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  ا�ملكة العربية السعودية
�مد بن  سعود اإلسالمية جامعة اإلمام  

  عمادة ا�عليم عن بعد
  *ية ال(يعة ـ االنتساب ا�طور                

  



  

  

  

   �����8�8د�8מ                ���� 
  
  

  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور 
 وتم تلوينها وتنسيقها =كون � الطبعة ا�هائيةواخ:نا أفضلها تدق  

ً
  يقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا=نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه

   
                           

  )	ية ال�يعة انتساب مطور lموعة إعداد مذكرات  (                          
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  )8( ا-لقة

  .كتاب القضاء 

  :تعريف القضاء 
كتاب اهللا وسنة رسوo صv اهللا عليه وسلم ، ولكن سنقتt من o عدة معاs ، وq معo p ما يؤيده  القضاء @ اللغة

  .\ بعض ا�عاy sال تتعدد ا=عريفات 
 } ِ@ يَْوَمVِْ  َفَقَضاُهنQ َسْبَع َسَمَواٍت {: قال تعا{ "  إحHم  الGء والفراغ منه" أنه بمعp : ا�عريف األول للقضاء •

 pصنعهن بإح�م وقدرهن وخلقهن اهللا جل� و عال : أي" قضاهن"فمع.  
الQ َيْعُبُدوا إِالQ {:بمعp حكم ، قال تعا{  ق�، " ا-كم"بمعp : ا�عX ا.اW للقضاء •

َ
َ̂ َرب[َك ك أي  }.. إِيQاهُ َوقَ

  .؛ ألنه يم� األح�م وُيلِزم بها ويوجبها \ ا�اس ا والقا� س� قاضيً ، حكم وألزم جل� وعال بإفراده بالعبودية 
، يع� أديته وانتهيت منه" قضيت دي�"تقول " األداء واالنتهاء"يأ� بمعp  : ا�عX ا.الث  من معاW القضاء •

القضاء ا إذً . أديتم وفرغتم من أداء مناسك ا�ج : يع�} فَإَِذا قََضْيُتْم َمَناِسَكُكمْ {ل� وعالويؤيد هذا قول ا5اري ج
 . يأ� بمعp الفراغ األداء واالنتهاء من ال�ء فكأنه فرغ منه

  : ا�عريف االصطالe للقضاء
  :تعريفات العلماء o ومن أشهر ا=عريفات أيًضا  تعددت

يع� الفصل R ا�ناز�ت ال� تقع ب[ ،  "nصومة بV خصمV فأكj باألدلة ال(عيةالفصل @ ا"هو : قو�م  •
  . ا�تخاصم[ ويكون هذا الفصل حسب األدلة ال�عية 

وا=عريفان متقاربان وال مشاحة ، "تبيV ا-كم ال(r ، واإللزام به ، وفصل ا�نازoت"هو : تعريف آخر قيل •
 .و ا=عريف األول R االصطالح ، ولعل األقرب ه

 : األدلة u أصل م(وعية القضاء �

  : الكتاب •
o أصل R كتاب اهللا و� سنة رسول فالقضاء ، ورد R كتاب اهللا وسنة رسوo صv اهللا عليه وسلم بيان أهمية القضاء

ْغُفِسِهْم فََال َوَربzَك َال يُْؤِمُنوَن َحvُ Qwَ {: اهللا  صv اهللا عليه وسلم ، قال اهللا تعا{
َ
ُموَك فِيَما َشَجَر بَْيَنُهْم ُعمQ َال َ|ُِدوا ِ@ أ zك

ا قََضْيَت َويَُسلzُموا تَْسلِيًما  Qاهللا عليه وسلم- هذه اآلية نالحظ فيها توجيه من اهللا عز وجل للن�  })��(َحرًَجا ِمم vص - 
فيما شجر بينهم من خالفات  -صv اهللا عليه وسلم- وللصحابة R زمانه أنهم ال يؤمنون ¦ية اإليمان ح¤ £كم ا��

ا {: و� قوo ، بهذاا ، و¬نما يسلموا تسليمً  -عليه الصالة والسالم -ªا يقضيه ا�� ا وال ©دوا R أنفسهم حرجً  Qَحرًَجا ِمم
  .حكمت وألزمتهم به ، يع� قضيته بينهم} قََضْيَت 

يَا َداُووُد إِنQا َجَعلَْناَك َخلِيَفًة ِ@ {: R كتاب اهللا عز وجل R قوo تعا{ا ذكورً ®ن القضاء عند األنبياء السابق[ مأيًضا  
 ِQَك َقْن َسبِيِل اهللاQبِِع الَْهَوى َفُيِضلQَوَال تَت zَق ْرِض فَاْحُكْم َنVَْ ا�Qاِس بِا-ْ

َ ْ
فاهللا Hاطب ن� اهللا داوود عليه  })��...(األ

  . -ان بن داوود عليهم الصالة °يعاوهو وا¯ سليم-السالم 
 
ً
 R كتاب اهللا جل� وعال ،  هاتان اآليتان تدالن \ أن للقضاء أصال
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  : السنة •
 
ً
، و تدل \ م�وعية القضاء ،  وهناك أحاديث وردت عن ا�� صv اهللا عليه وسلم تدل \ أن للقضاء أصال

�لقات ، ولكن نشµ إ{ بعض منها ، كما R قوo صv اهللا عليه سنأخذها إن شاء اهللا R ثنايا هذا ا�نهج عند ³ح ا
متفق عليه من حديث عمرو بن العاص ) إذا اجتهد ا-اكم فأصاب فله أجران ، و�ذا اجتهد وأخطأ فله أجر: (وسلم 

  .ر� اهللا عنه 
  .فأصاب فله أجران ، و¬ذا اجتهد وأخطأ فله أجر  -يع� القا�-إذا اجتهد ا�اكم 

 : اعاإل� •

ب[  £كم بينهم فيها شجر بينهم ، ويفصل اإل°اع «º \ م�وعية القضاء ، و¹ورة أن ينصب ب[ ا�اس قاٍض 
  .اGصوم ، ويلزمهم بالعدل ؛ فالقضاء lمع عليه 

  ؟ ما هو حكم القضاء
  . اين يقومون بذلك أيًض عن غµه من اT هو أهل �ذه ا�همة العظيمة أجزأ إذا قام به من،  فرض كفايةحكم القضاء 

  . وحاكم يع� قاض ". أتذهب حقوق ا�اس؟، البد للناس من حاكم: "يقول اإلمام أ¼د
الواحد R االجتماع القليل  ب ا�� صv اهللا عليه وسلم تأمµقد أوج:  - ر¼ه اهللا- ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

إذا كنا R سفر ، وقربًة فإنها من أفضل القربات ا واجب اÀاذها دينً وهو تنبيه \ أنواع االجتماع وال، العارض R السفر
رنا واحدً  ا للناس عمومً ا Äقوم بمسؤوÄة هذه الرحلة وÄفصل بيننا فيما اختلفنا فيه أليس من األوÂ أن Áعل قاضيً ا وأم�

  . Äفصلوا ب[ ا�اس R اGصومات ؟ بR  v ا5ت؟ أو lموعة من القضاة
لقضاء R فيه فضل عظيم �ن قوي \ القيام به وأداء ا�ق فيه؛وTا جعل اهللا فيه األجر واhواب وأن من اجتهد اأيًضا 

والقضاء فيه أمر با�عروف ، ونÆ عن ا�نكر ، ونtة للمظلوم ، و¬صالح ، وأصاب o أجران ومن أخطأ فله أجر واحد 
  .ب[ ا�اس 

  ؟ ما � ا-كمة من القضاء �
•  

ً
 .tة ا�ظلوم ن:  أوال

 .األخذ \ يد الظالم : ا ثانيً  •
•  ًhن� العدل : ا ثا. 
 .قطع اGصومات : ا رابعً  •
 .أداء ا�قوق ألصحابها : ا خامسً  •

وجد ب[ ا�اس من يتوÂ القضاء ، فال بد أن ي" البد للناس من حاكم ، أتذهب حقوق ا�اس؟: "كما قال اإلمام أ¼د 
�� عليه الصالة والسالم ®ن يرسل الصحابة قضاة R األمصار ، فقد أرسل عÈ بن أÇ وTلك ا،لº يؤدي هذا الواجب 

  . - ر� اهللا عنهم -وأرسل أبا موÉ األشعري وغµهم من الصحابة ، وأرسل معاذ إ{ اÄمن، R اÄمن ا طالب قاضيً 
\ خطر عظيم ، فليحرص \ أداء األمانة ، وا عظيمً ا أنه توÂ أمرً  و\ من توÂ القضاء أن يتÊ اهللا عز وجل ، ويعلم

من ا \ ذلك خوفً  وايعتذرون ويمتنعون أشد االمتناع ح¤ ©Ë -ر¼هم اهللا- وÄتورع عن ذلك ، فقد ®ن السلف 
من جعل : (الوقوع R اإلثم العظيم R توÍ حقوق ا�اس أو الوقوع R اGطأ ، وÌو ذلك يقول ا�� صv اهللا عليه وسلم
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  .رواه ال:مذي بسند جيد ) فقد ذبح بغ� سكVا ضيً قا

    : أو أنواع وا�اس @ القضاء u ثالث مراتب �
، وهو من يصلح o وال يوجد من هو خµ منه ، فحينئذ عليه أن يقوم بهذا  من |ب عليه القضاء :ا�وع األول •

 .األمر ويسأل اهللا اإل�نة فيه 
• Wه فله أن  ب عليهمن |وز � لكن ال | :ا�وع ا.اµ؛ ألنه من أهل العدالة واالجتهاد ويوجد غÈالقضاء أو  ي

  .يليه غµه ، فحينئذ ال ©ب عليه 
، وهو من ال £سنه ولم Ðتمع فيه ³وط القا� ، وقد جاء عن  من ال |وز � ا خول @ القضاء :ا�وع ا.الث •

وسيأ� هذا ا�ديث إن شاء اهللا R ) ؛ واحد @ ا¡نة واثنان @ ا�ارالقضاة ثالثة : (ا�� صv اهللا عليه وسلم أنه قال 
 .ذلك 

وªا ينبÑ حقيقة أن يعلم أن اإلنسان يتÊ اهللا عز وجل ، ويسأل اهللا اإل�نة وا=وفيق \ هذه ا�همة العظيمة ، 
للسداد والصواب R القول والعمل وأنصح من توÂ مثل هذا العمل أن يبتÑ وجه اهللا وأن يسأل اهللا عز وجل أن يوفقه 

Âفإنه سيتو Âأموا�م ، فليتق رقاب ا�اس ويتو Âأعراضهم ويتو  ÓتأÄاهللا عز وجل فيما £كم به من قضاء ، و
األح�م،  \ االستخارة واالستشارة وا=أs وعدم االستعجال R إصدارأيًضا  \ توÔ العدل، وÄحرصأيًضا  وÄحرص

أن £ثهم \ العدل و£ثهم \ الصلح فيما بينهم وHوفهم باهللا من شهادة أيًضا  ا�تخاصم[ ، وعليهالل[ بوعليه الرفق و
 .الزور ومن أكل أموال ا�اس با5اطل ومن القذف واالف:اء ، نسأل اهللا أن £فظ اÖميع من Õ سوء 

  : ا-ديث األول 
-   القضاة ثالثة اثنان @ ا�ار وواحد @ ا¡نة: ( اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صv: ر� اهللا عنه قال  حديث بريدة

ورجل عرف ا-ق فلم ، رجل عرف ا-ق فق^ به فهو @ ا¡نة  -وهؤالء اhالثة من هم؟ قال ا�� صv اهللا عليه وسلم
  ) .ق^ للناس u جهل فهو @ ا�ارورجل لم يعرف ا-ق ف، هو @ ا�ار@ ا-كم ف يق¤ به وجار

  " .صحيح"أخرجه األربعة وصححه ا�اكم فهو 

  : تر�ة راوي هذا ا-ديث �
ع تر°ته ر� بن ا�صيب ر� اهللا عنه ، وهو من الصحابة غµ ا�شهورين ، فحبذا أن نقف وقفات يسµات م هو بريدة

أسلم ح[ مر به ا�� صv اهللا بن ا�صيب بن عبد اهللا بن ا�ارث األسل� ، يكp بأÇ عبد اهللا ،  اهللا عنه ، هو بريدة
ا من عليه وسلم مهاجرا ، الرسول �ا ®ن R طريق ا�جرة مر عليه فد�ه إ{ اإلسالم فأسلم ، وأسلم معه Ìو ثمان[ بيتً 

قبيلته ، أسلم وصv رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم العشاء اآلخرة فصلوا خلفه ، وأقام الرسول بأرض قومه ، وهاجر ا�� 
غزوة أحد قدم \ v اهللا عليه وسلم إ{ ا�دينة ومكث ما شاء اهللا أن يمكث ، و� السنة اhاhة للهجرة �ا جاءت ص

بعد غزوة أحد فشهد مع ا�� صv اهللا عليه وسلم ا�شاهد بعد أحد ، وشهد معه ا�ديبية ، وبيعة  رسول اهللا بريدة
، ثم Øول إ{ اt5ة ، ثم  -صv اهللا عليه وسلم -ة إ{ أن تو� ا�� الرضوان ال� ®نت Øت الشجرة ، وسكن ا�دين

اك ، هذا فيما يتعلق ب:°ة وبÊ و¯ه هن، إ{ خرسان وأقام هناك بمدينة مرو ح¤ مات بها ودفن بها ا خرج منها ¦زيً 
  .ر� اهللا عنه  بريدة
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  :¨ح ا-ديث  �
 oاهللا عليه وسلم -قو v) القضاة ثالثة( –ص	القضاة"مة  "�  .°ع قا

: وسبق الÜم R أول ا�لقة \ أن القضاء o عدة معاs") قاض"فهو ، قضاء، يق�، ق�(والقضاء R اللغة مصدر لـ 
بمعp حكم، وبمعp فصل، وبمعp أتقن، وهو كما يقولون من ا�ش:ك اللفظي، يع� تتعدد ألفاظه، وسبق هناك الÜم 

  . مرادفاته عن معانيه اللغوية و
هو تب[ ا�كم ال�ß واإللزام به وفصل ا�ناز�ت ، فحينئذ يتنبه إ{ أن هذا هو تعريف ا�كم : وتعريف القضاء 
  . ال�ß للقضاء 

  )�(ا-لقة 

  : فقه ا-ديث �
  sل \ أنه ال ينجو من ا�ار من القضاة : "عن هذا ا�ديث-ر¼ه اهللا - يقول اإلمام الصنعاÄإال من عرف وا�ديث د

وظاهر ذلك أن ، فهو ومن حكم àهل سواء R ا�ار ،فإن من عرف ا�ق ولم يعمل به ، والعمدة \ العمل، به عملا�ق و
  ".من حكم àهل و¬ن وافق حكمه ا�ق فإنه R ا�ار ؛ ألنه جاهل R قضائه

: قال، "  القضاء، وال ©وز لإلمام توÄتهال ©وز لغµ ا�جتهد أن يتقت: "يقول اإلمام ا5غوي R ³ح السنةأيًضا  
  : وا�جتهد من °ع âسة علوم"
  .علم كتاب اهللا القرآن الكريم   •
 .-صv اهللا عليه وسلم -وعلم سنة رسول اهللا  •
 .وأقاويل علماء السلف من إ°اعهم واختالفهم  •
 . وعلم اللغة  •

R نص كتاب أو سنة أو ا ذا لم ©ده ã£ً وعلم القياس ، وهو طريق استنباط ا�كم من الكتاب والسنة، إ •
 .إ°اع فيجب أن يعلم من ا�اسخ وا�نسوخ ما ©عله يعرف ذلك 

©ب أن يعلم ا�ديث الصحيح والضعيف وا�وضوع؛ yال يق� ب�ء من األحاديث ا5اطلة ويستدل بها أيًضا  •
ال يوافق ظاهره الكتاب فإنه ينبÑ ا ذا وجد حديثً إأيًضا  ،\ بعض القضايا واألح�م وهذا يتناå مع هدي خµ األنام

فإن السنة ، عليه أن £رص \ تأمله وال يستعجل R ا�كم به إال إذا رجع إÄه R سنة ا�� صv اهللا عليه وسلم 
 ، لكتاب اهللا عز وجل  ةمبين

  :ا�اس @ القضاء u ثالثة أ©ب  :ر¼ه اهللا ويقول اإلمام ابن قدامة 
؛ هو اhالث ا�ذكور R حديث بريدةأيًضا  من ال ©وز o ا¯خول فيه، وهو من ال £سنه ولم Ðتمع فيه ³وطه، :األول

  .وألن من ال £سنه ال يقدر \ العدل فيأخذ ا�ق من مستحقه ويدفعه إ{ غµه 
Wه  :ا.اµوال ©ب عليه، وهو من ®ن من أهل العدالة واالجتهاد ويوجد غ o كم من ©وزæ القضاء Èمثله، فله أن ي

حاo وصالحيته، وال ©ب عليه ألنه ال يتع[ عليه، هذا هو اhاs اTي يتصف بالعدالة ولكن يوجد  غµه يقوم بذلك 
ال يستحب o ا¯خول فيه ؛ �ا فيه من اGطر والçر، و� ترcه من السالمة و�ن ورد من : يقول اإلمام أ¼دو، العمل 

Tة عبد اهللا بن عمر القضاء التشديد واÄعن ذلك، وقد أراد عثمان تو èم؛ ألن طريقة السلف ر¼هم اهللا االمتناع وا=و
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  . فأب ورفض وامتنع بشدة ر� اهللا عنه 
من ©ب عليه أن يتوÂ القضاء ، وهو من يصلح للقضاء وال يوجد سواه ، فهذا يتعّ[ عليه ؛ ألنه فرض كفاية ال  :ا.الث

  .القيام به غµه فيتعّ[ عليه ، وقد نقل عن اإلمام أ¼د  أنه ©ب \ مثل هذا أن يتوÂ القضاء  يقدر \
 
ً
ورجل فيه عدالة وفيه يصلح =وÍ القضاء وهو من ليس عنده علم  رجل ال،ة أنواع ذكرهم اإلمام ابن قدامةثالثهم  إذا

Í اTي يتأكد R حقه توhالث هو ايؤجر و¬ال فال يؤزر،وÂ القضاء فخµ وعنده علم ولكن يوجد من هو خµ منه فإن ت
 Íالعلم واالسالقضاء وهو من ®ن أهال =و R تقامة والعدالة وثناء ا�اس عليههذا ا�نصب العظيم وتوفرت ¯يه األهلية  

®نوا £رصون عليه وال ما  ¯نوا يتورعون ويتوقون @ تو® القضاء، �نبه إها أن السلف من األمور ال¬ ينبª اأيًضا 
  .®نوا يسعون إÄه، بل ®نوا يدفعون إÄه دفعا ويلح عليهم ح¤ يوافقوا، وهذا يدل \ أهمية هذا األمر وعظم مسؤوÄته 

  : األحHم ا�ستفادة من هذا ا-ديث �
R اGصومات، وينt ب[ ا�اس؛ Äفصل بينهم ا ، البد لوÍ األمر أن ينصب قاضيً م(وعية القضاء بV ا�اس :األول

  . ا�ظلوم، و£قق العدل وÌو ذلك 
Wتو® القضاء �ن ¯ن أهًال فيه ا :ا.ا u ث- � .  

فيتنبه إ{ أن القا� مسؤوÄته عظيمة، و£كم ب[ ،  ا�نبيه u خطورة القضاء ؛ �ا ي±تب عليه من ا-قوق :ا.الث
 ا �قوق واألعراض، فال بد أن يكون متقيً ا�اس R الرقاب وا¯ماء والفروج واألموال وا

ً
�ذا األمر  هللا، وأن يكون أهال

  .العظيم 
ا�اë اTي يوفقه اهللا عز وجل بمنه وفضله ور¼ته ¯خول اÖنة هو من ،  بها أن ا�ا² هو من ق^ با-ق oلمً  :الرابع

  . العافية به ، أما االثنان اآلخران فهما R ا�ار نسأل اهللا ا ق� با�ق �لمً 
 ا�´ عن تو® ا¡اهل للقضاء  :اnامس

ً
وهم اآلن R ا�ستوى -أن £رصوا ا للطالب °يعً  ، وهذه حقيقة دعوة أوال

\ أن يتسلحوا بسالح العلم، وأن يìودوا من معرفة األح�م ال�عية وا�سائل الفقهية، فمن اختµ منهم  -اhامن
 
ً
أما اÖهال والطالب اTين ليسوا من ا�ابغ[ فال يصلح أن Hتاروا ، األمانة العظيمة�ذه ا�سؤوÄة و للقضاء يكون أهال
  .وال يرشحوا للقضاء

إنما جاء =حقيق العدل ب[ -عليه الصالة والسالم - ، فا��  وال±هيب من ا¡ور والظلم، ال±غيب @ العدالة :السادس
يق العدل، وعدم اÖور، ونtة ا�ظلوم، والصلح ب[ اGصوم، أو ا�اس، ورسا=ه ر¼ة للعا�[، والقضاء مهمته Øق

 .ا�كم \ اÖائر منهم

 Wا-ديث ا.ا :  
) من و® القضاء فقد ذبح بغ� سكV: (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم : حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال 

ألن اإلمام أ¼د إذا ضم إ{ ؛ أن نقول أخرجه اGمسة  واألوÂ. أخرجه أ¼د واألربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان 
وصححه ابن خزيمة R صحيحه أخرجه اGمسة : األربعة صاروا âسة حسب اصطالح ا�افظ R بلوغ ا�رام ، فنقول

  . حبان R صحيحهوابن 
îم وأفصح وروعة بيانه فقد أوí جوامع ال-صv اهللا علية وسلم -هذا ا�ديث يدل \ جوامع 	م ا��  �

هذا من أ°ل ا�عاs ) من و® القضاء فقد ذبح بغ� سكV: ( -عليه الصالة و السالم-ا5يان، يقول 
  .والتشبيهات ا5الغية ال� تدل \ ا=حذير من القضاء بأسلوب مناسب يعرفه ا�اس R حياتهم اÄومية 
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 : راوي ا-ديث �

ا ا�ديث، راوية اإلسالم وناقل سنة خµ األنام أبو هريرة ر� اهللا عنه، أود أن أشR µ �حة عجلة فيما يتعلق براوي هذ
  .ر� اهللا عنه-� سµته ومناقبه الg مر عليهم ذكر أÇ هريرة كثµا، ولكن أود أن أشµ إ{ بعض اللفتات R حياته و

واشتهر بعبد الر¼ن، أسلم �م اسمه عبد الر¼ن بن صخر ا¯وï، واختلف R اسمه كثµا، ولكنه اشتهر بأÇ هريرة، 
خيË، وشهدها مع ا�� صv اهللا عليه وسلم والزمه، وأبو هريرة ر� اهللا عنه روى عن ا�� صv اهللا عليه وسلم 

)ðñòó ا طبعً .   ال يوجد من الصحابة من هو أك0 منه رواية لألحاديث، ، وهو يعد أك0 الصحابة رواية للحديث)حديث
  نعم، : نقول! هل يعقل أن الصحاÇ يروي هذا العدد ؟: يقول أحدقد يتبادر لثهن 

  :  ويروي هذا العدد إ¸ القيام بهذه ا�همة فز ودوافع أدت به  ر· اهللا عنهوهناك أسباب وحوا
  .مR صفة مسجد رسول اهللا صv اهللا عليه وسلا ف�ن يالزم ا�� و÷ن ساكنً  مالزمته للن� صv اهللا عليه وسلم :أو¹ا

مع ما وهبه اهللا من �� صv اهللا عليه وسلم با�فظ فقد د� o ا  صv اهللا عليه وسلم o با�فظ،د�ء ا�� :وأيضا
ن حفظ صفاء اTهن وشدة اT®ء وتفرغه ا=ام لسماع األحاديث، فهذا 	ه يدل \ ما وفقه اهللا عز وجل إÄه م

  . األحاديث 
من ا=ابع[ يروون عنه، ا اهللا عنه، حيث أنه تو� با�دينة سنة تسعة وâس[، جعل عددً تأخر وفاة أÇ هريرة ر� : أيضا

، راوي من الصحابة ومن ا=ابع[ ةئرواة عن أÇ هريرة أك0 من ثمان مواحتاج ا�اس إ{ علمه، وTلك بلغ عدد ال
  . سµة هذا الصحاÇ اÖليل راوية اإلسالم Rعجv هذه �حة ، واستعمله عمر ر� اهللا عنه \ ا5حرين، وتو� با�دينة

  : ¨ح ا-ديث �
  : £تمل وجه[  "بغ� سكV: "هذا ا�ديث ³حه اإلمام اGطاR Ç كتاب معالم السR ù ³ح سù أÇ داوود فقال

رف وãفه أن اTبح إنما يكون R ظاهر العرف بالسك[، فعدل ا�� صv اهللا عليه وسلم به عن ظاهر الع: أحدهما 
علم أن اTين أراد بهذا القول إنما هو ما Hاف عليه من هالك دينه دون بدنه، كأنه ذبح Äعن سù العادة إ{ غµها، 

  . ؟ بهالك ا¯ين؛ ألنه توÂ هذا األمر العظيم  -نسأل اهللا العافية-بماذا ا إذً ، ولكن ليس بسك[
فإذا ذبح  (ح و¬راحة اTبيحة من طول األلم، وهذا إنما يكون بسك[،إن اTبح هنا هو الوجه ال� تزهق به الرو: وقيل 

  ويكون باGنق ، -أعتقد قصد الشارح  غµ يسµ  –) بغµ سك[ ®ن اTبح يسµا
ً
ا=عذيب، و¹ب ب ،أو Ìو ذلك مثال

  . ا�ثل بذلك Äكون أبلغ R ا=حذير
  :[ Øتمل وجه" ذبح بغµ سك["فهم من هذا أن 	مة يُ ا إذً 
  .ما ذكر أن ا�اس اعتادوا أن اTبح يكون بسك[ فب[ أنه ذبح بغµ سك[  :الوجه األول �
ا وتعديً ا اعتاد ا�اس أن يكون اTبح بالسك[؛ ألنه أريح للشاة أو الغنم ، فكأنه ذبح خنقً  :ا.اWواألمر  �

 .ة وتعذيبا، فحينئذ يكون هذا أبلغ R ا=نفµ من القضاء وأنه مسؤوÄة عظيم
" بغµ سك["صv اهللا عليه وسلموقول ا��  ونالحظ أن هذا ا-ديث  يدل u ا�حذير من تو® القضاء وعظم أمانته،

  .لإلعالم أنه لم يرد باTبح قطع األوداج ال� تكون R الغالب بالسك[، بل أراد إهالك ا�فس بالعذاب األخروي 
وهو الزم o؛ ألنه إن أصاب ا�ق فقد أتعب نفسه R ا¯نيا إلرادته ا كون معنويً معنويا، اTبح يا معناها ذæً " ذبح" :وقيل

  .ق وأخطأ فينتظره عذاب R اآلخرةالوقوف عن ا�ق وطلبه واستقصائه، و¬ن لم يصب ا�
 sي نسب إ{ اإلمام الصنعال يمنع أن ¼تمعوهذه ا�عاTا µالقول األخ R أو ما ذكر ÇطاGو� ، سواء ما ذكره ا ،sا



 نسخة مدققة ومزيدة امن                                                                 امن                                                                 ا�ستوى ا.ا�ستوى ا.ـ ـ   ا-ديثا-ديث    مقررمقرر

- ٨ - 
 

حقيقة تشµ إ{ أن من توÂ القضاء فيخú عليه من ا�الك والعذاب األÄم R دينه وهالك نفسه إذا اجتهد و¬ذا ®ن 
القضاء بغµ حق أو بغµ اجتهاد ولم £رص \ توÔ ا�ق، وúH عليه من العذاب األخروي، فحينئذ دل \ أن هذا 

  .ئ ا�عp هو اTي يتبادر إ{ ذهن القار

  : األحHم ا�ستفادة من ا-ديث �
  :من هذا ا�ديث أح�م كثµة  يؤخذ

 . بيان عظم خطر القضاء وا-كم بV ا�اس @ األعراض وا ماء واألموال و½فة ا-قوق :أوًال 
  . أن اÃبح بغ� سكV يشمل ا�عاناة @ طلب ا-ق كما يشمل عذاب اآلخرة ، ¿ا يؤ¾د خطر القضاء :ثانًيا
عليه -،  فا�� @ ا-ديث دل u أن اÃبح بسكV وآلة حادة راحة للمذبوح واإلماتة اÅطيئة عذاب وعناء  :اثا.ً 

كأنه يريد أن يشµ إ{ أنه ذبح بإماتة ) من و® القضاء فقد ذبح بغ� سكV(شبه R هذا ا�ديث -الصالة والسالم 
فدل ذلك \ أن من وÍ القضاء فال شك أنه \ خطر عظيم، فعليه أن  وفيها معاناة o و¬تعاب، ،وفيها تعذيب o ،بطيئة

وأن يلزم ا�ق وأن £رص Õ  ،بالعلموأن يق�  ،R أن يتعلم العلم ا�افع ؛صب©تهد Õ االجتهاد عند توÍ هذا ا�ن
يستمع إ{ خصم وي:ك وال  ،يلتفت إ{ خصم وي:ك آخرأن ا�رص \ العدل ب[ ا�تخاصم[ ح¤ R نظره، ال ©وز 

 أيًضا  ا ويتوüوينظر إÄهما °يعً  ،ابل ينصت إÄهما °يعً  ؛آخر
ً
َفَمْن َقَفا { \ الصلح والعفو ا�صح �ما وحثهما أوال

 ِQاهللا َuَ ُْجرُه
َ
ْصلََح فَأ

َ
 . ، أو £كم بينهم بالعدل }وَأ

  

  )È(ا-لقة 

 : ا-ديث ا.الث 

إنكم ستحرصون u اإلمارة وستكون ندامة : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: لحديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قا
  .رواه ا5خاري) . يوم القيامة ، فنعم ا�رضعة ، وبئست الفاطمة

هذا من دقة تراجم ". باب ما يكره من ا�رص \ اإلمارة"هذا ا�ديث أخرجه ا5خاري R صحيحه R كتاب األح�م 
  .ا5خاري ر¼ه اهللا

ا�Æ عن توÍ اإلمارة، وال سيما أعظم إمارة أال و�  -صv اهللا عليه وسلم-هذا ا�ديث يب[ فيه ا��  �
  .القضاء، وخطر أن اإلنسان يطلبها و£رص عليها

 :الËمات الواردة @ ا-ديث  بعض ¨ح �

وهذا . لبون وتسعون وتتشوقونتط ":Ìرصون"ومعp ) إنكم ستحرصون u اإلمارة: (يقول ا�� صv اهللا عليه وسلم
  .ا¯Äل \ «بة ا�فوس لإلمارة ؛ �ا فيها من حظوظ ا¯نيا، و�ا يكون بها من نفوذ ونفع ا�اس وما إ{ ذلك

  .توÍ حقوق ا�اس، وتوÍ أموا�م وأعراضهم افيه والية القضاء؛ ألن الوالية ، وأعظم والية؛: فيهاا�قصود " اإلمارة"و 
يقول ا�افظ ابن ا�جر R فتح . )، وبئست الفاطمةفنعم ا�رضعة(: صv اهللا عليه وسلم R آخر ا�ديثيقول الرسول 
 
ً
بعد : أي" وبئست الفاطمة"أي R ا¯نيا، تشبيه لتنيا بأنها مرضعة لإلنسان، " نعم ا�رضعة" :عن ا¯اودي ا5اري نقال

  . ة واÖزاء، كأنه يفطم عن ذلك األمر اTي وقع فيها�وت R اآلخرة، إذا مات اإلنسان سيكون عليه ا�حاسب
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�ا فيه من حصول اÖاه وا�ال، فكأن أعمال ا¯نيا ال� � اإلمارة مرضعة فيها نقود فكذلك ا�رأة " نعم ا�رضعة:"وقيل 
 أن ذلك مذموم يع� االنفصال عن ا¯نيا، فحينئذ يتب[" وبئس الفاطمة"مقابل الرضاع وÌو ذلك، ا ا�رضعة تأخذ نقودً 

  . �ا فيه من ا=بعات عند اهللا يوم اآلخرة 
: -قال ا�افظ ابن حجر- "نعمت"دون " بئست"مقرونة با�اء، و�-اق ا�اء @ " بئس"وهذا ا-ديث جاءت فيه *مة 

  .جواز اإل�اق وترcه، فوقع ا=فR ù هذا ا�ديثا مؤنثً  ما�ا ®ن فاعله ماا�كم فيه
لم يلحقها بنعم؛ ألن ا�رضعة مستعارة لإلمارة، وتأنيثها غµ حقيÊ؛ ف:ك إ�اق : لطي� R ³ح ا�ش�ةويقول اإلمام ا

إ{ أن اإلمارة حينئذ ستكون داهية دهياء، و¬نما أ� با=اء ا�رضعة والفاطمة إشارة إ{ تصوير ا ا=اء بها، و¬�اقها نظرً 
  .تلك ا�ا=[ ا�تجددت[ R اإلرضاع والفطام

 :¨ح ا-ديث  �

  . "من ا�رص \ اإلمارةباب مايكره " ،5خاري R صحيحه R كتاب األح�مرواه اهذا ا�ديث 
وجه الكراهة مأخوذ ، )ألن ا5خاري جعلها تر°ة ا5اب(: ووجه الكراهة: يقول ا�افظ ابن حجر R ³ح هذا ا�ديثو

اإلمارة وq إÄها ويقصد بذلك حديث عبد الر¼ن بن سمرة فيما سبق با5اب قبله، فيقصد ا5خاري R باب من سأل 
يا عبد الرÍن ال تسأل اإلمارة، فإن أعطيتها عن مسألة (: قال þ رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: ر� اهللا عنه قال

  .وا�ديث رواه ا5خاري أيضا). و�ن أعطيتها عن غ� مسألة أعنت عليها، وÎت إها
، أو الوالية u الصغرى و� الوالية u اÅتان ، أو اإلمامةبها اإلمامة العظÏ و� اnالفة ا�قصودقلنا اإلمارة وcما 

  . ا�اس فيما يتعلق باألحHم وا-قوق والقضاء وÑو ذلك
طلبون هذا اTين ال يأيًضا العدل والعلم واالستقامة، و يتع[ \ اإلمام أن £رص \ اختيار الوالة والقضاة اTين فيهمو

وcما جاء R ). واهللا إنا ال نو® هذا األمر أحد سأ� وال أحد حرص عليه: (األمر؛ فإن ا�� صv اهللا عليه وسلم يقول
يا عبد الرÍن ال تسأل اإلمارة، فإنك (: حديث عبد الر¼ن بن سمرة ر� اهللا عنه أنه قال o ا�� عليه الصالة والسالم

  ).  �ن لم تسأ¹ا أعنت عليهاإن سأ�ها وÎت إها، و
ال ©وز حقيقة ف ".القضاء ام أن يبحث عن أرÓ ا�اس وأفضلهم فيوهيتعu V اإلم: "واإلمام الصنعاW يقول

Íللشخص أن يو  
ً
 مثال

ً
  من أقاربه أو ألنه يعرفه أو �ء من ذلك، فمن استعملرجال

ً
\ أناس وفيهم من هو خµ رجال

  . رسوo و°اعة ا�سلم[، كما جاء ا�ديث عند ا�اكم وا5يهÊ منه، فقد خان اهللا و
Ñحقوق ا�اس سواء اإلمارة أو القضاء أو أي عمل يتواله اإلنسان سواء أيًضا  وينب Íة توÄأن يعلم اإلنسان أن مسؤو

عليه الصالة والسالم R  أو أي مسؤوÄة يتوالها اإلنسان ال شك أنها مسؤوÄة، ويقولا أو وزيرً ا أو أمµً ا ®ن مديرً 
  حديث زيد بن ثابت

ً
نعم الGء اإلمارة �ن أخذها Ôقها وحلها، وبئس الGء اإلمارة �ن أخذها بغ� حقها : (مرفو�

  .رواه الطËاs). تكون عليه حÕة يوم القيامة
إنك ضعيف : ( منكبه فقالأال تستعمل� فçب رسول اهللا \: وأبو ذر ر� اهللا عنه قال للن� صv اهللا عليه وسلم

  .رواه مسلم ).فيها و�نها أمانة، و�نها يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها Ôقها وأدى اÃي عليه
وهذا ا�ديث أصل عظيم R اجتناب الواليات، ال سيما �ن ®ن فيه ضعف : وهذا ا�ديث يقول اإلمام ا�ووي R ³حه

  عن القيام بوظائف تلك الوالية، أما
ً
  اGزي وا�دامة فهو R حق من لم يكن أهال

ً
ولم يعدل فيها،  �ا، أو ®ن أهال

  .فيخزيه اهللا تعا{ يوم القيامة ويفضحه ويندم \ ما فرط
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ً
به األحاديث الصحيحة، كما جاء R قول ا�� صv اهللا  للوالية وعدل فيها، فله فضل عظيم تظاهرت أما من ®ن أهال

إن (: ويقول عليه الصالة والسالم). إمام oدل:  - أو�م من هو- لم اهللا @ ظله يوم ال ظل إال ظلهسبعة يظ(: عليه وسلم
  . ا�قسطون هم العادلون اTين £كمون بالعدل وبا�ق). ا�قسطu V منابر من نور

وينبÑ  وا-ِكمة والورع ، وÃلك انعقد اجتماع العلماء u أهمية اختيار القضاة العدول اÃين اتصفوا بالعلم وال×اهة
حقيقة للشخص أن £رص Õ ا�رص \ عدم طلب الوالية ولكن إن اختµ �ا ووq بها، فليسأل اهللا عز وجل اإل�نة 

من طلب قضاء ا�سلمV حw ينا� (: \ ذلك، ويعلم أن العاقبة ليست بالسهلة؛ وTلك يقول صv اهللا عليه وسلم
  .رواه أبو داود بإسناد حسن). ة ، ومن غلب جوره عد� فله ا�ارفغلب عد� جوره فله ا¡ن

أن هذه الواليات ما � إال مسؤوÄة، وال يظن اإلنسان أن ا�سؤول فقط هو وÍ األمر ا وينبÑ حقيقة �ا أن نعلم °يعً 
 ا ا�اكم، Õ من توÂ شيئً 

ً
، R R جاما R مدرسة، مديرً  من أمور ا�سلم[، وq من ®ن مسؤوال

ً
عة، R 	ية عميدا

، Õ من توR Â مستش� R أي عمل من األعمال أنت مسؤول أمام اهللا عز وجل عن 
ً
، R العمال م�فا

ً
ال�طة رئيسا

ذلك، وستسأل عن هذه األمانة وعن هذه ا�سؤوÄة ال� و�ت إÄها، فعv اإلنسان حقيقة أن £رص Õ ا�رص \ 
  .ل والورع وا=وR è حقوق ا�سلم[ وأال يتساهل R ذلك اإلقبال \ دين اهللا عز وج

  :األحHم ا�ستفادة من هذا ا-ديث  �
  . ا-رص u طلب اإلمارة وسوء oقبتها u من لم يؤد حقها فيه ذم :أوًال 
  .�ذا ا�ديث ، كما قال اإلمام ا5يضاوي R ³حهال ينبª للمسلم أن يفرح بثة دنيوية تعقبها حÕات أخروية  :ثانًيا
فنعم ا�رضعة ، (: من قول ا�� صv اهللا عليه وسلم. ، من أين أخذنا هذا ا�كم؟ جواز التشبيه �قريب ا�عاW :ثا.ًا

  ).وبئست الفاطمة
تشبيه لتنيا واآلخرة، فهذا تقريب للمعp، ) نعم ا�رضعة ، وبئست الفاطمة(: وا�� عليه الصالة والسالم �ا قال

، فعv ا�علم[ وا�علمات  وهذا حقيقة وسيلة تربويةه أمر «بب للنفوس؛ �ا فيه من تقريب ا�عاs للناس، والتشبي
أحç �م صورة، أحç �م رسم يقرب �م : األخذ بهذه ا�بادئ ال:بوية =قريب هذه العلوم للطالب وتبسيطها، فمثال

يب[ �م، وا�� عليه الصالة والسالم مرة ا رات خط للصحابة خطوًط ا�عp، وTلك ا�� صv اهللا عليه وسلم مرة من ا�
من قال سبحان اهللا وا-مد (: ®ن R سفر ومعه عصا مر بشجرة فخبطها فتحات ورقها فقال ا�� صv اهللا عليه وسلم

ألوراق وتساقطها تشبيه فدل هذا \ أن هذه ا). هللا وال Ú إال اهللا واهللا أكÌ Ùاتت خطاياه كما يتحات ورق الشجر
بليغ من ا�� صv اهللا عليه وسلم فيما يتعلق R مغفرة اTنوب، كأن سقوط األوراق R خبطها بالورق مثل قول سبحان 

  .R مغفرة اTنوب فتتحات خطاياه كما يتحات ورق الشجرا اهللا وا�مد هللا وال � إال اهللا واهللا أكË، يكون سببً 
حيث أخÙ ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم بأمر مستقبÛ وقد حدث ما أخÙ به ، يث  علم من أعالم ا�بوة@ هذا ا-د :رابًعا

 . ووقع هذا- يع� R ا�ستقبل  -)إنكم ستحرصون u اإلمارة: (قال ،
ً
واآلن ا�اس تالحظ R هذا الزمن £رصون كثµا

  .لعل تكلم þ ا�سؤول الفالs ويكتب وهكذاويوسطون ويتشفعون يقول لفالن ولفالن لعلك تشفع þ عند كذا، 
µها ال شك أنها من ا=قص	ا يدل \ االفتتان با¯نيا، وهذه ª وهذا ، Õ عليه أن £رص Ñو¬ال اإلنسان العاقل ينب

. "وددت أن أÁو كفافا ال أجر وال وزر: "ا�رص \ السالمة من حقوق ا�اس، ®ن عمر بن اGطاب ر� اهللا عنه يقول
و÷ن يتو� ر� اهللا عنه و£رص \ أال يلحقه . يع� يوم القيامة" ا� إs أسألك السالمة من هول ا�طلع: "و÷ن يقول

بل ينبÑ \ . لقد أتعبت من جاء بعدك يا أبا بكر: �ء R ذمته، و�ا أرسل o بما ترك o أبو بكر R أيام خالفته قال
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  .دم توÍ هذه ا�ناصب وهذه ا�قوق إال إن اختµ هو ووq إÄهاا�سلم أن يتورع Õ الورع R ع
اْجَعلuَ àَِْ َخَزائِِن {: إن يوسف عليه السالم قال لعزيز مÞ: يقول: قد يتبادر إ{ ذهن بعض الطالب سؤال �

ْرِض 
َ ْ
  فهل هذا دل u طلب جواز تو® الوالية ؟. }األ

عليه السالم إنما طلب ذلك ألنه رأى R نفسه األهلية والكفاية، ورأى أنه ال ا؛ ألن يوسف ال، ليس دÄًال ã£ً : يقال
من العزيز أن ©عله \  -عليه السالم-يوجد R ذلك الوقت من هو خµ منه يقوم بهذه ا�همة العظيمة، فحينئذ طلب 

وفرون وسبع سنوات يأ� خزائن األرض، وقد طبق تلك الطريقة االقتصادية R مسألة السبع سنوات يزرعون وسنة ي
  .القحط، اGطة اGمس ع�ية ال� طبقها يوسف عليه السالم

نستفيد من هذا خطر طلب توÍ الوالية، وعدم ا�رص \ الواليات، والعمل \ أن اإلنسان يتورع ويبعد نفسه عن ا إذً 
وال . مع قريب o أو Ìوه فأو قد £يحقوق ا�اس؛ yال يقع R �ء من ا�ظالم أو ي�ء إ{ أحد أو يتسلط \ أحد 

شك أن أخطر الواليات وظيفة القضاء؛ ألنه يتîم R قضايا تتعلق بسفك ا¯ماء واستالب األموال واالعتداء \ الفروج 
 
ً
ا بالعدل، yال يندم بعد ما ي:ك هذا ا، حاكمً ا، �لمً ، حازمً واإلفساد R األرض، فينبÑ \ القا� أن يكون �دال

  .R وقوعه R هذا الظلم -نسأل اهللا العافية-ا نصب أو حينما يدرcه ا�وت فيقع R بعض ا�ظالم ال� تكون سببً ا�
، اسأل اهللا ا�دى والسداد، وا�� عليه  ينبâ u ª من توá عمالً أن vرص u دoء اهللا ا�وفيق والتسديد :خامًسا

 موفقاا يع� وفق� للخµ وسددs فيه واجعل� صوابً ).  اهدW وسددWاã: (الصالة والسالم ®ن إذا د� يقول
ً
  . سدادا

، وا�� عليه الصالة والسالم كما جاء R ا�ديث ®ن من األمور ال¬ ينبª للمسلم أن vرص عليها أن يستخ� :سادًسا
 عز وجل، يصÈ رcعت[ و� آخر هات[ وTلك ي�ع بكل منا أن يستخµ اهللايعلم الصحابة االستخارة R األمور 	ها ، 

ا� إs أسألك بعلمك، واستخµك بقدرتك، إن كنت تعلم R þ هذا : الرcعت[ قبل أن يسلم يدعو بد�ء االستخارة
 þ فاقدره µوهو -ويس� هذا األمر-األمر خ  

ً
توÍ منصب R القضاء، مدير، مسؤول، و¬ن كنت تعلم أنه ال خþ µ مثال

  .اهللا ا=وفيق والتسديد والسالمة من Õ سوء واإلنسان يسأل. اãف� عنه واãفه ع�فيه ف
، يستشµ من هم أكË منه، ومن هم  من األمور ال¬ ينبª للمسلم أن vرص عليها بعد االستخارة االستشارة :اسابع

: ويقول أبو هريرة). ا�ستشار مؤتمن(: أعلم منه R هذه األمور ويطلب خËتهم ونصحهم، ويقول عليه الصالة والسالم
\ استشارة ا فكن أÔ الكريم حريًص ". أك0 مشورة ألصحابه من رسول اهللا صv اهللا عليه وسلما ما رأيت أحدً "

ْمرِ {: إخوانك كما قال تعا{ �بيه صv اهللا عليه وسلم
َ ْ
حرص Õ ا�رص \ األخذ بمشورة األناس وا} َوَشاوِْرُهْم ِ@ األ

�[ ا�اصح[ العا�[ اTين ¯يهم خËة وفطنة ومعرفة وÐربة R ا�ياة، و¬ياك من ا=عجل، بعض ا�اس يستعجل الصا
ا�أW من (: R اÀاذ القرار ويوافق ب	عة، ال، عليك أن تتأÓ وتسأل اهللا ا=وفيق والتسديد، يقول عليه الصالة والسالم

  .  اهللا و¬ياك لطاعته \ ذلك فاحرص وفق�) اهللا ، والعجلة من الشيطان
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  )ä(ا-لقة 

  : ا-ديث الرابع 
إذا حكم ا-اكم فاجتهد ثم أصاب : (حديث عمرو بن العاص ر� اهللا عنه أنه سمع ا�� صv اهللا عليه وسلم يقول

العتصام  وهذا ا�ديث رواه ا5خاري R كتاب ا. متفق عليه ) و�ذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، فله أجران 
باب بيان أجر "، وأخرجه مسلم R كتاب األقضية "باب أجر ا�اكم إذا اجتهد فأصاب وأخطأ"بالكتاب والسنة  

  ". ا�اكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ

  :  تر�ة راوي ا-ديث �
، سفارات �ا®ن من أذكياء قريش، ومن اTين يقومون با�همات وال، عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القر� السه�

هداه اهللا عز وجل إ{ ، أرسلته قريش إ{ ا�جا� لµد الصحابة اTين هاجروا إ{ ا�بشة ولكن لم يستجب o ا�جا�
اإلسالم فأسلم R شهر صفر سنة ثمان من ا�جرة قبل الفتح بستة أشهر، و�ا أسلم عمرو بن العاص جعله ا�� صv اهللا 

 ًµاهللا عليه وسلم\ غزوة ذا عليه وسلم أم vبها إ{ أن تو� ا�� ص Êو� ، ات السالسل، واستعمله \ عمان، وب
خالفة أÇ بكر الصديق شارك R فتوحات الشام، و� زمن عمر بن اGطاب هو اTي فتح مt ر� اهللا عنه ولم يزل 

 ًÄو�ا عليها إ{ أن مات عمر، وأقره عثمان عليها أربعة سنواتا وا ،oمعاوية و�ضده وشارك  قتل عثمان ®ن مع ثم عز
- معه R كثµ من ا�روب، وبR Ê مt ر� اهللا عنه إ{ أن مات سنة ثالث أو سبع أو ثمان وأربع[ للهجرة، و÷ن 

العرب إذا عدوا، وتو� بمt ر� اهللا عنه  و÷ن من ا¯هاةبشجاعته وذ®ئه وفطنته وفراسته، ا معروفً -ر� اهللا عنه 
  .عليها هناك ا اÄً وهو و

  : ¨ح ا-ديث �

أما : قالوا، "إذا أراد ا�اكم أن £كم فاجتهد: "قال العلماء أن ا�ديث فيه تقدير «ذوف، وهو) إذا حكم ا-اكم(
 
ً
  .بل هو آثم R ذلك ، وليس o أجر للحكم فال £ل o أن £كم من ليس أهال

أن هذا ا�ديث R حاكم �لم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران، إنه قد أ°ع ا�سلمون \ : "واإلمام ا�ووي يقول
  ". و¬ن أخطأ فله أجر واحد الجتهاده

 
ً
باالجتهاد فاجتهد، أما إذا لم ا إنما يؤجر ا�اكم إذا أخطأ إذا ®ن �لمً : "عن اإلمام ابن منذر وقال ا�افظ ابن حجر نقال

) قاضيان @ ا�ار ، وقاض @ ا¡نة: أن ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم قال (ة واستدل æديث القضاة اhالث". فالا يكن �لمً 
  ). وقاض ق^ بغ� ا-ق فهو @ ا�ار(وفيه 

\ اجتهاده R طلب ا�ق؛ ألن اجتهاده  إنما أجر ا�خطئ: "ا�ديث أنه قالهناك توضيح لإلمام اGطاÇ ر¼ه اهللا R هذا 
باألصول ا آللة االجتهاد �رفً ا ع عنه اإلثم فقط، وهذا فيمن ®ن من ا�جتهدين جامعً عبادة، وال يؤجر \ اGطأ بل يوض

 
ً
  .لالجتهاد فهو متîف، وال يعذر باGطأ R ا�كم، وHاف عليه أعظم الوزر  وبوجوه القياس، أما ما لم يكن «ال
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  :مسألة  �
ومن وافق ا-كم اÃي عند اهللا تعا¸ واآلخر  ا�سألة � خالف العلماء هل å âتهد مصيب أم أن ا�صيب واحد ؟

  أخطأ فهل يعذر وليس عليه إثم ؟
�ا ®ن �ذا ا=فسµ  ليس l Õتهد مصيب، ولو ®ن l Õتهد مصيب؛: "GطاÇ فقالهذه ا�سألة أجاب عنها اإلمام ا

pمع ،µتهد معذور ال غl Õ و¬نما يعطى هذا أن ."  
  ". عند الشاف وأصحابه أن ا�صيب واحد األصح: "ويقول اإلمام ا�ووي
  . و£تجون \ هذا æديث ا5اب". l Õتهد مصيب: "ويقول بعض الفقهاء

بل قال أصاب، وأما األجر  �ا سماه �طئا سماه �طئ ولو ®ن مصيبً : ، قالوا"ا�صيب واحد أن: "وأما الشاف حينما قال
  .فيكون \ قدر تعنيه لالجتهاد 

؛ ألنه «مول \ من �طئ ا، فلوال إصابته R ا�كم لم يكن o أجر، وس�قد جعل للمجتهد أجرً : قالوا واآلخرون
  . أخطأ ا�ص أو اجتهد فيما ال يسوغ o االجتهاد 

tابتة،  ومعلوم أن االجتهاد مقتhالفروع دون األصول ا \ªال لالجتهاد @ ا�ص أو @ أيًضا  وينبå أن يعلم أنه ال
 ، ا�سائل العقدية األصول العقدية ال ©تهد فيها، أر÷ن اإلسالم ال ©تهد فيها، رcعات الصالة ال ©تهد ألصول ا.ابتةا

يأ� فيها �ء من  قد، إذا ®نت هناك بعض ا�سائل الفرعية فإنما اnالف @ الفروع؛ فيها، هذه 	ها توقيفية من اهللا
ي�ع ألحد أن ال  ه، وليس بصحيح أن االجتهاد قد أقفل وأنالجتهاد بابه مفتوحينبª أن يعلم أن اأيًضا واGالف، 

هذا من  و، جتهاد مقيد أو Ìو ذلك وقل وجوده، أو قالوا إن اال©تهد، بل  مع األسف بعض العلماء أنكروا وجود االجتهاد
  .Øجµ الواسع 

sم من ا5طال: "ويقول اإلمام الصنعاÜهذا ال R ما �H بطالن ". ن و¬ن تطابق عليه األعيانال sوقد ب[ اإلمام الصنعا
، وب[ أن الصحابة رضوان اهللا عليهم ®نوا ©تهدون بعد وفاة ا�� "إرشاد ا�قاد إ{ تيسµ االجتهاد"هذا R رسالة اسمها 

االجتهاد سائغ ومتبع ومعروف صv اهللا عليه وسلم R فهم �م اهللا عز وجل و�م رسوo عليه الصالة والسالم، فحينئذ 
  .ومشهور
 عليه وسلم ينبÑ أن يعلم أن بعض الصحابة اجتهد R زمن ا�� صv اهللا عليه وسلم وأقر ا�� صv اهللاأيًضا 

ية فتيمم، فجاء للن� صv اهللا شاتالعاص ر� اهللا عنه أنه أصابته جنابة Ä Rلة بن  عمروأمر اجتهادهم، كما حصل من 
أن االجتهاد م�وع  م وأخËه أنه صv بقومه فأقره ا�� صv اهللا عليه وسلم \ ذلك، فحينئذ ينبÑ أن نعلمعليه وسل

  . R ا�سائل االجتهادية و� R الفروع وليس R األصول 
، ال ل عقله، واإلسالم دين £ث \ الرأي واÖدال واالجتهاد R حدود الضوابط ال�عيةعمِ وال بأس لإلنسان أن يُ 

ي السلف أو إ°اع األمة وÌو ا �دا لكتاب اهللا وال سنة رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم وال �الفً يكون ذلك �الفً 
  . ذلك

، ما ورد فيه ا�ص من  يكون فيما ال نص فيه، أما ما ورد فيه نص çيح ثابت فال åال فيه لالجتهادأيًضا  واالجتهاد
  . صv اهللا عليه وسلم أو من إ°اع األئمة فحينئذ ال اجتهاد فيه فليتنبه إ{ ذلك  كتاب اهللا أو من سنة رسول اهللا

، وهذا حقيقة أمر  اإلسالم vث u االجتهاد، ويأجر ا�جتهد u اجتهادهمن األمور ال� ينبÑ ا�عرفة فيها أن أيًضا 
اجتهاد فله أجر  حكم فأخطأ لكنه عن ه أجران، و¬ذا©ب أن يكون معلوم للجميع، أن ا�اكم إذا حكم فأصاب فل
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أي عمل يقوم به ا�سلم، يع� ا�علم مع طالبه، وا�دير مع األساتذة، وا��ف، والطبيب، وq ويقاس \ هذا 	ه ، واحد
لكن ا�طلوب من الشخص أن ©تهد، وأن يبذل ، من َعِمَل َقَمل اجتهد فيه فإن شاء اهللا فضل اهللا واسع ويؤجر عليه

كما سبق فيما ®ن - أو ©تهد R أمور ال مساغ لالجتهاد فيها ا، ال أن يكون مت	ً� ا ناصحً وأن يكون حريًص  جهده،
  .-فيه ا�ص وغµ ذلك

، بل  أن ال نتوسع @ االجتهاد اÃي يؤدي إ¸ مزيد من االختالفمن األمور ال� ينبÑ �ا أن يكون \ بينة منها أيًضا 
ذا اجتهد ا-اكم فأصاب فله إ: (تالف، و�تحرى R ذلك قول ا�� صv اهللا عليه وسلمÌرص \ االتفاق واالئ

فهذا حديث باطل ال أصل o، ال يصح االجتهاد " اختالف أم� ر¼ة"أما ما يقال R حديث ). ، و�ذا أخطأ فله أجرأجران
  .به، فاجتماع األمة ر¼ة، فاالجتماع هو اµG، وا=آلف مطلوب R ذلك 

  : ديث اnامسا- 
حديث عمر بن اGطاب ر� اهللا عنه ا�تعلق بكتابه اTي كتبه إ{ أÇ موÉ األشعري حينما توÂ القضاء، وهذا 

كتاب مشهور، رسم فيه أبرز ا�عالم وا=وجيهات ال� ينبÑ \ القضاة أن يسµوا عليها، " كتاب عمر R القضاء"الكتاب 
وا¯ار قط� وا5يهÊ، وهذا ªا يدل \ أن الصحابة ®نوا يكتبون أحاديث رسول اهللا  وهذا الكتاب أخرجه اإلمام أ¼د

يرسلون العلم، ويتبادلون األح�م بينهم بالرسائل والكتب، وهذا يؤcد \ أن اإلسالم أيًضا  صv اهللا عليه وسلم، و÷نوا
  . £ث \ العلم 

فإن : أما بعد : "ا توÂ القضاء قال عمر ر� اهللا عنهشعري لمّ نص حديث عمر و�مه فيما أرسله إ{ أÇ موÉ األ
القضاء فريضة �كمة ، وسنة متبعة ، فعليك بالعقل والفهم ، و¾jة اÃكر ، فافهم إذا أد¸ إك الرجل ا-جة ، فاق¤ 

�اس @ وجهك وåلسك بV ا -يع� واï-وآè ، إذا فهمت ، وام¤ إذا قضيت ، فإنه ال ينفع تكلم Ôق ال نفاذ فيه 
ال تلتفت ألحد دون أحد، واï ب[ ا�اس، و©لسون l Rلسك سواء هنا وهنا، ال ©لس واحد / بمعp  – ؛ وقضائك

حw ال يطمع  -مرتفع واآلخر منخفض، أو واحد قريب واآلخر بعيد، بل ©لسون R م�ن واحد، وcذلك R القضاء
ه عمر بن يتîم به أمµ ا�ؤمن[ ر� اهللا عن! ما أروع هذا الÜم -،  ك¨يف @ حيفك، وال ييأس ضعيف من عدل

ماذا قال بعد ذلك ؟ أ� بالقاعدة ". ح¤ ال يطمع ³يف من حيفك وال ييأس ضعيف من عدلكاGطاب اGليفة الراشد 
ينها �ا ا�� صv اهللا عليه ا�حاكم واÖهات ال�عية ال� ب -وهللا ا�مد-الفقهية العظيمة ال� تسµ عليها إ{ اآلن 

،  أو حرم حالًال ا أحل حرامً ا اÅينة u ا�دr ، وامu V من أنكر ، والصلح جائز بV ا�سلمV إال صلحً : وسلم فقال
ينت´ إه ، فإن جاء ببينة أعطه حقه و�ال استحللت عليه القضية ، فإن ا أو بينة فا©ب � أمدً ا ëئبً ا ومن ادê حقً 

ديت فيه لرشدك أن ترجع لك أبلغ @ العذر وأجÜ للعÏ ، وال يمنعك قضاء قضيت فيه اوم فراجعت فيه عقلك وهُ ذ
الفهم الفهم فيما îتلج @ صدرك ¿ا ليس @ ، إ¸ ا-ق ، فإن ا-ق قديم ، ومراجعة ا-ق خ� من ا�مادي @ اÅاطل 

ثم اعرف األمثال ، وقس عند ذلك ، واعمد إ¸ أقربها إ¸ اهللا تعا¸  كتاب اهللا وسنة رسول اهللا صÜ اهللا عليه وسلم ،
@ والء أو ا عليه شهادة زور ، أو ضنينً ا @ حد ، أو åربً ا وأشبهها با-ق ، ا�سلمون عدول بعضهم u بعض  إال åلودً 

اطلب ا5ينة \ ، أ معناها ادفع با5يناتادر- وادرأ باÅينات واأليمان، نسب أو قرابة ، فإن اهللا تعا¸ توá منكم الÕائر 
والقلق ، والضجر ،  ، -و¬ياك؛ ألن القا� ال يق� وهو غضبان– و�ياك والغضب،  -ا�دß واÄم[ \ من أنكر

، وا�أذي با�اس عند اnصومة ، وا�نكر عند اnصومات ؛ فإن القضاء عند مواطن ا-ق يوجب اهللا تعا¸ به األجر 
ومن ðلق للناس بما ، Ãكر ، فمن خلصت نيته @ ا-ق ولو u نفسه كفاه اهللا تعا¸ ما بينه وبV ا�اس وvسن به ا
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، فما ظنك بثواب من اهللا @ oجل رزقه ا ليس @ قلبه شابه اهللا تعا¸ ، فإن اهللا ال يقبل من العباد إال ما ¯ن خالًص 
  ". وخزائن رÍته ، والسالم
Gاهللا عنههذا كتاب عمر ابن ا �وهذا ، طاب ر� اهللا عنه إ{ أÇ موÉ األشعري حينما توÂ القضاء، أرسله إÄه ر

  .ووثيقة فقهية قضائية كتبها عمر ر� اهللا عنه إ{ أÇ موÉ األشعريا ومرجعً ا الكتاب يعد حقيقة دستورً 
  : األحHم ا�ستفادة من هذا ا-ديث ومن هذا الكتاب �

  .  د @ اإلسالمم(وعية االجتها :أوًال 
  .  ا-ث u بذل ا¡هد @ االجتهاد :ثانًيا
  . أن ا-اكم إذا اجتهد فأصاب � أجران :ثا.ًا
  . أن ا-اكم إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد u قدر نصبه وÔثه عن الصواب @ ذلك :رابًعا

  )�(ا-لقة 

  من الوقوع فيها ذرً به و«اا يكون مهتمً يتصف عليه و ا ينبÑ للقا� أنوممهما يتعلق بآداب القضاء ا حديثً نتناول 

 :ا-ديث السادس  

كتب أبو بكرة إ¸ ابنه و½ن بسجستان بأال تق¤ بV : حديث عبد الر¼ن بن أÇ بكرة ر� اهللا عنه وعن أبيه قال
 . )V وهو غضبانال يقضV حكم بV اثن(: اثنV وأنت غضبان ؛ فإW سمعت رسول اهللا صÜ اهللا عليه وسلم يقول 

، ورواه مسلم R كتاب األقضية "باب هل يق� القا� أو يف� وهو غضبان"متفق عليه، رواه ا5خاري R كتاب األح�م 
  ". باب كراهية قضاء القا� وهو  غضبان"

   : راوي ا-ديث �
اhق�، وهو ªن نزل الطائف  وأبو بكرة هذا لقب تلقب به، واسمه نفيع بن ا�ارث بن 	دة، الصحاÇ اÖليل أبو بكرة

 ًãاهللا عليه وسلم حينما ®ن «ا vبكرة، ا \ رسول اهللا ص R ا5كرة � ال� يتد{ منها ا�بل ، -فيها، ربط نفسه
 - مثل ما تس� R اللغة العامة اآلن مكرة تكن عليها اGيوط، ف�ن هناك بكرة جعل عليها حبل وربط نفسه فيه

لطائف إ{ ا�� صv اهللا عليه وسلم وهو R األرض، فأعتقه رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم وcّناه ونزل من أ\ حصن ا
زادك اهللا حرصا، و÷ن : o الرسول مرة فقال ول اهللا صv اهللا عليه وسلم، ود�أبا بكرة، و÷ن من فضالء أصحاب رس

  .ة ر� اهللا عنه وأرضاه للهجر �ðأو  �ðكثµ العبادة، وقد سكن اt5ة، وتو� بها سنة 

   : بعض الËمات الغريبة @ ا-ديث �
ال vكم (رواية مسلم R صحيحه . هذه رواية ا5خاري) ال يقضV حكم بV اثنV(: يقول ا�� صv اهللا عليه وسلم

لق \ من يتوÂ وال يق�، أو ال £كم، �هما R األح�م ال�عية والقضايا ا�تعلقة بها، وا�ُكم وا�َكم يط). أحد
يع� ال يصدر ا�كم ا�ها� ، أما حينما يسمع القضية أو حينما يتîم " أن القا� ال £كم"هذه األح�م، ومعp ذلك 

  .معهم هذا أمر آخر، لكن ا�قصود حال القضاء، حينما يصدر ا�كم ا�ها� بالقضاء R تلك القضية 
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  : مسائل  @ ا-ديث �
áاهللا عليه وسلما� : ا�سألة األو Üص Ýا�´ ا�صدر بال ، و� ال ا�اهية ، هل هو ) ال يق¤: (´ @ قول ا� ،

  للتحريم أم للكراهة ؟
باب هل يق� القا� : "اختلف العلماء R ذلك، اإلمام ا5خاري يالحظ منه R تر°ته �ذا ا�ديث R صحيحه أنه قال

بالكراهية وال با=حريم ، بينما اإلمام ا�ووي R ³ح صحيح ردد ولم ©زم ال كأن ا5خاري قد ت" أو يف� وهو غضبان؟ 
هذا يع� ابتداء من يرى الكراهة، واإلمام ا�ووي، " . باب كراهة قضاء القا� وهو غضبان: "مسلم جزم بالكراهة فقال

  . ومن توقف، واإلمام  ا5خاري 
� ما ي:تب \ : ؛ وقالوا أن العلة R ذلك ãح بذلك اإلمام الصنعاsأما اÖمهور فقد ¼لوا ا�Æ \ ا=حريم، كما 

الغضب من عدم الصواب R ا�كم وتشويش الفكر وشغل القلب عن استيفاء ما ©ب فيه ا�ظر من ا=أs وال:وي 
ا�ميñ بV  و�ن ¯ن الغضب @ القا· يدفع به إ¸ عدمو¬صدار ا�كم بقناعة تامة وعدم استعجال أو �ظة غضب، 

ا-ق واÅاطل، فيكون هنا �رم با�أكيد إذا ¯ن بهذه الصورة، وال خالف @ ا�حريم، أما إذا ¯ن القا· من ا�وع اÃي 
  . فيفرق ب[ هات[ ا�ا=[ vتد أو كذا فهذا مكروه،

الغضب ؛ �ا £صل بسببه من  فيه ا�Æ عن ا�كم R حال: وقول ا�افظ ابن حجر \ اإلمام بن دقيق العيد أنه قال
� ما £صل للفكر من : أن العلة هنا R ذلك: قال. ا=غµ اTي Hتل به ا�ظر، فال £صل استيفاء ا�كم \ الوجه 

  . التشويش وعدم استيفاء ا�كم وا�ظر فيه 
بان، وما حكم القضاء وهو هذا فيما يتعلق æكم قضاء القا� أو العلة ال� من أجلها قيل ال يق� القا� وهو غض

ذا فيما يكون غضبه حريم، وها= ماء يرونها كراهة، واÖمهور يرونبعض العل: غضبان هل للتحريم أو للكراهة؟ قلنا
 أو يستطيع أن يملك نفسه فاألمر £مل \ الكراهة شديدا مستحكًما

ً
  .، أما من ®ن غضبه يسµا

   من األمور ال¬ تشوش اÃهن؟هل يقاس u الغضب غ�ه  :ا�سألة األخرى 
هل يقاس عليه ما يشوش اTهن، ®Öوع والعطش ا�فرط[، وغلبة ا�عاس، وما يتعلق بانشغال اTهن، مثل أن اإلنسان 

  أحيانا ينشغل ذهنه ببعض ا�كدرات من ا�زن وا�م وÌو ذلك، فهل يقاس \ ذلك غµه أو ال ؟
�ه باإلتيان ، العلة R األمرين معً  العلة بعض العلماء يرى أنه يقاس بسبب اÌادcهن وتشتته وعدم ترTا � انشغال ا

يُستدل \ ا، فمن ®ن غضبان أو شبعان أو جائع فحينئذ ال ينبÑ أن يق�؛ ألنه يكون مشتت اTهن، وبا�كم صوابً 
 Êمسعود مرفوً� هذا بما رواه ا5يه Çولكن هذا ا�ديث ضعيف)رّيان ال يق¤ القا· إال وهو شبعان(:من حديث أ.  

ويرى ا�افظ ابن حجر نقًال عن اإلمام ابن دقيق العيد أن هذا ا�ديث يقاس عليه، يع� ما ذكر R ا�ديث من الغضب 
ا أو ا أو متعبً يقاس عليه ªا يشغل اTهن و©مع بينهما ا�ش:ك ا�عنوي وهو عدم صفاء اTهن، حينما يكون جائعً 

Ìو ذلك مشغول القلب و .  
  لو حكم القا· وهو غضبان هل ينفذ حكمه أم ال ؟ �

ويقول ا�افظ ، ذهب ا¡مهور إ¸ أن القا· إذا خالف فحكم وهو غضبان فيصح حكمه إذا صادف ا-ق مع الكراهة
م وفصل إما، ذا أطلقه اÖمهورمراتب الغضب وال أسبابه، وcفرق ب[ بأنه ال  قويؤخذ من اإلطال:ابن حجر ر¼ه اهللا

استبعد هذا �خالفته لظاهر ا�ديث وللمعp اTي  ما إذا ®ن الغضب لغµ اهللا، وقدا�رم[ وا5غوي فقيد الكراهة ب
  . ألجله نÆُ عن ا�كم حال الغضب
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  .وبعض ا-نابلة يرى أنه ال ينفذ ا-كم حال الغضب ؛ .بوت ا�´ عن ذلك وا�´ يقت¤ الفساد 
  .  أو @ وقته فإنه يؤثر، غضب قد طرأ عليه بعد أن استبان � ا-كم فال يؤثروفصل بعضهم بV إذا ¯ن ال

ولكن يقال أن ا�� صv اهللا عليه وسلم قد ُعصم من اGطأ ، وا�� عليه الصالة والسالم ورد أنه حكم وهو غضبان
وسلم مع الزبµ ابن العوام  R ذلك، فقد عصمه اهللا عز وجل ولو ®ن غضبان، كما حصل R قصة ا�� صv اهللا عليه

اسق يا زب� حw يبلغ ا�اء إ¸ : (، فغضب ا�� وقال! "أألنه ابن عمتك؟" والرجل اTي قال للن� صv اهللا عليه وسلم 
نافذ؛  -بأÇ هو وأ� صv اهللا عليه وسلم-إًذا ا�Ý عليه الصالة والسالم حكم وهو غضبان ولكن حكمه ، ) ا¡در

 اnطأ فيما vكم به، وفيما يوô إه من خÙ السماء ، أما @ األمور ا نيوية فا�Ý ب( مثل أهله، ألنه معصوم عن
ف:cوا ا�خل ولم يؤبروه ولم يثمر، فقال عليه ) لم تؤبرون؟: (وTلك قال ا�� عليه الصالة والسالم للصحابة يوما

 أن ا�� صv اهللا عليه وسلم ليس معصوما R أمور ا¯نيا، وهذا يدل \). أنتم أعلم بأمور دنياكم: (الصالة والسالم
  .قد Hطئ وقد يصيب، أما فيما ËH عنه R أمور اآلخرة أو R األمور ال�عية فإن اهللا سبحانه يعصمه ويوفقه للصواب

 : األحHم ا�ستفادة من هذا ا-ديث �

كرة كتب إ{ ابنه بسجستان، وهذا حقيقة خµ ما يكتب وخµ ؛ ألنه أخذنا R ا�ديث أن أبا ب جواز كتابة العلم :أوًال 
اآلن تي	ت رسائل اÖوال، الËيد : ما يبt، أال وهو العلم وتبليغ أحاديث ا�� صv اهللا عليه وسلم ون� العلم، مثل

تكون lرد  ينبÑ أن ترسل فيها معلومات نافعة، أحاديث ³يفة، تفسµ آيات، وغµ ذلك، ال أن اإللك:و�، هذه
sوجوب العمل، ، لطائف و�مات ترحيب وتها R العلم ا�افع، فكتابة ا�ديث ®لسماع من الشيخ R أن تستغل Ñينب

و� جائزة عند ا�حدث[، و� من طرق ا=حمل اhمان إذا قورنت باإلجازة، فإذا قيل ®تب� وأجاز þ، أو قرأت R كتاب 
  .لرواية ومتثبت من ذلكفالن، فهذا يدل \ أنه جائز ا

ال تق� وأنت "، كيف ذلك؟ أبو بكرة ر� اهللا عنه كتب إ{ و¯ه  حرص الصحابة u ذكر ا-كم مع دله :ثانًيا
ال vكم بV اثنV : (فإs سمعت رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم يقول: ، ولم يسكت ولم يتوقف، بل قال"غضبان

  .وعية أن القا� ال يق� وهو غضبان فدل هذا \ م�). حاكم وهو غضبان
نفهم من هذا حرص الصحابة \ أن يق:ن ا�كم با¯Äل، وهذا أحسن ما يكون؛ ألن اإلنسان قد يقول ما دÄلك؟ ما 
تستدل به؟ من يقول هذا؟ فإذا قلت قال اهللا تعا{، قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم، عرف القارئ أو ا�ستمع إÄك 

  .دل بكالم اهللا وبكالم رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم أنك تست
ا فاألب أرسل إÄه يفيده ، الو¯ ُع[ قاضيً شفقة األب u و ه و�عالمه بما ينفعه، وÌذيره من الوقوع @ ا�نكر :ثا.ًا

قة أحسن ما يكون æديث سمعه من رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم و£ذره من الوقوع R هذا األمر ا�نكر، وهذا حقي
R جوانب ال:بية ب[ اآلباء واألبناء، و©ب حقيقة \ اآلباء أن £رصوا \ العناية باألبناء ح¤ وهم كبار، ويمحضوهم 

بz رَ {: ، ادع ربك}َوقُْل َربz ارÍَُْْهَما َكَما َربQَياWِ َصِغ�ًا{نصحهم وتوجيههم، و\ األبناء االستماع واالنقياد وأن يقولوا 
يQ َولَِمْن َدَخَل بَيِْ¬َ ُمْؤِمًنا َولِلُْمْؤِمنVَِ وَالُْمْؤِمَناِت  ْيَك إQõَِ {: ، احرص \ ا¯�ء} اْغِفْر õِ َولَِواِ َ ِن اْشُكْر õِ َولَِواِ َ

َ
أ

µG بعد اهللا عز وجل وq ما أنت فيه من خµ بفضل اهللا ثم الوا¯ين، هم سبب ا، فاحرص \ ا¯�ء للوا¯ين }الَْمِص�ُ 
ينبÑ \ اآلباء أن £رصوا  \ أيًضا لك، فاحرص وفق� اهللا و¬ياك لطاعته \ أن تكون من أهل اR µG هذا ا�جال، و

تعاهد األبناء بالرسالة، با�وعظة، بالوصية، با�صيحة، وTلك نالحظ R كثµ من اآلباء الشفقة \ أبنائه، وحرصهم 
Gوخاصة فيما ينفعهم وحثهم \ ا µ.  
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، يع� أبو بكرة ر� اهللا عنه لم يسأo و¯ه  ا-رص u ن( العلم للعمل به واالقتداء به و�ن لم يسأل عنه :رابًعا
أكتب þ حديث رسول اهللا، هو اTي بادر وأرسل إÄه Äفيده ويعلمه بما سمعه عن رسول : القا� بسجستان يقول ألبيه

 R ذلك  اهللا صv اهللا عليه
ً
 مسددا

ً
 حريصا

ً
  .وسلم، فكن يا أÔ ا�وفق مبادرا

هل ا�Æ للتحريم أم للكراهة؟ اهللا أعلم، : وسبق ذكر اGالف. ، هذا هو الشاهد  ا�´ عن القضاء حال الغضب :خامًسا
تîم بكالم ولكن عموما ا�Æ عن القضاء حال الغضب؛ ألن الغضب lمع Õ ³ نسأل اهللا العافية، واإلنسان ما ي

  . باطل فيه لغو وفجور وجور إال R حال الغضب
	مة ). ال تغضب: (فقال عليه الصالة والسالم". يا رسول اهللا أوص�: "جاء صحاÇ إ{ ا�� صv اهللا عليه وسلم فقال

بل إن ا�� . }وَاهللاvُ ُQِب[ الُْمْحِسنVَِ َوالHَِْظِمVَ اْلَغْيَظ َواْلَعافVَِ َعِن ا�Qاِس {:واهللا تعا{ يقول. واحدة فقط، ال تغضب 
  ). ا وهو يستطيع أن ينفذه أكرمه اهللا u رؤوس األشهاد يوم القيامةمن كظم غيظً : (صv اهللا عليه وسلم يقول

فإياك إياك أÔ ا�وفق أن تغضب، واحرص \ أن تملك زمام نفسك، وابعد عن األسباب ا�ثµة للغضب، وÐنب رفقة 
باالهتداء أيًضا  ء  اTين يشجعونك \ الغضب واالنفعال ويسببون لك ا�شاÕ، عليك بالرفقة الصا�ة، وعليكالسو

بهدي ا�� صv اهللا عليه وسم R حسن خلقه وتعامله مع ا�اس؛ ألنه لو تأملنا R سµة ا�� عليه الصالة والسالم 
أعط� من : "م إ{ أن حز فيه صدره وحاشية الËد، يع� أثرت فيه وقالاألعراÇ اTي جبذ رداء ا�� عليه الصالة والسال

بل األعراÇ اTي . ومع ذلك لم يغضب عليه ا�� عليه الصالة والسالم ولم يدعوا عليه، "مال اهللا اTي أعطاك يا «مد
الصحاÇ ). من ماء و� سجالأهريقوا u ب: (جاء وبال R ا�سجد �مله ا�� صv اهللا عليه وسلم بلطف ورفق، وقال

، فلم يعاتبه ا�� صv اهللا عليه وسلم، "يا رسول اهللا ائذن þ بالزنا : "الشاب اTي جاء للن� صv اهللا عليه وسلم وقال
  .، وهكذا أرشده عليه الصالة والسالم ) ؟أترضاه ألمك: (بل قال

عطش وا�م وا�زن وÌو ذلك، فال يق� القا� إال يقاس \ الغضب ما يشتت اTهن من اÖوع وا�عاس والأيًضا و
  . وهو مرتاح ا5ال خاþ اTهن 

وأخµا !تم بأن هذا ا�ديث يدل \ حرص ال�يعة اإلسالمية \ إيصال ا�قوق إ{ أهلها وÐنب األسباب ا�ؤدية إ{ 
  .عدم ذلك من الغضب واÖوع وÌو ذلك 

  )�(ا-لقة 

  :ا�ديث السابع  
إنكم ðتصمون إõّ ، : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: اÄوم يتناول حديث أم سلمه ر� اهللا عنها قالتحديثنا 

ولعل بعضكم أن يكون أ-ن Ôجته من بعض ، فأق¤ � Ñ uو ما أسمع ، فمن قطعت � من حق أخيه ÷ء فإنما 
  .متفق عليه ). أقطع � قطعة من ا�ار

يه من ا�� صv اهللا عليه وسلم للناس عند اGصومات، أنه يق� \ وفق ما يسمع صv هذا حديث أم سلمه توج
  .اهللا عليه وسلم منه، وTلك يتنبه إ{ ذلك، وال يتساهل R أن اإلنسان يتîم بكالم فيه زور أو تزي[ للباطل وÌو ذلك 

  : ¨ح بعض الËمات الغريبة  �
"اع اTي ال: مشتقة من خصم Hصم خصما وخصومة، وا�قصود بها)  تصمونR) :ð قول ا�� صv اهللا عليه وسلم

  . يس� خصومة يقع ب[ اثن[ وأك0، 
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oجته: (وقوÔ الفهم، وقيل: معناها) أ-ن R م عن جهته، و: أزيدÜاللحن هنا ا�يل بال pمعTلك يقول : R ن�
  . للفظ اGاطئ، فلحن بالقراءة أو Ìو ذلك الÜم يع� مال بالصواب، مال عن اللفظ الصواب إ{ ا

  . يع� أعطيه قطعة من حق أخيه ) فإنما اقطع �(
  : الفوائد واألحHم ال(عية ا�ستفادة من ا-ديث �

، فإذا اجتهد فأخطأ فال إثم أن ا-اكم vكم Ñ uو ما يسمع من اnصمV من قوة ا-جة وبيان الÙهان :أوًال 
  . ألنه بذل الوسع واÖهد R ذلك) إذا اجتهد فاخطأ فله أجر(اجتهاده، كما R ا�ديث  عليه، و¬نما يؤجر \

فإنما أقطع : (، فإن ا�� صv اهللا عليه وسلم يقولأن اÃي يلحقه ا�بعة واإلثم هو اÃي كسب القضية بباطله :ثانًيا
د� عليه اTي اقتطع حق أخيه وسلبه أرضه أو ماo فاإلثم هنا \ هذا اGصم سواء ®ن ا�دß أو ا�) . � قطعة من نار

  . بسبب تزي[ ا5اطل وتدبيج الÜم فجعل القا� ينخدع بكالمه 
وهنا أنبه إ{ نقطة مهمة ألفت �ا نظر إخواs وأخوا� R مستوى اhامن R 	ية ال�يعة \ أبواب ا=خرج أسأل اهللا 

حاماة، وا�حاماة بطبيعتها � ال:افع وا¯فاع عن أحد اGصم[، فإياك إياك لكم ا=وفيق، قد يعمل ا5عض l Rال ا�
أÔ ا�وفق أن تدافع عن باطل، ال تدافع إال عن حق، أما ما £صل من بعض ا�حام[ أن يقول أنا سأخرجك من هذه 

ض ا�قائق ويأتون القضية، وأنا سأتËع بكذا وأدفع كذا وأنت تعطي� كذا من أجل أن !رج فالن ويزورون بع
 R ن تريد العملª الكريم Ôالشهادة فهذا باطل، فاحذر يا أ R م ويبدلونÜال R ونµبشهادات مزورة وبشهود زور ويغ

  .ا�حاماة أن يكون هذا همك، بل احرص \ أن تكون \ حق وتدافع عن حق 
ءة ا�الف،  بينة، فحلف ا�د� عليه، وحكم بËاوفيه أن من اد� ماال، ولم يكن o: قال ا-افظ ابن حجر :ثا.ًا 

  .، وال يرتفع عنه اإلثم با�كم، وهذا مذهب °هور العلماء أنه ال يËأ R ا5اطن
، فهو R ا5اطن حرام عليه @ هذا ا-ديث دل u عظم  إثم من خاصم @ باطل ، حw لو استحقه @ الظاهر :رابًعا 

  . هر حقا فال £ل o تناول ا5اطل و¬ن احتال ح¤ صار R الظا
ا هذا ا�ديث يد�ا \ أمر عظيم أال وهو أن القا� ينبÑ أن يستمع إ{ اGصم[ معا، وأن يق� \ Ìو ما إذً 

 \ �يسمع، وÄحذر اGصمان من أن ي:افعا بكالم باطل أو فيه تزوير وتزي[ أو تزوير 5عض ا�قائق فيق� القا
  .Ìو آخر

   : ديث ا.امنا- 
كيف تقدس أمة ؟ ال يؤخذ من شديدهم ( :سمعت رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم يقول: عن جابر ر� اهللا عنه قال

  .رواه ابن حبان R صحيحه  ).لضعيفهم
وهذا ا�ديث o شاهد من حديث بريدة بن حصيب ر� اهللا عنه رواه ال#ار، وo شاهد آخر عن أÇ سعيد اGدري 

  . عنه رواه ابن ماجهر� اهللا
بل إن بعض العلماء يصحح هذا ا�ديث ®إلمام ابن خزيمه وابن حّبان، ، وهذا ا�ديث بمجموع طرقه إسناده حسن

  .رجاo ثقات : إسناده صالح، ويقول ا�يث�: ويقول اإلمام اTه�
   :¨ح بعض الËمات الواردة @ ا-ديث  �

، ما معp تقدس؟ ا=قديس هو ا=طهµ وا="يه، وهذا معناها أن )تقدس أمة كيف(R قول ا�� صv اهللا عليه وسلم 
هذه األمة كيف تكون طاهرة م"هة و� ال تساوي R األح�م ب[ ال�يف والوضيع وب[ الغ� والفقµ، واألمة هم 
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  . أتباع ا�� صv اهللا عليه وسلم 
 oشديدهم(وقو (Ìاهللا عليه وسلم يع� قويهم وغنيهم، مثل ال�يف و vو ذلك، وهذا ا�ديث حقيقة من ا�� ص

ِيَن آََمُنوا ُكونُوا قَوQاِمVَ بِالِْقْسِط {: حث لألمة \  العدل وا�ساواة وعدم ا=فريط فيما بينهم، واهللا تعا{ يقول QÃف[َها ا
َ
يَا ك

يِْن وَ  ِو الَْواِ َ
َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
Qِ َولَْو uََ أ ْقَربVَِ ُشَهَداَء ِهللا

َ ْ
  .}األ

  : بعض أحHم ا-ديث �
 ، و\ القضاة أن £رصوا \ ذلك، وأال £يفوا مع أحد \ حساب أحد، وينبÑوجوب العدل بV ا�تخاصمV :أو¹ا
  أن يعلم أن هذا ا�ديث فيه مساواة ب[ ا�اس، الغ� والفقµ، والكبµ والصغµ، وال�يف والوضيع، أيًضا 

وا�ظلوم معروف، ). انÞ أخاك ظا�ا أو مظلوما: (، لقول ا�� صv اهللا عليه وسلملة u نÞة ا�ظلومفيه دال :ثانًيا
  .  ولكن الظالم معناها رده وcفه عن الظلم

عدم تطبيق مبدأ القضاء \ ، وأال ي:cه Äأكل حقه، فإن ذلك الشك مظنة ينبª إنصاف الضعيف من القوي :ثا.ًا
  .R ذلك  والتساوي والعدل

  : ا-ديث ا�اسع 
من واله اهللا شيئا من أمور ا�سلمV : (حديث أÇ مريم األزدي ر� اهللا عنه أن ا�� صv اهللا عليه وسلم قال

  . أخرجه أبو داود وال:مذي ). احتجب اهللا دون حاجته، فاحتجب عن حاجتهم وعن فق�هم
هو إسناده جيد R فتح ا5اري، أما R : =لخيص ا�بµ وقالوا�ديث إسناده جيده، بل صححه ا�افظ ابن حجر R ا

   .ا=لخيص ا�بµ حديث صحيح 
   : تفس� الËمات الغريبة �

الوالية ا�قصود بها هنا من و�ه، من ملكه اهللا عز وجل \ أمر ) من واله اهللا: (R قول ا�� صv اهللا عليه وسلم
 من أمور ا�سلم[  فجعله واÄا، من ملكه ووفقه اهللا عز وجل

ً
  . بأن يتوÂ أمرا

معناها است:، منه حجاب ا�رأة؛ ألنه يس: وجهها، حجاب ا5يت يع� ساتر يمنع ا5يت من أن ينظر إÄه ) احتجب(
  . أحد من خارجه

  .هنا مقصود بها حوائج ا�اس وما £تاجونه " ا-اجة"
  : الفوائد واألحHم ا�ستفادة من هذا ا-ديث �

، وأن £رص \ اÖلوس �م، وسماع |ب u من واله اهللا عز وجل أمرا من أمور ا�سلمV أن ال vتجب عنهم :أوًال 
  .ش�ويهم وقضاء حوا$هم 

، واÖزاء أن من يقفل بابه عنهم بوضع ا-ّجاب أو Ñو ذلك ففعله حرام، يأثم عليه و|ازى عليه يوم القيامة :ثانًيا
نسأل اهللا العافية ونسأo أال £جب . )احتجب اهللا دون حاجته(: v اهللا عليه وسلم يقولمن جنس العمل؛ ألن ا�� ص

عنا حاجاتنا، وبذلك ينبÑ لإلنسان أن £رص \ أن يكون بابه مفتوحا، و\ °يع من توÂ القضاء وا�سؤوÄات 
  . وأن يساوي بينهم، ويلزمهم بالعدلوحاجات ا�اس أن يفتح بابه للناس، وأن يستمع إ{ ش�ويهم، ويق� مصا�هم، 

ªلس ا-كم حاجبا وال بوابا إال لعذرأيًضا  وينبå @ ·يع� ينظم ا�اس فقط كما قال العلماء أنه ال يتخذ القا ،
 ،o تجب عن ا�اس إال @ أوقات ويرتب دخو�م؛ ألن ا�اجب ربما قدم أحدا وأخر أحدا لغرضv وليس للقا· أن

  ،راحته
ً
يريد أن ينام، يريد أن يتناول الطعام، يريد أن يبحث بعض ا�سائل ال� ليس وقتا للقضاء، ومثل األشياء مثال
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  .األساسية ®لصالة، وأداء حق اهللا عز وجل R العبادات فهذا فال بأس به 
£ذر Õ من  ، وأن يتÊ اهللا عز وجل، وأنينبâ u ª من يتوá حقوق ا�اس أن vرص u سماع دoويهمأيًضا 

يستمع إ{ بعض ا�اس دون بعض، بل عليه أن يسمع من اÖميع، وهذا ال شك  Â عمال فيه تصدر Öمهور ا�اس أاليتو
  .أنه Øقيق �بدأ العدالة 

  : ا-ديث العا¨ 
وهذا  ).لعن اهللا الرا÷ وا�رتG @ ا-كم( :أن ا�� صv اهللا عليه وسلم قال: حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه

  .     ا�ديث رواه أ¼د واألربعة وحسنه ال:مذي وصححه ابن حّبان 
o شاهد من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص رواه األربعة إال النسا�، وهناك شواهد أخرى عن أيًضا  وا�ديث

  .�ئشة، وعن أم سلمه وغµها 
  

   : الËمات الغريبة �
  .  �نته \ ا5اطل هو اTي يعطي ا�ال لغµه إل): الرا÷(

  .  فهو اTي يأخذ هذا ا�ال ): ا�رتG(أما 
: من هو الرائش؟ هو اTي يس& بينهما، يقول). لعن اهللا الرا÷ وا�رتG والرائش(جاءت رواية ولكن بسند ضعيف، 

هذا ال ©وز . Ìو ذلك تريد كذا ادفع كذا، إن أردت أن تصل إ{ مبتغاك فعليك أن تدفع مبلغ وأنا أقوم بعمل الالزم، و
حقيقة؛ ألن فيه أوال دفع مال با5اطل، وال�ء اhاs أكل �قوق ا�اس، وتفضيل بعضهم \ بعض، وأكل 5عض 

  .حقوقهم، آخذ من هذا وظيفة أو ماال أو عمال وأعطيه آخر؛ ألنه دفع þ رشوة، هذا «رم
  : بعض أحHم وفوائد هذا ا-ديث �
، وا�ديث R باب "R ا�كم يع� R القضاء"، هنا ا�ديث نص عليه ة خاصة @ ا-كملعن من أخذ الرشو :أوًال 

والرشوة «رمة، ومن أخذها ، فإنه £رم عليه أن يأخذ الرشوة، القضاء ويقاس عليه Õ من توÂ عمال من أعمال ا�سلم[
  .نسأل اهللا العافية والسالمة . فهو ملعون

، يع� اTي هو الرائش £رم أخذها وا=وسط فيها واإل�نة عليها؛ ألن فيهاها وا�وسط vرم بذل الرشوة وأخذ :ثانًيا 
  بأن يقول إن دفعت مال أغµ لك ا�كم،، ذلك من أكل أموال ا�اس با5اطل، وتغيµ �كم اهللا

والرشوة فع ويأخذ ا�ق، ، مسك[ ا�ظلوم ما عنده نقود يدفعها، فيأ� هذا ويدفيها ن( للظلم، واإلoنة للظالم :ثا.ًا
، واللعن ال يكون إال \ كبµة من كبائر اTنوب، وقد تعد من كبائر اÃنوب؛ ألن ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم لعن آخذها

  .أ°ع العلماء \ Øريمها 
للقا�  ، و� ا¯فع للقا� ابتداء من غµ طلب منه، يع� كأن شخص يروح vرم u القا· قبول ا¹دية :رابًعا

ألنه مw هذا £رم �اذا؟ .. ويقول أنا عندي هدية ودي أعطيك هذا القلم، هذه الساعة، هذا اÖوال، هذه السيارة، وهكذا
فيما بعد إذا جاء هذا الرجل o قضية أو Ìو  ما قبل القا· هذه ا¹دية فستكون ¹ا أثر @ نفسه، فقد vيف @ القضية

، ووسيلة الستدرار � ليست رشوة، لكنها @ هذه ا-الة تهمةذه األموال وفيها شبهة، ذلك، فحينئذ يكون ªن يأخذ ه
عطف القا�، وTلك ينبÑ \ القضاة و\ من يتوÂ أمرا من أمور ا�سلم[ العامة أن £فظ نفسه، وأن ي"ه عرضه 

 ذمته، وا=عرض o ب�ء من ذلك، فحينئذ \ أن يأخذ ا�دايا ال� تكون سببا R الوقوع R ا�حرمات، أو اإلساءة إ{
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  .ينبÕ \ Ñ منهم أن يكون حاكما بالعدل، قاضيا بالقسط 
، وا�ذر من استغالل ا�فوذ وهذا يدل حقيقة u مبدأ عظيم يسü إه اإلسالم وهو مبدأ ا�ساواة وÌقيق العدل

متعففا بعيدا ينبÑ \ القا� أن يكون نزيها ور� وبذل األموال من أجل ا�صول \ بعض األموال أو Ìو ذلك، بل 
، R كذا أريدبمعp إذا جاءك شخص وقال أنا أدعوك لزيارة ) دع ما يريبك إ¸ ما ال يربيك(Õ ا5عد عن الشبهات، 

، إنما أعطيت من هذه تذاكر سفر، تفضل هذه هدية، تفضل هذا Àفيض، هذه ا�دايا ما أعطيت لك إكراما لك تفضل
ل ا�صول \ تسهيالت من قبلك، أو االستفادة من �ء من الصالحيات ا�منوحة لك، وÌو ذلك، فعv إخواs أج

  .القضاة طالب العلم أن ي"هوا أنفسهم عن هذه األمور وأن يبعدوا عن Õ ذلك 
جهات ¯ينا أمنية  ، وهناك وهللا ا�مد©ورة تبليغ ا¡هات ا�ختصة عمن يدفع رشوةأنبه إ{ أمر أخµ وهو أيًضا 

 Íونون وH ة مهمتها متابعة هؤالء ا�رتش[ من ا�وظف[؛ ألن هؤالء حقيقةÄا�سؤو R ونون األمانة ويفرطونH ،األمر
وال £ققون مبدأ العدالة، ويقدمون أحدا \ أحد من أجل بضعة رياالت تدفع o، من أجل أن يقدم فالن، o موعد 

من  -نسأل اهللا العافية-Õ هذه ، ة، o نقل من م�ن إ{ آخر، حصول \ بعض ا�وافز وال:قياتيقدمه، o قبول، o وظيف
   .األمور ا�حرمات، فعv اÖميع ا�ذر من الوقوع فيها 

  

  )ý(ا-لقة  

  . باب الشهادات

  :تعريف الشهادات  �
  . لغة °ع شهادة : الشهادات
  .هو اTي يدþ بشهادته: والشاهد

شهد ا�جلس يع� حçه، كما نقول شهد اÖنازة عدد غفµ يع� حçها، وشهد عند القا� يع� أدى تقول العرب 
  .ما عليه من الشهادة وهكذا 

   : الشهادة اصطالحا �
  .  )أشهد(الشهادة � اإلخبار بما يعلمه بلفظ 

ا�تهم أو هذه األرض ا�ختلف يأ� الرجل إ{ القا� فيخË بما يعلمه، بال�ء اTي رآه أو يعرفه عن هذا الرجل 
تقول عند القا� أشهد إن رأيت فالن يعمل هذا، وفالن يعمل . عليها أو هذه اÖريمة ال� وقعت أو هذا ا�ال ا�غصوب

  .هذه � الشهادة ال� يدþ بها الشهود عند القا� R ا�حكمة. كذا، وÌو ذلك

   :ا-ديث األول  
إن خ�¾م قرþ ، ثم اÃين (: قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: عنهما أنه قالحديث عمران بن ا�ص[ ر� اهللا 

يلونهم ، ثم اÃين يلونهم ، ثم يكون قوم يشهدون وال يستشهدون ، وîونون وال يؤتمنون ، وينذرون وال يوفون ، 
  .متفق عليه من حديث عمران بن حص[ ر� اهللا عنهما ). ويظهر فيهم السمن

  .R الصحيح[، رواه ا5خاري، ورواه مسلم، ويتناول خµية هذه األمة وخµية القرون اhالثة ا�فضلة  إذا ا�ديث
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   : ¨ح بعض الËمات الغريبة �
يع� أفضل وأحسن القرون ، والقرون °ع قرن، والقرن اختلف فيه، والراجح واهللا أعلم أنه مائة سنة؛ ) خ� القرون(

د� اهللا، �ش مائة سنة، وهناك أقوال، قيل أربع[، ) عش قرنا(م قال مرة ألحد الصحابة ألن ا�� صv اهللا عليه وسل
وقيل âس[، وقيل سبع[، يع� ال يلتفت إÄها بل ا�عمول به عند ا�ؤرخ[ وعند كثµ من اللغوي[ وعند ا5احث[ 

، وهذا هو ا�عمول به اآلن R ا=قويم مائة oم خاصة R ا¯راسات ا=ارHية وا�ديثية ا�تعلقة بال:اجم \ أن القرن
  .ا�جري وÌو ذلك 

يع� ) يشهدون وال يستشهدون: (يقول ا�� عليه الصالة والسالم عن من سيأ� بعد القرون اhالثة ا�فضلة
يدل \  يأتون إ{ القا� Äدلوا بشهادتهم قبل أن تطلب منهم، ªا: £çون للمجلس دون أن يطلب منهم، معناها
  . مسارعتهم R أداء الشهادة قبل أن تطلب منهم 

  . اGيانة ضد األمانة، واGائن ضد األم[ ): وîنون وال يؤتمنون(
هللا "يع� أقول . يك0ون ا�ذر، وهو إلزام ا�îف نفسه بأمر ليس واجب عليه: معp ينذرون): وينذرون وال يوفون(

، فيلزم نفسه بأمر ال "ةcذا من اإلبل أو ألسافرن إ{ ا�ج، أو ألدفعن كذا صدقعÈّ نذر إن ش� مري� ألذæن كذا و
  .يع� يوفون بالعهد وضده الغدر  :)يوفون( ،©ب عليه

  .الِسمن يقصد به ا5دانة، يع� ِسمن أجسامهم لك0ة �مهم وشحمهم وهذا كناية عن ا5دانة ): يكj فيهم الِسمن(
خبار من ا�� صv اهللا عليه وسلم \ خµية القرون اhالثة األوÂ ا�فضلة ال� وهذا ا�ديث كما نالحظ فيه إ

  .�ش فيها الصحابة ثم ا=ابعون ثم أتباع ا=ابع[، وفيه إخبار عن بعض عالمات تكون R آخر الزمان وقد وقعت 

  : األحHم ا�ستفادة من هذا ا-ديث �
، فهذا دÄل \ )خ�¾م قرþ: (؛ لقول ا�� صv اهللا عليه وسلما�فضلة دل ا-ديث u خ�ية القرون ا.الثة :أوًال 

هذه ثالثة طبقات من العلماء ومن الرواة ومن . الصحابة، ا=ابعون، أتباع ا=ابع[ : خµية القرون اhالثة ا�فضلة، وهم
ده، وال شك أن هذه اµGية ®نت بسبب ا�حدث[ ومن األجيال ال� تعاقبت من زمن ا�� صv اهللا عليه وسلم إ{ ما بع

وجود ا�� صv اهللا عليه وسلم مع هؤالء الصحابة، ثم استمرار هؤالء الصحابة R نقل العلم وهدي ا�� صv اهللا عليه 
  .وسلم إ{ من بعدهم 

.  عنهم وأرضاهم، فهم أفضل القرون ر� اهللا)خ� القرون قرþ(؛ ألنه بدأ بهم أن الصحابة هم أفضل القرون :ثانًيا
  .والصحابة ال شك م"=هم وفضلهم ومناقبهم معروفة للجميع فال إش�ل فيها 

  . @ هذا ا-ديث دل u عدم ا�سارعة @ أداء الشهادة إال حينما تطلب منك :ثا.ًا
، و¬نما يؤديها داء بهاهذا ا-ديث يدل u أن الشاهد لو -قه ©ر أو أذى أو تهديد @ الشهادة فال يلزمه األ :رابًعا

  .باختياره، ونtة ألخيه، و�ا فيها من نtة ا�ظلوم، و¬ظهار ا�ق وعدم كتمانه 
  .@ هذا ا-ديث دل u فضل الوفاء با�ذر، وعدم التساهل فيه  :خامًسا
قوم  ثم يكون: (قد يتساءل اÅعض عن ا¡مع بV هذا ا-ديث اÃي يقول فيه ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم �

أال أخÙ¾م �� الشهداء، هو اÃي يأ� بالشهادة (، وبV ا-ديث اÃي رواه مسلم )يشهدون وال يستشهدون
  . وهذا ا-ديث رواه مسلم عن زيد ابن خا  ا¡هà). قبل أن يسأ¹ا

ستشهد، وهو أن ا�ذموم أن يشهد قبل أن ي: هذان ا�ديثان متعارضان R الظاهر، ويمكن أن ©اب عنهما أن يقال
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حديث عمران ابن ا�ص[، وا�مدوح اTي يبادر بالشهادة إذا ®ن فيها نtة للحق وي:تب عليها إحقاق للحق، فيأ� 
 µي ال يسكت ويكتم الشهادة إذا ®ن فيها خTالشهداء هو ا µهم، فخËHهم وÄإ.  

ا طلبت منه؛ ألن هذا حقيقة من ا=عاون \ الË الشهادة حقيقة ينبÑ لإلنسان أال يكتمها، أو يتأخر فيها إذأيًضا 
  .وا=قوى، ومن نtة أخيك، ومن براءة اTمة، و¬حقاق ا�ق، وØقيق العدل 

  Wا-ديث ا.ا:  
ال ¼وز شهادة خائن : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ر� اهللا عنهما قال

  .رواه أ¼د وأبو داود و¬سناده حسن . )مٍر u أخيه ، وال ¼وز شهادة القانع ألهل اÅيتوال خائنة ، وال ذي غ
  .ا�ديث كما تالحظون فيه أنواع للشهداء اTين ال تقبل شهادتهم

  :¨ح الËمات الغريبة 
  . اGائن هو ناقض العهد وخائن األمانة ) ال ¼وز شهادة خائن( 
  .هذا ال ©وز أن آ� به ليشهد \ أخيه . ا�راد به صاحب ا�قد والشحناء، \ أخيه: �مبفتح الغ[ وفتح ا�ي) ذي غمرٍ (

  ، من هو القانع؟ )ال Ðوز شهادة القانع(أيًضا 
اGادم ألهل ا5يت، ال ©وز أن يشهد ألهل ا5يت اTي يعمل عندهم؛ ألنه سيجاملهم وسيحابيهم وسيحيف  :القانع هو

  . هادة \ وجهها �افة أن يقطعوا رزقه أو ي:ك عمله وÌو ذلكمعهم، وقد ال يأ� بالش
  .اGائن، واGائنة، وذي غمٍر وهو ا�اقد، واGادم ألهل ا5يت: هذه األصناف ال� ذكرها ا�� صv اهللا عليه وسلم أربعة

  :ننتقل إ¸ األحHم ا�ستفادة من ا-ديث  �
  . اnائن، واnائنة، وا-اقد، واnادم ألهل اÅيت: أربعة من ا�اس، وهم دل هذا ا-ديث u أنه ال تقبل شهادة :أوًال 
، ونص ا�� صv اهللا عليه وسلم \ ذكر ا-ديث أن من ¯ن فيه مانع من موانع الشهادة فإنها ال تقبل شهادته :ثانًيا

  .لك، وcذلك اGادم ألهل بيتهاGائن وهو اTي نقض العهد وليس بأم[، وصاحب ا�قد والشحناء ال تقبل شهادته كذ
  .؛ ألن Õ منهما يتبسط R مال اآلخر، فا=همة موجودةال تقبل شهادة أحد الزوجu V بعضأيًضا 
، فال تقبل شهادة بعضهم \ شهادة األب لو ه، أو الو  u أبيه: ذكر الفقهاء من األصناف اÃين ترد شهادتهمأيًضا 

ألبنه واالبن ألبيه، وcذلك األم البنها أو ابنتها، والسبب R ذلك =همة رد شهادة األب  اتفقوا \: بعض، قال ابن رشد
  . القرابة، فقد £اÇ األب ابنه واالبن £اÇ وا¯ه كذلك 

R ذلك بأس؛  األخوات، واألخوة مع اإلخوان، ليس ، يع� األخوة معالنسب من عمودي لكن تقبل شهادة من هما
يِْن وَ يَا {: لقوo تعا{ وِ الَْواِ َ

َ
ْغُفِسُكْم أ

َ
Qِ َولَْو uََ أ ِيَن آََمُنوا ُكونُوا قَوQامVَِ بِالِْقْسِط ُشَهَداَء ِهللا QÃف[َها ا

َ
ْقَربVَِ ك

َ ْ
فحينئذ يتنبه  }األ

  .إ{ أن هذه األنواع ال تقبل فيها الشهادة 
  . كذب نسأل اهللا العافية ننتقل بعد هذا إ{ حديث آخر يتعلق بشهادة الزور، و� شهادة ال

  : ا-ديث ا.الث 
 l Rلس مع الصحابة يوما فقال

ً
أال (: هذا ا�ديث هو ما ثبت R الصحيح[ أن ا�� صv اهللا عليه وسلم ®ن جالسا

أال . ئرأال أنبئكم بأكÙ الكبا: فكررها ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم ثالثا. بÜ يا رسول اهللا: أنبئكم بأكÙ الكبائر، قالوا

                                 
  الصواب سكون الميم وهللا أعلم ١
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: فقال عليه الصالة والسالم. بÜ يا رسول اهللا: والصحابة يقولون. أال أنبئكم بأكÙ الكبائر. أنبئكم بأكÙ الكبائر
̈اك باهللا ، وعقوق الوا ين ،  أال  -:و½ن ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم جالسا متكأ، فجلس وعدل من جلسته وقال-اإل

يع� خافوا \ ا�� صv اهللا عليه وسلم  ،)زال يكررها حw قال الصحابة ته سكتفما ). وقول الزور، أال وقول الزور
وا�ديث R . من ا=عب واإلجهاد اTي �قه بسبب تكراره عليه الصالة والسالم إ{ ا�Æ وا=حذير من شهادة الزور

  .الصحيح[ 
، حينما يؤ' بشخص ليشهد شهادة باطلة -هللا العافيةنسأل ا-ا�قصود بها ا5اطل، و� الشهادة ال�ذبة ": *مة الزور"

يدفع o بعض ا�اس نقودا ويقولون إذا سألك القا� عن كذا قل ال أبدا ما شفته و¬ال قل فعال هذا أنا رأيته هو اTي قتل 
  . هو اTي )ق، يشهد شهادة باطلة

  

  : مفاسد شهادة الزور �
  . فيها أكل أموال ا�اس باÅاطل :أوًال 
: ؛ ألنه يسمع كما جاء R ا�ديث ا�� عليه الصالة والسالم قالفيها إظالل للقضاة؛ حكموا بغ� ما أنزل اهللا :اثانيً 

إذا فيها سبب إلضاعة ا�قوق وحرمان صاحب ا�ق من حقه، وا�� عليه الصالة والسالم ). إنما أق¤ بنحو ما أسمع(
، وهو يكرر هذا ªا يدل \ أن هذه الشهادة خطرها "أال وشهادة الزور: "هاهتم بها وcرر اإلخبار بها وأ� æرف ا=نبي

  . عظيم و¬ثمها جسيم 
، فال ©وز ألحد أن يشهد \ أحد  وينبª لإلنسان أن vذر â ا-ذر من الوقوع @ شهادة الزور أو أن يغري أحدا بها

ا بتËع ألجل أع� فالن أو يطلع براءة، هذا ال ©وز وهو من بتلك الشهادة ا5اطلة، أو يدفع ألحد نقودا، أو يقول واهللا أن
اإلثم، فعv اإلنسان أن يتنبه إ{ أنه ال يمكن أن يقول أو يشهد ب�ء إال إذا ®ن حقا، و\ اإلنسان أن يتحرى الصواب 

  . والعدل Äكون متصفا بذلك 
  ،  أن vرصوا وفقهم اهللا u ا�ثبت من الشهودأيًضا  وu القضاة

 
ً
 R ظاهره :أوال

ً
  . أن يكون الشاهد �دال أي مستقيما

واهللا رأيت، أشهد إs رأيت فالن هذا هو : عليهم اختبار الشهود ، بعض القضاة يعمل هذا، إذا شهد الرجل قال  :ثانيًا
ا�هار؟ بأي أداة قتل؟ القاتل، عليه أن HتËه، يقول o م¤ رأيته؟ الساعة كم؟ ماذا ®ن يلبس؟ R أي م�ن؟ R الليل أو 

HتËه، وهذه فيها فائدة و� ا=حقق من صدق الشاهد، وهذا اختبار للشهود وØقيق معهم .. معه سالح؟ وهكذا
  .وتمحيص لعدا=هم واستيفاء �ا ËHون به 

  :ا-ديث الرابع  
  .أخرجه مسلم R صحيحه). أن رسول اهللا صÜ اهللا عليه وسلم ق^ بيمV وشاهد(عن ابن عباس ر� اهللا عنهما 

، وبعض العلماء يرى أنه ا-كم بامV الواحدة فقطأيًضا و،  هذا ا-ديث نفهم منه جواز ا-كم بالشاهد الواحد
البد من شاهدين، وهذه القضايا إنما ترجع إ{ ا�ّ�م و¬{ القضاة Ø Rديدها، فإذا ق� بالشاهد واÄم[ فا�كم 

إال R بعض القضايا ال� �ا أح�م خاصة أنه البد من . اÄم[ وهو منصوص اإلمام أ¼دبالشاهد وحده جائز وتقويه 
هالل رمضان تقبل شهادة شاهد واحد عند أيًضا  ،}َواْستَْشِهُدوا َشِهيَديِْن مِْن رَِجالُِكمْ {: شاهدين عدل[، كما قال تعا{

  . بد من أربعة شهود ا¯خول، ولكن البد من شاهدين عند اGروج، أما R الزنا فال



 نسخة مدققة ومزيدة امن                                                                 امن                                                                 ا�ستوى ا.ا�ستوى ا.ـ ـ   ا-ديثا-ديث    مقررمقرر

- ٢٦ - 
 

  )�(ا-لقة 

  .باب ا oوى واÅينات 

  : تعريف ا oوى واÅينات �
  :ا�عريف اللغوي لتoوى  •

ُعونَ {: ل اهللا تعا{وا¯Äل قو°ع دعوى، و� R اللغة الطلب، : ا¯�وى Qأي يطلبون ويتمنون  }َولَُهْم َما يَد .  
  : ا�عريف االصطالe لتoوى •

أنا أدß \ فالن من : بمعp. � إضافة اإلنسان إ{ نفسه استحقاق �ء R يد غµه أو ذمته: قهاءا¯عوى عند الف
þ � أو هذه ا�زرعة ال� بنا عليها أو زرع فيها ،þ يده R هكذا يعرف الفقهاء ا¯عوى. ا�اس أن هذه األموال ال�.  

  : ا�عريف اللغوي للبينات •
  . و� العالمة الواضحة  °ع بينة،R اللغة : ا5ينات

  :ا�عريف االصطالe للبينات  •
 . � Õ ما يب[  ا�ق من شهود أو يم[:ا5ينة 

  : ا-ديث األول 
واهم ألدê ناس دماء لو يعطى ا�اس بدع: (حديث ابن عباس ر� اهللا عنهما أن ا�� صv اهللا عليه وسلم قال

  . متفق عليه ). رجال وأموا¹م ، ولكن امu V ا�دê عليه
  ). اÅينة u ا�دr وامu V من أنكر: (وللبيهÊ بإسناد صحيح

وهذه العبارة من أ°ع العبارات الواردة عن ا�� صv اهللا عليه وسلم R أح�م القضاء، وتعتË قاعدة فقهية قضائية 
لف[ R ا�رافعات ال�عية، فيقولون ا5ينة \ يرجع إÄها اÄوم °يع القضاة، و°يع ا�قوقي[ وا�حام[، و°يع ا�ؤ

بأÇ أنت وأ� يا رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم أوتيت جوامع الîم، فجمعت دساتµ . ا�دß واÄم[ \ من أنكر
  ) . اÅينة u ا�دr ، وامu V من أنكر(القضاء R 	مت[، عبارت[ °يلت[ رائعت[ 

   : معاW بعض الËمات �
  . العالمة الواضحة ): اÅينة(
)Vهذا ا�ديث ) ام R تطلق \ ا�لف باهللا عز وجل ، وهذا هو ا�راد بها.  

   : األحHم ا�ستفادة من هذا ا-ديث �
أن من أدu ê أحد دعوى فإن عليه اإلثبات واÅينة u دعواه، فإن لم يكن � بينة، فعÜ ا�دê عليه امV  :أوًال 
� عليه اÄم[ إذا .  ما أدr عليه به من ا-ق�� إذا لو أن شخصا أد� \ شخص دعوى فعv ا�دß ا5ينة، و\ ا�د�

  .أنكر تلك ا¯عوى 
، و� أنه لو أعطي Õ من ذكر ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم ا-كمة @ كون اÅينة u ا�دr وامu V ا�نكر :ثانًيا

، ولكن -نسأل اهللا العافية-ب اهللا عز وجل فيها وال Hافه ألكلوا أموال ا�اس واستحلوا دماءهم أد� دعوى ال يراق
  .اهللا عز وجل وهو عدل سبحانه جعل حدا ب[ العباد £تكموا إÄه \ لسان ا�� صv اهللا عليه وسلم 
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بالقانون ال�ß اTي ُرتب، و¬ن غلب  ا�ديث يدل \ أنه ال ©وز ا�كم إال: "وTلك يقول اإلمام ابن دقيق العيد
ßالظن صدق ا�د \. "  

، )اÅينة u ا�دr، وامu V من أنكر(، كما R رواية ا5يهÊ أن امu V ا�دê عليه، واÅينة u ا�دr :ثا.ًا
Vتكون @ ا¡انب القوي من ا�±افع Vمة، ، وجانب ا�د� عليه بال بينة هوذلك أن امTو األقوى، فاألصل براءة ا

  . فا�د� عليه جانبه هو األقوى فاكت� منه باÄم[ 
اTي جاءت به ال�يعة أن اÄم[ ت�ع من جهة أقوى ا�تداعي[، فأي اGصم[ : "قال اإلمام ابن القيم ر¼ه اهللا

  .وهذا مذهب °هور العلماء ". ترجح جانبه جعلت اÄم[ من جهته
يع� ا�لف باهللا عز - � الشهود، أو األيمان: قال العلماء اÅينةينة ªن تتألف؟ ما � ا5ينة؟ مم تتكون؟ ا5 :رابًعا
Õ ع[ لم يدعيها صاحب اÄد فمن جاء فوصفها : "، و� عند ا�حقق[ ®إلمام ابن رجب يقولأو ا�كول، -وجل

  . إذا يتب[ أنها o ما لم يأ� ببينة أقوى ". حب اÄدبأوصافها اGفيفة � o، فإن نازعه أحد ما R يده فÆ لصا
اÅينة u ا�دr وامu V (، فعليه تدور ¦لب األح�م، أن هذا ا-ديث قاعدة عظÏ من قواعد القضاء :خامًسا
  . وهذا ا�ديث كما قلت يعد من أصول القضاء ب[ ا�اس عند ا=نازع ). من أنكر
ت بوفاء أو ذمته وطولب به، فأدê أن ذمته برئu أن من ¯ن عليه دين أو حق ثابت @ هذا ا-ديث يدل  :سادًسا

فإن o \ صاحب ا�ق اÄم[ \ أن ، ، فإن لم يأ� ببينة \ الوفاء والËاءةإسقاط أو صلح، فاألصل أن ما @ ذمته باٍق 
  .ا ®ن حقه ال يزال باقيا R ذمته، �اذا؟ ألن األصل بقاء ما ®ن \ م

، لو أن شخصا اد� أن سلعة فيها عيب أو فيها ³ط، فكذلك يلزمه أن ومثل ذلك دعوى العيوب، ودعوى ال(وط
  .£ç ا5ينة، و\ ا�نكر اÄم[ 

، وهذا ا�نهج يدل \ قاعدة فقهية قضائية عظيمة، وTلك ينبÑ هذا ا-ديث يعد من أصول ا�رافعات ال(عية :اسابعً 
Äلك ا�� عليه الصالة والسالم يقولا=نبه إTا�كم إال ببينة، و R ع	لو يعطى : (ه، وأن اإلنسان عليه أن ال يت

يدل \ أن لو أد� شخص \ شخص مال أو دم فالبد من بينة وÌو ذلك، فال ينبÑ الت	ع R ذلك؛ ) ا�اس بدoواهم
  . yال يتساهل ا�اس R ا¯ماء أو األموال وا�قوق 

  Wا-ديث ا.ا:  
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد ( :عن أÇ إمامة ا�ار( ر� اهللا عنه أن رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم قال

 يا رسول اهللا؟: "فقال o رجل )أوجب اهللا � ا�ار وحرم عليه ا¡نة
ً
 يسµا

ً
). و�ن ¯ن قضيبا من أراك( :قال "و¬ن ®ن شيئا

  .رواه مسلم 
  .ث عظيم يدل \ أهمية الوفاء æقوق ا�اس وعدم أخذ �ء منها إال æق ح¤ ولو ®ن يسµاهذا حدي

  :¨ح الËمات الغريبة  �
وعË ا�� صv اهللا عليه وسلم . القضيب هو الغصن من الشجرة) و�ن ¯ن قضيبا: (يقول ا�� صv اهللا عليه وسلم

السواك، وcما نعلم أنه يكون عبارة نبات يأ� من أغصان أشجار  باألراك و� شجرة السواك ال� تقتطع منها أعواد
  .تكون R األرض
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  :ا-ديث ا.الث  
من حلف u يمV يقتطع بها مال امرئ : (عن األشعث بن قيس ر� اهللا عنه أن رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم قال

  .متفق عليه ). مسلم هو فيها فاجر، ل
 اهللا وهو عليه غضبان

� HاألحVم ا�ستفادة من ا-ديث Vالسابق :  
، و¬نما اقتطعه بيم[ ®ذبة، هذان ا-ديثان يدالن u أمر عظيم ووعيد شديد �ن اقتطع مال امرئ مسلم بغ� حق :أوًال 

  . وبيم[ فاجرة، و� تس� اÄم[ الغموس، فهذا يل* اهللا عز وجل وهو عليه غضبان، ومن غضب اهللا عليه فهو هالك
هذان ا-ديثان يدالن Ì uريم أخذ أموال ا�اس وحقوقهم با oواى الفاجرة واأليمان الHذبة وأنها من كبائر  :اثانيً 

من ) اقتطع بها مال امرئ مسلم(؛ ألن ما ترتب عليه غضب ا�ليم جل وعال فهو كبµة، وا=عبµ بكلمة مسلم اÃنوب
�T® بالغالب، و¬ال فمال  ا�عصوم µاهللا عليه وسلمباب ا=عب vوا�عاهد ال ©وز أن يأخذ منه �ء، وقول ا�� ص  :

  . Äخرج ا�اï واÖاهل، فإن العقاب ال يستحقه إال العامد ا�تعمد ) هو فيها فاجر(
يثبت صفة ). وهو عليه غضبان: (، لقوo هذا ا-ديث فيه فائدة عقدية أال و� إثبات صفة الغضب هللا عز وجل :ثا.ًا
ِميُع اÅَِْص�ُ {ضب هللا عز وجل إثباتا يليق àالo وعظمته الغ Qٌء َوُهَو الس   }.لَْيَس َكِمْثلِِه َ÷ْ

يريد بذلك ) و�ن ¯ن قضيباً من أراك: (، فقد قال ا�� صv اهللا عليه وسلمأن أموال ا�اس حرام قليلها و¾ث�ها :رابًعا
ل ا�اس الكثµة ومن يتعدى \ أموا�م وحقوقهم وأراضيهم ال�ء ا�قµ الصغµ القليل، فكيف بمن يأكل أموا

إن دماؤ¾م وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة : (ومزارعهم، فقد قال ا�� صv اهللا عليه وسلم R حج الوداع
ا�ديث ويقول ا�� صv اهللا عليه وسلم R آخر . R الصحيح[وا�ديث ) يومكم هذا، @ شهر¾م هذا، @ بتكم هذا

ا�حريم األبدي هذا . دي، فيجب أن نفرقو Øريم اÖنة هنا Øريم أمدي وليس Øريم أب، )حّرم اهللا عليه ا¡نة: (األول
والكبائر فإنه ال يدخل ا¡نة مع من  ا من اÃنوبا فقد حرم اهللا عليه ا¡نة، أما من ارتكب شيئً  أو ¯فرً ¿ن مات م(ً½ 

إنه ال Hت R ا�ار : قال العلماء. ا�ار فيطهر من ذنبه، ثم îرج بفضل اهللا ورÍته إ¸ ا¡نةيدخلها أوال، و�نما يعاقب ب
 \ قدر كبµته

ً
  .و¬نما يعذب تعذيبا

وا�� عليه الصالة والسالم ينبه R هذا ا�ديث إ{ ا�ذر من أكل أموال ا�اس با5اطل وباÄم[ الفاجرة، وعدم 
والقليلة، فليحذر اTين يأكلون أموال ا�اس خاصة األموال القليلة، مثل شخص يستأجر  التساهل بأموا�م الكثµة

�مال Äعمل عمال R ا�"ل أو مزار� أو إصالح �ء مع[ بمبلغ زهيد ويقول فيما بعد سأقضيك أجرك، ال ©وز، ا�� 
  .بن ماجه رواه ا). أعط األج� أجره قبل أن |ف عرقه: (عليه الصالة والسالم يقول

   : ا-ديث الرابع 
من حلف u منÙي هذا بيمV آثمة تبوأ : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث جابر ر� اهللا عنه قال

  .رواه أ¼د وأبو داود والنسا� وصححه ابن حّبان ). مقعده من ا�ار
�قوق ا�اس ، وقد جاء مبينا R رواية أخرى  Øذير من اÄم[ ال�ذبة ال� فيها أكلأيًضا  وهذا ا�ديث كما نالحظ

مامة ر� اهللا عنه، مرفو� عند اإلمام النسا� R سننه الكËى، أن الرسول صv اهللا عليه وسلم قال
ُ
من : (عن أÇ أ

هللا حلف عند منÙي هذا يمينا ¯ذبة يستحل بها مال امرئ مسلم، فعليه لعنة اهللا وا�الئكة وا�اس أ�عV، ال يقبل ا
  ).منه çفا وال عدال
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. يع� منË ا�� صv اهللا عليه وسلم اTي ®ن R مسجده  )u منÙي(: وقوo عليه الصالة والسالم R هذا ا�ديث
oا�ار) تبوأ: (وقو R ذ م�ناÀنسأل اهللا العافية. يع� ا .  

كعند منË  ، ال سيما إذا أديت @ مHن فاضلوهذا ا-ديث يدل Ì uريم امV الHذبة وتغليظ أمرها وعظم خطرها
  .، R رمضان، أو R الع� األواخر منه، أو R الع� من ذي ا�جةأو @ زمان الفاضلرسول اهللا صv اهللا عليه وسلم، 

من حلف هذه امV العظيمة الHذبة؛ قتطع بها مال امرئ مسلم، فقد ارتكب ذنبا عظيما من أشد اÃنوب، أيًضا 
، وTلك ينبÑ لإلنسان أن £ذر Õ ا�ذر هذه  اÄم[  الفاجرة، وأن £فظ لسانه عن و سبب @ تبوأه مقعدا من ا�اروه

  .الوقوع فيها
ا�� عليه الصالة والسالم وردت عنه أحاديث كثµة R ا=حذير من شهادة الزور، ومن يم[ الزور، ومن اÄم[ 

  .ق ا�اس، وØذيرهم من الظلم أو الكذب واالف:اء، نسأل اهللا العافية والسالمة الغموس، وq هذه داللة \ حفظ حقو

  : ا-ديث اnامس  
يز¾يهم، و¹م عذاب ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة، وال ينظر إهم، وال : (حديث أبو هريرة ر� اهللا عنه قال

بسلعة بعد العÞ فحلف � باهللا ألخذها بكذا رجًال  بايع رجل u فضل ماء بالفالة يمنعه من ابن السبيل، ورجلٌ : أم
). ا لم يِف ا ال يبايعه إال لتنيا، فإن أعطاه منها وفا، و�ن لم يعطيه منهو¾ذا فصدقه وهو u غ� ذلك، ورجل بايع إمامً 

  . متفق عليه 
وسلم يب[ R هذا ا�ديث الوعيد هذا ا�ديث من األحاديث ال� تب[ ِعظم هذه اÄم[، وTلك ا�� صv اهللا عليه 

رجل اTي ال :الشديد �ؤالء اhالثة أنه ال يكلمهم اهللا عز وجل وال ينظر إÄهم وال يزcيهم يوم القيامة، وهؤالء اhالثة
) مروÍ األ(نزل بالفالة R الصحراء وعنده ماء ومنع منه ابن السبيل، وا�نفق سلعته باÄم[ ال�ذبة، واTي يبايع اإلمام 

  .بيعة ثم ينقض تلك ا5يعة
، وهذا ا�ديث فيه والشاهد من هذا ا-ديث هو امV الHذبة؛ �ا فيها من الغرر واnداع وأكل أموال ا�اس باÅاطل

  . توcيد و¬ثبات لعذاب اهللا عز وجل R اآلخرة 
 

(ا-لقة  (  

  : ا-ديث السادس 
رواه ا¯ار قط� و� ).  عليه وسلم رد امu V طالب ا-قا�Ý صÜ اهللا أن(حديث ابن عمر ر� اهللا عنهما 

µا=لخيص ا�ب R ذلكcبلوغ ا�رام و R إسناده : إسناده ضعف، كما يقول ا�افظ ابن حجر R هذا ا�ديث ضعيف
د اÄم[ واالعتماد \ هذا R ر: لكن يتقوى بشواهد أخرى، منها حديث القسامة وهو حديث صحيح، فإن ا5يهÊ قال

  . \ حديث القسامة، فثلك يتقوى بهذا 
وهذا ا�ديث \ فرض صحته وتقويه æديث القسامة يفيد أن ا�� صv اهللا عليه وسلم رد اÄم[ \ صاحب 

فإن �  وليس عند ا�دr بينة تثبت دعواه؛ ،ا وأنكر ا�دê عليه تلك ا عوىأنه إذا أدê ا�دr شيئً : ا�ق، ومعناه
فهل vكم عليه با�كول   -يعà امتنع عن امV-فإن نكل u امV ، مu V ا�دê عليه u ن� تلك ا عوىا

rا�د u Vكم به مع رد امv كم بما اوحده؟ أوvصح دعواه و u ه  فيحلفo؟د   
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  :هذه ا�سألة فيها قوالن ألهل العلم 
  .أنه £كم \ ا�اÕ بدون رد اÄم[ \ ا�دß : قول أÇ حنيفة وأ¼د :القول األول
Wالقول ا.ا:   .وهو رد اÄم[ \ ا�دß فإن حلف ق� o : قول مالك والشاف

   . واإلمام ابن القيم يرجح هذا القول، والصحيح أن ا�كول يقوم مقام الشاهد واÅينة ال مقام اإلقرار
  :  ا-ديث السابع 

ألم : (ا، تËق أسارير وجهه، فقالدخل ا�� صv اهللا عليه وسلم ذات يوم م	ورً : عنها قالتحديث �ئشة ر� اهللا 
  .متفق عليه ).هذه األقدام بعضها من بعض: نظر آنفا إ¸ زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال! تري إ¸ åزز  ا�دل�؟

  . ا ا وعدمً ق الو¯ بأبيه ثبوتً هذا ا�ديث يتعلق بمسألة قضائية أال و� مسألة القيافة، و� إ�ا
  : تفس� بعض الËمات �

ا بدت أسارير وجهه من فرحً : ا، معناهادخل ا�� صv اهللا عليه وسلم ذات يوم م	ورً : قول �ئشة ر� اهللا عنها
  . الفرح وال	ور

  .يع� تلمع وت�ء  ":تÙق"
  . هة � اGطوط ال� تكون R الوجه ال سيما R اÖب": أسارير وجهه"

lزز ا�دل+ هذا صحاÇ من قبيلة مدلج، ®ن o معرفة ). ألم تري إ¸ åزز ا�دل�: (فقال ا�� صv اهللا عليه وسلم
بمعرفة الشبه بإ�اق الو¯ بأبيه، يعرف الرجل أن هذا ابنه أو أن هذا أخ o وÌو أيًضا  بالقيافة و� تتبع اآلثار، ومعرفة

  . ب� مدلج اشتهرت بالقيافة ذلك، وهذه القبيلة قبيلة 
Vوالقيافة تنقسم إ¸ قسم  :  

 . و� معرفة اGطوات  ،قيافة أثر )�

  . و� معرفة األشباه و¬�اق الو¯ بنسبه  ،وقيافة ب� )�
، زيد بن حارثة الصحاÇ اÖليل اTي نزل فيه )إ¸ زيد بن حارثة وأسامة بن زيد(وقول ا�� صv اهللا عليه وسلم 

َ̂ َزْيٌد ِمْنَها َوَطًرا َزوQْجَناَكَها{: ا{قول اهللا تع ا قَ Qاهللا عليه وسلم وأعتقه وهو ®ن رقيقً  }فَلَم vا، واستلحقه ا�� ص
د ابن حارثة «مد، وزوجه ا�� صv اهللا عليه وسلم بموالته برcة، وأÁبت o أسامة بن زيوتبناه، ف�ن يس� زيد بن 

حب رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم وابن حبه، وأسامة ®ن أسمر، شديد السمرة، وزيد  ، و÷ن هور� اهللا عنهم °يًعا
أثبت جاء lزز ا�دل+  اا�اس يتشككون R إ�اق أسامة بأبيه، فلم وTلك ®ن العرب يس:يبون و÷ن ®ن أبيض اللون،

وليس بصحيح ما يقال من  ،ن لزيد بن حارثةدل أن أسامة ابو، أن هذه األقدام بعضها من بعض أسامة ألبيه، وأثبتقيافة 
  .التشكك R نسبهما وÌو ذلك

  : بعض فوائد هذا ا-ديث �
وسلم ألسامة  ، وداللة \ حب ا�� صv اهللا عليهفرح ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم بإ-اق نسب أسامة بأبيه :أوًال 

  .ا عنهم °يعً  ب رسول اهللا وابن حبه زيد ابن حارثة ر� اهللاوأبيه، وأسامة هو ح
، واعتبارهم R صحة النسب، وهذا دÄل \ ما يس� بالقرائن، هذا ا-ديث يدل u صحة العمل بقول القافه :ثانًيا

  .إثبات القرائن للقافة وغµهم 
  . هذا ا-ديث يدل u االكتفاء بشهادة قائف واحد، ب(ط أن يكون عدال åربا حاذقا oرفا بهذه ا�همة :ثا.ًا
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، وقطع دابر ذلك الÜم، واعتبار تأثµ الوراثة ب[ األصول فرح ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم يدل u إزالة الشبهة :ابًعار
عرف بها القرائن ا، أما R هذا الزمن فأصبح هناك وسائل يمكن أن تُ والفروع وÌو ذلك، وهذا من األمور ا�عروفة قديمً 

ُ و ،)(DNAوهو ما يس� با�مض  ا�ووي  ستطاع عن طريقه أن يعرف نسب فالن وصلته بفالن، وحقيقة هو دقيق ي
  .ال سيما عند حدوث جرائم أو Ìو ذلك " علم الطب ال�ß"ا R علم الت�يح، ويس� جدً 

  .هذا فيما يتعلق æديث �ئشة ر� اهللا عنها، R إثبات القيافة
 

  . كتاب العتق

  : ا�عريف اللغوي للعتق •
. أعتقت فالن يع� خلصته. ا فهو َعتيق، والِعتق R اللغة هو اGلوص وا�رية	 الع[ من َعتَق ِعتقً بك :تق لغةالعِ 

  .أعتقت كذا يع� خلصته من ا��ن اTي هو فيه وÌو ذلك 
   :ا�عريف االصطالe للعتق  •

  .هو Øرير الرقبة، وÀليصها من الرق، و¬ثبات ا�رية �ا
يع� إعتاق }فَك[ َرَقَبةٍ {: ، قال تعا{اهللا عز وجل و� سنة رسول صÜ اهللا عليه وسلم والعتق � فضل وأصل @ كتاب
أهم عضو R جسم اإلنسان، وقيل أن الرقبة � ال� لو قطعت �ات اإلنسان، فتطلق  انفس مسلمة، وعËّ بالرقبة؛ ألنه

 
ً
  . دل \ فضل عتق الرقبة ا�ؤمنة  }ْؤِمَنةٍ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة مُ {: قول اهللا تعا{أيًضا  .\ اإلنسان ®مال

من أعتق رقبة مسلمة أعتقه ( :وأما  السنة فقد جاءت أحاديث R فضل العتق، منها قول ا�� صv اهللا عليه وسلم
\ عناية  وهذا ا�ديث يدل حقيقةً . وا�ديث R الصحيح[ .)ا من ا�ار حw فرجه بفرجهاهللا بكل عضو منه عضوً 

م بالعتق، والرد \ ا�شكك[ اTين يتهمون اإلسالم با�رص \ الرق واستعباد العبيد، اإلسالم دين ا�رية اإلسال
 ًµرير األرقاء، وال أدل \ ذلك من أن كثØ \ عتق رقبة، أي ذنب من و£رص Âها كفارتها األو	ا من الكفارات 

  ÐداTنوب 
ً
ظهار، كفارة °اع رمضان، كفارة القتل اGطأ، 	ها فيها عتق رقبة، ªا كفارة اÄم[ عتق رقبة، كفارة المثال

\ اÖميع أن £رص \ اإلحسان لألرقاء،  يدل \ فضل عتق الرقيق، فثلك يتنبه إ{ أهمية ذلك، وينبÑ حقيقةً 
من العمل ماال إخوانكم خولكم من جعلهم اهللا Ìت أيديكم فال تكلفوهم : (وا�� صv اهللا عليه وسلم يقول

: ويقول عليه الصالة والسالم ).الصالة الصالة وما ملكت أيمانكم: (ويقول عليه الصالة والسالم). يطيقون
  . وq هذه األحاديث تدل \ أهمية العتق ). فأطعموهم ¿ا تطعمون واكسوهم ¿ا تلبسون(

   :ا-ديث األول  
أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما، استنقذ اهللا : ( عليه وسلمR ا5اب وهو متعلق بفضل العتق يقول ا�� صv اهللا

هذا ا�ديث R الصحيح[، وقد جاءت o رواية أخرى لل:مذي عن أÇ أمامه ). بكل عضو منه عضوا منه من ا�ار
. بسند صحيح هذه رواية ال:مذي). وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتV مسلمتV، ¯نتا فHكه من ا�ار: (ر� اهللا عنه قال

وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة ¯نت فHكها من : (ورواية أÇ داوود من حديث كعب بن عجره بن مره أنه قال
  . ومعp الف�ك يع� اGالص من ا�ار) . ا�ار
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  Wا-ديث ا.ا:  
وجهاد @ ، إيمان باهللا: ؟ قالسألت ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم أي العمل أفضل: (نه قال

  . متفق عليه ). ا وأنفسها عند أهلهاقلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغالها ثمنً ، سبيله

، سواء أعتق هو أو أعتقت ا�رأة ا هذا ا-ديث واÃي قبله يدالن u فضل عتق الرقيق واألجر العظيم الوارد فيهإذً 

ا، أغالها وأنفسها ا ثمينً أجر عظيم، وينبÑ أن £رص \ أن يعتق رقيقً من أعتق امرأت[ مسلمت[ فله أيًضا رقيقة، و
  .عند أهلها؛ Äكون R ذلك أجر عظيم 

وا�� عليه الصالة والسالم حث \ عتق الرقيق؛ من أجل ا�رص \ Øرير األرقاء وعدم استعباد ا�اس، وقد جاء 
  . R ا�ديث وهو ا�ديث اhالث معنا R كتاب العتق 

   :ا-ديث ا.الث  
من أعتق ¨½ � @ عبد فHن � مال يبلغ (: قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر ر� اهللا عنهما قال

. متفق عليه). ثمن العبد قوم قيمة عدل فأعطى ¨½ءه حصصهم وعتق عليه العبد و�ال فقد عتق منه ما عتق
   ) .عليه واستس� غ� مشقوق عليهو�ال قوم (وللشيخ[ من حديث أÇ هريرة 

  . هذا ا�ديث يدل \ فضل عتق الرقيق، وأنه ينبÑ ا�رص \ عتقه

  :تفس� الËمات الغريبة  �
  . يع� من خلص ):من أعتق( 
  . ا R o عبد يع� حصة ونصيبً ): ¨½(
  . ال�ء يع� مثله ): عدل(
  . أي اTين اش:cوا فيه ): وأعطى ¨½ءه(
)üلص نفسه  -يع� ©مع ا�ال-طلب من العبد أن يس� : معناها): استسHيعتق و ºل.  

، وال:غيب فيه، وجعله من أعظم الكفارات، ومن o ³اكه ولو هذا ا-ديث يدل u تشوف ال(ع ا�طهر إ¸ العتق
فع نصيب ³يكه عتق العبد ا æيث يستطيع دعتق بمقدار ذلك اÖزء، فإن ®ن ا�عتق مو)ً R عبد فأعتق جزء فإنه يُ 

  . إذا ملك العبد بعض القيمة عتق بقدر القيمة ال� ملكها أيًضا  ،	ه نصيبه ونصيب ³يكه
فحينئذ ينبÑ \ ال�÷ء أن £رصوا Õ ا�رص \ حسن  وهذا ا-ديث يدل u جواز االش±اك @ العبد أو األمة،

 
ً
  .ال æيث ©مع من ا�ال ح¤ يعتقفليي	وا عليه ليسمح o باالستسعاء با� ا=عامل مع األرقاء و¬عتاقهم، ومن طلب ماال

  :ا-ديث الرابع  
ا�افظ ابن حجر رجح °ع : ويقول. رواه اGمسة) من ملك ذا رحم �رم فهو حر: (يقول ا�� صv اهللا عليه وسلم

داوود ن ا�فاظ أنه موقوف، وأخرجه أبو ف R رفعه و� وقفه، فرجح °ع مفهذا ا�ديث �تلَ ، من ا�فاظ أنه موقوف
  . ابن عمر ر� اهللا عنهما بسند صحيح رواه ابن ماجة  عن، وا�ديث o شاهد مرفوً� 

   :¨ح الËمات الغريبة  �
  . يع� ذا قرابة) من ملك ذا رحم( 
  . يع� أنه ال £ل نكاحه، فيعد من ا�حرمات عليه من األقارب R ا��ح) �رم(
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  . ا هللا عز وجل ع� أنه صار حرً ي) فهو حر(
ا، منها أن القريب إذا ملك قريبه أن ال(ع ا-كيم جعل للعتق أسبابً منها  : وهذا ا-ديث نستفيد منه فوائد عديدة

ا بمجرد القرابة، ا حرً أنه يعتق عليه بالقرابة، فحينئذ يكون عتيقً  -كما يقول ابن رشد-، و°هور العلماء فإنه يعتق عليه
Ñأن نعرف أن هذا من صلة الرحم ومن اإلحسان إ{ األرقاء أيًضا  وينب .  

  :ا-ديث اnامس  
  حديث جابر ر� اهللا عنه أن

ً
فبلغ ذلك ا�� صv ، ولم يكن o مال غµه، ا o عن دبرمن األنصار أعتق غالمً رجال

و� لفظ . ن عبد اهللا بثمانمائة درهمفاش:اه نعيم ب) من يش±يه مà؟: (اهللا عليه وسلم فقال عليه الصالة والسالم
  ) . و½ن عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك(و� لفظ للنسا� ). فاحتاج(للبخاري 

ا؛ ألنه ©عل ، وس� تدبµً "ا=دبµ"، يسمونه وا�دبر هو تعليق العتق بموت ا�عتقا هذا ا�ديث يدل \ عتق ا�دبر، إذً 
وهذا الرجل جاء R صحيح مسلم أنه ®ن من األنصار، وأنه من ب� عذرة، وذكر اTه� أن اسمه أبو ، تهعتقه دبر وفا

  .مذكور، والغالم اسمه يعقوب 
  . يع� جعل عتقه دبر وفاته ) وعلق عتقه عن دبر(

  . اش:اه نعيم بن عبد اهللا القر� العدوي

  : بعض فوائد هذا ا-ديث  �
صاري علق عتق غالمه بموته ولم يكن � مال، فبلغ ذلك ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم فعد أن هذا الرجل األن :أوًال 

فإن قيامه ، فرده وباع غالمه بثمانمائة درهم وأرسل بها إÄه، عليه الصالة والسالم هذا العتق من ا�فريط وتضيع ا�فس
  . \ ا�اس  لةبنفسه وأهله أوÂ من العتق؛ yال يكون �

، وا�دبر يعتق من ثلث ا�ال ال من رأس ا-ديث فيه داللة u صحة ا�دب�، وهو متفق عليه بV العلماء هذا :ثانًيا
وأن األوÂ �ن ليس عنده سعة R الرزق أن ©عل ذلك �فسه ، ا للحاجة، ®¯ين، وا�فقةا�ال، وجواز بيع ا�دبر مطلقً 

Tي  وسع عليه R رزقه فليستغل حقيقة هذه الفرصة وليستعجل وا، و�ن يعول فهو أوÂ من غµهم، وهذا من ا=فقه
ُِدوهُ { :ا R حياته، وHلصه اهللا به من ا�ار، واهللا تعا{ يقولعتق هذا العبد؛ Äكون حرً 

َ
ْغُفِسُكْم ِمْن َخْ�ٍ ¼

َ
ُموا ِأل zَوَما ُيَقد

ْجرًا
َ
ْقَظَم أ

َ
  . }ِعْنَد اهللاQِ ُهَو َخْ�ًا وَأ

  )�8(ا-لقة  

  . حكام المكاتبأ 

ا إ{ ا معينً ا دفع مبلغً ا، يع� بكتابة اتفاق بينهما \ أن يعتقه إذ باع نفسه \ سيده كتابً :هوب ا��تَ 
  .أجل مع[

  :ا-ديث األول  

 عليه ا�Hتب عبد ما ب: (حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ر� اهللا عنه أن ا�� صv اهللا عليه وسلم قال

وهذا ا�ديث كما ، أخرجه أبو داوود بإسناد حسن، وأصله عند أ¼د واhالثة، وصححه ا�اكم) من مHتبته درهم
  .يالحظ إسناده حسن 

  .ا، بآجال معلومة، وأقساط معدودة  ا أو حرً أنه العبد الرقيق اÃي ¯تبه سيده u أن يكون عتيقً   -كما قيل-وا�Hتب 
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  Wا-ديث ا.ا:  
إذا ¯ن إلحداكن : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: رد حديث آخر R ا��تب عن أم سلمه ر� اهللا عنها قالتو

  . رواه أ¼د واألربعة، وصححه ال:مذي ). مHتب و½ن عليه ما يؤدي فلتحتجب منه
تكشف ا�جاب لرقيقها، وهذا وهذا ا�ديث حقيقة �تلف فيه؛ ألنه يدل \ أمر �الف وهو ما يتعلق بأن ا�رأة 

حقيقة �الف لألحاديث الصحيحة، وجرى عمل أمهات ا�ؤمن[ ر� اهللا عنهن \ خالف ذلك وهو االحتجاب عن 
  . أرقائهن ومن ®نوا يعملون عندهن من الرجال األجانب 

  

�  Vح ا-ديث¨:  
  .، فهذا يدل u أصل الكتابة وم(وعيتها }ْمُتْم فِيِهْم َخْ�ًافHََتُِبوُهْم إِْن َعلِ { :هذان ا-ديثان يتفقان مع قول اهللا تعا¸

، فتجري عليه أح�م الرق ما بÊ وا-ديث األول يدل u أن ا�Hتب ال يعتق من رقه حw يو� �يع دين الكتابة عليه
  عليه درهم، مادام كتب عليه R ا��تبة بينه وب[ سيده أنه ال يعتق إال إذا دفع

ً
مانمائة درهم لو يب* درهم واحد ثمثال

إذا هذا ا�ديث يفهم منه أنه البد \ ، هذا هو منطوق ا�ديث، وهذا هو رأي °هور العلماء، فيب* عليه حكم الرق
  . الرقيق من أن يو� àميع ³وط الكتابة، وأن يسدد °يع حقوق سيده اTي ®تبه 

ولكن ، ، فإذا دفع فإنه ©ب عليها االحتجابمن رقيقها حw يكاتب ا-ديث اÃي بعده يدل u أن ا�رأة ال Ìتجب
فإن ذلك ال شك هو األوÂ و األحوط، ولزوم ا�جاب  الصحيح أن ا�رأة  |ب عليها أن Ìتجب من الرجل األجنÝ عنها،

  .واجب \ اÖميع من النساء عند غµ «ارمهن 

 :ا-ديث ا.الث  

ما ترك رسول اهللا صÜ اهللا عليه : (ية بنت ا�ارث أم ا�ؤمن[ ر� اهللا عنها قالحديث عمرو بن ا�ارث أÔ جوير
رواه ) ا جعلها صدقةا إال بغلته اÅيضاء، وسالحه، وأرضً وال شيئً  ا وال أمةً ا وال عبدً ا وال دينارً وسلم عند موته درهمً 

  .ا5خاري 
  . ا¯نيا وت"هه عن أموا�ا وما فيها ا هذا ا�ديث يد�ا \ زهد ا�� صv اهللا عليه وسلم Rإذً 

ا ا من األموال ال� تكون وصايا أو إرثً عمرو بن ا�ارث ر� اهللا عنه يب[ أن ا�� صv  اهللا عليه وسلم ما ترك شيئً 
يه وسلم، ا إال بغلته ا5يضاء فقط � ال� ورثها ا�� صv اهللا علماء وال شيئً د وال إيعبدراهم وال دنانµ وال ال ، يب*

ا5غلة ا5يضاء هذه عبارة عن بغلة أهداها ا�قوقس حاكم مt إ{ ا�� صv اهللا عليه ، ا جعلها صدقهوسالحه، وأرًض 
وسلم، والسالح هو ما يستعمل R ا�رب، واألرض ال� جعلها ا�� صv اهللا عليه وسلم صدقة � أرض فدك، و� قرية 

  .صv اهللا عليه وسلم صدقة معروفة àوار ا�دينة جعلها ا�� 

   :فوائد هذا ا-ديث  �
من  ا معا�سالمً  -عليه الصالة والسالم- زهد ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم و�عراضه عن ا نيا، وأنه خرج منها  :أوًال 

ْغَيا قَلِيلٌ َوا{: ، ويعلم أن ما عند اهللا خµ وأب*، قال تعا{أموال ا�اس ومن حقوقهم َ� َوَال قُْل َمَتاُع ا [ Qْآلَِخَرةُ َخْ�ٌ لَِمِن اي
  . }ُيْظلَُموَن فَتِيًال 

ا للجهاد، واÅغلة ا؛ و�نما ترك سالحً ا وال دينارً ا-ديث بV أن ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم تو� ولم îلف درهمً  :ثانًيا
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ألنبياء ال نرث وال نورث ما Ñن معا¨ ا: (، يقول عليه الصالة والسالمال¬ ير¾ب عليها، واألرض ال¬ جعلها صدقة
  . فدل هذا \ زهد ا�� صv اهللا عليه وسلم وترفعه عن أمور ا¯نيا . متفق عليه) تر¾ناه صدقة

بعد هذا ننتقل إ{ الكتاب اÖامع وهو أخر كتاب R بلوغ ا�رام و� منهج ا�ستوى اhامن، وسماه ا�ؤلف ر¼ه اهللا 
األدب، والË والصلة، والزهد والورع، وال:هيب : الب�ية، و�من آداب ا�فس  بكتاب جامع؛ ألنه ©مع ستة أبواب

  . من مساوئ األخالق، وال:غيب R  م�رم األخالق، واTكر وا¯�ء
وهذه األبواب الستة تدور عليها أحاديث تهذيب ا�فوس و¬قامة السلوك وااللìام بأخالق ا�� صv اهللا عليه وسلم، 

  :ه ا�ؤلف R كتاب اÖامع هو وأول باب بدأ

  . باب األدب
  :األدب لغة  •

  .ا R خلق و� علم ا، أي صار أديبً تأديبً  ة وا¯ال مصدر أدب الرجل يؤدباألدب بفتح ا�مز
  : األدب اصطالحا  •

 : ذكر ا�افظ ابن حجر
ً
 أنه استعمال ما £مد قوال

ً
  .  وفعال

  .ن مساوئها األخذ بم�رم األخالق واالبتعاد ع: أو بمعp آخر
 .}َو�ِنQَك لََعÜ ُخلٍُق َعِظيمٍ {: ، يقول اهللا تعا{اا وأحسن ا�اس خلقً وا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم ¯ن أكمل ا�اس أدبً 

  ". ®ن خلقه القران: "وتقول �ئشة ر� اهللا عنها
المية كثµة؛ وTلك ا�� عليه واألحاديث الواردة عن ا�� صv اهللا عليه وسلم R حسن اGلق وا=أدب واآلداب اإلس

فحري باإلخوة الطالب وهم \ أبواب ) إن ا�ؤمن بلغ Ôسن خلقه درجة الصائم القائم: (الصالة والسالم يقول
ا=خرج أن £رصوا \ األخالق ا�سنة واآلداب الكريمة، ويعاملوا ا�اس  بما £بوا أن يعاملوهم به ويرفقوا بهم، السيما 

ون بإذن اهللا تعا{ l Rاالت تتعلق بمصالح ا�اس، ®لقضاء، وcتابة العدل، وا=دريس، و�تلف الوظائف، أنهم سيكون
  .فيقوموا بواجبهم Ìو هذا ا5ت الكريم، وبما £قق مصالح أبنائه R ظل قيادة والة أمرنا أعزهم اهللا بطاعته 

  :ا-ديث األول  
إذا لقيته فسلم : حق ا�سلم u ا�سلم ست(ول اهللا صv اهللا عليه وسلم قال رس: حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

  ) . و�ذا مات فاتبعه، و�ذا مرض فعده، و�ذا عطس فحمد اهللا فشمته، و�ذا استنصحك فانصحه، و�ذا دoك فأجبه، عليه
يث يدل داللة أكيده \ وهذا ا�د، هذا ا�ديث يتناول ا�قوق الستة ال� ينبÑ للمسلم أن £رص \ االتصاف بها

حرص اإلسالم \ Øقيق مبدأ األخوة اإليمانية ب[ ا�ؤمن[، وأن اإلسالم دين ا�حبة واإلخاء وا�ودة والوفاء ب[ أبناء 
  . }إِغQَما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ { :اإلسالم، واهللا تعا{ يقول

  :حقوق ا�سلم u أخيه  �
والسالم اسم من أسماء اهللا عز وجل أمرنا به، قال ، عليه وسلم بأول حق وهو السالمبدأ ا�Ý صÜ اهللا  :ا-ق األول

ْهلِهَ {: تعا{
َ
نُِسوا َوتَُسلzُموا uََ أ

ْ
ِيَن آََمُنوا َال تَْدُخلُوا ُنُيوتًا َلْ�َ ُنُيوتُِكْم َحQw تَْسَتأ QÃف[َها ا

َ
   .  }ا يَا ك

ِيQًة ِمْن ِعْنِد اهللاQِ ُمَباَرَ¾ًة َطيzَبًة فَإَِذا َدَخْلُتْم ُنُيو{: وقال عز وجل
َ
Ì ْغُفِسُكْم

َ
  .  }تًا فََسلzُموا uََ أ

ٍء َحِسيًبا{ :وقال تعا{ ْ÷َ zâُ َuَ َن َ̄  َQاهللا Qْو ُرد[وَها إِن
َ
ْحَسَن ِمْنَها أ

َ
  . }َو�َِذا ُحيzيُتْم بَِتِحيQٍة فََحي[وا بِأ

  . تدل داللة أكيدة \ فضل السالم، وعدم التساهل فيه وعدم رده وال شك هذه اآليات وغµها 
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وال تؤمنوا حÌ wابوا، أوال أدلكم u ÷ء إذا ، ال تدخلوا ا¡نة حw تؤمنوا: (ويقول ا�� صv اهللا عليه وسلم
  ). فعلتموه Ìاببتم؟ أفشوا السالم بينكم

فينبÑ للشخص أن .  ورده واجب، والسالم سنة، "وبر÷ته السالم عليكم ور¼ة اهللا"هو عبارة عن قول : والسالم
oقو R ق من حقوق ا�سلم، واستجاب لقول اهللا عز وجلæ رص \ أن يسلم، ومن سلم \ أخيه فإنه قام£: } Qwَح

نُِسوا َوتَُسلzُموا
ْ
) ع(: (الم عليكمالس: قال ا�� صv اهللا عليه وسلم لرجل دخل وقال، ، ويرزق بثالث[ حسنة}تَْسَتأ
: قال السالم عليكم ور¼ة اهللا وبر÷ته، فقال عليه الصالة والسالم )ع(ين: (السالم عليكم ور¼ة اهللا قال: قال
)Vيع� ثالث[ حسنة يرزقها اهللا ذلك الرجل ). ثالث .  

م البشاشة، وحسن ا، وينبÑ أن يصحب السالإذا هذا هو األمر األول وهو السالم، وهو متقرر معروف لكم °يعً 
ا للوا¯ين ا وتقديرً ا R السن، وال بأس بتقبيل الرأس اح:امً ا أو كبµً ا أو مسافرً اللقاء، وال بأس با�عانقة �ن ®ن بعيدً 

  .ولكبار السن وللعلماء وا�شايخ اTين �م فضل 
 Wاهللا عليه وسلم :ا-ق ا.ا Üص Ýك فأجبه: (قول ا�oإَِذا ُدِقيُتْم فَاْدُخلُوا فَإَِذا َطِعْمُتْم {: قال تعا{. )و�ذا د

وا يع� إذا د�ك أخاك ا�سلم إ{ وÄمة أو إ{ طعام أو إ{ حفل زواج أو Ìو ذلك :  )إذا دoك فأجبه(ومعp  }فَانْتَِ(ُ
  . أخيه، وهذا حق من حقوقهفينبÑ للمسلم أن ©يب دعوت 

إذا دr أحدكم إ¸ (بل جاء R صحيح مسلم ). قد ع� اهللا ورسو�من دr ولم |ب ف: (قال صv اهللا عليه وسلم
يع� Äدعوا �م " Äصل"يع� £ç، و ).إذا دr أحُدكم فليجب، فإن ¯ن صائماً فليصل( وجاء )8جبومة عرس فلي

  . R وÄمة العرس، وهذا أمر معروف؛ �ا فيه من ا=هنئة و¬ظهار الفرح وال	ور وا¯�ء وغµ ذلك 
إِغQَما {: واهللا تعا{ يقول). و�ذا استنصحك فانصحه: (، يقول ا�� صv اهللا عليه وسلما�صيحة :ا-ق ا.الث 
مVٌِ {ويقول عز وجل \ لسان أحد األنبياء . }الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ 

َ
نَا لَُكْم نَاِصٌح أ

َ
بل يقول عليه . شعيب عليه السالم }وَأ

بايعت رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم \ إقامة الصالة، : "ويقول جابر بن عبد اهللا). صيحةا ين ا�: (الصالة والسالم
فينبÑ للمسلم[ أن £رصوا \ ا=ناصح فيما بينهم، وأن يكونوا صادق[ R نصحهم، ". و¬يتاء الز÷ة، وا�صح لg مسلم

  . فادة وال يكون هدفهم هو ا�قد وا=جريح؛ إنما يكون هدفهم ا�صح واإل
، "ير¼ك اهللا"، فليقل o أخوه "ا�مد هللا"، يع� إذا عطس فقال  إذا عطس فحمد اهللا عز وجل فليشمته : ا-ق الرابع

  .  إنه متفق u استحبابه: قال ا�ووي". يهديكم اهللا ويصلح بالكم"وÄقل 
  :من اآلداب عند العطاس  �

من الرذاذ من هذا العاطس إ{ من عنده فتنتقل  ءyال ينتقل �منديل بثوبه أو شماغه أو  Hمر وجهه سواءً أن  / 8
  . العدوى أو يتأثرون أو Ìو ذلك 

  . و¬نما عليه أن ©عل وجهه أمامه ، ال ينبÑ اال=فات أثناء العطاس / �
È / للشخص أن £رص \ تشميت العاطس إذا ¼د اهللا Ñبالعافية ي، ينب o قول و¬ن كرر العطاس فعليه أن يدعو
  . ، ªا يدل \ أنه مريض "شفاكم اهللا"

، وجاءت فيها وعيادة ا�ريض مستحبة). و�ذا مرض فعده: (، يقول عليه الصالة والسالمعيادة ا�ريض :ا-ق اnامس 
ا غدوة إال صÜ عليه سبعون ألف ملك ما من مسلم يعود مسلمً : (أحاديث كثµة، منها قول ا�� صv اهللا عليه وسلم

                                 
  .كما جاء في الدرر السنية  )فليجب(لعله سبق لسان والصواب ) فليدع(فال الشيخ  ١
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  ). و�ن oده عشية صÜ عليه سبعون ألف ملك حw يصبح، و½ن � خريف @ ا¡نة، م�حw ي
يع� ). قال جناها(وما خرفة اÖنة ؟؟ : قيل يا رسول اهللا). ا ¯ن @ خرفه @ ا¡نةمن oد مسلمً ( آخر وجاء R حديث

  . ثمارها ال� pÐ منها
، فقد ®ن ا�� صv اهللا عليه u أن يدعو � �� ا � أن vرص�ن oد أخً  وينبªوأحاديث عيادة ا�ريض كثµة، 

o اس، اشف أنت الشا@، ال شفاء إال شفاءك، شفاءً (: وسلم إذا �د مريضا يقولÅرب ا�اس، أذهب إ ãال يغادر  ا
  ) .أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك(: و÷ن يقول. )سقما

، وأن ينفس R o األجل، وأن يث� عليه -µ يل الزيارة، وعليه أن يسأل عن حا�، وأن يطمئنهوo uئد ا�ريض أال يط
ويقول ما شاء اهللا صحتك اÄوم أحسن وجهك أفضل وهكذا؛ yال يدخل عليه ا�زن والغم أو Hوفه من بعض األمراض 

  .وÌو ذلك 
  ). و�ذا مات فاتبعه: (ة، يقول ا�� صv اهللا عليه وسلموهذا يتعلق بشهود اÖناز). إذا مات فاتبعه( :ا-ق السادس 

وما : قيل) من شهد ا¡نازة حw يصÜ عليها � ق�اط، ومن شهدها حw تدفن فله ق�اطان: (وقال عليه الصالة والسالم
ويشهد جنازته  وهذا هو آخر حق للمسلم \ أخيه R ا¯نيا، أن يصÈ عليه). مثل ا¡بلV العظيمV: (القµاطان؟ قال

  .إ{ أن يدفن وي:حم عليه ويدعو o با�غفرة 

  Wا-ديث ا.ا:  
وال تنظروا ، أنظروا إ¸ من هو أسفل منكم: (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

  .متفق عليه ). إ¸ من هو فوقكم؛ فهو أجدر أال تزدروا نعمة اهللا عليكم
  : Ëمات معاW ال �

  . أحق وأخلق أال Øتقروا نعمة اهللا عز وجل : معناها) أجدر(
  .يع� تستحقروا وتستخفوا) تزدروا(

o أهمية لزوم القناعة والرضا بما قسمه اهللا عز وجل R اهللا عليه وسلم ألمته vوأن ، وهذا ا�ديث إرشاد من ا�� ص
، ¬نما ينظروا إ{ من هو أدÓ منهم وال ينظروا إ{ من هو أ\ منهمو، ال يشغلوا أنفسهم با�ظر وا�قارنة مع اآلخرين

بل عليه أن £رص Õ ا�رص \ ، وواجب حقيقة \ ا�سلم أن يشكر نعمة اهللا عز وجل، وأال يزدري نعمة اهللا تعا{
و\ ). كن أغX ا�اسبما قسم لك ت رَض ا: (شكر نعمة اهللا عز وجل، وcما قال ا�� صv اهللا عليه وسلم ألÇ هريرة

ا�سلم حقيقة أن يشكر اهللا \ نعمة، الصحة، والعافية، واألمن، والطمأنينة، بعض ا�اس ال يفكر R ا�عم إال R ا�عم 
لكن هناك نعم أخرى، نعم معنوية، نعم حسية، الصحة، ، ا�ادية، فالن عنده مال، راتبه أحسن م�، سيارته، بيته

الطمأنينة، واألمن، االطمئنان ا�ف�، واالستقرار العائÈ بينك وب[ أوالدك وزوجتك، قد يكون والعافية، والفراغ، و
  . هذا عنده مشاÕ نفسية وصحية وÌو ذلك 
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  )88(حلقة 

  : ا-ديث ا.الث 
م |لس ال يقيم الرجُل الرجَل من åلسه ث: (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: عن ابن عمر ر� اهللا عنهما قال

  .متفق عليه ). فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا
  : معاW الËمات �

  . معناها يوسع Õ منكم لآلخر  ):تفسحوا(
  .يع� تفسحوا إلخوانكم : )توسعوا(

  :هذا ا-ديث فيه أدبان عظيمان من آداب ا�جالس  �
فيه؛ ألن من سبق إ¸ مباح فهو أحق أنه ال vل للرجل أن يقيم الرجل اآلخر من åلسه اÃي سبقه إه ثم |لس  :أو¹ا
  ) .من سبق إ¸ ما لم يسبق إه فهو �: (وقد جاء R ا�ديث به،

  ا أو Hرج من م�نه؛ ، ال ©علونه واقفً ا�تعu V ا-ضور أن يتفسحوا للقادم حw يوجدوا � مHنا بينهم :ثانًيا
ِيَن آََمُنوا إَِذا قِ {: لقوo تعا{ QÃف[َها ا

َ
ُحوا ِ@ الَْمَجالِِس فَاْفَسُحوا َفْفَسِح اهللاQُ لَُكمْ يَا ك Qيَل لَُكْم َيَفس{.  

لف بV ا�سلمV، و
�
؛ ألن من يدل u كراهة أن يقيم الرجل آخاه من åلسهأيًضا إًذا هذا ا-ديث يدل u ا�عاطف وا�

  .سبق إ{ م�ن فهو أوÂ به كما تقدم R ذلك، وا�ديث رواه أبو داود 

  :ا-ديث الرابع  
، وا�ار u القاعد، ليسلم الصغ� u الكب�: (حديث أبو هريرة ر� اهللا عنه أن رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم قال

  .متفق عليه ). والقليل u الكث�
  ) .والراكب u ا�ا÷: (و� رواية �سلم

  . ب ا�ندوب @ حق اÅداءة بالسالم هذا ا-ديث يتعلق بآداب السالم و¾يف ترتب، فهذا يفيد ال±تي �
  :وجعلها ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم u أربعة أنواع 

  .ل الكبµ ويبدأ بالسالم عليه لم \ الكبµ، فعv الصغµ أن ©حق ا=كرمة، أن الصغµ يس :أوًال 
  .ا�ار يسلم \ القاعد؛ ألنه بم"لة القادم عليه  :ثانًيا
  . الكثµ؛ ألن الكثµ هو صاحب ا�ق، فالقليل هو اTي يبدأ بالسالم القليل يسلم \ :ثا.ًا
الراكب يسلم \ ا�ا�؛ ألن o م"لة االعتالء وفضل الرcوب، فينبÑ أن يبدأ بالسالم؛ أداء لشكر نعمة اهللا  :رابًعا

  . عز وجل R ذلك 
ب[ ا�اس إذا \ فضل إفشاء السالم أيًضا  ، ويدلفهذا ا�ديث يدل \ ر�ية هذه اآلداب األربعة R طريقة التسليم

وخ�هم : (تالقوا R الطرقات، و\ ا�سلم أن £رص \ أن يكون بادئا بالسالم، كما قال ا�� صv اهللا عليه وسلم
  ) .اÃي يبدأ بالسالم
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  :ا-ديث اnامس  
  اب ، ويلحق بهذا فيما يتعلق بالسالم أحHم خاصة بالسالم u أهل الكت �

ال تبدءوا اهود وال ا�صارى بالسالم، و�ذا : (فقد جاء عن عÈ ر� اهللا عنه أن رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم قال
  .أخرجه مسلم،) . لقيتموهم @ طريق فاضطروهم إ¸ أضيقه

أن اÄهود وا�صارى ال ويدل \ ،كما رواه ا¯ار قط� R سننه  وهذا ا�ديث يدل \ أن اإلسالم يعلو وال يعv عليه،
  . يضطرون إ{ أضيق الطريق، فال يُبدءوا بالسالم وال يوسع �م؛ إنما ©علون R طريق ضيق منهأيًضا يُبدؤون بالسالم، و

إذا سلم عليكم : (إذا اف:ضنا أن اÄهودي وا�tاs قابلكم وابتدأ هو بالسالم، فيقول ا�� صv اهللا عليه وسلم
  ) . ا وعليكمأهل الكتاب فقولو

  .وعليكم : إًذا نفهم من هذا أنه ال يُبتدئ اÄهودي وا�tاs بالسالم، فإن ابتدءوا هم فيجابون بقول

  :ا-ديث السادس  
و�ذا نزع فليبدأ ، إذا انتعل أحدكم فليبدأ بامV: (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: عن عÈ ر� اهللا عنه قال

  .متفق عليه ). و¹ما تنتعل، وآخرهما ت×عبالشمال، و�كن امX أ
  .  أحHم لبس ا�عالهذا ا�ديث يب[ �ا ا�� صv اهللا عليه وسلم  �

  . يع� إذا لبس نعله) إذا انتعل(
Vدء بامÅام ا� ¯ن ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم : (، �ديث �ئشة ر� اهللا عنها R الصحيح[وأول أدب هو ال

  .ف�ن يبدأ باÄم[ R ®فة أموره ويقدمها R األشياء الطيبة ). تنعله وترجله وطهوره و� شأنه *هيعجبه ا�يمن @ 
  .سجد، وعند خلع ا�عل[، وÌو ه أما الشمال فيجعلها لألشياء غµ الطيبة، كعند ا¯خول للخالء، وعند اGروج من ا�

األيمن م�وع R °يع األعمال الصا�ة، أما ا5دء بالشمال فيبدأ R الطهارة يبدأ دائما باÖانب األيمن، فا5دء بأيًضا 
  .عند اGلع للمالبس أو لألحذية وÌو ذلك؛ ألن اللباس كرامة، أما خلعه فيكون بالشمال 

  : هناك أدب آخر أرشدنا � ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم @ ا�عال 
  :ا-ديث السابع  

  .متفق عليه ). حدكم @ نعل واحدة، وُنعلهما �يعا، أو خلعهما �يعاال يمG أ: (قال عليه الصالة والسالم
 pأي يلبسهما، يلبس ا�عل[ °يعا ) ينعلهما(ومع .  

، والعناية بما يس� ا�ظهر ا�ضاري R اإلسالم، والعناية وهذا ا-ديث يدل u حرص اإلسالم u الكمال وا¡مال
Ñ للمسلم أن يلبس نعال واحدة يم� فيها؛ فإن R ذلك مثلة، ويم� كأنه أعرج، فإما باÖانب اÖماþ للمسلم، فال ينب

  . أن يلبس ا�عل[ معا أو Hلعهما معا 
  .وا�Ý عليه الصالة والسالم ¯ن تارة ينتعل ، وتارة يمG حافيا 

وا¯Äل \ . vمل u الكراهةاألصل فيه ا�حريم، لكن @ هذا ا-ديث ) ال يمG(وا�´ @ هذا ا-ديث @ قو� 
فما ). ربما انقطع شسُع نعل ا�� صv اهللا عليه وسلم فمR ú ا�عل الواحدة ح¤ يصلحها: (هذا حديث �ئشة قالت

  .وقيل إن R ذلك تشبه بمشية الشيطان ، R ذلك بأس ولكنه مكروه، والسبب R هذا أن ذلك يؤدي به إ{ ا�ثلة
  .  بآداب اللباسديث آخر يتعلق ننتقل بعد هذا إ{ ح �
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  : .امنا-ديث ا 
متفق ). ال ينظر اهللا إ¸ من جر ثوبه خيالء: (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث ابن عمر ر� اهللا عنهما قال

  .عليه 
  . هو ا=كË، والعجب R ا�فس، وا�باهاة وا=بخ: R اللباس  ):اnيالء(و

، وهذا ديد �ن جر ثوبه خيالء بأن اهللا عز وجل يُعرض عنه وال ينظر إه يوم القيامةوهذا ا-ديث فيه وعيد ش
؛ لقول ويعد من كبائر اÃنوب واإلسبال �رمفيمن أسبل ثيابه خيالء، وأنها من كبائر اTنوب،  -نسأل اهللا العافية-الوعيد 

ا�ذر من جر ا�البس واGيالء فيها واإلسبال، فإنها فا�ذر ). ما جاوز الكعبV ف� ا�ار: (ا�� صv اهللا عليه وسلم
ليست من صفات ا�ؤمن[، بل ينبÑ للشخص أن يكون حريصا \ االلìام بهدي ا�� صv اهللا عليه وسلم، وأن 

  .يكون فوق الكعب[ 
وهو يتعلق  ننتقل بعد هذا إ{ أدب من آداب اإلسالم أرشدنا إÄه خµ األنام رسو�ا عليه الصالة والسالم �

  .  بآداب األكل وال(ب

  : ث ا�اسعا-دي 
و�ذا ¨ب ، إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه: (عن ابن عمر ر� اهللا عنهما أن رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم قال

  .رواه مسلم ). فإن الشيطان يأكل بشما� وي(ب بشما�، فلي(ب بيمينه
، وأن من فعل ذلك فإنه يعد بامV، وÌريم األكل وال(ب بالشمال هذا ا-ديث نستفيد منه وجوب األكل وال(ب

  .متشبها بالشيطان، نسأل اهللا العافية 

  : ا-ديث العا¨ 
â وا¨ب والبس : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ر� اهللا عنه قال

داود وأ¼د وعلقه ا5خاري، فهو من معلقات ا5خاري، ولكنه معلق «تج أخرجه أبو ). لة@ غ� �ٍف وال �يْ ، وتصدق
  .به، فقد عزاه ووصله ا�افظ ابن حجر إ{ أبو داود الطيال�، و¬{ ا�ارث ابن أÇ أسامة R مسنده 

  : معاW الËمات �
  . هو اإل)اف وا=بذير، ويراد به ãف ال�ء R م�ن زائدا عن حاجته): لÕفا(
  . � اGيالء وا=كË والعجب ):لةا�خيْ (

أن اهللا سبحانه وتعا¸ أباح لعباده الطيبات من الرزق @ ا نيا من األكل وال(ب واللباس : وهذا ا�ديث نستفيد منه
فإذا ¯ن وصل إ¸ حد اإل�اف واnيالء . لةأال يكون فيها �ف، وال �يْ : ولكن ذلك مضبوط بضابطV، والصدقة

ُبوا َوَال تÕُِْفُوا{ :واهللا تعا{ يقول .فإن هذا �رم َ ْ̈ وفضائل ، وهذا حديث جامع لفضائل تدبµ اإلنسان �فسه .}َوÎُُوا َوا
  .معيشة اإلنسان R هذه ا¯نيا، بأنها تكون من غµ كË وال خيالء؛ و¬نما باالقتصاد وا=وسط ا�علوم 

  .ة وهو ا5اب اhاs من أبواب الكتاب اÖامع ننتقل بعد هذا بعون اهللا وتوفيقه إ{ باب الË والصل
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  . باب الÙ والصلة

  :ا-ديث األول  
من أحب أن يبسط � @ رزقه، و�ن ينسأ � (: قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

  .أخرجه ا5خاري . )@ أثره، فليصل رÍه
 R لك ابتدأ به ا�ؤلف؛ ألنهم أحق من صلة الرحم فضلوهذا ا�ديث كما هو معلومTوالصلة واإلحسان و Ëوصل بال.  

  :الËمات الغريبة  �
  . من هنا اسم ³ط جازم، وفعلها أحب، وجوابه فليصل ر¼ه ): من(
  . وأن يبارك R o رزقه  يك0ّ معناها أن  :)أن يبسط � @ رزقه(
  . النسيئة هنا ا=أخµ): ينسأ(
  .أجله  يع�): أثره(
  . يع� يزور ويصل أقاربه بالزيارة وبالصدقة وبا�دية): فليصل رÍه(

  .هم أقارب الشخص، Õ رحم للشخص هم أقاربه من جهة أبيه وأمه  :والرحم
يتعلق بفضل صلة الرحم ال� أمرنا اهللا بها، وأنها معلقة بالعرش، من وصلها وصله اهللا،  -كما قلت- هذا ا�ديث 
َِساِب {: اهللا، يقول اهللا تعا{ ومن قطعها قطعه

ْ
îََافُوَن ُسوَء ا- îََْشْوَن َربQُهْم َو ْن يُوَصَل َو

َ
َمَر اهللاQُ بِِه أ

َ
ِيَن يَِصلُوَن َما أ QÃَوا{ .  

فاحرص أÔ ا�بارك \ صلة ). الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلà وصله اهللا: (وا�� عليه الصالة والسالم يقول
  .صلة الرحم سبب R كسب الرزق، و� طول العمر، وينبÑ لإلنسان أن يعلم أن هذا من توفيق اهللا عز وجل  نفإ، ر¼ك

يعà  )ينسأ � @ أثره(: وأش� u بعض أهل العلم هذا ا-ديث، كيف يقول الرسول صÜ اهللا عليه وسلم �
ِخرُ  {:يؤخر، واهللا تعا¸ يقول

ْ
َجلُُهْم َال يَْسَتأ

َ
   !؟ }وَن َساَعًة َوَال يَْسَتْقِدُمونَ فَإَِذا َجاَء أ

  :�ع بينهما العلماء من وجوه 
، فيوفق إ{ طاعة اهللا، ويشغل وقته بطا�ت الزيادة هنا @ ا-ديث ا�قصود بها زيادة معنوية و� الÙ¾ة @ العمر: قيل

ْل {: ال يعملها من عمر لسنوات؛ كما قال تعا{
َ
هذا من برcة العمل الصالح أن Äلة واحدة . }ِف َشْهرٍ َْلَُة الَْقْدِر َخْ�ٌ ِمْن أ

  . تعادل عبادة ثالثة وثمان[ سنة 
م[ الِْكَتاِب {: يقول، واهللا تعا{ أنها زيادة حقيقية: وقيل

ُ
واهللا خالق اGلق وقادر . }َفْمُحوا اهللاQُ َما يََشاُء َويُثْبُِت َوِعْنَدهُ أ

  .\ Õ �ء جل وعال 
ور ا�همة R هذا ا�ث \ صلة الرحم، وا�بادرة إ{ الزيارة، و¬دخال ال	ور \ األقارب والسؤال عنهم، من األمأيًضا 

  .وينبÑ أن £رص ا�سلم \ أن يقصد بصلة ر¼ه وجه اهللا عز وجل 
  . بضدها تتب[ األشياء  -وcما قيل-ننتقل بعد هذا إ{ حديث آخر متعلق بهذا، 

  Wا-ديث ا.ا:  
. يع� قاطع رحم. )ال يدخل ا¡نة قاطع(: قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: µ بن مطعم ر� اهللا عنه قالعن جب

  .متفق عليه 
: ، وا=حذير الشديد æرمانه من دخول اÖنة، قال اهللا تعا{هذا ا-ديث واضح أنه @ ا�حذير من قطيعة الرحم
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ون{ ُ�َاِ
ْ
nَِك ُهُم ا�وَ

ُ
ْرِض أ

َ ْ
ْن يُوَصَل َويُْفِسُدوَن ِ@ األ

َ
َمَر اهللاQُ بِِه أ

َ
َفَهْل َعَسْيُتْم إِْن {: ، ويقول جل وعال}َويَْقَطُعوَن َما أ

رَْحاَمُكْم 
َ
ُعوا أ zْرِض َوُيَقط

َ ْ
ْن ُيْفِسُدوا ِ@ األ

َ
ُْتْم أ Qِيَن لََعَنُهمُ ) ��(تََو QÃَِك ا�وَ

ُ
بَْصاَرُهْم  أ

َ
ْقÏَ أ

َ
ُهْم وَأ Qَصم

َ
  . })�È(اهللاQُ فَأ

نعم، أما ترضV أن أصل من : هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال: قامت الرحم فقالت: (ويقول عليه الصالة والسالم
Üفذلك لك: قال. وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت ب. (  

ال : (Tنب الكبµ اTي توعد به ا�� صv اهللا عليه وسلم R قوoإذا من قطع الرحم فيخú عليه من اإلثم العظيم وا
ليس معناها Ìريما أبدي؛ إنما هو Ìريم أمدي، يعà يؤخر دخو�  - واهللا أعلم-  ومعX ال يدخل ا¡نة). يدخل ا¡نة

  . ا¡نة ويعاقب u قدر كب�ته وذنبه بقطيعة الرحم 
  . ؤخر ويدخل غ�ه قبلهال يدخلها مبكرا مع األوائل بل ي: وقيل

  :ا-ديث ا.الث  
إن اهللا حّرم عليكم عقوق األمهات، : (أن رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم قال: حديث ا�غµة بن شعبة ر� اهللا عنه

  .متفق عليه ). وهات، وcره لكم قيل وقال، و0cة السؤال، و¬ضاعة ا�ال ومنعاووأد ا5نات، 
  :الËمات الغريبة  �

  . ، وعËّ باألمهات هنا؛ لعظم حق األم-نسأل اهللا العافية-يع� قطيعة األمهات وعصيانهم ): مهاتعقوق األ(
  .معناها دفن ا5نت و� حية، وهذه �دة من �دات اÖاهلية ®نوا يفعلونها �افة العار أو خشية الفقر): وأد اÅنات(
  . ا ال يستحقه الشخص من أمور ا�ال وأكلها بغµ حق يع� أخذ م ):هات(و، أي منع ما ©ب أداءه ): وهات امنعً و(
  . يع� كناية عن ك0ة الÜم): وقيل وقال(
: يع� السؤال عن ا�سائل ال� لم تقع، كما ن0 ا�� صv اهللا عليه وسلم عن األغلوطات، و�): و¾jة السؤال(

  . أموا�م  يع� التسول، سؤال ا�اس: أو ك0ة السؤال. صعاب ا�سائل ومشîها
  . يع� ãفه R غµ وجه ): و�ضاعة ا�ال(

  :األحHم واآلداب ال(عية @ ا-ديث  �
يَْك إQõَِ الَْمِص�ُ {: ، واهللا تعا{ يقولÌريم عقوق األمهات :أوًال  ِن اْشُكْر õِ َولَِواِ َ

َ
يِْه إِحْ {،  }أ نَْساَن بَِواِ َ ِ

ْ
ْيَنا اإل Qَسانًاَوَوص{ ،

ثم من؟ قال : قال. ثم من؟ قال أمك: قال. أمك: أي ا�اس أحق Ôسن صحاب¬؟ قال: (لصالة والسالم سئلوا�� عليه ا
  ) .أبوك: ثم من؟ قال: قال. أمك

يz َذنٍْب قُتِلَْت ) �(َو�َِذا الَْمْوُءوَدةُ ُسئِلَْت { :، قال تعا{Ìريم وأد اÅنات :ثانًيا
َ
  .} بِأ

أعظم ا�اس : (، قال عليه الصالة والسالمم كjة  ال م أو السؤال عما ال فائدة منهÌريم ا�ن واÅخل، وÌري :ثا.ًا
وينبÑ علينا أن Ìرص \ اتباع ما أمر به ا�� صv اهللا ). جرما من سئل عن �ء لم £رم فحرم من أجل مسأ=ه

  .عليه وسلم، واالنتهاء عما زجر عنه ا�� صv اهللا عليه وسلم 
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  )�8(ا-لقة 

  :ا-ديث الرابع  
رضا اهللا @ رضا الوا ين، (: حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ر� اهللا عنهما عن ا�� صv اهللا عليه وسلم قال

  .أخرجه ال:مذي، وصححه ابن ا�بان وا�اكم ). وسخط اهللا @ سخط الوا ين
ديث صحيح، وقد صححه ابن ا�بان وا�اكم، وهذا ا�ديث واضح من Àريج ا�افظ ابن ا�جر R o ا5لوغ أنه ح

  .صححه السيوR 1 اÖامع الصغµأيًضا و
والسخط ال ، والرضا بالGء هو القناعة به واالختيار �، وهذا ا�ديث يتناول أن رضا اهللا عز وجل R رضا الوا¯ين

الوا¯ين، فحق الوا¯ين كبµ، وأجرهما أنه عكس الرضا، وهذا ا�ديث يتناول جانبا مهما أال وهو أهمية رضا أيًضا  شك
يَْك إQõَِ الَْمِص�ُ {: عظيم، وبرهما ينبÑ لإلنسان أن يعت� به أتم االعتناء، قال اهللا تعا{ ِن اْشُكْر õِ َولَِواِ َ

َ
  . }أ

يِْن إِْحَس {: واهللا تعا{ يقول الQ َيْعُبُدوا إِالQ إِيQاهُ َوبِالَْواِ َ
َ
َ̂ َرب[َك ك ُهَما فََال َوقَ َ

ْو ِ!
َ
َحُدُهَما أ

َ
ا َفْبلَُغنQ ِعْنَدَك الِْكÙََ أ Qانًا إِم

ف" َوَال َيْنَهْرُهَما َوقُْل لَُهَما قَْوًال َكِريًما
ُ
  . }َيُقْل لَُهَما أ

من فمن أرضاهما فقد أرضا اهللا و، وهذا ا�ديث يب[ أن اهللا تعا{ رضاه R رضا الوا¯ين، وسخطه R سخط الوا¯ين
وأن £ذر من سخط وا¯يه؛ ، فيجب \ ا�سلم أن £رص \ رضا وا¯يه، -نسأل اهللا العافية-أسخطهما فقد اسخط اهللا 

  .Äكون عبدا مطيعا هللا عز وجل 
  : مسألة  �

أن £رص االبن \  فينبÑ، لو أمرك وا اك بأمر فيه معصية هللا عز وجل فيقال ال طاعة �خلوق @ معصية اnالق
  .تهما إال ما ®ن فيه معصية، فال طاعة �خلوق R معصية اGالق طاع

  :ا-ديث اnامس  
واÃي نف� بيده ال يؤمن عبد حv wب ¡اره ما vب : (عن أنس ر� اهللا عنه عن ا�� صv اهللا عليه وسلم أنه قال

  . متفق عليه ). �فسه
مازال جÙيل يوصيà با¡ار : (يقول عليه الصالة والسالموحق اÖار عظيم ، وهذا ا-ديث يدل u أهمية حق ا¡ار

  ). من ¯ن يؤمن باهللا وباوم األخر فليحسن إ¸ جاره: (ويقول عليه الصالة والسالم). حw ظننت أنه سيورثه
وعال  ، أقسم باهللا عز وجل اTي أنفسنا بيده جل)واÃي نف� بيده: (وTلك يقول عليه الصالة والسالم R هذا ا�ديث

، و¬نما وا�راد بن� اإليمان هنا ن� كمال اإليمان الواجب، وليس ا�قصود ن� اإليمان *يةً ) ال يؤمن أحدكم: (ثم قال
  . ن� كماo؛ ألن من لم يقم æق اÖار ال نقل عنه إنه خرج من اإليمان، إنما ن� كمال 

نه وجµانه، أن £رص \ ا=عرف عليهم، و\ مودتهم، وينبÑ لإلنسان أن £ب ألخيه ما £ب �فسه، ال سيما إلخوا
وزيارتهم، وصلتهم، وبدئه بالسالم، وزيارته إذا مرض، وتعزيته عند ا�صيبة، وتهنئته R األيام السارة، والسؤال عنه إذا 

جµانه، وا�� Õ هذه ا�قوق الشك أنه ينبÕ \ Ñ مسلم أن يراعيها مع . ¦ب، ومساعدته إذا ®ن «تاجا، وهكذا
وهذا يدل \ أهمية  ).يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكj ماءها وتعاهد ج�انك: (عليه الصالة والسالم يقول ألÇ ذر

 R ان وخاصةµÖان ، تتشوق نفوسهم �ثل هذااألكل وال�ب، وا�اس ا�دايا ب[ اµÖوهذا ما يزيد األلفة وا�ودة ب[ ا .  
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  : ا-ديث السادس  
سألت رسول اهللا صÜ اهللا عليه وسلم أي اÃنب أعظم ؟؟ قال أن ¼عل هللا ندا وهو (: ابن مسعود ر� اهللا عنه قال عن

أن تزاW حليلة : يا رسول اهللا ثم أي ؟ قال: قلت، أن تقتل و ك خشية أن يأكل معك: ثم أي ؟ قال: قلت، خلقك
  . متفق عليه ). جارك

ن مسعود ر� اهللا عنه ا�� صv اهللا عليه وسلم عن أعظم اTنوب، فأخËه ا�� صv هذا ا�ديث يسأل فيه عبد اهللا ب
®نوا  -نسأل اهللا العافية-والكفار ، هو الشبيه وا�ثيل: ، وا�د R اللغة)أن ¼عل هللا ندا(اهللا عليه وسلم أن أعظم اTنوب 

أن : ، ومعناها)أن تزاW حليلة جارك: (لعظام قال©علون أصنامهم أندادا هللا عز وجل، وآخر ذنب ذكره من اTنوب ا
  .ترتكب جريمة الزنا مع زوجة جارك، وهذه خيانة عظ� للجار اTي ينبÑ لإلنسان أن £سن إÄه 

  . وهذا ا-ديث نأخذ منه أنه يتناول ثالث مسائل ، و� *ها من اÃنوب العظام والكبائر وا�وبقات  �
َك بِه{: ل�ك العظيم، قال اهللا تعا{، وهو اأن ¼عل هللا ندا :أوًال  ْن يُْ(َ

َ
  . } إِنQ اهللاQَ َال َفْغِفُر أ

َوَمْن َفْقُتْل ُمْؤِمًنا {:فقتل ا�فس حرام، ومن اTنوب العظام، واهللا تعا{ يقول، أن تقتل و ك خشية أن يأكل معك :ثانًيا
ا فِيَها َوَغِضَب  ًدا فََجَزاُؤهُ َجَهنQُم َخاِ ً zَعَذابًا َعِظيًما ُمَتَعم ُ�َ Qَعد

َ
ويزداد اإلثم جرما إذا علمت أن هذا  ،}اهللاQُ َعلَْيِه َولََعَنُه وَأ
ُْن نَْرُزُقُهْم َو�ِيQاُكْم إِنQ {: ا�قتول هو ابنك وأقدمت \ قتل ابنك، واهللا تعا{ يقول َÑ ْوَالَدُكْم َخْشَيَة إِْمَالٍق

َ
َوَال َيْقُتلُوا أ

 َ̄   }  َن ِخْطًئا َكبِ�ًاَقْتلَُهْم 
َوَال َيْقَرُبوا {: ، واهللا تعا{ يقول-نسأل اهللا العافية-، وهو أن ترتكب الزنا مع زوجة جارك أن تزاW حليلة جارك :ثاhًا

َن فَاِحَشًة وََساَء َسبِيًال  َ̄ نَا إِنQُه  zهذه اآلية، األمر . }الز R ح¤ قرب الزنا، يع� " !! ما تفعلوا"ما قال " وال تقربوا"ولو تأملنا
  .Õ ما يقرب من الزنا من ا�ظر ا�حرم، من االتصال، أو Ìو ذلك، Õ هذه تقرب من الزنا فعليك أن تبتعد عنها

  : ا-ديث السابع  
من الكبائر شتم الرجل (: حديث عبد اهللا ابن عمرو بن العاص ر� اهللا عنهما أن رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم قال

  .متفق عليه). نعم ، يسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه ، ويسب أمه فيسب أمه:وهل يسب الرجل وا يه؟ قال : قيل، ه وا ي
، وcما نعلم أن حق الوا¯ين هذا ا-ديث يتناول أمرا عظيما، أال وهو السب والشتم اÃي يقع من بعض ا�اس u الوا ين

، )شتم الرجل وا يه(استغرب الصحابة �ا قال ا�� عليه الصالة والسالم  عظيم، وبرهما واجب، فال ©وز شتمهما، وTا
فقالوا هل يسب الرجل وا¯يه؟ فأخË ا�� أنه ال يسبهما ãاحة، ولكن يسب أبا الرجل فهذا الرجل يسب أباه فيكون 

  . والعلماء يقولون الوسائل ¹ا أحHم ا�قاصد، هو اTي تسبب عليه بمثل ذلك
  : ا ا-ديث فوائد هذ �

  . أنه ينبu ª ا�سلم أن يكف لسانه عن شتم ا�اس، وعن شتم أبائهم، وعليه أن يهجر القول ا�حرم :أوًال 
فما أدى إ{ ا�رام فهو ، ، فينبÑ للمسلم أال يكون سببا R سب وا¯يههذا ا-ديث فيه أصل عظيم @ سد اÃرائع :ثانًيا

َ { :حرام، واهللا تعا{ يقول ِيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاQِ فَيَُسب[وا اهللاQَ َعْدًوا بَِغْ�ِ ِعلْمٍ َوَال ت QÃفحينئذ أنت تسب الكفار، . }ُسب[وا ا
  .فيسبوا اهللا ويسبوا ا¯ين، فتكون أنت ا�تسبب R ذلك، وهذا األمر معروف للجميع 

  :ا-ديث ا.امن وا�اسع  
  .أخرجه ا5خاري ). â معروف صدقة: (اهللا صv اهللا عليه وسلم قال رسول:  حديث جابر ر� اهللا عنه قال
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ال Ìقرن من ا�عروف شيئا ولو أن تلق أخاك : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: وعن أÇ ذر ر� اهللا عنه قال
  . أخرجه مسلم ). بوجه طلق

وأن ، فينبÑ للمسلم أن يفعل Õ خµ، ث�ةهاذان ا-ديثان يتناوالن فضل الصدقة وأهمية ا�عروف وأن أبواب ا�n ك
يع� Õ عمل تقوم به من أعمال اâ .( µG معروف صدقة: (وهذا من تنويع الË، فيقول، يبادر إ{ ا=صدق \ إخوانه

  . }َوَما َيْفَعلُوا ِمْن َخْ�ٍ فَإِنQ اهللاQَ بِِه َعلِيمٌ {فهو صدقة، 
Ìميده صدقة، و# تهليله صدقة، و#  ââ تسبيحه صدقة، " (واع الصدقة فقالعد ا�� صv اهللا عليه وسلم أنأيًضا 

والËمة الطيبة : (ثم قال ا�� عليه الصالة والسالم). تكب�ه صدقة، وأمر با�عروف صدقة، ون´ عن ا�نكر صدقة
إن o به صدقة، فينبÑ عليه فهذا يدل \ أن Õ معروف يعمله اإلنسان ف). صدقة، و# خطوة تمشيها إ¸ الصالة صدقة

µGأن £رص \ أن يك0 من الصدقات، نسأل اهللا أن يوفقنا لفعل ا.  

  :ا-ديث العا¨  
أخرجه )أجر فاعلهمن دل u خ� فله مثل (ل رسول اهللا صv اهللا عليه وسلمقا:عن ابن مسعود ر� اهللا عنه قال

  . مسلم
من سن سنة حسنة : (، يقول ا�� صv اهللا عليه وسلماللة u ا�nهذا ا-ديث يدل u فضل القدوة ا-سنة وا 

من أحيا سنة : وهذا معناه. وا�ديث رواه مسلم). فله أجرها وأجر من عمل بها من غ� أن ينقص من أجورهم ÷ء
  . معروفا ال، ال أحد يسن R ا¯ين شيئا جديدا؛ إنما ي3 أمرا معموال به ، ليس معناه من أحدث سنة، ون� سنة

يدل \ أن من دل \ خµ سواء من خµي ) من دل u خ� فله مثل أجر فاعله(وهذا ا�ديث حديث ابن مسعود 
وTلك ينبÑ لإلنسان أن £رص ، ا¯نيا أو اآلخرة فإن o من األجر مثل أجر من فعله من غµ أن ينقص من أجورهم �ء

و\ اإلنسان  ،)واحدا خ� لك من Íر ا�عمرجًال  ألن يهدي اهللا بك: (وسلم \ نفع إخوانه، يقول ا�� صv اهللا عليه
  ).دل u هدى ¯ن � من األجر مثل أجور من تبعه من(أن يكون حريصا \ األجر؛ Äكون o مثل أجر فاعله 

  .كتاب اÖامع من بلوغ ا�رام انتهينا æمد اهللا وتوفيقه من باب الË والصلة، وننتقل بعونه إ{ باب الزهد والورع R ال 
  

   .باب الزهد والورع

  :ا-ديث األول  
وأهوى ا�عمان بأصبعيه -: سمعت رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم يقول: حديث ا�عمان بن بشµ ر� اهللا عنه قال

 -� سمعته بأذs هات[إ{ أذنيه، يع� إشارة إ{ هنا، وهذه الفائدة منها أن يسند الÜم إ{ �ء «سوس؛ Äؤcد لك أن
فمن ، وبينهما مشتبهات ال يعلمهن كث� من ا�اس، و�ن ا-رام بي$، إن ا-الل بي$: (يقول ا�� صv اهللا عليه وسلم

ومن وقع @ الشبهات وقع @ ا-رام، ¯لراr يرê حول ا-Ï يوشك أن يقع ، ات� الشبهات فقد استÙأ  ينه وعرضه
و�ذا ، أال و�ن @ ا¡سد مضغة إذا صلحت صلح ا¡سد *ه، أال و�ن حÏ اهللا �ارمه، لك حÏأال و�ن ل� م، فيه

  . متفق عليه). فسدت فسد ا¡سد *ه، أال و� القلب
هذا حديث ا�عمان بن بش� من األحاديث ا¡وامع ال¬ تدل u فضل اتقاء الشبهات، وا-ذر من الوقوع @ األمور 

  .شتبهة � ما تنازعته األدلة بV ا-الل وا-رام واألمور ا�، ا�شتبهة
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   :¨ح بعض الËمات الغريبة  �
ما تتنازعه األدلة، وتتجاذبه ا�عاs، ويشg \ : بضم ا�يم � غµ الواضحات، غµ ا5ينات، و�): ا�شتبهات(

  .فاألورع واألز4 واألحوط ترcه . اإلنسان هل هو حالل أو حرام
موضع اTم وا�دح من : والعرض هنا ا�قصود به، احتاط وصان نفسه وعرضه عن ذم ا�اس: اءة، معناهامن الË): استÙأ(

  .اإلنسان 
  . °ع شبه، و� األمر ا�لتبس): الشبهات(
)Ï-اإلمام \ ا�اس، معناه): ا çا�اء وفتح ا�يم موضع ح 	ه، ال أحد : بكµأو غ ßكأنه ح�، م�نا للر

À ºاألمر أو ا�سئول فيح� م�نا، ©عل عليه ، رج األشجار وتر� فيها ا5هائم فيما بعديدخله ل Íفيأ� اإلمام أو و
  . سياج æيث ال تدخله األغنام وال غµها من أجل أن يثمر وçH، فهذا هو ا��

  . يقرب وي	ع ): يوشك(
  .زنا وال	قة وÌو ذلك ا�عا5 ال� حرمها اهللا عز وجل، كجريمة القتل وال): �ارمه(
  .القصد منها ا=نبيه �ا بعدها  هذه) أال و�ن حÏ اهللا �ارمه(  
ا�ضغة � القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ اإلنسان، وال شك أن هذه القطعة ا�ذكورة R ا�ديث ا�راد بها  ):مضغة(

  .القلب 
  :  -وهو يعد من األحاديث ا¡وامع–فوائد هذا ا-ديث  �

ما لم ي±جح : واضح Ìريمه، وبينهما قسم ثالث هو ا�شتبهات، وا�راد بهاأيًضا  أن ا-الل بV واضح، وأن ا-رام بV :أوًال 
، و÷ن السلف ر¼هم اهللا يتوقون بعض ا�شتبهات تور�، �افة الوقوع R ا�حرمات، فعv اإلنسان أن أهو حالل أو حرام

  .وq ما يشg عليك ، وأن £رص \ األمور ا�قية، هيتورع، و£رص \ ا5عد عما فيه شبه
  .مثال R بعض ا�ساهمات يس� مشتبهة، فأترcها ابتغاء وجه اهللا تعا{ 

وأنها � مثل ما يمضغ من اللحم،  -يع� �مة صغµة- ذكر ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم أن @ ا¡سد مضغة :ثانًيا
  . فإذا صلح القلب صلح سائر جسده، -ل اهللا أن يصلح قلوبنانسأ- ا�تÞفة @ ا¡سد أال و� القلب

وهذا ا�ديث أيها اإلخوة كما قلت مÈء بالفوائد وا�كم وا¯الالت، فينبÑ لإلنسان أن يعت� به، وأن £رص \ 
  .ومن أ°ع ال�وح ال� ³حته كتاب جامع العلوم وا�كم لإلمام ا�افظ ابن رجب ر¼ه اهللا ، ³حه

  :ث ا.اW ا-دي 
تعس عبد ا ينار وا رهم والقطيفة، إن : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

  . رواه ا5خاري ). أعطي ر· و�ن لم يعط لم يرض
  . معناها خاب وخ	 ) تعس: (هذا ا�ديث يقول ا�� صv اهللا عليه وسلم فيه

،  أنه صار عبدا للمال وعبدا لترهم، من ك0ة تعلقه به صار ®ألسµ ال يستطيع اGالص منهكناية \): وعبد ا ينار(
   .ر ا نيا هذا ا-ديث يدل u أن ا�ؤمن ينبª أن îلص قلبه هللا عز وجل وال يتعلق بGء من أمووTلك 
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  )8È(ا-لقة 

  :ا-ديث ا.الث  
أخرجه ). من تشبه بقوم فهو منهم: (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث عبد اهللا ابن عمر ر� اهللا عنهما قال

  .حبان أبو داود، وصححه ابن 
 vاهللا عليه وسلم، فبهذه العبارات القليالت حوى ا�� ص vوهذا ا�ديث معروف ومشهور من جوامع �م ا�� ص

µعظيمات ومفردات وألفاظ كث sا ذا معاµاتاهللا عليه وسلم �ما كث.  
سنده : حبان، وحكم عليه ا�افظ ابن حجر R فتح ا5اري بأن إسناده حسن، وشيخ اإلسالم يقولا�ديث صححه ابن 

  .إسناده حسن : الصغµ يقول R اÖامعأيًضا  والسيو1. جيد
ثلهم، وهذا وهذا ا�ديث يدل \ أن من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بالكفار R أمورهم ال� Àصهم فهو يكون م

يدل \ أن الوسائل �ا أح�م ومقاصد، وأن من تشبه بالفساق أو  الكفار أو ا�بتدعة فيما اختصوا به R 5اسهم و÷ن \ 
  .طريقتهم فقد سلك مسلكهم 

R ضوابط التشبه بالكفار وأح�مه من ناحية العقدية شيخ اإلسالم ابن تيمية، كتاب ومن أ°ع من ألف R هذا ا5اب 
�الفة أصحاب اÖحيم، وذكر فيه فصال R األدلة من الكتاب  ، فهو بتحقيق هذه القضية R"اقتضاء الtاط ا�ستقيم"

  . والسنة واإل°اع \ األمر بمخالفة الكفار وا�Æ عن التشبه بهم 
  ). بهوا باهودال تش(، )غ�وا هذا الGء: (وTلك نالحظ R بعض األحاديث يقول ا�� عليه الصالة والسالم

   ) .الشوارب وأرخوا الل&، خالفوا ا�جوس جذوا: (يقول ا�� عليه الصالة والسالم
، وهذا ال شك أنه من باب تم� هذه )خالفوا ا�صارى) (خالفوا اهود) (خالفوا ا�(¾V: (ف� أحاديث كثµة يقول

  .األمة وأال تكون مقتة متشبهة بغµها 

  :ا-ديث الرابع  
يا غالم احفظ اهللا vفظك، : (كنت خلف ا�� صv اهللا عليه وسلم يوما فقال: يث ابن عباس ر� اهللا عنهما قالحد

  .رواه ال:مذي وقال حسن صحيح ). احفظ اهللا ¼ده ¼اهك، إذا سألت فأسأل اهللا، و�ذا استعنت فاستعن باهللا
³ R جامع العلوم وا�كم وهذا ا�ديث إسناده حسن كما رجح ذلك ا�افظ ابن رجب R ]ح األربع.  

م، وهو ابن Áبائها�� عليه الصالة والسالم بهذه العبارات اÖامعات Hاطب غالما من غلمان الصحابة ولكنه من 
o اهللا عنه، يقول �حفظها ، احفظ اهللا يع� اذكر اهللا، واحفظ أوامره، وا )احفظ اهللا vفظك: (عباس حË هذه األمة ر

  ال، ونواهيه باالجتناب، باالمتث
اهك، أو  ُ¼اهكأو ) ِ¼اهك(

َ
¼pده أمامك فيحفظك من ³ور ا¯ارين : باأللفاظ ا�ثلثة، بمعÐ.  

فينبÑ للمسلم أن £رص \ أن £فظ اهللا عز وجل R أوامره فيتبعها، و� نواهيه في"جر عنها، وينبÑ أن £فظ 
رص \ أن £فظه اهللا عز وجل R ®فة أموره، وهذه معية من اهللا عز وجل حدود اهللا وحقوقه، كما أنه ينبÑ أن £

  .تقت� حفظ عباده ونtتهم وتوفيقهم وتسديدهم 
  ".فيه إشارة إ{ أن العبد ال ينبo Ñ أن يعلق )ه بغµ اهللا، بل يتوq عليه R °يع أموره: "يقول اإلمام ا�ووي

إذا سألت فاسأل (: د�ءه هللا عز وجل، يقول ا�� عليه الصالة والسالموينبÑ لإلنسان أن £رص \ أن يكون 
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َ|َْعلُُكْم { فالسؤال يكون هللا عز وجل، وهو اTي يستجيب ا¯�ء،. )اهللا وَء َو ْن ُ|ِيُب الُْمْضَطرQ إَِذا َدoَهُ َويَْكِشُف الس[ Qم
َ
أ

ْرِض 
َ ْ
ينفعوه ب�ء لم ينفعوه إال ب�ء قد كتبه اهللا o، وهذا ا�ديث من ، ويعلم أن األمة لو اجتمعوا \ أن }ُخلََفاَء األ

األحاديث اÖوامع ال� ذكرها ا�افظ ابن رجب R ³ح األربع[ R جامع العلوم وا�كم، فأنصح األخوة الطالب 
  .بالرجوع إÄه واالستفادة منه 

  : ا-ديث اnامس 
إن اهللا vب العبد ا�
 : (رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم يقولسمعت : حديث سعد ابن أÇ وقاص ر� اهللا عنه قال

�nا àأخرجه مسلم ). الغ.  
  :معاW الËمات  �

)
  . مشتق من تقوى اهللا عز وجل، وهو اTي يمتثل أوامر اهللا و©تنب نواهيه ): ا�
)àالغ:(  µGوجوه ا R عن ا�اس، وتصدق به pفاغت ،oهو من ك0 ما .  
)�nاإلخالص : )ا R هو من لم يظهر عمله، بل حرص \ إ)ار العمل، وانقطع للعبادة )ا؛ بعدا عن الرياء، ورغبة.  

  : يستفاد من هذا ا-ديث  �
  : إن اهللا £ب العبد إذا اتصف بثالث صفات : أن ا�� صv اهللا عليه وسلم قال

  .  ا=قوى، و� اجتناب ما ن0 اهللا عنه، وفعل ما أمر به :أوًال 
  . الغp، وهو غp ا�فس  :ثانًيا
  .ا�G، وهو اTي آثر اGمول وعدم الشهرة، وحرص \ اإلخالص  :ثا.ًا

  . £ب ا�تق[، ومن استغp باهللا عز وجل كفاه اهللا عن ا�اس °يعا ثة فإن اهللا £به؛ ألن اهللامن °ع هذه الصفات اhال
معناه أن ي	 العبد بالعبادة بينه وب[ : خ� -وcما قلت-تقيا غنيا خفيا،  وهذا يدل \ فائدة أن اإلنسان يكون عبدا

من استطاع منكم أن تكون � خبيئة : (، جاء R ا�ديث"خبيئة العمل الصالح"وهذه يسميها السلف ر¼هم اهللا ، اهللا
ه، وذلك مثل أن يتصدق \ و\ ا�سلم أن تكون o خبيئة، أي عمل صالح R ال	 يتعود علي). من عمل صالح فليفعل

فقµ ال يراه إال اهللا، وال يعلم بذلك أحد، يذهب إÄه R بيته أو م�ن خاص ويعطيه، ما يراه أحد؛ لقول ا�� صv اهللا 
  شمال هذه ال تعلم ما تنفق اÄم[ال). ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حw ال تعلم شما� ما تنفق يمينه: (عليه وسلم

�ا أطاع اهللا R حال خلوته رزقه اهللا اGشوع : أي). ورجل ذكر اهللا خاا ففاضت عيناه: (الة والسالمويقول عليه الص
 R رجل رآه يتلفف R اهللا عنه �واGوف واإلنابة وا�5ء ب[ يدي اÖبار جل وعال، وTا يقول أبو أمامة ا5اهÈ ر

و�كم تعلمون استحباب أداء ا�وافل R ا5يوت؛ من أجل ا5عد . "ما أحسن هذا لو ®ن R بيته: "ا�سجد ويبR º د�ءه
  .عن الرياء، وا�رص \ اإلخالص، وقدوة األهل R ا5يت وÌو ذلك

  :ا-ديث السادس  
).   من حسن إسالم ا�رء تر¾ه ما ال يعنيه: (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

  .ذي وقال حديث حسنرواه ال:م
وهذا ا�ديث وقع فيه اختالف، منهم من قال أنه من مرسل، ومنهم من قال أنه مرفوع، بل قيل أنه غريب، وهناك �م 

µالصة منه. عليه كثGه من الفقهاء، واإلمام : الشاهد واµأن إسناده حسن، كما حسنه اإلمام ا�ووي ر¼ه اهللا وغ
  .إسناده حسن أيًضا  أالزرقاs يقول  R ³ح ا�وط
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  :معاW الËمات  �
  . هنا تبعيضية، و©وز أن تكون بيانية " من): "من ُحسن(
  . يع� كمال ): حسن(
: بمعp" ماال يعنيه"فـ. اهتممت بها، واشتغلت بقضائها: عنيت با�اجة فأنا بها مع�، أي: تقول العرب): ماال يعنيه(

  .ال يهمه قضاءه، وال يشتغل æاجته 
  :ئد هذا ا-ديث فوا �

اTي يع� ا�اس هو اTي تتعلق به عنايته، ويكون مقصده ومطلوبه، والعناية : "يقول ا�افظ رجب ر¼ه اهللا :أوًال 
شديدة الهتمام األمر بها، وليس ا�عp أن ي:ك اإلنسان ماال عناية به وال إرادة æكم ا�وس أو ا�فس وÌو ذلك ال 

  :ك ذلك هللا، وي:cه لإلسالم؛ بل ينبÑ أن ي، æكم ال�ع
  من أجل

ً
  ".نف:ض أن فيه شبهة أو مال حرام أو أموال أيتام أو Ìو ذلكمثال

  ".اTي عند اإلنسان من األمور ما يتعلق بçورة حياته R معاشه ومعيشته وسالمته R معاده: "أحد ا�شايخأيًضا  يقول
و÷نوا يعدون هذا ". إنه من اÖوامع للمعاs الكثµة واأللفاظ القليلة" :عن هذا ا�ديث يقول اإلمام ابن عبد الËأيًضا 

  .ا�ديث من أحاديث ال� عليها مدار اإلسالم 
فإنك مضيع ، حد ماال يعنيك @ ال م أن تتËم بكل ما لو سكت عنه لم تأثم": يقول اإلمام الغزاþ :وضابط ماال يعنيه

  ."هلزمانك، ومنفق لوقتك فيما ال خ� في
وهذا حقيقة واقع كثµ من ا�اس اÄوم مع األسف، يضيع وقته فيما ال فائدة منه، إما R جدال، أو R اTهاب واإلياب، 

ينبÑ لإلنسان أال يشغل ، يشغل نفسه بفضول الÜم، إذا رأى حادث توقف، إذا رأى مرور وقف ينظر معهم ويشاهد
  .ل وقته بطاعة اهللا عز وجل نفسه بمثل هذا، بل عليه أن £رص \ أن يشغ

  

  :ا-ديث السابع  
أخرجه ال:مذي وابن ماجه ). â بà آدم خطاء، وخ� اnطاءين ا�وابون: (حديث أنس ابن مالك ر� اهللا عنه قال

  .إذا ا�افظ يصف هذا ا�ديث بأن سنده قوي، ويتب[ أنه قوي اإلسناد . وسنده قوي
، ولكن عليه أن £رص Õ ا�رص \ إلنسان من خطيئة ومن ارتكاب ذنبويؤخذ من هذا ا-ديث أنه ال îلو ا

  . صغائر، وcبائر: ا�بادرة للتوبة، واTنوب من ا�علوم أنها تنقسم إ{ قسم[
  . فالصغائر تكفرها األعمال الصا�ة

  . والكبائر ال  تكفرها إال ا=وبة ا�صوح
 سبع[، بل وصل إ{ ستمائة، هذه الصغائر، وينبÑ للمسلم أن ، وعدها بعض العلماء إ{والصغائر ال سبيل -Þها

  .£رص \ ا5عد عنها
   :بالكب�ةوليس بمحصورة فيما يتعلق  يهاأ�ع ا�عريفات ف: فيقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :أما الكبائر

  .هذه 	ها تعد من الكبائر. اإلنسان أنها ما ¯ن فيه حد @ ا نيا، أو وعيد @ اآلخرة، أو غضب أو لعن أو ن� لإليمان عن
  .وينبÑ لإلنسان أن £رص Õ ا�رص \ االبتعاد عن الكبائر وا=وبة هللا عز وجل فيما وقع منه 

إذا تاب العبد توبة �مة فهذه ا=وبة : "، كما قال ابن تيميةينبª للمسلم أن يعلم أن ا�وبة تقت¤ غفران اÃنوبأيًضا 
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  .كما يفعل بعض ا�اس اÄوم وفقهم اهللا". تقت� غفران اTنوب
و÷ن ا�� عليه الصالة والسالم £سب R o ا�جلس الواحد سبع[ مرة،  ينبª لإلنسان أن يكj من ا�وبة،ªا أيًضا 
َ̄ {:واهللا تعا{ يقول). استغفر اهللا استغفر اهللا استغفر اهللا: (يقول اًراَفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربQُكْم إِنQُه  Qوا�� عليه . }َن َلف

  ) .من لزم االستغفار جعل اهللا � من â هم فرج، ومن â ضيق �رجا: (الصالة والسالم يقول

  :ا-ديث ا.امن  
أخرجه ). الصمت حكم، وقليل فاعله: (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث أنس بن مالك ر� اهللا عنه قال

  .نه موقوف من قول لقمان ا�كيم ، وصحح أد ضعيفا5يهR Ê شعب اإليمان بسن
فهذا ا�ديث الراجح واهللا أعلم أنه موقوف، من �م أنس بن مالك ر� اهللا عنه، أو لعله سمعه من أحد من غµه 

  .كما R أخبار أهل الكتاب وغµهم 
  . د ضعيف عن ابن عمرإنه قد رواه ا¯يل� R مسند الفردوس بسن: ويقول اإلمام العرا6 عن هذا ا�ديث

وا5يهÊ يرجح أنه من �م لقمان عليه السالم، و�م لقمان هذا عده اإلمام ا5يهR Ê شعب اإليمان؛ ألنه صحيح، 
  .وcذلك ابن ا�بان R كتاب روضة العقالء

   . � وضع الGء @ موضعه: وا-كمة°ع حكمة، : حكم) الصمت حكم: (قول ا�� عليه الصالة والسالم
يِْه َرقِيٌب َعتِيدٌ { :؛ ألن اهللا تعا{ يقولويؤخذ @ هذا ا-ديث فضل الصمت وأنه من ا-كمة َ َ Qَما يَلِْفُظ ِمْن قَْوٍل إِال{ . 

  ) . ا أو صمتمن ¯ن يؤمن باهللا واوم اآلخر فليقل خ�ً : (وا�� صv اهللا عليه وسلم يقول
يع� يلقيهم ): وهل يكب). (�اس با�ار u وجوهم إال حصائد ألسنتهموهل يكب ا: (ويقول عليه الصالة والسالم

  ) . إال حصائد ألسنتهم( -نسأل اهللا العافية-\ وجوههم 
من ضمن õ ما بV -ييه وما بV رجليه : (بل جاء عن معاذ ر� اهللا عنه أنه سمع ا�� صv اهللا عليه وسلم يقول

  . هو اللسان، وما ب[ الرجل[ هو الفرج، كناية عن الزنا وما ب[ اللحي[ ). أضمن � ا¡نة
  ". هذا اTي أوردs ا�وارد: "واللسان خطره عظيم، أبوبكر ر� اهللا عنه ®ن يشµ بيده إ{ لسانه ويقول

قعر وينبÑ لإلنسان أن £رص \ لسانه، فال يتîم إال بما ®ن فيه خµ، و£ذر من اGوض R مسائل فيها �ء من ا=
R الÜم، وفيها فحش أو سب أو سخرية، أو استهزاء، وcذلك ما ®ن فيه إفشاء ل	، أو مراءات، أو lادلة با5اطل، أو 

  .غيبة، أو نميمة، Õ هذه ال Ðوز 
ومن األمور ال� ينبÑ ا�رص عليها أن الصمت «مود عن الÜم ا�حرم، و¬ذا ®ن الÜم مباحا والصمت «رما 

ينبÑ تقديم الصمت \ الÜم R «رم؛ ألنك تسكت عن أمر «رم وتؤجر \ ذلك؛ ألنك سكت ولم تن� هذه  فحينئذ
  .ا�علومات ب[ ا�اس، فحينئذ يكون عليك وزرها ووزر من عمل بها 

  

  .باب ال±هيب من مساوئ األخالق
الق £سن أن نشµ إ{ مساوئ األخالق ال� لº نذكر «اسن األخ -وcما قيل بضدها تتب[ األشياء-مساوئ األخالق، 

  . يقع فيها ا5عض؛ yال يشg عليه 
  :معX ال±هيب  •

  . هو اGوف من ال�ء مع ا=حرز: وال:هيب من رهب رهبا، والرهب
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وينبÑ لإلنسان أن £رص \ أن يكون هديه واتباعه �دي ا�� صv اهللا عليه وسلم بعيدا عن األمور ال� فيها 
  . وئ لألخالقمسا

  . ال� حذرنا منها ا�� صv اهللا عليه وسلم  مساوئ األخالقونبدأ ببعض 

  :ا-ديث األول  
أخرجه أبو ). إياكم وا-سد، فإن ا-سد يأكل ا-سنات كما تأكل ا�ار ا-طب: (يقول الرسول عليه الصالة والسالم

  .داود، ورواه ابن ماجه بشاهد آخر عن أنس ر� اهللا عنه
ا ا�ديث يذكر بعض العلماء أنه ضعيف؛ بسبب أن فيه جد إبراهيم ال يعرف من هو، فهو lهول فال يصح، وينبÑ وهذ

  .أن Ìرص \ معرفة الرواة وم"=هم وعدا=هم، وعدم التساهل R ذلك 
  :معاW الËمات  �

بها ا�سلم اآلخر، تزول منه وتنتقل ، تم� زوال ا�عمة ال� هو تمà زوال ا�عمة عن اآلخر: ا-سد) إياكم وا-سد(
  .إÄك، كأنه يتمp زوال نعمة اآلخرين بأن تسلب منه أو تفقد أو تضيع وÌو ذلك 

؛ ألنه إذا نزل ا�سد R قلب اإلنسان فيتعلق با¯نيا، ويبطل ثواب أعماo وا-ديث فيه Ìذير من ا-سد وåاهدته
  . الصا�ة، وتأكل حسناته كما تأكل ا�ار ا�طب

ال : (كما قال ا�� عليه الصالة والسالم وا-سد ا�ذموم هو تمà زوال نعمة اآلخرين، أما ا-سد ا�مدوح فهو الغبطة،
Vوأن : فالغبطة ، )حسد إال @ اثنت ،µGا R وهذا من ا=نافس ،oمثل ما ألخيك دون أن ينقص �ء من ما pأنك تتم

  . }ُمُه مِْسٌك َوِ� َذلَِك فَْلَيتََنافَِس الُْمَتَنافُِسونَ ِخَتا{ :تتمp مثل علمه لقوo تعا{
  

  )8ä(ا-لقة 

 Wا-ديث ا.ا:  
ليس الشديد بالÞعة، إنما : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديثنا اÄوم عن أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

  .متفق عليه ). الشديد اÃي يملك نفسه عند الغضب
  : لغريبةا معاW الËمات �

  هو القوي ): الشديد(
  .هو اTي يصارع ا�اس ويغلبهم، مثل ما نقول اآلن R لغة العt ا�صارع): الÞعة(

   :األحHم والفوائد 
هذا ا�ديث يدل \ أن القوة ا�قيقة ليست قوة العضالت، وليست القوة ا5دنية، إنما القوة ا�قيقية � القوة 

  ) . عند الغضباÃي يملك نفسه (ا�عنوية 
سبب  -نسأل اهللا العافية-، و� والغضب غريزة @ اإلنسان، ولكن ينبª لإلنسان أن vاول أن يضبطها وأن يهذبها

ال : (R كثµ من ا�شÜت، والغضب lمع Õ ³، لقول ا�� صv اهللا عليه وسلم للرجل اTي جاءه فقال أوص�
  .لوقوع R كثµ من اÖرائم وا�وادث وÌو ذلك وهذا يدل \ أن الغضب سبب R ا). تغضب

َوالHَِْظِمVَ الَْغْيَظ َوالَْعافVَِ {:اTي ينبÑ لإلنسان £رص \ االتصاف به؛ لقول اهللا عز وجل وعكس الغضب ا-لم
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 َVِِب[ الُْمْحِسنvُ ُQاِس َواهللاQتعا{. }َعِن ا� oونَ َو�َِذا َما َغِضُبوا ُهْم َفْغِفرُ {:وقو{ .  
من كظم غيظا وهو قادر u أن :(، فقال عليه الصالة والسالموا�Ý عليه الصالة والسالم بV �ا فضل كظم الغيظ

  .أخرجه أبو داود وال:مذي ). ينفذه، دoه اهللا u رؤوس اnالئق و�îه من أي حور شاء
  . خلق ïء وهو الغضب  هذا ا�ديث كما هو واضح يدل \ خلق كريم أال وهو ا�لم، و\ ذم

  :ا-ديث ا.الث 
  . متفق عليه). الظلم ظلمات يوم القيامة(: قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث ابن عمر ر� اهللا عنهما قال
وÃلك أخطر . وضع ال�ء R غµ «له، وحرمان اآلخرين من حقوقهم: ، والظلمهذا ا-ديث يدل Ì uريم الظلم

َك لَُظْلٌم َعِظيمٌ { :، لقول اهللا تعا{ال(ك باهللا عز وجل الظلم وأعظمه ْ z)ال Qإِن{ .  
ال Ìاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال تظا�وا، و¾ونوا عباد اهللا : (وا�� عليه الصالة والسالم حذر من الظلم، قال

  ).إخوانا
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا : (لمقال رسول اهللا صv اهللا عليه وس: وعن جابر ر� اهللا عنه قال

  .أخرجه مسلم ). الشح فإنه أهلك من ¯ن قبلكم
  . هو ا5خل): الشح(و

  .وهذا ا�ديث فيه Øذير من الظلم، وcذلك ا=حذير من الشح، فإنه ®ن سبب هالك األمم السابقة نسأل اهللا العافية

  :ا-ديث الرابع 
إن أخوف ما أخاف عليكم ال(ك ( :قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: ر� اهللا عنه قال حديث «مود بن 5يد

  .وا�ديث أخرجه أ¼د بإسناد حسن ). الرياء ،األصغر
  :وال(ك األصغر يدل u أن ال(ك نوoن 

Ëو هو ا�خرج من ا�لة : ³ك أك.  
  . و³ك أصغر وهو الرياء 

يظهر العبادة بقصد رؤية ا�اس o فيحمدوه ويثنوا عليه، وينبÑ لإلنسان أن £رص \ أال أن اإلنسان : وا�قصود بالرياء
يَن ُحَنَفاَء { :©اهر بعمله أمام ا�اس، وأن يبتÑ بعمله وجه اهللا، لقوo تعا{ z ا ُ�َ Vَْلِِص�ُ َQَِْعُبُدوا اهللا Qِمُروا إِال

ُ
َوَما أ

َالةَ َويُؤْ  Qَمةِ َويُِقيُموا الصzةَ َوَذلَِك ِديُن الَْقي َ̄ Qرص \ اإلخالص. }تُوا الزÌ علينا أن Ñذر من ال�ك األصغر ، فينبÌ وأن
، و÷نوا £رصون \ ما يس� -بيئة العمل الصالح، و½ن السلف الصالح رÍهم اهللا vرصون u إخفاء العملوهو الرياء، 

مون ويضعون بعض الطعام عند بيوتهم، يقومون بتنظيف مسجد، يكفلون يذهبون إ{ الفقراء R وقت الليل وهم نائ
: وقوo عليه الصالة والسالم ).ورجل ذكر اهللا خاا ففاضت عيناه: (يتيم، £ققون قول ا�� صv اهللا عليه وسلم

الن العمل، وأن هذه 	ها دالئل \ أهمية عدم إع). ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حw ال تعلم شما� ما تنفق يمينه(
  .اإلنسان ي	 بعمله 

  :ا-ديث اnامس 
و�ذا وعد ، إذا حّدث كذب: آية ا�نافق ثالثة: (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

  .متفق عليه ). تمن خانائو�ذا ، أخلف
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  ). و�ذا خاصم فجر: (هللا عنهمامن حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ر� ا -يع� للشيخ[- و�ما 
  .هذه األربع صفات � صفات ا�نافق[ نسأل اهللا السالمة والعافية . أصبح هناك زيادة رابعة

  :معاW الËمات 
  . عالمة انقطاع الÜم بعضه عن بعض، أو °لة عن °لة:هامعنا واآلية @ القرآن.اآلية هنا سميت عالمة. عالمة): آية(
  . Tي يظهر اإلسالم ويبطن الكفرهو ا): ا�نافق(

 وزاد). تمن خانحدث كذب، و�ذا وعد أخلف، و�ذا ائ إذا: (وذكر ا�� صv اهللا عليه وسلم أن ا�نافق o ثالث صفات
  .Hرج عن طور ا�خاصمة بهدوء إ{ الفجور والÜم ا5ذيء وÌو ذلك). إذا خاصم فجر(أنه أيًضا 

  : فوائد هذا ا-ديث 
والفجور عند ، الكذب @ ا-ديث، واnيانة @ ال م، و�خالف ا�وعد: ا-ديث يدل u عالمات ا�فاق و� هذا :أوًال 

  . بأن Hرج عن ا�ق عمدا ويقلب ا�ق باطال، وهذه 	ها من صفات ا�نافق[ ال� ال ينبÑ علينا االتصاف بها ا�خاصمة
صفات R حياتهم العلمية والعملية، إذا حدثت فاصدق، إياك وأنا أنصح إخواs الطالب با�رص \ Ðنب هذه ال

 ما نواعد ونتأخر، نواعد وال ن�، وهذه مع األسف واقعة، 
ً
والكذب، إذا وعدت أو� بوعدك، مع األسف اآلن Ìن كثµا

ة ريال فتماطل تعد زميلك بأن تأ� الساعة السابعة فال تأ� إال اhامنة أو ا=اسعة، تعد �مل من العمال تعطيه مائ
  .وتؤخر، وهذا ليس من هدي ا�� عليه الصالة والسالم

، Õ األعمال ال� تقوم بها إنما � أمانة، إذا أنت مدرس اؤتمنت \ تمن u ÷ء أال îونهينبª لإلنسان إذا ائ :ثانًيا
سؤول R اإلدارة ا�اÄة مؤتمن تدريس الطالب ودرجاتهم أمانة، أنت قا� اؤتمنت \ األح�م ال�عية أمانة، أنت م

  .Õ هذه تكون من األمور ال� ينبÑ ا�رص عليها وعدم التساهل بها. \ ا�ال وهكذا
ال ينبÑ عند اGصومة أن اإلنسان يتîم بكالم بذيء ويقلب ا�ق إ{ باطل وÌو ذلك، وعليه ) إذا خاصم فجر( :ثا.ًا

  .ل بال� � أحسنأن يكون هادئا، وأن يكظم غيظه، وأن ©اد

  :ا-ديث السادس 
ما من عبد يس±عيه اهللا رعية : (سمعت رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم يقول: حديث معقل بن يسار ر� اهللا عنه قال

  .متفق عليه). يموت يوم يموت وهو ëش لرعيته إال حّرم اهللا عليه ا¡نة
 Wمات الغريبة معاËال:   

  . هذه حرف ن� ): ما( 
، أو والية خاصة "وÍ األمر"الر�ية هنا ا�قصود بها الوالية، شبه براß الغنم، سواء ®نت والية �مة ): يس±عيه عبد(

Õ من ®ن مديرا أو مسؤوال فهو راٍع ومسؤول . مدير ا�درسة، عميد الîية، رئيس القسم، مسؤول ا¯ائرة، وهكذا: مثل
  . عن رعيته

  . °لة حاÄة ) هو ëش لرعيته(ته و�م. هو عدم ا�صح ": الغش" 
  :فوائد هذا ا-ديث 

ا للوالة اTين ال يهتمون بأمور رعيتهم، وال ينظرون إ{ ما فيه مصا�هم، فينبÑ إذا كنت ا شديدً أنه يتضمن وعيدً  :أوًال 
ف[ اTين هم مدير مدرسة أن أر� مصالح طالÇ واألساتذة اTين يعملون عندي، إذا كنت رئيس إدارة انتبه للموظ

  . عندي 
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 R نة، وهذا ال شك أنه ظلم، ووقوعÖاهللا عليه وسلم بالعذاب الشديد هؤالء بأنه £رم اهللا عليهم ا vوتوعد ا�� ص
كبµة R كبائر اTنوب، فينبÑ للمسلم أن £رص Õ ا�رص \ عدم التساهل R ذلك، وا�� عليه الصالة والسالم �ا 

أحب اnلق إ¸ اهللا إمام oدل، : (، وقال عليه الصالة والسالم)إمام oدل: (يظلهم اهللا R ظله قالذكر السبعة اTين 
  .رواه اإلمام أ¼د R مسنده). وأبغضهم إمام جائر

وهناك واليات مثل، األب مسؤول عن أوالده، األم مسؤولة عن أوالدها، فالن مسؤول عن أوقاف، مسؤول عن وصية، 
  .إمام مسجد مسؤول عن ا�سجد وعن اÖماعة وهكذامسؤول عن أيتام، 

  :ا-ديث السابع 
ا فشق عليهم اã من و® من أمر أم¬ شيئً : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث �ئشة ر� اهللا عنها قالت

  .رواه مسلم ). فاشقق عليه
س، Õ من ®ن مسؤوال، مديرا، أو رئيسا ¯ائرة هذا ا�ديث يتناول الوعيد الشديد \ الوالة اTين يشقون \ ا�ا

حكومية، فإنه ينبÑ عليه أال يشق \ ا�اس، \ ا�وظف[ أو \ ا�راجع[، بل عليه أن يرفق بهم، فإن من شق عليهم 
  . شق اهللا عليه، ومن رفق بهم رفق اهللا به 

  ".ا�وجود، وHتار األمثل ©ب \ الواþ أن يستعمل األصلح: "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية
وهذه نصيحة لكم إخواs الطالب وأنتم R ا�ستوى اhامن مقبلون بتوفيق اهللا \ ا=خرج وأسأل -وينبÑ حقيقة 

من ®ن منكم قاضيا أو ®تب عدل أو أستاذا أو داعية R أي م�ن عليه أن يرفق  -لكم ا=وفيق R حياتكم العملية
كنت طا5ا، . }َكَذلَِك ُكْنُتْم ِمْن َقْبُل َفَمنQ اهللاQُ َعلَْيُكمْ {: ن £سن إÄهم، وتذكروا قول اهللا تعا{بمن يعملون معه، وعليه أ

ا�مد هللا \ نعمائه، كنت موظفا واÄوم أنت مدير فا�مد هللا \ فضله، وال ينبÑ أن تتسلط \ ، فاÄوم ãت أساتذا
االحتجاب عنهم أيًضا  جع[ أو تؤخرهم أو تك0 عليهم من الطلبات، وال ينبÑا�اس، وال ينبÑ أن تعطل مصالح ا�را

  .ومنع ا¯خول عليك، Õ هذه األمور ينبÑ لإلنسان أن يراعيها وأن £رص عليها

  :ا-ديث ا.امن 
اهللا : غيبة؟ قالواأتدرون ما ال: (من األمور ال� ينبÑ لإلنسان أن £رص عليها ما جاء R قول ا�� صv اهللا عليه وسلم

إن ¯ن فيه ما تقول فقد اغتبته، و�ن : قيل أفرأيت إن ¯ن @ أ' ما أقول؟ قال. ذكرك أخاك بما يكره: قال. ورسو� أعلم
  .أخرجه مسلم  ).لم يكن فيه فقد بهته

   :الËمات الغريبة 
  . واالستفهام هنا بمعp ا=قرير. )أتدرون؟: (هذا ا�ديث يبدأه ا�� صv اهللا عليه وسلم بسؤال استفها� يقول

  . ذكر الغائب بما يكره: الغيبة �) ما الغيبة؟(
 oو ذلك): بهته(وقوÌيع� أنك كذبت عليه و.  

vُِب[  ..{:واهللا تعا{ ب[ حرمتها R كتابه فقال إذا هذا ا-ديث يدل Ì uريم الغيبة،
َ
َوَال َفْغَتْب َنْعُضُكْم َنْعًضا أ

 
َ
َحُدُكْم أ

َ
ِخيِه َمْيًتا أ

َ
َْم أ ُكَل -َ

ْ
  .  }..ْن يَأ

وال شك أن الغيبة وينبÑ لإلنسان أن £رص \ أن £فظ لسانه من الغيبة ومن ا�ميمة ومن الÜم R أعراض ا�اس، 
  .نسأل اهللا أن £فظنا و¬ياكم منها من كبائر اÃنوب

 الغيبة، الغيبة «رمة ومن كبائر اTنوب، ولكنأود أن أشµ إ{ تنبيه مهم وأن هناك بعض ا�االت Ðوز فيها  �
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  :هناك ست حاالت ¼وز فيها الغيبة للمصلحة ال(عية 
  .}إِالQ َمْن ُظلِمَ {:، لو أن شخصا ُظلم وذهب للقا� أو لل�طة وتكلم فيمن ظلمه ما فيه بأس؛ لقوo تعا{ا�ظلم :أوًال 
ر، مثل أناس ي�بون âرا، أو يعاكسون فتيات، فأذهب إ{ ا�يئة ، إذا رأيت منكاالستعانة u تغي� ا�نكر :ثانًيا

  .وأقول فالن وفالن وفالن، ال يوجد مانع من اغتيابهم R مثل هذا
  .، مثل الزوجة تقول زوë فعل كذا وcذا، تغتابه، األب يقول اب�، هذه للفائدة لالستفتاءاالستفتاء :ثا.ًا

، وØذيرهم من ذنب أو "أذكروا الفاسق Äحذره ا�اس"، قد ورد R بعض األخبار ر بال(Ìذير ا�اس من االغ±ا :رابًعا    
  .من منكر عظيم

ر منها�جاهرة بالفسق واÅدعة :خامًسا   .، فيحذ�
، لو أن شخصا خطب امرأة فأراد أهلها أن يسألوا عنه ال يوجد مانع أن يتîم عند اnطبة للتعريف بالشخص :سادًسا

  .ال هو متساهل R الصالة، ال يؤدي حق وا¯يه، ال يوجد مانع R مثل هذاR عرضه، ويق

  :ا-ديث ا�اسع 
ال Ìاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

�سلم أخو ا�سلم، ال يظلمه، وال îذ�، وال vقره، و¾ونوا عباد اهللا إخوانا، ا، وال يبع بعضكم u بيع بعض، تدابروا
Ô ، ، âسب امرئ من ال( أن vقر أخاه ا�سلم-وأشار ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم إ¸ صدره ثالث مرات-ا�قوى هاهنا 

  .أخرجه مسلم ). ا�سلم u ا�سلم حرام دمه، وما�، وعرضه
ل \ نوا� ³عية كثµة ن0 عنها ا�� صv اهللا عليه وسلم، فن0 وهذا ا�ديث من األحاديث اÖوامع واTي يشتم
  . عن ا�سد، وهو تم� زوال نعمة اآلخرين عنهم

   :الËمات الغريبة 
الزيادة R السلعة بغµ قصد ³اءها، والقصد من ذلك ا�çة با�ش:ي أو با5ائع أو : ، ا�جش)ال تناجشوا: (وقال

  . وÌو ذلكالتشويش عليهم R السوق 
  . من ا5غضاء ): وال تباغضوا(
  . ا=دابر هو اإلعراض وا�جر): وال تدابروا(
أن يكون قد باع �ء، فيأ� آخر ويبذل للمش:ي سلعة ليش:يها ويفسخ : بمعp): وال يبع بعضكم u بيع بعض(

  .  بيعةوهذا ال ©وز؛ ألن ا�� صv اهللا عليه وسلم ن0 عن بيعت[ R . ا5يع األول
  . الظلم هو ا=عدي \ حقوق اآلخرين ): وال يظلمه(
  . بمعp ال Hذل نtته ): وال îذ�(
  . يع� ال يستهزئ به ويستذo ): وال vقره(
  . � فعل األوامر واجتناب ا�وا� : ا=قوى). ا�قوى هاهنا(
  .أي يكفيه ): Ôسب أمر من ال((

  :سالم الكريمة ال¬ تدل u ال±احم وا�آلف وا�آ' بV ا�سلمV هذا ا-ديث vوي �لة من آداب اإل
  . Øريم ا�سد : أو�ا

  . Øريم ا=ناجش R ا5يع، وأنه يسبب ا5غضاء وا�كر واGديعة، والغش ب[ ا�تبايع[ : وثانيها
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  . ا�Æ عن ا=باغض ب[ ا�سلم[ ألنه يؤدي إ{ عدم األلفة بينهم : وثاhها
  . ا�Æ عن ا=دابر وهو ا=هاجر : عهاوراب

  . ال يبع بعضكم \ بيع بعض، أي ال ©وز o أن يبيع \ بيع أخيه: وخامسها
oاهللا عليه وسلم ا�ديث بقو vقيقا لقول ا5اري جل وعال)و¾ونوا عباد اهللا إخوانا(: ثم ختم ا�� صØ ، :} َماQإِغ

  . مخوة أن £رصوا \ ا=آلف وال:احم فيما بينهفينبÑ لإل. }الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ 

  )�8(ا-لقة 

  :ا-ديث العا¨  
ا ال تمار أخاك، وال تمازحه، وال تعده موعدً : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث ابن عباس ر� اهللا عنهما قال

  . ال:مذي بسند ضعيف أخرجه ).فتخلفه
إلمام ا�افظ ابن حجر R ا5لوغ، ولكن ذكر بعض أهل العلم أن هناك فهذا ا�ديث إسناده ضعيف كما  يقول ا

ما ثبت منها R الصحيح[ أن ا�� عليه الصالة والسالم : أحاديث وردت عن ا�� صv اهللا عليه وسلم تقويه، منها
ج علينا رسول اهللا صv اهللا وجاء R الطËاs أن °اعة من الصحابة قالوا خر). أبغض الرجال إ¸ اهللا األ  األخصم: (قال

 عليه وسلم وÌن نتمارى فذكر حديثً 
ً
ْحَسنُ {: قال اهللا تعا{:  وقالا طويال

َ
ْهَل الِْكَتاِب إِالQ بِالQِ¬ ِ�َ أ

َ
  . }َوَال ُ¼َاِدلُوا أ

  : الËمات الغريبة  �
  .ا�ماراة � ا�جادلة بغµ حق ) ال تمار: (R قوo صv اهللا عليه وسلم

  .ا�مازحة � ا�داعبة ألجل ا�باسطة ): ازحهوال تم(
  :نأخذ من هذا ا-ديث عدة توجيهات  �

، وأو�ا وvذر ¿ا يسبب الضغينة وا-قد بV ا�سلمV، أن اإلسالم vث u األلفة وا�حبة واجتماع القلوب :أوًال 
  .�م غµه وÌو ذلك  أن Hطئجل أن يظهر صحة �مه، أو و� ا�جادلة وا�خاصمة با5اطل؛ من أ: ا�ماراة

، فال ينبÑ ا�زاح اTي فيه وا�زاح اÃي يكون @ اÅاطل، ن) ا�Ý عليه الصالة والسالم عن ا�زاح الشديد :ثانًيا
، إنما يكون ا�زح بأسلوب مناسب، لطيف، "ا�زح اhقيل"غضب وعداوة واعتداء، ومثل ما يس� اآلن عند ا�اس 

¯ن رسول اهللا : (تقول �ئشة ر� اهللا عنها. ا ®ن ا�� عليه الصالة والسالم يمازح بعض الصحابةباح:ام وأدب، كم
  ) . صÜ اهللا عليه وسلم يمازحنا ونمازحه، ويداعبنا ونداعبه، فإذا أذن للصالة قام كأنه ال يعرفه أحد

، فإن ذلك ليس من صفات ا�سلم، وقد يفيها �ن´ ا�Ý عليه الصالة والسالم أن يعد ا�سلم أخاه بموعدة وال  :ثا.ًا
فينبÑ للمسلم أن £رص \ الوفاء بالوعد، و¬ياك إياك أÔ ا�سلم أن تكون ، جاء من صفات ا�نافق أنه إذا وعد أخلف

  . من اTين ال يوفون بعهدهم 

  :ا-ديث ا-ادي ع(  
ã Çاهللا عنه قالحديث أ �ا ومن شاق مسلمً ، ه اهللاا ضارّ مسلمً  من ضارQ : (يه وسلمقال رسول اهللا صv اهللا عل: مة ر
  .أخرجه أبو داوود وال:مذي وحسنه، فهذا ا�ديث إسناده حسن ). شق اهللا عليه

  : الËمات الغريبة  �
  . يع� من أدخل الçر \ مسلم R نفسه أو بدنه أو بيته أو سيارته ): من ضار(
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  . من شق \ مسلم ولم يرفق به): ومن شاق(
Vريم أذية ا�سلمÌ u ن جارً  ، و¬نه ال ©وز للمسلم أن يؤذي أخاه، سواءً وهذا ا-ديث يدل® 

ً
 R العمل، ا o، أو زميال

 
ً
ومع األسف بعض ا�اس يç إخوانه، يتîم R أعراضهم، يبلغ عنهم، ي�ء إÄهم R بيوتهم، R  ، R ا¯راسةأو زميال

  ).ال ©ر وال ©ار:(� صv اهللا عليه وسلم يقولوا�، سياراتهم، Õ هذه ال Ðوز

  :ا-ديث ا.اW ع(  
ال تسبوا األموات فإنهم قد أفضوا إ¸ ما : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: قالت حديث �ئشة ر� اهللا عنها

  .رواه ا5خاري R صحيحه ). قدموا
  . وا�يت ب[ يدي اهللا عز وجل. وصلوا وبلغوا إ{ ما قدموا من أعما�م: معناها): اأفضو(

  :الفوائد من هذا ا-ديث  �
  )ال تسبوا(؛ ألن الرسول هنا بدأ ا�ديث بال ا�اهية Ìريم سب األموات

أي وصلوا إ{ ما عملوا من األعمال سواء ®نت ) فإنهم أفضوا إ¸ ما قدموا(: قال ا�� صv اهللا عليه وسلم وحكمة ا�´
 
ً
الÜم R عرضه، وليس من  ال فائدة منه؛ ألنه قد مات، فال ينفع حقيقةً أيًضا  وسب ا�يت ، صا�ة أو سيئةأعماال

 R عرضه، وقد جاء R مîون \ أن ميتهم يت	انه وورثته وأوالده، ويتحµا�ناسب سبه؛ ألن ذلك يؤذي إخوانه وج
  .أن يقع R عرض أخيه  وال ينبÑ للمسلم). ال تسبوا األموات فإن سب ا�يت يؤذي ال(: (ا�ديث
أذكروا �اسن : (جاء R بعض األحاديث نÆ ا�سلم أن يذكر ا�يت بسوء، بل قال ا�� عليه الصالة والسالمأيًضا 

فينبÑ أن نذكر «اسنهم، وأن نس: عليهم، فقد أفضوا إ{ ما قدموا، وقدموا \ رب كريم، نسأل اهللا أن يرحم ). كماتمو
  .م اÖميع وأن يغفر �

  :ا-ديث ا.الث ع(  
  ). اتال يدخل ا¡نة قتّ : (يقول ا�� صv اهللا عليه وسلم R حديث حذيفة ر� اهللا عنه

  ، R هذا ا�ديث هو ا�مام اTي ينقل الÜم من شخص إ{ أخر عن طريق الوشاية Äفسد بينهما) اتالقتّ (و
  . تأكل كأنه مثل ا5هائم ال� بمعp اTي يقتات،ات وشبه بالقتّ 

؛ ألنها نقل للÜم من شخص إ{ شخص آخر بقصد اإلفساد وهذا ا-ديث يدل Ì uرم ا�ميمة، و� من كبائر اÃنوب
  . فينبÑ للمسلم أن £رص \ أن £فظ لسانه من الÜم R أعراض ا�اس وÌوهم ، بينهما

  :ا-ديث الرابع ع(  
ع حديث قوم وهم � ¯رهون، صب @ من تسمّ : (اهللا صv اهللا عليه وسلم قال رسول: عن ابن عباس ر� اهللا عنهما قال

  ) . أذنيه اآلنك يوم القيامة
  . R هذا ا�ديث هو الرصاص، وجاء R بعض األخبار أنه الرصاص ا�ذاب ) اآلنك(

الك لو وضع فيها ا =عب وصار يبحث عن أعواد أو عالج Äنظف أذنه، فما بواإلنسان لو وُضع R أذنه ماء خفيف جدً 
  .رصاص خالص مذاب 

ُسوا{: واهللا تعا{ يقول هذا يدل Ì uريم االستماع إ¸ !م اآلخرين إذا ¯نوا ال يرضون با�جسس عليهم، Qَس
َ
. }َوَال ¼

  .فال ©وز ألحد أن يتجسس \ أحد 
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اطلع  رئً لو أن ام: ( صv اهللا عليه وسلم، لقول ن� اهللاكذلك ال |وز ا�ظر إ¸ بيوت ا�اس أو إ¸ عوراتهم بغ� إذنهم
وا�ديث ). فال فدية لك وال قصاص: (و� رواية). عليك بغ� إذن فحذفته Ôصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح

  .R ا5خاري 
Öوال، إًذا ينبÑ لإلنسان أن £ذر من ا�ظر إ{ اآلخرين، ويقاس \ ا�ظر لآلخرين R هذا الزمن ما يس� بكامµا ا

، بعض ا�اس يصور الفتيات R األسواق بدون علمهم، يصور األوالد R ا�دارس، يصور الرجال R ا�ناسبات بدون علمهم
ال ©وز، هذه حقوق وأعراف با�اس، البد أن يستأذن اإلنسان، بل بعض ا�اس يصور هذه الصور ثم ين�ها \ 

فا�ذر ،  اTين أمنوا، ويتحمل وزرها ووزر من نظر إÄها إ{ يوم القيامةا R أن تشيع الفاحشة Rاإلن:نت، ويكون سببً 
  . ا�ذر أÔ الكريم أن تكون ªن يرتكب هذه ا�حرمات

  :ا-ديث اnامس ع(  
أخرجه ). طو* �ن شغله عيبه عن عيوب ا�اس: (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث أنس ر� اهللا عنه قال

  .حسن  ال#ار بإسناد
  :الËمات الغريبة  �

  .� كناية عن العيش الرغيد R ا¯نيا وا�ياة الطيبة : وقيل، إنها اسم شجرة R اÖنة : الطاء، قيلبضم : )ُطو*( 
وهذا ا�ديث توجيه من ا�� صv اهللا عليه وسلم إ{ أن اإلنسان عليه أن يشتغل بعيوبه، وال يشتغل بعيوب اآلخرين 

  .راضهم، فإن من ُشغل بعيوبه عن عيوب ا�اس فهو o خæ µياة طيبة R ا¯نيا، وبشجرة R اآلخرة وال يتîم R أع

  :ا-ديث السادس ع(  
واختال @ ، من تعاظم @ نفسه: (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث عبد اهللا بن عمر ر� اهللا عنهما قال

  . �اكم ورجاo ثقات، وهذا ا�ديث يقول العرا6 أن إسناده حسن أخرجه ا). مشيته، ل
 اهللا وهو عليه غضبان
) @ مشيته(تكË وأعجب بنفسه، أيًضا  ):اختال(و، يع� تكË) من تعاظم(ومعp قول ا�� عليه الصالة والسالم 

م منه يوم هذا فيه إثبات صفة الغضب هللا عز وجل، وأن اهللا ينتق) ل
 اهللا وهو عليه غضبان(أي R نوع مشيه، و
  .القيامة 

  :الفوائد من هذا ا-ديث  �
  . Ìريم وذم الكÙ وا�عاظم وال±فع واnيالء u ا�اس :أوًال  

واÖزاء من جنس العمل، فإن اهللا عز وجل ©ازيه \ ذلك بما يستحقه، فينبÑ ، أن اهللا عز وجل يغضب عليه :ثانًيا
اإلسالم R ا�دوء والطمأنينة وا5عد عن الكË واGيالء، يقول عليه  ا �ديللعبد ا�سلم أن £رص \ أن يكون متبعً 

  .يع� عدم ال:فع، وعدم لبس ا�البس الفاخرة وÌو ذلك ) اÅذاذة من اإليمان: (الصالة والسالم

  :ا-ديث السابع ع(  
). بذنب لم يمت حw يعمله  أخاهمن عّ� : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: عن معاذ بن جبل ر� اهللا عنه قال

  . ولكن ذكر السيو1 أن إسناده حسن. و¬سناده منقطع: قال ا�افظ ابن حجر. أخرجه ال:مذي وحسنه
االستهزاء والسخرية : ومعp ا=عيµ هنا هذا ا-ديث فيه ا�´ عن الشماتة باآلخرين وا-ذر من تعي�هم باÃنوب،

  .باآلخرين بسبب ذنب من اTنوب 
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من �ب أخاه بذنب من اTنوب  نوأ، يد من هذا ا�ديث ا=حذير من عيب اإلنسان أخاه ا�بتv بذنب من اTنوبفنستف 
  .ت به فإنه سيعود عليه هذا العمل ويعمل مثلما عمل أخاهوشمّ 

ال تظهر : (، روي R ا�ديثوهذا ا-ديث يؤ¾د ما ورد عن ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم @ ا�حذير من الشماتة لآلخرين
والشماتة ليست من خلق اإلسالم، بل الس: وا�صيحة وا¯�ء . رواه ال:مذي . )الشماتة بأخيك، ف�Íه اهللا ويبتليك

  .ا، فعÕ v من حصل منه �ء من ذلك أن £رص \ عدم الوقوع R تلك ا�حرمات لآلخرين هو ا�طلوب منا °يعً 

   :ا-ديث ا.امن ع(  
ويل لثي vدث : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: عن أبيه عن جده ر� اهللا عنه قالحديث بهز بن حكيم 

أخرجه اhالثة و¬سناده قوي، وهذا ا�ديث حسنه اإلمام ا�ناوي R ³ح ). فيكذب ضحك به القوم، ويل �، ويل �
 µامع الصغÖا.  

  . - نسأل اهللا العافية-هنم لو وضعت فيه اÖبال لسالت هو وادي R ج: قيل) ويل(وقول ا�� صv اهللا عليه وسلم 
  .هو الويل وا�الك والعذاب الشديد �ن £دث ا�اس فيكذب : وقيل

Hتلق للناس روايات وأخبار حصلت و� لم Øصل، ، ابعض ا�اس Hتلق قصًص ، بالكذبا-ديث وهذا ن´ عن 
رافة، Hرف ويأ� بأساطµ، وأنا فعلت كذا حينما سافرت، يقول حصل þ كذا وcذا، هذا تسميه العرب قديما حديث خ

يِْه َرقِيٌب َعتِيدٌ {: وذهبت إ{ كذا هذا ال ©وز، واهللا تعا{ يقول َ َ Qفا�ذر ا�ذر من الكذب أو . }َما يَلِْفُظ ِمْن قَْوٍل إِال
  .ا�اس فهذا 	ه ال ©وز  ا�رص \ إضحاك

  :ا-ديث ا�اسع ع(  
�رواه ا�ارث بن أÇ ). كفارة من اغتبته أن تستغفر �: (اهللا عنه عن ا�� صv اهللا عليه وسلم قال حديث أنس ر

وهذا ا�ديث ذكر ا�ناوي R اÖامع الصغµ أنه قد أخرجه من أÇ ا¯نيا عن أنس، ورمز . أسامة R مسنده بإسناد ضعيف
  .عرا6، ولكن o شواهد كما قال السخاوي ضعفه ا5يهÊ والأيًضا  السيوo 1 بالصحة، وهذا ا�ديث

� ذكرك  أخاك بما يكره، و� من ا�حرمات، ومن وقع : الغيبة) كفارة من اغتبته(: وسلميقول ا�� صv اهللا عليه 
فيها وأراد أن يستغفر ويتوب، عليه أن يستغفر اهللا عز وجل �ذا الرجل اTي قد اغتابه، ويسأل اهللا الكريم أن £فظ 

يكفيه : "نه من الوقوع R الغيبة، ويدعو o با�غفرة، وأن يستغفر o دون أن يستحل منه؛ لقول اإلمام ا�سن اt5يلسا
  ". االستغفار دون االستحالل

  ". كفارة أكلك �م أخيك أن تث� عليه وأن تدعو µ- o: "ويقول lاهد
أن يندم وأن يتوب ويتأسف \ ما فعل؛ Äخرج من حق اهللا اعلم أن الواجب \ ا�غتاب :"ويقول الغزاR þ اإلحياء 

  ". تعا{، ثم يستحل ا�غتاب؛ Äحلله فيخرج من مظلمته
 .الرجل، فحينئذ عليه أن يستغفر � وأن يتوب من هذا العمل وطلب منه أن vلله فلم يرَض رجًال  إذا فرضنا أنه اغتاب

  . o إs قد اغتبتك سيغضب ويقول من اTي أذن لكم بكذا من ا�اس إذا قلتفالنًا  لو أنك تعرف أنأيًضا 
  . هذه 	ها أمور ينبÑ لإلنسان أن £ذرها وأن يتجنبها 
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  .باب ال±غيب @ مHرم األخالق 
  :معX ال±غيب  •

  .ال:غيب هو ا�رص، وا�ث \ ال�ء 
  . يع� lامع األخالق ا�سنة :ومHرم األخالق

  :ا-ديث األول  
عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إ¸ : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: ن مسعود ر� اهللا عنه قالحديث اب

و�ياكم والكذب، ، الÙ، و�ن الÙ يهدي إ¸ ا¡نة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حw يكتب عند اهللا صديقا
يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حw يكتب عند فإن الكذب يهدي إ¸ الفجور، و�ن الفجور يهدي إ¸ ا�ار، وما 

  . متفق عليه ). اهللا كذابا
  .هو اإلخبار بما وافق الواقع : معناها الزموا الصدق، والصدق) عليكم بالصدق(قول ا�� عليه الصالة والسالم 

)Ùوال :( µGاسم جامع ألعمال ا.  
  .  أجل ا=عظيم وا=فخيم ا�بالغة R الصدق؛ من: صيغة مبالغة، معناها): وصديقا(
  .� ا�عا5 واTنوب): الفجور(
ا R ذلك، ªا يدل \ وØريم الكذب، وقد سبق الÜم كثµً ، يستفاد من هذا ا-ديث فضل الصدق وا-ث عليه 

  .أهمية الصدق وا�ذر من الكذب

  Wا-ديث ا.ا:  
! إياكم وا¡لوس u الطرقات: ( اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صv: حديث أÇ سعيد اGدري ر� اهللا عنه قال 
: وما حقه؟ قال: قالوا. فأما إذا أبيتم، فأعطوا الطريق حقه: قال، يا رسول اهللا، ما �ا بد من åالسنا نتحدث فيها: قالوا

ÞÅمتفق عليه ). وا�´ عن ا�نكر، واألمر با�عروف، ورد السالم، و¾ف األذى، غض ا.  
   :معاW الËمات  �

  . بمعp احذروا ): إياكم(
  . ، مفعول لفعل «ذوف تقديره احذروا"إياكم"اÖلوس هنا منصوبة؛ ألنها معطوفة \ ): ا¡لوس(
  . � °ع طريق ): الطرقات(
  . ال «يد �ا عنها، وال نستغ� عنها : معناها): ما �ا بد(
  .إن امتنعتم فعليكم أن تؤدوا حق الطريق : بمعp): إن أبيتم(

  . حفظ اt5، وعدم ا�ظر للمحرماتأي ):غض اt5: (قال وهو ,س،ثم ذكر ا�� عليه الصالة والسالم حق الطريق 
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  )�8(ا-لقة 

  : األحHم والفوائد واآلداب ا�ستنبطة من هذا ا-ديث  �
، وا�م، وا�ظر إ{ النساء؛ �ا R ذلك من تتبع أحا�´ عن ا¡لوس @ الطرقات و¿رات ا�اس :من أول هذه األحHم

  . ق الطريق \ اTين يسµون فيهايوتضي
®ن ذاك الوقت بيوتهم صغµة " ما�ا من lالسنا بد"وأود أن أوضح نقطة، الصحابة �ا قالوا للن� عليه الصالة والسالم 

األوائل ، ن أن Ðلس فيهااآلن وهللا ا�مد أصبح l Rالس، واس:احات، وحدائق يمك، وضيقة فما فيها م�ن للجلوس
ا ا ©لس عندهم كثµً كما هو معروف عند بعض أجدادنا ®نت بيوتهم قليلة وصغµة فال يستطيعون أن يستضيفوا أحدً 

ومن هنا قال الرسول عليه الصالة ، خاصة إذا ك0 العدد فيضطرون أن ©لسوا àوار ا�سجد أو \ جادة الطريق
: قال ،"ما�ا من lالسنا بد: "قالوا فراجعوا الرسول عليه الصالة والسالم )u الطرقاتإياكم وا¡لوس ( :�موالسالم 

و هذه ، فإذا لم يكن بد من اÖلوس R الطريق فعv اÖالس أن يعطي الطريق حقه). فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه(
  :ا�قوق

  غض اÞÅ :أوالً 
آليبات، وعدم اإلطالع \ بيوت ا�اس ومعرفة ماذا ¯يهم، من دخل غض اR t5 عدم ا�ظر للنساء اTاهبات ا 

  .عندهم، ماذا اش:وا، ماذا عملوا، هكذا
  :األذى كف :ثانًيا

مع األسف اآلن بعض ا�اس ©لسون \ الطرقات معهم طعام في:cون بقايا الطعام، معهم م�وبات أو قارورة ماء 
، و¬ماطة األذى عن الطريق صدقة، وا�� عليه الصالة والسالم نظيف £ب ا�ظافةإن اهللا ، يرمونها، ديننا دين ا�ظافة

فينبÑ ا�رص \ أن نتخلق بأخالق اإلسالم، وننظف شوارعنا وأفنيتنا وحدائقنا و°يع ، حث R أحاديث كثµة \ هذا
ترك ، صالة والسالم ترك بقايا الطعامأما ما يفعله ا5عض اÄوم هداه اهللا ليس هذا من هدي ا�� عليه ال، ا�نìهات

أو بعض ا�اس Ðد أنه يقف \ الطرق من أجل إصالح ، ينبÑ ال، أمور كثµة من أدوات الرحلة، من أدوات اÖلوس
ليس هذا من شكر نعمة اهللا عز وجل أن ي	 لك هذا ، سيارته ويضع بعض ا�صا أو الكفر القديم ويذهب وي:cها

  . اح:ام اآلخرين، فينبÑ لك أن تبعد هذه األشياء، وأن تعطي الطريق حقه وأال تؤذي ا�اس  ا��ن، وليس هذا من
ا \ الطريق فل:د السالم؛ ألنه يسلم ا�ار \ القاعد، فمن سلم ما دمت جالسً ، من حقوق الطريق رد السالم :ثا.ًا

  .عليك تقول وعليكم السالم ور¼ة اهللا وبر÷ته 
  لو رأيت شخص، رابع األمر با�عروف وا�´ عن ا�نكرا-ق ال :رابًعا

ً
متساهل بأمر أو عليه مالحظة أو وقع R مثال

  .منكر فإنك تنبهه، ويكون هذا با�سp وا�صيحة ا�ناسبة 
إرشاد ابن : و�µ ا�قوق اGمسة R هذا ا�ديث،أرشد إÄها ا�� صv اهللا عليه وسلم غهناك بعض ا�قوق ال� 

  .ة الرجل \ ¼ل دابته،وÌو ذلكو¬�ن،و¬�نة ا�ظلوم،فو¬�نة ا�لهو،مسافر فأرشده وأدo \ الطريق لو شخص، يلالسب
ا وÐد بعض ا�اس اآلن ي	ع كثµً ، من األمور ا�همة اآلن و� مرا�ة حقوق الطريق بالنسبة لعدم ال	عةأيًضا و

 7Ëلس هنا وهنا إما يزعجهم و¬ما يغÐ وقوع حادث �ن أراد أن يقطع من ا�ارة ا�اس R فا�ذر ، عليهم و¬ما يتسبب
  .ا�ذر من ال	عة وÌو ذلك 
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  :ا-ديث ا.الث  
ا ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهللا عبدً : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

  .أخرجه مسلم ). عها، وما تواضع أحد هللا إال رفإال عزً  بعفوٍ 
  :هذا ا-ديث يتناول ثالث �ل من األحHم واآلداب ا�همة  �

، وأن اhواب ا�اصل وهذا يدل u أن الصدقة تن- ا�ال وتبار¾ه وتدفع عنه اآلفات) ما نقصت صدقة من مال( :أوًال 
 ٌµن وفقه اهللا عز وجل أن يكون �لًص  من الصدقة فيه خ� µا فيها، واهللا عز وكث ًµٍء {ا جل يعوضه خ ْغَفْقُتْم ِمْن َ÷ْ

َ
َوَما أ

ْضَعافًا َكثَِ�ةً {،  }َفُهَو îُْلُِفهُ 
َ
ِي ُفْقرُِض اهللاQَ قَْرًضا َحَسًنا َفُيَضاِعَفُه َ�ُ أ QÃَمْن َذا ا{. 

ا��ء وعدم lازاته، فيه ا�ث عن العفو عن ) اإال عزً  وما زاد اهللا عبد بعفوٍ : (يقول ا�� عليه الصالة والسالم :ثانًيا
\ pلإلنسان أن يعفو قدر ا�ستطاع، فاهللا تعا{ يقول، العاف[ عن ا�اس واهللا تعا{ أث Ñْصلََح {: فينب

َ
َفَمْن َقَفا وَأ

 َVالِِم Qِب[ الظvُ ُه َالQإِن ِQاهللا َuَ ُْجرُه
َ
  .}فَأ

هذا فيه دÄل \ فضل ا=واضع و¬ظهار ا=ذلل ) ا¸ إال رفعهوما تواضع أحد هللا تع: (يقول عليه الصالة والسالم :ثا.ًا
ال يدخل ا¡نة من ¯ن @ قلبه مثقال : (ا، يقول عليه الصالة والسالمهللا عز وجل، وينبÑ للمسلم أن يكون متواضعً 

  ). Ùْ ذرة من كِ 

  :ا-ديث الرابع  
، يا أيها ا�اس أفشوا السالم: ( عليه وسلمقال رسول اهللا صv اهللا: حديث عبد اهللا بن سالم ر� اهللا عنه قال

  .أخرجه ال:مذي وصححه ). وصلوا بالليل وا�اس نيام، تدخلوا ا¡نة بسالم، وصلوا األرحام، وأطعموا الطعام
هذا ا�ديث يذكر فيه عبد اهللا بن سالم ر� اهللا عنه أن ا�� صv اهللا عليه وسلم أول ما قدم ا�دينة يوم ا�جرة 

يا أيها ا�اس : (بد اهللا بن سالم يتîم أمام ا�اس بكالم ب[ فصل يؤثر R القلوب، يقول عليه الصالة والسالمسمعه ع
  ). أفشوا السالم، وأطعموا الطعام، وصلوا األرحام، وصلوا بالليل وا�اس نيام

   :ما تضمنه هذا ا-ديث  �
م نعرف السالم عليكم ور¼ة اهللا وبر÷ته، والسالم سنة، ، أن نقول لg من عرفنا ومن لا-ث u إفشاء السالم :أوًال 

  .ورده واجب 
ِيَن {: واهللا تعا{ يقول. القرابة للشخص من صلة أبيه وأمه: ، ومعلوم فضل صلة الرحم، وهمصلة األرحام :ثانًيا QÃوَا

ْن يُوَصَل 
َ
َمَر اهللاQُ بِِه أ

َ
  .}يَِصلُوَن َما أ

َعاَم uََ ُحبzِه {:، واهللا عز وجل يقولالواجبة و ا�ستحبة و�طعام الفقراء إطعام الطعام من ا�فقات :ثا.ًا Qَوُيْطِعُموَن الط
ِس�ًا

َ
  . }ِمْسِكيًنا َويَتِيًما وَأ

وهذا يدل \ فضل قيام الليل، واهللا وصف ). وصلوا بالليل وا�اس نيام: (يقول ا�� صv اهللا عليه وسلم :رابًعا
نُوا قَلِيًال ِمَن اللQْيِل َما َفْهَجُعوَن {: وoالصا�[ من عباده بق َ̄)8ý ( َْسَحاِر ُهْم يَْسَتْغِفُرون

َ ْ
  . }َوبِاأل

ا َرَزْقَناُهْم ُفْنِفُقونَ {: وقال تعا{ Qُهْم َخْوفًا َوَطَمًعا َوِممQَيَتَجاَ� ُجُنوُبُهْم َعِن الَْمَضاِجِع يَْدُعوَن َرب{ .  
  ) . أفضل الصالة بعد الفريضة قيام الليل: (ن أفضل الصالة فقالوسئل عليه الصالة والسالم ع
  ). عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصا-V قبلكم: (ويقول عليه الصالة والسالم

ا ا ثالثً فعليك أيها ا�وفق أن Øرص \ قيام الليل ولو برcعة أو بثالث، وبإذن اهللا إذا صليت اÄوم رcعة صليت غدً 
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  .ا وهكذاوâسً 

  :ا-ديث اnامس  
ا ين ا�صيحة، ا ين ا�صيحة، ا ين (: قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث تميم ا¯اري ر� اهللا عنه قال

  . أخرجه مسلم ). هللا، ولكتابه، ولرسو�، وألئمة ا�سلمV وoمتهم: �ن يا رسول اهللا؟ قال: قلنا، ا�صيحة
وتكرار ا�� صv اهللا عليه وسلم ، ة بV ا�اس و� إرادة ا�n للمنصوحوهذا ا-ديث يدل u أهمية ا�صيح

  .للنصيحة ثالث مرات دÄل \ توcيدها وأهميتها 
  : ما يؤخذ من ا-ديث من األحHم  �

لَيَْس {: ، قال تعا{ا�صيحة هللا، وذلك بصحة االعتقاد، واإلقرار بوحدانية اهللا وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته :أوًال 
ِميُع اÅَِْص�ُ  Qٌء َوُهَو الس   .}َكِمْثلِِه َ÷ْ

وأنه ، ا يليق àالoتكلم به حقيقة �مً  ا�صيحة لكتاب اهللا، و� اإليمان به، وا�صديق بأنه !م اهللا عز وجل :ثانًيا
  .و9 أنزo اهللا تعا{ \ رسو�ا «مد صv اهللا عليه وسلم 

العمل بسنته عليه الصالة و، وأنه خاتم ا�رسل[،هللا عليه وسلم باإليمان وا�صديق برسا�ها�صيحة للنÝ صÜ ا :ثا.ًا
  .والسالم

، واجتناب ما فيه خروج عليهم أو ا�صيحة ألئمة ا�سلمV، و� معاهدتهم u السمع والطاعة، والوفاء ¹م :رابًعا 
[ وطاعتهم و«بتهم ويدعو اهللا �م ويرجو �م من اµG، و\ اإلنسان أن £رص \ الوفاء ألئمة ا�سلم، تشويش �م

  . وا�قصود به السلطان". لو ®ن þ دعوة مستجابة Öعلتها لإلمام ولوÍ األمر: "فقد روي عن اإلمام أ¼د أنه ®ن يقول
 Õٌ أن £رص عليها Ñمة جامعه ينب	فا�صيحة  µGا R ميع �اÖمنا، نسأل اهللا أن يوفق ا.  

  :ديث السادس ا- 
وحسن : تقوى اهللا: أكj ما يدخل ا¡نة: (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

  . أخرجه ال:مذي وصححه ا�اكم ). اnلق
ار¾م خي: (ما R الصحيح[ قول ا�� صv اهللا عليه وسلم: وا�ديث o شواهد كثµة تدل \ فضل حسن اGلق، منها

  ). اأحسنكم أخالقً 

  :ا-ديث السابع  
إنكم ال تسعون ا�اس بأموالكم، ولكن : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

أخرجه أبو يعv ا�وصR È مسنده، وصححه ا�اكم، وا�ديث إسناده ). ليسعهم منكم بسط الوجه، وحسن اnلق
  . والسيوR 1 اÖامع الصغµ حسن، حسنه العال�

بمعp البشاشة، وطالقة الوجه، ول[ اÖانب، وحسن اGلق، ومعاملة ) بسط الوجه: (يقول ا�� عليه الصالة والسالم
  .ا�اس معاملة طيبه بما Øب أن يعاملوك به 

�  Vأمرين عظيم u يدل Vوهذا ا-ديث:  
  . وحسن اGلق، وهذا ينبÑ أن Ìرص عليه يدل \ تقوى اهللا عز وجل،  :ا-ديث األول 

Wأموا�ا :وا-ديث ا.ا R ولكن نسعهم بأخالقنا وبسماحة وجوهنا، وهذا ال يتم إال إذا ، يدل \ أننا ال نسع ا�اس
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رص أن Ìأيًضا  وينبÑ، أعطينا ا�اس حقوقهم، وأكرمناهم با�ال وبالصدقة، وأÁزنا �م معامالتهم وقضينا �م حاجاتهم
استقبال ا�اس بوجه طلق، يقول جرير بن أيًضا  وينبÕ ،Ñ ا�رص \ عدم التساهل R حقوق ا�اس وعدم تأخµها

وهذا يدل \ حسن خلق ا�� عليه ". ما رآs رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم إال وتبسم: "عبد اهللا ا5جÈ ر� اهللا عنه
يع أصحابه، و استمراره عليها، وليس R وقت دون وقت، بعض ا�اس Ðده الصالة والسالم، ولزومه لالبتسام مع °

 ا بشوشً امً بسّ 
ً
ا و¬ذا بعض ا�اس العكس Ðده R بيته من�حً ، الكن إذا جاء إ{ بيته �د عبوسً ، ا R وقت العمل مثال

  .ا مع اÖميع امً ينبÑ لإلنسان أن يكون بسّ بل ا، ال، ذهب للعمل صار عبوسً 
  

  .باب اÃكر
َال بِِذْكِر اهللاQِ َيْطَمِ.[ {: ذكر اهللا عز وجل معروف م"=ه والشك أن o أثر R هدوء القلب وطمأنينته، قال اهللا تعا{

َ
أ

ْذُكْرُكْم َواْشُكُروا õِ َوَال تَْكُفُرونِ  {:ويقول عز وجل. }الُْقلُوُب 
َ
    .} فَاْذُكُروþِ أ

، واألذ®ر ا�بوية Ðمع هذه باhناء \ اهللا عز وجل. ، وذكر دoء، وذكر رoيةذكر ثناء: وذكر اهللا عز وجل ثالثة أنواع
  .وا¯�ء o جل وعال، ور�يته، وذكره، وسؤاo اإل�نة \ شكره 

  :ا-ديث األول  
: تعا{يقول اهللا : قال أنهحديث قدR ï فضل اTكر يرويه �ا أبو هريرة ر� اهللا عنه عن ا�� صv اهللا عليه وسلم 

  .ا R صحيحه وهذا ا�ديث صححه ابن حبان، وذكره ا5خاري تعليقً  ).أنا مع عبدي ما ذكرþ وÌر¾ت / شفتاه(
قال رسول اهللا : وهذا ا�ديث o معp أو شاهد آخر R معناه، ثبت R الصحيح[ من حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

، و�ن ذكرþ @ مأل أنا معه إذا تذكرþ، فإن ذكرþ @ نفسه ذكرته @ نف� عبدي /، أنا عند ظنِ : (صv اهللا عليه وسلم
وهذا ا�ديث كما قلت يدل \ فضيلة حسن اGلق ومن ذكر اهللا عز وجل ذكره جل وعال R ). منه خ�ٍ  ذكرته @ مأل

  . مأل خµ منه وهم ا�الئكة 

  Wا-ديث ا.ا:  
ا لم يذكروا اهللا فيه ولم يصلوا u ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم إال ¯ن قوم مقعدً ما قعد : (حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه

  .أخرجه ال:مذي، وقال حديث حسن ). عليهم حÕة يوم القيامة
  .ولكن رأي ا�حقق[، ®Tه�، وا�افظ ابن حجر، أنه حديث حسن، ا�ديث صححه ا�اكم ووافقه اTه�وهذا 
فإن اإلنسان R ا¯نيا ، شدة ا=لهف وا=أسف وا�زن \ ما فرط منه  عز وجل £	ه، وهومعناها أن اهللا "ةح	"	مة 

  .®ن عنده فرصة أن يذكر اهللا، لكنه سو�ف وÌو ذلك 
، ، وأن اهللا R عون العبد ما ®ن العبد R عون أخيهوهذا ا-ديث واألحاديث ال¬ قبله تدل u فضيلة ذكر اهللا عز وجل

ا ال يزال  لسانك رطبً : (بن ب	يب من العبد إذا ذكره جل وعال، وا�� عليه الصالة والسالم يقول لعبد اهللا وأن اهللا قر
  ). من ذكر اهللا

ا بلسانه وبقلبه، وال ينبÑ لإلنسان أن يشتت ، فيكون ذاكرً وأفضل اÃكر ما نطق به اللسان واستح1ه ا¡نان أي القلب
  .ا Tكره جل وعال اهللا عز وجل أن يكون مستحçً  ذهنه أو ينشغل، بل عليه إذا ذكر

، فعلينا أن نذكر اهللا ونصÈ هذا ا-ديث يدل u فضل ذكر اهللا، والصالة والسالم u ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلمأيًضا 
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اo وأصحابه  ا� صÈ وسلم \ «مد و\: \ ا�� صv اهللا عليه وسلم قبل أن نقوم، و بها أختم هذا ا�جلس فأقول
  .  أ°ع[

 

 )8ý(ا-لقة 

  :ا-ديث ا.الث  
من قال سبحان اهللا وÔمده مئة مرة حطت : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

  .متفق عليه ). عنه خطاياه و�ن ¯نت مثل زبد اÅحر
   :الËمات الغريبة  �

  . خطيئاته معناها «يت ذنوبه وغفرت ): حطت( 
تالحظ عندما تقف \ شاطئ ا5حر هناك رغوة بيضاء Ðدها فوق، ، هو الرغوة ال� تكون فوق ا5حر): زبد اÅحر(

  .هذه تس� زبد ا5حر، و� كناية عن الك0ة 
  :الفوائد من هذا ا-ديث  �

، فينبÑ لإلنسان أن £رص ئص والعيوبفضل اÃكر ا�شتمل u تسبيح اهللا تعا¸ وت×يهه عما ال يليق به من ا�قا :أو¹ا
؛ ألن زبد ا5حر كثµ ومع ذلك )ولو ¯نت مثل زبد اÅحر(ا \ أن يقول سبحان اهللا وæمده مئة مرة؛ =غفر o ذنوبه دائمً 

µفضل اهللا جزيل وف.  
ْح Ôَِْمِد َربzَك َقْبَل ُطلُوِع وََسبz {، ا وعشيةينبª لإلنسان أن vرص u أن يسبح اهللا عز وجل @ â وقت، صباحً  :ثانًيا

ْمِس َوَقْبَل اْلُغُروِب  Qالش{ .  
  هل يشمل اÃنوب الصغائر والكبائر، أم الصغائر فقط؟ ) حطت عنه خطاياه: (وقول ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم �

  . ا�سألة خالفية، والراجح واهللا أعلم أنه تغفر � الصغائر، أما الكبائر فالبد ¹ا من توبة 
هذا ا�ديث وغµه يؤcد �ا ويذكرنا بفضيلة ذكر اهللا جل وعال، وأهمية أن يشغل ا�سلم لسانه بذكر اهللا، وÌن حقيقة و

تمر بنا أوقات كثµة نشعر فيها بفراغ، فما أ°ل أن نشغل هذا الفراغ وسا�ت االنتظار بك0ة االستغفار، واإلكثار من 
ارة ا�رور، إذا جلست تنتظر ا¯خول \ الطبيب، إذا وقفت R أي م�ن تنتظر األذ®ر للعÈ الغفار، إذا جلست عند إش

دورك أن يصل إÄك، فاشغل لسانك بذكر اهللا، سبحان اهللا وæمد، سبحانه اهللا العظيم، استغفر اهللا، ال � إال اهللا وحده 
  . وæمده، سبحان اهللا العظيم وهكذاال ³يك o ،o ا�لك وo ا�مد £: ويميت وهو \ Õ �ء قدير، سبحان اهللا

  : ذكر اهللا عز وجل � فوائد كث�ة، ذكرها ابن القيم @ الوابل الصيب، أوصلها إ¸ قرابة مئة فائدة  �
ر : منها أنه يطرد الشيطان، وأنه ير� الر¼ن، و¬نه يزيل ا�م عن القلوب، وأنه ©لب للقلب الفرح وال	ور، وأنه ينو7

و©لب الرزق، ويورث ا�حبة ب[ ا�اس، وُيفتح o أبوابا R ا�عرفة، ويذكره اهللا عز وجل، يقول اهللا عز القلب والوجه، 
ْذُكْرُكْم { :وجل

َ
ويشتغل اللسان عن ، و£ط عنه اGطايا والسيئات، ويكّفر عنه اTنوب واGطيئات. }فَاْذُكُروþِ أ

  . الغيبة وا�ميمة وÌو ذلك 
إن ا¡نة طيبة ال±بة، عذبة ا�اء، و�نها قيعان، و�ن : (س اÖنة، يقول ا�� عليه الصالة والسالمِذكر اهللا غراأيًضا و

Ùإال اهللا، واهللا أك Ú غراسها سبحان اهللا، وا-مد هللا، وال .(  
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  ). من قال سبحان اهللا وÔمده مئة مرة غرست � مئة 2لة @ ا¡نة: (ويقول عليه الصالة والسالم
  ) . سبحان اهللا وÔمده مرة غرست � 2لة: (ومن قال

ما : (وهذا يدل حقيقة \ فضل ذكر اهللا عز وجل، وأن ا�سلم ينبÑ أن يداوم عليه، وا�� عليه الصالة والسالم قال
  ).جلس قوم @ åلس يذكرون اهللا إال ذكرهم اهللا فيمن عنده، وحفتهم ا�الئكة، وغشتهم الرÍة

). سبق ا�فردون: ( عز وجل أن ا�� عليه الصالة والسالم د� اهللا عز وجل �ن يذكرون اهللا فقالمن فوائد ذكر اهللاأيًضا 
ْجًرا َعِظيًما{: واهللا تعا{ يقول

َ
َعدQ اهللاQُ لَُهْم َمْغِفَرةً وَأ

َ
اكَِراِت أ QÃَكثِ�ًا وَا َQاكِِريَن اهللا QÃَوا{ .  

فينبÑ ). اã إW أسألك اإلoنة، اã أعu à ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(: وا�� ®ن يسأل اهللا أن يعينه \ ذكره
  .علينا مع� األخوة الطالب أن نك0 من ذكر اهللا عز وجل

قال : ما جاء R حديث أÇ سعيد اGدري ر� اهللا عنه قال: الواردة عن ا�� صv اهللا عليه وسلمأيًضا  ومن األذ®ر
ال Ú إال اهللا، وسبحان اهللا، واهللا أكÙ، وا-مد هللا، وال حول وال : اÅاقيات الصا-ات: (ه وسلمرسول اهللا صv اهللا علي

  .أخرجه النسا�، وصححه ابن حبان وا�اكم ). قوة إال باهللا
Ëمات األربع و� سبحان اهللا وا�مد هللا وال � إال اهللا، واهللا أكîفهذا ا�ديث يدل \ فضيلة هذه ال .  

� األعمال الصا�ات ال� لصاحبها أجرها ويب* : معناها) اÅاقيات الصا-ات: (ا ا�� صv اهللا عليه وسلم بقوoوصفه
  . o ثوابها إ{ األبد

oة وا�يلة، والقوة: ا�ول): ال حول وال قوة إال باهللا: (وقوcاالستطاعة، فال حيلة وال قوة للعبد إال بمشيئة : هو ا�ر �
  . ل R دفع اµG، وبعده وãفه عن ال� اهللا عز وج

سبحان اهللا، وا-مد : أحب ال م إ¸ اهللا أربع:(، ويقول ا�� عليه الصالة والسالموهذه الËمات تسÏ الËمات األربع
  ). اهللا، واهللا أكÙهللا، وال Ú إال 

  ).اÅاقيات الصا-اتهن : (ويقول R حديث ا5اب). هن من القرآن: (ويقول عليه الصالة والسالم
سبحان اهللا، وا-مد هللا، وال Ú إال اهللا، واهللا أكÙ، غفرت � ذنوبه و�ن : (فعلينا أن Ìرص \ اإلتيان بها، من قال

  . كما أخذنا منذ قليل). ¯نت مثل زبد اÅحر
بشجرة فçبها، يع� خبطها،  ومعه عصا طويلة، فمر عليه الصالة والسالم بل إن ا�� صv اهللا عليه وسلم ®ن R سفر

من قال سبحان اهللا، وا-مد هللا، وال Ú إال اهللا، : (فتحات ورقها \ األرض، فقال بأÇ هو وأ� صv اهللا عليه وسلم
  . )واهللا أكÌ ،Ùاتت خطاياه كما يتحات ورقة الشجر

   :ا-ديث الرابع  
أحب ال م إ¸ اهللا أربع، ال ي1ك : (اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا صv : عن سمرة بن جندب ر� اهللا عنه قال

   ).سبحان اهللا، وا-مد هللا، وال Ú إال اهللا، واهللا أكÙ: بأيهن بدأت
بمعp لو بدأت با�مد هللا، أو بال � إال اهللا، فهذا يدل \ جواز ): ال ي1ك بأيهن بدأت: (وقوo عليه الصالة والسالم

  .ألنها ليست بينها معp أو م:ابط R ا=قديم وا=أخµا5داءة بأي °لة منها؛ 

  :ا-ديث اnامس  
يا عبد اهللا بن قيس، أال أدلك u : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: عن أÇ موÉ األشعري ر� اهللا عنه قال
  .متفق عليه). ك× من كنوز ا¡نة؟ ال حول وال قوة إال باهللا
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  .وهذه الزيادة عند اإلمام النسا� R سننه). هللا إال إهال ملجأ من ا: (و� رواية
   :الفوائد من هذا ا-ديث  �

: ، وقوoإذا ك× ا�اس ا�ال فاك× أنت صالح األعمال: بمعX) ك× من كنوز ا¡نة: (قول ا�Ý عليه الصالة والسالم :أوًال 
  . ال معتصم وال م�ن للجوء: أي) ال ملجأ(

بأنها ا5اقيات الصا�ات، قد جاء R أيًضا  عليه وسلم هذه الîمات بالîمات األربع، وقد جاء ووصف ا�� صv اهللا
ا�كب�، وا�هليل، وا�حميد، : وما هن يا رسول اهللا؟ قال: قيل. استكjوا من اÅاقيات الصا-ات: (مسند أ¼د

  ).والتسبيح، وال حول وال قوة إال باهللا
R سبحان اهللا ت"يه هللا عز وجل  رص u ذكر اهللا عز وجل، وأن يستشعر ا�عاW العظيمةينبª للمسلم أن v :ثانًيا

وال � إال اهللا � 	مة ا=وحيد ، وا�مد هللا إثبات ا�مد o سبحانه والشكر \ نعمائه، وتقديس عن العيوب وا�قائص
  .Öالل والعظمة هللا جل وعالال� � مفتاح اإلسالم وبابه، واهللا أكË � إثبات كËياء وصفة ا

، فهذا دÄل \ جواز ا5دء بأي °لة من هذه اÖمل با�ظر إ{ )ال ي1ك بأيهن بدأت: (وcما قلت أن الرسول قال
سبحان اهللا وا-مد هللا وال Ú : (معانيها، فلعله يقدم التسبيح مثال، أو ا=حميد، وÌو ذلك، وقد ورد R أك0 األحاديث

  ). أكÙإال اهللا واهللا
أن العبد يتÙأ من â حول : معناها) ال حول وال قوة إال باهللا ك× من كنوز ا¡نة: (قول ا�Ý عليه الصالة والسالم :ثا.ًا

، وهذه تثبت أن قدرة اهللا سبحانه وتعا{ ومن â قوة ومن â استطاعة، فاهللا سبحانه هو صاحب ا-ول والقوة وا�شيئة
، وهذا يدل u أن العبد � إرادة وقدرةيع أن ينفعك وأن يدفع عنك إال اهللا سبحانه وتعا{، فوق Õ قدرة، وال يستط

، فاهللا يطلب والعبد إرادته ومشيئة ال ðرج عن إرادة اهللا سبحانه ومشيئته، ولكن إرادة اهللا ومشيئته فوق â إرادة
  .وفيق، ويتËأ من ا�ول والقوة إال باهللا جل وعالمن عبده العمل الصالح، والعبد يريد من اهللا عز وجل اإل�نة وا=

  

  . باب ا oء
  :معX ا oء  •

µGا R هÄا¯�ء با�د هو االبتهال إ{ اهللا تعا{ بالسؤال والرغبة إ .  
•  Vء ينقسم إ¸ قسمo وا:   

  . د�ء مسألة، ود�ء عبادة 
لََك ِعبَ {أنك تسأل اهللا  :ودoء ا�سألة/ 8

َ
اِع إَِذا َدoَِن فَلْيَْسَتِجيُبوا õِ َو�َِذا َسأ Q ِجيُب َدْعَوةَ ا

ُ
اِدي َقzà فَإzWِ قَِريٌب أ

  .}َوُْْؤِمُنوا ِ/ لََعلQُهْم يَْرُشُدونَ 
خ� ا oء دoء يوم عرفة، وخ� ما قلت أنا : (يقول ا�� صv اهللا عليه وسلم. د�ء اhناء \ اهللا :ودoء العبادة/ �

ال � إال "فا¯�ء هنا ). ال Ú إال اهللا وحده ال ¨يك �، � ا�لك، و� ا-مد، وهو â u ÷ء قدير: ون من قبÛوا�بي
  .هذا ثناء \ اهللا، لكنه د�ء عبادة وثناء \ اهللا عز وجل " اهللا

  :وينبª حقيقة أن نراr عدة أمور وÑن نتËم عن ا oء  •
³وط ا¯�ء، واختيار الوقت ا�ناسب لت�ء، وأهمها اجتماع حضور القلب مع ا¯�ء، وأن ، ومعرفة آداب ا oء: و�

يقول ا�� صv اهللا عليه وسلم كما R حديث ا�عمان ابن . يقبل العبد بكليته \ اهللا عز وجل، وأال يتساهل R ذلك
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µء هو العبادة: (بشo رواه األربعة، وصححه ال:مذي ). ا.  
  . ولكن رواية أنس ضعيفة ) ا oء مخ العبادة(أنس ر� اهللا عنه بلفظ  وورد عن

 Æء هو العبادة(أما الرواية الصحيحة فo ِيَن {: ؛ ألن اهللا تعا{ يقول)ا QÃا Qْسَتِجْب لَُكْم إِن
َ
َوقَاَل َرب[ُكُم اْدُعوþِ أ

وَن َقْن ِعَباَدِ� َسَيْدُخلُوَن َجَهنQَم َداخِ  ُÙِفتدل \ أن العبادة � ا¯�ء. }ِرينَ يَْسَتْك .  
نَْس إِالQ { :، قال تعا{وال شك أن دoء اهللا عز وجل هو أصل عبادته ال¬ تعّبد اهللا بها خلقه ِ

ْ
ِنQ َواإل

ْ
َوَما َخلَْقُت ا¡

  . }َِْعُبُدونِ 
ِ { :واهللا تعا{ يقول QÃا Qْسَتِجْب لَُكْم إِن

َ
وَن َقْن ِعَباَدِ� َسَيْدُخلُوَن َجَهنQَم َداِخِرينَ َوقَاَل َرب[ُكُم اْدُعوþِ أ ُÙِيَن يَْسَتْك{  .

اِع إَِذا َدoَِن فَلْيَْسَتِجيُبوا õِ َوُْْؤِمُنو{ Q ِجيُب َدْعَوةَ ا
ُ
لََك ِعَباِدي َقzà فَإzWِ قَِريٌب أ

َ
  . }ا ِ/ لََعلQُهْم يَْرُشُدونَ َو�َِذا َسأ

ف�دهما ( و� رواية ).إن اهللا يست( أن يرفع إه العبد يديه يسأ� ف�دهما خائبتV(: دïوcما جاء R ا�ديث الق
   ).صفرا

أنا مع عبدي ما ذكرþ وÌر¾ت / (: وجاء R ا�ديث ).أنا عند ظن عبدي / وأنا معه إذا ذكرþ(: بل إن اهللا تعا{ يقول
  ). شفتاه

وهذا 	ه .}بَْل إِيQاهُ تَْدُعوَن َفَيْكِشُف َما تَْدُعوَن إَِِْه إِْن َشاءَ {: ويقول .}oً وَُخْفَيةً اْدُعوا َربQُكْم ت1ََ[ {: واهللا تعا{ يقول
  . يدل \ أن ا¯�ء هللا عز وجل، وأن العبادة � ا¯�ء بنوعيه، د�ء مسألة، ود�ء ثناء \ اهللا عز وجل

فإن اهللا سبحانه vب ا�لحV @ ا oء، وu ا�سلم أن vرص u  وÃلك u ا�سلم أن vرص u أن يكj من ا oء،
  .  �ð أوقات اإلجابة

  .  ما بV اآلذان واإلقامة: ومن أوقات اإلجابة �

  :ا-ديث األول  
أخرجه النسا� ). ا oء بV اآلذان واإلقامة ال يرد: (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: عن أنس ر� اهللا عنه قال
  .وغµه، وصححه ابن حبان 

وهذا ا�ديث يدل \ فضل ا¯�ء، و\ µÀ وقت اإلجابة وهو ما ب[ اآلذان واإلقامة، وهذا وقت فاضل يستحب فيه 
  . فإن اإلنسان R صالة ما انتظر الصالة، و� بيت من بيوت اهللا يسأل اهللا أن يستجيب o د�ءه ، ا¯�ء

مستحب، وينبÑ أيًضا  وcذلك ا¯�ء قبل الصالة". آخر الصالة قبل اGروج منها مستحبا¯�ء R : "قال شيخ اإلسالم
ر للصالة، وأن يذكر اهللا عز وجل، وأن يأ� بتحية ا�سجد، وأن يقرأ القرآن، وأن يدعو ب[ اآلذان  للمسلم أن يبك7

  .واإلقامة؛ Äكون من ا�وفق[ الستجابة د�ءهم R هذا الوقت ال�يف 
  . من األوقات ال¬ يستجاب فيها ا oء ا.لث األخ� من الليلا أيضً  �

  Wا-ديث ا.ا:  
هل من داع فأستجيب �، هل من سائل : إن اهللا عز وجل ي×ل @ ا.لث األخ� من الليل فيقول: (جاء R ا�ديث

  .واhلث األخµ موضع استجابة ا¯�ء من اهللا رب األرض والسماء). فأعطيه

  :الث ا-ديث ا. 
إن ربكم ح4 كريم، يستح4 من عبده إذا : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث سلمان ر� اهللا عنه قال
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  .أخرجه األربعة إال النسا�، وصححه ا�اكم ). رفع يديه أن يردهما صفرا
  . ظمته فيه إثبات صفة ا�ياء هللا عز وجل بما يليق àالo وع): إن اهللا ح4(قوR o ا�ديث 

 oيردهما صفرا(وقو :( oت[، لم يعطيهما من سأÄصفرا معناها خا .  
، ورفع ادين كناية عن السؤال وا�1ع إ¸ اهللا جل وعال، وهذا ا-ديث يدل u م(وعية رفع ادين @ ا oء

نَْزْلَت إQõَِ ِمْن َخْ�ٍ رَ {:، كما قال موÉالفقµ إذا راح يسأل شخص يمد يده، وcذلك Ìن فقراء ب[ يدين اهللا
َ
بz إzWِ لَِما أ

  . }فَِق�ٌ 
ا ، وأن اهللا سبحانه يستجيب ا¯�ء من عبده إذا ®ن خالًص و� هذا ا-ديث داللة واضحة u أهمية ا oء وفضله

- ، رد فيه Ñو مئة حديثو ،اا معنويً ورفع ادين @ ا oء من األحاديث ا�تواترة تواترً ا لإلجابة وال يرد دعوته، موافقً 
فيه إظهار االفتقار واTل هللا عز وجل R أن العبد يرفع يديه إ{ اÖبار جل وعال، وهذا من كرم اهللا وفضله  -وcما قلت

  .وعطفه \ من سأل من عباده، أنه يستجيب وال يرد اÄدين خاÄت[ دون استجابة لت�ء
ا، بعض ا�اس اآلن يقول دعوت فلم د أنه البد أن يستجاب ¯عوته فورً أن ال يظن العب ؛وهنا أمر أريد أن أنبه إÄه

يستجب þ، ال ©وز أن يستبطئ اإلجابة، بل يدعو اإلنسان بقلب خاشع خالص صادق، واهللا سبحانه وتعا{ يستجيب 
  .م¤ شاء، قد يستجيب لك اآلن، بعد غد، بعد شهر، بعد شهرين وهكذا

، واإلنسان يدعوا ئ اإلجابة، أو أن يدعو بإثم أو بقطيعة رحم، وال أن يستعجلال ينبª للعبد أن يستبطأيًضا 
ويستجيب اهللا دعوته، نعلم R قصص كثµ من األنبياء أنهم أصابتهم مصائب وابتالءات فكشف اهللا عنهم بعد مدة، 

رَْحُم الرQاVِÍَِ { :وأيوب عليه السالم قال
َ
نَْت أ

َ
[ وَأ àَِ ال1[ Qَمس zW

َ
وبعضهم يقول ، ومكث كما يذكر حواþ أربع[ سنة. }ك

نَْت ُسْبَحانََك إzWِ ُكْنُت مَِن {: يونس عليه السالم R بطن ا�وت د� ربه. سبع سنوات
َ
ْن َال إَِ�َ إِالQ أ

َ
لَُماِت أ َفَناَدى ِ@ الظ[

 َVالِِم Qالظ{ . ًبطن ا�وتومكث أربع[ يوم R ه ويوسف عليه السالم د� رب. ا} َVِْجِن بِْضَع ِسن zقيل أنها . }فَلَبَِث ِ@ الس
واهللا حكيم خبµ يقدر  ،و¬نما يسأل اهللا عز وجل أن يستجيب د�ءه، فال ينبÑ للعبد أن يستبطئ اإلجابة. سنواٍت  âُس 

  .الوقت ا�ناسب
  . "واهللا إs ال أ¼ل هم اإلجابة، ولكن أ¼ل هم ا¯�ء: "Tلك ®ن عمر بن اGطاب يقول
، كما قال عليه الصالة والسالم لسعد بن اإلخالص هللا عز وجل، وحل ا�طعم وا�(ب: ومن أهم أدب من آداب ا oء

  ). أطب مطعم تستجب دعوتك: (أÇ وقاص
وأن يقدم بV يدي دoءه ا-مد هللا وا.ناء عليه، والصالة والسالم u رسول اهللا ، ا-رص u اnشوع والطمأنينةأيًضا 
Üمعة فيه ساعة ال ،  اهللا عليه وسلمصÖلة القدر، ويوم عرفة، وشهر رمضان، ويوم اÄ واختيار األوقات الفاضلة مثل

  . منها جوف الليل اآلخر وو� آخر ساعة من عt يوم اÖمعة، يدعو اهللا -µ إال استجيب o فقها عبد مسلم واي
  ). جوف الليل ودبر الصلوات: (سئل ا�� صv اهللا عليه وسلم أي ا¯�ء أسمع؟ قال

الصلوات، أي آخر الصلوات قبل أن تسلم تدعو اهللا عز وجل R آخر  رودب ،-اhلث األخµ من الليل-ف� آخر الليل 
µالتشهد األخ.  

 ا oء عند: اثنتان ال تردان: (عند ا�داء للصالة، وأنت تسمع ا�ؤذن تدعو، يقول ا�� عليه الصالة والسالمأيًضا 
  . عندما يلتحم بعضهم ا5عض ). ا�داء، وعند اÅأس

  ).ا�مسوا استجابة ا oء عند نزول ا�طر من السماء: (عند نزول ا�طر، جاء R ا�ديثأيًضا و
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  )�8(ا-لقة 

  :ا-ديث الرابع  
ما حw يمسح بهما ¯ن رسول اهللا صÜ اهللا عليه وسلم إذا مد يديه @ ا oء لم يرده: (حديث عمر ر� اهللا عنه قال

  .أخرجه ال:مذي). وجهه
حديث ابن عباس ر� اهللا عنهما عند أÇ داود، وlموع : إن هذا ا�ديث o شواهد، منها: ويقول ا�افظ ابن حجر

  . هذه الشواهد يقت� بأن ا�ديث حسن 
̄كتور بكر أبو زيد ، وTلك الشيخ العوالعلماء يقولون إن أحاديث مسح الوجه بادين الغالب عليها الضعف المة ا

R مسح الوجه باÄدين، ورجح ر¼ه اهللا أن األحاديث فيها ضعف وأنه لم يثبت منها �ء،  -جزء-ر¼ه اهللا o رسالة 
  .ويرى ا-افظ ابن حجر أن هذه األحاديث بمجموع طرقها تقت¤ أن ا-ديث حسن

�وعية مسح الوجه باÄدين بعد الفراغ من ا¯�ء، و� و\ فرض ثبوت ا�ديث فإننا نقول إن هذا ا�ديث يدل \ م
 بيديه ا�مدودت[ وبعد امتالئهما من عطاء اهللا ء مسئوoهذا تفاؤل بأن اهللا تعا{ استجاب د�ء السائل ا�طلوبة، فإعطا

   .سبحانه وتعا{ وجوده أفرغ خµ اهللا \ وجهه، واهللا عند حسن ظن عبده به
  . م(وعية مسح الوجه بادين بعد ا oءا هذا ا-ديث يدل uإذً 

  :ا-ديث اnامس  
إن أوá ا�اس / يوم القيامة أكjهم عQÛ : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: حديث ابن مسعود ر� اهللا عنه قال

  .أخرجه ال:مذي، وصححه ابن حبان ). صالة
  . نا؟ يع� أقربهم إ�þ وأحقهم بشفاع�ما معp أوÂ ه) إن أوá: (قوo عليه الصالة والسالم

  .هم األك0 صالة \ ا�� صv اهللا عليه وسلم  من هم هؤالء؟
  . ا هذا ا-ديث يتناول فضل الصالة والسالم u خ� األنام نبينا �مد صÜ اهللا عليه وu آ� وصحبه وسلمإذً 

ِيَن {: ، قال تعا{بهاوالصالة u ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم أمرنا اهللا تعا¸  QÃف[َها ا
َ
إِنQ اهللاQَ َوَمَالئَِكَتُه يَُصل[وَن uََ ا�zÝِQ يَا ك

ف بأن فهذا أمر من اهللا عز وجل بالصالة والسالم \ نبينا «مد، وهذا تقديم وت�ي. }آََمُنوا َصل[وا َعلَْيِه وََسلzُموا تَْسلِيًما
ذا ت�يف �بينا «مد أن اهللا ومالئكته يصلون عليه، وأنتم يا أمة «مد عليكم أن هو ،اهللا سبحانه هو اTي أمرنا

  .تصلوا \ ا�� «مد صv اهللا عليه وسلم
، "فهام R فضل الصالة والسالم \ خµ األنامجالء األ"مفيد R هذا ا5اب اسمه واإلمام ابن القيم o كتاب حافل نافع 

الستفادة من هذا الكتاب، فإنه ذكر فيه أربع[ حديث R فضل الصالة \ ا�� عليه أفضل وأنا أنصح اإلخوة الطالب با
  .الصالة والسالم

، يقول عليه الصالة ينبª �ا أن ندرك وأن نعرف األجر العظيم الوارد @ الصالة u ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلمأيًضا 
فأنت أيها األخ ا�بارك  . هذا ا�ديث R صحيح مسلم). بها ع(ة من صÜ عQÛ صالة واحدة صÜ اهللا عليه: (والسالم

احرص وأنت تقرأ R أي كتاب خاصة كتب السنة ا�بوية أن تك0 من الصالة \ ا�� صv اهللا عليه وسلم، 	ما 
السالم \ قرأت اسمه و�ما سمعت ذكره R اإلذاعة، R دروس ا�ساجد، R خطب اÖمعة، عليك أن تبادر بالصالة و
  .ا�� صv اهللا عليه وسلم، و¬ياك إياك أن تسكت، وال تصÈ وال تسلم \ الرسول الكريم صv اهللا عليه وسلم
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هذا هو . رواه ال:مذي وابن حبان R صحيحه. )اÅخيل من ُذكرت عنده فلم يصل عÛّ : (يقول عليه الصالة والسالم
  .  اا5خيل حقً 

  .وا�ديث رواه ابن حبان ). عQÛ  رغم أنف امرئ ُذكرت عنده فلم يصلِ :(والسالم بل يقول ا�� عليه الصالة
  .ال:اب، كناية عن االنقياد هللا ولرسوo صv اهللا عليه وسلم و وةمعناه أن أنفه يدس R الر¦): رغم أنفه(و

فعليك أÔ ا�بارك، أÔ أن  ).إن هللا مالئكة سياحV يبلغونà عن أم¬ السالم: (ا�� عليه الصالة والسالم يقول
غه اهللا 

ّ
تصÈ \ ا�� صv اهللا عليه وسلم وتسلم عليه، فما من أحد يصÈ ويسلم \ ا�� صv اهللا عليه وسلم إال بل

  . عز وجل صالته وسالمه
كيف يا رسول اهللا  :وTلك قيل). من صÜ عQÛ فإن اهللا يرد إQõ روe فيبلغà وأرد عليه: (ويقول عليه الصالة والسالم

فا�� R 9 قËه حياة برزخية اهللا أعلم بها،  ).إن اهللا حّرم u األرض -وم األنبياء: (ا، قالãت رميمً : وقد أرمت؟ أي
  .يسمع سالم من سلم عليه من أمته ويبلغه اهللا صالته وسالمه

  ،  عليه وسلم أن 6مع بV الصالة والسالمأن نعتà @ الصالة والسالم u نبينا �مد صÜ اهللاأيًضا  ينبª علينا
ال تقول صv اهللا عليه وتسكت، وال تقول عليه السالم وتسكت، إنما تقول صv اهللا عليه وسلم، أو تقول عليه الصالة  

ِيَن آََمُنوا َصل[وا َعلَْيِه إِنQ اهللاQَ َوَمَالئَِكَتُه يَُصل[وَن uََ ا�zÝِQ {: والسالم، Ðمع ب[ الصالة؛ ألن اهللا تعا{ يقول QÃف[َها ا
َ
يَا ك

فإياك إياك أÔ ا�وفق أن Øرم نفسك من ذلك، وا�ذر ا�ذر من طلبة العلم أن يكتفوا بالرموز . }وََسلzُموا تَْسلِيًما
توى @ هذا أنه وللشيخ عبد العزيز بن باز رÍه اهللا سماحة الوا  ف، ال، ال Ðوز، )صلعم(، أو )صل(، أو )ص( يقولوا

  .اا وتنطق لفًظ ، بل البد أن تكتب خًط vرم االقتصار u الرموز
َسَالٌم {، }َسَالٌم uََ إِبَْراِهيم{: ، كما قال تعا{من األمور ا�همة أنه إذا ُذكر أحد من األنبياء نقول عليه السالم فقطأيًضا 

Vإِْل يَاِس َuَ{  \ �  .الصحابة رضوان اهللا عليهمفالسالم لألنبياء فقط، وال:
  ما � فوائد الصالة والسالم u خ� األنام ؟  •

R ي نصحتكم به  اإلمام ابن القيم ذكرTاألنامجالء األ"الكتاب ا µفضل الصالة والسالم \ خ R فوائد °ة " فهام
  : وعديدة منها 

ِ {: R قوo امتثال أمر اهللا تعا¸ :أوًال  ِيَن آََمُنوا َصل[وا َعلَْيِه وََسلzُموا تَْسلِيًماإِنQ اهللاQَ َوَمَالئ QÃف[َها ا
َ
  .  }َكَتُه يَُصل[وَن uََ ا�zÝِQ يَا ك

 ).من صÜ عÛّ صالة صÜ اهللا عليه بها ع(ا(: ؛ ألن ا�� صv اهللا عليه وسلم يقولا-صول u ع( حسنات :ثانًيا
  . فيحصل o ع� صلوات

ا oء بV : (، و� رواية)â دoء �جوب حw يصÜ عÛّ : (، فإن ا�� صv اهللا عليه وسلم يقولبة دoءهير7 إجا :ثا.ًا
 ّÛع Üيص wاهللا عليه وسلم). السماء واألرض ح vفيختم بالصالة \ ا�� ص .  

أيًضا عز وجل، وهداية العبد، و ذكر الصالة \ ا�� صv اهللا عليه وسلم تطييب للمجالس، وفيها دوام للمحبة هللاأيًضا 
 
ً
  .، فا5خيل من ذكر عنده ا�� صv اهللا عليه وسلم ولم يصÈ عليه£فظ العبد بها نفسه من أن يكون -يال

  ما معX الصالة u ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم ؟  •
إِنQ اهللاQَ َوَمَالئَِكَتُه يَُصل[وَن {: سلمالصالة من اهللا سبحانه \ نبيه معناها ر¼ته ومغفرته واhناء عليه صv اهللا عليه و

ِيَن آََمُنوا َصل[وا َعلَْيِه وََسلzُموا تَْسلِيًما QÃف[َها ا
َ
  . }uََ ا�zÝِQ يَا ك

  .هذه بعض اآلداب والفضائل الواردة R الصالة والسالم \ نبينا «مد صv اهللا عليه وسلم
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• Ýا� u تستحب وتتأكد الصالة wاهللا عليه وسلم ؟ م Üص   
  ) . اÅخيل من ذكرت عنده فلم يصÛ عÛّ (، *ما ذكر :أوًال 
  . ، و� رcن البد اإلتيان به@ التشهد األخ� من الصالة :ثانًيا
، فهناك )بسم اهللا والصالة والسالم u رسول اهللا: (، إذا دخل أحدكم ا�سجد فليقلعند دخول ا�سجد :ثا.ًا

  .يها الصالة \ ا�� صv اهللا عليه وسلممواضع تتأكد ف
  . تستحب عند بداية خطبة ا¡معة :رابًعا

  . ينبÑ أن نبدأ با�مد هللا والصالة والسالم \ رسول األنام صv اهللا عليه وسلم عند بداية دروس العلم :خامًسا
  .ه �حات وعبارات وج�اتوا�ديث الشك R فضائل الصالة \ ا�� صv اهللا عليه وسلم يطول، لكن هذ

  :ا-ديث السادس  
سيد االستغفار أن يقول : (قال رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم: ننتقل إ{ حديث شداد بن أوس ر� اهللا عنه قال

اã أنت ر8 ال Ú إال أنت، خلقتà، وأنا عبدك، وأنا u عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من ¨ ما : العبد
  .أخرجه ا5خاري). لك بنعمتك عÛّ، وأبوء بذنÝ فأغفر õ، فإنه ال يغفر اÃنوب إال أنت صنعت، أبوء

ا ومساًء، ومن قال هذا ا¯�ء هذا ا�ديث هو حديث سيد االستغفار، وأجزم أن °يع الطالب £فظونه ويقولونه صباحً 
  . R الصباح أو R ا�ساء ُغفر o ما تقدم من ذنبه 

  :الËمات الغريبة  �
ا؛ ألنه من أ°ع األدعية وأشملها R االستغفار السيد R األصل هو الرئيس، وهذا االستغفار ُجعل سيدً ): سيد االستغفار( 

  . واالع:اف باTنوب 
  . أي ما �هدتك عليه من اإليمان واإلخالص والطاعة هللا عز وجل): وأنا u عهدك(
َوَما َجَعَل {: وæمد اهللا، اهللا تعا{ يقول، ي وعدم استطاع�أي مدة استطاع�، فاغفر þ تقصµ): ما استطعت(

يِن ِمْن َحَرٍج  z وُْسَعَها{: ويقول تعا{. }َعلَْيُكْم ِ@ ا Qَغْفًسا إِال ُQُف اهللاzَال يَُكل{  .  
)Ýن ا�ارفليتبوأ مقعده م(أبوء هنا معناها أع:ف، وباء معناها نزل با��ن ): أبوء لك بنعمتك وأبوء بذن .(  

  . إن� أع:ف وأشكرك وألìم إÄك بنعمك ال� أنا مقt فيها: ولكن هنا R ا�ديث معناها
  

�  Ûم مفيدة وآداب جليلة أهمها ما يHهذا ا-ديث فيه فوائد �ة، وأح:  
اإلمام الطي� R ؛ ألنه احتوى \ معاs ا=وبة وا=ذلل للعزيز الغفار، يقول هذا ا-ديث يسÏ سيد االستغفار :أوًال 

ا �عاs ا=وبة استعo µ اسم السيد اTي هو R األصل الرئيس اTي يقصد إÄه �ا ®ن هذا ا�ديث جامعً : "³ح ا�ش�ة
  ". R ا�وائج ويرجع إÄه R األمور

ا-ديث السيد اشتمل هذا و°ع هذا ا�ديث من بديع ا�عاs وحسن األلفاظ ما £ق أن يس� بسيد االستغفار، فإنه 
وترجع إ¸ العبد بما فيه من ، ال(يف u اع±افات ترجع إ¸ اهللا تعا¸ بما يستحقه وبما هو أهله من العظمة واإلجالل

  .اÃل واnضوع واالنكسار بV يدي ا¡بار جل وعال
نع القابض ا5اسط ا�ح: ا�ميت ، وأنه هو اGالق الرازق ا�عطي ا�اهذا ا-ديث فيه اإلقرار هللا تعا¸ بالربوبية :ثانًيا

  .وفيه اإلقرار هللا تعا¸ بالعبودية واإللوهية والوحدانية جل وعال ال ¨يك � سبحانه ا�دبر Öميع األمور، 
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@ هذا ا-ديث إقرار من العبد بأنه خاضع ذل أمام خالقه، و�قرار باالل�ام بالوفاء بالعهد اÃي أخذه اهللا عز  :ثا.ًا
لَْسُت بَِربzُكمْ {: ، قال اهللا تعا{وجل عليه

َ
ْغُفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم uََ أ

َ
يQَتُهْم وَأ zآََدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذر àََِخَذ َرب[َك ِمْن ب

َ
 قَالُوا بÜََ َو�ِْذ أ

 َVِفِلëَ ا َقْن َهَذاQا ُكنQْن َيُقولُوا يَْوَم الِْقَياَمِة إِن
َ
  .  }َشِهْدنَا أ
، واهللا تعا{ @ ا-ديث تدل u أن اإلنسان vرص u القيام بما يستطيع قدرة استطاعته) ما استطعت: (قو� :رابًعا
ْغُفِسُكْم َوَمْن يُوَق ُشحQ َغْفِسِه {: يقول

َ
نِْفُقوا َخْ�ًا ِأل

َ
ِطيُعوا وَأ

َ
وَ�َِك ُهُم الُْمْفلِ فَايQُقوا اهللاQَ َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا وَأ

ُ
. }ُحونَ فَأ

  ). إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: (ويقول ا�� صv اهللا عليه وسلم
والعجز وأنه يبذل وسعه فيما يستطيع، أما ما ال يستطيع فيعتذر إ{ اهللا عز وجل  فهو اع±اف من العبد با�قص�

  .ويتوب إÄه
، فا�ستعيذ مست: بمعاذ ومتمسك ا�جئ واعتصم: "يقول ابن القيم): أعوذ بك من ¨ ما صنعت: (وقول العبد :خامًسا

به ومعتصم به، واالستعاذة بقلب ا�ؤمن معp قائم وراء هذه العبادة ال� ليست إال إشارة وتفهيما، و¬ال فما يقوم بالقلب 
  ".ه العبارةنطراح ب[ يدي الرب واالفتقار إÄه وا=ذلل ب[ يديه أمر ال Øيط بحينئذ من اال=جاء واالعتصام واإل

ا�ستعاذ به هو اهللا وحده، اTي ال ينبÑ االستعاذة إال به جل وعال، فال يستعاذ بأحد من : "يقول اإلمام ابن القيمأيًضا 
وقد أخË اهللا R كتابه عمن استعاذ ". خلقه، فهو اTي يعيذ ا�ستعيذين ويعصمهم ويمنعهم من ³ ما استعاذوا من ³ه

  . اته طغيانً -لقه أن استعاذته زاد
   : قسمV من ðلو ال منها ا�ستعاذ ال(ور أنواع أن u يدل ا-ديث وهذا

  . إما ³ وقع به من غµه 
  .و¬ما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها 

فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه، ويكون هذا ال� هو اTنوب وموجباتها، وهو أعظم ال�ين وأدومها 
 
ً
ه، واTنوب اTي يستعيذ منها بهذا ا�ديث ال�يف � من فعل العبد وقصده، فهو يستعيذ من  بصاحبوأ³هما اتصاال

³ها ألنها موجبة للعقاب وللعقوبة، إال أن يعيذه اهللا عز وجل ويغفر o وير¼ه بمنه وفضله، وأقوى سبب �نع ³ 
  .اTنوب ا=وبة ا�صوح، واالستغفار لعالم الغيوب جل وعال

، فهو ا�نعم إقرار واع±اف بنعم اهللا تعا¸ u عباده): أبوء لك بنعمتك عÛّ : (ول العبد @ آخر هذا ا-ديث@ ق :سادًسا
  . هو ا�ستحق للحمد والشكر \ نعمه ال� ال Ø; وأفضاo ال� ال Øد وال تعد ، ا�تفضل الوهاب جل وعال

، أما ا=علل مع ب إال بوسائلها الصحيحة وأسبابها ا�وصلةهذا ا-ديث يدل u أن ا�قاصد ال ينبª أن تطل :سابعا
َما { :هذا ال ينفعهم، كما ®ن الكفار يقولون، ا=وسل بالقبور، ود�ء ا�و': األسف باGرافات وبالوسائل ال�cية، مثل

َ̧ اهللاQِ ُزل9َْ 
ِ ُبونَا إ zَُِقر Qقبورهم ال ينفعهم ذلك، وهذه ال تزيد العبد من هؤالء لو نفعوا �فعوا أنفسهم .}َغْعُبُدُهْم إِال R هم ،

ا، بل عليه أن £قق ا=وحيد اGالص هللا جل وعال، وأن £ذر من الوقوع R ال�ك، وأن يع:ف هللا عز وجل اهللا إال بعدً 
  ). خ� اnطاءين ا�وابون: (بتقصµه وذنوبه، وا�� عليه الصالة والسالم يقول

  ). لو لم تذنبوا أل: اهللا بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر اهللا ¹م: (السالمويقول عليه الصالة و
اًرا {وينبÑ للعبد أن يستغفر اهللا  Qَن َلف َ̄ َماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا ) �8(َفُقلُْت اْسَتْغِفُروا َربQُكْم إِنQُه  Q88(يُرِْسِل الس (

ْمَواٍل َوَبنVَِ َوَ|َْعْل 
َ
ْغَهاًرا  َوُيْمِدْدُكْم بِأ

َ
َ|َْعْل لَُكْم أ     . })�8(لَُكْم َجنQاٍت َو

ا فاحرص وفق� اهللا و¬ياك \ أن تكون حافًظ ! هذه 	ها ثمار االستغفار، فما بالك أÔ الكريم با¯�ء بسيد االستغفار
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صالة ا�غرب أو بعدها،  ك بعد صالة الفجر، وقبلا د�ؤ�ذا ا¯�ء وأن تأ� به وتقوÕ o صباح وq مساء، وÄكن دائمً 
اã أنت ر8 ال Ú إال أنت، خلقتà، وأنا عبدك، وأنا u عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ : (سيد االستغفار، أن تقول

  .أخرجه ا5خاري). بك من ¨ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عÛّ، وأبوء بذنÝ فاغفر õ، فإنه ال يغفر اÃنوب إال أنت
وهذا من فضل . فضله أن من قا� ومات @ يومه دخل ا¡نة، ومن قا� ومات من لته دخل ا¡نة هذا ا-ديث ورد @

  . اهللا عز وجل
ينبÑ أن نن�ه وأن نروّيه ألوالدنا و¬خواننا وزمالئنا وجµاننا Äكون �ا أجر ا¯ال[ \ اµG، هذا ا¯�ء أيًضا  وهذا

ل وأ³ف أنواع االستغفار، هذا االستغفار اTي فيه االع:اف للعÈ الغفار أي أفض: يس� سيد االستغفارالعظيم اTي 
فعليك أيها األخ ا�وفق أن Øرص \ اإلتيان بأذ®ر ا�ساء . بهذه اTنوب واGطايا جل وعال والكريم اÖبار تعا{ وتقدس

   .والصباح Õ يوم وÄلة وأن تبدأها بسيد االستغفار

  

8(ا-لقة (  

  :ابع ا-ديث الس 
لم يكن رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم يدع هؤالء الîمات ح[ : حديث عبد اهللا بن عمر ر� اهللا عنهما قال

اã إW أسألك العافية @ ديà ودنياي وأهÛ وماõ، اã اس± عورا� وآمن رو�o، واحفظà من ( :يم� وح[ يصبح
غتال من Ì¬بV يدي ومن خل�، وعن يميà وعن شماõ، و

ُ
أخرجه النسا� وابن ). من فو;، وأعوذ بعظمتك أن أ

  .إذا ا�ديث صحيح . ماجه، وصححه ا�اكم
R هذا ا�ديث يرشدنا ويعلمنا عبد اهللا بن عمر ر� اهللا عنهما أن رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم لم يكن يدع هؤالء 

تس� أذ®ر الصباح وا�ساء، أو يسميها السلف عمل اÄوم  Õ صباح وq مساء، وهذه -أي هذه العبارات- الîمات 
  .والليلة، أو الورد اÄو�، أو الورد الليÈ، وهكذا

  :الËمات الغريبة  �
  : وTلك ®ن يقول عليه الصالة والسالم ألÇ بكر، � تمام الصحة R ا5دن: والعافية). اã إW أسألك العافية(
  . الصحة R ا5دن: ا�غفرة، والعافية: لعفوا). سل اهللا العفو والعافية(
أو من اTنوب، واإلنسان بطبعه ال °ع عورة و� ما يست> منه من اÖسم من عيوب : العورات هنا). اã اس± عورا�(

تشمل ما ينبÑ و©ب \ ا�سلم س:ه من ال	ة إ{ الرcبة، و: بأموره اGاصة، والعورات ا�قصود بها أحد يعلم £ب أن
وcذلك النساء ينبÑ عليهن ، ا بصفات االحتشام وا�ظهر اÖميلا متصفً أعضاء ا5دن æيث أن اإلنسان يكون حييً 
  . ا�رص \ االحتشام وعدم ا=Ëج والسفور

)�oيع�): آمن رو : ßآمن فز .  
ود بها قدرته ا�افذة وËcيائه ا=جئ بعظمة اهللا عز وجل، و� صفة من صفاته جل وعال، وا�قص: أي) أعوذ بعظمتك( 

  . وعظمته ا�طلقة، فالسائل يستعيذ ويلتجئ من الشعور بعظمة اهللا وقدرته ا�حيطة بكل �ء
  . االغتيال هنا ا�قصود به القتل غيلة، بمعp أن أهلك من حيث ال أدري): أن أغتال(
ا �م من =كون حصنً  -ا وال مساءً ال يدعها صباحً ®ن - هذه األدعية والîمات اÖامعة من ا�� صv اهللا عليه وسلم  
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بسنة ا�� صv اهللا عليه  ا من ا��ره، فعv ا�سلم أن يالزمها وال يدعها اقتداءً �م من ال�وط وأمانً ا اآلفات وحرزً 
  . ا �فسه من ال�ور وسلم، وحفًظ 

ر حصنٌ  من قال بسم اهللا اÃي ال ي1 مع : (السالم يقول، وا�� عليه الصالة وللمسلم vفظه اهللا عز وجل بها واأل̄ذ
  . £فظه اهللاأي ). اسمه ÷ء @ األرض وال @ السماء وهو السميع العليم لم ي1ه ÷ء

  ).حسÝ اهللا ال Ú إال هو عليه توÎت وهو رب العرش العظيم كفاه اهللا ما أهمه من أمري ا نيا واآلخرة: (ومن قال
م من أمور ا¯نيا ومن أمور اآلخرة، فإذا قلت هذا ا¯�ء Õ صباح سبع مرات وq مساء سبع واإلنسان بطبعه عنده همو

  . مرات كفاك اهللا ما أهمك من أمري ا¯نيا واألخر
  :الËمات الغريبة  �

  ).العافية @ ا ين (لو تأملنا هذا ا�ديث وجدنا ا�� عليه الصالة والسالم يسأل اهللا تعا{
اTي يسلم من ا�عا5 والكبائر واTنوب ومن ا5دع، ومن الوقوع R ا�خالفات ال�عية أو ترك : وه @ دينه وا�عا� 

الواجبات وغµها، والعافية R ا¯نيا السالمة R ا5دن والسالمة من ال�ور، ومن حقوق ا�اس، ومن األذى وما يلحق 
  .ك، ويسأل اهللا عز وجل س: عورتهبذل

أن يس: اهللا عليه أعماo القبيحة وال يراها أحد، وأن يرزقه ا=وبة ا�صوح، وال يفضحه \  :بهاا�قصود  وس± العورات
أنه يشمل س: عورته بالرزق ا�الل، فيس:ه عن أن يتسول أو £تاج أو يق:ض أو يستدين من : رؤوس األشهاد، وقيل

  .أحد، فµزقه اهللا عز وجل الس: والكفاف والسالمة
 )�oيقول اهللا . ، وا�قصود بذلك أن اهللا £فظه ويؤمنه من فجائع ا¯نيا ومن مصائبها، ومن رو�ت يوم القيامة)آمن رو

ْرَضَعْت َوتََضُع âُ[ َذاِت Íٍَْل Íَْلََها َوتََرى ا�Qاَس ُسHَرَ {: عز وجل
َ
ا أ Qُمْرِضَعٍة َقم ]âُ رَ يَْوَم تََرْوَغَها تَْذَهُلHَى ى َوَما ُهْم بُِس

وTلك اإلنسان يسأل اهللا أن يؤمن رو�ته R ا¯نيا و� اآلخرة، و� ا¯نيا أن اهللا عز وجل . }َولَِكنQ َعَذاَب اهللاQِ َشِديدٌ 
  . يرزقه األمن واالطمئنان 

ا أي وا�� عليه الصالة والسالم ذكر R كثµ من األحاديث فضل األمن والطمأنينة، ®ن مرة عليه الصالة والسالم أرقً 
، فجاء سعد بن أÇ وقاص فحرس ا�� صv اهللا )ا من أصحا/ vرسà الليلةصا-ً رجًال  ت: (ا R الليل فقالا قلقً خائفً 

ح¤ سمعنا غطيطه، ªا يدل \ أهمية األمان والطمأنينة وعدم اGوف، ثم أنزل اهللا عز : عليه وسلم فنام، تقول �ئشة
  .  }ْعِصُمَك ِمَن ا�Qاِس َواهللاQُ فَ {: وجل قوo تعا{

ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ { :وTلك اهللا تعا{ يقول
َ ْ
وَ�َِك لَُهُم األ

ُ
ِيَن آََمُنوا َولَْم يَلْبُِسوا إِيَماَغُهْم بُِظلٍْم أ QÃفأول ¨ط وأهم ¨ط @ . }ا

ِيَن آََمُنوا َولَْم يَلْبُِسوا{ اإليمان، والسالمة من ال(ك: Ìقيق األمن QÃدش إيمانك أو }إِيَماَغُهمْ  اÀ الكريم أن Ôفإياك أ ،
حياءك أو توحيدك اGالص هللا عز وجل، واهللا سبحانه ام= \ العباد باألمن باألوطان والصحة R األبدان، قال اهللا تعا{ 

ْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع َوآََمَنُهْم ِمْن َخْوٍف {: R قصة قريش
َ
ِي أ QÃكناية عن األكل وال�ب، وآمنهم أطعمهم من جوع هذا . }ا

  . كناية عن األمن والطمأنينة: من خوف
َبٌة َوَرب> َلُفورٌ {: وأم= اهللا \ قوم سبأ R قوo تعا{ zٌة َطي ها طيب، ثمارها طيبة، الشك فا5تة إذا ®نت طيبة، هواؤ. }بَْتَ

  . أن هذا يكون أفضل وأحسن
 فظه حفًظ وTلك اإلنسان يسأل اهللا عز وجل أن £

ً
 وصيانة تامة من °يع اÖهات، فال Àلص إÄه ال�ور، وال ا ®مال

تصل إÄه ا�صائب، فيحاط æصن من اهللا عز وجل من ب[ يديه ومن خلفه، ويستعيذ ويلتجئ إ{ اهللا عز وجل أن يغتال 
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ً
  أنأن Hسف به كما خسف بقارون نسأل اهللا السالمة، أو : من Øته من حيث ال يشعر، مثال

ً
®ن يتكR Ë األرض رجال

فتجلجل R األرض نسأل اهللا العافية وخسف به وهكذا، أو يغرق كما غرق فرعون، أو يأتيه حادث من ا�وادث ا�ريعة، 
حوادث، وهذا يؤcد موت  -نسأل اهللا العافية-حوادث ا�رور أو حوادث ا5نايات وا�دم، الزالزل، الËاك[، Õ هذه 

ا�اس R آخر الزمان، فاحرص أÔ الطالب وفق� اهللا و¬ياك لطاعته \ أن تردد هذه الîمات مع  الفجأة اTي يصيب
اã إW أسألك العافية @ ديà ودنياي وأهÛ وماõ، اã اس± عورا� وآمن روÕ) : ،�o صباح وq مساء، تقول

غتال من Ì¬واحفظà من بV يدي ومن خل�، وعن يميà وعن شماõ، ومن فو;
ُ
هذا هو ). ، وأعوذ بعظمتك أن أ

  .ا�ديث اTي ®ن يقوo ا�� صv اهللا عليه وسلم عندما يصبح وعندما يم�

  :ا-ديث ا.امن  
¯ن رسول اهللا صÜ اهللا : ®ن يقوo يرويه �ا ابن عمر، يقول ابن عمر ر� اهللا عنهماأيًضا  ننتقل إ{ حديث آخر

  .أخرجه مسلم). إW أعوذ بك من زوال نعمتك، وÌول oفيتك، وفجاءة نقمتك، و�يع سخطك اã:(عليه وسلم يقول
  :الËمات الغريبة  �

Øو�ا وانتقا�ا من شخص إ{ آخر، أو من نعمة إ{ نقمة، نسأل : زوال ا�عمة أي): اã إW أعوذ بك من زوال نعمتك(
  .اهللا العافية

  . ا مبتvتكون مريًض  ا معاåا، فبدل أن تكون سليمً فية مرًض أي أن تتبدل العا ):وÌول oفيتك(
وما يكون من أدوية ومن عالج . }َو�َِذا َمرِْضُت َفُهَو يَْشِفVِ {: ا أن يلح \ اهللا R ا¯�ء، قال تعا{و\ ا�ريض دائمً 

  . إنما � أسباب ووسائل، ولكن الشاR وا�عاR هو اهللا سبحانه وتعا{
جاءة، وا�قصود فجاءة ا�قمة من ناحية اللفظ اللغوي بضم الفاء فُجاءة، وتكون أحيانً ): كفجاءة نقمت( ا بفتح الفاء فَ

، مثل موت الفجاءة، األخذ بغتة من غµ توقع، فيصيب اإلنسان موت فجاءة -نسأل اهللا العافية-بذلك � األخذ بغتة 
 Øصل لإلنسان اآلن، قد يغرق، قد يتعرض ألي حادث مثل حوادث الطرق، مثل حوادث الكهرباء، مثل ا�وادث ال�

  . دهس أو �ء، فاإلنسان يسأل اهللا السالمة 
)ãفيتك، وفجاءة نقمتك، و�يع سخطك اo ولÌأعوذ بك من زوال نعمتك، و Wهذا ا�ديث يشتمل \ أدعية ). إ

عز وجل وهو ا�نعم ا�تفضل سبحانه أن يعصمه  نبوية ³يفة ومعاs سامية ومطالب �Äة من اهللا عز وجل، فيسأل اهللا
وأن يعيذه من زوال نعمته، وأن تب* هذه ا�عمة وأن تقر، وا�عم إذا ُشكرت قرت و¬ذا ُكفرت فرت، فيسأل اهللا عز وجل 

لَْفَساُد ِ@ َظَهَر ا{: استمرار هذه ا�عم وعدم Øو�ا، و¬ذا Øولت هذه ا�عمة فإنما هو بسبب اTنوب وا�عا5، قال تعا{
يِْدي ا�Qاِس 

َ
َولَْو يَُؤاِخُذ اهللاQُ ا�Qاَس بَِما َكَسُبوا {: ولو أن اهللا يعاقب العباد \ Õ ذنب، قال تعا{. }اْلzÙَ َواÅَْْحِر بَِما َكَسَبْت أ

ولو يؤاخذ اهللا  .}َويَْعُفو َقْن َكثِ�ٍ {: تعا{فنعلم أن اهللا عز وجل يتجاوز عن عباده، كما قال  ،}َما تََرَك uََ َظْهرَِها ِمْن َدابQةٍ 
ا�اس بما ظلموا فإنه سبحانه ينتقم منهم، قد ©ازيهم، لكن اهللا عز وجل يؤجل هذا ويعفو ويتجاوز ويس:، فهو ا=واب 

  .الغفور الوهاب سبحانه 
من أن تنتقل العافية إ{ غµه، أو تنتقل فيستعيذ باهللا تعا{ ، و¬ذا انتقم اهللا عز وجل فإنه ينتقم من عبده بتحول �فيته

  .العافية منه فتتحول إ{ مرض ووباء و يعاs من ا�رض وغµ ذلك
ا5غتة ال� تأخذ اإلنسان æيث أنه يموت فجاءة دون سابق إنذار، : ثم سأل اهللا عز وجل السالمة من فجاءة نقمته، و�

فعv ، ا o، قد يكون \ معصية، وقد ال يرزق حسن اGاتمةدً أو يعلم بذلك فحينئذ يفجئه ا�وت وقد ال يكون مستع
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  . }âُ[ َغْفٍس َذائَِقُة الَْمْوتِ {: ا أن يستعد للموت، واهللا تعا{ يقولاإلنسان دائمً 
، )من أحب لقاء اهللا أحب اهللا لقاءه: (، ويقول)أكjوا ذكر هادم الثات: (وجاء عن ا�� عليه الصالة والسالم أنه قال

، ويقول )صلوا صالة مودع: (ليك أن تتذكر أنك مالق هللا مقبل عليه، و÷ن يقول عليه الصالة والسالم قبل الصالةفع
). و¾ن @ ا نيا كأنك غريب أو oبر سبيل(، )إذا أصبحت فال تنتظر ا�ساء و�ذا أمسيت فال تنتظر الصباح: (البن عمر

يستعيذ باهللا من °يع ال�ور ). من �يع سخطك... إW أعوذ بك اã : (وTلك يقول ا�� عليه الصالة والسالم
  .واألمور ال� توجب سخط اهللا عز وجل، وهذا يكون بسبب ا�عا5 واTنوب وانتهاك ا�حرمات وترك الواجبات

  :ا-ديث ا�اسع  
 بن عمر، وهذا فيه هذا حديث من أحاديث ا�� عليه الصالة والسالم ال� ®ن يدعو بها، وcذلك روي عن عبد اهللا

ïوتأسيً  وابن عمر ®ن من أشد الصحابة اقتداءً ، داللة \ حرص ابن عمر \ ا=أ oأقوا R اهللا عليه وسلم vا با�� ص
وقف عندها رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم، بل روي أنه : وأفعاo، ح¤ أنه ®ن R سفر فوقف عند شجر، فسئل، فقال

رسول اهللا وقف عنده فبال، ف�ن £رص \ ا=أï با�� عليه الصالة : R م�ن، فسئل عن ذلك فقالوهو R السفر بال 
  .والسالم، ويقت� أثره ح¤ R مواضع السفر، R مواضع وقوفه وجلوسه صv اهللا عليه وسلم

 إW أعوذ بك من غلبة ا ين، اã: (®ن رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم يقول: يقول عبد اهللا بن عمر ر� اهللا عنهما
  .رواه النسا�، وصححه ا�اكم). وغلبة العدو، وشماتة األعداء

  :معاW الËمات  �
  . قهرهم وتسلطهم \ ا�ؤمن[ ) غلبة العدو(
معناها فرحهم و)ورهم بهزيمة ا�سلم[، نسأل اهللا أال ينt األعداء علينا، وأن ينt ا�سلم[، ) وشماتة األعداء(
  .قوي شوcتهم، و©مع 	متهم وي
، فيستعيذ باهللا من غلبة ا¯ين، وا�قصود هو ا�ال اÃي يقرضه شخص آلخر: وا ين، )اã إW أعوذ بك من غلبة ا ين(

هو ا¯ين اTي ليس عند ا�دين ما يقضيه به، فإذا ®ن عنده ما يقضيه فليبادر، أما إذا لم يكن فإنه يستعيذ باهللا من 
ويكون ذلك سببا R ا�م والغم، ويكون صاحبه R قلق وتعب ، ين، أن يغلب عليه ويتسلط عليه ا¯ائنغلبة ا¯

 vحقوق ا�اس، و÷ن ا�� ص R ا ال شك أن حقوق اآلدمي[ مطلوب أداءها، وال يتساهل اإلنسانªذلك، و R ويفكر
ث فكذب ووعد فأخلفإن ا: (اهللا عليه وسلم يستعيذ باهللا من ا�غرم وهو ا¯ين ويقول Qوهذا يدل )لرجل إذا غرم حد ،

 "ا¯ين هم بالليل وذل با�هار: "\ كما يقول العوام
ً
³اء أدوية، : ، و\ اإلنسان أن £رص أال يستدين إال لçورة، مثال

ل نفسه قروض من أجل ³اء سيارة أو ت�ء مهم جدً  غيµ أثاث R ا، أو Ìو ذلك، أما ما يفعل بعض ا�اس يستدين و£م�
ل نفسك هذه ا�بالغ وا=îفة وحينئذ تعاs من هم ا¯ين، و÷ن الرسول يستعيذ  ا�"ل أو Ìو ذلك هذه كماÄات فال Øم7

  . باهللا من غلبة ا¯ين وقهر الرجال 
ِيَن آََمُنوا إَِذا{ :، 	نا نعلم آية ا¯ينأن يوثقهأيًضا  وا ين ينبª لإلنسان QÃف[َها ا

َ
َجٍل ُمَسÏ= فَاْكُتُبوهُ  يَا ك

َ
َ̧ أ

ِ . }تََدايَْنُتْم بَِديٍْن إ
\ اإلنسان أن يكتب، فقد تموت ويأ� ورثتك يسألون كم ا¯ين؟ قد يأتون أناس بعد وفاتك Ìن استدنا أو دينا هذا 

�بارك أن Øرص \ الرجل، أعطيناه، فال يعلم هل هو صادق أم ®ذب، فالكتابة تثبت هذا ال�ء، وØرره، وعليك أÔ ا
  .اإلشهاد \ ا¯ين، تشهد أوالدك، زوجتك، تقول فالن يطلب� كذا، أو أحد إخوانك، أو Ìو ذلك

، ال بد أن Ðعل R قلبك عزيمة من األمور ا�همة @ ا يون أنك عند االستدانة Ìرص u عقد العزم u الوفاءأيًضا 
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من أخذ أموال ا�اس يريد أداءها أدى اهللا عنه، ومن أخذها : ( عليه وسلمصادقة \ أنك ستسدد، يقول ا�� صv اهللا
، أو Ðحد أو تسافر أو )ومطل الغà ظلم(فإياك إياك أيها ا�وفق أن تأخذ أموال ا�اس ثم تماطل ). يريد إتالفها أتلفه اهللا

ص \ قضاء ديون ا�اس وأال يماطل أو تغµ رقم جوالك، أو تغµ م�ن عملك، وتماطل، ال ©وز، فعv اإلنسان أن £ر
  .ف وÌو ذلكيسو7 
، وهذا يؤدي إ{ اTل وا�هانة وا�قارة \ ا�سلم[، والغلبة معناها انتصار العدو). اã إW أعوذ بك من غلبة العدو( 

عليا، والقسوة وتسلط ا، ولكن 	مة اهللا � الوالعدو إذا تسلط ال يرحم وال يشفق، إنما يقسو ويعيث R األرض فسادً 
روا ع األعداء قد يسبب اÖالء من ا¯يار، كما حصل اآلن - R األعمار هال®ً  -ن بالدهم، وتسلطمثالً R فلسط[، هج7

وتأمل أÔ . ا لألرامل واأليتام كما £صل R بعض ا5الد ال� فيها حروب وف= نسأل اهللا العافيةا R ا¯يار، وانتشارً وخرابً 
، تتعرض بعض األقليات اإلسالمية R بعض ا¯ول د ا�سلم[ Ðد أن ذلك واضح جÈحصل R بعض بال الكريم ما

  .ا�تسلطة عليهم وتتسبب R تهجµهم من بالدهم أو ا=ضييق عليهم وظلمهم وحرمانهم من كثµ من حقوقهم
بعض ا�اس بما يصيب اإلنسان  ، وهو فرحهم بما يصيب ا�سلم[ من نكبات ومن مصائب، أو فرح)شماتة األعداء( 

  .R ماo أو بدنه

  )��(ا-لقة 

   :ا-ديث العا¨  
اã : يقولرجًال  سمع ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم: (حديث بريدة ر� اهللا عنه أنه سمع ا�� صv اهللا عليه وسلم يقول

فقال رسول  ،  ولم يكن � كفًوا أحدولم يو إW أسألك بأW أشهد أنك أنت اهللا ال ا� إال أنت األحد الصمد اÃي لم يت
   ).r به أجابل به أعطى و�ذا دُ ئِ لقد سأل اهللا باسمه اÃي إذا سُ : اهللا صÜ اهللا عليه وسلم

وهذا ا�ديث يقول عنه ا�افظ ابن حجر إنه أرجح ما ورد R اسم اهللا ، ا�ديث أخرجه األربعة وصححه ابن حبان
  .سنه °ع من أهل العلم منهم اإلمام السخاوي والشو÷s وغµهماألعظم من حيث اإلسناد، وح

  :معاW الËمات  �
  . لوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاتههو الواحد اTي ال ³يك R o أ: )األحد(
  .هو السيد اTي يصمد إÄه اGلق R ا�وائج ويقصدونه R ا�طالب، من صمد إÄه وقصده استجاب د�ئه ):الصمد(
 ªاثل وال مشابه، الكفو R لغة العرب هو الشبيه وا�ثيل وا�ظµ، فهو جل وعال ليس o من خلقه م�فئ وال): اكفوً (

ِميُع اÅَِْص�ُ {وعال سبحانه  جل، حاشا و� Qٌء َوُهَو الس   .}لَْيَس َكِمْثلِِه َ÷ْ
 صv اهللا عليه وسلم وتربيته أصحابه \ و� حسن خلق ا��: اهذا ا�ديث لو تأملناه يدل \ فائدة تربوية مهمة جدً 

ْسَوٌة َحَسَنةٌ {: األخالق الفاضلة، كيف واهللا تعا{ يقول
ُ
َن لَُكْم ِ@ َرُسوِل اهللاQِ أ َ̄ َو�ِنQَك لََعÜ ُخلٍُق {: ويقول تعا{. }لََقْد 

  . }َعِظيمٍ 
لراوي، ومع ذلك أثp عليه ا�� عليه الصالة ا، وهذا من مثابة األستاذ سمع ا=لميذ، والشيخ سمع االرسول سمع صحابيً 

والسالم، لم يقل أنا الرسول وهذه األدعية أنا ال� أقو�ا فقط، وأنتم كيف تعرفون هذا، من اTي علمكم، من أين أتيتم 
به أعطى  الرسول أثp عليه وذكر مزية وخصيصة �ذا ا¯�ء و� أن فيه اسم اهللا األعظم اTي إذا سئل، بهذا ا¯�ء، ال

  . و¬ذا دß به أجاب 
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  . اع:اف هللا عز وجل بوحدانيته جل وعال ) أنك أنت اهللا اã إW أسألك بأW أشهد(
 )Ú فَاْدُعوهُ بَِها{: أي توسل هللا عز وجل باألعمال الصا�ة ا�ستحبة، قال تعا{)  إال أنتال Xَُْس ْسَماُء ا-ْ

َ ْ
Qِ األ وليس . }َوِهللا

  .من هذا ا¯�ء ومن هذه اÖملة؛ �ا اشتملت عليه من إفراد اهللا عز وجل بالعبادة ون� ال�ك  R اTكر أ°ل
  . أي الواحد R ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو األحد ا�نفرد بصفات الكمال ا�طلق) األحد( 
ولو أن ا�بتدعة وبعض ، ويرغبون إÄههو اTي تصمد إÄه °يع اGالئق، فهم مفتقرون إÄه ¦ية االفتقار ) الصمد(

يذهبون مع األسف إ{ األ¹حة ، العامة من اÖهال ا�قتة يعرفون هذا ا�ديث حق معرفته ما دعوا غµ اهللا عز وجل
ِجيُب دَ {: و¬{ القبور يتوسلون ويسألون، ونسوا أن اهللا تعا{ يقول

ُ
لََك ِعَباِدي َقzà فَإzWِ قَِريٌب أ

َ
اِع إَِذا َو�َِذا َسأ Q ْعَوةَ ا

هذا صاحب القË ما ينفع ح¤ نفسه، لو أراد أن ينفع ®ن نفع نفسه لكن ال يستطيع،  ،) إذا سألت فسأل اهللا(، }َدoَنِ 
  .وcذلك األشجار واألوثان وا=çع بها وÌو ذلك استعانة بالشياط[، Õ هذه أمور ال شك أنها �الفات c³ية 

تعا{ اهللا عز وجل عن الوا¯ والو¯، واهللا سبحانه وتعا{ o صفات . }لَْم يَِتْ َولَْم يُوَ ْ {بأنه  واهللا سبحانه وصف نفسه
َحدٌ {وعال، قال تعا{  الكمال واÖمال جل

َ
  .وعال  ره وال يكافئه وال يماثله أحد جليع� ال يناظ. }َولَْم يَُكْن َ�ُ ُكُفًوا أ

R اهللا عليه وسلم vي إذا سُ (أخر هذا ا�ديث  ثم قال ا�� صÃبه ئل به أعطى و�ذا دُ لقد سألت اهللا باسمه ا r
وهذا دÄل \ أن السائل أعطي اإلجابة \ هذا ا¯�ء؛ ألنه ³ف ). لقد سأل اهللا باسمه األعظم(و� رواية ). أجاب

  . باسم اهللا األعظم، وسأل اهللا عز وجل بأعظم اسم من أسمائه
واإلمام السيوo 1 ، اهللا األعظم اTي إذا سئل به أعطى و¬ذا دß به أجاب \ أربع[ قوال واختلف حقيقة R اسم

  : واختلف العلماء @ Ìديد اسم اهللا األعظم u أحاديث كث�ة وأقوال عديدةرسالة R هذا، 
-ديث اÃي معنا هنا ا-افظ ابن حجر يرجح أن من حيث اإلسناد أقوى األحاديث الواردة @ اسم اهللا األعظم هو ا

)Ú ي لم يت ولم يو  ولم يكن � كفوً اهللا الÃا أحد إال هو الواحد األحد الفرد الصمد ا .(  
نه أعظم اسم من أسمائه جل أل، وبعض أهل العلم ومنهم اإلمام ابن عالن يرجح أن اسم اهللا األعظم لفظ ا¡اللة

ل سيبويه عن لفظ اÖاللة ويق لب�ات ليست R غµه من األسماء، مامتاز عن غµه من األسماء والصفات بم وقد، وعال
اهللا إن اإلنسان ينطقه من اÖوف، فال يكن �ء من ا�روف \ اللسان وال \ الشفاه، وهذا دÄل \ أنها Àرج من 

سؤاo بكل أسمائه، واهللا أعلم بالصواب R ذلك، و\ ا�سلم أن £رص \ ا=çع هللا عز وجل، و، القلب من اÖوف
  .وعال، وأن يتحرى األحاديث اhابتة R أسماء اهللا ا�سpجل  ويتوسل إÄه

  :ا-ديث ا-ادي ع(  
اã بك أصبحنا وبك أمسينا : (®ن رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم إذا أصبح يقول: عن أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

وهذا ا�ديث أخرجه  ).و�ك ا�ص�: ( قال مثل ذلك إال أنه قالو¬ذا أم<). وبك Ñيا وبك نموت و�ك النشور
 .األربعة، وصححه ال:مذي وابن حبان، وحسنه الشيخ األ5اs وغµه 

  . هذا ا�ديث من األذ®ر ال� تقال R الصباح و� ا�ساء، ويبدأ اإلنسان يومه بذكر اهللا، ويبدأ Äلته بذكر اهللا عز وجل
  :معاW الËمات  �

ا5اء هنا لالستعانة، أي أن� أستع[ بك يا رب R هذا الوقت اTي دخلناه، R وقت الصباح، وcذلك R ) بك أصبحنا(
اهللا هو اTي أيقظك من نومك، ، وقت النشور، و¬نك أنت يا رب ا�نعم ا�تفضل علينا بأن نشهد هذا الصباح وهذا ا�ساء

ِي َفَتَوفQاُكْم بِاللQْيِل َويَْعلَُم َما َجرَْحُتْم بِا�Qَهارِ {ا، وا�وم هو ا�وتة الصغرى و¬ال كنت نائمً  QÃبل ®ن الرسول عليه .  }َوُهَو ا
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  ). ا-مد هللا اÃي أحيانا من بعدما أماتنا و�ه النشور: (الصالة والسالم إذا قام من نومه يقول
  .بعد ا�وت مثل االستيقاظ بعد ا�ومنشور ذكر ال: فيه مناسبةالنشور هو ا5عث بعد ا�وت، و) إه النشور(
  .وعال سيؤول أمره R يوٍم ما إ{ ربه جلخر الليل فكذلك وا�عاد، فكما أن العبد ينام R آأي إÄه ا�رجع ) و�ه ا�ص�(

  :الفوائد من هذا ا-ديث  �
ر الصباح وا�ساء، ا�داومة عليه R الصباح وا�ساء  :أوًال    . هذا من أ̄ذ
وعال بسبب نعمه و�|اده �ا هو اÃي جعلنا ندخل @ وقت الصباح  وجل بفضله، وأنه جل االع±اف هللا عز :اثانيً 

  . ونشهد الليل وا�هار
  ".ا�هار بعد صالة الصبحR اعلم أن أ³ف أوقات اTكر : "ويقول اإلمام ا�ووي ر¼ه اهللا

  ". شهده ا�الئكةإنما فضل اTكر R هذا الوقت لكونه ت: "ويقول ابن عالن
وأن يبدأ يومه بصالة ، وينبÑ للمسلم أن £رص \ أن يذكر اهللا عز وجل R الصباح و� ا�ساء Äحفظه اهللا عز وجل

  . الفجر ثم يذكر اهللا عز وجل، وcذلك الليل يبدأه بصالة ا�غرب ويذكر اهللا عز وجل وHتمه بصالة الوتر

  :ا-ديث ا.اW ع(  
®ن أك0 د�ء رسول اهللا صv اهللا عليه وسلم ربنا أتنا R ا¯نيا حسنة و� اآلخرة : ( عنه قالحديث أنس ر� اهللا
  . متفق عليه). حسنة وقنا عذاب ا�ار

  . هذا ا-ديث يدل u أنه موافق لآلية القرآنية الكريمة @ أن ا�Ý صÜ اهللا عليه وسلم ¯ن يدعو بها
   :نيا واختلف @ ا�راد با-سنة @ ا  �

  ".ا�سنة R ا¯نيا � الزوجة الصا�ة: "قال lاهد
  .� °يع األعمال الصا�ة ال� يعملها العبد R ا¯نيا من ا�سنات، و� اآلخرة ال شك أنها � اÖنة : وقيل

 ًµاهللا عليه وسلم كث vي ا¯نيا واآلخرو÷ن الرسول صµG بهذه اآلية ويرددها؛ ألنها جامعة ßة، فا�سنة ها ا ما يد
وهذا ا¯�ء من أ°ع األدعية ومن أشملها ، هنا � ا�عمة، فيسأل اهللا نعيم ا¯نيا واآلخرة، ويستعيذ باهللا من عذاب ا�ار

ومن أنفعها؛ �ا فيه من ا�صول \ العلوم ا�افعة واألعمال الصا�ة والعافية من األمراض وا=وفيق R ا�ياة بالزوجة 
، واإلنسان يسأل اهللا عز وجل أن يرزقه اÖنة، ل وباألبناء الصا�[، وحسنة اآلخرة ال شك أنها � اÖنةالصا�ة وبا�ا

نُوا َفْعَملُونَ {: واÖنة يقول اهللا تعا{ َ̄ ْقVٍُ َجَزاًء بَِما 
َ
ةِ أ Qْخِ�َ لَُهْم ِمْن ُقر

ُ
ويسأل اهللا الوقاية من ا�ار، . }فََال َيْعلَُم َغْفٌس َما أ

ْغَيا إِالQ َمَتاُع الُْغُرورِ {: تعا{قال  ََياةُ ا [
ْ
َنQَة َفَقْد فَاَز َوَما ا-

ْ
ْدِخَل ا¡

ُ
نسأل اهللا أن يوفقنا ¯خول . }َفَمْن زُْحِزَح َعِن ا�Qاِر وَأ

  .اÖنة وأن ينجينا بمنه وفضله من ا�ار 

  :ا-ديث ا.الث ع(  
ن، خفيفتان u *متان حبيبتان إ¸ الرÍ: (اهللا صv اهللا عليه وسلمقال رسول : حديث أÇ هريرة ر� اهللا عنه قال

  . متفق عليه. )اللسان، ثقيلتان @ ا�ñان، سبحان اهللا وÔمده، سبحان اهللا العظيم
وا�ؤلف ا�افظ ابن حجر قت اإلمام ا5خاري R أنه ختم ا5لوغ بهذا ا�ديث كما ختم ا5خاري صحيحه بهذا ا�ديث 

َن { ؛ اقتداء بهدي ا�� صv اهللا عليه وسلم، فإن اهللا ختم رسالة نبينا بقوoال�يف َ̄ فََسبzْح Ôَِْمِد َربzَك َواْسَتْغِفرْهُ إِنQُه 
  . }تَوQابًا
وبا�ناسبة هذا ا�ديث رواه ، ينبÑ لإلنسان أن £مد اهللا وأن يشكره \ Õ عمل يوفقه اهللا عز وجل إÄهأيًضا و
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عن أÇ هريرة، وهو حديث غريب لم يرويه عن الرسول إال أبا هريرة، وتفرد الرواة عنه إ{ آخر السند، فهو الشيخان 
وأول حديث R صحيح ا5خاري ، وهذا ا�ديث هو آخر حديث صحيح ا5خاري، وهو غريب، حديث غريب، فرد
  .بدأ بغريب وختم بغريب، وهذا من ا�وافقات أن ا5خاري )إنما األعمال با�يات(غريب، حديث عمر 

فرغ منه  :وهذا ا�ديث كما قلت هو آخر حديث R بلوغ ا�رام، وا�افظ ابن حجر �ا انت0 من هذا ا�ديث كتب
R حادي ع� شهر ربيع األول سنة ثمان وع�ين  -يع� ا�افظ ابن حجر أ¼د بن عÈ بن حجر العسقالs-مصنفه 

 \ رسوo ومكرمً  وثمانمائة، حامدا هللا تعا{ ومصليا
ً
  .ا  ومعظمً ا ومبجال

فهذه العبارة ختم بها ا�افظ ابن حجر ر¼ه اهللا كتابه ا5لوغ، وقد ألفه وGصه البنه بدر ا¯ين، وما أحسن عبارته 
 
ً
ا لإلخوة الطالب، تكتبوا \ أوراقكم ومذكراتكم وæوثكم  اسمه، ثم ذكر الشهر، وهذا مهم جدً حينما ذكر أوال

=عرف م¤ كتبته R أي سنة؛ ألنك إذا رجعت إÄها فيما بعد تستفيد منها، وا�افظ ألفه سنة ثمان وع�ين  ا=واريخ؛
 
ّ
، ا؛ ألن ا�افظ تو� سنة ثمانمائة واثن[ وâس[، فهذا ألفه سنة ثمانمائة وثمان وع�ينفه مبكرً وثمانمائة، وهو قد أل
 ا ومبجِ o ومكرمً ا \ رسوا هللا تعا{ ومصليً وختمه بقوo حامدً 

ً
  .ا مً  ومعظ7 ال

  ..تمت Ôمد اهللا 


