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 تقديم
 ياحلاممح حممد بن الدكتور: إبراهيم لفضيلة

 مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتهديه،  ونساتففره  ونستعينه حنمده هلل، احلمد إن
 يضالل  ومان  له، مضل فال اهلل يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور

 حممدًا أن وأشهد ،وحده ال شريك له اهلل إال إله ال أن أشهدو له، هادي فال
 .ورسوله عبده

َااا َيااا} ينَ  َأُّيه ُقااوا آَمنُااوا الَّااذن   َوَأْنااُتمْ  إنالَّ  ََتُااوُتنَّ  َوال ُتَقاتنااهن  َحاا َّ  هللا اتَّ
 .[014:عمران آل] {(112) ُمْسلنُمونَ 
َا َيا} ُقوا النَّاُس  َأُّيه ُكمُ  اتَّ ي َربَّ نْ  َخَلَقُكمْ  الَّذن اَد    َنْفس   من نَْهاا َوَخَلاَ   َواحن

 من
نُْهاَم  َوَبثَّ  َزْوَجَها

َجاالا  من َساءا  َكثنرياا  رن
ُقوا َونن ي اهلل َواتَّ  َواأْلَْرَحاامَ  بنهن  َتَساَءُلونَ  الَّذن

 .[0:النساء] {(1) َرقنيباا  َعَلْيُكمْ  َكانَ  اهلل إننَّ 
َااا َيااا} ينَ  َأُّيه ُقااوا آَمنُااوا الَّااذن يداا  َقااْوالا  َوُقوُلااوا اهلل اتَّ   ُيْصاالنْ   (71)َساادن
ارْ  َأْعاَمَلُكمْ  َلُكمْ    َفاْوزاا  َفاازَ  َفَقاْد  َوَرُساوَلهُ  اهلل ُيطناعن  َوَمانْ  ُذُناوَبُكمْ  َلُكامْ  َوَيْغفن
 .[30 - 31:األحزاب] {(71) َعظنياما 

أما بعد، فإن أصدق احلديث كتااب اهلل، وأحسان ايادي هادي حمماد      
صلى اهلل عليه سلم وشر األمور حمدثاتها، وكل حمدثاة بدعاة، وكال بدعاة     

 ضاللة، ثم أما بعاد...

 يلتف  إلياه النااس   فكم يف الزوايا من خبايا...وكم من طالب علم ال
 حتى يظهر اهلل فضله مبا شاء.

بني يديك أخي الكريم هذا العقد الثمني الذي نظم حباته أخي الفاضل: 
أمحد عبد املتعال، مجع فيه تلخيصا مفيدا ملفهوم اإلسالم، مع مقدمة عقدية، 

 عرضها بأسلوب علمي شيق، كشأنه يف سائر الكتاب.
 -بال تزييف وال تازيني   -ني ليعرفوا والكتاب يصلح لدعوة غري املسلم

 ما هو اإلسالم...
ويصلح ألئمة مساا دنا ليجمعاوا علياه أهاالي األحيااء ويرغباوهم يف       

 دروس العلم بهذا العرض اليسري املشوق..
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 وإلخواني من طلبة العلم ليكون كلماتهم األوىل على املنابر....
 فع...ولكل أسرة لتجدد به ا تماع األسرة على العلم النا

 أسأل اهلل أن ينفع كاتبه وناشره وقارئه...واحلمد هلل رب العلمني.
 كتبه: إبراهيم بن حممد احلاممحي 

 عفا اهلل عنه         

* * * 
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 مقدمة املؤلف

 مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتهديه،  ونساتففره  ونستعينه حنمده هلل، احلمد إن
 يضالل  ومان  له، مضل فال اهلل يهده من أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور

 ورساوله،  عباده  حمماداً  أن وأشاهد  اهلل، إال إلاه  ال أن أشهد له، هادي فال
 .كثريًا تسليمًا موسلَّ وصحبه آله وعلى عليه اهلل صلى

َا َيا}قال تعااىل:  ُقوا النَّاُس  َأُّيه ُكمُ  اتَّ ي َربَّ انْ  َخَلَقُكامْ  الَّذن اَد    َنْفاس   من  َواحن
نَْها َوَخَلَ  
نُْهاَم  َوَبثَّ  َزْوَجَها من

َجاالا  من َساءا  َكثنرياا  رن
ُقوا َونن ي اهلل َواتَّ  بنهن  َتَساَءُلونَ  الَّذن

 .[0:النساء] {(1) َرقنيباا  َعَلْيُكمْ  َكانَ  اهلل إننَّ  َواأْلَْرَحامَ 
َا َيا}وقال تعاىل: ينَ  َأُّيه ُقوا آَمنُوا الَّذن  ْناُتمْ َوأَ  إنالَّ  ََتُوُتنَّ  َوال ُتَقاتنهن  َح َّ  اهلل اتَّ

 .[014:عمران آل] {(112) ُمْسلنُمونَ 
َا َيا}وقال تعاىل: ينَ  َأُّيه ُقاوا آَمنُاوا الَّاذن يداا  َقاْوالا  َوُقوُلاوا اهلل اتَّ  (71)َسادن

رْ  َأْعاَمَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصلنْ    َفاْوزاا  َفازَ  َفَقْد  َوَرُسوَلهُ  اهلل ُيطنعن  َوَمنْ  ُذُنوَبُكمْ  َلُكمْ  َوَيْغفن
 .[30 - 31:األحزاب] {(71)َعظنياما 

 أما بعاد:  وبركاته ورمحته عليكم اهلل سالمأحبيت يف اهلل 
ال أخفي عليكم أنه كان يشفلين كثرًيا أن الناس يف حا ة ماسَّاة لكتااب   
ميسر للتعرياف حبقيقاة اإلساالم غاري املشاوهة، فمالياني مان املسالمني ال         

ة، ولعدم تلقيهم العلم يعرفون الكثري عن اإلسالم النشفايم بأمورهم احلياتي
الشرعي الصايف أثناء مراحل دراستهم، وكذا نتيجة لتضليل اإلعاالم ايادام   
واملو ه لتشويه الادين اإلساالمي خصوصاا قبال أن عارن عليناا القناوات        
الفضائية اإلسالمية ذات النبع الصايف للمسلمني، والتى تعرض معتقد أهال  

بهات عند كثري من املسلمني نتيجاة  السنة واجلماعة، بل هناك العديد من الش
 لتوا دهم مع أصحاب امللل األخرى ومع املر فني من املسلمني.

واجلدير بالذكرأن هناك املالياني مان غاري املسالمني الاذين يريادون أن       
يعرفوا احلقيقة عن اإلسالم واحلضارة اإلسالمية بعد أن وصالهم معلوماات   

إلساالمية، فقاد بلفهام عان     مشوهة وغري صحيحة عن اإلسالم واحلضارة ا
املسلمني أنهم شعوب همجية، وأن اإلسالم انتشر حبد السيف والقمع، وأن 
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اإلسالم هو دين اإلرهاب، ولقد  اء اإلسالم لقماع حرياة املارأة...ا ،    
 .!!!هذا هو اإلسالم الذي قالوا عنهإىل كل هؤالء أقدم هذا الكتاب 

كاار والتأماال يف عظاايم ولقااد باادأت هااذا الكتاااب بتنشاايت عبااادة التف 
 فهاي   الكونياة والشارعية،   اهلل آياات  يف التفكار خملوقاات اهلل للحاث علاى    

 ، َوَتَعااَلى  ُسابَحاَنهُ معرفاة وحمباة اهلل    علاى  تعاني  الايت  األساباب  من أعظام 
اَمَواتن  َخْل ن  فن  إننَّ }:تعاىل قال ْيلن  َواْختنالفن  َواأْلَْرضن  السَّ  ََلياات   َوالنََّهاارن  اللَّ
 ُ ينَ  (191) اأْلَلْبَابن  ولن ألن نمْ  َوَعَل  َوُقُعوداا  قنيَاماا  اهلل َيْذُكُرونَ  الَّذن اُرونَ  ُجنُاوهن  َوَيتََفكَّ
اَمَواتن  َخْل ن  فن  نَا َواأْلَْرضن  السَّ اَنَ   َبااِنالا  َهاَذا َخَلْقاَ   َما َربَّ ََ نَاا ُساْب

  َعاَذاَب  َفقن
 .اهلل على دلك شيء يف تنظر فكلما [020 ،021:عمران آل] {(191) النَّارن 

 

 مان  آياة  ،تل كل ويف و بٍل، زهرٍة كل ويف وشجرة ونظرة حملة كل ففي
  وفقاه  مان  إال نعتارب،  وال عليهاا  منر آية من فكم نتفكر، ال لكننا اهلل، آيات

بنلن  إنَل  َينُْظُرونَ  َأَفال}:لتفكرل اهلل ااَمءن  َوإنَل  (17) ُخلنَقاْ   َكْيَف  اأْلن  َكْياَف  السَّ
َبالن  َوإنَل  (15) ُرفنَعْ   َبْ   َكْيَف  اْْلن ْ   َكْياَف  اأْلَْرضن  َوإنَل  (19) ُنصن ََ

  {ُساطن
 .[41 - 03:الفاشية]

 عمٍد ترونها، من رفعها  بالكواكب من زيَّنها  اجلبال مان  لسماء بفرياف
، [04]امللاك:   {َمنَاكنبنَها فن  َفاْمُشوانصبها  األرض من سطحها وذلَّلها  وقال:}

 وصدق الشاعر حني قال: 
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 الصاحلني عبادة وهذه ،توحيد اهلل تعاىل إىل يقودك ما أعظم من فالتفكر
 جياب ع ويف املخلوقاات،  يف ويتفكارون  البينات، اآليات يف يتفكرون الذين
 كابري  عامال   فهاذا  ويقاني،  بإااانٍ  فيعودون والسماوات، األرض رب صنع
 اهلل آياات  ويتادبر  العباد  فياه  يتفكر ما أحسن ومن املؤمن، يفوت أال ينبفي

اُكمْ  َوفن  لنْلُماوقننن َ  آَياات   األَْرضن  َوفن }، قال تعااىل: والشرعية الكونية  َأنُفسن
ونَ  َأَفال ُ

 .[40 ،41:الذاريات] {ُتْبِصن
ثم حتدث  عن قصة البشرية، وبعثة الرسل وشهادة اجلمياع لرساول اهلل   

حبسن خلقه وهديه، وكاذا اإلعجااز القرآناي فاالقرآن هاو معجازة اهلل       ◘ 
اخلالدة يف أرضه، ومن ثام فاإن اإلساالم هاو ديان اهلل الاذي ارتضاااه اهلل        

 للناس.
عرض  ثم حتدث  عن أركان اإلسالم اخلمسة وأركان اإلاان الستة،ثم 

أمور هامة يف العقيدة مثل الوالء والرباء، وإن احلكام إال هلل، ثام عرضا     
 بعض األخالق اإلسالمية واآلداب اإلسالمية بصورة مشوقة إن شاء اهلل.

ومل يفتين أن أتعرض يف هذا الكتاب ألكثر النداءات اإلاانية هلل عز و ل 
رمحن ألهال اإلااان   للمؤمنني وعددها تسعة ومثانون نداًء كلاها ناداءات الا   

َا َيا}وكلها تبدأ با ينَ  َأُّيه يقول عبد اهلل بن مسعود وقد قاال لاه    ،{آَمنُواْ  الَّذن
َاا َياا}إذا مسع  اهلل يقول: : ر ل: يا عبد اهلل، اعهد إىلَّ، فقال ينَ  َأُّيه  الَّاذن

 فَأْرعَها مسَعك، فإنه خري َيأمر به، أو شر َينهى عنه. {آَمنُواْ 
ذه النااداءات هااي نااداءات كرامااة، وو اادت يف هااذه  ويف احلقيقااة هاا

 النداءات س  بشارات للمؤمنني: 
بهُهمْ }احملبة من اهلل، قال سبحانه وتعاىل: :األول

بهوَنهُ  ُُين
 .  [44]املائدة: {َوُُين

ا َعَلْينَاا َحّقااا  َوَكاانَ }النُّصرة من اهلل عز و ل، قال تعاىل: :الثانية  َنِْصُ
نن َ   . [43الروم:] {(47)املُْْؤمن

اََّّ ُ  هللن وَ }العزة والكرامة قال تعاىل: :الثالثة
نن َ  َولنَرُساولنهن  اْلعن  {َولنْلُماْؤمن

 .[7]املنافقون:
نن َ  َوَكانَ }الرمحة قال تعاىل: :الرابعة ياما  بناملُْْؤمن  .[43]األحزاب: {َرحن
نن  َوَبِّشن }الفضل الكبري من اهلل سبحانه وتعاىل: :اخلامسة ام بنَأنَّ   َ املُْْؤمن  ََلُ
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 .[43]األحزاب: {(47) َكبنرياا  ِمَن اهلل َفْضالا 
ينَ  َبِّشن }الشفاعة العظمى، قال تعاىل: :السادسة امْ  َأنَّ  آَمنُاواْ  الَّذن  َقاَدمَ  ََلُ

ْدق   نَد  صن  .[4]يونس: {َرِهنمْ  عن
فهنيئا ألهل اإلاان بتلك البشارات، وهذه النداءات تنظم العالقاة باني   

وتانظم العالقاة باني الفارد     ◘ بني مواله وبني رسوله وحبيبه حمماد  العبد و
 وأسرته وكذا جمتمعه وكذا بينه وبني أهل الكفر والعصيان.

ثم بفضل اهلل تعاىل ومنِِّه رأي  أنه من املفيد الارد علاى أكثار الشابهات     
املثارة ضد اإلسالم واحلضاارة اإلساالمية باألدلاة والارباهني لادحض هاذه       

 الشبهات.
لقد وضع هذا الكتاب يف سعني درسًا، واكن رسم اخلطة التى اكان  و

غاري  اإلساالم  حقيقاة  للمسلمني، أو غري املسلمني الراغبني يف التعرف على 
العتناق اإلسالم بالطريقة التى تعاود علايهم باالنفع إن شااء اهلل يف     املشوهة 

 دراسة ثالثة كتب مجيعهم للمؤلف كما يلي.بدينهم ودنياهم 
 

 

 

 

 

 

 
 

 وفيام ييل بيان بإصدارات كتب احلديث املستخدمة ف حتقي  أحاديث الكتاب:

املؤلف: حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخااري  صحيح البخاري ) - 0
 0413الطبعاة الثالثاة،   ، بريوت -الناشر: دار ابن كثري، اليمامة  (،اجلعفي

ماه يف كلياة   حتقيق: د. مصطفى ديب البفا أساتاذ احلاديث وعلو  ، 0273 -
 .1عدد األ زاء: ،  امعة دمشق -الشريعة 
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مسلم بن احلجاان أباو احلساني القشاريي     املؤلف: صحيح مسلم ) - 4
حتقيق: حممد فؤاد ، بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العربي (، النيسابوري
 .4عدد األ زاء: مع تعليقاته،  عبد الباقي

شعث أبو داود السجساتاني  سليمان بن األاملؤلف: سنن أبي داود ) - 3
عادد  ، حتقيق: حممد حميي الدين عباد احلمياد   الناشر: دار الفكر،(، األزدي

واألحاديث مذيلة ، مع الكتاب: تعليقات َكَمال يوُسْف احلُوت، 4األ زاء: 
 .بأحكام األلباني عليها

حممد بن عيسى أبو عيسى املؤلف: ) اجلامع الصحيح سنن الرتمذي - 4
حتقيق: أمحد ، بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العربي (، يالرتمذي السلم

األحاديث مذيلاة بأحكاام األلبااني    ، 4عدد األ زاء: ، حممد شاكر وآخرون
  عليها

(، أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النساائي املؤلف: سنن النسائي ) - 4
 - 0411الطبعاة الثانياة،   ، حلاب  -الناشر: مكتب املطبوعاات اإلساالمية   

األحادياث مذيلاة   ، 7عادد األ ازاء:   ، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة، 0271
 .بأحكام األلباني عليها

(، حمماد بان يزياد أباو عباداهلل القازويين      املؤلف: ) سنن ابن ما ه - 1
عادد األ ازاء:   ، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت -الناشر: دار الفكر 

واألحادياث مذيلاة بأحكاام    ، مع الكتاب: تعليق حممد فؤاد عبد البااقي ، 4
 .األلباني عليها

أمحاد بان حنبال أباو عباداهلل      املؤلف: ) مسند اإلمام أمحد بن حنبل - 3
األحادياث  ، 1عدد األ زاء: ، القاهرة -الناشر: مؤسسة قرطبة (، الشيباني

 .مذيلة بأحكام شعيب األرنؤوط عليها
ناصار  حمماد  املؤلاف:  ) صحيح وضعيف اجلاامع الصافري وزيادتاه    - 7

 .0عدد األ زاء: ، الناشر: املكتب اإلسالمي(، الدين األلباني
(، حممد بن عباد اهلل اخلطياب التربيازي   املؤلف: ) مشكاة املصابيح - 2

، 0274 - 0414 -الطبعاة: الثالثاة   ، باريوت  -الناشر: املكتب اإلسالمي 
 .3عدد األ زاء: ، حتقيق: حتقيق حممد ناصر الدين األلباني
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حممااد ناصاار الاادين  املؤلااف: ) لرتغيااب والرتهيااب صااحيح ا - 01
عاادد ، الطبعااة: اخلامسااة، الريااض  -الناشاار: مكتبااة املعااارف (، األلبااني 

 .3األ زاء: 
الناشر: مكتباة  (، حممد ناصر الدين األلباني) لسلسلة الصحيحةا - 00
 .3عدد األ زاء: ، الرياض -املعارف 
الناشر: (، ر الدين األلبانيحممد ناصاملؤلف: ) صحيح السرية النبوية - 04

 .0عدد األ زاء: ، الطبعة: األوىل، األردن -عمان  -املكتبة اإلسالمية 
( حمماد ناصار الادين األلبااني    )املؤلاف:   شرح العقيدة الطحاوية - 03
عادد   0404 -الطبعة: الثانياة  ، بريوت -الناشر: املكتب اإلسالمي طبعة، 

  0األ زاء: 
املؤلف: حممد ناصر ) يل أحاديث احلالل واحلرامغاية املرام يف عر - 04

 -الطبعاة: الثالثاة   ، باريوت  -الناشار: املكتاب اإلساالمي    ( الدين األلبااني 
 .0عدد األ زاء: ، 0414

املؤلاف:  ) خمتصر إرواء الفليل يف عاريل أحادياث مناار السابيل     - 04
طبعاة:  ال، باريوت  -الناشر: املكتب اإلسالمي (، حممد ناصر الدين األلباني

 .0عدد األ زاء: ، 0274 - 0414 -الثانية 
: الناشار ، (األلباني الدين ناصر حممد: املؤلف) داود أبي صحيح - 01
: الطبعة، أ زاء 3: األ زاء عدد، الكوي ، والتوزيع للنشر غراس مؤسسة
 . م 4114 - ها 0443، األوىل

 الدين رناص حممد) املؤلف :  البخاري لإلمام املفرد األدب صحيح -03
 . ها0440: 0ط:  الطبعة،  الصّديق دار:  الناشر( ،  األلباني
 –الناشار : دار القلام   ( ، املؤلف : حمماد الفزالاي  ، ) فقه السرية -07

حتقياق : حتقياق العالماة احملادث حمماد      ،  0227 –الطبعة : السابعة  دمشق
 0عدد األ زاء : ،  الدين األلباني، ناصر 

* * * 



 إلى أعلى الكتاب                                                                الذي قالوا عنه

 

17  

17 

 لكتاب:ختريج أحاديث ا

أكتفي  بكتابة اسم الصحابي الذي روى احلديث ومل أذكر بااقي الساند   
لإلجيااز علمااا بأنااه اكاان معرفااة بااقي اإلسااناد بااالر وع إىل كتااب عااريل   

ولقااد اسااتعمل  رمااوزا لكتااب احلااديث املسااتخدمة يف عااريل احلاااديث، 
أحاديث الكتاب وذلك من أ ل االختصار وهذه الرموز مدوناة يف  ادول:   

، وتساتخدم هاذه الرماوز بالطريقاة     وز كتب احلديث املستخدمة ف الكتابرم
 التالية: 

: أي أن احلاديث صاحيح   4147، و)م( 0424( خ) أخر ه (صَي )
، ومساالم يف صحيحاااه باارقم 0424أخر ااه البخاااري يف صااحيحه باارقم 

4147. 
أي  :4441أخر ه )حام ت ك( وصاححه األلبااني يف ص. ن    (صَي )

ر اه اإلماام أمحاد يف مسانده، والرتماذي يف ساننه،       أن احلديث صحيح أخ
 . 4441واحلاكم يف مستدركه وصححه األلباني يف صحيح اجلامع برقم 

 رموز كتب احلديث املستخدمة ف ختريج أحاديث الكتاب

الكتابالرمَّالكتاب الرمَّ

 مسند أيب يعل ع صَي  البخاري خ
 سنن الدارقطني  قط صَي  مسلم  م
 مسند الفردوس للديلمي فر البخاري ومسلم  اتف  عليه ق
 احللية أليب نعيم حل سنن أيب داود د
 شعب اإليامن للبيهقي هب سنن الرتمذي ت
 سنن البيهقي ه  سنن النسائي ن
 الكامل البن عدي عد سنن ابن ماجه ها
 الضعفاء للعقييل ع  )د ت ن ها(   4
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 التاريخ للخطيب خط )ت ن ها(   3
 املختار للضياء املقديس الضياء اإلمام أمحدمسند  حم
 ابن عساكر كر الَّوائد لعبد اهلل بن أمحد  عم
 مسند البَّار -البَر الَّخار  بَّار موِأ اإلمام مال  مال 
 مشكا  املصابي  مش احلاكم ف مستدركه ك
 السلسلة الصَيَة لأللباين س.ص البخاري ف األدب خد
 نن سعيد بن منصورس ص البخاري ف التاريخ تخ
 السنن البن أيب شيبة ش صَي  ابن حبان حب
 اْلامع لعبد الرزاق عب معجم الطرباين الكبري ِب
 صَي  الرتغيب والرتهيب ص  معجم الطرباين األوسط ِس
 صَي  أيب داود لأللباين ص.د معجم السفر للسلفي سفر
 لباينخمتِص إرواء الغليل لأل إرواء معجم الطرباين الصغري ِص
 الطبقات الكربى البن سعد  ابن سعد مسند الشهاب للقضاعي شهاب
ابن 

 خَّيمة

صاااَي  أيب بكااار بااان 

 خَّيمة
 مسند أيب داود الطياليس الطياليس

 رشح السنة للبغوي بغوي مسند الروياين روياين
 صَي  الرتمذي ص.ت صَي  اْلامع لأللباين ص.ج

 صَي  النسائي ص.ن صَي  بن ماجه ص.ها

* * * 
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 بيان باملراجع واملصادر املستخدمة ف هذا الكتاب

من أ ل اإلجياز استخدم  أرقاما لتشري للمصادر املنقاول مناه الكاالم     
أرقام املراجع واملصادر املختلفاة املساتخدمة ف وهذه األرقام مدونة يف  دول: 

حيث يوضع رقم املصدر يف آخر الكالم املنقول مناه، علماا بأناه      الكتاب، 
إختصار كل ما هو ليس حبديث أو آية وصوال للفائدة بأقصر الطرق إن شااء  

 اهلل تعاىل، مثال للتوضيح: 
( هذا يعين أن هذا النص منقول باملعنى من دروس الشيخ على عبد 42)

 اخلالق القرني.
وأحيانا أستخدم أ.ها بعاد قاول أحاد األئماة أو العلمااء أمثاال شايخ        

م ابن القيم.. إ ، وهاذا يشاري إىل إنتهااء كاالم     اإلسالم ابن تيمية أو اإلما
هذا اإلمام أو العامل أو الشيخ وما بعده هو مان كالماي إذا مل ياذكر خاالف     

 ذلك بإدران رقم أحد املرا ع.
 أرقام املراجع واملصادر املختلفة املستخدمة ف الكتاب:

 الرقم املصدر
 1 قدوري طانسل َّبريل 2111 أيلول من عّش احلادي وأحداث اإلسالم

 2  .قتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرىالأبَاث املؤَتر العاملي الثالث ل
 3 للدكتور الفوزان. والعدوان العنف مواجهة ف الّشعي العلم أثر

 إبراهيم بن حممدللشيخ  السعيد  األخالق اكتساب ف املفيد  األسباب

 احلمد

4 

 8 اهلل ناص  علوان  اإلسالم رشيعة الَّمان واملكان لألستاذ عبد
 8 أصول الدعو  للدكتور عبد الكريم زيدان

 7 أصول مذهب الشيعة اإلثنى عّشية للدكتور القفاري
 5 إغاثة اللهفان البن القيم

 9 أمة اإلسالم لن َتوت للدكتور راغب الرسجاين
 11 األموال أليب عبيد القاسم بن سالم
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 11 البداية والنهاية البن كثري
 12 الطربي تاريخ

 13 تاريخ أهل الذمة ف العراق
 14 الرتبية الذاتية من الكتاب والسنة للدكتور هاشم عل األهدل
 18 تعريف غري املسلم  باإلسالم لألستاذ حممد إبراهيم احلمد
 18 التقوى الدر  املفقود  والغاية املنشود  للدكتور أمحد فريد

 17 بداناَل حممد الشيخ والدواء الداء هتذيب
 15 هتذيب تسهيل العقيد  اإلسالمية أ.د عبد اهلل عبد العَّيَّ اْلربين 
 19 اْلامع ف الرسائل الدعوية مجع وترتيب عل بن نايف الشَوذ

، عال بان ناايف املستقبل وآمال املايض أصالة ب  اإلسالمية احلضار 

 الشَوذ

21 

 21 حضار  العرب غوستاف لوبون
 22 حممد حسانللشيخ  احلقوق اإلسالمية
 23 حممد حسانللشيخ  حقيقة التوحيد

 24 حلية األولياء لألصبهاين
 28 الدعو  إل اإلسالم توماس آرنولد
 28 الرحي  املختوم للمباركفاروري

 27 زاد املسلم اليومي من العلم الّشعي 
 25 زوجات النبي للشيخ سعيد أيوب
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 47 الكبائر لإلمام الذهبي
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 49 كتاب التواب  لإلمام املقديس 
 81 ال سكوت بعد اليوم بول فندل
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 88 من دروس الشيخ سفر احلوييل
 87 من دروس الشيخ عائض القرين

 85  الثبيتي الباري عبدمن دروس الشيخ 
 89 من دروس الشيخ عل عبد اخلال  القرين
 81 من دروس الشيخ حممد إبراهيم احلمد 

 81 الشنقيطي الددو احلسن حممدمن دروس الشيخ 
 82 من دروس الشيخ حممد حسان 

 83 من دروس الشيخ حممد حس  يعقوب
 84 من دروس الشيخ حممد صال  املنجد

 88 من دروس الشيخ نبيل العويض
 88 وس سعيد بن مسفرمن در

 87 من دروس سفر عبد الرمحن احلوال
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إخوتي يف اهلل ، ال يفوتين أن أتقدم خباالص الشاكر ألصاحاب الفضال     
الذين أحبهم يف اهلل تعاىل،  والذين قدموا لاي ياد املسااعدة يف إعاداد هاذا      

ْ  َمنْ ◘ :♂ اللَِّه َرُسوِلالكتاب عمًلا حبديث  ْ  النَّاَس  َيْشُكرْ  َل  . (0)▬اهللََّ َيْشُكرْ  َل
، دث ااداود الدمياطي حييى حزة ، احمل اأباجلليل  وأخص بالذكر شيخنا

                                                 

 . 1440باني يف ص.ن )صحيح( أخر ه )حم ت الضياء ( وصححه األل (0)
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فلقد تعلم  مناه الكاثري ومازلا  أتعلام مناه ،       ،ولي ااااألص ، هاااالفقي
الادكتور  األخ الكاريم  و ،أسأل اهلل تعااىل أن ينفاع باه اإلساالم واملسالمني     

لاى تقدااه   إبراهيم احلمامحي بكلية الدرسات اإلسالمية بادمياط اجلديادة ع  
املدرس املسااعد أمحاد حمماود اجلباة بكلياة اللفاة       األخ الفاضل للكتاب ، و

العربية بالقاهرة  علاى مرا عتاه للكتااب لفوًياا ، ومادرس اللفاة العربياة        
عبد احملسن ر ب التوار ي على قياماه مبرا عاة  ازء مان     الفاضل األستاذ 

علاى تعاوناه املثمار    جماهد عبد القاوى جماهاد   العزيز الكتاب لفويا ، واألخ 
البناء، وكل من قدم لي يد املعاونة يف اعداد هذا الكتااب ، وال أساتطيع أن   
أكايفء أصحاب الفضل إال أن أقول يم  ازاكم اهلل خاريا ع عماال حباديث     

لنهن  َفَقاَل  َمْعُروف   إنَلْيهن  ُصننعَ  َمنْ ♂◘ : اللَِّه َرُسوُل ا اهللَُّ َجََّاكَ :  لنَفاعن  َأْبَلا َ  َفَقْد  َخرْيا

 .(0) ▬الثَّنَاءن  فن 
، وال نفساي  فمان  يف هاذا الكتااب   تقصاري  مثاة  كان نأحبيت يف اهلل، إ

 أستطيع أن أبرر ذلك إال أن أقول ما قاله العماد األصفهاني:
 إني رأي  أنه ال يكتب أحد كتابا يف يومه إال قال يف غده:

 

 وهذا من أعظم العارب، وهاو دليال علاى اساتيالء الانقص علاى مجلاة         
 أ. ها.البشر، 

 .◘وفقنا اهلل وإياكم لطاعته والعمل بكتابه وسنة رسوله 
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

 كتبه الراجي عفو ربه 

 محد عباد املتعاال أ 

 ها1432رجب  25 

* * * 

                                                 

 .  1317( )صحيح( أخر ه )ت( وصححه األلباني يف ص. ن 0)
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 الدرس األول:

 دعوة للتفكر يف خلق السماوات واألرض

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له مضّل فال اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن أشهدو له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع ماا قالاه أول رائاد فضااء يصاعد إىل      
الفضاء السوفييت امللحد، فعندما أصبح حول األرض ونظار  إنه رائد  القمر،

مركبته فرأى بديع خلق اهلل يف الساماوات واألرض، فقاال: مااذا    نافذة من 
َرت عيناي، ثم يقول: يف الفضاء حيل الليل بصورة أرى ! أنا يف حلم أم ُسِح

مفا ئة، وبسرعة تقطع األنفاس، وتعمى العيون بال تدرن كماا هاو احلاال    
على األرض، وليل الفضاء اخلار ي من أشد األشياء السوداء اليت رأيتها يف 
حياتي، يقول: ثم تظهر الشمس فجأة، وتلمع كأنهاا ضاوء صااعقة مباّددة     

وست الليل احلالك، فال تدرن يف الفضاء، بل ثوان وأن  يف خالل ثواٍن يف 
ليل مظلم يف َأْحَلك الظلمات، وثوان أخارى وأنا  يف نهاار سااطع الناور      

 وهان يبدد الظلمات. 
فيا يا من نعمة، نعمة الشروق والفروب، والليل والنهار، الايت أقسام   

امُ  َفااَل بها يف عدة آياات فقاال:}  ♣ اهلل  قن املَْ  بناَرِب  ُأْقسن بن  َشاارن اا َواملََْغاارن  إننَّ
َبااِدَل  َأن َعااَل  (41) َلَقااادنُرونَ  ا نه اانُ  َوَمااا ِماانُْهمْ  َخاارْيا َْ  {(41)بنَمْسااُبوقن َ  َن

هَ  إنَذا َوالنََّهارن وقال:}، [40 - 41]املعارن: ْيلن ( 3) اَجالَّ { (4) َيْغَشااَها إنَذا َواللَّ
قائل هذه الكلمات الشيوعي ولك أن تتأمل مرة أخرى، يف ، [4 - 3]الشمس:

امللحدع فالربغم من بديع ما رأى خالل دورانه حول األرض إاّل أناه مل َياِرد   
على لسانه سوى الذُّهول أمام عظمة الكون، ثم السكوت املطلق عن خاالق  

 َمنالكون ومبدعه، واستحقاقه للعبادة وحده ال شريك له، فسبحان اهلل!}
نمْ  فن  َوَياااَذُرُهمْ  هُ َلااا َهاااادنيَ  َفاااالَ  اهلل ُيْضااالنلن  ْغَياااامن  {(158) َيْعَمُهاااونَ  ُِ

نَسااانَ  إننَّ }[071]األعااراف: نَسااانَ  إننَّ }، [1]العاديااات: {(8) لََكنُااود   لنَرِبااهن  اإْلن  اإلن
ار   َلَظُلوم    .[34]إبراهيم: {َكفَّ
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 اجلازء  بهاذا  نساتدل س ،األشياء من حولناا  يفإخوتي يف اهلل، لو تفكرنا 
! عرب من فيها وكم واألرض، السماوات يف التفكر مثل، ريالكث على القليل

 الشامس  يفوالتفكار   !اإلعجااز  ماواطن  من فيها وكم !أسرار من فيها وكم
من  احلية لكائناتا وكذا التفكر يف واجلبال، واألرض والنهار والليل والقمر

 الفارض اكن التفكر فيها، و وأشياء أشياء أنفسنا،حولنا، وأيضا التفكر يف 
 خالق هذه األشياء. معرفة وهي الفاية، إىل نصل أن التفكر هذا نم

تعاقب الليل والنهار بصاورة معتدلاة، وتفااوت     -أخي يف اهلل  -تأمل  
الليل عن النهار، وكٍل عن مثله، فال ليل يشبه لايال، وال نهاار يشابه نهااًرا     

اهلل  خلق اهلل اخللق وحتى قيام الساعة، إن ذلك من أعجب وأبدع آيات منذ
اانْ الدالااة علااى ربوبيتااه وألوهيتااه وحكمتااه}  ْياال آَياتنااهن  َومن  {َوالنََّهااار اللَّ

ي َوُهوَ }، [33]فصال :  ْلَفاةا  َوالنََّهاارَ  اللَّيَْل  َجَعَل  الَّذن كَّرَ  َأن َأَرادَ  ملَِانْ  خن  َأَرادَ  َأوْ  َياذَّ
 .[14]الفرقان: {(82) ُشُكوراا 
هي تنظم و ود األحياء على  إن تعاقب الليل والنهار نعمة عظيمةع إذ 

األرض، من منو النبات، وتفتُُّح األزهار، ونضل الثِّماار، وهجارة الطياور    
واألمساك واحلشرات، ومن شاء فليتصور ليال بال نهار، أو نهاًرا بال ليال،  

ْياَل  َعَلاْيُكمُ  اهلل َجَعَل  إنن َأَرَأْيُتمْ  ُقْل كيف تكون احلياة } َماداا  اللَّ  َياْومن  إنَل  ََسْ
َياَمةن  َياء َيْأتنيُكم اهلل َغرْيُ  إنَله   َمنْ  اْلقن  َجَعاَل  إنن َأَرَأْيُتمْ  ُقْل ( 71) َتْسَمُعونَ  َأَفاَل  بنضن
َمداا  النََّهارَ  َعَلْيُكمُ  اهلل َياَمةن  َيْومن  إنَل  ََسْ  َتْساُكنُونَ  بنَلْيل   َيْأتنيُكم اهلل َغرْيُ  إنَله   َمنْ  اْلقن
اونَ  َأَفااَل  فنيهن  ُ

أماا إنهاا لاو ساكن  حركاة       ،[34 - 30]القصاص:  {(72)ُتْبِصن
الشمس لفرق نصف األرض يف ليل سرمدي، وغرق نصفها اآلخر يف نهاار  
سرمدي، وتعطل  مع ذلك مصاحل ومنافع، ومن عاش يف املناطق القطبياة  
بعض الوق  عرف نعمة تعاقب الليال والنهاارع إذ يبقاى النهاار ملادة ساتة       

ن،}أشهر، والليل كذلك تنهن  َومن مْحَ ْياَل  َلُكمُ  َجَعَل  رَّ  فنياهن  لنَتْساُكنُوا َوالنََّهاارَ  اللَّ
ن َولنَتْبَتُغوا ُكمْ  َفْضلنهن  من  .[33]القصص: {(73)َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَّ

كيف  عال اهلل الليال ساكًنا ولباًساا  يفشاى       -أخي الكريم  -وتأمل 
ىل أوكارها الطري العامل فتسكن فيه احلركات، وتأوي إىل بيوتها احليوانات، وإ

واحلشرات، تستجمُّ فيه النفوس، ومن َكدِّ السعي والنََّصاب فياه تسارتيح،    
حتى إذا أخذت النفوس راحتها َوُساَباتها وتطلَّعا  إىل معاشاها  ااء فاالق      



 هذا هو اإلسالم                                                                إلى أعلى الكتاب

 

26  

28 

اإلصباح سبحانه بالنهار يقُدمه بشري الصاباح، فيهازم الُظَلَماة وازِّقهاا كال      
هم مبصرون. فينتشر احليوان، وعرن الطري  ُمَمزَّق، ويكشفها عن العامل فإذا

من أْوكاِرها لتطلب معاشها ومصاحلها. فيا له مان معااٍد ونشاأة دالاة علاى      
َفى اَل  ُتْعَرُضونَ  َيْوَمئنذ  }،قدرة اهلل على املعاد األكرب نُكمْ  خَتْ  {(15) َخافنَية   من

 .(74)[ 07]احلاقة:
سماء من خالل منظار َبَناه علماء الفلك الكفار عندما نظر إىل القال أحد 

 كتشااف : إن اإلنسانية لن تنتهاي مان ا   بنفسه، فرأى ما أذهله يف هذا الكون
الكون، ولن تعرف من الكون إال مقدار ما نعرفاه مان نقطاة مااء يف      أسرار

راا  َيْعَلُماونَ حميت عظيم. فهل آمن مع ذلك وصدَّق  ال، وصدق اهلل}  َظااهن
َيا ن  ِمنَ  ْنَيا احْلَ َر ن  َعنن  َوُهمْ  الده  .[3: الروم] {َغافنُلونَ  ُهمْ  اَْلخن

وقاال آخار أيًضااا: إن وضاع األ ارام السااماوية لايس جمارد مصااادفة        
وعشوائية، بل هي موضوعة يف الفضاء بدقَّة وإتقانع إذ أن القمر لو اقارتب  
من األرض مبقدار ربع املسافة اليت تفصالنا عناه ألغارق مادُّ البحار األرض      

ُّينمْ القة القمر بالبحر ! اهلل يعلمها الذي قاال وصادق:}  كلها، وما ع  َسانُرن
مْ  َوفن  اَْلَفاقن  فن  آَياتننَا هن َ  َحتَّى َأنُفسن مْ  َيَتَب َّ هُ  ََلُ  .[43]فصل :  {احْلَ ه  َأنَّ

هذا الكون بسماواته وأرضه وأحيائه، متاأملني،   نتفكر يفثم تعاَل معي 
اَم  َخْل ن  فن  إننَّ }متدبِّرين ْيالن  َواْختناَلفن  َواألَْرضن  َواتن السَّ  َواْلُفْلا ن  َوالنََّهاارن  اللَّ

ي الَّتني رن رن  فن  ََتْ َْ نَ  اهلل َأنَََّل  َوَما النَّاَس  َينَفعُ  بناَم  اْلَب اَمءن  من ن السَّ ااء من  بناهن  َفَأْحَياا مَّ
ا َبْعَد  األْرَض  َ

ن فنيَها َوَبثَّ  َمْوهتن ة   ُكِل  من يفن  َدآبَّ ابن  احن الِريَ  َوَتِْصن ََ  املَُْسِخرن  َوالسَّ
اَمء َبْ َ  ُلونَ  ِلَقْوم   َلَيات   َواألَْرضن  السَّ  .[014]البقرة:  {َيْعقن

انظر فيها ويف كواكبها، دورانها، وطلوعها، وغروبهاا،  ، تأمل السماء 
واختالف ألوانها وكثرتها، ومشسها وقمرها، باختالف مشارقها ومفاربها، 

 تفاري يف ساريها، جتاري يف مناازل قاد رتِّبا  ياا        حركتها من غري فتور وال
 .حبساب ُمقدَّر ال يزيد وال ينقص إىل أن يطويها فاطرها

إال وهلل يف َخَلِقاه ِحَكَماة، يف   وال جنام  تأمل جتاد أناه ماا مان كوكاب       
، والكواكب والنجوم يف موضعه يف السماءويف لونه، ويف شكله، ومقداره، 

 َخَلاَ  رفع  بال عمد فوقها وال عمد حتتها}كلها تسبح يف السماوات التى 
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اَمَواتن  اُ  }[01]لقماان:   {َتَرْوَمَاا َعَماد   بنَغارْين  السَّ ااَمء َوُيْمسن  َعاَل  َتَقاعَ  َأن السَّ
، واإلنساان العاقال أماام باديع صاانع اهلل يف     [14]احلال:   {بنإنْذنناهن  إنالَّ  اأْلَْرضن 

إال أن عشاع  وارحاه،    فماا الاك   حائرا مما ياراه، مساواته يتوقف طويال 
وعضع، وتذل، وتستجيب، فَتَقُدر اهلل حقَّ َقْدِره، وتفرده بالعبادة وحده ال 

 شريك له. 
ويقول أحد كبار علماء الفلك وهو يهودي: أريد أن أعرف كيف خلاق   

اهلل باارع حااذق لايس بشارِّير، اهلل ال      ،اهلل الكون، أريد أن أعرف أفكااره 
يُكمْ تعاىل اهلل، و لَّ اهلل}يلعب بالنرد مع الكون،   اهلل آَيااتن  َفَأيَّ  آَياتنهن  َوُيرن

فكيف لو إطلع على ما  اء يف القرآن، لرمباا كاان مان    [ 70]غافر:  {ُتنكنُرونَ 
 َخَلْقنَاا َوَما، فهو القائل:}♣املؤمنني حًقا. نعم، اهلل ال يلعب مع الكون، 

اَمء بن  َبْينَُهاَم  َوَما َواأْلَْرَض  السَّ َذ  َأن َأَرْدَنا َلوْ  (18)  َ اَلعن تَّخن اواا  نَّ اْذَنا ُ  ََلْ َ ختَّ ان الَّ  من
ا لن َ  ُكنَّا إنن لَُّدنَّ ُف  َبْل  (17)َفاعن ِ   َنْقذن ا    ُهاوَ  َفاإنَذا َفَيْدَمُغهُ  اْلَباِنلن  َعَل  بناحْلَ

 َزاهن
َّا اْلَوْيُل  َوَلُكمُ  ُفونَ  ِمن  .[07 - 01]األنبياء:  {{(15)َتصن
، ما األرض بالنسبة للكاون إال كحباة رمال يف صاحراء     معاشر اإلخوة 

عظيمة تسري يف مسار حول الشمس دون أن يصاطدم بهاا مالياني النجاوم،     
والكواكب املنتشرة يف الكون، وال يزال علماء الفلك يكتشافون مان خاالل    
جتاربهم ومراصدهم ومناظريهم كل يوم ما ياده  العقاول يف هاذا الكاون     

الصفرية وهي تتألف من عشرة ماليني جنم  اجملراتالفسيح، فمنهم من رأى 
وقد تألَّف  مان   جمرتنا درب التبانة،عم، لقد رأى نقد ُعِرف منها ما ُعِرف، 

مائة مليار جنم، قد ُعِرف منها الشمس، وتبدو هذه اجملموعة كُقارٍص ُقطارُه   
تسعون ألف سنة ضوئية، ومسكه مخسة آالف سنة ضوئية، ومع هذا البعاد  

فإن ضوء الشمس يصلنا يف حلظات، وكذلك ناور القمار. بال قاد     الشاسع 
 جمارة تكربها بعشرات املارات، أحصاى منهاا مائاة ملياار       جمراترأى هناك 

جتااري، كلااها يف نظااام دقيااق بساارعة هائلااة، كاال  يف مساااره اخلاااص دون  
ي َتَباَركَ اصطدام، كل جيري أل ل} اَمء فن  َجَعَل  الَّذن  يَهاافن  َوَجَعَل  ُبُروجاا  السَّ

اجاا  َ
ننرياا  َوَقَمراا  َسن هذا الذي رآه، وما مل يره أكثر، فقد قال اهلل  ،[10]الفرقاان:   {مه

مُ  َفاَل }♣ : ونَ  بناَم  ُأْقسن ُ
ونَ  الَ  َوَما (35) ُتبِْصن ُ

 .[32 - 37]احلاقة:  {(39)ُتبِْصن
هماا حلكماة   خلق بال  ،خلق السماوات واألرض عبثاا  ما و ل عز اهللو
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اَمءَ  َخَلْقنَا َوَما}:تعاىل اهلل يقولبالفة،   َذلناَ   َبااِنالا  َبْيانَُهاَم  َوَماا َواأْلَْرَض  السَّ
ينَ  َظنه  ينَ  َفَوْيل   َكَفُروا الَّذن ذن نَ  َكَفُروا لنلَّ  .[43:ص] {النَّارن  من

لو كان يف السماوات واألرض آية غري اهلل سبحانه وتعاىل أخي يف اهلل، 
فتنزَّه اهلل رب العرش، وتقدَّس َعمَّا يصفه تدبر شؤونهما، الختلَّ نظامهما، 

 .(42) اجلاحدون الكافرون، من الكذب واالفرتاء وكل نقص
اَم  َكانَ  َلوْ }وصدق اهلل تعاىل حني قال:  ة   فنيهن انَ  َلَفَسَدَتا اهلل إنالَّ  آَلنَ ََ  َفُساْب

ُفونَ  َعامَّ  اْلَعْرشن  َرِب  اهلل  قال:وصدق الشاعر حني ، [44]األنبياء:  {َيصن

 

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الثاني

 اردعوة للتفكر يف عجائب البح

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنمده هلل احلمد 
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له مضّل فال اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

ال تقهر، يذكر أناه   أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة السفينة التى
يف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي، صنع اإلجنليز باخرة عظيماة، كانا    
كما يقولون فخر صناعاتهم، ثم انطلق  يف رحلة ترفيهية حاملة على متنهاا  
علية القوم وخنبة اجملتمع كما يصفون أنفسهم، وقد بلغ الفخر واالعتزاز ببناة 

لفرور فسموها الباخرة اليت ال تقهر، بال  السفينة در ة كبرية من الصلف وا
مسع أحد أفراد طاقمها يتشدق فخرًا أمام بعض كبار ركابها مبا ترمجته: حتى 
اهلل نفسه ال يساتطيع أن يفارق هاذا املركاب،  ال اهلل وتعااىل وتقادس ال        
يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء، حييي واي ، فإذا قضاى أمارًا فإمناا    

ويف اليوم الثالث مان ساريها يف احملايت األطلساي ويف      يقول له كن فيكون،
خضم كربياء ُصنَّاعها وركابها تصطدم جببل  ليدي عائم فيفتح فيهاا فجاوة   

كماا   -بطول تسعني مرتًا، وبعد ساعتني وربع تستقر البااخرة الايت ال تقهار    
يف قعر احمليت ومعها ألف ومخسمائة وأرباع ركااب ومحولاة بلفا       -زعموا 

نُْهم بنَذنبنهن  َأَخْذَنا َفُكالا عني ألف طن،}ستة وأرب
نْ  َفمن اباا  َعَلْياهن  َأْرَسْلنَا مَّ  َحاصن

نُْهم
نْ  َومن ةُ  َأَخَذْتهُ  مَّ ََ ْي نُْهم الصَّ

نْ  َومن نُْهم اأْلَْرَض  بنهن  َخَسْفنَا مَّ
نْ  َومن  َوَما َأْغَرْقنَا مَّ

 .[41:العنكبوت] {(41)ْظلنُمونَ يَ  َأنُفَسُهمْ  َكاُنوا َوَلكنن لنَيْظلنَمُهمْ اهلل َكاَن 
تأمل معي أخي الكريم يف اهلل البحر بأموا ه وأحيائه جتده آية من آياات  
اهلل وعجائب مصنوعاته، وكم هلل من آية! ثم أضاف إىل علماك أن املااء يف    
األرض األ ثالثة أرباع سطح األرض فما األرض جبباياا ومادنها وساهويا    

إال كجزيرة صفرية يف حبر عظيم يعلوها املاء من كل  وأوديتها بالنسبة إىل املاء
 انب وطبعها العلو ولاوال إمسااك الارب سابحانه وحبماده للبحار بقدرتاه        
ومشيئته لطفح على األرض فأغرقها ودمرها و عل عاليها سافلها، فتباارك  
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اهلل ال إله إال هو رب العاملني، ثم تأمل معي أخرى عجائب البحر وماا فياه   
ت على اختالف أ ناسها وأشكايا ومنافعها ومضاارها وألوانهاا   من احليوانا

يف :  قال اإلمام ابن القيم يف مفتاح السعادةجتد عجبًا وقدرة قادر  ل وعال، 
البحار حيوانات كاجلبال ال يقوم يا شيء، وفيه من احليوانات ما يارى مان   

ناارهم  ظهورها فيظن من عظمها أنها  زيرة فينزل عليها الركاب ويشاعلون  
فتحس بالنار إذا أوقدت فتتحرك َفُيْعَلم أنه حيوان وما من صنف من أصناف 
حيوان الرب إال ويف البحر أمثاله بل فيه أ ناس ال يعهد يا نظري أصاال، ماع   

، ثم انظار  العظيمما فيه أيضًا من الآللئ واجلواهر واملر ان فسبحان اخلالق 
د يقودها وال سائق يسوقها، وإمناا  إىل السفن وسريها يف البحر تشقه، بال قائ

قائدها وسائقها الريح اليت سخرها اهلل إل رائها، فإذا حبسا  عنهاا الاريح    
انْ }تعاالي  ظل  راكدة على و ه املاء، فذاك قاول اهلل  اَوارن  آَياتناهن  َومن  فن  اْْلَ

رن  َْ  فن  إننَّ  َظْهارن ن  َعاَل  َرَواكناَد  َفَيْظَلْلنَ  الِريَ   ُيْسكننن  َيَشأْ  إنن (32)َكاأْلَْعاَلمن  اْلَب
نعم، ساخر لكام    ،[33 - 34]الشورى: {(33)َشُكور   َصبَّار   ِلُكِل  ََلَيات   َذلنَ  

الفلك لتجري يف البحر بأمره، ال بأمر غريه سبحانه وحبمده، سخرها باأمره  
جتري ليس  وفق رغبات النفوس األمارة بالسوء، وال رغبات اجلشعني مان  

 استعمل  أساطيلها منذ أقدم العصاور إىل يوماك هاذا    األفراد واييئات اليت
لقهر اإلنسان ونهب خرياته واحتقار آدميته، فلك احلمد ربناا، ولاك األمار    

 من قبل ومن بعد، ولكن أكثر الناس ال يعلمون.
أخي احلبيب، تأمل معي مرة أخارى كياف ماد اهلل البحاار، وخلطهاا،      

فال تبفي حمتويات حبٍر على حبار،   و عل مع ذلك بينه حا زًا ومكانًا حمفوظًا،
 أِلُْولن  ََلَيااات   َذلنااَ   فن  إننَّ وال خصااائص حبااٍر علااى آخاار عناادما يلتقيااان،}

يف إيران أنهار عندما تلتقي مبياه البحر تر ع مياههاا عائادة   ، [44]طاه:  {النهَهى
إىل جماريها اليت  اءت منها، ونهر األمازون جيعل مياه احمليت األطلساي عذباة   

ئات الكيلو مرتات من مصبه فيه فال تختلت مبيااه احملايت األطلساي، وتلتقاي     مل
مياه احمليت األطلسي مبياه البحر األبيض فتبقى مياه البحر األبيض أسفل لثقلها 
ولكثرة ملحها وتعلو مياه احمليت خلفتها، وكذلك ال عتلت مياه البحار األساود   

ريني متالصاقني فاوق بعضاهما    مبياه البحر األبيض عندما تلتقي بل تشكل جما 
البعض، فمياه األسود جتري يف األعلى حنو مياه البحر األبيض ألنهاا أخاف،   
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البحر األساود،  ومياه البحر األبيض جتري يف األسفل ألنها أثقل فتجري حنو 
ي َوُهوَ فتبارك الذي قال} َرْينن  َمَرَج  الَّذن َْ ْلا    َوَهاَذا ُفاَرات   َعاْذب   َهاَذا اْلَب

 من
ْجراا  َبْرَزخاا  َبْينَُهاَم  َوَجَعَل  ج  ُأَجا ُْجورا َوحن  .[43]الفرقان: {(83)حمَّ

أمل تركاب   : سأل ر ل أحد السلف عان اهلل، قاال لاه   معاشر اإلخوة، 
البحر ، قال: بلى، قال فهل حدث لك مرة أن ها   بكم الاريح عاصافة   

قاال   قال: نعم، قال وانقطع أملك من املالحني ووسائل النجاة، قال: نعم،
فهل خطر ببالك وانقدح يف نفساك باأن هنااك مان يساتطيع أن ينجياك إن       
شاء، قال: نعم، قال فذاك هو اهلل ال إله إال هو وسع كل شيء علمًا الاذي  

ي ُهوَ قال يف كتابه} ُكمْ  الَّذن ارن  اْلارَبِ  فن  ُيَسارِيُ َْ  اْلُفْلا ن  فن  ُكناُتمْ  إنَذا َحتَّاى َواْلَب
نم َوَجَرْينَ  ي    هن ِيَبة   بنرن ُحواْ  َِ ا َوَفرن َ ا هن ي    َجاءهْتَ ف   رن ان املَْاْوُج  َوَجااءُهمُ  َعاصن  من

ُمْ  َوَظنهواْ  َمَكان   ُكِل  يطَ  َأمَّ نمْ  ُأحن انْ  َأنَجْيَتنَاا َلائننْ  الِدينَ  َلهُ  خُمْلنصن َ  اهلل َدَعُواْ  هن  من
نَ  َلنَُكوَننِ  َهاذن ن  ينَ  من اكنرن  بنَغارْين  األَْرضن  فن  َيْبُغاونَ  ُهمْ  إنَذا َأنَجاُهمْ  َفَلامَّ ( 22)الشَّ
  ِ َا َيا احْلَ اَم  النَّاُس  َأُّيه ُكم َعَل  َبْغُيُكمْ  إننَّ َتاعَ  َأنُفسن َيا ن  مَّ ْنَيا احْلَ ُعُكمْ  إنَلينَا ُثمَّ  الده  َمْرجن

 (.42) [43 - 44]يونس: {(23)َتْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  بناَم  َفنُنَِبُئُكم
يف الارب علاى الادواب     هو الذي يسيِّركم أيها الناسىل فاهلل سبحانه وتعا

وغريها، ويف البحر يف السُُّفن، حتى إذا كنتم فيها و رت بريح طيبة، وفرح 
ركاب السفن بالريح الطيبة،  اءت هذه السفَن ريح  شديدة، و اء الركاَب 

ط من كل مكان، وأيقنوا أن ايالك قد أحا - وهو ما ارتفع من املاء -املوُن 
بهم، أخلصوا الدعاء هلل وحده، وتركاوا ماا كاانوا يعبادون، وقاالوا: لائن       
 أجنيتنا من هذه الشدة اليت حنن فيها لنكونن من الشاكرين لك علاى ِنَعماك.  

فلما أجناهم اهلل من الشدائد واألهاوال إذا هام يعملاون يف األرض بالفسااد     
أنفسكم، لكم متاع يف وباملعاصي. يا أيها الناس إمنا َوباُل بفيكم را ع على 

احلياااة الاادنيا الزائلااة، ثاام إلينااا مصااريكم وماار عكم، فنخااربكم جبميااع   
 أعمالكم، وحناسبكم عليها.

إخوتي يف اهلل، عجائب البحر أعظم من أن حيصيها أحد إال اهلل، كشف 
علماء البحار من النصف الثاني من القارن العشارين أن يف البحاار أموا اًا     

الكة، إذا أخرن املرء ياده مل يكاد يراهاا فعلاى عماق      عاتية دهماء مظلمة ح
ستني مرتًا عن سطح البحر يصبح كل شيء مظلمًا يف البحار، مبعناى أنناا ال   
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نستطيع رؤية األشياء يف أعماق تبعد ستني مرتًا عن ساطح البحار، ولاذلك    
زود اهلل األحياء البحرية اليت تعاي  يف أعمااق البحاار اللجياة بناور تولاده       

ومن مل جيعل اهلل له نورًا يف تلك الظلماات فماا لاه مان ناور، نساي       لنفسها 
هؤالء املكتشفون أن اهلل ذكر تلك الظلمات يف قوله قبل أن تخلقوا وآبااؤهم  

ر   فن  َكُظُلاَمت   َأوْ وأ دادهم} َْ ي   َب  َفْوقناهن  ِمان َماْوج   َفْوقناهن  ِمن َمْوج   َيْغَشا ُ  ْلهِ
اب   ََ ْ  َيَد ُ  َأْخَرَج  إنَذا َبْعض   َفْوَق  َبْعُضَها ُظُلاَمت   َس ْ  َوَمان َيَراَهاا َيَكْد  َل  ََيَْعالن  لَّ

ن َلهُ  َفاَم  ُنوراا  َلهُ  اهلل ُتْرِ َم معنى هذه اآلياة لعاامل مان    [ 41]النور: {(41)نهور   من
علماء البحار أفنى عمره يف ذلك، وظن أنه على شيء وأنه اكتشاف شايئا،   

يف دهشة بعد ترمجة اآلية: إن هذا ليس من عند  و اء بشيء فيه إبداع، فقال
حممد الذي عااش حياتاه يف الصاحراء، ومل يعااين البحار وجلجاه وظلماتاه        
وأموا ه وشعبه، إن هذا من عند عليم خبري ثم شهد شهادة احلق ودخل يف 

الظلمات يف قعر البحاار ساوى    وصفدين اهلل، نعم ال الك إال ذلك، من 
بحانه ملكًا على العرش اساتوى وحاوى مجياع امُلَلاِك     اهلل العليم الباري، س

والسلطان، ال إله إال اهلل كيف تعماى العياون وتعماى القلاوب عان آياات       
عَ  َأإنَله  اهلل} ا َقلنيالا  اهلل مَّ ُرونَ  مَّ (، وصدق الشاعر حني 42) [14]النمل: {َتَذكَّ
 قال:

 

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الثالث

 دعوة للتفكر يف هذا الكون العظيم 

 أنفسانا  رشارو  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع حقيقة علمياة عظيماة يتحادث عنهاا     
ملهندس عبد الدائم الكحيال:  يقول ا قبل ألف وأربعمائة عام،القرآن الكريم 

منذ بداية القرن العشارين بادأ العلمااء يالحظاون أن القشارة األرضاية ماع        
الطبقة اليت تليها، ليس  قطعة واحدة، بل مقسَّمة إىل ألواح، وتفصال باني   
هذه األلواح شقوق متتاد آلالف الكيلاومرتات. وبادأوا يرمساون اخلارائت      

  توضح هذه األلواح.اخلاصة بشبكة الشقوق أو الصدوع واليت
ولكن الذي يثري العجب أنهم اكتشافوا صادعًا ضاخمًا، فقاد اكتشاف      

ألف كيلو مرت، وأمسوه حلقة النار، هاذه   41العلماء صدعًا اتد ألكثر من 
احللقة مو ودة يف قاع احمليت ايادئ ومتتد على طول الساحل الفربي ألمريكا 

ونيسيا ثم  زر احمليت ايادي اجلنوبية مرورًا بآالسكا ثم اليابان والفيلبني وأند
الفربية ثم نيوزيلندا، وو دوا أن النشاط الزلزالي يف هذه احللقة يناتل عان   

باملئاة مان    21اصطدام األلواح األرضية بعضها بعض. ويؤكاد العلمااء أن   
بااراكني العااامل وزالزل ترتكااز يف هااذه احللقااة )حسااب وكالااة اجليولو يااا   

 األمريكية(.
ىل تخربنا بهذا الصدع منذ أربعة عشر قرنا من الزمان، قاال اهلل  واهلل تعا 
ْدعن  َذاتن  َواأْلَْرضن }تعاىل: هُ ( 12) الصَّ ، [03 - 04]الطاارق:   {َفْصال   َلَقاْول   إننَّ

هذه آية عظيمة حيث ُيقسم اهلل تعاىل باألرض وبظااهرة  يولو ياة عظيماة    
س بكالم بشر وهاو  وهي )الصدع(، وهذا دليل واضح على أن كتاب اهلل لي

القرآن الكريم، بال هاو قاول فصال أنزلاه الاذي يعلام أسارار الساماوات          
 األرض.
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تأمل هذه األرض بينما هي هادئة سااكنة وادعااةع مهاااد    أخي يف اهلل، 
وفراش، قرار وذلول، خاشاعة، إذا بهاا تهتاز، تتحارك، تثاور، تتفجاار،       

آية مان آياات اهلل،   تدّمر، تبتلع، تتصدع، زالزل، َخْسف، براكني، جتدها 
وكم هلل من آية تخوف اهلل بها عباده لعلَّهم ير عون!، وهي مع ذلاك  ازاء   
ملن حقَّ عليه القول. وهي أيًضا تذكري بأهوال الفازع األكارب، ياوم ُيبعثاون     

ياذكر صااحب علاوم األرض    ، وُيحشرون، وعندها ال ينفع مال وال بناون 
ال مشال الصاني عشار ثاوان    القرآنية أنه قبل حوالي مخسة قرون ضرب زلز

فقت، هلك بسببه أربعمائة وثالثون ألف شخص، وقبل ثالثة قرون ضارب  
زلزال مدينة لشبونة يف الربتفال لعدة ثوان، هلك فيه ستمائة ألاف، وشاعر   
الناس برعب وَهَلع و زع إثر ارجتان األرض حتا  أقادامهم علاى مسااحة     

 حتتنا. ماليني األميال، فنعوذ باهلل أن ُنْفَتال من 
نُتم}فإىل أولي األلباب  ن َأَأمن اَمء فن  مَّ اَف  َأن السَّ  َفاإنَذا األَْرَض  بنُكامُ  ََيْسن
يَ  انفجرت  زيرة كاراكات يف احمليت اينادي قبال   ، [01]امللك:  {(18)ََتُورُ  هن

قرن، فُساِمع االنفجاار إىل مساافة مخساة آالف كيلاو مارت، وساجلته آالت        
ه يف ثوان  زيرة حجمهاا عشارون كيلاو مارًتا     الرصد يف العامل، وحتول  مع

مربًعا إىل قطع نثرها االنفجار على مساحة مليون كيلو مرت مربع، وارتفعا   
أعمدة الدخان والرَّماد إىل مخسة وثالثاني كيلاو مارت يف الفضااء، وأظلما       
السماء على مساحة مئات الكيلو مرتات حا بة ناور الشامس ملادة سانتني،     

ر إىل علّو ثالثني مرًتا، فأغرق  ستة وثالثني ألف نسمة وارتفع  أموان البح
يَ  َوَما ُهوَ  إنالَّ  َرِبَ   ُجنُودَ  َيْعَلمُ  َوَما}من سكان  اوا وسومطره  ذنْكاَرى إنالَّ  هن

 َفاْوقنُكمْ  ِمان َعَذاباا  َعَلْيُكمْ  َيْبَعَث  َأن َعَل  اْلَقادنرُ  ُهوَ  ُقْل }،[30]املدثر: {لنْلَبَّشن 
نَسانُ  ُقتنَل ،}[14]األنعام:  {(88) َأْرُجلنُكمْ   ن حَتْ  منن َأوْ   {(17) َأْكَفاَر ُ  َماا اإْلن

يسمع ويارى آياات اهلل مان زالزل وباراكني وأعاصاري وأوبئاة       ، [03]عبس: 
وال يتدبر وال ُيقدِّر اهلل حق قدره بال ُيعياد    يتفكرحتصد اآلالف يف ثواٍن فال 

 َقْدرن ن  َح َّ  اهلل َقَدُروا َوَماال مثيل يا}ذلك أحيانًا إىل الطبيعة يف بالدة وبالهة 
َياَمةن  َيْومَ  َقْبَضُتهُ  مَجنيعاا  َواأْلَْرُض  امَواُت  اْلقن يَّات   َوالسَّ يننهن  َمْطون اَنهُ  بنَيمن ََ  َوَتَعااَل  ُساْب

ُكونَ  َعامَّ  ال الك املسلم إزاء هاذه البالهاة والابالدة     ،[13]الزمر: { (87)ُيّْشن
َ   َيْظلنمُ  َواَل اهلل} إال أن يقول بقول  َأنَّ  َوَلوْ ،}[42]الكهف:  {(49)َأَحداا  َربه
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َقواْ  آَمنُواْ  اْلُقَرى َأْهَل  نَا َواتَّ َْ م َلَفَت ااَمءن  ِمانَ  َبَرَكاات   َعَلْيهن  َوَلااكنن َواألَْرضن  السَّ
ُبواْ  اُبونَ  َكاُنواْ  بناَم  َفَأَخْذَناُهم َكذَّ نَااُهمْ رَ  َوَلاوْ }،[21]األعاراف:   {(98)َيْكسن ْ

 محن
نم َما َوَكَشْفنَا اوا ُض   ِمان هن نمْ  فن  لََّلجه ْغَياامن  َأَخاْذَناُهم َوَلَقاْد ( 78) َيْعَمُهاونَ  ُِ
ُعونَ  َوَما لنَرِهنمْ  اْسَتَكاُنوا َفاَم  بناْلَعَذابن   (.42) [31 - 34]املؤمنون: { (78)َيَتََضَّ

ا لناا لنكتشافها   آيات كثرية أودعها اهلل يف هاذه األرض وساخره  وهناك 
ونزداد إاانًا ويقينًا بهذا اخلالق العظيم، ولتكون وسيلة نرى من خاليا قدرة 

 اأْلَْرضن  َوفن يقول تبارك وتعااىل يف حمكام الاذكر:}   ، اهلل لنكون من املوقنني
ُكمْ  َوفن ( 21) لنْلُموقننن َ  َآَيات   ونَ  َأَفاَل  َأْنُفسن ُ

اَمءن  َوفن ( 21) ُتْبِصن زْ  السَّ  َوَما ُقُكمْ رن
ااَمءن  َفَوَرِب ( 22) ُتوَعُدونَ  اهُ  َواأْلَْرضن  السَّ ا    إننَّ ْثاَل  حَلَ ُكامْ  َماا من  {َتنْطنُقاونَ  َأنَّ

هذه آيات عظيمة حيدثنا فيها تبارك وتعاىل عان آياتاه يف    ،[43 - 41]الذاريات: 
هذه األرض ويف األنفس، فاألرض اليت خلقها اهلل تعاىل لناا هيأهاا بصاورة    

بة للحياة، فلو كان  الكرة األرضية اليت نعي  عليها وهي تبعد حبادود  مناس
مئة ومخسني مليون كيلو مرت عن الشمس، لو كانا  أبعاد بقليال مان هاذه      
املسافة عن الشمس لتجمدت احلياة على األرض، ولو كانا  أقارب أيضاًا    

 بقليل من الشمس الحرتق  املخلوقات على و ه األرض. 

 عال هاذه األرض يف مادارها الصاحيح واملناساب       فاهلل تبارك وتعااىل 
للحياة، والعلماء اليوم يقولون باحلرف الواحد: إن هذه األرض ُوضاع  يف  
املادار الصحيح، والقابل للحياة، ولوال ذلك مل تظهار احليااة علاى ظهرهاا     

 أبدًا. 
لو أن هذه األرض كان  بطيئة يف دورانها، ماذا حدث  حنن نعلام أن  و

حول نفسها يف موا هة الشامس يولاد الليال والنهاار، فلاو       دوران األرض
كان  األرض أبطأ مماا علياه الياوم، المتاد الليال طاوياًل، رمباا ألشاهر أو         
لسنوات وامتد النهار طوياًل أيضًا، ولكن اهلل تبارك وتعاىل الذي  عل الليل 

 44لباسًا والنهار معاشًا  عل مدة دوران األرض حاول نفساها هاو حبادود     
ة، وهذه املدة مناسبة لرتكيبة  سم اإلنساان، فاإلنساان ال يساتطيع أن    ساع

ساعات، ولاذلك فاإن اهلل تباارك وتعااىل  عال       2أو  7أو  3ينام أكثر من 
الليل، و عل النهار، مدتهما مناسبة حلجم وعمار وحركاة هاذا اإلنساان،     

وا َوإننْ م اهلل تبارك وتعاىل الكثرية واليت قاال فيهاا:}  اوهذه نعمة من نع  َتُعاده
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ُصوَها اَل  اهلل ننْعَمةَ  ْنَسانَ  إننَّ  حُتْ ار   َلَظُلوم   اإْلن . فهذا هاو حاال   [34]إبراهيم:  {َكفَّ
 .اإلنسان.. دائمًا يظلم نفسه ويكفر بنعم اهلل تبارك وتعاىل اليت أنعمها عليه

إذا نظرنااا إىل سااطح القماار مااثاًل، نالحاا  أنااه ملاايء إخااوتي يف اهلل، 
انية، وباحلفر الايت أحادثتها الازالزل والنياازك الايت ضاربته       بالفوهات الربك

لباليني السنني، فإذا نظرنا إىل القمر نرى أنه غري مساطح وغاري ممهاد وغاري     
أن ، وصاحل للحياة أصاًل، فال اكن إنشاء وإعمار احلياة علاى ظهار القمار   

األرض هي الكوكب الوحيد الذي إذا وقف  على ظهره ال تشعر بأي احنناء 
 أو أي خلل، بل تراه مسطحًا وممهدًا ومفروشًا أماماك، لاذلك قاال تعااىل:    

ُدونَ  َفننْعمَ  َفَرْشنَاَها َواأْلَْرَض }  َأَفاَل ، وقول اهلل تعاىل:}[47]الذاريات:  {املَْاهن
بنلن  إنَل  َينْظُُرونَ  اَمءن  َوإنَل  (17)ُخلنَقْ   َكيَْف  اإْلن  َباالن اْْلن  َوإنَل  (15) ُرفنَعْ   َكيَْف  السَّ
بَْ   َكيَْف  ْ   َكيَْف  اأْلَْرضن  َوإنَل  (19) ُنصن ََ

 .[41 - 03]الفاشية: {(21) ُسطن
اإلخوة األعزاء، يقول الدكتور حييى احملجرى يف كتااب آياات قرآنياة يف    

اكتشف أن كال  هو إكتشاف هابل  0242 عامأهم اكتشاف مشكاة العلم أن 
ائلاة قاد تصال يف بعاض     اجملرات يف ابتعاد مساتمر عان بعضاها بسارعات ه    

األحيان إىل كسور من سرعة الضوء وكذلك بالنسبة لنا فكال اجملارات التاى    
يف  -ما عادا األندروميادا وبعاض اجملارات األخارى القريباة        -نراها حولنا 

إذا كان  ، ولنا اآلن أن نتساءل عن معنى هذا االكتشاف ابتعاد مستمر عنا،
بعضها فإن ذلك ال يعنى إال شايئا  وحدات الكون كلها يف ابتعاد مستمر عن 

مصاداقا لقاول اهلل   واحدا وهو أن الكون يف متدد حجمي أو اتسااع مساتمر   
اَمء}:عالت ا بنَأْيد   َبنَْينَاَها َوالسَّ ُعونَ  َوإننَّ وصدق الشااعر  ، [43]الذاريات:  {ملَُوسن

 حني قال:

 

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الرابع

  اإلنسان خلق يف لتفكردعوة ل

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنمده هلل احلمد 
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع التفكر يف خلق هذا الكائن العظيم إنه 
لقرآن الكريم وهو الكتااب  على ما  اء يف ا اإلنسان يتأمل حينماف اإلنسان،

منذ أكثر من أربعاة عشار   ◘ املنزل من اهلل تعاىل على رسول اإلسالم حممد 
 خلاق  عان  تكلما   الايت  القرآنياة  اآلياات قرنا من الزمان، جيد الكثري مان  

 هذا خلق يف تعاىل اهلل عظمة فعاًل وجيد العجاب، العجب يجدبل س اإلنسان
 هاذا  حنان  أنناا ! الفضاالء  أيهاا  تصوري من العجيب، املخلوق هذا اإلنسان،

 الاذين  البشر هؤالء العقول، هذه العظيمة، األ سام هذه! الفريب  الكائن
 مان  بل! نطفة  من هو مجيعًا هؤالء أصل أن يتصور من األرض على اشون
 مالبساه  علاى  وقعا   لاو  ثوبه، على رآها لو منها اإلنسان ذريتق قذرة نطفة
ء يف القرآن الكريم أن اإلنسان خلق من ساللة ولقد  ا منها، اإلنسان لتقزز

نْ }:من ماء مهني قال تعاىل نْ  ُسالَلة   من  .[7:السجدة] {َمهن    َماء   من
اا َكاالَّ }:اساتحياء  علاى  احلقيقاة  هاذه  ياذكر  أحيانااً  القرآن حتى بل  إننَّ
َّا َخَلْقنَاُهمْ   .[32:املعارن] {َيْعَلُمونَ  ِمن

َا َيا}و اء أيضا قول اهلل تعاىل: انَ  َرْياب   فن  ُكنُْتمْ  إننْ  النَّاُس  َأُّيه  اْلَبْعاثن  من
ا نْ  َخَلْقنَاُكمْ  َفإننَّ نْ  ُثمَّ  ُتَراب   من نْ  ُثمَّ  ُنْطَفة   من نْ  ُثمَّ  َعَلَقة   من َقاة   ُمْضاَغة   من  َوَغارْين  خُمَلَّ
َقة   نَُبِ َ  خُمَلَّ
ره  َلُكمْ  لن

ُجُكمْ  ُثمَّ  ُمَسّمىا  َأَجل   إنَل  َنَشاءُ  َما اأْلَْرَحامن  فن  َوُنقن  ِنْفاالا  ُنْخرن
ُكمْ  لنَتْبُلُغوا ُثمَّ  نُْكمْ  َأُشدَّ

نُْكمْ  ُيَتَوّفَّ  َمنْ  َومن
 َيْعَلمَ  لنَكْيال اْلُعُمرن  َأْرَذلن  إنَل  ُيَرده  َمنْ  َومن

ْلم   َبْعدن  َمنْ  َد ا  اأْلَْرَض  َوَتَرى َشْيئاا  عن ْت  املَْااءَ  َعَلْيَها َأْنََّْلنَا َفإنَذا َهامن  َوَرَباْ   اْهَتاََّّ
نْ  َوَأْنَبَتْ   هُ  احْلَ ه  ُهوَ  اهلل بنَأنَّ  َذلنَ   (8) َهنيج   َزْوج   ُكِل  من يناي َوَأنَّ اهُ  املَْاْوَتى ُُيْ  َوَأنَّ
ء   ُكِل  َعَل  ير   ََشْ

اَعةَ  َوَأنَّ  (8) َقدن  فن  َمانْ  َيْبَعاُث  اهلل َوَأنَّ  فنيَهاا َرْيَب  ال آتنَية   السَّ
 .[3 - 4:احلل] {(7) اْلُقُبورن 
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ياا أيهاا النااس إن    فاهلل سبحانه وتعاىل تخاطب الناس كلهم فيقول يام:  
كنتم يف شك من أن اهلل ُيحيي املوتى فإنَّا خلقناا أبااكم آدم مان تاراب، ثام      

هي املينُّ يقذفه الر ال يف رحام املارأة، فيتحاول     وتناسل  ذريته من نطفة، 
الفلي ، ثم إىل مضافة، وهاي قطعاة     بقدرة اهلل إىل علقة، وهي الدم األمحر

حلم صفرية َقْدر ما ُيْمَضغ، فتكون تاارة خملَّقاة، أي تاماة اخللاق تنتهاي إىل      
خروح اجلنني حًيا، وغري تامة اخللق تارة أخرى، فتسقت لفاري متاامع لنبايِّن    
لكم متام قدرتنا بتصريف أطوار اخللق، ونبقي يف األرحاام ماا نشااء، وهاو     

والدته، وتكتمل األطوار بوالدة األ نَّة أطفاال صفاًرا تكَبُر املخلَّق إىل وق  
حتى تبلغ األشد، وهاو وقا  الشاباب والقاوة واكتماال العقال، وبعاض        
األطفال قد اوت قبل ذلك، وبعضهم يكَبُر حتى يبلغ سان ايارم وَضاْعف    
العقلع فال يعلم هذا املعمَّر شيًئا مما كان يعلماه قبال ذلاك. وتارى األرض     

ميتة ال نبات فيها، فإذا أنزلنا عليها املاء حترك  بالنباات تتفاتح عناه،     يابسًة
وارتفع  وزادت الرتوائها، وأنبت  من كل نوع من أناواع النباات احلسان    

ذلك املذكور مما تقدَّم من آياات قادرة اهلل تعااىل، فياه      الذي َيُسرُّ الناظرين.
ملعباود حباق، الاذي ال    داللة قاطعة على أن اهلل سبحانه وتعاىل هاو الارب ا  

وأن  تنبفي العبادة إال له، وهو ُيحيي املوتى، وهاو قاادر علاى كال شايء.     
ساعة البعث آتياة، ال شاك يف ذلاك، وأن اهلل يبعاث املاوتى ِمان قباورهم        

 حلسابهم و زائهم.
 الرحم جبدار املتعلقة الصفرية النقطة هذه أن يصدق منإخوتي يف اهلل، 

 ومساتاه  اجلسادية  صافاته  من املقبل اإلنسان هذا خصائص مجيع فيها تكمن
 تكمن كما وصحة، وآفة ووسامة، وقبح وضآلة، وضخامة وقصر طول من
 يف الضئيلة الصفرية النقطة هذه وأن والنفسية، والعقلية العصبية صفاته فيها
 فاال  اآلخار  عان   نساه  من فرد كل تختلف الذي املركب املعقد اإلنسان هذا

 هذه األشياء، أعجب من وهذه اإلطالق، على ألرضا هذه يف اثنان يتماثل
 األشاياء،  كال  يف متشابهان اثنان يأتي أن اكن ال البشر كل الصفرية النقطة

 .مستحيل
 املالماح  بعاض  يف العيانني،  لون يف الو ه، لون يف مثاًل اثنان يتشابه قد
 ثير أن إىل اخلليقة فجر منذ األرض و ه على يتفق أن اكن ال لكن البارزة
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 ويف األمور، كل يف يتشابهان اثنني ترى أن اكن ال عليها، ومن األرض اهلل
 .الصفات كل

، بذاته اإلنسان عليها يتعرف أن اكن ال اخللق حكمة إنأخي احلبيب، 
 علاق  مل اإلنساان  أيهاا  وأنا   خلقاه،  الذي من احلكمة هذه يتعلم أن فالبد

نْ  واُخلنقُ  َأمْ }اهلل تعاىل يف القرآن: قال نفسك، ء   َغارْين  من االنُقونَ  ُهامُ  َأمْ  ََشْ   اخْلَ
اَمَواتن  َخَلُقوا َأمْ  (38)  إن[ 31 - 34:الطور] {(38) ُيوقننُونَ  ال َبْل  َواأْلَْرَض  السَّ

 اهلل}الاذي قاال:   هاو  إال إلاه  ال الذي اهلل هو الكون وخالق اإلنسان خالق
ء   ُكااِل  َخااالنُ   ء   ُكااِل  َعااَل  َوُهااوَ  ََشْ اااَمَواتن  َمَقالنيااُد  َلااهُ  (82) َوكنياال   ََشْ  السَّ

  .[13 - 14:الزمر] {َواأْلَْرضن 
 العااوامل، وهااذه الكااون هااذاعااز و اال  اهلل تخلااق أن األعظاام واحملااال

 وليال   وأنعاام،  ودواب  وشاجر،  و بال وجنوم، وحبار، وأرض، مساوات
 .عبثًا اهلل تخلقها أن حمال، عبثًا  ونهار

اابْ }:و اال عااز اهلل يقااول سن ََ اااَم  ُتمْ َأَف ُكاامْ  َعَبثاااا  َخَلْقنَاااُكمْ  َأنَّ  ال إنَلْينَااا َوَأنَّ
يمن  اْلَعاْرشن  َربه  ُهاوَ  إنالَّ  إنَلهَ  ال احْلَ ه  املَْلنُ   اهلل َفَتَعاَل  (118) ُتْرَجُعونَ   {اْلَكارن

 .[001 - 004 - :املؤمنون]
  احلكماة  هاذه  حلكماة،  خلقاك  بال  عبثاًا،  خلقاك  ماا  و ل عز اهلل إن
انَّ  َخَلْقاُ   َوَما}:و ل عز اهلل قول من تعرفها ْناَس  اْْلن  {لنَيْعُباُدونن  إنالَّ  َواأْلن

 احليااة  هذه تعمر أن: و ودك سبب وهذا خلقك، حكمة هذه [41:الاذاريات ]
يُد  َما}:اهلل بعبادة نُْهمْ  ُأرن

نْ  من ْزق   من يُد  َوَما رن  ُهاوَ  اهلل إننَّ  (87) ُيْطعنُماونن  َأنْ  ُأرن
اُق  زَّ  .[47:الذاريات] {(85) املَْتن ُ  ُقوَّ ن الْ  ُذو الرَّ

 واضاح،  واملانهل  موفرة، واإلمكانات حمدود، والعمر مكفول، الرزق
 السري تواصل وأن املنهل، هذا على تسري أن مأمور  وأن  مستقيم، والطريق

 عان  احنرفا   إن فإناك  تنحارفع  أو تلتف وأال املستقيم، الطريق هذا على
 وبوارًا ودمارًا الدنيا، يف وعذابًا دمارًا املصري نكا اهلل، طريق وعن اهلل هدي

اقال تعاىل:}، النار يف ْنَساانَ  َخَلْقنَا إننَّ انْ  اإلن  َفَجَعْلنَاا ُ  َنْبَتلنياهن  َأْمَشااج   ُنْطَفاة   من
يعاا  رياا  َسمن ا (2) َبصن بنيَل  َهَدْينَا ُ  إننَّ ا السَّ اا َشاكنراا  إنمَّ اا( 3) َكُفاوراا  َوإنمَّ  َناَأْعَتاْد  إننَّ

ينَ  ال لنْلَكافنرن اُبونَ  اأْلَْبَرارَ  إننَّ  (4) َوَسعنرياا  َوَأْغالالا  َسالسن انْ  َيّْشَ  َكاانَ  َكاْأس   من
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ََّاُجَها  .[4 - 4:اإلنسان] {(8) َكاُفوراا  من
إنا خلقنا اإلنسان مان نطفاة   فيخاطب اهلل سبحانه وتعاىل البشرية قائال: 

لتكااليف الشارعية فيماا بعاد،     خمتلطة من ماء الر ل وماء املارأة، خنتاربه با  
 فجعلناه من أ ل ذلك ذا مسع وذا بصرع ليسمع اآليات، ويرى الادالئل، 

إنا بينَّا له وعرَّفناه طريق ايدى والضالل واخلري والشارع ليكاون إماا مؤمًناا     
إنا أعتدنا للكافرين قيوًدا مان حدياد ُتَشادُّ بهاا      شاكًرا، وإما كفوًرا  احًدا.

إن أهال   فلُّ بها أيديهم إىل أعناقهم، وناًرا ُيحرقون بها.أر لهم، وأغالال ُت
الطاعة واإلخالص الذين يؤدون حق اهلل، يشربون ياوم القياماة ِمان كاأس     

 فيها مخر ممزو ة بأحسن أنواع الطيب، وهو ماء الكافور.
 على حمال العبث ألن عبثًاعتم خلق ما مكأن اهلل، من احلقيقة هذه تعلموا

 أو بيتاك،  يف  اداراً  بنيا   لاو ! اإلنساان  أيها بك الئق ريغ العبث بل اهلل،
 مَل: لاك  وقاال  النااس،  أحد سألك ثم اختصاصك، حميت يف عماًل صمم 

 أن عقليتاك  يف قادحاً  ألايس  ر ولتاك   يف نقصااً  أليس عبثًا،: فقل  هذا 
ي َعانْ  َأْعاَرَض  َوَمنْ }، قال تعاىل:نعم حكمة  بدون عبثًا شيئًا تعمل  ذنْكارن
ومن تولَّى عن ذكري الذي أذكِّره به فإن أي  [044:طه] {َضنْكاا  َمعنيَشةا  َلهُ  َفإننَّ 

وإن ظهار أناه مان أهال الفضال       -له يف احلياة األوىل معيشاة ضايِّقة شااقة    
، وُيضيَّق قربه عليه ويعذَّب فيه، وحنشره يوم القياماة أعماى عان    -واليسار 

 مالياني  امتلك ولو الت،املودي أحدث امتطى ولو واهلل، الرؤية وعن احلجة
 ولاو  العماارات،  أرفاع  ساكن  ولو الزو ات، أمجل نكح ولو ،الدوالرات

 ال كلها هذه فإن اهلل، عن بعيد  وقلبه واملناصب، الرتب وأعلى أحلى احتل
 وصدق الشاعر حني قاال:(، 11) عذابًا إال تزيده

 

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس اخلامس

 دعوة للتفكر يف النفس البشرية

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنمده هلل احلمد 
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

سانريهم آياتناا يف أن    اء يف كتااب  ما أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع
طعع إذ قاد ثبتاه اهلل،   امرأة محل  مكرهة، وحاول  إسقاط اجلنني، ومل تست

فجعله يف قرار مكنيع فأنَّى ألحٍد أن يساقطه . ولادت بعاد ذلاك، وكاان      
املولود أنثى، وملا ُولدت رفض  أن تتناول ثدي أمها، وأصارَّت أياًماا علاى    
هذا، ولكنها مع ذلك قبل  أن ترضع من مرضعة أخرى غري أمهاا، عنادها   

نني، فرفضا  ثاديها مارة    أغمض  عيناها، وأعيدت إىل أمها معصوبة العيا 
أخري وهي مل تره، فأ رى الطبيب حواًرا ماع أمهاا، تابني أن األم مل تكان     
راغبة يف احلمل، فحمل  على ُكاْره، وحاولا  االعتاداء علياه بإساقاطه،      
فانعكس ذلك علاى اجلانني بعاد والدتاه، فسابحان اهلل رب العااملني! إنهاا        

وإال فهاو ال يعلام    أحاسيس ومشاعر وأفعال أمه، تنعكس علياه فحساب،  
َهااتنُكمْ  ُبُطاونن  ِمان َأْخَرَجُكم َواهلل}شيًئا بنص قول اهلل تعاىل:  َتْعَلُماونَ  الَ  ُأمَّ

ْمعَ  َلُكمُ  َوَجَعَل  َشْيئاا  ُكمْ  َواألَْفئنَد َ  َواألَْبَصارَ  اْلسَّ  .[37]النحل:  {َتْشُكُرونَ  َلَعلَّ

يًئا مماا قضاى باه    أي ال تعلمون شيًئا من أماور الادنيا، وال تعلماون شا    
عليكم مان الساعادة والشاقاوة، وال تعلماون مصااحلكم ومناافعكمع فهام        
تخر ون من بطون أمهاتهم ال يعلمون، وبعد خرو هم يرزقهم اهلل السَّمعع 
فاألصوات يدركون، ويرزقهم البصرع فاملرئيات يعرفون وحيسون، ويرزقهم 

 تدرجيًيا، كلما كرب ِزياَد  األفئدةع فبها ايِّزون، وحتصل هذه احلواس بأمر اهلل
 ل يف مسعه وبصره حتى يبلغ أشده ليتمكن بها من عبادة ربه وطاعة مواله 

 وعال.
، ويتدبرون فينتفعاون، فاال عناد حادود النظار      ملن يتفكرونإنها دعوة 

يف خلقااه ينظاارون، ولسااان حااايم ♣ اهلل املشااهود يقفااون، باال إىل قاادرة 
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ْمُد  َلهُ  ُهوَ  إنالَّ  إنَلهَ  اَل  اهلل َوُهوَ ومقايم:} َر ن  اأْلُوَل  فن  احْلَ ْكمُ  َوَلهُ  َواَْلخن  َوإنَلْيهن  احْلُ
عَ  إنياَمناا  لنيَََّْداُدواواملقصد} ،[31]القصص:  {ونَ اُتْرَجعُ  ن  مَّ  .[4]الفتح:  {مْ اإنياَممن
أمل أخي يف اهلل مدى معرفة الناس باجلنني قبل حاوالي ثالثاني عاًماا،    ت

ا ال ُيْعَلم عنه إال حركاته الايت يصادرها داخال بطان أماه،      لقد كان كائًنا حًي
 -ومع تطور وسائل املالحظة واملشاهدة، ووصويا إىل بطن اجلسم اإلنساني 

كالتصاوير والتساجيل الضاوئي والصاوتي، علام أن       -وكل ذلك بإذن اهلل 
للجنني نفسية ال ينفصال فيهاا عان أماه متاًماا، فارتاه يف حااالت انكمااش         

مرة، وحاالت انشراح وانبساط أخرى، بل يبدي االنزعان لبعض واكتئاب 
 ، عافانا اهلل وإياكم واملسلمني عموًما. خمالفات أمهع كالتدخني مثاًل

يطلب طبياب جمارب مان أم حامال يف شاهرها الساادس كانا  تعتااد         
التدخني أن متتنع عنه ملدة أربع وعشرين ساعة، وهاو يتاابع اجلانني باأ هزة     

ي، فإذا به سااكن هاادئ، وبينماا هاو كاذلك، إذ قادم ياا        التصوير الضوئ
الطبيااب لفافااةع لفافااة ساايجارة عافانااا اهلل وإياااكم ومااا أن وضااعتها بااني   
أصابعها، و َّ إشعايا إال وأشار املقياس إىل اضطراب اجلنني تبًعا الضطراب 
قلب أمه. فسبحان من  عله يف وست ظلمات ثالث، يتأذى مما تتاأذى مناه   

ا، وإن مل تشعر أمه بذلك. أيًضا رأوا أنه حني ترغب األم يف احلمل، أمه تبًع
ثم حتمل، جتدها ترسل إليه بإذن اهلل مو اٍت من العواطف املكثَّفة، وتفمره 
بفيض زاخر من الرضا واحلنان، فيباديا الشاعور مبتهًجاا، وكأناه يشاكرها     

طيفة سااحرة، ال  على حسن لقائها ورعايتها. ويعرب عن امتنانه يا حبركات ل
حد لعذوبتها على قلب أماه، فسابحان اهلل، وتباارك اهلل أحسان اخلاالقني!      
وحني ال ترغب األم يف احلمل، ثم حتمل مكرهة، تقطع الصِّلة العاطفية ماع  
اجلنني، فرتاه حييا منكمًشا، ثم يبدأ يتَّجه حناو املشاكساة، ويعارب عان ذلاك      

كاره، ولرمبا يصبح إسقاطا فيما بركالت من قدمْيه تعرب عن احتجا ه واستن
بعد، وإن مل يسقت فإنه يبدو مهيأ للعناد، والرفض، والعدوان بعد والدتاه،  

 ويظهر ذلك يف أول أيام والدته.
مهات هذه احلقائق َفُكنَّ َيْبحْثن عمَّا يريح أحاسيساهنَّ  بعض األ طالع  

ياات مان   ومشاعرهنَّ أثناء احلمل لينعكس على أبنائهن، ينشدن ويسامعن آ 
كتاب اهلل، ولذا  اء يف كتاب سنريهم آياتنا: أن سيدة حامل يف دمشق كان  
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تكثر من قراءة القرآن ومساعه قائمة وعاملة ومضطجعة، والنتيجة أنه عندما 
ُوِلد اجلنني متكن بفضل اهلل أن تختم القرآنع حفًظا وتاالوة يف اخلامساة مان    

قاول: أن اجلانني الاذي حيياا يف     عمره، فتبارك اهلل أحسن اخلالقني! مو ز ال
بالرضا والساكينة، يساتجيب    املصحوبةمن العواطف  اسعيد، رباط مع أمه

 َجاََّاء َهاْل بإذن ربه بعد والدته، معرتًفا بإحساان أماه إلياه لساان حالاه:}     
ْحَسانن  ْحَسانُ  إنالَّ  اإْلن  .(74) [11]الرمحن: { اإْلن

من األيام  أنا  تعرفاه    أخي احلبيب، النوم، ما النوم  هل تأملته يوًما
عمرك يذهب فيه، ضرورة ال غنى عنها، بال   ثلثومتارسه كل يوم، بل إن 

إن حياتك مؤلفة من قسمني اثنني ال ثالث يما، من يقظة تبتفي فيهاا فضال   
اهلل، ِوَفَق شرع اهلل، ونوم تبتفي فياه الراحاة لتعااود العمال يف طاعاة اهلل،      

ي ُهاوَ ل تعاىل يف القارآن} الليل ِلَباس، والنهار َمَعاش، قا  َلُكامُ  َجَعاَل  الَّاذن
ْيااَل  اااا  َوالنََّهااارَ  فنيااهن  لنَتْسااُكنُواْ  اللَّ   {َيْسااَمُعونَ  ِلَقااْوم   َلَيااات   َذلنااَ   فن  إننَّ  ُمْبِصن
 َيَتاَوّفَّ  اهللالنوم آية، بل إنه وفاة وموتع بنص قول اهلل تعاىل:} ،[13]يونس:
ا حن َ  اأْلَنُفَس  َ

ْ  تنيَوالَّ  َمْوهتن َها فن  ََتُْ   َل ُ   َمنَامن  املَْاْوَت  َعَلْيَهاا َقَضا الَّتناي َفُيْمسن
ُل  ى َأَجل   إنَل  اأْلُْخَرى َوُيْرسن ُرونَ  لَِقْوم   ََلَيات   َذلنَ   فن  إننَّ  ُمَسما ، [44]الزمار:  {َيتََفكَّ

وقااال ، (0)▬نَااامَ يَ  َأنْ  َلااهُ  َينَْبغنااي َواَل  َينَااامُ  اَل ♣  اهلل إننَّ ♂:◘ َوقااال رسااول اهلل 
نَة   َتْأُخُذ ُ  الَ تعاىل:}

 .[444]البقرة:  {َنْوم   َوالَ  سن
هل تأمل  أخي احلبيب ما جيري إلنسان حني ينام وينسالخ مان وعياه     

فريفع عنه القلم كيف يتسرب إليه النوم، ثم يستولي عليه  كياف يأتياه، أو   
اال، يتوقاف  كيف يأتي هو إىل النوم ، يف النوم تتعطل وظاائف احلاس إمجا   

البصر أوال بإغماض اجلفون حتى لو مل تفمض العينان، كما هي عند بعاض  
الناس، فتبقى اجلفون مفتوحة، لكن الرؤية مفقودة، كذلك املوت، والناوم  

واحلاسة اليت تبقى تعمل خالل النوم هي السمع، وقاد حادَّد    موتة صفرى،
الثلاثني علاى تفااوت    العلماء والباحثون استمرار السمع خالل النوم مبقدار 

اْبنَافما أمجل اإلعجاز يف كتاب اهلل يوم يقاول:}  ،بني الناس يف السمع  َفََضَ
نمْ  َعَل  نن َ  اْلَكْهفن  فن  آَذامن جمع بني النوم والسمع يف ، ف[00]الكهف: {َعَدداا  سن

                                                 

 .423أخر ه )م( ( صَي ) (0)
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سياق واحد، أما الدِّماغ أثناء النوم فال ينام باملعين املفهوم، لكنه يتفري فبعاد  
كان يبث مو ات عالية يبث مو ات أقل تردًدا، ولاذا ُرِفاَع القلاُم عان     أن 

 النائم حتى يستيق ع ألن العقل مناط التكليف كما هو معلوم.
أخي يف اهلل، هل تأمل  نائَمْين متجاِوَرْين، ودار ِبَخَلاِدك أنَّ أحادهما    

لاذة،  رمبا ينعم بالرؤى الصاحلة بودِّه أال يساتيق  الادهر كلاه مماا جياد مان       
واآلخر جياوره يف شقاء ُيعذَّب باألحالم الشيطانية املزعجة، بودِّه لو مل َياَنم،  
ثم ساءل  نفسك، هل يعلم هذا عان جمااوره، أو ذاك عان هاذا  أو أنا       
تعلم ما يدور بذهنهما، أمل َيُدر خبلادك وأنا  تساتعرض هاذا يف ذهناك أن      

جباناب   صافوفا ملاوتى  تنتقل من هذه الصورة مباشارة إىل املقاابر، فتتخيال ا   
ْكَرى َذلنَ   فن  إننَّ بعضهم، هذا ُينعَّم، وذاك ُيعذَّب}  َأوْ  َقْلاب   َلاهُ  َكانَ  ملنَن َلذن

ْمعَ  َأْلَقى يد   َوُهوَ  السَّ  (.42) [33]ق: {(37) َشهن
أن شخًصا نهض من فراشه نائًماا،  : النوم واألرق كتاب يقول صاحب 

من اخلارن، وجتمع النااس يف   العمارة سوروخرن من النافذة، ومشى على 
مفماض   الساور الشارع حيبسون أنفاسهم خشية وقوعه، وظال اشاى علاى    

العينني حتى دار حول العمارة، ثم عااد إىل النافاذة ودخال منهاا ليعاود إىل      
لقاد كاان    ،سريره، فيواصل نومه، وملا استيق  مل يذكر شيًئا مماا حادث لاه   

اهقة ُمفَمض العينني لو كاان يف  يتحرك وهو نائم بل اشى على ارتفاعات ش
 صحوة ما استطاع ذلك من الذي قاد خطاه !

عَ  َأإنَله  إن يف هذا لداللة قاطعة على وحدانية اهلل تعاىل}  اا َقلنايالا  اهلل مَّ  مَّ
ُرونَ   وصدق الشاعر إذ قال:(، 42)، [14]النمل: {َتَذكَّ

 

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس السادس

 دعوة للتفكر يف عامل النحل

 اأنفسان  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

ما  اء يف دفاع النحال عان مملكتاه،     أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع
ياة فيأكال العسال ويلاوث     ر أن ألد أعداء النحل هو الفأر، يهاا م اخلل َكْذُي

أ واء اخللية، فماذا تفعل تلك النحلة الصفرية أمام هذا الفأر الذي هاو ياا   
كجبل عظيم، إنها تطلق عليه جمموعة من العاامالت فتلدغاه حتاى ااوت،     
كيف عر ه، إن بقي أفسد العسل، ولوث أ واء اخللية، ولو ا تماع حنال   

ماادة   للنحال ♣ ل،  عال اهلل  الدنيا كله إلخرا ه ما اساتطاع، فمااذا يفعا   
مشعية يفرزها ويفلف بها ذلك الفأر فال يننت وال يتفري ولو بقي ألف عاام،  

ر فهاادى وخلااق حتااى يااأتي صاااحب اخلليااة فيخر ااه، فساابحان ماان قاادَّ 
عَ  َأإنَله  فسوى} ا َقلنيالا  اهلل مَّ ُرونَ  مَّ  .[14]النمل: {َتَذكَّ

كثري مان احلشارات الايت    النحل مأمور باألكل من كل الثمرات خالفًا لف
تعي  على نوع معني من الفذاء، وتعجب أنها ال تأكل من التبغ فاال تأكال   

استشاعار   ناي إال الطيبات فهل يعترب بذلك أهال الففاالت، زودهاا اهلل بقر   
شعريات عصبية دقيقة يصل عددها إىل ثالثني ألفًا تشكل حاسة  او عل فيهم

ظاالم اخللياة، فسابحان مان     الشم والسمع واللمس، وتعمل كالكشاف يف 
 .وهبها ذاك وبه زودها

للنحلة عيون كثرية، يف حافيت الرأس عينان، وعينان أخرياان يف أعلاى    
الرأس وحتتهما عني ثالثة، مما  عل يا ساعة أفاق يف النظار، فالنحلاة تارى      
أقصى اليمني وأقصى الشمال والبعيد والقريب يف وق  واحاد، علماًا باأن    

فيهاا الساحاب    يكاون يعاي  يف أمااكن   قد ولذا فالنحل عيونها ال تتحرك، 
معظم شهور السنة مع أن رؤية الشمس كما هو معلوم ضرورية ملعرفة مكان 
احلقول اليت فيها غذاء النحل، وهناا تكمان احلكماة يف قاوة رؤياة النحال،       
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فبإمكانها رؤية الشمس من خالل السحب، كل ذلك لائال ااوت  وعاًا يف    
خلف الفمام، كما هو يف بعض البلادان، إنهاا حلقيقاة    حالة اختفاء الشمس 

مذهلة، تدل على حكمة اهلل، وقادرة اهلل، ووحدانياة اهلل، وكماال تادبريه     
 .فتبارك اهلل أحسن اخلالقني

ه َنا كَِّمأما فم النحلة فمن أعا يب خلق اهلل يف خلقه، إذ هو مزود مباا يُ  
اضغ وااتص، وهاو   من أداء مجيع الوظائف احليوية فهو يقضم ويلحس، و

مع هذا شديد احلساسية ملا هو حلو الطعام طبيعياًا، وال يتحارن مان املاواد      
 َعاَل  َوُهاوَ من قال:} املرة، إذ حيويا إىل حلوة بإذن ربه الذي أيمه فسبحان

ء   ُكِل  ير   ََشْ
 .{َقدن

أما مسع النحل فدقيق  دًا، يتاأثر بأصاوات وذباذبات ال تساتطيع أن      
سان، فسبحان من زوده بها، وحتمل مع ذلك النحلة ضاعفي  تنقلها أذن اإلن

هناك مان النحال   ووزنها، وبسرعة أربعمائة خفقة  ناح يف الثانية الواحدة، 
 أخواتهاا مرشدات، عندما جتد مصدرًا للفذاء تفرز عليه مادة ترشد إليه بقية 

للرحيق، وعندما ينضب وينتهي الرحيق تفرز علياه املرشادات ماواد منفارة     
حتى ال يضيع الوق  يف البحث فيه، ثم تنتقال إىل مصادر آخار، مان      منه،

ن َوَما}القائل: علمها وأرشدها  إنه اهلل ة   من ْزُقَها اهللّن َعَل  إنالَّ  األَْرضن  فن  َدآبَّ  رن
َها َوَيْعَلمُ  بن    كنَتاب   فن  ُكل   َوُمْسَتْوَدَعَها ُمْسَتَقرَّ اوالقائل} ،[41]هود: {مه ن مَّ  من
 َدآبَّ 
ذ   ُهوَ  إنالَّ  ة  َيتنَها آخن اط   َعَل  َريِب  إننَّ  بننَاصن َ

يم   ِصن ْسَتقن  .[41]هود: {مه
تستطيع العاملة خارن اخللية الر وع إىل خليتهاا والتعارف عليهاا مان     و

بني عشرات اخلاليا، بال عناء وال تعب، ولو ابتعدت عنهاا آالف األمياال،   
صاد النحال مبنااظريه فارتة     قاد رَ ولذا يقول أحد علماء األحيااء الكفاار، و  

طويلة، يقول: يا عجباًا ياا تنطلاق آالف األمياال مان شاجرة إىل مثارة إىل        
زهرة، ثم تعود وال عطئ طريقها، رمبا أن يا ذباذبات ماع اخللياة، أو أنهاا     
حتمل السلكيًا يربطها باخللية، رمبا! رمبا! ثم يقف حائرًا بليدًا تائهًا، أما حنن 

هلل أيمها ذلك وأوحى إليها وعندنا سورة يف كتاب اهلل تسامى  إنا نوقن أن اف
َ   َوَأْوَحى}قال تعاىل:سورة النحل  لن  إنَل  َربه َْ ي َأنن  النَّ نذن نَ  اختَّ َبالن  من  ُبُيوتااا  اْْلن

نَ  َجرن  َومن َّا الشَّ
ُشونَ  َوِمن ن ُكيلن  ُثمَّ  (85) َيْعرن  َرِب ن  ُسُبَل  َفاْسُلكني الثََّمَراتن  ُكِل  من

ُرُج  ُذُلالا  ن ََيْ َا من اب   ُبُطومن َْتلنف   رَشَ اَفاء فنيهن  َأْلَواُنهُ  خمه لنَّااسن  شن
 َلَياةا  َذلناَ   فن  إننَّ  لن
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ُرونَ  لَِقْوم    (.42) [12 - 17]النحل: {(89)َيتََفكَّ
النحل أما عن ُحرَّاس خلية النحل الذين يتفقدون كلَّ من يدخل اخللية ف

نظفه، ولذلك ال تلقي ُمَخلَّفاتها يف خليتها، بال  من ألطف احليوان وأنقاه وأ
تطري ثم تلقيها بعيدًا عنها، وتأبى الننت والاروائح الكريهاة، تاأبى القاذارة،     
ولذلك إذا ر ع النحل إىل اخللية بالعشية، فإن حراسًا للخلية يستطيعون أن 
ايزوا كل غريب ودخيل عليهم من النحال، فيطرحاوه خار اًا أو يقتلاوه،     

قف على باب حيث يأن تعداد اخللية يصل إىل مثانني ألف حنلة أو أكثر  علمًا
اخللية َبوَّاب منها، ومعه أعوان ُكُثر، وكل حنلة تريد الدخول يشمها الباواب  
ويتفقدها فإن و د فيها رائحة منكرة، أو رأى بها َقَذرًا منعها مان الادخول   

وعات املعازوالت فيتابني   وعزيا إىل أن يدخل النحل كله، ثم ير ع إىل املمن
ويتثب ، ويتفقدها مرة أخرى، فمان و ادها وقعا  علاى شايء جناس أو       
مننت، قدها وقطعها نصفني ومن كان   نايتها خفيفاة، بهاا رائحاة ولايس     
عليها َقَذر، تركها خارن اخللية حتى يزول ما بها ثم يسامح ياا بالادخول،    

ان مان أيماه،   فسابح ، وهذا دأب وطريقة الباواب كال ياوم يف كال عشاية     
انَ سبحان من أيمه معرفة صاحبه من غاريه،}  ََ اََّّ ن  َرِب  َرِباَ   ُساْب

 َعاامَّ  اْلعن
ُفونَ  ْمُد  (151)املُْْرَسلن َ  َعَل  َوَساَلم   (151)َيصن ن َ  َرِب  هللن َواحْلَ  {(152)اْلَعااملَ

 .[074 - 071]الصافات: 
ا مان العارب   هل تأمل  أخي احلبيب النحل وأحوالاه وأعمالاه وماا فيها    

واآليات الباهرات  أمل تر أقراص مشعها السداسية يف دقتها احلسابية وإتقان 
بنائهااا وإحكااام صاانعها، الااذي أدهاا  ومااا زال يااده  علماااء النحاال   
واحلسااب، مااهي آالت احلسااب واملقااييس الايت مسحا  ياذا املخلاوق         

ستشاعار  بالوصول إىل هذا العمل ايندسي الدقيق، هل هذا بواسطة قارنني ا 
والفكني الذين يدعي علماء األحياء أن الطبيعة زودتها بهماا، سابحان اهلل،   
وتبارك اهلل، عجيب وغريب منطاق هاؤالء َيَتساتَّرون وراء كلماات  وفااء      
كالطبيعة والتطور والصُّدفة، كلما وقفوا أمام باديع صانع اهلل وإعجااازه يف    

ُدواوسبحان من قال:}اخللق، فأنى يؤفكون  ََ َ  َوَج  َأنُفُساُهمْ  َواْساَتْيَقنَْتَها اهن
ينَ  َعاقنَبةُ  َكانَ  َكْيَف  َفانُظرْ  َوُعُلّواا  ُظْلاما  دن  . [04]النمل: { املُْْفسن

الكل يف النحل يعمل يف اخللية أل ل الكل، ال حياة لفرد عناد النحال    
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ي اهلل ُصنْعَ بدون مجاعة، ولذلك أذهل ذلك علماء النحل}  ُكالَّ  َأْتَقانَ  الَّاذن
 ََشْ 
هُ  ء   .[77]النمل:  {َتْفَعُلونَ  بناَم  َخبنري   إننَّ

يأكال النحال مان علاى رؤوس     قال اإلمام ابن القايم رمحاه اهلل تعااىل     
األشجار واألزهار، فتجين أطيب ما فيها ثم تعود إىل بيوتها بطاناًا، فتصاب   
فيها شرابًا خمتلفًا ألوانه فيه شفاء للناس إن يف ذلك آلية، ومن عجياب أمار   

لكها أنه إذا حلقه أذى من صاحب اخللية غضب وغضابه يعرفاه أصاحاب    م
النحل، ثم تخرن من اخللية، فيتبعه مجيع النحل حتاى تبقاى اخللياة خالياة،     
يذهب حتى حيت رحاله على رؤوس الشجر املرتفاع، وجيتماع علياه النحال     
كله حتى يصري كالعنقود، عندها يضطر صااحب اخللياة إىل االحتياال علياه     

 اعه وطلب مرضاته، فيأخذ عصًا طويلاة ويضاع عليهاا حزماة مان      السرت
نبات طيب الرائحة، ويدنيه من هذا الكبري يا، من ملكها على الشجرة فاال  
يزال حيركه ويستجديه ويستعطفه إىل أن يرضى، فينزل علاى حزماة النباات    
الطيب الرائحة، فيحمله صااحب اخللياة إىل اخللياة، فينازل ويادُخُلها ماع       

، ثم يتبعه مجيع النحل عائدًا إىل اخللية.. وينطلق النحل إىل البساتني،  نوده
فتأخذ تلك األ زاء الصافية من على ورق الزهار والاورد، فتمصاه لتكاون     
مادة العسل، ثم تكبس األ زاء املنعقدة علاى و اه الورقاة وتعقادها علاى      

أي  -ر لها ثم تذهب لتمأل بهاا املسدساات الفارغاة، ثام يقاوم يعساوبها       
على بيته فينفخ فيه، ثم يطوف على تلك البياوت بيتاًا بيتاًا ويانفخ      -ملكها 

كلها فتدب فيها احلياة بعد حني بأمر َمْن ! إنه باأمر اهلل   -أي البيض  - فيها
يتعاىل فتخرن حناًل صفارًا، فسبحان القائال}  ى َخَلَ   الَّذن ي (2)َفَساوَّ  َوالَّاذن

رَ   شاعر حني قال:وصدق ال(، 42){ (3)َفَهَدى َقدَّ

 

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس السابع

 جائب احليوان دعوة للتفكر يف ع

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنمده هلل احلمد 
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

أحاد العلمااء يف إحادى    هده ماا شاا   أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع
الفابات قطعة من األرض قد منا فيها أرز قصري من نوع بري مساحة القطعاة  
مخسة أقدام يف ثالثة، ويرتاءى للناظر إىل هذه البقعة من األرض أن أحدًا ال 
بد أن يعتين بها، الطينة مشققة، واألعشااب مستأصالة والفرياب أناه لايس      

، والح  ذلك العامل أن طوائَف من النمل هناك مناطق أرز حول ذلك املكان
تأتي إىل هذه املزرعاة الصافرية وتاذهب، فاانبطح علاى األرض ذات ياوم       
لرياقب ماذا يصنع النمل، فإذا به يفا أ أن النمل هو صاحب املزرعة، وإناه  
اعذ الزراعة مهنة تشفل كل وقته فبعضه يشاق األرض وحيارث، والابعض    

وطال األرز واستوى ونضل، وبدأ موسام  يزيل األعشاب الضارة وينظف، 
احلصاد، وهذا ال زال مبناظريه يراقب، شاهد صفًا من النمل وهو يف وقا   
احلصاد وهو متسلقًا شجر األرز، إىل أن يصل إىل احلبوب فتنزع كل منلة حبة 
من تلك احلبوب، ثم تهبت سريعًا إىل األرض، ثم تذهب بها إىل خمازن حت  

ود، وطائفة أخرى أعجب من ذلاك تتسالق جمموعاة    األرض لتخزنها ثم تع
كبرية منها أعاواد األرز، فاتلقت احلاب وتلقاي باه فبينماا هاي كاذلك، إذ         

 .مبجموعة أخرى حتتها تتلقى هذا احلب وتذهب به إىل املخازن 
ويعي  النمل هناك عيشة مدنية يف بيوت بل يف شقق وأدوار أ زاء منها 

حراس وخدم وعبيد وهناك ممرضات  حت  األرض وأ زاء أخرى فوقها، له
تعنى باملرضى لياًل ونهارًا، وقسم آخر يرفع  ثث املوتى ويشايعها ليادفنها،   

ن َوَماكل هذا يتم بفريزة أودعها اهلل يف هذا القلب، فتبارك اهلل} اة   من  فن  َدآبَّ
ائنر   َوالَ  األَْرضن   .[37: نعاماأل] {َأْمَثاُلُكم ُأَمم   إنالَّ  بنَجنَاَحْيهن  َيطنريُ  َِ

تأمل أخي احلبيب تلك النملة الضعيفة، وما ُأعطي  من فطناة وحيلااة   
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يف مجع القوت وادخاره، وحفظه ودفع اآلفة عنه، ترى عربًا وآيات بااهرات  
ااعَ  َأإنَلااه  }تنطااق بقاادرة رب األرض والسااماوات وتقااول: ااا َقلناايالا  اهلل مَّ  مَّ

ُرونَ  أسارابها طالباة أقواتهاا، فاإذا      انظر إليها عارن مان  ، [14النمل: ] {َتَذكَّ
ظفرت بها شرع  يف نقلاها علاى فارقتني اثناتني، فرقاة حتملاها إىل بيوتهاا        
ذاهبة، وأخرى خار ة من بيوتها إىل القوت، ال عالت فرقة أخرى كخيطني 
أو مجاعتني من الناس، الذاهبون يف طريق والرا عاون يف أخارى يف تناساق    

اساتفاث  بأخواتهاا فتعاونا  معهاا      عجيب، ثم إذا ثقل عليها محل شايء، 
على محلها، ثم خلوا بينها وبينه، وبال أ رة، تنقال احلاب إىل مسااكنها ثام     
تكسره اثنتني أو أربعة، لئال ينب  إذا أصابه بلل، وإذا خاف  علياه العفان،   
أخر ته إىل الشمس حتى جيف، ثم ترده إىل بيوتها، ولعلك قد مررت يوماًا  

كنها حب مكسر، ثم تعود من قريب فال ترى مناه  عليها، وعلى أبواب مسا
 .حبة واحدة

عامل النمل عامل عجيب، مان تأملاه ازداد إااناًا ويقيناًا باأن وراء ذلاك        
 .التنظيم احملكم حكيما خبريا، بإفراد العبادة له  ديرًا ال شريك له

إخوتي يف اهلل، للنمل مدافن مجاعية يدفن فيها موتاه كاإلنسان، والنمل 
 د ذكي، ويصطاد بطريقة ذكية، يأتي إىل شجرة فينقسم إىل قسمني،  ذكي،

قسم يارابت حتا  الشاجرة قارب  اذعها، وآخار يتسالق  اذعها ملهامجاة          
احلشرات اليت تكون عليها، وبذلك حيكم الطوق على كل حشارة ال تطاري،   
فتسقت اليت تنجو من النمل املتسلق فتقع يف شباك النمال املرتباص بهاا عناد     

ان َوَماا، من هداها ، من هيأ ياا رزقهاا  إناه القائال}    قاعدتها اة   من  فن  َدآبَّ
ْزُقَها اهللّن َعَل  إنالَّ  األَْرضن  َها َوَيْعَلمُ  رن بنا    كنَتااب   فن  ُكل   َوُمْسَتْوَدَعَها ُمْسَتَقرَّ  {مه

 (.42، )[1هود: ]
الثواب  العلمية يف القرآن من بعاض التصارفات الذكياة    كتاب  اء يف  

ملعية عند احليوان، ما يلقي الضاوء علاى معناى قاول اهلل تعااىل يف كتاباه       األ
نَا َقاَل العزيز:} ي َربه ء   ُكلَّ  َأْعَطى الَّذن : [41: طاه ]{ (81) َهاَدى ُثامَّ  َخْلَقهُ  ََشْ

ُيْذَكُر أن طبيبًا و د يف طريقه كلبًا كسرت إحدى قوائمه، فأخاذه إىل عيادتاه   
تنى به حتى شفي متاماًا، ثام أطلاق ساراحه،     واهتم بها وقومها و ربها واع

وبعد ذلك بزمن مسع الطبيب قرعًا لطيفًا على بااب عيادتاه فو اد الكلاب     
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نفسه مصطحبًا معه كلبًا آخر مكسور الر ل،  اء به إىل املعايناة والعاالن،   
فسبحان اهلل وال إله إال اهلل، هذه عجائب طاملا أخذت بها عيناك وانفتحا   

ذلك قصة هٍر اعتاد أن جيد طعامه اليومي أمام بي  أحد بها، واألعجب من 
املهتمني به فيأكله ويف أحد األيام الحا  رب البيا  أن ايار مل يعاد يكتفاي      
بالقليل مما كان يقدم له من قبل، أصبح يسرق غاري ذلاك فقاام رب البيا      
يرصده ويراقبه فو ده يذهب بالطعام إىل هٍر أعماى فيضاع الطعاام أماماه،     

ااهلل}فتبارك  ن مَّ ة   من ذ   ُهوَ  إنالَّ  َدآبَّ َيتنَها آخن اط   َعاَل  َريِب  إننَّ  بننَاصن َ
يم   ِصن ْساَتقن  {مه

 .[41: هود]
ليس هذا فحسب بل هناك من القصص الواقعية عن عجائب احليوان ما 
يشده العقول، ويذكر صاحب عجائب األحياء أن فرسًا صافريًا ماتا  أماه    

الاذي يساكن مصار برعاياة      وامساه الازعرتي  عنه، فقام صاحبها األعرابي 
الَفَرَس اليتيم رعاية بلفا  حاد التادليل، فكاان يقادم لاه الشاعري خملوطاًا         
بالسكر، وإذا مرض استدعى لاه الطبياب البيطاري لفحصاه إذا أصاابه ماا       
أصابه، وارض األعرابي الازعرتي فيفقاد الفارس شاهيته ويارتك حظريتاه       

أيامًا ثم مات الزعرتي ومحل املشيعون لريابت أمام خيمة صاحبه وظل كذلك 
 نازته فسار الفرس خلفهم حزينًا منكس الرأس حتى ُدِفاَن صااحبه العزياز    
عليه يف الرتاب، وملا هم املشيعون بالر وع انطلق الفارس املفجاوع كاالربق    
وظل منطلقا حتى وصل إىل تٍل عاٍل فصعده ثم ألقى بنفسه من قمتاه ليلقاى   

، فسبحان من رزقه تلك األحاسيس واملشاعر ومن حتفه وست دهشة اجلميع
 سلبها كثريًا ممن كرمه اهلل من بين آدم.

من عجياب أمار الفاأر ماا     تعال بنا ننتقل إال عامل الفئران فأخي يف اهلل، 
ذكره صاحب العقيدة يف اهلل أنها إذا شرب  من الزي  الذي يف أعلاى اجلارة   

رة فتاذهب وحتمال يف   ينقص ويصاعب عليهاا الوصاول إلياه يف أسافل اجلا      
أفواهها املاء ثم تصبه يف اجلرة حتى يرتفع الزي  ويقرتب منهاا ثام تشاربه،    
من علمها ذلك، إنه اهلل أحق َمن ُعِبَد وُصلَِّي َلُه وُسِجد، سبحان من جياري  

 األمور حبكمة يف اخللق باألرزاق واحلرمان.
ما حتاى إذا  من علم الذئب إذا نام أن يناوب باني عينياه فيناام بإحاداه     

 نعس  األخرى نام وفتح بها الثانية.
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ن علم الطاووس أن يلقي ريشه يف اخلرياف إذا ألقاى الشاجر ورقاه،     م
 .فإذا اكتسى الشجر اكتسى أيضًا، بإذن من ، بإذن من 

من علم العصفورة إذا سقت فرخها أن تستفيث  فال يسمعها عصافور   
كوناه وحيادثون لاه ِهماة     حويا حتى جييء، فيطري اجلميع حول الفارخ وحير 

ان َوَمااكام هاو اهلل القائاال}   لوقوة وحركة حتى يطري معهم، ذا اة   من  فن  َدآبَّ
ائنر   َوالَ  األَْرضن   . [37: األنعام] {َأْمَثاُلُكم ُأَمم   إنالَّ  بنَجنَاَحْيهن  َيطنريُ  َِ
 ِإَذا َحتَّاى  َساَفرٍ  ِمْن◘  اهلل َرُسوِل َمَع َأَقَبَلَنا: َقاَل اهلل َعْبِد ْبِن َ اِبِر َعْنَو
 َأَحد  اَلَحاِئَت َيْدُخُل اَل َ َمل  ِفيِه ِإَذا ،النَّجَّاِر َبِني ِحيَطاِن ِمْن َحاِئٍت ِإَلى َدَفْعَنا

 َفاَدَعا  ،اَلَحااِئتَ  َأَتاى  َحتَّى َفَجاَء◘  ِللنَِّبيِّ َذِلَك َفَذَكُروا :َقاَل ،َعَلْيِه َشدَّ ِإالَّ
 النَِّبيُّ َفَقاَل :َقاَل ،َيَدْيِه َبْيَن َبَرَك َحتَّى اأَلْرِض ِإَلى ِمْشَفَرُه اَواِضًع َفَجاَء اَلَبِعرَي
ا َهاُتوا♂◘ : َطاما

 ِإَلاى  اَلَتَفا َ  ُثامَّ  :َقاالَ  ،َصااِحِبهِ  ِإَلاى  َوَدَفَعاهُ  َفَخَطَمُه، ▬خن
هُ ♂:َقاَل ،النَّاِس ء   َلْيَس  إننَّ ااَمءن  َباْ َ  ََشْ  إنالَّ  اهلل َرُساوُل  َأيِن  َلامُ َيعْ  إنالَّ  َواأْلَْرضن  السَّ

 َ
نِ  َعاصن ْنسن  اْْلن  .(0) ▬َواإْلن

فسبحان من هدى هذه الكائنات لإلاان يوم ضل بعاض باين اإلنساان     
وسبحان القائل يف الكون بكائناته مجيعًا يسبح اهلل ويثين على اهلل، ، فواجلان

ااَمَواُت  َلهُ  ُتَسِبُ  عليائه} اْبعُ  السَّ نَّ  َوَمان َواألَْرُض  السَّ ايهن
ء   ِمان َوإنن فن  إنالَّ  ََشْ

ْمَد ن  ُيَسبُِ   ََ ُهمْ  َتْفَقُهونَ  الَّ  َوَلاكنن بن ََ هُ  َتْسبني [ 44: االساراء ] {َغُفوراا  َحلنياما  َكانَ  إننَّ
 (، وصدق الشاعر حني قال:42)

 

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .0307)حم( وصححه األلباني يف س.ص  أخر ه (صَي ) (0)
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 :الدرس الثامن

 قصة خلق البشرية

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له مضّل فال اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

قصاة  أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع ماا  ااء يف القارآن الكاريم يف     
 بياده الكرااة مان طاني، ونفاخ فياه       آدم  خلق اهلل  ل وعاال البشرية حيث 

َ   َقاَل  إنذْ :}قال تعاىل من روحه،     إنيِن  لنْلَماَلئنَكةن  َربه
ان َبَّشااا  َخاالن  {ِنا    من

ا ُ  ُثمَّ وقال تعاىل:} ،[30]ص: ن فنيهن  َوَنَفَخ  َسوَّ هن  من وحن  .[2]اإلسراء:  {ره
وبياًنا لفضال آدم علياه الساالم علَّماه اهلل أمسااء األشاياء كلاها، مان         

لى املالئكة قاائال يام:   ثم عرض مسمياتها ع الطيور، والدواب وغري ذلك،
أخربونااي بأمساااء هااؤالء املو ااودات، إن كنااتم صااادقني يف أنكاام َأْوىل    

قال  املالئكة: ننزِّهك يا ربَّنا، ليس لنا علم ،  باالستخالف يف األرض منهم
إال ما علَّمتنا إيااه. إناك أنا  وحادك العلايم بشائون خلقاك، احلكايم يف         

مسااء هاذه األشاياء الايت عَجازوا عان       قال اهلل: يا آدم أخاربهم بأ  تدبريك.
معرفتها. فلما أخربهم آدم بها، قال اهلل للمالئكة: لقد أخربتكم أناي أعلام   
 ما خفي عنكم يف السماوات واألرض، وأعلام ماا تظهروناه وماا عفوناه.     

للناس تكريم اهلل آلدم حني قال سبحانه للمالئكاة:   -أيها الرسول  -واذكر 
إظهاًرا لفضله، فأطاعوا مجيًعا إال إبليس امتنع عان  اسجدوا آلدم إكراًما له و

 السجود تكرًبا وحسًدا، فصار من اجلاحدين باهلل، العاصني ألمره.
َها األَْساَمء آَدمَ  َوَعلَّمَ وهذا مصداقا لقول اهلل تعاىل:}  َعاَل  َعَرَضاُهمْ  ُثمَّ  ُكلَّ

اَنَ   َقاالُواْ  (31)َصاادنقن َ  ُكنُتمْ  إنن َهاُؤالء بنَأْساَمء َأنبنئُوينن  َفَقاَل  املاََْلئنَكةن  ََ  الَ  ُساْب
ْلمَ  ْمَتنَا َما إنالَّ  َلنَا عن كنيمُ  اْلَعلنيمُ  َأنَ   إننََّ   َعلَّ مْ  َأنبنْئُهم آَدمُ  َيا َقاَل  (32)احْلَ  بنَأْسَمآئنهن
مْ  َأنبََأُهمْ  َفَلامَّ  ْ  َقاَل  بنَأْسَمآئنهن اَمَواتن  َغْيَب  َأْعَلمُ  إنيِن  لَُّكمْ  َأُقل َأَل  َوَأْعَلمُ  َواألَْرضن  السَّ
 إنالَّ  َفَساَجُدواْ  َلَدمَ  اْسُجُدواْ  لنْلَماَلئنَكةن  ُقْلنَا َوإنذْ  (33)َتْكتُُمونَ  ُكنُتمْ  َوَما ُتْبُدونَ  َما

نَ  َوَكانَ  َواْسَتْكرَبَ  َأَبى إنْبلنيَس  ينَ  من  .[34 - 30]البقرة:  {(34)اْلَكافنرن
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وقاال اهلل: ياا آدم   من ضلعه لياأنس إليهاا    ثم خلق اهلل تعاىل آلدم حواء
اسكن أن  وزو ك حواء اجلنة، ومتتعاا بثمارهاا متتًعاا هنيًئاا واساًعا يف أي      
مكان تشاءان فيها، وال تقربا هذه الشجرة حتى ال تقعا يف املعصية، فتصاريا  

فأوقعهما الشايطان يف اخلطيئاة: باأْن وساوس يماا       من املتجاوزين أمر اهلل.
ن الشجرة، فتسبب يف إخرا هما من اجلنة ونعيمهاا. وقاال اهلل   حتى أكال م

أي آدم وحاواء والشايطان    -يم: اهبطوا إىل األرض، يعادي بعضكم بعًضا 
ولكاام يف األرض اسااتقرار وإقامااة، وانتفاااع مبااا فيهااا إىل وقاا  انتهاااء    -

   آ الكم.
ي ُهوَ وقال تعاىل:} اَد    نَّْفاس   ِمان َخَلَقُكم الَّذن نَْهاا َعاَل َوَج  َواحن  َزْوَجَهاا من

 َأنااَ   اْسااُكنْ  آَدمُ  َيااا َوُقْلنَاااوقااال تعاااىل:} ،[072]األعااراف:  {إنَلْيَهااا لنَيْسااُكنَ 
نَّةَ  َوَزْوُجَ   نَْها َوُكالَ  اْْلَ ْئتاَُم  َحْيُث  َرَغداا  من َجَر َ  َهاذن ن  َتْقَرَبا َوالَ  شن انَ  َفَتُكوَنا الشَّ  من
اَم  (38)اْلظَّاملنن َ  ْيطَانُ  َفَأَزَلَُّ َّا َفأَْخَرَجُهاَم  َعنَْها الشَّ  َبْعُضاُكمْ  اْهبنطُواْ  َوُقْلنَا فنيهن  َكاَنا ِمن
 .[31 - 34]البقرة:  {(38)حن    إنَل  َوَمتَاع   ُمْسَتَقر   األَْرضن  فن  َوَلُكمْ  َعُدو   لنَبْعض  
أقسم الشيطان آلدم وحواء باهلل إناه ممان ينصاح يماا يف مشاورته      لقد و

اَم  َفَوْسَوَس ، قال تعاىل:}باألكل من الشجرة، وهو كاذب يف ذلكعليهما   ََلُ
ْيَطانُ  يَ  الشَّ اَم  لنُيْبدن يَ  َما ََلُ ن َعنُْهاَم  ُوورن ناَم  من ُكااَم  َمَااُكاَم  َماا َوَقااَل  َسْوَءاهتن  َعانْ  َربه
َجَر ن  َهاذن ن  انَ  َتُكوَناا َأوْ  َمَلَكْ ن  َتُكوَنا َأن إنالَّ  الشَّ النادن  من  ،[41]األعاراف:  {ينَ اخْلَ

فأكاال آدم وحااواء ماان الشااجرة الاايت نهاهمااا اهلل عنهااا، فانكشااف  يمااا   
عوراتهما، وكان  مستورًة عن أعينهماا، فأخاذا ينزعاان مان ورق أشاجار      
اجلنة ويلصقانه عليهماع ليسرتا ما انكشف من عوراتهما، وخاالف آدم أمار   

 قرتاب منها.ربه، ففوى باألكل من الشجرة اليت نهاه اهلل عن اال
نَْها َفَأَكاَل قال تعاىل:}

اَم  َفَبَدْت  من اَم  ََلُ َقاا َسْوآهُتُ فن َِ اَفانن  َو اَم  ََيْصن ان َعَلاْيهن  من
نَّةن  َوَرقن  هُ  آَدمُ  َوَعَص  اْْلَ  .[040]طه: {َفَغَوى َربَّ

قال اهلل إلبليس: ما الذي منعك من السجود ملان أكرمُتاه فخلقُتاه    ولقد 
م، أم كن  مان املتكاربين علاى رباك  ويف اآلياة      بيديَّ  أستكربت على آد

 إثبات صفة اليدين هلل تبارك وتعاىل، على الو ه الالئق به سبحانه.

قال إبليس معارًضا لربه: مل أسجد لهع ألنين أفضل منه، حيث خلقاتين   
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 .– والنار خري من الطني -من ناٍر، وخلقته من طني. 
م باالقول، مادحور ملعاون،    قال اهلل له: فاخرن من اجلنة فإنك مر و 

 وإن عليك طردي وإبعادي إىل يوم القيامة.
قال إبليس: ربِّ فأخِّر أ لي، وال تهلكين إىل حاني َتبعاث اخللاق مان      

 قبورهم.

وهو يوم النفخة  قال اهلل له: فإنك من املؤخَّرين إىل يوم الوق  املعلوم، 
  األوىل عندما متوت اخلالئق.

إال َمان   وعظمتك ألضلنَّ باين آدم أمجعاني،   يا ربقال إبليس: فبعزتك 
  أخلصَته منهم لعبادتك، وعصمَته من إضاللي، فلم جتعل لي عليهم سبيال.

ألماالن  هانم مناك ومان      قال اهلل: فاحلقُّ مين، وال أقاول إال احلاق،  
 ذريتك وممن تبعك من بين آدم أمجعني.

غواء، وأمهله فأخر ه اهلل من اجلنة، وأعطاه القدرة على الوسوسة واإل
إىل يوم القيامةع ليزداد إمثا، فتعظم عقوبته، ويتضااعف عذاباه، وليجعلاه    

 اهلل حمكا يتميز به اخلبيث من الطيب.
 ملنَاا َتْساُجَد  َأن َمنََعاَ   َماا إنْبلنيُس  َيا َقاَل وهذا مصداقا لقول اهلل تعاىل:}

َت  بنَيَديَّ  َخَلْقُ   نَ  ُكنَ   َأمْ  َأْسَتْكرَبْ ن َخَلْقَتنني ِمنْهُ  َخرْي   َأَنا َقاَل  (78)اْلَعالن َ  من  من
ار   ن َوَخَلْقَتهُ  نَّ نَْهاا َفااْخُرْج  َقاَل  (78)ِن    من

اَ   من ايم   َفإننَّ  َعَلْياَ   َوإننَّ  (77)َرجن
اَ   َقااَل  (79)ُيْبَعُثاونَ  َيْومن  إنَل  َفَأنظنْرينن  َرِب  َقاَل  (75)الِدينن  َيْومن  إنَل  َلْعنَتني  َفإننَّ
نَ  ينَ  من تنَ   َقاَل  (51)املَْْعُلومن  اْلَوْق ن  َيْومن  إنَل  (51)املُْنَظرن ََّّ

َينَُّهمْ  َفبنعن  َأمْجَعنا َ  أَلُْغون

َباَدكَ  إنالَّ  (52) نُْهمُ  عن
ا َّ  َفاحْلَ ه  َقاَل  (53)املُْْخَلصن َ  من  أَلَْماأَلَنَّ  (54)َأُقاوُل  َواحْلَ

نَ   َجَهنَّمَ  َّن من
نُْهمْ  َتبنَعَ   َوِمن

 .[74 - 34]ص:  {(58)َأمْجَعن َ  من
كلماٍت أيماه اهلل إياهاا توباة واساتففاًرا،     بقول تلقى آدُم بالقبول ولقد 

نَاوهي قوله تعاىل:} ْ  وإننْ  َأْنُفَسنَا َظَلْمنَا ربَّ ارْ  َل نَاا َلنَاا َتْغفن ان َلنَُكاوَننَّ  وَتْرمَحْ  من
ينَ  ن هو التواب ملن تااب ِمان   فتاب اهلل عليه، وغفر له ذنبه إنه تعاىل  {اخَلاَسن

قال اهلل يم: اهبطوا من اجلنة مجيًعاا، وسايأتيكم أناتم    ، الرحيم بهم ،عباده
وذرياتكم املتعاقبة ما فيه هدايتكم إىل احلق. فمن عمل بها فال خوف عليهم 

، فيما يستقبلونه من أمر اآلخرة وال هم حيزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا
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آياتنااا املتلااوة ودالئاال توحياادنا، أولئااك الااذين والااذين  حاادوا وكااذبوا ب
 يالزمون النار، هم فيها خالدون، ال تخر ون منها.

ن آَدمُ  َفَتَلقَّى}:وهذا مصداقا لقول اهلل تعاىل ِبهن  من هُ  َعَلْيهن  َفَتاَب  َكلناَمت   رَّ  إننَّ
اُب  ُهوَ  يمُ  التَّوَّ حن نَْها اْهبنُطواْ  ُقْلنَا (37) الرَّ

اَفإن  مَجنيعاا  من َينَُّكم مَّ
ى ِمنِي َيْأتن  َفَمان ُهدا

مْ  َخْوف   َفالَ  ُهَدايَ  َتبنعَ  ََُّناونَ  ُهامْ  َوالَ  َعَلاْيهن ينَ  (35)َُيْ ُبواْ  َكَفارواْ  َوالَّاذن  َوَكاذَّ
اُب  ُأوَلائنَ   بنآَياتننَا ََ  .[32 - 33]البقرة:  {(39)َخالنُدونَ  فنيَها ُهمْ  النَّارن  َأْص

ته إىل األرض والعداوة قائماة باني باين آدم    ومنذ أن أهبت اهلل آدم وزو 
وإبليس وذريته يف صراع دائام ماع   ، من  هة، وبني إبليس وذريته من  هة

بين آدمع لصادهم عان ايادى، وحرماانهم مان اخلاري، وتازيني الشار يام          
وإبعادهم عما يرضي اهللع حرصًا على شقائهم يف الدنيا، ودخويم الناار يف  

 اآلخرة.
ْيَطانَ  إننَّ قال تعاىل:} نُذو ُ  َعُدو   َلُكمْ  الشَّ اَم  َعُدّواا  َفاختَّ ََّْبهُ  َيْدُعو إننَّ  لنَيُكوُنوا حن

نْ  ابن  من ََ عنرين  َأْص  .[1]فاطر: {السَّ
ضى اهلل األمر ودخال أهاُل اجلناة    الشيطان بعد أن َقوتخرب اهلل تعاىل بأن 

لبعاث واجلازاء،   : إن اهلل وعادكم وعاًدا حًقاا با   يقول اجلنَة وأهُل الناِر الناَر
ووعدتكم وعًدا باطال أنه ال َبْعَث وال  زاء، فأخلفتكم وعادي، وماا كاان    
لي عليكم من قوة أقهركم بها على اتباعي، وال كان  معاي حجاة، ولكان    
دعوتكم إىل الكفر والضالل فاتبعتموني، فاال تلوماوني ولوماوا أنفساكم،     

ذاب اهلل، إناي تاربَّأت   من ع مبنقذيوال أنتم  مبنقذكمفالذنب ذنبكم، ما أنا 
إن الظااملني يف إعراضاهم    ،ِمن َ ْعِلكم لي شريًكا مع اهلل يف طاعته يف الدنيا
 ألايم، وهاذا مصاداقا لقاول     عن احلق واتبااعهم الباطال يام عاذاب ماؤمل      

ْيَطانُ  َوَقاَل اهلل تعاىل:} َ  ملََّا الشَّ
ِ   َوْعَد  َوَعَدُكمْ  اهلل إننَّ  األَْمرُ  ُقضن ُكمْ َووَ  احْلَ  َعدته

َ  َكانَ  َوَما َفَأْخَلْفُتُكمْ   َفاالَ  لن  َفاْساَتَجْبُتمْ  َدَعاْوُتُكمْ  َأن إنالَّ  ُساْلَطان   ِمن َعَلْيُكم لن
ا َأنُفَسُكم َوُلوُمواْ  َتُلوُموينن  ُكمْ  َأَناْ  مَّ خن يَّ  َأنُتمْ  َوَما بنُمِْصن

خن  بنااَم  َكَفاْرُت  إنيِن  بنُمِْصن
ْكُتُمونن  ن َأرْشَ مْ  الظَّاملنن َ  إننَّ  َقْبُل  من يم   َعَذاب   ََلُ

 .[44]إبراهيم: {َألن
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس التاسع

 ◘بعثة الرسل واألنبياء للخلق وشهادة الناس حملمد 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا سيئاتو

حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

بعثة األنبياء واملرسالني يف   أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع ما  اء من
بال أرسال     يرتكهام هماالً  مل تخلق خلقه سادى ومل القرآن الكريم فاهلل تعاىل 

إليهم الرسل الذين يبيناون يام عباادة ربهام، ويانريوا يام دروب احليااة،        
ا ُرُساَلنَا َأْرَساْلنَا ُثامَّ قال تعاىل:}ويوصلوهم إىل سعادة الدنيا واآلخرة،   َتارْتَ

ةا  َجاء َما ُكلَّ  ا ُأمَّ ُسوَُلَ ُبو ُ  رَّ  َفُبْعداا  َأَحادنيَث  نَاُهمْ َوَجَعلْ  َبْعضاا  َبْعَضُهم َفَأْتَبْعنَا َكذَّ
نُونَ  الَّ  ِلَقْوم    .[44]املؤمنون:{ (44)ُيْؤمن

، يف اجلناة  باالنعيم املقايم  طاعتاه  مبشرين أهال   واهلل تعاىل يرسل الرسل
، فمن آمان وعمال صااحًلا    يف النار صي بالعذاب األليماهل املعأل ومنذرين

 .فاتهم من الدنياا مفأولئك ال تخافون عند لقاء ربهم، وال حيزنون على 
ُل  َوَماقال تعاىل:}  ينَ  إنالَّ  املُْْرَسلن َ  ُنْرسن ينَ  ُمَبِّشن رن  َوَأْصَلَ   آَمنَ  َفَمنْ  َوُمنذن
مْ  َخْوف   َفالَ  ََُّنونَ  ُهمْ  َوالَ  َعَلْيهن  .[47]األنعام: {َُيْ

نن وقال تعاىل:} اَم  اْهَتَدى مَّ هن  َُّيَْتدي َفإننَّ نَْفسن
اله  اَم َفإننَّ  َضلَّ  َوَمن لن  َعَلْيَهاا َيضن

رُ  َوالَ  َر    َتَّن ْزرَ  َوازن  . [04:اإلسراء] {َرُسوالا  َنْبَعَث  َحتَّى ُمَعِذبن َ  ُكنَّا َوَما ُأْخَرى ون
عاش آدم ومن بعده ذريتاه عشارة قارون وهام علاى طاعاة اهلل،       ولقد 

وتوحيده، ثم حصل الشرك، وُعِبد غري اهلل ماع اهللع فبعاث اهلل أول رساله    
، وكل رسال  نوح عليه السالم يدعو الناس إىل عبادة اهلل، ونبذ الشركوهو 

يف األصل  واتفقواالشرائع، و يف األزمنة واألمكنة اهلل تعاىل اختلفوا فيا بينهم
ان َأْرَساْلنَا َوَمااقاال تعااىل:}   وعبادة اهلل وحده، التوحيدوهو الدعوة إىل   من

ن َقْبلنَ   ُسول   من ي إنالَّ  رَّ هُ  إنَلْيهن  ُنوحن  .[44:األنبياء] {َفاْعُبُدونن  َأَنا إنالَّ  إنَلهَ  اَل  َأنَّ
لساالم فادعا قوماه إىل تارك عباادة      الصاالة وا عليه  إىل أن  اء إبراهيم
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األصنام وإفراد اهلل بالعبادة، ثم كان  النبوة يف ذريته من بعده يف إمساعيال  
ساحاق  ومن أعظم األنبيااء مان ذرياة إ    وإسحاق ثم كان  يف ذرية إسحاق.

وعيسى علايهم الساالم   ، وسليمان ، وموسى وداود ، ويوسف ، يعقوب 
وبعد ذلك انتقلا  النباوة إىل فارع    ، ومل يكن بعد عيسى نيب من بين إسرائيل

ليكاون خامتاًا لألنبيااء    ◘ إمساعيلع فكان أن اصطفى اهلل عز و ل حممدًا 
وهاو القارآن    واملرسلني، ولتكون رسالته هي اخلامتة، وكتابه الذي أنزل إليه

ويذا  اءت رسالته شااملة، كاملاة، عاماة    ، هو رسالة اهلل األخرية للبشرية
، قااال لإلناس واجلان، العارب وغااري العارب صااحلة لكاال زماان ومكاان       

ةا  إنالَّ  َأْرَسْلنَاكَ  َوَماتعاىل:} ارياا  ِللنَّاسن  َكافَّ يراا  َبشن انَّ  َوَناذن
 اَل  النَّااسن  َأْكَثارَ  َوَلكن

ملان  ◘  ولقاد كانا  شاهادة القرياب والبعياد حملماد       .[47: سبأ] {َيْعَلُمونَ 
 احلصر: النذكر على سبيل املثال  صدق الرسالة اإلسالميةاألمور التى تؤكد 

 ◘ لرسول اهلل ♥ شهاد  خدَية أم املؤمن  -1
 َخِدجَياةُ  َكاَنْ  َلمَّا : قال ابن أبي العز احلنفي يف شرح العقيدة الطحاوية 
 َلمَّا َلَها َقاَل اَلَبارُّ، الصَّاِدُق َأنَُّه◘  النَِّبيِّ ِمَن َتْعَلُم◘  وهي زو ة النيب ♥
يُ   َقْد  إنيِن ♂:اَلَوْحُي َ اَءُه  اهلل، ُيْخِزيَك اَل َواللَِّه - َكالَّ: َفَقاَلْ  ▬َنْفيسن  َعَل  َخشن
 علاى  تنفاق أي  - اَلَكالَّ  َوَتْحِمالُ  اَلَحاِديَث،  َوَتْصاُدقُ  الرَِّحَم، َلَتِصُل ِإنََّك

 َوُتَكِسااُب الضَّاْيَف،  -أي تكارم   - َوُتِقاارِّي ،- والعياال  واليتايم  الضاعيف 
 َنَواِئابِ  َعَلى َوُتِعنُي ،- غريك عند جيدونه ال ما الناس تعطيأي  - اَلَمْعُدوَم

 ِمانْ  ُعِلَم َقْدَفَل َهَذا، َيْنِفي َما َخِدجَيُة َفَذَكَرْت ،-أي مصائب الدهر  - اَلَحقِّ
 اأَلْخاااَلِق َعااِن َوَنزََّهااُه اَلَمْحُمااوَدِة اأَلْخاااَلِق َعَلااى َ َبَلااُه َمااْن َأنَّ اهلل نَِّةُساا

 .(33) ُيْخِزيِه اَل َفِإنَُّه: اَلَمْذُموَمِة
 ◘شهادة هرقل ملك الروم لرسول اهلل  -2

 ِفياهِ  َيْدُعوُه ِكَتاًبا ِإَلْيِه َكَتَب َلمَّا◘  النَِّبيَّ َفِإنَّ الرُّوِم، َمِلُك ِهَرَقُل َوَكَذِلَك
 ِفاي  َقِدَم َقْد ُسَفَياَن َأُبو َوَكاَن اَلَعَرِب، ِمَن ُهَناَك َكاَن َمْن َطَلَب اإلسالم، ِإَلى

 َفَسَأَل ،◘ النَِّبيِّ َأْحَواِل َعْن َوَسَأَلُهْم الشَّاِم، ِإَلى ِتَجاَرٍة ِفي ُقَرْيٍ  ِمْن َطاِئَفٍة
 َلاهُ  ُمَواِفِقنَي ِبُسُكوِتِهْم َفَصاُروا ُيَكذُِّبوُه، َأْن َكَذَب ِإْن َباِقنَياَل َوَأَمَر ُسَفَياَن، َأَبا
 َقاالَ  َهْل: َقاَل اَل،: َفَقاُلوا َمِلٍك  ِمْن آَباِئِه ِفي َكاَن َهْل: َسَأَلُهْم اأَلْخَباِر، ِفي
: َفَقااُلوا  ِفايُكْم   َنَسابٍ  ُذو َأْهاوَ : َوَساَأَلُهمْ  اَل،: َفَقاُلوا َقْبَلُه  َأَحد  اَلَقْوَل َهَذا
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 اَل،: َفَقااُلوا  َقاَل  َما َيُقوَل َأْن َقْبَل ِباَلَكِذِب َتتَِّهُموَنُه ُكْنُتْم َهْل: َوَسَأَلُهْم َنَعْم،
 َفاَذَكُروا  َأْشَراُفُهْم  َأْم النَّاِس ُضَعَفاُء اتََّبَعُه َهِل: َوَسَأَلُهْم َكِذًبا، َعَلْيِه َ رَّْبَنا َما
 َأنَُّهااْم َفااَذَكُروا َيْنُقُصااوَن  َأْم َيِزيااُدوَن َهااْل: َوَسااَأَلُهْم اتََّبُعااوُه  الضُّااَعَفاَء َأنَّ

 َياْدُخلَ  َأْن َبْعادَ  َلاهُ  ُسْخَطًة ِديِنِه َعْن ِمْنُهْم َأَحد  َيْرِ ُع َهْل: َوَسَأَلُهْم َيِزيُدوَن،
 اَلَحاْربِ  َعانِ  َوَسَأَلُهْم َنَعْم،: َقاُلوا  َقاَتَلُتُموُه َهْل: َوَسَأَلُهْم اَل،: َفَقاُلوا ِفيِه 
 َيْفِدُر  َهْل: َوَسَأَلُهْم ُأْخَرى، َعَلْيِه َوُنَداُل َمرًَّة َعَلْيَنا ُيَداُل: َفَقاُلوا َوَبْيَنُه  َبْيَنُهْم

 اهلل َنْعُبادَ  َأْن َيَأُمُرَناا : َفَقااُلوا  َياَأُمُرُكْم   ِبَمااَذا : َوَساَأَلُهمْ  َيْفِدُر، اَل َأنَُّه َفَذَكُروا
 ِبالصَّااَلةِ  َوَيَأُمُرَناا  آَباُؤَناا،  َيْعُبادُ  َكاانَ  َعمَّاا  َوَيْنَهاَناا  َشْيًئا، ِبِه ُنْشِرَك اَل َوْحَدُه

 ِفي َما َلُهْم َبيََّن ُثمَّ َمَساِئَل، َعْشِر ِمْن َأَكَثُر َوَهِذِه. َوالصَِّلِة َواَلَعَفاِف َوالصِّْدِق
: َفُقَلاُتمْ  َمِلٍك  ِمْن آَباِئِه ِفي َكاَن َهْل َسَأَلُتُكْم: َفَقاَل اأَلِدلَِّة، ِمَن اَلَمَساِئِل َهِذِه
 َوَسَأَلُتُكْم َأِبيِه، ُمَلَك َيَطُلُب َرُ ل : َلُقَلُ  َمِلٍك ِمْن آَباِئِه ِفي َكاَن َلْو: ُقَلُ  اَل،
 اَلَقاْولَ  َهاَذا  َقاالَ  َلْو: َفُقَلُ  اَل،: ْمَفُقَلُت َقْبَلُه  َأَحد  ِفيُكْم اَلَقْوَل َهَذا َقاَل َهْل
 َتتَِّهُموَناهُ  ُكْناُتمْ  َهالْ  َوَساَأَلُتُكمْ  َقْبَلاُه،  ِقيالَ  ِبَقْوٍل اْئَتمَّ َرُ ل : َلُقَلُ  َقْبَلُه َأَحد 

 ُكانْ َي َلامْ  َأنَّاهُ  َعِلْما ُ  َقادْ : َفُقَلُ  اَل،: َفُقَلُتْم َقاَل  َما َيُقوَل َأْن َقْبَل ِباَلَكِذِب
 َأُضاَعَفاءُ  َوَساَأَلُتُكمْ  ،اهلل َعَلاى  َفَيَكاِذبُ  َيْذَهُب ُثمَّ النَّاِس َعَلى اَلَكِذَب ِلَيَدَع

 ِفاي  َيْعِناي  الرُُّسِل، َأْتَباُع َوُهْم ُضَعَفاُؤُهْم: َفُقَلُتْم َأْشَراُفُهْم  َأْم َيْتَبُعوَنُه النَّاِس
 َبااْل َفُقَلااُتْم، َيْنُقُصااوَن  َأْم َيِزيااُدوَن َهااْل ُكْمَوَسااَأَلُت: َقاااَل ُثاامَّ َأْمااِرِهْم، َأوَِّل

 ِديِناهِ  َعانْ  ِمْنُهْم َأَحد  َيْرَتدُّ َهْل َوَسَأَلُتُكْم َيِتمَّ، َحتَّى اإِلَااُن َوَكَذِلَك َيِزيُدوَن،
 َلَطا ْ َخا ِإَذا اإِلَاااُن،  َوَكاَذِلكَ  اَل،: َفُقَلاُتمْ  ِفياِه   َياْدُخلَ  َأْن َبْعادَ  َلُه ُسْخَطًة
 َواَلَحقِّ، الصِّْدِق َعاَلَماِت َأْعَظِم ِمْن َوَهَذا .َأَحد  َيْسَخُطُه اَل اَلُقُلوَب َبَشاَشُتُة

 َأْصَحاُبُه، َعْنُه َفَيْرِ َع اأَلْمِر، آِخِر ِفي َيْنَكِشَف َأْن ُبدَّ اَل َواَلَباِطَل اَلَكِذَب َفِإنَّ
 .َيْنَكِشُف ُثمَّ َقِلياًل ِإالَّ َيُروُن اَل َواَلَكِذُب يِه،ِف َيْدُخْل َلْم َمْن َعْنُه َوَيْمَتِنَع

 الرُُّسُل َوَكَذِلَك ُدَول ، ِإنََّها: َفُقَلُتْم َوَبْيَنُه  َبْيَنُكْم اَلَحْرُب َكْيَف :َوَسَأَلُتُكْم
 َوَكاَذِلكَ  اَل،: َفُقَلاُتمْ  َيْفاِدُر   َهالْ  َوَساَأَلُتُكمْ : َقاَل َلَها، اَلَعاِقَبُة َوَتُكوُن ُتْبَتَلى

 ِفايِهمْ  اهلل َوُسانَّةِ  الرُُّسِل ِبَعاَدِة ِعَلِمِه ِمْن ِعْنَدُه َكاَن ِلَما َوُهَو َتْفِدُر، اَل الرُُّسُل
 َعاَلَمااتُ  َهاِذهِ  َأنَّ َعِلامَ  - َيْفاِدُرونَ  اَل َوَأنَُّهْم َيْبَتِليِهْم َوَتاَرًة َيْنُصُرُهْم َتاَرًة َأنَُّه

 َوالضَّارَّاِء،  ِبالسَّارَّاءِ  َيْبَتِلاَيُهمْ  َأْن َواَلُمْؤِمِننَي اأَلْنِبَياِء ِفي اهلل ُسنََّة نََّوَأ الرُُّسِل،
 َأنَّاهُ  َفاَذَكْرُتمْ  ِباِه   َياَأُمرُ  َعمَّاا  َوَساَأَلُتُكمْ : َقاالَ . َوالصَّْبِر الشَُّكِر َدَرَ َة ِلَيَناُلوا
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 َوالصِّاْدقِ  ِبالصَّااَلةِ  َوَياَأُمُرُكمْ  َشاْيًئا،  ِباهِ  ُكواُتْشارِ  َواَل اهلل َتْعُبُدوا َأْن َيَأُمُرُكْم
 َوَقادْ  َنِباي،،  ِصاَفةُ  َوَهاِذهِ  آَباُؤُكْم، َيْعُبُد َكاَن َعمَّا َوَيْنَهاُكْم َوالصَِّلِة، َواَلَعَفاِف

 ِإَلْياِه،  َأْخُلُص نِّيَأ َوَلَوِدْدُت ِمْنُكْم، َأُظنُُّه َأُكْن َوَلْم ُيْبَعُث، َنِبيًّا َأنَّ َأْعَلُم ُكْنُ 
 َفَساَيْمِلكُ  َحقًّاا  َتُقاولُ  َماا  َيُكْن َوِإْن ِإَلْيِه، َلَذَهْبُ  اَلُمَلِك ِمَن ِفيِه َأَنا َما َوَلْواَل

 .(33) َهاَتْيِن َقَدَميَّ َمْوِضَع
 ◘ شهادة النجايش ملك احلبشة لرسول اهلل -3

حاد مان هاا ر    وهو أ طالب أبي بن  عفرو اء يف الرحيق املختوم أن 
: قاال ◘ للحبشة فرارا بدينه عندما سأله ملك احلبشة النجاشي عان حمماد   

 وناأتى  امليتاة،  ونأكال  األصانام  نعباد   اهلياةع  أهال  قوًماا  كناا  امللاك  أيها
 الضاعيف،  القاوى  منا ويأكل اجلوار، ونسىء األرحام، ونقطع الفواح ،

 وأمانتاه  وصادقه  نسبه نعرف منا، رسواًل إلينا اهلل بعث حتى ذلك على فكنا
 مان  وآباؤناا  حنن نعبد كنا ما وخنلع ونعبده، لنوحده اهلل إىل فدعانا وعفافه،

 وصالة  األماناة،  وأداء احلديث، بصدق وأمرنا واألوثان، احلجارة من دونه
 الفواح ، عن ونهانا والدماء، احملارم عن والكف اجلوار، وحسن الرحم،
 اهلل نعبااد أن نات،وأمرنااحملصاا اليتيم،وقااذف مااال وأكاال الاازور، وقااول

 أمور عليه فعدد - والصيام والزكاة بالصالة وأمرنا شيًئا، به نشرك وحده،ال
 اهلل، ديان  مان  باه   اءناا  ماا  علاى  واتبعنااه  به، وآمنا فصدقناه، - اإلسالم

 ماا  وأحللناا  عليناا،  حارم  ما وحرمنا شيًئا، به نشرك فلم وحده، اهلل فعبدنا
 عباادة  إىل لريدوناا  ديننااع  عان  وفتنوناا  فعذبونا ،قومنا علينا فعدا لنا، أحل

 فلماا  اخلبائاث،  من نستحل كنا ما نستحل وأن تعاىل، اهلل عبادة من األوثان
 باالدك،  إىل خر ناا  دينناا  وبني بيننا وحالوا علينا، وضيقوا وظلمونا قهرونا

 أيهاا  عندك نظلم أال ور ونا  وارك، يف ورغبنا سواك، من على واخرتناك
 - ◘أي رساول اهلل   - ِباهِ  ُيْخِبُر َعمَّا اْسَتْخَبَرُهْم َلمَّا النََّجاِشيُّ َقاَلَف .امللك

 َعَلْياهِ  ُموَساى  ِباهِ  َ ااءَ  َوالَِّذي َهَذا ِإنَّفقال:: َعَلْيِه َفَقَرُؤوا اَلُقْرآَن َواْسَتَقَرَأُهُم
 .(41) َواِحَدٍة ِمْشَكاٍة ِمْن َلَيْخُرُن السَّاَلُم

 وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي ( )سبَان  اللهم

* * * 
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 :الدرس العاشر

 ومساحته مع الناس ◘حسن خلق رسول اهلل 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

باألعرابي الاذي  ◘ أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع حلم رسول اهلل 
 ُكْنا ُ : َقاالَ  ☺ َماِلاكٍ  ْبانِ  َأَناسِ  َعْن ذبه  ذبة شديدة، أخرن البخاري 

 َفَجَذَباهُ  َأْعَراِبيٌّ َفَأْدَرَكُه اَلَحاِشَيِة َغِليُ  َنْجَراِنيٌّ ُبْرد  َوَعَلْيِه◘  النَِّبيِّ َمَع َأْمِشي
 َحاِشاَيةُ  ِباهِ  َأثَّاَرتْ  َقادْ ◘  النَِّبيِّ َعاِتِق َصَفَحِة ِإَلى َنَظْرُت َحتَّى َشِديَدًة َ ْذَبًة
 َلْياهِ ِإ َفاَلَتَفَ  ،ِعْنَدَك الَِّذي اهلل َماِل ِمْن ِلي ُمْر :َقاَل ُثمَّ َ ْذَبِتِه ِشدَِّة ِمْن الرَِّداِء

 .(0) ِبَعَطاٍء َلُه َأَمَر ُثمَّ َفَضِحَك
َ  }:ومل ال ! وقد قال اهلل تعاىل عنه  ، [4]القلام:  {َعظنيم   ُخُل    َلَعل َوإننَّ

ة   َفبناَم وقال تعاىل:} مْ  لننَ   اهللّن ِمنَ  َرمْحَ اواْ  اْلَقْلبن  َغلنيظَ  َفّظاا  ُكنَ   َوَلوْ  ََلُ  الَنَفضه
نْ  بأعلى در ات ◘ مر اهلل تعاىل رسوله ولقد أ ،[042ن:]آل عمارا  {َحْولنَ   من

ابه  اهلل إننَّ  َواْصاَفْ   َعانُْهمْ  َفااْعُف }التسامح، فقال له تعاىل:
انن َ  ُُين سن َْ  {املُْ

ْفَ   َفاْصَف ن }وقال أيًضا: يَل  الصَّ من رمحاة  ◘ ولقد بعث اهلل تعاىل نبياه   {اْْلَ
ةا  إنالَّ  َأْرَسْلنَاكَ  َوَما}للعاملني، قال تعاىل: ن َ  َرمْحَ  .[013]األنبياء: {ِلْلَعاملَ

 َأَخاذَ  ِإالَّ َأْماَرْينِ  َبْيَن◘  اهلل َرُسوُل ُخيَِّر َما: َقاَلْ  َأنََّها ♥ َعاِئَشَة َعْنَو
 َمااْنَتَقا  َوَماا  ،ُهاِمْن النَّاِس َأْبَعَد َكاَن ،ِإْثًما َكاَن َفِإْن ،ِإْثًما َيُكْن َلْم َما َأْيَسَرُهَما

 .(4) ِبَها ِللَِّه َفَيْنَتِقَم اهلل ُحْرَمُة ُتْنَتَهَك َأْن ِإالَّ ِلَنَفِسِه◘  اهلل ُلَرُسو
ومع هذا فإن بعض الناس الذين ال يعرفون حقيقة هاذا الادين يظنااون    
أن اإلسااالم ال يعاارف العفااو والصاافح والسااماحة، وإمنااا  اااء بااالعنف    

صالية، وإمناا اكتفاوا    والتطرف، ألنهم مل يتحروا احلقائق مان مصاادرها األ  
                                                 

 .4271أخر ه )خ(  (صَي ) (0)

 واللف  للبخاري   1021و)م(  4343أخر ه )خ(( صَي ) (4)
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بسماع الشائعات واالفرتاءات مان أربااب اإلحلااد واإلفسااد الاذين عبادوا       
الشهوات ونهجوا مسلك الشبهات مباا لاديهم مان أناواع وساائل اإلعاالم       

 املتطورة.
مع املسلمني فقت بل مشل  أهال الكتااب   ◘ ومل تقتصر مساحة النيب 

خرًيا وثب  عنه  -ي أهل مصر أ -واملشركني أثناء احلرب فقد أوصى بالقبت 
ا، فاإن َلام ذماة ورمحااا♂أنه قال: ، (0) ▬إذا فتَتم مِص فاستوصوا بالقبط خاريا

ُكمْ ♂:َأنُه َقاَل◘  اهلل َرُسوِلوثب  عن  ونَ  إننَّ َُ ا َسَتْفَت ارَياطُ  فنيَهاا ُيْذَكرُ  َأْرضا  اْلقن

ا بنَأْهلنَها َفاْسَتْوُصوا مْ  َفإننَّ  َخرْيا ةا  ََلُ مَّ
ا  ذن

اعن  فن  َيْقَتاتناَلنن  َرُجَلاْ ن  َرَأْيُتمْ  َفإنَذا اَوَرمحن  َمْوضن

 . (4)▬َفاْخُرْج  َلبننَة  
على سبيل  مع غري املسلمني◘ وفيما يلي صور  من مساحة رسول اهلل 

 :املثال ال احلصر
 َوَمااباخللق عامة وهو الذي قال اهلل عاز و ال عناه:}   ◘ رمحته  - 0

ةا  إنالَّ  َأْرَسْلنَاكَ  ن َ لن  َرمْحَ الرمحاة املهاداة إىل اخللاق    ◘ ، فكاان  [0]األنبياء:{ ْلَعاملَ
 اهلل َعْبادِ  ْبانِ  َ ِريارِ  َعانْ َف كلهم، وحث على العطف على الناس ورمحتهم،

 .(3) ▬النَّاَس  َيْرَحمُ  اَل  َمنْ  اهلل َيْرَحمُ  اَل ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل
اعتباار جلنساهم أو   وكلمة الناس هنا تشمل كل أحد من النااس، دون   

ّعاِن  ، َماِلاكٍ  ْبِن َأَنِس َعْندينهم و اءت النصوص يف باب الرمحة مطلقة، َو
نْ  َما♂:َقاَل◘  النَِّبيِّ ا َغَرَس  ُمْسلنم   من نْهُ  َفَأَكَل  َغْرسا

ة   َأوْ  إنْنَسان   من  بناهن  َلهُ  َكانَ  إنالَّ  َدابَّ

الناس كلهم ويفمرهم  ، فدين اإلسالم دين السماحة والرمحة يسع(4)▬َصَدَقة  
 بالرمحة واإلحسان.

ملخالفيه من غري املسلمني فقد قدم الطفيل بان  ◘ دعاء رسول اهلل  - 4
عمرو الدوسي وأصحابه فقالوا: يا رساول اهلل إن دوساا قاد كفارت وأبا       

إمناا رفاع يدياه    ◘ ظناا باأن الانيب     -فادع اهلل عليها، فقيل: هلكا  دوس  

                                                 

 .0334باني يف س.ص أخر ه )ك( وصححه األل( صَي ) (0)

 .4443أخر ه )م( ( صَي ) (4)

 .4113أخر ه )خ( ( صَي ) (3)

 .4024أخر ه )خ(  (صَي ) (4)
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ا اْهدن ♂:◘ فقال  -للدعاء عليها  نمْ  َواْئ ن  َدْوسا ◘ . ودعاا رساول اهلل   (0) ▬هن
: َقاَل ُهَرْيَرَة ِبيَأ َعْنألم أبي هريرة قبل إسالمها فقد روى مسلم يف صحيحه 

 ِفاي  َفَأْساَمَعْتِني  َيْوًماا  َفاَدَعْوُتَها  ُمْشاِرَكة   َوِهايَ  اإلساالم  ِإَلى ُأمِّي َأْدُعو ُكْنُ 
 اهلل َرُساولَ  َياا  :ُقَلُ  َأْبِكي َوَأَنا◘  اهلل َرُسوَل ُ َفَأَتْي َأَكَرُه َما◘  اهلل َرُسوِل

 َفَأْساَمَعْتِني  اَلَياْومَ  َفاَدَعْوُتَها  ،َعَلايَّ  َفَتَأَبى ،اإلسالم ِإَلى ُأمِّي َأْدُعو ُكْنُ  ِإنِّي
 اللهامَّ ♂:◘  اهلل َرُساولُ  َفَقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي ُأمَّ َيْهِدَي َأْن اهلل َفاْدُع َأَكَرُه َما ِفيَك

 َفِصاْرتُ  ِ ْئا ُ  َفَلمَّا◘  اهلل َنِبيِّ ِبَدْعَوِة ُمْسَتْبِشًرا َفَخَرْ ُ  ▬ُهَرْيَر َ  َأيبن  ُأمَّ  اْهدن 
  َمَكاَناكَ  :َفَقاَلا ْ  َقاَدَميَّ  َخْشافَ  ُأمِّي َفَسِمَعْ  ،ُمَجاٍف ُهَو َفِإَذا ،اَلَباِب ِإَلى

 ،ِدْرَعَهاا  َوَلِبَسا ْ  َفاَغَتَساَل ْ : َقاالَ  َمااءِ اَل َخْضَخَضاةَ  َوَساِمْع ُ  ُهَرْيَرَة َأَبا َيا
 ِإَلَه اَل َأْن َأْشَهُد ُهَرْيَرَة َأَبا َيا :َقاَلْ  ُثمَّ اَلَباَب َفَفَتَحْ  ،ِخَماِرَها َعْن َوَعِجَلْ 

◘  اهلل َرُساولِ  ِإَلى ُ اَفَرَ ْع :َقاَل ،َوَرُسوُلُه َعْبُدُه ُمَحمًَّدا َأنَّ َوَأْشَهُد اهلل ِإالَّ
 .(4) اَلَفَرِح ِمْن َأْبِكي َوَأَنا َفَأَتْيُتُه

يقبل هدايا خمالفيه مان غاري املسالمني، فقبال     ◘ وكان رسول اهلل  - 3
هدية زينب بن  احلارث اليهودياة امارأة ساالم بان مشاكم يف خيارب حياث        

 .(3)أهدت له شاة مشوية، قد وضع  فيها السم
جبمياع أصانافهم حتاى أهال      وقد قرر الفقهاء قبول ايدايا مان الكفاار   

احلرب، قال ابن قدامة يف املفين: وجيوز قبول هدية الكفار من أهل احلرب، 
 قبل هدية املقوقس صاحب مصر.◘ ألن النيب 

يعامال خمالفياه مان غاري املسالمني يف البياع       ◘ وكان رساول اهلل   - 4
◘  اهلل وُلاَرُسا  ُتاُوفِّيَ : َقاَلا ْ  ♥ َعاِئَشاةَ  َعانْ َف .والشراء واألخذ والعطاء

 .(4) َشِعرٍي ِمْن َصاًعا ِبَثاَلِثنَي َيُهوِدي، ِعْنَد َمْرُهوَنة  َوِدْرُعُه
 َأنَّاهُ  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنيفشى خمالفيه يف دورهم، َف◘ وكان رسول اهلل  - 4

 إنَل  لنُقاوااْنطَ ♂:َفَقاالَ ◘  اهلل َرُساولُ  ِإَلْيَناا  َخَرَن ِإْذ اَلَمْسِجِد ِفي َنْحُن َبْيَنا َقاَل

                                                 

 .023أخر ه )م( ( صَي ) (0)

 .4420أخر ه )م( (صَي ) (4)

 .343وصححه األلباني يف فقة السرية أخر ه )خد(  (صَي ) (3)

 .4342أخر ه )م(  (صَي ) (4)
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 َمْعَّشَ  َيا♂:َفَقاَل َفَناَداُهْم◘  اهلل َرُسوُل َفَقاَم ِ ْئَناُهْم َحتَّى َمَعُه َفَخَرْ َنا ▬َُّيُودَ 

 اَلَقاِسِم َأَبا َيا َبلَّْفَ  َقْد :َفَقاُلوا ▬َتْسَلُموا َأْسلنُموا ،َُّيُودَ 
(0). 

 َعانْ ، َفيأمر بصلة القريب وإن كان غري مسلم◘ وكان رسول اهلل  - 1
 ،◘ اهلل َرُساولِ  َعْهادِ  ِفي ُمْشِرَكة  َوِهَي ُأمِّي َعَليَّ َقِدَمْ : َقاَلْ  ♥ َأْسَماَء

ايلن  َنَعامْ ♂:َقاالَ  ُأمِّاي  َأَفَأِصالُ  َراِغَبة  َوِهَي :ُقَلُ ◘  اهلل َرُسوَل َفاْسَتَفَتْيُ   صن

(4)▬ُأمَّ ن 
. 

املسلمني من  غاية يف احللم والسماحة مع غري◘ وكان رسول اهلل  - 3
اليهود يف معاملتهم حتى نقضوا العهد وخانوه، أما من يعيشون بني املسلمني 

 .حيرتمون قيمهم وجمتمعهم فلهم الضمان النبوي
قد ضمن ملن عاش بني ظهراني املسلمني بعهد وبقاي علاى عهاده أن    ول

ا َظَلمَ  َمنْ أال ♂:◘ رسول اهلل ملن ظلمه فقال ◘ حيظى مبحا ة النيب  اُمَعاهن  دا

َفهُ  َأوْ  اْنَتَقَصهُ  َأوْ  اَقتنهن  َفْوَق  َكلَّ نْهُ  َأَخَذ  َأوْ  َِ
يُجهُ  َفَأَنا َنْفس   ِنيبن  بنَغرْين  َشْيئاا من  َياْومَ  َحجن

َياَمةن   .(3) ▬اْلقن
ا َقَتَل  َمنْ ♂:◘ وشدد الوعيد على من هتك حرمة دمائهم فقال    ُمَعاَهادا

 ْ ْح  َل ةَ  َيرن ََ
نَّةن  َرائن نْ  ُتوَجُد  َُيَهارن  َوإننَّ  اْْلَ رَي ن  من اا َأْرَبعن َ  َمسن تلاك صاور    ، (4) ▬َعاما

 (. 31مع غري املسلمني )◘ من مساحة النيب 
َوإِنَّكَك }هذا هو نيب الرمحة السران املنري الذي قال عنه رب العااملني :  

ْ َك}ملني أيضاا :  ا، وقال عنه رب الع [4] القلم : { َلَعىل ُخُلٍق َعظِيمٍ  ََ ٍة َفكبَِا 

ْولِكَك  ََ وْا ِمكْن  يَظ اْلَقْلِب الَنَفضُّ
ًا َغلِ َن اهللهِ لِنَت ََلُْم َوَلْو ُكنَت َفظه ] آل عماران   {مِّ

:042]. 
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 .4224أخر ه )خ(  (صَي ) (4)
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 :الدرس احلادي عشر

 القرآن الكريم معجزة خالدة ومتجددة على مر العصور 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل مداحل
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

النباوة  مادعي  أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة مسيلمة الكاذاب  
الذي أراد أن يثب  للناس أنه يأتيه وحي من السماء فقام يؤلف قرآنًا فأثبا   

، واحلاصادات حصادا،   والزارعات زرعاا قال: وكان مما أمام الناس،  َكِذَبه
والذاريات قمحا، والطاحنات طحنا، واخلابزات خبازا، والثااردات ثاردا،    

ل الاوبر، وماا سابقكم    والالقمات لقما، إهالة ومسنا، لقد ُفضِّلتم على أه
أهل املدر، لرفيقكم فامنعوه، واملعرت آووه، والناعي فواساووه، حياث أراد   
أن يعد سورة على وزن سورة العاديات فكان أضحوكة النااس وأيضاا أعاد    

لفيال، لاه خرطاوم    ا سورة أخرى عن الفيل قال فيها: الفيال وماا أدراك ماا   
  عال عاز و ال    اهلل أنإن من تدبر يف آيات القرآن الكاريم عارف   طويل. 

 إال يبعاث  نايب  من ماف ،◘وتأيدا لنبوة حممد  وبرهانًا وداللة معجزة القرآن
  الكاريم،  القارآن  هاي  اخلالادة ◘  الانيب  معجازة  وكان  مبعجزات، ويؤيد

 اهلل تعاىل يتحدى من يشاكِّك يف القارآن ويقاول أناه لايس مان عناد اهلل،        و
ُرونَ  َأَفالَ }قال تعاىل:ف انْ  َكاانَ  َوَلوْ  ْرآنَ اْلقُ  َيَتَدبَّ نادن  من  فنياهن  َلَوَجاُدواْ  اهللّن َغارْين  عن

واهلل تعاىل يتحدى اإلنس واجلن بأن يأتوا  ،[74]النسااء:   {(52)َكثنرياا  اْختناَلفاا 
ْنُس  اْجَتَمَع ن  َلئننن  ُقْل }مبثله فقال تعاىل: نه  اأْلن ْثالن  َياْأُتوا َأنْ  َعاَل  َواْْلن  َهاَذا بنمن

ْثلنهن  ْأُتونَ يَ  ال اْلُقْرآنن  ارياا  لناَبْعض   َبْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ  بنمن ، فلماا  [77:اإلساراء ] {َظهن
نفساه،  ◘ الكفار من إثارة الشائعات الكاذبة بأن القرآن من قول حممد  أكثر

ا ُ  َيُقوُلونَ  َأمْ }قال تعاىل:  نِما اْساَتَطْعُتم َمنن  َواْدُعواْ  ِمْثلنهن  بنُسوَر    َفْأُتواْ  ُقْل  اْفرَتَ
 . [37]يونس: { (35)َصادنقن َ  ُكنُتمْ  إنن اهللّن ُدونن 

لصد الناس عن الكفار من إثارة الشائعات الكاذبة والشبهات  أكثرولقد 
فقاال اهلل   بالنهاار  بالليل ويتلوهيراه  احممًد: أن عن القرآن فقالواهذا الدين، 
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: إن القرآن كاذب  اوقالو ،[4]األنبياء:  {َأْحاَلم   َأْضَغاُث }تعاىل حكاية عنهم:
ينَ  َوَقااَل }وأعانه عليه آخرون فقال تعاىل عن ذلك:  إنالَّ  َهاَذا إننْ  َكَفاُروا الَّاذن

ا ُ  إنْف    وقاالوا: إناه قصاص     ،[4]الفرقاان:   {آَخاُرونَ  َقاْوم   َعَلْياهن  َوَأَعاَناهُ  اْفرَتَ
 ريُ َأَسااِن  َوَقاُلوا}السابقني متلى عليه صباحا ومساء فقال اهلل تعاىل عن ذلك:

لن َ  يَ  اْكَتَتَبَها اأْلَوَّ يالا  ُبْكَر ا  َعَلْيهن  َُتَْل  َفهن إن لاه   :قالواو ،[4]الفرقاان:   {(8)َوَأصن
قاال  ف ًنا أو شيطاًنا يتنزل عليه كما ينزل اجلان والشاياطني علاى الكهاان،    ِ 

ُل  َمن َعَل  ُأَنِبُئُكمْ  َهْل }:تعاىل رًدا عليهم َياِن ُ  َتنَََّّ ُل تَ  (221) الشَّ  ُكاِل  َعَل  نَََّّ
اك   أي إنها تنزل على الكذاب الفا ر  ،[444 - 440]الشعراء:  {(222)َأثنيم   َأفَّ

فسًقا، فكيف جتعلون القرآن مان  وال كذًبا،  على الرسولوما  ّربتم  املذنب
قاال  ف : إنه شاعر وكالمه شاعر ◘ قالوا عن النيب وكان مما تنزيل الشيطان  

: ◘ صف الشعراء بثالث صفات ليس  يف رسول اهلل ي تعاىل رًدا عليهماهلل 
َعَراء} ْ  (224)اْلَغاُوونَ  َيتَّبنُعُهمُ  َوالشه ُامْ  َتارَ  َأَل  (228)َُّينيُماونَ  َواد   ُكاِل  فن  َأمَّ

ُمْ    .[441 - 444]الشعراء:  {(228)َيْفَعُلونَ  اَل  َما َيُقوُلونَ  َوَأمَّ
األسواق، فكيف هو بانيب!  يأكل الطعام، واشي يف ◘ النيب  أنوقالوا 

ُسولن  َهَذا َمالن  َوَقاُلوا}:فقال اهلل عنهم ا الطََّعامَ  َيْأُكُل  الرَّ  اأْلَْساَواقن  فن  َوَيْمشن
َل  َلْواَل  يراا  َمَعهُ  َفَيُكونَ  َمَل    إنَلْيهن  ُأنَّن  بشار ناه  وقاالوا: إ  ،[3]الفرقاان:   {(7)َناذن

ا َعَل  اهلل َأنَََّل  َما}فكبف أنزل اهلل عليه القرآن قال تعاىل عن ذلك:  ِمان َبَّش 
ء   رساالهم أنكااروا علااى علاايهم بااأن كاال قااوم  اهلل ورد ،[20]األنعااام:  {ََشْ

ا إنالَّ  َأنُتمْ  إننْ }قال تعاىل عنهم: رسالتهم قالا   ف ،[01]إباراهيم:   {ِمْثُلنَاا َبَّش 
مْ  َقاَلْ  }رسلهم يم نُ  إنن ُرُسُلُهمْ  ََلُ َْ نَّ  مْ ِمْثُلكُ  َبَّش   إنالَّ  نَّ

 َعاَل  َيُمنه  اهلل َوَلاكن
نْ  َيَشاءُ  َمن َبادن ن  من فاألنبياء والرسال ال يكوناون إال بشاًرا،     ،[00]إبراهيم:  {عن

وكذلك أنكروا البعث فقاال تعااىل عانهم:    وال منافاة بني البشرية والرسالة. 
ْتنَا َأئنَذا} َظاماا  ُتَراباا  َوُكنَّا من نَّاا َوعن

ُلاونَ  َأَوآَباُؤَناا (18)ملََْبُعوُثاونَ  َأئن  {(17)اأْلَوَّ
وكذلك قالوا عن البعث بعد املوت إن هذا ألمار بعياد    ،[03 - 01]الصافات: 

يد   َرْجع   َذلنَ  }:احلصول قال تعاىل عنهم قويم
 (.41) [3]ق:  {َبعن

هاذا وهام   ، ن التحدي القرآني كاان للعارب فقات   أوقد يتوهم البعض 
ومل ، رض ومن عليهاأليرث اهلل ا ىني حتالعامل فإن التحدي مو ه إىل، كبري

يأت دين من األديان مبعجزة توضع بني أيدي الناس يبحاث فيهاا أهال كال     
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فكاأن  ، القارآن  بهاذا الادين اإلساالمي   مثلما أتاى   عصر بوسائل عصرهمع
 ىاحلجاة علا   ولكي يقيم ربنا تبارك وتعااىل ، امتجددة أبًد بهذا القرآنالنبوة 
حتوي من  العديد من اآليات الكونية واليت فيه مي ىأبق املتأخرة روصالعأهل 

ألحد من اخللق يف زمن الاوحي وذلاك    شارات الكونية ما مل يكن معروفاإلا
 .ألهداف وحكم يعلمها اهلل سبحانه وتعاىل

 صالح، من عليه  رت وما اهلل أوامر يف ولو تدبرنا آيات القرآن ونظرنا
أو  بالصاوم  أو بااحلل  أو لزكاةأو با ةبالصالأو  والعقيدة بالتوحيد فهي أوامر

 يف سابيل اهلل..  باجلهااد إىل اهلل أو  بالدعوةأو  األرحام أوبصلة الوالدين برب
 .األمة يذه عظيمًا خريًا مشروعيتها يف أن جتد لو تفكرت فيها وامراأل كل

اال َ  إننَّ }:عنهاا  تعااىل  اهلل يقول الصالة هذهف َشااءن  َعانن  َتنَْهاى الصَّ َْ  اْلَف
 أو قليل بعد وستصلي منكرًا تعمل أن يتستح ألنك [44:العنكبوت] {املُْنَْكرن وَ 

وتنا ي رب العاملني الاذي أمارك بتجناب الفاواح       قليل قبل تصلي كن 
 واملنكرات.
نْ  ُخْذ }:الزكاة يف تعاىل اهلل ويقول مْ  من مْ  ُتَطِهُرُهمْ  َصَدَقةا  َأْمَواَلنن  {َوُتََِّكيهن

 وماا  وزكاوت   تطهارت  أناك  الزكاة دفع  إذا أنك يتدر هلف [013:التوبة]
 الاانفس، علااى انتصاارتف ،وطهرتهااا نفسااك زكياا : أي تطهاارت  معناى 

خبلا    إذا لكان  املال، سيد أن  وصرت قدمك، حت  وهو املال، أخر  
 .دنيالل اوعبًد لمالل ًاعبد أن  تصري زكاته عرن ومل باملال

َ  َياوهذا الصيام يقول اهلل عز و ل عنه:} ينَ  اَأُّيه  َعَلاْيُكمُ  ُكتنَب  آَمنُواْ  الَّذن
ينَ  َعَل  ُكتنَب  َكاَم  الِصَيامُ  ن الَّذن ُكامْ  َقاْبلنُكمْ  من فثمارة   [073]البقارة:  {َتتَُّقاونَ  َلَعلَّ

 تعااىل  اهلل مرضاة يف طمعا احلالل عن  امتنع إذا النفس الصيام التقوى فإن
 .احلرام نع لالمتناعنفسه  تنقاد أن فأوىل عقابه من وخوفا

 إىل ياؤدي  فالصايام   وارحه، صلح  سائر بطنه  اع إذا اإلنسان وأن
 اجلوع أمل ذاق إذا الصائم وأن،  اجلوارح وحف  الشهوة وكسر الشيطان قهر

 اخلارب  لايس  إذ،  اوعتهم  يسادّ  ماا  وأعطااهم  فارمحهم  الفقاراء  حبال أحس
 وهكذا. كاملعاينة

 ولايقا  احلان، املسلم سلوك تهذيب احلل مقاصد أعظم منأيضا فإن و 
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جه }:اهلل عز و ل عنه ْعُلوَمات   َأْشُهر   احْلَ نَّ  َفَرَض  َفَمن مَّ يهن
جَّ  فن  َرَفاَث  َفاالَ  احْلَ

َداَل  َوالَ  ُفُسوَق  َوالَ  ِج  فن  جن نْ  َتْفَعُلواْ  َوَما احْلَ ُدواْ  اهلل َيْعَلْمهُ  َخرْي   من  َخرْيَ  َفإننَّ  َوَتََّوَّ
ادن   .[023:البقرة] {األَْلَبابن  ُأْولن  َيا ُقونن َواتَّ  التَّْقَوى الََّّ

 مجعااء،  البشارية  صالح وفيه واجملتمع، الفرد صالح فيه الكريم القرآنف
ْحَساانن  بناْلَعاْدلن  َياْأُمرُ  اهلل إننَّ أنظر وتدبر أخي الكريم لقول اهلل تعااىل:}   َواإلن

َشاااء َعاانن  َوَينَْهااى اْلُقْرَبااى ذني َوإنيَتاااء َْ ُكاامْ  َيعنُظُكاامْ  َواْلَبْغااين  َكاارن َواملُْن اْلَف  َلَعلَّ
ُرونَ   .[21]النحل:  {َتَذكَّ

هلل سبحانه وتعاىل يأمر عباده يف هذا القرآن بالعدل واإلنصاف يف حقه فا
بتوحيده وعدم اإلشراك به، ويف حق عباده بإعطاء كل ذي حق حقه، ويأمر 

وإىل اخللاق يف  باإلحسان يف حقه بعبادته وأداء فرائضه على الو ه املشروع، 
األقوال واألفعال، ويأمر بإعطاء ذوي القرابة ما به صلتهم وبارُّهم، وينهاى   
عن كل ما َقُبَح قوال أو عماال وعماا ينكاره الشارع وال يرضااه مان الكفار        

بهاذا األمار وهاذا     -واملعاصي، وعن ظلم الناس والتعادي علايهم، واهلل   
 وا أوامر اهلل وتنتفعوا بها. َيِعظكم ويذكِّركم العواقبع لكي تتذكر -النهي 

 وباادلوا، فخااانوا التااوراة اليهااود اسااتحف واهلل ساابحانه وتعاااىل قااد 
 يساتحف   لذا فاهلل  ل وعال مل وبدلوا، فخانوا اإلجنيل النصارى واستحف 

اا}فقال تعاىل:، تعهد حبفظه ولكنه  القرآن  املسلمني انُ  إننَّ َْ ْلنَاا َن  الاِذْكرَ  َنََّّ
ا   .[2]احلجر:  {(9)افنُظونَ حَلَ  َلهُ  َوإننَّ

 إال حاارف منااه يفااادر وال كلاه  حيفاا  األرض يف قاات كالمااًا نعلام  وال
  .ينساه وال القرآن حيف  املعاني حيسن ال الذي الصفري الطفل رتىف القرآن،

اوا♂:◘ َقاَل:َقاَل َرُسوُل اهلِل  ُمَطِعٍم ْبِن ُ َبْيِر َوَعْن ُ
 اْلُقاْرآنَ  َهاَذا َفاإننَّ  َأْبّشن

َرُفهُ  اهللن بنَيدن  ُفهُ َِرَ  َِ يُكمْ  َو اتَ  ولانْ  كاوا،لَ هُت  فإنكم لانْ  بنهن  ُكواسَّ َفتَمَ ، بنَأْيدن   َد ْعالوا بَ ضن

(0)▬اَد بَ أَ 
َنا َوَلَقْد }قال تعاىل:، ْ كنر   منن َفَهْل  لنلِذْكرن  اْلُقْرآنَ  َيرسَّ دَّ    .[03]القمر:  {مه

 رك وأتوب إلي ()سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغف

* * * 

                                                 

 .34وصححه األلباني يف ص. ن  ،)طب( أخر ه (صَي ) (0)
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 :الدرس الثاني عشر

 ِإنَّ الدِّيَن ِعنَد الّلِه اإلسالم

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
ا عبده ورسوله، حممد أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

الصاالة   أحبيت يف اهلل، حنان علاى موعاد ماع منااظرات إباراهيم علياه       
السالم مع والده وقومه وملك البالد، أما احلوار الذي دار بينه وباني أبياه   و

ما هذه األصنام اليت صانعتموها، ثام    إبراهيم عليه السالم يم:قال  وقومه،
آباءنا عابدين ياا، وحنان نعبادها اقتاداء      و دنا :قالوا عبادتها عكفتم على 

قاال   -وهذا قول كل من  اء ببدعة وضاللة وضل عن طريق ايداية  - بهم
ضالل عظيم يم إبراهيم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم يف عبادتكم يذه األصنام يف 

فهي ال تضركم وال تنفعكم، تنحتونها ثم تعبدونها أليس هاذا هاو الضاالل    
أم كالماك لناا كاالم العاٍب      ،ل الذي  ئتنا به حاق َوِ ادٌّ  قالوا: أهذا القو

قال يم إبراهيم عليه الصالة والسالم: بل ربكم  مستهزئ ال يدري ما يقول 
الذي أدعوكم إىل عبادته هو رب السماوات واألرض الاذي خلقهانَّ، وأناا    

يمَ إنبْ  آَتْينَا َوَلَقْد ، وهذا مصداقا لقول اهلل تعاىل:}من الشاهدين على ذلك  َراهن
ن ُرْشَد ُ  َبنيهن  َقاَل  إنذْ  (81)َعاملنن َ  بنه َوُكنَّا َقْبُل  من هن  ألن  الَّتناي التَّاَمثنياُل  َهاذن ن  َما َوَقْومن
ا َأنُتمْ  ا آَباءَنا َوَجْدَنا َقاُلوا (82)َعاكنُفونَ  ََلَ ينَ  ََلَ  َأناُتمْ  ُكناُتمْ  َلَقْد  َقاَل  (83)َعابندن

 .[44 - 40]األنبياء:  {(84)بن   مه  َضاَلل   فن  َوآَباُؤُكمْ 
ولقد أراد إبراهيم علياه الصاالة والساالم أن يقايم احلجاة علاى ُعبَّااد        

فلما الكواكب والنجوم والشمس والقمر بأنهم ال يصلحون أن يكونوا آية، 
ناظر قوماهع ليثبا  يام أن     ،السالم الليُلالصالة وأظلم على إبراهيم عليه 

الساالم  الصاالة و ون النجوم. رأى إباراهيم علياه   دينهم باطل، وكانوا يعبد
هاذا رباي، فلماا غااب      :كوكًبا، فقال مستدر ا قوماه إللازامهم بالتوحياد   

فلما رأى إباراهيم القمار طالًعاا     الكوكب، قال: ال أحب اآلية اليت تفيب.
هذا ربي، فلما غااب، قاال مفتقارا     :قال لقومه على سبيل استدران اخلصم
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مل يوفقين ربي إىل الصواب يف توحيده، ألكونن من القوم  لئن :إىل هداية ربه
فلماا رأى الشامس طالعاة     الضالني عن سواء السبيل بعبادة غري اهلل تعااىل. 

قال لقومه: هذا ربي، هذا أكرب مان الكوكاب والقمار، فلماا غابا ، قاال       
لقومه: إني بريء مما تشركون مان عباادة األوثاان والنجاوم واألصانام الايت       

وحاده،  ♣ إني تو َّه  بو هي يف العبادة هلل  ،من دون اهلل تعاىل تعبدونها
فهو الذي خلق السماوات واألرض، مائال عن الشرك إىل التوحيد، وما أناا  

 من املشركني مع اهلل غريه.
ي َوَكَذلنَ  وهذا مصداقا لقول اهلل تعاىل:} يمَ  ُنرن اَمَواتن  َمَلُكوَت  إنْبَراهن  السَّ

نَ  نَ َولنَيُكو َواألَْرضن  ْيُل  َعَلْيهن  َجنَّ  َفَلامَّ  (78)املُْوقننن َ  من  َهااَذا َقاَل  َكْوَكباا  َرَأى اللَّ
به  ال َقاَل  َأَفَل  َفَلامَّ  َريِب 

غااا  اْلَقَمرَ  َرَأى َفَلامَّ  (78)اَلفنلن َ  ُأحن  َريِب  َهااَذا َقااَل  َبازن
ْ  َلائنن َقاَل  َأَفَل  َفَلامَّ  ينن  لَّ انَ  نَّ ألُكاونَ  َريِب  َُّيْادن ااِل َ  اْلَقاْومن  من  َرَأى َفَلاامَّ  (77)الضَّ

ْمَس  َغةا  الشَّ يء   إنيِن  َقاْومن  َياا َقاَل  َأَفَلْ   َفَلامَّ  َأْكرَبُ  َهاَذا َريِب  َهاَذا َقاَل  َبازن َّاا َبارن  ِِم
ُكونَ  ْهُ   إنيِن  (75)ُتّْشن يَ  َوجَّ ي َوْجهن ااَمَواتن  َفَطرَ  لنلَّذن  َوَماا َحننيفااا  َواألَْرَض  السَّ

نَ  َأَناْ  كن َ  من  .[32 - 34]األنعام:  {(79)املُّْْشن
إخوتي يف اهلل، لقد حانَّ إبراهيم علياه الصاالة والساالم ملاك الابالد      

ألن اهلل أعطاه امُلَلك فتجبَّر وسأل إبراهيَم: َمان  النمرود حني ادعى األلوهية 
حياا، ويسالبها   السالم: ربي الذي حييي اخلالئق فتإبراهيم عليه ربُّك  فقال 

: أناا أحياي   النمارود  احلياة فتموت، فهاو املتفارد باإلحيااء واإلماتاة، قاال     
وأمي ، أي أقتل َمن أردُت َقْتَله، وأستبقي َمان أردت اساتبقاءه، فقاال لاه     

إن اهلل الااذي أعبااده يااأتي بالشاامس ماان  عليااه الصااالة والسااالم: إبااراهيم
ية بأن جتعلها تأتي مان املفاربع   املشرق، فهل تستطيع تفيري هذه السُّنَّة اإلي

فتحيَّر هذا الكافر وانقطع  حجته، شاأنه شاأن الظااملني ال يهاديهم اهلل إىل     
 احلق والصواب.

ْ وهذا مصداقا لقول اهلل تعااىل:}  ي إنَل  َترَ  َأَل يمَ  َحآجَّ  الَّذن ِباهن  فن  إنْبَراهن  َأنْ  رن
يمُ  َقاَل  إنذْ  املُْْلَ   اهلل آَتا ُ  ي َريِبَ  إنْبَراهن يناي الَّذن يُ   ُُيْ ياُ   ُأْحينااي َأَناا َقاَل  َوُيمن  َوُأمن
يمُ  َقاَل  ْمسن  َيْأتن  اهلل َفإننَّ  إنْبَراهن نَ  بنالشَّ قن  من ا َفْأتن  املَّْْشن َ نَ  هن بن  من َ   املَْْغرن ي َفُبهن  الَّذن
ي الَ  َواهلل َكَفرَ   .[447]البقرة:  {(285)الظَّاملنن َ  اْلَقْومَ  َُّيْدن

اء األنبياااء كلااهم ملقصااد واحااد وهااو توحيااد اهلل يف االرض قااد  ااول 



 إلى أعلى الكتاب                                                                الذي قالوا عنه

 

71  

71 

ن َأْرَسْلنَا َوَماقال تعاىل:}وإفاراده بالعباده ولكن الناس بدلوا،  ان َقْبلنَ   من  من
ُسول   ي إنالَّ  رَّ هُ  إنَلْيهن  ُنوحن  .[44]األنبياء:  {(28)َفاْعُبُدونن  َأَنا إنالَّ  إنَلهَ  اَل  َأنَّ
قاال تعااىل:    نادما زعماوا أن عزياًرا ابان اهلل،    لقد أشرك اليهود باهلل عو

ايُ   النََّصاَرى َوَقاَلْ   اهللّن اْبنُ  ُعََّْير   اْلَيُهودُ  َوَقاَل ن } م َذلناَ   اهللّن اْبانُ  املَْسن  َقاْوَُلُ
مْ  هن ُؤونَ  بنأَْفَواهن ينَ  َقْوَل  ُيَضاهن  {(31)ُيْؤَفُكاونَ  َأنَّاى اهلل َقااَتَلُهمُ  َقبُْل  منن َكَفُرواْ  الَّذن

 .[31]التوبة: 
وأشرك النصارى بااهلل عنادما ادَّعاوا أن املسايح ابان اهلل وهاذا القاول        

كيف يعدلون عن ف ،اختلقوه، وهم بذلك يشابهون قول املشركني من قبلهم
خلاق اهلل آدم مان    كماَخَلَق اهلل عيسى من غري أب  ! ولقد احلق إىل الباطل

فكاان.  “ كن بشاًرا  “ ل له: غري أب وال أم، إذ خلقه من تراب األرض، ثم قا
عيسى لكونه خلاق مان غاري أب دعاوى      من أ ل ذلك، فإن دعوى ألوهية

باطلةع فآدم عليه السالم خلق من غري أب وال أم، واتفق اجلمياع علاى أناه    
يَسى َمَثَل  إننَّ ، قال تعاىل:}َعْبد من عباد اهلل نَد  عن ان َخَلَقاهُ  آَدمَ  َكَمَثلن  اهللّن عن  من

 .[42]آل عمران:  {(89) َفَيُكونُ  ُكن َلهُ  َقاَل  ثنمَّ  ُتَراب  
هاذه امللاة   فاإلسالم هو دين الفطرة وهو ملة إباراهيم علياه الساالم، و   

عليه السالم، ولقد مسى اهلل هذه األمة باملسالمني   السمحة هي ملة إبراهيم
علاى  شااهًدا  ◘  ًاخا  الرسل حمماد يف الكتب السماوية السابقة و عل اهلل 

ة شااهدة علاى األمام    ألما و عال اهلل هاذه ا  رسالة رباه،  بلغ أنه ب املسلمني
: ، قاال تعااىل  يف كتاباه كما أخربهم اهلل تعااىل  أن رسلهم قد بلَّفتهم السابقة ب

انْ  الاِدينن  فن  َعَلاْيُكمْ  َجَعَل  َوَما} اةَ  َحاَرج   من يمَ  َأبنايُكمْ  ِملَّ ُكمُ  ُهاوَ  إنْباَراهن  َساامَّ
ن املُْْسلنم َ  ُسوُل  لنَيُكونَ  َهَذا َوفن  َقْبُل  من يداا  الرَّ  َعاَل  ُشَهَداء َوَتُكوُنوا َعَلْيُكمْ  َشهن
 .[37]احلل:  {(75) النَّاسن 

ناَد  الاِدينَ  إننَّ }ولقد اختار اهلل تعاىل للناس اإلسالم، فقال تعاىل:  اهللّن عن
 .[02]آل عمران:  {اإلسالم

واالنقيااد   اىلتوحياد اهلل تعا  ومن يطلب ديًنا غري دين اإلسالم الذي هو 
 هاباإلاان به ومبتابعتا ◘ ه بالطاعة، والعبودية، ولرسوله النيب اخلا  حممد ال

 وحمبته ظاهًرا وباطًنا، فلن ُيقبل منه ذلك، وهو يف اآلخارة مان اخلاسارين،   
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نْاهُ  ُيْقَبَل  َفَلن دنيناا  اإلسالم َغرْيَ  َيْبَت ن  َوَمنقال تعاىل:}
اَر ن  فن  َوُهاوَ  من انَ  اَلخن  من

ينَ اخْلَ  ن  .[74]آل عمران:  {(58)اَسن
ْطَر ن  َعَل  ُيوَلُد  َمْوُلود   ُكله ♂◘ : النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَو  - اْلفن

اننهن  َأوْ  ُُّيَِوَداننهن  َفَأَبَوا ُ  -أي دين اإلسالم  يَماةن  َكَمَثالن  ُيَمِجَساننهن  َأوْ  ُينَِِصَ  ُتنْاَتُج  اْلَبهن

يمَ   .(0) ▬األنف أو األذن مقطوعةأي  - َجْدَعاءَ  فنيَها َتَرى َهْل  ةَ اْلَبهن
حياث  “ تومااس كارليال   “ وفيما يلي شهادة للفيلسوف اإلجنليزي الشهري 

تخاطاب باه قوماه النصاارى،     ◘ يف كتابه )األبطال( عن النيب أطال النفس 
هاذا  يف ومن ذلك قوله: لقد أصبح من أكارب العاار علاى أي فارد متحادث      

ر أن يصفي إىل ما يقال من أن دين اإلسالم كذب، وأن حممادًا خاّداع   العص
 مزوِّر.

وإن لنا أن حنارب ما يشاع من مثل هذه األقوال السخيفة املخجلة، فإن 
الرسالة اليت أداها ذلك الرسول مازال  السران املانري مادة اثاين عشار قرناًا      

لرسالة اليت عاش لنحو مائيت مليون من الناس، أفكان أحدكم يظن أن هذه ا
 بها ومات عليها هذه املاليني الفائقة احلصر واإلحصاء أكذوبة  وخدعة ! 

ما الرسالة اليت أداهاا إال  . وا أنا فال أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدًا.أمَّ
 (.04) حق صراح، وما كلمته إال قول صادق

يكان   يزي ويلز: إن مصري أوربا كلها لإلسالم.وإن مللوقال املؤرخ اإلجن
 (.4دينا وعقيدة فسلوكا ومنها ا وأخالقا )

وقال املستشرق األمريكي فران فو ال: أر و أن تنجحوا يف اإلساتفادة  
من دينكم وقوانني شريعتكم ليس هذا من أ لكم فحساب..بل مان أ ال    

 (.40اإلنسانية )
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .4147، و)م( 0424( خ) أخر ه( صَي ) (0)
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 :درس الثالث عشرال

 السالمو الصالة قول اإلسالم يف املسيح عليه 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد

 ..بعد أما
حنن على موعد مع ما  اء يف القرآن بأن عيسى عبد اهلل  أحبيت يف اهلل، 

انْ  انَتَباَذْت  إنذن  َمْرَيمَ  اْلكنَتابن  فن  َواْذُكرْ }قال تعاىل:ورسوله،   َمَكانااا  َأْهلنَهاا من
قنّياا  َذْت  (18) رَشْ َ ن َفاختَّ نمْ  من َجاباا  ُدومن اا َمثَّاَل َفتَ  ُروَحنَا إنَلْيَها َفَأْرَسْلنَا حن  َبَّشااا  ََلَ
ّياا  مْحَن َأُعوذُ  إنيِن  َقاَلْ   (17) َسون ناَ   بنالرَّ ّيااا  ُكناَ   إنن من ااَم  َقااَل  (15) َتقن  َأَناا إننَّ
ََهاَب  َرِبا ن  َرُسوُل  ْ  ُغااَلم   لن  َيُكاونُ  َأنَّاى َقاَلاْ  (19) َزكنّيااا  ُغاَلمااا  َلا ن  ألن  َوَل

ْ  َبَّش   َيْمَسْسنني ّياا  َأكُ  َوَل  آَيةا  َولننَْجَعَلهُ  َهِ    َعيَلَّ  ُهوَ  َربه ن  َقاَل  َكَذلن ن  َقاَل  (21)َبغن
لنَّاسن 

ةا  لن ّياا  َأْمراا  َوَكانَ  ِمنَّا َوَرمْحَ ْقضن َمَلْتهُ (21) مَّ ََ ّياا  َمَكاناا  بنهن  َفانَتَبَذْت  َف  (22)َقصن
ْذعن  إنَل  املََْخاُض  َفَأَجاءَها  ه  ننيَلْيتَ  َيا َقاَلْ   النَّْخَلةن  جن

 َنْساياا  َوُكناُ   َهاَذا َقْباَل  من
ّياا  نسن ن َفنَاَداَها (23)مَّ تنَها من ََّينن  َأالَّ  حَتْ َت ن  َربه ن  َجَعَل  َقْد  حَتْ ّياا  حَتْ  َوُهَِّي (24)ََسن
ْذعن  إنَلْي ن  باا  َعَلْي ن  ُتَساقنطْ  النَّْخَلةن  بنجن َِ يبن  َفُكايلن  (28)َجننّياا  ُر  َعْينااا  َوَقاِري َوارْشَ

افَ  نَ  َتَريننَّ  إنمَّ مْحَنن  َنَذْرُت  إنيِن  َفُقولن  َأَحداا  اْلَبَّشن  من لارَّ
 اْلَياْومَ  ُأَكِلامَ  َفَلانْ  َصاْوماا  لن

ّياا  ُلهُ  َقْوَمَها بنهن  َفَأَتْ   (28)إننسن من ْئا ن  َلَقاْد  َماْرَيمُ  َياا َقاُلوا حَتْ ّيااا  َشاْيئاا  جن   (27)َفرن
ّياا  ُأمه ن  َكاَنْ   َوَما َسْوء   اْمَرأَ  َأُبوكن  َكانَ  َما َهاُرونَ  ُأْخَ   َيا  إنَلْيهن  َفَأَشاَرْت (25)َبغن

َ  اهلل َعْباُد  إنيِن  َقاَل  (29)َصبنّياا  املَْْهدن  فن  َكانَ  َمن ُنَكِلمُ  َكْيَف  َقاُلوا  اْلكنَتااَب  آَتااينن
اَل ن بن  َوَأْوَصاينن  ُكنُ   َما َأْينَ  ُمَباَركاا  َوَجَعَلنني(31)َنبنّياا  َوَجَعَلنني َكاا ن  الصَّ  َماا َوالََّّ
ْ  بنَوالنَدتن  َوَبّراا  (31)َحّياا  ُدْمُ   َعْلنني َوَل ّياا  َجبَّاراا  ََيْ ااَلمُ  (32)َشقن  َياْومَ  َعايَلَّ  َوالسَّ
دته 

يَسى َذلنَ   (33)َحّياا  ُأْبَعُث  َوَيْومَ  َأُموُت  َوَيْومَ  ُولن اِ   َقاْوَل  َماْرَيمَ  اْبانُ  عن  احْلَ
ي ونَ َيمْ  فنيهن  الَّذن َذ  َأن هللن َكانَ  َما (34)رَتُ ان َيتَّخن اَنهُ  َوَلاد   من ََ   َأْماراا  َقَضا إنَذا ُساْب
اَم  ُكامْ  َريِب  اهلل َوإننَّ  (38) َفَيُكاونُ  ُكان َلاهُ  َيُقاوُل  َفإننَّ اط   َهاَذا َفاْعُباُدو ُ  َوَربه َ

 ِصن
يم  
ْسَتقن ن اأْلَْحََّاُب  َفاْخَتَلَف  (38)مه مْ  من ينَ لِ  َفَوْيل   َبْيننهن ن َكَفُروا لَّذن ْشَهدن  من  َياْوم   مَّ
 .[33 - 01]مريم  {(37)َعظنيم  
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واذكر أيها الرسول يف هذا القارآن خارب ماريم إذ تباعادت عان      املعنى: 
أهلها، فاعذت يا مكاًنا مما يلي الشرق عنهم. فجعل  ِمن دون أهلها سرًتا 

ثَّل ياا يف صاورة   يسرتها عنهم وعن الناس، فأرسلنا إليها املَلك  ربيل، فتم
إنسان تام اخَلَلق. قال  مريم له: إني أستجري بالرمحن منك أن تناالين بساوء   
إن كن  ممن يتقي اهلل. قال يا امَلَلك: إمنا أنا رسول ربك بعثين إليكع ألهب 
لك غالًما طاهًرا من الذنوب. قال  مريم للَمَلك: كيف يكاون لاي غاالم،    

قال يا امَلَلك: هكذا األمار كماا    !ومل أُك زانية ر بنكاٍح حالل،َشومل اسسين َب
تصفني من أنه مل اسسك بشر، ومل تكوني َبِفيًّا، ولكن ربك قال: األمر عليَّ 
سهلع وليكون هذا الفالم عالمة للناس تدل على قادرة اهلل تعااىل، ورمحاة    
منَّا به وبوالدته وبالناس، وكان و ود عيسى على هذه احلالاة قضااء ساابًقا    

. فحمل  مريم باالفالم  نفاذهمقدًَّرا، مسطوًرا يف اللوح احملفوظ، فال بد ِمن 
بعد أن نفخ  ربيل يف َ ْيب قميصها، فوصال  النفخاة إىل َرِحِمهاا، فوقاع     
احلمل بسبب ذلك، فتباعدت به إىل مكان بعيد عان النااس. فأجلأهاا َطَلاُق     

ليوم، وكنا  شايًئا ال   احلمل إىل  ذع النخلة فقال : يا ليتين م ُّ قبل هذا ا
فناداها  ربيل أو عيسى: أال َتحزني،  ،ُيْعَرف، وال ُيْذَكر، وال ُيْدَرى َمن أنا

قد  عل ربك حتتك َ ْدول ماء. وَحرِّكي  ذع النخلة ُتَسااِقَت علياك رطًباا    
َغضًّا ُ ِنَي ِمن ساعته. فكلي من الرطب، واشربي مان املااء وطياايب نفًساا     

ن النااس أحاًدا فساألك عان أمارك فقاولي لاه: إناي         باملولود، فإن رأي  م
َأْوَ ْبُ  على نفسي هلل سكوًتا، فلن أكلم اليوم أحًدا من الناس. والسكوت 

. فأتا  ماريم قومهاا حتمال     ◘كان تعبًدا يف شرعهم، دون شاريعة حمماد   
قالوا يا: يا مريم لقد  ئا    ،مولودها من املكان البعيد، فلما رأوها كذلك

مفرتى. يا أخ  الر ل الصاحل هارون ما كان أبوك ر ل ساوء  أمًرا عظيًما 
يأتي الفواح ، وما كان  أمك امرأة سوء تأتي الِبفاء. فأشاارت ماريم إىل   
مولودها عيسى ليسألوه ويكلموه، فقالوا منكرين عليها: كيف نكلام َمان ال   
يزال يف مهده طفال رضيًعا  قال عيسى وهو يف مهده يرضع: إني عباد اهلل،  

ى بإعطائي الكتاب، وهو اإلجنيل، و علين نبًيا. و علاين عظايم اخلاري    قض
والنفع حيثما ُوِ ْدُت، وأوصاني باحملافظة على الصالة وإيتاء الزكاة ما بقي  
حًيا. و علين بارًّا بوالادتي، ومل جيعلاين متكارًبا وال شاقًيا، عاصاًيا لرباي.       
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وم أموت، وياوم ُأبعاث حًياا    والسالمة واألمان عليَّ من اهلل يوم ُوِلْدُت، وي
صافَته وخارَبه هاو     -أيها الرسول  -يوم القيامة. ذلك الذي قصصنا عليك 

عيسى ابن مريم، ِمن غري شك وال مرية، بل هو قوُل احلق الذي شاك فياه   
اليهود والنصارى. ما كان هلل تعاىل وال يليق به أن يتخذ ِمان عبااده وَخَلقاه    

إذا قضى أمًرا من األماور وأراده، صافرًيا أو   ولًدا، تنزَّه وتقدَّس عن ذلك، 
، فيكون كما شااءه وأراده. وقاال   “كن “ كبرًيا، مل اتنع عليه، وإمنا يقول له: 

عيسى لقومه: وإن اهلل الذي أدعوكم إليه هو وحاده رباي وربكام فاعبادوه     
وحده ال شريك له، فأنا وأنتم ساواء يف العبودياة واخلضاوع لاه، هاذا هاو       

ال اعو ان فيه. فاختلف  الِفَرق من أهل الكتاب فيماا بيانهم   الطريق الذي 
يف أمر عيسى عليه السالم، فمنهم غال فيه وهم النصارى، فمنهم من قاال:  

تعااىل   -هو اهلل، ومنهم من قال: هو ابن اهلل، ومنهم من قال: ثالاث ثالثاة   
: ، ومنهم  اٍف عنه وهم اليهود، قاالوا: سااحر، وقاالوا   -اهلل عما يقولون 

ياوم   ابن يوسف النجار، فهالك للذين كفروا ِمن شاهود ياوم عظايم اياول    
 .القيامة

 اهلل وأما الدليل على أن عيسى علياه الصاالة والساالم مل يصالب قاول     
م َفبناَم تعاىل: } هن م ِميَثاَقُهمْ  َنْقضن هن مُ  اهللّن َبآَياتن  َوُكْفرن  َحا ا  بنَغارْين  األَْنبنَيااءَ  َوَقْتلنهن
مْ  َبعَ  َبْل  ُغْلف   ُقُلوُبنَا َوَقْوَلنن مْ  َعَلْيَها اهلل َِ هن نُاونَ  َفالَ  بنُكْفرن

 (188)َقلنايالا  إنالَّ  ُيْؤمن
مْ  هن مْ  َوبنُكْفرن َتاناا  َمْرَيمَ  َعَل  َوَقْوَلنن مْ  (188)َعظنياما  ُهْ ا َوَقْوَلنن يَ   َقَتْلنَا إننَّ يَساى املَْسن  عن

مْ  ُشِبهَ  َوَلاكنن َصَلُبو ُ  َوَما و ُ َقَتلُ  َوَما اهللّن َرُسوَل  َمْرَيمَ  اْبنَ  ينَ  َوإننَّ  ََلُ  اْخَتَلُفاواْ  الَّذن
م َما ِمنْهُ  َش    َلفني فنيهن  نْ  بنهن  ََلُ ْلم   من يناا  َقَتُلو ُ  َوَما الظَّنِ  اِتَباعَ  إنالَّ  عن  َبال (187)َيقن

َفَعهُ  يَّاا  اهلل َوَكانَ  إنَلْيهن  اهلل رَّ نَنَّ  إنالَّ  اْلكنَتابن  َأْهلن  ِمنْ  َوإنن (185) َحكنياما  َعَّن
 َلُياْؤمن

َياَمةن  َوَيْومَ  َمْوتنهن  َقْبَل  بنهن  مْ  َيُكونُ  اْلقن يداا  َعَلْيهن  .[042 - 044]النساء:  {(189)َشهن
بسابب نقضاهم للعهاود، وكفارهم      -أي اليهاود   -لعنَّاا  املعنى: ولقاد  

ا واعتداًء، وقويم: ات اهلل الدالة على صدق رسله، وقتلهم لألنبياء ظلًمابآي
أغطية فال تفقه ما تقول، بل طمس اهلل عليهاا بسابب كفارهم،     عليها قلوبنا

وكاذلك لعنَّااهم بسابب كفارهم      ون إال إااًناا قلايال ال يانفعهم.   افال يؤمنا 
وبسابب   وافرتائهم على مريم مبا نسبوه إليها من الزناى، وهاي بريئاة مناه.    

: هاذا الاذي يادعي لنفساه هاذا      -على سبيل التهكم واالساتهزاء   -قويم 
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املنصب )قتلناه(، وما قتلوا عيسى وما صلبوه، بل صالبوا ر اال شابيًها باه     
ظنًّا منهم أنه عيسى. ومن ادَّعى َقْتَلُه من اليهاود، ومان أسالمه إلايهم مان      
النصارى، كلهم واقعون يف شك وَحْيَرة، ال ِعَلَم لديهم إال اتباع الظن، وما 

بل رفاع اهلل عيساى إلياه ببدناه وروحاه       كني متوهمني.قتلوه متيقنني بل شا
حيًّا، وطهَّره من الذين كفروا. وكان اهلل عزيًزا يف ملكه، حكيًماا يف تادبريه   

وإنه ال يبقى أحد  من أهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إال  وقضائه.
ذَّبه، آمن به قبل موته عليه السالم، ويوم القيامة يكون شهيًدا بتكذيب َمن ك

 وتصديق َمن صدَّقه.
مان اليهاود   ولقد أمر اهلل تعاىل رسوله الكريم بأن يقول ألهال الكتااب   

والنصارى: تعاَلْوا إىل كلمة عدل وحق نلتزم بها مجيًعا: وهاي أن َنُخاص اهلل   
وحده بالعبادة، وال نتخذ أي شريك معه، من وثان أو صانم أو صاليب أو    

أيها  -هذه الدعوة الطيبة فقولوا يم طاغوت أو غري ذلك، فإن أعرضوا عن 
 : اشهدوا علينا بأنا مسلمون منقادون لربنا بالعبودية واإلخالص. -املؤمنون 

 َكَلَماة   إنَل  َتَعااَلْواْ  اْلكنَتاابن  َأْهاَل  َياا ُقْل وهذا مصداقا لقول اهلل تعاىل:}
كَ نُ  َوالَ  اهلل إنالَّ  َنْعُبَد  َأالَّ  َوَبْينَُكمْ  َبْينَنَا َسَواء َذ  َوالَ  َشْيئاا  بنهن  ّْشن  َبْعضااا  َبْعُضانَا َيتَّخن
ا اْشَهُدواْ  َفُقوُلواْ  َتَولَّْواْ  َفإنن اهللّن ُدونن  ِمن َأْرَباباا   .[14]آل عمران: {ُمْسلنُمونَ  بنَأنَّ

 َعانْ بنزول عيسى علياه الساالم آخار الزماان، فَ    ◘ وتخربنا رسول اهلل 
ايَ   اهلل َبَعاَث  إنذْ ♂:..َقاالَ ◘  النَِّبايِّ  ّعانِ ، ☺ َسْمَعاَن ْبِن النَّوَّاِس  اْبانَ  املَْسن

ُل ، َمْرَيمَ  نَْد  َفَينَّْن
يَّ  اْلَبْيَضاءن  املَْنَاَر ن  عن

قن ا َمْهاُروَدَتْ ن  َبْ َ  دنَمْشَ   رَشْ اعا
ْياهن  َواضن  َعاَل  َكفَّ

ةن  ََ
أَ  إنَذا َمَلَكْ ن  َأْجنن َِ ْأ رَ  َعاهُ َرفَ  َوإنَذا، َقَطرَ  -أي خفضه  - َرْأَسهُ  َِ ادَّ نْاهُ  حَتَ

 مُجَاان   من

ْؤُلؤن  أي  - َُيناله  َفالَ ، - صفائه يف اللؤلؤ هيئة على املاء منه يتساقتأي  - َكالله
يَ   ََينُد  لنَكافنر   - يقع وال اكن ال هن  رن اي َوَنَفُسهُ  ،َماَت  إنالَّ  َنَفسن اي َحْياُث  َينَْتهن  َينَْتهن

ْرُفهُ  َكهُ  ىَحتَّ  -أي الد ال  - َفَيْطُلُبهُ ، َِ  بي  من قريبة بلدةأي  - ُلد   بنَبابن  ُيْدرن
يَسى َيْأتن  ُثمَّ ، َفَيْقُتُلهُ  - املقدس نْهُ  اهلل َعَصَمُهمْ  َقْد  َقْوم   َمْرَيمَ  اْبنَ  عن

 َعانْ  َفَيْمَسُ  ، من

مْ  هن ِدُثُهمْ  ُوُجوهن نمْ  َوُُيَ نَّةن  فن  بنَدَرَجاهتن يَساى إنَل  اهلل ْوَحاىأَ  إنذْ  َكَذلنَ   ُهوَ  َفَبْيناََم ، اْْلَ  عن

ا َأْخَرْجُ   َقْد  إنيِن  َبادا
مْ  ألََحد   - طاقة وال قدرة الأي  - َيَدانن  الَ  لن  عن َتاَلنن ِرزْ  بنقن ََ  َف

َبادني نْ  َوُهمْ  َوَمْأُجوَج  َيْأُجوَج  اهلل َوَيْبَعُث . الطهورن  إنَل  عن اُلونَ  َحاَدب   ُكاِل  من  - َينْسن
رْيَ ن  َعَل  َأَوائنُلُهمْ  َفَيُمره ، - أي من كل مكان مرتفع يسرعون ََ ةَ  ُب يَّ رَبن ُبونَ  َِ  َفَيّْشَ
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ُرُهمْ  َوَيُمره ، فنيَها َما ذن ن  َكانَ  َلَقْد  َفَيُقوُلونَ  آخن َ ا! !َماء   َمرَّ ا  هن يَساى اهلل َنبنايه  َوُُيَِْصُ  عن

اُبهُ  ََ مْ  الثَّْورن  َرْأُس  َيُكونَ  َحتَّى َوَأْص هن ا ألََحدن نْ  َخرْيا اَئةن  من ينَاار   من
ُكمْ  دن ، اْلَياْومَ  ألََحادن

َغُب  يَسى اهلل َنبنيه  َفرَيْ اُبهُ  عن ََ ُل ، - اهلل إىل أي - َوَأْص سن مْ  اهلل َفرُيْ  - النََّغاَف  َعَلْيهن
نمْ  فن  - والفانم  اإلبل أنوف يف يكونأي دود  َقااهن ونَ  رن َُ أي  - َفْرَساى َفُيْصابن

َد    َنْفس   َكَمْوتن  -قتلى  بنطُ  ُثمَّ ، َواحن يَسى اهلل َنبنيه  َُّيْ اُبهُ  عن ََ  َفاالَ  األَْرضن  إنَل  َوَأْصا

عَ  األَْرضن  فن  ََينُدونَ  رْب   َمْوضن ُهمْ  َمأَل ُ  إنالَّ  شن َغاُب ، َوَنْتنُُهمْ  َزََهُ يَساى اهلل َنبنايه  َفرَيْ  عن

اُبهُ  ََ ُل ، اهلل إنَل  َوَأْص سن ا اهلل َفرُيْ رْيا  - اخلراساانية  بال اإلأي  - اْلُبْخا ن  َكَأْعنَاقن  َِ
ُلُهمْ  من َْ ُل  ُثمَّ ، اهلل َشاءَ  َحْيُث  َفَتْطَرُحُهمْ  َفَت ا اهلل ُيْرسن  -أي ال اناع   - َيُكنه  الَ  َمَطرا

نْهُ 
اُل  َوَبار   َوالَ  - الصلب الطنيأي:  - َمَدر   َبْيُ   من َكَهاا َحتَّاى األَْرَض  َفَيْغسن  َيرْتُ

َلَفةن   - اْلعنَصااَبةُ  َتْأُكاُل  َفَيْوَمئنذ   َبَرَكَت ن  َوُرِدي َثَمَرَت ن  بنتنيَأنْ  لنأَلْرضن  ُيَقاُل  ُثمَّ ، َكالََّّ
نْ  -أي اجلماعة  اَنةن  من مَّ َها َوَيْسَتظنلهونَ  الره فن َْ

 - اللا  أي  - الِرْسلن  فن  َوُيَباَركُ ، بنقن
ةَ  َأنَّ  َحتَّى ََ نْ  - بالوالدة العهد القريبةأي  - الِلْق بنلن  من اي اإلن َئاامَ ا َلَتْكفن أي  - ْلفن

نْ  -اجلماعة  ةَ ، النَّاسن  من ََ نْ  َوالِلْق ي اْلَبَقرن  من نْ  اْلَقبنيَلةَ  َلَتْكفن ةَ ، النَّاسن  من ََ انْ  َوالِلْق  من

ي اْلَغنَمن  َذ  َلَتْكفن نْ  اْلَفخن ، - دون القبيلاة  األقاارب  مان  اجلماعاة أي  - النَّاسن  من
ُيا  اهلل َبَعَث  إنذْ  َكَذلنَ   ُهمْ  َفَبْيناََم  ِيَبةا  ارن َ   َفَتْأُخُذُهمْ  َِ مْ  حَتْ  ُكاِل  ُروَح  َفَتْقابنُض  آَباِنهن

ن   ارُ  َوَيْبَقى، ُمْسلنم   َوُكِل  ُمْؤمن َ
اُرَج  فنيَها َيَتَهاَرُجونَ  النَّاسن  رشن ُمرن  هَتَ  جيامعأي  - احْلُ

مْ  - عالنية النساء الر ال اَعةُ  َتُقومُ  َفَعَلْيهن  .(0) ▬السَّ
 َأْشاَهُد  َقااَل  َمنْ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل☺  الصَّاِمِ  ُنْب ُعَباَدَةَوَعْن 

يَ   الَ  َوْحَد ُ  اهلل إنالَّ  إنَلهَ  الَ  َأنْ  ا َوَأنَّ  َلهُ  رَشن دا يَساى َوَأنَّ ، َوَرُساوُلهُ  َعْباُد ُ  حُمَمَّ  َعْباُد  عن

نْ  َوُروح   َمْرَيمَ  إنَل  َأْلَقاَها َوَكلنَمُتهُ  َأَمتنهن  َواْبنُ ، اهلل
نَّةَ  َوَأنَّ ، هُ من  ؛َح    النَّارَ  َوَأنَّ ، َح    اْْلَ

نْ  اهلل َأْدَخَلهُ  نَّةن  َأْبَوابن  َأيِ  من  .(4) ▬َشاءَ  الثَّاَمننَيةن  اْْلَ
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الرابع عشر

 الستة ودرجة اإلحسانأركان اإلسالم اخلمسة وأركان اإلميان 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

ديث  ربيل عليه السالم حني قادم  أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع ح
☺ أباي ذر   حاديث  مان على رسول اهلل ومعه أصحابه يف صاورة أدماي،   

 َظْهَراَنايْ  َباْينَ  َيْجِلاسُ ◘  اهلل َرُسوُل َكاَن :الذي رواه النسائي الذي قال فيه
 َرُساولِ  ِإَلاى  اَفَطَلْبَن ،َيْسَأَل َحتَّى ُهَو َأيُُّهْم َيْدِري َفاَل اَلَفِريُب َفَيِجيُء َأْصَحاِبِه

 ِطانيٍ  ِمانْ  ُدكَّاًنا َلُه َفَبَنْيَنا ،َأَتاُه ِإَذا اَلَفِريُب َيْعِرُفُه َمْجِلًسا َلُه َنْجَعَل َأْن◘  اهلل
 َرُ ال   َأَقَبالَ  ِإْذ َمْجِلِساهِ  ِفي◘  اهلل َوَرُسوُل َلُجُلوس  َوِإنَّا ،َعَلْيِه َيْجِلُس َكاَن

 َسالَّمَ  َحتَّى َدَنس  َيَمسََّها َلْم ِثَياَبُه َكَأنَّ ِرحًيا النَّاِس َيُبَوَأَط َوْ ًها النَّاِس َأْحَسُن
 ،(0)..السَّااَلمُ  َعَلْياهِ  َفاَردَّ  ُمَحمَّادُ  َيا َعَلْيَك السَّاَلُم :َفَقاَل ،اَلِبَساِط َطَرِف ِفي

 ِعْنادَ  َنْحانُ  َبْيَنَما: فلفظهالذي رواه مسلم ☺ بن اخلطاب  عمر حديث وأما
 َشاِديدُ  الثَِّياابِ  َبَيااضِ  َشاِديدُ  َرُ ال   َعَلْيَنا َطَلَع ِإْذ ،َيْوٍم َذاَت◘  اهلل َرُسوِل
 ِإَلاى  َ َلاسَ  َحتَّاى  ،َأَحد  ِمنَّا َيْعِرُفُه َواَل السََّفِر َأَثُر َعَلْيِه ُيَرى اَل ،الشََّعِر َسَواِد
 َياا♂:َوَقاالَ  ،َفِخَذْيِه َعَلى َكفَّْيِه َضَعَوَو ،ُرَكَبَتْيِه ِإَلى ُرَكَبَتْيِه َفَأْسَنَد ،◘ النَِّبيِّ
ُد  ينن  حُمَمَّ ْ

 إنَلاهَ  اَل  َأنْ  َتْشاَهَد  َأنْ  اإلسالم♂:◘  اهلل َرُسوُل َفَقاَل ▬اإلسالم َعنْ  َأْخربن

ا َوَأنَّ  اهلل إنالَّ  دا يمَ  ،◘ اهلل َرُسوُل  حُمَمَّ اَل َ  َوُتقن َ  ،الصَّ َكا َ  َوُتْؤتن  ،َرَمَضانَ  َوَتُصومَ  ،الََّّ

جَّ   َيْساَأُلهُ  َلاهُ  َفَعِجْبَناا  :َقاالَ  ،َصَدَقَ  :َقاَل ،▬َسبنيالا  إنَلْيهن  اْسَتَطْعَ   إننْ  اْلَبْيَ   َوحَتُ
ينن ♂:َقاَل ،َوُيَصدُِّقُه ْ

نَ  َأنْ ♂:َقاَل ▬اإليامن َعنْ  َفَأْخربن  ،َوُكُتبناهن  ،َوَماَلئنَكتناهن  بناهلل ُتْؤمن

اارن  َواْلَيااْومن  ،َوُرُساالنهن  نَ َوُتاا ،اَْلخن  ،َصااَدَقَ  :َقاااَل، ▬َورَشِ ن  َخاارْين ن  بناْلَقااَدرن  ْؤمن
ينن ♂:َقاَل ْ

ْحَسانن  َعنْ  َفَأْخربن ْ  َفإننْ  َتَرا ُ  َكَأنََّ   اهلل َتْعُبَد  َأنْ  :َقاَل ▬اإْلن اهُ  َتاَرا ُ  َتُكنْ  َل  َفإننَّ

ينن  :َقاَل، ▬َيَراكَ  ْ
اَعةن  َعنْ  َفَأْخربن نْ  بنَأْعَلمَ  َعنَْها وُل ؤُ املَْس َما♂:َقاَل ▬السَّ اائنلن  من  ،▬السَّ
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ينن  :َقاَل ْ
ا َعنْ  َفَأْخربن َ

َتَهاا اأْلََمةُ  َتلنَد  َأنْ ♂:َقاَل ،َأَماَرهتن َفاا َ  َتاَرى َوَأنْ  ،َربَّ  اْلُعاَرا َ  احْلُ

َعاءَ  اْلَعاَلةَ  اءن  رن  َقاالَ  ُثامَّ  ،َمِليًّاا  َفَلِبْثا ُ  اْنَطَلَق ُثمَّ :َقاَل ▬اْلُبنَْيانن  فن  َيَتَطاَوُلونَ  الشَّ
ي ُعَمرُ  َيا♂:ِلي ائنُل  َمنْ  َأَتْدرن هُ ♂:َقاَل، َأْعَلُم َوَرُسوُلُه اهلل :ُقَلُ   السَّ ياُل  َفإننَّ رْبن  جن

ينَُكمْ  ُيَعِلُمُكمْ  َأَتاُكمْ 
 .(0)▬دن

إخوتي يف اهلل، من هذا احلديث يتبني لنا أن أركان اإلسالم مخسة: أويا  
سول اهلل، وإقامة الصالة أي الصالوات  شهادة أن ال اله إال اهلل وأن حممدا ر

اخلمس، وإيتاء الزكاة أي عند بلوغ نصاب الزكاة، وصاوم رمضاان وذلاك    
ملن قدر على الصيام ومل يكن عنده عذر شرعي انعه من الصيام، وحل بي  
اهلل احلرام ملن استطاع إىل ذلك سبيال، أما أركان اإلااان فهاي ساتة وهاي:     

كتبه مثل التوراة واإلجنيل والقارآن، ورساله والياوم    اإلاان باهلل ومالئكته و
 اآلخر وما فيه من غيبيات والقدر خريه وشره.

اإلسالم مرحلة تسبق اإلاان فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنًا و
ْ  ُقال آَمنَّاا اأْلَْعاَراُب  َقاَل ن والدليل قول اهلل تعاىل:} نُاوا لَّ

 ُقوُلاوا َوَلكنان ُتْؤمن
ياَمنُ  َيْدُخلن  ملََّاوَ  َأْسَلْمنَا  ِمانْ  َيلناْتُكم اَل  َوَرُساوَلهُ  اهلل ُتطنيُعاوا َوإنن ُقُلوبنُكمْ  فن  اإْلن
يم   َغُفور   اهلل إننَّ  َشْيئاا  َأْعاَملنُكمْ 

حن عناد أهال السانة     واإلاان، [04]احلجرات: {رَّ
ومن أهم  قول باللسان واعتقاد باجلنان وعمل باجلوارح واألركان، واجلماعة

ساورة  يف املاتقني   بها عبادهاهلل تعاىل اان بالفيب فوصف ات املؤمنني اإلصف
ى فنيهن  َرْيَب  الَ  اْلكنَتاُب  َذلنَ   (1)ال}البقرة قال تعاىل: ينَ  (2)ِلْلُمتَّقن َ  ُهدا  الَّاذن

نُونَ  يُمونَ  بناْلَغْيبن  ُيْؤمن ال َ  َوُيقن َّا الصَّ
ُقونَ  َرَزْقنَاُهمْ  َوِمن  .[3:البقرة] {(3)ُينفن

احلق وحضر املوت فقال: إني العبد إذا عاين  مشاهدإىل ويتحول الفيب 
إذ أناه اآلن مل يعاد مؤمناًا بعاامل     ، تب  اآلن فليس ياذا اإلنساان توباة أباداً    

الفيب، بل أصبح مؤمنًا بعامل الشهادةع ألنه يرى املالئكة عيانًا أمامه، إذًا: ما 
 ! يروا ربهم، أو يروا املالئكةالفرق بينه وبني الكفار الذين طلبوا أن 

ْ  إنياَمُمَا َنْفساا  َينَْفعُ  ال َرِبَ   آَياتن  َبْعُض  َيْأتن  َيْومَ قال تعااىل:}   آَمنَْ   َتُكنْ  َل

نْ  َا فن  َكَسَبْ   َأوْ  َقْبُل  من  .[047]األنعام: {َخرْياا  إنياَممن
قيقتها، عدم رؤية األشياء على حالطبيعية لعدم اإلاان بالفيب والنتيجة 
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يكادح يف  و يلاهث وجياري  فيعي  اإلنسان يف شك وحرية وشتات للقلاب،  
هذه احلياة، ولكن من غري هدف، ومن غري راحة، ومن غري اطمئنان علاى  
 اإلطاالقع فساابحان اهلل! هال يطمئنااون وهام ال يؤمنااون بااآلخرة  يقااول     

ي َعنْ  َأْعَرَض  َوَمنْ اهلل تعاىل:} ُّشُ ُ  َضنْكاا  َمعنيَشةا  َلهُ  َفإننَّ  ذنْكرن َْ َياَمةن  َيْومَ  َوَن  اْلقن
 .[044:طه] {(124) َأْعَمى

ولذلك يصف اهلل تعاىل املؤمنني بأنهم يؤمنون مبا  اء به اهلل ورسوله من 
اَم }قال تعاىل:غيبيات  نُاونَ  إننَّ

ينَ  املُْْؤمن ْ  ُثامَّ  َوَرُساولنهن  بنااهللن آَمنُاوا الَّاذن  َيْرَتااُبوا َل
مْ بناَأمْ  َوَجاَهُدوا مْ  َواَلنن اهن اادنُقونَ  ُهامُ  ُأْوَلئناَ   اهلل َسابنيلن  فن  َوَأنُفسن { (18) الصَّ

، وهناك صفات كثرية للمؤمنني نذكر منهاا ماا  ااء يف ساورة     [04: احلجرات]
نُونَ  َأْفَلَ   َقْد املؤمنون قال تعاىل:} ينَ  (1)املُْْؤمن نمْ  فن  ُهمْ  الَّذن اُعونَ  َصااَلهتن  َخاشن

ينَ  (2) ْغاون  َعنن  ُهمْ  َوالَّذن ُضاونَ  اللَّ ينَ  (3) ُمْعرن َكاا ن  ُهامْ  َوالَّاذن لََّّ
ُلونَ  لن  (4)َفااعن

ينَ  مْ  ُهمْ  َوالَّذن هن امْ  َعَل  إنالَّ  (8) َحافنُظونَ  لنُفُروجن هن  َأْياَمُمُامْ  َمَلَكاْ   َماا أوْ  َأْزَواجن
ُمْ  ينَ  (7) اْلَعاُدونَ  ُهمُ  َفُأْوَلئنَ   َذلنَ   َوَراء اْبَتَغى َفَمنن  (8)َمُلومن َ  َغرْيُ  َفإنمَّ  َوالَّذن
نمْ  ُهمْ  ََماَناهتن مْ  ألن هن ينَ  (5) َراُعونَ  َوَعْهدن نمْ  َعاَل  ُهمْ  َوالَّذن  (9) ُُيَاافنُظونَ  َصاَلَواهتن

ُثونَ  ُهمُ  ُأْوَلئنَ   ينَ  (11) اْلَوارن ُثونَ  الَّذن ْرَدْوَس  َيرن  {(11)َخالناُدونَ  فنيَهاا ُهمْ  اْلفن
 .[00 - 0]املؤمنون: 

◘ بأنه من آمن باهلل ربًَّا وباإلسالم دينا ومبحمد ◘ نا رسول اهلل وأخرب
 َعانْ نبيا ورسواًل، وأقام أركان اإلسالم: الصالة والزكاة أدخله اهلل اجلناة، ف 

ااَل َ  َوَأَقاامَ  َوَرُساولنهن  بنااهللن آَمانَ  َمنْ ♂:َقاَل◘  ّعِن النَِّبيِّ :☺  ُهَرْيَرَة َأِبي  الصَّ

ا انَ كَ  َرَمَضانَ  َوَصامَ  َلهُ  َأنْ  اهلل َعَل  َحقا نَّةَ  ُيْدخن  فن  َجَلاَس  َأوْ  اهلل َسابنيلن  فن  َهاَجرَ  اْْلَ

هن   ِفي ِإنَّ :َقاَل  ِبَذِلَك النَّاَس ُنَنبُِّئ َأَفاَل اهلل َرُسوَل َيا :َقاُلوا ▬فنيَها ُولنَد  الَّتني َأْرضن
 َبْيَنُهَماا  َماا  َدَرَ َتاْينِ  ُكلُّ ،َسِبيِلِه ِفي ِهِديَنِلَلُمَجا اهلل َأَعدََّها َدَرَ ٍة ِماَئَة اَلَجنَِّة

 َأْوَساتُ  َفِإنَّاهُ  اَلِفاْرَدْوسَ  َفَساُلوهُ  اهلل َساَأَلُتمُ  َفاِإَذا  ،َواأَلْرِض السَّاَماءِ  َبْيَن َكَما
 .(0)اَلَجنَِّة اُراَأْنَه َتَفجَُّر ُهاَوِمْن ،الرَّْحَمِن َعْرُش َوَفْوَقُه ،اَلَجنَِّة َوَأْعَلى ،اَلَجنَِّة

در اة اإلحساان   ◘ ويف حديث  ربيل عليه السالم عرَّف رساول اهلل  
 فقاد  تعااىل  اهلل يارى  وكأنه اهلل َدَبَع نَموهي در ة أعلى من در ة اإلاان َف
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 قلب يف هي بل والكالم بالدعوى التكون املراقبة وهذه. اإلحسان مرتبة بلغ
 النفس فمراقبة، الصاحلة األعمال إىل اهلل هداه سره يف اهلل راقب ومن، املرء
 :تعاااىل اهلل قااال تعاااىل اهلل يرضاااه ال مااا ترتكااب أن جماهاادتها إاّل هااي مااا
َينَُّهم فينا جاَهدوا والذينَ }

ن َ  ملََعَ  اهلل وإنّ  ُسُبَلنا لنَهدن   [12]العنكبوت: {املَُسن
 لرسو بعد تعاىل هلل مراقبة يف الصحابة الكرام املثل األعلىولقد ضرب 

 ِفاي  َأَدقُّ ِهايَ  َأْعَمااالً  َلَتْعَمُلاونَ  ِإنَُّكْم: َقاَل☺  َأَنٍس َعْن ورد فقد ،◘ اهلل
 َقاالَ ، اَلُموِبَقااتِ  ِمْن◘  النَِّبيِّ َعْهِد َعَلى َلَنُعدَُّها ُكنَّا ِإْن ،الشََّعِر ِمْن َأْعُيِنُكْم

  .(0) اَلُمْهِلَكاِت ِبَذِلَك َيْعِني اهلل َعْبد َأُبو
: أ يال من أعقبهم ما وبني وتابعيهم الصحابة  يل بني الفرق هو ذلكم

 تتحاارك أن قباال هلل تعاااىل ومااراقبتهم بإخالصااهم تعاااىل اهلل عباادوا فلقااد
 احليااة  هاذه  يف والتساديد  بايداياة  تعااىل  اهلل فاأكرمهم  ،بالعباادة   وارحهم

 أن ة الانفس جماهاد  إالَّ هي ما اهلل تعاىل فمراقبة، أكرب اآلخرة وأل ر ،الدنيا
 .تعاىل اهلل يرضاه ال ما ترتكب

شيئا يسريا مان   يف حديث  ربيل عليه السالم◘ رسول اهلل  َنيَّوكذا َب 
أشراط الساعة وهي عالمات اقرتاب وقوع الساعة، منها أن تلد األمة ربتها 

 لاه  ويصاري  كاثرية  إمااء  يأخاذ  الر ل صار الفتوح كثرت ملا هذا حصل وقد
 تنجاب  واحادة  فكال  هاذه،  ويطاأ  هاذه  فيطاأ  ماء،اإل من عشرون أو عشر

، أما املراد أن ترى احلفااة  الرقيق لكثرة األمهات على أسيادا األوالد فيصبح
 يصاريون  النااس  ساافل أ نأ العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان أي

 ، واهلل أعلم.تقانهإو البنيان بطول ايتباهو حتى موايم،أ وتكثر رؤساءهم،
رفة املزيد مان أشاراط السااعة الصافرى وكاذلك أشاراط السااعة        وملع

 الكربى اكن الر وع لكتاب ) زاد املسلم اليومي من العلم الشرعي( .
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .1043( خ) أخر ه (صَي ) (0)
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 :الدرس اخلامس عشر

 الركن األول من أركان اإلسالم 

 اهلل وأن حممدا رسول اهلل شهادة أن ال اله إال

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

عد مع قصة عظيمة تبني عظمة كلمة التوحيد أحبيت يف اهلل، حنن على مو
أي قبيلة من  - اَلُحَرَقِة ِإَلى◘  اهلل َرُسوُل َبَعَثَناَقاَل: ☻  َزْيٍد ْبَن ُأَساَمَة َعْنَف

 َرُ االً  اأَلْنَصاارِ  ِمانْ  َوَرُ ال   َأَنا َوَلِحَقُ ، َفَهَزْمَناُهْم اَلَقْوَم َفَصبَّْحَنا - هينة 
 َحتَّى ِبُرْمِحي َفَطَعْنُتُه اأَلْنَصاِريُّ َفَكفَّ، اهلل ِإالَّ ِإَلَه اَل: َقاَل َناُهَغِشي َفَلمَّا ِمْنُهْم
 إنالَّ  إنَلاهَ  الَ  َقااَل  َما َبْعَد  َأَقَتْلَتهُ  ُأَساَمةُ  َيا♂:َفَقاَل ،◘ النَِّبيَّ َبَلَغ َقِدْمَنا َفَلمَّا، َقَتَلُتُه

 َحتَّاى  ُيَكرُِّرَهاا  َزاَل َفَماا  -ريا من القتل أي مستج - ُمَتَعوًِّذا َكاَن: ُقَلُ  ▬؟اهلل
 . (0) اَلَيْوِم َذِلَك َقْبَل َأْسَلْمُ  َأُكْن َلْم َأنِّي َتَمنَّْيُ 

الشايخ حمماد بان صااحل العثايمني رمحاه اهلل تعااىل عان         فضيلة وُسئل 
 حمماداً  وأن اهلل، إال إلاه  ال أن شاهادة “  الشاهادتان الشهادتني فأ اب بقوله: 

 بهماا،  إال اإلساالم  إىل الادخول  اكان  وال اإلسالم مفتاح هما“  هللا رسول
 يكون أن اليمن إىل بعثه حني عنه اهلل رضي  بل بن معاذ◘  النيب أمر ويذا
 .اهلل رسول حممدًا وأن اهلل، إال إله ال أن شهادة إليه يدعوهم ما أول

 بلساانه  اإلنساان  فيعرت فأن“  اهلل إال إله ال أن شهاد : “ األوىل الكلمة فأما
 اهلل إال حاق  معبود ال أنه واملعين، و ل عز اهلل إال حقِب معبود ال بأنه وقلبه

 وأماا “  إله ال“  فهو النفي أما وإثبات، نفي على مشتملة اجلملة وهذه وحده،
 احملااذوف،“  ال“  خارب  مان  بادل “  اجلاللااة لفا  “  واهلل“  اهلل إال“  ففاي  اإلثباات 
 ال بأناه  القلب به آمن أن بعد باللسان إقرار فهو“  اهلل إال قح إله ال“  والتقدير

  ونفي وحده هلل العبادة إخالص يتضمن وهذا و ل عز اهلل إال حقِب معبود
                                                 

 .. واللف  للبخاري21و )م(  4140أخر ه )خ(  (صَي ) (0)
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 .سواه عما العبادة
 واإلااان  باللساان  اإلقارار  فهاو “  اهلل رساول  حممدًا أن“  شهادة معنى أما
 إىل و ال  عز اهلل رسول◘  ايامشي القرشي اهلل عبد بن ًاحممد بأن بالقلب

َاا َياا ُقاْل }:تعااىل  اهلل قاال  كما واإلنس اجلن من اخللق مجيع  إنيِن  النَّااُس  َأُّيه
ي مَجنيعاا  إنَلْيُكمْ  اهللّن َرُسوُل  اَمَواتن  ُمْلُ   َلهُ  الَّذن يناي ُهوَ  إنالَّ  إنَلاهَ  ال َواألَْرضن  السَّ  ُُيْ
يُ   نُواْ  َوُيمن ي األُِمايِ  النَّبنيِ  َوَرُسولنهن  بناهلل َفآمن نُ  الَّاذن بنُعاو ُ  َوَكلناَمتناهن  بنااهلل ُياْؤمن  َواتَّ
ُكمْ  َتُدونَ  َلَعلَّ ي َتَباَركَ }:تعاىل وقال ،[047]األعاراف:  {هَتْ َل  الَّذن  َعَل  اْلُفْرَقانَ  َنََّّ
ن َ  لنَيُكونَ  َعْبدن ن  يراا  لنْلَعاملَ  تصادق  أن الشاهادة  هاذه  ومقتضى ،[0]الفرقان: {َنذن

 نهاى  عنه ما جتتنب وأن أمر، فيما أمره متتثل وأن أخرب، فيما◘  اهلل سولر
 تعتقاد  أال أيضًا الشهادة هذه ومقتضى شرع، مبا إال اهلل تعبد ال وأن وز ر،

 بل العبادة، يف حقا أو الكون، وتصريف الربوبية يف حّقًا◘  اهلل لرسول أن
 شايئاً  لفاريه  وال لنفساه  الك وال يكذب، ال ورسول يعبد، ال عبد◘  هو
 َلُكامْ  َأُقاوُل  الَّ  ُقال}:تعااىل  اهلل قاال  كماا  اهلل شاء ما إال الضر أو النفع من

ي ندن بناعُ  إننْ  َمَلا    إنيِن  َلُكامْ  َأُقاوُل  َوال اْلَغْيَب  َأْعَلمُ  َوال اهللّن َخََّآئننُ  عن  َماا إنالَّ  َأتَّ
َلَّ  ُيااوَحى
 اهلل وقااال بااه، رأماا مااا يتبااع مااأمور عبااد فهااو ،[41]األنعااام: {إن

اا  َلُكمْ  َأْملنُ   اَل  إنيِن  ُقْل }:تعاىل نَ  َُينرَيينن  َلن إنيِن  ُقْل  (21) َرَشداا  َواَل  َضّ  اهلل من
اااَد  َوَلااانْ  َأَحااد   ااان َأجن اااداا  ُدونناااهن  من ََ  وقاااال ،[44 - 40]اجلااان:  {(22)ُمْلَت

نَْفيسن  َأْملنُ   الَّ  ُقل}:سبحانه
اا  َوالَ  َنْفعاا  لن  َأْعَلامُ  ُكناُ   َوَلوْ  اهلل َشاء امَ  إنالَّ  َضّ

نَ  الَْسَتْكَثْرُت  اْلَغْيَب  رْين  من ننيَ  َوَما اخْلَ اوءُ  َمسَّ ير   إنالَّ  َأَنااْ  إننْ  السه
اري   َناذن

 ِلَقاْوم   َوَبشن
نُونَ   حمماداً  وأن اهلل، إال إلاه  ال أن) شهادة معنى فهذا ،[077]األعراف: {ُيْؤمن
 .(اهلل رسول

 دوناه  من وال◘  اهلل رسول ال العبادة يستحق ال أنه تعلم املعنى وبهذا
 َصاااَلتن  إننَّ  ُقااْل }وحااده تعاااىل هلل إال ليساا  العبااادة وأن املخلااوقني، ماان

ن َ  َرِب  هللن َوَِمَاتن  َوحَمَْيايَ  َوُنُسكني يَ   الَ  (182) اْلَعاملَ ْرُت  َوبنَذلنَ   َلهُ  رَشن  َوَأَناْ  ُأمن
ُل   أن◘  رسااول اهلل حااق وأن ،[013 - 014ألنعااام:]ا {(183)املُْْساالنمن َ  َأوَّ

 اهلل صلوات ورسوله، اهلل عبد أنه وهو إياها تعاىل اهلل أنزله اليت املنزلة تنزله
 فساوالنا  القلب ريراحت: منها عظيمة مثرات وللشهادتني هذا، عليه وسالمه

 .املرسلني لفري واالتباع للمخلوقني، الرق من
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 أول عان تعااىل   اهلل رمحاه  العثايمني فضيلة الشايخ حمماد صااحل     سئلو
 يدعى ما أول هو اخللق على وا ب أول: بقوله فأ اب، اخللق على وا ب
 ،للايمن  بعثاه  حني عنه اهلل رضي  بل بن ملعاذ◘  النيب بينه وقد إليه اخللق
اَ  ♂:َقاَلَف◘  اهلل َرُسوُل َبَعَثِني: َقاَل☺  ُمَعاًذا َأنَّ، ☻ َعبَّاٍس اْبِن َفَعْن  إننَّ

ا َتْأتن  نْ  َقْوما ، اهلل َرُساوُل  َوَأيِن ، اهلل إنالَّ  إنَلهَ  الَ  َأنْ  َشَهاَد ن  إنَل  َفاْدُعُهمْ ، اْلكنَتابن  َأْهلن  من

اُعوا ُهمْ  َفإننْ  َِ َض  اهلل َأنَّ  َفَأْعلنْمُهمْ ، لنَذلنَ   َأ مْ  اْفرَتَ  َياْوم   ُكِل  فن  َصَلَوات   ََخَْس  َعَلْيهن

اُعوا ُهمْ  َفإننْ ، َوَلْيَلة   َِ َض  اهلل َأنَّ  َفَأْعلنْمُهمْ ، لنَذلنَ   َأ مْ  اْفرَتَ انْ  ُتْؤَخاُذ  َصاَدَقةا  َعَلْيهن  من

مْ  ده  َأْغننَيائنهن مْ  فن  َفرُتَ اُعوا ُهمْ  َفإننْ ، ُفَقَرائنهن َِ اكَ  لنَذلنَ   َأ مْ  َوَكَرائنمَ  َفإنيَّ أي أن  - َأْمَواَلنن
هُ  املَْْظُلومن  َدْعَو َ   ن َواتَّ ، -تأخذ أفضل أنعامهم عند مجع زكاة املال   َبْينََها َلْيَس  َفإننَّ

َجاب   اهلل َوَبْ َ 
  .(0) ▬حن

وحتى يدخل الكافر دين اإلسالم يفتسل غسل اإلسالم وينطق الشاهادين  
وذهب احلنفية، والشافعية إىل استحباب الفسل للكاافر   ،اَلَحَناِبَلُةهكذا ذهب 

 ناب و اب علياه الفسال، وإذا     وهو  وإذا أسلم، إذا أسلم وهو غري  نب 
 (.30نطق املرتد بالشهادين صح  توبته عند احلنفية والشافعية واحلنابلة )

وعدم  يف أمرهما ونهيهمابطاعة اهلل ورسوله  ويأمر اهلل تعاىل أهل اإلاان
َا َياإبطال ثوابهم بأعمال الكفر واملعاصي قال تعاىل:} ينَ  َأُّيه  َأِنيُعوا آَمنُوا الَّذن

ُسوَل  َوَأِنيُعوا اهلل  .[33]حممد: {(33) َأْعاَمَلُكمْ  ُتْبطنُلوا َواَل  الرَّ
َا َيا}:تعاىل قالو ينَ  َأُّيه ُسوَل  َوَأِنيُعواْ  اهلل َأِنيُعواْ  آَمنُواْ  الَّذن  األَْمرن  َوُأْولن  الرَّ
نُكمْ  ء   فن  َتنَاَزْعُتمْ  َفإنن من و ُ  ََشْ ُسولن  اهللّن إنَل  َفُرده نُونَ  نُتمْ كُ  إنن َوالرَّ  َواْلَيْومن  بناهلل ُتْؤمن
رن  يالا  َوَأْحَسنُ  َخرْي   َذلنَ   اَلخن  .[42]النساء: {(89) َتْأون

َا َياوقال تعاىل:} ينَ  َأُّيه   َوَأنُتمْ  َعنْهُ  َتَولَّْوا َوالَ  َوَرُسوَلهُ  اهلل َأِنيُعواْ  آَمنُواْ  الَّذن
 َأِباي  َعانْ يحه أخرن مسالم يف صاح  و ،[41:األنفال] {{(21) َتْسَمُعونَ 

اَعنني َمنْ ♂:َقاَل◘  ّعِن النَِّبيِّ: ☺   ُهَرْيَرَة َِ َِاعَ  َفَقْد  َأ نني َوَمنْ  ،اهلل َأ  َفَقْد  َيْعصن

ريَ  ُيطنعْ  َوَمنْ  ،اهلل َعَص  اَعنني َفَقْد  اأْلَمن َِ ريَ  َيْعصن  َوَمنْ  ،َأ  .(4)▬َعَصاينن  َفَقْد  اأْلَمن
 :الاقا  حاني ليه اخلالفاة تو خطبة يف الطاعة حدود☺  بكر أبو ووضح

                                                 

 واللف  ملسلم.02و )م( 4121أخر ه )خ(  (صَي ) (0)
 .0734أخر ه )م( (صَي ) (4)
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 لاي  طاعاة  فاال  ورساوله  اهلل عصاي   فإذا ورسوله، اهلل أطع  ما طيعونيأ
 (.00) عليكم
 حنيعند توليه اخلالفة  له خطبة أول يف الطاعة حدود☺ ووضَّح عمر  

 طاعة فال اهلل عصى ومن طاعته و ب  فقد اهلل عاأط من الناس أيها يا: قال
 (.33) عليكم لي طاعة فال اهلل عصي  إذاف اهلل أطع  ما أطيعوني ،له

 يف والفاوز  والفاالح  الساعادة  طاعاة اهلل ورساوله   علاى  اهلل رتاب  لقدو
 كماا  ،[30:األحازاب ] {َعظناياما  َفْوزاا  َفازَ  َفَقْد  َوَرُسوَلهُ  اهلل ُيطنعن  َوَمنْ }الدارين

 وال ُيعاد  ال ماا  واألخروياة،  الدنيوياة  العقوباات  مان  املعصاية،  على برتَّ
 َوَرُساوَلهُ  اهلل َيْعاصن  َوَمانْ }:سابحانه  يقول يستقصى، وال حيد وال ى،حيص
اَذرن }:♣ االلاه   ويقول ،[31:األحازاب ] {ُمبنيناا  َضالالا  َضلَّ  َفَقْد  َْ ينَ  َفْلَي  الَّاذن

النُفونَ  يَبُهمْ  َأنْ  َأْمرن ن  َعنْ  َُيَ ْتنَة   ُتصن
يَبُهمْ  َأوْ  فن يم   َعَذاب   ُيصن

 .[13:النور] {َألن
 علاى  وأصار  رساوله،  وأمار  اهلل أمار  خاالف  من تصيب عقوبٍة وأعظم

 العقيدة وبني وبينه الصحيح، اإلاان وبني بينه حيال أن واملنكرات، املعاصي
 الشاايطان وتلباايس القلااب، بزيااغ ويبتلااى املسااتقيم، والطريااق السااليمة،
 ذلاك  علاى  يازال  وال صاحيحًا،  وقبيحاه  حساناً  عمله سوء فريى وأعوانه،
 ويبتلى عليه، اوت حتى عنه، مدافعًا فيه، جماداًل له، متعصبًا ه،إيا مستمرئًا

 َفَلاامَّ }:تعااىل  قال، عقابه وأليم غضبه، شديد من باهلل عياذاًَ - اخلامتة بسوء
مْ  اهلل َأَزاغَ  َزاُغوا ي ال َواهلل ُقُلوَهُ قن َ  اْلَقْومَ  َُّيْدن  (.43) [4:الصف] {اْلَفاسن

 أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي ()سبَان  اللهم وبَمدك أشهد 

* * * 
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 :الدرس السادس عشر

 الركن الثاني من أركان اإلسالم إقامة الصالة

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

حنن على موعد مع رحلة اإلسراء واملعاران التاى فارض    أحبيت يف اهلل، 
 اهلل َرُساولَ  َأنَّ☺  َماِلٍك ْبِن َأَنِس َعْنفيها الصالة أخرن مسلم يف صحيحه 

عه رساول  أي صعد كل  من  ربيل عليه السالم وم - َعَرَج  ُثمَّ .. ♂:َقاَل◘ 
اَمءن  إنَل  -◘ اهلل  ابنَعةن  السَّ يُل  َفاْسَتْفَتَ   السَّ رْبن يَل  جن يُل  :َقاَل ؟ َهَذا َمنْ  :َفقن رْبن  :قنيَل  جن

د  : َقاَل  ؟َمَعَ   َوَمنْ   َلنَاا َفُفاتنَ  ، إنَلْيهن  ُبعنَث  َقْد  :َقاَل  ؟إنَلْيهن  ُبعنَث  َوَقْد : قنيَل  ،◘ حُمَمَّ

يمَ  َأَنا َفإنَذا ا ◘ بنإنْبَراهن دا
 َياْوم   ُكالَّ  َيْدُخُلاهُ  ُهاوَ  َوإنَذا ،املَْْعُماورن  اْلَبْي ن  إنَل  َظْهَر ُ  ُمْسنن

 َوَرُقَهاا َوإنَذا ،املُْنَْتَهاى ْدَر ن ِسا إنَل  يبن  َذَهاَب  ُثامَّ  ،إنَلْيهن  َيُعوُدونَ  اَل  َمَل    َأْلَف  َسْبُعونَ 

َيَلةن  َكآَذانن  اَللن  َثَمُرَها َوإنَذا ،اْلفن َيَها َفَلامَّ  :اَل قَ  ،َكاْلقن نْ  َغشن َ  َما اهلل َأْمرن  من
ْت  َغشن َ  ،َتَغاريَّ

نْ  َأَحد   َفاَم  انْ  َينَْعَتَها َأنْ  َيْسَتطنيعُ  اهلل َخْل ن  من َلَّ  اهلل َفاَأْوَحى ،ُحْساننَها من
 َأْوَحاى َماا إن

 َماا :َفَقااَل  ،◘ ُموَساى إنَل  َفنَََّْلاُ   ،َوَلْيَلاة   َيْوم   ُكِل  فن  َصاَل ا  ََخْسن َ  َعيَلَّ  َفَفَرَض 

اَ   َفَرَض  تناَ   َعاَل  َربه ا َ  :ُقْلاُ   ؟ُأمَّ اعْ : َقاَل ،َصااَل ا  ََخْسن  َفاْساَأْلهُ  َرِباَ   إنَل  اْرجن

يَف  َتَ   َفإننَّ  التَّْخفن ائنيَل  َبنني َبَلْوُت  َقْد  َفإنيِن  َذلنَ   ُيطنيُقونَ  اَل  ُأمَّ َْسَ
هُتُمْ  إن  :َقااَل  ،َوَخرَبْ

تني َعَل  َخِفْف  َرِب  َيا :َفُقْلُ   َريِب  إنَل  َفَرَجْعُ   طَّ  ،ُأمَّ ََ اا َعنِي َف  إنَل  َفَرَجْعاُ   ،ََخْسا

ا َعنِي َحطَّ  :َفُقْلُ   ،ُموَسى َتَ   إننَّ  :َقاَل  ،ََخْسا عْ  ،َذلنَ   ُيطنيُقونَ  اَل  ُأمَّ  َرِبَ   إنَل  َفاْرجن

يَف  َفاْسَأْلهُ   َعَلْياهن  ُموَساى َوَبْ َ  ،َوَتَعاَل  َتَباَركَ  َريِب  َبْ َ  عُ َأْرجن  َأَزْل  َفَلمْ  :َقاَل  ،التَّْخفن

اَلم ُد  َيا :َقاَل  َحتَّى ،السَّ ُنَّ  ،حُمَمَّ ا َصاَل    لنُكِل  ،َوَلْيَلة   َيْوم   ُكلَّ  َصَلَوات   ََخُْس  إنمَّ  َعّْش 

َسنَة   َهمَّ  َوَمنْ  ،َصاَل ا  ََخُْسونَ  َفَذلنَ   ََ َلَهاا َفاإننْ  ،َحَسانَةا  َلهُ  َبْ  ُكتن  َيْعَمْلَها َفَلمْ  بن  َعمن

ا َلهُ  ُكتنَبْ   ْ  َيْعَمْلَها َفَلمْ  بنَسِيَئة   َهمَّ  َوَمنْ  ،َعّْشا َلَها َفإننْ  ،َشْيئاا ُتْكَتْب  َل  َسِيَئةا  ُكتنَبْ   َعمن

َد ا  ُتهُ  ،◘ ُموَسى إنَل  اْنَتَهْيُ   َحتَّى َفنَََّْلُ   :َقاَل  ،َواحن  َرِبَ   إنَل  عْ اْرجن  :َفَقاَل  َفَأْخرَبْ

يااَف  َفاْسااَأْلهُ   َحتَّااى َريِب  إنَل  َرَجْعااُ   َقااْد  :َفُقْلااُ   :◘  اهلل َرُسااوُل  َفَقاااَل  ،التَّْخفن
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َيْيُ   َْ نْهُ  اْسَت
(0) ▬من

. 

والصالة شأنها عظيم فإنها مخس يف العدد ومخسون يف األ ار وفرضا    
قاد أخارب اهلل   يف السماء لعظم شأنها، فمن أسباب الفالح احملافظة عليها، ول

نُونَ  َأْفَلَ   َقْد }تعاىل أنه: ينَ }،[0]املؤمنون:  {(1)املُْْؤمن نمْ  َعَل  ُهمْ  َوالَّذن  َصَلَواهتن
ااَل َ  َأقنمن }وقال تعاىل:، [2]املؤمنون:  {(9)ُُيَافنُظونَ  اْمسن  لناُدُلوكن  الصَّ  إنَل  الشَّ
ْيلن  َغَس ن   .[37:اإلسراء] {َمْشُهوداا  َكانَ  اْلَفْجرن  ُقْرآنَ  إننَّ  اْلَفْجرن  َوُقْرآنَ  اللَّ

أقم الصالة تامة من وق  زوال الشمس عند الظهارية إىل وقا    املعنى: 
ظلمة الليل، ويدخل يف هذا صالة الظهر والعصر واملفرب والعشاء، وأقام  

الليال   صاالة الفجار حتضارها مالئكاة    فصالة الفجر وَأِطاِل القاراءة فيهااع    
  والنهار.

َ  َيا}وقال تعاىل: ينَ  اَأُّيه اَل ن  ُنودني إنَذا آَمنُوا الَّذن لصَّ
ُمَعةن  َيْومن  منن لن  َفاْساَعْوا اْْلُ

 .[22:اجلمعة] {َتْعَلُمونَ  ُكنُتمْ  إنن لَُّكمْ  َخرْي   َذلنُكمْ  اْلَبْيعَ  َوَذُروا اهلل ذنْكرن  إنَل 
: ◘  اهلل َرُساولُ  َقاالَ فلقاد  والصالة هي أحد أركان اإلسالم اخلمساة  

ا َوَأنَّ  اهلل إنالَّ  إنَلهَ  اَل  َأنْ  َشَهاَد ن  : ََخْس   َعَل  سالماإل ُبننيَ ♂ دا  َوإنَقامن  ،َوَرُسوُلهُ  َعْبُد ُ  حُمَمَّ

اَل ن  َكا ن  َوإنيَتاءن  ،الصَّ   (4) ▬َرَمَضانَ  َوَصْومن  ،اْلَبْي ن  َوَحِج  ،الََّّ
 َقاالَ : َقاالَ ☺  ُبَرْياَدةَ  َعانْ عظم الصالة، َف◘ ولقد بني لنا رسول اهلل 

ي اْلَعْهُد ♂:◘  اهلل َرُسوُل اَل ُ  َوَبْينَُهمْ  َبْينَنَا الَّذن  .(3) ▬َكَفرَ  َفَقْد  َتَرَكَها َفَمنْ  الصَّ
َل  إننَّ ♂:َيُقاولُ ◘  اهلل َرُساولَ  َساِمْع ُ  :َقاَل☺  ُهَرْيَرَة َأِبيَعْن َو   َماا َأوَّ

َياَمةن  َيْومَ  اْلَعْبُد  بنهن  ُُيَاَسُب  نْ  اْلقن ْ   َفإننْ  ،ُتهُ َصاَل  َعَملنهن  من ََ  ،َوَأْنَجاَ   َأْفَلاَ   َفَقاْد  َصُل

َ  َخاَب  َفَقْد  َفَسَدْت  َوإننْ 
انْ  اْنَتَقَص  َفإننْ  ،َوَخرسن يَضاتنهن  من ء   َفرن به  َقااَل  ،ََشْ : ♣  الارَّ

ي َهْل  اْنُظُروا نْ  لنَعْبدن ع   من َل  ،َتَطوه ا َفُيَكمَّ َ نْ  اْنَتَقَص  َما هن يَضةن  من  َساائنرُ  َيُكونُ  ُثمَّ  ،اْلَفرن

 .(4) ▬َذلنَ   َعَل  َعَملنهن 
ااَلَواُت ♂:َقاااَل◘  اهلل َرُسااوَل َأنَّ☺  ُهَرْيااَرَة َأِبااي َعااْنَو ْمااُس  الصَّ  ،اخْلَ

                                                 

 .442أخر ه )م(  (صَي ) (0)

 .7أخر ه )م(  (صَي ) (4)

 .414وصححه األلباني يف ص   ،أخر ه )حم د ن ت( (صَي ) (3)

 .4141وصححه األلباني يف ص.ن  ،(ا)ت ن هأخر ه  (صَي ) (4)
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ُمَعةُ  ُمَعةن  إنَل  َواْْلُ اَرات   اْْلُ ْ  َما َبْينَُهنَّ  ملنَا َكفَّ  .(0) ▬اْلَكَبائنرُ  ُتْغَش  َل
اخلماس وصاالة   ويتضح من هذا احلديث أن احملافظاة علاى الصالوات    

ولصالة اجلماعة مزية خاصة بينها رسول يكفر الذنوب دون الكبائر،  اجلمعة
ُجالن  َصاَل ُ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْناهلل، ف  مَجَاَعاة   فن  الرَّ

يُد  ا ُسوقنهن  فن  َوَصاَلتنهن  َبْيتنهن  فن  َصاَلتنهن  َعَل  َتَّن ينَ  بنْضعا ّْشن  .(4) ▬َرَجةا دَ  َوعن
أن حياارق علاى املااتخلفني عاان صااالة اجلماعااة  لقاد هاام رسااول اهلل   و

 َبْعاضِ  ِفاي  َناًساا  َفَقادَ ◘  اهلل َرُساولَ  َأنَّ: ☺  ُهَرْياَرةَ  َأِباي  َعانْ بيوتهم، ف
ْمُ   َلَقْد ♂:َفَقاَل الصََّلَواِت َجاا إنَل  ُأَخاالنَف  ُثمَّ ، بنالنَّاسن  ُيَصيِل  َرُجالا  آُمرَ  َأنْ  ََهَ  ل  رن

ُفونَ  نمْ  َفآُمرَ  َعنَْها َيَتَخلَّ ِرُقوا هن ََ مْ  َفُي ََّمن  َعَلْيهن َُ َطبن  بن  .(3) ▬ُبُيوهَتُمْ  احْلَ
من عادم قباول صاالة املتخلاف عان صاالة       ◘ لقد حذر رسول اهلل و

عَ  َمانْ ♂:َقاالَ ◘  ّعاِن النَِّبايِّ  : ☻  َعبَّااسٍ  اْبِن َعْنال لعذر، َفإاجلماعة   َسامن

نْ  إنالَّ  َلهُ  َصاَل َ  َفاَل  َيْأتنهن  َفَلمْ  النَِداءَ  كمارض أو  الشارعي  والعاذر   .(4) ▬- ُعاْذر من
 َرُسوَل َسَأَلحني كما أنه مل يرخص لألعمى نوم أو نسيان أو خوف.. إ ، 

 َدَعاااُه َولَّااى َفَلمَّااا ،َلااُه َفااَرخََّص َبْيِتااِه ِفااي َفُيَصاالَِّي َلااُه ُيااَرخَِّص َأْن◘  اهلل
اَل ن  النَِداءَ  عُ َتْسمَ  َهْل ♂:َفَقاَل ْب ♂:َقاَل َنَعْم :َقاَل ▬ بنالصَّ  .(4) ▬َفَأجن

 َعْبَد َعْنَفكان الصحابة يعدون املتخلف عن صالة اجلماعة منافًقا،  ولقد
 َعَلاى  َفَلُيَحااِف َ  ُمْساِلًما  َغاًدا  اهلل َيَلَقى َأْن َسرَُّه َمْن :َقاَل☺  َمْسُعوٍد ْبَن اهلل

 اَلُهاَدى  ُساَننَ ◘  ِلَنِبايُِّكمْ  َشَرَع اهلل َفِإنَّ، ِبِهنَّ ُيَناَدى ْيُثَح الصََّلَواِت َهُؤاَلِء
 َهاَذا  ُيَصالِّي  َكَماا  ُبُياوِتُكمْ  ِفاي  َصالَّْيُتمْ  َأنَُّكامْ  َوَلاوْ  ،اَلُهَدى ُسَنِن ِمْن َوِإنَُّهنَّ

 َوَماا  ،َلَضاَلَلُتمْ  َنِبايُِّكمْ  ُسنََّة َتَرَكُتْم َوَلْو ،َنِبيُِّكْم ُسنََّة َلَتَرَكُتْم َبْيِتِه ِفي اَلُمَتَخلُِّف
 ِإالَّ اَلَمَسااِ دِ  َهاِذهِ  ِمْن َمْسِجٍد ِإَلى َيْعِمُد ُثمَّ الطُُّهوَر َفُيْحِسُن َيَتَطهَُّر َرُ ٍل ِمْن

 ِبَهاا  َعْناهُ  َوَيُحاتُّ  َدَرَ اةً  ِبَهاا  َوَيْرَفُعُه َحَسَنًة َيْخُطوَها َخَطَوٍة ِبُكلِّ َلُه اهلل َكَتَب
 َكاانَ  َوَلَقادْ  ،النَِّفااقِ  َمْعُلاومُ  ُمَنااِفق   ِإالَّ َعْنَهاا  َيَتَخلَُّف َوَما َرَأْيُتَنا َوَلَقْد ،يَِّئًةَس

                                                 

 .وصححه األلباني 404أخر ه )ت(  (صَي ) (0)

   .3743)حم ق د ه( وصححه األلباني يف ص.ن برقم  أخر ه (صَي ) (4)

 .140أخر ه )م(  (صَي ) (3)

 .1311)ه حب ك( وصححه األلباني يف ص.ن برقم  أخر ه(صَي ) (4)

 .143أخر ه )م( (صَي ) (4)
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 .(0)الصَّفِّ ِفي ُيَقاَم َحتَّى الرَُّ َلْيِن َبْيَن ُيَهاَدى ِبِه ُيْؤَتى الرَُّ ُل
 الطاعاات  عان  التكاسال : اإلااان  ضعف مظاهر منإخوتي يف اهلل، إن 

 فيهاا،  روح ال  وفااء  حركاات  هي فإمنا أداها وإذا وإضاعتها، لعبادات،وا
ااَل ن  إنَل  َقاُمواْ  َوإنَذا}:بقوله املنافقني♣  اهلل وصف وقد  {ُكَسااَل  َقااُمواْ  الصَّ

 َقاالَ  وقاد  ،اجلمعاة  صاالة  عان  ثم اجلماعة صالة عن يتأخرف ،[044:النسااء ]
ُرونَ َيَتأَ  َقْوم   َيََّاُل  اَل ♂:◘  اهلل َرُسوُل ِف  َعنْ  خَّ لن  الصَّ  فن  اهلل ُياَؤِخَرُهمْ  َحتَّى اأْلَوَّ

 املكتوباة،  الصاالة  عان  نام إذا الضمري بتأنيب يشعر ال هذا ومثل، (4)▬النَّارن 
، ولقاد  قضاائه  يف يرغاب  ال فإنه أوراده من ِوْرد أو راتبة سنة فاتته لو وكذا

البي  حتاى يتأساى   على أداء الر ل السنن الرواتب يف ◘ حث رسول اهلل 
 َفَعَلاْيُكمْ ♂:◘  اهلل َرُساولُ  َقاَل: َقاَل☺  َثاِبٍ  بن َزْيِد َعْنبه أهل البي ، َف

ال ن   .(3) ▬املَْْكُتوَبةَ  إنال َبْيتنهن  فن  املَْْرءن  َصال ن  َخرْيَ  َفإننَّ  ،ُبُيوتنُكمْ  فن  بنالصَّ
 عان مناع النسااء الصاالة يف املساجد ولكان      ◘ ولقد نهى رساول اهلل  

تخر ن غري مترب ات وال يزامحن الر ال وصاالتهن يف بياوتهن خاري يان،     
َد  اهلل إنَماءَ  ََتْنَُعوا اَل ♂:َقاَل◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ :☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنف  اهلل َمَسااجن

اَلت   َوُهنَّ  لنَيْخُرْجنَ  َوَلكننْ 
 . (4) ▬-أي غري مترب ات  - َتفن

 ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي ( )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن

* * * 
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 :الدرس السابع عشر

 الركن الثالث من أركان اإلسالم إيتاء الزكاة

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك حدهو اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

 ساعيد بان عاامر،    الصحابي اجلليال  معأحبيت يف اهلل، حنن على موعد 
 سافيان  أباي  ابان  معاوية اخلطاب بن عمر عزل ملا :قال عطية بن حسان عنف

 نضارية  قاري   مان  جبارية معه فخرن :قال عامر بن سعيد بعث ،الشام عن
 ذلاك  فبلاغ  :قال شديدة حا ة أصابته حتى يسريا إال لبث فما :قال ،الو ه
 بعاث  عمار  نإ :فقال امرأته على بها فدخل :قال دينار بألف إليه فبعث عمر

 فقاال ، ساائرها  وادخرت وطعاما أدما اشرتي  أنك لو :فقال  ترين مبا ليناإ
 فنأكال  فيه لنا يتجر من املال هذا نعطي ذلك من أفضل على أدلك ال أو :يا
 واشارتى  وطعاماا  أدماا  فاشرتى، إذا فنعم :قال  ،عليه وضمانها رحبها نم

 وأهال  املسااكني  علاى  وفرقهاا  حاوائجهم  عليهماا  اتااران  وبعريين غالمني
 وكاذا  كذا نفد قد إنه :امرأته له قال  حتى يسريا إال لبث فما :قال، احلا ة

 فسك  :لقا مكانه لنا فاشرتي  الربح من لنا فأخذت الر ل ذلك أتي  فلو
، ليال  إىل ليال  من إال بيته يدخل ومل آذته حتى عنها فسك  عاودته ثم عنها
 إناك  تصانعني  ما :يا فقال بدخوله يدخل ممن بيته أهل من ر ل وكان :قال
 ثم :قال، املال ذلك على اأسًف فبك  :قال  بذلك تصدق قد وإنه ،آذيته قد
 مناذ  فاارقوني  أصحاب لي كان إنه ،رسلك على :فقال يوما عليها دخل إنه

 رةخيِّا  أن ولاو  ،فيهاا  وما الدنيا لي وإن ،عنهم صددت أني أحب ما قريب
 ضوء ولقهر ،االرض ألهل ألضاءت السماء من اطلع  اجلنان خريات من

 يف فألنا   .فيهاا  وماا  الدنيا من خري تكسى ولنصيف والقمر الشمس و هها
 (.33) رضي و فسمح  قال لك أدعهن أن من ين أدعك أن أحرى نفسي

ولقد حثنا اهلل تعاىل على التعجيل بإخران الزكااة املفروضاة قبال جمايء     
َا َياتعاىل:}ياوم القيامة قال  ينَ  َأُّيه ُقواْ  آَمنُواْ  الَّذن َّا َأنفن َ  َأن َقْبلن  ِمن َرَزْقنَاُكم ِمن  َياأْتن
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ة   َوالَ  فنيهن  َبْيع   الَّ  َيْوم    .[444:البقرة] {الظَّاملنُونَ  ُهمُ  نَ َواْلَكافنُرو َشَفاَعة   َوالَ  ُخلَّ
 ازكااة املاال هاى حاق الفقاراء يف املاال وتختلاف قيمتها        أخي احلبيب، 

مخسة وعشرون لكل ألاف للاذهب    افقيمته، ختالف نوع املال وقيمة املال اب
تروى مباء املطار   األرض عشر احملصول إذا كان  هاوقيمت والفضة والتجارة،

 كان  األرض تروى مباء الرتع أي مبجهاود،  ونصف العشر إذ بدون جمهود،
 منتفصيلها معرفة اكن  ،يف حني أن زكاة املال يف حالة الفنم والبقر واإلبل

زكاة املال مثانية مصارف ذكارت يف هاذه اآلياة قاال      ومصارف كتب الفقه،
اَم }تعاىل: َدَقاُت  إننَّ لن َ  َواملََْساكن ن  لنْلُفَقَراء الصَّ مْ  َواملَُْؤلََّفةن  اَعَلْيهَ  َواْلَعامن  َوفن  ُقُلوُهُ
من َ  الِرَقابن  ابنيلن  َواْبانن  اهللّن َسابنيلن  َوفن  َواْلَغاارن يَضاةا  السَّ ايم   َواهلل اهللّن ِمانَ  َفرن

 َعلن
يم  
 .[11]التوبة: {َحكن

للمحتاا ني  لزكاة املال مثانية مصاارف مان هاذه اآلياة: فهاي      و :املعنى
كني الاذين ال الكاون كفاايتهم، وللساعاة     الذين ال الكون شايًئا، وللمساا  

الذين جيمعونها، وللذين تؤلِّفون قلوبهم بها ممن ُيْرَ ى إسالمه أو قوة إااناه  
أو نفعه للمسلمني، أو تدفعون بها شرَّ أحد عن املسلمني، وتعطاى يف عتاق   
رقاب األرقااء واملكااتبني، وتعطاى للفاارمني إلصاالح ذات الابني، وملان        

يون يف غري فسااد وال تباذير فأعساروا، وللفازاة يف سابيل اهلل،      أثقَلْتهم الد
 .وللمسافر الذي انقطع  به النفقة

، اان إلمن أخرن زكاة املال طيبة بها النفس ذاق طعم اإخوتي يف اهلل، 
 َمانْ  َثااَلث  ♂:◘  النَِّبايُّ  َقاالَ : َقاالَ ☺  اَلَفاِضاِريِّ  ُمَعاِوَيَة ْبِن اهلل َعْبِد ْنَعَف

عنمَ  َفَقْد  نَّ َفَعَلهُ  ْعمَ  َِ ياَمنن  َِ اهُ  ،َوْحاَد ُ  اهلل َعَبَد  َمنْ  :اإْلن  َوَأْعَطاى ،اهلل إنالَّ  إنَلاهَ  اَل  َوَأنَّ

ِيَبةا  َمالنهن  َزَكا َ  ا َِ َ َماةَ  ُيْعطناي َواَل  َعام   ُكلَّ  َعَلْيهن  َرافنَد ا  َنْفُسهُ  هن رن  -أي الكابرية   - اَْلَ
َنةَ  َواَل  رن يَضةَ  َواَل  -لدرن أي املريضة با - الدَّ طَ  َواَل  املَْرن َ ئنيَمةَ  الّشَّ انْ  َوَلكننْ ،  اللَّ  من

ْ  اهلل َفإننَّ  َأْمَوالنُكمْ  َوَسطن  ْ  َخرْيَ ُ  َيْسَأْلُكمْ  َل  .(0) ▬بنَّشِ ن  َيْأُمْرُكمْ  َوَل

حد معني فبعض الصاحلني تخرن عشار املكساب    اليس يفالصدقات أمَّا 
العام والبعض تخارن مباالغ غاري     يفملكسب يف العام والبعض تخرن عشري ا

على كال حال الصدقات تنمي املال وتباركاه يف الادنيا عاالوة علاى      حمددة،
                                                 

 .3140وصححه األلباني يف ص.ن  ،)د(أخر ه  (صَي ) (0)
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ولإلنفاق يف سبيل اهلل والصادقات مزاياا وفضاائل     اجلزاء الكبري يف اآلخرة،
 كثرية نذكر منها:وفوائد 

: ◘  رسول اهلل غضب اهلل سبحانه وتعاىل كما يف قول ئأنها تطف أوالا:
ِب  َغَضَب  ئُتْطفن  الرِسِ  َصَدَقةَ  إننَّ ♂  .(0) ▬الرَّ

: ◘  قاال رساول اهلل  أنهاا متحاو اخلطيئاة، وتاذهب نارهاا كماا        ثانياا:
َدَقةُ ♂ ئُ  َوالصَّ طنيَئةَ  ُتْطفن ئُ  َكاَم  اخْلَ  .(4)▬النَّارَ  املَْاءُ  ُيْطفن

ُقوا♂:◘  قال النيبأنها وقاية من النار  ثالثاا: ِ   َوَلوْ  ،النَّارَ  َفاتَّ   .(3) ▬ََتَْر    بنشن
أنَّ مان  ◘  أن املتصدق يف ظل صدقته يوم القيامة فقد ذكر الانيبَّ  رابعاا:

َق  َوَرُجال  ♂السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله:  َأْخَفاى َتَصادَّ

اَمُلهُ  َتْعَلمَ  اَل  َحتَّى ُ   َما شن ينُهُ  ُتنْفن
 .(4) ▬َيمن

◘ كمااا يف قولااه   ،دقة دواء لألمااراض البدنيااة أن يف الصاا خامساااا:
َدَقةن  َمْرَضاُكمْ  َوَداُووا♂:  . (4) ▬بنالصَّ

 اأَلْشاَعِريِّ  اَلَحااِرثَ َفَعْن أن اهلل يدفع بالصدقة أنواعًا من البالء  :سادسا
ا ْبنَ  َُيَْيى َأَمرَ  اهلل إننَّ ♂:َقاَل◘  النَِّبيَّ َأنَّ☺  يَّ اا َيْعَمَل  َأنْ  َكلناَمت   بنَخْمسن  َزَكرن َ  هن

ائنيَل  َبنني َوَيْأُمرَ  َْسَ
ا َيْعَمُلوا َأنْ  إن َ  بنَخْماسن  َأَماَرينن  اهلل إننَّ  :-مماا قالاه    - َفَقااَل  ..هن

ننَّ  َأْعَمَل  َأنْ  َكلناَمت   ننَّ  َتْعَمُلوا َأنْ  َوآُمَرُكمْ  هن َدَقةن  َوآُمُرُكمْ  :هن  َذلناَ   َمَثاَل  َفإننَّ  ،بنالصَّ

هن  إنَل  َيَد ُ  َفَأْوَثُقوا ،اْلَعُدوه  َأََسَ ُ  َرُجل   َكَمَثلن  ُمو ُ  ُعنُقن ُبوا َوَقدَّ  َأَناا :َفَقاَل ،  ُعنَُقهُ  لنَيَْضن

يهن  نُْكمْ  َأْفدن
نُْهمْ  َنْفَسهُ  َفَفَدى َواْلَكثنرين  بناْلَقلنيلن  من

(1) ▬من
 . 

حقيقاة الارب بالصادقة كماا  ااء يف قولاه       إىل أن العبد إمنا يصل  :سابعا 
َّ  َتنَاُلواْ  َلن}: تعاىل

ُقواْ  َحتَّى اْلربن َّا ُتنفن  .[24]آل عمران:  {ُتِحبُّوَن ِمن
ِدقن َ  إننَّ }:♣ أن اهلل يضاعف للمتصدق أ ره كما يف قوله  :ثامنا   املُْصَّ
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ِدَقاتن  امْ  ُيَضاَعُف  َحَسناا  َقْرضاا  اهلل َوَأْقَرُضوا َواملُْصَّ امْ  ََلُ يم   َأْجار   َوََلُ  {َكارن
 . [07: ]احلديد

قاال   الربكة والنماء ملاله يف الادنيا والثاواب العظايم يف اآلخارة،    تاسعا:
َثُل تعاىل:} ينَ  مَّ ُقونَ  الَّذن مْ  ُينفن  َسنَابنَل  َسْبعَ  َأنَبَتْ   َحبَّة   َكَمَثلن  اهللّن َسبنيلن  فن  َأْمَواََلُ

ُف  َواهلل َحبَّة   ِمَئةُ  ُسنُبَلة   ُكِل  فن  اع   اهللوَ  َيَشااءُ  ملنَان ُيَضااعن
ايم   َواسن

 {(281) َعلن
 .[410]البقرة:

ك كل يوم خبالف املمسك ويف ذلك يقاول  َلأن املنفق يدعو له امَل :عارشا
نْ  َما♂:◘ النيب  َبادُ  ُيْصبنُ   َيْوم   من اَلنن  َمَلَكانن  إنالَّ  فنيهن  اْلعن ا َفَيُقوُل  ،َينَّْن  اللهمَّ  :َأَحُدَُهَ

ا َأْعطن  قا ا ُمنْفن ا َأْعطن  اللهمَّ  :اَْلَخرُ  َوَيُقوُل  ،َخَلفا كا ا ُِمْسن  .(0) ▬َتَلفا
أن صاحب الصدقة يبارك له يف ماله كماا أخارب الانيب عان     : حادي عّش

نْ  َعْبد   َماُل  َنَقَص  َما♂ذلك بقوله:  .(4) ▬َصَدَقة   من
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الثامن عشر

 الركن الرابع من أركان اإلسالم صوم رمضان

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

يف مامة الباهلي أ يأبالصحابي اجلليل ، حنن على موعد مع أحبيت يف اهلل
 َأْنَشاأَ : َقاالَ ☺  ُأَماَماةَ  َأِباي  َعانْ مام أمحد يف مسانده  إلاحلديث الذي رواه ا

 ِبالشَّاَهاَدةِ  ِلاي  اهلل اْدُع ،اهلل َرُساولَ  َياا  :َفُقَلا ُ  َفَأَتْيُتاهُ  َغاْزَوةً ◘  اهلل َرُسوُل
 اهلل َرُساولُ  َأْنَشاأَ  ُثمَّ :َقاَل َوَغِنْمَنا َفَسِلْمَنا :َقاَل▬َوَغنِْمُهمْ  َسِلْمُهمْ  اللهمَّ ♂:َفَقاَل
 ،ِبالشَّااَهاَدِة ِلااي اهلل اْدُع ،اهلل َرُسااوَل َيااا :َفُقَلااُ  َفَأَتْيُتااُه َثاِنًيااا َغااْزًوا◘ 
  :َفُقَلا ُ  َفَأَتْيُتاهُ  ،َثاِلًثاا  َغاْزًوا  َأْنَشاأَ  ُثامَّ  :َقاالَ  ▬َوَغانِْمُهمْ  َسِلْمُهمْ  اللهمَّ ♂:َفَقاَل

 ِلاي  اهلل َتاْدُعوَ  َأْن َفَساَأَلُتكَ  ،َهِذِه َمرَِّتي َقْبَل َمرََّتْيِن َأَتْيُتَك ِإنِّي ،اهلل َرُسوَل َيا
 ،اهلل َرُساولَ  َياا  َوَغِنْمَنا َفَسِلْمَنا ،َوُيَفنَِّمَنا ُيَسلَِّمَنا َأْن♣  اهلل َفَدَعْوَت ِبالشََّهاَدِة

 ،َوَغِنْمَناا  َفَساِلْمَنا  :َقاَل ▬َوَغنِْمُهمْ  َسِلْمُهمْ  اللهمَّ ♂:َفَقاَل ِبالشََّهاَدِة يِل اهلل َفاْدُع
ْومن  َعَلْيَ  ♂:َقاَل ِبَعَمٍل ُمْرِني اهلل َرُسوَل َيا :َفُقَلُ  َأَتْيُتُه ُثمَّ هُ  بنالصَّ ْثَل  اَل  َفإننَّ  ▬َلاهُ  من

 ُرِئَي ِإَذا َفَكاَن :َقاَل ،ُصيَّاًما ِإالَّ َخاِدُمُه َواَل َأُتُهاْمَر َواَل ُأَماَمَة َأُبو ُرِئَي َفَما :َقاَل
 َفَلِباثَ  :َقاالَ  ،َنااِزل   ِبِهامْ  َنَزَل َضْيف  اْعَتَراُهْم :ِقيَل ِبالنََّهاِر ُدَخان  َداِرِهْم ِفي

 َأْن َفاَأْرُ و  َياِمِبالصِّا  َأَمْرَتَناا  اهلل َرُساولَ  َيا :َفُقَلُ  َأَتْيُتُه ُثمَّ ،اهلل َشاَء َما ِبَذِلَك
 َلانْ  َأنََّ   اْعَلمْ ♂:َقاَل آَخَر ِبَعَمٍل َفُمْرِني ،اهلل َرُسوَل ِفيِه َلَنا اهلل َباَرَك َقْد َيُكوَن

ا َلَ   اهلل َرَفعَ  إنالَّ  َسْجَد ا  هللن َتْسُجَد  َ ا َعنَْ   َوَحطَّ  َدَرَجةا  هن َ  .(0)▬َخطنيَئةا  هن
لقد فارض اهلل  ، وأركان اإلسالم صيام شهر رمضان أحد أخي احلبيب،

رسول يف العام الثاني من ايجرة، فصام  صيام رمضان على أمة اإلسالم♣ 
د اهلل بها من كان قبلنا من عبَّرمضانات، والصيام عبادة قداة َت ةتسع◘ اهلل 

مم قال تعاىل خماطبًا عباده املؤمنني، السامعني املستجيبني، املنقادين لشارع  ألا
                                                 

 ح على شرط مسلم ر اله ثقات.قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحي (صَي  إسناد ) (0)
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َا َيا}اهلل: ينَ  َأُّيه ينَ  َعَل  ُكتنَب  َكاَم  الِصَيامُ  َعَلْيُكمُ  ُكتنَب  آَمنُواْ  الَّذن ن الَّذن  َقاْبلنُكمْ  من
ُكمْ  اماا  (153)َتتَُّقونَ  َلَعلَّ ْعُدوَدات   َأيَّ نُكم َكانَ  َفَمن مَّ يضاا  من رن دَّ    َسَفر   َعَل  َأوْ  مَّ

 َفعن
ام   ِمنْ  ينَ  َوَعَل  ُأَخرَ  َأيَّ َعامُ  فنْدَية   وَنهُ ُيطنيقُ  الَّذن ْسكن    َِ عَ  َفَمان من  َفُهاوَ  َخارْياا  َتَطاوَّ
 .[074 ،073]البقرة: {(154) َتْعَلُمونَ  ُكنُتمْ  إنن لَُّكمْ  َخرْي   َتُصوُمواْ  َوَأن لَّهُ  َخرْي  

فرض اهلل عليكم الصيام كما فرضاه علاى األمام قابلكمع      فلقد :املعنى
يام أيام معلومة العدد وهاي أياام   فرض اهلل عليكم صولعلكم تتقون ربكم، 

شهر رمضان. فمن كان منكم مريًضا يشق عليه الصوم، أو مساافًرا فلاه أن   
يفطر، وعليه صيام عدد من أيام ُأَخر بقدر الايت أفطار فيهاا. وعلاى الاذين      
يتكلفون الصيام ويشقُّ عليهم مشقة غري حمتملة كالشايخ الكابري، واملاريض    

ة عن كل يوم يفطره، وهي طعام مسكني، فمان  الذي ال ُيْرَ ى شفاؤه، فدي
زاد يف قدر الفدية تربًعا منه فهو خري لاه، وصايامكم خاري لكام ماع حتمُّال       
املشقة من إعطاء الفدية، إن كنتم تعلمون الفضال العظايم للصاوم عناد اهلل     

 تعاىل.
يف هذا الشهر املزيد من الفضل واخلصوصاية فهاو   ◘ ولكن ألمة حممد 

اهلل كااثرية مل تتااوفر لفرينااا ماان األماام، يقااول    ئلفضاااشااهر كااريم فيااه  
تنهن  ََيَْتصه }تعاىل ، ملا فياه  [014البقرة:] {اْلَعظنيمن  اْلَفْضلن  ُذو َواهلل َيَشاءُ  َمن بنَرمْحَ

من الثواب اجلزيل، ومضاعفة احلسنات، وتكفري للخطايا، وحمو للسيئات، 
تعااىل حكمتاه مان    هلل اوالدعاء املستجاب والعمل املقبول باإذن اهلل، ويابني   

ُكامْ }فرض صيام رمضان على أمة اإلساالم قولاه:   أي أنكام   {َتتَُّقاونَ  َلَعلَّ
تنالون بالصيام التقوى، ويتحقاق لكام بصايامكم رمضاان تقاوى اهلل  ال       

ذلك بأن املسلم يتعّبد هلل برتك الطعام والشراب، والنسااء، وتلاك   ووعال، 
 نفساه، يرتكهاا طاعاة هلل، وعباادًة     من األمور احملببة إليه، املفروس حّبها يف

مع ميل النفس وحبها ياا، فيحصال اخلضاوع والطاعاة      ،يتقرب بها إىل اهلل
 لرب العاملني.

العبادات، فقاد شارع اهلل    لنا َعوََّن هنأمن رمحة اهلل تعاىل إخوتي يف اهلل، 
 ااان، إلزياادة ا  يف تنوع العبادات:  ل وعالنا عبادات متنوعة، وحكمته ال

عَ  إنياَمناا  لنَيََّْداُدوا}تعاىل: قال نمْ  مَّ وتقوية  ورا ومضاعفة األ، [4]الفتح: {إنياَممن
 الرغبة يف اخلري.
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الصائم يتعبد بالصيام هلل فيما بينه وبني اهلل، يعلام أن اهلل يرضاى مناه    و
، فيدعها طاعًة لربه، ويعلم أن اهلل مراقب عليه، وعامل بساره  الشهواتترك 

ى}عاىل:قال ت وعالنيته، َبَ   َتُقومُ  حن َ  َيَراكَ  الَّذن ينَ  ف َوَتَقله دن اجن اهُ  السَّ  ُهاوَ  إننَّ
يعُ  من فيمتنع عن اإلتيان بناقض من نواقض  ،[441 - 407]الشعراء: {اْلَعلنيمُ  السَّ

 بسره وعالنيته. له وعلمهاهلل  ألنه على يقني من مراقبة الصيامع
ما يشاتد باه الظماأ، ويؤملاه     الصائم عناد فالنعم ال تعرف إال بفقدها، و

اجلوع، فيعرف عند ذلك قدر نعم اهلل، فيزداد شكرًا هلل، مبا مّتعه بهذه النعم 
 فيواسيهم ويتصدق عليهم.فقراء، اليتذكر ، ويف كل عاِمه
 عن املفطرات:  فضيلة الشيخ حممد صال  العثيم قال 

 فهاذه ال  مثال إبار البنسالني    غري املفذية وأما اإلبر: األكل والّشب - 1
 َماا َدعْ ♂:◘ رساول اهلل  األحوط لإلنسان تركها يف الصايام، لقاول   و تفطر

يُبَ   يُبَ   الَ  َما إنَل  َيرن  . (0) ▬َيرن
وهاو مان كباائر الاذنوب للصاائم يف نهاار رمضاان، وفياه         اْلامع:  - 2

الكفارة املفلظة: عتق رقبة، فإن مل جيد رقبة فإنه يصوم شهرين متتاابعني فاإن   
 طعم ستني مسكينًا. ي مل يستطع
أي إنزال املين بفعل الصائم، مثال أن يقّبال زو تاه فايمين     اإلنَّال:  - 3

صايامه ال  ففإنه يفسد صومه، وأما إذا كان اإلنزال بفري فعله مثل أن حياتلم:  
 . يبطل
فيفطر احلا م واحملجوم حلديث رافع بان خاديل أن الانيب    احلجامة:  - 4

مُ  َأْفَطرَ ♂قال:◘  اجن ُجومُ وَ  احْلَ َْ (4) ▬املَْ
فأماا خارون الادم بااجلرح، أو قلاع       ،

 الضرس، أو الرعاف أو حنوه فال يفطر الصائم. 
إذا استقاء فقاء، فأما إن غلباه القايء بفاري اختيااره فإناه ال      القيء:  - 8
 يفطر.
وأيضاًا  ، بذلك يفطر وال، الطيب من شاء مبا يتطيب أن للصائم وجيوز 

                                                 

 .3333)ن( وصححه األلباني يف ص.ن أخر ه  (صَي ) (0)

 وصححه األلباني. 4310)د( أخر ه  (صَي ) (4)
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 طور، وال يفطر بذلك. أن يداوي عينه مبا شاء من ق
 نذكر منها:خصائص عظيمة، تفضل اهلل بها علينا، ولشهر رمضان 

إلدراك ليلة القدر التى هي خاري مان    ًاسببيكون أن صيامه وقيامه  - 0 
ألف شهر من العبادة، وأيضا سببا ملففرة الذنوب أخرن البخاري ومسلم يف 

 اْلَقاْدرن  َلْيَلاةَ  َقاامَ  َمنْ ♂:َقاَل◘  ِبيِّّعِن النَّ :☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنصحيحيهما، 

ا ا إنياَمنا َسابا
رَ  َواْحتن مَ  َما َلهُ  ُغفن نْ  َتَقدَّ ا َرَمَضانَ  َصامَ  َوَمنْ  ،َذْنبنهن  من ا إنياَمنا َسابا

رَ  َواْحتن  َلهُ  ُغفن

مَ  َما نْ  َتَقدَّ ا َرَمَضانَ  َقامَ  َمنْ ♂:َقاَلَو، (0) ▬َذْنبنهن  من ا إنياَمنا َسابا
رَ  َواْحتن مَ  َما َلهُ  ُغفن نْ  َتَقدَّ  من

 .(4) ▬َذْنبنهن 
ياا   بواب الانريان ويناادي مناادٍ   أوتفلق تفتح أبواب اجلنة الثمانية،  - 4

وهلل عتقااء يف هاذا الشاهر الكاريم،      دبر،أويا باغي الشر  ،قبلأر ْباخَل َياِغَب
ُل  َكاانَ  إنَذا♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَف انْ  َلْيَلاة   َأوَّ  َشاْهرن  من

َياِن ُ  ُصِفَدْت  :َرَمَضانَ  نِ  َوَمَرَد ُ  الشَّ نَْهاا ُيْفاَتْ   َفَلامْ  النَّاارن  َأْباَواُب  َوُغِلَقْ   ،اْْلن
 من

ْ   ،َباب   ََ نَّةن  َأْبَواُب  َوُفِت نَْها ُيْغَلْ   َفَلمْ  اْْلَ
يَ  َيا ُمنَاد   َوُينَادني ،َباب   من رْين  َباغن ، بناْل َأقْ  اخْلَ

يَ  َوَيا ِ  َباغن ْ  الّشَّ
نْ  ُعَتَقاءُ  هللنوَ  ،َأْقِصن   (3) ▬َلْيَلة   ُكَل  َوَذلَ   النَّارن  من

من فطر صائما كان له من األ ر مثل أ ر الصائم وال ينقص ذلك  - 3
 :◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل☺  اَلُجَهِنيِّ َخاِلٍد ْبِن َزْيِد َعْنَفمن أ ر الصائم، 

اما  رَ َفطَّ  َمنْ ♂
ْثُل  َلهُ  َكانَ  َصائن هُ  َغرْيَ  َأْجرن ن  من نْ  َينُْقُص  اَل  َأنَّ ائنمن  َأْجرن  من  .(4) ▬َشْيئاا الصَّ

بتنااول و باة الساحور وتعجيال الفطار وأن      ◘  لقد حثنا رسول اهللو
 حذرنا من قول الزور والعمل به.نفطر على مترات، وأيضا 

 ن  أستغفرك وأتوب إلي ()سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أ

* * * 

                                                 

 .311، و)م(0714أخر ه )خ( (صَي ) (0)

 .342، و)م( 33أخر ه )خ(  (صَي ) (4)

 .342أخر ه )ت( وصححه األلباني يف ص.ن  (صَي ) (3)

 .0137ن ه خزاة حب( وصححه األلباني يف ص  أخر ه )ت  (صَي ) (4)
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 :الدرس التاسع عشر

 الركن اخلامس من أركان اإلسالم حج البيت من إستطاع إليه سبيال

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

رمحاه   أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع العامل الزاهد عبد اهلل بن املبارك
 يقاول  أباي  مسعا   :قال شقيق بن احلسن بن علي بن حممدفعن ، اهلل تعاىل

 وْرَما  أهال  مان  إخواناه  إلياه  ا تماع  ،احلال  وقا   كان إذا املبارك ابن كان
 فيأخاذ  نفقااتكم  هااتوا  :يام  فيقاول  ،الارمحن  عبد أبا يا نصحبك :فيقولون
أي ياوفر يام    - يام  يكارتي  ثام  عليها ويقفل صندوق يف فيجعلها نفقاتهم

 ويطعمهام  علايهم  ينفاق  يازال  فال ،بفداد إىل مرو من وتخر هم -املركوب 
 وأكمال  زي بأحسان  بفاداد  مان  تخر هم ثم ،احللواء وأطيب الطعام أطيب

 لكل :قال املدينة إىل صاروا فإذا ،◘ الرسول مدينة إىل يصلوا حتى ،روءةم
 :فيقاول   طرفهاا  مان  املديناة  مان  يم تشرتي أن عيالك أمرك ما منهم ر ل
 لكال  قاال  حاوائجهم  فقضوا مكة إىل وصلوا فإذا مكة إىل تخر هم ثم ،كذا

 وكاذا  كاذا  فيقول  مكة متاع من يم تشرتي أن عيالك أمرك ما :منهم ر ل
 ،مرو إىل يصريوا حتى عليهم ينفق يزال فال مكة من وتخر هم ،يم فيشرتي

 صنع أيام ثالثة بعد كان فإذا ،ودورهم أبوابهم  صص مرو إىل وصلوا فإذا
 كال  إىل ودفاع  ففتحاه  بالصندوق دعا وشربوا أكلوا فإذا وكساهم وليمة يم

على املساتطيع  وقد أو ب اهلل (. 33) عليها كتب أن بعد صرته منهم ر ل
ومان  حاد    ،من الناس يف أي مكان َقْصَد هذا البي  ألداء مناساك احلال  

، وعن سائر َخَلقاه  ،واهلل غين عنه وعن حجِّه وعمله ،فريضة احلل فقد كفر
جه  النَّاسن  َعَل  َوهللنفقال:}

 اهللَ َفاإننَّ  َكَفارَ  َوَمنْ  َسبنيالا  إنَلْيهن  اْسَتَطاعَ  َمنن  اْلَبْي ن  حن
ي  
ن َ  َعنن  َغنن سعيد بن منصور يف سننه  ىوقد رو، [23]آل عماران:  {(97)اْلَعاملَ

☺ عن عمر بان اخلطااب    كما يقول السيوطي يف الدر املنثور بسند صحيح
فينظروا كل مان   ،أن أبعث ر ااًل إىل هذه األمصار د هممُ اااالق أنه قال:
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علايهم اجلزياة، ماا     واومل حيل، فليضرب -أي الك نفقة احلل  - كان له ِ دَّ 
  .هم مبسلمني.. ما هم مبسلمني

أما من كان ينوي احلل، ولكنه يؤخر، ويسوِّف، ويقول: أحال العاام،   
أحل بعد العام، حتى  اءه األ ل، وهو مل حيل، فليس داخاًل يف هذا، وإن 

 َماَأَحِدِه َأْو اَلَفْضِل َعْن َعبَّاٍس اْبِن َعْنَف عكان احلزم أن يعجل اإلنسان باحلل
جَّ  َأَرادَ  َمنْ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل☻  اآلَخِر َعْن اْل  احْلَ اهُ ، َفْلَيَتَعجَّ  َقاْد  َفإننَّ

يُض  َيْمَرُض  له  ،املَْرن الَّةُ  َوَتضن ُض  الضَّ اَجةُ  َوَتْعرن  .(0) ▬احْلَ
أخي احلبيب، هناك بعض األوامر التى أمرنا اهلل تعااىل بهاا يف احلال يف    

هواْ َوأَ }قوله تعاىل:
جَّ  َتن ُتمْ  َواْلُعْمَرَ  هللن َفإننْ  احْلَ ْ

نَ  اْسَتْيرَسَ  َفاَم  ُأْحِصن اْدين  من  َوالَ  اَْلَ
لنُقواْ  ْديُ  َيْبُل َ  َحتَّى ُرُؤوَسُكمْ  حَتْ هُ  اَْلَ لَّ نُكم َكانَ  َفَمن حَمن يضاا  من رن  ِمان َأذاى بنهن  َأوْ  مَّ
هن  ْأسن ْدَية   رَّ َيام   ِمن َففن نُتمْ  َفإنَذا ُنُس    وْ أَ  َصَدَقة   َأوْ  صن ِج  إنَل  بناْلُعْمَر ن  ََتَتَّعَ  َفَمن َأمن  احْلَ
نَ  اْسَتْيرَسَ  َفاَم  ْدين  من ْ  َفَمن اَْلَ َيامُ  ََينْد  لَّ ام   َثالَثةن  َفصن ِج  فن  َأيَّ  َرَجْعاُتمْ  إنَذا َوَسْبَعة   احْلَ

َلة   َعَّشَ    تنْلَ   ْ  ملنَن َذلنَ   َكامن ي َأْهُلهُ  َيُكنْ  لَّ ن دن  َحااضن اَرامن  املَْْساجن ُقاواْ  احْلَ  اهلل َواتَّ
يُد  اهلل َأنَّ  َواْعَلُمواْ   .[021]البقرة: {اْلعنَقابن  َشدن

فإن منعكم  ،أدُّوا احلل والعمرة تامَّْيِن خالصني لو ه اهلل تعاىلواملعنى: 
عن الذهاب إلمتامهما بعد اإلحرام بهما مانع كالعادو واملارض، فالوا اب    

ما تيسر لكم من اإلبل أو البقر أو الفنم تقرًبا إىل اهلل تعاىلع لكي  عليكم َذْبُح
َتْخُر وا من إحرامكم حبلق شعر الرأس أو تقصاريه، وال حتلقاوا رؤوساكم    

حتى ينحر احملصر هديه يف املوضع الاذي ُحصار فياه ثام      ،إذا كنتم حمصرين
، وغري احملصر ثم حلق رأسه“ احلديبية “ يف ◘ حيل من إحرامه، كما حنر النيب 

ال ينحر ايدي إال يف احلرم، الذي هو حمله يف يوم العيد، اليوم العاشر وماا  
بعده من أيام التشريق. فمن كان منكم مريًضا، أو به أذى من رأساه حيتاان   

َحَلق، وعليه فدية: بأن يصوم ثالثة أياام، أو   -وهو ُمْحِرم  -معه إىل احللق 
نصف صاع من طعام، أو يذبح شاة  يتصدق على ستة مساكني لكل مسكني

لفقراء احلرم. فإذا كنتم يف أمان وصاحَّة: فمان اساتمتع باالعمرة إىل احلال       
وذلك باستباحة ما ُحرِّم عليه بسبب اإلحرام بعد انتهاء عمرته، فعليه ذبح ما 

                                                 

 .1114وحسنه األلباني يف ص.ن  (اأخر ه )حم ه( حسن) (0)
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تيسر من ايدي، فمن مل جيد َهْدًيا يذحباه فعلياه صايام ثالثاة أياام يف أشاهر       
ور عتم إىل أهليكم، تلك عشرة  ،فرغتم من أعمال احللاحلل، وسبعة إذا 

كاملة ال بد من صيامها. ذلك اَيْدُي وما ترتب عليه من الصيام ملن مل يكان  
أهله من ساكين أرض احلرم، وخافوا اهلل تعاىل وحافظوا على امتثال أواماره  

 .وا تناب نواهيه، واعلموا أن اهلل شديد العقاب ملن خالف أمره
َا َيا}:تعاىل  احلل بينها اهلل تعاىل فقالومنهيات  ينَ  َأُّيه اواْ  الَ  آَمنُواْ  الَّذن  حُتنله

ْهرَ  َوالَ  اهللّن َشَعآئنرَ  َرامَ  الشَّ اْديَ  َوالَ  احْلَ اَرامَ  اْلَبْياَ   آِما َ  َوال اْلَقآلئناَد  َوالَ  اَْلَ  احْلَ
ِهنمْ  ِمن َفْضالا  َيْبَتُغونَ  ْضَواناا  رَّ َمنَُّكمْ  َوالَ  َفاْصاَطاُدواْ  ُتمْ َحَللْ  َوإنَذا َورن  َشانَآنُ  ََيْارن
وُكمْ  َأن َقْوم   دن  َعنن  َصده َرامن  املَْْسجن  َوالَ  َوالتَّْقاَوى اْلربِ  َعَل  َوَتَعاَوُنواْ  َتْعَتُدواْ  َأن احْلَ

ْثمن  َعَل  َتَعاَوُنواْ  ُقواْ  َواْلُعْدَوانن  اإلن يُد  اهلل إننَّ  اهلل َواتَّ  .[4املائدة:] {اْلعنَقابن  َشدن
، ال تتعدَّوا حدود اهلل ومعامله، وال تستِحلُّوا آمنوايا أيها الذين واملعنى: 

القتال يف األشهر احلرم، وهي: ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ور ب، وكان 
ذلك يف صدر اإلسالم، وال تستِحلُّوا حرماة اَياْدي، وال ماا ُقلِّاَد مناهع إذ      

ئر من صوف أو َوَبر يف الرقاب عالمًة على كانوا يضعون القالئد، وهي ضفا
أن البهيمة َهْدي  وأن الر ل يريد احلل، وال َتْسَتِحلُّوا قتال قاصادي البيا    
احلرام الذين يبتفون من فضل اهلل ما يصلح معايشاهم ويرضاي ربهام. وإذا    
حللتم من إحرامكم حلَّ لكم الصيد، وال حيِمَلنَّكم ُبْفض قوم مان أ ال أن   

علاى   -“ احلديبية “ كما حدث عام  -ن الوصول إىل املسجد احلرام منعوكم م
علاى ِفْعال اخلاري،     -أيها املؤمنون فيما بينكم  -ترك العدل فيهم. وتعاونوا 

وتقوى اهلل، وال تعااونوا علاى ماا فياه إثام ومعصاية وجتااوز حلادود اهلل،         
 واحذروا خمالفة أمر اهلل فإنه شديد العقاب.

هاي: شاوال،    -كما ذكر كثري من أهل العلام   - ةزمانيمواقي   للحلو
 أدىذي احلجاة، وهاي املادة الزمنياة الايت إذا      شهر وعشر من  دةاوذو القع

 .فيها العمرة بنية التمتع، ثم حل من العام نفسه أصبح متمتًعا املسلم
 احُلَلْيَفاة  ذو: املعروفاة  اخلمساة  هاي ف والعمرة حللل واقي  املكانيةاملأما 

 أو حجًّا أراد ملن جتاوزها جيوز فال عرق وذات واجلحفة وَيَلْمَلم املنازل وقرن
 إحراماه  صاح  جتاوزهاا  بعاد  أحارم  فإن الر وع، فعليه جتاوزها فإن عمرة،
 .الوا ب برتك حصل الذي النقص جيرب دم وعليه
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 مان آداب احلال حتقياق قاول     للحال آداب ووا باات ف  إخوتي يف اهلل، 
نَّ فناي َفاَرَض  َفَمانْ تعاىل:}اهلل  اجَّ  هن اَداَل  َوال ُفُساوَق  َوال َرَفاَث  َفاال احْلَ   فن  جن
ِج  والرفاث يطلاق علاى اجلمااع، ويطلاق علاى        ،[023]البقارة:  {(197) احْلَ

الفح  من القول والفعل، والفسوق هي املعاصي كلها، أماا اجلادال فهاو    
  لعلنا نتساءل ما أركان ووا بات احلل والعمرة و ،املخاصمة بالباطل

اإلحرام بلبس مالبس اإلحرام من امليقات، والوقوف  احلج هي:فأركان 
بعرفة بعد فجر يوم التاساع مان شاهر ذى احلجاة، وطاواف االفاضاة بعاد        

 العودة من املزدلفة إىل منى يوم العاشر، والسعي بني الصفا واملروة.
اإلحرام من امليقات، والوقوف بعرفة إىل غروب مشس  وواجبات احلج:

شهر ذى احلجة، واملبي  باملزدلفة بعد اخلارون مان عرفاة،    يوم التاسع من 
واملبي  لياىل التشريق احلادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شاهر ذي  

حصاوات علاى العقباة     3احلجة مبين،ورمي اجلمار مجرة العقبة يوم النحار ) 
الكربى يوم العاشر من ذى احلجة( واجلمار الثالث أيام التشريق مبنى)سابع  

ت على العقبة الصفرى ثم الوسطى ثام الكربي(،واحللاق والتقصاري    حصوا
يوم النحر، وحنر ايدى للمتمتع والقارن، واملتمتع الذى قام بعمرة ثم حتلال  
من العمرة ثم أحرم مرة ثانية باحلل ياوم الرتوياة أى الثاامن مان شاهر ذى      

ذى احلجة، والقارن هو الذى قرن احلل بالعمرة باإحرم واحاد، واملفارد الا    
 نوى احلل فقت، ثم طواف الوداع.

اإلحرام والطاواف حاول الكعباة والساعي باني الصافا        وأركان العمر :
 واملروة.

 اإلحرام من امليقات، واحللق والتقصري. وواجبات العمر : 
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس العشرون

 اإلسالم واحلذر من االرتدادالتمسك بشريعة 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

وعد مع قصة ذكرت يف كتاب الاداء والادواء   أحبيت يف اهلل، حنن على م
 قاال عن سوء خامتة مؤذن تنصر ليتزون امرأة نصرانية،  ايبدان حممد لشيخل

 مساجداً  يلازم  ر ال   مبصار  كاان  أناه  وياروى : عبد احلق اإلشبيلي رمحه اهلل
 علاى  املناارة  يومااً  َفَرِقايَ  العباادة  ونور الطاعة بهاء وعليه، والصالة لألذان
 ابناة  فارأى ، فيهاا  فااطَّلع  لنصاراني  دار  املناارة  حتا   وكاان  ،نلاألذا  عادته

 ،عليهاا  الادار  ودخل، إليها ونزل ،األذان فرتك ،بها فاَفُتِتَن ،الدار صاحب
 سلب  قد: قال  ملاذا: قال ! أريدك: قال ! تريد وما ! شأنك ما: له فقال 
: قااال. أباادا ريبااة إىل أ يبااك ال: قالاا . قلاايب مبجااامع وأخااذِت ُلّبااي

: قاال ، مناك  يازو ين  ال وأبي،نصارانية  وأناا  مسالم  أن  :قال .أتزوُ ك
 يف معهام  وأقاام  ،ليتزو هاا  الر ال  فتنصَّر، أفعُل فعل  إن: قال . تنصرأ

 فساقت  ،الادار  يف كاان  سطٍح إىل َرِقَي عاليوم ذلك أثناء يف كان فلما الدار،
 .دينه وفاته ،بها يظفر فلم، فمات ،منه

دخلوا يف مجياع شارائع   بأن يا  أمراهلل عباده املؤمنني،إخوتي يف اهلل، لقد 
تتبعاوا  يوال  منها، شيًئابدون أن يرتكوا جبميع أحكامه،  وأن يعملوا اإلسالم

 عدو ظااهر العاداوة   يمنه أل ،م إليه من املعاصيهطرق الشيطان فيما يدعو
َا َيا}قال تعاىل: ينَ  َأُّيه ةا  الِسْلمن  فن  اْدُخُلواْ  آَمنُواْ  الَّذن  َواتن اُخُطا واْ اَتتَّبنُعا َوالَ  َكآفَّ
ْيَطانن  هُ  الشَّ بن    َعُدو   َلُكمْ  إننَّ  .[417:البقرة] {(215) مه
وف وذلاك  اخلا حق ه افوكذلك بأن تخاهلل  ل وعال أمر عباده املؤمنني و

على  مع املداومةبأن يطاع فال ُيعصى، وُيشَكر فال يكفر، وُيذَكر فال ينسى، 
َا َيا}قال تعاىل: مهإىل آخر حيات بإسالمهم التمسك ينَ  َأُّيه ُقاواْ  آَمنُواْ  الَّذن  اهلل اتَّ

ْسلنُمونَ  َوَأنُتم إنالَّ  ََتُوُتنَّ  َوالَ  ُتَقاتنهن  َح َّ   .[014]آل عمران: {(112) مه
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اهلل  ل وعال حذر عباده املؤمنني من أن يرتدوا عان اإلساالم وذلاك    و
 َياا}قال تعاىل:◘ و إقرار لرسول اهلل برد أو إنكار أى آية أو قول أو فعل أ

َا ينَ  َأُّيه نُكمْ  َيْرَتدَّ  َمن آَمنُواْ  الَّذن ابهُهمْ  بنَقْوم   اهلل َيْأتن  َفَسْوَف  دنيننهن  َعن من
بهوَناهُ  ُُين

 َوُُين
نن َ  َعَل  َأذنلَّة   ََّّ    املُْْؤمن

ينَ  َعَل  َأعن ُدونَ  اْلَكافنرن  َلْوَماةَ  اُفونَ ََيَا َوالَ  اهللّن َسبنيلن  فن  َُيَاهن
ع   َواهلل َيَشاءُ  َمن ُيْؤتنيهن  اهللّن َفْضُل  َذلنَ   َلئنم  

يم   َواسن
 .[44]املائدة: {َعلن

من قبول بعاض الكتااب ورد بعضاه كماا فعال بناو       ♣ وكذلك حذرنا 
فضايحة يف  الو الاذل  ازاء إال  لاه  ليس إسرائيل من قبل ألن من فعل ذلك 

قااال تعاااىل:  إىل أفظااع العااذاب يف النااار  الاادنيا ويااوم القيامااة يااردُّهم اهلل 
نُونَ } انُكمْ  َذلناَ   َيْفَعُل  َمن َجََّاء َفاَم  بنَبْعض   َوَتْكُفُرونَ  اْلكنَتابن  بنَبْعضن  َأَفُتْؤمن  من
َّْي   إنالَّ 

َيا ن  فن  خن ْنَيا احْلَ َياَمةن  َوَيْومَ  الده  بنَغافنال   اهلل َوَماا اْلَعَذابن  َأَشِد  إنَل  ُيَردهونَ  اْلقن
 .[74:البقرة] {(58) َتْعَمُلونَ  َعامَّ 

 يكاون  تاارة  ،الكفار  إىل اإلساالم  دين عن معاشر اإلخوة، إن االرتداد
 نااقض  بارتكااب  يكاون  وتارة ،الكفر ملل من ملة إىل بالكلية اإلسالم برتك
، لذا كان من الضروري أن نتناول بعضاها حتاى حناذر    اإلسالم نواقض من

زل  فيه أقدام وضل  فياه أفهاام، وهاو مان      من الوقوع فيها، وهذا الباب
أخطر األبواب وأعظمها يف الدين ال يتجارأ علياه إال ضاعيف الادين قليال      

حيتاان إىل اساتيفاء شاروط     -أي شخص حمدد بعينه  -الورع، فتكفري املعني 
وانتفاء موانع، وتفصيل ذلك يف كتب أخرى مطولة وليس يف هذا الكتااب،  

ة إىل بعض نواقض اإلسالم وبعض صور الردة على وإمنا اكتفي  هنا باإلشار
سبيل اإلمجال والعموم، وملن يرغب يف التوساع يف هاذا املوضاوع فلريا اع     
الكتب املتخصصة يف ذلك واهلل أعلم، ونذكر من ناواقض اإلساالم وصاور    

 (:43)الردة على سبيل اإلمجال والعموم ما يلي 
 احلا اات  بطلاب  املاوتى  إىل التقارب  مثل، تعال اهلل عباد  ف الّشك - 1
 شافاء  لطلاب  للجن والذبح، ألضرحتهم والذبح يم النذور وصرف، منهم

رُ  الَ  اهلل إننَّ قال تعاىل:} املريض كَ  َأن َيْغفن رُ  بنهن  ُيّْشَ  َيَشاءُ  ملنَن َذلنَ   ُدونَ  َما َوَيْغفن
كْ  َوَمن  .[47]النساء: {(45)َعظنياما  إنْثاما  اْفرَتَى َفَقدن  بناهلل ُيّْشن
 أو الصالة، فرض كإنكار عوجوبه بالَضور  الدين من علم ما جَد - 2

 أن أي رواحاأل بتناساخ  قال، أو من ذلك وحنو احلل أو الصوم، أو الزكاة،
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 قادم  يف الشك وكذلك، البعث إنكار فيه ألن غريه إىل روحه تنتقل مات من
 الدوام على باق املالع إن، أو من قال تعاىل اهلل و ود أنكر أو بقائه أو العامل

 للقارآن  تكاذيب  وهاو  حدوثاه  عتقدا ولو القيامة إنكار يستلزم ألنه يفنى فال
 وحنو ذلك. الكريم
 وشارب  كالزناا،  عبالَضاور  اإلساالم ف حتريماه علام ما استَالل - 3

: ومنهاا  ذلاك،  وحناو  الوالادين  وعقوق حق بفري عمًدا النفس وقتل اخلمر،
 . ذلك وحنو املالئكة أو سالم،اإل دين أو رسوله، أو اهلل، سب
قاال   ،إمجاعاا كفار باه عمال ولاو ◘ الرسول به جاء ِما َشء   بغض - 4

ُمْ  َذلنَ  تعاىل:} ُهوا بنَأمَّ مْ  َفَأْحَبطَ  اهلل َأنَََّل  َما َكرن  .[2]حممد: {(9)َأْعاَمََلُ
 فقاد ، حرماه  ما حتليل أو، اهلل أحل ما حتريم فواألمراء  العلامء ِاعة - 8
ُذواْ }قال تعاىل:، اهلل دون من أربابا ماعذه َ  ِمن َأْرَباباا  َوُرْهَباَمُمْ  َأْحَباَرُهمْ  اختَّ
يَ   اهللّن ُدونن  ُرواْ  َوَما َمْرَيمَ  اْبنَ  َواملَْسن اداا  إنَلاهاا  لنَيْعُبُدواْ  إنالَّ  ُأمن  ُهاوَ  إنالَّ  إنَلااهَ  الَّ  َواحن

اَنهُ  ََ ُكونَ  َعامَّ  ُسْب  .[30]التوبة: {ُيّْشن
 بإعفااء  يساتهزئ  كالاذي  ،◘ الرساول باه جااء ِما بشء االستهَّاء - 8
 غاري  أو باجلهااد  أو املنكر عن والنهى باملعروف باألمر أو بالسواك أو اللحى

 .ذلك
ااَم  َلَيُقوُلنَّ  َسَأْلَتُهمْ  َوَلئنن:}قال تعاىل  بنااهللأَ  ُقاْل  َوَنْلَعاُب  َنُخاوُض  ُكنَّاا إننَّ

ُئونَ  نُتمْ كُ  َوَرُسولنهن  َوآَياتنهن   .[14]التوبة: {(88)َتْسَتْهَّن
 يساعه وأنه ◘رسول اهلل  اتباع عليه َيب ال الناس بعض أن اعتقد من - 7

 موساى  شاريعة  مان  اخلارون  ضار اخل وسع كما ،ة اإلسالمرشيع من اخلروج
ينااا اإلساالم َغارْيَ  َيْبَت ن  َوَمنْ }والدليل قول اهلل تعاىل: السالم عليهما

 َفَلانْ  دن
نْهُ  ُيْقَبَل 
َر ن  فن  َوُهوَ  من نَ  اَْلخن ينَ  من ن اَسن  .[74]آل عمران: {(58)اخْلَ
 فاان قال اإلمام النووي يف شرح مسالم:  ، ترك الصال  مع جَودها - 5

 نأ الإ ،اإلسالم ملة من خارن املسلمني مجاعإب كافر فهو لو وبها منكرا كان
 و اوب  يهاا ف يبلفاه  مادة  املسالمني  تخاالت  ومل ،باإلسالم عهد قريب يكون

 كاثري  حال هو كما و وبها اعتقاده مع تكاسال اتركه كان نإو ،عليه الصالة
 اهلل رمحهماا  والشاافعى  مالاك  فاذهب  فياه  العلماء اختلف فقد ،الناس من
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 تااب  نإفا  ويستتاب يفسق بل يكفر ال أنه إىل واخللف السلف من واجلماهري
 مان  مجاعاة  وذهاب  ،بالسايف  يقتل ولكنه ،احملصن كالزانى حدا قتلناه واال

 .اهلل رمحه حنبل بن أمحد عن الروايتني حدىإ وهو يكفر أنه إىل السلف
 -فالصرف أى ما يفرق بني الزو ني  والعطف، الِصف ومنه السَر - 9

 أو فعلاه  فمن -أى األعمال اليت حتبب الر ل يف املرأة والعكس  - والعطف
نْ  ُيَعِلاَمنن  َوَما}قال تعاىل: كفر به رضى اَم  َيُقوالَ  َحتَّى َحد  أَ  من نُ  إننَّ َْ ْتنَاة   َن

 َفاالَ  فن
 .[014:البقرة] {(112) َتْكُفرْ 

 :تعااىل  قولاه  والادليل  ،املسالم  عل ومعاونتهم املّشك  مظاهر  - 11
م َوَماان} ااهُ  ِماانُكمْ  َيَتااَوَلَُّ اانُْهمْ  َفإننَّ

ي الَ  اهلل إننَّ  من   {(23)الظَّاااملنن  اْلَقااْومَ  َُّيْاادن
، كمن يعمل عينًا للتجسس على املسلمني لصاحل األعاداء، قاال   [43]التوبة:

بعض أهل العلم إن عمل  اسوسا ليس رضا بالكفر، ولكن لادنيا يصايبها   
فهو مرتكب لكبرية، وإن فعلها حبا للكفر وبفضا لإلسالم وإظهارا لشاعائر  

 .الكفر على اإلسالم فهو كافر
لحصول على منافع دنيوية عن دين اإلسالم ل وينبفي احلذر من االرتداد

فاملرتد عن دين اإلسالم له عقوبة يف الدنيا وهو القتل ويف اآلخرة يكون مان  
 .أصحاب اجلحيم والعياذ باهلل

ولقد حذرنا اهلل سبحانه وتعاىل من طاعاة أهال الكتااب والكفاار مان       
َا َياقال تعاىل:}إلقائهم الشبه لنا يف الدين فنرتد عن الدين،   آَمنُاَواْ  ينَ الَّذن  َأُّيه

يقااا  ُتطنيُعواْ  إنن ينَ  ِمانَ  َفرن ينَ  إنياَمننُكامْ  َبْعاَد  َياُردهوُكم اْلكنَتااَب  ُأوُتاواْ  الَّاذن  َكاافنرن
َا َياوقال تعاىل:} ،[011]آل عمران: {(111) ينَ  َأُّيه ينَ  ُتطنيُعواْ  إنن آَمنَُواْ  الَّذن  الَّاذن

ينَ  نَقلنبُواْ َفتَ  َأْعَقابنُكمْ  َعَل  َيُردهوُكمْ  َكَفُرواْ  ن  .[042]آل عمران: {(149) َخاَسن
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 الدرس احلادي والعشرون:

 توحيد اهلل تعاىل

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

 كماا أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة عبد اهلل بن حذافة السهمي 
 الصاحابة  أحاد  السهمي حذافة بن اهلل عبد ترمجة يف عساكر ابن احلاف  ذكر
 يِكَلُم يف رككْشُأ وأنا رصََّنَت: له فقال ملكهم إىل به واؤجاف، الروم أسرته أنه

 العارب  متلكاه  ماا  ومجيع متلك ما مجيع أعطيتين لو: له فقال ،ابنيت وأزو ك
، أقتلاك  إذًا: فقاال ، فعلا   ماا  عني طرفة◘  حممد دين عن أر ع أن على
 ياه يد مان  قريبااً  فرموه الرماة وأمر، فصلب به فأمر: قال، وذاك أن : فقال

 أمار  ثام ، فاأنزل  باه  أمر ثم، فيأبى النصرانية دين عليه يعرض وهو ور ليه
 فألقااه  املسالمني  مان  بأسري و اء، فأمحي  حناس من ببقرة رواية ويف، بقدر
، فيها قىَلُي أن به فأمر، فأبى عليه وعرض، تلوح عظام هو فإذا، ينظر وهو
 ألن بكيا ُ  إمناا : الفقا ، ودعاه فيه فطمع فبكى، فيها ليلقى البكرة يف فرفع
 أن فأحببا  ، اهلل يف السااعة  القادر  هذه يف لقىُت واحدة نفس هي إمنا نفسي
 ويف. اهلل يف العاذاب  هاذا  تعذب نفس  سدي يف شعرة كل بعدد لي يكون
 إلياه  أرسال  ثام ، أيامًا والشراب الطعام منه ومنع سجنه أنه الروايات بعض
: فقاال   تأكال  أن منعاك  ما: الفق استدعاه ثم، يقربه فلم خنزير وحلم خبمر

 رأساي  فقبال : كاملِل له فقال، بي تكمَِّشأِل أكن مل ولكن، لي حل قد إنه أما
 فقبال ، نعام : قاال   املسالمني  أسارى مجيع معي وتطلق: فقال، قكِلَطُأ وأنا

 عمار  قال ،ر ع فلما، عنده املسلمني أسارى مجيع معه وأطلق فأطلقه رأسه
 فقام، أبدأ وأنا، حذافة بن اهلل عبد رأس لبَِّقُي أن مسلم كل على حق: ☺ 
 .اها ....☻ رأسه فقبل

ايااواء حتسُّااه األياادي وال تااراه ماان أخفاااه  النَّباا  يف  أخااي احلبيااب،
الصحراء من أْرَباه  البدر من أمتَّه وأسراه  النخل من شقَّ نواه  اجلبال مان   
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ر من أطفاه  الليل أرساه  الصخر من فجَّر منه املياه  النهر من أ راه  البح
من حاك ُدَ اه  الصُّبح من أسفره وصاغ ضاحاه  الناوم مان  علاه وفااة       
واليقظة منه بعًثا وحياة !! العقل من منحه وأعطاه  النحل من هداه  الطاري  
يف  و السماء من أمسكه ورعااه  يف أوكااره مان غاذَّاه ومنَّااه  اجلباار مان        

جييبه  امللهوف مان يفيثاه  الضاال    يقصمه  املظلوم من ينصره  املضطَّر من 
من يهديه  احلريان من يرشده  العااري مان يكساوه  اجلاائع مان يشابعه        
الكسري من جيربه  الفقري من يفنيه  أن ، أن  َمْن خلقك  من صوَّرك  من 

 شق مسعك وبصرك  

 

الكون كله بكائناتاه يساجد هلل وتخضاع وياذل وتبقاى فئاة مان النااس         
ْ قاال تعااىل:}   رب العااملني، تساجد هلل   كل اخلالئاق ، معرضة  اهلل َأنَّ  َتارَ  َأَل
اَمَواتن  فن  َمن َلهُ  َيْسُجُد  ْمُس  اأْلَْرضن  فن  َوَمن السَّ َباُل  َوالنهُجومُ  َواْلَقَمرُ  َوالشَّ  َواْْلن
َجرُ  َوابه  َوالشَّ ري   َوالدَّ

ري   النَّاسن  ِمنَ  َوَكثن
 َفااَم  اهلل ُُّيننن  َوَمن اْلَعَذاُب  َعَلْيهن  َح َّ  َوَكثن

ن َلهُ  م   من ْكرن اهلل وحبماده  ، فسابحان  [07]احلال:  {(15) َيَشاءُ  َما َيْفَعُل  اهلل إننَّ  مه
َوعان عمارو بان عبساة     عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماتاه،  

  ء  ََش  ىبقَ يَ فَ  ُس مْ الَش  له قن تَ ْس تَ  امَ ♂:◘ قال:قال رسول اهلل 
 َ  بَّ َسا إال اهللن  ن لْ َخ  نْ من

ا انَ َكا امَ  الَّ إن َ  ن مدن ََ بن  اهللَ ا نْ من  ساول  ، وصادق ر (0) ▬مَ دَ آَ َبناي  اءن َيابن غْ أَ وَ   ن اِن يَ الشَّ
 (.42)◘ اهلل 

 ، ورشك أصغر .رشك أكرب :  الّشك رشكانإخوتي يف اهلل، 

وهو أن جيعل الند شريكا هلل يف أنواع العبادات أو بعضها  :الّشك األكرب
كمن يذبح لفري اهلل، وينذر لفري اهلل، ويادعو غاري اهلل، ويساتعني بفاري اهلل     

 وتخاف غري اهلل وير و ويستفيث بفري اهلل.
مثل احللف بفري اهلل، أو يف الرياء وهو أن يعمل الر ل  صغر:األّشك ال 

العمل من أ ل الناس حتى يثنوا عليه كمن حيسن صالته من أ ال النااس،   
                                                 

 .4422نعيم يف احللية وحسنه األلباني يف ص.ن أبو خر ه أ (حسن) (0)
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ومن ينفق األموال ويتصدق حتى يقول الناس: أناه منفاق، وماان جيااهااد     
 بشجاعة ليقال: شجاع. 

بالربوبياة واأللوهياة   هو اإلاان بو وده وإفراده  :و ل عز باهلل واإلاان
واإلاان جبميع أمسائه وصافاته، فتوحياد الربوبياة أى اإلااان باأن اهلل هاو       
اخلالق الرازق املدبر يذا الكون وحده ال شريك له، وتوحياد األلوهياة هاو    
إفااراد اهلل تعاااىل بالعبااادة كالاادعاء واإلنابااة واالسااتفاثة والر اااء واخلااوف 

لصفات أي اإلاان بأمسائه وصفاته التى والذبح..إ ، وتوحيد األمساء وا
وطريقة أهل السنة يف توحيد أمساء اهلل وصافاته   اءت يف الكتاب والسنة، 

 على ثالثة أو ه:
إثبات ما أثبته اهلل لنفسه يف كتابه أو على لسان رساوله مان غاري     األول:

حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل، فاهلل سبحانه وتعاىل مسيع، 
السمع معلوم والكيف جمهول، وكذا اهلل بصاري، فالبصار معلاوم والكياف     ف

جمهول، وهكذا لباقي الصفات، وحنن نؤمن بأن كل صافات اهلل الاواردة يف   
 الكتاب والسنة حقيقية تليق جبالل اهلل وال متاثل املخلوقني.

نفي ما نفاه اهلل عان نفساه يف كتاباه أو علاى لساان رساوله مان         الثاين:
قص، فاهلل تعاىل نفى عن نفسه الظلم، ومن ثم يثب  الضاد فهاو   صفات الن

 العدل.
أما ما مل يرد نفيه وال إثباته مما تنازع عليه الناس كاجلسم واحلياز   الثالث:

واجلهة وحنوه فنتوقف يف لفظه، فال يثب  وال ينفى لعدم وروده، وأما معناه 
 ال اتنع عن اهلل قبلوه. إن أريد به باطل ينزه اهلل عنه ردوه، وإن أريد به حق

 فاال  تعااىل،  اهلل توحياد  مع إال عبادًة تسمى ال بها اهلل أمر اليت العبادةو
 حتقيقاه  ماع  إال تعاىل هلل عبد بأنه أحد يوصف وال الشرك، مع العبادة تصح

 معاه  وأشارك  تعااىل  اهلل َعَبد فمن، بالعبادة وحده تعاىل اهلل وإفراد ،لتوحيدا
 .هلل عبدا فليس َغْيَره

 الشارط  هو به، اإلشراك وعدم هلل العبادة وإخالص تعاىل، اهلل فتوحيد
 مبوافقاة  إال مقبولاة  تكاون  ال العبادة أن إىل إضافة اهلل، عند العبادة قبول يف
 َوْجَههُ  َأْسَلمَ  َمنْ  َبَل :}تعاىل قال كما، ◘ رسول اهلل سنة وفق وعلى لشرعا
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ان   َوُهوَ هللن 
مْ  َخاْوف   َواَل  َرِباهن  نْاَد عن  َأْجاُر ُ  َفَلاهُ  حُمْسن ََُّناونَ  ُهامْ  َواَل  َعَلاْيهن   {َُيْ

 .[004]البقرة:
 .هلل عبادته فأخلص التوحيد حقق: أي {هللن َوْجَههُ  َأْسَلمَ }ومعنى
ن   َوُهوَ }ومعنى

 .◘ اهلل لرسول ُمتَّبع: أي، {حُمْسن
يا ثالثة أصول جمتمعة وهاي احملباة واخلاوف والر ااء،     ♣ عبادة اهلل و 

 (.07من عبد اهلل باحلب واخلوف والر اء فهو مؤمن )ف
 اجلنااحني  مبثاباة  للماؤمن   ااء الرو خلاوف فاحلب مبثابة رأس الطائر، وا

 حيلاق  حتى املؤمن قلب يف والر اء اخلوف من كل جيتمع أن دافالب للطائر،
، أخاوف  مناه  كاان  أعارف  بااهلل  من كاان  أن املعلوم ومن اإلاان، مساء يف

 اهلل فاإن ، والعلان  السر يف تعاىل هلل املراقبة بدوام التحليؤمن املفينبفي على 
 َوُهاوَ }:يقاول  تعااىل  واهلل التعظايم،  حاق  يعظماه  مل الذي العبد يلوم تعاىل
 .[4:احلديد] {ُكنُْتمْ  َما َأْينَ  َمَعُكمْ 

 مدحاه  معارض  يف واحاد  ساياق  يف والر ااء  اخلوف بني اهلل مجع لذلك
ينَ  ئنَ  ُأولَ }:فقال املؤمنني، لعباده ايَلةَ  َرِهنمُ  إنَل  َيْبَتُغونَ  َيْدُعونَ  الَّذن ُامْ  اْلَوسن  َأُّيه
َتااهُ  َوَيْرُجااونَ  َأْقااَرُب    {حَمْااُذوراا  َكااانَ  َرِبااَ   َعااَذاَب  إننَّ  َعَذاَبااهُ  َوََيَاااُفونَ  َرمْحَ

ُمْ }:وقال، [43 :اإلسراء] ُعونَ  َكاُنوا إنمَّ اتن  فن  ُيَسارن رْيَ  َوَرَهباا  َرَغباا  َوَيْدُعوَننَا اخْلَ
عن َ  َلنَا َوَكاُنوا  .[21:األنبياء] {َخاشن
 :َفَقاالَ  اَلَماْوتِ  ِفي َوُهَو َشاب، َعَلى َدَخَل◘  النَِّبيَّ َأنَّ، ☺ َأَنٍس َعْنَو
 ُذُناوِبي  َأَخاافُ  َوِإنِّاي  ،اهلل َأْرُ او  نِّيإَِ اهلل َرُسوَل َيا َواللَِّه :َقاَل  َتِجُدَك َكْيَف
َعانن  اَل ♂:◘  اهلل ُسوُلَر َفَقاَل َتمن ْثلن  فن  َعْبد   َقْلبن  فن  ََيْ  اهلل َأْعَطا ُ  إنالَّ  املَْْوِننن  َهَذا من

َّا َوآَمنَهُ  َيْرُجو َما
 .(0) ▬ََيَاُف  ِمن

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .3373أخر ه )ت ها( وحسنه األلباني يف ص  ( حسن) (0)
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 :الدرس الثاني والعشرون

 تعاىل إخالص العمل هلل

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

خارن ابان قتيباة    أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع صااحب النقاب، أ  
 عمارو  أباو  حاّدثنا : قاال  األصمعّي عن حا الدينوري يف عيون األخبار عن 

النااس   -أي حث  -قال: حاصر َمْسَلَمُة بن عبد امللك حصنا فندب  الّصّفار
، فما دخله أحد، حتى  اء ر ل من عرض اجلي  -أي النفق  -إىل النقب 

 -عامال ماع البااب    أي ت -فدخلاه وعااا البااب     -أي  ي  املسلمني  -
فكسره، ففتحه اهلل عليهم، فنادى َمْساَلَمُة علاى صااحب الَنَقاب فماا  ااء       

  أحد.
أي  -قال: فليدخل علايَّ سااعة ياأتي. فاأتى ر ال فقاال للحا اب         

: استأذن لي على األمري.فقال: أنا  صااحب النقاب  قاال: أناا      -احلارس 
ل لاه: إن صااحب   أخربكم عنه.فأتى مسلمة فأخربه احلا ب، فأذن له، فقا

امساه يف صاحيفة    -أي تكتباوا   -النقب يأخاذ علايكم ثالثاا: أال تساودوا     
اخلليفة، وال تأمروا له بشيء، وال تسألوه من هو  قال مسالمة: نعام فمان    
هو  قال الر ل: أنا هو ثم اختفى، فكان َمْسَلَمُة ال يصلى صاالة إال قاال:   

 اللهم ا علنى مع صاحب النقب. 
على اإلخالص يف األعمال، فقال تعااىل علاى لساان    ♣  ولقد حثنا اهلل

ن َ  َوَِمَاااتن هللن َرِب  َوحَمَْيااايَ  َوُنُسااكني َصاااَلتن  إننَّ  ُقااْل }:◘ إبااراهيم   {اْلَعاااملَ
اُروا َوَمااوقال تعاىل:} ،[014:األنعام] ا َ  اهلل لنَيْعُباُدوا إنالَّ  ُأمن  الاِدينَ  َلاهُ  خُمْلنصن

يُموا ُحنََفاء َكا َ  َوُيْؤُتوا اَل َ الصَّ  َوُيقن  .[4:البينة] {اْلَقِيَمةن  دنينُ  َوَذلنَ   الََّّ
ااَم ♂:َيُقاولُ ◘  اهلل َرُساولَ  َساِمْع ُ  :َقاَل☺  اَلَخطَّاِب ْبِن ُعَمَرعن و  إننَّ

اَم  ،بنالنِيَّاتن  اأْلَْعاَمُل  ئ   لنُكِل  َوإننَّ ْجَرُتهُ  َكاَنْ   َفَمنْ  ،َنَوى َما اْمرن يُبَهايُ  ُدْنَيا إنَل  هن  َأوْ  ،صن
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َها اْمَرَأ    إنَل  َُ
ْجَرُتهُ  ،َينْكن : ☺  َلِبيادٍ  ْبانِ  َمْحُموِد َعْنو ،(0) ▬إنَلْيهن  َهاَجرَ  َما إنَل  َفهن

كُ  َعَلْيُكمْ  َأَخاُف  َما َأْخَوَف  إننَّ ♂:َقاَل◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ  :َقااُلوا  ،▬اأْلَْصاَغرُ  الِّشْ
مْ ♣  اهلل َيُقوُل  الِرَياءُ ♂:َقاَل  اهلل ُسوَلَر َيا اأَلْصَفُر الشِّْرُك َوَما َياَمةن  َيْومَ  ََلُ  إنَذا اْلقن

يَ  مْ  النَّاُس  ُجَّن ينَ  إنَل  اْذَهُبوا :بنَأْعاَمَلنن ْنَيا فن  ونَ ؤُ ُتاَرا ُكنْاُتمْ  الَّاذن  َهاْل  َفااْنُظُروا ،الاده

نَْدُهمْ  ََتنُدونَ 
 .(4) ▬َجََّاءا  عن

ل ماان يعمال الطاعاات للرياااء   َثا قاال أحااد احلكمااء: مَ  ، أخاي احلبياب  
ر ل خرن إىل السوق ومأل كيسه حصاة، فيقول الناس: ماا   ِلَثَموالسمعة َك

مأل كيس هذا الر ل! وال منفعة له سوى مقالة الناس، ولو أراد أن يشرتي 
شيئا ال ُيْعَطى به شيئا، كذلك الذي عمل العمل ِلُيرائي الناس ال ثاواب لاه   

ْمنَاعاىل:}يف اآلخرة كما قال اهلل ت ُلوا َما إنَل  َوَقدن نْ  َعمن  َهَبااء َفَجَعْلنَاا ُ  َعَمل   من
نُثوراا  ، يعنى أن األعمال التاى عملوهاا لفاري و اه اهلل     [43]الفرقان: {(23)مَّ

أبطلنا ثوابها و علناهاا كايبااء املنثاور، وهاو الفباار الاذي يارى يف شاعاع         
 إماام  وخلاف  ة،واحاد  صاالة  يصليان بعضهما، جبوار ر النفالالشمس، 

 .والسماء األرض بني كما وبينهما واحد،
 بأصحابها النية جمرد تبلغ وكم النية، تكربه صفري عمل من كم اهلل أكرب!

 َأنَّ: ☺  َماِلاكٍ  ْبانِ  َأَناسِ  َعانْ أخرن البخاري يف صحيحه  ،يعملوا مل ولو
ينَةن  إننَّ ♂:َفَقاَل ِةاَلَمِديَن ِمْن َفَدَنا َتُبوَك َغْزَوِة ِمْن َرَ َع◘  اهلل َرُسوَل

ا بناملَْدن  َأْقَواما

ُتمْ  َما ْ
ا َسن ريا

ا َقَطْعُتمْ  َواَل  َمسن يا
 َوُهامْ  اهلل َرُساولَ  َياا  :َقااُلوا  ▬َمَعُكامْ  َكاُنوا إنالَّ  َوادن

ينَةن  َوُهمْ ♂:َقاَل  ِباَلَمِديَنِة
 .(3) ▬اْلُعْذرُ  َحَبَسُهمْ  بناملَْدن

من  نفسك حترم فال ،بنيتك وتسبق اخلري تنوي أن الفضل هو واهلل وهذا
 كال  قلاب  يف مباا  إال املناافق  نعا  املاؤمن  اياز  وهال ، العظايم  الفضال  هذا

 (.40)آخرين برتكه ووضع قومًا، به اهلل رفع اإلخالص إنه!! منهما 
 إنَل  واْ اَقاُماا َوإنَذا َخاادنُعُهمْ  َوُهااوَ  اهلل َُيَاادنُعونَ  املُْنَااافنقن َ  إننَّ }قاال تعااىل:  

االَ   {(142) َقلناايالا  إنالَّ  اهلل َياْذُكُرونَ  َوالَ  النَّاااَس  ُياَرآُؤونَ  ُكَساااَل  َقااُمواْ   ن الصَّ

                                                 

 .0213و)م(  4324أخر ه )خ( (صَي ) (0)

 .0444 ه )حم( وصححه األلباني يف ص.ن أخر (صَي ) (4)
 .4010أخر ه )خ(  (صَي ) (3)
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 .[044]النساء:
 :ما يلى اإلخالص حتقيقالتى تعني على  وسائل، من الاإلخوة معاشر

 ال هلل العمال  يكون أن: اإلخالصو اإلخالص  هو ما تعرف أن :أوالا  
: اإلخاالص  عالماة و اخللاقع  فياه  رىتا  وال حظوظها، وال نفسك فيه ترى

 نفسك تعذب أنذلك  معنى وليس ،والباطن الظاهر يف العبد أعمال استواء
 حيرماون  الناس من كمف فتنبهع ُمَراٍء، أم خملص أن  وهل، الوساوس بكثرة

 مان  الكاثري  يرتكاون  .الريااء  يف نقاع  أن خنشاى : حبجاة  األعمال من أنفسهم
 .النية تصحيحوالعالن  ،رياء العمل هذا أن حبجة األعمال
 َعَلاْيُكمْ  اهلل َفْضاُل  َوَلاْوال}وفضاله  وقدرتاه  وعظمتاه  اهلل معرفاة  :ثانياا 
ُتهُ  نُْكمْ  َزَكا َما َوَرمْحَ

نْ  من انَّ  َأَباداا  َأَحاد   من
يع   َواهلل َيَشااءُ  َمانْ  ُيََِّكاي اهلل َوَلكن

 َسامن
يم  
 .البع بالط! حبق  اهلل عرف من للخلق ينظر فهل ،[40:النور] {َعلن

 الشاهوات،  وحاب  الكسل طبعها ظاملة  اهلة نهاوأ النفس معرفة :ثالثاا 
 وتبعاث  ،وحادك  القارب  وتادخل ، متاوت  ناك أ آدم ابنفتذكر يا  الظهور،و

 .بنفسك أعلم فأن  الناس يفرك فال!! فتنبه وحدك، وحتاسب ،وحدك
 لسايده  خدمتاه  علاى  يساتحق  ال والعباد  حماض،  عبد أنك اعلم :رابعاا 

 فهاو  األ ار  مان  سايده  مان  يناله فما عبوديته، مبقتضى تخدمه هو إذ أ رًا،
 .منه تفضل

نَسانُ  ُخلنَ  }ضعيف خملوق أن  :خامساا   كثرَأَف ،[47:النساء] {َضعنيفاا  اإلن
 العمال،  قبال  اإلخاالص  يرزقك أن بالدعاء عليه وأحل باهلل، االستعانة من

 الرياء، نوم نفسك شر من باهلل واستعذ العمل، وبعد العمل وأثناء
 :َفَقاالَ  ☺ ُموَساى  َأُباو  َخَطَبَناا  :َقاَل َكاِهٍل َبِني ِمْن َرُ ٍل َعِلي، َأِبي َعْنَف
َا♂:َفَقاَل َيْوٍم َذاَت◘  اهلل َرُسوُل َخَطَبَنا ُقوا النَّاُس  َأُّيه كَ  َهَذا اتَّ هُ  الِّشْ  َأْخَفاى َفإننَّ

نْ   ِمانْ  َأْخَفاى  َوُهَو َنتَِّقيِه َوَكْيَف :َيُقوَل َأْن اهلل َشاَء َمْن َلُه َفَقاَل ▬النَّْملن  َدبنيبن  من
ا اللهمَّ  وااُقولُ ♂:َقاَل ؟اهلل َرُسوَل َيا النَّْمِل َدِبيِب نْ  بنَ   َنُعوذُ  إننَّ اكَ  َأنْ  من  بناَ   ُنّْشن

ُركَ  َنْعَلُمهُ  َشْيئاا  (.44) (0)▬َنْعَلمُ  اَل  ملنَا َوَنْسَتْغفن

                                                 

 .31ص   األلباني وحسنهأخر ه )حم طس ش(  (لغري  حسن) (0)
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 :اإلخالص مسألة يف عليها لتنبيها جيب أمورإخوتي يف اهلل، هناك 
 شاارطًا لاايس لكنااه اإلخااالص علااى عالمااة األعمااال إخفاااء أوالا:

 .وقويم نظرهم يهمك وال إليك، الناس نظر تقصد أال املهم لإلخالص،
 فاإن  الصااحلني،  جمالساة  عناد  للخاري  العبد نشاط الرياء من ليس ثانياا:
 وإن يام  ولايس  هلل ملكع فليكن ايمة، وعلو النشاط على تبعث جمالستهم

 علاي  قاال  الدوام، على الكسل احذر لكن، للعمل تشجيعك يف سببًا كانوا
 إذا وينشات  وحاده،  كان إذا يكسل: عالمات للمرائي: ☺  طالب أبي بنا

 .به ذم إذا وينقص عليه، أثين إذا العمل يف ويزيد الناس، يف كان
 عا ال  يكاون  دقا  بال  اإلخاالص،  يناايف  ال ومدحهم الناس ثناء ثالثاا:

 الرَُّ الَ  َأَرَأْيا َ ◘  اهلل ِلَرُساولِ  ِقيالَ : َقاالَ  ☺ َذر، َأِبي َعْن املؤمن، بشرى
ُل  تنْلَ  ♂:َقاَل َعَلْيِه النَّاُس َوَيْحَمُدُه اَلَخْيِر ِمْن اَلَعَمَل َيْعَمُل ى َعاجن نن  ُبّْشَ  ▬املُْْؤمن

 مان  الثنااء  ارانتظا  حتاى  أو للثنااء،  طلبااً  العمال  يكاون  أن إيااك  لكن ،(0)
 األرض يف القباول  له يضع اهلل ولكن الشهرة، من يفر فاملخلص املخلوقني،

 اإلنساان  أن وهاي  دقيقة، نكتة وهنا: ر ب ابن قال اهلل، بفضل العبد فيسر
 فريتفاع ، متواضاع  أناه  النااس  ُيري أن بذلك يريد الناس، بني نفسه يذم قد

 .عندهم بذلك
 الفضايل  قاال  عمل خوفا من الرياء،ترك ال اإلخالص معنى ليس رابعاا:

 النااس  أ ال  مان  والعمال  ريااء،  النااس  أ ال  من العمل ترك: عياض بنا
 وإياااكم يعافينااا أن اهلل نسااأل .منهمااا اهلل يعافيااك أن واإلخااالص شاارك،

 .منهما
 وحمباة  القلاب  يف اإلخالص جيتمع ال: اهلل رمحه القيم ابن يقول خامساا:

 .والنار املاء جيتمع كما إال الناس، عند فيما والطمع والثناء املدح
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .4144 م(أخر ه ) (صَي ) (0)
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 :الدرس الثالث والعشرون

 اإلميان باملالئكة

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعاد ماع قصاة نازول  ربيال علياه الساالم        
يف غار حراء. أخرن البخاري يف صحيحه عان  ◘ بالرسالة على رسول اهلل 

 الرُّْؤَياا ◘  اهلل َرُسوُل ِبِه ُبِدَئ َما َأوََّل َكاَن: ْ َقاَل◘  النَِّبيِّ َزْوِن♥  َعاِئَشَة
 ُحبَِّب ُثمَّ ،الصُّْبِح َفَلِق ِمْثَل َ اَءْت ِإالَّ ُرْؤَيا َيَرى اَل َفَكاَن ،النَّْوِم ِفي الصَّاِدَقُة

 التََّعبُّادُ  َحنُّاثُ َوالتَّ :َقاالَ  .ِفياهِ  َفَيَتَحنَّاثُ  ،ِحَراٍء ِبَفاِر َيَلَحُق َفَكاَن اَلَخاَلُء ِإَلْيِه
 ِإَلاى  َيْرِ اعُ  ُثامَّ  ،ِلاَذِلكَ  َوَيَتَزوَُّد َأْهِلِه ِإَلى َيْرِ َع َأْن َقْبَل اَلَعَدِد َذَواِت اللََّياِلَي
 اَلَمَلاكُ  َفَجااَءهُ  ،ِحَراٍء َغاِر ِفي َوُهَو اَلَحقُّ َفِجَئُه َحتَّى ،ِبِمْثِلَها َفَيَتَزوَُّد َخِدجَيَة

ئ   َأَنا َما♂:◘  اهلل َرُسوُل َفَقاَل، ▬أْ اْقرَ ♂:َفَقاَل  َفَغطَّنناي َفَأَخاَذينن : َقاالَ  ،▬بنَقاارن

نِي َبَل َ  َحتَّى ْهَد  من ئ   َأَنا َما♂:ُقَلُ ، اْقَرأْ ♂:َفَقاَل ،▬َأْرَسَلنني ُثمَّ  اْْلُ  َفَأَخاَذينن ، بنَقارن

نِي َبَل َ  َحتَّى الثَّاننَيةَ  َفَغطَّنني ْهَد  من  َأَناا َماا♂:ُقَلا ُ ، ▬اْقاَرأْ ♂:َفَقاَل ▬ْرَسَلننيأَ  ُثمَّ ، اْْلُ

ئ   نِي َبَل َ  َحتَّى الثَّالنَثةَ  َفَغطَّنني َفَأَخَذينن  بنَقارن ْهَد  من  اْقاَرأْ }:َفَقاالَ ، ▬َأْرَساَلنني ُثمَّ  اْْلُ
ي َرِبَ   بناْسمن  نَسانَ  َخَلَ   (1)َخَلَ   الَّذن نْ  اإْلن َ   اْقَرأْ  (2)َعَل    من ( 3) مُ اأْلَْكرَ  َوَربه
ي مَ  الَّذن مَ  (4) بناْلَقَلمن  َعلَّ نَسانَ  َعلَّ ْ  َما اإْلن  ِبَها َفَرَ َع ،[4 - 0]العلق:  {(8)َيْعَلمْ  َل

 َزِمُلاوينن ♂:َفَقاالَ  َخِدجَياةَ  َعَلاى  َدَخالَ  َحتَّاى  ،َباَواِدُرهُ  َتْرُ ُف◘  اهلل َرُسوُل

ََياةُ  َأيْ ♂:ِلَخِدجَياةَ  َقاَل ،ُعالرَّْو َعْنُه َذَهَب َحتَّى َفَزمَُّلوُه ،▬َزِمُلوينن   !لن  َماا ،َخدن

يُ   َلَقْد  َها َنْفيسن  َعَل  َخشن رَبَ  َفَأْخرَبَ  اَل َفَواللَّاهِ  َأْبِشارْ  ،َكاالَّ  :َخِدجَياةُ  َقاَلْ ، ▬اخْلَ
 َوَتْحِمالُ  ،اَلَحاِديثَ  َوَتْصاُدقُ  ،الارَِّحمَ  َلَتِصُل ِإنََّك َفَواللَِّه ،َأَبًدا اهلل ُيْخِزيَك

 ال ماا  الناس تعطي - اَلَمْعُدوَم َوَتَكِسُب، - الضعيف علىأي تنفق  - َكلَّاَل
 َنَواِئابِ  َعَلاى  َوُتِعانيُ ، -أي تكرمه  - الضَّْيَف َوَتَقِري ،-عند غريك  جيدونه
 جَيَةَخِد َعمِّ اْبُن َوُهَو ،َنْوَفٍل ْبَن َوَرَقَة ِبِه َأَتْ  َحتَّى َخِدجَيُة ِبِه َفاْنَطَلَقْ  ،اَلَحقِّ
 ،اَلَعَرِبايَّ  اَلِكَتاابَ  َيَكُتابُ  َوَكاانَ  ،اَلَجاِهِليَِّة ِفي َتَنصََّر اْمَرًأ َوَكاَن ،َأِبيَها َأِخي
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 َقادْ  َكاِبرًيا  َشاْيًخا  َوَكاانَ  ،َيَكُتَب َأْن اهلل َشاَء َما ِباَلَعَرِبيَِّة اإِلْنِجيِل ِمْن َوَيَكُتُب
 اْبانَ  َياا  َوَرَقاةُ  :َقاالَ  ،َأِخيَك اْبِن ِمْن اْسَمْع َعمِّ اْبَن َيا :َخِدجَيُة َفَقاَلْ  ،َعِمَي
 - النَّاُموُس َهَذا :َوَرَقُة :َفَقاَل ،َرَأى َما َخَبَر◘  النَِّبيُّ َفَأْخَبَرُه  َتَرى َماَذا َأِخي

 .َحيًّاا  َأُكاونُ  َلْيَتِناي  َ اَذًعا  ِفيَها َلْيَتِني ،ُموَسى َعَلى ُأْنِزَل الَِّذي -أي  ربيل 
يَّ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل جن  ِبَماا  َرُ ال   َياَأتِ  َلامْ  َنَعامْ  :َوَرَقاة  َقاَل ▬ ُهمْ  َأَوخُمْرن

 َلامْ  ُثامَّ  ،ُماَؤزًَّرا  َنْصاًرا  َأْنُصاْركَ  َحيًّا َيْوُمَك ُيْدِرَكِني َوِإْن ،ُأوِذَي ِإالَّ ِبِه ِ ْئَ 
  .(0) ُتُوفَِّي َأْن َوَرَقُة َيْنَشْب
انْ  املَْاَلئنَكاةُ  ُخلنَق ن ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَلْ ♥  َعاِئَشَة َعْنَو  ُناور   من

انه  َوُخلنَ   نْ  اْْلَ ج   من نْ  َمارن َّا آَدمُ  َوُخلنَ   َنار   من
َف  ِمن  .(4) ▬َلُكمْ  ُوصن

 َعانْ  َث ُأَحاِد  َأنْ  لن  ُأذننَ ♂:َقاَل◘  ّعِن النَِّبيِّ: ☻  اهلل َعْبِد ْبِن َ اِبِر َعْنَو

نْ  َمَل    نْ  اهلل َماَلئنَكةن  من َلةن  من َمةن  َبْ َ  َما إننَّ  ،اْلَعْرشن  مَحَ َْ هن  إنَل  ُأُذننهن  َش رَي ُ  َعاتنقن  َسْبعن  َمسن

اَئةن   .(3)▬َعام   من
حنن حنب املالئكة مجيعهم ونواليهم وال نفرق باني ملاك   ،  إخوتي يف اهلل

لقاد زعام   وآخرع ألنهم مجيعا عباد هلل تعاىل عاملون بأمره وتااركون لنهياه و  
اليهود أن  ربيل عدو يم وأن ميكائيل ولاي يام فاأخربهم ربهام باأن مان       

 َعاُدّواا  َكاانَ  َمان ُقاْل }قال اهلل تعااىل:  ،♣عادى أحدا منهم فقد عادى اهلل 
يَل  رْبن هُ  ِْلن َلهُ  َفإننَّ ى َيَدْياهن  َباْ َ  ملَِاا ُمَصاِدقاا  اهللّن بناإنْذنن  َقْلبنَ   َعَل  َنََّّ ا َوُهادا  ىَوُبّْشَ

نن َ   .[23]البقرة:  {(97) لنْلُمْؤمن
 ربيال علياه الساالم علاى صاورته مارتني:       ◘ ولقد رأى رساول اهلل  

أحدهما يف غار حراء، واألخاري يف رحلاة اإلساراء واملعاران رآه بساتمائة      
 . ناح يسد األفاق بني املشرق واملفرب

ثنااى باأن املالئكااة يام أ نحاة يتفاااوتون يف أعادادها م    ♣ وأخربناا اهلل  
وثاالث ورباع، ومنهم من له أكثر مان ذلاك كماا أسالفنا أن  ربيال علياه       

وهم خلاق مان ناور وليساوا كالبشار ياأكلون وال       ،  السالم له ستمائة  ناح
                                                 

 .4131أخر ه )خ(  (صَي ) (0)

 .  4221أخر ه )م(  (صَي ) (4)

 .040أخر ه )د طس ن( وصححه األلباني يف س.ص  (صَي ) (3)
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يشربون وال ينامون وال يتزو اون مطهارون مان الشاهوات ومنزهاون عان       
هام  اآلثام واخلطايا وال يتصفون بشيء من الصفات املادية لابين آدم، غاري أن  

يم القدرة أن يتشكلوا بصور البشر، واملالئكة تتأذى مما يتأذى مناه بناو آدم   
فهم يتأذون من رائحة الثوم والبصل والكرات، وال تدخل املالئكة بي  فياه  

. وأن امللاك املوكال   ♣وال الاون وال يتعباون مان عباادة اهلل     كلب أو صورة 
األماني  ربيال علياه     بالوحي إىل الرسل علايهم الصاالة والساالم هاو الاروح     

هُ }السالم، قال تعاىل:  يُل  َوإننَّ ن َ  َرِب  َلَتنَّن وُح  بناهن  َناَََّل  (192)اْلَعاملَ ا ُ  الاره  اأْلَمن
انَ  لنَتُكاونَ  َقْلبنَ   َعَل  (193) ينَ  من رن    بنلنَساان   (194)املُْناذن

بنا    َعاَريبن  {(198)مه
 .[024 - 024]الشعراء: 

طر هو ميكائيل عليه السالم وهو ذو مكاناة  وامللك املوكل بالقطر أى امل 
ولاه أعاوان يفعلاون ماا ياأمرهم باه ويصارفون الريااح         ♣ عالية عناد رباه   

، وامللاك املوكال باالنفخ يف الصاور، فالنفخاة      ♣والسحاب كما يشااء اهلل  
األوىل نفخة الصعق لصعق كل اخلالئاق إال مان شااء اهلل، والنفخاة الثانياة      

فيل عليه السالم قد التقم القارن وحناى  بهتااه    نفخة البعث والنشور فإسرا
وانتظار أن يؤذن له للنفاخ يف الصور وحسبنا اهلل ونعام الوكيال وعلاى اهلل    

 توكلنا.
 َوَقاْد  َأْنَعمُ  َكْيَف : ◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ☺ اَلُخْدِريِّ َسِعيٍد َأِبي َعْنَف

ُب  اْلَتَقمَ   َيانُْفَخ  َأنْ  ُياْؤَمرَ  َأنْ  َينَْتظنرُ  َسْمَعهُ  َوَأْصَغى ْبَهَتهُ َج  َوَحنَى اْلَقْرنَ  اْلَقْرنن  َصاحن

 َوننْعمَ  اهلل َحْسُبنَا ُقوُلوا :َقاَل  اهلل َرُسوَل َيا َنُقوُل َفَكْيَف :اَلُمْسِلُموَن َقاَل َفَينُْفَخ 

ْلنَا اْلَوكنيُل  ْلنَا اهلل َعَل  َتَوكَّ  َتَوكَّ
(0).  

 ُقاْل لاون بقابض األرواح قاال تعااىل:}    وملك املوت وأعوانه هم املوك
اااُكم َلااُ   َيَتَوفَّ ي املَْااْوتن  مَّ   {(11) ُتْرَجُعااونَ  َرِبُكاامْ  إنَل  ُثاامَّ  بنُكاامْ  ُوِكااَل  الَّااذن
 .[00]السجدة: 

 واملالئكااة املوكلااة حبفاا  العبااد يف احلضاار والساافر ويف النااوم واليقظااة 
  املعقباات،  ويف كال حاالته وحيصون ما يصادر عناه مان خاري أو شار هام      

نْ  َيَدْيهن  َبْ ن  ِمن ُمَعِقَبات   َلهُ }قال تعاىل: هن  َومن َفُظوَنهُ  َخْلفن نْ  َُيْ  {(11) اهللّن َأْمرن  من
                                                 

 .4424وصححه األلباني يف ص.ن ( ك حب ت حمأخر ه ) (صَي ) (0)
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 .[00]الرعد: 
واملالئكة املوكلة بإحصاء ما يصدر من العبد من خري وشار هام الكارام    

افنظن َ  َعَلْيُكمْ  َوإننَّ }الكاتبون قال تعاىل:  َيْعَلُماونَ  (11)َكاتنبن َ  كنَراماا  (11)حَلَ
 .[04 - 00]االنفطار:  {(12)َتْفَعُلونَ  َما

 َوَمانْ  َيْدُخُلوَمَا َعْدن   َجنَّاُت }وخزنة اجلنة وهم مالئكة كرام قال تعاىل:
نْ  َصَلَ   مْ  من امْ  آَبائنهن هن نمْ  َوَأْزَواجن ااهتن م َياْدُخُلونَ  َواملَاَلئنَكاةُ  َوُذِريَّ  ُكاِل  ِمان َعَلاْيهن

 .[43]الرعد: {اب  بَ 
وخزنة  هنم مالئكة كارام هام الزبانياة ورؤسااؤهم تساعة عشار ويف        

 ُتْبقناي اَل  (27)َساَقرُ  َماا َأْدَراكَ  َوَما}مقدمتهم مالك عليه السالم قال تعاىل:
اَحة   (25)َتَذرُ  َواَل  ا تنْسَعةَ  َعَلْيَها (29)ِلْلَبَّشن  َلوَّ ، [31 - 43]املادثر   {(31)َعَّشَ

 لناَيْقضن  َمالناُ   َيا َوَناَدْوا} عن نداء أهل النار ملالك عليه السالم:وقال تعاىل
َ   َعَلْينَا اكنُثونَ  إننَُّكم َقاَل  َربه ْئنَاُكم َلَقْد ( 77) مَّ ِ   جن نَّ  بناحْلَ

اِ   َأْكَثاَرُكمْ  َوَلكن ََ ْل
 لن

ُهونَ   .[37 - 33]الزخرف: {(75)َكارن
 َواملََْلُ  }ئكة العظام قال تعاىل:ومحلة العرش يوم القيامة مثانية من املال 
ُل  َأْرَجائنَها َعَل   .[03]احلاقة: {َثاَمننَية   َيْوَمئنذ   َفْوَقُهمْ  َرِبَ   َعْرَش  َوَُيْمن

وهناك أنواع أخرى من املالئكة مثل مالئكة ِحَلِق الاذَِّكِر السُّاَياِح الاذين    
ومالئكااة صاافوف ال  َيُحفُّااوَن ِحَلااِق الااذِّكِر بااأ نحتهم إىل السااماء الاادنيا،

يفَترون، وُقيُّام ال يركعوَن، َوُركَّع  وُسجَّد  ال يرفعون، وآخارون ال نعلمهام   
 اهلل يعلمهم. 

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الرابع والعشرون

 اإلميان باألنبياء والرسل والكتب السماوية

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  ماده حن هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

 أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع رحلة اإلسراء واملعاران ولقااء الانيب   
 النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل☻  َصْعَصَعَة ْبِن َماِلِك َعْن َماِلٍك ْبِن َأَنِسَفَعْن  باألنبياء،◘ 
نَْد  َأَنا َبْينَا♂:◘ 

ُجَلْ ن  َباْ َ  َرُجاالا  َيْعنناي َوَذَكرَ  َواْلَيْقَظانن  النَّائنمن  َبْ َ  اْلَبْي ن  عن  ،الارَّ

نْ  بنَطْس    َفُأتنيُ   ْكمَ  ُملنئَ  َذَهب   من نْ  َفُش َّ  ،اَوإنياَمنا  ةا حن رن  من َْ  ُثامَّ  ،اْلَبْطنن  َمَراِق  إنَل  النَّ

َل  ْكَمةا  ُملنئَ  ُثمَّ  َزْمََّمَ  بناَمءن  اْلَبْطنُ  ُغسن اا حن اة   َوُأتنياُ   ،َوإنياَمنا  اْلَبْغالن  ُدونَ  َأْباَيَض  بنَدابَّ

اَمرن  َوَفْوَق  اُق  احْلن يَل  َمعَ  َفاْنَطَلْقُ   ،اْلرُبَ رْبن اَمءَ  َأَتْينَا َحتَّى،  جن ْنَيا السَّ  ؟َهَذا َمنْ  :قنيَل  الده

يُل  :َقاَل  رْبن د   :َقاَل  ؟َمَعَ   َمنْ  :قنيَل  جن َل  َوَقْد  :قنيَل ،  حُمَمَّ  :قنيَل  .َنَعمْ  :َقاَل  ؟إنَلْيهن  ُأْرسن

يءُ  َوَلننْعمَ  بنهن  َمْرَحباا انْ  بنَ   َمْرَحباا :َفَقاَل  َعَلْيهن  َفَسلَّْمُ   آَدمَ  َعَل  َفَأَتْيُ   ،َجاءَ  املَْجن  من

اَمءَ  َفَأَتْينَا، َوَنبني   اْبن   يُل  :َقاَل  ؟َهَذا َمنْ  :قنيَل  الثَّاننَيةَ  السَّ رْبن  :َقاَل  ؟َمَعَ   َمنْ  :قنيَل ،  جن

د   َل  :قنيَل  حُمَمَّ يءُ  َوَلننْعمَ  بنهن  َمْرَحباا :قنيَل ،  َنَعمْ  :َقاَل  ؟إنَلْيهن  ُأْرسن  َل عَ  َفَأَتْيُ   ،َجاءَ  املَْجن

يَسى نْ  بنَ   َمْرَحباا :َفَقااَل  َوَُيَْيى عن اَمءَ  َفَأَتْينَا ،َوَنبني   َأخ   من  ؟َهاَذا َمانْ  :قنيَل  الثَّالنَثةَ  السَّ

يُل  :قنيَل  رْبن د  : قنيَل  ؟َمَعَ   َمنْ  :قنيَل  .جن َل  َوَقْد  :قنيَل  حُمَمَّ  :قنياَل  َنَعامْ  :َقاَل  ؟إنَلْيهن  ُأْرسن

يءُ  َوَلننْعمَ  بنهن  َمْرَحباا  َمْرَحبااا :َقااَل ،  َعَلْياهن  َفَسلَّْمُ  ،  ُيوُسَف  َعَل  َفَأَتْيُ   ،َجاءَ  املَْجن

نْ  بنَ   اَمءَ  َفَأَتْينَا ،َوَنبني   َأخ   من ابنَعةَ  السَّ ياُل  :َقااَل  ؟َهاَذا َمانْ  :قنيَل  الرَّ رْبن  َمانْ  :قنياَل  جن

د   :قنيَل  ؟َمَعَ   َل  َوَقْد  :قنيَل  حُمَمَّ يءُ  َوَلننْعمَ  بنهن  َمْرَحباا :قنيَل  .َنَعمْ  :يَل قن  ؟إنَلْيهن  ُأْرسن  املَْجن

يَس  َعَل  َفَأَتْيُ   ،َجاءَ  نْ  بنَ   َمْرَحباا :َفَقاَل ،  َعَلْيهن  َفَسلَّْمُ  ،  إنْدرن  َفَأَتْينَاا ،َوَنبناي   َأخ   من

اَمءَ  َسةَ  السَّ امن يُل  :َقاَل  ؟َهَذا َمنْ  :قنيَل  اخْلَ رْبن اد   :قنياَل  ؟َمَعَ   َوَمنْ  :قنيَل  جن  :قنياَل  حُمَمَّ

َل  َوَقْد  يءُ  َوَلننْعمَ  بنهن  َمْرَحباا :قنيَل  َنَعمْ  :َقاَل  ؟إنَلْيهن  ُأْرسن  َهااُرونَ  َعاَل  َفَأَتْينَا ،َجاءَ  املَْجن

نْ  بنَ   َمْرَحباا :َفَقاَل ،  َعَلْيهن  َفَسلَّْمُ   ااَمءن  َعَل  َفَأَتْينَا ،َوَنبني   َأخ   من ادنَساةن  السَّ  :قنياَل  السَّ

يُل :قنيَل  ؟َهَذا َمنْ  رْبن د   :قنيَل  ؟َمَعَ   َمنْ  :قنيَل  جن َل  َوَقْد  :قنيَل  حُمَمَّ  بناهن  َمْرَحباا إنَلْيهن  ُأْرسن

يءُ  َوَلننْعمَ  انْ  بناَ   َمْرَحبااا :َفَقااَل  َعَلْيهن  َفَسلَّْمُ   ُموَسى َعَل  َفَأَتْيُ   ،َجاءَ  املَْجن  َأخ   من
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يَل  ىَبكَ  َجاَوْزُت  َفَلامَّ  ،َوَنبني   ي اْلُغااَلمُ  َهاَذا َرِب  َيا :َقاَل  ؟َأْبَكاكَ  َما :َفقن  ُبعناَث  الَّاذن

ي نَّةَ  َيْدُخُل  َبْعدن نْ  اْْلَ تنهن  من َّا َأْفَضُل  ُأمَّ
نْ  َيْدُخُل  ِمن تني من اَمءَ  َفَأَتْينَا،  ُأمَّ ابنَعةَ  السَّ  :قنيَل  السَّ

يُل  قنيَل  ؟َهَذا َمنْ  رْبن د   قنيَل  َمَعَ   َمنْ  :قنيَل  جن َل  َوَقْد  :قنيَل  حُمَمَّ  بناهن  َمْرَحبااا ؟إنَلْيهن  ُأْرسن

يءُ  َوَلننْعمَ  يمَ  َعَل  َفَأَتْيُ  ،  َجاءَ  املَْجن انْ  بناَ   َمْرَحباا :َفَقاَل ،  َعَلْيهن  َفَسلَّْمُ  ،  إنْبَراهن  من

 .(0) ▬..َوَنبني   اْبن  
ل هاو  النيب هو ر ل حر ُأْوِحَي إليه يأتي مقررا شرعا سابقا، والرساو و

وعادد األنبيااء واملرسالون    ر ل حر ُيوَحى إليه بشرع  ديد وأمر بتبليفاه،  
واألنبياء واملرسلني الذين ذكروا الذين ذكروا يف القرآن مخسة وعشرون نبيا، 

يف القرآن هام آدم وناوح وإدرياس وإباراهيم ولاوط وإمساعيال وإساحاق        
حل ويعقوب ويوسف وداود وسليمان ويونس وأيوب وصااحل وهاود وصاا   

وموسى وهارون وإلياس وذو الكفل واليسع وزكريا وعيسى وحيياى وحمماد   
 .عليهم الصالة والسالم

وذكر يف القرآن أنبياء على سابيل اإلمجاال ولايس التفصايل كاألساباط       
وهم األنبياء الذين كانوا من قبائل بين إسرائيل االثنى عشر من ولد يعقاوب  

 .عليهم السالم
قال عنه املفسرون هو يوشع ابن نون وهو غاالم  وذكر نيب لبين إسرائيل  

موسى عليه السالم يف رحلة اخلضار وهاو الاذى ساأله قوماه ملكاا حملارباة        
 العماليق بقيادته فاختار يم طالوت بوحي من ربه.

واألنبياء واملرسلني يكونون ذكاورا وليساوا إناثااع ألن األنوثاة تقتضاى      
رسلني ملا يتعارض مان متطلباات   التسرت، والتسرت ليس من صفة األنبياء وامل

الدعاوة والتبليغ، وهم يتزو ون ويتناسلون ويتعرضون لكل ما يتعرض لاه  
سائر البشر من املرض واملوت ويأكلون الطعام واشون يف األسواق، ونعتقد 
بعصمة الرسال الكارام وساائر األنبيااء علايهم الصاالة والساالم، ومعناى         

يفعلون حمرما وال يفعلون ما يتناافى مااع   العصمة أنهم ال يرتكون وا با وال 
 اخللاق الكريام ونعتقد بأن اهلل حالهم باألخالق العظيمة.

 هُ نَ يْ بَ  انَ كَ  ،اَما لن كَ مُ  اا يَ بن نَ  دمُ آَ  انَ كَ ♂:◘ قال: قال رسول اهلل ☺ وعن أبي ذر 
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، ويف رواية عن (0) ▬ّْش  عَ  سةَ وََخ  امئةا ثْ اَل ثَ  ُل ُس الرُ  ْ  انَ كَ وَ  ،ون   رُ قُ   ُ ّْشَ عَ  وحن ننُ  ْ َ بَ وَ 
 ةُ اَئامن ♂اَلَقا   نبياِءاأَلِة دَِّع اءَفَو ْمَك! اهلِل وَلُسَر اَي أبي أمامة قال أبو ذر: ُقَلُ 

 .(4)▬اا رَي فن غَ  اا مَج ، َّش عَ  سةَ وََخ  امئة  الثُ ثَ  َ  لن ذَ  نْ من  ُل ُس الره  ،لفاَ أَ  ونَ ّْش عن وَ  ة  عَ بَ رْ أَ وَ  ف  ألْ 
 قاال  يف القارآن مخساة وعشارون،   روا الذين ذكوعدد األنبياء واملرسلني 

ا}:تعاىل ان َوالنَّبنِيا َ  ُنوح   إنَل  َأْوَحْينَا َكاَم  إنَلْيَ   َأْوَحْينَا إننَّ  إنَل  َوَأْوَحْينَاا َبْعادن ن  من
يمَ  يَل  إنْبَراهن اَق  َوإنْساَمعن ََ يَساى َواألَْساَباطن  َوَيْعُقاوَب  َوإنْسا اوَب  َوعن  َوُياوُنَس  َوَأيه
ان َعَلْيَ   َقَصْصنَاُهمْ  َقْد  َوُرُسالا  (183)َزُبوراا  َداُوودَ  َوآَتْينَا َلْياَمنَ َوُس  َوَهاُرونَ   من

ْ  َوُرُسالا  َقْبُل  مَ  َعَلْيَ   َنْقُصْصُهمْ  لَّ ُسالا  (184)َتْكلنياما  ُموَسى اهلل َوَكلَّ اينَ  ره َبِّشن  مه
ينَ  رن لنَّاسن  َيُكونَ  لنَئالَّ  َوُمنذن

ة   اهللّن َعَل  لن ُسلن  َد َبعْ  ُحجَّ ياَّاا  اهلل َوَكانَ  الره  َحكناياما  َعَّن

ا}:وقال تعاىل، [014 - 013]النساء:  {(188) يَّ يَسى َوَُيَْيى َوَزَكرن  َوإنْلَياَس  َوعن
احلنن َ  ِمنَ  ُكل   يَل  (58)الصَّ اْلنَا َوُكاالا  َوُلوِااا  َوُيوُنَس  َواْلَيَسعَ  َوإنْساَمعن  َعاَل  فضَّ

ن َ  نْ  (58)اْلَعاملَ مْ آ َومن نمْ  َبائنهن اهتن نمْ  َوُذِريَّ اط   إنَل  َوَهَدْينَاُهمْ  َواْجَتَبْينَاُهمْ  َوإنْخَوامن َ
 ِصن

يم   ْسَتقن يَل }:وقاال تعااىل  ، [73 - 74]األنعام:  {(57)مه ياَس  َوإنْسااَمعن  َوَذا َوإنْدرن
ينَ  ِمنَ  ُكل   اْلكنْفلن  ابنرن ا َياا}:وقال تعااىل ، [74]األنبياء:  {(58)الصَّ يَّ اا اَزَكرن  إننَّ
كَ  ْ  َُيَْيى اْسُمهُ  بنُغاَلم   ُنَبِّشُ ان لَّهُ  َنْجَعل َل ّياا  َقْباُل  من وقاال   ،[3]ماريم:   {(7)َسامن
َمنَُّكمْ  الَ  َقْومن  َوَيا}:تعاىل َقاقني ََيْرن يَبُكم َأن شن  َأوْ  ُناوح   َقاْومَ  َأَصاَب  َما ِمْثُل  ُيصن
 ، [72]هاود:   {(59)بنَبعنياد   ِمانُكم ُلاوط   َقاْومُ  َوَماا َصاالن    َقاْومَ  َأوْ  ُهاود   َقْومَ 

اامْ  َقاااَل  إنذْ }:وقااال تعاااىل   .[033]الشااعراء:  {(177)َتتَُّقااونَ  َأاَل  ُشااَعْيب   ََلُ
ائنلن َ  آَيات   َوإنْخَوتنهن  ُيوُسَف  فن  َكانَ  لََّقْد }:وقال تعاىل   .[3]يوسف:  {(7)ِللسَّ

واملرسلني معجزات يعجز إخوتي يف اهلل، إن اهلل تعاىل يرسل مع األنبياء 
العقل البشري عن تفسريها فهي أمور خارقاة للعاادة ليقايم الادليل القااطع      

 .على صدق نبوته
ولقد اختلف  أساليب تلقى الرسالة بينهم فمنها املساموع مان اهلل مان     

وراء حجاب بال واسطة، ومنها ما يسمعه امللك من ربه فيبلفاه إىل الرساول   
 كما يف ألواح التوراة.♣ ت اهلل البشري، ومنها ما هو خب
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وال يو د تعارض بني الكتب السماوية بل يصدق بعضها بعضا فكلاها   
متفقة يف عقيدة التوحياد بأناه ال الاه إال اهلل وأن املاوت حاق والبعاث حاق        
واجلنة حق والنار حق وأن املؤمنني مآيم جلناة اخللاد وأن الكفاار والعصااة     

 .مآيم إىل النار
فمختلفة، فشريعة اليهود غري شريعة النصارى غري شاريعة   وأما الشرائع

اإلسالم وهكذا، فاحلالل واحلرام قد تختلف من شريعة ألخرى فقاد تخفاف   
اهلل تعاىل على هؤالء ويشدد اهلل تعاىل على هؤالء، وقد حيرم على أماة مان   

 .األمم كأمة بين إسرائيل مثال ما قد حيله على أمة أخرى كأمة اإلسالم
تعرض  الكتب السابقة للقرآن للتحريف والتبديل و ااء القارآن    ولقد 

ناسخا لكل هذه الكتب والقرآن هو الكتاب اخلا  وليس بعده كتاب ينساخه  
 .وال مفري وال مبدل لشيء من شرائعه بعده

والكتب السماوية التى سبق  القرآن والتى ذكرت يف القرآن التاوراة،   
داود، وعيسى عليهم السالم، وكاذلك  والزبور، واإلجنيل، على موسى، و

صحف إبراهيم عليه السالم، وال جيوز ألمة املسلمني العمل بهاذه الشارائع   
 بل بشريعة اإلسالم فقت.

◘  النَِّبايَّ  َأَتاى ☺  اَلَخطَّاابِ  ْبَن ُعَمَر َأنَّ :☻  اهلل َعْبِد ْبِن َ اِبِر َعْنَف
 َفَفِضاااَب◘  النَِّبااايُّ َفَقاااَرَأُه اَلُكُتاااِب َأْهاااِل َبْعاااِض ِماااْن َأَصااااَبُه ِبِكَتااااٍب

طَّابن  ْبنَ  َيا فنيَها َأُمَتَهِوُكونَ ♂:َفَقاَل ي،  اخْلَ ْئُتُكمْ  َلَقْد  بنَيدن ن  َنْفيسن  َوالَّذن اا جن َ  َبْيَضااءَ  هن

يَّةا 
ء   َعنْ  َتْسَأُلوُهمْ  اَل  َنقن وُكمْ  ََشْ ُ

ََ    َفُيْخربن  ،بناهن  ِدُقواَفُتَصا بنَباِنال   َأوْ  بناهن  َفُتَكِذُبوا بن

ي َعهُ  َما َحياا َكانَ ◘  ُموَسى َأنَّ  َلوْ  بنَيدن ن  َنْفيسن  َوالَّذن  .(0)▬َيتَّبنَعنني َأنْ  إنالَّ  َوسن
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس اخلامس والعشرون

 اإلميان باليوم اآلخر

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  هونساتعين  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة ر ل من بين إسرائيل قيال: إناه   
وهو راكبا علاى محااره وحيمال طعاماه     مرَّ ري ذلك واهلل أعلم، عزير وقيل غ

أورشاليم القدس بعد أن هدمها أعداء بين إسرائيل وأصبح  على  وشرابه،
  فقال: كيف حييي اهلل هذه القرية بعاد موتهاا   ديارها حمطمة خالية من أهلها

لذي لبث  فأماته اهلل مائة عام، ثم ردَّ إليه روحه، وقال له: كم قدر الزمان ا
قال: بقي  يوًما أو بعض يوم، فأخربه بأنه بقي ميًتا مائة عاام، وأماره     ميًتا

أن ينظاار إىل طعامااه وشاارابه، وكيااف حفظهمااا اهلل ماان التفيُّاار هااذه املاادة 
الطويلة، وأمره أن ينظر إىل محاره كيف أحياه اهلل بعد أن كان عظاًما متفرقة  

لة ظاهرة على قدرة اهلل على البعث وقال له: ولنجعلك آية للناس، أي: دال
بعد املوت، وأمره أن ينظر إىل العظام كيف يرفاع اهلل بعضاها علاى بعاض،     

  ويصل بعضها ببعض، ثم يكسوها بعد االلتئام حلًما، ثم يعيد فيهاا احليااة  
فلما اتضح له ذلك ِعياًنا اعرتف بعظمة اهلل، وأناه علاى كال شايء قادير،      

ي َأوْ }هلل تعاىل ذلك يف قولاه: ، وقد بني اوصار آية للناس  َقْرَية   َعَل  َمرَّ  َكالَّذن
يَ  َية   َوهن َها َعَل  َخاون يناي َأنَّىَ  َقاَل  ُعُروشن اا َبْعاَد  اهلل َهاَذن ن  ُُيْ َ

َئاةَ  اهلل َفَأَماَتاهُ  َمْوهتن  من
َئةَ  لَّبنْثَ   َبل اَل قَ  َيْوم   َبْعَض  َأوْ  َيْوماا  َلبنْثُ   َقاَل  َلبنْثَ   َكمْ  َقاَل  َبَعَثهُ  ُثمَّ  َعام    َعاام   من

َ   إنَل  َفانُظرْ  َعامن ابنَ   َِ ْ  َورَشَ كَ  إنَل  َوانُظرْ  َيَتَسنَّهْ  َل َاارن
 ِللنَّااسن  آَياةا  َولننَْجَعَلاَ   محن

َظامن  إنَل  َوانُظرْ  ََُّها َكْيَف  العن اما  َنْكُسوَها ُثمَّ  ُننشن َ  َفَلامَّ  حَلْ  هللا َأنَّ  َأْعَلامُ  َقااَل  َلهُ  َتَب َّ
ء   ُكِل  َعَل  ير   ََشْ

 .[442]البقرة: {(289)َقدن
وقد بني اهلل تعاىل يف حمكم كتابه قضية البعث للناس حتى جينبهم الشاك  

َا َياقال تعاىل:}يف أمر البعث بعد املوت يف سورة احلل   فن  ُكنُتمْ  إنن النَّاُس  َأُّيه
ا اْلَبْعثن  ِمنَ  َرْيب   ن ُثمَّ  اب  ُترَ  ِمن َخَلْقنَاُكم َفإننَّ ْطَفاة   من انْ  ُثامَّ  نه ان ُثامَّ  َعَلَقاة   من  من
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ْضَغة   َقة   مه َلَّ َقة   َوَغرْين  خمه ره  َلُكمْ  ِلنَُبِ َ  خُمَلَّ
ى َأَجل   إنَل  َنَشاء َما اأْلَْرَحامن  فن  َوُنقن َساما  مه

ُجُكمْ  ُثمَّ  ُكمْ  لنَتْبُلُغوا ُثمَّ  ِنْفالا  ُنْخرن نُكم َأُشدَّ ن َومن انُكم ّفَّ ُيَتاوَ  مَّ ان َومن  إنَل  ُياَرده  مَّ
ن َيْعَلمَ  لنَكْياَل  اْلُعُمرن  َأْرَذلن  ْلم   َبْعدن  من اَد ا  اأْلَْرَض  َوَتاَرى َشْيئاا  عن  َأنََّْلنَاا َفاإنَذا َهامن
ْت  املَْاء َعَلْيَها ن َوَأنَبَتْ   َوَرَبْ   اْهَتََّّ  .[4]احلل: {(8)َهنيج   َزْوج   ُكِل  من

عث بعد املوت يكون حملاسبة الناس على ما قادم   وبني اهلل تعاىل أن الب
فيه والد عن ولده وال مولود عان  أيديهم يف الدنيا، ويف يوم احلساب اليفين 

أيهاا النااس    فال تنخادعوا ، فيه شكال الذى ق احلوعد اهلل  ، فهذاأبيه شيًئا
وال تخادعنكم شاياطني اجلان    ة خار آلا الدار باحلياة الدنيا وزخرفها فتنسيكم

َا َيا}ويتضح ذلك يف قوله تعاىل: نسواإل ُقوا النَّاُس  َأُّيه ُكمْ  اتَّ  َيْوماا  َواْخَشْوا َربَّ
ي الَّ  د   ََيَّْن

 َحا    اهلل َوْعاَد  إننَّ  َشْيئاا  َوالندن ن  َعن َجاز   ُهوَ  َمْوُلود   َواَل  َوَلدن ن  َعن َوالن
ُكمُ  َفاَل  نَّ َيا ُ  َتُغرَّ ْنَيا احْلَ كُ  َواَل  الده نَّ  .[33]لقمان: {(33) اْلَغُرورُ  بناهللن مَيُغرَّ

 َأَتااهُ  ِإْذ ِللنَّااسِ  َباِرًزا َيْوًما َكاَن◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ ،☺ ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَو
يااَمنُ ♂:َقاالَ   اإِلَااانُ  َماا  اهلل َرُساولَ  َيا :َفَقاَل َيْمِشي َرُ ل  نَ  َأنْ  اإْلن  بنااهللن ُتاْؤمن

نَ  َولنَقائنهن  َوُرُسلنهن  َوُكُتبنهن  َوَماَلئنَكتنهن  رن  بناْلَبْعثن  َوُتْؤمن  .(0)▬اَْلخن
ينَ }:املؤمنني وصف يف تعاىل قالو نُونَ  َوالَّذن َل  بناَم  ُيْؤمن َل  َوَما إنَلْيَ   ُأْنَّن  ُأْناَّن
نْ  َر ن  َقْبلنَ   من  .[4:البقرة] {ُيوقننُونَ  ُهمْ  َوبناَْلخن

 وأن ،املوت بعد بالبعث االعتقاد هو اآلخر باليوم اإلاان أخي احلبيب،
 باه  اهلل أخارب  ما بكل والتصديق أعمايم، على الناس فيه حياسب يومًا هناك

 مان  جمموعاة  علاى  اآلخار  بااليوم  اإلااان  يشاتمل و اليوم ذلك يف يكون مما
  ملخصها كما يلي: والسنة، الكتاب يف وردت احلقائق،
َ  إنَذا♂:َقاَل◘  ِبيَّالنَّ َأنَّ ،☺ ُهَرْيَرَة َأِبي َفَعْنخروج الروح،  - 1

 - ُحَضن
نُ  -أي احتضر  مْحَاةن  َماَلئنَكاةُ  َأَتْتهُ ، املُْْؤمن ياَر    الرَّ رن ََ اي: َفَيُقوُلاونَ  َبْيَضااءَ  بن  اْخُرجن

َيةا  ياا َراضن
َيبن  َفَتْخُرُج ، َغْضَبانَ  َغرْين  َوَرب   َوَرُْيَان   اهلل َرْوحن  إنَل  َعنْ ن  َمْرضن ِْ ي ن  َكَأ  رن

نْس ن  هُ  َحتَّى ،املْ ُلهُ  َأنَّ ا َبْعُضُهمْ  َلُينَاون اَمءن  َباَب  بنهن  َيْأُتونَ  َحتَّى، َبْعضا  َماا: َفَيُقوُلاونَ ، السَّ

َيَب  ِْ نْ  َجاَءْتُكمْ  الَّتني الِريَ   َهذن ن  َأ نن َ  َأْرَواَح  بنهن  َفَيْأُتونَ  !األَْرضن  من  َأَشاده  َفَلُهمْ  املُْْؤمن

ا نْ  بنهن  َفَرحا ُكمْ  من  ؟ُفااَلن   َفَعَل  َماَذا ؟ُفاَلن   َفَعَل  َماَذا َفَيْسَأُلوَنهُ ، َعَلْيهن  َيْقَدمُ  بنَغائنبنهن  َأَحدن
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هُ  َدُعو ُ  :َفَيُقوُلونَ  ْنَيا َغمِ  فن  َكانَ  َفإننَّ َب : َقاُلوا ؟َأَتاُكمْ  َأَما :َقاَل  َفإنَذا، الده  ُأِمهن  إنَل  بنهن  ُذهن

َيةن  اون َ  اإنذَ  اْلَكافنرَ  َوإننَّ ، اَْلَ
ْسا    اْلَعاَذابن  َماَلئنَكةُ  َأَتْتهُ  اْحُتَضن اي: َفَيُقوُلاونَ  بنمن  اْخُرجن

َطةا  ا َساخن ِا ي ن  َكَأْنَتنن  َفَتْخُرُج  ،♣ اهلل َعَذابن  إنَل  َعَلْي ن  َمْسُخو يَفة   رن  َيْأُتونَ  َحتَّى جن

ارن  َأْرَواَح  بنهن  ْأُتونَ يَ  َحتَّى !الِريَ   َهذن ن  َأْنَتنَ  َما :َفَيُقوُلونَ ، األَْرضن  َباَب  بنهن   . (0) ▬اْلُكفَّ
: ◘  اهلل َقاااَل َرُسااوِل: َقاااَل َعاااِزٍب ْبااِن اَلَبااَراِء َعااْنَف ،القاارب فتنااة - 2

نْ  بناهللن اْسَتعنيُذوا♂ َتْ ن  اْلَقرْبن  َعَذابن  من ا َأوْ  َمرَّ أي عن العباد الصااحل    - َوَقاَل  َثاَلثا
 َفَيُقوالَنن  اهلل َريِبَ : َفَيُقوُل  ؟َربهَ   َمنْ : َلهُ  َفَيُقوالَنن  ُيْجلنَساننهن فَ  َمَلَكانن  َيْأتنيهن  -إذا ُأَقِبَر 

ينَُ   َما: َلهُ 
ُجاُل  َهاَذا َماا: َلاهُ  َفَيُقوالَنن ، اإلسالم دنيننيَ : َفَيُقوُل ؟ دن ي الرَّ  ُبعناَث  الَّاذن

يَ  ُياْد  َوَماا :َفَيُقاوالَنن ◘  اهلل َرُسوُل  ُهوَ : َفَيُقوُل : َقاَل  ؟فنيُكمْ   َقاَرْأُت  َفَيُقاوُل  ؟رن

ْقُ   بنهن  َفآَمنُْ   اهلل كنَتاَب  نْ  ُمنَاد   َفُينَادني :َقاَل  َوَصدَّ اَمءن  من ي َصاَدَق  َقاْد  َأنْ  السَّ  َعْبادن

ُشو ُ  نْ  َفَأْفرن نَّةن  من وا اْْلَ َُ ا َلهُ  َواْفَت نَّةن  إنَل  َبابا نْ  َوَأْلبنُسو ُ  اْْلَ نَّةن  من وقال عن العبد  -. .اْْلَ
ينَُ   َما: َلهُ  َفَيُقوالَنن  َفُيْجلنَساننهن  َمَلَكانن  َيْأتنيهن  -فر إذا ُأَقِبَر الكا

 َهاا ْ  َهاا ْ : َفَيُقوُل  ؟دن

ي الَ  ُجُل  َهَذا َما: َفَيُقوالَنن ، َأْدرن ي الرَّ ي الَ  َهاا ْ  َهاا ْ : َفَيُقاوُل ؟ فنيُكمْ  ُبعنَث  الَّذن ، َأْدرن

نْ  ُمنَاد   َفُينَادني اَمءن  من ُشو ُ  َكَذَب  َأنْ  السَّ نْ  َفَأْفرن نْ  َوَأْلبنُسو ُ  النَّارن  من وا، النَّارن  من َُ  َلاهُ  َواْفَت

ا نْ  َفَيْأتنيهن : َقاَل  النَّارن  إنَل  َبابا َها َحِرَها من َتلنَف  َحتَّى َقرْبُ ُ  َعَلْيهن  َوُيَضيَُّ  : َقاَل ، َوَسُمومن  خَتْ

ة   َمَعهُ  َكمُ َأبْ  َأْعَمى َلهُ  ُيَقيَُّض  ُثمَّ ، َأْضاَلُعهُ  فنيهن  ْرَزبَّ
نْ  من يد   من َب  َلاوْ  َحدن اا ُضن َ  َجَبال   هن

ا َلَصارَ  ُبهُ : َقاَل ، ُتَرابا ا َفَيَْضن َ َبةا  هن قن  َبْ َ  َما َيْسَمُعَها َضْ بن  املَّْْشن  الثََّقَلاْ ن  إنالَّ ، َواملَْْغارن

ريُ  ا َفَيصن وُح  فنيهن  ُتَعادُ  ُثمَّ  :َقاَل  ُتَرابا  . (4) ▬الره
  عاجبمي ااالدني احلياة فيها تنتهي اليت هي والساعة ،وأماراهتا اعةالس - 3

 اهلل، إال يعلماه  ال وموعادها  أهواياا،  بكال  القياماة  وتبادأ  أوضاعها،
ااَعةن  َعانن  َيْسَأُلوَنَ  }:تعاىل قال وقتها، معرفة إىل سبيل من ألحد وليس  السَّ
انَ  اَم  ُقْل  ُمْرَساَها َأيَّ ْلُمَها إننَّ نَد  عن ِليَها الَ  يِب رَ  عن ، [073:األعراف] {ُهوَ  إنالَّ  لنَوْقتنَها َُيَ

نَد ُ  اهلل إننَّ }وقال تعاىل: ْلمُ  عن اَعةن  عن  اأْلَْرَحاامن  فن  َماا َوَيْعَلامُ  اْلَغْياَث  َوُينََُِّل  السَّ
ي َوَما اَذا َنْفس   َتْدرن ُب  مَّ ي َوَما َغداا  َتْكسن  اهلل إننَّ  ََتُاوُت  َأْرض   بناَأيِ  َنْفاس   َتاْدرن
يم  
  .[34]لقمان: {َخبنري   َعلن
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 َينُظُرونَ  َفَهْل }، قال تعاىل:والسنة الكتاب يف يا عالمات وردت ولكن
اَعةَ  إنالَّ  َها َجاء َفَقْد  َبْغَتةا  َتْأتنَيُهم َأن السَّ ُِ ا مْ  َفَأنَّى َأرْشَ مْ  إنَذا ََلُ  {ذنْكاَراُهمْ  َجااءهْتُ

 وظهور العلم وقبض الرسول بعثة فمنها الصفرى العالمات فأما ،[07]حممد:
 وتضييع أهله غري إىل األمر وإسناد اخلمر وشرب الزنا وانتشار والفنت اجلهل
واكان التعارف عليهاا بالتفصايل مان كتااب )زاد املسالم         إ ... األمانة

 الكاربى عالماات السااعة    وأماا اليومي من العلم الشرعي لنفس املؤلف(، 
 ْبانِ  ُحَذْيَفاةَ  َعْنأخر ه مسلم يف صحيحه عشرة: كما يف احلديث الذي  فهي
 َماا♂:َفَقاالَ  َنَتاَذاَكرُ  َوَنْحانُ  َعَلْيَناا ◘  النَِّبايُّ  اطََّلاعَ : َقاَل☺  اَلِفَفاِريِّ َأِسيٍد

َا♂:َقاَل السَّاَعَة َنْذُكُر :َقاُلوا▬؟َتَذاَكُرونَ   آَياات   َعّْشَ  َقْبَلَها َتَرْونَ  َحتَّى َتُقومَ  َلنْ  إنمَّ

َخانَ  رَ َفَذكَ  اَل  ،الده جَّ ةَ  ،َوالدَّ ابَّ ُلوعَ  ،َوالدَّ ُِ ْمسن  َو نْ  الشَّ ا من َ هن يَسى َوُنَُّوَل  ،َمْغرن  اْبنن  عن

اقن  َخْساف   ُخُساوف   َوَثاَلَثاةَ  ،َوَماْأُجوَج  ،َوَيَأُجوَج  ،◘ َمْرَيمَ   َوَخْساف   ،بناملَّْْشن

بن  يَر ن  َوَخْسف   ،بناملَْْغرن رُ  ،اْلَعَربن  بنَجَّن ُرُج  َنار   َذلنَ   َوآخن نْ  خَتْ  النَّااَس  َتْطاُردُ  اْلَيَمنن  من

مْ  إنَل  هن  .(0)▬حَمَّْشن
ااَم }، قاال تعااىل:  قباورهم  مان  مجيًعا الناس إحياء وهو ،البعث - 4   إننَّ

يُب  ينَ  َيْسَتجن  .[31]األنعام: {ُيْرَجُعونَ  إنَلْيهن  ُثمَّ  اهلل َيْبَعُثُهمُ  َواملَْْوَتى َيْسَمُعونَ  الَّذن
 املكاان  وهو احملشر، أرض إىل بعثهم بعد الناس سْوق وهو ،احلّش - 8 
َباَل  ُنَسرِيُ  َوَيْومَ }، قال تعاىل:بينهم القضاء لفصل انتظاًرا فيه يقفون الذي  اْْلن
َز ا  َأْرَض ذالْ  َوَتَرى َناُهمْ  َبارن نُْهمْ  ُنَغادنرْ  َفَلمْ  َوَحَّشْ

واملعين:  [43]الكهف: {َأَحداا  من
ل اجلبال عن أماكنها، وتبصر األرض ظاهرة، ليس عليهاا  واذكر يم يوم ُنزي

ما يسرتها مما كان عليها من املخلوقات، ومجعنا األولاني واآلِخارين ملوقاف    
 .احلساب، فلم نرتك منهم أحًدا

 الناس ُيعرض حيث واحلساب، العرض يبدأ احلشر فبعد ،احلساب - 8 
، قاال  عماايم أ علاى  ويطلعاون  وعلايهم،  يام  احلجال  وُتقاام  ربهم، على

ينَ  إننَّ }تعاىل: لهونَ  الَّذن امْ  اهلل َسابنيلن  َعن َيضن يد   َعاَذاب   ََلُ
 َياْومَ  َنُساوا بنااَم  َشادن

َسابن   .[41]ص: {احْلن
 ال فإناه  منه شرب من فإن احلوض فأما ،والِصاط وامليَّان احلوض - 7 
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ارَي ُ  َحاْويضن ♂:◘  النَِّبايُّ  َقاالَ : ☻  َعْمٍرو ْبِن اهلل َعْبِدَفَعْن ، أبًدا يظمأ  َمسن

نْ  َأْبَيُض  َماُؤ ُ  َشْهر   َبنن  من ُُيهُ ، اللَّ َيُب  َورن ِْ نْ  َأ نْس ن  من اَمءن  َكنُُجومن  َوكنيََّاُنهُ ، املْ  َمانْ ، السَّ

َب  نَْها رَشن
ا َيْظَمأُ  َفالَ  من (0) ▬َأَبدا

.  
  أعمااال بااه ُتااوزن اهلل، إال حقيقتااه يعلاام ال مياازان فهااو ،امليااَّان وأمااا 

ينُاهُ  َثُقَلاْ   َفَمان}، قال تعااىل: اهلل لعدل هاًراإظ العباد،  ُهامُ  َفُأْوَلئناَ   َمَوازن
ونَ  َُ

ْ   َوَمنْ  (112)املُْْفلن ينُهُ  َخفَّ ينَ  َفُأْوَلئنَ   َمَوازن وا الَّذن ُ
 َجَهانَّمَ  فن  َأنُفَسُهمْ  َخرسن

 .[013 - 014]املؤمنون:  {(113)َخالنُدونَ 
 جلمياع  علياه  واملارور  ، هانم  علاى  منصوب  سر فهو ،الِصاط وأما 

 وآخار  صااحًلا  عماًل خلت ومن بسرعة، جنا مستقيًما مؤمًنا كان فمن الناس،
 َوإنن}:تعااىل  قاال   هانم،  يف ساقت  كاافًرا  كان ومن ا تيازه، يف أبطأ سيًئا
ُدَها إنالَّ  ِمنُكمْ  ّياا  َحْتاما  َرِبَ   َعَل  َكانَ  َوارن ْقضن ينَ  ُننَِجي ُثمَّ  (71)مَّ َناَذرُ  َقوااتَّ  الَّذن  وَّ

ثنّياا  فنيَها الظَّاملنن َ   .[34، 30: مريم] {(72) جن
ينَ }قاال اهلل تعااىل عان اجلناة:    ، والناار اْلنة - 5 ُلاواْ  آَمنُاواْ  َوالَّاذن  َوَعمن

اتن  احلنَ اُب  ُأوَلائنَ   الصَّ ََ نَّةن  َأْص ، وقال تعاىل [74]البقارة:  {َخالنُدونَ  فنيَها ُهمْ  اْْلَ
ُبواْ  َكَفرواْ  ينَ َوالَّذن }عن النار: اُب  ُأوَلاائنَ   بنآَياتننَا َوَكذَّ ََ  فنيَهاا ُهامْ  النَّاارن  َأْصا
 .[32]البقرة: {َخالنُدونَ 

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس السادس والعشرون

 اإلميان بالقدر خريه وشره 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  فرهونساتف  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

عند دخولاه إىل   ☺أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع عمر بن اخلطاب 
 َأنَّ، ☻  َعبَّااسٍ  ْبانِ  اهلل َعْبادِ  َعْنخاري يف صحيحه أخرن الببالد الشام، 

 ُأَماَراءُ  َلِقَياهُ  ،ِبَساْرغَ  َكاانَ  ِإَذا َحتَّاى  الشَّاَأمِ  ِإَلى َخَرَن☺  اَلَخطَّاِب ْبَن ُعَمَر
 - اَلَوَبااءَ  َأنَّ َفاَأْخَبُروهُ  َوَأْصَحاُبُه اَلَجرَّاِح ْبُن ُعَبْيَدَة َأُبو - اجلند أي - اأَلْ َناِد

 ِلاي  اْدُع :ُعَمارُ  َفَقاالَ  :َعبَّاٍس اْبُن َقاَل ،الشََّأِم ِبَأْرِض َوَقَع َقْد -أي الطاعون 
 ِبالشَّاَأمِ  َوَقاعَ  َقْد اَلَوَباَء َأنَّ َوَأْخَبَرُهْم َفاْسَتَشاَرُهْم َفَدَعاُهْم اأَلوَِّلنَي اَلُمَهاِ ِريَن

 َوَقاالَ  ،َعْناهُ  َتْرِ اعَ  َأْن َناَرى  َواَل ألَِْمٍر َخَرْ َ  َقْد َبْعُضُهْم :َفَقاَل ،َفاْخَتَلُفوا
 ُتَقاِدَمُهمْ  َأْن َناَرى  َواَل◘  اهلل َرُساولِ  َوَأْصاَحابُ  النَّاِس َبِقيَُّة َمَعَك :َبْعُضُهْم

 :َقاالَ  ُثامَّ  ،- عين واذهبوا قومواأي  - َعنِّي اْرَتِفُعوا :َفَقاَل ،اَلَوَباِء َهَذا َعَلى
أي  - اَلُمَهااِ ِرينَ  َساِبيلَ  َفَساَلُكوا  َفاْسَتَشااَرُهمْ  َفَدَعْوُتُهْم َصاَراأَلْن ِلي اْدُعوا

 :َقاالَ  ُثامَّ  َعنِّي اْرَتِفُعوا :َفَقاَل َكاْخِتاَلِفِهْم َواْخَتَلُفوا - قالوا ما قاله املها رين
 ْنِما  - السان  يف كباارهم أي  - ُقاَرْي ٍ  َمْشاَيَخةِ  ِمانْ  ُهَنا َها َكاَن َمْن ِلي اْدُع

 َأْن َناَرى  :َفَقااُلوا  َرُ ااَلنِ  َعَلْياهِ  ِماْنُهمْ  َيْخَتِلْف َفَلْم ،َفَدَعْوُتُهْم اَلَفْتِح ُمَهاِ َرِة
 ِإنِّاي  النَّااسِ  ِفاي  ُعَمارُ  َفَنااَدى  ،اَلَوَبااءِ  َهاَذا  َعَلى ُتَقِدَمُهْم َواَل ِبالنَّاِس َتْرِ َع

 َأُباو  َقاالَ  َعَلْياهِ  َفَأْصاِبُحوا  -ة كناية عن الر وع للمدينا  - َظْهٍر َعَلى ُمَصبِّح 
 َأَباا  َياا  َقاَلَهاا  َغْياُركَ  َلاوْ  :ُعَمارُ  َفَقاَل!  اهلل َقَدِر ِمْن َأِفَراًرا: اَلَجرَّاِح ْبُن ُعَبْيَدَة
 َقَدِر ِإَلى اهلل َقَدِر ِمْن َنِفرُّ َنَعْم ،- ألدبته أي منزلتك يف ليس ممنأي  - ُعَبْيَدَة

 َخِصاَبة   ِإْحاَداُهَما  ُعاْدَوَتانِ  َلاهُ  َواِدًياا  َهَبَطا ْ  ِإِبال   َلاكَ  َكاانَ  ْوَل َأَرَأْيَ  ،اهلل
 َرَعْيا َ  َوِإْن اهلل ِبَقاَدرِ  َرَعْيَتَهاا  اَلَخْصاَبةَ  َرَعْيا َ  ِإْن َأَلاْيسَ  ،َ ْدَبة  َواأُلْخَرى

 ِفاي  ُمَتَفيًِّبا َوَكاَن َعْوٍف ْبُن الرَّْحَمِن َعْبُد َفَجاَء :َقاَل ،اهلل ِبَقَدِر َرَعْيَتَها اَلَجْدَبَة
◘  اهلل َرُساولَ  َساِمْع ُ ، ِعَلًماا  َهاَذا  ِفاي  ِعْناِدي  ِإنَّ :َفَقاالَ  ،َحاَ ِتِه َبْعِض
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ْعُتمْ  إنَذا♂:َيُقوُل فاال   - َعَلْياهن  َتْقاَدُموا َفااَل  بناَأْرض   -أي بالطااعون   - بناهن  َسامن
ا َوَأْنُتمْ  بنَأْرض   َوَقعَ  َوإنَذا -تدخلوها  َ ُرُجوا اَل فَ  هن ا خَتْ اَرارا

نْاهُ  فن
 اهلل َفَحِمادَ  :َقاالَ  ▬من

 رساول  حلاديث  الصاحابة  من كثري وا تهاد ا تهاده موافقة علىأي  - ُعَمُر
 .(0) اْنَصَرَف ُثمَّ -◘  اهلل

ال يقبل عمل العبد إذا مل يؤمن بالقادر خاريه وشاره     فاهلل سبحانه وتعاىل
 حيدث له وما مل حيدث له مل يكن أى يعلم أن ما حدث له مل يكن باملقدور أال

: ◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل☻  اهلل َعْبِد ْبِن َ اِبِر َعْنباملقدور أن حيدث له، َف
نُ  اَل ♂ نَ  َحتَّى َعْبد   ُيْؤمن ْ  َأَصااَبهُ  َماا َأنَّ  َيْعَلامَ  َحتَّى ،َورَشِ ن  َخرْين ن  بناْلَقَدرن  ُيْؤمن  َيُكانْ  َل

ْ  َأْخَطَأ ُ  َما َوَأنَّ  ،لنُيْخطنَئهُ  يَبهُ  َيُكنْ  َل  .(4) ▬لنُيصن
 ومراتب اإليامن بالقدر أربعة:

 كاان  ماا  مِلا َع وأناه اإلاان بعلم اهلل احمليت بكل شيء قبل خلقه  األول: 
مْ  اهلل َعلنمَ  َوَلوْ }، قال تعاىل:يكون كيف كان لو يكن مل وما سيكون وما  فنايهن
ا ُضونَ  َوُهمْ  َلَتَولَّْوا ُهمْ َأْسَمعَ  َوَلوْ  أَلَْسَمَعُهمْ  َخرْيا  .[43: األنفال] {ُمْعرن
 َماا}:تعااىل  وقاال اإلاان بأن اهلل كتب كل شايء يف كتااب،    لثانية:وا 
نْ  َأَصاَب  يَبة   من ُكمْ  فن  َواَل  اأْلَْرضن  فن  ُمصن نْ  كنَتاب   فن  إنالَّ  َأْنُفسن َأَهاا َأنْ  َقْبالن  من  َنرْبَ

ري   اهلل َعَل  َذلنَ   إننَّ 
 .[44:احلديد] {َيسن

 مل وما كان شاء فمااإلاان مبشيئة اهلل النافذة، وقدرته الشاملة،  والثالثة:
ن َ  َربه  اهلل َيَشااءَ  َأنْ  إنالَّ  َتَشااُءونَ  َوَماا}تعااىل  اهلل قال، يكن مل يشأ  {اْلَعااملَ

 .[42التكوير]
، تهاإلاان بأن اهلل تعاىل خالق كل شيء وخالق حركاته وسكنا والرابعة:

 .[21:الصافات] {َتْعَمُلونَ  َوَما َخَلَقُكمْ  َواهلل}تعاىل وقال
 نساب  ماا  أثب  من إنها :الرب عبد ابن عنها يقول أبيات أربعة للشافعيو

 :نظمًا القدر يف قيل ما أحسن ومن، إليه
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   .3474أخر ه )ت( وصححه األلباني يف ص.ن  ( صَي) (4)



 إلى أعلى الكتاب                                                                الذي قالوا عنه

 

129  

129 

 

 فعال  بالقادر  اإلااان  ماع  يتناافى  ال أناه  علام ت أن ينبفاي أخي احلبيب، 
: َقاالَ ☺  َعِلاي،  َعْنَف، األسباب فعل بالقدر اإلاان متام من إن بل األسباب

 َوَمَعاهُ  َحْوَلُه َوَقَعْدَنا َفَقَعَد◘  اهلل َرُسوُل َفَأَتاَنا اَلَفْرَقِد َبِقيِع ِفي َ َناَزٍة ِفي ُكنَّا
انُْكمْ  َما♂:َقاَل ُثمَّ ِبِمْخَصَرِتِه َيْنُكُ  َفَجَعَل َفَنكََّس ِمْخَصَرة 

انْ  من انْ  َماا َأَحاد   من  من

نْ  َمَكاَمَا اهلل َب َكتَ  َوَقْد  إنالَّ  َمنُْفوَسة   َنْفس   نَّةن  من يَّةا  ُكتنَبْ   َوَقْد  َوإنالَّ  ،َوالنَّارن  اْْلَ
 َأوْ  َشاقن

يَد ا  َتابننَاا َعاَل  َنْمُكاُث  َأَفاَل  اهلل َرُسوَل  َيا :َرَجل   َفَقاَل  :َقاَل  ،َسعن
 ؟اْلَعَماَل  َوَناَدعُ  كن

نْ  َكانَ  َمنْ  :َفَقاَل  َعاَد ن  َأْهلن  من ريُ  السَّ َعاَد ن  َأْهلن  َعَملن  إنَل  َفَسَيصن انْ  َكاانَ  َوَمانْ  ،السَّ  من

َقاَو ن  َأْهلن  ريُ  الشَّ َقاَو ن  َأْهلن  َعَملن  إنَل  َفَسَيصن ا،  ُمَيرسَّ   َفُكل   اْعَمُلوا: َفَقاَل  الشَّ  َأْهاُل  َأمَّ

َعاَد ن  ونَ  السَّ ُ َعاَد ن  َأْهلن  لنَعَملن  َفُيَيرسَّ ا،  السَّ َقاَو ن  َأْهُل  َوَأمَّ اونَ َفيُ  الشَّ ُ  َأْهالن  لنَعَمالن  َيرسَّ

َقاَو ن  ا}:َقَرأَ  ُثمَّ ،  الشَّ َق  (8)َواتََّقى َأْعَطى َمن َفَأمَّ ْسانَى َوَصدَّ ا ُ  (8)بناحْلُ  َفَسنَُيرِسُ
ى اا (7)لنْلُيرْسَ اَل  َمان َوَأمَّ َب  (5) َواْساَتْغنَى َبخن ْسانَى َوَكاذَّ ا ُ  (9)بناحْلُ  َفَسنَُيرِسُ
ى  .(0) ▬[01 - 4]الليل:  {(11)لنْلُعرْسَ

 َأِبي َعْنحتى قيام الساعة، َفإخوتي يف اهلل، لقد قدر اهلل مقادير اخلالئق 
 َطْعامَ  َتِجادَ  َلانْ  ِإنََّك، ُبَنيَّ َيا :اِلْبِنِه☺  الصَّاِمِ  ْبُن ُعَباَدُة َقاَل: َقاَل َحَفَصَة
 َلامْ  َأْخَطاَأكَ  َوَماا  ،ْخِطَئَكِلُي َيُكْن َلْم َأَصاَبَك َما َأنَّ َتْعَلَم َحتَّى اإِلَااِن َحِقيَقِة

َل  إننَّ ♂:َيُقوُل◘  اهلل َرُسوَل .َسِمْعُ  ِلُيِصيَبَك َيُكْن  َفَقااَل  اْلَقَلمَ  اهلل َخَلَ   َما َأوَّ

ء   ُكِل  َمَقادنيرَ  اْكُتْب  :َقاَل  ؟َأْكُتُب  َوَماَذا َرِب : َقاَل  اْكُتْب  َلهُ  اَعةُ  َتُقومَ  َحتَّى ََشْ  .السَّ

ْعُ   إنيِن  ،ُبنَيَّ  َيا نِي َفَلْيَس  َهَذا َغرْين  َعَل  َماَت  َمنْ  :َيُقوُل ◘  اهلل َرُسوَل  َسمن  .(4)▬من
واهلل قد قدر مقادير اخلالئق قبل خلق السماوات واألرض خبمسني ألف 

◘  اهلل َرُساولَ  َساِمْع ُ : َقاالَ  ☻ اَلَعاِص ْبِن َعْمِرو ْبِن اهلل َعْبِد ْنَفَعسنة، 
اَلئن ن  َمَقادنيرَ  هللا َكَتَب ♂:َيُقوُل ُلَ   َأنْ  َقْبَل  اخْلَ اَمَواتن  ََيْ  َأْلَف  بنَخْمسن َ  َواأْلَْرَض  السَّ
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  .(0) ▬املَْاءن  َعَل  َوَعْرُشهُ  :َقاَل  َسنَة  
رمحاه اهلل   ال جيرب اخلالئق على أعمايم، قاال احلسان البصاري   ♣ اهلل و

الطاعة ألسقت عنهم  : لو أ رب اهلل اخللق علىتعاىل وهو من سادات التابعني
الثواب، ولو أ ربهم على املعاصي ألسقت عانهم العقااب، ولاو أهملاهم     
لكان عجزا يف القدرة، ولكن له فيهم املشيئة التى غيبهاا عانهم فاإن عملاوا     

 بالطاعاتع كان  له املنة عليهم.
فالعباد خمريون ولكنهم ال يقدرون إال على ماا أقادرهم اهلل علياه، وال    

ن يشاء اهلل، وال يفعلون إال جبعله إياهم فاعلني، وهذا مصداقا يشاءون إال أ
ا (4)َلَشتَّى َسْعَيُكمْ  إننَّ لقول اهلل تعاىل:} َق  (8)َواتََّقاى َأْعَطاى َمان َفَأمَّ  َوَصادَّ

ْسانَى اا ُ  (8)بناحْلُ ااى َفَسنَُيرِسُ ااا (7)لنْلُيرْسَ ااَل  َماان َوَأمَّ َب  (5)َواْسااَتْغنَى َبخن  َوَكااذَّ
ْسنَى ى َفَسنَُيرِسُ ُ  (9)بناحْلُ  .[01 - 4]الليل  {(11)لنْلُعرْسَ

ولعاال مااا  اااء يف كتاااب )الشااريعة لإلمااام األ ااري( مااا فيااه البيااان  
 احلاذاء  خالاد  عان فوالتوضياح يف هذا األثر الصحيح عن احلسن البصري، 

 إن: فقيال  قادم   ثام  -أي سافر سفرا ثام عااد    - لي خر ة خر  : قال
، فأتيتاه  القادر  يف تكلام  قاد  -ات التاابعني  أي البصري مان سااد   - احلسن
 أم لاألرض  َقِلا ُخ آدم ،-أي كنياة احلسان البصاري     - ساعيد  أبا يا: فقل 

 إناي : فقلا    -أي كنية خالاد احلاذاء    - منازل أبا يا هذا ما: قال  للسماء
  الشاجرة  مان  يأكل فلم اعتصم فلو: قل ، لألرض: قال، أعلمه أن أحب

 (.34) خلق لألرض ألنهع منها يأكل أن من بد له يكن مل: قال
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس السابع والعشرون

 الوالء والرباء

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

أخارن مسالم   أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصاة األعاز واألذل،   
 َرُ ل  َفَكَسَع َغَزاٍة ِفي◘  النَِّبيِّ َمَع ُكنَّاَقاَل: ☻  اهلل َعْبِد ْبِن َ اِبَر بسنده عن

 َوَقاالَ  َلأَلْنَصاارِ  َياا  :اأَلْنَصااِريُّ  َفَقاالَ  اأَلْنَصاارِ  ِمانْ  َرُ االً  َهااِ ِرينَ اَلُم ِمَن
  اَلَجاِهِليَّاةِ  َدْعاَوى  َباُل َما :◘  اهلل َرُسوُل َفَقاَل ،َلَلُمَهاِ ِريَن َيا :اَلُمَهاِ ِريُّ

 اأَلْنَصاااِر ِمااْن َرُ اااًل اَلُمَهاااِ ِريَن ِمااْن َرُ اال  َكَسااَع اهلل َرُسااوَل َيااا :َقاااُلوا
َا َدُعوَها♂:َفَقاَل نَة   َفإنمَّ

 َلِئْن َواللَِّه َفَعُلوَها َقْد :َفَقاَل ُأَبي، ْبُن اهلل َعْبُد َفَسِمَعَها ▬ُمنْتن
 ُعُنَق َأْضِرُب َدْعِني :ُعَمُر َقاَل ،اأَلَذلَّ ِمْنَها اأَلَعزُّ َلُيْخِرَ نَّ اَلَمِديَنِة ِإَلى َرَ ْعَنا

ُث  اَل  َدْعهُ ♂:َفَقاالَ  اِفِقاَلُمَن َهَذا دَّ ََ ا َأنَّ  النَّاُس  َيَت دا اَبهُ  َيْقُتُل  حُمَمَّ ََ . فاأنزل  (0)▬َأْص
َجْعنَا َلئنن َيُقوُلونَ اهلل تعاىل يف ذلك قوله:} ينَةن  إنَل  رَّ

َجنَّ  املَْدن نَْهاا اأْلََعاَّه  َلُيْخرن
 من

ااََّّ ُ  هللنوَ  اأْلََذلَّ 
اانَّ  نن َ َولنْلُمااْؤمن  َولنَرُسااولنهن  اْلعن

 {(5)َيْعَلُمااونَ  اَل  املُْنَااافنقن َ  َوَلكن
 .[7]املنافقون: 
 صاحلًا ر اًل - أبي بن اهلل عبد بن اهلل عبد وهو - املنافق هذا ابن وكان

 واساتل  املديناة،  بااب  على له ووقف أبيه، من فتربأ األخيار، الصحابة من
 لاك  ياأذن  حتاى  هناا ها مان  جتاوز  ال واهلل  : له قال أبي ابن  اء فلما سيفه،
 فخلاي  له أذن◘  النيب  اء فلما الذليل، وأن  العزيز فإنه ،◘ اهلل رسول
 أردت إن اهلل، رساول  ياا   : أبي بن اهلل عبد بن اهلل عبد قال قد وكان سبيله،

 ال♂:◘ ، فقاال رساول اهلل   رأساه  إليك أمحل واهلل فأنا بذلك، فمرني قتله
   .(41) ▬ولكن بر أباك وأحسن صَبته

َا َيا}هذا مصداقا لقول اهلل تعاىل:و ينَ  َأُّيه اُذواْ  الَ  آَمنُاواْ  الَّاذن  آَبااءُكمْ  َتتَّخن
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بهواْ  َإنن  َأْولنَياء َوإنْخَواَنُكمْ  ََ ياَمنن  َعَل  اْلُكْفرَ  اْسَت م َوَمن اإلن  َ  اَفُأْوَلائنا ِمانُكمْ  َيَتَوَلَُّ

 .[43]التوبة:  {(23) الظَّاملنُونَ  ُهمُ 
ألهل اإلاان والرباء من أهل الكفر والعصايان، فاالوالء   هذا هو الوالء 

أصله احلب، والرباء أصله البفض، والوالء والرباء اثل صورة عملياة مان   
صور التطبيق الواقعي لعقيدة التوحيد، وال يصح للماؤمن ديان إال مباواالة   

 أهال التوحيد، ومعاداة أهل الضالل والرباء منهم.
َا َيا}قال تعاىل: ينَ  َأُّيه ُذواْ  الَ  آَمنُواْ  الَّذن  َياْأُلوَنُكمْ  الَ  ُدوننُكامْ  ِمن بنَطاَنةا  َتتَّخن

واْ  َخَباالا  تهمْ  َما َوده
نْ  اْلَبْغَضاء َبَدتن  َقْد  َعنن مْ  من هن فني َوَما َأْفَواهن  َأْكارَبُ  ُصاُدوُرُهمْ  خُتْ

ُلونَ  ُكنُتمْ  إنن اَلَياتن  َلُكمُ  َبيَّنَّا َقْد   .[007 :آل عمران] {َتْعقن
علاى  باإطالعهم  الكاافرين أوليااء   ويف اآلية حتذير للمؤمنني مان اعااذ   

م هوهم يفرحاون مباا يصايب    حايم،، فهؤالء ال َيَفُترون عن إفساد أسرارهم
، وماا عفاي   الكافرين من ضرر ومكروه، وقد ظهرت شدة البفض يف كالم

 أكرب وأعظم.  للمؤمننيصدورهم من العداوة 
 ُعاَرى َأيه ♂:َذر، أَلِباي ◘  اهلل َرُساولُ  َقاالَ : َقاالَ  ،☻ اٍسَعبَّ اْبِن َعِنَو

ياَمنن   ،اهلل فن  َواملَُْعااَدا ُ  ،اهلل فن  املَُْواال ُ ♂:َقاَل َأْعَلُم، َوَرُسوُلُه اهلل: َقاَل ▬َأْوَثُ ؟ اإلن

به   .(0)▬اهلل فن  َواْلُبْغُض  ،اهلل فن  َواحْلُ
 ملة الكفار لثالثة أقسام وهم:ينقسم املسلمون يف معاإخوتي يف اهلل، 

 ناصر لدين اهلل، جماهد يف سبيل اهلل، موال آلوليائه، معاد  :القسم األول
 ألعدائه، وهم القليلون عددا، األعظمون أ را عند اهلل.

 خاذل ألهل اإلسالم تارك ملعونتهم معتزل عن الكفار. :القسم الثاين
رة ومناصارتهم باالقول   خارن عن اإلسالم مبظاهرة الكفاا :القسم الثالث

 (.43والعقل واالعتقاد، ومعاداة أهل احلق وحماربتهم )
ولقد نهى اهلل أن يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني إال أن 

ذن  الَّ }يكون املسلم مقهورا قال تعاىل: نُونَ  َيتَّخن ينَ  املُْْؤمن ان َأْولنَياء اْلَكافنرن  ُدْونن  من
نن َ  اانَ  َفَلااْيَس  َذلنااَ   َيْفَعااْل  نَوَماا املُْااْؤمن ء   فن  اهللّن من اانُْهمْ  َتتَُّقااواْ  َأن إنالَّ  ََشْ

 ُتَقااا ا  من
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ِذُرُكمُ  ريُ  اهللّن َوإنَل  َنْفَسهُ  اهلل َوُُيَ  .[47: آل عمران] {(25)املَْصن
فنهى سبحانه وتعاىل عن اعاذ الكافرين أولياء وأصدقاء وأصاحاب مان   

ذلك فليس من اهلل يف شيء وقال ابن  ريار   دون املؤمنني وأخرب أن من فعل
نَ  َفَلْيَس }الطربي يف قوله تعاىل ء   فن  اهللّن من أى فقد برئ مان اهلل وبارئ    {ََشْ

انُْهمْ  َتتَُّقاواْ  َأن إنالَّ }اهلل منه بارتداده عن دينه ودخوله الكفر، وقوله تعااىل 
 من

إظهار عداوتهم، أي إال أن يكون املؤمن مقهورا معهم، ال يقدر على  {ُتَقا ا 
لتعذيبهم له، فيظهر يم الرضا بلسانه، وقلبه مطمئن باإلااان بااهلل، ممتلائ    

 (.43بالعداوة والبفضاء ألعداء اهلل )
َاا َيااقال تعااىل:} ولقد نهانا اهلل تعاىل عن مواالة أهل الكفر  ينَ  َأُّيه  الَّاذن

َب  َقْوماا  َتَتَولَّْوا اَل  آَمنُوا مْ  اهلل َغضن نَ  َيئنُسوا ْد قَ  َعَلْيهن َر ن  من اارُ  َيائنَس  َكاَم  اَْلخن  اْلُكفَّ
نْ  ابن  من ََ َاا َياا}وقاال تعااىل:   ،[03:املمتحنة] {اْلُقُبورن  َأْص ينَ  َأُّيه  الَ  آَمنُاواْ  الَّاذن

ُذواْ  م َوَمن َبْعض   َأْولنَياء َبْعُضُهمْ  َأْولنَياء َوالنََّصاَرى اْلَيُهودَ  َتتَّخن ا ِمنُكمْ  َيَتَوَلَُّ  هُ َفإننَّ
نُْهمْ 

ي الَ  اهلل إننَّ  من  .[40]املائدة: {(81) الظَّاملنن َ  اْلَقْومَ  َُّيْدن
وقال شيخ املفسرين الطربي رمحه اهلل تعاىل: والصاواب القاول يف ذلاك    
عندنا أن يقال: أن اهلل تعاىل نهى املؤمنني مجيعا أن يتخذوا اليهود والنصاارى  

له، وأخرب أنه من اعذهم نصريا أنصارا وحلفاء على أهل اإلاان باهلل ورسو
وحليفا ووليا من دون اهلل ورسوله فإنه مانهم يف التحازب علاى اهلل وعلاى     

 (.43رسوله واملؤمنني وأن اهلل ورسوله منه بريئان أ.ها )
َا َيا}وقال تعاىل:  ينَ  َأُّيه ُذواْ  الَ  آَمنُواْ  الَّذن ينَ  َتتَّخن اُذواْ  الَّذن َ يانَُكمْ  اختَّ

 ُهاَُّواا  دن
باا َولَ  ينَ  ِمنَ  عن ن اْلكنَتاَب  ُأوُتواْ  الَّذن ارَ  َقْبلنُكمْ  من ُقاواْ  َأْولنَيااء َواْلُكفَّ  ُكناُتم إنن اهلل َواتَّ

نن َ  ْؤمن  .[43]املائدة: {(87) مه
وينبفي أن نعلم أن املواالة عناد علمااء االصاطالح شايء والارب شايء       

والارب بهام ال   آخر، فدعوة اإلسالم إىل السماحة يف معاملة بعاض الكفاار،   
يعين املواالة يم، فبسماحة اإلسالم يتعامل املسلم مع النااس أمجعاني علاى    
أساس العدل واالحارتام املتبادل بدون حمبة القلب للكفار أو مودة ما هم فيه 

 (.43من كفر)
 َعْبادِ  َعْنوينبفي احلذر كل احلذر من االعتداء على الذميني واملعاهدين َف
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اا َقَتَل  َمنْ ♂:َقاَل◘  النَِّبيِّ َعِن ☻ َعْمٍرو بِنا اهلل ا َنْفسا ْ  ُمَعاَهادا ْح  َل اةَ  َيارن ََ
 َرائن

نَّةن  َُيَها َوإننَّ  اْْلَ نْ  َلُيوَجُد  رن رَي ن  من ا َأْرَبعن َ  َمسن   .(0) ▬َعاما
تعاين الارباءة    من الكافرين، فالهناك استثناءات ال تنقض أصل الرباء و

وتركهم ملا هم فيه من ضاالل بال    من الكافرين حجب دعوة اإلسالم عنهم
حيتم اإلسالم على أهله دعاوة النااس إىل اخلاري وذلاك باحلكماة واملوعظاة       

ْكَماةن  َرِباَ   َسابنيلن  إنلن  اْدعُ }احلسنة واجلدال باليت هي أحسن قال تعاىل:  بناحْلن
َظةن  َسنَةن  َواملَْْوعن م احْلَ يَ  بنالَّتني َوَجادنَْلُ َ   إننَّ  َأْحَسنُ  هن  َعان َضالَّ  بنَمن َأْعَلمُ  ُهوَ  َربَّ
ينَ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َسبنيلنهن   .[044]النحل: {(128)بناملُْْهَتدن

وأكال   -أي اليهودية أو النصرانية  -الزوان بالكتابية  الشرع لََّحَأولقد 
ذبيحة الكتابي فيجوز األكل من ذبيحتهم وزوان نسائهم، وال شك أن املودة 

  ته هي من املودة الفطرية املستثناة.اليت تكون يف قلب الزون لزو

ينَ  َعانن  اهلل َينَْهاُكمُ  اَل }اإلحسان إليهم والرب بهم قال تعاىل:وكذا  ْ  الَّاذن  َل
ْ  الِدينن  فن  ُيَقاتنُلوُكمْ  ُجوُكم َوَل ُكمْ  ِمن َُيْرن وُهمْ  َأن دنَيارن اُطوا َتارَبه مْ  َوُتْقسن  إننَّ  إنَلاْيهن

به  اهلل
طن َ  ُُين ويدخل يف الرب عيادة مرضااهم وقباول    ،[7:املمتحنة] {(5)املُْْقسن

 هداياهم واإلهداء يم والدعاء يم بايداية.
 ِفي ُمْشِرَكة  َوِهَي ُأمِّي َعَليَّ َقِدَمْ : َقاَلْ ♥  َبَكٍر َأِبي ِبْنِ  َأْسَماَء َوَعْن

 اهلل َرُساولَ  َياا  :َلا ُ َفُق◘  اهلل َرُساولَ  َفاْساَتَفَتْي ُ  َعاَهاَدُهمْ  ِإْذ ُقاَرْي ٍ  َعْهِد
يلن  َنَعمْ ♂:َقاَل  ُأمِّي َأَفَأِصُل َراِغَبة  َوِهَي ُأمِّي َعَليَّ ْ اَقِدَم  .(4) ▬ُأمَّ ن  صن

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .4224أخر ه )خ(  (َي ص) (0)
 واللف  ملسلم..0113، و)م( 4433أخر ه )خ(  (صَي ) (4)
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 :الدرس الثامن والعشرون

 إن احلكم إال هلل

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة أخر هاا البخااري يف صاحيحه    
 اهلل َرُساولِ  ِإَلاى  اْخَتَصَما َرُ َلْيِن نَّقاال: ِإ ☻ َخاِلٍد ْبِن َوَزْيِد َرَةُهَرْي َأِبي َعْن
 َيا َأَ ْل :َأَفَقُهُهَما َوُهَو اآلَخُر َوَقاَل ،اهلل ِبِكَتاِب َبْيَنَنا اَقِض :َأَحُدُهَما َفَقاَل◘ 

مْ ♂:َقاَل ،لََّمَأَتَك َأْن ِلي َوَأَذْن اهلل ِبِكَتاِب َبْيَنَنا َفاَقِض اهلل َرُسوَل  ِإنَّ :َقاالَ  ▬َتَكلَّ
 ِباْمَرَأِتاهِ  َزَناى  ،اأَلِ اريُ  َواَلَعِسايفُ  :َماِلاك   َقاالَ  .َهاَذا  َعَلى َعِسيًفا َكاَن اْبِني

 ِإنِّاي  ُثامَّ  ِلاي  َوَ اِرَياةٍ  َشاٍة ِبِماَئِة ِمْنُه َفاَفَتَدْيُ  الرَّْ َم اْبِني َعَلى َأنَّ َفَأْخَبُروِني
 َوِإنََّماا  َعاامٍ  َوَتْفِريابُ  ِماَئاةٍ  َ َلُد اْبِني َعَلى َما َأنَّ َفَأْخَبُروِني اَلِعَلِم َأْهَل َسَأَلُ 
ي َأَما♂◘ : اهلل َرُسوُل َفَقاَل اْمَرَأِتِه َعَلى الرَّْ ُم َ َّ  بنَيدن ن  َنْفيسن  َوالَّذن

 َبْينَُكاَم  أَلَْقضن

ا ،اهلل بنكنَتابن  َيُتَ   َغنَُمَ   َأمَّ اَئةا  اْبنَهُ  َوَجَلَد  َعَلْيَ   د  َفرَ  َوَجارن َباهُ  من اا َوَغرَّ ارَ  ،َعاما  َوُأمن

يه  ُأَنْيس  
َ  َأنْ  اأْلَْسَلمن َفاْ   َفإننْ  اَْلَخرن  اْمَرَأ َ  َيْأتن َهاا اْعرَتَ َفاْ   َرمَجَ َهاا َفاْعرَتَ  ،(0) ▬َفَرمَجَ

 هذا هو مفهوم احلكم بكتاب اهلل وسنة رسول اهلل.
ْ  َوَمان}:تعاىل قال :الكراات ياتاآل هذه تأّملأخي احلبيب،    َُيُْكام لَّ
ْ  َوَمان}:وقاال  ،[44]املائدة: {اْلَكافنُرونَ  ُهمُ  َفُأْوَلئنَ   اهلل أنَّل بام  باام َُيُْكام لَّ

ْ  َوَمن}:وقال ،[44]املائدة: {الظَّاملنُونَ  ُهمُ  َفُأْوَلئنَ   اهلل أنَّل  أناَّل باام َُيُْكام لَّ
ُقوناْلفَ  ُهمُ  َفُأْوَلئنَ   اهلل احلكم بفري ما أنزل اهلل من أعماال  ف ،[43]املائادة: { اسن

أهاال الكفاار، فالااذين يباادلون حكاام اهلل الااذي أنزلااه يف كتابااه، فيكتمونااه 
، وجيحدونه وحيكمون بفريه معتقدين حله و اوازه فأولئاك هام الكاافرون    

الظاملون، الفاسقون، وكذلك فمن مل حيكام مباا أنازل اهلل فهاؤالء مؤمناون      
ْ }:تعاىل قالوت بالطاغ ينَ  َتَرإنَل  َأَل ُمْ  َيَُّْعُمونَ  الَّذن َل  بناَم  آَمنُواْ  َأمَّ  َوَماا إنَلْيَ   ُأنَّن

                                                 

 .0123، و)م( 4442 أخر ه )خ( (صَي ) (0)
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َل  ن ُأنَّن يُدونَ  َقْبلنَ   من اَكُمواْ  َأن ُيرن ََ اُرواْ  َوَقْد  الطَّاُغوتن  إنَل  َيَت  بناهن  َيْكُفاُرواْ  َأن ُأمن
يُد  ْيَطانُ  َوُيرن ُهمْ  َأن الشَّ لَّ ا َضاَلالا  ُيضن يدا

 الذيناهلل تعاىل  فجعل ،[11]النساء: {َبعن
 وهاذا ، بالطااغوت  كاافرين  غري، تعاىل اهلل أنزل ما غري إىل التحاكم يريدون

، زعماا  تعااىل  اهلل أنزل مبا إاانهم  عل ويذا، بالطاغوت مؤمنون أنهم يعين
 فن  اَبَعْثنَ  َوَلَقْد }قال تعاىل: الشهادتني ركين أحد بالطاغوت الكفر أن ومعلوم

ة   ُكِل  ُسوالا  ُأمَّ  فالطااغوت  ،[31]النحال:  {الطَّااُغوَت  َواْجَتننُبواْ  اهلل اْعُبُدواْ  َأنن  رَّ
: تعااىل  وقاال ، أناداد  أو، آية أو، أرباب من تعاىل اهلل دون من يتخذ ما كل
نُونَ  َفاَلَوَرِبَ  } مْ  فن  ََيناُدواْ الَ  ُثمَّ  َبْينَُهمْ  َشَجر فنياَم  ُُيَِكُموكَ  َحتَّىَ  الَُيْؤمن اهن  َأنُفسن

ا َّا َحَرجا ياما  َوُيَسِلُمواْ  َقَضْيَ   ِِم
بنفساه   تعااىل  اهلل أقسام  فقد ،[14]النساء: {َتْسلن

الكراة أن هؤالء ال يؤمنون حقيقة حتى جيعلوك حكًما فيما وقع بيانهم مان   
نزاع يف حياتك، ويتحاكموا إىل سنتك بعد مماتك، ثام ال جيادوا يف أنفساهم    

ا مما انتهى إليه حكمك، وينقادوا مع ذلك انقياًدا تامًا، فاحلكم مبا  ااء  ضيًق
من الكتاب والسنة يف كل شأن من شؤون احلياة من صميم ◘ به رسول اهلل 

 اإلاان مع الرضا والتسليم.
ْكمُ  إننن }وقال تعاىل:  مُ اْلَقايِ  الاِدينُ  َذلنَ   إيا  إال َتْعُبُدواْ  َأالَّ  َأَمرَ  هلل إال احْلُ

نَّ 
، الشاقاء  أسباب أّول كان ويذا، [41]يوسف: {َيْعَلُمونَ  الَ  النَّاسن  َأْكَثرَ  َوَلكن
 تعاىل. سبحانه حكمه عن اخلرون، الو ود يف وقع  اليت

قاد   ،أبي بكار الصاديق األوىل حاني تاوىل اخلالفاة      جند أن خطبة ويذا 
  النقاط التالية:واكن تلخيصه يفواحلاكم،  األمة بني عقديًا ميثاقًا  َعَضَو

 للدولاة،  النااظم  والدستور التشريع مصدر والسنة الكريم القرآن - 0 
 من ممثليها أو األمة قبل من جتاوزهما أو خمالفتهما عند اخلليفة حماسبة وجتري

 علياه  ناص  ماا  وهاذا  الشارعية،  الطاعاة  يفقاد  حياث  والعقاد،  احلال  أهل
 طاعاة  فاال  ورسوله اهلل ي عص فإذا ورسوله، اهلل أطع  ما طيعونيأ:البيان

 ..عليكم لي
 مان  وهام  االختيار أهل وهم اخلليفة تختارون الذين هم األمة ممثلو - 4
 .وعلمائها األمة فقهاء

 بشار  احلااكم و والعزل، احملاسبة سلطة ومتلك السلطة مصدر األمة - 3
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 مان  باد  ال لاذا  اخلطاأ،  عان  معصاوماً  ولايس  األماة،  أفاراد  مان  فرد كأي
 أدري ال وإناي  مثلكم، أنا الناس أيها :اخلطأ يف وقوعه حال يف له التصحيح

 علاى  حمماداً  اصاطفى  اهلل إن يطياق،  اهلل رساول  كاان  ما ستكلفونين لعلكم
 اساتقم   فاإن  مببتدع، ولس  بع،تَُّم أنا فإمنا اآلفات، من وعصمه العاملني،

 .فقوموني زغ  وإن فاتبعوني،
 خانهاا  فقاد  عليهاا  كاذب  وإن أمتاه،  ماع  صاادقاً  احلاكم يكون أن - 4

 .خيانة والكذب أمانة، الصدقف
 :والقااوة للضااعف النظاار دون اجلميااع بااني واإلنصاااف املساااواة - 4

 منكم والقوي اهلل، شاء إن حقه عليه أريح حتى عندي قوي فيكم الضعيف
 .اهلل شاء إن منه احلق آخذ حتى عندي ضعيف

ملنتشرة يف العامل وتقيايم  إخوتي يف اهلل، تعالوا بنا نتناول بعض األنظمة ا
 كل منها مبا يوافق الشرع اإلسالمي:

 ممثلايهم،  غالاب  أصاوات  عتباراب البشر أحكام عاذا تعين :الديمقراِية 
، األقااوال علااى بأحكامهااا مهيمنااة، تعاااىل اهلل شااريعة عاان بديلااة شااريعة

 الدوليااة والعالقااات، اإلنساااني الساالوك ومجيااع، واألفكااار ،واألفعااال
 ،تعااىل  اهلل أحالّ  ما وحتّرم، اهلل حّرم ما حتّل أْن لهاف، واخلار ية ،الداخلية

 يعادّ  الاذي ، احملاض  العادّ  حبسب األغلبّية حكم هو التشريع مصدر يكونو
 األمحق للجاهل مساويا، املصلح احلكيم العاقل فيجعل، يزنها وال الرؤوس

.إ ، ،.اخلاائن  الفاساق  للكاافر  مكافئاا ، األمني الصاحل واملؤمن، املفسد
 ثام ، فحساب  عّدا أصواتهم فُتعّد، اجلديد الدين هذا ميزان يف سواء فكلهم
 يهديهم الذي والنهل، عليه يسريوا أن جيب الذي الشرُع، العّد بأكثر ُيعرف
 .-كما يتفقون عليه  - !السبيل سواء

 هااي النظااام املقاباال للداقراطيااة ويف اإلسااالم أن الشااورى يف حااني يف
ينَ :}تعاىل قال املسلمني، لعامة فهي وفقري، غين بني متييز ال الشورى  َوالَّاذن
اَل َ  َوَأَقاُموا لنَرِهنمْ  اْسَتَجاُبوا َّا َبْينَُهمْ  ُشوَرى َوَأْمُرُهمْ  الصَّ

ُقونَ  َرَزْقنَاُهمْ  َوِمن  {ُينفن
 اإلساالمية  الشورى أن فيما خمتصره: عمارة حممد الدكتور قال، [37]الشورى:

 :التالية األسس على تقوم
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 الدولاة  سياساة  يف السالطان  وصااحبة  السالطات  مصدر هي األمة - 0
 .العمران وتنمية اجملتمع وتنظيم
 أهال  وهام  معااً  وبالشاريعة  باالواقع  العاارفني  ممثليهاا  عتاار  األمة - 4

 واحلل، العقد أهل وكذلك اإلسالمية الدولة رأس تختارون الذين االختيار،
 .اجلديد الواقع مليالئ التشريع يطورون الذين
، حكومتهاا  مراقباة  فريضاة  وعليهم عليها ممثليها، وراء من األمة، - 3

 أو فساق ،  هاي  إن احلكوماة،  هاذه  تفيريو يديها على واألخذ ،حماسبتهاو
 .!.مهام من إليها فوض  مبا النهوض، عن ضعف  أو  ارت،

 مان  انتقاص ذلك يف ليسف حالاًل، واحلالل حرامًا احلرام إبقاءأماا عن 
 رآهاا  كماا  األماة  ملصالحة  احملققة الدينية باألطر التزام هو وإمنا. األمة حرية

 .وتعاىل سبحانه الشارع
 العلمانيِّاة  و اوه  مان  آخار  و ه هي الليرباليَّةو، احلريةتعنى  :الليربالية

 وياذا ، باه  لتازام اال مان  والتحلال  الدين على التمرد هو الذي العام مبعناها
 ويقاول ، يشاء ما يفعل أن يف حرًا اإلنسان يكون أن هاب يقصدون فمعتنقوها

، إيياة  بشاريعة  التقياد  بادون ، يشااء  مباا  وحيكم، يشاء ما ويعتقد، يشاء ما
 اهلل مان  بشريعة حمكوم غري، هواه وعابد، نفسه إله الليرباليني عند فاإلنسان

 فاإذن  كلاها،  حياتاه  يانظم  إيايّ  مانهل  باتبااع  خالقاه  من مأمور وال، تعاىل
 اإلعاراض  لىاعا  هااأركان بني  اليت للعلمانيِّة آخر و ه إاّل هي ما لليرباليِّةا

 وحماربة، سبيله عن والصد، تعاىل اهلل أنزل مبا والكفر، تعاىل اهلل شريعة عن
 ذريعة حت ، الفكريِّة والضالالت األخالقيِّة، املنكرات وتشجيع، املصلحني

 هاي  هاذه ، لاه  وعبودية للشيطان طاعة حقيقتها يف هي واليت، الزائفة احلريِّة
 ، بساواء  ساواء  العلمانّياة  حكام  نفاس  هاو  اإلساالم  يف وحكمها، الليربالّية

ن َ  َربَّ  هللن َوَِماات َوحَمياايَ  وُنُساكني َصالت إنَّ  ُقل}:تعاىل قال   (182) العااملَ
رُت  َوبنذلنَ   َلهُ  رشي  ال ُل  َوَأنا ُأمن  ،[013 ،014 األنعاام ] {(183) املنسلنم  َأوَّ

يَعة   َعل َجَعلنَاكَ  ثمه َ}:تعاىل قال وكما نَ  رَشن بنعهاا األَمارن  من  َأهاواءَ  َوالتتَّبناع َفاتَّ
ينَ   متاام  مناقضاة ، لاذلك فاإن الليربالياة    [07:اجلاثياة ] {(15) الَيعَلُماون الذن

 .وشريعة عقيدة، اإلسالم لدين املناقضة
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، العلمانيااة عاان فاارع هااي الاايت الليرباليااة عاان فاارع هااي :التعدديااة
، أركانهاا  أحاد  هي اليت احلرية صور من التعددية جتعل الفربية والداقراطية

 حتاى ، شايء  كّل يف والتعدد باالختالف اجملتمع يف يسمح أن تعين والتعددية
 حاق  التعددياة  يف اليو اد  بال ، والباطال  احلاق  باني  ختالفاال هذا كان لو

 يف هاو  كاان  مهماا  الختالفا أن التعددية ترى ويذا، مطلق وباطل، مطلق
 مان  وحمارباة ، وتشاجيعها ، رعايتهاا  جتاب ، بإطالق حممودة ظاهرة ذاته حد

 أن فيجاب ، نفسه إبليس يعبد من اجملتمع يف كان لو وحتى ،طريقها يف يقف
 النااس  دعاوة  مان  ومتكيانهم ، دعاوتهم  بإظهاار  التعددية نظر يف يم يسمح

 السياساي  الصاعيد  وعلاى ، هاعتناقا على ويشجع يزينها ما كل ونشر، إليها
 يام  ويسامح ، معتقاداتهم  حيمي سياسي حزب بتأسيس يم يسمح أن جيب

 ديان  يقيماوا  أن الناس أمريف حني أن اهلل تعاىل يف الدين اإلسالمي  ،بنشرها
عَ }:تعااىل  قال يتفرقوا وال، عليه جيتمعوا وأن اهلل انَ  َلُكامْ  رَشَ  َماا الاِدينن  من

ا بنهن  َوّصَّ  يَوالَّ  ُنوحا ْينَا َوَما إنَلْيَ   َأْوَحْينَا ذن يمَ  بنهن  َوصَّ يَساى َوُموَسى إنْبَراهن  َأنْ  َوعن
ُقوا وال الِدينَ  َأقنيُموا كن َ  َعَل  َكرُبَ  فنيهن  َتَتَفرَّ َتبني اهلل إنَلْيهن  َتْدُعوُهمْ  َما املُّْْشن  إنَلْياهن  ََيْ
ي َيَشااءُ  َمنْ   بااألمر  ملايء  والقارآن  ،[03ى: ]الشاور  {ُيننياُب  َمانْ  إنَلْياهن  َوَُّيْادن

 جبهااد  واألمر، فيه والتفرق عنه االفرتاق وذم، ومدحه احلق على باال تماع
 مان  ذلاك  و عال ، ظهار  إن املنكر بإنكار تعاىل اهلل أمر وقد ،وأهله الباطل
ة   َخرْيَ  ُكنُتمْ }قال تعاىل:، الدين وا بات أعظم َجاْ   ُأمَّ لنَّااسن  ُأْخرن

 َتاْأُمُرونَ  لن
نُونَ  املُْنَكرن  َعنن  َوَتنَْهْونَ  ْعُروفن بناملَْ  ومان هاذا يتضاح     [001:عمران ]آل {بناهلل َوُتْؤمن

 (. 0( )41) وشريعة عقيدة، اإلسالم لدين املناقضة متام مناقضةأن التعدددية 
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس التاسع والعشرون

 لتمسك بالسنة واحلذر من البدعا

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

 بان  عمارو  بان  حيياى  موعد مع قصة يرويها لنا أحبيت يف اهلل، حنن على
 َصااَلةِ  َقْبالَ  َمْساُعودٍ  ْبانِ  اهلل َعْبادِ  َباِب َعَلى َنْجِلُس ُكنَّا: َقاَل ايمداني سلمة
 اأَلْشاَعِرىُّ  ُموَساى  َأُباو  َفَجاَءَناا ، اَلَمْساِجدِ  ِإَلى َمَعُه َمَشْيَنا َخَرَن َفِإَذا، اَلَفَداِة
، َخَرَن َحتَّى َمَعَنا َفَجَلَس، اَل: ُقَلَنا َبْعُد  الرَّْحَمِن َعْبِد َأُبو ُكْمِإَلْي َأَخَرَن: َفَقاَل
 ِإنِّاى  الارَّْحَمنِ  َعْبادِ  َأَباا  َياا : ُموَساى  َأُبو َلُه َفَقاَل، َ ِميعًا ِإَلْيِه ُقْمَنا َخَرَن َفَلمَّا

 َفَماا : َقاَل. َخْيرًا ِإالَّ ِللَِّه اَلَحْمُدَو َأَر َوَلْم، َأْنَكْرُتُه َأْمرًا آِنفًا اَلَمْسِجِد يف َرَأْيُ 
 ُ ُلوسااً  ِحَلقااً  َقْومًا اَلَمْسِجِد يف َرَأْيُ  - َقاَل - َفَسَتَراُه ِعْشَ  ِإْن: َفَقاَل ُهَو 

 َكبِّاُروا : َفَيُقاولُ  َحًصاى  َأْياِديِهمْ  َوِفاى ، َرُ ل  َحَلَقٍة ُكلِّ يف، الصَّاَلَة َيْنَتِظُروَن
 ِماَئًة َسبُِّحوا: َوَيُقوُل، ِماَئًة َفُيَهلُِّلوَن، ِماَئًة َهلُِّلوا: َفَيُقوُل، ِماَئًة َكبُِّروَنَفُي، ِماَئًة

 َرَأِياكَ  اْنِتَظاارَ  َشْيئًا َلُهْم ُقَلُ  َما: َقاَل َلُهْم  ُقَلَ  َفَماَذا: َقاَل. ِماَئًة َفُيَسبُِّحوَن
 اَل َأْن َلُهامْ  َوَضاِمْن َ  َسايَِّئاِتِهمْ  َيُعادُّوا  َأْن ْرَتُهْمَأَم َأَفاَل: َقاَل. َأْمِرَك اْنِتَظاَر َأِو

، اَلِحَلِق ِتَلَك ِمْن َحَلَقًة َأَتى َحتَّى َمَعُه َوَمَضْيَنا َمَضى ُثمَّ. َحَسَناِتِهْم ِمْن َيِضيَع
 الارَّْحَمنِ  َعْبِد اَأَب َيا: َقاُلوا َتْصَنُعوَن  َأَراُكْم الَِّذى َهَذا َما: َفَقاَل َعَلْيِهْم َفَوَقَف
 َضااِمن   َفَأَناا  َسايَِّئاِتُكمْ  َفُعدُّوا: َقاَل. َوالتَّْسِبيَح َوالتَّْهِليَل التََّكِبرَي ِبِه َنُعدُّ َحًصى

، َهَلَكاَتُكمْ  َأْساَرعَ  َما ُمَحمٍَّد ُأمََّة َيا َوْيَحُكْم، َشْىء  َحَسَناِتُكْم ِمْن َيِضيَع اَل َأْن
، ُتَكَسارْ  َلامْ  َوآِنَيُتاهُ  َتْبالَ  َلامْ  ِثَياُباهُ  َوَهِذِه ُمَتَواِفُروَن◘  َنِبيُِّكْم َصَحاَبُة َهُؤاَلِء
 ُمَفَتِتِحاى  َأْو، ُمَحمَّادٍ  ِملَِّة ِمْن َأْهَدى ِهَى ِملٍَّة َلَعَلى ِإنَُّكْم َيِدِه يف َنَفِسى َوالَِّذى

 َوَكامْ : َقاالَ . اَلَخْيَر ِإالَّ َأَرْدَنا َما َمِنالرَّْح َعْبِد َأَبا َيا َواللَِّه: َقاُلوا. َضاَلَلٍة َباِب
 اَلُقاْرآنَ  وَنُؤَيَقَر َقْومًا َأنَّ َحدََّثَنا◘  اهلل َرُسوَل ِإنَّ، ُيِصيَبُه َلْن ِلَلَخْيِر ُمِريٍد ِمْن
، َعاْنُهمْ  ىَتاَولَّ  ُثمَّ. ِمْنُكْم َأَكَثَرُهْم َلَعلَّ َأْدِرى َما اهلل َواْيُم، َتَراِقَيُهْم ُيَجاِوُز اَل

 َعاَما  النَّْهاَرَوانِ  َيْوَم ُيَطاِعُنوَنا اَلِحَلِق ُأوَلِئَك َعامََّة َرَأْيَنا: َسِلَمَة ْبُن َعْمُرو َفَقاَل
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 .(0) اَلَخَواِرِن
هاذا   مان  ويساتفاد قال العالمة األلباني رمحه اهلل تعااىل  إخوتي يف اهلل، 

 عان  بعيادة  السانة  علاى  نهاا بكو وإمنا العبادة بكثرة ليس  العربة أن احلديث
 خاري  سانة  يف اقتصااد : أيضا بقوله☺  مسعود ابن هذا إىل أشار وقد البدعة

 . الكبرية البدعة إىل بريد الصفرية البدعة أن: ومنها، بدعة يف ا تهاد من
ي ُأُموَرُكمْ  َسَييلن ♂:َقاَل◘  النَِّبيَّ َأنَّ: ☺  َمْسُعوٍد ْبِن اهلل َعْبِد َعْنو   َبْعدن

َجا ُئونَ  ل  رن نَّةَ  ُيْطفن اَل َ  َوُيَؤِخُرونَ  ،بناْلبنْدَعةن  َوَيْعَمُلونَ  ،السه  َفُقَلُ ، ▬َمَواقنيتنَها َعنْ  الصَّ
 ،َتْفَعُل  َكْيَف  َعْبد   ُأمِ  ْبنَ  َيا َتْسَأُلنني♂:َقاَل  َأَفَعُل َكْيَف َأْدَرَكُتُهْم ِإْن :اهلل َرُسوَل َيا

اَعةَ  اَل   .(4)▬اهلل َعَص  ملنَنْ  َِ
 يقبله ال العملوقال العالمة حممد ناصر الدين األلباني رمحه اهلل تعاىل: ف

، ♣ لو هاه  خالصاا  يكاون  أن :رشِاان فياه  تاوفر  إذا إال وتعاىل تبارك اهلل
 ،ياا  خماالف  غاري  للسنة موافقا كان إذا إال صاحلا يكون وال ،صاحلا كونوي

 رساول  لناا  يشارعها  مل مزعومة عبادة كل أن العلم أهل عند عند املقرر ومن
  لسنته خمالفة فهي بفعله اهلل إىل بها هو يتقرب ومل ،بقوله◘  اهلل

 تركاه  فماا  ،تركياة  وسانة  فعلياة  سانة : قسمني على السنةوقال أيضا: و
 املعناى  هاذا  فهام  وقاد  ،تركها السنة فمن العبادات تلك من◘  رسول اهلل

 يف ماذكور  هاو  ماا ك عاماا  حتذيرا البدع من التحذير عنهم فكثر◘  أصحابه
 علايكم  كفياتم  فقاد  تبتدعوا وال اتبعوا :☺  مسعود ابن قال حتى موضعه
 . العتيق باألمر
، وأحاديث موضوعة ال أصل ضعيفة أحاديث: أمرين إىل البدع مر ع و

 ،العملياة  للسنة خمالف بعضها املتأخرين بعض من صدرت  تهاداتيا، وا
 بهاا  عمال  وإن عقال  ااي يشهد وال الشرع عليها يدل ال وخرافات عاداتو

 أ.ها.  يم شرعة واعذوها اجلهال بعض
 يعارف  وال عناه  غفلاة  يف النااس  أكثار  يازال  ال  دا خطري البدعة أمرو

رساول   قاول  البدعة خطورة على دليال وحسبك العلم أهل من طائفة إال كاذل
                                                 

 .4114 املختصرة صححه األلباني يف س.صأخر ه )دارمي(  (صَي ) (0)

 .وصححه األلباني4714( اأخر ه )ه (صَي ) (4)
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 .(0) ▬بدعة   احبن َص  لن  كُ َل عَ  التوبةَ  -أي أبعد  - رَ احتَج  اهللَ إنَّ ♂ ◘ : اهلل
رمحاه   الرببهااري معاشر اإلخوة، يقول إمام أهل السنة يف عصره اإلمام 

 كباارا  تصري حتى تعود البدع صفار فإن احملدثات صفار من احذراهلل تعاىل: 
 فااغرت  احلاق  يشابه  صفريا أويا كان األمة هذه يف ث حِدُأ بدعة كل وكذلك

 انَدُيا  يناا ِد وصارت م ُظفع منها املخرن يستطيع مل ثم فيها دخل من بذلك
 تعجلن فال خاصة زمانك أهل من كالمه مسع  من كل اهلل رمحك فانظر به

 أصاحاب  من أحد فيه تكلم هل: وتنظر تسأل حتى ،منه شيء يف تدخل وال
 وال باه  فتمساك  عانهم  أثارا   اأصبا  فإن  العلماء من أحد أو◘  الرسول
 (.17) النار يف فتسقت شيء عليه عرت وال لشيء جتاوزه

ولقد كان املسلمون يف صدر اإلسالم فرقة واحدة ولكان حادث  الفانت    
وتفرق املسلمون فأصبحوا فرقا متفرقة، ولقد أخربنا اهلل تعااىل باأن رساول    

ياوم   بأعماايم  وجياازيهم  ثم تخربهماهلل بريء من هذه الفرق وحكمهم إليه 
ينَ  إننَّ قال تعاىل:} القيامة، ُقواْ  الَّذن ينَُهمْ  َفرَّ

َيعاا  َوَكاُنواْ  دن نُْهمْ  لَّْسَ   شن
ء   فن  من  ََشْ

اَم   .[042:األنعام] {(189) َيْفَعُلونَ  َكاُنواْ  بناَم  ُينَِبُئُهم ُثمَّ  اهللّن إنَل  َأْمُرُهمْ  إننَّ
َق ن ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل :َقاَل☺  َماِلٍك ْبِن َعْوِف َعْنَو  َعَل  اْلَيُهودُ  اْفرَتَ

َد    فنْرَقةا  َوَسْبعن َ  إنْحَدى نَّةن  فن  َفَواحن َق ن  ،النَّارن  فن  َوَسْبُعونَ  اْْلَ  َعاَل  النََّصااَرى َواْفرَتَ

نَْتْ ن 
َد    النَّارن  فن  َوَسْبُعونَ  َفإنْحَدى فنْرَقةا  َوَسْبعن َ  ثن نَّةن  فن  َوَواحن ي ،اْْلَ د   َنْفُس  َوالَّذن  حُمَمَّ

َقنَّ  بنَيدن ن  تني َلَتْفرَتن اَد    فنْرَقةا  َوَسْبعن َ  َثاَلث   َعَل  ُأمَّ نَّاةن  فن  َواحن نَْتاانن  اْْلَ
 فن  َوَساْبُعونَ  َوثن

اَمَعةُ ♂:اَلاَق  ُهْم َمْن اهلل َرُسوَل َيا ِقيَل، ▬النَّارن   .(4) ▬اْْلَ
عظما    فرقة خالفا  أهال السانة واجلماعاة،    ول أففرقة اخلوارن هم 

 ُأسسا   ولقدني علي ومعاوية، فتنتهم يف أواخر خالفة عثمان وأثناء الفتنة ب
 الكباائر،  بارتكااب  والاتكفري  ،☻ وعثمان علي كتكفري: ضالة أفكار على

 .فكفَّروا املسلمني واستحلوا دماءهم ،اجلائر اإلمام على اخلرون وو وب
الشايعة  وانقسم   ،☺يف حني أن الشيعة ظهروا يف آخر عصر عثمان 

عشارية   ىثنا إلية، والزيدية، وااإلمساعيل :احنصرت اليوم يف  إىل فرق كثرية
                                                 

 .0122حه األلباني يف ص.ن ( وصحالضياء هب طس فيل ابن)أخر ه  (صَي ) (0)

 .0424وصححه األلباني يف س.ص  وابن أبي عاصم و الاللكائي( ها)أخر ه  (صَي ) (4)
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: إن ما يدل على مذهبهم من آيات ومن أقوايم، وهي أكربها وأكثرها عددًا
القرآن قد حذفها الصحابة و اء يف الكايف عن أبي بصري وإن عندنا ملصحف 
فاطمة عليها السالم، وقيل فيه مثل قرآنكم هاذا ثاالث مارات ماا فياه مان       

اجمللسي: ومما عد مان ضاروريات ديان    وقال شيخهم  ،قرآنكم حرف واحد 
وحل التمتع، والرباء من أباي بكار    -زوان املتعة  -اإلمامة استحالل املتعة 

وعمر وعثمان ومعاوية، ومن مل يربأ من أبي بكر وعمر وعثماان فهاو عادو    
وإن أحب عليًّا، ولذلك يتعبدون اهلل سبحانه بعد كل صاالة بلعان اخللفااء    

 . (3) ... الصحابة وبعض أمهات املؤمنني الثالثة وغريهم من فضالء
 إن أعماال العبااد  وقاالوا:  بعاد ظهاور اخلاوارن    وفرقة القدرية ظهارت  

معلومة هلل، وال مكتوبة يف اللوح احملفوظ، وأن اهلل ال يعلم مبا يصانع  ليس  
 .أواخر عصر الصحابة ولقد أدركوا الناس، إال إذا وقع ذلك

هام  ودرك  زمن كثري من التابعني، أبعد ذلك وثم ظهرت فرقة املر ئة 
تزني وتسرق وتشرب اخلمر، ! الذين يقولون: إنه ال تضر املعصية مع اإلاان

 !  وتقتل ما دم  مؤمنا، فأن  مؤمن كامل اإلاان وإن فعل  كل معصية
قالوا قوال باني قاول املر ئاة وقاول اخلاوارن      أما فرق املعتزلة واجلهمية 

يس مبؤمن وليس بكاافر، بال هاو يف منزلاة باني      قالوا: الذي يفعل الكبرية ل
 (.34! )هذا يف أحكام الدنيا، أما يف اآلخرة، فهو خملد يف النار منزلتني

◘ أيها اإلخوة الفضالء، أمل يأن للذين آمنوا أن يتمسكوا بسنة احلبياب  
◘ الصحيحة ويعتزلوا كل الفرق التى تارد السانة، فلقاد حثناا رساول اهلل      

َلَفاءن  َوُسنَّةن  بنُسنَّتني َفَعَلْيُكمْ ♂ال:قفبالتمسك بالسنة  ِي َ  اخْلُ ينَ  املَْْهادن ادن اشن أي  - الرَّ
ُكوا -اخللفاء األربعة  ا ََتَسَّ َ وا هن ذن  َعَلْيَها َوَعضه اُكمْ  بنالنََّواجن  اأْلُُماورن  َوحُمْاَدَثاتن  َوإنيَّ

 .(0) ▬َضاَلَلة   بنْدَعة   َوُكلَّ  بنْدَعة   حُمَْدَثة   ُكلَّ  َفإننَّ 
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .وصححه األلباني 4113أخر ه )د(  (صَي ) (0)
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 :الدرس الثالثون

 جتنب كبائر الذنوب

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

عن عبد الرمحن أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع ورع عطاء بن يسار: ف
بن زيد بن أسلم قال: خرن عطاء بن يسار وسليمان بن يساار حاا ني مان    ا

 فاانطلق  ،املدينة، ومعهما أصحاب يم، حتى إذا كانوا باألبواء نزلوا منازال 
سليمان وأصحابه لبعض حاا تهم وبقاي عطااء بان يساار قائماا يف املنازل        

 يصلي. 
مرأة من األعراب مجيلة فلما رآها عطاء ظن أن ياا  اقال: فدخل  عليه  

  قال : نعم. قاال: ماا هاي     حا ة فأو ز يف صالته، ثم قال: ألك حا ة
ي لا  وال بعال  -أي اشتق  للر ال  - قال : قم فأصب مين فإني قد ودق 

ال حترقيين ونفسك أي ابتعدي عين  - فقال: إليك عين -أي وال زون لي  -
قال: فجعل عطاء يبكي  ،فجعل  تراوده عن نفسه ويأبى إال ما يريد، بالنار

قال: اشتد بكاؤه فلما نظرت املرأة إليه وما داخله  ،ويقول: وحيك إليك عين
واملارأة باني يدياه     قاال: فجعال يبكاي   ، من البكاء واجلزع بك  املرأة لبكائه

لما نظر إىل عطاء يبكاي  فتبكي. فبينما هو كذلك إذ  اء سليمان من حا ته 
واملرأة بني يديه تبكي يف ناحية البي  بكاى لبكائهماا ال يادري ماا أبكاهماا      
و عل أصحابهما يأتون ر ال ر ال كلما أتى ر ال فارآهم يبكاون  لاس     

فلماا   ،كااء وعاال الصاوت   يبكي لبكائهم ال يسأيم عن أمرهم حتى كثر الب
 رأت األعرابية ذلك قام  فخر  . 

فلبث سليمان بعد ذلك وهو ال يساأل أخااه عان    ، قال: فقام القوم فدخلوا 
ثم إنهما قدما مصر  :قال ،قال: وكان أسن منه ،قصة املرأة إ الال له وهيبة

 لبعض حا تهما فلبثا بها ما شاء اهلل فبينا عطااء ذات ليلاة ناائم إذ اساتيق     
قاال: فاشاتد بكااؤه. قاال: ماا        قال سليمان: مايبكيك يا أخيو وهو يبكي
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ال عارب بهاا    قاال:   قال: رؤيا رأيتها الليلة. قال، وما هاي   يبكيك يا أخي
يف النوم فجئ  أنظر إلياه فايمن   ◘ رأي  يوسف النيب  .أحدا ما دم  حيا

ماا يبكياك أيهاا     يف الناس فقال: بكي  فنظر إليَّ نُهْسينظر إليه فلما رأي  ُح
فقل : بأبي أن  وأمي يا نيب اهلل، ذكرتك وامرأة العزيز وما ابتلي    الر ل

به من أمرها وما لقي  من السجن وفرقة يعقوب، فبكي  من ذلك و عل  
فعرفا     أتعجب منه. قال: فهال تعجب  من صاحب املرأة البدوية باألبواء

: أي أخي وما كان من حال قال سليمان ،الذي أراد فبكي  واستيقظ  باكيا
فقص عليه عطاء القصة فما أخرب بها سليمان أحادا حتاى ماات      تلك املرأة

عطاء فحدث بها بعده امرأة من أهله قال: وما شاع هذا احلديث باملديناة إال  
 . (33)☻ بعد موت سليمان بن يسار 

فيقاول  واهلل سبحانه وتعاىل حياذرنا يف حمكام كتاباه مان كباائر الاذنوب       
مَ  َمااا َأْتااُل  َتَعاااَلْواْ  ُقااْل حانه:}سااب ُكاامْ  َحاارَّ ااُكواْ  َأالَّ  َعَلااْيُكمْ  َربه  َشااْيئاا  بنااهن  ُتّْشن

نُ  إْماَلق   ِمنْ  َأْوالََدُكم َتْقُتُلواْ  َوالَ  إنْحَساناا  َوبناْلَوالنَدْينن  َْ ااُهمْ  َناْرُزُقُكمْ  نَّ  َوالَ  َوإنيَّ
َش  َتْقَرُبواْ  نَْها َظَهرَ  َما اْلَفَواحن

مَ  الَّتناي الانَّْفَس  َتْقُتُلاواْ  َوالَ  َبَطنَ  َماوَ  من  إنالَّ  اهلل َحارَّ
  ِ اُكمْ  َذلنُكمْ  بناحْلَ كُ  بنهن  َوصَّ ُلونَ  مْ اَلَعلَّ  .[040]األنعام: {َتْعقن

 ِنحيذرنا من كبائر الذنوب يف أكثر من حديث فعا ◘ وكذلك فإن النيب 
اا اْلَكَباائنرن  بناَأْكرَبن  ُأَنِباُئُكمْ  َأاَل ♂:◘  يُّالنَِّب َقاَل: َقاَل☺  َأِبيِه َعْن َبَكَرَة َأِبي  َثاَلثا

اكُ  :َقاَل  ،اهلل َرُسوَل  َيا َبَل  :َقاُلوا رْشَ  َوَكاانَ  َوَ َلاسَ  اْلَوالناَدْينن  َوُعُقاوُق  بنااهللن اإْلن
ورن  َوَقْوُل  َأاَل  :َفَقاَل ُمتَِّكًئا  .(0) َسَكَ  َلْيَتُه :ُقَلَنا َحتَّى ُيَكرُِّرَها َزاَل َفَما :َقاَل ▬الَّه
اْبعَ  اْجَتننُباوا♂:َقاالَ ◘  النَِّبايِّ  َعِن: ☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنو  ▬املُْوبنَقااتن  السَّ
كُ ♂:َقاَل  ُهنَّ َوَما اهلل َرُسوَل َيا :َقاُلوا رُ ،  بناهللن الِّشْ َْ  الَّتناي النَّْفسن  َوَقْتُل ،  َوالِس

مَ  ِ   إنالَّ  اهلل َحرَّ ْحفن  َيْومَ  َوالتََّوِل ،  اْلَيتنيمن  َمالن  َوَأْكُل ،  الِرَبا ْكُل َوأَ ،  بناحْلَ  َوَقْذُف ،  الََّّ

َصنَاتن  َْ نَاتن  املُْ  .(4) ▬اْلَغافناَلتن  املُْْؤمن
 إىل منهاا  أقرُب السبعني إىل هي: عن كبائر الذنوب☻  عباس ابن وقال

 اب الكبائركت يف الذهيب احلاف  ذكر وقد تنحصر، ال أنها والصحيح. السبع
                                                 

 .043و)م( 4400أخر ه )خ(( صَي ) (0)

 .044، و)م( 4104( خأخر ه )( صَي ) (4)
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 ط،اواللاو  والزناا،  القتال، : اعليه ملنصوصكبرية، وكبائر الذنوب ا سبعني
 الازور،  وشهادة والنميمة، والقذف، والفصب، والسرقة، اخلمر، وشرب
 ،والفرار عند الزحف ،وعقوق الوالدين الرحم، وقطيعة الفا رة، واليمني

 ،◘ ل اهللرساو  علاى  والكاذب  والاوزن،  الكيل وخيانة اليتيم، مالأكل و
وهاي عادم غارية     والدياثاة  والرشاوة،  الشاهادة،  وكتمان الصحابة، وسب

 ،مكار اهلل  وأمان  اهلل، رمحاة  مان  والياأس  الزكاة، ومنع الر ل على أهله،
 ،بادون عاذر شارعي    رمضاان  وفطار  وامليتة، اخلنزير، حلم وأكل والظهار،
 املعروفب األمر وترك والربا، والسحر، ،ونشر الفساد يف األرض والفلول،

 بالناار،  احلياوان  وإحاراق  حفظاه،  بعاد  القارآن  ونسيان املنكر، عن والنهي
(، واكان  43إىل غري ذلك مان الكباائر )   سبب بال زو ها من املرأة وامتناع

الر وع لكتاب )زاد املسلم اليومي من العلم الشرعي( ملعرفة املزيد من هذه 
 الكبائر.

ن كباائر الاذنوب مبففارة ذناوبهم     واهلل سبحانه وتعاىل يبشر الذين جيتنبو
ينَ قال تعاىل:} َتننُبونَ  الَّذن ْثمن  َكَبائنرَ  ََيْ َش  اإْلن اَ   إننَّ  اللََّممَ  إنالَّ  َواْلَفَواحن اعُ  َربَّ  َواسن

َر ن   .[34]النجم: {املَْْغفن
وهاي   ،الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب والفاواح  إال اللمام  املعنى: 

أو يلامُّ بهاا العباد علاى و اه       ،صاحبها عليها الذنوب الصفار اليت ال ُيِصرُّ
يففرهاا اهلل يام    ،فإن هذه مع اإلتيان بالوا باات وتارك احملرماات    ،الندرة

 .إن ربك واسع املففرة ،ويسرتها عليهم
◘  النَِّبايَّ  َفَأَتى ،ُقْبَلًة اْمَرَأٍة ِمِن َأَصاَب َرُ اًل َأنَّ ،☺ َمْسُعوٍد اْبِن َوَعْن

ااَل َ  َوَأقنامن }:♣  اهلل ْنَزَلَفاأَ  َفَأْخَبَرُه اَرَفن  الصَّ ْيالن  ِمانَ  َوُزَلفااا  النََّهاارن  َِ  إننَّ  اللَّ
َسنَاتن  ْبنَ  احْلَ اِيَئاتن  ُيْذهن  َأِلاي  اهلل َرُساولَ  َياا  :الرَُّ الُ  َفَقاَل ،[004]هود:  {السَّ

يعن ♂:َقاَل  َهَذا من تني ْلنَ مْ  ُأمَّ  .(0) ▬ُكِلهن
َلَواُت ♂:َيُقوُل َكاَن◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ ،☺ ُهَرْيَرَة َأِبي َوَعْن ْمُس  الصَّ ، اخْلَ

ْمَعااةُ  ْمَعااةن  إنَل  َواْْلُ  اْجَتنَااَب  إنَذا ؛َبْياانَُهنَّ  َمااا ُمَكِفااَرات   َرَمَضااانَ  إنَل  َوَرَمَضااانُ ، اْْلُ

                                                 

 للبخاري.  واللف   4313و )م( 413أخر ه )خ(  (صَي ) (0)
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(0)▬اْلَكَبائنرَ 
.  
 َفاَدَعا ، ☺ َماانَ ُعْث ِعْنادَ  ُكْنا ُ  :َقاالَ  اَلَعاِص ْبِن َسِعيِد ْبِن َعْمِروَوَعْن 

نَ  َما♂:َيُقوُل◘  اهلل َرُسوَل َسِمْعُ  َفَقاَل ِبَطُهوٍر ئ   من ا ُ  ُمْسلنم   اْمرن َُضُ  َصااَل    حَتْ

نُ ، َمْكُتوَبة   سن َْ اَر ا  َكاَنْ   إنالَّ  ؛َوُرُكوَعَها َوُخُشوَعَها ُوُضوَءَها َفُي انْ  َقْبَلَهاا ملنَاا َكفَّ  من

ُنوبن  ْ  َما ؛الذه ْهرَ  َوَذلنَ   ، ا َكبنريَ  ُيْؤتن  َل هُ  الدَّ (4) ▬ُكلَّ
. 

 ُهَرْياَرةَ  َأُباو  قال مما باللمم أشبه شيئا رأي  ما: قال☻  عباس ابن عنَو
نْ  َحظَّهُ  آَدمَ  اْبنن  َعَل  َكَتَب  اهلل إننَّ ♂:◘  ّعِن النَِّبيِّ َناا حَمَاَلةَ  اَل  َذلنَ   َأْدَركَ  الََِّنا من  َفَّن

َنا - األ نبيات والنساء عوراتال إىلأي  - النََّظرُ  اْلَعْ ن  أي  - املَْنْطناُ   الِلَسانن  َوزن

ي َتَمنَّاىت َوالانَّْفُس  - بالفجور يتعلق وما بالفح  النطق  تساول  أي - َوَتْشاَتهن
اهُ  َذلناَ   ُيَصِدُق  -ة احلقيقيا  الزنا آلة أي - َواْلَفْرُج  - وحتركه لصاحبها  أي - ُكلَّ

 .(3) ▬- ومقدماتها الفواح  كرتب أي - هُ َوُيَكِذبُ  - النفس متنته ما بفعل

 كبريهاا  املعاصاي  نإ:   اربين  بان الشايخ ا فضايلة  معاشر اإلخوة، قال 
 واملقادمات  سايئات،  تعترب السيئات فمقدمة ،ابه التهاون جيوز ال وصفريها

 فاال  املسالم،  بهاا  يتهااون  أن جيوز وال الذنوب، من تعترب الصفائر هي اليت
: َقاالَ ☻  َساْعدٍ  ْبانِ  َساْهلِ  َعْنف أشبهها، وما ذنوبال هذه مبقدمات يتهاون

اُكمْ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل َراتن  إنيَّ ُنوبن  َوحُمَقَّ  َذا َفَجااءَ  َواد   َبْطنن  فن  َنََُّلوا َكَقْوم   الذه

َراتن  َوإننَّ  ُخْبََّهَتُمْ  َأْنَضُجوا َحتَّى بنُعود   َذا َوَجاءَ  بنُعود   ُنوبن  حُمَقَّ اا ْؤَخاْذ يُ  َمَتاى الذه َ  هن

ُبَها لنْكهُ  َصاحن  .واضح املثل ،(4) ▬هُتْ
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .433أخر ه )م(  (صَي ) (0)

 .  447أخر ه )م(  (صَي ) (4)

 .4143، و)م( 4772أخر ه )خ( ( صَي ) (3)

 .4430أخر ه )حم( وصححه األلباني يف ص  ( صَي ) (4)
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 :الدرس احلادي والثالثون

 اجتناب صور اخليانة املختلفة

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده نم، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

 َعِلي، َعْنأحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة حاطب بن أبي بلتعة. َف
 َوُكلَُّناا  اَلَعاوَّامِ  ْبانَ  َوالزَُّبْيَر اَلَفَنِويَّ َمْرَثٍد َوَأَبا◘  اهلل َرُسوُل َبَعَثِني: َقاَل☺ 

 - َخااخ   َرْوَضاةَ  َتاْأُتوا َحتَّى اْنَطلنُقوا♂:َقاَل - اخليل نركب مجيعناأي  - َفاِرس 
ا َفإننَّ ، -أي مكان بني مكة واملدينة  َ انَ  اْماَرَأ ا  هن اكن َ  من َتااب   َمَعَهاا ،املُّْْشن

انْ  كن  من

كن َ  َل إن  َبْلَتَعةَ  َأيبن  ْبنن  َحاِنبن   َقاالَ  َحْياثُ  َلَهاا  َبِعرٍي َعَلى َتِسرُي َفَأْدَرَكَناَها، ▬املُّْْشن
أي  - َفَأَنْخَناَهاا ، ِكَتااب   َمَعَناا  َماا : َفَقاَلا ْ ، اَلِكَتاُب: َفُقَلَنا، ◘ اهلل َرُسوُل
◘  اهلل َرُساولُ  َكاَذبَ  َماا : َفُقَلَناا ، ِكَتاًباا  َنارَ  َفَلامْ  َفاَلَتَمْسَنا، - بعريها فأخننا

أي  - ُحْجَزِتَها ِإَلى َأْهَوْت اَلِجدَّ َرَأْت َفَلمَّا، َلُنَجرَِّدنَِّك ْوأََ ،اَلِكَتاَب َلُتْخِرِ نَّ
 وساطها  على كساءها شادةأي  - ُمْحَتِجَزة  َوِهَي، - التكة مثل زارهاإ معقد

 ،اهلل َرُسوَل َيا: ُعَمُر اَلَفَق◘  اهلل َرُسوِل ِإَلى ِبَها َفاْنَطَلَقَنا َفَأْخَرَ ْتُه ِبِكَساٍء -
: ◘  النَِّبايُّ  َفَقاالَ ، ُعُنَقاهُ  َفأَلْضِرَب َفَدْعِني َواَلُمْؤِمِننَي َوَرُسوَلُه اهلل َخاَن َقْد
َلَ   َما♂  بِكاهللِ ُمْؤِمًناا  َأُكوَن اَل َأْن ِبي َما َواللَِّه: َحاِطب  َقاَل ▬؟َصنَْعَ   َما َعَل  مَحَ

 َأْهِلاي  َعانْ  ِبَهاا  اهلل َياْدَفعُ  َياد   اَلَقْوِم ِعْنَد ِلي َيُكوَن َأْن ُتَأَرْد ع◘  َوَرُسوِلِه
 ِباهِ  اهلل َياْدَفعُ  َمانْ  َعِشرَيِتِه ِمْن ُهَناَك َلُه ِإالَّ َأْصَحاِبَك ِمْن َأَحد  َوَلْيَس ،َوَماِلي

ا الَّ إن  َلهُ  َتُقوُلوا َوالَ  َصَدَق ♂:◘  النَِّبيُّ َفَقاَل ،َوَماِلِه َأْهِلِه َعْن : ُعَمُر َفَقاَل، ▬َخرْيا
 َأَلاْيَس ♂:َفَقاالَ ، ُعُنَقُه َفأَلْضِرَب َفَدْعِني ،َواَلُمْؤِمِننَي َوَرُسوَلُه اهلل َخاَن َقْد ِإنَُّه

نْ  َلعَ  اهلل َلَعلَّ ♂:َفَقاَل ▬؟َبْدر   َأْهلن  من َِّ اْئُتمْ  َماا اْعَمُلوا َفَقاَل  ،َبْدر   َأْهلن  إنَل  ا  َفَقاْد  ،شن

نَّاةُ  َلُكمُ  َوَجَبْ    اهلل :َوَقاالَ  ،ُعَمارَ  َعْيَناا  َفاَدَمَع ْ  ▬؟َلُكامْ  َغَفاْرُت  َفَقاْد  َأوْ  ،اْْلَ
 . (0) َأْعَلُم َوَرُسوُلُه

                                                 

   .3314أخر ه )خ(  (صَي ) (0)
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َايا}قال تعاىل: ينَ  َأُّيه وُنواْ  الَ  آَمنُواْ  الَّذن ُسوَل  اهلل خَتُ وُناواْ  َوالرَّ  َأَماَنااتنُكمْ  َوخَتُ
 .[43 ]األنفال: {(27)َتْعَلُمونَ  َوَأنُتمْ 

 متالحقاة،  ونَكباات  ةاعظيم مبَحٍن الزمان هذا يف مترُّ اإلسالمية أمتنا إن
 .أبنائها من وتارات أعدائها، من تارة متعددة، خليانات األمة تعّرضل

 فكياف  وإال مناافق،  بالضارورة  فاخلاائن  ،املنافقني مسات من واخليانة
 :َقاالَ ◘  اهلل َرُساولَ  َأنَّ، ☺ ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَف! بالنفاق  إال خيانته سُيخفي

َث  إنَذا♂:َثاَلث  اَلُمَناِفِق آَيُة ننَ  َوإنَذا َكَذَب  َحدَّ  .(0) ▬َأْخَلَف  َوَعَد  َوإنَذا َخانَ  اْؤَُت
 ُعَمارَ  ْبِن اهلل َعْبِد حلديث عاخلائنون هم القيامة يوم فضيحة الناس وأشد

اَواء   َغادنر   لنُكِل ♂◘ : النَِّبيِّ:َقاَل َقاَل☻ 
َياَماةن  َياْومَ  لن  هاذا  ،(4) ▬بناهن  ُيْعاَرُف  اْلقن

 ياوم  يذهب فأين اهلل عباد أمام أمره فتضحومل ي الناَس بني اندّس وإن اخلائَن
 !القيامة 

 َكاانَ : َقاالَ ☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَف اخليانة من يستعيذ◘ رسول اهلل  وكان
ا بناَ   َأُعوذُ  إنيِن  اللهمَّ ♂:َيُقوُل◘  اهلل َرُسوُل اوعن  نْ من اهُ  ؛اْْلُ يعُ  بناْئَس  َفإننَّ اجن  ،الضَّ

نْ  بنَ   َوَأُعوذُ  َياَنةن  من َا ؛اخْلن  .(3) ▬اْلبنَطاَنةُ  بنْئَس ن  َفإنمَّ
 َرُساولُ  َقاَل اَلاَق☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَف ،اخلونة مع حتى مذمومة اخليانةو

 .(4) ▬َخاَنَ   َمنْ  نْ خَتُ  َواَل  ،اْئَتَمنََ   َمنْ  إنَل  اأْلََماَنةَ  َأدِ ♂:◘  اهلل
 معاشر اإلخوة، خليانة األمانة صور  خمتلفة نذكر منها:

 خمططاتهم تنفيذ يف اهلل ألعداء مطية املسلم يكون أنب :العقيد  خيانة - 1
 :تعااىل  قاال  عوراتهاا  علاى  يام  دلايالً  أو والعبااد  للابالد  دمار من فيها وما
َب } ينَ  َمَثالا  اهلل َضَ ذن اَ   َكاَنَتا ُلوط   َواْمَرَأَت  ُنوح   ْمَرَأَت ا َكَفُرواْ  ّللَّ  َعْباَدْينن  حَتْ
نْ  َبادنَنا من ْ ن  عن ا َصاحلنَ نَ  َعنُْهاَم  ُيْغننينَا َفَلمْ  َفَخاَنَتاَُهَ  النَّاارَ  اْدُخاالَ  َوقنيَل  َشْيئاا اهلل من
لن َ  َمعَ   الفاحشاة،  ال الادين  خياناة  هاي  هناا  واخليانة. [01:التحاريم ] {الداخن

 أخاربت  أحاد  ناوح  ماع  آمان  فاإذا  ناوح،  سّر على تطلع نوح رأةام فكان 
                                                 

  .42و)م(  33أخر ه )خ(  (صَي ) (0)
 .0334و)م(  1414أخر ه )خ(  (صَي ) (4)
 .4133وصححه األلباني يف ص.ن )حم م( أخر ه  (ي صَ) (3)
 .  4234وصححه األلباني يف م  ( ت د دارمي)أخر ه  (صَي ) (4)
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 ممان  املدينة أهل به أخربت أحًدا لوط استضاف إذاو به نوح قوم من اجلبابرة
 .السوء يعمل
التاى   بلتعاة  أباي  بان  حاطاب  كماا يف قصاة  : خيانة اهلل أعداء مواال  - 2
 .ذكرت
 .منياملسل حياة عن تعزل بل ُتَطّبق، فال: الّشيعة خيانة - 3
 قاال  احلارام،  النظارة  األعاراض  يف اخلياناة  ومان  :األعراض خيانة - 4
نَةَ  َيْعَلمُ }:تعاىل

فنى َوَما األْعُ ن  َخائن ُدورُ  خُتْ  : عبااس  ابن قال ،[02:غافر] {الصه
 نظار  غفلاوا  فاإذا  حساناء،  امارأة  وفايهم  بي  أهل على يدخل الر ل هذا“ 

 عن ونهى الزنا اهلل حرم وقد! زنا بال فكيف ،“ بصره غضَّ فطنوا وإذا إليها،
اهُ  الََّّناى َتْقَرُباواْ  َوالَ }:فقاال  أسبابه وخمالطة مقاربته َشاةا  َكاانَ  إننَّ  َوَسااء َفاحن
 .[34:اإلسراء] {َسبنيالا 
 مطعمااه يف احلااالل علااى حياارص احلااق واملساالم :الكسااب خيانااة - 8

 َرُساولَ  َأنَّ، ☺ ُهَرْياَرةَ  َأِباي  َعْنَف كذب، وال خداع وال غ  فال ومشربه،
 َما♂:َفَقاَل ،َبَلاًل َأَصاِبُعُه َفَناَلْ  ِفيَها َيَدُه َفَأْدَخَل ،َطَعاٍم ُصْبَرِة َعَلى َمرَّ◘  اهلل
َب  َيا َهَذا  َجَعْلَتاهُ  َأَفااَل ♂:َقاَل اهلل َرُسوَل َيا السََّماُء َأَصاَبْتُه :َقاَل ▬؟الطََّعامن  َصاحن

نِي َفَلْيَس  َغشَّ  َمنْ  ،النَّاُس  َيَرا ُ  َكيْ  الطََّعامن  َفْوَق   .(0) ▬من
 منفعاة  جلارّ  فيه ُعيِّن الذي منصبه الر ل يستفّل أنب املنصب: خيانة - 8

ولقد فشا هذا األمار    راة العام املال من التشّبع فإن قرابته، أو شخصه إىل
يف الدول اإلسالمية يف اآلونة األخرية بصورة مروعة فال حاول وال قاوة إال   

 َمنْ ♂:َقاَل◘  ّعِن النَِّبيِّ ،َأِبيِه َعْن ُبَرْيَدَة ْبِن اهلل َعْبِد َعْنَف  العليُّ العظيم،باهلل

ا َفَرَزْقنَا ُ  َعَمل   َعَل  اْسَتْعَمْلنَا ُ  ْزقا  .(4) ▬ُغُلول   َفُهوَ  َذلنَ   َبْعَد  َأَخَذ  َفاَم  رن
َا}:قال تعاىلخيانة الرعية:  - 7 ينَ  ياَأُّيه  َوَأْهلنايُكمْ  َأنُفَسُكمْ  ُقواْ  ءاَمنُواْ  الَّذن
ا َجاَر ُ  النَّاُس  َوُقوُدَها َنارا ااَل    َمَلئنَكاة   َعَلْيَها َواحْلن اَداد   غن

 ااما اهلل َيْعُصاونَ  الَّ  شن
 .[1:التحريم] {ُيْؤَمُرونَ  َما َوَيْفَعُلونَ  َأَمَرُهمْ 

 ياأمرهم  وال ياؤدبهم  فال واألوالد، الزو ة تضييع اخليانة من كان ولذا
                                                 

 .014أخر ه )م(  (صَي ) (0)
 .1143وصححه األلباني يف ص.ن أخر ه )د ك(  (صَي ) (4)
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 َماا♂:◘  اهلل َرُساولُ َقاَل ☺  َمْعِقٍل َعْنَف ،املنكر عن ينهاهم وال باملعروف

نْ  يهن  َعْبد   من عن يَّةا  اهلل َيْسرَتْ
يَّتنهن  َغاش   َوُهوَ  َيُموُت  َيْومَ  َيُموُت  َرعن

مَ  إنالَّ  لنَرعن  َعَلْياهن  اهلل َحرَّ

نَّةَ   املنازل  يف الادش  نصاب  مان  أكارب  - املسلمون أيها - غ  وأي، (0) ▬اْْلَ
تختاارون ماا شااؤوا     واملراهقني والنساء األطفال من للقاصرين متاًحا و عله

 ! من القنوات اخلار ة
وإذا أهمل الزون حق زو ته ومل يطعمها ومل يكسها مما اكتسى أو أفشى 
سرها فقد خان األمانة، وإن أفش  الزو ة سر زو ها فقد خان  األماناة،  

 زو ها فقد خان  األمانة. وإن دخل بيتها أحد بفري إذن
 فقد خان اهلل. اهلل معصية عن  وارحه ف فمن مل حي خيانة اْلوارح: - 5
 فتادع  حتضارها،  الايت  اجملالس حقوق حتف  أالب خيانة أَسار الناس: - 9
 .أخبارها وينشر أسرارها يفشي لسانك
 يفعلاوا  مل وإن العلمااء،  عناق  يف أماناة  فالعلم :علمال العال خيانة - 11

يَثاَق  اهلل َأَخَذ  َوإنذْ }اخليانة، صور ألبشع مرتكبني كانوا ينَ  من  اْلكنَتاَب  ُأوُتواْ  الَّذن
لنَّاسن  َلُتَبّينُنَّهُ 
مْ  َوَراء َفنََبُذو ُ  َتْكُتُموَنهُ  َوالَ  لن هن ْواْ  ُظُهورن  َفبناْئَس  َقلنيالا  َثَمناا بنهن  َواْشرَتَ

ونَ  َما  .[073:عمران آل] {َيْشرَتُ
 اهلل إننَّ }:سااموات سابع فاوق مان ها اهلل وّص التي الودائع ةخيان - 11
واْ  َأن َيْأُمُرُكمْ   أداء ذلاك  يف ويادخل  ،[47:النسااء ] {َأْهلنَهاا إنَل  األَماَنااتن  ُتاؤده

 عماه  ابن استخلف كيف اهلل رسول إىل انظروا، خيانة بها فاملماطلة الديون،
 أنهم مع عنده، حفظوها اليت ئعالودا املشركني إىل لُيَسلم طالب أبي بن علي
 (.34عند هجرته إىل املدينة ) أرضه ترك إىل واضطروه آذوه

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .044و)م(  1330أخر ه )خ(  (صَي ) (0)
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 :الدرس الثاني والثالثون

 جتنب مجيع املعامالت الربوية

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع رؤيا لرسول اهلل يف املنام آلكلي الرباا  
 َساُمَرةَ  َعْنأخر ها البخاري وآخرين  -ق نبياء حومن املعلوم أن رؤيا األ -
ْيَلةَ  َرَأْيُ   :◘  النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل☺  ُ ْنُدٍب ْبِنا  إنَل  َفَأْخَرَجااينن  َأَتَياينن  َرُجَلْ ن  اللَّ

َسة   َأْرض   نْ  َمَر   َعَل  َأَتْينَا َحتَّى َفاْنَطَلْقنَا ،ُمَقدَّ م   َرُجل   فنيهن  َدم   من
 النََّهرن  طن َوَس  َوَعَل  َقائن

َجاَر    َيَدْيهن  َبْ َ  َرُجل   ُجُل  َفَأْقَبَل  ،حن ي الرَّ ُجاُل  َأَرادَ  َفاإنَذا النََّهارن  فن  الَّذن  ََيْاُرَج  َأنْ  الرَّ

ُجُل  َرَمى َجر   الرَّ ََ اَم  َفَجَعَل  ،َكانَ  َحْيُث  َفَردَّ ُ  فنيهن  فن  بن  فنياهن  فن  َرَماى لنَيْخاُرَج  َجاءَ  ُكلَّ

َجر   ََ عُ َفرَيْ  بن ي :َفَقاَل  ؟َهَذا َما :َفُقْلُ   ،َكانَ  َكاَم  جن  .(0) الِرَبا آكنُل  النََّهرن  فن  َرَأْيَتهُ  الَّذن
 تتقزز، ثوبك يف دم نقطة وقع  إذا أن  دم، يف يسبح واحدًا وتصوروا

( الرباا  آكل هذا: قال هذا  من  ربيل يا: قل ! )الدم يف يسبح بواحد كيف
 ! أخي يا نفسك يف اهلل فاتق ،القيامة يوم إىل عذابه هذا

 .نسيئة وربا فضل ربا: قسمنيبصفة عامة ل الربا ينقسمأخي احليبب: 
 وتعطايين  آالف عشارة  أعطياك  بزياادة،  مباال  مال معاوضة: الفضل ربا

 يفأو عشارة ..  ثالثاة  أو اثنانبزيادة مقدارها  ،أو مبلغ آخر  ألفًا عشر أحد
 .الفضل ربا هذا املائة

 فتقاول  هذا املال سدد وما األ ل وحان إنسان عند مال لك: النسيئة ربا
 اآلن سادادها  عليك جيب آالف عشرة أسألك، وال زد أو عليك ما سدد: له
 .املسئولة للجهة أشكوك أو

 .عندي ما: لك فيقول

                                                 

 .0232أخر ه )خ(  (صَي ) (0)
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 رباا  هاذا  ألفًا عشر أحد وتصري أيضًا سنًة املدة فلتكن حسنًا،: له وتقول
 .العمل بهذا تعمل فال َوِزْد، َنسِّْئ اجلاهلية،
 باثمن  ويسارت عها  مؤ ال  بثمن السلعة يبيع أن: وهي ،العينة ربا ومنه

فمثال يبيع ساعيد إىل   .(11) الربا على حيلة ألنها عينة، امسها هذه،  حال
سيد سيارة خبمسني ألفا يسددها بعد سنة ثم يشرتيها سعيد مرة ثانية من سيد 

الثني ألفا ويصابح يف ذمتاه مخساون ألفاا     د ثيف احلال بثالثني ألفا فيقبض سيِّ
 لسعيد يسددها بعد سنة.

قاال  ، املسالم  اجملتماع  تهادد  الايت  البالياا  أخطر من الرباأخي احلبيب، 
َا َياتعااىل:}  ينَ  َأُّيه َضاَعَفةا  َأْضَعافاا  الِرَبا َتْأُكُلواْ  الَ  آَمنُواْ  الَّذن ُقواْ  مه ُكامْ  اهلل َواتَّ  َلَعلَّ
ونَ  َُ

 .[031عمران:]آل  {ُتْفلن
َا َيا}:تعاىل اهلل قالو ينَ  َأُّيه ُقواْ  آَمنُواْ  الَّذن يَ  َما َوَذُرواْ  اهلل اتَّ نَ  َبقن  إنن الِرَباا من
نن َ  ُكنُتم ْؤمن   .[437]البقرة:  {(275) مه

يا من آمنتم باهلل واتبعتم رسوله خاافوا اهلل، واتركاوا طلاب ماا      :املعنى
كم اليت كان  لكم قبل حتريم الربا، إن بقي لكم من زيادة على رؤوس أموال

ومن أنواع الربا ربا الفضل ورباا العيناة،    كنتم حمققني إاانكم قوال وعمال.
فربا الفضل هو بيع النقود بالنقاود أو الطعام بالطعام ماع الزياادة كاأن يبااع     
كيلو متر  يد بنصف كيلو متر ردئ، وربا العينة هو أن يشرتي احملتان لنقاود  

عينة بثمن معني إىل أ ل معني ثم يبيعها ممن اشرتاها منه بثمن فاورى  سلعة م
أقل فيكون الفرق هو فائدة املبلغ الذى أخذه آ ال وهذا البياع حارام ويقاع    

 باطال.
ينَةن  َتَباَيْعُتمْ  إنَذا♂:َيُقوُل◘  اهلل َرُسوَل َسِمْعُ : َقاَل☻  ُعَمَر اْبِن َعْنَف

 بناْلعن

يُتمْ  -أي انشفلتم بالرعي  - اْلَبَقرن  َأْذَناَب  َوَأَخْذُتمْ  ْرعن  َوَرضن أي انشافلتم   - بنالََّّ
َهاادَ  َوَتاَرْكُتمُ  -بالزراعة  ُعاهُ  اَل  ُذالا  َعَلاْيُكمْ  اهلل َسالَّطَ  اْْلن ُعاوا َحتَّاى َينَّْن  إنَل  َتْرجن

  .(0)▬دنيننُكمْ 
 َأِباي  َعانْ الر ل يأخاذ ايدياة ممان يقرضاه، فَ    ◘ لقد نهَى رسول اهلل و

ياهن  َشَفعَ  َمنْ ♂:َقاَل◘  النَِّبيِّ َعِن، ☺ اَمَةاَمُأ َخن اةا  َلاهُ  َفَأْهاَدى بنَشاَفاَعة   ألن يَّ
 َهدن

                                                 

 .443)د( وصححه األلباني يف ص.ن برقم   هأخر (صَي ) (0)
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ا َأَتى َفَقْد  َفَقبنَلَها َعَلْيَها ياما  َبابا
نْ  َعظن  .(0)▬الِرَبا َأْبَوابن  من

: الاذهب والفضاة والشاعري والارب     الساتة صناف هذه األربا النسيئة يف و
بد أن يكون البدل فيهم يف نفس اجمللس وبنفس الوزن عناد  والتمر وامللح فال

عمل مبادلة لنفس الصنف، أما إذا كان  املبادلة لسلعتني خمتلفتني مثال الارب   
والشعري مثال فيمكن عادم تسااوى األوزان ولكان جياب التساليم يف نفاس       

 .وإال صار ربا نسيئة اجمللس
َهُب ♂:◘  اهلل َرُسااوُل َلَقااا: َقاااَل☺  الصَّاااِمِ  ْبااِن ُعَباااَدَة َعااْنَف  الااذَّ

َهبن  ةُ  ،بنالذَّ ضَّ اةن  َواْلفن ضَّ اعنريُ  ،-أي القماح   - بنااْلرُبِ  َواْلارُبه ، بناْلفن اعنرين  َوالشَّ  ،بنالشَّ

نْلُ   ،بنالتَّْمرن  َوالتَّْمرُ  نْل ن  َواملْ ْثالا ، بناملْ ْثل   من ا ،بنَسَواء   َسَواءا  ،بنمن  ذن ن هَ  اْخَتَلَفْ   َفإنَذا ،بنَيد   َيدا

ْئُتمْ  َكْيَف  َفبنيُعوا ،اأْلَْصنَاُف  ا َكانَ  إنَذا شن  .(4) ▬بنَيد   َيدا
ماع عادم    أو الفضاة  الذهب تبيعأو  احذر من أن تشرتي ،أخي الصائغ

فمن املعلاوم أناه ال جياوز تأ يال دفاع      ، قبض الثمن مجلة واحدة يف اجمللس
بذهب أو فضة بفضاة   ، وكذا ال َتِبْع ذهبَاالثمن وإال يصبح األمر ربا النسيئة

مع أخذ فارق الثمن، ولكن ا عل ذلك على بيعتني كل منهما مساتقلة عان   
  األخرى.

احذري من أن تبيعاي ذهباك القاديم باذهب  دياد       ،األخ  الفاضلة 
وتدفعي الفرق للصائغ فإن كان ال بد فبيعي ذهبك القاديم أوال ثام اقبضاي    

غريه ذهبا  ديادا بساعر   الثمن وبعد ذلك لك أن تشرتي من هذا الصائع أو 
 َفَلاهُ  َبْيَعاة   فن  َبْيَعَتاْ ن  َبااعَ  َمانْ ♂◘  النَِّبايُّ  َقاالَ : َقاالَ  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن ديد، َف

 .(3)▬الِرَبا َأوْ  َأْوَكُسُهاَم 
 للربا خماِر كثري  نذكر منها: معاشر اإلخوة، 

ياوم   رةباحلجاا  فياه  يف ويلقام  دم نهار  يف يسابح  أنه الربا آكل عقوبة( 0
 القيامة.

 .املوبقاتالسبع  من الربا أكل( 4
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 هلل عادوا  فيصاري ، ورساوله  اهلل حلارب  صااحبه  يعارض  الرباا  أكل( 3
ْ  َفإنن}:تعااىل  اهلل قال، وسوله اْرب   َفْأَذُنواْ  َتْفَعُلواْ  لَّ ََ  َوإنن َوَرُساولنهن  اهللّن ِمانَ  بن
 .[432]البقرة: {ُتْظَلُمونَ  َوالَ  ونَ َتْظلنمُ  الَ  َأْمَوالنُكمْ  ُرُؤوُس  َفَلُكمْ  ُتْبُتمْ 

 َلَعانَ  :َقاالَ ☺  َ ااِبرٍ  َعانْ َو ،ملعاون  عليه أعان من وكل الربا آكل( 4
 .(0) ▬َساَواء   ُهامْ :♂َوَقاالَ  َوَشااِهَدْيهِ  َوَكاِتَباهُ  َوُمْؤِكَلُه الرَِّبا آِكَل◘  اهلل َرُسوُل
 .تعاىل اهلل رمحة من الطرد هو واللعن
 َعبَّااسٍ  اْبانِ  َعِن، َفاهلل مق  ونزول القرى إلهالك سبب الربا ظهور( 4

 َأَحلهاوا َفَقاْد ، َقْرَياة   فن  َوالِرَباا الََِّناا َظَهارَ  إنَذا♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل، ☻

مْ  هن  .(4) ▬♣  اهلل كنَتاَب  بنَأْنُفسن
◘  النَِّبايِّ  َعانِ ، ☺ َمْساُعودٍ  اْبِن َعِنَف ،وخسران قلة إىل الربا مآل( 1

نْ  َأْكَثرَ  َأَحد   َما♂:َقاَل ة   إنَل  َأْمرن ن  َعاقنَبةُ  َكانَ  إنالَّ  الِرَبا من  .(3)▬قنلَّ
 : الاق☺  حنظلة بن اهلل عبد عن، فزنية وثالثني ستة من أشد الربا( 3

ْرَهم  ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل
ا دن با ُجاُل  َيْأُكُلهُ  رن انْ  َأَشاده  َيْعَلامُ  َوُهاوَ  الرَّ اتَّة   من

 سن

 .(4) ▬َزْنَيةا  َثاَلثن َ وَ 
 َقاالَ : َقاالَ ☺  َمْسُعوٍد اْبِن َوَعِن ،بأمه زنا من كمثل ذنبا الربا أدنى( 2
 نْ يَ  نْ ل أَ ثْ ها من رَسُ يْ أَ  اا ابَ بَ  ونَ عُ بْ وَس  ة  الثَ ا ثَ بَ لرِ ا♂:◘  اهلل َرُسوُل

اأُ  ُل ُج الرَّ  َ  كن  نَّ وإن  هُ مَّ

 .(4) ،▬من لن ْس املُ  لن ُج الرَ  ُض رْ ا عن بَ ى الرن بَّ رْ أَ 
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الثالث والثالثون

 عدم أكل أموال الناس بالباطل

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن أشهدو له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة أروى بن  أويس مع سعيد بان  
 َأنَّ، َأِبياهِ  َعانْ  ُعاْرَوةَ  ْبانِ  ِهَشاامِ  َعْنَف، يف صحيحه أخر ها مسلم☺ زيد 

 َأْرِضاَها  ِمانْ  َشاْيًئا  َأَخاذَ  َأنَّاهُ  َزْيادٍ  ْبانِ  ِعيِدَسا  َعَلاى  ادََّعْ  ُأَوْيٍس ِبْنَ  َأْرَوى
 َشاْيًئا  َأْرِضاَها  ِمْن آُخُذ ُكْنُ  َأَنا :َسِعيد  َفَقاَل اَلَحَكِم ْبِن َمْرَواَن ِإَلى َفَخاَصَمْتُه

  ◘  اهلل َرُسوِل ِمْن َسِمْعَ  َوَما :َقاَل◘  اهلل َرُسوِل ِمْن َسِمْعُ  الَِّذي َبْعَد
ا َأَخَذ  َمنْ ♂:َيُقوُل◘  اهلل َرُسوَل َسِمْعُ  :َقاَل رْبا

نْ  شن ِوَقاهُ  ُظْلااما  اأْلَْرضن  من  إنَل  ُِ

 َكاَنْ  ِإْن اللهمَّ :َفَقاَل َهَذا َبْعَد َبيَِّنًة َأْسَأُلَك اَل :َمْرَواُن َلُه َفَقاَل، ▬َأَرضن َ  َسْبعن 
 ُثامَّ  ،َبَصُرَها َذَهَب َحتَّى َماَتْ  َفَما :َقاَل اَأْرِضَه ِفي َواَقُتَلَها َبَصَرَها َفَعمِّ َكاِذَبًة

 .(0) َفَماَتْ  ُحَفَرٍة ِفي َوَقَعْ  ِإْذ َأْرِضَها ِفي َتْمِشي ِهَي َبْيَنا
قاال  أخي احلبيب، لقد نهانا اهلل تعاىل عن أكل أموال النااس بالباطال،   

َا َيا:}تعااىل  ينَ  َأُّيه  َتُكاونَ  َأن إنالَّ  بناْلَباِنالن  َبْيانَُكمْ  اَلُكمْ َأْماوَ  َتْأُكُلواْ  الَ  آَمنُواْ  الَّذن
اَر ا  َ

ايام بنُكامْ  َكاانَ  اهلل إننَّ  َأنُفَساُكمْ  َتْقُتُلواْ  َوالَ  ِمنُكمْ  َتَراض   َعن َتن  {(29) َرحن
 .[42]النساء:

 وهناك صور متعدد  من أكل أموال الناس بالباِل منها:

 ظلم ففيه حق، بفري فريال مال على ستيالءاال أي ،والرسقة الغصب - 1
 الناس أموال أكل من فيه ملا مجاعواإل والسنة بالكتاب حمرم وهو وتعد، وقهر

َق  اهلل َلَعنَ ♂:َقاَل◘  ّعِن النَِّبيِّ ،☺ ُهَرْيَرَة َأِبي َعْن، َفبالباطل اارن اُق  السَّ  َيرْسن

ُق  َيُد ُ  َفُتْقَطعُ  اْلَبْيَضةَ  ْبَل  َوَيرْسن  .(4) ▬َيُد ُ  َفُتْقَطعُ  احْلَ
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ّعِن َرُسوِل  ثب  فقد ،مع القدر  عل سداد  إنكار الدين وعدم سداد  - 2
 كاان  إذا: يعاين  التأخري،: هو واملطل، (0) ▬ُظْلم   اْلَغننيِ  َمْطُل ♂:َقاَل َأنَُّه◘  اهلل
 .ظلم - للوفاء تأخريه: يعين - فمطله الوفاء على قادرًا غنيًا

َاا َيااوقال تعاىل:} ينَ  َأُّيه ى َأَجال   إنَل  بناَدْين   َتاَداَينُتم إنَذا َمنُاواْ آ الَّاذن َساما  مه
لذا  اء يف آية الدين أحكام  كاثرية ناذكر منهاا:     اآلية.[ 474]البقرة: {َفاْكُتُبو ُ 

ث على كتابة الدين قلايال أو كاثريا، والعفاو عان عادم كتاباة الادين يف        احل
لى أن يسادد الاثمن   التجارة احلاضرة كأن يشرتى املرء قنطارا مترا أو سكرا ع

بعد يوم أو أيام مثال، و وب اإلشهاد على البيع فمن بااع دارا أوبساتانا أو   
سيارة فليكتب ويشهد على الكتابة، أال يضار كاتب وال شاهيد كاأن يادعى    

 الكاتب أو الشاهد إىل مكان بعيد أو إىل وق  يعطل فيه عمله.

اَم أَ ♂:َقاَل◘  اهلِل ّعِن َرُسوِل :☺  ُصَهْيب َعْنو ينُ  َرجل   يه  وُهاوَ  َدينااا  َيادن

ع  
ا ُ  ُيَوِفَيهُ  الَ  َأنْ  جُمْمن قاا  اهللَ َلقنيَ ، إنيَّ  .(4) ▬َسارن

 ُيْغَفارُ ♂:َقاالَ ◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ☻  اَلَعاِص ْبِن َعْمِرو ْبِن اهلل َعْبِد َعْنَو

يدن  هن ْينَ  إنالَّ  َذْنب   ُكله  لنلشَّ  .(3) ▬الدَّ
قاال تعااىل:    تعاىل ورسوله الكاريم عان الفلاول،    نهانا اهلل الغلول، - 3

نَبني   َكانَ  َوَما}
َياَمةن  َيْومَ  َغلَّ  بناَم  َيْأتن  َيْغُلْل  َوَمن َيُغلَّ  َأن لن  َنْفس   ُكله  ُتَوّفَّ  ُثمَّ  اْلقن

ا   .[010]آل عمران:  {(181) ُيْظَلُمونَ  الَ  َوُهمْ  َكَسَبْ   مَّ
أصحابه بأن يأخذ شيًئا من الفنيمة غري ما  وما كان لنيب، أن َيُخوَن :املعنى

اختصه اهلل به، ومن يفعل ذلك يأت حامال له يوم القيامةع ثام ُتعطاى كال    
 .نفس  زاَء ما كسب  دون ظلم

 بهام  ضارارا إ علايهم  لرفع مثناه  الناس حيتا ه ما حبس ،االحتكار - 4
 :◘  اهلل وُلَرُسا  َقاالَ : َقاَل☺  َمْعَمر عنَف ،واضطرارهم حلا تهم واستفالال

ئ   َفُهوَ  اْحَتَكرَ  َمنن ♂
. وال نتسهني بكلمة خاطئ فلقد قاال تعااىل عان    (4)▬َخاِن

                                                 

 .  0414، و)م( 4011أخر ه )خ(  (صَي ) (0)
 .صحيح حسنوقال األلباني  0244أخر ه )ها(  (صَي  حسن) (4)

 .771أخر ه )م(  (صَي ) (3)

 .0114أخر ه )م(  (صَي ) (4)
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ا َوَهاَمانَ  فنْرَعْونَ  إننَّ فرعون وهاماان و نودهما:}  {َخاِنئن َ  َكاُنوا َوُجنُوَدَُهَ
 .[7القصص:]

 َقاَل: َلَقا☻  َعْمٍرو ْبِن اهلل َعْبِد َعْن، َفوايدية الرشوة أخذ، الرشو  - 8
اَشن  َعَل  اهلل َلْعنَةُ ♂:◘  اهلل َرُسوُل  .(0) ▬َواملُْْرَتشن  الرَّ
 ،اماصناألوا واخلنَّير وامليتة كاخلمر والضار  املَرمة املواد ف التجار  - 8

 األطفال وجتارة وتهريبه، السالح وجتارة احلديثة، املخدرات سائر ذلك ومن
 ىاواملوسيقا  اءاوالفنا  والتمثيل رقصوال احلمراء والسهرات والبفاء والنساء

 أناه  يعلام  ملان  املباحاة  األشاياء  وبياع  داب،بااآل  املخلاة  شارطة واأل با،اغال
 (.47) والقات األدخنة باملخدرات يلحق ومما احلرام، يف يستخدمها

عن أكل مال الياتم بفاري   ◘ فلقد نهانا رسول اهلل  أكل مال اليتيم، - 7 
اْبعَ  اْجَتننُباوا♂:َقاالَ ◘  ّعِن النَِّبايِّ  ،☺ ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَف احلق،  املُْوبنَقااتن  السَّ

كُ  :َقاَل   ُهنَّ َوَما :اهلل َرُسوَل َيا :َقاُلوا رُ  ، بناهللن الِّشْ َْ  الَّتناي الانَّْفسن  َوَقْتُل  ،َوالِس

مَ  ِ   إنالَّ  اهلل َحرَّ ْحافن  َياْومَ  َوِل َوالتَّ  ،اْلَيتنيمن  َمالن  َوَأْكُل  ،الِرَبا َوَأْكُل  ،بناحْلَ  َوَقاْذُف  ،الََّّ

َصنَاتن  َْ نَاتن  املُْ  . (4) ▬اْلَغافناَلتن  املُْْؤمن
 َأنَّ ،☺ ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَف .الفرر بيع عن النهي  اء وقد ،الغرر بيع - 5
 .(3)اَلَفَرِر َبْيِع َعْن َنَهى◘  النَِّبيَّ

 شااع  البياوع  مان  كاثرية  أناواع  إمجاعااً  عناه  املنهي الفرر بيع يف ويدخل
 النهاي   ااء  وقاد  البائع شيئا ال الكه، كبيع احلاضر، الوق  يف بها التعامل

 ِمنِّي َفُيِريُد الرَُّ ُل َيَأِتيِني ،اهلل َرُسوَل َيا: َقاَل ِحَزاٍم ْبِن َحِكيِم َعْن  اء ما عنه
نْاَدكَ  َلاْيَس  َماا َتبنعْ  اَل ♂:َفَقاَل  السُّوِق ِمْن َلُه َأَفَأْبَتاُعُه ِعْنِدي َلْيَس اَلَبْيَع

 ،(4) ▬عن
 يباادو أن قباال واحلاادائق احلقااول يف الثمااار بيااع الفاارر بيااع يف ياادخل كمااا

 أن إال صاالحها  يبادو  حتاى  الثمار بيع عن◘  النيب نهى ولذلك صالحها،
 العاهاة،  وياأمن  يباّيض  حتاى  السنبل بيع عن ونهى ،احلال يف القطع يشرتط

                                                 

 .4004)حم د ت ه( وصححه األلباني يف ص.ن برقم  أخر ه (صَي ) (0)

 .4104أخر ه )خ( (صَي ) (4)
 .وصححه األلباني 3331)د(  أخر ه (صَي ) (3)

 .3411( وصححه األلباني يف ص.ن 4أخر ه )حم  (صَي ) (4)



 إلى أعلى الكتاب                                                                الذي قالوا عنه

 

159  

189 

ْ  إننْ ♂:◘ رسول اهلل  َقاَلَو ْرَها َل له  َفبنمَ  اهلل ُيْثمن َن يهن  َماَل  َأَحُدُكمْ  َيْسَت (0) ▬َأخن
. 

 يف الر ال  كاان  وقاد ، القارآن  بنص عنه املنهى امليسر يه ،املقامر  - 9
 أى صااحبه  قمار  فأيهماا  وماله، أهله على يقامره أي الر ل تخاطر اجلاهلية

اأَ  َيا}قال تعاىل: ،يالنه يةآ فنزل  وأهله مباله ذهب غلبه َ ينَ  ُّيه ااَم  آَمنُواْ  الَّذن  إننَّ
ْمرُ  ُ  اخْلَ

ْجس   َواألَْزالَمُ  َواألَنَصاُب  َواملَْْيرسن ْيَطانن  َعَملن  ِمنْ  رن ُكامْ  َفاْجَتننُبو ُ  الشَّ  َلَعلَّ
ونَ  َُ

 فهي املراهنة أو املقامرة معنى فيها يتحقق معاملة فكل، [21]املائدة: {ُتْفلن
 .حرام

 ُصاْبَرةٍ  َعَلاى  َمرَّ ،◘ اهلل َرُسوَل َأنَّ ،☺ ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَف،  الغش – 11
َب  َيا♂:َفَقاَل َبَلاًل َأَصاِبُعُه َفَناَلْ  ِفيَها َيَدُه َفَأْدَخَل ،َطَعاٍم ِمْن  َماا الطََّعاامن  َصااحن

 َجَعْلَتاهُ  َأَفااَل ♂:َقاالَ  .اهلل َرُساولَ  َيا -أي املطر  - السََّماُء َأَصاَبْتُه :َقاَل ▬؟َهَذا

نَّا َفَلْيَس  َغشَّ  َمنْ  :َقاَل  ُثمَّ  !النَّاُس  َيَرا ُ  َحتَّى الطََّعامن  َفْوَق 
 .(4) ▬من

 الباائع  إىل فيادفع  شيئًا الشخص يشرتي أن به واملراد،  العربون بيع - 11
 مان  املادفوع  ذلاك  كان بينهما العقد   إن أنه على شيئًا املبيع ذلك مثن من

 املشارتي  يطالباه  وال الباائع  حاق  مان  املدفوع صار العقد يتم مل وإن الثمن،
 بياع  ألن العرباون،  بياع  صاحة  عادم  إىل الفقهااء  مجهاور  ذهب وقد، بشيء

 مل حيث بالباطل، الناس أموال أكل عليه يرتتبملا  فاسد، شرط فيه العربون
 علياه  يرتتاب  مماا  مقابال  أو عوض دون ماله بعض برتك املشرتي نفس تطب
 .الناس بني الشجار وقوع

 َعانْ  َمَاى♂:◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ ،☺ ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَف ،النجش بيع - 12

ْكَبانن  التََّلِقي لره
أي يستقبل بائعو الساوق أهال البادياة للشاراء مانهم قبال        - لن

   َيبنيعَ  َوَأنْ  ،-دخول السوق 
 َوَأنْ  ،-أي ال يكاون لاه مسساارا     - لنَبااد   َحاضن

 ال وهاو  السالعة  مثان  يف يزياد أي  - الانَّْجشن  َوَعانْ  ،ُأْختنَها اَلَق َِ  املَْْرَأ ُ  َتْسَأَل 
اَيةن  ،- غاريه  ليخادع  وإمنا شرائها يف يرغب  دون احلياوان  تارك أي  - َوالتَِّْصن
 َيْسَتامَ  َوَأنْ  ،- الل  بكثرة املشرتي وتخدع الضرع يف الل  ليجتمع أياما حلب

                                                 

 .0444أخر ه )م(  (صَي ) (0)

 .4700أخر ه )ت( وصححه األلباني يف ص.ن  (صَي ) (4)
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ُجُل  يهن  َسْومن  َعَل  الرَّ  .(0) ▬َأخن
 بااع  إذا أناه  يف الفقهااء  باني  خالف وال ،أخيه بيع عل الرجل بيع - 13
 آمثًا ويكون حمرم هذا ُهَلْعِف فإن شرائه على اشرتى أو أخيه، بيع على الر ل

تكون بعد إمتاام البياع    البيع هذا حرمة أن يفهم أن وينبفيللحديث السابق، 
تم املزايادة علاى مثان    واتفاق كل، من البائع واملشرتي، أما أثناء البيع كأن يا 

 (.4السلعة بني جمموعة من املشرتين فال بأس )
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .0404)م( أخر ه  (صَي ) (0)
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 :الدرس الرابع والثالثون

 عدم تتبع خطوات الشيطان

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، اأعمالن وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة راهب عباد اهلل ساتني سانة ثام     
 قاال ابان  ريار: عان عباد اهلل بان       فتنه الشيطان، قال ابن كثري يف تفساريه 

ْيَطانن  َكَمَثلن مسعود يف هذه ااَلية}  إنيِن  َقااَل  َكَفرَ  َفَلامَّ  اْكُفرْ  لنإْلننَسانن  َقاَل  إنذْ  الشَّ
يء   ن َ  َربَّ  اهلل َأَخاُف  إنيِن  ِمنَ   َبرن قال: كان  امرأة ترعاى  ، [01]احلشر: {اْلَعاملَ

 :لالفنم وكان يا أربعة إخوة، وكان  تأوي بالليل إىل صاومعة راهاب، قاا   
اقتلاها ثام ادفنهاا     فنزل الراهب ففجر بها فحمل ، فأتاه الشيطان فقال لاه: 

فأتى الشيطان إخوتها  فإنك ر ل مصدق يسمع قولك، فقتلها ثم دفنها قال:
إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحبلها  يف املنام، فقال يم:

 ل منهم: واهلل لقد قال ر ،قتلها ثم دفنها يف مكان كذا وكذا، فلما أصبحوا
بال قصاها    رأي  البارحة رؤيا ما أدري أقصاها علايكم أم أتارك  قاالوا: ال    

خار:  خر: وأنا واهلل لقد رأي  ذلك، فقاال اآل فقال اآل ،فقصها :علينا. قال
فاانطلقوا   وأنا واهلل لقد رأي  ذلك، قالوا: فاواهلل ماا هاذا إال لشايء قاال:     

ه فاأنزلوه ثام انطلقاوا باه فلقياه      فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب، فاأتو 
الشيطان، فقال إني أناا الاذي أوقعتاك يف هاذا ولان ينجياك مناه غاريي،         

فسجد له، فلما أتوا  فاسجد لي سجدة واحدة وأجنيك مما أوقعتك فيه، قال:
وس ومقاتل ووكذا روي عن ابن عباس وطا ،به ملكهم تربأ منه وأخذ فقتل

 برصيصاا ن الناس أن هذا العابد هو بن حيان حنو ذلك، واشتهر عند كثري م
 فاهلل أعلم.

عباده املؤمنني بالعمل بكل شرائع اإلسالم وعادم تتباع   ♣ ولقد أمر اهلل 
َا َياقال تعاىل:}طرق الشيطان ف ينَ  َأُّيه اةا  الِساْلمن  فن  اْدُخُلاواْ  آَمنُاواْ  الَّذن  َوالَ  َكآفَّ

ْيَطانن  ُخُطَواتن  َتتَّبنُعواْ  هُ  الشَّ بن    َعُدو   َلُكمْ  إننَّ  .[417]البقرة: {(215) مه
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 ألنه يأمر بالفحشااء وحذر سبحانه وتعاىل من أن نسلك طرق الشيطان 
َا َياقال تعاىل:}واملنكر  ينَ  َأُّيه ْيَطانن  ُخُطَواتن  َتتَّبنُعوا اَل  آَمنُوا الَّذن  َوَمان الشَّ

ْيَطانن  ُخُطَواتن  َيتَّبنعْ  هُ  الشَّ َشاءبناْلفَ  َيْأُمرُ  َفإننَّ  .[40]النور: {َواملُْنَكرن  َْ
معاشر اإلخاوة، لقاد حاذرنا اهلل سابحانه وتعااىل مان الشايطان، قاال         

ْيَطانَ  إننَّ }تعاىل: نُذو ُ  َعُدو   َلُكمْ  الشَّ ااَم  َعُدّواا  َفاختَّ ََّْباهُ  َياْدُعو إننَّ انْ  لنَيُكوُناوا حن  من
ابن  ََ عنرين  َأْص متنوعاة ناذكر    وللشيطان علاى باين آدم ماداخل   [ 1]فاطر: {السَّ

 منها:
د أصحابه الفقر إذا أنفقوا يف سبيل اهلل ويأمرهم بالفحشااء قاال   ِعَي - 0
ْيَطانُ }تعاىل: ُدُكمُ  الشَّ َشااء َوَيْأُمُرُكم اْلَفْقرَ  َيعن َْ اَر ا  َيعناُدُكم َواهلل بناْلَف ْغفن  ِمنْاهُ  مَّ
ع   َواهلل َوَفْضالا 

يم   َواسن
 . [417]البقرة: {(285) َعلن

ااَم }أولياءه من القتل عند اجلهاد قال تعااىل:  تخوف - 4 ايْطَانُ  َذلنُكامُ  إننَّ  الشَّ
اُفوُهمْ  َفالَ  َأْولنيَاء ُ  َُيَِوُف  نن َ  ُكنتُم إنن َوَخاُفونن  خَتَ ْؤمن  .[434]آل عمران: {(278) مه
ينَ }يزين ألوليائه الرياء عند االنفاق يف سبيل اهلل. قال تعاىل: - 3  َوالَّذن
ُقونَ  مْ  ُينفن َئااء َأْمَواََلُ نُاونَ  َوالَ  النَّاسن  رن

ارن  بنااْلَيْومن  َوالَ  بنااهلل ُيْؤمن  َيُكانن  َوَمان اَلخن
ْيَطانُ  يناا  َلهُ  الشَّ يناا  َفَساء َقرن   .[01ساء:]الن {(35) قنرن

ْ }يزين ألوليائه التحاكم بفري شرع اهلل. قال تعاىل: - 4 ينَ  إنَل  َترَ  َأَل  الَّاذن
ُ  َيَُّْعُمونَ  َل  بناَم  آَمنُواْ  مْ َأمَّ َل  َوَما إنَلْيَ   ُأنَّن ن ُأنَّن ياُدونَ  َقْبلناَ   من ااَكُمواْ  َأن ُيرن ََ   َيَت

ُرواْ  َوَقْد  الطَّاُغوتن  إنَل  ياُد  بناهن  َيْكُفاُرواْ  َأن ُأمن اْيَطانُ  َوُيرن ُهمْ  َأن الشَّ الَّ  َضااَلالا  ُيضن
 .[11]النساء: {(81)َبعنيداا 

 إننَّ }لريدهم إىل الكفر قاال تعااىل:   يشكك أولياءه يف دين اإلسالم - 4
ينَ  وا الَّذن م َعَل  اْرَتده هن َ  َما َبْعدن  ِمن َأْدَبارن مُ  َتَب َّ َدى ََلُ ْيَطانُ  اَْلُ َل  الشَّ مْ  َسوَّ  َوَأْمَل  ََلُ
مْ   .[44]حممد: {ََلُ

َوذَ }قاال تعااىل:   ،يستحوذ على أوليااءه لينسايهم ذكار اهلل    - 1 َْ  اْساَت
مُ  اايْ  َعَلااْيهن ااَُّْب  ُأْوَلئنااَ   اهلل ذنْكاارَ  َفَأنَساااُهمْ  َطانُ الشَّ ااْيَطانن  حن ااََّْب  إننَّ  َأاَل  الشَّ  حن
ْيَطانن  ونَ  مُ اهُ  الشَّ ُ

اَسن  . [02]اجملادلة: {(19) اخْلَ
اني ااألمااوبااالوعود الكاذبااة، يعااد واااين أولياااءه بطااول األماال و - 3
مْ  َيعناُدُهمْ }قاال تعااىل:   ة اخلادعةاالباطل اْيَطانُ  َيعناُدُهمُ  َوَماا َوُيَمنِايهن   إنالَّ  الشَّ
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 . [041]النساء: {(121) ُغُروراا 
يزين ألوليائه شرب اخلمر ولعب القمار وعبادة األصنام واستخدام  - 7

القداح يف االساتخارة وغاري ذلاك مان اآلثاام ليوقاع باني أوليائاه العاداوة          
َا َيا}والبفضاء ويصرفهم عن الصالة. قال تعاىل: ينَ  َأُّيه ااَم  َمنُواْ آ الَّذن ْمارُ  إننَّ  اخْلَ

اا ُ
ْجااس   َواألَْزالَمُ  َواألَنَصاااُب  َواملَْْيرسن ااْيَطانن  َعَماالن  ِماانْ  رن ُكاامْ  َفاااْجَتننُبو ُ  الشَّ  َلَعلَّ

ونَ  َُ
 .[21]املائدة: {(91) ُتْفلن

حرز من الشايطان باحملافظاة علاى أذكاار الياوم      اكن التإخوتي يف اهلل، 
 :نذكر من ذلك ما يلي  والليلة

 الاار يم. أعااوذ باااهلل ماان الشاايطان بقااول:  ،َفعنااد قااراء  القاارآن - 1
ْذ  اْلُقْرآنَ  َقَرْأَت  َفإنَذاقال تعاىل:} انَ  بنااهلل َفاْساَتعن اْيَطانن  من يمن  الشَّ جن  {(95) الارَّ

 . [27]النحل:
ُجُل  َدَخَل  إنَذا♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل، وعند الدخول إل البي  - 2  َبْيَتاهُ  الرَّ

نَْد  هللا َفَذَكرَ 
نَْد  ،ُدُخولنهن  عن

هن  َوعن َعامن ْيَطانُ  َقاَل  َِ  َوإنَذا، َعَشااءَ  َواَل  َلُكامْ  َمبنيَ   اَل  :الشَّ

نَْد  اهلل َيْذُكرْ  َفَلمْ  َدَخَل 
ْيَطانُ  َقاَل  ُدُخولنهن  عن ْ  َوإنَذا ،املَْبنيَ   َأْدَرْكُتمْ  :الشَّ نَْد  اهلل َيْذُكرْ  َل

 عن

هن  َعامن  .(0) ▬َواْلَعَشاءَ  املَْبنيَ   َأْدَرْكُتمْ  :َقاَل  َِ
◘  النَِّبايَّ  َأنَّ ،☺ َماِلاكٍ  ْبانِ  َأَناسِ  َفَعانْ  وعند اخلروج من البي ، - 3

ُجُل  َخَرَج  إنَذا♂:َقاَل نْ  الرَّ ْلُ   اهلل بنْسمن : َفَقاَل  َبْيتنهن  من  ُقاوَّ َ  َوالَ  َحاْوَل  الَ  اهلل َعَل  َتَوكَّ

يَ  وَ  يَ  ُكفن  َلُه:ُ ُيَقاُل فَ ،  بناهللن إنالَّ   وُل ُقايَ فَ  رَ َخاآَ  اانا يطَ َش  انُ طَ يْ الشَّ  ىلقَ يَ فَ  ،َوُوقنيَ   ُهدن

يَ  َقْد  بنَرُجل   َلَ   َكْيَف : هُ لَ  يَ  ُهدن  .(4) ▬َوُوقنيَ  َوُكفن
اكان دفاع الشايطان إذا وساوس      وعند اَلم عال اقارتاف املعااص، - 4

اَوإن }القرتاف املعاصي باالستعاذة باهلل تعاىل منه. قال تعاىل: انَ  َينَََّغنَّاَ   مَّ  من
ْيطَ  ْذ  َنَّْغ   انن االشَّ هُ  بناهلل َفاْسَتعن يع   إننَّ

يم   َسمن
 .[411]األعراف: {(211) َعلن

، فليقرأ آية الكرسي فإنه ال يزال علياه مان اهلل حااف      وعند النوم، - 8

ا اهلل }: قال تعاىل يه اْلَقيهوُم الَ َتْأُخاُذُ  سن نَة  َوالَ َناْوم  لَّاُه َماا فن الَ إنَلاَه إنالَّ ُهَو احْلَ

ُّينْم َوَما   َيْعَلُم َما َبْ َ َأْيدن
نَْدُ  إنالَّ بنإنْذننهن

ي َيْشَفُع عن اَمَواتن َوَما فن األَْرضن َمن َذا الَّذن السَّ
                                                 

 .4107أخر ه )م(  (صَي ) (0)

 . 422ص.ن لباني يف وصححه األ)د ن حب( رواه  (صَي ) (4)



 هذا هو اإلسالم                                                                إلى أعلى الكتاب

 

164  

184 

ااَمَوا يهُه السَّ
َع ُكْرسن هن إنالَّ بناَم َشاء َوسن ْلمن ء  ِمْن عن تن َواألَْرَض َخْلَفُهْم َوالَ ُُينيُطوَن بنَشْ

ه اْلَعظنايُم 
ْفُظُهاَم َوُهَو اْلَعايلن حلاديث أباي   ،  [444] البقارة :  {(288)َوالَ َيُؤوُدُ  حن

 هريرة الطويل .

عَ  إنَذا♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَلوعند الفَّع من النوم،  - 8  النَّاْومن  فن  َأَحُدُكمْ  َفَّن

اتن  اهلل بنَكلناَمتن  َأُعوذُ  :َفْلَيُقْل  نْ  التَّامَّ َقابناهن  َغَضابنهن  من َباادن ن  َورَشِ  َوعن انْ  عن اََّاتن  َومن  ََهَ

َياِن ن  ونن  َوَأنْ  الشَّ َا َُيَُْضُ   .(0) ▬َتَُضَّ ُ  َلنْ  َفإنمَّ
انْ  َأَحُدُكمْ  ُأَرا ُ  اْسَتْيَقظَ  إنَذا♂:◘  لقول النيِب، وعند القيام من النوم - 7  من

هن  أَ  َمنَامن ْيَطانَ ا َفإننَّ  اَثاَلثا  َفْلَيْسَتنْثنرْ  َفَتَوضَّ هن  َعَل  َيبنيُ   لشَّ  (4) ▬-أنفه  - َخْيُشومن
 النَِّبايُّ  َكاانَ : َقاالَ ☺  َماِلٍك ْبِن َأَنِس َعْنَف وعند الدخول إل اخلالء، - 5

اَلءَ  َدَخَل  إنَذا♂:◘  نْ  بنَ   َأُعوذُ  إنيِن  اللهمَّ  :َقاَل  اخْلَ ُبثن  من َبائنثن  اخْلُ  (3) ▬َواخْلَ
باالستعاذة باهلل من الشيطان الر يم مع التفال  هاة     ،وعند الصال - 9

اليسار، وترك االلتفات يف الصاالة، ومناع مان يرياد املارور باني أيادينا يف        
الصالة، والسجود عند املرور بآياة ساجود، وساجود ساجدتي ساهو عناد       

 السهو يف الصالة، وترك الصالة عند شروق الشمس وعند غروبها.
 َفْلَيَضاعْ  َأَحاُدُكمْ  َتَثااَءَب  إنَذا♂:◘  اهلل َرُسوُل َلَقا ،وعند التثاؤب - 11

ْيَطانَ  َفإننَّ  فنيهن  َعَل  َيَد ُ   .(4) ▬التََّثاُؤبن  َمعَ  َيْدُخُل  الشَّ
  :َقاَل◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ، ☺ ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَفعند الصباح واملساء،  - 11
يَ   اَل  َوْحَد ُ  اهلل إنالَّ  إنَلهَ  اَل  :َقاَل  َمنْ ♂ ْمُد  َوَلهُ  املُْْلُ   َلهُ  َلهُ  رَشن  ُكاِل  َعَل  َوُهوَ  احْلَ

ء   ير   ََشْ
اَئةَ  َيْوم   فن  َقدن ا َلهُ  َكاَنْ   ،َمرَّ    من ْرزا نْ  حن ْيَطانن  من َ  َحتَّى َذلنَ   َيْوَمهُ  الشَّ

ْ  ُيْميسن  َوَل

َّا بنَأْفَضَل  َأَحد   َيْأتن 
َل  َأَحد   إنالَّ  بنهن  َجاءَ  ِمن نْ  ْكَثرَ أَ  َعمن  .(4)▬َذلنَ   من

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
                                                 

 .310وحسنه األلباني يف ص.ن  أخر ه )ت(( حسن) (0)

   .331ص.ن وصححه األلباني يف ( ن )قرواه  (صَي ) (4)
 .334 و)م( 044أخر ه )خ( (صَي ) (3)
 .441وصححه األلباني يف ص.ن )حم ق د( رواه  (صَي ) (4)
 .4120و)م( 3002أخر ه )خ( (صَي ) (4)
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 :الدرس اخلامس والثالثون

 حتري احلالل يف املطعم واملشرب وامللبس

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

وحتريه يف ☺ أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع ورع أبي بكر الصديق 
♥  َعاِئَشاةَ  َعانْ أخارن البخااري يف صاحيحه    أكل احلالل وجتنب احلرام، 

 ِمانْ  َيَأُكالُ  َبَكارٍ  َأُباو  َوَكاانَ  ،اَلَخاَرانَ  َلاهُ  ُيْخِرُن ُغاَلم  َكٍرَب ألَِِبي َكاَن: َقاَلْ 
  َهاَذا  َما َأَتْدِري :اَلُفاَلُم َلُه َفَقاَل َبَكٍر َأُبو ِمْنُه َفَأَكَل ِبَشْيٍء َيْوًما َفَجاَء ،َخَراِ ِه

 ُأْحِسُن َوَما ،اَلَجاِهِليَِّة ِفي إلِِْنَساٍن َتَكهَّْنُ  ُكْنُ  :َقاَل  ُهَو َوَما :َبَكٍر َأُبو َفَقاَل
 ،ِمْناهُ  َأَكَلا َ  الَّاِذي  َفَهَذا ،ِبَذِلَك َفَأْعَطاِني ،َفَلِقَيِني ،َخَدْعُتُه َأنِّي ِإالَّ اَلِكَهاَنَة
 .(0) َبَطِنِه ِفي َشْيٍء ُكلَّ َفَقاَء َيَدُه َبَكٍر َأُبو َفَأْدَخَل
احلالل الطيب وبني ما حرم مان  ولقد أمر اهلل تعاىل عباده املؤمنني بأكل  

َا َياقال تعاىل:}األطعمة واألشربة يف آيات خمتلفة،  ينَ  َأُّيه ِرُمواْ  الَ  آَمنُواْ  الَّذن  حُتَ
ِيَباتن  به  الَ  اهلل إننَّ  َتْعَتُدواْ  َوالَ  َلُكمْ  اهلل َأَحلَّ  َما َِ

ينَ ااْلا ُُين  ،[73:املائادة ] {ُمْعَتدن
َا َياوقال تعاىل:} ينَ الَّ  َأُّيه ن ُكُلواْ  آَمنُواْ  ذن ِيَباتن  من  إنن هللن َواْشُكُرواْ  َرَزْقنَاُكمْ  َما َِ

ا ُ  ُكنُتمْ   .[034:البقرة] {َتْعُبُدونَ  إنيَّ
َا َياوقال تعاىل:} ينَ  َأُّيه اَم  آَمنُواْ  الَّذن ْمرُ  إننَّ ا اخْلَ ُ

 َواألَْزالَمُ  َواألَنَصااُب  َواملَْْيرسن
ْجس   ْيطَ  َعَملن  ِمنْ  رن ُكمْ  َفاْجَتننُبو ُ  انن الشَّ ونَ  َلَعلَّ َُ

 . [21]املائدة:{ (91)ُتْفلن
مما فيه عوض من اجلانبني،  القمارو ،اخلمريا أيها الذين آمنوا إن : املعنى

احلجاارة الايت كاان املشاركون ياذحبون      واألنصااب أي  وصدٌّ عن ذكر اهلل، 
وهي الِقداح اليت  عندها تعظيًما يا، وما ينصب للعبادة تقرًبا إليه، واألزالم:

يستقسم بها الكفار قبل اإلقدام على الشيء، أو اإلحجام عنه، إن ذلك كله 
 إثم  ِمن تزيني الشيطان، فابتعدوا عن هذه اآلثام، لعلكم تفوزون باجلنة.

                                                 

 .3142( أخر ه )خ (صَي ) (0)
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مُ  املَْْيَتةُ  َعَلْيُكمُ  ُحِرَمْ  }وقال تعاىل: مُ  َواْلدَّ يرن  َوحَلْ نَّْن
لَّ  َوَما اخْلن  اهلل لنَغارْين  ُأهن

ِدَيةُ  َواملَْْوُقوَذ ُ  َواملُْنَْخننَقةُ  بنهن  رَتَ
ةُ  َواملُْ ََ ي

ُبعُ  َأَكَل  َوَما َوالنَّطن ْيُتمْ  َما إنالَّ  السَّ  ُذبنَ   َوَما َذكَّ
ُمواْ  َوَأن النهُصبن  َعَل  ْس    َذلنُكمْ  بناألَْزالَمن  َتْسَتْقسن

ينَ  َيئنَس  اْلَيْومَ  فن ان َكَفاُرواْ  الَّذن  من
َشْوُهمْ  َفالَ  دنيننُكمْ  ينَُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلُ   اْلَيْومَ  َواْخَشْونن  خَتْ

 ننْعَمتني َعَلْيُكمْ  َوَأَْتَْمُ   دن
يُ   ْثام   ُمَتَجاننف   َغرْيَ  خَمَْمَصة   فن  اْضُطرَّ  َفَمنن  دنيناا  اإلسالم َلُكمُ  َوَرضن  اهلل َفاإننَّ  إِلن
يم   َغُفور  

حن   .[3]املائدة: {(3)رَّ
حرَّم اهلل عليكم امليتاة، وهاي احلياوان الاذي     يها الذين آمنوا املعنى: يا أ

وحرَّم عليكم الادم   ،-شرعيا غري ذحبه ذحبا بأي  - تفارقه احلياة بدون ذكاة
السائل امُلراق، وحلم اخلنزير، وماا ُذِكار علياه غاري اسام اهلل عناد الاذبح،        

ُضرب  بعصا أو  واملنخنقة اليت ُحِبس َنَفُسها حتى مات ، واملوقوذة وهي اليت
حجر حتى مات ، وامُلَتَردِّية وهي اليت سقط  من مكان عال أو َهَوت يف بئر 
فمات ، والنطيحة وهاي الايت َضاَرَبْتها أخارى بقرنهاا فماتا ، وحارَّم اهلل        
عليكم البهيمة اليت أكلها الساُبع، كاألساد والنمار والاذئب، وحناو ذلاك.       

وما بعدها ماا أدركاتم ذكاتاه قبال أن     سبحانه مما حرَّمه من املنخنقة  واستثنى
اوت فهو حالل لكم، وحرَّم اهلل عليكم ما ُذِبح لفاري اهلل علاى ماا ُينصاب     
للعبادة من حجر أو غريه، وحرَّم اهلل عليكم أن تطلبوا ِعَلم ما ُقِسم لكام أو  

القداح اليت كانوا يستقسمون بهاا إذا أرادوا   أي باألزالملكم مل يقسم علم ما
ن ترتادوا عناه إىل   يف أالكفاار   أمال اآلن انقطاع  ، ول أن يقدموا عليهأمًرا قب

اليوم أكملا  لكام   و الشرك بعد أن نَصْرُتكم عليهم، فال عافوهم وخافوني
دين اإلسالم بتحقيق النصار وإمتاام الشاريعة، وأمتما  علايكم      وهو دينكم 

نعميت باإخرا كم مان ظلماات اجلاهلياة إىل ناور اإلااان، ورضاي  لكام         
مان   سالم ديًنا فالزموه، وال تفارقوه. فمن اضطرَّ يف جماعة إىل أكل امليتاة اإل

  .فله تناوله، فإن اهلل غفور رحيم غري هوى لذلك
ويتناول املضطر من امليتة القدر الذي حيفا  حياتاه ويقايم أوده، وكاذا     
جيوز تناول اخلمر يف حالاة االضاطرار، وهاذا مان بااب الضارورات تبايح        

نهى عن أكل كل ذي نااب مان الساباع وعان     ي رسول اهلل ونهاحملظورات، 
نهاى عان   ، نهى عن أكل حلوم احلمر األهلياة ، ذي خملب من الطريكل أكل 

مان   -أي النجاساات   -واجلاللة هي اليت تأكل العذرة  أكل اجلاللة وألبانها
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اإلبل والبقر والفنم والد ان واألوز وغريه فإذا حبس  بعيادة عان العاذرة    
طاهرا، فطاب حلمها حلا ، ألن العلاة التفايري وقاد زالا ،       زمنا وعلف 

واللحوم املستوردة من خارن البالد اإلساالمية يشارتط فيهاا أن تكاون مان      
 .-أي ذحب  ذحبا شرعيا  -اللحوم اليت أحلها اهلل والتى ذكي  زكاة شرعية 

 َنْرَكُب ِإنَّا اهلل َرُسوَل َيا :َفَقاَل النَِّبيَّ َرُ ل  َسَأَلَقاَل: ☺  ُهَرْيَرَةَوَعْن َأِبي 
 ِبَمااءِ  َأَفَنَتَوضَّاأُ  َعِطْشاَنا  ِباهِ  َتَوضَّاَأَنا  َفاِإنْ  اَلَماِء ِمْن اَلَقِليَل َمَعَنا َوَنْحِمُل اَلَبْحَر
له  َماُؤ ُ  الطَُّهورُ  ُهوَ ♂:اهلل َرُسوُل َفَقاَل  اَلَبْحِر وخنلص مان هاذا    ،(0) ▬َمْيَتُتهُ  احْلن

 حر طاهر وميتته حالل.احلديث أن ماء الب
 ،استجابة الادعاء  واملشرب املطعم إطابةمعاشر اإلخوة، إن من فضائل 

َاايَ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل☺  ُهَرْيَرَة َأِبي ْنعَََف ِياب   اهلل إننَّ  النَّااُس  َأُّيه  اَل  َِ

ِيباا إنالَّ  َيْقَبُل  نن َ  َأَمرَ  اهلل َوإننَّ  َِ َا َيا:}َفَقاَل  املُْْرَسلن َ  بنهن  َأَمرَ  بناَم  املُْْؤمن ُسُل  َأُّيه  ُكُلوا الره
نْ  ا َواْعَمُلوا الطَِّيَباتن  من يم   َتْعَمُلونَ  بناَم  إنيِن  َصاحلنا

 َيا}:َوَقاَل ،[40: املؤمنون] {َعلن
َا ينَ  َأُّيه نْ  ُكُلوا آَمنُوا الَّذن ِيَباتن  من ُجاَل  رَ َذَكا ُثامَّ [ 034: البقارة ] {َرَزْقنَااُكمْ  َما َِ  الرَّ

َفرَ  ُيطنيُل  ااَمءن  إنَل  َيَدْياهن  َيُماده  َأْغرَبَ  َأْشَعَث  السَّ  َحاَرام   َوَمْطَعُماهُ  َرِب  َياا َرِب  َياا السَّ

ُبهُ  يَ  َحَرام   َوَمْلَبُسهُ  َحَرام   َوَمّْشَ َرامن  َوُغذن  .(4) ▬لنَذلن  ُيْسَتَجاُب  َفَأنَّى بناحْلَ
 ولكن مل ُيْسَتَجْب له ألكله احلرام. مجع أسباب إ ابة الدعاء الر ل فهذا

 نذكر منها: ًاعظام فوائد احلرام وترك احلالل حتري يفإن ،  أخي احلبيب

 مهلكاات  أخطار  مان  احلارام  وأكال  ،للقلاوب  صالح احلالل أكل - 0
 .القلوب
 يف النجااة : اهلل عباد  بان  ساهل  قاال  ،اياالك  من جناة احلالل أكل - 4
 يصاح  وال: وقال، ◘ بالنيب واالقتداء فرائض،ال وأداء احلالل، أكل: ثالثة
: خصاال  س  من يصفو حتى حالال املال يكون وال، بالعلم إال احلالل أكل
 .والشبهة ،واملكروه ،والفلول ،والسح  ،واحلرام، الربا

 .طيبا إال يقبل ال طيب اهلل فإن اإلاان لذة رمُح احلرام أكل ومن - 3

                                                 

 .وصححه األلباني 73أخر ه )د(  (صَي ) (0)

 .0104أخر ه )م(  (صَي ) (4)
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: َقاالَ ☺  ُعْجاَرةَ  ْبانِ  َكْعِب َعْن، َفبه أوىل فالنار حرام من نب  ما - 4
هُ  ُعْجَر َ  ْبنَ  َكْعَب  اي♂:◘  اهلل َرُسوُل ِلي اَلاَق م   َيْرُبو اَل  إننَّ انْ  َنَبَ   حَلْ َْ    من  ُسا

 .(0) ▬بنهن  َأْوَل  النَّارُ  َكاَن ن  إنالَّ 

 أ ل من الناس تكالب ترى أما، العزة ورب زماننا هو هذا أن ترى أما
 بشايء  يباالون  فال، نهار ليل أعينهم عليها تتفتح اليت الدنيا تمفريا حتصيل
 املاال  مجاع  هاو  املهام ، يهم ال حرام أو حالل، و ه أي من املال مجع سوى

 . إ ..الفارهة والسيارات والدش احملمولعلى حمبوباته من  للحصول
 فماا ، أمرهم من حرية يف الناس وصار، األمور تعقدت ذلك أ ل منو

 يعمال  أو اخلمور أو الدخان يبيع الذي هذا عن يسألك من وجتد إال يوم ار
 ثروته بنى الذي أو، بالربا يتعامل أو ربوي بنك يف يعمل أو سياحة شركة يف

، مالاه  يف يصانع  ماذا يعلم وال يتوب أن ويريد املخدرات بتجارة البداية من
 الايت  أن ميعلا  الايت  العارياة  النساء مالبس يبيع أو كوافريا يعمل الذي وذاك

 يف يعمال  الاذي  وهاذا ، الشاوارع  يف املسالمني  شاباب  بهاا  تفنتلا  ستلبساها 
 إ ...واملسارح السينمات
 كياف  يادرون  ال وهام  لاألوالد  تساتمع  أناك  واملخجال  املؤسف ومن

 تبحاث  مارة  كال  يف وجتادك ، حارام  أنه يعلمون وهم أبيهم مال من يأكلون
 ومان ، واحلاالل  اخلاري  سبل أنفسهم على الناس ضيق وقد خمرن عن يؤالء

 هاذه  علاى  هاو  مماا  وغريهاا  وأحكامه املختلت املال عن الفتاوى شاع  هنا
 وراء واللاهث  اياوى  باتباع فضيقتموه واسعا رحبا السبيل كان أما ،الشاكلة

ُم ُأوَلئنَ   َيُظنه  َأاَل }،حله و ه غري من املال ْبُعوُثونَ  َأمَّ  (8)َعظنايم   لنَيْوم   (4)مَّ
ن َ  لنَرِب  النَّاُس  مُ َيُقو َيْومَ   (.13) [1 - 4]املطففني: {(8)اْلَعاملَ

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .وصححه األلباني 104أخر ه )ت( (صَي ) (0)
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 :الدرس السادس والثالثون

 وقاية النفس واألهل من النار

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، الناأعم وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

حنن على موعد مع قصة سعيد بن املسايب هاذا التاابعى    أحبيت يف اهلل، 
عان   اجلليل والتى وردت يف كتاب حلية األولياء وطبقات األصافياء يقاول:  

أبي وداعة قال: كن  أ الس سعيد بن املسيب ففقدنى أياما فلما  ئته قاال:  
أين كن   قل :توفي  أهلي فاشتفل  بها، فقال: أال أخربتناا فشاهدناها،   
قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدث  امرأة  فقل : يرمحك اهلل ومن 

أو تفعال  قاال:    يزو ين وما أملك إال درهمني أو ثالثة، فقال: أنا، فقل :
وزو ين على درهمني أو قاال:  ◘ نعم، ثم محد اهلل تعاىل وصلى على النيب 

قال: فقم  وما أدري ما أصنع من الفرح فصرت إىل منزىل و عل   -ثالثة 
أتفكاار مماان آخااذ ومماان أسااتدين فصاالي  املفاارب وانصاارف  إىل منزلااي   

يتا فاإذا  واسرتح  وكن  وحدي صائما فقدم  عشائي أفطر. كان خبزا وز
بآت يقرع، فقل : من هذا  قال:سعيد، قال: فتفكرت يف كل إنسان امساه  
سعيد إال سعيد بن املسيب، فإنه مل ير أربعاني سانة إال باني بيتاه واملساجد،      
فقم  فخر   فإذا بسعيد بن املسيب فظن  أنه قد بدا له، فقلا : ياا أباا    

قاال: قلا : فماا     حممد أال أرسل  إليَّ فآتيك  قال: ألن  أحق أن تاؤتى، 
تأمر  قاال: إناك كنا  ر اال عزًباا فتزو ا ، فكرها  أن تبيا  الليلاة          
وحدك، وهذه امرأتك فإذا هي قائمة من خلفه يف طوله، ثم أخاذها بيادها   
فدفعها بالباب ورد الباب، فسقط  املرأة من احلياء، فاستوثق  الباب، ثام  

يف ظل السران لكي ال قدمتها إىل القصعة التى فيها الزي  واخلبز، فوضعتها 
تراه ثم صعدت إىل السطح، فرمي  اجلريان، فجااءوني فقاالوا: ماشاأنك     
قل : وحيكم! زو ين سعيد بن املسيب اليوم وقد  اء عليَّ غفلاة، فقاالوا:   
سعيد ابن املسيب زو ك  قل : نعم، وها هي يف الدار، قال: فنزلاوا هام   
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حرام إن مسساتها قبال   إليها وبلغ أمي فجاءت، وقال : و هي من و هك 
أن أصلحها لك ثالثة أيام، قال: فأقم  ثالثة أيام ثم دخل  بهاا فاإذا هاي    
من أ ل الناس، وإذا هي أحف  الناس لكتاب اهلل وأعلمهم بسنة رسول اهلل 

وأعرفهم حبق الزون قال: فمكث  شهرا ال يأتيين سعيد وال آتيه، فلما  ،◘
ه فسلم  عليه فرد علاى الساالم   كان قرب الشهر أتي  سعيدا وهو يف حلقت

ومل يكلمين حتى تقوض أهل اجمللس، فلما مل يبق غريي، قال: ما حال ذلاك  
اإلنسان، قل : خريا يا أبا حممد على ما حيب الصديق ويكره العادو، قاال:   
إن رابك شيء، فالعصا فانصارف  إىل منزلاي، فو اه إلايَّ بعشارين ألاف       

  بن  سعيد بن املسيب خطبهاا عباد   درهم، قال عبد اهلل بن سليمان: وكان
البنه الوليد بن عبد امللك حاني كتاب    -أي أمري املؤمنني  -امللك بن مروان 

فأبى سعيد أن يزو ه، فلم يزل عبد امللك حيتال علاى ساعيد    -العهد البنه 
 حتى ضربه مائة سوط يف يوم بارد وصب عليه  رة ماء وألبسه  بة صوف. 

َا َيا}اىل:وهذا مصداقا لقول اهلل تع ينَ  َأُّيه  َوَأْهلنيُكمْ  َأنُفَسُكمْ  ُقوا آَمنُوا الَّذن
َجاَر ُ  النَّاُس  َوُقوُدَها َناراا  ااَل    َماَلئنَكاة   َعَلْيَها َواحْلن اَداد   غن

 َماا اهلل َيْعُصاونَ  اَل  شن
 .[1]التحريم: {ُيْؤَمُرونَ  َما َوَيْفَعُلونَ  َأَمَرُهمْ 
ُكامْ ♂:َيُقوُل◘  اهلل َرُسوَل َسِمَع: َأنَُّه☻  ُعَمَر ْبِن اهلل َعْبِد َعْنَو  َراع   ُكله

يَّتنهن  َعنْ  َوَمْسُئول  
َمامُ  ،َرعن يَّتناهن  َعنْ  َمْسُئول   َوُهوَ  َراع   َفاإْلن

ُجاُل  ،َرعن  َراع   َأْهلناهن  فن  َوالرَّ

يَّتنهن  َعنْ  ول  ؤُ َمْس  َوُهوَ 
َها َبْي ن  فن  َواملَْْرَأ ُ  ،َرعن َية   َزْوجن يَّتنَهاا َعنْ  وَلة  ؤُ َمْس  يَ َوهن  َراعن

 ،َرعن

ادنمُ  يَّتنهن  َعنْ  ول  ؤُ َمْس  َوُهوَ  َراع   َسِيدن ن  َمالن  فن  َواخْلَ
 .(0) ▬َرعن

 معاشر اإلخوة، فيما يلي قبس من ايدي النبوي لوقاية األهل والنفس:

اَل ن  َأْهَلَ   َوْأُمرْ أن يأمر أهل بيته بالصالة، قال تعاىل:} - 0 ْ َواْصاطَ  بنالصَّ  ربن
ْزقاا  َنْسأَلَُ   اَل  َعَليَْها نُ  رن َْ لتَّْقَوى َوالَْعاقنبَةُ  َنْرُزُقَ   نَّ

   .[034]طه:  {(132) لن
: ◘  اهلل َرُساولُ  َقاالَ : َقاالَ  َ ادِّهِ  َعانْ  َأِبياهِ  َعْن ُشَعْيٍب ْبِن َعْمِرو َعْنَو

اَل ن  َأْواَلَدُكمْ  ُمُروا♂ انن َ  َسْبعن  َأْبنَاءُ  َوُهمْ  بنالصَّ ُباوُهمْ  ،سن  َأْبنَااءُ  َوُهامْ  َعَلْيَهاا َواْضن

عن  فن  َبْينَُهمْ  َوَفِرُقوا ،َعّْش    .(4) ▬  املََْضاجن
                                                 

 .0742، و)م( 4437أخر ه )خ(  (صَي ) (0)

 .434أخر ه )د( وحسنه األلباني يف م   (حسن) (4)
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 ْبانِ ا َعانِ َفأن يوفر ألهل بيته الطعام الطيب حمتسبا األ ر عند اهلل،  - 4
ْثاااما  بناااملَْْرءن  َكَفااى♂:◘  اهلل َرُسااوُل َقاااَل: َقاااَل☻  َعْمااٍرو

 َماانْ  ُيَضااِيعَ  َأنْ  إن

 .(0)▬َيُقوُت 
 َساَلَمةَ  َأِباي  ْبانِ  ُعَمارَ َفَعْن  أن يعتين بتو يه أوالده للسوك احلسن، - 3
 ِفاي  َتِطاي ُ  َياِدي  َوَكاَنا ْ ◘  اهلل َرُساولِ  َحْجارِ  ِفاي  ُغاَلًما ُكْنُ َقاَل: ☻ 

ينناَ   َوُكْل  ،اهلل َسمِ  ُغاَلمُ  َيا♂:◘  اهلل َرُسوُل ِلي َفَقاَل الصَّْحَفِة َّاا َوُكاْل  ،بنَيمن
 ِمن

   .(4) ▬َبْعُد  ِنْعَمتني تنْلَ   َزاَلْ   َفاَم  َيلنيَ  
 َعانِ  ،☺ ُهَرْياَرةَ  َأِبي َعْنأن يهتم بتعليم أوالده القرآن الكريم، َف - 4
َياَماةن  َياْومَ  اْلُقاْرآنُ  ََينيءُ ♂:َقاَل◘  النَِّبيِّ  َتااَج  َفُيْلاَبُس  َحِلاهن  َرِب  َياا :َفَيُقاوُل  اْلقن

ْد ُ  َرِب  َيا :َيُقوُل  مَّ ثُ  ،اْلَكَراَمةن  ةَ  َفُيْلَبُس  زن  َعنْاهُ  اْرَض  َرِب  َياا :َيُقاوُل  ُثمَّ  اْلَكَراَمةن  ُحلَّ

َض   .(3) ▬َحَسنَةا  آَية   بنُكِل  َوُتََّادُ  َواْرَق  اْقَرأْ  :َلهُ  َفُيَقاُل  َعنْهُ  َفرَيْ
 َوَأِباي  يِّاَلُخاْدرِ  َساِعيدٍ  َأِبي َعْنأن يهتم بإيقاظ أهله لصالة الليل، َف - 4
انَ  اْسَتْيَقظَ  َمنن ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقااَل☻  ُهَرْيَرَة ْيالن  من  اْمَرَأَتاهُ  َوَأْيَقاظَ  اللَّ

َيا ا َرْكَعَتْ ن  َفَصلَّ يعا
نْ  ُكتنَبا مَجن ينَ  من اكنرن ا اهلل الذَّ ريا

اكنَراتن  َكثن  .(4) ▬َوالذَّ
 ُعَمارَ  ْبانِ  اهلل ْبادِ َعأن يأمر أهله بارتداء احلجااب الشارعي، َفَعاْن     - 1

مَ  َقْد  َثاَلَثة  ♂:َقاَل◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ، ☻ مُ  َوَتَعااَل  َتَبااَركَ  اهلل َحرَّ نَّاةَ  َعَلاْيهن  :اْْلَ

نُ  ْمرن  ُمْدمن يهوُث  ،َواْلَعاقه  ،اخْلَ ي َوالدَّ ره  الَّذن
ْبَث  َأْهلنهن  فن  ُيقن  .(4)▬اخْلُ

: َقاالَ ☺  َماِلاكٍ  ْبِن َأَنِس َعْنأن يو ه أهله لكل خصال اخلري، َف - 3 
الَّ  إننَّ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل رْين  َعَل  الدَّ لنهن  اخْلَ  .(1)▬َكَفاعن

 َقاالَ : َقاالَ ☺  ُموَساى  َأِباي  َعانْ َفأن يعتين بدوام ذكر اهلل يف بيته،  - 5
ي َمَثااُل ♂:◘  اهلل َرُسااوُل ااهُ  َيااْذُكرُ  الَّااذن ي َربَّ ااهُ  َيااْذُكرُ  اَل  َوالَّااذن اايِ  َثااُل مَ  ،َربَّ  احْلَ

                                                 

 .4470( وحسنه األلباني يف ص.ن هق ك د حمأخر ه ) (حسن)  (0)
 .4144، و)م( 4110أخر ه )خ(  (صَي ) (4)
 .7131وصححه األلباني يف ص.ن ت ك( أخر ه ) (صَي ) (3)
 .1131وصححه األلباني يف ص.ن )د ك(  أخر ه (صَي ) (4)
   .3144وصححه األلباني يف ص.ن )حم( أخر ه  (صَي ) (4)

 .3322وصححه األلباني يف ص.ن )البزار( أخر ه (صَي ) (1)
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 .(0)▬َواملَِْي ن 
وا ؤاقر♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَلأن حيث أهله لقراءة القرآن يف البي ،  - 2

  .(4)▬سور  البقر  ف بيوتكم فإن الشيطان ال يدخل بيتا يقرأ فيه سور  البقر 
اَلةُ ♂:◘  اهلل َرُساولُ  َقاالَ أن حيث أوالده على صلة الرحم،  - 01  صن

من  حن ُل ن  ْسنُ َوُح  ،الرَّ َوارن  َوُحْسنُ  ،اخْلُ يَدانن  ،الِدَيارَ  َيْعُمَرانن  اْْلن  .(3) ▬اأْلَْعاَمرن  فن  َوَيَّن
 َأنَّ ،☺ ُهَرْياَرةَ  َأِبي َعْنأن حيث أوالده على مرافقة الصاحلني، َف - 00

ُجُل ♂:َقاَل◘  النَِّبيَّ الن  َمنْ  َأَحُدُكمْ  َفْلَينُْظرْ  َخلنيلنهن  دنينن  َعَل  الرَّ  .(4) ▬ُل َُيَ
أن يعلم أهله كيف يكون التصرف عند مرض أحد أفراد األسارة   - 04
بثالثة أشياء، بالدعاء، ثم بالصدقة، ثم باألخذ باألسباب مع التايقن  وذلك 

على رب األسباب وعدم التايقن علاى األساباب ثام ياذهب للطبياب قاال        
ْضُ   َوإنَذا}تعاىل: ☺  ُأَماَمَة َأِبي َعْنَو،  [71]الشعراء: {(51) َيْشفن ن  َفُهوَ  َمرن

 .(4)▬ةن قَ َد َالَص م بن اكُ َض رْ وا مَ اوُ دَ ♂:◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ
أن يأمر نساء بيته بالتحجب وعدم العري والتربن عمال بقول اهلل  - 03

ْجنَ  َوالتعاىل:} َج  َترَبَّ يَّاةن  َتارَبه
لن اهن  يكاون  والتاربن  ،[33 األحازاب ] {اأْلُوَل  اْْلَ

 الر اال  أماام  بادنها  مان  شايئاً  املرأة وإظهار احلجاب، خبلع: إما أمور بعدة
 يف املارأة  بتثّناى ، أو املكتسابة  زينتهاا  من شيئًا املرأة تبدي، أو عنها األ انب

 واملاليناة  باالقول  باخلضاوع ، أو الر اال  أماام  وتكّسارها  وتبخرتهاا  مشيتها
 املصافحةب الر ال، أبدان أبدانهن ومالمسة بالر ال باالختالط، أو بالكالم

فينبفي على ولاي األمار أن    ،وحنوها الضيقة واملمرات املراكب يف والتزاحم
 يقي نسائه من كل هذه احملاذير.

أو أن يادخل علايهم    حمارم  بفري والسفر اخللوةأن انع نساءه من  - 04
 ُتَسافنرْ  اَل  ◘ : النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل ☻ َعبَّاٍس اْبِن َعِنر ل وليس معهم حمرم، َف

                                                 

 .4743وصححه األلباني يف ص.ن )ق( خر ه أ (صَي ) (0)

 .0031وصححه األلباني يف ص.ن )ك هب( أخر ه  (صَي ) (4)
 .3313وصححه األلباني يف ص.ن )حم هب( أخر ه (صَي ) (3)
 .3444وصححه األلباني يف ص.ن )د ت( أخر ه  (صَي ) (4)

 .3347وحسنه األلباني يف ص.ن )أبو الشيخ يف الثواب( أخر ه  (حسن) (4)
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 َأِباي  َعانْ َو. (0) َمْحاَرم   َوَمَعَهاا إنالَّ  َرُجل   َعَلْيَها َيْدُخُل  َواَل  حَمَْرم   ذني َمعَ  إنالَّ  املَْْرَأ ُ 
ْمَرَأ    َُينله  اَل  :َقاَل◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ، ُهَرْيَرَة نُ  الن ارن  َواْلَياْومن  بناهللن ُتْؤمن  ُتَساافنرُ  اَْلخن

رَي َ   .(4) َعَلْيَها حَمَْرم   ذني َمعَ  إنالَّ  َوَلْيَلة   َيْوم   َمسن
صاااحب الاادين واخللااق وال يففاال عاان  أن تختااار األب البنتااه  - 04

التكافئ اال تماعي والثقايف، فإن صااحب الادين واخللاق إن عااش معهاا      
أكرمها وإن مل يكتب يما دوام العشرة مل يظلمها، وحيذر من تكلياف الازون   

: َقاالَ ☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَفعلى الشياب،  النفقات الباهظة فال بد من التيسري
ينَاهُ  ُخُلَقاهُ  َتْرَضْونَ  َمنْ  َأَتاُكمْ  إنَذا♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل

 َتْفَعُلاوا إنالَّ  َفََِّوُجاو ُ  َودن

ْتنَة   َتُكنْ 
يض   َوَفَساد   اأْلَْرضن  فن  فن  .(3)▬َعرن

ون ذات ابنه مبا أوصاي باه رساول اهلل باأن يتاز      أن يوصي األب - 01
الدين فإن مل يساتطع فعلياه بالصايام فإناه دأب الصااحلني وهاو وقاياة مان         
املعاصي كأن يعوده صيام يومي االثنني واخلميس وثالثة أيام من كل شاهر،  

َْرَبع   املَْْرَأ ُ  ُتنَْكُ  ♂:َقاَل◘  ّعِن النَِّبيِّ :☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَف ا :ألن َسبنَها، ملنَاَلنَ ، َوحلنَ

اَومَجَ  يننَها ،اَلنَ َبْ   الِدينن  بنَذاتن  َفاْظَفرْ  َولندن  .(4) ▬َيَداكَ  َترن
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .4234أخر ه )خ(  (صَي ) (0)

 .0332أخر ه )م(  (صَي ) (4)

 .431وصححه األلباني يف ص.ن )ت ه ك( أخر ه  (حسن) (3)
 .3113وصححه األلباني يف ص.ن )ق د ن ه( أخر ه  (صَي ) (4)
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 الدرس السابع والثالثون:

 ◘هدي رسول اهلل 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، لناأعما وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

إىل  من مكة خرنحني ◘ رسول اهلل  أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع
، فلماا  ومعه مواله زيد بن حارثاة  وذهابا،الطائف، ماشًيا على قدميه  يئة 

ثالثة إخوة من رؤساء ثقياف، وهام عباد ياليال     تو ه إىل إىل الطائف  ىانته
ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمري الثقفاي، فجلاس إلايهم ودعااهم إىل     

  أي ازقها  -هو َيْمُرط ثياب الكعبة   : اهلل، وإىل نصرة اإلسالم، فقال أحدهم
اهلل أحاًدا غاريك، وقاال     أماا َوَ ادَ    : وقاال اآلخار   ، إن كان اهلل أرسالك  -

واهلل ال أكلمك أبًدا، إن كن  رسواًل ألن  أعظم خطًرا مان أن أرد    : الثالث
فقام عانهم    . أن أكلمك يعليك الكالم، ولئن كن  تكذب على اهلل ما ينبف

وأقام رساول اهلل   ،▬  إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني ♂ : وقال يم◘ رسول اهلل 
شارة أياام، ال يادع أحاًدا مان أشارافهم إال  ااءه        بني أهال الطاائف ع  ◘ 

وأغروا به سفهاءهم، فلماا أراد اخلارون     . اخرن من بالدنا  : وكلمه، فقالوا
تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به، حتى ا تماع علياه النااس،    

و علوا يرمونه باحلجارة، وبكلمات مان   - أي صفني -فوقفوا له ِسَماَطْين 
وكان زيد بان حارثاة     . ا عراقيبه، حتى اختضب نعاله بالدماءالسفه، ورمجو

يقيه بنفسه حتى أصابه ِشَجان يف رأسه، ومل يازل باه السافهاء كاذلك حتاى      
أجلأوه إىل حائت لعتبة وشيبة ابين ربيعة على ثالثة أميال من الطاائف، فلماا   

 ِللنَِّبايِّ  لاْ : ُقلا ُ  َقا◘  النَِّبيِّ َزْوِن♥  َعاِئَشَةَوَعْن التجأ إليه ر عوا عنه، 
يُ   َلَقْد ♂:َقاَل  ُأُحٍد َيْوِم ِمْن َأَشدَّ َكاَن َيْوم  َعَلْيَك َأَتى َهْل :◘  نْ  َلقن ا ن  من  َقْومن

يُ   َما يُ   َما َأَشدَّ  َوَكانَ  ،َلقن نُْهمْ  َلقن
ا َعَرْضاُ   إنذْ  اْلَعَقَبةن  َيْومَ  من  َعْبادن  اْبانن  َعاَل  َنْفيسن

اي َعاَل  َمْهُموم   َوَأَنا َفاْنَطَلْقُ   ،َأَرْدُت  َما إنَل  َُينْبنني َفَلمْ  اَلل  كُ  َعْبدن  ْبنن  َيالنيَل   ،َوْجهن

ْ   َفَلمْ  اَبة   َأَناا َفاإنَذا َرْأيسن  َفَرَفْعُ  ، الثََّعالنبن  بنَقْرنن  َوَأَنا إنالَّ  َأْسَتفن ََ ْتنناي َقاْد  بنَسا  ،َأَظلَّ
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يُل  فنيَها َفإنَذا َفنََظْرُت  رْبن عَ  َقْد  اهلل إننَّ  :َفَقاَل ، َفنَاَداينن  جن َ   َقْوَل  َسمن وا َوَماا َلَ   َقْومن  َرده

َبالن  َمَلَ   إنَلْيَ   َبَعَث  َوَقْد  ،َعَلْيَ   ْئَ   بناَم  لنَتْأُمَر ُ  اْْلن مْ  شن َباالن  َمَلاُ   َفنَااَداينن  ،فنيهن  اْْلن

ُد  َيا :َقاَل  ُثمَّ  َعيَلَّ  َفَسلَّمَ  اْئَ   فناياَم  َذلنَ   َفَقاَل ،  حُمَمَّ اْئَ   إننْ  ،شن بناَ   َأنْ  شن ِْ مْ  ُأ  َعَلاْيهن

َج  َأنْ  َأْرُجاو َبْل : ◘  النَّبنيه  َفَقاَل  اأْلَْخَشَبْ ن  انْ  اهلل َُيْارن نمْ  من  اهلل َيْعُباُد  َمانْ  َأْصااَلهن

كُ  اَل  َوْحَد ُ   (.41) (0) ▬يئاا َش  بنهن  ُيّْشن
 الذي رفض ان ينتقم مان قوماه،  ◘ أخي احلبيب، هذا هو رسول اهلل 

فلقد  بله اهلل عز و ل على كريم اخلالل، فكان قبل النبوة أرقى قومه، بل 
أرقى البشرية يف زكاء نفساه، وساالمة فطرتاه، وحسان خلقاه، نشاأ يتيماًا        

 شريفًا، وشب فقريًا عفيفًا، ثم تزون حمبًا لزو ته خملصًا يا.
وال  مل يتولَّ هو وال والده شيئًا من أعمال قاري  يف دينهاا وال دنياهاا،   

كان يعبد عبادتهم، وال حيضر مسرهم، وال ندواتهم، ومل يؤثر عنه قول وال 
 عمل يدل على حب الرياسة، أو التطلع إليها.

كان ُيعرُف بالتزام الصدق، واألمانة، وعلاو اآلدابع فباذلك كاان لاه     
املقام األرفع قبل النبوةع حتى لقباوه بااألمني، حتاى أتااه الاوحي مان رب       

 العاملني 
فهذا من أعظم املهيئات  :أميا ال يقرأ وال يكتب◘ كان رسول اهلل بل و

 والدالئل على صدق نبوته. 
أكرم اخللق أخالقا، وقد خاطباه رباه تباارك وتعااىل     ◘ ولقد كان النيب 

َ  بقوله له:} ، ولقاد أدباه رباه، فأحسان     [4]القلام:  {َعظنايم   ُخُل    َلَعل َوإننَّ
وكاان ال  يتأدب به، ويؤدب الناس باه،   تأديبه، فكان خلقه القرآن الكريم،

يرد إال َطيِّبا وال يضحك إال مبتسما، وكان كالمه يفهماه كال مان مسعاه،     
وال الل  وال الوسادة. وكان كثري شاعر    -أي العطر – وكان ال يرد الِطيب

اللحية فقد كان يطلق حليته وحيف شاربه، وكان  وسادته اليت ينام عليها من 
شوها ليف. وكان يف حا ة أهله يقم املنزل وتخيت ثوباه  ح -أي  لد  -أدم 

وتخصف نعله، وكاان يبي  الليالي املتتالية طاويا وأهلاه ال جيادون عشااء،    
  ودوكان أكثر خبزهم خبز الشعري، وكان ال يسأله َأَحد  إال أعطاه فقد كان أ
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 .رمضان يف يكون ما أ ود وكان باخلري الناس
ب، وكان إذا اطلع على أحد من أهل بيتاه  وكان أبفض اخللق إليه الكذ

كذب كذبة مل يزل معرضا عنه حتى حيادث توباة، وكاان ال يفضاب لنفساه      
 . ♣ولكن يفضب إذا انتهك  حمارم اهلل 

 وكان جييب دعوة أي أحد، ويقبل ايدية ولو َقلَّ ، ويكافئ عليها.
وكان يعود املرضى، ويشهد اجلناائز، واشاي وحاده باني أعدائاه باال        

 ارس.ح
وكان أشد الناس تواضعا، وكان يلبس ما و اد، فمارة مشلاة، ومارة     
 بة صوف، فما و د من املباح لبس، ويركب ما أمكنه، مرة فرسًا، ومارة  

 بعريًا، ومرة بفلة شهباء، ومرة محارًا، أو اشي را اًل حافيًا.
وكان جيالس الفقراء، ويؤاكل املساكني، وكان ال حيتقار مساكينًا لفقاره    

نته، وال يهاب ملكًا مللكه، يدعو هذا وهذا إىل اهلل دعاء مستويًا، وكان وزما
يكرم أهل الفضل يف أخالقهم، ويتألف أهل الشارف يف الارب يام، ويصال     
ذوي الرحم من غري أن يؤثرهم على من هو أفضل مانهم، وماا كاان يأتياه     

يف  أحاد إال قاام معاه يف حا تاه، ومل يكان فظَّاًا، وال غليظاًا، وال صاخاباً        
 األسواق، وما كان جيزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح.

وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسالم، ومن قادمه حلا ة صابره حتى 
 يكون القادم هو املنصرف.

وكان ال جيفو على أحد، يقبل معذرة املعتذر إلياه، اازح وال يقاول إال    
مان جملاس أصاحابهع     حقًا، يضحك من غري قهقهة، ومل يكن يعرف جملسه

ألنه كان جيلس حيث انتهى به اجمللس، وكان يكرم من يدخل عليه حتى رمبا 
بست ثوبه ملن ليس بينه وبينه قرابة جيلسه عليه، وكان يعطي من  لاس إلياه   
نصيبه من و هه، ومسعه، وحديثه، ولطيف حماسنه، وتو يهه، وكان أبعد 

 س بالنااس، وكاان حيااب   الناس غضبًا، وأسرعهم رضًا، وكاان أرأف الناا  
اليسر، ويكره العسر، وال يشافه أحدًا مبا يكره، ومن رآه بديهة هابه، ومان  

وكان يتفاءل وال يتشاءم وحيب االسم احلسن، وكان إذا خالطه معرفة أحبه، 
، وإذا أتاه أمر يكره احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلاتأتاه األمر َيُسرُُّه قال: 
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، وكان حيب التيامن ما استطاع يف طهوره وتنعلاه   كل حالاحلمد هلل علقال: 
 وتر له ويف شأنه كله.

وكان إذا أتى باب قوم مل يستقبل الباب من تلقاء و هه، ولكن من ركنه 
 السالم عليكم، السالم عليكم. األان أو األيسر، ويقول: 

 وأقنيا  أِعما فاإذا فارغ قاال:     بسام اهللوكان إذا قرب طعاام قاال:   

وإذا شرب يشرب علاى ثاالث   ، أعطي  ما عل احلمد فل  وأحيي   وهدي
 مرات وكان ال يشرب من فم السقاء وكان ال يتنفس يف اإلناء.

وإذا  اللهم إين أعوذ ب  من اخلباث واخلبائاثوكان إذا دخل اخلالء قال: 
 . غفران خرن قال: 

سابَان  اللهام وبَمادك وتباارك اسام  وكان إذا إفتتح الصالة قال: 

  .تعال جدك وال إله غريكو
وكان اليدع صيام أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشار  
من كال شاهر يف سافر وال حضار، وكاان يكثار مان صايام ياومي االثانني           

ذهب الظمأ وابتل  العروق وثبا  األجار إن واخلميس، وكان إذا أفطر قال: 

 شاء اهلل.

خار مان رمضاان ماا الجيتهاد يف      وكان جيتهد يف العبادة يف العشار األوا 
أفطر عندكم الصائمون وأكال ِعاامكم غريها، وكان إذا أفطر عند قوم قال: 

 كان من وإنوكان يقول قبل موته خبمسة أيام: األبرار وتنَّل  عليكم املالئكة. 

 القباور تتخاذوا فاال أال مسااجد وصاحليهم أنبيائهم قبور يتخذون كانوا قبلكم

 يفرغار  وهاو ◘  اهلل رساول  وصاية ، وكانا   لا ذ عان أماكم إين مساجد
 ، أي يقصد الوصية بالصالة والنساء.أيامنكم ملك  وما الصال  :بنفسه

فهال عملنا بهذا ايدي النبوي املبارك وعلمناه أوالدناا حتاى ينباتهم اهلل    
نَن }، قال تعااىل :  وجيمعنا بهم يف مستقر رمحته   ل وعال نباتا حسنا ِِ ك َوالَّ

 آَمنُوا َواتَّ 
ٍ
ٍ كن يَشْ ْن َعَملِِهم مِّ َتُهْم َوَما َأَلْتنَاُهم مِّ نَّ َِّ ُتُهم بِإِنَاٍن َأحْلَْقنَا ِِبِْم ُذ نَّ َِّ َبَعْتُهْم ُذ

  .[ 40] الطور :  {
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الثامن والثالثون

 االستئذان الشرعي

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

ا عندما ساأل َأَبا  ☺أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع عمر بن اخلطاب 
 ☺لر وعه عندما استأذن على عمار أن يأتي بالبينة، ♥ موسى األشعرى 

 ُعَمْيارٍ  ْبانِ  ُعَبْيِد َعْن يف صحيحه أخرن البخاري ثالث مرات ومل يأذن له ، 
 َلُه ُيْؤَذْن َفَلْم☺  اَلَخطَّاِب ْبِن ُعَمَر َعَلى اْسَتَأَذَن☺ اأَلْشَعِريَّ ُموَسى َأَبا َأنَّ

 َصاْوتَ  َأْساَمعْ  َأَلامْ : َفَقاالَ  ُعَمُر َفَفَرَغ ،ُموَسى َأُبو َفَرَ َع َمْشُفواًل َكاَن َوَكَأنَُّه
 ِباَذِلكَ  ُناْؤَمرُ  ُكنَّاا : َفَقاَل ،َفَدَعاُه َرَ َع َقْد: ِقيَل .َلُه اْئَذُنوا  َقْيٍس ْبِن اهلل َعْبِد
 :َفَقااُلوا  َفَسَأَلُهْم اأَلْنَصاِر ْجِلِسَم ِإَلى َفاْنَطَلَق ،ِباَلَبيَِّنِة َذِلَك َعَلى َتَأِتيِني :َفَقاَل

 .(0) اَلُخْدِريُّ َسِعيٍد َأُبو َأْصَفُرَنا ِإالَّ َهَذا َعَلى َلَك َيْشَهُد اَل
 ِفاي  ُكْنا ُ : َقاالَ ☺  اَلُخاْدِريِّ  َساِعيدٍ  َأِباي  َعْنوأخرن البخاري أيضا  

 اْساَتَأَذْن ُ  :َفَقاَل َمْذُعور  َكَأنَُّه ُموَسى َأُبو َ اَء ِإْذ اأَلْنَصاِر َمَجاِلِس ِمْن َمْجِلٍس
 َثاَلًثاا  اْسَتَأَذْنُ  ُقَلُ   َمَنَعَك َما :َفَقاَل َفَرَ ْعُ  ِلي ُيْؤَذْن َفَلْم َثاَلًثا ُعَمَر َعَلى
اا َأَحاُدُكمْ  اْساَتْأَذنَ  إنَذا♂◘  اهلل َرُسوُل َوَقاَل َفَرَ ْعُ  ِلي ُيْؤَذْن َفَلْم  َفَلامْ  َثاَلثا

عْ  َلهُ  ُيْؤَذنْ  جن  النَِّبايِّ  ِمانْ  َسِمَعُه َأَحد  َأِمْنُكْم ِبَبيَِّنٍة َعَلْيِه َلُتِقيَمنَّ َواللَِّه :َفَقاَل ▬َفْلرَيْ
 َأْصاَفرَ  َفُكْنا ُ  اَلَقاْومِ  َأْصَفُر ِإالَّ َمَعَك َيُقوُم اَل َواللَِّه :َكْعٍب ْبُن ُأَبيُّ َفَقاَل◘ 

: ☺  ُعَمارُ  َفَقاالَ ، َذِلاكَ  َقاَل◘  النَِّبيَّ َأنَّ ُعَمَر ُتَفَأْخَبْر َمَعُه َفُقْمُ  اَلَقْوِم
 َيْعِناي  ِباأَلْساَواقِ  الصَّاَفقُ  َأَلَهااِني ◘  اهلل َرُساولِ  َأْمارِ  ِمانْ  َعَلايَّ  َهَذا َأَخِفَي

 .(4) ةِتَجارال ِإَلى اَلُخُروَن
 االستئذان لعدة أغراض منها: ♣ معاشر اإلخوة، لقد شرع اهلل 
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 يقع البصر على العورات داخل البيوت.  نلتجنب أ – 0
 لع على األسرار اليت ال حيب أصحاب البي  أن يعرفهاا حتى ال يطَّ - 4

 .أحد
 تجنب سوء الظن يف الداخل فالدخول خفية يدل على الشر.ل - 3

اتفق مجهور الفقهاء على أناه الباد قبال الادخول مان االساتئذان       ولقد 
ة واحادة فاالساتئذان وا اب، والساالم     والسالم معا غري أنهما ليساا مبرتبا  

 مستحب.
 َرُ ال   اطََّلاعَ : َقاَل☺  َسْعٍد ْبِن َسْهِل َعْنيف صحيحه وأخرن البخاري 

 َلوْ ♂:َفَقاَل َرَأَسُه ِبِه َيُحكُّ ِمْدًرى◘  النَِّبيِّ َوَمَع◘  النَِّبيِّ ُحَجِر ِفي ُ ْحٍر ِمْن
َ   َأْعَلمُ  اَم  َعْيننَ   فن  بنهن  َلَطَعنُْ   َتنُْظرُ  َأنَّ َل  إننَّ ْستنْئَذانُ  ُجعن نْ  االن  . (0) ▬اْلَبَِصن  َأْجلن  من

 حجرتاه  نافاذة  مان  ينظار  ر اًل والسالم الصالة عليه النيب فعندما رأى
 تنظار  وأن  رأيتك لو ما معناه:◘ رسول اهلل  له فقال حادة، آلة بيده وكان

 فإذا البصر، أ ل من االستئذان  عل إمنا لك، دية وال عينك يف بها لطعن 
 عاورات  على بصرك يقع ال حتى االستئذان   عل مل ،ذنإ فال البصر دخل

 كاالم  وتتسامع  تنظار  أن قيماة  ما اإلذن، قيمة فما البصر دخل فإذا الناس،
 إىل بصارك  يسابق  أال أ ال  من االستئذان  عل إمنا! الباب  تدق ثم الناس

 وال عيناك  يف بهاا   لطعنا  رأيتك لو: ما معناه قال ولذلك الناس، عورات
 عيناه  يف فطعنتاه  إذناك  بفاري  بيتاك  يف ينظار  ر االً  رأيا   لو أي - لك دية

 .األصل هو هذا البصر، أ ل من االستئذان  عل إمنا - له دية فال فذهب 
 حريقًا رأي  أو واستفاثة، اجلار بي  يف صراخًا مسع  أنك هب لكن 

 خارون  وهذا ادخل، ولكن هذا، يف يسع ال فاالستئذان ضار، شيء أي أو
 (.44) للضرورة األصل عن

 فياه  تهاان  ال نظياف  جمتمع إقامة إىل يهدف اإلسالم إنمعاشر اإلخوة، 
 اهلل  عال و احملرماة،  األماور  هاذه  فياه  تساتثار  وال حلظاة  كال  يف الشهوات
 العاورات،  إىل النظر عدم أ ل من احرتازيًا وأمرًا احتياطيًا إ راًء االستئذان
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 تلقااء  مان  الباب يستقبل مل قوم باب  اء إذا كان◘  هللرسول ا فإن ولذلك
 ستور عليها يكن مل الدور ألن وذلك األيسر أو األان ركنه من ولكن و هه
 من شيء على النظر يقع قد فجأة فتح إذا الباب فإن أبواب يا كان لو وحتى

 يقاع  مل فاتح  إذا الاذي  البااب  طارف  من يكون ولذلك البي ، أهل عورات
 أ ال  مان  احارتازي  إ راء فهو،  مباشرة الباب يوا ه وال شيء لىع النظر
 .احلرام على البصر وقوع عدم

 أن كتابه يف اهلل علمنا وقد البيوت، داخل حتى يكون االستئذانكما أن 
 من البد وإمنا مداهمة األبوين نوم غرفة يداهمون جنعلهم بأال أوالدنا نؤدب

 {َلُكمْ  َعْوَرات   َثالُث }العورة كشف فيها يفلب اليت األوقات يف االستئذان
 غرفتهاا  يف واألخا   حجرتهاا  يف األم البيوت، يف احملارم وحتى ،[47:الناور ]

 األدب يف البخااري  أخارن  فقاد  الادخول،  قبال  عليهن االستئذان من البد
 إال علياه  يدخلاه  مل احللام  ولاده  بعض بلغ إذا عمر ابن كان :نافع عن املفرد
 .(14) بإذن

 ومكاارم  األدب يناايف  مماا  - أهلاها  مان  اساتئذان  دون ياوت الب دخولف
 واتهاماه  به، الظن إلساءة ويدعو الداخل، من الريبة يو ب ومما األخالق،

 نساتأذن  بأن وتعاىل تبارك اهلل أدبنا ولذلك.العورات وتتبع احلديث باسرتاق
َا اي}قال تعاىل:، بيوتنا غري بيوت دخول أردنا إذا ينَ  َأُّيه  َتاْدُخُلوا اَل  واآَمنُ  الَّذن
ُكامْ  لَُّكامْ  َخرْي   َذلنُكمْ  َأْهلنَها َعَل  َوُتَسِلُموا َتْسَتْأننُسوا َحتَّى ُبُيوتنُكمْ  َغرْيَ  ُبُيوتاا   َلَعلَّ

ُرونَ  ْ  َفإنن (27)َتَذكَّ  قنياَل  َوإنن َلُكامْ  ُيْؤَذنَ  َحتَّى َتْدُخُلوَها َفاَل  َأَحداا  فنيَها ََتنُدوا لَّ
عُ  َلُكمُ  ُعوا وااْرجن يم   َتْعَمُلونَ  بناَم  َواهلل َلُكمْ  َأْزَكى ُهوَ  َفاْرجن

 َعَلْيُكمْ  لَّْيَس  (25)َعلن
 َوَماا ُتْباُدونَ  َماا َيْعَلمُ  َواهلل لَُّكمْ  َمَتاع   فنيَها َمْسُكوَنة   َغرْيَ  ُبُيوتاا  َتْدُخُلوا َأن ُجنَاح  

 .[42 - 43]النور: {(29)َتْكُتُمونَ 
َ  َياوقال تعاىل:} ينَ  اَأُّيه ينَ  لنَيْسَتْأذننُكمُ  آَمنُوا الَّذن ينَ  َأْياَمُنُكمْ  َمَلَكْ   الَّذن  َوالَّذن

 ْ ُلمَ  َيْبُلُغوا َل نُكمْ  احْلُ ات   َثاَلَث  من ن َمرَّ  ثنَياَبُكم َتَضُعونَ  َوحن َ  اْلَفْجرن  َصاَل ن  َقْبلن  من
رَي ن  ِمنَ  ن الظَّهن  َواَل  َعَلاْيُكمْ  َلاْيَس  لَُّكامْ  َرات  َعاوْ  َثااَلُث  اْلعنَشااء َصاَل ن  َبْعدن  َومن

مْ  اُفونَ  َبْعَدُهنَّ  ُجنَاح   َعَلْيهن  َلُكامُ  اهلل ُيَبِ ُ  َكَذلنَ   َبْعض   َعَل  َبْعُضُكمْ  َعَلْيُكم َِوَّ
يم   َواهلل اَْلَياتن 

يم   َعلن
َفاُل  َبَل َ  َوإنَذا (85)َحكن ِْ نُكمُ  اأْلَ ُلامَ  من  َكااَم  َفْلَيْساَتْأذنُنوا احْلُ

ينَ  َتْأَذنَ اْس  ن الَّذن مْ  من  {(89)يم  اَحكن  م  اَعلني َواهلل آَياتنهن  َلُكمْ  اهلل ُيَبِ ُ  َكَذلنَ   َقْبلنهن
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 .[42 - 47]النور: 
ُمروا عبيادكم وإمااءكم، واألطفاال األحارار     آمنوا يا أيها الذين املعنى: 

دون سن االحتالم أن يستأذنوا عناد الادخول علايكم يف أوقاات عاوراتكم      
ثة: من قبل صالة الفجرع ألنه وق  اخلرون من ثياب النوم ولبس ثياب الثال

اليقظة، ووق  خلع الثياب للقيلولة يف الظهرية، ومن بعاد صاالة العشااءع    
ألنه وق  للنوم، وهذه األوقات الثالثة عورات لكم، يقل فيها التسرت، أما 

علايكم،  فيما سواها فال حرن إذا دخلاوا بفاري إذنع حلاا تهم يف الادخول     
طوافون عليكم للخدمة، وكما بيَّن اهلل لكم أحكام االستئذان يبيِّن لكم آياته 
وأحكامه وحججه وشرائع ديناه. واهلل علايم مباا يصالح خلقاه، حكايم يف       
تدبريه أمورهم.وإذا بلغ األطفال منكم سن االحاتالم والتكلياف باألحكاام    

كاال األوقااات كمااا  الشاارعية، فعلاايهم أن يسااتأذنوا إذا أرادوا الاادخول يف
يستأذن الكبار، وكما يبيِّن اهلل آداب االستئذان يبايِّن اهلل تعااىل لكام آياتاه.     

 واهلل عليم مبا يصلح عباده، حكيم يف تشريعه.
 إخوتي يف اهلل، لالستئذان آداب نذكر منها:

 أن يقول املستأذن امسه إذا سئل عن امسه وال يقول: أنا. -0
قاال تعااىل:     : السالم عليكم أأدخال أن يسلم قبل االستئذان فيقول -4

ُكمْ  َعَل  َفَسِلُموا ُبُيوتاا  َدَخْلُتم َفإنَذا} يَّةا  َأنُفسن
ندن  ِمنْ  حَتن ِيَبةا  ُمَباَرَكةا  اهلل عن  َكَذلنَ   َِ

ُكمْ  اَْلَياتن  َلُكمُ  اهلل ُيَبِ ُ  ُلون َلَعلَّ  .[10]النور:  {(81)َتْعقن
حى اينا أو يسارا حتى ال تقاع  أال يستقبل باب من يستأذنه ولكن يتن -3

 َدْيانٍ  ِفاي ◘  النَِّبايَّ  َأَتْيُ ، َيُقوُل☺  َ اِبِر َعْنعيناه على أحد العورات، َف
اهُ  َأَناا َأَناا♂:َفَقاالَ  َأَناا  :َفُقَلا ُ   َذا َمنْ  :َفَقاَل اَلَباَب َفَدَقَقُ  َأِبي َعَلى َكاَن  َكَأنَّ

َهَها الشرعي وعملنا بها وعلمناه أوالدناا  فهال فقهنا آداب االستئذان . (0) َكرن
 حتى ينبتهم اهلل  ل وعال نباتا حسنا.

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .4044، و)م( 4721أخر ه )خ( ( صَي ) (0)
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 :الدرس التاسع والثالثون

 ◘ َوَما َكاَن َلُكْم َأن ُتْؤُذوا َرُسوَل اهلل

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة اإلمام مالك بن أناس ماع أماري    
اضاي عيااض يف كتااب )ترتياب املادارك      املؤمنني أبي  عفر املنصور قال الق

وتقريب املسالك(: ناظر أمري املؤمنني أباو  عفار املنصاور اإلماام مالاك يف      
فرفع أبو  عفر صوته، فقال له مالك: ياا أماري املاؤمنني ال    ◘ مسجد النيب 

َا َيا}ترفع صوتك يف املسجد، إن اهلل تعاىل أدب قوما فقال ينَ  َأُّيه  آَمنُاوا الَّاذن
َهُروا َواَل  النَّبنيِ  َصْوتن  َفْوَق  َأْصَواَتُكمْ  ُعواَتْرفَ  اَل  اُكمْ  َكَجْهارن  بناْلَقْولن  َلهُ  ََتْ  َبْعضن

َبطَ  َأن لنَبْعض   ومدح قوماا   ،[4: احلجارات ] {(2) َتْشُعُرونَ  اَل  َوَأنُتمْ  َأْعاَمُلُكمْ  حَتْ
ينَ  إننَّ }:فقال ونَ  الَّذن مْ  َيُغضه نَد  َأْصَواهَتُ ينَ  ُأْوَلئنَ   اهلل َرُسولن  عن نَ  الَّاذن ََ  اهلل اْماَت

مْ  لتَّْقااَوى ُقُلااوَهُ
اام لن ااَر    ََلُ ْغفن اايم   َوَأْجاار   مَّ

، وذم قومااا [3: احلجاارات] {(3) َعظن
ينَ  إننَّ }فقال: ان ُينَاُدوَناَ   الَّاذن ُجاَراتن  َوَراء من ُلاونَ  اَل  َأْكَثاُرُهمْ  احْلُ  {(4)َيْعقن

 استكان أبو  عفر املنصور.وإن حرمته ميتا كحرمته حيا، ف [4: احلجرات]
َا َياقال تعاىل:}و ينَ  َأُّيه ُقاوا َوَرُسولنهن  اهلل َيَدين  َبْ َ  ُتَقِدُموا اَل  آَمنُوا الَّذن  َواتَّ
يع   اهلل إننَّ  اهلل

يم   َسمن
َا َيا (1)َعلن ينَ  َأُّيه  َصْوتن  َفْوَق  َأْصَواَتُكمْ  َتْرَفُعوا اَل  آَمنُوا الَّذن

ُكمْ  َكَجْهرن  بناْلَقْولن  َلهُ  َهُرواََتْ  َواَل  النَّبنيِ  َبطَ  َأن لنَبْعض   َبْعضن  اَل  َوَأناُتمْ  َأْعاَمُلُكمْ  حَتْ
 .[4 - 0: احلجرات] {(2)َتْشُعُرونَ 

عن التقدم باني يدياه    وقد نهى اهلل تعاىل يف هذه اآليات عن ثالثة أمور:
عاان رفااع الصااوت و مبااا ال يااأذن بااه ماان الكااالم واآلراء واألحكااام،◘ 

 عن اجلفاء يف خماطبته وحماورته.و ضرته،حب
وتوقريه وخفض الصوت حبضرته وعناد خماطبتاه،   ◘ كما أمر بتعظيمه 

حيا كحرمته ميتا، وكالمه ◘ والتزام تو يهاته وأوامره، ومبا أن حرمة النيب 
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املسموع منه مباشرة ككالمه املروي عنه بعد موته يف الرفعاة واإللازام، فقاد    
حديثاه وسانته وهدياه أال يرفاع صاوته علياه أو       و ب على كل من يسامع  

أو عند تالوة سانته  ◘ عنهع ألن رفع الصوت واجلهر به يف حضرته  َضعِرُي
دليل على قلة االحتشام وترك االحرتام، ثم عقب سبحانه على هذا التو يه 

ينَ  إننَّ }بقوله: ونَ  الَّذن مْ  َيُغضه نَد  َأْصَواهَتُ نَ  ينَ الَّذن  ُأْوَلئنَ   اهلل َرُسولن  عن ََ  اهلل اْماَت
مْ  لتَّْقَوى ُقُلوَهُ
م لن َر    ََلُ ْغفن يم   َوَأْجر   مَّ

 .[3: احلجرات] {(3) َعظن
ويستنبت الفقهاء بالقيااس مان هاذا التو ياه القرآناي و اوب احارتام        
الوالدين والعلماء وذوي السابقة يف الدعوة واجلهاد وكباار السان، والرفاق    

واالساتحياء حبضارتهم، مماا تؤكاده     بهم وعدم رفع الصوت باني أياديهم،   
 (.12) نصوص كثرية ال يتسع اجملال يا حاليا

 ممان  هاؤالء  أحاد تعااىل   اهلل رمحاه  القيم ابن ناظر عندماإخوتي يف اهلل، 
 أن لاو  أرأيا  : لاه  فقاال  كاذا،  قاال  فالنًا ألن فريده الصحيح احلديث يأتيه

 كاذا،  تفعلاوا  وال اكاذ  افعلاوا : وقاال  بأمٍر تخاطبنا اآلن حيٌّ◘  اهلل رسول
 هاذا  أو فاالن،  قاول  على األمر هذا ُضِرْعَأ: تقول أو◘  بأمره تأمتر أكن 
: قال وفورًا، توًا وأبادر أمتثل بل: قال الناس  من فالن قاله ما تخالف األمر

 وفاتاه  بعاد  وأماره  فسانته  األعلاى  بالرفيق حلق قد◘  كان فإذا الفرق  فما
 سانته  مع بالتأدب◘  اهلل رسول مع تأدبال من بد فال ،◘ حياته يف كأمره

 اهلل يادي  باني  أحاد  يقادم  باأال  حياتاه،  يف◘  شخصه مع التأدب كان كما
 أن جياب  فكاذلك  ،◘ اهلل رساول  صاوت  فاوق  صوته يرفع وال ورسوله،

 أ.ها.◘  سنته فوق رأيًا يرفع بأال◘  وفاته بعد معه يتأدب
وء أدب ماع رساول   ولقد أخربنا اهلل  ل وعال مبا كان من اليهود من س

َا َيا}وحذرنا من أن حنذو حذوهم فقال:◘ اهلل  ينَ  َأُّيه  َتُقوُلاواْ  الَ  آَمنُاواْ  الَّاذن
نَا ينَ  َواْسَمُعوا انُظْرَنا َوُقوُلواْ  َراعن يم   َعَذاب   َولنلَكافنرن

 .[014]البقرة:  {(114)َألن
راعناا، أي: راعناا مسعاك،    ◘ فلقد كان اليهود يقولون لرساول اهلل  

يقصدون سبَّه ونسبته إىل الرعونة، وهم عنا وأفهمناع يلوون ألسنتهم بها، فاف
املؤمنني بأال حيذوا حذو اليهود، وحذر اهلل تعااىل املاؤمنني مان    ♣ فنهى اهلل 

 َياا}إيذاء رسول اهلل، كما آذى بنو إسرائيل موسي عليه السالم فقال تعاىل:
َا ينَ  َأُّيه ينَ َكالَّ  َتُكوُنوا اَل  آَمنُوا الَّذن َأ ُ  ُموَسى آَذْوا ذن َّا اهلل َفرَبَّ نَد  َوَكانَ  َقاُلوا ِمن  اهلل عن
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يهاا  حتذير للماؤمنني أن يبتادعوا يف    ه اآليةويف هذ ،[12]األحزاب:  {(89)َوجن
 الدين، أو يشرعوا ما مل يأذن به اهلل.

اا:}لازوم األدب معاه قاال تعااىل    ◘ ومن عالمات حمبة رسول اهلل   إننَّ
داا  َأْرَسْلنَاكَ  يراا  َوُمَبِّشاا  َشاهن نُوا (5) َوَنذن  َوُتاَوِقُرو ُ  َوُتَعاَُِّرو ُ  َوَرُساولنهن  بناهللن لنُتْؤمن

و ُ  َُ اايالا  ُبْكااَر ا  َوُتَسااِب والتعزياار ♣ فالتساابيح هلل  ،[2 - 7]الفااتح:  {(9) َوَأصن
وال ناتكلم   ،◘ والتوقري لرسول اهلل فال يكون لي رأي  إذا قال رساول اهلل  

 بتعظيم رسول اهلل مبا يالئم، ومن أفضال الثنااء علياه كثارة الصاالة      عنه إال
عليه، وإذا مسعنا من حيدث بأحاديثه رساول اهلل فلنعطهاا حسان اإلصافاء     
واالستماع، ومن عالمات توقري رسول اهلل توقري أزوا اه أمهاات املاؤمنني    

ماع  حسان األدب   وكذاوصحابته الكرام وأهل بيته رضوان اهلل عليهم مجيعا 
◘  اهلل ّعِن َرُسوِل☺  الدَّْرَداِء َأِبيعن العلماء فالعلماء هم ورثة األنبياء، ف

ْ  اأْلَْنبنَياءن  َوَرَثةُ  ُهمْ  اْلُعَلاَمءَ  إننَّ ♂:َقاَل ُثوا َل ا َيرن ينَارا
ا َواَل  دن ْرََها

اَم  ،دن ُثوا َوإننَّ ْلمَ  َورن  َفَمنْ  اْلعن

ظ   َأَخَذ  َأَخَذ ُ  ََ َوافنر   بن
(0).  

، ألماره  نقيااد واال لاه  التساليم ◘  الانيب  ماع  األدب مناحلبيب،  أخي
 رسول يدي بني ُيقدم وال، معارضته وعدم، بالقبول وتلّقيه، خربه وتصديق

 صوته فوق األصوات رفعُت ال وكذلك، ُسنته نسخ دَّعيُي وال، شيئًا◘  اهلل
 فاوق  األصوات ترفع ال◘  وفاته وبعد، العمل حلبوط سبب ذلك ألن◘ 
 .قربه عند وال ئُقر إذا ثهحدي

وذلاك باالساتهزاء مبان    ◘ وجيب احلذر من االستهزاء بسنة رسول اهلل 
عمل بالسنة كمن أرخى حليته وقص شاربه ومن قصر ثوبه إىل أعلى الكعبني 

 َوَلائنن}ومن الزم العلماء العاملني ألن ذلاك يفضاي للكفار، قاال تعااىل:     
ااَم  َلَيُقوُلنَّ  َسَأْلَتُهمْ   ُكناُتمْ  َوَرُساولنهن  َوآَياتناهن  بنااهللأَ  ُقاْل  َوَنْلَعاُب  َنُخاوُض  اُكنَّا إننَّ

ُئونَ  ُرواْ  الَ ( 88)َتْسَتْهَّن  .[11 - 14]التوبة:  {إنياَمننُكمْ  َبْعَد  َكَفْرُتم َقْد  َتْعَتذن
أو من االستهزاء باألخوات الالتي يرتدين احلجااب الشارعي والالتاي    

ملسا د، فاإن هاذا مان اجلهال بالادين      حيافظن على ِحَلق الذكر والعلم يف ا
فاحتجاب املرأة املسلمة عن الر ال األ انب أمر وا ب، دل علاى و وباه   

                                                 

 .1423حب( وصححه األلباني يف ص.ن  4أخر ه )حم  (صَي ) (0)
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 ُعاْرَوةَ  َعانْ أخرن البخاري يف املعلقاات   ،◘وسنة نبينا حممد ♣ كتاب اهلل 
: اهلل َأْناَزلَ  َلمَّاا  اأُلوَل اَلُمَهااِ َراتِ  ِنَسااءَ  اهلل َياْرَحمُ  :َقاَلا ْ ♥  َعاِئَشَة َعْن
ْبنَ } نَّ  َوْلَيَْضن

هن ننَّ  َعَل  بنُخُمرن  مجعأي  - ُمُروَطُهنَّ َشقََّقَن، [30]النور:  {ُجُيوهن
. الارأس  غطااء  وهاو  مخاار  مجاع  رُما واخُل ،ِبَهاا  َفاْخَتَمْرَن - املالءةأي  مرط

 مناه  يظهار  ماا  واملراد الرأس ناحية من الثوب شق وهو  يب مجع واجليوب
 عن الر ال. والصدور واألعناق الرؤوس يسرتن، واملقصود الصدر

 حصاانة،  لاه  الادين  ألن الادينع  إال فياه  متازح  شيء كلأخي يف اهلل، 
 وإذا حصانة، ويم وامللتزمونع والدعاة، العلماء، هم الدين اثلون والذين

 اساتهزأ  بال  بااهلل،  استهزأ ما الر ل هذا ألن باهللع استهزأت بهم استهزأت
ُقاْل  :}وقال به االستهزاء هنا  عل سبحانه اهلل ولكن وأصحابه، بالرسول

ُئونَ  ُروْا َقْد َكَفْرُتم َبْعَد إنياَمننُكاْم  (88) َأبناهللّن َوآَياتنهن َوَرُسولنهن ُكنُتْم َتْسَتْهَّن { الَ َتْعَتذن
 وأصاحابه  الرسول يف قال بل اهلل، يف شيئًا قال ما الر ل أن رغم [14:التوبة]

 .به استهزاًء نهسبحا اهلل فجعلها فقت،
 تساتهزئ  بال  أطلقها، الذي بالشخص تهزأ ال فأن  باللحية، تهزأ فلما

 ر ال  مان  تهازأ  وعنادما  ،◘ النيب سنة هذه ألن بهاع أمر الذي◘  بالنيب
 بالاذي  تساتهزئ  ولكان  بالر ل، تستهزئ ال فأن  السنة، واتبع ثوبه قصر
 يتعلق فيما حدك عند تقف أن عليك! أخي يا انتبه ولذلك السنة، بهذه أمره

 وال بالادعاة،  وال بااملؤذنني،  وال باألئماة،  تساتهزئ  فاال  ذلك، من بشيء
 النااس  بعاض  نإ حتاى  اهلل، دين فيه شيء بأي وال، بالعلماء وال بالقضاة،

 ال األئماة،  أو األحادياث،  أو اآليات، بعض على بها يأتون نك ، عندهم
 وال االستهزاء يقبل وال حق، اهلل دين ألن آخرع مكان عن يا احبث لنك ل

 (.11) السخرية
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 



 هذا هو اإلسالم                                                                إلى أعلى الكتاب

 

186  

158 

 

 :الدرس األربعون

 التوبـة 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، هلا  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

 حياث قاال   دينار بن مالك توبةقصة أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع 
 ،اخلمار  شرب على منهمكا وكن  شرطيا كن : توبته سبب عن سئل عندما

 بنتاا  لاي  دتفولا  موقاع  أحسان  ماين  ووقعا   نفيسة  ارية اشرتي  إنين ثم
 :قال وألفتها وألفتين حبا قليب يف ازدادت األرض على دب  فلما بها فشفف 

 مان  وهرقتاه  علياه  و ااذبتين  إلي  اءت يدي بني املسكر وضع  إذا فكن 
 مان  النصف ليلة كان  فلما ،حزنها فأكمدني مات  سنتان يا   فلما ،ثوبي

، اآلخرة عشاء فيها أصل ومل ،اخلمر من مثال ب  اجلمعة ليلة وكان  شعبان
 وبعثارت  ،الصاور  يف ونفاخ  قاما   قاد  القياماة  كأن النائم يرى فيما فرأي 
 أناا  فاإذا  فالتف  ورائي من حسا فسمع  ،معهم وأنا اخلالئق وحشر القبور
 يديه بني فمررت ،حنوي مسرعا فاه فتح قد أزرق أسود يكون ما أعظم بتنني
 ،الرائحاة  طياب  الثاوب  نقاي  بشايخ  طريقاي  يف فمررت مرعوبا فزعا هاربا

 أ اارك  التانني  هاذا  من أ رني الشيخ أيها :فقل  السالم فرد عليه فسلم 
 ولكن عليه أقدر وما مين أقوى وهذا ضعيف أنا :لي وقال الشيخ فبكى ،اهلل
 و هي على هاربا فولي  ،منه ينجيك ما لك يتيح أن اهلل فلعل ،وأسرع مر

 الانريان  طبقاات  علاى  رف فأشا  ،القياماة  شارف  مان  شرف على فصعدت
 ار اع  صائح بي فصاح ،التنني فزع من فيها أهوي وكدت هويا إىل فنظرت
 فأتي  ،طليب يف التنني ور ع ور ع  :قوله إىل فاطمأنن  أهلها من فلس 
 فبكاى  ،تفعال  فلام  التانني  هذا من جتريني أن سألتك شيخ يا :فقل  الشيخ
 املسالمني  ودائع فيه فإن ،بلاجل هذا إىل سر ولكن ،ضعيف أنا :وقال الشيخ

 فضاة  مان  مساتدير   بال  إىل فنظرت :قال فستنصرك وديعة فيه لك كان فإن
 الاذهب  من مصراعان وكوة خوخة كل على معلقة وستور خمرمة كوى وفيه



 إلى أعلى الكتاب                                                                الذي قالوا عنه

 

187  

157 

 ،احلريار  مان  سارت  مصاراع  كل على بالدر مكوكبة باليواقي  مفصلة األمحر
 مناه  قرب  إذا حتى ورائي من نيوالتن هاربا إليه ولي  اجلبل إىل نظرت فلما

 -أي األباواب   - املصااريع  وافتحاوا  الساتور  ارفعاوا  املالئكاة  بعض صاح
 رفع  قد الستور فإذا عدوه من جتريه وديعة فيكم البائس يذا فلعل وأشرفوا

 بو اوه  أطفاال  املخرماات  تلاك  مان  علايَّ  فأشارف  فتحا   قاد  واملصاريع
 األطفاال  بعاض  فصااح  ،أماري  يف فاتحريت  ماين  التانني  وقرب ،كاألقمار

 أناا  وإذا فاون  بعد فو ا فأشرفوا ،عدوه منه قرب فقد كلكم أشرفوا وحيكم
 ،واهلل أبي :وقال  بك  رأتين فلما ،معهم علي أشرف  قد مات  اليت بابنيت

 يادها  فمادت  يادي  بني مثل  حتى ،السهم رميةَك نور من كفة يف وثب  ثم
 فاوىل  التانني  إىل اليمناى  يادها  مادت و بها فتعلق  ،اليمنى يدي إىل الشمال

 ،حلاييت  إىل اليمناى  بيادها  وضارب   حجاري  يف وقعادت  أ لستين ثم هاربا
ْ }:أب  يا وقال  ينَ  َيأْنن  َأَل َشعَ  َأن آَمنُوا لنلَّذن ْكرن  ُقُلاوُهُمْ  خَتْ  ،[01]احلدياد:  اهلل{ لناذن
 باه  أعارف  حنان  أب  يا :فقال  القرآن تعرفون وأنتم بنية يا :وقل  ،فبكي 
 عملاك  ذلاك  :قالا   يهلكاين  أن أراد الذي التنني عن فأخربيين :قل  منكم
 الذي الشيخ عن فأخربيين :قل  ، هنم نار يف يفرقك أن فأراد قويته السوء
 يكن مل حتى أضعفته الصاحل عملك ذلك أب  يا :قال  طريقي يف به مررت

 حنن :قال  بلاجل هذا يف تصنعون وما ،بنية يا :قل  ،السوء بعملك طاقة له
 عليناا  تقادمون  ننتظاركم  السااعة  تقاوم  أن إىل فيه أسكنا قد املسلمني أطفال
 وكسارت  املساكر  فأرقا   وأصبح  فزعا فانتبه  :مالك قال ،لكم فنشفع
 (.42) توبيت سبب كان وهذا♣  اهلل إىل وتب  ،اآلنية

منهاا  و لقد أنزل اهلل تعاىل قرآنًا يتلى إىل يوم القيامة للحث علاى التوباة   
َا َيا}قول اهلل تعاىل: ينَ  َأُّيه ُكمْ  َعَسى نَُّصوحاا  َتْوَبةا  اهلل إنَل  ُتوُبوا آَمنُوا الَّذن  َأن َربه

َلُكمْ  َسِيَئاتنُكمْ  َعنُكمْ  ُيَكِفرَ  ي َجنَّات   َوُيْدخن رن ن ََتْ تنَها من  .[7:التحريم] {اأْلَْمَارُ  حَتْ
َبادنيَ  َيا ُقْل وقول اهلل تعاىل:} ينَ الَّ  عن ُفوا ذن مْ  َعَل  َأَْسَ هن ن َتْقنَُطوا اَل  َأنُفسن  من

ةن  مْحَ رُ  اهلل إننَّ  اهلل رَّ ُنوَب  َيْغفن هُ  مَجنيعاا  الذه يمُ  اْلَغُفورُ  ُهوَ  إننَّ حن  .[43:الزمر] {الرَّ
لتوبة احرمة ما يقع فيه، ولكنه يؤ ل إخوتي يف اهلل، قد يعرف البعض 

ا بعد الزوان، أو التخارن، ومانهم   أو يسوف فيها، فمنهم من يؤخرها إىل م
وهاذا  ، من يؤ لها ريثما تتقدم به السن، إىل غري ذلك من دواعاي التأ يال  
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علاى الفاور   ◘ التوبة وا بة على الفور، فأوامر اهلل ورسوله ف خطأ عظيم،
 ذنب جيب أن يستففر منه.ها ما مل يقم دليل على  واز تأخريها بل تأخري

ولكنه ال يبادر إليها، خمافاة أن يعااود    يرغب يف التوبة، الشباب وبعض
هذا خطأ، فعلى العبد أن يتوب إىل اهلل، فلرمباا أدركاه   و الذنب مرة أخرى،

األ ل وهو مل ينقض توبته. كما عليه أن حيسان ظناه برباه  ال وعاال وأن      
 قبل اهلل عليه، وأنه تعاىل عند ظن عبده باه، أيستحضر أنه إذا أقبل على اهلل 

نَْد  َأَنا :♣   قال اهلل♂:◘ قال النيب قال  ☺فعن أبي هريرة 
ي َظنِ  عن  ،يبن  َعْبادن

علاى التائاب إذا عااد إىل الاذنب أن جيادد       ثم إنَّ، (0) ▬َيْذُكُرينن  حن َ  َمَعهُ  َوَأَنا
والذي يعني على عدم العودة للذنب تفري الصحبة  التوبة مرة أخرى وهكذا،

  والبيئة.
مان  هاذه  و ال يعلماه مان ذنوباه،   يففال عان التوباة مماا     الناس  وبعض

خطاء اليت تقع يف باب التوبة، واليت قال مان ياتفطن ياا، فهنااك ذناوب       األ
 :تعااىل  قال ابن القيم رمحاه اهلل  خفية، وهناك ذنوب جيهل العبد أنها ذنوب،

من هذا إال توبة عامة مما يعلم من ذنوبه ومما ال يعلم مان ذنوباه،    يوال ينج
وال ينفعه يف عادم املؤاخاذة    من ذنوبه أكثر مما يعلمه،فإن ما ال يعلمه العبد 

بها  هله إذا كان متمكناًا مان العلام، فإناه عااٍص بارتك العلام والعمال،         
 .فاملعصية يف حقه أشد

 الناس حتدثه نفسه بالتوبة، ولزوم االستقامة، ولكناه تخشاى ملاز    وبعض
 علاى  فادح، إذ كيف ُيَقدم خوف الناس أهذا خط، ولهبعض الناس  وعيب

 أضف إىل ذلك أن اإلنسان سيذهب إىل قاربه وحيادًا،   خوف رب الناس ،
 .وسيحشر إىل ربه فردًا، فماذا سينفعه فالن أو فالن ممن يثبطونه 

النااس التوباةع خمافاة ساقوط املنزلاة       معاشر اإلخوة، قد يارتك بعاض  
ال ريااب أن ذلااك نقااص يف ديانااة اإلنسااان،  ، ووذهاااب اجلاااه والشااهرة 

ثم إن الشهرة واجلاه عارض زائال، وينتهاي     روءته، وعقله،وشجاعته، وم
، بنهاية اإلنسانع ولن ينفعه إذا هو قدم على ربه إال ما قدم من صاحل عمله

ثم إنه إذا ترك شيئًا هلل عوضه اهلل خريًا منه، والعوض من اهلل أنواع خمتلفة، 
                                                 

 .4134أخر ه )م(  (صَي ) (0)
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القلاب   وطمأنيناة ♣ وأ ل ما ُيَعوَّض به أن ياأنس بااهلل، وأن يارزق حمبتاه     
بذكره، ومما يعوضاه اهلل أن يرزقاه أصاحابًا أبارارًا جياد عنادهم مان املتعاة         

يتماادى يف  النااس مان    وبعاض  جيده عند أصحابه الساابقني،  والفائدة ما ال
على ذلك قاال: إن اهلل غفاور    يَمِلَو َرِ يسرف يف املعاصي، فإذا ُزوالذنوب 

سفه، و هل، وغارور،  ا الصنيع ن هَذال ريب َأو رحيم، كما قال أحدهم،
مع عفاوه شاديد   ♣ فرمحة اهلل قريب من احملسنني ال من املسيئني، ثم إن اهلل 

 العقاب وال يرد بأسه عن القوم اجملرمني. 
َباادني َنِبئْ قال تعاىل:} يمُ  اْلَغُفاورُ  َأَناا َأيِن  عن حن  ُهاوَ  َعاَذايبن  َوَأنَّ  (49) الارَّ

حسن الظن ينفع من تااب، ونادم   و ،[41 - 42احلجر] {(81) األَلنيمَ  اْلَعَذاُب 
واستقبل بقية عمره باخلري والطاعة، ثم َحسَّن  السيئة باحلسنة،وأقلع، وبدل 

  واهلل املستعان.، واألول غرور الظن بعدهاع فهذا هو حسن الظن،
فما هذا الذي هم فيه من النعيم إال استدران، وإهمال، وإمالء من اهلل 

 اهلل إننَّ ♂:◘ رساول اهلل  قال  عزيز مقتدر، حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ♣ 
ن  َلُيْميلن  ْ  َأَخَذ ُ  إنَذا َحتَّى لنلظَّالن  إنَذا َرِباَ   َأْخاُذ  َوَكاَذلنَ  }♂:َقَرَأ ُثمَّ :َقاَل ▬ُيْفلنْتهُ  َل
يَ  اْلُقَرى َأَخَذ  ايم   َأْخَذ ُ  إننَّ  َظاملنَة   َوهن

يد   َألن
 اهلل َرَأْياَ   إنَذا، (0) [014:هاود ] {َشادن

نْ  اْلَعْبَد  ُيْعطني ْنَيا من يهن  َعَل  الده به  َما َمَعاصن
اَم  ُُين ْدَراج   ُهاوَ  َفإننَّ

 َفَلاامَّ :}َتاالَ  ُثامَّ  اْساتن
نَا بنهن  ُذِكُرواْ  َما َنُسواْ  َْ مْ  َفَت ء   ُكاِل  َأْباَواَب  َعَلْيهن ُحاواْ  إنَذا َحتَّاى ََشْ  ُأوُتاواْ  بنااَم  َفرن

ْبلنُسونَ  مهُ  َفإنَذا َبْغَتةا  َأَخْذَناُهم   .(11)  (4) ▬ [44:األنعام] {مه
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .4473، و)م( 4421أخر ه )خ(  (صَي ) (0)

 .403أخر ه )حم( وصححه األلباني يف س.ص  (صَي ) (4)
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 :الدرس احلادي واألربعون

 ُخُلْق شكر نعم اهلل تعاىل

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

 اهلل َعْبِد َعْنَف ،ُنَفْيٍل ْبِن َعْمِرو ْبِن َزْيِدأحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع 
أي  - َبَلاَدحٍ  ِبَأْساَفلِ  ُنَفْيالٍ  ْبِن ِروَعْم ْبَن َزْيَد َلِقَي◘  النَِّبيَّ َأنَّ ☻ ُعَمَر ْبِنا

 َفُقادَِّم ْ  اَلَوْحُي◘  النَِّبيِّ َعَلى َيْنِزَل َأْن َقْبَل - مكة إىل التنعيم طريق يف واد
  لاد  يف حيمال  ماا  وأكثار  املساافر  يتخاذه  طعاام أي  - ُساَفَرة  ◘  النَِّبيِّ ِإَلى

 - عليه أو الطعام فيه يوضع ما على سفرة لف  يطلق أصبح ولذلك مستدير
 - َأْنَصاِبُكْم َعَلى َتْذَبُحوَن ِممَّا آُكُل َلْسُ  ِإنِّي :َزْيد  َقاَل ُثمَّ ِمْنَها َيَأُكَل َأْن َفَأَبى
 حجاارة  هاي  وقيل♣  اهلل دون من وعظم نصب ما كل وهو نصب مجعأي 
 اهلل اْسامُ  ُذِكارَ  َماا  ِإالَّ آُكالُ  َواَل - لألصنام عليها يذحبون الكعبة حول كان 
 الشَّااةُ  :َوَيُقاولُ  َذَبااِئَحُهمْ  ُقاَرْي ٍ  َعَلاى  َيِعيابُ  َكاَن َعْمٍرو ْبَن َزْيَد َوَأنَّ ،َعَلْيِه

 َتاْذَبُحوَنَها  ُثمَّ اأَلْرِض ِمْن َلَها َوَأْنَبَ  اَلَماَء السََّماِء ِمْن َلَها َوَأْنَزَل ،اهلل َخَلَقَها
 َلاهُ  َوِإْعَظاًما - ذلك فعل عليهم منكرا أي - ِلَذِلَك ِإْنَكاًرا اهلل اْسِم َغْيِر َعَلى

 .(0) - خالقها تعاىل هلل أي -
َاا َيااوهذا مصداقا لقول اهلل:} ينَ  َأُّيه ان ُكُلاواْ  آَمنُاواْ  الَّاذن ِيَبااتن  من  َماا َِ

ا ُ  ُكنُتمْ  إنن هللن َواْشُكُرواْ  َرَزْقنَاُكمْ   .[034]البقرة: {(172)َتْعُبُدونَ  إنيَّ
 أبي خرن: قال عروة بن هشام نعن الشكر، فعهنا منوذ ا براقًا  نذكرو

 عباد  أباا  ياا : الوليد له فقال األكلة ر له يف فوقع  امللك عبد بن الوليد إىل
 .و هه تضور فما لصائم وإنه فقطع : قال. قطعها لك أرى اهلل

 يف أباي  من معُس فما فقتلته دابة فرفسته اصطبله ولده أكرب ودخل: قال 
 فأخاذت  أربعاة  بناون  لاي  كان إنه اللهم: فقال املدينة قدم حتى شيء، ذلك

                                                 

 .3104أخر ه )خ(  (صَي ) (0)
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 واحدًا فأخذت أربعة أطراف لي وكان، احلمد فلك ثالثة لي وأبقي  واحدًا
 ابتلي  ولئن أبقي  فلقد أخذت لئن اهلل وايم احلمد، فلك ثالثة لي وأبقي 

 .(33)  اعافي طاملا
 ولنتاذكر  الانعم،  هاذه  ننكار  وأال علينا، اهلل نعم على نتعرف أن جيبو
ُفونَ :}فيهم اهلل قال الذين املشركني حال  َوَأْكَثُرُهمُ  ُينكنُروَمَا ُثمَّ  اهلل ننْعَمةَ  َيْعرن

 .[73:النحل]{ اْلَكافنُرونَ 
وحيكى أن أعرابيا دخل على الرشيد فقال، ياا أماري املاؤمنني ثبا  اهلل      

ك الانعم التاى تر وهاا    عليك النعم التى أن  فيها بإدامة شكرها، وحقق ل
حبسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التى أنا  فيهاا وال تعرفهاا إال    

 لتشكرها.
قاال  عفار بان حمماد      قاال:  -إمام دار ايجرة  - نسأوعن مالك بن  

يا سفيان إذا أنعم اهلل عليك بنعمة فأحبب  بقاءها ودوامهاا   لسفيان الثوري:
نَ  َوإنذْ }قال يف كتاباه: ♣ ن اهلل كثر من احلمد والشكر عليها فإأف ُكامْ  َتاَأذَّ  َربه

ُكمْ  َشَكْرُتمْ  َلئنن يَدنَّ كثر مان  أوإذا اساتبطأت الارزق فا    ،[3:إبراهيم] {(7) ألَزن
ُروا}االستففار فإن اهلل تعاىل قال يف كتابه: ُكمْ  اْسَتْغفن هُ  َربَّ اراا  َكانَ  إننَّ  (11) َغفَّ

لن  اَمء ُيْرسن ْدُكمْ  (11) اراا ِمْدرَ  َعَلْيُكم السَّ  َجنَّات   لَُّكمْ  َوََيَْعل َوَبنن َ  بنَأْمَوال   َوُيْمدن
كثر مان  أيا سفيان إذا حزبك أمر من سالطان أو غاريه فا    ،[04:]نوح {(12)

 .قول ال حول وال قوة إال باهلل فإنها مفتاح الفرن وكنز من كنوز اجلنة
 واملسالمة  املسالم  نالي حتى اهللع طاعة يف هاتسخرَييكون ب النَِّعم ُشَكرو
 الشكر هاو الثنااء علاى املانعم مباا أوالك مان معاروف وذلاك         ، واهلل رضا

 بالقلب واللسان واجلوارح، فشكر القلب باستشعار النعماة وأنهاا مان عناد     
انَ  ِنْعَماة   ِمان بنُكام َوَماااهلل قال تعاىل:} اُكمُ  إنَذا ُثامَّ  اهلل َفمن ا َمسَّ ه   َفإنَلْياهن  الَضه

َأُرو والتحادث بنعماه   ♣ وشكر اللساان حبماد اهلل    ،[43:النحل] {(83) نَ ََتْ
اااكمااا قااال تعاااىل:}   ااِدْث  َرِبااَ   بنننْعَمااةن  َوَأمَّ ََ  ،[00:]الضااحى {(11) َف

 اْعَمُلواكما قال اهلل تعاىل:}♣ وشكراجلوارح باستعمال النعمة يف طاعة اهلل 
َبادنيَ  ِمنْ  َوَقلنيل   ُشْكراا  َداُوودَ  آَل  كُ  عن  .[03:سبأ] {(13)ورُ الشَّ

 امللاك،  مان  علياه  اهلل نعام  رأى ملا والسالم الصالة عليه سليمان هذاو
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 يلهماه  أن سابحانه  رباه  ساأل  النمال  أمة مع النملة وحوار الطري، لفة وفهم
مَ }♣ : اهلل قال عليهع نعمته شكر كاا  َفَتَبسَّ نْ  َضاحن ا من ْعنني َرِب  َوَقاَل  َقْوَلنَ  َأْوزن
اَديَّ  َوَعاَل  َعيَلَّ  َأْنَعْمَ   الَّتني ْعَمَتَ  نن  َأْشُكرَ  َأنْ 

اا  َأْعَماَل  َوَأنْ  َوالن  َتْرَضاا ُ  َصااحلن
ْلنني تنَ   َوَأْدخن َبادنكَ  فن  بنَرمْحَ احلنن َ  عن  .[02:النمل] {الصَّ
 َبَلا َ  إنَذا َحتَّاى}:بوالديه البار املؤمن الولد دعاء عنعز و ل  اهلل وقال

ْعنني َرِب  َقاَل  َسنَةا  عن َ َأْربَ  َوَبَل َ  َأُشدَّ ُ   َعايَلَّ  َأْنَعْماَ   الَّتني ننْعَمَتَ   َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوزن
َديَّ  َوَعَل 

اا  َأْعَمَل  َوَأنْ  َوالن تني فن  لن  َوَأْصلنْ   َتْرَضا ُ  َصاحلن  َوإنيِن  إنَلْيَ   ُتْبُ   إنيِن  ُذِريَّ
نَ    .[04: األحقاف] {املُْْسلنمن َ  من

 صاالة  كال  دبار  يف يادعو  أن☺   بال  بن معاذ◘ هلل رسول ا وأرشد
نِي اللهمَّ ♂:الدعاء بهذا كَ  َعَل  َأعن كَ  ذنْكرن َباَدتنَ   َوُحْسنن  َوُشْكرن  . (0)▬عن

معاشر اإلخوة، النعم التى وهبها اهلل لعباده ال تقدر مبال، واهلل سبحانه 
م اهلل وتعاىل سوف يسألنا مجيعا عن هذه النعم يوم القياماة، ولكان مان كار    

تعاىل أن التحدث بالنعمة شكر وشكر النعمة من  انس النعماة كاأن حيفا      
الر ل بصره عن احلرام ويستعمله يف التفكر يف خلق الساماوات واألرض،  

 َقاالَ : َقاالَ  ☻ َبِشاريٍ  ْبانِ  النُّْعَماِن َعِنَف وكذا شكر من أسدل إليك معروفا،
ْ  َمنْ ♂:اَلِمْنَبِر َعَلى◘  النَِّبيُّ ْ  اْلَقلنيَل  ْشُكرْ يَ  َل ْ  َوَمنْ  اْلَكثنريَ  َيْشُكرْ  َل  النَّااَس  َيْشُكرْ  َل

 ْ ُث  اهلل َيْشااُكرْ  َل ااده ََ اَمَعااةُ  ُكْفاار   َوَتْرُكَهااا ُشااْكر   اهلل بنننْعَمااةن  التَّ  َواْلُفْرَقااةُ  َرمْحَااة   َواْْلَ

 .(4)▬َعَذاب  
 مل نفما ، بااملعروف  واملعروف، باإلحسان اإلحسان مبقابلةوشكر النعم 

وشكر النعمة يكون بالثناء على املنعم ويكون ، اخلالق يشكر مل املخلوق يشكر
بالقلب باالمتنان لصاحب النعمة والتحدث باللسان عان النعماة واساتعمال    

اا}قال تعاىل: ،♣اجلوارح يف طاعة اهلل  اِدْث  َرِباَ   بنننْعَماةن  َوَأمَّ ََ  {(11) َف
 .[00:الضحى]

 ننْعَماةا  َعْباد   َعاَل  اهلل َأْنَعامَ  َماا♂:◘  اهلل َرُسوُل اَلَق: َقاَل☺  َأَنٍس َعْنَو

                                                 

 .0421أخر ه )د ن ابن خزاة حب ك( وصححه األلباني يف ص   (صَي ) (0)
 .حسن صحيح 231أخر ه )حم( وقال األلباني ص   (صَي  حسن) (4)
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ْمُد : َفَقاَل  ي َكانَ  إنالَّ هللن  احْلَ َّا َأْفَضَل  َأْعَطا ُ  الَّذن
 .(0) ▬َأَخَذ  ِمن

ابَّ  اهلل إننَّ ♂:◘  اهلل َرُساولُ  َقاالَ  :َقاَل ☻ َعْمٍرو ْبِن اهلل َعْبِد َعْن
 َأنْ  ُُين

 .(4) ▬َعْبدن ن  َعَل  ننْعَمتنهن  َأَثرَ  َيَرى
 ُمْباَتيَل  َأَحادُكمْ  َرَأى إنَذا♂:◘  اهلِل َرُسْوُل َقاَل: َقاَل☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَو

ْمُد : َفَقاَل  ي هللن احْلَ َّا َعاَفاينن  الَّذن
َلنني بنهن  اْبَتاَلكَ  ِمن انْ  َكثناري   َوَعاَل  َعَلْيَ   َوَفضَّ َباادن ن  من  عن

يال  .(3) ▬النِْعَمة َ  تنلْ  َشَكرَ  َكانَ ، َتْفضن
 للشكر ثالث فوائد وهي:االخوة الفضالء، 

 .الدارين يف أسعدك عنك اهلل يرض فإذا ،األحد الواحد رضا - 1
 باد  فاال  التقريار  ساؤال  أما (،التوبيخ سؤال) اَلخر  ف السؤال كفاية - 2

 .منه
: العلماء بعض قال[ 7:التكاثر] {النَّعنيمن  َعنن  َيْوَمئنذ   َلُتْسَأُلنَّ  ُثمَّ :}تعاىل قال

 بانعم  وكفار  واألماوال،  الدور أخذ مبن فكيف البارد، املاء عن لتسألن واهلل
 .اهلل 
 ظهر يف إليهم حيسنون ممن يم ىَعْدُي الشاكرين فإن ،بخري ل  ىعَ ْد يُ  - 3

 .(43) واخلالن اإلخوة دعاء العبد يكتسب ومما الفيب،
 أن  أستغفرك وأتوب إلي ( )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال

* * * 

                                                 

 .4413أخر ه )ه( وصححه األلباني يف ص.ن  (صَي ) (0)
 .0773ص.ن األلباني يف  وحسنه( ك ت)أخر ه  (حسن) (4)

 .444ني يف ص.ن وحسنه األلبا (هبأخر ه ) (حسن) (3)
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 :الدرس الثاني واألربعون

 بر الوالدين وصلة األرحام

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

أحاابيت يف اهلل، حناان علااى موعااد مااع أويااس باان عااامر، وهااو ماان    
 .◘املخضرمني، آمن برسول اهلل يف عصره ومل يلَق رسول اهلل 

 ْبانُ  ُعَمارُ  َكاانَ : َقاالَ ☺  َ ااِبرٍ  ْبِن ُأَسْيِر َعْنأخرن مسلم يف صحيحه  
  َعاِمٍر ْبُن ُأَوْيُس َأِفيُكْم :َسَأَلُهْم اَلَيَمِن َأْهِل َأْمَداُد َعَلْيِه َأَتى ِإَذا☺  اَلَخطَّاِب

  ُمَراٍد ِمْن: َقاَل َنَعْم: َقاَل  َعاِمٍر ْبُن ُأَوْيُس َأْنَ : َفَقاَل، ُأَوْيٍس َعَلى َأَتى َحتَّى
  ِدْرَهامٍ  ِضَعَمْو ِإالَّ ِمْنُه َفَبَرَأَت َبَرص  ِبَك َفَكاَن: َقاَل، َنَعْم: َقاَل  َقَرٍن ِمْن ُثمَّ

◘  اهلل َرُساولَ  َساِمْع ُ : َقاالَ ، َنَعامْ : َقاالَ   َواِلاَدة   َلاكَ : َقاالَ ، َنَعامْ : َقاَل
ر   ْبنُ  ُأَوْيُس  َعَلْيُكمْ  َيْأتن ♂:َيُقوُل نْ  ،اْلَيَمنن  َأْهلن  َأْمَدادن  َمعَ  ،َعامن نْ  ُثمَّ  ،ُمَراد   من  ،َقَرن   من

أَ  َبَرص   بنهن  َكانَ  نْهُ  َفرَبَ
عَ  إنالَّ  ،من ا ُهوَ  َوالنَد    َلهُ  ،دنْرَهم   َمْوضن َ  اهلل َعاَل  َأْقَسامَ  َلاوْ  ،َبار   هن

رَ  َأنْ  اْسَتَطْعَ   َفإننن  ،ألََبرَّ ُ   َفَقاالَ ، َلُه َفاْسَتْفَفَر، ِلي َفاْسَتْفِفْر، ▬َفاْفَعْل  َلَ   َيْسَتْغفن
 َأُكوُن: َقاَل  َعاِمِلَها ِإَلى َلَك َكُتُبَأ َأاَل: َقاَل، اَلُكوَفَة :َقاَل  ُتِريُد َأْيَن: ُعَمُر َلُه

 ِمانْ  َرُ ال   َحلَّ اَلُمَقِبِل اَلَعاِم ِمْن َكاَن َفَلمَّا: َقاَل، ِإَليَّ َأَحبُّ النَّاِس َغْبَراِء ِفي
، اِعاَلَمَتا  َقِليَل اَلَبْيِ  َرثَّ َتَرَكُتُه: َقاَل، ُأَوْيٍس َعْن َفَسَأَلُه ُعَمَر َفَواَفَق َأْشَراِفِهْم

ر   ْبنُ  ُأَوْيُس  َعَلْيُكمْ  َيْأتن ♂:َيُقوُل◘  اهلل َرُسوَل ِمْعُ َس: َقاَل  َأْهالن  َأْمَدادن  َمعَ  َعامن

نْ  اْلَيَمنن  نْ  ُثمَّ  ُمَراد   من أَ  َبَرص   بنهن  َكانَ  َقَرن   من نْهُ  َفرَبَ
عَ  إنالَّ  من ا ُهوَ  َوالنَد    َلهُ  دنْرَهم   َمْوضن َ  هن

رَ  َأنْ  اْسَتَطْعَ   َفإننن  ألََبرَّ ُ  اهلل َل عَ  َأْقَسمَ  َلوْ  َبر   ، ُأَوْيًساا  َفاَأَتى ، ▬َفاْفَعْل  َلَ   َيْسَتْغفن
: َقاالَ ، ِلاي  َفاْسَتْفِفْر َصاِلٍح ِبَسَفٍر َعْهًدا َأْحَدُث َأْنَ : َقاَل، ِلي اْسَتْفِفْر: َفَقال

 َلِقيا َ : َقاالَ ، ِلاي  َفاْساَتْفِفرْ  َصااِلحٍ  ِبَسَفٍر َعْهًدا َأْحَدُث َأْنَ :َقاَل ِلي اْسَتْفِفْر
: ُأَسْير  َقاَل، َوْ ِهِه َعَلى َفاْنَطَلَق النَّاُس َلُه َفَفِطَن َلُه َفاْسَتْفَفَر، َنَعْم: َقاَل، ُعَمَر
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 .(0)  اَلُبْرَدُة َهِذِه أُلَوْيٍس َأْيَن ِمْن َقاَل ِإْنَسان  َرآُه ُكلََّما َفَكاَن ُبْرَدًة َوَكَسْوُتُه
اُكواْ  َوالَ  اهلل َواْعُباُدواْ }:قوله يفبرب الوالدين  مرنا اهلل تعاىللقد أ  بناهن  ُتّْشن

ي إنْحَساناا  َوبناْلَوالنَدْينن  َشْيئاا   النااس  أوىل ألن ،[31]النسااء:  {(38) اْلُقْرَبى َوبنذن
 يف السابب  فهما والداه، لإلنسان الناس وأقرب أقاربك، هم وعطفك بربِّك

 حقهماا  وقرن متعددة، مواضع يف إليهما باإلحسان اهلل أمر ولذلك و ودهع
 حساب  علاي  األقاارب  ذلاك  بعاد  ثام  القارآن،  من مواطن يف سبحانه حبقه

 اَلَمِديَنَة َقِدْمَنا: َقاَل اَلُمَحاِرِبيِّ َطاِرٍق َعْنَف ،حقه عظم قرب من فكل قربهم،
 املُْْعطناي َياُد ♂:َيُقاولُ  َوُهَو اَسالنَّ َيْخُطُب اَلِمْنَبِر َعَلى َقاِئم ◘  اهلل َرُسوُل َفِإَذا

َ   ،َتُعوُل  بنَمنْ  َواْبَدأْ  ،اْلُعْلَيا  . (4)▬َأْدَناكَ  َأْدَناكَ  ُثمَّ  َوَأَخاكَ  َوُأْخَتَ   َوَأَباكَ  ُأمَّ
 وأوصالهم،  وأعفهام،  الناس، أرق◘  اهلل رسول كان أخي احلبيب، 

اَ  }:فقاال  ،القارآن  يف مناقبه وذكر، ُخُلَقه اهلل ذكر ولذلك وأحلمهمع  َوإننَّ
ة   َفبناَم }:له وقال [4:القلام ] {َعظنيم   ُخُل    َلَعَل  نَ  َرمْحَ نَْ   اهلل من

مْ  لن  ُكنْاَ   َوَلوْ  ََلُ
وا اْلَقْلبن  َغلنيظَ  َفّظاا  نْ  اَلْنَفضه  .[042:عمران آل] {َحْولنَ   من

 التااريخ،  مرِّ على املثل به ضرب عظيمًا، مبلفًا الرحم صلة يف بلغ قدلف
 فاأخر وه  ،- وأقاربه عمه أبناء - قرابتهل◘  منه بأوصل الدنيا مسع  فما
 يف وناازلوه  املعاارك،  يف حاربوه وآذوه، وسبوه وشتموه وطاردوه، مكة من

 مااذا  انتصر فلما ضده، واقتصادية وإعالمية عسكرية حبرب وقاموا امليدان،
  .مهوساحم مهعن عفا انتصر فلما فعل 
  َأَفَضالُ  اأَلْعَماالِ  َأيُّ◘  النَِّبايَّ  َساَألَ  َرُ اًل َأنَّ ،☺ َمْسُعوٍد اْبِن َعِنَف

اَل ُ ♂:َقاَل َهادُ  ُثمَّ  ،اْلَوالنَدْينن  َوبنره  ،لنَوْقتنَها الصَّ  .(3) ▬اهلل َسبنيلن  فن  اْْلن
اُدوا َأنْ  َتاَولَّْيُتمْ  إننْ  َعَساْيُتمْ  َفَهْل }:تعاىل قالو  وااَوُتَقِطُعا اأْلَْرضن  فن  ُتْفسن

ينَ  ُأوَلئناَ  }:تعااىل  قاال و ،[44:حممد] {ْرَحاَمُكمْ أَ  ُهمْ  اهلل َلَعانَُهمُ  الَّاذن  َفَأَصامَّ
 (.13) [43:حممد] {َأْبَصاَرُهمْ  َوَأْعَمى
 البيااوت، يف وانتشاارت اجملتمعااات، يف و اادت مأساااة العقااوَق إن

                                                 

 .4444أخر ه )م(  (صَي ) (0)

 .7113أخر ه )ن( وصححه األلباني يف ص.ن  (صَي ) (4)
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 طعناوا  الذين اآلباء غرينا ورأى رأينا اآلباء، على املشكالت أكرب وأصبح 
 ياذه  ويتو عاون  ويتضارعون  يتباكون وهم الشيخوخة، وأصابتهم سنال يف

، ويكفي أن نعلم أن عقوق الوالدين وقطع الارحم مان   العاتية الظاملة الذرية
 .الذنوب التى يعجل اهلل لصاحبها العقوبة يف الدنيا قبل اآلخرة

 َلَقا☺  َبَكَرَة َأِبي َعْنأخرن أمحد يف مسنده وأبو داود يف سننه وغريهما 
نْ  َما♂◘ : اهلل َرُسوُل َقاَل بنهن  َتَعاَل  اهلل ُيَعِجَل  َأنْ  َأْجَدرُ  َذْنب   من  فن  اْلُعُقوَباةَ  لنَصاحن

ْنَيا رُ  َما َمعَ  الده خن َر ن  فن  َلهُ  َيدَّ ْثُل  اَْلخن من  َوَقطنيَعةن  اْلَبْغين  من حن  .(0)▬الرَّ
 وهل ان وحن عطف من وهل اهلل  إىل اإلسالم شباب يا عودة من فهل 

 واألمهات  اآلباء مع ودةمو بر من وهل  ناح  خفض من
 َرُسوَل َيا :َفَقاَل◘  اهلل َرُسوِل ِإَلى َرُ ل  َ اَء: َقاَل☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَو

َ  ♂:َقاَل  َصَحاَبِتي ِبُحْسِن النَّاِس َأَحقُّ َمْن اهلل  ُثامَّ ♂:َقاالَ   َمانْ  ُثمَّ: َقاَل ▬ُأمه

  َ َ   ُثمَّ ♂:َقاَل  َمْن ُثمَّ :َقاَل ▬ُأمه  فااألم ، (4) ▬َأُباوكَ  ُثمَّ ♂:َقاَل  َمْن ُثمَّ: َقاَل ▬ُأمه
 وأحلف  وغسل ، وأرضع  ومحل ، تعب  اليت فهي احلق، أرباع ثالثة يا

 احلاوض  مان  اهلل وساقاهم  اجلزاء، خري وأمهاتنا آباءنا اهلل فجزى وأدفأت،
 .(13) أبدًا بعدها نؤيظم ال شربة املورود
ُل  َلْيَس ♂:◘  النَِّبيُّ َقاَل:َقاَل☻  َعْمٍرو ْبِن اهلل َعْبِد َعْنَو  بناملَُْكافنئن  اْلَواصن

 - مبثال  لاه  مقابلة صلة من قدم ما على له مكافأة غريه يصل الذي إنأي  -
ُل  َوَلكننن  ي اْلَواصن ُاهُ  ُقطنَعاْ   إنَذا الَّاذن

  قابلاه  غاريه  قاطعاه  إذاأي  - َوَصاَلَها َرمحن
  .(3)▬- لةبالص

 (:19فوائد عديد  نذكر منها ) الوالدين ربمعارش اإلخو ، ل

 الفار، أصحاب قصة تذكرون وأنتم الدعاء، إ ابة أسباب من هو :أوالا 
 على وقدمهما عليهما، يسعى كبريان شيخان أبوان له كان أحدهم أن وكيف

 ربافشا  والاداه  استيق  حتى الليل، طيلة قدميه عند يتضاغون وهم أوالده،
 .هذا بسبب الصخرة من شيئًا اهلل ففرن أوالده، قبل

                                                 

 .4314وصححه األلباني يف ص.ن ( ك حب ها ت د خد حمأخر ه )( صَي ) (0)
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احلاديث الاذي    ذلاك  علاى  والادليل  الكباائر،  يكفار  الوالدين بر :ثانياا 
◘  النَِّبايَّ  َأَتاى  َرُ االً  َأنَّ ،☻ ُعَمَر اْبِن َعِنأخر ه الرتمذي بسند صحيح 

انْ  َلاَ   َهْل ♂:َقاَل  َتْوَبة  ِلي َفَهْل َعِظيًما َذْنًبا َأَصْبُ  ِإنِّي اهلل َرُسوَل َيا :َفَقاَل  من

نْ  َلَ   َهْل ♂:َقاَل اَل :َقاَل ▬ ُأم   َها♂:َقاَل َنَعْم :َقاَل ▬؟َخاَلة   من َّ
 .(0) ▬َفربن

 صالة  مان  هاو  أولايس  الارزق،  وزياادة  الربكة سبب الوالدين بر :ثالثاا 
 َأنْ  َأَحابَّ  نْ َما♂:َقاالَ ◘  اهلل َرُساولَ  َأنَّ ،☺ َماِلٍك ْبِن َأَنِسَفَعْن ! الرحم 

ْزقنهن  فن  َلهُ  -أي يوسع  - ُيْبَسطَ  أي يف بقية  - َأَثرن ن  فن  -أي يؤخر  - َلهُ  َوُينَْسأَ  ،رن
ْل  ،-عمره  َهُ  َفْلَيصن

 .(4) ▬  -أي فليرب بأقاربه  - َرمحن
 وزيادتاه  الارزق  توسايع  يف سابب  الارحم  صالة  أن علاى  يدل احلديثف

 أوكاد  ومان ، األ ال  وطاول  العمار  يف وزياادة ، وأبوابه اخلري طرق رةاوكث
 وطول، هاوزيادت الرزق لبست سبب فربهما، الوالدين بر الرحم صلة وألزم
 وقصار ، املعيشاة  وضايق  الارزق  لقلاة  سابب  وعقوقهماا ، دادهاوامت راالعم

 .األ ل
 .وهكذا أوالده، عقه عقهماع ومن أبناؤه، بره وأمهع أباه بر من :رابعاا 
 ،الوالادين  ساخت  يف اهلل وساخت  لوالادين، ا رضا يف اهلل رضا :خامساا 

 َوَقَضا}باإلحسان للوالدين حال كربهماا فقاال سابحانه:   ♣ فلقد أمر اهلل 
  َ ا ُ  إنالَّ  َتْعُبُدواْ  َأالَّ  َربه ا إنْحَساناا  َوبناْلَوالنَدْينن  إنيَّ نَدكَ  َيْبُلَغنَّ  إنمَّ ا اْلكنرَبَ  عن  َأوْ  َأَحاُدَُهَ
ا اَلَُهَ

ا َوالَ  ُأف   اَم َلَُّ  َتُقل َفالَ  كن اَم  َوُقل َتنَْهْرَُهَ ياما  َقْوالا  َلَُّ  .[43]اإلسراء: {َكرن
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الثالث واألربعون

 حـق األخوة يف اهلل

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا يئاتوس

حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع أروع ما ذكر يف اإليثار، وهاي قصاة   
فلقاد أخارن    ،☻إيثار سعد بن الربيع األنصاري لعبد الارمحن بان عاوف    

مان   - َعاْوفٍ  ْبانُ  الارَّْحَمنِ  َعْبادُ  َعَلْيَنا َقِدَم: َقاَل َأنَُّه☺  َأَنٍس َعْنالبخاري 
 ،-من األنصاار   - الرَِّبيِع ْبِن َسْعِد َوَبْيَن َبْيَنُه◘  اهلل َرُسوُل َوآَخى، -املها رين 

 َمااالً  َأَكَثِرَهاا  ِمانْ  َأنِّاي  اُراأَلْنَصا  َعِلَما ْ  َقادْ  :َساْعد   َفَقاَل ،اَلَماِل َكِثرَي َوَكاَن
 ِإَلْياكَ  َأْعَجَبُهَماا  َفااْنُظرْ  اْمَرَأَتاانِ  َوِلاي  ،َشاَطَرْينِ  َوَبْيَناكَ  َبْيِناي  َماِلي َسَأَقِسُم
 ِفاي  َلاكَ  اهلل َبااَركَ  :الارَّْحَمنِ  َعْبادُ  َفَقاالَ  َتَزوَّْ َتَها َحلَّْ  ِإَذا َحتَّى ،َفُأَطلُِّقَها

 ِإالَّ َيَلَباثْ  َفَلامْ  َوَأِقاتٍ  َساْمنٍ  ِمانْ  َشْيًئا َأَفَضَل َحتَّى َيْوَمِئٍذ ْرِ ْعَي َفَلْم ،َأْهِلَك
 اهلل َرُساولُ  َلاهُ  َفَقاَل ُصَفَرٍة ِمْن َوَضر  َوَعَلْيِه◘  اهلل َرُسوَل َ اَء َحتَّى ،َيِسرًيا
 :َقاالَ  ▬إنَلْيَهاا ُسْقَ   َما♂:َفَقاَل اأَلْنَصاِر ِمْن اْمَرَأًة َتَزوَّْ ُ  :َقاَل ▬؟َمْهَيمْ ♂:◘ 
 ِبَشاٍة َوَلْو َأْوِلْم :َفَقاَل َذَهٍب ِمْن َنَواًة َأْو َذَهٍب ِمْن َنَواٍة َوْزَن

(0). 
ينَ }:ويصدق هذه األخوة قول اهلل تعاىل ُؤوا َوالَّذن ارَ  َتَبوَّ ان واإليامن الدَّ  من

مْ  بهاونَ  َقْبلنهن
مْ  َهااَجرَ  َمانْ  ُُين مْ  فن  ََيناُدونَ  َواَل  إنَلاْيهن هن َّاا َحاَجاةا  ُصاُدورن  ُأوُتاوا ِِم
مْ  َعَل  َوُيْؤثنُرونَ  هن نمْ  َكانَ  َوَلوْ  َأنُفسن هن  ُش َّ  ُيوَق  َوَمن َخَصاَصة   هن  ُهمُ  َفُأْوَلئنَ   َنْفسن
ونَ  َُ

 .[2:احلشر] {املُْْفلن
اَم }واألخوة نوعان: أخوة النسب والدم، وأخوة العقيدة، قال تعاىل:  إننَّ

نُونَ   .[01]احلجرات: {(11) إنْخَو    املُْْؤمن
ناذكر   -أي أخاوة العقيادة    -وهناك عدة وسائل لتعميق األخوة يف اهلل 

 منها:
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 حيبه يف اهلل. هأن تخرب أخاه أن - 0
ومساارعة األخ مبصاافحة   ، طالقة الو ه عناد لقااء أخياه املسالم     - 4
 أخيه.
 أن يدعو اهلل ألخيه بظهر الفيب. - 4
ه يف األحاازان واألفااراح فيقااف جبااوار أخاااه مشاااركة األخ إخواناا - 4

 ليواسيه يف األحزان وليهنئه يف األفراح.
  .(0)▬واابُ وا حَتَ ادُ هَتَ ♂:◘ لقول رسول اهلل ايدية سبيل للمحبة  - 1
 َرُساولُ  َقاَل: َقاَل☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنإفشاء السالم سبيل للمحبة، َف - 3

نَّةَ  َتْدُخُلونَ  اَل ♂:◘  اهلل نُوا َحتَّى اْْلَ نُوا َواَل  ُتْؤمن ابهوا َحتَّى ُتْؤمن  َعَل  َأُدلهُكمْ  َأَواَل  ،حَتَ

ء   َذا ََشْ
اَبْبُتمْ  َفَعْلُتُمو ُ  إن اَلمَ  َأْفُشوا حَتَ  .(4) ▬َبْينَُكمْ  السَّ
☺  السَّااِعِديِّ  َساْعدٍ  ْبانِ  َسْهِل َعْنالزهد فيما عند أخيه املسلم، َف - 7

 َعِمَلُتاهُ  َأَناا  ِإَذا َعَمٍل َعَلى ُدلَِّني اهلل َرُسوَل َيا :َفَقاَل َرُ ل ◘  النَِّبيَّ َأَتى: َقاَل
ْنَيا فن  اْزَهاْد ♂:◘  اهلل َرُسوُل َفَقاَل  النَّاُس َوَأَحبَِّني اهلل َأَحبَِّني بَّاَ   الاده

 اهلل ُُين

ي فن  فنياَم  َواْزَهْد  بهوكَ  النَّاسن  َأْيدن
 .(3) ▬ُُين

يه إذا أقسم طاملا أمكن ذلك إن كان ما يرياده لايس   أن يرب قسم أخ - 2
  فيه حرمة شرعية وليس فيه َتَعد، يرب قسمه ويفعل ما أقسم عليه.

 َفَعانْ  يشفع ويتوست ألخيه طاملا أن هذه الشفاعة ال تضر باآخر،  - 01
 َلْياهِ ِإ ُطِلَبا ْ  َأْو السَّااِئلُ  َ ااَءهُ  ِإَذا◘  اهلل َرُساولُ  َكاَن: َقاَل☺  ُموَسى َأِبي

 . (4) ▬َشاءَ  َما◘  َنبنِيهن  لنَسانن  َعَل  اهلل َوَيْقضن  ُتْؤَجُروا اْشَفُعوا♂:َقاَل َحاَ ة 
اإلصالح بني إخواناه املتخاصامني وحتاى لاو اساتلزم األمار إىل        - 00

الكذب، فليس الكذاب الذي يصلح ذات البني بني املتخاصامني فااملؤمنون   
اَم قال تعاىل:}اخوة  نُاونَ املُْ  إننَّ

وا إنْخاَو    ْؤمن َُ
ُقا َأَخاَوْيُكمْ  َباْ َ  َفَأْصالن  اهلل وااَواتَّ

كُ   (.44) [01]احلجرات: {(11) ُتْرمَحُونَ  مْ اَلَعلَّ
                                                 

 .3114وحسنه األلباني يف ص.ن )ع( أخر ه  (حسن) (0)

 .44أخر ه )م(  (صَي ) (4)

 .واللف  البن ما ه 244وصححه األلباني يف ص.ن  (هب ك طب ها) أخر ه (صَي ) (3)

 .  0314)خ( أخر ه  (صَي ) (4)
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 منها: اهلل يف ألخوةمعاشر اإلخوة، هناك حقوق متعددة ل
  َعْن: ☺  ُأَماَمَة َأِبي َفَعْن، اهلل ف والبغض اهلل ف احلب: األول احل 

 َفَقادن هللن  َوَمنَاعَ هللن  َوَأْعَطىهللن  َوَأْبَغَض هللن  َأَحبَّ  َمنْ ♂:َقاَل َأنَُّه◘  اهلل َرُسوِل

ياَمنَ  اْسَتْكَمَل  (0) ▬اإْلن
. 

 :☺  َماِلٍك ْبِن َأَنِسَفَعْن  حسداا  وال غالا  ألخيه األخ ُيمل ال: الثانى احل 
اَسُد  َواَل  ،َتَباَغُضوا اَل ♂:َقاَل◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ َباادَ  َوُكوُناوا ،َتَداَبُروا َواَل  ،واحَتَ  عن

ا اهلل ام   َثاَلَثةن  َفْوَق  َأَخا ُ  َُّيُْجرَ  َأنْ  ملنُْسلنم   َُينله  َواَل  ،إنْخَوانا  .(4) ▬َأيَّ
 َياا  َقااُلوا : َقاَل☺  ُموَسى َأِبي َعْنفََ، والنفس القلب ِهار : الثالث حل ا 

نْ  املُْْسلنُمونَ  َسلنمَ  َمنْ  :َقاَل  َأَفَضُل اإلسالم َأيُّ اهلل َرُسوَل   (3) ▬َوَيدن ن  لنَساننهن  من
 وامساع ، اساتطاعت  قدر عل الدنيا حوائج قضاء عل اإلعانة: الرابع احل 

 َأنَّ☻  ُعَمارَ  اْبانِ  من حاديث : النبوة أنوار منه تتألأل الذى احلديث هذا إىل
 اهلل  ِإَلاى  َأَحابُّ  النَّااسِ  َأيُّ، اهلل َرُسوَل َيا: َفَقاَل ،◘ النَِّبيِّ ِإَلى َ اَء َرُ ال
 اهلل إنَل  النَّااسن  َأَحابه ♂:◘  اهلل َرُساولُ  َفَقاالَ  اهلل  ِإَلاى  َأَحبُّ اأَلْعَماِل َوَأيُّ

لنَّاسن  َأْنَفُعُهمْ  َتَعاَل 
ور   َتَعاَل  اهلل إنَل  األَْعاَملن  َوَأَحبه ، لن ُلهُ  َُسُ  َأوْ ، ُمْسالنم   َعاَل  ُتْدخن

ُف  ا َعنْهُ  َتْطُردُ  َأوْ ، َدْيناا َعنْهُ  َتْقضن  َأوْ ، ُكْرَبةا  َعنْهُ  َتَكشن ا َوألَنْ ، ُجوعا َ
 فن  َأخن  َماعَ  َأْمشن

َلَّ  َأَحبه  َحاَجة  
نْ  إن دن  َهَذا فن  َأْعَتكنَف  َأنْ  من َد  َيْعنني املَْْسجن ينَاةن  َمْسجن

ا املَْدن  َوَمانَ ، َشاْهرا

َيهُ  َأنْ  َشاءَ  َوَلوْ  َغْيَظهُ  َكَظمَ  َوَمنْ ، َعْوَرَتهُ  اهلل َسرَتَ  َغَضَبهُ  َكفَّ   اهلل َماألَ  َأْمَضاا ُ  ُيْمضن

َياَمةن  َيْومَ  َرَجاءا  َقْلَبهُ  يهن  َمعَ  َمَشى َوَمنْ ، اْلقن  َقَدَماهُ  اهلل َأْثَبَ   َلهُ  َيَتَهيَّأَ  َحتَّى َحاَجة   فن  َأخن

 .(4) ▬األَْقَدامن  َتَُّوُل  َيْومَ 
 َأنَّ ،☺ الادارى  متايم  َفَعانْ ، وأمانة بصدق النصيَة بذل: اخلامس احل 

ةُ  الِدينُ  :َقاَل النَِّبيَّ ََ ي
اةن  َولنَرُساولنهن  َولنكنَتابناهن هللن ♂:َقاالَ   ِلَمْن :ُقَلَنا .▬النَّصن مَّ

َئن  َوألن

مْ  املُْْسلنمن َ  تنهن  .(4) ▬َوَعامَّ

                                                 

 حسن صحيح. 3142أخر ه )د( وقال األلباني يف ص   (صَي  حسن) (0)
 .4442، و)م( 4307أخر ه )خ(  (صَي ) (4)
 .44، و)م( 00أخر ه )خ(  (صَي ) (3)

 .211أخر ه )طب ابن عساكر( وحسنه األلباني يف س.ص  (صَي ) (4)
 .44أخر ه )م(  (صَي ) (4)
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 شاانه،  فقاد  النااس  باني  أخااه  نصح من: رمحه اهلل تعاىل  الشافعى قال 
 النصايحة  لاه  ُباِذلَ  والاذى ، وزانه سرته فقد وبينه بينه فيما أخاه نصح ومن
 أهدى من اهلل رحم: قال من اهلل ورحم ،الناصح بأخيه الظن حيسن أن عليه
 .عيوبي إليَّ

 اْنُِصْ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل☺  َأَنٍس فَََعْن، التناِص: السادس احل 

ا َأوْ  َظاملناا َأَخاكَ   َنْنُصاُرهُ  َفَكْيافَ  َمَظُلوًما َنْنُصُرُه َهَذا اهلل َرُسوَل َيا :َقاُلوا ▬َمْظُلوما
 .(0) ▬َيَدْيهن  َفْوَق  َتْأُخُذ ♂:َقاَل  َظاِلًما

 خاذ  ظاملااً  كان إن األحوال، كل يف أخاك نصرفيوصيك رسول اهلل أن ت
 عجازت  وإن بكلماة،  ولاو  انصاره، ف مظلومااً  كاان  وإن الظلام،  عان  بيده

 .اإلاان أضعف وهذا فبقلبك،
 أعظام  مان  وهاذا ، زالتاه لاه وتغفار أخيا  عياب تسرت أن: السابع احل 

، عليه فاسرت األخ زل فإن مرساًل، نبيًا وال مقربًا، َمَلكًا ليس فاألخ: حلقوقا
ا َياا♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل☺  اأَلْسَلِميِّ َبْرَزَة َأِبي فَََعْن  آَمانَ  َمانْ  َمْعَّشَ

ْ وَ  بنلنَساننهن  ياَمنُ  َيْدُخلن  َل نمْ  َتتَّبنُعوا َواَل  ،املُْْسلنمن َ  َتْغَتاُبوا اَل  ،َقْلَبهُ  اإْلن اهُ  َعاْوَراهتن  َمانن  َفإننَّ

َبعَ  نمْ  اتَّ هُ  َعْوَرَتهُ  اهلل َيتَّبنعن  َوَمنْ  ،َعْوَرَتهُ  اهلل َيتَّبنعن  َعْوَراهتن َْ  (.44) (4) ▬َبْيتنهن  فن  َيْفَض
 شهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي ()سبَان  اللهم وبَمدك أ

* * * 
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 :الدرس الرابع واألربعون

 خـلق الصـدق

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن دوأشه له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

عان  ☺ أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة علف كعب بن مالك 
غزوة تبوك أخر ها البخاري ومسلم يف صاحيحيهما وهاذا ملخصاها: قاال     

 الثَِّماارُ  َطاَبا ِ  ِحانيَ  اَلَفْزَوَة ِتَلَك◘  اهلل َرُسوُل َوَغَزا :☺ كعب بن مالك 
 َمَعاهُ  َواَلُمْساِلُمونَ ◘  اهلل َرُساولُ  َوَتَجهَّازَ  - الثمار  نضجأي  - َوالظِّاَلُل
 َأَقِض َوَلْم َفَأْرِ ُع َمَعُهْم َأَتَجهََّز ِلَكْي َأَغُدو - وشرع  أخذتأي  - َفَطِفَقُ 

 َأْرَتِحالَ  َأْن َوَهَمْما ُ  اَلَفاْزوُ  َوَتَفااَرطَ  َأْساَرُعوا  َحتَّاى  ِباي  َياَزلْ  َفَلامْ  ..َشْيًئا
 النَّااسِ  ِفي َخَرْ ُ  ِإَذا َفُكْنُ  َذِلَك، ِلي ُيَقدَّْر َفَلْم ،َفَعَلُ  َوَلْيَتِني ،ُهْمَفُأْدِرَك
 َرُ اااًل ِإالَّ َأَرى اَل َأنِّااي َأْحَزَنِنااي ِفاايِهْم َفُطَفااُ ◘  اهلل َرُسااوِل ُخااُروِن َبْعااَد

 َياْذُكْرِني  َوَلامْ  ،لضُّاَعَفاءِ ا ِمانْ  اهلل َعاَذرَ  ِممَّْن َرُ اًل َأْو النَِّفاُق َعَلْيِه َمْفُموًصا
 َفَعاَل  َماا :ِبَتُباوكَ  اَلَقاْومِ  ِفي َ اِلس  َوُهَو َفَقاَل َتُبوَك َبَلَغ َحتَّى◘  اهلل َرُسوُل

 ِفاي  َوَنَظاُرهُ  ُباْرَداهُ  َحَبَساهُ  ،اهلل َرُساولَ  َيا :َسِلَمَة َبِني ِمْن َرُ ل  َفَقاَل  َكْعب  
 وهاو  بارد  مثناى  هداوبار  ولباسه بنفسه ابهإعج اخلرون من منعه أي - َطِفِهِع

 َماا  ِباْئسَ  :َ َبالٍ  ْبُن ُمَعاُذ َفَقاَل - اجلانب وهو عطف مثنى هاوعطف ،الكساء
 َقاَل، ◘ اهلل َرُسوُل َفَسَكَ  َخْيًرا ِإالَّ َعَلْيِه َعِلْمَنا َما اهلل َرُسوَل َيا َواللَِّه ُقَلَ 
 -أي را عاا إىل املديناة    - َقااِفالً  َتَو َّاهَ  َأنَّاهُ  َبَلَفِناي  َفَلمَّاا  :َماِلاكٍ  ْبانُ  َكْعُب

 . َغًدا َسَخِطِه ِمْن َأْخُرُن ِبَماَذا َوَأُقوُل اَلَكِذَب َأَتَذكَُّر َوَطِفَقُ  َهمِّي َحَضَرِني
أي الذين  - اَلُمَخلَُّفوَن َ اَءُه َذِلَك َفَعَل َفَلمَّا ..َقاِدًما◘  اهلل َرُسوُل َوَأْصَبَح

 َلاهُ  َوَيْحِلُفاونَ  ِإَلْياهِ  َيْعَتاِذُرونَ  َفَطِفُقوا -ن رسول اهلل يف غزوة تبوك علفوا ع
 ،َوَباَيَعُهْم ،َعاَلِنَيَتُهْم◘  اهلل َرُسوُل ِمْنُهْم َفَقِبَل ،َرُ اًل َوَثَماِننَي ِبْضَعًة َوَكاُنوا

 َتَبسَّامَ  َعَلْياهِ  َسالَّْم ُ  َلمَّاا َف ،َفِجْئُتُه ،اهلل ِإَلى َسَراِئَرُهْم َوَوَكَل ،َلُهْم َواْسَتْفَفَر
 َفَقاَل ،َيَدْيِه َبْيَن َ َلْسُ  َحتَّى َأْمِشي َفِجْئُ  ،▬َتَعاَل ♂:َقاَل ُثمَّ اَلُمْفَضِب َتَبسَُّم
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َفَ   َما♂:ِلي ْ  َخلَّ  َ َلْسا ُ  َلْو َواللَِّه ِإنِّي ،َبَلى :َفُقَلُ  ▬؟َظْهَركَ  اْبَتْعَ   َقدن  َتُكنْ  َأَل
 ُأْعِطيُ  َوَلَقْد ،ِبُعْذٍر َسَخِطِه ِمْن َسَأْخُرُن َأْن َلَرَأْيُ  الدُّْنَيا َأْهِل ِمْن ْيِرَكَغ ِعْنَد

 ِباهِ  َتْرَضاى  َكاِذبٍ  َحاِديثَ  اَلَيْوَم َحدَّْثُتَك َلِئْن َعِلْمُ  َلَقْد َواللَِّه َوَلِكنِّي َ َداًل
 َعَليَّ َتِجُد ِصْدٍق َحِديَث َحدَّْثُتَك ِئْنَوَل ،َعَليَّ ُيْسِخَطَك َأْن اهلل َلُيوِشَكنَّ َعنِّي
 َقتُّ ُكْنُ  َما َواللَِّه ،ُعْذٍر ِمْن ِلي َكاَن َما َواللَِّه اَل ،اهلل َعَفَو ِفيِه ألََْرُ و ِإنِّي ِفيِه

اأَ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َفَقاَل ،َعْنَك َتَخلََّفُ  ِحنَي ِمنِّي َأْيَسَر َواَل َأَقَوى  َفَقْد  َهَذا مَّ

َ  َحتَّى َفُقمْ  َصَدَق 
 -أي قبيلتاه   - ُيَؤنُِّباوِني  َزاُلاوا  َما َفَواللَِّه ...▬فنيَ   اهلل َيْقضن

  َأَحاد   َمِعي َهَذا َلِقَي َهْل َلُهْم ُقَلُ  ُثمَّ ،َنَفِسي َفُأَكذَِّب َأْرِ َع َأْن َأَرْدُت َحتَّى
 ِلاي  َفاَذَكُروا  اَلَواِقِفيُّ ُأَميََّة ْبُن َوِهاَلُل ،اَلَعْمِريُّ الرَِّبيِع ْبُن ُمَراَرُة..َنَعْم :َقاُلوا

 ِلاي  َذَكُروُهَماا  ِحانيَ  َفَمَضاْي ُ  ،ُأْساَوة   ِفيِهَما َبْدًرا َشِهَدا َقْد َصاِلَحْيِن َرُ َلْيِن
 َتَخلَّافَ  َمانْ  َباْينِ  ِمْن الثَّاَلَثُة َأيَُّها َكاَلِمَنا َعْن اَلُمْسِلِمنَي◘  اهلل َرُسوُل َوَنَهى

 ِهايَ  َفَماا  اأَلْرُض َنَفِساي  ِفي َتَنكََّرْت َحتَّى ،َلَنا َوَتَفيَُّروا النَّاُس َفاْ َتَنَبَنا ،َعْنُه
 ِمْن -أي فالح  - َنَبِطيٌّ ِإَذا اَلَمِديَنِة ِبُسوِق َأْمِشي َأَنا َفَبْيَنا :َقاَل..َأْعِرُف الَِّتي

 َكْعابِ  َعَلى َيُدلُّ َمْن :َيُقوُل ِباَلَمِديَنِة َيِبيُعُه َعاِمِبالطَّ َقِدَم ِممَّْن الشََّأِم َأْهِل َأْنَباِط
أي  - ِكَتاًباا  ِإَلايَّ  َدَفاعَ  َ ااَءِني  ِإَذا َحتَّاى  َلُه ُيِشرُيوَن النَّاُس َفَطِفَق ،َماِلٍك ْبِن

 َقادْ  َصااِحَبكَ  َأنَّ َبَلَفِني َقْد َفِإنَُّه ،َبْعُد َأمَّا :ِفيِه َفِإَذا ،َغسَّاَن َمِلِك ِمْن -خطابا 
 َلمَّاا  َفُقَلا ُ  ُنَواِسَك ِبَنا َفاَلَحْق َمْضَيَعٍة َواَل َهَواٍن ِبَداِر اهلل َيْجَعَلَك َوَلْم َ َفاَك
أي قصدت  - ِبَها َفَسَجْرُتُه التَّنُّوَر ِبَها َفَتَيمَّْمُ  ،اَلَباَلِء ِمْن َأْيًضا َوَهَذا :َقَرَأُتَها

 َرُسوُل ِإَذا اَلَخْمِسنَي ِمْن َلْيَلًة َأْرَبُعوَن َمَضْ  ِإَذا ىَحتَّ -به  بها الفرن فأشعلته
 ..اْمَرَأَتاكَ  َتْعَتاِزلَ  َأْن َياَأُمُركَ ◘  اهلل َرُسوَل ِإنَّ :َفَقاَل َيَأِتيِني◘  اهلل َرُسوِل
 َرُسوُل َنَهى ِحنَي ِمْن َلْيَلًة َخْمُسوَن َلَنا َكَمَلْ  َحتَّى َلَياٍل َعْشَر َذِلَك َبْعَد َفَلِبْثُ 

 َعَلاى  َوَأَناا  َلْيَلًة َخْمِسنَي ُصْبَح اَلَفْجِر َصاَلَة َصلَّْيُ  َفَلمَّا ،َكاَلِمَنا َعْن◘  اهلل
 َعَليَّ َضاَقْ  َقْد اهلل َذَكَر الَِّتي اَلَحاِل َعَلى َ اِلس  َأَنا َفَبْيَنا ُبُيوِتَنا ِمْن َبْيٍ  َظْهِر

 َكْعابُ  َياا  ..َصاِرٍخ َصْوَت َسِمْعُ  َرُحَبْ  ِبَما ْرُضاأَل َعَليَّ َوَضاَقْ  َنَفِسي
ااَب  َلَقد}:◘  َرُسوِلِه َعَلى اهلل َوَأْنَزَل ..َأْبِشْر ،َماِلٍك ْبَن  النَّبنايِ  َعاَل  اهلل تَّ

ينَ  رن ينَ  َواألَنَصارن  َواملَُْهاجن َبُعو ُ  الَّذن ا ن  َساَعةن  فن  اتَّ ان اْلُعرْسَ  يا ُ َيَّن  َكاادَ  َماا َبْعادن  من
يا    ُقُلوُب  مْ  َتااَب  ُثامَّ  ِمانُْهمْ  َفرن اهُ  َعَلاْيهن نامْ  إننَّ ايم   َرُؤوف   هن

حن   َوَعاَل  (117) رَّ
ينَ  الثَّاَلَثةن  مُ  َضااَقْ   إنَذا َحتَّاى ُخِلُفواْ  الَّذن  َوَضااَقْ   َرُحَباْ   بنااَم  األَْرُض  َعَلاْيهن
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مْ  نَ  َمْلَجأَ  الَّ  َأن َوَظنهواْ  َأنُفُسُهمْ  َعَلْيهن مْ  َتااَب  ُثمَّ  إنَلْيهن  إنالَّ  اهلل من   إننَّ  لنَيُتوُباواْ  َعَلاْيهن
اُب  ُهوَ  اهلل يمُ  التَّاوَّ حن َاا َياا (115)الارَّ ينَ  َأُّيه ُقاواْ  آَمنُاواْ  الَّاذن  َماعَ  َوُكوُناواْ  اهلل اتَّ

ادنقن َ    .[002 - 003]التوبة: {(119) الصَّ
، هلل خالصاة  تكاون  أنبا  النية يف الصدق :يشمل الصدقأخي احلبيب، 

: تيمياة  ابان  اإلساالم  شايخ  قال ،األعمال يف والصدق األقوال يف الصدقو
 .ونظامها السيئات أساس والكذب، ومجاعها احلسنات أساس والصدق
 صدق يف األعماال وهاو أن يصادق العباد أقوالاه بأعمالاه وأفعالاه        وال

َا َيا}:قال تعاىل ينَ  َأُّيه َ  َآَمنُوا الَّذن ناَد  َمْقتاا  َكرُبَ  (2)َتْفَعُلونَ  اَل  َما َتُقوُلونَ  لن  اهلل عن
 .[3]الصف: {(3)َتْفَعُلونَ  اَل  َما َتُقوُلوا َأن

جتد الر ل حيدث احلاديث الكاذب ليضاحك اآلخارين فتفادو يف       فقد
 :َقاالَ  َحِكايمٍ  ْبانِ  َبْهِز َعْنَفاآلفاق وتنتشر، ولقد حذر رسول اهلل من ذلك، 

ي َوْيال  ♂:َيُقوُل◘  اهلل َرُسوَل َسِمْعُ : اَلَق َأِبيِه َعْن َأِبي َحدََّثِني  ُُيَاِدُث  لنلَّاذن

ُب  َ   َفَيْكذن َن  .(0) ▬َلهُ  َوْيل   َلهُ  َوْيل   اْلَقْومَ  بنهن  لنُيْض
 وللصدق فضائل كثري ، منها:

 َحِفَظُ  :َقاَلَقاَل: ☻  َعِلي، ْبِن َلَحَسِنَفَعِن ِا ،للطمأنينة سبب أنه :أوالا 
يُبَ   َما َدعْ ♂:◘  اهلل َرُسوِل ِمْن يُبَ   اَل  َما إنَل  َيرن ينَاة   الِصاْدَق  َفاإننَّ  ،َيرن

َمْأنن  َوإننَّ  ُِ

َب  يَبة   اْلَكذن   .(4) ▬رن
 ّعاِن النَِّبايِّ   ،☺ ُهَرْياَرةَ  َأِبي َعْنف ،واملنافق املؤمن بني الفارق هو :ثانياا 

َث  إنَذا:َثااَلث   املُْنَافن ن  آَيةُ ♂:َقاَل◘  نانَ  َوإنَذا ،َأْخَلاَف  َوَعاَد  َذاَوإن  ،َكاَذَب  َحادَّ  اْؤَُت

 .(3)▬َخانَ 

 َياْومُ  َهاَذا اهلل َقااَل }:تعااىل  قال ،الصدق إال القيامة يوم ينفع ال :ثالثاا  
ادنقن َ  َينَفعُ  ْدُقُهمْ  الصَّ مْ  صن ي َجنَّات   ََلُ رن ن ََتْ تنَها من ينَ  األَْمَارُ  حَتْ  داا اَأَبا فنيَهاا َخالندن
 َ
يضن  .[002:املائدة] {اْلَعظنيمُ  اْلَفْوزُ  َذلنَ   َعنْهُ  َوَرُضواْ  َعنُْهمْ  اهلل رَّ

 توصلها الصدق حتري على النفس جماهدةو ،بر كل أصل الصدق :رابعاا 
                                                 

   .3031أخر ه )حم د ت ك( وصححه األلباني يف ص.ن  (حسن) (0)

 .3337وصححه األلباني يف ص.ن )حم ت حب( أخر ه  (صَي ) (4)

 .42و)م( 33أخر ه )خ(  (صَي ) (3)
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 إننَّ ♂:َقاالَ ◘  ّعِن النَِّبايِّ  ،☺ َمْسُعوٍد ْبِن اهلل َعْبِد َعْن، َفالصديقية مرتبة إىل
ي الِصْدَق  ِ  إنَل  َُّيْدن َّ الْ  َوإننَّ  ،اْلربن

ي ربن نَّةن  إنَل  َُّيْدن ُجَل  َوإننَّ  ،اْْلَ  َيُكاونَ  َحتَّى َلَيْصُدُق  الرَّ

ا ِديقا َب  َوإننَّ  ،صن ي اْلَكذن ي اْلُفُجورَ  َوإننَّ  ،اْلُفُجورن  إنَل  َُّيْدن ُجاَل  َوإننَّ  ،النَّارن  إنَل  َُّيْدن  الرَّ

ُب  نَْد  ُيْكَتَب  َحتَّى َلَيْكذن
ا اهلل عن ابا  .(0) ▬َكذَّ

 ساأل  منخوة، هناك بعض األمور التى جيب االشارة إليها: فمعاشر اإل
 الصدق، وفراشه على مات وإن الشهداء منازل اهلل بلفه بصدق الشهادة اهلل
 ،◘ ّعاِن النَِّبايِّ   ،☺ َساِعيدٍ  َأِباي  َعانْ َف ،للربكاة  سابب  والشاراء  البيع يف

رُ ♂:َقاَل ُدوُق  التَّاجن َهَداء لِصِديقن َ َوا النَّبنِي َ  َمعَ  اأْلَمن ُ  الصَّ (4) ▬َوالشه
. 

 حمارباة  الكاذب ◘  الانيب ولقد حاارب  ، وعواقبه أضرارهله  الكذبو 
 َأَحادٍ  َعَلى اطََّلَع ِإَذا -◘  - اهلِل َرُسوُل َكاَن:َقاَلْ ♥  عائشة فعن شديدة،

 .(3) َبًةَتو ُيْحِدَث َحتَّى َعْنُه ُمْعِرضًا َيَزْل َلْم، َكذبًة َكَذَب َبيِتِه َأْهِل ِمْن
 أن شااك ال األخبااار، وتختلقااون اإلشاااعات، يرو ااون الااذين فهااؤالء

 (.14) وأخزى وأنكى أملًا أشد القيامة يوم وعذابهم أليم، الربزخ يف عذابهم
 َقاالَ : َقاَلا ْ ♥  َيِزيادَ  ِبْنا ِ  َأْسَماَء َعْنَفوالكذب  ائز يف ثالثة أمور، 

ُب  َُينله  اَل ♂:◘  اهلل َرُسوُل ُجُل  ُُيَِدُث  :َثاَلث   فن  إنالَّ  اْلَكذن اَيَها اْمَرَأَتاهُ  الرَّ ضن رُيْ
 ،لن

ُب  ْربن  فن  َواْلَكذن ُب  ،احْلَ  .(4) ▬النَّاسن  َبْ َ  لنُيْصلنَ   َواْلَكذن
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .0114وصححه األلباني يف ص.ن )ق( أخر ه  (صَي ) (0)

 .حسن صحيح 0374أخر ه )ت( وقال األلباني يف س.ص  (صَي  سنح) (4)

 .7714أخر ه )حم ك( وصححه األلباني يف ص.ن  (صَي ) (3)

 .3343أخر ه )ت( وحسنه األلباني يف ص.ن  (حسن) (4)
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 :الدرس اخلامس واألربعون

 خـلـق التقـوى

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع بن  بائعاة اللا  ماع عمار اخلطااب      
يساري يف ساكك املديناة    ☺ ففي  وف الليل، وبينما عمر اخلطااب   ،☺

يراقب أحوال الناس، أصابه إعياء، فاتكأ على  اناب  ادار، فاإذا باامرأة     
تقول البنتها: يابنيتاه قومي إىل الل  فأمز ياه باملااء قالا  ياا: ياا أمااه أماا        

م: نهاى عان ذلاك  قالا  األ    ☺ علم  أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
 يابنيتاه قومي إىل الل  فامز يه باملاء فإن عمر ال يرانا. 

 ياأماه، إن كان عمر ال يرانا، فإن رب عمر يرانا. : قال  الفتاة
بهذه الفتاة التقية، فقال لفالمه أسلم الذي يسري معه: ☺ أعجب عمر 

يا أسلم، علم الباب واعرف املوضع، ثم مضايا يف ساريهما، ويف الصاباح    
: يا أسلم امض إىل املوضع فانظر القائلاة، ومان املقاول ياا،     ☺ قال عمر 

 وهل يما ر ل  
أن الفتاة بكر مل تتازون، وهاذه أمهاا، ولايس     ☺ عاد أسلم تخرب عمر 

يما ر ل. فدعا عمر أوالده وقص عليهم األمار ثام قاال: هال فايكم مان       
نكم أحاد  حيتان إىل امرأة فأزو ه  ولو كان بأبيكم قوة إىل النساء ماسابقه ما  

إىل هذه الفتاة. فقال عبد اهلل: ىل زو ة. وقال عبد الرمحن: ىل زو ة، وقال 
إىل الفتااة، وزو هاا   ☺ عاصم: يا أبي ال زو ة لي فزو نى. فبعث عمر 

من عاصم فولدت لعاصم بنتا، فكان  أما لعمر بان عباد العزياز رمحاه اهلل     
  (.41أعدل بين مروان وخامس اخللفاء الراشدين )

َا َيا}اهلل تعاىل عباده بتقواه فيقول: ويأمر ينَ  َأُّيه ُقاواْ  آَمنُاواْ  الَّذن  َحا َّ  اهلل اتَّ
ْسلنُمونَ  َوَأنُتم إنالَّ  ََتُوُتنَّ  َوالَ  ُتَقاتنهن   .[014:عمران آل] {(112)مه
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وأيضا فإن اهلل تعاىل ياأمر عبااده املاؤمنني بتقاوى اهلل وأن يتقرباوا إلياه       
قاال  ة واجلهاد يف سبيل اهلل حتى يفوزوا باجلنة، بالطاعات واألعمال الصاحل

َا َيا}تعاىل: ينَ  َأُّيه ُقواْ  آَمنُواْ  الَّذن يَلةَ  إنَليهن  َواْبَتُغواْ  اهلل اتَّ اُدواْ  اْلَوسن  َسابنيلنهن  فن  َوَجاهن
ُكمْ  ونَ  َلَعلَّ َُ

 .[34]املائدة: {(38) ُتْفلن
زمة القول الساديد  وكذلك يأمر اهلل تعاىل عباده املؤمنني بتقوى اهلل ومال

 .للصواب خالًيا من الكذب والباطلوالشؤون املوافق  األحواليف مجيع 
َا َياقال تعاىل:}و  ينَ  َأُّيه ُقوا آَمنُوا الَّذن يداا  َقاْوالا  َوُقوُلوا اهلل اتَّ  {(71) َسادن

 .[31]األحزاب:
 : إخوتي يف اهلل، وهناك أشياء تعني على تقوى اهلل نذكر منها

 إحادى  نصح  فلقد ،التقوى أسباب أعظم من و ل عز اهلل حمبة - 0
 املتقني فإن وطاعته اهلل حب تعودوا: “ يم فقال  بنيها السلف من الصاحلات

أي  - امللعاون  أمارهم  فإذا ،غريها من فاستوحش  الطاعة  وارحهم ألف 
 “. منكرون يا فهم ةحمتشم بهم املعصية مرت، مبعصية -الشيطان 

 و ل عز اهلل اطالع يستشعر نأو املراقبة على نفسه دالعب يدرب أن - 4
 :تعااىل  اهلل قاال  .الطاعاة  يف وجيتهاد  املعصاية  مان  ذلاك  عند فيستحى عليه
ري   َتْعَمُلونَ  بناَم  َواهلل ُكنُتمْ  َما َأْينَ  َمَعُكمْ  َوُهوَ }

 .[4: احلديد] {َبصن
 ياالاادن يف فلاايس المواآل املفاساد  ماان احلاارام سابيل  يف مااا معرفاة  - 3

 .واملعاصى الذنوب وسببه إال وداء شر خرةواآل
 .موالك وتطيع هواك تفالب كيف تتعلم أن - 4
 املقدساى  مفلاح  ابن العالمة قال ،ومصائده الشيطان مكائد معرفة - 4

، الكفار  عقباة ، عقباات  سابع  يف للمؤمنني يقف الشيطان أن اعلم: اهلل رمحه
 فعال  عقباة  يف ثام ، الكبائر علف عقبة يف ثم، البدعة عقبة ففى منه سلم فإن

 ،الطاعاات  عان  بها فيشفله املبيحات فعل عقبة ففى منه سلم فإن، الصفائر
 ذلك من سلم فإن، الفاضلة األعمال عن املفضولة باألعمال شفله غلبه فإن

 (.01) األذى بأنواع الفجرة األعداء سلت عليه
 صفات املتقني: معاشر اإلخوة، ومن

ويقيماون الصاالة، وينفقاون مماا آتااهم اهلل،       ،ببالغي يؤمنون أمم - 1
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 اْلكنَتااُب  َذلناَ  :}تعاىل اهلل قال ويؤمنون بالكتب املنزلة، ويؤمنون باآلخرة،
ى فنيهن  َرْيَب  الَ  ينَ ( 2) ِلْلُمتَّقن َ  ُهدا نُونَ  الَّذن يُماونَ  بناْلَغْيبن  ُيْؤمن اال َ  َوُيقن َّاا الصَّ

 َوِمن
ُقونَ  َرَزْقنَاُهمْ  ينَ ( 3) ُينفن نُونَ  والَّذن َل  بنااَم  ُيْؤمن َل  َوَماا إنَلْياَ   ُأناَّن ان ُأناَّن  َقْبلناَ   من
َر ن   .[4 - 4: البقرة] {ُيوقننُونَ  ُهمْ  َوبناَلخن
 َأْقااَرُب  َتْعُفااواْ  َوَأن:}تعاااىل قااال كمااا ،ويصاافَون يعفااون أماام - 2
لتَّْقَوى

 .[433: البقرة]{ لن
 مان  معصومني غريفهم ، رالصغائ عل يِصون والال يقارفون الكبائر  - 3
ينَ  إننَّ }:قال تعاىل ،نبياءاأل من تعاىل اهلل عصمه من إال اخلطايا َقاواْ  الَّذن  إنَذا اتَّ
ُهمْ  ائنف   َمسَّ ْيَطانن  ِمنَ  َِ ُرواْ  الشَّ ونَ  ُهم َفإنَذا َتَذكَّ ُ

ْبِصن  .[410: األعراف]{ مه
 قاواالً أ وأصادقهم  إاانااً  النااس  أصادق  فهم ،الصدق يتَرون أمم - 4

ي}:تعااىل  قال، املرسلني صدقوا الذين وهم وأعمااًل  بنالِصاْدقن  َجااء َوالَّاذن
َق   .[33: الزمر]{ املُْتَُّقونَ  ُهمُ  ُأْوَلئنَ   بنهن  َوَصدَّ
 ائنرَ اَشَعا ُيَعِظامْ  َوَمن َذلنَ  }:تعاىل اهلل قال، اهلل شعائر يعظمون أمم - 8

َا اهلل ن َفإنمَّ ة شاعري  مجاع  الشعائر :القرطبى قال، [34:احلل] {اْلُقُلوبن  َتْقَوى من
 .علمأو به أشعر أمر فيه تعاىل هلل يءش كل وهى
 ،تركاة عال حادأ بغض ُيملهم وال هب وُيكمون العدل يتَرون ممأ - 8

َمنَُّكمْ  َوالَ :}تعاىل اهلل قال ُلواْ  َأالَّ  َعَل  َقْوم   َشنَآنُ  ََيْرن ُلواْ  َتْعادن  َأْقاَرُب  ُهاوَ  اْعادن
لتَّ 
ُقواْ  ْقَوىلن  .[7: املائدة]{ َتْعَمُلون بناَم  َخبنري   اهلل إننَّ  اهلل َواتَّ

 سايد وصاَابة واملرسال  األنبيااء مان الصاادق  سبيل يتبعون أمم - 7

َا َيا:}تعاىل اهلل قال ،◘ خرينواَل األول  ينَ  َأُّيه ُقاواْ  آَمنُواْ  الَّذن  َوُكوُناواْ  اهلل اتَّ
ادنقن َ  َمعَ   (.01) [002: توبةال] {الصَّ

إخوتي يف اهلل، لقد ذكر اهلل تعاىل يف كتابه مثاارًا خمتلفاة للتقاوى ناذكر     
 منها:
ابه  اهلل َفإننَّ  َواتََّقى دن ن ابنَعهْ  َأْوَّف  َمنْ  َبَل }قال تعاىل: ،تعال اهلل حمبة -1

 ُُين
 .[31:عمران آل] {املُْتَّقن َ 
ينَ  َماعَ  اهلل إننَّ }:قال تعاىل ،وتأييد  ونِص  اهلل لعون سبب -2 َقاْوا الَّاذن  اتَّ
ينَ  نُونَ  ُهمْ  َوالَّذن  .[047:النحل] {حُمْسن
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اا آَدمَ  َبنناي َياا}قال تعاىل: ،واَلخر  الدنيا ف وأمانه اخلائف حصن -3  إنمَّ
َينَُّكمْ 

نُْكمْ  ُرُسل   َيْأتن
ونَ  من مْ عَ  َخْوف   َفال َوَأْصَلَ   اتََّقى َفَمنن  آَياتن  َعَلْيُكمْ  َيُقصه  َلْيهن

ََُّنونَ  ُهمْ  َوال  .[34:ألعراف] {َُيْ
قال  ،يَض  وما ينفعه ما ب  فيميَّ بصريته وتقوي النور القلب ف تبعث -4 
َا َيا}تعاىل: ينَ  َأُّيه َعاْل  اهلل َتتَُّقاوا إننْ  آَمنُاوا الَّاذن  َعانُْكمْ  َوُيَكِفارْ  ُفْرَقانااا  َلُكامْ  ََيْ

رْ  َسِيَئاتنُكمْ   .[42:ألنفال] {اْلَعظنيمن  اْلَفْضلن  ُذو اهللوَ  َلُكمْ  َوَيْغفن
ينَ  إننَّ }قال تعاىل: ،الشيطان لغلبة قو  العبد تعطي -8 َقْوا الَّذن ُهمْ  إنَذا اتَّ  َمسَّ
ائنف   نَ  َِ ْيَطانن  من ُروا الشَّ ونَ  ُهمْ  َفإنَذا َتَذكَّ ُ

 .[410:ألعراف] {ُمْبِصن
 َأْهاَل  َأنَّ  َوَلاوْ }قاال تعااىل:   ،اخلاريات مان مَّيد وفت  الرزق توسيع -8
َقْوا آَمنُوا اْلُقَرى نَا َواتَّ َْ مْ  َلَفَت نَ  َبَرَكات   َعَلْيهن ااَمءن  من ُبوا َوَلكنانْ  َواأْلَْرضن  السَّ  َكاذَّ

ُبونَ  َكاُنوا بناَم  َفَأَخْذَناُهمْ   .[21:ألعراف] {َيْكسن
َعاْل  اهلل َيتَّا ن  َوَمانْ }قال تعااىل:  ،األمور وتيسري الكرب تفريج -7  َلاهُ  ََيْ
 .[4: الطالق] {خَمَْرجاا 
ارُ  تنْلَ  }قال تعاىل: ،واَلخر  الدنيا ف للمتق  العاقبة أن -5 اَر ُ  الادَّ  اَْلخن
ينَ  َنْجَعُلَها ياُدونَ  ال لنلَّاذن ا َ  َواْلَعاقنَباةُ  َفَسااداا  َوال اأْلَْرضن  فن  ُعُلاّواا  ُيرن ْلُمتَّقن

 {لن
 .[73:القصص]

 َتْفَعُلاوا َماوَ }قال تعاىل: ،اهلل إل ِريقه ف العبد به يتَّود ما أفضل أما -9
نْ  ُدوا اهلل َيْعَلْمهُ  َخرْي   من ادن  َخرْيَ  َفإننَّ  َوَتََّوَّ ُقاونن  التَّْقَوى الََّّ  {اأْلَْلَباابن  ُأولن  َياا َواتَّ

 .[023:البقرة]
قاال   ،املتقا  عالقاات إال القياماة ياوم تنتهاي األخالء عالقات كل -11

الَّ }تعاىل:  .[13:الزخرف] {املُْتَّقن َ  إنالَّ  َعُدو   لنَبْعض   َبْعُضُهمْ  َيْوَمئنذ   ءُ اأْلَخن
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس السادس واألربعون

 خلق اليقني والتوكل على اهلل

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

  القائاد  فاتح  ملاا أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة عروس النيال،  
 شاابة  فتاة بإلقاء تقضي اليت النيل عروس عادة منع مصر“  العاص بن عمرو“ 

 ثالثاة  ملادة  اجلرياان  عان  النيل فتوقف ،عليهم ليفيض النيل يف باحللي مزينة
: لاه  يقول فأرسل ليستشريه، ☻ عمر إىل العاص بن عمرو فأرسل شهور،

 عمار  مان  رساالة  هذه: “ التالية رساليت النيل يف تلقي أن وأر و فعل  حسنًا
 أن اهلل فنسأل اهلل لدن من جتري كن  فإن بعد، أما مصر نيل إىل اخلطاب بن

 ،“ كبا  لناا  حا اة  فاال  جتاري  فاال  لادنك،  من جتري كن  وإن ...جيريك
 (.41) !وفاض النيل فجرى

اليقني منزلة حيبها اهلل تبارك وتعاىل، ويريد من عباده أن معاشر اإلخوة، 
ي َكاَذلنَ  }:♣ ، ويذا يقاول اهلل  يبلفوها يمَ  ُنارن ااَمَواتن  َت َمَلُكاو إنْباَراهن  السَّ
نَ  َولنَيُكونَ  َواأْلَْرضن  فإبراهيم عليه السالم كان مؤمنًا  ،[34]األنعام: {املُْوقننن َ  من
يمُ  َقاَل  َوإنذْ :}اآلية اليت قبلهاقال يف  اهلل تعاىل بدليل أنه َبنيهن  إنْبَراهن ُذ  آَزرَ  ألن  َأَتتَّخن
ةا  َأْصنَاماا  ، لكان اهلل أراد أن  [34]األنعام: {ُمبن    َضالل   فن  َوَقْوَمَ   َأَراكَ  إنيِن  آَلنَ

عظماى،   ةوهي در ة عليا ومرتبا ، يزيده إاانًا بهذا، وأن جيعله من املوقنني
فجعل اهلل سبحانه وسيلة ذلك أن يريه ملكوت السماوات واألرض، فبعاد  
أن أيقن واستيقن به،  زم  زمًا قاطعًا أن قومه على ضااللة وتاربأ مانهم،    

تبارك وتعاىل حجته عليهم، ودحض شابهاتهم، وأيقان أن األمان     ورفع اهلل
 واالهتداء ال يكون إال للمؤمنني، وال ح َّ فيهما ألحد من املشركني.

يمُ  َقاَل  َوإنذْ }:وهذا يشابه أيضًا قول اخلليل عليه السالم ينن  َرِب  إنْباَراهن  َأرن
يني َكْيَف  ْ  َقاَل  املَْْوَتى حُتْ نْ  َأَوَل نَّ  َوَلكننْ  َبَل  َقاَل  ُتْؤمن

 ،[411]البقارة:  {َقْلبناي لنَيْطَمئن
الايقني  ، ولعلنا نتساءل: كم كان مقدار طمئنانالفهي أيضًا زيادة يف اليقني وا
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إباراهيم علياه الصاالة     مرُألقد ل إبراهيم عليه السالم، الذي كان عند اخللي
ن تاذبح  بذبح ابناه، بال ومل ياأمره  ربيال بقولاه: إن اهلل يبلفاك أ      والسالم 

اَ   َأيِن  املَْنَاامن  فن  َأَرى إنيِن ابنك، ولكن  ااء أماره:}   َُ  ،[014]الصاافات  {َأْذَب
لعلها من الشيطان أو كذا، أو أنام الليلة فاإن تكاررت    :جمرد رؤيا، فلم يقل

 َماا اْفَعاْل  َأَبا ن  َياافعل ، ولكن اليقني  عله اتثل، و عل ابناه كاذلك}  
حصل اليقني عند األب، وكذلك حصل الايقني  فقد  ،[014]الصافات: {ُتْؤَمرُ 

ه تبارك وتعاىل وحيب أن يكون اعند االبن، وهذه هي الدر ة اليت يريدها الل
 (.41) أنبياؤه وأولياؤه عليها

يف ♣ صحابته الكرام كيفية التوكال علاى اهلل   ◘ ولقد َعلَّم رسول اهلل 
 سيد وهو طريق،ال على ليدله مشركًا يستأ ر ايجرة يوم ففيسائر األمور، 

 .ال! الطريق  على سيدلين ربي معي :◘  النيب يقل مل ملاذا املتوكلني،
 الطرياق،  علاى  ليدلاه  مشاركاً  فيساتأ ر  باألساباب، ◘  النيب يأخذ بل
 .والزاد الراحلة وحيمل

 وألهلاه  لقوماه  يادخر  وكان درعني، بني◘  النيب حيارب أحد يوم ويف
 نأخاذ  أن احلقيقاي  التوكال  هاو  اهاذ ، املتاوكلني  سايد  وهاو  بيتاه  يف القوت

 واحلارث  باالري  الازرع  نتعاهاد  وأن األرض، يف احلب نبذر أن باألسباب،
 األساباب  ألن باألساباب،  ال بااهلل  ذلاك  بعاد  قلوبناا  تتعلاق  وأن والتنقية،

  ال  األسباب مسبب بأمر إال متنع وال ترزق وال تنفع، وال تضر ال وحدها
اْل }:فقاال  نبياه  به اهلل أمر الذي التوكل هو وهذا  الله، ايِ  َعاَل  َوَتَوكَّ  احْلَ
ي ْمدن ن  َوَسِبْ   َيُموُت  ال الَّذن ََ ْل  َعََّْمَ   َفإنَذا}[47:الفرقان] {بن  {اهلل َعاَل  َفَتَوكَّ

به  اهلل إننَّ }[042:عمران آل]
 (.14)[ 042:عمران آل] {ُمَتَوِكلن َ اْال ُُين

ُجُل  َخَرَج  إنَذا♂:َقاَل◘  ِبيَّالنَّ َأنَّ ،☺ َماِلٍك ْبِن َأَنِس َعْنَو  انْ  الرَّ  َبْيتناهن  من

ْلُ   اهلل بنْسمن  :َفَقاَل  ينَئنذ   ُيَقاُل  :َقاَل  بناهللن إنالَّ  ُقوَّ َ  َواَل  َحْوَل  اَل  اهلل َعَل  َتَوكَّ
يَ   :حن  ُهدن

يَ   ى َوُوقنيَ   َوُكفن ََّ َياِن ُ  َلهُ  َفَتَتنَ  َقْد  بنَرُجل   َلَ   ْيَف كَ  :آَخرُ  َشْيَطان   َلهُ  َفَيُقوُل  ،الشَّ

يَ  يَ  ُهدن  .(0) ▬؟!َوُوقنيَ  َوُكفن
أي أربت الناقاة   - َأْعِقُلَها اهلل َرُسوَل َيا َرُ ل  َقاَل: َيُقوُل☺  َأَنٍسَوَعْن 

                                                 

 .422أخر ه )د ن حب( وصححه األلباني يف ص.ن  (صَي ) (0)
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ْلَهااا♂:َقاااَل  َوَأَتَوكَّااُل -أي أتركهااا حاارة   - ُأَطِلُقَهااا َأْو َوَأَتَوكَّااُل -  اْعقن

ْل   .(0)▬َوَتَوكَّ
 الصاحابة  أوالد مان  الفلماان  تعليم على حيرص◘  ولالرس كانولقد 

 ابان  مارة  ذات وراءه يركاب  كاان  فقد التوكل، حق اهلل على يتوكلون كيف
َفْظاَ   ؛اهلل اْحَفاظْ  َكلناَمت   ُأَعِلُمَ   إنيِن  ُغاَلمُ  َيا♂:له فقال عباس،  ؛اهلل اْحَفاظْ  ،َُيْ

اَهَ   ََتنْد ُ  ةَ  َأنَّ  َواْعَلمْ ،  بناهللن َفاْسَتعننْ  اْسَتَعنَْ   إنَذاوَ  اهلل َفاْسَأْل  َسَأْلَ   إنَذا ،َُتَ  َلوْ  األُمَّ

اء   َينَْفُعاوكَ  َأنْ  َعَل  اْجَتَمَعْ   ْ  ،بنَشْ اء   إنالَّ  َينَْفُعاوكَ  َل  َوَلاوْ ، َلاَ   اهلل َكَتَباهُ  َقاْد  بنَشْ

وكَ  َأنْ  َعَل  اْجَتَمُعوا ء   َيَُضه ْ  ،بنَشْ وكَ  َل ء   إنالَّ  َيَُضه  ُرفنَعاْ   ،َعَلْياَ   اهلل َكَتَبهُ  َقْد  بنَشْ

ْ   ،األَْقاَلمُ  ُف  َوَجفَّ َُ الصه
يعلام كال    أن ينبفي لذا ،حديث من أعظمه فما (4)

علاى   التوكل وحسن واإلقدام والشجاعة ،اهلل بقضاء الرضا واحد أهل بيته
 باجلوارح باألسباب األخذ يعين التوكل أن يم شرحي أن أهمية مع تعاىل، اهلل
 باأمر  إال يتم لن الفاية حتقيق أن من التيقن أي بالقلب، اهلل على التوكل مع

 التضارع  ينبفاي  وهنا هلل، فاألمر اعاذها اكن أسباب هناك يكن مل فإذا اهللع
 ياأتي  ماا  كال  وأن حكمته يف الثقة مع الفاية، تلك لتحقيق تعاىل له والدعاء

 .خري اهلل به
 يف يعمل صديق لي كان “: خالد عمرو“  األستاذ اإلسالمي الداعية يقول 

 حلفالت يعد أن مهنته مهام ضمن من وكان بالقاهرة، الكبرية الفنادق إحدى
 هااذه إلحاادى باااملطلوب قائمااة يعااد هااو وبينمااا حمرمااات، فيهااا يرتكااب

تعااىل   اهلل رمحاه  الشاعراوي  متاولي  حمماد  بالشايخ  فإذا أمامه نظر احلفالت،
 فماا  ،ُمحرَّمااً  ياأتي  أنه وشعر ضمريه فتيق  املطعم، يف أمامه الطعام يتناول

 حاالل  باوظيفيت  أفعله ما هل يسأله، إليه وذهب بيده ما ترك أن إال منه كان
 ،“ تركهاا ا: “ لاه  فقاال “  أفعل  فماذا“  :له فقال،“ حرام إنه: “ له فقال حرام  أم

 علياه  فارد  ،“ قوتناا   سانجد  أيان  فمان  ،ًاوأوالد زو اة  لي إن“  الشاب فرد
نْ  َوَيْرُزْقهُ ( 2) خَمَْرجاا  لَّهُ  ََيَْعل اهلل َيتَّ ن  َوَمن}إنه يابين: “ اجلليل يخالش  َحْيُث  من
ُب  اَل   ثم غريها أ د حتى بوظيفيت أظل إذن: “ له قال، [3 - 4]الطاالق:  {َُيَْتسن

                                                 

 .وحسنه األلباني 4403 أخر ه )ت( (حسن) (0)

 .3243وصححه األلباني يف ص. ن )حم ت ك( أخر ه  ،(ي صَ) (4)
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 يتق من:يقول إنه بين يا: “ حبزمرمحه اهلل تعاىل  الشعراوي الشيخ فرد ،“ أتركها
 خمر ااً  لك جيعل أن تريده فكيف ...(ذلك بعد) خمر ًا له جيعل( أواًل) اهلل

 .“ تتقه  مل وأن 
 علياه  والتوكال  االساتقالة  كتاباة  إىل اهلل هاداه  حتاى  يفكار  الشاب فظل
 إليهاا  ينتمي اليت الفنادق سلسلة مبدير إذا كتابتها يتم أن قبل ولكنه سبحانه،

 أيضااً  وأنا الشاب فرد شيء،ب أخربك أن أريد: “ ويقول به يتصل الفندق هذا
 لاك  ساأقول : “ له قال املدير ولكن - االستقالة يعين - بشيء أخربك أن أريد

 فماا  يا، اخرتتك وقد املنورة باملدينة فرعنا ملدير شاغرة وظيفة لدينا: أواًل أنا
 !!! “.رأيك 
 لإلسالم هئبانتما وافتخر اهلل على توكل ملسلم أخرى واقعية قصة وهذه 
 الاذي “  اخلااطر  اهلل عباد “  الدكتور يقول :مراده على اهلل مراد بتفضيل واعتز

 يف يعاي   إجنليازي  بشااب  لتقيا  ا: “ الدكتوراه لدراسة جنلرتاإ يف يعي  كان
 علاى  عثار  أساابيع  بثالثاة  إساالمه  وبعاد  حاديثًا،  أسلم وقد لندن،  نوب
 قاد  ناه إ :يقاول  أن من حيذروه أن املسلمني الشباب من غريه فحاول، وظيفة
 عادم  يف سابباً  ذلاك  اليكاون  حتاى  الشخصاية،  للمقابلة يذهب حني أسلم

 ومل رباه  علاى  توكال  الشاب هذا أن إال دينه، عن فريتد نفسيًا فيتأثر قبوله،
“  صابح أف، “ رود“  امساه  وكاان  أسلم قد أنه العمل ألصحاب فذكر تخشهم،

 لي تتيح وظيفة وأريد وامسي ديين غريت لقد: “ بفخر أيضًا يم وقال ،“ عمر
 األمار  وكاان !!! الوظيفاة  تلاك  يف قبلوه أن إال منهم كان فما للصالة، وقتًا

 علاى  القادرة  عناده  ر االً  الوظيفة هذه يف نريد إننا: “ له قالوا عندما أعجب
 امسك غريت فقد اعاذها، يف  دًا عظيمة قدرة عندك وأن  القرارات اعاذ

 (.41)!!! كبري إجناز وهذا ودينك
 ان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي ()سبَ

* * * 
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 :الدرس السابع واألربعون

 خلـق العـدل

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك دهوح اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

أهل مسرقند ملا وصل خرب تولية عمر أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع 
بن عبد العزيز اخلالفة إىل سكان ما وراء النهر، ا تمع أهل مسرقند وقاالوا  
 لسليمان بن أبي السّري: إن قتيبة غدر بنا، وظلمنا وأخذ بالدنا، وقد أظهار 
اهلل العدل واإلنصاف، فأذن لنا فليفاد مناا وفاد إىل أماري املاؤمنني، يشاكو       
ظالمتنا، فإن كان لنا حاق أعطينااه، فاإن بناا إىل ذلاك حا اة. فاأذن يام         
سليمان، فو هوا منهم قومًا فقدموا على عمر، فكتب يم عمر إىل ساليمان  

ماًل من قتيبة ابن السري: إن أهل مسرقند قد شكوا إليَّ ظلمًا أصابهم، وحتا
عليهم أخر هم من أرضهم، فإذا أتاك كتابي فأ لس يم القاضي فلينظر يف 

إىل معساكرهم كماا    -املسالمني الفازاة    -أمرهم، فإن قضى يم فأخر هم 
كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة، فأ لس ساليمان ُ َمْياَع بان حاضار     

بذوهم على سواء القاضي فقضى أن تخرن عرب مسرقند إىل معسكرهم وينا
أي قوم يسكنون بالد  - فيكون صلحًا  ديدًا أو ظفرًا عنوة، فقال أهل الصُّفد

: بل نرضى مبا كان وال جندِّد حربًا، وتراضوا بذلك، فقال أهل -ماوراء النهر 
الرأي: قد خالطنا هؤالء القوم وأقمنا معهم، وأمنونا وأمّناهم، فإن حكم لناا  

ملن يكون الظفر، وإن مل يكن لنا ا تلبناا عاداوة يف    عْدنا إىل احلرب وال ندري
 (.04املنازعة، فرتكوا األمر على ما كان ورضوا ومل ينازعوا )

معاشر اإلخوة، هل هناك دولة يف القرن احلادي والعشرين حتين رأساها  
 هكذا للعدل كي يأخذ جمراه وللحق كي يعود إىل أصحابه  

عارف اهلل، اساتجاب، هكاذا،    وأي حاكم يف تاريخ الشاعوب الايت مل ت  
لنداءات املظلومني الذين سلب  حقوقهم، كهذه االستجابة السريعة احلامسة 

 (.40من عمر ابن عبد العزيز  فهذا مثل رفيع من عدل عمر )
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َاا َيااويصدق ذلاك قاول اهلل تعااىل:}    ينَ  َأُّيه امن َ  ُكوُناواْ  آَمنُاواْ  الَّاذن  َقاوَّ
ْس  ُكمْ  َعَل  وْ َولَ  هللن ُشَهَداء طن ابناْلقن  .[034:لنساء]ا {َواألَْقَربن َ  اْلَوالنَدْينن  َأون  َأنُفسن

فيو ب اهلل تعاىل يف هذا النداء اإلياي العادل يف القضااء، والشاهادة،     
والقول، والعمل، واالعتقاد، فعلى من قضى بني اثنني أن يعدل يف حكمه، 

ا، أن يعادل يف  وأن من شهد أن يعدل يف شهادته، وأن من قال خمربا أو آمار 
 رسول طبق وقدقوله ويف أمره، إذ على العدل قام  السماوات واألرض، 

 املارأة  كان احلاال ماع   كما، العدل حتى يستتب، اآلية هذه مضمون◘  اهلل
فعن ، عليها احلد تنفيذ◘  اهلل رسول وقرر، سرق  اليت القرشية املخزومية

: َفَقاالَ  َساَرَقْ ،  الَِّتاي  اَلَمْخُزوِميَِّة َلَمْرَأِةا َشَأُن َأَهمَُّهْم ُقَرْيًشا َأنَّ :♥ عائشة 
 َزْياٍد،  ْبُن ُأَساَمُة ِإالَّ َعَلْيِه َيْجَتِرى َوَمْن: َفَقاُلوا◘  اهلِل َرُسوَل ِفيَها ُيَكلُِّم َوَمْن
 فن  َأَتْشاَفعُ ♂:◘  اهلِل َرُساولُ  َفَقاالَ  ،☺ ُأَسااَمةُ  َفَكلََّمُه◘  اهلِل َرُسوِل ِحبُّ

نْ  َحد   اَم : َقاَل  ُثمَّ  َفاْخَتَطَب، َقامَ  ُثمَّ  اهللن ُحُدودن  من ينَ  َأْهَلَ   إننَّ ُامْ  َقاْبَلُكمْ  الَّذن  َكااُنوا َأمَّ

َق  إنَذا مُ  ََسَ يُف  فنيهن ن َق  َوإنَذا َتَرُكوُ ، الّشَّ مُ  ََسَ عنيُف  فنيهن ؛ َعَلْيهن  َأَقاُموا الضَّ دَّ  َواْيامُ  احْلَ

د   اْبنَةَ  َفاِنَمةَ  َأنَّ  َلوْ  اهللن َقْ ، حُمَمَّ  .(0) ▬َيَدَها َلَقَطْعُ   ََسَ
 احلااق التاازام تعااين كراااة خلقيااة صاافة العاادلاإلخااوة الفضااالء، إن 

 والعادوان  والبفاي  الظلم عن والبعد، احلياة أمور من أمر كل يف واإلنصاف
ْحَسانن  بناْلَعْدلن  َيْأُمرُ  اهلل إننَّ }:تعاىل قال  َياْأُمُرُكمْ  اهلل إننَّ }:تعاىل وقال ،{َواإْلن
وا َأنْ  ُكُموا َأنْ  النَّاسن  َبْ َ  َحَكْمُتمْ  َوإنَذا َأْهلنَها إنَل  اأْلََماَناتن  ُتَؤده  وقد {بناْلَعْدلن  حَتْ

ُل ♂◘ : قوله الشريف احلديث يف ورد  يرباأ  واإلسالم ،▬َصَدَقة   اْثنَْ ن  َبْ َ  َتْعدن
 رمحاة  مان  مطارود  فالظاامل ، الظلام  ألوان من لون أي يف الوقوع عن باملسلم

 :تعااىل  قاال . العقوباات  بأشاد  الظااملني  وتعاىل سبحانه اهلل أوعد ولقد، اهلل
َسَبنَّ  َواَل }:تعاىل وقال {الظَّاملنن َ  َعَل  اهلل َلْعنَةُ  َأاَل }  َيْعَماُل  َعاامَّ  َغافنالا  اهلل حَتْ

اَم  الظَّاملنُونَ   النبوية ةاالسن تضمن  كما {أْلَْبَصارُ ا فنيهن  َتْشَخُص  لنَيْوم   ُيَؤِخُرُهمْ  إننَّ
 :منها ،الظلم ُمرَِّحوُت العدل تقر اليت األحاديث من جمموعة الشريفة

 إنَّ ♂:◘  اهلل َرُسااوَل َأنَّ ،☻ اَلَعاااِص ْبااِن َعْمااِرو ْبااِن اهلل َعْبااِد َعااْن
طن َ  مْحنن  َيم ن  عن ُنور   من َمنَابنرَ  عل اهلل عند املُْقسن ا    َدْياهن يَ  وكْلَتا، الرَّ

 اِلاذينَ  ،َيمن

                                                 

 .0177، و)م( 3477أخر ه )خ(  (صَي ) (0)
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ُلونَ  مْ  فن  َيْعدن هن  .(0) ▬َوُلوا َوَما وَأْهلنيهمْ  ُحْكمن
 وأهلايهم  حكمهام  يف يعدلون الذين: ◘  رسول اهلل قول: النووي قال

 أو خالفاة  مان  تقلاده  فيماا  لَدَع ملن هو إمنا الفضل هذا أنَّ فمعناه والََّو وما
 “. أعلم واهلل ذلك وحنو ..يتيم على نظر أو حسبة أو قضاء أو إمارة

 َأنَّاهُ  َوَتَعااَلى  َتَبااَركَ  اهلل َعْن َرَوى ِفيَما◘  ّعِن النَِّبيِّ ،☺ َذر، َأِبي َعْنو
َبااادني َيااا♂:َقاااَل ْمااُ   إنيِن  عن اا َعااَل  الظهْلاامَ  َحرَّ ااا َبْياانَُكمْ  َوَجَعْلُتااهُ  ،َنْفيسن ما  َفاااَل  حُمَرَّ

 .(4)▬َتَظاملَُوا
ُهامُ  َساْبَعة♂:َقاَل◘  اهلِل َرُسْوَل َأنَّ☺  َرةََُهَرْي َأِبي َعْنَو ْ  َتَعااَل  اهللُ ُيظنله  فن

َياَمة َيْومَ  ظنِلهن  هُ  إنالَّ  ظنلَّ  اَل  َيْومَ  اْلقن (3) ▬.َعادنل   إنَمام   ظنله
 . 

 بوضاع  اهلل أمر يتبع الذي أنه العادل به فسر ما وأحسن: “ حجر ابن قال
 “. تفريت وال إفراط غري من موضعه يف شيء لاك

 بسبب إال احلال يضطرب وال الدول تزول وماوللظلم عواقب وخيمة، 
 َوَجَعْلنَااا َظَلُماوا ملََّاا َأْهَلْكنَااُهمْ  اْلُقاَرى َوتنْلاَ  }:واجلاور  والتعساف  الظلام 
مْ  داا  ملنَْهلنكنهن ايَ  اْلُقاَرى َأَخاَذ  إنَذا َرِباَ   َأْخُذ  َوَكَذلنَ  }،[42:الكهف] {َمْوعن  َوهن

يم   َأْخَذ ُ  إننَّ  ة  َظاملنَ 
يد   َألن

اَر ن  َعَذاَب  َخاَف  ملنَنْ  َلَيةا  َذلنَ   فن  إننَّ  (112) َشدن  {اَلخن
 .[013 - 014:هود]

َاا َياا}قاال اهلل تعااىل:  : الكفار مع حتى واإلنصاف العدل: اهلل عباد  َأُّيه
ينَ  امن َ  ُكوُنواْ  آَمنُواْ  الَّذن ْسطن  ُشَهَداء هللن َقوَّ َمنَُّكمْ  َوالَ  بناْلقن  َأالَّ  َعاَل  َقاْوم   َشنَآنُ  ََيْرن
لُواْ  لُواْ  َتْعدن لتَّْقَوى َأْقَرُب  ُهوَ  اْعدن

 .[7]املائدة: {َتْعَمُلونَ  بناَم  َخبنري   اهلل إننَّ  اهلل َواتَُّقواْ  لن
ُلوا َأالَّ  َعااَل }الكفااار بفااض حيملاانكم ال: أي ُلوا َتْعاادن  َأْقااَرُب  ُهااوَ  اْعاادن
لتَّْقَوى

 مان  املسلمني مع كان إذا فكيف الكفار، مع كان إذا هذا [7:ةاملائد] {لن
  ! السنة أهل من املسلمني مع كان إذا كيف بل! البدع  أهل

 السااعة  تقاوم : يقاول  ر االً  مساع  ملاا ☺  العاص بن عمرو إىل امسع
 اهلل رساول  من مسع  ما أقول: قال تقول  ماذا: فقال، الناس أكثر والروم

                                                 

 .4744أخر ه )م(  (صَي ) (0)
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 امساع  ،أربعااً  خلصااالً  فايهم  فإن تقول، ما حقًا انك إن إنه أما: فقال ،◘
 وعادل  حكماة  فياه  األمار  ألن كفاارًاع  كاانوا  وإن الكفاار  علاى  ياثين  كيف

 الفتناة،  عناد  النااس  أحلام  إنهام : أربعااً  خلصااًل فيهم فإنقال:  إنصاف،و
 ويتيم ملسكني وخريهم فرة، بعد كرة وأوشكهم مصيبة، بعد إفاقة وأسرعهم
 (.14) امللوك ظلم من وأمنعهم: مجيلة سنةح وخامسة وضعيف،

 وللعدل مثار كثرية نذكر منها:
 أمياة  باين  بعاض  خازائن  يف ُو د ولقد األرزاق، ف للربكة سبب نهإ - 1
 .العدل أيام ينب  كان هذا :عليها مكتوب  التمر نوى أمثال حنطة صرُة
اُطواْ وَ }:تعااىل  اهلل قال وتعال، سبَانه اهلل حمبة إل موصل نهإ - 2  إننَّ  َأْقسن
به  اهلل

طن َ  ُُين  .العدل أهل وحيب عدل سبحانه فهو ،[2:احلجرات] {املُْْقسن
 الشارك  أن كما العدل، أعظم التوحيد ألن وذلك ،التوحيد قرين نهإ - 3
َد }:تعاىل قال الظلم، أعظم هُ  اهلل َشهن ْلامن  َوُأْوُلواْ  َواملَْاَلئنَكةُ  ُهوَ  إنالَّ  اله ال َأنَّ  اْلعن
ْسطن  َقائناَما  يَُّ  ُهوَ  إنالَّ  اله الَ  بناْلقن كنيمُ  اْلَعَّن  .[07:عمران آل] {احْلَ

 اهلل إن: قيال : “ تيمياة  ابان  قال ،هااستقرار وَّس  الدول لقيام سبب أنه - 4
 مسالمة،  كانا   وإن الظاملة يقيم وال كافرة، كان  وإن العادلة الدولة مايقي

 (.44)“  واإلسالم الظلم مع تدوم وال والكفر، العدل مع تدوم الدنيا: ويقال
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الثامن واألربعون

 خلـق الوفـاء بالعـهود

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

 على حفا  ◘  النيب حرص يف مشرقة صورةموعدنا مع أحبيت يف اهلل، 
  اءه حيث احلديبية، يف عمرو بن سهيل يفاوض كان حينما وذلك العهود،

 أباوه  وكاان  مكاة،  مشاركي  مان  رفا  وقاد  األغاالل،  يف يرساف  سهيل ابن
  اااء اإلساالم دخلااوا  ممان  االبان  هااذا وكاان  ،◘ الرسااول ماع  يتفااوض 

 ابناه  سهيل رأى فلما، املشركني أيدي من انفل  وقد باملسلمني، مستصرًخا
 أي وبيناك،  بايين  القضاية  جلا   لقد حممد يا: وقال بتالبيبه، وأخذ إليه قام

 فقاال  صدق ،: ◘  اهلل رسول الفق هذا، يأتيك أن قبل املناقشة من فرغنا
 يفان  فلام ! دياين   يف يفتنوني املشركني إىل دَرُأَأ املسلمني معشر يا:  ندل أبو
 بينناا  عقادنا  قاد  إناا :  ندل ألبي وقال◘  اهلل رسول ورده شيًئا، ذلك عنه

 بهام،  نفدر ال وإنا عهًدا، وأعطونا ذلك على وأعطيناهم صلًحا القوم وبني
 وباني  بيناه  الصلح معاهدة بنود حال  اليت املأساة هذه إزاء◘  النيب أن غري
 الفارن  بقرب وبشره  ندل أبا طمأن املسلم،  ندل ألبي منها خمرً ا جيد أن
 اصرب  ندل، أبا يا: يواسيه وهو له وقال، املسلمني من شاكلته على وملن له

 لقاد ، وخمرً ا فرً ا املستضعفني من معك وملن لك  اعل اهلل فإن واحتسب
 فياه  أثبا   بالعهاد  الوفااء  ياذا  ورهيًباا  قاساًيا  امتحاًنا  ندل أبي درس انك

 مشااعرهم،  وحبس عواطفهم كب  يف عظيًما جناًحا واملسلمون◘  الرسول
 أباوه  كان عندما املشهد ذلك من وتأثروا  ندل أبي أخيهم ملنظر صربوا وقد

 الكاثريين  أن ىحت إيالمهم يف زاد مما، منه تنزف والدماء تالبيبه، من جيتذبه
 ينظرون وهم العقيدة، يف أخيهم على منهم إشفاًقا مبرارة يبكون أخذوا منهم

 إىل أخارى  مارة  باه  ليعاود  اجللف الوثين بفظاظة يسحبه وهو املشرك أبيه إىل
 .(34) مكة يف الرهيب سجنه
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وصورة أخرى مشرفة على الوفاء بالعهود فيما حدث بي  حذيفاة ابان   
 أناي  إال بدًرا نشهد أن منعنا ما: حذيفة قالر قري ، وأبيه وكفا☺ اليمان 

 تريادون  إنكام : فقاالوا  قري  كفار فأخذنا ،◘ اهلل رسول نريد أقبلنا وأبي
 وميثاقاه  اهلل عهاد  عليناا  فأخاذوا  املديناة،  نرياد  إمناا  نريده ما: فقلنا حممًدا،
 اهلل رساول  أتيناا   اوزنااهم  ملا ،◘ حممد مع تقاتلوا وال املدينة إىل لتصرين

 ونفاي  عليهم اهلل نستعني: قال ترى  فيما يم قلنا وما قالوا ما له فذكرنا◘ 
 .(34) مكة بدًرا نشهد أن منعنا الذي فذاك املدينة، إىل فانطلقنا بعهدهم،

 مان  كرااة  خصالة  الوعاد  صادق إن حممد حساان:  فضيلة الشيخ يقول 
 هاذه  يف روند و وده عز اإلسالم، أخالق من عظيم وخلق اإلاان، خصال
! ومنقولاة  ومرئياة  مساموعة  عهود من وكم! معسولة وعود من فكم األيام،
 مان  كاثرياً  فاإن ! والوعاود   الوعاد  صادق  وأين! بالعهد  الوفاء أين ولكن
 ولنيؤاملس من وكم َيِعد  من ولنيؤاملس من وكم يتكلم  األيام هذه يف الناس

! باالعهود   لوفااء ا وأيان ! الوعود  صدق أين ولكن وللناس  هلل يتعهد من
 هاذه  لعظام فضال   الوعادع  بصادق  إمساعيال  على وعال  ل اهلل أثنى لذا

اهُ :}فقال اخللق وهذا اخلصلة { َنبنيااا َرُساوالا  َوَكاانَ  اْلَوْعادن  َصاادنَق  َكاانَ  إننَّ
 .[44:مريم]

علياه   إمساعيال  علاى  بهاذا  أثناى  وعاال   ال  اهلل إن: التفسري أئمة قال
 ووعاده  عهده يف وصدق إال ربه به عاهد عهد من ما ألنه عالصالة والسالم

 صابرًا جيده أن عليه الصالة والسالم اخلليل وعد الذي فهو وعال،  ل لربه
 َياا َقااَل :}عناه  و ال  عز اهلل قال كما بالذبح، اهلل أمر فيه لينفذ  اء ما إذا
ُدينن  ُتاْؤَمرُ  َما اْفَعْل  َأَب ن  انَ  اهلل َشااءَ  إننْ  َساَتجن ينَ  من اابنرن  ،[014:الصاافات ]{ الصَّ

هُ  َأْسَلاَم  َفَلامَّ :}وعال  ل ربه قول بوعده وفى أنه على والدليل { لنْلَجبن ن  َوَتلَّ
 اهلل أثناى  لاذا  و ال،  عاز  هلل ووعده بعهده فوفى ربه عاهد ،[013:الصافات]

هُ :}بقوله عليه  .[44:مريم]{ اْلَوْعدن  َصادنَق  َكانَ  إننَّ
 فمان  ،عانيٍ  أو فعالٍ  أو قوٍل ِمْن عليه َمُنُيؤَت ما األمانُة ،معاشر اإلخوة

 فقاد  علياه  االطاالع  ُيِحابُّ  اَل َما عنَدك فَعل ومْن ائتمَنَك، فقد ِبِسر، حدََّثَك
 به يلتزُم ما واَلَعْهُد ائتمنك، فقد ِلِحَفِظه ماِله من شيئًا سلَّمَك ومن ،ائتمنك
 . ناسال بنَي اجلاريِة والعهوِد هلل كالنذِر لفريِه اإِلنساُن
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 فالوفااء  أحاد  أي ماع  أو◘  رسوله مع أو♣  اهلل مع عهدا كان سواءو
 الكاذب  لاوازم  مان  منهاا  أي إخالف أن كما ،الصدق لوازم من ذلك بكل

 حتال  ال داما   ماا  الشروط، هذه كان  أيًا بالشروط الوفاء وجيب ،والنفاق
 َعاَل  ُمْسلنُمونَ اْالا♂:◘  رساول اهلل  يقاول  ولاذلك  حالاًل، حترم وال حرامًا

مْ  وِنهن ا  إنالَّ  ،رُشُ ِا ا َأَحلَّ رَش مَ  َأوْ  َحَراما  حتال  ال الايت  الشروط أما ،(0) ▬َحاَلالا  َحرَّ
 ساواء  الشاروط،  هذه كان  أيًا بها الوفاء جيب فإنه حالاًلع حترم وال حرامًا
 اهلل ألن النااسع  من اثنني أي بني أو األ ريين، بني أو الزو ني، بني كان 
َا ايَ }:قال تعاىل ينَ  َأُّيه  اهلل بعهاد  الوفااء ف، [0:املائدة] {بناْلُعُقودن  َأْوُفوا آَمنُوا الَّذن
 وحاده  شارعه  إىل التحاكم يقتضي كما بالعبادة، وإفراده توحيده يقتضي♣ 

اهلل تعااىل العهاد علاى باين آدم أال يعبادوا       ولقاد أخاذ   بالطاغوت، والكفر
ْ قال تعاىل:}الشيطان،  اْيَطانَ  َتْعُباُدوا الَّ  َأن آَدمَ  َبنني َيا ُكمْ إنَليْ  َأْعَهْد  َأَل اهُ  الشَّ  إننَّ

بن    َعُدو   َلُكمْ   .[11:يس] {(81) مه
 وتقاديم  عنهاا  والذب سنته إحياء يقتضي◘  رسول اهلل بعهد الوفاء نإ
 فمان  اهلل، رساول  حممادا  أن شهادة مقتضى وهذا أحد، كل قول على قوله
 بعهاد  الوفاء وأما ،الشهادة هذه يف بكاذ فهو املقتضى ذلك من بشيء أخل

 بال  الكاذب  أنواع أشد من فيه والفدرخلف الوعد  الشرع  عل فقد الناس
 َمانْ  َأْرَباع  ♂:◘  اهلل َرُسوَل قال كما املنافقني وآيات النفاق أركان من  عله

ا َكانَ  فنيهن  ُكنَّ  ا ُمنَافنقا صا
نُْهنَّ  َخْصَلة   فنيهن  َكاَنْ   َوَمنْ  ،َخالن

انْ  َخْصاَلة   فنياهن  َناْ  َكا من  من

نانَ  إنَذا :َيَدَعَها َحتَّى النَِفاقن  َث  َوإنَذا َخاانَ  اْؤَُت  َوإنَذا ،َغاَدرَ  َعاَهاَد  َوإنَذا ،َكاَذَب  َحادَّ

 .(4) ▬َفَجرَ  َخاَصمَ 
عُ  اَل ♂:َقاَل◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ: ☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَو َتمن ياَمنُ  ََيْ  َواْلُكْفارُ  اإْلن

ئ   بن َقلْ  فن  عُ  َواَل  ،اْمرن َتمن ُب  الِصْدُق  ََيْ اا َواْلَكاذن يعا
اعُ  َواَل ،مَجن َتمن َياَناةُ  ََتْ  َواأْلََماَناةُ  اخْلن

 .(3) ▬ااامَجنيع
، ََخْس  ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل ،☻ َعبَّاٍس اْبِن َعِنَو : َقااُلوا بنَخْمس 

                                                 

 .وصححه األلباني 0344أخر ه )ت(  (صَي ) (0)

 .47و)م(  34أخر ه )خ(  (صَي ) (2)

 .وحسنه الشيخ شعيب األرنؤوط 7433 ه )حم( أخر (حسن) (3)
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؟ ََخْس   َوَما اهلل َرُسوَل  َيا مْ  ُساِلطَ  إنال اْلَعْهاَد  َقاْوم   َض َنَقا َماا:َقااَل  بنَخْمس   َعَلاْيهن

ُهْم، مُ  َفَشاا إنال اهلل َأْناَََّل  َما بنَغرْين  َحَكُموا َوَما َعُدوه مُ  َظَهاَرْت  َوال اْلَفْقاُر، فنايهن  فنايهن

َشةُ  مُ  َفَشا إنال اْلَفاحن ُفاوا َوال املَْاْوُت، فنايهن نْكَيااَل  ِفَّ اُذوا النََّبااَت  ُمننُعاوا إنال املْ  َوُأخن

َكا َ  َمنَُعوا َوال بنالِسننَ ،  .(0) ▬اْلَقْطرُ  َعنُْهمُ  ُحبنَس  إنال الََّّ
 والضارورية  الالزمة اخلصائص منة واخلار ي الداخلية بالعهود الوفاءو

قااال  واالسااتقرار، السااالم وحتقيااق األماان إلقاارار اإلسااالمية، للدولااة
مْ  إنَذا اهلل بنَعْهدن  َوَأْوُفواْ }تعاىل: َهااَتْوكنيا َبْعَد  األَْياَمنَ  َتنُقُضواْ  َوالَ  َعاَهدته  َوَقاْد  دن
يالا  َعَلْيُكمْ  اهلل َجَعْلُتمُ   .[20:النحل] {(91)َتْفَعُلونَ  َما َيْعَلمُ  اهلل إننَّ  َكفن

 إننَّ  بناْلَعْهدن  َوَأْوُفواْ }:تعاىل قال خمالفته، جتوز ال حياة ومنهل فرض وهذا
 الاديار  أحنااء  كل يف السالم لنشر وذلك. [34: ءاإلسرا] {َمْسُؤوالا  َكانَ  اْلَعْهَد 

ااَلمَ  َأْفُشاوا♂:◘  لقوله اإلسالمية،  باني  ذلاك  يف فارق  وال ،(4)▬َبْيانَُكمْ  السَّ
 فالدولاة  اخلار ياة  العالقاات  ويف اإلسالمية، الدولة رعايا من وِذمِّي مسلم

 أرض علاى  ُيعتادى  أو اهلل حرمات ُتْنتهك مل ما السالم، إىل تدعو اإلسالمية
ينَ  َعانن  اهلل َينَْهااُكمُ  اَل }تعااىل  قال املسلمني، ْ  الَّاذن ْ  الاِدينن  فن  ُيَقااتنُلوُكمْ  َل  َوَل
ُجوُكم ُكمْ  ِمن َُيْرن وُهمْ  َأن دنَيارن ُطوا َترَبه مْ  َوُتْقسن ابه  اهلل إننَّ  إنَلْيهن

اطن َ  ُُين  (5) املُْْقسن
اااَم  ينَ  َعاانن  اهلل َينَْهاااُكمُ  إننَّ ُكمْ  ِماان َوَأْخَرُجااوُكم الااِدينن  فن  وُكمْ َقاااَتلُ  الَّااذن   دنَيااارن

ُكمْ  َعَل  َوَظاَهُروا مْ  َوَمن َتَولَّْوُهمْ  َأن إنْخَراجن  {(9)الظَّااملنُونَ  ُهامُ  َفُأْوَلئنَ   َيَتَوَلَُّ
 (.41) [2 - 7: املمتحنة]

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .3441أخر ه )طب( وحسنه األلباني يف ص.ن برقم  (حسن) (0)

 .44أخر ه )م(  (صَي ) (4)
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 :لدرس التاسع واألربعونا

 حسـن اخلـلق

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

مع عييناة  ☺ ن على موعد مع حلم عمر بن اخلطاب حنأحبيت يف اهلل، 
 ْبانِ  ِحْصانِ  ْبانُ  ُعَيْيَناةُ  َقاِدمَ : َقاالَ ☻  َعبَّااسٍ  ْبِن اهلل َعْبِد َعْنابن حصن، َف

 ُياْدِنيِهمْ  الَّاِذينَ  النََّفارِ  ِمانْ  َوَكاانَ  َقاْيسٍ  ْبِن اَلُحرِّ َأِخيِه اْبِن َعَلى َفَنَزَل ُحَذْيَفَة
 َوُمَشاَوَرِتِه ُعَمَر َمَجاِلِس َأْصَحاَب -أي العلماء والعباد  - رَّاُءاَلُق َوَكاَن ،ُعَمُر

 ِعْنادَ  َوْ ه  َلَك َهْل َأِخي اْبَن َيا :َأِخيِه اِلْبِن ُعَيْيَنُة َفَقاَل ،ُشبَّاًنا َأْو َكاُنوا ُكُهواًل
 ☻ : َعبَّاٍس اْبُن َقاَل .ْيِهَعَل َلَك َسَأْسَتَأِذُن :َقاَل  َعَلْيه ِلي َفاْسَتَأِذْن اأَلِمرِي َهَذا

 اَلَخطَّاابِ  ْبَن َيا ِهْي :َقاَل َعَلْيِه َدَخَل َفَلمَّا ،ُعَمُر َلُه َفَأِذَن ِلُعَيْيَنَة اَلُحرُّ َفاْسَتَأَذَن
 َأْن َهامَّ  َحتَّاى  ُعَمارُ  َفَفِضَب ،ِباَلَعْدِل َبْيَنَنا َتْحُكُم َواَل اَلَجْزَل ُتْعِطيَنا َما َفَواللَِّه
 ُخاْذ }◘ ِلَنِبيِّاهِ  َقاالَ  َتَعااَلى  اهلل ِإنَّ اَلُمْؤِمِننَي َأِمرَي َيا :اَلُحرُّ َلُه َفَقاَل ِبِه ُيوِقَع
ْض  بناْلُعْرفن  َوْأُمرْ  اْلَعْفوَ  لن َ  َعنْ  َوَأْعرن ااهن  ِمانْ  َهاَذا  َوِإنَّ، [022]األعاراف:  {اْْلَ

 اهلل ِكَتاابِ  ِعْنادَ  َوقَّاًفا َوَكاَن َعَلْيِه َتاَلَها ِحنَي ُعَمُر َ اَوَزَها َما َواللَِّه اَلَجاِهِلنَي
(0). 

 والفجاار  العصااة  مان  ًاكاثري  إخوتي يف اهلل، عليكم حبسان اخللاق فاإن   
 ترق قلوبهم جيعل ما والتابعني الصحابة خلق حسن من يرونكانوا  والفساق

 هاد ع يف  اداً  كثري  وهذا والفجور، الفسق من عليه كانوا ما ويرتكون وتلني
 وهاو  - عناه  تعااىل  اهلل رضي أشيم بن صلة قصة ومنها ،والتابعني الصحابة

 يلاهون  بشاباب  واار  الليال  يف الصاحراء  إىل ياذهب  كان ملا، - التابعني من
 يف - واملالعاب  الكازينوهاات  يف األيام هذه الشباب نرى ما مثل - ويعبثون
 مساافرين  كاانوا  - اشاي  وهو مثاًل يم يضربأي  - قومًا إن: فقال الليل،
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 فاأنى  أو الطرياق  يادركون  فاأنى  النهاار  يف وغفلاوا  اللعاب  يف الليال  قضوا
 :أحادهم  قال الثاني اليوم ويف واشي، الليل أول املثل يم يضرب ،يصلون

 وهاو  سافر  وأمامناا  طرياق،  أمامنا حنن: لنا ويقول ويعنينا، لرييدنا إنه واهلل
 مان  فأفااقوا  األوقاات،  هاذه  نضايع  ذلاك  وماع  اآلخرة، الدار إىل االنتقال

 لقاد  اإلسالم شباب خيار من فأصبحوا شابًا العشرين قرابة وكانوا غفلتهم،
 (.13) وبالرفق التعامل وحبسن الدعوة، يف اخللق حبسن استيقظوا

يف  در تاه  ويرفاع  ال وعاال    اهلل إىل العباد  يقارب  اخللق حسنكما أن 
 .قاألخال مكارميدعو إىل ◘  النيب كان ولقد اجلنة،

نن َ  َعَل  اهلل َمنَّ  َلَقْد قال تعاىل:} مْ  َبَعَث  إنذْ  املُْؤمن مْ  ِمانْ  َرُسوالا  فنيهن اهن  َأنُفسن
مْ  َيْتُلو مْ  آَياتنهن  َعَلْيهن ْكَمةَ  اْلكنَتاَب  َوُيَعِلُمُهمُ  َوُيََِّكيهن ن َكاُنواْ  َوإنن َواحْلن اي َقْبُل  من  َلفن

بن    َضالل    .[014]آل عمران: {(184) مه
لعبادات مان مقاصادها حسان اخللاق فماثال الصاالة مثرتهاا جتناب         فا

الفحشاء واملنكر، والصدقات مثرتها تزكياة الانفس مان رذائال األخاالق،      
والصيام مثرته التقوى وهو اإلتيان باألوامر وجتنب الناواهى وكال األوامار    
والنواهي مفضية حلسن اخللق واحلال مثرتاه حسان اخللاق وذلاك بتجناب       

 ق والعصيان.الرفث والفسو
فال ينبفي أن يكون الدين يف املسجد فقات يصالى الر ال ماع املصالني      
وخارن املسجد يتكرب ويلعان وياؤذى ويساخر ويضارب وال يعطاى النااس       

 حقوقهم وتخلف املواعيد ويكذب فهذا كله من مساوئ األخالق.
أنه سبب  من أعظمها معاشر اإلخوة، هناك فضائل كثرية حلسن اخللق،

 نسأل العاملني، رب عليهم أنعم الذين مع الصاحلني و وار النبيني مرافقة يف
 الدَّْرَداِء َأِبي ْنَع، َفالرامحني أرحم وهو ورمحته همبنِّ اجلنة يبلفنا أن العظيم اهلل

ء   َما♂:َقاَل◘  النَِّبيَّ َأنَّ ،☺ يََّانن  فن  َأْثَقُل  ََشْ نن  من َياَماةن  َياْومَ  املُْْؤمن انْ  اْلقن  ُخُلا    من

َش  َلُيْبغنُض  اهلل َوإننَّ  ،َسن  َح  يءَ  اْلَفاحن  .(0) ▬اْلَبذن
ُجاَل  إننَّ ♂:َقاَل◘  النَِّبيَّ َأنَّ َعاِئَشَة َعْنَو كُ  الرَّ ْسانن  َلُياْدرن َُ ُلا ن  بن  َدَرَجاةَ  اخْلُ
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ائنمن   .(0) ▬اْلَقائنمن  الصَّ
نْ  إننَّ ♂:َقاَل◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ ،☺ َ اِبٍر َعْنَو َلَّ  َأَحِبُكمْ  من

نِي َوَأْقَربنُكمْ  إن  من

ا سا
َياَمةن  َيْومَ  جَمْلن نَُكمْ  اْلقن

اا َأَحاسن  ْبانِ  اهلل َعْبادِ  َعانْ  الرتماذي  روى. و(4) ▬َأْخاَلقا
 اَلَمْعاُروفِ  َوَباْذلُ  اَلَوْ اهِ  َبْساتُ  ُهَو :َفَقاَل اَلُخُلِق ُحْسَن َوَصَف َأنَُّه، اَلُمَباَرِك

 .اأَلَذى َوَكفُّ
َرنَّ  اَل ♂:◘  النَِّبيُّ ِلَي َقاَل: َقاَل☺  َذر، َأِبي َعْنَو

قن نْ  حَتْ  َشاْيئاا املَْْعاُروفن  من

ْل    بنَوْجه   َأَخاكَ  َتْلَقى َأنْ  َوَلوْ  َِ▬ (3). 
 لاك،  اجتاه  مان  وعلاى  ،قابلاك  من على السرور تدخل الو ه طالقةف

 الصادر  انشاراح  تو اب  بل القلب، انشراح وتو ب واحملبة، املودة وجتلب
 ينفارون  النااس  فاإن  عبوسًا كن  إذا لكن ،جتد و رب ،يقابلك وممن منك
كما أن مساعدة  معك، بالتحدث وال إليك، باجللوس ينشرحون وال، منك

 يادور  الايت  الثالثة األصول هذهالناس وكفَّ األذى عنهم من حسن اخللق. 
 .اخللق معاملة يف اخللق حسن عليها
 بأخالقاك  النااس  أحاق  وإن أال  اللاه،   ال  اهلل من منحة األخالقو
 احلسان  اخللاق  له تظهر ومن وإحسانك وبرك وحنانك بعطفك الناس وأحق

َ   َوَقَض }:ثم أهل بيتك والداك ا ُ  إنالَّ  َتْعُبُدواْ  َأالَّ  َربه  {إنْحَساناا  َوبناْلَوالنَدْينن  إنيَّ
 .[43:اإلسراء]

ُكمْ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَلْ ♥  َعاِئَشَة َعْنَو ُكمْ  َخرْيُ َْهلنهن  َخرْيُ  َوَأَنا ألن

ُكمْ  َْهيلن  َخرْيُ  .(4)▬ألن
 هناك وسائل مفيدة لتحسني اخللق نذكر منها:إخوتي يف اهلل، 

 مان  ناوع  احلسان  اخللاق  نأل ذلك يف كثريًا تنفع فاجملاهدة، املجاهد  - 1
ينَ }، قال تعاىل:باجملاهدة املرء عليه حيصل ايداية َينَُّهمْ لَ  فنينَا َجاَهُدوا َوالَّذن

 نَْهدن
نن َ  ملََعَ  اهللَ وإنَّ  ُسُبَلنَا سن َْ  .[12:العنكبوت] {املُ
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 أخالقااً  ارتكبا   إذا الانفس  بنقاد  وذلاك  ،وحماسابتها النفس مراقبة - 2
 أخاذها  ماع  أخارى،  مارة  األخاالق  تلك إىل تعود أال على وَحْمِلها ذميمة،

 .وَقصََّرْت توان  إذا العقاب مببدأ وأخذها أحسن ، إذا الثواب مببدأ
 األشياء، مثرات معرفة فإن ،اخلل  حسن عل املرتتبة اَلثار ف التفكر - 3

 .فعلها إىل الدواعي أكرب من عواقبها حسن واستحضار
 مان  اخللاق  ساوء  جيلباه  ما بتأمل وذلك، اخلل  سوء عواقب ف النظر - 4

 قلااوب يف والبفضااة والندامااة، واحلساارة املااالزم، واياام الاادائم، األسااف
 .اخللق
 دعاااء يف يقااول الاانيب كااان ويااذا عظاايم باااب فالاادعاء، الاادعاء - 8

ينا الّلُهم :االستفتاح  واِصف، أن  إالّ  ألحسننها َُّيدي ال، األخالقن  ألحَسنن  هدن

 .أن  إالّ  سّيَئها يِصف ال سّيَئها عني
 فالصارب ع احلسان اخللا  عليها يقوم التي األخالقية األسس من الصرب - 8
 واألنااة،  واحللام،  األذى، وكاف  الفاي ،  وكظام  االحتماال،  علاى  حيمل

 .والعجلة الطي  وترك والرفق،
 .، وَُتنُّب العبوس والتقطيبوالطالقة ّْش البن  تكّلُف  - 7
 :األياوبي  الدين صالح عن األثري ابن قالواحللم،  والتغافل التغايض - 5

 التفافال  ثريكا  يكره، ما على صبورًا متواضعًا، األخالق، حسَن حليمًا كان
 .عليه يتفري وال ُيعلمه وال مايكره، أحدهم من يسمع أصحابه، ذنوب عن

 اْلَعْفاوَ  ُخاْذ }قاال تعااىل:   والعفو والصاف ، اْلاهل  عن اإلعراض - 9
ْض  بناْلُعْرفن  َوْأُمرْ  لن َ  َعنْ  َوَأْعرن اهن  .[022: األعراف] {اْْلَ

 األ ار  احتساب و ،بالقل ف تتقد مجر  الغضب ألن ؛الغضب َتنُّب  - 11
 (.4) الفاضلة األخالق اكتساب على يعني ما أعظم من األمر فهذا اهلل عند

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 الدرس اخلمسون:

 خلـق احلـياء

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، لناأعما وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

رائعة للسالف الصااحل، حياث    حنن على موعد مع قصة أحبيت يف اهلل، 
 أتارك  وأن بوأتا  أن أرياد  ماام إ ياا : فقاال  أدهم، بن براهيمإ ىلإ ر ل  اء

 .اهلل أعصي فال تعصمين أشياء على دلين ليها،إ أعود بي ذاإو الذنوب،
 علاى  تعصاه  فاال  اهلل تعصاي  أن أردت نإ: أدهام  بان  باراهيم إ له فقال

: الر ل فقال!! أرضه خارن: براهيمإ قال أعصيه  فأين: الر ل فقال! رضهأ
 رضاأل تكاون  أن يتستح أما: براهيمإ فقال هلل  كلها واألرض مامإ يا كيف
 أرضه  على وتعصيه هلل كلها

: الر ال  قاال ! رزقه من تأكل فال هيتعص أن أردت نإو: براهيمإ قال ثم
  تعصيه  ثم رزقه من تأكل نأ تستحي أما: براهيمإ فقال أحيا  فكيف
 ياراك  ال مكاان  يف فاعصاه  اهلل تعصاي  أن الإ أبي  نإف: براهيمإ قال ثم

 !فيه
 تستحي أما: براهيمإ فقال كنا  ماأين معنا وهو ذلك وكيف: الر ل فقال

 منك  قريب معك وهو تعصيه أن
 املاوت  ملاك   ااءك  فاان  اهلل، تعصي أن الإ أبي  نإف: براهيمإ قال ثم
 الاك  ومان : الر ال  فقاال !! أتاوب  حتاى  أنظرناي : لاه  فقل روحك ليأخذ
  !ذلك

 وأنا   روحاك  ويأخاذ  املاوت  ملاك  يأتي أن تستحي أما: براهيمإ فقال
  اءتاك  ذاإف اهلل، تعصي أن أن الإ أبي  نإف: براهيمإ قال ثم املعصية  على

: الر ال  فقاال  .معكام  ذهاب أ لن: يم فقل النار ىلإ يأخذونك  هنم زبانية
  !مامإ يا ذلك وكيف
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 (.47)  !!هذا كل بعد اهلل من تستحي ماأ :براهيمإ فقال 
 فعال  وباني  باه  يتمتاع  مان  باني  حياول  نبيال  خلاق  ياءأخي احلبيب، احل

 وهاو  ،واآلثاام  األوزار يف الوقاوع  مان  ويصاونه ، املنكرات تيانإو رماتاحمل
، الساليم  الاذوق  يقبلاه  وال العقال  يستقبحه ما كل فعل عن االمتناع كذلك

 بهاذا  املسالم  حتلاى  فاإذا  ،واملخلاوق  اخلالق به يرضى ال ما كل عن والكف
 وكاذلك ، ماواله  يرضاه مبا اخللق وعامل، وعالنيته سريرته صح ، اخللق
، املطعاام ويف شاايء كاال ماان احلااالل إال يقباال ال احليااي املساالم هااذا فااإن

 ماا  مقادار  علاى  صاادقا  دليال احلياء يعد كما ذلك وغري وامللبس، واملشرب
 َرُ االً ◘  النَِّبايُّ  َساِمعَ : َأِبياهِ  َعانْ  َساِلٍم َعْن، وإاان أدب من املرء به يتمتع
نْ  َياءُ احْلَ ♂:َفَقاَل اَلَحَياِء ِفي َأَخاُه َيِعُ  ياَمنن  من  .(0) ▬اإْلن

 احليااء  بفضايلة  التحلاي  علاى  املسالمني  اإلسالمية الشريعة حث  ولقد 
 َأَنٍس َعْنَف اإلسالم به يتميز ما أبرز هو الشريف اخللق هذا أن◘  النيب َنوبيَّ
ا دنين   لنُكِل  إننَّ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل َياءُ  اإلسالم َوُخُلُ   ،ُخُلقا  .(4) ▬احْلَ

 إىل وقاده قبيح كل عن صده، املسلم نفس يف احلياء خلق استحكم وإذا 
 فلن اخللق هذا ضعف إذا أما، خبري إال يأتي ال واحلياء، طيب حسن أمر كل
 أباواب  أماام  نفساه  اإلنساان  وجياد ، والفح  والوقاحة السفه إال حمله حيل

 .إليها فينزلق واملنكر السوء من مفتوحة
 احلياء يكون أن كثريا منه األحسن فإن، حسنا الناس من ءاحليا كان وإذا

 َمْساُعودٍ  ْبانِ  اهلل َعْبِد َعْن، دائما عاصيامل من اإلنسان انع ألنه تعاىل اهلل من
ُيوا♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل َْ نْ  اْسَت َياءن اْال َح َّ  اهلل من  َرُساوَل  َياا ُقْلنَا :َقاَل  ،ََ

ا اهلل يني إننَّ َْ ْمُد  َنْسَت نَّ  َذاكَ  َلْيَس  :َقاَل  ،هللن َواحْلَ
َياءَ  َوَلكن َْ

ْستن نْ  االن َيااءن  َحا َّ  اهلل من  احْلَ

َفظَ  َأنْ  ْأَس  حَتْ  َأَرادَ  َوَمانْ  ،َواْلابنَل  املَْاْوَت  َوْلَتْذُكرْ  ،َحَوى َوَما َواْلَبْطنَ  ،َوَعى َوَما الرَّ

َر َ  ينَةَ  َتَركَ  اَْلخن ْنيَا زن يَا َفَقْد  َذلنَ   َفَعَل  َفَمنْ  ،الده َْ نْ  اْسَت يَاءن  َح َّ  اهلل من  (.47) (3) ▬احْلَ
 أن◘ رساول اهلل   باّين  هكذا:  الدكتور عبد العظيم بدويفضيلة يقول 

                                                 

 .  31أخر ه )م( ( صَي ) (0)

 .4042أخر ه )ها( وحسنه األلباني يف ص.ن  (صَي ) (4)

 .وحسنه األلباني 3321أخر ه )ت( (حسن) (3)
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 وأن ،اليت ذكرت يف احلديث األمور هذه مبجموع تكون اهلل من احلياء حقيقة
 .منها ترك ما قدر على حياؤه نقص شيئا منها ترك من

 يضاع  فاال  الشارك،  عان  التنزهبا  جممال الرأس حف : راألمو هذه وأول
 فحفا  : تفصايال و تكاربا،  اهلل عبااد  على يرفعه وال سا دا، اهلل لفري رأسه

 والعاني  واللسان، كالفم احلواس من وعاه وما رأسه حيف  أن: معناه الرأس
 احلرام وأكل شبهة، فيه وما احلرام أكل با تناب يكونالفم  فحفظه. واألذن

فبتجنباه   وا اب،  والشر احلرام عن فإمساكه اللسان وأما ،الدعاء لقبو انع
 بفري اهلل على القول يكون وبه الزور، وشهادة والنميمة، الفيبة،و الكذب،

 لاه  جيوز ال ملا نظرال عن فبحفظها العني وأما، املوبقات من ذلك وكل علم،
 والفجاور،  اخلناا  إىل االساتماع  بارتك  يكاون  فحفظها: األذن أما إليه، النظر
 اهلل حارم  ما كل إىل االستماع وبرتك واملعازف، القينات إىل االستماع وبرتك

 استمع فإذا مسعه، أو رآه إذا املنكر بتفيري خماطب املسلم فإن إليه، االستماع
 .منكرا ينكر وال معروفا يعرف ال حتى قلبه، ألفه للمنكر اإلنسان

 وأماا  إليه، النظر له زجيو ال من نظر عن حفظه الرأس حف  يف ويدخل
 .شبهة فيه وما حرام فيه يدخلفال  الفم، حف 

 باه  اهلل أمار  قاد  الفارن  وحفا   الفارن،  باه  فااملراد  البطن حواه ما وأما
نن َ  ُقل}:فقال وا ِلْلُمْؤمن نْ  َيُغضه مْ  من هن َفُظوا َأْبَصارن مْ  َأْزَكى َذلنَ   ُفُروَجُهمْ  َوَُيْ  ََلُ
نَااتن  َوُقال( 31) ْصانَُعونَ يَ  بنااَم  َخبنري   اهلل إننَّ 

انْ  َيْغُضْضانَ  ِلْلُمْؤمن نَّ  من
هن  َأْبَصاارن

َفْظنَ  ينَ  َواَل  ُفُروَجُهنَّ  َوَُيْ ينََتُهنَّ  ُيْبدن نَْها َظَهرَ  َما إنالَّ  زن
 .[30 - 31:النور] {من

 ألتفاه  الر اال  األطباء إىل الذهاب يف املؤمنات تساهل القلب حيزن ومما
 من وملسها إليها والنظر املفلظة العورة على الكشف من ومتكينهم األسباب،

 أن واعلمان  فرو كن، واحفظن املسلمات، معشر اهلل فاتقني. ضرورة غري
 !.اآلخر رفع أحدهما رفع إذا قرناء، واإلاان احلياء

مآلاه   أن ذكار  مان  ألن املاوت،  ذكار : الرب من االستحياء حقيقة ومن
 مان  يلازم  ما وأهمه العا لة، للذاتا من فاته ما عليه هان ،للموت والفناء

 ومادح  الادنيا،  زيناة  ترك بنعيمها الفوز أي اآلخرة أراد ومن اآل لة، طلب
اافنظن َ }:فقال فرو هم احلافظني افنَظااتن  ُفاُروَجُهمْ  َواحْلَ ينَ  َواحْلَ اكنرن  اهلل َوالاذَّ
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اكنَراتن  َكثنرياا  م اهلل َأَعدَّ  َوالذَّ َر ا  ََلُ ْغفن  .[34:األحزاب] {ياما َعظن  َوَأْجراا  مَّ
 يعّرفاه  فاخلجال ، واحليااء  اخلجال  باني  كابري  فرق هناكإخوتي يف اهلل، 

 فتجاد .. للطالاب  املعلام  كساؤال  موقاف،  نتيجة ارتباك: بأنه النفس علماء
  ا ،  عان  نااتل  فاخلجل بوضوح، رأيه عرض يستطيع وال تخجل الطالب

 ومامهضا  حقاه  رىيا .. ضاعيفة  شخصية اخلجولة فالشخصية.. خوف عن
 عان  نااتل  احليااء  نإفا .. متاماا  ذلاك  عكاس  احليااء  ولكان  به، يطالب وال

 تفعال  أن تساتعلي .. كرااة  فهاي  قيمتهاا  تستشاعر  شخصية قوية، شخصية
 (.47) القبائح
ياَمنُ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَف  َأوْ  َوَسْبُعونَ  بنْضع   اإْلن

تهونَ  بنْضع  
اةُ  َوَأْدَناَهاا ،اهلل إنالَّ  إنَلاهَ  اَل  َقاْوُل  َفَأْفَضاُلَها ،ُشاْعَبةا  َوسن َِ  َعانْ  اأْلََذى إنَما

ي ن  َياءُ  ،الطَّرن نْ  ُشْعَبة   َواحْلَ ياَمنن  من  .(0) ▬اإْلن
، مؤمنا صار فيه جتمع  من شعبة وستني بضع من يتكون ااناإل نأ أي

 .فقت احلياء ذكر ولكنه الشعب هذه يذكر مل◘  النيب أن نالح و
 للبضاع  بيادك  سايأخذ  احليااء  أن على صرحية لداللة نهاا !!!اهلل سبحان

 (.47) الشعب بقية معك انضبط  حييا كن  نإف، شعبة والستني
 ايعا مجَ  رناءُ قُ  واإليامن ياءُ احَل ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل :َقاَل☻  ُعَمَر اْبِن َعْنَو

َ دن َح أَ  عَ فن رُ  اإذَ فَ    (4) ▬ُراَلَخ  عَ فن رُ  اَهن
 ماان أساسااي  اازء احلياااء!!! إنهااا داللااة صاارحية علاى أن  اهلل سابحان 

 ، كما أنه قرين لإلاان إذا رفع أحدهما رفع اآلخر.ااناإل مكونات
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .واللف  ملسلم 47، و)م( 2أخر ه )خ(  (صَي ) (0)

 .4131أخر ه )ك( وصححه األلباني يف ص   (صَي ) (4)
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 :الدرس احلادي واخلمسون

 الزهد يف الدنيا واإلقبال على اآلخرة

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل داحلم
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

 بن عمر، سامل بن عبد اهلل العابد أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع زهد
 سامل فو د يطوف،ل احلرم دخليذكر أن أمري املؤمنني سليمان بن عبد امللك 

 زاهاد   وهاو  - بياده  وحذاؤه بالبي  يطوف اخلطاب بن عمر بن اهلل عبد بنا
 ساليمان  فمر - درهمًا عشر بثالثة فو دناها عليه ما َثمَّنَّا: عنه يقولون عابد

 لُيَقبِّال  مناه  واقارتب  توقف ساملًا رأى فلما واألمراء، الوزراء ومعه باملوكب
 حا اة   إلايَّ  أَلاكَ ! ساامل  يا: سليمان له فقال فسحبها، األمة، عامل ألنه يده
 اهلل  بي  يف املسائل عليَّ أتعرض اهلل  من تستحي أما! سليمان يا: سامل قال

 مان : قاال  حا اة   إلايَّ  أَلاكَ : قال السؤال، عليه عرض خرن فلما فرتكه،
 اآلخارة  أما الدنيا، حوائل من بل: قال اآلخرة  حوائل من أم نياالد حوائل

 الادنيا  حاوائل  سأل  ما هو، إال إله ال الذي واهلل: قال اهلل، إال الكها فال
 .(43) منك  أسأيا فكيف اهلل، وهو الكها الذي من

 ءمباا  ُتَسجَّليف معلقات صحيح البخاري كلمة  َطاِلٍب َأِبي ْبُن َعِليُّ َوَقاَل
 ِمْنُهَماا  َواِحاَدةٍ  َوِلُكلِّ ُمَقِبَلًة اآلِخَرُة َواْرَتَحَلْ  ُمْدِبَرًة الدُّْنَيا اْرَتَحَلْ : الذهب

 َعَمال   اَلَياْومَ  َفِإنَّ ،الدُّْنَيا َأْبَناِء ِمْن َتُكوُنوا َواَل ،اآلِخَرِة َأْبَناِء ِمْن َفُكوُنوا َبُنوَن
 .َعَمل  َواَل ِحَساب  َوَغًدا ،ِحَساَب َواَل

ْنَيا َمَتاعُ  ُقْل }وهذا مصداقا لقول اهلل تعاىل: اَر ُ  َقلنيل   الدَّ  ملَِانن  َخارْي   َواَلخن
 .[33]النساء: {اتََّقى

 يف ينفاع  ال ما ترك الزهد: تعاىل اهلل رمحه أمحد اإلمام قالأخي احلبيب، 
 الادنيا  أن تشاعر  أن: أي األمل، قصر الدنيا يف الزهد: سفيان وقال اآلخرة،

 كتابه يفتعاىل أيًضا  اهلل رمحه أمحد اإلمام ذكرو قليلة، فيها حياتك وأن ذاهبة
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 :أنواع ثالثة على الزهد: قال الزهد
 .العوام زهد وهو: احلرام ترك :األول
 .اخلواص زهد وهو: احلالل من الفضول ترك :الثاين
 .تعاىل باهلل العارفني اهلل أولياء زهد وهو: اهلل عن ُيشفل ما ترك :الثالث
 علاى  منهاا  يأساف  وال مبو اود  الادنيا  من يفرح ال الزاهد: أيضًا وقال

 .فقودم
 ويسايطر  باه،  قلباه  يتعلاق  مل مثاًل الدنيا من املال من شيء  اءه إذا: أي

 خسار  يكون كأن الدنيا من شيء فاته إذا وأيضًا قلبه، على الشيء هذا حب
 فانحن  شرعًا، عنه نهيامل التأسف ويتأسف ييأس ال ولد، له ذهب أو مااًل،
 الضيق من بشيء يشعر أن بد وال مال،  اءه إذا يسر أن بد ال واإلنسان بشر

 .خسر أو الدنيا من شيء فاته إذا األسف من بشيء ويشعر
 التأساف  يكاون  در اة  أي وإىل باملال  الفرح يكون در ة أي إىل لكن 
 يف الايت  ةالفطار  حسب عادي طبيعي باملال سروره الناس فبعض فقده  على

 ذهب إذا فاإلنسان بكسبه، والسرور املال حب على جمبولة فالنفس ،لنفسا
 صار الشهر آخر يف فلس فإذا الراتب، قبض يف مسرورًا يكون الراتب يقبض

 كأناه  باملاال   مسرورًا يكون هو وضع أي إىل لكن طبيعي، الفم من نوع فيه
 املاال  أكال  املاوت  علاى  لأقبا  ملا البخيل ذلك فعل كما أكاًل، يأكله أن يريد
 .طبيعي غري هذا غريه، به ينتفع ال حتى

 ألاف  ومعاه  زاهاداً  الر ال  أيكاون : تعااىل   اهلل رمحاه  أمحد لإلمام وقيل
: مبعناى  نقصا ،  إذا حيزن وال زادت إذا يفرح أال شريطة نعم،: قال دينار 

 وإذا ،ركعاة  ألاف  صالى  كأنه يشعر ال زادت فإذا باملال، متعلق غري قلبه أن
 .الدين من أهم املال عنده صار وإال املعاصي، يف وقع كأنه يفتم نقص 

  ال  أم زاهد أنه يعرف كيف جتارة، عنده شخص: فمثال
 عن ويتأخر صلوات، ويؤخر اهلل، طاعة عن تشفله التجارة أن رأى إذا

 دنيوياًا،  إنسانًا وصار اهلل، يف واإلخوة واحللق العلم دروس وعن املسا د،
 زاهد.فهو ليس ب

 وةاواإلخا  املسجد، عن وال العبادة، عن تقطعه مل التجارة أن رأى إذاو
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  ااءه  وكلماا  ويتصادق،  والصادقات  الزكاة ويعطي العلم، وحلق اهلل، يف
 فهو زاهد. ،..ا املسا د ولبناء للمجاهدين ويعطي أعطاه، فقري

 كماا  مفقاود،  على منها يأسف وال مبو ود، الدنيا من يفرح أال الزهدف
[ 43:احلدياد ] {آَتااُكمْ  بنااَم  َتْفَرُحوا َوال َفاَتُكمْ  َما َعَل  َتْأَسْوا لنَكْيال}:تعاىل الق

انْ  َأَصااَب  َماا}:احملفوظ اللوح يف املصائب كل كتب و ل عز اهلل أن: أي  من
يَبة   ُكمْ  فن  َوال اأْلَْرضن  فن  ُمصن انْ  كنَتااب   فن  إنالَّ  َأْنُفسن َأَهاا َأنْ  َقْبالن  من   َذلناَ   إننَّ  َنرْبَ
ري   اهلل َعَل 

  {آَتااُكمْ  بنااَم  َتْفَرُحاوا َوال َفااَتُكمْ  َماا َعاَل  َتْأَساْوا لنَكاْيال( 22) َيسن
 السابب  هاو  ماا  ملااذا   األرض، يف خنلقهاا  أن قبل من: أي [43 - 44:احلديد]

 أن قبال  اهلل عناد  مكتاوب  هاذا  باأن  وموقنًا مؤمنًا كن  لو ألنك واحلكمة 
 فال فقدته ولو شيء، كل هو كأنه فرحًا، به تطري ال  اءك سواء لك، حيدث
 ومقادر  مكتاوب  أمار  وهاو  شايء،  كل ليس ألنه اليأس، غمرات فيه تنزل

 فال و ل، عز اهلل قضاه قد شيء الكتاب، يف الذي وقضي انتهى ومقضي،
 (.14) شرعًا يصلح مما أكثر لفقده تفتم وال شرعًا، جيب مما أكثر به تفرح
، ومان أروع أحادياث    دًا كثرية الزهد وفضل الدنيا ذم يف األحاديثو

 ☻  ُعَمارَ  ْبانِ  اهلل َعْبادِ  َعانْ الزهد احلديث الذي أخر اه البخااري وغاريه    
ْنَيا فن  ُكنْ  َفَقاَل ♂:ِبَمْنِكِبي◘  اهلل َرُسوُل َأَخَذ: َقاَل ياب   َكَأنَّاَ   الاده  َعاابنرُ  َأوْ  َغرن

 َوِإَذا،  الصَّاَباحَ  َتْنَتِظارْ  َفاالَ  َأْمَساْي َ  ِإَذا :ُقاولُ َي ☻ ُعَمَر ْبُن َوَكاَن، ▬َسبنيل  
 َحَياِتاكَ  َوِمانْ ،  ِلَمَرِضاكَ  ِصاحَِّتكَ  ِمانْ  َوُخْذ،  اَلَمَساَء َتْنَتِظْر َفاَل َأْصَبْحَ 
 .(0)ِلَمْوِتَك

 َفَقاَم َحِصرٍي َعَلى◘  اهلل َرُسوُل َناَم: َقاَل☺  ِبْن َمسُعوٍد اهلل َعْبِد َعْنَو 
   -أي غطاء  - ِوَطاًء َلَك اتََّخْذَنا َلْو :اهلل َرُسوَل َيا َفُقَلَنا َ ْنِبِه ِفي َأثََّر َوَقْد

ْنَيا َوَما لن  َما♂:َفَقاَل لده
ْنَيا فن  َأَنا َما! ؟لن َ   اْسَتَظلَّ  َكَراكنب   إنالَّ  الده  ُثامَّ  َشَجَر    حَتْ

 .(4)▬َوَتَرَكَها َراَح 
  :اَلاَفَقا  َرُ ال  ◘  النَِّبايَّ  َأَتاى : اَلاَق☺  السَّاِعِديِّ ٍدَسْع ْبِن َسْهِل َعْنو

 َفَقاَل  النَّاُس َوَأَحبَِّني اهلل َأَحبَِّني َعِمَلُتُه َأَنا ِإَذا َعَمٍل َعَلى ُدلَِّني ،اهلل َرُسوَل َيا
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ْنَيا فن  اْزَهااْد ♂:◘  اهلل َرُسااوُل بَّااَ   الااده
 النَّاااسن  يَأْياادن  فن  فنااياَم  َواْزَهااْد  اهلل ُُين

بهوكَ 
 .(0)▬ُُين

 :أقسام الزهدمعاشر اإلخوة، 
 .عني فرض وهو ،احلرام يف زهد :األول 

 أحلق  قوي  فإن الشبهة، مراتب حبسب وهو الشبهات، يف زهد :الثاين
 .أوىل فيها والزهد ،مستحبًا تركها كان ضعف  وإن الوا ب، بالقسم

 عان  الزائادة  األشاياء  املباحاات،  يف يعاين : الفضاول  يف الزهاد  :الثالث
 .الكمالياتو الرتفيهيات: أي اإلنسان

 َقاالَ :َقاالَ ☺  ُهَرْياَرةَ  َأِباي  َعانْ . الكاالم  من يعين ال فيما زهد :الرابع
نْ ♂:◘  اهلل َرُسوُل  .(4)▬َيْعننيهن  اَل  َما َتْرُكهُ  املَْْرءن  إنْساَلمن  ُحْسنن  من

 ساوف  أيان  وإىل  ئا    أيان  مان الزهد يف التطفال، فيقاول    :اخلامس
 َعانْ َف  ومان  ومان  قليال   قبال  تكلام  كنا   ومن معك  كان ومن تذهب 
مَ  اهلل إننَّ ♂:◘  النَِّبايُّ  َقاالَ : َقاالَ ☺  ُشاْعَبةَ  ْبِن اَلُمِفرَيِة  ُعُقاوَق  :َعَلاْيُكمْ  َحارَّ

َهاتن  اَؤالن  َوَكْثاَر َ  ،َوَقااَل  قنياَل  :َلُكامْ  َوَكرن َ  َوَهاتن  َوَمنَعَ  ،اْلَبنَاتن  َوَوْأدَ  ،اأْلُمَّ  ،السه

 .(3)▬املَْالن  إنَضاَعةَ وَ 
 ه.يزهد بل والثناء، املدح يطلب الف والثناء، املدح يف الزهد :السادس
 .مثاًل املشركني قتال ويف املعركة يف بالنفس الزهد: السابع
 .(14) الزهد إخفاء: وأهمها أفضلها وهو :الثامن

 فرك وأتوب إلي ()سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغ

* * * 
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 :الدرس الثاني واخلمسون

 طلب العلم الشرعي

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
، حممدا عبده ورسوله أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة ر ل من بين إسرائيل قتل تسعة 
 َساِعيدٍ  َأِباي  َعانْ وتسعني نفسا وأراد أن يتوب، أخارن مسالم يف صاحيحه    

 تنْساَعةا  َقَتاَل  َرُجال   َقاْبَلُكمْ  َكانَ  فنيَمنْ  َكانَ ♂:َقاَل◘  اهلل َنِبيَّ َأنَّ☺  اَلُخْدِريِّ

ا َوتنْسعن َ  ب   َعَل  َفُدلَّ  ،اأْلَْرضن  َأْهلن  َأْعَلمن  َعنْ  َفَسَأَل  َنْفسا هُ  :َفَقاَل  َفَأَتا ُ  ،َراهن  َقَتَل  إننَّ

ا َوتنْسعن َ  تنْسَعةا  نْ  َلهُ  َفَهْل  َنْفسا َل  َفَقَتَلهُ  اَل  :َفَقاَل  َتْوَبة   من اَئةا  بنهن  َفَكمَّ  َعانْ  َساَأَل  ُثامَّ  ،من

هُ  :َفَقاَل  َعالن   َرُجل   َل عَ  َفُدلَّ  ،اأْلَْرضن  َأْهلن  َأْعَلمن  اَئةَ  َقَتَل  إننَّ نْ  َلهُ  َفَهْل  ،َنْفس   من  َتْوَبة   من

ا َفإننَّ  َوَكَذا َكَذا َأْرضن  إنَل  اْنَطلنْ   ،ةن االتَّْوبَ  َوَبْ َ  َبْينَهُ  َُيُوُل  َوَمنْ  ،َنَعمْ  :َفَقاَل  َ ا هن  ُأَناسا

عْ  َواَل  ،َمَعُهمْ  اهلل َفاْعُبْد  اهلل َيْعُبُدونَ  َ   إنَل  َتْرجن َاا ،َأْرضن  َفااْنَطَلَ   ،َساْوء   َأْرُض  َفإنمَّ

يَ   َنَصَف  إنَذا َحتَّى مْحَاةن  َماَلئنَكاةُ  فنياهن  َفاْخَتَصاَمْ   ،املَْاْوُت  َأَتاا ُ  الطَّرن  َوَماَلئنَكاةُ  الرَّ

ةن  َماَلئنَكةُ  :َفَقاَلْ   ،اْلَعَذابن  مْحَ باا َجاءَ  الرَّ
 َماَلئنَكاةُ  :َوَقاَلاْ   ،اهلل إنَل  بنَقْلبناهن  ُمْقبنالا  َتائن

هُ  اْلَعَذابن  ْ  إننَّ ا َيْعَمْل  َل ي   ُصوَر ن  فن  َمَل    َفَأَتاُهمْ  ،َقطه  َخرْيا
 :َفَقاَل  ،َبْينَُهمْ  َفَجَعُلو ُ  ،آَدمن

اَم  َفإنَل  ،اأْلَْرَضْ ن  َبْ َ  َما قنيُسوا تنهن  إنَل  َأْدَناى ُدو ُ َفَوَجا َفَقاُساو ُ  َلهُ  َفُهوَ  ،َأْدَنى َكانَ  َأيَّ

ةن  َماَلئنَكةُ  َفَقَبَضْتهُ  َأَرادَ  الَّتني اأْلَْرضن  مْحَ َسنُ اْال َفَقاَل  َقَتاَد ُ  َقاَل  الرَّ اهُ  َلنَاا ُذكنرَ  ََ  ملََّاا َأنَّ

 .(0) ▬بنَصْدرن ن  َنَأى املَْْوُت  َأَتا ُ 
من هذه القصة يتضح لنا فضل العلماء على الُعبَّااد، فالعاباد قاال ياذا     

 ل الذى قتل تسعا وتسعني نفسا: ليس لك توبة فآيسه من رمحة اهلل  ل الر
وعال، والعامل قال له: ومن حيول بينك وبني التوباة  فكاان ساببا يف مففارة     

ي َهْل  ُقْل }  الذنوب يذا القاتل، وهذا مصداقا لقول اهلل تعاىل: ينَ  َيْسَتون  الَّذن
ينَ  َيْعَلُمونَ  رُ  اَم إننَّ  َيْعَلُمونَ  اَل  َوالَّذن   .[2]الزمر: {(9) اأْلَْلَبابن  ُأْوُلوا َيَتَذكَّ
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 راأثا معاشر اإلخوة، قال فضايلة الادكتور صااحل الفاوزان يف كتااب )     
، الكباائر  يرتكباون  ممان  ثريك(: والعدوان العنف موا هة يف م الشرعياالعل

 وخبسااهم العباااد بظلاام يتساااهلون أو، باملعاصااي أنفسااهم علااى ويساارفون
 حترااه  عرفوا وإن، الكبائر احملرمات من هذا فعلهم أن لمونيع ال، حقوقهم

، فعله يف فيتساهلون، اآلخرة ويف الدنيا يف السيئة العواقب يدركون ال فإنهم
 أو ارتكبوه ملا، الشديد والعذاب الوعيد من املنكر هذا يف ورد ما علموا ولو

 :مهمان أمران لنا يتبني سبق ومما ،عليه أصروا
 َعانْ َفع الشرعي العلم وطلب احلق معرفة إىل اضطرارنا بل حا تنا :أوال

َلُب ♂:◘  اهلل َرُساولُ  َقاَل: َقاَل☺  َماِلٍك ْبِن َأَنِس ْلمن  َِ يَضة   اْلعن  ُكاِل  َعاَل  َفرن

 .(0)▬ُمْسلنم  
 فتعلمه، احملرم ترك أو بالوا ب القيام عليه يتوقف علم كل يشمل وهذا

 الشرعية العلوم من ذلك على زاد ما أما، مكلف مسلم كل على عني فرض
 مان  بهاا  قاام  إذا، كفاياة  فرض تعلمها فهذه، األمة حتتا ها اليت الدنيوية أو

 حصال  فقاد ، األماة  حا اة  بهام  وسادت ، اإلساالم  أماة  ساائر  مان  يكفي
 مان  أفضل وتعليًما تعلًما بالعلم االشتفال أن◘  رسول اهلل بني، واملقصود

 يف خرن من وأن، صاحبها على نفعها قتصري اليت العبادات بنوافل االشتفال
 يف يفقهاه  خارًيا  باه  اهلل يارد  ومن، ير ع حتى اهلل سبيل يف فهو العلم طلب
 َمانْ ♂:فقاال ، اجلاهال  والعاباد  البصري العامل بني الواسع الفرق وبني، الدين

ا َسَلَ   يقا رن ْلاما  فنيهن  َيْطُلُب  َِ
اا بناهن  اهلل َسَلَ   ؛عن يقا رن انْ  َِ اُرقن  من  املَْاَلئنَكاةَ  َوإننَّ  نَّاةن اْْلَ  ُِ

َتَها َلَتَضعُ  ََ
ن ا ؛َأْجن ضا ْلمن  لنَطالنبن  رن َ  َوإننَّ  ،اْلعن

رُ  اْلَعالن  َوَمانْ  الساموات فن  َمنْ  َلهُ  َلَيْسَتْغفن

يَتانُ  اأْلَْرضن  فن  ن  َفْضَل  َوإننَّ  ،املَْاءن  َجْوفن  فن  َواحْلن  َلْيَلاةَ  اْلَقَمرن  َكَفْضلن  اْلَعابندن  َعَل  اْلَعالن

ْ  اأْلَْنبنَياءَ  َوإننَّ  ،اأْلَْنبنَياءن  َوَرَثةُ  اْلُعَلاَمءَ  َوإننَّ  ،اْلَكَواكنبن  َسائنرن  َعَل  اْلَبْدرن  ا ُيَوِرُثوا َل ينَاارا
 دن

ا َواَل  ْرََها
ُثوا دن ْلمَ  َورَّ ظ   َأَخَذ  َأَخَذ ُ  َفَمنْ  اْلعن ََ  .(4)▬َوافنر   بن

 واملتصادرين ، املتعاملني واجلهلة، لنياملض األئمة من احلذر و وب ثانيا:
 :فقاال  الاذكر  أهال  بساؤال  تعااىل  اهلل أمرنا ويذا، أهلها من وليسوا للفتوى

                                                 

 .3203أخر ه )طص خت( وصححه األلباني يف ص.ن  (صَي ) (0)
 .1423( وصححه األلباني يف ص.ن حب 4 حمأخر ه )( صَي ) (4)



 هذا هو اإلسالم                                                                إلى أعلى الكتاب

 

236  

238 

 .[3: األنبياء] {َتْعَلُمونَ  اَل  ُكنُْتمْ  إننْ  الِذْكرن  َأْهَل  َفاْسَأُلوا}
 باالعلم  األماة  يام  شاهدت  الذين، الراسخون العلماء هم الذكر وأهل
، اءاالعلما  موائاد  علاى  واملتطفلاون ، العلام  أدعيااء  أما، ينالد يف واإلمامة

 العاماة  األماور  يف وخصوًصاا ، رأيهام  عن ويصدر يستفتوا ألن أهاًل فليسوا
 .األمة مصاحل متس اليت

العامل البصري علاى العاباد    لتفضيلهناك أسباب متعددة ،  إخوتي يف اهلل
 اجلاهل، نذكر منها:

، جلناباه  وتعظيًماا  لاه  حمباةً  وأكثار ، وقاهوحق ♣ باهلل أعرف العال أن - 1
، أخاوف  مناه  كاان  أعارف  باهلل كان فمن، عقابه من وخوًفا، لثوابه ور اء
اَم }:سبحانه ربنا قال ويذا نْ  اهلل ََيَْشى إننَّ َبادن ن  من  .[47: فاطر] {اْلُعَلاَمءُ  عن
، والضاالل االنَاراف مان اهلل بتوفيا  صااحبه يعصم النافع العلم أن - 2

 يقاع  قاد  فإنه، اجلاهل العابد خبالف، واحملدثات البدع يف الوقوع من هوحيمي
 باه  يأذن مل مبا اهلل إىل يتقرب ورمبا،  هله بسبب املخالفات هذه من شيء يف

 .صنًعا حيسنون أنهم حيسبون وهم، تعاىل باهلل ويشركون، اهلل
 باني  يَّزُيم وبه، للسالكني الطريق وينري، احل  إل ُّيدي نور العلم أن - 3 

♣  ربناا  أمرناا  وياذا ، والشار  واخلاري ، واملفسدة واملصلحة، والكفر اإلاان
 .األمة تهم اليت األمور يف الربانيني العلماء إىل بالر وع
 العاامل  خبالف، نفسه على قاصر نفعه فإن ،عظم مهام العابد عمل أن - 4
 (.3) غريه إىل متعٍد فنفعه

 وايمام  الرتبياة  ألهل لنماذن املشرفةمعاشر اإلخوة، إن تارتخنا مليء با
 أماي،  دعاتين : يقاول  تعااىل  اهلل رمحاه  الثوري سعيد بن سفيان فهذا، العالية
 جلماع  هماة  لادي  إن! بين يا: فقال  العلم، على وحرص همة ذات وكان 
 أمر سأكفيك ولكين الر ال، جمالس أغشى أن أستطيع ال امرأة وإني العلم،
 فتبياع  مفزل ذات املرأة تلك فكان  العلم، أمر  أن وتكفيين مبفزلي، الدنيا

 الايت  األماوال  علياه  وتفادق  ولادها،  على به وتنفق الصوف، من غزلته ما
 العلام،  لطلاب  التفارغ  بها ويستطيع الكتب، بها وجيمع ألسفاره، به يتزود

 العلام  لطلب تفرغ والر ل وتبيعه، الصوف تفزل فاملرأة: األ ر يف فاشرتكا
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 من أئمة املسلمني. إمامًا أصبح حتى
 أشاتفل  وكن  أمي، دعتين: يقولتعاىل  اهلل رمحه أنس بن مالك وكذلك

! باين  يا: فقال  صفري، وهو الوق  ذلك يف الفناء بتعلم أي العود، بضرب
 وأعطاتين  أبايض،  ثوبااً  وكستين بعمامة، فعممتين لك، تصلح ال حرفة إنها

 تكاون  حتاى  إلايَّ  تر اع  فاال  املسجد إىل اذهب: وقال  الدراهم، من صرة
 شايخ  الارمحن  عباد  أباي  بان  ربيعة وهو فروخ بن ربيعة وهذا .احللقة رأس

 يف خرن أباه فإن أمه، إال رباه ما، الرأي ربيعة با اشتهر الذي ،مالك اإلمام
 ولاده  تارك  وقاد  الفازوات،  من غزوة يف سنة وعشرين أربعًا فمكث الفزوة
 يف فادخال  ر ال،  فاساتقبله  بيتاه  إىل  اء غزوته من وقفل ر ع فلما محاًل،
 دون ذاك إذ املدينة عامل هو وإذا محاًل، تركه الذي ولده أنه عرف حتى عراك

 ولادك  على أنفقته: قال  عندها، تركه الذي املال عن امرأته فسأل ،منافس
 .املدينة عامل أصبح حتى

 بعض تعليمه على حيرص أبوه وكان ذكيًا كان القاضي يوسف أبو وهذا
 أباي  حلقة على ار فكان ماديًا، كسبا ورائه من ينال أن يريد الدنيوية، املهن

 حنيفاة  أبو فرآه إليه، فيجلس املناظرة، فتعجبه الفقه يف يناظر فيسمعه حنيفة
 عاين  حتمال  حتاى  إلّي ا لس: فقال بذكائه، فأعجب فامتحنه، به، فأعجب

 حا اة  وماا : فقاال  ذلاك،  اانعين  أبي إن: فقال لديَّ الذي العلم هذا بعض
  فكاان  ذلاك،  أكفياك  أناا : حنيفاة  أباو  فقاال  ماااًل،  يريد: قال إليك، أبيك

 ياتعلم،  جملساه  يف هاو  وجيلساه  شهر، كل ألبيه يقدمه مااًل يعطيه حنيفة أبو
  مان  األصال  طباق  صاورة  :عان أباي يوساف    يقولاون  النااس  أصابح  حتى
 .(10) حنيفة أبي

   أستغفرك وأتوب إلي ()سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن

* * * 
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 :الدرس الثالث واخلمسون

 التجارة الراحبة ذكـر اهلل تعـاىل

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن دوأشه له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

بن داود عليهما السالم  أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة لسليمان
 ماا عليه داود بان  لسليمان كان :قال منبه بن وهب عنيف )حلية األولياء(، ف

 فمار  يوماا  الاريح  فركاب  ،حدياد  وأسافله  ،قوارير أعاله بي  لفأ السالم
 داود آل أوتاي  لقاد  :فقاال  -أي الفالح  - ثاحلرا ليهإ فنظر حيرث ،حبراث

 :قاال  السالم عليه سليمان أذن يف فألقته كالمه الريح فحمل  ،عظيما ملكا
 لائال  الياك  مشاي   وإمناا  قولاك  مسعا   إني :وقال احلراث أتى حتى فنزل

 أوتاي  مما خري منك تعاىل اهلل يتقبلها واحدة لتسبيحة ،عليه تقدر ال ما تتمنى
 (.44) همي أذهب  كما همك اهلل أذهب :حلراثا فقال ،داود آل

عند الصباح واملسااء، وأدباار    بذكره كثريا بكرة وعشيا♣ لقد أمرنا اهلل 
َاا َيااقاال تعااىل:}   الصلوات املفروضات، وعند العاوارض واألساباب     َأُّيه

ينَ  و ُ  (41) َكثنارياا  ذنْكاراا  اهلل اْذُكاُروا آَمنُاوا الَّذن َُ ا ُبْكاَر ا  َوَساِب  {(42)يالا َوَأصن
 .[44 - 40]األحزاب: 

 من كونوا، وأصياًل بكرة وسبحوه كثرًيا ذكًرا اهلل اذكرواإخوتي يف اهلل، 
 مان  كوناوا ،  ناوبهم  وعلاى  وقعوًدا قياًما اهلل يذكرون الذين األلباب أولي
 وتنفارن  القلاوب  تطمئن اهلل بذكر أال اهلل بذكر قلوبهم وتطمئن آمنوا الذين

 ولاذلك ، الفازع  ماواطن  يف القلب ويثب  النصر حيصل اهلل بذكر، الكروب
َا}:فقال احلرب يف األعداء مقابلة عند بذكره تعاىل اهلل أمر ينَ  َياَأُّيه  آَمنُاوا الَّذن
يُتمْ  إنَذا ا اهلل َواْذُكُروا َفاْثُبُتوا فنَئةا  َلقن ريا

ُكمْ  َكثن ونَ  َلَعلَّ َُ
 َرَكِذ إنَّ، [44]األنفال:  {ُتْفلن

 اهلل يقاول ، باه  اهلل وياذكره  نوًرا و هه ويكسو سروًرا قلبه األ ربه اإلنسان
 {َتْكُفاُرونن  َواَل  لن  َواْشاُكُروا َأْذُكاْرُكمْ  َفااْذُكُروينن }:الكاريم  القرآن يف تعاىل

 .[044]البقرة: 
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نَْد  َأَنا♂:عنه◘  النيب رواه الذي القدسي احلديث يف تعاىل يقولو
 َظانِ  عن

ي هن  فن  َذَكَرينن  َفإننْ ، َذَكَرينن  إنَذا هُ َمعَ  َوَأَنا، يبن  َعْبدن  فن  َذَكاَرينن  َوإننْ ، َنْفيسن  فن  َذَكْرُتهُ  َنْفسن

نُْهمْ  َخرْي   َمإل   فن  َذَكْرُتهُ  َمإل  
 َوَماا: َقااُلوا ▬املَُْفِرُدونَ  َسَبَ  ♂:◘  النيب وقال، (0) ▬من

اكنُرونَ ♂:َقااَل ؟ اهلل َرُساوَل  َياا املَُْفِرُدونَ  ا اهلل الاذَّ اريا
اكنَراُت  َكثن   وقاال  ،(4) ▬َوالاذَّ

ي َمَثُل ♂:◘  النيب هُ  َيْذُكرُ  الَّذن ي َربَّ هُ  َيْذُكرُ  الَ  َوالَّذن يِ  َمَثُل  َربَّ  .(3) ▬َواملَِْي ن  احْلَ
، يسارية  أعماال ب العظيمة املكاسب هذه من وأكثروا اهلل عباد اهلل فاتقوا

 اهلل ذكر ليكن، و وارحكم موألسنتك بقلوبكم و ل عز اهلل ذكر من أكثروا
 لعظمتاه  دائًماا  متاذكرين  كونوا  نوبكم وعلى وقعوًدا قياًما قلوبكم يف تعاىل

 اخلاري  مان  قاول  كال  أن واعلماوا ، وأفعالاه  وصفاته أمسائه وكمال و الله
 بفعال  جباوارحكم  تعااىل  اهلل اذكاروا . اهلل ذكار  من فهو اهلل و ه به تريدون

  وتقرًباا  هلل طاعاة  باه  تقوماون  تارك  أو فعل كل فإن املعاصي وترك الطاعات
  أغفال  ممان  تكوناوا  وال تعااىل  اهلل ذكار  مان  أكثاروا . اهلل ذكار  من فهو إليه
  قبال  اهلل ذكار  مان  أكثاروا . فرًطاا  أماره  وكان هواه واتبع ذكره عن قلبه اهلل
 علاى  عقوباة  مناه  حبرماانكم  أو باالعجز  أو بااملوت  إماا  وبينه بينكم حيال أن

 . غفلتكم
 املَْااُل }:فإمناا  بناون  وال ماال  اهلل ذكار  عان  يشافلنك املسالم، ال   أخي
ينَةُ  َواْلَبنُونَ  َيا ن  زن ْنَيا احْلَ اُت  َواْلَباقنَياُت  الده احلنَ نْاَد  َخارْي   الصَّ

اا َرِباَ   عن  َوَخارْي   َثَوابا
 قول رأسها وعلى صاحل عمل كل الصاحلات والباقيات، [41]الكهف: {َأَمالا 

 .باهلل إال قوة وال حول وال أكرب واهلل اهلل إال إله وال هلل دواحلم اهلل سبحان
 فعان ، وخسارة غرم ذكره عن الففلة وإن ،وربح غنيمة تعاىل اهلل كرِذو

ا َقْوم   َجَلَس  َما♂:قال أنه◘  النيب عن عنه اهلل رضي هريرة أبي سا
ْ  جَمْلن  َيْذُكُروا َل

ْ  ،فنيهن  اهلل مْ  َكانَ  إنالَّ  مْ َنبنِيهن  َعَل  ُيَصلهوا َوَل  َفإننْ ع - واحلرمان النقصأي  - تنَر ا  َعَلْيهن

َهُمْ  َشاءَ  مْ  َغَفرَ  َشاءَ  َوإننْ  َعذَّ (4) ▬ََلُ
. 

                                                 

 .واللف  للبخاري 4134و )م( 1231أخر ه )خ(  (صَي ) (0)

 .4131أخر ه )م(  (صَي ) (4)

 .1144أخر ه )خ(  (صَي ) (3)

 .  4434وصححه األلباني يف م  ( ت)أخر ه  (صَي ) (4)
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 وللذكر فوائد كثري  نذكر منها ما ييل:

☻  اهلل َعْبادِ  ْبانٍِ  َ ااِبرٍِ  فعن ،الشيطان ويطرد الرمحن يريض اهلل ذنكر - 1
ُجُل  َدَخَل  إنَذا♂:َيُقوُل◘  يَّالنَِّب َسِمَع: ِإنَُّه َيُقوُل نَْد  َفَذَكرَ  َبْيَتهُ  الرَّ

نْاَد  ُدُخولنهن  عن
 َوعن

هن  َعامن ْيَطانُ  َقاَل  َِ نْ  َما :الشَّ ْ  َدَخَل  َوإنَذا ،َهاُهنَا َعَشاء   َواَل  َمبني    من نْاَد  اهلل َياْذُكرْ  َوَل
 عن

ْيَطانُ  َقاَل  ُدُخولنهن    .(0) ▬َعَشاءَ َوالْ  املَْبنيَ   َأْدَرْكُتمْ  :الشَّ

☺  اأَلْشاَعِريِّ  َماِلاكٍ  َأِباي  َعْنفيرفع ميَّان العبد يوم القيامة،  الِذكر - 2
يااَمنن  َشاْطرُ  الطهُهاورُ ♂:◘  اهلل َرُساولُ  َقاَل: َقاَل ْماُد ، اإْلن نياََّانَ  ََتْاأَلُ  هللن َواحْلَ ، املْ

انَ  ََ ْمُد  ،اهلل َوُسْب اَمَواتن  َبْ َ  َما ََتأَْلُ  َأوْ  ََتآَْلَنن  هللن َواحْلَ  .(4) ▬َواأْلَْرضن  السَّ
انَ  َأُقوَل  أَلَنْ ♂:◘  النيب َقاَل:َقاَل☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنو ََ ْماُد ، اهلل ُسْب  َواحْلَ

َلَّ  َأَحبه  َأْكرَبُ  َواهلل، اهلل إنالَّ  إنَلهَ  َواَل ، هللن
َّا إن

َلَعْ   ِمن ْمُس  َعَلْيهن  َِ  .(3) ▬الشَّ
 .الشتات وَيمع وقاتاأل ُيفظ اهلل ذكر - 3

: تقاول  صيبةفعند امل ،الشدائد عل ويع  الفوائد أعظم َيلب اهلل ذنْكر - 4
 .الفوائد أعظم لك وجتمع الشدائد على تعينك هذه! را عون إليه وإنا هلل إنا

 علاى  وأنا  ! الذكر أسهل ما ،اخلصال أرشفو األعامل أسهل الِذكر - 8
 .باقل حبضور فاذكر اهلل واملصليع املنفق الصائم تسبق أن اكن فراشك
 الوسااوس، تأتيا  فال مت  احل  من وحبل حصن اهلل ذكر عل الدوام - 8

 الاذاكرين  ذكر قلة من إال املستشفيات وفتح  النفسية األمراض ظهرت وما
 وأذكار الصباح واملساء. القرآن وقراءة والصالة، الوضوء عن وإعراضهم

 قال تعااىل:االِمئنان والوقار،  الوجه يكسو الِذكر عل التعود - 7
ينَ } نه  آَمنُواْ  الَّذن

ْكرن  ُقُلوُهُم َوَتْطَمئن ْكرن  َأالَ  اهلل بنذن نه  اهلل بنذن
 {اْلُقُلاوُب  َتْطَمئن

 .[47]الرعد:
 ،اهلل باذكر  ألسانتكم  شفلوافا ومن عالمات اإلاان كثرة ذكر اهلل تعاىل،

 تااا رت إنااي: لااه فقااال ،عااىل ت اهلل رمحااه البصااري احلساان إىل ر اال  ااء 

                                                 

 .402حم م د ها( وصححه األلباني يف ص.ن أخر ه )( صَي ) (0)

 .443أخر ه )م( ( صَي ) (4)

 .وصححه األلباني 3423أخر ه )ت( ( صَي ) (3)
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 ال عقايم  إناي : لاه  فقاال  آخار،   اءه ثم! باالستففار عليك: قال فخسرت،
 قاد  بالدناا  إن: فقاال  ثالث،  اءه ثم! باالستففار عليك: له فقال لي، يولد
 فقاال ! باالستففار عليكم: قال األرض، وأ دب  وقحط  املطر عنها وقف

! واحاداً  دواًء يام  وذكرت شتى، أمراضًا إليك شكوا: سعيد أبا يا: ر ل له
ُروا َفُقْلُ  }:يقول تعاىل اهلل إن: قال ُكمْ  اْسَتْغفن هُ  َربَّ اراا  َكانَ  إننَّ لن  (11) َغفَّ  ُيْرسن

اَمءَ  ْدَراراا  َعَلْيُكمْ  السَّ ْدُكمْ ( 11) من  َوََيَْعل َجنَّات   لَُّكمْ  َوََيَْعل َوَبنن َ  بنَأْمَوال   َوُيْمدن
 النَِّبيُّ َقاَل ،َقاَل◘  النَِّبيِّ َمْوَلى َزْيٍد وَعْن .[04 - 01:نوح] {(12)َأْمَاراا  لَُّكمْ 
رُ  :َقاَل  َمنْ ♂:◘  ي اْلَعظنيمَ  اهلل َأْسَتْغفن يَّ  ُهوَ  إنالَّ  إنَلهَ  اَل  الَّذن  إنَلْياهن  َوَأُتاوُب  اْلَقيهومَ  احْلَ

رَ  نْ  َفرَّ  َكانَ  َوإننْ  َلهُ  ُغفن ْحفن  من  .(0) ▬الََّّ
 ْبانِ  َأَناسٍ َفعان  فضااًل عظيماًا   ◘ ن للصالة على رسول اهلل كذلك فإو
اَد ا  َصااَل ا  َعايَلَّ  َصلَّ  َمنْ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل☺  َماِلٍك  اهلل َصالَّ  َواحن

 .(4) ▬َدَرَجات   َعّْشُ  َلهُ  َوُرفنَعْ   ،َخطنيَئات   َعّْشُ  َعنْهُ  َوُحطَّْ   ،َصَلَوات   َعّْشَ  َعَلْيهن 
هي الصالة اإلبراهيمية يف التشهد ◘ ة للصالة على رسول اهلل وأفضل صيف

عقاب اآلذان، وأول الادعاء   ◘ األخري، ويستحب الصالة على رسول اهلل 
 رسول اهللوأوسطه وآخره، ويف صالة اجلنازة بعد التكبرية الثانية، وعند ذكر

وعند الدخول واخلرون مان املساجد، وياوم اجلمعاة وليلتهاا، وعناد        ،◘
ماان اجمللااس، ويف خطبااة النكاااح، ويف خطبااة اجلمعااة والعياادين     القيااام

 واالستسقاء، وعند الكرب وايم، وعند ختم الكالم...
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 وصححه األلباني. 4730أخر ه )ت( ( صَي ) (0)

 .1342( وصححه األلباني يف ص.ن ن كحم خد أخر ه )( صَي ) (4)
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 :الدرس الرابع واخلمسون

 وهو الدعـاء  سالح غفل عنه املؤمنون أال

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  تعينهونسا  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة ذكرها ابن كثري يف تفساريه ذكار   
حكى عنه أبو بكر حممد بن داود الدينوري املعاروف بالادقي    ر اًلن فيها: أ

على بفل لي  -أمحل الناس باأل رة  -الصويف قال هذا الر ل: كن  أكاري 
فركب معي ذات مرة ر ل فمررنا علاى بعاض    من دمشق إىل بلد الزبداني،

أي اسالك هاذه    - الطريق على طريق غري مسلوكة فقال لاي: خاذ يف هاذه   
فإنها أقرب، فقل : ال خربة لاي فيهاا، فقاال: بال هاي أقارب،        -الطريق 

فسلكناها فانتهينا إىل مكان وعار وواد عمياق وفياه قتلاى كاثرية فقاال لاي:        
أمسك رأس البفل حتى أنزل، فنزل وتشمر ومجع علياه ثياباه وسال ساكينًا     
معه وقصدني، ففررت من بني يديه وتبعين، فناشدته اهلل وقل : خذ البفال  

يه، فقال هو لي: وإمنا أريد قتلك، فخوفتاه اهلل والعقوباة فلام يقبال،     مبا عل
فاستسلم  بني يديه وقل : إن رأي  أن ترتكين حتى أصلي ركعاتني فقاال:   

القرآن فلام حيضارني مناه حارف واحاد،       عجل، فقم  أصلي فأرتل عليَّ
فبقي  واقفًا متحريًا وهو يقول: هيه افارغ، فاأ رى اهلل علاى لسااني قولاه      

ناىل:}تع ُف  َدَعا ُ  إنَذا املُْْضَطرَّ  َُينيُب  َأمَّ اوءَ  َوَيْكشن فاإذا أناا   ، [14]النمال:  {السه
بفارس قد أقبل من فم الوادي وبيده حربة فرمى بهاا الر ال فماا أخطاأت     

وقل : باهلل من أن   فقال: أنا رسول  فؤاده فخر صريعًا، فتعلق  بالفارس
قال: فأخذت البفال واحلمال    ،ءالذي جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السو

وال عجب فمن توكل علاى اهلل ومان التجاأ إىل اهلل أ ااب      .ور ع  ساملًا
دعاءه وحفظه ولو كادته السماوات واألرض جلعل اهلل لاه مان ذلاك فر اا     

 وخمر ا.
معاشر اإلخوة، سالح عظيم غفل عنه املؤمنون، لان يهلاك معاه أحاد     
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 َوإنَذاقال تعاىل:}، رب األرض والسماءبإذن اهلل، إنه الدعاء، االلتجاء إىل 
َبادني َسَأَلَ   يب   َفإنيِن  َعنِي عن ياُب  َقرن اعن  َدْعاَو َ  ُأجن يُبواْ  َدَعاانن  إنَذا الادَّ  لن  َفْلَيْساَتجن

نُواْ  ُهمْ  يبن  َوْلُيْؤمن   .[071]البقرة:  {(158)َيْرُشُدونَ  َلَعلَّ
: قال أعرابًياه اآلية: إن يف تفسري هذرمحه اهلل تعاىل قال العماد ابن كثري  

فنزل   ،◘ النيب فسك  فنناديه  بعيد أم فننا يه ربنا أقريب اهلل، رسول يا
ُكامُ  َوَقااَل }:نزل  ملا بلفه أنه: عطاء عن ُ َريل ابن وقال اآلية،  اْدُعاوينن  َربه

ْب   ناادعو  ساااعة أي نعلاام لااو: الناااس قااال ،[11: غااافر] {َلُكاامْ  َأْسااَتجن
َبادني َأَلَ  َس  َوإنَذا}:فنزل  يب   َفإنيِن  َعنِي عن يُب  َقرن اعن  َدْعَو َ  ُأجن  {َدَعاانن  إنَذا الادَّ
 َغاَزاةٍ  ِفاي ◘  اهلل َرُساولِ  َماعَ  ُكنَّاا : َقاَل☺  ُموَسى َأِبي َعْنو ،[071]البقرة:
 َواَل - حولاه  ماا  علاى  يشارف  مرتفعاا  موضعاأي  - َشَرًفا َنْصَعُد اَل َفَجَعَلَنا

 َرُساولُ  ِمنَّاا  َفَدَنا :َقاَل ِبالتََّكِبرِي َأْصَواَتَنا َرَفْعَنا ِإالَّ َواٍد ِفي َنْهِبُت اَلَو َشَرًفا َنْعُلو
ا َيا♂:َفَقاَل◘  اهلل َ اُكمْ  َعاَل  ْرَبُعواأ النَّاُس  َأُّيه ُكمْ  َأْنُفسن  َواَل  َأَصامَّ  َتاْدُعونَ  اَل  َفاإننَّ

باا
اَم  َغائن ا َتْدُعونَ  إننَّ يعا

ا َسمن ريا
ايَ  َكلنَمةا  ُأَعِلُمَ   َأاَل  َقْيس   ْبنَ  اهلل َعْبَد  َيا :َقاَل  ُثمَّ  َبصن  هن

نْ  نَّةن  ُكنُوزن  من  يف نفيساا  ثوابابه  حيصل قويا إن أي - بناهللن إنالَّ  ُقوَّ َ  َواَل  َحْوَل  اَل  اْْلَ
 .(0) ▬- اجلنة

 :  وللدعاء فضائل مجة نذكر منها

 َرُساولُ  َقاَل: َقاَل☺  ُهَرْيَرَة َأِبي ْنَفع، اهلل غضب لدفع سبب الدعاء - 1
ْ  َمنْ ♂:◘  اهلل  .(4) ▬َعَلْيهن  َيْغَضْب  اهلل َيْسَأْل  َل

 َقاالَ : َقاالَ ☻  ُعَمارَ  اْبانِ  َعْنَف، نَّوله بعد البالء لرفع سبب الدعاء - 2 
نُْكمْ  َلهُ  ُفتنَ   َمنْ ♂:◘  اهلل َرُسوُل

َعاءن  َباُب  من ْ   الده ََ
ا َأْباَواُب  َلاهُ  ُفتن مْحَ  َوَماا ،ةن الرَّ

نْ  إنَلْيهن  َأَحبَّ  َيْعنني َشْيئاا اهلل ُسئنَل   .(3) ▬اْلَعافنَيةَ  ُيْسَأَل  َأنْ  من
 ولقبول الدعاء عدة شروط نذكر منها:

ا َ  اهلل َفااْدُعوا}قاال تعااىل:  اإلخالص  - 0  َكارن َ  َوَلاوْ  الاِدينَ  َلاهُ  خُمْلنصن
  .[04]غافر: {{(14) اْلَكافنُرونَ 

                                                 

 .1431أخر ه )خ(  (صَي ) (0)

 .وحسنه األلباني 3333أخر ه )ت(  (حسن) (4)

 .وصححه األلباني 3447أخر ه )ت(  (صَي ) (3)
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: َقاالَ ☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنف، ف املطعم واملّشب وامللبسحتري احلالل  - 4
َا♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل ِياب   اهلل إننَّ  النَّااُس  َأُّيه ِيبااا إنالَّ  َيْقَباُل  اَل  َِ  َأَمارَ  اهلل َوإننَّ  ،َِ

نن َ  َا َيا}:َفَقاَل املُْْرَسلن َ  بنهن  َأَمرَ  بناَم  املُْْؤمن ُسُل  َأُّيه انْ  ُكُلوا الره  َواْعَمُلاوا الطَِّيَبااتن  من
ا يم   َتْعَمُلونَ  بناَم  إنيِن  َصاحلنا

َا َيا}:َوَقاَل {َعلن ينَ  َأُّيه نْ  ُكُلوا آَمنُوا الَّذن ِيَباتن  من  َماا َِ
ُجَل  َذَكرَ  ُثمَّ  {َرَزْقنَاُكمْ  َفرَ  ُيطنيُل  الرَّ اَمءن  إنَل  َيَدْيهن  َيُمده  َأْغرَبَ  َأْشَعَث  السَّ  َيا َرِب  َيا السَّ

ُبهُ  ،َحَرام   َوَمْطَعُمهُ  ،َرِب  يَ  َحَرام   َوَمْلَبُسهُ  ،َحَرام   َوَمّْشَ َرامن  َوُغذن  ُيْسَتَجاُب  َفَأنَّى بناحْلَ

 .(0) ▬لنَذلنَ  
، فكثري من الناس يتوقاع أن اهلل ساوف يساتجيب    عدم االستعجال - 3

 اَل ♂:َقاالَ  َأنَّاهُ ◘  ِبيِّّعِن النَّ: ☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَفالدعاء يف التو واللحظة، 
ْ  َما لنْلَعْبدن  ُيْسَتَجاُب  َيََّاُل  م   َقطنيَعةن  َأوْ  بنإنْثم   َيْدعُ  َل ْ  َما َرحن ْل  َل  َرُسوَل َيا :ِقيَل ▬َيْسَتْعجن
يُب  َأرَ  َفَلامْ  َدَعْوُت  َوَقْد  َدَعْوُت  َقْد  :َيُقوُل ♂:َقاَل  ااِلْسِتْعَجاُل َما اهلل  ؛لن  َيْساَتجن

ُ َفَيْس 
رسن َْ نَْد  َت

َعاءَ  َوَيَدعُ  َذلنَ   عن  .(4) ▬الده
 :◘  اهلل َرُساولُ  َقاالَ ☺  الصَّااِم ِ  ْبِن ُعَباَدِةَفعن  الدعاء باملباح، - 4 

م   اأْلَْرضن  َعَل  َما♂
اَها اهلل آَتا ُ  إنالَّ  بنَدْعَو    اهلل َيْدُعو ُمْسلن َف  َأوْ  إنيَّ نْ  َعنْهُ  َِصَ وءن  من  السه

ْثَلَها ْ  َما ،من م   َقطنيَعةن  َأوْ  بنإنْثم   َيْدعُ  َل  اهلل♂:َقاَل  ،ُنَكِثُر ِإًذا :اَلَقْوِم ِمْن َرُ ل  َفَقاَل ▬َرحن

 .(3)▬َأْكَثرُ 
 َقاالَ : َقاَل☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَف .اإلكثار من دعاء اهلل تعال ف الرخاء - 8 

يَب  َأنْ  ََسَّ ُ  َمنْ ♂:◘  اهلل َرُسوُل نْاَد  َلاهُ  اهلل َيْسَتجن
اَدائندن  عن  َفْلُيْكثنارْ  َواْلَكاْربن  الشَّ

َعاءَ  َخاءن  فن  الده  .(4) ▬الرَّ
 إخوتي يف اهلل، للدعاء آداب نذكر منها:  
ْسنَى اأْلَْساَمءُ  هللنوَ }قال تعاىل:، احلسنى بأسامئه اهلل دعاء - 1 ا َفاْدُعو ُ  احْلُ َ  هن
ينَ  َوَذُروا ُدونَ  الَّذن َن  .[071:األعراف] {َأْساَمئنهن  فن  ُيْل
 َرُساولُ  َقاالَ : َقاَل☺  َأَنٍس َعْنَف والعَّم ف املسألة، الدعاء ف اإلحلاح - 2

                                                 

 .0104أخر ه )م(  (صَي ) (0)

 .4334أخر ه )م(  (صَي ) (4)

 .وصححه األلباني  3433أخر ه )ت(  (صَي ) (3)

 .1421 ص.نوحسنه األلباني يف )ت طب حكم( أخر ه  (حسن) (4)



 إلى أعلى الكتاب                                                                الذي قالوا عنه

 

245  

248 

مْ  َأَحُدُكمْ  َدَعا إنَذا♂:◘  اهلل اْئَ   إننْ  اللهامَّ  :َيُقوَلنَّ  َواَل  ،املَْْسَأَلةَ  َفْلَيْعَّن  َفاَأْعطننني شن

هُ   .(0)▬َلهُ  ُمْسَتْكرن َ  اَل  َفإننَّ
ُكمْ  اْدُعوا}:اهلل تعاىل قال: الدعاء ف التعدي عدم - 3 اعاا  َربَّ  َوُخْفَياةا  َتََضه
هُ  به  ال إننَّ

ينَ  ُُين  أن :مثال  الشارع  تخالف شيء التعديو ،[44:األعراف] {املُْْعَتدن
أن يرزقه اهلل الولد وهاو  يدعو اهلل ، أو  األنبياء من نبيًا يكون أن العبد يدعو

 ليس مبتزون .
 الليالِ  َ ْوِف، والقدر ليلةمثل الدعاء يف  ،اضلةالف األوقات توخي - 4 
، الفياثِ  ُناُزولِ  ِعنادَ و ،واإلقامة األذان بنيو، املكتوبِة الصالِة ُدْبَرو، اآلِخر

 وعناد  ،الصاادقةِ  النيِّاةِ  ماع  زمازم  ماِء ُشرب عندو ،اجُلْمَعة يوِم من ساعةو
 ،األخري التشهُّد يف النيب على والصالة اهلل على الثناء بعد الدُّعاِءو ،السجوِد

، املسااِفر  دعااءِ و، ظلماهُ  من على املظلوم ُدعاِء ،َعَرَفة يف َعَرَفَة يوم ُدعاِءوال
 .امُلضطرِّ دعاِءو، ِفَطِرِه ِعْنَدو ُيَفِطَر حتَّى الصائِم ُدعاِءو

  .القنوت دعاء يف وجتنب ما يفعل البعض، والتكلف السجع ترك - 8
 الادُّْنَيا  ِفاي  آِتَناا  َربََّناا : اجلوامع األدعية ومن :األدعية بجوامع الدعاء - 8
 العفاو  ساألك أ إناي  اللاهم  النَّااِر،  َعاَذابَ  َوِقَناا  َحَساَنةً  اآلِخاَرةِ  َوِفي َحَسَنًة

 .والفنى والعفاف والتقى ايدى أسألك إني اللهم والعافية،
 :الاذكر  يف لاقائ من عز يقولوعدم رفع الصوت،  الدعاء ف اإلَسار - 7

َ   اْذُكرْ وَ } َ   فن  َربَّ عاا  َنْفسن يَفةا  َتََضه  (.43) [414:األعراف] {َوخن
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 واللف  للبخاري. 4137، و)م( 4232( خأخر ه ) (صَي ) (0)
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 :الدرس اخلامس واخلمسون

 األمر باملعروف والنهى عن املنكر

 سانا أنف شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

الشيخ العز بن عبد الساالم وسالطان   أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع 
: مسعا  شايخنا   مسعا  الشايخ اإلماام يقاول     مصر، قال التان السابكي: 

 البا ي يقول: طلع شيخنا عز الدين مرة إىل السلطان يف يوم عيد إىل القلعة.
فشاهد العساكر مصطفني بني يديه، وجملس اململكة، وما السلطان فياه ياوم   
العيد من األبهة، وقد خرن على قومه يف زينته علاى عاادة ساالطني الاديار     

لتفا  الشايخ   اف ي السلطان،املصرية، وأخذت األمراء تقبل األرض بني يد
قال لك: أمل أبوئ لاك   احجتك عند اهلل إذ إىل السلطان وناداه، يا أيوب، ما

هال  ارى هاذا  فقاال: نعام، احلاناة        :ملك مصر ثم تبيح اخلمور  فقاال 
الفالنية يباع فيها اخلمور، وغريها من املنكرات، وأن  تتقلب يف نعمة هاذه  

فقال: ياسيدى هاذا   -والعساكر واقفون  كان يناديه بأعلى صوته، -اململكة 
ا َقاُلوا َبْل }أنا ما عملته، هذا من زمان أبي، فقال أن  من الذين يقولون  إننَّ

ة   َعَل  آَباءَنا َوَجْدَنا ا ُأمَّ م َعَل  َوإننَّ هن ْهَتُدونَ  آَثارن فرسام   ،[44]الزخرف:  {(22) مه
 .(32)السلطان بإبطال تلك احلانة 

ىل عظم األمر بااملعروف والنهاي عان املنكار يف ماواطن      وقد بني اهلل تعا
ينَ  ُلعننَ ال تعااىل:} فق كثرية يف كتابه، ن َكَفُروا الَّذن ائنيَل  َبنني من َْسَ

 لنَساانن  َعاَل  إن
يَسى َداودَ   َيَتنَاَهْونَ  الَ  َكاُنواْ ( 75) َيْعَتُدونَ  َوَكاُنوا َعَصْوا بناَم  َذلنَ   َمْرَيمَ  اْبنن  َوعن
نَكر   َعن  .[32 - 37]املائدة  {(79)َيْفَعُلونَ  َكاُنواْ  َما َلبنْئَس  َفَعُلو ُ  مه

 َهاِذهِ  وَنُؤَتَقارَ  ِإنَُّكامْ  النَّااسُ  َأيَُّهاا : َقاالَ  َأنَُّه☺  الصِّدِّيِق َبَكٍر َأِبي َعْنَو
َا َيا}اآلَيَة ينَ  َأُّيه ُكمْ  اَل  َأْنُفَسُكمْ  َعَلْيُكمْ  آَمنُوا الَّذن  {اْهَتاَدْيُتمْ  إنَذا َضلَّ  َمنْ  َيَُضه

 ماالظَّالنا َرَأْوا إنَذا النَّااَس  إننَّ ♂:َيُقوُل◘  اهلل َرُسوَل َسِمْعُ  َوِإنِّي ،[014]املائدة:
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ُهمْ  َأنْ  َأْوَشَ   َيَدْيهن  َعَل  َيْأُخُذوا  ََفَلمْ  نْهُ  بنعنَقاب   اهلل َيُعمَّ
 .(0) ▬من

َاا َيا}يظهر لبعض الناس أن معنى قوله:حيث  ينَ الَّا َأُّيه  َعَلاْيُكمْ  آَمنُاوا ذن
أي: أقيموا أمر اهلل يف نفوسكم، والتزماوا أوامار اهلل    [014]املائادة:  {َأْنُفَسُكمْ 

َاا َياا}:وال عليكم من اآلخرين، وهذا خطاأ، فاإن معناى    ينَ  َأُّيه  آَمنُاوا الَّاذن
ر، أي: إذا أمر  باملعروف، ونهيتم عان املنكا   [014]املائدة: {َأْنُفَسُكمْ  َعَلْيُكمْ 

اُكمْ  ال}فال ياأتيكم ضارر إذا وقاع العاذاب       {اْهَتاَدْيُتمْ  إنَذا َضالَّ  َمانْ  َيَُضه
 .أي: بعد أن تأمروا وتنهوا، [014]املائدة:

ة   َقاَلْ   َوإنذَ }وهذا مصداقا لقول اهلل تعاىل: َ  ِمنُْهمْ  ُأمَّ  اهلل َقْومااا  َتعنُظاونَ  لن
مْ  َأوْ  ُمْهلنُكُهمْ  َر ا  َقاُلواْ  يداا َشدن  َعَذاباا  ُمَعِذُهُ ُهمْ  َرِبُكمْ  إنَل  َمْعذن ( 184) َيتَُّقونَ  َوَلَعلَّ

ينَ  َأنَجْينَا بنهن  ُذِكُرواْ  َما َنُسواْ  َفَلامَّ  اوءن  َعنن  َينَْهْونَ  الَّذن ينَ  َوَأَخاْذَنا السه  َظَلُماواْ  الَّاذن
  [014 - 014األعراف] {(188)َيْفُسُقونَ  َكاُنواْ  بناَم  َبئنيس   بنَعَذاب  

واذكار  وهاتان اآليتان نزلتا يف مجاعتني من بين إسرائيل يقول اهلل تعااىل:  
جلماعاة   -أي مان باين إسارائيل     -إذ قال  مجاعاة مانهم    -أيها الرسول  -

أخرى كان  تع  املعتدين يف يوم السب ، وتنهاهم عن معصية اهلل فيه: ِلاَم  
معذبهم عذابا شاديًدا يف   تعظون قوًما اهلل مهلكهم يف الدنيا مبعصيتهم إياه أو

اآلخرة  قال الذين كانوا ينَهْونهم عن معصاية اهلل: َنِعظهام وننهااهم ِلُنْعاَذر     
فيهم، ونؤدي فرض اهلل علينا يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ور ااء  

يهم على ماا حارَّم   أن يتقوا اهلل، فيخافوه، ويتوبوا من معصيتهم ربهم وتعذِّ
الطائفاة الايت اعتادت يف ياوم الساب  ماا ُذكِّارت باه،         فلما ترك   عليهم.

واستمرت على غيِّها واعتادائها فياه، ومل تساتجب ملاا َوَعَظْتهاا باه الطائفاة        
الواعظة، أجنى اهلل الذين ينهون عن معصيته، وأخذ الاذين اعتاَدْوا يف ياوم    

 السب  بعذاب أليم شديدع بسبب خمالفتهم أمر اهلل وخرو هم عن طاعته.
ة   َخرْيَ  ُكنُتمْ }:عاىلت قالو َجْ   ُأمَّ لنَّاسن  ُأْخرن

 َوَتنَْهاْونَ  بنااملَْْعُروفن  َتْأُمُرونَ  لن
نُونَ  املُْنَكرن  َعنن  : معنيني فادتأ الكراة يةاآل فهذه ،[001:عمران آل] {بناهلل َوُتْؤمن
 هاذه  حاازت  أنهاا  :والثااني  ،-أي أمة اإلساالم   - األمة هذه خريية ولاأل

 وظيفاة  وهاي  املنكار،  عان  والنهاي  بااملعروف  األمار  بوظيفة القيامه اخلريية
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 والنهاي  باملعروف األمر يف يدخل ما وأول مجيعًا، اهلل ورسل◘  اهلل رسول
 القارآن  إن بال ، بأنواعاه  الشرك من والرباءة وحده اهلل اىل الدعوة املنكر عن

 نالاذي  املناافقني  خباالف  اهلل، إىل الادعوة  املاؤمنني  صفات من  عل الكريم
 َواملُْنَافنَقااُت  املُْنَافنُقونَ }:تعاىل قالو غريه، ىلإ ويدعون اهلل سبيل عن يصدون
 قال ثم ،[13 :التوبة] {املَْْعُروفن  َعنن  َوَينَْهْونَ  بناملُْنَكرن  َيْأُمُرونَ  َبْعض   ِمن َبْعُضُهم
نُااونَ }:ذلااك بعااد تعاااىل

نَاااُت  َواملُْْؤمن
 َيااْأُمُرونَ  ْعااض  بَ  َأْولنَياااء َبْعُضااُهمْ  َواملُْْؤمن

 يف رمحاه اهلل تعااىل   قارطيب ، قاال ال [30:التوباة ] {املُْنَكرن  َعنن  َوَينَْهْونَ  بناملَْْعُروفن 
 املنكار  عن والنهي باملعروف األمر تعاىل اهلل فجعل: الكراة اآلية هذه تفسري

 األمار  املاؤمنني  أوصااف  أخاص  أن علاى  فدل واملنافقني، املؤمنني بني رقااف
 (.47) اإلسالم إىل الدعوة ورأسها املنكر، عن والنهي باملعروف

◘  ّعااِن النَِّباايِّ  ،☺ اَلَيَماااِن ْبااِن ُحَذْيَفااَة َعااْنوأخاارن الرتمااذي  
ي♂:َقاَل اَكنَّ  َأوْ  ،املُْنَْكارن  َعنْ  َوَلَتنَْهُونَّ  ،بناملَْْعُروفن  َلَتْأُمُرنَّ  بنَيدن ن  َنْفيسن  َوالَّذن

 اهلل َلُيوشن

ا ْيُكمْ َعلَ  َيْبَعَث  َأنْ  َقابا
نْهُ  عن

 .(0) ▬َلُكم ُيْسَتَجاُب  َفاَل  َتْدُعوَنهُ  ُثمَّ  من
◘  اهلل َرُساولَ  َسِمْعُ : ☺  َسِعيٍد َأُبو َقاَل َقاَل ِشَهاٍب ْبِن َطاِرِق َعْنَو

ا َرَأى َمنْ ♂:َقاَل ْ  َفإننْ  ،بنَيدن ن  َفْلُيَغرِيْ ُ  ُمنَْكرا ْ  َفإننْ  ،َفبنلنَساننهن  َيْسَتطنعْ  َل  ،َفبنَقْلبناهن  َيْسَتطنعْ  َل

ياَمنن  َأْضَعُف  َوَذلنَ    .(4) ▬اإْلن
من رأى منكم ف املختلفة، صناف الناسمع أاحلديث  وتختلف تطبيق هذا

منكرًا فليفريه بيده، هذا ألهل السلطة التنفيذية، للقضااة واألماراء، ملان يف    
ساانه  فاإن مل يساتطع فبل   يدهم سوط وسيف، فهذا القسم يم فليفريه بياده، 

هاذا للاذي ال   وفمن مل يساتطع فبقلباه   ، هذا للدعاة وللعلماء وطلبة العلمو
 اة، االكون حجة وبيانًا وال سيفًا وال سنانًا، فهم: ليسوا من العلماء والدع

 .وال من األمراء والقضاة، فعلى هؤالء أن ينكروا بقلوبهم
دة أماور  تاوافر عا   باملعروف والنهي عن املنكر يلزم لألمر أخي احلبيب،

 منها:
لم املعروف واملنكر إال بالكتااب  ْعملنكر، وال ُيواالعلم باملعروف  :األول

                                                 

 وحسنه األلباني 4012أخر ه )ت(  (حسن) (0)

 1441( وصححه األلباني يف ص.ن 4أخر ه )حم م  (صَي ) (4)



 إلى أعلى الكتاب                                                                الذي قالوا عنه

 

249  

249 

 والسنة.
مثل مان يرياد تفايري منكار     ، احلكمة يف األمر واحلكمة يف النهي :الثاين

فيجر على األماة سافك الادماء، واخاتالف الكلماة، وتشاتي  األطفاال،        
 إبقااء املنكار    األحسان  بال أسااء ولايس حبكايم،    قاد  وتشريد النساء، فهذا 

 كما هو.
حتصيل املصلحة مان األمار واملصالحة مان النهاي، وال تكاون        :الثالث

ذا علم  أن هؤالء يعودون من الضاللة إىل ، فإاملصلحة أقل بل تكون أعظم
 ،ايدى، ويصلح حايم فلاك أن تاأمرهم، أماا إنساان ياأمر بعاض النااس       

 .حة أال تأمر وال تنهىويعلم أنه سوف يزداد شرًا وخبثًا فاملصل
ك بااملعروف  ِرْما فماثاًل عناد أَْ   التدرن يف املاأمورات واملنهياات،   :الرابع

ونهيك عن املنكار تبادأ أواًل بالعقيادة، وباالفرائض، ال يصاح أن ناأتي إىل       
 .جمتمع ال يقيم الصلوات، فندعوه إىل تربية اللحى

يقاول  وله فعلاه  أال تخالف اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ق :اخلامس
ياُد  َوَماا}علياه الساالم:   ُسبَحاَنُه َوَتَعاَلى عن شعيب  َماا إنَل  ُأَخاالنَفُكمْ  َأنْ  ُأرن

يُد  إننْ  َعنْهُ  َأْمَاُكمْ  ْصاالَح  إنالَّ  ُأرن  َعَلْياهن  بنااهللن إنالَّ  َتاْوفنيقني َوَماا اْساَتَطْعُ   َماا اأْلن
ْلُ   علم أن هاذا حيتاان إىل شايء مان     ُيلكان ِلا   ،[77]هاود:  {ُأننيُب  َوإنَلْيهن  َتَوكَّ

التفصيل: وهي قضية أنه ال يلزمك أن تفعل النوافل اليت تقويا، ويلزمك أن 
تفعل الفرائض اليت تقويا للناس، فال يلزم الداعية النوافل اليت يقويا للناس 
أن يفعلها مجيعًا ألنه قد ال يستطيع، مثل ماذا  مثل أن تأمر الناس بالصادقة  

عان  وهاذا ال انعاك     ن عندك عشااء ليلاة، فمان أيان تتصادق     قد ال يكو
ِ  النَّااَس  َأَتاْأُمُرونَ }دعوتهم إىل الصدقة، أما الفرائض فال، قال تعاىل:  بنااْلربن

ُلونَ  َأَفال اْلكنَتاَب  َتْتُلونَ  َوَأْنُتمْ  َأْنُفَسُكمْ  َوَتنَْسْونَ   (.43) [44]البقرة: {َتْعقن
 ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي ()سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن 

* * * 
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 :الدرس السادس واخلمسون

 الدعوة إىل اهلل 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  نأ وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ...أما بعد

الشايخ عباد احلمياد اجلزائاري     قصة أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع 
رمحه اهلل كما ورد يف )تاريخ اجلزائر(: أن املندوب الفرنسي أياام االساتعمار   
كان يقول بكل صراحة:  ئنا لطمس معامل اإلسالم، واستدعى الشايخ عباد   

عن تلقني تالميذك هذه األفكار، وإال أرسال   احلميد وقال له: إما أن تقلع 
: اجلنود لقفل املسجد وإمخاد أصواتكم املنكرة، فقاال الشايخ بثباات املاؤمن    

 إنك لن تستطيع فاستشاط غضبا وأرغى وأزبد وقال: كيف !
وإن كنا  يف ا تمااع   ، قال: إن كن  يف حفل عارس علما  احملاتفلني   

وإن ركبا  قطاارا   ، اكبنيعلم  اجملتمعني، وإن ركبا  سايارة علما  الار    
وإن قتلتماوني  ، وإن دخل  السجن أرشدت املساجونني ، علم  املسافرين

وخري لكام، ثام خاري لكام أال تتعرضاوا لألماة يف       ، أيبتم مشاعر املسلمني
 .فواهلل ال نقاتلكم إال بهذا الدين، وواهلل ال نقاتلكم إال يذا الدين، دينها

  الكااريم رسااولنا هااو تعاااىل، اهلل إىل األول الااداعي أخااي احلبيااب، 
َا َيا}:تعاىل قال ،◘ حممد ا النَّبنيه  َأُّيه داا  َأْرَسْلنَاكَ  إننَّ يراا  َوُمَبِّشاا  َشاهن  (48) َوَنذن
ياا  اجاا  بنإنْذننهن  اهلل إنَل  َوَداعن َ

ننرياا  َوَسن  (.1) [41 - 44 األحزاب] {(48)مه
 األماة  ألن ،مةومسال  مسالم  كال  هاو  اهلل ىلإ بالادعوة  املكلاف  كما أن

 أو كاان  ذكاراً ، اإلسالمية األمة من عاقل بالغ فكل منهم، تتكون اإلسالمية
بعضهم أو بعاض   يسميهم كما أو وفقت، العلماء هذا األمر تخص فال أنثى،

 تفاصيله بتبليغ تختصون وإمنا اجلميع، على وا ب ألنه لدين،الناس ر ال ا
 األمار  ويزياد . جبزئياتاه  فتهمومعار  باه  علمهام  لسعة نظرًا ومعانيه وأحكامه
 ،ومسالمة  مسالم  كال  هاو  تعااىل  اهلل إىل بالادعوة  املكلاف  أن وهو وضوحًا
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 َعاَل  اهلل إنَل  َأْدُعو َسبنييلن  َهاذن ن  ُقْل }: الله  ل ربنا قولوالدليل على ذلك 
رَي    انَ  اتَّبََعنني َوَمنن  َأَناْ  َبصن ََ نَ  َأَناْ  َوَما اهلل َوُسْب كن َ  من  ،[017:يوساف ] {(115)املُّْْشن
 ويقاني،  علم أي بصرية على اهلل اىل يدعون به، املؤمنون◘  الرسول فأتباع

، فاالعلم شارط مان    ويقاني  بصارية  على اهلل إىل يدعو◘  رسويم كان كما
 يتابعض  وال يتجازأ  ال واحدًا شيئًا ليس العلم ولكنشروط الدعوة إىل اهلل، 

 بااألوىل  عاامل  فهاو  أخارى  و هال  مسألة علم فمن، يتجزأ بطبيعته هو وإمنا
 األوىل، باملسااألة العلمااء  مجلاة  ماان عاد ي أن ذلاك  ومعنااى ،بالثانياة   اهال 

 وال ، هال  ماا  دون علام  ماا  اىل الادعوة  و اوب  شرط فيه يتوفر وبالتالي
 هااليا  يادعو  ال أناه  حكماه   هال  أو شيئًا  هل من نأ الفقهاء، بني خالف

(01) . 
يف سانتة املشارفة،   ◘ ينها رساول اهلل  وللدعوة إىل اهلل فضائل عظيمة ب

ى إنَل  َدَعا َمنْ ♂:َقاَل◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ ،☺ ُهَرْيَرَة َأِبي َعنَف انْ  َلاهُ  َكاانَ  ُهدا  من

ْثُل  اأْلَْجرن  نْ  َذلنَ   َينُْقُص  اَل  َتبنَعهُ  َمنْ  ُأُجورن  من مْ  من هن  َضااَلَلة   إنَل  َدَعا َوَمنْ  ،َشْيئاا ُأُجورن

نْ  َعَلْيهن  َكانَ  ْثمن  من ْثُل  اإْلن نْ  َذلنَ   َينُْقُص  اَل  َتبنَعهُ  َمنْ  آَثامن  من مْ  من هن  .(0) ▬َشْيئاا آَثامن

 َأِباي  ْبانِ  ِلَعِلايِّ  َخْيَبارَ  َياْومَ ◘  النَِّبيُّ َقاَل: َقاَل☺  َسْعٍد بِن َسْهِلَوَعْن 
ْسلنَ   َعَل  اْنُفْذ ♂:☺  َطاِلٍب َل  َحتَّاى رن مْ  َتنْاَّن  اإلساالم إنَل  ُعُهامْ ادْ  ُثامَّ  بنَسااَحتنهن

ُهمْ  ْ
مْ  ََينُب  بناَم  َوَأْخربن يَ  أَلَنْ  َفَواهللَّن ،َعَلْيهن انْ  َلَ   َخرْي   َرُجالا  بنَ   اهلل َُّيْدن  َيُكاونَ  َأنْ  من

 .(4) ▬النََّعمن  مُحْرُ  َلَ  
معاشر اإلخوة، ينبفي على الادعاة البادء برتسايخ أماور العقيادة عناد       

 ُمَعااًذا  َبَعاثَ ◘  النَِّبايَّ  َأنَّ ،☻ َعبَّاٍس اْبِن ْنَعَف الناس تأسيا بسنة احلبيب،
 َفاإننْ  ،اهلل َرُساوُل  َوَأيِن  اهلل إنالَّ  إنَلهَ  اَل  َأنْ  َشَهاَد ن  إنَل  اْدُعُهمْ ♂:َفَقاَل اَلَيَمِن ِإَلى☺ 

اُعوا ُهمْ  َِ َض  َقْد  اهلل َأنَّ  َفَأْعلنْمُهمْ  ،لنَذلنَ   َأ مْ  اْفرَتَ  َياْوم   ُكاِل  فن  ات  َصَلوَ  ََخَْس  َعَلْيهن

اُعوا ُهمْ  َفإننْ  ،َوَلْيَلة   َِ َض  اهلل َأنَّ  َفَأْعلنْمُهمْ  ، لنَذلنَ   َأ مْ  اْفرَتَ مْ  فن  َصاَدَقةا  َعَلْيهن  َأْماَواَلنن

نْ  ُتْؤَخُذ  مْ  من مْ  َعَل  َوُتَرده  َأْغننَيائنهن  .(3) ▬ُفَقَرائنهن

                                                 

 .134أخر ه )م(  (صَي ) (0)

 .770أخر ه )خ( ( صَي ) (4)
 .42و)م(  0330أخر ه )خ(  (صَي ) (3)
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 نذكر منها:كثرية للدعوة إىل اهلل آداب و 
 :♣ فتكون دعوتهم مان أ ال مرضااة اهلل     ص يف الدعوة،اإلخال - 0
هدف الداعية هو إقامة الدين مصداقا لقاول اهلل تعااىل عان نايب اهلل      ويكون

يُد  إننْ شعيب عليه السالم:}  بناهللن إنالَّ  َتْوفنيقني َوَما اْسَتَطْعُ   َما اإلنْصالَح  إنالَّ  ُأرن
ْلُ   َعَلْيهن   .[77هود:] {ُأننيُب  َوإنَلْيهن  َتَوكَّ

يلازم الداعياة أن يادعو علاى بصارية باالعلم الناافع مان الكتاااب          - 4
 والسنة. 

 مقصر، وأن الناس مقصرون.ال يعجب بعمله بل يعلم أنه  - 3
جيب على الداعية أال يهون على الناس املعاصي، بل تخاوفهم مان    - 4

 الواحد األحد، فيكون يف دعوته وسطًا بني اخلوف والر اء.
الانيب  بل يفعل كماا فعال    جوم على األشخاص بأمسائهم:عدم اي - 4

 ، فيعرف املخطأ خطأه بدون التشهري بهما بال أقوام يفعلون كذا وكذاويقول: 
فهااذه ساانة اهلل يف عاادم اإلحباااط ماان كثاارة الفساااد واملفساادين،  - 1
ُسنَّةن  ََتنَد  َوَلنْ }خلقه

يالا  اهلل لن  .[14]األحزاب: {َتْبدن
بل دائماا يتأكاد مان صاحة     باألحاديث املوضوعة  عدم االستدالل - 3

 أقواله. 
لاني  رساول اهلل  على الداعية أن يكون ليِّنا يف اخلطاب، فقاد كاان    - 7

 الكالم بشوش الو ه متواضعًا حمببًا إىل الكبري والصفري. 
املوعظة العامة يف قرياة  كة للمصلحة،  على الداعية أن يعلن الدعو - 2

ولكناه إذا أتاى ينصاح شخصاًا بعيناه فعلياه أن يسار        أو بلدة أو يف مديناة،  
 الدعوة، فيأخذه على حدة، ويتلطف له يف العبارة. 

 .خماطبة الناس على قدر عقويم وينزل الناس منازيم - 01
 مارة بايدياة ومارة بالزياارة،    ماع النااس   على الداعي أن يتآلف  - 00

 وأفراحهم.زانهم أن يشارك الناس أحويكون الداعية ا تماعيًا،  فيجب أن
ِ  النَّاَس  َأَتْأُمُرونَ }أال تخالف عمله قوله قال تعاىل: - 04  ْونَ اَوَتنَسا بناْلربن

ُلونَ  َأَفالَ  اْلكنَتاَب  َتْتُلونَ  َوَأنُتمْ  َأنُفَسُكمْ    .[44]البقرة: {َتْعقن
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 (.43)أن يتقلل من الدنيا ويستعد للموت  - 03
الشباب حديثي العهد بااللتزام اإلخوة الدعاة، نصيحيت لكم أن تو هوا 

يعطى هذا الشاب اإلاان وايدى على  رعاتع حتاى يساتقيم علاى    برفق ف
هدى اهلل تعاىل، وال يعين ذلك أن نرتكه اشي علاى معصايته، لكان عنادما     

معركاة ال   حتاى ال يوا اه  أخاطبه فيكون راغبًا يف احلق أعطيه قلياًل قلاياًل،  
ماع مان    يعااا األماور حبكماة   وساسايات  يستطيع أن يوا هها، فيبادأ باأل 

وبالنسبة للعالقة بالوالدين تقدم يما اخلري واحلق وايدى، على طبق حوله، 
احلجة على األقارب األقارب باحلكماة   ويقيم ، من احملبة واالحرتام والتقدير

ننقل أسرنا وجمتمعنا إىل در اة عالياة    والسهولة واللني، ولو أننا استطعنا أن
 (.13) فرقوا بني البدعة وبني السنةلمن العلمع 

ولعل من املفيد يف أمر الدعوة إىل اهلل تعاىل التحرك إىل من تريد دعوته، 
وذلااك بعماال زيااارات لااه، وقااد تكااون هااذه الزيااارات يف املنااازل، أو يف 

 َأِبيَعْن األسواق... إ ، وللزيارة يف اهلل تعاىل فضائل عظيمة نذكر منها، 
اا َعادَ  َمنْ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل☺  ُهَرْيَرَة يضا اا َزارَ  َأوْ  َمرن  ؛اهلل فن  َلاهُ  َأخا

َِاَب ، ِنْبَ   َأنْ  ُمنَاد   َناَدا ُ  ْأَت ، َِمَْشاكَ  َو نْ  َوَتَبوَّ نَّةن  من الا  اْْلَ (0)▬َمنَّْن
ومن املفيد أيضا  ،

يف أمر الدعوة استخدام ايدية فقد تهديه سواكا أو قطعة حلوى، أو عطارًا،  
أو تعطره...ا ، وينبفي أن عتلف طريقة الدعوة تبعا لثقافة املدعو، وعند 
الدعوة إىل اهلل نبدأ بالتحدث عن نعم اهلل تعاىل عليناا، ثام مقادار حمبتناا هلل     

بهاونَ  ُكناُتمْ  إنن ُقْل }تعاىل باتباعنا لرسول اهلل لقول اهلل تعاىل:
بنُعوينن  اهلل حُتن  َفااتَّ

بنْبُكمُ  رْ َويَ  اهلل ُُيْ يم   َغُفور   َواهلل ُذُنوَبُكمْ  َلُكمْ  ْغفن
حن ، ثم ترغيب [30]آل عموان: {رَّ

املدعو إىل اهلل للبذل لدين اهلل تعاىل وذلاك حبمال هام الادين باتعلم العلام       
 الشرعي والعمل به والدعوة إليه. 

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .1373أخر ه )ت ها( وحسنه األلباني يف ص. ن  (حسن) (0)
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 :لسابع واخلمسونالدرس ا

 خلـق الصـرب

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

وعد مع قصة أشهر املعوقني يف تاريخ اإلسالم أحبيت يف اهلل، حنن على م
 املعاوقني  أشهر من ملعوق (الثقات) كتاب يف اهلل رمحه حبان ابن اإلمام رواها

 بان  اهلل عباد  اجلرماي  قالباة  أباو  العلم الكبري اإلمام وهو املسلمني تاريخ يف
 اهلل عبد القصة هذه ويروي ،☺ مالك بن أنس عن الرواة من وكان ،يزيد
يف  يومئاذ  رباطناا  وكاان  ،مرابطاا  البحار  ساحل اىل خر   :قال ،حممد بن

ة البطيحا  وفاى  ةببطيحا  أناا  فاإذا  الساحل إىل انتهي  فلما :قال مصر عري 
 مان  لاه  وماا  وبصاره  مسعاه  وثقال  ور االه  يداه ذهب قد ر ل فيها خيمة

 باه  أكاافىء  محدا أمحدك أن أوزعنى اللهم :يقول وهو لسانه إال تنفعه  ارحة
 ،تفضايال  خلقا   ممن كثري على وفضلتين يَّعل بها أنعم  اليت تكنعم شكر
 لاه  أناى  وألساألنه  الر ل هذا آلتني واهلل :قل  اهلل عبد قال :األوزاعي قال
 :تقاول  وأنا   مسعتاك  :فقل  عليه فسلم  الر ل فأتي  .. الكالم هذا

 علاىَّ  بهاا  أنعما   الايت  نعمتك شكر به ئأكاف محدا أمحدك أن أوزعنى اللهم
 حتماده  عليك اهلل نعم من نعمة أيف ،تفضيال خلق  نمم كثري على فضلتينو

 صانع  ماا  ترى وما :قال  عليها تشكره عليك بها تفضل ةفضيل وأي  عليها
 وأمر ،رتنىفدمَّ اجلبال وأمر ،فأحرقتنى نارا عليَّ السماء أرسل لو واهلل ربي

 أنعام  ملاا  شكرا إال لربى ازددت ما ،فبلعتنى األرض وأمر ،ففرقتنى البحار
 تراني قد ،حا ة إليك لي ،أتيتين إذ اهلل عبد يا ولكن ،هذا لساني من يَّعل

 معاي  كان ولقد ،نفع وال ضر على لنفسى أقدر لس  أنا ،أنا حالة أي على
 وإذا ،أطعماين   عا   وإذا، فيوضايين  صاالتي  وقا   يف يتعاهادني  لي بين

 :فقلا   ،اهلل رمحك لي فتحسسه أيام ثالثة منذ فقدته ولقد ،سقاني عطش 
 يف اشاي  ممان  أ ارا  اهلل عناد  أعظام  كان خلق حا ة يف خلق مشي ما واهلل
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 بني صرت حتى بعيد غري مضي  فما الفالم طلب يف فمضي  ،مثلك حا ة
 حلمااه وأكاال ساابع افرتسااه قااد بااالفالم أنااا فااإذا ،الرماال ماان كثبااان

 الانيب  ياوب أ ذكار  قلايب  علاى  خطار  إذ حنوه مقبل أنا فبينما ،..فاسرت ع 
: قلا    بصاحيب ألس : فقال السالم يَّعل فرد عليه سلم  أتيته فلما ،◘
  الانيب  أياوب  أم اهلل علاى  أكرم أن  :فقل   حا يت يف فعل  ما :قال بلى
 مبالاه  اباتاله  قد أليس ربه به صنع ما علم  هل: قل  .النيب أيوب بل :قال
 شااكرا  صاابرا  و اده  :قاال   و اده  فكياف  :قل  .بلى :قال  وولده وآله

: قاال   وأحبائاه  أقربائاه  مان  أوحا   حتى ذلك منه يرض مل :قل  .حامدا
 فلام : قل  .حامدا شاكرا صابرا و ده :قال  ربه و ده فكيف :قل  .نعم

 :قلا   نعم :قال  علم  هل الطريق ملار عرضا صريه حتى بذلك منه يرض
 إن :له  قل .اهلل رمحك أو ز ،حامدا شاكرا صابرا :قال  ربه و ده فكيف
 فأكل سبع افرتسه وقد الرمل كثبان بني و دته طلبه يف أرسلتين الذي الفالم
 مل الاذي  هلل احلمد :املبتلى فقال ،الصرب وأيمك األ ر لك اهلل فأعظم حلمه
 فماات  شاهقة  وشهق اسرت ع ثم ،بالنار فيعذبه يعصيه خلقا ذرييت من تخلق

 تركتاه  إن ،هاذا  مثال  ر ال  مصيبيت عظم  را عون اليه ناإو هلل ناإ :فقل 
 -أي غطيته  - ُهيُتجََّسَف ،نفع وال ضر على أقدر مل قعدت وإن ،السباع أكلته

 - علاىَّ  تهجم إذ قاعد أنا فبينما ،باكيا رأسه عند وقعدت عليه كان  بشملة
  قصاتك  وماا  ،حالاك  ما اهلل عبد يا :فقالوا ،ر ال أربعة -أي دخل عليَّ 

 أن فعساى  و هاه  عان  لنا اكشف :لي فقالوا وقصته قصيت عليهم فقصص 
 أخارى  ويديه ةمر عينيه يقبلون عليه القوم فانكب و هه عن فكشف  نعرفه

 ساا دا  َ ْنا ُك ما طال  سمو ،اهلل حمارم عن غض  ما طال عني :ويقولون
 اجلرماي  ةقالبا  أباو  هاذا  :فقاالوا   اهلل يارمحكم  هذا من :فقل  نيام والناس
 وكفنااه  ففسالناه  ،◘ وللانيب  هلل احلاب  يدشاد  كان لقد عباس بنا صاحب
 ىلإ وانصارف   القاوم  فانصارف  ،ودفنااه  علياه  وصلينا ،معنا كان  بأثواب
 يف الناائم  يارى  فيماا  فرأيتاه  رأسي وضع  الليل علىَّ  ن أن فلما ،رباطى

 يتلااو وهااو اجلنااة حلاال ماان حلتااان وعليااه ،اجلنااة رياااض ماان روضااة
ارن  ُعْقَباى َفاننْعمَ  ُتمْ َصرَبْ  بناَم  َعَلْيُكمْ  َسالم  }الوحي  :فقلا   ،[44:الرعاد ] {الادَّ
 تنال ال در ات هلل إن :قال  هذا لك ىأنَّ :قل  .بلى :قال  بصاحيب ألس 
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 السار  يف♣  اهلل خشاية  ماع  الرخااء  عناد  والشاكر  ،الابالء  عناد  بالصرب إال
  والعالنية

 ته،وصاالب  نقائه يف يزيد للذهب، كالنار للمؤمن االبتالءمعاشر اإلخوة، 
يمَ  اْبَتَل  َوإنذن }:تعاىل قال كما هُ  إنْبَراهن َُّهنَّ  بنَكلناَمت   َربه ُلَ   إنيِن  َقاَل  َفَأََت لنَّاسن  َجاعن

 لن
نْ  َقاَل  إنَماماا  تني َومن ي َينَاُل  ال َقاَل  ُذِريَّ  .[044:البقرة] {الظَّاملنن َ  َعْهدن

 والصاالة عناد   وقد أمر اهلل تعاىل عباده املؤمنني بالتسلح بساالح الصارب  
َاا َياا}نزول الباليا واملصائب قال تعاىل: ينَ  َأُّيه ينُواْ  آَمنُاواْ  الَّاذن ارْبن  اْساَتعن  بنالصَّ

اَل ن  ينَ  َمعَ  اهلل إننَّ  َوالصَّ ابنرن  .[043]البقرة: {الصَّ
 َأَشادُّ  النَّاِس َأيُّ اهلل َرُسوَل َيا :ُقَلُ : َقاَل☺  َوقَّاٍص َأِبي ْبِن َسْعِد َعْنَو

 فن  َكاانَ  َفإننْ  ،دنيننهن  َحَسبن  َعَل  اْلَعْبُد  ُيْبَتَل  ،َفاأْلَْمَثُل  اأْلَْمَثُل  ُثمَّ  اأْلَْنبنَياءُ ♂:َقاَل  اَلًءَب

ة   دنيننهن  فن  َكانَ  َوإننْ ،َباَلُؤ ُ  اْشَتدَّ  ُصْلباا دنيننهن  قَّ َ  رن ُح  َفاَم  ،دنيننهن  َحَسبن  َعَل  اْبُتيلن  اْلاَباَلءُ  َيرْبَ

َكهُ  َحتَّى دن بناْلَعبْ  نْ  َعَلْيهن  َوَما اأْلَْرضن  َعَل  َيْمشن  َيرْتُ   .(0) ▬َخطنيَئة   من
بأربعة أمور عند لقاء العدو وذلك بالصارب واملصاابرة   ♣ ولقد أمرنا اهلل 

َا َيا}والرباط والتقوى، قال تعاىل: ينَ  َأُّيه واْ  آَمنُواْ  الَّذن ُ
 َوَرابنُطاواْ  َوَصابنُرواْ  اْصربن

ُقواْ  ُكمْ  اهلل َواتَّ ونَ  َلَعلَّ َُ
 .[411]آل عمران:  {ُتْفلن

رضا القلب بقضاء اهلل، وحبس اللساان  يكون بالصرب عند نزول البالء و
: َقاَلْ  َأنََّها َسَلَمَة ُأمِّ َعْنَو عما يفضب اهلل وتقييد اجلوارح عما يفضب اهلل،

انْ  َما♂:َيُقوُل◘  اهلل َرُسوَل َسِمْعُ  ايُبهُ  ُمْسالنم   من ايَبة   ُتصن  َأَماَر ُ  َماا َفَيُقاوُل  ُمصن

ا}اهلل ا هللن إننَّ ُعونَ  إنَلْيهن  َوإننَّ يَبتني فن  ْأُجْرينن  اللهمَّ  {َراجن ا لن  َوَأْخلنْف  ُمصن نَْهاا َخارْيا
 من

ا َلهُ  اهلل َأْخَلَف  إنالَّ   .(4) ▬َخرْيا
♣ عناد اهلل   لاه منزلاة عظيماة    النااس  أذى علاى  الصارب أخي احلبيب، 

 مر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهلل، قال تعاىل: خصوصا عند األ
 َكَظامَ  َمانْ ♂:َقاالَ ◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ ،☺ َأِبيِه َعْن ُمَعاٍذ ْبِن َسْهِل ْناَعَف

ر   َوُهوَ  َغْيظاا
َذ ُ  َأنْ  َعَل  َقادن اَلئن ن  وسن ؤُ رُ  َعَل ♣  اهلل َدَعا ُ  ُينْفن َياَماةن  َيْومَ  اخْلَ  َحتَّاى اْلقن

                                                 

 224أخر ه )حم خ ن ها( وصححه األلباني يف ص.ن  (صَي ) (0)
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رِيَ ُ  نْ  اهلل َُيَ ورن  من  . (0) ▬َشاءَ  َما اْلعن ن  احْلُ
 وهناك أسباب معينة على الصرب كثرية نذكر منها:

اَم قال تعاىل:} اليق  بَسن اْلَّاء، - 1 ابنُرونَ  ُيَوّفَّ  إننَّ  بنَغارْين  َأْجاَرُهم الصَّ
َساب    . [01]الزمر:  {(11)حن
ينَ  َفَتنَّاا َقاْد َولَ }قاال تعااىل:   التأيس بأهل املصائب، - 2 ان الَّاذن مْ  من  َقاْبلنهن

ينَ  اهلل َفَلَيْعَلَمنَّ   . [4]العنكبوت: {(3)اْلَكاذنبن َ  َوَلَيْعَلَمنَّ  َصَدُقوا الَّذن
 رن ااْلُعْسا َمعَ  إننَّ  (8) راا اُيْس  اْلُعرْسن  َمعَ  َفإننَّ قال تعاىل:}اليق  بالفرج،  - 3
 .[1]الشرح: {(8)ُيرْساا 
اان َأَصاااَب  َماااقااال تعاااىل:}َّع ال ياارد املصاايبة، اليقاا  بااأن اْلاا - 4  من
اايَبة   صن ااُكمْ  فن  َواَل  اأْلَْرضن  فن  مه َأَهااا َأن َقْباالن  ِماان كنَتاااب   فن  إنالَّ  َأنُفسن رْبَ  إننَّ  نَّ
ري   َذلنَ  

 .[44]احلديد:  {(22)َعَل اهلل َيسن
 َوالَ  َوَرُساوَلهُ  اهلل َوَأِنيُعواْ قال تعاىل:} اليق  بأن اهلل ُيب الصابرين، - 8

ُُيُكاامْ  َوَتااْذَهَب  َفَتْفَشااُلواْ  َتنَاااَزُعواْ  واْ  رن ُ
ينَ  َمااعَ  اهلل إننَّ  َواْصااربن ااابنرن  {(48)الصَّ

  .[41]األنفال: 
ُكمْ قال تعاىل: }اليق  بأن الصرب عل البالء يرفع الدرجات،  - 8  َوَلنَْبُلاَونَّ
ء   وْف  ِمنَ  بنَشْ اوعن  اخْلَ ا َوالثََّماَراتن  َواألنُفاسن  األََماَوالن  ِمانَ  َوَنْقاص   َواْْلُ  َوَبِّشن

ينَ  ابنرن  . [044]البقرة:  {(188) الصَّ
 رافيظها  ،اناوأفعالا أقوالنااتارب اليق  بأن اهلل تعال يبتيل العباد حتى َي - 7

ُكمْ ، قال تعاىل:}الصادق من الكاذب ينَ  َنْعَلامَ  َحتَّى َوَلنَْبُلَونَّ ادن انُكمْ  املَُْجاهن  من
ينَ َوالصَّ    .[30]حممد:  {(31) َأْخَباَرُكمْ  َوَنْبُلوَ  ابنرن

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الثامن واخلمسون

 قراءة القرآن خبشوع وتدبر

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل هدهي من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع قصة خشوع أبي بكار الصاديق عناد    
 ّدَثِنيَح: إْسَحاَق اْبُن َقاَلقراءته للقرآن أوردها ابن هشام يف )السرية النبوية( 

 َيا َأْيَن :الّدُغّنِة اْبُن َفَقاَل :َقاَلْ ♥  َعاِئَشَة َعْن الّزَبْيِر ْبِن ُعْرَوَة َعْن، الّزْهِرّي
 إّنك َفَوَالّلِه  َوِلَم :َقاَل َعَلّي َوَضّيُقوا، َوآَذْوِني َقْوِمي َأْخَرَ ِني :َقاَل  َبَكٍر َأَبا

 ،اَلَمْعاُدومَ  َوُتَكِسُب ،اَلَمْعُروَف َوَتَفَعُل ،لّنَواِئِبا َعَلى َوُتِعنُي اَلَعِشرَيَة َلَتِزيُن
 الّدُغّناةِ  اْبانُ  َقاامَ ، َمّكاةَ  َدَخَل إَذا َحّتى َمَعُه َفَرَ َع. ِ َواِري ِفي َفَأْنَ  اْرِ ْع
 د َأَحا  َلاهُ  َيْعِرَضّن َفاَل، ُقَحاَفَة َأِبي اْبَن َأَ ْرت َقْد إّني، ُقَرْيٍ  َمْعَشَر َيا :َفَقاَل

 ِفي َداِرِه َباِب ِعْنَد َمْسِجد  َبَكٍر أَلِبي َوَكاَن :َقاَلْ  َعْنُه َفَكّفوا :َقاَلْ . ِبَخْيِر إالَّ
. اْساَتْبَكى  اَلُقاْرآنَ  َقاَرأَ  إَذا، َرِقيًقاا  َرُ االً  َوَكاَن ِفيِه ُيَصّلي َفَكاَن، ُ َمٍح َبِني

. َهْيَئِتاهِ  ِمانْ  َياَرْونَ  ِلَماا  َيْعَجُبوَن َوالّنَساُء ُدَواَلَعِبي الّصْبَياُن َعَلْيِه َفَيِقُف :َقاَلْ 
 إّناك  الّدُغّناةِ  ْبَن َيا: َلُه َفَقاُلوا الّدُغّنِة اْبِن إَلى ُقَرْيٍ  ِمْن ِرَ ال  َفَمَشى :َقاَلْ 

 َياِرقّ  د ُمَحّما  َباهْ  َ ااءَ  َما َوَقَرَأ َصّلى إَذا َرُ ل  إّنُه ِلُيْؤِذَيَنا الّرُ َل َهَذا ُتِجْر َلْم
 َوَضاَعَفِتَنا  َوِنَساِئَنا ِصْبَياِنَنا َعَلى َنَتَخّوُف َفَنْحُن َوَنْحو  َهْيَئة  َلُه َوَكاَنْ ، َوَيْبِكي

 اْبانُ  َفَمَشاى  :َقاَلْ . َشاَء َما ِفيِه َفَلَيْصَنْع َبْيَتُه َيْدُخَل َأْن َفُمْرُه ،َفَأِتِه َيَفِتَنُهْم َأْن
إني مل أ رك لتؤذي قومك، إنهم قاد كرهاوا    َبَكر َأَبا َيا :َلُه اَلَفَق إَلْيِه الّدُغّنِة
 َماا  ِفياهِ  َفاْصاَنعْ ، َبْيَتاك  َفاْدُخالْ ، ِمْناك  ِبَذِلَك َوَتَأّذْوا ِفيِه َأْنَ  اّلِذي َمَكاَنك
 ّيَعَلا  َفااْرُددْ  :َقاالَ   الّلاهِ  ِبِجاَوارِ  َوَأْرَضى ِ َواَرك َعَلْيك َأُرّد َأَو :َقاَل َأْحَبْبَ 
 َمْعَشارَ  َياا  :َفَقاالَ  الّدُغّناةِ  اْبانُ  َفَقاامَ  :َقاَلا ْ  َعَلْياك  َرَدْدُتُه َقْد :َقاَل، ِ َواِري
 (.30) ِبَصاِحِبُكْم َفَشَأُنُكْم ِ َواِري َعَلّي َرّد َقْد ُقَحاَفَة َأِبي اْبَن إّن، ُقَرْيٍ 

 هدى وهو رمحة، القرآن هذا إن! املسلمة أيتها ويا! حلبيبا األخ أيها فيا
 قاراءة  كماا أن ، وتعااىل  سابحانه  اهلل وصافه  كما الصدور يف ملا وشفاء ونور
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 انشراح أسباب أعظم ومن السعادة، اباأسب ماأعظ من ناومتع بتدبر القرآن
 .واآلخرة الدنيا يف الصدر
 اهلل رمحهام  السلف كان فقد، وخشوع بتدبر القرآن قراءة على احرصف

انَ  َوُننََُِّل } تعاىل:قال اهلل ،♣ اهلل بكالم يتأثرون َفا ُهاوَ  َماا ْرآنن ااْلُقا من  اءاشن
ة   نن َ  َوَرمْحَ ي َوالَ  ِلْلُمْؤمن  .[74]اإلسراء: {َخَساراا  َإالَّ  الظَّاملنن َ  ُد اَيَّن

 ال ودائمًا القرآن ويتدبر القرآن قراءة من يكثر رأيته منمعاشر اإلخوة، 
 مان  أصابح  وأناه  اهلل، من بقري أنه فاعلم القرآن، يقرأ وهو إال يوم اضي

 واملتقاي  والولي املسلم يف يشرتط ال ولذلك أدنى، أو قوسني قاب الوصول
 وولاي  رباني، لكنه قليلة سورًا حيف  الناس بعض فإن كله، القرآن حيف  أن

 - ذلاك  مان  باهلل نعوذ - فاسق وهو الكثري حيف  وبعضهم ،♣ باهلل متصل
 مل ومان  القارآن،  هذا على النفس بيةوتر العمل مع فضيلة احلف : فاملقصود

 (1) َأَحد   اهلل ُهوَ  ُقْل }:إال اليوم يف يردد مل ولو حيف ، ما فريدد الكثري حيف 
َمُد  اهلل ْ  (2)الصَّ ْ  َيلنْد  َل ْ  (3)ُيوَلْد  َوَل  فإنهاا  لكفاى،  {(4)َأَحد   ُكُفواا  لَّهُ  َيُكن َوَل
 .معانيها ويتدبر ،السور أعظم من

 يرتفاع  حتاى  الطويلاة  السااعات  الفاحتة سورة يتدبر ميةتي ابن كانفلقد 
 بيتاك،  يف بااهلل  دائمااً  تتصل أن العجاب، العجب هو وهذا النهار، ويتعاىل

 (.43) فيه تعي  مكان أي يف مكتبك، يف سوقك، يف
َذا َيْرَفعُ  اهلل إننَّ ♂:َقاَل َقْد◘  َنِبيَُّكْم ِإنَّ َأَما َقاَل:☺  ُعَمَر َوَعْن َ  َتاابن اْلكن  هن

ا ينَ  بنهن  َوَيَضعُ  َأْقَواما  .(0) ▬آَخرن
ينَ  إننَّ }:فقاال  وتدبره به والعمل ة القرآنبتالو اهلل أمر ولقد  َيْتُلاونَ  الَّاذن
ال َ  َوَأَقاُموا اهلل كنَتاَب  َّا َوَأنَفُقوا الصَّ ا َرَزْقنَاُهمْ  ِمن ا

ااَر ا  َيْرُجونَ  َوَعالننَيةا  َسن َ
 لَّان َتن

يَدُهم ُأُجوَرُهمْ  َيُهمْ لنُيَوفِ  (29) َتُبورَ  اهُ  َفْضالنهن  ِمن َوَيَّن  {(31)َشاُكور   َغُفاور   إننَّ
 .[31: 42: فاطر]

 َمْسُعوٍد ْبِن اهلل َعْبِدَفَعْن ، احلسنات من القرآن لقارئ مبا◘  النيب وأخرب
ا َقَرأَ  َمنْ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَلَقاَل: ☺  انْ  َحْرفا ، نَة  َحَسا بناهن  َفَلاهُ  اهلل كنَتاابن  من

َسنَةُ  ا بنَعّْشن  َواحْلَ ايم   َحاْرف   َواَلم   َحاْرف   َألناف   َوَلكننْ  ،َحْرف   ال َأُقوُل  اَل  ،َأْمَثاَلنَ
 َومن
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 .(0) ▬َحْرف  
رُ ♂:َقاَل◘  النَِّبيَّ َأنَّ ،♥ َعاِئَشَة َعْنَو  اَفَر ن  َماعَ  بنالُقْرآنن  املَاهن  الكناَرامن  السَّ

َر ن، ي الرَبَ  .(4) ▬َأْجَرانن  َلهُ  َشاق   َعَلْيهن  َوُهوَ  فنيهن  َوَيَتْعَتعُ  آنَ الُقرْ  َيْقَرأُ  َوالذن
 واويعلا  لقارئاه  فيشفع القرآن، لقارئ الفضائل هذه تتجلى القيامة ويوم

 .قراءته قدر على اجلنة مراتب يف هاب
 اْقَرؤوا♂:َيُقوُل◘  اهلل َرُسوَل َسِمْعُ : َقاَل☺  اَلَباِهِليِّ ُأَماَمة يِبَأ ْنَعَو

هُ  لُقْرآَن،ا َياَمةن  َيْومَ  َيْأتن  َفإننَّ ا القن يعا
ابنهن  َشفن ََ  .(3) ▬ألَْص

بن  ُيَقاُل ♂:َقاَل◘  ّعِن النَِّبيِّ،  ☻ َعْمٍرو ْبِنا َعْنَو  اْقاَرأْ  :اْلُقاْرآنن  لنَصاحن

ْنَيا فن  ُتَرِتُل  ُكنَْ   َكاَم  َوَرِتْل  َواْرَت ن  َلَتَ   َفإننَّ  الده نَْد  َمنَّْن
رن  عن ا َتْقَرأُ  َية  آ آخن َ  .(4)▬هن

 ربهام،  كتااب  تاالوة  يف تقصاريهم  منا، الكثريين حال عجيب من وإن
 .وأ ره بفضله علمهم مع به، والعمل وتدبره

 اهلل كاالم  من شبع  ملا قلوبنا طهرت لو :☺  ُعْثَمان املؤمنني أمري قال
 :األمور هذه مالحظة للمسلم ينبفي هذا وعلى ،♣

َتاب  }:تعاىل قال ومتعٍُّن، تدبٍُّرب القرآن قراءة :أوالا 
 ُمَبااَرك   إنَلْيَ   َأنََّْلنَا ُ  كن

ُروا بَّ رَ  آَياتنهن  ِلَيدَّ  .[42: ص] {اأْلَْلَبابن  ُأوُلوا َولنَيَتَذكَّ
 كهاذِّ  تهاذُّوه  وال الرمال،  كنثر تنثروه ال: “ ☺  مسعود بن اهلل عبد قال
 آخار  أحادكم  هام  كني وال القلوب، به وحركوا عجائبه، عند قفوا الشعر،
 “. السورة
 َهَذا َتَعاَهُدوا♂:َقاَل◘  ّعِن النَِّبيِّ، ُموَسى َأِبي َعْن ،احلف  مرا عة :ثانياا

ي اْلُقْرآنَ  د   َنْفُس  َفَوالَّذن وَ  بنَيدن ن  حُمَمَّ تاا َأَشده  ََلُ نْ  َتَفله بنلن  من  .(4)▬ ُعُقلنَها فن  اإْلن
 َقاالَ : َقاَل☺  َمْسُعوٍد ْبِن اهلل َعْبِد ْنَع: القرآن تالوة عند اخلشوع :ثالثاا 

  ُأْناِزلَ  َوَعَلْياكَ  َعَلْياكَ  آَقاَرأُ  :اهلل َرُساولَ  َيا ُقَلُ  ،َعَليَّ اَقَرَأ :◘  النَِّبيُّ ِلي
                                                 

 .1412 يف ص.ن أخر ه )تخ ت ك( وصححه األلباني (صَي ) (0)
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به  َفإنيِن ♂:َقاَل
انْ  َأْسَمَعهُ  َأنْ  ُأحن ي من  َحتَّاى  النَِّسااءِ  ُساوَرةَ  َعَلْياهِ  َفَقاَرَأتُ  ،▬َغارْين

ْئنَا إنَذا َكْيَف فَ }َبَلْفُ  نْ  جن ة   ُكِل  من يد   ُأمَّ ْئنَا بنَشهن ا َهاُؤاَلءن  َعاَل  بنَ   َوجن يدا  {َشاهن
ْ  ♂:َقاَل ،[40: النساء]  .(0) َتْذِرَفاِن َعْيَناُه َفِإَذا ▬َأْمسن

ا ُساوُل  َوَقاَل }:تعاىل قال القرآن، هجر عدم :رابعا  َقاْومني إننَّ  َرِب  َياا الرَّ
ُذوا َ ا ْرآنَ اْلقُ  َهَذا اختَّ  الاتالوة،  َهْجارَ  يشامل  وايجار  ،[31: الفرقاان ] {َمْهُجورا

 ،-تعااىل   اهلل رمحاه  - القايم  ابن قال كما إليهع والتحاكم والعمل، والتدبَُّر
 يكاون  حتاى  وعمااًل،  وتاالوًة،  حفًظا، -♣  - اهلل بكالم العناية من فالبد
 .وخاصته اهلل، أهل هم الذين القرآن، أهل من املسلم

 قاراءة  حاال  التادمع  اليت العني وقحت، القلب قسوة من يملشتكاأخي 
ْ :}سبحانه ربناأذكرك بقول ، القرآن ينَ  َيْأنن  َأَل َشاعَ  َأنْ  آَمنُاوا لنلَّاذن مْ  خَتْ  ُقُلاوُهُ
ْكرن  نَ  َنَََّل  َوَما اهلل لنذن ِ   من ينَ  َيُكوُنوا َوال احْلَ نْ  اْلكنَتاَب  ُأوُتوا َكالَّذن  َفَطااَل  َقْباُل  من
مُ َعلَ  مْ  َفَقَسْ   اأْلََمُد  ْيهن ري   ُقُلوُهُ

نُْهمْ  َوَكثن
ُقونَ  من  .[01:احلديد] {َفاسن

 حاال  القلاب  وحضاور ، التادبر  أساباب  مان  القراءة مع التفاعل ولعل
 ومان ، مواضاعها  يف والتسابيح  والتعاوذ  السؤال: ذلك صور ومن،  القراءة
 ،باالكالم  عينامل وأنك، مباشرة لك اخلطاب تو ه تتصور أن: التفاعل صور
◘  الانيب  كرر كما، القلب على وإمرارها، اآلية تكرار: التفاعل صور ومن
مْ  إننْ :}تعااىل  قوله ُمْ  ُتَعاِذْهُ َبااُدكَ  َفاإنمَّ ارْ  َوإننْ  عن امْ  َتْغفن اَ   ََلُ ياَُّ  َأْناَ   َفإننَّ  اْلَعَّن

كنيمُ   .[007:املائدة]{ احْلَ
 تغفرك وأتوب إلي ()سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أس

* * * 

                                                 

 للبخاري. واللف  711، و)م( 4311أخر ه )خ(  (صَي ) (0)
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 :الدرس التاسع واخلمسون

 اخلشوع يف الصالة

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
له، حممدا عبده ورسو أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعد مع موقف عظايم لصاحابي  ليال وهاو     
☻  اهلل َعْبادِ  ْبانِ  َ ااِبرِ  َعانْ  -أخرن اإلمام أمحد يف مسنده عباد ابن بشر، 

 ِمانْ  اْماَرَأة   َفُأِصايَب ْ  الرَِّقااعِ  َذاِت َغاْزَوةِ  ِفي◘  اهلل َرُسوِل َمَع َخَرْ َنا: َقاَل
 َغاِئًباا  َوَكاانَ  َزْوُ َهاا  َوَ ااءَ  َقااِفالً ◘  اهلل َرُساولُ  اْنَصَرَف َلمَّاَف ،اَلُمْشِرِكنَي

 َأَثَر َيْتَبُع َفَخَرَن ،◘ ُمَحمٍَّد َأْصَحاِب ِفي َدًما ُيْهِريَق َحتَّى َيْنَتِهَي اَل َأْن َفَحَلَف
أي حيفظنا وحيرسنا  - اَيْكَلُؤنَ  َرُجل   َمنْ ♂:َفَقاَل َمْنِزاًل◘  النَِّبيُّ َفَنَزَل◘  النَِّبيِّ

 اأَلْنَصاارِ  ِمْن -عمار بن ياسر  - اَلُمَهاِ ِريَن ِمْن َرُ ل  َفاْنَتَدَب ▬َهذن ن  َلْيَلَتنَا -
 ▬الِشاْعبن  بنَفامن  َفُكوُناوا♂:َقاالَ  اهلل َرُساولَ  َيا َنْحُن :َفَقااَل -وعباد ابن بشر  -

 َفامِ  ِإَلاى  الارَُّ اَلنِ  َخاَرنَ  َفَلمَّاا  ،ِدياَلاَوا  ِمانْ  ِشْعٍب ِإَلى َنَزُلوا َوَكاُنوا :َقاَل
 َأْو َأوََّلُه َأَكِفَيَكُه َأْن ِإَلْيَك َأَحبُّ اللَّْيِل َأيُّ :ِلَلُمَهاِ ِريِّ اأَلْنَصاِريُّ :َقاَل الشِّْعِب

 َوَقاامَ  َفَناامَ  -عمار بن ياسار   - اَلُمَهاِ ِريُّ َفاْضَطَجَع ،َأوََّلُه اَكِفِني َقاَل آِخَرُه
 الرَُّ الِ  َشْخَص َرَأى َفَلمَّا الرَُّ ُل َوَأَتى ،ُيَصلِّي -عباد بن بشر  - اأَلْنَصاِريُّ

 َفَوَضاَعهُ  َفَنَزَعُه ِفيِه َفَوَضَعُه ِبَسْهٍم َفَرَماُه اَلَقْوِم -أي حراسة  - َرِبيَئُة َأنَُّه َعَرَف
 ُثامَّ  ،َقاِئًما َوَثَبَ  َفَوَضَعُه َفَنَزَعُه ِفيِه َفَوَضَعُه آَخَر ِبَسْهٍم َرَماُه ُثمَّ ،َقاِئًما َوَثَبَ 

 َصااِحَبهُ  َأَهابَّ  ُثامَّ  َوَسَجَد َرَكَع ُثمَّ ،َفَوَضَعُه َفَنَزَعُه ِفيِه َفَوَضَعُه ِبَثاِلٍث َلُه َعاَد
 ِباهِ  َناَذُروا  َقادْ  َأْن َعاَرفَ  الرَُّ الُ  َرآُهَما َفَلمَّا َفَوَثَب ُأوِتيَ  َفَقْد اْ ِلْس :َفَقاَل

 َأاَل اهلل ُساْبَحانَ  :َقاَل الدَِّماِء ِمْن ِباأَلْنَصاِريِّ َما اَلُمَهاِ ِريُّ َرَأى َفَلمَّا، َفَهَرَب
 َأَقَطَعَهاا  َأْن ُأِحابَّ  َفَلامْ  َأَقَرُؤَها ُسوَرٍة ِفي ُكْنُ  :َقاَل -أي أيقظتين  - َأْهَبْبَتِني

أي  - َفُأِريُتَك َرَكْعُ  الرَّْمَي َتاَبَع مَّاَفَل -أي أنتهي من قراءتها  - ُأْنِفَذَها َحتَّى
 َعاَلَقَطا  ِبِحَفِظِه◘  اهلل َرُسوُل َأَمَرِني َثْفًرا ُأَضيَِّع َأْن َلْواَل اهلل َواْيُم -أيقظتك 
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 .(0) ُأْنِفَذَها َأْو َأَقَطَعَها َأْن َلاَقْب َنَفِسي
ء الذين هام عان هؤال♣ هذا هو حال الصحابة الكرام، ولقد أثنى اهلل 

نُاونَ  َأْفَلاَ   َقاْد }يف صالتهم خاشعاون قال تعااىل:
ينَ  (1) املُْْؤمن  فن  ُهامْ  الَّاذن

نمْ  ُعونَ  َصاَلهتن  روحهاا،  واخلشاوع   ساد  الصالةف، [4، 0]املؤمنون: {(2)َخاشن
 وخر ا   اجلساد  و د إذا أما الصالة، حياة بقي  والروح اجلسد توفر فإذا

 .للجسد قيمة فال الروح
 دخال  فاإذا  ،اليوم طوال مشفول دائمًا أشفاله، تنتهي ال الناس ضفبع 

 لايس  فرصاة  ألنهاا  ملاذا  ومشاكله، وسيارته عمارته يف يفكر بدأ الصالة يف
 واألفكااار الوسااوس  قلباه  يف ليقااذف الشايطان  فيأتياه  يفكاار، وقا   عناده 

 مساجد  أي يفختبااًرا  ا أ ريا   لو أنك بدر ة منها، تخرن حتى واخلطرات
 يف اإلماام  قارأ  مااذا : يام  وقلا   اجلهار  صاالة  من صالة أي بعد نيللمصل

 .القليل إال ينجح ال فإنه الصالة 
 الصالة يذه كبريًا اهتمامًا يولون اهلل رمحهم السلف كانمعاشر اإلخوة، 

 الناسو( : الوابل الصيب ) قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف، فيها وللخشوع
 :مخسة مراتب على الصالة يف

 وضاوئها  مان  اناتقص  الاذي  وهاو ، املفارط  لنفسه الظامل مرتبة :أحدها
 .معاقب ، وهذاوأركانها وحدودها ومواقيتها

، ووضاوئها  الظاهرة وأركانها وحدودها مواقيتها على حياف  من :الثاين 
 .، وهذا حماسبواألفكار الوساوس مع ذهب لكنه

 دفااع يف نفسااه و اهااد وأركانهااا حاادودها علااى حاااف  ماان :الثالااث
 يف فهو، صالته يسرق لئال عدوه مبجهادة مشفول فهو، واألفكار الوساوس

 .عنه مكّفر، وهذا و هاد صالة
 وكاان ، وحدودها وأركانها حقوقها أكمل الصالة إىل قام إذا من :الرابع
 .، وهذا مثابوإمتامها وإكمايا ينبفي كما إقامتها إىل مصروف كله همه

 ،♣ رباه  يدي بني ووضعه قلبه أخذ قام لصالةا إىل قام إذا من :اخلامس
                                                 

 وحسنه الشيخ شعيب األرنؤوط. 04344أخر ه )حم(  (حسن) (0)
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 (.11، وهذا مقرب من ربه )به العني قرير♣  بربه مشفول صالته يف وهذا
 َأِباي  َعانْ أسوأ الناس سرقة الذي يسرق يف صالته، َف ، اإلخوة الفضالء

 ِمانْ  َيْساِرقُ  الَّاِذي  َسِرَقًة النَّاِس َأْسَوُأ◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل َأِبيِه َعْن َقَتاَدَة
مه  اَل ♂:َقاَل  َصاَلِتِه ِمْن َيْسِرُق َوَكْيَف اهلل َرُسوَل َيا :َقاُلوا َصاَلِتِه

 ُرُكوَعَهاا ُياتن

يمُ  اَل  :َقاَل  َأوْ  ُسُجوَدَها َواَل  ُكوعن  فن  ُصْلَبهُ  ُيقن ُجودن  الره  .(0) ▬َوالسه
 َأْوٍس بان  ِدَشادَّا  َعانْ أول ما يرفع من هذه األمة اخلشوع يف الصالة، َفو
ُل ♂:َقاَل ،◘ اهلل َرُسوَل َأّن ،☺ نَ  ُيْرَفعُ  َما َأوَّ ُشوعُ  النَّاسن  من   .(4) ▬اخْلُ

 ََخْاُس ♂:َيُقوُل◘  اهلل َرُسوَل َسِمْعُ  َقاَل:☺  الصَّاِمِ  ْبِن ُعَباَدَةوَََعْن 

َضُهنَّ  َصَلَوات   هُ  ُوُضاوَءُهنَّ  َأْحَسانَ  َمانْ  َتَعااَل  اهلل اْفرَتَ نَّ  نَّ َوَصاالَّ هن
 َوَأَتامَّ  لناَوْقتن

رَ  َأنْ  َعْهد   اهلل َعَل  َلهُ  َكانَ  َوُخُشوَعُهنَّ  ُرُكوَعُهنَّ  ْ  َوَمنْ  َلهُ  َيْغفن  َعاَل  َلهُ  َفَلْيَس  َيْفَعْل  َل

َبهُ  َشاءَ  َوإننْ  َلهُ  َغَفرَ  َشاءَ  إننْ  َعْهد   اهلل  .(3) ▬َعذَّ
يف أ رهماا،   والر الن يكونان يف الصف معا يف الصاالة وهنااك فارق   

ُجاَل  إننَّ ♂:َيُقاولُ ◘  اهلل َرُساولَ  َساِمْع ُ : َقاالَ ☺  َياِسارٍ  ْبِن َعمَّاِر َعْنَف  الرَّ

ُف   ُرْبُعَهاا َُخُْسَها ُسْدُسَها ُسْبُعَها ُثْمنَُها ُتْسُعَها َصاَلتنهن  ُعّْشُ  إنالَّ  َلهُ  ُكتنَب  َوَما َلَينَِْصن

 .(4) ▬ننْصُفَها ُثُلُثَها
 ألسباب اليت تساعدك على اخلشوع يف الصالة:أخي احلبيب، من ا

 ك ما يف يدك مبجرد مساعك لآلذان وتتو ه للمسجد.أن ترت - 0
 أن حتاف  على السنن الرواتب. - 4
أن حتاول أن تصلي صالة مودع وتتدبر ما تقوله يف الصاالة، فاإذا    - 3

ن حاول الشيطان أن يأخذك بعيدا فاستففراهلل وتعوذ من الشيطان واتفال عا  
 يسارك إن كن  تصلى مبفردك.

أن تستحضر عظمة اهلل تعاىل عند صالتك، والتلف  ايناا ويساارا    - 4
وال تنظر إىل السماء بال ا عال بصارك يف مصاالك وتادبر يف اآلياات التاى        

                                                 

 .271وصححه األلباني يف ص.ن )حم ك( أخر ه  (صَي ) (0)
 .4431وصححه األلباني يف ص.ن )طب( أخر ه  (صَي ) (4)

 .3444وصححه األلباني يف ص.ن )د هق( أخر ه ( صَي ) (3)

 .0141ي يف ص.ن وحسنه األلبان)حم د حب( أخر ه  (حسن) (4)
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ئَ اقُ  َوإنَذاقال تعاىل:}تقرأها أو التى تسمعها،  ُعواْ  اْلُقْرآنُ  رن ُتواْ  َلهُ  َفاْسَتمن  َوَأنصن
كُ   .[414]األعراف: {ُتْرمَحُونَ  مْ َلَعلَّ
 ثالثاة  علاى  للماأموم  الفاحتاة  قاراءة  حكام  يف العلم أهل اختلف قدول 
 أو كاان  إمامااً  الفاحتاة  قاراءة  تارك  من نأ: وهو الشافعي لإلمام قول: أقوال

 .باطلة صالته فإن مأمومًا
 يف املاأموم  على جتب الفاحتة أن: وهو ومالك أمحد لإلمام الثاني والقول

 لاه،  قراءة اإلمام قراءة ألن اجلهريةع القراءة يف عنه وتسقت السرية، راءةالق
 .رمحه اهلل تعاىل تيمية ابنشيخ اإلسالم  ور حه أمحد اإلمام قول وهذا

 اإلماام  قاول  وهاو  عليهاا،  دليل ال اليت األقوال من وهو: الثالث القول
 اجلهرية وال السرية يف ال يقرأع ال املأموم إن: قال ،تعاىل اهلل رمحة حنيفة أبي

(11 ). 
وَأدِّ األركان باطمئنان وخشوع وال تسابق اإلمام يف الركاوع وال يف   - 4

 السجود يف صلوات اجلماعة.
واختم صالتك بتأن، ثم صلِّ مابادا لاك مان السانن واألفضال أن       - 1

 َثاِبا ٍ  ْبانِ  َزْيِد َعْن، َف◘ حتاف  على السنن يف املنزل فهذه وصية رسول اهلل
نْ  َأْفَضُل  َبْيتنهن  فن  املَْْرءن  َصاَل ُ ♂:َقاَل◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ ،☺ ي فن  َصاَلتنهن  من دن  َمْسجن

 (. 14) (0) ▬املَْْكُتوَبةَ  إنالَّ  َهَذا
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

                                                 

 .0311وصححه األلباني يف م  ( ت)د أخر ه  (صَي ) (0)
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 :الدرس الستون

 للمؤمنني يف الدنيا واآلخرةالتصديق مبوعودات اهلل ورسوله 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومن، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا اتاوسيئ

حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

لعادي بان   ◘ وعد مع موعودات رسول اهلل أحبيت يف اهلل، حنن على م
: َقاالَ ☺  َحاِتٍم ْبِن َعِديِّ َعْنأخرن البخاري يف صحيحه بسنده  .☺حا  

 َأَتااهُ  ُثامَّ  ،-أي الفقار   - اَلَفاَقَة ِإَلْيِه َفَشَكا َرُ ل  َأَتاُه ِإْذ◘  النَِّبيِّ ِعْنَد َأَنا َبْيَنا
يه  َيا♂:َفَقاَل السَِّبيِل َقَطَع ِإَلْيِه َفَشَكا آَخُر

رَي َ  َرَأْيَ   َهْل  َعدن أي بلد جماورة  - احْلن
اَلْ   َفإننْ ♂:َقاَل َعْنَها ُأْنِبْئُ  َوَقْد َأَرَها َلْم :ُقَلُ  ▬ -للكوفة  َينَّ  َحَيا    بنَ   َِ  َلارَتَ

ينَةَ 
نْ  َتْرحَتنُل  -أي املرأة املسافرة مبفردها  - الظَّعن رَي ن  من  اَل  اْلَكْعَبةن بن  َتُطوَف  َحتَّى احْلن

اُف  ا خَتَ أي قطاع الطرق  - ُدعَّاُر َفَأْيَن :َنَفِسي َوَبْيَن َبْيِني ِفيَما ُقَلُ  ▬اهلل إنالَّ  َأَحدا
اَلْ   َوَلئننْ ♂!!-أي أشعلوا فيها نار الفتنة  - اَلِباَلَد َسعَُّروا َقْد الَِّذيَن َطيٍِّئ - َِ 

نَّ  َحَيا    بنَ   ََ ى ُكنُوزُ  َلُتْفَت رْسَ
اى♂:َقاالَ   ُهْرُمازَ  ْبانِ  ِكْسَرى :ُقَلُ  ▬كن رْسَ

 ْبانن  كن

اَلْ   َوَلئننْ ، ُهْرُمََّ  َينَّ  َحَيا    بنَ   َِ ُجَل  َلرَتَ ُج  الرَّ اْلءَ  َُيْرن انْ  َكِفاهن  من اة   َأوْ  َذَهاب   من  فنضَّ

نْهُ  َيْقَبُلهُ  َمنْ  َيْطُلُب 
ا ََينُد  َفاَل  من نْهُ  َيْقَبُلهُ  َأَحدا

 َوَلاْيَس  َيْلَقا ُ  َيْومَ  َأَحُدُكمْ  اهلل َوَلَيْلَقَ َّ ، من

مُ  َتْرمُجَان   َوَبْينَهُ  َبْينَهُ  جن ْ  :َلهُ  َفَلَيُقوَلنَّ  َلهُ  ُيرَتْ  :َفَيُقاوُل   َفُيَبِلَغَ   َرُسوالا  إنَلْيَ   َأْبَعْث  َأَل

ْ  :َفَيُقوُل  َبَل  ْل  َماالا  ُأْعطنَ   َأَل يننهن  َعنْ  َفَينُْظرُ  َبَل  :َفَيُقوُل  ؟َعَلْيَ   َوُأْفضن  َياَرى َفااَل  َيمن

◘  النَِّبايَّ  َساِمْع ُ  :َعِديٌّ َقاَل ▬َجَهنَّمَ  إنالَّ  َيَرى َفاَل  َيَسارن ن  َعنْ  َوَينُْظرُ  ،َجَهنَّمَ  إنالَّ 
ُقوا♂:َيُقوُل ةن  َوَلوْ  النَّارَ  اتَّ قَّ ْ  َفَمنْ  ََتَْر    بنشن ةَ  ََينْد  َل قَّ ِيَبة   َفبنَكلنَمة   ََتَْر    شن  :َعاِديٌّ  َقاَل ▬َِ

 ،اهلل ِإالَّ َتَخاافُ  اَل ِباَلَكْعَباةِ  َتُطاوفَ  َحتَّاى  اَلِحرَيِة ِمْن َتْرَتِحُل الظَِّعيَنَة َفَرَأْيُ 
 َماا  َلَتاَرُونَّ  َحَياة  ِبُكْم َطاَلْ  َوَلِئْن ،ُهْرُمَز ْبِن ِكْسَرى ُكُنوَز اَفَتَتَح ِفيَمْن َوُكْنُ 

 .(0) َكفِِّه ِمْلَء ُيْخِرُن ◘ اَلَقاِسِم َأُبو النَِّبيُّ َقاَل
 َحّقااا  َوَكانَ }هذا اإلله العظيم يبشركم يف كتابه فيقول:معاشر اإلخوة، 

                                                 

 .3411أخر ه )خ( ( صَي ) (0)



 إلى أعلى الكتاب                                                                الذي قالوا عنه

 

267  

287 

نن َ  َنِْصُ  َعَلْينَا ، هكذا بهذه الصياغة العجيبة املعجزة!! واهلل [43]الروم: {املُْْؤمن
 لو تنزل من آيات البشرى غريها لكف !!

صار املاؤمنني، وجيعلاه حقاًا علياه      هذا اإللاه القاادر املقتادر يتعهاد بن     
سبحانه، ليس هذا نصرًا يف اآلخرة فقت بدخول اجلنة، ولكنه نصر يف الدنيا 

ا}كذلك، قال سبحانه: ينَ  ُرُسَلنَا َلنَنُِصُ  إننَّ َياا ن  فن  آَمنُوا َوالَّذن ْنَيا احْلَ  َوَياْومَ  الاده
رين، يف احليااة الادنيا   ، هكذا الوعد: نصر يف الدا[40]غافر:  {اأْلَْشَهادُ  َيُقومُ 

ويوم يقوم األشهاد، إن كان هناك مؤمناون، فالباد يام مان نصار، هكاذا       
 اهلل َوَعاَد }وعد، وهو سبحانه ال تخلف امليعاد، واساتمعوا إىل قولاه تعااىل   

ينَ  نُكمْ  آَمنُوا الَّذن ُلوا من اتن  َوَعمن احلنَ َفنَُّهم الصَّ
 اْساَتْخَلَف  َكااَم  اأْلَْرضن  فن  َلَيْساَتْخلن

ينَ  ن الَّذن مْ  من مْ  َوَلُيَمِكنَنَّ  َقْبلنهن ينَُهمُ  ََلُ
ي دن امْ  اْرَتَضا الَّاذن  َبْعادن  ِمان َوَلُيَباِدَلنَُّهم ََلُ

مْ  ُكونَ  اَل  َيْعُبُدوَننني َأْمناا  َخْوفنهن  ُهامُ  َفُأْوَلئناَ   َذلناَ   َبْعاَد  َكَفرَ  َوَمن َشْيئاا  يبن  ُيّْشن
ُقونَ    .[44]النور: { (88) اْلَفاسن

فإذا توفر اإلااان والعمال الصااحل والعباادة اخلالصاة دون الشارك باه        
سبحانه، كان االستخالف يف األرض، وكان الاتمكني للادين وكاان األمان     

 بعد اخلوف.
أمل تسامعوا إىل قاول رساولكم     ◘ :أيها املسالمون املعتازون برساويم    

 اهلل وُلَرُسا  َقاالَ : َقاالَ ☺ يف احلديث الذي رواه ثوبان ◘ وحبيبكم حممد 
َقَها َفَرَأْيُ   ،األَْرَض  لن  َزَوى َريِب  إننَّ :َقاَل  َأوْ  ،األَْرَض  لن  َزَوى اهلل إننَّ ♂:◘   َمَشاارن

ا َهَ تني ُمْلَ   َوإننَّ ، َوَمَغارن يَ  َما َسَيْبُل ُ  ُأمَّ نَْها لن  ُزون
أي  - األمَْحَارَ  اْلَكنََّْْينن  َوُأْعطنيُ   من

نعم يا إخاواني، سايبلغ    (0)▬..-أي كنوز فارس  - َواألَْبَيَض  -كنوز الروم 
ملك املسلمني مشارق األرض ومفاربها، بكل ما حتمله الكلمة مان معااٍن،   

وهاو يقاول يف احلاديث    ◘ أمل تسمعوا إلي قول مرشدكم وقادوتكم حمماد   
 هذا َلَيْبُلَغنَّ ♂:يقول◘  اهلل رسوَل مسعُ : قال☺  الدَّاري متيُمالذي رواه 

كُ  وال ،-أي كال األرض  - والنَّهاارُ  الليُل  َبَل َ  ما -اإلسالم أي  - األْمرُ   اهللُ َيارْتُ

 هذا اهلل َأْدَخَلهُ  إال -أي بيوت البادية  - َوَبر   وال -أي بيوت املدن  - َمَدر   َبْيَ  

ياَّ   بنعناَِّ ، الِدينَ  اَّّاا ، َذلنيال   بناُذِل  أوْ  َعَّن اَّه  عن
له  وُذالا ، اإلساالم بناهن  اهللُ ُيعن  بناهن  اهللُ ُياذن
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 .(0)▬الُكْفرُ 
ما ينطق عن ايوى، إن هو إال وحي يوحى، بال امساع وتأمال إىل ماا     

 ْبانِ  اهلل َعْبادِ  ِعْنادَ  ُكنَّا: َقاَل َقِبيٍل يَأِبرواه اإلمام أمحد وصححه األلباني َعْن 
 َأْو ْسااَطْنِطيِنيَُّةاَلُق َأوَّاًل ُتَفااَتُح اَلَمااِديَنَتْيِن َأيُّ :َوُسااِئَل ☻اَلَعاااِص ْبااِنا َعْمااِرو
 َفَقاالَ  :َقاالَ  ،ِكَتاًباا  ِمْنُه َفَأْخَرَن :َقاَل َحَلق  َلُه ِبُصْنُدوٍق اهلل َعْبُد َفَدَعا  ُروِميَُّة

 َأيُّ◘  اهلل َرُساولُ  ُساِئلَ  ِإْذ َنَكُتُب◘  اهلل َرُسوِل َحْوَل َنْحُن َبْيَنَما :اهلل َعْبُد
ينَاةُ ♂◘ : اهلل َرُساولُ  َفَقاالَ   ُروِميَُّة َأْو ُقْسَطْنِطيِنيَُّة ،َأوَّاًل ُتَفَتُح اَلَمِديَنَتْيِن

 َمدن

َرْقَل  الا  ُتْفَتُ   هن يَّةَ  َيْعنني َأوَّ
 .(4)▬ُقْسَطنْطنينن

والقسطنطينية هي عاصمة الدولة الرومانية الشرقية آنذاك وهي إستانبول 
، وكانتاا  اآلن، ورومية هي روما، وكان  عاصمة الدولة الرومانياة الفربياة  

معاقل النصرانية يف العامل، ويفهم من احلديث أن الصحابة كانوا يعلمون منه 
أن هاتني املدينتني ستفتحان، لكن يسألون أي املدينتني تفاتح أواًل فبشار   ◘ 

رسول اهلل بفتح القسطنطينية أواًل، وقد كان وحتققا  البشاارة النبوياة بعاد     
هجرية،  743مجادى األوىل سنة  41أكثر من مثامنائة سنة!!.. وبالضبت يف 

على يد الفتى العثماني اجملاهد حممد الفااتح رمحاه اهلل، وساتحدث البشاارة     
الثانية ال حمالة، وسيدخل اإلسالم روما عاصمة إيطالياا إن شااء اهلل تعااىل.    

 ولي على هذا احلديث تعليقان:
وماا(  هو أن بعض العلماء يعتقدون أن فاتح رومياة )أو ر   التعلي  األول:

سيكون بالدعوة إىل اإلساالم وبإنشااء املراكاز اإلساالمية واملساا د فقات،       
ويستبعدون الفتح عن طريق اجلهاد، واحلق أن احلديث مل يشر إىل ذلك، بل 
أرى أن قصر تفسري فتح رومية على الدعوة دون اجلهاد هو نوع مان ايزااة   

رك املسلمون  يشاًا  النفسية، فالذي يقول ذلك ال يتخيل أنه باإلمكان أن حي
إليطاليا، فلتكن الدعوة إذن هي التفسري للحديث!.. لكن على العكس من 
ذلك..فإن سياق احلديث يوحي بأن الفتح سيكون  هادًا، ولاذلك مجعا    

 مع القسطنطينية يف حديث واحد، ولتعلمن نبأه بعد حني!!..
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وجيهاز   هو أن حمماد الفااتح رمحاه اهلل كاان يعاد العادة،       التعلي  الثاين:
اجليوش فعاًل لفتح رومية وذلك الستكمال حتقيق البشاارة النبوياة، لكناه مل    
يوفق لذلك، واحلق قد تعجبون من قولي هذا: أنين قد سعدت بل ومحادت  
اهلل على أنه مل يتم له فتح رومية!!.. ملاذا ! ذلك حتى تبقاى بشاارة رساول    

 (.2تحه )تبعث األمل يف نفوسنا، وحتى يبقى لنا شيء نف◘ اهلل 

بل وهناك الكثري من املبشرات القرآنية واملبشرات النبوية ال يتسع املقاام  
هنا لذكرها، ومن أراد التوسع يف ذلك فلريا ع كتاب )هيا نؤمن ساعة قبال  

 أعاداء  بقتاال  البشاارة قيام الساعة لنفس املؤلف(، ومان البشاارات النبوياة    
◘  اهلل َرُساولَ  َأنَّ، ☺ ُهَرْيَرَة يَأِب َعْنَف عليهم، املسلمني وانتصار اإلسالم

اَعةُ  َتُقومُ  اَل ♂:َقاَل  َحتَّاى ،املُْْسالنُمونَ  َفَيْقاُتُلُهمْ  اْلَيُهاودَ  املُْْسالنُمونَ  ُيَقاتناَل  َحتَّى السَّ

َتبنئَ  يه  ََيْ
نْ  اْلَيُهودن َجرن  َوَراءن  من َجرن  احْلَ َجرُ  َفَيُقوُل  َوالشَّ َجرُ  َأوْ  احْلَ  َعْبَد  َيا ُمْسلنمُ  َيا :الشَّ

ي   َهَذا اهلل
ي َُّيُودن هُ  اْلَغْرَقَد  إنالَّ  ،َفاْقُتْلهُ  َفَتَعاَل  َخْلفن نْ  َفإننَّ  .(0)▬اْلَيُهودن  َشَجرن  من

 عحمالاة  ال متحقاق  اهلل ووعد يدوم، لن األرض يف اليهودي فاالستعالء
 باني ◘  الانيب  بهاا  يبشار  الايت  الفاصالة  واملعركاة  ،وعاده  تخلف ال اهلل ألن
 الذي الطبيعي وضعهم إىل اليهود وسيعود ،اهلل بإذن واقعة واليهود منياملسل
 أساباب  فيهم توفرت فقد اهلل من وغضب واملسكنة الذلة من عليهم اهلل كتبه

 أساباب  فيهاا  يتاوفر  أن ياوم  وعاده  لألماة  اهلل وساينجز  ،وايزااة  االندحار
عة قبل قياام  ، وملزيد من املبشرات اكن الر وع لكتاب )هيا نؤمن ساالنصر

 الساعة(.
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس احلادي والستون

 اجلهاد يف سبيل اهلل

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

أحبيت يف اهلل، حنن على موعاد ماع أناس بان النضار، هاذا الصاحابي        
☺  النَّْضِر ْبُن َأَنُس َعمِّي َغاَب: َقاَل☺  َأَنٍس َعْناجلليل، يف غزوة أحد، َف

 ،اَلُمْشاِرِكنيَ  َقاَتَلا َ  ِقَتاالٍ  َأوَِّل َعْن ِغْبُ  ،اهلل ُسوَلَر َيا: َفَقاَل َبْدٍر ِقَتاِل َعْن
 ُأُحادٍ  َياْومُ  َكاانَ  َفَلمَّاا ، َأْصاَنعُ  َما اهلل َلَيَرَينَّ اَلُمْشِرِكنَي ِقَتاَل َأْشَهَدِني اهلل َلِئْن

 َيْعِناي  َهاُؤاَلءِ  َصاَنعَ  ِممَّاا  ِإَلْيَك َأْعَتِذُر ِإنِّي اللهمَّ: َقاَل، اَلُمْسِلُموَن َواْنَكَشَف
 َفاْساَتَقَبَلهُ  َتَقادَّمَ  ُثامَّ ، اَلُمْشِرِكنَي َيْعِني َهُؤاَلِء َصَنَع ِممَّا ِإَلْيَك َوَأْبَرُأ، َأْصَحاَبُه

 ِرحَيَهاا  َأِ ادُ  ِإنِّاي ، النَّْضِر َوَربِّ اَلَجنََّة ُمَعاٍذ ْبَن َسْعُد َيا :َفَقاَل، ُمَعاٍذ ْبُن َسْعُد
 :َأَناس   َقاالَ ، َصاَنعَ  َما اهلل َرُسوَل َيا اْسَتَطْعُ  َفَما :َسْعد  َقاَل، ُأُحٍد ُدوِن ِمْن

 ِبَساْهمٍ  َرْمَياةً  َأْو ِباُرْمحٍ  َطْعَناةً  َأْو ِبالسَّاْيفِ  َضاْرَبةً  َوَثَمااِننيَ  ِبْضاًعا  ِبِه َفَوَ ْدَنا
 َقاَل ،ِبَبَناِنِه ُأْخُتُه ِإالَّ َأَحد  ُهَعَرَف َفَما اَلُمْشِرُكوَن ِبِه َمثََّل َوَقْد، ُقِتَل َقْد َوَوَ ْدَناُه

انَ }:َأْشاَباِههِ  َوِفاي  ِفيِه َنَزَلْ  اآلَيَة َهِذِه َأنَّ َنُظنُّ َأْو ُنَرى ُكنَّا َأَنس  نن َ  من  املُْاْؤمن
َجال     .(0) إىل آخرها [43]األحزاب:  {َعَلْيهن  اهلل َعاَهُدوا َما َصَدُقوا رن
ية أو من أ ل الشاجاعة إمناا يكاون مان     اجلهاد ال يكون من أ ل احلمو

أ ل أن تكون كلمة ال اله إال اهلل هي العليا، وإذا سأل املاؤمن اهلل الشاهادة   
 .بلفه اهلل منازل الشهداء وإن مات على فراشهبصدق 

 ُيَقاِتالُ  الرَُّ ُل :َفَقاَل◘  النَِّبيِّ ِإَلى َرُ ل  َ اَء: َقاَل☺  ُموَسى َأِبي َعْنَف
   اهلل َسِبيِل ِفي َفَمْن َمَكاُنُه ِلُيَرى ُيَقاِتُل َوالرَُّ ُل ِللذَِّكِر ُيَقاِتُل َوالرَُّ ُل ِلَلَمْفَنِم

يَ  اهلل َكلنَمةُ  لنَتُكونَ  َقاَتَل  َمنْ ♂:َقاَل  .(4) ▬اهلل َسبنيلن  فن  َفُهوَ  اْلُعْلَيا هن
                                                 

 واللف  للبخاري. 0213و )م(  4140أخر ه )خ(  (صَي ) (0)

 واللف  للبخاري. 0214و)م(  4144( خأخر ه ) (صَي ) (4)
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ذا وللجهاد يف سبيل اهلل تعاىل فضائل ال يتسع املقام لذكرهاا نكتفي بهاا 
☺  ُهَرْياَرةَ  احلديث الذي أخر ه البخاري ومسلم يف صحيحيهما، َعْن أبَِي

 الَ ♂:َقاااَل  ♣  اهلل َسااِبيِل ِفااي اَلِجَهاااَد َيْعااِدُل َمااا: ◘  ِللنَِّباايِّ ِقيااَل: َقاااَل
 الَ ♂:َيُقااوُل َذِلااَك ُكاالُّ َثاَلًثااا َأْو َماارََّتْيِن َعَلْيااِه َفَأَعاااُدوا: َقاااَل، ▬َتْسااَتطنيُعوَنهُ 
دن  َمَثُل ♂:الثَّاِلَثِة ِفي َوَقاَل ▬َتْسَتطنيُعوَنهُ  اائنمن  َكَمَثالن  اهلل َسبنيلن  فن  املَُْجاهن  اْلَقاائنمن  الصَّ

نْ  َيْفرُتُ  الَ  اهلل بنآَياتن  اْلَقانن ن  َيام   من عَ  َحتَّى َصاَل    َوالَ ، صن اُد  َيْرجن  اهلل َسابنيلن  فن  املَُْجاهن

 .(0) ▬َتَعاَل 
ور على الصالبي إن للجهاد يف اإلسالم عدة أهداف الدكتفضيلة يقول  
 منها: 
 األرض يف اهلل حكم إقامةف ،األرض ف اإلسالم ونظام اهلل حكم إقامة - 1
ا}:تعاىل قال اجلهاد، أهداف من هدف ِ   اْلكنَتاَب  إنَلْيَ   َأْنََّْلنَا إننَّ ُكمَ  بناحْلَ َْ اَت

 لن
ياما  ِلْلَخائننن َ  َتُكنْ  َوالَ  اهللُ َأَراكَ  بناَم  النَّاسن  َبْ َ 

 .[014: النساء] {َخصن
 الرفياع  النظام هذا ليقيم اإلسالم  اهد :تعاىل  اهلل رمحه قطب سيد قال

 الطاغياة  الانظم  لايحطم  جياهد أن حقه من وكان وحيميه، ويقرره األرض يف
 األلوهياة  مقاام  العبياد  فيهاا  يدعي واليت للبشر البشر عبودية على تقوم اليت

 الانظم  تلاك  تقاومه أن بد يكن ومل حق، بفري األلوهية وظيفة فيها ونويزاول
 يساحقها  أن كاذلك  باد  يكان  ومل العاداء،  وتناصبه كلها األرض يف الطاغية
 إلقاماة  اجلهااد  هذا يزال وما األرض، يف الرفيع نظامه ليعلن سحقا اإلسالم

ْتنَاة   َتُكاونَ  الَ  َحتَّاى َوَقااتنُلوُهمْ }املسلمني على مفروضا الرفيع النظام هذا
 فن

 وال األرض يف للعبيد ألوهية هناك تكون فال [023: البقرة] {هللن الِدينُ  َوَيُكونَ 
 .اهلل لفري دينونة
 دفاع  اإلسالمية الدولة يف اجلهاد أهداف نفم ،الكافرين عدوان دفع - 2
 :منها أنواع العدوان وهذا الكافرين، عدوان
، الكفااار أرض يف مستضااعفة نااةمؤم فئااة علااى الكفااار يعتاادي أن - أ

 الوا اب  فاإن  دينهاا،  على فيها تأمن بالد إىل تنتقل أن تستطع مل إذا السيما
 تلاك  علاى  اعتدوا الذين الكفار جملاهدة العدة تعد أن اإلسالمية الدولة على

                                                 

 واللف  ملسلم.0737و )م(  4134أخر ه )خ(  (صَي ) (0)
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 .عليها الواقع واالعتداء الظلم من تخلصوها حتى الطائفة
ينَ  اهللن َسبنيلن  فن  َفْلُيَقاتنْل }:تعاىل قال ونَ  الَّذن َيا َ  َيّْشُ ْنَيا احْلَ َر ن  الده  َوَمن بناَلَخن
ا ُنْؤتنيهن  َفَسْوَف  َيْغلنْب  َأوْ  َفُيْقَتْل  اهللن َسبنيلن  فن  ُيَقاتنْل  ياما  َأْجرا

 الَ  َلُكمْ  َوَما (74) َعظن
انَ  َواملُْْسَتْضااَعفن َ  اهللن َسابنيلن  فن  ُتَقااتنُلونَ  ْلاَدانن  ءن َوالنَِسااا الِرَجاالن  من ينَ  َواْلون  الَّااذن
نَا َيُقوُلونَ  ْجنَا َربَّ نْ  َأْخرن ن  اْلَقْرَيةن  َهذن ن  من ان لَّنَاا َواْجَعل َأْهُلَها الظَّالن يااا لَّاُدْنَ   من

 َولن
ن لَّنَا َواْجَعل ا لَُّدْنَ   من ريا

 .[34 ،34: النساء] {(78) َنصن
 فن  ُتَقااتنُلونَ  اَل  َلُكامْ  َوَماا}تعااىل  قولاه  يف :تعاىل  اهلل رمحه القرطيب قال
 أيادي  مان  املستضاعفني  علايص  ويتضامن  اجلهااد،  على ضَح {اهلل َسبنيلن 

 الادين،  عان  ويفتناونهم  العاذاب  ساوء  يساومونهم  الاذين  املشركني الكفرة
 الضاعفاء  املاؤمنني  واساتنقاذ  دينه وإظهار كلمته إلعالء اجلهاد تعاىل فأو ب

 علاى  وا ب ىاألسار وعليص وس،النف تلف ذلك يف كان وإن عباده، من
 دون لكونهااا أو ااب وذلااك باااألموال وإمااا بالقتااال إمااا املساالمني مجاعااة

 .منها أهون هي إذ النفوس،
 املاؤمنني  عان  ليادفع  اإلساالم   اهاد : تعاىل  اهلل رمحه قطب سيد وقال

 وأمااوايم أنفسااهم علااى األماان ياام وليكفاال يسااامونها كااانوا الاايت الفتنااة
 االعتداء فاعترب القتل، من أشد والفتنة :العظيم املبدأ ذلك وقرر وعقيدتهم،

 ذاتها، احلياة على االعتداء من أشد أهلها وفتنة بسببها واإليذاء العقيدة على
 مأذونا املؤمن كان وإذا العظيم، املبدأ هذا وفق احلياة يف قيمة أعظم فالعقيدة

 القتاال  يف ماأذون  أوىل بااب  مان  فهاو  مالاه  وعن حياته عن ليدفع القتال يف
 .ودينه عقيدته عن ليدفع

 فن  َوَقااتنُلوا}:تعااىل  قاال ، املسالمني  دياار  على الكفار يعتدي أن - ب
ينَ  اهللن َسبنيلن  ابه  الَ  اهللَ إننَّ  َتْعَتاُدوا َوالَ  ُيَقاتنُلوَنُكمْ  الَّذن

ينَ  ُُين  َواْقُتُلاوُهمْ  - املُْْعَتادن
ْفُتُموُهم َحْيُث  ُجوُهم َثقن ْتنَةُ  َأْخَرُجوُكمْ  َحْيُث  ِمنْ  َوَأْخرن

نَ  َأَشده  َواْلفن  َوالَ  اْلَقْتلن  من
نَْد  ُتَقاتنُلوُهمْ 

دن  عن َرامن  املَْْسجن  َكَذلنَ   َفاْقُتُلوُهمْ  َقاَتُلوُكمْ  َفإنن فنيهن  ُيَقاتنُلوُكمْ  َحتَّى احْلَ
ينَ  َجََّاءُ  ي َغُفور   اهللَ َفإننَّ  اْنَتَهْوا َفإننن  - اْلَكافنرن حن  .[024 - 021: البقرة] {م  رَّ
 ياتعني  املسالمني  دياار  علاى  الكفار اعتدى إذا أنه على الفقهاء نص قدل
 ونفاذ  عاذابا  املسالمني  ساام  احتلها إذا العدو ألن الديار، عن للدفاع اجلهاد
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 .إسالم دار كان  أن بعد كفر دار فتصبح، الكفر أحكام فيها
 اهلل، دعااوة ليااغتب ماان وماانعهم اهلل إىل الاادعاة ضااد الوقااوف - ن

 اهلل رسااالت  يبلفاوا  أن و ال  عز املوىل قبل من عليهم مفروض نواملسلمف
ارَي    َعاَل  اهللن إنَل  َأْدُعاو َسبنييلن  َهذن ن  ُقْل }:تعاىل قال كما كافة، للناس  َأَناا َبصن
َبَعنني َوَمنن  انَ  اتَّ ََ نَ  َأَنا َوَما اهللن َوُسْب كن َ  من  .[017: يوسف] {املُّْْشن

 سبيال يم يرتكون وال دعوته عباده تبليغ عن أولياءه يصدون اهلل داءوأع
 للناااس، اهلل إىل الاادعوة يساامعوا أن للاادعاة يااأذنون ال كمااا الناااس، إىل

 أو اب  ولذلك والناس، ودعاتها الدعوة بني واحلوا ز العراقيل، ويضعون
 .ىلتعا اهلل سبيل عن يصد من كل قتال املؤمنني عباده على و ل عز اهلل

ينَ }:تعاىل قال وا َكَفاُروا الَّاذن امْ  َأَضالَّ  اهللن َسابنيلن  َعان َوَصاده  (1) َأْعاَمََلُ
ينَ  ُلوا آَمنُوا َوالَّذن اتن  َوَعمن احلنَ د   َعَل  ُنََِّل  بناَم  َوآَمنُوا الصَّ ن احْلَ ه  َوُهوَ  حُمَمَّ ِهنامْ  من  رَّ
رَ  نمْ  َعنُْهمْ  َكفَّ مْ  َوَأْصَلَ   َسِيَئاهتن ينَ  بنَأنَّ  َذلنَ   (2) َباََلُ َبُعاوا َكَفاُروا الَّاذن  اْلَباِناَل  اتَّ
ينَ  َوَأنَّ  َبُعوا آَمنُوا الَّذن ن احْلَ َّ  اتَّ ِهنمْ  من ُب  َكَذلنَ   رَّ لنَّااسن  اهللُ َيَْضن

مْ  لن ( 3) َأْمَثااََلُ
يُتمُ  َفإنَذا ينَ  َلقن َب  َكَفُروا الَّذن وا ُهمْ َأْثَخنُتُماو إنَذا َحتَّى الِرَقابن  َفََضْ  اْلَوَثااَق  َفُشاده
ا ا َبْعُد  َمناا َفإنمَّ َداءا  َوإنمَّ

ْرُب  َتَضعَ  َحتَّى فن ا اهللُ َيَشاءُ  َوَلوْ  َذلنَ   َأْوَزاَرَها احْلَ  الَْنَتَِصَ
نُْهمْ 

ينَ  بناَبْعض   َبْعَضاُكمْ  ِلَيْبُلاوَ  َوَلكنن من الَّ  َفَلان اهللن َسابنيلن  فن  ُقتنُلاوا َوالَّاذن   ُيضن
 .[4 - 0: حممد] {(4) مْ َأْعاَمَلَُ 

 الطاغياة  الانظم  هاذه  لايحطم  اإلسالم فجاهد: اهلل رمحه قطب سيد قال
 وماا  مكاان،  كال  يف احلق إىل الدعوة حرية يكفل عادال نظاما مكانها وليقيم

 وإن ليبلفاوه  املسالمني  علاى  مفروضا اجلهاد يزال وما قائما ايدف هذا يزال
فريضاة   إقاماة  عناد  تتحقاق  الايت  اجلهااد  أهداف بعض هذه، مسلمني كانوا

 (.44اجلهاد )
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الثاني والستون

 حماسبة النفس

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  ضالل ي ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

أحابيت يف اهلل، حنان علاى موعاد ماع قصاة أخر هاا اإلماام مساالم يف         
 َوَكاانَ ☺  اأُلَسايِِّديِّ  َحْنَظَلاةَ  فَََعْن لنفسه،☺ صحيحه عن حماسبة حنظلة 

 َقاَل  َحْنَظَلُة َيا َأْنَ  َكْيَف :َفَقاَل َبَكٍر َأُبو َلِقَيِني: َقاَل ◘ اهلل َرُسوِل ُكتَّاِب ِمْن
 َرُسوِل ِعْنَد َنُكوُن: ُقَلُ : َقاَل  َتُقوُل َما اهلل ُسْبَحاَن: َقاَل، َحْنَظَلُة َناَفَق: ُقَلُ 
 َرُساولِ  ِعْنِد ِمْن َخَرْ َنا اَفِإَذ َعْيٍن َرَأُي َكَأنَّا َحتَّى َواَلَجنَِّة ِبالنَّاِر ُيَذكُِّرَنا◘  اهلل
: َبَكارٍ  َأُباو  َقاالَ  ،َكاِثرًيا  َفَنِسايَنا  َوالضَّْيَعاِت َواأَلْواَلَد اأَلْزَواَن َعاَفْسَنا◘  اهلل

 اهلل َرُسوِل َعَلى َدَخَلَنا َحتَّى َبَكٍر َوَأُبو َأَنا َفاْنَطَلَقُ ، َهَذا ِمْثَل َلَنَلَقى ِإنَّا َفَواللَِّه
 ▬؟َذاكَ  َوَماا♂:◘  اهلل َرُساولُ  َفَقاالَ ، اهلل َرُساولَ  َياا  َحْنَظَلُة َناَفَق :ُقَلُ ◘ 
 ،َعاْينٍ  َرَأُي َكَأنَّا َحتَّى ،َواَلَجنَِّة ِبالنَّاِر ُتَذكُِّرَنا ِعْنَدَك َنُكوُن اهلل َرُسوَل َيا: ُقَلُ 
 َفَقاالَ  َكِثرًيا َنِسيَنا َوالضَّْيَعاِت َواأَلْواَلَد اأَلْزَواَن َعاَفْسَنا ِعْنِدَك ِمْن َخَرْ َنا َفِإَذا

ي♂:◘  اهلل َرُسوُل ي َتُكوُناونَ  َماا َعَل  َتُدوُمونَ  َلوْ  إننْ  بنَيدن ن  َنْفيسن  َوالَّذن نْادن
 َوفن  عن

ْتُكمْ  الِذْكرن  ََ اُكمْ  َعَل  املَْاَلئنَكةُ  َلَصاَف اُرقنُكمْ  َوفن  ُفُرشن  َسااَعةا  َحنَْظَلاةُ  َياا َوَلكنانْ  ،ُِ

ات   َثاَلَث  ةا َوَساعَ   .(0)▬َمرَّ
َا َياوهذا مصداقا لقول اهلل تعاىل:} ينَ  َأُّيه ُقوا آَمنُوا الَّذن  َنْفس   َوْلَتنُظرْ  اهلل اتَّ

ا َمْ   مَّ ُقوا لنَغد   َقدَّ  .[03]احلشر  {َتْعَمُلونَ  بناَم  َخبنري   اهلل إننَّ  اهلل َواتَّ
 مان  منهاا  بادر  عماا  سابتها افح يومًا بنفسك خلوت هل أخي احلبيب، 

 حساناتك   تعاد  كماا  سيئاتك تعد أن يومًا حاول  وهل واألفعال  األقوال
 منهاا  كثريًا أن و دت فإن! بذكرها  تفتخر اليت طاعاتك يومًا تأمل  هل بل

 احلاال،  هاذه  علاى  تصارب  فكياف  الانفس  وحظاوظ  والسمعة بالرياء مشوبًا
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 لاحمما  وأن  اهلل على القدوم وكيف! واألخطار  باملكارة حمفوف وطريقك
  واألوزار  الاباألثق

 :تعااىل  قاال  اإلنساانية،  للانفس  دائماة  راقباة مل حتتاان النفس  حماسبةإنَّ 
ينَ } َينَُّهمْ  فنينَا َجاَهُدوا َوالَّذن

نن َ  ملََعَ  اهلل َوإننَّ  ُسبَُلنَا لَنَْهدن سن َْ  .  [12: العنكبوت] {املُْ
ُد ♂:َيُقوُل◘  اهلل َرُسوَل ُ َسِمْع: َيُقوُل☺  ُعَبْيٍد ْبِن َفَضاَلَةَعْن َو  املَُْجاهن

 .(0) ▬♣  اهلل َسبنيلن  فن  َنْفَسهُ  َجاَهَد  َمنْ 
 واوحثُّا  أنفسهم يف فحققوها املنزلة هذه أهمية الصاحل سلفنا عرفولقد 

: “ األسلوب هذا أهمية مبينا يقول☺  اخلطاب بن عمر فهذا، عليها غريهم
 يف أهاون  فإنه توزنوا أن قبل أنفسكم وزنوا حتاسبوا أن قبل أنفسكم حاسبوا
 يومئاذ ، األكارب  للعارض  وتزيناوا ، الياوم  أنفساكم  حتاسبوا أن غًدا احلساب
 “. خافية منكم عفى ال تعرضون

 الر ال  يكون ال: “ فيقول للتقوى ميزانا احملاسبة مهران بن ميمون ويعترب
 (.04)“  لشريكه الشريك من حماسبة أشد لنفسه يكون حتى تقيا

أن يقف العبد عند أول همه وإرادته، بسبة النفس تكون قبل العمل وحما
البصاري  وال يبادر بالعمل حتى يتبني له ر حانه علاى تركاه. قاال احلسان     

رحم اهلل عبدًا وقف عند همه، فإن كان هلل مضى، وإن كان “  تعاىل: رمحه اهلل
 .“ لفريه تأخر

 :واعثالثة أنبعد العمل إخوتي يف اهلل، حماسبة النفس 
عمل أداه هل قصر فياه  فاال باد مان كال      حماسبة النفس على  أحدها:

عمل أن يكون خالصا هلل تعااىل وموافقاا يادي رساول اهلل، وأن حيسان يف      
 أدائه.

 أن حياسب نفسه على كل عمل كان تركه خريًا من فعله. الثاين:

أن حياسب نفسه على أمر مباح أو معتاد مل فعله  وهال أراد باه    الثالث:
اهلل والدار اآلخرة  فيكون راحبًا، أو أراد به الدنيا وعا لها  فيخسار ذلاك   

 (.02) الربح ويفوته الظفر به
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 تكاون  الانفس  حماسابة  أن تعااىل  اهلل رمحاه  القايم  ابان  اإلماام  ذكرولقد 
 :كالتالي
 .تداركه نقصًا فيها رأى فإذا بالفرائض، البدء :أوالا 
 بالتوباة  تداركاه  شايئاً  منهاا  رتكاب ا أناه  عارف  فاإذا  املنااهي،  ثم :ثانياا 

 .املاحية واحلسنات واالستففار
 علاى  واإلقباال  بالاذكر  ذلاك  ويتادارك  الففلة على النفس حماسبة :ثالثاا 

 .اهلل
 ومشاي  اللساان،  كاالم و اجلاوارح،  حركات على النفس حماسبة :رابعاا 
 بهذا  دتاأر ماذا األذنني، ومساع العينني، ونظر اليدين، وبط  الر لني،

 (.02) فعلته و ه أي وعلى فعلته  وملن
 :منها مجة فوائد النفس حملاسبةمعاشر اإلخوة، 

 اكنه مل نفسه عيب على يطلع مل ومن النفس، عيوب على طالعاال - 0
 .إزالته
 .اإلمكان زمن يف فات ما وتدارك والندم التوبة - 4
 علاى  حماسابتها  هاو  الانفس  حماسابة  أصل فإن تعاىل اهلل حق معرفة - 3

 .تعاىل اهلل حق يف تفريطها
 .وتعاىل تبارك ربه يدي بني وزلته العبد انكسار - 4
 يعجال  مل أنه يف بعباده ورمحته وعفوه وتعاىل سبحانه اهلل كرم معرفة - 4

 .واملخالفات املعاصي من عليه هم ما مع عقوبتهم
 ورؤيااة العجااب ماان والااتخلص عليهااا، واإلزراء الاانفس مقاا  - 1
 .العمل
 .بعد فيما احملاسبة عليه لتسهل العصيان وترك الطاعة يف اال تهاد - 3
رد احلقوق إىل أهلها، وحسن اخللاق، وهاذه مان أعظام مثارات       - 7

 (.02) حماسبة النفس
 تعني اإلنسان على حماسبة نفسه منها: أمورهناك و
ح مان ذلاك   امعرفته أنه كلما ا تهد يف حماسابة نفساه الياوم اسارت     - 0
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 أهملها اليوم اشتد عليه احلساب غدًا. دًا، وكلمااغ
صحبة األخيار الاذين حياسابون أنفساهم ويطلعوناه علاى عياوب        - 4

 نفسه، وترك صحبة من عداهم.
زيارة القبور والتأمل يف أحوال املوتى الذين ال يساتطيعون حماسابة    - 3

 رك ما فاتهم.اأنفسهم أو تد
عو إىل حماسابة  حضور جماالس العلام والاوع  والتاذكري فإنهاا تاد       - 4

 النفس.
 قيام الليل وقراءة القرآن والتقرب إىل اهلل تعاىل بأنواع الطاعات. - 4
 البعد عن أماكن اللهو والففلة فإنها تنسي اإلنسان حماسبة نفسه. - 1
 ذكر اهلل تعاىل ودعاؤه بأن جيعله من أهل احملاسبة واملراقبة. - 3
 (.02) سوء الظن بالنفس - 7

 كام .. بهاا   تهاونا   مجعاة  كام .. أضاعتها   صالة مك أخي احلبيب،
 معاروف  كام  … فوتاه   حال  كم … بها  خبل  زكاة كم ..تركته  صيام

 … أصابتها   حمرماة  نظرة كم … عليه  سك  منكر كم … عنه  تكاسل 
  … ترضاهما   ومل والاديك  أغضاب   كم … بها  تكلم  فاحشة كلمة كم
 أو أخاذت   ظلمتاه  النااس  مان  كام .. ترمحاه   ومل ضاعيف  على قسوت كم

 .(02)ماله  
: َقاُلوا ؟املُْْفلنُس  َما َأَتْدُرونَ ♂:َقاَل◘  اهلل َرُسوَل َأنَّ، ☺ ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَو

نْ  املُْْفلنَس  إننَّ  :َفَقاَل  َمَتاعَ  َواَل  َلهُ  دنْرَهمَ  اَل  َمنْ  فنينَا املُْْفلنُس  تني من َياَماةن  َياْومَ  َياْأتن  ُأمَّ  اْلقن

َيام   ،بنَصاَل     َوَسَفَ   ،َهَذا َماَل  َوَأَكَل  ،َهَذا َوَقَذَف  ،َهَذا َشَتمَ  َقْد  َوَيْأتن  ،َوَزَكا    ،َوصن

َب  ،َهَذا َدمَ  نْ  َهَذا َفُيْعَطى ،َهَذا َوَضَ انْ  َوَهاَذا ،َحَسانَاتنهن  من  َفننَياْ   َفاإننْ  َحَسانَاتنهن  من

َذ  َعَلْيهن  َما ُيْقَض  َأنْ  َقْبَل  َحَسنَاُتهُ  ا ُأخن َحاْ   َخَطاَيااُهمْ  نْ من َح  ُثامَّ  َعَلْياهن  َفُطرن ارن  فن  ُِ

 .(0)▬النَّارن 
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الثالث والستون

 الرد على شبهة أن اإلسالم هو دين اإلرهاب 

 نفسانا أ شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

إن تاريخ اإلساالم شااهد علاى أن املسالمني مل يكرهاوا      أحبيت يف اهلل،  
ناه، فلام يعارف يف تااريخ     أحدا يف أي فرتة من فرتات التاريخ على تارك دي 

املسلمني الطويل أنهم ضايقوا علاى اليهاود والنصاارى أو غريهام أو أنهام       
أ ربوا أحدا من أي طائفة من الطوائف اليهودية أو النصرانية علاى اعتنااق   

مل نسمع عن أية حماولة مادبرة إلرغاام غاري    “  اإلسالم، يقول توماس آرنولد:
ي اضطهاد منظم قصاد مناه استئصاال    املسلمني على قبول اإلسالم أو عن أ

 “. الدين املسيحي
وشهد صورا مان  ◘ لقد كان عهد اخللفاء الراشدين امتدادا لعهد النيب 

مساحة اإلسالم يف معاملة غري املسلمني من إعاانتهم باملاال أو الانفس عناد     
احلا ة، ومن كفالة العا ز منهم عن العمل أو كابري السان، وغاري ذلاك.     

يف صدر اإلسالم يف معااملتهم   ♦عليه اخللفاء الراشدون وهذا هو ما سار 
ألهل الذمة، وأسوق هنا بعض الشواهد واألمثلة اليت تبني مساحة الصحابة 

 يف معاملة غري املسلمني. ♦
 اااء يف املوسااوعة يف مساحااة اإلسااالم أنااه يف خالفااة أبااي بكاار  - 0 

ألهل احلرية  كتب خالد بن الوليد رضى اهلل عنه يف عقد الذمة☺ الصديق 
و علا  يام أااا شايخ ضاعف عان       “  :-وكانوا مان النصاارى    -بالعراق 

العمل، أو أصابته آفة مان اآلفاات أو كاان غنياا فاافتقر وصاار أهال ديناه         
  “. يتصدقون عليه طرح   زيته وعيل من بي  مال املسلمني هو وعياله

 وساتمرون “  يوصي اجليوش اإلساالمية بقولاه:  ☺ وكان أبو بكر  - 4
على قاوم يف الصاوامع رهباناا يزعماون أنهام ترهباوا يف اهلل فادعوهم وال        
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 (.44)“  تهدموا صوامعهم
 ِةاَوِذمَّ اهلل ِةاِبِذمَّ َوُأوِصيِهاخلليفة من بعده فَقاَل: ☺ وأوصى عمر  - 3
 َفاْوقَ  َكلَُّفواُي اَل َوَأْن َوَراِئِهْم ِمْن ُيَقاَتَل َوَأْن ِبَعْهِدِهْم َلُهْم ُيوَفى َأْن◘  َرُسوِلِه
 .(0) َطاَقِتِهْم
أناه ملاا قادم    ☺ ومن صور السماحة يف املعاملة ما روي عن عمر  - 4

اجلابية من أرض الشام استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خااطوا قميصاه   
وغسلوه وتوضأ من  رة نصرانية. وصنع لاه أهال الكتااب طعاماا فادعوه      

ه دخويا وقال لعلي رضاى اهلل عناه:   فقال: أين هو  قالوا: يف الكنيسة، فكر
اذهب بالناس فذهب عليٌّ رضى اهلل عنه باملسلمني فادخلوا فاأكلوا و عال    
علي رضى اهلل عنه ينظر إىل الصور وقال: ما علاى أماري املاؤمنني لاو دخال      

 (.7فأكل )
ومن السماحة أن يراعى يف معاملتهم كل مصلحة وقصد صحيح،  - 4

كن  فيمن تلقى عمر بن اخلطاب مع أبي عبيادة  فعن عبد اهلل بن قيس قال: 
مقدمه من الشام فبينما عمر يسري إذ لقيه )املقلسون( وهم قوم يلعبون بلعباة  
يم بني أيدي األمراء إذا قدموا عليهم بالسيوف والرحيان، فقال عمر رضاى  
اهلل عنه: مه ردوهم وامنعوهم، فقال أبو عبيادة:يا أماري املاؤمنني هاذه سانة      

و كلمااة حنوهااا وإناك إن متاانعهم منهااا سارَّوا أن يف نفسااك نقضااا   العجام أ 
 (.01لعهدهم فقال: دعوهم، عمر وآل عمر يف طاعة أبي عبيدة )

وصلى سلمان وأبو الدرداء يف بي  نصرانية فقال ياا أباو الادرداء     - 1
رضى اهلل عنه: هل يف بيتك مكان طاهر فنصلي فيه  فقال : طهرا قلوبكماا  

 (.7: خذها من غري فقيه )☺ ببتما، فقال له سلمان ثم صليا أين أح
و اء يف صفة الصافوة أن عمار بعاث عماريا عاامال علاى محاص         - 3

فمكث حوال ال يأتيه خربه ومل يبعث له شيئا لبي  مال املسلمني، فقال عمر 
لكاتبه: اكتب إىل عمري فواهلل ماا أراه إال قاد خانناا، إذا  ااءك كتاابي هاذا       

 بي  من يفء املسلمني حني تنظر يف كتابي هذا. فأخذ عمري فأقبل وأقبل مبا 
 رابه فوضع فيه زاده وقصعته وعلق إداوته وأخذ  -ملا وصله كتاب عمر  -
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ثم أقبل اشي من محص حتى قادم املديناة فقادم وقاد      -أي عصاه  -عنزته 
شحب لونه واغرب و هه فدخل علاى عمار فقاال: الساالم علياك ياا أماري        

اهلل. قال عمر: ما شأنك  قال: ما تراني صحيح البدن ظاهر  املؤمنني ورمحة
الدم، معي الدنيا أ رها بقرونها  قال عمر: وما معك  وظن عمر أنه  ااءه  
مبال. قال: معي  رابي أ عل فيه زادي، وقصعيت آكال فيهاا وأغسال فيهاا     

أي  -رأسي وثيابي وإداوتي أمحل فيهاا وضاوئي وشارابي، ومعاي عنزتاي      
كأ عليها وأ اهد بها عدوا إن عرض لي، فواهلل ماا الادنيا إال   أتو -عصاتي 

تبع ملتاعي. وسأله عمر عن سريته يف قومه وعن الفيء فأخربه، فحمد فعله 
 فيهم ثم قال: ددوا لعمري عهدا.

قال عماري: إن ذلاك شايء ال أعملاه لاك وال ألحاد بعادك، واهلل ماا         
فهذا ما عرضتين له ياا   سلم  بل مل أسلم، لقد قل  لنصراني: أخزاك اهلل،

 (.33عمر، وإن أشقى أيامي يوم خلف  معك )
ولقد عظم على عمري قوله لر ل من غري املسلمني: أخزاك اهلل، وهاو   

دعاء، وما ذكر خطأ اقرتفه يف واليته على محص أعظم من هاذا، ويف ذلاك   
الل دليل على أن هذا الدين ما  اء إال بالرمحة وايداية وإنقاذ البشر من الض

إىل ايدى ومن ظلمات الكفر إىل نور الطاعة، وال عجب فمن مدرسة النبوة 
عرن هذا الصحابي وغريه، ممن ال ياؤذون النااس بال يفمارونهم بعطفهام      
ورمحتهم ومساحتهم وإحسانهم، ولذا قال عنه عمار: وددت أن لاي ر اال    

 (.33مثل عمري بن سعد أستعني به على أعمال املسلمني )
وغالماه يسالخ    ☻هد قال: كن  عند عبد اهلل بن عمرو وعن جما - 7

شاة فقال: يا غالم إذا فرغ  فابدأ جبارنا اليهودي، فقال ر ال مان القاوم:    
يوصي باجلار حتى خشاينا أو  ◘ اليهودي أصلحك اهلل  قال: مسع  النيب 

 . (0)روينا أنه سيورثه 
عادي بان    كتاب إىل تعاىل ويف خالفة عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل  - 2

أرطاأة: وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كربت سنه وضعف  قوته وولا   
 (.1عنه املكاسب فأ ر عليه من بي  مال املسلمني ما يصلحه )

                                                 

 .24/047أخر ه )خد( وصححه األلباني يف صحيح األدب املفرد  (صَي ) (0)
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وهذه شهادة من نصارى الشاام يف صادر اإلساالم حياث كتاب       - 01
هاا إىل أباي عبيادة بان اجلاراح رضاى اهلل عناه        03النصارى يف الشام سانة  

معشر املسلمني أنتم أحب إلينا من الروم وإن كاانوا علاى دينناا     يا“  يقولون:
 (.43)“  أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن والية علينا

 (.31واستمر هذا النهل يف معاملة غري املسلمني عرب تاريخ اإلسالم )
وهذه كلمة باباا اإلساكندرية وبطريارك الكارازة املرقساية الباباا        - 00
: أرياد أن أذكار أن اإلساالم     الثالث أمام الرئيس حممد أنور الساداتشنودة 

يف  وهره وروحه ويف أساسه يعامل غري املسلمني معاملة طيباة، ناذكر مان    
هذا امليثاق الذي أعطاي لنصاارى جنران،..والوصاية الايت قادمها اخلليفاة       

لياد  اإلمام عمر بن اخلطاب قبل موته،.. وامليثاق الذي أعطاه خالد بان الو 
ألهل دمشق، وامليثاق الذي أعطاه عمرو بن العااص ألقبااط مصار وأذكار     

، استوصوا بالقبط خريا فإن لنا فيهم نسبا ورمحاأيضا العبارة اإلسالمية اجلميلة 
من آذى ذميا فليس منا، العهد لكام وألبناائكم عهاداا وأذكر احلديث الشريف 

يضاا مساحاة اإلساالم ذلاك     . وأذكار أ أبديا ال ينفذ يتوال  ول األمر ويرعاا 
الشرع اجلميل الذي يقول: وإن أتاك أهل الذمة فاحكم بيانهم مباا يادينون،    
وهكذا أعطى اإلسالم حرية الدين لفاري املسالمني. أذكار أيضاا يف مساحاة      
اإلسااالم يف عهااوده ومواثيقااه للمساايحيني يف كنائسااهم وصااوامعهم..      

عاص عندما أتى مصر وأمالكهم وأرواحهم وكل شيء، أذكر أن عمرو بن ال
كان بطريرك مصر البابا بنيامني البطريرك الثاامن والثالثاون معازواًل منفًياا،     
وكان خمتلفا مع إخوانه املسيحيني املختلفني عنه يف اإلاان ثالثة عشر عاماا مل  
جيلس على كرسيه، فلما أتاى عمارو بان العااص أمناه علاى نفساه وعلاى         

لروم أر عها إليه، بل سااعده أيضاا يف   كنائسه، والكنائس التى أخذها منه ا
 بناء كنيسة يف اإلسكندرية.

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الرابع والستون

 الرد على شبهة أن اإلسالم نشر بالسيف 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا ئاتوسي

حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

وهاذا االتهاام    حممد السايد عباد الارازق:   يقول األستاذ أحبيت يف اهلل،  
قاتال مان أ لاها،    فقد احرتم اإلسالم حرية االعتقااد، و  يءاإلسالم منه بر

و عل األساس يف االعتقاد أن يكون باالختيار احلر اخلالي من كال إكاراه،   
ونصوص الكتااب والسانة وواقاع املسالمني قاداا وحاديثا يؤكاد علاى أن         

 احْلَ ه  َوُقلن }اإلسالم ال جيرب أحدا على تفيري عقيدته، انظر إىل قول اهلل تعاىل
ن ِبُكمْ  من  الَ }وقوله تعاىل: [42الكهف:] {َفْلَيْكُفرْ  َشاء َوَمن نَفْلُيْؤمن  َشاء َفَمن رَّ

َ  َقد الِدينن  فن  إنْكَرا َ  َب َّ ْشُد  تَّ نَ  الره  َياا ُقاْل }وقولاه تعااىل   [441البقرة:] {اْلَغيِ  من
َا  اَل وَ  (3) َأْعُباُد  َما َعابنُدونَ  َأنُتمْ  َواَل  (2) َتْعُبُدونَ  َما َأْعُبُد  اَل  (1) اْلَكافنُرونَ  َأُّيه
ا َعابند   َأَنا َ  دنينُُكمْ  لَُكمْ  (8) َأْعبُُد  َما َعابنُدونَ  َأنتُمْ  َواَل  (4) َعبَدتهمْ  مَّ  {(8)دنيانن  َولن
وملاذا نذهب بعيدا، فقد أ ري  دراساة صادرت ماؤخرا    ، [1 - 0: الكافرون]

ألحد املنصافني،  “ انتشار اإلسالم حبد السيف بني احلقيقة واالفرتاء “ بعنوان: 
أثبا  فيهاا باراءة    “ نبيل لوقا بباوى “ و الباحث النصراني املصري الدكتور وه

وهدف  الدراسة إىل عقد مقارنة بني  اإلسالم من تهمة نشر اإلسالم بالقوة،
هذا االضطهاد الديين الذي وقع على املسيحيني األرثوذكس من قبل الدولاة  

لدولاة اإلساالمية يف   الرومانية ومن املسيحيني الكاثوليك وبني الذي حققته ا
الدينية الايت أقرهاا اإلساالم لفاري املسالمني وتاركهم        وحرية العقيدةمصر، 

أحرارًا يف ممارسة شعائرهم الدينية داخل كنائسهم، وتطبيق شرائع ملاتهم يف  
َ  َقد الِدينن  فن  ْكَرا َ إن  الَ األحوال الشخصية، مصداقا لقوله تعاىل} َب َّ ْشاُد  تَّ  الره

نَ  ، وحتقيق العدالة واملساواة يف احلقوق والوا بات بني [441البقرة:] {اْلَغيِ  من
يام  “ املسلمني وغري املسلمني يف الدولة اإلسالمية إعماال للقاعدة اإلسالمية 

السيف والقوة ألنه ، وهذا يثب  أن اإلسالم مل ينتشر ب“ما لنا وعليهم ما علينا 

http://www.burhanukum.com/article1055.html
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   عيري غري املسلمني بني قبول اإلسالم أو البقاء على دينهم مع دفاع اجلزياة  
ضريبة الدفاع عنهم ومحايتهم ومتتعهم باخلدمات، فمان اختاار البقااء علاى     
دينه فهو حر.. وقد كان يف قدرة الدولة اإلسالمية أن جترب املسايحيني علاى   

ن تقضاي علايهم بالقتال إذا مل يادخلوا يف     الدخول يف اإلسالم بقوتهاا، أو أ 
اإلسالم قهرًا، ولكن الدولة اإلسالمية مل تفعل ذلك تنفيذا لتعاليم اإلساالم  

 دعوى انتشار اإلسالم بالسيف ومبادئه، فأين 

الايت فرضا  علاى غاري املسالمني يف الدولاة اإلساالمية         اجلزيةأن  كما
مبو ب عقود األمان اليت وقع  معهم، إمنا هي ضريبة دفاع عنهم يف مقابل 
محايتهم والدفاع عنهم من أي اعتداء خار ي، إلعفاائهم مان االشارتاك يف    

 .ن ال يؤمنون بهاجلي  اإلسالمي حتى ال يدخلوا حربًا يدافعون فيها عن دي
اجلزيااة كاناا  نظااري التمتااع باخلاادمات العامااة الاايت تقاادمها الدولااة  و 

للمواطنني مسلمني وغري مسلمني، واليت ينفق عليها من أماوال الزكااة الايت    
يدفعها املسلمون بصفتها ركنًا من أركان اإلسالم، وهذه اجلزياة ال متثال إال   

باهظاة الايت كانا  تفرضاها     قدرا ضئيال متواضعًا لاو قورنا  بالضارائب ال   
الدولة الرومانية على املسيحيني يف مصر، وال يعفى منها أحاد، يف حاني أن   

% من األقباط األرثوذكس كانوا يعفون مان دفاع هاذه اجلزياةع     31أكثر من 
فقد كان يعفى من دفعهاا: القصار والنسااء والشايوخ والعجازة وأصاحاب       

 .األمراض والرهبان

للدكتور عباد   سالم يف معاملة غري املسلمني(و اء يف كتاب )مساحة اإل
خصوم اإلسالم بهر عقاويم وأخاذ بألباابهم ماا رأوا مان      أن  اهلل اللحيان،

مساحة هذا الدين وتيسريه وما رأوا مان سالوك أهلاه، فاساتجاب  نفاوس      
الكثريين إليه وإىل أهله وإن مل يؤمنوا به، فدون التاريخ شهاداتهم له وألهله 

  -والسماحة العظيمة، ونذكر من ذلك ما يلي: حبسن املعاملة 
العارب مل يفرضاوا علاى    “  تقول املستشرقة األملانية زيفريد هونكاه:  - 0

الشعوب املفلوبة الدخول يف اإلسالم فاملسيحيون والزرادشتية واليهود الذين 
القوا قبل اإلسالم أبشع أمثلة للتعصب الديين وأفظعها مسح يم مجيعا دون 

نعهم مبمارسة شعائر دينهم وترك املسالمون يام بياوت عباادتهم     أي عائق ا
وأديرتهم وكهنتهم وأحباارهم دون أن اساوهم باأدنى أذى، أو لايس هاذا      

http://www.burhanukum.com/article123.html
http://www.burhanukum.com/article87.html
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منتهى التسامح  ومن ذا الذي مل يتنفس الصعداء بعاد االضاطهاد البيزنطاي    
الصارخ وبعد فظائع اإلسبان واضطهاد اليهود. إن السادة واحلكام املسلمني 

دد مل يز وا أنفسهم يف شئون تلاك الشاعوب الداخلياة. فبطريارك بيا       اجل
 املقدس يكتب يف القرن التاساع إلخياه بطريارك القساطنطينية عان العارب:       
 إنهاام اتااازون بالعاادل وال يظلموننااا ألبتااة وهاام ال يسااتخدمون معنااا أي   

 (.31)“  عنف
محاني  يقول غوستاف لوباون: فااحلق أن األمام مل تعارف فااحتني را      - 4

(. ويتحدث عن صور 40متساحمني مثل العرب وال دينا مسحا مثل دينهم )
من معاملة املسلمني لفري املسلمني فيقول: وكان عرب أسبانيا خالل تساحمهم 
العظيم يتصفون بالفروساية املثالياة فريمحاون الضاعفاء ويرفقاون بااملفلوبني       

تها األمم النصرانية ويقفون عند شروطهم وما إىل ذلك من اخلالل اليت اقتبس
 (.40بأوربا منهم مؤخرا )

الفرنسية حيث “  ريفي بارملنتري“  ويقول هنري دي شامبون مدير جملة - 3
قال: لوال انتصار  ي  شارل مارتل ايمجي على العرب املسلمني يف فرنسا 
ملا وقعا  بالدناا يف ظلماات القارون الوساطى وملاا أصايب  بفظائعهاا وال         

ألهلية اليت دفع إليها التعصب الاديين املاذهيب، لاوال ذلاك     كابدت املذابح ا
االنتصار الوحشي على املسلمني يف )بواتييه( لظلا  أسابانيا تانعم بساماحة     
اإلسالم ولنج  من وصمة حماكم التفتي  ملا تأخر سري املدنية مثانية قارون  
 ومهما اختلف  املشاعر واآلراء حول انتصارنا ذاك فنحن مدينون للمسالمني 
بكل حمامد حضارتنا يف العلم والفن والصناعة مدعوون، ألن نعرتف باأنهم  

 (.37كانوا مثال الكمال البشري يف الوق  الذي كنا فيه مثال ايمجية )
إن تسامح ومعاملة املسلمني الطيبة ألهل “  ويقول املستشرق دوزي: - 4

بسااطة مماا مل   الذمة أدى إىل إقبايم على اإلسالم وأنهام رأوا فياه اليسار وال   
 (.03)“  يألفوه يف دياناتهم السابقة

إن النصارى كاانوا أحسان حااال حتا      “  ويقول املستشرق بارتولد: - 4
حكم املسلمني إذ أن املسلمني اتبعوا يف معامالتهم الدينية واالقتصادية ألهل 

 (.03)“  الذمة مبدأ الرعاية والتساهل



 إلى أعلى الكتاب                                                                الذي قالوا عنه

 

285  

258 

أهاال الذمااة املساايحيون لقااد كااان “  ويقااول املستشاارق ديوراناا : - 1
والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون يف عهد اخلالفة األموية بدر اة  

 (.41)“  من التسامح ال جند يا نظريا يف البالد املسيحية يف هذه األيام
“  ويقول أحد الكتاب األمريكيني املعاصرين وهو: آندرو باترساون:  - 3

م يف شيء بل إنه نقيض يذا الادين  إن العنف باسم اإلسالم ليس من اإلسال
 (.41)“  الذي يعين السالم ال العنف

ويقول بول فندلي وهو عضو سابق يف الكوجنرس األمريكي: علاى   - 7
املسلمني اإلعالن  هرا عن هويتهم اإلسالمية والبحث عن وساائل متكانهم   
من عرض حقيقة دينهم على غري املسلمني.. وال جيدر بهم انتظاار حادوث   

مة كي يعلماوا اآلخارين حبقيقاة ديانهم.. ال باد للمسالمني أن جيااهروا        أز
بإسالمهم جماهرة يكاون سالوكهم احلسان معهاا وإجناازاتهم اجملدياة سابيال        

 (.41للتعرف على اإلسالم )
يقول إدوار غاالي الادهيب: لقاد كانا  مساحاة اإلساالم ساببا يف         - 2

أشاهر إساالمه: لقاد     إسالم الشاعر األمريكي رونالد ركويال فقاال بعاد أن   
راعين حقا تلك السماحة اليت يعامل بها اإلسالم خمالفياه مساحاة يف السالم    

 ومساحة يف احلرب، واجلانب اإلنساني يف اإلسالم واضح يف كل وصاياه.
إن عظمة هذا الادين ال عفاى إال علاى مان  هال حقيقاة اإلساالم أو        

 ، وإال فاإن  عمي  بصريته عنه أو كاان باه لوثاة مان هاوى أو حقاد مقيا       
مساحة اإلسالم يف املعاملة وتيسريه يف كل أماوره، ظااهر باأدنى تأمال ملان      
طلب احلق وسعى إىل بلوغه، واهلل غالب على أماره ولكان أكثار النااس ال     

 (. 31يعلمون )
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس اخلامس والستون

 حات اإلسالمية كانت دليال على عظم اإلسالم الفتو

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

 اإلساالمية  الفتاوح  هلل،  اء يف املوساوعة العربياة العاملياة أن   أحبيت يف ا
 صدَّ ملن القتال طريق عن أو والقدوة الدعوة طريق عن اإلسالم نشر اءت ل

 عان  سلًما الديار تلك دخوله تقتضي اإلسالم فطبيعة. العداوة وأظهر وأبى
 اإلساالم  الابالد  تلاك  أصاحاب  رفاض  فإذا ،احلسنة والقدوة الدعوة طريق

 تكثفا   ولقد. بفتحها املسلمني اخلليفة أمر اإلسالميع النظام مع التعاي و
 . اإلسالم صدر عصر يف الفتوح هذه

 خصاومها،  عادوان  مان  الادعوة  محاياة  الفتوحات هذه أهداف من كان
 . والروم كالفرس خار ها، من أم نفسها، اجلزيرة عرب من أكانوا سواء

 ومان  الظاملني طفاتها من وبالشع عليص أيًضا الفتوحات تلك توخَّ 
 يزعماه  كاان  الذي احلق على وقض . السيئة واال تماعية الدينية أوضاعها

 يام  اخلضاوع  وأن اهلل مشايئة  هي مشيئتهم أن من ألنفسهم والرؤساء امللوك
 بان  ربعاي  القادساية  معركاة  يف الفارس  قائد رستم سأل فعندما. هلل خضوع

 العاراق،  إىل املسلمني جميء سبب عن إليه وقاص أبي بن سعد مبعوث عامر
 إىل العبااد  عباادة  مان  شااء  مان  لنخارن  بعثنا وهو بنا،  اء اهلل¸: ربعي قال

 عاادل إىل األديااان  ااور وماان سااعتها، إىل الاادنيا ضاايق وماان اهلل، عبااادة
 عناه،  ور عناا  مناه  قبلنا قبله فمن خلقه، إىل بدينه رسوله فأرسل اإلسالم،

 .·الظفر أو اجلنة، إىل ُنفضي حتى اهقاتلن أبى ومن وأرضه، وتركناه
 ولكن ال،¸: بقوله فرّد املسلمني، زعيم هو كان إن رستم سأله وعندما 

 ،·أعالهام  علاى  أدناهم جيري بعض، من بعضهم الواحد، كاجلسد املسلمني
 .كالمه من رستم وتعجب

 املضطهدة، الشعوب إىل التحررية ُمُثَلها تنقل أن اإلسالمية األمة أرادت
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 وعلى اخلطاب بن لعمر الناس عامة من واحد قول يف نلمحها اليت املثل تلك
 مثال  وقيال  ،·بسيوفنا لقَّومناه اعو اً ا فيك رأينا لو واهلل¸ الناس، من مأل
 حاني  وذلك ،·نطيع وال نسمع ال¸: لعمر آخر وقال. قبل من بكر ألبي هذا
 عمار  يرتفاع  ومل الدولة، مال من أنه ظن بل مصدره، يعلم مل ثوًبا عليه رأى
 ملاا  الاروم  حكاام  مثال  املسلمني حكام كان ولو. الثاني ثوبه مصدر بيان عن
 بان  َعْمارو  مصار  علاى  واليه ولد من مصري قبطي ابن يقتّص بأن عمر أمر

 يضارب  أن املظلاوم  القبطاي  الفاالم  من وطلب الناس، من مأل ويف العاص
 عْماًرا  وخاطاب  والاده،  ملكانة الظلم على جترأ ابنه ألن صلعته، على َعْمًرا

. ·أحاراًرا   أمهااتهم  ولادتهم  وقاد  النااس  اساتعبد   متى¸: خالدة بكلمات
 رفاع  علاى  أحاد  يتجارأ  وال العاذاب،  سوء مصر أهل يسومون الروم وكان

 .الدولة رئيس إىل شكايته
 إىل الادعوة ) كتاباه  يف آرنولاد  تومااس  وهاو  املستشارقني  أحاد  ويعرتف

 حارة،  وإرادة اختياار  عان  اإلسالم اعتنق  انيةالنصر القبائل بأن: (اإلسالم
 معشاار يااا¸: ياام يقولااون العاارب املساالمني إىل كتبااوا النصااارى أن ويااذكر

 بناا  أرأف أناتم  دينناا،  علاى  كاانوا  وإن الروم، من إلينا أحب أنتم املسلمني
 .·علينا والية وأحسن ظلمنا عن وآنف

 احلاق  مبباادئ  تقيادت  أخالقياة  حروًباا  اإلسالمية الفتوحات كان  لقد
 بان  عمار  يف ذلاك  من شيء ومتثل. واحملاربني املفلوبني مع والرمحة والعدالة

 فرفعاوا  مسرقناد  أهال  من قوم عليه وفد اخلالفة، ُولَِّي حني فإنه العزيز عبد
 فكتاب  حاق،  بفاري  املسالمني  وأسكنها مدينتهم دخل مسلم بن قتيبة أن إليه

 باإخران  قضاى  فاإن  ذكاروا،  فيما ظرين قاضًيا يم ينصِّب بأن عامله إىل عمر
 فحكام  قاضاًيا،  الباا ي  حاضار  بان  مجياع  يم فنصَّب أخر وا، املسلمني،

 ذلاك،  بعاد  اإلساالمي  اجلاي   قائاد  يناذرهم  أن علاى  املسالمني،  بإخران
 كرهاوا  مسرقناد  أهال  ولكان . اإلساالم  يف احلارب  ملباادئ  وفًقاا  وينابذهم
 .أظهرهم بني لإلقامة املسلمني وأقروا احلرب،
 أهل رأى وعندما. غلبوها اليت األمم لقهر سلطانهم الفاحتون يستفل ومل

 عيوًناا  أصابحوا  فايهم،  سريتهم وحسن معهم بعهودهم املسلمني وفاء الذمة
 اإلسااالمية احلضااارتني بااني بالفااارق واعرتفااوا. أعاادائهم علااى للمساالمني
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 حاني  صمحا  أهال  من أخذها اليت اجلزية برد عبيدة أبو أمر عندما والرومية،
 أتبااع  إن¸: روبنساون  املستشارق  ويقول. الروم من محايتهم عن بعجزه أيقن
 حمباتهم  وباني  باحلسنى، األ انب معاملة بني مجعوا الذين هم وحدهم حممد
 بسارعة،  اإلساالم  انتشار  أن احلسنة املعاملة هذه أثر من وكان دينهم، لنشر
 احنساار  إىل املعاملاة  ذهه وأدت املفلوبة، األمم بني الفاحتني ر اله قدر وعال
 اليهود عاملوا العرب إن¸: دوابر ويقول. ·إفريقيا مشالي عن النصرانية ظل
 مل األنادلس  مان  العارب  النصارى طرد وعندما. معاملة أحسن األندلس يف

 مدى يف يهودي آالف عشرة وأحرقوا تهًما، يم فدبروا اليهود، إبقاء يطيقوا
 سايمون  إىل الثالاث  إبشاوياف  طوريالنس البطريرك واعرتف سنوات، عشر

 يعطفاون  وأنهام  النصارانية،  العقيادة  يهامجوا مل العرب بأن آردشري، أسقف
 .·واألديرة الكنائس ويساعدون ِقدِّيسيهم، ويكرمون دينهم، على

 الادين  نشار  إىل تهادف  حروًباا  أيًضاا  اإلساالمية  الفتوحاات  كان  كما
 ما بداللة وذلك املاديات، عن بعيًدا ساٍم، منطلق ومن باحلسنى، اإلسالمي

 وأداء الفنيماة  عناد  الّتعّفاف  قضاايا  مان  اإلساالمي  الفاتح  أحاداث  يف وقع
 يف  ااء . نظائره إبراز عن البشري التاريخ يعجز ما هلل واإلخالص األمانات

 الفناائم،  ومجعاوا  الفرس عاصمة املدائن املسلمون هبت ملا أنه الطربي تاريخ
: معه الذين فقال. الفنائم حصر عن املسؤول إىل فدفعه معه، حُبٍق ر ل أقبل

 أخاذ  قد كان إن فسألوه واليقاربه، عندنا ما يعدله ما قت، هذا مثل رأينا ما
 عان  يفصاح  أن ورفاض  باه،  أتياتكم  ماا  اهلل لوال واهلل أما: فقال شيًئا، منه

 َحْماد  ولايس  وثواباه،  اهلل محاد  يرياد  ألناه  فُيحماد،  ُيعرف ال حتى امسه،
 هاو  فاإذا  أصاحابه،  من فعرفه ليعرفه، ِخَلسًة ر اًل وراءه أرسلواو. الناس
 .عنه اهلل رضي قيس عبد بن عامر

 يف يار  فلام  الشاام  فاتح  قواد أبرز عبيدة أبي على يوم ذات عمر ودخل
 وساأله  بالياة،  مااء  وقرباة  وإنااء ( صاوف  أو شعر من حشايا) لَبًدا إال منزله

: وقال عمر فبكى ُكَسْيرات، صفرية باجلَلد منشأة سلة من له فأخرن طعاًما،
 الزهد يف عمر سرية على يقف والذي. ·عبيدة أبا يا غريك كلنا الدنيا غريتنا¸

 من وسأل دينار، أربعمائة عمر إليه وأرسل. عبيدة ألبي عبارته داللة يعرف
 علاى  كلاها  وزعهاا  بأناه  اخلارب  فجااءه  بهاا،  يفعال  ماا  على يقف أن أرسله
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 منهاا،  القليال  إال فوزَّعها ،☺  بل، بن معاذ إىل هامثل وأرسل احملتا ني،
 يف  عال  الاذي  هلل احلماد ¸: بهذا أخرب ملا عمر فقال. حلا تها زو ته أعطاه

 .·هذا يصنع من اإلسالم
 أحوال على له ليتعرفوا ر اله بعض مصر حاكم املقوقس أرسل وعندما

 قوًما رأينا¸ :له ليقولوا عادوا بابليون، حصن حياصر الذي اإلسالمي اجلي 
 لايس  ...الرَِّفعاة  مان  إليهم أحب والتواضع احلياة، من إليهم أحب املوت
 .نهمة وال رغبة الدنيا يف منهم ألحد

 مان  كابريهم  ُيعارف  ما منهم، كواحد وأمريهم الرتاب، على  لوسهم
 . العبد من فيهم السيد وال صفريهم،
 بال  ستشرقني،امل من املنصفني بعض واألحوال املواقف هذه مثل بهرت

 يف العارب ) كتاباه  يف ساتانلي  وهاو  اإلساالم،  لفاري  متعّصبيهم بعض يقول
 يف الرغباة  مان  قوي عنصر يؤ ِّجه كان للفتوح العرب حتمس إنَّ¸: (أسبانيا

 حيبون كانوا العرب أن من روبنسون شهادة قبل من ذكرنا وقد. ·الدين نشر
 (.31).دينهم َنْشر

 ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي ( )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن

* * * 
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 الدرس السادس والستون:

 الرد على شبهة تعدد الزوجات يف اإلسالم 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك حدهو اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

 اإلساالم  إن: “ هااو  ماري روز اإلجنليزية الصحفية تقولأحبيت يف اهلل،  
 يظان  ماا  عكاس  وعلاى  مرأة،اوكا  كإنسانة، حقوقها وأعطاها املرأة كرم قد

 تستطيع ال الفربية فاملرأة.. حقوقها على حصل  الفربية املرأة أن من الناس
 أصابح  فقاد . املسالمة  املارأة  مثل وحقوقها الكاملة إنسانيتها متارس أن اًلمث

 املارأة  أماا . العاي   لكسب بيتها خارن تعمل أن الفرب يف املرأة على وا بًا
 ياا  القاوت  بكساب  الر ال  يقوم أن حقها ومن االختيار، حق فلها املسلمة
 كاان  لنسااء ا علاى  القواماة  للر اال  اهلل  عال  فحاني . األسرة أفراد ولبقية

 يف فااملرأة . عائلته وقوت قوته ليكسب يعمل أن الر ل على أن هنا املقصود
 األبنااء،  وتربية اإلجناب وهو الوظيفة، جمردمن  وأكرب أهم دور يا اإلسالم

 يف هاي  رغبا   إذا العمال  يف قااحلا  للمارأة  اإلساالم  أعطى فقد ذلك ومع
 .ذلك ظروفها اقتض  وإذا ذلك،

 يتازون  أن للر ال  أبااح  حني املرأة ظلم اإلسالم أن على البعض ويصر
 فإمنا التعددع للر ل يبيح حني ، فاإلسالممبصلحتها إضرار هذا ويف عليها،
 حا اة  وهو ملموس، واقعي ألمر يشرعه وهو الضوابت، من جبملة يسيجه
 اإلجناب، على قدرتها لعدم أو ملرضها زو ته بفري الزوان إىل األزوان بعض

 األوىل طاالق  مان  أوىل باأخرى  الازون  فتازون  األسباب، نم ذلك لفري أو
 الزو ياة،  نطااق  خاارن  احملرماة  العالقاة  مان  أيضااً  وأوىل بفريهاا،  ليتزون
 جيتااح  الاذي  املشروع غري العشيقات تعدد أمام الباب يفلق املشروع فالتعدد

، العشايقات  بتعادد  واستبدلته الزو ات، تعدد متنع اليت اإلنسانية اجملتمعات
 العفاة  حيااة  حتياى  أن شااءت  إذا الزو اات  تعدد عن يا غناء ال البشرية إن

 (.41) والطهر
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 للر ال  أبااح الذي  اإلسالمكما أن :  اء يف )جملة البيان( اجلزء الثامن 
 بااني العاادل تااوفر اشاارتط، نسااوة أربااع إىل واحاادة ماان بااأكثر يتاازون أن

 علاى  وللارد . ةللمارأ  إهانة ذلك يف أن اإلسالم أعداء زعم وقد. الزو ات
 :هي أمور عدة إىل نشري ذلك

 إباحاة  باني  وفارق  ، علياه  حيث أو به يأمر ومل التعدد أباح اإلسالم - 0
 اال تماعياة  املشااكل  من لكثري حاًل التعدد أباح فاإلسالم، به واألمر الشيء

 .وحتراه التعدد منع  رَّاء من حتصل اليت
 فمان . واملعاملاة  إلنفااق ا يف الزو ات بني العدل اإلسالم اشرتاط - 4
 يقاول . كلاه  عمله يف آمثًا كان زو اته بني يعدل ومل واحدة من بأكثر يتزون
وا}:تعااىل  َُ

اَب  َما َفانكن ْفاُتمْ  َفإنْ  وُرَباعَ  وُثالَث  َمْثنَى النَِساءن  ِمنَ  َلُكم َِ  َأالَّ  خن
ُلوا َد ا  َتْعدن  َمنْ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل :َقاَل ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنَو، [3: النساء] {َفَواحن

يُل  اْمَرَأَتانن  َلهُ  َكاَنْ   ا َمعَ  َيمن َياَماةن  َياْومَ  َجااءَ  اأْلُْخَرى َعَل  إنْحَداَُهَ ْيهن  َوَأَحاُد  اْلقن اقَّ  شن

 .(0) ▬َساقنط  
 الذي زو ها مع ملشكلتها حل  فالتعدد، عقيمًا الزو ة تكون عندما - 3

 معاه  بقائهاا  مع بأخرى زو ها وانز أن والشك، األوالد بإجناب يرغب قد
 .بأخرى ويتزون يطلقها أن من يا خري 

 جتاه بوا باتها القيام على قادرة غري أو مريضة الزو ة تكون عندما - 4
 معاه  بقائهاا  مع بأخرى زو ها زوان فإن، غريه أو  سمي ملرض إما زو ها

 .احلالة هذه على وهي فراقها من يا خري
، الر اال  نسابة  مان  أكثار  ماا  جمتماعٍ  يف لنسااء ا نسبة تكون عندما - 4

 ملشاكلة  حال  يو د ال فإنه، األسباب من لفريها أو الر ال طحن  حلروٍب
 . التعدد سوى والفنت الفساد براثن من وحفظه اجملتمع ذلك

 معروفااً  ا تماعيااً  نظامااً  كان والتعدد  اء قد اإلسالم فإن وأخريًا - 1
، معاني  لعادد  حتدياد  بادون  وكان، رىاألخ األمم من وغريهم العرب عند

 حفظااً  بيانهن  العادل  واشارتط  زو اات  أرباع  على يزيد ال اإلسالم فجعله
 .هنحلقوق

                                                 

 .1404( وصححه األلباني يف ص.ن ها ن د حمأخر ه ) (صَي ) (0)
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 علاى  يارد  ماا  كاثرًيا : بيزان  أني العاملية الزعيمة تقولمعاشر اإلخوة، 
 املرأة حقوق حيمي فاإلسالم، غريه من حرية أكثر اإلسالم يف املرأة أن فكري

 اإلساالم  وتعااليم ، الزو اات  تعادد  حتظار  الايت  ألخارى ا األدياان  من أكثر
 امللكياة  حاق  املرأة تنل مل فبينما، حلريتها وأضمن، عدالة أكثر للمرأة بالنسبة

 هاذا  ياا  أثب  قد اإلسالم أن جند فإننا، فقت سنة عشرين منذ إال إنكلرتا يف
 النساء يعترب اإلسالم إن: يقال أن االفرتاء من وإن، األوىل اللحظة منذ احلق

 املساتقيم  العدل بقسطاس األمور اوزنَّ متى: أيضا وتقول.الروح من جمردات
 ويكساو  ويفاذي  وحيماي  حيفا   الذي اإلسالمي الزو ات تعدد أن لنا ظهر

 امارأة  الر ال  يتخاذ  باأن  يسامح  الذي الفربي البفاء من وزنا أر ح النساء
 .أوطاره منها قضى متى الشارع إىل بها يقذف ثم، شهواته إشباع حملض

قاال األساتاذ ساعيد     اإلخوة الفضالء، خبصوص تعدد زو اات الانيب،  
  ارية سنة الزو ات تعدد كانأيوب يف كتابه )زو ات النيب( فيما خمتصره: 

 لاه  و عال  التعادد  شارع  اإلساالم  ، لاذا فاإن  البشارية  املسارية  متدادا على
 .شروطالو ضوابتال

 تشاريع  وساائل  مان  وسايلة ◘ لرساول اهلل   بالنسابة  التعادد ولقد كان 
 الرساول  حركاة  تابني  املاؤمنني  أمهاات  عان  أحاديث خر  فلقد  القوانني
 باني  والقسات  العادل  قماة  تابني  الايت  األحادياث  ورويا  ، بيته يف وسكونه

 َماا َواْذُكاْرنَ }، قال تعااىل:  انبهن ورعاية معاشرتهن حسن وتبني، النساء
ُكنَّ  فن  ُيْتَل 

انْ  ُبُياوتن  {(34) َخبنارياا  َلطنيفااا  َكاانَ  اهلل إننَّ  ْكَماةن َواحْلن  اهلل آَيااتن  من
 .[34:األحزاب]

 استمالة هؤالء وببعض، للقوة اتالزو  هؤالء ببعض تزون◘  النيبو
 باإلنفاق أمرها على ليقوم هؤالء وببعض الشرور، بعض من وتوقيا للقلوب
 والعجاائز  األرامال  حفا   يف املؤمنني بني  ارية سنة وليكون املعاش وإدارة

 باني  اجلارياة  البادع  أو يادم  حكام  لتثبيا   وببعضها والضيعة، املسكنة من
 بان  لزياد  زو ة كان  وقد، ♥  ح  بن  بزينب تزو ه يف كما، الناس
، التابين  حناو  علاى  حمماد  بان  زياد  يدعي كان وقد زيد طلقها ثم☺  حارثة

، األب بهاا  يتازون  ال الصليب االبن كزو ة عندهم بناا املدعو زو ة وكان 
 وعااش ، ♥ خبدجية تزون ما أول تزون، ونالح  أنه ذلك اإلسالم بطلفأ
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♥  زمعة بن  بسودة تزون وفاتها وبعد سنة، وعشرين بضعا مقتصرا معها
♥  ساودة  وكانا  ، احلبشاة  هجارة  من الر وع بعد زو ها عنها تويف وقد

 فتناوا  كماا  لفتنوهاا  كفاار  يومئذ وهم أهلها إىل ر ع  ولو، مها رة مؤمنة
 .الكفر على واإلكراه والقتل بالز ر واملؤمنات املؤمنني نم غريها

 ياوم  احلاارث  بان  عبيدة زو ها قتل بعد♥  خزاة بن  بزينب وتزون
 املسااكني  أم تادعى  اجلاهلياة  يف الفاضاالت  السيدات من وكان  شهيدا بدر

 .و هها ماء بزوا ها◘  اهلل رسول فصان، واملساكني للفقراء برها لكثرة
 بن اهلل عبد زو ة قبل من وكان ، هند وامسها، ♥ مةسل بأم وتزون

  ارح  أثار  مان  تاويف  احلبشاة  إىل ها ر من أول، ☺ سلمة أبي األسد عبد
 فلماا ، ورأي دين ذات فاضلة زاهدة♥  سلمة أم وكان ، أحد يوم أصابه
 .◘ النيب بها تزون أيتام ذات وكان  زو ها عنها تويف

 بعاد  املصاطلق  باين  سايد  رثاحلاا  بن  برة وامسها♥ ة جبويري وتزون
 بالنسااء كثريا من بيوتهم  منهم أسروا املسلمون كان وقد، املصطلق بين وقعة

 اهلل رساول  أصاهار  هؤالء: املسلمون فقال، بها◘  النيب فتزون، والذراري
 عن وحلقوا بذلك املصطلق بنو فأسلم ،مجيعا وأعتقوهم أسرهم ينبفي ال◘ 

 العارب  ساائر  يف حسان  أثار وكان لذلك  اغفري مجا وكانوا باملسلمني آخرهم
 أبا أن وذلك، املشركني  بهة لتصدع الرئيسية األسباب من العمل هذا وكان

 خزاعاة  مان  الابطن  هذا على◘  للنيب حربه يف يرتكز كان حرب بن سفيان
 أماام  الطرياق  وفاتح ، سفيان يأب  بهة تصدع  أسلموا فلما، املصطلق بين

 .وامللوك القادة إىل لالرسائ وأرسل  ذلك بعد الدعوة
، الساالم  عليه هارون نسل من♥  أخطب بن حيي بن  بصفية وتزون

 الازوان  بهاذا  وأقيما  ، بها وتزون وأعتقها صطفاهااف خيرب سيب يف وكان 
 . اليهود على دامفة حجة

 عبياد  زو اة  وكان  سفيان أبي بن  رملة وامسها♥  حبيبة أم وتزون
، هناك اهلل عبيد فتنصر الثانية ايجرة بشةاحل إىل معها وها ر،  ح  بن اهلل

 علاى  اجلموع جيمع مكة يف سفيان أبو أبوها وكان، اإلسالم على هي وثبت 
 .وأحصنها◘  اهلل رسول فتزو ها، يومئذ اإلسالم
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ولعال احلكماة مان زوان    ، بكار  وهاى  بكر أبي بن  عائشة وتزون
، ☺ ق هو إكرام صاديقه ووزياره أباو بكار الصادي     بعائشة رسول اهلل 

  مقاادم بعااد زو هااا مااات وقااد، ♥ عماار بناا  حبفصااة وتاازون
ولعل احلكمة من زوان رسول اهلل حبفصة هاو إكارام    ،بدر من◘  النيب

 .☺ صديقه ووزيره عمر بن اخلطاب 
 فاأين ، الشهوة لداعي نقياداال من تخلو ال الزو ات تعدد إن: فمن قال 
قبال   وباالعجوز ، البكار  قبال  بالثياب  ىبن فإنه  ،الداعي وهذا نقياداال هذا

 بنا   بزيناب  وبناى ، مسانة  وهاي  زمعاة  بن  بسودة بنى فقد، الشابة الفتاة
 وأم عائشاة  مبثال  تازون  بعادما  اخلمساني  علاى  يقارب  يومئذ وسنها  ح 
 التمتياع  باني  نسااءه ◘ رساول اهلل   فلقاد خاري   ، باإلضاافة إىل ذلاك  حبيبة

 يف الزهاد  وباني  ا،وزينتها  الادنيا  يردن كن إن الطالق وهو اجلميل والسراح
 علاى  ينطباق  ال املعناى  فهذا، اآلخرة والدار ورسوله اهلل يردن كن إن الدنيا
 واملشاركني  الكفاركما أن  وصاين، إىل صاب النساء جبمال مفرم ر ل حال

 أنهم من الرغم على زو اته بتعدد◘  اهلل رسول على يعرتضوا مل واملنافقني
 لاه ◘  بأناه  معرفتهم إىل يعود جا همحتا وعدم، الدوائر به يرتبصون كانوا

 .األمة عنها منع  خمتصات
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس السابع والستون

 الرد على شبهة حجاب املرأة املسلمة

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، الناأعم وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

 يف ودورها األساسية املرأة ملكانة فطنوا إن أعداء اإلسالمأحبيت يف اهلل،  
 تهونها أفسدو ما تىم أنهم أيقنوا ولذلك اجملتمع، على وتأثريها األمة صنع

 .وسهولة يسر بكل يدخلونها بل اإلسالم، حصون عليهم
 باأن  املارأة  اإلساالم  كارم  لقاد  :الشيخ حممد بن مجيل زيناو فضيلة يقول 

 عليهاا  وفارض ، بصاالحها  اجملتماع  صاالح  وربات ، لأل ياال  مربية  علها
 ُيبقي واحلجاب، سفورها من اجملتمع وحيف ، األشرار من ليحفظها احلجاب

 تسوء زو ته من أمجل امرأة يرى عندما فالر ل، الزو ني بني والرمحة ملودةا
 يف احلجااب  ذكار  ورد وقاد ، الفاراق  إىل ذلاك  ياؤدي  ورمبا، بينهما العالقة
 . الكريم القرآن

َا}:تعاىل اهلل قال َ   ُقْل  النَّبنيه  َياَأُّيه َْزَواجن نن َ  َوننَساءن  َوَبنَاتنَ   ألن  ُياْدنن َ  املُْْؤمن
نَّ عَ  نْ  َلْيهن نَّ  من  .[42 :األحزاب] {ُيْؤَذْينَ  َفاَل  ُيْعَرْفنَ  َأنْ  َأْدَنى َذلنَ   َجاَلبنيبنهن

تبدأ املارأة بارتاداء احلجااب الشارعي عناد      : واألخوات  معاشر اإلخوة
البلوغ أى نزول دم احليض أو خرون شعر العانة أو وصول سنها مخسة عشر 

يكون ساترا للجسم واليظهار مان    عاما أيهم أول، ومن شروط احلجاب أن
وإن كاان بعاض العلمااء قاد      -اجلسم شيئا إال ماحتتا ه للتمكن من املساري  

وعلى كل حاال فيجاب أن يكاون لابس      -رخص يف كشف الو ه واليدين 
املرأة فضفاضا غري شفاف وليس بزينة ألن احلجاب ايدف منه هو سرت زيناة  

أال عارن متعطارة وتلازم بيتهاا إال      املرأة الظاهرة والباطنة، وينبفاي للمارأة  
 للضرورة.

ُكنَّ  فن  َوَقْرنَ }وقال تعاىل:
ْجنَ  َواَل  ُبُيوتن َج  َترَبَّ يَّاةن  َترَبه

لن اهن  َوَأقنْمانَ  اأْلُوَل  اْْلَ
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اَل َ  َكا َ  َوآتن َ  الصَّ اَم  َوَرُسوَلهُ  اهلل َوَأِنْعنَ  الََّّ يُد  إننَّ َب  اهلل ُيرن  الاِرْجَس  مُ اَعنكُ  لنُيْذهن
ارياا  َوُيَطِهَرُكمْ  اْلَبْي ن  َأْهَل  وينبفاي علايهن عادم لابس      ،[33]األحازاب:  {َتْطهن

 األحذية ذات الكعب الذى يصدر منه صوت عند السري.
تسارت  ومأمورة بسرت عورتهاا عان كال أحادع إال عان زو هاا،        واملرأة

ال جياوز للمارأة أن تلابس    وعورتها عن النساء كماا تسارتها عان الر االع     
ن الثياب أمام أوالدها وحمارمها، وال تكشف عندهم إال ما  ارت  القصري م

العادة بكشفه عن النساءع كالو ه واليدين والقدمنيع مماا تادعو احلا اة إىل    
ال جيوز للمرأة أن تنظر لعورة املرأة ولو كان  ابنتها إذا بلف  ابنتها ، وكشفه

 َيْنُظارُ  اَل :َقاالَ ◘  اهلل وَلَرُسا  َأنَّ ،اَلُخاْدِريِّ  َساِعيدٍ  َأِباي  َعْنَو سن احللم.
 الرَُّ الُ  ُيَفِضاي  َواَل ،اَلَمْرَأِة َعْوَرِة ِإَلى اَلَمْرَأُة َواَل ،الرَُّ ِل َعْوَرِة ِإَلى الرَُّ ُل

 الثَّااْوِب ِفاي  اَلَماْرَأةِ  ِإَلاى  اَلَماْرَأةُ  ُتَفِضااي َواَل َواِحادٍ  َثاْوبٍ  ِفاي  الرَُّ الِ  ِإَلاى 
 .(0)اَلَواِحِد
يف السنة الصحيحة أن من أصاناف الناار النسااء الكاسايات     ولقد ثب   

نَْفانن ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل: َقاَل☺  ُهَرْيَرَة َأِبي َعْنالعاريات، َف
انْ  صن  َأْهالن  من

ْ  النَّارن  ا َل َياط   َمَعُهمْ  َقْوم   ،َأَرَُهَ ُبونَ  اْلَبَقرن  َكَأْذَنابن  سن ا َيَْضن َ َساء   ،النَّاَس  هن
َيا َونن  ت  َكاسن

َيات    :وقيال  وحنوه جلمايا إظهارا بعضه وتكشف بدنها بعض تسرتأي  - َعارن
ياَلت   - بدنها لون يصف رقيقا ثوبا تلبس معناه

ن  امليال  غريهن يعلمنأي  - ُِم
اَلت   - ألكتااافهن مماايالت :وقياال

وهااي مشااية  متاابخرتات اشااني أي - َمااائن
نَّةَ  َيْدُخْلنَ  اَل  ائنَلةن املَْ  اْلُبْخ ن  َكَأْسننَمةن  ُرُءوُسُهنَّ البفايا،  َُيَهاا ََيناْدنَ  َواَل  اْْلَ  َوإننَّ  ،رن

َُيَها نْ  َلُيوَجُد  رن رَي ن  من    .(4)▬َوَكَذا َكَذا َمسن
نذكر منهاا علاى سابيل    فتربن املرأة له مفاسد كثرية على الفرد واجملتمع 

احلياء  زوالوبزوال احلياء عن املرأة إحداث الفتنة، واملثال ال احلصر مايلى: 
افتتان الر ال بها السيما إذا كان  مجيلة وحصال  ، وإاانهاينقص عن املرأة 

، وضاياع األمان واألماان    اختالط النساء بالر اال و منها ضحك ومداعبة،
بسبب اندفاع الشباب للحصول علاى شاهواتهم احملرماة ماع هاؤالء النسااء       

                                                 

 .337أخر ه )م(  (صَي ) (0)
 .044أخر ه )م(  (صَي ) (4)
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ن يتعارض  املترب ات بأى وسيلة فقد يدفعون الغتصاابهم وقتلاهم وقتال ما    
 يم، وغضب اهلل تعاىل على العباد وارتفاع نصرة اهلل عنهم.

ال جيوز للمرأة أن تنظر إىل الر ال األ انب حتاى ولاو   إخوتي يف اهلل، 
 كان  صورا يم أو من خالل أفالم الفيديو أو التلفاز فال جيوز النظر إليهم.

ن مان  وال جيوز للمرأة أن تدخل عليها من ليس مان حمارمهاا ساواء كاا    
أقارب الزون أو من أقاربها أو أحدا آخرا طاملا ال يو د معها أحاد حمارمهاا   

 من الر ال ومل تستدِع الضرورة إدخاله.
هاذه صاحفية أمريكياة     حممد السيد عبده عباد الارازق:  ويقول األستاذ  

تدعى )هيلسيان ستانسربي( بعد أن أمضا  يف القااهرة عادة أساابيع، ثام      
إن اجملتمع العربي كامل  وسليم ، ومن اخلليق بهذا : “ عادت إىل بالدها، تقول

اجملتمع أن يتمسك بتقاليِدِه اليت ُتَقيُِّد الفتاة والشاب يف حدود املعقول، وهاذا  
اجملتمع تختلف عن اجملتمع األوروبي واألمريكاي، فعنادكم أخاالق  موروثاة      

أكثار مان ذلاك عادم      حتتِّم تقييد املرأة، وُتحتِّم احرتام األب واألم، وُتَحتِّم
اإلباحية الفربيةع اليت تهدم اليوم اجملتماع واألسارة يف أوروباا وأمريكاا...     
امنعوا االختالط وقّيدوا حرية الفتاة، بل ار عوا إىل عصر احلجااب، فهاذا   
خري  لكم من إباحية وانطالق وجمون أوروباا وأمريكاا، لقاد أصابح اجملتماع      

صور اإلباحياة واخلالعاة.. وإن ضاحايا     األمريكي جمتمعًا معقدًا مليئًا بكلِّ
االختالط واحلرية الؤون السجون واألرصفة والبارات والبيوت السرية، إن 
احلرية اليت أعطيناهاا لفتياتناا وأبنائناا الصافار قاد  علا  مانهم عصاابات         

ألن يشتفل “ تقول الكاتبُة )آرنون(: ، أحداث وعصابات للمخدارت والرقيق
وادَم خري  وأخفُّ بالًء من اشتفاين باملعامل، حيُث تصبُح بناتنا يف البيوت خ

املرأة ملوثًة بأدران تذهب بروناق حياتهاا إىل األباد، أال ليا  بالدناا كابالد       
 “.املسلمني فيها احلشمة والعفاف والطهارة 

ولقد أمر اهلل تعاىل املؤمنات بفض البصر وإرتداء احلجااب الشارعي يف   
نَاتن  َوُقل}قال تعاىل:سورة النور،  نْ  َيْغُضْضنَ  ِلْلُمْؤمن نَّ  من

هن َفْظانَ  َأْبَصاارن  َوَُيْ
ينَ  َواَل  ُفُروَجُهنَّ  ينََتُهنَّ  ُيْبدن نَْها َظَهرَ  َما إنالَّ  زن

ْبنَ  من نَّ  َوْلَيَْضن
هن ننَّ  َعَل  بنُخُمرن  ُجُياوهن

ينَ  َواَل  ينََتُهنَّ  ُيْبدن نَّ  إنالَّ  زن هن
نَّ  َأوْ  لنُبُعوَلتن هن

نَّ  آَباء َأوْ  آَبائن هن
نَّ  َأوْ  ُبُعوَلتن هن

 َأْبنَااء َأوْ  َأْبنَائن
نَّ  هن
ننَّ  َأوْ  ُبُعوَلتن

ننَّ  َبنني َأوْ  إنْخَوامن
ننَّ  َبنني َأوْ  إنْخَوامن نَّ  َأوْ  َأَخَواهتن هن

 َمَلَكْ   َما َأوْ  ننَسائن
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ْرَبةن  ُأْولن  َغرْين  التَّابنعن َ  َأون  َأْياَمُمُنَّ  نَ  اإْلن ينَ  الِطْفلن  َأون  الِرَجالن  من ْ  الَّذن  َعاَل  َيْظَهُروا َل
ْبنَ  َواَل  النَِساء َعْوَراتن  نَّ  َيَْضن هن

ن َُيْفن َ  َما لنُيْعَلمَ  بنَأْرُجلن نَّ  من هن
ينَتن إنَل اهلل  َوُتوُبوا زن

َا مَجنيعاا  نُونَ  َأُّيه ُكمْ  املُْْؤمن ونَ  َلَعلَّ َُ
  .[30]النور: {(31)ُتْفلن

يفضضن من أبصاارهن عمَّاا ال حيالُّ     ىل يأمراملؤمنات أنفاهلل تعا :املعنى
ين من العورات، وحيفظن فارو هن عمَّاا َحارَّم اهلل، وال ُيظهارن زيناتهن      
للر اال، باال جيتهادن يف إخفائهااا إال الثيااب الظاااهرة الايت  اارت العااادة     
بُلْبسها، إذا مل يكن يف ذلك ما يدعو إىل الفتنة بها، وليلقني بأغطية رؤوسهن 
على فتحات صدورهن مفطيات و اوههنع ليكمال سارتهن، وال ُيَظِهاْرَن     
الزينة اخلفية إال ألزوا هنع إذ يرون منهن ماا ال يارى غريهام. وبعضاها،     
كالو ه، والعنق، واليدين، والساعدين يباح رؤيته آلبائهن أو آباء أزوا هن 

بناء أخاواتهن  أو أبنائهن أو أبناء أزوا هن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أ
أو نسائهن املسلمات دون الكافرات، أو ما ملكن ِمَن العبيد، أو التابعني من 
الر ال الذين ال غرض وال حا ة يم يف النساء، مثل الُبَلاه الاذين يتبعاون    
غريهم للطعام والشراب فحسب، أو األطفال الصفار الذين ليس يام علام   

ة بعد، وال يضرب النساء عناد  بأمور عورات النساء، ومل تو د فيهم الشهو
َسْيرهن بأر لهن لُيْسِمْعن صوت ما خفاي مان زيناتهن كاخللخاال وحناوه،      

إىل طاعة اهلل فيما أمركم باه مان هاذه الصافات      -أيها املؤمنون  -وار عوا 
اجلميلة واألخالق احلميدة، واتركوا ما كان عليه أهل اجلاهلية من األخالق 

 وزوا خبريي الدنيا واآلخرة.والصفات الرذيلةع ر اء أن تف
فهاؤالء ال  أما العجائز من النساء الالئي ال يطمعن يف الر اال للازوان   

 قاال  أحسان يان  احلجااب   وُلْبساهن ، حرن عليهن أن يضعن بعض ثيابهن
ُد }تعاىل: نَ  َواْلَقَواعن تن  النَِساء من نَّ  َفَلاْيَس  ننَكاحااا  َيْرُجاونَ  اَل  الالَّ   ُجنَااح   َعَلاْيهن
َياَهُنَّ  َضْعنَ يَ  َأن

َجاات   َغرْيَ  ثن ينَاة   ُمَترَبِ ْفنَ  َوَأن بنَّن انَّ  َخارْي   َيْساَتْعفن يع   َواهلل َلَُّ
 َسامن

يم  
 .[11]النور: {(81)َعلن

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :الدرس الثامن والستون

 لرجل واملرأة بني ا الرد على شبهة عدم املساواة

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

اهلل بان   عبد للدكتور (يد األعداءوكأحبيت يف اهلل،  اء يف كتاب )املرأة  
عادم  من أكثار الشابهات الايت يرددهاا املستشارقون حاول       أن  :وكّيل الشيخ

ومماا ال   اليت انساق خلفها قاوم مان باين  لادتنا،    املساواة بني الر ل واملرأة 
وأعطاها حقوقها وصحح أوضااعها   ملرأةاإلسالم أكرم اينكره إال  احد أن 

 :ادئ ذي بدء أقولوب مجيعا،
إن طلب املساواة يتنافى مع فطرة اهلل اليت فطر اجلنسني عليهاا، إن   أوال:

اجلنس الواحد ر اًل أو امرأة ال اكن أن يطلاب أحاد  املسااواة باني أفاراده      
بل إن قوانني املادة كافة، بل إنَّ احلياة كلها تفسد لو أريد مثل هذه املساواة، 

كلها يف هذه احلياة قائمة على التميز والتباين فإذا كان ال اكن املسااواة باني   
  ! نس الر ال فكيف بني  نس الر ال والنساء 

إننا جبانب رفضنا ملبدأ املساواة املطلق، نعتقاد أن هنااك قادرًا مان      ثانيا:
، والذي ينبفي أن يطلاق علياه بأناه َعاْدل  ولايس      املساواة بني الر ل واملرأة

  .مبساواة
فاملرأة تساوي الر ل يف أصل التكليف باألحكام الشرعية مع بعض  - أ

 .االختالف يف بعض األحكام التفصيلية
واملرأُة تساوي الر ل يف الثواب والعقاب الدنيوي واألخروي يف  -ب  
نُاونَ لة، قال تعاىل:}اجلم

نَااُت  َواملُْْؤمن
 َياْأُمُرونَ  َبْعاض   َأْولنَيااءُ  َبْعُضاُهمْ  َواملُْْؤمن

يُمونَ  املُْنَْكرن  َعنن  َوَينَْهْونَ  بناملَْْعُروفن  اال َ  َوُيقن َكاا َ  َوُيْؤُتاونَ  الصَّ  اهلل َوُيطنيُعاونَ  الََّّ
مَحُُهمُ  ُأوَلئنَ   َوَرُسوَلهُ  يم   يَّ  َعَّن  اهلل إننَّ  اهلل َسرَيْ

 .[30التوبة:] {َحكن
واملرأة ، واملرأة تساوي الر ل يف األخذ حبقها، ومساع القاضي يا -ن 

http://www.burhanukum.com/article1516.html
http://www.burhanukum.com/article1759.html
http://www.burhanukum.com/article1759.html
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 .كالر ل يف متلكها ملايا، وتصرُُّفها فيه
  .تريد ال وهي كالر ل يف حرية اختيار الزون، فال تكره على ما -د 

 ل هذا ُحرِّم إن مما ايز اإلسالم أنه حيتف  الر ل بُرُ ولته، ومن أ ثالثا:
عليه الذهب واحلرير، وأن تبقى املرأة حمتفظة بأنوثتها، ومن أ ل ذلك ُحرِّم 

  .عليها االختالط بالر ال، والتََّبذُُّل أمامهم، وغشيان جتمعاتهم

إن املساواة املزعومة اليت يتشدق بها هؤالء األفاكون مل جتن املارأة   رابعا:
 دليل على هذا. ققعهم أصدالضياع واخلسران، ووا من ورائها إال

تؤكد آخر اإلحصائيات عن أحوال املرأة يف العاامل الفرباي أنهاا تعاي       
أتعس فرتات حياتها املعنوية على رغم البهر ة احمليطة حبياة املرأة الفربية اليت 
يعتقد بعض الناس أنها نال  حريتها، واملقصود من ذلك هو النجاح الاذي  

اوي ممارسة اجلانس معاه مان دون عقاد زوان     حققه الر ل يف دفعها إىل مه
 يتون مشاعرها ببناء أسرة فاضلة.

عمل اإلسالم على صايانة املارأة ومحايتهاا يف مجياع     إخوتي يف اهلل، لقد 
أحوايااا وأوضاااعها، فهااي إن كاناا  أمااًا: فقااد قاارَن اهلل حقَّهااا حبّقااه،     

َ   َوَقَض }فقال: ا ُ  إنالَّ  َتْعُبُدوا َأالَّ  َربه ، [43اإلساراء: ] {إنْحَساانا اْلَوالناَدْينن َوبن  إنيَّ
أحاقَّ  ◘  وأي تكريم أعظم من أن ُيَقِرن اهلل حقها حبقه، و علاها الرساول  

 َ ااءَ : َقاالَ ☺  ُهَرْياَرةَ  َأِباي  َوَعانْ الناس حبسن الصحبة وإسداء املعروف، 
 ِبُحْسانِ  النَّااسِ  َأَحاقُّ  َمانْ  اهلل َرُساولَ  َياا : َفَقاالَ ◘  اهلل َرُساولِ  ِإَلاى  َرُ ل 

َ  ♂:َقاَل  َصَحاَبِتي اَ   ُثامَّ ♂:َقاالَ   َمانْ  ُثمَّ: َقاَل، ▬ُأمه   َمانْ  ُثامَّ : َقاالَ ، ▬ُأمه
َ   ُثمَّ ♂:َقاَل  . (0) ▬َأُبوكَ  ُثمَّ ♂:َقاَل  َمْن ُثمَّ: َقاَل، ▬ُأمه

 َعْبِد َعْنَف مل يتعني اجلهاد، ما  هاد التطوعواإلحسان إليهما مقدم على  
 ُأَباِيُعاكَ  ِ ْئا ُ  :َفَقاالَ ◘  اهلل َرُساولِ  ِإَلى َرُ ل  َ اَء َقاَل ☻ ٍروَعْم ْبِن اهلل

اعْ ♂:َفَقاالَ  َيْبِكَياانِ  َأَباَويَّ  َوَتَرَكا ُ  اَلِهْجَرِة َعَلى اَم  اْرجن ْكُهاَم  َعَلاْيهن َن  َكااَم  َفَأْضا

 .(4)▬َأْبَكْيَتُهاَم 
لعطاف  وهي إن كان  بنتًا: فحقها كحق أخيها يف املعاملة الرحيماة، وا  

                                                 

 واللف  للبخاري. 4447و )م(  4141أخر ه )خ(  (صَي ) (0)

 .4470أخر ه )د( وصححه األلباني يف ص   (صَي ) (4)



 إلى أعلى الكتاب                                                                الذي قالوا عنه

 

311  

311 

ْحَساانن  بناْلَعاْدلن  َيْأُمرُ  اهلل إننَّ :}األبويِّع حتقيقًا ملبدأ العدالة، قال تعاىل  {َواأْلن
ُلواوقال تعااىل:} ، [21النحل:] لتَّْقاَوى َأْقاَرُب  ُهوَ  اْعدن

وهااهو   .[7املائادة: ] {لن
، ُيعّد من كبائر الذنوب تلك اليد اليت متتد للطفلاة الربيئاة   ◘رسوُل ايدى 

 َياا  :ُقَلا ُ : َقاالَ  اهلل َعْبادِ  َعانْ  ُشاَرْحِبيلَ  ْبِن َعْمِرو َعْنَف يف الرتاب، فتواريها
َعَل  َأنْ ♂:َقاَل  َأْعَظُم الذَّْنِب َأيُّ اهلل َرُسوَل ا هللن ََتْ دا

 :َفُقَلا ُ  :َقاَل▬َخَلَقَ   َوُهوَ  نن
  َأيٌّ ُثامَّ  :ُقَلا ُ  :َقاالَ  ▬َ  َمَعا َيْأُكاَل  َأنْ  خَمَاَفاةَ  َوَلاَدكَ  َتْقُتاَل  َأنْ ♂:َقاَل  َأيٌّ ُثمَّ

َ  َأنْ ♂:َقاَل كَ  َحلنيَلاةَ  ُتََّاينن  النَِّبايِّ  َقاْولِ  َتْصاِديقَ  َتَعااَلى  اهلل َوَأْناَزلَ  :َقاالَ  ▬َجاارن
ينَ }◘ ا اهلل َمعَ  َيْدُعونَ  اَل  َوالَّذن مَ  الَّتني النَّْفَس  َيْقُتُلونَ  َواَل  آَخرَ  إنََلا  إنالَّ  اهلل َحارَّ

  ِ  .(0) {َيَُّْنونَ  َواَل  بناحْلَ
 َقاالَ : َقاالَ  َماِلاكٍ  ْبانِ  َأَنِس َعْنَفيف اإلحسان إليهن، ◘ ويرغِّب النيب  

َيَتْ ن  َعاَل  َمنْ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َياَمةن  َيْومَ  َجاءَ  َتْبُلَغا َحتَّى َجارن  َوَضامَّ  َوُهاوَ  َأَناا اْلقن

 . (4) ▬َأَصابنَعهُ 
للزو اة علاى زو هاا حقاوق  حيميهاا       عماُد اجملتماع،  اإلسالموهي يف 

، وليسا  تلاك احلقاوق موكولاًة إىل      رالشرع، وينفذها القضاء عند التَّشا
 هذا قليل من كثري:ضمري الزون فحسب وليس املقام مقام بسطها، وإمنا 

  مقابال شايء، جياب    وهو عطيَّة  حمضة  فرضها للمرأة، ليس املهر، - 1
عليها بذُلُه إال الوفااء حبقاوق الزو ياة، كماا أناه ال يقباُل اإلساقاط، ولاو         

ننَّ  النَِساءَ  َوآُتوا:}رضيِ  املرأُة إال بعد العقد َلةا  َصُدَقاهتن َْ
 َعنْ  َلُكمْ  ِنْبنَ  َفإننْ  نن

ء   نْهُ  ََشْ
يئا َهننيئاا  َفُكُلو ُ  َنْفساا  من  .[4النساء:] {َمرن
ْزُقُهاانَّ  َلااهُ  املَْْوُلااودن  َوَعااَل }،عليهااا باااملعروف لنفقااةا - 2 ْسااَوهُتُنَّ  رن

 َوكن
 .[433البقرة:] {بناملَْْعُروفن 
نُوُهنَّ قال تعااىل:}  املسكن وامللبس، - 3

انْ  َأْساكن انْ  َساَكنُْتمْ  َحْياُث  من  من
ُكمْ   : وجبانب هذه احلقوق املادية يا حقوق  معنوية  منها ،[1الطالق:] {ُوْجدن
 َعانْ فليس ألبيها أن ُيَكرَهَها على ما ال ترياد،   ية اختيار الَّوج،حر - 1

 الثَِّياُب  َواَل  ُتْساَتْأَذنَ  َحتَّى اْلبنْكرُ  ُتنَْكُ   اَل ♂:َقاَل◘  ّعِن النَِّبيِّ، ☺ ُهَرْيَرَة َأِبي

                                                 

 4413أخر ه )د ت ن( وصححه األلباني يف ص  ( صَي ) (0)

 .4130أخر ه )م(  (صَي ) (4)
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 .(0)▬َسَكَتْ   إنَذا♂:َقاَل  ِإْذُنَها َكْيَف اهلل َرُسوَل َيا ِقيَل، ▬ُتْسَتْأَمرَ  َحتَّى
َا َيا:}قال تعاىلَيب عل زوجها أن يعلمها أصول دينها، و - 2 ينَ  َأُّيه  الَّاذن
َجاَر ُ  النَّاُس  َوُقوُدَها َناراا  َوَأْهلنيُكمْ  َأْنُفَسُكمْ  ُقوا آَمنُوا  .[1التحريم:] ،{َواحْلن
، فاال  أن يغار عليها ويصوما من العيون الّشير ، والنفاوس الّشاهة - 3

ساااد، وال يفشااى بهااا ُدور اللااهو واخلالعااة، وال يناازع يوردهااا مشااارع الف
 حجابها حبجة املدنية والتطور.

فال َيْستفزُّه بعاُض خطئهاا، أو ُيْنسايه    املعارش  باملعروف واإلحسان،  - 4
وُهنَّ :}بعُض إساءتها ُ

ْهُتُماوُهنَّ  َفإننْ  بناملَْْعُروفن  َوَعارشن  َتْكَرُهاوا َأنْ  َفَعَساى َكرن
 َقاالَ : َقاالَ ☺  ُهَرْياَرةَ  َأِبي َعْنَف [02النساء:]{ َكثنرياا  َخرْياا  فنيهن  اهلل َل َوََيْعَ  َشْيئاا 

ن   َيْفَركْ  اَل ♂:◘  اهلل َرُسوُل
نَةا  ُمْؤمن

نَْها َكرن َ  إننْ  ُمْؤمن
ا من َ  ُخُلقا

نَْها َريضن
 .(4) ▬آَخر من

وهي إن مل تكن أمًا وال بنتًا وال زو ة: فهي من عموم املسلمني، ُيْبذل  
يا من املعروف واإلحسان ما ُيبذل لكال ماؤمن، وياا علاى املسالمني مان       

 جيب للر ال. احلقوق ما
هذه حملة سريعة عن صور من إكرام اإلسالم للمرأة، ال اكن أن تو اد  

وا إىل بالد ؤيف أي جمتمع من اجملتمعات بدون اإلسالم، بل األعداء الذين  ا
ن  أكرم املارأَة كماا أكرمهاا اإلساالم، وال     املسلمني قد أقرُّوا بأنه ال يو ُد دي

 .شريعة  أعزَّت املرأة وأعطتها كامل حقوقها كما فعل اإلسالم

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 :والستون  الدرس التاسع

 الرد على شبهة ظلم اإلسالم للمرأة 

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ففرهونسات  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

ادعى بعض املستشرقني أن اإلسالم ظلم املارأة، فسامح    أحبيت يف اهلل، 
أته، وظلم املارأة بتعريضاها للطاالق، ومل يسااو باني      للر ل أن يضرب امر

 الر ل واملرأة يف املرياث، و عل شهادة الر ل بشهادة امرأتني.
ولقد  اء يف كتاب )العنف ضد املرأة( لألستاذ حسام الادين الطرفااوي   

، صاالحها  يفياد  مباا  املارأة  عاون  تقاويم  علاى  حارص أن الشرع اإلسالمي 
 احليااة  مساار  عان  احنرافهاا  نتيجاة  معهاا  عادل  هاذا  أن تعترب منهن العاقلةو

 .أوالدها أو أقاربها أو زو ها سواء لفريها وظلمها، الصحيح
 بهاا   ااءت  وقد لزو ته الزون ضرب خاصة الضرب مسألة يف ونقصد

اُماونَ  الِرَجاُل }:تعاىل قال وشروطها بضوابطها الشريعة  بنااَم  النَِسااءن  َعاَل  َقوَّ
َل  انْ  َأْنَفُقاوا َوبنااَم  َبْعاض   َعَل  َبْعَضُهمْ  اهلل َفضَّ مْ  من اُت  َأْماَواَلنن ااحلنَ َتاات   َفالصَّ

 َقانن
َظات  

ظَ  بناَم  لنْلَغْيبن  َحافن اُفونَ  َوالالتن  اهلل َحفن ُظوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ  خَتَ
 َواْهُجاُروُهنَّ  َفعن

عن  فن  ُبوُهنَّ  املََْضاجن ْعنَُكمْ  َفإننْ  َواْضن َِ  َعلنّيااا  َكانَ  اهلل إننَّ  َسبنيالا  نَّ َعَلْيهن  َتْبُغوا َفال َأ
 .[34:النساء] {َكبنرياا 
 ورفضاها ، زو هاا  طاعة عن املرأة خرون هوللنشوز واملعنى الشرعي  

 .الفراش يف ورفضه. عليه بالكالم وارتفاعها، له بفضها وإظهار، له
 .حق و ه بفري املرأة نشوز مع التعامل طرق وتعاىل تبارك اهلل بني لقدو
 والشاافقة واللااني الرفااق معنااى حيماال فااالوع ، الااوع : األول تبااةاملر
 أساباب  معرفاة ، واألماور  بعواقاب  والتذكري املودة وإظهار والنصح واحلنان
 يا حلول إجياد وحماولة النشوز

 ، األوىل تنفع مل حني تكون املرتبة وهذه، املضجع يف ايجر: الثانية املرتبة
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 يف ظهااره ويوليهااا زو تااه مجاااع كتاار إىل الاازون يلجااأ احلااني هااذا يف
 .مضجعها
 تيقن إذا إالَّ إليها يلجأ ال املرتبة وهذه، املربحغري  الضرب :الثالثة املرتبة

 .إليه يلجأ فالوإال ، زو ته مع فائدتها من الزون
، انتقاام  ضارب  ال تأدياب  ضارب  يكاون  أن: منهاا :ضاوابت  وللضرب

 يكسار  وأال،  سادها  يف عاهاة  يارتك  ال أن مبعناى ، امربح يكون ال: ومنها
 الضرب من فالقصد ! منه الفائدة ما وإالع يؤمل وأن ،دما يسيل وال، عظما

 أو  رحاا  أو عاهاة  أحادث  وإذا .اأمًلا  أحادث  إذا إال يكون وال التقويم هو
 يتجناب  أن فعلياه  زو تاه  الر ال  ضارب  إذاو ،ذلك دية فعليه عظما كسر

 َما اهلل َرُسوَل َيا: ُقَلُ : َقاَل َأِبيِه َعْن ُقَشْيِريِّاَل ُمَعاِوَيَة ْبِن َحِكيِم َعْنَو :الو ه
عنْمَ   إنَذا ُتْطعنَمَها َأنْ ♂:َقاَل  َعَلْيِه َأَحِدَنا َزْوَ ِة َحقُّ  اْكَتَساْيَ   إنَذا َوَتْكُساَوَها، َِ

ْب  َوال، اْكَتَسْبَ   َأوْ    (0) ▬ْي ن اْلبَ  فن  إنال هَتُْجرْ  َوال، ُتَقِبْ   َوال، اْلَوْجهَ  َتَْضن
 اهلل قاال تبدأ مرحلاة اإلصاالح    والنشوز الشقاق على املرأة أصرتفإذا 

ْفُتمْ  َوإننْ }:تعاىل َقاَق  خن اَم  شن نْ  َحَكاما  َفاْبَعُثوا َبْيننهن انْ  َوَحَكااما  َأْهلنهن  من  إننْ  َأْهلنَهاا من
يَدا  .[34:النساء] {بنرياا َخ  َعلنياما  َكانَ  اهلل إننَّ  َبْينَُهاَم  اهلل ُيَوِف ن  إنْصالحاا  ُيرن

 كاال  علاى  ياد  ويما، باحلكمة يتصفان نيعاقل احلكمان يكون أن والبد
 .الصالح فيهما ويتوسم. الطرفني

 طارق  اإلنساانية  تاريخ يف هل: بالظلم اإلسالم يتهم من كل نسأل وحنن
  !! تعاىل اهلل ذكره مما وأجنح وأفضل أعدل الزو ني بني املشاكل حلل

 علىاملرأة  أصرت وقد املشكلة حل يف السابقة اوالتاحمل كل فشل  وإذا
َتانن  الطَّالُق }:تعاىل قالتأتي مرحلة الطالق،  ذلك  َأوْ  بنَمْعاُروف   َفإنْمَساك   َمرَّ

ي    َّا َتْأُخُذوا َأنْ  َلُكمْ  َُينله  َوال بنإنْحَسان   َترْسن  َأال ََيَاَفاا َأنْ  إنال َشاْيئاا  آَتْيُتُماوُهنَّ  ِمن
ياَم  ْفُتمْ  َفإننْ  اهلل ُحُدودَ  ُيقن ياَم  َأال خن اَم  ُجنَاَح  َفال اهلل ُحُدودَ  ُيقن  بناهن  اْفَتاَدْت  فنياَم  َعَلْيهن
 {الظَّااملنُونَ  ُهامُ  َفُأوَلئناَ   اهلل ُحاُدودَ  َيَتَعادَّ  َوَمنْ  َتْعَتُدوَها َفال اهلل ُحُدودُ  تنْلَ  

 .[442:البقرة]
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◘  النَِّبايَّ  َأَتْ  َقْيٍس ْبِن َثاِبِ  اْمَرَأَة َأنَّ: َعبَّاٍس اْبِن َعْن البخاري وروى
ع ِديانٍ  َوال ُخُلاقٍ  ِفاي  َعَلْياهِ  َأْعِتابُ  َماا  َقاْيسٍ  ْبُن َثاِبُ  اهلل َرُسوَل َيا: َفَقاَلْ 
يَقَتهُ  َعَلْيهن  َأَتُرِدينَ ♂:◘  اهلل َرُسوُل َفَقاَل اإلسالم ِفي اَلُكَفَر َأَكَرُه َوَلِكنِّي ▬  َحدن
يَقةَ  اْقَبْل ♂:◘  اهلل َرُسوُل َقاَل،َنَعْم: َقاَلْ  دن ِلْقَها احْلَ َِ  أ.ها. (0) ▬َتْطلنيَقةا  َو

 اإلسالم إباحة من اإلسالم أعداء اعذ ذلك مع: وجملة البيان(و اء يف )
 وسابباً  املرأة لكرامة إهانة ذلك يف أن وزعموا ،عليه للتهجم منطلقًا للطالق

 :أمور عدة إىل نشري ذلك على وللرد. األوالد تشرد يف
 قبال  ملشااكلهما  احلل وإجياد الزو ني بني الصلح يف اإلسالم رغب - 0
 الزو ني حياة عن خار ية عوامل النزاع سبب يكون فقد. الطالق يف الب َّ

 ِمانْ  َحَكاما  َفاْبَعُثوا}:تعاىل يقول، األمور وتستقيم يا حل إجياد اكن اخلاصة
يَدا إن ْهلنَهاأَ  ِمنْ  وَحَكاما  َأْهلنهن   فاإن ، [34: النسااء ] {َبْيانَُهاَم  اهلل ُيَوِف ن  إْصالحاا  ُيرن

 ،األخري احلل هو فالطالق بينهما التوفيق يكن ومل، اإلصالح أبواب انسدت
َقا وإن}  .[31: النساء] {َسَعتنهن  ِمن ُكالا  اهلل ُيْغنن  َيَتَفرَّ

 الطاالق  فشارع  عللاتفكري  فرصاة  واملرأة للر ل اإلسالم ترك ذلك ومع
 إذا  دياد  عقاد  أو مهار  بدون امرأته فيه يرا ع أن الر ل ليستطيع الر عي

أليس هذا من التكريم الاذي  علاه اهلل للمارأة يف     ،عدتها يف الزال  كان 
 دين به يكرمها مل مبا وأكرمها، املرأة مكانة فرفع اإلسالم  اء فلقداإلسالم. 

 .إ ..والنفقة اإلرث يف املسلوبة حقوقها يا أثب  حيث ،سواه
 جبعلاه  الساليمة  الفطرة بذلك وافق إمنا الطالق أباح حينما اإلسالم - 4

 وال الزو ني بني التئام وعدم خالف بو ود حتصل قد ا تماعية ملشكلة حاًل
 ممنوع الطالق أن لو احلال تكون كيف نتصور أن ولنا. بالطالق إال يما حل
 جناد  وياذا . يطاق ال  حيمًا ستكون و نيالز هذين بني احلياة إن، حمرم أو
 النصارانية  الكنيساة  أن ماع  الطاالق  جتياز  أخاذت  فيهاا  القوانني أن أوربا يف

. الزو ياة  اخلياناة  ثباوت  ماع  حتاى  الطاالق  حتظار  الزال  احملرفة بتعاليمها
 مشاااكل سااّبب ممااا الاازو ني بااني اجلساادي بااالتفريق حتكاام تافقاا وكاناا 

 .خطرية ا تماعية
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 الابالد  يف األوالد لتشارد  سبب الطالق أن اإلسالم أعداء عمز اأمَّ - 3
 أن ذلااك. الواقااع ماان لااه دلياال وال صااحيح غااري هااذا فااإن، اإلسااالمية
 السانة  يف يقاع  أكثاره  أن إىل أشاارت  اإلساالمي  العامل يف الطالق إحصائيات

 وقاد . لآلخار  أحادهما  اختيار فشل بسبب اإلجناب وقبل الزوان من األوىل
 أي إجنااب  قبال  تقاع  الطاالق  وقائع من% 33 أن إلحصائياتا تلك يف ورد
 .واحد طفل إجناب بعد تقع%  03 وأن، ولد

 و اود  مع الطالق يقع وحينما. األوالد عدد كثر كلما النسبة تتدنى ثم
 - األباوين  أحاد  رعاياة  يف - لاألوالد  الكرااة  احليااة  اإلسالم كفل األوالد

 أ اراً  األم إعطاء األب على ماإلسال أو ب بل، األب على النفقة وأو ب
نُوُهنَّ }:تعاىل يقول. ولدها إرضاع على حتى

انْ  َأْسكن  ِمان َساَكنُتم َحْياُث  من
ُكمْ  وُهنَّ  َواَل  ُوْجدن نَّ  لنُتَضِيُقوا ُتَضاره ُقوا مَحْل   ُأواَلتن  ُكنَّ  َوإنن َعَلْيهن نَّ  َفاَأنفن  َعَلاْيهن
َلُهانَّ  َيَضاْعنَ  َحتَّى ناُروا ُأُجاوَرُهنَّ  َفاآُتوُهنَّ  َلُكامْ  نَ َأْرَضاعْ  َفاإننْ  مَحْ  َبْيانَُكم َوْأََت

ُتمْ  َوإنن بنَمْعُروف   عُ  َتَعاََسْ ضن  .[1: الطالق] {ُأْخَرى َلهُ  َفَسرُتْ
للارد علااى   املارأة  مارياث  تنصايف  مساألة معاشار اإلخاوة، خبصاوص    

 لر ال ا متيياز من  نوعًا اعتبارها على، هذه املسألة طرحوا الذيناملستشرقني 
 متسااويني  كانا إذا إال الر ل نصيب نصف على حتصل ال فاملرأة عاملرأة عن
 والبنا   االبان مثال   امليا   إىل منهما كل به يتصل الذي والسبب الدر ة يف

   ااء . املرأة نصيب ضعف هنا الر ل نصيب يكون، واألخ  األخوكذلك 
يُكمُ :}الكريم القرآن يف َكرن  َأْوالدنُكامْ  فن  اهلل ُيوصن  {األُنَثَياْ   َحاظِ  ْثاُل من  لنلاذَّ
َساءا  ِرَجاالا  إنْخَو ا  َكاُنوا َوإنن:}تعاىل وقال. [00: النسااء ]

َكرن  َونن ْثاُل  َفلنلذَّ  َحاظِ  من
لهوا َأن َلُكمْ  اهلل ُيَبِ ُ  األُنَثَيْ ن  ء   بنُكِل  َواهلل َتضن يم   ََشْ

 .[031: النساء] {َعلن
ع املارياث  يف املارأة  يبنصا  تنصايف  يف الساامية  احلكماة  العلماء ورأى
 وغاري  ونفقاات  غراماات  وحتمال  كاثرية  ماؤن  تلحقهام  الر ال أن وحكمته

 ذلاك  فكاان ، البناات  فيهاا  مباا  األسرة إعالة كاهله على تقع فالر ل. ذلك
 .الر ل عاتق على املناط املالي والعبء املسؤولية تلك مع متامًا متمشيًا

 اإلسالمخبصوص أن ى يقول الدكتور مصطفى السباعاإلخوة األعزاء، 
الشهادة اليت تثب  احلقوق شهادة ر لاني عادلني أو ر ال وامارأتني،       عل

ُدواْ الدين:}وذلك يف قوله تعاىل يف آية  يَدْينن  َواْسَتْشهن ْ  َفاإنن ِرَجالنُكمْ  من َشهن  لَّ
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َّن َواْمَرَأَتانن  ل  َفَرُج  َرُجَلْ ن  َيُكوَنا
انَ  َتْرَضاْونَ  ِمن اَهَداء من الَّ  َأن الشه ا َتضن  ْإْحاَداَُهَ

ا َفُتَذِكرَ   .[474البقرة: ] {األُْخَرى إنْحَداَُهَ

وإذا الحظنا أن اإلساالم ماع إباحتاه للمارأة التصارفات املالياة يعتارب         
لازوم  على شؤون األسرة، وهذا ما يقتضايها   القيامرسالتها اال تماعية هي 

يف حاق يتعلاق باملعاامالت     شهادة املارأة بيتها يف غالب األوقات، أدركنا أن 
املالية بني الناس ال يقع إال نادرًا، وما كان كذلك فليس من شأنها أن حترص 

ذا  ااءت  إه باااًل، فا  نها متر به عابرة ال تلقي لإعلى تذكره حني مشاهدته، ف
تشهد به كان أمام القاضي احتمال نسيانها أو خطأها ووهمها، فاذا شاهدت  

 وماع هاذا فاإن   امرأة أخرى مبثل ما تشهد به زال احتمال النسايان واخلطاأ،   
الشريعة قبل  شهادتها وحدها فيما ال يطلع عليه غريها، أو ما تطلاع علياه   

ها وحدها تقبل يف إثباات الاوالدة،   دون الر ال غالبًا، فقد قرروا أن شهادت
ويف الثيوبة والبكارة، ويف العيوب اجلنسية لدى املرأة وهذا حني كان ال يتوىل 
توليد النساء وتطبيبهن واالطالع على عيوبهن اجلنسية إال النساء يف العصور 

 أ.ها. املاضية

 مال أنت أن اإلسالم يف املرأة وضع عن كذوبةامل املزاعم إزاء يكفيوأخريا 
 “:  اإلساالم  إنسانية“  كتابه يف بوازار مارسيل الفرنسي للمفكر املنصفة الشهادة

 (.41) املرأة حقوق محى حامية أنها حممد وتعاليم القرآنية التعاليم أثبت “ 
 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 

http://www.burhanukum.com/article1156.html
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 :الدرس السبعون

 شاعة احلدود اإلسالميةالرد على من ادعى ب

 أنفسانا  شارور  مان  بااهلل  ونعاوذ  ونساتففره  ونساتعينه  حنماده  هلل احلمد
، لاه  هاادي  فاال  يضالل  ومان ، له فال مضّل اهلل يهده من، أعمالنا وسيئات
حممدا عبده ورسوله،  أن وأشهد له ال شريك وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد
 ..أما بعد

احة اإلسالم يف معاملة غري املسلمني( أحبيت يف اهلل،  اء يف كتاب )مس 
أن إقامة احلدود الشرعية ال تنفد إال بنطااق ضايق    للدكتور حكم  بن بشر

حمدود، فقد يظن بعض الناس أن إقامة احلدود يف اإلسالم كإقامة الصالة يف 
كثرتها، واحلق أن أحكام الشريعة اإلسالمية تعد باملئات لكن عادد احلادود   

ة: احلرابااة قطاع الطرياق، والاردة، والبفاي، والزنااا،     الايت تقاام هاي سابع    
والقذف، والسرقة، وشرب اخلمر، وإذا نفذت فإنه ال اكن ذلاك إال بعاد   
مراحل وشروط وذلك بعد التأكاد مان وقاوع اجلرااة وإقاماة احلجاة علاى        
اجلاني كاالعرتاف أو الشهادة عليه، وقد يصل عاددهم إىل أربعاة شاهود يف    

ط فيهم العدالاة وعادم التهماة مماا يادل علاى التحاري         راة الزنا، ويشرت
 والتثب  واالحتياط بهذا العدد الذي انفرد عن بقية اجلرائم األخرى.

واحلكمة يف ذلك أن اهلل تعاىل حيب السرت، كما أن  راة الزناا ال تقاع    
 إال من اثنني فكأن كل شاهدين يشهدان على أحدهما.

حلد يذه اجلراة فإنه منذ أن نازل حاد   فعلى سبيل املثال على قلة تنفيذ ا
الزنا مل نسمع يف تاريخ أمة اإلسالم أن ُأقيم حد الزنا بتاوافر أربعاة شاهود،    
وكذلك مل حتد امرأة حتى لو مت  عليها الشاهادة كماا يف املالعناة إذا مل تقار     

مل يقم احلد علاى املارأة يف قصاة املالعناة     ◘ بهذه اجلراة فقد ثب  أن النيب 
 ِبَشاِريكِ ◘  النَِّبيِّ ِعْنَد اْمَرَأَتُه َقَذَف ُأَميََّة ْبَن ِهاَلَل َأنَّ َعبَّاٍس اْبِن َعْنَفوذلك: 

كَ  فن  َحد   َأوْ  اْلَبِينَةَ ♂:◘  النَِّبيُّ َفَقاَل َسْحَماَء اْبِن  ِإَذا اهلل َرُساولَ  َيا :َفَقاَل ▬َظْهرن
◘  النَِّباايُّ َفَجَعااَل ،اَلَبيَِّنااَة َيَلااَتِمُس ِلااُقَيْنَط َرُ اااًل اْمَرَأِتااِه َعَلااى َأَحااُدَنا َرَأى
كَ  فن  َحد   َوإنالَّ  اْلَبِينَةَ ♂:َيُقوُل  ِإنِّاي  ِبااَلَحقِّ  َبَعَثاكَ  َوالَّاِذي  :ِهااَلل   َفَقاالَ ، ▬َظْهرن

 }:َعَلْياهِ  َوَأْنَزَل ِ ْبِريُل َفَنَزَل ،اَلَحدِّ ِمْن َظْهِري ُيَبرُِّئ َما اهلل َفَلُيْنِزَلنَّ َلَصاِدق 
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ْم َأْرَباُع  هن ْم ُشَهَداء إنالَّ َأنُفُسُهْم َفَشاَهاَدُ  َأَحادن يَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَلْ َيُكن َلَُّ َوالَّذن

ادنقنَ   َن الصَّ
ن ُه ملَ  ِإَلْيَهاا  َفَأْرَسَل◘  النَِّبيُّ َفاْنَصَرَف ، [ 1] النور:{َشَهاَدات  بناهللَّن إننَّ

ب   َأَحَدُكاَم  َأنَّ  َيْعَلمُ  اهلل إننَّ ♂:َيُقوُل◘  َوالنَِّبيُّ َفَشِهَد ِهاَلل  َفَجاَء
انُْكاَم  َفَهْل  َكاذن

 من

ب  
 ُموِ َبة  ِإنََّها َوَقاُلوا َوقَُّفوَها اَلَخاِمَسِة ِعْنَد َكاَنْ  َفَلمَّا َفَشِهَدْت َقاَمْ  ُثمَّ ▬َتائن

 َأَفَضاحُ  اَل :َقاَلْ  ُثمَّ َتْرِ ُع َأنََّها َظَننَّا تَّىَح َوَنَكَصْ  َفَتَلكََّأْت :َعبَّاٍس اْبُن َقاَل
وَها♂:◘  النَِّبيُّ َفَقاَل ،َفَمَضْ  اَلَيْوِم َساِئَر َقْوِمي ُ

اَل  بناهن  َجاَءْت  َفإننْ  َأْبِصن ََ  َأْك

ااَقْ ن  َخَدلََّج  اأْلَْلَيَتْ ن  َسابن َ  اْلَعْينَْ ن  اي ن  َفُهاوَ  السَّ اَمءَ  اْبانن  لنَّشن َْ  ِباهِ  َفَجااَءتْ  ▬َسا
 .(0) َشَأن  َوَلَها ِلي َلَكاَن اهلل ِكَتاِب ِمْن َمَضى َما َلْواَل :◘  النَِّبيُّ َفَقاَل َكَذِلَك
إنااه تسااامح اإلسااالم وناايب اإلسااالم، وحتااى لااو ثبتاا   راااة الزنااا  

باالعرتاف وأقيم حد الر م فإن هذا الزاناي الاذي يار م لاو طلاب مانهم       
ما عناده ماا يادفع عناه فينبفاي أن يوقاف الار م         التوقف عن ذلك إلدالء

 وُيسمع منه هل ما يقوله يعتد به أم ال 
وقد صح أن ماعز بن مالك فّر حني و د ماّس احلجاارة وماّس املاوت     

 .(4)  ▬َتَرْكُتُمو ُ  َهالَّ ♂:◘ فقال رسول اهلل 
أما املرأة اليت تزني وهي حامال فإناه إن ثبا  ذلاك ووصال األمار إىل       

نه ال يقام عليها احلد إال بعد أن تضع وليدها وترضعه أو يتكفال  السلطان فإ
غريها إرضاعه فإناه حيناذاك يقاام عليهاا احلاد فيكاون ياا توباة وطهاارة،          
واألصل قبل احلد السرت عليه، وذلك عند شرب اخلمر أو عندما يرى الزنى 

ْنَيالا فن  املُْْسلنمَ  َأَخا ُ  َسرَتَ  َمنْ ♂:◘ فالقاعدة حديث رسول اهلل  َياومَّ  اهلل َسارَتَ ُ  ده

َيامةن   وهذه القاعدة ذروة السماحة. (3) ▬القن
وإقامة احلدود ال بد أن تكون مقّيدة بالقضاء والسلطان فإذا وصل أماره 
إىل السلطان فإنه ينظر يف إثباات اجلرااة: فاإذا كاان احلااكم مل تتاوافر لدياه        

بهات كماا يف قصاة املالعناة    اإلثباتات فإنه ال يقيم احلد بل يدرأ احلاد بالشا  
 املتقدمة.

                                                 

 .4431أخر ه )خ(  (صَي ) (0)

 .3414أخر ه )ت( وصححه األلباني يف م   (صَي ) (4)
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أما من شهد على أحد بالزنا فإنه ال يكفي إال بأربعة شهود، فإن شاهد   
 َمااِعزُ  َ اَءأقل من ذلك فإنه يقام عليهم حد القذف، ففي رواية مسلم قال: 

 اْرِ اعْ  َوْيَحاكَ  :َفَقاالَ  َطهِّْرِناي  :اهلل َرُساولَ  َياا  َفَقاَل◘  النَِّبيِّ ِإَلى َماِلٍك ْبُن
 اهلل َرُساولَ  َياا  :َفَقاالَ  َ ااءَ  ُثامَّ  َبِعيادٍ  َغْيَر َفَرَ َع :َقاَل ِإَلْيِه َوُتْب اهلل َفاْسَتْفِفْر
 :َقاالَ  ِإَلْياهِ  َوُتابْ  اهلل َفاْساَتْفِفرْ  اْرِ اعْ  َوْيَحَك :◘  اهلل َرُسوُل َفَقاَل َطهِّْرِني
 ِمْثالَ  :◘  النَِّبايُّ  َفَقاالَ  َطهِّْرِناي  اهلل َرُسوَل اَي :َفَقاَل َ اَء ُثمَّ َبِعيٍد َغْيَر َفَرَ َع
 ِمانْ  :َفَقاالَ   ُأَطهِّاُركَ  ِفايمَ  :اهلل َرُساولُ  َلاهُ  َقاالَ  الرَّاِبَعُة َكاَنْ  ِإَذا َحتَّى َذِلَك
 .(0) ..الزَِّنى

ويستفاد من احلديث أنه ال اكان إقاماة احلاد إال بعاد االعارتاف أرباع       
وأن اإلمام يتأكد من سالمة عقل املعرتف، وفياه   مرات تعادل أربعة شهود،

 أيًضا السماحة بقوله: ار ع فاستففر اهلل وتب إليه.
إقامة احلدود اليت يثار حويا اجلادل يف حقاوق اإلنساان كالقتال     كما أن 

والر م وقطع اليد فلو نظرنا يف احلدود بالشرائع والقاوانني الساابقة للبعثاة    
تفقاة ماع حادود اإلساالم ومتفقاة يف كاثري مان        النبوية الشريفة لو دناها م

األحكام كما يف التوراة واإلجنيل وشريعة نوح وصاحف إباراهيم وموساى،    
وهذه األشباه بني الشريعة اإلسالمية وأهل الكتاب وما فيهاا مان الصاحيح    
غري احملرف تدل على أن الشرائع السماوية متشابهة يف كثري من األحكام وأن 

 إنَلْياَ   َوَأْنََّْلنَاا سابحانه وتعااىل، قاال اهلل تعااىل:}    مصدرها واحد وهو اهلل
ِ   اْلكنَتاَب  ا بناحْلَ نَ  َيَدْيهن  َبْ َ  ملنَا ُمَصِدقا ناا اْلكنَتابن  من

 .[47] املائدة : {َعَلْيهن  َوُمَهْيمن
: أنزلناا الكتااب   يف تفسريه يذه اآلياة  رمحه اهلل تعاىل  قال اإلمام الطربي

يا حممد مصّدًقا للكتب قبله، وشهيًدا عليها أنها حاق مان    الذي أنزلناه إليك
 عند اهلل أميًنا عليها حافًظا يا.

وبعد ذلك نرى مساحة اإلساالم يف دفاع الادعوى وحاق الادفاع عان       
النفس، فللمدعى عليه أن يدافع عن نفسه، ومن هذا املفهوم عارف بعاض   

أو ممان ينتصاب    بأنه دعاوى مان قبال املادعى علياه     “  دفع الدعوى“  الفقهاء
املدعى عليه خصًما عناه يقصاد بهاا دفاع اخلصاومة عناه أو إبطاال دعاوى         

                                                 

 .0124أخر ه )م(  (صَي ) (0)
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 املدعي.
وقد راعى اإلسالم عادم إقاماة احلادود يف حااالت الضارورة يف حالاة       
اإلكراه واجلوع والفقر، فاملكره على الزنا ال يقام عليه احلاد، وكاذلك حاد    

 اخلطاب رضى اهلل عنه.السرقة يف اجملاعة كعام الرمادة يف زمن عمر بن 
 إىل وتوصال  وقد درس الدكتور وهبة الزحيلي حاالت الضرورة وهاي: 

 ، والادواء (  العطا   أو اجلاوع )  الفاذاء  ضارورة :  وهي حالة عشرة أربع
 ، البلااوى وعمااوم احلاارن أو والعساار ، واجلهاال ، والنساايان ، واإلكااراه

الادين أن  ، وهاذا مان عظماة هاذا      الطبيعي والنقص ، واملرض ، والسفر
يراعي هذه احلاالت وما فيها من الساماحة والعفاو والتوسايع علاى النااس      

 (.42)وعدم التضييق والتشديد 
 الشارع  نهايتهاا  ويف كلاها  الشارائع   اءتوقال الشيخ سعيد بن مسفر: 

 ،املاال  ،العقال  ،الادين : العبااد  لصااحل  اخلماس  الكليات حبف  اإلسالمي
َل ♂:ملرتدا بقتل الدين فحف ، العرض ،النفس ينَهُ  َمْن َبدَّ

 حفا  و ،▬َفااْقُتُلو ُ  دن
 اهلل وحفا   الساارق،  ياد  بقطع املال اهلل وحف  اخلمور، بتحريم العقل اهلل

 كاان  إن  لاده  أو الزاناي  بر م األعراض اهلل حف و القاتل، بقتل األنفس
 ياذه  اإلساالمية  والشاريعة  الشارائع  تقيايم  لاوال  اهلل، أوامر هذه كل بكرًا،

 العبااد  أنفاس  وضاع  وأعراضهم، وأموايم العباد أديان لضاع  ماألحكا
 حيااة  احليااة  تصابح  حيااة   يبقاى  هل الكليات هذه ضاع  وإذا وعقويم،

 وفياه  إال عناه  اهلل نهاى  أو باه  اهلل َأمار  شيء من فما الفاب، شريعة بهائم،
 تسامع  أال والتأمال،  بالتادبر  لكن يعرفها، ال وقد اإلنسان يعرفها مصلحة،

نن َ  ُقااْل }:وتعاااىل تبااارك اهلل قااول ااوا لنْلُمااْؤمن اانْ  َيُغضه مْ  من هن َفُظااوا َأْبَصااارن  َوَُيْ
مْ  َأْزَكى َذلنَ   ُفُروَجُهمْ   (. 11) [31:النور] {ََلُ

 )سبَان  اللهم وبَمدك أشهد أن ال إله إال أن  أستغفرك وأتوب إلي (

* * * 
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 هـذا هـو اإلسـالم

 

 الفهـرس
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