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  : مقدمة 
احلمد هللا الواحد القهار، العزيز الغفار، مقدر األقدار، مصرف األمور مكور الليل على 

فأدخله يف مجلة النهار، تبصرة ألويل القلوب واألبصار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه 
األخيار، ووفق من اجتباه من عبيده فجعله من املقربني األبرار، وبصر من أحبه فزهدهم يف 
هذه الدار، فاجتهدوا يف مرضاته والتأهب لدار القرار، واجتناب ما يسخطه واحلذر من 

ير عذاب النار، وأخذوا أنفسهم باجلد يف طاعته، ومالزمة ذكره بالعشي واإلبكار، وعند تغا
  .األحوال ومجيع آناء الليل والنهار، فاستنارت قلوم بلوامع األنوار

أمحده أبلغ احلمد على مجيع نعمه، وأسأله املزيد من فضله وكرمه؛ وأشهد أن ال إله إال 
اهللا العظيم، الواحد الصمد العزيز احلكيم، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، وصفيه وحبيبه 

وأكرم السابقني والالحقني، وصلوات اهللا وسالمه عليه وعلى وخليله، أفضل املخلوقني، 
  : د أما بع،  سائر النبيني واملرسلني، وآل كل وسائر الصاحلني

فإن اهللا أرسل رسوله صلى اهللا عليه وسلم برسالة خالدة صاحلة لكل زمان ومكان 
لُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك يا أَيها الرسو{: وأمره أن يبلغ هذه الرسالة إىل أمته فقال تعاىل

} افرِينوإِنْ لَم تفْعلْ فَما بلَّغت رِسالَته واللَّه يعصمك من الناسِ إِنَّ اللَّه لَا يهدي الْقَوم الْكَ
وأداء األمانة فقام صلى اهللا عليه وسلم بعون اهللا وتوفيقه بتبليغ تلك الرسالة ] ٦٧: املائدة[

وسار على ،  على أكمل وجه وأبلغه مستعمال يف ذلك مجيع وسائل التبليغ الراتبة والطارئة
  .جه دعاة احلق يف كل زمان ومكان من اخللفاء والوالة والوعاظ وأهل العلم إىل وقتنا هذا

شيوخنا وعلماءنا إن تزكية النفوس من أعظم أمور الدين، وأجل خصاله، حيث اهتم 
لإلميان الباطن، وصالح الظاهر ناشئ عن  ةمالزم ستقامةعلماً وعمالً، فاإلجالء بذلك األ

  .صالح الباطن، وكذا العكس
علماً وعمالً، ألجل  التذكرة واإلستقامة واإللتزام بتعاليم الدينومع شدة احلاجة إىل 

هذا الكتاب ذلك رغبت أن أسهم يف خدمة هذا اجلانب، فيسر اهللا تعاىل مبنه وتوفيقه مجع 
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تعلمت عليه بعض وقد ( عرضته على والدي ، مث ، وأمسيته زاد املسلم والداعية  وإعداده
فكان لتحكيمه من حيث احلذف والتعديل والتوجيه باإلضافه ) أبواب الفقه والتجويد 

، وقد حرصت بأال أورد وال ذه الصورة فجزاه اهللا عين خريا  الفضل يف إخراج الكتاب
بواق جديرة بالكتابة،  الكتاب بقيت ملوضوع قدوثا ضعيفا يف هذا الكتاب ، أستدل حبدي

  .إن شاء اهللا تعاىل  فاألمل أن تتواصل متابعة ذلك واستكماله يف إصدار آخر أو أكثر
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احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، 
وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شريك وأشهد أن حممد عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى 

  : آله وسلم أما بعد 
  :والشموليةاإلسالم دين الكمال 

اإلسالم دين الكمال والشمول جاء اإلسالم مبا حيتاج إليه البشر يف دينهم ودنياهم إن 
ويف عبادام ومعامالم ويف شىت ااالت وخمتلف نواحي احلياة فهو منهج للحياة البشرية 
بكل مقوماا وقد اشتمل على املبادئ الراقية واألخالق والنظم العادلة واألسس الكاملة 

 البشري مفتقر بأمجعه إىل أن يأوي إىل ظله الظليل ذلك ألنه املبدأ النافع ولذلك فالعامل
للبشر فيه حل املشكالت احلربية واالقتصادية والسياسية ومجيع مشكالت احلياة اليت ال 
تعيش األمم عيشة سعيدة بدون حلها فعقائده أصح العقائد وأصلحها للقلوب واألرواح 

ن خلق فاضل إال أمر به وال خلق سيئ إال ى عنه هلذا ويهدي إىل أحسن األخالق فما م
كانت القاعدة الكربى هلذا الدين رعاية املصاحل كلها ودفع املفاسد فهو يساير احلياة وركب 
احلضارة فيأمر بطلب األرزاق من مجيع طرقها النافعة املباحة من جتارة وصناعة وزراعة 

اليت حتتوي على ظلم وجور وبغي وعدوان  وأعمال متنوعة ومل حيرم إال األسبابالضارة
وذلك من حماسنه وفيه األمر بأخذ احلذر من األعداء وتوقي شرورهم بكل وسيلة وقد حث 
على االجتماع واالئتالف الذي هو الركن األصيل للتعاون والتضامن والتكافل على املصاحل 

واعتصموا بِحبلِ اللَّه {: ومنافع الدين والدنيا وى عن االختالف واالفتراق قال تعاىل
، وفيه اإلرشاد ] ١٠٣من اآلية : سورة آل عمران] [١٠٣: آل عمران[} جميعا ولَا تفَرقُوا

إىل مجيع طرق العدل والرمحة املتنوعة وفيه احلث على الوفاء بالعقود والعهود واملواثيق 
عدل على النفس والقريب والبعيد والعدو واملعامالت اليت ا قوام العباد وفيه األمر بإقامة ال

يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامني بِالْقسط شهداَء للَّه ولَو علَى أَنفُِسكُم أَوِ {والصديق 
بِنيالْأَقْرنِ ويدالوفيه احلث على ] ١٣٥من اآلية : سورة النساء] [١٣٥: النساء[} الْو ،
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لى أيدي السفهاء وارمني حسب ما يناسب جرائمهم وردعهم بالعقوبات األخذ ع
واحلدود املانعة واملخففة للجرائم وبذلك حفظ على الناس نفوسهم واحترمها فأوجب 

ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم {القصاص على من قتل مسلمامتعمدا 
، واحترم أموال الغري فأوجب قطع يد ] ١٧٩آية : سورة البقرة] [١٧٩: ةالبقر[} تتقُونَ

والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما جزاًء بِما كَسبا نكَالًا من {من سرق ثالثة دراهم فأكثر 
ف فأوجب ، واحترم األعراض عن القذ] ٣٨من اآلية : سورة املائدة] [٣٨: املائدة[} اللَّه

والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا {مثاننيِ جلدة على من قذف مسلما من غري بينة 
، واحترم ] ٤من اآلية : سورة النور] [٤: النور[} بِأَربعة شهداَء فَاجلدوهم ثَمانِني جلْدةً

حىت ميوت وجلد من مل حيصن مائة األنساب وحفظ الفروج فأوجب رجم الزاين احملصن 
الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة ولَا {جلدة مع تغريبه عاما عن بلده 

سورة ] [٢ :النور[} تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ
، واحترم العقول فحرم اخلمر وكل مسكر ومساها أم اخلبائث وأوجب ] ٢من اآلية : النور

احلد يف هذه احلدود على الغين والفقري والشريف والوضيع، وقد أوجد اهللا الثقلني لعبادته 
اجلامعة ملعرفته والتقرب إليه بكل قول وعمل أو منفعة وخلق هلم ما يف الكون مسخراجلميع 
مصاحلهم وأمرهم أن يستحصلوا هذه النعم بكل وسيلة وأن يستعينوا ا على طاعته فمن 
الغلط الفاحش بعد هذا أن يعرض املسلمون عن حتكيم هذا الدين الذي هو غاية يف الكمال 

مث يستمدون نظمهم من النظم األجنبية والقوانني الوضعية وقد . . والشمول واخللود والبقاء
سورة ] [٤٤: املائدة[} من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَو{: قال تعاىل

: املائدة[} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ{، ] ٤٤من اآلية : املائدة
} كُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَومن لَم يح{، ] ٤٥من اآلية : سورة املائدة] [٤٥

، ومن احتج مبا يرى من حالة املسلمني اليوم ] ٤٧من اآلية : سورة املائدة] [٤٧: املائدة[
وتأخرهم عن جماراة األمم يف املخترعات وسائر مرافق احلياة فقد غلط وأخطأ يف احتجاجه 
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م مبا دعا إليه هذا الدين ومل يحكموه يف مجيع أمورهم ألن املسلمني مل يقوموا حق القيا
الدينية والدنيوية واكتفوا باالسم عن املسمى وباللفظ عن املعىن والواجب أن ينظروا يف 

وكما أن . تعاليم هذا الدين وتوجيهاته وسننه ودعوته جلميع البشر إىل ما فيه خريمهاملتنوع
م يتقربون به إليه وبه يغدق عليهم خريات الدنيا هذا الدين هو الصلة بني العباد وبني ر

واآلخرة فإنه الصلة بني العباد بعضهم بعضا تقوم به حيام وتنحل به مشكالم السياسية 
واالقتصادية واملالية وكل حل بغريه فإن ضرره أكثر من نفعه وشره أعظم من خريه فإن 

يستمد كل واحد من اآلخر مادة الدين الدين يهدي لليت هي أقوم وبه يتم النشاط احليوي و
كَبرت كَلمةً {: واحلياة، ال كما يزعمه أعداء اإلسالم أن الدين مؤخر وخمدر ملواد احلياة

، ] ٥من اآلية : سورة الكهف] [٥: الكهف[} تخرج من أَفْواههِم إِنْ يقُولُونَ إِلَّا كَذبا
وم اخللق وعموم املصاحل وكما أن حممدا صلى اهللا فاإلسالم هو الدين الكامل الشامل لعم

عليه وسلم أرسل إىل الناس كافة إنسهم وجنهم فكذلك دينه قد تكفل بإصالح أحوال 
اخللق إصالحا روحيا وماديا وبه مت الكمال وحصل، وضمن ملن قام به احلياة الطيبة من كل 

احلج بل مجيع األعمال اليت والعبادات ليست حمصورة يف الصالة والزكاة والصوم و،  وجه
يتوسل ا إىل القيام بواجبات النفس والعوائل واتمع اإلنساين فهي عبادة فالنفقات اخلاصة 
والعامة عبادة والصناعات اليت تعني على قيام الدين ودفع املعتدين من أفضل العبادات، 

واتمع قد وضع هلا هذا والتطورات اليت فيها نفع للعباد واليت ال تزال تتجدد يف احلياة 
الدين قواعد وأسسا يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها مهما كثرت وعظمت 
وتغريت ا األحوال وهذا من كمال الدين، أما غريه من النظم واألسس فإا وإن عظمت 
ا ال تبقى زمنا طويال بل ختتلف باختالف التطورات وكثرة التغريات ألا واستحسنت فإ

أَفَحكْم الْجاهلية {من صنع البشر املخلوقني الناقصني يف علمهم وحكمتهم ومجيع صفام 
  ] .٥٠آية : سورة املائدة] [٥٠: املائدة[} يبغونَ ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنونَ
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ن تبعهم بإحسان إىل موصلي اللهم وسلم على حبيبنا وشفيعنا حممد وعلى آله وصحبه و
  .يوم الدين

  : عقيدة املسلم
احلمد هللا محد كثريا طيبا مباركا فيه والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني وعلى 

  :آله وصحبه أمجعني ، وبعد 
عقيدة املسلم اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإلميان بالقدر خريه  

وهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح، يزيد بالطاعة  وشره من اهللا تعاىل،
وينقص باملعصية، وهو بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى 
عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان وهو حيمل من اتصف به على فعل اجلميل وترك 

والقبيح ما ى اهللا عنه ورسوله، فكل طاعة هللا فهي  القبيح، واجلميل ما أمر اهللا به ورسوله
  : وأصوله ستة. من شعب اإلميان

اإلميان باهللا تعاىل بأنه واحد أحد فرد صمد مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحد، ) ١(
واإلميان بأمره ويه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه وعلمه احمليط بكل شيء وقدرته على كل 

ان بربوبيته وألوهيته وأمسائه وصفاته وأتعاىل يرانا ويسمعنا ويعلم سرنا شيء، واإلمي
وهو معكُم أَين ما كُنتم واللَّه بِما {) : ٤(وعالنيتنا قال تعاىل يف سورة احلديد من اآلية 

ريصلُونَ بمعحمبته  واإلميان به تعاىل يستلزم. ال إله غريه وال رب سواه] ٤: احلديد[} ت
  .وخوفه ورجاءه وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه

جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك (اإلميان مبالئكته الكرام الربرة عموما، وخصوصا ) ٢(
ومع كل إنسان أربعة مالئكة ال يفارقونه اثنان يكتبان احلسنات والسيئات واثنان ) املوت

ومالئكة موكلون بإيقاد النار . داد اجلنة ألهلهاومالئكة موكلون بإع. حيرسانه من اآلفات
علَيها ملَائكَةٌ غلَاظٌ شداد لَا {) : ٦(وتعذيب أهلها، قال تعاىل يف سورة التحرمي من اآلية 

وليس يف السماوات السبع ] ٦: التحرمي[} يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ
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كف وال شرب إال وفيه ملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد هللا تعاىل  موضع قدم وال
  ] .٢٠آية : سورة األنبياء] [٢٠: األنبياء[} يسبحونَ اللَّيلَ والنهار لَا يفْترونَ{

اإلميان بكتب اهللا املرتلة على األنبياء واملرسلينكالتوراة على موسى واإلجنيل على ) ٣(
على داود والقرآن على حممد صلى اهللا عليه وسلم، وهو أفضل الكتب عيسى والزبور 

السماوية واملهيمن عليها وناسخها وفيه تبيان لكل شيء وهدى ورمحة وشفاء ملا يف 
: فصلت[} لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خلْفه تنزِيلٌ من حكيمٍ حميد{الصدور 

، ومن الزم اإلميان به تالوته وتدبره والعمل به فما آمن ] ٤٢آية : رة فصلتسو] [٤٢
  .بالقرآن من استحل حمارمه

نوح، وإبراهيم : (هم) ٥(وأولو العزم منهم ) ٣١٣(الرسل منهم  ،اإلميان بأنبياء اهللا) ٤(
الرسل نوح  وأول) ١) (اخلليل، وموسى، وعيسى، وحممد صلوات اهللا وسالمه عليهم

وآخرهم حممد صلى اهللا عليه وسلم ومن الزم اإلميان به حمبته وتصديقه وامتثال 
ال يؤمن أحدكم «: أمرهواجتناب يه وحتكيم شرعه والعمل بسنته قال صلى اهللا عليه وسلم

  .قال النووي حديث صحيح» حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به
تعاىل علم أعمال عباده ومقادير خلقه قبل أن اإلميان بالقدر خريه وشره وأن اهللا ) ٥(

خيلقهم وكتب ذلك يف اللوح احملفوظ وشاءها منهم وخلقها وأوجدها يف أوقاا احملددة بال 
تقدم وال تأخر فما أصاب اإلنسان مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه رفعت األقالم 

} عدلًا لَا مبدلَ لكَلماته وهو السميع الْعليموتمت كَلمت ربك صدقًا و{وجفت الصحف 
  ] .١١٥آية : سورة األنعام] [١١٥: األنعام[

كخروج الدجال ودابة : اإلميان باليوم اآلخر ويدخل فيه اإلميان بأشراط الساعة) ٦(
األرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغرا ونزول عيسى ابن مرمي عليه السالم مث 
اإلميان بفتنة القرب وعذابه ونعيمه وكونه روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار مث 

املوت واجلزاء واحلساب والثواب والعقاب واحلوض وامليزانوالصراط اإلميان بالبعث بعد 
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واجلنة والنار وذبح املوت بينهما مث اخللود الدائم يف نعيم أو عذاب، فيقال يا أهل اجلنة 
خلود وال موت ويا أهل النار خلود وال موت فاختر لنفسك أي املرتلتني ما دمت على قيد 

 .احلياة
  أركان اإلسالم

  :» بين اإلسالم على مخس«سالم قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أركان اإل
ال معبود حبق إال اهللا، وحممد مبلغ (شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا - ١

  ).عن اهللا
  ) .أداؤها بأركاا وشروطها واخلشوع فيها: (وإقام الصالة - ٢
اما ذهبا أو ما يعادهلا من النقود يدفع منها غر ٨٥إذا ملك املسلم : (وإيتاء الزكاة - ٣

  ) .يف املئة بعد سنة، وغري النقود هلا مقدار معني ٥. ٢
  ) .من استطاع إليه سبيال باملال والصحة واألمن(وحج البيت  - ٤
االمتناع عن الطعام والشراب، وشهوة الفرج ومجيع املفطرات، : (وصوم رمضان - ٥

  ".متفق عليه ) " ةمن الفجر حىت الغروب مع الني
  :مبطالت اإلسالم

مبطالت اإلسالم إن لإلسالم مبطالت إذا فعل املسلم واحدا منها فقد فعل الشرك الذي 
  .حيبط العمل، ويخلِّد يف النار، وال يغفره اهللا إال بتوبة

كدعاء األنبياء أو األولياء األموات أو األحياء الغائبني لقوله اهللا : دعاء غري اهللا - ١
} ولَا تدع من دون اللَّه ما لَا ينفَعك ولَا يضرك فَإِنْ فَعلْت فَإِنك إِذًا من الظَّالمني{: اىلتع
  .١٠٦آية " سورة يونس ) " أي املشركني] (١٠٦: يونس[

: الند(» من مات وهو يدعو من دون اهللا ندا دخل النار«: وقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .رواه البخاري) ل والشريكاملثي
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امشئزاز القلب من توحيد اهللا، ونفوره من دعائه واالستغاثة به وحده، وانشراح  - ٢
القلب عند دعاء الرسل أو األولياء األموات أو األحياء الغائبني، وطلب املعونة منهم لتوله 

وب الَّذين ال يؤمنونَ بِاآلخرة وإِذَا وإِذَا ذُكر اللَّه وحده اشمأَزت قُلُ{: تعاىل عن املشركني
" سورة الزمر ) " نفرت: امشأزت] (٤٥: الزمر[} ذُكر الَّذين من دونِه إِذَا هم يستبشرونَ

  .٤٥آية 
أي صل ] (٢: الكوثر[} فَصلِّ لربك وانحر{: الذبح لرسول أو ويل لقوله تعاىل - ٣

  .٢آية " سورة الكوثر ) " لربك واذبح له
  ".رواه مسلم » لعن اهللا من ذبح لغري اهللا«: وقوله صلى اهللا عليه وسلم

رب {: قال اهللا تعاىل. النذر ملخلوق على سبيل التقرب والعبادة له، وهي هللا وحده - ٤
  .٣٥ية آ" سورة آل عمران ] ٣٥: آل عمران[} إِني نذَرت لَك ما في بطْنِي محررا

: الطواف حول القرب بنية التقرب والعبادة له، وهو خاص بالكعبة، لقول اهللا تعاىل -  ٥
  .٢٩آية " سورة احلج ] ٢٩: احلج[} ولْيطَّوفُوا بِالْبيت الْعتيقِ{

} منيفَعلَيه توكَّلُوا إِنْ كُنتم مسل{: االعتماد والتوكل على غري اهللا، لقول اهللا تعاىل -  ٦
  .٨٤آية " سورة يونس ] ٨٤: يونس[

الركوع أو السجود بنية العبادة للملوك أو العظماءاألحياء أو األموات إال أن يكون  - ٧
  .جاهال، ألن الركوع والسجود عبادة هللا وحده

إنكار ركن من أركان اإلسالم املعروفة كالصالة والزكاة والصوم واحلج، أو إنكار  -  ٨
وهي اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وبالقدر : ميانركن من أركان اإل

  .خريه وشره، وغري ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة
كراهية اإلسالم، أو كراهية شيء جممع عليه يف العبادات، أو املعامالت، أو  - ٩

} ما أَنزلَ اللَّه فَأَحبطَ أَعمالَهم ذَلك بِأَنهم كَرِهوا{: االقتصاد، أو األخالق لقوله تعاىل
  .٩آية " سورة حممد ] ٩: حممد[
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االستهزاء بشيء من القرآن، أو احلديث الصحيح، أو حبكم جممع عليه من  -  ١٠
وا قَد لَا تعتذر -قُلْ أَبِاللَّه وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ {: أحكام اإلسالم، لقوله تعاىل

انِكُمإِمي دعب مت٦٦، ٦٥آية " سورة التوبة ] ٦٦ - ٦٥: التوبة[} كَفَر.  
إنكار شيء من القرآن الكرمي، أو األحاديث الصحيحة مما يوجب الردة عن  -  ١١

  .الدين إذا تعمد ذلك عن علمبال شبهة
االستهزاء شتم الرب أو لعن الدين أو سب الرسول صلى اهللا عليه وسلم أو  - ١٢

  .حباله، أو نقد ما جاء به مما يوجب الكفر
إنكار شيء من أمساء اهللا، أو صفاته، أو أفعاله الثابتة يف الكتاب والسنة الصحيحة  - ١٣

  .من غري جهل وال تأويل
عدم اإلميان جبميع الرسل الذين أرسلهم اهللا هلداية الناس، أو انتقاص أحدهم  - ١٤

  .٢٨٥آية " سورة البقرة ] ٢٨٥: البقرة[} ق بين أَحد من رسلهلَا نفَر{: لقوله تعاىل
احلكم بغري ما أنزل اهللا إذا اعتقد عدم صالحية حكم اإلسالم أو أجاز احلكم  - ١٥

] ٤٤: املائدة[} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{: بغريه لقوله تعاىل
  .٤٤آية        "سورة املائدة 

التحاكم لغري اإلسالم، أو عدم الرضا حبكم اإلسالم، أو يرى يف نفسه ضيقا  - ١٦
فَلَا وربك لَا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لَا {: وحرجا يف حكمه لقوله تعاىل

" سورة النساء ] " ٦٥: النساء[} مما قَضيت ويسلِّموا تسليمايجِدوا في أَنفُِسهِم حرجا 
  .٦٥آية 

أو غريها والشيوعية ،  ، والعلمانية ، ريع كالديكتاتوريةإعطاء غري اهللا حق التش - ١٧
 أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم من{: لقوله تعاىل،  محون بالتشريع املخالف لشرع اهللاممن يس

اللَّه أْذَنْ بِهي ا لَمينِ م٢١آية " سورة الشورى ] ٢١: الشورى[} الد.  
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حترمي ما أحل اهللا، أو حتليل ما حرم اهللا، كتحليل الزنا أو اخلمر أو الربا غري  - ١٨
ية آ" سورة البقرة ] ٢٧٥: البقرة[} وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا{: متأول، لقوله تعاىل

٢٧٥.  
كالشيوعية امللحدة، أو املاسونية اليهودية، أو االشتراكية : اإلميان باملبادئ اهلدامة - ١٩

املاركسية، أو العلمانية اخلالية من الدين، أو القومية اليت تفضل غري املسلمِ العريب على املسلم 
ن يقْبلَ منه وهو في الْآخرة من ومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ دينا فَلَ{: األعجمي لقوله تعاىل

رِيناس٨٥: آل عمران[} الْخ[  
ومن يرتدد منكُم عن دينِه {: تبديلِ الدين واالنتقال من اإلسالمِ لغريه لقوله تعاىل -  ٢٠

  .] ٢١٧: البقرة[} آخرةفَيمت وهو كَافر فَأُولَئك حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا والْ
  ".رواه البخاري » من بدل دينه فاقتلوه«: ولقوله صلى اهللا عليه وسلم

لَا {: مناصرة اليهود والنصارى والشيوعيني ومعاونتهم على املسلمني لقوله تعاىل - ٢١
ي نمو نِنيمؤالْم وند ناَء ميلأَو رِينونَ الْكَافنمؤالْم ذختٍء ييي شف اللَّه نم سفَلَي كلْ ذَلفْع

  .] ٢٨: آل عمران[} إِلَّا أَنْ تتقُوا منهم تقَاةً
عدم تكفري الشيوعيني املنكرين لوجود اهللا، أو اليهود والنصارى الذين ال يؤمنون  - ٢٢

ا من أَهلِ الْكتابِ إِنَّ الَّذين كَفَرو{: مبحمد صلى اهللا عليه وسلم، ألن اهللا كفرهم فقال
ةرِيالْب رش مه كا أُولَئيهف يندالخ منهارِ جي نف نيرِكشالْمسورة البينة ] ٦: البينة[} و "

  .٦آية
القول بانفصال الدين عن الدولة، وأنه ليس فياإلسالم سياسة، ألنه تكذيب  - 23

  .للقرآن واحلديث والسرية النبوية
ذه املبطالت أشبه بنواقض الوضوء، فإذا فعل املسلم واحدا منها، فليجدد إسالمه، إن ه

: قال تعاىل. وليترك املبطل، وليتب إىل اهللا قبل أن ميوت فيحبط عمله، وخيلد يف نار جهنم
}رِيناسالْخ نم نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نمر سورة الز] ٦٥: الزمر[} لَئ "
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اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك «:وعلمنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أن نقول .٦٥آية
  . » بك شيئا نعلمه، ونستغفرك ملا ال نعلم

اللهم زينا بزينة اإلميان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا 
اللهم أنا نسألك اجلنة وما ،  الراشدين وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من

ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ،  قرب إليها من قول وعمل واعتقاد
،  اللهم وفق جمتمعنا ألداء فرائضك واحفظهم من موجبات غضبك وأليم عقابك،  واعتقاد

  .ما كثرياوصلى اهللا على سيدنا ونبينا حممد وعلى اهللا وصحبه أمجعني وسلم تسلي
  :عالمات الساعة الكربى و الصغرى 

احلمد هللا محداً يوايف نعم اهللا علينا ويكافئ مزيده، وصالة وسالماً على املبعوث رمحة 
للعاملني، سيدنا حممد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صالة وسالماً دائمني متالزمني إىل يوم 

  .الدين
فيه، وإمنا أخذناه من فم الصادق األمني  إن الكالم يف مسألة الدار اآلخرة ال اجتهاد

الذي ال ينطق عن اهلوى صلى اهللا عليه وسلم، فكل مسائل الدار اآلخرة مأخوذة من 
عالمات صغرى، وعالمات : عالمات الساعة تنقسم إىل قسمني، نصوص الكتابوالسنة

ق الفرو  وهناك فرق بني عالمات الساعة الصغرى، وعالمات الساعة الكربى،  كربى
األساسي اجلوهري هو أن عالمات الساعة الصغرى إذا ظهرت كلها فباب التوبة ال يزال 

  .مفتوحاً أمام املسلم
  : هي كثرية نذكر منها : عالمات الساعة الصغرى 

بعثت أنا والساعة : "بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ إذ قال صلى اهللا عليه وسلم ١
والوسطى ومدمها، ودل هذا على أنه صلى اهللا عليه وسلم وأشار بأصبعيه السبابة " كهاتني

  .نيب آخر الزمان وأنه ال نيب بعده إىل قيام الساعة
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وفاته صلى اهللا عليه وسلم؛ وهي من أعظم املصائب اليت كانت بعده صلى اهللا عليه  ٢
  .وسلم
ها فتح بيت املقدس لقوله صلى اهللا عليه وسلم أعدد ستا بني يدي الساعة فذكر من ٣

  .فتح بيت املقدس وفتحت على أيدي الصحابة رضي اهللا عنهم
املوتان وهو املوت الكثري الوقوع مبرض الطاعون املسمى اليوم بالكولريا، وكان هذا  ٤

يف أرض الشام سنة مثاين عشرة من اهلجرة أيام خالفة عمر رضي اهللا عنه؛ إذ أخرب ذا 
د ستا بني يدي الساعة موتى مث فتح بيت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف قوله أعد

  .املقدس مث موتان
بادروا باألعمال فتنا كقطع : "الفنت وهي كثرية لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم ٥

الليل املظلم يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا وميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض 
تركتكم على احملجة البيضاء ليلها : "وسلمرواه مسلم، ولقوله صلى اهللا عليه ". من الدنيا

كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك، ومن يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم 
بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وغن كان 

  ".عبدا حبشيا فإمنا املؤمن كاجلمل األنف حيثما أنقيد ينقاد
  :الفنت اليت ذكر وقوعها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووقعت ما يلي ومن

فتنة اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه وفيها قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  ١
ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان من املسلمني فتكون بعضها مقتلة : "وسلم

  ".دعوامها واحدة
ي رضي اهللا عنه ومعاوية رضي اهللا عنه من قتال كبري أخرب عنه رسول ما وقع بني عل ٢

ال تقوم الساعة حىت تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله
  ".مقتلة عظيمة دعوامها واحدة
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فتنة اخلوارج الذين خرجوا عن طاعة اإلمام علي رضي اهللا عنه؛ إذ قال الرسول صلى  ٣
سفهاء " الشباب"سيخرج قوم يف آخر الزمان حدثاء األسنان : "عليه وسلم عنهم اهللا

األحالم يقولون من قول خري الربية يقرؤون القرآن ال جياوز إميام حناجرهم ميرقون من 
عند تلهمالدين كما ميرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرا ملن ق

  ".القيامةاهللا يوم 
ظهور الدجالني وهو مدعوا النبوة يف املسلمني ظهر يف أيام الصحابة الدجال مسيلمة  ٤

الكذاب ومنهم األسود العنسي الذي ظهر يف اليمن، وما زال الدجالون يظهرون، وقد ذكر 
ال تقوم الساعة : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ان عددهم قريبا من ثالثني دجاال؛ إذ قال

رواه البخاري، وحىت " يقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوامها واحدة حىت
  .يبعث دجالون كذابون قريب من الثالثني كلهم يزعم انه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وجود كذابني على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يضعون األحاديث وينسبوا إىل  ٥
يه وسلم ليضلوا املسلمني ويفسدون دينهم عقائد وعباداتوأخالقا رسول اهللا صلى اهللا عل

سيكون يف آخر أميت أناس حيدثونكم مبا مل "وآدابا؛ إذ قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
  .رواه مسلم" تسمعوا أنتم وال آبائكم فإيكم وإياهم ال يضلونكم وال يفتنونكم

 خترج نار من أرض احلجاز تضيء ال تقوم الساعة حىت"قوله صلى اهللا عليه وسلم  ٦
رواه البخاري، وظهرت هذه النار سنة ستمائة وأربعة " مدينة بالشام"أعناق اإلبل ببصرى 

هـ من جانب احلرة الشرقية باملدينة النبوية، وقد تاب أهل املدينة من ٦٥٤ومخسني هجرية 
الليلة ما بني راكع تلك اآلية فلم يبق منهم من يسمع رباب وال دف وال يشرب وباتوا تلك 

  .وساجد وداع إىل اهللا عز وجل وتال للقرآن وتائب مستغفر من ذنوبه
قوله صلى اهللا عليه وسلم يف رواية مسلم قال حذيفة رضي اهللا عنه أطلع علينا رسول  ٧

" إا لن تقوم حىت ترو قبلها عشر آيات: "اهللا صلى اهللا عليه وسلم وحنن نتذاكر الساعة قال
وثالثة خسوف خسف باملشرق وخسف باملغرب وخسف جبزيرة العرب، وقيل وذكر منها 
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مجع قينة وهي املرأة : القيان"إذا ظهرت القيان : "له صلى اهللا عليه وسلم مىت ذلك؟ قال
  .رواه مسلم وغريه" واملعازف وشربت اخلمور" املغنية
إذا ضيعت : المىت الساعة يا رسول اهللا؟ ق: قوله صلى اهللا عليه وسلم ملن قال له ٨

األمانة فانتظر الساعة، وقد ضيعت األمانة يف ديار املسلمني قبل سقوطهم واحتالل الكفار 
لبالدهم، وقد حترروا من حكم الكفار بعد خروجهم من بالدهم ومع هذا انتشر الظلم 

كيف : والشر والفساد وضاعت األمانات، وقال أعرايب لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
رواه " إذ وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة: "مانات يا رسول اهللا؟ فقالإضاعة األ
  .البخاري

ال تقوم الساعة حىت تأخذ أميت مأخذ القرون قبلها شربا : "قوله صلى اهللا عليه وسلم ٩
رواه " من الناس إال أولئك: قيل له يا رسول اهللا كفارس والروم؟ قال" بشرب وذراعا بذراع

لتتبعن سنن : "هذه أوضح عالمة من عالمات الساعة، وقال صلى اهللا عليه وسلمالبخاري، ف
يا : قلنا" من كان قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع حىت لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم

  .رسول اهللا اليهود والنصارى؟ قال فمن؟
ا قوم صنفان من أهل النار مل أر مه: "قوله صلى اهللا عليه وسلم يف رواية البخاري ١٠

معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس ونساء كاسيات عاريات مميالت مائالت 
رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها لتوجد من 

  .هذه أظهر عالمات الساعة والعياذ باهللا" مسرية كذا وكذا
أن : "رواية مسلم بعد أن سئل عنها من عالمات الساعة قوله صلى اهللا عليه وسلم يف١١

وقد وقع ولود " تلد األمة ربتها وأن ترى احلفاة العراة العالية رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان
األمة ربتها أيام كان للمسلمني إمياء وعبيدا وقد يصدق عليه كفالة الولد والده أو أمه إن 

  .ده جنسيته فهو يكفلهماكانت له جنسية الدولة اليت هو فيها، ومل يكن لوال
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إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر اجلهل ويشرب اخلمر ويفشوا الزىن ١٢
  .ويذهب الرجال، ويبقى النساء حىت يكون خلمسني امرأة قيم وهو الرجل

تداعي الكفار على أمة اإلسالم يف رواية أمحد وأيب داود وقد مت هذا وتسلط الكفار  ١٣
وا بالدهم من الشرق إىل الغرب، واحلديث هو قوله صلى اهللا عليه على املسلمني فحكم

فقال قائل من قلة " يوشك األمم أن تداعى عليكم كما تداعى األكلة على قصعتها: "وسلم
بل أنتم يومئذ كثري ولكنكم غثاء كغثاء السيل وليرتعن اهللا من صدور : "يومئذ؟ قال

حب : "قيل وما الوهن يا رسول اهللا؟ قال" هنعدوكم املهابة منكم وليقذفن يف قلوبكم الو
  ".الدنيا وكراهية املوت

تقوم الساعة والروم أكثر : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف رواية مسلم ١٤
ويف هذا دليل على أن الروم يدخلون يف اإلسالم يف آخر الزمان كما فيه دليل على " الناس

لق الكرمي والسلوك القومي فهم خري الناس لليتيم ما عليه الروم من صفات محيدة وهي اخل
والضعيف واملسكني وهو ظاهر يف بالدهم ولذا سيأيت يوم يدخلون فيه يف اإلسالم بإذن اهللا 

  .تعاىل
التهاون بالسنن بصورة عامة بني املسلمني وهذا من عالمات الساعة الصغرى لقول  ١٥

اعة أن مير الرجل باملسجد ال يصلي فيه إن من أشراط الس: "الرسول صلى اهللا عليه وسلم
فهذه مخس عشرة عالمة من عالمات الساعة الصغرى . يف صحيح ابن خزمية" ركعتني

وبقي منها أكثر من مخسة وأربعني عالمة كلها قد وقعت وهي دالة ومقررة قيام الساعة 
  .واية هذه احلياة الدنيا

  عالمات أشراط الساعة الكربى 
  :يمل تقع منها عالمة بعد إذ لو وقعت تتابعت وقامت القيامة وهفهي عشر عالمات و

ظهور املهدي وهو رجل من آل البيت وامسه حممد بن عبد اهللا ويومه يكون العامل  ١
اإلسالمي يف فرقة وفنت وشر وفساد، فيأيت به اهللا تعاىل لنصرة اإلسالم واملسلمني فيحكم 
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املهدي من عتريت : "لرسول صلى اهللا عليه وسلمويسود ويصلح اهللا به املسلمني وقال فيه ا
  .رواه أبو داود" من ولد فاطمة

ظهور املسيح الدجال واألعور الدجال ألنه اعور بعني مطموسة ومسي الدجال  ٢
واألعور الدجال ألنه أعور بعني مطموسة ومسي الدجال ألنه كذاب يغطي احلق ويستره 

إن اهللا ليس بأعور إال أن املسيح : "الناس فقال وذكره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني
وذكر هذا رسول اهللا صلى . رواه البخاري" الدجال أعور العني اليمىن كان عينه عنبة طافية

اهللا عليه وسلم ليعلم الناس أن املسيح الدجال يدعي الربوبية ومن أحواله أنه ال يدخل مكة 
ن خروجه املشرق لقول الرسول صلى اهللا عليه وال املدينة، ومن فتنته أنه حييي ومييت ومكا

حديث صحيح رواه أهل " والدجال خيرج من أرض املشرق يقال هلا خراسان: "وسلم
السنن، ويقتله أي الدجال نيب اهللا ورسوله عيسى ابن مرمي عليه السالم أخرب بذلك رسول 

  .رهاهللا صلى اهللا عليه وسلم وذلك بعد ما فنت العامل اإلسالمي وآذاه وض
من أشراط الساعة الكربى نزول نيب اهللا ورسوله عيسى ابن مرمي عليه : العالمة الثالثة ٣

السالم من السماء إىل األرض وهذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرر نزوله وخيرب به؛ إذ 
والذي نفسي بيده ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي حكما : "قال صلى اهللا عليه وسلم

وقال " ر الصليب ويقتل اخلرتير ويضع اجلزية ويفيض املال حىت ال يقبله أحدمقسطا فيكس
ليرتلن ابن مرمي حكما عادال فليكسرن الصليب وليقتلن اخلرتير : "صلى اهللا عليه وسلم

فال يسعى عليها وليذهنب الشحناء والتباغض " اإلبل"وليضعن اجلزية ولتتركنالقالص 
: ومسي املسيح لقول اهللا تعاىل. رواه البخاري" يقبله أحدوالتحاسد وليدعون إىل املال فال 

}ميرم ناب ِسيحالْم وه قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ كَفَر إذ كان ميسح ] ٨٢من اآلية: املائدة[} لَقَد
املريض فيشفى، ويرتل من السماء عند املنارة البيضاء شرقي دمشق، وميكث يف األرض 

من األحداث اليت تقع على عهده عليه السالم القضاء على املسيح الدجال أربعني سنة، و
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حتى إِذَا فُتحت {: يف كتابه القرآن الكرمي: وفتنته، هالك يأجوج ومأجوج إذ قال تعاىل
  ] .٩٤:األنبياء اآلية[} يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ

عالمات أشراط الساعة الكربى خروج يأجوج ومأجوج إذ قال  من: العالمة الرابعة ٤
، } حتى إِذَا فُتحت يأْجوج ومأْجوج وهم من كُلِّ حدبٍ ينِسلُونَ{: تعاىل يف كتابه العزيز

إن اهللا تعاىل يوحي إىل عيسى ابن مرمي عليه السالم : "وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
لدجال إين قد أخرجت عبادا يل أحد بقتاهلم فحرز عبادي إىل الطور ويبعث اهللا بعد قتله ا

يأجوج ومأجوج وهو من كل حدب ينسلون وهم من ولد يافث بن نوح عليه السالم وهم 
إذ " يف الصحيح"الذين يؤخذ منهم يف عرصات القيامة تسعة وتسعون وواحد من غريهم 

ت خروج يأجوج ومأجوج بعد نزول نيب اهللا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ووق
إن يأجوج ومأجوج حيفرون : "عيسى عليه السالم من السماء وقال صلى اهللا عليه وسلم

ارجعوا فسنحفره غدا إن : كل يوم حىت إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم
ون على الناس شاء اهللا تعاىل واستثنوا فيعودون وهو كهيئته حني تركوه فيحفرونه وخيرج

فينشفون املاء، ويتحصن الناس منهم يف حصوم سهامهم إىل السماء فترجع عليها 
  .حديث صحيح رواه أمحد والترمذي. الدمفيقولون قهرنا أهل األرض وعدونا أهل السماء

وبعد عتوهم وطغيام وظلمهم واعتدائهم يدعوا اهللا تعاىل نبيه عيسى وأصحابه عليهم 
 عليهم النفف دود صغري يف رقام فيصبحون فرسى أي قتلى كموت نفس فريسل اهللا تعاىل

واحدة مث يهبط نيب اهللا عيسى وأصحابه إىل األرض بعد هالك يأجوج ومأجوج؛ إذ كان 
أال أبشروا أن اهللا قد : عيسى واملسلمون معه فوق حصوم فينادي عيسى عليه السالم قائال

  .كفاكم عدوكم فيخرجون
امسة ختريب الكعبة إذ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيرب الكعبة العالمة اخل ٥

ذو السويقتني من احلبشة ويسلبها وجيردها من كسوا، ولكأين أنظر إليه أصيلعا أفيدعا 
يضرب عليها مبساحيه ومعوله، ويف رواية البخاري قال صلى اهللا عليه وسلم كأين به أسود 
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العالمة ال تقع إال بعد اية اإلسالم حيث مل يبق من يقول  أفحح يقلعها حجراً حجراً وهذه
ال تقوم الساعة حىت ال يقال : "اهللا اهللا لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف صحيح مسلم

  ".اهللا اهللا
العالمة السادسة ظهور الدخان يف العامل اإلنساين فقد أخرج مسلم يف صحيحه  ٦

ي رضي اهللا عنه قال اطلع رسول اهللا صلى اهللا عليه احلديث التايل وهو أن أسيد الغفار
ما تذكر؟ قلنا نتذاكر الساعة، فقال صلى اهللا عليه وسلم : وسلم علينا وحنن نتذاكر، فقال

إا لن تقوم حىت تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس "
خسف باملغرب وخسف جبزيرة  من مغرا ونزول عيسى ابن مرمي ويأجوج وثالث خسوف

  .رواه مسلم". العرب ذلك نار تطرد الناس إىل حمشرهم
: طلوع الشمس من مغرا ففي كتاب اهللا تعاىل قوله عز وجل: العالمة السادسة ٧

سبت في يوم يأْتي بعض آيات ربك ال ينفَع نفْساً إِميانها لَم تكُن آمنت من قَبلُ أَو كَ{
  ]١٥٨اآلية: األنعام[} إِميانِها خيراً

وقد تكون هذه العالمة آخر العالمات لذا من رءاها وآمن ال ينفعه إميانه ويهلك كافرا 
  .والعياذ باهللا

خروج الدابة وهذه العالمة تكون بعد طلوع الشمس من مغرا ألن : العالمة الثامنة ٨
املؤمن والكافر وهي ال تقبل توبة عبد إذ باب التوبة قد  هذه الدابة تكلم الناس وتفرق بني

أغلق عند طلوع الشمس من مغرا، وهذه آية من كتاب اهللا تقرر أنه ال إميان ملن مل يتب 
وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم أَخرجنا لَهم دابةً من الْأَرضِ {: قبل طلوع الشمس؛ إذ قال تعاىل

هكَلِّمونَتنوقا ال ينوا بِآياتكَان اسأَنَّ الن وهذه الدابة من عملها الذي ] ٨٢:النمل اآلية[} م
أخرجت من أجله أا تكلم الناس وتسم الناس على خراطيمهم باإلميان للمؤمن وبالكفر 

خترج الدابة فتسم الناس على "للكافر، وقد أخرج أمحد قول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
  ".طيمهمخرا
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يبعث اهللا رحيا : "رفع القرآن وانتهاء اإلسالم ففي صحيح مسلم: العالمة التاسعة ٩
كريح املسك مسها مس احلرير فال تترك نفسا يف قلبه حبة من إميان إال قبضته مث يبقى شرار 

يذهب : "ففي صحيح البخاري قوله صلى اهللا عليه وسلم". الناس عليهم تقوم الساعة
  ".ل فاألول وتبقى حثالة كحثالة التمر وشعري ال يباليهم اهللا بالةالصاحلون األو

حشر الناس إىل الشام وذلك بعد ما مل يبق يف األرض إال عدد قليل : العالمة العاشرة١٠
هلالك الناس بأحداث لقيام الساعة، ودليل ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم يف الصحيحني 

راغبينراهبني واثنان على بعري وعشرة على بعري  "حاالت"حيشر الناس على ثالث طرائق "
  . "وحتشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث أمسوا

  :وائد التعرف على عالمات الساعة وأشراطها ف
ان نتقي اهللا فنطيعه وال نعصيه، وطاعة اهللا تكون باإلميان به ولكل ما أمرنا أن نؤمن  ١

  .لقضاء والقدربه من املالئكة والكتب والرسل واليوم اآلخر وا
  .أن نتعلم حىت نعلم حماب اهللا ومكارهه وكيف نعمل احملاب ونترك املكاره ٢
على العلماء أن جيمعوا أهل القرية واحلي يف مسجدهم اجلامع وذلك كل يوم بعد  ٣

صالة املغرب مث يعملون وهم رجال ونساء وأطفال ليلة آية وليلة حديثا ويشرحون هلم اآلية 
على العمل مبا يف اآلية ومبا يف احلديث، وذلك طول العام ويومئذ مل يبق  واحلديث حيضوم

جاهل وال جاهلة وإذا انتفى اجلهل انتفى الظلم والفسق وأصبح أهل القرية كأهل احلي 
  .أولياء اهللا فال خوف عليهم وال هم حيزنون ال يف الدنيا وال يف اآلخرة

رى وأهل أحياء املدن حبيث انتفى اجلهل على العلماء بعد جناحهم يف إصالح أهل الق ٤
وثبت العلم وساد الصدق والصرب والطاعة هللا ورسوله وألويل األمر، ومل يبق فسق وال 
فجور وال شرك وال خرافة وال بدعة، يومئذ على العلماء املربني أن يتصل علماء كل بلد 

تاب اهللا وسنة إسالمي حبكامهم ويدعوهم برفق ولطف ليطبقوا شرع اهللا كما هو يف ك
رسوله صلى اهللا عليه وسلم ويومها يسود اإلسالم ويدخل الناس فيه فيسعدون ويكملون يف 
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الدارين، اللهم حقق لنا هذا إنك وليه والقادر عليه، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا حممد 
  .وآله وصحبه وسلم تسليما كثريا إىل يوم الدين

  : أمساء اهللا احلسىن
مده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن إن احلمد هللا حن

سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا مبا 

انك يا أرحم الرامحني، اللهم إنا نعوذ بك من علم ال علمتنا، وارزقنا من كرمك وإحس
  .ينفع، ومن قلب ال خيشع، ومن عني ال تدمع، ومن دعوة ال يستجاب هلا
فإنه علم على ) اهللا(مجيع أمساء اهللا تعاىل تعترب صفات اهللا تعاىل إال امسا واحدا فقط هو 

دا إن قلنا إن أمساء اهللا وهذه الصفات عددها ال يقل عن مائة إال واح، الذات وليس صفة
مبعىن أننا نتوقف عن إطالق أي صفة على اهللا تعاىل . وهو قول اجلمهور) توقيفية(تعاىل 

وعددها يزيد على ذلك كثريا إن . وأي اسم إال إذا ورد ذا االسم نص من كتاب أو سنة
ز إطالقه عليه ولو مل مبعىن أن كل اسم يليق باهللا تعاىل جيو) توفيقية(قلنا إن أمساء اهللا تعاىل 

وقد ذكرعلماء التوحيد من الصفات اليت يتصف ا اهللا ثالث عشرة صفة . يرد به نص
وقالوا إن كل مكلف جيب أن يلم ا ويعرفها ويؤمن ا إميانا جازما، ألن هذه الصفات ال 

احلسىن كلها وأمساء اهللا ،  تابع هلابد منها لإلله، وما عداها متفرع منها، أو داخل فيها، أو 
وللّه اَألسماء الْحسنى {: قال تعاىل،  وا نذكره ونعبده ونسأله. هي اليت ننادي ا ربنا

إن "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال، } فَادعوه بِها
وعن أيب هريرة رضي ،  "من أحصاها دخل اجلنة -مائة إال واحدا  -هللا تسعة وتسعني امسا 

مائة إال - قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إن هللا تسعة وتسعني امسا : اهللا عنه قال
  " وهو وتر حيب الوتر. ال حيفظها أحد إال دخل اجلنة -واحدا

  :أمام كل اسم معناه لتمام اإلفادة أذكرو. وهذه األمساء كما ذكرا رواية الترمذي
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  اإلهلية املقدسة علم على الذات: اهللا 
  املنعم جبالئل النعم:  نالرمح

  "صغارها"املنعم بدقائقها : الرحيم 
  املتصرف يف ملكه كما يشاء: امللك 

  املطهر من العيوب والنقائص:  القدوس
  األمان خللقه: السالم 
  املؤمن خللقه من العذاب واملصدق وعده هلم: املؤمن 
  املسيطر:  املهيمن
  الغالب: العزيز 
  املنفذ ألوامره: اجلبار 
  املنفرد بصفات العظمة:  املتكرب
  أو املقدر. املوجد للمخلوقات من غري أصل:  اخلالق

  اخلالق ملا فيه الروح واملوجد ملا له أصل: البارئ 
  املعطي لكل شيء صورة متيزه عن غريه:  املصور
  كثري املغفرة وستر الذنوب:  الغفار

  والقاهر لكل شيء القابض على كل شيء:  القهار 
  كثري النعم دائم العطايا واملنن:  الوهاب 
  خاق األرزاق وخالق أسباا: الرزاق 
  الذي يفتح خزائن رمحته لعباده:  الفتاح 
  العامل بكل شيء فال يغيب عنه شيء:  العليم

  قابض األرواح أو مضيق الرزق على من يشاء من عباده: القابض 
  يشاء موسع الرزق على من: الباسط 
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  الذي خيفض من يستحق اخلفض باخلزي والذل والعذاب: اخلافض
  الذي يرفع من يستحق الرفعة من املتقني: الرافع 
  يعز من استمسك بدينه ويعطيه النصرة والغلبة:  املعز 
  الذي يذل أعداءه:  املذل

  املدرك لكل ما يسمع:  السميع 
  املدرك لكل ما يبصر: البصري
  ال راد لقضائه وال معقب حلكمه احلاكم الذي: احلكم 
  العادل الكامل يف عدالته:  العدل

  علمه مبا يف القلوب) دق(الذي لطف : اللطيف
  العامل خببايا األمور ودقائقها: اخلبري 
  الذي ال يستفزه غضب وال يتعجل العقوبة:  احلليم 
  البالغ أقصى مراتب العظمة: العظيم
  كثري الغفران: الغفور

  يعطي الكثري على العمل القليلالذي : الشكور
  الذي بلغ أعلى مراتب العظمة اليت ال يتصورها عقل وال يدركها الفهم:  العلي
  الذي ال تستطيع احلواس وال العقول إدراكه: الكبري

الذي حيفظ الكون من اخللل واإلضطراب وحيفظ أعمال العباد فال يضيع منها : احلفيظ
  شيء

  واملاديخالق الغذاء الروحي : املقيت
  الذي يكفي عباده أو الذي حياسبهم يوم القيامة: احلسيب

  الذي له صفات اجلالل: اجلليل
  املعطي من غري سؤال وال عوض: الكرمي
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  الذي يراقب األشياء ويالحظها: الرقيب
  الذي يستجيب ملن دعاه: ايب
  الذي وسع علمه ورمحته كل شيء: الواسع
  صاحب احلكمة: احلكيم
  ب اخلري خللقه واحملسن إليهم يف كل األحوالاحمل: الودود
  البلغ النهاية يف اد والشرف والعظمة: ايد

  باعث الرسل ومن يف القبور: الباعث
  العامل بكل خملوق: الشهيد

  الثابت الذي ال يتغري: احلق
  القائم بأمور عباده وسائر ما حيتاجون إليه: الوكيل
  صاحب القدرة التامة: القوي
  الذي بلغ النهاية يف الشدة: املتني
  املتويل أمر خلقه: الويل

  احملمود املستحق للثناء: احلميد
  الذي ال يغيب عن علمه شيء: احملصي
  املظهر لألشياء من العدم: املبدئ
  الذي يعيدها بعد عدمها: املعيد
  خالق احلياة يف كل حي: احمليي

  سالب احلياة من األحياء: املميت
  الدائمةصاحب احلياة : احلي

  القائم بنفسه واملقيم لغريه: القيوم
  الذي جيد كل ما أراده فال حيتاج لغريه لغناه املطلق: الواجد
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  البلغ النهاية يف اد والعظمة: املاجد
  املقتدر-القادر-الصمد-الواحد
  الذي بيده تقدمي كل شيء حسا ومعىن: املقدم
ة املتقابلة اليت ال يطلق واحد مبفرده على املقدم واملؤخر من أمسائه احلسىن املزدوج: املؤخر

اهللا إال مقروناً باآلخر فإن الكمال من اجتماعهما فهو تعاىل املقدم ملن شاء واملؤخر ملن شاء 
  .حبكمته

يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن مل يكن، ويوجب للعبد أن يلحظ : األول
  .واملسبب منه تعاىل فضل ربه يف كل نعمة دينية أو دنيوية، إذ السبب

أنت األول فليس : "فسرها النيب صلى اهللا عليه وسلم تفسرياً كامالً واضحاً فقال: اآلخر
قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن 

  . "فليس دونك شيء
  الذي أظهر وجوده بآياته وخملوقاته: الظاهر
  ال يعلمها أحد على ما هي عليهاخلفي بذاته ف: الباطن
  الذي توىل األشياء وملكها: الوايل

  املرته عن النقائص: املتعايل
  كثري اخلري عظيم اإلحسان: الرب

  الذي يوفق العصاة للتوبة ويقبلها منهم: التواب
  املعاقب من يستحق العقوبة: املنتقم
  املاحي لسيئات من أناب إليه: العفو

  رمحةعظيم الرأفة وال: الرؤوف
  ذو اجلالل واإلكرام: مالك امللك

  املنصف للمظلومني من الظاملني: املقسط
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  الذي جيمع الناس يوم القيامة: اجلامع
  املستغين عن كل ما عداه واملفتقر إليه كل من سواه: الغين
  املتفضل بإغناء من شاء من خلقه: املغين
  الذي مينع أسباب اهلالك: املانع

  بأعدائهالذي يرتل عقابه : الضار
  الذي عم خريه: النافع
  الظاهر بنفسه واملظهر لغريه: النور

  الذي هدى وأرشد كل شيء إىل ما فيه صالحه: اهلادي
  الذي ال نظري له: البديع
  الدائم الوجود: الباقي

  الباقي بعد فناء املوجودات: الوارث
  املرشد لعباده والذي جتري تصاريفه مبنتهى احلكمة والسداد : الرشيد
  الذي ال يتعجل بالعقوبة وال يتعجل بشيء قبل أوانه: الصبور

أحصى معانيها، وحفظها من التحريف فيها والتبديل :معىن اإلحصاء ألمسائه تعاىل
والتعطيل، وحاول التخلق حبسن صفاا كاحللم والعفو والرأفة والرمحة والكرم وحنو ذلك، 

سيب الرقيب، وكذلك التعرض ملثل التواب احل: واحلذر من مثل اجلبار والقهار، ومراقبة مثل
  . والغفور بالتوبة وطلب املغفرة، واهلادي والرزاق بطلب اهلداية والرزق وحنو ذلك

نسأل اهللا سبحانه وتعاىل دائما أن يوفقنا ملا حيب ويرضى، ونسأله أن ال يكلنا إىل أنفسنا 
ده وحده سبحانه وتعاىل، طرفة عني، ونعلم ونوقن أن الفضل هللا وحده، وأن اخلري من عن

وأننا ال منلك ألنفسنا ضرا وال نفعا، فهو الذي يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت عند سؤال 
امللكني، وهو الذي مين عليهم بأن جيوزوا الصراط، وهو جل شأنه الذي يدخلهم اجلنة 

وال : ، قالوالن يدخل اجلنة أحد بعمله: (بفضله تعاىل وكرمه، كما قال صلى اهللا عليه وسلم
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واهللا أعلم، وصلى ،  ) وال أنا إال أن يتغمدين اهللا برمحة منه وفضل: قال! أنت يا رسول اهللا
  .اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني

  : فقه القلب
إن احلمد ِهللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، 

أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله  ومن سيئات
  .إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

آل [} )١٠٢(ياأَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ {
ياأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها {].١٠٢ :عمران

علَيكُم  وبثَّ منهما رِجالًا كَثريا ونِساًء واتقُوا اللَّه الَّذي تساَءلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ
قا ر١(يب( {]١: النساء.[} ايددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذهاأَيي)٧٠ ( لَكُم حلصي

} )٧١(أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما 
  ].٧١، ٧٠: األحزاب[

  :بعد أما
 دمحى مدى هدالْه ريخاِهللا، و ابتك يثدالْح ريصلى اهللا عليه وسلم  -فَإِنَّ خ- ،

  .وشر األمورِ محدثَاتها، وكلَّ حمدثة بدعة، وكُلَّ بِدعة ضاللَةٌ، وكلَّ ضاللَة في النارِ
من بطُون أُمهاتكُم لَا تعلَمونَ شيئًا وجعلَ لَكُم السمع واللَّه أَخرجكُم {: قال اهللا تعاىل

  ].٧٨: النحل[} )٧٨(والْأَبصار والْأَفْئدةَ لَعلَّكُم تشكُرونَ 
} )٤٦( فَإِنها لَا تعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ{: وقال اهللا تعاىل

  ].٤٦: احلج[
اهللا تبارك وتعاىل خلق اإلنسان، واإلنسان له ظاهر وباطن، ويف باطنه أكثر األعضاء 

  .وأمهها كالقلب والكبد واملعدة
  :ولفظ القلب يطلق على معنيني
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اللحم الصنوبري الشكل، املودع يف اجلانب األيسر من الصدر، وهو حلم : أحدمها
ك التجويف دم أسود هو منبع الروح ومعدنه، يدخل خمصوص ويف باطنه جتويف، ويف ذل

  .فيه الدم، مث يدفعه بواسطة العروق لتغذية البدن
لطيفة ربانية روحانية، هلا بذلك القلب اجلسماين تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة : الثاين

  .اإلنسان، وهو املدرك العامل العارف من اإلنسان
  .قب، وهلذه اللطيفة عالقة مع القلب اجلسماينوهو املخاطب واملطالب، واملثاب واملعا

إِنَّ في ذَلك لَذكْرى لمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيد {: قال اهللا تعاىلو
  ].٣٧: ق[} )٣٧(

في أال وإنَّ لكُلِّ ملك حمى، أال إنَّ حمى اِهللا «: -صلى اهللا عليه وسلم  - وقال النيب 
إذَا صلَحت صلَح الْجسد كُلُّه، وإذَا فَسدت : أرضه محارِمه، أال وإنَّ في الْجسد مضغةً

الْقَلْب يهأال و ،كُلُّه دسالْج دمتفق عليه» فَس.  
  :وإذا آمن العبد باهللا أكرم اهللا قلبه بعشر كرامات

أَومن كَانَ ميتا فَأَحييناه وجعلْنا لَه نورا يمشي بِه في {: كما قال سبحانه: احلياة: األوىل
الناسِ كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخارِجٍ منها كَذَلك زين للْكَافرِين ما كَانوا يعملُونَ 

  ].١٢٢: األنعام[} )١٢٢(
كذلك اهللا عز وجلَّ خلق القلب، وجعل فيه نور اإلميان، ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له، و
  .فال جيوز أن يكون لغريه فيه نصيب

  ].١٤: التوبة[} )١٤(ويشف صدور قَومٍ مؤمنِني {: كما قال سبحانه: الشفاء: الثانية
  .والعلم شفاء من اجلهل.. واإلميان شفاء القلوب .. فالعسل شفاء األبدان 

فالصائغ إذا امتحن الذهب مرة ال يدخله النار، وكذلك اهللا إذا امتحن : لطهارةا: الثالثة
أُولَئك الَّذين امتحن اللَّه قُلُوبهم للتقْوى لَهم مغفرةٌ وأَجر {: قلوب املؤمنني ال يدخلهم النار

 يمظ٣: احلجرات[} )٣(ع.[  



30 
 

ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه واللَّه بِكُلِّ شيٍء عليم {: كما قال سبحانه: اهلداية: الرابعة
  ].١١: التغابن[} )١١(

فكما أن الورقة إذا كتب فيها قرآن مل جيز إحراقها، فكذلك : ثبوت اإلميان: اخلامسة
إِميانَ وأَيدهم أُولَئك كَتب في قُلُوبِهِم الْ{: قلب املؤمن إذا كتب فيه اإلميان مل جيز إحراقه

 بِروحٍ منه ويدخلُهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار خالدين فيها رضي اللَّه عنهم ورضوا
  ].٢٢: اادلة[} )٢٢(عنه أُولَئك حزب اللَّه أَلَا إِنَّ حزب اللَّه هم الْمفْلحونَ 

هو الَّذي أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ الْمؤمنِني {: كما قال سبحانه: السكينة: السادسة
} )٤(ليزدادوا إِميانا مع إِميانِهِم وللَّه جنود السماوات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عليما حكيما 

  ].٤: الفتح[
وأَلَّف بين قُلُوبِهِم لَو أَنفَقْت ما في الْأَرضِ جميعا {: ال سبحانهكما ق: اإللفة: السابعة

 يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو قُلُوبِهِم نيب ا أَلَّفْت٦٣: األنفال[} )٦٣(م.[  
تطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلَا بِذكْرِ الَّذين آمنوا و{: كما قال سبحانه: الطمأنينة: الثامنة

 الْقُلُوب نئطْمت ٢٨: الرعد[} )٢٨(اللَّه.[  
ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِميانَ وزينه في قُلُوبِكُم {: كما قال سبحانه: احملبة: التاسعة

الْفُسو الْكُفْر كُمإِلَي هكَرونَ وداشالر مه كانَ أُولَئيصالْعو ٧: احلجرات[} )٧(وق.[  
ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِميانَ {: كما قال سبحانه: الزينة واحلفاظة من السوء: العاشرة

} )٧(أُولَئك هم الراشدونَ وزينه في قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعصيانَ 
  ].٧: احلجرات[

صالح القلبأصل كل خري وسعادة للعبد كمال حياته وكمال نوره، فاحلياة والنور مادة و
إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت {: قال اهللا تعاىل،  اخلري كله يف الدنيا واآلخرة

وقال ].٢: األنفال[} )٢(تليت علَيهِم آياته زادتهم إِميانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  قُلُوبهم وإِذَا
ما أَصاب من مصيبة إِلَّا بِإِذْن اللَّه ومن يؤمن بِاللَّه يهد قَلْبه واللَّه بِكُلِّ شيٍء {: اهللا تعاىل
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 يملوالقرآن نور تستضيء به القلوب وتشرق به، وروح حتيا به ،  ]١١: تغابنال[} )١١(ع
  .القلوب، فاملؤمن حي أكرمه اهللا بالنور الذي يبصر به احلق من الباطل

  :والقلب فيه قوتان
  .وقوة اإلرادة واحملبة.. قوة العلم والتمييز 

  .وكمال القلب وصالحه باستعمال هاتني القوتني فيما ينفعه
عمال قوة العلم يف إدراك احلق ومعرفته، والتمييز بينه وبني الباطل، فكمال است

  .وباستعمال قوة اإلرادة واحملبة يف طلب احلق وحمبته، وايثاره على الباطل
ومن .. ومن عرفه وآثر غريه عليه فهو مغضوب عليه .. فمن مل يعرف احلق فهو ضال 

  .عرفه واتبعه فهو منعم عليه
  .ألم عرفوه واتبعوه فاملسلمون أخص باحلق؛

  .واليهود أخص بالغضب؛ ألم أمة عناد، عرفوا احلق فلم يتبعوه
  .والنصارى أخص بالضالل؛ ألم أمة جهل، عرفوا احلق وضلوا عنه

وقد أمرنا اهللا عز وجلَّ بطلب اهلداية إىل طريق احلق، وهو طريق املنعم عليهم مبعرفة 
صراطَ الَّذين أَنعمتعلَيهِم غَيرِ ) ٦(اهدنا الصراطَ الْمستقيم {: احلق والعمل به بقوله سبحانه
 الِّنيلَا الضو هِملَيوبِ عضغ٧، ٦: الفاحتة[} )٧(الْم.[  

حياة القلب ونعيمه وسروره وجته باإلميان باهللا، ومعرفته وحمبته، واإلنابة إليه، إن 
  .وطاعته وطاعة رسولهوالتوكل عليه، وعبادته، 

من عملَ صالحا من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَلَنحيِينه حياةً طَيبةً {: قال اهللا تعاىل
ياأَيها {: وقال اهللا تعاىل].٩٧: النحل[} )٩٧(ولَنجزِينهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ 

رِء ن آمنوا استجِيبوا للَّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمالَّذي
  ].٢٤: األنفال[} )٢٤(وقَلْبِه وأَنه إِلَيه تحشرونَ 

  :وحياة القلب تكون بثالثة أشياء
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  .نب مفسدات القلبوجت.. وتدبر القرآن .. قصر األمل 
فأما قصر األمل، فهو العلم بقرب الرحيل، وسرعة انقضاء مدة احلياة، وهو من أنفع 

  .األمور للقلب
فإنه يبعثه على تدارك األيام، وانتهاز الفرص اليت متر مر السحاب، ويثري عزمات القلب 

كَأَنهم يوم {: سبحانهإىل دار البقاء واخللود، ويزهده يف الدنيا، ويرغبه يف اآلخرة كما قال 
} )٣٥(يرونَ ما يوعدونَ لَم يلْبثُوا إِلَّا ساعةً من نهارٍ بلَاغٌ فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسقُونَ 

  ].٣٥: األحقاف[
وأما تدبر القرآن، فهو حتديق ناظر القلب إىل معانيه، ومجع الفكر على تدبرهوتعقله، 

كتاب أَنزلْناه {: ملقصود بإنزاله، ال جمرد تالوته بال فهم وال تدبر، كما قال سبحانهوهو ا
  ].٢٩: ص[} )٢٩(إِلَيك مبارك ليدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُو الْأَلْبابِ 

الفكر فليس شيء أنفع للعبد يف معاشه ومعاده، واقرب إىل جناته من تدبر القرآن، ومجع 
فيه على معاين آياته، فإا تطلع العبد على معامل اخلري والشر، وتدله على مفاتيح كنوز 
السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد اإلميان يف قلبه، وتريه صور الدنيا واآلخرة، واجلنة 

  .والنار
تعرفه ذاته وحتضره بني األمم السابقة، وتريه أيام اهللا فيهم، وتشهده عدل اهللا وفضله، و

  .وأمسائه وصفاته وأفعاله، وما حيبه اهللا وما يبغضه
وتريه طريق أهل اجلنة، وأهل النار، ومراتب أهل السعادة، وأهل الشقاوة، وتطلعه على 
تفاصيل األمر والنهي، والشرع والقدر، واحلالل واحلرام، والترغيب والترهيب، واملواعظ 

  .والصرب وغريها
وكثرة الشبع وكثرة .. والتعلق بغري اهللا .. والتمين . رة اخللطةوأما مفسدات القلب فكث

  .فهذه اخلمسة أكرب مفسدات القلب.. النوم 
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فالقلب السليم يسري إىل اهللا تعاىل والدار اآلخرة، وهذه اخلمسة تطفئ نوره، وتضعف 
قواه، قاطعة له عن الوصول إىل ما خلق له، وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته يف 

  .الوصول إليه
فإنه ال نعيم للقلب وال لذة، وال ابتهاج وال كمال، إال مبعرفة اهللا وحمبته، والطمأنينة 

  .بذكره، والفرح واالبتهاج بقربه، والشوق على لقائه، فهذه جنته العاجلة
كما أنه ال نعيم له يف اآلخرة، وال فوز وال فالح إال جبوار ربه يف دار النعيم يف اجلنة 

  .اآلجلة
ال يدخل الثانية منهما حىت يدخل األوىل، وهذه األشياء اخلمسة قاطعة عن : فله جنتان

  .هذا، حائلة بني القلب وبينه
  :وحلياة القلب عالمات أمهها

إِنما الْمؤمنونَ الَّذين {: وجل القلب من اهللا سبحانه، وشدة خوفه منه، كما قال سبحانه
جِلَتو اللَّه ركَّلُونَ  إِذَا ذُكوتي هِمبلَى رعا وانإِمي مهتادز هاتآي هِملَيع تيلإِذَا تو مه٢(قُلُوب( {

  ].٢: األنفال[
القشعريرة يف البدن، ولني اجللود والقلوب عند مساع القرآن كما قال اهللا : ومنها
تشابِها مثَانِي تقْشعر منه جلُود الَّذين يخشونَ اللَّه نزلَ أَحسن الْحديث كتابا م{: سبحانه

 نماُء وشي نم ي بِهدهي ى اللَّهده كذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مهلُودج نيلت ثُم مهبلِ رلضي
 اده نم ا لَهفَم ٢٣: الزمر[} )٢٣(اللَّه.[  

أَلَم يأْن للَّذين {: خشوع القلب عند ذكر اهللا سبحانه كما قال اهللا عز وجلَّ: اومنه
 ابتوا الْكأُوت ينوا كَالَّذكُونلَا يو قالْح نلَ مزا نمو كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب عشخوا أَنْ تنآم نم

فَقَس دالْأَم هِملَيلُ فَطَالَ عقُونَ قَبفَاس مهنم ريكَثو مهقُلُوب ١٦: احلديد[} )١٦(ت.[  
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وليعلَم الَّذين أُوتوا الْعلْم أَنه {: اإلذعان للحق واإلخبات له كما قال اهللا سبحانه: ومنها
لَه إِنَّ اللَّهو مهقُلُوب لَه بِتخفَت وا بِهنمؤفَي كبر نم قيمٍ الْحقتسم اطروا إِلَى صنآم ينالَّذ اد

  ].٥٤: احلج[} )٥٤(
من خشي الرحمن بِالْغيبِ وجاَء {: كثرة اإلنابة إىل اهللا كما قال اهللا سبحانه: ومنها

  ].٣٣: ق[} )٣٣(بِقَلْبٍ منِيبٍ 
أَنزلَ السكينةَ في قُلُوبِ هو الَّذي {: السكينة والوقار كما قال اهللا سبحانه: ومنها

حكيما  الْمؤمنِني ليزدادوا إِميانا مع إِميانِهِم وللَّه جنود السماوات والْأَرضِ وكَانَ اللَّه عليما
  ].٤: الفتح[} )٤(

وا من بعدهم والَّذين جاُء{: خفقان القلب حبب املؤمنني كما قال اهللا سبحانه: ومنها
ا للا غي قُلُوبِنلْ فعجلَا تو انا بِالْإِميقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلا ولَن را اغْفنبقُولُونَ روا ينآم ينلَّذ

 يمحر ُءوفر كا إِننب١٠: احلشر[} )١٠(ر.[  
واذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم إِذْ {: سبحانه سالمة القلب من األحقاد كما قال اهللا: ومنها

 نم ةفْرفَا حلَى شع متكُنا وانوإِخ هتمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب اًء فَأَلَّفدأَع متكُن
لَع هاتآي لَكُم اللَّه نيبي كا كَذَلهنم قَذَكُمارِفَأَنونَ الندتهت ١٠٣: آل عمران[} )١٠٣(لَّكُم.[  

ومل يؤد حق اهللا من الطاعة .. وإذا مات قلب العبد تعطلت جوارحه عن الطاعة والعبادة 
وعادى ..  -صلى اهللا عليه وسلم  -وال بسنة رسوله .. ومل يعمل بكتاب ربه .. والعبودية 

  .وواىل الشيطان.. الرمحن 
وعلم أن املوت حق ومل يستعد .. ودفن املوتى ومل يعترب .. يشكره وأكل رزق اهللا ومل 

ويتعذب بذلك ليله .. وأقبل على الدنيا يعمرها وجيمعها وينافس يف مجع حطامها .. له 
لْحياة الدنيا فَلَا تعجِبك أَموالُهم ولَا أَولَادهم إِنما يرِيد اللَّه ليعذِّبهم بِها في ا{: واره كله

  ].٥٥: التوبة[} )٥٥(وتزهق أَنفُسهم وهم كَافرونَ 
  :وحمركات القلوب إىل اهللا عز وجلَّ ثالثة
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  .والرجاء.. واخلوف .. احملبة 
فاحملبة أقواها، وحيركها يف القلب كثرة ذكر احملبوب، ومطالعة آالئه ونعمائه، فيسري إىل 

  .نعمة منه حمبوبه الذي يرى كل
  .واخلوف، املقصود منه املنع والزجر عن اخلروج عن الطريق

وحيركه يف القلب مطالعة آيات الوعيد والزجر، والعرض واحلساب والنار وأهواهلا، 
  .والعقوبات اليت حلت بارمني

  .أما الرجاء، فيقود اإلنسان إىل الطريق
  .لعفو، والعطاء واملنوحيركه يف القلب مطالعة الكرم واإلحسان، واحللم وا

  فتوحات القلب
} )٦٩(والَّذين جاهدوا فينا لَنهدينهم سبلَنا وإِنَّ اللَّه لَمع الْمحِسنِني {: قال اهللا تعاىل

  ].٦٩: العنكبوت[
متفق » ينِهه في الدمن يرِد اُهللا بِه خيرا يفَقِّ«: - صلى اهللا عليه وسلم  - وقال النيب 

  .عليه
القلب إذا خال من االهتمام بالدنيا، وتعلق باآلخرة، وتأهب للقدوم على اهللا عز وجلَّ، 

  .فذلك أول فتوحه، وتباشري فجره
فعند ذلك يتحرك قلب العبد ملعرفة ما يرضى به ربه منه، فيفعله ويتقرب به إليه، وينبعث 

  .ملعرفة ما يسخطه منه فيجتنبه
د يف ذلك، فتح اهللا له باب األنس باخللوة والوحدة، وحمبة األماكن اخلالية فإذا متكن العب

  .اليت دأ فيها األصوات واحلركات، فال شيء أشوق إليه من ذلك
فإا جتمع عليه قوى قلبه وإرادته وإقباله على ربه، وتسد عليه األبواب اليت تفرق مهه، 

  .ومتزق مشله
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يث ال يكاد يشبع منها، وجيد فيها من اللذة والراحة مث يفتح له باب حالوة العبادة، حب
  .أضعاف ما كان جيده يف لذة اللهو واللعب، ونيل الشهوات

مث يفتح له باب حالوة استماع كالم اهللا فال يشبع منه، وإذا مسعه هدأ قلبه كما يهدأ 
  .الصيب إذا أعطي ما هو شديد احملبة له

وجالله، وكمال نعوته وصفاته، ومعاين خطابه، مث يفتح له باب شهود عظمة املتكلم به 
  .حبيث يستغرق قلبه يف ذلك

مث يفتح له باب احلياء من اهللا عز وجلَّ، وهو أول شواهد املعرفة، وهو نور يقع يف 
  .القلب، يريه ذلك النور أنه واقف بني يدي ربه عز وجلَّ، فيستحي منه فيخلواته وجلواته

املراقبة للرقيب، ودوام التطلع إىل ربه، حىت كأنه يراه ويرزقه اهللا عند ذلك دوام 
ويشاهده فوق مساواته، مستوياً على عرشه، ناظراً إىل خلقه، سامعاً ألصوام، مطلعاً على 

  .حركام
فإذا استوىل هذا على العبد، غطى عليه كثرياً من اهلموم بالدنيا وما فيها، فهو يف وجود 

  . وجود آخربني يدي ربه ووليه، والناس يف
مث يفتح له باب الشعور مبشهد القيومية لربه على مجيع الكائنات، فريى سائر التقلبات 

  .الكونية، وتصاريف الوجود بيده سبحانه وحده
فيشهده ذلك ربه العظيم، مالك النفع والضر، واخللق والرزق، واإلحياء واإلماتة، 

ذلك إذا وقع نظره على شيء من  فيتخذه وحده وكيالً، ويرضى به رباً ومدبراً، وعند
  .املخلوقات دله على خالقه وبارئه

فإذا استمر له ذلك، فتح عليه باب القبض والبسط، فيقبض عليه حىت جيد أمل القبض 
لقوة وارده، وتفيض أنوار املعرفة واحملبة واإلخالص من قلبه، كما يفيض نور الشمس من 

  .جرمها
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ل إليه، زادت اهلداية يف قلبه، وزاد نور اإلميان، وكلما سار إىل ربه من الطريق املوص
  .وانشرح صدره، ووجد اللذة يف طاعة مواله

فإذا استمر على حاله، واقفاً بباب مواله، ال يلتفت عنه مييناً وال مشاالً، وال جييب غري 
  .من يدعوه إليه، ويعلم أنه مل يصل بعد، رجا أن يفتح له فتح آخر، هو فوق ما كان فيه

فيستغرق قلبه يف أنوار مشاهدة جالل اهللا، بعد ظهور أنوار الوجود احلق، ويبقى قلبه 
ساحباً يف حبر من أنوار آثار اجلالل واجلمال لربه، فتنبع األنوار من باطنه، كما ينبع املاء من 

  .العني، وجيد قلبه عالياً صاعداً إىل من ليس فوقه شيء
لبه أنوار اإلكرام، بعد ما شهد أنوار اجلاللوالعظمة مث يرقيه اهللا تبارك وتعاىل فيشهد ق

  .ملواله
فيستغرق يف نور من أنوار أشعة اجلمال واإلكرام، واإلنعام واإلحسان، فيذوق احملبة 

  .اخلاصة، امللهبة لالرواح والقلوب، الباعثة حلسن العبادة، ولذة املناجاة
يه الغفور الرحيم، ممتحناً حببه، فيبقى القلب مأسوراً يف يد حبيبه العزيز الكرمي، وول

مستسلماً لطاعته، متلذذاً بعبادته، مستغرقاً يف جالله ومجاله، وهذا غاية مراد الرب من 
  ].٤: اجلمعة[} )٤(ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ {: عبده
  أقسام القلوب - ٦

لَم يأْن للَّذين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه وما نزلَ من الْحق ولَا أَ{: قال اهللا تعاىل
 مهنم ريكَثو مهقُلُوب تفَقَس دالْأَم هِملَيلُ فَطَالَ عقَب نم ابتوا الْكأُوت ينوا كَالَّذكُوني

  ].١٦: احلديد[} )١٦(فَاسقُونَ 
ثُم قَست قُلُوبكُم من بعد ذَلك فَهِي كَالْحجارة أَو أَشد قَسوةً وإِنَّ من {: وقال اهللا تعاىل

هنإِنَّ ماُء والْم هنم جرخفَي قَّقشا يا لَمهنإِنَّ مو ارهالْأَن هنم رفَجتا يلَم ةارجا الْحا لَم نبِطُ مهي
  ].٧٤: البقرة[} )٧٤(خشية اللَّه وما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ 
  :تنقسم قلوب العباد إىل ثالثة أقسام
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  .وميت.. وسقيم .. صحيح 
فالقلب الصحيح هو السليم الذي قد صارت السالمة صفة ثابتة له، قد سلم من كل 

  .كل شبهة تعارض خربهشهوة ختالف أمر اهللا ويه، ومن 
فسلم من عبودية ما سواه، وسلم من حتكيم غري رسوله، وسلم من أن يكون لغري اهللا فيه 

  .شرك بوجه ما
بل قد خلصت عبوديته هللا تعاىل إرادة وحمبة، وتوكالً وإنابة، وخشية وإخباتاً وخوفاً 

  .ورجاء
، وإن أعطى أعطى وخلص عمله هللا، فإن أحب أحب يف اهللا، وإن أبغض أبغض يف اهللا

هللا، وإن منع منع هللا، وال يكفيه هذا حىت يسلم من االنقياد والتحكيم لكل من عدا رسول 
  .-صلى اهللا عليه وسلم  -اهللا 

: فهذا أزكى القلوب، وهو القلب السليم الذي ال ينجو يوم القيامة إال من أتى اهللا به
، ٨٨: الشعراء[} )٨٩(ا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ إِلَّ) ٨٨(يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ {

٨٩.[  
القلب امليت الذي ال حياة به، فهو ال يعرف ربه، وال يعبده بأمره وما : والقلب الثاين

  .حيبه ويرضاه
بل هو واقف مع شهواته ولذاته، ولو كان فيها سخط ربه وغضبه، فهو ال يباليإذا فاز 

أم سخط، فهو متعبد لغري اهللا حباً وخوفاً ورجاًء، ورضاً  بشهوته وحظه، رضي ربه
  .وسخطاً، وتعظيماً وذالً

وهواه أحب إليه وآثر عنده من رضا .. وإن أبغض أبغض هلواه .. إن أحب أحب هلواه 
  .مواله

والسيئات جتارته .. والغفلة مركبه .. واجلهل سائقه .. والشهوة قائده .. فاهلوى إمامه 
  .واحملرمات سلعته.. ضاعته واملعاصي ب.. 
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من اإلنس واجلن، فهذا أخبث .. ال يستجيب لداعٍ وال ناصح، ويتبع كل شيطان مريد 
: غافر[} )٣٥(كَذَلك يطْبع اللَّه علَى كُلِّ قَلْبِ متكَبرٍ جبارٍ {: القلوب وأجنسها وأركسها

٣٥.[  
  .قلب له حياة وبه علة، فهو السقيم: والقلب الثالث

  .وهذه أخرى، وهو ملا غلب عليه منهما.. متده هذه مرة : فله مادتان
ففيه من حمبة اهللا تعاىل، واإلميان به، واإلخالص له، والتوكل عليه، ما هو مادة حياته 

  .وجناته
وفيه من حمبة الشهوات وإيثارها، واحلرص على حتصيلها، واحلسد والكرب والعجب، 

  .الرياسة، والظلم، ما هو مادة هالكه وعطبهوحب العلو والفساد يف األرض ب
  :وهو ممتحن بني داعيني

داعٍ يدعوه إىل اهللا والدار اآلخرة، وداعٍ يدعوه إىل العاجلة، وهو إمنا جييب أقرما منه 
  .بابا، وأعالمها صوتا، وأكثرها حضوراً

  .فالقلب األول حي خمبت واع لني، والثاين يابس ميت، والثالث مريض
كان له مذكر فهو إىل السالمة أدىن، وإن مل يكن له مذكر فهو إىل العطب أدىن، فإن 

  .وهوصيد من يسبق إليه
ليجعلَ ما يلْقي الشيطَانُ فتنةً {: وقد مجع اهللا بني هذه القلوب الثالثة يف قوله سبحانه

وليعلَم الَّذين ) ٥٣(نَّ الظَّالمني لَفي شقَاقبعيد للَّذين في قُلُوبِهِم مرض والْقَاسية قُلُوبهم وإِ
ن آمنوا إِلَى أُوتوا الْعلْم أَنه الْحق من ربك فَيؤمنوا بِه فَتخبِت لَه قُلُوبهم وإِنَّ اللَّه لَهاد الَّذي

  ].٥٤، ٥٣: احلج[} )٥٤(صراط مستقيمٍ 
لب الصحيح السليم ليس بينه وبني قبول احلق وحمبته وإيثاره سوى إدراكه، فهو فالق

  .اإلدراك للحق، مث االنقياد له والقبول
  .والقلب امليت القاسي ال يقبل احلق وال ينقاد له
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والقلب املريض إن غلبت عليه صحته التحق بالقلب السليم، وإن غلب عليه مرضه 
  .التحق بالقلب امليت القاسي

.. ويف القلوب من الشبه والشكوك .. كل ما يلقيه الشيطان يف األمساع من األلفاظ و
ويعلم .. ألنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه .. وقوة للقلب احلي السليم .. فتنة هلذين القلبني 
  .أن احلق يف خالفه

ويستدل على معرفة ما يف القلوب حبركة اللسان، فإن القلوب كالقدور تغلي مبا فيها، 
  .وألسنتها مغارفها

  :فلسان املرء يغرف لك من قلبه
.. وحسن وقبيح .. وطيب وخبيث .. وحار وبارد .. وعذب وأجاج .. حلو وحامض 

  .وخري وشر.. وحق وباطل 
ومن الشح .. ومن احلقد واحلسد .. فالقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل 

  .وحب الرياسة.. ومن حب الدنيا .. ومن الكرب والعلو .. والبخل 
فسلم من كل آفة تبعده عن اهللا، وسلم من كل شبهة تعارض خربه، وسلم من كل 
شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطع عن اهللا 

  .والدار اآلخرة
  
  

  غذاء القلوب
بِذكْرِ اللَّه أَلَا بِذكْرِ اللَّه تطْمئن الْقُلُوب الَّذين آمنوا وتطْمئن قُلُوبهم {: قال اهللا تعاىل

  ].٢٨: الرعد[} )٢٨(
وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفَاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني ولَا يزِيد الظَّالمني إِلَّا {: وقال اهللا تعاىل

  ].٨٢: اٍإلسراء[} )٨٢(خسارا 
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  :ل للقلوب نوعني من الغذاءاهللا عز وجلَّ جع
الطعام والشراب احلسي، وللقلب منه خالصته وصفوه، ولكل عضو منه حبسب : األول

  .استعداده وقبوله
غذاء روحاين معنوي، خارج عن الطعام والشراب من السرور والفرح، : الثاين

  .واالبتهاج واللذة، والعلوم واملعارف
غذاء املشترك كان أرضيا سفليا، وقوامه ذين وذا الغذاء كان مساويا علويا، وبال

  .الغذاءين
وللقلب ارتباط بكل واحدة من احلواس اخلمس، وله غذاء يصل إليه منها كحاسة 
السمع والبصر، وحاسة اللمس والشم والذوق، وارتباطه حباسيت السمع والبصر أشد من 

  .سائر احلواسارتباطه بغريمها، ووصول الغذاء منهما إليه أكمل وأقوى من 
وانفعاله عنهما أشد من انفعاله عن غريمها، واقترانه يف القرآن ما أكثر من اقترانه 

  .بغريمها
واللَّه أَخرجكُم من بطُون {: بل ال يكاد يقرن إال ما أو بأحدمها كما قال سبحانه

عمالس لَ لَكُمعجئًا ويونَ شلَمعلَا ت كُماتهونَ  أُمكُرشت لَّكُمةَ لَعدالْأَفْئو ارصالْأَب٧٨(و( {
  ].٧٨: النحل[

وتأثر القلب مبا يراه ويسمعه، أعظم من تأثره مبا يلمسه ويذوقه ويشمه، وألن هذه 
  .الثالثة هي أهم طرق العلم وهي السمع والبصر والعقل

 خيفى، لكن ما يدركه حباسة وتعلق القلب بالسمع والبصر، وارتباطه ما، وتأثره ما ال
  .السمع من العلم واهلدى أعم وأمشل، وما يدركه حباسة البصر أمت وأكمل

فللسمع العموم والشمول، واإلحاطة باملوجود واملعدوم، واحلاضر والغائب، واحلسي 
  .واملعنوي، وللبصر التمام والكمال

  .ونصيبه منهاوهذه احلواس اخلمس هلا أشباح وأرواح، وأرواحها حظ القلب 
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فمن الناس من ليس لقلبه منها نصيب إال كنصيب احليوانات البهيمية منها، فهو مبرتلتها 
أَم تحسب أَنَّ أَكْثَرهم يسمعونَ أَو يعقلُونَ إِنْ هم إِلَّا كَالْأَنعامِ بلْ هم {: كما قال سبحانه

  ]٤٤: الفرقان[} )٤٤(أَضلُّ سبِيلًا 
ا نفى اهللا تبارك وتعاىل عن الكفار السمع والبصر والعقل، لعدم انتفاعهم ا كما وهلذ

ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثريا من الْجِن والْإِنسِ لَهم قُلُوب لَا يفْقَهونَ بِها ولَهم {: قال سبحانه
سآذَانٌ لَا ي ملَها وونَ بِهرصبلَا ي نيأَع مه كلُّ أُولَئأَض ملْ هامِ بعكَالْأَن كا أُولَئونَ بِهعم

  ].١٧٩: األعراف[} )١٧٩(الْغافلُونَ 
فهم يسمعون ويبصرون باحلواس الظاهرة، وما قامت عليهم احلجة، وال يسمعون وال 

 هي حظ يبصرون باحلواس الباطنة، اليت هي مساع القلب، اليت هي روح حاسة السمع، اليت
  .القلب، ولو مسعوه من هذه اجلهة، حلصلت هلم احلياة الطيبة يف الدنيا واآلخرة

وتعلق السمع الظاهر احلسي بالقلب، أشد من تعلق البصر به، وآثاره على قلب اإلنسان 
أسرع وأشد، فرمبا غشي على اإلنسان إذا مسع كالما يسره أو يسوؤه، أو صوتا لذيذًا طيبا 

  . حيصل له ذلك من رؤية األشياء بالبصر الظاهر إال نادرامناسبا، وال
فإذا كان املسموع معىن شريفًا بصوت لذيذ، حصل للقلب حظه ونصيبه من إدراك 
املعىن، وابتهج به أمت ابتهاج على حسب إدراكه له، كما حيصل للقلب عند مساع آيات 

  .القرآن املرتلة
  
  فقه أعمال القلوب - ٨

: احلج[} )٣٢(ذَلك ومن يعظِّم شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ { :قال اهللا تعاىل
ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخش اللَّه ويتقْه فَأُولَئك هم الْفَائزونَ {: وقال اهللا تعاىل ].٣٢

  ].٥٢: النور[} )٥٢(
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ات اهللا تبارك وتعاىل، واألعمال تصدر من ذات األوامر ترتل يف كل حلظة من ذ
اإلنسان، فإذا تطابقت األوامر واألعمال، فلهذا اإلنسان السعادة يف الدنيا واآلخرة، وإذا 

  .خالفت أعمال اإلنسان أوامر الرب، شقي هذا اإلنسان يف الدنيا واآلخرة
  :واألعمال اليت تصدر من اإلنسان نوعان

  .جلوارحوأعمال ا.. أعمال القلوب 
  :وأعمال القلوب من أصول اإلميان وقواعد الدين

.. وإخالص الدين له .. والتوكل على اهللا .. وحمبة اهللا ورسوله .. كاإلميان والتوحيد 
.. واخلشية منه .. والرجاء له .. واخلوف منه .. واليقني على ذاته وأمسائه وصفاته 

صرب على حكمه، واالستعانة به وحنو وال.. والتذلل والتضرع بني يديه .. واخلشوع له 
فهذه األعمال مجيعها واجبة على مجيع اخللق، والناس فيها على ثالث درجات كما  .ذلك

  :هم يف أعمال األبدان على ثالث درجات
  .وسابق باخلريات.. ومقتصد .. ظامل لنفسه 

  .هو العاصي بترك مأمور، أو فعل حمظور: فالظامل لنفسه
  .للواجبات، التارك للمحرماتاملؤدي : واملقتصد

املتقرب إىل ربه مبا يقدر عليه من فعل واجب ومستحب، التارك : والسابق باخلريات
  .للمحرم واملكروه، الذاكر لربه يف كل حني

وأعمال القلوب، وأعمال اجلوارح، كالمها مطلوب، لكن األول أساسي للثاين، والثاين 
  .مظهره وعالمته، لكنه ال يقبل بدونه

منا خص اهللا أعمال القلوب بالتحصيل دون أعمال اجلوارح، ألن أعمال اجلوارح تابعة وإ
أَفَلَا يعلَم {: ألعمال القلوب، فلوال إرادة القلب مل حتصل أفعال اجلوارح وهلذا قال سبحانه

} )١١(بِهِم يومئذ لَخبِري إِنَّ ربهم ) ١٠(وحصلَ ما في الصدورِ ) ٩(إِذَا بعثر ما في الْقُبورِ 
  ].١١ - ٩: العاديات[
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إِنما الْمؤمنونَ الَّذين إِذَا ذُكر {: وجعل اهللا القلوب األصل يف املدح كما قال سبحانه
 هِمبلَى رعا وانإِمي مهتادز هاتآي هِملَيع تيلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتو كَّلُونَ اللَّهوت٢(ي( {

  ].٢: األنفال[
: البقرة[} ومن يكْتمها فَإِنه آثم قَلْبه{: وجعلها األصل يف الذم كما قال سبحانه

٢٨٣.[  
وبشرِ الَّذين {: ويا بشرى لكل من بادر للقيام باألعمال الصاحلة ابتغاء وجه ربه األعلى

نَّ لَهم جنات تجرِي من تحتها الْأَنهار كُلَّما رزِقُوا منها من ثَمرة آمنوا وعملُوا الصالحات أَ
ف مهةٌ ورطَهم اجوا أَزيهف ملَها وابِهشتم وا بِهأُتلُ وقَب نا مزِقْني رذَا الَّذقًا قَالُوا ها رِزيه

  ].٢٥ :البقرة... [} )٢٥(خالدونَ 
: وهذا ما حنبه لكل إنسان إىل يوم القيامة.. وهذا ما حنبه ألنفسنا .. هذا ما ندعو إليه 

} )٥٢(هذَا بلَاغٌ للناسِ ولينذَروا بِه وليعلَموا أَنما هو إِلَه واحد وليذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ {
  ].٥٢: إبراهيم[

وأن يسكنهم اجلنة يف .. يصلح اهللا أحوال األمة يف الدنيا  وكل ما حنبه ونرجوه أن
إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما {: وأن يهديهم إىل الصراط املستقيم يف الدنيا واآلخرة.. اآلخرة 

 أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيع ي إِلَّا بِاللَّهيقفوا تمو تطَعت٨٨: هود[} )٨٨(اس.[  
ربنا لَا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمةً إِنك أَنت الْوهاب {: اللهم

  ].٨: آل عمران[} )٨(
} رِيناسالْخ نم نكُونا لَننمحرتا ولَن رفغت إِنْ لَما ونفُسا أَننا ظَلَمنب٢٣(ر({    

     })٥٣(ربنا آمنا بِما أَنزلْت واتبعنا الرسولَ فَاكْتبنا مع الشاهدين { ].٢٣: األعراف[
ربنا هب لَنا من أَزواجِنا وذُرياتنا قُرةَ أَعينٍ واجعلْنا للْمتقني إِماما { ].٥٣: آل عمران[
ربنا اغْفر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا في أَمرِنا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى {].٧٤: الفرقان[} )٧٤(

 رِينمِ الْكَاف١٤٧: آل عمران[} )١٤٧(الْقَو.[  
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}داللَى وعو لَيع تمعي أَنالَّت كتمنِع كُرنِي أَنْ أَشزِعأَو با رحاللَ صمأَنْ أَعو ي
 نيحالالص كادبي عف كتمحلْنِي بِرخأَدو اهضر١٩: النمل[} )١٩(ت.[  

}مالظَّال زِدلَا تو اتنمؤالْمو نِنيمؤلْملا ونمؤم يتيلَ بخد نملو يدالولي ول راغْف بر ني
  ].٢٨: نوح[} )٢٨(را إِلَّا تبا
: البقرة[} )٢٠١(ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الْآخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ {
ى ربنا لَا تؤاخذْنا إِنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا ربنا ولَا تحملْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَ{ ].٢٠١

نت مولَانا الَّذين من قَبلنا ربنا ولَا تحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنا بِه واعف عنا واغْفر لَنا وارحمنا أَ
 رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرص٢٨٦: البقرة[} )٢٨٦(فَان.[  

  ].٨٧: األنبياء[} )٨٧(نت من الظَّالمني لَا إِلَه إِلَّا أَنت سبحانك إِني كُ{
» اتومالس بر تأن ،دمالْح لَكضِ، واألرو اتومالس مقَي تأن ،دمالْح ا لَكنبر ماللَّه

ن، أنت الْحق، واألرضِ ومن فيهِن، ولَك الْحمد، أنت نور السموات واألرضِ ومن فيهِ
هم وقَولُك الْحق، ووعدك الْحق، ولقَاؤك الْحق، والْجنةُ حق، والنار حق، والساعةُ حق، اللَّ

فَاغْف ،تاكَمح بِكو ،تماصخ كإِلَيو ،كَّلْتوت كلَيعو ،تنآم بِكو ،تلَمأس ا لَكي مل ر
تإِال أن ي، ال إِلَهنم بِه لَمأع تا أنمو ،تلَنأعو تررأسو ،ترا أخمو تممتفق عليه » قَد.  

»ماللَّه ! نةً مرفغيمل رفَاغْف ،تإِال أن وبالذُّن رفغال يا وا كَبِريفِْسي ظُلْمن تي ظَلَمإِن
دنعيمحالر فُورالْغ تأن كنِي، إِنمحارو متفق عليه» ك .  

»كإِلَي وبأَتو كرفغتأَس تإِالَّ أَن أَنْ لَا إِلَه دهأَش كدمبِحو ماللَّه كانحبأخرجه أمحد » س
  .والترمذي 

»لَه رِيكال ش هدحإِال اُهللا و أنْ ال إِلَه دهبِاِهللا أش يتضر ،ولُهسرو هدبا عدمحأنَّ مو ،
  .أخرجه مسلم» رباً وبِمحمد رسوال وبِاِإلسالمِ دينا

  .سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم
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والْحمد  )١٨١(وسلَام علَى الْمرسلني ) ١٨٠(سبحانَ ربك رب الْعزة عما يصفُونَ {
 نيالَمالْع بر لَّه١٨٢ - ١٨٠: الصافات[} )١٨٢(ل.[  

  :املوت 
احلمد هللا املفرج للركب عقب الشدة املنجي خللص عباده من غياهب الظلم املعدة 

  : ، أما بعد  والصالة والسالم على سيد األنام وعلى آله وصحبه الكرام
حىت إذا جاء أحدهم املوت قال : (اهللا تعاىل االستعداد لرتول املوتقالجيب على املسلم 

لعلى أعمل صلحا فيما تركت كال إا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ . رب ارجعون
إىل آخر .) فإذا نفخ يف الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون. إىل يوم يبعثون

  .السورة
عليه وسلم غرز عودا بني يديه وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا 

: " اهللا ورسوله أعلم قال: قالوا" أتدرون ما هذا؟ : " وآخر إىل جبينه وآخر أبعد منه فقال
  ".هذا اإلنسان وهذا األجل وهذا األمل فيتعاطى األمل فيلحقه األجل دون األمل 

ل وهو وروي عن ابن عباس رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لرج
شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل : اغتنم مخسا قبل مخس: " يعظه

وكتب اإلمام أبو حامد الغزايل إىل الشيخ " فقرك، وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك 
قرع مسعي بأنك تلتمس مين كالما وجيزا يف معرض النصح والوعظ " أيب الفتح بن سالمة 

فإن الوعظ زكاة نصاا االتعاظ فمن ال نصاب له كيف  وإين لست أرى نفسي أهال له
  ".خيرج الزكاة وفاقد النور كيف يستنري به غريه ومىت يستقيم الظل والعود أعوج 

يا ابن مرمي عظ نفسك فإن اتعظت : وقد أوصى اهللا تعاىل عيسى بن مرمي عليهما السالم
تركت فيكم ناطقا : " سلمفعظ الناس وإال فاستحي مين، وقال نبينا صلى اهللا عليه و

فالناطق هو القرآن والصامت هو املوت وفيهما كفاية لكل متعظ ومن مل يتعظ " وصامتا 
ما كيف يعظ غريه، ولقد وعظت نفسي ما وقبلت وصدقت قوال وعمال وأبت ومتردت 
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حتقيقا وفعال فقلت لنفسي أما أنت مصدقةبان القرآن هو الواعظ الناطق وأنه كالم اهللا 
بلى فقلت هلا قد قال اهللا : ملرتل الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه فقالتا

. من كان يريد احلياة للدنيا وزنتها نوف إليهم أعماهلم فيها وهم فيهاال يبخسون: (تعاىل
  .).أولئك الذين لبس هلم يف اآلخرة إال النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون

اهللا بالنار على إرادة الدنيا وكل ما ال يصحب بعد املوت فهو من الدنيا فهل  فقد وعد
ترتهت عن حب الدنيا وإرادا ولو أن طبيبا نصرانيا وعدك باملوت أو باملرض على تناول 
ألذ الشهوات لتحاميتها واتقيت وأنفت منها، أفكان النصراين عندك أصدق من اهللا تعاىل 

أم كان املرض أشد عليك من النار فإن كان كذلك فما  فإن كان كذلك فما أكفرك
أجهلك فصدقت فما انتفعت بل أصرت على امليل إىل العاجلة واستمرت مث أقبلت عليها 

  .فوعظتها بالواعظ فقلت هلا قد اخرب الناطق عن الصامت
قل إن املوت الذي تفرون منه مالقيكم مث تردون إىل عامل الغيب : (قال اهللا تعاىل

  ).هادة فينبئكم مبا كنتم تعملونوالش
وقلت هلا هيب أنك ملت إىل العاجلة أفلست مصدقة بأن املوت ال حمالة يأتيك قاطعا 
عليك ما أنت متمسكة به وسالبا منك كل ما أنت راغبة فيه وأن كل ما هو آت قريب 

  .وأن البعيد ما ليس بآت
ما أغىن . م ما كانوا يوعدونمث جاءه. أفرأيت إن متعناهم سنني: (وقد قال اهللا تعاىل
  ).عنهم ما كانوا ميتعون

فكأنك خمرجة ذا الوعظ عن مجيع ما أنت فيه قالت صدقت فكان منها قوال ال حيصل 
وراءه ومل جتتهد قط يف تزود اآلخرة كاجتهادها يف تدبري العاجلة ومل جتتهد يف رضى اهللا 
تعاىل كاجتهادها يف طلب رضاها وطلربضى اخللق ومل تستحي من اهللا تعاىل كما تستحي 

تشمر الستعداد اآلخرة كتشمريها يف الصيف ألجل الشتاء ويف من واحد من اخللق ومل 
الشتاء ألجل الصيف فإا ال تطمئن يف أوائل الشتاء ما مل تتفرغ عن مجيع ما حتتاج إليه فيه 
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مع إن املوت رمبا خيطفها والشتاء ال يدركها واآلخرة عندها يقني فال يتصور أن ختتطف 
مبقدار طوله وتصنعني آلة الصيف بقدر صربك على منها، فقلت هلا ألست تستعدين للصيف 

احلر قالت نعم قلت فاعصي اهللا بقدر صربك على النار واستعدي لآلخرة بقدر بقائك فيها 
فقالت هذا هو الواجب الذي ال يرخص يف تركه إال احلمق مث استمرت على سجيتها 

جر نصفه اآلخر وما ووجدتين كما قال بعض احلكماء يف الناس من يرتجر نصفه مث ال يرت
أراين إال منهم وملا رأيتها متمادية يف الطغيان غري منتفعة مبواعظ املوت والقرآن رأيت أهم 
األمور التفتيش عن سبب متاديها مع اعترافها وتصديقها فإن ذلك من العجائب العظيمة 

داء فطال تفتيشي عنه حىت وقفت على سببه وها أنا موص نفسي وإياك باحلذر منه هو ال
العظيم وهو السبب الداعي إىل الغرور واإلمهال وهو اعتقاد تراخي املوت واستبعاد هجومه 
على القرب فإنه لو أخرب صادق يف بياض اره أنه ميوت يف ليله أو ميوت إىل أسبوع أو 
شهر الستقام على الصراط املستقيم وترك مجيع ما هو فيه مما يظن أنه يتعاطاه هللا تعاىل وهو 

مغرور فضال عما ليس هللا تعاىل فانكشف يل حتقيقا أن من أصبح وهو يؤمل أنه ميسي أو فيه 
  .أمسى وهو يؤمل أنه يصبح مل خيل من الفتور والتسويف ومل يقدر إال على سري ضعيف

صل صالة : " فأوصيك ونفسي مبا أوصى به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيث قال
وفصل اخلطاب وال ينتفع بوعظ إال به ومن غلب على ولقد أويت جوامع الكلم " مودع 

ظنه يف كل صالة أا آخر صالته حضر معه خوفه من اهللا تعاىل وخشيته منه ومن مل خيطر 
مبخاطره قصر عمره وقرب أجله وغفل قلبه عن صالته وسئمت نفسه فال يزال يف غفلة 

ه حسرة الفوت وأنا مقترح دائمة وفتور مستمر وتسويف متتابع إىل أن يدركه املوت ويهلك
عليه أن يسأل اهللا تعاىل أن يرزقين هذه الرتبة فإين طالب هلا وقاصر عنها وأوصيه أن ال 
يرضى من نفسه إالا وأن حيذر مواقع الغرور فيها وحيترز من خداع النفس فإن خداعها ال 

وإن كانت  يقف عليه إال األكياس وقليل ما هم والوصايا وإن كانت كثرية واملذكورات
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ولقد : (كبرية فوصية اهللا أكملها وأنفعها وأمجعها وقد قال اهللا عز وجل يف حمكم القرآن
  ).وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا

فما أسعد من قبل وصية اهللا تعاىل وعمل ا وادخرها لنفسه ليجدها يوم مردها ومنقلبها 
ين إسرائيل جبار من اجلبابرة وكان يف بعض األيام جالسا على وقال يزيد الرقاشي كان يف ب

سرير مملكته فرأى رجال قد دخل من باب الدار ذا صورة منكرة وهيئة هائلة فاشتد خوفه 
من أنت أيها الرجل ومن أذن لك : " من هجومه وهيئته وقدومه فوثب يف وجهه وقال له
نا الذي ال حيجبين حاجب وال أحتاج يف الدخول إىل داري فقال أذن يل صاحب الدار وأ

يف دخويل على امللوك إىل إذن وال أرهب سياسة السلطان وال يفزعين جبار وال أحد من 
أنت : قبضيت فرار فلما مسع هذا الكالم خر على وجهه ووقعت الرعدة يف جسده وقال

ذنيب وأطلب نعم قال أقسم عليك باهللا إال أمهلتين يوما واحدا ألتوب من : ملك املوت قال
العذر من ريب وأرد األموال اليت أودعتها خزائين إىل أرباا وال أحتمل مشقة عذاا، فقال 
كيف أمهلك وأيام عمرك وأيام عمرك حمسوبة وأوقاا مثبتة مكتوبة فقال أمهلين ساعة، 
فقال إن الساعات يف احلساب وقد عربت وأنت غافل وانقضت وأنت ذاهل وقد استوفيت 

ومل يبق لك نفس واحد، فقال من يكون عندي إذا نقلتين إىل حلدي فقال ال يكون  أنفاسك
عندك سوى عملك فقال ما يل عمل؟ فقال ال جرم يكون مقيلك يف النار ومصريك إىل 

وقبض روحه، فخر عن سريره وعال الضجيج من أهل مملكته وارتفع ولو " غضب اجلبار 
  .كاؤهم عليه أكثر وعويلهم أوفرعملوا ما يصري إليه من سخط ربه لكان ب

  سكرات املوت
كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن : (قال اهللا تعاىل

  ).النار وأدخل اجلنة فقد فاز وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور
  ).وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ما كنت منه حتيد: (وقال تعاىل
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إن رسول اهللا صلى اهللا : " صحيحه أن عائشة رضي اهللا عنها قالتروي البخاري يف 
عليه وسلم كان بني يديه علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه يف املاء فيمسح ما وجهه ويقول 

" ال إله إال اهللا إن للموت لسكرات مث نصب يديه فجعل يقول إىل الرفيق األعلى حىت قبض 
يه وسلم جعل يتغشاه الكرب فجعلت فاطمة رضي اهللا ملا ثقل صلى اهللا عل: " ويف صحيحه

ويروى " عنها تقول واكرب أبتاه فقال صلى اهللا عليه وسلم ال كرب على أبيك بعد اليوم 
إين ألعلم ما يلقى ما فيه عرق إال " أن النيب صلى اهللا عليه وسلم دخل على مريض فقال 

" يب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ويروى عن مكحول عن الن". وهو يأمل باملوت على حدته 
" لو أن شعرة من شعرات امليت وقعت على أهل السماوات واألرض ملاتوا بأذن اهللا تعاىل 
" وقال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه يا كعب حدثنا عن املوت فقال نعم يا أمري املؤمنني 

رجل هو كغصن كثري الشوك أدخل يف جوف رجل فأخذت كل شوكة بعرق مث جذبه 
وكان علي رضي اهللا عنه حيض على القتال يف " شديد اجلذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى 

إن مل تقتلوا متوتوا والذي نفس حممد بيده أللف ضربة بالسيف أهون من " سبيل اهللا ويقول 
املوت أفظع هول يف الدنيا واآلخرة على املؤمن : وقال شداد بن أوس". موت على فراش 

شر باملنشري وقرض باملقاريض وغلي يف القدور ولو أن امليت نشر فأخرب أهل وهو أشد من ن
الدنيا بأمل املوت ما انتفعوا بعيش وال التذوا بنوم، ويروى أن إبراهيم صلوات اهللا عليه 

قال كسفود جعل يف صوف " كيف وجدت املوت " وسالمه ملا مات قال اهللا عز وجل له 
وعن موسى صلوات اهللا عليه أنه ملا ". هونا عليك أما إنا قد : "رطب مث جذب فقال

وجدت : قال" يا موسى كيف وجدت املوت " صارت روحهإىل اهللا عز وجل قال له 
  .نفسي كشاة حية بيد القصاب تسلخ

: " وذكر أبو بكر بن أيب شيبة عن جابر رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
" مث أنشأ حيدث قال " فإم كانت فيهم أعاجيب  حتدثوا عن بين إسرائيل وال حرج

خرجت طائفة فأتوا مقربة من مقابرهم فقالوا لو صلينا ركعتني ودعونا اهللا خيرج لنا بعض 
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ففعلوا فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قرب تالشى : األموات خيربنا عن املوت، قال
 فواهللا لقد مت منذ مائة سنة فما سكنت يا هؤالء ما أردمت إيل: بني عينيه أثر السجود فقال

ن عمرو بن العاص رضي اادعوا اهللا أن يعيدين كما كنت وكعين حرارة املوت حىت اآلن ف
اهللا عنه يقول لوددت لو أين رأيت رجال لبيبا حازما قد نزل به املوت فيخربين عن املوت 

حياتك لوددت أين رأيت رجال فلما أنزل به املوت قيل له يا أبا عبد اهللا كنت تقول أيام 
لبيبا حازما قد نزل به املوت خيربين عن املوت وأنت ذلك الرجل اللبيب احلازم وقد نزل 

أجد كأن السماوات انطبقن على األرض وأنا بينهما وكأن : فقال. بك املوت فأخربنا عنه
  ".نفسي خترج على ثقب إبرة 

تطيع أن تريين الصورة اليت تقبض فيها ويروى أن إبراهيم اخلليل قال مللك املوت هل تس
روح الفاجر؟ قال أتطيق ذلك؟ قال بلى فأعرض مث التفت فإذا هو رجل أسود الثياب قامت 
الشعر مننت الريح خيرج من فيه ومناخره هلب النار والدخان فغشى على إبراهيم مث أفاق وقد 

ق الفاجر إال صورة وجهك عاد ملك املوت إىل صورته األوىل فقال يا ملك املوت لو مل يل
  .لكان ذلك حسبه

إذا بقي علىاملؤمن من : وروى عن أسلم موىل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنهما قال
ذنوبه شيء مل يبلغه عمله شدد عليه املوت ليبلغ بسكرات املوت وشدته درجته يف اجلنة وإن 

اب معروفه يف الدنيا مث الكافر إذا كان عمله معروفا يف الدنيا هون عليه املوت ليستكمل ثو
  .يصري إىل النار

لو أن يل طالع األرض ذهبا : " وروي البخاري أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال
  .وقيل مل يلق ابن آدم أشد من املوت وما بعده أشد منه". الفتديت به من قبل أن أراه 

: اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى : ويف الوسيط للواحدي بإسناده عن ابن عباس قال
األمراض واألوجاع كلها بريد املوت ورسل املوت فإذا حان األجل أتى ملك املوت " 

بنفسه وقال أيها العبد كم خرب بعد وكم رسول بعد رسول وكم بريد بعد بريد أنا اخلرب 
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ليس بعدي خرب وأنا الرسول ليس بعدي رسول أجب ربك طائعا أو مكروها فإذا قبض 
عليه قال على من تصرخون وعلى من تبكون؟ فواهللا ما ظلمت له أجال روحه وتصارخوا 

وال أكلت له رزقا بل دعاه ربه فليبك الباكي على نفسه فإن يل فيكم عودات وعودات 
لقي جربيل ملك املوت بنهر فارس : " وعن أنس بن مالك قال". حىت ال أبقي منكم أحدا 

ند الوباء هاهنا عشرة آالف وهاهنا كذا فقال يا ملك املوت كيف تستطيع قبض األنفس ع
  ".وكذا؟ فقال ملك املوت تزوى يل األرض حىت كأم بني فخذي فألتقطهم بيدي 

اعلم لو أنا انتظرنا ضربة شرطي لتكدر عيشنا ويف نفس ميكن جميء املوت بشدائده وهو 
ه من أمر من ضرب بالسيوف ونشر باملناشري ويود لو قدر على صياح وأنني وجيذب روح

كل عضد وعرق فتربد قدماه، مث فخذاه وهكذا حىت يبلغ احللقوم فعنده ينقطع نظره إىل 
إن اهللا تعاىل يقبل : " دنياه ويغلق عنه باب توبته فقد قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  "توبة عبده ما مل يغرغر 
  :قال الشاعر 

  راحل عنكويا دار دنيا إنين ... يا فرقة األحباب ال بد يل منك 
  ويا سكرات املوت مايل وللضحك... ويا قصر األيام مايل وللمىن 

  إذا كنت ال أبكي لنفسي فمن يبكي... فما يل ال أبكي لنفسي بعربة 
  وأي يقني أشبه اليوم بالشك... أال أي حي ليس باملوت موقنا 

كر اهللا ومن يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أمولكم وال أوالدكم عن ذ: (قال اهللا تعاىل
وأنفقوا من ما رزقنكم من قبل أن يأيت أحدكم املوت . يفعل ذلك فأولئك هم اخلاسرون

ولن يؤخر اهللا نفسا . فيقول رب لوال أخرتين إىل أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحلني
  .).إذا جاء أجلها واهللا خبري مبا تعملون

  ".ثروا ذكر هازم اللذات املوتأك"  :ويف كتاب الترمذي قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
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: " ويف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
ويف رواية " ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده 

ذ مسعت قال ابن عمر رضي اهللا عنهما ما مرت علي ليلة من" يبيت ثالث ليال : " مسلم
  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال ذلك إال وعندي وصييت

أخذ رسول اهللا صلى اهللا : " ويف صحيح البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال
كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وعد نفسك من : عليه وسلم مبنكيب وقال

 حتدث نفسك بطول البقاء فيها أي ال تركنن إليها وال تتخذها وطنا وال" أصحاب القبور 
ال تشتغل فيها به . وال باالعتناء ا وال تتعلق منها مبا ال يتعلق به الغريب يف غري وطنه

إذا أمسيت فال : الغريب الذي يريد الذهاب إىل أهله، وكان ابن عمر رضي اهللا عنهما يقول
ومن حياتك  تنتظر الصباح وإذا أصبحت فال تنتظر املساء، وخذ من صحتك ملرضك

  .ملوتك
سالم عليكم طبتم فادخلوها : (ن الذين يقول هلم خزنة اجلنة إذا جاؤوهااللهم أجعلنا مم

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم،  )خالدين
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  :  مايفعل باحملتضر وامليت
والصالة والسالم احلمد هللا العلي العظيم، محداً مباركاً كما ينبغي جلالل وجهه الكرمي، 

على أشرف اخللق أمجعني، سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني، وصلى اهللا وسلم على آله 
  .وعترته الطاهرين الطيبني، وصحبه السادة املقربني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

ينبغي لكل عاقل أن يكون شديد اخلوف من عذاب ربه، وأن يكثر ذكر : أما بعد 
 مجيع أحواله، وأن يكون أجله بني عينيه، فيقصر أمله، ويبادر إىل التوبة، ويتحلل املوت يف

مل جيعل للموت وقتا معينا، وال  -تعاىل-من مظامل الناس خوفا من فجأة املوت؛ فإن اهللا 
عالمة معلومة، حىت يأمن من هجومه قبلها، فكم من صحيح فجأه املوت، ومريض طال 

  :ذلك مرضه، مث عويف، وأنشد يف
  إذا جن ليل هل تعيش إىل الفجر... تزود من الدنيا قليال فما تدري 

  وكم من عليل عاش حينا من الدهر... فكم من صحيح مات من غري علة 
} وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت{قال تعاىل

  ].٣٤: لقمان[
أكثروا من : "قال - عليه وسلمصلى اهللا - أن النيب : -رضي اهللا عنه-وعن أيب هريرة 

صلى -أخذ النيب : ، قال -رضي اهللا عنه-عن ابن عمر ، املوت: يعين" ذكر هاذم اللذات
وكان ابن عمر " كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: "مبنكيب، فقال -اهللا عليه وسلم

ن صحتك إذا أمسيت، فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت، فال تنتظر املساء، وخذ م: يقول
  . ملرضك، ومن حياتك ملوتك

فإذا مرض إنسان، واشتد تأمله، فليصرب، وال يكثر الشكوى، وال اجلزع، ففي حسن 
  .الصرب جزيل األجر، مع أن الشكوى واجلزع ال يفيدان شيئا
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صلى اهللا -أمرنا النيب : ويستحب عيادة املريض املسلم؛ ملا روى الرباء بن عازب، قال
  .اجلنائز، وعيادة املرضى باتباع  -عليه وسلم

من وجع كان  -عليه وسلمصلى اهللا - وما روى زيد بن أرقم، قالعادين رسول اهللا 
  .، وغري ذلك من األحاديث الصحيحةبعيين

أسال اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك : فإن رجاه، دعا له، ويستحب أن يقول 
من عاد مريضا مل حيضر : "قال: -وسلمصلى اهللا عليه -أن النيب : ، سبع مرات؛ ملا روي

أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ، عافاه اهللا : أجله، فقال عنده سبع مرات
  " .من ذلك املرض

ال إله إال اهللا؛ ملاروى أبو سعيد اخلدري، : وإن رآه مرتوال به، فاملستحب أن يلقنه قول
من : "، وقال" ال إله إال اهللا: لقنوا موتاكم: "-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال

، ولريفق يف ذلك، وال يلح عليه إحلاحا " ال إله إال اهللا، دخل اجلنة: كان آخر كالمه
عن ويكره للمريض أن يتمىن املوت.يضجره، ال سيما إن كان وارثه، أو عدوه، وحنو ذلك

باملوت، وال تتمنوه، فمن  ال تدعوا: "-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : ، قالأنس 
اللهم أحيين ما دامت احلياة خريا يل، وتوفين إذا كانت الوفاة خريا : كان داعيا، فليقل

  . وينبغي للمريض أن حيسن الظن بربه، مع خوفه منه"يل
  :وذلك ثالثة أشياء: ما ينبغي أن يفعل باحملتضر

ه إىل القبلة؛ كما جيعل يف أن يوجه إىل القبلة، فيضجع على جنبه األمين، وصدر: أحدها
وال أحب  ألهل : قال ابن حبيب،  حلده، فإن تعذر ذلك، فعلىظهره، وأمخصاه إىل القبلة

إحداد نظره، : امليت  توجيهه حىت يغلب،ويعاين، ويوقن باملوت ، ومن عالمة ذلك
  .وإشخاص بصره
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عن أيب سعيد ف ، ال إله إال اهللا، وأن حممدا رسول اهللا: أن يلقن الشهادتني: الثاين
، وال " ال إله إال اهللا: لقنوا موتاكم: "-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : اخلدري، قال

ينبغي أن يلح عليه بالتلقني فيضجره؛ كما تقدم، فإذا قاهلا مرة، كفاه، بل إن اعتقدها، ومل 
  .ينطق، كفاه ذلك

 كرهخوف التحديد، وقد اختلف يف ذلك، فاستحب، و)يس(سورة : قراءة: الثالث
معقل بن يسار،  حديث : ومل يكن ذلك عند مالك أمرا معموال به ، ووجه االستحباب،

، "إذا حضرمت املريض، أو امليت، فقولوا خريا: "-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : قال
، وقد فسرت القراءة بـ  " فإن املالئكة يؤمنون علىما تقولون"فاقرؤوا، وكربوا؛ : وقال

وال بأس بالبكاء بالدموع حينئذ وحسن  . ويستحب أن ال يقربه حائض وال جنب،  )يس(
  . التعزي والتصرب أمجل ملن استطاع وينهى عن الصراخ والنياحة

  :وذلك سبعة أشياء: ما يفعل بامليت إذا مات قبل أن يغسل
-دخل رسول اهللا : تغميضه؛ ألن فتح عينيه يقبح منظره، عن أم سلمةقالت: أحدها

 اإن الروح إذ: "على أيب سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، وقال - صلى اهللا عليه وسلم
  .وينبغي أن يتوىل اإلغماض أرفق أوليائه بأسهل ما يقدر عليه،  "، تبعه البصرقبض

أن يشد حليه األسفل بعصابة عريضة، ويربطها من فوق رأسه؛ لئال يسترخي : الثاين
  .حلياه، فينفتح فوه، ويدخل اهلوام إىل جوفه، فيقبح بذلك منظره  أيضا

لك أبقى للينها، فريد ذراعيه إىل عضديه، تليني مفاصله عقب موته؛ ألن  ذ: الثالث
وميدمها، ويرد فخذيه إىل بطنه، ويردمها فيمدمها ، ورجليه إىل فخذيه، مث ميدمها؛ فإن ذلك 

  .يعني الغاسل على متديده وتكفينه
  .املبادرة إىل خلع ثيابه، ألن الثياب حتمي اجلسم، فيسرع إليه التغيري  والفساد: الرابع

على سرير أو لوح؛ حىت ال تصيبه نداوة األرض، فتغريه ، وتسرع أن يوضع : اخلامس
  .إليه هوام األرض، فحفظه بذلك برفعه عن األرض أوىل
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تثقيل بطنه لئال يعلو، فيجعل عليه سيف، أو حديدة، فإذا  مل يكن، فطني : السادس
ضعوا على بطنه : -رضي اهللا عنه-أن موىل ألنس مات، فقال أنس : مبلول؛ ملا روي

  .ديدة ح
- أن رسول اهللا : -رضي اهللا عنها-تسجيته بثوب، فإنه أستر؛ ملا روت عائشة : السابع

  .سجي بثوب حربة  -صلى اهللا عليه وسلم
وال ينبغي أن يعجل بغسله إال بعد أن تتحقق وفاته، وذلك بعد أن ترى  فيه عالمات؛ 

وال : وقال الشافعي،  يديهأنتسترخي قدماه فال تنتصبان ، ومييل أنفه، وتنفرج زندا : منها
  . ينبغي أن يعجل بغسله؛ ألنه قد يغشى عليه، فيخيل إليهم أنه قد مات، ومل ميت

ال يؤخر غسل امليت : قال ابن شعبان، و فإذا حتقق، فاألوىل املبادرة بغسله وجتهيزه ودفنه
  . خوف انفجاره، أو تغري رائحته: يريد-بعد خروج روحه 

ن ينقى ويغسل وترا مباء وسدر وجيعل يف األخرية كافور ليس يف غسالمليت حد ولك
وتستر عورته وال تقلم أظفاره وال حيلق شعره ويعصر بطنه عصرا رفيقا وإن وضىء وضوء 
الصالة فحسن وليس بواجب ويقلب جلنبه يف الغسل أحسن وإن أجلس فذلك واسع وال 

السفر ال نساء معها وال  بأس بغسل أحد الزوجني صاحبه من غري ضرورة واملرأة متوت يف
حمرم من الرجال فلييمم رجل وجهها وكفيها ولو كان امليت رجال ميم النساء وجهه ويديه 
إىل املرفقني إن مل يكن معهن رجل يغسله وال امرأة من حمارمه فإن كانت امرأة من حمارمه 

ع جسدها غسلته وسترت عورته وإن كان مع امليتة ذو حمرم غسلها من فوق ثوب يستر مجي
ويستحب أن يكفن امليت يف وتر ثالثة أثواب أو مخسة أو سبعة وما جعل له من وزرة 
وقميص وعمامة فذلك حمسوب يف عدد األثواب الوتر وقد كفن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
يف ثالثة أثواب بيض سحولية أدرج فيها إدراجا صلى اهللا عليه وسلم وال بأس أن يقمص 

ي أنيحنط وجيعل احلنوط بني أكفانه ويف جسده ومواضع السجود منه امليت ويعمم وينبغ
وال يغسل الشهيد يف املعترك وال يصلى عليه ويدفن بثيابه ويصلى على قاتل نفسه ويصلى 
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على من قتله اإلمام يف حد أو قود وال يصلي عليه اإلمام وال يتبع امليت مبجمر واملشي أمام 
ه على شقه األمين وينصب عليه اللنب ويقول حينئذ اللهم اجلنازة أفضل وجيعل امليت يف قرب

إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إىل ما عندك اللهم ثبت عند املسألة 
منطقه وال تبتله يف قربه مبا ال طاقة له به وأحلقه بنبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ويكره البناء 

املسلم أباه الكافر وال يدخله قربه إال أن خياف أن يضيع  على القبور وجتصيصها وال يغسل
فليواره واللحد أحب إىل أهل العلم من الشق وهو أن حيفر للميت حتت اجلرف يف حائط 
قبلة القرب وذلك إذا كانت تربة صلبة ال تتهيل وال تتقطع وكذلك فعل برسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وسلم
  ميتالصالة على اجلنائز والدعاء لل

والتكبري على اجلنازة أربع تكبريات يرفع يديه يف أوالهن وإن رفع يف كل تكبرية فال 
بأس وإن شاء دعا بعد األربع مث يسلم وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه ويقف اإلمام يف 
الرجل عند وسطه ويف املرأة عند منكبيها والسالم من الصالة على اجلنائز تسليمة واحدة 

واملأموم ويف الصالة على امليت قرياط من األجر وقرياط يف حضور دفنه وذلك خفية لإلمام 
يف التمثيل مثل جبل أحد ثوابا ويقال يف الدعاء على امليت غري شيء حمدود وذلك كله 
واسع ومن مستحسن ما قيل يف ذلك أن يكرب مث يقول احلمد هللا الذي أمات وأحيا واحلمد 

ة والكربياء وامللك والقدرة والسناء وهو على كل شيء قدير هللا الذي حييي املوتى له العظم
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت ورمحت وباركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته 

ه جئناك شفعاء له فشفعنا فيه اللهم إنا نستجري وأنتأمته وأنت حتييه وأنت أعلم بسره وعالنيت
حببل جوارك له إنك ذو وفاء وذمة اللهم قه من فتنة القرب ومن عذاب جهنم اللهم اغفر له 
وارمحه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله مباء وثلج وبرد ونقه من 

من داره وأهال خريا من أهله  اخلطايا كما ينقى الثوب األبيض من الدنس وأبدله دارا خريا
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وزوجا خريا من زوجه اللهم إن كان حمسنا فزد يف إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه 
اللهم إنه قد نزل بك وأنت خري مرتول به فقري إىل رمحتك وأنت غين عن عذابه اللهم ثبت 

أجره وال تفتنا بعده عند املسألة منطقه وال تبتله يف قربه مبا ال طاقة له به اللهم ال حترمنا 
تقول هذا بإثر كل تكبرية وتقول بعد الرابعة اللهم اغفر حلينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا 
وصغرينا وكبرينا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا ومثوانا ولوالدينا وملن سبقنا باإلميان 

من أحييتهمنا وللمسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات اللهم 
فأحيه على اإلميان ومن توفيته منا فتوفه على اإلسالم وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه 
لنا واجعل فيه راحتنا ومسرتنا مث تسلم وإن كانت امرأة قلت اللهم إا أمتك مث تتمادى 

زوجا بذكرها على التأنيث غري أنك ال تقول وأبدهلا زوجا خريا من زوجها ألا قد تكون 
يف اجلنة لزوجها يف الدنيا ونساء اجلنة مقصورات على أزواجهن ال يبغني م بدال والرجل 
قد يكون له زوجات كثرية يف اجلنة وال يكون للمرأة أزواج وال بأس أن جتمع اجلنائز يف 
صالة واحدة ويلي اإلمام الرجال إن كان فيهم نساء وإن كانوا رجاال جعل أفضلهم مما يلي 

م وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إىل القبلة وال بأس أن جيعلوا صفا اإلما
واحدا ويقرب إىل اإلمام أفضلهم وأما دفن اجلماعة يف قرب واحد فيجعل أفضلهم مما يلي 
القبلة ومن دفن ومل يصل عليه وووري فإنه يصلى على قربه وال يصلى على من قد صلي 

الدعاء للطفل  ،  د واختلف يف الصالة على مثل اليد والرجلعليه ويصلى على أكثر اجلس
  والصالة عليه وغسله

تثين على اهللا تبارك وتعاىل وتصلي على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم مث تقول اللهم إنه 
عبدك وابن عبدك وابن أمتك أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت حتييه اللهم فاجعله 

طا وأجرا وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم وال حترمنا وإياهم لوالديه سلفا وذخرا وفر
أجره وال تفتنا وإياهم بعده اللهم أحلقه بصاحل سلف املؤمنني يف كفالة إبراهيم وأبدله دارا 
خريا من داره وأهال خريا من أهله وعافه من فتنة القرب ومن عذاب جهنم تقول ذلك يف كل 
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هم اغفر ألسالفنا وأفراطنا وملن سبقنا باإلميان اللهم من أحييته تكبرية وتقول بعد الرابعة الل
منا فأحيه على اإلميان ومن توفيته منا فتوفه على اإلسالم واغفر للمسلمني واملسلمات 
واملؤمنني واملؤمنات األحياء منهم واألموات مث تسلم وال يصلى على من مل يستهل صارخا 

سقط يف الدور وال بأس أن يغسل النساء الصيب وال يرث وال يورث ويكره أن يدفن ال
الصغريابن ست سنني أو سبع وال يغسل الرجال الصبية واختلف فيها إن كانت مل تبلغ أن 

  .وىلتشتهى واألول أ
وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وصلى اهللا على سيدنا حممد نبيه وعلى آله 

  .وصحبه وسلم تسليما كثريا
  : وصف اجلنة 

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد، وعلى 
  : ، أما بعد  آله، وأصحابه أمجعني

مثَلُ الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ فيها أَنهار من ماء غَيرِ آسنٍ وأَنهار من لَّبنٍ {: قال اهللا تعاىل
غتي ىلَّمفصلٍ مسع نم ارهأَنو ارِبِنيلِّلش رٍ لَّذَّةمخ نم ارهأَنو همطَع رثَلُ {: وقال،  } يم

إِنَّ الَّذين {: وقال، } الْجنة الَّتي وعد الْمتقُونَ تجرِي من تحتها اَألنهار أُكُلُها دآئم وِظلُّها
أُولَئك لَهم جنات عدن {} وعملُوا الصالحات إِنا ال نضيع أَجر من أَحسن عمالً آمنوا 

تجرِي من تحتهِم اَألنهار يحلَّونَ فيها من أَساوِر من ذَهبٍ ويلْبسونَ ثيابا خضرا من سندسٍ 
كتقٍ مربتإِسفَقًاوترم تنسحو ابالثَّو منِع كائلَى اَألرا عيهف نيابِقُوا إِلَى {: وقال، } ئس

وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي {: وقال، } مغفرة من ربكُم وجنة عرضها كَعرضِ السماء واَألرضِ
بنَ إِنَّ رزا الْحنع بأَذْه كُورش فُورا لَغا {} نيها فنسمال ي هلن فَضم ةقَامالْم ارا دلَّني أَحالَّذ

وبا لُغيها فنسمال يو بصن{  
إن اهللا تبارك وتعاىل الذي أخرب عما يف اجلنة من أنواع األطعمة، واألشربة، واملالذ 

من الرائحة الطيبة، : آثار اجلنة وأمنوذجا منهااملتنوعة قد أشهد عبادهفي هذه الدار من 
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وقد . واللذات املشتهاة، واملناظر البهية، والفاكهة احلسنة، والنعيم، والسرور، وقوة العني
عز  -يقول اهللا «: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : روى أبو نعيم عن جابر، قال

» لربد الذي جيده الناس بالسحر من ذلكطييب ألهلك، فتزداد طيبا، فذلك ا: للجنة - وجل 
 - وأخرب النيب . كما جعل سبحانه نار الدنيا وآالمها وغمومها وأحزاا تذكر بنار اآلخرة

فال بد أن يشهد عباده » أن شدة احلر والربد من أنفاس جهنم«: - صلى اهللا عليه وسلم 
خرة إال األمساء، وأما أنفاس جنته، وما يذكرهم ا، مع أنه ليس يف الدنيا مما يف اآل

  .املسميات فبينها من التفاوت ما ال يعلمه البشر
اطلبوا اجلنة جهدكم، واهربوا من النار «: يقول - صلى اهللا عليه وسلم  -والرسول 

. ال تنسوا العظيمتني«: ويقول» جهدكم؛ فإن اجلنة ال ينام طالبها، وإن النار ال ينام هارا
ما من يوم إال «:يف احلديث املرفوعو »اجلنة والنار: ل اهللا؟ قالوما العظيمتان يا رسو: قلنا

يا رب قد طاب مثري، واطردت أاري، واشتقت إىل : واجلنة والنار يسأالن، تقول اجلنة
اشتد حري، وبعد قعري، وعظم مجري، فعجل إيل : وتقول النار. أوليائي، فعجل إيل بأهلي

قال رسول : ن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قالوروى احلسن بن سفيان بسنده، ع. » بأهلي
كثروا من مسألة اهللا اجلنة، واستعيذوا به من النار، فإما «: -صلى اهللا عليه وسلم  - اهللا 

يا رب عبدك هذا : شافعتان مشفعتان، وإن العبد إذا أكثر مسألة اهللا اجلنة قالت اجلنة
  .» ستعاذ بك مين فأعذهيا رب عبدك هذا ا: سألنيك فأسكنه إياي، وتقول النار

اسم شامل جلميع ما حوته من البساتني، واملساكن، والقصور،  -يا عباد اهللا-واجلنة 
ومجيع ما تشتهيه األنفس، وتلذ األعني، ويشنف األمساع، ويطيب املشام، وهي جنات 

اجلنة مائة درجة ما بني كل «: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -كثرية؛ ففي املسند عن النيب 
كما بني السماء واألرض، والفردوس، أعالها : وقال عفان. » درجتني مسرية مائة عام

إن يف اجلنة مائة درجة ما بني كل درجتني كما بني السماء واألرض «درجة ويف لفظ 
وروى البخاري يف صحيحه عن أنس بن مالك رضي . » ها اهللا للمجاهدين يف سبيلهأعد
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يا نيب : ، فقالت- صلى اهللا عليه وسلم  -أتت رسول اهللا اهللا عنه، أن أم حارثة بن سراقة 
فإن كان يف اجلنة صربت، وإن كان غري  - وكان قتل يوم بدر -اهللا أال حتدثين عن حارثة

يا أم حارثة إا جنان يف اجلنة، وإن ابنك أصاب الفردوس «: ذلك اجتهد يف البكاء؟ قال
  .» األعلى

أيب موسى األشعريرضي اهللا عنه، عن رسول يف الصحيحني من حديث -واجلنة نوعان 
جنتان من ذهب آنيتهما وحليهما وما فيهما، وجنتان «: قال - صلى اهللا عليه وسلم  - اهللا 

من فضة آنيتهما وحليهما وما فيهما، وما بني القوم وبني أن ينظروا إىل رم إال رداء 
قال : سامة بن زيد، قالوروى ابن ماجه يف سننه عن أ» الكربياء على وجهه يف جنة عدن

أال هل من مشمر إىل اجلنة؟ فإن اجلنة ال خطر هلا «: -صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
هي ورب الكعبة نور يتألأل، ورحيانة تز، وقصر مشيد، ور  -أي ال عوض هلا وال مثل-

ليمة، مطرد، ومثرة نضيجة، وزوجة حسناء مجيلة، وحلل كثرية، ومقام يف أبد، يف درا س
نعم يا رسول اهللا، حنن : قالوا. وفاكهة، وخضرة، وحربة، ونعمة، يف حملة عالية ية

  .» إن شاء اهللا: قال القوم. إن شاء اهللا: قولوا: قال. املشمرون هلا
صلى  -ومن سعة اجلنة أن عرض الباب الواحد من أبواا كما بني مكة واألحساء، قال 

بيده إن ما بني املصراعني من مصاريع اجلنة لكما بني والذي نفسي «: -اهللا عليه وسلم 
  .» وليأتني عليه يوم وهو كظيظ من الزحام«متفق عليه، ويف حديث آخر » مكة وهجر

  .ورحيها يوجد من مسرية مائة عام
 - واجلنة بعضها أعلى من بعض، يف الصحيحني من حديث أيب سعيد، أن رسول اهللا 

أهل اجلنة ليتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون إن «: قال -صلى اهللا عليه وسلم 
: قالوا يا رسول اهللا. الكوكب الدري الغابر يف األفق من املشرق أو املغرب لتفاضل ما بينهم

بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهللا وصدقوا : قال. تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم
زيادة يف كرامتها وتفضيألهلها، روى ابن أيب  وبعض اجلنان غرسها اهللا بيده، » املرسلني
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: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : الدنيا بسنده، عن أنس رضي اهللا عنه، قال
لبنة من درة بيضاء، ولبنة من ياقوتة محراء، ولبنة من زبرجدة : خلق اهللا جنة عدن بيده«

انطقي «: ، مث قال هلا» خضراء، بالطها املسك وحصباؤها اللؤلؤ، وحشيشها الزعفران
وعزيت وجاليل ال : -عز وجل  - فقال اهللا ] ١: املؤمنون[} قد أفلح املؤمنون{: قالت

ومن يوق شح نفسه { -صلى اهللا عليه وسلم  -مث تال رسول اهللا » جياورين فيك خبيل
  ] .٩: احلشر[} فأولئك هم املفلحون

 -صلى اهللا عليه وسلم  -النيب أما أدىن أهل اجلنة مرتلة، فروى مسلم يف صحيحه عن 
عن «: ويف رواية» ما أدىن أهل اجلنة مرتلة؟: ربه -عليه السالم  -سأل موسى «: قال

ادخل : رجل جييء بعد ما دخل أهل اجلنة اجلنة، فيقال له: قال. أخس أهل اجلنة منها حظا
أال ترضى أن : رب كيف وقد نزل الناس منازهلم وأخذوا أخذام؟ فيقال له: فيقول. اجلنة

لك ذلك، ومثله، : فيقول. رضيت رب: يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول
لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما : فيقول. رضيت رب: فقال يف اخلامسة. ومثله، ومثله

احلديث، وروى الطرباين عن ابن عمر » رضيت رب: فيقول. اشتهت نفسك ولذت عينك
نة مرتلة لرجل ينظر يف ملكه ألفي سنة، يرى أقصاه كما يرى إن أدىن أهل اجل«: مرفوعا

احلديث، ويف الصحيحني عن حديث ابن مسعود » أدناه، ينظر إىل أزواجه وسرره وخدمه
إن ألعلم آخر أهل النار «: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : رضي اهللا عنه قال

اذهب : من النار حبوا، فيقول اهللا له خروجا منها وآخر أهل اجلنة دخوال اجلنة رجل خيرج
فيقول . يا رب وجدا مآل: فيأتيها فيخيل إليه أا مآل، فريجع فيقول: قال. فادخل اجلنة

يا رب وجدا : فيأتيها فيخيل إليه أا مآل، فريجع فيقول: قال. اذهب فادخل اجلنة: اللهله
أتسخر : فيقول: قال. وعشر أمثاهلااذهب فادخل اجلنة فإن لك مثل الدنيا : فيقول له. مآل

يضحك  - صلى اهللا عليه وسلم  -لقد رأيت رسول اهللا : يب وتضحك يب وأنت امللك؟ قال
  .» ذلك أدىن أهل اجلنة مرتلة: فكان يقول: قال. حىت بدت نواجذه
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وأهل اجلنة يستوعبون كثريا مما أعد هلم من النعيم لكمال حيام وضخامة أجسامهم، 
م ومع ذلك ال يبلون، وال يتغوطون، وال ميتخطون، وال مينون روى احلاكم وتوافر قواه

يا أبا : رجل من اليهود، فقال -صلى اهللا عليه وسلم  -أتى النيب : بسنده يف صحيحه قال
ويقول ألصحابه إن أقر يل ذا  -القاسم ألست تزعم أن أهل اجلنة يأكلون فيها ويشربون

بلى والذي نفس حممد بيده، إن «: -اهللا عليه وسلم صلى  -فقال رسول اهللا  - خصمته
: فقال له اليهودي. » أحدهم ليعطى قوة مائة رجل يف املطعم واملشرب والشهوة واجلماع

: - صلى اهللا عليه وسلم  - فقال رسول اهللا . فإن الذي يأكل ويشرب تكون له احلاجة
، وروى اإلمام أمحد » حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل املسك، فإذا البطن قد ضمر«

يدخل أهل «: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه، قال
  . » وهم على خلق آدم ستون ذراعا اجلنة اجلنة جردا، مردا، مكحلني، أبناء ثالث وثالثني،

وألهل اجلنة طرب ولذة حني يسمعون غناء احلور العني بالتسبيح والتمجيد والتقديس 
، وأكملهم فيه أصوم لنفسه يف هذه الدار عن احلرام، - عز وجل  -والثناء على الرب 

إن «: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : روى الترمذي عن علريضي اهللا عنه، قال
حنن اخلالدات : العني يرفعن بأصوات مل تسمع اخلالئق مبثلها، يقلنيف اجلنة تمعا للحور 

فال نبيد، وحنن الناعمات فال نبأس، وحنن الراضيات فال نسخط، طوىب ملن كان لنا وكنا 
إن احلور العني يتلقني أزواجهن عند أبواب «: وروى ابن املبارك عن حيىي بن أيب كثري» له

فنحن الراضيات فال نسخط، واملقيمات فال نضعن، طال ما انتظرناكم، : اجلنة فيقلن
أنت حيب وأنا حبك، ليس دونك : وتقول. واخلالدات فال منوت، بأحسن أصوات مسعت

 - صلى اهللا عليه وسلم  - ، ويف حديث أيب أمامة عن رسول اهللا » مقصر، وال وراءك معدل
ن من احلور العني ما من عبد يدخل اجلنة إال وجيلس عند رأسه وعند رجليه ثنتا«: قال

، وروى ابن أيب الدنيا » يغنيانه بأحسن صوت مسعته اإلنس واجلن، وليس مبزامري الشيطان
أين الذين كانوا يرتهون : إذا كان يوم القيامة نادى مناد: بسنده، عن حممد بن املنكدر، قال
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قول أمساعهم وأنفسهم عن جمالس اللهو ومزامري الشيطان، أسكنوهم رياض املسك، مث ي
  .أمسعوهم متجيدي وحتميدي: للمالئكة

وهلم مساع أعلى من هذا يضمحل دونه كل مساع وذلك حني يسمعون كالم الرب جل 
جالله، وخطابه، وسالمه عليهم، وحماضرته هلم، ويقرأ عليهم كالمه، فإذا مسعوه منه فكأم 

  .مل يسمعوه من قبل
بذلك تتم لذم وسرورهم؛ وهلذا وأهل اجلنة يتزاورون فيها ويستزير بعضهم بعضا، و

: قال» كيف أصبحت يا حارثة؟«: وقد سأله -صلى اهللا عليه وسلم  -قال حارثة للنيب 
عزفت نفسي : قال» إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إميانك؟«: قال. أصبحت مؤمنا حقا
  عن الدنيا فأسهرت

اجلنة يتزاورون فيها، ليلي وأظمأت اري، وكأين أنظر إىل عرش ريب بارزا، وإىل أهل 
أم «: ويف حديث أيب أيوب» عبد نور اهللا قلبه«: فقال. وإىل أهل النار يعذبون فيها

  .» يتزاورون على النجائب
  .ومنتدى أهل اجلنة ومتحدثهم حتت شجرة يسري الراكب يف ظلها مائة عام ال يقطعها

ارك وتعاىل فرييهم وهلم زيارة أخرى أعال من هذه وأجل، وذلك حني يزورون رم تب
واجلنة فوق السموات حتت العرش، ،  وجهه، ويسمعهم كالمه، وحيل عليهم رضوانه

هذا وصف اجلنة اليت جعلها  ،عرضها كعرض السماء واألرض لو وصلت إحدامها باألخرى
اهللا مقرا ألحبابه، ومألها من رمحته وكرامته ورضوانه، ووصف نعيمها بالفوز العظيم، 

. الكبري، وأودعها مجيع اخلري حبذافريه، وطهرها من كل عيب وآفة ونقص وملكها بامللك
وأهل البشرى ا هم أهل اإلميان والتقوى والعمل اخلالص هللا املوافق للسنة إخالص يف 
طاعة اهللا، وإحسان إىل خلقه، وهم أربعة أصناف من الرجاء والنساء، ذكرهم اهللا تعاىل يف 

اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني  ومن يطع{: كتابه العزيز فقال
وعن ابن عباس ] . ٦٩: النساء[} والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا
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أال أخربكم برجالكم من «: - صلى اهللا عليه وسلم  - رضي اهللا عنهما قال قال رسول اهللا 
والشهيد يف اجلنة، والرجل يزور أخاه يف ناحية  النيب يف اجلنة، والصديق يف اجلنة،: أهل اجلنة

ونساؤكم من أهل اجلنةالودود الولود، اليت إذا غضب أو . املصر ال يزوره إال هللا يف اجلنة
» ال أذوق غمضا حىت ترضى: غضبت جاءت حىت تضع يدها يف يد زوجها، مث تقول

  .أخرجه النسائي وباقيه على شرطه
وا من سؤال اهللا اجلنة، واعملوا هلا أعماهلا من واجب فاتقوا اهللا عباد اهللا، وأكثر

واجتناب حمرم، واسألوه الفردوس منها، فإنه أعدل اجلنة، وأعال اجلنة، وفوقه عرش الرمحن، 
سابقوا { :، قال تعاىل  واسألوه تعاىل العون على أعمال أهل اجلنة. ومنه تفجر أار اجلنة

سماء واألرض أعدت للذين آمنوا باهللا ورسله إىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض ال
من {: ، قال تعاىل  ]٣٧: احلديد[} ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

عمل صلحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
والعمل الصاحل، وأحينا حياة اللهم ثبتنا على اإلميان ،  ]٩٧: النحل[} كانوا يعملون طيبة

طيبة، وأحلقنا بالصاحلني، واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله 
 .وصحبه أمجعني

  :  وصف النار
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا تعاىل من شرور أنفسنا، ومن 

، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له
  : ، أما بعد  اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

خلق اهللا تعاىل النار وجعلها مثوى للكافرين وعاقبة للمجرمني واملتكربين فهو احلكم 
وأنذر  -صلى اهللا عليه وسلم  -العدل شديد العقاب وأحكم احلاكمني وحذر منها النيب 

يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها {قال تعاىل ،  وأخرب أا مثوى الظاملني
ما منكم من أحد إال (( -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال . ٦: التحرمي} الناس واحلجارة
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فال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترمجان فينظر أمين منه فال يرى إال ما قدم وينظر أشأم منه 
 ،)) يرى إال ما قدم، وينظر بني يديه فال يرى إال النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق مترة

  )) اجلنة أقرب إىل أحدكم من شرك نعله والنار مثل ذلك(( -صلى اهللا عليه وسلم  - وقال 
  :شدة حرها

 ،} نزاعةً لِّلشوى{} ا لَظَى كَالَّ إِنه{: وقال ،}فَأَنذَرتكُم نارا تلَظَّى{: قال اهللا تعاىل
  } فَاتقُوا النار الَّتي وقُودها الناس والْحجارةُ{: وقال تعاىل

ناركم هذه اليت يوقد : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
اهللا إن كانت لكافية، واهللا يا رسول : ابن آدم جزء من سبعني جزءاً من حر جهنم، قالوا

  ".فإا فضلت عليها بتسعة وستني جزًءا كلها مثل حرها: قال
يؤتى بأنعم : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال

يا ابن آدم هل رأيت خرياً : أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ يف النار صبغة مث يقال
ال واهللا يا رب، ويؤتى بأشد الناس بؤساً يف الدنيا من : بك نعيم قط؟ فيقولقط؟ هل مر 

يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة : أهل اجلنة فيصبغ صبغة يف اجلنة، فيقال له
  "ال واهللا يا رب ما مر يب بؤس قط وال رأيت شدة قط: قط؟ فيقول

  أول من تسعر م النار من املوحدين
إن أول : "مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: يرة رضي اهللا عنه قالعن أيب هر

فما عملت : الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال
كذبت، ولكنك قاتلت ألن يقال جريء فقد : قاتلت فيك حىت استشهدت، قال: فيها؟ قال

 ألقي يف النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ قيل، مث أمر به فسحب على وجهه حىت
تعلمت العلم وعلمته وقرأت : فما فعلت فيها؟ قال: القرآن، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال

هو : عامل، وقرأت القرآن ليقال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: فيك القرآن، قال
النار، ورجل وسع اهللا عليه  قارئ، فقد قيل، مث أمر به فسحب على وجهه حىت ألقي يف
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ما : فما عملت فيها؟ قال: وأعطاه من أصناف املال كله، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها، قال
كذبت، ولكنك فعلت : تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إال أنفقت فيها لك، قال

  "هو جواد، فقد قيل، مث أمر به فسحب على وجهه مث ألقي يف النار: ليقال
على بعض املعاصي والكبائر يوجب دخول النار، لكن اخللود فيها للمشركني فاإلصرار 

ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله {والكفار، قال تعاىل 
  .١٤: النساء} عذاب مهني

فالورود هنا مبعىن املرور على . ٧١: مرمي} وإن منكم إال واردها{أما قول اهللا تعاىل 
} مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثيا{ملبين فوق جهنم، مث قال تعاىل الصراط ا

  .٧٢: مرمي
إن الناس إذا أحيوا وبعثوا من قبورهم، فليست حاهلم حالة واحدة وال موقفهم وال 
مقامهم واحداً، ولكن هلم مواقف وأحوال واختلفت األخبار عنهم الختالف مواقفهم 

حال البعث من القبور، والثانية حال السوق إىل : ا مخسة أحوالوأحواهلم ومجلة ذلك أ
مواضع احلساب والثالثة حال احملاسبة، والرابعة حال السوق إذا دار اجلزاء، واخلامسة حال 

  .مقامهم يف الدار اليت يستقرون فيها
فإن الكفار يكونون كاملي احلواس واجلوارح : حال البعث من القبور: احلالة األوىل 

فإذا {وقوله } يتخافتون بينهم إن لبثتم إال عشراً{وقوله } يتعارفون بينهم{ول اهللا تعاىل لق
  .} ترجعون{إىل قوله } قال كم لبثتم يف األرض عدد سنني{: وقوله} هم قيام ينظرون
حال السوق إىل موضع احلساب وهم أيضاً يف هذه احلال حبواس تامة : واحلالة الثانية
من دون اهللا } {وا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدوناحشر{لقوله عز وجل 

ومعىن فاهدوهم أي دلوهم وال } وقفوهم إم مسؤولون} {فاهدوهم إىل صراط اجلحيم
  .داللة ألعمى أصم وال سؤال ألبكم، فثبت ذا أم يكونون بأبصار وأمساع وألسنة ناطقة
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فيها أيضاً كاملي احلواس ليسمعوا ما  وهي حالة احملاسبة وهم يكونون: واحلالة الثالثة
  يقال هلم ويقرأوا كتبهم الناطقة بأعماهلم وتشهد عليهم

مال هذا الكتاب ال {جوارحهم بسيئام، فيسمعوا وقد أخرب اهللا تعاىل أم يقولون 
وليشاهدوا } مل شهدمت علينا{وأم يقولون جللودهم } يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها

  .لقيامة وما كانوا مكذبني يف الدنيا به من شدا وتصرف األحوال بالناس فيهاأحوال ا
وهي السوق إىل جهنم فإم يسلبون فيها أمساعهم وأبصارهم : وأما احلالة الرابعة

وحنشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً مأواهم {وألسنتهم لقوله تعاىل 
} يعرف ارمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي واألقدام{ىل وحيتمل أن يكون قوله تعا} جهنم

  .إشارة إىل ما يشعرون به من سلب األبصار واألمساع واملنطق
  .وهذه احلالة تنقسم إىل بدو ومآل.واحلالة اخلامسة، حال اإلقامة يف النار

 فبدوها أم إذا قطعوا املسافة اليت بني موقف احلساب وشفري جهنم عمياً وبكماً وصماً
إذالالً هلم متييزاً عن غريهم، مث ردت احلواس إليهم ليشاهدوا النار، وما أعد اهللا هلم فيها من 
العذاب ويعاينوا مالئكة العذاب وكل ما كانوا به مكذبني، فيستقرون يف النار ناطقني 

وتراهم يعرضون عليها خاشعني من الذل ينظرون من {سامعني مبصرين وهلذا قال اهللا تعاىل 
لو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد وال نكذب بآيات ربنا {وقال } خفي طرف

كلما دخلت أمة لعنت أختها حىت إذا اداركوا فيها مجيعاً {وقال } ونكون من املؤمنني
كلما ألقي فيها فوج {وقال } وقالت أوالهم ألخراهم{إىل قوله } قالت أخراهم ألوالهم
} قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اهللا من شيء* نذير  سأهلم خزنتها أمل يأتكم

وأن } أفيضوا علينا مناملاء أو مما رزقكم اهللا{وأخرب تعاىل أم ينادون أهل اجلنة فيقولون 
أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدمت ما وعد ربكم حقاً قالوا {أهل اجلنة ينادوم 

وأم } إنكم ماكثون{فيقول هلم } ا مالك ليقض علينا ربكي{وأم يقولون } نعم
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أومل تك {فيقولون هلم } ادعوا ربكم خيفف عنا يوماً من العذاب{يقولون خلزنة جهنم 
  .} تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إال يف ضالل

فقال اهللا تعاىل } فإن عدنا فإنا ظاملون أخرجنا منها{: وأما العقىب واملال فإم إذا قالوا
وكتب عليهم اخللود باملثل الذي يضرب هلم وهو أن يؤتى } اخسؤوا فيها وال تكلمون{

بكبش أملح ويسمى املكوت، مث يذبح على الصراط بني اجلنة والنار وينادوا يا أهل اجلنة 
أمساعهم، وقد جيوز أن خلود فال موت، ويا أهل النار خلود فال موت سلبوا يف ذلك الوقت 
هلم فيها زفري وهم {: يسلبوا األبصار والكالم، لكن سلب السمع يقني، ألن اهللا تعاىل يقول

فإذا سلبوا األمساع صاروا إىل الزفري والشهيق، وحيتمل أن تكون احلكمة } فيها ال يسمعون
جييبوه بل  يف سلب األمساع من قبل أم مسعوا نداء الرب سبحانه على ألسنة رسله فلم

جحدوه، وكذبوا به بعد قيام احلجة عليهم بصحته، فلما كانت حجة اهللا عليهم يف الدنيا 
االستماع عاقبهم على كفرهم يف األخرى بسلب األمساع يبني ذلك أم كانوا يقولون للنيب 

ن ويف آذاننا وقر ومن بيننا وبنيك حجاب وقالوا ال تسمعوا هلذا القرآ: صلى اهللا عليه وسلم
والغوا فيهوإن قوم نوح عليه السالم كانوا يستغشون ثيام تسترا منه لئال يروه وال يسمعوا 

: كالمه وقد أخرب اهللا تعاىل عن الكفار يف وقت نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم مثله فقال
أال أم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أال حني يستغشون ثيام وإن سلبت أبصارهم فألم 

صروا الغري فلم يعتربوا والنطق فألم أوتوه فكفروا فهذا وجه اجلمع بني اآليات على ما أب
  .قاله علماؤنا 

  :وصف النار وعذاا 
ومن يعص اهللا ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا {اخللود الدائم؛ قال تعاىل  - ١

ويا أهل ... مث يقال (( -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال . ١٤: النساء} فيها وله عذاب مهني
  )) النار خلود فال موت فيها
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. ٤٤: احلجر} هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم{أبواا؛ قال تعاىل  -  ٢
  .فريق معين متميز عن غريه: أي

يؤتى جبهنم يومئذ هلا سبعون (( -صلى اهللا عليه وسلم  -سعتها وعظمتها؛ قال  - ٣
  )) لف ملك جيرواألف زمام مع كل زمام سبعون أ

ناركم اليت توقدون جزء من سبعني جزءا (( -صلى اهللا عليه وسلم  -حرها؛ قال  -  ٤
  )) من نار جهنم

إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفري جهنم (( - صلى اهللا عليه وسلم  -قعرها؛ قال  - ٥
  )) فتهوي ا سبعني عاما ما تفضي إىل قرارها

إن املنافقني يف الدرك {وللنار دركات، قال تعاىل دركاا؛ فللجنة درجات  -  ٦
  .١٤٥: النساء} األسفل من النار

الذين هم . الذين هم عن صالم ساهون. فويل للمصلني{أوديتها؛ قال تعاىل  - ٧
  .وادي يف جهنم: والويل. ٧ - ٤: املاعون} يراءون ومينعون املاعون

ر املتكربن يوم القيامة أمثال الذر يف حيش(( -صلى اهللا عليه وسلم  -سجوا؛ قال  - ٨
صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إىل سجن يف جهنم يسمى بولس، 

  )) تعلوهم نار األنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة اخلبال
يصب من فوق رؤوسهم احلميم يصهر به مايف بطوم واجللود {عذاا؛ قال تعاىل  - ٩

كال إا {أي مطارق أو سياط، وقال تعاىل : مقامع. ١٩: احلج} ديدوهلم مقامع من ح
هلم من فوقهم ظلل من النار ومن حتتهم {وقال تعاىل . ١٥: املعارج} نزاعة للشوى. لظى
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار (( -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال . ١٦: الزمر} ظلل

يا ابن آدم هل رأيت خريا قط؟ هل مر بك نعيم : يقاليوم القيامة فيصبغ يف النار صبغة مث 
  )).ال واهللا يا رب: قط؟ فيقول
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} إذ األغالل يف أعناقهم والسالسل يسحبون{سالسلها وأغالهلا؛ قال تعاىل  - ١٠
  .٧١: غافر

إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون (( -صلى اهللا عليه وسلم  -أجسادهم؛ قال  - ١١
  .))أحد وإن جملسه من جهنم كما بني مكة واملدينةذراعا وإن ضرسه مثل 

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على اهللا وجوههم {وجوههم؛ قال تعاىل  - ١٢
إن {وقال تعاىل . ٥٠: إبراهيم} وتغشى وجوههم النار{وقال تعاىل . ٦٠: الزمر} مسودة

  .٤٧:القمر} قرعلى وجوههم ذوقوا مس سارمني يف ضالل وسعر يوم يسحبون يف النار 
: أي. ١٩: احلج} فالذين كفروا قطعت هلم ثياب من نار{لباسهم؛ قال تعاىل  - ١٣
  .فصلت
كاملهل يغلي يف البطون . إن شجرة الزقوم طعام األثيم{طعامهم؛ قال تعاىل  - ١٤

فإم آلكلون منها فمالؤون {وقال تعاىل عن شجرة الزقوم . ٤٣: الدخان} كغلي احلميم
صلى اهللا عليه وسلم  -وقال . ٦٦: الصافات} مث إن هلم عليها لشوبا من محيم منها البطون

لو أن قطرة من الزقوم قطرت يف دار الدنيا ألفسدت على أهل الدنيا ((عن شجرة الزقوم  -
ال يسمن . ليس هلم طعام إال من ضريع{وقال تعاىل )) معايشهم فكيف مبن تكون طعامه

وال طعام إال من {نوع من الشوك، وقال تعاىل : والضريع .٦: الغاشية} وال يغين من جوع
  .صديد أهل النار أو شجر فيها: الغسلني. ٣٦: احلاقة} غسلني
يتجرعه وال يكاد . من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد{قال تعاىل : شرام -  ١٥

 .١٦: إبراهيم} يسيغه ويأتيه املوت من كل مكان وما هو مبيت ومن ورائه عذاب غليظ
أي : أي يتكلف بلعه ملراررته، ويسيغه: ما يسيل من أجساد أهل النار، ويتجرعه: الصديد

وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه بئس {وقال تعاىل . يبتلعه لشدة كراهته
  .٢٩: الكهف} الشراب وساءت مرتفقا
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  .والعذاب يف النار يتفاوت على حسب أعماهلم 
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة (( - صلى اهللا عليه وسلم  -ال أشد الناس عذابا؛ ق -

أشد الناس عذابا للناس يف الدنيا، أشد (( -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال  ،)) املصورون
  )) الناس عذابا عند اهللا يوم القيامة

منهم من (( -صلى اهللا عليه وسلم  -يليهم العذاب كل على حسب عمله قال  -
ىل كعبيه ومنهم من تأخذه إىل ركبتيه ومنهم من تأخذه إىل حجزته ومنهم من تأخذه النار إ

  )) .تأخذه إىل ترقوته
إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة (( -صلى اهللا عليه وسلم  - أدناهم عذابا؛ قال   -

  .)) لرجل يوضع يف أمخص قدميه مجرتان يغلي منهما دماغه
وأتاهم {علمه اإلنسان وما ال يعلمه قال تعاىل فالنار فيها كل أصناف العذاب ما ي

وبدا هلم من اهللا ما مل يكونوا {وقال تعاىل . ٢٩: الزمر} العذاب من حيث ال يشعرون
فسبيل النجاة منها هو ترك املعاصي والبعد عن طرق الشهوات .٤٧: الزمر} حيتسبون

  .والشبهات واجتناب النواهي واإلقبال على الطاعات
  لنارمن صفات أهل ا

 ،} فَإِنَّ الْجحيم هي الْماوى{} وآثَر الْحياةَ الدنيا {} فَأَما من طَغى {: قال اهللا تعاىل
  .} ادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها فَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين{: وقال

احتجت اجلنة :" اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صلى : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
يدخلين الضعفاء واملساكني، : يدخلين اجلبارون واملتكربون، وقالت هذه: والنار، فقالت هذه

أنت رمحيت أرحم بك : أنت عذايب أعذب بك من أشاء، وقال هلذه: فقال اهللا عز وجل هلذه
  .أخرجه مسلم "من أشاء، ولكل واحدة ملؤها

أال : "عن حارثة بن وهب رضي اهللا عنه أنه مسع النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول
أخربكم بأهل اجلنة؟ قالوا بلى، قال صلى اهللا عليه وسلم كل ضعيف متضعف لو أقسم على 
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أخرجه "كل عتل جواظ مستكرب: بلى، قال: أال أخربكم بأهل النار؟ قالوا: اهللا ألبره، مث قال
  ).اجلايف الشديد اخلصومة واجلموع املنوع املختال يف مشيته : اظ هووالعتل اجلو( .مسلم 

صنفان منأهل :" عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ا الناس، ونساء كاسيات : النار مل أرمها بعد

، ال يدخلن اجلنة وال )اجلمال: أي(خت عاريات مميالت مائالت رؤوسهن كأسنمة الب
  أخرجه مسلم "جيدن رحيها

تلبس ثوباً : أي تستر بعض بدا وتكشف بعضه، وقيل معناه: ومعىن كاسيات عاريات(
وعن أسامة بن زيد رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه ،  )رقيقاً يصف بدا

) أمعاؤه: يعين(قى يف النار فتندلق أقتابه يف النار جياء بالرجل يوم القيامة فيل: "وسلم يقول
أي فالن، ما شأنك؟ : فيدور كما يدور احلمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون

كنت آمركم باملعروف وال آتيه : أليس كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر؟ قال
  ".وأاكم عن املنكر وآتيه

  :ني األحداث التاليةالعقوبة املرصودة للظامل من
  .}أُولَئك الَّذين حبِطَت أَعمالُهم في الدنيا والْآخرة{: حبوط أعماهلم -
وضلَّ عنهم ما كَانوا يدعونَ من {: خيبة أملهم يف األوثان اليت أشركوها مع اهللا -

  .}قَبلُ
  .}من رحمتيأُولَئك يئسوا {: يأسهم من رمحة اهللا -
  .}لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم{: ومن مغفرته -
  .}كَلَّا إِنهم عن ربهِم يومئذ لَمحجوبون{: ومن رؤيته -
  .} وال ينظُر إِلَيهِم يوم الْقيامة وال يزكِّيهِم{: ومن نظره وتزكيته -
قيلَ ارجِعوا {": يبحثون عنه لدى املؤمنني بال جدوى الذي"حرمام من النور  -

  .}وراَءكُم فَالْتمسوا نورا
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ونحشرهم يوم الْقيامة علَى وجوههِم {": حلظة البعث"ومن السمع، والبصر، والكالم  -
  .}عميا وبكْما وصما

  .} بين ما يشتهونَوحيلَ بينهم و{: ومن كل اشتهاءام -
  .}قَد يئسوا من الْآخرة{: بأسهم من احلياة اآلخرة -
  .}أُولَئك ال خالق لَهم في الْآخرة{: حيث ال نصيب هلم فيها -
  .}لَا تجعلْ مع اللَّه إِلَها آخر فَتقْعد مذْموما مخذُولًا{: وخيذلون -
  .}الْيوم ننساكُم كَما نِسيتم لقَاَء يومكُم هذَا{: وحيث ينسون -
  .}ثُم جعلْنا لَه جهنم يصالها مذْموما مدحورا{: ويبعدون -
  .} والظَّالمونَ ما لَهم من ولي وال نصريٍ{: وال موىل هلم وال ناصر -
  .} تفَتح لَهم أَبواب السماِءال{: ولن تفتح هلم أبواب السماء -
  .}وال يؤذَنُ لَهم فَيعتذرون{: ولن يقبل منهم دفاع عن أنفسهم -
  .}إِنه ال يفْلح الظَّالمونَ{: إخفاقهم: ويف كلمة واحدة -
  .}أُولَئك هم الْخاسرون{: وخسرام -
ولَو ترى إِذ الْمجرِمونَ ناكسو {: ويوم البعث ميثل األشرار أمام اهللا منكسي الرءوس -

هِموسؤر {.  
  .} ويوم الْقيامة ترى الَّذين كَذَبوا علَى اللَّه وجوههم مسودةٌ{: سود الوجوه -
  . }وجوه يومئذ باسرةٌ{: عابسة كاحلة -
  .} ووجوه يومئذ علَيها غَبرةٌ، ترهقُها قَترةٌ{: تعلوها ظلمة وغبار -
وما {: إم يف ذلك اليوم سوف يودون أن يباعد اهللا بينهم وبني أعماهلم السيئة -

  .}عملَت من سوٍء تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمدا بعيدا
، كتاب هنالك، أحصيت فيه األعمال على كل إنسان، حىت أتفه تفاصيلهاولكن ال -

  .}يا ويلَتنا مالِ هذَا الْكتابِ ال يغادر صغريةً وال كَبِريةً إِلَّا أَحصاها{: ويقولون
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يوم تشهد {: وأكثر من ذلك هنالك، يف أبدام، وحواسهم، شهود يشهدونضدهم -
هِملَيلُون عمعوا يا كَانبِم ملُهجأَرو يهِمدأَيو مهتأَلِْسن{.  
  .}يحملُونَ أَوزارهم علَى ظُهورِهم{: فهم -
  .}سيطَوقُونَ ما بخلُوا بِه يوم الْقيامة{: وهم -
  .}حوراجعلْنا لَه جهنم يصالها مذْموما مد{: وهم مذمومون -
  .}وال تجعلْ مع اللَّه إِلَها آخر فَتلْقَى في جهنم ملُوما مدحورا{: وملومون -
إِنَّ الَّذين كَفَروا ينادونَ لَمقْت اللَّه أَكْبر من مقْتكُم أَنفُسكُم إِذْ تدعونَ {: وممقوتون -

كْفُرفَت انونَإِلَى اِإلمي{.  
  .}سيصيب الَّذين أَجرموا صغار عند اللَّه{: وجيللهم اخلزي والعار -
ومن أَظْلَم {: ولسوف يعرضون أمام اهللا، فرياهم األشهاد ويشريون إليهم باحتقار -

لْأَشهاد هؤالِء الَّذين كَذَبوا ممنِ افْترى علَى اللَّه كَذبا أُولَئك يعرضونَ علَى ربهِم ويقُولُ ا
هِمبلَى رع{.  

فإذا ما عرفوا حسام متنوا أن مل يكونوا قد عرفوه، وأن لو كان املوت عدما حقا  -
حسابِيه، يا وأَما من أُوتي كتابه بِشماله فَيقُولُ يا لَيتنِي لَم أُوت كتابِيه، ولَم أَدرِ ما {: هلم

  .}لَيتها كَانت الْقَاضيةَ
  .}وأَسروا الندامةَ لَما رأَوا الْعذَاب{: ويرون أخريا العذاب األليم يقترب -
وتقَطَّعت بِهِم {: وحيسون تقطع كل العالئق اليت تربطهم بسادم، وأتباعهم -

  .}الْأَسباب
يا لَيتنا {: ن أن يرجعوا جمرى الزمن، ويعودوا إىل األرضوجيدون أنفسهم عاجزين ع -

  .}نرد وال نكَذِّب بِآيات ربنا ونكُونَ من الْمؤمنِني، بلْ بدا لَهم ما كَانوا يخفُونَ من قَبلُ
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الم علَى ويوم يعض الظَّ{: فليس أمامهم إال أن يعضوا أصابعهم مع زفرات األسى -
لَقَد يديه يقُولُ يا لَيتنِي اتخذْت مع الرسولِ سبِيلًا، يا ويلَتى لَيتنِي لَم أَتخذْ فُالنا خليلًا، 

  .}أَضلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاَءنِي وكَانَ الشيطَانُ للْإِنسان خذُولًا
ال يذُوقُونَ فيها بردا وال شرابا، إِلَّا {: يهدئ عطشهم وجوعهم ولن جيدوا شيئًا -

  .}لَيسلَهم طَعام إِلَّا من ضرِيعٍ، ال يسمن وال يغنِي من جوعٍ{، } حميما وغَساقًا
كَافرِين وجعلْنا جهنم للْ{: سجن - على نقيض مقام الطائعني-إن مسكن املعذبني هو  -

  .} حصريا
لَها سبعةُ أَبوابٍ لكُلِّ بابٍ {: وهو ذو أبواب كثرية، كل باب خيص طائفة بعينها -

ومقْسٌء مزج مهنم{.  
علَيها مالئكَةٌ غالظٌ شداد ال يعصونَ اللَّه {: سجن زبانيته من املالئكة األشداء القساة -

يو مهرا أَمونَمرمؤا يلُونَ مفْع {.  
إِنَّ {: ولكنه سجن حتت األرض مقسم إىل سراديب مظلمة كثرية، بعضها حتت بعض -

  .} الْمنافقني في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ
  .} علَيهِم نار مؤصدةٌ{: وهي نار حمكمة االنسداد عليهم -
  .}وكُنتم علَى شفَا حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم منها{: وهي حفرة مملوءة نارا -
  .} تصلَى نارا حاميةً{: وهي نار متقدة -
إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَها تغيظًا {: يسمع هلا من بعيد زجمرة وهدير -
  .} وزفريا
  .} ذَا أُلْقُوا فيها سمعوا لَها شهِيقًا وهي تفُورإِ{: حىت كأا بركان ثائر -
  .} إِنها ترمي بِشررٍ كَالْقَصرِ{: فهي تقذف شرارا كالقصور الكبري -
  .} وترى الْمجرِمني يومئذ مقَرنِني في الْأَصفَاد{: وهم موثوقو القيود -
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، } إِذ الْأَغْاللُ في أَعناقهِم، فَسوف يعلَمونَ{: داممغلولو األعناق واأليدي واألق -
  .} يعرف الْمجرِمونَ بِِسيماهم فَيؤخذُ بِالنواصي والْأَقْدامِ{

  }إِنا أَعتدنا للْكَافرِين سالسال{: مشدودون إىل سالسل طويلة -
  .} م يوم الْقيامة علَى وجوههِمونحشره{، "يسحبون على وجوههم" - 
  .} فَكُبت وجوههم في النارِ{: مث يطرحون يف النار على وجوههم -
  .}وإِذَا أُلْقُوا منها مكَانا ضيقًا{: وهم مضطرون إىل مكان ضيق -
  .} به أَحدفَيومئذ ال يعذِّب عذَا{: ليذوقوا عذابا ال نظري له يومئذ -
  .} وذُوقُوا عذَاب الْحرِيق{: يتعرضون فيه لعقاب اإلحراق -
  .} فَكَانوا لجهنم حطَبا{: فهم غذاء جهنم -
وكلما أحس العصاة بالعذاب واألمل حاولوا اهلروب منه، فتدفعهم الزبانية يف النار،  -

ن حديد، كُلَّما أَرادوا أَنْ يخرجوا منها من ولَهم مقَامع م{: يضربوم راوات من احلديد
  .} غَم أُعيدوا فيها

  .} إِنا أَعتدنا للظَّالمني نارا أَحاطَ بِهِم سرادقُها{: وحييط م النكال من كل صوب -
  .} تلْفَح وجوههم النار{: وسيضرب اللهيب وجوههم -
  .} نزاعةً للشوى{: جلدهم وسيسلخ -
  .}لَواحةٌ للْبشر{: وسيحرق حلمهم -
  .} الَّتي تطَّلع علَى الْأَفْئدة{: ويصل إىل قلوم -
أما الذهب الذي جيمعه البخالء فسوف يحمى يف النار، مث تكوى به اجلباه،  -

يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم فَتكْوى بِها جِباههم وجنوبهم {: واجلنوب، والظهور
مهورظُهو {.  

ربنا أَخرِجنا نعملْ وهم يصطَرِخونَ فيها {: هنالك ستكون صرخات أمل وتوسالت -
  .} صالحا غَير الَّذي كُنا نعملُ
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  .} لَهم فيها زفري وشهِيق{: وستكون هلم فيها زفرات وشهقات -
وكلما ذابت جلودهم كان هلم غريها، حىت يذيقهم اهللا العذاب مضاعفًا، وهكذا إىل  -
يرها ليذُوقُوا ما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُودا غَسوف نصليهِم نارا كُلَّ{: األبد

ذَابالْع{.  
ولن يقتصر أمرهم على عذاب احلريق، بل سيكونون كذلك يف عذاب احلميم،  -

في الْحميمِ ، يسحبونَ{: يغمسون يف هذا املاء املغلي، مث يقذفون يف النار، وهكذا دواليك
ي النف ونَثُمرجسارِ ي {.  

يصب من {: ويصب هذا املاء احلميم على رءوسهم، فيذيب جلودهم، وأحشاءهم -
لُودالْجو طُونِهِمي با فم بِه رهصي ،يممالْح هِموسؤقِ رفَو {.  

وسقُوا ماًء حميما فَقَطَّع {: فإذا شربوا منه انشوت وجوههم، ومتزقت أمعاؤهم -
ماَءهعأَم { ،}وهجوِي الْوشلِ يهاٍء كَالْماثُوا بِمغيثُوا يغتسإِنْ يو {.  

ويسقَى من ماٍء {: ولسوف يسقون شرابا آخر أكثر تقيحا، ال يطيقون إساغته -
  .} د، يتجرعه وال يكَاد يِسيغهصدي
إِنَّ شجرت الزقُّومِ، {: وهنالك أيضا طعام الزقوم، يغلي يف بطوم كرصاص يذاب -

  .} طَعام الْأَثيمِ، كَالْمهلِ يغلي في الْبطُون، كَغلْيِ الْحميمِ
  .} ا ذَا غُصة وعذَابا أَليماوطَعام{: وأطعمة أخرى ذات غصة، وعذاب كله أمل - 
  .} في سمومٍ وحميمٍ{: من صنوفه الريح احملرقة -
  .} وظلٍّ من يحمومٍ، ال بارِد وال كَرِميٍ{: وظل من دخان خادع -
- وكذلك حني تتواىل على املعذبني أقصى حاالت الربودة، وأقصى حاالت احلرارة  -

  .} هذَا فَلْيذُوقُوه حميم وغَساق{": غساق"ين يف كلمة على ما قاله بعض املفسر
وجوه {: أم سوف يلقون عقوبات، وآالما دائمة ال انقطاع هلا: وموجز القول -

  .} يومئذ خاشعةٌ، عاملَةٌ ناصبةٌ



80 
 

لذة املىن دار قد خص أهلها بالبعاد، وحرموا : وقال ابن اجلوزي رمحه اهللا يف وصف النار
واإلسعاد، بدلت وضاءة وجوههم بالسواد، وضربوا مبقامع أقوى من األطواد، عليها مالئكة 
غالظ شداد، لو رأيتهم يف احلميم يسرحون، وعلى الزمهرير يطرحون، فحزم دائم فما 
يفرحون، مقامهم حمتوم فما يربحون، أبد اآلباد، عليها مالئكة غالظ شداد، يبكون على 

ات الشباب، وكلما جاد البكاء زاد، عليها مالئكة غالظ شداد، يا حسرم تضييع أوق
لغضب اخلالق، يا حمنتهم لعظم البوائق، يا فضيحتهم بني اخلالئق، على رؤوس األشهاد، أين 
كسبهم للحطام، أين سعيهم يف االثام، كأنه كان أضغاث أحالم، مث أحرقت تلك 

  . ئكة غالظ شداداألجسام، وكلما أحرقت تعاد، عليها مال
اللهم جننا من النار، وأعذنا من دار اخلزي والبوار، وأسكنا برمحتك دار املتقني األبرار، 
واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني، برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا وسلم على نبينا 

  .حممدا وعلى آله وصحبه أمجعني
  : الشفاعة 

الليل سكنا يرسل الرياح بني يدي رمحته بشرا، ملك احلمد هللا فالق اإلصباح وجعل 
السموات واألرض وما بينهما وهو العزيز احلكيم، وله ما سكن يف الليل والنهار وهو 
السميع العليم ال إله إال هو مل يشرك يف ملكه أحدا ومل يتخذ صاحبة وال ولدا وأشهد أن 

  .الرشاد ووعد الصدق حممدا عبده ورسوله أرسله باهلدى ودين احلق وبينات من
وأنزل عليه كتابه ايد الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم 
محيد فبلغه للناس كافة وبينه للخاصة والعامة ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن 
 بينة حىت كمل دين اإلسالم وتقررت شرائعه والحت سبل األحكام وثبتت مناهجه وأمر
بتبليغه إىل من شهده وإىل من مسعه ومن مل يسمعه لتكون معامل الدين بعده الئحة وأحكامه 

  :أما بعد  .على ما أثبتها باقية فصلى اهللا عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليما
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الذي أمر الشفاعة أن اهللا سبحانه هو ، } من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه{: تعاىل قال
يتفضل على أهل اإلخالص، فيغفر هلم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، ليكرمه، وينال 

لكل نيب دعوة : " يف صحيح مسلم عنه قال، و  فهذا هو حقيقة الشفاعة. املقام احملمود
مستجابة، فتعجل كل نيب دعوته، وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يوم القيامة، فهي نائلة 

قلت يا : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال، و "من مات ال يشرك باهللا شيئا إن شاء اهللا 
شفاعيت ملن شهد أن ال إله إال اهللا خملصا :" رسول اهللا، ماذا ورد عليك يف الشفاعة فقال

  . "يصدق لسانه قلبه 
  : حديث الشفاعة 

القيامة، جيمع اهللا املؤمنني يوم : " قال - صلى اهللا عليه وسلم-ن أنس أن النيب ع 
: فيأتون آدم، فيقولون،  لو استشفعنا إىل ربنا، حىت يرحينا من مكاننا هذا: كذلك، فيقولون

يا آدم، أما ترى الناس؟ خلقك اهللا بيده، وأسجد لك مالئكته، وعلمك أمساء كل شيء، 
لست هناك، ويذكر هلم خطيئته اليت : اشفع لنا إىل ربنا، حىت يرحينا من مكاننا هذا، فيقول

: صاب، ولكن ائتوا نوحاً، فإنه أول رسول بعثه اهللا إىل أهل األرض فيأتون نوحاً، فيقولأ
فيأتون  - خليل الرمحن -لست هناكم، ويذكر خطيئته اليت أصاب، ولكن ائتوا إبراهيم 

لستهناكم، ويذكر خطاياه اليت أصاا، ولكن ائتوا موسى، عبداً آتاه : إبراهيم، فيقول
لست هناكم، ويذكر هلم خطيئته اليت : ماً فيأتون موسى، فيقولالتوراة وكلمه تكلي

: ولكن ائتوا عيسى، عبد اهللا ورسوله، وكلمته، وروحه، فيأتون عيسى، فيقول -أصاب
لست هناكم، ولكن ائتوا حممد صلى اهللا عليه وسلم عبداً غفر له ما تقدم من ذنبه وما 

يل عليه، فإذا رأيت ريب وقعت له  فيأتوين، فانطلق، فاستأذن على ريب، فيؤذن، تأخر
ارفع حممد، وقل يسمع، وسل تطعه، : ساجداً، فيدعين ما شاء اهللا أنيدعين، مث يقال يل

مث أرجع ،  واشفع تشفع، فأمحد ريب مبحامد علمنيها، مث اشفع فيحد يل حداً فأدخلهم اجلنة
ارفع حممد، قل : لفإذا رأيت ريب وقعت ساجداً، فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين، مث يقا
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يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فامحد ريب مبحامد علمنيها، مث اشفع فيحد يل حداً 
مث أرجع فإذا رأيت ريب وقعت ساجداً، فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين، مث ،  فأدخلهم اجلنة

ارفع حممد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فامحد ريب مبحامد علمنيها، مث : يقال
يا رب، ما بقي يف النار إال من حبسه : مث أرجع فأقول،  فيحد يل حداً فأدخلهم اجلنة اشفع

ال : خيرج من النار من قال: -صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب ،  القرآن، ووجب عليه اخللود
 ال إله إال اهللا،: مث خيرج من النار من قال،  إله إال اهللا، وكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية

ال إله إال اهللا، وكان يف قلبه : مث خيرج من النار من قال،  وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة
هذا حديث الشفاعة املشهور، وقد ذكره البخاري يف أماكن ،  "من اخلري ما يزن ذرة

  .متعددة من جامعه
  :ابن القيم اشفاعته صلى اهللا عليه وسلم يف القيامة ستة أنواع كما ذكرهأنواع 
أولو العزم عليهم الصالة والسالم حىت تنتهي . الشفاعة الكربى اليت يتأخر عنها: األول

وذلك حني يرغب اخلالئق إىل األنبياء ليشفعوا هلم إىل رم حىت ". أنا هلا: "إليه فيقول
  .وهذه شفاعة خيتص ا، ال يشركه فيها أحد. يرحيهم من مقامهم يف املوقف

وقد ذكرها أبو هريرة يف حديثه الطويل املتفق . نة يف دخوهلاشفاعته ألهل اجل: الثاين
  .عليه

  .شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار، فيشفع هلم أن ال يدخلوها: الثالث
شفاعته يف العصاة من أهل التوحيد الذين دخلوا النار بذنوم، واألحاديث ا : الرابع

وقد أمجع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا . وسلم متواترة عن النيب صلى اهللا عليه
  .من أنكرها، وصاحوا به من كل جانب، ونادوا عليه بالضالل

شفاعته لقوم من أهل اجلنة يف زيادة ثوام ورفع درجتهم، وهذه مما مل ينازع : اخلامس
  .فيها أحد
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وهذه خاصة بأيب  شفاعته يف بعض الكفار من أهل النار حىت خيفف عذابه،: السادس
 .طالب وحده

احلمد هللا رب العاملني الذي بنعمته تتم الصاحلات وتعظم اخلريات وتعم الربكات، و
والصالة والسالم على من أرسله اهللا تعاىل رمحة للعاملني وأنزل عليه احلكمة وفصل 

  .اخلطاب
  :  فضل تعلم العلم وتعليمه

امت األنبياء واملرسلني نبينا حممد، وعلى احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على خ
  : ، وبعد  آله، وأصحابه أمجعني

العلم أفضل مكتسب، وأشرف منتسب، وأنفس ذخرية تقتىن، وأطيب مثرة جتىن، وما 
اكتسب مكتسب مثل علم يهدي صاحبه إىل هدى أو يرده عن ردى، يقول سفيان بن 

  ".من طلب العلم فقد بايع اهللا: "عيينة
يرفَعِ اللَّه الَّذين {: ، وقال}قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين ال يعلَمونَ{: قال تعاىل

اتجرد لْموا الْعأُوت ينالَّذو نكُموا منا{: ، وقال} آملْمنِي عزِد بقُل رو {.  
من يرد اهللا به : " عليه وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا: وعن معاوية رضي اهللا عنه، قال

  ." خرياً يفقهه يف الدين
: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، يقول: وعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه، قال

من سلك سبيالً يبتغي به علماً، سهل اهللا له طريقاً إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها "
تستغفر له كل شيء حىت احليتان يف املاء، وفضل لطالب العلم رضا مبا يصنع، وإن العامل لي

العامل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة األنبياء، إن األنبياء 
عن أيب هريرة رضي و" مل يورثوا ديناراً وال درمهاً إمنا ورثوا العلم فمن أخذه أخذ حبظ وافر

إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من : "لم، قالاهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
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 (:قال ابن القيم، و "إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له: ثالث
وأهله عصبتهم ووراثهم، وهو حياة القلوب، ونور . وهو تركة األنبياء وتراثهم. العلم هاد

رواح، وأنس املستوحشني، ودليل البصائر، وشفاء الصدور، ورياض العقول، ولذّة األ
وهو احلاكم املفرق بني . املتحيرين، وهو امليزان الّذي به توزن األقوال واألعمال واألحوال

به يعرف اهللا ويعبد، ويذكر ويوحد، . الشك واليقني، والغي والرشاد، واهلدى والضالل
ومنه دخل . إليه الواصلون ومن طريقه وصلن ، وحيمد وميجد، وبه اهتدى إليه السالكو

وبه توصل األرحام، . وبه تعرف الشرائع واألحكام، ويتميز احلالل واحلرام. عليه القاصدون
وهو إمام، والعمل . وبه تعرف مراضي احلبيب، ومبعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب

لوة، واألنيس يف وهو الصاحب يف الغربة، واحملدث يف اخل. وهو قائد، والعمل تابع. مأموم
والكنف الّذي ال . الوحشة، والكاشف عن الشبهة، والغىن الّذي ال فقر على من ظفر بكرته

وبذله . وطلبه قربة. مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد. ضيعة على من أوى إىل حرزه
  ) . والطّعامواحلاجة إليه أعظم منها إىل الشراب . ومدارسته تعدل بالصيام والقيام،  صدقة

  .دنيوية وعلوم مذمومة علوم شرعية  وعلوم :ثالثة أقسام والعلوم تنقسم إىل 
وهي أفضل  هي ما استفيد من األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم: فالعلوم الشرعية

  :، وهي قسمانأنواع العلم 
التوكل وحنو منها ما يتعلق بالقلوب كاإلميان والتوحيد، واخلوف والرجاء، واحملبة و -
  .ذلك
ومنها ما يتعلق باجلوارح وهو علم املسائل واألحكام كالعلم بكيفية العبادات  -

  .كالصالة والزكاة والصيام واحلج وحنو ذلك
  .علم حممود  وعلم مباح:لدنيوية قسمني والعلوم ا

ما ترتبط به مصاحل أمور الدنيا كالطب واحلساب، فالطب ضروري لبقاء : فالعلم احملمود
األبدان وسالمتها، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء، وأرشد إىل استعماله، وأعد األسباب 
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لتعاطيه، فال جيوز التعرض للهالك بإمهاله، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن 
  .الباقني، وهو أفضل العلوم بعد علم الشرع، وفيه أجر حبسب نية صاحبه

روري يف املعامالت والبيوع، وقسمة الوصايا واملواريث وكذلك احلساب، فإن تعلمه ض
  .وغريها، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقني

فهذه العلوم وغريها من أصول الصناعات كالفالحة واخلياطة واحلياكة وحنوها مما حيتاجه 
د، وتعرضوا للهالك، عموم الناس يف حيام، لو خال البلد عمن يقوم ا حرج أهل البل

  .وهي فرض كفاية
فال جيوز إمهاهلا ملا فيها من منافع للناس يف معاشهم، لكن نتعلم منها، ونعلم بقدر 

  .احلاجة فقط
فالعلم باألشعار اليت ال سخف فيها، وتواريخ األخبار واألحداث وحنو : وأما املباح منه

  .ذلك
فعلم السحر والكهانة والشعوذة وحنوها مما يفسد البالد والعباد  :والعلوم املذمومة 

  .وهي حمرمة واألخالق
للعلم الشرعي مرتلة عظيمة يف الدين، حث اهللا عليه ورغب فيه وفضل أهله على و

غريهم، وجعل طلبه من أفضل القربات ومن أعظم أسباب دخول اجلنة، ملا يف العلم والتعلم 
وامره ونواهيه، وقيام الدين، فالعلماء ذا هم ورثة األنبياء، فاألنبياء من معرفة اهللا ومعرفة أ

ورثوا للناس علم الشرع فمن أخذ به فهو الوارث هلم، وإذا أراد اهللا بعبد خرياً يسره لتعلم 
  .أمور دينه

العلوم النافعة تصلح العقائد، وتزكي النفوس، وذب األخالق، وتكون ا األعمال 
اخلريات، والعلم هو األنيس يف الوحدة، والصاحب يف اخللوة، ومنار سبيل  الصاحلة مثمرة

ال أعلم على وجه األرض : "اجلنة، وهو عبادة جليلة من أجل العبادات، يقول بشر احلايف
  .من غرس العلم اجتىن النباهة، ومن غرس الوقار اجتىن املهابة" عمالً أفضل من طلب العلم
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من فائدة العلم واالشتغال به إال أنه يقطع املشتغل به لو مل يكن : "م قال ابن حز
الوساوس املضنية، ومطارح اآلمال اليت ال تفيد غري اهلم، وكفاية األفكار املؤملة للنفس لكان 

  ".ذلك أعظم داع إليه، فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره
  :فضل تعليم الناس ودعوم إىل اخلري 

ذي بعثَ في اُألميني رسوالً منهم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم هو الَّ{: قال اهللا تعاىل
كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تامرونَ {: وقال تعاىل} ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ

  .} بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ
قال رسول اهللا صلى اهللا : سعود عقبة بن عامر األنصاري رضي اهللا عنه قالعن أيب م

  ." من دل على خري فله مثل أجر فاعله: "عليه وسلم
من دعا إىل هدى : "عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

ومن دعا إىل ضاللة كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، 
أي : ومعىن يصلون عليه"كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً

تعليم الناس أمور دينهم ودعوم إىل اخلري هو عمل األنبياء الذين ،  يدعون ويستغفرون له
ه اهللا للسري على واختار اهللا هلا أفضل خلقه، فمن وفق. أرسلهم اهللا ألجله، فهي أعظم وظيفة

طريقهم يف تعليم الناس دينهم وإرشادهم إىل اخلري فقد نال خرياً كثرياً ملا حيصل بسبب نشر 
العلم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر من اخلري يف األرض، وملا فيه من إقامة حجة اهللا 

  .على الناس
إن اهللا : "ى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صل: "وعن أيب أمامة الباهلي رضي اهللا عنه قال

ومالئكته وأهل السماوات واألرض حىت النملة يف جحرها ليصلون على معلمي الناس 
يف ترمجة مسرة بن مسلم احلَضرمي وكان من أهل العلم والزهد التامأنه ملا احتضر و. " اخلري
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/ طه) [لَيك رب لترضىوعجِلْت إِ: (إىل قوله تعاىل) سورة طه(ابتدأ القرآن، فانتهى يف 
  .، ففاضت نفسه] ٨٤

يف ترمجة إبراهيم بن اجلراح التميمي موالهم تلميذ أيب يوسف وآخر من روى عنه و
أيهما أفضل يف رمي ! يا إبراهيم: أتيته أعوده، فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال يل: ((قال

  اجلمار، أن يرميها الرجلُ راجالً أو راكبا؟
  .أخطأت: فقال. راكبا: فقلت
ا: قلتأخطأت: قال. ماشي.  
  .قل فيها يرضى اهللا عنك: قلت
أما ما يوقف عنده للدعاء، فاألفضل أن يرميه راجالً، وأما ما كان ال يوقف عنده، : قال

  . افاألفضل أن يرميه راكب
- و قد مات مث قمت من عنده، فما بلغت باب داره حىت مسعت الصراخ عليه، وإذا ه

  )-رمحه اهللا تعاىل
يف ترمجة أيب بكر حممد بن وسيم بن سعدون الطُّليطلي أنه كان رأسا يف كلِّ فن، و

بعض أصحابه، فناداه، فلم يجِبه، فقال  - وهو يف الرتع-ودخل عليه : ((قال... متقدما فيه 
نزلت : فقال له أبو بكر حني ذلك،  ] ٥٤/ سبأ) [وحيلَ بينهم وبين ما يشتهونَ: (اآلخر

  . )إِنهم كَانوا في شك مرِيبٍ: (يف الكفار، وفيها
ودنو  نابك على تقصريلن، وةعظ ذه اهلمم العليلنتفوغري ذلك كثري ومثل ذلك كثري 

 باجلد والعمل، ومداومة الدرس والنظر، فمن سار على ناستدرك ما فرط من أمرلن، وتنا هم
  . الدرب وصل، وعند الصباح حيمد القوم السرى

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد، وعلى و
  . آله، وأصحابه أمجعني



88 
 

  :فضل تعلم القرآن وتعليمه ومكانة أهله
وال عدوان  احلمد هللا رب العاملني، الرمحن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقني،

وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ،  إال على الظاملني
اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على آل إبراهيم إنك محيد ،  ورسوله

اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على آل إبراهيم إنك محيد ، جميد
  : أما بعد.جميد

خريكم من تعلم القرآن : (صح عن الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال قد
، وقد كان صلى اهللا عليه وآله وسلم يعطي القرآن الكرمي اهتماماً عظيماً جداً، )وعلمه

وعلى هذا رىب أصحابه رضي اهللا تبارك وتعاىل عنهم، ومن مظاهر هذا االهتمام بكتاب اهللا 
لقرآن وحتفيظ القرآن كان أول ما عمد إليه النيب صلى اهللا عليه وآله أن إقراء ا: تبارك وتعاىل

وسلم يف إبالغ دعوته الكربى، فكان مبعوثوه إىل خمتلف اجلهات أول ما يقومون بإقراء 
  .الناس القرآن

وكتب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم لـعمرو بن حزم حني وجهه إىل اليمن كتاباً 
  .ن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه كما جاء يف سرية ابن هشامأ: أمره فيه بأشياء منها

أول من قدم علينا من أصحاب النيب : وروى البخاري عن أيب إسحاق عن الرباء قال
  .صلى اهللا عليه وسلم مصعب بن عمري وابن أم مكتوم فجعال يقرئاننا وحيفظاننا القرآن

الذي يقرئ الناس القرآن : املقرئ، يعين: وكان مصعب رضي اهللا تعاىل عنه يسمى
  .ويعلمهم كتاب اهللا تبارك وتعاىل

وكان الرجل من املسلمني إذا هاجر من املدينة دفعه النيب صلى عليه وآله وسلم إىل 
  .رجل من احلفظة ليعلمه القرآن

وملا فتح النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مكة مث أراد الرجوع إىل املدينة استخلف عتاب 
  .لف معه معاذ بن جبل رضي اهللا تعاىل عنه يقرئهم القرآن ويفقههم يف دينهمبن أسيد وخ
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: جاء ناس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقالوا: (وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال
: ابعث معنا رجاالً يعلموننا القرآن والسنة، فبعث معهم سبعني رجالً من األنصار يقال هلم

كما هو يف صحيح مسلم، وفيه ذكر غدر هؤالء القوم بالقراء،  إىل آخر احلديث) القراء
  .حيث قتلوهم رضي اهللا تعاىل عنهم

وأوصى النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بإكرام أهل القرآن إكراماً خاصاً ومتميزاً، حىت 
إنه صلى اهللا عليه وآله وسلم مساهم امساً ينبض بأعظم املعاين، حيث مسى أصحاب القرآن 

أهل اهللا وخاصته، كما رواه ابن ماجة وأمحد والدارمي من حديث أنس : القرآنوأهل 
  .رضي اهللا تبارك وتعاىل عنه

وكان النيب عليه الصالة والسالم كثرياً ما مييز بني الناس ويرتبهم ترتيباً خيضع حلفظ كل 
، )اب اهللايؤم القوم أقرؤهم لكت: (يف إمامة الصالة يقول: منهم من القرآن الكرمي، فمثالً

حىت عند دفن املوتى كان يقدم أكثرهم قرآناً، وعند اختيار أمري على جمموعة من الصحابة 
: رضي اهللا تبارك وتعاىل عنهم اختار ذلك الصحايب الذي كان حيفظ سورة البقرة وقال

  ).أنت أمريهم(
 من عالمات تعظيم اهللا: يعين-إن من إجالل اهللا : (وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم

إكرام ذي الشيبة املسلم، وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف  -سبحانه وتعاىل وإجالله
رواه أبو داود عن أيب موسى رضي اهللا تبارك وتعاىل ) عنه، وإكرام ذي السلطان املقصد

  .وإكرام حامل القرآن: يعين) وحامل القرآن: (قوله .عنه
يغلو يف تعامله مع القرآن، حىت يضيع غري ذلك من الذي ال : يعين) غري الغايل فيه: (قوله

  .وهو البعيد عن القرآن اهلاجر للقرآن) واجلايف عنه: (قوله .الواجبات عليه
، فدل على أن أشرف )خريكم من تعلم القرآن وعلمه: (وقال صلى اهللا عليه وسلم

اجلليل أبو عبد  الوظائف االنشغال بتعليم القرآن وتعلمه؛ ومن أجل هذا احلديث قعد اإلمام
  .الرمحن السلمي أربعني عاماً يقرئ الناس القرآن جبامع الكوفة مع جاللة قدره وكثرة علمه



90 
 

وسئل سفيان الثوري رمحه اهللا تعاىل أيهما أفضل اجلهاد أم تعليم القرآن؟ فرجح تعليم 
لى اهللا القرآن يف الثواب والفضل على اجلهاد يف سبيل اهللا تبارك وتعاىل، واستدل بقوله ص

  ).خريكم من تعلم القرآن وعلمه: (عليه وسلم
كما يف احلديث الذي رواه - وعن عمرو بن العاص رضي اهللا تبارك وتعاىل عنه 

يؤم القوم أكثرهم قرآناً، فإن : (وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم .، واهللا أعلم بصحته)احلاكم
اهلجرة واحداً فأفقههم فقهاً، فإن كانوا يف القراءة واحداً فأقدمهم هجرة، فإن كانوا يف 

، فهذا فيه رد على بعض الناس الذين حينما خيتارون )كانوا يف الفقه واحداً فأكربهم سناً
إمامهم يف الصالة يقدمون السن على ما عداه من االعتبارات، وينبغي التقدمي على الترتيب 

، وهذا يف )قوم أكثرهم قرآناًيؤم ال: (الذي دلنا عليه النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم
  .حالة عدم وجود إمام راتب للمسجد

وكان القراء أصحاب جملس عمر بن اخلطاب رضي اهللا تبارك وتعاىل عنه وأصحاب 
  .مشاورته

ففضل االشتغال بالقرآن الكرمي ال يدانيه فضل، وكل من انتسب إىل الدعوة إىل اهللا 
بصفة خاصة، فينبغي أن يتميز باهتمامه بالقرآن سبحانه وتعاىل عامة، وإىل الدعوة السلفية 

  .العظيم، ووجود عالقة خاصة بكالم اهللا عز وجل
  ).إن اهللا يرفع ذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين: (قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم

: وقد ثبت يف فضيلة حفظ كتاب اهللا عز وجل قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  ).اقرأ وارتق ورتل فإن مرتلتك عند آخر آية تقرؤها: ب القرآن يوم القيامةيقال لصحا(

أن اهللا تبارك : ومما يرغب يف حفظ القرآن الكرمي كثرة األحاديث يف فضل ذلك، ومنها
وتعاىل ال حيرق أو ال يعذب بالنار صدراً هو وعاء للقرآن، فإن ضم القلب كالم اهللا تبارك 

 تبارك وتعاىل أال يعذب بالنار هذا القلب الذي وعى القرآن وتعاىل فريجى من رمحة اهللا
وتشرف به، فالقرآن يغين صاحبه عن كل حسب ونسب، وجاء يف بعض التفاسري لقول 
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أن اإلنسان إذا نال شرف ) من مل يتغن بالقرآن فليس منا: (النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
يرتل إىل مرتبة التنافس مع الناس يف الدنيا،  القرآن فعليه أن يستغين به عما عداه، عليه أال

وأال يذل نفسه وقد محل القرآن الكرمي، وأن يكون عزيزاً، وهذا على أحد أوجه تفسري 
  .احلديث

فالقرآن يغين صاحبه عن كل حسب ونسب، ويكفي أنك إذا شرفت بنيل إجازة من 
كفي أنك ستكون يف سلسلة القراء املشايخ فقد نلت شرفاً عظيماً جداً ال يدانيه شرف، وي

تظل تتدرج من شيخك إىل شيخ شيخك، إىل التابعني، إىل الصحابة رضي اهللا تبارك وتعاىل 
عنهم، إىل النيب عليه الصالة والسالم، مث إىل جربيل عليه السالم، مث إىل رب العزة، فكأنه 

عظم من حبل طرفه عندك والطرف اآلخر عند اهللا عز وجل، فهل يعلم أحد شرف ونسب أ
فالقرآن يغين صاحبه عن ! طرف سلسلة اإلسناد تبدأ به وتنتهي باهللا عز وجل! هذا النسب؟

كل حسب ونسب، وشرف التفقه فيه فوق كل شرف، أال ترى أنه ال يصد واحداً من 
أهل القرآن عن إمامة الناس يف الصالة، حىت لو كان أعرابياً أو عبداً مملوكاً أو حىت ولد زنا 

  .إلمام أيب حنيفة وصاحبه حممد بن احلسن الشيباينعلى قول ا
شرف القرآن يرفع عنه كل وضيعة، ويؤهله إلمامة الصالة اليت هي من الوظائف : إذاً

  .الشرعية الشريفة
كذلك القيام على خدمة املصحف الشريف وتعليمه للناس هو فخر الفاخرين، وشرف 

خريكم من تعلم : (عليه وآله وسلممن يطلب الشرف، والدليل على ذلك قوله صلى اهللا 
  ).القرآن وعلمه

ويف احلقيقة حنن مقصرون تقصرياً شديداً بالنسبة لالهتمام بتحفيظ القرآن ومدارسته، 
! عجبت ملن مل حيفظ القرآن وال يعلم تأويله كيف يلتذ بتالوته؟: وقد قال بعض السلف

 !بتالوته؟عجبت ممن يقرأ القرآن وهو ال يعرف تفسريه كيف يلتذ : أي
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  الفضائل اليت اجتمعت للقرآن الكرمي
االشتغال مبعاين القرآن وتفسري القرآن، واالشتغال بتالوته وحفظه وجتويده ومدارسته 
أمر مهم، وحنن على أعتاب هذا الشهر الكرمي املبارك شهر رمضان، الذي أراد اهللا تبارك 

شهر {: بالقرآن، فقال تبارك وتعاىلوتعاىل أن يشرف هذا الشهر العظيم بربطه ربطاً وثيقاً 
قَانالْفُرى ودالْه نم اتنيباسِ ولنى لدآنُ هالْقُر يهي أُنزِلَ فانَ الَّذضم١٨٥:البقرة[} ر[ ،

شرف املكان، فقد أنزل يف أشرف بقاع : فاجتمع هلذا القرآن الشرف من كل الوجوه
  .النبويةاألرض وهي مكة املكرمة واملدينة 

  .شرف النيب، فقد أنزل إىل أشرف نيب وهو حممد عليه الصالة والسالم
  .شرف اللغة، فقد نزل باللغة العربية اليت هي لغة أهل اجلنة

  .وقد نزل به أشرف املالئكة وهو جربيل عليه السالم
  .وهو ألشرف أمة وهي أمة اإلسالم، وأمة التوحيد

  .ونزل يف أشرف شهر، وهو شهر رمضان
وما أَدراك ما لَيلَةُ * إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ {: ليلة القدر: نزل يف أشرف ليلة وهيو
  ].٢ - ١:القدر[} الْقَدرِ

فاجتمع للقرآن العظيم هذا الشرف العظيم، وقد كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم، مث 
إذا دخل شهر رمضان يزيدون من االهتمام  أصحابه من بعده، مث السلف الصاحل من بعدهم

بكتاب اهللا تبارك وتعاىل، حىت كان بعض السلف كـ سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك 
  .كل شيء من العلم، وانشغل فقط بتالوة القرآن الكرمي وتدبره

  :فضل تعلم القرآن وتعليمه
اإلنسان، ومقدمة على احلمد هللا الذي علم القرآن، وجعل تعليمه نعمة مقدمة على خلق 

) ) ٤(علمه البيان ) ٣(ق اإلنسان خل) ٢(علم القرآن ) ١(الرمحن  ( - تعليمه البيان
  ).٤-١ الرمحنسورة (،
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والصالة والسالم على رسول اهللا اهلادي إىل سبيل اإلميان، وعلى آله وصحبه وأهل 
م يا رحيم يا رمحنالقرآن، اللهم أدخلنا يف زمر  

  :أما بعد
ب النيب عليه الصالة والسالم عبد اهللا بن عباس احملبة البالغة، واليت دفعته إىل أن فلما أح

ضمه إىل صدره، دعا له ببالغ الدعاء وأعظمه، وطلب له كمال اخلري وأكمله، فعن ابن 
  .)اب اللهم علمه الكت( عباس قال ضمين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقال 

ظه فقط، بل فهمه يف أعلى املقامات، ألن الغاية من وتعليم الكتاب ال ينحصر يف حف
  .إنزاله وإرساله هو اتباع اخللق، وال يكون ذلك إال بعد الفهم والعلم

جمالس الشيوخ الكبار من  -وهو ما زال فىت  -وعلم تفسري القرآن أجلس ابن عباس 
مع أشياخ  أصحاب الرأي واملشورة، فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال كان عمر يدخلين

بدر فقال بعضهم مل تدخل هذا الفىت معنا ولنا أبناء مثله فقال إنه ممن قد علمتم قال فدعاهم 
إذا {ذات يوم ودعاين معهم قال وما رئيته دعاين يومئذ إال لرييهم مين فقال ما تقولون يف 

قال حىت ختم السورة ف} جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا
بعضهم أمرنا أن حنمد اهللا ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم ال ندري أو مل يقل 
بعضهم شيئا فقال يل يا ابن عباس أكذاك تقول قلت ال قال فما تقول قلت هو أجل رسول 

والفتح فتح مكة فذاك عالمة } إذا جاء نصر اهللا{اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعلمه اهللا له 
  )منها إال ما تعلم بح حبمد ربك واستغفره إنه كان توابا قال عمر ما أعلم أجلك فس

إن أفضلكم من ( : وبني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من خري الناس وأفضلهم فقال
  )علم القرآن وعلمه ت

فأي فضل بعد هذا الفضل، وأي خري بعد هذا اخلري، تعلم القرآن خري التعلم، ومتعلم 
  .املتعلمني، وتعليمه خري التعليم، ومعلمه خري املعلمني، وخري من الناس الباقنيالقرآن خري 
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واالشتغال بتفسري القرآن خري االشتغال؛ ألن االشتغال يأخذ حكمه بناء على قيمة العلم 
املشتغل به، فكلما دنا دنا، وكلما عال عال، واالشتغال بالقرآن خري االشتغال، ألن القرآن 

فإن خري احلديث ( : و كالم اهللا، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمخري احلديث، فه
  )اا وكل بدعة ضاللة كتاب اهللا وخري اهلدى هدى حممد وشر األمور حمدث

} أفال يتدبرون القرآن{وال بد لقارئ القرآن من التدبر يف اآليات، والتفكر يف املعاين 
  .التفسريوال يكون ذلك دون معرفة ) ٨٢: النساء(

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد، وعلى و
  . آله، وأصحابه أمجعني

  : الكرمي واحملافظة عليه تالوة القرآن
إنَّ احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 

له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال من يهده اهللا فال مضل 
وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخريته من خلقه، وسفريه .شريك له

بينه وبني عباده، املبعوث بالدين القومي، واملنهج املستقيم، أرسله اهللا رمحة للعاملني، وإماما 
  أمجعني للمتقني، وحجةً على اخلالئق

: آل عمران[} يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا حق تقَاته وال تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ{
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ {]. ١٠٢

نميبقر كُملَيإِنَّ اَهللا كَانَ ع امحاألرو اءلُونَ بِهسي تقُوا اَهللا الَّذاتاًء ونِسا وريالًا كَثا رِجماه {
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا وقُولُوا قَولًا سديدا يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر {] ١: النساء[

  ]٧١ -  ٧٠: األحزاب[} لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اَهللا ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما
تالوة القرآن هي أفضل األذكار، واملطلوب القراءة بالتدبر، وللقراءة فإن ... أما بعد  

ضرا، وقد كانت على تالوته ليالً واراً، سفَرا وحاملسلم ينبغي أن حيافظ  و آداب ومقاصد
للسلف رضي اهللا عنهم عادات خمتلفةٌ يف القدر الذي خيتمون فيه، فكان مجاعةٌ منهم 
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خيتمون يف كل شهرين ختمة، وآخرون يف كل شهر ختمة، وآخرون يف كل عشر ليال 
ختمة، وآخرون يف كل مثاين ليايل ختمة، وآخرون يف كل سبع ليالٍ ختمة، وهذا فعل 

ف، وآخرون يف كل ست ليالٍ، وآخرون يف مخس، وآخرون يف األكثرين من السل
أربع،وكثريون يف كل ثالث ختم، وكان كثريون خيتمون يف كل يوم وليلة ختمة، وختم 
مجاعةٌ يف كل يوم وليلة ختمتني، وآخرون يف كل يوم وليلة ثالث ختمات، وختم بعضهم 

ن ختم أربعاً يف الليل  ،وأربعاً يف النهارأربعاً يف الليل، : يف اليوم والليلة مثاين ختماتومم
 - رضي اهللا عنه-وأربعاً يف النهار السيد اجلليلُ أبو علي احلسن بن أمحد ابن الكاتب الصويف 

عن منصور بن زاذان من عباد  -بإسناده-وروى السيد اجلليل أمحد بن إبراهيمالدورقي 
فيما بني الظهر والعصر، وخيتمه أيضاً فيما أنه كان خيتم القرآن  -رضي اهللا عنه-التابعني 

بني املغرب والعشاء، وخيتمه فيما بني املغرب والعشاء يف رمضان ختمتني وشيئاً، وكان 
وروى ابن أيب داود بإسناده الصحيح، ،  يؤخر العشاء يف رمضان إىل أن ميضي ربع الليل 

وأما الذين ،   املغرب والعشاءأنّ جماهداً رمحه اهللا، كان خيتم القرآن يف رمضان فيما بني
ختموا القرآن يف ركعة فال يحصون لكثرم،فمنهم عثمان بن عفان، ومتيم الداري، وسعيد 

واملختار أن ذلك خيتلف باختالف األشخاص، فمن كان يظهر ،  بن جبري رضي اهللا عنهم 
م ما يقرأ، وكذا له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر حيصلُ له معه كمالُ فه

من كان مشغوالً بنشر العلم، أو فصل احلكومات بني املسلمني، أو غري ذلك من مهمات 
 ،له ة للمسلمني، فليقتصر على قدرٍ ال حيصلُ بسببه إخاللٌ مبا هو مرصدالدين واملصاحل العام

خروج  وال فوات كماله، ومن مل يكون من هؤالء املذكورين فليستكثْر ما أمكنه من غري
وقد كره مجاعةٌ من املتقدمني اخلتم يف يوم وليلة، ويدلّ  ،إىل حد امللل، أو اهلذرم يف القراءة 

 - رضي اهللا عنهما- عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  وعليه ما رويناه باألسانيد الصحيحة 
 ،" ي أقَلّ من ثَالثالَ يفْقَه من قَرأ القُرآنَ ف: "صلى اهللا عليه وسلم-قال رسولُ اهللا : قال

وأما وقت االبتداء واخلتم فهو إىل خرية القارئ، فإن كان ممن خيتم يف األسبوع مرة، فقد 
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كان عثمانُ رضي اهللا عنه يبتدئ ليلة اجلمعة، وخيتم ليلة اخلميس وقال اِإلمام أبو حامد 
نهار يوم االثنني يف األفضألن خيتم ختمة بالليل وأخرى بالنهار، وجيعل ختمة ال: الغزايل

ركعيت الفجر أو بعدمها، وجيعل ختمة الليل ليلة اجلمعة يف ركعيت املغرب أو بعدمها، 
ليستقبل أول النهار وآخره وروى ابن أيب داود، عن عمرو بن مرة التابع اجلليل رضي اهللا 

  كانوا حيبون أن خيتم القرآن من أول الليل، أو من أول النهار، : عنه، قال
من ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار صلّت : ن طلحة بن مصرف التابعي قالوع

وعن . عليه املالئكةُ حىت ميسي، وأية ساعة كانت من الليل صلَّت عليه املالئكةُ حىت يصبح
إذا وافق ختم القرآن أول الليل : جماهد حنوه، عن سعد ابن أيب وقاص رضي اهللا عنه، قال

كة حىت يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلّت عليه املالئكة حىت صلّت عليه املالئ
  .هذا حسن عن سعد: قال الدارمي. يمسي

  :األوقات املختارة للقراءة
أن تطويلَ : أفضل القراءة ما كَانَ يف الصالة، ومذهب الشافعي وآخرين رمحهم اهللا -

  .القيام يف الصالة بالقراءة أفضلُ من تطويل السجود وغريه
وأما القراءةُ يف غري الصالة، فأفضلُها قراءة الليل، والنصف األخري من أفضل من  -

  .األول، والقراءةُ بني املغرب والعشاء حمبوبة
وأما قراءةُ النهار، فأفضلُها ما كان بعد صالة الصبح، وال كراهةَ يف القراءة يف وقت  -

  .من األوقات، وال يف أوقات النهي عن الصالة
ما حكاه ابن أيب داود رمحه اهللا، عن معان بن رفاعة، رمحه اهللا، عن مشيخة أم وأما  -

  .إا دراسة يهود، فغري مقبول، وال أصل له: كرهوا القراءة بعد العصر، وقالوا
العشر : اجلمعة، واالثنني، واخلميس، ويوم عرفَة؛ ومن األعشار: وخيتار من األيام -

  .رمضان: العشر األخري من شهر رمضان؛ ومن الشهوراألول من ذي احلجة، و
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  :آداب اخلتم وما يتعلق به
 .أن اخلتم للقارئ وحده يستحب أن يكون يف صالة -
وأما من خيتم يف غري صالة، كاجلماعة الذين خيتمون جمتمعني، فيستحب أن يكون  -

  .ختمهم يف أول الليل، أو أول النهار، كما تقدم
- ستحبعن صيامه وي ى الشرع ًصادف يومايومِ اخلتم إال أن ي عن . صيام وقد صح

 نيالكوفي نيب بن رافع، وحبيب بن أيب ثابت التابعيف، واملسيرمحهم اهللا -طلحة بن مصر
  .أم كانوا يصبحون صياما يف اليوم الذي كانوا خيتمون فيه -أمجعني
- أن رسول اهللا  ، و رأ وملن ال يحسن القراءةويستحب حضور جملس اخلتم ملن يق -

  أمر الْحيض باخلروج يوم العيد، فيشهدنَ اخلري، ودعوةَ املسلمني  -صلى اهللا عليه وسلم
عن ابن عباس رضي اهللا عنهما، أنه كان جيعل رجالً يراقب رجالً يقرأ القرآن، فإذا  -

عن قَتادة التابعي اجلليل  -أراد أن خيتم أعلم ابن عباس رضي اهللا عنهما، فيشهد ذلك 
كان أنس بن مالك رضي اهللا عنه إذا ختم القرآن : اِإلمام صاحب أنس رضي اهللا عنه، قال

ودعا  مجع أهله  
أرسل إيلّ جماهد وعبدةُ ابن أيب لُبابة، : عن احلكم بن عتيبةَ التابعي اجلليل اِإلمام قال -
إنا أرسلنا إليك ألنا أردنا أن خنتم القرآن، والدعاُء يستجاب عند ختم القرآن ويف : فقاال

  .إن الرمحة ترتلُ عند خامتة القرآن: أنه كان يقالُ: بعض رواياته الصحيحة
إن الرمحة ترتل عند : كانوا جيتمعون عند ختم القرآن ويقولون: وعن مجاهد، قال -

  .ختم القرآن 
  :استحباب الدعاء بعد ختم القرآن

  .ويستحب الدعاُء عقيب اخلتم استحباباً متأكداً تأكيدا شديداً ملا قدمناه  -
ن على دعائه أربعةُ من قرأ القرآن، مث دعا؛ أم: عن حميد األعرج رمحه اهللا، قال -

  .آالف ملَك 
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وينبغي أن يلح يف الدعاء؛ وأن يدعو باألمور املهمة، والكلمات اجلامعة، وأن يكون  -
معظم ذلك، أو كله يف أمور اآلخرة، وأمور املسلمني، وصالح سلطام، وسائر والة 
أمورهم، ويف توفيقهم للطاعات، وعصمتهم من املخالفات، وتعاوم على الرب والتقوى، 

  .تماعهم عليه، وظهورهم على أعداء الدين، وسائر املخالفني وقيامهم باحلق، واج
وإذا فرغ من اخلتمة، فاملستحب أن يشرع يف أخرى متصالً باخلتم، فقد استحبه  -

: السلف، واحتجوا فيه حبديث أنس رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
عن ابن عباس ، و " افْتتاح القرآن وختمه: "وما مها؟ قال: قيل" خير األعمالِ احلَلُّ والرحلَةُ"

عليك باحلال : "أي العمل أفضلُ؟ قال! يا رسول اهللا: قال رجل: رضي اهللا عنهما، قال
صاحب القرآن يضرب من أوله إىل آخره، مث : "وما احلال املرحتل؟ قال: قال" املرحتل

  " .يضرب من آخره إىل أوله، كلما حل ارحتل
  :من نام عن حزبه ووظيفته املعتادة

من : "صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، قال -
نام عن حزبِه من اللَّيلِ، أو عن شيٍء منه، فقرأه ما بين صالة الفَجرِ وصالة الظهر، كتب له 

  ." كأمنا قرأه من الليل
  :تعهد القرآن، والتحذير من تعريضه للنسياناألمر ب 

: قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  -رضي اهللا عنه-عن أيب موسى األشعري -
  "  .تعاهدوا هذَا القُرآنَ، فَوالَّذي نفْس محمد بِيده لَهو أَشد تفَلُّتاً من اِإلبِلِ يف عقُلها"

إِنما مثَلُ : "قال -صلى اهللا عليه وسلم-عنهما، أن رسول اهللا عن ابن عمر رضي اهللا  -
  ." صاحبِ القُرآن كَمثَلِ اِإلبلِ املُعقَّلَة، إِنْ عاهد علَيها أمسكَها، وإِنْ أطْلَقَها ذهبت

عرضت علَي : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس رضي اهللا عنه، قال و -
، حتى القذاةُ خيرجها الرجلُ من املَسجِد، وعرِضت علَي ذنوب أُمتي، فَلَم أَر ذَنباً أجور أُميت

  تكلم الترمذي فيه " أعظَم من سورة من القُرآن، أو آية أُوتيها رجلٌ ثُم نِسيها
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من قَرأ : "وسلم، قالعن سعد بن عبادة رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه  و -
  " القُرآنَ ثُم نِسيه لَقي اللَّه تعاىل يوم القيامة أجذم

  :مسائل وآداب ينبغي للقارئ االعتناء ا 
أول ما يؤمر به اِإلخالص يف قراءته، وأن يريد ا وجه أن وهي كثريةٌ جداً، نذكر منها 
سبحانه وتعاىل، وأن ال يقصد مع القرآن،  اللَّه با توصالً إىل شيء سوى ذلك، وأن يتأد

ويستحضر يف ذهنه أنه يناجي اللَّه سبحانه وتعاىل، ويتلو كتابه، فيقرأ على حالِ من يرى 
  .اهللا تعاىل، فإنه إن مل يره فإن اللَّه تعاىل 

لى حممد اللهم صل ع: احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا
وبارك على حممد وعلى آل . وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

  .حممد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك محيد جميد
  : ذم من هجر القرآن 

وأرسل فينا رسوالً . وأفادنا بتوفيقه إرشاداً وأدباً. احلمد هللا الذي قص لنا من آياته عجباً
كرمياً جنيباً أطلعه على احلقائق ففاق أخاه وأباه، وعرض عليه احلبال ذهباً فنأى وأىب وخصنا 
بشريعته القومية وجبا، فآمنا وصدقنا وله الفضل علينا وجبا، ألنه ادخر لنا ذلك يف خزائن 
الغيب وخبا، أمحده محداً أرغم به أنف من جحد وأىب وأبلغ من فضله الواسع أربا واشهد 

 إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة تكون للنجاة سبباً وأشهد أن سيدنا حممد عبده أن ال
ورسوله اتىب أشرف الربية حسباً وأطهرهم نسباً صلى اهللا عليه وسلم، على آله وأصحابه 

 : ، أما بعد  الذين سادوا اخلليقة عجماً وعرباً
القول فيه بغري احلقّوترك تالوته أو هو اإلعراض عنه أو اللّغو فيه و هجر القرآن      

  .العمل به أو نسيانه بعد احلفظ
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  :حكم هجر القرآن
خيتلف حكم هجر القرآن باختالف نوع اهلجر، فإن كان اهلجر باإلعراض عنه واللّغو 
فيه فهذا كفر صراح، وإن كان اهلجر مبعىن الترك املؤدي إىل النسيان بعد احلفظ فقد ذكر 

من الكبائر، وقال بأنّ ذلك هو ما ذهب إليه الرافعي وغريه، ونقل عن بعض ابن حجر أنه 
العلماء أنّ حملّ كون نسيان القرآن كبرية عند من قال به مشروط بأن يكون عن تكاسل 
واون، وهذا احتراز عما لو اشتغل عنه مبرض مانع من القراءة، وعدم التأثيم بالنسيان 

  .عليه ال اختيار له فيهحينئذ واضح، ألنه مغلوب 
أما إذا كان اهلجر متعلّقا بعدم العمل به فذلك معصية يتوقّف كوا كبرية أو صغرية 
على نوع املخالفة ذاا، وأما إذا كان اهلجر مبعىن ترك التالوة، فإن كان يقدر عليها ومل 

ا وسعها، هذا إلّا فيما يفعل فهو كالبيت اخلرب وإن مل يكن قادرا فإنّ اهللا ال يكلّف نفسا إلّ
  .  تصح به صالته فإنه واجب على كلّ مسلم وال جيوز تركه حبال

 :أنواع هجر القرآن
  :هجر القرآن أنواع: أنواع هجر القرآن فقال -رمحه اهللا  -بين اإلمام ابن القيم 

  .هجر مساعه واإلميان به واإلصغاء إليه: أحدها
  .عند حالله وحرامه، وإن قرأه وآمن بههجر العمل به والوقوف : والثاين

هجر حتكيمه والتحاكم إليه يف أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه ال يفيد : والثالث
  .اليقني، وأن أدلته لفظية ال حتصل العلم

  .هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد املتكلم به منه: والرابع
القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء  هجر االستشفاء والتداوي به يف مجيع أمراض: واخلامس

  .دائه من غريه ويهجر التداوي به
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وقَالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ {: وكل هذا داخل يف قوله تعاىل
  . وإن كان بعض اهلجر أهون من بعض. سورة الفرقان) ٣٠(} مهجورا
هجر و هجر االستماعو .هجر التالوة:يتضح أن أنواع هجر القرآن ستة أنواع ن هذاوم
  .هجر التداوي واالستشفاءو  هجر التحاكمو  هجر العملو  التدبر

  »هجر القرآن«اآليات الواردة يف 
م إِنكُم منا ال ال تجأَروا الْيو) ٦٤(حتى إِذا أَخذْنا مترفيهِم بِالْعذابِ إِذا هم يجأَرونَ  -١

) ٦٦(قَد كانت آياتي تتلى علَيكُم فَكُنتم على أَعقابِكُم تنكصونَ ) ٦٥(تنصرونَ 
أَفَلَم يدبروا الْقَولَ أَم جاَءهم ما لَم يأْت آباَءهم الْأَولني ) ٦٧(مستكْبِرِين بِه سامراً تهجرونَ 

أَم يقُولُونَ بِه جِنةٌ بلْ جاَءهم بِالْحق ) ٦٩(أَم لَم يعرِفُوا رسولَهم فَهم لَه منكرونَ ) ٦٨(
ولَوِ اتبع الْحق أَهواَءهم لَفَسدت السماوات والْأَرض ومن ) ٧٠(وأَكْثَرهم للْحق كارِهونَ 

لْ أَتب يهِنونَ فرِضعم مكْرِهذ نع مفَه مكْرِهبِذ مناه٧١(ي ( كبر راججاً فَخرخ مأَلُهست أَم
 نيازِقالر ريخ وهو ري٧٢(خ ( ٍيمقتسم راطإِىل ص موهعدلَت كإِنو)ال ) ٧٣ ينإِنَّ الَّذو
  مكية ٧٤ -٦٤: املؤمنون. ) ٧٤(اط لَناكبونَ يؤمنونَ بِالْآخرة عنِ الصر

  )٣٠(وقالَ الرسولُ يا رب إِنَّ قَومي اتخذُوا هذَا الْقُرآنَ مهجوراً  -٢
وقالَ )٣١(وكَذلك جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا من الْمجرِمني وكَفى بِربك هادياً ونصرياً 

ورتلْناه ترتيلًا  روا لَوال نزلَ علَيه الْقُرآنُ جملَةً واحدةً كَذلك لنثَبت بِه فُؤادكالَّذين كَفَ
   ٣٢ -٣٠: الفرقان. )٣٢(

  معىن» هجر القرآن«اآليات الواردة يف 
٣-  هرشحنكاً ونةً ضيشعم كْرِي فَإِنَّ لَهذ نع ضرأَع نموالْق مومى يأَع ة١٢٤(يام (

   ١٢٤: طه
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٤- لَّكُملَع يها فوالْغو آنهذَا الْقُروا لعمسوا ال تكَفَر ينقالَ الَّذونَ  وبلغ٢٦(ت (
   ٢٦:فصلت

 معىن) هجر القرآن(األحاديث الواردة يف ذم  
يوت بيت ليس فيه من إنّ أصغر الب«: قال -رضي اهللا عنه -عن عبد اهللا بن مسعود(-١

بكلّ حرف عشر حسنات، أما إني . كتاب اهللا شيء، فاقرؤوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه
  ) .» ال أقول امل، ولكني أقول ألف، والم، وميم

إنّ «: قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم -رضي اهللا عنهما -عن ابن عباس(-٢
  ) .» بيت اخلربالّذي ليس يف جوفه شيء من القرآن كال

أنه مر على قاص يقرأ، مثّ سأل،  -رضي اهللا عنهما -عن عمران بن حصني(-٣
من قرأ القرآن، فليسأل «: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم يقول: فاسترجع مثّ قال

  ) .» اهللا به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس
٤- ) ،عن زيد بن وهب اجلهينه كان يف اجليش الّذين كانوا مع عليرضي اهللا  -أن

أيها الناس، إني مسعت رسول : -رضي اهللا عنه - فقال علي. الّذين ساروا إىل اخلوارج -عنه
خيرج قوم من أميت يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إىل «: اهللا صلى اهللا عليه وسلّم يقول

، وال صيامكم إىل صيامهم بشيء، يقرؤون قراءم بشيء، وال صالتكم إىل صالم بشيء
القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم، ال جتاوز صالم تراقيهم  ميرقون من اإلسالم كما ميرق 

لو يعلم اجليش الّذين يصيبوم، ما قضي هلم على لسان نبيهم صلّى اهللا . » السهم من الرمية
فيهم رجال له عضد، وليس له ذراع، على  عليه وسلّم، ال تكلوا عن العمل، وآية ذلك أنّ

رأس عضده مثل حلمة الثّدي، عليه شعرات بيض، فتذهبون إىل معاوية وأهل الشام 
وتتركون هؤالء خيلفونكم يف ذراريكم وأموالكم، واهللا، إني ألرجو أن يكونوا هؤالء القوم، 

قال سلمة بن .على اسم اهللا فإنهم قد سفكوا الدم احلرام، وأغاروا يف سرح الناس ، فسريوا
مررنا على قنطرة، فلما التقينا وعلىاخلوارج : فرتّلين زيد بن وهب مرتال  حتى قال: كهيل
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ألقوا الرماح، وسلّوا سيوفكم من جفوا  ، :يومئذ عبد اهللا بن وهب الراسيب، فقال هلم
برماحهم وسلّوا  فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء، فرجعوا فوحشوا

وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس : قال. السيوف، وشجرهم الناس برماحهم 
التمسوا فيهم املخدج، فالتمسوه فلم : -رضي اهللا عنه -يومئذ إلّا رجالن، فقال علي

ى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض - رضي اهللا عنه -جيدوه، فقام عليقال. بنفسه حت:  
  :مثّ قال. فكبر. م، فوجدوه مما يلي األرضأخروه

يا أمري املؤمنني، واهللا : فقال. فقام إليه عبيدة السلماينّ: قال. صدق اهللا، وبلّغ رسوله
إي : الّذي ال إله إلّا هو، لسمعت هذا احلديث من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم؟فقال

  )  .وهو حيلف له» ٥«واهللا الّذي ال إله إلّا هو، حتى استحلفه ثالثا 
٥- )بن أيب طالب: قال -رضي اهللا عنه -عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا  - بعث علي

إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم من اليمن بذهيبة يف أدمي مقروظ مل حتصل من  -عنه
فقسمها بني أربعة نفر بني عيينة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد اخليل، : تراا، قال

كنا حنن أحق ذا من : فقال رجل من أصحابه. الرابع إما علقمة، وإما عامر بن الطّفيلو
أال تأمنوين وأنا أمني من يف «: فبلغ ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلّم فقال: هؤالء قال

  :قال. » السماء، يأتيين خرب السماء صباحا ومساء؟
اشز اجلبهة، كثّ اللّحية، حملوق الرأس، فقام رجل غائر العينني، مشرف الوجنتني، ن

  .مشمر اإلزار
» ويلك أولست أحق أهل األرض أن يتقي اهللا؟«: قال. يا رسول اهللا، اتق اهللا: فقال

لعلّه . ال«: يا رسول اهللا، أال أضرب عنقه؟ قال: قال خالد بن الوليد. مثّ ولّى الرجل: قال
  :، فقال خالد» أن يكون يصلّي

إني «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم. لّ يقول بلسانه ما ليس يف قلبهوكم من مص
إنه خيرج «:مثّ نظر إليه وهو مقف فقال: قال» مل أومر أن أنقّب قلوب الناسوال أشق بطوم
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من ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب اهللا رطبا ال جياوز حناجرهم، ميرقون من الدين كما ميرق 
هم من الرةالسه قال» ميهم قتل مثود: وأظنلئن أدركتهم ألقتلن «. (  

فقال له ناتل  -عنهرضي اهللا  -تفرق الناسعن أيب هريرة: عن سليمان بن يسار قال( -٦
: قال. أيها الشيخ، حدثنا حديثا مسعته من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم:  أهل الشام 

إنّ أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، «: نعم، مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم يقول
  فما عملت فيها؟: قال. رجل استشهد، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها

ذبت، ولكنك قاتلت ألن يقال جريء، فقد ك: قال. قاتلت فيك حتى استشهدت: قال
ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ . مثّ أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي يف النار. قيل

  .القرآن، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها
كذبت، : قال. تعلّمت العلم وعلّمته وقرأت فيك القرآن: فما عملت فيها؟، قال: قال

امل، وقرأت القرآن ليقال هو قارىء، فقد قيل مثّ أمر به ولكنك تعلّمت العلم ليقال ع
  .فسحب على وجهه حتى ألقي يف النار

: قال. ورجل وسع اهللا عليه وأعطاه من أصناف املال كلّه، فأيت به فعرفه نعمه فعرفها
: قال. ما تركت من سبيل حتب أن ينفق فيها إلّا أنفقت فيها لك:فما عملت فيها؟ قال

فقد قيل، مثّ أمر به فسحب على وجهه مثّ ألقي يف . نك فعلت ليقال هو جوادكذبت، ولك
  ) » النار

٧-)اعديخرج علينا رسول اهللا صلى اهللا : قال -رضي اهللا عنه - عن سهل بن سعد الس
احلمد هللا، كتاب اهللا واحد، وفيكم األمحر، وفيكم األبيض، «: عليه وسلّم وحنن نقترأ، فقال

اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقّوم السهم، يتعجل أجره وال وفيكم األسود، 
  ) .» يتأجله
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دخل النيب صلى اهللا عليه وسلّم : قال -رضي اهللا عنهما -عن جابر بن عبد اهللا(-٨
من قبل  - عز وجلّ -اقرؤوا القرآن وابتغوا به اهللا«: املسجد فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن قال

  .» وم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه وال يتأجلونهأن يأيت ق
  

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : قال -رضي اهللا عنه - عن أيب موسى األشعري(-٩
مثل املؤمن الّذي يقرأ القرآن مثل األترجة ، رحيها طيب، وطعمها طيب، ومثل «: وسلّم

وطعمها حلو، ومثل املنافق الّذي يقرأ  املؤمن الّذي ال يقرأ القرآن، مثل التمرة، ال ريح هلا
القرآن مثل الرحيانة، رحيها طيب، وطعمها مر، ومثل املنافق الّذي ال يقرأ القرآن كمثل 

احلنظلة، ليس هلا ريح وطعمها مر « (.  
 هجر القرآن(من اآلثار وأقوال العلماء واملفسرين الواردة يف ذم(  

لقد أتى علينا حني وما نرى أنّ أحدا : قال -رضي اهللا عنه -عن عمر بن اخلطّاب(-١
خشيت أنّ رجاال يتعلّمونه يريدون به . يتعلّم القرآن يريد به إلّا اهللا، فلما كان هاهنا بأخرة

الناس وما عندهم، فأريدوا اهللا بقراءتكم وأعمالكم، وإنا كنا نعرفكم إذ فينا رسول اهللا 
وإذ ينبئنا اهللا من أخباركم، فأما اليوم فقد مضى صلى اهللا عليه وسلّم، وإذ يرتل الوحي، 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلّم وانقطع الوحي، وإنما أعرفكم مبا أقول، من أعلن خريا 
حببناه عليه وظننا به خريا، ومن أظهر شرا بغضناه عليه وظننا به شرا، سرائركم فيما بينكم 

  )  .-عز وجلّ -وبني اهللا
٢- )اس من يؤتى اإلميان وال يؤتى القرآن، : قال -رضي اهللا عنه -عن عليمن الن

ومنهم من يؤتى القرآن وال يؤتى اإلميان، ومنهم من يؤتى القرآن واإلميان، ومنهم من ال 
فأما من أويت اإلميان ومل يؤت القرآن : يؤتى القرآن وال اإلميان، مثّ ضرب هلم مثال، قال

طّعم ال ريح هلا، وأما مثل الّذي أويت القرآن، ومل يؤت اإلميان فمثله مثل التمرة حلوة ال
فمثل اآلسة، طيبة الريح مرة الطّعم، وأما الّذي أويت القرآن واإلميان فمثل األترجة طيبة 
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الريح حلوة الطّعم، وأما الّذي مل يؤت القرآن وال اإلميان، فمثل احلنظلة مرة الطّعم ال ريح 
  ) .هلا

لقد عشت برهة من دهري وإنّ أحدنا يؤتى :قال - رضي اهللا عنهما -ابن عمرعن (-٣
. اإلميان قبل القرآن، وترتل السورة على حممد صلى اهللا عليه وسلّم فيتعلّم حالهلا وحرامها

وما ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلّمون أنتم القرآن، مثّ لقد رأيت رجاال يؤتى أحدهم 
يقرأ ما بني فاحتة الكتاب إىل خامتته، ما يدري ما آمره وال زاجره، وما القرآن قبل اإلميان ف

  ) .ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل
إنك إن بقيت : أخذ علي بن أيب طالب بيدي مثّ قال: عن إياس بن عمر يقول( -٤

ه فصنف هللا، وصنف للجدال، وصنف للدنيا، ومن طلب ب: سيقرأ القرآن ثالثة أصناف
  ) .أدرك
سيبلى القرآن يف صدور أقوام كما يبلى : قال - رضي اهللا عنه -عن معاذ بن جبل( -٥

الثّوب فيتهافت، يقرءونه ال جيدون له شهوة وال لذّة، يلبسون جلود الضأن على قلوب 
سيغفر : سنبلغ، وإن أساءوا قالوا: الذّئاب، أعماهلم طمع ال خيالطه خوف، إن قصروا قالوا

  ) ا ال نشرك باهللا شيئاإن. لنا
أنه مجع الّذين قرأوا القرآن  -عن أيب كنانة عن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه( -٦

إنّ هذا القرآن كائن لكم أجرا، وكائن عليكم : فإذا مهقريب من ثالمثائة فعظّم القرآن وقال
بط به على رياض اجلنة، وزرا، فاتبعوا القرآن وال يتبعنكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن ه

  ) .ومن تبعه القرآن زخ يف قفاه فقذفه يف النار
والّذي نفسي بيده إنّ حق تالوته أن حيلّ : - رضي اهللا عنه - قال عبد اهللا بن مسعود(-٧

حالله وحيرم حرامه ويقرأه كما أنزله اهللا وال حيرف الكلم عن مواضعه، وال يتأول منه شيئا 
  ) .على غري تأويله
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٨-)يكون خلف بعد سنني أضاعوا : قال -رضي اهللا عنه - عن أيب سعيد اخلدري
الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، مثّ يكون خلف يقرأون القرآن ال يعدو 

  :تراقيهم، ويقرأ القرآن ثالثة
ر املنافق كاف: فقال. ما هؤالء الثّالثة؟: فقلت للوليد: مؤمن ومنافق وفاجر، فقال بشري

  ).به، والفاجر يتأكّل به، واملؤمن يعمل به
والْبلَد الطَّيب يخرج نباته بِإِذْن : - يف قول اهللا عز وجلّ -رضي اهللا عنه -عن قتادة( -٩
 هبب: ، قال) ٥٨/ األعراف(راملؤمن مسع كتاب اهللا فوعاه فأخذ به فانتفع به، : البلد الطّي

والَّذي خبثَ ال يخرج إِلَّا نكداً عسرا، . الغيث فأنبتت وأمرعتكمثل هذه األرض أصاا 
مثل الكافر قد مسع القرآن فلم يعقله، ومل يأخذ به، ومل ينتفع به، كمثل هذه األرض اخلبيثة 

  ).أصاا الغيث فلم تنبت شيئا وال مترع شيئا
عنه إلّا بزيادة أو  ما جالس القرآن أحد فقام: قال -رضي اهللا عنه -عن قتادة(- ١٠

وننزلُ من الْقُرآن ما هو شفاٌء ورحمةٌ للْمؤمنِني وال يزِيد الظَّالمني إِلَّا : نقصان، مثّ قرأ
  )).٨٢/ اإلسراء(خساراً 
جاء يوم القيامة ووجهه عظم ليس . من قرأ القرآن يتأكّل به الناس: عن زادان قال(- ١١

  ).عليه حلم
إنّ هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان ال علم هلم بتأويله ومل : عن احلسن قال( - ١٢

وما ، ) كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته(: -عز وجلّ -قال اهللا. يتأولوا األمر مزاولة
إضاعة حدوده حتى إنّ تدبر آياته إلّا اتباعه واهللا يعلم، وأما واهللا ما هو حبفظ حروفه، و

قد قرأت القرآن كلّه فما أسقطت منه حرفا، وقد واهللا أسقطه كلّه، ما يرى : أحدهم ليقول
إني ألقرأ السورة يف نفس واحد واهللا : له القرآن يف خلق وال عمل حتى إنّ أحدهم ليقول

القراء تقول مثل  ماهؤالء ما هؤالء بالقراء وال العلماء وال احلكماء وال الورعة مىت كانت
  ) .هذا؟ ال أكثر اهللا يف الناس مثل هؤالء
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١٣ - )د بن احلسني اآلجريفإذا كان عمر بن اخلطّاب قد خاف على قوم : قال حمم
قرأوا القرآن يف ذلك الوقت ميلهم إىل الدنيا فما ظنك م اليوم وقد أخربنا النيب صلى اهللا 

يقرأون القرآن يقيمونه كما تقيمون القدح يتعجلونه وال عليه وسلّم، إنه يكون أقوام 
  ) .يتأجلونه يطلبون به عاجلة الدنيا وال يطلبون به اآلخرة

أما من قرأ القرآن للدنيا أو ألبناء الدنيا، فإنّ من أخالقه أن : -رمحه اهللا -وقال(- ١٤
ل به األغنياء ويستقضي يكون حافظا حلروفه مضيعا حلدوده، قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكّ

  ).به احلوائج ليس للخشوع يف قلبه موضع
مرادي نصيحة ألهل القرآن لئلّا يبطل سعيهم إن هم طلبوا به شرف : وقال أيضا(- ١٥

  ) .، فينبغي هلم أن يستغنوا بالقرآن عن كلّ أحد من اخللق... الدنيا حرموا شرف اآلخرة 
اكشف عن رأسك قناع الغافلني، : باطكتب حذيفة املرعشي إىل يوسف بن أس(- ١٦

وانتبه من رقدة املوتى، واعلم أنه من قرأ القرآن مثّ آثر الدنيا مل آمن أن يكون بآيات اهللا من 
  )  .املستهزئني
  : )هجر القرآن(من مضار 

  .إنّ القلوب إذا مل تعمر بالقرآن سكنتها الشياطني) ١(
  .وسائر املغيبات -وجلّعز  -هجر القرآن يضعف اإلميان باهللا) ٢(
  .إنّ من هجر القرآن ترك تدبره وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره) ٣(
  .يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه مزعة حلم. الّذي يقرأ القرآن ليتكسب به األموال) ٤(
  .من يقرأ القرآن وال يعمل مبوجبه تكون قراءته عليه ال له) ٥(
رآن ليقال إنه قارىء ولريائي به الناس فهو منافق، من أول من يسحب من قرأ الق) ٦(

 .على وجهه يف النار يوم القيامة
اللهم إنا نشهد أنك واحد فرد صمد، وأن حممداً عبدك ورسولك صلى اهللا عليه وسلم 
وأنه بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، وج امللة، وأن الرسل حق، وأم بلغوا 
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لرسالة، وأن املوت حق، والقرب حق، وامليزان حق، والصراط حق، واجلنة حق والنار حق، ا
  .وأن الساعة آتية ال ريب فيها، وأن اهللا يبعث من يف القبور

اللهم توفنا مسلمني تائبني، ال مغريين وال مبدلني آمني يا رب العاملني، وصلى اهللا على 
  .سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  :علم احلديث أمهية
احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد، وعلى 

  : ، أما بعد آله، وأصحابه أمجعني
أنف العلوم الشرعية ومفتاحها، ومشكاة األدلة السمعية ومصباحها، ومبىن شرائع  إن

اإلسالم وأساسها، ومستند الروايات الفقهية كلها، ومأخذ الفنون الدينية دقها وجلها، 
وأسوة مجلة األحكام وأسها، وقاعدة مجيع العقائد ومساء العبادات وقطب مدارها، ومركز 

قارها، هو علم احلديث الشريف الذي تعرف به جوامع الكلم املعامالت وحمط حارها و
وهو مالك كل ي وأمر، ولواله لقال من شاء ما شاء، وخبط ، وتنفجر منه ينابيع احلكم

الناس خبط عشواء وركبوا منت عمياء، فطوىب ملن جد فيه وحصل منه على تنويه ميلك من 
ومن مل يرضع من دره ومل خيض يف حبره  العلوم النواصي ويقرب من أطرافها البعيد القاصي،

ومل يقتطف من زهره، مث تعرض للكالم يف املسائل واألحكام، فقد جار فيما حكم وقال 
والرسول  -صلى اهللا عليه وسلم  -على اهللا تعاىل ما مل يعلم، كيف وهو كالم رسول اهللا 

د رب العاملني، أشرف اخللق كلهم أمجعني وقد أويت جوامع الكلم وسواطع احلكم من عن
كالم امللوك ملك الكالم : فكالمه أشرف الكلم وأفضلها وأمجع احلكم وأكملها، كما قيل

وهو تلو كالم اهللا تعاىل العالم وثاين أدلة األحكام، فإن علوم القرآن وعقائد اإلسالم 
ات بأسرها وأحكام الشريعة املطهرة بتمامها وقواعد الطريقة احلقة حبذافريها وكذا الكشفي

، فإا مامل توزن - صلى اهللا عليه وسلم  -والعقليات بنقريها وقطمريها تتوقف على بيانه 
ذا القسطاس املستقيم ومل تضرب على ذلك املعيار القومي ال يعتمد عليها وال يصار إليها، 
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د فهذا العلم املنصوص والبناء املرصوص مبرتلة الصراف جلواهر العلوم عقليها ونقليها وكالنقا
لنقود كل فنونأصليها وفرعيها، من وجوه التفاسري والفقهيات ونصوص األحكام ومأخذ 
عقائد اإلسالم وطرق السلوك إىل اهللا سبحانه وتعاىل ذي اجلالل واإلكرام، فما كان منها 
كامل العيار يف نقد هذا الصراف فهو احلري بالترويج واالشتهار، وما كان زيفا غري جيد 

فهو القمني بالرد والطرد واإلنكار، فكل قول يصدقه خرب الرسول فهو عند ذلك النقاد 
األصلح للقبول وكل ما ال يساعده احلديث والقرآن فذلك يف احلقيقة سفسطة بال برهان، 
فهي مصابيح الدجى ومعامل اهلدى ومبرتلة البدر املنري، من انقاد هلا فقد رشد واهتدى وأويت 

 -وتوىل فقد غوى وهوى وما زاد نفسه إال التخسري، فإنه اخلري الكثري، ومن أعرض عنها 
ى وأمر وأنذر وبشر وضرب األمثال وذكر، وإا ملثل القرآن بل  -صلى اهللا عليه وسلم 

الذي هو مالك سعادة الدارين  -صلى اهللا عليه وسلم  -هي أكثر وقد ارتبط ا أتباعه 
أو عمل به  -صلى اهللا عليه وسلم  -ما قاله واحلياة األبدية بال مني، كيف وما احلق إال في

أو قرره أو أشار إليه أو تفكر فيه أو خطر بباله أو هجس يف خلده واستقام عليه، فالعلم يف 
احلقيقة هو علم السنة والكتاب، والعمل العمل ما يف كل إياب وذهاب ومرتلته بني العلوم 

هم من العلماء مزية الرجال على مرتلة الشمس بني كواكب السماء ومزية أهله على غري
  .النساء، فيا له من علم سيط بدمه احلق واهلدى، ونيط بعنقه الفوز بالدرجات العلى 

احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على خامت األنبياء واملرسلني نبينا حممد، وعلى و 
  . آله، وأصحابه أمجعني

  :لغربة يف طلب العلما
، أما   والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هللا رب العاملني

  : بعد 
البعد عن األهل واألوطان يظهر مناصع الرجال وكرمي اخلالل، ويف الغربة دربة على 
مشقة احلياة وضيق االبتالء، وهو مدرسة للشموخ يف العلم، ودرس يف أن احلياة قد ال يدوم 



111 
 

الغربة انطالقة لطالب العلم يف عدم االعتماد على األهل، وأن فيها الرخاء والترف، ويف 
  :احلياة ال تدوم على حال، ويف ذلك يقول اإلمام الشافعي يف ديوانه

  وسافر ففي األسفار مخس فوائد... تغرب عن األوطان يف طلب العال 
  وعلم وآداب وصحبة ماجد... تفرج هم واكتساب معيشة 

 - صلى اهللا عليه وسلم  -ح اهللا صدره يف غربته، فالنيب وإذا صدق الغريب مع اهللا شر
كان مدخله إىل املدينة مدخل صدق باهللا وهللا وابتغاء مرضاة اهللا فاتصل به التأييد والظفر، 
وأدرك خريي الدنيا واآلخرة خبالف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به املدينة 

، بل كان حمادةً هللا ورسوله فلم يتصل به إال اخلذالن يوم األحزاب، فإنه مل يكن باهللا وال هللا
والبوار، وما خرج أحد من بيته إىل بلد آخر إال يكون بصدق أو كذب فمخرج كل واحد 

  .ومدخله ال يعدو الصدق أو الكذب
واهللا عز وجل إذا أراد رفعة عبد كسره أوالً، فإذا جلأ إىل اهللا وطلب ما عنده وتقرب 

فال حتزن يف الغربة وال تضجر . فعه اهللا بعد ذلك بقدر انكساره هللا تعاىلإليه بالطاعات، ر
من كرباا، فقد القى العلماء منها املشقة الضنك، فلم يزدهم ذلك إال صموداً يف طلب 

فسر على ما سار عليه العلماء فأنت . العلم حىت حفظ هذا الدين على أعناق أولئك العظام
ن متعلقاً باهللا عز وجل يف غربتك، واحفظه بالطاعة ليحفظك يف الغربة ختطو خطوام، وك

  .ربك وحيفظ أهلك يف ديارهم وتأنس يف التغرب
  :مشقة الغربة

صلى اهللا عليه وسلم  - فراق الوطن عزيز على النفس ثقيل على الطباع، وملا أخرج النيب 
 اهللا، ولوال أين واهللا إنك خلري أرض اهللا وأحب أرض اهللا إىل«: من مكة نظر إليها وقال -

  » أخرجت منك ما خرجت
وقد القى فحول العلماء يف الغربة ما القوا، ومل يثنهم ذلك عن مواصلة طلب العلم، 
فاإلمام أمحد ملا خرج إىل عبد الرزاق الصنعاين يف اليمن، انقطعت به النفقة، فأكرى نفسه 
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ىف صنعاء، وقد كان على جاللة قدره وعلمه من بعض احلمالني إىل أن وا) أي أجرها(
ورهن اإلمام أمحد نعله عند خباز  ،أصحابه عرضوا عليه املواساة فلم يقبل من أحد شيئاً 

وقال احلافظ ابن كثري وهو يتحدث عن ، على طعام أخذه منه عند خروجه من اليمن 
واحلديث الشدائد اليت لقيها اإلمام أمحد خالل رحلته إىل اليمن وإقامته فيه لتحصيل العلم 

وسرقت ثيابه وهو باليمن، فجلس يف بيته ورد عليه الباب، وفقده أصحابه، : "ـ قال
فجاؤوا إليه فسألوه، فأخربهم فعرضوا عليه ذهباً فلم يقبله، ومل يأخذ منهم إال ديناراً واحداً 
ليكتب هلم به،  أي أخذ الدينار على أن يكون أجرة ملا ينسخه هلم من الكتب ، فكتب هلم 

  "ألجر رمحه اهللابا
واإلمام البخاري يف الغربة ال جيد ما يستر به عورته، وحكى اخلطيب البغدادي  يف 

قال عمر بن حفص األشقر إم فقدوا البخاري أياماً من كتابة : "ترمجة اإلمام البخاري قال
عه فطلبناه فوجدناه يف بيت وهو عريان، وقد نفد ما عنده ومل يبق م: احلديث بالبصرة، قال

شيء، فاجتمعنا ومجعنا له الدراهم حىت اشترينا له ثوباً وكسوناه، مث اندفع معنا يف كتابة 
يقول اإلمام ،  بل كان يأكل من األرض، وما عنده ما يشتري به طعاماً،  "احلديث

خرجت إىل آدم ابن أيب إياس يف عسقالن، فتخلفت عين نفقيت حىت : "البخاري عن نفسه
ألرض وال أخرب بذلك أحداً، فلما كان اليوم الثالث أتاين آت مل جعلت أتناول حشيش ا

وأبو حامت حيكي لنا ما قاساه يف طلب " أعرفه، فناولين صرة دنانري، وقال أنفق على نفسك
يف سنة أربع عشرة ـ أي ومائتني ـ بقيت مثانية أشهر بالبصرة، : "العلم من الشدة يقول

يت فجعلت أبيع ثيايب حىت نفدت وبقيت بال نفقة، وكان يف نفسي أقيم سنة، فانقطعت نفق
ومضيت أطوف مع صديق يل وإىل املشيخة وأمسع إىل املساء، فانصرف رفيقي ورجعت إىل 
بييت جلعلت أشرب املاء من اجلوع، مث أصبحت فغدا علي رفيقي فجعلت أطوف معه يف 

ا علي فقال مر بنا مساع احلديث على جوع شديد، وانصرفت جائعاً، فلما كان من الغد غد
إىل املشائخ، قلت أنا ضعيف ال ميكنين، قال ما ضعفك؟ قلت ال أكتمك أمري قد مضى 
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يومان ما طعمت فيهما شيئاً، فقال قد بقي معي دينار، فنصفه لك وجنعل النصف اآلخر يف 
وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد ،  "الكراء فخرجنا من البصرة وقبضت منه النصف دينار

  .وأصحابه أمجعني وآله
  :  خصائص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

احلمد هللا الذي أعزنا باإلسالم، وأكرمنا بالقرآن، والصالة والسالم على خري األنام، 
  :وبعد... سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

ل هي ما اختص اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم وفضله به على سائر األنبياء والرس
وردت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية ، و عليهم الصالة والسالم وكذلك سائر البشر

تصرح بعلو مرتلة نبينا الكرمي صلى اهللا عليه وسلم وأنه أعلى الناس قدرا، وأعظمهم حمال 
وأكملهم حماسن وفضال وأن اهللا تبارك وتعاىل قد أكرمه خبصائص مل يعطها غريه من األنبياء 

  .والبشر - صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني -نيواملرسل
اخلصائص اليت انفرد ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن بقية األنبياء واملرسلني : أوال 

  :عليهم الصالة والسالم إىل عدة أنواع
 .ما اختص به يف ذاته يف الدنيا: النوع األول

لى مجيع األنبياء واملرسلني من لدن العهد وامليثاق ع -عز وجل -أخذ اهللا:عهد وميثاق -
آدم إىل عيسى عليهما السالم ملا آتى اهللا أحدهم من كتاب وحكمة وبلغ أي مبلغ مث بعث 
حممد بن عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم ليؤمنن به ولينصرنه وال مينعه ما هو فيه من العلم 

على أممهم لئن بعث حممد والنبوة من اتباعه ونصرته، كما أمرهم أن يأخذوا هذا امليثاق 
وإذ أخذ اهللا ميثاق  (:صلى اهللا عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه قال اهللا تعاىل

النبيني ملا آتيتكم من كتاب وحكمة مث جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه 
 )ن الشاهدين قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم م

ما بعث اهللا نبيا من األنبياء إال «: -رضي اهللا عنهم -قال علي بن أيب طالب وابن عباس
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أخذ عليه ميثاق لئن بعث اهللا حممدا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ امليثاق 
  »على أمته لئن بعث حممد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه

يرسلون إىل  - عليهم الصالة والسالم -ء والرسل السابقونكان األنبيا:رسالة عامة    -
وإىل عاد أخاهم  ( .)لقد أرسلنا نوحا إىل قومه (  :أقوامهم خاصة كما قال اهللا تعاىل

وإىل مدين أخاهم ( ،  )  ولوطا إذ قال لقومه( . ) وإىل مثود أخاهم صاحلا( ، )هودا
عامة جلميع الناس عرم وعجمهم وإنسهم  وأما نبينا صلى اهللا عليه وسلم، فرسالته. )شعيبا

وما أرسلناك إال كافة ( : قال اهللا تعاىل،  وجنهم، وهذا من خصائصه صلى اهللا عليه وسلم
عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  -رضي اهللا عنه -وعن أيب هريرة)  للناس بشريا ونذيرا

مة يهودي وال نصراين مث والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األ«: أنه قال
  .»ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من أصحاب النار

من رمحة اهللا تعاىل بعباده إرسال حممد صلى اهللا عليه وسلم إليهم، ومن : نبوة خامتة -
وقد أخرب اهللا تبارك وتعاىل . تشريفه له ختم األنبياء واملرسلني به وإكمال الدين احلنيف له

رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف السنة املتواترة عنه أنه ال نيب بعده ليعلم العباد يف كتابه و
ما كان حممد أبا  ( قال اهللا تعاىل. أنكل من ادعى هذا املقام بعده فهو كذاب أفاك دجال

  ). أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني وكان اهللا بكل شيء عليما 
رسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم رمحة  -بارك وتعاىلت -أرسل اهللا: رمحة مهداة -

للخالئق عامة مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم، وجعله رءوفا رحيما باملؤمنني خاصة فمن 
قبل الرمحة وشكر هذه النعمة  سعد يف الدنيا واآلخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا 

وعن أيب  - .)اك إال رمحة للعاملني وما أرسلن ( :ويؤيد هذه اخلصوصية قوله تعاىل.واآلخرة
يا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ادع اهللا على : قيل: قال: - رضي اهللا عنه -هريرة

  »إين مل أبعث لعانا وإمنا بعثت رمحة«: قال. املشركني
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نبيه حممدا صلى اهللا عليه وسلم فجعل  -تبارك وتعاىل - أكرم اهللا: أمنة ألصحابه -
نة هلم من العذاب، خبالف ما حصل لبعض األمم السابقة حيث وجوده بني أصحابه أم
وكان صلى اهللا عليه وسلم أمنة ألصحابه كذلك من الفنت . عذبوا يف حياة أنبيائهم

واحلروب وارتداد من ارتد من األعراب واختالف القلوب وحنو ذلك مما أنذر به صرحيا 
  .ووقع بعد وفاته

ومن خصائصه صلى اهللا عليه وسلم أن اهللا ... « : -رمحه اهللا -قال العز بن عبد السالم
فأمهل عصاة أمته ومل يعاجلهم إبقاء عليهم خبالف من تقدمه ) رمحة للعاملني(تعاىل أرسله 

وقد جاء النص على هذه اخلصوصية من ، » » من األنبياء فإم ملا كذبوا عوجل مكذم
السنة املطهرة وآثار السلف الصاحل، فمن ذلك ما روى البخاري ومسلم  القرآن الكرمي و

اللهم إن كان هذا هو احلق : قال أبو جهل: قال. من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه
وما كان اهللا (فرتلت . من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 

  .)ونوهم يستغفرليعذم وأنت فيهموما كان اهللا معذم 
أقسم اهللا تبارك وتعاىل بأشياء كثرية من خملوقاته  الدالة على كماله : القسم حبياته -

وعظمته ليؤكد املعىن يف نفوساملخاطبني، فأقسم تعاىل بالشمس والقمر والفجر والسماء 
اهللا بينما جنده سبحانه وتعاىل مل يقسم بأحد من البشر إال بالرسول الكرمي صلى . وغري ذلك

  .عليه وسلم حيث يقول جل شأنه لعمرك إم لفي سكرم يعمهون
رسوله صلى اهللا عليه وسلم  -عز وجل - خاطب اهللا:نداؤه بوصف النبوة والرسالة -

يف القرآن الكرمي بالنبوة والرسالة ومل يناده بامسه زيادة يف التشريف والتكرمي أما سائر 
يا أيها الرسول ال : قال اهللا تعاىل.الم فخوطبوا بأمسائهماألنبياء واملرسلني عليهم الصالة والس
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من : قال اهللا تعاىلو.حيزنك الذين يسارعون يف الكفر 

إىل غري ذلك من ، يا أيها النيب حسبك اهللا ومن اتبعك من املؤمنني : ربك وقال تعاىل
  .اآليات
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ي  -يا نوح اهبط بسالم  -يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة -:بينما قال تعاىل ألنبيائه
  : املؤمنني عن مناداته بامسه

عباده املؤمنني يف خماطبة نبيه صلى اهللا عليه وسلم والكالم معه  - عز وجل -أدب اهللا -
ا رسول اهللا، يا نيب ي: تشريفا وتعظيما وتقديرا له، فأمرهم أن ال خياطبوه بامسه بل خياطبوه

اهللا، وإذا كان اهللا تبارك وتعاىل خاطبه يف كتابه العزيز بالنبوة والرسالة ومل يناده بامسه زيادة 
واختص رسول . فمن باب أوىل وأحرى أهل اإلميان. يف التشريف والتكرمي كما مر ذكره

هم كانت ختاطبهم اهللا صلى اهللا عليه وسلم بذلك خبالف سائر األنبياء واملرسلني فإن أمم
ال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد : -جل ذكره -قال اهللا.بأمسائهم

يعلم اهللا الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
  .يصيبهم عذاب أليم 

من األنبياء نبيه صلى اهللا عليه وسلم على غريه  -عز وجل -فضل اهللا:كلم جامع -
عليهم السالم بأن أعطاه جوامع الكلم، فكان صلى اهللا عليه وسلم يتكلم بالقول املوجز 

أعطاه مفاتيح الكالم وهو ما يسره له من البالغة والفصاحة،  ، القليل اللفظ الكثري املعاين
 والوصول إىل غوامض املعاين وبدائع احلكم وحماسن العبارات واأللفاظ اليت أغلقت على

 .غريه وتعذرت عليه
اختص نبينا صلى اهللا عليه وسلم، بأن اهللا عز وجل نصره بالرعب، : نصر بالرعب -

وهو الفزع واخلوف، فكان سبحانه يلقيه يف قلوب أعداء رسوله صلى اهللا عليه وسلم، فإذا 
كان بينه وبينهم مسرية شهر أو شهرين هابوه وفزعوا منه، فال يقدمون على لقائه وعن أيب 

. فضلت على األنبياء بست «: هريرة رضي اهللا عنه؛ أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال
أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت يل املغامن، وجعلت يل األرض طهورا 

 .»ومسجدا، وأرسلت إىل اخللق كافة، وختم يب النبيون
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ا صلى اهللا عليه وسلم أكرم اهللا عبده ورسوله حممد:مفاتيح خزائن األرض بيده -
واختصه على غريه من األنبياء بأن أعطاه مفاتيح خزائن األرض وهي ما سهل اهللا تعاىل له 
وألمته من بعده من افتتاح البالد املتعذرات واحلصول على كنوزها وذخائرها ومغامنها 

. وحيتمل أعم من ذلك»واستخراج املمتنعات من األرض كمعادن الذهب والفضة وغريها
  .واهللا أعلم

اختص اهللا تعاىل عبده ورسوله حممدا صلى اهللا عليه وسلم تشريفا له : ذنوب مغفورة -
وتكرميا بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأخربه ذه املغفرة وهو حي صحيح ميشي 

  .على األرض
رب أحدا من خصائصه أنه أخربه اهللا باملغفرة ومل ينقل أنه أخ«: قال العز بن عبد السالم

وقال .نفسي نفسي  : من األنبياء مبثل ذلك، بل الظاهر أنه مل خيربهم بدليل قوهلم يف املوقف
ليغفر لك اهللا ما تقدم من ذنبك وما * إنا فتحنا لك فتحا مبينا(: ابن كثري يف قوله تعاىل

هذا من خصائصه صلى اهللا عليه وسلم اليت ال يشاركه فيها غريه، وليس يف حديث ) تأخر
صحيح يف ثواب األعمال لغريه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم 

   .»... لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
كل نيب من األنبياء عليهم الصالة  -تبارك وتعاىل -أعطى اهللا: كتاب خالد حمفوظ -

ربه ما فيه كفاية والسالم من اآليات واملعجزات الدالة على صدقه وصحة ما جاء به عن 
وحجة لقومه الذين بعث إليهم، وهذه املعجزات كانت وقتية انقرض زماا يف حيام ومل 

وأما نبينا صلى اهللا عليه وسلم فكانت معجزته العظمى اليت اختص ،  يبق منها إال اخلرب عنها
عده إىل يوم احلجة املستمرة الدائمة القائمة يف زمانه وب. ا دون غريه هي القرآن العظيم

كتاب خالد ال ينضب معينه وال تنقضي عجائبه وال تنتهي فوائده حمفوظ حبفظ اهللا . القيامة
  .من التغيري والتبديل والتحريف
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ومما اختص به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن غريه من األنبياء :إسراء ومعراج -
  .عليهم الصالة والسالم معجزة اإلسراء واملعراج

  .ما اختص به يف ذاته يف اآلخرة: اينالنوع الث
وهو . الوسيلة أعلى درجة يف اجلنة ال يناهلا إال عبد واحد من عباد اهللا: وسيلة وفضيلة -

  .رسولنا صلى اهللا عليه وسلم
لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوم القيامة، تشريفات وتكرميات ال :مقام حممود -

ومن ذلك املقام احملمود، الذي يقومه صلى .فمن دوم يشركه وال يساويه فيها أحد األنبياء
قال تعاىل ومن الليل فتهجد به . اهللا عليه وسلم فيحمده اخلالق عز وجل واخلالئق من بعده

  .نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا  
األولني واآلخرين يوم القيامة يف  - عز وجل -جيمع اهللا: شفاعة عظمى وشفاعات -

د، وتدنو منهم الشمس وقد تضاعف حرها وتبدلت عما كانت عليه من خفة صعيد واح
أمرها ويعرق الناس حىت يذهب عرقهم يف األرض سبعني باعا ويلجمهم ويبلغ آذام يف يوم 
مقداره مخسني ألف سنة، قياما على أقدامهم شاخصة أبصارهم منفطرة قلوم ال يكلمون 

واجلهد منهم ما ال طاقة هلم به كلم بعضهم بعضا يف  فإذا بلغ الكرب. وال ينظر يف أمورهم
نفسي : طلب من يكرم على مواله ليشفع يف حقهم، فلم يتعلقوا بنيب إال دفعهم، قال
فيشفع . نفسي، اذهبوا إىل غريي حىت ينتهوا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فينطلق

  حىت يقضي اهللا تبارك وتعاىل بني اخللق
قال : ؛ قال-رضي اهللا عنه - وعن أنس بن مالك:فتاح باب اجلنةشفاعته يف است -

من : آيت باب اجلنة يوم القيامة، فأستفتح فيقول اخلازن«: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  »بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك: حممد، فيقول: أنت؟ فأقول
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لنا صلى ومما اختص به رسو:شفاعته يف تقدمي من ال حساب عليهم يف دخول اجلنة -
اهللا عليه وسلم من الشفاعات أنه يشفع يف تعجيل دخول اجلنة ملن ال حساب عليهم من 

  .وهذا من عظيم قدره صلى اهللا عليه وسلم ورفعة مرتلته عند ربه تبارك وتعاىل.أمته
  شفاعته يف ختفيف العذاب عن عمه أيب طالب -
األنبياء عليهم الصالة والسالم كل نيب من  -تبارك وتعاىل -أعطى اهللا:دعوة مستجابة -

دعوة أعلمهم أا تستجاب هلم ويبلغ فيها مرغوم، وإال فكم لكل نيب منهم من دعوة 
مستجابة ولنبينا صلى اهللا عليه وسلم منها ما ال يعد، لكن حاهلم عند الدعاء ا بني الرجاء 

فناهلا كل . اإلجابة واخلوف، وضمنت هلم إجابة دعوة فيما شاؤوا يدعون ا على يقني من
وأما نبينا صلى اهللا عليه وسلم فادخرها شفاعة ألمته يوم الفاقة . نيب من األنبياء يف الدنيا

وما فعله ،  وخامتة احملن وعظيم السؤال والرغبة، فجزاه اهللا أحسن ما جزى نبيا عن أمته
بالنظر يف صلى اهللا عليه وسلم فهو من كمال شفقته على أمته ورأفته م واعتنائه 

  .مصاحلهم
  .ما اختص به يف أمته يف الدنيا: النوع الثالث
هذه األمة على سائر األمم واختصها بكرامات كثرية يف الدنيا  - عز وجل -فضل اهللا

. ليست لغريها وذلك إكراما وتشريفا لنبيها صلى اهللا عليه وسلم سيد األولني واآلخرين
وتشريف باتباعها لرسوهلا حممد صلى اهللا عليه  وإمنا نالت هذه األمة ما نالته من تكرمي
ومن هذه اخلصائص، أا خري األمم، وأحلت هلا .وسلم والسري على سنته والعمل بشريعته

،  الغنائم، وجعلت هلا األرض مسجدا وطهورا، وصفوفها يف الصالة كصفوف املالئكة
أمة مصونة مرحومة،  األمة احملمدية،ف حمفوظة من اهلالك واالستئصالوحل الغنائم ، و

حفظها اهللا وأجارها، فال لك بالسنني وال جبوع وال غرق، وال يسلط عليها عدوا من 
غريها، فيستبيح بيضتها ويستأصلها، ولو اجتمع عليها من بأقطارها وهذا من خصائصها 

  . ال جتتمع على ضاللة وطائفة منها على احلق، و اليت انفردت ا على غريها
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  ما اختص به يف أمته يف اآلخرة: عالنوع الراب
اختص اهللا تبارك وتعاىل األمة احملمدية يف اآلخرة خبصائص كثرية مل تعطها غريها من 
األمم ويف ذلك تشريف وتكرمي لنبيها ومعلمها ومربيها صلى اهللا عليه وسلم، سيد األولني 

هدايتها ونصحها واآلخرين، الذي أمضى عمره الشريف وضحى بكل ما لديه يف سبيل 
واألخذ بيدها إىل ما فيه عزها وجمدها يف الدنيا واآلخرة، حىت أصبحت بفضل اهللا خري أمة 

وإن مما اختصت به األمة احملمدية يف اآلخرة، أا شاهدة لألنبياء على ،  أخرجت للناس
، أممهم، وهي أكثر أهل اجلنة، وأول من جيتاز الصراط ويدخل اجلنة، وهي اآلخرة زمانا

تأيت األمة احملمدية يوم القيامة غرا حمجلة من آثار الوضوء، وذه الصفة و السابقة مرتلة
ه ، يعرف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أمته من غريهم حاملا يكون منتظرهم على حوض

أول من جيتاز الصراط ويدخل اجلنةالصراط جسر ممدود على منت جهنم أحد من السيف و
من استقام يف هذه الدنيا على الصراط املستقيم خف على صراط وأدق من الشعر، ف

اآلخرة، وجنا، ومن عدل عن االستقامة يف الدنيا وأثقل ظهره باألوزار وعصى تعثر على 
  . ومما اختصت به هذه األمة من الفضائل أا أكثر أهل اجلنة،  الصراط وتردى

  عليه وسلم عن أمته اخلصائص اليت انفرد ا رسول اهللا صلى اهللا: ثانيا 
  : هذه اخلصائص على أربعة أنواع

وذلك تكرمة له صلى اهللا عليه وسلم ومحل له على . ما حرم عليه دون غريه: األول
الصدقةومن خصائصه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان حيرم ومن ذلك أكل  مكارم األخالق

على رسول اهللا صلى اهللا ومما حرم ،  عليه إمساك من اختارت فراقه ورغبت عنه من النساء
أنه إذا لبس المة  - دون غريه من األمة -عليه وسلم وكذلك إخوانه األنبياء عليهم السالم

، وحيرم  يرتعها ويقلعها حىت يلقى العدو ويقاتلال احلرب وعزم على اجلهاد يف سبيل اهللا أن 
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يظهر ويشعر به هي اإلمياء إىل مباح من قتل أو ضرب على خالف ما وخائنة األعني عليه 
ومستند هذا قصة عبد اهللا بن سعد بن أيب ،  احلال، وال حيرم ذلك على غريه إال يف حمظور

سرح، حيث كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أهدر دمه يوم فتح مكة يف مجلة من 
أهدر من الدماء فاختبأ عند عثمان بن عفان أخيه من الرضاعة، فلما دعا رسول اهللا صلى 

 عليه وسلم الناس إىل البيعة جاء به عثمان حىت أوقفه على النيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا
فقال يا رسول اهللا، بايع عبد اهللا، فرفع رأسه، فنظر إليه، ثالثا، كل ذلك يأىب، فبايعه بعد 

أما كان فيكم رجل رشيد، يقوم إىل هذا حيث رآين «: ثالث، مث أقبل على أصحابه فقال
ما ندري يا رسول اهللا ما يف نفسك؟ أال أومأت إلينا : بيعته فيقتله؟ فقالوا كففت يدي عن

وما (: تعلم الشعرقال اهللا تعاىلو »إنه ال ينبغي لنيب أن تكون له خائنة األعني«: بعينك قال
  )  علمناه الشعر وما ينبغي له

  .ما أبيح له دون غريه: الثاين
اجلمع بني  و الزواج من غري ويل وال شهود م ، وما أبيح له دون غريهالوصال يف الصو

أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به وحكمة ذلك  أكثر من أربع نسوة
لتتشرف به قبائل العرب مبصاهرته فيهمنقل األحكام و املشركون من أنه ساحر أو غري ذلك

  .وغري ذلك من احلكم  هنحتصينهن والقيام حبقوقو الشرعية اليت ال يطلع عليها الرجال
واحلكمة يف اختصاصه ا زيادة الزلفى ورفع . ما وجب عليه دون غريه: الثالث
نها اختصاصه بوجوب صالة الضحى وقيام الليل والسواك واألضحية ، وم الدرجات

  .ووجوب مشاورة أصحابه
عصمة يف األقوال ومنها  ما اختص به من الفضائل والكرامات دون غريه: الرابع
أجر تطوعه و الكذب عليه ليس كالكذب على غريهو  من استهان به أو سبه كفرو واألفعال

، وغريذلك  رؤيته يف املنام حقو  أزواجه أمهات املؤمنني و ال يورثو قاعدا كتطوعه قائما
  . من اخلصائص 
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  : حديث الشفاعة 
يوم القيامة، جيمع اهللا املؤمنني : " قال - صلى اهللا عليه وسلم-ن أنس أن النيب ع 

: فيأتون آدم، فيقولون،  لو استشفعنا إىل ربنا، حىت يرحينا من مكاننا هذا: كذلك، فيقولون
يا آدم، أما ترى الناس؟ خلقك اهللا بيده، وأسجد لك مالئكته، وعلمك أمساء كل شيء، 

يت لست هناك، ويذكر هلم خطيئته ال: اشفع لنا إىل ربنا، حىت يرحينا من مكاننا هذا، فيقول
: أصاب، ولكن ائتوا نوحاً، فإنه أول رسول بعثه اهللا إىل أهل األرض فيأتون نوحاً، فيقول

فيأتون  - خليل الرمحن -لست هناكم، ويذكر خطيئته اليت أصاب، ولكن ائتوا إبراهيم 
لستهناكم، ويذكر خطاياه اليت أصاا، ولكن ائتوا موسى، عبداً آتاه : إبراهيم، فيقول
لست هناكم، ويذكر هلم خطيئته اليت : تكليماً فيأتون موسى، فيقولالتوراة وكلمه 

: ولكن ائتوا عيسى، عبد اهللا ورسوله، وكلمته، وروحه، فيأتون عيسى، فيقول -أصاب
لست هناكم، ولكن ائتوا حممد صلى اهللا عليه وسلم عبداً غفر له ما تقدم من ذنبه وما 

يؤذن يل عليه، فإذا رأيت ريب وقعت له فيأتوين، فانطلق، فاستأذن على ريب، ف، تأخر
ارفع حممد، وقل يسمع، وسل تطعه، : ساجداً، فيدعين ما شاء اهللا أنيدعين، مث يقال يل

مث أرجع ،  واشفع تشفع، فأمحد ريب مبحامد علمنيها، مث اشفع فيحد يل حداً فأدخلهم اجلنة
ارفع حممد، قل : يقال فإذا رأيت ريب وقعت ساجداً، فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين، مث

يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فامحد ريب مبحامد علمنيها، مث اشفع فيحد يل حداً 
مث أرجع فإذا رأيت ريب وقعت ساجداً، فيدعين ما شاء اهللا أن يدعين، مث ،  فأدخلهم اجلنة

ارفع حممد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع، فامحد ريب مبحامد علمنيها، مث : يقال
يا رب، ما بقي يف النار إال من حبسه : مث أرجع فأقول،  اشفع فيحد يل حداً فأدخلهم اجلنة

ال : خيرج من النار من قال: -صلى اهللا عليه وسلم-قال النيب ،  القرآن، ووجب عليه اخللود
هللا، ال إله إال ا: مث خيرج من النار من قال،  إله إال اهللا، وكان يف قلبه من اخلري ما يزن شعرية

ال إله إال اهللا، وكان يف قلبه : مث خيرج من النار من قال،  وكان يف قلبه من اخلري ما يزن برة
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هذا حديث الشفاعة املشهور، وقد ذكره البخاري يف أماكن ،  "من اخلري ما يزن ذرة
اللهم صل على حممد ما اتصلت عني بنظر وتزخرفت أرض مبطر وحج  .متعددة من جامعه

اللهم صل عليه وعلى آله ، لىب وحنر وحلق وقصر وطاف بالبيت وقبل احلجرحاج واعتمر و
صالة ال نفاذ هلا وال انقطاع صلى اهللا عليه عدد من يصلي عليه وعدد من مل يصل عليه إىل 
يوم القيامة وصل عليه عدد الذاكرين وغفلة الغافلني واحشرنا ومجيع املسلمني يف زمرته يوم 

  . إال باهللا العلي العظيمالدين وال حول وال قوة 
  :  الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وفضلها

احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين، اللهم صل على حممد وعلى آل 
حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، اللهم بارك على حممد 

إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد، اللهم ارض عن وعلى آل حممد كما باركت على 
  :الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، أما بعد

فإن نعم اهللا تعاىل على عباده كثرية ال حتصى وأعظم نعمة أنعم اهللا ا على الثقلني اجلن 
ليه واإلنس أن بعث فيهم عبده ورسوله وخليله وحبيبه وخريته من خلقه حممداً صلى اهللا ع

وسلم ليخرجهم به من الظلمات إىل النور وينقلهم من ذل العبودية للمخلوق إىل عز 
العبودية للخالق سبحانه وتعاىل يرشدهم إىل سبيل النجاة والسعادة وحيذرهم من سبل 

لَقَد من {: اهلالك والشقاوة وقد نوه اهللا ذه النعمة العظيمة واملنة اجلسيمة يف كتابه العزيز
هم ه علَى الْمؤمنِني إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً من أَنفُِسهِم يتلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّماللَّ

  }الْكتاب والْحكْمةَ وإِنْ كَانوا من قَبلُ لَفي ضاللٍ مبِنيٍ
ه بِالْهدى ودينِ الْحقِّليظْهِره علَى الدينِ هو الَّذي أَرسلَ رسولَ{: وقال سبحانه وتعاىل. 

  }كُلِّه وكَفَى بِاللَّه شهِيداً
وقد قام عليه أفضل الصالة والسالم بإبالغ الرسالة وأداء األمانة والنصح لألمة على 
التمام والكمال فبشر وأنذر ودل على كل خري وحذّر من كل شر وأنزل اهللا تعاىل عليه 
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الْيوم أَكْملْت لَكُم {: اقف بعرفة قبل وفاته صلى اهللا عليه وسلم مبدة يسرية قوله تعاىلوهو و
  ..} دينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي ورضيت لَكُم اِإلسالم ديناً

وكان صلى اهللا عليه وسلم حريصا على سعادة األمة غاية احلرص كمال قال اهللا تعاىل 
لَقَد جاَءكُم رسولٌ من أَنفُِسكُم عزِيز علَيه ما {: مبا حباه اهللا به من صفات جليلة منوها

يمحر وفؤر نِنيمؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتع{  
وهذا الذي قام به صلى اهللا عليه وسلم من إبالغ الرسالة وأداء األمانة والنصح لألمة هو 

فَهلْ {: وقال. } وما علَى الرسولِ إِال الْبالغُ الْمبِني{: ه كما قال اهللا تعاىلحق األمة علي
بِنيالغُ الْملِ إِال الْبسلَى الرمن اهللا : وروى البخاري يف صحيحه عن الزهري أنه قال. } ع

  .انتهى. الرسالة وعلى الرسول البالغ وعلينا التسليم
أن يستسلم وينقاد ملا جاء به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإن عالمة سعادة املسلم 

فَال وربك ال يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم ال يجِدوا {: كما قال اهللا تعاىل
كَانَ لمؤمنٍ وال مؤمنة  وما{: وقال تعاىل} في أَنفُِسهِم حرجاً مما قَضيت ويسلِّموا تسليماً

د ضلَّ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمراً أَنْ يكُونَ لَهم الْخيرةُ من أَمرِهم ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَقَ
بعضكُم بعضاً قَد يعلَم ال تجعلُوا دعاَء الرسولِ بينكُم كَدعاِء {: ، وقال تعاىل} ضالالً مبِيناً

 أَو يصيبهم اللَّه الَّذين يتسلَّلُونَ منكُم لواذاً فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ
يمأَل ذَابأمرين ، وعبادة اهللا تكون مقبولة عند اهللا ونافعة لديه إذا اشتملت على } ع

  :أساسني
أن تكون العبادة هللا خالصة ال شركة لغريه فيها كما أنه تعاىل ليس له شريك يف : أوهلما

وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَال تدعو مع اللَّه {: امللك فليس له شريك يف العبادة كما قال تعاىل
  .} مماتي للَّه رب الْعالَمنيقُلْ إِنَّ صالتي ونسكي ومحياي و{: وقال} أَحداً

وفق الشريعة اليت جاء ا رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم  ىأن تكون العبادة عل: الثاين
: ، وقال تعاىل} وماآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا{: كما قال اهللا تعاىل
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}بحت متيمقُلْ إِنْ كُنحر غَفُور اللَّهو كُموبذُن لَكُم رفغيو اللَّه كُمبِبحونِي يبِعفَات ونَ اللَّه {
وقال صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي اهللا 

من عمل عمل ليس "، ويف رواية ملسلم "من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد: "عنها
عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين : "وقال صلى اهللا عليه وسلم". عليه أمرها فهو رد

املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل 
  ".بدعة ضاللة

 وملا كانت نعمة اهللا تعاىل على املؤمنني بإرسال رسوله صلى اهللا عليه وسلم إليهم عظيمة
أمرهم اهللا تعاىل يف كتابه أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما بعد أن أخربهم أنه ومالئكته 

إِنَّ اللَّه ومالئكَته يصلُّونَ علَى النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه {: يصلون عليه فقال تعاىل
ه صلى اهللا عليه وسلم فسرت بثنائه عليه عند صالة اهللا على نبي، و }وسلِّموا تسليماً

عىن قولنا اللهم صلى على حممد عظم ، وم املالئكة وصالة املالئكة عليه فسرت بدعائهم له
حممداً واملراد تعظيمه يف الدنيا بإعالء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته ويف اآلخرة بإجزال 

صلُّوا {: احملمود وعلى هذا فاملراد بقوله تعاىل مثوبته وتشفيعه يف أمته وإبداء فضيلته باملقام
هلَيإذا قلت اللهم سلم على حممد ،  و وأما التسليم عليه معناه  ادعوا ربكم بالصالة عليه} ع

فإمنا تريد منه اللهم اكتب حملمد يف دعوته وأمته وذكره السالمة من كل نقص فتزداددعوته 
  . ذكره ارتفاعاًعلى ممر األيام علواً وأمته تكثراً و

أما كيفية الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فقد بينها رسول اهللا صلى اهللا عليه 
لقيين كعب بن : عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال، ف وسلم ألصحابه حني سألوه عن ذلك

أال أهدي لك هدية مسعتها من النيب صلى اهللا عليه وسلم فقلت بلى فأهدها : " عجرة فقال
يا رسول اهللا كيف الصالة عليكم : سألت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقلت:  فقالإيل

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما : أهل البيت فإن اهللا علمنا كيف نسلم قال قولوا
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميد اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد 
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هي أفضل وهذه الكيفية  "هيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد جميدكما باركت على إبرا
  . صلى اهللا عليه وسلم كيفيات الصالة عليه

وقد درج السلف الصاحل ومنهم احملدثون بذكر الصالة والسالم عليه صلى اهللا عليه 
عليه الصالة (والثانية ) صلى اهللا عليه وسلم(وسلم عند ذكره بصيغتني خمتصرتني إحدامها 

وهاتان الصيغتان قد امتألت ما وهللا احلمد كتب احلديث بل إم يدونون يف ) سالموال
مؤلفام الوصايا باحملافظة على ذلك على الوجه األكمل من اجلمع بني الصالة والتسليم 

وال ينبغي أن ترمز للصالة كما يفعله بعض الكساىل واجلهلة .عليه صلى اهللا عليه وسلم
  .بدال من صلى اهللا عليه وسلم) صلعم(ن صورة وعوام الطلبة فيكتبو

  فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم
من " كحديث  قد ورد يف فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم أحاديث كثريةو

صلى علي من أميت صالة خملصا من قلبه صلى اهللا عليه ا عشر صلوات ورفعه ا عشر 
إن أوىل الناس بييوم "وحديث  "حسنات وحما عنه عشر سيئاتدرجات وكتب له ا عشر 

عن أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه، أن رسول اهللا صلى  ، و "القيامة أكثرهم علي صالة
أتاين : " ، مث صعد فقال» آمني«: ، مث صعد فقال» آمني«: اهللا عليه وسلم صعد املنرب فقال

قلت : يغفر له فمات فدخل النار فأبعده اهللايا حممد من أدرك رمضان فلم : جربيل فقال
آمني : من أدرك أبويه أو أحدمها، فلم يربمها فمات فدخل النار، فأبعده اهللا قلت: آمني وقال

 ، )  ومن ذكرت عنده فلميصل عليك فمات فدخل النار، فأبعده اهللا قلت آمني: قال".
: قال،  صلى اهللا عليه وسلم وروي عن حممد بن املنكدر، عن جابر بن عبد اهللا، عن النيب

من صلى علي يف اليوم مائة مرة، قضى اهللا له مائة حاجة، سبعني منها يف اآلخرة وثالثني «
كان سفيان الثوري بينما هو يطوف، إذ رأى رجال ال يرفع قدما، وال يضع و  »يف الدنيا

يا هذا إنك قد تركت : قلت له: قدما، إال وهو يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
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التسبيح والتهليل، وأقبلت بالصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم هل عندك يف هذا شيء؟ 
  .أنا سفيان الثوري: من أنت عافاك اهللا؟ فقلت: قال

  .لوال أنك غريب من أهل زمانك، ما أخربتك عن حايل، وال أطلعتك على سري: قال
خرجت ووالدي حاجا إىل بيت اهللا احلرام، حىت إذا كنت يف بعض املنازل، : مث قال يل

مرض والدي فقمت ألعاجله، فبينما أنا ذات ليلة عند رأسه إذ مات والدي اسود وجهه، 
 وإنا إليه راجعون، فجذبت اإلزار على وجهه فغطيته، فغلبتين عيين فنمت، فإذا فقلت إنا هللا

أنا برجل مل أر أحسن منه وجها، وال أنظف منه ثوبا، وال أطيب منه رحيا، يرفع قدما 
ويضع أخرى، حىت دنا من والدي فكشف اإلزار عن وجهه، فابيض مث وىل راجعا، فتعلقت 

أوما «: أنت الذي من اهللا على والدي يف أرض الغربة؟ قاليا عبد اهللا من : بثوبه فقلت
تعرفين أنا حممد بن عبد اهللا صاحب القرآن أما إن والدك كان مسرفا على نفسه، ولكن 

،  » كان يكثر الصالة علي، فلما نزل استغاث يب، وأنا غياث ملن أكثر الصالة علي
  .فانتبهت فإذا وجه أيب أبيض

  :قال الشاعر 
)راتوات شرقا ومغربا تالْخري واجلهر... ت ري السول اهللا فسبِذكر ر(  
  )وذكرك للمختار من أفضل الذّكر... فذكرك للمختار فَخر ورفعة (

ومن رمحة النيب صلى اهللا عليه وسلم بأمته ما روي عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه كان يف 
عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز  إن تعذم فإم{بعض األيام جالسا فقرأ هذه اآلية 

فبكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرتل عليه جربيل عليه السالم  ١١٨املائدة } احلكيم
فقال جربيل يا ) فكرت يف أميت(فقال له يا حممد مم بكاؤك فقال صلى اهللا عليه وسلم 

يب نبيكم عند موالكم يا أحبا، حممد اهللا يقرئك السالم ويقول لك أنا أسترضيك يف أمتك
مكني وموالكم ذو القوة املتني وإنك يا أخي عبد مهني فهل رأيتم مهينا يعذب بني مكني 
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ومتني موالكم عظيم ونبيكم كرمي فهل يضيع من خياف العذاب األليم بني عظيم وكرمي 
  .فصلوا عليه كما أمركم موالكم يف القرآن احلكيم

ع الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم حينا الواجب على كل مسلم ومسلمة أن ال يد
وال وقتا وال يذكرها يف الشدائد ويدعها يف الرخاء فيكون كمن يعمل للدنيا دون اآلخرة 
إمنا جيب عليك أن تصلي عليه يف صالتك وعند قيامك وقعودك ولباسك وأكلك وشرابك 

ذلك حق نفسك وحق وسائر تصرفاتك فتعود عليك بركتها وتقبل عليك خرياا وتقضي ب
نبيك حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال تقدر أن تبلغ حق نبيك أبدا ولو كان لك 
ألف لسان تصلي ا كلها عليه ألن اهللا تبارك وتعاىل جعله سببا خلالصك من النار 

  . وملعرفتك مبوالك العزيز اجلبار
يعا حاكمني وحمكومني إىل أسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن يوفق املسلمني مج

الرجوع إىل كتاب رم وسنة نبيهم حممد صلى اهللا عليه وسلم ليظفروا باألسباب احلقيقية 
حلصول النصر والغلبة على األعداء إنه مسيع جميب واحلمد هللا رب العاملني اللهم صل على 

حممد وعلى  اللهم بارك على. حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد
  .آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حكيم جميد

  :تزكية النفس
إنَّ احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 
من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 

  .شريك له
وأشهد أنَّ حممدا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخريته من خلقه، وسفريه بينه وبني 
عباده، املبعوث بالدين القومي، واملنهج املستقيم، أرسله اهللا رمحة للعاملني، وإماما للمتقني، 

  . وحجةً على اخلالئق أمجعني
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: آل عمران[} اته وال تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَيا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا حق تقَ{
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ {]. ١٠٢

سي تقُوا اَهللا الَّذاتاًء ونِسا وريالًا كَثا رِجمهناميبقر كُملَيإِنَّ اَهللا كَانَ ع امحاألرو اءلُونَ بِه {
يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اَهللا وقُولُوا قَولًا سديدا يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر {] ١: النساء[

 فَاز فَقَد ولَهسرعِ اَهللا وطي نمو كُموبذُن الَكُميمظا عز٧١ -  ٧٠: األحزاب[} فَو[  
إن أهم ما ينبغي لإلنسان أن يتعاهده تزكية نفسه ومعرفته لوسائل تزكية النفس، وال 
سيما يف هذه األزمان املتأخرة اليت استحكمت فيها الشهوات، وارتطمت فيها أمواج الفنت 

اخلوض يف تفاصيل  وقبل،  والشبهات، واليت مل يسلم منها إال من عصمه اهللا جل وعال
وسائل التزكية ال بد من العلم أن تزكية النفوس ال سبيل إليها إال عن طريق الشرع املطهر 

وقد أشارت آية اجلمعة السابقة إىل ،  باتباع ما جاءت به الرسل عن رب العاملني جل وعال
ياته هو الذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلو عليهم آ{: هذا املعىن يف قوله تعاىل

فإن «: يف كتابه مدارج السالكني  قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل،  ]٢: اجلمعة[} ويزكيهم
تزكية النفوس مسلم إىل الرسل، وإمنا بعثهم اهللا هلذه التزكية ووالهم إياها، وجعلها على 

وتزكية ... فهم املبعوثون لعالج نفوس األمم ... أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا 
النفوس أصعب من عالج األبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة وااهدة واخللوة، اليت 
مل جيئ ا الرسل فهو كاملريض الذي يعاجل نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ 
فالرسل أطباء القلوب فال سبيل إىل تزكيتها وصالحها إال من طريقهم، وعلى أيديهم، 

  »التسليم هلم، واهللا املستعانومبحض االنقياد و
  .جمملة و مفصلة: ووسائل تزكية النفس تنقسم إىل قسمني

  : الوسائل املة هي
العمل على تطهري النفس من أخالقها الرذيلة كالرياء والعجب والشح والبخل، ) ١(

  ...واحلرص والطمع، واألمن من مكر اهللا 
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األخالق  أصبحت جاهزة هلا بتخليها عن حتليتها باألخالق احلميدة الفاضلة بعد أن) ٢(
وف من اهللا، والشكر، اإلخالص، واإلنابة، واخل: الدنيئة، وهذه األخالق هي مثل

  .والتواضع
احملافظة على الفرائض؛ ألا أفضل طاعة يتقرب ا العبد إىل مواله بنص السنة ) ٣(

ثابت يف صحيح حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه ال:(الصحيحة كما يف احلديث اآليت
: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب ) البخاري

قال اهللا تعاىل من عاد يل وليا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إىل عبدي بشيء مما افترضته 
ع به عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسم

وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش ا ورجله الذي ميشي ا، ولئن سألين ألعطينه ولئن 
استعاذين ألعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا 

  .أكره مساءته
بنص اإلكثار من النوافل فإا أفضل شيء يتقرب به إىل اهللا تعاىل بعد الفريضة ) ٤(

حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه الثابت يف صحيح : ((السنة الصحيحة كما يف احلديث اآليت
: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب : قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أن النيب ) البخاري

قال اهللا تعاىل من عاد يل وليا فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إىل عبدي بشيء مما افترضته 
وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به عليه، 

وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش ا ورجله الذي ميشي ا، ولئن سألين ألعطينه ولئن 
استعاذين ألعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس املؤمن يكره املوت وأنا 

  .أكره مساءته
كنت آيت رسول اهللا : قال) يث ربيعة ابن كعب األسلمي الثابت يف صحيح مسلمحد(

بوضوئه وحاجته فقال يل سلين؟ فقلت أسألك مرافقتك يف اجلنة  - صلى اهللا عليه وسلم  -
  .قال أو غري ذلك؟ قلت هو ذاك قال فأعىن على نفسك بكثرة السجود
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: زكت النفس، واهللا تعاىل يقولتدبر القرآن، فهو جالء القلوب وإذا صفى القلب ) ٥(
  ]٢٩:ص)) [كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته((

  :أما الوسائل التفصيلية؛ فمنها ما يلي
وويل للمشركني الذين ال يؤتون {: وقد مساه اهللا تعاىل زكاة يف قوله: التوحيد) ١(

عن البحر ابن ، وهذا التفسري مأثور ]٧ـ  ٦: فصلت[} الزكاة وهم باآلخرة هم كافرون
ال يشهدون أن ال إله : }ال يؤتون الزكاة{: عباس رضي اهللا عنه حيث قال يف قوله تعاىل

هي : قال أكثر املفسرين من السلف ومن بعدهم«: قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل.(إال اهللا
ية ما شهادة أن ال إله إال اهللا، واإلميان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفي إهل: التوحيد

... » سوى احلق من القلب وذلك طهارته وإثبات إهليته سبحانه، وهو أصل كل زكاة ومناء
كما مسى اهللا تعاىل ،  » فأصل ما تزكو به القلوب واألرواح هو التوحيد«: إىل أن قال

، ]٣٠: احلج[} فاجتنبوا الرجس من األوثان{: الشرك رجسا وومسه بالنجاسة، قال تعاىل
  ].٢٨: التوبة[} ملشركون جنسإمنا ا{: وقال

ولذلك ،  فدل مفهوم اآليتني على أن الطهارة والتزكية يف التوحيد اخلالص هللا جل وعال
هل لك إىل أن تزكى وأهديك إىل ربك {: قال موسى لفرعون وهو يدعوه إىل التوحيد

  ].١٩ـ  ١٨: النازعات[} فتخشى
قرن اهللا تعاىل بينها وبني وهي من أعظم ما تزكو به النفوس ولذلك : الصالة) ٢(

وقد ،  ]١٥ـ  ١٤: األعلى[} قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى{: التزكية يف قوله
شبه النيب صلى اهللا عليه وسلم تطهري الصالة للنفوس بتطهري املاء لألبدان كما يف احلديث 

ى اهللا عليه صل -أن النيب ) حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه الثابت يف الصحيحني( :اآليت
أرأيتم لو أن را بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مخس مرات، هل يبقى : قال -وسلم 
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فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهللا : من درنه شيء؟ قالوا ال يبقى من درنه شيء، قال
  .ن اخلطايا

: التوبة[} خذ من أمواهلم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا{: قال تعاىل: الصدقة) ٣(
وفيها أن العبد ال ميكنه أن يتطهر ويتزكى «: قال الشيخ السعدي رمحه اهللا تعاىل( ، ]١٠٣

حىت خيرج زكاة ماله، وأنه ال يكفرها شيء سوى أدائها؛ ألن الزكاة والتطهري متوقف على 
  .» إخراجها

زكى نفسه بفعل : أي} قد أفلح من زكاها{: قال تعاىل: ترك املعاصي واحملرمات) ٤(
قال ،  خسر من دساها بالفجور واملعاصي: أي} وقد خاب من دساها{:  قالالطاعات، مث
فكذلك النفس واألعمال ال تزكو حىت يزال عنها ما يناقضها، وال يكون «: شيخ اإلسالم

قال ابن القيم رمحه اهللا (،  »الرجل متزكيا إال مع ترك الشر، فإنه يدنس النفس ويدسيها
موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على  واملقصود أن زكاة القلب«: تعاىل

ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكا {: استفراغه من أخالطه الرديئة الفاسدة، قال تعاىل
، ذكر ذلك ]٢١:النور[} منكم من أحد أبدا ولكن اهللا يزكي من يشاء واهللا مسيع عليم

ل على أن التزكي هو باجتناب دسبحانه عقيب حترمي الزنا والقذف ونكاح الزانية، ف
  .»ذلك
التوبة، فهي أول مقامات منازل العبودية عند السالكني، وا يذوق اإلنسان حالوة ) ٥(

وتوبوا إىل اهللا مجيعا أيها : ((االنتقال من التخلية إىل التحلية، قال اهللا عز وجل منوها بشأا
  ]٣١:النور)) [املؤمنون لعلكم تفلحون

ومن يعش عن ذكر الرمحن : ((فار والذكر عموما، لقول اهللا عز وجللزوم االستغ) ٦(
  ]٣٦:الزخرف)) [نقيض له شيطانا فهو له قرين

يقول ( ،  خمالفتها واإلنكار عليها وعدم تلبية رغباا؛ ألا داعية للراحة والعصيان) ٣(
ة بالسوء اعلم أن أعدى عدوك نفسك اليت بني جنبيك، وقد خلقت أمار:الغزايل رمحه اهللا
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مبالغة يف الشر فرارة من اخلري، وأمرت بتزكيتها وتقوميها وقودها بسالسل القهر إىل عبادة 
را وخالقها ومنعها عن شهواا وفطامها عن لذاا، فإن أمهلتها مجحت وشردت ومل 

  .تظفر ا بعد ذلك
إن الزمت : يقول الغزايل رمحه اهللا: (توبيخها وتقريعها من أجل محلها على الطاعة) ٧(

نفسك بالتوبيخ واملعاتبة والعذل واملالمة كانت نفسك هي النفس اللوامة اليت أقسم اهللا ا 
ورجوت أن تصري النفس املطمئنة املدعوة إىل أن تدخل يف زمرة عباد اهللا راضية مرضية، فال 

عظ تغفلن ساعة عن تذكريها ومعاتبتها، وال تشتغلن بوعظ غريك ما مل تشتغل أوال بو
  .نفسك

فتخاطبها مبثل ما خاطبها به :اإلكثار من وعظها وتذكريها باملوت والدار اآلخرة) ٨(
وحيك يا نفس ال ينبغي أن تغرك احلياة الدنيا وال يغرك باهللا : الغزايل يف إحيائه حيث يقول

الغرور، فانظري لنفسك فما أمرك مبهم لغريك، وال تضيعي أوقاتك، فاألنفاس معدودة، فإذا 
ضى منك نفس فقد ذهب بعضك، فاغتنمي الصحة قبل السقم، والفراغ قبل الشغل، م

والغىن قبل الفقر، والشباب قبل اهلرم، واحلياة قبل املوت، واستعدي لآلخرة على قدر 
بقائك فيها، يا نفس أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته، فتجمعني له القوت والكسوة 

ني يف ذلك على فضل اهللا وكرمه حىت يدفع عنك الربد واحلطب ومجيع األسباب، وال تتكل
من غري جبة ولبد وحطب وهو القادر على ذلك، أفتظنني أيتها النفس أن زمهرير جهنم 
أخف بردا وأقصر مدة من زمهرير الشتاء؟ أم تظنني أن ذلك دون هذا، أم تظنني أن العبد 

اء إال باجلبة والنار وسائر فكما ال يندفع برد الشت!! ينجو منها من غري سعي؟ هيهات
  ..األسباب فال يندفع حر النار وبردها إال حبصن التوحيد وخندق الطاعات 

فإن ،  سوء الظن بالنفس واحليلولة بينها وبني االغترار بالعمل واإلدالل به على اهللا) ٩(
سالك على ال: قال ابن القيم رمحه اهللا تعاىل(ى، حسن الظن بالنفس مينع من كمال التفتيش

أن ال يرضى بطاعته هللا، وأال حيسن ظنه بنفسه، فإن الرضا بالطاعة من رعونات النفس 
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ومحاقاا، ودليل على جهل اإلنسان حبقوق العبودية وما يستحقه الرب سبحانه، وجيب أن 
يعامل به، مث إن رضا اإلنسان وحسنه ظنه بنفسه يتولد منهما من العجب والكرب واآلفات 

  .أشد من الكبائر الظاهرة من الزنا وشرب اخلمر الباطنة ما هو
فقد جعل ابن القيم رمحه اهللا ،  تنقية العمل من حظوظ النفس وشوائب الرياء) ١٠(

تصفية العمل من الشوائب هي أساس اإلخالص يف العمل، حبيث ال ميازج عمل اإلنسان ما 
طلب مدحهم واهلرب  يشوبه من شوائب إرادات النفس من طلب التزين يف قلوب اخللق أو

إىل غري ذلك من العلل ... من ذمهم، أو طلب تعظيمهم أو أمواهلم أو خدمتهم وحمبتهم 
والشوائب اليت عقد متفرقاا هو إرادة ما سوى اهللا بعمله كائنا ما كان، فال بد من التفتيش 
عما يشوب األعمال من حظوظ النفس، ومتييز حق الرب منها من حظ النفس، ولعل 

رها أو كلها أن تكون حظا لنفسك وأنت ال تشعر، فال إله إال اهللا كم يف النفوس من أكث
  .علل وأغراض وحظوظ متنع األعمال أن تكون هللا خالصة وأن تصل إليه

يأيها الذين : (وقد دل على وجوب حماسبة النفس قول اهللا تعاىل :حماسبة النفس) ١١(
وال تكونوا * واتقوا اهللا إن اهللا خبري مبا تعملون آمنوا اتقوا اهللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد 

تنظر أي تفكر ] ١٩: احلشر) [كالذين نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
يأمر اهللا تعاىل عباده املؤمنني : -رمحه اهللا  - يقول الشيخ عبد الرمحن بن سعدي ،  وتتفكر

النية يف مجيع األحوال وأن يراعوا ما مبا يوجبه اإلميان ويقتضيه من لزوم تقواه سرا وع
أمرهم اهللا به من أوامره وحدوده وينظروا ماهلم وما عليهم وماذا حصلوا عليه من األعمال 
اليت تنفعهم أو تضرهم يوم القيامة فإم إذا جعلوا اآلخرة نصب أعينهم وقبلة قلوم 

وتصفيتها من القواطع والعوائق واهتموا للمقام ا اجتهدوا يف كثرة األعمال املوصلة إليها 
اليت توقف عن السري أو تعوقهم أو تصرفهم، وإذا علموا أن اهللا خبري مبا يعملون ال ختفى 

  .عليه أعماهلم وال تضيع لديه وال يهملها أوجب هلم اجلد واالجتهاد
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له وهذه اآلية الكرمية أصل يف حماسبة العبد نفسه وأنه ينبغي : وقال الشيخ عن هذه اآلية(
أن يتفقدها فإن رأى زلال تداركه باإلقالع عنه والتوبة النصوح واإلعراض عن األسباب 
املوصلة إليه وإن رأى نفسه مقصرا يف أمر من أوامر اهللا بذل جهده واستعان بربه يف تتميمه 
وتكميله وإتقانه ويقايس بني منن اهللا عليه وبني تقصريه هو يف حق اهللا فإن ذلك يوجب 

حمالة، واحلرمان كل احلرمان أن يغفل العبد عن هذا األمر ويشابه قوما نسوا اهللا  احلياء ال
وغفلوا عن ذكره والقيام حبقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواا فلم ينجحوا ومل 
حيصلوا على طائل بل أنساهم اهللا مصاحل أنفسهم وأغفلهم عن منافعها وفوائدها فصار 

لدارين وغبنوا غبنا ال ميكن تداركه وال جيرب كسره ألم هم أمرهم فرطا فرجعوا خبسارة ا
، فإذا ]٣١: النور) [وتوبوا إىل اهللا مجيعا أيها املؤمنون لعلكم تفلحون: (قال تعاىل.الفاسقون

ينبغي على العبد أن ينظر يف حاله وحياسبها ويتوب من التقصري فاحملاسبة تقود إىل التوبة قال 
: األعراف) [إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا: (تعاىل
وال يبلغ العبد أن يكون من املتقني حىت حياسب نفسه أشد من حماسبة شريكه ]٢٠١

، وروي عن عائشة رضي اهللا عنها أن أبا بكر ))والشريكان يتحاسبان عند اية العمل((
: ، مث قال]د من الناس أحب إيل من عمرأح ما: [الصديق رضي اهللا عنه قال هلا عند املوت
فانظر كيف نظر ]. ال أحد أعز علي من عمر: [كيف قلت؟ فأعادت عليه كالمه، فقال

بعد الفراغ من الكلمة فتدبرها وأبدهلا بكلمة أخرى ألنه رآها أنسب وأحسن وأدق 
ا خف املؤمن قوام على نفسه حياسبها هللا وإمن: [قال احلسن البصري رمحه اهللا، وأصدق 

احلساب على قوم حاسبوا أنفسهم يف الدنيا، وإمنا شق احلساب يوم القيامة على قوم أخذوا 
املؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول واهللا إنك تعجبين : [مث قال] هذا األمر من غري حماسبة

، هذا منوذج من احلساب لشيء !]حيلي بيين وبينك! وإنك من حاجيت ولكن هيهات
ن ويعجبه ومتيل إليه نفسه ولكنه يتركه ألنه ليس من مصلحته يف يعرض لإلنسان مزي

، يفرط أي يسبق !!]ويفرط منه الشيء فريجع إىل نفسه فيقول ماذا أردت ذا؟[اآلخرة، 
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)): وال أقسم بالنفس اللوامة: ((قال احلسن البصري رمحه اهللا يف قوله تعاىل،  وحيصل ويقع
، ماذا أردت بكلميت؟ ماذا أردت بأكليت؟ ماذا أردت ال يلقى املؤمن إال وهو يعاتب نفسه[

رحم اهللا : وقال مالك بن دينار رمحه اهللا ، ]بشربيت؟ والفاجر ميضي قدما ال يعاتب نفسه
عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ مث ذمها مث 

وقال ميمون ،  من حساب النفس وهذا. خطمها مث ألزمها كتاب اهللا تعاىل فكان هلا قائدا
وقال إبراهيم ،  ]التقي أشد حماسبة لنفسه من سلطان غاشم ومن شريك شحيح: [بن مهران
مثلت نفسي يف اجلنة آكل من مثارها وأشرب من أارها وأعانق أبكارها مث : [التميمي

فقلت  مثلت نفسي يف النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعاجل سالسلها وأغالهلا
فأنت : أريد أن أرد إىل الدنيا فأعمل صاحلا، قال: يا نفس أي شيء تريدين؟ قالت: لنفسي

إن : [قال ابن القيم يف إغاثة اللهفان،  ]يف األمنية فاعملي إذا لتكوين يف اجلنة يف ذلك النعيم
بعث سائر أمراض القلب إمنا تنشأ من جانب النفس فاملواد الفاسدة كلها إليها تنصب مث تن

وال : ((قال احلسن البصري رمحه اهللا يف قوله تعاىل،  ]منها إىل األعضاء وأول ما تنال القلب
ال يلقى املؤمن إال وهو يعاتب نفسه، ماذا أردت بكلميت؟ ماذا )): [أقسم بالنفس اللوامة

وقال مالك بن ].أردت بأكليت؟ ماذا أردت بشربيت؟ والفاجر ميضي قدما ال يعاتب نفسه
رحم اهللا عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست : رمحه اهللادينار 

وهذا من حساب . صاحبة كذا؟ مث ذمها مث خطمها مث ألزمها كتاب اهللا تعاىل فكان هلا قائدا
التقي أشد حماسبة لنفسه من سلطان غاشم ومن شريك : [وقال ميمون بن مهران.النفس
مثلت نفسي يف اجلنة آكل من مثارها وأشرب من أارها [ :وقال إبراهيم التميمي].شحيح

وأعانق أبكارها مث مثلت نفسي يف النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعاجل 
أريد أن أرد إىل الدنيا : يا نفس أي شيء تريدين؟ قالت: سالسلها وأغالهلا فقلت لنفسي

قال ابن ]. يف اجلنة يف ذلك النعيمفأنت يف األمنية فاعملي إذا لتكوين: فأعمل صاحلا، قال
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إن سائر أمراض القلب إمنا تنشأ من جانب النفس فاملواد الفاسدة : [القيم يف إغاثة اللهفان
  ].كلها إليها تنصب مث تنبعث منها إىل األعضاء وأول ما تنال القلب

ر من ومما يعني على تزكية النفس عدم اإلكثا: اإلقالل من النوم واألكل والكالم) ١٢(
هذه األمور الثالثة واإلفراط فيها، فإن كثرة الكالم بغري ذكر اهللا موجبة لقسوة القلب وإن 
أبعد الناس من اهللا القلب القاسي، وكثرة األكل موجبة لقوة نوازع النفس الشهوانية لدى 
اإلنسان، وتوسيع جماري الشيطان فيه، وكثرة األكل موجبة لكثرة النوم وكثرة النوم موجبة 

من أكل كثريا شرب كثريا فنام : للعجز والكسل فضال عن أا مضيعة للعمر، وقد قيل
  .كثريا فخسر كثريا

فبالصرب ينتصر على شهوات نفسه فيحجزها عن :  التحلي بالصرب واليقني) ١٣(
التخلي والتحلي ال ميكن احلصول عليهما : احملرمات وحيبسها على الطاعات، فجانيب التزكية

  ]١٠:الزمر) [إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب(طريق الصرب، إال عن 
من أسباب تزكية النفس الدعاء، فهو سالح املؤمن بأن يلجأ اإلنسان إىل : الدعاء) ١٤(

اهللا دائما أن يقيه شر نفسه وأن يعينه على طاعة اهللا، فقد كان من دعائه عليه الصالة 
واألخالق ال يهدي ألحسنها إال أنت وقين سيئ اللهم اهدين ألحسن األعمال : (والسالم

األعمال وسيئ األخالق ال يقي سيئها إال أنت، من دعائه عليه الصالة والسالم أيضا اللهم 
  .آت نفسي تقواها، وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموالها

  :أقسام التزكية
  :ختلية وحتلية: التزكية تقوم على أمرين

ختلية للنفس عن كل الذنوب والسيئات، واملعاصي والبليات، والقبائح 
وحتلية هلا باملكرمات، وتنمية املستحسن من األخالق والعادات حىت تبلغ ا .واملسترذالت

االرتقاء بالنفس : جوهر عملية التزكية: "النفس املطمئنة كما أشار الغزايل إىل ذلك بقوله
سن مث ترقيها يف مراتب احلسن والصفاء حىت تبلغ أعلى درجة درجة، من السيئ إىل احل
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املستويات اإلنسانية وأمساها، فتتحول من نفس أمارة بالسوء أو لوامة إىل نفس مطمئنة 
  ".راضية عن ذاا مرضية عند موالها ورا

اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرةوصلى اهللا 
  .ا حممد وعلى آله وصحبه وسلمعلى سيدن

  : حسن اخللق 
احلمد هللا الذي من على الصاحلني بذكره وطاعته، فرتعوا يف رياض اجلنة لشغلهم مبراقبته 

وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له يف ربوبيته وإهليته وأمسائه وصـفاته،   .وعبادته
قاته، صلى اهللا عليـه وعلـى آلـه    وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله، وصفيه من خملو

  .أهل دينه ووالته وسلم تسليما: وأصحابه وأتباعه
عن ف حسن اخللق ملكة بالنفس يقتدر ا على صدور األفعال اجلميلة بسهولة،: أما بعد 

إن خياركم أحسـنكم  «: عبد اهللا بن عمرو أنّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يقول
يطلق على كـل صـفة   : اخللق. » من خريكم أحسنكم خلقا إنّ«: ، ويف رواية» أخالقا

راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال بسهولة من غري تكلف كالكرم يصدر عنه اإلعطـاء  
بال عناء، واحللم يستدعي مصابرة السفيه والعفوعن املسيء، واحلكمة تقتضي وزن كـل  

فتعود العزم على منازلة . إلرادةبأنه العادة يف ا: وعرف بعضهم اخللق،  عمل مبيزان املصلحة
كالبخل . واخللق يقال للمكارم وللمساوي. العدو كلما أوقد حربا يسمى خلق الشجاعة

  .والسفه واجلنب وغريها من الرذائل
ويف هذا احلديث بني الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن خيار املسلمني من حسنت 

وقبحت الصفات فأولئك  أخالقهم وكرمت صفام، أما من ساءت منهم األخالق
األشرار، وإن كانوا يصلون، ويصومون وحيجون، فإن صالم ليست بصالة اخلاشعني، 
وصيامهم جماراة، وحجهم رياء، ولو كان ذلك منهم بإخالص ألمثر بال مراء كرم األخالق 

ج واحل. والصيام اخلالص داعية الصرب والكرم. فإن الصالة احلقة تنهى عن الفحشاء واملنكر
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املربور ينمي خلق الصرب وحسن العشرة، واملعونة فربهان الصدق يف العبارات واإلخالص 
وآية التقصري فيها سوءها وألن حسن اخللق من العلو مبكان مدح اهللا به . فيها كرم األخالق

وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ  ، وكان خلقه صلى اهللا عليه وسلم القرآن كما : خري خلقه فقال
من صرب وحلم، وكرم . وخلقه أخالقه. فكان أدبه آدابه. الت زوجه عائشة رضي اهللا عنهاق

  .إخل... وعفو، وإخالص وشجاعة، وعدل وحكمة 
وأن مما يثمره حسن اخللق يف هذه احلياة تيسر األمور لصاحبه، وموافاة الرغائب، وحب 

واطمئنان . لة مشاكله يف احلياةواإلبتعاد عن أذاه وق. اخللق له، وثناءهم عليه، ومعونتهم له
نفسه، وطيب عيشه، ورضاء ربه، أما الثمرة يف احلياة اآلخرة فجنة نعيم، وقرب من رب 

  .العاملني
إن من أحبكم إيلّ؛ «: روى الترمذي من حديث جابر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ث كثرية يف احلث ، وقد وردت أحادي» وأقربكم مين جملسا يوم القيامة أحسنكم أخالقا
وحديث أيب  ،» الرب حسن اخللق«: منها حديث النواس بن مسعان. على مكارم األخالق

ما شيء أثقل يف امليزان من حسن اخللقالترمذي وابن حبان وصححاه، ورواه أبو : الدرداء
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط «: داود ، وحديث أيب هريرة

إمنا بعثت ألمتم «: رواه البزار بسند حسن، وحديث أيب هريرة -» اخللق الوجه، وحسن
  .مكارم، بدل صاحل: رواه أمحد، وكذلك البزار بلفظ -» صاحل األخالق

الصدق، والشهامة؛ والنجدة وعزة النفس والتواضع؛ والتثبت، :ومن حماسن األخالق
والوقار ، والصيانة، والدماثة  ،  وعلو اهلمة، والعفو، والبشر، والرمحة واحلكمة، والشجاعة،

والدعة، والصرب، والورع، واحلياء، والسخاء، والرتاهة ، وحفظ السر، والقناعة والعفة، 
  .واإليثار

،  )  ترك التصون والتحرز( السفه، والرياء، والغيبة، والنميمة، والتبذل:ومن مساويها
، واحلمق، والكذب، واجلهل، واملكر، واخلبث، والطيش،  ) اجلهل ( والغدر، واخلرق 
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، واحلسد، والشراسة، والعجب، واجلنب،  ) وقح الرجل أي قل حياؤه(واحلقد، والقحة 
،  ) مجع جلد ما بني عينيه وجلد جبهته وجتهم: عبس(وضعف اهلمة، والكرب، والعبوس 

لزهو، واحلرص، والشماتة، ، والكسل، واهلزء، وا )  اخلوف والفزع(والغضب، والذعر 
عن عائشة ، ف وإفشاء السر، والشره والفجور ،) قلّ حياؤه: جمن فالن جمونا وجمانة(واون 

إنّ شر الناس عند اهللا مرتلة يوم القيامة من تركه أو «: أنّ النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
  .» ودعه الناس اتقاء شره

ختذها حليتك؛ وجتنب سفسافها لتكون من اخليار فاحرص أخي على مكارم األخالق وا
  . الذين يألفون ويؤلفون

  :حسن اخللق نوعان
حسن اخللق مع اهللا، وهو أن تتلقى أحكامه الشرعية والقدرية بالرضى والتسليم : األول

من األمر والتوفيق، : حلكمه، واالنقياد لشرعه، بطمأنينة ورضى، وشكر هللا على ما أنعم به
  .أقداره املؤملة والرضى اوالصرب على 

حسن اخللق مع اخللق، وهو بذل الندى، واحتمال األذى، وكف األذى، كما : الثاين
وال {، ] ١٩٩:األعراف[} خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني{: قال تعاىل

 تستوي احلسنة وال السيئة ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم
فمن قام ] . ٣٥، ٣٤:فصلت[} وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها إال ذو حظ عظيم* 

  . فقد نال اخلري والفالح: حبسن اخللق مع اهللا ومع اخللق
يا أبا ذر، : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أيب ذر الغفاري رضي اهللا عنه قال

قوله صلى اهللا عليه ف "كحسن اخللق ال عقل كالتدبري، وال ورع كالكف، وال حسب
وصاحب . وذلك أن احلسب مرتبة عالية عند اخللق"وال حسب كحسن اخللق: "وسلم

  :وهو نوعان. احلسب له اعتبار وشرف حبسب ذلك
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وهذا النوع إمنا هو مدح؛ ألنه . حسب يتعلق بنسب اإلنسان وشرف بيته: النوع األول
فهو . ، مترفعا عن الدنايا، متحليا باملكارممظنة أن يكون صاحبه عامال مبقتضى حسبه

  .مقصود لغريه
فهو احلسب احلقيقي الذي هو وصف للعبد، ومجال له وزينة، وخري : وأما النوع الثاين

يف الدنيا والدين، وهو حسن اخللق احملتوي على احللم الواسع، والصرب والعفو، وبذل 
  .لقة طبقات الناس خبلق حسناملعروف واإلحسان، واحتمال اإلساءة واألذى، وخما

: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -عن النيب  - رضي اهللا عنه  -وعن النواس بن مسعان 
الرب «: قوله»ما حاك يف نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس: حسن اخللق، واإلمث: الرب«

التخلق باألخالق احلميدة، كطالقة الوجه، وكف األذى، وبذل : أي. » حسن اخللق
، والرفق، والعدل، واإلنصاف، واإلحسان، واإلمث هو ما أثر يف القلب ضيقا ونفورا، الندى

  .وكراهية، وهذا يرجع إليه عند االشتباه إذا كانت الفتوى مبجرد ظن من غري دليل شرعي
اللهم صل على حممد . احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا

مي، وعلى آل حممد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم عبدك ورسولك النيب األ
وعلى آل إبراهيم، وبارك على حممد النيب األمي، وعلى آل حممد وأزواجه وذريته، كما 

  .باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يف العاملني إنك محيد جميد
 : انةــاألم

ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 
وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومن 

  : أما بعد ...  تبعهم بإحسان وسلم تسليما
اهلني إا دين وذمة ومنهج وطريقة إا محل ثقيل وعبء جسيم إن األمانة ليست باألمر 

ومسئولية عظيمة إا عرضت على السماوات واألرض واجلبال وما أعظمها قوة وصالبة 
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فأبني أن حيملنها وأشفقن منها وحتملتها أنت أيها اإلنسان حتملتها مبا أنعم اهللا به عليك من 
والعلم فبالعقل والفهم تدركون ومتيزون وبالوحي  العقل والفهم ومما أنزل إليك من الوحي

والعلم تستنريون وتدون وبذلك كنتم أهلًا لتحمل مسئولية األمانة والقيام بأعبائها فأدوا 
األمانة كما محلتموها أدوها على الوجه األكمل املطلوب منكم لتنالوا بذلك رضا ربكم 

  واختالل نظامه وتفكك أواصرهوصالح جمتمعكم فإن بضياع األمانة فساد اتمع 
يام : األمانة: قال الكفويكاة والصالة والزكلّ ما افترض اهللا على العباد فهو أمانة كالص

كلّ ما : وأداء الدين، وأوكدها الودائع، وأوكد الودائع كتم األسرار، وقال يف موضع آخر
  .يؤمتن عليه من أموال وحرم وأسرار فهو أمانة  

قيل  )٧٢/ األحزاب( )  إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ( انه وقول اهللا سبح
  . هو العقل 
هي خلق ثابت يف النفس يعف به اإلنسان عما ليس له به حق، وإن يأت له : وقيل

 ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة لإلدانة عند الناس، ويؤدي به ما عليه أو لديه
  .من حق لغريه، وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة لإلدانة عند الناس

  .وهي أحد الفروع اخللقية حلب احلق وإيثاره وهي ضد اخليانة
  : لألمانة ثالثة عناصر هي : عناصر األمانة 

  .عفّة األمني عما ليس له به حق: األول
  .غريهتأدية األمني ما جيب عليه من حق ل: الثّاين

أي  ،اهتمام األمني حبفظ ما استؤمن عليه، وعدم التفريط ا والتهاون بشأا : الثّالث
  .باألمانة
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   :أمانة الرسل
فنوح وهود وصاحل ولوط . -عليهم الصالة والسالم -واألمانة من أبرز أخالق الرسل    

رسول من هؤالء قد قال أنّ كلّ  -عز وجلّ -خيربنا اهللا -يف سورة الشعراء -وشعيب
  .إِني لَكُم رسولٌ أَمني: لقومه

ورسولنا حممد صلّى اهللا عليه وسلّم قد كان يف قومه قبل الرسالة وبعدها مشهورا بينهم 
وملّا هاجر صلّى اهللا عليه وسلّم . وكان الناس خيتارونه حلفظ ودائعهم عنده. بأنه األمني

  .ودائع إىل أصحااوكلّ علي بن أيب طالب برد ال
وإِنه لَتنزِيلُ رب  -أمني الوحي، وقد وصفه اهللا بذلك يف قوله - عليه السالم -وجربيل

نيالْعالَم *نيالْأَم وحالر لَ بِهزن * رِينذنالْم نكُونَ متل لى قَلْبِك١٩٤ -١٩٢/ الشعراء(ع(  
  :ل فيها األمانة كثرية منهاوااالت الّيت تدخ: جماالت األمانة 

الدين واألعراض واألموال واألجسام واألرواح واملعارف والعلوم والوالية والوصاية 
والشهادة والقضاء والكتابة ونقل احلديث واألسرار والرساالت والسمع والبصر وسائر 

احلواس .  
  :األمانة يف القرآن الكرمي

ذكر ابن اجلوزي- جهة يف القرآن الكرمي على ثالثة أورين أنّ األماننقال عن بعض املفس:   
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا ( : الفرائض ومنه قوله تعاىل: أحدها
 كُمالْ (، وقال تعاىل ) ٢٧/ األنفال() أَماناتو ماواتلَى السةَ عا الْأَماننضرا عضِ إِنأَر

والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كانَ ظَلُوماً جهولًا 
)٧٢( نِنيمؤلَى الْمع اللَّه وبتيو رِكاتشالْمو نيرِكشالْمو قاتنافالْمو نيقنافالْم اللَّه ذِّبعيل

الْميماً وحغَفُوراً ر كانَ اللَّهو ناتماألحزاب )  )٧٣(ؤ.  
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) ٥٨ ،النساء( )إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِىل أَهلها(:الوديعة، ومنه قوله تعاىل :الثّاين
بوضةٌ فَإِنْ أَمن بعضكُم بعضاً وإِنْ كُنتم على سفَرٍ ولَم تجِدوا كاتباً فَرِهانٌ مقْ( ، وقال تعاىل 

 هها فَإِنمكْتي نمةَ وهادوا الشمكْتال تو هبر قِ اللَّهتلْيو هتأَمان نمتي اؤالَّذ دؤفَلْي اللَّهو هقَلْب مآث
 يمللُونَ عمع(، وقال تعاىل )٢٨٣(البقرة ) بِما ت: نمو هدؤطارٍ ينبِق هنأْمإِنْ ت نتابِ ملِ الْكأَه

 مهبِأَن كماً ذلقائ هلَيع تمإِلَّا ما د كإِلَي هدؤينارٍ ال يبِد هنأْمإِنْ ت نم مهنمو كإِلَي سقالُوا لَي
  )٧٥( آل عمران )ه الْكَذب وهم يعلَمونَعلَينا في الْأُميني سبِيلٌ ويقُولُونَ علَى اللَّ

 ) إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمني(  :، ومنه قوله تعاىل) والصيانة(العفّة : الثّالث
تونِي قالَ يا أَيها الْملَؤا أَيكُم يأْتينِي بِعرشها قَبلَ أَنْ يأْ(، وقال تعاىل ) ٢٦/ القصص(

 نيملس٣٨(م( لَقَوِي هلَيي عإِنو كقامم نم قُوملَ أَنْ تقَب بِه يكا آتأَن الْجِن نم فْرِيتقالَ ع
 ني٣٩(أَم(ا رفَلَم فُكطَر كإِلَي دترلَ أَنْ يقَب بِه يكا آتتابِ أَنالْك نم لْمع هدني عقالَ الَّذ آه

نل كُرشما يفَإِن كَرش نمو أَكْفُر أَم كُرنِي أَأَشلُوبيي لبلِ رفَض نقالَ هذا م هدنا عرقتسم فِْسه
 كَرِمي ي غَنِيبفَإِنَّ ر كَفَر نمالنمل )  )٤٠(و .  

  :)األمانة(األحاديث الواردة يف 
آية املنافق «: عن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال -عنهرضي اهللا  -عن أيب هريرة(-١
  ) .» إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان: ثالث
أنّ رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم خطب  - رضي اهللا عنهما -عن جابر بن عبد اهللا(-٢

أخذمتوهن بأمانة اهللا، اتقوا اهللا يف النساء؛ فإنكم «: يف حجة الوداع فكان مما قال
وإنّ لكم عليهن أن ال يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه . واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا

  ) .» احلديث...
أخربين أبو سفيان أنّ هرقل قال «: قال -رضي اهللا عنهما -عن عبد اهللا بن عباس(-٣

لوفاء بالعهد وأداء سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمر بالصالة والصدق والعفاف وا:له
  .)» وهذه صفة نيب: قال. األمانة
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أد «: قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم:قال -رضي اهللا عنه - عن أيب هريرة(-٤
  )  .» األمانة إىل من ائتمنك، وال ختن من خانك

إذا «: عن النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال -رضي اهللا عنهما -عن جابر بن عبد اهللا(-٥
جل احلديث مثّ التفت فهي أمانةحدث الر «.  (  

أربع «: أنّ النيب صلّى اهللا عليه وسلّم قال -رضي اهللا عنهما -عن عبد اهللا بن عمرو(-٦
من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق 

  )  .» غدر، وإذا خاصم فجر إذا اؤمتن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد: حتى يدعها
اإلمام «: قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم:قال -رضي اهللا عنه -عن أيب هريرة(-٧

  ) .» اللهم أرشد األئمة واغفرللمؤذّنني» ضامنواملؤذّن مؤمتن
٨-)أنّ أباه استشهد يوم أحد : -رضي اهللا عنهما -عن جابر بن عبد اهللا األنصاري

أتيت رسول اهللا صلّى اهللا  ،فلما حضره جذاذ النخل . ك عليه ديناوترك ست بنات وتر
يا رسول اهللا، قد علمت أنّ والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا : عليه وسلّم فقلت

ففعلت مثّ دعوته . اذهب فبيدر كلّ متر على ناحية«: قال. كثريا وإنيأحب أن يراك الغرماء
فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا  . الساعة فلما نظروا إليه أغروا يب تلك

فما زال يكيل هلم حتى أدى اهللا أمانة » ادع أصحابك«:مثّ جلس عليه مثّ قال. ثالث مرات
 - فسلم. وأنا واهللا راض أن يؤدي اهللا أمانة والدي، وال أرجع إىل أخوايت مترة. والدي

البيدر الّذي عليه رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم  البيادر كلّها حتى إني أنظر إىل -واهللا
  )» كأنه مل ينقص مترة واحدة

  :  التواضع 
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا 
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وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه ومن 
  : أما بعد ...  تبعهم بإحسان وسلم تسليما

قال ،  التواضع اشتقاقه من الضعة وهو رضا اإلنسان مبرتلة دون ما يستحقه فضله ومرتلته
: وقال تعاىل] . ٢١٥:الشعراء[} واخفض جناحك ملن اتبعك من املؤمنني{: اهللا تعاىل

ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على {
يا أيها الناس إنا خلقناكم من {: وقال تعاىل] ٥٤: املائدة[} املؤمنني أعزة على الكافرين

: احلجرات[} ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا أتقاكم
: وقال تعاىل] . ٣٢:النجم[} فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى{: وقال تعاىل] . ١٣
ونادى أصحاب األعراف رجاال يعرفوم بسيماهم قالوا ما أغىن عنكم مجعكم وما كنتم {

تستكربون أهؤالء الذين أقسمتم ال يناهلم اهللا برمحة ادخلوا اجلنة ال خوف عليكم وال أنتم 
والفرق بني التواضع واخلشوع أن التواضع يقال فيما بني ] .٤٩-٤٨:األعراف[} نحتزنو

واخلشوع يقال . رفيع ووضيع، وأيضا فالتواضع يعترب باألخالق واألفعال الظاهرة والباطنة
: إذا تواضع القلب خشعت اجلوارح، وقال تعاىل: باعتبار أفعال اجلوارح، ولذلك قيل

)مهارصةً أَبعاشنِ: (قالو)خمحلرل اتوالْأَص تعشخصلى اهللا عليه  -وقد عظم النيب )و
طوبىلمن تواضع يف غري منقصة، وذل يف نفسه من غري : " التواضع ومدحه فقال -وسلم 

حدثنا مبا مسعت من رسول : قلت ألنس بن مالك: عن حبيب بن أيب ثابت، قالو "مسكنة 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يلبس الصوف، ويركب : اهللا، وال حتدثنا عن غريه، قال

احلمار، وجيلس على األرض، وينام على األرض، وجييب دعوة اململوك، ويعتقل 
عن مسلم األعور، أنه مسع  و »لو دعيت إىل كراع ألجبت«: ومسعته يقول. العرتفيحلبها
بع اجلنازة، وجييب كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعود املريض، ويت«: أنسا، يقول

ما رئي رسول اهللا صلى «: عن ثابت، قال و »دعوةاململوك، ويركب احلمار، ويردف بعبده
بلغين أن النيب صلى : عن الوليد، قالو »اهللا عليه وسلم يطأ عقبيه رجالن، وال يأكل متكئا
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يت إن من رءوس التواضع أن ترضى بأدىن الس، وأن تبدأ من لق«: اهللا عليه وسلم قال
يا «: قال يل سلمان: جرير بن عبد اهللا، قالو »بالسالم، وأال حتب أن متدح بالتزكية والرب

أبا أمامة أخربه، أن و »جرير تواضع هللا، فإنه من تواضع هللا يف الدنيا رفعه اهللا يوم القيامة
ة من البذاذة من اإلميان، البذاذة من اإلميان، البذاذ«: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

: ما البذاذة؟ قال: سألت أيب قلت: عبد اهللا هذا أبو أمامة احلارثي قال عبد اهللا: قال» اإلميان
ما «: عن عبد اهللا رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال و "التواضع يف اللباس 

اح يل وللدنيا؟ إمنا مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال يف ظل شجرة، يف يوم صائف، مث ر
ما يل ال أرى فيكم : قال عيسى ابن مرمي عليه السالم: " عن يزيد بن ميسرة قال»وتركها

وقال  و "التواضع هللا عز وجل : وما أفضل العبادة يا روح اهللا؟ قال: أفضل العبادة؟ قالوا
التواضع يورث الرفعة، والندامة تورث التوبة، ورؤية املنة تورث : عشرة تورث: حكيم

اس من الناس يورث التوكل، والعزلة من اخللق تورث االنس باحلق وكظم الشكر، واالي
الغيظ يورث زيادة العقل، وصدق النية يورث اجلهد يف العمل، وزيادة العمل تورث زيادة 
اخلشية، وخمالفة النفس تورث موفقة الرب عز وجل، واستعمال املروءة يف دين اهللا يورث 

  .مقام القرب من اهللا تعايل
  :التواضع أنواع 

التواضع تواضعان أحدمها حممود واآلخر مذموم والتواضع احملمود ترك التطاول على عباد 
  . اهللا واإلزراء م والتواضع املذموم هو تواضع املرء لذي الدنيا رغبة يف دنياه

وذكر أن املهلب بن أيب صفرة كان صاحب جيش احلجاج، فمر على مطرف بن عبد 
يا عبد اهللا هذه مشية يبغضها اهللا : يتبختر يف حلة خز، فقال له مطرفاهللا بن الشخري، وهو 

  .ورسوله
  .بل أعرفك: أما تعرفين؟ فقال: فقال املهلب

  .أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت حتمل فيما بني ذلك العذرة
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أن و،  الشرف يف التواضع والعز يف التقوى واحلرية يف القناعة: إبراهيم بن شيبان يقولو
عامل زاهد وفقيه صويف وغين متواضع وفقري : أعز اخللق مخسة أنفس: سفيان الثوري، قال
  . شاكر وشريف سىن

  :فضائل التواضع 
  .يستدعي ذكر فضائل التواضع وغاياته الرفيعة، فإن األشياء إمنا تعرف بأضدادها

حىت ال يفخر إن اهللا تعاىل أوحى إيل أن تواضعوا «: أخرج مسلم وأبو داود وابن ماجه
  .» أحد على أحد وال يبغي أحد على أحد

ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا وما تواضع «: ومسلم والترمذي
  .» أحد هللا إال رفعه اهللا
والتواضع ال يزيد العبد إال رفعة فتواضعوا يرفعكم اهللا، والعفو ال يزيد «: وابن أيب الدنيا
وا يعزكم اهللا، والصدقة ال تزيد املال إال كثرة فتصدقوا يرمحكم اهللا عز العبد إال عزا فاعف

  .» وجل
طوىب ملن تواضع يف غري منقصة، وذل نفسه يف غري «: والطرباين بسند صحيح حسن

مسألة، وأنفق ماال مجعه يف غري معصية، ورحم أهل الذل واملسكنة، وخالط أهل الفقه 
ت سريرته، وكرمت عالنيته، وعزل عن الناس طوىب ملن طاب كسبه، وصلح. واحلكمة

  .» شره، طوىب ملن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله
  .» إذا تواضع العبد رفعه اهللا إىل السماء السابعة«: واخلرائطي

من يتواضع هللا درجة يرفعه اهللا درجة «: وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم
يف أعلى عليني، ومن يتكرب على اهللا درجة يضعه درجة «: ، ويف رواية» علينيحىت جيعله يف 

  .» حىت جيعله يف أسفل سافلني
إن اهللا تعاىل أوحى إيل أن تواضعوا وال يبغي بعضكم على «: وأبو نعيم وابن ماجه

  .» بعض
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رواية  ويف. » من تواضع ألخيه املسلم رفعه اهللا، ومن ارتفع عليه وضعه اهللا«: والطرباين
  .» إياكم والكرب فإن الكرب يكون يف الرجل، وإن عليه العباءة«: له سندها صحيح

  .» إن من التواضع هللا الرضا بالدون من شرف االس«: والطرباين والبيهقي
  .»بار عباد اهللا وخترجوا من الكربتواضعوا وجالسوا املساكني تكونوا من ك«: وأبو نعيم

  .ا حممد على آله وصحبة أمجعني وصلي اللهم وسلم على سيدن
 : التوبة 

أحاط علمه بكل شيء وعلم مسالك النمل . احلمد هللا الذي يعلم سر كل نفس وجنواها
. أمحده سبحانه محد من ارتقى يف رتب اإلخالص إىل منتهاها. وعدد الرمل وأحصاها

  .وزكاها وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، شهادة من طهر نفسه من الشرك
  .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث بأكمل الشرائع وأسناها

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد وأصحابه الذين عضوا على سنته بالنواجذ 
 ومتسكوا بعراها، وسلم تسليما كثريا

ترك الذنب خمافة اهللا، واستشعار قبحه، وندم على املعصية من حيث هي : التوبة هي 
زمية على أال يعود إليها إذا قدر عليها، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من األعمال معصية، والع

الرجوع عما يكرهه اهللا إىل ما حيبه ويرضاه؛ بأن يتوب من الذنب مث ال يعود ، و  باإلعادة
  . إليه كما ال يعود اللنب إىل الضرع، ويندم بقلبه ويستغفر بلسانه، وميسك ببدنه

  :القرآن الكرمي من معاين التوبة يف
  :ورد لفظ التوبة يف القرآن الكرمي داالً على معان عدة منها

} فَتوبوا إِلَى بارِئكُم فَاقْتلُوا أَنفُسكُم{: -تعاىل  - ومنه قوله   :التوبة مبعىن الندم - ١
} الْمؤمنونَ لَعلَّكُم تفْلحونَوتوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيها {: -تعاىل  -وقوله  ].٥٤: البقرة[
  ].٣١: النور[
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  :التوبة مبعىن التجاوز - ٢
: التوبة[} لَقَد تاب اللَّه علَى النبِي والْمهاجِرِين والْأَنصارِ{: -تعاىل  -ومنه قوله 

  .، أي جتاوز عنهم]١١٧
  ].٧٣: األحزاب[} الْمؤمنِني والْمؤمناتويتوب اللَّه علَى {: -تعاىل  - وقوله 

  :التوبة مبعىن الرجوع عن الشيء - ٣
} سبحانك تبت إِلَيك{: -عليه السالم  - على لسان موسى  - تعاىل  -ومنه قوله 

  .  ، أي رجعت عن سؤايل الرؤية]١٤٣: األعراف[
الَّذين يقُولُونَ {: -تعاىل  -فار، فقال قد أثىن اهللا على عباده املتقني املداومني علىاالستغ

الصابِرِين والصادقني والْقَانِتني والْمنفقني * ربنا إِننا َآمنا فَاغْفر لَنا ذُنوبنا وقنا عذَاب النارِ 
  ].١٧، ١٦: آل عمران[} والْمستغفرِين بِالْأَسحارِ

نبه حمل رعاية اهللا وأهلٌ حلفظه ورمحته، يغدق عليه من بركاته، وميتعه والتائب من ذ
بسعة الرزق ورغد العيش يف الدنيا، وينعم عليه بالثواب العظيم والنعيم املقيم يف اآلخرة؛ 

تحتها  أُولَئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهِم وجنات تجرِي من{: قال تعاىل يف ثواب التائبني إليه
نيلامالْع رأَج منِعا ويهف يندالخ اره١٣٦: آل عمران[ }الْأَن.[  

مث إن االستغفار مع اإلقالع عن الذنوب سبب للخصب والنماء، وكثرة النسل وزيادة 
لِ السماَء علَيكُم يرس*فَقُلْت استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّارا {:العزة واملنعة؛ قال تعاىل

  ].١٢ - ١٠:نوح[} ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِني ويجعلْ لَكُم جنات ويجعلْ لَكُم أَنهارا*مدرارا 
ففي اإلميان رمحةٌ بالعباد، ويف االستغفار بركات الدين والدنيا، ويف احلديث الذي رواه 

صلى  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما  - بن عباس ابن ماجه يف سننه عن عبد اهللا
من لزم االستغفار جعل اهللا له من كل هم فرجا، ومن كلضيق خمرجا، «: -اهللا عليه وسلم 

قد دلت النصوص املتضافرة على أن املبادرة بالتوبة من الذنب »ورزقه من حيث ال حيتسب
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توبة عند املعاينة ال تنفع؛ ألا واحلالة هذه فرض على الفور، وال جيوز تأخريها، وأن ال
  .تصبح توبة ضرورة ال اختيار

هلذا كان قبول التوبة حق على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب، قبل 
أن تنقطع اآلمال وحتضر اآلجال، وتساق األرواح سوقًا، ويغلب املرء على نفسه؛ قال 

بةُ علَى اللَّه للَّذين يعملُونَ السوَء بِجهالَة ثُم يتوبونَ من قَرِيبٍ فَأُولَئك إِنما التو{: تعاىل
ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ السيئَات حتى إِذَا * يتوب اللَّه علَيهِم وكَانَ اللَّه عليما حكيما 

هدأَح رضح ما لَهندتأَع كأُولَئ كُفَّار مهونَ ووتمي ينلَا الَّذالَْآنَ و تبي تقَالَ إِن توالْم م
  ].١٨، ١٧: النساء[} عذَابا أَليما

  تأخري التوبة ذنب جتب التوبة منهو 
  :شروط التوبة

  عز وجل  -أن تكون خالصة هللا : أوالً
  املعصيةاإلقالع عن : ثانيا
الندم على ما سلف منه يف املاضي، واإلقالع عنه يف احلال والعزم على أال يعاود : ثالثًا

  الذنب يف املستقبل
  العزم اجلازم على عدم معاودة الذنب: رابعا

  عدم اإلصرار على املعصية: خامسا
  أن التوبة كما تكون بالقلب واللسان تكون أيضابالعمل الصاحل: سادسا
أن يستمر التائب يف توبته وال يأيت مبا ينقضها وخيالفها؛ إذ االستمرار يف التوبة  :سابعا

  .شرط يف صحة كماهلا ونفعها
من شروط التوبة أن تصدر يف زمن قبوهلا؛ وهو ما قبل حضور األجل، وطلوع : ثامنا

لعبد ما إن اهللا يقبل توبة ا«: - صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا ،  الشمس من مغرا
 »مل يغرغر
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  .رد املظامل إىل أهلها : تاسعا 
  الذنوب اليت دون الشرك قسمان: أنواع الذنوب 

  .تعاىل -ذنوب تتعلق حبق اهللا : القسم األول
  .ذنوب تتعلق حبقوق اآلدميني: القسم الثاين

  :والقسم األول نوعان
ت، والصيام، أن يكون الذنب بترك واجب ميكن استدراكه كالصلوا: النوع األول

واحلج، فال بد يف هذه احلقوق من التوبة مع القضاء، حيث قدر على ذلك وأمكنه، ويف 
  .بعض الذنوب التوبة مع الكفارة؛ كاحلنث يف األميان، والظهار وغري ذلك

أن تكون بسبب جهل وعدم معرفة اهللا كما ينبغي، وحتليل ما أحله، وحترمي : النوع الثاين
فهذا النوع جتزيء فيه التوبة فقط، مث إن كان الذنب مما يوجب ما حرمه، وحنو ذلك، 

الكفر فال بد من اإلتيان بالشهادتني، وإثبات ما أنكر، وإنكار ما كان قد اعتقد مما يوجب 
  .الكفر

وإن كان بسبب جهل أو إعراض فال بد فيه أن يطلب العلم ويتعلم من أمر دينه ما 
  .أخرى يعصمه وحيصنه من الوقوعفي الذنب مرة

  .يف الذنب مرة أخرى
  :القسم الثاين

  .أن تكون الذنوب بسبب حق يتعلق بآدمي
  :وهي نوعان أيضا

أن ينجرب احلق مبثله من األموال واجلراحات، وقيم املتلفات والسرقات : النوع األول
  .إخل... والغصوبات 

 - ل وحنوه فال بد يف هذا النوع من رد كل مظلمة ألهلها، ورد كل حق ملستحقه من ما
أو رد مثله إن كان معدوما أو مستهلكًا؛ ألنه حمض حق فيجب أداؤه  -إن كان موجودا 
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إىل صاحبه، فإن مل يوجد أهلها تصدق ا عنهم، ومتكني ذي القصاص منه على الوجه 
املشروع، فإن مل يفعل بردّ املظامل إىل أهلها، واقتصر على التوبة فقط وندم وأقلع وعزم أال 

، فقد تصح توبته فيما بينه وبني اهللا، وتبقى يف ذمته مظلمة اآلدمي، ومطالبته على يعود
حاهلا، ومن مل جيد السبيل إلخراج ما عليه إلعسار فعفو اهللا مأمول، وفضله مبذول، فكم 

  !!ضمن من التبعات، وبدل من السيئات
القذف فحده اجللد، أن ال ينجرب احلق مبثله؛ بل جزاؤه من غري جنسه، ك: النوع الثاين

  .فحدهالرجم أو اجللد –إذا ثبت  - والزنا 
وأما الغيبة والنميمة ففاعلهما مذنب ومستحق للعذاب إن مل يستحل من اغتابه ، 
واقتراف مثل هذه الذنوب ما دامت مستورة بني العبد وبني ربه مل يطلع عليها أحد تكون 

الستغفار للمغتاب وحنوه، وإكذاب نفسه مما توبته بالندم عليها واإلقالع عن فعلها وكثرة ا
قذف به، وكثرة اإلحسان ملن أفسد عليه زوجته وزىن ا، فيدعو اهللا لصاحب احلق 
ويستغفر له، ويذكر املغتاب واملقذوف يف مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة؛ 

عفته وإحصانه، ويستغفر  فيبدل غيبته مبدحه والثناء عليه، وذكر حماسنه، ويبدل قذفه بذكر
  .واهللا أعلم. له بقدر ما اغتاب به

  :التوبة من ترك احلسنات
يظن بعض الناس أن التوبة ال تكون إال من العصاة ومرتكيب الذنوب واخلطايا، وهذا ظن 

ممن ترك احلسنات ومل يستزد من الطاعات، وقد  -أيضا  -يف غري حمله؛ فإن التوبة تكون 
على أن العبد إذا ترك فعل املستحبات رغبة عنها فقد باشر أمرا نص بعض أهل العلم 

بل إن األمر أبعد من ذلك وهي مرتلة ال يبلغها إال اخللص من املؤمنني، وهي  .مكروها
توبة املرء من تقصريه يف احلسنات بعد أن يعملها وخوفه أن ال يكون قد أتى ا على الوجه 

  .املطلوب
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  :ما ينقض التوبة
أن التوبة مقام ينبغي أن يستصحبه العبد من أول ما يدخل فيه إىل آخر حياته، فإذا  تقدم

كان التائب قد مجع مهَّه وقصده وتاب توبةً نصوحا، فعليه أال يرجع إىل الذنب كما ال 
يعود اللنب إىل الضرع؛ فإن رجع إىل املعصية وعاود الذنب فقد نقض توبته؛ إذ إن صحة 

ة باستمرارها؛ فإذا تاب العبد من ذنب معني مث عاود فعله فإنه حينئذ التوبة حينئذ مشروط
  .يعد ناقضا لتوبته بسبب معاودته ذلك الذنب

ولكن إذا تاب العبد من الذنب مث عاوده، فهل يعود إليه إمث ذلك الذنب الذي قد تاب 
أو أن ذلك قد منه مث عاوده حبيث يستحق العقوبة على األول واآلخر وإن مات مصرا؟ 

  بطل بالكلية، فال يعود إليه إمثه، وإمنا يعاقب على هذا األخري؟
الصحيح أنه ال يعود إليه إمث الذنب الذي قد تاب منه بنقض التوبة؛ ألنه قد ارتفع : قلت

بالتوبة، وصار مبرتلة من مل يعمله، وكأنه مل يكن؛ فال يعود إليه إمثُه بعد ذلك، والعائد إمثه 
ملستأنف ال املاضي، وألن التوبةاملتقدمة حسنة، ومعاودة الذنب سيئة، فال تبطل عليه هو ا

  .معاودة الذنب هذه احلسنة، كما ال تبطل السيئة األخرية ما قارا من احلسنات
  :وللعلماء يف هذه املسألة حبث أمجله يف املسألة التالية

  هل العودة إىل الذنب مفسد للتوبة
اب من ذنب مث عاد إليه هل يعود إمث هذا الذنب عليه ألنه رجع مبعىن أن الشخص إذا ت

  :تفصيل هذه املسألة على النحو التايل إليه؟
إذا تاب واستمر على توبته، وكانت التوبة مستوفية للشروط خالية من املوانع،  - ١

  .فهذه توبة صحيحة ال خالف فيها بإمجاع العلماء
مث يتوب منه، مث يعود إليه؛ فإذا كانت كلُّ توبة  أن يتوب من الذنب، مث يعود إليه، -  ٢

  .مستوفية شروطها، فإن كل توبة صحيحة
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أن يتوب من الذنب، مث يعود إليه، وميوت على ذلك، فهل يؤخذ باألول والثاين،  - ٣
  أم يؤخذ بالثاين وأما األول فقد جبته التوبة ورفع عنه اإلمث؟

  :يف ذلك قوالن ألهل العلم
ه يؤخذ باألول والثاين، وتكون معاودته الذنب مرة أخرى ناقضة للتوبة أن: األول

السابقة؛ وذلك ألن التوبة مشروطة باستمرارها واملوافاة عليها، وهذا مل يستمر عليها، 
ينِه ومن يرتدد منكُم عن د{: ، وقوله تعاىل}ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَ{: ولقوهلتعاىل

ف مارِ هالن ابحأَص كأُولَئو ةرالَْآخا ويني الدف مالُهمأَع بِطَتح كفَأُولَئ ركَاف وهو تما فَييه
  ].٢١٧: البقرة[} خالدونَ
أنه ال يؤخذ إال بالثاين، وأما األول فقد محت أثره التوبة، وصار مبرتلة ما مل : الثاين

صلى اهللا عليه وسلم  -يعمله، ويدل لذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة عن النيب 
أذنب عبدي، : اللهم اغفر يل ذنيب، فقال تبارك وتعاىل: أذنب عبد ذنبا فقال«: أنه قال -

أي رب اغفر يل ذنيب فقال : فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، مث عاد فأذنب فقال
عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، مث عاد فأذنب، : وتعاىلتبارك 
أذنب عبدي ذنبا فعلم أنه له ربا يغفر : أي رب اغفر يل ذنيب، فقال تبارك وتعاىل: فقال

وهو املوافق لسماحة دين  ،» كالذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت ل
  .غيب للتائبني واملقبلني على االستقامةاإلسالم؛ ملا فيه من التر

  ].٣٨: األنفال[} قُلْ للَّذين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَد سلَف{: قال اهللا تعاىل
والقول الثاين هو الراجح، وما ورد من أدلة للقول األول فإنه حممولٌ على املوافاة بالكفر 

  .واملوت عليه
  :طبقات التائبني

ختتلف طبقات التائبني ورتبهم تبعا الختالف أحواهلم وتباينهم يف أعماهلم، واصطحام 
  :التوبة إىل آخر العمر، واستقامتهم عليها، وهناك أربع مراتب للتائبني
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وهم الذين يستقيمون على التوبة إىل آخر حلظة يف حيام، ومل حتدثهم : املرتبة األوىل
أو مقارفة اإلمث، وهؤالء هم أصحاب النفوس املطمئنة الذين  أنفسهم بالعودة إىل الذنب،

اتصفوا بأعلى رتب التوبة؛ ألم سلكوا الطريق املستقيم، فلزموا طاعة اهللا، باإلتيان مبا به 
أمر، واجتناب ما عنه ى وزجر، وختلوا عن كل معصية وخلُقٍ ال يرضى عنه رب العزة 

  .واجلالل، وهذه أعلى رتب التائبني
وهم الذين سلكوا طريق االستقامة والزموا التوبة طيلة حيام؛ إال أم ال : ملرتبة الثانيةا

ينفكون عن ذنوب تعتريهم، أو سيئات تزينها هلم أنفسهم؛ ال عن قصد وعمد؛ بل كلما 
  أقدموا على الذنوب الموا أنفسهم

! ، لم لَم يستكثروا منهوندموا على اخلري! وجددوا عزمهم وندموا على الشر؛ لم فعلوه
  .وهذه رتبة عالية، وإن كانت دون األوىل، وهي أغلب أحوال التائبني

وهم الذين يستمرون على التوبة مدة من الزمن مث يرتعون إىل املعاصي : املرتبة الثالثة
وتغلبهم الشهوات، فيخلطون عمالً صاحلًا وآخر سيئًا، ومع ذلك تؤنبهم أنفسهم على ما 

ويندمون على ما فعلوا، وجيدون يف قهر أنفسهم؛ لكنما يغريهم التسويف يف التوبة فرطوا، 
وطول األمل، وهؤالء على جانب عظيم من اخلطورة؛ الحتمال أن يوافيهم األجل فيموتوا 

  .قبل أن يتوبوا، فيندموا والت ساعة مندم
سهم األمارة بالسوء إىل وهم الذين استقاموا على التوبة مدة مث مالت أنف: املرتبة الرابعة

الطبيعة البدنية، وأغوم بالشهوات احلسية؛ فواقعوا الذنوب دون أن يحدّثوا أنفسهم 
بالتوبة، وهؤالء يخشى عليهم سوء اخلامتة إن هم تبعوا هوى أنفسهم وانقادوا هلا غافلني 

ها، ورديا، عن املصري احملتوم؛ فالعاقل حسن احلظ من قمع نفسه عن غها إىل طاعة ر
صلى اهللا  -ورجع إىل الصراط السوِي، واهتدى بنور الكتاب املبني، وهديِ سيد املرسلني 

  .عليه وسلم
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ربنا آت أنفسنا تقواها، وزكِّها أنت خري من زكَّاها، أنت وليها وموالها؛ ربنا ظلمنا 
  .أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين

ربنا اغفر وارحم، وجتاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت األعز األكرم، وأنت أعلم وغريك 
  .نا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعنيال يعلم، وصلى اهللا على نبي

  : الذكر
إن احلمد للَّه حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيئات 

له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اللَّه أعمالنا، من يهده اللَّه فال مضل 
يا أَيها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللَّه حق {. وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

قُواْ ربكُم الَّذي يا أَيها الناس ات{، ]١٠٢: آل عمران[} تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ
 قُواْ اللَّهاتاء ونِسا ورياالً كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحفْسٍ ون نلَقَكُم مخ

الَّذينَءامنواْ  يا أَيها{، ]١: النساء[} الَّذي تساءلُونَ بِه واَألرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا
يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يطعِ اللَّه  -اتقُواْ اللَّه وقُولُواْ قَوالً سديدا 

  ].٧١، ٧٠: األحزاب[} ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظيما
  أما بعد

لى اللسان والقلب، من تسبيح اللَّه تعاىل هو ما جيري ع: الذكر كما عرفه العلماء
  .وترتيهه والثناء عليه ووصفه بصفات الكمال ونعوت اجلالل واجلمال 

  ].١٥٢: البقرة[} فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم{: قال اللَّه تعاىل
 مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكر ربه،«: - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -وقال رسول اللَّه 

  .» مثل احلي وامليت
مساكني أهل الدنيا، خرجوا منها، وما ذاقوا أطيب ما فيها، : وكان بعض العارفني يقول

وأخرج البخاري تعليقًا عن . حمبة اللَّه تعاىل ومعرفته وذكره: وما أطيب ما فيها؟ قال: قيل
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الشيطان جامث «: -وسلَّم صلَّى اُهللا علَيه  -قال رسول اللَّه : ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال
قراءة القرآن أفضل من ، و »على قلب ابن آدم إذا ذكر اللَّه خنس وإذا غفل وسوس له

الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر لكل منهما جمردا، وقد يعرض 
 للمفضول ما جيعله أوىل من الفاضل بل يعينه فال جيوز أن يعدل عنه إىل الفاضل، وهذا
كالتسبيح يف الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي 

ومن (البن القيم أيضا رمحه اللَّه » مدارج السالكني«جاء يف و، عنها ي حترمي أو كراهة
ليت منها وهي مرتلة القوم الكربى، ا،  »الذكر«مرتلة } إِياك نعبد وإِياك نستعني{منازل 

  . وإليها دائما يترددون. ا يتجرونوفيه. يتزودون
  فنترك الذكر أحيانا فننتكس... إذا مرضنا تداوينا بذكركم  :قال الشاعر 

بذكر ] مأمورون[مجيع املسلمني بل . عبودية القلب واللسان وهي غري مؤقتة» الذكر«و 
جنوم، فكما أن اجلنة قيعان، وهو قياما، وقعودا، وعلى : معبودهم وحمبوم يف كل حال

  .غراسها، فكذلك القلوب بور خراب، وهو عمارا، وأساسها
وهو جالء القلوب وصقاهلا، ودواؤها إذا غشيها اعتالهلا، وكلما ازداد الذاكر يف ذكره 

نسي يف : ازداد املذكور حمبة إىل لقائه واشتياقه، وإذا واطأ يف ذكره قلبه للسانه: استغراقًا
  .ب ذكره كل شيء، وحفظ اللَّه عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيءجن

به يزول الوقر عن األمساع، والبكم عن األلسن، وتنقشع الظلمة عن األبصار، زين اللَّه 
كالعني العمياء، : به ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين، فاللسان الغافل

  .واألذن الصماء، واليد الشالء
  .وهو باب اللَّه األعظم املفتوح بينه وبني عبده، ما مل يغلقه العبد بغفلته

يف الصالة، ويف الذكر، : تفقدوا احلالوة يف ثالث أشياء: قال احلسن البصري رمحه اللَّه
  .وإال فاعلموا أن الباب مغلق... وقراءة القرآن، فإن وجدمت 
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  .الشيطان أهل الغفلة والنسيانيصرع العبد الشيطان، كما يصرع : وبالذكر
إذا متكن الذكر من القلب، فإن دنا منه الشيطان صرعه كما يصرع : قال بعض السلف

قد مسه : فيقال! ما هلذا؟: اإلنسان إذا دنا منه الشيطان، فيجتمع عليه الشياطني، فيقولون
الذي ال وهو روح األعمال الصاحلة، فإذا خال العمل عن الذكر كان كاجلسد . اإلنسي

  .روح فيه
  :يف القرآن على عشرة أوجه الذكرو

  .األمر به مطلقًا ومقيدا: األول
  .النهي عن ضده من الغفلة والنسيان: الثاين

  .تعليق الفالح باستدامته وكثرته: الثالث
  .الثناء على أهله، واإلخبار مبا أعد اللَّه هلم من اجلنة واملغفرة: الرابع

  .ن من هلى عنه بغريهاإلخبار عن خسرا: اخلامس
  .أنه سبحانه جعل ذكره هلم جزاء لذكرهم له: السادس
  .اإلخبار أنه أكرب من كل شيء: السابع
  .أنه جعله خامتة األعمال الصاحلة، كما كان مفتاحها: الثامن
  .اإلخبار عن أهله بأم هم أهل االنتفاع بآياته، وأم أولو األلباب دون غريهم: التاسع
جعله قرين مجيع األعمال الصاحلة وروحها، فمىت عدمته كانت كاجلسد بال  أنه: العاشر
  .روح

  : وتفصيل ذلك 
وسبحوه  -يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْرا كَثريا {: فكقوله تعاىل: أما األول - ١

الَئكَته ليخرِجكُم من الظُّلُمات إِلَى النورِ وكَانَ هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وم - بكْرةً وأَصيالً 
واذْكُر ربك في نفِْسك تضرعا {: ، وقوله تعاىل]٤٤ - ٤١: األحزاب[} بِالْمؤمنِني رحيما

  ].٢٠٤: األعراف[} وخيفَةً
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  .ع نفسكبلسانك حبيث تسم: والثاين. يف سرك وقلبك: أحدمها: وفيه قوالن
، ]٢٠٤: األعراف[} والَ تكُن من الْغافلني{: فكقوله: وأما النهي عن ضده - ٢
  ].١٩: احلشر[} والَ تكُونوا كَالَّذين نسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم{: وقوله
} لَّعلَّكُم تفْلحونَواذْكُرواْ اللَّه كَثريا {: كقوله: وأما تعليق الفالح باإلكثار منه - ٣

  ].١٠: ، واجلمعة٤٥: األنفال[
إىل  -إِنَّ الْمسلمني والْمسلمات{: فكقوله: وأما الثناء على أهله، وحسن جزائهم -  ٤
: األحزاب[} والذَّاكرِين اللَّه كَثريا والذَّاكرات أَعد اللَّه لَهم مغفرةً وأَجرا عظيما - قوله 
٣٥.[  

يا أَيها الَّذين آمنوا الَ تلْهِكُم أَموالُكُم {: وأما خسران من هلى عنه، فكقوله تعاىل - ٥
  ].٩: املنافقون[} والَ أَوالَدكُم عن ذكْرِ اللَّه ومن يفْعلْ ذَلك فَأُولَئك هم الْخاسرونَ

فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشكُرواْ لي {: رهم له، فكقولهوأما جعل ذكره هلم جزاء لذك - ٦
ونكْفُرالَ ت١٥٢: البقرة[} و.[  

اتلُ ما أُوحي إِلَيك من {: وأما اإلخبار عنه بأنه أكرب من كل شيء، فكقوله تعاىل - ٧
: العنكبوت[} والْمنكَرِ ولَذكْر اللَّه أَكْبر الْكتابِ وأَقمِ الصالَةَ إِنَّ الصالَةَ تنهى عنِ الْفَحشاء

  .وفيها أربعة أقوال]. ٤٥
أن ذكر اللَّه أكرب من كل شيء، فهو أفضل الطاعات؛ ألن املقصود بالطاعات : أحدها

  .إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروحها: كلها
من ذكركم له، فعلى  أنكم إذا ذكرمتوه ذكركم، فكان ذكره لكم أكرب: أن املعىن: الثاين

  .مضاف إىل املذكور: املصدر مضاف إىل الفاعل، وعلى األول: هذا
: ولذكر اللَّه أكرب من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا مت الذكر: أن املعىن: الثالث

  .حمق كل خطيئة ومعصية، هذا ما ذكره املفسرون
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أن يف الصالة فائدتني : اآليةمعىن : يقول -رمحه اللَّه  -شيخ اإلسالم ابن تيمية  عنو
  :عظيمتني

  .يها عن الفحشاء واملنكر: إحدامها
اشتماهلا على ذكر اللَّه وتضمنها له، وملا تضمنته من ذكر اللَّه أعظم من يها : والثانية

  .عن الفحشاء واملنكر
الْعدةَ  ولتكْملُواْ{: فكما ختم به عمل الصيام بقوله: وأما ختم األعمال الصاحلة به -  ٨

  ].١٨٥: البقرة[} ولتكَبرواْ اللَّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تشكُرونَ
فَإِذَا قَضيتم مناسكَكُم فَاذْكُرواْ اللَّه كَذكْرِكُم آباءكُم أَو أَشد {: وختم به احلج يف قوله

  ].٢٠٠: البقرة[} ذكْرا
} فَإِذَا قَضيتم الصالَةَ فَاذْكُرواْ اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِكُم{: هوختم به الصالة كقول

  ].١٠٣: النساء[
فَإِذَا قُضيت الصالَةُ فَانتشروا في اَألرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه {: وختم به اجلمعة كقوله

وهلذا كان خامتة احلياة الدنيا، وإذا ]. ١٠: اجلمعة[} كُم تفْلحونَواذْكُروا اللَّه كَثريا لَّعلَّ
  .كان آخر كالم العبد أدخله اللَّه اجلنة

فكقوله . وأما اختصاص الذاكرين باالنتفاع بآياته، وهم أولو األلباب والعقول - ٩
 -والنهارِ آليات ُألولي األلْبابِ إِنَّ في خلْقِ السماوات واَألرضِ واختالَف اللَّيلِ {: تعاىل

وبِهِمنلَى جعا وودقُعا واميق ونَ اللَّهذْكُري ين١٩١، ١٩٠: آل عمران[} الَّذ.[  
فإنه سبحانه قرنه : وأما مصاحبته جلميع األعمال، واقترانه ا، وأنه روحها - ١٠

بل . وقرنه بالصيام وباحلج ومناسكه] ١٤: طه[} يوأَقمِ الصالَةَ لذكْرِ{: بالصالة، كقوله
إمنا جعل «: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -هو روح احلج، ولُبه ومقصوده، كما قال النيب 

. وقرنه باجلهاد. » إلقامة ذكر اللَّه: الطواف بالبيت والسعي بني الصفا واملروة ورمي اجلمار
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يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا {: ومكافحة األعداء، فقال تعاىلوأمر بذكره عند مالقاة األقران، 
  ].٤٥: األنفال[} لَقيتم فئَةً فَاثْبتواْ واذْكُرواْ اللَّه كَثريا لَّعلَّكُم تفْلحونَ

أال أنبئكم خبري «: من حديث أيب الدرداء رضي اللَّه عنه -مرفوعا  - » املسند«ويف ... 
أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها يف درجاتكم، وخري لكم من إعطاء الذهب 

وما ذاك يا رسول : والفضة، وأن تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟ قالوا
  .» ذكر اللَّه عز وجل: ه؟ قالاللَّ

سعيد  أشهد على أيب هريرة وأيب: مسعت األغر قال: وروى شعبة عن أيب إسحاق قال
ال يقعد قوم «: قال - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -رضي اللَّه عنهما، أما شهدا على رسول اللَّه 

ه يذكرون اللَّه إال حفتهم املالئكة وغشيتهم الرمحة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم اللَّ
  .» فيمن عنده

عن » صحيح مسلم«يف  أن اللَّه يباهي مالئكته بأهله، كما: ويكفي يف شرف الذكر
خرج على حلقة من  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -أن رسول اللَّه : معاوية رضي اللَّه عنه

جلسنا نذكر اللَّه، وحنمده على ما هدانا لإلسالم، : قالوا» ما أجلسكم؟«: أصحابه، فقال
: ما أجلسنا إال ذلك، قالآاللَّه : قالوا» آاللَّه ما أجلسكم إال ذلك؟«: ومن به علينا، قال

أن اللَّه يباهي بكم : أما إين مل أستحلفكم مة لكم، ولكن أتاين جربيل، فأخربين«
: فقال. إن شعائر اإلسالم قد كثرت علي، فمرين بأمر أتشبث به: وقال له رجل. »املالئكة

  .»من ذكر اللَّهال يزال لسانك رطبا «
: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  - للَّه عنه عن النيب من حديث أيب موسى رضي اويف الصحيحين

مثل «: وقد تقدم، ولفظ مسلم» مثل احلي وامليت: مثل الذي يذكر ربه والذي ال يذكره«
  .»مثل احلي وامليت: البيت الذي يذكر اللَّه فيه، والبيت الذي ال يذكر اللَّه فيه

  .مبرتلة بيت امليت، وهو القرب فجعل بيت الذاكر مبرتلة بيت احلي، وبيت الغافل
  .جعل الذاكر مبرتلة احلي، والغافل مبرتلة امليت: ويف اللفظ األول
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أن القلب الذاكر كاحلي يف بيوت األحياء، والغافل كامليت يف بيوت : فتضمن اللفظان
األموات، وال ريب أن أبدان الغافلني قبور لقلوم، وقلوم فيها كاألموات فيالقبور، كما 

  :يلق
  وأجسامهم قبل القبور قبور... ر اللَّه موت قلوم ـيان ذكـفنس

  وليس هلم حىت النشور نشور... وأرواحهم يف وحشة من جسومهم 
عن ربه تبارك  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  - يف األثر الذي يرويه رسول اللَّه : ويف الصحيح

ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، «: وتعاىل
  .»منهم

  :الذكر ثالثة أنواعو
  .ذكر األمساء والصفات ومعانيها، والثناء على اللَّه ا، وتوحيد اللَّه ا - ١
  .وذكر األمر والنهي، واحلالل واحلرام - ٢
عليه ذكر يتوطأ : وذكر اآلالء والنعماء واإلحسان واأليادي وأنه ثالثة أنواع أيضا - ٣

القلب واللسان وهو أعالها، وذكر بالقلب وحده وهو يف الدرجة الثانية، وذكر باللسان 
  .ارد، وهو يف الدرجة الثالثة

ذكر قبله، به صار العبد ذاكرا له، وذكر : وذكر العبد لربه حمفوف بذكرين من ربه له
وقال ] ١٥٢: البقرة[} كُركُمفَاذْكُرونِي أَذْ{: بعده، به صار العبد مذكورا، كما قال تعاىل

من ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفسي، «: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -فيما يروي عنه نبيه  -
  .»ومن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم

. نوع غري الذكر الذي ذكره به قبل ذكره له: والذكر الذي ذكره اللَّه به، بعد ذكره له
  .»تخلّص من الغفلة والنسيانهو ال: والذكر«
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ترك بغري » النسيان«ترك باختيار الغافل، و » الغفلة«أن : والفرق بني الغفلة والنسيان
وال تكن : ومل يقل] ٢٠٥: األعراف[} والَ تكُن من الْغافلني{: اختياره، وهلذا قال تعاىل

  .همع الناسيني، فإن النسيان ال يدخل حتت التكليف فال ينهى عن
أن يكون املكان الذي يذكر اللَّه فيه نظيفًا : ينبغي للذاكر ما يلي :آداب الذكر كما 

  :خاليا، والذاكر على أكمل الصفات اآلتية
أن يكون فمه نظيفًا، وأن يزيل تغريه بالسواك، وأن يستقبل القبلة، وأن يتدبر ما يقول، 

القرآن إال فيما شرع بغريه، واملواظب وأفضل الذكر ... وإن جهل شيئًا تبينه . ويتعقل معناه
على األذكار املأثورة صباحا ومساًء، ويف األحوال املختلفة، هو من الذاكرين اللَّه كثريا 

  . والذاكرات، ومن كان له ورد معروف ففاته فليتداركه إذا أمكنه ليعتاد املالزمة عليه 
  :جاء يف األذكار النووية ما خمتصره: ثالثًا
العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث، واجلنب، واحلائض، أمجع  - ١

صلَّى  -والنفساء، وذلك يف التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري والصالة على رسول اللَّه 
 لَّمسو هلَيوالدعاء، وغري ذلك  -اُهللا ع .  

  .قراءة القرآن ملثل هؤالء ال تدخل حتت هذا اإلمجاع:تنبيه
أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها مث يعود إليه بعد زواهلامنها جد وتو

إذا سلم عليه رد السالم مث عاد إىل الذكر، وكذا إذا عطس عنده عاطس مشَّته مث عاد إىل 
الذكر، وكذا إذا مسع اخلطيب، وكذا إذا مسع املؤذن أجابه يف كلمات األذان واإلقامة مث 

وكذا إذا رأى منكرا أزاله، أو معروفًا أرشد إليه، أو مسترشدا أجابه مث عاد  عاد إىل الذكر،
  .إىل الذكر، وكذا إذا غلبه النعاس أو حنوه وما أشبه هذا كله
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  :أذكار الصباح واملساءمن 
ومها ما بني الصبح وطلوع الشمس، وما بني العصر والغروب : قال ابن القيم رمحه اللَّه

] ٥٥: غافر[}وسبح بِحمد ربك بِالْعشي واإلبكَارِ{:وقال تعاىل: اللَّهإىل أن قال رمحه 
  .آخره: أول النهار والعشي: فاإلبكار

من «: - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -قال رسول اللَّه : عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال -
ائة مرة، مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل سبحان اللَّه وحبمده م: قال حني يصبح وحني ميسي

  .»مما جاء به، إال رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه
أمسينا «: إذا أمسى قال - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -كان النيب : عن ابن مسعود قال -

، وهو وأمسى امللك هللا واحلمد هللا، ال إله إال اللَّه وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد
على كل شيء قدير، رب أسألك خري ما يف هذه الليلة وخري ما بعدها وأعوذ بك من شر 
ما يف هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من 

  .»أصبحنا وأصبح امللك للَّه«: وإذا أصبح قال أيضا» عذاب يف النار، وعذاب يف القرب
إذا «: كان يعلم أصحابه يقول -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -أن رسول اللَّه عن أيب هريرة  -

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك حنيا وبك منوت وإليك النشور، : أصبح أحدكم فليقل
  .» اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا، وبك حنيا وبك منوت وإليك املصري: وإذا أمسى فليقل

: قلت» قل«: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -قال رسول اللَّه : ب قالعن عبد اللَّه بن حبي -
قل هو اللَّه أحد واملعوذتني حني متسي وحني تصبح ثالث «: يارسول اللَّه ما أقول؟ قال
  .»مرات تكفيك من كل شيء

اللهم  :سيد االستغفار«: قال -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  - عن شداد بن أوس عن النيب  -
أنت ريب ال إله إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك 
من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنيب فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال 
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أنت، من قاهلا حني ميسي فمات من ليلته دخل اجلنة ومن قاهلا حني يصبح فمات من يومه 
  .»دخل اجلنة

: - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  - و عن أيب هريرة أن أبا بكر الصديق قال لرسول اللَّه  - 
اللهم عامل الغيب والشهادة فاطر «: قل: مرين بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال

السماوات واألرض رب كل شيء ومليكه أشهد أال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي 
وشركه، وأن نقترف سوًءا على أنفسنا أو جنره إىل مسلم، قله إذا ومن شر الشيطان 

  .» أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك
يدع هؤالء  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  - مل يكن النيب : وعن عبد اللَّه بن عمر قال -

للهم إين اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة ا«: الكلمات حني ميسي وحني يصبح
أسألك العفو والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل، اللهم استر عورايت وآمن روعايت، اللهم 
احفظين من بني يدي ومن خلفي وعن مييين وعن مشايل ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن 

  .يعين اخلسف: قال وكيع» أغتال من حتيت
ما من عبد يقول يف صباح كل يوم «: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -قال رسول اللَّه  -

بسم اللَّه الذي ال يضر مع امسه شيء يف األرض وال يف السماء وهو : ومساء كل ليلة
وكان أبان بن عثمان قد أصابه طرف فاجل  فجعل » السميع العليم ثالث مرات فال يضره

ديث كما ما تنظر، أما إن احل: الرجل الذي مسع منهاحلديث ينظر إليه، فقال له أبان
  .حدثتك، ولكين مل أقله يومئذ ليمضي اللَّه على قدره

إذا  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -كان رسول اللَّه : النوم واليقظة عن حذيفة قال من أذكار
احلمد هللا الذي «: وإذا استيقظ من منامه قال» بامسك اللهم أموت وأحيا«: أراد أن ينام قال

إذا أتيت «: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  - قال رسول اللَّه ،  »ا، وإليه النشورأحيانا بعد ما أماتن
اللهم أسلمت : مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، مث اضطجع على شقك األمين، وقل

نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة 
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ليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي ورهبة إليك، ال ملجأ وال منجى منك إال إ
صلَّى اُهللا  - عن النيب  ، و »أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول

 لَّمسو هلَيال إله إال اللَّه وحده ال شريك له، له امللك : من تعار من الليل فقال«: قال -ع
بحان اللَّه وال إله إال اللَّه واللَّه أكرب وال وله احلمد، وهو على كل شيء قدير، احلمد هللا وس

اللهم اغفر يل أو دعا، استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت : حول وال قوة إال باللَّه، مث قال
  . »صالته

  :- صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -بعض األذكار األخرى الواردة عن النيب 
من «: - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -ل اللَّه قال رسو: عن أنس قال: اخلروج من املرتل - ١
بسم اللَّه توكلت على اللَّه وال حول وال قوة إال باللَّه، : -يعين إذا خرج من بيته  -قال 

كيف لك : كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان فيقول لشيطان آخر: يقال له
  »برجل قد هدي وكفي ووقي

صلَّى  - قال رسول اللَّه : د عن أيب مالك األشعري قالأيب داو عن: دخول املرتل - ٢
 لَّمسو هلَياللهم إين أسألك خري املوجل وخري املخرج : إذا وجل الرجل بيته فليقل«: -اُهللا ع

  . »بسم اللَّه وجلنا وبسم اللَّه خرجنا وعلى ربنا توكلنا مث ليسلم على أهله
صلَّى اُهللا  -قال رسول اللَّه : اود والنسائي أيب د عن: دخول املسجد واخلروج منه - ٣

 لَّمسو هلَيإذا دخل أحدكم املسجد فليسلم على النيب «: -ع-  لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عص- 
  .»اللهم إين أسألك من فضلك: اللهم افتح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج فليقل: وليقل
حي على الصالة، «قول املؤذن إال يف لفظ أن يقول السامع كما ي:  ذكر األذان - ٤

ال حول وال قوة «إبداهلما بـ  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -فإنه صح عنه » حي على الفالح
وال » حي على الصالة، حي على الفالح«، ومل جيئ عنه اجلمع بيهنما وبني »إال باللَّه

وأنا أشهد أن ال إله إال اللَّه وحده ال شريك له وأن : أن يقول و .االقتصار على احليعلة
 - قال رسول اللَّه ،  حممدا عبده ورسوله، رضيت باللَّه ربا، ومبحمد رسوالً، وباإلسالم دينا
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 لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عغفر ... وأنا أشهد أن ال إله إال اللَّه : من قال حني يسمع املؤذن«: -ص
بعد فراغه من إجابة املؤذن، وأكمل  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -أن يصلي على النيب  و، »له

اللهم «: أن يقول بعد صالته عليه وهي الصالة اإلبراهيمية : ما يصلي عليه به ويصل إليه
دا رب هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت حممدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما حممو

  .أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل اللَّه من فضله فإنه يستجاب له و» الذي وعدته
  . أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل اللَّه من فضله فإنه يستجاب له -هـ

: عن أيب هريرة رضي اللَّه عنه قال: وجوب االستعاذة من أربع يف التشهد األخري - ٥
إذا فرغ أحدكم من التشهد األخري فليتعوذ «: - ه وسلَّم صلَّى اُهللا علَي -قال رسول اللَّه 

اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة : باللَّه من أربع، يقول
  .»احمليا واملمات، ومن شر فتنة املسيح الدجال

  .»اللهم اكفين حباللك عن حرامك واغنين بفضلك عن من سواك«: ذكر الدين - ٦
صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -أيب داود والنسائي عن أيب موسى أن النيب  عن:ر اخلوفذك -  ٧

  .»اللهم إنا جنعلك يف حنورهم ونعوذ بك من شرورهم«: كان إذا خاف قوما قال -
 -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -مسعت رسول اللَّه : قالت أم سلمة: ما يقال عند املصيبة -  ٨
إنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم أجرين يف مصيبيت، : ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول«: يقول

فلما تويف : قالت. »واخلفين خريا منها، إال آجره اللَّه تعاىل يف مصيبته، وأخلفه خريا منها
خريا منه،  ، فأخلف اللَّه يل-صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -أبو سلمة، قلت كما أمرين رسول اللَّه 

ما من «: - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -قال رسول اللَّه و -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -رسول اللَّه 
مسلم وال مسلمة يصاب مبصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إال 

  .»جدد اللَّه له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب
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يعظهم إذا  - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -عن بريدة كان رسول اللَّه : املقابردخول  - ٩
السالم عليكم أهل الديار من املؤمنني واملسلمني، وإنا «: خرجوا إىل املقابر أن يقول قائلهم

  .»إن شاء اللَّه بكم الحقون نسأل اللَّه لنا ولكم العافية
ما منكم أحد «: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  - اللَّه  قال رسول: ما يقال بعد الوضوء - ١٠

أشهد أن ال إله إال اللَّه وحده ال شريك له : الوضوء مث يقول -أو فيسبغ  -يتوضأ فيبلغ 
  . »وأشهد أن حممدا عبده ورسوله؛ إال فتحت له أبواب اجلنة الثمانية يدخل من أيها شاء

من «: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  - قال رسول اللَّه  :ذكر الرتول مبرتل يريد نزوله - ١١
أعوذ بكلمات اللَّه التامات من شر ما خلق مل يضره شيء حىت يرحتل من : نزل مرتالً مث قال

  .» مرتله ذلك
احلمد هللا : فليقل: إذا عطس أحدكم«: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -قال : العطاس - ١٢

يهديكم اللَّه : يرمحك اللَّه فليقل: يرمحك اللَّه، فإذا قال له: أو صاحبهوليقل له أخوه 
  .»ويصلح بالكم

كان إذا رفأ اإلنسان   - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -عن أيب هريرة أن النيب : الزواج - ١٣
حسن : قال الترمذي» بارك اللَّه لك وبارك عليك ومجع بينكما يف خري«: إذا تزوج قال

  . حيحص
من جلس جملسا «: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -قال رسول اللَّه : كفارة الس - ١٤

سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال : فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من جملسه
  » أنت أستغفرك وأتوب إليك إال كفر اللَّه له ما كان يف جملسه ذلك

من رأى مبتلى «: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -قال رسول اللَّه : رؤية أهل البالء -  ١٥
احلمد هللا الذي عافاين مما ابتالك به وفضلين على كثري ممن خلق تفضيال، مل يصبه : فقال

  . »ذلك البالء
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ن دخل السوق م«: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  - قال رسول اللَّه : ذكر السوق -  ١٦
ال إله إال اللَّه وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، حييي ومييت، وهو حي ال : فقال

ميوت، بيده اخلري، وهو على كل شيء قدير؛ كتب اللَّه له ألف ألف حسنة، وحما عنه ألف 
  . »ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبين له بيتا يف اجلنة

ولَوالَ إِذْ دخلْت جنتك {: قال سبحانه وتعاىل: ف عليه العنييف الشيء يراه وخيا - ١٧
ةَ إِالَّ بِاللَّهالَ قُو اء اللَّها شم ٣٩: الكهف[} قُلْت.[  

 - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -كان : »الصحيحني«جاء يف : عند دخول اخلالء - ١٨
  . »غفرانك«: ، وإذا خرج قال»ئثاللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبا«: يقول

من حلف «: قال -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -روى البخاري ومسلم أن رسول اللَّه  - ١٩
تعال أقامرك : ال إله إال اللَّه، ومن قال لصاحبه: والالت والعزى، فليقل:منكم فقال يف حلفه

احللف بالنيب : الالت والعزى ويقاس على(، فكل من حلف بغري اللَّه فقد أشرك »فليتصدق
  ).والكعبة والذمة وحياتك

اللهم : قل): ضاع منه(كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئًا : دعاء الضالة - ٢٠
رب الضالة، هادي الضالة، دي من الضاللة، رد علي ضاليت بقدرتك وسلطانك، فإا من 

  .عطائك وفضلك
صلَّى اُهللا علَيه  -باس رضي اللَّه عنهما عن النيب عن ابن ع: ر جمامعة الزوجةذك - ٢١
 لَّمسبسم اللَّه اللهم جنبنا الشيطان وجنب : إن أحدكم إذا أتى أهله قال«: قال -و

  .»الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد مل يضره الشيطان أبدا
ن السايب روى األعمش عن عطاء ب: عقد التسبيح باألصابع أفضل من السبحة - ٢٢

يعقد  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -رأيت رسول اللَّه : عن أبيه عن عبد اللَّه بن عمر قال
قال : رواه أبو داود ، وروت يسرية إحدى املهاجرات رضي اللَّه عنها قالت. التسبيح بيمينه
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يل والتقديس، وال تغفلن عليكن بالتسبيح والتهل«: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -رسول اللَّه 
  .»فتنسني الرمحة، واعقدن باألنامل فإن مسئوالت ومستنطقات

صلَّى اُهللا  - قال رسول اللَّه » الصحيحني«ويف : يف صياح الديكة والنهيق والنباح - ٢٣
 لَّمسو هلَيا، وإ«: -عا رأت شيطانيق احلمري فتعوذوا باللَّه من الشيطان فإ ذا إذا مسعتم

  .»مسعتم صياح الديكة فسلوا اللَّه من فضله فإا رأت ملكًا
صلَّى  -قال رسول اللَّه : عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: ذكر الطعام والشراب - ٢٤

 لَّمسو هلَيإذا أكل أحدكم فليذكر اسم اللَّه تعاىل يف أوله، فإذا نسي أن يذكر «: - اُهللا ع
قال : وعن معاذ رضي اللَّه عنه قال.» بسم اللَّه أوله وآخره: له فليقلاسم اللَّه تعاىل يف أو

احلمد هللا الذي أطعمين : من أكل أو شرب فقال«: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  - رسول اللَّه 
  » هذا ورزقنيه من غري حول مين وال قوة غفر له ما تقدم من ذنبه

جاء إىل  -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -يب وعن أنس أن الن: ذكر الضيف للمضيف - ٢٥
أفطر «: - صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -سعد بن عبادة فجاء خببز وزيت فأكل، مث قال النيب 

  »عندكم الصائمون، وأكل طعامكم األبرار، وصلت عليكم املالئكة
  :فائدة

أحب الكالم إىل اللَّه تعاىل أربع ال يضرك «: -صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم  -قال رسول اللَّه 
  »سبحان اللَّه، واحلمد هللا، وال إله إال اللَّه، واللَّه أكرب: بأيهن بدأت

  :يا رب
مت نورك فهديت، فلك احلمد، عظم حلمك فغفرت فلك احلمد، بسطت يدك فأعطيت 

طية فلك احلمد، ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم اجلاه، وعطيتك أفضل الع
وأهناها، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، وجتيب املضطر، وتكشف الضر، وتشفي 

  .السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، وال جيزي بآالئك أحد، وال يبلغ مدحتك قول قائل
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). سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني(
  .على حممد وعلى آله وصحبه وسلم  وصلِّ اللَّه

  : الشكر 
احلمد هللا األول األزيل قبل الكون واملكان، من غري أول وال بداية، اآلخر األبدي بعد 
فناء املكنونات واألزمان بغري آخر وال غاية، الظاهر يف علوه بقهره عن غري بعد، والباطن يف 

يء بدأه وأتقن صنع كل شيء أنشأه، دنوه بقربه من دون مس، الذي أحسن بلطفه كل ش
ودبرت األحكام حكمته وصرفت احملكومات مشيئته، فأظهر يف الغيب والشهادة لطيف 
قدرته وعم يف العاجل واآلجل خلقه بنعمته، ونشر على من أحب منهم فضله، وبسط 

ليهم جلميعهم عدله، وأنعم عليهم بتعريفهم إياه، سبحانه وتعاىل، به عز وجلّ، وأحسن إ
باجتبائه إياهم إليه، وأفضل عليهم بتيسري كالمه هلم، ومن عليهم ببعثه رسوالً من أنفسهم 
إليهم، فنسأله الصالة على النيب وآله، وأن يوزعنا بفضله وشكر نعمه، ويعرفنا خفي قدره، 
وصلّى اهللا تبارك وتعاىل على سيد األولني واآلخرين، رسوله املفضل بالشفاعة واحلوض 
املورود، املخصوص بالوسيلة واملقام احملمود، وعلى إخوانه السالفني يف األزمان، وأنصاره 

  : أما بعد  .التابعني بإحسان
معىن الشكر أن يستعمل النعمة يف إمتام احلكمة اليت أريدت ا وهي طاعة اهللا عز 

 بِعذَابِكُم إنْ شكَرتم ما يفْعلُ اهللا: (قال اهللا تعاىل،   وجلوطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم
متنفقرن الشكر باإلميان ورفع بوجودمها العذاب، وقال تعاىل ١٤٧: النساء) وآم :

)ريناكزِي الشنجسالطاعم الشاكر مبرتلة : ، وروي عن النيب هللا أنه قال١٤٥: آل عمران) و
ميان، وقد أمر اهللا تعاىل الشكر نصف اإل: الصائم الصابر، وقال ابن مسعود رضي اهللا عنه

: البقرة) فاذْكُروين أذْكُركُم واشكُروا يل وال تكْفُرون: (بالشكر وقرنه بالذكر يف قوله تعاىل
فصار الشكر أكرب القترانه به ورضا اهللا ) ولذكْر اهللا أَكْبر: (، قد عظم الذكر بقوله١٥٢

فاذْكُروين أذْكُركُم واشكُرو : (تعاىلتعاىل بالشكر جمازاة من عباده لفرط كرمه ألن قوله 
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إن اهللا «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن أنس بن مالك قال، ١٥٢: البقرة) يل
قال : عن احلسن قالو »لريضى عن العبد أن يأكل األكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها

: فقال، مة صغرية وال كبرية ما أنعم اهللا على عبد من نع: " رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ، عن قتادة و "احلمد هللا، إال كان قد أعطي أكثر مما أخذ 

لسان ذاكر، وقلب شاكر، : أربع من أعطيهن فقد أعطي خريي الدنيا واآلخرة: " قال
: المكان من دعاء داود عليه الصالة والس: ويقال" وبدن صابر، وزوجة مؤمنة صاحلة 

أما اللوايت أسألك، فلسانا ذاكرا وقلبا : اللهم إين أسألك أربعة، وأعوذ بك من أربعة
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن . شاكرا، وبدنا صابرا، وزوجة تعينين يف دنياي وآخريت

خصلتان من كانتا فيه كتبه اهللا عنده «: أنه قال، جده، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
إحدامها أن ينظر يف دينه إىل من هو فوقه فيقتدي به، وينظر يف دنياه إىل من  شاكرا صابرا،

  »هو دونه فيحمد اهللا
  : أنواع الشكر

  . شكر عام، وشكر خاص: الشكر على وجهني
  .فأما الشكر العام فهو احلمد باللسان، وأن يعترف بالنعمة من اهللا تعاىل

بالقلب، واخلدمة باألركان، وحفظ وأما الشكر اخلاص، فاحلمد باللسان، واملعرفة 
  .اللسان، وسائر اجلوارح عما ال حيل

  :القواعد اليت يقوم عليها الشكر
الشكر أعلى منازل السالكني، وفوق مرتلة الرضا، : رمحه اهللا تعاىل -قال الفريوز ابادي

فإنه يتضمن الرضا وزيادة، والرضا مندرج يف الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، 
  :نصف اإلميان ومبناه على مخس قواعد وهو
  .خضوع الشاكر للمشكور) ١(
  .وحبه له) ٢(
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  .واعترافه بنعمته) ٣(
  .والثناء عليه ا) ٤(
  .وأال يستعملها فيما يكره) ٥(

  .فمىت فقد منها واحدة اختلت قاعدة من قواعد الشكر
  :أنواع الشكر

  :والشكر على ثالثة أضرب
وهو الثناء على املنعم وشكر سائر . وشكر اللسان. شكر القلب وهو تصور النعمة

/ سبأ(اعملوا آل داود شكرا : اجلوارح، وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه، وقوله تعاىل
وقيل شكرا مفعول لقوله اعملوا، وذكر اعملوا ومل . معناه اعملوا ما تعملونه شكرا هللا) ١٣

الشكر بالقلب واللسان وسائر اجلوارح  يقل اشكروا لينبه على التزام األنواع الثالثة من
/ آل عمران(وسنجزي الشاكرين  -) ١٤/ لقمان(وقوله سبحانه اشكر يل ولوالديك 

) ١٣/ سبأ(وقليل من عبادي الشكور ) ٤٠/ النمل(ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه  -) ١٤٤
اثنني، قال  ففيه تنبيه أن توفية شكر اهللا صعب ولذلك مل يثن بالشكر من أوليائه إال على. 

إنه كان عبدا شكورا : وقال يف نوح) ١٢١/ النحل(يف إبراهيم عليه السالم شاكرا ألنعمه 
إمنا ) ١٧/ التغابن(واهللا شكور حليم : وإذا وصف اهللا بالشكر يف حنو قوله) ٣/ اإلسراء(

  .يعين به إنعامه على عباده  
  :العالقة بني الشكر والصرب

الشكر يتضمن الصرب على الطاعة، والصرب عن املعصية  -رمحه اهللا تعاىل - قال ابن حجر
الصرب يستلزم الشكر وال يتم إال به، وبالعكس فمىت ذهب أحدمها ذهب : وقال بعض األئمة

أما الشكر فواضح، وأما الصرب فعن  ،فمن كان يف نعمة ففرضه الشكر، والصرب . اآلخر
الصرب فواضح، وأما الشكر فالقيام  املعصية، ومن كان يف بلية ففرضه الصرب والشكر، أما

  .حبق اهللا يف تلك البلية، فإن هللا على العبد عبودية يف البالء، كما له عليه عبودية يف النعماء 
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  :الفرق بني الشكر واحلمد
الشكر كاحلمد يف أما وصف باللسان بإزاء النعمة، إال أن احلمد يكون باللسان 

والنعمة مقيدة يف الشكر بوصوهلا إىل الشاكر . باجلوارحوبالقلب، خبالف الشكر فإنه يقع 
  .وخيتص الشكر باهللا تعاىل، خبالف احلمد ،   خبالفها يف احلمد

  ) :باخلريات(الشكر واالبتالء 
وقوله ونبلوكم بالشر واخلري فتنة أي خنربكم باملصائب : - رمحه اهللا تعاىل -قال ابن كثري

شكر ومن يكفر ومن يصرب ومن يقنط كما قال علي بن تارة وبالنعم تارة أخرى فننظر من ي
نبتليكم بالشر واخلري فتنة بالشدة والرخاء والصحة : أيب طلحة عن ابن عباس ونبلوكم يقول

  .والسقم والغىن والفقر واحلالل واحلرام والطاعة واملعصية واهلوى والضالل  
: ذه الدار ال خيلو من نوعنيكل ما يلقى العبد يف ه: - رمحه اهللا تعاىل -وقال ابن القيم

فإنه (أحدمها يوافق هواه ومراده، واآلخر ال يوافقه، وهو حمتاج إىل الصرب يف كل منهما 
  ) .خمترب وممتحن

املوافق لغرضه فكالصحة والسالمة واجلاه واملال وأنواع املالذ املباحة وهو : النوع األول
  :أحوج بشيء إىل الصرب فيها من وجوه

يركن إليها وال يغتر ا، وال حتمله على البطر واألشر والفرح املذموم  أن ال: أحدها 
  .الذي ال حيب اهللا أهله

  .أن ال ينهمك يف نيلها ويبالغ يف استقصائها، فإا تنقلب إىل أضدادها: الثاين
  .أن يصرب على أداء حق اهللا فيها وال يضيعه فيسلبها: الثالث
م فال ميكن نفسه من كل ما تريده منها فإا توقعه أن يصرب عن صرفها يف احلرا: الرابع

  .يف احلرام، فإن احترز كل االحتراز أوقعته يف املكروه، وال يصرب على السراء إال الصديقون
. البالء يصرب عليه املؤمن والكافر وال يصرب على العافية إال الصديقون: قال بعض السلف

بتلينا بالضراء فصربنا وابتلينا بالسراء فلم ا: - رضي اهللا عنه - وقال عبد الرمحن بن عوف
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نصرب ولذلك حذر اهللا عباده من فتنة املال واألزواج واألوالد وإمنا كان الصرب على فتنة 
السراء أعظم ألنه مقرون بالقدرة، واجلائع عند غيبة الطعام أقدر منه على الصرب عند 

  . حضوره
  :كثرية:  درجات الشكر وأنواعه 

.. ومعرفته بتقصريه عن الشكر شكر .. ن تتابع نعم اهللا عليه شكر فحياء العبد م
واملعرفة بأن النعم ابتداء من اهللا بغري استحقاق شكر .. واملعرفة بعظيم حلم اهللا وستره شكر 

وحسن التواضع يف النعم والتذلل فيها شكر ،  والعلم بأن الشكر نعمة من نعم اهللا شكر.. 
.. ن من اخللق شكر، فإن من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا وشكر أهل اجلود واإلحسا.. 

وتلقي النعم حبسن القبول، واستعظام ،  وقلة االعتراض وحسن األدب بني يدي املنعم شكر
  .صغريها شكر، واستعمال النعمة يف طاعة اهللا شكر، والثناء على اهللا ا شكر

يف اإلغناء، : استثىن يف مخسة أشياءوقد قطع اهللا تعاىل باملزيد مع الشكر ومل يستثن فيه و
) فَسوف يغنيكُم اهللا من فَضله إنْ شاَء: (واإلجابة، والرزق، واملغفرة، والتوبة، فقال تعاىل

يرزق : (، وقال تعاىل٤١: األنعام) فيكْشف ما تدعونَ إليه إنْ شاء: (وقال تعاىل ٢٨: التوبة
ثُمَ  يتوب اهللا من : (، وقال عز وجل٤٠ّ: املائدة) يغفر لمن يشاُءو( ٢١٢: البقرة) من يشاُء

: ، وختم باملزيد عند الشكر من غري استثناء فقال تعاىل٢٧: التوبة) بعد ذلك على من يشاُء
)كُمنألزيد متكَرش ناية املزيد وهو ا٧: إبراهيم) لئ لذي ، فالشاكر على مزيد والشكور يف

يكثر شكره على القليل من العطاء ويتكرر منه الشكر والثناء على الشيء الواحد من النعم 
وهذا خلق من أخالق الربوبية ألنه مساه باسم من أمسائه واملزيد هو إىل املنعم جيعله ما شاء، 
 ا من املنعمل املزيد شهود النعم، إا فأفضل املزيد حسن اليقني ومشاهدة األوصاف، وأو

من غري حول وال قوة إال به عز وجلّ، وأوسط املزيد دوام احلال ومتابعة اخلدمة 
واالستعمال، وقد يكون املزيد أخالقاً وقد يكون علوماً وقد يكون يف اآلخرة وتثبيتاً عند 
فراق العاجلة، وقد جعل اهللا تعاىل الشكر مفتاح كالم أهل اجلنة وختام متنيهم يف قوله 
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وآخر دعواهم أن الْحمد : (، وقال تعاىل٧٤: الزمر) حمد هللا الَّذي صدقنا وعدهالْ: (تعاىل
الْعاملني فلوال أنه أحب األعمال إليه ما بقاه عليهم لديه١٠: يونس) هللا رب ،.  

وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم وصلّى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
  .لموس

حنمدك يا من هيأت القلوب للتيقظ ملرضاتك، وفتحت أقفاهلا بأسرار معرفتك وأنوار 
هباتك، ونصلي ونسلّم على من أرسلته بطب القلوب، وأيدته مبا أنزلت عليه من قوت 
القلوب وتبيني الغيوب، وعلى آله الذي حتقّقوا برياضة النفوس فتحلّوا بأنوار اليقني، 

  .منهجه املبنيحابه السائرين على وأص
  :الصرب

إن احلمد ِهللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

  .إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله
املتأمل يف سنن اهللا تعاىل، ليعلم أن البالء سنة من سننه الكونية القدرية، إن : أما بعد 

ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من األموال واألنفس {: يقول اهللا عز وجل
  .١٥٥: سورة البقرة} والثمرات وبشر الصابرين

معايشهم  فلقد قدر اهللا مقادير اخلالئق وآجاهلم ونسخ آثارهم وأعماهلم وقسم بينهم
وأمواهلم وخلق املوت واحلياة ليبلوهم أيهم أحسن عمال وجعل اإلميان بقضاء اهللا تعاىل 
وقدره ركنا من أركان اإلميان، فما يف األرض من حركة وال سكون إال مبشيئته وإرادته وما 

شاق يف الكون كائن إال بتقدير اهللا وإجياده والدنيا طافحة باألكدار واألنكاد مطبوعة على امل
واألهوال والعوارض واحملن، هي كاحلر والربد ال بد للعبد منهم والنفس ال تزكوا إال 

أم حسبتم أن تدخلوا . وليمحص اهللا الذين آمنوا وميحق الكافرين{: بالتمحيص قال تعاىل
يقول ابن . ١٤١: آل عمران} اجلنة وملا يعلم اهللا الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
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اد أن تدوم له السالمة والعافية من غري بالء فما عرف التكليف وال أدرك من أر: اجلوزي
  .التسليم

واالبتالء ال يكون إال عكس املقاصد وخالف األماين وضد امللذات، والكل حتما 
يتجرع مرارته ولكن ما بني مقل ومستكثر، يبتلى املؤمن ليهذب ال ليعذب؛ فنت يف السراء 

: األعراف} وبلوناهم باحلسنات والسيئات لعلهم يرجعون{وحمن يف الضراء قال تعاىل 
واملكروه قد يأيت باحملبوب، واملرغوب قد يأيت باملكروه، فال تأمن أن توافيك املضرة . ١٦٨

وعسى أن {من جانب املسرة، وال تيأس أن تأتيك املسرة من جانب املضرة قال تعاىل 
. ٢١٦: سورة البقرة} شر لكم تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا وهو

عجبا ألمر (( -صلى اهللا عليه وسلم  - والفائز احلقيقي من مصائب الدنيا هو املؤمن قال 
املؤمن إن أمره كله خري وليس ذلك ألحد إال املؤمن إذا أصابته سراء شكر فكان خريا له 

  ))رب فكان خريا لهوإن أصابته ضراء ص
حبس النفس عما تكره أو :  يتحلى ا، وهووالصرب من حماسن أخالق املسلم اليت

احتمال املكروه بنوع من التسليم والرضى وال يأذن هلا يف فعلها مهما تاقت لذلك طبعها 
 -قال . وحيبسها عن البالء إذا نزل ا فال يتركها جتزع أو تسخط بل تبذل اجلهد وتصرب

قدر املئونة، ويرتل الصرب على قدر إن اهللا تعاىل يرتل املعونة على (( -صلى اهللا عليه وسلم 
  .)) ومن يتصرب يصربه اهللا(( -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال )). البالء

  : ثالثة أنواع هي  :الصرب  أنواع 
  :الصرب على األقدار - ١

البد لكل مسلم أن يعلم أنه كلما تسمك بدينه كلما عظم بالءه، وليس هذا عجيبا ألن 
اهللا تعاىل يبتلي املسلم على قدر دينه، وكلما صرب وحتمل كثر جزاؤه وارتفعت درجته يف 

يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا (( -صلى اهللا عليه وسلم  -اجلنة قال 
  ))  دينه رقَّة ابتلي على حسب دينهاشتد بالئه وإن كان يف
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والصرب على األقدار هو أن تصرب على ضيق املعيشة أو قلة الرزق أو مرض يصيبك أو 
  .فقد حبيب أو ضياع منصب أو مال 

  :الصرب على ترك املعاصي - ٢
هو أن جتاهد وتصرب نفسك على ترك املعاصي من أجل اهللا تعاىل فإذا دعتك نفسك يوما 

فتذكر مراقبة اهللا تعاىل لك وأنه قادر عيك وحميط بك وتذكر الوقوف بني يديه  إىل املعصية
، واعلم أن اللهتعاىل سيبدلك خري منها يف اآلخرة، بأن جيعلك تتمتع بكل امللذات، فإن 

  .الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر
  :الصرب على فعل الطاعات - ٣

القلب فقط بل بالقلب والعقل وهذا النوع من أصعب أنواع الصرب فهو ال يكون ب
واجلوارح، فعندما تتكاسل عن أداء الصالة البد أن تصرب وجتاهد نفسك لتقوم وتصلي 

: وكذلك الصوم، فإنه حيتاج إىل صرب على ترك الطعام والشراب والشهوات قال تعاىل
ومجيع األعمال . ٦٥: مرمي} رب السموات واألرض وما بينهما فاعبده واصطرب لعبادته{
ولنبلونكم حىت نعلم ااهدين منكم {: لصاحلة حتتاج إىل صرب وجماهدة للنفس؛ قال تعاىلا

فجاهد نفسك واصرب إىل أن تلقى اهللا تعاىل يف دار النعيم املقيم . ٣١: حممد} والصابرين
  .والراحة الدائمة

رب وأكمل أنواع الصرب الصرب املتعلق بالتكليف، وهو األمر والنهي، فهو أفضل من الص
يأيت به الرب والفاجر، واملؤمن والكافر، فال على جمرد القدر على جمرد القدرفإن هذا الصرب 

  .بد لكل أحد منالصرب على القدر اختياراً أو اضطراراً
وأما الصرب على األوامر والنواهي فصرب الرسل وأتباعهم، وأعظمهم اتباعاً أصربهم يف 

فالصرب عن احلرام يف موضعه أفضل والصرب على  ، وكل صرب يف حمله وموضعه أفضل،  ذلك
  .الطاعة يف حملها أفضل والطاعات ترفع الدرجات واملصائب حتط السيئات
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  :شروط الصرب
  .))إمنا الصرب عند الصدمة األوىل(( -صلى اهللا عليه وسلم  -قال  - ١
  .١٥٦: سورة البقرة} إنا هللا وإنا إليه راجعون{قول  - ٢
ة تنايف حكم اهللا تعاىل، فرب كلمة جرى ا اللسان هلك ا عدم خروج كلم -  ٣

  .اإلنسان
  .عدم الضجر والتسخط - ٤
عجبت للمؤمن إن اهللا (( -صلى اهللا عليه وسلم  -الرضى بقضاء اله تعاىل، قال  - ٥

  )) تعاىل مل يقض له قضاء إال كان خريا له
  .عدم الشكوى لغري اهللا تعاىل - ٦
  .اهللا تعاىلاحتساب األجر من  - ٧
  .اليقني بفرج اهللا تعاىل - ٨
  كيف ون عليك املصيبة؟ -
  .أا مل تكن يف الدين - ١
  .معرفة عظم األجر من اهللا تعاىل - ٢
  .معرفة قصر الدنيا - ٣
  .التيقن بفرج اهللا تعاىل وأنه سيبدلك خريا منها - ٤
  .تذكر رمحة اهللا تعاىل - ٥
  .أا مل تكن أكرب من ذلك - ٦
  .النظر فيمن فوقك من أصحاب املصائب - ٧
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم وعسى {أنك ال تعلم أين اخلري، قال تعاىل  - ٨

  .٢١٦: سورة البقرة} أن حتبوا شيئا وهو شر لكم واهللا يعلم وأنتم ال تعلمون
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  :حماسن الصرب 
آل } اصربوا وصابروايا أيها الذين آمنوا {: طاعة ألمر اهللا تعاىل، قال عز وجل - ١

  .٢٠٠: عمران
فقد ضرب لنا أروع األمثلة يف الصرب وحتمل  -صلى اهللا عليه وسلم  -اقتداء بالنيب  - ٢

خفف املصاب عن نفسك ، ف للفوز بأجر الصرب، و املشاق ليبلغنا اإلسالم وينقذنا من النار
  .بوعد األجر وتسهيل األمر لتذهب احملن بال شكوى

ما يزال البالء باملؤمن (( -صلى اهللا عليه وسلم  -الذنوب قال سبب ملغفرة  -  ٣
  )) .واملؤمنة؛ يف نفسه وولده وماله حىت يلقى اهللا وما عليه خطيئة

إن الرجل ليكون له مرتلة عند (( -صلى اهللا عليه وسلم  -يرفع الدرجات، قال  -  ٤
  . ))اهااهللا فما يبلغها بعمل، فال يزال يبتليه مبا يكره حىت يبلغه إي

ما من شيء (( -صلى اهللا عليه وسلم  - جيلب احلسنات ويكفر السيئات قال  - ٥
وقال  ، ))يصيب املؤمن حىت الشوكة تصيبه إال كتب اهللا له ا حسنة، وحط عنه ا خطيئة

ما من شيء يصيب املؤمن يف جسده يؤذيه إال كفر اهللا عنه به (( -صلى اهللا عليه وسلم  -
ما من شيء يصيب املؤمن من نصب وال حزن وال ((، ويف رواية أخرى ))من سيئاته

  )) وصب، حىت اهلم يهِمه إال يكفر اهللا به عنه من سيئاته
ذين صربوا أجرهم بأحسن ما كانوا ولنجزين ال{: اجلزاء خبري ثواب قال تعاىل -  ٦

  .٩٦: النحل} يعملون
. ١٠: الزمر} إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب{األجر بال اية قال تعاىل  - ٧

  .أي بال اية
استعينوا بالصرب والصالة إن اهللا مع {: حفظ اهللا وإعانته لصابر، قال تعاىل - ٨

  .١٥٣: سورة البقرة} الصابرين
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جنات عدن يدخلوا ومن صلح من {: أسباب دخول اجلنة قال تعاىلسبب من  - ٩
سالم عليكم مبا صربمت . آبائهم وأزواجهم وذريام واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب

  .٢٣: الرعد} فنعم عقىب الدار
الصرب (( -صلى اهللا عليه وسلم  -الصرب نور يشع على القلب واجلسد قال  - ١٠

  . رواه مسلم)) ضياء
إن السعيد ملن جنب (( -صلى اهللا عليه وسلم  -يرتل الطمأنينة والسعادة قال  - ١١

  )).الفنت وملن ابتلى فصرب
  .)) عذاب أميت يف دنياها(( -صلى اهللا عليه وسلم  -يدفع عذاب اآلخرة قال  - ١٢
يدخل فقراء املسلمني اجلنة (( -صلى اهللا عليه وسلم  -فيه سبق إىل اجلنة قال  -  ١٣

  )) ل أغنيائهم بنصف يوم وهو مخسمائة عامقب
ما رزق عبد خريا له وال أسع (( -صلى اهللا عليه وسلم  -أفضل رزق للعبد قال  -  ١٤

  .)) من الصرب
إذا ابتليت عبدا : قال تعاىل(( -صلى اهللا عليه وسلم  -الفوز بأجر احلاج؛ قال  -  ١٥

وم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من عبادي مؤمنا فحمدين وصرب على ما ابتليته فإنه يق
إين أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما : من اخلطايا، ويقول الرب عز وجل للحفظة

  )).كنتم جترن له قبل ذلك من األجر وهو صحيح
إذا ابتليت عبدي : قال تعاىل(( -صلى اهللا عليه وسلم  -الضمان باجلنة قال  - ١٦
  )) صرب عوضته منهما اجلنة مث -أي عينيه  -حببيبتيه 
يا أيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا {سبب من أسباب الفالح، قال تعاىل  - ١٧

  .٢٠٠: آل عمران} ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون
إن اهللا تعاىل يبتلي العبد فيما أعطاه (( -صلى اهللا عليه وسلم  -حيل الربكة قال  - ١٨

  )) ك له فيه ووسعهفإن رضي مبا قسم اهللا له بور
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إن عظم اجلزاء مع (( -صلى اهللا عليه وسلم  -عالمة حلب اهللا تعاىل للعبد قال  - ١٩
أشد (( -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال ))  عظم البالء وإن اهللا تعاىل إذا أحب قوما ابتالهم

  )) الناس بالء األنبياء مث األمثل فاألمثل
يود أهل العافية يوم القيامة (( - عليه وسلم صلى اهللا -عظم األجر للصابر قال  - ٢٠

قال تعاىل ))حني يعطى أهل البالء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت يف الدنيا باملقاريض
  .١١: هود} إال الذين صربوا وعملوا الصاحلات أولئك هلم مغفرة وأجر كبري{

مون ما ادخر لكم ما لو تعل(( -صلى اهللا عليه وسلم  -انتظار اخلري من اهللا؛ قال  - ٢١
  )).حزنتم على ما زوي عنكم

إذا أراد (( -صلى اهللا عليه وسلم  - يدل على إرادة اهللا تعاىل اخلري لعبده، قال  - ٢٢
اهللا بعبده اخلري عجل له العقوبة يف الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حىت يواىف 

  )) به يوم القيامة
إن اهللا تعاىل إذا أحب قوما (( - صلى اهللا عليه وسلم  -قال نيل رضى اهللا تعاىل  - ٢٣

  .)) ابتالهم فمن رضي فله الرضى
  .٤٩: هود}فاصرب إن العاقبة للمتقني{العاقبة احملمودة يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل - ٢٤
إذا (( -صلى اهللا عليه وسلم  -الصابر جيري أجره مادام صابرا حمتسبا؛ قال  - ٢٥

اكتبوا له أفضل ما كان  -أي املالئكة  -املسلم قال اهللا تعاىل للذين يكتبون  اشتكى العبد
  )) يعمل إذا كان طلقا حىت أطْلقه

ما من مسلم (( -صلى اهللا عليه وسلم  -الفوز بتعويض اهللا تعاىل خبري منها قال  -  ٢٦
يف مصيبيت واخلف  اللهم أجرين) إنا هللا وإنا إليه راجعون: (تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اهللا

  .)) يل خريا منها إال أجره اهللا يف مصيبته، وأخلف اهللا له خريا منها
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الذين إذا . وبشر الصابرين{: البشرى برمحة اهللا تعاىل وهدايته، قال تعاىل - ٢٧
أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة . أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون

  .١٥٥: سورة البقرة} وأولئك هم املهتدون
  :الوعيد املترتب على اجلزع وعدم الرضى 

إن عظم اجلزاء مع عظم (( -صلى اهللا عليه وسلم  -يوجب سخط اهللا تعاىل قال  - ١
  .)) ومن سخط فله السخط... البالء 
وإن مل يرض مل يبارك له، ومل (( ....  - صلى اهللا عليه وسلم  -ميحق الربكة؛ قال  - ٢

  )).كتب لهيزد على ما 
  .سبب للهالك، ألن اجلزع معناه عدم الرضى حبكم اهللا تعاىل وبأقداره - ٣

  :واألمور املنافية للصرب
الشكوى إىل املخلوق، فإذا شكى العبد ربه إىل خملوق مثله فقد شكى من يرمحه إىل  -

يه صلى اهللا عل - أما الشكوى إىل اهللا فهي حممودة مشروعة كما قال أيوب  .من ال يرمحه
  .]٨٣: األنبياء[})٨٣(وأَيوب إِذْنادى ربه أَني مسنِي الضر وأَنت أَرحم الراحمني {:-وسلم 

وأما إخبار املخلوق باحلال فإن كان لالستعانة به فيما يقدر عليه، والتوصل إىل زوال 
ه ويشكو منه، وإخبار ضرره، مل يقدح ذلك يف الصرب، كإخبار املريض للطبيب مبا يؤمل

  .املظلوم ملن ينتصر به، وإخبار املبتلى ببالئه ملن كان يرجو أن يكون فرجه على يديه
  .وأنني استراحة وتفريج فال يكره.. أنني شكوى فيكره :واألنني على قسمني

وشكوى بلسان احلال، ولعلها .. شكوى بلسان املقال :وأما الشكوى فهي نوعان
من أنعم عليه ربه أن يظهر نعمة اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم  - النيب أعظمها، وهلذا أمر 

  .عليه، وأعظم من ذلك من يشتكي ربه وهو خبري، فهذا أمقت اخللق عند ربه
ومما ينايف الصرب شق الثياب عند املصيبة، ولطم الوجه، وحلق الشعر، وضرب إحدى  -

  .اليدين باألخرى، والدعاء بالويل
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صلى اهللا عليه  -البكاء، واحلزن عند املصيبة كما قال اهللا عن يعقوب وال ينايف الصرب و
  ].٨٤: يوسف[} )٨٤(وابيضت عيناه من الْحزن فَهو كَظيم {: -وسلم 

يعوده مع  - صلى اهللا عليه وسلم  -واشتكَى سعد بن عبادةَ شكْوى لَه فَأتى رسولُ اِهللا 
عبدالرحمنِ بنِ عوف وسعد بنِ أبِي وقَّاصٍ وعبداِهللا بنِ مسعود، فَلَما دخلَ علَيه وجده في 

صلى اهللا عليه  -ولُ اهللا فَبكَى رس! ال، يا رسولَ اِهللا: قَالُوا» أقَد قَضى؟«: غَشية، فَقَالَ
أال «: فَقَالَ. ، بكَوا- صلى اهللا عليه وسلم  -بكَاَء رسولِ اِهللا  فَلَما رأى الْقَوم -وسلم 

وأشار إِلَى (تسمعونَ؟ إِنَّ اَهللا ال يعذِّب بِدمعِ الْعينِ، وال بِحزن الْقَلْبِ، ولَكن يعذِّب بِهذَا 
انِهسل (محري أو«.  

والتحدث ا، وكتماا رأس الصرب،ويضاد الصرب  ومما يقدح يف الصرب إظهار املصيبة،
إِنَّ {: اهللع، وهو اجلزع عند حصول املصيبة، واملنع عند ورود النعمة كما قال سبحانه

} )٢١(وإِذَا مسه الْخير منوعا ) ٢٠(إِذَا مسه الشر جزوعا ) ١٩(الْإِنسانَ خلق هلُوعا 
  ].٢١ - ١٩:املعارج[

ياأَيها الَّذين آمنوا {: والصرب أكرب عون للعباد على مجيع األمور كما قال سبحانه
 ابِرِينالص عم إِنَّ اللَّه لَاةالصرِ وبوا بِالصينعت١٥٣: البقرة[} )١٥٣(اس.[  

  :والذي يعني على الصرب أمور أمهها
  .اإلميان وصالح القلوبمعرفة العبد ما يف الطاعات من زيادة : األول
معرفة العبد ما يف احملرمات واملعاصي من الضرر والرذائل، وما توجبه من : الثاين

  .العقوبات يف الدنيا واآلخرة
معرفة العبد ما يف أقدار اهللا من الربكة واحلكمة والرمحة، وما ملن قامبالصرب : الثالث

} )١٠(ى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حسابٍ إِنما يوفَّ{: عليها من األجور كما قال سبحانه
  ].١٠: الزمر[
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واصبِروا إِنَّ {: معرفة العبد أن حمبة اهللا معه كلما اتقى وصرب كما قال سبحانه: الرابع
 ابِرِينالص عم ٤٦: األنفال[} )٤٦(اللَّه.[  

لى الصرب وهذه ومن كان اهللا معه فكل شيء معه، فكيف ال جياهد املسلم نفسه ع
  أجوره وبركاته ومنافعه؟

فبالصرب يسهل على العبد القيام بالطاعات، وأداء حقوق اهللا، وأداء حقوق عباده، وترك 
ما تنهاه نفسه من احملرمات، وبذلك يهون عليه الصرب عن مجيع الشهوات، ومجيع الشدائد 

  .يف األقدار واألوامر
ده ال شرِيك لَه، وأنَّ محمدا عبده ورسولُه، رضيت بِاِهللا أشهد أنْ ال إِلَه إِال اُهللا وح«و

سبحانَ {.سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا العظيم.»رباً وبِمحمد رسوال وبِاِإلسالمِ دينا
والْحمد للَّه رب ) ١٨١( وسلَام علَى الْمرسلني) ١٨٠(ربك رب الْعزة عما يصفُونَ 

نيالَم١٨٢ -  ١٨٠: الصافات[} )١٨٢( الْع.[  
  : التكسب وطلب الرزق 

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد، خامت النبيني وعلى آله 
  : ، أما بعد  الطاهرين، وأصحابه الغر امليامني، وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين

ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق يقول ارزقين فقد : مر بن اخلطاب رضي اهللا عنهقال ع
وجعلْنا {قال تعاىل . وقد حثنا اهللا على الكسب. علمتم أن السماء ال متطر ذهبا وال فضة

من الذنوب ذنوب ال : "وقال صلى اهللا عليه وسلم. } لَكُم فيها معايِش قَليلًا ما تشكُرونَ
إن اهللا حيب العبد يتخذ : "وقال صلى اهللا عليه وسلم". ها إال اهلم يف طلب املعيشةيكفر

عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة : "وقال صلى اهللا عليه وسلم". املهنة ليستغىن ا عن الناس
يا بين استعن بالكسب احلالل عن الفقر فإنه ما : وقال لقمان احلكيم البنه" أعشار الرزق
. رقة يف دينه، وضعف يف عقله، وذهاب مروءته: ط إال أصابه ثالث خصالافتقر أحد ق

صلى اهللا عليه  -عن أيب هريرة أن رسول اهللا و  وأعظم من هذه الثالث استخفاف الناس به
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وأنا، كنت : وأنت يا رسول اهللا؟ قال: ما بعث اهللا نبياً إال رعى الغنم، قالوا«: قال -وسلم 
  .» بالقراريطأرعاها ألهل مكة 

والرعي يشمل اإلبل والبقر والغنم، ولكنه خص الغنم يف احلديث ألا أشد تفرقاً ونفرة 
من غريها، وكأن يف رعي الغنم دروساً وفوائد وعرباً، يستفيد منها كل نيب، بترويضها 
والصرب عليها، مع اختالف طبائعها، وجتشم املصاعب يف سبيلها، وكأن من يعتاد هذا 

بعده أن يسوس الناس ويروضهم ويصرب على أذاهم ويتحمل املشاق يف سبيل دعوته يستطيع 
ويكون عنده من القوة املادية واملعنوية والطاقة اخللقية ما جيتاز ا مهمته بنجاح يف تبليغ 

  .وحي ربه، ويكون أيضاً مثالً أعلى، وقمة أخالقية لقومه
مني حاليا يف بالد عديدة، وهي ثورة ويعمل يف جمال الرعي قطاع كبري من أبناء املسل

  .عظيمة، وإنتاج وفري، وجانب هام يف حياتنا ال ميكن االستغناء عنه
فما أجدرنا أن نقتفي أثر من اصطفاهم رم واختارهم على سائر البشر يف التكسب من 

  .الطرق املشروعة كتدبري وقائي من الكسب غري املشروع مثل رعي يمة األنعام
نا حياة الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، جندها مليئة بالعرب العظيمة يف إذا تتبع

جمال األخذ باألسباب، والسعي على املعاش، وهم املصطفون األخيار، املبلغون عن اهللا 
أُولَئك الَّذين آتيناهم الْكتاب {: رسالته، واألمناء على وحيه، والذين قال تعاىل فيهم

الْحةَووبالنو كْم {]ا].٨٩: األنعاموقال عنهم أيض :} ماهدفَبِه ى اللَّهده ينالَّذ كأُولَئ
هدومع ذلك فقد كانوا مثلًا أعلى على مر العصور وقدوة حسنة ،  ]٩٠:األنعام[} اقْت

  .ألممهم يف كل شيء، ومن ذلك التكسب من الطرق املشروعة
إن «: قال -صلى اهللا عليه وسلم  - أن رسول اهللا  - عنه رضي اهللا - عن أيب هريرة 

  .» زكريا عليه السالم كان جنارا
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كان آدم عليه السالم حراثًا، ونوح جنارا، وإدريس «: وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما
خياطًا، وإبراهيم ولوط زارعني، وصاحل تاجرا، وداود زرادا، وموسى وشعيب وحممد 

  .» م وسلم رعاةصلوات اهللا عليه
ويستفاد من احلديث واألثر وغريمها أن رسل اهللا مجيعاً كانوا يزاولون األعمال بأيديهم، 

  .ويسعون على معاشهم وحتصيل قوم وقوت من يعولون
يعد تكسب اإلنسان ملعيشته يف احلياة الدنيا من املباحات يف الشرع لكنه واجب عليه، 

وقد استحسن النيب صلى اهللا عليه وسلم . ن املكاسبوهلذا ذم من يدعي التصوف فيتعطل ع
وقد جعل اهللا الرزق  ،. "العفة واحلرفة: فقالوا" ما املروءة؟ : "من وفد عبد قيس ملا سأهلم

من رضي من اهللا بقليل من الرزق رضي : "وهلذا قال عليه الصالة والسالم. على قدر العمل
إن الناس خلقوا على " اين يف تفصيل النشأتني ويقول الراغب األصفه". اهللا عنه بقليل العمل

. اختالف يف أجسامهم وقواهم ومهمهم ليكون كل ميسرا ملا خلق له أي إىل صنعة معينة
ويرد حمقق الكتاب الدكتور عبد ايد النجار على هذا القول بأن هذه املقدمة نفسها غري 

االختصاص بالصناعات اليت  فهل األجسام والقوى هي السابقة يف اخللقة على. مسلم ا
تناسبها أم أا نتيجة الحقة للصنعة نفسها؟ إن املالحظ بالعيان أن الصنعة املعينة تكسب 
حمترفها من الصفات البدنية بل والنفسية ما كان خلوا منه قبل تعاطيه إياها، ومن هنا فإن 

الختيار وثبوت القول بأن اختصاص الناس بصنائعهم أمر توفيقي طبيعي يفضي إىل سلب ا
واختالف . ضرب من احلتمية االجتماعية يكون قوال غري مسلم به بل لعله يكون ضعيفا

وكذلك التسخري املبين على ذلك االختالف ال حيتمان . الناس فيصنائعهم الوارد يف القرآن
وقد كانت الثقافات القدمية الفرعونية . هذه اجلربية االجتماعية بل ويصحان مع االختيار

هلندية واليوناينة والفارسية تقوم على تقسيم اتمع إىل طبقات حبسب الوظائف وكل وا
طبقة هلا موضع ال تتعداه يف السلم التفاضلي االجتماعي فيما يشبه اجلربية املهنية 
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واإلسالم جاء هادما هلذه اجلربية مؤصال لالختيار يف الفعل مبا يف ذلك اختيار . االجتماعية
  . فالصناعات واحلر

فكل . إن الناس خيتلفون يف قدرام وإمكانام اجلسمية والبيولوجية والعقلية والنفسية
ومن هنا . كما أن البشر يتفاوتون يف األخالق والقيم والصفات املعنوية. ميسر ملا خلق له

وقد . يتفاضل الناس ويتمايزون يف كسب املعيشة والرزق ويف الفرص املتاحة هلم يف احلياة
القرآن الكرمي يف بعض آياته يف سورة القصص على لسان بنت النيب شعيب عليه أشار 

قَالَت إِحداهما يا أَبت استأْجِره إِنَّ خير منِ {: السالم ألبيها مشرية إىل موسى عليه السالم
نيالْأَم الْقَوِي ترأْجتألخرى خلقية وا. فهاتان صفتان إحدامها جسمية وهي القوة. } اس

كلتا الصفتني أهلت صاحبها وهو موسى عليه السالم أن يكون أفضل من . وهي األمانة
  .غريه يف العمل والكسب واالستخدام والتقبل االجتماعي

ويرى علماء املسلمني أن على اإلنسان يف طلب الرزق والسعي إليه أن يسلك كل 
وما شاها انطالقا من االعتراف  األساليب والطرق املشروعة من زراعة وجتارة وصناعة

وأنه . وإذا كان اهللا عز وجل هو الرزاق ذو القوة املتني. حبريته وقدرته على الفعل والترك
خالق األرزاق ومرتهلا ومقسمها، فإن اإلنسان هو املسئول عن حتصيل الرزق والسعي يف 

. فضة كما يقولون فالسماء ال متطر ذهبا وال. سبيله ما أمكنه إىل ذلك سبيال مشروعا
وكسب الرزق والسعي يف سبيله واجب عني على القادرين من املكلفني ألن يف ذلك دفعا 

وهو مما أوجب العقل والشرع واألخذ به وحثا عليه لقوله تعاىل . للضرر عن النفس والولد
}ورشالن هإِلَيو هقرِز نكُلُوا ما وبِهاكني موا فشسول صلى اهللا عليه وسلموعن الر} فَام :
: وقال تعاىل". خريكم من أكل من عمل يده، وإن نيب اهللا داود كان يأكل من عمل يده"
}كُمأْسب نم كُمنصحتل وسٍ لَكُمةَ لَبعنصاهنلَّمعوإذا قصر اإلنسان يف حتصيل رزقه أو . } و

ريه أفضل منه وأعلى منه رتبة ودرجة اعتمد فيه على غريه مع قدرته على القيام به كان غ
وضرب الرسول صلى اهللا عليه وسلم . ألن اليد العليا خري من اليد السفلى كما ورد يف األثر
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فقيل له . املثل يف ذلك حني مر باملسجد فرأى رجال معتكفا ليله واره، فسأله عمن يعوله
سعي يف طلب الرزق ووجوب ال". أخوه خري منه: "فقال صلى اهللا عليه وسلم. أخوه

والكسب تصحح حالة التواكل والكسل اليت تظهر يف طبقة من اجلهالء واخلاملني الذين 
ولقد أطلق القاضي عبد اجلبار على . يعتربون الدين نوعا من الرهبنة والعكوف يف املساجد

مة هذه الطبقة اسم املتآكلة أو املتواكلة الذين يشيعون جو اخلمول والكسل بني أفراد األ
مدعني أن السعي يف طلب الرزق نوع من سوء الظن باهللا، وأن حسن التوكل على اهللا 
يقتضي القعود عن طلب الرزق وهذا فهم خاطئ ملعىن التوكل والصحيح أن نعقلها أوال مث 

  .نتوكل
  . وصحبه األكرمني. واحلمد هللا رب العاملني، وصلوات اهللا على سيدنا حممد، وعلى آله

  : الصدقة  وفضلها
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات 

  .أعمالنا، من يهدي اهللا فهو املهتد، ومن يضلل فلن جتد له ولياً مرشداً
  .وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده، هازم األحزاب وحده، ناصر دينه ولو كره الكافرون

بد اهللا ورسوله، أدى أمانة ربه، وبلغ الرسالة، فجزاه اهللا أعظم اخلري وأشهد أن حممداً ع
  :  مث أما بعد. كله

مثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل {قال تعاىل 
عبد اهللا ، و ٢٦١: سورة البقرة} سنبلة مائة حبة واهللا يضاعف ملن يشاء واهللا واسع عليم

: -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -قال رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنهما  - بن عمرو 
أربعون خصلة أعالهن منيحة العرت ما من عامل يعمل خبصلة منها رجاء ثواا وتصديق «

أن يعطي الرجل : على وجهني أحدمها معناهاواملنيحة ،  »اهللا ا اجلنة موعودها إال أدخله
،  أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع حبليبها ووبرها زمانا مث يردها: صاحبه صلة فتكون له، واآلخر

من رد سائال خائبا من بيته مل تغش املالئكة ذلك البيت سبعة :  وقال عيسى عليه السالم
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الذي جبله عليه  -ه وسلم صلى اهللا علي -اجلود والكرم خلق من أخالق رسولنا و.  أيام
  .رب العاملني

البذل والعطاء، ليس يف املال فحسب، بل يف املال والعلم واجلاه وبذل : واجلود هو
النفس هللا تعاىل، وإن أرفع درجات السخاء اإليثار وهو أن جتود باملال مع احلاجة إليه وأن 

رمبا وأنت سائر يف تأثر غريك على نفسك وجيب يف الصدقة النية وإخالص العمل هللا ف
طريقك وجدت فقريا فمدت يدك إىل جيبك وأعطيته من أموالك بدون أي نية، فمن هنا 
كان البد أن نتذكر النية يف كل شيء حىت ال يضيع العمل هباًء منثورا، كما يستحب 

: آل عمران} لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون{: اختيار احلبيب من األموال قال تعاىل
صلى اهللا عليه  - داء بالنيب ويستحب زيادة الصدقة يف شهر رمضان املبارك اقت ، ٩٢

  .- وسلم
  ملاذا نتصدق؟

يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما {طاعة ألمر اهللا تعاىل قال عز وجل  - ١
كسبتم ومما أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا اخلبيث مننه تنفقون ولستم بآخذيه إال أن 

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واهللا . فيه واعلموا أن اهللا غين محيدتغمضوا 
  .٢٦٧: سورة البقرة} يعدكم مغفرة منه وفضال واهللا واسع عليم

 - صلى اهللا عليه وسلم  -قال  -صلى اهللا عليه وسلم  - طاعة ألمر الرسول  - ٢
كان له فضل من زاد فليعد  من(( - صلى اهللا عليه وسلم  -وقال  ،)) تصدقوا ولو بتمرة((

إذا أتاكم (( -صلى اهللا عليه وسلم  - وقال . أي زيادة: فضل ،)) به على من ال زاد له
  .)) السائل فضعوا يف يده ولو ظلفا حمرقا

)) أجود باخلري من الريح املرسلة((فقد كان  -صلى اهللا عليه وسلم  -اقتداء بالنيب  - ٣
أجود الناس وكان  -صلى اهللا عليه وسلم  -كان : الوعن ابن عباس رضي اهللا عنهما ق ،
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إن اهللا (( -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال  ،)) أجود ما يكون يف رمضان حني يلقاه جربيل
  )) تعاىل جعلين عبدا كرميا

  :أجر الصدقة
صلى  -وقال . ٣٩: سبأ} وما أنفقتم من شيء فهو خيلفه{تزيد املال قال تعاىل  - ١

ما من يوم يصبح العباد فيه إال ملكان يرتالن، فيقول أحدمها اللهم أعط (( -اهللا عليه وسلم 
صلى اهللا  -وقال  ،  مسلمو البخاري)) منفقا خلفا، ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا تلفا

)) ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إال زاده اهللا تعاىل ا كثرة(( -عليه وسلم 
سورة } تنفقوا من خري يوف إليكم وأنتم ال تظلمون وما{صحيح اجلامع، وقال تعاىل 

ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهللا عبدا ( -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال . ٢٧٢: البقرة
  .)د هللا إال رفعهبعفو إال عزا، وما تواضع أح

من ذا الذي يقرض اهللا قرضا حسنا فيضاعفه له {: تضاعف األجر قال تعاىل -  ٢
مثل الذين ينفقون {وقال تعاىل . ٢٤٥: سورة البقرة} أضعافا كثرية واهللا يقبض ويبسط

أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبه واهللا يضاعف ملن 
من تصدق (( -صلى اهللا عليه وسلم  -قال . ٢٦١: البقرة سورة} يشاء واهللا واسععليم

من كسب طيب وال يقبل اهللا إال الطيب فإن اهللا يقبلها بيمينه مث  -أي قيمتها-بعدل مترة 
 -، وقال )) حىت تكون مثل اجلبل -مهره : أي -يربيها لصاحبها كما يريب أحدكم فلوه 

صدقة وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة الصدقة على املسكني (( -صلى اهللا عليه وسلم 
إن تقرضوا اهللا قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم واهللا شكور {قال تعاىل  ،)) وصلة
  .١٧: التغابن} حليم
إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها {: تكفر السيئات قال تعاىل -  ٣

صلى اهللا عليه  - قال . ٢٧١: ةسورة البقر}الفقراء فهو خري لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم
  تصدقوا ولو بتمرة فإا تسد من اجلائع، وتطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار(( -وسلم 
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))  إن اهللا كرمي حيب الكرماء(( - صلى اهللا عليه وسلم  -سبب حملبة اهللا تعاىل، قال  - ٤
)) ق ويكره سفسافهاإن اهللا تعاىل جواد حيب اجلود، وحيب معايل األخال((ويف رواية أخرى 

أحب الناس إىل اهللا أنفعهم وأحب األعمال إىل اهللا عز (( -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال  ،
وجل سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه 

  .))يل من أن أعتكف يف املسجد شهراجوعا، وألن أمشي مع أخي املسلم يف حاجته أحب إ
صدقة السر تطفئ (( -صلى اهللا عليه وسلم  -رف غضب اهللا تعاىل قال تص - ٥

  .))غضب الرب
داووا مرضاكم (( -صلى اهللا عليه وسلم  - سبب للشفاء من األمراض قال  -  ٦

   .))بالصدقة
} ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون{من أسباب الفالح قال تعاىل  - ٧

  .١٦: التغابن
 - صلى اهللا عليه وسلم  -يوم القيامة يوم ال ظل إال ظله قال  تضمن الظل بظل اهللا -  ٨

ومن السبعة الذين يظلهم اهللا بظله  ،)) كل امرئ يف ظل صدقته حىت يقضى بني الناس((
  .))رجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه((يوم القيامة 

وآتى املال على حبه ذوي {واع الرب من أنواع الرب واخلري؛ قال تعاىل يف تعداد أن - ٩ 
وقال . ١٧٧: سورة البقرة} القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب

وما {وقال عز وجل . ٢٠٨: سورة البقرة} وأن تصدقوا خري لكم إن كنتم تعلمون{تعاىل 
ا من خري يوف إليكم تنفقوا من خري فألنفسكم وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهللا وما تنفقو

} وما تنفقوا من خري فإن اهللا به عليم{وقال تعاىل . ٢٧٢: سورة البقرة} وأنتم ال تظلمون
  .٢١٥: سورة البقرة

الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سرا وعالنية فلهم {تعظم األجر قال تعاىل  - ١٠
 - وسئل النيب .٢٧٤ :سورة البقرة} أجرهم عند رم وال خوف عليهم وال هم حيزنون
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أن تصدق وأنت صحيح شحيح، (قال .. أي الصدقة أعظم أجرا  -صلى اهللا عليه وسلم 
  ) ختشى الفقر وتأمل الغىن

ويطعمون الطعام على حبه {توجب دخول اجلنة قال تعاىل يف صفات األبرار  -  ١١
إنا خناف من . وراإمنا نطعمكم لوجه اهللا ال نريد منكم جزاًء وال شك. مسكينا ويتيما وأسريا

وجزاهم مبا . فوقاهم اهللا شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. ربنا يوما عبوسا قمطريرا
  .٨: اإلنسان} صربوا جنة وحريرا

  :وللصدقة طرق كثرية، ومن طرقها
كل تسبيحة صدقة وكل حتميدة صدقة ( -صلى اهللا عليه وسلم  - الذكر؛ قال  - ١

املنكر صدقة ويف دقة وأمر باملعروف صدقة وي عن وكل ليلة صدقة وكل تكبرية ص
  .)بضع أحدكم صدقة

وعبد رزقه اهللا تعاىل علما ومل (( -صلى اهللا عليه وسلم  -النية الصادقة؛ قال  - ٢
  )) يرزقه ماال فهو صادق النية يقول لو أن يل ماال لعملت بعمل فالن فهو بنيته

إذا أنفق الرجل على أهله نفقة (( -صلى اهللا عليه وسلم  -النفقة على األهل؛ قال  - ٣
صلى اهللا  - ، وقال )) فهي له صدقة -أي يقصد ا وجه اهللا تعاىل والتقرب إليه- حيتسبها 

  )) أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله(( -عليه وسلم 
الصدقة على املسكني صدقة (( -ى اهللا عليه وسلم صل -النفقه على األرحام؛ قال  - ٤

  )) وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة
من دل على خري فله مثل أجر (( - صلى اهللا عليه وسلم  - احلث على الصدقة قال  - ٥
  )) فاعله
  )) الكلمة الطيبة صدقة(( -صلى اهللا عليه وسلم  -الكلمة الطيبة؛ قال  - ٦
  )) الضيافة ثالثة أيام فما زاد فهو صدقة(( - لى اهللا عليه وسلم ص -الضيافة؛ قال  - ٧
  )) أفضل الصدقة سقي املاء(( -صلى اهللا عليه وسلم  -سقاية املاء؛ قال  - ٨
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  )) كل معروف صدقة(( -صلى اهللا عليه وسلم  -بذل املعروف؛ قال  - ٩
صلى اهللا  -؛ قال .. نشر العلم أو بناء املساجد أو حفر اآلبار أو غرس النخيل  - ١٠

صدقة جارية أو علم ينتفع به : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث(( - عليه وسلم 
إن مما يلحق املؤمن من عمله (( -صلى اهللا عليه وسلم  - وقال  ،)) أو ولد صاحل يدعو له

علما نشره وولدا صاحلا تركه ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه أو بيتا : هوحسناته بعد موت
البن السبيل بناه أو را أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته تلحقه من بعد 

من علم : سبع جيري للعبد أجرهن وهو يف قربه بعد موته: ((ويف رواية أخرى ،)) موته
و غرس خنال أو بىن مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا علما أو أجرى را أو حفر بئرا أ

من بىن هللا مسجدا بين اهللا له بيتا (( -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال  ،)) يستغفر له بعد موته
  )) يف اجلنة
الساعي على (( -صلى اهللا عليه وسلم  -السعي على األرملة واملسكني؛ قال  - ١١

وكالقائم الذي ال يفتر وكالصائم : وأحسبه قال-هللا األرملة واملسكني كااهد يف سبيل ا
  رواه البخاري)) الذي ال يفطر

كافل اليتيم له أو لغريه أنا وهو (( - صلى اهللا عليه وسلم  - كفالة اليتيم؛ قال  - ١٢
  .وأشار الراوي بالسبابة والوسطى. رواه مسلم)) كهاتني يف اجلنة

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا (( -صلى اهللا عليه وسلم  -القرض؛ قال  - ١٣
إن السلف جيري جمرى (( -صلى اهللا عليه وسلم  - وقال )). مرتني إال كان كصدقتها مرة

  .)) كل قرض صدقة(( - صلى اهللا عليه وسلم  -، وقال )) شطر الصدقة
تبسمك يف وجه أخيك (( -صلى اهللا عليه وسلم  -التبسم يف وجه املسلم؛ قال  - ١٤

  .)) لك صدقة
من أنظر معسرا فله بكل يوم (( -صلى اهللا عليه وسلم  -إنظار املعسرين؛ قال  - ١٥

  .)) مثله صدقة قبل أن حيل الدين فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثاله صدقة
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ما أطعمت (( -صلى اهللا عليه وسلم  -إطعام الزوجة والولد واخلادم قال  - ١٦
لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك زوجتك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو 

  .)) صدقة وما أطعمت نفسك فهو لك صدقة
ما من مسلم يغرس غرسا إال (( -صلى اهللا عليه وسلم  -غرس األشجار؛ قال  - ١٧

إال كان  -أي ينقصه  -كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة وال يزرؤه أحد 
سا فيأكل منه إنسان وال دابة وال طري إال كان فال يغرس املسلم غر(ويف رواية )) له صدقة

  ) له صدقة إىل يوم القيامة
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم {اإلنفاق على الوالدين واألقربني؛ قال تعاىل  -  ١٨

من خري فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن السبيل وما تفعلوا من خري فإن اهللا به 
  .٢١٥: سورة البقرة} عليم

من أبواب (( -صلى اهللا عليه وسلم  -مساعدة الضعيف وإغاثة اللهفان؛ قال  -  ١٩
التكبري وسبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا وأستغفر اهللا، ويأمر باملعروف، : الصدقة

وينهى عن املنكر، ويعزل الشوك عن طريق الناس والعظم واحلجر ودي األعمى وتسمع 
حىت يفقه، وتدل املستدل على حاجة له قد علمت مكاا، وتسعى بشدة األصم واألبكم 

ساقيك إىل اللهفان املستغيث، وترفع بشده ذراعيك مع الضعيف؛ كل ذلك من أبواب 
  )) الصدقة منك على نفسك

  :آداب الصدقة
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم {: اإلنفاق من احلالل؛ قال تعاىل - ١
 - وقال . ٢٦٧: سورة البقرة} أخرجنا لكم من األرض وال تيمموا اخلبيث منه تنفقونومما 

  .)) إن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا(( -صلى اهللا عليه وسلم 
يا أيها الذين آمنوا ال تبطلوا صدقاتكم باملن {جتنب الرياء واملن واألذى؛ قال تعاىل  -  ٢

 - صلى اهللا عليه وسلم  -وقال . ٢٦٤: البقرةسورة } واألذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس
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عاق، ومنان ومكذب  -أي فرضا وال نفال  -ثالثة ال يقبل اهللا منهم صرفا وال عدال ((
الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا مث ال يتبعون ما أنفقوا منا وال {وقال تعاىل  ،)) بالقدر

قول معروف ومغفرة خري من . نأذى هلم أجرهم عند رم وال خوف عليهم وال هم حيزنو
  .٢٦٢: سورة البقرة} صدقة يتبعها أذى واهللا غين حليم

يف حديث  -صلى اهللا عليه وسلم  -صدقة السر أفضل من صدقة العالنية؛ قال  - ٣
رجل تصدق بصدقة فأخفاها حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ((السبعة الذين يظلهم اهللا بظله 

وقال تعاىل  ،)) صدقة السر تطفئ غضب الرب(( -ليه وسلم صلى اهللا ع -وقال  ،)) ميينه
إن تبدو الصدقات فنعما هي وإن ختفوها وتؤتوها لفقراء فهو خري لكم ويكفر عنكم من {

  .٢٧١: سورة البقرة} سيئاتكم
من الواجب أن يكون اإلنفاق بنفس راضيه، فقد ذم اهللا تعاىل املنافقني فقال عز  -  ٤
  .٥٤: التوبة} هم كارهونوال ينفقون إال و{وجل 
تصدقوا (( - صلى اهللا عليه وسلم  -ال حتقرن من الصدقة شيئا ولو شق مترة قال  -  ٥

صلى اهللا  -وقال ،  )) ولو بتمرة فإا تسد من اجلائع وتطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار
سبق درهم (( -صلى اهللا عليه وسلم  -، وقال )) اتقوا النار ولو بشق مترة(( -عليه وسلم 

مائة ألف درهم؛ رجل له درمهان أخذ أحدمها فتصدق به ورجل له مال كثري فأخذ من 
  )) عرضه مائة ألف فتصدق ا

احلجة وغريها من يستحب زيادة الصدقة يف شهر رمضان والعشر األوائل من ذي  - ٦
  .األيام الفاضلة

  :وعدم التصدق إمساك األموال  أثر
ما من يوم يصبح العباد فيه (( -صلى اهللا عليه وسلم  -سبب إلتالف األموال قال  -  ١

اللهم أعط منفقا خلفا ويقول اآلخر اللهم أعط ممسكا : إال ملكان يرتالن فيقول أحدمها
   .))تلفا



198 
 

إياكم والشح فإمنا أهلك من كان (( -اهللا عليه وسلم صلى  -سبب للهالك قال  - ٢
 )) قبلكم بالشح، أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا

  .١٩٥: سورة البقرة} وأنفقوا يف سبيل اهللا ال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة{قال تعاىل ، 
إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أميت (( - صلى اهللا عليه وسلم  -يوقع يف الفنت قال  -  ٣
   .))املال

وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأيت أحدكم {معصية هللا تعاىل، قال عز وجل  - ٤
املوت فيقول رب لوال أخرتين إىل أجل قريب فأصدق وأكن من الصاحلني ولن يؤخر اهللا 

  .١٠: املنافقون} نفسا إذا جاء أجلها
تعس عبد الدينار والدرهم (( -اهللا عليه وسلم صلى  - سبب للتعاسة، قال  - ٥

  .)) والقطيفة واخلميصة إن أعطى رضي وإن مل يعط مل يرض
من كان معه فضل (( - صلى اهللا عليه وسلم  -فيه أخذ لألموال بغري حق قال  - ٦
على من ال ظهر له،  -أي يتصدق به  -فليعد به - أي مركوب زائد عن احلاجة -ظهر 

فذكر من أصناف : قال الراوي)) ن زاد فليعد به على من ال زاد لهومن كان له فضل م
  .أي زائد عن احلاجة -املال ما ذكر حىت رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضل 

من منع فضل ماء، أو (( -صلى اهللا عليه وسلم  -مينع فضل اهللا يوم القيامة قال  - ٧
  .)) كأل منعه اهللا فضله يوم القيامة

ثالثة ال (( -صلى اهللا عليه وسلم  -والعذاب األليم يوم القيامة قال  يوجب الذل - ٨
ينظر اهللا إليهم يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب اليم، رجل كان له فضل ماء بالطريق 

ما من رجل له مال ال يؤدي (( -صلى اهللا عليه وسلم  -، وقال )) فمنعه من ابن السبيل
  .)) نقه وهو شجاع أقرع وهو يفر منه وهو يتبعهحق ماله إال جعل له طوقا يف ع

يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن {سبب للخسران قال تعاىل  - ٩
  .٩: املنافقون} ذكر اهللا ومن يفعل ذلك فأولئك هم اخلاسرون
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كم من يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا{: يوجب احلسرة يوم القيامة قال تعاىل - ١٠
  .٢٥٤: سورة البقرة} قبل أن يأيت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة

إن اهللا تعاىل حرم عليكم (( -صلى اهللا عليه وسلم  - فيه إضاعة للمال قال  -  ١١
  .))إضاعة املال

يدخل فقراء املسلمني (( -صلى اهللا عليه وسلم  - التأخر يف دخول اجلنة؛ قال  -  ١٢
  )) اجلنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو مخس مائة عام

ال تزول (( -صلى اهللا عليه وسلم  -سبب يف عسرة احلساب يوم القيامة قال  - ١٣
ن ماله من أين اكتسبه وع.... قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حىت يسأل عن مخس 

  )) وفيم أنفقه
فويل للمصلني الذين هم عن صالم ساهون الذين هم {التوعد بالويل قال تعاىل  - ١٤

اسم ملا يتعاوره الناس بينهم وقيل هو : املاعون. ٤: املاعون} يراؤون ومينعون املاعون
  .الزكاة

  :إخفاء الصدقة وإظهارها
ك فمال قوم إىل أن اإلخفاء أفضل ومال قوم قد اختلف طريق طالب اإلخالص يف ذل

إىل أن اإلظهار أفضل وحنن نشري إىل ما يف كل واحد من املعاين واآلفات مث نكشف الغطاء 
  :أما اإلخفاء ففيه مخسة معان عن احلق فيه

األول أنه أبقى للستر على اآلخذ فإن أخذه ظاهرا هتك لستر املروءة وكشف عن 
تعفف والتصون احملبوب الذي حيسب اجلاهل أهله أغنياء من احلاجة وخروج عن هيئة ال

  .التعفف
الثاين أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم فإم رمبا حيسدون أو ينكرون عليه أخذه ويظنون 

  .أنه أخذ مع االستغناء أو ينسبونه إىل أخذ زيادة
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أولىوقال  واحلسد وسوء الظن والغيبة من الذنوب الكبائر وصيانتهم عن هذه اجلرائم
أبو أيوب السختياين إين ألترك لبس الثوب اجلديد خشية أن حيدث يف جريان حسداوقال 
بعض الزهاد رمبا تركت استعمال الشيء ألجل إخواين يقولون من أين له هذا وعن إبراهيم 
التيمي أنه رؤي عليه قميص جديد فقال بعض إخوانه من أين لك هذا فقال كسانيه أخي 

  .ت أن أهله علموا به ما قبلتهخيثمة ولو علم
الثالث إعانة املعطي على إسرار العمل فإن فضل السر على اجلهر يف اإلعطاء أكثر 
واإلعانة على إمتام املعروف معروف والكتمان ال يتم إال باثنني فمهما أظهر هذا انكشف 

شيئا يف السر أمر املعطي ودفع رجل إىل بعض العلماء شيئا ظاهرا فرده إليه ودفع إليه آخر 
فقبله فقيل له يف ذلك فقال إن هذا عمل األدب يف إخفاء معروفه فقبلته وذاك أساء أدبه يف 
عمله فرددته عليه وأعطى رجل لبعض الصوفية شيئا يف املأل فرده فقال له مل ترد على اهللا عز 

اهللا عز وجل ما أعطاك فقال إنك أشركت غري اهللا سبحانه فيما كان هللا تعاىل ومل تقنع ب
  .وجل فرددت عليك شركك

وقبل بعض العارفني يف السر شيئا كان رده يف العالنية فقيل له يف ذلك فقال عصيت اهللا 
باجلهر فلم أك عونا لك على املعصية وأطعته باإلخفاء فأعنتك على بركوقال الثوري لو 

  .علمت أن أحدكم ال يذكر صدقته وال يتحدث ا لقبلت صدقته
  إظهار األخذ ذال وامتهانا وليس للمؤمن أن يذل نفسه الرابع أن يف

كان بعض العلماء يأخذ يف السر وال يأخذ يف العالنية ويقول إن يف إظهاره إذالال للعلم 
  وامتهانا ألهله فما كنت بالذي أرفع شيئا من الدنيا بوضع العلم وإذالل أهله

م من أهدي له هدية وعنده اخلامس االحتراز عن شبهة الشركة قال صلى اهللا عليه وسل
وبأن يكون ورقا أو ذهبا ال خيرج عن كونه هدية قال صلى اهللا  ، قوم فهم شركاؤه فيها 

فجعل الورق هدية  ،عليه وسلم أفضل ما يهدي الرجل إىل أخيه ورقا أو يطعمه خبزا 
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سلم من بانفراده فما يعطى يف املأل مكروه إال برضا مجيعهم وال خيلو عن شبهة فإذا انفرد 
  هذه الشبهة

  :ما اإلظهار والتحدث به ففيه معانأ
األول اإلخالص والصدق والسالمة عن تلبيس احلال واملراءاةفاختالف احلال شرك يف 

  التوحيد قال بعضهم كنا ال نعبأ بدعاء من يأخذ يف السر ويرد يف العالنية
ربك فحدث والكتمان أن اإلظهار إقامة لسنة الشكر وقد قال تعاىل وأما بنعمة الثاين 

كفران النعمة وقد ذم اهللا عز وجل من كتم ما أتاه اهللا عز وجل وقرنه بالبخل فقال تعاىل 
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهللا من فضله وقال صلى اهللا عليه 

  . وسلم إذا أنعم اهللا علي عبد نعمة أحب أن ترى نعمته عليه
ا بأن اإلخفاء أفضل يف كل حال أو اإلظهار أفضل بل خيتلف ذلك ال حنكم حكما بتف

  .  باختالف النيات وختتلف النيات باختالف األحول واألشخاص
  .هذا وصلي اللهم وسلم على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  : بر الوالدين 
الة والسالم على خري األنام، احلمد هللا الذي أعزنا باإلسالم، وأكرمنا بالقرآن، والص

  :وبعد... سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
اإلحسان إىل الوالدين والتعطّف عليهما والرفق ما والرعاية : بر الوالدين معناه 

بر الوالدين واإلحسان ، و ألحواهلما وعدم اإلساءة إليهما، وإكرام صديقهما من بعدمها
وإِذْ أَخذْنا ميثاق بنِي إِسرائيلَ ال تعبدونَ إِلَّا : ( قال تعاىل  :عز وجل إليهما مما أمر به املوىل

ةَ اللَّه وبِالْوالدينِ إِحساناً وذي الْقُرىب والْيتامى والْمساكنيِ وقُولُوا للناسِ حسناً وأَقيموا الصال
 ( وقال عز من قائل  ) ٨٣( البقرة)  لَّا قَليلًا منكُم وأَنتم معرِضونَوآتوا الزكاةَ ثُم تولَّيتم إِ

واعبدوا اللَّه وال تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُرىب والْيتامى والْمساكنيِ 
احالصبِ ونالْجارِ الْجىب وي الْقُرالْجارِ ذإِنَّ و كُممانأَي لَكَتما مبِيلِ ونِ الساببِ ونبِ بِالْج
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قُلْ تعالَوا أَتلُ ما حرم :( وقال تعاىل ) ٣٦( النساء )  اللَّه ال يحب من كانَ مختالًا فَخوراً
وال تقْتلُوا أَوالدكُم من إِمالقٍ نحن  ربكُم علَيكُم أَلَّا تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً

 مري حالَّت فْسلُوا النقْتال تو طَنما بها ونم رما ظَه شوا الْفَواحبقْرال تو ماهإِيو قُكُمزرن اللَّه
 -عن عبد اهللا بن مسعود(، و  )١٥١( عام األن)  إِلَّا بِالْحق ذلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ

أي العمل أحب إىل اهللا عز وجلّ؟ : سألت النيب صلّى اهللا عليه وسلّم: قال -رضي اهللا عنه
اجلهاد «: مثّ أي؟ قال: قال. » بر الوالدين«: مثّ أي؟قال: قال. » الصالة على وقتها«: قال

أتيت رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه -سلميعن معاوية بن جامهة ال( و  )» يف سبيل اهللا
صلّى اهللا عليه وسلّم فقلت يا رسول اهللا إني كنت أردت اجلهاد معك أبتغي بذلك وجه اهللا 

  ، مثّ أتيته من» ارجع فربها«: قال. نعم: قلت» وحيك أحية أمك؟«: قال. والدار االخرة
اجلهاد معك، أبتغي بذلك وجه اهللا  إني كنت أردت: اجلانب االخر، فقلت يا رسول اهللا

  .والدار االخرة
  .نعم يا رسول اهللا: وحيك، أحية أمك؟ قلت«: قال
  :، مثّ أتيته من أمامه فقلت» فارجع إليها فربها«: قال

: قال. إني كنت أردت اجلهاد معك أبتغي بذلك وجه اهللا والدار االخرة: يا رسول اهللا
  )» وحيك الزم رجلها فثم اجلنة«: قال. م يا رسول اهللانع: قلت» وحيك، أحية أمك؟«

إنّ رجال من األعراب لقيه بطريق مكّة فسلّم :قال - رضي اهللا عنهما -عن ابن عمر(
فقال ابن دينار . عليه عبد اهللا ومحله على محار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه

إنّ أبا هذا كان : قال عبد اهللا. يرضون باليسريأصلحك اهللا إنهم األعراب وإنهم : فقلنا له
إنّ أبر الرب صلة «: ودا لعمر بن اخلطّاب، وإني مسعت رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يقول

  . )» الولد أهل ود أبيه
  : صور بر الوالدين 
  :صور بر الوالدين
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  :يف تفسريه كالما كثريا مفاده - رمحه اهللا - أورد القرطيب
اهللا أمر بعبادته وتوحيده، وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك، كما قرن شكرمها أنّ  -١

: ، وقال) ٢٣/ اإلسراء(وقَضى ربك أَلَّا تعبدوا إِلَّا إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً : بشكره، فقال
 ريصالْم إِلَي كيدواللي ول كُراش ١٤/ لقمان(أَن. (  

 رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم أنّ بر الوالدين أفضل األعمال بعد الصالة الّيت وقد أخرب
  .هي أعظم دعائم اإلسالم

  .من الرب ما واإلحسان إليهما ألّا يتعرض لسبهما وال يعقّهما -٢
وعقوق الوالدين خمالفتهما يف أغراضهما اجلائزة هلما، كما أنّ برمها موافقتهما على  -٣

وعلى هذا إذا أمرا أو أحدمها ولدمها بأمر وجبت طاعتهما فيه، إذا مل يكن ذلك .أغراضهما
  .األمر معصية، وإن كان ذلك املأمور به من قبيل املندوب

أنّ بر الوالدين متساو عند بعض الفقهاء الشافعية، واملالكية، وبعض الفقهاء يرجح  -٤
  ) .الرعاية(بن سعد واحملاسيب يف كتابه األم على األب، وإىل هذا ذهب اللّيث 

ال خيتص بر الوالدين بأن يكونا مسلمني بل إن كانا كافرين يربمها وحيسن إليهما  -٥
  .إذا كان هلما عهد

  .من اإلحسان إليهما والرب ما إذا مل يتعين اجلهاد ألّا جياهد إلّا بإذما -٦
، وكان صلّى اهللا عليه وسلّم يهدي لصدائق ومن متام الرب صلة أهل ود الوالدين -٧

  فما ظنك بالوالدين؟ -رضي اهللا عنها -خدجية برا ا، ووفاء هلا وهي زوجته
وخص رب العزة حالة الكرب؛ ألنها احلالة الّيت حيتاجان فيها إىل الرب لتغير احلال  -٨

ا أكثر مما ألزمها من قبل؛ عليهما بالضعف والكرب، فألزم يف هذه احلالة مراعاة أحواهلم
ألنهما يف هذه احلالة قد صارا كلّا عليه، فيحتاجان أن يلي منهما يف الكرب ما كان حيتاج 

  .إليه يف صغره أن يليا منه، فلذلك خص هذه احلالة بالذّكر
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٩- م، يقول احلقمها واإلحسان إليهما أن ال يقول هلما ما يكون فيه أدىن تربومن بر- 
أف لألبوين أردأ شيء ألنه : وقوله) ٢٣/ اإلسراء(فَال تقُلْ لَهما أُف : -وتعاىلتبارك 

  .رفضهما رفض كفر النعمة، وجحد التربية ورد الوصية اإلهلية
أن يتلطّف معهما بقول لين لطيف، كرمي، وأن جيعل نفسه مع أبويه يف خري ذلّة،  - ١٠

 إليهما بصره؛ فإنّ تلك نظرة الغاضبيف أقواله، وسكناته ونظره، وال حيد . وهذا من بر
  .الوالدين
ومن برمها الترحم عليهما والدعاء هلما، وأن ترمحهما كما رمحاك، وترفق ما  - ١١

كما رفقا بك، إذولياك صغريا، جاهال، حمتاجا، فاثراك على أنفسهما وأسهرا ليلهما، وجاعا 
إلّا بربمها وطاعتهما وحني يبلغان من الكرب احلد وأشبعاك، وتعريا وكسواك، فال جتزمها 

الّذي كنت فيه من الصغر، فعليك أن تلي منهما ماوليا منك، ويكون هلما حينئذ فضل 
  التقدم

  : مثرة بر الوالدين
وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين {طاعة ألمر اهللا تعاىل، قال عز وجل  - ١

من أعظم القربات والطاعات إىل اهللا تعاىل، ويكفي أن تقف  فالرب. ٢٣اإلسراء} إحسانا
على شرف بر الوالدين إذا علمت أن اهللا عز وجل قد قرن بر الوالدين بتوحيده تعاىل 

  .١٤لقمان} أن اشكر يل ولوالديك{: وشكره بشكرمها قال تعاىل
رضا رضا الرب يف (( -صلى اهللا عليه وسلم  - الفوز برضى اهللا تعاىل، قال  - ١

   .))الوالدين
 - صلى اهللا عليه وسلم  -بر الوالدين من أحب األعمال إىل اهللا تعاىل، قال  -  ٢

  )) الصالة لوقتها، مث بر الوالدين، مث اجلهاد يف سبيل اهللا: أحب األعمال إىل اهللا((
الرب منجي يف الكروب، ففي الصحيحني، قصة الثالثة الذين دخلوا الغار وانسد  -  ٣

غار بصخرة كبرية فتضرعوا إىل اهللا بأعماهلم الصاحلة فكان منهم احلريص على رضا عليهم ال
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والديه واملقدم هلما على أهله وولده، فكانت تنفرج الصخرة كلما دعوا حىت خرجوا من 
  .الغار ساملني

  .بر الوالدين مثرة البد أن جتين مثارها يف الدنيا قبل اآلخرة وهي برب أوالدك لك - ٤
 - صلى اهللا عليه وسلم  - بر الوالدين شكر هلما واعتراف جبميلهما، وقد قال  - ٥

  .)) من مل يشكر الناس مل يشكر اهللا((
  : عقوبة عقوق الوالدين 

رضى الرب يف (( -صلى اهللا عليه وسلم  - العقوق يوجب سخط اهللا تعاىل، قال  - ١
  ))رضى الوالدين وسخطه يف سخطهما

أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ (( -صلى اهللا عليه وسلم  - ئر، قال العقوق من الكبا -  ٢
اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، : ثالثا، قلنا بلى يا رسول اهللا قال

  )) أال وقول الزور وشهادة الزور، فمازال يكررها حىت قلنا ليته سكت: فقال
إن اهللا تعاىل حرم عليكم (( -صلى اهللا عليه وسلم  -العقوق معصية هللا تعاىل قال  - ٣

  )) عقوق األمهات
: ثالثة ال يدخلون اجلنة(( - صلى اهللا عليه وسلم  -العقوق مينع دخول اجلنة قال  - ٤

  )) العاق لوالديه والديوث ورجله النساء
ثالثة ال يقبل اهللا منهم (( -عليه وسلم صلى اهللا  - العقوق مينع قبول العمل، قال  - ٥

  )) عاق، ومنان، ومكذب بالقدر -أي فرضا وال نفال  -صرفا وال عدال 
رغم (( -صلى اهللا عليه وسلم  -العقوق يوجب اهلالك والذلة واخلسران، قال  - ٦

من أدرك أبوية عند الكرب أحدمها أو كليهما مث مل يدخل . أنف مث رغم أنف مث رغم أنف
  )) نةاجل

ال حيب اهللا (( -صلى اهللا عليه وسلم  -العقوق عمل ال حيبه اهللا تعاىل، قال  -  ٧
  ))العقوق
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ثالثة ال ينظر اهللا إليهم يوم (( -صلى اهللا عليه وسلم  -العقوق ذلة يوم القيامة قال  - ٨
  )) والديوث -املتشبهة بالرجال  -القيامة؛ العاق بوالديه، واملرأة املترجلة 

اثنان (( -صلى اهللا عليه وسلم  - قوق عقوبة معجلة يف الدنيا قبل اآلخرة قال الع - ٩
  )) البغي، وعقوق الوالدين: يعجلهما اهللا يف الدنيا

صلى اهللا عليه  -جاء رجل إىل الرسول : ((ن بر األم مقدم على بر األب، ففي احلديثإ
: مث من؟ قال: أمك، قال: يا رسول اهللا من أحق الناس حبسن صحابيت؟ قال: فقال -وسلم 

ومقتضى احلديث أن يكون لألم )) أبوك: مث من؟ قال: أمك، قال: مث من؟ قال: أمك قال
ثالثة أمثال ما لألب من الرب، وما ذلك إال ملا مرت به األم من صعوبة يف احلمل مث الوضع مث 

صلى اهللا  -ل إن األم تستحق احلظ األوفر من الرب وقد عبر الرسو: اإلرضاع، قال القرطيب
، )) إلزمها فإن اجلنة حتت أقدامها: ((عن املبالغة يف التماس رضى األم بقوله -عليه وسلم 

الوالد أوسط أبواب : ((باألب، فقال - صلى اهللا عليه وسلم  - وكذلك وصى الرسول 
  )) اجلنة

  :صور من أنواع الرب
أربع من (( - ليه وسلم صلى اهللا ع -الدعاء هلما يف حياما وبعد مماما، قال  -  ١

 - ، وقال .. )) عمل األحياء جتري لألموات؛ رجل ترك عقبا صاحلا يدعو له ينفعه دعائهم 
إن الرجل لترفع درجته يف اجلنة، فيقول أىن يل هذا فيقال : ((-صلى اهللا عليه وسلم 

  )) باستغفار ولدك لك
  .اإلحسان إليهما واالعتراف جبميلهما وتفقد أحواهلما - ٢
إن أيب مات (( -صلى اهللا عليه وسلم  -الصدقة عنهما بعد موما قال رجل للنيب  -  ٣

  )) نعم: وترك ماال ومل يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال
  ))إن أبر الرب صلة الرجل أهل ود أبيه(( -صلى اهللا عليه وسلم  -قال  - ٤
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إال أن جيده مملوكا فيشتريه ال جيزي ولد والدا (( -صلى اهللا عليه وسلم  -قال  - ٥
  )) فيعتقه
من أحب أن يصل أباه يف قربه فليصل إخوان أبيه (( -صلى اهللا عليه وسلم  -قال  - ٦

  .)) من بعده
هذا وصلي اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا حممد بن عبد اهللا وعلى آله وصحبه 

 . ومن وااله إىل يوم الدين 
  : حق اجلار يف اإلسالم 

احلمد هللا الذي أمرنا بالرب والصلة وانا عن العقوق، وجعل حق املسلم على املسلم من 
آكد احلقوق، وجعل للجار حقا على جاره وإن كان من أهل الكفر والفسوق، حنمده 
تعاىل وبه الوثوق، ونشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له هو اخلالق وكل شيء سواه 

  .نا حممدا عبده ورسوله الصادق املصدوقونشهد أن سيد. خملوق
اللهم صل وسلم على سيدنا حممد الناطق بأفضل منطوق، صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وعلى 

  . آله وصحبه املؤدين للحقوق، وعلى التابعني هلم بإحسان من سابق ومسبوق
، ) سيورثه ما زال جربيل يوصيين باجلار حىت ظننت أنه: (صلى اهللا عليه وسلم قال

صاحب املكتب جار لصاحب مثال املالصقة يف السكن أو حنوه، ففاجلار أو اجلوار هو 
وقد كان اجلوار يف بداية اإلسالم من أسباب املرياث والتعاهد ،  املكتب الذي جبانبه وهكذا

وا وأُولُ{: والتناصر، أي اإلخوة يف الدين هلا دخل باملرياث، مث نسخت بآية املواريث للقرىب
ابِ اللَّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بح٧٥:األنفال[} الْأَر.[  

  :حد اجلار واجلوار
وحد اجلار كما ذهب الشافعية واحلنابلة أربعون داراً من كل جانب، من األمام واخللف 
واليمني والشمال، والدليل على ذلك حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا 

املالصق أوىل الناس  ، ولكن )حق اجلار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا: (عليه وسلم قال
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واعبدوا اللَّه وال تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً {: قال اهللا سبحانه وتعاىلذلك ، ب
الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ  وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكنيِ والْجارِ ذي

  ].٣٦:النساء[} وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه ال يحب من كَانَ مختاالً فَخوراً
فأما ،  جار له ثالثة حقوق، وجار له حقان، وجار له حق واحد: ثالثة أنواع اجلار 

ر الذي له ثالثة حقوق فهو اجلار صاحب القرىب، فله حق القرابة وحق اجلوار وحق اجلا
وأما اجلار الذي له حقان، فجارك املسلم غري القريب، فله حقان حق اإلسالم ،  اإلسالم

  .وإذا كان لك جار كافر فله حق واحد وهو حق اجلوار،  وحق اجلوار
  : حرمة إيذاء اجلار

واإليذاء ) من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ جاره: (قال صلى اهللا عليه وسلم
أنه صلى اهللا عليه وسلم كان يستعيذ من اجلار السيء، ، و  أنواعه كثرية، وإيذاء اجلار حرام

 ( )اللهم إين أعوذ بك من جار السوء يف دار املقامة، فإن جار البادية يتحول: (يقول
! يا رسول اهللا: (قال رجل ، وقد اب دخول النارأذية اجلار من أسب،  و )  حديث صحيح

: قال -باللسان-إن فالنة تكثر من صالا وصدقتها وصيامها غري أا تؤذي جرياا بلساا 
فإن فالنة يذكر من قلة صيامها وصالا وأا تتصدق ! يا رسول اهللا: هي يف النار، قال

وال تؤذي جرياا،  - من الشيء الزهيداإلقط هو اللنب افف، وهو -باألثوار من اإلقط 
ال يدخل اجلنة من : (وقد ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال،  )هي يف اجلنة: قال

يا رسول اهللا، أى الذنب أعظم؟ :قلت(وىف حديث ابن مسعود ،  )ال يأمن جاره بوائقه
وأن تزاىن حبليلة  أن جتعل هللا ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك،: قال

ما تقولون يف «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن املقداد بن األسود قال، و )جارك
حرام حرمه اهللا ورسوله، فهو حرام إىل يوم القيامة، فقال رسول اهللا صلى اهللا : الزنا؟ قالوا
فما : ، قالألن يزين الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزين بامرأة جاره: عليه وسلم

ألن يسرق الرجل من : حرام حرمها اهللا ورسوله، فهي حرام، قال: تقولون يف السرقة؟ قالوا
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عن عقبة بن عامر، عن النيب صلى اهللا ، و» عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره
 .» أول خصمني يومالقيامة جاران«: عليه وسلم قال

 : حق اجلار على اجلار 
 - صلى اهللا عليه وسلم  - مسعت رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  - عن ابن عباس 

: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال، "ليس املؤمن بالذي يشبع، وجاره جائع إىل جنبه: "يقول
يا نساء املسلمات ال حتقرن جارة جلارا ولو «: - صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا 

صلى اهللا عليه  -قال رسول اهللا : ر رضي اهللا عنه قالوعن أيب ذ،  متفق عليه. » فرسن شاة
من حق جارك ،  »ماءها وتعاهد جريانكيا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر «: -وسلم 

عليك أن تسلم عليه إذا لقيته، وأن تعوده إذا مرض، وتشيعه إذا مات، وتكون ألوالده بعد 
،  سراء والضراء والشدة والرخاءوأن تقف إىل جانبه يف ال. وفاته كما كان هلم يف حياته

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عاملرأة الصاحلة، واملسكن الواسع، : أربع من السعادة«: وقال رسول اهللا ص
اجلار السوء واملرأة السوء واملركب : وأربع من الشقاوة. واجلار الصاحل واملركب اهلينء

عن النيب صلّى اهللا عليه  -اهللا عنهما رضي - عن عبد اهللا بن عمر،  »السوء واملسكن الضيق
من أغلق بابه دون جاره خمافة على أهله وماله، فليس ذلك مبؤمن، وليس «: وسلّم قال

إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك : أتدري ما حق اجلار؟. مبؤمن من مل يأمن جاره بوائقه
 هنأته، وإذا أصابته مصيبة أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خري

عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، وال تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلّا بإذنه، وال 
تؤذه بقتار ريح قدرك إلّا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن مل تفعل 

: قال - رضي اهللا عنه -يرةعن أيب هر، » فأدخلها سرا، وال خيرج ا ولدك ليغيظ ا ولده
من يأخذ عني هؤالء الكلمات فيعمل «: قال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلّم يوما ألصحابه

أنا يا رسول اهللا، فأخذ بيدي فعد : قلت: قال أبو هريرة. » ن، أو يعلّم من يعملبهن؟
كن أغىن الناس، اتق احملارم تكن أعبد الناس، وارض مبا قسم اهللا لك ت«: مخسا، فقال
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وأحسن إىل جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما حتب لنفسك تكن مسلما، وال تكثر 
  »الضحك، فإنّ كثرة الضحك متيت القلب

أن يبدأه بالسالم إن كان مسلما، ويعوده يف املرض، ويعزيه يف : ومجلة حق اجلار
فح عن زالته، وال يطلع من املصيبة، ويهنئه بالفرح، ويظهر الشركة يف السرور معه، ويص

السطح على عوراته، وال يضايقه، وال يضيق طريقه إىل الدار، وال يتبعه النظر فيما حيمله إىل 
داره، ويستر ما ينكشف له عن عوراته، وينعشه من صرعته إذا نابته، وال يغفل عن مالحظة 

ف لولده يف كلمته، داره عند غيبته، وال يسمع عليه كالما، ويغض بصره عن حرمته، ويتلط
 .ويرشده إىل ما جيهله من أمر دينه ودنياه

  :)حق اجلار(من فوائد 
  .حفظ حق اجلّار من كمال اإلميان وحسن اإلسالم) ١(
  .تعظيم حق اجلار) ٢(
عز وجلّ وتسخط الشيطان وسوءها يسخط  - حسن العالقة بني اجلريان ترضي اهللا) ٣(
  .ويرضي الشيطان - عز وجلّ - اهللا

اسم اجلار يشمل عموم أنواع اتمع فإذا حسنت العالقة بني اجلريان وسادهم ) ٤(
  .احلب والوئام سعد اتمع كلّه

  .إنّ جار اخلري يعود خريه عليه وعلى جريانه وجار السوء يعود سوءه عليه وحده) ٥(
  .املكافأة على اإلحسان بأحسن منه) ٦(
انك بل بتحمل أذاهم وقضاء حوائجهم حسن اجلوار ليس بكف أذاك عن جري) ٧(

  .وكشف كرم
  .امللكان ااوران لك أشد اجلريان قربا فاحفظ حقّهما فال يريا منك إلّا خريا) ٨(
  .نة وسوءه باب من أبواب النارحسن اجلوار باب من أبواب اجل) ٩(
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  : حق املسلم على املسلم 
أشرف املرسلني سيدنا ونبينا حممد وعلى احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على 

  :آله وصحبه أمجعني، وبعد
إن للمسلم على املسلم حقوقًا جاء ا اإلسالم يف القرآن الكرمي، وعلى لسان النيب 

وهي حقوق كثرية تنبئ  - صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه أمجعني  -األمني سيدنا حممد 
ن يتخلق ا كل مسلم، ويتحلى ا املسلمون عن األخالق اإلسالمية احلميدة اليت جيب أ

اتمع  مجيعا، فلو قام كل مسلم مبا وجب عليه من حقوق جتاه إخوانه املسلمني؛ لساد يف
  .ت السعادة والطمأنينة والسكينة يف قلوب املسلمنياحلب والتعاون، والنتشر
ى املسلم أنه إذا وبني أن من حق املسلم عل -صلى اهللا عليه وسلم-لقد ذكر رسول اهللا 

جزاء من يقوم ذا العمل؛  -صلى اهللا عليه وسلم-مرض املسلم عاده أخوه املسلم، وبني 
أي عيادة املريض؛ إذ يكون يف خراف اجلنة؛ أي بساتينها حىت يعود، وإذا مات مسلم كان 

ليه صلى اهللا ع-من حقه على إخوانه املسلمني أن يشيعوه إىل قربه، وأن يصلوا عليه، وبني 
  .جزاء من يفعل ذلك بأنه ل هـ قرياطان يف اجلنة، والقرياط مثل جبل أحد - وسلم

ومن حق املسلم على أخيه املسلم أن يسلم عليه إذا لقيه، وله بذلك أجر عظيم عند اهللا 
وإِذَا {: تعاىل، وعلى من يسلم عليه أن يرد السالم بزيادة أو مبثله على األقل؛ قال تعاىل

: النساء(} تحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيٍء حِسيباحييتم بِ
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تدخلُوا بيوتا غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا {: ، وقال تعاىل)٨٦

  ).٢٧: النور(، }لكُم خير لَكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَوتسلِّموا علَى أَهلها ذَ
ومن حق املسلم على أخيه املسلم أن جييبه إذا دعاه لعرس أو وليمة؛ بشرط أال يكون 

لو دعيت إىل : ((يقول - صلى اهللا عليه وسلم- هناك إمث وال معصية، وكان رسول اهللا 
جابة الدعوة حق من حقوق املسلمعلى ، فإ))كراع ألجبت، ولو أهدي إيل ذراع لقبلت

  .أخيه املسلم مراعاة خلاطره، والوقوف جبواره يف السراء والضراء، وجلرب خاطره
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كما أن من حق املسلم على املسلم أن يربه إذا أقسم عليه بشرط أال يكون يف إبراره 
قسم أن لقسمه معصية، أما إذا كان إبراره يف قسمه يؤدي إىل معصيه فال يربه، وعلى امل

من حلف على ميني : ((-صلى اهللا عليه وسلم- يكفر عن ميينه ويفعل الذي هو خري، قال 
  )).فوجد غريها خريا منها فليكفر عن ميينه، وليأيت الذي هو خري

ومن حق املسلم على أخيه املسلم أن يشمته إذا عطس بشرط أن حيمد اهللا؛ ومعىن 
: محكم اهللا مرة ومرتني، ويف الثالثة يقول لهير: يشمته؛ أي يدعو له بالرمحة فيقول له

يغفر : يرمحك اهللا بك مرض أو زكام، وعلى العاطس أن يرد على من دعا له ومشته، فيقول
اهللا يل ولك، أو يهدينا ويهديكم اهللا ويصلح بالكم، فإذا مل حيمد اهللا الذي عطس فال حق 

شوامت الدابة؛ أي قوائمها فهو له يف التشميت، والتشميت أي الدعاء بالرمحة مأخوذ من 
التسميت بالسني بدلً  امن : دعاء له بالتثبيت؛ ألن العطاس نذير مرض وبرد، ويقال له

  .الشني، وهو دعاء بأن جيعل اهللا تعاىل مسته حسنا؛ أي هيئته حسنة، وأن يعافيه من األمراض
ة مطلوبة لكل ومن حق املسلم على املسلم أن ينصحه إذا طلب منه النصيحة، والنصيح

مسلم، ومن كل مسلم قادر على إسدائها وتقدميها للناس، وليس هناك كبري على النصيحة، 
فالنصيحة تكون للحاكم وللمحكوم، وتكون للصغري وللكبري، وتكون لدين اهللا وللقرآن 

  .صلى اهللا عليه وسلم -ولرسول اهللا 
املسلم على املسلم  حق: ((-صلى اهللا عليه وسلم-جاءت كل هذه احلقوق يف قوله 

مخس؛ أن يعوده إذا مرض، ويشيعه إذا مات، ويسلم عليه إذا لقيه، وجييبه إذا دعاه، وأن 
وأن يشمته إذا ((جاء فيها)) حق املسلم على املسلم ست: ((ويف رواية)) يربه إذا أقسم

 - صلى اهللا عليه وسلم-والنصيحة جعلها رسول اهللا )) عطس، وأن ينصحه إذا استنصحه
الدين النصيحة، الدين : ((-صلى اهللا عليه وسلم- دين كله؛ ليبني مكانتها؛ فقال ال

هللا، ولكتابه، : ((ملن يا رسول اهللا؟ قال: قال الراوي قلنا)) النصيحة، الدين النصيحة
أي ليس هناك كبري على النصيحة، والنصيحة هللا؛ أي )) ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم
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ولصاحل دين اهللا، والنصيحة لرسول اهللا؛ أي  - سبحانه وتعاىل-هللا تكون النصيحة خالصة 
، والنصيحة لكتاب اهللا؛ أي -صلى اهللا عليه وسلم-تكون خالصة لصاحل شرع رسول اهللا 

  .تكون الدعوة حلفظ كتاب اهللا، والعمل لكتاب اهللا
 عليه صلى اهللا-بايعت رسول اهللا : قال - رضي اهللا عنه-وعن جرير بن عبد اهللا البجلي 

  .حديث متفق عليه. على إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم - وسلم
: -عليه السالم  -ولقد جاءت آيات كرمية يف النصح؛ فقال تعاىل إخبارا عن نوح 

}لَكُم حأَنص{: -عليه السالم  -وعن هود ) ٦٢: األعراف(} ونيأَم حاصن ا لَكُمأَنو {
فتقدمي النصيحة وإسداء النصح خلق فاضل كرمي دعت إليه كل الشرائع ) ٦٨: األعراف(

  .السماوية، وترتلت به الكتب السماوية، وتردد كثريا على ألسنة الرسل
والنصيحة هي الكلمة اجلامعة الوحيدة للداللة على اخلري، والتحذير من الشر والوقوع 

صلى اهللا -كثريا، بل إن النيب  -صلى اهللا عليه وسلم-فيه، تكررت على لسان سيد اخللق 
سبحانه -جعل النصيحة للناس هي الدين كله، وتكون النصيحة هللا؛ أي لدينه  -عليه وسلم

صلى اهللا عليه -وتكون لرسول اهللا  - سبحانه عز وجل  -وتكون خالصة له  -وتعاىل
لسنة ؛ أي لصاحل دينه وشخصه ورفعة شريعته وإعالء سنته والدعوة إىل العمل با- وسلم

وحفظها، وتكون لكتاب اهللا حبفظه وتعليمه وتعلمه وفهمه ودراسته والعمل به والسري على 
تشريعاته، وتكون ألئمة املسلمني من أمراء وعلماء؛ فال كبري على النصيحة، وتكون لعامة 
األمة يف دعوا إىل الرشد والرشاد وترك الغي والضالل والظلم والفساد والدعوة إىل العمل 

  .ع اهللا تعاىلبشر
الصحايب اجلليل  -صلى اهللا عليه وسلم-وملكانة النصيحة العالية يوصي ا رسول اهللا 

صلى اهللا - جرير بن عبد اهللا البجلي بعدما يأيت جرير ويبايع على اإلسالم ويناديه رسول اهللا 
فيعود )) جرير يا: ((بعد املبايعة أو ليضيف لبيعته بندا مهم  ايف بيعته فيناديه -عليه وسلم
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والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم، : ((-عليه الصالة والسالم  - جرير، فيقول له 
  .أي ضم إىل مبايعتك النصح لكل مسلم)) والنصح لكل مسلم

على  -صلى اهللا عليه وسلم-بايعت رسول اهللا : عن جرير بن عبد اهللا البجلي، قالو
صلى اهللا عليه -بايعت رسول اهللا : مسلم، يف روايةإقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح لكل 

على  - صلى اهللا عليه وسلم-بايعت النيب : على النصح لكل مسلم، ويف رواية ثالثة - وسلم
  .السمع والطاعة، فلقنين فيما استطعت والنصح لكل مسلم

إن النصح خلق نبيل جاءت به كل الشرائع، وتردد على ألسنة كل الرسل فها هو نيب 
يف " األعراف " يعلن عن نصحه لقومه؛ قال تعاىل يف سورة  -عليه السالم  -نوح  اهللا

إىل قومه وعدم إميام به واامهم إياه بالضالل كذبا وتانا؛  -عليه السالم  -إرسال نوح 
أُبلِّغكُم * مني قَالَ يا قَومِ لَيس بِي ضاللَةٌ ولَكني رسولٌ من رب الْعالَ{: قال حيكي عن نوح

  ).٦٢، ٦١: األعراف(} رِساالت ربي وأَنصح لَكُم وأَعلَم من اللَّه ما ال تعلَمونَ
ونيب اهللا صاحل يعلن بأنه نصح قومه وأسدى هلم النصيحة، ولكنهم ال حيبون الناصحني؛ 

أَبلَغتكُم رِسالَةَ ربي ونصحت لَكُم ولَكن ال فَتولَّى عنهم وقَالَ يا قَومِ لَقَد {: قال تعاىل
نيحاصونَ النبح٧٩: األعراف(} ت.(  

: بلغ قومه ونصحهم، ولكنهم عتوا واستكربوا؛ قال تعاىل -عليه السالم  -وشعيب 
}ي وبر االترِس كُمتلَغأَب مِ لَقَدا قَوقَالَ يو مهنلَّى عومٍ فَتلَى قَوى عآس ففَكَي لَكُم تحصن

رِين٩٣: األعراف(} كَاف.(  
أيضا أنه أعلن على قومه أنه قام بالنصيحة هلم  -عليه السالم  -وجاء يف قصة هود 

ني قَالَ يا قَومِ لَيس بِي سفَاهةٌ ولَكني رسولٌ من رب الْعالَم{: وكان أمينا معهم؛ قال تعاىل
 *نيأَم حاصن ا لَكُمأَني وبر االترِس كُملِّغ٦٨، ٦٧: األعراف(} أُب.(  

باخلروج  -عليه السالم  -وها هو رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه ينصح موسى 
يأمترون به ليقتلوه؛ فنصحه باخلروج من املدينة،  -أي علية القوم  - من املدينة؛ ألن املأل 
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قال  -سبحانه وتعاىل-أنه هلم من الناصحني، وعمل موسى بنصيحته فنجاه اهللا وأخربه ب
وجاَء رجلٌ من أَقْصى الْمدينة يسعى قَالَ يا موسى إِنَّ الْمَأل يأْتمرونَ بِك ليقْتلُوك {: تعاىل

نيحاصالن نم ي لَكإِن جر٢٠: القصص(} فَاخ.(  
إنا من الناصحني ليوسف فأعطاه هلم، : قالوا ألبيهم -عليه السالم  -يوسف وإخوة 

قَالُوا يا أَبانا ما لَك ال تأْمنا {:قال تعاىل -عليه السالم  -وكان ما كان منهم مع يوسف 
: يوسف(} نا لَه لَحافظُونَأَرسلْه معنا غَدا يرتع ويلْعب وإِ* علَى يوسف وإِنا لَه لَناصحونَ 

١٢، ١١.(  
فالنصيحة خلق كرمي دعت إليه كل الشرائع، وجاء على لسان كل الرسل، وأكد عليه 

يف أحاديثه الشريفة، بل جعله من حقوق  -صلى اهللا عليه وسلم-القرآن الكرمي ورسول اهللا 
: ديث سابقًا قالكما رويت احل -صلى اهللا عليه وسلم- املسلم على أخيه املسلم؛ قال 

حق املسلم على املسلم مخس؛ أن يعوده إذا مرض، وأن يشيعه إذا مات، وأن يسلم عليه ((
ويف رواية صحيحة حق املسلم على )) إذا لقيه، وأن يشمته إذا عطس، وأن جييبه إذا دعاه

  )).وأن ينصحه إذا استنصحه((املسلم ست زاد فيها؛ 
) األخالق اإلسالمية وأسسها(يف كتابه القيم  وكتب األستاذ عبد الرمحن حسن حبنكة

حتت عنوان؛ يف حقوق املسلمني بعضهم : يف بيان حقوق املسلمني بعضهم على بعض قال
  :املسلم على املسلمحق مما ورد يف : يقول، واحلث على دعم أواصر اجلماعةعلى بعض

اهللا عليه  صلى-أن رسول اهللا  -رضي اهللا عنه-روى البخاري ومسلم عن أيب هريرة 
عن الرباء بن عازب و: احلديث، يقول... )) املسلم مخس  حق املسلم على: ((قال - وسلم

بسبع وانا عن سبع؛  -صلى اهللا عليه وسلم-أمرنا رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنهما  -
أمرنا بعيادة املريض، واتباع اجلنائز، وتشميت العاطس، وإبرار املقسم، ونصر املظلوم، 

  .ة الداعي، وإفشاء السالموإجاب
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صلى اهللا عليه -يف هذه األحاديث مثانية آداب اجتماعية وظواهر خلقية أمرنا ا الرسول 
  :وأبان أا من حق املسلم على أخيه املسلم - وسلم

  :إفشاء السالم: -أي احلق األول  -األول 
  .بوهو يشمل البدء بالسالم، ورد السالم، والبدء بالسالم سنة ورده واج

  :عيادة املريض: احلق الثاين
مواساة له، وتسلية لنفسه، وإشعارا له بأن إخوانه املسلمني مهتمون به وبأمره، ويسألون 

  .عنه، ويتفقدون أحواله
  :اتباع اجلنائز: احلق الثالث

فإذا مات املسلم فمن حقه على إخوانه املسلمني أن يصلوا عليه، ويدعو له ويشيعوه؛ 
  .اة ألهله، ومشاركة وجدانية هلم، وعظة باملوتتكرميا له ومواس
  :إجابة الدعوة: احلق الرابع

فإذا دعا املسلم أخاه املسلم إىل دعوة طعام أو غريه؛ فمن حقه عليه أن جييب دعوته إال 
  .أن يكون عنده عذر شرعي يعتذر به

  :تشميت العاطس: احلق اخلامس
اهللا إذا مسع عطاسه ومسعه حيمد اهللا، وذلك بأن يدعو املسلم ألخيه املسلم بأن يرمحه 

  .يهدينا ويهديكم اهللا: يرمحك اهللا، ويرد عليه العاطس يقول كما جاء يف السنة: يقول له
  :النصيحة: سادسا

فإذا استنصح املسلم أخاه املسلم يف استشارة فمن حقه عليه أن ينصح له، وكذلك إذا 
  .صح لهرآه يف حالة تستدعي نصيحته فمن حقه عليه أن ين

  :إبرار املقسم: احلق السابع
فمن حلف على أخيه يف أمر يستطيع فعله وال معصية هللا فيه؛ فمن حقه عليه أن يرب 

  .قسمه بفعل ما حلف عليه فيه



217 
 

  :نصر املظلوم: احلق الثامن
فمن وجد أخاه املسلم مظلوما؛ ف من حقه عليه أن ينصره مبا يستطيع من قول أو 

  .شفاعة أو عمل
احلقوق األخالقية االجتماعية من شأن تأديتها أن تؤكد وتوثق الروابط االجتماعية وهذه 

بني املسلمني، ومتكن املودات يف قلوم، وهي من ظواهر التواد والتراحم والتعاطف، ومن 
  .ظواهر معىن اجلسدية الواحدة بني املسلمني

أمر اإلسالم املسلمني ا؛ أما إفشاء السالم فهو أدب من آداب اإلسالم االجتماعية، وقد 
فاملسلم مطالب بأن على من عرف من املسلمني ومن مل يعرف، ومكلف أن يرد التحية 
مبثلها أو بأحسن منها، وال يستهني ذا األدب ويعرض عن تطبيقه إال مصاب يف أخالقه 

عطاء مبرض الكرب والعجب بالنفس، أو باألنانية املفرطة اليت يبخل معها بعطاء التحية، و
التحية أهون عطاء يبذله اإلنسان من لسانه ووجهه، وهذا األدب اإلسالمي االجتماعي ميثل 

  .أول خيط من خيوط الترابط االجتماعي، وتكراره يعقد الصال ت وينسج املودات
وأما عيادة املريض؛ فهي من اآلداب االجتماعية اإلسالمية وهي حق من حقوق املسلم 

اجة ماسة إىل من يواسيه ويسليه، ويتفقد أحواله، ويساعده إذا على أخيه؛ ألن املريض حب
  .احتاج إىل مساعدة، ويدعو له بدعوة صاحلة عسى أن تكون رقية نافعة يشفيه اهللا ا

وهذا األدب يرتبط خبلق العطاء عند املسلم، وهو يعرب تعبريا صادقًا عن مبلغ التآخي بني 
ويزيد من وشائج احملبة وأواصر املودات؛ ال سيما إذا املسلمني، ويوثق روابط الصلة بينهم، 

الحظنا أن حالة املريض فيها من االنكسار النفسي ما جيعله رقيق احلاشية فياض العواطف 
مهيأ نفسي  اللتأثري عليه وامتالك مشاعر احملبة يف قلبه، واحملبة مىت وجدت يف طرف سرت 

  .عدواهاغالبا إىل الطرف اآلخر بقوة نفاذها وقوة 
وأما اتباع اجلنائز؛ فهو صلة من املسلم ألخيه املسلم موصولة من حياته إىل ما بعد مماته، 
واتباع اجلنائز يلحقها الصالة على امليت والشفاعة له عند اهللا تعاىل، وهذا أيضا صلة عظيمة 
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وال مسعة  له خبري ما ينفعه بعد موته؛ وهي الدعوة الصاحلة، وتعبري صادق خملص ال رياء فيه
عن األخوة اإلميانية اليت عقدها اهللا بني املؤمنني تضاف إىل ذلك ما يف اتباع اجلنائز من 
مواساة ألهل امليت وذويه املصابني بفقده، وهم حباجة ماسة إىل من يواسيهم ويعزيهم 
ويصربهم على مصام ويشاركهم مشاركة وجدانية كرمية، وقد كان األصل يف اتباع 

يساهم امل شيعون يف محلها إىل مثواها من األرض، ويف حفر قربها، ويف مواراا  اجلنائز أن
ودفنها؛ وكل هذه أعمال تشارك فيها اجلماعة وتساهم ا خدمة إنسانية وتواصلً  ابني 

  .املسلمني
ومن شأن هذه األمور اليت يشتمل عليها هذا األدب من آداب اإلسالم املوصول باألسس 

دعا إليها أن متكن صالت األخوة واملودة والتعاطف والتراحم بني املسلمني، األخالقية اليت 
  .وتربز معاين وحدم اإلسالمية الكربى

وأما إجابة الدعوة؛ فهي حق للمسلم على أخيه املسلم أيضا، إن دعوة املسلم ألخيه 
جابة ال املسلم صلة اجتماعية تعرب عن مودة وأخوة وهذه الصلة تستدعي أن تقابل باالست

بالرفض، واملستجيب يعقد من طرفه حبل الصلة الذي مده إليهأخوه وقدم من قبله دليلً  
امادي  اعلى أخوته ومودته، كما قدم إليه أخوه من قبل الدليل على ذلك بدعوته له، 
وحينما يكون املدعو معذورا ويصعب عليه تلبية الدعوة فعليه أن يقدم ألخيه عذره، وأن 

وال جيوز له أن جيفو أخاه، وأن يستهني به، فرب جفوة بغري عذر كسرت قلبا يستسمحه، 
وأحزنت نفسا، ورمبا أفسدت ما بني القلوب فحل التنافر حمل التآلف وحل اخلصام حمل 
الوئام؛ ال سيما إذا كان اجلفاء ناشئًا عن استهانة أو كرب أو استعالء شخصي أو طبقي 

 ا وذما ألواصر األخوة اإلميانية  وعندئذ يكون أشد قبحا للمودات، وتقطيعا، وأكثر إفساد
  .اإلسالمية

وأما تشميت العاطس؛ فهو أدب من اآلداب اإلسالمية، وسبق أن قلت إن تشميت 
مشت العاطس ومست عليه؛ دعا له أال يكون يف : العاطس هو الدعاء له خبري، قال ابن سيده
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والسني لغة عن يعقوب، وكل : فقال) اللسان( حال يشمت به فيها، وتابع ابن منظور يف
داع ألحد خبري فهو مشمت له ومسمت بالشني والسني، والشني أعلى وأفشى يف كالمهم، 

األصل فيها : كل دعاء خبري فهو تشميت، وحكى عن ثعلب أنه قال): التهذيب(ونقل عن 
يت العاطس فهو وأما تشم: السني من السمت وهو القصد واهلدي، يقول الشيخ امليداين

أدب من اآلداب اإلسالمية االجتماعية، وهو ينم عن ذوق رفيع يف جمالس املسلمني؛ إذ 
يتصيد املسلم أدىن مناسبة ليدعو ألخيه املسلم بدعوة كرمية، وليوجه له كلمة حلوة جيذب 

ثق ا ا من قلبه خيطًا من خيوط العواطف اإلنسانية اليت تنسج ا وشائج املودة واحملبة وتو
  .روابط اإلخاء

والعطاس ظاهرة طبيعية تتكرر من اإلنسان دون أن ميلك دفعها، وقد يكون عنوان 
نشاط قادم بانتفاضة عصبية، قد يكون ظاهرة حلالة زكام وبرد مرضي أتى على اإلنسان، 
وعلى أية حال فمن اخلري إذا هو محد اهللا على ما جرى له أومحد اهللا أن سلمه أن تكون 

أته على محده لربه توجيه من مسعه أن يدعو اهللا له، وأعظم دعوة شاملة جلوانب مكاف 
اخلري كلها الدعوة له بأن يرمحه اهللا تعاىل، وحني يتلقى العاطس الدعاء له من إخوانه يشعر 
يف ذات نفسه بأن شركاءه يف الس قد اهتموا بشأنه عند هذه العارضة اليسرية اليت 

لرمحة، فكيف يكون اهتمامهم به إذا هو نابه شيء كبري وأمر غري عرضت له فدعو اله با
يسري، وعندئذ يرد ملن دعا له مجيلً  اجبميل فيدعو له بأن يهديه اهللا ويصلح باله، أما الدعوة 
باهلدية فهي مكافئة كرمية للدعوة بالرمحة؛ ألن من هداه اهللا فقد هيأ له أعظم أسباب 

لبال فهي زيادة بارعة تشري إىل أن سبب البدء بالدعوة ب الرمحة، وأما الدعوة بإصالح ا
وال : الرمحة انشغال بال األخ على أخيه؛ إذ مسعه عطس ومحد اهللا تعاىل؛ فكأنه يقول له

أقلق اهللا بالك على نفسك أو أخ أو قريب أو حبيب، أفتجد أرق ذيبا من جمتمع فيه هذه 
  .أدىن املناسبات العواطف الكرمية املتبادلة اليت تنتهز هلا
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لكن العاطس إذا مل حيمد اهللا تعاىل مل يكن من حقه على جلسائه أن يشمتوه؛ ألنه مل 
يراع ما ينبغي له من أدب مع اهللا يف حالته هذه فسقط حقه بأن يدعو له جلسا ؤ هـ 

  .بالرمحة
 وأما نصيحة املسلم ألخيه املسلم؛ فهي ظاهرة خلقية كرمية تعرب عن صدق األخوة بني
املسلمني، وتعرب عن أمانة الرجل وصدقه فيما خيرب به أخاه مما يعلم من وجوه اخلري والرب؛ ال 
سيما إذا استشاره واستنصحه، ومن شأن هذا اخللق الكرمي أن يعقد املودات بني الناس، أو 
يزيد يف توثيقها بشرط أن تكون نصيحة صادقة ليس الغرض منها الفضيحة أو الشتيمة أو 

والتنقيص إال عند بعض النفوس املستكربة العاتية على أا سترضى بعد حني مىت  التعيري
شعرت بصدق الناصح وإخالصه يف النصيحة، والذي يداهن وينافق ويكتم النصيحة قد 

ن أخا ويف يظفر بصداقة مؤقتة إال أنه ينكشف بعد حني، وتعرف مداهنته، ويظهر أنه مل يك
  .كان مداهنا منافقًا فيخسر حينئذ ما كان من قبل حريصا عليه ا، وإمنا اوال صديقًا صادق

وأما إبرار املقسم؛ فقد جرى من عادة الناس أن حيلف األخ قسما على أخيه أن يفعل 
واهللا : أمرا أو يترك أمرا اعتمادا على أواصر األخوة بينهما، وعلى تبادل املودة فيقول له

األمر الفالين، وهنا يعلمنا اإلسالم أن من حق األخ على لتفعلن األمر الفالين أو لتتركن 
أخيه أن يرب له قسمه؛ فيفعل ما أقسم عليه أن يفعله، ويترك ما أقسم عليه أن يتركه بشرط 
أال يكون يف األمر معصية أو خمالفة هللا تعاىل أو مضرة أو منقصة؛ فإن كان فيه شيء من 

نفسه أن يفعل شيئًا مث رأى غري ما حلف عليه ذلك فال إبرار؛ ألن اإلنسان لو أقسم على 
خريا منه فهو مأمور شرعا بأن يكفر عن ميينه، ويأيت الذي هو خري، ومن شأن إبرار املقسم 
أن يوثق الصالت، وأن يعقد املودات، وهذا األدب يرجع عند التحليل إىل مظهر من مظاهر 

ية ما يقتضيه الدافع اجلماعي خلق العطاء من النفس، كما يرجع إىل خلق احلياء وتلب
  .واألخوة اإلميانية
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وأما نصرة املظلوم؛ فهي ظاهرة خلقية ترجع إىل خلق حب العطاء من النفس، وإىل ما 
- يقتضيه الدافع االجتماعي واألخوة اإلميانية، وشرح هذه الظاهرة يكفيه قول املصطفى 

عىن نصره ظاملًا أن مننعه عن وم)) انصر أخاك ظاملًا أومظلوما: ((- صلى اهللا عليه وسلم
الظلم، ومن شأن نصرة املظلوم أن تعقد املودات وتوثق الصالت بني املسلمني، وأن ختدم 
قضية العدل بني الناس، وتصرف عنهم عوامل التفرقة واخلالف والعداوة والبغضاء ولو 

  .أغضبت الظاملني
  :يف ستر املسلم ألخيه - ب

 - صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  - ضي اهللا عنهر- املسلم روى مسلم عن أيب هريرة 
، من حق املسلم على أخيه ))ال يستر عبد عبدا يف الدنيا إال ستره اهللا يوم القيامة: ((قال

املسلم أن يستره وال يفضحه، واهللا تعاىل يكافئه من جنس عمله فيستره يوم القيامة، وجاء 
وستر املسلم ألخيه املسلم يعترب من )) إن اهللا يستره يف الدنيا واآلخرة((فيحديث آخر 

مكارم األخالق، فإذا اطلع املسلم على خطيئة أو معصية أو نقيصة وقع ا أخوه املسلم بينه 
وبني ربه ومل جياهر ا أمام الناس، بل تستر ا وتوارى واستحي افيها فما هو الغرض من 

يت ال تتعلق ا حقوق شخصية فضيحته ونشر خطيئته بني الناس؛ إذا كانت من األمور ال
لآلخرين، أو حقوق عامة ترتبط ا مصاحل املسلمني الكربى أنه ال مصلحة يف ذلك، بل 

  .الغرض تعيريه وتنقيصه وإنزال مكانته بني الناس
أما النصيحة فإا تتحقق بتوجيهها له يف السر ال يف العلن، أو باملوعظة العامة اليت ال 

إذ كان يقول  -صلى اهللا عليه وسلم-كما كان يفعل الرسول توجه ألشخاص بأعيام 
: -عليه الصالة والسالم  -حينما خيرب بأن بعض الناس قد فعل منكرا من املنكرات يقول 

ويوجه موعظته هلم بصفة عامة )) يفعلون كذا وكذا((أو )) ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا((
  .دون حتديد ألشخاص
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بيل إشاعة الفاحشة وفعل السوء يف املسلمني، وهي تعرب عن وإرادة الفضيحة هي من ق
رذيلة خلقية يف اإلنسان؛ من ذا الذي يريد ألخيه املسلم اإلهانة ونزول املكانة إال من كان 
يف نفسه عقدة من رذائل األخالق، وقد يريد أن حيط من مكانة أخيه بني الناس؛ لريتفع هو 

لنفسه مربرا يف قبائح هو يرتكبها وهو مشهور ا على أنقاضها، وقد يكون غرضه أن جيد 
عند الناس فيكشف عورات إخوانه؛ ليخفف من نقد الناس له؛ إذ يعلمون أن ذوي املكانة 
املستورين هم مثله يف ارتكاب القبائح والسيئات، وهم شركاؤه يف اإلمث، وكل ذلك من 

ارتكاب اآلثام والقبائح فساد خلقه وسوء سريرته، وهو بعمله هذا يساعد على وين 
ويشجع عليها شعر بذلك أم مل يشعر، مع أن املفروض بصاحب األخالقالكرمية أن يعمل 

أن يعمل على دعم الفضائل ونشرها، وحماربة القبائح والرذائل ودفنها ما  ٣٨:٤٢على دعم
 ، ال أن يكون داعيا من دعاا، أو أحد املسامهني يف نشرهااستطاع إىل ذلك سبيالً

  .وإشاعتها
وقد أنذر اهللا تعاىل الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا بالعذاب األليم يف 

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع {: قال ١٩اآلية " النور " الدنيا واآلخرة؛ ف قال تعاىل يف سورة 
} لدنيا واآلخرة واللَّه يعلَم وأَنتم ال تعلَمونَالْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في ا

، وقد جاءت هذه اآلية يف سياق حديث اإلفك ففي إشاعة السوء عن املؤمنني )١٩: النور(
إيذاء هلم وإضرار م، ووين من أمر فعل السوء، وتشجيع على ارتكابه؛ وال سيما إذا 

  .ل الستر والصيانة بني الناسكان من أشيع أنه قد فعله من أه
  :يف صيانة املرافق العامة مما يؤذي اجلماعة -ج

وهذا أيضا من حقوق املسلمني ببعضهم على بعض، روى البخاري ومسلم عن أيب 
من مر : ((-صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه-موسى األشعري 

والنبل )) بل فليمسك أو ليقبض على نصاهلا بكفهيف شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه ن
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فليمسك أو يقبض على نصلها بكفه أن يصيب أحد من املسلمني ((أداة من أدوات احلرب، 
  )).منها بشيء

يف هذا احلديث توجيه حلق من احلقوق االجتماعية، أنه مينع املار يف اامع العامة 
أذى من قبله بسبب شيء حيمله كالنبال كاملساجد واألسواق من أن يتعرض املسلمون إىل 

اليت هلا نصال؛ فإن عليه أن يقبض على نصاهلا، ويأخذ االحتياطات التامة؛ خشية أن يصيب 
  .ا أحد من الناس فيؤذيه

فمن حق اجلماعة على الفرد الذي يريد أن ينتفع مبرفق من املرافق العامة أال يستعمل 
  اله؛ إذ املرافق العامة حق مشترك بني مجيع األفراد،املرفق بشيء يؤذي أحد له حق يف استعم

واحلقوق املشتركة ذات حدود؛ ومن حدودها أال ينتفع الفرد منها انتفاعا يؤذي فيه 
أحدً ا من الشركاء الذين هلم حق االنتفاع ا، أو يعرض حقه للضياع، ومن حدودها أال 

من حق إنسان أن مير يف طريق عام يستأثر لنفسه بأكثر من حصته يف احلق املشترك؛ فليس 
مكتظ بالناس وحيمل معه يف الوقت نفسه قضبانا طويلة من احلديد أو أعمدة خشبية كبرية 
أو صناديق عريضة فيضرب مبا حيمل من على ميينه تارة ومن على مشاله تارة أخرى مث من 

م ومير مبا حيمل أمامه مث من وراءه، وليس من حقه أن حيمل كيسا من فحما أو شقة من حل
يف معترك الناس فيصبغ ثياب الناس البيضاء بفحمه أو يلوثها بدهن شحمه ودم حلمه 
ويؤذيهم ذا، وليس من حقه أن يدخن لفافته بني الناس وينفخ دخاا يف وجوههم 
وأنوفهم، أو ينثر رمادها عليهم، أو يقذف عقبها قذفًا عشوائي  ارمبا تقع به على شيء 

متاع الناس أو ممتلكام، ويزعم أنه ينتفع حبقه يف مرفق عام متجاوزا بذلك حدود  حترقه من
  .حقه

وكم من الناس الذين ميرون يف الطرقات ويستخدمون املرافق العامة ال يعرفون حدود 
حقوقهم، أو يعرفوا وال يراعوا؛ فيؤذون الناس أذى كثريا وكبريا، فكم من ضربة أو 

دفعة أو لذعة بنار يصاب ا الناس بعضهم من بعض يف الطرقات واملرافق  لكمة أو غمزة أو
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العامة، أو ترتل عليهم مبا يقذفه املسيئون قذفًا عشوائي  ادون أن جيدوا وخزا يف صدورهم 
من سوء أعماهلم، ويفعل املسيئون ما يفعلون من ذلك دون أن يبالوا النتائج كأن الطرقات 

أن املرافق العامة إمنا جعلت من أجلهم خاصة ف هم يفعلون ا ما العامة هلم وحدهم، وك
يشاءون،ويستأثرون منها مبا يشتهون، وهذا من انعدام شعور الفرد حبقوق اجلماعة، ومن 
إفراطه يف األنانية، واستهانته مبا يؤذي الناس، ورغبته بتجاوز حدود حقه، واالستيالء على 

  .حقوق غريه
من جوانب االيار اخللقي الذي يقاومه اإلسالم مقاومة شديدة، وكل ذلك ميثل جانبا 

وال يرضاه اهللا من املسلم حبال من األحوال؛ إن املسلم املتخلق بأخالق اإلسالم يعرف 
مقدار حقوقه وحدودها فال يتجاوزها، ويعرف حقوق اآلخرين فال يعتدي عليها، وينظر 

من حقوقه اخلاصة أو العامة، بالتزام هذه  إليها باحترام بالغ فال يؤذي إنسانا يف حق
األخالق اإلسالمية االجتماعية تربز يف اتمع اإلسالمي ظواهر حضارية راقية، أما 
االستهانة ا فإا تسم اتمع بسمات التخلف احلضاري الشائن، وجتعله يف معزل عن 

  .مله وحد حدودهاملنهج الرباين الذي اصطفاه اهللا لعباده، ورسم يف اإلسالم معا
  :من حقوق اإلسالم يف املرافق العامة -د

عرضت علي : ((- صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا : روى مسلم عن أيب ذر قال
يعين دفع  -أعمال أميت حسنها وسيئها؛ فوجدت يف حماسن أعماهلا األذى مياط عن الطريق 

اعة أو النخامة تكون يف ووجدت يف مساوئ أعماهلا النخ -األذى عن طريق املسلمني 
األمة إىل اخلري كله، وإىل إماطة  -صلى اهللا عليه وسلم-يوجه الرسول )) املسجد ال تدفن

  .األذى عن الطريق، ودفع الضر عن املسلمني
ولقد ورد يف إماطة األذى عن الطريق أحاديث شريفة صحيحة؛ منها ما رواه مسلم 

 -صلى اهللا عليه وسلم-عن النيب  - عنه رضي اهللا- عن أيب هريرة ) صحيحه(بسنده يف 
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قطعها من ظهر  -أي بسبب شجرة  -لقد رأيت رجلًا يتقلب يف اجلنة يف شجرة : ((قال
  مر رجل بغصن شجرة على ظهر: ((ويف رواية ملسلم أيضا)) الطريق كانت تؤذي املسلمني

ويف رواية ، ))واهللا ألحنني هذا عن املسلمني؛ ال يؤذيهم فأدخل اجلنة: طريق، فقال
ويف )) بينما رجل ميشي بطريق وجد غصن شوك عن الطريق فأخره: ((للبخاري ومسلم

  )).فنحاه فشكر اهللا له فغفر له: ((رواية
صلى اهللا -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه- وروى البخاري ومسلم عن أيب هريرة 

اليت يف جسد اإلنسان وهي املفاصل )) كل سلَامى من الناس عليه صدقة: ((-عليه وسلم
كل سلَامى من الناس عليه : ((-عليه الصالة والسالم  -تسمى بالس ُّ لَ  امَ  ات، قال 

صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بني االثنني صدقة، ويعني الرجل يف دابته فيحمله 
ىل عليها، أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة ميشيها إ

  )).الصالة صدقة، ومييط األذى عن الطريق صدقة
  :جزاء من قام ذه احلقوق

أما جزاء من قام ذه احلقوق فهي املثوبة احلسىن يف الدنيا واآلخرة؛ أما يف الدنيا فالثناء 
احلسن من الناس، وحسن السرية، وقرب الناس منه، ومؤازرته يف كل شئون احلياة، 

ترتل على قلبه فيحيا يف دنياه حياة هنيئة حببه إلخوانه وحب  والطمأنينة والسكينة اليت
إخوانه له، ويف اآلخرة يكون له الثواب العظيم، واملقام يف جنات عدن عند مليك مقتدر، 
يتقلب كما مر يف احلديث يف أغصان اجلنة اليت أعد اهللا له ولكل من يدخلها ما ال عني 

  .ررأت، وال أذن مسعت وال خطر، على قلب بش
  :يف اإلسالم حقوق احليوان

وإذا كانت هناك حقوق لإلنسان على أخيه اإلنسان، فإن اإلسالم جعل للحيوان حقوقا 
  :على اإلنسان
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من حقه أن حنسن  -فمن حق احليوان الذى أبيح لنا ذحبه واالستمتاع بطيب حلمه -١
وإذا ذحبتم .. «:قالذحبه، فقد وجه الرسول صلّى اهللا عليه وسلم املسلمني إىل هذا احلق ف

وكتب الفقه اإلسالمى مليئة .»فأحسنوا الذّحبة، وليحد أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته
  .باداب ذبح احليوان تدل على مسو اإلسالم، وأنه دين املرمحة

وإذا كان اإلسالم قد أذن ىف قتل املؤذى من احليوان كالكلب العقور،اهلادئ، فال  -٢
عرضها للتلف ىف احلر الشديد، أو الربد القارس إن هى إال أمم نزعجها، وال نثريها، وال ن

أمثالنا خلقها اهللا، وسخرها لنا، وعلينا أن نستشعر هذه النعمة، ونشكر اخلالق عليها بالقول 
  .والعمل؛ فال قيمة لقول بال عمل

ا أسأل اهللا تعاىل أن جيعلنا من الذين يقومون بأداء حقوق إخوام املسلمني، وأن جيعلن
-من املتخلقني باألخالق احلسنة واآلداب الرفيعة اليت جاءت يف موضوعات هذه املادة 

  .وأن جيعلنا من ورثة جنة النعيم -احلديث املوضوعي
  :  حق الطريق

احلمد هللا محدا يوايف نعمه، ويرفع نقمه، ويكاىفء مزيده والصالة والسالم على سيدنا 
  :وبعد حممد صلى اهللا عليه وسلم وصحبه أمجعني

إياكم «: عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
ما لنا بد إمنا هي جمالسنا نتحدث : فقالوا -يف رواية بالطرقات - » واجللوس على الطرقات

  .» فإذا أبيتم إال االس فأعطوا الطريق حقها«: قال. فيها
وكف األذى، ورد السالم؛ واألمر  غض البصر،«: وما حق الطريق؟ قال: قالوا

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم صحبه عن اجللوس ،  »باملعروف، والنهي عن املنكر
أو على األرض جبانب احلوائط . على الطرقات على املساطب أو األرائك، أو الكراسي

ال غىن لنا و. ما لنا بد منها: فقالوا للرسول صلى اهللا عليه وسلم،  مفروشة وغري مفروشة
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يف دنيانا . ونتذاكر يف مصاحلنا. اليت نتحدث فيها بشؤوننا. ألا جمتمعاتنا وأنديتنا. عنها
  .ونروح عن نفوسنا. وديننا

، أم فهموا أن النهي للترتيهويسري بعضنا عن بعض مما أمل بنا، فتركها يشق علينا، وك
هللا عليه وسلم حترمي نافع، وال إباحة ألم مل يعهدوا من الرسول صلى ا. وال يراد به التحرمي

ضار، أو أن النهي ملعىن متصل باالس، ال لنفسها وذاا، وقد يكون يف إمكام جمانبة 
املعىن الذي من أجله كان النهي ولذلك راجعوا الرسول صلى اهللا عليه وسلم ذاكرين أا 

لو علموا أن النهي عزمة من جمالس حمادثة ومذاكرة، ومؤانسة وجماملة، فلم ينهون عنها؟ و
العزمات ما راجعوه ولكانوا أول من ميتثل، كما عهدناهم يف مواطن كثرية؛ ينفذون مبجرد 

  .اإلشارة؛ فما بالك بصريح العبارة؟
ولقد أجام الرسول صلى اهللا عليه وسلم مبا يدل على أن النهي ليس لذات االس وإمنا 

: هلا اجلالس؛ وقد يقصر فيها؛ فيبوء بإمثها؛ فقال هلمهو من أجل حقوق الطريق اليت يتعرض 
إذا أبيتم إال االس؛ ورغبتم عن غريها إليها؛ جتلسون فيها وتتسامرون فأعطوا الطريق «

فسألوه عن حقها؛ شأم يف استبانة الغامض؛ واستفصال امل؛ فبني هلم . » حقها
  : حقوقها

  :غض البصر: فأوهلا
ر، أو متتع مبنظر فاتن؛ من خضرة ناضرة؛ ومياه جارية؛ ومساء فإن أرسلته لتعرف سائ

فال ترسله إىل السيدات، والفتيات املارات، مشبعا جبراثيم  -صافية؛ وصور متحركة
قل للمؤمنني يغضوا من : الشهوة، حممال ببواعث الفتنة فإن ذلك الذي حرم القرآن بقوله

بالك مبن يلفظ باهلنات، ويقول املفظعات  ، وإذا كان النظر إليهم حمرما فما» ١«أبصارهم 
ويرمي احملصنات الغافالت؟ إن وزره لكبري، وإمثه عند اهللا عظيم، وكما حترم عليك النظرة 
املسمومة للسائرات كذلك حترم لاليت يطللن من خدورهن ويربزن من فتحات دورهن 
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س؛ أو حاسدا أو لقضاء مصلحة؛ ولترويح نفس ضائقة؛ كذلك ال ترسل البصر ساخرا بالنا
  .زاريا أو غاضبا؛ بل كف منه، وأرسل منه؛ فكفه عن احلرام؛ وأرسله يف احلالل

  :كف األذى: وثانيها
فال تؤذ سائرا بلسانك أو يدك؛ فتشتمه أو تسبه؛ أو تنهال عليه ضربا باليد أو العصا من 

من غري أن تطيب به غري ما جرم اجترمه ، وال ذنب اقترفه، ومن اإليذاء سلبه شيئا مما حيمله 
نفسه، أو إراقة املاء يف طريقه حىت تزل به األقدام، أو وضع عقبات يف الطريق يعثر فيها 
املشاة؛ أو إلقاء قاذورات، أو أشواك تضر بالسابلة ، أو تضييقه الطريق مبجلسه أو قعوده 

ب حيث يتأذى اجلريان فيكشف نساءهم، ويقيد عليهم حريتهم كل ذلك وأضرا به مما جي
  .كفه، والعمل على إبعاد املارة منه

  :رد السالم: وثالثها
وإنه رسول األلفة وداعية احملبة، وال تسأم كثرته . فإن ذلك فريضة حمكمة ، وسنة متبعة

فإن كال يتحبب به إليك وحيييك ويكرمك، أفال جتيب التحية مبثلها أو خري . من املارين
  .ذلك خلق الكرمي أفال تكونه؟ منها؟ أفال تود من وادك، وتكرم من كرمك؟

  :األمر باملعروف النهي عن املنكر: ورابعها وخامسها
ناء . وإن ذلك لواجب مقدس للمسلم على أخيه املسلم؛ فإذا رأيت عربة ذات محل ثقيل

جبرها البهيم، أو رأيت حيوانا محل فوق طاقته فانه عن هذا املنكر، ومر السائق بالتخفيف، 
يتسابان أو يتقاتالن فمرمها بالكف وإذا رأيت شابا يعاكس فتاة ويعترضها وإذا رأيتسائرين 

يف طريقها فانصح له باالستقامة، فإن أىب إال بالصفع أو باألخذ إىل القسم فافعل ما 
استطعت يف غري ور وال إضرار بك؛ وإن رأيت من يبخس الكيل، ويطفف امليزان فمره 

يت من يعبث حبديقة اجلار أو ببعض حاجاته فحل بينه بالعدل أو سلمه إىل الشرطي، وإن رأ
إىل غري  -فاضرب على يده - وبني العبث، وإن رأيت من يبيع طعاما عفنا، أو شرابا أسنا 

  .ذلك مما يقترفه املارة وجيترمه الباعة



229 
 

  .سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا تعاىل على 
  : صلة الرحم 

املاء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وأوجب صلة األرحام وأعظم احلمد هللا الذي خلق من 
يف ذلك أجرا وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة أعدها ليوم القيامة ذخرا 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أعظم الناس قدرا وأرفعهم ذكرا صلى اهللا عليه وعلى آله 

  .به أحرى وعلى التابعني هلم بإحسان وسلم تسليماوأصحابه الذين قاموا باحلق وكانوا 
هي كناية عن اإلحسان إىل األقربني من ذوي النسب واألصهار : عىن صلة الرحمم

صلة الرحمِ ، و والعطف عليهم، والرفق م والرعاية ألحواهلم وكذلك إن بعدوا وأساءوا
 تعاىل عليه، على اختالف ليست نافلة يف حياة املسلم بل هي فرض الزم، قد أوجبه اهللا

أبو هريرة،  ىرو،ودرجات حقوق األرحام باختالف درجات قرابتهم واختالف أحواهلم
إنّ اهللا خلَق اخلَلْق، حىت إذا فَرغ من : "رضي اهللا عنه، عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

ما ترضني أنْ أَصلَ من نعم، أ: قال. خلْقه قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة
قال رسول اهللا صلى اهللا ". فهو لك: قال. بلى يارب: وصلَك وأقْطَع من قطعك؟ قالت

فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا في الْأَرضِ وتقَطِّعوا {: فاقرُءوا إن شئتم: "عليه وسلم
كُمامحوتكون بالنصيحة والرأي واملشورة، ل فهي تكون باملاوالصلة أنواع ،  "} أَر ،

  .وبالعمل البدين، وبالزيارة، وبالدعاء، وبالشكر، وبالثناء
 : جزاء صلة الرحم 

} إن اهللا يأمر بالعدل اإلحسان وإيتاء ذي القرىب{: طاعة ألمر اهللا تعاىل، قال تعاىل - ١
  .٩٠النحل
اتقوا اهللا وصلوا : ((حيث يقول -لم صلى اهللا عليه وس - طاعة ألمر الرسول  - ٢

تعلموا من أنسابكم ما تصلون به (( -صلى اهللا عليه وسلم  -وقال )). أرحامكم
  )).أرحامكم
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  : ومن جزاء صلة الرحم ما يلي 
من كان يؤمن (( -صلى اهللا عليه وسلم  -شعار اإلميان باهللا واليوم اآلخر، قال  - ١

 باهللا واليوم اآلخر فليصل رمحه
من أحب أن (( -صلى اهللا عليه وسلم  -سبب لزيادة العمر وبسط الرزق، قال  - ٢

صلة (( -صلى اهللا عليه وسلم  -، وقال )) يبسط له يف رزقه وينسأ له يف أثره فليصل رمحه
  )).الرحم تزيد يف العمر

 أن املقصود بالزيادة: قال العلماء يف معىن زيادة العمر وبسط الرزق الواردين يف احلديث
أن يبارك اهللا يف عمر اإلنسان الواصل، ويهبه قوة يف اجلسم، ورجاحة يف العقل، ومضاًء يف 
العزمية فتكون حياته حافلة جبالئل األعمال، وقيل أن الزيادة على حقيقتها، فالذي يصل 
رمحه يزيد اهللا يف عمره، ويوسع له يف رزقه، وال غرو يف ذلك فكما أن الصحة وطيب 

ال األمور املقوية لألبدان والقلوب من أسباب طول العمر فكذلك صلة الغذاء، واستعم
  .الرحم جعلها اهللا سببا لطول العمر

إن اهللا تعاىل خلق (( -صلى اهللا عليه وسلم  - جتلب صلة اهللا تعاىل للواصل، قال  -  ٣
م نع: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال: اخللق حىت إذا فرغ منهم، قامت الرحم فقالت

 )) فذلك لك: بلى، قال: أما ترضني أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت
فقال  -صلى اهللا عليه وسلم  -من أعظم أسباب دخول اجلنة، سأل رجل النيب  - ٤

تعبد اهللا (( -صلى اهللا عليه وسلم  -أخربين بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار؟ فقال 
  )) تؤيت الزكاة، وتصل الرحموال تشرك به شيئا وتقيم الصالة و

صلة القرابة، مثراة يف (( -صلى اهللا عليه وسلم  - جتلب احملبة وزيادة املال قال  - ٥
  )) املال، محبة يف األهل منسأة يف األجل

أحب األعمال (( -صلى اهللا عليه وسلم  - من أحب األعمال إىل اهللا تعاىل، قال  -  ٦
 ... )) لرحم إىل اهللا اإلميان باهللا مث صلة ا



231 
 

إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم (( -صلى اهللا عليه وسلم  - سعة يف الدنيا قال  - ٧
  )).حىت إن أهل البيت ليكونوا فجرة فتنموا أمواهلم، ويكثر عددهم، إذا تواصلوا

الصدقة على املسكني (( -صلى اهللا عليه وسلم  -تضاعف أجر الصدقة، قال  - ٨
: - صلى اهللا عليه وسلم  -، وقال )) صدقة، وصلة: حم اثنتانصدقة، وهي على ذي الر

  )).كل ما صنعت إىل أهلك فهو صدقة عليهم((
وهي من حماسن الدين فاإلسالم دين الصلة والرب والرمحة، فهو يأمر بالصلة وينهى  - ٩

 .عن القطيعة، مما جيعل مجاعة املسلمني مترابطة متآلفة مترامحة
  : عقوبة قطيعة الرحم 

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف {: توجب لعنة اهللا تعاىل، قال عز وجل - ١
  .٢٢حممد} األرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك اللذين لعنهم اهللا فأصمهم وأعمى أبصارهم

قال اهللا تعاىل يف (( -صلى اهللا عليه وسلم  -تقطع وصل اهللا تعاىل للقاطع؛ قال  -  ٢
 )) قطعك قطعتهشأن الرحم من وصلك وصلته، ومن 

، قال )) ال يدخل اجلنة قاطع(( - صلى اهللا عليه وسلم  -مانعة لدخول اجلنة، قال  - ٣
  .يعين قاطع رحم: سفيان يف روايته

ما من ذنب (( -صلى اهللا عليه وسلم  -مؤذنة بالعذاب وتعجيل العقوبة، قال  - ٤
أجدر أن يعجل اهللا تعاىل لصاحبه العقوبة يف الدنيا مع ما يدخره له يف اآلخرة، من قطيعة 

 )) الرحم، واخليانة والكذب
عمال أبغض األ(( -صلى اهللا عليه وسلم  - من أبغض األعمال إىل اهللا تعاىل، قال  -  ٥

 ))إىل اهللا اإلشراك باهللا، مث قطيعة الرحم
  .تشيع العداوة والشنئان وتزيل األلفة واحملبة - ٦ 
  .تشتت األقارب وتفرق مشلهم - ٧
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صل من قطعك، وأحسن إىل من أساء إليك، وقل احلق (( -صلى اهللا عليه وسلم  - قال 
  )).ولو على نفسك

وهذا يف احلقيقة ليس بصلة فإنه مكافأة إذ البعض ال يصل أقاربه إال إذا وصلوه و      
إن املروءة والفطرة السليمة مكافأة من أحسن إليك قريبا كان أم بعيدا يقول النيب صلَّى اُهللا 

لَّمسو هلَيمتفق عليه، » ليس الواصل باملكافئ ولكن الواصل إذا قطعت رمحه وصلها«: ع ،
فقد جاء رجل إىل النيب صلَّى «بة لكم عليهم فصلوا أرحامكم وإن قطعوكم وستكون العاق

اُهللا علَيه وسلَّم فقال يا رسول اهللا إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين وأحسن إليهم ويسيئون إيل 
أي الرماد  -إن كنت كما قلت فكأمنا تِسفهم امللّ : " وأحلم عليهم وجيهلون علي فقال

 »ما دمت على ذلك -أي معني عليهم  - وال يزال معك من اهللا ظهري عليهم -احلار 
اتقوا اهللا تعاىل وصلوا أرحامكم واحذروا من قطيعتهم واستحضروا دائما ما أعد اهللا تعاىل ف.

  . للواصلني من الثواب وللقاطعني من العقاب
  :  يف صلة الرحم عشر خصال حممودةو

  .أوهلا أن فيها رضا اهللا تعاىل، ألنه أمر بصلة الرحم
وقد روي يف اخلرب أن أفضل األعمال إدخال السرور ،  إدخال السرور عليهم: والثاين

  .على املؤمن
  .والثالث أن فيها فرح املالئكة ألم يفرحون بصلة الرحم

  .والرابع أن فيها حسن الثناء من املسلمني عليه
  .زيادة يف العمر: واخلامس أن فيها إدخال الغم على إبليس عليه اللعنة، والسادس

  .بركة يف الرزق: سابعوال
  .ألن اآلباء واألجداد يسرون بصلة الرحم والقرابة،  سرور األموات: والثامن
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زيادة يف املودة، ألنه إذا وقع له سبب من السرور واحلزن جيتمعون إليه : والتاسع
  .ويعينونه على ذلك، فيكون له زيادة يف املودة

  .بعد موته كلما ذكروا إحسانه زيادة األجر بعد موته ألم يدعون له: والعاشر
: ثالثة نفر يف ظل عرش الرمحان يوم القيامة: قال أنس بن مالك رضي اهللا تعاىل عنه

واصل الرحم ميد له يف عمره ويوسع له يف قربه ورزقهوامرأة مات زوجها وترك يتامى فتقوم 
  . اليتامى واملساكنيهي على األيتام حىت يغنيهم اهللا أو ميوتواوالرجل اختذ طعاما فدعا إليه 

  . وصلي اللهم وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  
  : املرأة يف اإلسالم 

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات 
وحده أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إالاهللا، 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال {. ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق {، }متوتن إال وأنتم مسلمون

منها زوجها وبث منهما رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم {، }ن عليكم رقيباكا

  .}ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
صلى اهللا عليه وآله  - فإن خري احلديث كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد : أما بعد

،  دعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار، وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة ب-وسلم 
  : أما بعد 

قضية كل عصر وكل جيل وكل أمة، يأيت اخلطاب النبوي يف هذا احلشد اهلائل ممن 
إن مواريث العرب واجلاهلية ،  عاصر اجلاهلية، ليضع الناس على احلق، والطريق املستقيم

ا، بل لعلها رأت أوإذا كانت مواريث . ا شر البد منهقبل اإلسالم احتقرت املرأة وازدر
اجلاهلية قد جعلت املرأة يف قفص االام ومظاهر االستصغار، فإن مسلك التقدم املعاصر قد 
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أعطى كل  -صلى اهللا عليه وآله وسلم  -ولكن هدي حممد ،  جعلها مصيدة لكل اآلثام
ا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مم{:ذي حق حقه، وحفظ لكل نصيبه

وهلن {: يف مسلك وسط، ومنهج عدل، فالنساء شقائق الرجال). ٣٢:النساء(} اكتسنب
، )٢٢٨:البقرة(} مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة واهللا عزيز حكيم

} فاستجاب هلم رم أين ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض{
كر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من عمل صاحلا من ذ{،)١٩٥:آل عمران(

املرأة يف اإلسالم شقيقة  ،  )٩٧:النحل(} ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون
الرجال يف إقامة احلياة على خري حال، عالقتها به عالقة مودة ورمحة وسكن وطمأنينة، 

يف النساء فإنكم  فاتقوا اهللا«: يف خطبة الوداع - صلى اهللا عليه وآله وسلم  - يقول 
  ).رواه مسلم(» أخذمتوهن بأمان اهللا واستحللتم فروجهن بكلمة اهللا

املرأة يف اإلسالم هلا شأن عظيم، حقوقها حمفوظة مصانة، تعيش كرمية مصانة عضوا 
مشرفا وعنصرا فعاال يف إقامة حياة سعيدة وجمتمع طاهر نزيه، متارس مسؤولياا وفق 

املفيد من اجلديد، حمافظة على نفسها، هلا ميادينها وجماالا يف احلشمة واآلداب، مستوعبة 
اخلري والعطاء والبذل والفداء، وحينئذ جتين ألمتها ولنفسها الثمرات اخلرية، وتمعها 
القطوف الزاهرة، جمتنبة الويالت اليت يعاين منها املستسلمات لصرخات التحرير الكاذبة 

  .رةاملاكرة والدعوات اخلادعة الساف
أيها املؤمنون، أعداء اإلسالم حريصون على أن تنهج املسلمة السبل العوجاء واألفكار 

لن تستقيم حال الشرق ما مل يرفع احلجاب عن وجه املرأة ويغطى «: اهلوجاء، قال أحدهم
إن التأثري الفكري الذي يظهر يف كل ااالت ويقلب اتمع «: ، وقال آخر»به القرآن

وهذا ليس ،  »على عقب ال يبدو يف جالء أفضل مبا يبدو يف حترير املرأةاإلسالمي رأسا 
مبستغرب على من مبادؤه مهلكة ومقاييسه فاسدة، ولكن املستغرب أن يتأثر بذلك ذوو 
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أفهام سقيمة أو نوايا خبيثة، فتجدهم يتجهون ملثل تلك الدعوات، وينادون يف ديار اإلسالم 
  .مبثل تلك الصيحات
ء وغريهم يدركون ما أدركه عقالء القوم ويستبصرون ما استبصروه من أال فليت هؤال

العواقب الوخيمة واآلثار املدمرة ملثل تلك التوجهات، فترى أولئك منذرين نادمني على 
  .أرجاء حاضرم اهلابطة اليت أوردم املوارد

ة مبا إن االختالط الذي يألفه الرجال وقد طمعت فيه املرأ«: تقول إحدى كاتبام
أما آن لنا أن نبحث عما : إىل أن قالت... خيالف فطرا، وهنا البالء العظيم على املرأة 

أال ليت بالدنا «: ، وتقول أخرى»!عما يزيل ـ هذه املصائب؟: خيفف ـ إذا مل نقل
كبالد املسلمني، فيها احلشمة والعفاف والطهارة، تنعم املرأة بأرغد عيش، تعمل كما يعمل 

  .»يت، وال متس األعراض بسوءأوالد الب
أال وقد استبان األمر وانكشف احلال، فواجب من انبهر ذه املبادئ الزائفة والشعارات 
املرونقة واجبه النظر املنصف والتفكر الدقيق، ليعلم ما جرته تلك املفاهيم الزائفة من عواقب 

  .وخيمة على الفرد واتمع يف كثري من العامل اليوم
باملسلمني التمسك خبصائصهم الدينية والثقافية واالجتماعية أمام طغيان وإنه حلري 

الثقافات األخرى ومفاهيمها يف قضية املرأة وغريها، وذلك باختيار اهلدي اإلهلي ومبادئ 
التشريع الرباين وإظهار االعتزاز بتلك اخلصوصية وتطبيقها وااللتزام ا، فذلك كافل هلا 

  .ت وشىت امليادينمبوقع مشرف يف كل ااال
يا نساء املسلمني، اتقني اهللا تعاىل يف واجباتكن اليت طوقت أعناقكن، أحسن إىل 
أوالدكن بالتربية اإلسالمية النافعة، واجتهدن يف إعداد األوالد إعدادا سليما ناجحا، فإن 

ىل املرأة أشد تأثريا على أوالدها من األب، وليكن هو معينا هلا على التربية، وأحسن إ
األزواج بالعشرة الطيبة، وحبفظ الزوج يف عرضه وماله وبيته، ورعاية حقوق أقاربه وضيفه 

  .وجريانه
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صلى اهللا عليه وآله  - قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه  - عن عبد الرمحن بن عوف 
إذا صلت املرأة مخسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، «: -وسلم 
  » ي اجلنة من أي أبواب اجلنة شئتادخل: قيل هلا

  :لقد اختذ تكرمي املرأة يف اإلسالم صورا عديدة ومظاهر متنوعة منها على سبيل املثال
ضرورة احملافظة على حياا، وقد جاء ذلك عندما نعى القرآن الكرمي على عرب  -١

بأي ذنب * توإذا املوؤدة سئل: يقول تعاىل. اجلاهلية ما كانوا يقدمون عليه من وأدهن  
، وقد وسم القرآن الكرمي هؤالء اجلاهلني بسوء حكمهم وخطأ ) ٩ -٨/ التكوير(قتلت 

تقديرهم عند ما كانوا يشعرون باهلوان ويتوارون من اخلجل عندما يرزق أحدهم بالبنت 
يتوارى من * وإذا بشر أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم: فقال عز من قائل
/ النحل(شر به أميسكه على هون أم يدسه يف التراب أال ساء ما حيكمون القوم من سوء ما ب

قد خسر الذين قتلوا أوالدهم : ، ويستنكر إليه مثل هذا التصرف بقوله تعاىل) ٥٩ - ٥٨
  ) .١٤٠/ األنعام(سفها بغري علم 

إعطاؤها احلق كامال يف ممارسة العبادة واحلصول على األجر العظيم واملغفرة من اهللا  -٢
إن املسلمني : عز وجل إن هي فعلت ما أمر اهللا تبارك وتعاىل به، مصداق ذلك قوله تعاىل

واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات والصادقني والصادقات والصابرين 
والصابرات واخلاشعني واخلاشعات واملتصدقني واملتصدقات والصائمني والصائمات 

ظات والذاكرين اهللا كثريا والذاكرات أعد اهللا هلم مغفرة وأجرا واحلافظني فروجهم واحلاف
  ) .٣٥/ األحزاب(عظيما 

يسر اإلسالم السبيل أمام املرأة لتتفرغ ألجل مهمة يف احلياة وهي حفظ النسل  -٣
  :والقيام عليه بالرعاية والتعليم والتربية والتهذيب وهي كما قال الشاعر

  ا سقيت مباء املكرماتإذ... هي األخالق تنبت كالنبات 
  على ساق الفضيلة مثمرات... تقوم إذا تعهدها املريب 
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  يهذا كحضن األمهات ... ومل أر للخالئق من حمل 
وحىت تستطيع األم القيام ذه املهمة فال بد من أن يتهيأ هلا من يكفل أمر القيام مبعاشها 

امة الرجال على أمور األسرة والسعي على رزقها ورعاية مصاحلها، ولذلك فقد ارتبطت قو
الرجال قوامون على النساء مبا فضل اهللا بعضهم على : بدرجة الرجولة وباإلنفاق، قال تعاىل

  ) .٣٤/ النساء(بعض ومبا أنفقوا من أمواهلم 
وعاشروهن باملعروف : حق املعاشرة باملعروف أو املفارقة باملعروف، يقول اهللا تعاىل -٤

فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف : وجل ، وقال عز) ١٩/ النساء(
  )٢/ الطالق(

جعل اإلسالم للمرأة نصيبا مفروضا يف تركة الرجل سواء أكانت هذه املرأة أما أو  -٥
ابنة أو زوجا أو أختا، وضمن هلا بذلك احلق يف احلياة احلرة الكرمية يف حياة أهلها أو بعد 

  .رحيلهم
  :اإلسالمتعليم املرأة يف 

قلما جند يف أي دين من الديانات أو نظام من اتمعات ذلك التكرمي الذي أعطاه 
ففي كل اتمعات اليت سبقت ظهور اإلسالم على اختالف زماا ومكاا . اإلسالم للمرأة

مل تكن املرأة تتمتع بنظرة حمترمة، وكانت مكانتها االجتماعية تتسم بالدونية بدرجات 
  .هذه اتمعات تشتد حينا وختف حينا آخر متفاوتة يف

ففي اهلند القدمية كان ينظر إىل املرأة على أا دورة للروح يف حياة شريرة، وكان اهلنود 
ويف مصر الفرعونية كانت املرأة أقل من الرجل يف قيمتها . يؤمنون بتناسخ األرواح

حتشبسوت : كم مثلومكانتها االجتماعية رغم أننا جند نساء وصلن إىل مرتبة احل
احذر أن متشي يف طاعة أنثى أو تسمح : "ويف وصية احلكيم أين البنه يقول له. وكليوباترا

  ".هلا بأن تسيطر على رأيك
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. وعند اليونان والرومان كانت املرأة ظال للرجل وجمرد تابع له، وال متلك من أمرها شيئا
يطان للرجل، وأا سالح إبليس للفتنة ويف املسيحية كان ينظر للمرأة على أا فخ نصبه الش

ورغم أن تقديس العذراء مرمي قد رفع من النظرة إىل املرأة فإن ذلك مل يغري شيئا . واإلغراء
ويف أوربا مل يكن للمرأة أي حقوق حىت العصور . كثريا من الوضع االجتماعي للمرأة

يبيح للزوج أن يبيع زوجته احلديثة، وكان القانون اإلجنليزي يف أوائل القرن التاسع عشر 
  .مببلغ زهيد

ويف اجلاهلية كانت املرأة يف وضع ال حتسد عليه فقد كانت خملوقا للخدمة واملتعة 
وجاء اإلسالم ليشرع للمرأة أول قانون كامل يضمن هلا مرتلتها وكرامتها وحيقق . للرجل

  .هلا حياة تتفق مع طبيعتها ورسالتها
ما "ويقول يف ذلك . م املثل األعلى يف معاملة زوجاتهوكان النيب صلى اهللا عليه وسل

استفاد املؤمن بعد تقوى اهللا خريا من زوجة صاحلة، إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته، 
أكمل املؤمنني : "ويقول أيضا"وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته يف ماله وعرضه

". استوصوا بالنساء خريا: "له يف آخر خطبة لهوقو" إميانا أحسنهم خلقا، وخيارهم لنسائهم
نعم النساء نساء األنصار مل مينعهن : "وروى البخاري عن النيب صلى اهللا عليه سلم قال

قالت : وروى البخاري أيضا عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال". احلياء أن يتفقهن يف الدين
ل فاجعل لنا يوما من نفسك فواعدهن غلبنا عليك الرجا: النساء للنيب صلى اهللا عليه وسلم
  .يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن

وقد أسهمت املرأة املسلمة يف كثري من جوانب احلياة اإلسالمية منها السياسية وشئون 
وسنعرض لبعض األمثلة يف كالمنا . احلكم وإدارة شئون الدولة اليت تزخر ا كتب التاريخ

  :شوقي أمري الشعراء عن مكانة املرأة يف اإلسالم بقوله وقد عرب أمحد. عن املرأة والتعليم
  ينقص حقوق املؤمنات... هذا رسول اهللا مل 
  لنسائه املتفقهات... العلم كان شريعة 
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  والعلوم اآلخريات... وكذا التجارة والسياسة 
  عن مكان املسلمات... وحضارة اإلسالم تنطق 

  :قولهكما عرب عن خطورة جهل املرأة وعدم تعليمها ب
  رضع الرجال جهالة ومخوال... وإذا النساء نشأن يف أمية 

  هم احلياة وخلفاه ذليال... ليس اليتيم من انتهى أبواه من 
  أما ختلت أو أبا مشغوال... إن اليتيم هو الذي تلقى له 

  :يا رب
مت نورك فهديت، فلك احلمد، عظم حلمك فغفرت فلك احلمد، بسطت يدك فأعطيت (

ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم اجلاه، وعطيتك أفضل العطية فلك احلمد، 
وأهناها، تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، وجتيب املضطر، وتكشف الضر، وتشفي 

  ).السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، وال جيزي بآالئك أحد، وال يبلغ مدحتك قول قائل
وال يصفه الواصفون، وال تغريه احلوادث، وال يا من ال تراه العيون، وال ختالطه الظنون، (

خيشى الدوائر، ويعلم مثاقيل اجلبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر األمطار، وعدد ورق 
األشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وال تواري منه مساٌء مساء، وال 

جعل خري أعمارنا آخرها وخري أرض أرضا، وال حبر ما يف قعره، وال جبل ما يف وعره، ا
  ).أعمالنا خوامتها وخري أيامنا يوم نلقاك فيه

سبحان ربك رب العزة عما ). (ربنا اغفر يل ولوالدي وللمؤمنني يوم يقوم احلساب(
وصلِّ اللَّه على حممد وعلى آله ). يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني

  . وصحبه وسلم
  :خصال الفطرة 

احلمد هللا الذي فطر اخللق على ما تستحسنه العقول، وأيد ذلك مبا أنزله على الرسول، 
ففطرة اهللا اليت جبل الناس عليها خلقا أمرهم ا تعبدا وشرعا، وأشهد أن ال إله إال اهللا 
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وحده ال شريك له، عجزت عن إدراك حكمته األلباب، وذلت لعزته، وعظمته مجيع 
عبده ورسوله املبعوث باحلنيفية ملة إبراهيم الذي اجتباه ربه  الصعاب، وأشهد أن حممدا

وهداه إىل صراط مستقيم صلى اهللا عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على جهم القومي 
  .وسلم تسليما

  :أما بعد
أو مخس من  -الفطرة مخس : " عن أىب هريرة، عن النىب صلى اهللا عليه وسلم قال

عن أنس ، و"اد، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وقص الشارب اخلتان، واالستحد -الفطرة 
وقت لنا ىف قص الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وحلق : قال أنس: بن مالك؛ قال

قال رسول : عن عبد اهللا بن الزبري، عن عائشة؛ قالت ، والعانة إال نترك أكثر من أربعني ليلة
قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، : طرةعشر من الف: " اهللا صلى اهللا عليه وسلم

واستنشاق املاء، وقص األظفار، وغسل الرباجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص املاء 
  .ونسيت العاشرة إال أن تكون املضمضة: قال مصعب: قال زكرياء". 

س ىف إن هذه اخلصال من سنن األنبياء، وقد قيل عن ابن عبا: السنة، ومعناه يالفطرة ه
أمره بعشر خصال مث عدهن حنو : قال}  وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فامتهن{: قوله تعاىل

: ليقتدى بك، ويقال} قال إين جاعلك للناس إماما{: ما ىف احلديث، فلما فعلهن قال
كانت عليه فرضا ولنا سنة، وجاء بعد هذا عشر من الفطرة، فلعل قوله هذا بعد األول، 

يد شيئا بعد شىء، وكذلك الفرائض، ومل يذكر ىف حديث العشر هنا فكانت السنن تز
اخلتان من مجلة اخلمس املذكورة ىف احلديث اآلخر، قال زكريا بن أىب زائدة راوى 

  ".ونسيت العاشرة إال أن يكون املضمضة : " احلديث
 ولعلها اخلتان املذكور مع اخلمس وهو أوىل، وىف رواية عمار بن ياسر: قال القاضى

حنوها ، ومل يذكر فيها إعفاء اللحى، وزاد االختتان، وذكر املضمضة واالستنشاق، فيكون 
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وذكر . على هذا إعفاء اللحية وقص الشارب كالسنة الواحدة إذ هو كالعضو الواحد
  .االنتضاح مكان انتقاص املاء وهو مبعىن غسله

فهذه األشياء العشرة كلها طهارة، وتنظيف تقضي ا الفطرة، وتستحسنها العقول، 
كما أن الشرع قد جاء ا، وحث عليهافمنها قص الشارب وإحفاؤه، فإن بقاءه جيمع 
األوساخ اليت متر به من األنف، فإذا شرب اإلنسان تلوث شرابه ا، فجاء الشرع والفطرة 

وهو عدم التعرض هلا بقص أو حلق أو نتف، فألن اهللا خلقها  بإحفائه، وأما إعفاء اللحية
متييزا بني الذكور واإلناث، وإظهارا للرجولية، والقوة، ولذلك ال تظهر إال عند احلاجة إليها 
يف وقت قوة اإلنسان وجلده وتكليفه مبهمات األمور أما يف حال صغره، فال تظهر؛ ألنه 

والقدر والفطرة بوجودها وإبقائها، وقد أمر النيب  حينئذ ال يتحمل األعباء، فجاء الشرع
خالفوا املشركني، وفروا اللحي، : صلى اهللا عليه وسلم بإعفائها وإرخائها وتوفريها، وقال

واحفوا الشوارب، وكان صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه قد هدوا إىل الفطرة، فكانوا 
لم وأصحابه، فإم على النور يوفرون حلاهم، وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وس

املبني والصراط املستقيم، فحلق اللحية حرام؛ ألنه خروج عن الفطرة، وخمالفة للرسل 
وأتباعهم، وموافقة للمشركني، وتغيري خللق اهللا تعاىل بال إذن منه، وليس إبقاء اللحية من 

 أمر ا رسول اهللا صلى األمور العادية كما يظنه بعض الناس، وإمنا هو مناألمور التعبدية اليت
اهللا عليه وسلم، واألصل يف أوامر النيب صلى اهللا عليه وسلم التعبد والوجوب حىت يقوم 

فَلْيحذَرِ الَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ أَو {: دليل على خالف ذلك قال اهللا تعاىل
يمأَل ذَابع مهيبصالفتنة فتنة الدين قد يرد املرء أمر النيب صلى اهللا عليه ] ٦٣: النور[} ي

وسلم، فيزيغ قلبه، فيهلك، والنيب صلى اهللا عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، وأمر مبخالفة 
املشركني، فإذا فرض أن من املشركني اآلن من يعفي حليته، فإننا لن نترك أمر النيب صلى اهللا 

أن بعض املشركني يعفيها، ألن املشرك الذي يعفيها هو املتشبه  عليه وسلم بإعفائها من أجل
بنا، ولسنا حنن املتشبهني به، ومن الفطرة السواك، ألن فيه تنظيفا لألسنان، وما يتسوك عليه 
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من الفم، ويتأكد السواك عند املضمضة يف الوضوء، وعند الصالة، وعند القيام من النوم، 
نيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل البيت، فأول ما يبدأ به وإذا دخل اإلنسان بيته؛ ألن ال

السواك، ومن الفطرة استنشاق املاء؛ ألنه ينظف األنف من األوساخ، وقص األظفار من 
الفطرة؛ ألن األظفار إذا طالت اجتمع فيها من األوساخ ما يكون ضررا على اإلنسان، 

ني مفاصل األصابع؛ ألا قد جتمع وغسل الرباجم من الفطرة والرباجم هي الفروض اليت ب
أوساخا، فمن الفطرة تعاهدها، وغسلها، ومن الفطرة نتف اآلباط؛ ألن الشعر فيها جيمع 
أوساخا حتدث منها رائحة كريهة، والنتف يزيل الشعر، ويضعف أصوهلا، فمن مل ينتف 

عر النابت حول اإلبط، فليلحقه، أو جيعل فيه شيئا يزيله، وحلق العانة من الفطرة، وهي الش
القبل؛ ألن يف ذلك تقوية للمثانة، وألن بقاء الشعر جيمع أوساخا قد يكون فيه ضرر على 
املثانة اليت هي جممع البول، وقد وقت النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قص الشارب، وتقليم 

، فإنه األظفار، ونتف اإلبط، وحلق العانة أن ال تترك أكثر من أربعني ليلة، وأما االستنجاء
وأما اخلتان وهو ما يسمى . من الفطرة، ألنه تطهري للمحل الذي خيرج منه البول أو الغائط

مث إن الستر ،  بالطهار فهو من الفطرة؛ ألنه يكمل الطهارة، وفعله يف زمن الصغر أفضل
احلرص على الستر والعفاف فيجب  والعفاف من خصال الفطرة، ومن حماسن اإلسالم،

شف والتعريوخصوصا لألحداث ألن التكشف والتعري مدعاة لفتنة والبعد عن التك
اآلخرين، وتسلط الساقطني، فينبغي عليهم الستر والعفاف، والبعد عن التكشف والتعري 

فلقد جاء اإلسالم وكرم ، سواء يف الرياضة أو يف غريه؛ فالعورة عورة يف الرياضة وغريها  
برزها أن كرم اإلنسان وأمره بستر عورته ومسى اجلنس البشري يف جماالت متعددة، كان منأ

فَأَقم وجهك للدينِ حنِيفًا فطْرت {:  ، قال تعاىل ذلك زينة، واه عن كشفها ومساه فتنة
ر الناسِ لَا يعلَمونَ اللَّه الَّتي فَطَر الناس علَيها لَا تبديلَ لخلْقِ اللَّه ذَلك الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَ

-  نيرِكشالْم نوا مكُونلَا تلَاةَ ووا الصيمأَقو قُوهاتو هإِلَي نِيبِنيم-  مهينقُوا دفَر ينالَّذ نم



243 
 

، وصلي اللهم وسلم ] ٣٢ - ٣٠: الروم[} وكَانوا شيعا كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ
  .سيد املرسلني حبيبنا وشفيعنا حممد بن عبد اهللا وعلى  آله وصحبه أمجعني على 

  : حد عورة املرأه والرجل وأحكامها 
احلمد اللَّه كما ينبغي جلالل وجهه ولعظيم سلطانه، والصالة والسالم على سيد األنبياء 

  :واملرسلني، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد
  .ح والنقص، ومسيت كذلك لقبح كشفها شرعاًوالعورة لغة من العور، وهو القب

  :ما ماهية العورة وأقسامها
  :العورة بالنسبة للصالة -أوالً

 :مغلظة وخمففة، حسب اآليت: تنقسم العورة بالنسبة للصالة إىل قسمني
 والدبر) ويضم الذكر واخلصيتان(عند الرجل السوءتان ومها القبل :العورة املغلظة :أوال 

  .البطن وما حاذاه من الظهر، ومن السرة إىل الركبة :، وعند املرأه 
عند ، و ما زاد على املغلظة من السرة إىل الركبة: عند الرجل: العورة املخففة - ثانيا 

  .مجيع بدا ما عدا الوجه والكفني وما ذكر من العورة املغلظة: املرأة البالغة
  :حكم ستر العورة

القدرة والذكر، فمن صلى مكشوف العورة  سترها شرط لصحة الصالة مع:املغلظة -١
املغلظة من ذكر أو أنثى كلها أو بعضها ولو قليالً بطلت صالته إن كان قادراً على الستر 

أما إن صلى كاشفاً هلا ناسياً أو . ذاكراً له، وعليه اإلعادة مطلقاً، سواء يف الوقت أو خارجه
ستر إذا وجد من يعريه الثوب، ويلزمه ويعترب قادراً على ال. عاجزاً عن الستر صحت صالته

وكذا جيب عليه ) . لكن ال يلزمه قبول هبته لعظم املنة(قبول اإلعارة وإال بطلت صالته 
وإذا مل جيد املكلف إال ثوباً حريرياً أو ثوباً جنساً فيصلي به، ويقدم . شراؤه بالثمن املعتاد

فإذا عجز عن الستر صلى عرياناً ويعيد . احلرير الطاهر على غري احلرير النجس إذا وجد معاً
  . الصالة يف الوقت الضروري إذا وجد الستر فيه
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جيب سترها، فإذا صلت مكشوفة العورة املخففة جيب عليها : بالنسبة للمرأة:املخففة -٢
ولطلوع ،  وهو إىل االصفرار، والليل كله يف العشاءين(إعادة الصالة يف الوقت الضروري 

وإذا خرج يندب هلا القضاء، باستثناء كشف باطن القدمني فال تعيد ) الشمس يف الفجر
أن النيب صلى "عن عائشة رضي اللَّه عنها . الصالة لكشفهما رغم أما من العورة املخففة

وعن أم سلمة رضي اللَّه عنها "  ال يقبل اللَّه صالة حائض إال خبمار: اللَّه عليه وسلم قال
: أتصلي املرأة يف درع ومخار وليس عليها إزار؟ قال: اللَّه عليه وسلمأا سألت النيب صلى "

  " .إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها
املعتمد وجوب سترها، وجيب إعادة الصالة لكشفها باستثناء كشف : بالنسبة للرجل أما

جل كشف ويكره للر،  الفخذين فال يعيد الصالة لكشفهما رغم أما من العورة املخففة
: وبالنسبة للصيب ، كتفه أو جبينه أو تشمري ثوبه أو كف كمه أو عقص شعره أثناء الصالة

  .يندب ستر العانة واإلليتني باإلضافة إىل املغلظة
  :العورة خارج الصالة -ثانياً
يندب ستر العورة املغلظة ولو يف الظالم، سواء عورة الرجل أو املرأة، : يف اخللوة -

رة الرجل املغلظة العانة واإلليتني ويكره كشفها لغري حاجة، حلديث ز بن ويزاد على عو
قلت يا رسول اللَّه عوراتنا ما نأيت منها وما نذر؟ : "حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال

قلت يا رسول اللَّه إذا كان : قال. احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت ميينك: قال
قال رسول اللَّه إذا . إن استطعت أال يرينها أحد فال يرينها: لالقوم بعضهم يف بعض؟ قا

  "  .اللَّه أحق أن يستحيا منه من الناس: كان أحدنا خالياً؟ قال
جيب على املكلف ستر عورته أمام من ال حيل له النظر إليها، إال : العورة بالنسبة للنظر -

رم النظر إىل عورة املرأة والرجل لضرورة كالتداوي فيجوز هلا كشفها بقدر الضرورة، وحي
  .سواء كانت متصلة أو منفصلة مثل شعر املرأة املقصوص
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  :عورة املرأة البالغة
حدها أمام املرأة الكافرة على املعتمد  ، و حدها أمام املرأة املسلمة من السرة إىل الركبة

كل بدا عدا الوجه والكفني، وقيلمن السرة إىل الركبة ولكن ال متكنها من النظر لغري 
مع حمارمها  ،و وجهها وكفيها لئال تصفها إىل زوجها، فالتحرمي لعارض ال لكونه عورة

عليها كشف صدرها أو الرجال مجيع بدا عدا الرأس والعنق واليدين والقدمني، فيحرم 
ليس مبحرم (مع الرجل األجنيب ، و ساقها، وحيرم على حمارمها النظر إىل ذلك وإن مل يلتذ

مجيع بدا عدا الوجه والكفني، فإما ليس من العورة لكن جيب سترمها خلوف ) : هلا
: اللَّه عنهما، قال ابن عباس رضي } وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها{: قال تعاىل. الفتنة

  .كلها عورة مبا يف ذلك الوجه والكفني: مع الرجل األجنيب الكافر ، وجهها وكفيها
وصوت املرأة ليس بعورة، ألن نساء النيب صلى اللَّه عليه وسلم كن يكلمن الصحابة 
وكانوا يستمعون منهن أحكام الدين، ولكن حيرم مساع صوا إن خيفت الفتنة ولو بتالوة 

  .القرآن
  :ورة الرجلع

حدها أمام املرأة  ، و حدها أمام الرجال والنساء من حمارمه من السرة إىل الركبة 
األجنبية مجيع بدنه واستثين الرأس واليدان والرجالن فيجوز لألجنبية النظر إليها عند أمن 

  . التلذذ وإال منع
  :عورة األمرد

شعور ما بني النظر إليه والنظر إىل حيرم النظر إىل الغالم األمرد على كل من وجد فرقاً بال
  .امللتحي، أما النظر إليه بغري قصد التلذذ فجائز إن أُمنت الفتنة
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  :عورة الصغري والصغرية خارج الصالة
ال عورة له، فيجوز للمرأة أن تنظر إىل مجيع بدنه : ابن مثان سنوات فأقل: الصغري -١

شر سنة جيوز هلا النظر إىل مجيع بدنه، ولكن ال وابن تسع إىل اثنيت ع،  حياً وأن تغسله ميتاً
  .وأما ابن ثالث عشر سنة فما فوقها فعورته كعورة الرجل.جيوز هلا تغسيله

ال : وبنت ثالث إىل أربع سنوات،  ال عورة هلا: بنت سنتني ومثانية أشهر: الصغرية -٢
وز للرجل النظر إىل عورة هلا بالنسبة للنظر، أما بالنسبة للمس فهي كعورة املرأة فال جي

  .عورا وال تغسيلها
  :مس العورة

  .كل ما جاز هلم النظر هلم مسه، أما العورة فيجوز مسها حبائل: احملارم نساء ورجاالً - آ
ليس كل ما جاز النظر له جاز مسه، فإذا كان جيوز : بني األجانب نساء ورجاالً - ب

مسه، وكذا املرأة ال جيوز هلا مس أطراف  هلألجنيب أن يرى وجه األجنبية فال جيوز ل
  .األجنيب رغم أنه جيوز النظر إليها

إن اهللا ومالئكته يصلون على النيب يا أيها . "وال حول وال قوة إال باِهللا العلي العظيم
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على 

  .العاملنياملرسلني واحلمد هللا رب 
  :  اللسان حفظ

احلمدهللا حق محده، والصالة والسالم على خري خلقه، حممد رسوله وعبده، وعلى آله 
  .وصحبه من بعده
اللسان إمنا خلق لتكثر به ذكر اهللا تعاىل وتالوة كتابه، وترشدن به خلق ف: آداب اللسان 

فإذا استعملته يف . ودنياكاهللا تعاىل إىل طريقه، وتظهر به ما يف ضمريك من حاجات دينك 
غري ما خلق له، فقد كفرت نعمةاهللا تعاىل فيه، وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر 

  .اخللق، وال يكب الناس يف النار على مناخرهم إال حصائد ألسنتهم
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إن الرجل ليتكلم : (فاستظهر عليه بغاية قوتك حىت ال يكبك يف قعر جهنم، ففي اخلرب
، وروى أنه قتل شهيد ) أصحابه فيهوي ا يف قعر جهنم سبعني خريفابالكلمة ليضحك ا 

: ن هنيئا له اجلنة، فقال: يف املعركة على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال قائل
  ) .وما يدريك لعله كان يتكلم فيما ال يعنيه، ويبخل مبا ال يغنيه: (صلى اهللا عليه وسلم

  :فاحفظ لسانك من مثانية
  الكذب األول

فاحفظ منه لسانك يف اجلد واهلزل، وال تعود لسانك الكذب هزال فيتداعى إىل اجلد، 
والكذب من أمهات الكبائر، مث إنك إذا عرفت بذلك سقطت عدالتك والثقة بقولك، 

  .وتزدريك األعني وحتتقرك
وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك، فانظر إىل كذب غريك، وعلى نفرة 

  .واستحقارك لصاحبه واستقباحك لهنفسك عنه، 
وكذلك فافعل يف مجيع عيوب نفسك؛ فإنك ال ترى قبح عيوبك من نفسك، بل من 

  .غريك، فما استقبحته من غريك يستقبحه غريك منك ال حمالة؛ فال ترض لنفسك ذلك
  الثاين اخللف يف الوعد

س فعال بال قول، فإياك أن تعد بشيء وال تفي به، بل ينبغي أن يكون إحسانك إىل النا
فإن اضطررت إىل الوعد، فإياك أن ختلف إال لعجز أو ضرورة؛ فإن ذلك من امارات 

ثالث من كن فيه فهو منافق : (النفاثق وخبائث االخالق، قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ) .من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمتن خان: وإن صام وصلى
  الثالث الغيبة
  .كذلك ورد يف اخلرب. ك عنها، والغيبة أشد من ثالثني زنية يف االسالمفاحفظ لسان
  .أن تذكر إنسانا مبا يكرهه لو مسعه، فأنت مغتاب ظامل وإن كنت صادقا: ومعىن الغيبة
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أصلحه اهللا : وإياك وغيبة القراء املرائني، وهو أن تفهم املقصود من غري تصريح فتقول
سأل اهللا تعاىل أن يصلحنا وإياه؛ فإن هذا مجع بني فقد ساءين وغمين ما جرى عليه، فن

تزكية النفس والثناء عليها : الغيبة إذا حصل به التفهم، واآلخر: خبيثني، أحدمها
 - أصلحه اهللا : ولكن إن كان مقصودك من قولك. بالتجرحيلغريك والصالح لنفسك

فضيحته واظهار عيبه، وإن اغتممت بسببه، فعالمة أنك ال تريد . الدعاء؛ فادع له يف السر
  .ويف إظهارك الغم بعيبه إظهار تعييبه

وال يغتب بعضكُم بعضا، أَيحب أَحدكُم أَن : (ويكفيك زاجرا عن الغيبة قوله تعاىل
فقد شبهك اهللا بآكل حلم امليتة؛ فما أجدرك أن حتترز ) . يأكلَ لَحم أخيه ميتا فَكَرِهتموه

يبة أمر لو تفكرت فيه وهو أن تنظر يف نفسك، هل فيك عيب ومينعك عن الغ! منها؟؟؟
ظاهر أو باطن؟، وهل أنت مقارف معصية سرا أو جهرا؟ فإذا عرفت ذلك من نفسك، 

وكما تكره أن . فاعلم أن عجزه عن الترتهي عما نسبته إليه كعجزك، وعذره كعذرك
عيوبك، وإن فضحته تفتضح وتذكر عيوبك، فهو أيضا يكرهه؛ فإن سترته ستر اهللا عليك 

سلط اهللا عليك ألسنة حدادا، ميزقون عرضك يف الدينا، مث يفضك اهللا يف اآلخرة على 
  .رؤوس اخلالئق يوم القيامة

وإن نظرت إىل ظاهرك وباطنك، فلم تطلع فيهما على عيب ونقص يف دين وال دنيا، 
ولو أراد . مقفاعلم أن جهلك بعيوب نفسك أقبح أنواع احلماقة، وال عيب أعظم من احل

مث . اهللا بك خريا لبصرك بعيوب نفسك، فرؤيتك نفسك بعني الرضا غاية غباوتك وجهلك
إن كنت صادقا يف ظنك فاشكر اهللا تعاىل عليه وال تفسده بثلب الناس، والتمضمض 

  .بأعراضهم؛ فإن ذلك من أعظم العيوب
  الرابع املراء واجلدال ومناقشة الناس يف الكالم

فذلك فيه إيذاء للمخاطب وجتهيل له، وطعن فيه، وفيه ثناء على النفس وتزكية هلا مبزيد 
الفطنة والعلم، مث هو مشوش للعيش؛ فإنك ال متارى سفيها إال ويؤذيك، وال متاري حليما 
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من ترك املراء وهو مبطل بىن اهللا : (إال ويقليك وحيقد عليك؛ فقد قال صلى اهللا عليه وسلم
  ) .ربض اجلنة، ومن ترك املراء وهو حمق بىن اهللا له بيتا يف أعلى اجلنة له بيتا يف

أظهر احلق وال تداهن فيه، فإن الشيطان أدبا : وال ينبغي أن خيدعك الشيطان ويقول لك
يستجر احلمقى إىل الشر يف معرض اخلري، فال تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك، فاظهار 

  .بطريق النصيحة يف اخلفية ال بطريق املماراةاحلق حسن مع من يقبله منك، وذلك 
وللنصيحة صفة وهيئة، وحيتاجفيها إىل تلطف وإال صارت فضيحة، وكان فسادها أكثر 

  .من صالحها
العصر غلب على طبعه املراء واجلدال، وعسر عليه الصمت، إذ ألقى  فالسفةومن خالط 

ة واملناقشة هو الذي ميتدح به؛ إليه علماء السوء أن ذلك هو الفضل، والقدرة على احملاج
  .ففر منهم فرارك من األسد، واعلم أن املراء سبب املقت عنداهللا وعند اخللق

  اخلامس تزكية النفس
: ، وقيل بعض احلكماء) فَال تزكوا أَنفُسكُم هو أَعلَم بِمن اتقى: (فقد قال اهللا تعاىل
ك أن تتعود ذلك، واعلم أن ذلك ينقص فإيا. ثناء املرء على نفسه: مالصدق القبيح؟ فقال

فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على . من قدرك عند الناس، ويوجب مقتك عنداهللا تعاىل
نفسك ال يزيد يف قدرك عند غريك، فانظر إىل أقرانك إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل واجلاه 

ذا فارقتهم؛ واملال كيف يستنكره قلبك عليهم، ويستثقله طبعك، وكيف تذمهم عليه إ
فاعلم أم أيضا يف حال تزكيتك لنفسك يذمونك يف قلوم ناجزا، وسيظهرونه بألسنتهم 

  .إذا فارقتهم
  اللعن: السادس

فإياك أن تلعن شيئا مما خلق اهللا تعاىل من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه، وال تقطع 
طلع على السرائر هو اهللا بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق؛ فإن امل

لم ملَ تلعن : تعاىل، فال تدخل بني العباد وبني اهللا تعاىل، واعلم أنك يوم القيامة ال يقال لك
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فالنا، ومل سكت عنه؟ بل لو مل تعلن ابليس طول عمرك، ومل تشغل لسانك بذكره مل 
طولبت به، وال  وإذا لعنت أحدا من خلق اهللا تعاىل. تسأل عنه ومل تطالب به يوم القيامة

تذم شيئا مما خلق اهللا تعاىل، فقد كان النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يذم الطعام الردىء قط، 
  بل كان إذا اشتهى شيئا أكله وإال تركه

  السابع الدعاء على اخللق
فاحفظ لسانك عن الدعاء على أحد من خلق اهللا تعاىل، وإن ظلمك فكل أمره إىل اهللا 

إن املظلوم ليدعو على ظامله حىت يكافئه مث يبقى للظامل فضل عنده : (تعاىل؛ ففي احلديث
إن اهللا : (وطول بعض الناس لسانه على احلجاج فقال بعض السلف) . يطالب به يوم القيامة

  ) .لينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه كما ينتقم من احلجاج ملن ظلمه
  الثامن املزاح والسخرية واالستهزاء بالناس

فظلسانك منه، يف اجلد واهلزل؛ فإنه يريق ماء الوجه ويسقط املهابة، ويستجر فاح
الوحشية، ويؤذي القلوب، وهو مبدأ اللجاج والغضب والتصارم، ويغرس احلقد يف 
القلوب؛ فال متازح أحدا؛ فإن مازحك أحد فال جتبه، وأعرض عنهم حىت خيوضوا يف 

  .روا كراماحديث غريه، وكن من الذين إذا مروا باللغو م
فهذه جمامع آفات اللسان، وال يعينك عليه إال العزلة، أو مالزمة الصمت غال بقدر 
الضرورة؛ فقر كان أبوبكر الصديق رضي اهللا تعاىل عنه يضع حجرا يف فيه ليمنعه ذلك من 

فاحترز منه . هذا الذي أوردين املوارد: الكالم بغري ضرورة، ويشري إىل لسانه ويقول
 .أقوى أسباب هالكك يف الدنيا واآلخرة جبهدك؛ فإنه

اللهم . اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم إنك محيد جميد 
وعلى آل إبراهيم إنك حكيم  بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم

  .جميد
  



251 
 

  :األخوة يف اهللا، والصحبة واحملبة لإلخوان فيه
زيل قبل الكون واملكان، من غري أول وال بداية، اآلخر األبدي بعد احلمد هللا األول األ

فناء املكنونات واألزمان بغري آخر وال غاية، الظاهر يف علوه بقهره عن غري بعد، والباطن يف 
دنوه بقربه من دون مس، الذي أحسن بلطفه كل شيء بدأه وأتقن صنع كل شيء أنشأه، 

كومات مشيئته، فأظهر يف الغيب والشهادة لطيف ودبرت األحكام حكمته وصرفت احمل
قدرته وعم يف العاجل واآلجل خلقه بنعمته، ونشر على من أحب منهم فضله، وبسط 
جلميعهم عدله، وأنعم عليهم بتعريفهم إياه، سبحانه وتعاىل، به عز وجلّ، وأحسن إليهم 

عليهم ببعثه رسوالً من أنفسهم  باجتبائه إياهم إليه، وأفضل عليهم بتيسري كالمه هلم، ومن
إليهم، فنسأله الصالة على النيب وآله، وأن يوزعنا بفضله وشكر نعمه، ويعرفنا خفي قدره، 
وصلّى اهللا تبارك وتعاىل على سيد األولني واآلخرين، رسوله املفضل بالشفاعة واحلوض 

فني يف األزمان، وأنصاره املورود، املخصوص بالوسيلة واملقام احملمود، وعلى إخوانه السال
  .التابعني بإحسان

ذكر اهللا عز وجلّ عباده املؤمنني نعمته عليهم يف الدين، إذ ألف بني قلوم بعد أن كانوا 
متفرقني، فأصبحوا بنعمته إخواناً باأللفة متفقني، وعلى الرب والتقوى مضطجعني، مث ضم 

حببله وهداه، وى عن التفرق إذ مجعتهم  التذكرة بالنعمة عليهم إىل تقواه، وأمر باالعتصام
الدار، وقرن ذلك باملنة منه عليهم، إذا أنقذهم من شفا حفرة النار، وقد جعل ذلك كله من 

يا : (آياته الدالة عليه سبحانه وتعاىل وسيله الواصلة باهلداية إليه، فقال يف مجل ما شرحناه
ققُوا اَهللا حوا اتنآم ينا الَّذهأَي هقَاتتدون) (وال تفرقوا( ١٠٢: آل عمران) ت آل ) ولعلكم

وقد كانت املؤاخاة يف اهللا تعاىل والصحبة ألجله واحملبة له يف احلضر والسفر  ١٠٣عمران
طرائق للعاملني، يف كل طريق فريق، ملا يف ذلك من الفضل، وملا جاء فيه من األمر والندب، 

من أوثق عرى اإلميان، وكانت األلفة والصحبة ألجله واحملبة إذ كان احلب يف اهللا عز وجلّ 
 ووالتزاور من أحسن أسباب املتقني، وقد كثرت األخبار يف تفضيل ذلك واحلث عليه، 
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رأي التابعني قد اختلف يف التعريف، فمنهم من كان يقول أقلل من املعارف، فإنه أسلم 
كلما كثرت : ك، ألنه يقاللدينك وأقل غدا لفضيحتك، وأخف لسقوط احلقوق عن

هل رأيت : املعارف كثرت احلقوق، وكلما طالت الصحبة توكدت املراعاة، وقال بعضهم
أنكر من تعرف وال : شراً إال ممن تعرف، فكلما نقص من هذا فهو خري، وقال بعضهم

سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم، : تتعرف إىل من ال تعرف، وممن مال إىل هذا الرأي
الطائي والفضيل بن عياض، وسليمان اخلواص ويوسف بن أسباط، وحذيفة املرعشي  وداود

وبشر احلايف، وقال أكثر التابعني باستحباب كثرة اإلخوان يف اهللا عز وجلّ، بالتأليف 
 والتحبب إىل املؤمنني، ألن ذلك زين يف الرخاء، وعون يف الشدائد، وتعاون على الرب

استكثرمن اإلخوان، فإن لكل مؤمن شفاعة، : وقال بعضهموالتقوى، وألفة يف الدين، 
إذا : فلعلك تدخل يف شفاعة أخيك، وكانوا يأمرون باألخوة ويتحاضون على األلفة، ويقال

: يف تفسري قوله تعاىللَيه وسلَّم عن رسول اهللا صلَّى اُهللا عفر للعبد شفع يف إخوانه، وغ
: ، قال٢٦: الشورى) وعملُوا الصالحات ويزيدهم من فَضلهويستجيب الَّذين آمنوا (

ابن املسيب والشعيب، : يشفعهم يف إخوام فيدخلهم اجلنة معهم، وممن مال إىل هذا الطريق
وابن أيب ليلى وهشام بن عروة، وابن شربمة وشريح وشريك بن عبد اهللا، وابن عيينة وابن 

 ( :عن رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمبن حنبل، ومن وافقهم، و داملبارك، والشافعي وأمح
  .) أنّ أقربكم مين جملساً أحاسنكم أخالقاً، املوطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون

، وقد )  املؤمن مألوف وال خري فيمن يألف وال يؤلف( : عنه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمو
من أراد : من هذه األمة، اخلشوع مث الورع مث األمانة مث األلفة، ويف اخلرب أول ما يرفع: قيل

اهللا به خرياً رزقه خليالً صاحلاً، إنْ نسي ذكره وإنْ ذكر أعانه، وروينا يف خرب مثل 
إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحدامها األخرى، وما التقى مؤمنان إالّ أفاد اهللا عز : األخوين

من آخى : يف خرب عن رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم صاحبه خرياً، ولّ أحدمها من وج
أخاً يف اهللا عز وجلّ، رفعه اهللا عز وجلّ درجة يف اجلنة ال يناهلا بشيء من عمله، ويقال إنّ 
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األخوين يف اهللا عز وجلّ إذا كان أحدمها أعلى مقاماً من اآلخر، رفع اآلخر معه إىل مقامه، 
يلحق به كما تلحق الذرية باألبوين، واألهل بعضهم ببعض، ألن األخوة عمل  وأنه

أَلَحقْنا بِهِم ذُرياتهم وما ألتناهم من عملهِم من : (كالوالدة، وقد قال اهللا سبحانه بعد قوله
فعه ، أي وما نقصناهم، وقال تعاىل خمرباً عمن ال صديق له محيم تن٢١: الطور) شيٍء

ومعىن محيم أي  ١٠١ - ١٠٠: الشعراء) فَما لَنا من شافعني والَ صديقٍ حميمٍ: (شفاعته
مهيم، أبدلت احلاء هاء لتقارما، مأخوذ من االهتمام أي مهتم بأمره، ففيه دليل أنّ الصديق 

املؤمن ( : ه وسلَّمعن النيب صلَّى اُهللا علَياالهتمام حقيقة الصداقة، و لك هو املهتم بك، وإنّ
ما أعطى عبد بعد اإلسالم خرياً من  ( :، وعن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه)  كثري بأخيه
إذا رأى أحدكم وداً من أخيه فليتمسك به، فقلما تصيب ( : ، وقال أيضاً) أخ صاحل

  .)ذلك
لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عتكونوا منفرين، ويف احلديثكونوا مؤلفني وال (: عن رسول اهللا ص :

إنّ أحبكم إىل اهللا عز وجلّ الذين يألفون ويؤلفون، وإنّ أبغضكم إىل اهللا عز وجلّ املشاؤون 
يا رب : أنه قال عليه الصالة والسالم، ويف أخبار داود)  بالنميمة، املفرقون بني اإلخوان

خالق الناس بأخالقهم وأحسن  :كيف يل أنْ حيبين الناس كلهم وأسلم فيما بيين وبينك، قال
خالق أهل الدنيا بأخالق الدنيا، وخالق أهل اآلخرة بأخالق : فيما بيين وبينك، ويف بعضها

أنا كنت أحب إىل : اآلخرة، قال الشعيب عن صعصعة بن صوجان أنه قال البن أخيه زيد
ؤمن خالص امل: أبيك منك، وأنت أحب إيلّ من ابين، خصلتان أوصيك ما فاحفظهما

خمالصة وخالق الفاجر خمالقة، فإن الفاجر يرضى منك باخللق احلسن وأنه حلق عليك أنْ 
إنا لنشكر يف وجوه أقوام وإنّ قلوبنا لتلعنهم، : ختالص املؤمن، وقد قال أبو الدرداء قبله

ع إدفَ: (فمعىن هذا على الثقة واملداراة ليدفع بذلك شره وأذاه، كما جاء يف تفسري قوله تعاىل
نسأَح ي(، قيل السالم٣٤: فصلت) باليت ه : يلو هةٌ كَأَنداَوع هنيوب كنيفَإذَا الَّذي ب

ميمح (وجلّ ٣٤: فصلت وكان ابن عباس يقول يف معىن قوله عز) : ةنونَ بِاحلَسؤرديو
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ة بالسالم، واملداراة وهو يدفعون الفحش واألذى وهو السيئ: ، قال٢٢: الرعد) السيئَةَ
ولَوالَ دفْع اهللا : (احلسنة، وقد كان أفضل احلسنات إكرام اجللساء، ومنه قوله عز وجلّ

، قيل بالرغبة والرهبة واحلياء واملداراة، وكذلك معىن ٢٥١: البقرة) الناس بعضهم بِبعضٍ
املودة واعتقاد املؤاخاة يف اهللا خالص املؤمن وخالق الفاجر فاملخالصة بالقلوب من : قوهلم

خالطوا : عز وجلّ، واملخالفة املخالطة يف املعاملة واملبايعة، وعند اللقاء، وكذلك جاء مفسراً
الناس بأعماهلم وزايلوهم يف القلوب، وقد قال حممد بن احلنفية بن علي بن أيب طالب رضي 

من معاشرته بداً، حىت جيعل اهللا عز  ليس حبكيم من مل يعاشر باملعروف من ال جيد: اهللا عنهم
وجلّ له منه فرجاً، فمعاملة غري تقي ومكاملته من أحوال اإلضطرار، ومعاشرة التقي 

  .ومصافاته من حسن االختيار
احملبة الدائمة واأللفة الالزمة من قبل، أنّ األخوة واحملبة عمل، وكل : قال بعض العلماء

العمل، فيكمل أجره، فإن مل خيتم له باآلخرة ومل حيسن عمل حيتاج إىل حسن خامتة به ليتم 
عاقبة الصحبة واحملبة، فقد أدركه سوء اخلامتة، بطل عنه ما كان قبل ذلك، فقد يصطحب 
االثنان ويتواخى الرجالن عشرين سنة، مث ال خيتم هلما حبسن األخوة فيحبط بذلك ما سلف 

: أللفة الالزمة إىل الوفاة ليختم له به، ويقالمن الصحبة، فلذلك شرط العامل احملبة الدائمة وا
ما حسد العدو ومتعاونني على بر حسده، متواخيني يف اهللا عز وجلّ ومتحابني فيه، فإنه 

: وقل لعبادي يقولوا: (عز وجلّ إفساد ما بينهما، وقد قال اهللا جيهد نفسه وحيث قبيله على
يعين يقولون الكلمة احلسنة بعد نزغ  ٥٣: سراءاإل) اليت هي أحسن إنّ الشيطان ينزغُ بينهم

بعد أنْ نزغَ الشيطانُ بيين وبين : (الشيطان، وقال عز وجلّ خمرباً عن يوسف عليه السالم من
ما تواخى اثنان يف اهللا عز وجلّ ففرق بينهما، إالّ بذنب : وقد يقال ١٠٠: يوسف) إخويت

قصر العبد يف طاعة اهللا تبارك وتعاىل، سلبه اهللا عز وجلّ من إذا : يرتكبه أحدمها، فقال بشر
يؤنسه، ويقال للعدو شيطان، قد وكله بالتفريق بني املتواخيني، ليس له عمل إالّ ذلك، قد 

  . تفرغ له، ومن عالمة التقى حسن املقال عند التفرق، ومجيل البشر عند التقاطع
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ربوبية، أمل تسمع إىل الدعاء املأثور عن فوصف الكرمي يف هذا املعىن التخلق خبلق ال
يا من أظهر اجلميل وستر القبيح، ومل يؤاخذ : رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يف أوله

باجلريرة ومل يهتك الستر، فكذلك صفات املؤمنني على معاين أخالق املؤمن األعلى، وقد 
ده، ومن لك بأخيك كله هن ألخيك، معاتبة الصديق خري من فق: كان أبو الدرداء يقول

ولن له وال تطع الشيطان يف أمره، غداً يوافيه املوت فيكفيك فقده، كيف تبكيه بعد املوت 
 أحبب حبيبك هوناً ما عسى أنْ يكون : رضى اهللا عنه ويف احلياة تركت وصله، وعن علي

عن عمر ا، وقد يكون حبيبك يوماً م بغيضك يوماً ما، وأبغض بغيضك هوناً ما عسى أنْ
: اسلم، قلت: ال يكن حبك كلفاً وبغضك تلفاً، قال: بن اخلطاب رضي اهللا عنه معناه

إذا أحببت فال تكلف كما يكلف الصيب بالشيء حيبه، وإذا أبغضت فال : وكيف ذاك، قال
قال عمر رضي : عن سعيد بن املسيب، قال وتبغض بغضاً حتب أنْ يتلف صاحبك ويهلك، 

افهم، فإم زينة يف الرخاء وعدة يف البالء، نبإخوان الصدق تعش يف أك عليك: نهاهللا ع
وضع أمر أخيك على أحسنه حىت حيبك ما يغلبك منه، واعتزل عدوك واحذر صديقك من 
القوم إالّ األمني، وال أمني إالّ من خشي اهللا عز وجلّ، وال تصحب الفاجر فتعلم فجوره، 

وتعاىل، وحدثونا عن وال تطلعه على سرك واستشر يف أمرك الذين خيشون اهللا تبارك 
: حدثت املأمون أمري املؤمنني فقلت له: حدثنا حيىي بن أكثم قال: إبراهيم بن سعيد قال

ملا حضرت علقمة العطاردي الوفاة دعا : حدثين سفيان بن عيينة عن عبد امللك بن أجبر قال
يا بين، إنْ عرضت لك إىل صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته : بابنه فقال

نك، وإنْ قعدت بك مؤونة مانك، اصحب من إذا مددت يدك خبري مدها، وإنْ رأى صا
منك حسنة عدها، وإنْ رأى منك سيئّة سدها، اصحب من إذا سألته أعطاك، وإنْ سكت 
ابتداك، وإنْ نزلت بك نازلة واساك، اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإذا حاولت أمراً 

وأين هذا؟، وقيل لألحنف بن : فقال املأمون: ن أكثمأمرك، وإنْ تنازعتما آثرك، قال اب
من يسد خللي، ويستر زللي، ويقبل عللي، وحدثونا : أي إخوانك أحب إليك فقال: قيس
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من حق الصديق أنْ : قال األحنف: حدثنا العالء بن جرير عن أبيه قال: عن األصمعي قال
اإلخاء جوهرة : لم الدالة، وقالأنْ جياوز عن ظلم الغضب وظلم اهلفوة وظ: حيتمل له ثالث

رقيقة، فهي ما مل توق عليها وحترسها كانت معرضة لآلفات، فارض اإلخاء بالذلة حىت 
تصل إىل فوقه، وبالكظم حىت تعتذر إىل من ظلمك، وبالرضا حىت ال تستكثر من نفسك 

تغافل عنهم، من مل يظلم نفسه للناس ويتظامل هلم وي: الفضل وال من أخيك التقصري، ويقال
ما سئمت أحداً قط ألنه إمنا يسأمين : مل يسلم منهم، وكان أمساء بن خارجة الفزاري يقول

كرمي كانت منه زلة وهفوة، فأنا أحق من غفرها وآخذ عليها بالفضل فيها، : أحد رجلني
: لَّم قالعن ابن عباس أنّ النيب صلَّى اُهللا علَيه وس،وأو لئيم فلم أكن أجعل عرضي له غرضاً 

قال رسول اهللا صلَّى : ال متار أخاك وال متازحه وال تعده موعداً فتخلفه، وعن أيب هريرة قال
لَّمسو هلَيإنكم ال تسعون الناس بأموالكم، ولكن ليسعهم منكم بسط وجوه وحسن : اُهللا ع

خذ : ، قالخذ العفو وأمر بالعرف: خلق، وعن أيب جنيح عن جماهد يف قول اهللا عز وجلّ
  .  من أخالق الناس ومن أعماهلم ما ظهر من غري حتسس

ومن عرف فضل اإلخوة يف اهللا عز وجلّ، وعلم درجة احملبة هللا تعاىل، صرب ألخيه وشكر 
له وحلم عنه وإحتمل له، لينال ما أمله من مؤمله فيه ويبلغ ما طلبه من طالبه به، فإنّ الصرب 

والشكر، ال بد له منه لدوام النعمة، ومن طلب نفيساً خاطر بنفيس حيتاج إليه ليتم العمل 
يف حديث املوفق من حيب ملا حيب، و ومن رغب يف رغبة بذل هلا مرغوباً، واهللا عز وجلّ

املتحابون يف اهللا عز وجلّ على عمود : قال رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم: ابن مسعود قال
يف رأس العمود سبعون ألف غرفة، مشرفون على أهل اجلنة، يضيء  من ياقوتة محراء،

حسنهم ألهل اجلنة كما تضيء الشمس ألهل الدنيا، عليهم ثياب سندس خضر، مكتوب 
هؤالء املتحابون يف اهللا عز وجلّ، وروينا يف حديث معاذ، وقد قال له أبو : على جباههم

أبشر مث أبشر، فإين مسعت رسول : فقال لهإين ألحبك يف اهللا عز وجلّ، : إدريس اخلوالين
ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، : اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يقول
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ووجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس وهم ال يفزعون، وخياف الناس وال خيافون، وهم 
من هؤالء يا رسول اهللا، : هم حيزنون، فقيلأولياء اهللا عز وجلّ الذين ال خوف عليهم وال 

إنّ حول العرش منابر من : هم املتحابون يف اهللا عز وجلّ، ورواه أبو هريرة فقال فيه: قال
نور، عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء وال شهداء، يغبطهم األنبياء 

املتحابون يف اهللا عز وجلّ، هم : يا رسول اهللا حلّهم لنا، فقال: والشهداء، فقالوا
  .واملتجالسون يف اهللا تعاىل، واملتزاورون يف اهللا تعاىل

حقّت حمبيت للمتحابني يفّ، : يف حديث عبادة بن الصامت، يقول اهللا عز وجلّو
لَو : (واملتزاورين يفّ واملتباذلني واملتصادقني يفّ، وكان ابن مسعود يقول يف قوله عز وجلّ

: ، قال٦٣: األنفال)يف األرض مجيعاً ما أَلَّفْت بين قُلُوبِهِم ولكن اهللا ألف بينهم أَنفَقْت ما
املتحابون يف اهللا عز : نزلت هذه اآلية يف املتحابني يف اهللا عز وجلّ، وأبو بشر عن جماهد قال

الشجر يف  وجلّ إذا التقوا فكشر بعضهم إىل بعض، تتحات عنهم اخلطايا كما يتحات ورق
سبعة يظلهم اهللا عز وجلّ يف ظل : عن رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّمالشتاء إذا يبس، و

عرشه، يوم ال ظل إال ظله، منهم كذا، واثنان تواخيا يف اهللا عز وجلّ، اجتمعا على ذلك 
ودة والرمحة نظر األخ إىل وجه أخيه على امل: وتفرقا، وكان الفضيل بن عياض وغريه يقول

عبادة، فال تصح احملبة يف اهللا عز وجلّ إالّ مبا شرط فيها من الرمحة يف االجتماع، واخللطة 
عند االفتراق بظهور النصيحة، واجتناب الغيبة، ومتام الوفاء، ووجود األنس، وفقد اجلفاء، 

ت إذا وقع: وإرتفاع الوحشة، ووجد االنبساط، وزوال االحتشام، وكان الفضيل يقول
ما تواخى اثنان يف اهللا عز وجلّ فاستوحش أحدمها من : الغيبة، ارتفعت األخوة وقال اجلنيد

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عصاحبه واحتشم منه إالّ لعلّة يف أحدمها، ومن ذلك ما روي عن النيب ص :
با لصاحبه، ويف ما حتاب اثنان يف اهللا عز وجلّ إالّ كان أحبهما إىل اهللا عز وجلّ أشدمها ح

،  كان أفضلهما ويف اخلرب اآلخر أحب اإلخوان إىل اهللا عز وجله أرفقهما بصاحبه: خرب
شر األصدقاء من أحوجك إىل مداراة، وأجلأك : رضى اهللا عنه وكرم اهللا وجهه قال علي و
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إمنا تقاطع الناس : شر األصدقاء من تكلف له، وقال الفضيل: إىل اعتذار، وقال أيضاً
حشمه بالتكلف يزور أحدهم أخاه فيتكلف له ما ال يفعله كل واحد منهما يف مرتله، في

ؤمن ال يغتنمه وال املؤمن أخو امل: عن عائشة رضي اهللا عنهاذلك من الرجوع إليه، و
اذهب : أهدي هلشام فرو كثري الثمن فقال: عن إبراهيم بن سعيد اجلوهري قالو، حيشمه

فذهب ا إليه : هذه فرو جاء به هشيم اشترها له قال: لها إىل سعيد اجلوهري فقل 
قال أمحد بن : فاشتراها، مث بعت ا إىل هشيم فصارت له ودرامهها، وقال علي بن املديين

إين أحب أن أصحبك إىل مكة وما مينعين من ذلك إالّ أين أخاف أنْ أملك أو متلين، : حنبل
قلت للحسن إين أريد : ق الكرام وقال مكحولألنه يقال إنّ ملل اإلخوان ليس من أخال

ال تصحنب رجالً يكرم عليك فينقطع الذي بينك وبينه، وكان أبو : اخلروج إىل مكة فقال
أستحب : يستحسن الصرب عن كل شيء إالّ عن الصديق، وقال: عمرو بن العالء يقول

كان أصحاب : مالكللمتواخني يف اهللا عز وجلّأنْ يلتقيا يف كل يوم مرتني وقال أنس بن 
رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم يتماشون، فإذا استقبلهم صخرة أو أكمة فرقت بينهم 

ليس من املروءة أنْ : فالتقوا من ورائها، سلم بعضهم على بعض، وقال احلسن وأبو قالبة
  .يريح الرجل على صديقه، وقال ابن سريين ال تكرم أخاك مبا يشق عليه

إمنا يتجالس املتجالسان باألمانة فال حيل : ل اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قالوعن رسو
: ألحدمها أن يفشي على أخيه ما يكره، وخرج ابن املبارك يف سفر، فصحبه قوم فقال هلم

هل أنكرمت مين شيئاً : إنْ أنكر أحد منكم شيئاً فليخربين، فلما أرادوا أنْ يتفرقوا قال هلم
وحيك وهل يستاك الرجل : مل أرك تستاك فقال: وما أنكرت قال: أنا قال: اب منهمفقال ش

ال ختالط من الناس إالّ حسن اخللق فإنه ال : بني يدي صديقه، وكان بشر بن احلارث يقول
من : يأيت إالّ خبري، وال ختالط سئّ اخللق فإنه ال يأيت إالّ بشر، وقال الشافعي رمحه اهللا

فهو محار، ومن استرضى فلم يرضى فهو شيطان، وقال عمرو بن استغضب فلم يغضب 
زهدك يف راغب فيك نقص حظ، ورغبتك يف زاهد فيك ذلنفس، وكان ابن سريين : دينار
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لعل : حيتمل الرجل ألخيه إىل سبعني زلة ويطلب له املعاذير، فإن أغناه ذلك وإالّ قال: يقول
نْ تؤاخي رجالً فأغضبه مث دس عليه من إذا أردت أ: ألخي عذراً غاب عين، وقال الثوري

ال تؤاخني أحداً حىت تبلوه وتفشي إليه سراً، : يسأله عنك، فإن قال خرياً فاصحبه وقال غريه
من أصحب من الناس : مث إجفه واستغضبه وانظر، فإن أفشاه عليك فأجتنبه، وقيل أليب يزيد

ما يستر اهللا تعاىل، وكان ذو النون من يعلم منك ما يعلم اهللا عز وجلّ، ويستر عليك : قال
من : ال خري لك يف صحبة من ال حيب أنْ يراك إالّ معصوماً، وقيل لبعض العلماء: يقول

من يرفع عنك ثقل التكلف، وتسقط بينك وبينه مؤونة التحفظ، : يصحب من الناس قال
تكلف يل أثقل إخواين علي من ي: وقد كان جعفر بن حممد الصادق عليهما السالم يقول

وأحتفظ منه، وأخفهم على قليب من أكون معه كما أكون وحدي، يريدون ذا كله أنّ من 
مل يكن على هذه األوصاف دخل عليه التصنع والتزين، فأخرجاه إىل الرياء والتكلف، 

ال تعاشر من الناس إال : فذهبت بركة الصحبة وبطلت منفعة األخوة، وقال بعض الصوفية
برب وال تنقص بإمث، ومن يتوب عنك إذا أذنبت، ويعتذر إليك إذا أسأت، من ال تزيد عنده 

وحيمل عنك مؤونة نفسه ويكفيك مؤونة نفسك، وهذه من أعز األوصاف يف هذا الوقت، 
فسكت عنه، مث عاد : قد عز يف هذا الزمان أخ يف اهللا تعاىل قال: كما قال رجل للجنيد

اهللا عز وجلّ يكفيك مؤونتك ويتحمل أذاك فهذا  إذا أردت أخاً يف: ذلك فقال له اجلنيد
لعمري قليل، وإنْ أردت أخاً يف اهللا تتحمل أنت مؤونته وتصرب على أذاه، فعندي مجاعة 
أدلك عليهم إنْ أحببت، فهذا لعمري يكون حمباً لنفسه إذا أقتضى هذا من أخيه ال حمباً ألخ 

واجب، ولكن اإلخاء الصرب على األذى، يف اهللا تعاىل، وليس اإلخاء كف األذى ألن هذا 
وكانت هذه الطائفة من الصوفية ال يصطحبون إالّ على استواء أربع معان، ال يترجح 
بعضها على بعض، وال يكون فيها اعتراض من بعض إنْ أكل أحدهم النهار كله مل يقل له 

عنده، فال مزيد صاحبه صم، وإنْ صلّى الليل أمجع مل يقل له أحد من بعضه، وتستوي حااله 
ألجل صيامه وقيامه، وال نقصان ألجل إفطاره ونومه، فإذا كان عنده يزيد بالعمل وينتقص 



260 
 

بترك العمل، فالفرقة أسلم للدين وأبعد من املراءاة من قبل إنّ النفس جمبولة على حب املدح 
د الناس وكراهة الذم، ومبتالة بأن ترب حاهلا اليت عرفت به، وأنْ تظهر أحسن ما حيسن عن

منها، فإن صحب من يعمل معه هذا فليس ذلك بطريق الصادقني وال بغية املخلصني، 
فمجانبة هؤالء الناس أصلح للقلب وأخلص للعمل، ويف معاشرم وصحبة أمثاهلم فساد 
القلوب ونقصان احلال، ألن هذه أسباب الرياء، ويف الرياء حبط األعمال وحسن رأس 

  اجلالل نعوذ به سبحانه وتعاىل من ذلك، املال، والسقوط من عني ذي
من عاشر الناس داراهم، ومن داراهم راءاهم، ومن : وكان الثوري رمحه اهللا تعاىل يقول

ال تؤاخِ من الناس إالّ : راياهم وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكوا، وكان بعض الناس يقول
ألن هذه املعاين تتغري هلا  عند غضبه ورضاه وعند طمعه وهواه،: من ال يتغري عليك يف أربع

ال تصحب من : الطباع لدخول الضرر منها على النفس وفقد االنتفاع، وقال بعض األدباء
يكتم سرك وينشر برك ويطوي عيبك ويكون يف : الناس إالّ من كان على هذا الوصف

  .  النوائب معك ويف الرغائب يؤثر، فإن مل جتده فال تصحب إالّ نفسك
رجالً تتعلم منه شيئاً من أمر دينك : ال تصحب إالّ أحد رجلني: ماءوقال بعض العل

فينفعك، أو رجالً تعلمه شيئاً من دينه فيقبل منك، والثالث هرب منه، وقال ابن أيب 
رجل ترتفق به : يا أمحد ال تصحب إالّ أحد رجلني: قال يل أستاذي أبو سليمان: احلواري

  .يف آخرتك، واالشتغال بغري هذين محق كبري يف دنياك، أو رجل تزيد معه وتنتفع به
أحدهم مثله مثل الغذاء ال يستغىن عنه، واآلخر مثله : اإلخوان ثالثة: وكان املأمون يقول

مثل الدواء حيتاج إليه يف وقت، والثالث مثله مثل الداء ال حيتاج إليه فالعبد مبتلي ذا الثالث 
نعمة من اّهللا سبحانه وتعاىل على العبد، فيه  وهو الذي ال أنس فيه وال نفع عنده، واألول

  .أُلفة وأنس ومعه غنيمة ونفع
الوحدة خري من جليس السوء، واجلليس الصاحل خري من الوحدة، : وكان أبو ذر يقول
أخ آلخرته، وأخ لدنياه، وأخ يأنس به، : يكون للرجل ثالثة إخوان: وقال بشر بن احلارث
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ال يوجد إالّ يف : ون متقرباً عابداً، وأنّ األنس خمصوص يقالفأخرب أنّ أخ املؤانسة قد ال يك
كرمي، وكان يوسف بن أسباط يعزز من فيه أنس من اإلخوان، فكان يقول ما يف املصيصة 
ثالثة يؤنس م، واعلم أنّ األنس اليوجد يف كل عامل، وال يف كل عاقل، وال يف كل عابد 

يف الويل، فإذا اجتمعت فيه كمل فيه األنس، زاهد، وحيتاج األنس أىل وجود معان تكون 
وارتفعت عنه الوحشة واحلشمة، ومن مل تكن فيه مل يوجد فيه أنس، ومن مل تكمل فيه 
 وجد فيه بعض األنس، وإذا حصل األنس ففيه الروح من الكروب واالستراحة من الغم

علم : هي سبعوالسكون وطمأنينة القلب، فكذلك عز من يوجد فيه األنس لعزة خصاله و
وعقل وأدب وحسن خلق وسخاء نفس وسالمة قلب وتواضع، فإن فقد بعضها مل جيدخالً 
يأنس بكماله، من قبل أن أضدادها وحشة كلها ألن اجلاهل ال أنس فيه، واألمحق ال أنس 

  .به، والبخيل سئ اخللق ال أنس عنده، واخلبيث واملتكرب ال أنس معه فاعرف هذا
عاملوا أحرار الناس مبحض املودة، : ذكر عن بعض احلكماء قالوعن األصمعي أنه 

وعاملوا العامة بالرغبة والرهبة، وسوسوا السفلة باملخافة، ومثل مجلة الناس كمثل مجلة 
الشجر، منهم من له ظل ليس فيه مثر وهذا الذي فيه نفع من الدنيا وال مثرة له يف العقىب، 

ر وليس له ظل وهذا يصلح لآلخرة وال يصلح للدنيا، وحيتاج إليه يف وقت، ومنهم من فيه مث
ومنهم من فيه ظل ومثر، فهذا الذي يصلح للدين والدنيا وهو أعزها، ومنهم من ال ظل له 
وال مثر وهذا هو الذي ال حيتاج إليه، فمثله يف الشجر مثل شجر الغضا وهو شوك الربية اليت 

فيه وال شراب، فهؤالء من الناس من يضر وال تسميه العامة أم غيالن، متزق الثياب ال طعام 
يدعو لَمن ضره أَقْرب من نفْعه : (ينفع ويكثر وال يدفع، مثله كما قال اهللا تبارك وتعاىل

العشري لَبِئسىل وس املَوئقال بعض ،  ، ومثله يف الدواب مثل الفأرة والعقرب١٣: احلج) لَب
ية فثبت على نصف مودتك فكثري، وحدثنا حممد بن القاسم إذا وىل أخوك وال: السلف

القرشي عن الربيع بن سليمان، عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا، أنه آخى رجالً ببغداد مث إنّ 
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أخاه ويل السيبني فتغري للشافعي كما كان يعهده منه فكتب إليه الشافعي رضي اهللا عنه هذه 
  :األبيات

  مين وليس طالق ذات البني ...اذهب فودك من ودادي طالق 
  ويدوم ودك يل على ثنتني... فإن ارعويت فإا تطليقة 
  فتكون تطليقتني يف حيضني... وإذا امتنعت شفتها مبثاهلا 
  مل تغنِ عنك والية السيبني... فإذا الثالث أتتك مين بتة 

لق قبل هذا الطالق فقهي، إالّ أنه ط: فذكر هذا الكالم لبعض الفقهاء فاستحسنه وقال
النكاح، وقد كان الشافعي عليه السالم آخى حممد بن عبد احلكم املصري وكان حيبه 

ما يقيمين مبصر غريه، واعتل حممد فعاده الشافعي، فحدثين القرشي عن : ويقربه، ويقول
فمرضت من ... مرض احلبيب فعدته :مسعت الشافعي ينشد وقد عاد حممداً: الربيع قال

  حذري عليه
  فربأت من نظري إليه... يب يعودين وأتى احلب

وما شك أهل مصر أنّ الشافعي يفوض أمر حلقته إليه، وأنه يستخلفه بعد موته ويأمر 
يا أبا عبد اهللا إىل من جنلس : الناس باحلضور عنده، حىت سئل عن ذلك يف علّته فقيل له

لك حممد بعدك، ومن يكون صاحب احللقة، وهم يظنون أنه يشري إىل حممد فاستشرف لذ
سبحان اهللا أيشك يف هذا أبو يعقوب البويطي، : وتطاول هلا، وكان جالساً عند رأسه فقال

فانكسر هلا حممد ووجد يف نفسه ومال أصحابه إىل أيب يعقوب البويطي، وقد كان حممد 
محل علم الشافعي ومذهبه وفارق مذهب مالك، إال أنّ البويطي كان أزهد وأورع، فحمل 

للدين والنصيحة للمسلمني، ومل يداهن يف ذلك بأن وجه األمر إىل أيب الشافعي نصحه 
يعقوب، وآثره ألنه كان أوىل، فلما قبض الشافعي رضي اهللا عنه إنتقل حممد ابن عبد احلكم 
مذهبه، وفارق أصحابه ورجع إىل مالك، وروى كتب أبيه عن مالك، وتفقه فيها، فهو 

نه، وأمخل البويطي رمحه اهللا نفسه واعتزل عن اليوم من كبار أصحاب مالك رضى اهللا ع
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الناس بالبويطة من سواد مصر، وصنف كتاب األم الذي ينسب اآلن إىل الربيع ابن سليمان 
ويعرف به، وإمنا هو مجع البويطي مل يذكر نفسه فيه، وأخرجه إىل الربيع فزاد فيه، وأظهره 

صر إىل السلطان، وحبس يف شأن ومسعه منه وقد كان البويطي محل يف احمللة ورفع من م
كتب إيلّ البويطي من السجن حيثين على االس، ويأمرين : القرآن، فحدثنا عن الربيع قال

كثرياً ما كنت : باملواظبة على العلم والرفق باملتعلمني واإلقبال عليهم، وأنْ أتواضع هلم وقال
  :أمسع الشافعي رضي اهللا عنه يقول
ينها... ا أهني هلم نفس لكي يكرمو ولن تكرم النفس اليت ال  

يا بين ال تصحب من الناس إالّ من إنْ افترقت قرب : وأوصى بعض السلف ابنه فقال
منك، وإذا استغنيت مل يطمع فيك، وإنْ علت مرتبته مل يرتفع عليك، إنْ تذللت له صانك، 

نب أحداً، ومن وإنْ احتجت له مانك، وإنْ اجتمعت معه زانك، فإن مل جتد هذا فال تصح
كان الرجل جييء إىل مرتل : حق األخوة يف اهللا عز وجلّ ما نقل إلينا من سرية السلف قال

هل عندكم دقيق، ألكم زيت حتتاجون إىل كذا، فإن : أخيه من حيث ال يعلم، فيقول ألهله
 ومل يكن األخ يفرق بني عياله وعيال أخيه،: قالوا ليس عندنا اشترى هلم مصاحلهم، قال

ويلقى أخاه فال يعلمه بشيء من ذلك، وأما سعيد بن أيب عروبة، : يقامسهم املؤونة قال
فكان يعلق كل ثوب عنده على احلبل، ويظهر كل صنف من طعام فيصفه، ورمبا اشترى 
املسلوخ فيعلقه، ويفتح بابه ويدخل عليه إخوانه يف اهللا عز وجلّ، فكان من أراد طعاماً 

إىل ثوب لبس من غري إذن وال قطع وشوى أو طبخ، ومن احتاج ماًأكل، ومن اشتهى حل
مؤامرة، قد عرفوا ذلك من أخالقه، وكان مثله مجاعة متخلّقني ذه األخالق، وقد جعل 
اهللا تبارك وتعاىل األلفة بني املؤمنني من آياته، ومتدح بوصفها ومل يكلها إىل الرسول صلَّى 

 فقال عز لَّمسو هلَيوجلّاُهللا ع) : ما يف األرضِ مجيعاً ما ألَّفْت فَقْتولو أن قُلُوبِهِم نيب وأَلَّف
، أي عزيز ال يؤلف غريه ما ٦٣: األنفال) بينهم إنه عزيز حكيمبني قُلُوم ولكن اهللا ألَّف 

حيد فرق، وال يفرق سواه ما ألف، حكيم تفرد باحلكم يف التأليف، كما توحد بالتو
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عزيز عزز األلفة وعظمها عند املؤمنني، حكيم جعلها يف احلكمة مع : بالتعريف، ومعىن آخر
احلكماء من الصاحلني، ونظر أبو الدرداء إىل ثورين حيرثان يف فدان، فوقف أحدمها حيك 

هكذا اإلخوان يف اهللا عز وجلّ، يعمالن هللا : جسده فوقف اآلخر فبكى أبو الدرداء فقال له
وتعاىل ويتعاونان على أمر اهللا، فإذا وقف أحدمها وقف اآلخر لوقوفه، وكان أكثر تبارك 

إين ألدعو ألربعني من إخواين يف سجودي أمسيهم : عبادة أيب الدرداء التفكر، وكان يقول
  .بأمسائهم

ولك مثل هذا، : دعاء األخ ألخيه بالغيب ال يرد، ويقول امللك: وقد جاء يف احلديث
يستجاب للمرء يف : بك أبدأ، واحلديث املشهور: ول اهللا تبارك وتعاىلويف لفظ آخر يق

أخيه ما ال يستجاب له يف نفسه، فمن واجب األخوة ختصيصه وإفراده بالدعاء، واالستغفار 
له يف الغيب، فلو مل يكن من بركة األخوة إالّ هذا كان كثري، وكان حممد بن يوسف 

، أهلك يقتسمون مرياثك وهو منفرد حبسرتك، وأين مثل األخ الصاحل: األصبهاين يقول
مهتم مبا قدمت، يدعو لك يف ظلمة الليل وأنت حتت أطباق الثرى، فقد أشبه األخ الصاحل 

ما قدم، : ما خلف وقالت املالئكة: إذا مات العبد قال الناس: ألنه جاء يف اخلرب: املالئكة
لو مل يكن يف اختاذ اإلخوان : اءيفرحون مبا قدم من خري ويشفقون عليه، وقال بعض العلم

: إالّ أنّ أحدهم يبلغه موت أخيه فيترحم عليه ويدعو له، فلعله يغفر له حبسن نيته له ويقال
عن رسول هد جنازته وصلّى عليه، ومن بلغه موت أخيه فترحم عليه واستغفر له، كأنه ش

لَّمسو هلَيلَّى اُهللا عالغريق يتعلق بكل شيء، ينتظر دعوة من مثل امليت يف قربه مثل : اهللا ص
ولد أو والد أو أخ، وإنه ليدخل على قبور األموات من دعاء األحياء، من األنوار أمثال 

فيدخل امللك على امليت : الدعاء لألموات مبرتلة اهلدايا لألحياء يف الدنيا، قال: اجلبال ويقال
من عند أخيك فالن، من عند  هذه هدية: معه طبق من نور، عليه منديل من نور فيقول

فيفرح بذلك، كما يفرح احلي باهلدية، فقد كان اإلخوان يوصون : قرينك فالن قال
إخوام بعدهم بدوام الدعاء هلم، ويرغبون يف ذلك حلسن يقينهم وصدق نيام، وإن أعظم 
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اخاة احلسرة من خرج من الدنيا ومل يؤاخ أخاً يف اهللا عز وجلّ،فيدرك بذلك فضائل املؤ
وينال به منازل احملبني عند اهللا تعاىل، ومن أشد الناس وحشة يف الدنيا من مل يكن له خليل 

  . يأنس به وصديق صدق يسكن إليه
  .هذا وصلي اللهم وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  :الدعوة إىل اهللا 
بالرعب مسرية شهر، احلمد هللا الذي نصر نبيه، وخليله حممدا صلى اهللا عليه وسلم 

وصل اللهم على حممد وآله وصحبه وسلم . وجعل النصر حليف من اتبعه إىل آخر الدهر
  :أما بعد،  صالة وسالما بال حصر

الدعوة إىل اهللا هي وظيفة رسل اهللا مجيعا، ومن أجلها بعثهم اهللا تعاىل إىل الناس، فكلهم 
إلميان باهللا، وإفراده بالعبادة على النحو بال استثناء دعوا أقوامهم ومن أرسلوا إليهم إىل ا

لقد أرسلنا نوحا إىل قومه فقال يا قوم {: عليه السالم- الذي شرعه هلم، قال تعاىل عن نوح 
وإىل عاد أخاهم {: عليه السالم-، وقال تعاىل عن هود } اعبدوا اهللا ما لكم من إهلغريه

إىل مثود أخاهم {: وعن صاحل قال تعاىل، } هودا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه
: قال تعاىل -عليه السالم-، وعن شعيب }صاحلا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه

  .} وإىل مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا اهللا ما لكم من إله غريه{
ما سواه، قال وهكذا مجيع رسل اهللا دعوا إىل اهللا، إىل عبادته وحده، التربؤ من عبادة 

، فرسل اهللا هم } ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت{: تعاىل
األمة شريكة لرسوهلا يف ، و الدعاة إىل اهللا، وقد اختارهم اهللا حلمل دعوته وتبليغها إىل الناس

أن أشركها مع  أن اهللا تعاىل أكرم هذه األمة اإلسالمية وشرفها، و وظيفة الدعوة إىل اهللا
رسوله الكرمي يف وظيفة الدعوة إليه، وهذا التشريف والتكرمي ال يستفاد فقط من اخلطابات 
اإلهلية لرسوله بالدعوة إليه كما ذكرنا، وإمنا هو صريح اآليات الكثرية يف القرآن، قال 

ية ، فهذه اآل} كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر{: تعاىل
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أا جازت هذه اخلريية لقيامها : خريية هذه األمة، والثاين: األول: الكرمية أفادت معنيني
بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهي وظيفة رسول اهللا ورسل اهللا مجيعااملكلف 
بالدعوة إىل اهللا هو كل مسلم ومسلمة؛ ألن األمة اإلسالمية تتكون منهم، فكل بالغ عاقل 

مكلف ذا الواجب، ذكرا كان أو  -وهي املكلفة بالدعوة إىل اهللا- األمة اإلسالمية من 
أنثى، فال خيتص العلماء أو كما يسميهم البعض رجال الدين، بأصل هذا الواجب؛ ألنه 
واجب على اجلميع، وإمنا خيتصون بتبليغ تفاصيله وأحكامه ومعانيه نظرا لسعة علمهم به 

  .ومعرفتهم جبزئياته
اج الداعي إىل اهللا يف أداء مهمته ووظيفته اليت هي يف األصل وظيفة رسل اهللا، إىل حيت

عدة قوية من الفهم الدقيق واإلميان العميق واالتصال الوثيق باهللا تعاىل، هذه هي مقومات 
عدة الداعي وأركاا، وإذا فقدها مل يغن عنها شيئ آخر، وإذا ضعفت معانيها يف نفسه، 

وهو أن املكلف بالدعوة إىل اهللا تعاىل هو كل مسلم - ا،ويزيد األمر وضوحا فعليه أن يقويه
قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين {: جل جالله-قول ربنا  -ومسلمة

صلى اهللا عليه وسلم، املؤمنون به، - ، فأتباع الرسول }سبحان اهللا وما أنا من املشركنيو
 -صلى اهللا عليه وسلم-علم ويقني، كما كان رسوهلم : ، أييدعون إىل اهللا على بصرية

يدعو إىل اهللا على بصرية ويقني، ومعىن ذلك أن من اللوازم الضرورية إلميان املسلم أن يدعو 
إىل اهللا،فإذا ختلف عن الدعوة دل ختلفه هذا على وجود نقص أو خلل يف إميانه، وجيب 

قال اإلمام ابن كثري يف تفسري هذه . إىل اهللا تداركه بالقيام ذا الواجب، واجب الدعوة
: أن خيرب الناس أن هذه سبيله، أي - صلى اهللا عليه وسلم-يقول اهللا تعاىل إىل رسوله : "اآلية

طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إىل شهادة أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، يدعو 
، هو وكل من اتبعه يدعو إىل ما دعا إليه إىل اهللا ا على بصرية من ذلك ويقني وبرهان

، ويف احلديث "على بصرية ويقني وبرهان عقلي وشرعي -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
: قال -صلى اهللا عليه وسلم-الشريف الذي رواه اإلمام البخاري عن ابن عباس أن النيب 
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علم من أمر اإلسالم ، ويدخل يف معىن الشاهد كل مسلم "فليبلغ العلم الشاهد الغائب "
والدعوة إىل اهللا وهي واجب على كل مسلم ومسلمة كما قلنا، قد تؤدى بصورة ،  شيئا

إن هذا الواجب يؤدى على : فردية، وقد تؤدى بصروة مجاعية، وإذا أردنا الدقة بالتعبري قلنا
ذا يؤدي ه: حنو فردي، بأن يقوم به املسلم بصفته فردا مسلما، والثاين: األول: حنوين

  .الواجب أو جانبا منه بصفته فردا يف مجاعة تدعوا إىل اهللا تعاىل
  :أخالق الداعي هي أخالق اإلسالم

أخالق الداعي املسلم هي أخالق اإلسالم اليت بينها اهللا تعاىل يف قرآنه، وفصلها رسول 
ة يف سنته، وانصبغ ا صحابته الكرام يف سلوكهم، وهي الزم -صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 

لكل مسلم، وما عليه إال أن يعرض نفسه عليها؛ ليزن نفسه يف ميزانه، ليعلم ما عنده منها، 
  :ومن ذلك  وما مل يصل إليه بعد منها،

يف كتاب اهللا تعاىل آيات كثرية تتحدث عن الصدق وفضليته، وتأمر و  الصدق: أوال
  . }هللا وكونوا مع الصادقنييا أيها الذين آمنوا اتقوا ا{املؤمنني بأن يكونوا مع الصادقني 

الصرب من فروض اإلسالم وهو نصف اإلميان، وذكره القرآن الكرمي يف و الصرب: ثانيا
فاصرب كما {، ويا عن ضده } واستعينوا بالصرب والصالة{أكثر من مثانني موضعا أمر به 

، } واهللا حيب الصابرين{، وحمبة ألهله } صرب أولو العزم من الرسل وال تستعجل هلم
، وجزاؤه } وأن تصربوا خري لكم{، وعاقبته خري } إن اهللا مع الصابرين{ومعيته تعاىل هلم 

، وأهل الصرب هم املنتفعون باآليات } إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب{عظيم 
سالم {، وهو سبب لدخول اجلنان } إن يف ذلك آليات لكل صبار شكور{والعظات 

وجعلنا منهم {، وبالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين }  الدارعليكم مبا صربمت فنعم عقىب
  . }أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون

الرمحة، وقبل أن أبني أمهيتها للداعي أذكر : من أخالق الداعي الضروريةفالرمحة : ثالثا
  .ما ورد يف السنة النبوية
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ال ترتع الرمحة إال من "، "من ال يرحم الناسال يرحم : "صلى اهللا عليه وسلم-قال 
، قبل "الرامحوان يرمحهم اهللا تعاىل، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء"، "شقي

وعنده األقرع بن  - رضي اهللا عنهما-احلسن بن علي  -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 
- ، فنظر إليه رسول اهللا إن يل عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا: حابس، فقال األقرع
دخلت امرأة النار يف هرة ربطتها، "، "من ال يرحم ال يرحم: "مث قال - صلى اهللا عليه وسلم

  ".فلم تطعمها ومل تدعها تأكل من خشاش األرض
إن الداعي ال بد أن يكون ذا قلب ينبض بالرمحة والشفقة على الناس، وإرادة اخلري هلم و

دعوم إىل اإلسالم؛ ألن يف هذه الدعوة جنام من النار  والنصح هلم، ومن شفقته عليهم
إنه جيب هلم ما حيب لنفسه، وأعظم ما حيبه لنفسه اإلميان . وفوزهم برضوان اهللا تعاىل

  .واهلدى، فهو حيب ذلك إليهم أيضا
والداعي إىل اهللا أحوج من غريه إىل خلق ،  حاجة الداعي إىل التواضعالتواضع ف: رابعا 
فهو خيالط الناس ويدعوهم إىل احلق وإىل أخالق اإلسالم، فكيف يكون عاريا من  التواضع،

التواضع وهو من ركائز أخالق اإلسالم؟ مث إن من طبيعة الناس اليت جبلهم اهللا عليها أم ال 
يقبلون قول من يستطيل عليهم وحيتقرهم ويستصغرهم ويتكرب عليهم، وإن كان ما يقوله 

  . حقا وصدقا
االقتراب من املدعوين بالسؤال عنهم وزيارم : من وسائل الدعوة: لدعوة وسائل ا

صلى -وعيادم إذا كانوا مرضى، ومبساعدم إذا احتاجوا، فهكذا كان يفعل رسول اهللا 
، وعلى هذا اهلدي النبوي يقوم الدعاة بإنشاء املؤسسات اخلريية، مبا فيها -اهللا عليه وسلم

ى، ومبا فيها من إنشاء املساجد واملدارس ومساعدة طالب العلم، من رعاية الفقراء واليتام
ومن الوسائل احلديثة الكلمة املقروءة واملسموعة واملرئية يف الصحافة واالت والكتب 
والكتيبات والنشرات، مما يستدعي تضافر اجلهود ليمتلك الدعاة الوسائل اليت تعينهم على 

تخصصني املهرة يف اإلعداد واإلخراج، ولإلعالم ذلك، من املطابع عالية اجلودة، وامل



269 
 

أثر كبري يف  -اإلنترنت-املسموع عرب اإلذاعات واملواقع اإلسالمية على شبكة املعلومات 
  .توصيل رسالة اإلسالم

أما اإلعالم املرئي يف التلفزيون، ويف عهد السموات املفتوحة، فيما يعرف بالفضائيات، 
نا مرموقًا، بنقل اخلطب والدروس والندوات حية على اهلواء، فيجب أن حيتل فيه الدعاة مكا

وعليهم أن يدرسوا كيفية اإلعداد اجليد ملا يلقى علىالناس عرب هذه الوسائل، فليست 
املسألة جمرد معلومات تلقى، إمنا هناك االختيارات اجليدة، اليت تتناسب مع ما عند الناس من 

لة حتتاج إىل احلل، وهناك الصوت وطريقة اإللقاء قصور يف فهم أو شطط يف فكر، أو مشك
ومظهر الداعية يف اإلعالم املرئي، ومن خالل ذلك كله يتفنن الداعية يف تبليغ رسالته، من 
خالل ما يسوق من ترغيب وترهيب، وما يذكر من قصص يساق يف أسلوب قشيب، 

رض أساليب القرآن وألوان من طريقة القرآن يف جداله مع املخالفني له، ومن خالل ع
  .وطريقته يف إقناع اآلخرين

وقد حيتاج الداعية إىل تبليغ رسالته لغري الناطقني بالعربية، فليكن هناك جمموعات 
تتخصص، كل جمموعة يف إجادة لغة من لغات أهل األرض؛ حلمل رسالة اإلسالم للعاملني، 

  .رمحة للعاملني -صلى اهللا عليه وسلم-وليحققوا حكمة اهللا من اختيار رسوله 
وإِنه لَذكْر لَك ولقَومك وسوف {: هذه رسالتنا نسأل عنها أمام اهللا! فهل لنا أن نفعل؟

  ).٤٤: الزخرف(} تسأَلُونَ
  :أسلوب الدعوة إىل اإلسالم، فإنه يتمثل فيما يأيت

ه ورسله واليوم اآلخر التركيز على قضايا اإلميان الكلية، اإلميان باهللا ومالئكته وكتب: أوالً
  .والقدر
التدرج بالبدء باألهم مث املهم وهكذا، ملا ورد يف حديث ابن عباس يف صحيح : ثانياً

إنك تأيت قوماً من : "أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث معاذا إىل اليمن قال له: البخاري
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هم أجابوك لذلك، أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أال إله إال اهللا، فإن 
  .احلديث... " فأعلمهم أن اهللا قد افترض عليهم مخس صلوات يف اليوم والليلة 

إبراز حماسن اإلسالم من خالل تشريعاته، كالربط بني هذه احلياة ودار اجلزاء : ثالثاً
  .واحلساب، والتكافل والرمحة بني املسلمني

آن والسنة، على أن يتم ذلك بقدر التركيز على جوانب اإلعجاز العلمي يف القر: رابعاً
  .دون تكلف
االطالع على الشبهات السائدة يف تلك البيئة، والبحث عن الردود املناسبة هلذه : خامساً
  .الشبهات

  .وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
  اجتنبوا الكبائر

تضمنه العامل األكرب الذي احلمد هللا الذي جعل اإلنسان هو اجلامع الصغري فطوى فيه ما 
هو اجلامع الكبري وشرف من شاء من نوعه يف القدمي واحلديث باهلداية إىل خدمة علم 

وأوتد له من مشكاة السنة القتباس أنوارها مصباحا وضاحا ومنحه من مقاليد . احلديث
املبعوث والصالة والسالم على أهل العاملني منصبا وأنفسهم نفسا وحسا . األثر مفتاحا فتاحا

بشريا ونذيرا وداعيا إىل اهللا بإذنه وسراجا منريا حىت أشرق الوجود برسالته ضياءا وابتهاجا 
ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجا مث على من التزم العمل بقضية هديه العظيم املقدار 

خبار ونوروا من املهاجرين واألنصار والتابعني هلم إىل يوم القرار الذين تناقلوا اخلرب واأل
مناهج األقطار بأنوار املآثر واآلثار صالة وسالما دائمني ما ظهرت بوازغ مشوس األخبار 

  : ، أما بعد  ساطعة من آفاق عبارات من أويت جوامع الكلم واالختصار
كُم سيئَاتكُم إِنْ تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عن{: قال اهللا تعاىل ، اجتنبوا الكبائر

": أكرب الكبائر : " وقال صلى اهللا عليه وسلم، ] ٣١: النساء[} وندخلْكُم مدخلًا كَرِميا
  ".متفق عليه " »اإلشراك باهللا، وقتل النفس وعقوق الوالدين، وشهادة الزور«
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أو  هي كل معصية فيها عقوبة حد يف الدنيا أو وعيد يف اآلخرة من عذاب: الكبرية 
  .غضب، أو لعن من اهللا أو رسوله

هي إىل السبعمائة أقرب منها إيل : - رضي اهللا عنهما  -قال ابن عباس : عدد الكبائر
السبع، غري أنه ال كبرية مع االستغفار، وال صغرية مع اإلصرار، والكبائر متفاوتة يف 

  .درجاا
  أنواع الكبائر

  :الكبائر يف العقيدة - ١ 
الذبح لغري اهللا : مثل -عز وجل  -صرف نوع من العبادة لغري اهللا  وهو: الشرك األكرب

وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا {: واالستعانة بغريه ودعائه ورجائه مما ال يقدر عليه إال اهللا قال تعاىل
  .١٨سورة اجلن آية ] ١٨: اجلن[} تدعوا مع اللَّه أَحدا

ملنجمني فيما يدعون من علم الغيب الذي استأثر اهللا به ومنه تصديق الكهنة والعرافني وا
سورة ] ٦٥: النمل[} قُلْ لَا يعلَم من في السماوات والْأَرضِ الْغيب إِلَّا اللَّه{: قال تعاىل
  .٦٥النمل آية 

أو بشيء مما جاء به أو سخرية منه، أو اعتقاد أن هديا  -ومنه التكذيب باهللا أو برسوله 
يفوق أو يساوي هديه، ومنه التكذيب باملالئكة أو بالكتب املرتلة من عند اهللا كالقرآن ولو 

  حبرف منه، ومنه التكذيب بالقدر أو بأمر من أمور اآلخرة
  .كعذاب القرب والبعث وامليزان والصراط وغريها

ء فالن، ومنه الرياء كمن حيسن العبادة لرياه الناس وقول ما شاء اهللا شا: الشرك األصغر
: ومنه احللف بغري اهللا كحلف بالنيب والكعبة واألمانة وغريها لقوله صلى اهللا عليه وسلم

ومن ذلك ما جاء يف الشرع تسميته شركا أو كفرا كقوله » من كان حالفا فليحلف باهللا«
سورة املائدة، ] ٤٤: ائدةامل[} ومن لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولَئك هم الْكَافرونَ{: تعاىل
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رواه أمحد وغريه، وقوله صلى اهللا عليه » الطرية شرك«وقوله صلى اهللا عليه وسلم . ٤٤آية 
  .متفق عليه» ومن دعا رجال بالكفر أو قال عدو اهللا وليس كذلك إال حار عليه«وسلم 

قوله متفق عليه، وك» سباب املسلم فسوق وقتاله كفر«وكقوله عليه الصالة والسالم، 
رواه مسلم وكقوله . » اثنتان بالناس مها م كفر الطعن يف النسب والنياحة على امليت«

» ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن بالكواكب«: عن ربه جل وعال قال
  .متفق عليه

ومن ذلك عدم تكفري الكافرين أو الكذب على اهللا ورسوله واألمن من مكر اهللا 
  .تعليق األوتار والتمائم واحلروز والشركيات: يأس من رمحة اهللا، ومن ذلكوالقنوط وال

  :الكبائر يف النفس والعقل فمنها - ٢
قتل النفس بغري احلق وظلم الناس واالعتداء عليهم واالستطالة يف أعراضهم كالغيبة 

كرب ال: ومن ذلك، رد احلق والسخرية من املسلم وملزه ومهزه وسبه : والنميمة، من ذلك
الكذب يف القول، والتماثيل : والعجب والتجسس والوشاية عند احلاكم لإليذاء، ومن ذلك

  .والتصاوير لذوات األرواح بال ضرورة
شرب املسكرات واملخدرات واخلمور وتناول احلشيش وأكل حلم اخلرتير : ومن ذلك

  .وأكل امليتة بال ضرورة واألشربة الضارة كلها ملا فيها من إهالك للنفس
  أكل مال اليتيم والقمار واليانصيب: الكبائر يف املال - ٣

والسرقة، وقطع الطريق، وأخذ املال غصبا، والرشوة ونقص الكيل وامليزان، واليمني 
، واخلديعة يف البيع والشراء، وعدم الوفاء بالعهد، ) احللف باهللا كذبا ألخذ املال(الغموس 

كأن يوصي بدين ليس عليه ليمنع الورثة (بالوصية وشهادة الزور، والغش والتبذير واإلضرار 
، وكتمان الشهادة، وعدم الرضا مبا قسمه اهللا، ولبس الذهب للرجال، وإطالة ) من حقهم

  .الثوب أو البنطال حتت الكعبني تكربا
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ترك الصالة، أو تأخريها عن وقتها بال عذر، ومنع الزكاة، : الكبائر يف العبادات -  ٤
بال عذر، وترك احلج مع القدرة عليه، والفرار من اجلهاد يف سبيل اهللا،  واإلفطار يف رمضان

وترك اجلهاد بالنفس أو املال أو اللسان على من وجب عليه، وترك صالة اجلمعة أو اجلماعة 
من غري عذر، وترك األمر باملعروف والنهي عن املنكر على املستطيع، وعدم الترته من البول 

  .وعدم العمل بالعلم) بالورق أو احلجر أو املاءعدم التطهر من البول (
، وقذف احملصنات ) إتيانالذكور(الزنا، واللواط : الكبائر يف األسرة والنسب - ٥

ل، ، وتربج املرأة وإظهار شعرها، وتشبه النساء بالرجا) الطعن يف أعراضهن(املؤمنات 
، وهجر األرحام من ) صيةعدم إطاعتهما يف غري مع(، وعقوق الوالدين  ء والرجال بالنسا

غري سبب مشروع، وعصيان املرأة زوجها يف الفراش بال عذر كاحليض والنفاس، وما يعمله 
هو الذي ينكح زوجة مطلقة لريدها لزوجها األول وهو : احمللِّل(احمللل واحمللل له من حيل 

به، والراضي  وإنكار املرأة إحسان زوجها واالنتساب إىل غري األب مع العلم) احمللَّل له
  .ألهله بالزنا، وأذى اجلار، ونتف الشعر من الوجه أو احلاجب للمرأة أو الرجل

أخي املسلم إذا وقعت يف كبرية فاتركها حاال، وتب واستغفر : التوبة من الكبائر - ٦
السوَء بِجهالَة ثُم يتوبونَ من إِنما التوبةُ علَى اللَّه للَّذين يعملُونَ {: اهللا، وال تعد لقوله تعاىل

ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُونَ  -قَرِيبٍ فَأُولَئك يتوب اللَّه علَيهِم وكَانَ اللَّه عليما حكيما 
 الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار السيئَات حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني تبت اآلنَ وال

  . ]١٨ - ١٧: النساء[} أُولَئك أَعتدنا لَهم عذَابا أَليما
  . هذا وصلي اللهم وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 

  :  اجلهاد يف سبيل اهللا
أنفسنا ومن سيئات إن احلمد هللا، حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 

  .أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
  : أما بعد  .وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله



274 
 

اجلهاد يف سبيل اهللا اجلهاد واجب على كل مسلم، ويكون باملال، وهو اإلنفاق، ويكون 
باللسان والقلم وهو الدعوة إليه، والدفاع عنه، واجلهاد على  بالنفس وهو القتال، ويكون

  :أنواع
وهو ضد العدو املهاجم لبعض بالد املسلمني، كاليهود اآلن الذين : فرض عني - ١

  .احتلوا فلسطني، فاملسلمون املستطيعون آمثون حىت خيرجوا اليهود منها باملال والنفس
عن الباقني، وهو اجلهاد يف سبيل نقل إذا قام به من يكفي سقط : فرض كفاية - ٢

الدعوة اإلسالمية إىل سائر البالد، حىت حيكمها اإلسالم، فمن استسلم من أهلها فبها، ومن 
وقف يف طريقها قوتل حىت تكون كلمةُ اهللا هي العليا، فهذا اجلهاد ماضٍ إىل يوم القيامة 

  .فضال عن األول
والزراعة والتجارة أصام الذل، وصدق فيهم وحني ترك املسلمون اجلهاد وغرم الدنيا 

إذا تبايعتم بالعينة  أخذمت أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، «: قوله صلى اهللا عليه وسلم
» وتركتم اجلهاد يف سبيل اهللا، سلّط اهللا عليكم ذال، ال يرتعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم

  ".صحيح رواه أمحد 
تقدمي النصيحة هلم وألعوام، لقوله صلى اهللا عليه ويكون ب: جهاد حكام املسلمني - ٣
مة هللا ولكتابه ورسوله وألئ: " ملن يا رسول اهللا؟ قال: قلنا". الدين النصيحة «: وسلم

جلهاد كلمة حق ضد سلطان أفضل ا«: لقوله صلى اهللا عليه وسلمو  »املسلمني وعامتهم
من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا هو وبيان طريق اخلالص من ظلم احلكام الذين هم ،  »جائر

أن يتوب املسلمون إىل رم، ويصححوا عقيدم، ويربوا أنفسهم وأهليهم علىاإلسالم 
: الرعد[} إِنَّ اللَّه لَا يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِم{: الصحيح، حتقيقا لقوله تعاىل

  .١١آية " سورة الرعد ] ١١
أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم، تقم : " ذلك أشار أحد الدعاة املعاصرين بقولهوإىل 

وكذلك فال بد من إصالح القاعدة لتأسيس البناء عليها، أال وهو ". لكم على أرضكم 
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نهم في وعد اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَ{: اتمع، قال اهللا تعاىل
نهم من الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم الَّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَ

فَأُولَئ كذَل دعب كَفَر نمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينأَم هِمفوخ دعقُبالْفَاس مه ونَك {
  .] ٥٥: النور[

ويكون باملال والنفس : جهاد الكفار والشيوعيني واحملاربني من أهل الكتاب - ٤
جاهدوا املشركني بأموالكم «: واللسان حسب االستطاعة، لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  . »فسكم وألسنتكموأن
، والقلب، لقوله صلى اهللا ويكون باليد، واللسان: جهاد الفساق وأهل املعاصي - ٥

من رأى منكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع «: عليه وسلم
  .» لك أضعف اإلميانفبقلبه، وذ

  .ويكون مبخالفته وعدم اتباع وساوسه: جهاد الشيطان - ٦
نما يدعو حزبه ليكُونوا من أَصحابِ إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا إِ{: قال تعاىل

ع٦: فاطر[} ريِالس[.  
  .ويكون مبخالفتها، ومحلها على طاعة اهللا، واجتناب معاصيه: جهاد النفس - ٧

وما أُبرئ نفِْسي إِنَّ {: قال تعاىل على لسان امرأة العزيز اليت اعترفت مبراودا ليوسف
ارلَأَم فْسالنيمحر ي غَفُوربي إِنَّ ربر محا روِء إِلَّا م٥٣: يوسف[} ةٌ بِالس [.  

  .اللهم وفقنا ألن نكون من ااهدين العاملني املخلصني
اجلهاد يف سبيل اهللا أفضل تطوع البدن، وعده بعض العلماء ركنا سادسا لدين اإلسالم، 
وهو ذروة سنام اإلسالم، وموجب اهلداية، وحقيقة اإلخالص، والزهد يف الدنيا، ومنازل 
أهله أعلى املنازل يف اجلنة، كما هلم الرفعة يف الدنيا، فهم األعلون يف اآلخرة، وكان كثري 

لهفون على اجلهاد الذي أغلقت أبوابه من زمن بعيد، من عهد أن كان الرجل من الناس يت
خيرج بنفسه ومباله آمال أن ينفقكل ماله يف سبيل اهللا، وأن حيظى بالشهادة يف سبيل اهللا، فإذا 
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رجع ساملا إىل أهله، رجع حزينا على ما فاته من مقام الشهادة اليت كان حيرص عليها كل 
سلمون يف أول هذه األمة أقلية بني األمم، وكانوا مع ذلك فقراء من احلرص، ولقد كان امل

املال، ولكن كانوا أغنياء، مبا وهبهم اهللا من البطولة، غىن مل يرو لنا التاريخ نظريه بني ذوي 
  .البطوالت، يعتمدون يف تلك البطولة على معونة موالهم هلم يف كل حال من األحوال

تبيض الوجوه ومتأل القلوب سرورا وفرحا، كانوا إذا  ولقد كانت أحواهلم وأعماهلم
نازلوا األعداء رجعوا ظافرين منتصرين، ال يرى عليهم أثر كآبة، اللهم إال كآبة احلزن، على 
أن أحدهم مل يفز مبقام الشهادة اليت كانت عندهم منتهى اآلمال، لذلك دوخوا الدنيا، 

ع فيهم طامع، مع أم أقلية، وكانوا إذا نسبوا وكانوا عند الكل سادة األعزاء، كانوا ال يطم
لغريهم فقراء، ولكنهم أغنياء بالتوكل على من بيده القلوب، وبيده كل شيء ال إله إال هو 

  .جل وعال وتقدس
ولقد كان معهم صفوة اخللق، وعن إرشاداته يصدرون ما يصدرون من أعمال، وهو 

ما أخرب اهللا جل وعال بذلك، أما حنن كان ال ينطق عن اهلوى، إن هو إال وحي يوحى، ك
فعد منا مبئآت األلوف وقل ما تريد يف غنانا فالواحد منا ميلك املاليني، ومن العقارات 
الشيء الكثري، ولكننا مع ذلك غثاء كغثاء السيل، حنب هذه احلياة، حبا ملك مشاعرنا 

سبب يف ذلك أن كلها اللحم والعظم والعروق وكل شيء ونكره املوت كراهة شديدة وال
حب الدنيا، والتعلق ا هو الذي أنسانا، وأهلانا عن تذكر اجلهاد، واحلث عليه ومتنيه، وبذل 

لنقيم علم . النفيس فيما يقرب إليه، نسأل اهللا أن يوقظ قلوبنا، ويوفقنا لسلوك سبيل سلفنا
جلميع املسلمني اجلهاد، وجيعلنا من أنصار دينه، وحزبه املفلحني وأن يغفر لنا ولوالدينا و

األحياء منهم وامليتني برمحتك يا أرحم الرامحني، وصلى اهللا على حممد وعلى آله وصحبه 
  .أمجعني

وقد ورد يف فضل اجلهاد، واحلث عليه، وبيان عظيم ثوابه، آيات وأحاديث ) فصل(
  .كثرية، نذكر طرفا منها إن شاء اهللا تعاىل
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من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة إن اهللا اشترى {: فمن اآليات قوله تعاىل
يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا يف التوراة واإلجنيل والقرآن ومن أوىف 

ففي هذه اآلية } بعهده من اهللا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم
قال ابن القيم رمحه اهللا على هذه . صورةالكرمية ترغيب يف اجلهاد على أبلغ وجه، وأحسن 

فجعل سبحانه ها هنا اجلنة مثنا لنفوس املؤمنني وأمواهلم، إذا بذلوها فيه استحقوا : اآلية
  .الثمن، وعقد معهم هذا العقد، وأكده بأنواع من التأكيدات

  .إخبارهم بصيغة اخلرب املؤكد بأداة إن: أوال -١
  .اضي الذي وقع وثبت واستقراإلخبار بذلك بصيغة امل: ثانيا -٢
  .إضافة هذا العقد إىل نفسه سبحانه، وأنه هو الذي اشترى هذا املبيع: ثالثا -٣
  .أنه أخرب بأنه وعد بتسليم هذا الثمن، وعدا ال خيلفه وال يتركه: رابعا -٤
اليت للوجوب، إعالما لعباده بأن ذلك حق عليه، ) على(أنه أتى بصيغة : خامسا -٥

  .نفسه أحقه هو على
  .أنه أكد ذلك بكونه حقا عليه: سادسا -٦
أنه أخرب عن حمل هذا الوعد، وأنه يف أفضل كتبه املرتلة من السماء وهي : سابعا -٧

  .التوراة واإلجنيل والقرآن
  .إعالمه لعباده بصيغة استفهام اإلنكار، وأنه ال أحد أوىف بعهده منه سبحانه: ثامنا -٨
 أمرهم أن يستبشروا ذا العقد، ويبشر به بعضهم بعضا، أنه سبحانه وتعاىل: تاسعا -٩

  .بشارة من قد مت له العقد ولزم، حبيث ال يثبت فيه خيار، وال يعرض له ما يفسخه
أنه أخربهم إخبارا مؤكدا بأن ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز العظيم، : عاشرا - ١٠

أي } بايعتم به{: ن، وهو اجلنة، وقولهوالبيع ها هنا مبعىن املبيع الذي أخذوه ذا الثم
عاوضتم وثامنتم به، مث ذكر سبحانه أهل هذا العقد الذي وقع العقد ومت هلم دون غريهم، 

  . وهم التائبون إخل
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  :وكما قال الشاعر 

  وضاقت عليه أرضه ومساؤه... اؤه ـن قل ــل ديــإذا ق
  وراؤهأقدامه خري له أم ... وأصبح ال يدري وإن كان حازما 

  وأصبح مسرورا به أصدقاؤه... ان ذا دين عاله اؤه ــفإن ك
هذا النص النص الذي تلوته من : ويقول سيد قطب رمحه اهللا على اآلية املتقدمة قريبا

قبل ومسعته ألف مرة أو تزيد يف أثناء حفظي للقرآن، ويف أثناء تالوته بعد ذلك ودراسته، يف 
أنين أدرك منه اللحظة ما مل أدركه يف ألف مرة أو  أكثر من ربع قرن، هذا النص أشهد

تزيد، إنه نص رهيب، يكشف عن حقيقة العالقة اليت تربط املؤمنني الصادقني باهللا، وعن 
حقيقة البيعة اليت يف أعناقهم طول احلياة، فمن بايع البيعة، ووىف ا فهو املؤمن احلق، الذي 

  .ي دعوى حتتاج إيل التصديق والتحقيقينطبق عليه معىن املؤمن وحقيقته، وإال فه
أن اهللا سبحانه قد  - أو هذه املبايعة كما مساها اهللا كرما منه وفضال  -حقيقة هذه البيعة 

استخلص لنفسه أنفس املؤمنني وأمواهلم، فلم يعد هلم منها شيء، مل يعد هلم أن يستبقوا 
أن يبذلوا أو ميسكوا، كال إا بيعة  منها بقية، ال ينفقوا يف سبيل اهللا، مل يعد هلم خيار يف

كاملة، فالثمن اجلنة والطريق اجلهاد، والنهاية هي النصر أو االستشهاد، ومن رمحته أن جعل 
للصفقة مثنا، وإال فهو مالك األنفس واألموال ولكنه كرم هذا اإلنسان، فجعله مريدا، 

قيده بعقوده وعهوده، وجعل وكرمه فجعل له أن يعقد العقود وميضيها حىت مع اهللا وكرمه ف
  .وفاءه ا مقياس آدميته الكرمية، كما جعله مناط احلساب واجلزاء

وإا لبيعة رهيبة بال شك، ولكنها يف عنق كل مؤمن، ال تسقط عنه إال بسقوط إميانه 
والعياذ باهللا، يا اهللا عونك، فإن العقد رهيب، وهؤالء القاعدون باملاليني، يف مشارق 

را يدعون أم مؤمنون بك، وهم قاعدون، ال يقاتلون إلعالءكلمتك، وال األرض ومغا
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يقتلون وال يقتلون، وال جياهدون جهادا ما دون القتال والقتل، يسدون به ثغرة ويسامهون 
  :به يف الدفاع عن دينك الذي أردت له النصر واالستعالء، قال

، على عهد الرسول صلى ولقد كانت هذه الكمات تدخل إىل قلوب مستمعيها األولني
اهللا عليه وسلم، فتتحول من فورها إىل واقع من واقع حيام، ومل تكن جمرد معان يتملوا 
بأذهام، وحيسوا جمردة يف مشاعرهم، كانوا يتلقوا للعمل املباشر ا، لتحويلها إىل 

اهللا عنه يف  حركة منظورة، ال إىل صورة متأملة، هكذا أدركها عبد اهللا بن رواحة رضي
  .بيعة العقبة

 - قال عبد اهللا بن رواحة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : قال حممد بن كعب القرظي
أشترط لريب أن تعبدوه وال «: اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال -يعين ليلة العقبة 

فما : قال. » تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن متنعوين مما متنعون منه أنفسكم وأموالكم
إن اهللا {: ربح البيع، ال نقيل وال نستقيل فرتلت: قالوا» اجلنة«: لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال

  .} م بأن هلم اجلنةاشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهل
اللهم يا عامل اخلفيات ويا سامع األصوات ويا باعث األموات ويا جميب الدعوات ويا 

ات أنت اهللا األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد قاضي احلاجات يا خالق األرض والسماو
ومل يكن له كفوا أحد، الوهاب الذي ال يبخل واحلليم الذي ال يعجل، ال راد ألمرك وال 
معقب حلكمك، نسألك أن تغفر ذنوبنا وتنور قلوبنا وتثبت حمبتك يف قلوبنا وتسكننا دار 

  .وصحبه أمجعنيكرامتك إنك على كل شيء قدير وصلى اهللا على حممد وآله 
  :وكما قال الشاعر 

  ف برق احلق يف العارض النجدي تأل
  فعم مجيع الكون يف الغور والنجد
  به زعزعت أركان كسرى وقيصر
  ومل جيد ما حازا من املال واجلند
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  وأمثاهلا يف السالكني طريقهم
  أرنا كما قد قاله صادق الوعد

  فلله محد يرتضيه لنفسه
  والعدعلى نعم زادت عن احلصر 

  فأعظمهما بعث الرسول حممد
  أمني إله احلق واسطة العقد
  دعانا إىل اإلسالم دين إهلنا

  وتوحيده بالقول والفعل والقصد
  هدانا به بعد الضاللة والعمى

  وأنقذنا بعد الغواية بالرشد
  حبانا وأعطانا الذي فوق ومهنا

  وأمكننا من كل طاغ ومعتد
  وأيدنا بالنصر واتسعت لنا

  تدعوا سوى الواحد الفردممالك ال 
  فنسأله إمتام نعمته بأن

  يثبتنا عند املصادر كالورد
  فيا فوز عبد قام هللا جاهدا

  على قدم التجريد يهدي ويستهدي
  وجرد يف نصر الشريعة صارما 

  بعزم يرى أمضى من الصارم اهلندي 
  وتابع هدي املصطفى الطهر خملصا

  خلالقه فيما يسر وما يبدي
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  احملروم رمحة ربهويا حسرة 
  بإعراضه عن دين ذي اجلود واد 

  لقد فاته اخلري الكثري وما درى
  وقد خاب واختار النحوس على السعد

  ومن بعد محد اهللا أزكى صالته
  وتسليمه األوىف الكثري بال حد
  على املصطفى خري األنام وآله
  وأصحابه أهل السوابق والزهد

وكتبك ورسلك واليوم اآلخر والقدر خريه وشره، اللهم ثبت إمياننا بك ومبالئكتك 
  .واغفر لنا ولوالدينا وجلميع املسلمني برمحتك

اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وأمن خوفنا واختم بالصاحلات أعمالنا 
واجعلنا من عبادك الصاحلني وحزبك املفلحني الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون، 

  . مد وآله وصحبه أمجعنياهللا على حموصلى 
ومن اآليات اليت وردت يف احلث على اجلهاد، والترغيب فيه، ومالزمة الصرب عليه، قوله 

: وقوله تعاىل} وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون{: تعاىل
فرحني مبا آتاهم * وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون {

اهللا من فضله ويستبشرون بالذين مليلحقوا م من خلفهم أال خوف عليهم وال هم حيزنون 
  .} يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا ال يضيع أجر املؤمنني* 

* يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم {: وقال تعاىل
جتاهدون يف سبيل اهللا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تؤمنون باهللا ورسوله و

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جتري من حتتها األار ومساكن طيبة يف * تعلمون 
  .} جنات عدن ذلك الفوز العظيم
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الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم أعظم {: وقال تعاىل
يبشرهم رم برمحة منه ورضوان وجنات هلم فيها * لئك هم الفائزون درجة عند اهللا وأو

  .} خالدين فيها أبدا إن اهللا عنده أجر عظيم* نعيم مقيم 
ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر وااهدون يف سبيل اهللا {: وقال تعاىل

لقاعدين درجة وكال وعد اهللا بأمواهلم وأنفسهم فضل اهللا ااهدين بأمواهلم وأنفسهم على ا
درجات منه ومغفرة ورمحة وكان * احلسىن وفضل اهللا ااهدين على القاعدين أجرا عظيما 

  .} اهللا غفورا رحيما
انفروا خفافا وثقاال وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهللا ذلكم خري {: وقال تعاىل

  .} لكم إن كنتم تعلمون
  : وكما قال الشاعر 

  واجلهاد يف سبيل اهللا لقتل األعادي... الطيبات فعل الفرائض أطيب 
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم وأولئك هلم {: وقال تعاىل

أعد اهللا هلم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها * اخلريات وأولئك هم املفلحون 
  .} ذلك الفوز العظيم

يف فضل اجلهاد، واحلث عليه بالنفس واملال، فإليك منها طرفا  وأما األحاديث الواردة
فتأمله واسأل اهللا أن يقيم علم اجلهاد يف سبيله، وأن يرزقنا وإياك الشهادة، وأن يلحقنا 

فعن أىب هريرة رضي اهللا . بالسلف الصاحل، وجيمعنا وإياهم يف مستقر رمحته إنه جواد كرمي
إميان باهللا «: عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال سئل رسول اهللا صلى اهللا: عنه قال

  .» حج مربور«: لمث ماذا؟ قا: قيل. » اجلهاد يف سبيل اهللا«: مث ماذا؟ قال: قيل. »رسولهو
قلت يا نيب اهللا أي األعمال أحب إىل اهللا تعاىل؟ : وعن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال

: مث أي؟ قال: قلت. » والدينبر ال«: مث أي؟ قال: قلت. » الصالة على وقتها«: قال
  .» اجلهاد يف سبيل اهللا«
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اإلميان «: قلت يا رسول اهللا أي األعمال أفضل؟ قال: وعن أيب ذر رضي اهللا عنه قال
  .متفق عليه. » باهللا واجلهاد يف سبيله

لغدوة يف «: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وعن أنس رضي اهللا عنه قال
  .» من الدنيا وما فيهاخري  سبيل اهللا أو روحة

  :وقال أحد الشعراء 
  كنقص القادرين على اجلهاد... ومل أرى يف عيوب الناس عيبا 
  لدين اهللا فافهم من مراد... جهاد النفس مع قتل األعادي 

أتى رجل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : وعن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال
: قال مث من؟ قال. » مؤمن جياهد بنفسه وماله يف سبيل اهللا« :أي الناس أفضل؟ قال: فقال

وعن سهل بن . متفق عليه. » مؤمن ىف شعب من الشعاب يعبد اهللا، ويدع الناس من شره«
رباط يوم يف سبيل اهللا خري «: سعد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

يف سبيل اهللا تعاىل أو الغدوة خري من الدنيا وما  من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد
  .متفق عليه. » عليها

رباط «: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن سلمان رضي اهللا عنه قال
يوم وليلة خري من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله 

  . » ه رزقه وأمن الفتانوأجري علي
كل ميت «: ة بن عبيد رضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن فضال

  .»يؤمن فتنة القربخيتم على عمله إال املرابط يف سبيل اهللا فإنه ينمي له عمله إىل يوم القيامة و
رباط «: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: وعن عثمان رضي اهللا عنه قال

  .»ما سواه من املنازلن ألف يوم فييوم يف سبيل اهللا خري م
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  من أسباب النصر
جيشا بقيادة  -رضي اهللا عنه  -من أسباب النصر أرسل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 

  :لفتح بالد فارس وكتب إليه عهدا هذا نصه -رضي اهللا عنه  -سعد بن أيب وقاص 
  :تقوى اهللا - ١

بتقوى اهللا على كل حال، فإن تقوى اهللا فإين آمرك ومن معك من األجناد : أما بعد
  .أفضل العدة على العدو، وأقوى املكيدة يف احلرب

  :ترك املعاصي - ٢
وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من املعاصي منكم من عدوكم، فإن ذنوب 
اجليش أخوف عليهم من عدوهم، وإمنا ينصر املسلمون مبعصية عدوهم هللا، ولوال ذلك مل 

قوة، ألن عددنا ليس كعددهم، وعدتنا ليست كعدم، فإن استوينا يف املعصية  تكن م
  .كان هلم علينا الفضل يف القوة، وإن مل ننصر عليهم بفضلنا مل نغلبهم بقوتنا

واعلموا أن عليكم يف سريكم حفظة من اهللا يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، وال 
، وال تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن تعملوا مبعاصي اهللا وأنتم يف سبيل اهللا

 - أسأنا، فرب قوم سلّط عليهم من هو شر منهم، كما سلّط على بين إسرائيل كفار اوس 
  ) .وكما سلطت اليهود على العرب املسلمني اآلن(ملا عملوا باملعاصي 

  :االستعانة باهللا - ٣
  .لونه النصر على عدوكم وسلوا اهللا النصر على أنفسكم، كما تسأ

  : وأعجبين قول شاعرا حينما قال 
  أنت املعد لكل ما يتوقع... يا من يرى ما يف الضمري ويسمع 

  يا من إليه املشتكى واملفزع... يا من يرجى للشدائد كلها 
  أُمنن فإن اخلري عندك أمجع... يا من خزائن رزقه يف قول كن 
  الفتقار إليك فقري ادفعفبا... ما يل سوى فقري إليك وسيلة 
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  فلئن رددت فأي باب أقرع... ما يل سوى قرعي لبابك حيلة 
  إن كان فضلك عن فقريك مينع... ومن الذي أدعو وأهتف بامسه 
  الفضل أجزل واملواهب أوسع... حاشا جلودك أن تقَنطُ عاصيا 

  .عليه وسلمصلى اهللا  )من جاء بالقرآن نورا يسطع... (مث الصالة على النيب وآله 
  : الدعاء 

احلمد هللا الرب الغفور، العفو الرؤوف الشكور، الذي وفق من شاء من عباده لتحصيل 
املكاسب واألجور، وجعل شغلهم بتحقيق اإلميان والعمل الصاحل، يرجون جتارة لن تبور، 
ا وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، الذي بيده تصاريف األمور، وأشهد أن حممد

عبده ورسوله، أفضل آمر وأجل مأمور، اللهم صل وسلم وبارك على حممد، وعلى آله 
  وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم البعث والنشور

هو سؤال اهللا القريب ايب واالستعانة به والتضرع إليه وااللتجاء إليه يف : الدعاء
: غافر[. } ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم وقَالَ{: قَالَ اهللا تعالَى، كشف الضر عند الشدائد

. ] ٥٥: األعراف[} ادعوا ربكُم تضرعاً وخفْيةً إِنه ال يحب الْمعتدين{: وقال تعالَى. ] ٦٠
: البقرة[اآلية }ذَا دعانوإِذَا سأَلَك عبادي عني فَإِني قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِ{:وقال تعالَى

  ].٦٢: النمل[اآلية } أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء{: وقال تعالَى] ١٨٦
الدعاُء هو : "وعن النعمان بنِ بشريٍ رضي اللَّه عنهما، عنِ النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم قَالَ

وعن عائشةَ رضي اللَّه ،  رواه أَبو داود والترمذي وقاال حديث حسن صحيح". العبادةُ
ا، قَالَتهنا : عم عدعاِء، ويالد نم عاجلوام بحتسلَّم يوس هلَيلّى اُهللا عص ول اللَّهكَان رس
وى ذلكد. سجي اه أَبو داود بإِسنادور  ،نقَالَ وع ،هضي اللَّه عنسٍ راِء : أَنعد كانَ أَكْثَر

اللَّهم آتنا يف الدنيا حسنةً، وفي اآلخرة حسنةً، وقنا عذاب : "النيب صلّى اُهللا علَيه وسلَّم
يل ديين الذي اللهم أصلح :"كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول، و  متفَق عليه" النارِ
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هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح يل آخريت اليت فيها معادي، 
  .رواه مسلم"واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري، واجعل املوت راحة يل من كل شر 

  : آداب الدعاء 
اهللا، وأنَّ األمر  شرطُ الداعي أن يكونَ عاملاً بأنه ال قادر على حاجته إلَّا: التوحيد - ١

أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا {:بيده، وأن يكون موحدا هللا يف ربوبيته وأمسائه وصفاته؛ قال تعاىل
وأن ال يدعو إلَّا اهللا؛ فال جيوز له أن يسألَ غري اهللا، ، ]٦٢: النمل[. }دعاه ويكْشف السوَء

  ].١٨: اجلن[} وأَنَّ الْمساجِد للَّه فَلَا تدعوا مع اللَّه أَحدا{ :أو أن يدعو غريه معه؛ قال تعاىل
وادعوه مخلصني لَه الدين كَما بدأَكُم {: عز من قائل -وقال:اإلخالص يف الدعاء - ٢

من مسمع، إنَّ اهللا ال يقبل : "رضي اهللا عنه -وقال ابن مسعود،  ]٢٩: األعراف[} تعودونَ
  . "وال مراء، وال العب، وال داع إلَّا داعياً دعاء ثبتاً من قلبه

إِنما يتقَبلُ اللَّه من {: وهو من شروط إجابة الدعاء؛ قال تعاىل: إطابة املطعم - ٣
نيقتقبل إلَّ«: ، وكما يف احلديث الذي رواه مسلم]٢٧: التوبة[} الْمال ي با إنَّ اَهللا طَي

. يا رب، يا رب: ، مثَّ ذَكَر الرجلَ يطيل السفَر أشعث أغرب ميد يديه إىل السماء»طَيباً
  .»ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّي باحلرام؛ فأنى يستجاب لذلك

ملا يقول  فالبد للداعي أن يكون حاضر القلب متفهماً: حضور القلب عند الدعاء -  ٤
مستشعراً عظمة من يدعوه؛ إذ ال يليق بالعبد الذَّليل أن خياطب ربه ومواله بكالم ال يعيه 
هذا الداعي، وجبمل قد اعتاد تكراره دون فهم لفحواها، أو جتري على لسانه هكذا على 

ستجيب واعلموا أنَّ اَهللا ال ي«: - صلى اهللا عليه وسلم  - سبيل العادة واالسترسال؛ قال 
  . »دعاًء من قلب اله

ادعوا ربكُم تضرعا وخفْيةً إِنه لَا يحب {: قال تعاىل: عدم االعتداء يف الدعاء -  ٥
يندتعلَف يف معىن املعتدين،  ]٥٥: األعراف. [}الْمالس عون على : (قال بعضدهم الذين ي

  ) .  م اخزهم، اللهم العنهمالله: املؤمنني فيما ال حيلُّ فيقولون
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  :كيفية الدعاء 
فعن فضالة : -صلى اهللا عليه وسلم  -الثَّناء على اهللا قبل الدعاء والصالة على النيب  -١

: قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال -صلى اهللا عليه وسلم  - بينما رسول اهللا : بن عبيد قال
عجلت أيها املصلي، «: -صلى اهللا عليه وسلم  -فقال رسول اهللا . اللهم اغفر يل، وارمحين

مثَّ صلَّى رجلٌ آخر بعد . »إذا صليت فقعدت فامحد اهللا مبا هو أهله، وصل علي مث ادعه
صلى اهللا  -، فقال له النيب -صلى اهللا عليه وسلم  -ذلك، فحمد اهللا، وصلَّى على النيب 

  .»أيها املصلي ادع جتب«: -عليه وسلم 
  . ذَّنب واالعتراف باخلطيئةاإلقرار بال - ٢
وإِلَى ربك * فَإِذَا فَرغْت فَانصب {:قال تعاىل: تقدمي العمل الصاحل قبل الدعاء - ٣

غَبمن صالتك فاجهد :أي].٨ - ٧: الشرح[} فَار ك بإذا فرغتكنفسعاء وسله حاجتالد".  
و صالة أو خري مث ادع مبا إذا أردت أن تدعو فقدم صدقة أ: "وقال عبد اهللا بن عمر

  . وهذا من اآلداب؛ أن يقدم بني يدي جنواه صدقة". شئت
وحيصل اإلحلاح بتكرار الدعاء مرتني وثالثا : اإلحلاح والتكرار وعدم الضجر وامللل - ٤

للدعاء ثالث  -صلى اهللا عليه وسلم  - وأكثر للحديث؛ حيث ورد ما يدلُّ على تكريره 
 - صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ رسولَ اهللا  -رضي اهللا عنه -ابن مسعود مرات؛ فقد روى

يف قصة  -رضي اهللا عنها -يف حديث عائشةو،  جبه أن يدعو ثالثا ويستغفر ثالثاكان يع
  . »فدعا مث دعا مث دعا«: -صلى اهللا عليه وسلم  -سحره 
إنَّ من شأن العبد الصاحل ،  الدعاء يف الرخاء واإلكثار منه يف وقت اليسر والسعة - ٥

أن يالزم الدعاَء يف حاليت الرخاء والشدة، وأما غري الصاحل فإنه ال يلتجئ إىل اهللا تعاىل إلَّا يف 
وإِذَا {: قال جل جالله،  وقت الشدة مث ينساه؛ وهذا شأن أكثر الناس إلَّا من عصمه اهللا

  .]٥١: فصلت[} عرض ونأَى بِجانِبِه وإِذَا مسه الشر فَذُو دعاٍء عرِيضٍأَنعمنا علَى الْإِنسان أَ
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وذلك ألنَّ القبلةَ هي اجلهة الفاضلة اليت ينبغي أن يتجه إليها يف : استقبالُ القبلة -  ٦
لك عدة أحاديث؛ العبادات، وهي أيضاً قبلةٌ للدعاء كما أنها قبلةٌ للصلوات، وقد ورد يف ذ

 - يف إلقاء قريش األذى على ظهر رسول اهللا  -رضي اهللا عنه - من ذلك حديث ابن مسعود
الكعبة  -صلى اهللا عليه وسلم  -استقبل النيب «: وهو يصلِّي؛ وفيه -صلى اهللا عليه وسلم 

 :يف االستسقاء؛ قال -رضي اهللا عنه - وحديث عبد اهللا بن زيد، » فدعا على نفر من قريش
خرج إىل املصلَّى يصلِّي، وإنه ملا دعا أو أراد أن يدعو  -صلى اهللا عليه وسلم  -إن النيب «

  . »استقبل القبلة وحول رداءه
دعا : (رضي اهللا عنه - قال أبو موسى األشعري: رفع اليدينوالسواك و  الطهارة – ٧
  . )مث رفع يديه، ورأيت بياض إبطيه - صلى اهللا عليه وسلم  -النيب 

  : إستجابة الدعاء 
فإما أن يعطَى السائلُ عني ما سأل، وإما أن يعوضه مبا هو أوىل هلعاجالً أو آجالً؛ بأن 

ا سأل؛ حلديث أيب سعيد اخلدريله يف اآلخرة خرياً مم خروء مثلَها، أو يديرفع عنه من الس :
م إال أعطاه اهللا ا إحدى ثالث، إما ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إمث وال قطيعة رح«

. »أن يعجل له دعوته وإما أن يؤخرها له يف اآلخرة، وإما أن يكف عنه من الشر مثلها
  ) . حديث حسن صحيح( »اهللا أكثر«: قال. إذاً نكْثر: قالوا

  : أوقات وأماكن وأوضاع يستجاب فيها الدعاء
: يف وصف عباده املؤمنني -تعاىل -قال :الدعاء يف جوف اللَّيل ووقت السحر - ١

  ].١٨: الذَّاريات[} وبِالْأَسحارِ هم يستغفرونَ{
يرتل «: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -أنَّ رسولَ اهللا  -رضي اهللا عنه -وعن أيب هريرة

من : يقول كلَّ ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلثُ اللَّيل اآلخر -تبارك وتعاىل -ربنا 
  ) . أخرجه البخاري (  »يدعوين فأستجيب له، من يسألين فأعطيه، من يستغفرين فأغفر له
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يا : قيل: قال -رضي اهللا عنه - عن أيب أُمامة الباهلي: دبر الصلوات املكتوبات -  ٢
  .»جوف اللَّيل اآلخر، ودبر الصلوات املكتوبات«: رسول اهللا، أي الدعاء أمسع؟ قال

 -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه -عن أنس بن مالك: بني األذان واإلقامة - ٣
  .» بني األذان واإلقامة فادعوا الدعاُء ال يرد«: -صلى اهللا عليه وسلم 

قال رسول : قال رضي اهللا عنه عن سهل بن سعد : عند النداء للصلوات املكتوبة -  ٤
... الدعاء عند النداء  -أو قَلَّما تردان -ثنتان ال تردان«: -م صلى اهللا عليه وسل - اهللا 

  .» احلديث
 -قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه -فعن سهل بن سعد: عند نزول الغيث - ٥

  .»الدعاء عند النداء، وحتت املطر: اثنتان ما تردان«: -صلى اهللا عليه وسلم 
إنَّ يف اللَّيل ساعة ال يوافقها رجلٌ «: الصالةُ والسالمعليه  -قال: ساعة من الليل - ٦

  .» ا أعطاه إياه؛ وذلك كلّ ليلةمسلم يسأل اهللا خرياً من أمر الدنيا واآلخرة إلَّ
صلى  -أنَّ رسولَ اهللا  -رضي اهللا عنه - عن أيب هريرة: الساعة اليت يف يوم اجلمعة - ٧

فيه ساعةٌ ال يوافقها عبد مسلم قائم يصلِّي يسأل «: فقالذكر يوم اجلمعة  -اهللا عليه وسلم 
  .وأرجح األقوال أنها بعد العصر. وأشار بيده يقلِّلُها . »شيئاً إلَّا أعطاه إياه -تعاىل - اهللا

صلى اهللا عليه وسلم  - عن النيب  -رضي اهللا عنه -عن جابر: عند شرب ماء زمزم - ٨
  .» شرب لهماُء زمزم ملا «: قال -

أقرب ما يكون العبد من «: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا : يف السجود - ٩
  .» ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء

  .» خري الدعاء دعاُء يوم عرفة«: عليه الصالةُ والسالم -قال: الدعاُء يوم عرفة - ١٠
: قال -رضي اهللا عنه -عن أيب الدرداء: بيف حال دعاء املسلم ألخيه بظهر الغي - ١١

ما من مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب إال قال «: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال رسول اهللا 
  .» ولك مبثل: امللك
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أَمن {: يجيب املضطر إذا دعاه؛ قال تعاىل - تبارك وتعاىل - فاهللا: دعاء املضطر - ١٢
اهعإِذَا د طَرضالْم جِيبوَء يالس فكْشي٦٢: النمل[} و.[  

 -رضي اهللا عنه -ملعاذ - صلى اهللا عليه وسلم  -كما يف قوله : دعاء املظلوم - ١٣
  .» واتق دعوة املظلوم؛ فإنه ليس بينها وبني اهللا حجاب«: عندما بعثَه إىل اليمن

: تجاباتثالث دعوات مس«: -صلى اهللا عليه وسلم  - لقوله : دعاء املسافر -  ١٤
  .»دعوة املظلوم، ودعوة املسافر، ودعوة الوالد على ولده

وذَكَر . ثالث دعوات ال ترد«: -صلى اهللا عليه وسلم  -قال : دعاء الوالد لولده - ١٥
  .» دعوةَ الوالد لولده: منها

 :مما ينهى عنه يف الدعاء 
).  وحممدا وال ترحم معنا أحداًاللهم ارمحين:(ومن ذلك قولُ األعرايب: حتجر الدعاء - ١

 يبالن لَّما سصلى اهللا عليه وسلم -فلم- واسعاً«:قال لألعرايب رتيريد رمحة اهللا »لقد حج 
: قال -صلى اهللا عليه وسلم  -تعليق الدعاء باملشيئة؛ فعن أيب هريرة أنَّ رسولَ اهللا  - ٢.
؛ فإنَّ اَهللا ال ليعزم املسألة. إن شئت، اللهم ارمحين إن شئتاللهم اغفر يل : ال يقُلْ أحدكم«

  .»نَّ اَهللا ال يتعاظمه شيء أعطاهوليعظم الرغبة، فإ«: وملسلم، » مكره له
لست حمتاجاً إليك؛ إن شئت فاغفر : كأنه يقول) اللهم اغفر يل إن شئت: (فقولُ القائل

أهل التكبري وأهل اإلعراض عن اهللا؛ وهلذا حرم وهذا فعلُ . يل، وإن مل تشأ فلست مبحتاج
  .هذا اللَّفظ

الدعاء على األهل واملال والولد والنفس؛ ألنه ضرر حمض وليس فيه مصلحة، وقد  - ٣
ال تدعوا على أنفسكم، وال «: -صلى اهللا عليه وسلم  -نهى عنه الشارع احلكيم؛ قال 

لى أموالكم، ال توافقوا من اهللا ساعةً يسأل فيها عطاٌء تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا ع
  . »فيستجيب لكم
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: صلى اهللا عليه وسلم -رضي اهللا عنه، قال النيب  - عن أنس بن مالك: تمني املوت - ٤
اللَّهم أحيين ما كانت : ال يتمنين أحدكم املوت من ضر أصابه؛ فإن كان البد فاعالً فليقل«

  . »احلياةُ خرياً يل، وتوفَّين إذا كانت الوفاةُ خرياً يل
٥- جععاء؛خصوصاً يف القنوت والبحث عن غرائب األدعية  الساملتكلَّف يف الد

  .والكلمات
شكرت الواهب وبورك لك يف املوهوب وبلغ : (دعاء احلسن يف التهنئة باملولود -٦

فاحلديث ال يصح . وإسناده ضعيف )  منكر احلديث: قال عنه أمحد( ) أشده ورزقت بره
  .يس من السنة التزام هذا الدعاءعن احلسن البصري؛ إذاً فل

  . رفع الصوت والصياح -٧
إن الكنائس هي بقاع يكرهها اهللا دعاء يف أماكن ال جيوز فيها كالكنيسة ، ال -٨

وهي بيوت لشياطني اإلنس واجلن ملا يقع فيها من الكفر  -صلى اهللا عليه وسلم  -ورسوله 
صلى اهللا  -مرات والدسائس حملادة اهللا ورسوله باهللا ورسوله والشرح بل وتنطلق منها املؤا

  .وملا فيها من التصاوير والتماثيل فكيف يستقيم دعاء املؤمن لربه واحلالة هذه. -عليه وسلم 
رفع البصر إىل السماء يف الصالة أثناء الدعاءحلديث أيب هريرة رضي اهللا عنه أن  -٩

أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء لينتهني «: قال - صلى اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 
  . »يف الصالة إىل السماء أو لتخطفن أبصارهم

ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية  :دعاء اإلمام أو املؤذن وتأمني اجلماعة بعد الصالة - ١٠
 - ألن هذا العمل مل يكن من فعل النيب . واملالكية  والشافعية واحلنابلة إىل بدعة هذا العمل

ربنا آت أنفسنا  .فضال على أن يداوم عليه كما يفعله البعض اليوم -يه وسلم صلى اهللا عل
تقواها، وزكِّها أنت خري من زكَّاها، أنت وليها وموالها؛ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا 

ربنا اغفر وارحم، وجتاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت األعز .وترمحنا لنكونن من اخلاسرين
  .نت أعلم وغريك ال يعلم، وصلى اهللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعنياألكرم، وأ
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  : خامتة 
ين أب أحاديث رسوله صلى اهللا عليه وسلم ، وبآيات اهللا  املبارك كتابمث اين أختم هذا ال

وغريه فاين  كتابأستغفر اهللا وأسأله التجاوز عين واملساحمة يف كل ما أخطأت فيه من هذا ال
حمل اخلطأ والغلط واجلهل وأهله وهو سبحانه وتعاىل أهل املغفرة والسعة واملساحمة والغىن 
األعظم والكرمي األكرم عن مضايقة املساكني واجلاهلني اذ كان تعاىل عز وجل غنيا عن 

سبحانك اللهم وحبمدك، أشهد أن ال إله إال ،ف عرفان العارفني غري متضرر جبهل اجلاهلني
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على . أنت، أستغفرك، وأتوب إليك

على سيدنا حممد وسالمه املرسلني،وآخر كالمي كاف له أن احلمد هللا رب العاملني وصلواته 
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين خامت النبيني وعلى آله الطاهرين الطيبني وصحبه الراشدين 

  .  باهللا العلي العظيموال حول وال قوة اال ، 
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 :الفهرس 
  رقم الصفحة   املوضوع   الرقم 

  ٢  مقدمة   ١
  ٤  اإلسالم دين الكمال والشمول  ٢
  ٧  عقيدة املسلم  ٣
  ١٣  عالمات الساعة الكربى و الصغرى  ٤
  ٢٢  أمساء اهللا احلسىن  ٥
  ٢٨  فقه القلب  ٦
  ٤٦  املوت  ٧
  ٥٤  مايفعل باحملتضر وامليت   ٨
  ٦٠  وصف اجلنة  ٩

  ٦٦  وصف النار  ١٠
  ٨٠  الشفاعة  ١١
  ٨٣  فضل تعلم العلم وتعليمه  ١٢
  ٨٨  فضل تعلم القرآن وتعليمه ومكانة أهله  ١٣
  ٩٢  فضل تعلم القرآن وتعليمه  ١٤
  ٩٩  ذم من هجر القرآن  ١٥
  ١٠٩  أمهية علم احلديث  ١٦
  ١١٠  لغربة يف طلب العلما  ١٧
  ١١٣  خصائص رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  ١٨
  ١٢٣  الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم وفضلها  ١٩
  ١٢٨  تزكية النفس  ٢١
  ١٣٨  حسن اخللق  ٢٢
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  ١٤١  األمانة  ٢٣
  ١٤٥  التواضع   ٢٤
  ١٤٩  التوبة  ٢٥
  ١٥٧  الذكر  ٢٦
  ١٧٢  الشكر  ٢٧
  ١٧٧  الصرب  ٢٨
  ١٨٦  التكسب وطلب الرزق   ٢٩
  ١٩٠  الصدقة  وفضلها   ٣٠
  ٢٠١  بر الوالدين   ٣١
  ٢١١  حق املسلم على املسلم   ٣٢
  ٢٢٦  حق الطريق  ٣٣
  ١١٩  صلة الرحم  ٣٤
  ٢٣٣  املرأة يف اإلسالم   ٣٥
  ٢٣٩  خصال الفطرة   ٣٧
  ٢٤٣  حد عورة املرأه والرجل وأحكامها   ٣٨
  ٢٤٦  اللسان حفظ  ٣٩
  ٢٥١  األخوة يف اهللا، والصحبة واحملبة لإلخوان فيه  ٤٠
  ٢٦٥  الدعوة إىل اهللا   ٤١
  ٢٧٠  اجتنبوا الكبائر  ٤٢
  ٢٧٣  اجلهاد يف سبيل اهللا  ٤٣
  ٢٨٥  الدعاء   ٤٤
  ٢٩٢  خامتة   ٤٥
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