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  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  مقدمة
  النابلسي راتب محمد الدكتور بقلم

 أجمعين وأصحابه آله وعلى محمد سيدنا على والسالم والصالة العالمين رب هللا الحمد       
  ...وبعد
  :سماه تأليفه من لكتاب أقدم أن خضر محمد زكي محمد الدكتور الكريم خاأل علي تمنى فقد
 ألبواب جامعاً  فوجدته ومضامينه الكتاب عناوين بعض على اطلعت وقد)  اهللا إلى التوجه( 

 اهللا صلى رسوله وسنة تعالى اهللا كتاب من عليه ويدلل الباب مؤلفه يذكر ، اهللا إلى الوصول
 تكون أن آثرت فقد محبة بغير توجه فال ، محبته اهللا إلى التوجه سأسا كان ولما ، وسلم عليه

  . السياق هذا ضمن مقدمتي
 ، مات قد حبيباً  لي إن:  فقال ، بكائه سبب عن فسأله ، قبر على يبكي رجل على حكيم مر" 

 تعذبت لما يموت ال حبيباً  أحببت فلو ، يموت حبيب بحب نفسك ظلمت لقد:  الحكيم له فقال
  .  هبفراق

 كل البطولة ولكن ، تحب أن في ليست البطولة ولكن ، اإلنسان خصائص أخص من المحبة
  . تحب أن ينبغي من تعرف أن في البطولة
 وحب ، الكمال حب على مفطور واإلنسان ، يتحرك وجسم ، يحب وقلب ، يدرك عقل لإلنسان
 خلق في الدقيق التفكر لخال من العقل يدرك وحينما ،)  العطاء أي(  النوال وحب ، الجمال

 في اإلنسان ينظر وحينما ، وتكريم تعريف تسخير لإلنسان مسخر الكون أن واألرض السماوات
 اإلنسان يفهم وحينما  واإلحسان والرحمة بالعدل تنطق أنها فيرى ، اهللا أفعال هي التي الحوادث

 خلقه ، األكمل المخلوق هو اإلنسان أن خالله من اهللا أخبر حيث ، الصحيح للنقل القويم الفهم
 عليه وأسبغ ، واألرض السماوات عرضها لجنة خلقه ، تكريم أعظم وكرمه ، تقويم أحسن في

  . وباطنة ظاهرة نعمه
 هو الذي عقله يقوده اهللا كالم ويتدبر ، اهللا أفعال في وينظر ، اهللا خلق في اإلنسان يتفكر حينما
 ذي اهللا محبة إلى إليها أحسن من حب على جبلت يالت فطرته وتقوده ، الحقائق إلدراك أداته

 أشدكم عقالً  أرجحكم: (( قال أنه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن روي فقد ، واإلكرام الجالل
  )) .له محبة ال لمن إيمان ال: (( أنه األثر في ورد وقد ،)) حباً  هللا

 ، األموات جملة في فهو حرمها نم التي الحياة وهي ، األرواح وغذاء ، القلوب قوت هي المحبة
 األسقام به حلت عدمه من الذي الشفاء وهي ، الظلمات بحار في فهو َفَقَده من الذي النور وهي

 فيما والسالم الصالة عليه قال لذلك ، وآالم هموم كله فعيشه بها يظفر لم من التي اللذة وهي ،



 5

 أحبَ  ورسوله اهللا يكون أن ، إليمانا حالوة بهن وجد فيه كن من ثالث: ((مالك بن أنس رواه
 أنقذه إذ بعد ، الكفر في يعود أن يكره وأن ، هللا إال يحبه ال المرء يحب وأن ، سواهما مما إليه
  )) .النار في يلقى أن يكره كما منه اهللا
 الصالحات وعمل ، أمره على فاستقام ، وده خطب أحبه وٕاذا ، أحبه ربه اإلنسان عرف إذا

 وسلم عليه اهللا صلى النبي رواه فيما تعالى اهللا يقول ، اإليمان حالوة يجد عندئذ ، هوجه ابتغاء
 حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال ال: (( البخاري اإلمام أخرجه صحيح حديث في ربه عن
 ، بها يبطش التي ويده ، به يبصر الذي وبصره ، به يسمع الذي سمعه كنت أحببته فإذا ، أحبه

  )) .ألعيذنه استعاذني ولئن ، ألعطينه سألني ولئن ، بها يمشي يالت ورجله
 ، العبد من العبودية محض إال والعبد اهللا بين نسبة ال فإنه ، والعبد الرب بين النسبة معقد المحبة

 وقد ، واألعمال اإليمان روح وهي ، النسبة هذه معقد هي والمحبة ، الرب من الربوبية ومحض
 أحب من مع فالمرء ، نصيب أوفر محبوبهم معية من لهم إذ ، واآلخرة نياالد بشرف أهلها ذهب

 وموافقة ، المصحوب جميع على المحبوب وٕايثار ، الهائم بالقلب الدائم الميل هي والمحبة ،
 ، الطاعة من الكثير واستقالل التقصير من القليل استكثار وهو ، والمغيب المشهد في المحبوب

 ، وعزمك ، إرادتك تهب أن وهي ، شيء منه لك يبقى فال حببتأ لمن كلك تهب أن وهي
  ومحاّبه مرضاه في حبساً  وتجعلها ، تحب لمن ووقتك ، ومالك ، ونفسك ، وأفعالك

  :تعالى قال ، المحبة حقيقة تؤكد كريمة آية اهللا كتاب وفي 
 َعَلى َأِذلةٍ  َوُيِحبوَنهُ  ُيِحبُهمْ  ِبَقْومٍ  اللهُ  َيْأِتي َفَسْوفَ  ِديِنهِ  َعنْ  ِمْنُكمْ  َيْرَتد  َمنْ  َءاَمُنوا الِذينَ  َياَأيَها" 

  " اْلَكاِفِرينَ  َعَلى َأِعزةٍ  اْلُمْؤِمِنينَ 
 العالقة فأصل ، جالله جل شرعها التي الوصول أبواب وفق إليه توجه ربه العبد أحب ما فإذا
  . لمرضاته وتسعى تحبه أن اهللا مع

 عليه والقادر ذلك ولي إنه ، مؤلفه حسنات ميزان في الكتاب هذا يجعل أن تعالى اهللا أسأل
    العالمين رب هللا والحمد
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  تقديم

  

  . على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وا�هأتم التسليم الص�ة وأفضل الحمد � و

فقDDد تخDDتلط ،  ايھا يھتم أكثر من غيرھأالناس أن شرائع ا6س�م كثيرة وأنه � يدري ب بعضيشعر 

ويDDرى فDDون فDDي جزئيDDات يحسDDبونھا ھDDي ا6سDDاس ، عليDDه ا6ولويDDات ويDDرى المسDDلمين حولDDه يختل

ويرى ھذا الخ�ف ليس بين عامة المسلمين بل وحتى ، بعضھم يھتم بأمور يتھاون فيھا اOخرون 

م الطريقDDة جده يمتدح الطريقة التي يسير عليھا ھو ويذبعضھم يَ  شُ وحين يناقَ  . بين علمائھم أحيانًا

نعم ھناك دين واحد ھو ا_س�م  . وكأن ھناك طريقًا واحًدا للتوجه إلى هللا، ه التي يسير عليھا غيرُ 

ْس�ِم ِديناً فَلَْن يُْقبََل ِمْنDDهُ َوھDDَُو فDDِي اOِْخDDَرِة ِمDDَن اْلَخاِسDDِريَن) ( آل  : كما قال تعالى (َوَمْن يَْبتَِغ َغْيَر اْ_ِ

فمن آمن بھا وأّدى  ، معروفة وبسيطة وأساسية لدين عقائد وأوامر ونواهٍ لكن لھذا ا )85 : عمران

الفDDرائض واجتنDDب كبDDائر مDDا نھDDى هللا عنDDه ولDDم يصDDّر علDDى صDDغائر الDDذنوب ، كDDان مDDن عبDDاد هللا 

أبواب التوجDDه فDD . ه إلى هللا تعالىوھو بعد ذلك يتخير في ما سوى ذلك من أفعال تقربّ  .الصالحين 

أَنَّ رسوَل  يكون من أھل باب من ھذه ا6بواب أو أكثر من باب فقد وردلمسلم أن إلى هللا كثيرة ول

 ِ ِ نDDُوِدَي ِمDDْن أَْبDDواب الَجنDDَّةِ «  : قالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمهللاَّ يDDَا  : َمْن أَْنفََق َزْوَجين فDDي َسDDبِيِل هللاَّ

ِ ھذا َخْيرٌ  �DDةِ  فََمْن َكان ِمْن أَْھِل الَص�ةِ  ، َعْبَد هللاَّ وَمDDْن كDDاَن ِمDDْن أَْھDDِل الِجھDDَاِد  ، ُدِعي مDDْن بDDاب الصَّ

DDدقَة  ، ُدِعي ِمْن باب الِجھَادِ  يَّاِن ومْن َكاَن ِمْن أَْھل الصَّ ياِم ُدِعَي ِمْن باب الرَّ وَمْن َكاَن ِمْن أَْھل الصِّ

دقَِة  DDي يDDا رسDDوَل هللاَّ مDDا َعلDDى َمDDْن بأَبي أَنت  : قال أبو بكٍر َرِضَي هللاَّ َعْنهُ » ُدِعي ِمْن باب الصَّ وأُمِّ

نََعDDم َوأَْرُجDDو «  : فھْل يُْدعى أَحٌد ِمْن تلك ا6َْبواِب كلِّھا ؟ قDDال ، ُدِعي ِمْن تِلَك ا6َْبواِب ِمْن َضُرورةٍ 

  . متفٌق عليه» أَْن تُكوَن ِمنھم 

َما بأن  فتح الباري فيرحمه هللا قال العسق�ني إبن حجر  غير أنالمعروف ان أبواب الجنة ثمانية 

( من أن أبواب التوجه إلى هللا ثمانية فقDDط علDDى عDDدد أبDDواب الجنDDة) َجَرى فِيِه َعلَى َظاِھِر اَْلَحِديِث 

هُ  يَُدلُّ ِزيَاَدٍة فِي اَْلَحِديِث 6َِْحَمَد َحْيُث قَاَل فِيِه " لُِكلِّ أَْھِل َعَمل بَاب يُْدَعوَن بَِذلَِك اَْلَعَمِل " َوھََذا اليَُردُّ

DDالَِحةِ  ِ َما ھَُو أََعمُّ ِمْن اَْلِجھَاِد َوَغْيره ِمDDْن ا6ََْْعَمDDاِل اَلصَّ َوَمْعنDDَى اْلَحDDِديث أَنَّ  َعلَى أَنَّ اَْلُمَراَد بَِسبِيِل َهللاَّ

ھَُرْيDDَرة " لُِكDDلِّ  َوقَْد َجاَء َذلَِك َصِريًحا ِمْن َوْجه آَخر َعْن أَبDDِي ، ُكّل َعاِمل يُْدَعى ِمْن بَاب َذلَِك اْلَعَمل

   . ِحيحَعاِمل بَاب ِمْن أَْبَواب اْلَجنَّة يُْدَعى ِمْنهُ بَِذلَِك اْلَعَمل " أَْخَرَجهُ أَْحَمد َواْبن أَبِي َشْيبَة بِإِْسنَاٍد صَ 

فالمسلم الذي يDDؤدي الص�DDة المفروضDDة  ، محصورة بھذا العددليست خير وعلى ذلك فإن أبواب ال

السنن الراتبة والسنن غير المؤكدة والنوافل ويحب الص�ة ويستمتع بھا يكون خير أداء ويكثر من 

ومثDDل ذلDDك الDDذي يDDؤدي ، من أھل الص�ة وبذلك يكون باب التوجه إلى هللا بحقه ھو بDDاب الص�DDة 
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صيام رمضان حق أدائه ويكثر مDDن الصDDيام بصDDيام سDDتة شDDوال وعاشDDوراء ويDDوم عرفDDة وا_ثنDDين 

ھDDو متوجDDه ويحرص على حفظ لسانه ويغDDض مDDن بصDDره فمن كل شھر  والخميس وا6يام البيض

ومن الناس من يتقن بابDDًا مDDن أبDDواب الخيDDر أفضDDل مDDن غيDDره مDDن  . إلى هللا من باب الصوم وھكذا

وھو بذلك من أھل ذلك الباب مختًصا به معروفًا بھذا الفضل عند هللا وھDDو بDDذلك يDDدعى ، ا6بواب 

 به � بأن يكون ھناك باب خاص من أبواب الجنة ولكنه بDDاب من باب ذلك الخير الذي اختصه هللا

  . من أبواب الخير التي يرضى هللا عنھا ويجمع عليھا من فعلھا من عباده

ومن ثم يكون لDDه الخيDDار بDDالولوج  ، هدون اختيار من يهمن أبواب التوجه إل اللمؤمن بابً هللا قد يفتح 

يصبر يكن ممن يلج الجنDDة مDDن بDDاب  منف ، بفقد عزيز عليه بتلى المرءُ فقد يُ  ، أو � من ذلك الباب

قد يتقن المؤمن بابًا واحًدا و . خلقهلوھذا تيسير من هللا  ، ينال تلك الدرجة نيضجر فل نموالصبر 

أبDDي ھريDDرة  فعDDن ، فينال به القرب مDDن هللافيحرص على حسن القيام به من أبواب التوجه إلى هللا 

غلبDDه فسDDددوا  إن الDDدين يسDDر ولDDن يشDDاد الDDدين أحDDد إ�ّ  " قDDال وآلDDه وسDDلمصلى هللا عليDDه  عن النبي

فالرسول صDDلى  . رواه البخاري "وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة

سDDتطيعوا الكمDDال يهللا عليه وآله وسلم ينصح أمته با6خذ بالصواب دون إفراط و� تفDDريط وإن لDDم 

ستعينوا على دوام العبادة با6وقات التي تبعث على النشاط كأول النھار ليمنه وحاولوا ما يقرب ليف

  ووسطه وبعض ا6وقات من الليل .

 إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لھا عنده أخوات : عن عروة بن الزبير رضي هللا عنھماو

على أختھDDا وإن السDDيئة تDDدل  فإن الحسنة تدل ، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لھا عنده أخوات ،

 صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلمَعْن رُسوِل هللاَّ  ، رضي هللاَّ َعْنهُ  ، وَعْن أبي َسعيٍد الخْدِريِّ  . على أختھا

 . حديٌث حسنٌ  : وقَالَ  ، رواهُ الترمذيُّ . »لَْن يَشبَع ُمؤِمٌن ِمْن َخْيٍر حتى يكون ُمْنتَھَاهُ الَجنَّةَ «  : قال

أشارت  الكتاب على مائة باب من أبواب التوجه إلى هللا وھي غالب ما ورد من أبوابٍ  يحتوي ھذا

 . بسند صحيح أو حسن أو ما قاربھماإليھا أحاديث واردة عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 

فلكDDل بDDاب مDDن ھDDذه ا6بDDواب فDDروع قDDد تقDDود إلDDى ، العDDدد  أبDDواب الخيDDر بھDDذاوھي � تعني حصDDر 

ولكن ھذه ا6بواب علDDى سDDبيل ا_جمDDال �  ،  تعالى إن تمسك بھا العبد مخلًصا � فيھارضوان هللا

ھDDو ولDDي و ، عمل من يعمل بمDDا فيDDه ويبارك فيويھدي به ندعو هللا أن يتقبل ھذا العمل  . الحصر

  . وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على ھديه إلى يوم الدين ، التوفيق

  محمد زكي محمد خضر                

  ا�ردن  –عمان                      

  ھـ 1431رمضان  30في 

  م 9/9/2010 الموافق
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  : من ھذا الكتابا9فادة لقارئ يمكن لكيف 

 في كل زمان وحالليعمل بما يستطيع ھذا الكتاب من أوله الى آخره  يطلع علىأن  لقارئينصح ا

مDDا طبيعDDة مناسب له في أو ھو تجه إلى هللا منه يان  هھو أقرب إليظر أي باب من ا6بواب نيثم  ،

ذلDDك  إتقDDانحDDرص علDDى يDDه اللعف ، والDDدوام عليDDه يحيط به من أمور بحيث يسDDھل عليDDه التمسDDك بDDه

 ا أخرىتخذ بعد ذلك أبوابً يأن  ادفإن أتقن ذلك الباب وأر . كون حقًا من أھله بإخ�صلكي يالباب 

داوم يDDو حDDرص عليھDDايأن  هولكDDن عليDD، أخرىقدر من أبواب يشاء ويمثل ذلك فيما يه أن يفعل لفع

فعDDن عائشDDة رضDDي هللا عنھDDا  . فإن أحDDب ا_عمDDال إلDDى هللا أدومھDDا وإن قDDلّ ، على فعل ذلك الخير 

دخل أحDDدكم واعلمDDوا أنDDه لDDن يDDُ ، "سDDددوا وقDDاربوا : قالت قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

  رواه البخاري - " أدومھا إلى هللا وإن قلّ وأن أحب ا6عمال  ، ه الجنةعملُ 

ه ف� عليك أن تتقن بابًا مما أمر هللا به فتفوز بالدخول إلى فإذا لم تستطع أن تعمل بما أمر هللا به كلّ 

  . هللا من ذلك الباب

لقد كان صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حريصDDين علDDى امتثDDال كDDل مDDا يسDDمعون مDDن 

تمسDDك بDDبعض مDDا ورد نأما نحن الضعفاء اليDDوم ف�DD أقDDل أن  ، هللا عليه وآله وسلم رسول هللا صلى

عن أبي ھريرة رضDDي هللا عنDDه قDDال قDDال رسDDول ف، من فضائل ا6عمال عنه عليه الص�ة والس�م 

ثم يأتي زمان  ، به ھلك رَ مِ شر ما أُ إنكم في زمان من ترك منكم عُ " : صلى هللا عليه وآله وسلمهللا 

عم�DDً  اللھم اجعلنا ممن يعمDDل . -صحيح  -رواه الترمذي  –" ل منكم بعشر ما أمر به نجا من عم

  . يقوده إلى النجاة والف�ح في الدنيا واOخرة
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  باب ا9خ<ص - 1

ھذا باب من أھم أبواب التوجDDه إلDDى هللا وھDDو يDDدخل فDDي كDDل أعمDDال المDDؤمن مDDن عبDDادات وعDDادات 

 وأنقDDى وكلمDDا كDDان إخ�DDص المDDرء أصDDفى . مطلوب فيھا جميًعالوجه هللا فا_خ�ص  ، ومعام�ت

كانDDت مضDDاعفة حسDDناته أكبDDر وكDDان أحDDرى أن يكDDون  ، بحيث � يشرك بقوله وفعله أحًدا غير هللا

  . إلى هللا من ھذا الباب هممن يتوج

َ  : فقد أمر هللا تعالى با_خ�ص في العمل فقال يَن ُحنَفDDَاَء (َوَما أُِمُروا إِ�َّ لِيَْعبُُدوا هللاَّ  ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ

َكDDاةَ َوَذلDDَِك ِديDDُن اْلقَيَِّمDDِة) ( البينDDة �DDةَ َويُْؤتDDُوا الزَّ ن كيDDف أن غايDDة العبDDادات بDDيّ و )5 : َويُقِيُمDDوا الصَّ

َ لُُحوُمھَا َو� ِدَماُؤھَا َولَِكْن َينَالُهُ  : قَاَل تعالىحصول المرء على التقوى ف التَّْقَوى ِمْنُكْم)  (لَْن يَنَاَل هللاَّ

(قُْل إِْن تُْخفُوا َمDDا فDDِي ُصDDُدوِرُكْم أَْو :  قَالَ ھو يراقب ما خفي وما أعلن من العباد فو. )37 : الحج (

 (ُ  اَصالِحً  �ً (فََمْن َكاَن يَْرُجوا لِقَاَء َربِِّه فَْليَْعَمْل َعمَ  : وقال تعالى. )29 : آل عمران (تُْبُدوهُ يَْعلَْمهُ هللاَّ

ى نزلت فDDيمن يعمDDل � ويحDDب أن يحمDDد علDDوھي  ، )110 : الكھف () اَو� يُْشِرْك بِِعبَاَدِة َربِِّه أََحدً 

يُن اْلَخالُِص)  : تعالىقال فا_خ�ص أساس في قبول العبادة  عمله ِ الدِّ َّ�ِ � : وقDDال) 3 : الزمر ((أَ

ُ (إِ�َّ الَِّذيَن تَابُوا َوأَْصلَُحوا َواْعتََصُموا  ِ فَأُولَئَِك َمَع اْلُمْؤِمنِيَن َوَسْوَف يُْؤِت هللاَّ ِ َوأَْخلَُصوا ِدينَھُْم ِ�َّ بِا�َّ

   )146 : النساء () اَعِظيمً  ااْلُمْؤِمنِيَن أَْجرً 

ه ، لكDDن تنقيDDDة ا�نسDDDان غيDDر هللا فيDDDإن ا_خ�DDص ھDDو أسDDDاس العمDDل و� يقبDDDل هللا عم�DDً أشDDرك 

فعليDDه أن يتجDDه إلDDى هللا مDDن بDDاب ا_خ�DDص أراد أن فمDDن نDDاس ، ا_خ�DDص ليسDDت بمتنDDاول كDDل ال

 ْن ُعمَر بِن اْلَخطَّاِب رضي هللا عنهعَ  . يستحضر النية الخالصة � في كل أعماله وأقواله وأحواله

ُكDDلِّ وإِنََّمDDا لِ  ، إنَّمDDا ا6َعمDDاُل بالنِّيDDَّات«  يقDDُولُ  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمسDDمْعُت رُسDDوَل هللا  : قال ،

ومْن كاَْنت ھْجَرتDDُه  ، فمْن كانَْت ھْجَرتُهُ إِلَى هللا وَرُسولِِه فھجرتُه إلى هللا ورُسولِهِ  ، امرٍئ َما نََوى

تِه» أَو امَرأٍَة يَْنكُحھا فْھْجَرتُهُ إلى ما ھَاَجر إلْيِه  ، لُدْنيَا يُصيبُھا   .  متَّفٌَق على صحَّ

لكنDDه لDDم  فعلھDDا6نDDه نDDوى وتوسDDل إلDDى هللا أن ي فعلھDDامDDال لDDم يوبالنية الصالحة ينال المسلم ثواب أع

ِ ا6َْنَصاِريِّ رِضَي هللا عْنھَُما قDDَالَ ف . نتيجة عذر ما فعلھايستطع أن ي ُكنDDَّا َمDDع : َعْن جابِِر ْبِن َعْبِد هللاَّ

َو�َ قَطَْعDDتُْم  ، اَما ِسْرتُْم َمِسDDيرً  �ً َجاإِنَّ بِاْلَمِدينَِة لَرِ « : في َغَزاة فَقَالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمالنَّبِيِّ 

   . َرواهُ ُمْسلِمٌ » إِ�َّ َشرُكوُكْم في ا6َْجرِ « : َوفِي روايَةِ » ا إِ�َّ كانُوا َمعُكم َحبََسھُُم اْلَمَرضُ َواِديً 

يراقب قلبه فينوي فعDDل كثيDDر مDDن الصDDالحات ويتمنDDى لDDو أنDDه  جه إلى هللا من باب ا_خ�صوالمتو

ِ ْبِن عبَّاِس َرِضي هللا عنھمافَ  . فيكتب هللا له ثواب نيته فعلھااع استط َعDDْن رسDDول هللا  ، َعْن َعْبِد هللاَّ

إِنَّ هللا كتDDََب اْلحسDDناِت « : تَبDDَاَرَك َوتََعDDالَى قDDَالَ  ، فِيمDDا يDDَْروى َعDDْن ربDDِّهِ  ، صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلم

يِّئاِت ثُمَّ بَيََّن ذلك ُ ِعْنDDَدهُ تَبDDَاَرَك َوتََعDDالَى حسDDنةً كاِملDDةً َوإِْن فَمْن  : والسَّ ھمَّ بَِحَسنٍة فَلْم يْعَمْلھَا كتبَھَا هللاَّ

ُ َعْشر َحَسنَاٍت إِلَى َسْبِعَمائِِة ِضْعٍف إِلَى أَْضَعاٍف كثيرةٍ  َوإِْن ھَمَّ بِسDDيِّئَِة فَلDDَْم  ، ھمَّ بھَا فََعِملَھَا َكتَبَھَا هللاَّ
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ُ ِعْنَدهُ َحَسنَةً كاِملَةً يَْعَمْلھَا َكتَبَ  ُ َسDDيِّئَةً َواِحDDَدةً  ، ھَا هللاَّ وفDDي  . متفDDٌق عليDDه» َوإِْن ھَمَّ بِھا فَعِملھَا َكتَبَھَا هللاَّ

تأمل ھذا الحديث إشارة إلى أن كل زمان يمر على المرء وھو يحدث نفسDDه بعمDDل الحسDDنة وإن لDDم 

فلDDه بكDDل  ، مان مھما بلغت تلك ا6زمنة من العDDددزذلك اليعملھا فإن هللا يكتبھا له حسنة واحدة في 

  . زمان حديث حسنة 6ن ذلك الزمان مشمول بھذا الحديث

وتنجلDDي والمحن والفتن والمخلصون في أعمالھم يمنحھم هللا نوًرا فتتضح لھم ا6مور عند الشدائد 

اتھم ويتجاوز عDDن فعند ذلك يھيئ هللا لھم الھداية ويزيد من بركات أعمالھم وحسن،  كل غمة معنھ

يطان فيDDه شDDيئًا مDDن والمخلص يستعين علDDى نقDDاء إخ�صDDه بإخفDDاء عملDDه لDDئ� يDDدخل الشDD . سيئاتھم

  . فيتكدر إخ�صه وينقص ثوابهالرياء والعجب 

وقDDال بعDDض  . عمDDل كبيDDر تصDDغره النيDDة مDDه النيDDة وربّ عمDDل صDDغير تعظّ  قDDال بعDDض السDDلف ربّ 

  . ما دمت تنوي الخير فأنت بخيرالعلماء أطلب النية للعمل قبل العمل و

تنقلب إلى حسنات بالنية الحسDDنة المعاصي � ف، معاص وطاعات ومباحات وا6عمال ث�ثة أقسام 

ف� ثDDواب لDDه فDDي إطعDDام  �ً فمن نوى إطعام مسكين بسرقة مال مث ، بل تبقى سيئة مھما كانت النية

 ة الحسDDنة بحسDDب مقDDدار ا_خ�DDص �تتضاعف بالنيفالطاعات أما  . المسكين وعليه وزر السرقة

فقد يرى المDDرء  ويمكن أن تتضاعف إكثر من ذلك بأن تتعدد نياته للعمل الصالح نفسه . في عملھا

فيكتDDب لDDه  أحد أقاربه محتاًجا فيساعده بنية الصدقة وبنية صلة الرحم وبنية السDDتر علDDى المسDDلمين

ويمكن  ، ح من أفضل القربات بالنية الصالحةأن تصب مكنأما المباحات في .كلھا  ثواب تلك النيات

فا6عمال المباحة كا6كل والنوم تصبح قربDDات إذا نDDوى  . أن تنقلب إلى سيئات كثيرة بالنية السيئة

وحضور المباريات الرياضية التي ھDDي عمDDل مبDDاح يمكDDن  . �ً بھا القوة على ا6عمال الصالحة مث

  . وى أھمال أداء الصلوات بوقتھاإذا نوى النظر الحرام أو ن اأن يكون إثمً 

اسDDتطاع فعلھDDا  فDDإنوالمDDؤمن ينDDوي فعDDل كثيDDر مDDن الصDDالحات  ، اثوابً  وللعمل النية ثوابً ل واعلم أن

لDDم يسDDتطع  أمDDا مDDا . مDDن ثDDواب عملDDه أفضDDلكان ثواب نيته ربما حصل على ثواب النية والعمل و

والنية سّر  . رغم أنه لم يستطع عملهه ثواب نيتله قد نوى فعله فإن  الذيومن العمل الصالح فعله 

كحجDDة لتقاعسDDھم عDDن أداء فقد يّدعي بعض الناس حسن النيDDة أو حسDDن السDDريرة  ، هبين العبد وربّ 

  . الفرائض وھذا ليس من النية في شيء

من خلصت نيتDDه كفDDاه هللا  : كتب عمر بن الخطاب رضى هللا تعالى عنه إلى أبى موسى ا6شعرى

رحمDDه هللا تعDDالى (ا_خ�DDص أن يكDDون بن عبدهللا التستري وقال سھل  . ين الناستعالى ما بينه وب

(ترك العمل من أجل بن عياض رحمه هللا وقال الفضيل  . سكون العبد وحركاته � تعالى خاصة)

   . الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك وا_خ�ص أن يعافيك هللا منھما)
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DDة الصDDرون النيDDالحة أھل ا_خ�ص يستحضDDال صDDادات وأعمDDن عبDDه مDDل يعملونDDل عمDDي كDDالحة ف

وھDDم يراقبDDون أعمDDالھم أن يDDدخلھا شDDيء مDDن النيDDة السDDيئة أو مDDن ريDDاء أو  ، ومعDDام�ت مDDع العبDDاد

جلDDى سDDواء منھDDا الاOفDDات المشوشDDة ل�خ�DDص وھم يحاولون أن يتخلصDDوا مDDن  ، أغراض دنيوية

وھDDو يحDDاول أن يسDDرق منDDه فضDDائل أعمالDDه فالشيطان يجDDري مDDن ابDDن آدم مجDDرى الDDدم  ، خفىالوأ

   . بخلط نيته في صالح أعماله بأغراض دنيوية

  

  عن هللا باب الرضا - 2

لكDDن يجبDDر نفسDDه علDDى  فالصDDابر قDDد يشDDعر بDDا6ذى والضDDرّ  . الرضا عن هللا أعلى درجDDات الصDDبر

ھDDو و ، أفضل منه أن يرضى المؤمن عن هللا وھDDو فDDي أشDDد حDDا�ت الضDDر، و التصبر وھو حسن

(قDDَاَل  . يتمتع ويتلذذ بما ابت�ه هللا به مطمئنًا قانًعا بما كتب هللا له كما كان يفعل أيوب عليه الس�DDم

اِدقِيَن ِصْدقُھُْم لَھُْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتِھَا ا6َْْنھَاُر َخالِِديَن فِيھَا  ُ ھََذا يَْوُم يَْنفَُع الصَّ ُ  اأَبDDَدً هللاَّ َرِضDDَي هللاَّ

فالصدق مقترن بالرضا والصادقون مع  ، )119 : المائدة (ھُْم َوَرُضوا َعْنهُ َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيُم) َعنْ 

لُوَن ِمDDَن اْلُمھDDَاِجِريَن  : هللا تعالى قال ، هللا راضون عن هللا وھم سابقون بالخيرات ابِقُوَن ا6َْوَّ (َوالسَّ

ُ َعDDْنھُْم َوَرُضDDوا َعْنDDهُ َوأََعDDدَّ لَھDDُْم َجنDDَّاٍت تَْجDDِري تَْحتَھDDَا َوا6َْْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَّبَُعوھُْم بِ  إِْحَساٍن َرِضDDَي هللاَّ

وعن الصحابة الذين بايعوا رسول هللا  )100 : التوبة (َذلَِك اْلفَْوُز اْلَعِظيُم)  اا6َْْنھَاُر َخالِِديَن فِيھَا أَبَدً 

ُ  : تعالىقال بيعة الرضوان  DDَجَرِة فََعلDDَِم َمDDا فDDِي (لَقَْد َرِضDDَي هللاَّ  َعDDِن اْلُمDDْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايُِعونDDََك تَْحDDَت الشَّ

DDابَھُْم فَْتًحDDَْيِھْم َوأَثDDَِكينَةَ َعلDDَّأَْنَزَل السDDَوبِِھْم فDDُاقُل DDًتح () اقَِريبDDخط  . )18 : الفDDن السDDا عDDل الرضDDويفص

ِ  ا(� تَِجDDُد قَْوًمDD : عالىت قالمواقف أحيانًا مثل المفاصلة بين المرء واقرب الناس إليه  يُْؤِمنDDُوَن بDDِا�َّ

َ َوَرُسDDولَهُ َولDDَْو َكDDانُوا آبDDَاَءھُْم أَْو أَْبنDDَاَءھُْم أَْو إِْخDDَوانَھُ  وَن َمْن َحادَّ هللاَّ ْم أَْو َعِشDDيَرتَھُْم َواْليَْوِم اOِْخِر يَُوادُّ

يَماَن َوأَيََّدھُْم ِب  ُروٍح ِمْنهُ َويُْدِخلُھُْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحتِھDDَا ا6َْْنھDDَاُر َخالDDِِديَن أُولَئَِك َكتََب فِي قُلُوبِِھُم اْ_ِ

ِ ھDDُُم اْلُمْفلُِحDDوَن)  ِ أَ� إِنَّ ِحDDْزَب هللاَّ ُ َعْنھُْم َوَرُضDDوا َعْنDDهُ أُولَئDDَِك ِحDDْزُب هللاَّ  : المجادلDDة (فِيھَا َرِضَي هللاَّ

(َجَزاُؤھُْم ِعْنَد َربِِّھْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن تَْحتِھَا  : حقعن المؤمنين الئين يخشون هللا ب وقال )22

ُ َعْنھُْم َوَرُضوا َعْنهُ َذلDDَِك لَِمDDْن َخِشDDَي َربDDَّهُ)  اا6َْْنھَاُر َخالِِديَن فِيھَا أَبَدً  وقDDَاَل  . )8 : البينDDة (َرِضَي هللاَّ

 اوإِنَّ هللاَّ تعالى إَِذا أََحبَّ قَومً  ، اْلجزاِء َمَع ِعظَِم اْلب�ءِ  إِنَّ ِعظَمَ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمالنبِيُّ 

ْخطُ  ، فَمْن رِضَي فلَهُ الرَضا ، ابت�ھُمْ   . حDDديٌث حسDDنٌ  : رواه الترمDDذي وقDDَالَ » وَمْن َسِخَط فَلَهُ السُّ

م هللا لDDه وبDDذلك فالراضي بما كتب هللا له � يعترض على قضاء هللا و� يجد في نفسه كرھًا لما قس

وھو � يكترث بمDDا يصDDيبه فDDي الDDدنيا مDDن ابDDت�ء  . يرضى هللا عنه فيتوجه إلى هللا بالرضا عن هللا

ِ َوإِنَّا إِلَْيِه َراِجُعونَ " : تصيبه مصيبةويقول عندما  وھDDو � شDDك  ، ھو يرى المصيبة نعمDDة" وإِنَّا ِ�َّ

كDDان عمDDر بDDن الخطDDاب  . حقDDًا نDDه � يقDDول إ�ّ أفضل من الصابر الذي يكره ما ھو فيDDه مDDن ب�DDء لك
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حيث لم تكDDن  : ما أصابتني من مصيبة إ�ّ رأيت أن � علّي فيھا ث�ث نعم : رضي هللا علنه يقول

في ديني وحيث لم يكن ما ھو أكبر منھا والثالثة ما جعل هللا لDDي فيھDDا مDDن ا6جDDر بالكفDDارة لمDDا كنDDا 

ان بDDن عيينDDة رضDDي هللا عنDDه عDDن حDDد الرضDDا عDDن هللا فقDDال سDDئل سDDفيو . نتوقاه من سيئات أعمالنا

إن أبDDا ذر  عليDDه الس�DDمقيل ل�مام الحسDDين  . الراضي عن هللا � يتمنى سوى المنزلة التي ھو فيھا

يقول: الفقر أحب إلّي من الغنى ، والسقم أحب إلّي من الصحة ، فقال: رحم هللا تعالى أبا ذر ، أما 

وھDDذا  . حسن إختيار هللا تعالى له لDDم يDDتمن غيDDر ماإختDDاره هللا عزوجDDل لDDه أنا فأقول من إتّكل على

وقال أبDDو عبDDدهللا البراثDDي  ، يعني أن المؤمن � يتمنى ا_بت�ء لكن إذا ابتلي صبر ورضي عن هللا

ھب ومن وُ  ، لن يرد القيامة أرفع درجة من الراضين عن هللا تعالى على كل حال : رضي هللا عنه

  . بلغ أفضل الدرجاتالرضا فقد 

  

  باب الصبر - 3

 ، والصDDبر علDDى الطاعDDات ، والصDDبر عDDن المعاصDDي ، منDDه الصDDبر علDDى الDDب�ء ، الصDDبر أنDDواع

وقد أمر هللا بالصبر والمصابرة وھي تعويDDد الDDنفس علDDى  . عن أن يكون في قلبه غير هللا والصبر

َ لََعلَُّكْم (يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آمَ  : قال ثالصبر وإجبارھا عليه حي نُوا اْصبُِروا َوَصابُِروا َوَرابِطُوا َواتَّقُوا هللاَّ

َ َمDDَع  : وقال )200 : آل عمران (تُْفلُِحوَن)  �DDِة إِنَّ هللاَّ DDْبِر َوالصَّ (يَا أَيُّھDDَا الDDَِّذيَن آَمنDDُوا اْسDDتَِعينُوا بِالصَّ

ابِِريَن)  (َولَنَْبلَُونَُّكْم  : قال تعالىصبر فله البشرى الى يبتلي العباد فمن وهللا تع) 153 : البقرة (الصَّ

DDابِِريَن)  DDِر الصَّ  : البقDDرة (بَِشْيٍء ِمَن اْلَخْوِف َواْلُجوِع َونَْقٍص ِمDDَن ا6َْْمDDَواِل َوا6َْْنفDDُِس َوالثََّمDDَراِت َوبَشِّ

   . )31 : محمد (ابِِريَن َونَْبلَُو أَْخبَاَرُكْم) (َولَنَْبلَُونَُّكْم َحتَّى نَْعلََم اْلُمَجاِھِديَن ِمْنُكْم َوالصَّ  : وقال )155

أي أن هللا يبتليه ومن ثم ھو  ، دون اختيار من المؤمن وعلى ذلك فإن الصبر غالبًا ما يكون ابت�ءً 

صDDلّى هللاُ قDDَاَل َرُسDDوُل هللا  . بتسDDليم لقضDDاء � تعDDالى أو بكفDDر وجحDDود ، يستجيب بصDDبر أو بجDDزع

إِْن  : َولDDَْيَس َذلDDَِك 6َِحDDٍد إِ�َّ لْلُمDDْؤِمن ، 6ْمDDِر اْلُمDDْؤِمِن إِنَّ أَْمDDَرهُ ُكلDDَّهُ لDDَهُ َخْيDDرٌ  ابً َعجَ « : عليه وآله وسلم

اُء َشَكَر فََكاَن َخْيرً  اُء َصبََر فََكاَن خْيرً  ، لَهُ  اأََصابَْتهُ َسرَّ «  : رواه مسلم وقال» لَهُ  اَوإِْن أََصابَْتهُ َضرَّ

ُ تَعَ  ْنيَا ثDDُمَّ اْحتََسDDبهُ إِ�َّ  : الَىيَقوُل هللاَّ َما لَِعْبDDِدي الُمDDْؤِمِن ِعْنDDِدي َجDDَزاٌء إَِذا قَبْضDDُت َصDDفِيَّهُ ِمDDْن أَْھDDِل الDDدُّ

قDDال عليDDه  ، بلية أن يصبر عند الصدمة ا6ولDDىوعلى المؤمن إن أصابته  . رواه البخاري» الَجنَّة 

ْبُر ِعْنَد الصَّ «  : الص�ة والس�م وقDDد يھيDDئ هللا للمDDرء الصDDبر  . متفDDٌق عليDDه» ْدَمِة ا6ولDDَى إِنَّما الصَّ

قDDاَل لDDِي اْبDDُن عبDDَّاٍس  : عDDْن عطDDاِء ْبDDن أَبDDي َربDDاٍح قDDالَ اختياًرا بعد أن يستطيع الDDتخلص مDDن الDDب�ء ف

ُ عنھَُما أ� أريَك اْمَرأَةً ِمن أَْھِل الَجنَّة ؟ فَقُلت السْوداُء أَتَِت النبيَّ  ھِذِه الْمرأَةُ  : قَالَ  ، بلَى : رضي هللاَّ

إِن «  : فDDَاْدُع هللاَّ تعDDالى لDDِي قDDَالَ  ، وإِنDDِّي أَتَكشDDَّفُ  ، إِنDDِّي أُْصDDَرعُ  : فقالDDَتْ  صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلم
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نDDِّي إِ  : فَقالDDت ، أَْصDDبرُ  : فقَالتْ » وإِْن ِشْئِت دَعْوُت هللاَّ تَعالَى أَْن يُعاِفيَِك  ، شْئِت َصبَْرِت ولِك اْلجنَّةُ 

  .ومثل ھذا الصبر ھو من عزائم ا6مور . متَّفٌق علْيهِ  -فََدَعا لَھَا  ، فَاْدُع هللاَّ أَْن � أَتكشَّفَ  ، أَتَكشَّفُ 

 فإنه يتوجه إلى هللا من باب الصبر ، م نفسه التي تدعوه للجزعووقافإذا ما صبر المرء عند الب�ء 

إَِذا اْبتَلَْيDDُت َعبDDِدي بحبيبتَْيDDِه  : إنَّ هللاَّ َعDDزَّ وَجDDلَّ قDDَالَ «  : مصلّى هللاُ عليه وآله وسDDلرسول هللاَّ قال  ،

ْضتُهُ ِمْنھَُما اْلجنَّةَ  ُ عنھDDا أنَھDDَا  وعDDن . رواه البخDDاريُّ  ، عينْيDDه قصدُ يُ » فَصبََر َعوَّ عائَشDDةَ رضDDي هللاَّ

خبََرھDDَا أَنDDَهُ لDDَْيَس ِمDDْن َعْبDDٍد يَقDDَُع فDDي فَأَ  ، َعDDن الطDDَّاعونِ  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمَسأَلَْت رسوَل هللاَّ 

ُ لَهُ إِ�َّ َكاَن لَهُ ِمْثDDُل أَْجDDِر  اُمْحتَِسبً  االطَّاُعون فَيَْمُكُث في بلَِدِه َصابِرً  يَْعلَُم أَنَّهُ �َ يُِصيبُهُ إِ�َّ َما َكتََب هللاَّ

ِھيِد  صDDلّى هللاُ عليDDه ي هللاَّ َعْنھَُما عن النَّبيِّ َوعْن أَبي َسعيٍد وأَبي ھَُرْيرة رض -رواه البخاري  -الشَّ

 ، َمDDا يُِصDDيُب اْلُمْسDDلَِم ِمDDْن نََصDDٍب َو�َ َوَصDDٍب َو�َ ھDDَمٍّ َو�َ َحDDَزن َو�َ أًَذى َو�َ غDDمٍّ « : قDDَالَ  وآله وسلم

ْوَكةُ يَُشاُكھا إِ�َّ كفَّر هللاَّ بھَا ِمْن خَطايَاه  وقDDال  . اْلمDDرضُ  : »َصDDب اْلوَ « و  . متفٌق عليDDه» حتَّى الشَّ

 ِ ُ بِِه َخْيDDرً «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرسوُل هللاَّ أي  . رواه البخDDاري -» يُِصDDْب ِمْنDDهُ  اَمْن يُِرِد هللاَّ

حيث يكفِّر هللا عنه  فيكون خيًرا له، يبتليه بب�ء فيصبر فيكون ممن توجه إلى هللا من باب الصبر 

َمDDا يDDََزال اْلDDبَ�ُء بDDِاْلُمْؤِمِن «  : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلما قDDال كمDD ، سDDيئاته ويرفDDع مDDن درجاتDDه

 : رواه التِّْرِمDDذيُّ وقDDال» َواْلمؤِمنDDَِة فDDي نَْفِسDDِه َوولDDَِدِه وَمالDDِِه َحتDDَّى يَْلقDDَى هللاَّ تعDDالى َوَمDDا َعلَْيDDِه َخِطيئDDَةٌ 

ل هللا صDDلى هللا عليDDه وعDDن أبDDي موسDDى ا6شDDعري رضDDي هللا عنDDه أن رسDDو . حديٌث حسٌن صِحيحٌ 

 : فيقول . نعم : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : إذا مات ولد العبد قال هللا لم�ئكته": وآله وسلم قال

فيقDDول  ، حمDDدك واسDDترجع : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : فيقول . نعم : قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون

وعDDن  . حسDDن غريDDب وقDDالالترمDDذي رواه ”  بيDDت الحمDDد : وها في الجنة وسمّ ابنوا لعبدي بيتً  : هللا

مDDا مDDن النDDاس مDDن  " : أنس بن مالك رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم

" رواه بفضDDل رحمتDDه إيDDاھم ، أدخلDDه هللا الجنDDة إ�ّ  ، يتDDوفى لDDه ث�DDث لDDم يبلغDDوا الحنDDث ، مسDDلم

   .البخاري

فDDإن  ، يدعو نفسه إلى الصبر بل ويجبرھDDا علDDى ذلDDكن أي أ ، وحال المؤمن عند البلية أن يتصبر

إلDDى درجDDة  نفسDDه علDDى الصDDبر لكDDي يصDDل ثقDDل ذلDDك عليDDه أوصDDلھا إلDDى ذلDDك بالتDDدريج حتDDى تعتDDاد

ُ :  قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ، الصابرين َوَما أُْعِطDDَى أََحDDٌد  ، َوَمْن يََتَصبَّْر يَُصبِّْرهُ هللاَّ

ْبِر  اَعَطاًء َخْيرً  � يتمنى البلية ولكن إن أصيب بھDDا صDDبر  المؤمنو . ُمتَّفٌَق َعلَْيهِ » َوأَْوَسَع ِمَن الصَّ

اْنتَظَر َحتَّى  ، في بْعِض أَيَّاِمِه التي لَقَِي فِيھَا اْلَعُدوَّ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمأَنَّ رسوَل هللاَّ فقد ورد 

فDDَإَِذا  ، َواْسDDأَلُوا هللاَّ الَعافِيDDََة  ، يَا أَيُّھَا النDDَّاُس � تَتَمنDDَّوا لِقDDَاَء اْلعDDُدوِّ «  : الَ إَِذا َمالَِت الشَّْمُس قَاَم فِيھْم فََق 

يُوِف  ، لقيتُموھم فاْصبُروا صلّى هللاُ عليDDه قال و . متفٌق عليه - »َواْعلَُموا أَنَّ اْلَجنَّة تَْحَت ِظ�َِل السُّ

اللَّھDDُمَّ أَْحينDDي مDDا  : فليقُل �ً فَإِْن َكاَن � بُدَّ فاع ، اْلَمْوَت لُِضرٍّ أََصابَهُ � يتَمنينَّ أَحُدُكُم «  : وآله وسلم



 15

من الوسائل التي تسDDاعد و . متفق عليه -» لِي  الِي وتوفَّني إَِذا َكانَِت اْلوفاَةُ َخْيرً  اَكانَت اْلحياةُ َخيرً 

َخبDDَّاِب ْبDDن ا6َرتِّ رضDDَي  فعDDن ، ءً مؤمن في محاولته التصبر أن يتذكر حال من ھو أشد منDDه ب�DDال

ُ عنه قال ِ  : هللاَّ ٌد بُردةً لَهُ في ظلِّ اْلَكْعبةِ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَشَكْونَا إِلَى رسوِل هللاَّ  ، َوھُو ُمتَوسِّ

ُجDDُل فيُْحفDDَُر لDDَهُ فDDي ا6َْرِض قَد َكاَن َمْن قDDَْبلُكْم يْؤَخDD : أَ� تَْستَْنصُر لَنَا أَ� تَْدُعو لَنَا ؟ فَقَالَ  : فَقُْلنَا ُذ الرَّ

ويُْمشDDطُ بِأَْمشDDاِط اْلحديDDِد َمDDا  ، ثمَّ يُْؤتِى باْلِمْنشاِر فَيُوَضDDُع علDDَى َرْأِسDDِه فيُجعDDُل نْصDDفَْين ، فيْجعل فِيھَا

هُ ذلَك َعDDْن ِدينDDِهِ  ، ُدوَن لَْحِمِه َوعْظِمهِ  ُ ھDDَذا ا6َْمDDر  ، ما يَُصدُّ اِكDDُب ِمDDْن وهللاَّ ليDDتِمنَّ هللاَّ حتDDَّى يِسDDير الرَّ

ْئَب َعلَى غنَِمهِ    . رواه البخاري» ولِكنَُّكْم تَْستَْعِجلُوَن  ، صْنعاَء إِلَى َحْضرْموَت � يخاُف إِ�َّ هللا والذِّ

رسول هللاَّ نفسه عند الغضب قال ا_نسان أن يملك  الذي يصعب على كثير من الناس ومن الصبر

ا الشديُد الَّذي يْملُِك نَفَسهُ ِعْند اْلَغَضDDِب «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلم َرعِة إِنمَّ لَْيَس الشديُد بالصُّ

 مDDن ا6بريDDاءومن الصبر أن يملك المرء نفسه حينما تصيبه مظلمة ف� يظلم غيره  . متفٌق عليه» 

إِنَّھDDَا  " : ه وسDDلمصDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDرسDDوَل هللاَّ عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنDDه قDDال قDDال فعن  ،

ِ فَمDDا تَأمُرنDDا ؟ قDDالَ  : قَالُوا ، َستُكوُن بَْعِدى أَثََرةٌ َوأُُموٌر تُْنِكرونَھا وَن اْلحDDقَّ الDDَّذي  : يا رُسDDوَل هللاَّ تDDَُؤدُّ

  رواه البخاري -وتسألون هللا الذي لكم " َعلَْيُكْم 

 (داء خبيDDث)  ھمDDا باOكلDDةجل عروة بن الزبير رضDDي هللا عنأصيبت رِ ومن قصص الصابرين أنه 

( أي قيام تغير) وجھه ولم يمسكه أحد ولم يدع تلك الليلة ورده فما فقطعت رجله فما تضور ( أي 

اللھم  : ودخل أبن له �صطبله فرفسته دابة فقتلته فما سمع منه شيئ حتى قدم المدينة فقال ، الليل)

لك الحمDDد وكDDان لDDي بنDDون أربعDDة فأخDDذت إنه كان لي أطراف أربع أخذت واحًدا وابقيت لي ث�ثة ف

وكDDان  . واحًدا وأبقيت لي ث�ثة فلك الحمد وأيم هللا لئن أخذت لقد أبقيت وإن ابتليت لطالمDDا عافيDDت

ا جDDاءت البلDDوى تبDDين فDDإذ ، والفDDاجر العافيDDة سDDترت البDDرّ  : أبو سعيد الخراز رضDDي هللا عنDDه يقDDول

   . ن بصدقوعندھا الرجال أي الصابر

 أن هللا وعدھم با6جر بغير حساب فقالالقول فيه لى هللا من باب الصبر باب عظيم يكفي فالتوجه إ

ابُِروَن أَْجَرھُْم بَِغْيِر ِحَساٍب)  ( :   . )10 : الزمر (إِنََّما يَُوفَّى الصَّ

  

  باب المراقبة - 4

قريDDب وأن هللا وشDDعوره أن هللا فDDي كDDل أحيانDDه هللا تعDDالى للعبDDد  رؤيDDةحقيقة المراقبة ھي الشعور ب

جھDDد وتDDدريب للDDنفس يقDDين ومعه وأنه يراه اين ما كان في كل سكناته وحركاتDDه وھDDذا يحتDDاج إلDDى 

   . تغفل عن هللا� على ھذه الحال لكي 

 مراقبDDةالتوجه إلى هللا من باب المراقبة يورث المؤمن حصانة ضد الوقوع في الزلل ويدفعه نحو 

أو أية مخالفة لما أمر هللا به أو سنة رسوله  بالفحشاء والسوء نفسه وايقافھا عند حدھا حينما تأمره
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فDDي خلواتDDه وحضDDوره مDDع يراقDDب نفسDDه يشعر بأن هللا معه دائًمDDا فإنDDه فمن  . عليه الص�ة والس�م

قبDDل يDDوم الحسDDاب ويكDDون مسDDتعًدا ليDDوم الحسDDاب متDDى قضDDى هللا لنفسDDه  ةسباحميعيش في الناس و

  . عليه الموت

يمنعھا من اتباعھا ھواھا أو اتباع خطوات الشيطان ويمنعھا من الغفلة فھو دائم  ومن يراقب نفسه

وبذلك يستحق أن يدخل على هللا من ھذا  ، وامر هللا وبعيد عن مخالفة اوامرهأالحضور في طاعة 

فِي السَّاِجِديَن)  (الَِّذي يََراَك ِحيَن تَقُوُم * َوتَقَلُّبَكَ  : تعالى وھو في كل أحواله يتذكر قول هللاَ  . الباب

(إِنَّ  : وقولDDه تعDDالى )4 : الحديد ()  (َوھَُو َمَعُكْم أَْيَن َما ُكْنتُمْ :  تعالى قولهو )219 -218: الشعراء (

DDَماِء)  � يَْخفَى َعلَْيِه َشْيٌء فDDِي ا6َْْرِض َو� فDDِي السَّ َ (يَْعلDDَُم َخائِنDDََة  : وقولDDه تعDDالى )5 : آل عمDDران (هللاَّ

ُدوُر) ا6َْعْ    . )19 : غافر (يُِن َوَما تُْخفِي الصُّ

 فَقال ايْومً  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمُكْنُت َخْلَف النَّبِيِّ «  : قال ، رضَي هللاَّ عنھَما ، عن ابِن عبَّاسٍ و

َ يَْحفَْظكَ «  : يَا ُغ�ُم إِنِّي أُعلِّمَك َكلَِماتٍ «  : َ تَِجْدهُ  اْحفَِظ هللاَّ  إَِذا َسDDأَْلَت فَاْسDDأَل هللاَّ  ، تَُجاھَكَ  اْحفَِظ هللاَّ

،  ِ َة لَو اجتَمعْت َعلَى أَْن يْنفُعوَك بِشْيءٍ  : واعلَمْ  ، َوإَِذا اْستََعْنَت فَاْستَِعْن بِا�َّ لَْم يَْنفُعوَك إِ�َّ  ، أَنَّ ا6ُمَّ

ُ لَكَ  وَك إِ�َّ بََشDDْيٍء قDDد َكتَبDDَهُ هللاَّ  ، وك بَِشْيءٍ وإِِن اْجتََمُعوا َعلَى أَْن يَُضرُّ  ، بَِشْيٍء قَد َكتَبَهُ هللاَّ لَْم يَُضرُّ

DDُحفُ  ، ُرفَِعDDِت ا6ْق�DDمُ  ، علْيDDكَ  وفDDي  . حDDديٌث حسDDٌن َصDDحيحٌ  : رواهُ التِّرمDDذيُّ وقDDَالَ  . »وَجفDDَِّت الصُّ

َ تَِجDDْدهُ أََماَمDDكَ «  : رواية غيِر التِّْرِمDDذيِّ  ِ  ، احفDDَظ هللاَّ ْف إِلDDَى هللاَّ DDدةِ تََعDDرَّ َخDDاِء يعِرْفDDَك فDDي الشِّ  ، فDDي الرَّ

DDْبرِ  ، واْعلَْم أَّن َما أَْخطَأََك لَْم يَُكْن لِيُصيبَك  ، َوَما أََصابََك لْم يَُكن لِيُْخِطئََك واْعلَْم أّن النَّْصDDَر َمDDَع الصَّ

لDDنفس بDDأن � تعصDDي هللا فحفDDظ هللا ھDDو مراقبDDة ا . » اوأَنَّ َمَع اْلُعسDDِر يُْسDDرً  ، وأَنَّ اْلفََرَج َمَع اْلَكْرب

  . حيث نھى وتطيعه في ما أمر

كنت وأنا ابن ث�ث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى ص�ة خالي محمد  : قال سھل بن عبدهللا التستري

قل بقلبك عند تقلبك  : كيف أذكره ؟ فقال : فقلت ، أ� تذكر هللا الذي خلقك : ابن سوار فقال لي يومً 

فقلت ذلك  ، هللا شاھدي ، هللا ناظري ، هللا معي ، أن تحرك به لسانك بثيابك ث�ث مرات من غير

قل ذلك كل ليلة  : فقال ، فقلت ذلك ثم أعلمته ، قل في كل ليلة سبع مرات : فقال ، ليالي ثم أعلمته

احفDDظ مDDا  : قDDال لDDي خDDالي ، فلما كان بعد سDDنة ، فوقع في قلبي ح�وته ، فقلته ، إحدى عشرة مرة

 ، فلDDم أزل علDDى ذلDDك سDDنين ، م عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الDDدنيا واOخDDرةود ، علمتك

DDيرّ فوجدت لذلك ح�وة في ِس ، DDالي يوًمDDي خDDال لDDم قDDاظرً  : اثDDه ونDDان هللا معDDن كDDھل مDDا سDDه يDDا إلي

فقلDDت إنDDي  ، فكنDDت أخلDDو بنفسDDي فبعثDDوا بDDي إلDDى المكتDDب ، أيعصDDيه ؟ إيDDاك والمعصDDية ، وشDDاھده

 ، ولكDDن شDDارطوا المعلDDم أنDDي أذھDDب إليDDه سDDاعة فDDأتعلم ثDDم أرجDDع ، يھّمDD يتفDDرق علDDيّ  6خشDDى أن

وكنDDت أصDDوم  ، فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابDDن سDDت سDDنين أو سDDبع سDDنين ، فمضيت إلى الُكتّاب

ھذه ثمرات مراقبة هللا في الدنيا فما بالDDك بثDDواب  . ي عشرة سنةالدھر وقوتي من خبز الشعير اثنت
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بدوام المراقبة  ر ظاھره باتباع السنة وباطنهوقال أبو شجاع الكرماني ( من عمّ ؟  لقيامةذلك يوم ا

  )ةساتخطيء له فر نفسه عن الشھوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الح�ل لم وكفّ 

من راقب نفسه في كل لحظاته وتأكد أن كDDل عمDDل يقDDوم بDDه فالمتوجه إلى هللا من باب المراقبة ھو 

توافق ما ورد في كتاب هللا عDDز وجDDل وھDDدي نبيDDه وكل خطرة تخطر على باله يتكلمھا  وكل كلمة

  . عليه الص�ة والس�م

  

  باب المحاسبة - 5

ف� بد أن يغفل في بعض مرتبة تمام المراقبة أما من ھو أقل من  ، مراقبة المرء نفسه مرتبة عالية

وقتًا يحاسبھا فيه على ما عملت من عمل وعند ذلك يتخذ لنفسه  ، فيذنب نفسه راقبةأحيانه عن م

قاَل عمُر بن الخطاب  . وما قصرت في يومھا أو ليلتھا أو في ما مضى كل شھر أو كل عام

 وِزنُوا أْنفَُسُكم قبَل أَْن تُوَزنوا ؛ فإِنَّهُ أھونُ  ، قبَل أْن تَُحاَسبُوا حاِسبُوا أْنفَُسُكم " : رضي هللا عنه

يَْوَمئٍِذ تُْعَرُضوَن �َ (  : ا6ْكبَرِ  وتَزيَّنُوا للَعْرضِ  ، ْن تُحاِسبوا أْنفَُسُكُم اليومَ أ اعليُكم في الحساِب غدً 

 . ) "18 : الحاقة )(َخاِفيَةٌ  تَْخفَى ِمْنُكمْ 

ُ عنه قالَ  ھَا  ، ِھَي أَدقُّ في أَْعيُنُِكْم ِمَن الشََّعرِ  �ً إِنَُّكْم لَتَْعملُوَن أَْعَما«  : وعْن أَنَس رضي هللاَّ ُكنَّا نَْعDDدُّ

 ِ أي » اْلُموبِقDDَاُت «  . رواه البخDDاري» ِمَن اْلُمِوبقاِت  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَعلَى َعْھِد رسوِل هللاَّ

ھا على ارتكابھا الزلل ويDDرون تلDDك نوھكذا كان الرعيل ا6ول يحاسبون أنفسھم فيعنفو . اْلُمْھلَِكاتُ 

َوَعِمDDَل لِمDDا  ، الَكيِّس َمْن َداَن نَْفَسDDهُ « : قال  عليه وآله وسلمصلّى هللاُ وعن النبي  . المخالفات كبيرة

ِ ا6ماني  ، َواْلَعاِجُز َمْن أَْتبََع نَْفَسه ھَواھَا ، بَْعَد اْلمْوتِ  حديٌث  رواه التِّْرِمذيُّ وقالَ » وتَمنَّى َعلَى هللاَّ

فمن الكياسة أن يحاسب  . َحاَسبَھَا : »َداَن نَْفَسه « َمْعنَى  : قال التِّْرمذيُّ َوَغْيُرهُ ِمَن اْلُعلََماءِ  . َحَسنٌ 

  . المرء نفسه على صغائر ا6مور قبل كبائرھا لكي يوقفھا عند حدود ما أمر هللا تعالى

ِ  ، ھي من أول أبواب التقوى ة النفسومحاسب «  : قDDال ، صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلمفعْن رسوِل هللاَّ

َ َحْيثُ  يِّئَةَ اْلحسنةَ تَْمُحھَااتَِّق هللاَّ  : رواهُ التِّْرمذيُّ وقال» وَخالِق النَّاَس بُخلٍُق َحَسٍن  ، َما ُكْنَت وأَْتبِعِ السَّ

نفسDDه ويعDDرف بأنDDه قDDد فعDDل سDDيئة ووجDDب  حاسبفكيف يتبع السيئة بالحسنة إذا لم ي ، حديٌث حسنٌ 

  . عليه محوھا بحسنة بعدھا؟

والغاية من  . من حاسب نفسه استحيا هللا من حسابه : وقال السري السقطي رضي هللا عنه

سيئات محاسبة النفس ھو أن يحسب على نفسه ما عمل من حسنات فيزداد في ذلك وما عمل من 

إذا أسأت سيئة في سريرة فإحسن  : قال سلمان الفارسي رضي هللا عنه . فيقلع عن ذلك ويستغفر

  . أحسن حسنة في ع�نية لكي تكون ھذه بھذهوإن أسأت سيئة في ع�نية ف ، حسنة في سريرة
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ا . ونوٌع بعَده ، نوٌع قبَل الَعَملِ  : النَّْفِس نوعانِ  وُمحاَسبَةُ  لُ  فأَمَّ ِل  : النَّوُع ا6وَّ فھو أَْن يَقَِف عنَد أَوَّ

ِه   . نُهُ على ترِكهيُباِدَر بالعَمِل حتى يتَبَيََّن لهُ ُرْجحا و� ، وإِرادتِه( يعني أول ما يخطر بباله ) ھمِّ

هِ  اَرِحَم هللاُ عبدً " : هللاُ  قاَل الحسُن رحمهُ  وإْن كاَن لغيِره  ، فإِْن كاَن � َمضى ، َوقََف عنَد ھمِّ

 ."تأّخر

َكِت النَّْفُس لعمٍل من ا6عمالِ  : فقالَ  ذلك وشرَح ھذا بعُضھُم �ً أَوَّ  َوقَفَ  ، وھَمَّ بِه العبدُ  ، إذا تحرَّ 

الجاِه والثّناِء والماِل من  باعث عليه إرادةُ وجه هللا عز وجل وثوابِِه أو إرادةُ ھل ال : ونَظَرَ 

ْركَ  ، أفضى به إلى مطلوبه المخلوق ؟ فإْن كان الثاني لم يُْقِدْم عليه وإنْ   ، لئ�ّ تعتاَد النّفُس الشِّ

 حتىَّ يصيرَ  ، العمُل � تعالى فبقْدر ما يَِخفُّ عليھا ذلك يَْثقُُل عليھا ، هللا ويخفَّ عليھا العمُل لغير

  : وھو ث�ثةُ أَنواعٍ  : ُمحاَسبَةُ النَّْفِس بعَد الَعَملِ  فھو الثَّاني النَّوعُ أما .  أثقَل شيٍء عليھا

َرْت فيھا ِمن َحقِّ هللاِ تعالى ؛ فلم : أََحُدھا  .تُوقِْعھا على الوجِه الَّذي ينبغي ُمَحاَسبَتُھا على طاعٍة قصَّ

وُمتابَعةُ  والنَّصيَحةُ �ِ فيهِ  العملِ  ا_خ�ُص في : وھي ، في الطَّاعِة ستَّةُ أُمورٍ   تعالىوحقُّ هللاِ 

سوِل فيهِ    . وُشھوُد تَقصيِرِه فيِه بعَد ذلك كلِّهِ  وُشھوُد ِمنَِّة هللاِ عليهِ  وُشھوُد َمْشھَِد ا_حساِن فيهِ  الرَّ

 ؟ ِت حقَّھا ؟ وھل أتى بھا في ھذه الطَّاعةِ ھل وفَّى ھذه المقاما : نَْفَسهُ  فيَُحاِسبُ 

أَْن يُحاِسَب نفَسهُ  : الثَّالثُ  . لهُ ِمن فِْعلِهِ  اأَْن يُحاِسَب نفَسهُ على كلِّ عمٍل كاَن تَْرُكه خيرً : الثَّاني

أراَد بِه  أو ، اابحً لَِم فََعلَهُ ؟ وھل أراَد بِه هللا والدَّاَر اOِخَرةَ ؟ فيكوَن ر : أو ُمعتادٍ  ، على أْمٍر ُمباحٍ 

بَح ويفوتَه الظَّفَُر بِهِ  نيا وعاِجلَھا ؛ فيَْخَسَر ذلك الرِّ   ! الدُّ

َر فيھا نَْقصً  ، على الفرائِضِ  �ً يُحاِسَب نفَسهُ أوَّ  أَنْ  : كلهذلك الذي يجمع و ا  ، تَداَرَكهُ  افإْن تََذكَّ إمَّ

 تداَرَكهُ بالتَّوبةِ  اَعَرَف أَنَّهُ ارتََكَب منھا شيئً فإْن  ، على المناھي ثمَّ يُحاِسبُھا بقضاٍء أو إص�حٍ 

ا خُ  ، نفَسهُ على الَغْفلَةِ  ثمَّ يحاِسبُ  ، وا�ستغفاِر والحسناِت الماِحيَةِ  لَِق لَهُ ؛ فإْن كان قد َغفَِل عمَّ

ْكِر وا_قباِل على هللا تعالى تداَرَكهُ  أو بَطََشْت  ، ْت إليِه رج�هُ أو َمشَ  ، بما تكلََّم بهِ  ثمَّ يَُحاِسبُھا ، بالذِّ

ويعلم أنه � بد أن  ماذا أراَدْت بھذا ؟ ولَمْن فََعلَْتهُ ؟ وعلى أيِّ وجٍه فََعلَْتهُ ؟ : أُذناهُ  أو سمَعْتهُ  ، يداهُ 

  ؟ وكيَف فَعلَت ؟ لَم فعلتَ  : ؟ وكيف ؟ أي مَ لِ  : سؤا�ن ھمالكل حركة وكلمة منه  سألي

 الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َوْلتَْنظُْر نَْفٌس َما يَاأَيُّھَا"  : بة النَّفِس قولُه تعالىُوجوِب محاس وقد دلَّ على

نفسه على  وذلك يتضمَّن محاسبة ، فأمر سبحانه العبَد أْن ينظر ما قدََّم لِغد ، ) 18 : الحشر (قَدََّمتْ 

النظِر ما  والمقصوُد ِمن ھذا. ؟ ھل يصلُح ما قّدمه أن يلقى هللا به أو � يصلح : والنظر ، ذلك

ويُبيض وجھه  ، عذاب هللا وتقديم ما يُنجيه من ، من كمال ا�ستعداد ليوم المعاد ، يُوجبه ويقتضيه

 . عند هللا

 : النَّْفِس ِعدَّةُ مصالحَ  وفي محاسبةِ 
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يطَّلْع َعلَى َعْيِب  ن لَمْ ومَ  ، فيمِكنُهُ السَّعي في إص�حھا ، ا�طِّ�ُع َعلَى ُعيوبِھا ونقائصھا : ِمْنھَا

 قال أبوالدرداء رضي . ؛ َمقَتَھا فِي ذاِت هللاِ تََعالَى َعْيبِھاى َعلَ  فَإَِذا اطَّلَعَ  ، لَْم يُْمِكْنهُ إِزالَتُه ، نفِسهِ 

ُجُل كلَّ الفِْقِه َحتَّى يَْمقَُت النَّاَس في " : هللا عنه إلى نفِسِه فيكوَن لھا  ثم يَْرِجعُ  ، َجْنِب هللاِ  � يَْفقَهُ الرَّ

   " اأشدَّ َمْقتً 

سفياُن الثَّوريُّ ؛ َدَخل عليِه  لما اْحتُِضرَ  . وكان السلف يذمون أنفسھم ويرون تقصيراتھم كالجبال

اُد بُن َسلََمةَ  ادٌ  فقاَل لهُ  ، أبو ا6شھِب وحمَّ يا أبا عبِد هللاِ! أَليس قد أِمْنَت ممَّا كنَت تخافُه ؟ " : حمَّ

احمينَ  ، على َمن ترجوهُ  وتْقَدمُ  لِِمْثلِي أَْن ينُجو ِمن  يا أَبا سلمة ! أَتَْطَمعُ  : فقال . وھو أَْرَحُم الرَّ

إِنِّي 6ِجُد مئةَ َخْصلٍَة ِمْن  " : ُعبيدٍ  وقَاَل يُونُُس بنُ  . " إْي وهللاِ ؛ إنِّي 6رجو لَك ذلك : النَّاِر؟ قَالَ 

نوِب ريٌح ؛ ": واسعٍ  وقال محمَّد بنُ .  "ي نفسي منھا واحدةً أَنَّ ف ما أَْعلَمُ  ، ِخصاِل الخير لو كاَن للذُّ

 لو يَْعلَمُ  " : فَقَالَ  ، فأَْثنَوا عليهِ  ، الطَّائِي عنَد بعض ا6مراءِ  وُذِكَر داودُ .  "إليَّ  ما قَِدَر أحٌد يجلِسُ 

  . ا"ما ذلَّ لنا لساٌن بِذْكِر خيٍر أبدً  ، النَّاُس بعَض ما نحُن فيهِ 

َِّھْم نَْفَسهُ َعلَى َدواِم ا6وقاتِ  : وقاَل أَبو حفصٍ  ولم  ، يُخالِْفھا فِي جميعِ ا6حوالِ  ولم ، َمْن لَْم يَت

ھا إِلَى مكروِھھا فِي سائِر  فَقَدْ  وَمن نَظََر إِلَْيھَا باستحساِن شيٍء ِمْنھَا ، اَكاَن مغرورً  أَوقاتِه يَُجرَّ

  . أَْھلََكھا

يقينَ  وَمْقُت النَّفسِ  دِّ لحظٍة واحدٍة  العبُد ِمن هللاِ تََعالَى فِي يتقربقد و ، فِي ذاِت هللاِ ِمن صفاِت الصِّ

زكاتھا وطھارتھا موقوٌف على  فإنّ  : اوأيضً  . ◌ِ  أَضعاَف أَضعاِف َما يَدنو بالعمل مقت نفسهِ بِ 

 . بمحاسبتھا إ�ّ  ف� تزكو و� تَْطھُُر و� تَْصلُُح ألبتَّة ، محاسبتھا

واجتھاد ليس معه  ، استقامة ليس بھا روغان : بخمس : بم ينال العبد الجنة؟ قال : سئل ذو النونو

ومحاسبة نفسك قبل أن  ، ومراقبة هللا تعالى في السر والع�نية وانتظار الموت بالتأھب له ، سھو

  . تحاسب

 ، أصحبهكنت  : قال ، كان يصحب ا6حنف بن قيس ، عن مولى لھم ، وعن سلمة بن منصور

 حس ثم يقول : ثم يقول ، فيضع أصبعه فيه ، وكان يجىء بالمصباح ، فكان عامه ص�ته الدعاء

ما حملك على ماصنعت يوم كذا؟ وقال مالك بن  ، ما حملك على ماصنعت يوم كذا ، ياحنيف :

ذا ؟ ثم ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة ك : قال لنفسه النفيسة ا( رحم هللا عبدً  : دينار رحمه هللا

  )افكان لھا قائدً  ، ثم ألزمھا كتاب هللا ، ثم خطمھا ، ذمھا

يناجي  ساعة ، روى عن أحد الصالحين أنه قال ( حق على العاقل أن � يشغل عن أربع ساعات

ويصدقونه في  بھا ربه وساعة يحاسب بھا نفسه وساعة يفضي إلى أخوانه الذين يخبرونه بعيوبه

على تلك الساعات)  اته فيما يحل و� يحرم فإنھا عون لهوبين لذّ نفسه وساعة يخلي بين نفسه 

شريكه وحتى يعلم من  ا حتى يحاسب نفسه محاسبةوقال ميمون ابن مھران ( � يكون الرجل تقيً 
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 ، إنَّ العبَد � يزاُل بخيٍر َما كاَن لهُ واِعظٌ ِمن نفِسهِ " : الحسنُ  وقالَ  . أين ملبسه ومطعمه ومشربه)

تِهِ وكانِت ال  . " محاسبةُ ِمن ھمَّ

شريٍك  وِمن ، أَنَّ التَّقِيَّ أشدُّ محاسبةً لنفِسِه ِمن سلطاٍن عاصٍ ": اِمھراَن أيضً  وقاَل ميموُن بنُ 

انِ  : ولھذا قيلَ  . " شحيحٍ   وكتَب عمُر بنُ  . " َذھََب بمالِك إْن لم تُحاِسْبهُ ؛ ، النَّفُْس كالشَّريِك الخوَّ

دَِّة ؛ " : الِهالخطَّاِب إلى بعض عمَّ  خاِء قبَل حساِب الشِّ فإِنَّ َمْن َحاَسَب نفَسهُ  حاِسْب نفَسَك في الرَّ

دَّةِ عاَد أمُرهُ إلى خاِء قبَل ِحساِب الشِّ ضى والِغْبطَةِ  في الرَّ وَمن أَْلھَْتهُ حياتُه وَشَغلَْتهُ أھواؤهُ ؛  ، الرِّ

المؤمُن يحاسب نفسه ويعلم أّن له  : ِعياض َضيل بنوقال الفُ  . "إلى النَّداَمِة والخسارةِ  عاَد أمُرهُ 

نظر لنفسه قبل نزول َملَك  افََرِحَم هللاُ عبدً  ، والمنافق يغفل عن نفسه ، بين يدي هللا تعالى اموقفً 

  . الموِت بِه

ومحاسبة النفس ھي أسھل طريق للوصول إلى تقوى هللا التي أمر هللا تعالى عباده في عشرات 

ومن أراد أن يحاسب نفسه على الدوام فعليه أن يتخذ لنفسه منھاًجا يوميًا ، كأن  به .اOيات في كتا

يحاسبھا قبل نومه ، ثم كل اسبوع ، كأن يحاسبھا كل جمعة على ما فعلت في ا6سبوع ، ثم كل 

  ، كأن يحاسبھا نھاية كل شھر ، ثم نھاية كل عام .شھر 

  

  على هللا باب التوكل - 6

ُ َوَرُسDDولُهُ  : مادًحا المتوكلين ىقال هللاَّ تعال ا َرأى اْلُمْؤِمنDDُوَن ا6َْْحDDَزاَب قDDَالُوا ھDDََذا َمDDا َوَعDDَدنَا هللاَّ (َولَمَّ

ُ َوَرُسولُهُ َوَما َزاَدھُْم إِ�َّ إِيَمانً  (الَِّذيَن قَاَل لَھُُم النَّاُس  : وقال. )22 : ا6حزاب () اَوتَْسِليمً  اَوَصَدَق هللاَّ

ُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ  ااَس قَْد َجَمُعوا لَُكْم فَاْخَشْوھُْم فََزاَدھُْم إِيَمانً إِنَّ النَّ  فَاْنقََلبُوا بِنِْعَمٍة ِمDDَن *  َوقَالُوا َحْسبُنَا هللاَّ

ُ ُذو فَْضٍل َعِظيٍم)  ِ َوهللاَّ ِ َوفَْضٍل لَْم يَْمَسْسھُْم ُسوٌء َواتَّبَُعوا ِرْضَواَن هللاَّ  )174 -173: آل عمران (هللاَّ

ْل َعلَى اْلَحيِّ الَِّذي � يَُموُت)  : الوھو أمر بالتوكل حين ق. (َوَعلَى  : قالو. )58 : الفرقان ((َوتََوكَّ

ِل اْلُمْؤِمنُوَن)  ِ فَْليَتََوكَّ َ يُِحDDبُّ  (:  وقDDال. )122 : آل عمران (هللاَّ ِ إِنَّ هللاَّ DDْل َعلDDَى هللاَّ فDDَإَِذا َعَزْمDDَت فَتََوكَّ

لِيَن) اْلُمتَ    . واOيات في ا6مر بالتوكل كثيرة. )159 : آل عمران (َوكِّ

المتوكل على هللا يعمل جھده في حسن أداء عمله وبعد أن يؤدي العمل � يقلق و� يفكر بل يتوكل 

مDDا يرغDDب ھDDو أو  وفDDقعلى هللا ويكل النتائج � وحDDده ويسDDتوي عنDDده أن يكDDون مDDا يقضDDي بDDه هللا 

بأّن ما يقضي هللا به ھو الخير لDDه فDDي دينDDه ودنيDDاه طالمDDا ھDDو قDDد أتقDDن عملDDه  فھو يثق . عكس ذلك

وھو يتوكDDل علDDى هللا فDDي رزقDDه وعملDDه ف�DD يقلDDق علDDى غDDده بDDل يDDرى أن هللا ھDDو  . وأخذ با6سباب

يتذكر ربDDه ويDDردد مDDا وھو  فالمتوكل مستسلم 6مر هللا ، ذلك ھو التوكل الحق ، المتكفل بالمستقبل

 ، اللَّھDDُم لDDََك أْسDDلَْمُت وبDDَِك آمْنDDتُ « : كDDاَن يقDDُولُ أنDDه  صلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمهللا  روي عن رسول

تِكَ  . وبَِك خاَصْمتُ  ، وإلَيَك أنَْبتُ  ، وعليَك تَوكَّْلتُ  � إلَه إ�َّ أْنَت أْن تُِضDDلَّنِي أْنDDت  ، اللَّھمَّ أُعوُذ بِِعزَّ
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اْبDDِن َعبDDَّاس  وعDDن . َوھDDَذا لَْفDDظُ ُمْسDDلِمٍ  . متفDDٌق عليDDه» اِ_ْنُس يُموتُونَ َواْلِجنُّ وَ  ، اْلحيُّ الَّذي � تُموتُ 

ُ ونِْعَم اْلوِكيُل قَالَھَا إْبراِھيُم « : قال ارضي هللاَّ عنھما أيضً  حيَن  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمحْسبُنَا هللاَّ

DDٌد  ، أُْلقِى فDDي النDDَّارِ  إِنَّ النDDَّاَس قDDَْد َجمُعDDوا َلُكDDْم « : حDDيَِن قDDَالُوا مصDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلَوقالھDDَا ُمحمَّ

ُ َونِْعَم اْلوِكيُل  : وقَالُوا افَاْخَشْوھُْم فََزاَدھُْم إيمانً  وعن أبي ِعَمارةَ اْلبراِء  . رواه البخارى» َحْسبُنَا هللاَّ

يDDا ف�DDُن إَذا أَوْيDDَت «  : صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلمقال رسوُل هللاَّ  : ْبِن عاِزٍب رضي هللاَّ عنھما قال

ْھُت وْجِھي إِلَْيكَ  ، اللَّھمَّ أْسلَْمُت نْفسي إلَْيكَ  : إِلَى فَِراِشَك فَقُل ْضُت أمري إِلَْيكَ  ، ووجَّ وأْلجأُْت  ، وفَوَّ

 ، لDDَّذي أْنَزْلDDتَ آَمْنDDُت بِِكتَابDDَِك ا ، � ملَجDDأَ و� مْنجDDى ِمْنDDَك إ�َّ إلَْيDDكَ  ، ظْھِري إلَْيَك رْغبَة ورْھبةً إلَْيكَ 

»  اوإْن أْصDDبْحَت أَصDDْبَت خْيDDرً  ، فَإِنDDََّك إْن ِمDDتَّ ِمDDْن لَْيلَتDDَِك ِمDDتَّ َعلDDَى اْلفِْطDDَرةِ  ، وبنبيِّك الَّذي أْرسلتَ 

ِ «  : إَذا َخرَج ِمْن بْيتِهِ قالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلموكان النبيَّ  . متفٌق عليه ْلُت َعلَى  ، بسم هللاَّ توكَّ

 ِ أْو أَْجھََل أو يُجھََل  ، أْو أظلَِم أْو أُظلَم ، أَْو أَِزلَّ أْو أُزلَّ  ، اللَّھُمَّ إِنِّي أعوُذ بَِك أْن أَِضلَّ أو أَُضلَّ  ، هللاَّ

 ، حديٌث حسٌن صحيحٌ  : قاَل التِّْرمذي . رواه أبو داود والتِّرمذيُّ َوغْيُرھَُما بِأساِنيَد صحيحةٍ » َعلَيَّ 

 : يقُولُ يحث المؤمنين على التوكل على هللا و صلى هللا عليه وآله وسلموكان  . داودَ وھذا لَفظُ أبي 

لِِه لرَزقُكم َكمDDا يDDرُزُق الطَّْيDDرَ «  ِ حقَّ تَوكُّ » اوتDDُروُح بِطَانDDً اتَْغDDُدو ِخماًصDD ، لَْو أنَّكم تتوكَّلوَن على هللاَّ

أي َضDDاِمرةَ اْلبُطDDوِن ِمDDَن  : اَل النَّھDDَاِر ِخماًصDDمْعناهُ تَْذھَُب أوَّ  . حديٌث حسنٌ  : وقال ، رواه الترمذي

وفي ا_شارة إلDDى الطيDDر ھنDDا أنھDDا تDDرزق  . أْي ُمْمتَلِئةَ اْلبُطُونِ  : اوتْرِجُع آِخَر النَّھَاِر بَِطانً  ، اْلُجوعِ 

DDي عّشDDة فDDى ماكثDDين تبقDDت حDDرزق وليسDDن الDDة عDDدو باحثDDين  . ھاحينما تغDDن الحصDDران بDDن عمDDوع

ا يدخل الجنة من أمتDDي سDDبعون ألفDDً" : ال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمرضي هللا عنه ق

و� يتطيDDرون و�  ھDDم الDDذين � يسDDترقون : مDDن ھDDم ؟ يDDا رسDDول هللا ! قDDال : قDDالوا ، بغيDDر حسDDاب

   . " رواه مسلميكتوون وعلى ربھم يتوكلون 

بنيت أمرك ھذا في التوكل على  على ما ا ا6صمسأل رجل حاتمً  ، والتوكل يبنى على يقين صادق

وعلمDDت أن  ، علمت أن رزقي � يأكلDDه غيDDري فاطمأنDDت بDDه نفسDDي : على خصال أربع : هللا؟ قال

وعلمت أني �  ، وعلمت أن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره ، عملي � يعمله غيري فأنا مشغول به

  . أخلو من عين هللا حيث كنت فأنا مستحي منه

  

  ةباب التوب - 7

ِ  ( : قDDال هللاَّ تعDDالى . د�ئل الكتاب والسنة وإجماع ا6مة َعلَى وجوب التوبDDة إتفقت َوتُوبDDُوا إِلDDَى هللاَّ

 ((َوأَِن اْستَْغفُِروا َربَُّكْم ثُمَّ تُوبDDُوا إِلَْيDDِه) :  وقال. )31 : النور (أَيُّھَا اْلُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن)  اَجِميعً 

ِ تَْوبَةً َنُصوحً  : قالو . )3 : ھود رسول وكان  . )8 : التحريم ()  ا(يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى هللاَّ

ِ واْستْغفُروهُ فإِني أَتوُب في اليَْوِم «  : يَقُولُ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمهللا  يا أَيُّھا النَّاس تُوبُوا إِلى هللاَّ



 22

ة   صلّى هللاُ عليه وآله وسلمأَنَس بن َمالٍِك ا6َْنَصاِريِّ َخاِدِم رسول هللا عن و . رواه مسلم» مائة َمرَّ

ُ أَشDDدُّ فرًحDD«  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسول هللا  : رضي هللا عنه قال ، بِتَْوبDDِة َعْبDDِدِه ِحDDين  ا�َّ

اْنفلتDDْت ِمْنDDهُ وعلَْيھDDا طعاُمDDهُ وشDDَرابُهُ فDDأَيَِس ف ، يتُوُب إِْليِه ِمْن أََحِدُكْم كان َعلَى راِحلَتDDِِه بDDِأَْرٍض ف�DDةٍ 

فَبَْينمDDا ھDDَو َكDDَذلَِك إِْذ ھDDَُو بِھDDا قَائِمDDة  ، وقد أَيَِس ِمْن َراِحلتDDِهِ  ، فأَتَى َشَجرةً فاْضطََجَع في ِظلِّھَا ، ِمْنھَا

ِة الفَرحِ  ، ِعْنَدهُ  ِة الفDDرح  ، عْبِدي وأَنا ربُّكَ اللَّھُمَّ أَنت  : فَأَخذ بِخطاِمھَا ثُمَّ قَاَل ِمْن ِشدَّ  »أَْخَطأَ ِمْن ِشDDدَّ

إِن هللا تعDDالى يْبُسDDطُ يDDدهُ بِاللَّْيDDِل ليتDDُوب «  : قDDال صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلمالنَّبِيَّ  وعن . رواه مسلم

 . رواه مسلم» ِمن مْغِربِھا  ُمسيُء النَّھَاِر َويْبُسطُ يَدهُ بالنَّھَاِر ليَتُوَب ُمِسيُء اللَّْيِل حتَّى تَْطلَُع الشَّْمسُ 

رواه الترمDDذي » إِنَّ هللا عزَّ وَجلَّ يْقبDDَُل تْوبDDة العْبDDِد َمDDالَم يُغْرغDDرِ « : صلّى هللاُ عليه وآله وسلموقال 

  . حديث حسنٌ  : وقال

صنف أذنب ذنبًا عظيًما ثم تاب فكانت صورة الذنب تجاھه أينمDDا  : التوابون في ھذا الباب صنفان

DDو يسDDب فھDDذنبذھDDذلك الDDذه هللا بDDاف أن يؤاخDDه يخDDوب إليDDتغفار  ، تغفر هللا ويتDDن ا_سDDر مDDفيكث

والصنف الثDDاني مDDن يكثDDر مDDن ا_سDDتغفار والتوبDDة  ، والطاعات حتى يتوفاه هللا فيكتب من التوابين

 ، ر في طاعة أو غفل عن مو�ه تعالى استغفر وتاب وأنDDابكل وقته فھو كلما ارتكب إثًما أو قصّ 

  . يكتبه هللا من التوابين وعند ذلك

أھل التوبة ممن أذنب ذنبًا عظيًما فتاب يتوجه إلى هللا من باب التوبة كالمرأة ِمْن ُجھينةَ التي أَتDDَت 

نَا صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَرُسوَل هللا  فأَقِْمهُ  ايَا رسول هللا أََصْبُت َحدًّ  : فقَالَتْ  ، َوِھَي ُحْبلَى ِمَن الزِّ

فَإَِذا َوَضDDَعْت فDDَأْتِنِي فَفََعDDَل  ، أَْحِسْن إِلْيھَا : َوليَّھَا فَقَالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمفََدَعا نَبِيُّ هللا  ، َعلَيَّ 

 ِ ثDDُمَّ صDDلَّى  ، ثُمَّ أََمDDَر بِھDDَا فُرِجمDDتْ  ، فَُشدَّْت َعلَْيھَا ثِيَابُھا ، صلّى هللاُ عليه وآله وسلمفَأََمَر بِھَا نَبِيُّ هللاَّ

ِ َوقَْد َزنَتْ  : فَقَاَل لَهُ ُعَمرُ  . َعلَْيھَا لَقDDَْد تَابDDَْت تَْوبDDةً لDDَْو قُِسDDَمْت بDDَْين  : قَالَ  ، تَُصلِّي َعلَْيھَا يَا َرُسوَل هللاَّ

ِ َعDDزَّ وَجDDل؟ رواه »  سْبِعيَن ِمْن أَْھِل المِدينَِة لوسعتھُْم َوھَْل َوَجDDْدَت أَْفَضDDَل ِمDDْن أَْن َجDDاَدْت ِبنْفسDDھَا �َّ

  . مسلم

فإن كانت المعصDDية بDDين العبDDد وبDDين هللاَّ تعDDالى � تتعلDDق  ، التوبة واجبة ِمْن كل ذنب : قال العلماء

والثالDDث  ، والثاني أن يندم َعلَى فعلھDDا ، أولھا أن يقلع َعْن المعصية : بحق آدمي فلھا ث�ثة شروط

وإن كانDDت المعصDDية تتعلDDق  ، تصDDح توبتDDه ؛ فإن فقDDد أحDDد الث�ثDDة لDDم أن يعزم أن � يعود إليھا أبًدا

وإن كDDان  ، أو نحوه رده إليه �ً ن كانت ماإف ، أن يبرأ ِمْن حق صاحبھالھا شرط رابع ھو بآدمي ف

ويجDDب أن يتDDوب ِمDDْن  . وإن كانDDت غيبDDة اسDDتحله ِمْنھDDا ، حد قذف ونحوه مكنَّه ِمْنDDه أو طلDDب عفDDوه

  ي.ِمْن ذلك الذنب وبقى عليه الباق عند أھل الحق فإن تاب ِمْن بعضھا صحت توبته ، جميع الذنوب

النDDاس؟ قDDال رجDDل إجتDDرح مDDن الDDذنوب فكلمDDا ذكDDر  دُ مDDن أعبDDَ : ئل سعيد بن جبير رضي هللا عنهسُ 

ل ھؤ�ء التوابون بصدق يتوجھون إلى هللا من باب عظيم فيقبل هللا توبتھم ويبدّ  . ذنوبه احقر عمله
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ُ َسDDيِّئَاتِِھْم َحَسDDنَاٍت  اَصالِحً  �ً تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعمَ  (إِ�َّ َمنْ سيئاتھم حسنات كما قال  ُل هللاَّ فَأُولَئَِك يُبDDَدِّ

ُ َغفُورً    . )70 : الفرقان () اَرِحيمً  اَوَكاَن هللاَّ

  

  من هللا باب الخوف - 8

مDDن جھDDًا إلDDى هللا وفDDإذا كDDان العبDDد مت ، ن ارتكاب المعاصDDي والDDذنوبع قويالخوف من هللا رادع 

DDّن هللا قلDDباب الخوف مDDّه وقلDDيته ت ذنوبDDش هللا وخشDDر بطDDه واستحضDDالىت غفلتDDال تعDDاَي  : قDDََّوإِي)

(َوَكDDَذلَِك أَْخDDُذ  : وقال . )12 : البروج ((إِنَّ بَْطَش َربَِّك لََشِديٌد) :  قالو . )40 : البقرة (فَاْرھَبُوِن) 

إِنَّ فِي َذلَِك Oَيَةً لَِمْن َخاَف َعَذاَب اOِْخَرِة َذلَِك *  أَْخَذهُ أَلِيٌم َشِديدٌ  َربَِّك إَِذا أََخَذ اْلقَُرى َوِھَي َظالَِمةٌ إِنَّ 

ُرهُ إِ�َّ 6ََِجٍل َمْعُدودٍ *  يَْوٌم َمْجُموٌع لَهُ النَّاُس َوَذلَِك يَْوٌم َمْشھُودٌ  إِ�َّ  يَْوَم يَأِْت � تََكلَُّم نَْفسٌ *  َوَما نَُؤخِّ

ا الَِّذيَن َشقُوا فَفِي النَّاِر لَھُْم فِيھَا َزفِيٌر َوَشِھيٌق) *  ھُْم َشقِيٌّ َوَسِعيدٌ بِإِْذنِِه فَِمنْ   )106 -102: ھDDود (فَأَمَّ

ُ نَْفَسDDهُ  : قDDال تعDDالى ، ربDDه شDDديد الحDDذر مDDن مDDن يخDDاف هللا بصDDدق يكDDونو . ُرُكُم هللاَّ آل  ()  (َويَُحDDذِّ

*  (يDDَْوَم يَفDDِرُّ اْلَمDDْرُء ِمDDْن أَِخيDDهِ  : تعDDالى حين يقول هللاوحساب يوم القيامة بين عينيه  )28 : عمران

ِه َوأَبِيهِ   وحين يقول )37 -34: عبس (لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمْنھُْم يَْوَمئٍِذ َشأٌْن يُْغنِيِه) *  َوَصاِحبَتِهِ َوبَنِيهِ *  َوأُمِّ

: DD (يDDَْوَم تََرْونَھDDَا تDDَْذھَُل ُكDDلُّ  )1 : الحDDج (اَعِة َشDDْيٌء َعِظDDيٌم) (يَا أَيُّھَا النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكDDْم إِنَّ َزْلَزلDDَةَ السَّ

ا أَْرَضَعْت َوتََضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْملَھَا َوتََرى النَّاَس ُسDDَكاَرى َوَمDDا ھDDُْم بُِسDDَكاَرى َولَِكDDنَّ  ُمْرِضَعٍة َعمَّ

ِ َشِديٌد)  قَالُوا إِنDDَّا ُكنDDَّا *  بَْعُضھُْم َعلَى بَْعٍض يَتََساَءلُونَ  (َوأَْقبَلَ  : وقال تعالى.  )2 : الحج (َعَذاَب هللاَّ

ُ َعلَْينَا َوَوقَانَا َعَذاَب السَُّمومِ *  قَْبُل فِي أَْھلِنَا ُمْشفِقِينَ  إِنَّا ُكنَّا ِمDDْن قَْبDDُل نDDَْدُعوهُ إِنDDَّهُ ھDDَُو اْلبDDَرُّ *  فََمنَّ هللاَّ

ِحيُم)  صDDلى هللا عليDDه المرء ما ورد فDDي أحاديDDث رسDDول هللا  وإذا استحضر )28 -25: الطور (الرَّ

يَْوَم اْلقِياَمة لََرُجٌل يُوَضُع  اإِنَّ أَْھَوَن أَْھِل النَّاِر َعَذابً «  : يقول القيامة حين في عذاب يوم وآله وسلم

َوإِنDDَّه 6َْھDDونُھُْم  ، اْنDDه َعDDَذابً أََشDDدُّ مِ  اْخَمِص قَدمْيDDِه جْمَرتDDَاِن يْغلDDي ِمْنھَُمDDا ِدَماُغDDهُ َمDDا يDDَرى أَنَّ أَحDDدً في أَ 

 وِمْنھُْم مْن تأُْخُذهُ إِلDDى ُرْكَبتَْيDDهِ  ، ِمْنھُْم َمْن تَأُْخذهُ النَّاُر إِلى َكْعبَيهِ «  وحين يقول . متفق عليه»  اعَذابً 

َمْعقDDُِد  : »الُحْجDDَزةُ «  . اه مسDDلمرو» ِوِمْنھُْم مْن تَأُْخُذهُ إِلى تَْرقَُوتِِه  ، َوِمْنھُْم مْن تَأُْخُذهُ إِلى ُحْجزتِهِ  ،

ةِ  رَّ ولِ�ْنَساِن تْرقَُوتاِن في َجانِبَي  ، ِھي العْظُم الِذي ِعنَد ثُْغرِة النَّْحرِ » التَّْرقَُوةُ « و  اِ_زاِر تْحَت السُّ

أَر َكDDاليَْوِم فDDي  فَلDDَمْ  ، ُعرَضْت َعلَيَّ الجنَّةُ والنَّارُ «  : صلى هللا عليه وآله وسلموحين يقول  . النَّْحرِ 

فَما أتَى َعلَى أَْصَحاِب رسول »  اَولَبََكْيتُْم َكثِيرً  ، �ً ولَْو تَْعلَُموَن َما أَعلَُم لَضِحْكتُْم قلِي ، الَخْير َوالشَّرِّ 

َو البَُكDDاُء َمDDَع ھDDُ» الَخنDDِيُن « و يْوٌم أََشدُّ ِمْنهُ َغطَّْوا ُرُؤسDDھُْم َولَھDDُْم َخنDDِينٌ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمهللاَّ 

وِت ِمَن ا6َْنفِ  DDْمُس يDDَوَم القِيَاَمDDِة ِمDDَن «  ووصDDف الشDDمس يDDوم القيامDDة . ُغنٍَّة َواْنتَِشاُق الصَّ تDDُْدني الشَّ

اوي عْن الِمْقDDَداد» الَخْلِق حتَّى تَُكوَن ِمْنھُْم َكِمْقَداِر ِميل  ِ َمDDا أَْدِري  : قَاَل ُسَليُم ْبُن َعامٍر الرَّ مDDا فDDََوهللاَّ

فَيَُكوُن النَّاُس َعلَى قَْدِر أَْعمالِھْم في « أََمَسافَةَ ا6َرِض أَِم الِميل الَّذي تُْكتََحُل بِِه العْيُن  ، يَْعني بِالميلِ 
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ْقَوْيDDِه وِمDDْنھُْم مDDْن يَكDDون إِلDDى حِ  ، َوِمْنھُْم َمْن يَُكوُن إِلى ُرْكَبتَْيDDهِ  ، فَِمْنھُْم َمْن يَُكوُن إِلى كْعبَْيهِ  ، الَعَرقِ 

رواه  -بِيDDِدِه إِلDDى فِيDDه  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَوأََشاَر رسول هللاَّ »  اوِمْنھُْم َمْن يُْلِجُمهُ الَعَرُق إِلجامً 

  . مسلم

 كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يتخيل وقوفه بين يدي هللا عز وجلالخائف من ربه و

:  » َّ�ف�DDَ يDDََرى إِ�َّ مDDا  ، فَيَْنظُُر أَْيمَن ِمْنDDهُ  ، َسيَُكلُِّمهُ َربُّهُ لَْيَس بْينَهُ وبَْينَهُ تَْرُجَمانٌ  ما ِمْنُكْم ِمْن أََحٍد إِ

 ، ف�DDَ يDDََرى إِ�َّ النDDَّاِر تِْلقDDَاَء َوجِھDDهِ  ، ويْنظDDُُر بDDْيَن يََديDDهِ  ، موينظر أشأم منه ف� يDDرى إ� مDDا قDDدّ  ، قَدَّمَ 

يتمثل وصف رسول هللا صلى هللا عليه وآلDDه كذلك وھو  . متفٌق عليه» بِِشقِّ تَْمَرٍة  فاتَّقُوا النَّاِر َولَوْ 

َوَعDDْن ِعْلِمDDِه فDDِيم  ، � تَُزوُل قَدَما عْبٍد َحتَّى يُْسDDأََل َعDDْن ُعْمDDِرِه فDDِيَم أَْفنDDَاهُ «  : وسلم يوم الحساب بقوله

 : رواه الترمDDذي وقDDال» َوَعن ِجْسِمِه فDDِيَم أَْب�DDهُ  ، يَم أَْنَفقَهُ َوفِ  ، وَعْن مالِِه مْن أَْيَن اْكتَسبهُ  ، فََعَل فِيهِ 

  . حديث حسن صحيح

قال رسول هللاَّ والعمل والسعي  وھكذا فإن الخوف من هللا يدعو صاحبه لكي يشمر عن ساعد الجدّ 

ِ َغاليDDةٌ بَلََغ الَمنْ  ، َوَمْن أَْدلَجَ  ، َمْن َخاَف أَْدلَجَ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلم أَ�  ، زَل أ� إِنَّ ِسْلَعةَ هللاَّ

ِ الَجنَّةُ  ِل اللَّْيلِ  : ومعناه ، »أَْدَلَج « و  . حديٌث حسنٌ : رواه الترمذي وقال» إِنَّ ِسْلعةَ هللاَّ  َساَر ِمْن أَوَّ

يعصDDي حDDريص علDDى أن � جه إلDDى هللا مDDن بDDاب الخDDوف وفالمت . التَّْشِميُر في الطَّاَعة : َوالُمَرادُ  ،

  . على أمل كبير بأن يتلقاه هللا بالعفو والمغفرة والقبول والمكانة الحسنةه وبذلك ھو ربّ 

  

  باب الرجاء - 9

ھذا الباب يفتحه هللا لمن كان قد تورط في ذنوب عظيمة ثم ھداه هللا الى سواء الصراط فنDDدم علDDى 

توبDDة مقفDDل وأن هللا لDDن يغفDDر ل لDDه نفسDDه أن بDDاب المثل ھذا الشخص قد تسوِّ  . ما فعل وتاب وأناب

(قُْل يَا ِعبDDَاِدَي الDDَِّذيَن  : أبواب الرجاء حين يقولله ھنا يفتح هللا تعالى  ، لمثل الخطايا التي ارتكبھا

نُوَب َجِميعً  َ يَْغفُِر الذُّ ِ إِنَّ هللاَّ ِحيُم) إِنDDَّهُ ھDDَُو الْ  اأَْسَرفُوا َعلَى أَْنفُِسِھْم � تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة هللاَّ  (َغفDDُوُر الDDرَّ

وفDDي ھDDذه اOيDDة  . )156 : ا6عDDراف ((َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشDDْيٍء) :  وحين يقول . )53 : الزمر

إنھم الذين أسرفوا  وأي شرف لھم ؟ التفاتة عظيمة بنداء ياعبادي وأي عباد الذين أسندھم هللا لنفسه

 . اللفDDظ لكDDي يعDDم كDDل مسDDرفھذا سراف وجاء بوھو جل وع� لم يعين إسرافًا من إ . على أنفسھم

ُ عزَّ وَجلّ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال النبيُّ  فَلDDَهُ َعْشDDُر أَْمثَالِھDDا  ، َمْن جاَء بِالَحَسDDنَةِ  : يقوُل هللاَّ

يِّئَةِ  ، أَْو أَْزيَدُ  َب ِمنِّي ِشْبرً  ، فََجَزاُء َسيِّئٍَة َسيِّئَةٌ ِمْثلُھَا أَْو أَْغفِرُ  ، وَمْن جاَء بِالسَّ ْبُت ِمْنDDهُ  اَوَمْن تَقَرَّ تَقَرَّ

َب ِمنِّي ذَراعً  ، اِذَراعً  ْبُت ِمْنهُ باعً  ، اومْن تَقَرَّ َوَمْن لَقِيَنDDي  ، أَتَْيتُهُ ھَْرولَةً  ، َوَمْن أَتاني يمشي ، اتَقَرَّ

«  : معنDDى الحDDديثو . رواه مسلم» ھا مْغفَِرةً لَقِيتُهُ بمْثلِ  ، ابِقَُراِب ا6َْرِض َخِطيئَةً �َ يُْشِرُك بِي َشْيئً 

َب  ْبُت « إِلَيَّ بِطاَعتي » َمْن تَقَرَّ َوأَْسَرَع » فَإِْن أَتاني يَمشي « ، وإِْن َزاَد ِزْدتُ  ، إِلَْيِه بِرْحَمتي» تَقَرَّ
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ْحَمDDة : أَيْ » أَتَْيتُه ھَْرَولDDَةً « في طاَعتي  ولDDَْم أُْحِوْجDDهُ إِلDDى الَمْشDDِي  ، اَوَسDDَبْقتهُ بھDD ، َصDDبَْبُب علَْيDDِه الرَّ

مDDا  : ومعنDDاه ، صDDحّ علDDى ا6َ بضDDمِّ القDDاِف » َوقDDَُراُب ا6َْرضِ «  ، اْلَكثِيِر في الُوُصوِل إِلى الَمْقُصودِ 

ُ َوْحDDَدهُ �َ َشDDِريَك لDDَهُ «  : كما قال عليه الص�DDة والس�DDم . يُقاِرُب ِم¡َھا  ، مDDْن َشDDِھَد أَْن � إِلDDَهَ إِ�َّ هللاَّ

دً  ِ َوَرُسDDولُهُ  ، عْبُدهُ َوَرُسولُهُ  اوأَنَّ ُمحمَّ  ، َوَكلَِمتDDُهُ أَْلقاھDDا إِلDDى َمDDْريََم َوُروٌح ِمْنDDهُ  ، وأَنَّ ِعيسى َعْبُد هللاَّ

ُ الَجنَّةَ َعلDDى مDDا كDDاَن ِمDDَن العَمDDِل  ، وأَنَّ الَجنَّةَ َحقٌّ َوالنَّاَر َحقٌّ  يDDة وفDDي روا -متفDDٌق عليDDه » أَْدَخلَهُ هللاَّ

ُ «  : لمسلم DDدً  ، َمْن َشِھَد أَْن � إِلDDَهَ إِ�َّ هللاَّ ِ  اوأَنَّ ُمَحمَّ ُ علَيDDِه النDDَّاَر  ، رُسDDوُل هللاَّ َم هللاَّ وفDDي ھDDذا  . »َحDDرَّ

رجDDاء عظDDيم � ينبغDDي لمDDن ارتكDDب ذنبDDًا عظيًمDDا أن يقDDنط مDDن رحمDDة هللا بDDل يرجDDو أن يشDDمله ھDDذا 

ِ ق الحديث فإن رحمة هللا تسبق غضبه كما ُ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمال رُسوُل هللاَّ لما َخلDDََق هللاَّ

«  : وفDDي روايDDةٍ  . »إِنَّ َرْحمتDDي تَْغلDDُِب َغَضDDبِي  : فَھَُو ِعْنَدهُ فَْوَق الَعDDْرشِ  ، َكتََب في ِكَتابٍ  ، الَخْلقَ 

صDDلى هللا عليDDه وآلDDه  وحكDDى النبDDي.  متفDDٌق عليDDه» َسDDبَقَْت َغَضDDبِي « وفي روايDDٍة » َغلَبَْت َغَضبِي 

ُ  ، اللَّھDDُمَّ اغفDDِْر لDDي َذنبDDي : فقDDالَ  ، اأَذنَب عْبٌد َذنبDDً«  : قال ، تَبَاَرَك َوتََعالى ، عن ربه وسلم فقDDال هللاَّ

 ، اَد فَأََذنDDَبَ ثDDُمَّ َعDD ، َويأُْخDDُذ بِالDDذَّنبِ  ، فَعلِم أَنَّ لَهُ ربًّا يَْغفDDُِر الDDذَّْنبَ  ، اأََذنََب عبِدي ذنبً  : تَبَاَرَك َوتَعالى

 فََعلََم أَنَّ لَهُ َربًّا يَغفُِر الذَّنبَ  ، اأَذنَب عبِدي َذنبً  : فقال تبارك وتعالى ، أَْي ربِّ اغفِْر لي ذنبي : فقال

أَذنDDََب  : فقDDال تَبDDَاَرَك َوتََعDDالى ، أَي َربِّ اغفDDِْر لDDي َذنبDDي : فقDDال ، ثDDُمَّ َعDDاَد فَأَذنDDَبَ  ، َويَأُخDDُذ بِالDDذْنبِ  ،

» فَْليَفَعDDْل مDDا َشDDاَء  . . قDDَد َغفDDَْرُت لِعبDDدي ، َويأُْخDDُذ بِالDDذَّنبِ  ، فَعلَِم أَنَّ لَهُ َربًّا يَْغفُِر الذَّنبَ  ، ابِدي َذنبً عَ 

 ، يDDُْذنُِب َويتDDُوُب أَْغفDDُِر لDDَهُ  ، َما َداَم يَْفَعُل ھََكذا : أَي» فَْليَْفعْل ما َشاَء «  : وقـوله تعالى . متفٌق عليه

صلّى هللاُ عليه قال ُكنُت ِرْدَف النبيِّ  ، وعن ُمَعاِذ بِن َجبٍَل رضي هللاَّ عنه . التَّوبَةَ تَِھِدُم ما قَْبلَھَا فإِنَّ 

وَما َحقُّ اْلِعبDDاِد َعلDDى هللاَّ  ، يَا ُمَعاُذ ھَل تَدري َما َحقُّ هللاَّ َعلى ِعبَاِدهِ «  : على ِحماٍر فقال وآله وسلم

ِ َعلDDَى الِعبDDَاِد أَن يَْعبDDُُدوه«  : قDDال . ُسولُهُ أَْعلَمُ َهللاُ َورَ  : ؟ قلت  ، اَو� يُْشDDِرُكوا بDDِِه َشDDْيئً  ، فDDَإِنَّ َحDDقَّ هللاَّ

َب َمْن � يُِشرُك بِِه َشْيئً  ِ أَْن � يَُعدِّ DDُر النDDَّاَس ؟  : فقلDDت ، اَوحقَّ الِعباِد َعلى هللاَّ ِ أَف�DDَ أُبَشِّ يDDا رسDDوُل هللاَّ

DDْرھُم فَيَتَِّكلDDُوا � تُ «  : قDDال وعلDDى المDDؤمن أن يرجDDو رحمDDة ربDDه عنDDدما يرتكDDب  . متفDDٌق عليDDه» بَشِّ

لََواِت الَخْمِس َكَمثDDَِل نَھDDٍَر َجDDاٍر «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمصغائر الذنوب متذكًرا قوله  َمثَُل الصَّ

اٍت  َغْمٍر َعلَى بَاِب أََحِدُكْم يَْغتَِسُل ِمْنهُ ُكلَّ يَْوٍم َخْمسَ  وعلى .  اْلَكثِيرُ ھو » اْلَغْمُر «  رواه مسلم» َمرَّ

ويسDDتغفر ربDDه  �ً المؤمن إن ارتكب ذنوبًا بينه وبين هللا فعليه أن يسترھا ما اسDDتطاع إلDDى ذلDDك سDDبي

صلّى هللاُ عليDDه سِمعُت رسوَل هللاَّ  : ن ابن عَمر رضي هللاَّ عنھما قالفع ، ويعاھده أن � يعود فيھا

َرهُ بُِذنُوبDDِه ، يُْدنَى الُمْؤِمُن يDDَوَم القِيَاَمDDِة ِمDDُن َربDDِِّه حتDDَّى يََضDDَع َكنَفDDَهُ َعلَيDDهِ «  : يقول وآله وسلم  ، فَيُقDDَرِّ

فDDَإِنِّي قDDَد َسDDتَرتُھَا َعلَيDDَك  : قDDال ، َربِّ أَْعDDِرفُ  : أَتَعرُف ذنَب َكذا؟ أَتَعرُف َذنَب َكَذا ؟ فيقول : فيقولُ 

نيَا .  َسDDْتُرهُ َوَرْحَمتDDُهُ  : َكنَفُهُ  . متفٌق عليه» فَيُعَطى َصِحيفَةَ حَسنَاته  ، أَْغفُِرھَا لََك اليَومَ َوأَنَا  ، في الدُّ

 : قَْبَل مْوتِِه بث�ثَِة أَيَّامٍ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلم و� ينبغي لمسلم إ� أن يكون حسن الظن با� قال
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ولذلك على المرء أن يحسن  . رواه مسلم» الظَّنَّ با�َّ عزَّ َوَجلَّ  � يموتن أََحُدُكم إِ�َّ َوھَُو يُْحِسنُ « 

اھم رسDDول هللا صDDلى هللا صالظن بربه في كل حال ف� يدري متى قد كتب هللا أجله فيكون ممن أو

 ّ�   . وھم يحسنون الظن با� عليه وآله وسلم بأن � يموتوا إ

ھو يرجو رحمة ربه سواء عمل او لم يعمل لكنDDه يجب على المرء أن � يعتمد على عمله فوھكذا 

  :قال ا_مام الشافعي رضي هللا عنه عند وفاته . عند زلـله يبقى على رجائه و� يقنط من رحمة هللا

  اــجعلت الرجا مني لعفوك ُسلّم    ى قلبي وضاقت مذاھبيــــولما قس

  ظمابعفوك ربي كان عفوك أع    ا قرنتهــــــــــــــتعاظمني ذنبي فلم

  اــــــــــــمتجود بعفو منّة وتكرّ     ذا عفو عن الذنب لم تزل فما زلتَ 

والرجاء من هللا � يتعلق بالدار اOخDDرة فقDDط بDDل بالDDدنيا أيًضDDا ، فالرجDDاء منDDه أن ينصDDف المظلDDوم 

وينتقم من الظالم ولو بعد حين وأن يوفي بما وعد من عز ونصر لمDDن نصDDره وأن يحيDDي المDDؤمن 

ز وكرامة وأن يستجيب لدعائه وما شابه ذلك ، فليس لليأس والقنوط مكانة فDDي نفDDس حياة طيبة بع

الُّوَن) المؤمن ، قال تعالى   (إِنَّهُ � يَْيأَُس  وقال : )56الِحْجر:  (( َوَمْن يَْقنَطُ ِمْن َرْحَمِة َربِِّه إِ�َّ الضَّ

ِ إِ�َّ اْلقَْوُم اْلَكافُِروَن)    )87: يوسف (ِمْن َرْوِح هللاَّ

 . بين الخوف والرجاء في حالته العادية من صDDحة وأمDDن بصورة متقاربة على المؤمن أن يجمعو

وحينما ينوي فعل سيئة عليه أن يغلب خوفه رجاءه  . أما عند المرض فعليه أن يغلب رجاؤه خوفه

ِ إِ�َّ :  قال هللاَّ تعالى . لكي يرتدع عن فعل السيئة  : ا6عراف (اْلقَْوُم اْلَخاِسُروَن)  (فَ� يَأَْمُن َمْكَر هللاَّ

99(  .DDدم عليھDDك  اأما بعد أن يبتلى بالمعصية وينDDد ذلDDه أن فعنDDي عليDDا فDDه طمًعDDاؤه خوفDDب رجDDيغل

ِ إِ�َّ اْلقDDَْوُم اْلَكDDافُِروَن) :  قال تعالى . مغفرة هللا وعفوه  . )87 : يوسDDف ((إِنَّهُ � يَْيDDأَُس ِمDDْن َرْوِح هللاَّ

(إِنَّ َربََّك لََسِريُع اْلِعقَاِب َوإِنَّهُ لََغفُوٌر َرِحيٌم)  : قال تعالىتوازن بين الخوف والرجاء وھكذا يكون ال

ِ وقال  . )167 : ا6عراف ( ِ ِمَن لَْو يَْعلَُم الُمْؤِمُن َما عِ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَرُسوَل هللاَّ ْنَد هللاَّ

ْحَمDDةِ  ، َحدٌ ما طَِمَع بَجنَّتِِه أَ  الُعقُـوبَةِ  ِ ِمDDَن الرَّ » َمDDا قDDَنَط ِمDDْن جنَّتDDِِه أََحDDٌد  ، َولَْو يَْعلDDَُم الكDDافُِر َمDDا ِعنDDَد هللاَّ

الَجنَّةُ أَْقَرُب إلى أََحِدُكْم ِمْن ِشَراِك نَْعلِه َوالنDDَّاُر ِمْثDDُل «  : عليه الص�ة والس�مقال  كما . رواه مسلم

  . رواه البخاري» ذلك 

 ، فذكرھم بأحسن أعمالھم ، إن هللا ذكر أھل الجنة : ق رضي هللا علنه أنه قالعن أبي بكر الصدي

 وإن هللا تعالى ذكر أھل النار ، فإذا ذكرتھم قلت إني أخاف أن � ألحق بھم ، وتجاوز عن سيئاتھم

إنDDي 6رجDDو أن � أكDDون مDDع  : فDDإذا ذكDDرتھم قلDDت ، ورد علDDيھم أحسDDنه ، فذكرھم بأسوء أعمDDالھم ،

ط أ� إن الفقيDDه كDDل الفقيDDه الDDذي � يقDDنِّ  : عن علي بن أبي طالب رضDDي هللا عنDDه أنDDه قDDالو . ھؤ�ء

نھم من عذاب هللا و� يرخص لھم في معاصي هللا   . الناس من رحمة هللا و� يؤمِّ
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وعلى ھذا فالتوجه إلى هللا من باب الخوف والرجاء باب عظيم من سلكه فDDي حياتDDه أمDDل أن يفDDوز 

  . الى يوم يقوم الناس لرب العالمينبرضوان هللا تع

  

  محبة هللا باب -01

هللا فيحبDDه هللا ومDDن أحبDDه هللا  مDDا يحDDبّ  هللا أحDDبّ  محبة هللا باب من أبواب التوجه إلى هللا فمن أحDDبّ 

هللا محبة هللا للعبد  حبمن نتائج ف ، ه جل وع�ھداه هللا للمزيد من الطاعات والمزيد من القرب من

َ يُِحبُّ  " فقد وردت عبارة َ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن)  : آية 11" في إِنَّ هللاَّ َ 195 : البقDDرة ((إِنَّ هللاَّ ) (إِنَّ هللاَّ

ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتَطَھِِّريَن)  لِيَن) 222 : البقرة (يُِحبُّ التَّوَّ َ يُِحبُّ اْلُمتََوكِّ ) 159 : آل عمران () (إِنَّ هللاَّ

DDيُِح َ َ يُِحDDبُّ 8 : الممتحنDDة () و 9 : الحجDDرات () و42 : المائDDدة (بُّ اْلُمْقِسDDِطيَن) (إِنَّ هللاَّ ) ( فDDَإِنَّ هللاَّ

َ يُِحDDبُّ اْلُمتَّقDDِيَن) 76 : آل عمران (اْلُمتَّقِيَن)  َ يُِحDDبُّ الDDَِّذيَن يُقDDَاتِلُوَن 7و4 : التوبDDة () (إِنَّ هللاَّ ) (إِنَّ هللاَّ

(يَا أَيُّھَا الDDَِّذيَن آَمنDDُوا َمDDْن يَْرتDDَدَّ ِمDDْنُكْم  : ) وقال4 : الصف (ھُْم بُْنيَاٌن َمْرُصوٌص) َكأَنَّ  افِي َسبِيلِِه َصفًّ 

DDى اْلَكDDٍَة َعل ُ بِقَْوٍم يُِحبُّھُْم َويُِحبُّونَهُ أَِذلٍَّة َعلDDَى اْلُمDDْؤِمنِيَن أَِعDDزَّ افِِريَن يَُجاِھDDُدوَن َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَأْتِي هللاَّ

ُ َواِسٌع َعلِيٌم) فِي َسبِ  ِ يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوهللاَّ ِ َو� يََخافُوَن لَْوَمةَ �ئٍِم َذلَِك فَْضُل هللاَّ  )54 : المائدة (يِل هللاَّ

  . هللا تعالى الق بھذه الصفات التي يحبھخفمن أراد أن يحبه هللا فليت .

 إِنَّ هللاَّ تعDDالى«  : هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمصDDلّى قDDال رسDDول هللاَّ  : عن أبي ھريرة رضي هللاَّ عنه قال

ا اْفتََرْضُت  ، فقْد آَذْنتُهُ بِالَحْربِ  ، اَمْن عاَدى لَي ولِيًّ  : قال َب إِليَّ َعْبِدي بَِشيٍء أََحبَّ إِلَيَّ ِممَّ وَما تَقَرَّ

ُب إِلَيَّ بِالنََّوافِِل َحتَّى أُِحبَّ  ، َعلَْيهِ   ، ُكْنُت َسْمَعهُ الَِّذي يَْسَمُع بDDِهِ  ، فَإَذا أَْحبْبتُهُ  ، هُ َوَما يََزاُل َعْبِدي َيتَقَرَّ

َولَئِْن  ، َورْجلَهُ الَّتي يَْمِشي بِھا وإْن َسأَلَني أَْعَطْيتُهُ  ، ويََدهُ الَّتي يْبِطُش بِھَا ، َوبََصَرهُ الَِّذي يُْبِصُر بِهِ 

«  : وقولDDه . أَْعلَْمتDDُهُ بDDِأَنِّي ُمَحDDاِرٌب لDDه : »آَذْنتDDُهُ « معنDDى  - . رواه البخDDاري» اْسDDتََعاَذنِي 6ُِعيَذنDDَّهُ 

فالحرص علDDى أداء الفDDرائض عبوديDDة  . وروي بالنون( أي استعاذ بي ) روي بالباِء » اْستََعاَذني 

أما التمسك بالنوافل فھDDو عبوديDDة ا_ختيDDار فلDDذلك كلمDDا تقDDرب  ، � على وجه الطاعة وا_ضطرار

هللا بھDDا و� يDDزال كDDذلك حتDDى يحبDDه هللا فيDDنعم عليDDه برعايتDDه فDDي كDDل حركاتDDه  العبد بنافلة قرب من

ُ عنھا . وسكناته ويبارك له في أوقاته ويظھر عليه آثار طاعته أَن رسول  ، وعن عائشةَ رضي هللاَّ

فَيْخDDتُِم  ، ي ص�DDتِِھمْ فََكاَن يَْقرأُ 6َْصحابِِه فDD ، َعلَى سِريَّةٍ  �ً بَعَث َرجُ  ، صلّى هللاُ عليه وآله وسلمهللاَّ 

ا َرَجُعوا ُ أََحٌد } فَلَمَّ «  : فقDDال ، صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلمَذَكروا ذلَك لرسوِل هللاَّ  ، بــ { قُْل ھَُو هللاَّ

ْحَمنِ  : فَقَالَ  ، فََسأَلوه» َسلُوهُ 6ِيِّ َشيٍء يَْصنَُع ذلَك ؟  فقال  ، َرأَ بِھَافَأَنَا أُِحبُّ أَْن أَقْ  ، 6نَّھَا ِصفَةُ الرَّ

   . متفٌق عليه» أَْخبُِروهُ أَنَّ هللاَّ تعالى يُحبُّهُ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرسوُل هللاَّ 

مDDن أحDDب ":  وعن عبادة بن الصامت رضي هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسDDلم قDDال

إنا لنكره  : قالت عائشة أو بعض أزواجه . "اءهلقاء هللا أحب هللا لقاءه ومن كره لقاء هللا كره هللا لق
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DDولكن المؤمن إذا حضره المDDوت بُ  ، ليس ذاك ": قال ، الموت فلDDيس  ، ر برضDDوان هللا وكرامتDDهشِّ

ر بعDDذاب هللا شِّ وإن الكافر إذا حضر بُ  ، فأحب لقاء هللا وأحب هللا لقاءه ، شيء أحب إليه مما أمامه

  . " رواه البخاريفكره لقاء هللا وكره هللا لقاءه  ، ا أمامهفليس شيء أكره إليه مم ، وعقوبته

 : تعDDالىهللا قDDال إن أول د�ئل صدق محبة هللا ھو اتباع رسول هللا صلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم فقDDد 

ُ َويَْغفDDِْر لَُكDDْم ُذنDDُوبَُكْم وَ  َ فَاتَّبُِعونِي يُْحبِْبُكُم هللاَّ ُ َغفDDُوٌر َرِحDDيٌم) (قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن هللاَّ  : آل عمDDران (هللاَّ

ذلك � يعني عدم الوقوع فDDي الDDذنوب لكDDن مDDن يحDDب هللا بصDDدق ويDDذنب فإنDDه  ومع ھذا فإن ، )31

   . فيتوب ويستغفرإلى محبوبه يعود 

  

  صلى هللا عليه وآله وسلم باب محبة رسول هللا - 11

أن رج� سDDأل  بن مالك رضي هللا عنه فعن أنس ، ھذا باب عظيم من أبواب التوجه إلى هللا تعالى

 قال . ( وماذا أعددت لھا ) : متى الساعة ؟ قال : فقال الساعة النبي صلى هللا عليه وآله وسلم عن

� شيء : ، � . أنت مع مDDن أحببDDت ) ( : فقال ، صلى هللا عليه وآله وسلم ورسوله هللا أحب أني إ

 . ( أنت مع من أحببت ) : ي صلى هللا عليه وآله وسلمفما فرحنا بشيء فرحنا بقول النب : قال أنس

وأرجو أن أكون معھم بحبي  ، وأبا بكر وعمر صلى هللا عليه وآله وسلمالنبي  أحب فأنا : قال أنس

فع مكانتDDه فبشدة حب المؤمن لرسول هللا ترت . رواه البخاري - وإن لم أعمل بمثل أعمالھم ، إياھم

فDDإذا  ، ن المحبDDة والعمDDل ھمDDا وسDDيلتا التقDDرب إلDDى هللاإ . ثDDل عملDDهكثيDDًرا فDDوق أقرانDDه ممDDن عمDDل م

والمحبة ھنا لمن اجتنب الكبDDائر ولDDم يصDDر علDDى الصDDغائر وأدى  ، اجتمعا كان المرء من السابقين

ولDDيس مDDن إدعDDى  الفرائض ثم افرط في حب هللا ورسوله فذلك الذي يتوجه إلى هللا مDDن ھDDذا البDDاب

والمحبة شيئ في سريرة المسلم ولكن �  . ھتر في المعاصي والذنوبمحبة هللا ورسوله وھو مست

فمن د�لته الشوق إلى لقائه أو زيارة قبDDره والس�DDم عليDDه وكثDDرة الص�DDة  ، د�ئل ابد أن تدل عليھ

والس�م عليه والتمسك بسنته ومحبة ما يحب رسول هللا وكره ما يكره وا_سDDتيناس بسDDيرته ولDDوم 

فھDDذه  ، ة العبDDرة بDDدمع العDDين عنDDد تDDذكرهنته ومحبة من يتفانى في محبته ورقّ النفس على مخالفة س

ومDDن ع�مDDات محبتDDه كثDDرة الص�DDة عليDDه وعلDDى آلDDه  . كلھا مؤشرات على ما في النفس من محبة

كDDان : فعن أبي بن كعب رضي هللا عنه قDDال ، وأزواجه وصحابته ومحبتھم وإھداء الدعاء له ولھم

اذكروا هللا اذكروا هللا  إذا ذھب ثلثا الليل قام فقال يا أيھا الناس ليه وآله وسلمصلى هللا عرسول هللا 

بمDDا فيDDه قDDال أبDDي قلDDت يDDا رسDDول هللا  جاءت الراجفة تتبعھا الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت

ما شئت قDDال قلDDت الربDDع قDDال مDDا شDDئت فDDإن  إني أكثر الص�ة عليك فكم أجعل لك من ص�تي فقال

فھو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شDDئت  فھو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدتزدت 

رواه  ، غفDDر لDDك ذنبDDككفDDى ھمDDك ويُ تُ  اإذً  : قDDال ص�DDتي كلھDDا فإن زدت فھو خير لك قلت أجعل لك
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قال رجل يا رسول "  : بإسناد جيد عنه قال ل�مام أحمد وفي رواية . الترمذي وقال حسن صحيح

 إذن يكفيDDك هللا تبDDارك وتعDDالى ھّمDDك مDDن دنيDDاك : جعلDDت ص�DDتي كلھDDا عليDDك ؟ قDDال هللا أرأيDDت إن

أكثDDر الص�DDة فكDDم أجعDDل لDDك مDDن  : أبDDي بDDن كعDDب قولDDه يعنDDي : الحDDافظ المنDDذري قال . " وآخرتك

   . فكم أجعل لك من دعائي ، ص�تي , معناه أكثر الدعاء

صلى هللا عليه وآله  فسأل النبي ، دعاء يدعو به لنفسه كعب 6بي بن كان : : في ج�ء ا6فھام قال

فقDDال إن زدت فھDDو خيDDر لDDك ,  صلى هللا عليه وآلDDه وسDDلم عليه ھل يجعل له منه ربعه ص�ة وسلم

النصف فقال إن زدت فھو خير لك إلى أن قDDال أجعDDل لDDك ص�DDتي كلھDDا أي أجعDDل دعDDائي  فقال له

صلى هللا عليه  من صلى على النبي 6ن , { ص�ة عليك , قال إذن تكفى ھمك ويغفر لك ذنبك كله

انتھى  . }ومن صلى هللا عليه كفاه ھمه وغفر له ذنبه  , اشرً ص�ة صلى هللا عليه بھا ع وآله وسلم

وقال المبDDاركفوري فDDي تحفDDة ا6حDDوذي عDDن معنDDى قولDDه " أجعDDل ص�DDتي  . رضي هللا عنه ك�مه

ومعنى " تكفDDى ھمDDك " يعنDDي  . كلھا" أي أصرف بص�تي عليك جميع الذي كنت أدعو به لنفسي

   . تعطى خيري الدنيا واOخرة

 قDDال ، هللا من باب كثرة الص�ة على رسول هللا صلى هللا عليه وآلDDه وسDDلم بDDاب عظDDيمالتوجه إلى 

َ َوَم�ئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيDDِه َوَسDDلُِّموا تَْسDDلِي : هللاَّ تعالى  () امً (إِنَّ هللاَّ

صلّى رضي هللاَّ عْنھَُما أنَّهُ سِمع رُسول هللاَّ  ، ن عمرو بن العاصوعْن عبد هللاَّ ب. )56 : ا6حزاب

كما  ، رواهُ مسلم»  اصلَّى هللاَّ علَيِّه بِھَا عْشرً  ، من صلَّى عليَّ ص�َةً «  : يقُولُ  هللاُ عليه وآله وسلم

رواه الترمDDذي » يَّ ص�DDةً أَْولDDى النDDَّاِس بDDي يDDْوَم اْلقِيامDDِة أَْكثDDَُرھُم َعلDD«  : قال عليه الص�DDة والس�DDم

َخDDرج علَْينDDَا النبDDي  : قال ، رضي هللاَّ عْنهُ  ، وعن أبي محمد َكعب بن ُعجَرةَ  . حديٌث حسنٌ  : وقال

 قَْد علِْمنَا َكْيف نُسلُِّم علْيَك فََكْيَف نَُصلِّي علَْيَك ؟ قال ، يا رسول هللاَّ  : فقُْلنا صلّى هللاُ عليه وآله وسلم

DDدٍ ا : قُولُوا« : DDد ، للَّھDDمَّ َصDDلِّ علDDى ُمحمَّ إنDDََّك حِميDDٌد  ، َكَمDDا َصDDلَّْيَت َعلDDى آِل إْبDDَراِھيمَ  ، َوَعلDDى آِل ُمحمَّ

د . مجيدٌ  د ، اللھُمَّ باِرْك َعلى ُمَحمَّ  »إنََّك حميٌد مجيٌد  ، َكما بَارْكَت على آِل إْبراِھيم ، َوَعلى آِل ُمَحمَّ

دٍ  : قولُوا«  وفي رواية ، متفٌق عليهِ . يَّتDDِهِ  ، اللَّھُمَّ صلِّ على ُمحمِّ كمDDا َصDDلَّْيَت  ، وَعلDDى أْزواِجDDِه َوُذرِّ

يَّتِهِ  ، وبارْك َعلى ُمَحمَّدٍ  ، على إْبراِھيمَ  إنََّك حِميDDٌد  ، كما باَركَت على إْبراِھيم ، وَعلى أَْزَواِجِه وُذرِّ

   . متفٌق عليهِ » مِجيٌد 

فََشِرَب  ، رسوَل هللاَّ صلّى هللاُ عليه وآله وسلم أُتَِي بَِشَرابٍ  وعن سھِل بِن سعٍد رضي هللاَّ عنه أَن

أَتَأَْذُن لي أَن أُْعِطَي ھُؤ�ِء؟ فَقَاَل «  : فقال لِْلُغ�م ، َوَعن يساِرِه ا6َْشيَاخُ  ، ِمنهُ َوَعن يَِمينِِه ُغ�مٌ 

ِ يا رُسوَل هللاَّ � أُوثُِر بِنَصيبي ِمنكَ  : الُغ�مُ  فَتَلَّهُ رسوُل هللاَّ صلّى هللاُ عليه وآله وسلم  ، اأََحدً  � َوهللاَّ

َّهُ «  ، متفٌق عليه . في يَِدهِ  َوھََذا الُغ�ُم ھَُو ابُن َعبَّاٍس  ، َوَضَعهُ  : أَيْ  ، بالتاِء المثناِة فوق» تَل

حتى وھذا يدل على شدة حب صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم له  . رضي هللاَّ عنھما
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أن عبدهللا بن عباس وھو غ�م كان لشدة حبه لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم لم يكن ليفرط 

فيما روى و . بأن يكون أول من يشرب من إناء شرب منه رسول هللا عليه الص�ة والس�م

ه حين قدم عروة بن مسعود الثقفي رضي هللا عنه ليفاوض رسول هللا صلى هللا عليه وآلالبخاري 

وهللا لقد وفدت  ، قوم أي : في صلح الحديبية ورأى تعظيم الصحابة له عاد إلى قريش فقال لھم

يعظمه أصحابه ما يعظم  اوهللا ما رأيت ملكً  ، على قيصر وكسري والنجاشي ، على الملوك

َم نخامة إ� وقعت في كفّ  ، اأصحاب محمد محمدً   لدهفدلك بھا وجھه وج ، رجل منھم وهللا إن تَنَخَّ

وإذا تكلم خفضوا أصواتھم  ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ، وإذا أمرھم ابتدروا أمره ،

فقد كان حب أصحاب رسول هللا له عليه الص�ة  ، له اوما يُِحدُّون إليه النظر تعظيمً  ، عنده

شجرة على أنس بن مالك وھو يأكل القرع وھو يقول يا لك رجل  دخل . والس�م يفوق كل تصور

غريب من ھذا وقال الترمذي رواه  -  ما أحبك إلي لحب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إياك

  . الوجه

ث�ث من كن  " : وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

 ا � يحبه إ�ّ حب عبدً ومن أ ، من كان هللا ورسوله أحب إليه مما سواھما : فيه وجد ح�وة ا_يمان

   . رواه البخاري كما يكره أن يلقى في النار" ، بعد إذ أنقذه هللا ، ومن يكره أن يعود في الكفر ، �

وھو آخذ  ، كنا مع النبي صلى هللا عليه وآله وسلم : وعن عبدهللا بن ھشام بن زھرة القرشي قال

 ، من نفسي 6نت أحب إلي من كل شيء إ�ّ  ، يا رسول هللا : فقال له عمر ، بيد عمر بن الخطاب

 حتى أكون أحب إليك من نفسك ) ، والذي نفسي بيده ، ( � : فقال النبي صلى هللا عليه وآله وسلم

 فقال النبي صلى هللا عليه وآله وسلم ، 6نت أحب إلي من نفسي ، وهللا ، فإنه اOن : فقال له عمر .

  . رواه البخاري . ( اOن يا عمر ) :

عن عمر بن ن رجل ابتلي بالمعاصي فوحب رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قد يكون م

وكان يضحك  ، اوكان يلقب حمارً  ، كان اسمه عبد هللا  ، على عھد النبي �ً أن رج : الخطاب

ا فأمر به فأتي به يومً  ، قد جلده في الشراب  وكان النبي ، صلى هللا عليه وآله وسلمرسول هللا 

 فوهللا ما ، (� تلعنوه : ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي ، اللھم العنه : فقال رجل من القوم ، فجلد

   . رواه البخاري لمت إ� أنه يحب هللا ورسوله)ع

  

  صلى هللا عليه وآله وسلم رسول هللا آل بيتباب محبة  – 12

الص�DDة والس�DDم علDDى آلDDه  صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمومDDن تمDDام محبDDة رسDDول هللا والص�DDة عليDDه 

ْجَس أَْھDDَل  : قDDال هللاَّ تعDDالى . ومحبتھم وإكرام ذريته ا6حياء مDDنھم ُ لِيDDُْذِھَب َعDDْنُكُم الDDرِّ (إِنََّمDDا يُِريDDُد هللاَّ

ِ فَإِنَّھDDَ : وقال . )33 : ا6حزاب () ااْلَبْيِت َويُطَھَِّرُكْم تَْطِھيرً  ا ِمDDْن تَْقDDَوى (َذلَِك َوَمْن يَُعظDDِّْم َشDDَعائَِر هللاَّ
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صDDلّى هللاُ عليDDه  قDDام رسDDول هللاَّ  : قال ، َزْيِد ْبِن أَرقَم رضي هللاَّ عنھمفعن  . )32 : الحج (اْلقُلُوِب) 

 ، ووَعَظ  ، َوأَْثنى َعلْيه ، فََحِمَد هللاَّ  ، بَِماٍء يُْدعي ُخّماء بَْيَن مكَّةَ َوالَمِدينَةِ  اِفينَا خِطيبً  ايَْومً  وآله وسلم

ا بْعدُ « : ثُمَّ قَالَ  ، رَ َوَذكَّ   ، فَإِنََّمDDا أَنDDَا بََشDDٌر يُوِشDDُك أَْن يDDَأْتَِي رسDDوُل ربDDي فَأُجيDDبَ  ، أَ� أَيُّھَا النDDَّاسُ  : أَمَّ

ِ  : وأَنَا تَاِرٌك فِيُكْم ثَقَلَْينِ  لھُما ِكتاُب هللاَّ » ُكوا بDDهَواْستَْمِسDD ، فَُخDDُذوا بِِكتDDاِب هللاَّ  ، فِيِه الھُدى َوالنُّورُ  ، أَوَّ

DDُركم هللاَّ  ، أُذكِّركم هللاَّ في أھDDِل بْيتDDي ، وأَْھُل بَْيتِي« ثمَّ قَاَل  . ورغََّب فِيهِ  ، فَحثَّ على ِكتَاِب هللاَّ  أذكِّ

نسDDاُؤه  : وَمْن أَْھِل بَْيتِِه يا زْيُد ؟ أليس نساُؤه من أھِل بيتDDِه ؟ قDDال : فَقَاَل لَهُ ُحَصْينٌ » في أھل بيتي 

دقَة بْعَدهُ مْن أھِل   وآُل َعقِيلٍ  ، ھُْم آُل عليٍّ  : وَمْن ھُم؟ قَالَ  : قَال ، بيتِِه َولَِكن أَْھُل بْيتِِه مْن ُحِرم الصَّ

DDدقَةَ ؟ قDDَالَ  : قَالَ  ، َوآُل عبَّاسٍ  ، وآُل َجْعفَر ،  وكDDان أبDDو ، رواه مسDDلم . نَعDDمْ  : ُكلُّ ھُؤ�ِء ُحDDِرَم الصَّ

يق رضي هللاَّ  دِّ دً  : يقولعنه بَْكر الصِّ رواه  ، فDDي أَْھDDِل بْيتDDِهِ  صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلم ااْرقُبُوا ُمَحمَّ

  . البخاري

ا6قربDDون ھDDم فاطمDDة الزھDDراء وعلDDي بDDن أبDDي طالDDب والحسDDن  صلى هللا عليه وآله وسDDلمآل محمد 

وآلDDه وآل ودائرة اOل بعد ذلك تمتد إلى العباس وآله وجعفر وآله وعقيDDل  . والحسين عليھم الس�م

 أما أھل بيت رسول هللا فھم آله وأزواجه رضي هللا عDDنھم . علي وھم الذين حرمت عليھم الصدقة

  . فقد انحصرت في ذرية الحسن والحسين عليھما الس�م تهأما ذريو

ويجب أن � يخشى المسلم من إع�ن محبته وو�ئه وتقديره وعرفان الفضل Oل رسول هللا صلى 

  : كما يقول ا_مام الشافعيية تھمة لم خشية أن يتھم بأهللا عليه وآله وس

  فليشھد الثق�ن أني رافضي    إن كان رفًضا حب آل محمد  

آل فإن  صلى هللا عليه وآله وسلمعن صحابة رسول هللا المسلمون وفي الوقت الذي يترضى 

6خص ا6ربعة بالص�ة والس�م كما مر بنا في الحديث الذي مر سابقًا وباخصون يُ رسول هللا 

أكد ذلك وقد  . فاطمة وعلي والحسن والحسين عليھم الس�م : ا6قربون من بين آل رسول هللا

 . أنه حين يذكر فاطمة يقول عليھا الس�مفي صحيحه البخاري ا_مام 

وقد دعى حب آل بيت رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فرع من حبه عليه الص�ة والس�م إن 

أن النبي  البراءعن ف ، صلى هللا عليه وآله وسلم لمن يحبھم بأن يحضى بحب هللا تعالىرسول هللا 

 : في الحسن -وفي رواية  - " رواه الشيخاناللھم إني أحبھما فأحبھما : ا فقالا وحسينً أبصر حسنً 

  . اللھم إني أحبُّه فأحبَّ من يحبُّه

هللا صلى هللا عليه وآله وسلم كثيًرا فقد  وقد كان الصحابة رضوان هللا عليھم يجلون آل بيت رسول

أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في خ�فته حين قحطوا  وردعن أنس بن مالك رضي هللا عنه

 صلى هللا عليه وآله وسلماللھم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا  : فقال ، بالعباس بن عبد المطلباستسقى 

  . رواه البخاري . فيسقون : قال ، ناوإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسق ، فتسقينا
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ل زيد بن ثابت يد إبن عباس رضي هللا عنھما وقال ھكذا نفعDDل بDDآل بيDDت رسDDول هللا صDDلى هللا وقبّ 

وحين تزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي هللا عنھم  ، عليه وآله وسلم

 صDDھر منقطDDع يDDوم القيامDDة إ� سDDببيقال (أ� تھنئوني سمعت رسول هللا يقول كل سDDبب ونسDDب و

  . مجمع الزوائد - )ونسبي وصھري

  

  وزوجاته وأولياء هللا الصالحين ة رسول هللاصحابباب محبة  – 13

ِ َوالDDَِّذيَن  : قال هللا تعالى في مدح صحابة رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم DDٌد َرُسDDوُل هللاَّ (ُمَحمَّ

ِ َوِرْضَواناً ِسيَماھُْم فِي َمَعهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّ  داً يَْبتَُغوَن فَْض�ً ِمَن هللاَّ اِر ُرَحَماُء بَْينَھُْم تََراھُْم ُركَّعاً ُسجَّ

ْنِجيDDِل َكDDَزْرٍع أَْخDDَرَج َشDDْطأَهُ  ُجوِد َذلDDَِك َمDDثَلُھُْم فDDِي التDDَّْوَراِة َوَمDDثَلُھُْم فDDِي اْ_ِ  فDDَآَزَرهُ ُوُجوِھِھْم ِمْن أَثَِر السُّ

DDفَاْسDDُوا َوَعِملDDُِذيَن آَمنDDَّال ُ اَع لِيَِغDDيَظ بِِھDDُم اْلُكفDDَّاَر َوَعDDَد هللاَّ رَّ وا تَْغلََظ فَاْسDDتََوى َعلDDَى ُسDDوقِِه يُْعِجDDُب الDDزُّ

الَِحاِت ِمْنھُْم َمْغفَِرةً َوأَْجراً َعِظيماً)  فكما أن هللا تعالى اختار رسDDوله صDDلى هللا  ، )29 : الفتح (الصَّ

خير بيت على ا_ط�ق ليحمل أعباء الرسالة كذلك اختار له صحبًا ليعينوه في  عليه وآله وسلم من

فھDDم علDDى  . ا6جيDDال التDDي تعقDDبھمالب�دد التي فتحوھDDا وإلDDى لة ويبلغوا عنه رسالته إلى احمل الرس

   . ا_ط�ق خير جيل من ھذه ا6مة بل ومن ا6مم على مر التأريخ

عDDن عبDDد هللا بDDن مغفDDل قDDال قDDال فآله وسلم ا6مDDة بصDDحابته وقد أوصى رسول هللا صلى هللا عليه و

ا بعدي فمن أحبھم فبحبي هللا هللا في أصحابي هللا هللا في أصحابي � تتخذوھم غرضً " : رسول هللا

أحبھم ومن أبغضھم فببغضي أبغضھم ومن آذاھم فقد آذاني ومDDن آذانDDي فقDDد آذى هللا ومDDن آذى هللا 

والصDDحابة  . مDDن ھDDذا الوجDDه سDDى ھDDذا حDDديث غريDDب � نعرفDDه إ�ّ قDDال أبDDو عي" فيوشDDك أن يأخDDذه

بعضھم افضل من بعض فقد ورد في فضل أبي بكر رضDDي هللا عنDDه مDDا لDDم يDDرد بفضDDل غيDDره مDDن 

صلى هللا ا عند النبي فعن أبي الدرداء رضي هللا عنه قال كنت جالسً  ، الصحابة رضوان هللا عليھم

صDDلى هللا فقDDال النبDDي  ، حتى أبدى عDDن ركبتDDه ، ا بطرف ثوبهإذ أقبل أبو بكر آخذ عليه وآله وسلم

 إني كان بيني وبين ابن الخطاب شDDيء : م وقالفسلّ  . ( أما صاحبكم فقد غامر ) : عليه وآله وسلم

( يغفDDر هللا لDDك يDDا  : فقDDال ، فأقبلت إليDDك ، فسألته أن يغفر لي فأبى عليّ  ، فأسرعت إليه ثم ندمت ،

فأتى إلى  ، � : فقالوا ، أثم أبو بكر : فسأل ، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر ، اث�ثً  . أبا بكر )

 ىحتDD ، يتمعDDر صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمفجعل وجه النبي  ، فسلم صلى هللا عليه وآله وسلمالنبي 

نبDDي فقDDال ال ، مDDرتين ، وهللا أنا كنDDت أظلDDم ، يا رسول هللا : فجثا على ركبتيه فقال ، أشفق أبو بكر

وواسDDاني  . وقDDال أبDDو بكDDر صDDدق ، ( إن هللا بعثنDDي إلDDيكم فقلDDتم كDDذبت : صلى هللا عليه وآلDDه وسDDلم

  رواه البخاري  –فما أوذي بعدھا  ، مرتين . فھل أنتم تاركوا لي صاحبي ) ، بنفسه وماله
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صDDلى هللا كما ورد في فضل أبي بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنھم عن أنس بن مالDDك أن النبDDي 

 -( اسDDكن أحDDد  : فقDDال ، فرجDDف ، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ، صعد جبل أحد عليه وآله وسلم

وقDDد وردت  . رواه البخاري –وشھيدان )  ، وصديق ، فليس عليك إ� نبي -ضربه برجله  : أظنه

فھDDو مDDن الصDDحابة ومDDن آل  ، أحاديث كثيDDرةأحاديث في فضل علي بن أبي طالب رضي هللا عنه 

  . البيت

قد ورد في العشرة المبشرين بالجنDDة أحاديDDث عديDDدة وكDDذلك فDDي فضDDل أصDDحاب بDDدر وفDDي الDDذي و

بايعوا رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة وھم الذين قDDال هللا تعDDالى 

DDَجَرةِ  : فيھم ُ َعِن اْلُمْؤِمنِيَن إِْذ يُبَايُِعونََك تَْحَت الشَّ DDِكينََة  (لَقَْد َرِضَي هللاَّ فََعلDDَِم َمDDا فDDِي قُلDDُوبِِھْم فDDَأَْنَزَل السَّ

وقDDد أوصDDى رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه وسDDمل أمتDDه  . )18 : الفDDتح (َعلDDَْيِھْم َوأَثDDَابَھُْم فَْتحDDاً قَِريبDDاً) 

� تسDDبوا  : سDDعيد الخDDدري قDDال قDDال رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم يعDDن أبDD ، بأصDDحابه "

ما بلغ مDDد أحDDدھم و� نصDDيفه " رواه البخDDاري كمDDا  ، اأحدكم أنفق مثل أحد ذھبً فلو أن  ، أصحابي

 ورد عنه رضي هللا عنه أيضا أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال يأتي على الناس زمDDان

؟  صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمفDDيكم مDDن صDDاحب رسDDول هللا  : فيقولDDون ، فيغDDزو فئDDام مDDن النDDاس ،

ھDDل فDDيكم  : فيقDDال ، فيغزو فئام مDDن النDDاس ، ثم يأتي على الناس زمان ، فيفتح لھم ، نعم : فيقولون

ثDDم يDDأتي  ، فيفDDتح لھDDم ، نعDDم : ؟ فيقولون صلى هللا عليه وآله وسلممن صاحب أصحاب رسول هللا 

ھDDل فDDيكم مDDن صDDاحب مDDن صDDاحب أصDDحاب  : فيقDDال ، فيغزو فئام مDDن النDDاس ، على الناس زمان

 . رواه البخاري –فيفتح لھم  ، نعم : ؟ فيقولون  عليه وآله وسلمصلى هللارسول هللا 

وھDDذه وأزواجDDه آل بيتDDه وصDDحابته  ةبDDتسDDتوجب محإن محبة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسDDلم 

ا_صDDرار علDDى  عDDدمباب من أعظم أبواب التوجه إلDDى هللا تعDDالى مDDا اجتنبDDت الكبDDائر والمحبة ھي 

ومDDن الكبDDائر سDDب أصDDحاب  . جرى بينھم من خ�فحسن الظن بما  ومن تمام محبتھم . الصغائر

رسول هللا صلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم والمسDDلم لDDيس بلعDDان و� فDDاحش و� بDDذيئ مDDع الكفDDار فكيDDف 

الذين اختارھم هللا تعالى ليكونDDوا لDDه أصDDحابًا وأمنDDاء  صلى هللا عليه وآله وسلمبصحابة رسول هللا 

  . نته وسيرته_ب�غ ا6مة بأحاديثه وس

الصDDDحابة وأمھDDDات المDDDؤمنين رضDDDوان هللا علDDDيھم ھDDDم مDDDن أوليDDDاء هللا وعلDDDى المسDDDلمين محبDDDتھم 

قال رسول هللا صDDلى هللا  لھريرة رضي هللا عنه قا يعن أبواحترامھم والحذر من ذكرھم بسوء ف

رب إلDDّي عبDDدي ومDDا تقDD ، من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة : عليه وآله وسلم قال هللا تعالى

كنDDت  فDDإذا أحببتDDه ، أحبDDه و� يزال عبدي يتقرب إلّي بالنوافDDل حتDDى ، بمثل أداء ما افترضت عليه

 ، ورجلDDه التDDي يمشDDي بھDDا ، ويده التي يبطش بھDDا ، وبصره الذي يبصر به ، سمعه الذي يسمع به
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ترددي عDDن نفDDس وما ترددت عن شيء أنا فاعله  ، ولئن استعاذني 6عيذنه ، وإن سألني 6عطينه

   . رواه البخاري –يكره الموت وأنا أكره مساءته  ، المؤمن

فعDDن عمDDر بDDن الخطDDاب رضDDي هللا عنDDه قDDال قDDال  ، وحب ا6ولياء الصالحين يقرب مDDن هللا تعDDالى

 ، و� شDDھداء ، إن مDDن عبDDاد هللا 6ناسDDا مDDا ھDDم بأنبيDDاء"  : رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم

 تخبرنا من ھDDم ، يا رسول هللا : قالوا . الشھداء يوم القيامة بمكانھم من هللا تعالىيغبطھم ا6نبياء و

فوهللا إن وجوھھم  ، و� أموال يتعاطونھا ، ھم قوم تحابوا بروح هللا على غير أرحام بينھم : قال ،

ه وقDDرأ ھDDذ . و� يحزنDDون إذا حDDزن النDDاس ، � يخDDافون إذا خDDاف النDDاس : وإنھم علDDى نDDور ، لنور

� َخْوٌف َعلَْيِھْم َو� ھُْم يَْحَزنDDُوَن) : اOية ِ رواه أبDDو داؤود بسDDند ) 62 : يDDونس ( "(أَ� إِنَّ أَْوِليَاَء هللاَّ

لذلك فإن حب الصDDحابة وأمھDDات  . والترغيب والترھيب بسند حسن على شرط الصحيحين صالح

حياء ھو وسيلة من وسDDائل التقDDرب المؤمنين وأولياء هللا من صالحي ھذه ا6مة السابقين منھم وا6

  . إلى هللا وإذا ما منحھم هللا تعالى الشفاعة فيرجى أن تشمل تلك الشفاعة من يحبھم في هللا تعالى

  

  باب الحب في هللا - 14

ِ َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّاُء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَمDDاُء بَْيDDنَ :  قال هللاَّ تعالى ٌد َرُسوُل هللاَّ ًعDD(ُمَحمَّ دً  اھُْم تDDََراھُْم ُركَّ  اُسDDجَّ

ِ َوِرْضَوانً  �ً يَْبتَُغوَن فَضْ  ُجوِد َذلَِك َمثَلُھُْم فِي التَّْوَراِة َوَمثَلُھُْم  اِمَن هللاَّ ِسيَماھُْم فِي ُوُجوِھِھْم ِمْن أَثَِر السُّ

ْنِجيِل َكDDَزْرٍع أَْخDDَرَج َشDDْطأَهُ فDDَآَزَرهُ فَاْسDDتَْغلََظ فَاْسDDتََوى اَع لِيَِغDDيَظ بِِھDDُم  فِي اْ_ِ رَّ َعلDDَى ُسDDوقِِه يُْعِجDDُب الDDزُّ

DDالَِحاِت ِمDDْنھُْم َمْغفDDَِرةً َوأَْجDDرً  ُ الَِّذيَن آَمنDDُوا َوَعِملDDُوا الصَّ ) وقDDال 29 : الفDDتح () اَعِظيًمDD ااْلُكفَّاَر َوَعَد هللاَّ

يَماَن ِمْن قَْبلِِھْم يُ :  تعالى أُوا الدَّاَر َواْ_ِ ِحبُّوَن َمْن ھَاَجَر إِلDDَْيِھْم َو� يَِجDDُدوَن فDDِي ُصDDُدوِرِھْم (َوالَِّذيَن تَبَوَّ

ا أُوتُوا َويُْؤثُِروَن َعلَى أَْنفُِسDDِھْم َولDDَْو َكDDاَن بِِھDDْم َخَصاَصDDةٌ َوَمDDْن يDDُوَق ُشDDحَّ َنْفِسDDِه فَأُولَئDDِكَ  ھDDُُم  َحاَجةً ِممَّ

ى قدر ايمان المسلم تزداد محبته فالمؤمنون بعضھم محبون لبعض وعل . )9 : الحشر (اْلُمْفلُِحوَن) 

 � صلّى هللاُ عليه وآله وسلمفعن النبي  ، مصلحة عاجلةل_خوانه محبة خالصة � � لنفع دنيوي و

ا : ثَ�ٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد بِِھنَّ َح�ََوةَ اِ_يََمانِ «  : قال ُ َوَرُسولُهُ أََحبَّ إِلَْيِه ِممَّ  اھُماِسو ، أَْن يَُكوَن هللاَّ

،  ِ َّ� َّ�ُ ِمْنهُ  ، وأَْن يُِحبَّ الَمْرَء � يُِحبُّهُ إِ َكَما يَْكَرهُ أَْن  ، َوأَْن يَْكَره أَْن يَُعوَد في الُكْفِر بَْعَد أَْن أَْنقََذهُ هللاَّ

تََحابَّا  َرُج�ن ومن بين السبعة الذين يظلھم هللا في ظله يوم القيامة " . متفٌق عليه» يُْقَذَف في النَّاِر 

ِ اْجتََمَعا َعلَْيهِ  قَا َعلَْيِه" متفق عليه ، في هللاَّ إن هللاَّ تعالى يقوُل « جزاؤھم يوم القيامة ھؤ�ء و . َوتَفَرَّ

 . مرواه مسل» أَْيَن الُمتََحابُّوَن بَِج�لِي ؟ اْليَْوَم أُِظلُّھُْم في ِظلِّي َيوَم � ِظلَّ إِ�َّ ِظلِّي  : يَْوَم اْلِقيَامةِ 

صلّى هللاُ عليه وآله الس�م كما قال رسوُل هللاَّ إلقاء  يوسائل نشر المحبة بين المسلمين ھ ىإن أحد

أََو � أَُدلُُّكDDْم  ، و� تُْؤِمنDDُوا َحتDDَّى تََحDDابُّوا ، َوالَِّذي َنْفِسي بِيَِدِه � تَْدُخلُوا الَجنDDَّةَ َحتDDَّى تُْؤِمنDDُوا«  : وسلم

صلّى هللاُ عليه وآله وعن النبي  . رواه مسلم» ْلتُُموه تََحابَْبتُْم ؟ أَْفُشوا السَّ�َم بينَكم َعلَى َشيٍء إَِذا َفعَ 
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ُ لَهُ َعلَى َمْدَرجتِِه َملَكً  ، لَهُ في قَْريٍَة أُْخَرى اَزار أَخً  �ً أَنَّ َرجُ «  : وسلم ا أتَى َعلَيDDهِ  ، افَأَْرَصد هللاَّ  فَلَمَّ

ھَْل لDDََك َعلَيDDِه ِمDDْن نِْعَمDDة تَُربُّھDDَا َعلَيDDِه ؟  : قَالَ  . لي في ھِذِه القَريَةِ  اأُريُد أخً  : قَالَ أْيَن تُريُد ؟  : قَالَ  ،

فإنِّي َرُسول هللا إلَْيَك بَأنَّ هللا قَْد أََحبDDََّك َكَمDDا أْحبَْبتDDَهُ  : قَالَ  ، َغْيَر أنِّي أْحبَْبتُهُ في هللا تََعالَى ، � : قَالَ 

لَهُ بِِحْفِظهِ  : لَِكَذا »أْرَصَدهُ  « : يقال . لمرواه مس »فِيِه  اءِ  »الَمْدَرَجةُ  «وَ  ، إَِذا َوكَّ  : بِْفْتِح الميِم والرَّ

 : وعن ُمَعDDاٍذ رضDDي هللاَّ عنDDه قDDال . َوتَْسَعى في َص�ِحھَا ، تَقُوُم بِھَا : »تَُربُّھَا  «ومعنى  ، الطَِّريقُ 

ُ َعزَّ َوَجلَّ  : يقول وآله وسلم صلّى هللاُ عليهسِمعُت رسول هللاَّ  لَھُْم  ، الُمتََحابُّوَن في َج�لي : قَاَل هللاَّ

DDھََداُء  وعDDن  . حDDديٌث حسDDٌن صDDحيحٌ  : رواه الترمDDذي وقDDال -» َمنَابُِر ِمْن نُوٍر يَْغبِطُھُْم النَّبِيُّوَن َوالشُّ

ُ «  : يقDDول ى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمصDDلّ َسDDِمْعُت رسDDول هللاَّ  ُمَعاُذ ْبُن َجبٍَل رضي هللاَّ عنه قال قDDاَل هللاَّ

» َوالُمتَبDDاِذلِيَن فDDيَّ  ، َوالُمتDDََزاِوِريَن فDDيَّ  ، والُمتَجالِِسDDيَن فDDيَّ  ، تعDDالى َوَجبDDَْت َمDDـحبَّتِي لِْلُمتََحDDابِّيَن فDDيَّ 

حيحِ  قDDال  عليه وآله وسDDلمصلّى هللاُ وعن النَّبِيِّ  . حديث صحيح رواه مالٌِك في الُموطَّإِ بإِسناِدِه الصَّ

ُجُل أََخاهُ «    . حديٌث حسنٌ  : والترمذي وقال ، رواه أبو داود» فَْليُْخبِْره أَنَّهُ يُِحبُّهُ  ، إَِذا أََحبَّ الرَّ

 ّ� : من الصالحين فقد ورد عنه صلى هللا عليه وآله وسلم أنه قال وعلى المرء أن � يتخذ صاحبًا إ

  . يخالل " رواه الترمذي وقال حسن غريب حدكم من" الرجل على دين خليله فلينظر أ

 �وھكذا فإن باب الحب في هللا باب من أبواب التوجDDه إلDDى هللا للمتحDDابين فيDDه حبDDًا خالًصDDا لوجھDDه 

قال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھمDDا إحDDب  ، نال و�ية هللاوبذلك تُ  . يبغون نفًعا و� غاية دنيوية

و� يجDDد رجDDل  ، بDDذلك في هللا فإنك � تنال و�ية هللا إ�ّ  في هللا وعادِ  في هللا وابغض في هللا ووالِ 

  . طعم ا_يمان وإن كثرت ص�ته وصيامه حتى يكون كذلك

ِ و مDDا ِمDDن «  : يَقDDُولُ  صلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمَعن أَبي الدَّرَداِء َرِضي هللاَّ عْنهُ أَنَّهُ سِمَع َرُسوَل هللاَّ

وَعْنDDهُ أَنَّ رُسDDول هللاَّ  . رواه مسDDلم» ُعو 6َِخيِه بِظَھِر الَغْيِب إِ�َّ قDDَاَل الَملDDُك ولDDََك بِمْثDDٍل عْبٍد ُمْسلٍِم يَد

ِعْنDDد  ، َدْعوةُ المDDرِء الُمْسDDلِِم 6َخيDDِه بِظَْھDDِر الَغْيDDِب ُمْسDDتََجابةٌ «  : كاَن يقُولُ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلم

ٌل كلََّما دعا  ُل بِهِ رْأِسِه ملٌَك ُموكَّ   . رواه مسلم» ولََك بِمْثٍل  ، آِمينَ  : 6َِخيِه بخيٍر قَال الَملَُك الُموكَّ

قDDال عليDDه الص�DDة  . فالحب في هللا باب عظيم من أبواب الوصDDول إلDDى رضDDوان هللا والتوجDDه إليDDه

ُ فِي حاجتِهِ مْن َكاَن فِي َحا ، و� يُْسلِمهُ  ، � يْظلُِمه ، الُمْسلُِم أَُخو الُمْسلِمِ « والس�م   َجِة أَِخيِه َكاَن هللاَّ

ُ عْنهُ بِھَا ُكْربَةً ِمْن ُكَرِب يْوَم اْلقِياَمةِ  ، َج هللاَّ ج عْن ُمْسلٍِم ُكْربةً فَرَّ َسDDتَرهُ  اوَمْن ستر ُمْسDDلِمً  ، وَمْن فَرَّ

ُ يَْوم اْلقِيَاَمِة    )10 : الحجرات (َوةٌ) (إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِخْ  : وقال تعالى . متفٌق عليه» هللاَّ

 بخير 6ن النفس أمارة بالسوء وا6خ الصالح � يأمر إ�ّ  ، ا6خ الصالح خير لك من نفسك : قيلو

.  

فھDDم إخDDوة فDDي الDDدين وإن أخطDDأوا  ، والحّب في هللا يشDDمل الحDDّب لكDDل مسDDلم مDDن أھDDل � إلDDه إ� هللا

م و . فDDالبغض ھDDو لDDبغض مDDا يقومDDون بDDه مDDن سDDيئات � بغًضDDا لھDDم حDDّب أھDDل � إلDDه إ� هللا يحDDرَّ
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وعند ذلك يكDDون التبDDرؤ الصريح إ�ّ أن تتحقق عداوتھم � بالشرك أو الكفر ، محاربتھم وعداوتھم

   . ھل حاله فليس لعداوته سبيلأما من جُ  . منھم وعداوتھم ع�نية أو سًرا

  

  S باب التذلل - 51

ھDDذه  صDDدقفالعبودية � ع�قة بين عبDDد وسDDيده و . فحوى العبوديةذلك ھو تذلل له التواضع � وال

  . الع�قة ھو تعلق العبد بالمعبود له على صفة التذلل والطاعة وا_نقياد

فالعبوديDDة فDDي الشDDھادتين تتضDDمن التصDDديق بالقلDDب  ، فDDي أركDDان ا_س�DDم كلھDDا تتحقDDقالعبوديDDة 

ص�ة تتضمن الخشوع فيھا وا_نقيDDاد والعبودية في ال . وا_قرار باللسان بھذه العبودية وا_نقياد له

لتأديتھا على الھيئة المفروضة وإقامتھا بتأدية سننھا علDDى النحDDو الDDوارد عDDن رسDDول هللا صDDلى هللا 

وتمام تأديتھا التذلل عند أدائھا واستشعار عظمة الخالق أثناء كل ركن أو حركDDة  . عليه وآله وسلم

ضDDفي عليھDDا صDDفة العبDDادة وا_نقيDDاد والتوجDDه نحDDو فالتذلل فDDي الص�DDة ھDDو الDDذي ي . أو سكون فيھا

قال تعالى (قDDَْد أَْفلDDََح اْلُمْؤِمنDDُوَن * الDDَِّذيَن ھDDُْم فDDِي  ، الخشوع ي�مة التذلل في الص�ة ھعو . الخالق

  )2 -1: المؤمنون (َص�تِِھْم َخاِشُعوَن) 

نبDDي صDDلى هللا عليDDه وآلDDه بل ھو العبادة فقد روى النعمDDان بDDن بشDDير عDDن ال والدعاء ھو مخ العبادة

ثDDم قDDرأ (َوقDDَاَل َربُُّكDDُم اْدُعDDونِي أَْسDDتَِجْب لَُكDDْم إِنَّ الDDَِّذيَن يَْسDDتَْكبُِروَن َعDDْن  "الDDدعاء ھDDو العبDDادة" : وسلم

ھو خطاب والدعاء  – ) رواه الترمذي بسند صحيح60 : غافر (ِعبَاَدتِي َسيَْدُخلُوَن َجھَنََّم َداِخِريَن) 

أيجوز أن يكون ھناك  الق عظيم فكيف يتأتى مثل ھذا الخطاب بدون تذلل وانقياد؟من عبد ذليل لخ

  ؟منه _جابة دعائكحقيقة دعاء ب� تذلل لمن تطلب منه وأنت محتاج 

 : مؤمنونال (الصدقة قال هللا فيھا "(َوالَِّذيَن يُْؤتُوَن َما آتَْوا َوقُلُوبُھُْم َوِجلَةٌ أَنَّھُْم إِلَى َربِِّھْم َراِجُعوَن) 

و� يتأتى ذلك بDDالمّن وا6ذى كالDDذين قDDال هللا فDDيھم "(يDDَا  . فوجل القلوب أھم ركن في الصدقة )60

�ِ  أَيُّھَا الDDَِّذيَن آَمنDDُوا � تُْبِطلDDُوا َصDDَدقَاتُِكْم بDDِاْلَمنِّ َوا6ََْذى َكالDDَِّذي يُْنفDDُِق َمالDDَهُ ِرئDDَاَء النDDَّاِس َو يDDُْؤِمُن بDDِا�َّ

) فإيتاء الصDDدقات يجDDب أن يصDDاحبه التDDذلل � والرجDDاء منDDه بقبDDول 264 : البقرة (اOِْخِر)  َواْليَْومِ 

واستشDDعار الفضDDل مDDن  . تلك الصدقات فھو القادر على أن يجعل المعطي محتاًجDDا واOخDDذ معطيDDًا

ال فالمDDال مDD ، اOخذ على المعطي يحفز المنفق على استشعار التذلل � بأن يّسرهللا مDDن يأخDDذ حقDDه

ِ الَِّذي آتَاُكْم)  . هللا والمعطي خازن عليه ولو� أن هللا  )33 : النور (قال تعالى (َوآتُوھُْم ِمْن َماِل هللاَّ

قDDال تعDDالى " ُخDDْذ ِمDDْن  ، سّخر ھDDذا المحتDDاج 6خDDذ الصDDدقة لمDDا حصDDلت الطھDDارة والتزكيDDة للنفDDوس

يِھْم بِھَ    )103 : التوبة (ا " أَْمَوالِِھْم َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم َوتَُزكِّ

وفDDرح الصDDائم عنDDد إفطDDاره مDDع  . وفي الصيام تذلل � با_نقياد 6مDDره وطاعتDDه وا_لتDDزام بمDDا أمDDر

   . تمام للصومإھو  ، التذلل � بالدعاء وعدم التباھي بالصوم
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بتDDرك مبDDاھج الDDدنيا عنDDد ا_حDDرام والتDDذلل عنDDد الDDدعاء فDDي أثنDDاء الطDDواف وفDDي  وفي الحج تذلل �

التعلق بأستار الكعبة والتمسح بالملتزم وفي السعي بين الصفا والمروة وفDDي الوقDDوف فDDي عرفDDات 

وفDDي الحDDج مناسDDبة _ظھDDار تDDذلل  . والدعاء عند المشعر الحرام وأيام التشريق وفي رمDDي الجمDDار

اب المسلمين وفي الرفق بھم والتسامح معھم وعدم ايذائھم وترك جدالھم واجتنDDالحاج تجاه إخوانه 

  . الرفث والفسوق

ھDDذا وفDDق 6داء تعDDالى أن يوفDDي ا6مربDDالمعروف والنھDDي عDDن المنكDDر ضDDرورة التDDذلل � بسDDؤاله 

عDDنھم  شDDكر لDDه علDDى تيسDDير أداء ھDDذا الواجDDب ولDDيس بالتبDDاھي علDDى خلDDق هللا والترفDDعالاجDDب والو

  . فمن أمر بمعروف عليه أن يكون أمره ھذا بمعروف ، واشعارھم با_ھانة والمذلة

وفي التعامل مع المسلمين واجب التواضع تجاھھم ومسDDاعدة محتDDاجھم وضDDعيفھم مDDن طDDاعن فDDي 

فالتواضDDع تجDDاھھم وتقDDديم  . السDDن أو طفDDل صDDغيرأو يتDDيم أو امDDرأة ضDDعيفة أو مDDريض أو مقعDDد

 للمسDDلمين تعالى وما وصف هللا . المساعدة لھم بتذلل وانقياد ماھو إ� انقياد 6مر هللا وتذلل تجاھه

ٍة َعلDDَى اْلَكDDافِِريَن "  سDDوى وصDDف لھDDذا ) 54 : المائDDدة ("يُِحبُّھُْم َويُِحبُّونDDَهُ أَِذلDDٍَّة َعلDDَى اْلُمDDْؤِمنِيَن أَِعDDزَّ

 . وفي حسن الخلق تجاه المسلمين تذلل � تعالى وطاعة له با_حسان إلى خلقه ، ا_نقياد وتنفيذ له

� با_حسDDان الDDى خلقDDه وتبيانDDًا لمDDا أوجDDب هللا مDDن وفي ا_حسان إلى غير المسDDلم عنDDد السDDلم تDDذلل 

ا_حسان في كل شDDيء حتDDى فDDي القتDDال فDDإن التDDذلل � والDDدعاء منDDه وا6خDDذ با6سDDباب واعتقDDاد أن 

 ّ�صDDلى هللا نظDDر رسDDول هللا  ، لمDDا كDDان يDDوم بDDدر . و صDDلب الجھDDادمن عند هللا وھ النصر ما ھو إ

فاستقبل نبي هللا  . وأصحابه ث�ثمائة وتسعة عشر رج� ، إلى المشركين وھم ألف عليه وآله وسلم

 . يديDDه فجعDDل يھتDDف بربDDه ( اللھDDم ! أنجDDز لDDي مDDا وعDDدتني ثم مDDدّ  ، القبلة صلى هللا عليه وآله وسلم

اللھم ! إن تھلك ھذه العصابة من أھDDل ا_س�DDم � تعبDDد فDDي ا6رض ) فمDDا  . اللھم ! آت ما وعدتني

فأتDDاه أبDDو بكDDر فأخDDذ  ، حتDDى سDDقط رداؤه عDDن منكبيDDه ، مستقبل القبلة ، ديهماًدا ي ، زال يھتف بربه

يا نبي هللا ! كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز  : ثم التزمه من ورائه وقال ، رداءه فألقاه على منكبيه

ُكْم بDDِأَْلٍف ِمDDَن (إِْذ تَْسDDتَِغيثُوَن َربَُّكDDْم فَاْسDDتََجاَب لَُكDDْم أَنDDِّي ُمِمDD : فDDأنزل هللا عDDز وجDDل ، لDDك مDDا وعDDدك دُّ

  رواه مسلم –ه هللا بالم�ئكة فأمدّ  ، )9 : ا6نفال (اْلَم�ئَِكِة ُمْرِدفِيَن) 

فمDDن  ، انوا حتى الحيوان ھو عDDين العبDDادةنفسه بالتذلل تجاه خلق هللا مھما ك فيوفي شعور المرء 

والتعالي � ستشعار التذلل ا فيه ابت�ه هللا بمثله عقوبة على عدم اعاب على خلق من خلق هللا نقصً 

 . فا� تعالى قادر على أن يسلب النعمة ويؤتيھا من يشاء وينزعھا عن من يشاء ، على ما خلق هللا

قال  ، تذلل في ھذا التعامل ھو تذلل �فال ، ھو تذلل له وعبادة لهفي التعامل معھم ة بخلق � فالرأف

* ُكDDلُّ َذلDDَِك  �ً إِنََّك لَْن تَْخِرَق ا6َْْرَض َولَْن تَْبلDDَُغ اْلِجبDDَاَل طDDُو احً " (َو� تَْمِش فِي ا6َْْرِض َمرَ  : تعالى

  )38 -37 : ا_سراء () اَكاَن َسيِّئُهُ ِعْنَد َربَِّك َمْكُروھً 
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 فليس التذلل معناه ترك التجمل وحسن الھيئة والتنعم بما مّن هللا على المرء من نعم : يبقى توضيح

م استعمال نعم هللا في التعالي والتكبر على خلق هللا ومن تواضع لخلق هللا ابتغاء ولكن التذلل عد ،

فا6مر بيد هللا وھو الذي يرفع مDDن يشDDاء ويخفDDض  ، وجه هللا رفعه هللا وأعلى من مكانته بين خلقه

  . فإذا تذلل المرء � صار عزيًزا بعزة هللا ومن إبتغى العزة بغير هللا أذله هللا ، من يشاء

وهللا تعالى � يغفر أن  ، فا� ھو المتكبر ومن تكبر فقد وضع نفسه شريًكا � ، التذلل ھو العبودية

والمتكبرون يحشرون يوم القيامة كمثل الذر يطأھم  . يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

شر المتكبرون "يح : عن أبي ھريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم . الناس بأقدامھم

(رواه ابن أبي  الجبارون يوم القيامة في صور الذر يطؤھم الناس لھوانھم على هللا عز وجل"

  . الدنيا في التواضع والخمول)

 ( أي أبواب التوجه غلى هللا تعالى ) أتيت ا6بواب" : يقول الشيخ عبد القادر الجي�ني رحمه هللا

 : وقلت ، فدخلت منه ، ااب الذل وا�فتقار فوجدته خاليً فأتيت من ب ، فوجدت عليھا الزحام ، كلھا

الصادقون في  وھكذا فھذا الباب من أبواب التوجه إلى هللا باب عظيم � يدخله إ�ّ  موا "ھلّ 

عبوديتھم � الذين تغلبوا على شھوات نفوسھم فانقادوا 6مر هللا بكلياتھم فأدخلھم هللا من باب 

  . وھم من الناس قليلون لهالتذلل فكانوا حقّا عباًدا 

  وكدت بأخمصي أطأ الثريا    ومما زادني شرفًــــا وفخًرا 

  وأن صيّرت لي أحمد نبيــًا    دخولي تحت قولك ياعبادي
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يعف المرء عن سؤال الناس إذا كان أن العفة ھي  و . المتجه إلى هللا من باب العفة على خير كثير

 بنفسه وھو يتكل على هللا في أن يعينه لقضاء حاجاته مستغنيًا عن الناس باستطاعته تأمين حاجاته

ْفلى«  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسول هللا  .  ، واْبDDَدأ بمDDْن تَُعDDولُ  ، اليُد الُعليا َخْيُر ِمَن اليَِد السُّ

َدقَِة ما كان عْن ظَْھِر ِغني  متفٌق عليه» وَمْن يَْستْغن يُْغنِِه هللاَّ  ، وَمْن يَْستْعفْف يُعفُّهُ هللاَّ  ، َوَخْيُر الصَّ

6َْن يَأُْخDDَذ أََحDDُدُكم أَحبُلDDَهُ ثDDُمَّ «  : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمقاَل رسDDوُل هللاَّ و ، وھذا لفظ البخاري .

َخْيDDٌر لDDَهُ ِمDDْن أَن  ،  بھDDا َوْجھDDَهُ فَيَُكفَّ هللاَّ  ، فَيَأْتَِي بُحْزَمٍة ِمن َحطٍَب َعلى ظَِھِرِه فََيبيَعھَا ، يَأْتَِي الَجبَلَ 

  . رواه البخاري» أَعَطْوهُ أَْو َمنَُعوهُ  ، يَسأََل النَّاسَ 

 صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلمُكنَّا ِعْنَد رُسوِل هللاَّ  : وعن َعوف بن مالك ا6َْشَجِعيِّ رضي هللاَّ عنه قالَ 

وُكنَّا َحِديثي َعْھٍد  صلّى هللاُ عليه وآله وسلم�َ تُبَايُِعوَن َرُسوَل هللاَّ أَ  : فَقَال ، تَِسْعةً أَْو ثمانيةً أَْو َسْبَعةً 

ِ  : فَقُْلنا ، بِبْيَعةٍ  فبسطنا أيدينا وقلنDDا » أ� تبايعون رسول هللا ؟ «  : ثم قال ، قَْد بايْعناَك يا رُسوَل هللاَّ
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 ، اْن تَْعبDDُُدوا هللاَّ و� تُْشDDِرُكوا بDDِِه َشDDْيئً علDDى أَ «  : قDDد بايعنDDاك يDDا رسDDول هللا فََع�DDَم نَبَايُِعDDَك ؟ قDDال

لََواِت الَخْمس َوتِطيُعوا  فَلَقDDَْد َرأَيDDُت بَْعDDَض »  اَو�َ تَْسDDأَلُوا النDDَّاِس َشDDْيئً «  : َوأَسرَّ كلَمDDة َخفِيDDةً » والصَّ

  . رواه مسلم - اهُ يُنَاِولُهُ إِيَّ  اأُولِئَك النَّفَِر يَْسقُطُ َسْوطُ أَحِدِھْم فَما يَْسأَُل أََحدً 

تسقط عصا أحدھم وھو على راحلته فينDDزل كانت فھؤ�ء الصحابة رضوان هللا تعالى عليھم حين 

ا أن يسألوا أحDDًدا ولDDو 6مDDر إنما يفعلون ذلك تعففً  ، اوله إياھافيتناولھا دون أن يطلب من أحد أن ين

 ، بھا علDDى مDDن يناولDDه إياھDDايسير كمناولة العصا من ا6رض 6ن ذلك لمن يرفعھا صدقة يتصدق 

 ّ�تنفيDDًذا للعھDDد الDDذي علDDى اضDDطرار ممDDا � بDDد منDDه  وھDDؤ�ء النفDDر يDDأبون أن يسDDألوا أحDDًدا صDDدقة إ

ومصDDداق .  قطعوه لرسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حينما بايعوه على أن � يسألوا أحًدا شيئًا

ُجُل وْجھDDَهُ «  : آله وَسلَّمورد في قول رُسوُل هللاَّ صلى هللاَّ عليه وذلك ما   إِنَّ الَمسأَلَةَ َكدُّ يُكدُّ بھا الرَّ

ُجُل ُسْلطانً  ، « حDDديث حسDDن صDDحيح  : رواهُ الترمذي وقDDال» أَْو في أَْمر �بُدَّ ِمْنهُ  اإِ�َّ أَْن يَسأََل الرَّ

ولفظة "ما  . ا عليهوالمقصود بالمسألة ھنا ھو سؤال الناس لكي يتصدقو . الَخدُش َونحُوهُ  : »الَكدُّ 

 : ياَ قَبِيَصةُ إِنَّ الَمسأَلَةَ � تَِحلُّ إِ�َّ 6ََحِد ثَ�ثَةٍ «أوضحه رسول هللا لخبيصة حين قال له  � بد منه"

َل حمالَةً  اَحDDْت ورُجDDٌل أَصDDابَْتهُ جائَِحDDةٌ اْجتَ  . ثDDُمَّ يُْمِسDDكُ  ، فََحلَّْت لَهُ الَمْسأَلَةُ َحتَّى يُصيبَھا ، َرُجٌل تََحمَّ

وَرُجDDٌل أَصDDابَْتهُ  ، ِمْن َعDDْيشٍ  اِسدادً  : أَْو قال ، ِمْن عْيشٍ  افََحلَّْت لهُ الَمسأَلَةُ َحتَّى يُِصيَب قَِوامً  ، مالَهُ 

 فحلَّْت لَهُ المْسأَلةُ حتDDَّى ، فَاقَةٌ  الَقَْد أََصابَْت فُ�نً  : َحتى يقُوَل ث�ثَةٌ ِمْن َذوي الِحَجى ِمْن قَْوِمهِ  ، فاقَة

 ، فََمDDا ِسDDواھُنَّ ِمDDَن الَمسDDأَلَِة يDDا قَبِيَصDDةُ ُسDDْحتٌ  . ِمDDْن َعDDْيشٍ  اِسDDدادً  : أَْو قالَ  ، ِمْن َعْيشٍ  ايُِصيَب قِوامً 

» القDDَوامُ « اOفDDَةُ تُِصDDيُب مDDاَل اِ_ْنسDDاِن و  : »الجائَِحDDةُ « و  . رواهُ مسDDلم»  ايأَُكلُھDDا صDDاِحبُھا ُسDDْحتً 

داُد « وُم بِِه أَْمُر اِ_ْنساِن ِمْن َماٍل ونحِوِه و ھَو ما يق : بكسر القاف وفتحھا َمDDا  : بكسDDر السDDين» السِّ

   . العقلُ  : »الِحَجى « و  الفَْقرُ  : »الفَاقَةُ « و  ، يَســُــدُّ حاجةَ الُمْعِوِز ويَْكفِيهِ 

وقDDد  عن سؤال الناس محتسبًا ذلك لوجه هللا تعالى وحده فإنDDه يتجDDه إلDDى ربDDه وعلى ذلك فمن يعفّ 

فعDDن ثوبDDان مDDولى رسDDول اهللا  ، أن يدخلDDه هللا الجنDDة صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمضDDمن رسDDول هللا 

» َوأَتََكفَُّل له بالَجنَّة ؟  ، اَمْن تََكفََّل لي أَن � يْسأََل النَّاَس َشْيئً «  : حين قال صلى هللا عليه وآله وسلم

  . رواه أبو داود بإِسناٍد صحيح ، ائً َشيْ  افََكاَن �َ يْسأَُل أََحدً  ، أَنا : فقلتُ 

أ� يأخDDذ شDDيئًا مDDن أحDDد أبDDًدا حتDDى يفDDارق  صلى هللا عليه وآله وسلمالنبي بن حزام عاھد حكيم وقد 

فيرفض أن يقبل  ، يطلبه ليعطيه نصيبه من المال -رضي هللا عنه -فكان أبو بكر الصديق  ، الدنيا

 : فقDDال عمDDر ، الخ�فة دعاه ليعطيه فرفض حكيم -نهرضي هللا ع -وعندما تولى عمر  ، منه شيئًا

أشھدكم على حكيم أني أعDDرض عليDDه حقDDه الDDذي قسDDمه هللا لDDه فDDي ھDDذا الفDDيء  ، يا معشر المسلمين

� يتطلDDع إلDDى المDDال بعDDد نصDDيحة رسDDول هللا  ، وھكذا ظلَّ حكDDيم قانًعDDا . فيأبى أن يقبله ، (الغنيمة)
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مDDن  ؛ حتى إنDDه كDDان يتنDDازل عDDن حقDDه م منھا أ� يسأل أحًدا شيئًاالتي تعلَّ  صلى هللا عليه وآله وسلم

  . ويعيش من عمله وجھده ، بيت المال

 اسDDتولى سDDعد بDDن أبDDي وقDDاص علDDى كنDDوز كسDDرى وذخDDائره ، لما فتح هللا للمسلمين ب�د كسDDرىو

  . وم�بسDDDه وجميDDDع النفDDDائس التDDDي ظDDDل ا6كاسDDDرة يجمعونھDDDا قرونDDDاً مDDDن سDDDائر أنحDDDاء العDDDالم

(  : قال – رضي هللا عنه –رسل بھا كاملة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فلما رآھا عمر وأ

  ! ولو َرتَعت لرتعوا ، الرعية عفَفَت فََعفت : فقال علي بن أبي طالب ، )إن قوماً أدوا ھذا 6مناء
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فكلمDDا حلDDّت بDDه نعمDDة مDDن  ،  عليهفالشاكر منتبه إلى نعم هللا ، الشكر باب من أبواب التوجه إلى هللا

إلDDى الDDنعم ويDDرى ھDDذه الDDنعم  دائDDم النظDDروھDDو  ، عن نعم هللا � يغفلفھو  ، نعم هللا تذكر هللا فشكره

(فDDَاْذُكُرونِي أَْذُكDDْرُكْم  : قDDال هللاَّ تعDDالى ، ولDDو كانDDت بصDDيغة ابDDت�ء فيشDDكر هللا علDDى كDDل حDDالحتDDى 

وَعDDن  . )7 : إبDDراھيم ((لَئِْن َشَكْرتُْم 6ََِزيَدنَُّكْم) :  ) وقال152 : البقرة ( َواْشُكُروا لِي َو� تَْكفُُروِن)

ِ  ، أبي ُموسى ا6شعريَّ رضي هللاَّ عْنهُ  إذا مDDاَت «  : قDDال صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمأنَّ رُسوَل هللاَّ

قبضتُم ثَمDDرةَ فDDَُؤاِدِه  : فَيقولُ  ، نَعمْ  : فيقولُونقَبْضتُْم ولََد عْبِدي ؟  : ولَُد العْبِد قال هللاَّ تعالى لم�ئَِكتِهِ 

اْبنُوا  : فَيقُوُل هللاَّ تَعالى ، حِمدَك واْستَْرَجع : فََماَذا قال َعْبدي ؟ فيقولون : فيقولُ  ، نََعمْ  : ؟ فيقولون

DDًِدي بْيتDDةِ  الَِعْبDDَّي الجنDDِد  ، فDDَت الحْمDDوهُ َبْي وقDDال عليDDه  . سDDنٌ حDDديٌث ح : رواهُ الترمDDذي وقDDالَ » وَسDDمُّ

َويَْشرب الشDDَّْربَةَ فَيَْحَمDDُدهُ  ، إنَّ هللاَّ لَيرضي عِن العْبِد يَأُْكُل ا6ْكلَةَ فَيَْحَمُدهُ َعلْيھَا«  : الص�ة والس�م

  . رواهُ مسلم» َعلَْيھَا 

 قDDال هللاَّ  . والحمد والشكر ليسا باللسان فقط بDDل بمقابلDDة النعمDDة بصDDدقة مDDن جنسDDھا ابتغDDاء وجDDه هللا

ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى:  تعالى DDُرهُ لِْليُْسDDَرى) *  َوَصDDدََّق بِاْلُحْسDDنَى*  (فَأَمَّ وقDDال  . )7-5 : الليDDل (فََسنُيَسِّ

ْبتَِغاَء إِ�َّ ا*  َوَما 6ََِحٍد ِعْنَدهُ ِمْن نِْعَمٍة تُْجَزى*  الَِّذي يُْؤتِي َمالَهُ يَتََزكَّى*  (َوَسيَُجنَّبُھَا ا6َْْتقَى:  تعالى

فكDDل نعمDDة تحتDDاج إلDDى مDDا يقابلھDDا مDDن  ، )21 -17: الليDDل (َولََسDDْوَف يَْرَضDDى) *  َوْجِه َربِِّه ا6َْْعلDDَى

   . الصدقات ولن يحصي المرء نعم هللا مھما حاول

فالمتوجه إلDDى هللا مDDن  ، نه شكر هللاأر الخلق � من لم ير أشكَ  : هللا حمهقال محمد بن أبي الورد ر

و� تفوته نعمة  ، ويرى أنه لم يؤّد حق الشكر �شكر � يفتر لسانه بشكر المنعم جل ج�له باب ال

وإن أحسن إليه أحد بإحسان كافDDأه بمثDDل إحسDDانه أو بDDأكثر  ، إ�ّ وحاول أن يتبعھا بحسنة أو صدقة

رضDDي  فعن أسDDامة بDDن زيDDد . امن ذلك أو بشكر باللسان وأفضل الشكر أن يقول له جزاك هللا خيرً 

DDال رسDDال قDDه قDDهللا عنDDن ُصDDلم "مDDه وسDDه وآلDDلى هللا عليDDهول هللا صDDال لفاعلDDروف فقDDه معDDنع إلي : 

  . ا فقد أبلغ في الثناء" رواه الترمذي بإسناد حسنهللا خيرً  جزاك
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"  : شكر الناس على معروفھم جزء من شكر العبد لربه فقد ورد عنه صلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمو

   . يشكر هللا" رواه الترمذي بإسناد حسن صحيحمن لم يشكر الناس لم 

إن المتوجDDه إلDDى هللا تعDDالى مDDن بDDاب الشDDكر يتفكDDر فDDي كDDل مDDا حولDDه مDDن نعDDم فيDDرى يDDد هللا المDDنعم 

المتفضDDل الكDDريم فيتعلDDق قلبDDه بحمDDد هللا وشDDكره وتDDذكر المزيDDد مDDن آ�ئDDه وأفضDDاله ويتDDرجم شDDكر 

ق هللا أو عمل صالح أو عبادة أو وقوف عنDDد اللسان بشكر الجوارح من صدقة أو معروف إلى خل

جزًءا � يكاد يذكر مما عليه من  كل ذلك وھو يرى أنه مقصر وأنه لم يؤد إ�ّ  . حدود هللا أو كفارة

  . حقوق هللا تعالى

  

  باب الذكر - 81

ِ أَْكبDDَُر)  )152 : البقDDرة ((فَاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشDDُكُروا لDDِي َو� تَْكفDDُُروِن) :  قال تعالى  ((َولDDَِذْكُر هللاَّ

ًعا َوِخيفDDَةً َوُدوَن اْلَجْھDDِر ِمDDَن اْلقDDَْوِل :  ) وقDDال تعDDالى45 : العنكبDDوت (َواْذُكDDْر َربDDََّك فDDِي نَْفِسDDَك تََضDDرُّ

مDDا  : جمDDع أصDDيل وھDDو { اOصDDال } )205 : ا6عDDراف (بِاْلُغُدوِّ َواOَْصاِل َو� تَُكْن ِمَن اْلَغDDافِلِيَن) 

َ َكثِيDDًرا :  وقال تعالى . عصر والمغرببين ال (يَا أَيُّھَا الDDَِّذيَن آَمنDDُوا إَِذا َلقِيDDتُْم فِئDDَةً فDDَاْثبُتُوا َواْذُكDDُروا هللاَّ

(إِنَّ اْلُمْسDDلِِميَن َواْلُمْسDDلَِماِت َواْلُمDDْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنDDَاِت :  وقDDال تعDDالى . )45 : ا6نفال (لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن) 

DDابَِراِت َواْلَخاِشDDِعيَن َواْلَخاِشDDَعاِت َوالْ  DDابِِريَن َوالصَّ DDاِدقَاِت َوالصَّ DDاِدقِيَن َوالصَّ قDDَانِتِيَن َواْلقَانِتDDَاِت َوالصَّ

اكِ  ائَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجھُْم َواْلَحافِظَاِت َوالDDذَّ ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ قِيَن َواْلُمتََصدِّ َ ِريَن َواْلُمتََصدِّ هللاَّ

ُ لَھDDُْم َمْغفDDَِرةً َوأَْجDDًرا َعِظيًمDDا)  اِكَراِت أََعDDدَّ هللاَّ (يDDَا أَيُّھDDَا :  وقDDال تعDDالى . )35 : ا6حDDزاب (َكثِيًرا َوالDDذَّ

َ ِذْكًرا َكثِيًرا  : وقال تعالى . )42 -41: ا6حزاب (َوَسبُِّحوهُ بُْكَرةً َوأَِصي�ً) *  الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا هللاَّ

ُ أَْن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيھَا اْسُمهُ يَُسبُِّح لَهُ فِيھَا بِاْلُغُدوِّ َواOَْصاِل) ( قDDال و) 36 : النDDور (فِي بُيُوٍت أَِذَن هللاَّ

َ قِيَاًما َوقُُعوًدا َوَعلَى ُجنُوبِِھْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّما : هللاَّ تعالى َواِت َوا6َْْرِض (الَِّذيَن يَْذُكُروَن هللاَّ

 . )191 : آل عمران (َربَّنَا َما َخلَْقَت ھََذا بَاِط�ً ُسْبَحانََك فَقِنَا َعَذاَب النَّاِر) 

 يقُوُل هللاَّ تَعالى«  : قالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمأنَّ رُسوَل هللاَّ  ، رضي هللاَّ عْنهُ  ، عْن أبي ھُريرةَ 

وإْن  ، َذَكْرتDDُهُ فDDي نَفسDDي ، فDDَإن َذكَرنDDي فDDي نَْفسDDهِ  ، وأنا َمعDDهُ إذا َذَكَرنDDي ، أَنَا ِعْنَد َظنِّ عبدي بي :

صDDلّى هللاُ قDDاَل َرُسDDوُل هللاَّ  : وَعْنDDهُ قDDال . متَّفDDٌق عليDDهِ » في مٍ� َخْيDDٍر مDDْنھُْم  ذَكرتُهُ  ، َذَكَرني في م�ٍ 

ُدوَن «  : عليه وآله وسلم ِ ؟ قDDالوَما الُمفَرِّ  : قالوا» سبَق الُمفَرِّ الDDذَّاِكُروَن هللاَّ «  : ُدوَن يا رُسDDول هللاَّ

اِكراُت  اَكثيرً  ِ  : قال �ً وعْن عبد هللاَّ بن بُْسٍر رضي هللاَّ عْنهُ أنَّ َرجُ  . رواه مسلم» والذَّ  يا رُسوَل هللاَّ

ِمDDْن  ا� يَزاُل لَِسDDانَُك َرْطبDDً«  : فَأخبْرني بِشيٍء أتَشبَُّث بِه قال ، إنَّ َشرائِع ا_ْس�ِم قَْد َكثُرْت علَيَّ  ،

 ِ قDDاَل  : رضDDَي هللاَّ َعْنDDهُ قDDالَ  ، وعDDْن أَبDDي الDDدِّرداءِ  . حDDديٌث َحَسDDنٌ  : رواهُ الترمDDذي وقDDال» ِذْكDDِر هللاَّ

 ِ ْرفِعھDDا وأَ  ، وأَْزَكاھَا ِعند مليِككم ، أَ� أُنَبِّئُُكم بَِخْيِر أَْعَمالُِكم«  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرسوُل هللاَّ
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DDةِ  ، في َدرجاتِكم كم ، وَخْيٌر لَُكْم ِمْن إِْنفَاق الDDذَّھَِب والفضَّ فَتَضDDربُوا  ، وَخْيDDٌر لَُكDDْم ِمDDْن أَْن تَْلقDDْوا عDDُدوَّ

ِ تَعالى « : قال ، بلَى : قالوا» ويضِربوا أَْعنَاقُكم؟ ، أَْعنَاقَھُم قاَل الحاكُم  ، رواهُ الترمذي.  »ِذُكر هللاَّ

 ِ   .  إِسناده صحيح : أَبو عبد هللاَّ

� فDDي  مفي السر والعلن وفي أنفسھم وفي المDD¡ وذكDDرھ ، والذاكرون هللا يذكرون هللا في كل حال

فالقلب يستشDDعر  ، " الحمد � المنعم المتفضل" : "الحمد � على كل حال" وفي السراء : الضراء

لذي يكشف له ا6شياء على حقيقتھا فيعظم ذكر هللا فيستنير بنور الذكر وعند ذلك يرزقه هللا النور ا

وحقيقDDة الDDذكر ھDDو لDDيس ذكDDر اللسDDان  . ما ھو عظيم عند هللا ويقف عند ما أمر هللا ان يوقDDف عنDDده

  . فالذكر مرتبط باستشعار مراقبة هللا للمرء ، ن استشعار عظمة ما يلفظ من أذكارولك

ِ قاَل َرُسو : وَعْن أبي ھُريرةَ رضي هللاَّ عْنهُ قالَ  َكلِمتَاِن «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمُل هللاَّ

ْحمنِ  ، ثَقيِلَتاِن في الِميَزانِ  ، َخفِيفَتَاِن َعلى اللِّسانِ  ِ َوبَِحْمِدهِ  : َحبِيبَتَاِن إلى الرَّ ُسبحاَن هللاَّ  ، ُسْبحان هللاَّ

6ن «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلم قاَل َرُسوُل هللاَّ  : وَعنْهُ رضي هللاَّ عْنهُ قال . متفٌق عليهِ  »العظيمِ 

 ِ ِ  ، أَقُوَل سْبحاَن هللاَّ » أَحبُّ إليَّ ِممَّا طََلَعت عليِه الشَّْمُس  ، َوهللاَّ أْكبرُ  ، و� إلَه إ�َّ هللاَّ  ، َوالَحْمُد �َّ

ِ َوبحْمِدهِ « : وقالَ  ، رواه مسلم ةٍ  ، من قاَل ُسْبَحاَن هللاَّ وإْن َكانَْت  ، ُحطَّْت َخطَاياهُ  ، في يْوم ِمائَةَ َمرَّ

صلّى هللاُ عليه وَعْن أبي أيوَب ا6نَصاريِّ رضي هللاَّ َعْنهُ َعن النبي  . متفٌق عليهِ » ِمْثَل َزبَِد البَْحر 

لى ُكلِّ َوھُو ع ، ولَهُ الحْمدُ  ، لَهُ الُمْلكُ  ، َمْن قاَل � إله إ�َّ هللاَّ وْحدهُ � َشِريَك لهُ «  : قال وآله وسلم

اتٍ  ، َشيٍء قَِديرٌ  وَعْن  . متفق عليهِ » كان َكَمْن أَْعتََق أْربعةَ أَنفٍُس ِمن َولِد إْسماِعيَل  : عْشر مرَّ

 صلّى هللاُ عليه وآله وسلمجاَء أَْعَرابي إلى رُسوِل هللاَّ  : سْعِد بِن أبي وقَّاٍص رضي هللاَّ عْنهُ قال

والحْمُد  ، اهللاَّ أَْكبَُر َكبِيرً  ، قُل � إله إ�َّ هللاَّ وحَدهُ � شِريَك لهُ «  : قالَ  ، أَقُولُهُ  اعلِّْمني َك�مً  : فقالَ 

ِ َكثيرً  ِ الَعزيز الحكيِم  ، وُسْبحاَن هللاَّ ربِّ العالِمينَ  ، ا�َّ ةَ إ�َّ با�َّ فَھؤ�ء  : قال ، »و� حْول َو� قُوَّ

وعْن  . رواه مسلم» واْرُزْقني  ھُمَّ اْغفِْر لي واْرحمني واْھِدنياللَّ  : قُل«  : فَما لي ؟ قال ، لَِربِّي

ِ  : ثوباَن رضي هللاَّ عْنهُ قال إذا اْنَصَرف ِمْن ص�تِِه «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمكان َرُسوُل هللاَّ

قِيل » َت يَاذا الج�ِل وا_كرام تباركْ  ، وِمنَك السَّ�مُ  ، اللَّھُمَّ أَْنَت السَّ�مُ «  : وقال ، ااْستَغفَر ثَ�ثً 

رواهُ  . أَْستَْغفُِر هللاَّ  ، أَْستَْغفُر هللاَّ  : تقول : كيَف ا�ستِغفَاُر ؟ قال : ل¡َْوزاعي وھَُو أََحد ُرواِة الحديث

إذا فَرَغ  َكان صلّى هللاُ عليه وآله وسلموَعن الُمِغيرِة بن ُشْعبةَ رضي هللاَّ َعْنهُ أنَّ َرُسول هللاَّ  . مسلم

�ة وسلَّم قالَ  وھَُو َعلى ُكلِّ  ، لهُ الُمْلُك ولَهُ الَحْمدُ  ، � إلهَ إ�َّ هللاَّ وْحَدهُ � َشِريَك لَهُ «  : ِمَن الصَّ

فٌق مت» و� يْنفَُع ذا الَجدِّ ِمْنَك الجدُّ  ، َو� ُمْعطَي لما َمنَْعتَ  ، اللَّھُمَّ � مانَِع لما أْعَطْيتَ  . َشيٍء قَديرٌ 

بَْيِر رضي هللاَّ تعالى عْنھُما أَنَّهُ كان يقُول ُدبَُر َكلِّ ص�ةٍ  . عليهِ   : حيَن يَُسلِّمُ  ، وَعْن عبد هللاَّ بن الزُّ

ةَ  . وھَُو َعلى ُكلِّ شيٍء قَديرٌ  ، لهُ الملُك ولهُ الَحْمدُ  ، � إلَه إ�َّ هللاَّ َوْحَدهُ � شريَك لهُ  � حْوَل َو� قُوَّ

 َّ�� إله إ�َّ هللاَّ  ، ولَهُ الفْضُل َولَهُ الثَّنَاُء الَحسنُ  ، لهُ النعمةُ  ، َو� نَْعبُُد إ�َّ إيَّاهُ  ، � إله إ�َّ هللاَّ  ، بِا�َّ إ
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يَن ولْو َكِره الَكافُرون َبْير. ُمْخلِِصيَن لَهُ الدِّ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلموَكان رسوُل هللاَّ  : قاَل اْبُن الزُّ

وعْن أبي ھُريرةَ رضي هللاَّ َعْنهُ أنَّ فُقََراَء  . رواه مسلم ، يُھَلُِّل بِِھنَّ ُدبَُر ُكلِّ َص�ٍة مكتوبة

ثُوِر بالدَّرَجاِت الُعلى : فقالُوا صلّى هللاُ عليه وآله وسلمالُمھاِجِريَن أَتَْوا َرُسوَل هللاَّ   ، َذھب أْھُل الدُّ

ونَ  : ولھُم فَْضٌل ِمْن أْموالٍ  ، َويُصوُموَن كما نَُصومُ  ، وَن َكما نُصلِّييَُصلُّ  : َوالنِِّعيِم الُمقيمِ   ، يحجُّ

وتَسبِقُوَن  ، تُْدِرُكوَن بِِه َمْن سبَقَُكمْ  اأ� أُعلُمُكْم َشْيئً «  : فقالَ  . ويتََصدَّقُون ، َويُجاِھُدونَ  ، ويَْعتَِمُرونَ 

بَلَى يا رسول  : قالُوا» ْفضَل ِمْنُكْم إ�َّ َمْن َصنَعِ ِمثَل ما َصنَْعتُم ؟ و� يَُكوُن أََحٌد أَ  ، بِِه مْن بَْعدُكمْ 

قال أبُو صالحٍ » وثَ�ثيَن  اخْلَف ُكلِّ ص�ٍة ث�ثً  ، وتَْحمُدوَن وتَُكبُِّرونَ  ، تُسبُِّحونَ « : قال ، هللاَّ 

اوي عْن أبي ھَُرْيرةَ  وهللاَّ  ، والحْمُد �َّ  ، ُسْبحان هللاَّ  : يقول : الق ، سئِل عْن كْيفِيِة ِذْكِرھنَّ  المَّ  ، الرَّ

فَرجع فُقَراُء  : وزاد ُمْسلٌم في روايتِهِ  متفٌق عليهِ  -وث�ثين  احتَّى يُكوَن ِمْنھُنَّ ُكلِّھنَّ ث�ثً  ، أْكبرُ 

 ِ  ، ا6ْموال بِما فَعْلنَا سِمع إْخوانُنا أھلُ  : فقالوا ، صلّى هللاُ عليه وآله وسلمالُمھَاِجِريَن إلى رُسوِل هللاَّ

« .  »ذلَك فَْضُل هللاَّ يُْؤتِيِه مْن يشاُء «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمففَعلُوا ِمْثلهُ ؟ فقاَل َرُسوُل هللاَّ 

ثُوُر  وعْن معاٍذ رضي هللاَّ  . وھو الماُل الكثيرُ » بفتحِ الدَّاِل وإسكاِن الثاء المثلَّثَِة « جمع َدْثٍر » الدُّ

ِ عَ  ِ إنِّي 6ُِحبَُّك  ، يَا ُمَعاذُ «  : أََخَذ بيَِدِه وقال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمْنهُ أَنَّ رُسول هللاَّ  : فقال» َوهللاَّ

َوُحسِن  ، وُشْكِركَ  ، اللَّھُمَّ أِعنِّي على ِذْكِركَ  : أُوِصيَك يَا معاُذ � تَدَعنَّ في ُدبُِر ُكلِّ َص�ٍة تقُولُ « 

  . رواهُ أبو داود بإسناد صحيحٍ  -» ِعبادتَِك 

 ِ يُْصDDبُِح َعلDDى ُكDDلِّ «  : قDDالَ  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلموعْن أبDDي َذرٍّ رضDDي هللاَّ عْنDDهُ أَنَّ رُسDDوَل هللاَّ

وُكDDلُّ  ، ةٌ َوُكDDلُّ تَْھلِيلDDٍَة َصDDَدقَ  ، وُكلُّ تَْحِميDDَدٍة َصDDَدقَةٌ  ، فُكلُّ تَْسبِيحٍة صدقَةٌ  : ُس�َمى ِمْن أَحِدُكْم َصَدقةٌ 

َويُْجDDِزيُء ِمDDْن ذلDDَك رْكعتDDَاِن  . َونَْھٌي َعDDِن الُمنَكDDِر صDDدقَةٌ  ، َوأَْمٌر بِالمْعُروِف َصدقَةٌ  ، تَْكبِيرٍة صدقَةٌ 

َحى    . رواه مسلم» يَْرَكُعھُما مَن الضُّ

 : قDDال عليه وآلDDه وسDDلم صلّى هللاُ وَعْن أُمِّ المؤمنيَن ُجَوْيِريَةَ بنِت الحاِرِث رضي هللاَّ َعْنھا أنَّ النبي 

ِ َعَدَد خْلقِهِ «  ِ َعدَد َخْلقِهِ  ، أ� أُعلُِّمِك َكلماٍت تَقُولِينَھا ؟ ُسْبحاَن هللاَّ  ُسْبحاَن هللاَّ عدد َخْلقِهِ  ، ُسْبحاَن هللاَّ

ِ رضا نَْفِسهِ  ، ُسْبحاَن هللاَّ رضا نَْفِسهِ  ،  بَحاَن هللاَّ ِزنَةَ عْرِشهٍ سُ  ، ُسْبحاَن هللاَّ رضا نَْفِسهِ  ، ُسْبحان هللاَّ

ِ ِمDDداَد َكلماتDDِهِ  ، ُسDDبَحاَن هللاَّ ِزنDDَةَ عْرِشDDهٍ  ، ُسDDبَحاَن هللاَّ ِزنDDَةَ عْرِشDDهٍ  ، ِ ِمDDداَد  ، ُسDDبَحاَن هللاَّ ُسDDبَحاَن هللاَّ

ِ ِمداَد َكلماتِه  ، َكلماتِهِ    رواه الترمذي. »ُسبَحاَن هللاَّ

أَْفَضDDُل «  : يقDDولُ  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمْعُت رُسDDول هللاَّ سDDمِ  : وعن جابر رضDDي هللاَّ َعْنDDهُ قDDالَ 

َعDDِن  ، وعDDْن جDDابٍر رضDDي هللاَّ عنDDهُ  . حDDديٌث حسDDنٌ  : رواهُ الترِمذيُّ وقDDال.  »� إله إ�َّ هللاَّ  : الذِّكرِ 

ِ وبَحمِدهِ  : مْن قال«  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمالنبي  لهُ نَْخلDDَةٌ فDDي الَجنDDَِّة ُغِرسْت  ، ُسْبحاَن هللاَّ

قDDال رُسDDول هللاَّ  : وعDDن ابDDن مْسDDُعوٍد رضDDي هللاَّ َعْنDDهُ قDDال . حديث حسDDنٌ  : رواه الترمذي وقال . »

DDُد  : لَْيلَةَ أُْسِرَي بي فقال صلى هللا عليه وآله وسلملَقِيُت إبراھيَم «  صلّى هللاُ عليه وآله وسلم يا ُمحمَّ
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تََك ِمنِّي ال  وأنَّھا قِيعاٌن وأنَّ ِغَراَسھا ، عْذبةُ الماءِ  ، وأَخبِْرھُْم أنَّ الجنَّةَ َطيِّبةُ التُُّربةِ  ، سَّ�مأقِريْء أُمَّ

قDDال  . حDDديٌث حسDDنٌ  : رواه الترمذي وقال . »و� إله إ�َّ هللاَّ وهللاَّ أْكبَُر  ، والحْمُد �َّ  ، ُسْبحاَن هللاَّ  :

عانDDًا فDDإذا أخDDذ الDDذاكر فDDي الDDذكر أخDDذت الم�ئكDDة فDDي غDDرس إن فDDي الجنDDة قي : أبو سDDليمان الDDدارني

  . فتر صاحبي : لم وقفت ؟ فيقول : فربما يقف بعض الم�ئكة فيقال له ، ا6شجار فيھا

ِ  : وعْن أَبي ُموسى رضي هللاَّ عْنه قال أَ� أَُدلDDُّك «  : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمقاَل لي رُسDDوُل هللاَّ

DDُِة ؟ على َكْنٍز ِمْن ُكنDDَّت ، »وِز الجنDDول هللاَّ  : فقلDDا رسDDى يDDال ، بلDDق :  » ِ ةَ إِ�َّ بDDِا�َّ � حDDول و� قDDُوَّ «

ِ  : وأَبي َذرٍّ رضَي هللاَّ َعْنھَُمDDا قDDا� ، وعن ُحَذْيفَةَ  . متفٌق عليه صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه كDDاَن رسDDوُل هللاَّ

ِ الDDِذي «  : وإِذا اْستيقََظ قDDال» ھُمَّ أَْحيَا َوأَُموُت بِاسِمَك اللَّ «  : إِذا أََوى إِلى فِراِشِه قال وسلم الحْمDDُد �َّ

عDDن النبDDيِّ أبDDي ھريDDرة رضDDي هللا عنDDه  وعDDنْ  . رواه الترمDDذي» أَْحيَانَا بعد َما أَماتَنَا َوإِلْيِه النُّشDDوُر 

وبَِك  ، ْحنَا وبَِك أَمَسْينَا وبَِك نَْحيااللَّھُمَّ بَِك أَْصب : أَنَّه كان يقول إَِذا أَْصبَحَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلم

وبDDِك نُمDDوُت وإِلَْيDDَك  ، وبDDَِك نَْحيDDا ، اللَّھDDُمَّ بDDَِك أَْمَسDDْينَا«  : وإِذا أَْمسDDى قDDال» َوإِلَْيDDَك النُُّشDDوُر  ، نَُمDDوتُ 

يقَ  . حديث حسن : رواه أَبو داود والترمذي وقال.  »الَمِصير  دِّ رضَي هللاَّ  ، وعنهُ أَنَّ أَبا بَكٍر الصِّ

ِ ُمْرنDDِي بَِكلَمDDاٍت أَقDDُولُھُنَّ إَِذا أَْصDDبَْحُت وإَِذا أَْمَسDDيتُ  : قDDال ، عنه اللَّھDDُمَّ «  : قDDُلْ  : قDDال ، يDDَا َرُسDDوَل هللاَّ

 ، أَنDDتَ  أَْشھَُد أَن �َ إِله إِ�َّ  . ربَّ ُكلِّ َشيٍء َوَملِيَكهُ  ، فَاِطَر السََّمواِت وا6رِض َعالَم الَغْيب َوالشَّھَادةِ 

DDْيطَاِن َوِشDDْركِه  وإِذا  ، َوإِذا أَْمَسDDْيتَ  ، قُْلھDDا إِذا أَْصDDبْحتَ «  : قDDال» أَُعوُذ بَك مْن َشرِّ نَفسي وَشرِّ الشَّ

وَعن اْبن َمْسُعوٍد رضي  . حديٌث حسٌن صحيحٌ  : رواه أبو داود والترمذي وقال» أَخْذَت َمْضِجَعَك 

ِ  : هللاَّ عنهُ قالَ  ِ  : إَِذا أَمسDDى قDDال صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلم كاَن نبDDيُّ هللاَّ  ، أَْمَسDDْينَا وأَْمسDDى الُملDDُك �َّ

 ِ لهُ الُملُك َولَه الحْمُد «  : أََراهُ قال فيِھنَّ  : قاَل الرواي» �َ إِلهَ إِ�َّ هللاَّ وْحَدهُ �َ َشريَك لَه  ، والحْمُد �َّ

وأَُعوُذ بَِك مْن َشرِّ  ، َوَخْيَر َما بَْعَدھَا ، أَلَُك َخْيَر َما في ھِذِه اللَّيلَةِ ربِّ أَسْ  ، وھَُو َعلى كلِّ َشيٍء قِديرٌ 

أعوُذ بَِك مْن عَذاٍب في  ، َوُسوِء الِكْبرِ  ، ربِّ أَُعوُذ بَِك من الَكَسلِ  ، َما في ھِذِه اللَّْيلَِة وَشرِّ ما بْعَدھَا

ِ «  : اَح قال ذلك أَْيضً َوإَِذا أَْصب» َوَعَذاٍب في القبر  ، النَّار  . رواه مسلم »أَْصبْحنَا َوأَْصبََح الُمْلك �َّ

َما ِمْن َعْبٍد « : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقاَل َرسوُل هللاَّ : وعْن ُعْثَماَن ْبِن َعفَاَن رضَي هللاَّ عنهُ قالَ 

ِ : يَقُوُل في َصبَاِح كلِّ يَْوٍم وَمَساٍء كلِّ َلْيلَةٍ   الَِّذي �َ يَُضرُّ َمع اْسِمِه شيء في ا6رِض و� في بِْسِم هللاَّ

ِميُع اْلعلِيمُ  اتٍ  ، السماِء َوھَُو السَّ هُ َشDDيءٌ  ، ث�َث َمرَّ  والتِّرمDDذي وقDDال ، رواه أبDDو داود »إِ�َّ لDDَْم يَُضDDرَّ

ِ  . وعْن ُحذيفةَ  . حديث حسن صحيح: لّى هللاُ عليه وآلDDه صوَعْن عليٍّ رضي هللاَّ َعْنهُ أَنَّ رُسوَل هللاَّ

 أَْو إَِذا أََخDDْذتَُما َمَضDDاِجَعُكما ، إَِذا أََوْيتَُمDDا إِلDDى فِراِشDDُكما«  : قDDاَل لDDه َولِفَاِطمDDةَ رضDDَي هللاَّ عنھمDDا وسلم

 اْسبِيُح أََربعً التَّ «  : وفي روايةٍ » َوثَ�ثِين  ثًاَواْحَمَدا ثَ� ، وثَ�ثِينَ  اَوَسبَِّحا ثَ�ثً  ، َوثَ�ِثينَ  افََكبِّرا ثَ�ثً 

 ، وعن أَبي ھُريرةَ َرِضَي هللاَّ عنهُ  . متفٌق عليه» َوثَ�ثِيَن  االتَّكبيُر أَربعً «  : وفي روايةٍ » َوثَ�ثِيَن 

ِ  : قال فَْليDDَْنفُض فِراَشDDهُ  ، إِذا أََوى أََحDDُدُكم إِلDDى فِراِشDDهِ «  : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمقال رسوُل هللاَّ
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إِْن  ، َوبَِك أَْرفَُعهُ  ، بِاْسِمَك َربِّي َوَضْعُت َجْنبي : ثُمَّ يَقُولُ  ، اِرِه فإِنَّهُ �َ يَْدِري َما َخلَفَهُ َعلَْيهِ بداِخلَِة إِزَ 

DDالِحيَن  ، وإِْن أَْرَسْلتَھَا ، أَْمَسْكَت نَْفِسي فَاْرَحْمھا  . متفDDٌق عليDDه »فَاْحفَْظھَا بَِما تَْحفDDَظُ بDDِه ِعبDDاَدَك الصَّ

ِ  : قَالَ  ، َرِضَي هللاَّ عْنھَما ، البَراِء بِن عاِزبٍ  َوعنِ   : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمقال لي رُسDDوُل هللاَّ

�DDةِ « DDأْ وُضDDوَءَك لِلصَّ اللَّھDDُمَّ  : وقDDلْ  ، ثDDُمَّ اْضDDطَِجْع َعلDDى ِشDDقَِّك ا6َيَمDDنِ  ، إَِذا أَتَيDDَت َمْضDDَجَعَك فَتَوضَّ

رغبDDةً  ، َوأَلََجDDأُْت ظَھDDِري إِلَْيDDكَ  ، َوفَوَّضُت أَمري إَِلْيDDكَ  . ْھُت َوْجِھي إِلَْيكَ َوَوجَّ  ، أَْسلَْمُت نفِسي إِلَيكَ 

 ، َوبِنَبِيَِّك الِذي أَرَسDDلتَ  ، آمنُت بِِكتَابَِك الِذي أَنَزْلت ، �َملجأَ و� َمنجي ِمْنَك إِ�َّ إِليكَ  ، ورْھبَةً إِلَْيكَ 

أَنَّ  ، َوَعْن أَنٍَس َرِضDDَي هللاَّ َعْنDDهُ  . ُمتَّفٌق عليهِ » َعلھُنَّ آِخَر ما تَقُوُل واجْ  ، فإِْن ِمتَّ ِمتَّ على الفِطرةِ 

ِ الDDَّذي أَْطَعمنDDَا وسDDقَانا« : َكDDاَن إذا أََوى إِلDDى فَِراِشDDِه قDDَال صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلمالنَّبِيَّ   ، الحْمDDُد �َّ

ْن � كافَي لَهُ و� ، وكفَانَا وآوانَا أَنَّ  ، رِضDDَي هللاَّ َعْنDDهُ  ، وعْن ُحذْيفDDَةَ  . رواهُ مسلمٌ » ُمْؤِوَي  فكْم ِممَّ

 ِ هِ  ، َكاَن إِذا أََراد أَْن يْرقُدَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرُسول هللاَّ  ثُمَّ يقDDُولُ  ، وَضع يَدهُ اليُمنَى تَْحَت َخدِّ

حDDديٌث َحسDDٌن َوَرواهُ أَبDDو داوَد ِمDDْن  : رِمDDذيُّ وقDDالرواهُ الت» اللَّھمَّ قِني َعَذابَك يْوَم تَْبعُث ِعباَدَك «  :

اتٍ  ، َرِضي هللاَّ عْنھُا ، ِروايِة حْفصةَ    . َوفيِه أَنَّهُ َكاَن يقُولهُ ثَ�َث َمرَّ

والَولِھDDَة  ، الممتلئة نفوسھم بحقيقDDة وجDDوده ، والذاكرون الحافظون ھم أولئك المستھامون بحب هللا

فھم  ، والعاكفة على طاعته ، المقدسة له ، المسبحة بحمده ، ل آثارهالخاشعة لج� ، بجمال صفاته

DDھُم طDDائٌِف ِمDDن " : بDDين دائDDم الDDذكر �يغفDDل وذاكDDر اذا غفDDل لDDم يتمDDاد بغفلتDDه إنَّ الDDّذين اتّقDDوا اذا َمسَّ

�فالمتوجه إلى هللا من باب الذكر ھو من  . )201ا�عراف/" (الشَّيطاِن تَذّكروا فإذا ھُم ُمبِصرون 

يغفل لسانه عDDن ذكDDر هللا وقلبDDه خاشDDع � مDDرتبط بالDDذكر وقDDد بDDدت آثDDار الDDذكر علDDى جوارحDDه مDDن 

  . خشوع وطاعات ووقوف عند حدود هللا

من قال " : وعن عمر بن الخطاب رضي هللا علنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

 ، وله الحمد يحيى ويميت ، له الملك ، ه� إله إ� هللا وحده � شريك ل : في سوق جامع يباع فيه

ومحا  ، كتب هللا له ألف ألف حسنة ، وھو على كل شيء قدير ، وھو حي � يموت بيده الخير

  حسن غريبحديث  –شرح السنة  فيالبغوي  -" ا في الجنة وبنى له بيتً  ، عنه ألف ألف سيئة

ذلك ذكDDر هللا فDDي السDDوق وفDDي أمDDاكن ذكر هللا بين الغافلين من أفضل الذكرويشمل وعلى ذلك فإن 

من ذكر هللا تعالى ذكًرا على الحقيقة نسي فDDي جنDDب ذكDDره كDDل  : قال ذو النون المصريو . العمل

على من يذكر هللا أن يبقى حDDذًرا و . شيء وحفظ هللا عليه كل شيء وكان له عوًضا عن كل شيء

يًا الناس فعليDDه أن � يبDDالي بمDDن حضDDر من الرياء ف� يرائي بذكره ولكن إن استغرق بذكر هللا ناس

  . أوغاب حتى وإن قالوا عنه مجنون

  

  في خلق هللا ونعمه باب التفكر - 91
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ھو باب استخدام نعمة من أكبر نعم هللا على ا_نسان فDDي مDDا خلقDDت باب التفكر في خلق هللا ونعمه 

كر في عظيم مخلوقDDات هللا وھبDDه ھذا العقل الذي وھبه هللا للبشر إذا ما تف . عقلله أ� وھي نعمة ال

مDDن  اتعبادوالتDDدبرفDDالتفكر  . � �ً وذ اهللا تعالى زيDDادة فDDي اليقDDين وزيDDادة فDDي خشDDية هللا وتواضDDعً 

َ خشDDية هللا تعDDالى قDDل تعDDالى زيادة في استزادة بالعلم وھو  فيھماف ، أعظم العبادات (إِنََّمDDا يَْخَشDDى هللاَّ

َ َعِزيٌز َغفُوٌر)  ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماُء إِنَّ  من قضى وقته في التفكر في ما خلDDق هللا ف ، )28 : فاطر (هللاَّ

 قال هللاَّ تعالى . عظمة هللا وبعًضا من حكمته وكتب هللا له عبادة طالما كان في تفكرهبعض أدرك 

ِ َمْثنَى وفُراَدى ثُمَّ تَتَفَكَّرُ  (:  إنَّ  (:  وقDDال تعDDالى ) 46 : سبأَ  ( )وا إنََّما أِعظُُكْم بَِواحدٍة أْن تقُوموا �َّ

DDْذُكروَن هللاَّ قِياًمDDَِذيَن يDDَّيَاٍت 6ُولِي ا6ْلبَاِب الO افي َخْلِق السَّمواِت وا6ْرِض واْخت�ِف اللَّْيِل َوالنَّھَاِر 

(  )ُسْبَحانَك  �ً َت ھََذا بَاطوَعلَى ُجنُوبِھْم ويَتَفَكَّرون في َخْلق السَّمواِت َوا6ْرِض ربَّنَا َما َخلَقْ  اَوقُُعودً 

َماِء  (:  وقال تعالى . ) 191 ، 190آل عمران  سورة أف� يْنظُروَن إلَى اِ_بِل ِكْيَف ُخلِقَْت وإلَى السَّ

ٌر  ْر إنمDDا أْنDDَت ُمDDَذكِّ  ( )َكْيDDَف ُرفِعDDْت وإلDDَى اْلِجبDDاِل َكْيDDَف نُِصDDبْت َوإَلDDى ا6رِض كْيDDَف ُسDDِطحْت فDDََذكِّ

   . ) 10 : محمد ( )أفلَْم يَسيروا في ا6ْرِض فَيَْنظُروا  (:  وقال تعالى . )21 – 17 : الغاشية

المتجھون إلى هللا من باب التفكر يقضون أوقاتھم في عبادة مDDن أعظDDم العبDDادات فھDDم يعيشDDون مDDع 

ملكDDوت هللا فDDي السDDماوات وفDDي ا6رض وفDDي مDDا خلDDق هللا تعDDالى يستشDDعرون عظمتDDه ويتلمسDDون 

  . وھم يتلذذون بالسياحة في مملكته ، طفه وبدائع صنعهحكمته ول

 ، فإن تعلمه � تعالى خشية تعلموا العلم : صف جميلوعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال في و

وبذلDDه 6ھلDDه  ، وتعليمه لمن � يعلم صDDدقه ، والبحث عنه جھاد ، ومذاكرته تسبيح ، ة وطلبه عباد

 وھو إمام للعمل ، سته بالقيامومدار ، فيه يعدل بالصيام التفكرو رام6نه معالم الح�ل والح ، قربة

وعلى ذلك فإن التفكر في بDDديع خلDDق هللا فDDي  . ويحرمه ا6شقياء ، يلھمه السعداء ، والعمل تابعه ،

في نفس ا_نسان وفي غيره من المخلوقات على وجه ا6رض يعطي المDDرء وا6رض وفي الكون 

ه إلى التواضع � وإلى حسن التعامDDل مDDع خلDDق هللا والرأفDDة بھDDم وإلDDى الزھDDد طمأنينة ويقينًا ويدفع

وقDDد ورد عDDن عبDDد هللا بDDن عمDDر رضDDي هللا  . ودوام العبDDادة والتمتDDع بDDالوقوف بDDين يDDدي هللا تعDDالى

–"تفكDDروا فDDي آ�ء هللا و� تفكDDروا فDDي هللا"  : عنھما أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قDDال

  . وذلك 6ن عقل ا_نسان غير مھيئ للتفكر في ذات هللا -لصغيرالجامع ا

 ، إن البحث العلمي فيما يخدم البشرية اليوم إذا ما ارتDDبط باستشDDعار عظمDDة هللا ھDDو عبDDادة عظيمDDة

�ئDDه O فھو خدمة للبشرية من جھة ووسيلة لشكر المنعم جل وع� وعبادة تفكر في عظمته وتبيان

   . يدوا من شكرهوتحبيب هللا لخلقه كي يز

لقد نعى القرآن الكريم علDDى الكDDافرين تقليDDدھم 6س�DDفھم دون تفكيDDر وحDDثھم علDDى التفكيDDر المسDDتقل 

فمDDن اسDDتعمل نعمDDة العقDDل  ، عجائب خلقه ومن ثم التعرف على آ�ئDDهللوصول إلى حقائق الكون و
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يDDره وخيDDر سDDواه مDDن في التفكير والتدبر في سDDنن هللا فDDي خلقDDه وفDDي الكDDون وا_سDDتنباط لمDDا فيDDه خ

  . البشر فقد توجه إلى هللا من باب عظيم

  

  باب ذكر الموت - 20

 ، ر الموت كانت صورة اOخرة قريبة منDDهفمن داوم على تذكّ  . ذكر الموت فرع من تذكر اOخرة

َوإِنََّما تَُوفَّْوَن  (ُكلُّ نَْفٍس َذائِقَةُ اْلَمْوتِ  : قال هللاَّ تعالى . ستعد لھا على الدوام فھي آتية � محالةمفھو 

ْنيَا  إِ�َّ َمتَاُع اْلُغُروِر) أُُجوَرُكْم يَْوَم اْلقِيَاَمِة فََمْن ُزْحِزَح َعِن النَّاِر َوأُْدِخَل اْلَجنَّةَ فَقَْد فَاَز َوَما اْلَحيَاةُ الدُّ

َما تَْدِري نَْفٌس بِأَيِّ أَْرٍض وَ  اَوَما تَْدِري نَْفٌس َماَذا تَْكِسُب َغدً  (:  وقال تعالى . )185 : آل عمران (

َ َعلِيٌم َخبِيٌر)  (فَإَِذا َجاَء أََجلُھُْم � يَْسDDتَأِْخُروَن َسDDاَعةً َو�  : وقال تعالى . )34 : لقمان (تَُموُت إِنَّ هللاَّ

ْمَوالُُكْم َو� أَْو�ُدُكْم َعْن (يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا � تُْلِھُكْم أَ  : وقال تعالى . )34 : ا6عراف (يَْستَْقِدُموَن) 

ِ َوَمْن يَْفَعْل َذلَِك فَأُولَئَِك ھُُم اْلَخاِسُرونَ  َوأَْنفِقُوا ِمDDْن َمDDا َرَزْقنDDَاُكْم ِمDDْن قَْبDDِل أَْن يDDَأْتَِي أََحDDَدُكُم *  ِذْكِر هللاَّ

دَّ  ْرتَنِي إِلَى أََجٍل قَِريٍب فَأَصَّ الِِحينَ اْلَمْوُت فَيَقُوَل َربِّ لَْو� أَخَّ ُ نَْفسً *  َق َوأَُكْن ِمَن الصَّ َر هللاَّ  اَولَْن يَُؤخِّ

ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُوَن)    . )11-9: المنافقون (إَِذا َجاَء أََجلُھَا َوهللاَّ

(َحتDDَّى إَِذا َجDDاَء أََحDDَدھُُم :  قDDال تعDDالى ، والمستعد للموت لن يفاجأ به يوم يDDأتي كمDDا يفاجDDأ بDDه الكفDDار

فِيَما تََرْكُت َك�َّ إِنَّھDDَا َكلَِمDDةٌ ھDDَُو قَائِلُھDDَا َوِمDDْن َوَرائِِھDDْم  الََعلِّي أَْعَمُل َصالِحً *  قَاَل َربِّ اْرِجُعونِ  اْلَمْوتُ 

وِر فَ� أَْنَسDDاَب بَْيDDنَھُْم يَْوَمئDDٍِذ َو� يَتََسDDاَءلُوَن) *  بَْرَزٌخ إِلَى يَْوِم يُْبَعثُونَ   مؤمنDDونال (فَإَِذا نُفَِخ فِي الصُّ

:99- 101(  

DDَِّذيَن  : ره يقلل من قسوة القلب قال تعالىويحث هللا المؤمنين على تذكر الموت فإن تذكّ  (أَلDDَْم يDDَأِْن لِل

DDيَُكونُوا َكالَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتَاَب ِم �ِ َوَما نََزَل ِمَن اْلَحقِّ َو طDDَاَل ْن قَْبDDُل فَ آَمنُوا أَْن تَْخَشَع قُلُوبُھُْم لِِذْكِر هللاَّ

وعن ابن عمر رضي هللاَّ عنھمDDا  . )16 : الحديد (َعلَْيِھُم ا6ََْمُد فَقََسْت قُلُوبُھُْم َوَكثِيٌر ِمْنھُْم فَاِسقُوَن) 

ْنيَا َكأَنََّك َغِريٌب أَو عابُر « : بِمنِكبِي فَقَالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمأََخَذ َرسوُل هللاَّ  : قال ُكْن في الدُّ

بَاحَ  ، إِذا أَمَسيتَ  : َوَكاَن اْبُن ُعَمَر رضي هللاَّ عنھما يقول »َسبِيٍل   ، َوإَِذا أَْصبَْحتَ  ، فَ� تَْنتَِظِر الصَّ

تَِك لََمَرِضDDك َوِمDDن َحيَاتDDَِك لَموتDDَِك  ، فَ� تَْنتَِظِر الَمَساءَ  والمسDDتعد  . رواه البخDDاري» وخDDذ ِمDDن ِصDDحَّ

يوصي بكثرة تذكر الموت حين  صلى هللا عليه وآله وسلم للموت � تلھيه الدنيا بطول ا6مل وكان

  . حديٌث حسنٌ  : رواه الترمذي وقال ، يَعني الَمْوتَ » أَْكثُِروا ِذْكَر ھَاِذِم اللَّذَّاِت «  : كان يقول

مDDا َحDDقُّ اْمDDِريٍء ُمسDDلٍِم «  : قال رسول هللاَّ صلّى هللاُ عليه وآله وسلموحث على ا_ستعداد للموت ف 

قDDال  . ھDDذا لفDDظ البخDDاريو متفٌق عليه» يبِيُت َلْيلَتَْيِن إِ�َّ َوَوِصيَّتُهُ َمْكتُوبَةٌ ِعْنَدهُ  َشيٌء يُوِصي فِيهِ  لَهُ 

ْت َعلَيَّ لَْيلَةٌ ُمنDDُذ َسDDِمعُت رسDDوَل هللاَّ صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلم  : رضي هللا عنھما ابن عمر َما َمرَّ

َخDDطَّ النَّبDDِيُّ صDDلّى هللاُ عليDDه  : وعن ابن مسDDُعوٍد رضDDَي هللاَّ عنDDه قDDال . يَّتِيقال ذلَِك إِ�َّ َوِعْنِدي َوصِ 
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إِلى ھََذا الَِّذي في  اِصَغارً  اَوَخطَّ ُخططً  ، مْنهُ  اوَخطَّ َخطًّا في اْلَوَسِط َخاِرجً  ، اُمَربَّعً  اَخطًّ  وآله وسلم

بDDِِه أو قDDَد أََحDDاَط بDDِِه  اَوھDDََذا أََجلDDُهُ ُمِحيطDDً ، ھََذا اِ_نَسDDانُ «  : فَقَالَ  ، الَوَسِط ِمْن َجانِبِِه الَِّذي في الَوَسطِ 

DDَغاُر ا6َْعDDراضُ  َوإِْن  ، نَھََشDDهُ ھDDَذا ، فDDَإِْن أَْخطDDَأَهُ ھDDََذا ، َوھََذا الَِّذي ھَُو َخاِرٌج أََملُهُ َوھَِذِه الُخَططُ الصِّ

  ا6مل -ا6عراض  -ا6جل  : ُصوَرتَهُ  َوھَِذهِ  . رواه البخاري» أَْخطَأَهُ ھَذا نَھََشهُ ھَذا 

  

  

  

إذا مDDا توفDDاه هللا وجDDد نتيجDDة ذلDDك ا_سDDتعداد  ، فمن يكثر من ذكر الموت ويستعد له حDDق ا_سDDتعداد

  . ونال من هللا الثواب والرضوان

  

  باب الورع - 21

 ضDDحهووالDDورع ي . باب الورع باب عظيم للتوجه إلى هللا 6نه تتضاعف بواسطته أجور ا6عمDDال

 ، وإِنَّ الَحDDراَم بDDَيِّنٌ  ، إِنَّ الَح�DDََل بDDَيِّنٌ « : حDDين قDDال صلى هللا عليه وآله وسلمحديث عن رسول هللا 

بُھاتِ  ، َوبَْينَھما ُمْشتَبِھاٌت �َ يَْعلَُمھُنَّ َكِثيٌر ِمَن النَّاسِ  َوَمDDْن  ، اْستَْبَرأَ لِِدينDDِِه وِعْرِضDDهِ  ، فََمن اتَّقى الشُّ

اعي يْرعDDى َحDDْوَل الِحمDDى يُوِشDDُك أَْن يَْرتDDَع فِيDDهِ  ، وقََع في الَحرامِ  ، شبُھاتِ َوقََع في ال أَ�َ وإِنَّ  ، كالرَّ

ِ َمَحاِرمهُ  ، لُِكلِّ َملٍِك ِحًمى أَ�َ وإِنَّ فDDي الجَسDDِد ُمضDDَغةً إذا صDDلََحت َصDDلََح الجَسDDُد  ، أَ�َ َوإِنَّ ِحَمى هللاَّ

فDDي حDDديث آخDDر إذ  أوضDDحهكمDDا  . متفٌق عليه» أَ�َ َوِھي القَْلُب  : الَجَسُد ُكلُّهُ َوإِذا فََسَدْت فَسَد  ، ُكلُّهُ 

 . رواه مسDDلم» وَكِرْھَت أَْن يَطَّلََع َعلَْيِه النDDَّاُس  ، البرُّ ُحسُن الُخلُِق َواِ_ثُم ما حاَك في نْفِسكَ «  : قال

صDDلّى هللاُ أَتَْيDDُت رسDDوَل هللاَّ  : هللاَّ عنDDه قDDال وعن وابصDDةَ بDDِن َمْعبDDٍِد رضDDيَ  . أَْي تََردََّد فيهِ » حاَك « 

مDDا  : البDDِرُّ  ، اْسDDتَْفِت قَْلبDDَكَ «  : فقDDال ، نعDDم : قلت» ِجْئَت تسأَُل عِن البِرِّ ؟ «  : فقال عليه وآله وسلم

ْدرِ  واِ_ثُم ما حاَك في النَّْفسِ  ، واْطَمأَنَّ إِلَْيِه القَْلبُ  ، اْطَمأَنَّْت إِلَْيِه النَّْفسُ  وإِْن أَْفتَاَك  ، وتََردََّد في الصَّ

اَرِميُّ فDDي ُمْسDDنََدْيِھما ، رواهُ أحمDDدُ  ، حDDديٌث حسDDن» النDDَّاُس َوأَْفتDDَوَك  وعDDن الَحَسDDِن بDDن َعلDDيٍّ  . والDDدَّ

ُ عنھما ِ  : قال ، رّضَي هللاَّ لDDى َمDDا َدْع ما يَِريبَُك إِ « : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَحفِْظُت ِمْن َرُسول هللاَّ
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وُخDDْذ مDDا �  ، اْتDDُرْك مDDا تَُشDDكُّ فِيDDهِ  : ومعنDDاهُ  . رواهُ الترمذي وقال حديث حسDDن صDDحيح» � يِريبُك 

َحابِيِّ رضَي هللاَّ عنDDهُ قDDاَل قDDال رسDDول هللاَّ  . تَُشكَّ فِيهِ  صDDلّى هللاُ وعن عِطيَّةَ بِن ُعْروةَ السَّْعِديِّ الصَّ

 . ممDDا بDDِِه بDDَأٌْس )) ايكون من المتقين حتى يََدَع ما� بَأْس بِِه َحذرً  �يبلغ العبُد أَنْ «  عليه وآله وسلم

ما عبد العابدون بشيء أفضل «  : وعن الحسن البصري قال . حديٌث حسن:  رواهُ الترمذي وقال

  . »من ترك ما نھاھم هللا عنه 

ُ  ، في الورع �ً ويضرب أبوبكر الصديق رضي هللا عنه مثا  : قالDDت ،  عنھDDافعن عائشةَ رضDDَي هللاَّ

يقِ  دِّ ُ عنهُ ُغ�ٌم يُْخِرُج لَهُ الَخراَج وكاَن أَبو بَْكٍر يَأُْكُل ِمDDْن َخَراِجDDهِ  ، كاَن 6بي بَْكٍر الصَّ  ، رضَي هللاَّ

وَمDDا ھDDَُو ؟  : ْكDDرٍ تَْدِري َما ھَذا ؟ فَقDDَاَل أَبDDُو بَ  : َفقَاَل لَهُ الُغ�مُ  ، فَأََكَل ِمْنهُ أَبُو بَْكرٍ  ، بَِشيءٍ  افََجاَء يَومً 

فَأَْعطَاني بِذلَك  ، فَلَقِيني ، ُكْنُت تََكھَّْنُت ِ_ْنَساٍن في الجاِھلِيَِّة وَما أُْحِسن الَكھَانَةَ إِ�َّ أَنِّي َخَدْعتُهُ  : قَالَ 

 : »الَخDDراُج « . لبخDDاريرواه ا ، فَأَْدَخَل أَبُو بَْكٍر يََده فَقَاَء ُكلَّ َشيٍء فDDي بَْطنDDِهِ  ، ھََذا الذي أََكْلَت ِمْنهُ 

يِه إلى السيِّد ُكّل يَومٍ  يُِّد َعلى َعْبِدِه يُؤدِّ وكDDان عمDDر بDDن  . َوبَاقي َكسبِِه يَُكDDوُن للَعْبDDدِ  ، َشيَء يَْجَعلُهُ السَّ

عبد العزيز إذا زاره أحد وھو يعمل في مصلحة ا6مة على ضوء مصباح من بيت مال المسDDلمين 

فDDإن سDDئل عDDن ذلDDك أوضDDح  ، آخر من ماله الخاص يضيء لجالسيهأطفأ المصباح وأوقد مصباًحا 

   . أن المصباح ا6ول من بيت المال و� يحل له أن يستضيئ به مع زواره

امDDل بكثيDDر مDDن المعDDام�ت الربويDDة واصDDبح التحDDري عDDن الح�DDل فDDي غايDDة واليDDوم قDDد كثDDر التع

وفي مثل ھذه الظروف  . الشبھاتالصعوبة أحيانًا واختلطت الھدية بالرشوة وغير ذلك من أبواب 

  . إذا ما سلكه فاز بخير كثير ، يصبح من يسلك طريق الورع في امتحان عسير

فالتوجه إلى هللا من باب الورع يعني أخذ ا_حتياط للدين وعدم ا_قتراب من الحرام بشكل مباشDDر 

د تكDDون مغريDDة أو ھذه المساحة المشDDكوك بھDDا قDD ، بل ترك مسافة بين العمل وبين الحرام الصريح

فالورع يكون في الكسب وفDDي أداء  . سھولة أو يسر في ھذه الحياة الدنيافيھا فيھا منافع دنيوية أو 

ا6مانة وفي أداء الفرائض وفي البعد عن المحرمات والشبھات وفDDي كثDDرة النوافDDل رجDDاء أن تسDDد 

فDDي الحDDرص علDDى النقص في أداء الفDDرائض وفDDي الحDDرص علDDى الكمDDال فDDي أداء حقDDوق النDDاس و

  . اتقان العمل وفي مكافأة كل من تقدم بعمل خير او إحسان

ولكمال الورع � بDDد مDDن مراقبDDة العبDDد لنفسDDه ومحاسDDبتھا حسDDابًا عسDDيًرا وعDDدم التسDDاھل معھDDا فDDي 

إن المؤمــن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف  : عن ابن مسعود رضي هللا عنه قالالرخص ف

والDDذي  . البخاريرواه  -لفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقـال به ھكذا وإن ا ، أن يقع عليه

وصفھا علي رضي هللا عنه بقوله : "الخوف من الجليDDل، يلتزم بالورع يحقق معنى التقوى ، فقد  

ووصفھا عمر بDDن عبDDد العزيDDز .  ، و الرضا بالقليل " الرحيل ، و ا�ستعداد ليوم والعمل بالتنزيل

، ولكDDن  ليس تقوى هللا بصيام النھار و� بقيام الليل والتخلDDيط فيمDDا بDDين ذلDDك :نه بقولهرضي هللا ع
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  .  خيDDر ا فھDDو خيDDر إلDDىترك ما حرم هللا، وأداء ما افترض هللا، فمDDن رزق بعDDد ذلDDك خيDDرً  تقوى هللا

 أمDDا سDDلكتَ  : لDDه وورد أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه، سDDأل أُبيDDًّا بDDن كعDDب عDDن التقDDوى فقDDال

  التقوى فذلك : طريقا ذا شوك ؟قال بلى، قال:فما عملت ؟ قال شمَّرُت واجتھدت، قال

  باب الطھارة ودوام الوضوء - 22

DDَس َعلDDَى التَّْقDDَوى ِمDDْن  مدح هللا تعالى ا6نصار الذين أقاموا مسجد قباء حين قDDال عDDنھم ( لََمْسDDِجٌد أُسِّ

ِل يَْوٍم أََحقُّ أَْن َتقُوَم فِيِه فِيهِ  ُ يُِحبُّ اْلُمطَّھِِّريَن)  أَوَّ  ، )108 : التوبة (ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَْن يَتَطَھَُّروا َوهللاَّ

فمن أحب أن يتطھر وبالغ في البعد عDDن  . يجزيھم خير الجزاءوفا� تعالى حين يحب المتطھرين 

مDDن بDDاب النجاسات وحافظ على استمرار بقائه علDDى طھDDارة قDDدر امكانDDه كDDان ممDDن توجDDه إلDDى هللا 

  . عظيم

 : قDDال رُسDDوُل هللاَّ صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلم : وَعDDْن أبDDي مالDDٍك ا6ْشDDَعِريِّ رضDDي هللاَّ عْنDDهُ قDDال 

ِ تَْم¡ُ الِمْيزانَ  ، الطُّھُوُر َشْطُر ا_يمان« ِ والحْمُد �َّ تْم»نِ  ، والحمُد �َّ مDDا بDDَْيَن  أو تَْمDD¡ُ  وُسْبَحاَن هللاَّ

   . رواهُ مسلم» ْرِض السََّمواِت وا6

�DDِة فَاْغِسDDلُوا ُوُجDDوھَُكْم َوأَْيDDِديَُكْم إِلDDَى اْلَمَرافDDِِق  : قال هللاَّ تعالى (يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنDDُوا إَِذا قُْمDDتُْم إِلDDَى الصَّ

ُروا َوإِْن ُكْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلDDَى َسDDفٍَر َواْمَسُحوا بُِرُؤوِسُكْم َوأَْرُجلَُكْم إِلَى اْلَكْعبَْيِن َوإِْن ُكْنتُْم ُجنُبًا فَاطَّھَّ 

ُمDDوا َصDDِعيًدا َطيِّبDDًا فَ  اْمَسDDُحوا أَْو َجDDاَء أََحDDٌد ِمDDْنُكْم ِمDDَن اْلَغDDائِِط أَْو �َمْسDDتُُم النَِّسDDاَء فَلDDَْم تَِجDDُدوا َمDDاًء فَتَيَمَّ

ُ لِيَْجَعَل َعلَْيكُ  ْم ِمْن َحَرٍج َولَِكْن يُِريُد لِيُطَھَِّرُكْم َولِيDDُتِمَّ نِْعَمتDDَهُ َعلDDَْيُكْم بُِوُجوِھُكْم َوأَْيِديُكْم ِمْنهُ َما يُِريُد هللاَّ

ِ صDDلّى : َعْن أَبي ھُرْيَرةَ رضَي هللاَّ َعْنه قال . )6 : المائدة (لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن)  هللاُ  سِمْعت َرُسوَل هللاَّ

لِيَن ِمْن آثَاِر الوضوِء فَمِن اْستََطاَع  اَم القِياَمِة ُغرًّ إِنَّ أُمَّتي يُْدَعْوَن يَوْ «  : يقُول عليه وآله وسلم مَحجَّ

تَه  صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلمَسِمْعت َخلِيلي  : وعنه قَالَ  . متفٌق عليه» فَليفعْل  ، ِمْنُكْم أَْن يُِطيل ُغرَّ

ِ  . مرواه مسDDـل» تَْبلُُغ الِحلية ِمَن المؤِمن َحْيث يْبلDDُُغ الوضDDـوُء «  : يقُول صDDلّى وعْنDDهُ أَنَّ رُسDDوَل هللاَّ

 : ويْرفDDَُع بDDِِه الDDدَّرجاِت ؟ قDDَالُوا ، أَ� أَُدلُُّكْم على ما يَْمُحو هللاَّ بِِه الَخَطايا«  : قال هللاُ عليه وآله وسلم

 ِ واْنتِظDDَاُر  ، إِْسDDباُغ الُوُضDDوِء علDDى المَكDDاِرِه وَكْثDDَرةُ الُخطDDَا إلDDى المسDDاِجدِ  : قDDَالَ  ، بلDDى يDDا َرُسDDول هللاَّ

�ةِ  �ِة بْعد الصَّ بَاطُ  ، الصَّ باطُ  ، فَذلُِكُم الرِّ وعDDْن ُعَمDDر ْبDDِن الَخطDDَّاِب رضDDي  . رواه مسلم» فذلُِكُم الرِّ

DDأُ فَيُْبلDDِغُ «  : قDDَالَ  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمهللاَّ َعْنDDهُ عDDِن النَّبDDِيِّ  أَو فَيُْسDDبُِغ  مDDا ِمDDْنُكْم ِمDDْن أَحDDٍد يتوضَّ

DDًدا عْبDDُدهُ َورُسDDولُه ، أَْشھُد أَْن � إِله إِ�َّ هللاَّ وْحَده � َشريَك لهُ  : ثُمَّ قَالَ  ُضوءَ الوُ  إِ�َّ  ، وأَْشھُد أَنَّ ُمحمَّ

اللَّھDDُمَّ اْجعْلنDDي «  : وزاد الترمDDذي . رواه مسلم» فُتَِحت لَهُ أَْبواُب الجنَِّة الثََّمانِيَةُ يَْدُخُل ِمْن أَيِّھا شاَء 

ابِيَن واْجعْلني ِمَن الُمتَطَھِِّريَن  من   . »التَّوَّ

وإسباغ الوضوء على المكاره يعني عدم التقصير في اتمام الوضوء على الوجه ا6كمل عند البرد 

كما أن من تمDDام الوضDDوء المحافظDDة علDDى  . بحيث � يكون ھناك فرق بين وضوءه صيفًا أو شتاءً 
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راعاة دقDDائق اتمDDام الوضDDوء علDDى الوجDDه ا6كمDDل كمDDا ورد السواك وتخليل اللحية وغير ذلك من م

  . عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

ف�DD يكDDاد  . والمتوجه إلى هللا من باب الطھارة والوضوء يحافظ علDDى الوضDDوء طيلDDة يومDDه وليلتDDه

 ّ�علDDى وضDDوء بDDل ويتوضDDأ أحيانDDًا دون انتقDDاض وضDDوءه  ينتقض وضوءه حتى يجDDدده و� ينDDام إ

  . قربًا إلى هللا وطرًدأ للشيطانت

قال ضرارة بن  . له �ً إج� ، إ� وھو على وضوء  كان مالك بن أنس � يحدث بحديث رسول هللاو

وكان ا6عمش إذا حدث وھو على  . كانوا يكرھون أن يحدثوا بحديث على غير وضوء : مرة

بل وكان بعض أھل العلم �  . على وضوء وكان قتادة � يقرأ حديث النبي إ�ّ  . غير وضوء تيمم

 ّ�والمحافظة على الطھارة  . على وضوء يكتب في الفقه أو التفسير أو غيره من العلوم الشرعية إ

والوضوء دأب الصالحين على مر ا6زمان فمنھم من � يكتب حديثًا أو مقا�ً مما يرجى أن ينتفع 

   . ي ما يكتبوا أو يؤلفوابه الناس إ�ّ على وضوء رغبة في أن يطرح هللا البركة ف

 ، والعيدين وا_حرام بالحج والعمرة ودخول مكة وغيرھDDاومن تمام رعاية الطھارة غسل الجمعة 

 -فعن عمر بن الخطاب أن رسول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم كDDان يDDأمر بالغسDDل يDDوم الجمعDDة 

   -مسند الشافعي 

  

  باب الص<ة - 32

الصلوات الخمس و� يدري مDDا يقDDول فDDي ص�DDته ولكDDن يDDدخل  باب الص�ة � يقصد به من يؤدي

في باب الص�ة من جعلت قرة عينه في الص�ة فھو يحب الوقDDوف بDDين يDDدي مDDو�ه ويناجيDDه بكDDل 

جوارحه وفكره ويكDDرر ذلDDك فDDي يومDDه وليلتDDه ويطيDDل الوقDDوف بDDين يDDدي مDDو�ه ويخشDDع قلبDDه عنDDد 

الDDَِّذيَن ھDDُْم فDDِي *  (قَْد أَْفلََح اْلُمْؤِمنDDُونَ قال تعالى  . مناجاة مو�ه فھو عند ذلك يكون من أھل الص�ة

ومن أھل الص�ة من يراقب وقتھDDا ويحDDرص علDDى أدائھDDا  )2 -1: المؤمنون (َص�تِِھْم َخاِشُعوَن) 

   . بأول وقتھا جماعة ويخشع فيھا ويتلذذ بالوقوف يين يدي هللا تعالى وكأنه يناجي هللا بغير حجاب

مDDن  لك رضي هللا عنه قال قDDال رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم " حبDDب إلDDيّ عن أنس بن ما

وعDDْن  ، -إسDDناد قDDوي بميDDزان ا_عتDDدال  -وجعلت قرة عيني في الص�DDة "  ، الدنيا النساء والطيب

 ِ َحDDُدُكْم فDDي � يDDََزاُل أَ «  : قDDالَ  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمأَبي ھريرةَ رضَي هللاَّ عنDDهُ أَنَّ رسDDوَل هللاَّ

�َةُ تَْحبُِسهُ  �DDةُ  ، َص�ٍة َما َدامِت الصَّ وعنDDه أَنَّ  . متفDDٌق عليDDه» � يَْمنَُعهُ أَْن َيْنقَلَِب إِلى أَْھلDDِِه إِ�َّ الصَّ

 ِ ذي الَم�ئَِكةُ تَُصلِّي َعلَى أََحِدُكْم َمDDا َداَم فDDي ُمَص�DDَّهُ الDDَّ«  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرسوَل هللاَّ

فانتظDDار الص�DDة  . رواه البخDDاري» اللَّھDDُمَّ اْرَحْمDDهُ  ، اللَّھُمَّ اْغفDDِْر لDDَهُ  : تَقُولُ  ، َصلَّى فِيِه َما لْم يُْحِدثْ 

بعد الص�ة وإطالة المكث في المسجد بعد الص�DDة وا_نشDDغال فيDDه بDDذكر هللا وت�DDوة القDDرآن وتعلDDم 
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فيكون ممDDن يكتDDب مDDن أھDDل الص�DDة وھDDي أول مDDا العلم أو تعليمه كل ذلك يرفع من درجات العبد 

   . يسأل العبد عنه يوم القيامة

إن المتوجھين إلى هللا من باب الص�ة يدخلون بDDاب الص�DDة مDDن خ�DDل حDDرص علDDى جوانDDب مDDن 

فمنھم من يحرص على السنن والنوافل ومنھم من يحرص على قيDDام الليDDل  . الص�ة كما سيمر بنا

ة في المساجد ومنھم من يحرص علDDى أداء الص�DDة جماعDDة ومDDنھم ومنھم من يحرص على الص�

كDDل أولئDDك ھDDم مDDن  . من يحرص على السعي إلى المساجد في الظلم 6داء ص�تي العشاء والفجDDر

  . أھل الص�ة

إن الحDDرص علDDى الص�DDة يحتDDاج إلDDى ا_خ�DDص فDDأداء الص�DDة بحضDDور النDDاس قDDد يدخلDDه الريDDاء 

فإن أداھا فDDي خلDDوة اسDDتعجل  ، انشغال القلب بماذا يقول الناس عنه بتحسين الص�ة أو تطويلھا أو

إن الشDDيطان يجDDري مDDن ابDDن آدم مجDDرى الDDدم و�  . فيھا وما اكترث في القيام بھا علDDى خيDDر وجDDه

بالطمأنينة واستشعار مناجاة هللا عز  ي ص�ته كي يصرفه عن الشعورفوخاصة يزال يوسوس له 

إ�ّ بإجبDDار الDDنفس علDDى التخلDDي عDDن شDDوارد الفكDDر فDDي أمDDور الDDدنيا و� تتDDأتى تلDDك الحالDDة  . وجDDل

على المصلي أن يجھد نفسه و ، وھي � شك معاناة كبيرة ، والتركيز على الص�ة كلما شرد الفكر

   . في الحرص عليھا وحسن القيام بھا

  

  باب ص<ة السنن والنوافل - 42

صلّى َسِمْعُت رسوَل هللاَّ  : قَالتْ  ، نِت أَبي ُسفياَن رضَي هللاَّ عنھماعْن أُمِّ المؤِمنِيَن أُمِّ حبِيبََة َرْملةَ بِ 

ِ تََعالى ُكDDلَّ يDDَْوٍم ثِْنتDDَْي عْشDDرةَ َرْكَعDDةً تَطوًعDD« : يقولُ  هللاُ عليه وآله وسلم  اَما ِمْن عْبٍد ُمْسلِم يَُصلِّي �َّ

وَعDDِن  . رواه مسDDلم» إِ�َّ بُنِي لَهُ بيDDٌت فDDي الجنDDَّةِ  : أَوْ  ، نَّةِ في الجَ  اإِ�َّ بَنَى هللاَّ لهُ بَْيتً  ، َغْيَر الفِريَضةِ 

ِ  : قالَ  ، ابِن ُعَمر َرضَي هللاَّ عْنھُما َرْكَعتDDَْيِن قَْبDDَل  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمَصلَّْيُت َمَع رُسDDول هللاَّ

 - ورْكعتْيِن بْعد الِعَشاءِ  ، وَرْكعتْيِن بَْعد المغِربِ  ، وَرْكَعتْيِن بَْعَد الُجُمعةِ  ، َوَرْكَعتَْيِن بَْعَدھَا ، الظُّْھرِ 

ِ بDDن ُمَغفDDٍَّل رِضDDَي هللاَّ عنDDهُ  . متفٌق عليه ِ  : قDDال ، وعْن عبِد هللاَّ صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه قDDاَل رسDDوُل هللاَّ

 : وقاَل في الثَالثDDَة» انَْيِن َص�ةٌ بَْيَن ُكلِّ أَذَ  ، بْيَن كلِّ أََذانْيِن َص�ةٌ  ، بَْيَن ُكلِّ أَذانَْيِن َص�ةٌ «  : وسلم

أَنَّ  ، وعن عائشةَ رِضDDَي هللاَّ عْنھDDَا . ا6ََذاُن َواِ_قَامةُ  : والُمَراُد با6ََذانَْين . متفٌق عليه» لَمْن َشاَء «

رواه  -الَغDDَداِة  وَرْكَعتDDَْيِن قْبDDلَ  ، قَْبDDَل الظُّْھDDرِ  اكDDاَن � يDDَدُع أَْربًعDD صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمالنَّبDDِيَّ 

  . البخاري

ثDDم يْخDDُرُج  ، ايَُصليِّ فDDي بَْيتDDي قَْبDDَل الظُّْھDDر أَْربًَعDD صلّى هللاُ عليه وآله وسلمكاَن النبيُّ  : َوَعنھا قالتْ 

يتي فَيُصDDليِّ ثُمَّ يَْدُخُل ب ، َوكاَن يُصليِّ بِالنَّاِس الَمْغِرب ، ثُمَّ يدُخُل فَيَُصليِّ َرْكَعتَينْ  ، فَيُصليِّ بِالنَّاسِ 

وعDDن أُمِّ َحِبيبDDََة  . رواه مسDDلم -َويDDْدُخُل بَْيتDDي فَيُصDDليِّ رْكَعتDDَْيِن  ، َويَُصليِّ بِالنDDَّاِس الِعشDDاءَ  ، َرْكَعْتينِ 
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ِ  : َرِضَي هللاَّ عنھا قَالَتْ  مْن َحDDافَظ َعلDDى أَْربDDَِع ركَعDDاٍت « : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسوُل هللاَّ

مهُ هللاَّ على النDDَّاَر قَْبَل الظُّھْ  حDDديٌث حسDDٌن  : والترمDDذي وقDDال ، رواه أبDDو داود. »ِر َوأَْربٍع بَْعَدھَا َحرَّ

 صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمكDDاَن النَّبDDي  : قDDالَ  ، وعْن عليِّ بِن أَبي طَالٍب رضDDي هللاَّ عْنDDهُ  . صحيحٌ 

نَھُنَّ بِالتَّْسDDليِم َعلDDى الم�ئَِكDDِة المقDDرِبيَن َوَمDDْن تDDبَِعھُْم ِمDDَن يَْفِصُل بَيْ  ، يُصلِّي قَْبَل الَعْصِر أَْربََع َركَعاتٍ 

ِ بِن ُمَغفٍَّل َرِضَي هللاَّ عنDDهُ  . حديٌث حسنٌ  : رواه الترمذي وقالَ  -المْسلِِمين َوالمؤِمنِيَن   َوَعْن َعْبِد هللاَّ

» لَمDDْن َشDDاَء «  : قَاَل في الثَّالثَةِ » َمغِرب َصلُّوا قَبَل ال« : قالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَعِن النَّبيِّ  ،

ِ  : وعْن أَبي ھُريرةَ رِضَي هللاَّ َعْنهُ قالَ  . رواه البخاريُّ   : صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلمقال رسوُل هللاَّ

   . رواه مسلم»  افَْليَُصلِّ بْعَدھَا أَْربعً  ، إذا َصلَّى أَحُدُكُم الُجُمَعةَ «

صلُّوا أَيُّھا النَّاُس في «  : قالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرِضَي هللاَّ َعْنهُ أَنَّ النَّبيَّ  وَعْن زيِد بِن ثابتِ 

�ِة ص�ةُ الَمْرِء في بَْيتِِه إِ�َّ المْكتُوبَةَ  ، بُيُوتُِكمْ  وَعْن جابٍر َرِضي هللاَّ  . متفٌق عليه» فَإنَّ أفضَل الصَّ

ِ  : َعْنDDهُ قDDالَ   ، إذا قََضDDى أََحDDُدُكْم ص�DDتَهُ فDDي مْسDDِجِدهِ «  : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلم قDDَاَل رسDDوُل هللاَّ

وَعDDْن  . رواه مسDDلم»  افDDَإنَّ هللاَّ َجاِعDDٌل فDDي بْيتDDِِه ِمDDْن ص�DDتِِه َخْيDDرً  ، ِمْن َص�تِهِ  افَلَيْجَعْل لِبَْيتِه نَِصيبً 

ِ  ، �ِة المْكتُوبَةِ الوتُِر لَْيس بَِحْتٍم َكصَ  : عليٍّ َرِضَي هللاَّ َعْنهُ قالَ  صلّى هللاُ عليDDه ولِكْن َسنَّ رسوُل هللاَّ

رواه أبو داود والترمDDذي  . »يَا أَْھَل اْلقُْرآِن  ، فأَْوتُِروا ، إنَّ هللاَّ ِوتٌر يُِحبُّ اْلوْترَ «  : قالَ  وآله وسلم

ِ مِ  : قَالَتْ  ، َوَعْن َعائَِشةَ رِضَي هللاَّ عْنھَا . حديٌث حسنٌ  : وقَالَ  صلّى ْن ُكلِّ اللْيِل قَْد أَْوتَر رسوُل هللاَّ

ِل اللَّْيDDلِ  هللاُ عليه وآله وسلم DDَحِر  ، وَمDDن أَْوَسDDِطهِ  ، ِمْن أَوَّ متفDDٌق  -َوِمDDْن آِخDDِرِه َواْنتَھDDى ِوْتDDُرهُ إلDDى السَّ

بِصDDياِم  لمصDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDأوَصDDاني َخليلDDي  : قDDال وعْن أَبي ھُريرةَ َرضي هللاَّ عْنDDهُ  . عليه

َحى ، ثَ�ثَِة أَيَّاٍم ِمن ُكلِّ شھر   . متفٌق عليه» وأَْن أُوتَِر قَبل أَْن أَْرقُد  ، ورْكَعتي الضُّ

وَعْن  . وا_يتار قبل النوم إنما يُْستََحبُّ لمن � يَثُِق با�ستيقاظ آخر اللَّيل فإْن وثق فآخر اللَّيل أفضل

يُصDDبُِح َعلDDى ُكDDلِّ ُس�DDَمى ِمDDْن «  : قDDال صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلميِّ أَبي َذر َرِضي هللاَّ َعْنهُ عن النب

 ، َوُكDDلُّ تكبيDDرة صDDَدقةٌ  وُكDDل تَھليلDDٍَة صDDَدقَةٌ  وكDDل تحميDDدة صDDدقة فَُكلُّ تَسبِيحة صَدقةٌ  : أَحِدُكْم صدقَةٌ 

اِن يرَكُعھُمDDا ِمDDَن ويُْجDDِزئ ِمDDن ذلDDَك رْكعتDDَ ، ونھDDٌي عDDِن الُمْنَكDDِر صDDدقَةٌ  ، وأَمDDر بDDالمْعروِف صDDدقَةٌ 

ِ  : قالDDتْ  ، وَعْن عائشDDةَ رضDDَي هللاَّ َعْنھDDا . رواه مسلم - »الضحى  صDDلّى هللاُ عليDDه كDDاَن رسDDوُل هللاَّ

َحى أَْربعً  وآله وسلم وعDDن أبDDي ھُريDDرةَ َرِضDDَي هللاَّ  . رواه مسDDلم -ويَزيDDُد مDDا شDDاَء هللاَّ  ، ايصلِّي الضُّ

 ِ ْثنِي بDDِأَْرَجى َعَمDDل َعِمْلتDDَهُ فDDي « : قاَل لِب�لٍ  هللاُ عليه وآله وسلمصلّى َعْنهُ أَنَّ َرسوَل هللاَّ يَا بِ�ُل َحدِّ

أَْرَجى عْنِدي ِمDDْن أَنDDِّي  �ً َما َعِمْلُت َعمَ  : قَالَ » فَإِنِّي سِمْعُت َدفَّ نَْعلَْيَك بْيَن يَديَّ في الَجنَّة ، اِ_ْس�مِ 

متفٌق  -ْن لَْيٍل أَْو نَھاٍر إِ�َّ َصلَّْيُت بِذلَك الطُّھوِر ما ُكتَِب لي أَْن أَُصلَِّي في َساَعٍة مِ  الَم أَتََطھَّْر طُھُورً 

وعDDن أَبDDي  ، َصDDْوُت النَّْعDDِل َوَحَرَكتDDُهُ َعلDDى ا6ْرضِ  : بالفDDاءِ » الDDدَّفُّ «  . وھذا لفظ البخاري . عليه

ِ  : قالَ  ، قتادةَ رِضَي هللاَّ َعْنهُ   ، إذا َدَخَل أَحُدكم المْسِجدَ «  :  عليه وآله وسلمصلّى هللاُ قاَل رسوُل هللاَّ
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صDDلّى أَتْيDDُت النَّبDDِيَّ  : وعن جابٍِر رضَي هللاَّ عْنهُ قالَ  . متفٌق عليه» فَ� يَجلِْس َحتَّى يَُصلَِّي َرْكَعتْيِن 

  . متفٌق عليه» َصلِّ رْكَعتْين « : فَقَالَ  ، وھَو فِي المْسجدِ  هللاُ عليه وآله وسلم

فمن صلى طول وقت الظھر  ، إذا كان ھناك تھاون في أداء الفريضة� تصح ص�ة النافلة و

ولكن ما نقص من كمال الفريضة  . لم تسقط عنه الفريضةصلوات نافلة دون أن يصلي الفريضة 

رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم فيما لما صح عن  ، يوم القيامةالنوافل  ه يرجى أن تجبرهفإن

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة " : الترمذي عن أبي ھريرة رضي هللا عنه أنه قالرواه 

فإن انتقص من  ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح ، من عمله ص�ته

أنظروا ھل لعبدي من تطوع فيكمل بھا ما أنتقص من  : قال الرب تبارك وتعالى ، افريضة شيئً 

فالص�ة خير  ، وليس لكثرة ص�ة النافلة حد . "م يكون سائر عمله على ذلكث ، الفريضة

فمن كان حريًصا على أداء الص�ة المفروضة على  . موضوع ولو صلى المرء مئات الركعات

كان ممن  ، أتم وجه وحرص على السنن التي مرت في ا6حاديث السابقة وقام بھا على أكمل وجه

  . م يرجى أن يدخله هللا بھا من باب الص�ةتوجه إلى هللا من باب عظي

   

  باب كثرة السجود - 52

 ِ ثَنِي َربِيَعةُ ْبُن َكْعٍب ا6َْْسلَِميُّ قَاَل ُكْنُت أَبِيُت َمَع َرُسوِل هللاَّ فَأَتَْيتُهُ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَحدَّ

َرافَقَتََك فِي اْلَجنَِّة قَاَل أَْو َغْيَر َذلَِك قُْلُت ھَُو َذاَك قَاَل بَِوُضوئِِه َوَحاَجتِِه فَقَاَل لِي َسْل فَقُْلُت أَْسأَلَُك مُ 

ُجوِد" رو   . اه مسلم"فَأَِعنِّي َعلَى نَْفِسَك بَِكْثَرِة السُّ

ينبغي التمعن في ھذا الحديث فھو يشير إلى مدى محبة الصحابي ھذا والصحابة عامة لرسول هللا 

 . يس على مرافقته وخدمته في ھذه الدنيا بل في الجنة أيًضاصلى هللا عليه وآله وسلم وحرصھم ل

   . الوحيد الذي يسأله رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ھو فقط مرافقته في الجنة طلببل إن ال

ل الشفاعة للصحابي ا6مر الثاني الذي يجب التنبيه عليه ھو أن رسول هللا صلى هللا علي وآله قبِ 

يكون رفيقه في الجنة , وإن ھذا الطلب من هللا تعالى له حد أدنى ل�جابة  بأن يطلب من هللا أن

فلذلك طلب من الصحابي أن يعينه على شفاعته له أمام هللا تعالى بأن يكثر من  ، وليس مطلقُا

   . السجود تقربًا إلى هللا تعالى لكي يستحق أن يقبل هللا شفاعة رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم فيه

"أقرب ما يكون  : أبي ھريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمعن و 

   فأكثروا الدعاء " رواه مسلم ، العبد من ربه وھو ساجد

ب  وفي ھذا دليل على أن حب ص�ة التطوع وا_كثار من السجود وكثرة الدعاء في السجود تُقرِّ

   . أبواب التوجه إلى هللا تعالىأشواطًا من هللا تعالى وھي باب عظيم من 
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عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما ئه صلى هللا عليه وآله وسلم في سجوده افي دعومما ورد 

وفي  ، اسجوده " اللھم ! اجعل في قلبي نورً أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم كان يقول في 

وخلفDDي  ، اوأمامي نورً  ، اعن شمالي نورً و ، اوعن يميني نورً  ، اوفي بصري نورً  ، اسمعي نورً 

 ، مسDDلمرواه  -ا " أو قDDال واجعلنDDي نDDورً  ، اواجعDDل لDDي نDDورً  ، اوتحتDDي نDDورً  ، اوفوقي نورً  ، انورً 

وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من وآله كان رسول هللا صلى هللا عليه وعن عائشة رضي هللا عنھا 

ركعة يسلم من كل ثنتين ويDDوتر بواحDDدة ويمكDDث ص�ة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة 

في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه فإذا سكت المؤذن با6ولى من ص�ة 

رواه أبDDو داؤد  –الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه ا6يمن حتى يأتيه المؤذن 

وعن أبي ھريرة رضDDي هللا  ، عنه فھو صالح وسكت عنه وقد قال في رسالته 6ھل مكة ما سكت

وسلم كان يقول في سجوده اللھDDم اغفDDر لDDي ذنبDDي كلDDه دقDDه وجلDDه  وآله أن النبي صلى هللا عليهعنه 

 يوعDDن علDDي بDDن أبDD ، رواه أبDDو داؤد وسDDكت عنDDه –ع�نيتDDه وسDDره  : وفDDي روايDDة ، وأوله وآخره

إذا ركDDع كDDان ك�مDDه فDDي ركوعDDه ه وسلم طالب رضي هللا عنه يحكي عن النبي صلى هللا عليه وآل

أن يقول اللھم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي 

له رب العالمين فإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع هللا لمن حمده ثم يتبعھا اللھم ربنا ولك الحمد 

فDDي سDDجوده اللھDDم لDDك سDDجدت  ملء السموات وا6رض وملء ما شئت من شيء بعد فإذا سجد قال

وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجھي للذي خلقه وشDDق سDDمعه وبصDDره تبDDارك هللا أحسDDن 

 الخالقين ويقول عند انصرافه من الص�ة اللھم اغفر لDDي مDDا قDDدمت ومDDا أخDDرت ومDDا أسDDررت ومDDا

د البDDر وروى إبDDن عبDD – رواه الترمDDذي وقDDال حسDDن صDDحيح –إ� أنDDت أعلنDDت أنDDت إلھDDي � إلDDه 

يقول في سجوده سجد وجھDDي للDDذي خلقDDه فشDDق  صلى هللا عليه وآله وسلموصححه عن رسول هللا 

 . سمعه وبصره
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لْو يعلَُم الناُس « : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمأَنَّ َرُسول هللاَّ  ، َرِضَي هللاَّ عنْهُ  ، عن أَبي ھُرْيرة

لِ ما في النَِّداِء َوالصَّ     . متفٌق عليه» ثُم لَْم يِجُدوا إِ�َّ أَْن يَْستَِھُموا َعلَْيِه �ْستَھُموا  ، فِّ ا6َوَّ

ي جماعة تزيد على " ص�ة الرجل ف: صلى هللا عليه وآله وسلموعنه أيًضا قال قال رسول هللا 

حسن وذلك أن أحدھم إذا توضأ فأ ، ص�ته في بيته وص�ته في سوقه بضًعا وعشرين درجة

فلم يخط خطوة إ� رفع له بھا  ، � يريد إ� الص�ة ، � ينھزه إ� الص�ة، الوضوء ثم أتى المسجد

درجة وحط عنه بھا خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الص�ة ما كانت الص�ة 

اللھم  : يقولون ، والم�ئكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه ، ھي تحبسه
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وعن  ، ما لم يحدث فيه" رواه مسلم ، ما لم يؤذ فيه ، اللھم تب عليه ، اللھم اغفر له ، ارحمه

من توضأ للص�ة " : عثمان بن عفان رضي � عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

 ، في المسجد فص�ھا مع الناس أو مع الجماعة أو ، فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الص�ة المكتوبة

دخل رجل المسجد ولم يدرك وعن القاسم أبو عبد الرحمن قال  ، رواه مسلم –" غفر هللا له ذنوبه 

أ� رجل يتصدق على ھذا فتتم له ص�ته ؟  : صلى هللا عليه وآله وسلمفقال رسول هللا  ، الص�ة

رواه  –ة الجماعة وھذه من ص� : صلى هللا عليه وآله وسلمفقال النبي  ، فقام رجل فصلى معه

وعن أنس بن مالك رضي هللا علنه أن رسول هللا صلى هللا  . المراسيلأبو داؤد في 

 يدرك التكبيرة ا6ولى ، " من صلى � أربعين يوما في جماعه : عليه وآله وسلم قال

 -  الجامع الصغير - و براءة من النفاق "  ، براءة من النار : كتب له براءتان ،

يزيد من ثDDواب سواء كانت في المسجد أو في البيت أو في غيرھما ص�ة الجماعة فالحرص على 

فمDDن تضDDاعفت حسDDناته نDDال  ، وما أحوج المرء إلDDى مضDDاعفة حسDDناته ، الص�ة أضعافًا مضاعفة

إن فDDي ص�DDة الجماعDDة جمDDع للمسDDلمين وتوحيDDد لDDوجھتھم ووقDDوفھم  . مكانة خاصة عنDDد هللا تعDDالى

كل ھDDذا إذا استشDDعره  ، واحد وتراص في صفوفھم وم�صقة منكب بمنكبصفًا واحًدا خلف إمام 

المسلم يزيده تقربًا من هللا تعالى ويجعله أكثر ارتباطًا بجماعة المسلمين وبالتآخي معھم وبالطاعة 

  . لمن ولوه أمرھم وكل ھذه قربات ترفع من قدر المسلم وتقربه من هللا تعالى
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ُ عنهُ عِن النبيِّ عن أَ  ُجَل « : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمبي سعيٍد الخْدِريِّ رضَي هللاَّ إِذا َرأَْيتُُم الرَّ

ِ :  قDDال هللاَّ عDDزَّ وجDDلَّ و» يَْعتَاُد الَمَساِجد فاْشDDھُدوا لDDَهُ بِاِ_يَمDDاِن  ِ َمDDْن آَمDDَن بDDِا�َّ (إِنََّمDDا يَْعُمDDُر َمَسDDاِجَد هللاَّ

َ فََعَسى أُولَئDDَِك أَْن يَُكونDDُوا ِمDDَن اْلُمْھتDDَدِ َواْليَْوِم  َكاةَ َولَْم يَْخَش إِ�َّ هللاَّ �ةَ َوآتَى الزَّ  (يَن) اOِْخِر َوأَقَاَم الصَّ

صلّى عن أَبي ھريرةَ رضَي هللاَّ عنهُ أَنَّ النبيَّ و . حديث حسن:  رواه الترمذي وقال -)18 : التوبة

ُكلََّمDDا َغDDَدا أَْو  �ً أََعدَّ هللاَّ لDDهُ فDDي الَجنDDَِّة نDDُزُ  ، َمْن َغدا إِلى المْسِجِد أَْو َراحَ «  : قال هللاُ عليه وآله وسلم

كاَن رُجٌل ِمَن ا6َْنَصاِر � أَْعلDDم أَحDDًدا  : وعن أُبَيِّ بن كْعٍب رضَي هللاَّ عنه قال . متفق عليه» َراَح 

لو اشتَرْيَت ِحَمDDاًرا لِتَْرَكبDDَهُ فDDي الظَّْلَمDDاِء  : فَقيَل له ، ِطئُهُ َص�ةٌ َوَكانَْت � تُخْ  ، أَْبعَد ِمَن المْسِجد ِمْنهُ 

ْمَضاِء قالَ  ني أَنَّ َمْنزلي إِلى جْنِب الَمْسجدِ  : وفي الرَّ إِنِّي أُريُد أَْن يُكتDDَب لDDي َمْمشDDاي إِلDDى  ، ما يَُسرُّ

ِ  فقاَل رسولُ  ، َورُجوِعي إِذا َرَجْعُت إِلى أَْھلي ، المْسِجدِ  قDDَْد َجَمDDع «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمهللاَّ

فDDَأَراَد  ، َخلَِت البِقَاُع َحْوَل المْسDDِجد : وعن جابٍر رضَي هللاَّ عنهُ قال . رواه مسلم» هللاَّ لَك َذلَك ُكلَّه 

بَلََغنDDي «  : فقDDاَل لھDDم وسDDلم صلّى هللاُ عليه وآلDDهفَبَلََغ ذلَك النبيَّ  ، بَنُو َسلَِمةً أَْن ْينتقلُوا قُْرَب الَمْسِجد
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ِ قَْد أََردَنا َذلكَ  : أَنَُّكْم تُريُدوَن أَن تَْنتَقِلُوا قُْرَب الَمْسِجد ؟ قالوا بَنِي َسلَمَة «  : فقالَ  ، نعم يَا َرسوَل هللاَّ

نَا أَنDDَّا كُ  : فقDDالوا» ديDDاَرُكْم تُْكتDDَْب آثDDاُرُكْم  ، ديDDاَرُكْم تُْكتDDَْب آثDDاُرُكمْ   ، رواه مسDDلم : نDDَّا تََحوْلنDDَامDDا يَُسDDرُّ

ِ  : وعDDْن أَبDDي موسDDى رضDDَي هللاَّ عنDDه قDDالَ  . وروى البخاري معناه مDDن روايDDة أنDDَس قDDال رسDDوُل هللاَّ

�ِة أَْبَعُدھُْم إِلْيھا مْمًشى فَأَْبَعُدھُمْ « : صلّى هللاُ عليه وآله وسلم والَّذي  . إِنَّ أَْعَظم الناس أَجًرا في الصَّ

وعDDن  . متفDDٌق عليDDه» ِمَن الDDذي يُصDDلِّيھا ثDDُمَّ يَنDDَاُم  ا�ةَ حتَّى يُصلِّيھا َمَع اِ_ماِم أَْعظَُم أَجرً يَْنتَظُر الصَّ 

 ِ ُ عنهُ أَنَّ رسول هللاَّ أَ� أَُدلُُّكْم َعلى َما يْمُحو «  : قالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمأبي ھريرةَ رضَي هللاَّ

ُ بِِه الَخطَايَا ِ  : ُع بDDِِه الDDدََّرَجاِت ؟ قDDَالُواَويَْرفَ  ، هللاَّ إِْسDDباُغ اْلُوُضDDوِء َعلDDى «  : قDDَالَ  . بَلDDى يDDا رسDDوَل هللاَّ

�ةِ  ، َوَكْثَرةُ الُخَطا إِلى الَمَساِجدِ  ، الَمَكاِرهِ  �ِة بْعد الصَّ باطُ  ، َواْنتِظَاُر الصَّ بDDاطُ  ، فَذلُِكُم الرِّ فDDَذلُكُم الرِّ

إلى المساجد تعني كثرة التردد إلى المساجد بحيث يعتاد المDDرء ومعنى كثرة الخطا  . رواه مسلم» 

وعن أَبDDي ھريDDرة رضDDَي  . على ص�ة الجماعة في المسجد وإن بعدت المسافة بين المسجد وداره

ِ  : هللاَّ عنهُ قال ُف َعلDDى « : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسوُل هللاَّ ُجِل في َجماعDDٍة تَُضDDعَّ َص�ةُ الرَّ

أَ فَأَْحَسَن اْلُوُضوَء ثDDُمَّ َخDDَرَج  ، َوِعْشريَن ِضعفًا افي بَْيتِِه وفي ُسوقِِه خمسً  ص�تِهِ  وذلَك أَنَّهُ إِذا تََوضَّ

�ةُ  ، إِلى الَمْسِجدِ  َوُحطDDَّْت َعْنDDه بھDDَا  ، لَْم يَْخطُ َخْطDDوةً إِ�َّ ُرفَِعDDْت لDDَه بھDDَا َدَرَجDDةٌ  ، � يُْخِرُجه إِ�َّ الصَّ

اللَّھDDُمَّ  : تَقDDُولُ  ، َمDDا لDDَْم يُْحDDِدثْ  ، إِذا َصلى لَْم تََزِل الَم�ئَِكة تَُصلِّي َعلَْيِه َما َداَم في ُمَص�DDَّهفَ  ، َخِطيئَةٌ 

�ةَ  . اللَّھُمَّ ارَحْمهُ  ، َصلِّ َعلَْيهِ   وھذا لفظ البخاري . متفٌق عليه» َو� يََزاُل في َص�ٍة َما اْنتَظََر الصَّ

 .  

سبعة يظلھم هللا يوم القيامة في ظله يوم  : رة رضي هللا عنه أن رسول هللا قالروى أبو ھريوفيما 

فتعلق القلب بالمسجد ھو  ، ورجل قلبه معلق في المسجد (رواه البخاري) : بينھم : � ظل إ� ظله

وتعلDDق القلDDب بالمسDDجد يعنDDي  . سبب الحصول على الظل يوم القيامة يوم � ظل إ�ّ ظل هللا تعالى

عتكDDاف ا�ص�ة في المساجد واستغ�ل الوقت للسعي نحوھا وقضاء وقDDت فيھDDا للص�DDة أو حب ال

   ، حلقة علم أو ذكر � تعالى أو تفكر في آ�ء هللاحضور أو انتظار الص�ة أو سماع موعظة أو 

  . كل ذلك يفتح لمن قلبه معلق بالمساجد بابًا للتوجه إلى هللا تعالى وهللا عنده حسن الثواب

التعلق بالمساجد كثرة ا_عتكاف فيھا فقد روى أبو ھريرة رضي هللا عنه أنه كان النبي صلى  ومن

هللا عليه وآله وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 

 عشرين يوما" رواه البخاري . 
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والفجر والحرص عليھما جماعة في المسجد حث عليھDDا رسDDول هللا صDDلى السعي لص�تي العشاء 

DDروا «  : قDDال صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلمعن بَُريَدةَ رضي هللاَّ عنه عن النَّبِيِّ هللا عليه وآله وسلم ف بشِّ

ن أَبDDي وعDD . ود والترمDDذيرواه أبDDو دا»  الَمَشائِيَن في الظُّلَِم إِلى المَسDDاِجِد بDDِالنور التDDَّامِّ يDDَْوَم القِياَمDDةِ 

ِ صلّى هللاُ عليه وآله وسلم قال َولَْو يْعلَُموَن َمDDا فDDي الَعتَمDDِة «  : ھُريرة رضَي هللاَّ عنهُ أَنَّ رسوَل هللاَّ

ْبِح 6َتَْوھُما َولَو حْبًوا    متفٌق عليه » والصُّ

صلى هللا وروى ا_مام مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي هللا عنه قال سمعت رسول 

ومن صلى  ، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل : يقول هللا عليه وآله وسلم

وعن جندب بن عبد هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه  . الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله

يدركه ف� يطلبنكم هللا من ذمته بشيء ف ، " من صلى الصبح فھو في ذمة هللا : وآله وسلم قال

 . رواه مسلم –فيكبه في نار جھنم" 

كما حذر من ترك ھاتين الص�تين في المساجد فعن أبDDي ھريDDرة رضDDي هللا عنDDه قDDال قDDال رسDDول 

ولو  ، إن أثقل الص�ة على المنافقين ص�ة العشاء وص�ة الفجر " : هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

 بن ماجةصحيح إ –" ا يعلمون ما فيھما 6توھما ولو حبوً 

الحرص على ص�ة العشاء والفجر جماعة في المسDDجد كفيلDDة بDDأن ينDDال صDDاحبه النDDور التDDام يDDوم ف

   . مة الذي ينير له الدرب إلى الجنةالقيا
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ْد بِِه نَافِلDDَةً لDDََك َعَسDDى أَْن يَْبَعثDDََك َربDDَُّك َمقَا : قال هللاَّ تعالى  : ا_سDDراء (ًمDDا َمْحُمDDوًدا) (َوِمَن اللَّْيِل فَتَھَجَّ

DDا َرَزْقنDDَاھُْم  : وقDDال تعDDالى )79 (َتتََجDDافَى ُجنDDُوبُھُْم َعDDِن اْلَمَضDDاِجعِ يDDَْدُعوَن َربَّھDDُْم َخْوفDDًا َوطََمًعDDا َوِممَّ

  ) 17 : الذاريات ((َكانُوا قَلِي�ً ِمَن اللَّْيِل َما يَْھَجُعوَن)  : وقال تعالى )16 : السجدة (يُْنفِقُوَن) 

"علDDيكم : عDDن أبDDي أمامDDة البDDاھلي رضDDي هللا عنDDه أن رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم قDDال

قربDDة إلDDى هللا عDDز وجDDل , وتكفيDDر للDDذنوب ,  الليDDل قيDDام فإنDDه دأب الصDDالحين قDDبلكم فDDإن الليDDل بقيDDام

ْن وَعDD . العراقي فDDي تخDDريج ا_حيDDاء بإسDDناد حسDDن –"  ومطردة للداء عن الجسد ومنھاة عن ا_ثم

ِ  قالَ  : قَالَ  ، جابٍر رِضي هللاَّ عْنهُ  مْن َخاف أَْن � يَقُوم ِمْن «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرسوُل هللاَّ

لDDَهُ  ، آخِر اللَّْيلِ  فDDإِنَّ ص�DDة آِخDDِر اللَّْيDDِل  ، فَليDDوتِْر آِخDDر اللَّْيDDل ، ومDDْن طِمDDع أَْن يقDDُوَم آِخDDَرهُ  ، فَليُوتِْر أَوَّ

صDDلّى هللاُ َكDDاَن النَّبDDِيُّ  : َوَعن عائَِشDDةَ َرِضDDَي هللاَّ َعْنھDDا قَالDDَتْ  . رواه مسلم» لَك أَفَضُل وذ ، مْشھُودةٌ 

ِ َوقDDد ُغفDDَِر  : فَقُْلُت لَهُ  ، يَقُوُم ِمَن اللَّْيِل َحتى تَتَفطَّر قََدَماه عليه وآله وسلم لَِم تَْصنَُع ھذا يDDا رُسDDول هللاَّ

َر ؟ قَالَ  لََك ما تَقَدَّم ِمن َذْنبِكَ  وَعDDن سDDالِم بDDِن  . متفDDٌق عليDDه -» أَفَ� أَُكوُن َعْبًدا َشDDُكوًرا «  : َوَما تَأَخَّ

ِ بِن ُعَمَر بِن الَخطَّاِب رِضي هللاَّ َعْنھُم ِ  : َعن أَبِيِه ، عبِد هللاَّ  صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلمأَنَّ رسوَل هللاَّ
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ِ لَو«  : قَالَ  جُل عبُد هللاَّ ِ بْعَد ذلَك � يَنَاُم ِمَن  : قاَل سالِمٌ » كاَن يَُصلِّي ِمَن اللَّْيِل  نِْعَم الرَّ فََكاَن َعْبُد هللاَّ

ِ بِن َس�ٍَم َرِضDDَي هللاَّ َعْنDDهُ أَنَّ النَّبDDِيَّ  . متفٌق عليه - �ً اللَّْيِل إِ�َّ قَلِي صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه َوعن عبِد هللاَّ

تDDَدُخلُوا  ، َوَصDDلُّوا باللَّْيDDل َوالنDDَّاُس نِيDDامٌ  ، َوأَْطِعُمDDوا الطََّعDDامَ  ، أَْفشDDوا الس�DDَّمَ  أَيُّھَا النَّاسُ «  : قالَ  وسلم

َوعْن أَبي ھُريرةَ َرِضَي هللاَّ َعْنهُ قاَل  . حديٌث حسٌن صحيحٌ  : رواهُ الترمذيُّ وقالَ  -» الَجنَّةَ بَِس�ٍم 

 ِ مُ « : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقاَل رسوُل هللاَّ ِ الُمَحرَّ َوأَْفَضُل  ، أَْفَضُل الصيَّاِم بْعَد َرَمَضاَن َشْھُر هللاَّ

�ِة بعَد الفَِريَضِة َص�ةُ اللَّْيل ِ  : قالَ  ، وعْن أَنٍَس رِضي هللاَّ َعْنهُ  . رواه ُمسلِمٌ » الصَّ َكDDاَن رُسDDوُل هللاَّ

ويَصوُم حتDDَّى نَظDDُن أَن �  ، أَْن � يصوم ِمنهُ  يُفِطُر مَن الشَّْھِر حتَّى نَظُنَّ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلم

رواهُ  -إِ� َرأَْيتDDَهُ  اَو� نَائًمDD ، إِ� َرأَْيتDDَهُ  اَوكDDاَن � تََشDDاُء أَْن تDDَراهُ ِمDDَن اللَّْيDDِل ُمَصDDلِّيً  ، ايُْفِطَر ِمْنDDهُ َشDDْيئً 

ذاَت  ، صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمَع النَّبDDِيَّ َصلَّْيُت مَ  : قَالَ  ، وَعْن ُحذيفَهَ َرِضَي هللاَّ عْنهُ  . البخاريُّ 

 ، فَمَضDDى ، يَُصDDلَّي بھDDا فDDي رْكَعDDةٍ  : فقلتُ  ، ثُمَّ مضى ، يَْرَكُع ِعْنَد الِمئَةِ  : فقلتُ  ، لَْيلٍَة فَاْفتَتَح البقََرةَ 

إِذا َمرَّ بِآيَِة  �ً يَْقَرأُ ُمَتَرسِّ  ، فَقََرأَھا ، َرانَ ثُمَّ اْفتَتََح آل ِعمْ  ، ثُمَّ اْفتَتَح النَِّساَء َفقَرأَھَا ، يَْرَكُع بھا : فَقُْلتُ 

ذَ  ، َوإِذا َمرَّ بُِسَؤاٍل َسأَلَ  ، فِيھا تَْسبيٌح َسبَّحَ  ذ تََعDDوَّ ُسDDْبَحاَن  : فجَعDDل يَقDDُولُ  ، ثDDُمَّ َرَكDDعَ  ، وإذا َمDDرَّ بتَعDDوَّ

ثُمَّ قاَم  ، َربَّنَا لك الْحمدُ  ، سِمع هللاَّ لَمْن َحِمَده : قال ثُمَّ  ، ِمْن قِيَاِمهِ  افََكاَن ُرُكوُعهُ نَْحوً  ، ربِّي العظيمِ 

ا ركع اقَِريبً  �ً َطوي رواه  . ِمDDْن ِقيَاِمDDهِ  اُسْبحاَن َربَِّي ا6َْعلDDى فََكDDاَن َسDDُجوُدهُ قَِريبDDً : ثُمَّ َسجد فَقَالَ  ، ِممَّ

ِ ُسDDئَِل َرُسDDوُل  : َوَعْن جابٍر رِضي هللاَّ عْنهُ قَالَ  . مسلم �DDِة  : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمهللاَّ أَيُّ الصَّ

ِ بDDِن َعْمDDرو  . القِيَامُ  : المراُد بِالقنُوتِ  . رواه مسلم . »طُوُل القُنُوِت «  : أَْفَضُل ؟ قال َوَعDDْن عبDDِد هللاَّ

ِ  ، بِن الَعاصِ  �DDِة إلDDى «  : قDDال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَرضَي هللاَّ َعْنھَُما أَنَّ َرُسوَل هللاَّ أََحDDبُّ الصَّ

ِ َص�ةُ َداُودَ  ِ ِصياُم َداُودَ  ، هللاَّ كاَن َينَاُم نِْصَف اللَّْيل َوَيقُوُم ثُلُثَهُ ويَنَاُم ُسُدَسDDهُ  ، َوأَحبُّ الصياِم إلى هللاَّ

ِ سمِ  : َوَعْن َجابٍِر َرِضَي هللاَّ عْنهُ قَالَ  . متفٌق عليه»  اَويُفِطُر يَومً  اَويصوُم يَومً  صلّى ْعُت َرُسوَل هللاَّ

من  ا� يُوافقُھَا َرجـٌُل ُمسلٌِم يسأَُل هللاَّ تعالى خيرً  ، إِنَّ في اللَّْيِل لََساعةً «  : يقُولُ  هللاُ عليه وآله وسلم

نيا َواOِخِرةَ إِ�َّ أَْعطاهُ إِيَّاهُ  َرِضDDي هللاَّ َعْنDDهُ َوَعْن أَبي ھُريَرةَ  . رواه مسلم» َوذلَك كلَّ لَْيلٍَة  ، أمِر الدُّ

�DDةَ بDDِركَعتَْين َخفيفتDDْيِن  : قَالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمأَنَّ النَّبِيَّ  إِذا قَاَم أََحُدُكِم ِمَن اللَّْيِل فَليَفتَتِح الصَّ

ِ  : قالَتْ  ،  عنھاهللارِضي عائشة  وَعنْ  . رواهُ مسلِم»  إِذا  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمكان رسوُل هللاَّ

�ةُ من اللَّيل ِمْن وجٍع أَْو غيِرهِ  وعْن  . رواه مسلِم -َصلَّى ِمَن النَّھاِر ثِنَتي عَشرة رْكَعة  ، فاتْتهُ الصَّ

ِ  : ُعَمَر بِن الَخطَّاِب َرِضي هللاَّ عْنهُ قDDَال َمDDْن نDDَام عDDن «: صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمقDDَاَل رُسDDوُل هللاَّ

 »ُكتِب لهُ كأَنَّما قََرأَهُ مَن اللَّْيDDلِ  ، قَرأهُ فِيما بيَن َصِ�ةَ الفَْجِر وَص�ِة الظُّْھرِ فَ  ِحْزبِِه أو َعْن ْشيٍء ِمنهُ 

ِ  : قال ، وَعْن أَبي ھُريرة َرِضَي هللاَّ عْنهُ  . رواه مسلم «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقاَل رُسوُل هللاَّ

ُ  ، فDDإْن أَبDDَْت نَضDDَح فDDي وْجِھھDDَا المDDاءَ  ، وأْيقََظ امرأَتDDهُ فصلىَّ  ، رِحَم هللاَّ َرُج� قَاَم ِمَن اللَّْيلِ  َرِحDDَم هللاَّ

 . رواهُ أبو داود» وأَْيقَظَْت َزْوَجھَا فإِن أَبي نََضَحْت في وْجِھِه الماَء  ، اَمَرأَةً قَامت ِمن اللَّْيِل فَصلَّتْ 
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ِ  : قَا� ، َوعْنهُ َوعْن أَبي َسعيٍد َرِضي هللاَّ عنھَما . بإِسناِد صحيحٍ  صلّى هللاُ عليه وآله قاَل رسوُل هللاَّ

ُجDDُل أَْھلDDَهُ ِمDDَن اللَّْيDDل َفَصDDلَّيا أَْو َصDDلَّى رْكَعتDDَيِن َجِميًعDD«  : وسDDلم ُكتDDَِب فDDي الDDذَّاكِريَن  ، اإذا أَيقDDََظ الرَّ

صDDلّى هللاُ النَّبDDِيَّ  أَنَّ  ، وعـDDـن عائِشDDة رِضDDَي هللاَّ َعْنھDDا. رواه أبDDو داود بإِسDDناد صDDحيحٍ » َوالذَِّكراِت 

�ةِ «  : قَالَ  عليه وآله وسلم فَإِنَّ أَحدُكْم إذا  ، فَْليَْرقُْد حتى يَذھَب َعْنهُ النَّومُ  ، إِذا نََعس أََحُدُكْم في الصَّ

ِ بDDنِ و . متفDDٌق عليDDهِ » َلَعلَّهُ يَذھَُب يَستَغفُِر فَيَُسDDبَّ نَفسDDهُ  ، َصلى وھو ناِعسٌ  بDDِن  َعْمDDِرو عDDن عبDDِد هللاَّ

ِ  : العاِص رَضَي هللاَّ َعْنھَُما قالَ  � تكن ِمْثَل «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقَاَل َرُسوُل هللاَّ ِ يَا َعْبَد هللاَّ

  .  متفٌق عليه» كاَن يَقُوُم اللَّْيَل فَتََرَك قِيَاَم اللَّْيِل  : فُ�نٍ 

ريDDاء وأصDDفى للDDنفس كDDي تنDDاجي ربھDDا ال فقيام الليل من أفضل أبواب التوجه إلى هللا 6نه أبعد عDDن

  . وحدھا في سكون الليل
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ولو لم يكن الداعي موقنًا بقDDدرة هللا علDDى إجابDDة دعائDDه وأنDDه  ، الدعاء توجه إلى هللا بطلب شيء ما

ْن يُِجيDDُب اْلُمْضDDَط  : وحده الذي يقدر على تحقيق ذلك لما توجه إلى ربه بالدعاء قال تعالى رَّ إَِذا (أَمَّ

ِ قَلDDِي�ً َمDDا تDDََذكَُّروَن)  DDوَء َويَْجَعلُُكDDْم ُخلَفDDَاَء ا6َْْرِض أَإِلDDَهٌ َمDDَع هللاَّ  ، )62 : النمDDل (َدَعDDاهُ َويَْكِشDDُف السُّ

(َوإَِذا  : وهللا قد تعھDDد بأنDDه قريDDب مDDن الDDداعي حDDين قDDال ، فالداعي متوجه إلى هللا طالما ھو داع �

DDِّاِدي َعنDDَأَلََك ِعبDDْم َسDDُي لََعلَّھDDِوا بDDُي َوْليُْؤِمنDDِتَِجيبُوا لDDاِن فَْليَْسDDدَّاِع إَِذا َدَعDDَوةَ الDDُب َدْعDDٌب أُِجيDDإِنِّي قَِريDDَي ف

فكلما استكثر العبد مDDن الDDدعاء كلمDDا كDDان أكثDDر توجھDDًا إلDDى هللا تعDDالى  ، )186 : البقرة ( يَْرُشُدوَن)

عاُء ھDDَو «  : بيِّ صلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلم قDDَالَ فَعِن النَّ  ، 6نه كلما كان في دعاء فھو في عبادة الDDدُّ

والداعي مستجيب 6مر هللا تعالى  . رواه أبو داود والترمذي وقا� حديث حسن صحيح . »الِعبَادةُ 

DDَْن ِعبDDتَْكبُِروَن َعDDِذيَن يَْسDDَّْم إِنَّ الDDتَِجْب لَُكDDونِي أَْسDDُم اْدُعDDاَل َربُُّكDDَال (َوقDDين قDDدعاء حDDاده بالDDاَدتِي عب

) وكلما كان حال الداعي أكثDDر تضDDرًعا كDDان أقDDرب مDDن هللا 60 : غافر (َسيَْدُخلُوَن َجھَنََّم َداِخِريَن) 

ًعا َوُخْفيَةً إِنDDَّهُ � يُِحDDبُّ اْلُمْعتDDَِديَن)  : تعالى قال تعالى وقDDال  . )55 : ا6عDDراف ((اْدُعوا َربَُّكْم تََضرُّ

 ((َربَّنَا اْغفِْر لِي َولَِوالDDَِديَّ َولِْلُمDDْؤِمنِيَن يDDَْوَم يَقDDُوُم اْلِحَسDDاُب)  : س�معليه الا عن إبراھيم تعالى إخبارً 

(َواْصبِْر نَْفَسDDَك َمDDَع الDDَِّذيَن يDDَْدُعوَن َربَّھDDُْم بِاْلَغDDَداِة َواْلَعِشDDيِّ يُِريDDُدوَن  : قال هللاَّ تعالى . )41 : إبراھيم

   . )28 : الكھف () َوْجھَهُ َو� تَْعُد َعْينَاَك َعْنھُمْ 

َمDDْن ُصDDنَِع «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلمقاَل رُسوُل هللاَّ  : عْن أُساَمةَ ْبِن زْيٍد رِضَي هللاَّ عْنھُما قالَ 

ٌث َحDDِدي : رواه الترمذي وقَالَ  -» قَد أَْبلََغ في الثَّنَاِء فَ  ، اجَزاك هللاَّ َخْيرً  : فقاَل لِفَاِعلِهِ  ، إَلَْيِه مْعُروفٌ 

  . حسٌن َصِحيحٌ 
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ِ  : َعن َجابٍر َرِضَي هللاَّ َعْنه قال   � تَدُعوا َعلى أَْنفُِسُكم«  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقَال رُسوُل هللاَّ 

ِ ساعة يُسDDأَُل فِيھDDَا َعطDDاءً  ، و� تَْدُعوا على أَْمَوالُِكم ، َو� تْدُعوا َعلى أَو�ِدُكم ، � تُوافِقُوا ِمَن هللاَّ ، 

ِ  . رواه مسلم» يَْستَجيَب لَُكم ف صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وعن أَبي ھُريرةَ رضي هللاَّ عنDDهُ أَنَّ َرسDDوَل هللاَّ

َعاَء  ، أَْقَرُب ما يَُكوُن الَعْبُد ِمن ربِِّه َوھَُو َساِجدٌ «  : قَالَ  وسلم َوَعْنDDهُ أَنَّ  . رواه مسDDلم» فَأَْكثُِروا الDDدُّ

 ِ  ، يقDDُوُل قDDَد َدعDDوُت َربDDِّي : يُْستَجاُب 6ََحِدُكم ما لَم يْعجDDلْ  : قَالَ  عليه وآله وسلم صلّى هللاُ َرُسول هللاَّ

أَْو  ، � يَزاُل يُْستََجاُب لِلَعْبِد َما لDDَم يDDدُع بDDإِثمٍ «  : وفي ِرَوايٍَة لُمْسلِمٍ  ، متفٌق عليه -» فَلم يْستَجْب لي 

ِ َما ا�ْستِْعَجاُل ؟ قَالَ  : ِقيلَ » ما لَْم يَْستْعِجْل  ، قَِطيعِة َرِحمٍ  َوقَْد  ، قَْد دَعْوتُ  : يَقُولُ «  : يا رُسوَل هللاَّ

َعاَء  ، َفيَْستَْحِسُر ِعْند ذلك ، َدَعْوُت فَلَم أََر يَْستَِجيُب لي    . »ويََدُع الدُّ

ِ  : َوَعْن أَبي أُماَمةَ َرضَي هللاَّ َعْنهُ قَالَ  َعاِء أَْسمُع؟  : ليه وآله وسلمصلّى هللاُ عقِيَل لَِرُسوِل هللاَّ أَيُّ الدُّ

DDلََواِت المْكتُوبDDاِت  ، جْوَف اللَّْيِل اOِخDDرِ «  : قَالَ   . حDDديٌث حسDDنٌ  : رواه الترمDDذي وقDDالَ » َوُدبDDَُر الصَّ

 ِ اِمِت رِضي هللاَّ عْنهُ أَنَّ رُسوَل هللاَّ َمDDا َعلDDى  « : قDDَالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلمَوَعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ

وِء ِمْثلَھَا ، ا6َْرِض ُمْسلٌِم يَْدُعو هللاَّ تَعالى بَِدْعَوٍة إِ�َّ آتَاهُ هللاَّ إِيَّاھَا ما لَم يْدُع  ، أَْو َصَرف عْنهُ ِمَن السُّ

رواه الترمDDذي وقDDال  . »هللاَّ أَْكثDDَرُ «  : قَالَ  . نُْكثِرُ  اإِذً  : فَقَاَل َرُجٌل ِمَن القَْومِ » أَْو قَِطيَعِة رِحٍم  ، بإِْثم

أَْو يَدَّخر لهُ ِمَن ا6َْجِر ِمْثلَھا «  : َوَرواهُ الحاِكُم ِمْن ِروايِة أَبي سعيٍِد َوَزاد فِيهِ  : َحِديٌث َحسٌن َصِحيحٌ 

َكDDان يقDDُوُل ِعْنDDد  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلموَعDDِن اْبDDِن َعبDDَّاٍس رضDDي هللاَّ عْنھُمDDا أَنَّ رُسDDوَل هللاَّ  . »

DDْربِ الك :  » َّ�� إِلDDَهَ إِ�َّ هللاَّ َربُّ  ، � إِلDDه إِ�َّ هللاَّ َربُّ الَعDDْرِش العِظDDيمِ  ، هللاَّ العِظDDيُم الحلDDِيمُ  � إِلDDَه إِ

  . متفٌق عليه» وَربُّ العرِش الكريِم  ، وربُّ ا6َْرض ، السَمواتِ 

ليه أن يكثر من الدعاء حتى أن والداعي � معترف بقدرة هللا على تحقيق ما يدعوه به و� جناح ع

فقد روى أنس بن مالك رضي  ، النبي كان يحث على أن يسأل المرء ربه حتى في صغائر ا6مور

ليسألن أحدكم ربه حاجته أو حوائجه كلھا حتى عنه أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال "هللا 

رجاله رجال مجمع الزوائد و الھيثمي في -" يسأله شسع نعله إذا انقطع وحتى يسأله الملح 

  -    الصحيح غير سيار بن حاتم وھو ثقة

فالمكثر مDDن الDDدعاء يتوجDDه إلDDى هللا بدعائDDه وشDDعوره با_فتقDDار إلDDى قDDدرة هللا وھDDو بDDاب عظDDيم مDDن 

فمن اعتاد سؤال هللا في كل أحوالDDه ارتDDبط قلبDDه بDDا� فDDي كDDل أوقاتDDه  ، أبواب التوجه إلى هللا تعالى

وينبغDDي ان يDDدعو الDDداعي لنفسDDه  . حاجتDDه مھمDDا كانDDت صDDغيرةا قادًرا علDDى إجابDDة وتذكر أن له ربً 

ِ وكذلك يدعو لغيره وللمسلمين كافة ف صDDلّى هللاُ َعن أَبي الدَّرَداِء َرِضي هللاَّ عْنهُ أَنَّهُ سِمَع َرُسوَل هللاَّ

» ِر الَغْيDDِب إِ�َّ قDDَاَل الَملDDُك ولDDََك بِمْثDDٍل ما ِمن عْبٍد ُمْسلٍِم يDDَدُعو 6َِخيDDِه بِظَھDD«  : يَقُولُ  عليه وآله وسلم

َدْعDDوةُ المDDرِء الُمْسDDلِِم «  : كDDاَن يقDDُولُ  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلموَعْنDDهُ أَنَّ رُسDDول هللاَّ  . رواه مسDDلم
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ٌل كلََّما دعا 6َِخيِه بخيٍر قَا ، 6َخيِه بِظَْھِر الَغْيِب ُمْستََجابةٌ  DDُل بDDِهِ ِعْند رْأِسِه مَلٌك ُموكَّ  : ل الَملَُك الُموكَّ

  . رواه مسلم» ولََك بِمْثٍل  ، آِمينَ 

  

  ا9ستغفار باب - 31

ُر (قُْل أَُؤنَبِّئُُكْم بَِخْيٍر ِمْن َذلُِكْم لِلَِّذيَن اتَّقَْوا ِعْنَد َربِِّھْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمْن تَْحتِھَا ا6َْْنھَا : قال تعالى

َّنَا آَمنَّا َخالِِديَن فِيھَا َوأَْزَواٌج  ُ بَِصيٌر بِاْلِعبَاِد * الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا إِن ِ َوهللاَّ ُمطَھََّرةٌ َوِرْضَواٌن ِمَن هللاَّ

اِدقِيَن َواْلقَانِتِيَن َواْلُمْنِفقِيَن َواْلُمسْ  ابِِريَن َوالصَّ تَْغفِِريَن فَاْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوقِنَا َعَذاَب النَّاِر * الصَّ

  )17-15 : آل عمران (ا6َْْسَحاِر) بِ 

" ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة  : قال صلى هللا عليه وآله وسلمعن أبي ھريرة أن رسول هللا 

إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اOخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه 

سمعت رسول  : ن مالك رضي هللا عنه قالوعن أنس ب . ومن يستغفرني فأغفر له" رواه مسلم

"يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت  : قال هللا تعالى : يقول صلى هللا عليه وآله وسلمهللا 

يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك  ، لك على ما كان فيك و� أبالى

اب ا6رض خطايا ثم لقيتني � تشرك بي شيئا 6تيتك , يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقر و� أبالى

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث معرور بن سويد عن أبي  . بقرابھا مغفرة" رواه الترمذي

"يقول هللا عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر  : صلى هللا عليه وآله وسلمذر قال قال رسول هللا 

ا تقربت منه مثلھا أو أغفر ومن تقرب مني شبرً  أمثالھا وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة

ا ومن أتاني يمشي أتيته ھرولة ومن لقيني بقراب ا تقربت منه باعً ا ومن تقرب منى ذراعً ذراعً 

  –رواه البخاري  - رك بي شيئا لقيته بمثلھا مغفرة "ا6رض خطيئة � يش

صلى عت رسول هللا سم : دخلت على أنس فقال : وأخرج أحمد من طريق أخشن السدوسى قال

"والذي نفسي بيده أو قال والذي نفس محمد بيده لو أخطأتم حتى تم¡  : يقول هللا عليه وآله وسلم

خطاياكم ما بين السماء وا6رض ثم استغفرتم هللا عز وجل لغفر لكم والذي نفس محمد بيده أو 

-  غفرون هللا فيغفر لھم"ئون ثم يستوالذي نفسي بيده لو لم تخطئوا لجاء هللا عز وجل بقوم يخط

  مجمع الزوائد رجاله ثقات
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أوحى هللا إلى داؤود عليه الس�م ھل تدري من أغفر له ذنوبه : قال وھب بن منبه رضي هللا عنه

فذاك العبد الذي آمر  ، من عبيدي؟ قال من ھو يا رب؟ قال الذي إذا ذكر ذنوبه ارتعدت فرائصه

  . م�ئكتي أن تمحي عنه ذنوبه

إذا سمعت من رسول هللا  �ً بن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول إني كنت رج عن أسماء

ا نفعني هللا منه بما شاء أن ينفعني به وإذا حدثني رجل من أصحابه حديثً  صلى هللا عليه وآله وسلم

صلى استحلفته فإذا حلف لي صدقته وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول هللا 

 ا ثم يقوم فيتطھر ثم يصلي ثم يستغفر هللا إّ� "ما من رجل يذنب ذنبً  : يقول وآله وسلم هللا عليه

َ فَاْستَْغفَُرو ا غفر هللا له ثم قرأ ھذه اOية (َوالَِّذيَن إَِذا فََعلُوا فَاِحَشةً أَْو َظلَُموا أَْنفَُسھُْم َذَكُروا هللاَّ

 َّ�نُوَب إِ وا َعلَى َما فََعلُوا َوھُْم يَْعلَُموَن) لُِذنُوبِِھْم َوَمْن يَْغفُِر الذُّ ُ َولَْم يُِصرُّ  . )135 : آل عمران ( هللاَّ

في حديث أبى سعيد الخدرى رضي هللا عنه أن و . أخرجه أحمد وا6ربعة وصححه ابن حبان

وعزتك يا رب � أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحھم في  : "إن الشيطان قال : رسول هللا قال

 ، وعزتي وج�لي � أزال أغفر لھم ما استغفروني" : , فقال الرب تبارك وتعالى أجسادھم

صلى ھريرة سمعت رسول هللا وعن أبي  . أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم وقال صحيح ا6سناد

 . "وهللا إني 6ستغفر هللا وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة" : يقول هللا عليه وآله وسلم

  . اريرواه البخ

قال حذيفة "كنت رج� ذرب اللسان على أھلي قلت يا رسول هللا قد خشيت أن يدخلني لساني 

"فأين أنت من ا�ستغفار؟ إني �ستغفر هللا في اليوم  : صلى هللا عليه وآله وسلمقال النبي  ، النار

ن عبدهللا بن واخرج النسائى وابن ماجة ع . مائة مرة"؛ رواه أحمد والحاكم والنسائى وابن حبان

ا "طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارً  : يقول صلى هللا عليه وآله وسلمسمعت النبي  : بسر قال

وجاء في  . جيد ا_سناد : وقال ا6مام النووي ، ا" قال الھيثمى إسناده صحيح ورجاله ثقاتكثيرً 

"من أحب أن  : قال مصلى هللا عليه وآله وسلھذا المعنى حديث الزبير بن العوام أن رسول هللا 

وعن حديث  . تسره صحيفته فليكثر فيھا من ا�ستغفار" رواه الطبراني في ا6وسط ورجاله ثقات

"اللھم اجعلني من الذين إذا  : عائشة رضي هللا عنھا عن النبي صل هللا عليه وسلم كان يقول

  . يعلى أخرجه أحمد وابن ماجة وابى ، وإذا أساءوا استغفروا" ، أحسنوا استبشروا

فالمستغفرون هللا كثيًرا موقنون أن لھم ربًا يغفر الذنوب وھذا اليقين ھو الذي يفتح لھم باب التوجه 

   . إلى هللا من باب ا�ستغفار
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  باب الصيام - 23

 عDDن الرفDDث وغDDض بصDDره مبتعDDًداحDDق قيامDDه أّدى حق صDDيام رمضDDان باب الصيام يدخل منه من 

كصيام يوم عرفة وعاشوراء وستة أيام من  ها_كثار من أحب الصيام وحرص علىو وحفظ لسانه

يDDام البDDيض مDDن كDDل شDDھر ( أيDDام الثالDDث عشDDر والرابDDع عشDDر التDDي تسDDمى با6الث�ثة ا6يام شوال و

والخامس عشر من كل شھر قمري) وا_ثنين والخميس وا_كثار من الصيام في رجب وشعبان أو 

من باب الصيام يعرف بصبره وغض بصره وحفDDظ  الداخلو . صيام يوم وإفطار يوم طيلة السنة

 �ً وا_كثار من عمل الخير وھكذا يكDDون بDDاب الصDDيام مDDدخوحسن خلقه لسانه والسماحة مع غيره 

أَنَّ  عDDن أبDDي ھريDDرة رضDDي هللا عنDDهوباب الصDDيام فDDي الجنDDة يDDدعى الريDDان ف . كثيرة لعمل خيرات

 ِ ِ نُوِدَي ِمْن أَْبواب الَجنَّةِ «  : قالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرسوَل هللاَّ  َمْن أَْنفََق َزْوَجين في َسبِيِل هللاَّ

ِ ھذا َخْيرٌ  : �ةِ  ، يَا َعْبَد هللاَّ وَمْن كاَن ِمْن أَْھِل الِجھَاِد  ، فََمْن َكان ِمْن أَْھِل الَص�ِة ُدِعي مْن باب الصَّ

DDدقَة وَمْن َكاَن ِمْن أَْھل الصِّ  ، ُدِعي ِمْن باب الِجھَادِ  يَّاِن ومْن َكاَن ِمْن أَْھل الصَّ ياِم ُدِعَي ِمْن باب الرَّ

دقَِة  DDي يDDا رسDDوَل هللاَّ مDDا َعلDDى َمDDْن  : قال أبو بكٍر َرِضَي هللاَّ َعْنهُ » ُدِعي ِمْن باب الصَّ بأَبي أَنت وأُمِّ

نََعDDم َوأَْرُجDDو «  : ِب كلِّھا ؟ قDDالفھْل يُْدعى أَحٌد ِمْن تلك ا6َْبوا ، ُدِعي ِمْن تِلَك ا6َْبواِب ِمْن َضُرورةٍ 

صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وعن سھِل بِن سعٍد رضDDي هللاَّ عنDDهُ عDDن النَّبDDِيِّ  . متفٌق عليه» أَْن تُكوَن ِمنھم 

يَّانُ  : يُقَاُل لَهُ  اإِنَّ فِي الَجنَّة بابً «  : قال وسلم ائموَن يوَم القِيامةِ  ، الرَّ ِمْنDDه  � يDDدخلُ  ، يْدُخُل ِمْنهُ الصَّ

DDائُموَن ؟ فَيقومDDوَن � يDDدخُل ِمنDDهُ أََحDDٌد غيDDرھم : يقالُ  ، أَحٌد َغيرھُم فDDإِذا َدَخلDDوا أُغلDDَِق فَلDDَم  ، أَيَن الصَّ

  . متفٌق عليه» يدخْل ِمْنهُ أََحدٌ 

ِ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وآله وَسلَّمقال  DDيامُكلُّ عمِل اْبDDِن آد : قال هللاَّ َعزَّ وجلَّ «  : رُسوُل هللاَّ  ، م لDDهُ إِ�َّ الصِّ

يام ُجنَّةٌ فَإِذا َكاَن يْوُم صْوِم أَحِدُكْم ف� يْرفُْث و� يَْصَخبْ  ، فَإِنَّهُ لي وأَنَا أَْجِزي بِهِ  فَإِْن سابَّهُ  ، والصِّ

ٍد بِيِدِه لَُخلُوُف فَِم الصَّ  ـ إِنِّي َصائمٌ  : فَْليقُلْ  ، أَحٌد أَْو قاتَلَهُ  ِ ِمْن ِريِح والَِّذي نَْفس مَحمَّ ائِم أَْطيُب ِعْند هللاَّ

ائِم فَْرَحتَاِن يْفرُحھُما ، الِمْسكِ  متفDDٌق » وإَذا لَقDDي ربDDَّهُ فDDِرح بِصDDْوِمِه  ، إِذا أَْفطDDَر فDDَِرَح بفِْطDDِرهِ  : للصَّ

ِمDDْن  ، وَشDDْھوتَهُ  ، َوَشDDرابَهُ  ، يْتDDُرُك طَعاَمDDهُ «  : وفDDي روايDDة لDDه . وھذا لفDDظ روايDDِة اْلبَُخDDاِري - عليه

ياُم لي وأَنا أَْجِزي بِهِ  ، أَْجلي ُكلُّ َعمِل ابDDِن «  : وفي رواية لمسلم.  »والحسنَةُ بَِعْشِر أَْمثَالِھَا  ، الصِّ

DDْوَم فَإِنDDَّهُ لDDِي وأَنDDا  : قال هللاَّ تعDDالى ، الحَسنَةُ بِعْشر أَْمثَالِھَا إِلى َسْبِعِمائة ِضْعفٍ  آَدَم يَُضاعفُ  إِ�َّ الصَّ

ائم فَْرحتَانِ  ، يدُع َشْھوتَهُ َوَطعاَمهُ ِمْن أَْجلي ، هِ أَْجزي بِ  فَْرحDDةٌ ِعْنDDَد لقDDَاء وفرحDDة عنDDد فطDDره  : لِلصَّ

ِ ِمْن ريِح الِمْسكِ  ، َربِّهِ     . »ولَُخلُوُف فيِه أَْطيَُب ِعْنَد هللاَّ

ِ  : وَعْن أَبي َسعيٍد الُخْدريِّ َرضَي هللاَّ عنهُ قال في سبِيِل  اا ِمْن عْبٍد يُصوُم يَومً مَ «  : قاَل رسوُل هللاَّ

وعْن أَنٍس َرِضَي هللاَّ َعْنهُ  . متفٌق عليه»  اهللاَّ إِ�َّ باَعَد هللاَّ بِذلك اليَوِم وجھَهُ َعن النَّاِر سبعيَن خِريفً 

ِ  : قال ُحوِر بَرَكةً «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسوُل هللاَّ ُروا فَإِنَّ في السُّ    . متفٌق عليه»  تََسحَّ
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DDيَاِم بْعDDَد «  : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمقDDَاَل قDDَاَل َرُسDDوُل هللاَّ أيًضDDا َعDDْن أَبDDي ھُريDDَرةَ و أَْفَضDDُل الصِّ

مُ  : َرمَضانَ  ِ المحDDرَّ �DDِة بَْعDDد الفَِريَضDDةِ  ، َشْھُر هللاَّ وَعDDْن  . رواه مسDDلمٌ » َص�DDةُ اللَّْيDDِل  : َوأَْفَضDDُل الصَّ

يَُصDDوم ِمDDْن َشDDْھٍر أَْكثDDََر ِمDDْن  صلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلملَْم يَُكِن النبيُّ  : قالَتْ  هللاَّ َعْنھَا عائشةَ َرِضيَ 

  . متفٌق عليه - �ً َكاَن يَُصوُم َشْعبَاَن إِ�َّ قَلِي : وفي رواية ، فَإِنَّه كاَن َيُصوم َشْعبَاَن كلَّه ، َشْعبَانَ 

ھاوعن مِجيبَةَ البَاِھِليَِّة َعْن أَ  ثDDُمَّ انطَلDDََق  ، صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلمأَنَّهُ أَتى َرسوَل هللاَّ  ، بِيھَا أَْو عمِّ

ِ أََما تْعِرفُنِي ؟ قَالَ  : فَقَالَ  ، َوقَد تََغيَّرْت َحالهُ َوھَْيئَتُه ، فَأَتَاهُ بعَد َسنَة » َوَمْن أَنَت ؟ « : يا َرُسوَل هللاَّ

لِ أَنَا البَاِھلِيُّ ال : قَالَ  مDDا  : قَالَ » وقَْد ُكنَت َحَسَن الھَيئِة ؟  ، فََما َغيََّركَ «  : قَالَ  ، ذي ِجئتك عاَم ا6َوَّ

ِ  ، منذ فَارْقتَُك إِ�َّ بلَْيلٍ  اأَكلُت طعامً  »  ، َعّذْبَت نَفَسDDكَ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمفَقَال َرُسوُل هللاَّ

برِ «  : ثُمَّ قَالَ  ةً  ، ِزْدنDDـي : قDDال» ِمْن كلِّ َشDDھر  ايومً و ، ُصْم َشھَر الصَّ ُصDDْم «  : قDDَالَ  ، فDDإِنَّ بDDي قDDوَّ

ُصْم  ، ُصْم ِمَن الُحُرِم َواْتُركْ  : قال . ِزْدني : قالَ » ُصْم ث�ثَةَ أَيَّاٍم «  : قال ، ِزْدني : قال» يَومْيِن 

رواه أبو  -ثُمَّ أَْرَسلَھَا  ، ِعِه الثَّ�ِث فََضمَّھَاوقاَل بِأََصابِ » ُصْم ِمَن الحُرِم َواْتُرُك  ، ِمَن الحُرم َواتُركْ 

بِر « و  . داود ِ  . َرمضانُ  : »شھُر الصَّ صلّى وعن ابِن عبَّاٍس َرضَي هللاَّ َعْنھَُما قاَل قاَل رُسوُل هللاَّ

ِ ِمDDنْ «  : هللاُ عليه وآله وسلم الُح فِيھا أََحبُّ إِلDDى هللاَّ أَيDDاَم  : يعنDDي» ھDDِذِه ا6َيDDَّاِم  ما ِمْن أَياٍم الَعَمُل الصَّ

ِ ؟ قالَ  : قالوا ، العشرِ  ِ َو� الجھاُد في سبِيِل هللاَّ ِ «  : يا رسول هللاَّ إِ�َّ َرُجٌل  ، و� الجھاُد في سبِيِل هللاَّ

 ، هللاَّ َعْنDDهُ  وعْن أَبي قتَادةَ رِضDDي . رواه البخاريُّ » َوَمالِِه فَلَم يَرِجْع مْن ذلك بَِشيٍء  ، َخرَج بِنَْفِسهِ 

ِ  : قDDالَ  DDنََة «  : َعDDْن َصDDْوِم يDDْوِم َعَرفDDَةَ ؟ قDDال : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمسDDئِل رسDDوُل هللاَّ يكفDDُِّر السَّ

ِ  ، وعْن ابِن عباٍس رضَي هللاَّ عنھما . رواه مسلمٌ » الَماِضيةَ َوالبَاقِيَةَ  صلّى هللاُ عليDDه أَنَّ َرسول هللاَّ

أَنَّ  ، وعْن أَبي قَتَادةَ رضDDَي هللاَّ َعْنDDهُ  . متفٌق عليه -وأََمَر بِِصيَاِمِه  ، َم عاشوراءَ َصاَم يوْ  وآله وسلم

 ِ نَةَ الَماِضيََة «  : فَقَال ، ُسئَِل َعْن ِصيَاِم يَْوِم عاُشوراءِ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرسوَل هللاَّ يَُكفُِّر السَّ

ِ  : قَالَ  ، َرِضَي هللاَّ عْنھَُماوَعِن ابِن َعبَّاٍس  . رواه ُمْسلِمٌ »   صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقاَل رُسول هللاَّ

أَنَّ رسDDول  وَعْن أَبي أَيوِب رِضَي هللاَّ َعْنDDهُ  . رواهُ ُمْسلِمٌ  »لَئِْن بَقِيُت إِلى قَابٍِل 6ُصوَمنَّ التَّاِسَع «  :

 ِ اٍل كاَن كِصيَاِم الDDدَّْھِر َمْن َصاَم رَ «  : قَالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمهللاَّ َمضاَن ثُمَّ أَتَبََعهُ ِستًّا ِمْن َشوَّ

ِ  ، وعن أَبي قَتَاَدةَ َرِضَي هللاَّ عْنهُ  . رواهُ ُمْسلِمٌ »  ُسDDئَِل َعDDْن  صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلمأَنَّ رسوَل هللاَّ

 . رواه مسDDلمٌ » أَْو أُنDDِزَل علDDيَّ فِيDDِه  ، ْوٌم بُِعْثDDتُ َويDDَ ، ذلَك يDDَْوٌم ُولDDِْدُت فِيDDهِ «  : َصْوِم يَْوِم ا�ْثنَْيِن فقالَ 

ِ  ، وَعDDْن أَبDDي ھُرْيDDَرةَ َرِضDDَي هللاَّ عنDDه تُْعDDَرُض «  : قDDالَ  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمَعDDْن رسDDوِل هللاَّ

 : لتِْرِمDDِذيُّ وقDDالَ َرواهُ ا» فَأُِحDDبُّ أَْن يُْعDDَرَض َعملDDي َوأَنDDَا َصDDائٌم  ، ا6َْعَمDDاُل يDDْوَم ا�ثَنDDْين والَخمDDيسِ 

ِ  : قَالDDَتْ  ، َوَعْن عائشةَ َرِضDDَي هللاَّ َعْنھDDَا ، حديٌث َحَسنٌ   صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمكDDاَن رسDDوُل هللاَّ

ى َصْوَم ا�ْثنَْيِن َوالَخِميِس  وعن أَبي ھُريرةَ رِضَي هللاَّ  . حديٌث حسنٌ  : رواه الترمذيُّ وقالَ  -يَتََحرَّ

 ، صDDيَاِم ثَ�ثDDَةَ أَيDDَّاٍم ِمDDن كDDلِّ َشDDھرٍ  : بDDثَ�ثٍ  ، صلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمَصاني خلِيلي أَوْ  : َعْنهُ قال
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قDDاَل  : قDDَالَ  ، وعْن أَبي َذرٍّ َرِضَي هللاَّ عنهُ  . متفٌق عليه -وأَن أُوتِر قَْبَل أَْن أَناَم  ، َوَركَعتَي الُضحى

 ِ ْھِر ثَ�ثً إِذ«  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرسوُل هللاَّ َوأَْربDDَع  ، فَُصDDْم ث�DDََث َعْشDDَرةَ  ، اا ُصْمَت ِمَن الشَّ

  . حديٌث حسنٌ  : رواه الترِمذيُّ وقال» وَخْمَس َعْشَرةَ  ، َعْشَرةَ 

  

  باب قيام رمضان - 33

يرغDDب فDDي قيDDام  صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمكDDان رسDDول هللا  : عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قDDال

غفDDر لDDه مDDا  ، اا واحتسابً من قام رمضان إيمانً " : فيقول . أمرھم فيه بعزيمةرمضان من غير أن ي

ثم كان ا6مر على  . وا6مر على ذلك صلى هللا عليه وآله وسلمفتوفي رسول هللا  ، "تقدم من ذنبه

  . رواه مسلم -ا من خ�فة عمر على ذلك ر وصدرً ذلك في خ�فة أبي بك

فDDرأى أھDDل  ، عمر خDDرج ليلDDة فDDي شDDھر رمضDDان وھDDو معDDهوعن عبد الرحمن بن عبد القاري أن 

فخرج عمر  ، فأمر أبي بن كعب أن يقوم بھم في شھر رمضان ، المسجد يصلون أوزاًعا متفرقين

والتDDي ينDDامون عنھDDا أفضDDل مDDن التDDي  ، نعمت البدعDDة ھDDذه : فقال ، والناس يصلون بص�ة قارئھم

ابن حجر العسق�ني في التلخDDيص الحبيDDر  - ، ولهوكانوا يقومون في أ ، يريد آخر الليل ، يقومون

  . بإسناده حسن

يشDDمل  لكDDن قيDDام الليDDل بشDDكل عDDام ، والمقصود ھنا بقيام رمضان ص�ة القيام أو ص�DDة التDDراويح 

الص�ة والعبادة في أي وقت من الليل سواء أول الليل أو أوسطه أو آخره وسواء ص�DDة التDDراويح 

  . أو التھجد أو التطوع

يعتكDDف  صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمكDDان رسDDول هللا  عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما قال " وعن

  " رواه البخاريالعشر ا6واخر من رمضان 

فقيام ليالي شDDھر رمضDDان واعتكDDاف نھDDاره بصDDدق يشDDمل توبDDة نصDDوحة ممDDا مضDDى مDDن الخطايDDا 

 تعالى أن يكون قابل أيامه والعزم على اجتناب الكبائر وعدم ا_صرار على الصغائر ومعاھدة هللا

خيًرا من ماضيھا في عبادته ومعام�ته مع الناس وفي أخ�قه وأن يكون صيام رمضان على أتمه 

من اجتناب للرفث وحفظ البصر والجوارح فمDDن فعDDل ذلDDك فقDDد أّدى حDDق القيDDام وبDDذلك اسDDتحق أن 

  . يكون ھذا القيام بابًا يتوجه فيه إلى هللا تعالى

  

  يام ليلة القدرباب ق - 43

  )3 : القدر (قال تعالى (لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْيٌر ِمْن أَْلِف َشْھٍر) 

 أي ذو شDDDرف ، سDDDميت ليلDDDة القDDDدر مDDDن القDDDدر وھDDDو الشDDDرف كمDDDا تقDDDول ف�DDDن ذو قDDDدر عظDDDيم

ا إيمانDDً مDDن قDDام ليلDDة القDDدر(  صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمللعبDDادة فيھDDا قDDدر عظDDيم لقDDول النبDDي  و6ن
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وعن أبي ھريرة رضي هللا علنه قال قال رسول  ، متفق عليه -) ا غفر له ما تقدم من ذنبهواحتسابً 

ومDDن  ، "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لDDه مDDا تقDDدم مDDن ذنبDDه : هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

 . النسائي صحيح –قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه" 

( تحروا ليلة القدر فDDي  : قال صلى هللا عليه وآله وسلمهللا عنھا أن رسول هللا  وعن عائشة رضي

ُ َعنھDDا قالDDت . رواه البخDDاري -من العشر ا6واخر مDDن رمضDDان )  ، الوتر كDDان : وعنھDDا َرِضDDَي هللاَّ

 ِ وفDDي العشDDر  ، يجتھDDد فDDي رمضDDان مDDا � يجتھDDد فDDي غيDDره صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمَرُسDDول هللاَّ

  . َرَواهُ ُمسلِمٌ  - في غيره اخر منه ما � يجتھدا6و

واكتفDDت  ، فلو تيقنا أي ليلة ھي لتراخت العزائم طDDوال رمضDDان ، و� حكمة بالغة في إخفائھا عنا

 ومضاعفته في العشر ا6واخر منDDه ، فكان إخفاؤھا حافًزا للعمل في الشھر كله ، بإحياء تلك الليلة

 وھذا كما أخفى هللا تعالى عنا ساعة ا_جابة في يوم الجمعة . جماعةوفي ھذا خير كثير للفرد ولل ،

وأخفDDى اسDDمه ا6عظDDم الDDذي إذا دعDDي بDDه أجDDاب لنDDدعوه بأسDDمائه الحسDDنى  ، لندعوه في اليوم كله ،

  . جميًعا

إن قيام ليلة القدر يحتاج إلى مقدمات لكي تستجاب فيھا الدعوات فكيDDف يسDDتجيب هللا لمDDن مطعمDDه 

حرام وغذي بالحرام فأنّى يستجاب له ! وكيDDف يسDDتجاب لظDDالم غمDDط حقDDوق النDDاس  حرام وملبسه

  وھو مصّر على ظلمة وجوره ! 

اسDDتحب أن  : قDDال الشDDافعي ، بالدعاء والص�DDةفي ليلة القدر وينبغي ل�نسان أن يشغل عامة وقته 

ء في الليلة أحDDب إلDDي "الدعا : وقال سفيان الثوري . كاجتھاده في ليلھا ، يكون اجتھاده في نھارھا

فھذا شDDعار  ، ويُستحب أن يُكثر فيھا من الدعوات بمھمات المسلمين : قال النوويو . من الص�ة"

   . ھـ. وعباد هللا العارفين"ا ، الصالحين

قلDDت يDDا رسDDول هللا !  : عDDن عائشDDة رضDDي هللا عنھDDا قالDDت ، وأبDDن ماجDDه والترمDDذي ، روى أحمدو

فDDاعف  اللھم إنك عفDDو تحDDب العفDDو : قال قولي ما أقول فيھا ؟ ، القدر علمت أي ليلة ليلة أرأيت إن

   . عني

  

  باب الحج والعمرة - 35

 وآله وسلمسئل رسول هللا صلى هللا عليه  : قال -رضي هللا عنه  -في الصحيحين عن أبي ھريرة 

ثم  : قيل ، هللا بيلالجھاد فى س : ثم ماذا ؟ قال : قيل ، إيمان با� ورسوله : أي العمل أفضل ؟ قال

قDDال  –رضDDي هللا عنDDه  -فDDي الصDDحيحين عDDن أبDDي ھريDDرة و . حج مبرور متفق عليDDه : ماذا ؟ قال

والحDDج المبDDرور لDDيس  ، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينھمDDا : وآله وسلمرسول هللا صلى هللا عليه 

قDDال  : قDDال -هللا عنDDه  رضي -عند الترمذي وصححه عن عبد هللا بن مسعودو . له جزاء إ� الجنة
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تابعوا بين الحج والعمرة فإنھمDDا ينفيDDان الفقDDر والDDذنوب كمDDا  : وآله وسلمهللا عليه  رسول هللا صلى

 -عن عائشDDة و . وليس للحجة المبرورة جزاء إ� الجنة ، الكيرخبث الحديد والذھب والفضة ينفي

مDDن أن يعتDDق هللا  ما من يDDوم أكثDDر : قال وآله وسلمأن رسول هللا صلى هللا عليه  -رضي هللا عنھا 

مDDا أراد ھDDؤ�ء؟  : فيقDDول وإنDDه ليDDدنو ثDDم يبDDاھي بھDDم الم�ئكDDة ، ا مDDن النDDار مDDن يDDوم عرفDDةفيه عبDDدً 

 قال لعمرو بن العDDاص  - وآله وسلمصلى هللا عليه  -وفي صحيح مسلم أيًضا أنه و . أخرجه مسلم

وأن الحDDج يھDDدم مDDا  ، الھجرة تھدم مDDا كDDان قبلھDDا وأن ، أن ا_س�م يھدم ما كان قبله " أما علمتَ  :

  قبله؟" أخرجه مسلم كان

أفضDDل  "نDDرى الجھDDاد : قالDDت ، عن الجھاد وآله وسلمولما سألت عائشة رسول هللا صلى هللا عليه 

رواية  وفي ، )2784لكن أفضل الجھاد حج مبرور" البخاري ( ، "� : أف� نجاھد؟" قال ، العمل

الحDDج  ؛ "علDDيھن جھDDاد � قتDDال فيDDه : - وآلDDه وسDDلمصDDلى هللا عليDDه  -ح قDDال عنDDد أحمDDد بسDDند صDDحي

  "والعمرة

الحج والعمرة بالنفقة الح�ل الخالصة وبأداء تام دون فسوق أو رفث أو جدال مع توبة من الكبائر 

 �وعدم إصرار علDDى الصDDغائر بDDاب عظDDيم مDDن أبDDواب التوجDDه إلDDى هللا تعDDالى ولDDيس جDDزاء لھمDDا إ

ومن اعتاد المتابعة بين الحج والعمرة وحرص على العمرة في رجDDب أو رمضDDان وأكثDDر  . الجنة

من زيارة مسجد قباء وأكثر من الص�ة في المسجد الحرام والمسDDجد النبDDوي نDDال بكDDل واحDDدة مDDن 

   .وكان ممن توجه إلى هللا من باب الحج والعمرة  ھذه ثوابًا عظيًما وازداد قربًا من هللا تعالى

  

  اب القرآنب - 63

«  : قال صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم . صاحب القرآن ذو مكانة خاصة عند هللا بما يحمل في جوفه

 ااْقَرُؤا القُْرآَن فإِنَّهُ يDDَأْتي يDDَْوم القيامDDِة َشDDفِيعً « : وقال . َخيرُكم َمْن تََعلََّم القُْرآَن َوعلَّمهُ رواه البخاري

نيَا يُ « : وقال . رواه مسلم» 6ْصحابِِه  ْؤتى يْوَم القِيامِة باْلقُْرآِن َوأَْھلِِه الِذين كانُوا يْعَملُوَن بِِه في الDDدُّ

اِن َعْن صDDاِحبِِھَما  ، تَقُدمهُ سورة البقََرِة َوآل ِعمَرانَ  يُقDDَاُل لِصDDاحِب «  : و قDDال. رواه مسDDلم» تَحاجَّ

ْنيَااْقرْأ َواْرتَقِ َوَرتِّْل َكما ُكْنَت تَُرتُِّل  : اْلقَُرآنِ  رواه أبو » فَإنَّ مْنِزلَتََك ِعْند آِخِر آيٍة تَْقَرُؤھَا  ، في الدُّ

  . حديث حسن صحيح : والتْرمذي وقال ، داود

 : صلى هللا عليه وآله وسلمقال رسول هللا  : عن أنس بن مالك قالفي مسنده ا_مام أحمد أورد و

روى و . أھل القرآن ھم أھل هللا وخاصته : من ھم يا رسول هللا قال : اھلين من الناس قيلإن � 

الصيام والقرآن " : قال صلى هللا عليه وآله وسلمأحمد عن عبدهللا بن عمرو أن النبى  ا_مام

عته الطعام والشھوات بالنھار فشفعنى فيه نأى رب م : يقول الصيام ، يشفعان للعبد يوم القيامة

  . "ل فيشفعان ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنى فيه قا
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وھذا الحديث من أوضح ا_شارات إلى أن القرآن من أھم أبواب التوجه إلى هللا فھو ك�م هللا وھل 

  . في التقرب إلى هللا بتعظيم ك�مه من شك

وحين يقرأ القرآن يعتبر نفسه ھو  . وصاحب القرآن ھو من يشغف بحب القرآن وبحفظه وبت�وته

ستطاع إلى اوھو يسعى لتطبيق ھذه ا6وامر واجتناب النواھي ما  المخاطب من هللا بكل أمر ونھي

وھو يسعى للتخلق بكل خلق مدحه هللا تعالى بكتابه واجتناب كل خلDDق ذمDDه هللا تعDDالى  . ذلك سبي�ً 

  . في كتابه

ُ عنهُ أَنَّ رُج� قال DDوَرةَ  : وعْن أَنٍس رضي هللاَّ ِ إِني أُِحDDبُّ ھDDِذِه السُّ  ، ْل ھDDَُو هللاَّ أَحDDدٌ قDDُ : يا رسول هللاَّ

رواه البخDDاري فDDي صDDحيحه  . حديٌث حسن : رواه الترمذي وقال» إِنَّ ُحبَّھا أَْدَخلََك الجنَّةَ «  : قال

ِمDDَن «  : عن أبي ھريDDرة رضDDي هللا عنDDه قDDال قDDال رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمو . تعليقًا

رواه أبDDو  -» تباَرَك الِذي بِيَِدِه الُمْلُك  : وِھيَ  ، ٍل َحتَّى ُغفَِر لَهُ القُْرآِن ُسوَرةٌ ثَ�ثُوَن آيَةً َشفعْت لَِرجُ 

  . »تَْشفَُع «  : وفي رواية أبي داود.  حديث حسن : داود والترمذي وقال

ينبغDDي لحامDDل القDDرآن أن يعDDرف بليلDDه إذا النDDاس  : عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أنه قالو

س مفرطDDون وبحزنDDه إذا النDDاس يفرحDDون وببكائDDه إذا النDDاس يضDDحكون نDDائمون وبنھDDاره إذا النDDا

  . ه إذا الناس يخوضون وبخشوعه إذا الناس يختالونتوبصم

  

  باب التمسك بالسنة - 73

َ  : قال هللاَّ تعالى َ إِنَّ هللاَّ ُسوُل فَُخُذوهُ َوَما نَھَاُكْم َعْنهُ فَاْنتَھُوا َواتَّقُوا هللاَّ  (َشِديُد اْلِعقَاِب)  (َوَما آتَاُكُم الرَّ

 ، )4 -3: الDDنجم (إِْن ھDDَُو إِ�َّ َوْحDDٌي يDDُوَحى) *  (َوَما يَْنِطDDُق َعDDِن اْلھDDََوى : قال تعالىو، )7 : الحشر

ُ َويَْغفِْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم)  : قال تعالىو َ فَاتَّبُِعونِي يُْحِبْبُكُم هللاَّ  ، )31 : رانآل عم ((قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن هللاَّ

َ  : قال تعالىو َ َواْليDDَْوَم اOِْخDDَر َوَذَكDDَر هللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمDDْن َكDDاَن يَْرُجDDو هللاَّ  (لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ

ُموَك فِيَما َشَجرَ  : قال تعالىو ، )21 : ا6حزاب (َكثِيًرا)  بَْينَھُْم ثDDُمَّ  (فَ� َوَربَِّك � يُْؤِمنُوَن َحتَّى يَُحكِّ

ا قََضْيَت َويَُسDDلُِّموا تَْسDDلِيًما)  (يDDَا أَيُّھDDَا  : قDDال تعDDالىو ، )65 : النسDDاء (� يَِجُدوا فِي أَْنفُِسِھْم َحَرًجا ِممَّ

ُسوَل َوأُولِي ا6َْْمِر ِمْنُكْم فDDَإِْن تَنDDَاَزْعتُْم فDDِي َشDDيْ  َ َوأَِطيُعوا الرَّ ِ الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا هللاَّ وهُ إِلDDَى هللاَّ ٍء فDDَُردُّ

ِ َواْليَْوِم اOِْخِر َذلَِك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْوي�ً)  ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا�َّ   ) 59 : النساء (َوالرَّ

بالصيغة التDDي أمDDر هللا بھDDا علDDى التي فرض هللا تعالى أداء الفرائض أن يحرص على على المسلم 

فللسDDنن والنوافDDل مDDن ذلDDك  قDDامفDDإذا  ، وأن يجتنDDب النDDواھي عليه وآله وسDDلم لسان رسوله صلى هللا

 عْن أَبِي ھَُرْيَرةَ رضي هللاَّ عنه عن النبيِّ صلّى هللاُ عليDDه . تخير منھا ما يستطيعيمجال كبير لكي 

َواْخDDتِ�فُھُْم َعلDDَى  ، َؤالِھمْ إِنَّمDDا أَْھلDDََك مDDن َكDDاَن قDDْبلُكم َكْثDDرةُ ُسDD : َدُعونِي ما تDDََركتُُكمْ « : قال وآله وسلم

 . متفDDٌق عليDDه» َوإِذا أََمْرتُُكْم بأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنهُ ما اْسDDتَطَْعتُْم  ، فَإِذا نَھَْيتُُكْم عْن َشْيٍء فاْجتَنِبُوهُ  ، أَْنبيائِھمْ 
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صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه  َوَعَظنَا رسDDوُل هللاَّ  : َعْن أَبِي نَِجيٍح اْلِعْرباِض ْبِن َساِريَة رضي هللاَّ عنه قالو

يDDا َرسDDوَل هللاَّ َكأَنَھDDَا مْوِعظDDَةُ  : فقُْلنَا ، َمْوِعَظةً بليغةً َوِجلَْت ِمْنھَا اْلقُلُوُب َوَذَرفَْت ِمْنھَا اْلُعيُون وسلم

ٍع فَأَْوِصنَا ْمِع َوالطَّاَعِة وإِْن تَأَمَّر ، أُوِصيُكْم بِتَْقوى هللاَّ «  : قال . ُمَودِّ َوأَنَّهُ  ، َعلَْيُكْم َعْبٌد حبشيٌ  َوالسَّ

اِشDDِديَن اْلَمْھDDِديِّينَ  ، كثِيDDرا اَمْن يَِعْش ِمْنُكْم فََسيرى اْختِ�فً  DDوا  ، فََعلDDَْيُكْم بُسDDنَّتي َوُسDDنَِّة اْلُخلُفDDَاِء الرَّ عضُّ

والترمDDِذي وقDDال  رواه أبDDو داود» ةٌ وإِيَّاُكْم وُمْحدثَاِت ا6ُُموِر فَإِنَّ ُكلَّ بِْدَعDDٍة ض�DDلَ  ، َعلَْيھَا بالنَّواِجذِ 

َعDDْن أَبDDِي ھريDDرة رضDDي هللاَّ و . ا6َْضDDَراسُ  : وقيDDلَ  ، ا6َْنيDDَابُ  : »النَّواِجُذ «  . حديث حسن صحيح

تDDِي يDDْدُخلُوَن اْلجنDDَّةَ إِ�َّ َمDDْن أَبDDِي  : قDDالَ  صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلمعنه أَن رسول هللاَّ  قِيDDَل  . »ُكDDلُّ أُمَّ

رواه » ومDDْن عَصDDانِي فَقDDَْد أَبDDِي  ، مDDْن أَطDDَاَعنِي َدَخDDَل الجنDDَّةَ «  : يDDَأَبى يDDا رسDDول هللاَّ ؟ قDDالَ  َوَمDDنْ 

يُقَبDDُِّل اْلَحَجDDَر  ، رضDDي هللاَّ عنDDه ، َرأَْيُت ُعَمDDَر بDDَن الخطDDاب : وعْن عابِس بن ربيعةَ قال . البخاري

صلّى هللاُ ولَْو� أنِّي رأَْيُت رسوَل هللاَّ  ، َحَجٌر َما تَْنفَُع و� تَُضرُّ إِني أَْعلَُم أَنََّك  : يَْعنِي ا6َْسَوَد ويَقُولُ 

كDDان رسDDوُل  : قDDال ، رضDDي هللاَّ عنDDه ، وعن جابرٍ  . متفٌق عليه -يُقَبِّلَُك ما قَبَّْلتَُك  ، عليه وآله وسلم

ْت عْينَاهُ  ، صلّى هللاُ عليه وآله وسلمهللاَّ  حتَّى َكأَنَّهُ  ، َواْشتَدَّ َغَضبهُ  ،  صْوتُهُ وَع� ، إَِذا َخطَب اْحمرَّ

DDاُكْم « : ُمْنDDِذُر َجDDْيٍش يَقDDُولُ  DDاعةُ َكھDDَاتْين «  : َويقDDُولُ » َصDDبََّحُكْم وَمسَّ َويَْقDDرُن بDDين » بُِعْثDDُت أَنDDَا والسَّ

ا بَْعDDدُ «  : َويَقُولُ  ، َواْلُوْسَطى ، السبَابَةِ  ، أُْصبَُعْيهِ  وَخْيDDَر اْلھDDَْدى  ، َحDDديَث ِكتDDَاُب هللاَّ فDDَإِنَّ َخيDDَر الْ  ، أَمَّ

د    . رواه مسلم» َوَشرَّ ا6ُُموِر ُمْحدثَاتُھَا وُكلَّ بِْدَعٍة َض�لَةٌ  ، صلّى هللاُ عليه وآله وسلمھْدُي ُمحمِّ

قDDال أحمDDد بDDن عطDDاء هللا رضDDي هللا عنDDه مDDن ألDDزم نفسDDه بDDآداب السDDنة عّمDDر هللا تعDDالى قلبDDه بنDDور 

   . قام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخ�قه والتأدب بآدابهو� م ، المعرفة

من تمسك " : وعن عبدهللا بن عباس رضي هللا عنھما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

حسن أو ما إسناده صحيح أو بالترغيب والترھيب  -" بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شھيد 

  -قاربھما

من أھم أبواب التوجه عمليًا  وجه إلى هللا من باب التمسك بسنة رسول هللا عليه الص�ة والس�مفالت

التمسك بالسنة ويتبع  . لكن ينبغي عدم الشطط في التمسك بسنة تؤدي إلى ترك فريضة . إلى هللا

تنًا وتحقيقًا تعلم أحاديث الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم وتعليمھا والعناية بھا رواية وسنًدا وم

وكل  الجرح والتعديلعلم يتبع ذلك ونشًرا فخدمة الحديث تعظيم لسنته صلى هللا عليه وآله وسلم و

  . يخدم حفظ السنةما 

  

  باب العلم - 83
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(قDDُْل ھDDَْل يَْسDDتَِوي الDDَِّذيَن  : قDDال تعDDالىو . )114 : طDDه ((َوقDDُْل َربِّ ِزْدنDDِي ِعْلًمDDا)  : قDDال هللاَّ تعDDالى

ُر أُولُو ا6َْْلبَاِب) يَْعلَُمو َ  : قDDال تعDDالىو . )9 : الزمر (َن َوالَِّذيَن � يَْعلَُموَن إِنََّما يَتََذكَّ (إِنََّمDDا يَْخَشDDى هللاَّ

َ َعِزيٌز َغفُوٌر)   ) 28 : فاطر (ِمْن ِعبَاِدِه اْلُعلََماُء إِنَّ هللاَّ

ِ  : قال ، َعْن ُمعاِويةَ رضي هللاَّ عْنهُ  َمDDْن يDDُِرد هللاَّ بDDِِه «  : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلم قَال رُسDDوُل هللاَّ

يِن  اخْيرً  ِ  : قDDَال ، رضDDي هللاَّ عْنDDه ، وعDDْن ابDDِن مْسDDُعودٍ  . متفDDٌق عليDDه» يُفَقِّْھهُ في الدِّ قDDَال رُسDDوُل هللاَّ

فَسDDلَّطهُ َعلDDى ھلََكتDDِِه فDDي  �ً َرُجDDٌل آتDDَاهُ هللاَّ َمDDا : � َحَسDDد إ�َّ فDDي اْثنَتDDَْينِ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلم

 اْلِغْبَطةُ ھنا والمراُد بالحسِد .  ُمتَّفٌَق َعليهِ » َويَُعلُِّمھَا  ، وَرُجٌل آتاهُ هللاَّ الِحْكَمةَ فھَُو يَْقِضي بِھَا ، الَحقِّ 

قDDَاَل  ليه وآله وسDDلمصلّى هللاُ عوَعْن َسْھِل بن سعٍد رضي هللاَّ عْنهُ أنَّ النبي  . َوھَُو أْن يتَمنَّى مْثلَهُ  ،

ِ 6ْن يْھِدَي هللاَّ بَِك رجُ «  : لَِعلّيً رضي هللاَّ عْنهُ   متفٌق عليهِ » َخْيٌر لَك من ُحْمِر النَّعم  اواِحدً  �ً فو هللاَّ

وَمDDْن  . . . . « : قDDالَ  ، صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلمأنَّ رُسول هللاَّ  وعْن أبي ھُريرةَ رضي هللاَّ َعْنهُ  .

أنَّ َرُسDDول  اَوَعنهُ أيضً .  رواهُ مسلمٌ » إلى الَجنَِّة  اسھََّل هللاَّ لَهُ بِِه َطِريقً  ايَْلتَِمُس فِيِه ِعْلمً  اِريقً سلَك ط

َمْن دعا إلى ھُدًى كاَن لهُ ِمَن ا6ْجDDر ِمثDDُل أُجDDوِر مDDْن تَبِعDDهُ � «  : قَالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمهللاَّ 

 : صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلموعْنهُ قال قَاَل رُسوُل هللاَّ  . رواهُ مسلمٌ »  ام َشْيئً يْنقُُص ذلَك من أُُجوِرھِ 

أْو َولDDٍد صDDالٍح  ، أْو ِعلDDٍم يُْنتَفDDَُع بDDِهِ  ، َصDDدقٍَة جاريDDة : إذا ماَت اْبُن آَدم اْنقَطDDَع َعملDDُهُ إ�َّ ِمDDْن ث�DDَثٍ « 

ِ  :  عْنDDهُ قDDالَ رضDDي هللاَّ  ، َوَعْن أنسٍ  . رواهُ مسلمٌ » يْدُعو لَهُ  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه  ، قDDَاَل َرُسDDوُل هللاَّ

ِ حتى يرِجَع  ، َمن خَرج في َطلَِب الِعلمِ «  : وسلم حDDديٌث :  رواهُ التْرِمذيُّ وقDDال» فھو في َسبيِل هللاَّ

فْضDDُل «  : قDDال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمأنَّ َرُسول هللاَّ  ، رضي هللاَّ عْنهُ  ، وَعْن أبي أَُمامة . َحسنٌ 

ِ  : ثُمَّ قال» اْلعالِم على اْلعابِِد َكفَْضلي على أَْدنَاُكْم  إنَّ هللاَّ «  : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمرُسDDوُل هللاَّ

وم�ئَِكتَهُ وأَْھَل السَّمواِت وا6رِض حتَّى النَّْملَةَ فDDي ُجْحِرھDDَا وحتDDى الُحDDوَت لَيَُصDDلُّوَن َعلDDى ُمعلِِّمDDي 

 : قDDَال ، رضDDي هللاَّ َعْنDDهُ  ، َوَعDDْن أبDDي الDDدَّْرداءِ  . َحDDديٌث َحسDDنٌ  : رواهُ الترمذي وقDDالَ » َخْيرْ النَّاِس ال

 ِ سDDھَّل هللاَّ لDDَه  ايَْبتَِغي فِيِه عْلمً  امْن سلك َطريقً «  : يقولُ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمسِمْعُت َرُسول هللاَّ

َوإنَّ اْلعالِم لَيَْستَْغفُِر  ، بِما يَْصنَعُ  اَضُع أْجنَِحتَھَا لِطالب اْلِعْلِم ِرضً َوإنَّ الم�ئَِكةَ لَتَ  ، إلى الجنةِ  اَطريقً 

وفَْضDDُل اْلَعDDالِم علDDى اْلعابDDِِد َكفَْضDDِل  ، لَهُ مْن في السََّمواِت ومْن في ا6ْرِض حتَّى الِحيتDDاُن فDDي المDDاءِ 

ثDDُوا ِدينDDَارً  وإنَّ اْلُعلَمDDاَء َوَرثDDَةُ  ، اْلقَمر َعلى سائر اْلَكَواِكبِ  ا ا َو� ِدْرھًَمDDا6ْنبِيDDاِء وإنَّ ا6ْنبِيDDاَء لDDَْم يُورِّ

ثُوا اْلِعْلمَ   ، وعDDِن ابDDن مْسDDُعودٍ  . رواهُ أبDDو داود والترمDDذيُّ  . »فَمْن أََخَذهُ أََخَذ بِحDDظٍّ َوافDDٍِر  ، وإنَّما ورَّ

َر هللاَّ اْمرءً « : يَقُولُ  وسلمصلّى هللاُ عليه وآله سِمْعُت رسول هللاَّ  : قال ، رضي هللاَّ عْنهُ  سDDِمع  انَضَّ

حDDديٌث َحسDDٌن  : رواهُ الترمDDذيُّ وقDDال . »فبَلََّغهُ كمDDا َسDDمَعهُ فDDَُربَّ ُمبَلDDٍَّغ أْوعDDى ِمDDْن َسDDاِمع  ، اِمنا َشْيئً 

بِِه َوْجهُ  ِمما يُبتََغى امْن تَعلََّم ِعلمً «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسوُل هللاَّ  : وعنه قال. َصحيحٌ 
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ِ عز َوَجلَّ � يَتَعلَُّمهُ إ� ليِصيَب بِِه عرضً  ْنيا لَْم يِجْد َعDDْرَف الجنDDَِّة يDDْوم القِيامDDِة هللاَّ  : يعنDDي» ا ِمَن الدُّ

  . داود بإسناد صحيحرواه أبو  ، ريحھا

ة � وحبDDًا ذي يزيد المرء خشيالليس المقصود علم الفقه ولكن الفھم و ، حقيقة العلم النافع ھو الفقه

 ، فDDإن تعلمDDه � خشDDية ، تعلمDDوا العلDDم : عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال. ف له وانقياًدا لطاعته

وبذله 6ھله  ، وتعليمه لمن � يحسنه صدقة ، والبحث عنه جھاد ، ومدارسته تسبيح ، وطلبه عبادة

وھو  ، وتوصل ا6رحام ، الحرام عرف الح�ل منوبه يُ  ، دوحَ وبه يُ  ، عبدعرف هللا ويُ به يُ  ، قربة

 ، والمعDDين علDDى الضDDراء ، والDDدليل علDDى السDDراء ، والصDDاحب فDDي الخلDDوة ، ا6نDDيس فDDي الوحDDدة

يرفع هللا به أقواما فيجعلھم في  ، ومنار سبيل الجنة ، والقريب عند الغرباء ، والوزير عند ا6خ�ء

وترغDDب الم�ئكDDة  ، وترمDDق أفعDDالھم ، رھمأدلة في الخير تقتص آثDDا ، الخير قادة وسادة يقتدى بھم

وسباع  ، يستغفر لھم كل رطب ويابس حتى حيتان البحر وھوامه ، في خلتھم وبأجنحتھا تمسحھم

 ، ونDDور ل¡بصDDار مDDن الظلDDم ، والعلDDم حيDDاة القلDDوب مDDن العمDDى ، والسماء ونجومھا ، البر وأنعامه

فيDDه يعDDدل  التفكDDرو ، ار والDDدرجات الع�DDيبلDDغ بDDه العبDDد منDDازل ا6بDDر ، وقDDوة ل¡بDDدان مDDن الضDDعف

  .ويحرمه ا6شقياء ، يلھمه السعداء ، والعمل تابعه ، وھو إمام للعمل ، ومدارسته بالقيام ، بالصيام

قال ا_مام مالك بن أنس رضي هللا عنه لDDيس العلDDم بكثDDرة الروايDDة وإنمDDا العلDDم نDDور يضDDعه هللا فDDي 

إذا تعلمت علًما  : وقال لبعض بني أخيه . �ّ بقلب تقي خاشع� يأنس إ ، وقال العلم نفور . القلوب

فيك سمته وتعلم لذلك العلم الDDذي تعلمتDDه السDDكينة والحلDDم  رَ وليُ  ، ذلك عليك أثره رَ من طاعة هللا فليُ 

  . والوقار

المؤثر ل»خرة على الدنيا خليفة من خلفاء رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه  ، العالم العامل برضوان هللا

آله وسلم في تبليغ ما أنزل هللا عليه وھو بذلك يكون رفيقًا لرسول هللا يوم القيامة على منابر مDDن و

نور يكرمه هللا بكرمه ويشفعه في ا6قارب وا6باعد على قدر ما بلغ مما آتاه هللا من علم وقDDدر مDDا 

  . أخلص في ذلك التبليغ وقدر ما عمل بما علم

ويشمل  . هللا وقّرب العبد من مو�ه معرفة وطاعة وذ�ً وعبودية لب العلم ھو ما دل على وحدانية

 . كذلك ما خدم ھذا الغرض بشكل مباشر وغير مباشر من علوم التفسير والحديث والفقه وغيرھDDا

أمDDا العلDDوم  . ويجب في تعلم وتعليم ھذه العلوم صDDدق النيDDة وا_خ�DDص أن تكDDون لوجDDه هللا تعDDالى

(َوَعلَّْمنDDَاهُ  : قDDال تعDDالى عDDن داؤد عليDDه الس�DDم . ته فھي مDDن العلDDم ايًضDDاالتي تخدم ا_نسان في حيا

فتعلم صناعة مDDا ممDDا  ، )80 : ا6نبياء (َصْنَعةَ لَبُوٍس لَُكْم لِتُْحِصنَُكْم ِمْن بَأِْسُكْم فَھَْل أَْنتُْم َشاِكُروَن) 

واكتفائھم  ، ودفع الضرر عنھممه لقيام حياتھم حياتھم ھو علم على المسلمين تعلّ  يخدم بني آدم في

وإذا مDDا  . ومDDن قDDام بDDه ابتغDDاء وجDDه هللا كDDان تعلمDDه وتعليمDDه عبDDادةلكي يقل اعتمادھم على غيDDرھم 

وجب عليھم استنفار م¡ منھم قدر ما تسد به الحاجة وكDDان  ، احتاج المسلمون صناعة أو مھنة ما
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أما إن لم يقم به أحد أثمت ا6مة في  ، عمل ھؤ�ء فرض كفاية إن قاموا به سقط الواجب عن ا6مة

  . من يقوم بھذا الواجب بين أبنائھا أنھا لم تستنفر من

فالقائمون على العلم الشرعي أو العلم الدنيوي إن ھم نووا بذلك وجDDه هللا وأحسDDنوا القيDDام بDDواجبھم 

ل مؤسسDDات التعلDDيم وھDDذا يشDDمل كDD . تعلًما وتعليًما وتطبيقًأ كانوا ممن يتوجه إلى هللا من باب العلم

من مدارس ومعاھد وجامعات ومؤسسات بحث علمي ومختبرات ومؤسسات تطوير لتحويل العلم 

إلDDى تطبيDDق عملDDي والمؤسسDDات التربويDDة وا_ع�ميDDة وشDDركات إنتDDاج البDDرامج وا6ف�DDم العلميDDة 

  وغيرھا مما يخدم العلم أو المجتمع عن طريق العلم .

  

  مر بالمعروف والنھي عن المنكرا� -باب الدعوة إلى هللا  - 93

DDةٌ يDDَْدُعوَن إِلDDَى اْلَخْيDDِر َويDDَأُْمُروَن بDDِاْلَمْعُروِف َويَْنھDDَْوَن َعDDِن اْلُمْنَكDDِر  : قDDال هللاَّ تعDDالى (َوْلDDتَُكْن ِمDDْنُكْم أُمَّ

ٍة أُ  : وقال تعالى . )104 : آل عمران (َوأُولَئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحوَن)  ْخِرَجْت لِلنَّاِس تَأُْمُروَن (ُكْنتُْم َخْيَر أُمَّ

 (ِ (ُخDDِذ اْلَعْفDDَو  : وقDDال تعDDالى . )110 : آل عمDDران (بِاْلَمْعُروِف َوتَْنھَْوَن َعDDِن اْلُمْنَكDDِر َوتُْؤِمنDDُوَن بDDِا�َّ

(َواْلُمْؤِمنDDDُوَن  : وقDDDال تعDDDالى . )199 : ا6عDDDراف (َوْأُمDDDْر بDDDِاْلُعْرِف َوأَْعDDDِرْض َعDDDِن اْلَجDDDاِھلِيَن) 

وقDDال  . )71 : التوبDDة (ُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض يَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَْنھَْوَن َعDDِن اْلُمْنَكDDِر) َوالْ 

ا نَُسوا َما  : وقال تعالى . )94 : الِحْجر ((فَاْصَدْع بَِما تُْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكيَن)  : تعالى (فَلَمَّ

ُروا بِِه  DDوِء َوأََخDDْذنَا الDDَِّذيَن َظلَُمDDوا بَِعDDَذاٍب بَئDDِيٍس بَِمDDا َكDDانُوا يَْفُسDDقُوَن) ُذكِّ  (أَْنَجْينَا الَِّذيَن يَْنَھْوَن َعِن السُّ

ِ َوَعِمَل َصالِحً  �ً (َوَمْن أَْحَسُن قَوْ  : وقال تعالى . )165 : ا6عراف ْن َدَعا إِلَى هللاَّ َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن  اِممَّ

 )33 : فصلت (ِميَن) اْلُمْسلِ 

«  : يقُولُ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمسِمْعُت رُسوَل هللاَّ  : عن أَبي سعيٍد الُخْدريِّ رضي هللاَّ عنه قال

أَْضDDَعُف  فDDَإِْن لDDَْم يَْسDDتَِطْع فَبقَلبDDِه َوَذلDDَكَ  ، فَإِْن لDDَْم يَْسDDتَطْع فبِلَِسDDانِهِ  ، فَْليغيِّْرهُ بِيَدهِ  اَمْن َرأَى ِمْنُكم ُمْنكرً 

 صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلموعن ابِن مْسُعوٍد رضي هللاَّ عنه أَنَّ رسDDوَل هللاَّ  . رواه مسلم» اِ_يماِن 

تDDِِه حواريDDُّون وأَْصDDَحاٌب يَأْخDDذون بُِسDDنَّتِِه « : قال ٍة َقْبلِي إِ�َّ كان لDDَه ِمDDن أُمَّ َما ِمَن نَبِيٍّ بَعثَهُ هللاَّ في أُمَّ

 ، ويْفَعلDDُون َمDDا�َ يDDُْؤَمرون ، ثُمَّ إِنَّھا تَْخلُُف ِمْن بْعِدھْم ُخلُوٌف يقُولُون َمDDا�َ يْفعلDDُونَ  ، ِرهويْقتُدون بأَمْ 

 ، وَمْن َجاھDDَدھُْم بِلِسDDانِِه فَھDDُو ُمDDْؤِمنٌ  ، َوَمْن جاھدھم بقَْلبِِه فَھُو ُمْؤِمنٌ  ، فََمْن جاھدھُم بِيَدِه فَھُو ُمْؤِمنٌ 

DDاِمِت رضDDي هللاَّ عنDDه  . رواه مسلم» ِ_يماِن حبَّةُ خْردٍل وليس وراَء ذلِك ِمن ا وعDDن ُعبDDَاَدةَ بDDِن الصَّ

DDمعِ والطَّاَعDDِة فDDي الُعْسDDِر َواليُْسDDِر  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمبايعنDDا رسDDول هللاَّ «  : قDDال علDDى السَّ

 ابََواًحDD اَع ا6َْمDDَر أَْھلDDَهُ إِ�َّ أَْن تDDََرْوا ُكْفDDرً وَعلDDَى أَْن �َ نُنDDَازِ  ، َوعلDDى أَثDDََرٍة َعلْينDDَا ، والَمْنَشDDِط والَمْكDDَرهِ 

» وعلDDى أن نقDDول بDDالحقِّ أينَمDDا ُكنDDَّا � نخDDاُف فDDي هللاَّ لَْومDDةَ �ئDDٍم  ، ِعْندُكْم ِمَن هللاَّ تعالَى فيه بُرھDDانٌ 
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DDْعبِ  : أَيْ » المْنَشDDط والَمْكDDره «  . متفDDٌق عليDDه DDْھِل والصَّ �َ يَْحتَِمDDُل  اظDDَاِھرً  أَيْ »  ابَواًحDD«  . فDDي السَّ

  . �ً تَأِْوي

َمثَُل القَائِِم في «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلموعن النْعماِن بِن بَشيٍر رضي هللاَّ عنھما عن النبيِّ 

واْلَواقِِع فيھا َكَمثDDَِل قDDَوٍم اْسDDتَھَُموا علDDى سDDفينٍة فصDDاَر بعُضDDھم أع�ھDDَا وبعُضDDھم أسDDفلَھا  ، ُحدوِد هللاَّ 

وا َعلَى َمْن فَْوقَھُْم فَقDDَالُواوك لDDَْو أَنDDَّا َخَرْقنDDَا فDDي نََصDDيبِنا  : اَن الذيَن في أسفلھا إَِذا اْستَقَْوا ِمَن الماِء َمرُّ

ا وإِْن أََخDDُذوا َعلDDَى أَْيDDِديِھم نَجDDوْ  ، افDDَإِْن تََرُكDDوھُْم َوَمDDا أَراُدوا ھَلُكDDوا َجِميًعDD ، َولَْم نُْؤِذ َمDDْن فَْوقَنDDَا اَخْرقً 

القَائُم في دفِعھَا  ، الُمْنِكُر لھا : َمْعنَاهُ » القَائُم في ُحدوِد هللاَّ تَعالى  . رواهُ البخاري . » اونجْوا َجِميعً 

  . اْقتَرُعوا : »اْستَھَُموا « : َما نھى هللاَّ َعْنهُ  : وإِزالَتِھَا والُمراُد بِالُحدودِ 

صDDلّى هللاُ عليDDه عDDن النبDDي  ، ٍد بنِت أَبDDِي أَُميDDَّةَ ُحذْيفDDَةَ رضDDي هللاَّ عنھDDاوَعْن أُمِّ الُمْؤِمنِيَن أُمِّ َسلََمة ِھنْ 

إِنَّهُ يُْستَْعمُل َعلْيُكْم أَُمراُء فَتَْعِرفُوَن وتنُِكُروَن فَِمْن َكِره فقَْد بَِرىَء َوَمْن أَْنَكDDَر «  : أنه قال وآله وسلم

َمDDا أَقDDَاُموا فDDِيُكْم  ، �َ « : يDDا َرُسDDوَل هللاَّ أَ�َ نُقDDَاتِلُھُْم ؟ قDDَالَ  : الواقDD» َولَِكْن مْن َرِضَي َوتَابََع  ، فَقَْد َسلِمَ 

�َةَ  ا بِيDDٍَد َو� لَِسDDاٍن فَقDDَْد بDDَِرَئ ِمDDَن اِ_ثDDِم َمْن َكِرهَ بِقَْلبِِه ولَْم يَْسDDتِطْع إْنَكDDارً  : َمْعنَاهُ  . رواه مسلم» الصَّ

 ، َوَمْن َرِضَي بِفِْعلِھْم وتابعھم ، َحَسِب َطاقَتِِه فَقَْد َسلَِم ِمْن ھَِذِه المعصيةِ وَمْن أَْنَكَر بَ  ، َوأَدَّى َوِظيفَتَهُ 

 : قDDال صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلموعْن أَبِي َسعيد اْلُخْدِريِّ رضي هللاَّ عنه عن النَّبِيِّ  . فَھَُو الَعاصي

فقDDال  ، نَتحDDدَُّث فِيھDDَا ، وَل هللاَّ َمالَنَا ِمْن َمجالِسنَا بDDُدٌّ يَا رسَ  : فقَالُوا» إِيَّاُكم َواْلُجلُوَس في الطُرقاِت « 

وَما َحقُّ  : قالوا» فَإَِذا أَبَْيتُْم إِ�َّ اْلَمْجلِس فَأَْعطُوا الطَّريَق َحقَّهُ  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرسول هللاَّ 

 ، َوا6َْمDDُر بDDاْلمْعروفِ  ، وَردُّ الس�DDَّمِ  ، ا6ََذىوَكفُّ  ، َغضُّ اْلبََصر«  : الطَِّريِق يا رسوَل هللاَّ ؟ قال

 صلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلموَعْن حذيفةَ رضي هللاَّ عنه أَنَّ النبي  . متفٌق عليه» والنَّْھُي عِن اْلُمْنَكَر 

أَْو لَيُوِشDDَكنَّ هللاَّ أَْن يَْبعDDَث  ، ولَتَْنھDDَُونَّ َعDDِن الُمْنَكDDرِ  ، والDDَِّذي نَْفِسDDي بِيDDَِدِه لَتDDَأُْمُرنَّ بDDاْلمعُروفِ «  : قال

وعDDْن أَبDDِي  . حDDديٌث حسDDنٌ  : رواه الترمDDذي وقDDال» ثُمَّ تَْدُعونَهُ فَ�َ يُْسDDتَجاُب لَُكDDْم  ، ا ِمْنهُ َعلَْيكْم ِعقَابً 

صلّى هللاُ عليه وآله سأََل النَّبِيَّ  �ً عبِد هللاَّ طاِرِق بِن ِشھاٍب اْلبَُجلِيِّ ا6َْحَمِسيِّ رضي هللاَّ عنه أَنَّ رج

َرَواهُ » َكلَِمةُ حقٍّ ِعْنَد ُسْلطَاٍن جائِر « : أَيُّ اْلِجھاِد أَْفَضُل؟ قَالَ  : وقَْد َوضَع ِرْجلَهُ في الَغْرزِ  ، وسلم

�َ  : َوقِيDDلَ  ، ھَُو رَكاُب َكوِر اْلجَمِل إَِذا َكاَن ِمْن ِجْلDDٍد أَْو َخَشDDبٍ » اْلَغْرز «  . النسائيُّ بإسناٍد صحيحٍ 

صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه قال رسDDول هللاَّ  : وعن ابن َمْسُعوٍد رضي هللاَّ عنه قال . يَْختَصُّ بِِجلٍد َوَخَشبٍ 

ُجَل َفيَقُولُ « : وسلم ُجُل يَْلقَى الرَّ َل َما دَخَل النَّْقُص َعلَى بَنِي إِْسرائيَل أَنَّه َكاَن الرَّ يَا ھََذا اتَّق  : إِنَّ أَوَّ

ف�DD يْمنَُعDDه ذلDDِك أَْن يُكDDوَن  ، ثُم يَْلقDDَاهُ ِمDDن اْلَغDDِد َوھDDُو َعلDDَى حالDDِهِ  ، ْع َما تَْصنَُع فَإِنَّهُ � يَِحلُّ لكهللاَّ َود

ا فََعلُوا َذلDDَِك َضDDَرَب هللاَّ قُلDDُوَب بَْعِضDDِھْم بDDِبَْعٍض  ، أَِكيلَهُ وَشِريبَهُ َوقِعيَدهُ  لُِعDDَن الDDَِّذيَن  (:  ثDDُمَّ قDDال» فَلَمَّ

َكDDانُوا  ، روا ِمْن بنِي إِْسَرائِيَل َعلَى لَِساِن داُوَد وِعيَسى ابِن َمْريِم ذلِك بما َعَصْوا وَكانوا يْعتDDَُدونَ َكفَ 

 ِمْنھُْم يَتََولَّْوَن الَِّذيَن َكفَُروا لَبِْئَس َما اتََرى َكثِيرً * � يَتَنَاھَْوَن عْن ُمْنَكٍر فََعلُوهُ لَبِْئَس ما كانُوا يَْفعلُون 
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ُ َعلَْيِھْم َوفِي اْلَعَذاِب ھُْم َخالُِدوَن)   َك�َّ «  : ثُمَّ قَالَ  )80 -78: المائدة (قَدََّمْت لَھُْم أَْنفُُسھُْم أَْن َسِخطَ هللاَّ

أِْطُرنَّهُ َعلDDَى اْلَحDDقِّ ولَتَ  ، ولَتَأُْخُذنَّ َعلَى يَِد الظَّالِمِ  ، َولََتْنھُونَّ َعِن اْلُمْنَكرِ  ، َوهللاَّ لَتَأُْمُرنَّ باْلمْعُروفِ  ،

ثُمَّ لَيَْلَعDDنُكْم َكَمDDا  ، أَْو َليَْضِربَنَّ هللاَّ بقُلُوِب بَْعِضُكْم َعلَى بَْعضٍ  ، اولَتْقُصُرنَّهُ َعلَى اْلَحقِّ قَْصرً  ، اأَْطرً 

  . حديث حسن : والترمذي وقال ، رواه أبو داود» لََعنَھُْم 

يق دِّ يDDَا أَيُّھDDَا  ( : يا أَيُّھَا النDDَّاُس إِنَُّكDDْم تقDDرءوَن ھDDَِذِه اOيDDةَ  : قال .  عنهرضي هللاَّ  ، وعن أَبي بَْكٍر الصِّ

ُكْم مْن َضلَّ إَِذا اْھتََدْيتُْم  وإِنDDي َسDDِمعت رسDDول  ) 105 : المائدة( )الَِّذيَن آَمنُوا علَْيُكْم أَْنفَُسُكْم � يَُضرُّ

نَّ النDDَّاَس إَِذا َرأَْوا الظDDَّالَِم فَلDDَْم يَأُْخDDُذوا َعلDDَى يََدْيDDِه أَْوَشDDَك أَْن إِ «  : يَقDDُولُ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمهللاَّ 

  . والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة ، رواه أبو داود» يَُعمَّھُُم هللاَّ بِِعقَاٍب ِمْنهُ 

 سDDمعت رسDDول هللا : يقول ، يأنه سمع جدّ  ، حدثني مولى لنا : قال ، عدي بن عدي الكندي وعن

إن هللا � يعذب العامDDة بعمDDل الخاصDDة حتDDى يDDروا المنكDDر بDDين «  : يقول صلى هللا عليه وآله وسلم

فإن فعلوا ذلك عذب هللا العامة والخاصDDة  ، ف� ينكرونه ، ظھرانيھم وھم قادرون على أن ينكروه

  . بينھم أو وسطھم : بين ظھرانيھم -الطحاوي بسند صحيح  - »

تصبح مھمDDة الDDدعوة إلDDى  ، قضت كثير من عرى ا�س�م خاصة الحكمنُ وفي ھذا الزمان حيث قد 

فعDDن أبDDي أمامDDة البDDاھلي رضDDي هللا عنDDه قDDال قDDال ، هللا أكثر أھميDDة بشDDكل فDDردي وبشDDكل جمDDاعي 

فكلمDDا انتقضDDت  ، لتنقضDDن عDDرى ا_س�DDم عDDروة عDDروة"  : رسول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم

صDDحيح الترغيDDب  –و آخDDرھن الص�DDة "  ، ا الحكDDمأولھن نقًضDDفDD ، عروة تشبث الناس بالتي تليھا

  . والترھيب

باب التوجه إلى هللا بالدعوة إليه وا6مر بDDالمعروف والنھDDي عDDن المنكDDر بDDاب غفDDل عنDDه كثيDDر مDDن 

واليوم وا6مة في وضع � تحسد عليه ھي بحاجة إلى مDDن يقDDوم بھDDذا ا6مDDر بكDDل الوسDDائل  . الناس

ى هللا بالكلمDDة والقلDDم وا_ذاعDDة والتلفDDاز والفضDDائيات وا6نترنDDت والمDDدارس فالDDدعوة إلDD ، المتDDوفرة

وبناء المسDDاجد ورعايDDة ا6سDDرة الخاصة ذوي الحاجات جمعيات خدمة وجمعيات خدمة المجتمع و

كل ذلك من  . . . وتربية ا6و�د ونشر الفضائل ومحاربة الفساد والرذيلة والمسكرات والمخدرات

ي سبيل هللا إذا مDDا ابتُغDDي بDDه وجDDه هللا خالًصDDا كDDان فDDي صDDحيفة أعمDDال الDDداعي العمل في الدعوة ف

وعلDDى ا6مDDة أن  . وكان ممDDا يتوجDDه إلDDى هللا بDDه يDDوم القيامDDة يرجDDو بھDDا رضDDوانه وعفDDوه ومغفرتDDه

تدرب الدعاة فتفتح معاھد خاصة لتأھيلھم سواء للدعوة بين المسلمين في ب�دھم أو في الب�د التي 

يعيشون فيھDDا كأقليDDات أو لDDدعوة غيDDر المسDDلمين ومثDDل ھDDذه المھمDDات � يشDDترط أن تكDDون مھمDDات 

DDم وجDDللعمل بتفرغ بل يجب أن تشمل تدريب الدعاة المتطوعين ممن يبغون بعملھ �ه هللا تعDDالى و

فا_يمان يحفDDظ للDDداعي وقوعDDه  ، إن الدعوة تحتاج إلى ايمان وعلم . يتقاضون إجوًرا على عملھم

مه كيف يتألف قلوب الناس ويبدأ با6ھم فDDالمھم والعلم يعلِّ ، والعجب  في شھوة حب الظھور والمنّ 
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لدعوة أكثر فائدة اليDDوم فھو يحتاج إلى فقه ا6ولويات ويكون التخصص في حقل معين من حقول ا

فمن توجه إلى هللا من باب الدعوة كان  ثوابه ما قام به من عمDDل خيDDر وثDDواب مDDن  . من ما مضى

تبعه واستجاب لدعوته أو استفاد مDDن جھDDده ، وإذا مDDا اسDDتمر العمDDل الDDذي قDDام بDDه بعDDد موتDDه كانDDت 

 مDDا دامDDت تلDDك ا6عمDDال نتائج عمله صدقة جارية له مستمرة بعد موتDDه ترفDDع مDDن درجاتDDه عنDDد هللا

  مستمرة .

  

  باب الجھاد -40

" رباط يوم في  : صلى هللا عليه وآله وسلمقال رسول هللا  : عن سھل بن سعد رضي هللا عنه قال

سDDبيل هللا خيDDر مDDن الDDدنيا ومDDا عليھDDا وموضDDع سDDوط أحDDدكم مDDن الجنDDة خيDDر مDDن الDDدنيا ومDDا عليھDDا 

  لغDDDDDDدوة خيDDDDDDر مDDDDDDن الDDDDDDدنيا ومDDDDDDا عليھDDDDDDا" والروحDDDDDDة يروحھDDDDDDا العبDDDDDDد فDDDDDDي سDDDDDDبيل هللا أو ا

" مثDDل المجاھDDد  : صلى هللا عليه وآلDDه وسDDلمقال رسول هللا  : وعن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال

كمثل الصائم القائم وتكفل هللا للمجاھد في سبيله إن  - وهللا أعلم بمن يجاھد في سبيله -في سبيل هللا

وفي لفظ له  ، جر أو غنيمة " أخرجه مسلم في صحيحها مع أتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالمً 

 ّ�جھاد في سبيلي وإيمان بي وتصDDديق برسDDلي فھDDو  " تضمن هللا لمن خرج في سبيله � يخرجه إ

. ما نال من أجر أو غنيمة" �ً ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائ عليّ 

"مDDا مDDن مكلDDوم  : صلى هللا عليه وآلDDه وسDDلمرسول هللا  قال : وعن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال

متفDDق  -اللون لون الدم والريح ريDDح المسDDك "  جاء يوم القيامة وكلمه يدمي ؛ كلم في سبيل هللا إ�ّ يُ 

جاھDDدوا المشDDركين " : قDDال صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلموعن أنس رضي هللا عنDDه أن النبDDي  ، عليه

وفي الصحيحين عDDن النبDDي  ، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم)بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم" (

أي العمل أفضل ؟ قDDال إيمDDان بDDا� ورسDDوله قيDDل ثDDم مDDاذا قDDال  : أنه سئل صلى هللا عليه وآله وسلم

وعن أبي عبس بن جبر ا6نصاري رضي هللا  ، الجھاد في سبيل هللا قيل ثم ماذا قال حج مبرور "

"مDDا أغبDDرت قDDدما عبDDد فDDي سDDبيل هللا فتمسDDه  : صلى هللا عليه وآله وسDDلمقال رسول هللا  : عنه قال

 غيابه فھو مجاھد كذلكومن أعان مجاھًذا بمال أو بكفالة أسرته في حال  .رواه البخاري  - "النار

 مDDن أظDDلّ " : قDDال صلى هللا عليه وآلDDه وسDDلمفعن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن رسول هللا  ،

DDّاز أظلDDه هللارأس غDDًز غازيDDن جھDDة ومDDوم القيامDDره  يDDل أجDDه مثDDبيل هللا فلDDي سDDذري  -" ا فDDيالمنDDف 

  – اد صحيح أو حسن أو ما قاربھمابإسن -الترغيب والترھيب 

إن كلمة الجھاد من الجھد وھو بذل الوسع فمن بDDذل وسDDعه وجھDDده فDDي سDDبيل هللا سDDواء فDDي سDDاحة 

وة فDDي سDDبيل هللا فكDDل ذلDDك مDDن الجھDDاد ولكDDن في طلب الرزق لعيالDDه أو فDDي الDDدع القتال أو في الكدّ 

رء الذي يقف على ثغرة من الثغرات التي يمكن أن يدخل منھا أعداء والم . ھناك جھاد دون جھاد
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سواء كان ذلك بقتال ا�عداء أو بالدعوة  هللا فيعمل جھده للدفاع عن ا_س�م والمسلمين ھو مجاھد

ة المسلمين في أمور حياتھم أو بالبحث عن سبل راحتھم إلى هللا أو بأعمال البر وا_حسان أو بخدم

أو بتعليم أبنائھم أو غير ذلك مما أصبح ضروريًا في الحياة المعاصرة لكDDي يكDDون المسDDلمون أمDDة 

 . واحدة تعبد ربھا وتدعو إلDDى سDDبيل ربھDDا بالحكمDDة والموعظDDة الحسDDنة وتحترمھDDا ا6مDDم ا6خDDرى

ليس مثله شيء فمن توجه إلDDى هللا مDDن بDDاب الجھDDاد فقDDد توجDDه فالجھاد في سبيل هللا سنام ا_س�م و

وينبغي لمن يتجه إلى هللا من باب الجھاد أن يتعلم فقه الجھاد  . من واحد من أعظم ا_بواب إلى هللا

و� يخلط بين الجھاد والوقوع في الفتن وسفك دماء ا6بريDDاء مDDن المسDDلمين أو غيDDر المقDDاتلين مDDن 

فعن عبد هللا بن عمر رضDDي هللا عنھمDDا عDDن النبDDي صDDلى هللا ، لدماء كبيرة غير المسلمين فحرمة ا

 ا حراًما " رواه البخاريما لم يصب دمً  ، و� يزال المؤمن في فسحة من دينه عليه سلم قال "

  

  باب الشھادة في سبيل هللا - 41

ا6شعري رضي  فيما رواه أبو موسىفي تعريف الشھيد  صلى هللا عليه وآله وسلمهللا رسول قال 

في  اوجاء أيضً  -متفق عليه  -  "من قاتل لتكون كلمة هللا ھي العليا فھو في سبيل هللا" : هللا عنه

ومن قتل دون  ، "من قتل دون ماله فھو شھيد : قوله صلى هللا عليه وآله وسلمالسنن عن الرسول 

رواه أبو داؤد  شھيد"ومن قتل دون أھله فھو  ، ھيدومن قتل دون دينه فھو ش ، دمه فھو شھيد

 . والترمذي وقال حديث حسن في رواية سعيد بن زيد رضي هللا عنه

صDDلى هللا عليDDه جDDاء رجDDل إلDDى الص�DDة والنبDDي : وعن سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنDDه قDDال

"اللھم آتني أفضل مDDا تDDؤتي عبDDادك الصDDالحين  : يصلي فقال حين انتھى إلى الصف وآله وسلم

فقDDال الرجDDل أنDDا يDDا  ؟االص�DDة قDDال مDDن المDDتكلم آنفDDً هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم صDDلىفلما قضDDى النبDDي 

يDDدل علDDى أن ھDDذا  -الترغيب والترھيب للمنذري  –ستشھد" عقر جوادك وتُ يُ  ارسول هللا قال إذً 

   . ا أن يقتل في سبيل هللاصالحً  اأفضل ما يؤتيه هللا عبدً 

"إن  صلى هللا عليه وآله وسDDلمسول هللا قال ر : وجاء في حديث عن المقدام بن معد يكرب قال

للشھيد ست خصال أن يغفر له من أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار مDDن عDDذاب 

القبر ويأمن من الفزع ا6كبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتDDة منDDه خيDDر مDDن الDDدنيا ومDDا 

رواه الترمDDذي  ين مDDن أقاربDDه"ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين ويشDDفع فDDي سDDبع ، فيھا

  . وقال حديث حسن

"مDDا مDDن أحDDد  : أنDDه قDDال صلى هللا عليه وآله وسلموعن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النبي 

يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على ا6رض من شDDيء إ�َّ الشDDھيد فإنDDه يتمنDDى 

  -متفق عليه -الكرامة"تل عشر مرات لما يرى من أن يرجع إلى الدنيا فيق
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  .والشھادة في سبيل هللا ھي غاية المجاھد في سبيل هللا ومن ينالھا ينال أعلى درجة المجاھدين

صلى "سمعت رسول هللا  : والشھداء درجات وفي حديث عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قال

لعDDدو فصDDدق هللا "الشDDھداء أربعDDة ؛ رجDDل مDDؤمن جيDDد ا_يمDDان لقDDي ا : يقول هللا عليه وآله وسلم

ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته  ، حتى قتل فذاك الذي يرفع الناس إليه أعينھم يوم القيامة ھكذا

) صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم� أدري قلنسDDوة عمDDر أراد أم قلنسDDوة الرسDDول ( : يقDDول الDDراوي

م غDDرب ورجل مؤمن جيد ا_يمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن أتاه سDDھ

ا لقي العدو فصدق هللا وآخر سيئً  اصالحً  �ً ورجل مؤمن خلط عم ، فقتله فھذا في الدرجة الثانية

ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصDDدق هللا حتDDى  ، حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة

  -رواه الترمذي وقال حسن غريب  - قتل فذلك في الدرجة الرابعة"

(َو� تَْحَسDDبَنَّ الDDَِّذيَن قُتِلDDُوا فDDِي  : جDDة بعDDد ا6نبيDDاء والصDDديقين قDDال تعDDالىوالشھيد أرفع الناس در

ِ أَْمَواتDDًا بDDَْل أَْحيDDَاٌء ِعْنDDَد َربِِّھDDْم يُْرَزقDDُونَ  ُ ِمDDْن فَْضDDلِِه َويَْسَتْبِشDDُروَن  *َسبِيِل هللاَّ فDDَِرِحيَن بَِمDDا آتDDَاھُُم هللاَّ

ِ *َخْلفِِھDDْم أَ�َّ َخDDْوٌف َعلDDَْيِھْم َو� ھDDُْم يَْحَزنDDُونَ بِالَِّذيَن لDDَْم يَْلَحقDDُوا بِِھDDْم ِمDDْن  يَْستَْبِشDDُروَن بِنِْعَمDDٍة ِمDDَن هللاَّ

� يُِضDDيُع أَْجDDَر اْلُمDDْؤِمنِيَن)  َ والنDDاس  فھDDم أحيDDاء ، )171 -169 : آل عمDDران (َوفَْضDDٍل َوأَنَّ هللاَّ

بل إنھم يسألون هللا الرجعDDة إلDDى  ، إنھم يتساءلون عمن وراءھم من إخوانھم ، ايحسبونھم أمواتً 

عDDن و ، بل ليقتلوا فDDي سDDبيل هللا مDDرة أخDDرى ، إلى حطامھا ومتاعھا الفاني ا� شوقً  ، دار الدنيا

صDDلى هللا قال أصيب حارثة يوم بدر وھو غ�م فجاءت أمDDه إلDDى النبDDي  -رضي هللا عنه -أنس 

فإن يكDDن فDDي الجنDDة أصDDبر  ، مني يا رسول هللا قد عرفت منزلة حارثة : فقالت عليه وآله وسلم

جنDDة واحDDدة ھDDي؟ إنھDDا  ھبلت؟ أو ويحك أو«: وإن تك ا6خرى ترى ما أصنع؟ فقال ، وأحتسب

رضDDي  -وكأن عمير بن أبDDي وقDDاص  . رواه البخاري)»(وإنه في جنة الفردوس ، جنان كثيرة

 ، لDDى المشDDاركةكان يعلم يوم بدر أنه علDDى موعDDد مDDع الشDDھادة فDDي سDDبيل هللا فيصDDر ع -هللا عنه

رأيDDت أخDDي عميDDر بDDن أبDDي وقDDاص قبDDل أن « : قDDالف -رضDDي هللا عنDDه -أخوه سDDعد  حكى قصته

 : أخDDي؟ قDDال لDDك يDDا مDDا : فقلت ، يوم بدر يتوارى صلى هللا عليه وآله وسلميعرضنا رسول هللا 

فيستصDDغرني فيردنDDي وأنDDا أحDDب  صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمإنDDي أخDDاف أن يرانDDي رسDDول هللا 

 صلى هللا عليه وآله وسDDلمفعرض على رسول هللا  : قال ، وج لعل هللا أن يرزقني الشھادةالخر

فكنت أعقDDد حمائDDل سDDيفه مDDن صDDغره فقتDDل  : فكان سعد يقول ، فبكى فأجازه ، فاستصغره فرده

 ، مDDن سDDأل هللا الشDDھادة بصDDدق«: صلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمقال  . »وھو ابن ست عشرة سنـة

DDه هللا منDDھداءبلَّغDDه ، ازل الشDDى فراشDDات علDDلم)»(وإن مDDن  . رواه مسDDھل بDDديث رواه سDDذا الحDDھ

  . فالشھادة في سبيل هللا من أعلى أبواب التوجه إلى هللا تعالى . رضي هللا عنهحنيف 
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  باب البكاء من خشية هللا - 42

DDه وسDDه وآلDDلى هللا عليDDول هللا صDDي رسDDال لDDرأ ": لمعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا علنه فال قDDاق

حتى  ، فقرأت سورة النساء . "نعم" : آقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال ، يا رسول هللا : قلت . "علي

ٍة بَِشِھيٍد َوِجْئنَا بDDَِك َعلDDَى ھDDَُؤ�ِء َشDDِھيدً  : أتيت إلى ھذه اOية  : النسDDاء () ا(فََكْيَف إَِذا ِجْئنَا ِمْن ُكلِّ أُمَّ

هللا بDDن وعDDن عبDDد  . رواه البخDDاري - إليDDه فDDإذا عينDDاه تDDذرفان فالتفDDت . "حسبك اOن" : قال . )41

"عينDDان � تمسDDھما النDDار : عباس رضي هللا علنھما قال قال رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم

وفي  . حسن عين بكت من خشية هللا وعين باتت تحرس في سبيل هللا" رواه الترمذي وقال حديث

ورجDDل ذكDDر هللا فDDي  . . . : يوم القيامة في ظلDDه يDDوم � ظDDل إ� ظلDDهيظلھم هللا حديث السبعة الذين 

 .وا6شارة إلى ذكر هللا خاليًا ھDDو لغDDرض البعDDد عDDن الريDDاء . خ�ء ففاضت عيناه (رواه البخاري)

فالبكاء والتباكي أمام النDDاس مDDدعاة لDDدخول العجDDب والريDDاء أمDDام النDDاس وكDDأن المDDرء يتبDDاھى أمDDام 

  . وھو ما يمحق الحسناتغيره أتقى من الناس أنه 

_ن أدمع دمعة من خشDDية هللا أحDDب إلDDي مDDن  : قال عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھماو

  . أن أتصدق بألف دينار

فأرسDDلوا إلDDى أبDDي حDDازم  ، بكى ليلة محمد بن المنكدر رضي هللا عنه فكثDDر بكDDاؤه حتDDى فDDزع أھلDDه

فقال ما الذي أبكاك قد ُرعت أھلك؟ قال مرت بي آيDDة مDDن سلمة بن دينار رضي هللا عنه فجاء إليه 

ِ َما لَْم يَُكونُوا يَْحتَِسبُوَن)  (كتاب هللا عز وجل  فبكى أبو حDDازم معDDه  )47 : الزمر (َوبََدا لَھُْم ِمَن هللاَّ

  . فقال بعض أھله _بي حازم جئنا بك لتفرج عنه فزدته

DDَِّذيَن آَمنDDُوا أَْن تَْخَشDDَع  : قتDDه قDDال تعDDالىالبكاء من خشية هللا دليل علDDى خشDDوع القلDDب ور (أَلDDَْم يDDَأِْن لِل

DDَاَل َعلDDُل فََطDDْن قَْبDDاَب ِمDDَوا اْلِكتDDُِذيَن أُوتDDَّوا َكالDDُيَُكون �ِ َوَما نََزَل ِمDDَن اْلَحDDقِّ َو ْيِھُم ا6ََْمDDُد قُلُوبُھُْم لِِذْكِر هللاَّ

  ) 16 : الحديد () فَقََسْت قُلُوبُھُْم َوَكثِيٌر ِمْنھُْم فَاِسقُونَ 

 : وعن عبدهللا بن أبي مليكة قال جلسنا إلى عبد هللا بDDن عمDDرو رضDDي هللا عنھمDDا فDDي الحجDDر فقDDال

ولبكى حتDDى  ، لو تعلموا العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظھره ، فإن لم تجدوا بكاء فتباكوا ، ابكوا

والمقصDDود أن  . مDDاالترغيDDب والترھيDDب بإسDDناد صDDحيح أو حسDDن أو مDDا قاربھ –ينقطDDع صDDوته 

  . فإن قسوة القلب تجعل الدمع شحيًحا ، استج�ب البكاء مطلوب لمن كان شحيح الدمعة

  

  باب الصدق - 43

(يDDَا :  قDDال تعDDالى . باب الصدق باب يتوجه منه الصادقون إلDDى هللا وأع�ھDDم مرتبDDة ھDDم الصDDديقون

َ َوُكونُوا َمعَ  اِدقِيَن)  أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ اِدقَاِت  وقال ( )119 : التوبة (الصَّ اِدقِيَن َوالصَّ ) َوالصَّ

َ لََكاَن َخْيرً  ( : وقال  قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلموعن النَّبِيَّ . )21 : محمد (لَھُْم)  افَلَْو َصَدقُوا هللاَّ
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ْدَق يَْھِدي إِلَى اْلبِرِّ َوإِنَّ اْلبِرَّ يَْھِدي«  : ِ  ، إِلَى الَجنَّةِ  إِنَّ الصَّ ُجَل ليْصُدُق َحتَّى يُكتDDََب ِعْنDDَد هللاَّ َوإِنَّ الرَّ

يقً  ُجDDَل َليَْكDDِذُب َحتDDَّى  ، وإِنَّ اْلَكDDِذَب يَْھDDِدي إِلDDَى الفُجDDوِر َوإِنَّ الفُجDDوَر يَْھDDِدي إِلDDَى النDDَّارِ  ، اِصدِّ َوإِنَّ الرَّ

ابً  ِ َكذَّ ُ َعْنھمDDا ، ن اْلَحسِن ْبِن َعلِيِّ ْبِن أبDDي َطالDDِبٍ وع . متفٌق عليه»  ايُكتََب ِعْنَد هللاَّ قDDَاَل  ، َرضDDَي هللاَّ

DDْدَق  ، َدْع ما يَِريبَُك إِلَى َمDDا � يَريبDDُكَ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمحفِْظُت ِمْن رسوِل هللاَّ  فDDَإِنَّ الصِّ

اْتُرْك  : َمْعناهُ » يِريبَُك «  : وقَْولُهُ  . حديٌث صحيحٌ  : رواه التِْرمذي وقال» َواْلَكِذَب ِريبةٌ  ، طُمأنينَةٌ 

   . واْعِدْل إِلى َما � تَُشكُّ فيه ، ما تَُشكُّ في ِحلِّه

َمDDْن َسDDأََل «  : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمقال رسول هللا  ، الصادق مع هللا سره أفضل من ع�نيته

 َ ُ مَ  ، هللاَّ DDDھَاَدة بِِصDDDْدٍق بَلَّغDDDهُ هللاَّ DDDھَداءتعDDالَى الشِّ  . رواه مسDDDلم» وإِْن َمDDDاَت َعلDDDَى فِراِشDDDِه  ، نDDDَاِزَل الشُّ

 . مع أنه مات على فراشDDه فالصدق في النية ھنا ھو الذي رفع مكانة ھذا المرء إلى مرتبة الشھادة

قا«  : كما قال تَما وكَذَبا وإِن كَ  ، فإِن صدقَا وبيَّنا بُوِرك لھُما في بَيْعِھما ، اْلبيَِّعان بالِخياِر ما لم يَتفرَّ

فصدق المتبايعين ھو الذي يتسبب في طرح البركة فDDي المبيDDع  . متفٌق عليه» ُمِحقَْت بركةُ بْيِعِھما 

  . وكتمان النقائص والكذب ھو الذي يمحق البركة

ويكفي في فضيلة الصدق أن الصديق مشتق منه وهللا تعالى وصف ا6نبياء به في معرض المDDدح 

يقً :  تعDDالى والثناء بالصديقية فقال ) 41 : مDDريم () انَبِيDDًّ ا(َواْذُكDDْر فDDِي اْلِكتDDَاِب إِْبDDَراِھيَم إِنDDَّهُ َكDDاَن ِصDDدِّ

يقً  ) (َواْذُكDDْر فDDِي اْلِكتDDَاِب إِْسDDَماِعيَل 56 : مريم () انَبِيًّ  اوقال (َواْذُكْر فِي اْلِكتَاِب إِْدِريَس إِنَّهُ َكاَن ِصدِّ

  )54 : مريم () انَبِيًّ  �ً َكاَن َرُسوإِنَّهُ َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وَ 

بالصDDديق الDDذي سDDمي بكر رضي هللا عنDDه  يأبأنبياء هللا ھؤ�ء سار نفر من ا6مة مثل وعلى نھج 

ھؤ�ء على رأس الفريق الذي يلقى  . وسمى ا_مام أحمد بن حنبل رضي هللا عنه بالصديق الثاني

لكن باب الصDDدق مDDع هللا  ، ھم � شك ق�ئلصدق ھؤ�ء مرتبة الصديقية وفقد وصل هللا بالصدق 

والصDDدق يشDDمل القDDول والعمDDل والنيDDة وقDDد امتDDدح هللا  . بDDاب يتسDDع لكثيDDر مDDن عبDDاد هللا الصDDالحين

الشھداء الذين قدموا أرواحھم في سDDبيله بصDDدق وإخ�DDص فقDDال (ِمDDَن اْلُمDDْؤِمنِيَن ِرَجDDاٌل َصDDَدقُوا َمDDا 

َ َعَلْيِه فَِمْنھُ    )23 : ا6حزاب () �ً ْم َمْن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنھُْم َمْن يَْنتَِظُر َوَما بَدَّلُوا تَْبِديَعاھَُدوا هللاَّ

  . الصDDدق والحيDDDاء وحسDDDن الخلDDDق والشDDDكر : أربDDDع مDDن كDDDن فيDDDه فقDDDد ربDDDح : وقDDال ابDDDن عبDDDاس 

ِ  : وقال الثوري في قوله تعالى  ُوُجوھُھُْم ُمْسDDَودَّةٌ أَلDDَْيَس فDDِي (َويَْوَم اْلقِيَاَمِة تََرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعلَى هللاَّ

ھDDم الDDذين ادعDDوا محبDDة هللا تعDDالى ولDDم يكونDDوا بھDDا  : قDDال )60 : الزمDDر (َجھDDَنََّم َمْثDDوًى لِْلُمتََكبDDِِّريَن) 

  . صادقين

  : معان عدةلفظ الصدق يستعمل في و

 ضDDرر ظDDاھر صDDدقًا حتDDى وإن كDDان فDDي ذلDDك الصادق فDDي قولDDه � يقDDول إ�ّ  : صدق في القول -1

من يصلح بين النDDاس أن  صلى هللا عليه وآله وسلموقد أعذر  . فھو � يخبر خبًرا إ� صدقًا ، عليه
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أو أنمDDى  اينمي خيًرا ولو لم يكن صادقًا في ذلك فقال " ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرً 

ْھDDُت  : لDDها " والصDDادق يراعDDي معنDDى الصDDدق فDDي ألفاظDDه التDDي ينDDاجي بھDDا ربDDه كقوخيDDرً  (إِنDDِّي َوجَّ

َماَواِت َوا6َْْرَض َحنِيفً  قلبه فإن كان  ، )79 : ا6نعام (َوَما أَنَا ِمَن اْلُمْشِرِكيَن)  اَوْجِھَي لِلَِّذي فََطَر السَّ

(إِيDDَّاَك نَْعبDDُُد َوإِيDDَّاَك  : وكقولDDه . بأمDDاني الDDدنيا وشDDھواته فھDDو كDDذب �ً عDDن هللا تعDDالى مشDDغو امنصDDرفً 

  . هللا � يعبد إ�ّ ھو ) ف� يكون في قلبه حب المال أو الجاه ف5 : الفاتحة (يُن) نَْستَعِ 

ويرجع ذلك إلى ا_خ�ص وھو أن � يكون له باعث في الحركات  ، وصدق في النية وا_رادة -2

حكى  الذينفإن أراد بنيته شيئًا من الدنيا كان كذابًا كما في حديث الث�ثة  ، والسكنات إ� هللا تعالى

DDول هللا صDDالعنھم رسDDه قDDي هللا عنDDرة رضDDو ھريDDا رواه أبDDلم فيمDDه وسDDه وآلDDإن هللا  " : لى هللا علي

فأول من يدعو به رجل  ، وكل أمة جاثية ، تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينھم

ألDDم أعلمDDك مDDا  : ئفيقDDول هللا للقDDار ، ورجDDل كثيDDر المDDال ، ورجل قتل فDDي سDDبيل هللا ، جمع القرآن

كنت أقDDوم بDDه آنDDاء  : فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : قال . بلى يا رب : أنزلت على رسولي ؟ قال

بDDل أردت أن  : ويقDDول هللا لDDه ، كذبت : وتقول الم�ئكة ، كذبت : فيقول هللا له ، الليل وآناء النھار

ألDDم أوسDDع عليDDك حتDDى لDDم  : ول هللافيقDD ، ويDDؤتى بصDDاحب المDDال . فقد قيل ذلك ، ف�ن قارئ : يقال

كنت أصل الDDرحم  : فماذا عملت فيما آتيتك ؟ قال : قال . بلى يا رب : أدعك تحتاج إلى أحد ؟ قال

ف�ن  : ويقول هللا بل أردت أن يقال ، كذبت : وتقول الم�ئكة له . كذبت : فيقول هللا له ، وأتصدق

أمDDرت  : فيمDDاذا قتلDDت ؟ فيقDDول : هللا فيقDDول هللا لDDهويؤتى بالذي قتل فDDي سDDبيل  . جواد وقد قيل ذلك

ويقDDول  ، كDDذبت : وتقول له الم�ئكDDة ، كذبت : فيقول هللا له . بالجھاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت

صDDلى هللا عليDDه وآلDDه ثDDم ضDDرب رسDDول هللا  . فقDDد قيDDل ذلDDك ، ف�ن جDDرئ : بل أردت أن يقال : هللا

 –أولئك الث�ثة أول خلق هللا تسDDعر بھDDم النDDار يDDوم القيامDDة  : يرةيا أبا ھر : على ركبتي فقال وسلم

   -رواه الترمذي وقال حسن غريب 

  . لم يكذبه ولم يقل له لم تعمل ولكنه كذبه في إرادته ونيتهوي�حظ ھنا أن هللا 

وھو أن يعDDزم علDDى عمDDل شDDيئ فيفعلDDه كمDDن يقDDول إن  وصدق في العزم والوفاء بما عزم عليه -3

ا فDDي سDDبيل هللا تعDDالى قاتلDDت ولDDم أو إن لقيDDت عDDدوً  ، أو بشDDطره -تصدقت بجميعه  �ً  مارزقني هللا

 وإن أعطاني هللا تعالى و�ية عدلت فيھا ولم أعص هللا تعالى بظلم وميل إلى خلق ، أبال وإن قتلت

ن فمن أوفى بذلك كان مDDن الDDذي . فھذه العزيمة قد يصادفھا من نفسه وھي عزيمة جازمة صادقة ،

َ َعلَْيDDِه " ومDDن أخلDDف كDDان مDDن الDDذين قDDال فDDيھم  : قال هللا تعالى فيھم " ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاھَُدوا هللاَّ

َ َمDDا َوَعDDُدوهُ َوبَِمDDا َكDDانُوا يََكDDِذبُوَن)  ا(فَأَْعقَبَھُْم نِفَاقً   : التوبDDة (فِي قُلُوبِِھْم إِلَى يَْوِم يَْلقَْونَهُ بَِما أَْخلَفDDُوا هللاَّ

77(   
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وھو أن يحرص في كل أعماله على أن يكون ظاھره موافقًا لما يخفي من  ، وصدق في العمل -4  

  . نية أو إرادة أو عزم و� يخفي في نفسه ما � يرضى أن يطلع عليه أحد من الناس

فمن اتصف بالصدق في جميع ذلك فھو صديق 6نه مبالغة في  . وصدق في أمور الدين كلھا -5

   . �ً ق يعبد هللا كأنه يراه ولو رأى الجنة والنار بأم عينه ما ازداد عبادة و� عمفالصدي ، الصدق

  

  باب العدل - 44

ومنDDه  ، بالعدلتعامله مع الناس المرء حين يكون التوجه إلى هللا من باب العدل منه ما ھو باختيار

قDDال  . وه أيعدل أم يظلمما ھو ابت�ء من هللا حين يضعه هللا في موضع السلطان والحكم والقوة ليبل

َ يُِحDDDبُّ اْلُمْقِسDDDِطيَن)  : تعDDDالى َ يDDDَأُْمُر بِاْلَعDDDْدِل  : قDDDال و . )9 : الحجDDDرات ((َوأَْقِسDDDطُوا إِنَّ هللاَّ (إِنَّ هللاَّ

ْحَساِن َوإِيتَاِء ِذي اْلقُْربَى َويَْنھَى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَْغِي يَِعظُُكْم لََعلَّ   : النحل (ُكْم تََذكَُّروَن) َواْ_ِ

ُكلُُّكDDم  « : والعدل وا_حسان يتجلى في كل شيئ قDDال رسDDول هللاَّ صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلم . )90

ُجDDُل َراٍع فDDي أھلDDِِه  ، ا_مDDاُم راٍع وَمْسDDُؤوٌل َعDDْن رِعيَّتDDِهِ  : وُكلُُّكDDْم مسDDؤوٌل عDDْن رِعيتDDِهِ  ، راعٍ  والرَّ

والَخDDاِدُم َراٍع فDDي  ، َوالَمرأَةُ راعيةٌ في بيِت َزوجھDDا َومسDDؤولةًّ َعDDْن رِعيَّتِھDDا ، َومسؤوٌل عْن َرِعيَّتِهِ 

وقد دعDDا رسDDول  . متفٌق عليه» وُكلُُّكم راع ومسُؤوٌل َعْن رِعيَّتِِه  ، مال َسيِِّدِه َوَمسُؤوٌل َعْن َرِعيتِهِ 

اللھDDم مDDن َولDDي مDDن أمDDر «  : قDDالففرفق بھم بDDأن يرفDDق هللا بDDه هللا لمن ولي من أمر المسلمين شيئًا 

رواه » فرفDDق بھDDم فDDارفق بDDه  اومDDن َولDDَِي مDDن أمDDر أمتDDي شDDيئً  ، فشق عليھم فاشقق عليDDه اأُمتي شيئً 

يُِظلُّھُُم هللاَّ فDDي ِظلDDِِّه يDDوَم � «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمومن السبعة الذين قال عنھم النبي  . مسلم

ِ َعلى «  : في المقسطين كما قال . متفٌق عليه» . . . اِدلٌ إَماٌم ع : ِظلَّ إ�َّ ِظلُّهُ  إنَّ الُمقِسطيَن ِعْنَد هللاَّ

  . رواهُ مسلم» الَِّذيَن يْعِدلُوَن في ُحْكِمِھْم وأَھليِھْم وما ُولُّوا  : َمنابَِر ِمْن نورٍ 

 أمDDرھم كDDان مDDن و�ّه هللا فمن ابتلي بشيئ من وسائل السلطة والقوة أو الحكم فعدل في حكمه وفي

وكان عند هللا مDDن ، وكان ممن توجه إلى هللا من باب العدل  ، ذلك في ميزان حسناته أجًرا عظيًما

والعدل من الحاكم أول  . وقليل من يفعل ذلك، المقربين فھو باب عظيم يفلح من يتجه إلى هللا منه 

ام من تطبيق للحدود ومDDن فDDرض فما أنزل هللا تعالى من أحك، ما يشمل الحكم بما أنزل هللا تعالى 

  . فا� أعرف بما يصلح الناس وھو الذي فرض تلك ا6وامر أو النواھي، لقيود ھي العدل بعينه 

وقد يبتلى المرء بموقف يختار فيه بين العدل والمصلحة الشخصية القريبة ا6مDDد أو سDDمعة أو لDDوم 

 كي يعدلوا مع من يحبون ومن � يحبDDونفا� تعالى يدعو المسلمين ل . شديد قد يصيبه نتيجة عدله

ِ ُشھََداَء بِاْلقِْسِط َو� يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلDDَى أَ  : قال تعالى ، اِميَن ِ�َّ �َّ (يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

 َ َ إِنَّ هللاَّ كمDDا توعDDد  )8 : المائDDدة ( َخِبيDDٌر بَِمDDا تَْعَملDDُوَن) تَْعDDِدلُوا اْعDDِدلُوا ھDDَُو أَْقDDَرُب لِلتَّْقDDَوى َواتَّقDDُوا هللاَّ

َوإَِذا َكالُوھُْم أَْو َوَزنُوھُْم *  الَِّذيَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس يَْستَْوفُونَ *  (َوْيٌل لِْلُمَطفِّفِينَ  : المطففين فقال
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نفسه ومزالق الشيطان واقتحم فإذا ما تغلب المرء على شھوات  . " )3 -1: المطففين (يُْخِسُروَن) 

  . العقبة فإنه ينال مكانة عند هللا بعدله

إن العدل في مختلف أمDDور الحيDDاة سDDمة تجعDDل المDDرء الDDذي يتصDDف بDDه ينDDال مكانDDة عنDDد هللا تعDDالى 

فالعدل بين ا6و�د والعدل مع ا6قران والعدل بين من و�ه هللا أمرھم والعدل عندما يكون له حDDق 

عDDن النبDDيِّ ف . كل ذلDDك ممDDا يقDDرب المDDرء مDDن ربDDه ، الحق حينما يكون الحق عليه عند امرئ وأداء

 . متفDDٌق عليDDه» �َ يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ 6َِخيِه َما يُِحبُّ لِنَْفِسِه «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلم

  . ند هللا تعالىونال تلك المكانة ع �ً فإذا ما وضع المرء نفسه بموقع غريمه كان عاد

6ن مفھوم العDDدل واسDDع ويشDDمل جوانDDب والعدل ميزان يزن به المرء أعماله حتى بين ما � يعقل 

 ، نعDDل واحDDدةالمDDرء ب يمشيآله وسلم أنه نھى أن فقد ورد عن النبي صلى هللا عليه و ، الحياة كلھا

� يمشDDي أحDDدكم  " : لمسDDفعن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآلDDه و

   ا" رواه البخاريا أو لينعلھما جميعً ليحفھما جميعً  ، في نعل واحدة

  

  باب الرحمة - 54

ھDDرع  �ً ف�DD يكDDاد يجDDد مDDن يحتDDاج معونDDة إ ، ههللا قلبDDه علDDى الرحمDDة بخلقDD مDDن النDDاس مDDن قDDد جبDDل

 �و الDDرحمن  .  وھDDرع إلDDى العطDDف عليDDهلمسDDاعدته و� يكDDاد يDDرى مDDن ھDDو بحاجDDة إلDDى عطDDف إّ

  . الرحيم إسمان من أسماء هللا الحسنى يتعلقان بالرحمة وهللا يحب من عباده الرحماءو

 صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسول هللاَّ لناس من أسباب رحمة هللا للعبد على اإن الشفقة والرحمة 

ِھْم وتََراُحِمِھْم م«  : وقال . متفٌق عليه» َمْن � يْرَحم النَّاس � يْرحْمهُ هللاَّ «  : ثَُل اْلُمْؤِمنِيَن فِي تََوادِّ

 متفٌق عليDDه» َمثَُل اْلَجَسِد إَِذا اْشتََكى ِمْنهُ ُعْضٌو تَداَعى لهُ سائُِر اْلجسِد بالسھَِر واْلُحمَّى  ، وتَعاطُفِِھمْ 

ُ فDDِي  مDDْن َكDDانَ  ، و� يُْسDDلِمهُ  ، � يْظلُِمDDه ، الُمْسلُِم أَُخDDو الُمْسDDلِمِ «  : كما قال. فDDِي َحاَجDDِة أَِخيDDِه َكDDاَن هللاَّ

ُ عْنهُ بِھَا ُكْربَةً ِمْن ُكَرِب يْوَم اْلقِياَمةِ  ، حاجتِهِ  َج هللاَّ ج عْن ُمْسلٍِم ُكْربةً فَرَّ  اوَمْن ستر ُمْسلِمً  ، وَمْن فَرَّ

ُ يَْوم اْلقِيَاَمِة    . متفٌق عليه» َستَرهُ هللاَّ

إِْن  : فعن عائشDDة رضDDي هللاَّ عنھDDا قَالDDَتْ  ، رحمة بالمسلمينالشديد  صلى هللا عليه وآله وسلموكان 

َخْشيةَ أَْن يَْعَمَل بِِه  ، وھَُو يِحبُّ أََن يَْعمَل بِهِ  ، لَيدُع اْلَعَملَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَكان رسوُل هللاَّ 

فDDَإِنَّ فDDِيِھْم  ، ُكْم للنDDَّاِس فْليَُخفDDِّفْ إِذا صDDلى أَحDDدُ «  : وكان يقDDول . متفٌق عليه» النَّاُس فيُْفَرَض َعلَْيِھْم 

ِعيَف َوالسقيَم واْلَكبِيرَ  ل ما َشاَء  ، الضَّ  كما كDDان يقDDولُ  . متفٌق عليه» وإَِذا َصلَّى أََحُدُكْم لِنَْفِسِه فَْليَطوِّ

 ، قَْلِب لُِكDDلِّ ِذى قُْربDDَى َوُمْسDDلِمٍ وَرُجٌل َرِحيٌم َرقيٌق ال ، ُذو ُسْلطاٍن ُمْقِسطٌ ُمَوفَّقٌ  : أَْھُل الَجنَِّة ثَ�ثَةٌ « :

  رواهُ مسلم» وَعفِيٌف ُمتََعفٌِّف ُذو ِعياٍل 
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 .والرحمة بعباد هللا ممن تبوأ منصبًا أو مكانة ھي أدعى 6ن يتوجه المرء إلى هللا من باب الرحمة

ضDDعف منDDه الحيوانات الضعيفة أو على من ھو أى قد � يجد بابًا للرحمة إ�ً عل فالضعيف العاجز

أما القوي الDDذي  . من البشرويمكن أن يكون بھم رحيًما ويكون ممن توجه إلى هللا من باب الرحمة

ن هللا له بالتحكم بغيره من عباد هللا من منصب أو مكانة أو جاه أو ثروة وھو قادر على إنفاذ قد مكّ 

  . ل الرحمةمن أھفيكون من يتصف بھا محكمه فيھم فالرحمة تبدو أھم وأحرى بأن يكون 

فالراحمون ممن ترق قلوبھم شفقة على عباد هللا من الضعفاء ومن يحتاجون إلDDى عDDون أو صDDدقة 

 ھؤ�ء الراحمون يتوجھون إلى هللا من باب ، أو قضاء حاجة أو كلمة مواساة أو م�قاة بوجه طلق

رحمDDة هللا الرحمة فيكونDDوا ممDDن يسDDتحق أن يDDرحمھم هللا فDDي السDDاعة التDDي ھDDم بDDأمس الحاجDDة إلDDى 

صDDلى هللا ل رسDDول هللا قبDDّ : عن أبي ھريرة رضي هللا عنDDه قDDالف . ساعة يقوم الناس لرب العالمين

إن لDDي  : فقDDال ا6قDDرع ، االحسن بن علي وعنده ا6قDDرع بDDن حDDابس التميمDDي جالًسDD عليه وآله وسلم

( من  : ثم قال ه وسلمصلى هللا عليه وآلفنظر إليه رسول هللا  ، اعشرة من الولد ما قبلت منھم أحدً 

  رواه البخاري - � يرحم � يرحم )

  

  باب ا�مانة -64

 ليست ا6مانة أن يودع عندك شخص شيئًا فتؤديه إليه كما ھو . من يدخل منه اليوم ا6مانة باب قلّ 

حفظ في أن تنظر إلى ما حرم هللا واليد أمانة وحفظھا أن تُ عن ولكن النظر أمانة وأداؤھا حفظھا  ،

� يبطش بھا إأن  ً�في ما يرضي هللا والمDDال  �ً ما يرضي هللا والرجل أمانة وأداؤھا أن � تسير إ 

شDDأ علDDى مDDا يرضDDي هللا أمانة يجب حفظه من إيDDن اكتسDDب وفيمDDا أنفDDق والولDDد امانDDة وأداؤھDDا أن ينّ 

َ :  الىقDDال هللاَّ تعDD . أمانDDة والرعية أمانة وأداؤھا حفظھا من السوء والعدل بين تلDDك الرعيDDة (إِنَّ هللاَّ

وا ا6ََْمانَاِت إَِلى أَْھلِھَا )  لو  : قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه . )58 : النساء (يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ

حيث كDDان يستشDDعر ا6مانDDة الملقDDاة علDDى  فرات لخشيت أن يسأل هللا عنه عمرمات جدي بطرف ال

  . عاتقه بتولي أمر المسلمين

 با6مانة باب ولجه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم حتDDى قبDDل بعثتDDه حتDDى كDDان التوجه إلى هللا

وحين ھDDاجر مDDن مكDDة إلDDى المدينDDة كانDDت ودائDDع المشDDركين عنDDده فأوكDDل  ، الصادق ا6مينبيسمى 

   . إعادتھا إلى علي بن أبي طالب رضي هللا عنه

   : منھا ، يدخل فيھا أنواع كثيرة ، فا6مانة كلمة واسعة المفھوم

DDَماَواِت  : قDDال تعDDالى ، وھDDي الDDدين والتمسDDك بDDه ، ا6مانDDة العظمDDى (إِنDDَّا َعَرْضDDنَا ا6ََْمانDDَةَ َعلDDَى السَّ

DDاَن َظلُوًمDDهُ َكDDَّاُن إِنDDْنَس �ً َجھDDُو اَوا6َْْرِض َواْلِجبDDَاِل فDDَأَبَْيَن أَْن يَْحِمْلنَھDDَا َوأَْشDDفَْقَن ِمْنھDDَا َوَحَملَھDDَا اْ_ِ () 

   . ا6مانDDة تعDDم جميDDع وظDDائف الDDدين ا ھDDـ : قDDال القرطبDDي فDDي تفسDDير ھDDذه اOيDDة . )72 : ا6حDDزاب
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أ�  ( : صلى هللا عليه وآله وسDDلمقال  ، فالرسل أمناء هللا على وحيه ، اوتبليغ ھذا الدين أمانة أيضً 

وكDDذلك  . )(رواه البخDDاري) ومسDDاءً  ايأتيني خبر السماء صباحً  ، تأمنوني وأنا أمين من في السماء

  . فھم أمناء في تبليغ ھذا الدين ، كل من جاء بعدھم من العلماء والدعاة

 ، فھي أمانة لديك يجب حفظھا واستعمالھا وفق ما أراد منك المؤتمن هكل ما أعطاك هللا من نعمو

 ، واللسان أمانة ، والرجل أمانة ، واليد أمانة ، والسمع أمانة ، فالبصر أمانة ، وھو هللا جل وع�

فيجب عليك أن تحفظ  ، والعرض أمانة . فيما يرضي هللا �ً ف� ينفق إ ، اوالمال أمانة أيضً 

وتحفظھم عن  ، وكذلك كل من تحت يدك ، فتحفظ نفسك من الفاحشة ، عرضك و� تضيعه

والعمل الذي توكل به  . وتربيته أمانة ، ورعايته أمانة ، فحفظه أمانة ، الوقوع فيھا والولد أمانة

صلى هللا عليه قال رسول هللا  : فعن أبي ھريرة ـ رضي هللا عنه ـ قال ، وتضييعه خيانة ، انةأم

"  : كيف إضاعتھا يا رسول هللا ؟ قال : قال ، " إذا ضيعت ا6مانة فانتظر الساعة " : وآله وسلم

عنه قال إذا أسند ا6مر إلى غير أھله فانتظر الساعة )( رواه البخاري) وعن أبي ذر رضي هللا 

! إنك  ثم قال ( يا أبا ذر . فضرب بيده على منكبي : يا رسول هللا ! أ� تستعملني ؟ قال : قلت

 -ى الذي عليه فيھا ) من أخذھا بحقھا وأدّ  إ�ّ  وإنھا يوم القيامة خزي وندامة وإنھا أمانة . ضعيف

  . رواه مسلم

حبك خصام فھذا � يدفعك _فشاء حتى ولو حصل بينك وبين صا ، وإفشاؤه خيانة ، السر أمانة 

( إذا حدث الرجل  : صلى هللا عليه وآله وسلمقال  ، ودناءة النفوس ، فإنه من لؤم الطباع ، سره

بحديث ثم التفت فھي أمانة )(رواه أبوداؤد والترمذي وقال حديث حسن ) ومن أشد ذلك إفشاء 

صلى هللا عليه قال رسول هللا  : ـ قالفعن أبي سعيد الخدري ـ رضي هللا عنه  ، السر بين الزوجين

 ، الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه : " إن من أعظم ا6مانة عند هللا يوم القيامة : وآله وسلم

   . ثم ينشر سرھا (إبن حجر وقال في مقدمته حديث حسن )

بحفظ ا6مانة  وقد أمر هللا.  ثم أداؤھا كما كانت ، وا6مانة بمعنى الوديعة يجب المحافظة عليھا 

وا قال تعالى  : وحذر منھا في نصوص كثيرة منھا ، وذم الخيانة ، وأدائھا َ يَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ (إِنَّ هللاَّ

(َوالَِّذيَن ھُْم 6ََِمانَاتِِھْم وقال تعالى في صفات المؤمنين  . )58 : النساء (ا6ََْمانَاِت إِلَى أَْھلِھَا ) 

ُسوَل  : وقال تعالى )8 : المؤمنون ( َوَعْھِدِھْم َراُعوَن) َ َوالرَّ (يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا � تَُخونُوا هللاَّ

 ھافي ا6مر بردّ  صلى هللا عليه وآله وسلموقال  . )27 : ا6نفال (َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن) 

   . رواه الترمذي وقال حسن غريب " و� تخن من خانك ، " أد ا6مانة إلى من ائتمنك :

الخDDازن  : صلى هللا عليه وآله وسلمقال عن أبي موسى ا6شعري قال ومما ورد في فضل ا6مانة 

فيدفعDDه إلDDى الDDذي  ، بDDه نفسDDه اطيبDDً امDDوفرً  �ً يعطي ـ ما أمر به كDDام : ا6مين الذي ينفذ ـ وربما قال

وھDDو يحكDDي  صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمقDDال و . )رواه البخDDاريأحDDد المتصDDدقين )(  ، أمDDر لDDه بDDه
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فوجDDد الDDذي اشDDترى العقDDار فDDي  ، لDDه ا" اشترى رجل من رجDDل عقDDارً  : 6صحابه رضي هللا عنھم

 ، إنما اشتريت منك ا6رض ، خذ ذھبك مني : فقال له الذي اشترى العقار ، عقاره جرة فيھا ذھب

 إنما بعتك ا6رض وما فيھا : لذي باعھا )ا : فقال الذي شرى ا6رض ( أي ، ولم ابتع منك الذھب

وقDDال  ، لDDي غ�DDم : ألكمDDا ولDDد ؟ فقDDال أحDDدھما : فقال الذي تحاكما إليه ، فتحاكما إلى رجل : قال ،

رواه وتصDDدقا "(  ، وأنفقوا علDDى أنفسDDكما منDDه ، أنكحوا الغ�م بالجارية : قال ، لي جارية : اOخر

  )البخاري

مDDن بنDDي  �ً عDDن رجDDل مDDن بنDDي إسDDرائيل أنDDه سDDأل رجDD يه وآله وسDDلمصلى هللا علوذكر رسول هللا 

 : قDDال ، اكفDDى بDDا� شDDھيدً  : فقDDال ، ائتنDDي بالشDDھداء أشDDھدھم : فقDDال ، إسرائيل أن يسلفه ألDDف دينDDار

فخDDرج فDDي  ، فدفعھا إليه على أجDDل مسDDمى ، صدقت : قال ، �ً كفى با� كفي : قال ، فائتني بالكفيل

 ، افلDDم يجDDد مركبDDً ، يقDDدم عليDDه ل¡جDDل الDDذي أجلDDه ، يركبھDDا اثم التمس مركبً  ، البحر فقضى حاجته

ثDDم  ، ثم زجDDج موضDDعھا ، حبهاوصحيفة منه إلى ص ، فأدخل فيھا ألف دينار ، فأخذ خشبة ونقرھا

كفى  : فقلت ، �ً ألف دينار فسألني كفي االلھم إنك تعلم أني كنت تسلفت ف�نً  : فقال ، أتى بھا البحر

وإنDDي جھDDدت أن  ، فرضي بذلك ، اكفى با� شھيدً  : فقلت اوسألني شھيدً  ، فرضي بك ، كفي� با�

 ، فرمى بھا في البحر حتى ولجت فيDDه ، وإني استودعكھا ، أبعث إليه الذي له فلم أقدر اأجد مركبً 

ر ينظDD ، فخرج الرجل الDDذي كDDان أسDDلفه . يخرج إلى بلده اوھو في ذلك يلتمس مركبً  ، ثم انصرف

فلمDDا نشDDرھا وجDDد  ، افأخDDذھا 6ھلDDه حطبDDً ، فإذا بالخشية التي فيھDDا المDDال ، قد جاء بماله العل مركبً 

في طلب  اوهللا ما زلت جاھدً  : فقال ، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى با6لف دينار . المال والصحيفة

 بعثت إلي شيء ؟ قDDال ھل كنت : قال ، قبل الذي أتيت فيه افما وجدت مركبً  ، مركبة Oتيك بمالك

: DDًد مركبDDم أجDDي لDDه اأخبرك أنDDت فيDDذي جئDDل الDDال .      ، قبDDي  : قDDت فDDذي بعثDDك الDDد أدى عنDDإن هللا قDDف

  -رواه البخاري  - افانصرف با6لف دينار راشدً  ، ةبالخش

تلك ھي ا6مانه فمن توجه إلى هللا من ھذا الباب نال المكانة والثDDواب الجزيDDل مDDن هللا يDDوم � مDDال 

 �  .  من أتى هللا بقلب سليمو� بنون إّ

  

  باب ا9يثار - 74

 : وقDDDال . )9 : الحشDDDر ()  (َويDDDُْؤثُِروَن َعلDDDَى أَْنفُِسDDDِھْم َولDDDَْو َكDDDاَن بِِھDDDْم َخَصاَصDDDةٌ  : قDDDال هللاَّ تعDDDالى

أبDDي ھُريDDرة رضDDي هللاَّ وعDDن  )8 : ا_نسDDان () اَوأَِسيرً  اَويَتِيمً  ا(َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعلَى ُحبِِّه ِمْسِكينً 

فأَرَسDDَل إِلDDى بَعDDِض  ، إنDDي َمْجھDDُودٌ  : فقDDال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَجاَء َرُجٌل إلى النَّبِيِّ  : عنه قال

حتDDَّى  ، ثُمَّ أَْرَسَل إِلى أُْخَرى فَقَالَْت ِمْثَل َذلِكَ  ، والَِّذي بََعثََك بِالَحقِّ ما ِعنِدي إِ�َّ َماءٌ  : فَقَالت ، نِسائِهِ 

 صلّى هللاُ عليه وآله وسلمفقال النبيُّ  . � َوالِذي بعثََك بِالَحقِّ ما ِعنِدي إِ�َّ َماءٌ  : قُْلَن ُكلُّھنَّ ِمثل َذلِكَ 
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ِ  : فقال َرُجٌل ِمن ا6َْنصارِ » من يُِضيُف ھَذا اللَّْيلَةَ ؟ «  :  ، فَاْنطَلََق بDDِِه إِلDDى رْحلDDِهِ  ، أَنَا يَا َرُسوَل هللاَّ

ِ  : أَكِرِمي : قَال �ْمَرأَتِهِ فَ   : وفDDي روايDDة قDDال �مَرأَتDDِهِ  ، صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلمَضْيَف رسوِل هللاَّ

ميِھم ، َعلِّليھْم بَِشيٍء وإِذا أََراُدوا الَعَشاءَ  : إِ�َّ قُوَت ِصبيانِي قال ، � : ھل ِعْنَدِك َشيٌء ؟ فَقَالَتْ   فَنَوِّ

َراجَ  ، نَاوإَِذا َدَخَل َضْيفُ  ، يُف وبَاتا طDDَاِويَْينِ  ، وأَريِِه أَنَّا نَأُْكلُ  ، فَأَطفِئي السِّ DDا  ، فَقََعُدوا وأََكَل الضَّ فَلَمَّ

لَقَد َعِجَب هللاَّ ِمن َصنِيِعُكَما بَِضDDيفُِكَما «  : فقال : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَغَدا على النَّبِيِّ  ، أَْصبح

  . متفٌق عليه» اللَّْيلَةَ 

إِنَّ ا6شَعِريين إَِذا أَرملُوا في «  : وامتدح رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ا6شعريين حين قال

ثُمَّ اقتََسُموهُ بَْينَھُم فDDي  ، َجَمُعوا ما َكاَن ِعنَدھُم في ثَوٍب َواحدٍ  ، أَو قَلَّ َطَعاُم ِعيَالِِھم بالَمِدينَةِ  ، اْلَغْزوِ 

 . أَو قَاَرَب الفََراغَ  ، فََرَغ َزاُدھُم : »أَرَملُوا «  . متفٌق عليه» يَّةِ فَھُم ِمنِّي َوأَنَا ِمنھُم إِنَاٍء َواِحٍد بالسَّو

وفDDي  . نھم جسد واحDDدأن ويخدم شعور القبيلة بالوحدة وكفمثل ھذا العمل يدل على ا_يثار والتعاو

وبعDDد أن وجDDده  ، مDDاء معركة اليرموك انطلق حذيفDDة العDDدوي يبحDDث عDDن ابDDن عDDم لDDه ومعDDه شDDربة

فأشDDار ابDDن  ، آه : وقبل أن يسقيه سDDمعا رج�DD يقDDول . أسقيك؟ فأشار إليه بالموافقة : جريًحا قال له

فوجDDده ھشDDام بDDن  ، فDDذھب إليDDه حذيفDDة ، ؛ ليذھب بشربة الماء إلى الرجل الذي يتألم عم حذيفة إليه

 ، شار ھشام لينطلق إليه حذيفDDة بالمDDاءفأ ، آه : ولما أراد أن يسقيه سمعا رج� آخر يقول . صالعا

فرجDDع إلDDى ابDDن عمDDه  ، فرجع بالماء إلDDى ھشDDام فوجDDده قDDد مDDات ، فذھب إليه حذيفة فوجده قد مات

ل كلُّ واحد منھم أخاه على نفسه ، فوجده قد مات  . وآثره بشربة ماء ، فقد فضَّ

فقطعDDوا  ، ة قليلة � تكفيھمومعھم أرغف ، واجتمع عند أبي الحسن ا6نطاكي أكثر من ث�ثين رج�

فإذا ا6رغفة كمDDا  ، فلما رفعت السفرة ، وجلسوا ل¡كل ، ا6رغفة قطًعا صغيرة وأطفئوا المصباح

فلDDم يDDأكلوا  ، على نفسه مه بالطعام وفضلھناو؛ 6ن كل واحد منھم آثر أخ ھي لم ينقص منھا شيء

   . جميًعا

سDDل ابDDن الحنفيDDة جفDDوة فأررضDDي هللا عنھمDDا ي وقعت بين محمد بن الحنفية وأخيه الحسن بن علDDو

آلDDه فأمك فاطمة بنت محمDDد بDDن عبDDدهللا صDDلى هللا عليDDه و . . إن هللا فضلّك عليّ  : إلى الحسن يقول

وجDDدي 6مDDي جعفDDر بDDن  ، وجّدك 6مك رسول هللا وصفوة خلقه . سلم وأمِّي امرأة من بنى حنيفةو

فمDDا  . لحني حتَّى يكون لك الفضل علّي في كDDل شDDيءفإذا جاءك كتابي ھذا فتعال إلىَّ وصا ، قيس

  . أن بلغت رسالته الحسن حتى بادر إلى بيته وصالحه

فDDإذا كثDDر المتخلقDDون بDDه فDDي سDDبيل هللا زادت أواصDDر المحبDDة  ، إن ا_يثار ھو أحد دعائم بناء ا6مة

المDDدن والبلDDدان والتراحم بينھم وحسنت الع�قات بDDين ذوي ا6رحDDام والجيDDران بDDل وبDDين القبائDDل و

  . المتجاورة وكان ھؤ�ء المتخلقون بھذا الخلق ممن يعمل على وحدة ا6مة ورفعتھا
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ا6يثار لDDه ثDDواب عظDDيم عنDDد هللا ومDDن يتوجDDه إلDDى هللا بإيثDDار غيDDره علDDى نفسDDه فلDDه عنDDد هللا حسDDن ف

ھو يرجو ثواب ذلك من أيقن بأن ما عند هللا خير من فتات الحياة الدنيا ف و� يستطيعه إ�ّ  . الثواب

  . ويؤمل أن يفوز بما عند هللا

  

  والكرم باب السخاء - 84

   . قورم ث�ث كلمات متقاربة المعاني لكن بينھا فرالسخاء والجود والك

DDفDDنفس فDDن الDDھولة مDDر بسDDال الكثيDDاق المDDالكرم إنفDDرة النفDDدر كثيDDة القDDور جليلDDاء وع ي ا6مDDا_عط

,  رض جلبDDاً للنفDDع أو خ�صDDاً عDDن الDDذم فلDDيس بكDDريمفمDDن يھDDب المDDال لغK  DDبالسDDھولة � لغDDرض

و� استحقاق وھذا  بذل المال من غير مسألة فھوالسخاء  أما,  النفع ب� عوض فالكريم من يوصل

الفرق بين السخاء والجود أن السخاء ھو أن يلين والفعل مستحب ما لم ينته إلى السرف والتبذير , 

� تعالى (سخي) بل يقال له عDDز وجDDل  لسائل ولذلك � يقالا_نسان عند السؤال ويسھل إعطاءه ل

 ، د مDDن أسDDماء هللا الحسDDنىام والجDDويالكDDروكريم جواد 6ن الجود ھو كثرة العطاء من غير سؤال 

 ھو الذي إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتھى الرجاء و� يبالي كDDم وهللا تعالى

 ة إلى غيره � يرضى وإذا ُجفى عاتب و� يضيع من �ذ بهأعطى ولمن أعطى وأن رفعت حاج

بDDدون  ويغنيه عن الوسDDائط والشDDفعاء فقDDد اجتمعDDت كDDل تلDDك الصDDفات الجليلDDة � تعDDالىإليه والتجأ 

 الكDDرم إن كDDان بمDDال فھDDوو . تكلف فھو الكريم المطلق وھو الجواد المعطDDي الDDذي � ينفDDد عطDDاؤه

وقمة كمال الكرم  ، ھو عفو وإن كان ببذل النفس فھو شجاعةمع القدرة ف جود وإن كان بكف ضرّ 

به ذلDDك فھDDو التقDDي فDDأن  ما يقصد به أشرف الوجوه وأشرفھا ما يقصد به وجه هللا تعالى فمن قصد

  )13/الحجرات  (ْأتقَاُكْم)  إكرم الناس أتقاھم فقد قال تعالى (إن أْكَرمُكم َعنَد هللا

لكDDن  ، لنDDاس فتكDDاد تكDDون نظDDرتھم للمDDال وللتDDراب سDDواءالسخاء مزية متأصDDلة فDDي نفDDس بعDDض او

   . من الح�ل ويوضع في موضع ح�لالمال ان يكتسب آخر ھو شرط في الشرع للسخاء 

(َوَما تُْنفِقُوا ِمْن َخْيٍر  : وقال . )39 : سبأ ((َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَھَُو يُْخلِفُهُ)  : قال هللاَّ تعالى

ِ َوَما تُْنفِقُوا ِمْن َخْيٍر يَُوفَّ إِلَْيُكْم َوأَْنتُْم � تُْظلَُموفَِ¡َْنفُِسكُ   : البقرة (َن) ْم َوَما تُْنفِقُوَن إِ�َّ اْبتَِغاَء َوْجِه هللاَّ

َ بِِه َعلِيٌم)  : قال جل شأنهكما  . )272 وَعِن ابِن  . )273 : البقرة ((َوَما تُْنفِقُوا ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ هللاَّ

َرُجٌل  : � َحَسَد إِ�َّ في اثنتينِ «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمعن النبي  ، سعوٍد رضي هللاَّ عنهم

» فَھَُو يَْقِضي بِھَا َويَُعلُِّمھا  ، َوَرُجٌل آتَاه هللاَّ ِحْكَمةً  ، فََسلَّطَه َعلَى ھَلََكتِِه في الَحقِّ  ، �ً آتَاهُ هللاَّ َما

وعن أنس بن مالك  . يَنَبِِغي أَن � يُغبَطَ أََحٌد إِ�َّ على إحَدى ھَاتَيِن الَخْصلَتَْينِ  : معناه . متفٌق عليه

قال  ، أعطاه ا إ�ّ على ا_س�م شيئً  صلى هللا عليه وآله وسلمرضي هللا عنه قال ما سئل رسول هللا 
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ا يعطي فإن محمدً يا قوم أسلموا  : فرجع إلى قومه فقال ، ا بين جبلينفجاءه رجل فأعطاه غنمً 

وعن جبير بن مطعم رضي هللا عنه أنه بينا ھو مع رسول .  رواه مسلم -عطاء � يخشى الفاقة 

صلى هللا عليه وآله علقت رسول هللا  ، من حنين �ً مقب ، ومعه الناس صلى هللا عليه وآله وسلمهللا 

صلى هللا سول هللا فوقف ر ، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه ، ا6عراب يسألونه وسلم

ثم �  ، ا لقسمته بينكمفلو كان عدد ھذه العضاه نعمً  ، أعطوني ردائي : فقال عليه وآله وسلم

  رواه البخاري . او� جبانً  ، او� كذوبً  ، �ً تجدوني بخي

DDا َمDDْن بَِخDDَل َواْسDDتَْغنَى : قDDال هللاَّ تعDDالى ، والكرم عكDDس البخDDل DDُرهُ *  ىَوَكDDذََّب بِاْلُحْسDDنَ *  (َوأَمَّ فََسنُيَسِّ

(َوَمDDْن يDDُوَق ُشDDحَّ نَْفِسDDِه  : وقDDال تعDDالى . )11 -8: الليل (َوَما يُْغنِي َعْنهُ َمالُهُ إَِذا تََردَّى)  * لِْلُعْسَرى

صDDلّى هللاُ عليDDه وعDDن أبDDي ھريDDرة رضDDي هللاَّ عنDDه أنَّ النَّبDDِيَّ  . )9 : الحشر (فَأُولَئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحوَن) 

َوَمDDْن َكDDاَن يDDُؤِمُن بDDِا�َّ واليDDَوم  ، َمْن كاَن يُؤمُن بِا�َّ واليَوِم اOِخِر فَْليُكDDِرْم َضDDيفَهُ «  : قال موآله وسل

 متفDDٌق عليDDه» أَْو ليَْصDDُمْت  اَوَمْن َكDDاَن يDDؤِمُن بDDِا�َّ َواليDDْوِم اOِخDDِر فَْليَقDDْل َخْيDDرً  ، اOِخِر فليِصْل َرِحَمهُ 

ِ بن عَ . صDDلّى هللاُ عليDDه َسDDأََل رسDDول هللاَّ  �ً ْمرو بن الَعDDاِص رضDDي هللاَّ عنھُمDDا أَنَّ َرُجDDوعنْ  عبد هللاَّ

�DDَم َعلDDى َمDDْن َعَرْفDDَت َوَمDDْن لDDم  ، تُْطِعDDْم الطََّعDDامَ «  : أَيُّ اِ_س�DDِم َخْيDDٌر ؟ قDDال : وآلDDه وسDDلم َوَتْقDDَرأُ السَّ

أَْربَعDDوَن َخصDDلَةً «  : لّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمصDDقاَل رُسDDوُل هللاَّ  : وعنه قال.  متفٌق عليه» تَْعِرْف 

َعامٍل يْعمُل بَخصلٍَة منھا َرَجاَء ثََوابِھَا َوتَْصِديَق َمْوُعوِدھَا إِ�َّ أَْدَخلَهُ هللاَّ  أَع�ھَا َمنِيَحةُ الَعْنز ما ِمن

أخDDاه عنDDًزا حلوبDDًا ومنيحDDة العنDDز ھDDي أن يعيDDر المDDرء جDDاره أو  . رواه البخاري» تعالى بِھَا الَجنَّةَ 

ُ عنه وليشرب من لبنھا فترة من الزمن ثم يعيدھا إليه ،  عن أبي أَُماَمةَ ُصَديِّ بِن َعْج�َن رضي هللاَّ

وإِن  ، يا اْبDDَن آَدَم إِنDDََّك إِن تَْبDDُذَل الفَْضDDَل َخيDDٌر لDDَكَ « : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رُسوُل هللاَّ  : قال

DDْفلَى  واليَُد الُعليَا َخْيٌر ِمDDنَ  ، َواْبدْأ بَِمْن تَُعولُ  ، َو� تُ�ُم َعلى َكفَافٍ  ، تُْمِسَكهُ َشرٌّ لَكَ  رواه » اليDDَِد السُّ

6ن مثDDل ھDDذا العبDDد قDDد تغلDDب علDDى داء الشDDح والبخDDل ووطDDن نفسDDه علDDى السDDخاء والبDDذل  ، مسDDلم

  . والعطاء

� يمسك ما كريمفال ، ل وجاه ووقت� يتعلق بالمال فقط بل بكل ما يملك ا_نسان من مافالكرم  ً� 

النفس يكون  كريمبل إن  . عن سائل و� طلب نصرة من مستغيث و� معونة لمن يطلب مساعدة

  . حليًما تجاه من يسيئ إليه أو تجاه الجھلة والحمقى إن تصرفوا تجاھه بما � يليق به

هللا أكرم من أن يعذب كريًما جواًدا فالكرم والجود والسخاء باب من أبواب التوجه إلى هللا تعالى و

  . بذل ماله أو جاھه أو قوته في سبيله تعالى

  

  باب بر الوالدين - 94
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َ َو� تُْشِرُكوا بِِه َشْيئً :  قال هللاَّ تعالى  وقال تعالى . )36 : النساء () اَوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانً  ا(َواْعبُُدوا هللاَّ

ْنَسDDانَ :  DDْيَنا اْ_ِ (َوقََضDDى َربDDَُّك أَ�َّ تَْعبDDُُدوا إِ�َّ إِيDDَّاهُ  : وقDDال . )8 : العنكبDDوت () ابَِوالَِدْيDDِه ُحْسDDنً  (َوَوصَّ

ا يَْبلَُغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبََر أََحُدھَُما أَْو ِك�ھَُما فَ� تَقُْل لَھَُما أُفٍّ َو� تَْنھَْرھَُما َوقُْل لَھَُما  اَوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانً  إِمَّ

�ً وْ قَ  DDِغيرً *  اَكِريًمDDانِي َصDDَا َربَّيDDا َكَمDDْل َربِّ اْرَحْمھَُمDDُِة َوقDDْحَم لِّ ِمDDَن الرَّ  () اَواْخفDDِْض لَھَُمDDا َجنDDَاَح الDDذُّ

هُ َوْھنً  : كما قال . )24- 23 : ا_سراء ْنَساَن بَِوالَِدْيِه َحَملَْتهُ أُمُّ ْينَا اْ_ِ َعلَى َوْھٍن َوفَِصالُهُ فDDِي  ا(َوَوصَّ

 . )14 : لقمان (َمْيِن أَِن اْشُكْر لِي َولَِوالَِدْيَك إِلَيَّ اْلَمِصيُر) َعا

أَيُّ اْلعمِل  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمسأَلُت النبي  : عن عبد هللاَّ بن مسعود رضي هللاَّ عنه قال

ِ تَعالى ؟ قال �ةُ على وْقتِھَا «  : أَحبُّ إلى هللاَّ ثُمَّ  : قلتُ » بِرُّ اْلَوالِدْيِن « : ؟ قال ثُمَّ أَيُّ  : قُْلتُ » الصَّ

ِ « : أَيُّ ؟ قال قال رسول  : وعن أبي ھريرة رضي هللاَّ عنه قال . متفٌق عليه» الِجھَاُد في سبِيِل هللاَّ

» فَيَْعتِقَهُ  ، َفيَْشتَِريَهُ  ، اإِ�َّ أَْن يَِجَدهُ مملُوكً  ا� يَْجِزي ولٌَد والِدً «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمهللاَّ 

 : فقال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَجاَء َرُجٌل إلى رسول هللاَّ  : وعنه رضي هللاَّ عنه قال.  رواه مسلم

ك «  : يا رسول هللاَّ َمْن أََحقُّ النَّاسِ بُحسِن َصَحابَتي ؟ قال َك «  : ثُمَّ مْن ؟ قال : قال» أُمُّ  قال» أُمُّ

يا رسول هللاَّ  : وفي رواية . متفٌق عليه» أَبُوَك «  : ثُمَّ َمْن ؟ قال : قال» َك أُمُّ «  : ثُمَّ َمْن ؟ قال :

ْحبِة ؟ قال كَ «  : َمْن أََحقُّ الناس بُِحْسن الصُّ َك ثُمَّ أُمُّ كَ  ، أُمُّ «  . »ثُمَّ أَْدنَاَك أَْدنَاَك  ، ثمَّ أَباكَ  ، ثُمَّ أُمُّ

حابة  حبةِ  : بمعنى» والصَّ أَْقبَل  : بد هللاَّ بن عمرو بن العاص رضي هللاَّ عنھما قالوعن ع . الصُّ

أُبايُِعَك على الِھجرِة َوالِجھَاِد أَبتَِغي ا6َجَر ِمَن  : فقال ، صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرُجٌل إِلى نَبِيِّ هللاَّ 

فَتَْبتَِغي ا6َْجَر ِمَن «  : ما قالنعْم بل ِك�ھُ  : قال» فھَْل ِمْن والِديَْك أَحٌد َحيٌّ ؟ «  : قال . هللاَّ تعالى

وھذا لَْفظُ  . متفٌق عليه -فَأَْحِسْن ُصْحبتَھُما  ، فَاْرجْع إِلى والِدْيكَ «  : قال . نعمْ  : قال» هللاَّ تعالى؟

« : الق ، نََعمْ  : أَحيٌّ والِداَك ؟ قال« : جاَء رجٌل فاْستَأَْذنُه في الِجھَاِد فقال : وفي روايٍة لھُما . مسلمٍ 

ِ  عن أبيو، جاھدففِيِھما فَ   صلّى هللاُ عليه وآله وسلمالدَّْرادِء رضي هللاَّ عنه قال َسِمْعُت رسول هللاَّ

 رواه الترمذي وقال» أَِو احفْظهُ  ، فَإِْن ِشْئَت فَأَِضْع ذلِك اْلبابَ  ، اْلوالُِد أَْوسطُ أَْبواِب الَجنَّةِ « يقوُل 

 . حديٌث حسٌن صحيح :

لكن من يدرك والديه أو أحدھما وھما بحاجة إليه في كبرھما  ، دين واجب على كل مسلمبر الوال

ھما وا_حسان إليھما فھو قد فتح هللا بابًا واسًعأ يتوجه إليه من خ�ل برّ  ، يكون ابت�ؤه أكبر

قد وھو متاح لمن ف . وھذا الباب ما أكثر من يفرط به رغم أنه متاح لكثير من الناس . ومساعدتھما

بينا نحن جلوس عند رسول هللا  : والديه بان يصلھما بعد موتھما فقد روى أبو أسيد الساعدي قال

أبوي شيء  إذ جاء رجل من بني سلمة فقال يا رسول هللا ھل بقي من برّ  صلى هللا عليه وآله وسلم

بعدھما وصلة ھما به بعد موتھما قال نعم الص�ة عليھما وا�ستغفار لھما وإنفاذ عھدھما من أبرّ 
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 ّ�بإسناد صحيح أو حسن أو  -الترغيب والترھيب  - بھما وإكرام صديقھما الرحم التي � توصل إ

  -ما قاربھما

فطاعتھما وحسن معاملتھما والرفق بھما وتنفيذ ما يحبان  . وزيادة البّر للوالدين ليس لھا حدود

 �بھما والتذلل لھما  توصل إ�ّ وخدمتھما ورعاية صحتھما وود أصدقائھما وصلة الرحم التي 

كل ھذه ا6مور تزيد من رضاھما وتشمل بّرھما الذي أوصى هللا  ، وغير ذلك مما يرضيھما

  . ومن يفعل ذلك طاعةً � بإخ�ص فإنه يتوجه إلى هللا من ھذا الباب العظيم ، تعالى به

  

  باب ا9حسان إلى ا�ھل - 50

حسDDن  الترمDDذي وقDDال " رواه 6ھلDDي خيDDركم 6ھلDDه وأنDDا خيركم "خيركمقال عليه الص�ة والس�م 

" : أبي ھريرة رضي هللا عنDDه أن رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم قDDال غريب صحيح وعن

   -الجامع الصغير  -ا " استوصوا بالنساء خيرً 

وبالصDDبر عليھDDا إن لDDم  ، ن كانت صالحة يرتقي المDDؤمن درجDDات عنDDد هللاإفبا_حسان إلى الزوجة 

فDDإن  ، هفقDDد يبتلDDى المDDرء بDDامرأة سDDيئة الخلDDق كثيDDرة المشDDاكل تDDذھب عنDDه لبDDّ . تكDDن صDDالحة كDDذلك

احتسب ذلك عند هللا وقابل إساءتھا با_حسان وصبر على كل ذلك ولم يفعل ما يسخط هللا ورضي 

ل فھDDو يتوجDDه إلDDى هللا بھDDذا العمDD ، وكبرت عنده محاسنھاوستر عليھا مساوئھا  بقضاء هللا في ذلك

  . ويرجو منه الثواب يوم القيامة

إن ا_حسDDان للزوجDDة مDDن أھDDم وسDDائل بنDDاء ا6سDDرة وتربيDDة ا6طفDDال وذلDDك يتنDDاقض مDDع العنDDف 

لقDDد طDDاف " : فقد روى إسDDاس الدوسDDي أن رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم قDDال ، والضرب

� يجدون أولئDDك خيDDاركم و أيم هللا ، كلھن تشكو زوجھا من الضرب ، الليلة بآل محمد نساء كثير 

فDDرغم أن هللا قDDد أجDDاز ضDDرب الزوجDDة فDDي حالDDة النشDDوز الشDDديد واسDDتنفاذ  ، -الصDDغيرالجDDامع  -" 

اُموَن َعلَى النَِّساِء وسائل الوعظ والھجر ضربًا غير مبرح بالسواك أو نحوه حيث قال  َجاُل قَوَّ (الرِّ

ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض وَ  َل هللاَّ DDالَِحاُت قَانِتDDَاٌت َحافِظDDَاٌت لِْلَغْيDDِب بَِمDDا بَِما فَضَّ بَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمDDَوالِِھْم فَالصَّ

DDإِْن أَطَْعDDَِربُوھُنَّ فDDاِجِع َواْضDDي اْلَمَضDDِتِي تََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ فَِعظُوھُنَّ َواْھُجُروھُنَّ ف ُ َوال�َّ نَُكْم َحفَِظ هللاَّ

َ َكاَن َعلِيّاً َكبِيراً) فَ� تَْبُغوا َعلَْيِھنَّ َسبِي�ً  فعله لكن مع ذلك فإن الضرب � ي ، )34 : النساء ( إِنَّ هللاَّ

  . خيار الناس كما ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم في الحديث السابق

فإنه  من الح�ل افرعاية الزوجة رعاية خالصة لوجه هللا وفق ما شرع هللا والحرص على إطعامھ

ينال ثوابه يوم القيامة ويكDDون ممDDن توجDDه إلDDى هللا أن يبني أسرة قائمة على طاعة هللا ويتسبب في 

  .  من ھذا الباب
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  باب حسن التبعل - 51

وبھDDذا التصDDرف تتوجDDه إلDDى هللا  . قDDد تDDدرك المDDرأة بحسDDن تبعلھDDا لزوجھDDا مكانDDة عظيمDDة عنDDد هللا

اُمDDوَن َعلDDَى النَِّسDDاِء بَِمDDا  :  تعDDالىقDDال هللاَّ  . بعملھا في بيتھا ومعاملتھا لزوجھا وأو�دھDDا َجDDاُل قَوَّ (الرِّ

الَِحاُت قَانِتَاٌت َحافَِظاٌت لِْلَغْيبِ  ُ بَْعَضھُْم َعلَى بَْعٍض َوبَِما أَْنفَقُوا ِمْن أَْمَوالِِھْم فَالصَّ َل هللاَّ  بَِمDDا َحفDDَِظ فَضَّ

 (ُ    . )34 : النساء (هللاَّ

ُ عنه عن  أَْن  اأَحDDدً  الَْو ُكْنُت آِمDDرً «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمالنبي عن أبي ھريرة رضي هللاَّ

عن و . حديث حسن صحيح : رواه الترمذي وقال . »يْسُجَد 6َحٍد 6ََمْرُت المْرأَة أَْن تَْسُجَد لَِزْوِجھَا 

ُ عنھDDا قالDDت أَيُّمDDا امDDرأٍَة ماتDDَْت  « صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلم :قDDال رسDDول هللاَّ  : أُمِّ سلمةَ رضDDي هللاَّ

فرضDDاء الDDزوج بمDDا �  . حDDديث حسDDن رواه الترمDDذي وقDDال» وزْوُجھDDَا عنھDDا راٍض دَخلDDَِت الَجنDDَّةَ 

يتعارض مع الشرع من أمور ا6سرة وشؤون الحياة يخدم وحDDدة ا6سDDرة ويجعلھDDا قويDDة متماسDDكة 

ُ ووبذلك تكون المDDرأة قDDد سDDاھمت بفاعليDDة فDDي بنDDاء المجتمDDع وتماسDDكه ،  عDDن ابDDن عمDDَر رضDDي هللاَّ

 ، مسDDئوٌل عDDْن رِعيَّتDDِهِ  وُكلُُّكDDمْ  ، ُكلُُّكDDْم راعٍ «  : قDDال صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمعنھمDDا عDDن النبDDي 

ُجُل راٍع علَى أَْھِل بَْيتِهِ  ، وا6َِميُر َراعٍ   فَُكلُُّكDDْم راعٍ  ، والمْرأَةُ راِعيةٌ على بْيِت َزْوِجھا وولDDَِدهِ  ، والرَّ

، وفي ھذا وضع أمانة برقبة المرأة لرعايDDة بيتھDDا طالمDDا ليه متفٌق ع» ُكْم مسئوٌل عْن رِعيَّتِِه وُكلُّ  ،

  ھي راعية فيه . 

فالمراة مسؤولة عDDن رعايDDة بيتھDDا كDDي تنشDDئ  ، ھذا الباب من أبواب التوجه إلى هللا خاص بالنساء

عت بيتھا وأحسنت لزوجھا فإن ھي قامت بھذا الحق ور . أسرة صالحة يكون خيرھا للمجتمع كله

وكفته مؤونة النظر إلى ما � يحل له مع عدم إغفالھا فرائض هللا عليھا من ص�ة وصيام وصدقة 

كانت ممن تقرب إلى هللا مDDن بDDاب عظDDيم وجDDدت ثوابDDه عنDDد بل وأمر بمعروف ونھي عن منكر ، 

  . هللا يوم الدين

أسDDرتھا فھDDي المربيDDة ل¡جيDDال وھDDي التDDي إن مكانة المرأة عظيمة ، فإن ھDDي قامDDت بواجبھDDا تجDDاه 

تحفظ كرامة المجتمع وھي التي تصون الشرف وھي التي تحفظ ميزانية ا6سرة وھي التي تكDDون 

  خلف الرجال العظام . فالتي تقوم بذلك وتحتسب ذلك عند هللا تنال مكانة عظيمة عند هللا .

رت عليه أو كان فقيًرا فأعانته بعمDDل وإن ابتليت المرأة برجل سيئ الخلق أو ضعيفًا في دينه فصب

أو باقتصDDاد فDDي المعيشDDة أو كDDان مھم�DDً 6و�ده فDDرعتھم كأنھDDا لھDDم أم وأب ، مثDDل ھDDذه المDDرأة إن 

فعلDDت ذلDDك ابتغDDاء مرضDDاة هللا تصDDل مرتبDDة المجاھDDدين وكانDDت بعملھDDا متوجھDDة إلDDى هللا مDDن بDDاب 

  عظيم. 

  

  باب تربية ا�وgد - 25
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لكDDن  ، وھDDو أمDDر يشDDترك فيDDه المDDؤمن والكDDافر ، على الرحمة بDDا6و�د والذريDDةلقد جبل هللا الخلق 

 ، المؤمن يحسن لمن يعولھم ابتغاء رضاء هللا وثوابه وينصح لھم لكي يفوزوا بخير الدنيا واOخرة

 ّ�  . ما ھو خير لھم في دينھم ودنياھم و� يقدم لھم إ

فعن أَنس رضي هللاَّ عنه  ن إليھن وحسن تربيتھن ،وا_حسا وقد يتوجه المرء إلى هللا بإعالة البنات

َمْن َعاَل َجاِريتَْيِن َحتَّى تَْبلَُغا َجاَء يَوَم القِياَمِة أَنDDَا َوھDDُو «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمعن النبي 

عائشDDةَ رضDDي هللاَّ عنھDDا وعDDن  . بِْنتDDَْينِ  : أَيْ » َجDDاِريَتَْيِن « .  رواه مسلم -َوَضمَّ أََصابَِعهُ » َكھَاتَْيِن 

فَأَْعَطْيتُھDDَا  ، َغْيDDَر تَْمDDرٍة واِحDDدةٍ  اَدَخلََت عليَّ اْمَرأَةٌ ومعھَا اْبنَتَاِن لَھَا تَْسأَُل فَلَم تَِجْد ِعْنِدى َشْيئً  : قالت

 صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلملنَّبِيُّ فَدخَل ا ، إِيَّاھَا فَقََسمْتھَا بَْيَن ابنَتَْيھَا َولَْم تَأُْكْل ِمْنھَا ثُمَّ قامْت فََخَرجتْ 

» مDDن النDDَّاِر  اَمِن اْبتُلَِي ِمْن ھَِذِه البَنَاِت بَِشDDْيٍء فَأَْحَسDDَن إِلDDَْيِھنَّ ُكDDنَّ لDDَهُ ِسDDْترً «  : فَأَْخبرتُهُ فقال ، َعلَْينَا

ُ عنھDDا قالDDت . متفٌق عليه فَأَطعمتھDDَا  ، ْين لھDDاَجDDاَءتنى ِمْسDDِكينَةٌ تَْحِمDDل اْبْنتDDَ : وعنھDDا ايضDDا رضDDي هللاَّ

 فاسDDتطعمتھا اْبنَتَاھDDَا ، فَأَعطْت ُكلَّ َواحَدٍة ِمْنھَُما تَْمَرةً َورفعْت إِلى فيھا تَْمرةً لتَأَُكلھَا ، ثَ�َث تَْمَراتٍ 

نَعْت لرسDDول فََذكْرُت الDDَّذي صDD ، فأَْعجبنى َشأْنَھا ، فََشقَّت التَّْمَرةَ التى َكانَْت تُريُد أَْن تأُْكلھَا بْينھَُما ،

» تقَھDDا بِھDDَا َمDDن النDDَّاِر أَو أَعْ  ، إن هللاَّ قَْد أَْوَجَب لَھَا بِھDDَا الجنDDَّةَ «  : فقال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمهللاَّ 

  . رواه مسلم

إن تربية ا6و�د وتنشئتھم نشDDأة صDDالحة يرضDDى هللا عنھDDا مDDن أھDDم دعDDائم بنDDاء ا6سDDرة والمجتمDDع 

ك بھDDا ا6ب وا6م والمدرسDDة وا_ع�DDم والمجتمDDع والدولDDة . ففDDي نطDDاق وا6مة ، وھي مھمة يشتر

ا6سرة يقع الواجب على ا6بDDوين فDDي التربيDDة والتوجيDDه داخDDل البيDDت وخارجDDه وفDDي تقDDديم الDDرزق 

الح�ل ل¡و�د وفي القدوة الصDDالحة لھDDم ، وفDDي المجتمDDع علDDى مDDن وقDDف علDDى ثغDDرة مDDن ثغDDرات 

يحسن القصد والعمل لكي يخDDدم ا6مDDة بعملDDه ، فمDDا يقDDدم مDDن إص�DDح  التربية والتعليم وا_ع�م أن

  ھو خدمة 6ھله ، وبذلك يكون ممن يتوجه إلى هللا عن ھذا الطريق . 

  
  باب صلة الرحم - 35

عظDDيم 6ن العDDداوة البغضDDاء والتDDدابر باب وھو  ، باب عظيم للتوجه إلى هللا وھو باب صلة الرحم

DDر بDDا ينتشDDاموالتحاسد كثيًرا مDDن ذوي ا6رحDDاء مDDه  . ين ا6قربDDام فيDDلة ذوي ا6رحDDك فصDDى ذلDDوعل

ل بDDه الDDنفس مDDن مقابلDDة السDDيئة بأسDDوأ منھDDا ومDDن تحاسDDد بDDين محاربة للشDDيطان وعصDDيان لمDDا تسDDوّ 

َ َكاَن َعلَْيُكْم رَ  : قال تعالىا6قران  َ الَِّذي تََساَءلُوَن بِِه َوا6َْْرَحاَم إِنَّ هللاَّ  )1 : النساء () اقِيبً (َواتَّقُوا هللاَّ

ُ بDDِِه أَْن يُوَصDDَل َويَْخَشDDْوَن َربَّھDDُْم َويََخDDافُوَن ُسDDوَء اْلِحَسDDاِب) : وقDDال .  ( (َوالDDَِّذيَن يَِصDDلُوَن َمDDا أََمDDَر هللاَّ

ِ واْليDDْوِم اOِخDDرِ «  : صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلمرسول هللاَّ  قال . )21 : الرعد  ، َمDDْن َكDDاَن يDDُْؤِمُن بDDِا�َّ

ِ واْليوم اOِخر ، فَْليُْكِرْم َضْيفَهُ  َوَمDDْن َكDDاَن يDDُْؤِمُن بDDِا�َّ َواْليDDْوِم  ، فَْليصْل َرِحَمDDهُ  ، َوَمْن كاَن يُْؤِمُن بِا�َّ
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إِنَّ هللاَّ تََعالى «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمكما قال  . متفٌق عليه» أَْو لِيَصُمْت  افْليقُْل خيرً  ، اOِخرِ 

ِحمُ َخلََق  نََعDDْم  : قDDال ، ھذا ُمقَاُم اْلَعائِِذ بَِك ِمDDَن اْلقَِطيعDDةِ  : فَقَالَتْ  ، الَخْلَق َحتَّى إَِذا فََرَغ ِمْنھُْم قَاَمِت الرَّ

ثم قال رسDDول هللاَّ  ، قال فذلِكَ  ، بَلَى : َوأَْقَطَع َمْن قَطََعِك ؟ قالت ، أََما تَْرضيَن أَْن أَِصَل َمْن َوَصلَكِ 

فھDDَِل َعَسDDْيتْم إِن تDDَولَّيتُم أَْن تُفِسDDُدوا فDDي ا6َْرِض  ( : اقDDرءوا إِْن ِشDDئتُمْ  : عليDDه وآلDDه وسDDلم صDDلّى هللاُ 

ھُْم َوأَْعَمى أَْبَصاَرھُْم  ُ فأََصمَّ  ) 23 ، 22 : محمد ) ( سورةوتُقطُِّعوا أَْرحامُكْم أُولَئَِك الذين لَعنَھُم هللاَّ

ومDDْن قَطَعDDِك قطعتDDُهُ  ، َوصْلتُهُ  ، مْن َوصلَكِ «  : ال هللاَّ تعالىفق : وفي رواية للبخاري.  متفٌق عليه

َمْن أَحبَّ أَْن يُْبَسَط له «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلموعن أَنٍس رضي هللاَّ عنه أَن رسوَل هللاَّ  »

 : أَيْ  : »نسأَ لDDَهُ فDDي أَثDDَِره ي« ومْعنى  . متفٌق عليه» فَْليِصْل رِحمهُ  ، ويُْنسأَ لَهُ في أَثِرهِ  ، في ِرزقِهِ 

وكان  ، ِمْن نَْخلٍ  �ً كان أَبُو طَْلَحة أَْكثَر ا6َنصار بِالَمدينَِة َما : وعنه قال . يؤخر له في أَجلِه وُعُمِرهِ 

ّ أَْمَوالِِه بِيْرَحاءَ   يDDْدُخلُھَا لمصلّى هللاُ عليه وآله وسوَكان رسوُل هللاَّ  ، وَكانْت ُمْستْقبِلَة الَمْسِجدِ  ، أَحبُّ

ا نََزلْت ھِذِه اOيةُ  ، َويَْشَرب ِمْن ماٍء فيھا َطيِّبٍ  ، DDا تُِحبDDُّوَن  ( : فَلمَّ  ( )لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتDDَّى تُْنفِقDDُوا ِممَّ

يDDا رسDDوَل هللاَّ إِنَّ  : فقDDال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقام أَبُو طَْلحة إلى رسول هللاَّ  ) 92 : آل عمران

ا تُِحبُّوَن (  :  تَبَاَرك وتعالى يقولهللاَّ   ، َوإِنَّ أَحDDب مDDالى إِلDDيَّ بِيَْرَحDDاءَ  )لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنفِقُوا ِممَّ

ِ تعالى ھَا وُذْخرھَا ِعْند هللاَّ تعالى ، وإِنَّھَا َصدقَةٌ �َّ  . فََضْعھَا يا رسول هللاَّ حيُث أَراَك هللاَّ  ، أَرُجو بِرَّ

وقDDَْد َسDDِمْعُت  ، ذلَِك مDDاٌل رابDDحٌ  ، ذلَِك ماٌل رابحٌ  ، بَخٍ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسوُل هللاَّ ف

فَقََسDDمھَا أَبDDُو  ، أَفعDDُل يDDا رسDDول هللاَّ  : فقال أَبُو طَْلحDDة» وإِنَّي أَرى أَْن تَْجَعلَھَا في ا6َْقربِين  ، ما قُلتَ 

صلّى هللاُ عليDDه وفي تعريف صلة الرحم عنه عن النبي  . متفٌق عليه -ِه طَْلحة في أَقاِربِِه وبني عمِّ 

رواه  - »لDDَْيَس اْلواِصDDُل بِالُمكDDافئ َولِكDDنَّ الواِصDDَل الDDَّذي إِذا قَطَعDDْت َرِحُمDDهُ وصDDلَھَا : قDDال وآله وسلم

حُم «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسول هللاَّ  : وعن عائشة قالت . البخاري َمَعلَّقَةٌ بDDِالَعْرِش الرَّ

وعن أُمِّ الُمْؤِمنِيَن ميُمونDDََة  . متفٌق عليه» قََطَعهُ هللاَّ  ، َوَمن قَطََعني ، َمْن وصلني َوَصلَهُ هللاَّ  : تَقُولُ 

DDا  ، صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلمبْنِت الحاِرِث رضي هللاَّ عنھا أَنَّھَا أَعتَقَْت وليدةً َولَم تَستَأِْذِن النَّبِيَّ  فلَمَّ

» أََو فَعْلDDِت ؟ «  : يا رسول هللاَّ إِنِّي أَْعتَْقُت ولِيدتي ؟ قال : قالت ، كاَن يوَمھا الَّذي يدوُر َعلَْيھَا ِفيه

وھDDذا دليDDل  ، متفDDٌق عليDDه - »أَما إِنَِّك لو أَْعَطيتِھDDَا أَخوالDDَِك كDDان أَعظDDََم 6جDDِرِك «  : نَعْم قال : قالت

أَيDDُّوب خالDDِد بDDن زيDDٍد  وعDDن أبDDي . أو بصDDدقة أفضDDل مDDن عتDDق الرقDDاب على أن صDDلة الDDرحم بھديDDة

َويُبَاِعDDدني  ، يا رسDDوَل هللاَّ أَْخبِْرنDDي بِعمDDٍل يDDُْدِخلُني الجنDDَّةَ  : قال �ً ا6نصاري رضي هللاَّ عنه أَن رج

�َةَ  ، ابِِه َشْيئً  و� تُْشِركُ  ، تعبُُد هللاَّ  « : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمفقال النبيُّ  ، ِمَن النَّارِ   ، َوتُقِيُم الصَّ

كاةَ  ِحم  ، وتُؤتي الزَّ عDDن النبDDيِّ  ، وعن سDDْلمان بDDن عDDامٍر رضDDي هللاَّ عنDDه . متفٌق عليه» وتَِصُل الرَّ

دقَةُ َعلَى الِمسِكيِن صدقَةٌ «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلم ِحِم ثِْنتDDَانِ  ، الصَّ َصDDَدقَةٌ  : وَعلَى ذي الرَّ

  . حديث حسن : وقال . رواه الترمذي . »ةٌ وِصلَ 
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 .وصلة الرحم تشمل جوانب من إقامة أواصر المحبة والترابط بن الناس حتى بعد قرون أو دھور

إِنَُّكDDم سDDتْفتَُحوَن « : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمقDDال رسDDوُل هللاَّ  : ذر رضDDي هللاَّ عنDDه قDDال فعDDن أبDDي

 ، ستْفتُحوَن مDDـْصر وِھDDي أَْرٌض يَُسDDمَّى فِيھDDا القِيDDراطُ «  : وفي روايةٍ  . » يُْذَكُر فِيھَا القِيَراطُ  اأَْرضً 

فَأَْحِسDDنُوا إِلDDى  ، فإِذا اْفتتَحتُموھDDا«  : وفي روايةٍ  . » افَإِنَّ لَھُْم ِذمة ورِحمً  ، افَاستَْوُصوا بِأَْھلِھا خْيرً 

ةً ورِحمً  ، أَْھلِھَا ِحُم التDDي لھDDُْم  : قDDال الُعلَمDDاءُ  . رواه مسDDلم»  اوِصھرً ِذمَّةً «أَو قال » افَإِنَّ لھُم ِذمَّ الDDرَّ

ْھرُ « . ِمْنھمْ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَكْوُن ھَاَجر أُمُّ إِْسماِعيَل  كوُن ماِرية أُمِّ إِبراِھيَم ابDDِن  : »والصِّ

مر أصDDحابه مDDن يDDأ صلى هللا عليه وآله وسلمفالرسول  . منھم صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرسول هللاَّ 

بعده الذين يفتحون مصر أن يحسنوا 6ھلھا إكراًما لصDDلة قرابDDة كانDDت قDDد تمDDت قبDDل آ�ف السDDنين 

   . ولمصاھرة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم بزواجه من مارية القبطية

  

  والمحتاجين باب رعاية ا�يتام وا�رامل - 45

ومن  ، يم من ابتلي بيتيم له فيرعاه ويحسن إليه ويقربهمن الناس الذين يتقربون إلى هللا برعاية اليت

ا_حسان ل¡يتام ممن ليس له فيسعى بحثًا عنھم أو يشارك غيره  الناس من وضع هللا في قلبه حبّ 

في مؤسسات رعاية ا6يتام وا6رامل والعجزة والمنقطعين والمسجونين فيقضي وقته في رعايتھم 

وك�  . لتقرب إلى هللا بإرضائھم وإدخال السرور إلى قلوبھموقضاء حاجاتھم وا_حسان إليھم وا

(َواْخفِْض َجنَاَحَك  : قال هللاَّ تعالى . إن ابتغي به وجه هللا تعالى الحالين باب عظيم للتقرب إلى هللا

اْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُِريُدوَن (َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَّھُْم بِ  : وقال . )88 : الِحْجر (لِْلُمْؤِمنِيَن) 

ْنيَا)  ونھى عن سوء معاملة  . )28 : الكھف (َوْجھَهُ َو� تَْعُد َعْينَاَك َعْنھُْم تُِريُد ِزينَةَ اْلَحيَاِة الدُّ

ا اْليَتِيَم فَ� تَْقھَرْ  : ا6يتام فقال ائَِل فَ� تَْنھَْر) *  (فَأَمَّ ا السَّ  : قال تعالىو . )10 -9: الضحى (َوأَمَّ

ينِ  ُب بِالدِّ  الماعون (َو� يَُحضُّ َعلَى َطَعاِم اْلِمْسِكيِن) *  فََذلَِك الَِّذي يَُدعُّ اْليَتِيمَ *  (أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذِّ

ِن في أَنَا وھَُو كھَاتَيْ  ، َكاِفل اْليتيِم لَهُ أَْو لَِغيِرهِ « : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسول هللاَّ  . )3 -1:

بَّابِة واْلُوْسطى » الَجنَِّة  اوي وھُو َمالُِك ْبُن أَنٍَس بِالسَّ صلّى هللاُ عليه وقوله  . رواه مسلم -َوأََشاَر الرَّ

ه  ، أَْو ا6َجنَبِيُّ ِمْنهُ  ، قَِريبهُ  : معناهُ » اْليَتِيُم لَه أَْو لَِغيرِه «  : وآله وسلم أَْو فَاْلقِريُب ِمثُل أَْن تَْكفُلَه أُمُّ

هُ أَو أُخوهُ أَْو َغْيُرھُْم ِمْن قََرابتِهِ  وعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما أن رسول هللا صلى  . جدُّ

ا من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله هللا الجنة من قبض يتيمً  سلم قال" "هللا عليه وآله و

 ّ�إسناده صحيح أو حسن أو ما ب -لترھيب الترغيب وا فيالمنذري  - "ا � يغفرأن يعمل ذنبً  ألبتة إ

  - قاربھما

فمن يبحث عن المساكين ويتصدق عليھم أو يDDدل النDDاس علDDيھم لكDDي يتصDDدقوا علDDيھم وينDDذر نفسDDه 

مDDن  ، لخدمة ھؤ�ء ا6يتام والمساكين وا6رامل والضعفاء ممDDن � يؤبDDه لھDDم و� يعDDرف بھDDم أحDDد
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ثDDواب عظDDيم وھDDو يتجDDه إلDDى هللا بھDDذا البDDاب  يقوم بذلك ھDDو علDDى ثغDDرة مDDن ثغDDرات المسDDلمين ولDDه

DDاِعي علDDَى ا6َْرَملDDَِة «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلم قال رسول هللا ، العظيم فھو كالقائم والصائم السَّ

DDائِِم � ، َوَكاْلقائِِم الَّذي � َيْفتDDُرُ «  : وأَْحُسبهُ قال» َوالِمْسِكيِن َكالُمجاِھِد في سبيِل هللاَّ  »  يُْفِطDDرِ َوَكالصَّ

   . متفٌق عليه

ومDDن ا6بDDواب التDDي يجDDدر بالمسDDلمين اليDDوم ا_نتبDDاه إليھDDا العمDDل فDDي المؤسسDDات العالميDDة _عانDDة 

المنكوبين جراء الز�زل والكوارث والمجاعات والحروب وعدم تDDرك ذلDDك للمنظمDDات التبشDDيرية 

س�DDم يرجDDى لمDDن وقDDف والمشبوھة التي تستغل عوز ھؤ�ء 6غراضھا وھذه ثغرة من ثغDDرات ا_

ويكون ممن يتوجه إلى هللا من ھذا  عليھا ورعاھا ابتغاء وجه هللا أن يجد ثوابھا عند هللا يوم القيامة

  . الباب العظيم

  

  باب رعاية الجار - 55

َ َو� تُْشDDِرُكوا بDDِِه َشDDْيئً :  قDDال هللاَّ تعDDالى ي اْلقُْربDDَى َواْليَتDDَاَمى َوبDDِذِ  اَوبِاْلَوالDDَِدْيِن إِْحَسDDانً  ا(َواْعبDDُُدوا هللاَّ

DDِبيِل)  DDاِحِب بِاْلَجْنDDِب َواْبDDِن السَّ .  )36 : النسDDاء (َواْلَمَساِكيِن َواْلَجاِر ِذي اْلقُْربَى َواْلَجاِر اْلُجنُِب َوالصَّ

�َمDDا «  : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمقDDال رسDDوُل هللاَّ  : وعن ابِن عمَر وعائشةَ رضي هللاَّ عنھما قَا

ثُهُ  َزالَ  وعDDن أبDDي ُشDDرْيح الُخزاعDDيِّ  . متفDDٌق عليDDه» ِجْبِريُل يُوِصينِي بِالجاِر حتَّى َظنَنُت أَنَّهُ سDDيَُورِّ

ِ واْليDDْوِم اOِخDDرِ « : قDDال صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمرضDDي هللاَّ عنDDه أَن النبDDي   ، َمDDْن َكDDاَن يDDُؤِمُن بDDِا�َّ

ِ واليوِم اOِخِر فَْليُْكِرْم َضْيفهُ ومْن َكاَن يُْؤمِ  ، فَْليُحِسْن إلِى جاِرهِ  ِ واليDDوِم  ، ُن بِا�َّ ومْن كاَن يؤمُن با�َّ

وعن عبDDِد هللاَّ بDDن  . وروى البخاري بعضه ، رواه مسلم بھذا اللفظ» أَْو لِيْسُكْت  ااOخِر فَْليَقُْل َخْيرً 

ِ «  : لمصلّى هللاُ عليه وآله وسقال رسول هللاَّ  : عمر رضي هللاَّ عنھما قال َخْيُر ا6َصحاب ِعْنDDَد هللاَّ

 : رواه الترمDDذي وقDDال» وَخْيDDُر الجيDDران ِعْنDDَد هللاَّ تعDDالى خْيDDُرھُْم لجDDاِرِه  ، تعDDالى َخْيDDُرھُْم لصDDـاِحبِهِ 

وحفظ حق الجار تشمل الجار المسلم وغير المسلم في اا_حسان إليه ودفDDع الضDDرر  . حديث حسن

   . إن بعدت داره لكن ا6قرب أولى من ا6بعدوللجار حق و . عنه والدفاع عنه

رعاية الجDDار وحسDDن التعامDDل معDDه يشDDمل جDDار السDDكن وجDDار العمDDل وجDDار السDDفر وجDDار الصDDحبة 

وكلھم يستحقون الرعاية والمعاملة الحسنة وا_حسان كتقديم الھدية والتسامح عن الز�ت وا_يثار 

ھذا مما يدخره هللا لمن يقوم به  كلّ  ، ير ذلكوحل أي مشكلة بالحسنى وتفقد ا6حوال والزيارة وغ

  . يوم القيامة إن فعل ذلك ابتغاء وجه هللا وحرص على حسن ھذه ا6عمال وأكثر منھا مع جيرانه

فأھDDل القDDDرى  . وحDDق الجDDوار � ينحصDDر بDDا6فراد بDDل يشDDDمل القDDرى والمDDدن وا6قطDDار وا6مDDم

المحاذية لبعضھا كثيDDًرا مDDا تتعDDارض المصDDالح  المتجاورة أو المدن القريبة من بعضھا أو ا6قطار

وتنشأ النزاعات نتيجة اقتسام مرعى أو اشDDتراك بمصDDادر ميDDاه أو عبDDور أشDDخاص أو نDDزاع علDDى 
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إن حق الجوار يقضي أن تحل مثDDل ھDDذه القضDDايا بDDالتي ھDDي أحسDDن وأن يحسDDن  . أراض أو حدود

فالمسDDؤولون فDDي  ، والتDDآمر وا6ذىالجار لجاره ويتسامح معه في بعض حقه و� يلجأ إلى العنDDف 

مثل ھذه ا6مور علDDيھم واجDDب رعايDDة الجDDوار بمثDDل مDDا علDDى ا6فDDراد مDDن واجDDب فDDي رعايDDة جDDار 

ر وسيلة لبناء الثقة بين الناس وھDDو وسDDيلة لتوحيDDد ا6مDDة افحسن الجو . المسكن أو العمل أو السفر

  . والتعاون بين أفرادھا وتقوية أواصر المودة والتفاھم بينھا

  

  باب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على ا9ثم والعدوان - 65

َ إِنَّ  ْثDDِم َواْلُعDDْدَواِن َواتَّقDDُوا هللاَّ َ َشDDِديُد  قال تعالى (َوتََعاَونُوا َعلَى اْلبDDِرِّ َوالتَّْقDDَوى َو� تََعDDاَونُوا َعلDDَى اْ_ِ هللاَّ

  )2 : المائدة (اْلِعقَاِب) 

والتقوى يشمل جمع كلمDDة المسDDلمين ونبDDذ الخ�DDف والشDDقاق والتعDDاون مDDا أمكDDن التعاون على البر 

على ا_ص�ح والخير والبDDر وإعانDDة كDDل مDDن يريDDد جمDDع الكلمDDة وا_بتعDDاد عDDن كDDل مDDا يDDؤدي إلDDى 

فعن أبي ھريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال "المؤمن ، الفرقة والخ�ف 

DDخي �ر فDDيمن � يDDألف و� يؤلDDف" الھيثمDDي فDDي مجمDDع الزوائDDد ورجالDDه رجDDال يDDألف ويؤلDDف و

� يمكن أن يقوم بھDDا فDDرد واحDDد ، إن كثيًرا من أعمال الخير والتي ھي من الواجبات . الصحيح ، 

فمDDن  ، وابواب الخير التي يجب التعاون فيھا كثيDDرة . لذلك يصبح التعاون واجبًا للقيام بذلك العمل

بھا وأحسن وسائل التعاون مع المخلصين الصادقين للقيام بتلك ا6عمال كان ممDDن  نذر نفسه للقيام

  . توجه إلى هللا من ھذا الباب

DDالَِحاِت  : قال هللا تعالى ْنَساَن َلفِي ُخْسٍر) (إِ�َّ الDDَِّذيَن آَمنDDُوا َوَعِملDDُوا الصَّ فأقسم هللا (َواْلَعْصِر) (إِنَّ ا6ِْ

ْبر فأقسم هللا َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ وَ  والناس فيه منھم  ، بالعصر الذي ھو الزمن -تعالى -تََواَصْوا بِالصَّ

وھDDو مDDن  ، فاقسم بالعصر لمناسبة المقسم بDDه للمقسDDم عليDDه ، من يملؤه خيراً ومنھم من يملؤه شراً 

ْنَساَن َلفِي ُخْسٍر) ا_نسDDان عDDام  أعمال العباد فقال  ، من وكDDافرمDDن مDDؤ ، يشDDمل كDDل إنسDDانو(إِنَّ ا6ِْ

تعDDٌب فDDي  ، خسران عليه ، خاسر كل عمله ، كل ا_نسان في خسر ، وذكر وأنثى ، وعدل وفاسق

(إِ�َّ الDDَِّذيَن آَمنDDُوا َوَعِملDDُوا  مDDن جمDDع ھDDذه ا6وصDDاف ا6ربعDDة إ�ّ  ، الDDدنيا وعDDدم فائDDدة فDDي اOخDDرة

DDْبر) ف DDالَِحاِت َوتََواَصDDْوا بDDِاْلَحقِّ َوتََواَصDDْوا بِالصَّ  ، أصDDلحوا أنفسDDھم با_يمDDان والعمDDل الصDDالحالصَّ

(َواْلُمْؤِمنDDُوَن َواْلُمْؤِمنDDَاُت  : قDDال تعDDالى . وأصDDلحوا غيDDرھم بالتواصDDي بDDالحق والتواصDDي بالصDDبر

�DDةَ َويُْؤتDDُوَن ا َكDDاةَ بَْعُضھُْم أَْولِيDDَاُء بَْعDDٍض يDDَأُْمُروَن بDDِاْلَمْعُروِف َويَْنھDDَْوَن َعDDِن اْلُمْنَكDDِر َويُقِيُمDDوَن الصَّ لزَّ

َ َعِزيٌز َحِكيٌم)  ُ إِنَّ هللاَّ َ َوَرُسولَهُ أُولَئَِك َسيَْرَحُمھُُم هللاَّ   )71 : التوبة (َويُِطيُعوَن هللاَّ

� يؤمن أحدكم حتى يحب 6خيه ما يحب لنفسه)) متفق عليه  : ولھذا يقول عليه الص�ة والس�م))

((المDDؤمن للمDDؤمن كالبنيDDان يشDDد  : الس�DDمويقDDول عليDDه الص�DDة و ، من حديث أنس رضي هللا عنه
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((مثDDل  : ويقول النبي عليه الص�ة والس�م أيضDDاً  ، بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه)) متفق عليه

المؤمنين في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 

�ثDDة ومDDا جDDاء فDDي معناھDDا أصDDول عظيمDDة فDDي فھDDذه ا6حاديDDث الث . بالسDDھر والحمDDى)) متفDDق عليDDه

وجوب محبتك 6خيك كل خير وكراھتك له كل شر ونصيحتك له أينما كان وأنه وليك وأنت وليه 

وفي ھذا المعنى  ، )71 : التوبة ((َواْلُمْؤِمنُوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْعُضھُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض)  : كما قال سبحانه

صDDلى هللا حيحه من حديث تميم الداري رضي هللا تعالى عنه عن النبي أيضا ما رواه مسلم في ص

((� ولكتابه ولرسوله  : لمن يا رسول هللا؟ قال : ((الدين النصيحة)) قيل : أنه قال عليه وآله وسلم

و6ئمة المسلمين وعامتھم)) وفي ھذا الحديث العظيم إخبار النبي عليDDه الص�DDة والس�DDم أن الDDدين 

فالمسلم لعظم و�يتDDه  . والنصح ھو ا_خ�ص في الشيء وعدم الغش والخيانة فيه ، ةكله النصيح

 . ا � شائبة فيه و� غش فيDDه6خيه ومحبته 6خيه ينصح له ويوجھه إلى كل ما ينفعه ويراه خالصً 

 : وفي ھذا المعنى أيضا ما رواه الشيخان من حديث جرير بن عبد هللا البجلي رضي هللا عنDDه قDDال

  . على إقامة الص�ة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) صلى هللا عليه وآله وسلمعت النبي (باي

ِه : قَالَ : َعْن أَنٍَس رضي هللا عنه قَالَ  اْنُصْر أََخDDاَك َظالًِمDDا أَْو «: صلى هللا عليه وآله وسلمَرُسوُل اللـَّ

 ت عنوان (أَِعْن أََخاَك ظَالًِما أَْو َمْظلُوًمDDا)اً تحوقد بّوب ا_مام البخاري ـ رحمه هللا ـ بابً  . »َمْظلُوًما

َعانDDَة لمDDا فDDي روايDDة اِْبDDن َعDDِديّ  : قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه هللا ـ،  وأَبDDي نَُعDDْيم  ، تDDَْرَجَم بِلَْفDDظ اْ_ِ

 : قDDَاَل اْلبَْيھَقDDِيّ  . َذا اللَّْفDDظِ ِمْن اْلَوْجِه الDDَِّذي أَْخَرَجDDهُ ِمْنDDهُ اْلبَُخDDاِرّي بِھDDَ» أَِعْن أََخاك َظالًِما أَْو َمْظلُوًما«

ا َوَمْعنًى«   . » َمْعنَاهُ أَنَّ الظَّالَِم َمْظلُوٌم فِي نَْفِسِه فَيَْدُخُل فِيِه َرْدع اْلَمْرِء َعْن ظُْلِمِه لَِنْفِسِه ِحّسً

َماُم أَْحَمُد ـ رحمه هللا ـ ِه «: قَاَل اْ_ِ �DDَِح فDDِي  مصDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلنَھَى َرُسوُل اللـَّ َعDDْن بَْيDDِع السِّ

َعانَِة َعلَى اْلَمْعِصيَةِ  ، اْلفِْتنَةِ  َز  ، َو�َ َرْيَب أَنَّ ھََذا َسٌد لَِذِريَعِة اْ_ِ َويَْلَزُم َمDDْن لDDَْم يَُسDDدَّ الDDذََّرائَِع أَْن يَُجDDوِّ

ُحوا بِهِ  ْثِم َواْلُعDDْدَوانِ  َوِمْن اْلَمْعلُوِم أَنَّ ھََذا اْلبَْيعَ  ، ھََذا اْلبَْيَع َكَما َصرَّ َعاَنةَ َعلَى اْ_ِ ُن اْ_ِ َوفDDِي  ، يَتََضمَّ

ِه َكبَْيعِ السِّ�َِح لِْلُكفَّاِر  َواْلبَُغاِة َوقُطَّاِع َمْعنَى ھََذا ُكلُّ بَْيعٍ أَْو إَجاَرٍة أَْو ُمَعاَوَضةٍ تُِعيُن َعلَى َمْعِصيَِة اللـَّ

DDا ھDDَُو إَعانDDَةٌ  ، َحانُوتِِه لَِمْن يُقDDِيُم فِيھDDَا ُسDDوَق اْلَمْعِصDDيَةِ أَْو إَجاَرةُ َداِرِه أَْو  ، ◌ِ  الطَِّريق َونَْحDDِو َذلDDَِك ِممَّ

هُ َويُْسخِ    . طُهُ َعلَى َما يُْبِغُضهُ اللـَّ

فDDالكبر والعجDDب وسDDوء الظDDن  . إن ا6سباب التDDي تمنDDع التعDDاون بDDين المسDDلمين كلھDDا مDDن الشDDيطان

ھا بالتواضع بعضھم لبعض وحسن الظن والثقة بعضDDھم والجھل ينبغى على المسلمين التخلص من

ببعض ومعرفة نقائص المرء لنفسDDه فيتDDداركھا ومDDواطن المعرفDDة والقDDوة عنDDد أخيDDه فيتعDDاون معDDه 

كل ذلك يDDدفع المسDDلمين إلDDى التعDDاون علDDى البDDر والتقDDوى وعDDدم التعDDاون علDDى ا_ثDDم  ، ل�فادة منھا

وجمعيDDات وشDDركات بDDل مؤسسDDات صDDغيرة وكبيDDرة والتعاون اليوم ضDDروري لتكDDوين  . والعدوان
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وتعاون بين الدول في سبيل الخير وا_ص�ح . كل ذلك تحتاجه ا6مة ، فمن ساعد فيه وعمل على 

  إنجاح تلك المساعي وأخلص في مسعاه ونشر الخير كان ممن توجه إلى هللا من ھذا الباب .

  

  باب حسن الخلق - 75

ِ لِْنDDَت لَھDDُْم َولDDَْو  : كما قال) 4 : القلم (َعلَى ُخلٍُق َعِظيٍم) (َوإِنََّك لَ  : قال هللاَّ تعالى (فَبَِما َرْحَمDDٍة ِمDDَن هللاَّ

DDوا ِمDDْن َحْولDDَِك فDDَاْعُف َعDDْنھُْم َواْسDDتَْغفِْر لَھDDُْم َوَشDDاِوْرھُْم فDDِي ا6َْْمDDِر  فDDَإَِذا ُكْنDDَت فَظDDًّا َغلDDِيَظ اْلقَْلDDِب َ�ْنفَضُّ

ْل َعَل  لِيَن) َعَزْمَت فَتََوكَّ َ يُِحبُّ اْلُمتََوكِّ ِ إِنَّ هللاَّ  ) 159 : آل عمران (ى هللاَّ

ما من َشيٍء أَْثقَُل في «  : قالَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمأَن النبيَّ  : عن أبي الدرداِء رضي هللاَّ عنه

 رواه الترمDDذي وقDDال» َش البَِذيِّ وإِنَّ هللاَّ يُبِغُض الفَاحِ  ، ميَزاِن الُمؤِمِن يَوَم الِقيامة من ُحْسِن الُخلُقِ 

وعDDن أبDDي ھُريDDرة  . ھDDو الDDذي يDDَتََكلَّم بDDالفُْحِش وِرديء الك�DDمِ  : »البDDِذيُّ «  . حديث حسن صحيح :

َعْن أَكثDDِر َمDDا يDDُْدخُل النDDَّاس الَجنDDَّةَ ؟  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمُسئَِل رسوُل هللاَّ  : رضَي هللاَّ عنه قال

ِ «  : قال  . »الفDDَُم َوالفDDَْرُج «  :  َوُحسُن الُخلُق َوُسئَِل عDDن أَكثDDِر َمDDا يDDُْدِخُل النDDَّاَس النDDَّاَر فَقDDَالَ تَْقوى هللاَّ

أَْكَمDDُل الُمDDؤِمنِيَن «  : كمDDا قDDال عليDDه الص�DDة والس�DDم . حديث حسDDن صDDحيح : رواه الترمذي وقال

 . حDDديث حسDDن صDDحيح : رواه الترمDDذي وقDDال . »ائِھْم وخياُرُكم ِخيَاُرُكْم لِنَِسDD ، اأَحَسنُھُم ُخلُقً  اإِيَمانً 

إِنَّ « : يقDDول صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمقالDDت سDDمعت رسDDوَل هللاَّ  ، وعDDن عائشDDَة رضDDَي هللاَّ عنھDDا

وعن أبي أَُماَمDDة البDDاِھليِّ رضDDي  . رواه أبو داود» الُمْؤِمَن لَيُْدرُك بُِحسِن ُخلُقِه دَرجةَ الصائِم القَائِم 

أَنDDا َزِعDDيٌم ببَيDDٍت فDDي ربDDَِض الجنDDَِّة لَِمDDْن «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلمقال رسول هللاَّ  :  عنه قالهللاَّ 

َوببيٍت فDDي  ، اَوببيٍت في َوَسِط الجنَِّة لَِمْن تََرَك الَكِذَب وإِن َكاَن ماِزحً  ، اتََرَك الِمراَء َوإِْن َكاَن ُمِحقًّ 

ِعيُم «  . رواه أبDDو داود بإِسDDناد صDDحيح -» قDDُهُ أعلDDى الَجنDDَِّة لَِمDDن َحُسDDَن ُخلُ  DDاِمنُ  : »الDDزَّ وعDDن  . الضَّ

َوأَْقDDَربُِكْم  ، إِن ِمْن أََحبُِّكم إِليَّ «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمجابر رضي هللاَّ عنه أَن رسول هللاَّ 

الثَّْرثَاُروَن  ، َغَضُكم إِليَّ َوأَْبَعدُكم ِمنِّي يوَم اْلقِيامةِ وإِنَّ أَبَ  ، اأََحاِسنَُكم أَخ�قً  ، يَوَم القِيَاَمةِ  اِمنِّي َمجلسً 

قُوَن َوالُمتَفَْيِھقُوَن  قُونَ  : قالوا» والُمتََشدِّ فََما الُمتَفْيِھقDDُوَن  ، يا رسول هللاَّ قَْد َعلِْمنَا الثَْرثَاُروَن َوالُمتََشدِّ

 . اھَُو َكثِيُر الَك�ِم تَكلُّفDDً : »الثَّرثَاُر «  . حديث حسن : رواه الترمذي وقال» الُمتََكبِّرُوَن «  : ؟ قال

«  ، لك�ِمDDهِ  اَوتَْعِظيًمDD اَويDDتََكلَُّم بِمDDلِء فيDDه تَفَاُصDDحً  ، الُمتَطاِوُل َعلDDى النDDَّاِس بَِك�ِمDDهِ  : »َوالُمتََشدُِّق « 

DDُع فيDDه ، الDDذي يَْمDD¡ فََمDDهُ بDDِالَك�مِ  َوھDDُوَ  ، وھDDُو ا�ْمDDتِ�ءُ  ، أَصDDلُهُ ِمDDَن الفَْھDDقِ  : »َوالُمتَفَْيِھDDُق   ، َويَتََوسَّ

وروى الترمذي عن عبد هللاَّ بن المبارِك  . للفَِضيلَِة َعلى غيَِرهِ  اوإِْظھَارً  اَوارتِفَاعً  اَويُْغِرب بِِه تََكبُّرً 

وَعْن عِديِّ  . ا6ََذى وبذُل الَمعُروف وَكفُّ  ھَُو َط�قَهُ الوجه : رِحمه هللاَّ في تَْفسير ُحْسِن الُخلُِق قال

اتَّقDDُوا النDDَّاَر َولDDَْو بِِشDDقِّ «  : صلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمقال رسول هللاَّ  : بن َحاتٍم رضي هللاَّ عنه قال

قال لي رسول هللاَّ  : وعن أبي َذرٍّ رضي هللاَّ عنه قال . متفٌق عليه» تَْمَرٍة فََمْن لَْم يجْد َفبَِكلَِمٍة َطيِّبٍَة 
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» َولDDَْو أَْن تَْلقDDَى أَخDDاَك بَِوْجDDٍه طَلِيDDٍق  ، ا� تْحقَِرنَّ ِمDDَن المْعDDُروِف َشDDْيئً «  : ى هللاُ عليه وآله وسلمصلّ 

  . رواه مسلم

فط�قDDة  ، حسن الخلق إذا ما اعتاده المؤمن وجعله عادة متأصلة فيه سھل عليه التعامل مع النDDاس

يم المعونDDة لمDDن يحتاجھDDا ودفDDع ا6ذى قDDدر اسDDتطاعته وتقDDد ، الوجه � تكلف المDDرء تعبDDًا و� جھDDًدا

والصبر علDDى  ، ومعاملة الناس بالحسنى وتيسير ا6مور على الناس والتسامح مع من يخطئ معه

إن اعتاد عليھا رفعته عند هللا إلى مكانة عظيمة ويدخله  ، كل تلك الخ�ل من حسن الخلق ، ا6ذى

  .  عليه وآله وسلمهللا الجنة كما وعد رسول هللا صلى هللا

وحسن الخلق يجب أن يبتغى به وجه هللا فمن حسن خلقه مع هللا � يبالي أرضي الناس أم سخطوا 

وھDDو يعامDDل المDDؤمن وغيDDر المDDؤمن والصDDالح والفاسDDق والحيDDوان والنبDDات والجمDDاد كمDDا أمDDره هللا 

  . تعالى فيرقى بحسن خلقه مكانة � يصلھا غيره ممن ساء خلقه

DDيِّئَةُ اْدفDDَْع  : قDDال هللا تعDDالى . خلق الدفع بالتي ھDDي أحسDDنومن حسن ال (َو� تَْسDDتَِوي اْلَحَسDDنَةُ َو� السَّ

  )34 : فصلت (بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن فَإَِذا الَِّذي بَْينََك َوبَْينَهُ َعَداَوةٌ َكأَنَّهُ َولِيٌّ َحِميٌم) 

يشDDمل حسDDن الخلDDق ويشDDمل لDDين الجانDDب فھDDو  . ھي أحسن يجمع كثيDDًرا مDDن الصDDفات الدفع بالتيو

كما أنه يشمل الشDDجاعة فDDي كظDDم الغDDيظ تجDDاه  . والسماحة والرفق وترك الجدال والمراء والتيسير

لكن المؤمن وقّاف عند  ، المسيء الذي تدعوه النفس إلى مجابھته بإساءة كإساءته أو أكثر من ذلك

وقDDد يكDDون  . ما ھو أحسن مDDن قDDول أو فعDDل حدود هللا ف� يدع نفسه تظلم بل ويجبرھا على اختيار

تصDDرف حسDDن فDDي موقDDف يDDدفع المسDDيء إلDDى تDDرك إسDDاءته كمDDا يفضDDي إلDDى المحبDDة وا_لفDDة بDDين 

وقد وردت في القرآن الكريم الكثير من اOيات التي تدفع  ، المسلمين كما بينت اOية الكريمة أع�ه

من ھذه ا�حسان وتأليفًا لقلوبھم كDDي يDDروا  المسلم للعفو والصفح حتى عن الكفار طمًعا في إفادتھم

   . سماحة ھذا الدين وحسن خلق من تمسك به

  

  باب س<مة الصدر -85

من أبواب التوجه إلى هللا أن يتعامل المرء مع الناس دون غل أو حقDDد أو حسDDد ولDDيس فDDي صDDدره 

ا مع رسول هللا كنا جلوسفعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال  . بغض 6حد و� ضغينة تجاه أحد

فطلع رجل مDDن ا6نصDDار  ، يطلع اOن عليكم رجل من أھل الجنة : فقال صلى هللا عليه وآله وسلم

صDDلى هللا عليDDه وآلDDه فلما كان الغد قال النبي  ، تنطف لحيته من وضوئه قد علق نعليه بيده الشمال

صDDلى قDDال النبDDي  ، الثالDDث فلما كان اليDDوم ، فطلع ذلك الرجل مثل المرة ا6ولى ، مثل ذلك : وسلم

فلمDDا قDDام النبDDي  ، فطلع ذلك الرجDDل علDDى مثDDل حالDDه ا6ول ، مثل مقالته أيضا : هللا عليه وآله وسلم

فأقسمت أني  ، إني �حيت أبي : فقال ، ا6نصاريتبع عبد هللا بن عمرو  صلى هللا عليه وآله وسلم
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فكDDان  : قDDال أنDDس . نعم : قال . ضي فعلتفإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تم ، � أدخل عليه ث�ثا

ا غير أنه تعار تقلب على عبد هللا يحدث أنه بات معه تلك الث�ث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئً 

غيDDر أنDDي لDDم أسDDمعه يقDDول إ�  : قDDال عبDDد هللا . وكبر حتى ص�ة الفجر ، فراشه ذكر هللا عز وجل

يا عبد هللا لم يكن بيني وبين أبDDي  : ت أن أحتقر عمله قلتوكد ، فلما مضت الث�ث الليالي ، اخيرً 

 : يقDDول لDDك ث�DDث مDDرات صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمولكن سDDمعت رسDDول هللا  ، غضب و� ھجرة

فDDأنظر  ، فأردت أن آوي إليك ، فطلعت أنت الث�ث مرات ، يطلع عليكم اOن رجل من أھل الجنة

صDDلى هللا فما الذي بلغ بك ما قDDال رسDDول هللا  ، ير عملفلم أرك عملت كب ، فأقتدي بك ، ما عملك

مDDا ھDDو إ� مDDا رأيDDت غيDDر أنDDي �  : فلما وليت دعاني ، ما ھو إ� ما رأيت : ؟ قال عليه وآله وسلم

ھDDذه  : ا على خير أعطاه هللا إياه فقال عبد هللا و� أحسد أحدً أجد في نفسي 6حد من المسلمين غشً 

  والترھيب للمنذري وإسناده على شرط البخاري ومسلم)التي بلغت بك (الترغيب 

صDDلى هللا عليDDه خل على أبي دجانة سماك بن خرشة رضي هللا عنه وھو الذي بDDايع رسDDول هللا ودُ 

دخل عليه وھو مريض وكان وجھه يتھلDDل فقيDDل  ، على الموت وقد استشھد يوم اليمامة وآله وسلم

أمDDا إحDDداھما فكنDDت � أتكلDDم  : وثق عندي مDDن اثنتDDينله ما لوجھك يتھلل؟ فقال ما من عملي شيئ أ

  . فيما � يعنيني وأما ا6خرى فكان قلبي للمسلمين سليًما

إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس  ، يا بني : قال لي رسول هللا : أنس بن مالك رضي هللا عنه وعن

 سDDنتي فقDDد أحبنDDي ومDDن أحيDDا ، و ذلDDك مDDن سDDنتي ، يا بنDDي : ثم قال لي . في قلبك غش 6حد فافعل

   . أخرجه الترمذي في سننه -ومن أحبني كان معي في الجنة  ،

ھذه الصفة التي ترفع مقام صاحبھا بدرجات عالية � تكلف الكثيDDر مDDن العمDDل بDDل س�DDمة الصDDدر 

فمن أخرج ما في قلبه من غل وحقد وحسد وشر وخيانDDة نDDال ھDDذه الدرجDDة وكDDان  ، تجاه المسلمين

  .  من ھذا البابممن يتوجه ألى هللا

� يبلغنDDي " : عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم

وأتى رسDDول هللا  : أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر قال

وهللا ما أراد  : ل لصاحبهفمررت برجلين وأحدھما يقو : مال فقسمه قال صلى هللا عليه وآله وسلم

صDDلى هللا محمد بقسمته وجه هللا و� الدار اOخرة فتثبت حتى سDDمعت مDDا قDDا� ثDDم أتيDDت رسDDول هللا 

يا رسول هللا إنك قلت لنا � يبلغني أحد عن أحDDد مDDن أصDDحابي شDDيئا وإنDDي  : فقلت عليه وآله وسلم

 صلى هللا عليه وآله وسلمسول هللا فاحمر وجه ر : مررت بف�ن وف�ن وھما يقو�ن كذا وكذا قال

 . دعنا منك فقد أوذي موسى بأكثر من ذلك ثم صبر " رواه أحمد بإسناد حسن : وشق عليه ثم قال

ھDDذه ا6مDDور أن  فDDأول . ويستنتج من ھذا الحديث أن ھناك من ا6مور ما يعين على س�مة الصدر

ا أن �يقبل نميمة من أحد على أحد وثالثھا مع لغيبة أحد فض�ً عن أن يغتاب ھو أحًدا وثانيھ� يست
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عDDوراتھم وأن  وأن � يتتبDDع أن يحسن الظن بالمسلمين ويصفح عن من يسيء إليه ويقبل أعذارھم

  . يدعو للمسلمين عامة ولمن يعرف خاصة في غيابھم

  

  باب مكارم ا�خ<ق - 95

كDDارم ا6خ�DDق ھDDي مھمDDة فم ، الDDذين يتخلقDDون بمكDDارم ا6خ�DDق يتجھDDون إلDDى هللا مDDن بDDاب عظDDيم

"إنمDDا بعثDDت 6تمDDم مكDDارم  : حDDين يقDDول صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلما6نبياء ومھمDDة سDDيد المرسDDلين 

وفي حديث مرسDDل رواه طلحDDة بDDن عبيDDدهللا الخزاعDDي أن  . رواه إبن عبد البر وصححها6خ�ق" 

رم ا6خ�DDق ويكDDره "إن هللا جDDواد يحDDب الجDDود ويحDDب مكDDا : رسول هللا صلى اله عليه وآلDDه وسDDلم

  -الجامع الصغير  -سفسافھا" 

ومكارم ا6خ�ق تشمل كثيًرا من الخلق فھي تشمل الكرم وتشمل الحلDDم وتشDDمل التواضDDع وتشDDمل 

ورد فDDي  . العفو عDDن الظDDالم وتشDDمل صDDلة الDDرحم وتشDDمل الكثيرممDDا يتعلDDق بالتعامDDل فDDي المجتمDDع

 صلى هللا عليه وآلDDه وسDDلمعنه أن رسول هللا عن أنس بن مالك رضي هللا  يميزان ا_عتدال للذھب

وتعطDDي مDDن حرمDDك "  ، وتصDDل مDDن قطعDDك ، "إن من مكارم ا6خ�ق أن تعفDDو عمDDن ظلمDDك: قال

دخل قوم على أنس بن مالك رضي هللا عنه يعودنه في مرض له فقال يا جارية ھلمي 6صحابنا و

ول مكارم ا6خ�ق من أعمال الجنة يق صلى هللا عليه وآله وسلمولو كسًرا فإني سمعت رسول هللا 

(رواه المنذري في الترغيب والترھيب بإسناد جيد) وعن معاذ بDDن جبDDل أنDDه سDDئل عDDن اسDDتقراض 

الخمير والخبز فقال سبحان هللا ھذا مكارم ا6خ�ق فخذ الصغير وأعط الكبير وخDDذ الكبيDDر وأعDDط 

يقDDول ذلDDك ( رواه  لDDه وسDDلمصDDلى هللا عليDDه وآالصDDغير خيDDركم أحسDDنكم قضDDاء سDDمعت رسDDول هللا 

  محمد بن عبد الھادي بإسناد صالح لكنه منقطع) 

حسDDن الخلDDق ويشDDمل القيDDام بأعمDDال رفيعDDة كDDل صDDفات باب مكارم ا6خ�ق باب عظيم فھو يشمل 

مDDن المDDروءة ومDDا  اجتنDDاب مDDا يDDنقصوعالية المقاصد كالكرم وبذل المعونة للضعفاء والمحتDDاجين 

إلى مستوى الوضاعة في خصام أو عداوة و� يفعل أي فعل يدل على يعاب على المرء و� ينزل 

   . دناءة نفس أو احتيال أو غش أو تواطئ على ذلك

  

  باب القناعة - 60

الشخص القانع  . ب السعادة في الدنيا واOخرةاالقناعة باب من أبواب القرب إلى هللا وباب من أبو

 اأو جاھًا أو ولدً  �ً ق و� يمد عينيه إلى من آتاه هللا مايرضى بما قسم هللا له ويقنع بالقليل من الرز

قDDال والقناعة مقترنة باليقين  . فھو يحمد هللا على نعمه ويبيت دون أن يفكر برزق غده ، أكثر منه

ِ ِرْزقُھَا) :  هللاَّ تعالى ى هللاُ عليه صلّ وعن النبي  . )6 : ھود ((َوَما ِمْن َدابٍَّة فِي ا6َْْرِض إِ�َّ َعلَى هللاَّ
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« . متفDDٌق عليDDه» َولِكDDنَّ الغنDDَِي ِغنDDَي الDDنَّفِس  ، لDDَيس الِغنDDَي َعDDن كْثDDَرِة الَعDDرضِ «  : قDDال وآلDDه وسDDلم

 ، قDDَْد أَفلDDََح َمDDْن أََسDDلَمَ «  : كما قال عليه الص�DDة والس�DDم . ھَُو الَمالُ  : بفتح العين والراءِ » الَعَرُض 

َسDDأَْلُت  : وعن َحكيم بن ِحَزام رضDDي هللاَّ عنDDه قDDال . رواه مسلم»  بما آتَاهُ َوقَنََّعهُ هللاَّ  ، اَوُرِزَق َكفَافً 

 : ثم قDDال ، ثم َسأَْلتُهُ فَأَعطَاني ، ثم َسأَْلتُهُ فَأَعطَاني ، فَأَعطَاني صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرسول هللاَّ 

َوَمن أََخَذهُ بِإِشDDَراِف  ، بَِسَخاَوِة نَفس بُورَك لَهُ فِيهفَمن أََخَذهُ  ، إِنَّ ھذا الَماَل َخِضٌر ُحْلوٌ  ، يا َحكيمُ « 

DDفلَى  ، وَكاَن َكالَِّذي يَأُْكُل و� يَْشDDبَعُ  ، نَْفٍس لَم يُبَاَرْك لهُ فيهِ  متفDDٌق  . »واليDDُد الُعلَيDDا َخيDDٌر ِمDDَن اليDDَِد السُّ

إلDDى الفاكھDDة الحلDDوة نسDDان يميDDل إلDDى المDDال كمDDا يميDDل ووصف المال بالخضر الحلو 6ن ا_ . عليه

 صلّى هللاُ عليه وآله وسلمكما قال رسول هللاَّ  . بغير سؤال و� طمعتعني نفس السخاوة و ، اللذيذة)

اْنظُُروا إلى مْن ھََو أَسفَُل مْنُكْم َو� تَْنظُُروا إلDDى َمDDْن فDDَوقَُكم فھDDَُو أَْجDDدُر أَن � تDDَْزَدُروا نعمDDةَ هللاَّ «  :

إِذا نََظDDر أََحDDُدُكْم إلDDى َمDDْن فُضDDَل عليDDِه «  وفي رواية البخDDاري . يه وھذا لفظ مسلمٍ متفٌق عل» َعلْيُكْم 

  . »في الماِل َوالَخْلِق فْليْنظُْر إلى َمْن ھو أَْسَفُل ِمْنهُ 

باب عظيم فھو يرى ما عند هللا خير مDDن كثDDرة المDDال بDDل يDDرى أن البركDDة من فالقانع يتجه إلى هللا 

مْن أَصبح ِمDDنُكْم «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسول هللاَّ  . ما في اليد ھي ما يبقى وليس كثرة

ْنيَا بِحDDذافِيِرھا  ، ِعندهُ قُوُت يَوِمهِ  ، معافى في َجسِده ، في ِسْربِهِ  اآِمنً  رواه  . »فََكأَنََّما ِحيDDَزْت لDDَهُ الDDدُّ

  . قَوِمه : وقِيلَ  ، نَْفِسهِ  : أَي ، »ِسْربِِه «  . حديٌث حسنٌ  : الترمذي وقال

وھDDي  ، وعدم التطلع إلى ما في أيDDدي اOخDDرين ، ولو كان قلي� ، والقناعة ھي الرضا بما قسم هللا

أمDDا فDDي عمDDل الخيDDر وا6عمDDال  ، يما يتعلDDق بالDDدنيافوھذه القناعة ھي  . ع�مة على صدق ا_يمان

وتزودوا فإن خير (  : قوله تعالىمصداقًا ل ، الصالحة فإنه يحرص دائًما على المزيد من الخيرات

(َوَسDDاِرُعوا إِلDDَى َمْغفDDَِرٍة ِمDDْن َربُِّكDDْم َوَجنDDٍَّة َعْرُضDDھَا  : وقولDDه تعDDالى . ]197 : [البقDDرة )الزاد التقDDوى

َماَواُت َوا6َْْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَّقِيَن)   وا_نسان القانع يحبه هللا ويحبه النDDاس . )133 : آل عمران (السَّ

 ، فھي كنز � ينفد ، سبب للبركة ھيو ، قناعة تحقق ل�نسان خيًرا عظيًما في الدنيا واOخرةوال ،

(لDDيس الِغنDDَى عDDن كثDDرة  : فقDDال ، أنھDDا أفضDDل الغنDDى صلى هللا عليه وآله وسDDلموقد أخبرنا الرسول 

بما قسمه فالمسلم عندما يشعر بالقناعة والرضا  ، كن الغنى غنى النفس) [متفق عليه]ول ، الَعَرض

ورغبتDDه فDDي  ، أمDDا طمDDع المDDرء . � يDDذل 6حDDد مDDنھم ، عزيًزا بيDDنھم ، هللا له يكون غنيًا عن الناس

(واْرَض  : صلى هللا عليه وآله وسلمقال هللا  ، فاقًدا لعزته ، إلى الناس �ً يجعله ذليفإن ذلك الزيادة 

   . [الترمذي وأحمد] بما قسم هللا لك تكن أغنى الناس)

قDDال هللا  ، و� يشDDعر ببركDDة فDDي الDDرزق ، ويلDDح فDDي سDDؤال النDDاس ، ن الطماع � يشDDبع أبDDًداوا_نسا

فوهللا � يسألني أحد منكم شيئًا فتُْخِرُج  ، (� تُْلِحفُوا (تلحوا) في المسألة : صلى هللا عليه وآله وسلم

  . م والنسDDائي وأحمDDDد]فيبDDDاَرُك لDDه فيمDDDا أعطيتDDُه) [مسDDDل ، وأنDDا لDDDه كDDاره ، لDDه مسDDDألتُه ِمنDDِّي شDDDيئًا
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وخيDDر  ، وابDDدأ بمDDن تعDDول ، (اليد العليا خيDDر مDDن اليDDد السDDفلى : صلى هللا عليه وآله وسلموقال هللا 

  . ومDDDن يسDDDتغِن يْغنDDDِِه هللا) [متفDDDق عليDDDه] ، ومDDDن يسDDDتعفْف يِعفDDDَّهُ هللا ، الصDDDدقة عDDDن ظھDDDر غنDDDى

 صلى هللا عليه وآله وسلمين الرسول وعلى ذلك فالقناعة باب عظيم من أبواب التوجه إلى هللا فقد ب

(مDDن يكفDDل لDDي أن � يسDDأل النDDاس شDDيئًا  : فقDDال ، أن المسلم القانع الذي � يسأل الناس ثوابDDُه الجنDDة

وفي  . فكان � يسأل أحًدا شيئًا [أبو داود والترمذي وأحمد] . أنا : فقال ثوبان ، وأتكفل له بالجنة؟)

م¡ُت  ، وإن لم تفعل . وأَُسدَّ فقرك ، لعبادتي أم¡ صدرك ِغنًى بن آدم تفرغْ ا (يا : الحديث القدسي

 سرور الدنيا أن تقنع بما ُرِزْقتَ  : وقال أحد الحكماء . ولم أُسدَّ فقرك) [ابن ماجه] ، صدرك ُشْغ�

  . وغمھا أن تغتم لما لم ترزق ،

  

  باب الحلم - 16

اءِ  : قال تعالى ُ يُِحDDبُّ  (الَِّذيَن يُْنفِقُوَن فِي السَّرَّ اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغDDْيَظ َواْلَعDDافِيَن َعDDِن النDDَّاِس َوهللاَّ رَّ َوالضَّ

 ((َولََمDDْن َصDDبََر َوَغفDDََر إِنَّ َذلDDَِك لَِمDDْن َعDDْزِم ا6ُُْمDDوِر)  : وقال تعDDالى )134 : آل عمران (اْلُمْحِسنِيَن) 

ْثDDِم َواْلفDDََواِحَش َوإَِذا َمDDا َغِضDDبُوا ھDDُمْ (َوالDDَِّذيَن يَْجتَنِبDDُوَن َكبDDَائَِر وقDDال  )43 : الشDDورى  (يَْغفDDُِروَن)  اْ_ِ

  . )37 : الشورى

ِ بَابًا فِي اْلَجنَّة َ� يَْدُخلهُ إِ�َّ َمDDْن  َعفDDَا َعDDْن َعْن َرْوح ْبن ُعبَاَدةَ َعْن أَْشَعث َعْن اْلَحَسن ُمْرَس�ً " إِنَّ ِ�َّ

 : أَنٍَس رضي هللاَّ عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلّى هللاُ عليه وآله وسلم قDDَالَ  عْن ُمعاذ ْبنِ و . رواه أحمد َمْظلَِمة "

ُ ُسْبحانَهُ وتَعDDالَى َعلDDَى ُرُؤوِس اْلخ�ئDDِق يDDَْوَم  ، وھُو قَاِدٌر َعلَى أَْن يُْنفَِذهُ  ، َمْن كظََم غيظًا«  َدَعاهُ هللاَّ

 . حDDديٌث حسDDنٌ  : والتِّْرِمDDذيُّ وقDDال ، رواه أَبDDُو داُودَ » َشDDاَء  اْلقِياَمِة َحتَّى يَُخيَِّرهُ ِمَن اْلُحوِر اْلِعيِن َمDDا

ُ َعْنھُما قَالَ   قَاَل َرُسوُل هللاَّ صلّى هللاُ عليه وآله وسلم 6ََشجِّ عْبِد اْلقَْيس : وعن ابِن َعبَّاٍس َرضَي هللاَّ

:  » ُ وعن أبي ھريرة رضي هللاَّ عنه أَنَّ  . َرواهُ ُمسلم» الِحْلُم َوا6َنَاة  : إِنَّ فيك َخْصلَتَْيِن يُِحبُّھَُما هللاَّ

� «  : قال ، فََردََّد ِمَراًرا» � تَْغَضْب «  : أَْوِصني قال : َرُج�ً قال للنَّبِيِّ صلّى هللاُ عليه وآله وسلم

" لDDيس الشDDديد بالصDDرعة ولكDDن  : وقDDال صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم . رواه البخDDاري» تَْغَضDDْب 

  يملك نفسه عند الغضب" متفق عليه الصرعة من

 والحلم يمكن أن يعتاد عليDDه المDDرء تDDدريجيًا وذلDDك بDDأن يعلDDم مضDDار الغضDDب فيراقDDب نفسDDه بحيDDث

ئًا حتDDى يوطنھا على الصبر عندما يسيء إليه أحد أو حينما يرى ما يغضبه فيربي نفسDDه شDDيئًا فشDDي

فعن  ، من الشيطان الرجيم إن غضبفعلى المرء أن يتعوذ  . يصبح الحلم عادة متأصلة في النفس

 ، فغضDDب أحDDدھما ، صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلماسDDتب رج�DDن عنDDد النبDDي  : سليمان بن صرد قال

 ، ( إني 6علم كلمDDة : صلى هللا عليه وآله وسلمفقال النبي  : فاشتد غضبه حتى انتفخ وجھه وتغير

DDا يَْنَزَغنDDََّك ِمDDَن الشDDَّْيطَاِن نDDَْزٌغ قDDال تعDDا ، رواه البخDDاري -. لو قالھا لذھب عنه الDDذي يجDDد ) لى (َوإِمَّ
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DDِميُع اْلَعلDDِيُم)  ِ إِنDDَّهُ ھDDَُو السَّ فعDDن عبDDد هللا بDDن عبDDاس  ، وعليDDه أن يسDDكت) 36 : فصDDلت (فَاْسDDتَِعْذ بDDِا�َّ

 ، "علمDDوا وبشDDروا و� تعسDDروا : رضي هللا عنھما قال قال رسول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم

�  - الجامع الصغير -وإذا غضب أحدكم فليسكت "  ، تنفروا ويسروا و

فعن أبي ذر الغفDDاري رضDDي هللا عنDDه قDDال قDDال  وإذا كان قائًما فليجلس وإن كان جالًسا فليضطجع 

فDDإن ذھDDب عنDDه  ، "إذا غضDDب أحDDدكم وھDDو قDDائم فلDDيجلس : رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم

  . بسند صالحالغضب وإ� فليضطجع " سنن أبي داؤود 

 فعن عطية بن عروة السعدي قال قال رسول هللا صلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم " وعليه أن يتوضأ ، 

إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنمDDا تطفDDأ النDDار بالمDDاء فDDإذا غضDDب أحDDدكم 

  . حسن في ھداية الرواةفليتوضأ " رواه أبو داؤود بسند صالح و

  

  باب العفو - 26

 وقال تعالى )199 : ا6عراف ((ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِھِليَن) :  قال هللاَّ تعالى

ْفَح اْلَجِميَل)  ( : DDَعِة أَْن  : وقال تعالى )85 : الِحْجر (فَاْصفَِح الصَّ (َو� يَأْتَِل أُولُو اْلفَْضِل ِمDDْنُكْم َوالسَّ

ُ يُْؤتُوا أُولِي الْ  ِ َوْليَْعفُوا َوْليَْصفَُحوا أَ� تُِحبُّوَن أَْن يَْغفَِر هللاَّ  قُْربَى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمھَاِجِريَن فِي َسبِيِل هللاَّ

ُ َغفDDُوٌر َرِحDDيٌم)  اِء  : قDDال تعDDالىكمDDا ) 22 : النDDور (لَُكDDْم َوهللاَّ DDرَّ اِء َوالضَّ DDرَّ (الDDَِّذيَن يُْنفِقDDُوَن فDDِي السَّ

ُ يُِحDDبُّ اْلُمْحِسDDِنيَن) َواْلَكاظِ   : وقDDال تعDDالى )134 : آل عمDDران (ِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعافِيَن َعDDِن النDDَّاِس َوهللاَّ

 : هللاَّ عنه قالوعن أَنس رضي  . )43 : الشورى ((َولََمْن َصبََر َوَغفََر إِنَّ َذلَِك لَِمْن َعْزِم ا6ُُْموِر) 

فأَدرَكDDهُ  ، وعليDDه بDDُرٌد نَْجَرانDDيٌّ غلDDِيظُ الَحاِشDDيةِ  هللاُ عليه وآله وسلم صلّىُكنُت أَْمِشي َمَع رسول هللاَّ 

 ، صلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمفَنظرُت إلى صفحة عاتِِق النَّبيِّ  ، فَجبذهُ بِِرَدائِِه َجْبَذة َشديَدةً  ، أَْعَرابيٌّ 

ِة َجبَذتِهِ  داِء ِمْن ِشدَّ ِ الDDذي ِعنDDَدكَ  : مَّ قالثُ  ، وقَد أَثََّرت بِھا َحاِشيةُ الرِّ ُد ُمDDْر لDDي ِمDDن مDDاِل هللاَّ  . يَا ُمَحمَّ

 : وعDDن ابDDن مسDDعود رضDDي هللاَّ عنDDه قDDال . متفDDٌق عليDDه -ثُمَّ أَمر لDDَهُ بَعطDDَاٍء  ، فضِحكَ  ، فالتَفََت إِلَْيه

ِ َوس�DDُمه  ، ِمن ا6َنبياءِ  ايْحِكي نَبِيًّ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمكأَنِّي أَنظُُر إلى رسول هللاَّ  صDDلَواُت هللاَّ

اللَّھُمَّ اغفِِر لِقDDَومي فDDَإِنَّھُم � «  : ويقول ، َوھَُو يَمَسُح الدََّم َعْن َوجِھهِ  ، َضَربَهُ قَوُمهُ فَأَدموهُ  ، َعلَيھم

  . متفٌق عليه» يَْعلَُموَن 

ما نَقََصْت َصدقَةٌ «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمعن أبي ھريرة رضي هللاَّ عنه أَن رسول هللاَّ و

ُ  ، ابَِعفٍو إِ�َّ ِعزًّ  اوما زاد هللاَّ َعبدً  ، من مالٍ  ِ إِ�َّ َرفََعDDهُ هللاَّ قDDال و . رواه مسDDلم» وَما َتَواَضDDَع أََحDDٌد �َّ

  . أبو الدرداء رضي هللا عنه ما تجرع مؤمن جرعة أحب إلى هللا من غيظ كظمه فاعفوا يعزكم هللا
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 ، قال فانطلق بنا إليDDه ، بن الحسين رضي هللا عنھما فقال إن ف�نًا قد وقع فيك جاء رجل إلى علي

 فلما أتاه قال ياھذا إن كان ما قلت فّي حقًا فغفر هللا لي ، فانطلق معه وھو يرى أنه سينتصر لنفسه

  . فغفر هللا لك �ً وإن كان ما قلت باط ،

فسDDه علDDى ا_نتقDDام ممDDن ظلمDDه وأن يتجDDاوز باب العفو باب يدخل منه من استطاع أن يقھر شھوة ن

 فعن قتادة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ، للمسيئ إليه و� يأخذ بثأر

اللھDDم إنDDي قDDد  : كDDان إذا أصDDبح قDDال –أو ضمضDDم  –أيعجDDز أحDDدكم أن يكDDون مثDDل أبDDي ضDDيغم "  :

فو والتغلب على شھوة ا_نتقام حقًا عقبDDة إن الع . تصدقت بعرضي على عبادك" صحيح أبي داود

  )11البلد:  ((فَ� اْقتََحَم اْلَعقَبَةَ) كما قال هللا تعالى : 

  

  باب التواضع - 36

(يDDَا أَيُّھDDَا الDDَِّذيَن آَمنDDُوا  : وقال تعDDالى ، )88 : الِحْجر ((َواْخفِْض َجنَاَحَك لِْلُمْؤِمنِيَن)  : قال هللاَّ تعالى

DDدَّ ِمDDَْن يَْرتDDَمDDٍَة َعل ُ ِبقDDَْوٍم يُِحDDبُّھُْم َويُِحبُّونDDَهُ أَِذلDDٍَّة َعلDDَى اْلُمDDْؤِمنِيَن أَِعDDزَّ ى ْنُكْم َعDDْن ِدينDDِِه فََسDDْوَف يDDَأْتِي هللاَّ

 (يDDَا أَيُّھDDَا النDDَّاُس إِنDDَّا َخلَْقنDDَاُكْم ِمDDْن َذَكDDٍر َوأُْنثDDَى َوَجَعْلنDDَاُكمْ  : وقDDال تعDDالى . )54 : المائDDدة (اْلَكDDافِِريَن) 

َ َعلDDِيٌم َخبِيDDٌر)  ِ أَْتقDDَاُكْم إِنَّ هللاَّ وعDDن  . )13 : الحجDDرات (ُشُعوبًا َوَقبَائDDَِل لِتََعDDاَرفُوا إِنَّ أَْكDDَرَمُكْم ِعْنDDَد هللاَّ

إِن هللاَّ أَوَحDDى «  : قال رسول هللاَّ صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلم : ِعيَاِض بِن ِحَماٍر رضي هللاَّ عنه قال

وَعDDْن أبDDي  . رواه مسDDلم» و� يَبِغَي أََحٌد علDDى أََحDDٍد  ، َضُعوا حتى � يَْفَخَر أََحٌد َعلى أَحدٍ إِليَّ أَْن تَوا

 ، ما نَقََصْت َصدقَةٌ من مالٍ «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمھريرة رضي هللاَّ عنه أَن رسول هللاَّ 

ُ وَما تََواضَ  ، ابَِعفٍو إِ�َّ ِعزًّ  اوما زاد هللاَّ َعبدً  ِ إِ�َّ َرفََعهُ هللاَّ وعن أَنس رضي  . رواه مسلم» َع أََحٌد �َّ

متفDDٌق  -يَْفَعلDDُهُ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمكان النَّبِيُّ  : هللاَّ عنه أَنَّهُ َمرَّ َعلَى ِصبياٍن فََسلَّم َعلَْيِھم وقال

 ، صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلملَتَأُْخDDُذ بِيDDَِد النبDDيِّ  إِْن َكانَِت ا6ََمDDةُ ِمDDن إَِمDDاِء الَمِدينDDَةِ  : وعنه قال . عليه

ُسDDئلَْت َعائَِشDDةُ رضDDَي هللاَّ  : وعDDن ا6سDDَود بDDِن يَزيDDَد قDDال . رواه البخDDاري - فَتَْنطَلُِق بِِه َحيُث َشDDاَءتْ 

ِمْھنDDَِة أَْھلDDِِه  كDDان يَُكDDون فDDي : يَصنُع في بَْيتِِه ؟ قالDDت صلّى هللاُ عليه وآله وسلمما كاَن النَّبِيُّ  : عنھا

�ِة  : يَعني �ة َخَرَج إِلى الصَّ وعن أبي ِرفَاَعةَ تَميم  . رواه البخاري -ِخدَمِة أَھلِه فإِذا َحَضَرِت الصَّ

 فقلتُ  ، وھو يَْخطُبُ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلماْنتَھَْيُت إِلى رسول هللاَّ  : بن أَُسيٍد رضي هللاَّ عنه قال

صDDلّى رُجٌل َغِريٌب َجاَء يَْسأَُل عن ِدينِِه � يَدري َما ِدينُهُ ؟ فَأَْقبََل َعلDDيَّ رسDDوُل هللاَّ  ، يا رسوَل هللاَّ  :

DDا  ، فَقََعَد َعلَيهِ  ، فَأُتى بُِكرِسيٍّ  ، وتَرَك ُخْطبتهُ حتى انتَھَى إِليَّ  هللاُ عليه وآله وسلم وَجَعَل يَُعلُِّمني ِممَّ

   . رواه مسلم . فأَتمَّ آِخَرھَا ، تَهُ ثم أَتَى ُخْطبَ  ، َعلََّمه هللاَّ 

المتواضع � و ، الخلق ق به وجبل نفسه عليه فإنه يتوجه إلى هللا بذلكالتواضع خلق عظيم من تخلّ 

التييي يمشي رض و� على ا6يرى لنفسه ميزة على أحد من عباد هللا بل إنه � يتكبر على حيوان 
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(َوِعبَاُد  : امتدح هللا الذين يمشون على ا6رض ھونًا فقال فقد . خلق هللاما ذرة من  عليھا و� على

ْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى ا6َْْرِض ھَْوناً َوإَِذا َخاَطبَھُُم اْلَجDDاِھلُوَن قDDَالُوا َس�DDماً)   . )63 : الفرقDDان (الرَّ

قDDال تعDDالى  . علDDًوا فDDي ا6رض و� فسDDاًدا ونمن تواضع � حق التواضع كان من الذين � يريDDدو

اُر اsِْخmmَرةُ نَْجَعلَُھmmا لِلmmَِّذيَن g يُِريmmُدوَن ُعلmmُوًّ   ( َواْلَعاقِبmmَةُ لِْلُمتَّقmmِيَن) افmmِي اْ�َْرِض َوg فََسmmادً  ا(تِْلmmَك الmmدَّ

  )83 : القصص

� يدخل  : عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمو"

ا ونعله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنً  : قال رجل . كان في قلبه مثقال ذرة من كبرالجنة من 

  . الكبر بطر الحق وغمط الناس" رواه مسلم ، إن هللا جميل يحب الجمال : قال ، حسنة

  

  باب الحياء - 46

َعلَى َرُجٍل ِمَن ا6َْنَصاِر  َمرَّ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمعن اْبِن ُعَمَر رضي هللاَّ عنھما أَنَّ رسوَل هللاَّ 

َدْعهُ فإِنَّ الحياَء ِمَن «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمفَقَاَل رُسوُل هللاَّ  ، َوھَُو يَِعظُ أََخاهُ في الَحيَاءِ 

صلّى قال رسول هللاَّ  : قال ، رضي هللاَّ عنھما ، وعن ِعْمران بن ُحَصْين . متفٌق عليه» اِ_يماِن 

الَحياُء َخْيٌر «  : وفي رواية لمسلم . متفق عليه» الحياَُء � يَأْتي إ�َّ بَِخْيٍر « : آله وسلمهللاُ عليه و

صلّى هللاُ وعن أبي ھُريرة رضي هللاَّ عنه أنَّ رسول هللاَّ  . »الَحيَاُء ُكلُّهُ َخْيٌر «  : أْو قَالَ » ُكلُّهُ 

فَأَْفَضلُھا قْوُل � إله إ�َّ  ، أْو بِْضُع َوِستُّوَن ُشْعبةً  ، ا_يَماُن بِْضع وسْبُعونَ «  : قال عليه وآله وسلم

 : »البِْضُع «  . متفق عليه» والحياُء ُشْعبَةٌ ِمَن ا_يَماِن  ، َوأْدنَاھا إَماطةُ ا6ََذى عَن الطَِّريقِ  ، هللاَّ 

ْعبَةُ «  . ھَُو ِمن الث�ثِة إلى اْلَعَشَرةِ  «  ، ا_َزالَةُ  : »َوا_ماطَةُ «  . لَةُ اْلقِْطَعةُ والَحضْ  : »َوالشُّ

وعن أبي سعيد الُخْدِريِّ  . َما يُؤِذي َكحَجٍر َوَشْوٍك َوطيٍن َوَرَماٍد َوقََذٍر َونحِو ذلكَ  : »َوا6ََذى 

 اأََشدَّ َحيَاَء ِمَن اْلَعْذَراِء في ِخْدِرھَ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمكان رسول هللاَّ  : قال ، رضي هللاَّ عنه

وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه  . متفٌق عليه - يَْكَرھُه َعَرْفنَاهُ في َوْجِھِه  افَإَذا رأى َشْيئً  ،

إنا نستحيي  : قالوا ، " استحيوا من هللا حق الحياء : قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

ى من هللا حق الحياء فليحفظ الرأس وما ولكن من استحي ، ليس كذلك : قال ، يا نبي هللا والحمد �

 ، ومن أراد اOخرة ترك زينة الدنيا ، وليذكر الموت والبلى ، وليحفظ البطن وما حوى ، وعى

 -المجموع شرح المھذب للنووي بإسناد حسن  –ومن فعل ذلك فقد استحيا من هللا حق الحياء " 

 . ويْمنَُع مَن التْقصير في َحقِّ ِذي الَحقِّ  ، تَْرِك اْلقَبِيحِ  َحقِيقَةُ الَحياء ُخلٌُق يْبعُث على : قال العلماءُ 

�ء : الُجنْيِد البغدادي َرحَمهُ هللاَّ قالقال وOفَيَتَولَُّد  ، النِّعِم ورْؤيةُ التَّْقِصيرِ  : أي  الَحيَاُء ُرؤيَةُ ا

  . بْينَھَُما حالة تَُسمَّى حياءً 
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 في فعله وقوله وأحواله واسDDتحيا ان يفعDDل مDDا يغضDDب هللا فمن استحيا من هللا حق الحياء راقب هللا

تعالى واستحيا أن يعرف بين الناس مDDا يخDDالف الفطDDرة السDDليمة والخلDDق القDDويم واسDDتحيا أن يكDDون 

  . باطنه شًرا من ظاھره وعند ذلك يتوجه إلى هللا من باب الحياء ونعم التوجه ذلك

  

  باب السماحة - 56

 يتَقاَضاهُ فَأَْغلََظ لَهُ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمأتى النبي  �ً أَنَّ رجُ  ، هللاَّ عْنهُ  رِضيَ  ، َعْن أبي ھُريرة

ِ  ، فَھَمَّ بِِه أَْصحابُهُ  ، �ً دُعوهُ فَإنَّ لَِصاِحِب الَحقِّ مقَا«  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمفَقَاَل رُسوُل هللاَّ  «

� نَِجُد إ�َّ أَْمثَل ِمْن ِسDDنِّهِ  : قالوا» نِِّه أَْعطُوه ِسنًّا ِمْثَل سِ «  : ثُمَّ قَالَ  ِ أَْعطDDُوهُ «  : قDDال ، يا رسوَل هللاَّ

ِ  ، رضDDي هللاَّ عْنDDهُ  ، متفDDٌق عليDDه وَعDDْن جDDابرٍ » فَإنَّ َخْيَرُكم أَْحسنُُكْم قََضDDاًء  صDDلّى هللاُ أن َرُسDDوَل هللاَّ

رواه  . »َوإذا اْقَتضDDَى  ، َوإذا اْشDDتَرى ، إذا بDDَاع اَسDDْمحً  �ً َرِحDDم هللاَّ رُجDD«  : قDDَالَ  عليDDه وآلDDه وسDDلم

ِ  : قDDَالَ  ، رضي هللاَّ َعْنهُ  ، وَعْن أبي قَتَاَدةَ  . البخاريُّ   صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمسDDِمْعُت رُسDDول هللاَّ

يَهُ هللاَّ ِمDDْن ُكDDَرِب يDDَْوِم القِيَاَمDDةِ « : يقُولُ  هُ أَْن يُنَجِّ رواهُ » ْن ُمْعِسDDٍر أْو يََضDDْع َعْنDDهُ فَْليDDُنَفِّْس َعDD ، َمْن َسرَّ

ِ  ، رضي هللاَّ َعْنهُ  ، وعْن أبي ھُريرةَ  . مسلمٌ  َكDDاَن «  : قDDَالَ  صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلمأنَّ َرُسول هللاَّ

أْن يَتجاوَز عنَّا فَلقِي لَعلَّ هللاَّ  ، فَتَجاوْز َعْنهُ  اإذا أَتَْيَت ُمْعِسرً  : َوَكان يَقُوُل لِفَتَاهُ  ، رجٌل يُدايُِن النَّاسَ 

قDDَاَل َرُسDDوُل هللاَّ  : قDDَال ، رضي هللاَّ عْنهُ  ، وَعْن أبي مْسُعوٍد البْدِريِّ  . متفٌق َعليهِ » هللاَّ فَتَجاَوَز عْنهُ 

ْن َكاَن قبلكم فَلَْم يُوجDDْد لDDَهُ ِمDDَن الَخْيDDرِ « : صلّى هللاُ عليه وآله وسلم ءٌ  ُحوسب َرُجٌل ِممَّ أَنDDَّهُ  إ�َّ  ، َشDDيَّ

عDDزَّ  قDDال هللاَّ  ، َوَكDDاَن يDDأُْمُر ِغْلَمانDDَه أن يَتََجDDاَوُزوا عDDن الُمْعِسDDر ، اَوَكDDاَن ُموِسDDرً  ، َخالِطُ النَّاسَكان يُ 

 : قَالَ  ، رضي هللاَّ عْنهُ  ، وعْن ُحَذْيفَةَ  . رواه مسلمٌ » تَجاَوُزوا َعْنهُ  ، نَْحُن أحقُّ بَِذلَك ِمْنهُ «  : وَجلَّ 

ْنيَا ؟ قDDَالَ  : فَقَاَل لَهُ  ، �ً  تَعالى بَِعْبد من ِعبَاِدِه آتاهُ هللاَّ َماأُتِى هللاَّ  َو� يَْكتُُمDDوَن هللاَّ :  ماَذا عِمْلَت في الدُّ

فُكْنDDُت أَتَيَسDDُر َعلDDى  ، َوكDDاَن ِمDDْن ُخلُقDDي الجDDوازُ  ، يَاربِّ آتَْيتَنِي مالََك فَُكْنُت أُبDDايُِع النDDَّاسَ  : قَال احديثً 

فقال ُعْقبَةُ » تجاوُزوا َعْن عْبِدي  ، أَنَا أَحقُّ بذا ِمْنكَ «  : فَقَاَل هللاَّ تََعالى ، وأُْنِظُر الُمْعِسر ، وِسرِ المُ 

ِ  : َرِضَي هللاَّ عْنھُما ، وأَبو َمْسُعوٍد ا6نصاريُّ  ، بُن عامرٍ  صلّى هللاُ ھكذا َسِمْعنَاهُ ِمْن في َرسوِل هللاَّ

صDDلّى هللاُ قDDَاَل رُسDDوُل هللاَّ  : قDDَالَ  ، وعْن أبي ھُريَرةَ رضDDي هللاَّ عْنDDه . هُ مسلمٌ روا . عليه وآله وسلم

أظلَّهُ هللاَّ يَْوَم القِياَمDDِة تَْحDDَت ِظDDلِّ َعْرِشDDِه يDDَْوَم �  ، أْو َوَضَع لَهُ  امن أَْنَظر ُمْعِسرً «  : عليه وآله وسلم

  . حديٌث حسٌن صحيحٌ  : رواهُ الترمذيُّ وقَال . »ِظلَّ إ�َّ ِظلُّهُ 

فمن كان التسامح  . التوجه إلى هللا من باب التسامح مع الناس والتيسير والعفو يدخله من قام بحقه

والتيسير خلقًا له مع الناس وخاصDDة مDDع ذوي الحاجDDات والضDDعفاء والفقDDراء ومDDن يسDDتحق الشDDفقة 

 ا مشDDھوًدا فDDيموقفDDً وقDDد يحصDDل للمDDرء حادثDDة واحDDدة يقDDف فيھDDا . والعطDDف دخDDل مDDن ھDDذا البDDاب

  . في التسامح والعطف والتيسير فيكتبھا هللا له ويدخله هللا بھا الجنةأو الشجاعة 



 109

ومن السماحة التDDودد إلDDى النDDاس وا_لفDDة إلDDيھم ويكDDون ذلDDك بحسDDن الخلDDق وإفشDDاء الس�DDم وإطعDDام 

اح لنجDDوالسDDماحة ضDDرورية  . الطعDDام وقضDDاء حDDوائجھم وتطييDDب خDDواطرھم والعفDDو عDDن مسDDيئھم

والبر وما يحتاجه المجتمع من أعمال تحتاج إلى لجان أو فرق  الناس في أعمال الخيربين التعاون 

أو جمعيات أو مؤسسات سواء كانت رسDDمية أو أھليDDة وسDDواء كانDDت 6عمDDال خيريDDة أو خدميDDة أو 

   إنتاجية أو تجارية . 

  

  باب الرفق - 66

يِّئَةُ اْدفَْع بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن فَإَِذا الَِّذي بَْينDDََك َوبَْينDDَهُ َعDDَداَوةٌ  (َو� تَْستَِوي اْلَحَسنَةُ :  قال هللاَّ تعالى َو� السَّ

 )35 -34: فصDDلت (َوَما يُلَقَّاھَا إِ�َّ الَِّذيَن َصبَُروا َوَما يُلَقَّاھDDَا إِ�َّ ُذو َحDDظٍّ َعِظDDيٍم) *  َكأَنَّهُ َولِيٌّ َحِميمٌ 

إِنَّ هللاَّ رفيٌق يُِحبُّ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسول هللاَّ  : قالتعن عائشة رضي هللاَّ عنھا .

ْفَق في ا6َْمِر ُكلِّه  َ َرفِيٌق «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلموعنھا أَن النبي  . متفٌق عليه» الرِّ إِنَّ هللاَّ

فقَ  فق مDDا ، يُِحبُّ الرِّ رواه » ُعنDDِف َومDDا � يُْعِطDDي َعلDDى مDDا ِسDDَواهُ � يُعطDDي َعلDDى ال َويُْعِطي على الرِّ

فDDُق � يَُكDDوُن فDDي شDDيٍء إِ�َّ َزانDDَهُ «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلموعنھا أَن النبيَّ  . مسلم  ، إِنَّ الرِّ

بيٌّ في بَال أَْعَرا : وعن أبي ھريرة رضي هللاَّ عنه قال . رواه مسلم» َو� يُْنَزُع ِمْن َشيٍء إِ�َّ َشانَهُ 

َدُعDDوهُ َوأَِريقDDُوا َعلDDى  : صلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمفقال النبي  ، فَقَاَم النَّاُس إَِلْيه لِيَقَُعوا فِيهِ  ، المسِجد

ِريَن  ، ِمن َماءٍ  اأَْو َذنُوبً  ، ِمْن َماءٍ  �ً بَْولِِه َسجْ  ِريَن ولَْم تُْبَعثُوا ُمَعسِّ  . ريرواه البخا» فَإِنَّما بُِعثتُم ُميَسِّ

لُو الُمْمتَلِئDDَةُ مDDاء : بفتح السين المھملة وإسكان الجDDيم» السَّْجُل «  وعDDن  . َكDDذلَِك الDDذَّنُوبُ  ، َوِھDDَي الDDدُّ

ُروا َو� تَُعسِّروا«  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمأَنس رضي هللاَّ عنه عن النبي  ُروا َو�  . يسِّ َوبَشِّ

صDDلّى هللاُ عDDن رسDDول هللاَّ  ، يعلDDَى شDDدَّاد بDDن أَوٍس رضDDي هللاَّ عنDDه وعن أبDDي . متفٌق عليه» تُنَفُِّروا 

فإِذا قَتلتُم فَأَحِسنُوا القِْتلَةَ َوإَِذا َذبْحDDتُم  ، إِنَّ هللاَّ َكتََب اِ_حَسان على ُكلِّ َشيءٍ «  : قال عليه وآله وسلم

ْبحة وليُِحدَّ أََحُدُكم َشْفرتَه َوليُِرْح َذب وعDDن عائشDDة رضDDي هللاَّ عنھDDا  . رواه مسDDلم» يَحتDDَهُ فَأَْحِسنُوا الذِّ

َمDDا لDDَم يَُكDDن  ، بَيَن أَْمريِن قDDَطُّ إِ�َّ أَخDDَذ أَْيَسDDَرھَُما صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَما ُخيِّر رسول هللاَّ  : قالت

لِنَْفِسDDِه فDDي   عليه وآله وسلمصلّى هللاُ وَما انتَقََم رسول هللاَّ  ، َكاَن أَبعد النَّاِس ِمْنهُ  افإْن كاَن إِثمً  ، اإِثمً 

ِ  ، َشيٍء قَطُّ  ِ تعDDالى ، إِ�َّ أَن تُنتَھَك ُحْرَمةُ هللاَّ وعDDن ابDDن مسDDعود رضDDي هللاَّ  . متفDDٌق عليDDه - فَينDDتَقِم �َّ

بَِمDDْن  أَ� أَْخبُرُكْم بَِمDDْن يَْحDDُرُم َعلDDى النDDَّاِر أَوْ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسول هللاَّ  : عنه قال

  . حديٌث حسنٌ  : رواه الترمذي وقال . »تَْحُرُم َعلَْيِه النَّاُر ؟ تَْحُرُم على ُكلِّ قَِريٍب ھَيٍِّن ليٍِّن َسْھلٍ 

لفه الناس وھو يألفھم أإن اللين والسھولة والقرب من الناس يؤدي إلى أن المرء المتصف بذلك ي

المؤمن يألف "قال  هللا عليه وآله وسلم صلىفعن أبي ھريرة رضي هللا عنه أن النبي ، كذلك 

   . ويؤلف و� خير فيمن � يألف و� يؤلف" الھيثمي في مجمع الزوائد ورجاله رجال الصحيح
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فمن رفق بالناس ا_حسان إلى مخلوقات هللا ومنھم بني آدم ھو من باب الرحمة بھم والشفقة عليھم 

   . م إليه أنفعھم لعيالهرفق هللا به يوم القيامة فالناس عيال هللا وأحبھ

  

  الرفق بالرعية - 76

  �عن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال قال رسول هللا "سDDبعة يظلھDDم هللا يDDوم القيامDDة فDDي ظلDDه يDDوم 

 ، ورجDDل ذكDDر هللا فDDي خ�DDء ففاضDDت عينDDاه ، وشاب نشأ فDDي عبDDادة هللا ، عادل إمام : ظل إ� ظله

ورجDDل دعتDDه امDDرأة ذات منصDDب وجمDDال  ، ا فDDي هللاورج�ن تحاب ، ورجل قلبه معلق في المسجد

ورجDDل تصDDدق بصDDدقة فأخفاھDDا حتDDى � تعلDDم شDDماله مDDا صDDنعت  ، إني أخاف هللا : إلى نفسھا فقال

صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وعن عائشة رضي هللا عنھا قالت سمعت رسDDول هللا  . يمينه" رواه البخاري

ومDDن  ، فاشDDقق عليDDه ، ا فشق علDDيھممر أمتي شيئً يقول في بيتي ھذا ( اللھم ! من ولي من أ ، وسلم

 وسلم  وقد ورد عنه صلى هللا عليه وآله ) رواه مسلم به فارفق ، ا فرفق بھمولى من أمر أمتي شيئً 

 . عدل ساعة خير من عبادة سنة" رواه الزيلعي في نصب الراية وھوغريب بھذا اللفظ" : أنه قال

 : عنه أنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسDDلمكما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي هللا 

"إن أحب الناس إلى هللا يوم القيامة وأدناھم منه مجلًسا إمام عادل وأبغض الناس إلى هللا وأبعDDدھم 

وعن عبDDدهللا بDDن عبDDاس رضDDي  . منه مجلًسا إمام جائر " رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب

"يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين :  عليه وآله وسلم قالهللا عنھما أن رسول هللا صلى هللا

يقام في ا6رض بحقه أزكى فيھا من مطر أربعين صباًحا" ذكDDره الشDDوكاني فDDي الفDDتح  وحدّ  ، سنة

ْمنDDَا بَنDDِي آَدَم َوَحَمْلنDDَاھُْم فDDِي اْلبDDَرِّ وَ وقد كرم هللا بني آدم فقال  . الرباني بإسناد حسن اْلبَْحDDِر (َولَقَْد َكرَّ

ْن َخَلْقنَا تَْفِضي�ً)  ْلنَاھُْم َعلَى َكثِيٍر ِممَّ فمDDن ّكDDرم بنDDي  )70 : ا_سDDراء (َوَرَزْقنَاھُْم ِمَن الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ

  . آدم فقد ّكرم خلق هللا تعظيًما للخالق جل وع�

قDDد وضDDعه هللا فDDي فولDDو إمDDارة علDDى ث�DDث نفDDر فا6مير أو الرئيس أو من تولى قيادة أو أمًرا عاًما 

فإن ھو عدل بين من استرعاه هللا عليھم وأحسDDن إلDDيھم وأّدى إلDDيھم حقDDوقھم  ، ابت�ء واختبار كبير

فله مكانة خاصة عند هللا ويكون ممن توجه إلى هللا ورفق بھم وسھر على راحتھم لوجه هللا تعالى 

لو عثرت يقول ي هللا عنه فھو مسؤول عنھم يوم القيامة وكان عمر بن الخطاب رض ، بھذا العمل

   . م تعبد لھا الطريقم لَ بغلة في أرض العراق لخشيت أن يسأل عنھا عمر لِ 

  

  ماطة ا�ذى عن المسلمينإ - 86

6ذى من طريق أو دفاع عن المسلمين االمسلمون كالجسد الواحد ودفع ا6ذى العام من إماطة 

كل ذلك يقع في باب فروض ، كل ذلك بھم السوء ودفع ا6ذى عن ناس غائبين وما شا حين يراد
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وھو يقوم به نيابة عن عامة المسلمين 6ن فائدة ھذه ا6مور ، الكفايات فمن قام به نال ثوابًا عظيًما 

عن أبي ھريرة رضي هللا  . تعود إلى عامة المسلمين وليس إلى نفع خاص للمرء لنفسه أو ذويه

وجد غصن شوك  ، ( بينما رجل يمشي بطريق: معنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسل

وعنه أيضا أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  -رواه البخاري  - فشكر هللا فغفر له ) ، فأخذه

وأدناھا إماطة  ، فأفضلھا قول � إله إ� هللا ، "ا_يمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة : قال

  . ا_يمان" رواه مسلموالحياء شعبة من  ، ا6ذى عن الطريق

 ، قد يستھين بعض الناس بھذا الخلق ف� يكترثون بدفع ا6ذى البسDDيط عDDن النDDاس أو عDDن طDDريقھم

ولكن ھذا خلق إذا اعتDDاد عليDDه المDDرء فثوابDDه عنDDد هللا عظDDيم وھDDو بDDاب مDDن أبDDواب التوجDDه إلDDى هللا 

ا البDDاب ينتبDDه إلDDى مDDا يتسDDبب فالمتوجDDه إلDDى هللا مDDن ھDDذ . ن فيه خيDDر لعامDDة المسDDلمين6تعالى ذلك 

ودرء  . بDDا6ذى لعامDDة المسDDلمين فيتطDDوع لدفعDDه عDDنھم فDDإن درء المفاسDDد مقDDدم علDDى جلDDب المنDDافع

فكلمDDا رأى المDDؤمن بابDDًا مDDن أبDDواب  . المفاسد � ينحصر في الطريق بل ھو في كل منDDاحي الحيDDاة

ن كDDان ممDDن يعمDDل بوظيفDDة عامDDة وإ . ا6ذى الذي يمكن أن يلحق بالمسلمين بادر إلى دفعه تطوًعا

فعليه أن يحرص على أن � يتسبب عمله بأذى للمسلمين وأن يدفع أي أذى يقع تحت سيطرته فھو 

وكيل عن المسلمين ونائب عنھم ويقع دفع مثل ھذا ا6ذى في كثير مDDن ا6حيDDان فDDي بDDاب فDDروض 

  . الكفايات التي يجب أن يقوم بھا بعض المسلمين وإ�ّ أثموا جميًعا

فإذا ما كثDDر بيDDنھم مDDن  ، وھذا الخلق مقياس لمدى صدق الترابط والمودة والتضحية بين المسلمين

ى بوقتDDه أو جھDDده فDDي سDDبيل راحDDتھم فDDذلك يعنDDي شDDيوع الخيDDر يتطDDوع لDDدفع ا6ذى عDDنھم وضDDحّ 

ومDDن يقDDوم بDDذلك حDDرّي بDDأن يجازيDDه هللا خيDDر الجDDزاء يDDوم  ، والتعاون والمودة والتراحم فيما بينھم

  . لقيامة بأن يغفر له ويجعله ممن يتوجه إليه من ھذا البابا

  

  الرفق بالحيوان - 96

 . صلى هللا عليه وآله وسلمثنتان حفظتھما عن رسول هللا  : عن أوس بن شداد رضي هللا عنه قال

 ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الDDذبح . فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة . قال ( إن هللا كتب ا_حسان على كل شيء

وعDDن أبDDي ھريDDرة رضDDي هللا عنDDه قDDال قDDال  -رواه مسDDلم  - فليرح ذبيحتDDه ) ، أحدكم شفرته وليحدّ 

ا فنDDزل فوجDDد بئDDرً  ، اشتد عليه العطDDش ، "بينا رجل بطريق : رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

الكلب  لقد بلغ ھذا : فقال الرجل ، فإذا كلب يلھث يأكل الثرى من العطش ، فشرب ثم خرج ، فيھا

فشكر هللا لDDه فغفDDر  ، فسقى الكلب ، فنزل البئر فم¡ خفه ماء ، من العطش مثل الذي كان بلغ مني

ا" رواه فDDي كDDل ذات كبDDد رطبDDة أجDDرً  : وإن لنا في البھائم 6جرا ؟ فقال ، يا رسول هللا : قالوا . له

مDDرت  ، مرأة مومسDDة� فر"غُ  : البخاري وعنه أيضا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
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 ، فأوثقتDDه بخمارھDDا ، فنزعDDت خفھDDا ، كDDاد يقتلDDه العطDDش : قDDال ، يلھDDث ، بكلDDب علDDى رأس ركDDي

  . فغفر لھا بذلك " رواه البخاري ، فنزعت له من الماء

 ھذا الدين خيره عام ليس للمسلمين وحدھم و� للبشر خاصة بل ھو للكائنات كلھا ومنھا الحيوانات

 . فمDDن أحسDDن إليھDDا كتDDب هللا لDDه ذلDDك ، كسائر مخلوقاته وھي تشDDكر هللا علDDى نعمDDه فھي تعبد هللا ،

فقد يقع المرء على مخلوق من ھذه المخلوقات الضعيفة فيحسن إليھا شفقة  ، وإن في كل كبد أجًرا

بھا أو بصغارھا فيكتب هللا ثDDواب ذلDDك ويDDدخره لDDه يDDوم القيامDDة فيلقDDى هللا مغفDDوًرا لDDه فيDDدخل بDDذلك 

 بالبشDDر إن الرأفة والرفق بمخلوقات هللا من صميم ھذا الدين فا� رؤوف رحيم ليس . ل الجنةالعم

ومDDن رفDDق  ، فقDDط و� با6حيDDاء فقDDط بDDل بكDDل مDDا خلDDق ورأفتDDه ورفقDDه يتجلDDى فDDي لطيDDف صDDنعه

فقد عمل بمضمون إسم هللا الرحيم وكDDان ممDDن يتوجDDه إلDDى هللا  بمخلوقات هللا تعالى ابتغاء وجه هللا

  .  ھذا الباب من

  

  باب حفظ اللسان - 70

َ :  قال هللاَّ تعالى  (َو� يَْغتَْب بَْعُضُكْم بَْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن يَأُْكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيتًا فََكِرْھتُُموهُ َواتَّقُوا هللاَّ

اٌب َرِحيٌم)  َ تَوَّ ْمَع  (َو� تَْقفُ  : وقال تعالى . )12 : الحجرات (إِنَّ هللاَّ َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم إِنَّ السَّ

 (ً�(َما يَْلفِظُ ِمْن قَْوٍل إِ�َّ :  وقال تعالى. )36 : ا_سراء (َواْلَبَصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤو

  . )18 : ق (لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد) 

ِ «  : قDDَالَ  صلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمي عْن أبي ھُرْيَرةَ رضي هللاَّ عْنهُ َعِن النب َمDDْن َكDDاَن يDDُْؤِمُن بDDِا�َّ

قُْلDDُت  : وَعْن أبي ُموَسى رضي هللاَّ َعْنهُ قDDَال . متفٌق عليه» أْو ليَْصُمْت  ، اَواليَْوِم اOِخِر فَليقُْل َخْيرً 

ِ أيُّ الُمْسلِِميَن أْفَضُل؟ قال  . متفDDق عليDDه -» لُِموَن ِمDDن لَِسDDانِِه َويDDَِدِه َمDDْن َسDDلَِم الُمْسDD«  : يا َرُسوَل هللاَّ

ِ  : َوَعْن َسْھِل بِن سْعٍد قَال َمْن يَْضَمْن لي ما بْيَن لَْحيَْيِه «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقَاَل َرُسوُل هللاَّ

  . متفٌق عليهِ  - »َوَما بْيَن ِرْجلَْيِه أْضمْن لهُ الَجنَّة 

حمِن  صلّى هللاُ عليه وآلDDه َعْنهُ أنَّ َرُسوَل هللاَّ  بِ�ل بِن الحارِث الُمزنيِّ رضي هللاَّ وَعْن أبي َعْبِد الرَّ

ِ تَعالى ما َكاَن يَظُنُّ أْن تَْبلَُغ َما بلََغDDْت يْكتDDُُب «  : قالَ  وسلم ُجَل ليَتََكلَُّم باْلَكلَِمِة ِمْن ِرْضواِن هللاَّ إنَّ الرَّ

ُجَل لَيَتََكلَُّم بالَكلِمDDِة ِمDDْن َسDDَخِط هللاَّ َمDDا َكDDاَن يظDDُنُّ أن تَْبلDDَُغ مDDا  ، يْلقَاهُ هللاَّ بھَا ِرْضَوانَهُ إلى يَْوِم  َوإنَّ الرَّ

حDDديٌث : والترمذي وقDDال» الُموطَّإِ « رواهُ مالك في - »بلََغْت يْكتُُب هللاَّ لَهُ بھَا َسَخَطهُ إلى يَْوِم يْلقَاهُ 

لح هللا بھا بين فريقين فتحقن بذلك دماء كثيرة وقDDد يDDتكلم فقد يتكلم المرء بكلمة يص . حسٌن صحيحٌ 

  . المرء بكلمة تؤدي إلى فتنة وفساد في ا6رض فتسفك بھا دماء كثيرة

ِ َمDDا النَّجDDاةُ ؟ قDDَال : َوَعْن ُعْقبةَ بDDِن عDDاِمٍر رضDDي هللاَّ عْنDDهُ قDDَالَ  أْمِسDDْك َعلَْيDDَك «  : قُْلDDُت يDDا َرسDDول هللاَّ

وعDDْن ُمعDDاذ  . حDDديٌث حسDDنٌ  : رواه الترمDDذي وقDDالَ » واْبِك علDDى َخِطيئَتDDَِك  ، َك بْيتُكَ َوْليََسعْ  ، لِسانَكَ 



 113

ِ أخبرني بَِعَمٍل يُْدِخلُني الَجنَّة : رضي هللاَّ عنهُ قال  : ويُبَاِعُدني عن النDDَّاِر ؟ قDDَال ، قُْلُت يا رُسول هللاَّ

 ، اتَْعبDDُد هللاَّ � تُْشDDرُك بDDِِه َشDDْيئً  : مْن يَسََّرهُ هللاَّ تََعالى علَيDDهِ وإنَّهُ لَيَِسيٌر َعلى  ، لَقْد َسأَْلَت عْن َعِظيمٍ « 

�ةَ  َكاةَ  ، وتُِقيُم الصَّ «  : ثُمَّ قَال ، �ً وتُصوُم رمَضاَن وتَُحجُّ البَْيَت إن استطعت إِلَْيِه َسبِيْ  ، وتُؤتي الزَّ

DDْوُم ُجنDDَّةٌ  DDَدقةٌ تْطفDDِيُء الَخِطيئDDة كمDDا يُْطفDDِيُء الَمDDاُء النDDَّار، . أ� أُدلُّك َعلى أْبDDواِب الَخْيDDِر ؟ الصَّ  ، الصَّ

ُجDDِل مDDْن جDDْوِف اللَّْيDDِل   ا(تَتََجDDافَى ُجنDDُوبُھُْم َعDDِن اْلَمَضDDاِجِع يDDَْدُعوَن َربَّھDDُْم َخْوفDDً : ثDDُمَّ ت�DDَ» وص�DDةُ الرَّ

ا َرَزْقنَاھُْم يُْنفِقُوَن)  اَوطََمعً   ، وعمDDوِدهِ  ، أ� أُْخبُِرَك بDDَِرأِس ا6ْمDDرِ «  : لثُمَّ قا . )16 : السجدة (َوِممَّ

ِ  : قُلتُ » وِذْروِة َسناِمِه  �ةُ  ، رْأُس ا6ْمِر ا_ْس�مُ «  : قَالَ  : بَلى يا رسول هللاَّ وذروةُ  ، وَعُموُدهُ الصَّ

ِ بَلDDى يDDا ر : قُْلتُ » أ� أُْخبُِرَك بـِِم�ِك ذلَك كله ؟«  : ثُمَّ قال» سناِمِه الِجھَاُد  فَأَخDDَذ بِلَِسDDانِِه  . ُسDDوَل هللاَّ

ِ وإنَّا لُمَؤاَخDDذون بَمDDا نDDَتَكلَُّم بDDِِه ؟ فقDDَال : قُْلتُ » ُكفَّ علَْيَك ھذا «  : قالَ  DDكَ  : يا رُسوَل هللاَّ  ، ثَِكلْتDDَك أُمُّ

حDDِديٌث  : ذي وقDDالترمDDرواه ال- »وھَْل يَُكبُّ النَّاَس في النDDَّاِر علDDى َوُجDDوِھِھم إ�َّ حَصDDائُِد أْلِسDDنَتِِھْم ؟ 

   . حسٌن صحيحٌ 

لذلك كان من استطاع أن يتحكم في  ، حفظ اللسان من ا_مور التي يصعب فعلھا على أغلب الناس

وتمسك عن قول ما  ، لكي تأتمر بما أمر هللا به أن يقال ، لسانه ذا قدرة على مجاھدة نفسه وتذليلھا

�ً ن تلDDك الشDDھوة الجامحDDة طاعDDة � وامتثDDافمDDن جاھDDد نفسDDه بDDذلك وأمسDDك بعنDDا . يسخط هللا تعDDالى 

لھدي رسوله عليه الص�ة والس�م كان ممن توجه إلى هللا من باب عظيم يجد ثمراته يوم يلقى هللا 

فا6قوال مDDن ، فحفظ اللسان من الورع ومراعاة ا6قوال يجب أن تكون كمراعاة ا6عمال  ، تعالى

دون أن يتلفظ بDDه أو يعملDDه مDDا ا_نسان  عنه إن أضمرجملة ا6عمال والم�ئكة � تكتب ما نھى هللا

  . لم يكن من أعمال القلوب الخالصة كالحسد والظن السوء

لسDDانه حتDDى أن يDDتلفظ بDDأي قDDول نھDDى هللا  راقDDبوالممسك بلسانه عن السوء وعن ما نھى هللا عنه ي

اِعنَا َوقُولُوا اْنظُْرنَا َواْسَمُعوا َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب (يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا � تَقُولُوا رَ  : عنه كما قال تعالى

  . )104 : البقرة (أَلِيٌم) 

  

  باب ترك المراء - 17

َو (اْدُع إِلَى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظةِ اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلھُْم بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ھُ  : قال تعالى

فالDDدعوة إلDDى سDDبيل هللا تحتDDاج  ، )125 : النحDDل (لَُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيلِِه َوھDDَُو أَْعلDDَُم بِاْلُمْھتDDَِديَن) أَعْ 

اخDDت�ف فDDي الDDراي فDDي الجDDدل وإن كDDان  . موعظة حسDDنة وجDDدا�ً ھادئDDًا لغDDرض ا_قنDDاع والھدايDDة

خص وخطDDأ رأي الوصDDول إلDDى الحDDق ولDDيس إثبDDات صDDحة رأي الشDD ھDDوھDDدف يجDDب أن يكDDون الف

كان ا_مام الشافعي رضي هللا عنه يقول ما جادلت شخًصا إ� دعوت هللا أن يظھر الحق  . الخصم
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فھو الذي يتضDDمن ا_صDDرار علDDى الDDراي الشخصDDي أو المراء على لسانه فأما الجدال المنھي عنه 

  .بشتى الوسائل  وتسفيه رأي المقابل

أنDDا زعDDيم  ": ل رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمعن أبي أمامة الباھلي رضي هللا عنه قال قا

وببيDDت فDDي وسDDط الجنDDة لمDDن تDDرك الكDDذب  ، اوإن كان محقً  المراء ببيت في ربض الجنة لمن ترك

في  وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه" رواه أبو داود وسكت عنه [وقد قال ، اوإن كان مازحً 

عن أنس بن مالDDك رضDDي وروى الترمذي بمثله و ]رسالته 6ھل مكة كل ما سكت عنه فھو صالح

" : هللا عنه وقال حديث حسن وعن أبي أمامة الباھلي قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

بDDَْل ھDDُْم قDDَْوٌم  �ً َمDDا َضDDَربُوهُ لDDََك إِ�َّ َجDDدَ  (ما ضل قوم بعد ھدى كDDانوا عليDDه إ� أوتDDو الجDDدال ثDDم قDDرأ 

  . بإسناد حسن -) 58 : الزخرف (َخِصُموَن) 

الجدل صراع بين المتجDDادلين وبالعDDادة كDDل طDDرف يريDDد أن يثبDDت أن رأيDDه صDDواب ورأي خصDDمه 

باطل أو أن يريد أن يثبت فضله ويعلي من قدر نفسه أو حزبه أو قومه ويسDDفه رأي خصDDمه فDDرًدا 

الحDDق  وكل ھذه أغراض غير شرعية إذا لم يكن الوصDDول إلDDى ، كان أو جماعة ويدني من قدرھم

لDDذلك  . والجدال يثير نزعات الظلم والعدوان ويستثير شDDھوة القھDDر والثDDأر والبغضDDاء . ھو الھدف

الشDDحناء ترك المراء فقد استطاع أن يقھر ھDDذه الشDDھوات الشDDيطانية وقطDDع دابDDر الفسDDاد وفإن من ي

أحDDد وسDDائل تDDرك إن  . فھو يستحق بذلك أن يتقبل هللا منه فعله فيجازيه به خير الجزاء يوم القيامة

المراء إذا ما فتح بابه ھو تغيير الموضوع الذي يجري الك�DDم حولDDه أو مغDDادرة الجلسDDة وا_بتعDDاد 

  عن من ھو مولع بالجدل .

  

  باب حفظ الفرج - 27

نَى إِنDDَّهُ َكDDاَن فَاِحَشDDةً َوَسDDاَء َسDDبِي�ً)  : قال هللاَّ تعالى :  الىقDDال تعDDو )32 : ا_سDDراء ((َو� تَْقَربُوا الزِّ

َ َخبِيٌر بَِما وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َويَْحفَظُوا فُُروَجھُْم َذلَِك أَْزَكى لَھُْم إِنَّ هللاَّ  (يَْصنَُعوَن)  (قُْل لِْلُمْؤِمِنيَن يَُغضُّ

  . )30 : النور

القيامة في يظلھم هللا يوم الذين سبعة من بين ال روى أبو ھريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا قالو

 إنDDي أخDDاف هللا : ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسھا فقال له :يوم � ظل إ� ظظله 

  (رواه البخاري)

حفظ الفرج وصيانة النفس من الوقوع في الفواحش من أھم ما يزكي نفس ا_نسان ويقربه من هللا 

الفعDDل فليسDDت  فقد نھى هللا عن ا_قتراب مDDن الفاحشDDة ويعنDDي ذلDDك تDDرك فجDDوة بينھDDا وبDDين ، تعالى

الفاحشDDة محرمDDة فحسDDب بDDل مقDDدماتھا ومDDا يDDدعو إليھDDا ومDDا يسDDاعد عليھDDا ولDDذلك فDDإن الDDورع فDDي 

واليDDوم فDDي ضDDوء تDDداخل المجتمعDDات وسDDريان عDDادات  . ا�قتDDراب مDDن الفاحشDDة مطلDDوب شDDرًعا
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فDDإن ا�حتDDراز مDDن ا�قتDDراب مDDن الفDDواحش أكثDDر وجوبDDًا  ، المجتمعات غير المسلمة إلى المسDDلمين

ومن قاوم شھوات نفسه وابتعد عن كل ما يقرب من الفواحش كDDان ممDDن يتوجDDه إلDDى هللا  ، وأھمية

  . من ھذا الباب المھم

ولكن إذا ما تعرض المرء لفتنة كفتنة يوسف عليه الس�م مع امرأة العزيز وثبت في صيانة نفسDDه 

ى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم عن الفاحشة فإنه يرتقي فDDي مقامDDه عنDDد هللا ويشDDمله حDDديث رسDDول هللا صDDل

إن الوقايDDة مDDن  . السابق فيكون من السبعة المذكورين وھو باب مDDن أبDDواب التوجDDه إلDDى هللا تعDDالى

الفواحش من ا6مور التي يجب أن يحصن المجتمع إزاءھا ، فالع�ج ھو إحصان الشباب بتسDDھيل 

معيDDات لحمايDDة ا6سDDرة الزواج من خفض للمھور ومعالجة العادات ا_جتماعيDDة السDDيئة وتشDDكيل ج

وتقديم التسھي�ت المالية لمن يقدم على الزواج وغير ذلك . وقDDد شDDجع رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه 

د هللا بن مسDDعود رضDDي هللا عنDDه أن رسDDول هللا وآله وسلم الشباب على المبادرة بالزواج ، فعن عب

كم الباءة فليتزوج . فإنه أغض صلى هللا عليه وآله وسلم قال : "يا معشر الشباب ! من استطاع من

. فالصDDيام للبصر ، وأحصن للفرج . ومن لDDم يسDDتطع فعليDDه بالصDDوم . فإنDDه لDDه وجDDاء" رواه مسDDلم 

  وسيلة للجم الشھوات وا_عتياد عليه يساعد في البعد عن الفواحش .

  

  باب غض البصر - 37

وا ِمْن أَْبصَ :  قال هللاَّ تعالى َ َخبِيDDٌر (قُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ اِرِھْم َويَْحفَظُوا فُُروَجھُْم َذلَِك أَْزَكى لَھُْم إِنَّ هللاَّ

DDْمَع َواْلبََصDDَر :  وقال تعالى . . )30 : النور (بَِما َيْصنَُعوَن)  (َو� َتْقDDُف َمDDا لDDَْيَس لDDََك بDDِِه ِعْلDDٌم إِنَّ السَّ

 (ً�َوَعْن أبي ھُرْيرةَ رضي هللاَّ عْنهُ عِن النبي  . )36 : راءا_س (َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤو

نَا ُمDDْدِرٌك ذلDDَك �كُ  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلم قَال اْلَعْينDDَاِن  : محالDDَةَ  تَِب على اْبِن آدم نَِصيبُهُ ِمَن الزِّ

ْجDDُل  ، َواْليDDُد ِزنَاھDDَا اْلDDبَْطشُ  ، اْلَك�مُ واللَِّساُن ِزنَاهُ  ، وا6ُُذنَاِن ِزنَاھُما ا�ستِماعُ  ، ِزنَاھَُما النََّظرُ  والرَّ

بDDُهُ  ، واْلقَْلDDب يَْھDDَوى َويَتَمنDDَّى ، ِزنَاھَا الُخطَا ُق ذلDDَك اْلفDDْرُج أْو يَُكذِّ وھDDذا لَْفDDظُ  . متفDDٌق عليDDه. »ويَُصDDدِّ

إيDDَّاُكْم «  : قDDَالَ  ه وسلمصلّى هللاُ عليه وآلوعْن أبي سِعيٍد الُخْدِريِّ رضي هللاَّ عْنهُ َعِن النبي  ، مسلمٍ 

فَقDDاَل رُسDDوُل  . نَتََحDDدَُّث فيھDDا : يَاَرُسول هللاَّ مالَنَا ِمْن مجالِِسنا بDDُدٌّ  : قَالُوا»  ، والُجلُوِس في الطُُّرقَاتِ 

 ِ وَمDDا َحDDقُّ  : واقDDَالُ » فأَْعطُوا الطَِّريَق َحقDDَّهُ  ، فإذا أَبْيتُْم إ�َّ المْجلِسَ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمهللاَّ

وا6ْمDDُر بDDِالَمْعُروِف  ، وردُّ الس�DDَّمِ  ، وَكDDفُّ ا6َذى ، َغDDضَّ البصDDر«  : الطَِّريDDق يَاَرُسDDوَل هللاَّ ؟ قDDَالَ 

ِ  : َوَعDDْن َجِريDDر رضDDي هللاَّ عْنDDهُ قDDَالَ  . متفٌق عليه» والنَّھُى عِن الُمْنَكِر  صDDلّى هللاُ سDDأْلُت َرُسDDوَل هللاَّ

فDDالنظرة ا6ولDDى لDDك  . رواه مسDDلم» اْصDDِرْف بَصDDَرك «  : ْن نَظDDَِر الفجDDأِة فَقDDَالَعDD عليDDه وآلDDه وسDDلم

صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه ُكْنDDُت ِعْنDDَد َرُسDDوِل هللاَّ  : َوعْن أمِّ َسلَمةَ رضDDي هللاَّ عْنھDDَا قَالDDَتْ والثانية عليك ، 

صلّى هللاُ عليه أْن أُِمْرنَا بِالِحجاِب فَقَاَل النبيُّ  وذلَك بْعدَ  ، فَأَْقبََل ابُن أمُّ مكتُوم ، وِعْنَدهُ َميمونهُ  وسلم
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ِ ألَْيس ھَُو أْعَمى : فَقُْلنَا» اْحتَِجبا ِمْنهُ «  : وآله وسلم و� يْعِرفُنَا ؟ فقDDَال  ، � يُْبِصُرنَا : يا َرُسوَل هللاَّ

رواه أبDDو داود والترمDDذي » بِصDDرانِِه ؟ أفََعْمياَواِن أْنتُما ألَْسDDتُما تُ « : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمالنبيُّ 

  . َحِديٌث حسٌن َصِحيحٌ  : وقَالَ 

نَى إِنَّهُ َكDDاَن فَاِحَشDDةً َوَسDDاَء َسDDِبي�ً) في قوله تعالى  تعDDالى  نھDDى هللا )32 : ا_سDDراء ((َو� تَْقَربُوا الزِّ

لذلك  .من الزناوالنظرة أول سھام إبليس التي تقرب  . عن التقرب من الزنا وليس الوقوع فيه فقط

وجDDد ح�DDوة ذلDDك فDDي د نفسه على غض بصره ونھى نفسه عن الھوى ابتغDDاء رضDDوان هللا من عوّ 

ا َمْن َخاَف َمقَاَم َربِِّه َونَھَى النَّْفَس َعِن اْلھََوىوعده هللا بالجنة حين قال قلبه و فَإِنَّ اْلَجنَّةَ ِھَي *  (َوأَمَّ

  ) 41-40: النازعات (اْلَمأَْوى) 

DDْمَع  : قال تعDDالىراقبة النظر جزء من مراقبة الجوارح إن م (َو� تَْقDDُف َمDDا لDDَْيَس لDDََك بDDِِه ِعْلDDٌم إِنَّ السَّ

 (ً� . الغفلة أحد أعدى أعداء ا_نسان ، )36 : ا_سراء (َواْلَبَصَر َواْلفَُؤاَد ُكلُّ أُولَئَِك َكاَن َعْنهُ َمْسُؤو

رام وإذا ما غفل عن سمعه اسDDتمع إلDDى الحDDرام وإذا مDDا فإذا ما غفل المرء عن بصره نظر إلى الح

غفل عن رجله سعت إلى الحرام وإذا ما غفل عن لسانه تكلم بما يسخط هللا تبارك وتعالى وإذا مDDا 

ھDDا وألزمھDDا حDDدود مDDا أمDDر ھا عDDن غيّ أما من راقب جوارحه وكفّ  . غفل عن يده بطشت الى الحرام

من أي جارحة الشيطان يأتي فقد  . ا فيه التقرب من هللا تعالىهللا به فقد تمكن من توجيه أعماله لم

فقد يسDDمع المDDرء صDDوت امDDرأة أو قDDد يشDDم رائحDDة عطرھDDا فتسDDول لDDه نفسDDه  ، من جوارح ا_نسان

وأكثر  . سوًءا ولذلك فمراقبة الجوارح كلھا تعصم ا_نسان من الوقوع في مكائد الشيطان وشراكه

  . لة ھو كثرة ذكر هللاما يعين على عدم الوقوع في الغف

  

  باب حفظ الوعد - 74

(َوأَْوفDDُوا  : ) وقDDال تعDDالى34 : ا_سDDراء ((َوأَْوفDDُوا بِاْلَعْھDDِد إِنَّ اْلَعْھDDَد َكDDاَن َمْسDDُؤو�ً)  : قال هللاَّ تعالى

ِ إَِذا َعاھَْدتُْم)   )1 : المائدة (ْوفُوا بِاْلُعقُوِد) (يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا أَ  : ) وقال تعالى91 : النحل (بَِعْھِد هللاَّ

ِ أَْن تَقُولDDُوا َمDDا � *  (يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنDDُوا لDDَِم َتقُولDDُوَن َمDDا � تَْفَعلDDُونَ  : وقال تعالى . َكبDDَُر َمْقتDDًا ِعْنDDَد هللاَّ

 . )3-2 : الصف (تَْفَعلُوَن) 

 آيَةُ الُمنَافِِق ثَ�ثٌ «  : قال عليه وآله وسلم صلّى هللاُ أن رسول هللاَّ  ، عن أبي ھريرة رضي هللاَّ عنه

وإْن «  : زاد في روايٍة لمسلم . متفٌق عليه» وإذا اْؤتُِمِن َخاَن  ، وإذا َوعَد أخلَف ، إذا َحدَّث َكذب :

ِ بن عمرو بن العاص رضDDي هللاَّ عنھمDDا . »َصاَم وَصلَّى َوَزَعَم أَنَّهُ مسلٌِم   أنَّ رسDDول وعن عبِد هللاَّ

ومْن َكانَْت فِيDDه َخصDDلَةٌ  ، اَخالِصً  اأْربع ِمْن ُكنَّ فِيِه َكاَن ُمنَافِقً «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمهللاَّ 

 َوإذا َعاھََد َغَدر ، وإَذا حدََّث كَذبَ  ، إذا اُؤتُِمَن َخان : ِمْنھُنَّ كانَْت فِيِه َخْصلَة ِمن النِّفاِق َحتَّى يََدَعھَا

  . متفُق عليه» َصم فََجَر َوإذا َخا ،
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رفDDع درجDDة يفالوفDDاء بالعھDDد صDDفة مDDن صDDفات المDDؤمنين والحDDرص علDDى الوعDDد مھمDDا كDDان يسDDيًرا 

 وإذا ما اعتاد المرء على الوفاء بالوعد زاده هللا مكانة واحتراًما بين الناس ، المؤمن عند هللا تعالى

عھDDد مكلفDDًا كثيDDًرا مDDن مDDال أو جھDDد أو لكن قد يقع المرء في وضع يكDDون فDDي الوفDDاء بالوعDDد أو ال ،

فDDإن ھDDو وفDDّى بDDذلك ادخDDر لDDه هللا  ، وعند ذلك يكون ا_ختبار الحقيقي لصدق الوفاء بالعھد . مكانة

ذلDDك ليDDوم القيامDDة وكتبDDه ممDDن توجDDه إلDDى هللا مDDن بDDاب الوفDDاء بالعھDDد وقDDد يكDDون تلDDك الحادثDDة سDDببًا 

  . لدخوله الجنة

لوعودھم من المسلمين بل ھم يعجبون من كثرة إخ�ف الوعود بين  واليوم نجد أن الغربيين أحفظ

إن إعادة عادة الوفاء بالعھد بين المسلمين تحتاج إلى ثبات وتضDDحية ممDDن يتمسDDك بھDDا  . المسلمين

في صغائر ا6مور وكبائرھا لكي يضرب بذلك أمثلDDة علDDى صDDدق الوفDDاء بالوعDDد ففDDي ذلDDك إحيDDاء 

وخاصة في دقة ا_لتزام بالوعد وبالمواثيق المكتوبة بين الناس  لعادة توشك أن تكون قد انقرضت

ارتيDDاد المحDDاكم زاد انفDDرط عقDDد الوفDDاء بھDDا فكثDDرت الخصDDومات و من بيع وشراء ومعام�ت التDDي

  . لفضھا وما ذلك إ� لرقة الدين في المعام�ت وعدم الوفاء بالعھود

  

  باب إتقان العمل - 75

DDي المسDDي ابتلDDواب التDDلأحد ا6بDDان العمDDاب إتقDDو بDDا ھDDوم بتركھDDنھم  ، لمون اليDDات بيDDاءت الع�قDDفس

فغالب الناس اليوم يريد من غيره أن يDDتقن عملDDه ويوفيDDه حقDDه لكنDDه بالمقابDDل � يDDؤدي ، نتيجة ذلك 

لDDى عDDدم الثقDDة بDDين المسDDلمين وتفضDDيل إعDDدم إتقDDان العمDDل  وقد جDDرّ  . ذلك لغيره و� للمجتمع عامة

ن اتقDDان إلذا ف . عات أوطانھم نتيجة تجارب يمر بھا معظم الناس اليومصناعات غيرھم على صنا

بDDل ھDDي مشDDكلة أمDDة ومجتمDDع تحتDDاج  ، وحDDدهالعمل اليوم ھو ليس عادة شخصية تؤثر على المرء 

إن عدم اتقDDان العمDDل كثيDDًرا مDDا يصDDحبه الغDDش بإخفDDاء العيDDوب  . إلى إحياء ھذا ا6سلوب في العمل

إن عDDادة إتقDDان  . ذلك فھو عدم أتقان للعمل وغDDش فDDي الوقDDت نفسDDه وبذلك تتضاعف المعصية في

العمل يجب احياؤھا وتعويد ا6طفال عليھا من الصغر وإشاعتھا في المجتمع سDDواء فDDي الصDDناعة 

وا_ع�ميون بواجبھم  ويجب أن يقوم التربويون، أو الزراعة أو التجارة أو ا_دارة وفي كل عمل 

  . ربون بذلك ا6مثلة ل¡طفال للنشأة على إتقان العملالتربوي في ھذا ا6مر ويض

 DDه فقDDب هللا عملDDالى أحDDا أن فمن اعتاد إتقان العمل لوجه هللا تعDDي هللا عنھDDة رضDDن عائشDDد روي ع

" إن � تعالى يحب إذا عم��ل أح��دكم عم���ً أن يتقن��ه  " : رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال

وإتقان العمل يشمل الحياة كلھا فعن شداد بن أوس رضي �  . الجامع الصغير -حديث حسن  –

إن � ع��ز وج��ل كت��ب ا4حس��ان عل��ى ك��ل  " : عنه أن رسول � صلى � عليه وآل��ه وس��لم ق��ال
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رح ولُي�� ، أحدكم شفرته و ليحدّ  ، و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، فأحسنوا القتلة ، فإذا قتلتم ، شيء

  . سند صحيح" رواه النسائي بذبيحته

فإتقان العمل لوجه هللا تعالى وامتثا�ً 6مDDر رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم بDDاب عظDDيم مDDن 

أبواب التوجه إلى هللا وإن اخلصت النية نال المرء بإتقان عملDDه ثDDواب مDDن اقتDDدى بDDه أو انتفDDع مDDن 

  . إتقانه عمله وهللا أكرم وأجزل عطاء

  

  باب طيب المطعم - 76

إلDDى غيDDره مDDن كثيDDر مDDن ا6عمDDال  يوصDDلى هللا من باب الكسب الح�ل باب عظDDيم 6نDDه لتوجه إلا

 �ً وحرص على أن � يأكل إ�ّ من الح�ل الخالص ولو كان قلي �ً فمن كسب رزقًا ح� ، الصالحة

فDDإن أنفDDق علDDى أھلDDه مDDن الDDرزق الح�DDل نشDDأوا  ، تضاعفت أجور أعماله الصالحة أضDDعافًا كثيDDرة

وإن تصDDدق مDDن الح�DDل الخDDالص تقبDDل هللا منDDه  ، فكDDان ثDDواب أعمDDالھم عائDDًدا إليDDهعلDDى الص�DDح 

لDDه ثوابھDDا منDDه وأجDDزل هللا  لتقبDDّوإن حDDج أو سDDعى فDDي عبDDادة مDDن العبDDادات  ، وضاعف له الثDDواب

  .  جزاء ا_نفاق من الح�ل

�ةُ فَاْنتَِشُروا فِي ا6َْْرضِ  : قال هللاَّ تعالى َ َكثِيرً  (فَإَِذا قُِضيَِت الصَّ ِ َواْذُكُروا هللاَّ  اَواْبتَُغوا ِمْن فَْضِل هللاَّ

المنDDذري  وذكDDر . فابتغاء فضل هللا ھنا ھو السDDعي للDDرزق الح�DDل )10 : الجمعة (لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن) 

عDDن عبDDدهللا بDDن عبDDاس رضDDي هللا عنھمDDا قDDال تليDDت ھDDذه حديثًا فيه ضعف في الترغيب والترھيب 

ا فDDِي ا6َْْرِض َح�DD صلى هللا عليه وآله وسلمهللا  اOية عند رسول �ً (يَا أَيُّھَا النَّاُس ُكلُوا ِممَّ DDًاطَيِّب () 

 صلى هللا عليه وآله وسلمفقام سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه فقال يا رسول هللا  )168 : البقرة

 مطعمك سعد أطب "يا وسلم صلى هللا عليه وآلهادع هللا أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي 

محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفDDه مDDا يتقبDDل منDDه  تكن مستجاب الدعوة والذي نفس

  .  "وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به اعمل أربعين يومً 

َمDDا أََكDDَل «  : قDDال مصلّى هللاُ عليه وآله وسلعن النبي  ، وعن الِمقَداِم بن َمْعِد يَكرَب رضي هللاَّ عنه

كان يَأْكُل  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَوإِنَّ نَبيَّ هللاَّ َداُوَد  ، ِمن أََن يَأُْكَل ِمن عَمِل يَِدهِ  اَخْيرً  اأََحٌد طََعامً 

  . رواه البخاري» ِمن َعَمِل يَِدِه 

غفDDر لDDي وغفDDر لكDDل  رؤي بشر الحافي رحمه هللا في المنام بعد موته فقيل له ما فعل هللا بDDك؟ قDDال

  قيل ففيم العمل؟ قال افتقد الكسرة ( يعني فتش عن اللقمة الح�ل) ، من تبع جنازتي

بأفضل ما  ئهالحرص على أداإتقان العمل ووالعمل الشاق و والرزق الح�ل � يأتي عادة إ�ّ بالكدّ 

ومداخلDDه وطرقDDه ف�DD يمكن كما أنه يحتاج في ھذه ا_يام إلى التحرز من الربا الDDذي كثDDرت أبوابDDه 

 ّ�وقلمDDا ھنDDاك عمDDل إ� ويتعلDDق  ، ودخل عليه الربا من بDDاب مDDن ا6بDDواب يكاد يوجد عمل مربح إ
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فمن توجه إلى هللا  ، بعقود أو عھود مع اOخرين فالرزق الح�ل يستوجب الوفاء بھذه العقود بدقة

وابتعDDد عDDن خالًصDDا  �ً ع في طريق كسب رزقDDه ف�DD يكسDDب إ�ّ ح�DDبالرزق الح�ل الخالص وتورّ 

فقDDد تمسDDك بحبDDل متDDين يقDDود إلDDى مغفDDرة هللا الرشوة والغش والعمل في مھن تساعد على الحرام ، 

   . وع� وحسن ثوابه جلّ 

  

  باب الشجاعة - 77

فالشجاع الحق � يبالي في ما يصDDيبه فDDي سDDبيل  ، قد تكون الشجاعة بابًا من أبواب التوجه إلى هللا

ي نصDDرة المظلDDوم أو فDDي فDDكان ذلك في ساحات القتال أو فDDي قDDول الحDDق أو هللا من صعاب سواء 

إغاثة الملھوف أو في ا_عتراف بالخطأ والرجوع إلى الحق حينما يتبين له ذلك ولو كان كل ذلDDك 

فالشDDجاع يDDزن  ، الشDDجاعة غيDDر التھDDورو . على حسDDاب سDDمعته أو مكانتDDه أو خسDDارة مDDال أو جDDاه

ن كان ما يضحي من أجله مطلوبDDًا مDDن الشDDرع ويسDDتحق التضDDحية مDDن فإ، ا6مور بميزان الشرع 

أما إن كان الضرر الناتج عن الشجاعة  . أجله دون إحداث ضرر أكبر من ذلك فالشجاعة مطلوبة

فادًحا وأّدى إلى مفاسد جديدة أكبر من المفسدة التي ينوي القضاء عليھا فعند ذلك يكون من العبث 

وقد سDDبق قDDول رسDDول هللا صDDلى هللا عليDDه  . ب مفسدة جديدة أكبر منھاالتضحية لدفع مفسدة مع جل

َرَواهُ النسائيُّ بإسناٍد » َكلَِمةُ حقٍّ ِعْنَد ُسْلَطاٍن جائِر « : أَيُّ اْلِجھاِد أَْفَضُل؟ قَالَ وآله وسلم حين سئل 

لDDى تغييDDر فالشجاعة في قول الحق � تقل عن الشجاعة في سوح القتال 6نھDDا قDDد تDDؤدي إ ، صحيحٍ 

ولكDDن ذلDDك يجDDب أن  ، الباطل وإعادة حقوق كثيرة 6صDDحابھا أو فDDي ايقDDاف الظDDالمين عDDن ظلمھDDم

  . يكون ابتغاء وجه هللا � ابتغاء مديح أو سمعة أو رياء

ففي ساحة القتDDال تكDDون الشDDجاعة مطلوبDDة _ن تخDDاذل ‘ إن الشجاعة مطلوبة في ا6وقات الصعبة 

فالثبDDات يكDDون مطلوبDDًا وإن ادى إلDDى المDDوت وبDDذلك ينDDال  ، زيمDDةفرد ونكوصه قد يحDDدث ھلًعDDا وھ

ومثDDل ھDDذا الشDDجاعة مطلوبDDة كDDذلك فDDي المواقDDف  ، العبDDد الشDDھادة فDDي سDDبيل هللا إذا خلصDDت النيDDة

أمام م¡ مDDن النDDاس فDDي قDDول الحDDق أو الثبDDات علDDى فعDDل الخيDDر وخاصDDة ممDDن يقتDDدي بھDDم الحرجة 

والمبرزين في حقول اختصاصھم أو عملھم على ترسيخ ما ھو فثبات العلماء وقادة الرأي  . الناس

صحيح من عمل يجعلھم أسوة حسنة لغيرھم والبدء بذلك والثبات عليه يحتاج فDDي معظDDم ا6حDDوال 

إلى شجاعة في القيام به 6ول مرة أو على م¡ من الناس أو في الظروف الصعبة التي ينظDDر كDDل 

فمDDن ، مواقDDف  ةإن الحيDDا . أو بمصDDلحة المجتمDDع وا6مDDة امرئ فيھا لخاصة نفسه و� يبالي بغيDDره

ثبDDت فDDي المواقDDف الصDDعبة عنDDد حDDدود هللا وفيمDDا أمDDر هللا بDDه كDDان ممDDن يتوجDDه إلDDى هللا مDDن بDDاب 

  . الشجاعة
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  باب عزة المؤمن - 78

ُ بِقَْوٍم يُِحDDبُّھُْم َويُِحبُّونDDَهُ أَِذلDDٍَّة (يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا َمْن يَْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه فََسْوَف يَ  : قال تعالى أْتِي هللاَّ

ِ َو� يََخDDافُوَن لَْوَمDDةَ �ئDDٍِم َذلDDَِك فَ  ٍة َعلَى اْلَكافِِريَن يَُجاِھDDُدوَن فDDِي َسDDبِيِل هللاَّ ِ َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ ْضDDُل هللاَّ

ُ َواِسٌع َعلِيٌم)   )54 : دةالمائ (يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َوهللاَّ

 ، »نفسه  ليس للمؤمن أن يذلّ «  : صلى هللا عليه وآله وسلمقال رسول هللا  : قال ، عن حذيفةو

رواه  - »يتعرض من الب�ء لما � يطيق «  : قال ، نفسه ؟ وكيف يذلّ  ، يا رسول هللا : قيل

  -الترمذي وقال حديث حسن غريب 

فقال يا محمد عش  صلى هللا عليه وآله وسلم جاء جبريل إلى النبيعن سھل بن سعد الساعدي قال 

ه وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم أن شرف ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي ب

.  إسناد حسنللمنذري بالترغيب والترھيب  -المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس 

ما ھو ليس ضرورة بھدف فالمحافظة على عزة النفس بعدم سؤال الناس وا�ستغناء عن 

  المحافظة على كرامة ا_نسان وعزته تقود إلى الدخول من ھذا الباب .

و ازھد فيما  ، ازھد في الدنيا يحبك هللا": وعنه أيًضا قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

  أو على ا6قل حسن بالشاھد المرسل " السلسلة الصحيحةعند الناس يحبك الناس 

 ا وقتل بھا الحارث بن عامرشھد بدرً عظة بالغة وھو ممن  خبيب بن عدي ا6نصارية وفي قص

 أحد بعثه النبي صلى هللا عليه وآله وسلم مع عشرة من الصحابة إلى قبيلتي عضل والقارة وبعد ،

وزيد  وأعطوا خبيبًا ، فسمع بھم الكفار فحاصروھم وقتلوا منھم ثمانية ، ليعلموا أھلھا ا_س�م ،

الحارث بن عامر  واشترى أبناء ، لكنھم باعوھما في سوق الرقيق ، فاستسلما ، الدثنة ا6مان بن

الحارث موسى  فطلب من إحدى بنات ، فلبث خبيب عندھم أسيًرا حتى قرروا صلبه ، خبيبًا

 ، الغلمان يستحد بھا للقتل (أي يحلق بھا شعر عانته) بعثت له الموسى مع أحد

ماذا صنعت؟! أصاب وهللا الرجل  : بھا إليه حتى قلت ھو إ�ّ أن ولى الغ�م فوهللا ما ھو : تقول

فنظرت المرأة فوجدت خبيبًا مجلسه على فخذه  . برجل فيكون رج� ، ثأره بقتل ھذا الغ�م

وهللا ما  : قالت ، أتحسبين أني أقتله؟ ما كنت 6فعل ذلك : فقال خبيب ، ففزعت ، والموسى بيده

وإنه لموثق في  ، ا يأكل قطفًا من عنب في يدهوهللا لقد وجدته يومً  ، ا من خبيبرً رأيت أسيًرا خي

  : منه ولما علم باجتماع القوم لقتله قال شعًرا !تمرة وما بمكة ، الحديد

   هللا مصرعي على أي جنب كان في   فلست أبالي حين أقتل مسلًما

    أوصال شلٍو ممزع يبارك على   وذلك في ذات ا_له وإن يشأ

  مقطع : ممزع ، بقية الجسد : الشلو
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 ، فركع ركعتين أتمھما وأحسنھما ، أركع ركعتين دعوني : فلما خرجوا به ليقتلوه قال لھم خبيب

ا من القتل �ستكثرت من أن تظنوا أني إنما طولت جزعً  أما وهللا لو� : ثم أقبل على القوم فقال

  . ن قبل القتلصلى الركعتي فكان خبيب بن عدي أول من ، الص�ة

 : ثم قال ، اللھم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا : قال فلما أوثقوه ، ثم صلبوه

ثم قام إليه أبو سروعة  .  تغادر منھم أحًداو�ا) ا واحدً واقتلھم بدًدا (أي واحدً  ، أحصھم عدًدا اللھم

  . عقبة بن الحارث فقتله

والزبير بن العوام  فبعث المقداد بن عمرو ، عليه وآله وسلم بخبر خبيبوأخبر هللا نبيه صلى هللا 

وتعرف  . يعرف مكان قبره ف� ، فأنز�ه فابتلعته ا6رض ، لينز�ه من الخشبة التي صلب عليھا

  . الرجيع الحادثة التي قتل فيھا خبيب وأصحابه بحادثة يوم

روسيا كان خال قيصر فقد كان آخر  سعيد النورسي رحمه هللا مثالبديع الزمان في موقف و

ا6سرى فقام جميع ا6سرى  "نيــكو� نيــكو�فيج" يزور معسكر ، والقائد العام للجبھة الروسية

فلم يقم له  ، فرجع ومّر ثانية أمامه ، ذلكلالقائد مما جلب انتباه  ، النورسي6داء التحية ماعدا 

فقال  م تعرفني؟ل الظاھر أنك : من خ�ل المترجم لهفقال وفي المرة الثالثة وقف أمامه  ، كذلك

والقائد العام في جبھة  ، خال القيصر ، نيــكو�فيج لقد عرفتك إنك نيــكو� ، بلى : النورسيّ 

 وإنما ، إنني لم أستھن بأحد ، ك� : النورسيّ فرد عليه  فلَِم تستھين بي؟ إذن : القائدقال .  القفقاس

إنني عالم  : النورسيّ  فأجابه وماذا تأمرك عقيدتك؟ : القائدفقال .  فعلت ما تأمرني به عقيدتي

ولو  ، إيمانًا ھو أفضل من الذي � إيمان له والذي يحمل في قلبه ، أحمل في قلبي إيمانًا ، مسلم

فغضب القائد  ، لذلك فإنني لم أقم لك ، لعقيدتي ومقدساتي أنني قمت لك لكنت إذن قليل ا�حترام

تھمة إھانة القيصر وا6مة ا_عدام بالنورسي ب التي حكمت علىالمحكمة العسكرية وأحاله غلى 

 الضباط ا6سرى من ا6تراك وا6لمان والنمساويين ملّحين وحاول . الروسية والجيش الروسي

 ساعةوفي  ، ، أنه رفض ذلك بإصرار إ�ّ  ، با�عتذار للقائد الروسي وطلب العفو منه عليه القيام

:  القائد العام ليقول له بعد فراغه من الص�ة حضروھنا  يتوضأ ويصلي ركعتينلب أن ط التنفيذ

إھانتي ولكنني واثق اOن أنك كنت تنفذ ما  اقد قمت بعملك قاصدً  كنت أظنك ، أرجو منك المعذرة

وإنني أھنئك على ص�بتك في  ، لذا فقد أبطلت قرار المحكمة ، وإيمانك تأمرك به عقيدتك

  . المعذرة منك مرة أخرى وأرجو ، عقيدتك

ھذان المثا�ن على عزة المسلم التي تضرب بھا ا6مثال وتكون عبًرا للناس مقابل ما يقوم به كثير 

أما في  . من الذين اختاروا المذلة والھوان فأذاقوا أنفسھم ومن تحت رعايتھم كؤوس المھانة والذل

جه هللا فثوابه عظيم وھو يتوجه إلى هللا من اOخرة فإن من يضرب المثل بعزة المسلم ابتغاء و

  . باب عظيم
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فإن ھو وقف موقف  . إن مثل ھذه المواقف � يؤديھا المرء نيابة عن نفسه بل نيابة عن ا6مة

وكان ممن توجه إلى هللا من باب العزة  ، العزة والكرامة نال المكانة التي يستحق عند هللا تعالى

  . وإن ھو فرط فيھا خسر تلك المكانة ، الحينالتي أرادھا هللا لعباده الص

  

  باب السمت الحسن والتؤدة وا�قتصاد - 79

" السمت الحسن والتؤدة  : عن عبد هللا بن برجس قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

  . ا من النبوة " رواه الترمذي وقال حسن غريبوا�قتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءً 

"إن  :  بن عباس رضي هللا عنھما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلموعن عبد هللا

ا من النبوة " رواه وا�قتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءً  ، والسمت الصالح ، الھدي الصالح

  . أبوداؤد بسند صالح

يدخل  "� : عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

ا ونعله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنً  : قال رجل ، الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر

  الكبر بطر الحق وغمط الناس" رواه مسلم ، إن هللا جميل يحب الجمال : قال ، حسنة

بِنِْعَمةِ  (َوأَمَّاقال تعالى  ، جمي�ً متواضًعا ظاھرة عليه نعمة هللافا� تعالى يحب أن يرى عبده 

ْث)  "إن هللا يحب أن يرى : قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمو )11 : الضحى (َربَِّك فََحدِّ

  . أثر نعمته على عبده " رواه الترمذي بحديث حسن

معرفة أعراف الناس ومخاطبتھم على قدر عقولھم ومنھا إن السمت الحسن يشمل أموًرا عدة منھا 

فالتودد للناس يسھل  ، حسن عندھم وما ھو قبيح ومنھا التودد إلى الناس معرفة أذواقھم وما ھو

التأثير عليھم في نشر الفضائل وتحبيبھم لھا وبعدھم عن الرذائل والتؤدة تشمل التعامل مع الناس 

� يشمل فقط ا6مور المالية باتباع حد وسط بين التبذير والبخل بل  برفق وحكمة وحلم وا_قتصاد

وقد مدح هللا  . صاد البعد عن كل ما فيه شطط بمختلف ا6مور أي اتباع أوسط ا6موريشمل ا_قت

ْحَمِن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَى ا6َْْرِض ھَْوناً َوإَِذا الذين يمشون على ا6رض ھونًا فقال :  (َوِعبَاُد الرَّ

  مت الحسن .وذلك من الس )63الفرقان:  (َخاَطبَھُُم اْلَجاِھلُوَن قَالُوا َس�ماً) 

  

  باب المسارعة في الخيرات - 80

َ بِِه َعلِيٌم)  : قال هللاَّ تعالى يبحث عDDن  من الناس من . )215 : البقرة ((َوَما تَْفَعلُوا ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ هللاَّ

فDDإن وجDDد مسDDتحقًا  . ف� يكDDاد يجDDد بابDDًا مDDن أبDDواب الخيDDر إ� وأسDDرع فيDDه ، ھامنطرق الخير ليغنم 

وإن وجDDد مسDDتحقًا لمسDDاعدة بدنيDDة سDDارع لنجدتDDه وإن وجDDد محتاًجDDا ، ع فDDي معونتDDه لصDDدقة سDDار

 . وإن وجد متخاصمين سارع ل�ص�ح بيDDنھم، لمشورة أو نصح سارع لتقديم خير ما يستطيع له 
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فDDَِرٍة ِمDDْن (َوَسDDاِرُعوا إِلDDَى َمغْ :  وقDDال تعDDالى )148 : البقDDرة (فَاْسDDتَبِقُوا اْلَخْيDDَراِت)  ( : قال هللاَّ تعDDالى

َماَواُت َوا6َْْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَّقِيَن)  ووصف أصفياءه  . )133 : آل عمران (َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَھا السَّ

(إِنَّھDDُْم َكDDانُوا  : الس�DDم مDDاعليھويحيDDى من ا6نبياء بصفة المسارعة فDDي الخيDDرات فقDDال عDDن زكريDDا 

) وقDDال عDDن 90 : ا6نبيDDاء (َوَكDDانُوا لَنDDَا َخاِشDDِعيَن)  اَوَرھَبDDً اونَنَا َرَغبDDًيَُساِرُعوَن فDDِي اْلَخْيDDَراِت َويDDَْدعُ 

وصDDف هللا جDDزاء و) 61 : ؤمنDDونالم ((أُولَئَِك يَُساِرُعوَن فِي اْلَخْيDDَراِت َوھDDُْم لَھDDَا َسDDابِقُوَن)  ا6نبياء

 (فَْليَتَنDDَافَِس اْلُمتَنَافُِسDDوَن)  (ِختَاُمDDهُ ِمْسDDٌك َوفDDِي َذلDDِكَ  : فقDDالا6برارفDDي الجنDDة وحDDثھم علDDى التنDDافس 

  . )26 : المطففين

بDDاِدروا «  وكان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يوصي أصحابه بالمبادرة با6عمال الصالحة

الِحةِ  ِسDDي ويُم ، اويُْمِسي كافرً  افستكوُن فِتٌَن كقَطِع اللَّيِل اْلُمْظلِم يُصبُح الرُجُل ُمؤمنً  ، با6ْعماِل الصَّ

ْنيا ، اويُصبُح كافرً  اُمْؤمنً   ابادروا با6َْعمال سبعً «  : كما قال. رواه مسلم» يبيع دينه بَعَرٍض من الدُّ

 اُمجھزً  اأَو موتً  اُمْفندً  اأَو ھرمً  ، اُمفسدً  اأَْو مرضً  ، اأَْو غنٌي ُمْطغيً  ، اُمنسيً  اھل تَنتَظروَن إ�َّ فقرً  ،

ال فشرُّ َغائDDب يُ  DDاعة فالسDDَّاعةُ أَْدھDDى وأَمDDر ، نتَظDDرأَِو الدَّجَّ حDDديٌث  : رواه الترمDDذي وقDDال» ، أَِو السَّ

عDDن جDDابر  ، لدعوته تلDDك في ذلك من أكثر الناس انقياًدا الصحابة رضوان هللا عليھم وكان . حسن

ْن قُتلُت أرأيَت إ : يوَم أُُحدٍ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمبن عبد هللا رضي هللا عنه قال قال رجٌل للنبيِّ 

وقال آخر  . متفٌق عليه - ثُمَّ قاتل حتَّى قُتلَ  ، فأْلقى تَمراٍت كنَّ في يَِدهِ » في اْلجنَِّة « : فأيَن أَنَا ؟ قال

 ِ دقِة أْعظDDُم أْجDDرً  ، يا رسوَل هللاَّ  ، أْن تََصDDدََّق وأْنDDت صDDحيٌح َشDDحيٌح تَْخشDDى اْلفقDDرَ « : ؟ قDDال اأيُّ الصَّ

» وقDDَْد كDDان لف�DDُن  ، لفُ�ٍن كذا ولف�ٍن َكَذا : قُلت . ْمِھْل حتَّى إذا بلَغِت اْلحلُقُومَ و� تُ  ، وتأُْمُل اْلغنى

   . متفٌق عليه

فعDDن  ، ظDDيمإن العمر قصير فمن استغل عمره في المسارعة في الخيرات اتجه إلى هللا من بDDاب ع

ك ولكن الخير أن يكثر ليس الخير أن يكثر مالك وولد : علي بن أبي طالب رضي هللا عنه أنه قال

  . عملك ويعظم علمك

(فَِمْنھُْم َظالٌِم لِنَْفِسِه َوِمْنھُْم ُمْقتَِصٌد َوِمْنھُْم َسابٌِق بDDِاْلَخْيَراِت قال تعالى في وصف درجات المؤمنين و

 (ِ   . فالسابقون بالخيرات لھم أعلى الدرجات) 32 : فاطر (بِإِْذِن هللاَّ

صلى  رضي هللا عنه قَاَل ( َصلَّْيُت َوَراَء النَّبِىِّ بن الحارث ُعْقبَةَ  وقد جاء في صحيح البخاري َعنْ 

النDDَّاِس إِلDDَى بَْعDDِض ُحَجDDِر  فَتََخطDDَّى ِرقDDَابَ  ، اهللا عليه وآله وسلم بِاْلَمِدينَِة اْلَعْصَر فََسلََّم ثُمَّ قDDَاَم ُمْسDDِرعً 

 اَذَكDDْرُت َشDDْيئً  » فََرأَى أَنَّھُْم َعِجبُوا ِمْن ُسْرَعتِِه فَقَالَ  ، َعلَْيِھمْ فََخَرَج  فَفَِزَع النَّاُس ِمْن ُسْرَعتِهِ  ، نَِسائِهِ 

  . قطعة ذھب : تبررواه البخاري وال –بِقِْسَمتِِه  فَأََمْرتُ  ، ِمْن تِْبٍر ِعْنَدنَا فََكِرْھُت أَْن يَْحبَِسنِى
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لو يعلمون ما في النداء  (فيقول الطاعاتوكان عليه الص�ة والس�م يدعو أصحابه للمسارعة في 

 والصDDDDDDف ا6ول ثDDDDDDم لDDDDDDم يجDDDDDDدوا إ� أن يسDDDDDDتھموا عليDDDDDDه �سDDDDDDتھموا عليDDDDDDه ) متفDDDDDDق عليDDDDDDه

  . وفي رواية ( لكانت قرعة)

ر وھو إن حدثته نفسه بشر يعزم  . نفسه بفعل الخير وإن لم يفعلهوالمسارع في الخير � يفتأ يذكِّ

فيسرع با_ستغفار وا_ستغفار من الخيرات فيكون ترك ذلك � إ�ّ أن تغلبه نفسه وعند ذلك يثوب 

   . من المسارعين في الخيرات

 ، ( أربعون خصلة : صلى هللا عليه وآله وسلمقال رسول هللا وعن عبدهللا بن عمرو بن العاص 

 إ�ّ  ، وتصديق موعودھا ، ما من عامل يعمل بخصلة منھا رجاء ثوابھا ، أع�ھن منيحة العنز

من رد  ، فعددنا ما دون منيحة العنز : (أحد رواة الحديث) قال حسان . الجنة )أدخله هللا بھا 

فما استطعنا أن نبلغ خمس  ، وإماطة ا6ذى عن الطريق ونحوه ، وتشميت العاطس ، الس�م

فھم كانوا يحرصون على إحصاء خصال الخير كي يسارعوا  . رواه البخاري - عشرة خصلة 

وتصغيره  ، بتعجيله : � يتم المعروف إ�ّ بث�ثة : هللا عنه قال جعفر الصادق رضيو . فيھا

 . وستره

  

  باب عمارة المساجد - 81

َكاةَ  �ةَ َوآتَى الزَّ ِ َواْليَْوِم اOِْخِر َوأَقَاَم الصَّ ِ َمْن آَمَن بِا�َّ  َولَْم يَْخَش إِ�َّ قال تعالى (إِنََّما يَْعُمُر َمَساِجَد هللاَّ

َ فََعَسى أُ  ) وعمارة المساجد في بنائھا وخدمتھا وفي 18 : التوبة (اْلُمْھتَِديَن)  ولَئَِك أَْن يَُكونُوا ِمنَ هللاَّ

عن عبDDد هللا ف .كثرة المكوث فيھا للعبادة أو طلب العلم او قضاء حاجات العبادا_عتكاف فيھا وفي 

و لDDو  ، انDDى � مسDDجدً مDDن ب " : بن عباس رضي هللا عنھما أن النبي صلى هللا عليه وآله وسلم قال

  -جامع الصغير ال - "ا في الجنةبنى هللا له بيتً  ، لبيضھا قطاة كمفحص

من الناس من سخره هللا لعمارة المساجد بأن ينفق ماله في عمارة المساجد أو يسDDعى فDDي جمDDع إن 

ذلك  أو يقضي وقته في ا_شراف على بنائھا أو يحث الناس علىلبنائھا أو خدمتھا المال من غيره 

أو يرشد الناس على المواقع التي ھي بحاجة إلى بناء المساجد أو يحث الناس على إتيان المسDDاجد 

وعمارتھا بأجسادھم من ص�ة وحلقات ذكر أو طلب للعلم أو إرشاد إلى خير أو أفسد سعي الDDذين 

نDDت فكDDل ذلDDك عمDDارة للمسDDاجد ومDDن كا ، يمنعDDون النDDاس مDDن عمDDارة المسDDاجد وتوجDDه النDDاس إليھDDا

  . لى هللا من باب بناء المساجدتوجه إعمارة المساجد بكل ھذه السبل أو ببعضھا ھي شغله الشاغل 

كانت المساجد دار عبادة ودار اجتماع للمسلمين ودار قضDDاء ودار علDDم ودار عقDDد لرايDDات الجھDDاد 

يDDوم لDDذا فDDإن توسDDيع وظيفDDة المسDDجد ال، وھDDي اليDDوم تخDDتص بDDبعض ھDDذه الوظDDائف  ، في سبيل هللا

التDDي كمDDا أن تDDوفير ا6وقDDاف  . وإعDDادة مكانتDDه لمDDا كانDDت عليDDه ھDDو مDDن أبDDواب عمDDارة المسDDاجد
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إص�ح شؤون إدارتھDDا التDDي إقامة حلقات العلم فيھا وورعايتھا ويخصص رعيھا لرعاية المساجد 

  . المساجد وعمارتھا إدامةانحطت في معظم ب�د المسلمين ھي من أھم دعائم 

 ، الناس ذلكبعض فكره  ، النبويالمسجد  توسعةأن عثمان بن عفان أراد  وورد في صحيح مسلم

يقDDول " مDDن بنDDى  صلى هللا عليه وآله وسلمسمعت رسول هللا  : فقال ، وأحبوا أن يدعه على ھيئته

   . ا في الجنة "بنى هللا له بيتً  " : وفي رواية . بنى هللا له في الجنة مثله " ، ا �مسجدً 

  

  قةباب الصد - 82

DDاِدقِيَن  : قDDال تعDDالى (إِنَّ اْلُمْسDDلِِميَن َواْلُمْسDDلَِماِت َواْلُمDDْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنDDَاِت َواْلقDDَانِتِيَن َواْلقَانِتDDَاِت َوالصَّ

قَاِت  قِيَن َواْلُمتََصDDDDدِّ DDDDابَِراِت َواْلَخاِشDDDDِعيَن َواْلَخاِشDDDDَعاِت َواْلُمتََصDDDDدِّ DDDDابِِريَن َوالصَّ DDDDاِدقَاِت َوالصَّ َوالصَّ

َ َكثِيDDرً  ائَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجھُْم َواْلَحافَِظاِت َوالDDذَّاِكِريَن هللاَّ ائِِميَن َوالصَّ ُ  اَوالصَّ اِكَراِت أََعDDدَّ هللاَّ َوالDDذَّ

  )35 : ا6حزاب () اَعِظيمً  الَھُْم َمْغفَِرةً َوأَْجرً 

الصDDدقة مDDن مDDال ح�DDل عDDن التوجه إلى هللا من باب الصدقة باب عظيم إذا خلصت النية وكانDDت ف

يِھْم :  قال تعالى . ھا ودون مّن أو أذىعطيب نفس من يدف (ُخْذ ِمDDْن أَْمDDَوالِِھْم َصDDَدقَةً تُطَھDDُِّرھُْم َوتDDَُزكِّ

ا تُِحبُّوَن َوَما تُْنفِقُوا ِمنْ :  وقال تعالى )103 : التوبة (بِھَا)  َشْيٍء فَإِنَّ  (لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ َحتَّى تُْنفِقُوا ِممَّ

َ بDDِِه َعلDDِيٌم)  DDا  : وقDDال )92 : آل عمDDران (هللاَّ (يDDَا أَيُّھDDَا الDDَِّذيَن آَمنDDُوا أَْنفِقDDُوا ِمDDْن َطيِّبDDَاِت َمDDا َكَسDDْبتُْم َوِممَّ

ُموا اْلَخبِيَث ِمْنDDهُ تُْنِفقDDُوَن)  ضDDي هللاَّ فعDDن أَنDDس ر . )267 : البقDDرة (أَْخَرْجنَا لَُكْم ِمَن ا6َْْرِض َو� تَيَمَّ

َوَكاَن أََحبُّ أَْموالDDِِه  ، ِمْن نَْخلٍ  �ً َكاَن أَبُو َطْلَحةَ رضي هللاَّ عنه أَْكثَر ا6َْنَصاِر بِالمِدينَِة َما : عنه قال

يDDْدُخلُھَا َويْشDDرُب ِمDDْن  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمَوكانَْت ُمْستَْقبِلَةَ المْسِجِد وكاَن رسوُل  ، إِلَْيِه بَْيَرحاءَ 

ا نَزلَْت ھَِذِه اOيةُ  : ماٍء فِيھَا َطيٍِّب قَاَل أَنَسٌ  ا تُِحبُّوَن }:  فلَمَّ قDDام أَبDDُو  { لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ حتَّى تُْنفِقُوا ِممَّ

{  : يDDا رسDDوَل هللاَّ إِنَّ هللاَّ تََعDDالَى أَْنDDَزَل َعلَْيDDكَ  : فقال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمطَْلَحةَ إِلى رسول هللاَّ 

ا تُِحبُّوَن } ِ تََعالَى أَْرُجDDو  ، َوإِنَّ أََحبَّ َمالي إِلَيَّ بَْيَرَحاءَ  لَْن تَنَالُوا اْلبِرَّ حتَّى تُْنفِقُوا ِممَّ وإِنَّھَا َصدقَةٌ �َّ

ھَا وُذْخرھَا ِعْنDDد هللاَّ تعDDالى ُ  ، بِرَّ لّى هللاُ صDDفقDDال رسDDول هللاَّ  ، فََضDDْعھا يDDا رسDDول هللاَّ حْيDDُث أََراَك هللاَّ

َوإِنDDِّي أََرى أَْن  ، َوقDDَْد سDDِمْعُت َمDDا قُْلDDتَ  ، ذلDDَِك َمDDاٌل َرابDDِحٌ  ، ذلَِك َماٌل َرابحٌ  ، بَخٍ «  : عليه وآله وسلم

نDDي َوبَ  ، فَقَسََّمھَا أَبُو طَْلَحDDةَ فDDي أَقَاِربDDِهِ  ، أَْفَعُل يا رسوَل هللاَّ  : فقال أَبُو طَْلَحةَ » تَْجَعلَھَا في ا6َْقَربِيَن 

هِ  َمْن «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمكما قال رسوُل هللاَّ  . َحِديِقَةُ نَْخلٍ » بَْبَرَحاُء «  . متفٌق عليه - َعمِّ

ُ إِ�َّ الطَّيDDَِّب فDDَإِنَّ هللاَّ يْقبَلُھDDَا بِيَِمينDDِهِ  ، تََصDDدََّق بِِعDDْدِل تَْمDDَرٍة ِمDDْن َكْسDDٍب َطيDDِّبٍ  بِّيھDDا ثDDُمَّ يُرَ  ، و� يَْقبDDَُل هللاَّ

هُ حتDDى تَُكDDوَن ِمْثDDَل الَجبDDِل  ، لَِصاِحبَھا بفDDتحِ الفDDاِء » الفَلDDُوُّ «  . متفDDٌق عليDDه . »َكَما يَُربDDِّي أََحDDُدُكْم فَلDDُوَّ

   . وھو الُمْھرُ  : بكسر الفاِء وإِسكان ال�م وتخفيف الواو : اويقال أَيضً  ، وضم ال�م وتشديد الواو
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وحين تدفع الصدقة مDDع إشDDعار  . يرفع مقام العبد عند هللا درجات فالتوجه إلى هللا من باب الصدقة

كان حارثة بن النعمان بن نفيع رضي هللا عنDDه  . الكرامة تكون أكثر ثوابًا عند هللاوالمتلقي بالعزة 

 ، من تمر وغير ذلDDك �ً وھو من أھل بدر قد كف بصره فجعل خيطًا في مص�ه ووضع عنده مكت

ثDDم أخDDذ علDDى ذلDDك الخDDيط إلDDى بDDاب الحجDDرة فيناولDDه  ، أخDDذ مDDن ذلDDك التمDDرفكDDان إذا سDDلم المسDDكين 

 صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمسDDمعت رسDDول هللا  : نحن نكفيك فيقDDول : , فكان أھله يقولون المسكين

قال أبو علي الروذبادي و ، ( أخرجه ابن سعد في الطبقات) يقول مناولة المسكين تقي ميتة السوء

كنت أضع مDDا أدفDDع  ، على الفقراء كذا وكذا ألفًا فما وضعت شيئًا في يد فقيررضي هللا عنه أنفقت 

 . حتى تكون يدي تحت أيديھم و� تكون يدي فوق يد فقير ، إلى الفقراء في يدي فيأخذونه من يدي

فمحاسبة النفس على ما تؤدي من صدقة لكي تكون من مال ح�ل ولكي تصDDل مسDDتحقيھا بكرامDDة 

   . حبھا عند هللا ويكون ممن يدخل على هللا من باب الصدقة حقًأوسرور ترفع قدر صا

   

  باب الصدقة الخفية - 83

من الناس من يحب التصدق في سبيل هللا صادقًا مع هللا تعالى دون أن يراه أحد من الناس فيمدحه 

في يتصدق بيمينه بما � تعرف شماله ويرى أن  ، فھو وھو � يريد أن يعرف ذلك أحد من الناس

فھDDذه  ، المDDال الDDذي آتDDاه هللا بيديDDه ولDDيس فDDي قلبDDه ، ويDDرى أن مالDDه حقDDًا � عDDدا الزكDDاة المفروضDDة

  الصدقة تزكية للنفوس

لقيامDDة فDDي ظلDDه يDDوم � سDDبعة يظلھDDم هللا يDDوم ا : روى أبو ھريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا قال

DDظل �(رواه  اله مDDا صDDنعت يمينDDهرجDDل تصDDدق بصDDدقة فأخفاھDDا حتDDى � تعلDDم شDDمبيDDنھم  هظDDل إ

  البخاري)

ما توفي علي بن الحسين رضDDي هللا لدرى من أين معاشھم فكان ناس من أھل المدينة يعيشون � يُ 

ولما غسلوه وجدوا آثار سواد في ظھDDره حيDDث كDDان يحمDDل  . عنھما فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل

  . على ظھره يعطيه فقراء أھل المدينة �ً جرب الدقيق لي

وھي قبل يوم القيامة تسDDد كثيDDًرا مDDن  ، الصدقة الخفية مفتاح لباب من أبواب التوجه إلى هللا تعالى

فDDإذا كDDان يDDوم القيامDDة كDDان مDDن  ، أبواب السوء على من تصدق بھا وتدفع عنه في حياته قبل موته

ن بDDاب الصDDدقة فالتوجDDه إلDDى هللا مDD . السبعة الذين يظلھم هللا في ظله كما ورد فDDي الحDDديث السDDابق

ثقله على نفس المتصدق الذي تدفعه نفسه للشDDھرة أمDDام النDDاس بسبب الخفية باب عظيم وھو كذلك 

ة الصدقة على المتصدق عليه 6نه يكون أبعد عن ا_ھانة والمّن والظھور بمظھر المتفضل يولخف

  . عليه أمام الناس
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عرف بھDDا فقDDد دفDDع الصDDدقة دون فمن تعّرف على ذي حاجة متعفف وقدم له صدقة خفية دون أن ي

أما إذا كان المحتاج قد سأل نتيجة حاجته فا6فضل أن يعرف حDDين  . شعر من يأخذھا بالخجلأن يُ 

 . يعطى 6ن معرفته تدفع عنه الخجل الذي يشعر به لو لم تقضى حاجته

  

  باب الصدقة الجارية - 84

َصDDدقٍَة  : ماَت اْبDDُن آَدم اْنقَطDDَع َعملDDُهُ إ�َّ ِمDDْن ث�DDَثٍ إذا «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقَاَل رُسوُل هللاَّ 

  . رواهُ مسلمٌ » أْو َولٍد صالٍح يْدُعو لَهُ  ، أْو ِعلٍم يُْنتَفَُع بِهِ  ، جارية

كبنDDاء المسDDاجد والمDDدارس الملحقDDة والصدقة الجارية تشمل في وقتنا ھذا الكثير مDDن أبDDواب الخيDDر 

ونشر شرائط وأف�م نشDDر العلDDم وبDDرامج مستشفيات ونشر كتب العلم بھا ودور ا6يتام والعجزة وال

وإرسال وحفر اOبار ومشاريع سقي الماء  التي تخدم ا6مة وإنشاء المدارسالفضائيات وا6نترنت 

والقيDDام بأعمDDال الخيDDر المسDDتمرة العطDDاء ممDDا لDDم  ا6مDDةحتاجھDDا تالبعثDDات للتخصDDص فDDي مجDDا�ت 

جاريDDة تحتDDاج إلDDى وكثيDDر مDDن الصDDدقات ال ، و ممDDا أھملتDDه مشDDاريعھاتستطع الحكومات القيام بDDه أ

وھذه ا6وقاف تجب رعايتھDDا  . يوصى بأن تراقب بعد وفاة الموصي بھاأوقاف تدعمھا أو وصية 

ومن الصدقة الجارية تأليف الكتب أو وسائل  . وعدم التفريط بھا وتنميتھا ومعاونة من يقوم عليھا

�ت التعليميDDة ووقفھDDا فDDي سDDبيل هللا فDDإذا كانDDت ھDDذه تصنيع والبرامج والتعليم ا6خرى كا6ف�م Oا

ا6عمال خالصة لوجه هللا فھي صدقات جارية تصل فاعلھا بعد موته وترفع من درجاته وإن كان 

إلDDى هللا مDDن ھDDذا البDDاب  ممن أتقDDن ھDDذه الوسDDيلة وابتغDDى بھDDا وجDDه هللا خالًصDDا لDDه كDDان ممDDن يتوجDDه

   .العظيم

من سن سنة حسنة فعمDDل بھDDا بعDDده " : يفة أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قالعن أبي جح

كان له أجره ومثل أجورھم من غير أن ينقص من أجDDورھم شDDيئا ومDDن سDDن سDDنة سDDيئة فعمDDل بھDDا 

  - إبن ماجةرواه  –" بعده كان عليه وزره ومثل أوزارھم من غير أن ينقص من أوزارھم شيئا 

المؤمن بعد وفاته ترتفع درجاته عند هللا يوًما بعد يوم وھكذا يكون ھذا الباب  وحين تزداد حسنات 

واسDDتمر فDDي الترقDDي فDDي درجDDات  فاز فوًزا عظيًمامن طرقه توجه إلى هللا أبواب البابًا عظيًما من 

   .اOخرة طالما استمرت صدقته بعد وفاته 

  

  باب النصيحة - 85

يُن النَِّصDDيَحةُ «  : ◌َ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمبِيَّ النَّ  فقد قال النصح للمسلمين ھو الدين  : قيDDل» الدِّ

تِِھْم « لَِمْن ؟ قَاَل  ِة الُمْسلِِميَن َوَعامَّ ولھDDذا يجDDب أن يكDDون  . رواه ُمْسDDلم» �َّ َولِِكتَابِِه ولِرُسولِِه َو6َئمَّ

يحسDDن أسDDلوب النصDDح  والناصDDح عليDDه أن . النصح لوجه هللا وأن تDDؤدى النصDDيحة بأمانDDة وصDDدق
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والنصيحة تجDDاه هللا تشDDمل  . فالھداية بيد هللا وحده ، قبل نصيحته أو � تقبلوليس عليه أن تُ  باللين

 توسل إلى هللا لكي يقضي فيھم ما فيه خيرھميدعاء المسلم _خوانه ولعامة المسلمين وكأنه يشفع و

له وسلم كانت في حياته بما كان يشDDير فذلك نصح � تعالى والنصيحة لرسوله صلى هللا عليه وآ، 

فالنصح 6ئمة المسلمين من قادة رأي وذوي سلطان أما بعد وفاته  ، صحابته رضي هللا عنھم عليه

قDDال  . وعلماء فھؤ�ء نصDDحھم بالمشDDورة الصDDائبة لوجDDه هللا تعDDالى وأن تكDDون النصDDيحة بالحسDDنى

DDر فقDDاك بالسDDحت أخDDه إذا نصDDي هللا عنDDافعي رضDDام الشDDه ا_مDDحته وزنتDDزَ د نصDDن الDDوإن ين ) ( م

  لقويوأنشد  . ين )( من الشَ  نصحته بالعلن فقد نصحته وشنته

َدني بنُْصِحــَك فــي انفـــِراِدي   الَجَماعةْ  وَجنِّْبنِــي النصيحــةَ فِــي      تََغمَّ

  ـاَعهأَْرَضى اســتِمَ  مــن التـَّْوبيخ �      فـإنَّ النُّْصــَح بَيـْـن النــاِس نـــوعٌ 

وقد كان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم إذا أراد أن ينصح في عمDDل رآه مDDن بعDDض أصDDحابه 

لDDئ�  إلDDى شDDخص بعينDDه ريفعلDDون كDDذا و� يشDDيأو ما بال أناس أو ما بDDال رجDDال يقول ما بال أقوام 

  . يحرجه أمام الناس

ا هللا كاتDDب لDDه فDDي مسDDتقبل على من ينصح فھو � يDDدري مDD �ً والناصح عليه أن � يرى لنفسه فض

 . معيDDب ابتلDDي بمDDا عDDاب غيDDره بDDه وھDDو � يعيDDب علDDى مDDن ابتلDDي بDDذنب أو خطيئDDة فDDرب . ا6يDDام

وأول مDDا علDDيھم  ، يكتب هللا لھم ثواب من عمDDل بنصDDحھمالداخلون من باب حب النصح للمسلمين 

،   نصDDحون غيDDرھم بDDهأن يفعلوا ھو ان يجتنبوا ما ينھون عنه غيرھم ويكونوا أول من يفعDDل مDDا ي

ِ أَْن تَقُولDDُوا َمDDا � تَْفَعلDDُوَن)  : قال تعDDالى وھDDم � يبخلDDون بتقDDديم  ، )3 : الصDDف ((َكبDDَُر َمْقتDDاً ِعْنDDَد هللاَّ

فالبDDائع الDDذي يبيDDع السDDلعة عليDDه أن ينصDDح  ، النصح لغيرھم حتى ولو كان في ذلك ضرر 6نفسDDھم

وقد يكون  . � بما يرى في ذلك مصلحة لنفسه ، مانةللمشتري بأن � يغشه وعليه أن يشير عليه بأ

وقDDد تكDDون النصDDيحة فDDي  . النصح في أمور الدنيا ممن آتاه هللا رأيًا وحكمة لمن ھDDو أقDDل منDDه شDDأنًا

.  مجال التربية والرعاية وا_رشاد وقد تكون النصيحة لمن ھو أعلى منه شDDأنًا مDDن حDDاكم أو أميDDر

صDDلّى هللاُ  نDDوح عن اإخبارً  تعالى وقال . )10 : الحجرات () ْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ (إِنََّما ا:  تعالى هللاَّ  قال

َوأَنDDَا لَُكDDْم نَاِصDDٌح  (:  عليDDه الس�DDم ھDDود وعDDن) 62 : ا6عDDراف (َوأَْنَصُح لَُكDDْم)  (:  عليه وآله وسلم

به علDDى النصDDح وكان رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم يبايع أصDDحا . )68 : ا6عراف (أَِميٌن) 

 صلّى هللاُ عليه وآله وسلمبَايَْعُت َرسوَل هللاَّ  : َعْن جرير ْبِن عبِد هللاَّ رضي هللاَّ عنه قالف ، للمسلمين

�َةِ  : َعلى َكاةِ  ، إِقَاِم الصَّ صDDلّى هللاُ عليDDه عن النبDDيِّ و . متفٌق عليه - َوالنُّْصِح لِكلِّ ُمْسلِمٍ  ، وإِيتَاِء الزَّ

  . متفٌق عليه» �َ يُْؤِمُن أََحُدُكْم َحتَّى يُِحبَّ 6َِخيِه َما يُِحبُّ لَِنْفِسِه «  : الق وآله وسلم

  

  باب قول الحق - 86
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َ َوقُولُوا قَوْ  : قال هللا تعالى   )70 : ا6حزاب () اَسِديدً  �ً (يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا هللاَّ

من حضر «  : قال صلى هللا عليه وآله وسلمهللا  عن رسول ، العرس بن عميرة الكنديعن 

رواه أبو داؤد  - »ومن غاب عنھا فأحبھا فكأنه حضرھا  ، معصية فكرھھا فكأنه غاب عنھا

على  صلى هللا عليه وآله وسلمرسول هللا  بايعنا«  : قال ، عبادة بن الصامتوعن  - بإسناد حسن 

�ئم  � نخاف في هللا لومة حيثما كناالحق بقول ن السمع والطاعة في المنشط والمكره وأن نقوم أو

  . رواه البخاري» 

"أفضل  : عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمو

  . " رواه أبو داؤد بإسناد صالح - أو أمير جائر -الجھاد كلمة عدل عند سلطان جائر 

صلّى هللاُ سأََل النَّبِيَّ  �ً بِن ِشھاٍب اْلبَُجلِيِّ ا6َْحَمِسيِّ رضي هللاَّ عنه أَنَّ رجوعْن أَبِي عبِد هللاَّ طاِرِق 

َكلَِمDDةُ حDDقٍّ ِعْنDDَد ُسDDْلطَاٍن « : أَيُّ اْلِجھDDاِد أَْفَضDDُل؟ قDDَالَ  : وقَْد َوضَع ِرْجلَهُ في الَغْرزِ  ، عليه وآله وسلم

أو ھDDَُو رَكDDاُب َكDDوِر اْلجَمDDِل ِمDDْن ِجْلDDٍد أَْو َخَشDDٍب » ْلَغDDْرز ا«  . َرَواهُ النسDDائيُّ بإسDDناٍد صDDحيحٍ » جائِر 

  . غيره

شDDمل الشDDھادة الصDDادقة _نقDDاذ روح بريئDDة أو اسDDتعادة مDDال مغتصDDب أو تفنيDDد ك�DDم يإن قول الحق 

فقDDول  . كذب مفترى على شخص غائب او الدفاع عن مظلوم أو قول حق يصلح بDDين متخاصDDمين

كDDل ذلDDك مDDن  ، لطوا السنتھم باللوم وتحمل تبعDDات مثDDل تلDDك ا6قDDوالالحق وإن غضب الناس أو س

DDق الDDه هللا أن  ذيقول الحDDة لوجDDة خالصDDدة بنيDDادقة واحDDق صDDة حDDا بوقفDDاحبه ربمDDو صDDيرجDDدخل ي

أمDDا مDDن اعتDDاد علDDى قDDول الحDDق وإن  . صاحبھا رضوان هللا ويكون ممن توجه إلى هللا بھذا العمDDل

 : كما قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه ، ذلك أقوى وأفضل كان مًرا ولو خسر أصحابًا له فإن

لكDDن هللا أعقبDDه ذكDDًرا حسDDنًا فDDي اOخDDرين ومثوبDDة � شDDك فيھDDا فDDي  ، مDDا تDDرك الحDDق صDDديقًا لعمDDر

   .اOخرة

خDDص قد يخطئ بعض الناس بفھم قول الحق بأنه قول الصدق ولو أّدى إلى فتنة أو خصام ، فقد رُ 

عDDرف أمDDًرا مDDن لDDذلك فDDإن ، قول خيًرا أو ينمي خيDDًرا بھDDدف ا_ص�DDح لمن يصلح بين الناس أن ي

  يمكن أن يؤدي إلى إفساد فعليه أن يخفي ذلك و� يكون سببًا في الفتنة بين الناس .

  

  باب الدgلة على الخير - 87

 صلى هللا عليه وآله وسلمعن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي هللا عنه قال جاء رجل إلى النبي 

يا رسول هللا ! أنا  : فقال ( ما عندي ) فقال رجل . فاحملني (ليس لي دابة)  إني أبدع بي : فقال

على خير فله مثل أجر  ( من دلّ  صلى هللا عليه وآله وسلمفقال رسول هللا  ، ه على من يحملهأدلّ 

   . رواه مسلم - فاعله )
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وتعلDDيم ا6طفDDال  ، د�لة على الخير الطريقمن ضّل تشمل الد�لة علي الخير أبوابًا كثيرة فإرشاد 

ونصDDح المشDDتري لكDDي ، وتذكير الغافDDل د�لDDة علDDى الخيDDر ، أمور دينھم ودنياھم د�لة على الخير 

ونصح مراجع لدائرة رسمية بمDDا عليDDه أن يفعDDل د�لDDة ، يقتني البضاعة ا6فضل د�لة على الخير 

والعمDDل فDDي ، مDDن أبDDواب الد�لDDة علDDى الخيDDروكثير مما يقابله المDDرء يوميDDًا فيDDه بDDاب ، على الخير 

الجمعيDDات الخيريDDة لجمDDع الزكDDاة وتوزيعھDDا علDDى مسDDتحقيھا أو الحDDث علDDى بنDDاء المسDDاجد وبيDDوت 

إن الرغبة في الد�لة على الخير تنبDDئ  . ا6يتام كل ذلك من أعمال الد�لة على الخير والحث عليه

النية الخالصة في أعمDDال و . ابتغاء وجه هللا عن كرم المرء في التضحية بوقته وجھده لخير غيره

فDDإذا كانDDت النيDDة خالصDDة لوجDDه هللا واسDDتنفذ المDDرء جھDDده فDDي  ، الد�لة علDDى الخيDDر شDDرط فDDي ذلDDك

النصح والد�لة على عمل الخير فإنه يتوجه إلى هللا من باب عظيم 6ن ثواب أعمال مDDن استرشDDد 

   . شيئًابه تضاف إلى ميزانه دون أن ينقص من حسناتھم 

يتكرر  اأما الد�لة على الخير فثوابھ ، إن فعل الخير قد يكون ثوابه مرة واحدة أو بعدد مرات فعله

 .أُرشد إلى عمل خير مع أن الد�لة على الفعل قد حدثت مرة واحدةفعل الشخص الذي تكرر كلما 

DDلة على عمل الخير باب واسع للوصول إلى حسنات كثيرة من حس�نات الغيDDر الDDذين لذلك فإن الد

   . عليه دلھمعلى عمل الخير أو  اعدھمس

  

  باب قضاء حاجات العباد - 88

فھDDم يأنسDDون بقضDDاء حDDوائج العبDDاد  ، ھناك من عباد هللا من قد استخدمھم هللا لقضاء حاجات عباده

وا عDDن كربتDDه وإن رأوا مDDن بDDه عDDوق أو عاھDDة نفّسDD فDDإن رأوا ذا كربDDة . قبل قضاء حوائج أنفسھم

حاجة ساروا في قضاء حاجته ليس ذلDDك تباھيDDًا أمDDام  ووإن لجأ إليھم ذ ، دوه في قضاء حاجتهساع

 مبDDل ھDDم يDDرون أن ذلDDك فضDDل مDDن هللا أسDDداه إلDDيھ ، يصبھم ذلك بعجب في أنفسھم ندون أالناس و

   . وأن هللا في حاجتھم ما دام أخ لھم في حاجة إليھم

لك عن طيب نفDDس وتواضDDع احتسDDابًا � دون مDDّنْ أو ھؤ�ء الذين يقضون حوائج العباد ويفعلون ذ

عDDن هللا يDDوم  وقد ورد عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم دخلھم هللا في كنفه ويغفر لھمأذى يُ 

 ولDDم ، يDDارب ! وكيDDف اسDDتطعمتني : فيقDDول : قDDال ، اسDDتطعمتك فلDDم تطعمنDDي : يقول هللالقيامة " 

 ا استطعمك فلم تطعمه ؟ أما علمتأما علمت أن عبدي ف�نً  فيقول وأنت رب العالمين ؟ ، أطعمك

وكيDDف  ! يDDا رب : فقال ، أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ ابن آدم ! استسقيتك فلم تسقني

أنDDك لDDو كنDDت  أمDDا علمDDت ، ا استسقاك فلم تسDDقهإن عبدي ف�نً  : أسقيك وأنت رب العالمين ؟ فيقول

كيDDف أعDDودك وأنDDت  ! يDDا رب : قDDال ، آدم ! مرضت فلم تعDDدني سقيته لوجدت ذلك عندي ؟ يا ابن
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 لوجدت ذلDDك عنDDدي ؟ أو فلو كنت عدته ، ا مريضأما علمت أن عبدي ف�نً  : رب العالمين ؟ قال

   . - من صحيح ا6دب المفرد - عنده ؟ وجدتني

صلّى هللاُ عليه وآله رسوَل هللاَّ  قالو . )77 : الحج ((َواْفَعلُوا اْلَخْيَر لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن)  : قال هللاَّ تعالى

ُ فDDِي حاجتDDِهِ  . يَظلُِمه و� يُْسلُِمهُ  المسلُم أَخــو المسلم �« : وسلم  ، وَمْن َكاَن فِي حاجِة أَِخيِه كاَن هللاَّ

ُ عنه بھا ُكْربةً من ُكDDَرِب يDDوَم القيامDDةِ  َج هللاَّ َج عْن ُمسلٍم ُكْربةً فَرَّ َسDDتََرهُ  اتََر ُمْسDDلمً ومDDن َسDD ، ومْن فَرَّ

ُ يَوَم اْلقِياَمِة  مDDن نَفDDَّس عDDن مDDؤمن «  : قDDال صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلمعن النبيِّ و . متفق عليه» هللاَّ

ْنيا DDَر هللاَّ  ، نفَّس هللاَّ عْنه ُكْربة مْن ُكَرب يوِم اْلِقياَمةِ  ، ُكْربة مْن ُكرب الدُّ DDَر علDDى ُمْعسDDٍر يسَّ ومْن يسَّ

ْنيَا واOِخرةِ علْيه في  وهللاَّ فDDِي عDDْوِن العْبDDد مDDا  ، َسDDترهُ هللاَّ فDDِي الDDدْنيا واOخDDرة اومْن َستَر ُمْسلِمً  ، الدُّ

  . رواه مسلم» .. كاَن العْبُد في عْون أَخيهِ 

صلى هللا عظيم للخير فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن الصادق المصدوق  قضاء حوائج الناس باب

وحبب  ، حببھم إلى الخير ، اختصھم بقضاء حوائج الناس ا"إن � عبادً  : قوله عليه وآله وسلم

قبل  صلى هللا عليه وآله وسلمفھذا رسولنا  " ھم اOمنون من عذاب هللا يوم القيامة ، إليھم الخير

الوفية خديجة  بعثته كان من ضمن شمائله الكريمة قضاء حوائج الناس كما أثنت بھا عليه زوجه

ِ َما  " بداية الوحي من الغار في اوأرضاھا حيث قالت له يوم أن جاء فزعً  رضي هللا عنھا َك�َّ َوهللاَّ

ُ أَبًَدا إِنَّكَ  ِحَم َوتَْحِمُل اْلَكلَّ َوتَْكِسُب اْلَمْعُدوَم َوتَْقِري يُْخِزيَك هللاَّ ْيَف َوتُِعيُن َعلَى نََوائِِب  لَتَِصُل الرَّ الضَّ

" صلى هللا وردت في قول خديجة ھي ما كان يتصف به رسول هللا  فھذه الصفات التي . اْلَحقِّ

لھا على صدق  �ً في تعامله من المشركين من أھل مكة قبل بعثته وكان ھذا دلي عليه وآله وسلم

من الشيطان فيغويه  نبوته 6ن ھذه مكارم ا6خ�ق ومن اتصف بھا � يخاف أن يصيبه مسّ 

  . بإدعاء كاذب او ض�ل أو اتباع للھوى

غ المسلم نفسه لربه ، عظيم وأجر كبير لإن ل�عتكاف فض    وقطع ع�ئقه بالدنيا ، كيف � وقد فرَّ

كما روى عبد هللا بن عباس رضي هللا  : لكنَّ الذي يقضي حوائج الناس أعظم من المعتكف أجًرا ،

ن يDDًرا لDDه مDD"من مشى في حاجة أخيDDه كDDان خ : عنھما أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال

 . الترغيب والترھيDDب للمنDDذري والھيتمDDي فDDي مجمDDع الزوائDDد بإسDDناد جيDDد – اعتكاف عشر سنين"

إنDDي :  ثابتDDًا البنDDاني بالمشDDي فDDي حاجDDة قDDال ثابDDتأمDDر رضDDي هللا عنDDه البصDDري الحسDDن يحكى أن 

  . ".. .  يا أعمش! أما تعلم أن مشيك في قضاء حاجة أخيك المسلم خير لك : فقال له . معتكف

 إن أصحاب النجدة والمروءة � تسDDمح لھDDم نفوسDDھم بالتDDأخر أو التDDردد عنDDد رؤيDDة ذوي الحاجDDات

وانظDDر إلDDى  ، ؛ فيتطوعون بإنجاز وقضاء حوائجھم طلبًا ل¡جر والثواب من هللا تعDDالىيتلوعون 

 وقDDد أصDDابه ا_عيDDاء ، حDDين فDDرَّ ھاربDDًا مDDن بطDDش فرعDDون ، نبDDي هللا موسDDى عليDDه الس�DDم شDDھامة

وجDDد امDDرأتين قDDد تنحيتDDا جانبDDًا تنتظDDران أن  ، فلما ورد ماء مدين ووجDDد النDDاس يسDDقون ، والتعب
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 : بل تقدم بنفسه وسقى لھما ، فلما عرف حاجتھما لم ينتظر منھما طلبًا ، يفرغ الرجال حتى تسقيا

ةً ِمْن النَّاِس يَْسDDقُونَ  ا َوَرَد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ َوَوَجDDَد ِمDDْن ُدونِِھDDْم اْمDDَرأتَْيِن تDDَُذوَداِن قDDَاَل َمDDا  (َولَمَّ

َعاُء َوأَبُونَا َشْيٌخ َكبِيٌر * فََسقَى لَھَُما ثُمَّ تََولَّى إِلَى ا لظِّلِّ فَقDDَاَل َخْطبُُكَما قَالَتَا � نَْسقِي َحتَّى يُْصِدَر الرِّ

وھكذا أصحاب النجDDدة والمDDروءة ) 24 ، 23 : القصص(  )َربِّ إِنِّي لَِما أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْيٍر فَِقيرٌ 

 آملين الثواب من هللا وحده. ا نحو المكرمات ومنھا إغاثة الملھوفين وذوي الحاجاتيندفعون دفعً 

ومن قضاء حاجات العباد عيادة المريض فھو بحاجة إلى مواساة وتطييب خDDاطر ودعDDاء وكDDذلك 

ھؤ�ء بحاجة إلى عون  لفك ، والمعوق وا6رملة واليتيمعزاء من فقد عزيًزا عليه وإعانة المقعد 

  .  ورعاية وھي من حقوق المسلم على أخيه المسلم

وبالشDDكر  ، وأخيًرا فإن إغاثة الملھوف وإعانة المحتاج ھي من قبيل شDDكر هللا تعDDالى علDDى نعمDDه 

ضھا جب � فيھا عرّ فإن قام بما ي ، فمن كثرت نعم هللا عليه كثرت حوائج الناس إليه ، النعم متدو

ا� مDDن نعDDوذ بDD ، ضDDھا للDDزوالعرّ عليDDه جDDب هللا ولم يقم فيھا بمDDا يتبرم بھا و وإن ، للدوام والبقاء

  . وتحول عافيته ، زوال نعمه

بلھفDDة وحاجDDة شDDديدة وھDDو فDDي وضDDع منDDه من الناس من يختبره هللا بأن يأتيه من يطلب المسDDاعدة 

طلع علDDى فيطرق أبواب من يستطيع مساعدته أو يُ  ابعدھ صعب وتعتمد على مساعدته آثار لھا ما

او جاھًا عريًضا  �ً كبيًرا أو وقتًا طوي �ً ھذا الملھوف قد يحتاج ما . وضعه من يقدر على مساعدته

وقد يحتاج إلى كلمة طيبة عند من يقضي حاجته وقد يحتاج إلDDى دعDDاء إلDDى هللا لكي تقضى حاجته 

هللا قد تدخل المرء الجنDDة وبDDذلك يكDDون ذلDDك بابDDًا مDDن  هلملھوف لوجفإغاثة مثل ھذا ا ، ليخفف عنه

ومثل ھذا العمل _غاثة مثل ھذا الملھوف ھو واجب علDDى مDDن اطلDDع علDDى  . أبواب التوجه إلى هللا

أما إن لم يقDDم بDDه أحDDد ممDDن عDDرف  ، حاله فإن قام به أحد فقد أسقط الواجب عن كل من عرف ذلك

وإذا نوى المرء بعمله ھذا إغاثة الملھDDوف نيابDDة  . ى أن يأثموا جميًعاخشوضع ذلك المحتاج فإنه يُ 

عن نفسه ونيابDDة عDDن مDDن اطلDDع علDDى حDDال ھDDذا الملھDDوف فإنDDه با_ضDDافة لDDذلك حصDDل علDDى ثDDواب 

عDDن أبDDي موسDDى . 6نه قام بعمل نيابة عن نفسه وعDDن كDDل مDDن عDDرف حDDال ذلDDك المحتDDاج ، ا_يثار

 يا نبي هللا : فقالوا ، على كل مسلم صدقة "  عليه وآله وسلمصلى هللا6شعري قال قال رسول هللا 

يعين ذا الحاجة  : فإن لم يجد ؟ قال : قالوا ، نفسه ويتصدق فينفع ، يعمل بيده : فمن لم يجد ؟ قال ،

 -"  فإنھا له صدقة ، الشر وليمسك عن ، فليعمل بالمعروف : فإن لم يجد ؟ قال : قالوا ، الملھوف

"  : صلى هللا عليه وآله وسلمري وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال قال رسول هللا رواه البخا

وثنتDDان وسDDبعون  ، مغفرة واحدة فيھا ص�ح أمDDره كلDDه ا كتب هللا له ث�ثا وسبعينملھوفً  من أغاث

  . " رواه البيھقي في شعب ا_يمان له درجات يوم القيامة
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يحج سنة ويغزو سنة فلما كانت السنة التى يحج فيھا خرج رضي هللا عنه كان عبد هللا بن المبارك 

نتف ريش بطة تفرأى امرأة على بعض الطريق  �ً موقف الجمال ليشترى جم بخمسمائة دينار الى

 يرحمك هللا انا امرأة علوية ولى اربع بنات مات ابوھن من : وسألھا ماذا تفعلين؟ فقالت فتقدم اليھا

حملھا الى أو صلحھاأكلن شيئا وقد حلت لنا الميتة فأخذت ھذه البطة أقريب وھذا اليوم الرابع ما 

فأعطاھا عبد هللا  ، ) نت من ھذه؟أ( ويحك يا ابن المبارك اين  : بناتى فقال عبد هللا فى نفسه

وقعد فى بيته حتى انتھى الناس من  الدنانير التى كانت معه ورجع الى بيته ولم يحج ھذه السنة

صحابه فصار يقول الى كل واحد أجيرانه و الى ديارھم فخرج عبد هللا يتلقى مناسك الحج وعادوا

نا قد إنت قبل هللا حجتك وشكر سعيك أ( و : لعبد هللا ( قبل هللا حجتك وشكر سعيك ) فقالوا : منھم

كثر الناس القول فى ذلك فبات أثناء تأدية مناسك الحج) وأاى ) (اجتمعنا معك فى مكان كذا وكذا

ا فسألت غثت ملھوفً أ( يا عبد هللا � تتعجب فأنك  : فرأى عبد هللا النبى يقول ا فى ذلك مفكرً عبد هللا

وعند أحمد من حديث البراء بن عازب  . )ا يحج عنكوجل ان يخلق على صورتك ملكً  هللا عز

"إن  : قال ، بقوم جلوس في الطريق صلى هللا عليه وآله وسلممرَّ رسول هللا  : رضي هللا عنه قال

  . وأغيثوا المظلوم" ، وردوا الس�م ، كنتم �بد فاعلين فاھدوا السبيل

وكثيًرا  . فنصرة المظلوم حق على المسلم ، وكثيًرا ما يحتاج الناس بعضھم لدفع ظلم يقع عليھم

لذلك فنصرة المظلوم إن كانت تجاه  ، ما تستدعي نصرة المظلوم الوقوع في تدافع مع من ظلمه

�يرعى حرمات هللا و� يؤدي حقوق عباده فإن مدافعته ونصرة المظلوم جھاد في  ظالم متجبر 

 : فعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ، سبيل هللا

أفرأيت  ، اأنصره إذا كان مظلومً  ، يا رسول هللا : فقال رجل ، "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"

رواه (من الظلم فإن ذلك نصره"  ، أو تمنعه ، "تحجزه : كيف أنصره ؟ قال إذا كان ظالما

كان ذا استطاعة في حجز الظالم عن ظلمه وفي الدفاع عن المظلومين وقام بذلك فمن  . )البخاري

مظلوم إ� نصره و� ظالًما إ�ّ حجزه عن ظلمه كان ممن  أتيهابتغاء وجه هللا وعاھد هللا أن � ي

  .  من باب نصرة المظلومين وإغاثة الملھوفينهللا لىتوجه إ

  

  باب الستر وحفظ ا�سرار - 89

فمDDن سDDتر مثDDل ھDDذه  . كثيًرا ما يطلع ا_نسان على عورات غيره أو أسرارھم أو شؤونھم الخاصة

مDDا  يسDDترالعورات وا6سرار ستره هللا 6ن المؤمن � يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وھDDو 

(إِنَّ الَِّذيَن يُِحبُّوَن أَْن تَِشيَع اْلفَاِحَشDDةُ فDDِي الDDَِّذيَن آَمنDDُوا لَھDDُْم َعDDَذاٌب  : قال تعالىسرارھم ظھر له من أ

ْنيَا َواOِْخَرةِ  صلّى هللاُ عليه وعن أَبي ھريرة رضي هللاَّ عنه عن النبي  . )19 : النور ()  أَلِيٌم فِي الدُّ

ْنيَا إِ�َّ َسDDتَرهُ هللاَّ يDDَْوَم اْلقياَمDDِة  اْبDDدً � يْسDDتُُر َعْبDDٌد ع«  : قال وآله وسلم والسDDتر  . رواه مسDDلم» فDDِي الDDدُّ
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يشمل ما يختص بالناس من شئونھم التي � يريدون إط�ع الغير عليھا وكذلك يشمل معايبھم مDDن 

وسواء كانت المعصية من المرء نفسه أو من غيDDره ف�DD ما يتعلق بالخلقة أو المعاصي والسيئات . 

فعن أبي ھريرة أيًضDDا  ، 6ن في ا_ع�ن إشاعة لھا بغي الجھر بھا وا_ع�ن عنھا و� ترويجھاين

تِي ُمَعافًى إِ�َّ الُمجDDاھرينَ «  : يقول صلّى هللاُ عليه وآله وسلمسِمعت رسول هللاَّ  : قال وإِنَّ  ، ُكلُّ أَمَّ

ُجُل بالليِل عمَ  يDDَا ف�DDُن َعِمْلDDُت  : يُْصبَح َوقَْد َستَرهُ هللاَّ َعلَْيِه فَيقDDُولُ  ثُمَّ  �ً ،ِمن الُمجاھرِة أَن يعَمَل الرَّ

  . متفق عليه» ويُْصبُح يَْكشُف ِسْتَر هللاَّ  ، َوقَْد بَاَت يَْسترهُ ربُّهُ  ، اْلبَاِرَحةَ كَذا َوَكَذا

أن  واOثDDام � والسDDتر ُمتعلDDّق بالمعاصDDي، وِمDDن ھُنDDا جDDاء الحDDث علDDى سDDتر المسDDلمين والمسDDلمات 

قوله " ومن ستر مسلما " أي رآه على  : قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا . يستره بالكسوة ونحوھا

وقDDال  . يقتضي ترك ا_نكار عليDDه فيمDDا بينDDه وبينDDه وليس في ھذا ما ، أي للناس ، ظھرهقبيح فلم يُ 

نفسDDه كDDذلك أو فسDDتره علDDى  ، إذا كان المرء يؤجر في الستر علDDى غيDDره:  ابن عبد البر رحمه هللا

فإن ذلDDك محDDو للDDذنب إن شDDاء  ، صنع والذي يلزمه في ذلك التوبة وا_نابة والندم على ما ، أفضل

 . هللا

أ� أستره لعل هللا  : فقال ، اياسر رضي هللا عنه أخذ سارقً  وروى في التمھيد بإسناده أن عمار بن

المراد  : قال ا_مام النووي رحمه هللا َمـْن ھـو الذي يُستر عليه ؟ : قد يبرز سؤأل ولكن . يسترني

رجDDب  قDDال الحDDافظ ابDDن ا بDDا6ذى والفسDDادممن ليس معروفDDً ، على ذوي الھيئات ونحوھم به الستر

� يُعرف بشDDيء مDDن  امستورً  من كان أحدھما : اعلم أن الناس على ضربينو : الحنبلي رحمه هللا

ھتكھDDا و� كشDDفھا و� التحDDدث بھDDا ؛ 6ن  زفإنDDه � يجDDو ، فإذا وقعت منه ھفوة أو زلة ، المعاصي

(إِنَّ الDDَِّذيَن  : وفDDي ذلDDك قDDال هللا تعDDالى ، النصDDوص وھذا ھDDو الDDذي وردت فيDDه ، ذلك غيبة محرمة

ْنيَا َواOِْخَرةِ  المراد و )19 : النور ()  يُِحبُّوَن أَْن تَِشيَع اْلفَاِحَشةُ فِي الَِّذيَن آَمنُوا لَھُْم َعَذاٌب أَلِيٌم فِي الدُّ

وكDDان  . كما فDDي قضDDية ا_فDDك ، منه إشاعة الفاحشة على المؤمن فيما وقع منه واتُّھم به مما بريء

 اجتھد أن تسDDتر العصDDاة :  فيما مضى بعض الوزراء الصالحين يقول لبعض من يأمر بالمعروف

تائبا  ومثل ھذا لو جاء العيوب ا6مور ستر ىوأول ، فإن ظھور معاصيھم عيب في أھل ا_س�م ،

 ، بل يؤمر بأن يرجDDع ويسDDتر نفسDDه ، وأقّر بحده � يسأل عن تفاصيل عمله و� يستفسر منه انادمً 

 اأصبت حدً  : وكما لم يستفسر الذي قال ، والغامدية اماعزً  صلى هللا عليه وآله وسلمكما أمر النبي 

فع لDDه حتDDى � يبلDDغ أولDDي فإنDDه يُشDD ، يَبلDDغ أولDDي ا6مDDر ومثل ھذا لو أخذ بجريمتDDه ولDDم ، فأقمه عليّ 

أقيلDDوا ذوي الھيئDDات  صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم :النبDDي  وفDDي مثلDDه جDDاء فDDي الحDDديث عDDن ، ا6مDDر

  من حديث عائشة أخرجه أبو داود والنسائى . عثراتھم

و� بما قيل له ھذا ھو الفاجر  ، يبالي بما ارتكب منھا بھا و� اُمعلنً  بالمعاصي امن كان مشتھرً  أما

ومثDDل ھDDذا � بDDأس بالبحDDث  ، نّص على ذلك الحسDDن البصDDري وغيDDره وليس له غيبة كما ، لنالمع
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ف�DD أحDDب أن يَشDDفع لDDه  ، من ُعرف بشّر أو فسDDاد : قال ا_مام مالك . الحدود لتُقام عليه ، عن أمره

   . يُترك حتى يُقام عليه الحدّ  ولكن ، أحد

يفعلھا ! ليظھر  أن يُفاخر في جرائم آثام لم أو شةيُفاخر بالجريمة ويفتخر بالفاح وأسوأ من ھذا أن

وھDDذا علDDى جميDDع .  والليDDالي الم�DDحصDDاحب المغDDامرات  بDDين أقرانDDه بصDDورة البطDDل المغDDوار

من إطلع على عمل سيئ مDDن جماعDDة ، ف جماعةسواء كان العاصي فرًدا أو عشيرة أو المستويات 

  . جاھرة بالمعاصيفعليه أن يستره إن لم تكن تلك الجماعة معروفة بالم

إن من الناس من يطلع علDDى أسDDرار النDDاس نتيجDDة عملDDه أو المكانDDة التDDي منحDDه هللا إياھDDا كالطبيDDب 

ن علDDى أسDDرار النDDاس وعلDDيھم كتمDDان مDDا يطلعDDون عليDDه مDDن وفھDDؤ�ء مؤتمنDD ، والقاضDDي والمفتDDي

  . بھا أسرارھم وھم على باب من ا6بواب التي يتقرب العباد إلى هللا بھا ف� يفرطوا

(ً� ( ويقع حفظ السر تحت الوفاء بالعھد ضمن قوله تعالى : (َوأَْوفDDُوا بِاْلَعْھDDِد إِنَّ اْلَعْھDDَد َكDDاَن َمْسDDُؤو

ِ  إنَّ ِمDDْن أََشDDرِّ النDDَّاسِ « ) . فعن رسول هللا صلى هللا عليه وآلDDه وسDDلم قDDال : : 34ا_سراء :  ِعْنDDَد هللاَّ

جُ  ھَاَمْنِزلَة يَْوم اْلقِياَمِة الرَّ وعDDن ثابDDٍت  . رواه مسDDلم» ل يُفِضي إلى الَمْرأَِة َوتُفِضي إلَيِه ثُمَّ يَْنُشُر ِسرَّ

وأَنDDا أْلعDDُب مDDع  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمأَتDDى علDDيَّ رسDDول هللاَّ  : رضDDي هللاَّ عنDDه قDDال ، عن أنس

ا ِجئُت قالت ، يفَأْبطأُْت على أُمِّ  ، فَبََعثني في حاجة ، فسلََّم َعلَْينَا ، اْلِغْلمانِ   : ما َحبََسَك ؟ فقلتُ  : فَلَمَّ

�  : قالتْ  . إِنَّھَا سرٌّ  : قلت  ما َحاجتهُ ؟ : قالت ، لَحاَجةٍ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمبََعثَني رسوُل هللاَّ 

ثْ  : قال أَنَسٌ  ا .أحدً  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمتُِخبَرنَّ بِسر رسول هللاَّ  ِ لْو حدَّ ْثتَُك  اُت بِِه أَحDDدً وهللاَّ لحDDدَّ

  ا .وروى البخاري بَْعَضهُ ُمْختصرً  ، رواه مسلم -بِِه يَا ثابِت 

 

  الذب عن عرض المؤمن - 90

حين يحضر مجلًسا يضم  من حيث � يحتسب أحيانًا باب من أبواب التوجه إلى هللا يساق للمؤمن

بد ل¡شرار أن ينتشر شرھم  و� ، في ھذا الزمان وفي كل زمان ھمما أكثرو ، بعض ا6شرار

 ، لغيرھم فھم يقعون في أعراض الناس بالغيبة وبقول الزور وبالنميمة وغيرھا من آفات اللسان

فمن حضر مجلًسا من مثل ھذه المجالس وھو يعلم كذب مثل ھذا ا_دعاء أو استطاع أن يدفع 

قال  . ينن عرض المؤمنا6ذى عن من غاب فقد وقع في امتحان التوجه إلى هللا من باب الذب ع

وت�  القيامة هللا عن وجھه النار يوم ردّ  عرض أخيه عن من ردّ " : صلى هللا عليه وآله وسلم

رواه  )47 : الروم (َعلَْينَا نَْصُر اْلُمْؤِمنِيَن)  اَوَكاَن َحقًّ  ( صلى هللا عليه وآله وسلمرسول هللا 

 ا على هللابالغيبة كان حقً  عرض أخيه عن من ذبّ  وفي حديث آخر " . الترمذي وقال حديث حسن

  . الترغيب والترھيب للمنذري وإسناده حسن -أن يعتقه من النار
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المسلم فلم  ن اغتيب عنده أخوه" م اعن أنس رضي هللا عنه مرفوعً  وروى أبو الشيخ في التوبيخ

من  : فظرواه ا6صبھاني بلو  - " ينصره وھو يستطيع نصره أدركه إثمه في الدنيا واOخرة

واOخرة , وإن لم ينصره  اغتيب عنده أخوه المسلم فاستطاع نصرته فنصره نصره هللا في الدنيا

  . واOخرةه هللا في الدنيا أذلّ 

فمن دافع عن أخيه في غيابه فقد نصره وقام بواجبه  ، المسلمون أخوة من غاب منھم ومن حضر

وھذا الفعل من  ،  يستطيع الدفاع عن نفسهكر بھا بسوء وھو غائب �نحوه في تلك اللحظة التي ذُ 

أفعال الكرماء وذوي الحمية والمروءة ـ فليس من المروءة سماع الغيبة أو الذم والسكوت عنه إن 

  . علم خ�ف ذلك ممن ذكر

  

  باب نصرة المظلوم - 91

هللا فقد روى البراء بن عازب رضي  ، من أبواب التوجه إلى هللا تعالىعظيم المظلوم باب  ةنصر

 ، واتبDDاع الجنDDائز ، ( بعيDDادة المDDريض : بسDDبع صلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلمأمرنا النبي  " : عنه قال

ونھDDى  . وإبDDرار المقسDDم ، وإفشاء الس�DDم ، وعون المظلوم ، ونصر الضعيف ، وتشميت العاطس

 ، وعDDن لDDبس الحريDDر ، وعDDن ركDDوب الميDDاثر ، ونھDDى عDDن تخDDتم الDDذھب ، عن الشرب فDDي الفضDDة

   . رواه البخاري -وا_ستبرق )  ، والقسي ، لديباجوا

نصر المظلوم قد يقع في غيبته فمDDن نصDDر مسDDلًما فDDي غيبتDDه فقDDد ذب عDDن غيبDDة أخيDDه واسDDتبرأ إن 

المظلDDوم مDDن  وقDDد يحتDDاج المسDDلم ، وقد تقع نصرة المظلوم في حضوره وھDDو محتDDاج لDDذلك ، لدينه

نصرة المظلوم من شDDيم الكDDرام الDDذين � يبDDالون و . ينصره فيستنجد بمن يظن أنه يستطيع نصرته

   . بما يصيبھم نتيجة مواقفھم في نصرة الضعفاء المظلومين الذين � يستطيعون الذب عن أنفسھم

(َوإِْن َطائِفَتDDَاِن ِمDDَن اْلُمDDْؤِمنِيَن اْقتَتَلDDُوا فَأَْصDDلُِحوا بَْينَھَُمDDا فDDَإِْن  : قال تعالى في ا_ص�ح بين المسلمين

ِ)  بََغتْ  فنصDDرة  ، )9 : الحجDDرات (إِْحَداھَُما َعلَى ا6ُْْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَفِيَء إِلَى أَْمِر هللاَّ

  . يًراثمن يفعله ينال خيًرا كو ، على من يقدر على ذلكالمظلوم لوجه هللا حتى بقتال الظالم واجب 

ستنجدون به لما يعرف عنه من نخوة لمظلومون فيمن الناس من اعتاد أن يلجأ إليه الضعفاء واإن 

وحب للخير ومكانة في المجتمع وھو يبذل جاھه ومكانتDDه فDDي سDDبيل إعانDDة الضDDعفاء والمظلDDومين 

� ابتغDDاء المDDديح والثنDDاء وتعزيDDز  ، فإذا ما فعل ذلك ابتغDDاء وجDDه هللا . فيأخذ لھم حقھم ممن ظلمھم

ومDDن النDDاس مDDن يضDDعه هللا فDDي  .  من باب نصر المظلومفإنه يتوجه إلى هللا ، المكانة في المجتمع

موقف يرى وقوع ظلم فادح على ضعيف � يستطيع أن يدفع عن نفسه فيتطوع لنجدته أو يستغيث 

  الضعيف به فإن قام بنصرته ابتغاء وجه هللا جازاه هللا بذلك الموقف خير الجزاء 
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  باب ا9ص<ح بين الناس - 92

 بمكانة بين الناس فينذر نفسه لكي يصلح بين المتخاصDDمين ويسDDخر وقتDDه من الناس من حباه هللا

 . المصلح بين الناس يقضي على فساد ذات البDDين . في القضاء على الخ�ف والبغضاء بين الناس

قDDال هللا  . مDDن مشDDقة أو جھDDدھو ومن أنواع ا_ص�ح ان يصلح ما أفسد غيره غير آبه بما يصيبه 

 ()  فِي َكثِيٍر ِمْن نَْجDDَواھُْم إِ�َّ َمDDْن أََمDDَر بَِصDDَدقٍَة أَْو َمْعDDُروٍف أَْو إِْص�DDٍح بDDَْيَن النDDَّاسِ (� َخْيَر  : تعالى

َ َوأَْصلُِحوا َذاَت بَْينُِكمْ  ( : وقال )114 : النساء (إِنََّمDDا اْلُمْؤِمنDDُوَن  : وقDDال  )1 : ا6نفDDال ()  فَاتَّقُوا هللاَّ

قDDال  : وعDDن أَبDDي ھريDDرة رضDDي هللاَّ عنDDه قDDال . )10 : الحجDDرات (َن أََخDDَوْيُكْم) إِْخDDَوةٌ فَأَْصDDلُِحوا بDDَيْ 

ُكDDلُّ ُس�DDمى ِمDDَن النDDَّاِس َعَلْيDDِه َصDDَدقَةٌ ُكDDلَّ يDDْوٍم تَْطلDDُُع فِيDDِه «  : صلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمرسول هللاَّ 

ُجلَ  ، تَْعِدُل بْين ا�ْثنَْيِن َصدقَةٌ  : الشَّْمسُ  أَْو تَْرفَُع لَهُ َعلَْيھَا َمتَاعهُ  ، فِي َدابَّتِِه فَتْحِملُهُ َعلَْيھَا َوتُِعيُن الرَّ

�DDِة َصDDدقَةٌ  ، َواْلَكلَِمDDةُ الطَّيبDDةُ صDDدقَةٌ  ، َصDDدقَةٌ  َوتُِمDDيطُ ا6ََذى َعDDِن  ، وبُكDDلِّ َخْطDDَوٍة تَْمِشDDيھَا إِلDDَى الصَّ

وعن أُمِّ ُكْلثDDُوٍم بنDDِت  . تُْصلُح بَْينَھَُما بِاْلَعْدلِ » َما ومعنى تَْعِدُل َبْينَھُ «  . متفق عليه» الطَِّريِق َصَدقَةٌ 

«  : يَقDDُولُ  صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلمسِمْعُت رسوَل هللاَّ  : ُعْقبَةَ بن أَبي ُمَعْيٍط رضي هللاَّ عنھا قالت

   . متفق عليه»  اْيرً أَْو يَقُوُل خَ  ، الَْيَس اْلَكذَّاُب الذي يُْصلُح بَْيَن النَّاِس َفيَْنمي َخْيرً 

كالقاضDDي من الناس من تستدعي مھنته أن يحتكم إليه الناس شاكيًا بعضھم لبعض مطالبًا بحق إن 

ومثDDل ھDDؤ�ء يسDDوق هللا لھDDم مDDن ھDDم  . أو مDDن يعمDDل فDDي إدارة أو يتحمDDل مسDDؤولية مDDاوالمحDDامي 

إلDDى هللا بأعمDDال فمثDDل ھDDؤ�ء قيDDامھم بالصDDلح صDDدقة لھDDم وتقDDرب  . لقضDDاءقبDDل امحتاجون للصلح 

ومDDن أقDDرب  . يتقاضون عليھا أجوًرا فDDي الDDدنيا ويعيشDDون مDDن ورائھDDا لكDDن ثDDوابھم عنDDد هللا عظDDيم

القربات عند هللا إص�ح ذات البين داخل ا6سDDرة الواحDDدة كDDالخ�ف بDDين الDDزوج وزوجتDDه أو ا6خ 

ه � ينبغDDي أن يوكDDل فإنDD ، ومثل ھذا ا_ص�ح ينبغي أن يتم من قبل أقرب الناس فا6قرب . وأخيه

كمDDا أن مDDن كانDDت لDDه مكانDDة فDDي  . أمر ا_ص�ح إلى البعيد والقريب متفDDرج وكDDأن ا6مDDر � يعنيDDه

مجتمعه أو رئاسة أو وجاھة يستطيع من خ�لھا أن يصلح بين النDDاس فيقDDوم بDDذلك ابتغDDاء وجDDه هللا 

  . نال حسن الثواب عند هللا تعالىفقد أّدى جزًءأ من حق هللا عليه تجاه ما أنعم هللا عليه وھو بذلك ي

(َوإِْن ِخْفتُْم ِشقَاَق  : ومن يريد الصلح عليه أن يخلص النية في مسعاه 6ن التوفيق بيد هللا قال تعالى

ُ بَْينَھُمَ  َ َكDDاَن َعلِيمDDاً بَْينِِھَما فَاْبَعثُوا َحَكماً ِمْن أَْھلِِه َوَحَكماً ِمْن أَْھلِھَا إِْن يُِريَدا إِْص�حاً يَُوفِِّق هللاَّ ا إِنَّ هللاَّ

وعليه أن يتصف بالحلم والصبر وأن � يتكلم إ�ّ بما فيه ا_ص�ح ويمكن  )35 : النساء (َخبِيراً) 

فإن ھو قام بذلك محتسبًا ذلك لوجDDه هللا تعDDالى كDDان ممDDن توجDDه  أن يستعين بمن يساعده في مسعاه

  إلى هللا من ھذا الباب .

  

  ا�رضباب ا9ص<ح في  - 93
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بَِغْيِر نَْفٍس أَْو فََساٍد فِي ا6َْْرِض  ا(ِمْن أَْجِل َذلَِك َكتَْبنَا َعلَى بَنِي إِْسرائيَل أَنَّهُ َمْن قَتََل نَْفسً  : قال تعالى

ُرُسDDلُنَا بِاْلبَيِّنDDَاِت ثDDُمَّ إِنَّ  َولَقDDَْد َجDDاَءْتھُمْ  اَوَمْن أَْحيَاھَا فََكأَنََّما أَْحيَا النDDَّاَس َجِميًعDD افََكأَنََّما قَتََل النَّاَس َجِميعً 

  . )32 : المائدة (ِمْنھُْم بَْعَد َذلَِك فِي ا6َْْرِض لَُمْسِرفُوَن)  اَكثِيرً 

ح حDDالھم فDDي لفھو يحب الخيDDر للنDDاس فيمDDا يصDD ، من الناس من سخره هللا لعمل الخير في ا6رض

ويعمل ما استطاع في نشر ، شر وھو يحب إص�ح ا6رض وعمارتھا لخير الب ، دنياھم وآخرتھم

ويشDDترط فDDي ذلDDك كلDDه صDDدق النيDDة  ، الفضيلة ومحاربة الرذيلة وإشاعة العدل والوئDDام بDDين النDDاس

قDDد يھيDDئ ف . وا_خ�ص لوجه هللا دون غاية في شھرة او مكانة بين الناس أو منفعة دنيوية خاصDDة

تار فيه بين مDDا يرضDDي هللا مDDن إص�DDح يخ اأو موقفً  امسؤولية أو منصبً أو هللا لبعض الناس موقًعا 

مثDDل  . فيختDDار مDDا يرضDDي هللا تعDDالى، أو خير أو فضائل وبين مصلحة شخصية تعود عليه بDDالنفع 

أنDDه لDDيس مDDن السDDابقين فDDي  ھذا الموقف قد يكتبه هللا له فDDي ميDDزان حسDDناته ويدخلDDه بDDه الجنDDة رغDDم

  . عباداته أو باقي أعماله

مDDن ميDDاه  وعمارتھDDا تكDDون بحسDDن اسDDتخدام مواردھDDا . لعمDDارة ا6رضقد استخلف بني آدم  إن هللا

فمن عمل على ا6ص�DDح  ، نشر الفضائل والخيرإضافة إلى  ، وثروات وغابات وأراض ومعادن

والعلم الحديث اليوم قد فتح  . لى هللا من ھذا البابإوجعل دأبه ذلك ابتغاء وجه هللا كان ممن توجه 

فالبحDDث العلمDDي للكشDDف عDDن أدويDDة جديDDدة أو  ، وا_ص�DDح فDDي ا6رض أبوابDDًا كثيDDرة لخيDDر البشDDر

مساعدة أھل عوق أو من اOفات أو وقاية زرع أو ع�ج من مرض معين جھاز جديد يخدم البشر 

كل ذلDDك إن كانDDت النيDDة خالصDDة لوجDDه هللا فھDDي مDDن ا6ص�DDح فDDي  ، ثحأو غير ذلك من الب معين

ات فاعله يوم القيامة ويكتب له ثDDواب عDDن كDDل مDDن انتفDDع ا6رض الذي يرجى أن يثقل ميزان حسن

إن  .إذا ما خلصDDت النيDDة لوجDDه هللا تعDDالى  من علمه أو بحثه أو عمله سواء في حياته أو بعد مماته

ا_ص�ح اليوم في أي مجال من المجا�ت يحتاج غالبًا إلى العمل الجماعي أو إلى جماعة . لDDذلك 

الجماعة يصDDبح أمDDًرا � بDDد منDDه فDDي أي مجDDال كDDان . والمDDؤمن  فإن تكوين الجماعة والعمل ضمن

يألف ويؤلف ، فھو سھل ا_نقيDDاد ومحDDب للخيDDر ويحDDب 6خيDDه مDDا يحDDب لنفسDDه ، فDDإذا مDDا كDDان فDDي 

مجموعة بحث أو جمعية خيرية أو فرقة تنقيب عن معادن أو إدارة مدرسة فDDإن دأبDDه عمDDل الخيDDر 

ح ومن كان ھذا دأبه كتبه هللا عنDDده مDDن المتDDوجھين منفرًدا وضمن جماعة لغرض الخير وا_ص�

  إليه المصلحين . 

  

  باب وgية المؤمنين - 94

هللا ولي المؤمنين فمن تولى هللا تعالى بصدق تولى أولياءه من المؤمنين بو�ية هللا وتبرأ من الكفر 

DDُكُم (َو� تَْرَكنDDُ : قDDال هللا تعDDالى ، ف� يوالي كافًرا و� يDDركن إليDDه ، وأھله وا إِلDDَى الDDَِّذيَن َظلَُمDDوا فَتََمسَّ
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ِ ِمْن أَْولِيَاَء ثُمَّ � تُْنَصُروَن)  (يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا � تَتَِّخُذوا  )113 : ھود (النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن هللاَّ

� يَْھDDِدي اْلقDDَْوَم  اْليَھُوَد َوالنََّصاَرى أَْولِيَاَء بَْعُضھُْم أَْولِيَاُء بَْعٍض َوَمDDنْ  َ يَتDDََولَّھُْم ِمDDْنُكْم فَإِنDDَّهُ ِمDDْنھُْم إِنَّ هللاَّ

ِ  )51 : المائDDدة (الظDDَّالِِميَن)  (إِنَّ الDDَِّذيَن آَمنDDُوا َوھDDَاَجُروا َوَجاھDDَُدوا بDDِأَْمَوالِِھْم َوأَْنفُِسDDِھْم فDDِي َسDDبِيِل هللاَّ

ْم أَْولِيَاُء بَْعٍض َوالَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يُھَاِجُروا َما لَُكْم ِمْن َوَ�يَتِِھْم ِمْن َوالَِّذيَن آَوْوا َونََصُروا أُولَئَِك بَْعُضھُ 

يِن فََعلَْيُكُم النَّْصُر إِ�َّ َعلَى قَْوٍم بَْينَُكْم َوبَْينَ  ُ َشْيٍء َحتَّى يُھَاِجُروا َوإِِن اْستَْنَصُروُكْم فِي الدِّ ھُْم ِميثَاٌق َوهللاَّ

  )72 : ا6نفال (َملُوَن بَِصيٌر) بَِما تَعْ 

فمDDن والDDى  ، و�ية المؤمنين تظھر جليًا في النزاع بين فئة مؤمنDDة وفئDDة كDDافرة أو فاسDDقة أو ضDDالة

انحDDاز إلDDى جDDانبھم أو سDDاعدھم أو دافDDع عDDنھم ولDDو بكلمDDة صDDدق أو نصDDيحة أو أحبھم والمؤمنين و

�ة أذًى أو ضرًرا فDDإن احتسDDب ذلDDك عنDDد وقد يعاني من ھذه الموا ، دعاء فھو ممن والى المؤمنين

البراءة مDDن أعDDدائھم وعDDدم بDDوو�ية المDDؤمنين تقتDDرن  . هللا فھو ممن توجه إلى هللا بو�ية المؤمنين

مسDDاعدتھم أو الوقDDوف إلDDى جDDانبھم فDDي أي نDDزاع مDDع فئDDة مؤمنDDة وا_نكDDار علDDيھم باللسDDان أو كDDره 

   . عملھم بالقلب على أقل تقدير

  

 م شعائر هللاباب تعظي - 95

DDْھَر اْلَحDDَراَم َو� اْلھDDَْدَي َو� اْلقَ�ئDDَِد َو� ( : قال تعالى ِ َو� الشَّ يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنDDُوا � تُِحلDDُّوا َشDDَعائَِر هللاَّ

يَن اْلبَْيَت اْلَحَراَم يَْبتَُغوَن فَضْ  (َذلَِك َوَمْن يَُعظِّْم  : وقال تعالى) 2: المائدة) ( اِمْن َربِِّھْم َوِرْضَوانً  �ً آمِّ

ِ فَإِنَّھَا ِمْن تَْقَوى اْلقُلُوِب)    )32 : الحج (َشَعائَِر هللاَّ

أن كل ما جاء في كتاب هللا  : ومعنى ذلك ، ر بعض العلماء شعائر هللا بأنھا أوامره وفرائضهفسّ  

 ، و من شعائرهوما تعبدنا هللا تبارك وتعالى به فھ صلّى هللاُ عليه وآله وسلموفي سنة رسوله 

ويدخل في ذلك الشعائر  ، ؛ 6ن الدين باطٌن وظاھرٌ  فيدخل في ذلك الشعائر الظاھرة والباطنة

فكل ما شرعه  ، ويدخل في ذلك ا6ركان والواجبات والمستحبات ، العملية والشعائر ا�عتقادية

  . مأموٌر بأن يعظمھا وأن � يحلھا والمسلم ، تبارك وتعالى فھو من شعائره

 قال عن أبي ُرھم السماعيفمن أمثلة تعظيم الصحابة رضوان هللا عليھم لشعائر هللا ما روي 

صلى هللا عليه وآله قال لما نزل علي رسول هللا  ،ا6نصاري رضي هللا عنه  حدثني أبو أيوب

 : بأبي أنت وأمي يا رسول هللا : فقلت له ، أيوب في العلو في بيتي نزل في السفل وأنا وأم وسلم

فاظھر أنت فكن في العلو وننزل نحن فنكون في  ، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي

فكان رسول هللا  . " يا أبا أيوب إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في سفل البيت " : فقال . السفل

فقمت أنا  ، اءلنا فيه م فلقد انكسر حبّ  . في سفله وكنا فوقه في المسكن صلى هللا عليه وآله وسلم
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صلى هللا ا أن يقطر على رسول هللا ننشف بھا الماء تخوفً  ، وأم أيوب بقطيفة ما لنا لحاف غيرھا

فإذا رد علينا فضله  ، وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث إليه : قال . منه شيء فيؤذيه عليه وآله وسلم

ى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد حت ، تيممت أنا وأم أيوب موضع يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة

 : قال ، افلم أر ليده فيه أثرً  صلى هللا عليه وآله وسلمفرده رسول هللا  ، اأو ثومً  �ً جعلنا له فيه بص

يا رسول هللا بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أرفيه موضع يدك؟ فقال "  : فقلت افجئته فزعً 

فأكلناه ولم نصنع له  : فأما أنتم فكلوه " قال ، وأنا رجل أناجي ، إني وجدت فيه ريح ھذه الشجرة

فتعظيم أبي أيوب بأن � يكون في طابق يعلو رسول هللا وتعظيمه أن تنزل  . تلك الشجرة بعد

قطرات ماء على رسول هللا وتحريه مكان يد رسول هللا في الطعام ، كل ذلم من تعظيم شعائر هللا 

كان السلف الصالح يعظمون شعائر هللا ومنھا و وسلم . ومن حبه لرسول هللا صلى هللا عليه وآله

 ، فسأله عن حديث وھو مضطجع ، جاء رجل إلى ابن المسيب : قال ا_مام مالكرواية الحديث 

إني كرھت أن أحدثك عن رسول  : فقال ، وددت أنك لم تتعن : فقال له الرجل ، فجلس وحدثه

فإذا ذكر عنده حديث  ، قد يكون يضحك وروي عن محمد بن سيرين أنه . وأنا مضطجع  هللا

 ، توضأ وتھيأ كان مالك بن أنس إذا حدث عن رسول هللا : وقال مصعب بن عبد هللا . خشع  النبي

وحكى مالك  . إنه حديث رسول هللا : فقال ، فسئل عن ذلك : قال مصعب . ثم يحدث ، ولبس ثيابه

خرجت  اكان إذا أتى الناس مالكً  : قال مطرف . الصادق رضي هللا عنهجعفر ا_مام ذلك عن 

تريدون الحديث أو المسائل ؟ فإن قالوا المسائل خرج  : يقول لكم الشيخ : إليھم الجارية فتقول لھم

 ولبس ساجه وتعمم ، اجددً  اولبس ثيابً  ، واغتسل وتطيب ، وإن قالوا الحديث دخل مغتسله ، إليھم

و� يزال  ، وعليه الخشوع  فيجلس عليھا جرخفي ، وتلقى له منصة ، ووضع على رأسه رداء ،

ولم يكن يجلس على تلك المنصة إ� إذا  : قال . يبخر بالعود حتى يفرغ من حديث رسول هللا

أحب أن أعظم حديث  : فقال ، فقيل لمالك في ذلك : قال ابن أبي أويس . حدث عن رسول هللا

أو  ، و كان يكره أن يحدث في الطريق : قال . اعن طھارة متمكنً  و� أحدث به إ�ّ  ، رسول هللا

على  و� يقرأ حديث النبي إ�ّ  ، على طھارة وكان قتادة � يحدث إ�ّ  . أو مستعجل ، وھو قائم

 ، فلدغته عقرب ست عشرة مرةً  ، وھو يحدثنا ، كنت عند مالك : قال عبد هللا بن مبارك . وضوء

وتفرق الناس عنه  ، فلما فرغ من المجلس . وھو يتغير لونه ويصفر و� يقطع حديث رسول هللا

 ، لدغتني عقرب ست عشرة مرة ، نعم : قال ، القد رأيت اليوم منك عجبً  ، يا أبا عبد هللا : قلت له

مشيت  : قال ابن مھديو . لحديث رسول هللا �ً وإنما صبرت إج� ، وأنا صابر في جميع ذلك

من أن  كنت في عيني أجلّ  : فانتھزني وقال لي ، فسألته عن حديث ، مع مالك إلى العقيق ايومً 

وسأله جرير بن عبد الحميد القاضي عن حديث وھو  . ونحن نمشي  تسأل عن حديث رسول هللا

كل ھذه أمثلة على تعظيم  . بالقاضي أحق من أدّ  : قال . إنه قاض : فقيل له ، فأمر بحبسه ، قائم
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عن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم  السلف الصالح لشعيرة من شعائر هللا وھي التحديث

  . وصيغ التعظيم ھي من فقھھم في كيفية تعظيم شعائر هللا

تفسير أو مصحف الآخر فوق  أو شيئ ضع كتابيو� تعظيم المصحف فومن تعظيم شعائر هللا 

 من تعظيم شعائر هللا ان تحفظ ا6وراق التي فيھا آيات من كتاب هللا أو أسماء هللاو ، القرآن

شيئ من ذلك مرميًأ على ا6رض  يتركأو إسم رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم و� الحسنى 

 �غلق المذياع أو آلة التسجيل عند ت�وة القرآن وسط كلمة أو وسط آية يومن تعظيم شعائر هللا ان 

لى هللا ومن تعظيم شعائر هللا الص�ة على رسول هللا ص ، غلقينتظر حتى يتوقف القارئ فيبل 

صلى هللا عليه وآله رسول هللا  ذريةومن تعظيم شعائر هللا إكرام ، عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه 

ومن تعظيم شعائر هللا العمل على نظافة المساجد وتنزيھھا عن القاذورات واللغو والنزاع ،  وسلم

هللا أن يبلغوه ويعلموه  ومن تعظيم شعائر هللا إكرام العلماء واحترامھم لما يحملون من علم أمرھم

ومن تعظيم شعائر ، ومن تعظيم شعائر هللا ا_نصات عند سماع المؤذن وترديد ما يقول ، الناس 

ن من إفطار الناس هللا عدم ا_فطار العلني في رمضان لمن كان مسافًرا أو مريًضا 6ن ذلك يھوِّ 

ئر هللا ما قامت به ا6مة من ومن أمثلة تعظيم شعا . بغير عذر ويجلب الشك في من أفطر بعذر

تعظيم شعائر ومن ، شرقھا لغربھا من استنكار للصور المسيئة للرسول صلى هللا عليه وآله وسلم 

ومن تعظيم شعائر  . وآل بيته الكرام الدفاع عن صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمهللا 

عدالة الشرع والطاعنين في القرآن هللا الرد على شبھات المستشرقين والغ�ة والمشككين في 

  . النبوية أو في تشويه وقائع من السيرة النبوية الكريم وحجية السنة

على جانب الطريق  ةمن المرات فإذا بورقة ملقا سير بطريق في مرهكان يبشر الحافي قيل أن 

 يبھا ثمھا وطافرفع الورقة وطو؟ اسم الرحمن يمتھن : فقال فإذا مكتوب فيھا الرحمن فرفعھا

 . كا فرفعناك , وطيّبت اسمنا فطيبنااسمن رفعت : قال هآت في منام هفجاءه جيب وضعھا في

  

  

  

  باب الفقر -96

فDDالفقير الضDDعيف الDDذي  . والعمل والصبر على ذلDDك يفDDتح بابDDًا للقDDرب مDDن هللا تعDDالى الفقر مع الكدّ 

إلDDى مDDن ھDDو فوقDDه فDDي الDDدنيا ينظر  دون أنبقضاء هللا وقدره  يسعى لسد حاجات عياله وھو راضٍ 

و� يمد عينه حسDDًدا 6حDDد ممDDن ھDDو أكثDDر منDDه  ، ولكن ينظر إلى من ھو دونه فيحمد هللا على نعمه

فإنه ينال ثوابًا ومكانة عند  لما عنده وحده �ً با� داعيًا له مؤم �ً وجاھًا وسلطانًا بل يبقى متص �ً ما
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بِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَّھDDُْم بِاْلَغDDَداِة َواْلَعِشDDيِّ يُِريDDُدوَن (َواصْ  : قال هللاَّ تعالى . هللا جزاء صبره

ْنيَا)  عن َحاِرثَة ْبِن وْھب رضي و . )28 : الكھف (َوْجھَهُ َو� تَْعُد َعْينَاَك َعْنھُْم تُِريُد ِزينَةَ اْلَحيَاِة الدُّ

أَ� أُْخبُِرُكْم بِأَْھDDِل الجنDDَِّة ؟ ُكDDلُّ «  : يقولُ  ليه وآله وسلمصلّى هللاُ عسمعُت رسوَل هللاَّ  : هللاَّ عنه قال

ه ٍف لَْو أَْقَسم َعلَى هللاَّ 6بDDرَّ اٍظ ُمْسDDتَْكبٍِر  ، َضعيٍف ُمتََضعِّ  - »أَ�َ أُْخبDDُِرُكْم بَأَْھDDِل النDDَّاِر؟ ُكDDلُّ ُعتDDُلٍّ َجDDوَّ

اظُ وا«  و اْلَغلِيظُ الجDDافِي : »اْلُعتُلُّ «  . متفٌق عليه بفDDتح الجDDيم وتشDDِديِد الDDواو َوھDDُو الجُمDDوُع » لجDDوَّ

ْخُم الُمْختَاُل فِي ِمْشيَتِهِ  : َوقِيلَ  ، المنُوعُ  فقDDاَل  صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلممرَّ رُجٌل على النَبيِّ  . الضَّ

ِ َحDDريٌّ إِْن َرُجDDٌل ِمDDْن أَْشDDراِف النDDَّاِس  : فقDDال» ما َرأَيDDَُك فDDِي ھDDََذا ؟ «  : لرُجٍل ِعْندهُ جالسٍ  ھDDذا َوهللاَّ

 ثُمَّ َمرَّ َرُجٌل آخرُ  ، صلّى هللاُ عليه وآله وسلمفََسَكَت رسول هللاَّ  . َخطَب أَْن يُْنَكَح َوإِْن َشفَع أَْن يَُشفَّعَ 

يDDا رسDDوَل هللاَّ ھDDذا  : فقDDال» َما رأُيَُك فDDِي ھDDََذا ؟ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمفقال له رسوُل هللاَّ  ،

َوإِْن قDDَاَل أَْن  ، َوإِْن َشDDفَع أَْن � يَُشDDفَّعَ  ، ھَذا حريٌّ إِْن خطَب أَْن � يُْنَكحَ  ، ُجٌل ِمْن فُقََراِء اْلُمْسلِِمينَ رَ 

ھDDََذا َخْيDDٌر مDDْن ِمDDلِء ا6َْرِض ِمْثDDَل «  : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمفقDDال رسDDول هللاَّ  . � يُْسمع لِقَْولِهِ 

وعن أَبي سعيٍد الخدري رضي هللاَّ عنه عن النبي .  أَْي حقِيقٌ » َحِريُّ «  : قوله . متفٌق عليه» ھَذا

ِت الجنَّةُ والنَّاُر فقالت النDDَّارُ « : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلم  ، فDDيَّ الجبDDَّاُروَن والُمتََكبDDُِّرونَ  : اْحتجَّ

ُ بَْينَھُمافيَّ ُضعفَاُء النَّاِس ومَساِكينُھُم فَ  : وقَالِت الَجنَّةُ  إِنَّك الجنDDَّةُ رْحمتDDِي أَْرَحDDُم بDDِِك َمDDـْن  : قََضى هللاَّ

وقDDال رُجDDٌل  . رواه مسDDلم» ولِِكلَيُكَما َعلDDَيَّ ِملُؤھDDا  ، َوإِنَِّك النَّاُر َعذابِي أُعذِّب بِِك َمــْن أََشاءُ  ، أََشاءُ 

» اْنظDDُْر مDDاذا تَقDDُوُل ؟ «  : فقDDال ، نDDِّي 6ُِحبDDُّكَ وهللاَّ إِ  ، يارسوَل هللاَّ  : للنَّبِيِّ صلى هللا عليه وآله وسلم

اتٍ  ، َوهللاَّ إِنDDِّي 6ُِحبDDُّكَ  : قDDال فDDإِنَّ الفَْقDDر  ، اإِْن ُكْنDDَت تُحبُّنDDي فَأَِعDDدَّ لَلفْقDDر تِْجفافDDً«  : فقDDال ، ث�DDََث َمDDرَّ

ْيل إلى ُمْنتَھَاهُ  ھDDَُو » التِّْجفَاُف «  . حديث حسن رواه الترمذي وقال» أَْسَرُع إلى من يُِحبُّني ِمَن السَّ

 قDDال ، وعن أبي ھريرة رضي هللاَّ عنه . َوقَْد يَْلبَُسهُ اِ_ْنَسانُ  ، لِيُتَّقَى بِِه ا6ََذى ، َشْيُء يَْلبُِسهُ الفَرسُ 

» َخْمِسDDمائَِة َعDDاٍم يَْدُخُل الفُقَراُء الَجنَّةَ َقْبَل ا6َْغنِيDDَاِء بِ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسوُل هللاَّ  :

آطَّلْعDDُت فDDي «  : قDDال صلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمعن النبيِّ و . حديث صحيح : رواه الترمذي وقال

وعDDن  . متفDDٌق عليDDه» الَجنَِّة فََرأَْيت أَْكثََر أَھلِھَا الفُقَراَء َواطَّلَْعُت في النَّاِر فََرأَْيُت أَْكثََر أَْھلِھDDَا النِّسDDاَء 

 قُْمُت َعلى بDDَاب الَجنDDَّةِ «  : قال صلّى هللاُ عليه وآله وسلمزيٍد رضَي هللاَّ عنھما عن النبيِّ  أُسامةَ بنِ 

ةُ َمْن َدَخلَھَا الَمساكيُن وأََصَحاُب الِجدِّ محبُوُسونَ  ، َغْيَر أَنَّ أَصDDَحاَب النDDَّار قDDَد أُِمDDَر بِھDDْم  ، فََكاَن َعامَّ

  . الَحظُّ َوالِغنَى» دُّ الجَ « و  . متفٌق عليه» إلى النَّاِر 

 . باب عظيمعلى قلة ما في اليد  التوجه إلى هللا من باب الفقر والذل والمسكنة والرضا بما قسم هللا

ِ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسول هللاَّ  ُربَّ أَْشعَث أغبَر مDDْدفُوٍع بDDا6َْبَواِب لDDَْو أَْقسDDَم َعلDDَى هللاَّ

هُ   . قسمه فكيف بمكانته عنDDده يDDوم القيامDDة فھذه مكانته عند هللا في الدنيا أن يبرّ  . مرواه مسل» 6َبرَّ

ضDDواِن رضDDي هللاَّ عنDDه أَنَّ أَبDDا  ، وعن أَبي ھُبْيرةَ عائDDِِذ بDDن عْمDDرو المَزنDDِيِّ َوھDDَُو ِمDDْن أَْھDDِل بْيعDDِة الرِّ
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 ، ا أََخَذْت ُسيُوُف هللاَّ ِمْن عُدوِّ هللاَّ َمأَْخَذھَام : ُسْفيَاَن أَتَى َعلَى سْلَماَن وُصھَْيب وب�ٍل في نفٍَر فقالوا

صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه أَتَقُولُوَن ھََذا لَِشْيِخ قُرْيٍش َوسيِِّدِھْم؟ فَأَتَى النَّبDDِيَّ  : فقال أَبُو بَْكٍر رضي هللاَّ عنه

 ، "ْنDDَت أَْغَضDDْبتَھُْم لَقDDَْد أَْغَضDDبَت َربDDََّك يDDا أَبDDا بَْكDDر لَعلDDََّك أَْغَضDDبتَھُم ؟ لDDَئِْن كُ  ": فDDَأَْخبرهُ فقDDال ، وسلم

  . رواه مسلم . يْغفُِر هللاَّ لََك يا أَُخيَّ  ، � : يا إِْخوتَاهُ آْغَضْبتُُكْم ؟ قالوا : فأَتَاھُْم فقال

ھمزِة وكسر الخDDاِء ُرِوي بفتِح ال» يا أُخيَّ «  : وقولُهُ  . لَْم تَْستَوِف حقَّھَا ِمْنهُ  : أَيْ » َمأَْخَذھَا « قولُهُ 

  . وُرِوي بضم الھمزة وفتِح الخاِء وتشديد الياءِ  ، وتخفيِف الياءِ 

ھDDذا بDDاب مھDDم و . وليس الفقر فقط بمعنى ضيق ذات اليد بل يشمل ذلك التخفي والزھد في الشھرة

ذين ن الDDوھؤ�ء الضDDعفاء المتخفDD . ا من الجاه أو الشھرة والمكانةللتوجه إلى هللا ممن لم ينل نصيبً 

تDDربطھم بDDا� رابطDDة ا_خ�DDص الDDذي � يريDDدون أن يشDDوبه شDDيء مDDن العجDDب والخDDي�ء والكبDDر 

فDDالفقير إلDDى هللا � يبDDدو عليDDه  . إنھم عند هللا عظام رغم عدم انتباه الناس إلDDيھم ، والشھرة والمديح

بDDي صDDلى وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه عDDن الن . أية رائحة من التكبر وحب الشھرة والمديح

"كم من أشعث أغبر ذي طمرين � يؤبDDه لDDه لDDو أقسDDم علDDى هللا 6بDDره  : هللا عليه وآله وسلم أنه قال

ن وھب الخزاعي رضي بمنھم البراء بن مالك" (رواه الترمذي وقال حسن صحيح) وعن حارثة 

ل ضDDعيف "أ� أدلكDDم علDDى أھDDل الجنDDة ؟ كDD : هللا عنه أن النبي صDDلى هللا عليDDه وآلDDه وسDDلم أنDDه قDDال

 ، كDDل جDDواظ عتDDل مسDDتكبر" (رواه البخDDاري) : وأھDDل النDDار ، لو أقسDDم علDDى هللا 6بDDره ، متضعف

ِ  ، َعْن أَبِيهِ  ، َسِعيِد اْبِن أَبِى َسِعيٍد اْلُخْدِرىِّ  وعن ِ  ، َحاَجتَهُ   أَنَّهُ َشَكا إِلَى َرُسوِل هللاَّ  " : فَقَاَل َرُسوُل هللاَّ

ْيِل َعلَى أَْعلDDَى اْلDDَواِدىفَإِ  ، اْصبِْر أَبَا َسِعيدٍ  َوِمDDْن أَْعلDDَى  ، نَّ اْلفَْقَر إِلَى َمْن يُِحبُّنِى ِمْنُكْم أَْسَرُع ِمَن السَّ

 شعب ا6يمان للبيھقي -"  اْلَجبَِل إِلَى أَْسفَلِهِ 

اللھم أحينDDي  " : وعن أبي سعيد الخدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول

وإن أشDDقى ا6شDDقياء مDDن اجتمDDع عليDDه  ، واحشرني في زمDDرة المسDDاكين ، اوتوفني مسكينً  ، امسكينً 

  . صحيح أو حسن أو ما قاربھما الترغيب والترھيب بسند –" فقر الدنيا وعذاب اOخرة 

  

  باب الزھد - 97

ا بمDDا عنDDد هللا الزاھد يتجه إلى هللا بالتذلل إلى هللا وترك التنعم بما ھو مباح له وھو قادر عليه طمعً 

باب الزھد مفتوح لمن آثر نعيم اOخرة وترك زينة الحياة الDDدنيا وتعلDDق قلبDDه بDDاOخرة  . من الثواب

   . رغم أن الدنيا في متناول يديه

َماِء فَاْختَلََط بDDِِه نَبDDَا : قال هللاَّ تعالى ْنيَا َكَماٍء أَْنَزْلنَاهُ ِمَن السَّ DDا يَأُْكDDُل (إِنََّما َمثَُل اْلَحيَاِة الدُّ ُت ا6َْْرِض ِممَّ

يَّنَْت َوَظنَّ أَْھلُھَا أَنَّھُْم قَاِدُروَن َعلَ  ْيھَا أَتَاھَا أَْمُرنَا النَّاُس َوا6َْْنَعاُم َحتَّى إَِذا أََخَذِت ا6َْْرُض ُزْخُرفَھَا َوازَّ

DDُروَن) َكأَْن لَْم تَْغَن بِا6َْْمِس  افََجَعْلنَاھَا َحِصيدً  اأَْو نَھَارً  �ً لَيْ  ُل اOْياِت لِقDDَْوٍم يَتَفَكَّ  : يDDونس (َكَذلَِك نُفَصِّ
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DDَماِء فDDَاْختَلََط بDDِِه نَبDDَاُت  : وقDDال تعDDالى . )24 ْنيَا َكَمDDاٍء أَْنَزْلنDDَاهُ ِمDDَن السَّ (َواْضDDِرْب لَھDDُْم َمثDDََل اْلَحيDDَاِة الDDدُّ

ُ  اا6َْْرِض فَأَْصبََح ھَِشيمً  يَاُح َوَكاَن هللاَّ اْلَماُل َواْلبَنُوَن ِزينَةُ اْلَحيDDَاِة *  اَعلَى ُكلِّ َشْيٍء ُمْقتَِدرً  تَْذُروهُ الرِّ

DDًالَِحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَِّك ثََواب ْنيَا َواْلبَاقِيَاُت الصَّ  : وقDDال تعDDالى . )46 -45: الكھDDف () �ً َوَخْيDDٌر أََمDD االدُّ

ْنيَا لَِعٌب َولَْھٌو  َوِزينَةٌ َوتَفَاُخٌر بَْينَُكْم َوتََكاثٌُر فِي ا6َْْمDDَواِل َوا6َْْو�ِد َكَمثDDَِل َغْيDDٍث (اْعلَُموا أَنََّما اْلَحيَاةُ الدُّ

ِ  اثُمَّ يَُكوُن ُحطَامً  اأَْعَجَب اْلُكفَّاَر َنبَاتُهُ ثُمَّ يَِھيُج فَتََراهُ ُمْصفَرًّ  َوفِي اOِْخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغفَِرةٌ ِمَن هللاَّ

ْنيَا إِ�َّ َمتDDَاُع اْلُغDDُروِر) َوِرْضَواٌن َومَ  (ُزيDDَِّن لِلنDDَّاِس ُحDDبُّ :  وقDDال تعDDالى . )20 : الحديDDد (ا اْلَحيDDَاةُ الDDدُّ

مَ  DDِة َواْلَخْيDDِل اْلُمَسDDوَّ ِة َوا6َْْنَعDDاِم الشَّھََواِت ِمَن النَِّسDDاِء َواْلبَنDDِيَن َواْلقَنDDَاِطيِر اْلُمقَْنطDDََرِة ِمDDَن الDDذَّھَِب َواْلفِضَّ

ُ ِعْنَدهُ ُحْسُن اْلَمآِب) َواْلحَ  ْنيَا َوهللاَّ (يَا أَيُّھَا  : وقال تعالى . )14 : آل عمران (ْرِث َذلَِك َمتَاُع اْلَحيَاِة الدُّ

ِ اْلَغُروُر)  نَُّكْم بِا�َّ ْنيَا َو� يَُغرَّ نَُّكُم اْلَحيَاةُ الدُّ ِ َحقٌّ فَ� تَُغرَّ  وقال تعالى . )5 : فاطر (النَّاُس إِنَّ َوْعَد هللاَّ

َك�DDَّ لDDَْو *  ثDDُمَّ َك�DDَّ َسDDْوَف تَْعلَُمDDونَ *  َك�DDَّ َسDDْوَف تَْعلَُمDDونَ *  َحتَّى ُزْرتDDُُم اْلَمقDDَابِرَ *  (أَْلھَاُكُم التََّكاثُرُ  :

ْنيَا إِ�َّ لَ :  وقDDال تعDDالى . )5 -1: التكDDاثر (تَْعلَُموَن ِعْلَم اْليَقDDِيِن)  ْھDDٌو َولَِعDDٌب َوإِنَّ (َوَمDDا ھDDَِذِه اْلَحيDDَاةُ الDDدُّ

اَر اOِْخَرةَ لَِھَي اْلَحيََواُن لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن)  عن أبDDي اْلعبDDَّاس َسDDْھِل بDDِن سDDْعٍد  . )64 : العنكبوت (الدَّ

DDاعديِّ  يDDا  : فقDDالَ  : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمجDDاَء رُجDDٌل إلDDى النبDDيِّ  : قDDال ، رضDDي هللاَّ عنDDه ، السَّ

نيا يُِحبDDََّك «  : فقال ، َوأَحبَّني النَّاسُ  ، ني َعلى عَمٍل إِذا َعِمْلتُهُ أَحبَّني هللاَّ رسول هللاَّ ُدلَّ  اْزھDDَْد فDDي الDDدُّ

 . حDDديٌث حسDDٌن رواه ابDDن َماَجDDه وغيDDره بأَسDDانيد حسDDنةٍ » َواْزھَْد فِيَما ِعْنَد النَّاِس يُحبََّك النDDَّاُس  ، هللاَّ 

 فقال ، بَِمْنِكبَيَّ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمأََخذ رسول هللاَّ  : قال ، رضي هللاَّ عنھما ، وعن ابن عمر

ْنيا كأَنََّك غريبٌ «  : إَِذا  : يقDDول ، َوَكاَن ابُن عمَر رضDDي هللاَّ عنھمDDا . »أَْو َعابُِر سبيٍل  ، ُكْن في الدُّ

باَح وإَِذا أَْصبْحت ، أَْمسْيتَ  تَِك لمرِضDDَك وِمDDْن  ، ساءَ فَ� تْنتَِظِر المَ  ، فَ� تَْنتِظِر الصَّ وُخDDْذ مDDْن ِصDDحَّ

ْنيَا و� تَتَِّخDDْذھَا .  رواه البخاري -حياتِك لِموتَك  قالوا في شرح ھذا الحديث معنDDاه � تDDَرَكن إلDDى الDDدُّ

 بِمDDا َيتََعلDDَُّق بDDِه و� تَتََعلDDَّْق ِمْنھDDَا إ�َّ  ، َو� با�ْعتِنDDَاِء بِھDDَا ، و� تُحدِّْث نَْفسَك بِطُول اْلبقَاِء فِيھَا ، اَوَطنً 

 . و� تَْشتَِغْل فِيھَا بِما � يشDDتَِغُل بDDِِه اْلغِريDDُب الDDَِّذي يُريDDُد الDDذَّھاب إلDDى أَْھلDDِهِ  ، اْلَغِريُب في غْيِر وَطنِهِ 

وليس الزھد بتDDرك كDDل مDDا فDDي الDDدنيا مDDن الح�DDل بDDل عDDدم تعلDDق القلDDب بمDDا فيھDDا ف�DD يكDDون الشDDغل 

الدنيا ومفاتنھا ومتاعھا ولكDDن شDDغله الشDDاغل مرضDDاة هللا غيDDر مبDDاٍل  الشاغل للزاھد الركض وراء

ربDDه حاجDDة مDDن حاجDDات الDDدنيا تشDDغله عDDن التقDDرب إلDDى  لDDه فإن كانت ، بما فاته من مكاسب دنيوية

قDDال رسDDول  : قDDال ، فعن َكعِب بِن مالٍك رضي هللاَّ عنDDه . تركھا ابتغاء مرضاة هللا فقلبه معلق با�

ِذْئبَان َجائَعاِن أُْرِس� في َغنَم بأَْفَسَد لَھَا ِمْن ِحْرِص الَمْرِء على  َما«  :  عليه وآله وسلمصلّى هللاُ هللاَّ 

والزھDDد يتضDDح حالDDه فDDي  . حDDديث حسDDن صDDحيح : رواه الترمDDذي وقDDال» المDDاِل َوالشDDـَّرِف لِِدينDDِه 

 : ْعِد يَكِرب رضي هللاَّ عنه قالعن أبي َكريَمةَ الِمْقداِم بن مالمأكل والمشرب والملبس والمسكن ، ف

بِحْسDDِب  ، ِمDDْن بَطنDDِه اَما م¡َ آدِميٌّ ِوَعاًء َشرًّ «  : يقَولُ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلم سِمعُت رسول هللاَّ 



 145

 -» لِنَفَِسDDِه  َوثُلDDُثٌ  ، وثُلDDٌُث لِشDDرابِهِ  ، فَثلٌُث لطََعاِمهِ  ، فإِْن َكاَن � َمحالَةَ  ، ابن آدَم أُُك�ٌت يُقِْمَن ُصْلبُهُ 

صDDلى هللا عليDDه وآلDDه قDDال رسDDول هللا و . لُقDDمٌ  : أَيْ » أُُك�ٌت «  . حديث حسن : رواه الترمذي وقال

نيَا َوزيَنتھَا « : وسلم ا أََخاُف َعلَْيُكم ِمْن بَْعِدي َما يُْفَتُح َعلَْيُكْم ِمن َزْھَرِة الدُّ  وقال . متفٌق عيه» إِنَّ ِممَّ

ْنَي «  : ْنيَا واتَّقDDُوا  ، ا ُحْلَوةٌ َخِضَرةٌ َوإِنَّ هللاَّ تَعالى ُمْستَْخلِفُكم فِيھَاإِنَّ الدُّ فَيَْنظُُر َكْيَف تَْعملُوَن فاتَّقُوا الDDدُّ

اللَّھDDُمَّ � َعDDْيَش إِ�َّ َعDDْيُش «  : 6مته فDDي زھDDده حDDين كDDان يقDDول �ً وضرب مث . رواه مسلم» النَِّساِء 

 ليل الزھد ا_نفاق في سبيل هللا حتى أنه كان عليه الص�ة والس�DDم يقDDولود . متفٌق عليه» اOِخَرِة 

ني أَْن � تَُمرَّ علَيَّ ثَ�ُث لَيَاٍل َوِعنِدي منه َشيٌء إ�َّ َشيٌء أُْرِصُده  الو كان لي ِمثُل أُُحٍد َذھَبً «  : لَسرَّ

صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه َي رسDDوُل هللاَّ تDDُوفِّ  : قالDDت ، وعن عائشةَ رضي هللاَّ عنھDDا . متفٌق عليه» لَِديٍن 

 فَأََكْلُت ِمْنهُ َحتَّى طَال علَيَّ  ، وما في بَْيتي ِمْن َشْيٍء يَأُْكلُهُ ُذو َكبٍِد إِ�َّ َشْطُر َشعيٍر في َرفٍّ لي وسلم

وعن عمDDر  . رمذيُّ َكذا فسَّرهُ التِّ  -أَي َشْيء ِمْن َشعيٍر » َشْطُر َشعيٍر « . متفٌق عليه -فَِكْلتُهُ فَفَنَِي  ،

َما تََرَك رسDDوُل هللاَّ  : قال ، رضي هللاَّ عنھما ، بِن الحاِرث أَخي ُجَوْيِرية بْنِت الَحارِث أُمِّ الُمْؤِمنِينَ 

لَتDDَهُ إِ�َّ بَغْ  اَو� َشDDْيئً  ، َو� أََمDDةً  ، او� َعْبدً  ، اَو� ِدْرھَمً  اِعْنَد َمْوتِِه ِدينَارً  ، صلّى هللاُ عليه وآله وسلم

بيِِل َصَدقَةً  اَوأَْرضً  ، َوِس�َحهُ  ، اْلبَْيَضاَء الَّتي َكان يَْرَكبُھَا وعDDن  . رواه البخDDاري» َجَعلَھَا �ْبِن السَّ

علDDى َحصDDيٍر  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمنَاَم رسDDوُل هللاَّ  : قال ، عبِد هللاَّ بن َمْسُعوٍد رضي هللاَّ عنه

ْنيَا ؟ َما أَنَا فDDي «  : فقال ،  لِو اتََّخْذنَا لَك ِوَطاءً يا َرُسوَل هللا : قُْلنَا ، َجْنبِهِ  فَقَاَم َوقَْد أَثََّر في َمالي َولَلدُّ

ْنيَا إِ�َّ َكَراكDDٍب اْسDDتََظلَّ تَْحDDَت َشDDَجَرٍة ثDDُمَّ َراَح َوتََرَكھDDَا  حDDديث حسDDن :  رواه الترمDDذي وقDDال - »الDDدُّ

ِمDDْن  صلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمما َشبَع آُل ُمحمٍَّد  : قالت ، ھارضي هللاَّ عن ، وعن عائشةَ  . صحيح

َعْن أبي ھَُريرةَ رضي هللاَّ عنه أَنه َمرَّ بِقَوم و . متفٌق عليه -ُخْبِز َشِعيٍر يَْوَمْيِن ُمتَتَابَِعْيِن َحتَّى قُبَِض 

 صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمَخDDرج رسDDول هللاَّ  : وقال ، بَْيَن أَْيِديھْم َشاةٌ َمْصلِيةٌ فََدَعْوهُ فَأَبى أَْن يَأُْكلَ 

DDِعيِر   . َمْشDDِويةٌ  : أَيْ  : بفDDتحِ المDDيم» َمْصDDلِيَّةٌ «  . رواه البخDDاري -من الDDدنيا ولDDْم يْشDDبْع ِمDDْن ُخْبDDِز الشَّ

 ، ى َمDDاتعلDDى ِخDDَواٍن َحتDDَّ صلّى هللاُ عليه وآلDDه وسDDلملْم يأُْكل النَّبِيُّ  : وعن أَنٍس رضي هللاَّ عنه قال

َكDDاَن فDDَِراُش  : وعن عائشةَ رضي هللاَّ عنھا قالت . رواه البخاري -َحتَّى َماَت  امَرقَّقً  اَوَما أََكَل ُخبزً 

وعDDن أبDDي موسDDى .  رواه البخDDاري -ِمDDن أَدٍم حْشDDُوهُ لِيDDف  صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمرسDDول هللاَّ 

ُ عنه قDDال ُ عنھDDا ِكسDDاء َوإِزارً أَْخَرَجDDْت لَ  : ا6َْشَعريِّ رضي هللاَّ  : قالDDَتْ  اَغلِيظDDً انDDا عائَِشDDةُ رضDDي هللاَّ

 ِ وعDDن أبDDي ھَُرْيDDَرةَ رضDDي هللاَّ  . متفDDٌق عليDDه -في ھDDذين  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقُبَِض رُسوُل هللاَّ

DD« : صDDلّى هللاُ عليDDه وآلDDه وسDDلمقال رسول هللاَّ  : عنه قال متفDDٌق »  اٍد قُوتDDًاللَّھDDُمَّ اْجَعDDْل رْزَق آِل ُمَحمَّ

َمقَ »  اقُوتً «  . عليه وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا علنDDه قDDال قDDال رسDDول هللا  . أَْي َما يَسدُّ الرَّ

في ظل شجرة في  : مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال ، " ما لي وللدنيا: صلى هللا عليه وآله وسلم

  .مسند أحمد بسند صحيح  –يوم صائف ثم راح وتركھا " 
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وكDDان راتبDDه خمسDDة آ�ف درھDDم  ، ا علDDى إحDDدى المDDدنواليDDً رضDDي هللا عنDDهوكان سلمان الفارسي 

؛ فيتصDDدق  فيصنع به آنية فيبيعھا بث�ثة دراھم ، وكان يشتري خوًصا بدرھم ، يتصدق بھا جميًعا

  . ودرھم يبقيه ليشتري به خوًصا جديًدا ، ويشتري طعاًما 6ھله بدرھم ، بدرھم

في الDDدنيا الDDذي خرجDDت الDDدنيا مDDن قلبDDه رغDDم أنDDه يتعامDDل معھDDا بيديDDه فإنDDه يDDأتي يDDوم  فالزاھد الحق

القيامة ممن يغبطه أصحاب ا6موال الطائلة الذين اسDDتخدمتھم الDDدنيا فأخDDذت علDDيھم وقDDتھم وكDDادت 

 " : فعن ثوبان مولى رسول هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وآلDDه وسDDلم قDDال . تودي بدينھم ايًضا

ومDDن قلDDة نحDDن يومئDDذ ؟  : فقال قائDDل ، ك ا6مم أن تداعى عليكم كما تداعى ا6كلة إلى قصعتھايوش

ولينDDزعن هللا مDDن صDDدور عDDدوكم المھابDDة  ، ولكنكم غثDDاء كغثDDاء السDDيل ، بل أنتم يومئذ كثير : قال

دنيا الDD حDDب : يDDا رسDDول هللا ومDDا الDDوھن ؟ قDDال : فقDDال قائDDل . وليقذفن هللا فDDي قلDDوبكم الDDوھن ، منكم

  " رواه أو داؤد بسند صالحوكراھية الموت

  

  باب الغرباء - 98

" إن ا_س�م : عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم

في  ا كما بدأ فطوبى للغرباء " ذكره ابن حزم في أصول ا6حكام وقالا وسيعود غريبً بدأ غريبً 

  ل نقل التواترمنقو ، غاية الصحة

صلى هللا عليه وآله وعن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه قال كنت عند رسول هللا 

نحن  : قال أبو بكر ، يأتي قوم يوم القيامة نورھم كنور الشمس : فطلعت الشمس فقال ، ايومً  وسلم

الذين يحشرون من  ولكنھم الفقراء المھاجرون ، ولكم خير كثير ، � : ھم يا رسول هللا ؟ قال

أناس  : من الغرباء ؟ قال : قيل ، طوبى للغرباء : وزاد ثم قال ، فذكر الحديث ، أقطار ا6رض

المنذري في الترغيب  -"  من يعصيھم أكثر ممن يطيعھم ، صالحون قليل في ناس سوء كثير

  والترھيب و أحد إسنادي الطبراني رواته رواة الصحيح

 فقال ، بَِمْنِكبَيَّ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمأََخذ رسول هللاَّ  : قال ، عنھما رضي هللاَّ  ، وعن ابن عمر

ْنيا كأَنََّك غريبٌ «  :   . رواه البخاري »أَْو َعابُِر سبيٍل  ، ُكْن في الدُّ

باَح وإَِذا أَْصب ، إَِذا أَْمسْيتَ  : يقول ، رضي هللاَّ عنھما ، َوَكاَن ابُن عمرَ  فَ�  ، ْحتفَ� تَْنتِظِر الصَّ

تَِك لمرِضَك وِمْن حياتِك لِموتَك  ، تْنتَِظِر الَمساءَ  قالوا في شرح   . رواه البخاري -وُخْذ مْن ِصحَّ

ْنيَا و� تَتَِّخْذھَا َوطَنً  َو�  ، و� تُحدِّْث نَْفسَك بِطُول اْلبقَاِء فِيھَا ، اھذا الحديث معناه � تَرَكن إلى الدُّ

و� تَْشتَِغْل فِيھَا بِما �  ،  تَتََعلَّْق ِمْنھَا إ�َّ بِما يَتََعلَُّق بِه اْلَغِريُب في غْيِر وطَنِهِ و� ، با�ْعتِنَاِء بِھَا

  . يشتَِغُل بِِه اْلغِريُب الَِّذي يُريُد الذَّھاب إلى أَْھلِهِ 
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 من " : قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ماوعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھ

إسناده صحيح أو ب -الترغيب والترھيب  -" تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مائة شھيد 

   - حسن أو ما قاربھما

والغرباء يعيشون بين الناس بأجسادھم وأرواحھم معلقة با� فھم يذكرون هللا حين يغفل الناس عنه 

ق وأماكن العمل وغيرھا من بين الناس الغافلين كا6سوا� في أماكن غفلة الناس وسونه ين� و

وذكر هللا بين الغافلين دون علمھم كأنه خلوة مع هللا تعالى وھو  . مواضع الغفلة عن ذكر هللا

ھؤ�ء الغرباء أفراد ق�ئل بين كثرة غالبة من الفسقة والمنافقين وأھل  . كالص�ة بين النائمين

ر المنكر من حولھم فمنھم من يستطيع إنھم يعيشون بين الناس لكنھم � يستطيعون تغيي . الض�ل

ومنھم من � يتمكن من ذلك فيعيش بين ظھرانيھم لكنه ، الھرب من بين أھل الض�ل ويعتزلھم 

فھؤ�ء يتوجھون إلى هللا من  . وأولئك ھم المعنيون بھذه ا6حاديث، في غربة عنھم وعن باطلھم 

  . باب غربتھم وھذا ھو باب الغرباء

  

  ل وقت الفتنباب ا9عتزا - 99

ِ إِنِّي لَُكْم ِمْنهُ نَِذيٌر ُمبِيٌن)  : قال هللاَّ تعالى وا إِلَى هللاَّ   . )50 : الذاريات ((فَفِرُّ

«  : قDDال َرُجDDُل أَيُّ النDDَّاِس أفَضDDُل يارسDDوَل هللاَّ ؟ قDDال : عن أبي سعيد الُخدريِّ رضDDي هللاَّ عنDDه قDDال

ثDDم َرُجDDٌل ُمعتDDَِزٌل فDDي ِشDDْعٍب ِمDDن « : ثDDم مDDن ؟ قDDال : قDDال» بيل هللاَّ ُمْؤِمٌن مَجاِھٌد بِنَفِسِه َوَمالِِه في س

َعاب يَعبُُد َربَِّه  ِه  ، يتَّقِي هللاَّ « وفي روايٍة  ، »الشِّ  : وعنDDه قDDالَ  . متفDDٌق عليDDه» ويََدع النَّاِس ِمDDن َشDDّرْ

َمال الُمْسلِم َغنٌَم يَتَّتبَُّع بھَا َشَعَف  يُوِشَك أَْن يَُكوَن َخْيرَ «  : صلّى هللاُ عليه وآله وسلمقال رسوُل هللاَّ 

وعنDDه  . أَْع�َھَا : »َشَعَف الِجبَاِل « و  . رواه البخاري» الِجبَال ومَواقَِع اْلقَْطِر يَفِرُّ بِدينِِه من الفِتِن 

ُمْمِسDDٌك ِعنDDَاَن ِمDDْن َخيDDر َمَعDDاِش النDDَّاِس َرُجDDٌل «  : أَنDDه قDDال صلّى هللاُ عليه وآله وسDDلمَعْن رسوِل هللاَّ 

أَو الَمDDْوَت  ، ُكلََّما َسِمَع ھَْيَعةً أَْو فَْزَعةً طاَر َعلَْيِه يَْبتَِغي اْلقَتDDلَ  ، فَرِسِه في َسبِيِل هللاَّ يَطيُر َعلى َمتنِهِ 

DDَعِف أَْو بَطDDِن واٍد ِمDDن ھDDَِذِه ا ، مَظانَّه يُقDDِيم  ، 6َوديDDَةِ أَْو َرُجٌل في ُغنَيَمٍة في َرْأِس َشDDَعفٍَة ِمDDن ھDDَِذِه الشَّ

كاةَ  �ةَ ويُؤتي الزَّ   . رواه مسلم» ويَْعبُد َربَّهُ حتَّى يَأْتِيَهُ اليَقِيُن ليََس ِمَن النَّاِس إِ�َّ في َخْيٍر  ، الصَّ

 نحوهُ  : »َوالفََزَعةُ « . الصوُت للحربِ  : »َوالھَْيَعةُ «  . َظْھُرهُ  : »وَمْتنُهُ «  . أَي يُسرع» يَِطيُر « 

 بضم الغين تصغير الغنم» والُغنَيَمةُ «  . المواضع التي يُظَنُّ وجوُده فيھا : »َمَظانُّ الشَّيِء «  وَ  .

ْعفَةُ «  .   . ھي أَْعلى الجبَل : بفتح الشِّين والعين» الشَّ

DDلم هوعن عبدهللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھما قال قال رسول هللا صلى هللا عليDDه وسDDوآل 

 لناس قد مرجت عھودھم و خفت أماناتھم و كانوا ھكذا و شبك بين أنامله فDDالزم بيتDDكإذا رأيت ا":

و دع عنك  ، و عليك بخاصة أمر نفسك ، و دع ما تنكر ، و خذ ما تعرف ، و املك عليك لسانك ،
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صDDلى هللا قDDال رسDDول هللا  : قDDال ، عن سDDھل بDDن سDDعد السDDاعديو -الصغيرالجامع  -"  أمر العامة

قد  ، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس«  : ا لعبد هللا بن عمرو بن العاصيومً  سلمعليه وآله و

هللا ورسDDوله  : قDDال» وشDDبك بDDين أصDDابعه ؟  -واختلفDDوا فصDDاروا كDDذا  ، عھودھم وأماناتھم مرجت

وعليDDك بخاصDDة  ، ون فDDي ديDDن هللاوإيDDاك والتلDDّ ، ودع مDDا تنكDDر ، اعمل بمDDا تعDDرف«  : قال ، أعلم

اختلفDDت  : الرديء من كل شيء ومعنى مرجت : والحثالة -رواه أو داؤد » ودع عوامھم  ، نفسك

  . وفسدت

(يَا أَيُّھَا  : قوله تعالى : أية آية ؟ قلت : كيف تصنع في ھذه اOية ؟ قال : ثعلبة الخشني وسئل أبو

ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا  ِ َمْرِجُعُكْم َجِميعً الَِّذيَن آَمنُوا َعلَْيُكْم أَْنفَُسُكْم � يَُضرُّ فَيُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم  ااْھتََدْيتُْم إِلَى هللاَّ

صلى هللا سألت عنھا رسول هللا  ، اأما وهللا لقد سألت عنھا خبيرً  : قال )105 : المائدة (تَْعَملُوَن) 

 اا مطاعً شحً  حتى إذا رأيت ، وتناھوا عن المنكر ، بل ائتمروا بالمعروف : قال ، عليه وآله وسلم

 ، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، ودنيا مؤثرة ، امتبعً  وھوىً  ،

 �ً للعامل فيھن مثل أجر خمسين رج ، الصبر فيھن مثل القبض على الجمر ، افإن من ورائكم أيامً 

  . " رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب يعملون مثل عملكم

فقد يطلب منه أن  . تن اختبار قاس للناس وبا_خص من كان معروفًا بينھما_عتزال وقت الف

إلى فئة ضالة او أن يقاتل معھا أو تأييد حاكم ظالم أو إعطاء رأي في مسألة واضحة  ينحاز

 . كل ذلك يتعرض له الناس في وقت الفتن وقد تكون الضغوط عليھم بما � يستطيعون . البط�ن

فمن خالف ھواه في الرغبة في المال والمنصب  ، حوال ھي باب النجاةفالعزلة في مثل ھذه ا6

والجاه واعتزل الفئات التي يختلط فيھا الحق والباطل ويختلط الظلم والعدل ويختلط العمل في 

  . سبيل هللا بالجاه والمنصب والمال فإن ھذه العزلة تكون بابًا من أبواب التوجه إلى هللا تعالى

  

  م الجماعةباب التزا - 100

ُسوَل َوأُولDDِي ا6َْْمDDِر ِمDDْنُكْم فDDَإِْن تَنDDَاَزْعتُْم فDDِي : الىقال تع َ َوأَِطيُعوا الرَّ  (يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا أَِطيُعوا هللاَّ

ِ َواْليDDَْوِم اOِْخDDِر َذلDDِكَ  ُسDDوِل إِْن ُكْنDDتُْم تُْؤِمنDDُوَن بDDِا�َّ ِ َوالرَّ وهُ إِلDDَى هللاَّ  (َخْيDDٌر َوأَْحَسDDُن تDDَأِْوي�ً)  َشDDْيٍء فDDَُردُّ

وإن وجDDد منDDه شDDيء ) فولي ا6مر الذي يلتزم بحدود أوامDDر هللا تعDDالى واجDDب الطاعDDة 59 : النساء

فعن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  ، مكروه فيجب الصبر

 فمDDات ، افإنDDه مDDن فDDارق الجماعDDة شDDبرً  ، فليصبر ، من رأى من أميره شيئا يكرھه " : وآله وسلم

صDDلى هللا عليDDه وعن أبي ھريرة رضي هللا عنه قال قDDال رسDDول هللا  ، رواه مسلم -" فميتة جاھلية

ومDDن قاتDDل  . مDDات ميتDDة جاھليDDة ، فمDDات ، وفDDارق الجماعDDة ، من خرج من الطاعDDة ":  وآله وسلم

 فقتلة جاھليDDة ، فقتل ، ينصر عصبة أو ، أو يدعو إلى عصبة ، يغضب لعصبة ، تحت راية عمية
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 و� يفي لذي عھد عھده ، و� يتحاش من مؤمنھا ھا وفاجرھايضرب برّ  ، ومن خرج على أمتي .

وعDDن عبDDد هللا بDDن  ، مسDDلم " رواه� يتحاشDDى مDDن مؤمنھDDا  : وفDDي روايDDة . فليس مني ولست منه ،

أو  –إن هللا � يجمDDع أمتDDي  " : قالعمر رضي هللا عنھما أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم 

" رواه الترمDDذي إلDDى النDDار  شDDذّ  ومن شDDذّ  ، ويد هللا على الجماعة ، على ض�لة –أمة محمد  : قال

وعن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن رسول هللا صDDلى هللا عليDDه  . وقال غريب من ھذا الوجه

ثDDم يفشDDو الكDDذب حتDDى  ، ثم الذين يلDDونھم ، ثم الذين يلونھم ، أوصيكم بأصحابي " : وآله وسلم قال

� يخلون رجل بامرأة إ�ّ  . ويشھد الشاھد و� يستشھد ، يحلف الرجل و� يستحلف �كان ثالثھما  أ

مDDن  ، فإن الشيطان مع الواحد وھو من ا�ثنين أبعد ، وإياكم والفرقة ، عليكم بالجماعة . الشيطان

" رواه مDDن سDDرته حسDDنته وسDDاءته سDDيئته فDDذلكم المDDؤمن  ، أراد بحبوحDDة الجنDDة فليلDDزم الجماعDDة

َوَعَظنDDَا  : َعْن أَبِي نَِجيٍح اْلِعْرباِض ْبِن َسDDاِريَة رضDDي هللاَّ عنDDه قDDالو . الترمذي وقال حسن صحيح

 فقُْلنDDَا ، يُونَمْوِعَظةً بليغةً َوِجلَْت ِمْنھَا اْلقُلُوُب َوَذَرفَْت ِمْنھَا اْلعُ  صلّى هللاُ عليه وآله وسلمرسوُل هللاَّ 

ٍع فَأَْوِصنَا : DDْمِع َوالطَّاَعDDِة وإِْن  ، أُوِصيُكْم بِتَْقوى هللاَّ «  : قال . يا َرسوَل هللاَّ َكأَنَھَا مْوِعَظةُ ُمَودِّ َوالسَّ

ُسDDنَّتي َوُسDDنَِّة اْلُخلُفDDَاِء فََعلDDَْيُكْم ب ، كِثيرا اَوأَنَّهُ َمْن يَِعْش ِمْنُكْم فََسيرى اْختِ�فً  ، تَأَمَّر َعلَْيُكْم َعْبٌد حبشيٌ 

اِشِديَن اْلَمْھِديِّينَ  وا َعلَْيھDDَا بالنَّواِجDDذِ  ، الرَّ » وإِيDDَّاُكْم وُمْحDDدثَاِت ا6ُُمDDوِر فDDَإِنَّ ُكDDلَّ بِْدَعDDٍة ض�DDلَةٌ  ، عضُّ

  . سُ ا6َْضَرا : وقيلَ  ، ا6َْنيَابُ  : »النَّواِجُذ «  . والترمِذي وقال حديث حسن صحيح رواه أبو داود

صDDلّى هللاُ عليDDه عDDن النبDDي  ، وَعْن أُمِّ الُمْؤِمنِيَن أُمِّ َسلََمة ِھْنٍد بنِت أَبDDِي أَُميDDَّةَ ُحذْيفDDَةَ رضDDي هللاَّ عنھDDا

إِنَّهُ يُْستَْعمُل َعلْيُكْم أَُمراُء فَتَْعِرفُوَن وتنُِكُروَن فَِمْن َكِره فقَْد بَِرىَء َوَمْن أَْنَكDDَر «  : أنه قال وآله وسلم

َمDDا أَقDDَاُموا فDDِيُكْم  ، �َ « : يDDا َرُسDDوَل هللاَّ أَ�َ نُقDDَاتِلُھُْم ؟ قDDَالَ  : قDDالوا» َولَِكْن مْن َرِضَي َوتَابََع  ، فَقَْد َسلِمَ 

�َةَ    . رواه مسلم» الصَّ

ا6ولويDDات ، لDDذلك فالمحافظDDة فDDي مقدمDDة إن وحدة ا6مة ووحدة جماعDDة المسDDلمين يجDDب أن تكDDون 

وتقويتھDDا وعDDدم الخDDروج عليھDDا فريضDDة علDDى المسDDلمين ، فDDإذا مDDا تشDDتت اOراء على ھDDذه الوحDDدة 

وظھرت الفتن وظھرت بوادر الفرقDDة فDDإن الوقDDوف بوجDDه الفDDتن وتعزيDDز وحDDدة الجماعDDة المسDDلمة 

وھDDذا  تصبح من واجبات كل فرد فمن وفى بھا والتزم الجماعة فقد توجه إلى هللا من باب عظDDيم .

ولي ا6مر دون إثDDارة للفDDتن والفرقDDة وأفضDDل النصDDح أن يكDDون سDDًرا 6نDDه � يتناقض مع النصح 6

كما أن ھذا � يتناقض مع ما ورد في أحاديث سابقة مDDن أن أبعد عن الرياء وسوء الفھم والفرقة . 

أفضل الجھاد كلمة حق عند سلطان جائر ، فإن النصح واجب حتى وإن أدى إلى أذى لمن قDDام بDDه 

   .  تعالىوھو يحتسب ذلك عند هللا
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