
الدعاء عند شرب  وكذلك. أقرب ما يكون من اهللا وهو ساجد الليل ، وعند السجود فإن العبد يكون الدعاء مستجاب يف جوفو

 العام يشبه الشفاعة ، فإذا مل يكن إن الدعاء. )٤١(مصاحل آخرم أو دنياهم الدعاء ما كان عاما للمسلمني يف وأفضل. ماء زمزم 

رضي اهللا  قال أنس بن مالك. اهللا ال يأبه بدعائه أن يستجيب اهللا ملا دعى لغريه ، فإن يستحقالداعي صاحب تقوى وصالح حبيث 
له ، يقول اهللا  زمان يدعو املؤمن للجماعة فال يستجاب يأيت على الناس ” :)بعض الروايات ورفع ذلك اىل النيب يف( ـ)٤٢(عنه

 فهذا املؤمن. ونعوذ باهللا من غضبه . ”اعة فال ، إم أغضبوين اجلم حيزبك من خاصة أمرك فأجيبك ، وأما أدعين لنفسك وملا

 .نفسه فقط لدعائه هلم بل يستجيب دعاءه خلاصة اهللا أحواهلم ، ال يستجيب اهللا الذي يدعو لقوم ال يستحقون أن يبدل

الصاحل ، وأن يتخري  به والسلفوآله وسلم ودعاء أصحا املأثور عن رسول اهللا صلى اهللا عليه على املسلم أن حيفظ بعض الدعاء إن
 .ولغريه باهلداية واإلستقامة لنفسه ، بل يكثر من صاحل الدعاء لنفسه وال يدعو على الناس بالشر إنتقاما من دعائه أفضله

  

 وآله وسلم الصالة على رسول اهللا صلى اهللا عليه اإلكثار من ـ ٤١ـ 

  ”يب أكثرهم علي صالة  إنّ أوىل الناس ” :وسلم  صلى اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا :عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال عن

 )إبن حبان والترمذي وقال حسن غريب رواه(

والصالة على النيب  .(٤٣) ”عليه وسلِّموا تسليما  يا أيها الّذين آمنوا صلّوا ومالئكَته يصلّونَ على النيب إن اهللا ” :اهللا تعاىل قال
 والصالة على النيب. على البشرية أمجع وذلك تعظيما لقدره واعترافا بفضله وآله وسلم دعاء له بل من أفضل الدعاء ى اهللا عليهصل

الذي أمرنا بتلك  وسلم عند اهللا عظيمة واهللا تعاىل هو مكانة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من الدعاء املستجاب ال حمالة ألن
  :الشاعر قال. مرا هو الذي أمر بأن نطلبه منهأ الصالة فكيف ال حيقق

ـّد أدمِ  فـقـبـــــولـها حتـم بغـيـر تـردد الصالة على النيب حممــــ

 النيب حمـــــمد بني القبول وردها إالّ الصالة على أعـمـــــــالنـا



له واجب  فهي تأدية حق. ء ا أو أن يعلنها املر ال يدخلها الرياء وال بأس أن يِسر قال بعض العلماء أن الصالة على النيب لذلك
البخيلُ من  ” :خبيال يذكر إمسه صلى اهللا عليه وآله وسلم لذلك كان من ترك الصالة عليه حني علينا وليس تكرما منا عليه ،

رتذُك  ليلّ عصفَلَم ي نده٤٤ (”ع.( 

إستجاب  الدعاء ويف آخره ، ألن اهللا إذا عليه وآله وسلم يف أولاهللا صلى اهللا  أن يتضمن كل دعاء الصالة على رسول ويستحب
  .بينهما فهو أكرم من أن يرد الدعاء الذي الصالة يف أول الدعاء وآخره

 .فذلك ثابت بنص األحاديث الشريفة  وسلم جيب أن تتضمن الصالة على آله الصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله ومتام
 .إستحباب ذلك  ملا ثبت من إمجاع املسلمني على لى صحبه أيضاويستحب إضافة الصالة ع

  

 والنهي عن املنكر األمر باملعروف ـ ٤٢ـ 

 لَتأمرنّ باملَعروف والذي نفسي بِيده ”: وسلم قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله :حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال عن

 . ”يستجاب لَكُم  عقابا منه ثُم تدعونه فال شكُن اللّه أن يبعث عليكُمليو ولَتنهونّ عنِ املُنكَرِ أو

 )الترمذي وقال حسن صحيح رواه(

 وتؤمنون وتنهونَ عنِ املُنكَرِ للناسِ ، تأمرونَ باملعروف كُنتم خري أمة أخرِجت ” :اهللا تعاىل هذه األمة بوصفها خري أمة مدح

 فقد فقدت  وإذا ما تركت األمة ذلك. عن املنكر سبب التفضيل باألمر باملعروف والنهي فاآلية واضحة بربط ، (٤٥) ”باللّه
الذين تركوا األمر  بعدم إستجابة الدعاء حىت من صاحليها غضب اهللا تعاىل وعقابه وإبتالئها سبب التفضيل وبذلك إستحقت

إالّ  بقية ينهونَ عن الفساد يف األرضِ كانَ من القُرون من قَبلكم أولوا فلوال ” :كما قال تعاىل . عن املنكر باملعروف والنهي
 .وهم أقلّة الفساد يف األمم السالفة هم الناجون ويعين ذلك أن الذين كانوا ينهون عن .(٤٦) ”قليال ممن أجنينا منهم 

اهللا صلى اهللا  قال رسول: بن مسعود رضي اهللا عنه قال  عن عبد اهللا.تركوا النهي عن املنكر ذم اهللا تعاىل بين إسرائيل ألم وقد
ودع ما تصنع  الرجلَ فيقول يا هذا إتقِ اللّه إسرائيل أنه كانَ الرجلُ يلقى إنّ أولّ ما دخل النقص على بين ” :عليه وآله وسلم

ضرب  وقَعيده ، فلما فَعلوا ذلك أن يكونَ أكيلَه وشريبه ه فال يمنعه ذلكوهو على حال لَك ، ثُم يلقاه من الغد فإنه ال يحل
ذلك مبا عصوا  على لسان داود وعيسى بنِ مريم الّذين كَفَروا من بين إسرائيلَ لُعن ” :ثُم قال ، ”بِبعض  اللّه قُلوب بعضهِم

الذين كَفَروا لَبِئس ما  ترى كَثريا منهم يتولّونَ . فَعلوه لَبِئس ما كانوا يفعلون نَ عن منكَركانوا ال يتناهو .وكانوا يعتدون 
 وما أنزِلَ إليه ما اتخذوهم ولو كانوا يؤمنونَ باللّه والنيب .عليهِم ويف العذابِ هم خالدون  لَهم أنفُسهم أن سخط اللّه قَدمت

الظالمِ  املُنكَرِ ولَتأخذُنّ على يد باملَعروف ولَتنهونّ عنِ واللّه لَتأمرنّ ” :مث قال ، (٤٧) ”كن كثريا منهم فاسقون أولياء ول
 ”كُم كما لَعنهم ليلعن بِقُلوبِ بعضكُم على بعض ثُم احلَق قَصرا أو ليضربن اللّه احلَق أطرا ، ولَتقصرنه على ولَتأطِّرنه على

 ـ.(٤٨)



ربك باحلكمة  أدع إىل سبيلِ ” :اهللا كله واسع ألنه يشمل باب الدعوة إىل سبيل األمر باملعروف والنهي عن املنكر باب وباب
ظَةهلُم بالّيت هي واملوعوجاد ةنن  احلَسـ.(٤٩) ”أحس 

 وإذا ما ى عن منكر يكون هو نفسه ، عروف أن يكون هو نفسه متصفا بهيأمر مب أولَ الصفات اليت جيب أن يتصف ا من إنّ

 ، ـ)٥٠) ”.. تتلونَ الكتاب بالبِر وتنسون أنفُسكُم وأنتم أتأمرونَ الناس ” :تعاىل فيهم منتهيا عنه ، وإال كان ممن قال اهللا

حيث ملا فرغ . احلديبية عظة بالغة  ر رسول اهللا للمسلمني يف صلحويف أم .األفعال ما ال يتعلمون من األقوال  والناس يتعلمون من
تكون اية عمرته  حىت قاهلا ثالثا حيث مل يتوقعوا أن بالنحر واحللق ، فما قام منهم رجل ، عقد الصلح وتوقيع الكتاب أمرهم من

يا نيب اهللا أحتب : الناس ، فقالت  ما لقي منوسلم على أم سلمة فذكر فدخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله . العودة ذه الصيغة
 فخرج وفعل ذلك ، فلما رأوا ذلك قاموا تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك ، أخرج مث ال تكلم أحدا منهم كلمة حىت ذلك؟

 ـ.)٥١(بعضهم يقتل بعضا غما فنحروا وجعل بعضهم حيلق بعضا حىت كاد

 مهما كان ذلك صغريا ، فإن طبق األمر إذا كان وليا ألمر من أمور املسلمني جيب أن يكون دأب من أمر أو ى وخاصة وهكذا

 .وأطاعوه على نفسه إنقاد له الناس بيسر

أضعف  فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه ، وذلك عنه أو قومه بيده ، فإن مل يستطع يأمر باملعروف وإذا رأى منكرا ى فاملؤمن
الداعي يف  املنكر فغريه بيده أو بلسانه فله أجر به كان كمن شارك يف فعله ، ومن حضر ومن رأى منكرا فرضي. )٥٢(اإلميان

لكن جمالسة أهل . إمث عليه بقلبه كان كمن غاب عن ذلك املنكر فال نيته ، فإن مل يستطع إنكاره إالّ سبيل اهللا ويثاب على قدر
أنه أمر هني ،  يعتاد املرء على املنكر حىت يكاد يظن قلب حبيثعليهم تورث قساوة يف ال وخمالطتهم وعدم اإلنكار العلين املنكر

 .إسرائيل وذلك ما دخل على بين

وتنكر فعله  ظاملا فعلى األمة أن تأخذ على يده األمر أهل السلطان ، فإن كان بينهم أن من الدعوة يف سبيل اهللا نصح والة كما
فرض  فذلك( ”ولتأطرنه على احلق أطرا  ” :اهللا عليه وآله وسلم  صلىالظلم ، وهو ما قال عنه رسول اهللا وجتربه على العدول عن

وهذا هو مقياس  .أما إذا مل يقم به أحد ، أمث اجلميع .قدر ما فيه الكفاية ، سقط عن الباقني   إن قام به البعض)كفاية على األمة
صاحليها ، وأن يعمها اهللا  ال يستجيب اهللا دعاءإستحقت أن  بعدها عن جادة احلق ، فإن كانت كذلك إستقامة األمة أو مدى

 .عنده ، وما ذلك إالّ مبا قدمت أيديها بعذاب من

  

 اهللا التفكر يف خلق ـ ٤٣ـ 

ساعة مث  اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مع أهله بت عند خاليت ميمونة فتحدث رسول عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال عن
اللّيلِ والنهارِ آليات  خلقِ السماوات واألرضِ واختالف إنّ يف ” :قعد فنظر إىل السماء فقال ل اآلخررقد فلما كان ثلث اللي

 ركعة ، مث أذّن بالل فصلى ركعتني ، مث مث قام فتوضأ واسنت فصلى إحدى عشرة ، إىل آخر سورة آل عمران ”... األلباب ألويل

 .خرج فصلى الصبح

 )البخاري رواه(



من آخر  بنظره إىل السماء وتالوته هذه اآليات رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وهذا فعل.  خلق اهللا تعاىل عبادة يف التفكر
عمر بن عبد العزيز رضي  وقال. التفكر واإلعتبار: أكثر؟ قالت أي عبادة أيب الدرداء: )٥٣(الدرداء سئلت أم. سورة آل عمران 

العمل به والندم  التفكر يف اخلري يدعو إىل: عنهما وقال إبن عباس رضي اهللا. العبادة  زوجل من أفضلالفكرة يف نعم اهللا ع :اهللا عنه
 .تركه على الشر يدعو إىل

إبنته ، فقررت  كثريا ما يذكر الشافعي خبري حبضور رضي اهللا عنهما وكان اإلمام أمحد اإلمام الشافعي أإلمام أمحد بن حنبل زار
كذلك حىت نودي لصالة  أوى إىل فراشه بعد صالة العشاء ومكث بيتهم لتعرف شيئا عن عبادته ، فرأته مراقبته حني يبيت يف

واحلمد هللا ، تفكرت يف سبعني  فسأله كيف كانت ليلتك فقال خريا دون أن يتوضأ ، فأخربت أباها بذلك ، الفجر فقام وصلى
 .بالصمت وعلى اإلستنباط بالفكر إستعينوا على الكالم: لاهللا عنه يقو وكان رضي. العلم فيها خري للمسلمني  مسألة من

إن العلم . ويقينا  يف عجائب خلق اهللا ليزداد معرفة عاتق املسلم واجبا بأن يزيد من تفكره إتساع علم اإلنسان اليوم يضع على إن
 فيزيد اإلميان رسوخا ويدخل لتفكرأما ا. من الكتب أو السلف الصاحل وسنة وآثار من سار على جهما ، يؤخذ املأثور من قرآن

 جنوبِهِم ويتفَكَّرون يف خلقِ يذكُرونَ اللّه قياما وقعودا وعلى الّذين ” :قال تعاىل. املأثور اإلطمئنان للقلب ويزيد العلم فوق

عاتق مفكري هذه األمة  يقع علىوهكذا  .(٥٤) ”عذاب النار  خلَقت هذا باطال سبحانك فَقنا السماوات واألرضِ ، ربنا ما
مهوم  فإن. اإلستفادة منها إستفادة قصوى  وعرض نتائج أفكارهم بطريقة ميكن وعقالئها واجب التفكر يف مصاحل األمة وحكمائها

ى من عليه األمم األخر اهللا ، وتفتح بصريا على ما حصلت عقول متفتحة تستمد نورها من تقوى األمة ومصائبها ال تعاجلها إالّ
وشكر  ودنياها هو عبادة ألنه إعمال للفكر والذي يهدف خري األمة يف آخرا العلمي املستند إىل هذين األساسني فالبحث. علوم 

حصل اإلنسان عليه مؤخرا  التفكر يف عجائب املخلوقات نتيجة ما كما أن. اهللا ا على أويل األلباب  هللا على نعمة العقل اليت أنعم
أمام تلك  غري املتناهية ويدرك ضعف اإلنسان مطمئنا ويقف مبهورا أمام عظمة اهللا ة يزيد املؤمن اميانا وجيعل قلبهحديث من علوم

 .القدرة اجلبارة

  

 دوام الشكر ـ ٤٤ـ 

 :صلى اهللا عليه وآله وسلم قال النيب:  رضي اهللا عنه قال)٥٥(ثوبان عن

  ”على أمر اآلخرة  جة مؤمنة تعينهولسانا ذاكرا وزو ليتخذ أحدكُم قلبا شاكرا ”

 )أمحد والطرباين وإبن ماجه رواه(

 نفسه هو نعمة من اهللا تستحق الشكر مرة على وجه اخلضوع مع اإلعتقاد أن الشكر حقيقة هو اإلعتراف بنعمة اهللا تعاىل الشكر

ويقال أن  . اهللا إليه اآلن قد شكرتينفأوحى كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك؟ إلَهي: قال داود عليه السالم. أخرى 
الشكر يستحق  أن الشكر بتوفيقه يستحق الشكر ، وهذا الشكر على النعم األخرى وذلك بأن ترى الشكر على الشكر أمت من

اء اهللا ومن أمس. معاصيه يستعان بشيء من نعم اهللا تعاىل على الشكر أن ال: )٥٦(قال اجلنيد. ال اية  إىل ما... الشكر مرة أخرى
 .القليل من العمل الشكر ويعطي الكثري من الثواب على الشكور ، ومعناه أنه جيازي عباده على احلسىن



فلقد  ، من هذه الدالئل كثرة العبادة. الباطن  األلسنة ، لكن له دالئل ختربك بصدق عبادة ، وهو من عبادات القلوب قبل الشكر
تقدم من ذنبه وما تأخر  قدماه وهو يعلم أن اهللا قد غفر له ما يقوم بالليل حىت تورمتوآله وسلم  كان رسول اهللا صلى اهللا عليه

النعم  على نعمه الكثرية عدم إزدراء حىت ومن دالئل الشكر هللا تعاىل (٥٧) ” أفال أكونُ عبدا شكورا ” :ذلك قال وملا سئل عن
 اهللا سبحانه وتعاىل بالزيادة وقد تعهد. يشكر الناس ال يشكر اهللا الناس على إحسام مهما قلّ فمن ال القليلة ، ومنها أيضا شكر

فاهللا تعاىل حيب أن يرى  ، الشكر أيضا إظهار نعم اهللا على العبد ومن دالئل ، (٥٨) ”ألزيدنكُم  لَئن شكَرتم ” :للشاكرين فقال
فشكر . أبلغ من الشكر باللسان  لشكر باألفعال هووا. أو رياء أو مسعة   شرط أن ال يكون ذلك مباهاة)٥٩(على عبده أثر نعمته

صلى اهللا  قضاء حوائج الناس،فقد قال رسول اهللا البدن يف مرضاة اهللا وشكر نعمة اجلاه املال الصدقة ، وشكر الصحة إتعاب نعمة
عرض تلك النعمة  قدإليه حوائج الناس فتربم ا إالّ و على عبد نعمة فأسبغها عليه ، مث جعل ما أنعم اهللا ” عليه وسلم
 ـ.(٦٠) ”للمهالك 

لولدها ،  لنفسها وطمأنة لزوجها وحسن تربية املرء على أمور دينه يف الدنيا من حفظ املؤمنة الصاحلة هنا خري ما يعني والزوجة
ري الزوجة على خت اهللا عليه وآله وسلم يف هذا احلديث وحيث الرسول صلى. الكثري ملن أوتيها  وهي نعمة عظيمة تستحق الشكر

 .مفتاح لنعم وأعمال صاحلة كثرية أخرى املؤمنة ألن ذلك

  

 دوام فعل اخلري ـ ٤٥ـ 

 كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون اهللا ذهب أهل الدثور باألجور يصلون قيل يا رسول: أيب ذر رضي اهللا عنه قال عن

صدقَة وبِكُلّ تهليلَة  تسبيحة صدقَة وبِكُلّ تكبرية دقونَ؟ إنّ لَكُم بِكُلّتص جعلَ اللّه لَكُم ما أو ليس قَد ” :بفضول أمواهلم فقال
 قالوا يا رسول اهللا أيأيت ، ” صدقَة ويف بِضعِ أحدكُم صدقة بِمعروف صدقة ونهي عن منكَر وبِكُلّ تحميدة صدقَة وأمر صدقَة

 ” :بلى ، قال قالوا ”أليس كانَ يكونُ عليه وِزر؟  أرأيتم لو وضعها يف احلَرام ” :الأحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ فق

  ”احلاللِ يكونُ لَه األجر  فكذلك إذا وضعها يف

 )مسلم وأبو داود وأمحد رواه(

فعلى  .بادة إذا صدقت النية ذلك ينقلب إىل ع واكتساب للرزق ومتتع بالطيبات ، كل ما يفعله املؤمن يف حياته من أكل وشرب إن
وال يترك شيئا إالّ وهو  إالّ وهو مؤمن مبا فيه األمر من احلكم الدوام متذكرا ربه ، فال يعمل عمال املؤمن أن يكون حاضر النية على

 .بادة دائمة اهللا تعاىل ، فهو يف ع حاله فإنه يف كل حلظة من حلظاته مع من الترك من احلكم هللا ، فإذا كان هذا مؤمن مبا فيه
مع كراهة  عبادة قد تزيد يف ثواا عن صالة تطوع الصاحل ولبس الثوب اجلميل ، كل ذلك فالترويح عن النفس ولقاء الصديق

التداخل التام بني  يعكس هذا احلديث. )٢٥ و ١(احلديثني  كما مر يف. النية يف تلك األفعال  النفس هلا وذلك بفضل حضور
 الدين تشمل ذلك كله ، ألن ما جاء به ولفظة. هناك فصل بينهما ألن الكل هللا فليس. لدنيا يف هذا الدين وأعمال ا أعمال اآلخرة

احلي للعيش  دقائق حياته ، أعطى املسلمني املثال كتاب من عند اهللا وهدي نقله إلينا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم من
 ” :تعاىل قد خلق اإلنسان للعبادة الدنيا واحلياة بعد املوت ، فاهللا طويلة تشمل احلياةأا جزء من حياة  يف هذه الدنيا على أساس

حلظاته هي عبادة هللا سواء  املؤمن الصادق على أن كل حلظة من وهكذا يتصرف .(٦١) ”ليعبدون  وما خلَقت اجلن واإلنس إالّ
الدنيا على مصاحل  خير غريه فاختار تقدمي مصاحل  ، فهما سواء ، لكنه إذاأو دنياه لفرض إفترضه اهللا عليه خلدمة آخرته كان مؤديا



وال تنس  فيما آتاك اللّه الدار اآلخرةَ وابتغِ ” :أن ينسى نصيبه من الدنيا مصاحل اآلخرة على مصاحل الدنيا دون اآلخرة فهو خيتار
 ـ.(٦٢) ”نصيبك من الدنيا 

  

 .هـ٣٢٩مات بنيسابور سنة  ملا باحلديث ،حممد بن منازل كان عا ـ١ـ

 .٦٩سورة العنكبوت اآلية  ـ٢ـ

 .رواه البخاري ـ٣ـ

 .١٠٣سورة النساء اآلية  ـ٤ـ

 .٤٥سورة البقرة اآلية  ـ٥ـ

 .٣٠سورة أألنبياء اآلية  ـ٦ـ

 .١٠٨سورة التوبة اآلية  ـ٧ـ

أحدهما فَكانَ يمشي  كَبري ، بلى إنه كَبري ، أما ليعذّبان وما يعذّبان يف إنهما ” :بقربين فقال م مراهللا صلى اهللا عليه وآله وسل عن إبن عباس رضي اهللا عنه أن رسول ـ٨ـ
ميمةبالن ، رتستا اآلخر فكانَ ال يوأم  هن بولمتفق عليه ”م. 

 .٢٧سورة اإلسراء اآلية  ـ٩ـ

 .٣٧سورة احلج اآلية  ـ١٠ـ

 .٩٢ية سورة األنبياء اآل ـ١١ـ

 .عباس رضي اهللا عنهما رواه أبو القاسم األصبهاين عن إبن ـ١٢ـ

 .عنه رواه مسلم عن سهل بن حنيف رضي اهللا ـ١٣ـ

 .رضي اهللا عنه متفق عليه من حديث أيب موسى األشعري ـ١٤ـ

 .١٦٢سورة األنعام اآلية  ـ١٥ـ

 .عنه متفق عليه من حديث أيب هريرة رضي اهللا ـ١٦ـ

 .٥٢ اآلية سورة التوبة ـ١٧ـ

 .٧اآلية  سورة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ـ١٨ـ

 .٦٠سورة األنفال اآلية  ـ١٩ـ

 .٣٠٧هـ وتويف سنة ٢١٠سنة التميمي صاحب املسند الكبري ، ولد أبو يعلى هو أمحد بن علي بن املثىن ـ٢٠ـ

 .٧٧سورة املائدة اآلية  ـ٢١ـ



 .٤٥سورة العنكبوت اآلية  ـ٢٢ـ

 .والبيهقي عن إبن عمر رضي اهللا عنهما يشمل الذكر واألنثى رواه الطرباين وليس فيه كل مسلمة فاملسلم ”مسلم   العلم فريضة على كلطلب ” :حديث ـ٢٣ـ

 .١٢٢سورة التوبة اآلية  ـ٢٤ـ

سكن مكة  ع ، كان عاملا جليال وزاهدا ورعا ،سب إبن أربع سنني وكتب احلديث وهو إبن هـ ، حفظ القرآن وهو١٠٧بالكوفة سنة  أبو حممد سفيان بن عيينة ، ولد ـ٢٥ـ
 .هـ١٩٨وا تويف سنة 

 .وأبو داود وأمحد عن جبري بن مطعم رواه الترمذي وإبن ماجه ”سامع  مقاليت فوعاها ، فرب مبلَّغ أوعى من نضر اهللا امرءا مسع ”حديث  ـ٢٦ـ

 .٩سورة الزمر اآلية  ـ٢٧ـ

 .٢٨سورة فاطر اآلية  ـ٢٨ـ

 .١٩١سورة آل عمران اآلية  ـ٢٩ـ

 .١٠سورة اجلمعة اآلية  ـ٣٠ـ

 .٤٥سورة األنفال اآلية  ـ٣١ـ

 .٣٥سورة األحزاب اآلية  ـ٣٢ـ

 .١٤٢سورة النساء اآلية  ـ٣٣ـ

 .من حديث معاذ أخرجه إبن حبان والطرباين والبيهقي ـ٣٤ـ

 .هـ٣٥٤تويف سنة  .واللغة إضافة إىل احلديث والوعظ مسرقند وكان عاملا بالطب والفقه ضاءتوىل ق. حبان التميمي البسيت حبان هو أبو حامت بن حممد بن أمحد بن إبن

 .١٥٢سورة البقرة اآلية  ـ٣٥ـ

ك ، مال عاصره ، كان عاملا فقيها على مذهب يف جملس خري النساج وصحب اجلنيد ومن األصل ، بغدادي املولد واملنشأ ، تاب أبو بكر بن جحدر الشبلي ، خراساين ـ٣٦ـ
 .هـ ببغداد٣٣٤سنة   سنة ومات٨٧كتب احلديث ، عاش 

 .٢سورة األنفال اآلية  ـ٣٧ـ

 .٦٠سورة غافر اآلية  ـ٣٨ـ

 .٦٢سورة التوبة اآلية  ـ٣٩ـ

 .أجده يف كتب الصحاح ذكره اإلمام القشريي يف رسالته ومل ـ٤٠ـ

 .٥٨و١٣نبوي للمؤلف ، شرح احلديثني  ئة حديثراجع كتاب هذا القرآن يف ما شروط الدعاء املستجاب وأفضل الدعاء ، ـ٤١ـ

 .املروزي رضي اهللا عنه كتاب الزهد لعبد اهللا بن املبارك ـ٤٢ـ

 .٥٦سورة األحزاب اآلية  ـ٤٣ـ



 .رضي اهللا عنهما وقال حسن صحيح رواه الترمذي من حديث احلسن بن علي ـ٤٤ـ

 .١١٠سورة آل عمران اآلية  ـ٤٥ـ

 .١١٦سورة هود اآلية  ـ٤٦ـ

 .٨١-٧٨سورة املائدة اآليات  ـ٤٧ـ

 .حسن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث ـ٤٨ـ

 .١٢٥سورة النحل اآلية  ـ٤٩ـ

 .٤٤سورة البقرة اآلية  ـ٥٠ـ

 .زيين النبوية ، واآلثار احملمدية ألمحد للدكتورسعيد رمضان البوطي ، والسرية فقه السرية: راجع كتب السرية النبوية ـ٥١ـ

 مسلم وأصحاب السنن وأمحد عن أيب سعيد رواه ”يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان  بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل  رأى منكم منكرا فليغريهمن ” :حديث ـ٥٢ـ

 .اخلدري رضي اهللا عنه

 اهللا عليه وآله وسلم ، وروى عنها وعن يب صلىمن فضلى النساء ، حفظت عن الن أيب الدرداء عومير األنصاري ، كانت أم الدرداء هي خرية بنت أيب حدرد زوجة ـ٥٣ـ

وقد توفيت بعد أيب  الدرداء الصغرى ، وهي املقصودة هنا ، مث تزوج بعدها هجيمة وتدعى أم ، أيب الدرداء وتدعى أم الدرداء الكربى زوجها مجاعة من التابعني ، توفيت قبل
فوفت بذلك  اآلخرة ، فقال هلا فال تنكحي بعدي ، فأنكحوين ، وأنا أخطبك إىل نفسك يف  يف الدنيا من أَبويخطبتين إنك: قالت أليب الدرداء قبل موته الدرداء وروت عنه ،

 .فأبت حني خطبها معاوية من بعده

 .١٩١سورة آل عمران اآلية  ـ٥٤ـ

أحدا شيئا  كان ال يسأل. هـ٥٤محص ومات ا سنة  حتول إىل الرملة مثإىل أن مات ، مث  وآله وسلم ، إشتراه مث أعتقه ، فخدمه ثوبان موىل رسول اهللا صلى اهللا عليه ـ٥٥ـ
 .أبو داود واحلاكم رواه ”أتكَفّلُ لَه باجلَنة  يتكفّلُ أن ال يسألَ الناس شيئا من ” :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، عمال مبا مسعه من رسول

كان فقيها يفيت على  .من اوند ومولده ونشأته يف العراق أصله. الزجاج ، لذلك يعرف بالقواريري كان أبوه يبيع. ادياملعروف بالبغد اجلنيد هو أبو القاسم بن حممد ـ٥٦ـ
 .هـ يف بغداد٢٩٧تويف سنة  .خاله السري السقطي واحلرث احملاسيب صحب. مذهب أيب ثور

 .رواه مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها ـ٥٧ـ

 .٧سورة إبراهيم اآلية  ـ٥٨ـ

 .اهللا عنهما واحلاكم من حديث عبد اهللا بن عمرو رضي رواه الترمذي ”نعمته على عبده  إن اهللا حيب أن يرى أثر ” :حديث ـ٥٩ـ

 الضعفاء والدارقطين رواه الطرباين يف األوسط والعقيلي يف ـ٦٠ـ

 .٥٦سورة الذاريات اآلية  ـ٦١ـ

  .٧٧سورة القصص اآلية  ـ٦٢ـ

  

  



 جتناب املعاصياإلستقامة يف ا الباب الرابع

 إجتناب اآلثام ـ ٤٦ـ 

حسن اخلُلُق ،  البر ”: وسلم عن الرب واإلمث فقال سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله :النواس بن مسعان رضي اهللا عنه قال عن
 . ”عليه الناس  صدرِك وكَرِهت أن يطَّلع واإلمثُ ما حاك يف

 )مسلم رواه(

إن من الناس  .فتاوى املفتني أو أهواء أهل أألهواء تعريف ينبع من داخل النفس ، ال حبسب ارد يف هذا احلديثتعريف اإلمث الو إن
هو ، فرييد من غريه أن  الفتوى فيه للشرع جواب معني ال حيبه ذاك املفيت يسأله وحيس بأن ما يطلب من يقصد هذا العامل أو

 السؤال بطريقة حبيث حيصل على اجلواب فم غريه تارة باجلدال وتارة بصياغة ى منفتراه حياول انتزاع الفتو. اإلمث  يشجعه على

وهو تعريف  يف الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس شيئا وال حيل حراما ، فاإلمث ما حاك وهذا ال يغين من احلق. الذي يريده
التحايل على  ا يدأب بعض الناس علىكم. مع النفس بواسطته بني احلق والباطل بشرط الصدق يستطيع كل شخص أن مييز

السمك وصادوه يوم األحد  منعوا من الصيد يف السبت ، فحبسوا إسرائيل حني أهواءهم كما فعل بنو الشريعة بفتاوى توافق
م ما يعل حراما وال يقلل إمثا ألن اهللا تعاىل فمثل هذا التحايل ال حيل. شحومها  عليهم أصناف من األنعام استحلوا وحينما حرمت
 .ختفي الصدور

شهوة ،  دافعِ اخلطرة ، فإن مل تفعل صارت : يف كتاب الفوائد)١(القيم اجلوزية يقول إبن. املعصية تكون خاطرة عابرة  وبداية
فيصعب عليك اإلنتقال  فعال ، فإن مل تتداركه بضده صار عادة عزمية ومهّة ، فإن مل تدافعها صارت فحارا ، فإن مل تفعل صارت

 .اعنه

لكن . يقترب منها  واضحة للمؤمن ، فهو يفر منها وال ورسوله صلى اهللا عليه وآله وسلم املعاصي اليت ى عنها اهللا عزوجل إن
 على الدوام ، فإذا ما وسوس هلم أما عباد اهللا املخلصني فهم يقظون .آدم دون أن حياول تزيني السيئات له الشيطان ال يدع إبن

 ، )٢( ”تذَكّروا فإذا هم مبصرونَ  مسهم طائف من الشيطان إنّ الّذين اتقوا إذا ” ، فإذا هم مبصرونالشيطان سوءا تذكروا 
سواء يف أقواله أو يف  فاملؤمن حذر مراقب لنفسه. يتبعها فعل  الصغائر اليت يغفرها اهللا إن مل وهذه الوسوسة هي بداية اإلمث وهي من

فتكتب له حسنة ، كما مر يف احلديث  اهللا تعاىل وعدل عن فعل املعصية  ما خطر له خاطر سوء ، ذكرفإذا. خواطره أفعاله أو يف
 ـ.)١(

حىت أكثر من  عنها رسوله صلىاهللا عليه وآله وسلم النواهي اليت ى اهللا عنها أو ى على املسلم أن يهتم باإلبتعاد عن جيب
نهيتكُم  فأتوا منه ما إستطَعتم وإذا فإذا أمرتكُم بشيء ”: أنه قال  عليه وآله وسلمفقد ورد عنه صلى اهللا .إهتمامه بإتباع األوامر

 عوهـ.(٣) ”عن شيء فد 

  



 الوالدين وقول الزور إجتناب عقوق ـ ٤٧ـ 

قلنا بلى  ”ثالثا؟  - رأال أُنبئُكُم بأكبرِ الكَبائ ”: رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  رضي اهللا عنه قال ، قال)٤(أيب بكرة عن
فما  ”وشهادةُ الزور  أال وقولُ الزورِ ”: فقال وكان متكئا فجلس ، ، ”الوالدين  اإلشراك باِهللا وعقوق ” :قال يارسول اهللا ،
  .حىت قلنا ليته سكت زال يكررها

  )متفق عليه(

وأعظم الذنوب على  .يترتب عليه عقوبة شرعية أو كفارة  باملرء إمث كبري إذا إرتكبها وقد الكبائر هى الذنوب العظيمة اليت يلحق
 ”لمن يشاء  يشرك بِه ويغفر ما دون ذلك إنّ اللّه ال يغفر أن ” :تعاىل قال. باهللا شركا واضحا كادعاء الولد اإلطالق هو الشرك

 معلوما من الدين كالنبوة أو املالئكة  أو بإنكارهاإلسالم بإعالنه ذلك ، ويتبع ذلك من إرتد عن. فقد كفر ومن أشرك باهللا .(٥)

. األحاديث األخرى  حتديدها يف هذا احلديث ويف بعض أما الكبائر األخرى فقد مت. ذلك  أو التكذيب بآيات القرآن وما شابه
 .كلها متساوية الكبائر الكبائر ما هو من أكربها فليست لكن من بني تلك

إياه وبالوالدينِ  وقَضى ربك أالّ تعبدوا إالّ ” :أشار سبحانه وتعاىل إىل ذلك بقوله ين ، وقدأكرب الكبائر عقوق الوالد ومن
 واخفض لَهما. لَهما قوال كَرميا  لَهما أُف وال تنهرهما وقُل أحدهما أو كالهما ، فَال تقُل يبلُغن عندك الكبر إحسانا ، إما

وتعاىل إىل عدم تويل  ويف الوقت الذي دعى اهللا سبحانه ، (٦) ”ارمحهما كما ربياين صغريا   الرمحة وقُل ربجناح الذُّلّ من
 :باهللا واستثىن إطاعتهما إن مها أمرا بالشرك باملعروف وبرمها حىت وإن كانا كافرين أوصى مبصاحبة الوالدين يف الدنيا الكفار فإنه

 ـ.(٧) ”معروفا  تطعهما وصاحبهما يف الدنيا يب ما ليس لَك بِه علم فال كوإن جاهداك على أن تشرِ ”

كأخذ  ملا يترتب عليها من كثري آثام مفاسد ، احلديث فهي شهادة الزور وقول الزور ، الكبرية األخرى اليت ذُكرت يف هذا أما
شهادة الزور وقول الزور أشد  وعلى املؤمن أن حيذر من. ل اإلقتتا والتباغض والشقاق واخلصام ورمبا األموال بغري حق والظلم

يتعامل ا الناس  يدخل يف كثري من املعامالت اليت املتخاصمني أمام القضاء فقط ، بل فإن ذلك ال ينحصر يف الشهادة بني احلذر ،
 وإن مدح. ا كذب ، فهي شهادة زورأ أعان الظامل على ظلمه بكلمة يعلم فمن. ألمواهلم بغري حق أو ظلما للناس وتتضمن أكال

اآليت  عددت أكرب الكبائر يف احلديث ومشاركة يف إرتكاب العدوان وهكذا وقد ...معتديا فشجعه على عدوانه فهو قول زور
 .اهللا عليه وآله وسلم بالسبع املوبقات  ، وفيه مساها رسول اهللا صلى)٤٨(

  

 املوبقات إجتناب السبع ـ ٤٨ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول:  رضي اهللا عنه قالأيب هريرة عن

” املوبِقات بعنِبوا السوقَتلُ :إجت ، باللّه ، والِسحر ركإالّ الش اللّه مرفسِ الّيت حبا ، وأكلُ مالِ النوأكلُ الر ، اليتيمِ ،  باحلَق
، حفالز لّي يومن والتواملُؤم ناتاملُحص قذفوالت  اتالغاف”  



 )أبو داود والنسائي والبيهقي رواه(

الكبائر ، وقد مر بنا  حتديدا بل هذه السبعة هي من أكرب العدد هنا هو ليس حصرها بالسبع وحتديد. تعداد لسبع من املوبقات  هنا
  اهللا عنه عن عددها أهي سبعة؟عباس رضي وقد سئل ابن. مذكور يف هذا احلديث الوالدين أيضا من أكربها رغم أنه غري أن عقوق

وتركها كبرية  فالصالة فريضة. هذه هي إمهال الفرائض وبالطبع فإن كثريا من الكبائر. السبع فقال هي إىل السبعني أقرب منها إىل
 .وهكذا... كبرية كبرية وحجاب املرأة فريضة وتركه وتركها كبرية ، والصيام فريضة وتركه ، وكذلك الزكاة فريضة

 متعمدا فَجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا ” :اهللا تعاىل بغري حق ، فللنفس حرمة كبرية ، قال كبائر اليت ذكرت هنا قتل النفسال من

عليه اللّه بدا فيها وغَضظيما خالذابا عع له دوأع هنبذلك ال يقلل الذنب عن أي  واشتراك أكثر من شخص واحد .(٨) ” ولع
يزل  من أعانَ على خصومة لَم ” :فقال وسلم من اإلعانة على القتل واخلصام ، وقد حذّر صلى اهللا عليه وآله. قاتل   فكلهممنهم

وقد شدد اهللا على تعاطي  أما الظلم يف األموال فالربا أحدها ، .والقتل من الظلم يف النفوس .(٩) ” يف سخط اللّه حىت يرتِع
صلى اهللا عليه  وقد شدد رسول اهللا ، (١٠) ”ورسوله  تفعلُوا فَأذَنوا بِحرب من اهللا فَإِن مل ” : منها قوله تعاىلآيات الربا يف عدة

جر نفعا فهو ربا ، وكل  يتهاون يف اليسري من الربا فكل قرض  ومل)١١(الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده وآله وسلم يف وعيد آكل
 ـ.(١٢) ”أهونها كوقعِ الرجل على أمه   سبعونَ باباالربا ” :حيث قال الربا حمرم

 يأكُلونَ يف بطونِهم نارا يأكُلونَ أموال اليتامى ظُلما إنما إنّ الّذين ” :قال اهللا تعاىل مال اليتيم هو من أبشع أنواع الظلم ، وأكل

العاجز ، وهو ما  ليتيم واملريض واألرملة والشيخكا املروءة اإلحسان إىل الضعفاء كافة ، وإن من ، (١٣) ”وسيصلونَ سعريا 
وهو ما ال تستطيع أن توفره  ، ذلك حسن املعاملة الفردية من كل مسلم الدنيوية ، لكن ما يريده اهللا فوق كل تأخذ به الشرائع

 .وإبتغاء الثواب منه واخلوف من عقابه ألنه أمر ينبع من األميان باهللا القوانني

قد  ، الذي يكون جزءا من جسد اجليش املقاتل جرمية حبق األمة كلها ألن فرار الفرد  هو)يف املعركة(حف الفرار يوم الز أما
من الدماء  املعركة وما يتبع ذلك من سفك املزيد أفراد آخرين ومن مث قد يتسبب يف خسارة يتسبب يف إدخال الوهن إىل قلوب

ال جتدي نفعا ، ألن الفار  بعض القوانني ملن يفر من املعركة قد يت تأخذ اإنّ عقوبة اإلعدام ال . وإستباحة للحرمات وغري ذلك
بأن وراء  املعركة جماهدا يف سبيل اهللا موقنا أما إذا كان قد دخل. حمتمل فيفر خيتار بني موت حمقق آين وموت مؤجل ميكن أن

متحرفا  ومن يولِّهِم يومئذ دبره إالّ ” :قال اهللا تعاىل. سيختار الثبات  القيامة الذي ال بد أن يالقيه فإنه الفرار عذاب أليم يوم
املنظم إن  وقد رخص اهللا تعاىل اإلنسحاب .(١٤) ” ومأواه جهنم وبِئس املَصري فئَة فقد باء بِغضب من اللّه لقتال أو متحيزا إىل

اختالف املعدات  ضوابط أخرى بغري عدد األفراد عند مناملسلمني ولكن ال بد اآلن لذلك  زاد عدد األعداء عن ضعف عدد
 .احلديثة الشاسع يف تدمريها كما يف األسلحة وخاصة عند التباين

وتورث الضغائن  املسلمني ، وترتع احلياء من اتمع الكبرية ألا تشيع الفاحشة بني احملصنات من اجلرائم اإلجتماعية وقذف
الدنيا واآلخرة  الغافالت املؤمنات لُعنوا يف إنّ الّذين يرمونَ املُحصنات ” :قال اهللا تعاىل. قتل ارتكاب جرمية ال واألحقاد ورمبا

 ـ.(١٥) ” ولَهم عذاب عظيم

إعارة إهتمام  بوجود قوى خفية تؤثر يف الكون دون العقول البشرية ومنه ادعاء باطل السحر فإن منه ما هو إستخفاف حبق أما
ألية روح متوفاة وإمنا وسيلة  وهو حبقيقته ليس حتضريا. األرواح السحر املنتشر اآلن مايسمى بتحضري ومن. اىل لقدرة اهللا تع

 األخبار اليت حتتويها مثل هذه أما صدق بعض. يوصلهم إالّ اىل جن مثله مع اجلن الذي يسمونه الوسيط والذي ال لالتصال



لَهم ما بني أيديهِم وما  وقيضنا لَهم قُرناء فَزينوا ” :من اجلن كما قال تعاىلإنسان قرين  اجللسات فإن مرده إىل أن مع كل
آدم  املتويف شيئا صحيحا قد ينقله إىل بين مع إمرئ قد تويف رمبا يعلم عن ذلك وهذا القرين الذي كان يعيش ، (١٦) ” خلفَهم

منه أنه يكلم  اإلنس فمن صدقهم مبا خيربونه ظنا مالحدة كما بنيإن من بني اجلن . وباطل  فيصدقونه فيكل ما خيربهم به من حق
الرسول صلى اهللا عليه وآله  لذلك شدد. وقد توصله إىل اإلحلاد حساب أوعذاب ، فتتزعزع عقيدة املرء األموات فينكرون أي

 ”كَفَر بِما أُنزِلَ على محمد  ما يقولُ فَقَدفصدقَه بِ من أتى عرافا أو كاهنا ” :وعيد إتيان السحرة وتصديقهم فقال وسلم يف
 ـ.(١٧)

  

 وشرب اخلمر والسرقة إجتناب الزنا ـ ٤٩ـ 

 ـ:اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن

حني يشربها وهو   ، وال يشرب اخلَمروهو مؤمن وال يسرِق السارِق حني يسرِق ، يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن ال ”
  ”ينتهِبها وهو مؤمن  الناس إليه أبصارهم حني ينتهِب نهبة ذات شرف يرفَع مؤمن ، وال

 )رواه الشيخان والنسائي(

 ”فاحشة وساء سبيال   الزنا إنه كانوال تقربوا ” :وحرم حىت التقرب من الزنا أيضا فقال اهللا الزنا وشدد يف عقوبة الزناة ، حرم
واألفالم  للشهوة واملالمسة ونشر الصور والتربج وإظهار الزينة املثرية فكل ما يقرب من الزنا هو حرام كالقبلة وهكذا ، (١٨)

رمي بل رمبا زاد التح ويتبع الزنا يف. من إرتكاب الفاحشة  وغري ذلك من مثريات الشهوات وما يقرب اخلليعة وقول الشعر املاجن
بفعله هذا عن حضرية  الذنب ، وأن فاعل هذه احملرمات خيرج ولفظ وهو مؤمن يف احلديث تشري إىل عظم .عليه فعل قوم لوط

 .يف قلوم أسلمنا بأفواههم وملّا يدخل اإلميان على أحسن تقدير من الذين قالوا املؤمنني ، فهو

خيشى  السارق العقوبة ، فإن املنتهب ال ففي حني خيشى. هو إحتيازه عالنية  هبإحتياز مال الغرياملصون خلسة والن والسرقة
يعترب ذلك من  دمائهم وأعراضهم وأمواهلم ، ورمبا يكون هو واحدا ممن إستأمنه الناس على العقوبة لذلك جياهر بفعله ، وقد

 ورغم أن عقوبة السارق يف الدنيا .عن طيب نفس منهم عليهم حرام إالّ  فأموال املسلمني. بفعلته القبيحة  الرجولة فيفاخر الناس

منتهب توبة إال إذا إستحله  قبل فوات األوان ، وليس لسارق أو العقوبة يوم القيامة أشد ملن مل يتب أليمة إن إكتشف أمره ، إالّ أن
 .صاحبه

بإمسها أو بغري   وبيعها وشرائها سواء مسيتمائدا شرا وعصرها وسقيها واجللوس على اخلمر فهي أم الكبائر وقد حرم اهللا أما
ذلك ما أسكر منه القليل أو الكثري  حكمه كل املسكرات واملخدرات سواء يف النبيذ أو الويسكي ويتبع اخلمر يف إمسها كالبرية أو

اليليق باملسلم قإن  ة تافهة ،ولو لفترة قليلة إبتغاء لذ اهللا تعاىل ، لذلك فإن إذهاب العقل إن نعمة العقل من أكرب نعم. ما خدر أو
 .اإلستهانة ا باإلنتفاع بتلك النعمة الكبرية ال اهللا قد كلفه

  



 وسلم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إجتناب الكذب ـ ٥٠ـ 

ذب علـي  من كَ كذبا علي ليس كَكَذب على غريي ، إن  :صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول اهللا: املغرية بن شعبة قال عن
   ”فليتبوأ مقعده من النار  متعمدا

 )رواه مسلم(

 صلى اهللا عليه وآله وسلم عمدا من  ، فالكذب على رسول اهللا)١٤(حتت الرقم  مر بنا كذلك حديث آخر يف املعىن نفسه لقد

يف أمر حسن  أنه يكذب لريغب الناسنيته إن إدعى  اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم حسن الكبائر ، وال يشفع ملن كذب على رسول
فَمن أظلَم ممن كَذَب  ” :قال تعاىل. الكذب على اهللا تعاىل  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم هو واألكرب من الكذب على. 

يف على اللّه أليس دقِ إذ جاَءهبالص وكَذّب  رينثوى للكافم منهأحاديث أو  رسوله إختالقومن الكذب على اهللا و .(١٩) ”ج
يقوم به بعض املتزيني بزي  وهو يعلم أن ما يقوله كذبا وهو ما الدين إبتغاء كسب دنيوي أو هوى نفس وضعها أو نسبة شيء إىل

أن  ورغبة من سلف هذه األمة حبفظ الدين من إن مثل هذا احلديث وغريه ،. متاع زائل  اليوم إبتغاء إرضاء أسيادهم لقاء العلماء
علم رواية  وآله وسلم ، فقد أنشأ السلف الصاحل أن تنسب إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه دخله األحاديث الكاذبة اليت ميكنت

اهللا صلى اهللا  حبفظ القرآن فقط ، بل حبفظ حديث رسول اهللا له من حفظ هلذه األمة دينها ، ال احلديث ، وهو علم جليل قيظّ
فاألحاديث املوضوعة ليست  .باألحاديث وبينوا ما ليس حبديث منها  ن علماء احلديث درجة الثقةوقد بي .عليه وآله وسلم أيضا 

 .اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وال جيوز روايتها منسوبة إىل رسول بأحاديث

يتأكد ويتحرى  م أنألن أقواله دين ، وعلى املسل اهللا عليه وآله وسلم مطلوبة شرعا ، الدقة يف نقل أحاديث رسول اهللا صلى إن
كان متأكدا من نسبته إليه ،  اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إالّ ما يتعامل به مع ربه ، فال ينقل عن رسول الدقة يف الدين الذي

وكل  برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم تفسري معناه على النحو الذي يليق أن يعرف مصدره كذلك ، كما يتبع ذلك واألفضل
 .ن األمانة اليت أمر اهللا اذلك م

  

 إجتناب الظلم ـ ٥١ـ 

 :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه قال عن

إالّ  الكُلُّكُم ض.. تظالَموا ، يا عبادي وجعلته محرما بينكُم فال حرمت الظُلم على نفسي إني.. يا عبادي: قال اللّه تعاىل ”
إالّ  أطعمكُم ، يا عبادي ، كُلُّكُم عار إالّ من أطعمته ، فاستطعموين كُلُّكُم جائع.. أهدكُم ، يا عبادي من هديته ، فاستهدوين

فاستغفروين أغفر  أغفر الذُنوب جميعا تخطئونَ باللّيلِ والنهار ، وأنا إنكُم.. أكِسكُم ، يا عبادي من كَسوته ، فاستكسوين
 أولَكُم وآخركُم وإنسكُم لو أن.. فتنفَعوين ، يا عبادي فتضروين ولن تبلُغوا نفعي إنكُم لَن تبلُغوا ضري.. عبادي لَكُم ، يا

وآخركُم وإنسكُم وجِنكُم  لو أنّ أولكُم.. شيئا ، يا عبادي رجل منكُم ما زاد ذلك من ملكي وجِنكُم كانوا على أتقى قَلبِ
وإنسكُم وجِنكُم قاموا  لو أن أولَكُم وآخركُم.. عبادي نقَص ذلك من ملكي شيئا ، يا على أفجرِ قَلبِ رجل منكُم ما كانوا

أُدخلَ البحر ، يا  خيط إذاإالّ كَما ينقُص امل مسألَته ما نقَص ذلك مما عندي واحد فَسألوين فأعطيت كُلّ سائل يف صعيد



ذلك فال يلومن إالّ  فليحمد اللّه ومن وجد غري أوفيكُم إياها ، فَمن وجد خريا هي أعمالُكُم أُحصيها لَكُم ثُم إنما.. عبادي
 هفسن”  

 )مسلم والترمذي رواه(

بعضهم على  ظلم قيد أمنلة ، وال يرضى من عباده  هو العدل ، ليس فيهما حيكم اهللا به العدل ، فكل: أمساء اهللا تعاىل احلسىن من
. يثري نوازعها الشيطان  البشر بعضهم لبعض كامنة يف أنفسهم إن دواعي ظلم. ظلمات يوم القيامة  فالظلم. بعض إالّ بالعدل 

والذي ال   ،)٢٠ (يحب ألخيه ما حيب لنفسهالذي  األسباب الرئيسة للظلم ولكن املؤمن واألنانية وحب العلو والتسلط من فاألثرة
فال مينع الناس . به فال يعامله إال مبا حيب أن يعامل هو لغريه؟ املؤمن يضع نفسه مكان املظلوم يرضى الظلم لنفسه كيف يرضاه

لمه ، ولو بالدعاء إن رجاء عند من ظ ما إستطاع إىل ذلك سبيال ولو بكلمة اهللا أداءها هلم ، وهو ينصر املظلوم حقوقهم اليت فرض
املظلوم وهو مستطيع  أما الغافل عن نصرة. اإلستطاعة  الدعاء بعد حماولة نصرته مث عدم ولكن جيب أن يكون. يستطع غري ذلك  مل

اإلمث عن اجلميع وإن مل يقم  كفاية إذا قام ا بعض املسلمني سقط وعلى ذلك فنصرة املظلوم فرض. من ظلمه ذلك فهو من مجلة
املَظلومِ وإن كانَ  إتقوا دعوةَ ” :وآله وسلم  قال صلى اهللا عليه. يساعد يف دفعه أمث من كان مستطيعا دفع الظلم ومل أحدا 

هجاب  كافرا فإنها حدون ـ)٢١) ”ليس 

إىل  وجاء رجل. حلة لئال حتبط أعمالكم الصا أعوان الظلمة إالّ بإنكار من قلوبكم ال متلئوا أعينكم من: سعيد بن املسيب وقال
ولكن أعوان الظلمة  ، الظلمة؟ قال بل أنت من الظلمة أنفسهم ثياب السلطان هل أنا من أعوان إين أخيط: سفيان الثوري ، فقال

 .واخليوط من يبيع اإلبرة

إعطائهم  لولد بعدمأوامره ، وظلم األهل وا ملقت اهللا تعاىل وغضبه بعدم إطاعة متعدد األشكال ، فظلم النفس بتعريضها والظلم
نفسه وخاصته عليهم وعدم  لرعيته بعدم إعطائهم حقوقهم أو إيثار عدم العدل بينهم ، وظلم األمري حقهم أو إطعامهم احلرام أو

أألجري من  اإلهتمام بتربية أوالدها ، وظلم وظلم املرأة عدم إطاعة زوجها وعدم بينهم وعدم تطبيق شرع اهللا بينهم ، املساواة
 .تعاىل من الظلم وكل هذه األبواب مما حرم اهللا. وهكذا  ه بعدم إتقان عمله ،استأجر

أكرب أنواع الظلم  وأن من. حقوقهم كاألرملة واليتيم  الضعفاء الذين ال يستطيعون أخذ ظلم: مر أن من أكرب أنواع الظلم وقد
 واليمني  ، (٢٢) ”مروا كراما   وإذا مروا باللّغويشهدونَ الزور والّذين ال ” :وقول الزور قال تعاىل األخرى شهادة الزور

أو غريه  إقتطاع حق غريه سواء إستفاد من ذلك هو حيلفها وهو يعلم أنه كاذب إبتغاء الغموس اليت تغمس صاحبها يف جهنم حني
 .من الظلمة

  

 الرعية العدل بني ـ ٥٢ـ 

فيموت  ما من والٍ يلي رعية من املسلمني ، ” : عليه وآله وسلمرسول اهللا صلى اهللا قال: معقل بن يسار رضي اهللا عنه قال عن
  ”عليه اجلنة  وهو غاش لرعيته ، إال حرم اهللا



 )البخاري أخرجه(

الظلم ظلمات  .(٢٣) ”األبصار  إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه .غافال عما يعملُ الظالمون  وال حتسبن اللّه ” :اهللا تعاىل قال
حقوقهم أو  إسترعي على نفر فظلمهم ببخسهم فمن. كلما كان عقابه يوم القيامة أشد وكلما عم الظلم ناسا أكثر. القيامة  يوم

مبن إسترعى أمانة أكثر من  حبقوقهم ملصاحله فهو يف النار ، فكيف بتكليفهم ما ال يطيقونه أو بإستئثاره بأخذ أمواهلم بغري حق أو
 ـ.(٢٤) ”ينقَلبونَ  وسيعلم الذين ظَلَموا أي منقَلَب ” : الظاملني بقوله تعاىلهدد اهللا وقد. ذلك 

أسباب متادي  وإن أحد .(٢٥) ”سلّطه اهللا عليه  من أعان ظاملا على ظلمه ”و . عليه من الظلم ، الرضا بالظلم واإلعانة إن
فأطاعوه  فاستخف قومه ” :فرعون قال تعاىل عن قوم. مهالظامل على ظل بطانة السوء وإعانة بعض الرعية الظلمة يف ظلمهم هو

ويوم تقوم الساعةُ  ” :أعانه ستكون يوم القيامة أشد العذاب وأنذر اهللا تعاىل بأن عقوبة من ، (٢٦) ”إم كانوا قوما فاسقني 
قال  ون وليس على فرعون نفسه وهم الذينفرع الحظ بأنه ذكر أشد العذاب على آل (٢٧) ”فرعونَ أشد العذاب  أدخلوا آلَ

 ـ”غريِه  القيامة من باع دينه بدنيا أشد الناسِ عذابا يوم ” :عنهم صلى اهللا عليه وآله وسلم

ا منه وغش الرعية وظلمها له أشكال عديدة ، .تاب ، إالّ إذا استحله الذين ظلمهم  بعيد عن مغفرة اهللا تعاىل له حىت وإن فالظامل
 الغش الواضح كالظلم يف األموال ونشر وسائل اللهو احملرمة ، ومنها والتعليم الذي ال خيدم مصلحة األمة اخلفي كاإلعالم الكاذب

الرعية فهو ال  مصاحلهم ويسهر عليها ، وإن كان من كان راعيا ال يظلم رعيته بل يبتغي لذلك فإن املؤمن إن. واألنفس واحلقوق
 موكلة بكل املسلمني حيث قال صلى اهللا استطاع إىل ذلك سبيال ، فاألمانة ويتربأ من غشه ويبينه للناس ما هيساعد ظاملا على ظلم

 مسؤول عن رعيته ، والرجل راع يف أهله مسؤول عن رعيته ، فاإلمام راع وهو كلكم راع وكلكم ” :عليه وآله وسلم

رعيته  واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن ة عن رعيتها ،بيت زوجها وهي مسؤول ومسؤول عن رعيته ، واملرأة راعية يف
 ـ.(٢٨) ”مسؤول عن رعيته  ومسؤول عن رعيته ، فكلكم راع وكلكم ، والرجل راع يف مال أبيه

  

 الرجال والنساء التمايز بني ـ ٥٣ـ 

 :اهللا عليه وسلم قال رسول: أبن عمر رضي اهللا عنهما قال عن

: اجلَنةُ وثالثَة ال يدخلونَ. والديوثُ املُتشبهةُ بالرِجالِ ، واملَرأةُ املُترجلَةُ العاق لوالديه ،: القيامة يهِم يومثالثة ال ينظُر اللّه إل ”
، ديهوالل انُ العاقاخلَمرِ ، واملن نـ ”بِما أعطى  واملُدم 

 )الطرباين والنسائي واحلاكم رواه(

 ، (٢٩) ”إليها  وجعلَ منها زوجها ليسكُن هو الّذي خلقَكُم من نفس واحدة ” :رأة من نفس واحدةاهللا الرجل وامل خلق
التركيب اجلسدي حبيث كان  ذلك من تكاليف ، لكنهما خمتلفان يف واملرأة يف إنسانيتهما وما يترتب على وبذلك تساوى الرجل

تشبه النساء بالرجال  لذلك كان .(٣٠) ”لباس لَهن  هن لباس لَكُم وأنتم ” ىلتعا مكمال لآلخر وليس بديال عنه ، قال أحدمها
 أو ختنث الرجل هو تعبري عن السخط على وإن ترجل املرأة. فطر الناس عليها  بالنساء أمر خمالف لفطرة اهللا اليت وتشبه الرجال



 وللنساِء نصيب مما اكتسنب بعض ، للرِجال نصيب مما اكتسبوا  بعضكُم علىفَضلَ اللّه بِه وال تتمنوا ما ”ـ :مشيئة اهللا تعاىل

أما ختنث الرجال . فوق ما تطيق وتعريض كرامتها للمهانة وتكليفها يعين ذهاب احلياء وإبتذال املرأة إن ترجل النساء .(٣١) ـ”ـ
رسول اهللا  للرجال يف اللباس والتصرفات ، وسن ج للنساء وتقليدهناهللا تعاىل الترب لذلك حرم. امليوعة واضمحالل األخالق فيتبعه

 ” مثلما سن سننا للرجال ، والتعامل فيما بينهن أو مع الرجال ، سننا خاصة هلن يف اللباس واخلطاب صلى اهللا عليه وآله وسلم

لكن تدوها ومعتفَال ت اللّه دودح كاللّه فاؤلئ دودح دعتي ممون هـ.(٣٢) ” الظال 

اهللا احلجاب صيانة  ولقد فرض. بغابة تنتشر فيها اهلوام  فإذا سقط حياؤها أصبح اتمع أشبه .احلياء للمرأة هو أفضل ما يزينها  إن
عليها من حجاب وعدم تربج وغض  املرأة تستوجب متسكها مبا فرض اهللا لذلك فإستقامة. إىل درك البهائم  للمجتمع من الوصول

عرفت حدود  وولدها ، وإن إضطرا احلياة للعمل لألمانة امللقاة على عاتقها يف بيتها وطاعة لزوجها أو الوليها وحفظ للبصر
حبدود اهللا مما فرض  النساء أالجنبيات فهو اآلخر حمدود أما تصرف الرجل مع. ومل تتعد ذلك أبدا  الشرع مما أحل اهللا وحرم

 .خطابه للنساء وغريها عن مواطن الشبهات وعدم امليوعة يف رمة واإلبتعادواجتناب اخللوة احمل كغض البصر

ياأيها الّذين  ” :قال تعاىل. من شيء يظنه فضال  بتخجيلهم وجرح شعورهم مبا أسدى إليهم املنان فهو الذي يؤذي الناس أما
للعمل وممحق  يليق باإلنسان السوي فكيف وهو حمبط م الفاملن خلق ذمي ، (٣٣) ”واألذى  تبطلوا صدقاتكُم باملَن آمنوا ال

مين  قدير على أن يسلبها منه ويعطيها ملن اليت مين ا هي من عند اهللا واهللا املنان مبا مين به لعلم أن النعمة ألجور اآلخرة؟ ولو فكر
مساعدا له يف إكتسابه  ذا الفقري منة عليه ألنه كانأصبح هل بأنه إذا أعطى صدقة لفقري حمتاج فإنه واملؤمن الصادق يشعر. ا عليه

 .من معروف أو بذل من مال يشعر مبنة على غريه مهما أسدى لغريه فإن كان األمر كذلك فكيف. اهللا تعاىل  الثواب من عند

  

 القمار إجتناب لعب ـ ٥٤ـ 

 :صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول اهللا: أيب موسى األشعري قال عن

  ”اللّه ورسولَه   لَعب بالنرد فقَد عصىمن ”

 )أمحد وأبو داود وابن ماجه رواه (

 من عملِ الشيطان فاجتنِبوه وامليِسر واألنصاب واألزالم رِجس الّذين آمنوا إنما اخلَمر ياأيها ” :القمار حمرم بالقرآن لعب

اللّه وعنِ الصالة  وامليِسرِ ويصدكُم عن ذكر العداوةَ والبغضاَء يف اخلَمرِ نَ أن يوقع بينكُمالشيطا إنما يريد. لَعلَّكُم تفلحون 
األلعاب املسلية  واليانصيب والرهان على أي نوع من من دور قمار ورهان سباق اخليل وامليسر بأنواعه .(٣٤) ”منتهونَ  فَهل أنتم

الشيطانية من التسويل للناس  ولقد بني اهللا بعض األغراض. بالتحرمي  و غريه ، كل ذلك مشمولمن نرد أ سواء ما ذكره احلديث
تأكُلوا أموالَكُم  وال ” :أموال الناس بالباطل ومن الصد عن الصالة ، إضافة إىل أكل القمار من إيقاع البغضاء بني الناس يف لعب

 ـ.(٣٥) ” بينكُم بالباطلِ



األلعاب التلفزيونية اليت  البدنية والذهنية كاملبارزة أو بعض النرد وميكن أن ينمي القابليات  على الرهان والاللعب الذي ال يعتمد أما
 بل وميكن أن يكون بعضها مندوبا إذا . تسببها يف تأخري فريضة أو قيام بواجب مؤخرا والشطرنج ، فهي مباحة شرط عدم شاعت

 .هنيةالبدنية والذ القابليات كان مفيدا لتنمية

ونضيف هنا . عند حضور النية  الترويح عن النفس ينقلب إىل عبادة  أن٤٥ و ٢٥ ، ١أن أوضحنا يف شرح األحاديث  وسبق
 فاهللا سبحانه وتعاىل مل يأمر. عبادة  كشرط لكي ينقلب الترويح عن النفس إىل وهو أن تكون الوسيلة للترويح مباحة شرطا آخر

املشروعة  على األخذ ا ، وحذر من الوسائل غري السبل املشروعة املؤدية إىل ذلك وحث  يوضحباتباع الصراط املستقيم دون أن
بإستغالل املصادر الطبيعية  هي الربح دون بذل جهد بدين أو فكري أو فالوسيلة احملرمة هنا. قليلة أحيانا  حىت وإن كان فيها فوائد

الناس  فضل كاحلظ أو إستغالل سذاجة بعض دام لظواهر ليس لإلنسان فيهابل استخ سخرها اهللا سبحانه وتعاىل لبين آدم ، اليت
 .من سلطان وغشهم بوسائل ما أنزل اهللا ا

  

 الرزق الورع عند كسب ـ ٥٥ـ 

 :اهللا عليه وآله وسلم قال رسول اهللا صلى:  قال)٣٦(كعب بن عجرة عن

  ”فالنار أوىل بِه  كُلّ لَحم نبت من احلَرامِ ”

 )الترمذي وحسنه رواه(

من أمواهلم  ولتخف يداك من دماء املسلمني وبطنك اهللا بطاعته ، وأطع اهللا بتقواه ، إتق: أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه قال
وسرقة ورشوة  إكتسابه من الطرق غري املشروعة من غش اهللا إكتساب الرزق من احلالل وحرم فرض. ولسانك من أعراضهم 
صاحلا ملاله ، وإن أنفق ماله يف  احلرام فقد الربكة ، فال ترى أثرا فمن اكتسب املال من. أموال الناس صبونقص يف املكيال وغ

أخالق  هلم فال عجب إن عقَّه ولده وفسدت وإن غذى به عياله فقد غشهم وما نصح نفسه فهي ستلقى عقاا يف اآلخرة ، غذاء
 .ب اآلخرة أشدفعل يف حياته ولعذا من يعيلهم حنوه ونال عقاب ما

أحب  رد درهم شبهة: اهللا بن املبارك يقول وكان عبد. أفضل العبادة ، هو الورع عائشة رضي اهللا عنها إنكم لتغفلون عن قالت
 .إيل من أن أتصدق بستمائة ألف درهم

صدرت  يه احلاللجيمع األطعمة ، فإذا طرحت ف فاملعدة موضع. جوارحه شاء أم أىب  من أكل احلرام عصت: سهل التستري قال
بينك وبني اهللا  إىل اهللا وإذا طرحت فيه التبعات كان طرحت فيه الشبهة إشتبه عليك الطريق أألعضاء باألعمال الصاحلة وإذا

  .حجاب

اهللا  عباس رضي اهللا عنهما عن رسول اهللا صلى فقد روى مسلم من حديث ابن. الدعاء ألكل احلالل عالقة وثيقة بإستجابة إن
فأنى  ومطعمه حرام وملبسه حرام يده إىل السماء يا رب يارب يطيلُ السفَر أشعثَ أغبر يمد ألرجلُ ” :وسلمعليه وآله 

 لَه ستجابي”  



يقول سفيان  بالسسيئ ولكنه ميحو السيئ باحلسن ، فإن اهللا ال ميحو السيئ. ثواب  ملنفق املال احلرام يف طرق اخلري من وليس
والثوب النجس ال يطهره إال  كان كمن طهر الثوب النجس بالبول أنفق من احلرام يف طاعة اهللا تعاىل من: ي رضي اهللا عنهالثور
 .املاء

  

 واخليانة إجتناب الكذب ـ ٥٦ـ 

 :وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله :عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال عن

” على كُلّ خ ناملُؤم عطبلُقي  ليس اخليانةُ والكذب”  

 )البيهقي وأمحد رواه(

اخلطايا  فمرتكب. أساس كل األعمال اخلبيثة  فالكذب يقود إىل النفاق وهو. النار إذا جبل عليه املرء قاده ال حمالة إىل الكذب
اإلستمرار يف إرتكاب  ه علىيفتضح أمره فيكون كذبه حافزا ل فإنه خيشى إن صدق القول مع الناس أن الكبرية إن مل يكن كذابا

الزور وشهادة الزور ماهي إالّ  والغش واخليانة كذب باألفعال وقول .الوعد ما هو إالّ كذب فعلي وقويل معا  وإخالف. الذنوب 
 .-اخلمر-اخلبائث  عليه أساسا للخبائث بل هو أكرب من أم أبشع صوره وهكذا كان الكذب ملن إعتاد كذب يف

مؤمن  فخيانة األمانة ال يجبلُ عليها ، (٣٩) ”األمانات إىل أهلها  إنّ اللّه يأمركُم أن تؤدوا ” :ل اهللا تعاىل فيهااألمانة فقد قا أما
اليت هي النفاق  ورسوله وأكرب اخليانة هي خيانة اهللا .(٤٠) ” وأنّ اللّه ال يهدي كيد اخلائنني ” :ولن يوفق اهللا خائنا يف مسعاه

ذلك  عمل يتكسب به أو يوثق منه عليه ، كل حفظ ما إؤتمن عليه املرء من مال أو ياء باألعمال من اخليانة ، وعدموالر .اخلالص
الكاذبة لسلعة أو رأي  والدعاية. عليه فيه وهو مصدق لك  اخليانة أن حتدث جليسك حبديث تكذب بل إن من أعظم. من اخليانة 
 فاملؤمن قد امتزج .ـ)٤١) ”تخن من خانك  األمانةَ إىل من إئتمنك وال أد ” .ن خانك جتوز اخليانة حىت مع م وال. هو خيانة 

 .عليه لبه ، فال يعرف الكذب واخليانة الصدق وحفظ األمانة بدمه وحلمه وأخذ

ذلك  ايا سواء كانبينما هو يتلصص على اخلف فالتجسس هو خيانة ملن أمن جانب املرء .التجسس: أنواع اخليانة القبيحة ومن
من أقبح األخالق  والتجسس على املسلمني ، (٤٢) ”بعضا  وال تجسسوا وال يغتب بعضكُم ” :قال تعاىل. لنفسه أو لغريه

 .من متاع الدنيا ا إال من باع دينه إبتغاء متاع قليل وأرذهلا وال يقوم

  

 والفحش إجتناب اللعن ـ ٥٧ـ 

 :وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله :هللا عنه قالعبد اهللا بن مسعود رضي ا عن

  ”وال فاحش وال بذيء  ليس املؤمن بِطَعان وال لعان ”



 )واحلاكم البخاري يف األدب وأمحد وإبن حبان رواه(

أن  م فسوق يعينوسباب املسل. شيم املتقني  والطعن يف األنساب ، كل ذلك ليس من اللعن والسب والشتم والفحش يف الكالم إن
فقد  فعال معينا دون ختصيص ألحد فهو جائز ، أما لعن من فعل. )٤٣(فسوق وقتاله كفر الساب نفسه فاسق ألن سباب املسلم

واملترجالت من النساء  وشاهديه ، ولعن املخنثني من الرجال أنه لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه ورد عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم
وبائعها  واخلمر وشارا وساقيها وآكل مثنها والراشي واملرتشي ، واحملتكر ، والديه ، ومن عمل عمل قوم لوط ، ن، ولعن من لع

إذن زوجها ، ولعن  ولعن املرأة إذا خرجت من دارها بغري ومعتصرها وحاملها واحملمولة إليه ، ومستقيها ومبتاعها وعاصرها
 وقد لعن اهللا تعاىل يف القرآن ساخط ، ولعن من خبب إمرأة على زوجها ، اتت وزوجها عليهاولعن املرأة إذا ب ، النامصة واملتنمصة

 ـ.(٤٥) ”على الكاذبني  نبتهِل فَنجعلْ لَعنةَ اللّه ثُم”  ، )٤٤(” اللّه على الظالمني  أال لَعنةُ ” :الظاملني والكاذبني

يتهمون من  العلم وهم أبعد ما يكون عن العلم حيث ل هذا شائع بني مدعيومث. بالكفر من أشنع أنواع السباب رمي املسلم إن
ألخيه يا كافر ، باء ا  وسلم من تكفري املسلمني ، ألن من قال حذر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وقد. خيالفهم يف الرأي به

 .ذ باهللالكفر عليه هو والعيا أي إما أن يكون صادقا أو أن تعود كلمة  ،)٤٦(أحدمها

 ومن الضروري تنشئة. رضا أو غضب  األلفاظ البذيئة يف جد وال هزل وال يف بعيد عن السب والشتم وال يستخدم واملؤمن

وحىت إن تركها  إن تعود عليها وهو طفل صغري صعب ، األلفاظ ألن حموها بعد ما يكرب الشخص األطفال بعيدا عن إستخدام تلك
 .حاالت الغضبشعور يف  فرمبا تفوه ا دون

  

 اإلحتكار إجتناب ـ ٥٨ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن

  ”ورسوله  برِئت منه ذمةُ اللّه بِها على املُسلمني فهو خاطئ وقد من احتكَر حكرة يريد أن يغلي ”

 )أمحد واحلاكم رواه(

 احملتكر ألن تتمة احلديث تفسر معىن ولفظة خاطئ يف احلديث ال تعين صغر ذنب . األسعار على املسلمني حرام بغية رفع اإلحتكار

يفرح بشقاء غريه  فاإلحتكار خلق ذميم جيعل احملتكر .ال تكون إالّ على أمر من الكبائر اخلطأ حيث أن براءة ذمة اهللا ورسوله
. منها ويفيد غريه إىل أجل مسمى  قد إستودعه اهللا تعاىل إياها يستفيد )أمانة(ؤمن عارية إن املال يف يد امل . متجردا من اإلنسانية

حيصل على املزيد من املال  واضعا أنانيته فوق كل إعتبار لكي السباع يف الغابة يؤذي به عباد اهللا املال يف يد احملتكر فهو كنياب أما
 .من تاب يشبع إالّ من التراب ويتوب اهللا على ، وال يكاد

والغين . إمثا  فمحتكر الطعام الضروري أكرب. الناس السلعة اليت حيتكرها أشد من قبل ذنب احملتكر كلما كانت احلاجة إىل ويزداد
. يرتكب إمثا كبريا  الناس من غالء أو حروب أو فقدان لألمن األموال جبشع وشراهة يف أوقات كروب الذي جيمع املزيد من

العقَبة ، فَك رقَبة أو  العقَبةَ ، وما أدراك ما فال إقتحم ” :قال تعاىل. اهللا  األوقات من أعظم القربات عندتلك واإلنفاق يف مثل



باملسلمني مصيبة  البيع والشراء ، فإذا مانزلت يرضى بالقليل من الربح وهو سهل عند فاملؤمن .(٤٦) ”يف يوم ذي مسغبة  إطعام
 .املصائب ملصائبهم دون احتكار أو استغالل لتلك نفسه واحدا ممن يعاين ، فيحزن من غالء أو قحط ، جعل

  

 إجتناب الترف ـ ٥٩ـ 

 الذَهبِ والفضة وأن نأكُلَ وسلم عن أن نشرب يف آنية انا رسولُ اللّه صلى اهللا عليه :حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال عن

 )أخرجه البخاري( .وأن نجلس عليها فيها ، وعن لبس احلَرير والديباج

تشبه الرجال  وقد مر حترمي. الرجل وأنوثة املرأة  لحكَم بالغة ، منها تعزيز رجولة الذي فرضه اهللا بني الرجال والنساء التمايز
 أما. ه األصناف من اللباسالرجال هذ يف املظهر ، حرم اهللا تعاىل على وإلحداث املزيد من التمايز. بالرجال  بالنساء وتشبه النساء

وأزاهلا عنها  الذي إن حل يف أمة أذهب عنها النعم والبذخ والبطر فهو دليل على الترف الطعام والشراب يف أنية الفضة والذهب
 .فإن الترف يزيل النعم

لكن ذلك مقيد حبدود أن  ، (٤٧) ” من الرِزق لعباده والطيبات حرم زينةَ اللّه اليت أخرج قُل من ” :أحل اهللا الزينة لعباده  لقد
أزواجهن  للنساء أصنافا من الزينة أمام ولقد أحل اهللا. اهللا وال عجب وال تكرب يف ذلك إسراف وتبذير وال إزدراء لنعم ال يكون

الصفات وأوكل   منوما ذلك إالّ ملا وضع لكل. واحلرير على الرجال أصنافا من الزينة كالذهب وحمارمهن من الرجال ، وحرم
 .إليهم صنفا من الواجبات

  

 بيته اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وآل حب صحابة رسول ـ ٦٠ـ 

 :وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله :أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال عن

  ”أحدهم وال نصيفَه مد  أنفَق مثلَ أُحد ذَهبا ما بلَغَ ال تسبوا أصحايب ، فلو أن أحدكُم ”

 ـ)البخاري رواه( 

أمة سيدنا حممد  السالم ليكون جدا خلري خلقه ، واختار املخلوقات ، واختار إمساعيل عليه إختار اهللا تعاىل بين آدم من بني سائر لقد
 لكي يكونوا أهال بيت واختار لرسوله صحبا وأتباعا وآل ، وسلم لكي تكون خري أمة أخرِجت للناس صلى اهللا عليه وآله
األسالف حفظهم للشريعة  على خلَف األمة أن يشكروا ألولئك أال جيب بعد ذلك. تلك املهمة الصعبة  للمساعدة يف محل

أولئك  إن سب. وفداؤه بأرواحهم وأمواهلم  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم إياها ملن جاء بعدهم ، والدفاع عن وإبالغهم
وبتحريض من أعداء اهللا  .ما هو إالّ إنتقاص من الدين نفسه برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، ين أحاطواالنفر األبرار ألذ
صحابة  أنه إذا كان دين اهللا مل يؤثر يف الدين حماولني إيهام السذج من الناس أولئك األصحاب األبرار دف هدم يشوهون صورة

وإحترام . مشكوكا فيه فيما سواهم أقل وصالحه للناس يعود أقرب الناس إليه فتأثريهوسلم وهم  رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله



الذين نذروا  اتهدين وأئمة احلديث والعلماء والتابعني وتابعيهم واألئمة صحابة كرام وآل بيت النبوة األطهار سلف هذه األمة من
ألولئك النفر األبرار ال يرفع  إن هذا اإلحترام. على صالح املرء نفسه على مر العصور ، هذا اإلحترام دليل حيام خلدمة هذا الدين

اهللا عليه وآله  عنه ، وهو أمام قرب رسول اهللا صلى فكلهم كما قال اإلمام مالك رضي اهللا منهم إىل درجة النبوة أو العصمة ، أيا
والدعاء هلم مثبت  .ه أجران ومن أخطأ فله أجرأصاب منهم فل فمن. ويرد عليه إالّ صاحب هذا القرب كل رجل يؤخذ منه: وسلم

غالّ للّذين  باإلميان وال تجعل يف قُلوبِنا وإلخوانِنا الّذين سبقونا يقولونَ ربنا اغفر لَنا والّذين جأؤا من بعدهم ” :يف نص القرآن
 ـ.(٤٨) ”إنك رؤوف رحيم  آمنوا ربنا

وسنة اخلُلَفاء  عليكُم بِسنيت ” :بإتباع سنتهم اخللفاء الراشدون الذين أمر هو ليه وآله وسلمرسول اهللا صلى اهللا ع خلف
دينوا الراشضعدي ، عن بم اكُم املَهدينيوإي ، ليها بالنواجِذاألمور ع ثاتحدهم  وهم ضمن ، (٤٩) ”.. ومالعشرة الذين بشر

 وعلوم الدين األخرى ، ومنهم من نشروا الصحابة العلماء من نقلوا لنا احلديث ومن.  باجلنة اهللا عليه وآله وسلم رسول اهللا صلى

ساجد ألم تسببوا يف  القيامة ما سجد هللا يف هذه البالد وغريها وبذلك كان هلم ثوابا إىل يوم الدين ففتحوا العراق والشام ومصر
 .احبه إىل النفاقص سبهم من الكبائر وخيشى أن يقود لذلك فإن. ذلك 

  الطيبني)٥٠(وعليه أن حيب آل بيته .صلى اهللا عليه وآله وسلم نتيجة حبه له واجب املسلم أن حيب صحابة رسول اهللا إن

صحابته وآل بيته  املؤمن أن ال يؤذي رسول اهللا يف وعلى. لبعض حقه فقد أوصى األمة م  الطاهرين وذريته إكراما له ووفاء
كَسبتم وال  خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما تلك أمة قَد ” :اختلفوا فيه إليهم ، وعليه أن ميسك عن ذكر ما بذكر مساوئ تنسب
القيامة  وغريهم ممن جاء بعدهم إىل يوم أولياء اهللا من الصحابة وآل البيت كما أن معاداة .(٥١) ”يعملونَ  تسألونَ عما كانوا

يدافع عن الّذين آمنوا  إن اهللا ” :تعاىل قد تعهد بنصرم واهللا. للدين يف شخص خرية من يدين به عداء لصفوة األمة ، وحماربة
كُلّ خوان كَفور  إنّ اللّه بحوليا فقد وقف  املتقني ويدافع عنهم ، فمن عادى هللا فاهللا سبحانه وتعاىل حيب املؤمنني ، (٥٢) ”الي

على املؤمن أن حيب  وسلطان أو رجال من عامة الناس ، لذلك رب ، سواء كان ذا نفوذاهللا تعاىل باحل يف صف أعداء اهللا فيؤذنه
 وال يتصور أن األولياء. تعاىل  وبغضهم ، لئال يكون يف صف أعداء اهللا الطرف عن هفوام وال يقع يف غيبتهم الصاحلني ويغض

خلوا إىل ما قدموا  ومن أولياء اهللا الذين. واستغفروا  ءوالكنهم إن تذكروا أو ذُكِّروا فا معصومون عن األخطاء ، فهم خيطئون ،
اخلالف  األعالم ، وجيب عدم الركون إىل األئمة اتهدون والعلماء: بيته اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وآل بعد صحابة رسول

 .شيئا نا وال يغين عنايقلب سيئ أعمالنا حس كان بينهم خمطئ ومصيب ، فإن ذلك لن بينهم أو نقد بعضهم لبعض ، فإن

  

 للمرأة إلتزام احلجاب ـ ٦١ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن

 ونِساء كاسيات عاريات مائالت البقَرِ يضرِبونَ بِها الناس ، قوم معهم سياط كأذنابِ: أرهما صنفان من أهلِ النار لَم ”

  ”مسرية كَذا وكَذا  رحيها ، وإنّ رحيها ليوجد من ال يدخلن اجلَنةَ وال يرِحن  رؤسهن كأسنِمة البختمميالت

 )مسلم رواه(



وتك وتبذل  فإنتهاك حمارم اهللا من ترك للحجاب .فرض احلجاب صيانة هلا من عيون السوء اهللا تعاىل املرأة ومن تكرميه هلا كرم
قبوله أو رفضه ، بل هو حق  أمرا شخصيا حبيث يكون للمرأة احلق يف التطاول على حرمات اهللا تعاىل ليس لكبائر ، وهذاهو من ا

 مشيتهن ، البد وأن يكن فاتنات لبعض من عاريات للجزء اآلخر واملتمايالت يف النساء الكاسيات جلزء من أبدان اتمع ألن

املتربجات يوم  من الفحشاء ، لذلك كانت عقوبة تستهان ووقاية للمجتمع من أن يقترب نيراهن ، فاحلجاب وقاية للمرأة من أ
يوم  لغريه من األعمال وذا جيدن أنفسهن عليه وآله وسلم ، فعملهن هذا حمبط بينها سيدنا رسول اهللا صلى اهللا القيامة كبرية كما

 .ناس عنهايدخلن اجلنة وهن أبعد ال القيامة مفلسات من كل حسنة ، فال

كالروائح  تنتهك حرمات اهللا بإظهار الزينة تعاىل على املرأة أن تغطّي بدا مث فلم يفرض اهللا. للمرأة كلٌ متكامل  واحلجاب
خمالطتهم  اإلختالط يف البيوت مع من ال حيل اإلختالط يف األسواق ليحلّ هلا ومل حيرم عليها. الكالم أو الغناء العطرية أو التبذل يف

ذلك من اهللا واهللا عنده حسن  بنفس راضية مطمئنة ، وهي ترجو ثواب فاملؤمنة تطبق ما افترض اهللا عليها .ألقرباء أو املعارفمن ا
 .الثواب

وزبانيتهم  حق من أهل القوة والسلطة وأعوام الظَلمة الذين يعتدون على الناس بغري الصنف الثاين الذين ذكرهم احلديث فهم أما
 .القيامة واهللا بريء من الظاملني  يومفالظلم ظلمات. 

  

 باملعصية عدم ااهرة ـ ٦٢ـ 

 :يقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مسعت: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن

فُالنُ قد  ربه فيقولُ يايصبِح قد ستره  يعملَ العبد بالليلِ عمال مث املُجاهرونَ ، وإنّ من اإلجهار أن كُلّ أميت معافًى إالّ ”
  ”ستر اللّه عنه  يستره ربه ويصبِح يكشف وقد بات يستره ربه فيبيت عملت البارِحةَ كذا وكذا

 )مسلم رواه(

  آمنوا لَهم عذاب أليم يفالّذين يحبونَ أن تشيع الفاحشة يف إنّ الّذين ” .بني املسلمني  اهللا تعاىل ال حيب أن تشيع الفاحشة إنّ

 ةرنيا واآلخد الناس على عدم إنكارها ويقلل املعاصي عالنية يشيعها بني الناس وظهور ، (٥٣) ”الدحياء مرتكبها فال  ويعو
ال  يه أنابتلي مبعصية وسترها اهللا عل فعلى من. معصية مستقلة إضافية  لذلك كان إظهار املعصية هو. غريها  يستحي أن يرتكب

صلى اهللا عليه وآله  عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب لعل اهللا تعاىل يغفرها له ، فقد ورد يفضح نفسه بل عليه أن يتوب منها
 تعاىل باملعصية أن يدعو اهللا وعلى املبتلى ، (٥٤) ”اآلخرة  الدنيا إالّ ستره عليه يف ستر اللّه على عبد ذنبا يف ما ” :وسلم قال

رمضان فقد  الشرع بني املؤمنني ، فمن أفطر يف ال حيب أن تشيع الفاحشة أو خمالفة إن اهللا تعاىل. يعينه لكي يتخلص منها  أن
التهم ، فاملسافر أو املريض  وعلى املؤمن أن جيتنب مواضع. تعاىل  جاهر بإفطاره فقد جاهر مبحاربة اهللا عصى اهللا تعاىل ، أما من

 .وعليه أن يستتر يف طعامه وشرابه باإلفطار ال حيق له إعالن إفطارهله  املرخص

من  لذلك جتده يتحدث عنما ارتكبه. النار واملنافقون يف الدرك األسفل من ، من يظن أن إخفاء الفاحشة هو من النفاق هناك
اهللا وإشاعة للفواحش   هو جماهرة مبحاربةبارتكاب املوبقات واحلق أن املفاخرة. صفة النفاق فواحش وآثام ظانا أن ذلك يعفيه من



 إن سكوت املبتلى بالفاحشة. مفاخرة  وقد فقد احلياء بالتحدث عن اآلثام ، وهو مرتكب بذلك إمثا إضافيا فوق إمثه بني املؤمنني ،

 . ورياءعنها مث يتظاهر بالصالح تكلفا املنافق الذي يفعل الفاحشة وهو راض وهو كاره هلا ليس معناه النفاق ، بل

  

 احملقرات من الذنوب وإجتناا عدم إستصغار ـ ٦٣ـ 

 ـ:صلى اهللا عليه وآله وسلم قال سهل بن سعد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا عن

  ، حتىبِعود وجاَء ذا بِعود قوم نزلوا بطن واد فَجاَء ذلك مثَلُ محقَرات الذُنوبِ كَمثَلِ ومحقَرات الذُنوبِ ، فإنما إياكُم ”ـ

 ـ ”بِها صاحبها تهلكُه  وإنّ محقَرات الذُنوبِ مىت يؤخذُ حملوا ما أنضجوا بِه خبزهم ،

 )مسلم وأمحد وأبو داود رواه(

فار ال كبرية مع استغ :واستهان ا أوردته النار ، لذلك قيل يستهني ا املرء ، فإن أكثَر منها حمقرات الذنوب هي الصغائر اليت إن
 فاملعصية الصغرية هي معصية هللا عز ذنبه ولكن عليه أن ينظر إىل من يعصي؟ وعلى املرء أن ال ينظر إىل صغر. إصرار وال صغرية مع

 .الذنوب باإلستغفار وبصاحل األعمال وما على املرء إالّ أن يتبع. الكبائر وجل وهي تشترك يف هذه الصفة مع

الدوام ، فتتكرر  فالعادة تتكرر على. باإلقالع عنها  اليت يعتادها املرء وال يكلف نفسه مةمن حمقرات الذنوب العادات الذمي إن
رسوله  إعتاد خمالفة معينة لكتاب اهللا وسنة املرء الذي ابتلي بعادة سيئة أو وعلى. وبذلك تزداد العقوبة عليها  املعصية مرات كثرية

عن عادة سيئة هي  إن جماهدة النفس لكي تقلع. األحيان  لو كان ذلك بعضقدر اإلمكان ، حىت و أن جيهد نفسه باإلقالع عنها
 أما عدم اإلكتراث. يغفرها له اإلقالع عن تلك املعصية ائيا أو أن على وقد يثيب اهللا تعاىل املرء مبساعدته من صاحل األعمال ،

 .مرتكبها وآله وسلم هنا وهي اليت قد لك هما حيذر منه رسول اهللا صلى اهللا علي بالسيئات الصغرية واإلكثار منها فهو

  

عاملا  كان. تقي الدين بن تيمية رمحه اهللا هـ ، الزم شيخه٦٩١احلنبلي ، ولد سنة  بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي الفقيه هو مشس الدين حممد بن: القيم اجلوزية إبن ـ١ـ
 املوقعني ، وبدائع الفرائد ، وحادي والفوائد ، وزاد املسافرين ، وأعالم زاد املعاد ، والكلم الطيب ، : منهاعن آرائه ، له تآليف قيمة كثرية فقيها ومفسرا صلبا يف الدفاع

 .هـ٧٥١تويف رمحه اهللا سنة  .وغريها كثري... وذيب سنن أيب داود أالرواح ، وعدة الصابرين ، والروح ،

  .٢٠١األعراف اآلية  سورة ـ٢ـ

 . رضي اهللا عنهمسلم عن أيب هريرة رواه ـ٣ـ

روى عن النيب صلى  .بواسطة بكَرة فاشتهر بأيب بكَرة  وسلم عند حصاره الطائف eعلي تدىل إىل النيب صلى اهللا. الصحابة  بكرة هو نفيع بن احلرث كان من فضالء أبو ـ٤ـ
 .سكن البصرة. وروى عنه أوالده اهللا عليه وآله وسلم

  .٤٨النساء اآلية  سورة ـ٥ـ

 .٢٤ و ٢٣اإلسراء اآليتان  سورة ـ٦ـ

  .١٥لقمان اآلية  سورة ـ٧ـ



 .٩٣النساء اآلية  سورة ـ٨ـ

 .عنهما إبن ماجه واحلاكم عن إبن عمر رضي اهللا رواه ـ٩ـ

 ٢٨١-٢٧٥البقرة اآليات  سورة ـ١٠ـ

 .عن إبن مسعود رضي اهللا عنه أمحد والترمذي وأبو داود وإبن ماجه رواه ـ١١ـ

 .اهللا عنه بيهقي عن أيب هريرة رضيإبن ماجه وال رواه ـ١٢ـ

  .١٠النساء اآلية  سورة ـ١٣ـ

 .١٦األنفال اآلية  سورة ـ١٤ـ

  .٢٣النور اآلية  سورة ـ١٥ـ

 .٢٥فصلت اآلية  سورة ـ١٦ـ

 .عنه أمحد واحلاكم عن أيب هريرة رضي اهللا رواه ـ١٧ـ

  .٣٢اإلسراء اآلية  سورة ـ١٨ـ

 .٣٢الزمر اآلية  سورة ـ١٩ـ

 .متفق عليه ”حيب لنفسه  ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما ” :حديث ـ٢٠ـ

 .اخلمسة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما رواه ـ٢١ـ

  .٧٢الفرقان اآلية  سورة ـ٢٢ـ

 .٤٢إبراهيم اآلية  سورة ـ٢٣ـ

  .٢٢٧الشعراء اآلية  سورة ـ٢٤ـ

 .ابن عساكر عن ابن مسعود رواه ـ٢٥ـ

  .٥٤الزخرف اآلية  سورة ـ٢٦ـ

 .٤٦غافر اآلية  سورة ـ٢٧ـ

 .ابن عمر رضي اهللا عنهما أبو داود والترمذي وأمحد والبيهقي عن رواه ـ٢٨ـ

  .١٨٩األعراف اآلية  سورة ـ٢٩ـ

 .١٨٧البقرة اآلية  سورة ـ٣٠ـ

  .٣٢النساء اآلية  سورة ـ٣١ـ



 .٢٢٩البقرة اآلية  سورة ـ٣٢ـ

  .٢٦٤البقرة اآلية  سورة ـ٣٣ـ

 .٩١ املائدة اآلية سورة ـ٣٤ـ

 .١٨٨البقرة اآلية  سورة ـ٣٥ـ

اهللا عليه  مريضا يف رأسه ، فمر به النيب صلى ونزلت فيه آيات الفدية ، حيث كان شهد عمرة احلديبية ،. حليف لألنصار بن عجرة بن أمية البلوي ، أنصاري أو كعب ـ٣٦ـ
 . سنة رضي اهللا عنه٧٥وكان له من العمر  هـ٥١ومات باملدينة سنة سكن الكوفة  . ”إحلق رأسك وأطعم فرقا بني املساكني  ” :وآله وسلم فقال له

 .أيب هريرة رضي اهللا عنه مسلم والترمذي وأبو داود وأمحد عن رواه ـ٣٧ـ

  .٥٨النساء اآلية  سورة ـ٣٨ـ

 .٥٢يوسف اآلية  سورة ـ٣٩ـ

 .والترمذي واحلاكم البخاري يف التأريخ وأبو داود رواه ـ٤٠ـ

  .١٢اآلية احلجرات  سورة ـ٤١ـ

 .البخاري أخرجه ـ٤٢ـ

  .١٨هود اآلية  سورة ـ٤٣ـ

 .٦١آل عمران اآلية  سورة ـ٤٤ـ

 .حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه رواه البخاري من ”باء ا أحدمها  إذا قال الرجل ألخيه يا كافر فقد ” :حديث ـ٤٥ـ

  .١٤- ١١البلد اآليات  سورة ـ٤٦ـ

 .٣٢األعراف اآلية  سورة ـ٤٧ـ

 .١٠احلشر اآلية  سورة ـ٤٨ـ

 .رضي اهللا عنه الترمذي من حديث العرباض بن سارية رواه ـ٤٩ـ

 .مسلم عن يزيد بن حيان رواه ”أذَكِّركُم اللّه يف أهل بييت  ” :حديث ـ٥٠ـ

  .١٤١ مكررة يف ١٣٤البقرة اآلية  سورة ـ٥١ـ

  .٣٨احلج اآلية  سورة ـ٥٢ـ

  .١٩النور اآلية  سورة ـ٥٣ـ

 .لممس رواه ـ٥٤ـ

  



  العادات الباب اخلامس االستقامة يف

 الصدق ـ ٦٤ـ 

 :وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال ، عن

الكَذب يهدي وإنّ  حتى يكتب عند اللّه صديقا ، اجلَنة ، وإنّ الرجلَ ليصدق يهدي إىل البر وإنّ الرب يهدي إىل إنّ الصدق ”ـ
 ـ ”عند اللّه كَذابا  وإنّ الرجلَ ليكذب حىت يكتب وإنّ الفُجور يهدي إىل النار ، إىل الفُجورِ

 )عليه متفق(

ونوا اتقوا اللّه وك يا أيها الذين آمنوا ” :يقول اهللا فليلزم الصدق فإن اهللا تعاىل من أراد أن يكون مع: )١(أمحد بن خضرويه قال
عم  فإنه يراك  تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه الصدق مع اهللا يف السر والعلن أي أن إن أفضل الصدق هو .(٢) ”الصادقني .

بالشيء على حقيقته ،  يريد ، وصدق باللسان وهو اإلخبار صدق بالقلب وهو صدق العزم على أداء ما أما الصدق مع العباد فمنه
 .قصده قوله و فعله والصادق يوافق. إيقاع العمل كما جيب  وصدق بالعمل وهو

عاش  على أساس من الصدق ، فإذا كان ذلك ، وال يريد اهللا أن يبىن اتمع إالّ .مع الناس جيب أن يكون أساس التعامل  الصدق
رسول اهللا  ولقد أوصى. راهم يف دنياهم قبل أخ كان األساس هو الكذب تعب الناس وشقوا أما إن. الناس يف طمأنينة وسعادة 
وكفى باملرء كذبا  اإلنسان أنه كذب دون أن ينبه على ذلك بالصدق حىت أنه ى عن نقل كالم يعرف صلى اهللا عليه وآله وسلم

عليك : الصاحلني قال بعض. )٣(كل خلق ليس الكذب واخليانة وقد مر بنا قوله أن املؤمن جيبل على .أن ينقل كل ما مسع 
 .أنه ينفعك فإنه يضرك يضرك فإنه ينفعك ، ودع الكذب حيث ترى يث ختاف أنبالصدق ح

يف  إالّ أن هناك إستثناءات ضرورية. كله الكذب بصورة عامة حرام فهو أسود. أسود بني الناس أن هناك كذبا أبيضا وكذبا شاع
اإلمث عند عدم   اإلخبار باحلقيقة أكرب منيقع نتيجة فإذا كان اإلمث الذي. أخف الضررين  حاالت خاصة ، وهي حاالت إختيار

أحدمها عن اآلخر مل  اآلخر بسوء ، فمن نقل أفضل ما مسع من بني املتخاصمني الذين يذكر أحدمها ذكرها ، كحاالت الصلح
عليه وآله عن رسول اهللا صلى اهللا  ورد.  وسيلة لتحاشي الكذب )أوالتمويه أي التلميح(اإلخبار باملعاريض  كما أن. يكن كاذبا 

أي ماء؟ أمن  فانصرف األعرايب وهو يقول من ، ” حنن من ماء ” :بدر أنتم ممن؟ فقال أنه حينما سأله أعرايب قبيل معركة وسلم
 (٤) ” واللّه خلَق كُلّ دابة من ماء ” :وسلم مشتقا من قوله تعاىل جواب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ماء العراق؟ بينما كان

يتخلص من املواقف  من جوابه شيئا ، وهكذا على املؤمن أن عليه وآله وسلم ومل يستفد األعرايب كذب رسول اهللا صلى اهللافلم ي
 رمحه اهللا يف (٥(ـ الرضواين كان الشيخ حممد. تكون النجاة يف الصدق وكثريا ما. خيالف الشريعة بالكذب  الصعبة دون أن

حبصري يف  إجارته ، فأشار إليه أن يلف نفسه أن يبطش به ظلما ، وطلب من الشيخ مسجده فدخل عليه رجل هاربا ممن يريد
مشريا إىل احلصري ،  الصدق وهو موقن بذلك ، فقال له هناك وسأل عنه الشيخ ، تذكر أن النجاة يف فلما دخل من يطلبه. املسجد

 اهلارب يهزأ به ، فانتهره وخرج ، وجنا الرجل فظن الرجل أنه

يف معامالا  الذي ترى فيه أمما أخرى تستند اليوم ففي الوقت. املسلمون اليوم هو الكذب  ف البالء الذي إبتلي بهأحد أصنا إن
 الذين أمرهم دينهم بالصدق ، ترى أظفارهم ، بينما املسلمون اليوم ، وتريب أطفاهلا عليه من نعومة ، بني أفرادها على الصدق



. بالكذب  كان عرب اجلاهلية يستحيون أن يعرفوا لتجد بينهم اليوم من يفخر به ، بينما الكذب شائعا بينهم بكثرة ، حىت إنك
وقد وصله  صلح احلديبية على هرقل يف أرض الشام ، حرب مع نفر من قومه وكان مشركا عقب فحينما أدخل أبو سفيان بن
أسئلة عن رسول اهللا صلى اهللا  رقل أبا سفيان مجلةاإلسالم ، فسأل ه عليه وآله وسلم حينما دعاه إىل كتاب رسول اهللا صلى اهللا

أمام قومه  اهللا عليه وآله وسلم خشية أن يعرف إجاباته كلها مدحا لرسول اهللا صلى وآله وسلم فلم يكذب عليه ، وكانت عليه
 .تأىب أنفسهم أن يعرفوا به بالكذب ، فهو خلق ذميم كانت

  

 احلياء ـ ٦٥ـ 

فقال  برجل من األنصار يعظ أخاه يف احلياء رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مر عنهما أنعبد اهللا بن عمر رضي اهللا  عن
 ـ:وسلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله

”  ن اإلميانفإنّ احلياَء م عهد”  

 )عليه متفق(

اإلنسان كثريا  ن يتصور أن اخلَجل يفقداخلجل ألنه كا األنصاري كان يعظ أخاه أن يترك . ” احلياُء كلُّه خري ” :رواية ملسلم ويف
 .التصور للحياء صلى اهللا عليه وآله وسلم عن هذا وهنا ينهاه رسول اهللا. البعض اليوم  من احلقوق كما يتصور

وعن األقوال  باألخالق الوضيعة وعن السمعة السيئة احلياء مينع اإلنسان عن اإلتصاف .خلق رفيع وهو عند املرأة أمجل  فاحلياء
آثام أو سوء خلق وال خيشى  احلياء فإنه يفعل ما يشاء من معاصٍ أو أما إذا فقد املرء. يرضاه الطبع السوي لفاحشة وعن كل ما الا

 ..مل تستحي باصنع ما شئت بعيد ، وقدميا قيل إذا قريب أو يف ذلك لوم

 ”اللّه حق احلياء  إستحيوا من ” :عليه وآله وسلم قال صلى اهللا. جيده ربه حيث ينهاه درجات احلياء هو احلياء من اهللا أن وأعلى
املَقابِر والبلى ،  احلياء من اللّه أن ال تنسوا ليس كذلك احلياُء من اللّه ، ولكن ” :رسول اهللا كلنا نستحيي من اهللا قال قالوا يا ،

 ، (٦) ”احلياة الدنيا  كَرامةَ اآلخرة يدع زينة شتهيالرأس وما احتوى ، ومن ي اجلوف وما وعى ، وأن ال تنسوا وأن ال تنسوا
الصاحلون من هذه األمة ينصرفون  وقد كان عباد اهللا .(٧) ”راجِعونَ  وجِلَة أنهم إىل ربهِم الّذين يؤتون ما آتوا وقُلوبهم ” و

وقُلوبهم وجِلَة  يؤتون ما أتوا ” :كانوا من الذين حيث هم موقنون بتقصريهم ، وبذلك الصالة على إستحياء من اهللا تعاىل من
 ـ.(٨) ”ربهم راجِعونَ  أنهم إىل

التعلم للعلوم  بل التغلب على احلياء عندما مينع من وليس املقصود هنا نزع احلياء فيهما .الذي مينع تعلم العلم والدين مذموم  احلياء
عليه وآله وسلم عن أمور دينهن وقد  احلياء أن يسألن رسول اهللا صلى اهللا  ال مينعهنوقد كان نساء األنصار . الدنيوية أو األخروية

 .املدح منه على ذلك نلن

  



 حفظ اللسان ـ ٦٦ـ 

 :وآله وسلم أنؤاخذُ مبا نقول؟قال صلى اهللا عليه معاذ بن جبل قال قلت يا رسول اهللا عن

 . ”ألِسنتهِم مناخرِهم إالّ حصائد ار علىيكُب الناس يف الن ثكلَتك أمك يا معاذ وهل ”

 )الترمذي وصححه وإبن ماجه واحلاكم أخرجه(

من شيء  ما: عبد اهللا ابن مسعود رضي اهللا عنه وقال. عد كالمه من عمله قلّ كالمه من: عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه قال
 .(٩) ”لَديه رقيب عتيد  ما يلفظُ من قول إالّ ” :تعاىل الدوام قولهوعلى املرء أن يتذكر على  .أحق بطول السجن من اللسان 

الشفتان  يقول ، مث أنه حبس بأربعة أبواب وعينان واذنان ليسمع ويبصر أكثر مما احلكماء إمنا خلق لإلنسان لسان واحد وقال بعض
 . والصمتبالتفكر وما حيصل احلكماء على احلكمة إالّ .مصراعان واألسنان مصراعان 

واملزاح ، واملراء ،  الكاذب ، والغيبة ، والنميمة ، فمن آفاته الكذب ، والوعد. البدن  آفات التعادهلا آفات عضو آخر يف للسان
 والسخرية واإلستهزاء ، واحللف وفضول الكالم ، واخلصومة ، واللعن ، يف الكالم ، والكالم فيما اليعين واجلدل ، والفحش

وإفشاء السر ، واملدح  والغناء ، وقول الشعر املاجن ، والتشدق ، والتكلف يف الكالم ، ،  يف الباطل ، والتقعرالكاذب ، واخلوض
يف مساوئه ، وكلها من آفات  يستحق كل واحد منها احلذر من الوقوع ومثل هذه اآلفات ...والذم مبا ال يستحق أمام املمدوح ،

 ـ.)١٠(ليصمت أولذلك على املؤمن أن يقول خريا  .اللسان 

الكلمة من  وتفكر ، فإذا ما نطق بالكلمة ، خرجت الناس ، فال يتكلم إالّ بعد روِية املؤمن أن يراقب كالمه أكثر من كالم وعلى
أن ال يستهني بالكلمة ،  وعلى املرء. تفوه ا وإن شاء كتمها  أما قبل ذلك فهي ملكه إن شاء. مسعها  سيطرته وأصبحت ملك من

مثل تلك الكلمة أن يهوي ا  أال تستحق. أرواح أو يف خصام وشقاق أحدثت فتنة ، ورب فتنة تسببت يف إزهاق كلمةفرب 
تبلُغَ ما بلَغت  من سخط اللّه ما يظُن أن إنّ الرجلَ ليتكَلّم بالكَلمة ” :جهنم ، كما قال عليه الصالة والسالم صاحبها يف
اللّه بكتةعليه  فيإىل يوم القيام طُهخا س ” (١١). يف  أكثر ما يدخل الناس النار كما سيأيت وهكذا يكون اللسان واحدا من
 .احلديث اآليت

  

 حسن اخللق ـ ٦٧ـ 

تقوى اللّه  ” :أكثر ما يدخل الناس اجلنة ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن سئل: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن
اخلُلُقِ وح ل عن أكثر ما يدخل الناس النار ، ، ”سنئفقال وس: ”  والفَرج الفَم”  

 )الترمذي وقال حسن صحيح رواه(

عليه  مدح اهللا تعاىل رسوله صلى اهللا . ”أن الرب حسن اخللق ” عليه وآله وسلم  قوله صلى اهللا)٤٦(أن مر بنا يف احلديث  سبق
اللّهم اهد  ” :له بدعائه من حسن خلقه أن كان يقابل عداء قومه وقد بلغ .(١٢) ”لى خلُق عظيم لَع وإنك ” :وآله وسلم فقال



فعلته لم  خدمت النيب عشر سنني فما قال لشيء :أنس بن مالك رضي اهللا عنه يقول وكان ، (١٣) ”فإنهم ال يعلمون  قومي
 ألحسنِ األخالقِ ، ال يهدي اللّهم إهدين ” :وآله وسلم  صلى اهللا عليهوكان من دعائه. )١٤(تركته فعلته وال لشيء تركته مل

 ـ.(١٥) ”سيئَها ال يصرف سيئَها إالّ أنت  ألحسنِها إالّ أنت ، واصرف عين

قال أما تسمع مضطجعا ف وثالثا فلم جيبه ، فقام إليه فرآه دعا غالما له فلم جيبه فدعاه ثانيا أن أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه روي
. فأنت حر لوجه اهللا تعاىل  فقال أمنت عقوبتك فتكاسلت ، فقال إمض نعم ، قال فما محلك على ترك جوايب؟ يا غالم ، فقال

 فعرفوا ذلك من خلقه فكانوا حيسنون واحدا من عبيده حيسن الصالة يعتقه ، اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما إذا رأى وكان عبد

لئن يصحبين  :وكان الفضيل بن عياض يقول. اخندعنا له يف ذلك فقال من خدعنا يف اهللا يعتقهم ، فقيل لهالصالة مراآة ، وكان 
إحتمال األذى ، وقلة  :احلرث احملاسيب حسن اخللق بقوله وعرف. من أن يصحبين عابد سيئ اخللق فاجر حسن اخللق أحب إيلّ

 .الوجه ، وطيب الكالم الغضب ، وبسط

مل تكن  وإذا. وجهه هلم ، وإذا غضب تذكر ففاء ويألفونه ، وحيسن معاملتهم ويبسط  اخللق ، يألف الناسيكون حسن املؤمن
القربات إىل اهللا  ذلك ، وجماهدة النفس يف ذلك من أقرب حيسن خلقه ويدعو اهللا أن يعينه على أخالقه كذلك جاهد نفسه لكي

 .تعاىل

 الذان مها مما ينتج من الفم ومن شهوة كذلك وحيذر من شهوات الطعام والكالم ىمن جوامع الكلم فهو حيث على التقو واحلديث

 الفرج

  

 إجتناب الغضب ـ ٦٨ـ 

 :صلى اهللا عليه وآله وسلم قال أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا عن

” ليس ديدما الشإن ديد بالصرعةبِ  الشضعند الغ هفسن كملن يم” . 

 )عليه متفق(

 ـ)١٧) ”غَضبوا هم يغفرونَ  وإذا ما” :وكذلك  (١٦) ”الناسِ  والكاظمني الغيظَ والعافني عنِ ” :اهللا املؤمنني بقوله مدح

ال يرتكب أثناء  والسيطرة على النفس أثناء الغضب حبيث آدم ولكن ما مطلوب هو عدم فقدان العقل فالغضب حمتمل على ابن
 .فعل قول أومن  غضبه ما ال حيبه اهللا

 اجلهلة أمام أصحابه فال يغضب ، وينهى يغضب لنفسه ، ورمبا تطاول عليه بعض رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ال كان

فكان يغضب ، ورمبا  ارتكبت حرمة من حرمات اهللا تعاىل أما إذا ما. ويأمرهم بالترفق م  أصحابه أن يؤذوا مثل هؤالء اجلهلة
ينصح ملعاجلة الغضب  وكان صلى اهللا عليه وآله وسلم. عليهم  ينادي بالناس لكي يبني هلم ما أشكل نيشتد غضبه فيأمر م

أو أن يلصق  ، ”فإنما الغضب من النارِ  غضب أحدكُم فليتوضأ باملاِء إذا ”: عنه صلى اهللا عليه وآله وسلم بالوضوء فقد ورد



يغضب عليه ألن ايته  وأن ال شيء من أمر الدنيا يستحق أن أن ايته هي املوتتذكرة لإلنسان ب  ، وذلك)١٨(خده بالتراب
 .الفناء

اهللا  النفس ، ويف ذلك ميدح رسول اهللا صلى غضبه وكبت تلك األهواء هو من جماهدة ي املؤمن نفسه عن هواها عند ثوران إن
ثوابا وأعظم أجرا  األهواء أسرع كلما كان ذلك أكثر ويصفه بالشدة ، وكلما كان كبت تلك عليه وآله وسلم من يستطيع ذلك

 .الغضب دليل ضبط النفس وخمالفة هواها فإن سرعة الفيء بعد

أجرا  عبداهللا بن عمر ما جرع رجل جرعة أعظم وقال. أترك الغضب : اخللق يف كلمة قال أمجل لنا حسن: لعبد اهللا بن املبارك قيل
 .من جرعة غيظ إبتغاء وجه اهللا

  

 العفو ـ ٦٩ـ 

اللّه عبدا  نقَصت صدقَة من مال ، وما زاد ما ” :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن
 ـ. ”تواضع أحد للّه االّرفَعه  بِعفو إالّ عزا ، وما

 )مسلم والترمذي رواه(

 :وقال،(٢٠) ”للتقوى  وأن تعفوا أقرب ” :وقال ، (١٩) ” وأعرِض عنِ اجلاهلني بالعرف خذ العفو وأمر ” :اهللا تعاىل  قال
 ـ.(٢١) ”وأصلَح فأجره على اللّه  فَمن عفا ”

برجل فأمر  كنت عنده إذ أيت:جعفر املنصور ، قال  اهللا يف وفد من أهل البصرة إىل أيب مبارك بن فضالة قال وفد سوار بن عبد عن
احلسن قال وما هو قلت مسعته  املؤمنني أال أحدثك حديثا مسعته من وأنا حاضر ، فقلت يا أمري املسلمني ت يقتل رجل منبقتله فقل

فينادي من له  الداعي وينفذهم البصر فيقوم مناد الناس يف صعيد واحد حيث يسمعهم كان يوم القيامة مجع اهللا عز وجل إذا: يقول
 .مسعته منه فقال خلينا عنه سمعته من احلسن؟ فقلت واهللا لقد واهللا لقد:  من عفا فقاليقوم إالّ عند اهللا يد فليقم فال

اهللا  وقال عمر رضي.. فحلم حىت إذا قدر عفى إذا قدر إنتقم ، ولكن احلليم من ظُلم ليس احلليم من ظُلم فحلم حىت: بعضهم قال
وولدك ولكن اخلري أن يكثر  ليس اخلري أن يكثر مالك: اهللا عنه علي رضيوقال . للعلم السكينة واحللم  تعلّموا العلم وتعلموا: عنه

 .إستغفرت اهللا تعاىل اهللا ، وإن أحسنت محدت اهللا وإن أسأت حلمك ، وأن ال تباهي الناس بعبادة علمك ويعظم

فقط فيما بينه   ظاهراومعاملتهم بالعفو ، وليس ذلك احلقد على الناس نتيجة أذاهم ما ورد يف هذا احلديث حث على عدم إن
حكى رسول اهللا صلى اهللا عليه  يعفو عنهم ويدعو اهللا أن يهديهم ، كما أيضا فيما بينه وبني اهللا تعاىل ، فهو وبينهم ، بل وباطنا

أذاهم  ضربوه فأدموه ، لذلك فهو يعفو عن بعد أن ، (٢٢) ”فإم ال يعلمون  اللهم اهد قومي ” :وسلم عن نيب يدعو وآله
الناس إن شاؤوا  اهللا تعاىل يف إقامة حدوده ليس بيد اهللا ورسوله ودينه فال عفو معه ألن حق أما من أصر على حماربة. هلشخص

اخلاصة فقد حثهم اهللا تعاىل  أما شؤوم. حدوده إلقامة احلياة  عفو عنه ، بل ذلك هللا وحده وهو قد فرض أخذوا به وإن شاؤوا
 .ثالعفو عنها ، يف هذا احلدي على



عن  كان من بني الذين حتدثوا حبديث اإلفك  حيث)وكان أحد أقاربه(على مسطَح  حلف أبو بكر رضي اهللا عنه أن ال ينفق ملا
 والسعة أن يؤتوا أويل القُرىب وال يأتلِ أولوا الفَضل منكُم ” :ذلك ينفق عليه ، نزل قوله تعاىل عائشة رضي اهللا عنها ، وكان قبل

 نعم حنب ذلك: فقال أبوبكر ، (٢٣) ” تحبونَ أن يغفر اللّه لَكُم اللّه وليعفو وليصفَحوا ، أال ملُهاجرين يف سبيلواملساكني وا

 .جحر مرتني ويصفح ، لكنه كَيس فطن وال يلدغ من فاملؤمن ال حيقد على أحد ، بل يعفو وهكذا. )٢٤(وعاد إىل اإلنفاق عليه

فأمسكهم  اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بغتة ، التنعيم صالة الصبح ليقتلوا رسول  مثانون رجال منعام احلديبية ، حاول يف
عليه وآله وسلم أنه   ، كما ورد عنه صلى اهللا)٢٥(وأطلقهم وآله وسلم وجاؤوا م إليه ، فأعتقهم أصحاب النيب صلى اهللا عليه

يهجو رسول اهللا صلى اهللا عليه  تعهده أن ال حيارب املسلمني ، وال در بعدعزة اجلمحي بعد أسره يف معركة ب عفى عن الشاعر أيب
 غزوة أحد ، فأسره املسلمون وعند ذلك بعد أن خضع لضغوط املشركني واشترك يف وسلم وال املسلمني ، لكنه أخلف وعده وآله

 .اإلميان إىل النفوس يف تأليف القلوب وحتبيبالدعوة  فذلك العفو هو جزء من وسائل. بقتله أمر الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم

مين خالف  غفر اهللا لك ، أهللا يعلم: أبو حنيفة يا مبتدع يا زنديق ، فقال: عنه قائال رجل على اإلمام أيب حنيفة رضي اهللا وتطاول
العقاب وسقط سريعا ،  ند ذكروال أخاف إالّ عقابه ، مث بكى ع أحدا منذ عرفته وال أرجو إالّ غفرانه ما قلت ، وإين ما عدلت به

أن ذلك من حقوق نفسه فعفى  حيث(يفّ شيئا من اجلهل فهو يف حلٍّ  الرجل إجعلين يف حل ، فقال كل من قال فلما أفاق قال له
ها بعد أثر  أي ال ينتهي(تبقي شيئا بعدهم  العلم فهو يف حرج ، فإن غيبة العلماء قال يفّ شيئا مما ليس يفّ من أهل  ، ومن)عنه 

األتقياء يسريون على  وهكذا فإن العلماء . )فلم يعف عنه حقوق اهللا تعاىل وليس من حقوق نفسه  الحظ أن هذا من-الكالم 
بذلك فهي  بغيبة وذم العلماء األتقياء عن علم أما حقوق اهللا املتمثلة. أنفسهم  صلى اهللا عليه يف العفو عن حقوق هدي رسول اهللا
 .موكلة هللا تعاىل

  

 التواضع ـ ٧٠ـ 

 :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: عياض بن محار رضي اهللا عنه قال عن

  ”يبغي أحد على أحد  حىت ال يفخر أحد على أحد ، وال إن اللّه أوحى إيلّ أن تواضعوا ”

 )مسلم رواه(

الّذين يمشونَ على  وعباد الرمحنِ ” :تعاىل كر قولهحكي عن احلسن البصري أنه ذ .من سيد األخالق والتكرب من سيئها  التواضع
 حيسبهم اجلاهل مرضى ، واهللا ما األمساع واألبصار واجلوارح حىت املؤمنون قوم ذلل ، ذلت هللا:فقال ، (٢٦) ”األرض هونا 

وقال  . علمهم باآلخرة ومنعهم من الدنيا ولكن دخلهم من اخلوف ما مل يدخل غريهم بالقوم من مرض وإم ألصحاء القلوب
وقال موسى بن القاسم  .فيه كان عليه وباال يوم القيامة  مجاال أو ثيابا أو علما مث مل يتواضع من أعطي ماال أو: )٢٧(بعض العلماء
مث  بكىإمامنا فادع اهللا عز وجل لنا ، ف ،فقلت يا أبا عبد اهللا أنت)٢٨(مقاتل زلزلة وريح محراء فذهبت اىل حممد بن كانت عندنا

عنكم بدعاء حممد  يف النوم فقال إن اهللا عز وجل رفع فرأيت النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال. قال ليتين مل أكن سبب هالككم 



 بأنفسهم وال يرون أن هلم فضال على وتقواها أية قيمة جتعلهم يعجبون الصاحلني ال يرون لعبادة أنفسهم وهذا دأب. بن مقاتل 

 الدنيا؟ بالك باملال واجلاه أو متاع احلياة العبادة والتقوى فماهذا يف . غريهم 

ومل يكن  .(٢٩) ”بِغريِ احلَق  الّذين يتكَبرون يف األرضِ سأصرِف عن آيايتَ ” :قال تعاىل .التكرب أحد األسباب الرئيسة للكفر إن
مع معرفته أن رسول اهللا صلى اهللا  بب عدم إسالمهتكربه ، فحينما سئل عن س  إال)٣٠(عناد فرعون هذه األمة ، أبوجهل سبب
فأعطينا ،  فأطعمنا ، ومحلوا فحملنا ، وأعطوا حنن وبنو عبد مناف الشرف ، أطعموا تنازعنا: وآله وسلم ليس بكاذب ، قال عليه

هللا ال نسمع له أبدا وال هذا؟ وا فمىت ندرك! يأتيه الوحي من السماء وكنا كفرسي رهان ، قالوا منا نيب حىت إذا جتاثينا الركب
أوالذكاء  بسببب املال أو املنصب أو العلم القوم والعشرية أو يف حاالت أخرى فالتكرب هذا بسبب اجلاه والشرف وعزة .نصدقه

 .إمنا هو من تسويل الشيطان واملقدرة أو كثرة األتباع ،

مبخالطة الفقراء  للتكرب بسبب املال ، عليه أن يعاجله عياسببه عمليا ، فإذا وجد املرء دا العالج الناجع للتكرب هو مبخالفة إن
العلم والذكاء والعقل فعليه  وإن كان تكربه بسبب. له فضال عليهم  ومنحهم الصدقات دون من أو شعور بأن والتواضع هلم

 يا بن عم! سه ، فقال مهليأخذ بركاب فر ركب زيد بن ثابت فدنا منه ابن عباس .ملن ميكن أن يتعلم منه شيئا جديدا  التواضع

نفعل بأهل بيت  عباس فقبلها وقال هكذا أُمرنا أن فأخذ زيد بن ثابت يد ابن. بعلمائنا  رسول اهللا فقال هكذا أمرنا أن نفعل
ا عاتقه قربة ماء ، فقلت ي رأيت عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه على وقال عروة بن الزبري. عليه وآله وسلم  رسول اهللا صلى اهللا

بالقربة إىل  نفسي خنوة فأحببت أن أكسرها ، ومضى أتاين الوفود سامعني مطيعني دخلت يف املؤمنني ال ينبغي هذا ، فقال ملا أمري
ظهره حزمة حطب وهو يقول  رضي اهللا عنه وهو أمري املدينة وعلى ورؤي أبو هريرة. فأفرغها يف إنائها  حجرة إمرأة من األنصار

 .من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه وقال ابن عباس.  لألمري)الطريقإفسحوا  اي(طَرقوا 

 وكان يقول قراء الرمحن أصحاب خشوع .ختضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله الفضيل بن عياض عن التواضع فقال أن سئل

فشكاه إىل  ذر لبالل يا إبن السوداء ،فقال أبو  تشاجر أبو ذر وبالل رضي اهللا عنهما .وتواضع وقراء الدنيا أصحاب عجب وتكرب
فألقى أبو ذر نفسه على األرض وحلف  ، ”بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية أعيرته ” :وآله وسلم ، فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه

  ـ.)٣١(فلم يرفع رأسه حىت فعل بالل ذلك ال يرفع رأسه حىت يطأ بالل خده بقدمه أن

 

 ترك ماال يعين ـ ٧١ـ 

  ”ال يعنيه  من حسنِ إسالمِ املَرء تركُه ما ” :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن

 )الترمذي وابن ماجه رواه(

بإمور  هتملذلك على املرء أن ي. للبعض اآلخر فما يصلح لبعض من أمور حيام ال يصلح اهللا تعاىل قد خلق اخلالئق خمتلفني ، إن
 ”أشياء إن تبد لَكُم تسؤكُم  أيها الّذين آمنوا التسألوا عن يا ” :وال يسأل عن ذلك ، قال تعاىل نفسه وال يتتبع ما ال يعنيه ،

عن  الشخصية بالكتمان ، وهذا يبعد الناس وسلم باإلستعانة على قضاء احلوائج كما أمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ،(٣٢)
ويف هذا  .يؤدي إىل اخلالف والبغضاء واألحقاد بعضا وتدخل البعض يف شؤون بعض مبا نظر بعضهم إىل بعض وحسد بعضهمال

 وهو موضوع عدم التدخل يف ، (٣٣) ” ال يضركُم من ضلّ إذا اهتديتم الّذين آمنوا عليكُم أنفُسكُم ياأيها ” :يقول اهللا تعاىل



باحلكمة واملوعظة  والنهي عن املنكر الذي تستطيع تغيريه تغيريا وليس يف جمال األمر باملعروف تطيع هلاشؤون اآلخرين اليت ال تس
ومن أعاب شخصا على خلق  ، إنسان قد يسره اهللا تعاىل ملا خلق له عدم اإلعتراض والعيب على الناس ، فكل وهلذا جيب. احلسنة 

 .العقوبة تكون من جنس العمل إرادته إبتاله اهللا مبثله ، فإن فيه ليس من

ألنبيائهم ، مث  إسرائيل وشدد عليهم بكثرة أسئلتهم كثرة السؤال ، وقد مقت اهللا بين رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن ى
يرضى يقبلها ، لكنه ال  اهللا تعاىل وما يرتل من مصائب وحمن بل فاملؤمن ال يعترض على أحكام. أوامرهم  بعد ذلك عدم إطاعة

 ال يعنيه ، ويف شؤون غريه ، فيصرف كل وينهى عن املنكر ، لكنه ال يتدخل فيما واآلثام ، فيقاومها ويأمر باملعروف باملعاصي

إنه  على املؤمن أن يهتم بأمر نفسه ، حىت إن ينفعه إن جنى الناس كلهم وهلك هو؟ فما الذي. جهده على نفسه فيصلح حاهلا 
واإلرشاد واملساعدة من  أما ما وراء النصح. ألمر اهللا تعاىل  هي أمر خيص نفسه ألن يف ذلك امتثاهلا  لغريهليعتربأن دعوته ومساعدته

 هو حيب هلم ما حيب شؤونه فكذلك ألنه ال حيب أن يتدخل اآلخرون يف اآلخرين ، فإن املؤمن ميسك عن ذلك تدخل يف أمور

 .لنفسه

  

 غض البصر ـ ٧٢ـ 

 :الفجأة فقال اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عن نظر سألت رسول: ه قال رضي اهللا عن)٣٤(جرير عن

”  كرصإصرِف ب”  

 )مسلم رواه(

 وقُل. اللّه خبري بِما يصنعون  فُروجهم ، ذلك أزكى لَهم إنّ يغضوا من أبصارِهم ويحفَظوا قُل للمؤمنني ” :اهللا تعاىل قال
 ”جيون  وليضرِبن بِخمرِهن على زينتهن إالّ ما ظَهر منها ، ويحفَظن فُروجهن واليبدين بصارِهنللمؤمنات يغضضن من أ

ومن . حارس لذلك هو غض البصر وأول. ال يف العيون وال يف الصدور اإلسالمي جمتمع نظيف ، ليس فيه خيانة فاتمع ، (٣٥(ـ
وال . اهللا احلالوة فليغض من بصره تنفيذا ألمر فمن أراد أن يستمتع مبثل هذه. يف قلبه د حالوتهوهبه اهللا تعاىل إميانا جي غض بصره

ذلك خلري البشر رسول  البصر ، فلو كان ذلك صحيحا ُألحلّ السيطرة على نفسه فليس حباجة إىل غض عربة مبن يقول بأنه ميلك
 .عليه وآله وسلم اهللا صلى اهللا

فهي حماسب عليها ،  النظرة الثانية أو استدامة األوىل أما. تأيت عن غري قصد معفو عنها  ظرة األوىل اليتمن احلديث أن الن يتبني
 .الرجال والنساء وسواء يف ذلك

أعضاءه رجاال  إن اتمع اإلسالمي حيفظ. قلبه اهللا تعاىل إميانا جيد حالوته يف سهم من سهام إبليس ، من تركها وهبه فالنظرة
اتمع نظيفا من أي سوء أو  بغض البصر سوى وسائل وقائية إلبقاء الفواحش ، وما فَرض احلجاب واألمر اإلنزالق يفونساء من 

 .واإلبتعاد عن سفاسفها وقيام اتمع على فضائل األخالق على كيان األسرة فاحشة ، حفاظا خيانة أو

  



 السخاء ـ ٧٣ـ 

 :وآله وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه: قال أيب أمامة صدي بن عجالن رضي اهللا عنه عن

واليد العليا خري  كَفاف ، وابدأ بِمن تعولُ ، تمِسكه شر لَك ، وال تالم على تبذل الفَضلَ خري لَك ، وإن يا ابن آدم إن ”ـ
دالي نفلى  مـ ”الس 

 )مسلم رواه(

قريب من  الناس لبذله أمواله هلم ، والبخيل إلمتثاله ملا حيبه اهللا ، وقريب من والسخي قريب من اهللا. من أفضل الصفات  السخاء
 .املفروضة دخل النار بذلك فإذا دفع البخل الرجل إىل منع الزكاة .النار ملنعه ما يأمره اهللا به

يقال له احلكم  أتانا منكم رجلاملدينة ، فقال لقد  فقال له ممن الرجل؟ قال من أهل رجل من أهل منبج رجال من أهل املدينة لقي
بعض  ولكنه علّمنا الكرم فعاد بعضنا على جببة صوف؟ فقال ما أغنانا مباله فقال املدين فكيف وما أتاكم إالّ بن املطلب فأغنانا ،

فقال  ،فقيل يستحيون مما لك عليهم من دين  ،  ، فاستبطأ إخوانه فسأل عنهم)٣٦(عبادة ومرض قيس بن سعد بن. حىت استغنينا 
فكسرت عتبة داره  من كان لقيس عليه دين فهو منه يف حل ، اإلخوان من الزيارة ، مث أمر من ينادي أخزى اهللا تعاىل ماالً مينع

فقال إا سألت !! يف ذلك عسل ، فأمر هلا بزق من عسل ، فقيل له وسألت إمرأة الليث بن سعد سكرجة. عاده بالعشي لكثرة من
 . نعطيها على قدر نعمناحاجتها وحنن على قدر

الصدقة أن  بذله فتكون عيشته كفافا ، فإن أفضل يبذل ماله حبيث كلما رزقه اهللا شيئا هذا احلديث نفي اللّوم عن املرء الذي يقرر
عالتهم أهل بيته الذين عليه إ وأول الناس الذين عليه أن يبدأ م هم متوسطة خيشى الفقر ويرجو الغىن ، ينفق املرء وهو يف عيشة

يدفع أن  وعلى من. الصدقة خري من اليت تأخذها  إليها فمذموم ألن اليد اليت تدفع أما أخذ الصدقات ملن هو ليس حباجة .شرعا 
 .أال وهو الزكاة إستطاع أن ينفذ واجبا فرضه اهللا عليه لوال وجود ذلك احملتاج وأمثاله ملا يشعر باملنة ملن أخذ منه ألنه

  

 درمحة العبا ـ ٧٤ـ 

 :عليه وآله وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: جرير قال عن

 . ”يف السماء  حم من يف األرض ، يرحمك منإِر ”

 )الطرباين واحلاكم رواه(

طبيعية  خلق اهللا بني الناس وشائج تراحم وقد. يتصف ا عباده بعضهم حنو بعض من صفات الرمحن الرحيم وهو يريد أن الرمحة
على دينه أم ال ويف  رمحة اإلنسان ألخيه اإلنسان سواء كان غريه إستحق رمحة اهللا تعاىل ، ويف دها ، فمن رحمكرمحة األم لول



 فقد أخرب رسول اهللا صلى اهللا عليه زوال التراحم بشري بغضب اهللا تعاىل ويف. ذلك أجر عظيم  للحيوان ، يف كل رمحة اإلنسان

 ـ.)٣٧(تأكل من خشاش األرض ستها ، ال هي أطعمتها وال هي تركتهاحب وآله وسلم عن إمرأة دخلت النار يف هرة

لعدوه قبل  معاملته مع الناس ، ويف معاملته ويف ، الوالد لولده ، ويف إحسانه ألهل بيته يف مالطفة: الرمحة تتجلى يف كل شيء إن
شيء ، وأمر باملشي على األرض  م اإلسراف يف كلفاهللا تعاىل أمر بعد للبهائم ، ويف تعامله حىت مع اجلماد ، صديقه ، ويف معاملته

الرمحة فهي  الكافر أثناء املعركة تتجلى فيه حىت أن قتل. )٣٨(اليت وسعت كلّ شيء هذا وذاك إالّ دليل على سعة رمحته هونا وما
 ، فالقتل باحلرق حمرم الرمحة شره ، وطريقة القتل جيب أن تظهر فيها املزيد من اآلثام وختليص لغريه من ختليص له من اكتساب

 النفَضوا من حولك ، فاعف عنهم كُنت فَظّا غليظَ القَلبِ رمحة من اللّه لنت لَهم ولو فَبِما ” ابن آدم حرام أيا كان ، وتعذيب

 .كلمتهم بينهم ، فيحب بعضهم بعضا وجتتمع املؤمنني فيما بينهم تتوثق الوشائج وبتراحم ، (٣٩) ”واستغفر لَهم 

اهللا عليه وآله  وقد قص علينا رسول اهللا صلى. كبري ففي تلك الرمحة أجر. للحيوانات أيضا  املؤمن رحيم لغريه من الناس وحىت إن
الثرى من العطش  فرتل فشرب مث خرج فإذا كلب يلهث يأكل بطريق فاشتد عليه العطش ، فوجد بئرا وسلم قصة رجل ميشي

بفيه فسقى الكلب فشكر اهللا  يب ، فرتل البئر فمأل خفِّه مث أمسكه كلب من العطش مثل الذي كان بلغهذا ال فقال الرجل لقد بلغ
عمر بن  وحني رأى ، (٤٠)"ذات كبِد رطبة أجر نعم ، يف كل" :البهائم أجرا ، فقال قالوا يارسول اهللا وإن لنا يف ، له فغفر له

وتركناك يف كربك ، مث  أنصفناك ، أخذنا اجلزية منك يف شبابك ما:  قائالالناس ، رحم له كرب سنه اخلطاب عجوزا يهوديا يسأل
 .من بيت املال فرض له ما يكفيه

  

 ترك اجلدل ـ ٧٥ـ 

 :اهللا عليه وآله وسلم قال أيب أمامة رضي اهللا عنه عن النيب صلى عن

  ”عليه إالّ أوتوا اجلَدالَ  ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا ”

 ) وأمحد وإبن ماجه واحلاكمالترمذي رواه(

فاجلدال  ، (٤١) ”قَلبِه وهو ألَد اخلصامِ  الدنيا ويشهِد اللّه على ما يف يعجِبك قولُه يف احلياة ومن الناسِ من ” :اهللا تعاىل قال
قبول احلق الذي قاله  أو عدمأو حسده إن حدث العكس ، وبغضه  اادل على خصمه ، وتشفِّيه خبذالنه يتضمن عادة حب ظهور

وهكذا  .وتعيري اخلصم أو غيبته وكرهه بغري حق الكذب أوإخفاء احلق والسب والشتم يلجأ املخاصم إىل وقد .عنادا وتكربا 
وهذه غريزة مذمومة  بعض الناس من جبِل على حب اجلدل ، وهناك. النفسية اليت ال تليق باملؤمن  فاجلدل مثري لكل هذه اآلفات

كان على يقني بأنه على احلق وخصمه  ومنعها من اإلستمرار باجلدل حىت ولو دوافعها ومعاجلتها بكبح مجاح النفس ليه مقاومةوع
املراَء وإن كانَ محقّا ،  يف ربض اجلَنة لمن ترك أنا زعيم ببيت ” :عليه وآله وسلم الباطل فقد ورد عن رسول اهللا صلى اهللا على

والرد تزداد إذا حضر  واملالحظ أن دوافع اجلدال واألخذ .(٤٢) ”الكَذب وإن كانَ مازِحا  سط اجلَنة لمن تركيف و وببيت
وهكذا يتصيد  .العجب بالنفس وحب الظهور على أشده شخص أو أشخاص آخرون ألنه عند ذلك يكون اجلدال أو مسعه



 وال تكونوا ” .هدى وإجتماع اإلختالف والشقاق بعد أن كانوا على  إىلالغفلة فيغويهم ويقودهم الشيطان فرائسه يف ساعات

 ـ.(٤٣) ”وأولئك لَهم عذاب عظيم  بعد ما جاَءهم البينات كالّذين تفَرقوا واختلَفوا من

وعند ذلك  ، (٤٤) ”أحسن  يت هيوجادهلُم بالّ ” :فيها والوصول إليه فقد قال اهللا تعاىل املناقشة اهلادئة يف سبيل نشر احلق أما
. تعاىل  النفس الشريرة وإخالص النية فيها هللا وسائل الدعوة شرط خلوها عن نوازع اادلة مطلوبة ألا وسيلة من تكون تلك

دال ذلك للناس باجل وتطبيق ذلك على النفس أوال ، مث إيضاح فعل وإمتثال ألوامر اهللا تعاىل والدعوة ليست جدال حمضا بل هي
 .وقوة احلجة احلسنة ما ال يقتنعون حبسن الكالم والناس يقتنعون بالفعل والقدوة باليت هي أحسن ،

  

عليه دين عند وفاته وقد حضر   سنة ، وكان٩٥هـ وقد بلغ ٢٤.تويف سنة  ، مشايخ خراسان ، صحب أبا تراب النخشيب حامد أمحد بن خضرويه البلخي من كبار أبو ـ١ـ
فأدى عنه ، مث  الباب طارق وقال أين غرماء أمحد ، تأخذ عنهم وثيقتهم ، فأد عين ، فطرق الرهون وثيقة ألرباب األموال وأنت  إليهم وقال اللهم إنك جعلتفنظر غرماؤه ،

 .تويف رمحه اهللا

 .١١٩التوبة اآلية  سورة ـ٢ـ

 .ـ يف الباب الرابع٥٦سبق ذكره برقم ـ احلديث ـ٣ـ

 .بن هشامالنبوية ، أل السرية ـ٤ـ

تويف  وخترج على يده أكابر علماء املوصل ، بالعلم الغزير والتقوى والصالح ، هـ وأخذ العلم عن علمائها ، إشتهر١٢٦٩ بن عثمان الرضواين ولد باملوصل عام حممد ـ٥ـ
 .هـ١٣٥٧رمحه اهللا عام 

 .وليذكر املوت والبلى: فيها واحلاكم والبيهقي عن ابن مسعود ، ورد رمذيوالت. رواية أخرى أخرجها أمحد أبو نعيم والطرباين عن عائشة ، ويف أخرجه ـ٦ـ

 .٦٠املؤمنون اآلية  سورة ـ٧ـ

 . من الباب األول٧٥ و ٧٤اهلامشني  راجع ـ٨ـ

 .١٨ق اآلية  سورة ـ٩ـ

 .عليه من حديث أيب هريرة متفق ـ١٠ـ

 . بالل بن احلرثوابن حبان واحلاكم عن الترمذي والنسائي وابن ماجه وأمحد رواه ـ١١ـ

 .٤القلم اآلية  سورة ـ١٢ـ

 .عنه عليه عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا متفق ـ١٣ـ

 .عليه عن أنس رضي اهللا عنه متفق ـ١٤ـ

 .مسلم من حديث علي رضي اهللا عنه أخرجه ـ١٥ـ

 .١٣٤آل عمران اآلية  سورة ـ١٦ـ



 .٣٧الشورى اآلية  سورة ـ١٧ـ

 .ة السعديأبو داود من حديث عطي رواه ـ١٨ـ

 .١٩٩األعراف اآلية  سورة ـ١٩ـ

 .٢٣٧البقرة اآلية  سورة ـ٢٠ـ

 .٤٠الشورى اآلية  سورة ـ٢١ـ

 .اهللا عنه عليه من حديث عبد اهللا بن مسعود رضي متفق ـ٢٢ـ

 .٢٢النور اآلية  سورة ـ٢٣ـ

 .عليه عن عائشة رضي اهللا عنها متفق ـ٢٤ـ

 .مسلم عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه رواه ـ٢٥ـ

 .٦٣الفرقان اآلية  سورة ـ٢٦ـ

مات بواسط  عنه اإلمام أمحد أحفظ أهل البصرة ، واألنساب والتأريخ والتفسري ، قال ضريرا ، وكان عاملا باحلديث والعربية قتادة بن دعامة السدوسي كان أكمه هو ـ٢٧ـ
 . سنة٥٧هـ عن ١١٨بالطاعون عام 

 .كان حيدث عن وكيع بن مقاتل الرازي من تابعي التابعني حممد ـ٢٨ـ

 .١٤٦األعراف اآلية  سورة ـ٢٩ـ

 .قتل يف معركة بدر لرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ، هذه األمة ، كان أشد الناس عداوة جهل عمرو بن هشام زعيم الكفار وفرعون أبو ـ٣٠ـ

 .عليه متفق ـ٣١ـ

 .١٠١املائدة اآلية  سورة ـ٣٢ـ

 .١٠٥املائدة اآلية  سورة ـ٣٣ـ

اهللا صلى  القادسية ، كان يقول ما حجبين رسول العراق ، وكان له أثر عظيم يف معركة إسالمه ، كان قائد جبيلة يف فتح إختلف يف وقت. بن عبد اهللا بن مالك  جرير ـ٣٤ـ
  .هـ٥١يف عام األمة ، تو الوجه لذا كان عمر يكنيه يوسف هذه كان صبيح. أسلمت وال رآين إالّ تبسم  اهللا عليه وآله وسلم منذ

 .٣١ و ٣٠النور اآليتان سورة ـ٣٥ـ

كما  معه مبرتلة صاحب الشرطة من األمري اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وكان شهد املشاهد كلها مع رسول. اخلزرج بن سعد بن عبادة ، كان أبوه وجده سادة قيس ـ٣٦ـ
حيدث مشكلة كبرية  من أبيه يف فتح مكة بعد أن كاد أبوه أن وآله وسلم لواء األنصار بعد أن أخذه  عليهقلده الرسول صلى اهللا. مالك  روى ذلك اإلمام البخاري عن أنس بن

 .املدينة تويف يف آخر خالفة معاوية يف. طالب  قيس واليا على مصر من قبل علي بن أيب عين. امللحمة اليوم تستحل احلرمة  اليوم يوم: بإنشاده

إبن عمر وأمحد والبيهقي وابن ماجه  رواه البخاري عن "األرض حىت ماتت فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من خشاش ار يف هرة ربطتهادخلت إمرأة الن" :حديث ـ٣٧ـ
 .أيب هريرة عن

 . ”ورمحيت وسعت كُلّ شيء  ” :١٥٦تعاىل يف سورة األعراف اآلية  قال ـ٣٨ـ



 .١٥٩آل عمران اآلية  سورة ـ٣٩ـ

 .الشيخان رواه ـ٤٠ـ

 .٢٠٤البقرة اآلية  سورة ـ٤١ـ

 .عنه الترمذي وإبن ماجه عن أنس رضي اهللا رواه ـ٤٢ـ

 .١٠٥آل عمران اآلية  سورة ـ٤٣ـ

  .١٢٥النحل اآلية  سورة ـ٤٤ـ

 

  

  



 اإلستقامة يف املعاملة الباب السادس

 حتب لنفسك  ـ أحب للناس ما٧٦ـ 

  ”أحب للناسِ ما تحب لنفِسك  ” :ى اهللا عليه وآله وسلمرسول اهللا صل قال:  رضي اهللا عنه قال)١(يزيد بن أسيد  عن

 )واحلاكم والبيهقي البخاري يف التأريخ والطرباين رواه(

احملبة والتعاون  الذي دوافعه األنانية وحلت حمله حيب هلم ما حيب لنفسه ، أمنحى الشقاق كان مقياس املرء يف تعامله مع غريه أن إذا
من الناس؟ فال يفعل ذلك مع  هل حيب أن يهينه أحد على مأل. مع غريه يطَفَف له املكيال؟ فال يفعل ذلك نهل يريد أ. والتآلف

تكون أسس احلياة السعيدة له  وهكذا. مرض أو فقر؟ كذلك يفعل مع غريه حيب أن يساعده الناس عند حاجته هلم من هل. غريه
قد أفلح  :أقل من حاجة من فيها لذلك فيكون منهجه  يعيش يف غابة ما يتوفر فيهاالعامل أما من تغلبت عليه أنانيته فهو يرى .ولغريه

 .وعبد الدنيا الواضح يف املنهج بني املؤمن الصادق هذا هو التناقض. من غلب 

إليهم  حيبونَ من هاجر ” :مدح األنصار أخاه على نفسه ، قال اهللا تعاىل يف أعلى درجة من ذلك حني يؤثر املؤمن واإليثار
 ومن يوق شح نفِسه فأولئك هم أنفُِسهِم ولو كانَ بِهِم خصاصة ، حاجة مما أوتوا ويؤثرونَ على واليجِدونَ يف صدورِهم

 ـ .(٢) ”املُفلحون 

عليها وعيادة  الةاحلاجة كتشييع اجلنائز والص فباإلضافة إىل احلقوق اليت تربز عند . للمؤمن على املؤمن حقوق وعليه أداؤها إن
فحق العامل : بناس معينني أما احلقوق املخصوصة. والعرض واملال  هناك حقوقا دائمة كاحترام النفس املريض وغري ذلك ، فإن

وحق الولد  األمري الطاعة يف غري معصية اهللا ، وحق الصديق النصح والتسديد ، وحق واإلحترام ، وحق اجلاهل التعليم ، اإلجالل
الصغري على الكبري العطف ،  الكبري على الصغري اإلحترام ، وحق الزوجني اإلحسان بعض لبعض ، وحق التربية ، وحقاإلعالة و

 وهو يفرح. مقابل أو توقع جلزاء منهم  ، وهذه كلها جيب أن يقصدها دون. وهكذا  ...الفقري على الغين الصدقة واإلقراض وحق

هلم متجرعا  القلب مبصائب املسلمني ، وبذل النصح من أعالم األميان إغتمام: ملصري ا لفرح أخيه وحيزن حلزنه ، قال ذو النون
 .مصاحلهم وإن جهلوه وكرهوه ظنوم ، وإرشادهم إىل

  

 احلب يف اهللا ـ ٧٧ـ 

 :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أيب هريرة رضي اهللا عنه قال ، قال عن

” يامةالق قولُ اللّه تعاىل يومونَ بِجاليل :يحاباملُت ال ...أين م يف ظلّي يومأُظللُّه لّ إالّ ظلّي  اليومظ”  

 )مسلم وأمحد رواه(



األميان  ووصف أحواهلم قبل ، (٣) ”الكافرين  أذلَّة على املؤمنني أعزة على ” :اهللا تعاىل املؤمنني بعضهم حنو بعض وصف
 أعضاء اجلسد الواحد فذلك دليل قوة ومقياس هذه األخوة هو احملبة بني ، (٤) ”ته إخوانا فأصبحتم بِنِعم كُنتم أعداءا ” :وبعده

ووالِ يف اهللا فإنه لن  أحب هللا وأبغض هللا وعاد يف اهللا :قال عبد اهللا بن عباس رضي اهللا عنهما .األمة ومتسكها مبا فرض اهللا عليها 
 .يكون كذلك ميان وإن كثرت صالته وصيامه حىتاإل اهللا إالّ بذلك وال جيد رجل طعم تنال والية

شخص أنه   وإذا أخربك)٥(صلى اهللا عليه وآله وسلم حتبه ، ذلك ما أخربنا به رسول اهللا أحببت امرؤا ما يف اهللا فأخربه أنك إذا
فدعاء األخ  غيب ،حتب من إخوانك املؤمنني بظهر ال وادع ملن. أحبك الذي أحببتنا من أجله :حيبك يف اهللا فيستحب أن جتيبه

تعرف وسيلة  وإفشاء السالم على من عرفت ومن مل .)٦(ولك مثل ذلك: فاملالئكة جتيب الداعي ألخيه بظهر الغيب مستجاب
 ـ.)٧(بعضهم مع بعض لزيادة حتابب املسلمني

يكون  خيه دون أنعبادة ، وزيارة األخ أل جملس نصيحة وتواص باحلق فهو جملس جمالسة من حتب من الصاحلني ، إن كان إن
واملنافقني بعضهم لبعض  املؤمنني بعضهم لبعض نصحة فاملؤمن مرآة أخيه يرى فيها نفسه ألن بينهما مصلحة دنيوية عبادة ،

 .ما سيتأكد يف احلديث الالحق وهذا. )٨(غششة

يبغض أحد   فقال ألنه)عن رجل معني(تبغض فالنا  عليه وآله وسلم يف املنام فقال له مل أحد العارفني رسول اهللا صلى اهللا رأى
قال نعم ، قال أتبغضه  أال تعلم أنه حيب اهللا ورسوله؟: وسلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ، الرجال الصاحلني ، ومساه له

فاملؤمن . صاحلمن بغضه للرجل ال أخرب الرجل بعد يقظته ندم على ما كان وال حتبه ألنه حيب اهللا ورسوله؟ فلما ألنه يبغض فالنا
كبريا ، فإنه  اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وزنا عن مساوئهم ويعطي حلبهم هللا ولرسول املؤمنني وينظر إىل حماسنهم ويتغاضى حيب

 .إخوانه ويتغاضى عما يكره منهم املؤمن أن ينظر ملا حيب من أخالق خلق حيبه غريه وخلق يكرهونه ، فعلى ما من مسلم إالّ وفيه

  

 النصيحة ـ ٧٨ـ 

 ”: رسول اهللا قال قيل ملن يا ”الدين النصيحةُ  ” :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: متيم الداري رضي اهللا عنه قال عن
املُسلمني للّه وألئمة هسولرهِم  ولتولعام” . 

 )مسلم رواه(

ليسوا بناصحني وال خري يف  ال خري يف قوم: قال عمر بن اخلطاب ، (٩)  ”الذكرى تنفَع املُؤمنني وذَكِّر فَإنّ ” :اهللا تعاىل  قال
 ومن داهنك فقد غشك ومن مل يقبل نصيحتك إعلم أن من نصحك فقد أحبك: احملاسيب وقال احلارث. حيبون الناصحني  قوم ال

 وليكن نصحه برفق وتلطف دونالناس به  أوال قد إتصف هو باخللق الذي ينصح ومن تصدى لنصح أحد فليكن. فليس بأخ لك 

من ( فإذا نصحت أخاك سرا فقد نصحته وزِنته إذا نصحت فانصح سرا ال جهرا ،: عنه قال اإلمام الشافعي رضي اهللا. تشهري
 ـ.)من الشني(نصحته وشنته   ، وإن نصحته أمام مأل فقد)الزين

 مر احلسن. يف السلطان أو يكربك بالسن  ن يفوقكأحيانا من التصريح ، خاصة مل يكون النصح بالتعريض والتلميح أبلغ وقد

إختصمنا أنا  :يعلماه الوضوء فتقدم منه أحدمها وقال بشيخ ال حيسن الوضوء ، فأرادا أن واحلسني رضي اهللا عنهما ومها صغريان



وإذا عرفت . هما صنيع فلما توضآ أمامه عرف خطأه فشكر هلما وضوءا ونريد أن تكون بيننا حكما ، وأخي هذا يف أينا أحسن
. يف خمالفته لك  به وتنصحه بعكس ما تراه لكي يصيب احلق يفعل عكس ما تنصحه به فعليك أن ترفق من شخص عنادا بأن
 وليس العجب بالنفس والتباهي بأنك فالغاية من النصح تقومي اإلعوجاج .اليت عرفت حديثا يف تعليم الكبار وذلك هو أحد األسس

 .لم منهأفضل ممن تنصحه أو أع

علم  أن تبلغ ما أمر به أمته مما أوتيت من أوامره يف خاصة نفسك ، والنصح لرسوله هللا هو أن تأمر مبا يأمر اهللا وتنفذ والنصح
قال . ذلك والدعاء هلم  فيه خري الناس ومساعدم يف تنفيذ والنصح ألئمة املسلمني بإرشادهم ملا .وتكون أمينا يف الدفاع عن سنته

 بصالحهم يصلح ناس كثري وبفسادهم يهلك واحدة جلعلتها ألئمة املسلمني ألن املبارك لو علمت أن يل دعوة مستجابة بنعبد اهللا 

الذين يتواصون  اهللا تعاىل اإلنسان باخلسران إال وقد وصف. فيجب البدء باألقرب فاألقرب  أما النصح لعامة املسلمني.ناس كثري
 ـ.(١٠) ”باحلق وتواصوا بالصربِ  آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا إالّ الّذين. ي خسراإلنسانَ لَف إن ” :باحلق وبالصرب

  

 على املسلمني إدخال السرور ـ ٧٩ـ 

 :صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول اهللا: أنس رضي اهللا عنه قال عن

 ”عز وجلّ يوم القيامة هليسره بِذلك ، سره اللّ لَقي أخاه املُسلم بِما يحب من ”

 )الطرباين بإسناد حسن وأبو الشيخ رواه(

فاملسلم حيب السرور  حيب أحدهم ألخيه ما حيب لنفسه ، احملبة بني أفراد ذلك اتمع وأن القومي لبناء اتمع املتماسك هو األساس
أخيه ، واهللا تعاىل جيازي على   السرور على نفساملتسبب يف إدخال حيب السرور ألخيه ، وحيب أن يكون هو لنفسه لذلك فهو

 .بسرور أعظم يوم القيامة ذلك

شدائده أو  خماطبته أو بتخفيف آالمه ومصائبه عند يتم بقضاء حوائجه ، أو بالرفق يف إدخال السرور على نفس املسلم ميكن أن إن
 .حوائج املسلمني عبادةيف قضاء  فالسعي.ينفع من حيبه كولده أو قريبه بتعليمه ما ينفعه أو ما

  

 العدل ـ ٨٠ـ 

 :عليه وآله وسلم قال رسول اهللا صلى اهللا: عنهما قال عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عن

  ”يف حكمهِم وأهليهم وماولّوا  منابِر من نور ، الّذين يعدلونَ إنّ املُقِسطني عند اللّه على ”

 )مسلم رواه(



أي ال حيملكم بغضكم لقوم  ، (١١) ”إعدلوا هو أقرب للتقوى شنآنُ قوم على أالّ تعدلوا ، وال يجرِمنكُم ” :اهللا تعاىل قال
القُرىب وينهى عن  بالعدلِ واإلحسان وإيتاِء ذي إنّ اللّه يأمر ” .األعداء تظلموهم فإن العدل أحق أن يتبع حىت مع على أن

األرضِ فاحكُم بني  داود إنا جعلناك خليفَة يف يا ” :اهللا عبده داود عليه السالم وقد نادى .(١٢)  ”واملُنكر والبغي الفَحشاء
اسِ باحلَقلّك عن النضبِعِ اهلوى فيتوال ت  بيلِ اللّهـ.(١٣) ”س 

ومن  ، والد عليه العدل بني أوالدهفال. شيئا  احلكم فقط ، بل العدل يف كل من ويل هذا احلديث تبيان أن العدل ال يكون يف يف
مراجعة أو تكليف  بني من يشملهم عمله من رئاسة أو بينهن ، ومن محل مسؤولية عليه العدل تزوج بأكثر من إمرأة عليه العدل

فضل وال يتبع اهلوى في غريه فال يؤثر نفسه على غريه دون حق كما أن عليه أن يعدل بني حق نفسه وحق . بواجبات إىل غري ذلك
فقال له عمر أتغمطين حقي؟  ، إين أبغضك: إىل عمر بن اخلطاب فقال له أتى رجل. غريهم أو يغمط حق من يكرهه أقرباَءه على

 .قال فإمنا يبكي على احلب النساء قال ال ،

. ن صواب قرارهم فاملعروف أن الغضب يفقد املرء بعضا .متطلبات ذلك الواجب واجبة أيضا  اهللا تعاىل إذا أوجب أمرا جعل إن
فعليه أن يعدل معه وال  ومن عمل حتت أمرته أجري. )١٤(الغضب صلى اهللا عليه وآله وسلم عن احلكم عند لذلك ى رسول اهللا

عنه أو  إجرته بعد ، أو أن بإستطاعته حجبها التعاقد مستفيدا من كونه مل يصرف يكرهه على عمل مل يتفق عليه عند يظلمه ، فال
له ، ومن كان  فمن ساعد ظاملا على ظلمه كان شريكا ، سواء كان ملصلحته هو أو ملن أمره بذلك ذلك من الظلمتقليلها ، فكل 

 .ما أكل من مال حرام وسحت يف كده ظاملا لغريه كان

  

 صلة الرحم ـ ٨١ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: عائشة رضي اهللا عنها قالت عن

  ”اللّه  اللّه ومن قطَعين قَطَعه تقولُ من وصلَين وصلَه العرشِالرحم معلَّقَة ب ”

 )عليه متفق(

والتآلف مع  الرحم تعين إقامة عالقات التعاون كل أسرة تتصل بقرابة مع غريها ، فصلة اهللا تعاىل خلق الناس من أبوين وجعل إن
 امللمات ومنح الصدقات لفقرائهم ، كل بالتزاور والتناصح والرعاية عند ذلكويتم . حيتاجون من مساعدة إليهم  األقربني وتقدمي ما

فعن أيب  .كان ذلك املقابل مقصرا يف صلة رمحه مقابل ذلك بل ابتغاء وجه اهللا حىت وإن هذا مع عدم توقع مقابلة ذلك بإحسان
ويقطعونين وأحسن إليهم  ل اهللا إن يل قرابة أصلهمفقال يا رسو أتى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم هريرة رضي اهللا عنه أن رجال

من اللّه ظَهري عليهِم  تِسفُّهم امللّ وال يزال معك لَئن كُنت كَما قُلت فَكأنما ” :وأحلم عنهم وجيهلون علي ، فقال ويسيئون إيلّ
متم إمثتطعمهم الرماد احلار أي يل تسفهم املل أي كأمنا ، (١٥) ”على ذلك  ما د وجيب على املؤمن أن يراعي . كبري حق

على  وقد حث اهللا تعاىل. (١٦(ـ ”بِبعض يف كتابِ اللّه  وأولوا األرحامِ بعضهم أوىل ” :رمحه األقرب فاألقرب ، قال تعاىل ذوي
 وآت ذا ” ، (١٧) ”تربة م يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا أو إطعام يف يوم ذي مسغبة ” اآليات تفقد ذوي القرىب يف كثري من

وابن سكنيوامل قَّهبذيرا  القُرىب حذّر تببيلِ وال تهلا أجر الصدقة وأجر صلة  فالصدقة إذا أعطيت إىل ذي قرىب يكون ، (١٨) ”الس



السراء والضراء  م يفله وحيسن إليهم متفقدا إياه أقربائه جتاهه وإساءم إليه وظلمهم وهكذا فاملؤمن يتغاضى عن هفوات .الرحم 
 .إليهم كلما احتاجوا إليه مادا يد املساعدة

  

 اجلار اإلحسان إىل ـ ٨٢ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن

يؤمن  اآلخر فليكرم ضيفه ، ومن كانَ كانَ يؤمن باللّه واليومِ اآلخرِ فليحِسن إىل جارِه ، ومن من كانَ يؤمن باللّه واليومِ ”
  ”خريا أو ليصمت  باللّه واليوم اآلخر فليقُل

 )عليه متفق(

 واجلار ذي ” :بقرابة حث عليه القرآن وسواء كان ميت بقرابة أو ال ميت إىل اجلار سواء كان مسلما أو غري مسلم اإلحسان

املتعاون والذي تبىن فيه  ضمن منهج تكوين اتمع الصاحل وهذه الوصية تقع ، (١٩) ”باجلَنب  القُرىب واجلار اجلُنب والصاحب
وليس اجلار  .وانعدمت رابطة النسب أو القرابة  وإحترام ، حىت إن إختلف الدين على أسس متينة من تعاون وتكافل العالقات

حتت  يدخلون(ر يف مصلحة مشتركة جار مؤقت ، وجا اجلار يف العمل ، والصاحب يف السفر هو باملسكن فقط ، بل هناك
 .األذى وحتمل أذاهم وطيب الكالم معهم النصح واملصاحبة باملعروف وعدم  ، فحقوق هؤالء)الصاحب باجلنب

. على معروف يعتدي عليه يف بناء أو مضايقة أو من يقدم املساعدة جلاره وال يؤذيه وال اجلريان بعضهم بعضا ، فعلى املرء أن حيتاج
عن أيب حنيفة رضي اهللا  ويف القصة املشهورة. اخللق أو فاسقا  ما حيب لنفسه ويتلطف به إن كان سيئ من أن حيب جلارهوعلى املؤ

 .سجن سببا يف توبته وصالحه فيما بعد عند مثله ، حيث كان افتقاده له عندما الذي كان يعاقر اخلمر وينشد الشعر عنه مع جاره

وقد أردف رسول  .املادية اليت يسببها الشح والبخل  النفس النظرة واملودة ويدفع عن القة الودالضيف هو اآلخر مما يثبت ع وإكرام
يقول اخلري أو ليصمت فذلك خري  فضول الكالم وسيئه فعلى املؤمن أن وآله وسلم باحلديث أخريا التوقف عن اهللا صلى اهللا عليه

 و ـ٦٦ـ مرت آفات اللسان يف احلديثني وقد. ب أو ما شابه ذلك أو املدح الكاذ النطق بالفحش أو الكذب أو رياء القول من
 ـ.٦٧ـ

  

 الرفق يف كل شيئ ـ ٨٣ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: عائشة رضي اهللا عنها قالت عن

” الرفق حبفيق ير لى إنّ اللّهعطي ععطي على الرفق ما ال يوي  عطي على سواهنف وما ال يالع” . 

 )مسلم رواه(



زانه وما  وسلم ، فما كان الرفق يف شيء إالّ حث عليه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله الترفق بالناس من حسن اخللق وهو مما إن
وملاذا يسلك  .)٢١(وسلم سهال إذا باع سهال إذا اشترى وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله .)٢٠(كان العنف يف شيء إالّ شانه

حيبه اهللا ، أو إذا كان يظن أن  معجبا بنفسه مزدريا لغريه وهذا ما ال باب الرفق مفتوحا إالّ إذا كان املرء نف إذا كاناإلنسان الع
ينهى عنه رسول  أما إذا اتخذ العنف منهجا فهذا ما .أيضا ال جيوز إالّ عن جتربة أو بينة  ولكن هذا. يقابله ال ينفع معه الرفق من

 .وآله وسلم يف هذا احلديث اهللا صلى اهللا عليه

 احليوان رفق ، ومعاملة الناس جيب أن هونا دون عجب أو تكرب هو رفق ، وإطعام فاملشي على األرض. يكون يف كل شيء والرفق

 :قال اهللا تعاىل. محيما  العداوة عن غريه يقلبه الرفق صديقا تكون برفق ، فرب عدو لدود ورث تكون برفق ، والدعوة يف سبيل اهللا
 ـ.(٢٢) ”حميم  بينك وبينه عداوة كأنه ويل ادفَع بالّيت هي أحسن فإذا الّذي تستوي احلَسنةُ وال السيئةُ وال ”

اإلحلاح  ومن الرفق عدم. حاجته قبل أن يسألك  ذوي القرىب أو اجلريان أو من تعرف الرفق بالناس أن تؤدي حق احملتاج من من
 ، )٢٣(فقريا ، فإن مطل الغين ظلم والشراء عموما إالّ إذا كان املرء املماطلة يف قَضاء الدين أو البيع عدممع الناس يف كل شيء ك

 .صاحبه الرفق قضاء الدين قبل أن يسأل عنه ومن

  

 الرفق بالنساء ـ ٨٤ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن

” لُ املُؤمننيمأكمهنكُم لنسائهم  إميانا أحسكُم خيارخلقا ، وخيار ”  

 )الترمذي وقال حسن صحيح رواه(

على  وكان يؤكد. يف وصيته ألمته قبل وفاته صلى اهللا عليه وآله وسلم وأكد عليها بالنساء وصية خاصة أداها رسول اهللا الوصية
أو كرهت املرأة من زوجها  وإذا ما كره املرء من زوجته. الصاحل لبيتاملعاملة والعنف وذلك لبناء ا ذلك باستمرار وينهى عن سوء

 .األمور اليت تقرب عند اهللا تعاىل  والصرب على سوء خلق أحد الزوجني من .معها أو وجدت معه خلقا حمبوبا غريه خلُقا ، وجد
أن تكرهوا شيئا  فإن كَرهتموهن فعسىباملَعروف ،  وعاشروهن ” :زالت األزواج فقال وقد حث اهللا تعاىل على التغاضي عن

يدعو املؤمنني إىل احلذر منهن ،  الزوجة وعدم إمكان اإلصالح فإن اهللا وعلى فرض سوء .(٢٤) ”خريا كَثريا  ويجعل اللّه فيه
وأن تعفوا وتصفحوا  موأوالدكُم عدوا لَكُم فاحذَروه الّذين آمنوا إنّ من أزواجكُم يا أيها ” :يدعو إىل العفو أيضا لكنه

 .ينطبق على الرجل واملرأة والزوج ، (٢٥) ”اللّه غَفور رحيم  وتغفروا فإنّ

األسرة  ابعضهم بعضا ، ويقود ذلك التعاون رب التعاون وحسن اخللق واحتمال زالت بني أفراد األسرة جيب أن تبىن على واملعاملة
أفراد األسرة ومن مث يرتبط  طريق ذلك يسري اإلحسان إىل بقية ىل زوجته وعناألسرة هو اإلحسان إ لذا فإن أول واجبات رب. 

قرباه ، فإن  وواجباته األخرى حنو والديه أو ذوي ال يكون ذلك على حساب دين املرء وجيب أن. باحملبة واإليثار والتعاون  أفرادها
يف معصية   ، فإنه ال طاعة ملخلوق)٢٦(لزوجتهطاعة  وآله وسلم حذّر من عقوق املرء والديه رسول اهللا صلى اهللا عليه

 ـ.)٢٧(اخلالق



 إجتناب الغش ـ ٨٥ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن

” فليس لينا السالحلَ عمن حا  ممن نا فليسن غَشا وممن” . 

 )مسلم رواه(

أما إذا . الغش شدة إبتكر الغشاشون نوعا جديدا من القوانني ، ولكن كلما زادت القوانني يف املعامالت ميكن أن حتد منه الغش
من الغش . كثريا  حيب لنفسه فإن الغش يقضى عليه أو قل اإلنسان ، فكان ال حيب لغريه إالّ ما حورب الغش من داخل نفس

والتقوى أمام املشتري ، ومن   الغش إظهار الورعالكاذب ، ومن الغش نقص املكيال ، ومن الغش احللف إخفاء العيوب ، ومن
 وشر الغشاشني الذين يغشون. الوفاء  الكاذب مع اليقني بعدم التمكن من السلعة مبا ليس فيها ، ومن الغش الوعد الغش وصف

كرضاء  افهةوليس هلم من نفع سوى فائدة ت بذلك وما هم سوى أدوات لتنفيذ الغش ، الناس وال ينتفعون هم بل ينتفع غريهم
 .يرضاه اهللا تعاىل من متاع الدنيا الزائل ، وهذا عمل ال وتشجيعهم على سوء عملهم لقاء مثن خبس أوليائهم عنهم أو مدحهم هلم

الرزق احلرام  الرزق احلرام ويطعم أوالده من ذلك وتعليمها غاش هلم ، والذي يكسب رب األسرة الذي يهمل توجيه أسرته إن
فينا فإننا نصرب على اجلوع وال  إتقوا اهللا: بالرزق احلالل ويقلن هلم املؤمنني األولني يوصني أزواجهن  نساءوكانت. غاش هلم 

هلم ،  باملنافع لنفسه وذويه دوم فهو غاش شيئا فلم يبذل جهده معهم أو استأثر ومن ويل من أمر املسلمني. على حر جهنم  نصرب
 .أمرها غاشة لهاهللا  والرعية إذا مل تنصح ملن والّه

 والتأويل السائغ هو أن يكون هناك حجة .هذا احلديث دون تأويل سائغ فهو كفر محل السالح ضد املسلمني الذي ورد يف أما

العربية ، كالدفاع عن  عليه وآله وسلم بتأويل تقبله اللغة اهللا أو أحاديث رسول اهللا صلى اهللا شرعية يقبلها العقل استنادا إىل كتاب
 .والدين والعرض والوطن  واملالالنفس

  

 مداراة الناس ـ ٨٦ـ 

فلما  ، ”العشرية هو  إئذنوا لَه بئس أخو ” :فقال رجل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم عائشة رضي اهللا عنها قالت ، إستأذن عن
الناس  يا عائشة ، إنّ شر ” :قال!! ولالق اهللا قلت عنه الذي قلت مث ألنت له فقلت يا رسول: له القول ، قالت عائشة دخل أالن

 . ”فُحشه  من ودعه أو تركَه الناس اتقاء مرتلة عند اللّه يوم القيامة

 )عليه متفق(

قلوم وتزيني  التلطف م ومدارام ابتغاء تأليف أما الفسقة واألشرار فيجب. اإلميان  الكالم وخفض اجلناح للمؤمنني من لني
 من دون اهللا فيسبوا اللّه عدوا وال تسبوا الذين يدعونَ ” الكفار وقد ى اهللا تعاىل عن سب آهلة. أذاهم  أو جتنباإلميان هلم 

وهذا ال . احلق ال يزيد من غرورهم وصالفتهم جتاه السفهاء ، والتلطف م دون خنوع ومبا فمن الدين مداراة .(٢٨) ”بغري علم 



 أذلَّة ” إظهار العزة على الكفار ، أما. تعاىل حيب الرفق يف األمر كله واهللا. ناس من أكرم إتقاء شرهشر ال يقلبهم إىل أخيار فإن

ة على الكافرينأعز ة (٢٩) ” على املؤمننياأو املعاندين منهم  واخلصام مع مجوع الكافرين أو ممثليهم فهو مطلوب يف حال ا
 .أي لني جتاه احلق الذين ال يظهرون

 من معاشرته بدا حتىيجعل اهللا له منه حبكيم من مل يعاشر باملعروف من ال جيد ليس:  رضي اهللا عنه)٣٠(حممد بن احلنفية قال

رأس  ” :صلى اهللا عليه وآله وسلم قال  عن أبيه عن جده أن النيب)٣١(بن احلسني وقد أخرج الطرباين من حديث علي. فرجا 
  ” واصطناع املعروف إىل كُلّ بر وفاجر الناس التودد إىل العقل بعد اإلميان

لتغيري منكره أو  املسلمني من شره واإلستعانة م ولذلك أحوال حمدودة منها حتذير هذا احلديث غيبة ااهر بفسوقه ، ويبيح
 يغتب بعضكُم بعضا ، وال ” .أما فيما عدا ذلك فالغيبة حمرمة  .حنوه أو تسميته مبا عرف عنه من منكر شكايته إىل قاض أو

حبأخيه ميتا أي كُم أن يأكُلَ لَحمدأح موهحدودها فال  املسلم أن يستعمل هذه الرخص يف وهكذا جيب على .(٣٢) ” فَكَرهت
يبة عن ورحم اهللا من جب الغ حبيث يغتابه الناس أو يظنوا به سوءأ جينب نفسه الوقوع يف مواضع التهم يتعداها ، كما أن عليه أن

 .نفسه

  

 املسلمني قضاء حوائج ـ ٨٧ـ 

 :قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن عن

” املُسلم سلمهوال ي ظلمهأخو املُسلمِ ال ي ، ة أخيه كانَ اللّهن كانَ يف حاجسلم معن م جن فَرته ، وميف حاج اللّه جة فَركُرب 
 . ”القيامة  ستر مسلما ستره اللّه يوم كُربة من كُرب يوم القيامة ومن عنه ا

 )عليه متفق(

ويدافع  إن احتاج ، وينصره إن استنصره ، فهو يساعد أخاه. وخاصة يف أوقات الضيق يعامل أخاه كما حيب أن يعامل هو املسلم
كربة نفَّس عنه  وإذا وجده يف. عليه يف جد وال هزل   وال يفشي سره ، وال يتآمرمن يظلمه ، عنه يف غيابه ، وال يسلمه إىل

أخيه دون توقع نفع دنيوي  ومشي املسلم يف حاجة. يستطيع مساعدته بقضاء حاجته أو بنصحه وإرشاده إىل من بالكلمة الطيبة أو
ومن حقوق  حاجة فالن ما دام يقضي حاجة أخيه ، ىل يفأن اهللا تعا: بالقليل أن يقال أقرب القربات إىل اهللا ، وليس منه ، من

املسلم أن يستره إذا وجده  ومن حق املسلم على. إالّ ببينة واضحة  أقواله على أفضل وجه وعدم اامه املسلم على املسلم أخذ
 ـ.)٣٣(فمن ستر مسلما ستره اهللا تعاىل  ألمث أو ذنب أو فعل يستقبحه الناس ، مرتكبا

جبل نفسه  واملؤمن إذا. حمدود يف حاالت خاصة  بعضها عام لكل األحايني ، وبعضها  بعضهم حنو بعض كثرية ،املسلمني حقوق
فإنه حياول جهده  ، (٣٤) ”فاستبقوا اخلريات  ” :تعاىل وجعل ذلك شغله الشاغل عمال بقوله على عمل اخلري يف كل وقت ،

وقد ورد عن رسول اهللا صلى  .قيض اهللا له من يساعده يف وقت الضيق ذلكومن اعتاد . توقع ثواب أو مكافأة  خلدمة غريه دون
بروا آباءكُم  ” :كما قال ، (٣٥) ”يكرمه عند سنه  لسنه ، إالّ قيض اللّه له من ما أكرم شاب شيخا ” :وآله وسلم اهللا عليه



 يقيض اهللا له من يؤدي حقه عند حاجته وق غريه من املسلمنيفإن من يؤدي حق .(٣٦) ”أبناءكُم ، وعفّوا تعف نساؤكُم  تربكم

بينهم ، حىت أم  مساعدة بعضهم البعض والتعاون فيما أدركه بعض عقالء الغربيني اليوم يف وهذا املستوى من الفهم قد. لذلك 
فاعل ذلك اخلري ويذهب عنه   نفساخلري للناس يدخل الطمأنينة إىل أو ي من دين أو شرع أدركوا أن فعل ودون الرجوع إىل أمر

واألنانية ، فالعجب  فشاع التدابر وقطع األرحام املسلمني يف التخلق ذه األخالق ، يف الوقت الذي متاهل كثري من القلق ، هذا
 غريوا مايغري اهللا ما م حىت ي باللطف والرمحة جزاء سوء أعماهلم ولن تعاىل إىل أنفسهم ورفع عنهم رعايته أن أوكلهم اهللا

 ـ.)٣٧(بأنفسهم

  

 لزوجها طاعة املرأة ـ ٨٨ـ 

 :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال عن

” دسجدا أن يآمرا أح لو كُنت دسجاملرأةَ أن ت رتد ، ألملزوجها  ألح”  

 )أمحد والترمذي واحلاكم رواه(

فإن الوصية  وأوالد وأم وأب خاصة إن كانا عاجزين ، باإلحسان إىل من يرعاهم من زوجة ىل الرجلالوقت الذي أوصى اهللا تعا يف
قوامونَ على  الرجالُ ” الرجل القوامة ، فقد أعطى اهللا. متاسكها وتآلفها  مكملة لتجانس األسرة واكتمال للمرأة بالطاعة تكون

أركان تأسيس أسرة قوية  إن طاعة املرأة لزوجها أحد. والتعسف ظلممل يعطه احلق يف اإلعتداء وال لكنه ، (٣٨) ”النساء 
باإلحسان  أمريها ، ويف الوقت نفسه أمر الراعي للولد بإطاعة أبيه ، وللرعية بإطاعة ويأيت هذا األمر ضمن أوامر مشاة .متماسكة 

 .ذلك  ذكر٥٢ و ٥١وقد سبق يف احلديثني . والغش إىل رعيته ، وحرم الظلم

الصاحلة حتفظ  فاملرأة. حضور اجلمعة واجلماعات  أسقط عنها فرائض كثرية كاجلهاد أو ية املرأة لزوجها وأوالدها قدرعا إن
وال تصوم تطوعا إال بإذنه  وإذا أمرها أطاعته وال خترج من بيتها وولدها ، وإذا نظر إليها زوجها سرته زوجها يف بيتها ونفسها

بيته ، أما إذا كانت املرأة ذات  ااهدين يف سبيل اهللا وهي ماكثة يف عند ذلك تنال فضلنفسها لصالح بيتها و وهي قد نذرت
عليه ولو  وعدم مشاركته يف فسوقه ، واإلنكار ، وأداء حقوق اهللا أوال مث حقوقه ثانيا فاسق ، فعليها مصاحبته باملعروف زوج

 فعليها أن تكون لولدها أما وأبا ، وإن كان مهمال لولدها. ا خمرجا هل بالصالح ، والترفق به حىت جيعل اهللا بالقلب ، والدعاء له

بيتا يف اجلَنة  فرعونَ إذ قالَت رب ابن يل عندك اللّه مثال للّذين آمنوا امرأةَ ضرب” :ولتكن هلا أسوة حسنة يف امرأة فرعون
 ـ.(٣٩) ”الظاملني  وعمله ونجين من القوم ونجني من فرعونَ

  

 األمانة ـ ٨٩ـ 

 :وآله وسلم قال عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عن



أؤتمن  إذا: خصلَة من النفاق حىت يدعها كانت فيه خصلَة منهن كانت فيه كُن فيه كانَ منافقا خالصا ، ومن أربع من ”ـ
ثَ كَذَبدوإ ، خانَ ، وإذا حموإذا خاص ، رغَد دذا عاه  رـ. ”فَج 

 )عليه متفق(

ا  فاألمانة أوصى. واحملافظة على الوعد  هي الصدق واألمانة)وغري مسلمني مسلمني(القومية حلسن املعاملة بني الناس  األسس
بالوفاء بالعهد  عن الكاذبني ، وأمروأوصى بالصدق ول ، (٤٠) ”أن تؤدوا األمانات إىل اهلها  إنّ اللّه يأمركُم ” :تعاىل

مقت  وقد .(٤٢) ”آمنوا أوفوا بالعقود  ياأيها الّذين ” :وبالعقود (٤١) ”بالعهد إنّ العهد كانَ مسؤوال  وأوفوا ” :وبالعقود
 ”أثيما  ال يحب من كانَ خوانااللّه  الّذين يختانونَ أنفُسهم ، إنّ وال تجادل عن ” :الكفار فقال اهللا تعاىل اخليانة حىت مع

 ـ.(٤٣)

األمانة  فاملعاملة بني املسلمني تستند إىل  ، لذلك)٣( هامش )٦٤(يف احلديث  صفة ال ميكن أن يتصف ا مؤمن كما سبق اخليانة
غا على مر القرون غريهم مبل املسلمني بعهودهم ومواثيقهم مع ولقد بلغ من وفاء. واملواثيق والعقود والصدق واإليفاء بالعهود

وسلم يف  هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله أمرهم به كتاب رم وما اختطَّه مل تبلغه أمة من األمم ، وذلك بفضل ما السالفة
ويف حياته كان .امليثاق يف صلح احلديبية حىت أخلفوا هم اهللا عليه وآله وسلم بعهده مع الكفار فقد وىف رسول اهللا صلى. حياته

 بن اليمان رضي اهللا عنه وصاحبا له ، إحتجز الكفار قبيل معركة بدر حذيفة .بالوعد ، وكان يأمر أصحابه بذلك  اال لإليفاءمث

عليه وآله وسلم يف  فلما استشارا رسول اهللا صلى اهللا .يشاركا يف املعركة اليت توشك أن تقع ومل يتروكومها حىت وعداهم بأن ال
وسلم يوم هجرته عليا بن أيب طالب  وقد ترك رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله .ك ، فلم يشهدا معركة بدرباإليفاء بذل ذلك أمرمها

  .بلده املشركني الذين عادوه وأخرجوه من أهلها واليت مل تكن سوى أمانات اهللا عنه بعده لريد اآلمانات إىل رضي

  

رجل من أهل الشام لنصرة عثمان  ٤٠٠٠إىل فتح الشام ، ووجهه معاوية يف أهل اليمن ، خرج يف زمن عمركان من  ، بن أسد هو جد خالد بن عبد اهللا القسري يزيد ـ١ـ
 .فلم يفعل شيئا اهللا عنه فوصل املدينة فوجده قد قتل ، رضي

 .٩احلشر اآلية  سورة ـ٢ـ

 .٥٤املائدة اآلية  سورة ـ٣ـ

 .١٠٣آل عمران اآلية  سورة ـ٤ـ

 .وقال حسن صحيح يكرب رضي اهللا عنه أبو داود والترمذي رواه عن املقداد بن معد ”أنه حيبه  خاه فليخربهإذا أحب الرجل أ ” :حديث ـ٥ـ

 .مسلم عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه رواه ”قال املَلَك ولك مثل ذلك  ، إذا دعا املسلم ألخيه بظهر الغيب ” :ـحديث٦ـ

 .مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه رواه ”أفشوا السالم بينكم ... حتاببتم كُم على شيء إذا فعلتموهأدلُّ ال تؤمنوا حىت حتابوا ، أال ” :حديث ـ٧ـ

بن  رواه أبو الشيخ ”وإن قربت منازهلم  والفجرة بعضهم لبعض غششة متخاذلون وادون وإن بعدت منازهلم وأبدام ، املؤمنون بعضهم لبعض نصحة ” :حديث ـ٨ـ
 . مالك رضي اهللا عنهحبان عن أنس بن

  .٥٥الذاريات اآلية  سورة ـ٩ـ



 .٣ و ٢العصر اآليتان  سورة ـ١٠ـ

  املائدة اآلية سورة ـ١١ـ

 .٨النحل اآلية  سورة ـ١٢ـ

 .٩٠ص اآلية  سورة ـ١٣ـ

 .عليه من حديث أيب بكرة متفق ”ال يقضي القاضي وهو غضبان  ” :حديث ـ١٤ـ

 . عنهمسلم عن أيب هريرة رضي اهللا رواه ـ١٥ـ

  .٧٥األنفال اآلية  سورة ـ١٦ـ

 .١٥ و ١٤البلد اآليتان  سورة ـ١٧ـ

  .٢٦اإلسراء اآلية  سورة ـ١٨ـ

 .٣٦النساء اآلية  سورة ـ١٩ـ

 .رواه مسلم عن إبن عباس رضي اهللا عنهما "زانه ، وال يرتع من شيء إالّ شانه إن الرفق ال يكونُ يف شيء إالّ" : حديث ـ٢٠ـ

 .عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه رواه البخاري ”اشترى وإذا اقتضى  م اهللا رجال مسحا إذا باع وإذارح ” :حديث ـ٢١ـ

 .١٣٤فصلت اآلية  سورة ـ٢٢ـ

 .من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه متفق عليه ”أحدكم على مليئ فليتبع  مطل الغين ظلم ، وإذا أُتبِع ” :حديث ـ٢٣ـ

 .١٩النساء اآلية  سورة ـ٢٤ـ

 .١٤التغابن اآلية  سورة ـ٢٥ـ

 .الترمذي رواه ”زوجه وعق أمه  أطاع الرجل ”: من عالمات الساعة حديث ـ٢٦ـ

 .١٨احلديث  راجع ـ٢٧ـ

 .١٠٨األنعام اآلية  سورة ـ٢٨ـ

 .٥٤املائدة اآلية  سورة ـ٢٩ـ

 هـ٨١شجاعا فصيحا كرميا ، تويف سنة  كان صاحب راية أبيه يوم اجلمل وكان يفة ،وأمه خولة بنت جعفر من بين حن بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما حممد ـ٣٠ـ
 .باملدينة

بني يدي من  لونه ، فإذا سئل عن ذلك قال أتدرون وكان إذا توضأ اصفر. زاهدا جوادا  احلسني رضي اهللا عنهما ، كان عابدا زين العابدين اإلبن األصغر لإلمام علي ـ٣١ـ
 :فيه الفرزدق مع هشام بن عبد امللك مشهورة حيث قال حمبوبا مهابا ، وحادثة املسجد احلرام كان. قيام الليل ال سفرا وال حضرا  ال يتركأريد أن أقف؟ وكان 

 يعرفه واحلل واحلرم الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت هذا



 . سنة٥٨هـ وهو ابن ٩٩ودفن يف البقيع عام  تويف باملدينة. قصيدته املشهورة  يف

 .١٢احلجرات اآلية  سورة ـ٣٢ـ

 .عن أيب هريرة رضي اهللا عنه رواه مسلم ”ستره اهللا يوم القيامة  ال يستر عبد عبدا يف الدنيا إالّ ” :حديث ـ٣٣ـ
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 اإلستقامة يف تزكية النفوس الباب السابع

 إتقاء الشبهات ـ ٩٠ـ 

إنّ احلرام بين ، و إنّ احلَاللَ بين :وسلم يقول مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : رضي اهللا عنهما قال)١(النعمان بن بشري عن
وقَع يف  وعرضه ومن وقَع يف الشبهات الشبهات استربأ لدينِه كَثري من الناس ، فَمن اتقى أمور مشتبِهات ال يعلَمهن وبينهما

اجلَسد  حمى اللّه حمارِمه ، أال وإنّ يف أال وإنّوإنّ لكُلِّ ملك حمى  احلمى يوشك أن يرتع فيه ، أال احلَرامِ ، كالراعي حولَ
لُحت صة إذا صلُحضغت مدوإذا فس ، كُلُّه دأال وهي اجلَس كُلُّه داجلَس دفَس القَلب  

 )عليه متفق(

الناس ، ومن   أن يعلمها كلوال ميكن. معظم الناس بني احلالل واحلرام أمور ال يعلمها لكن. أحل اهللا بين ، وما حرمه كذلك  ما
بأن ترك ما مشكوك فيه هو من  العمل؟ لقد أجاب رسول اهللا على ذلك إتفاقا يف اإلجابة عليها ، فما الصعب عليهم أن جيدوا

أس ما ال ب وال يبلغ العبد درجة املتقني حىت يدع .فيما حرم اهللا تعاىل حىت عن غري قصد األتقياء الذين يريدون أن ال يقعوا صفات
وآله وسلم ندع تسعة  كُنا على زمن رسول اهللا صلى اهللا عليه :عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يقول وكان. به خمافة مما به البأس

 لتعملون أعماال هي أدق يف أعينكم من إنكم: مالك رضي اهللا عنه يقول وكان أنس بن. خمافة الوقوع يف احلرام  أعشار احلالل

 ـ)٢(من املوبقات لى عهد رسول اهللالشعر ، كنا نعدها ع

يعيد قلما  اهللا بن املبارك من مرو إىل الشام لكي فقد رجع عبد. الوقوع يف احلرام الكثري بلغ من ورع سلف هذه األمة خمافة لقد
أيهما لك سطلني وقال خذ  مبكة فلما أراد فكاكه أخرج البقال اإلمام أمحد بن حنبل سطال عند بقال ورهن. إستعاره من صاحبه

أجربك ، فقال ال آخذه ومضى  فقال البقال سطلك هذا وإمنا أردت أن أشكل علي سطلي فهو لك والدراهم لك ، فقال ، أمحد
فسأله من أي حب أخرجتها فقال  من السمن فأخرج غالمه فأرة من حب  أربعني حبا)٣(واشترى إبن سريين. عنده وترك السطل

 .اىل صرب وجلد وهو من صفات املتقني شبهات حيتاجإن ترك ال. فصبها كلها  ال أدري

  

 إجتناب الرياء ـ ٩١ـ 

 :صلى اهللا عليه وآله وسلم أيب هريرة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا عن

  عن الشرك وأنا منه بريء وأنا أغىن األغنياء أشرك فيه غريي فهو لَه كُلُّه من عملَ يل عمال: اللّه تعاىل يقولُ

 )مسلم ومالك وابن ماجه اهرو(

 ”ويمنعونَ املاعونَ  ساهونَ ، الّذين هم يراؤنَ للمصلّني الّذين هم عن صالم فويل ” :قال تعاىل. هو الشرك األصغر الرياء
 ن مناملفروضة ، فمن أخفى ذلك كا استطاع خاصة النوافل والصدقة فوق على املرء أن خيفي من صاحل عمله ما لذلك. )٤(ـ



 ـ)٥) ”مشاله  فأخفاها حىت ال تعلم ميينه ما تنفق ورجل تصدق بصدقة ”ال ظل إالّ ظله  السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله يوم

فقد قال . الرياء ملا فيها من إخفاء للعبادة وبعد عن أفضل وصالة النافلة يف البيت أفضل ولذلك كانت صالة الفريضة يف املسجد
اهللا عنه رجال يطأطئ رقبته  ورأى عمر رضي. وينشط إذا كان يف الناس املرائي يكسل إذا كان وحده: عنه  اإلمام علي رضي اهللا

والعمل  ويكون الرياء أحيانا بإظهار العبادة .يف الرقاب إمنا اخلشوع يف القلوب  صاحب الرقبة إرفع رقبتك ، ليس اخلشوع فقال يا
ي بزيباألصحاب والزائرين إن كانوا من صالح صاحبها وتقواه أو املراآة رداد أقوال يفهم منهاالصاحلني أو بت الصاحل أو بالتزي 

 .أصحاب اخلري والصالح

يكون  ويليه من. يقبل اهللا من عمله شيئا  ليس مراده الثواب أصال فهذا ما ال فإن كان املرائي. درجات بعضها دون بعض والرياء
الثواب وقصد  وهناك من يتساوى عنده قصد. بالعمل   لوحده ملا وجد دافعا للقيامولو كان له قصد الثواب ولكن قصده ضعيف

ان يراقب نيته وخيلص  فعلى املرء. أنشط إن إطلع عليه الناس أن يقصد وجه اهللا تعاىل لكن جيد نفسه أما أخف ذلك فهو. الرياء
ما إستطاع فإن ظهر محد اهللا ودعاه  فاء العمل الصاحلوعالج ذلك إخ. بصري مطّلع على ما ختفي الصدور وهو ناقد عمله فإن اهللا

فال يقبل اهللا  ، لذلك فإن عملوا عمال إبتغاء وجه غريه فاهللا تعاىل غري حمتاج لعمل بين آدم ، ال يدخل يف عمله شيئا من الرياء ، أن
 ـ.(٦(الشرك األصغر ليكُمإنّ أخوف ما أخاف ع :عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وقد ورد. من ذلك شيئا 

 ” :تعاىل أو أن يظهر نعمة اهللا عمال بقوله ، املرء أن ينوي بذلك أن يقتدي به الناس إن كان وال بد من إظهار العمل ، فعلى أما
كا بنعمة ربث  وأمدـ.(٧) ”فَح  

 

 والكرب إجتناب العجب ـ ٩٢ـ 

 :وسلم ل اهللا صلى اهللا عليه وآلهقال رسو :عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال عن

 قَلبه مثقالُ حبة من خردل من وال يدخلُ النار من كانَ يف ، قلبه مثقالُ حبة من خردل من كرب ال يدخلُ اجلَنةَ من كانَ يف "

 )رواه مسلم( " إميان

الدنيوية  حمبط لألعمال أو مسبب للعقوبة جب بالنفسوالع. وعالج الكرب التواضع .واإلعجاب بالنفس من الذنوب املهلكة  الكرب
 ـ.(٨)” كَثرتكُم فَلَم تغن عنكُم شيئا ويوم حنني إذ أعجبتكُم ” :واألخروية ، قال اهللا تعاىل

فأصبح  )بالعبادة أي يقوم الليل(أن أبيت قائما  أبيت نائما وأصبح نادما أحب إيلّ من لئن:  قال)٩(مطرف بن عبد اهللا الشخري عن
مكر اهللا وعذابه ويظن أنه عند  واملعجب يغتر بنفسه وبرأيه ويأمن ، يدعو إىل نسيان الذنوب أو إستصغارها إن العجب. معجبا 

العجب إىل  وعطية من عطاياه جل جالله وقد خيرجه حقا بأعماله اليت نسي أا هي نعمة مبكان وأن له على اهللا منة وله عنده اهللا
 أنفُسكُم هو أعلَم مبن أتقى فَال تزكّوا ” :املرء نفسه فقال ويزكيها ، وقد ى اهللا تعاىل أن يزكي ه وحيمدهاأن يثين على نفس

اخلاطئ  والسؤال فيستبد برأيه ويعجب بالرأي منعه ذلك من اإلستفادة من اإلستشارة فمن أعجب برأيه وعمله وعقله ، (١٠)”
بل ينظر إىل  عليه وال يسمع نصح ناصح وال وعظ واعظ ره وال يفرح خبواطر غريه فيصرخواط الذي خطر له فيفرح بكونه من

آفاته أن يغتر يف السعي  كان العجب من املهلكات ومن أعظم فلذلك. واإلزدراء ويصر على إخطائه غريه بعني اإلستجهال



 وعلى. اهلالك الصريح الذي ال شبهة فيه  وهو)الصالحعن املزيد من (قد استغىن   وأنه)باجلنة( لظنه أنه قد فاز )الصاحل والعمل(

تزدري  الكفر اليوم يكون أفضل منك غدا ، وال وأن ال يزدري أحدا ، فرب رجل هو على املرء أن ال يرى لنفسه فضال على أحد
 ـ.(١١) ”سبيال  م أضلإن هم إالّ كاألنعام بل ه ” :على أن جيعل املرء شر منه كما قال حىت الكلب فإن اهللا تعاىل قادر

 ” :وآله وسلم املدح منهي عنه ، قال صلى اهللا عليه مساع املديح من الغري ، ومثل هذا األسباب املؤدية إىل العجب بالنفس ومن
 تفتنيإجعلين خريا مما يظنون ، وال  اللهم: ملن مسع مدحيا من غريه أن يقول ويستحب ، (١٢) ”وجوه املداحني  أحثوا التراب يف

  .مبا يقولون ، واغفر يل ما ال يعلمون

 

 حماسبة النفس ـ ٩٣ـ 

 :رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال: شداد بن أوس رضي اهللا عنه قال عن

” سالكي عدملَ ملا بوع هفسن دانَ نم هفسن عن أتبم ى على اللّه األماين  املوت والعاجزنملترمذي وابن ماجه رواه ا( ”هواها وت
 ـ)واحلاكم وأمحد

النفس بني حني وآخر  فاحملاسبة خري وسيلة لتقومي إعوجاج ، (١٣) ”زكّاها وقَد خاب من دساها  قَد أفلَح من ” :اهللا تعاىل قال
 ، فهل ميكنها أن تزيدكانت قد وفّت  فإن. تفعله النفس مع ما يطلبه الشرع ويكون أساس احملاسبة هو مقارنة ما .لغرض تزكيتها 

 ” :قال اهللا تعاىل. هواها  والوسيلة إىل تنفيذ ذلك هو خمالفة السبيل إىل تقومي اعوجاجها ؟ إحسانا ؟ وإن كانت مقصرةً ، فما
 ـ.(١٤)" عن اهلوى فإنّ اجلَنةَ هي املأوى خاف مقام ربه ونهى النفس وأما من

وإن اتباع  اهلوى ، فإن طول األمل ينسي اآلخرة طول األمل ، وإتباع: عليكم اثنني  إمنا أخشى:اإلمام علي رضي اهللا عنه قال
فكونوا من أبناء اآلخرة وال  مقبلة ، ولكل واحدة منهما بنون الدنيا قد إرحتلت مدبرة وإن اآلخرة اهلوى يصد عن احلق ، وإن

 أن يقاوم شهوات نفسه وال يستسلم هلا إن على املرء. ساب وال عمل حساب وغدا ح من أبناء الدنيا ، فإن اليوم عمل وال تكونوا

واحلرام ورمبا  والشراب إن إستسلم هلا أكل احلالل فشهوة الطعام. تؤدي به إىل نار جهنم  أبدا فكل شهوة يستسلم هلا ميكن أن
إن  هلا قادته إىل الظلم ، وشهوة التسلط ستسلمالفاحشة ، وشهوة اإلنتقام إن إ الفرج إن إستسلم هلا قادته إىل ترك الصيام ، وشهوة

اكتساب ااملال احلرام وحسد  واألوالد إن استسلم هلا قادته إىل والطغيان وشهوة التكاثر باألموال إستسلم هلا قادته إىل العجب
احلياة إن  ب ، وحبترك الصالة وترك اإلكتسا النوم واخلمول والكسل تقوده إىل وظلمهم وعدم دفع الزكاة ، وشهوة الناس

إمسع قوله . فيما ليس من صاحلها  يكون حاكما ألهواء نفسه مبخالفتها ويريد اهللا أن يعني املسلم على أن .إستسلم هلا ترك اجلهاد
  أوضحت السنةوقد .ـ)١٦) ”بالسوء  إن النفس ألمارة ” وبين ، (١٥) ”تنفقوا مما تحبون  لَن تنالوا الرب حتى ” :تعاىل

وإالّ إن زادت عن حدها  لتقومي إعوجاج النفس وتطويعها ، املخالفة ليست مقصودة بذاا بل املطهرة حدود خمالفة اهلوى ألن هذه
 .ثواب رهبانية مبتدعة ليس للمرء فيها من إنقلبت إىل

املشي يف  تعاىل من خمالفة هواه فهو أعظم من املاء ، فقال عندي أن من مكنه اهللا إن فالنا ميشي على: )١٧(ألحد الصاحلني قيل
ليله ، ومن صدق يف  اره ، ومن أحسن يف اره كوفئ يف من أحسن يف ليله كوفئ يف: )١٨(الدارين وقال أبو سليمان. اهلواء



لَنهدينهم سبلَنا   فيناوالّذين جاهدوا ” :قال اهللا تعاىل. ترك شهوة ألجله مؤنتها ، واهللا أكرم من أن يعذب قلبا ترك شهوة كوفئ
وإن اللّه  املُحسنني عـ.(١٩) ”لَم  

 

 اخلوف من الذنوب ـ ٩٤ـ 

  :النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه عن عن

 ”أنفه فقال لَه هكذا  نوبه كَذُباب وقَع علىيرى ذُ يخاف أن يقَع عليه وإنّ الفاجر يرى ذَنبه كأنه يف أصل جبل إن املُؤمن ”ـ
 الترمذي وأمحد رواه

 إالّ بعني اللوم واحملاسبة وال ينظر فاملؤمن ال ينظر إىل نفسه ، (٢٠) ” أنفُسكُم هو أعلَم مبن اتقى فَال تزكّوا ” :اهللا تعاىل  قال

ثواب  من اهللا غري ملتفت إىل ما حصل عليه من رقى يف مراتب القربوهكذا فهو بذلك ي .إليها بعني الفخر والتزكية والعجب 
حاله يقول  صغرية أحبطت أعمال خري كثرية ، ولسان واخلطايا مهما كانت صغرية فرب مهلكة آمال املزيد ، بل خياف من الذنوب

التهاون يف   اهللا تعاىل هوإكتساب درجات القرب من وإن أكرب عقبة يف!! إنظر ملن عصيت ال تنظر إىل صغر ذنبك ولكن: 
الدوام ، فرب صغائر  ويستغفر اهللا مما أملّ به من ذنوب على ذنوبه مهما كانت صغرية و يراقب نفسه ، فاملؤمن خياف. املعاصي

  إىلويرجو رمحته وثوابه وال يتكلَ لذلك فاملؤمن خيشى اهللا ويتقْه .)٦٣(صاحبها فأهلكته ، كما سبق يف احلديث اجتمعت على
قيل وال أنت  ، ”اليدخلُ أحد اجلنةَ بعمله  ” :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يقول فرسول. عمله مهما قدم من أعمال صاحلة 

ن م لتزكية النفس وتطهريها مما يلم ا وهذا األسلوب وسيلة .(٢١) ”برمحته  وال أنا إالّ أن يتغمدين اللّه ” :قال!! يارسول اهللا
الصاحلني  والتمس لصاحبه العذر فذلك دأب مقابل ذلك إن رأى ذنبا من غريه ستره ويف. ذنوب ومعاصي مهما كانت صغرية 

  .دوما

 

 احلذر من احلسد ـ ٩٥ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن

  ”حلَطَب تأكُلُ النار ا احلَسد يأكُلُ احلَسنات كَما ”

 )أبو داود وإبن ماجه أخرجه(

من هو فوقه  غريه ، وهو ينظر يف أمور اآلخرة إىل فيحمد اهللا تعاىل وميد يد العون إىل ينظر يف أمور الدنيا إىل من هو دونه املؤمن
 ـ.(٢٢) ”فاستبقوا اخلريات  ” :فيتسابق إىل عمل اخلري



 ”ظَهر منها وما بطَن  إنما حرم ريب الفواحش ما قُل ” :قال تعاىل.  بني عبادهلنعمه ال يرضى بقدر اهللا وقضاءه وقسمته احلاسد
 كان الذي أعطاه كرامة عليه فلم حتسد يا بن آدم مل حتسد أخاك؟ فإن: البصري قال احلسن. قيل إن ما بطن هو احلسد  ،)٢٣(ـ

 ؟حتسد من مصريه إىل النار من أكرمه اهللا؟ وإن كان غري ذلك فلم

عبد اهللا يعظُ الفضل بن  وقال عون بن .(٢٤) ”اللّه من فَضله  يحسدونَ الناس على ما آتاهم أم ” :عدو لنعم اهللا تعاىل واحلاسد
قَربا قُربانا  عليهم نبأ ابين آدم باحلق إذ واتلُ ” :قتل إبن آدم أخاه حني حسده إياك واحلسد فإمنا: يومئذ وايل واسط املهلب وهو

 ـ.(٢٥) ” يتقَبلُ اللّه من املُتقني قالَ ألقتلَنك قال إنما أحدمها ولَم يتقَبل من اآلخر تقُبلَ منفَ

فلله در احلسد  (٢٦) ”املَكر السيئُ إالّ بأهله  وال يحيق ” الغري وهو مكر سيئ ، ظلم ألنه متين زوال نعمة من اهللا على واحلسد
 .فقتله كمدا وحسرة بصاحبهما أعدله بدأ 

فهو ينفقه يف سبيل  ويعلّمه الناس ، أو رجال أويت ماال املرء رجال أويت علما فهو يعمل به مها أن يرى: حمرم إالّ يف موضعني واحلسد
  .يتمىن زوال النعمة عنهما يكون مثلهما ، أو مثل أحدمها ال أن اهللا فهو يتمىن أن

 

 إجتناب الظن ـ ٩٦ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: ريرة رضي اهللا عنه قالأيب ه عن

” أكذَب اكُم والظَن ، فإنّ الظَناحلَديث  إي”  

 )عليه متفق(

املسلم أن حيسن الظن  جيب على .(٢٧) ”إنّ بعض الظَن إمث  آمنوا اجتنبوا كَثريا من الظَن يا أيها الّذين ”: اهللا تعاىل قال
 ـ)٢٨) ”وخذوا حذركُم  ” :قال تعاىل :أما احلذر فهو غري الظن. فيما اليعنيه يتبع عورام ألدىن شبهة ، خاصة مني فالباملسل

سرٍ مرتني ، كما أن املؤمن كيحلدغ من جن ، واليخفية فيها مصلحة للمسلمني ،  فإذا ما استنتج من ظواهر معينة أمورا فَط
 .نهي عنهالظن السوء امل فذلك غري

حياته شقاء  وهذا داء لصاحبه يقلب. نية من أحد الدوام يظن م سوءا وال يتصور حسن من الناس من ال يثق بأحد ، فهو على إن
له وال يتحدث ا وال يبايل  فال يتبعها بتحقق األمور اليت خطرت أما اخلطرات اليت ختطر ببال اإلنسان .وال ينعم بساعة من حياته

داخل  وكثريا ما يكون الظن معبرا عما يف .ذلك بتجسس وتتبع لعورات املسلمني  حديث النفس املعفو عنه ما مل يتبعمن  ا فهي
أن الناس  غشاشا ظنهم كذلك ، وإن كان مرائيا ظن ظن أن كل الناس منافقون ، وإن كان نفس املرء نفسه ، فإن كان منافقا

أخطأ يف حسن الظن مائة  أصلح وجه ويلتمس األعذار لغريه ، فإن ويفسر األمور علىالظن باملسلمني  أما املؤمن فيحسن. كذلك 
  .خيطئ بسوء الظن مرة واحدة مرة خري من أن

 



 الناس اإلستغناء عن سؤال ـ ٩٧ـ 

 :فقال وآله وسلم تسعة أو مثانية أو سبعة ، كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه: قال أيب عبد الرمحن عوف بن مالك األشجعي عن
 ، ” أال تبايعون رسولَ اللّه؟ ” :قال مث. فقلنا قد بايعناك يا رسول اهللا وكنا حديثي عهد ببيعة ، ، ”اللّه؟  أال تبايعونَ رسول ”

 ، شيئا ، والصلوات اخلَمس أن تعبدوا اللّه وال تشركوا به ” :يا رسول اهللا ، فعالم نبايعك؟ قال فبسطنا أيدينا وقلنا بايعناك
فما يسأل  رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم فلقد . ”تسألوا الناس شيئا  وال” :وأسر كلمة خفية ، ”اللّه  وتطيعوا

 .أحدا يناوله إياه

 )مسلم رواه(

امليثاق   أخذغالب األحيان ، كانت تشتمل على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف لعامة املسلمني حينما كان يأخذها البيعة
البيعة فهي بيعة خاصة ألولئك  أما هذه. )فيما حيب املرء وفيما يكره أي(اهللا ورسوله يف املنشط واملكره  بعدم اإلشراك باهللا وطاعة

عليه  العزمية ، وما كان رسول اهللا صلى اهللا ال يسألوا الناس شيئا ، فهذه هي وهذا هو السر يف خفض النيب صوته يف أن النفر ،
الناس شيئا قد  وعدم سؤال. من نفوسهم اإلستعداد لذلك  بعدم سؤال الناس شيئا إالّ بعد أن عرف له وسلم ليأخذ عليهم العهدوآ

عموم لفظه بعدم سؤال  الكرام قد فهموا أمر رسول اهللا على لكن أولئك النفر. اإلستجداء من الناس يبدو ألول وهلة هو عدم
املسألة هي طلب صدقة ممن   ، ألن مثل هذه)أن ذلك ليس حراما رغم(ت مساعدة بسيطة كانت حىت ولو كان الناس أي حاجة

 .يؤديها

وال يستعني إال باهللا  اليقني باهللا تعاىل اليسأل إالّ اهللا فاملؤمن قوي. اليقني باهللا تعاىل  سؤال العبد لغري اهللا فيه شيء من ضعف إن
. وهو عزيز النفس ال يستجدي من أحد يكتسب رزقه بيده ويتوكل على اهللاو ولذلك فهو يعمل بيده. )٦(احلديث  كما مر يف

 صدقة إن استطاع أن يستغين عنها ، وما أما هو فال يسأل الناس. صدقة تكتب له يقدم مساعدة ملن احتاج إليها ، وتلك وهو

األمور التافهة ضرورية ،   فيجدون كثريا منضعيفو اإلميان أما. غري الضرورية بالنسبة للمؤمن  أسهل اإلستغناء عن كثري من األمور
حاجة من  ملن يستطيع أن يقدم هلم مستعبدين لشهوام ومللذات الدنيا ، ويكونون تستعبدهم الدنيا فيصبحون عبيدا وبذلك

ممكنا ، كلما كان ذلك  الناس واإلستغناء عن طلب مساعدم فالعزمية يف هذا املوضوع هي ترك سؤال .حاجات الدنيا التافهة 
فال يسأل  يرى أن األمور كلها بيد اهللا تعاىل بنفسه ، ال تكربا وإستعالءا ، بل بأن يستطيع املرء أن يفعله أو حيصل عليه والرضا مبا
  .أحدا سواه

 

 عدم التكلف ـ ٩٨ـ 

 . ”نهينا عن التكلُّف  ” :عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال عن

 )البخاري رواه(



. حقيقة  مسعة أو إتصاف املرء مبا ليس من صفاته الفعل يف غري موضعه إبتغاء مديح أو  أشكال الرياء ، فهو تصنعشكل من التكلف
أن يقول الرجل ملا ال  يعلم فليقل اهللا أعلم ، فإن من العلم من علم شيئا فليقم به ومن مل: اهللا عنه قال عبد اهللا بن مسعود رضي

 . ”املُتكَلّفني  أسألُكُم عليه من أجر وما أنا من قُل ما ” اىلقال اللّه تع ، يعلم اهللا أعلم

املرء يعيش  اليوم بالتقاليد اإلجتماعية ، فترى شاع بينهم كذب األفعال وهو ما يدعى كثري من الناس تصرفات خمتلفة حبيث يتكلف
الناس يتركون فعال يريدونه  أو عزاء ، وترىيلحقه يف مناسبة فرح  إبتغاء مسعة أو دفعا لقول سوء قد يف ضنك وينفق الكثري

إخفاء شيء  املؤمن فيصنع الفعل ببساطة ودون أما. حىت أن األرحام لتقطع تكلفا  األعذار جاعلني حيام عبأ ثقيال ، متصنعني
 .يفعل فعال ليس بنيته فعله وإظهار آخر ، وال يتكلف أن

قد يقود إىل الكذب  كما. وفائه ، أو اإلكتساب من احلرام  مث املماطلة فيه وعدمكالدينِ  :يقود التكلف إىل إرتكاب املعاصي وقد
السطحية ، أي يف مظاهرها دون  هو يف حقيقته النظر إىل األمور بعني إن التكلف. الواهية لتربير فعل معني  والبحث عن احلجج

 أسباب التكلف هو الكرب ، حيث خيشى كما أن أحد. يظهر املرء ما ال يبطن والتكلف هو مقدمة إىل النفاق ، حني .جوهرها 

الالزمة له تكلف ، و  قول الشعر ملن مل يؤت القابلية إن. ال أعلم ، فيتكلم فيه بغري علم  :املرء مثال أن يقول عن أمر ال يعرفه
 .وهكذا... األغنياء للفقراء من التكلف التظاهر بزي

  .فعل املؤمن املستقيم  إصطناع للتصرف فليس التكلف مندون هذا الدين أن يتصرف املرء على سجيته حيب

 

 ذكر املوت ـ ٩٩ـ 

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن

 .يعين املوت ، ”أكثروا ذكرهاذم اللَّذات  ”

 )ابن ماجه والترمذي وحسنه والطرباين رواه(

. من اإلعداد هلا  وتذكره هذا يدفعه إىل املزيد. كثريا  احلياة حياة اآلخرة ، فهو يتذكرها سفر وإمناالدنيا بالنسبة للمؤمن دار  احلياة
 إنا” :وصفهم اهللا تعاىل واجبات ، وذلك كان دأب األنبياء ، حيث النفس وتذكريها خبالقها وما عليها من وذلك وسيلة لتزكية

 ـ.(٢٩(”أخلَصناهم خبالصة ذكرى الدار 

فإذا ما تذكر العقاب  والنار هو وسيلة لتزكية نفس املؤمن ، القيامة واحلشر واحلساب واجلنة  املوت وما بعده من أهوالتذكر إن
وذلك حني يتذكر من سبقه من  املؤمن أن يتذكر املوت بني حني وآخر وعلى. املعاصي وإزداد يف عمل اخلري خشي أن يفعل

 .للنوم ، فما النوم إالّ موت مؤقت عند زيارة املقابر أو عند أخذه مضجعه  أوالذين إنتقلوا إىل الدار اآلخرة األحياء



دون رادع من  إىل الطغيان والغفلة وارتكاب اآلثام تذكر للقيامة واحلساب ، فإنه يؤدي نسيان املوت واخلوض يف الدنيا دون أما
 ارجعون لَعلّي أعملُ صاحلا فيما قالَ رب ” دركه املوتإذا أ يقترب املرء من النار وهو ال يدري حىت مراقبة أو حماسبة وعندها

 كترة هو قائلُها ومن ورائهم كَالّ ” فال يستجاب له ”تها كَلمثونَ  إنبعخ إىل يوم يرزـ.(٣٠) ”ب  

 

 عيشة الغرباء ـ ١٠٠ ـ

 :اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم قال رسول: أيب هريرة رضي اهللا عنه قال عن

  ”بدأ ، فطوىب للغرباء  اإلسالم غَريبا وسيعود كمابدأ  ”

 )وأمحد مسلم وإبن ماجه والنسائي والترمذي رواه(

اليت فطر  ودعوته أقرب ما تكون إىل فطرة اهللا وآله وسلم دعوته يف مكة ، كان منهجه بدأ سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه حني
 أجعلَ اآلهلَةَ إهلا ” :قالوا أغرب ما يكون بالنسبة للكفار حىت اصة دعوة التوحيد ،دعوته كلها وخ الناس عليها ، ومع هذا كانت

أصحابه  املستقيم رأوا هذا الدين غريبا ورأوا كلما إبتعد الناس عن ج الصراط وهكذا .(٣٢) ”واحدا ، إنّ هذا لَشيء عجاب 
 .غرباء

. وأبواه كافران  مؤمنة والزوج كافر ، والولد مؤمن الولد كافر ، والزوجةالوالد مسلم و .املسلمون األولون غرباء يف أهليهم  كان
 ثالمثائة وستني صنما تعبد هناك من اهللا احلرام ليؤدي صالته جيد حوله وحني كان املؤمن يقصد بيت. يف بيته غربة حقيقية للمؤمن

صالته ويناجي  أو أخوين بعيدا عن أعني الكفار ليؤدي خيرج إىل البادية وحيدا او مع أخ له دون اهللا ، فيؤدي صالته مث يعود أو
وتصديقه ، أليست تلك  جيد غريه أبعد ما يكونوا عن رؤية احلق هذا الدين واضحا قريبا من فطرته ، مث مث يعجب كيف يرى. ربه

 .تلك الغربة عزة ونصر مبني غربة ؟ وكان بعد

فطوىب  ...رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم اليوم لريى مصداق حديثاملسلم حوله  ويلتفت... اإلسالم غريبا كما بدأ ويعود
 ، ”رأينا إخواننا  وددت أنا ” :وسلم الذين قال عنهم إخوان رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله ؟ هم...فمن هم الغرباء... للغرباء

اهللا  هؤالء الغرباء إخوان رسول ...(٣٣) ” توا بعدأصحايب وإخواننا الذين مل يأ أنتم ” :إخوانك يارسول اهللا؟ قال قيل أولسنا
واشتاقوا للقاء رم والشرب  بأمر اهللا وساروا على ج نبيه الذين استقاموا على طريقته ، فامتروا هم... صلى اهللا عليه وآله وسلم

رم  تغفرون إن أخطأوا ويشكروناملمات ، يس وآله وسلم ، سواء عندهم احلياة أو الكوثر من يد رسوله صلى اهللا عليه من حوض
ويرجون رمحة  من املعاصي فرارهم من وحوش الغاب ، ويعبدونه حىت يأتيهم اليقني ، يفرون على نعمائه ، ويصربون على قضائه

يف أموال اهللا هم مستخلفون  أيديهم وليس يف قلوم شيء منها ، فهي تتقلب الدنانري والدراهم بني ، رم يدعونه خوفا وطمعا
أرض اهللا بذكر  رم ، يعيشون مع مالئكته ، يعمرون بأجسادهم وقلوم حملقة يف علياء الدنيا برعايتها ، يعيشون مع الناس هذه

 إم... ال خيافون يف اهللا لومة الئم وهم...لقاتلوهم على تلك السعادة بالسيوف علم امللوك حباهلم وسعادم اهللا وإعالء كلمته ، لو
 ...الغرباء فطوىب ألولئك... الئميهمغرباء بني 

  



معاوية على الكوفة مث أمريا على محص  بعد اهلجرة ، ويل قضاء دمشق واستعمله صحابيان ، كان أول مولود من األنصار بن بشري بن سعد اخلزرجي ، هو وأبوه االنعمان ـ١ـ
 .هـ٦٥فحاربه مروان بن احلكم ، وقتل سنة  الفة ،بن يزيد عن اخلالفة بويع باخل كان خطيبا مفوها ، وبعد تنازل معاوية ،

 .البخاري رواه ـ٢ـ

 .نيف ومثانني هـ وهو ابن٢١٠بتفسري األحالم تويف سنة  حممد بن سريين العامل اجلليل املشهور ـ٣ـ

 .٧ و ٤املاعون  سورة ـ٤ـ

اجتمعا عليه  يف املساجد ، ورجالن حتابا يف اهللا نشأ يف عبادة ربه ، ورجل قلبه معلّق وشاباإلمام العادل ، : ظلّ إالّ ظلّه سبعة يظلّهم اللّه يف ظلّه يوم ال ” :حديث ـ٥ـ
 ميينه ، ورجل ذكر اهللا خاليا ففاضت فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق أخاف اهللا ، ورجل تصدق بصدقة طلبته إمرأة ذات منصب ومجال فقال إين وتفرقا عليه ، ورجل

 .هريرة رضي اهللا عنه يه من حديث أيبمتفق عل ”عيناه 

 .شداد بن أوس ابن ماجه واحلاكم والبيهقي من حديث رواه ـ٦ـ

 .١١سورة الضحى اآلية  ـ٧ـ

 .٢٦التوبة اآلية  سورة ـ٨ـ

أقام . احلديث  وروى حديثه وهو ثقة يف روايةوسلم ، ولد يف حياة النيب صلى اهللا عليه وآله العامري كان من كبار زهاد التابعني ، مطرف بن عبد اهللا الشخري احلرشي ـ٩ـ
 .هـ٨٧بالبصرة وتويف سنة 

 .٣٢النجم اآلية  سورة ـ١٠ـ

 .واالختيال اجلزء الثالث ، كتاب ذم الكرب إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل ، كتاب ـ١١ـ

 .وأمحد مسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود رواه ـ١٢ـ

 .١٠ و ٩الشمس اآليتان  سورة ـ١٣ـ

 .٤١ و ٤٠النازعات اآليتان  سورة ـ١٤ـ

 .٩٢آل عمران اآلية  سورة ـ١٥ـ

 .٥٣يوسف اآلية  سورة ـ١٦ـ

 .هـ٣٢٨ معروفا باملكاشفات ، تويف ببغداد سنة كان. وأقام ببغداد مبسجد الشونيزية  النيسابوري ، صحب اجلنيد وأبا عثمان حممد عبداهللا بن حممد املرتعش أبو ـ١٧ـ

 .هـ٢١٥تويف سنة . عاملا ورعا  كان. ينسب إىل قرية داريا من قرى دمشق :مان عبد الرمحن بن عطية الدارينسلي أبو ـ١٨ـ

 .٤٨العنكبوت اآلية  سورة ـ١٩ـ

 .٣١النجم اآلية  سورة ـ٢٠ـ

 . الباب األول٧٠اهلامش  ـأنظر٢١ـ

 .٤٨  و سورة املائدة اآلية١٤٤البقرة اآلية  سورة ـ٢٢ـ



  .٣٣آلية األعراف ا سورة ـ٢٣ـ

 .٥٤النساء اآلية  سورة ـ٢٤ـ

  .٢٧املائدة اآلية  سورة ـ٢٥ـ

 .٤٣فاطر اآلية  سورة ـ٢٦ـ

  .١٢احلجرات اآلية  سورة ـ٢٧ـ

  .١٠٢التغابن اآلية  سورة ـ٢٨ـ

  .٨٦ص اآلية  سورة ـ٢٩ـ

  .٤٦ص اآلية  سورة ـ٣٠ـ

  .١٠٠ و ٩٩املؤمنون اآليتان  سورة ـ٣١ـ

 .٥ص اآلية  سورة ـ٣٢ـ

 .رضي اهللا عنه مسلم وبن ماجه والنسائي عن أيب هريرة رواه ـ٣٣ـ

 

 

 

 

  

  

 

 

  


