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 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
 (ِكَتاُب اَْلَجاِمعِ )

الذي  أف   إذْ  ؛طالب العلم عنها هبمع أبوابًا ال يستغٍتأي: ىذا كتاٌب 
 الرجل ثبلثة أمور: هبمل

 األمر األوؿ: دينو.
ـ ما تقد  في رضبو اهلل فُ وىذاف الصنفاف ذكرنبا اؼبصنِّ , واألمر الثاين: علمو

 األبواب. نْ مِ 
 الثالث: خلقو.واألمر 
 , وكذا غَت طالب العلمحبسن اػبلق إال  اإليباف  العلم ال يناؿ كماؿَ  وطالبُ 

 . ((اً اؼبؤمنُت إيباناً أحسنهم أخبلق أكملُ ))بلـ: بلة والس  قاؿ عليو الص  
رببب الناس  عظيمةٌ  عبادةٌ  ىو بل ,ليس عبادة اػبلقَ  أف   وبعض الناس يظن  

صلى اهلل عليو وسلم بقولو:  اً ولذلك وصف اهلل نبينا ؿبمد ,يف اؼبرء ويف الدين
 حك جكُّٱوصف رسلو بأكمل األخبلؽ كقولو: و ,  َّ  ين ىن نن من زن ُّٱ

 فاػبلقُ  ,وىكذا َّ ىي مي  خي حي ُّٱ , َّ جه ين ىن منُّٱ, َّ لك خك
بلة اؼبخلوؽ كالص  بقية العبادات اليت بُت اػبالق و  عنْ  ال  تنفكهبب أ عبادةٌ 
  .مثبلً 

فو صن  رضبو اهلل يف ىذا الكتاب وىو آخر كتاب يف مُ  فُ اؼبصنِّ  وقد حوى
ىيب من والز ىد والورع, , لةوالصِّ  والب   ,األدب :وىي ة أبوابٍ العظيم عد   والًت 

غيب يف مكاـر األخبلؽ, مساوئ األخبلؽ,   .عاءر والد  كْ والذِّ والًت 
 ,قِ لِ اػبُ  نُ سْ حُ  :واؼبراد باألدب (بَاُب َاْْلََدبِ ) :قاؿفواستفتح ىذه األبواب 

 .  َّ  ين ىن نن من زن ُّٱصلى اهلل عليو وسلم:  ب  وىو اؼبوصوؼ بو الن  
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  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:لذلك 
قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل : َعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَالَ  -ٖٕٔٔ

: ِإَذا َلِقيَتُو َفَسلّْْم َعَلْيِو, َوِإَذا )) :عليو وسلم َحقُّ اَْلُمْسِلِم َعَلى اَْلُمْسِلِم ِستّّ
ْتوُ   ,َدَعاَك فََأِجْبُو, َوِإَذا ِاْستَ ْنَصَحَك فَاْنَصْحُو, َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اَللََّو َفَسمّْ

 .ِلمٌ َرَواُه ُمسْ  ((َوِإَذا َمِرَض فَ ُعْدُه, َوِإَذا َماَت فَاتْ بَ ْعوُ 
ما ىي اغبقوؽ  :لبياف ؛رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب ساؽ اؼبصنِّفُ 
  ؟اليت بُت اؼبسلمُت

 ا اغبديث تنقسم إىل ثبلثة أقساـ:وىذه اغبقوؽ يف ىذ
 ما ىو فرض عُت. :قسمٌ 

 .ما ىو فرض كفاية :قسمٌ و 
ما ىو مندوب على اختبلٍؼ بُت أىل العلم يف صبيع ىذه قسٌم: و 

 .الستةاألصناؼ 
 مسائل:  ةعد  وىذا اغبديث يدؿ على 

بُت  ( يدؿ على أف  َحقُّ اَْلُمْسِلِم َعَلى اَْلُمْسِلمِ : قولو: )المسألة اْلولى
 إيباهنم.  لفبل يكم إال  و  ,يؤدوىا هبب أفْ  اً اؼبسلمُت حقوق

وترغيبو فيو قاؿ سبحانو:  قِ لُ : يدؿ على ؿببة اإلسبلـ للخُ المسألة الثانية
طالب علم رزقو اهلل العلم  نْ وكم مِ  َّ  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ُّٱ
منو علمًا لكن سبقو  طالب علم أقل   نْ وكم مِ  عنو, انصرؼ الناسفق لُ اػبُ  ـَ رِ وحُ 
 ق فانتفع الناس بعلمو. لُ باػبُ 
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 البخاريىذا العدد ال مفهـو لو ففي  (ِستّّ : قولو: )المسألة الثالثة
 :وذكر ما يف ىذا اغبديث سوى ((حق اؼبسلم على اؼبسلم طبس)) :ومسلم

  .((َوِإَذا ِاْستَػْنَصَحَك فَاْنَصْحوُ ))
ال )) :مثل حقوؽ اؼبسلمُت بعضهم على بعض غَت ىذه الستة كثَتةٌ  نْ ومِ 

والذي نفسي بيده ال )) :ومثل ((أحدكم حىت وبب ألخيو ما وببو لنفسو نيؤم
 إعانة الفقَت وغَت ذلك.  :ومثل ((ال يأمن جاره بوائقو نْ يؤمن أحدكم مَ 

( ذىب بعض أىل العلم إىل ِإَذا َلِقيَتُو َفَسلّْْم َعَلْيوِ : قولو: )المسألة الرابعة
بلـ من الس   ألف  و  ((ِإَذا َلِقيَتُو َفَسلِّْم َعَلْيوِ ))بلـ واستدلوا هبذا اغبديث وجوب الس  
يأيها )): أوؿ ما َقِدـ اؼبدينة صلى اهلل عليو وسلم ب  لذلك قاؿ الن   ؛ةمفاتيح اعبن  

واصلوا األرحاـ وصلوا بالليل والناس نياـ  ,وافشوا السبلـ, أطعموا الطعاـ! الناس
ال تؤمنوا حىت ربابوا, ))صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  ب  والن   ((تدخلوا اعبنة بسبلـ

رباببتم قالوا بلى يا رسوؿ اهلل  أو أدلكم على شيء إذا فعلتوهوال ربابوا حىت 
 .((افشوا السبلـ بينكم

واستدلوا بعمـو قولو تعاىل:  ذلك مستحبٌ  وذىب بعض أىل العلم إىل أف  
ا فليست إلزاماً و   َّ خم حم جم ُّٱ   .إذا حييتمإمب 

  مم  ُّٱقاؿ سبحانو:  السبلـ فإذا كاف الرجل بعينو هبب عليو الرد   وأما رد  

 وإذا كاف صباعة يغٍت عنهم الواحد.  َّ منهن خن حن جن
 نْ الكـر مِ  ( يدؿ على أف  َوِإَذا َدَعاَك فََأِجْبوُ )قولو: : المسألة الخامسة

 ا وببب النفوس بعضها إىل بعض. فب  ىو و  ,صفات اؼبسلمُت
( يدؿ على مشروعية اؼبسلم سواء لوليمة َدَعاكَ : قولو: )المسألة السادسة

 اؼبودة بُت اؼبسلمُت.  أواصل ا يقويفب   وىذا ,النكاح أو غَتىا
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طة لْ اإلسبلـ دين اػبُ  ( يدؿ على أف  َوِإَذا َدَعاكَ : قولو: )المسألة السابعة
فاإلسبلـ يأمر بدعوة  ,اإلسبلـ يف شيءٍ  نْ الرىبنة ليست مِ  وأف   ,بُت الناس

 لينتشر اػبَت.  ؛اؼبسلم ألخيو اؼبسلم وىبتلط بو
( الوجوب إذا كاف يف أمٍر ال منكر فيو يف َأِجْبوُ فَ : قولو: )المسألة الثامنة

ويستثٌت من ذلك إذا  , ((ب فقد عصى اهلل ورسولوهب ومن مل))صحيح مسلم 
عدـ حضور القاضي وكبو ذلك لوالئم  :كاف يف عدـ اغبضور مصلحة مثل

 الناس. 
 ( يدؿ على أف  َوِإَذا ِاْستَ ْنَصَحَك فَاْنَصْحوُ : قولو: )المسألة التاسعة

 النصيحة على قسمُت: 
صلى اهلل  بِّ قوؿ الن  ل وىذا واجبٌ  ,تنصح لو بدوف طلبو القسم األوؿ: أفْ 

 . ((الدين النصيحة)) :عليو وسلم
 . تنصح لو أو تنصحو وىذا واجبٌ  القسم الثاين: إذا طلب منك أفْ و 

بنفسو ووبتاج إىل من  اإلنساف ناقصٌ  : يدؿ على أف  المسألة العاشرة
واألمر باؼبعروؼ والنهي  ,النهي عن اؼبنكرو وعماد ذلك األمر اؼبعروؼ  ,ينصحو

 عن اؼبنكر جزء من النصيحة. 
ْتوُ : قولو: )المسألة الحادية عشرة ( ينقسم َوِإَذا َعَطَس َفَحِمَد اَللََّو َفَسمّْ

 إىل أقساـ:
 ت. م  شَ س وال وبمد وىذا ال يُ طَ عْ يػَ  القسم األوؿ: أفْ 

ت  م  شَ ت أو يُ م  سَ يُ  وضبد اهلل فهذا هبب أفْ  سَ طَ عَ  والقسم الثاين: إذا
وإذا عطس فحمد اهلل  ))صلى اهلل عليو وسلم:  بِّ لقوؿ الن   ؛كبلنبا دبعٌت واحد

 . ((يشمتو على كل مسلم أفْ  اكاف حق
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أخبرة متجمعة يف  :اسطَ ضبد اهلل بعد العِ  مِ كَ حِ  نْ : مِ المسألة الثانية عشرة
ويف غَت دين  ,ىذه األخبرة وبمد اهلل تزالذا فإ ,إىل الوفاةي ؤدِّ ماغ قد تُ الدِّ 

 . - ك مل سبتن  أ :يعٍت - ىنيئاً لك :يقاؿ لو هميف دين سَ طَ اإلسبلـ إذا عَ 
ذىب بعض أىل العلم  (َوِإَذا َمِرَض فَ ُعْدهُ )قولو: : المسألة الثالثة عشرة

 ((عيادة اؼبريضباب وجوب ))قاؿ: البخاري إىل وجوب عيادة اؼبريض ومنهم 
صلى اهلل عليو وسلم الغبلـ  ب  عيادة اؼبريض سواء كاف صغَتًا كما زار الن  

أو مغمى  ,بن معاذاصلى اهلل عليو وسلم سعيد  ب  أو كبَتاً كما زار الن   ,يهوديال
باب )): البخاريلذلك قاؿ  اً؛صلى اهلل عليو وسلم جابر  ب  عليو كما زار الن  

 .((يوزيارة اؼبغمى عل
 بِّ الن   وؿقك ,ؼبا ورد فيها من فضائل الزيارة مستحبةٌ  إف   :ومنهم من قاؿ

, ((مل يزؿ يف غرفة اعبنة حىت يعود))صلى اهلل عليو وسلم يف صحيح مسلم: 
ابنتو ؼبا دعتو  مريض بدليل أف   صلى اهلل عليو وسلم مل يكن يعود كل   ب  والن  

 ت عليو. أغب   بعد أفْ  إال  ابنها يف اؼبوت مل يزرىا  وأخبتو أف  
( يدؿ على مشروعية َوِإَذا َماَت فَاتْ بَ ْعوُ : قولو: )المسألة الرابعة عشرة

أعبلـ صدؽ اؼبيت  نْ مِ  مٌ لَ وعَ  ,وفاء اؼبسلمُت لبعضهم نْ وىذا مِ  ,إتباع اعبنائز
وإتباعو يشمل  ((اعبنائزبيننا وبينهم )) :وإخبلصو مع اهلل كما قاؿ اإلماـ أضبد

 أمرين: 
  .اؼبشي مع جنازتو إىل قبهاألمر األوؿ: 

  .االنتظار بعد قبه حىت دفنواألمر الثاين: و 
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 ؿقا نْ مَ  اؼبرء يفعل ىذه اػبصاؿ اغبميدة سواءٌ  ا تقدـ أف  واؼبقصود فب  
شيخ  كاف  وىكذا, فهي من األسباب دعوة اؼبسلمُت إىل اػبَت ,بوجوهبا أـ ال

 صلى اهلل عليو وسلم.* ب  ذلك الن   لَ بْ وقػَ  ,اإلسبلـ رضبو اهلل يزور الناس
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٕٖٕٔ
تَ ْنظُُروا ِإَلى َمْن ُىَو اْنظُُروا ِإَلى َمْن ُىَو َأْسَفَل ِمْنُكْم, َوََل )) :اهلل عليو وسلم

َْْدُروا نِْعَمَة اَللَِّو َعَلْيُكمْ َلَّ فَ ُهَو َأْجَدُر أَ  ؛فَ ْوَقُكمْ  َفٌق َعَلْيوِ  (( تَ   .ُمت َّ
كيف تكوف   :لبياف ؛رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب ساؽ اؼبصنِّفُ 

 .اسنظرتك للن  
ِإَلى َمْن ُىَو َأْسَفَل )ضًا قلبيًا يأ اً بصريًا ونظر  اً ظر ىذا نظر ( والن  اْنظُُرواقاؿ: )

  .(ِمْنُكمْ 
  ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد  

اػبلق متفاوتوف يف الدين والدنيا قاؿ  : يدؿ على أف  المسألة اْلولى
 .َّ مغجف جغ  مع جع مظ حط مض خض حض ُّٱسبحانو: 

فقد قاؿ اهلل عز وجل  ,لوجوبل( ىذا األمر اْنظُُروا: قولو: )المسألة الثانية
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من  ُّٱ: صلى اهلل عيلو وسلم لنبيو

  .َّ خئمئ حئ  جئ
 هر فسِّ ويُ  ,يف الدنيا :( يعٍتِإَلى َمْن ُىَو َأْسَفَل ِمْنُكمْ : قولو: )المسألة الثالثة

انظروا من ىو أعلى )) :البخاريصلى اهلل عليو وسلم يف صحيح  بِّ قوؿ الن  
 هبب أفْ  وعلى أن   فدؿ   ((وإىل من ىو أسفل منكم يف الدنيامنكم يف الدين 

  .ىو أقل منك يف الدنيا نْ نظر إىل مَ ت
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 ,الدنيا فتنةٌ  ( يدؿ على أف  ايَ ن ْ ي الدُّ فِ  َأْسَفَل ِمْنُكمْ : قولو: )المسألة الرابعة
 ((وذ بك من فتنة الدنياأعو ))قاؿ: فصلى اهلل عليو وسلم  ب  ذ منها الن  وقد تعو  

  .رواه مسلم
ىو  نْ إذا رأى مَ ف ؛: يدؿ على ضعف قلب اإلنسافالمسألة الخامسة

  .حالو حَ لَ أسفل منو صَ 
 عمشكر النِّ و  فسيف إصبلح الن   عظيمةٌ  : ىذه قاعدةٌ المسألة السادسة

لو  ((ت عليو مصيبتورأى مصيبة غَته ىان نْ مَ )): اسوقوؿ بعض الن   ,كما سيأيت
 .أصل ىذا اغبديث

( يدؿ على َوََل تَ ْنظُُروا ِإَلى َمْن ُىَو فَ ْوَقُكمْ : قولو: )المسألة السابعة
  .نساف ينظر إىل ما فيو صبلح دينواإل وجوب أف  

ا فب   ( يدؿ على أف  َوََل تَ ْنظُُروا ِإَلى َمْن ُىَو فَ ْوَقُكمْ : قولو: )المسألة الثامنة
َواَل ))لذلك قاؿ:  ؛غَت حاجة نْ لطة مع األغنياء مِ فسد دين اؼبرء ىو اػبُ قد يُ 

  .فالغٍت ىبالط للحاجة ال للمعيشة ,يف الدنيا :يعٍت ((تَػْنظُُروا ِإىَل َمْن ُىَو فَػْوَقُكمْ 
َْْدُروا نِْعَمَة اَللَِّو َعَلْيُكمْ : قولو: )المسألة التاسعة يدؿ ( فَ ُهَو َأْجَدُر َأْن ََل تَ 

  .عمالنِّ  رُ كْ على وجوب شُ 
 رُ كْ سباب شُ يتحرى أ اؼبسلم هبب عليو أفْ  يدؿ على أف   :المسألة العاشرة

  .عمفبشكر تزيد النِّ  ,عمالنِّ 
عم وزيادة النِّ  رُ كْ أسباب شُ  نْ مِ  : يدؿ على أف  المسألة الحادية عشرة

لك يف دينك ودنياؾ ويف  فالفقَت نافعٌ  ؛اػبلطة مع الفقراء وىاإليباف يف القلب 
  .آخرتك
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 زن رن مم ُّٱ قاؿ سبحانو: نافعوف أيضًا ؼبالك - الفقراء :أي - وىم

  .بارؾ فيو ىو الفقَتطهر مالك ويُ يُ  الذيف  َّ ين ىن نن من
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َسأَْلُت َرُسوَل ))َوَعْن اَلنَ وَّاِس ْبِن َسْمَعاَن رضي اهلل عنو قَاَل:  -ٖٖٕٔ
: ُحْسُن اَْلُخُلِق, اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َعْن اَْلِبرّْ  ْثِم? فَ َقاَل: اَْلِبرُّ َواْْلِ

ْثُم: َما َحاكَ    .َأْخَرَجُو ُمْسِلمٌ  ((ِفي َصْدِرَك, وََكرِْىَت َأْن َيطَِّلَع َعَلْيِو اَلنَّاسُ  َواْْلِ
 نَ سْ حُ  أف   :لبياف ؛رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب ساؽ اؼبصنِّفُ 

 .خَتٍ  اػبلق هبمع كل  
  ة مسائل:عد   يدؿ علىىذا اغبديث و 

 ( يدؿ على أف  ُحْسُن اَْلُخُلقِ ( وىو اػبَت )اَْلِبرُّ : قولو: )المسألة اْلولى
  .اػبلق نِ سْ حُ  يف حبذافَته ىو جامع الب  

 ,اػبلق نُ سْ هبمعها حُ  واسعةٌ  أبواب البِّ  : يدؿ على أف  المسألة الثانية
 خلقٍ  نُ سْ حُ إعانة الناس  ,خلقٍ  نُ سْ بسم حُ الت   ,خلقٍ  نُ سْ فاإلحساف للجار حُ 

  .وىكذا
واهلل عز وجل أثٌت  ,األخبلؽ ةف منزلأْ : يدؿ على عظيم شَ المسألة الثالثة

  .وغَته  َّ ىب نب مب ُّٱراىيم: على أخبلؽ األنبياء فقاؿ عن إب
ْثمُ ) :ولو : قالمسألة الرابعة يف أصلو إىل  ضابط اإلمث عائدٌ  أف   :( أيَواْْلِ

  .وأتى اإلسبلـ بتثبيت ذلك وبيانو ,الفطرة
يدؿ على  ,ما تردد :( أيِفي َصْدِركَ  َما َحاكَ : قولو: )المسألة الخامسة

 خس جسحس مخ جخ مح جح مج ُّٱقاؿ سبحانو:  ةعلى الفطر  ولةٌ بفس ؾبالن   أف  
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فس الن   :يعٍت ,لفعل ذلك األمر ترددٌ  والعورة في فُ شْ فمثبًل كَ   َّ خصمص  حص مس
  .وىكذا ليمة ال تشرب اػبمرفس الس  ن  وكذا ال ,و إمثٌ ألن   ؟ال تطمأف لو ؼباذا

  : ضابط اإلمث ما توفر فيو أمراف:المسألة السادسة
  .نفسك تستقبحو األمر األوؿ: أف  

  .يطلع الناس عليو الثاين: تكره أفْ واألمر 
يًتدد يف قلبو ىذا ما  اءيسمع الغن طالب علم أراد أفْ  لو أف   :مثاؿ ذلك

  .وىكذااء إليك وأنت تستمع إىل الغناس ينظروف الن   وتكره أف   ,يصلح
 نْ مِ  وأف   ,شرعي   مراعاة أمر الناس أمرٌ  : يدؿ على أف  المسألة السابعة

  .فتبتعد عنو يئم يكرىوف األمر الس  اس أهنلطة بالن  فوائد اػبُ 
رأيت  ما ؼباإنساف هب ك أي  ابطُت لو سبس  ضذين الهب: المسألة الثامنة

  .معصية
و حىت لو مل ه وضوحِ سرِ ويُ  : يدؿ على سهولة ىذا الدينِ المسألة التاسعة

 أف  على  فدؿ   ؟اس فيويراؾ الن   وأحكم اؼبسألة ماذا يًتدد يف نفسك  عنتعلم 
 .لتماـ الفطرة ىذا الدين موافقٌ 

ا م  ع , أو الس ؤاؿ: ليس معٌت ذلك ترؾ طلب العلمالمسألة العاشرة
ا األمور اؼبنهية إذا عرفت أمرىا وإمب   ؛عل ىذا ىو الضابط الهبُ  أفْ  وأ ,أشكل

إمبا شفاء ))صلى اهلل عليو وسلم:  ب  لذلك قاؿ الن   ,رع الفطرة ربقق ذلكبالش  
  ىي ني ُّٱ, واهلل يقوؿ: ؤاؿىو الس   اعباىلِ  شفاءُ  :يعٍت ((العيي السؤاؿ

 ها ولديك نصٌ لِّ يف حِ  وأنت مًتددٌ  يف مسألة لكن لو أفتاؾ أحدٌ  َّ يي
 *.فاعمل ما تردد يف نفسك

  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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َوَعْن ِاْبِن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖٕٗٔ
ِإَذا ُكْنُتْم َثََلثًَة, َفََل يَ تَ َناَجى ِاثْ َناِن ُدوَن َاْْلَخِر َحتَّى )) :اهلل عليو وسلم

ِْنُوُ َتْخَتِلطُوا  َفٌق َعَلْيِو, َواللَّْفُظ ِلُمْسِلٍم.  ((بِالنَّاِس؛ ِمْن َأْجِل َأنَّ َذِلَك ُيْح  ُمت َّ
ناجي ربرًن الت  ؛ لبياف: رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب ساؽ اؼبصنِّفُ 

 .بُت االثنُت إذا كانوا ثبلثة
 ة مسائل:على عد   يدؿ ىذا اغبديثو 

( يدؿ على ِإَذا ُكْنُتْم َثََلثًَة, َفََل يَ تَ َناَجى ِاثْ َنانِ قولو: ) المسألة اْلولى:
اف أربعة فتناجى اثناف فبل أما إذا ك ,ربرًن تناجي اثنُت إذا كاف القـو ثبلثةً 

 .ؿبذور
 اً فتناجى تسعة وابعدوا عنهم واحد لو كانوا القـو عشرةً  المسألة الثانية:

 .ىي دخوؿ اغبزف عليوالعلة واحدة و  ألف   ؛حرًنيدخل يف ىذا الت  
تناجي اثنُت  على أف   دؿ   (َحتَّى َتْخَتِلطُوا بِالنَّاسِ ) :قولو المسألة الثالثة:

 .احملذور يُذىب ذلكمنو  فصاعداً مع وجود كثرةٍ 
ِْنُوُ مِ قولو: )المسألة الرابعة:  اإلسبلـ  ( يدؿ على أف  ْن َأْجِل َأنَّ َذِلَك ُيْح

بل من مقاصد ىذا اإلسبلـ ىو  ,ؼبسلمى اوبرص على عدـ إدخاؿ اغبزف عل
,  َّ جل مك ُّٱلذلك اهلل يقوؿ:  ؛بالدين على اؼبسلم رورِ الس  و  الفرحِ  إدخاؿُ 

اغبزف كما يف  عن وهنى  َّ مل يك ىك مك لك اك ُّٱوقاؿ سبحانو: 
 .َّهئ مئ خئ ُّٱقولو: 

زف أو من أبواب الشيطاف يف إدخاؿ اغبُ  ناجي بابٌ الت   المسألة الخامسة:
 حط مض خض حض  جض مص ُّٱكما قاؿ سبحانو:   ؛بُت أفراد اجملتمعفريق الت  

 .َّ مظ
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فبقدرة اهلل سبحانو يبنع ذلك  ,قبوى تضر   ليست كل   المسألة السادسة:
 . َّ حفخف جف مغ  جغ مع جع ُّٱ :الضرر كما قاؿ تعاىل

 ,من أصوؿ الوضوح بُت أفراد اجملتمع ىذا اغبديث أصلٌ  المسألة السابعة:
وغر يُ  افب  خفي والت   , واػبفاءمن أسباب سبلمة الصدر والوضوح بُت أفراده سببٌ 

 .صدر اؼبسلم على أخيو اؼبسلم
ة اغبديثة ال هبوز إرساؿ رسالة يف األجهز إذا كاف ثبلثة  :الثامنةالمسألة 

أما إذا   ,كاف ال يعلم الثالث  مثبًل من األوؿ إىل الثاين فيما ىبص الثالث وإفْ 
 فبل هبوز سواء كاف حاضراً أـ ال. بلمٍز فيو وكبو ذلك زبصو كانت

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُهَما َوَعْن ِاْبنِ  -ٖٕ٘ٔ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

ََل يُِقيُم اَلرَُّجُل اَلرَُّجَل ِمْن َمْجِلِسِو, ثُمَّ َيْجِلُس ِفيِو, َوَلِكْن )) :اهلل عليو وسلم
ُعوا ُحوا, َوتَ َوسَّ َفٌق َعَلْيوِ  ((تَ َفسَّ  .ُمت َّ
: وجوب احًتاـ لبياف ؛رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب ساؽ اؼبصنِّفُ 
 .القاعد يف اجمللس

 ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد  
 ,( ىذا الوصف ال مفهـو لوََل يُِقيُم اَلرَُّجُل اَلرَُّجلَ قولو: ) المسألة اْلولى:

 .ويدخل فيو النساء أيضاً بل 
إىل  قَ بَ ن سَ مَ  ( يدؿ على أف  ََل يُِقيُم اَلرَُّجُل اَلرَُّجلَ قولو: ) المسألة الثانية:

 .بو ومن ذلك اجملالس فهو أحق   مكافٍ 
( يدؿ على ربرًن األمر بإقامة أحد من ِمْن َمْجِلِسوِ قولو: ) المسألة الثالثة:
 .-أي: اؼبقاـ -ه ولو كاف صغَتاً س فيو غَت جلُ يَ ل ؛اعبالسُت يف اجمللس
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( الوعيد على من فعل األمرين قياـ ثُمَّ َيْجِلُس ِفيوِ قولو: ) المسألة الرابعة:
وإذا  ,بل هبوزفمكانو بغَت حق ِمن أما قياـ شخٍص  ,لوس مكانواعبشخص و 

 .حرًنفيو زاد الت   سَ لَ جَ 
الداخل حىت ولو كاف  عمـو ىذا اغبديث على أف   دؿ  المسألة الخامسة: 

إذا  ليجلس مكانو ولكنْ  ؛من اعبالسُت بالقياـ ؤمر أحدٌ من أىل الفضل ال يُ 
 .اً لو فبل بأسمنو سبجيد قاـ أحد اغباضرين برضى نفسٍ 

 يدؿ على احًتاـ اإلسبلـ ألحكاـ اؼبسلمُت يف كلِّ  المسألة السادسة:
يف غَت دين  يكوف ذلك فْ كن أوال يبُ  ,وتنظيمها همحىت يف ؾبالس وكبَتةٍ  صغَتةٍ 

 .اإلسبلـ
ُعواقولو: ) المسألة السابعة: ُحوا, َوتَ َوسَّ  ( يدؿ على أف  َوَلِكْن تَ َفسَّ

هنيت , فإذا عطيك حبًل لو وىذا من مبادئ الشريعةاإلسبلـ إذا هنى عن أمر يُ 
ؼبا  َّ ٰذٰر يي ىي مي خي ُّٱقاؿ سبحانو:  بدالً م فأذكر ؽبعن أمٍر أحداً 

 .ى عن الزنا وأمرىم بالزواج وىكذاوهن ,ؽبم عوضاً وىو البيع أف   ُت  ـ الربا بحر  
ُحواقولو: ) المسألة الثامنة: من اآلخر حىت  يبتعد أحدٌ ل :( أيَوَلِكْن تَ َفسَّ

 ., فهذا من وسائل إجبلس القادـيبقى مكاف
ُعوامن وسائل إجبلس القائم قولو: ) المسألة التاسعة: من   :( يعٍتَوتَ َوسَّ

 .ل من جلستو حىت يبقى مكاٌف لوقلِّ بع مثبلً يُ بالًت  كبَتاً كاف ؾبلسو  
ذكر اهلل عز وجل ثواب من تفسح يف اجمللس ألخيو  المسألة العاشرة:

وىذا عاـ يف إفساح اهلل للمسلم باػبَت والرزؽ  َّ جنحن مم  خم حم ُّٱفقاؿ: 
 والرفعة وغَت ذلك.*

  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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ُهَما -ٖٕٙٔ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  َوَعْن ِاْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم طََعاًما َفََل يَْمَسْح َيَدُه َحتَّى يَ ْلَعَقَها, َأْو )): اهلل عليو وسلم

َفٌق َعَلْيوِ  ((يُ ْلِعَقَها  .ُمت َّ
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب؛ لبياف: استحباب لعق  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 األصابع بعد الطعاـ.
( أي: يُدخلها ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم طََعاًما َفََل َيْمَسْح َيَدُه َحتَّى يَ ْلَعَقَهاقاؿ: )

( أي: أو يُلِعقها أحٌد غَته كزوجتو أو ابنو الصغَت َأْو يُ ْلِعَقَهاإىل فمو ويبُصها, )
 ذلك. وكبو

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل: 
( يدؿ على إسباغ نَِعِم اهلل ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم طََعاًماقولو: )المسألة اْلولى: 

 على عباده فِمن الطعاـ ما ىو رطٌب كما سيأيت, ومنو ما يابٌس.
( يدؿ مفهـو اؼبخالفة على مشروعية َفََل َيْمَسحْ قولو: )المسألة الثانية: 

 اليد بعد لَعِقها. مسح
( يدؿ على أف  األفضل األكل باليد ال َحتَّى يَ ْلَعَقَهاقولو: )المسألة الثالثة: 

  باشرت األكل.يتبغَتىا؛ ألف  ذِكر اؼبسح والل عق يدؿ على أف  اليد ىي ال
يدؿ على جواز األكل بأكثر ِمن ثبلثة أصابع؛ ألن و قاؿ: المسألة الرابعة: 

يعٍت: أصابعو وىذا فيما إذا كاف الطعاـ وبتاج إىل أكثر ِمن ثبلثة  ((يَػْلَعَقَها))
أصابع, أما إذا كاف ما ىو دوف ذلك كاألكل باػببز وكبوه فاألفضل أال  يزيد 

 على ثبلثة أصابع؛ ألف  الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم كاف يأكل بثبلثة أصابع.
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يف صحيح مسلم بياف اغبكمة  (َحتَّى يَ ْلَعَقَهاقولو: )المسألة الخامسة: 
إذا أكل أحدكم يف صحفة فليلعق الصحفة واألصابع؛ فإن و ))ِمن ذلك فقاؿ: 

 .((ال يدري بأيِّيها البكة
ا بالبكة المسألة السادسة:  يدؿ على أف  البكة ليست يف كثرة األكل؛ وإمب 

ألكل ِمن أعماٍؿ فيو وِمن البكة مثبًل خلو  األمراض منو, وكثرة الن فع بعد ا
 مباركٍة, وزواؿ بعض األسقاـ بذلك الطعاـ وكبو ذلك.

يدؿ على مشروعية لعق اإلنساف أصابعو بعد األكل, المسألة السابعة: 
وقد أثبت الطب  أن و بعد انتهاء اليد ِمن األكل تفرز مادًة خفيًة تُعُت على 

ع طاعًة لو وؼبنفعة اؽبضم, فأرشد الن ب  صلى اهلل عليو وسلم بلعق األصاب
 اإلنساف.

( يدؿ على مشروعية أْف يَلعق شخٌص َأْو يُ ْلِعَقَهاقولو: )المسألة الثامنة: 
 آخر أصابعك كالولد والزوجة وغَت ذلك, وال استقذار يف شرع اهلل.

يدؿ على أف  ِمن أسباب قوة احملبة بُت الزوجُت لعق المسألة التاسعة: 
ة بينهما, وكذلك بُت األب وابنو والعكس, أو األصابع ويف ذلك إزالة الكلف

 غَتنبا فليس ؿبصوراً يف الزوجة واالبن.
يدؿ على استحباب ذلك الفعل وأف  على اؼبسلم أال  المسألة العاشرة: 

 ىبجل من إظهار تلك الس ن ة بالل عق أماـ الناس.
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖٕٚٔ
اَلصَِّغيُر َعَلى اَْلَكِبيِر, َوالَمارُّ َعَلى اَلَقاِعِد, َوالَقِليُل  ُيَسلّْمُ )) :اهلل عليو وسلم

َفٌق َعَلْيِو. ((َعَلى الَكِثيرِ   ُمت َّ
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 .((ى الَماِشيَوالرَّاِكُب َعلَ ))َوِفي ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم: 
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب؛ لبياف: األدب فيمن  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 يبدأ بالس بلـ.
 َف رضبو اهلل َوِىَم يف َعْزوِ صن  وىذه الرواية ليست عند مسلم ولعل  اؼب

مث قاؿ: البخاري ُف يف آخر اغبديث األوؿ رواه اغبديث والرواية, فلو قاؿ اؼبصنِّ 
 كاف أوىل.  ((وؽبما))بدؿ يف روايٍة ؼبسلٍم لو قاؿ: 

اَلصَِّغيُر َعَلى اَْلَكِبيِر, َواْلَمارُّ َعَلى ) ((لُِيَسلِّمْ ))( ويف لفظ: ُيَسلّْمُ وقولو: )
 .(اَْلَقاِعِد, َوالَقِليُل َعَلى الَكِثيرِ 

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
( يدؿ على مشروعية اَلصَِّغيُر َعَلى اَْلَكِبيرِ  ُيَسلّْمُ قولو: )المسألة اْلولى: 

صبيعًا ونبا يسَتاف  أف  بدأ الس بلـ يكوف من الصغَت للكبَت, مثل: لو التقيا
 فالذي يبدأ بالس بلـ ىو الصغَت.

يدؿ على أف  اإلسبلـ وبث  على احًتاـ الكبَت ِمن ِقَبِل المسألة الثانية: 
 ه بالس بلـ.الصغَت, ومن ذلك بدؤ 

أف  الن ب  صلى اهلل عليو وسلم كاف البخاري يف صحيح المسألة الثالثة: 
ُيسلِّم على الصبياف كما يف حديث أنس, فلو بدأ الكبَت بالس بلـ على الصغَت 
أيضًا مشروع ويكوف فعلو ىذا من باب الت واضع, وأما فعُل الصغَت للكبَت فمن 

 باب األدب.
( يدؿ على أف  الس ن ة أف  اؼبار  َوالَمارُّ َعَلى اَلَقاِعدِ قولو: ): المسألة الرابعة

 وىو اؼباشي كما عند مسلم ىو الذي ُيسلِّم على القاعد.
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يدؿ على أف  اؼباشي إذا سار يف الطريق عليو حقوؽ, المسألة الخامسة: 
 فمن اغبقوؽ اليت عليو إفشاء الس بلـ على القاعدين.

( يدؿ على أف  من اغبقوؽ اليت َعَلى اَلَقاِعدِ قولو: ) السادسة:المسألة 
على القاعد رد  الس بلـ, والن ب  عليو الص بلة والس بلـ يف اغبديث اآلخر قاؿ: 

إياكم واعبلوس يف الطرقات, فقالوا: مالنا من ذلك من بدٍّ يا رسوؿ اهلل, ))
 ((وما حق الطريق؟ قاؿ: رد  الس بلـ فقاؿ: فإْف أبيتم فأعطوا الطريق حقو قالوا:

 فمن جلس يف طريق هبب عليو أْف يرد  سبلـ اؼبسلِّم.
( يدؿ على أف  اؼبشروع يف َوالَقِليُل َعَلى الَكِثيرِ قولو: )المسألة السابعة: 

البداءة يف الس بلـ فيما إذا التقيا مثبًل يف طريق أف  القليل ىو الذي ُيسلِّم على 
ذا كانا صبيعًا يف العدد واحد فخَتىم ىو الذي يبدأ بالس بلـ؛ ألن و الكثَت, وإ

 عبادٌة.
( يدؿ على أف  الكثرة يف َوالَقِليُل َعَلى الَكِثيرِ قولو: )المسألة الثامنة: 

 . َّ مبهب خب حب جب هئ ُّٱاإلسبلـ يف اغبق ؿبًتمة قاؿ سبحانو: 
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

 .((َوالرَّاِكُب َعَلى الَماِشي))َوِفي ِرَوايٍَة ِلُمْسِلٍم: 
رضبو اهلل ىذه الرواية؛ لبياف: أيضًا صنف ِمن أصناؼ حاؿ  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 الناس.
الراكب يف الدابة أو السيارة ىو الذي ُيسلِّم على اؼباشي المسألة اْلولى: 

 على قدميو.
أن و ال غضاضة بُت الناس يف طريٍق واحٍد بُت الركوب وبُت  المسألة الثانية:

ا لكلِّ واحٍد منهما حقوٌؽ فهذا ُيسلِّم وىذا يرد  الس بلـ.  اؼبشي, وإمب 
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يدؿ على اىتماـ اإلسبلـ على إفشاء الس بلـ بُت أفراد المسألة الثالثة: 
ن أسباب ألفة وؿببة اجملتمع, وقد أخب الن ب  صلى اهلل عليو وسلم أف  ذلك م

أوال أدلكم على شيء إذا فعلتموه ))الن ب  صلى اهلل عليو وسلم:  اجملتمع كما قاؿ
 .*((رباببتم؟ قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل, قاؿ: أفشوا الس بلـ بينكم

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
اهلل عليو َوَعْن َعِليٍّ رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖٕٛٔ

ُِْئ َعْن )) :وسلم ُِْئ َعْن اَْلَجَماَعِة ِإَذا َمرُّوا َأْن ُيَسلَّْم َأَحُدُىْم, َوُيْج ُيْج
َهِقيُّ  ((اَْلَجَماَعِة َأْن يَ ُردَّ َأَحُدُىمْ   .َرَواُه َأْحَمُد, َواْلبَ ي ْ

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب؛ لبياف: كيفية سبلـ  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 اعبماعة والر د منهم.

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
ُِْئ َعْن اَْلَجَماَعِة ِإَذا َمرُّواقولو: )المسألة اْلولى:  ( يدؿ على جواز ُيْج

 سَت اعبماعة مع بعضهم بعضاً, وقد هنَُِي عن سفر اؼبرء وحده أو مع آخر يف
 طريٍق ال يسلكو غَتنبا.

( يدؿ على أف  اعبماعة وىم َأْن ُيَسلَّْم َأَحُدُىمْ قولو: )المسألة الثانية: 
يسَتوف يكفي إلقاء الس بلـ ِمن أحدىم على الفرد أو اعبماعة, أي: ال يلـز كل  

 اعبماعة أْف يسلموا.
لقوؿ الن بِّ صلى والقوؿ الثاين: أف  إلقاء الس بلـ هبب على كلِّ فرٍد منهم؛ 

وىو القوؿ الراجح, والر د على القوؿ  ((أفشوا الس بلـ بينكم))اهلل عليو وسلم: 
 األوؿ: أف  ىذا اغبديث ضعيف.
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ُِْئ َعْن اَْلَجَماَعِة َأْن يَ ُردَّ َأَحُدُىمْ قولو: )المسألة الثالثة:  يدؿ على ( َوُيْج
فيكفي عن اعبماعة اليت ترد  واحداً أن و إذا سل م على اعبماعة فرٌد أو صباعٌة 

 منهم.
 حم جم ُّٱوالقوؿ الثاين: أن و هبب على كلِّ فرٍد أْف يرد ؛ لقولو سبحانو: 

 .َّ منهن خن حن جن  مم خم
يدؿ على مشروعية إلقاء اعبماعة الس بلـ ورد  اعبماعة المسألة الرابعة: 

 الس بلـ أيضاً.
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  رضي اهلل عنو َوَعْنوُ  -ٜٖٕٔ
ََلِم, َوِإَذا َلَقْيُتُموُىْم ِفي َطرِيٍق ََل ََل تَ ْبَدُؤوا اَْليَ ُهوَد وَ )): وسلم النََّصاَرى بِالسَّ

 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((فَاْضَطرُّوُىْم ِإَلى َأْضَيِقوِ 
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب؛ لبياف: كيفية الس بلـ  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 على أىل الكتاب.

ِف رضبو اهلل ( اؼبتبادر إىل الذِّىن أن و علي ولعل و َوْىٌم ِمن اؼبصنِّ َوَعْنوُ قاؿ: )
ا وعن أيب ىريرة, وما بعده من األحاديث قاؿ:  وكل   ((وعنو, وعنو, وعنو))وإمب 
 ىذه األحاديث الثبلثة عن أيب ىريرة ليس عن علي.

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
ََلمِ ََل ََل تَ ْبَدُؤوا اَْليَ ُهوَد وَ قولو: )المسألة اْلولى:  ( يدؿ النََّصاَرى بِالسَّ

 على ربرًن بدأ الس بلـ على اليهود والن صارى.
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ََلمِ قولو: )المسألة الثانية:  ؿ دبفهومو على جواز إلقاء ربيٍة غَت ( يدالسَّ
الس بلـ على اليهود والن صارى مثل: كيف أصبحت, أو كيف أمسيت وىكذا, 

 وإىل ىذا ذىب ابن القيم رضبو اهلل.
( يدؿ من باب أوىل على النََّصاَرىََل اَْليَ ُهوَد وَ قولو: )المسألة الثالثة: 

 الكتاب كالبوذيُت مثبلً. ربرًن البدء بالس بلـ على اؼبشركُت من غَت أىل
( يدؿ على شد ة عداوة أىل النََّصاَرىََل اَْليَ ُهوَد وَ قولو: ) المسألة الرابعة:

ما حسدتكم اليهود ))الكتاب للمسلمُت لكْن قاؿ الن ب  صلى اهلل عليو وسلم: 
 .((مثل حسدىم لكم على الس بلـ والت أمُت

 الس بلـ فبل يُلقى على الك فار.يدؿ ِعَظِم شأف المسألة الخامسة: 
لو سل م الكافر على اؼبسلم فسبلمو لو ال ىبلو ِمن المسألة السادسة: 

 ألفاظ:
الل فظ األوؿ: إذا قاؿ: الس اـ عليكم كما كاف اليهود يقولوف ذلك للن بِّ 

على الن بِّ صلى اهلل عليو  صلى اهلل عليو وسلم أي: اؼبوت عليكم, أي: يدعوف
وسلم وَمن معو باؼبوت فيكوف الرد  وعليكم, أي: وعليكم أنتم ما ذكرسبوه وىو 

 اؼبوت.
الل فظ الثاين: لو قاؿ: الس بلـ عليكم, فالراجح أْف يقاؿ لو: وعليكم 

 الن صوصوقد دل ت عليو ))الس بلـ وإىل ىذا ذىب ابن القيم رضبو اهلل قاؿ: 
 خن حن جن  مم خم حم جم ُّٱالشرعية مثل: عمـو قولو سبحانو: 

 .((َّمنهن
يدؿ على اىتماـ اإلسبلـ بعقيدة اؼبسلم وتعاملو مع المسألة السابعة: 

 الك فار حىت يف سبلمو, فبل يبدؤوف بالس بلـ وإْف بدوا بالس بلـ. 
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( يدؿ على جواز أْف َوِإَذا َلَقْيُتُموُىْم ِفي َطرِيقٍ قولو: )المسألة الثامنة: 
 سلمُت غباجة.يعيش الكفار بُت ظهراين اؼب

ار ما ىو معصـو الدـ, فإذا لقيتو ف  من الك يدؿ على أف  المسألة التاسعة: 
 .((فأقتلو))يف طريق مل يقْل: 

( يدؿ على أن و إذا تقابل فَاْضَطرُّوُىْم ِإَلى َأْضَيِقوِ قولو: )المسألة العاشرة: 
منتصف الطريق وال اؼبسلم والكافر يف طريق فيسلك اؼبسلم الطريق الواسع مثل: 

يذىب عند اغبيطاف يف اؼبشي ىو والكافر, وىذا مشروٌط أال  وبصل عليو ضرٌر  
 كوقوعو يف بئر وكبو ذلك.

اضطروىم إىل أضيقو يصدؽ وقوعو كثَتاً يف حاؿ المسألة الحادية عشرة: 
السَت على األقداـ أو الد واب, أما مع السيارات فقد يكوف الضرر فيها ظاىر؛ 

 الكافر عن اضطرار اؼبسلم إليو إىل أضيق الطريق.لغفلة 
يدؿ على عز ة اؼبسلم فالذي عز  ىذا اؼبسلم ىو المسألة الثانية عشرة: 

 رب  العاؼبُت باإلسبلـ.
حىت وىو  لكافراهلل عز وجل ل يدؿ على إذالؿالمسألة الثالثة عشرة: 
 .َّ  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه ُّٱيسَت يف الطريق قاؿ سبحانو: 

اضطرارىم إىل أضيق الطريق ال ُيصاحب معو المسألة الرابعة عشرة: 
االلتقاء ويكوف حاؿ الس ب  بالقوؿ أو االعتداء بالفعل, وأظهر ما يكوف يف 

 أشرؼ الطريق للمسلم.
كل    ؛يدؿ على أف  اؼبسلم عزيٌز حىت وىو يسَتالمسألة الخامسة عشرة: 

 ذلك على نعمة اإلسبلـ.*
  رضبو اهلل: قاؿ اؼبصنِّفُ 
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َعْن اَلنَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم قَاَل: رضي اهلل عنو,  َوَعْنوُ  -ٕٓٗٔ
يَ ْرَحُمَك اَللَُّو, فَِإَذا  :ِإَذا َعَطَس َأَحدُُكْم فَ ْليَ ُقْل: اَْلَحْمُد لِلَِّو, َوْليَ ُقْل َلُو َأُخوهُ ))

َأْخَرَجُو  ((للَُّو, َوُيْصِلُح بَاَلُكمْ ُقْل: يَ ْهِديُكُم اَ ي َ قَاَل َلُو: يَ ْرَحُمَك اَللَُّو, فَ لْ 
.  اَْلُبَخاِريُّ

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب؛ لبياف: أحكاـ  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 العطاس.

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
( يدؿ على أف  العطاس قد ِإَذا َعَطَس َأَحدُُكمْ قولو: )المسألة اْلولى: 

لحق كل  شخٍص وىو نعمٌة ِمن اهلل عز وجل وَبمد العبد الرب  عليها؛ لقولو يَ 
 إف  اهلل وبب العطاس.عليو الص بلة والس بلـ كما سيأيت: 

( يدؿ أف  القدرة على العطاس فَ ْليَ ُقْل: اَْلَحْمُد لِلَّوِ قولو: )الثانية:  المسألة
ا تزيل كثَتًا ِمن أخبرة  عز وجل نعمٌة ِمن اهلل وَبمد اإلنساف عليها ربو؛ ألهن 

 الدماغ.
( يدؿ على أف  اؼبسلم هبب فَ ْليَ ُقْل: اَْلَحْمُد لِلَّوِ قولو: )المسألة الثالثة: 

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱعليو أْف وبمد كل  نعمة وإْف قل ت قاؿ سبحانو: 
ُّ ِّّٰ َّ. 

, ((اغبمد هلل))يدؿ على أف  ِمن وسائل ُشْكِر النِّعم لفظ: المسألة الرابعة: 
 مح جح مج حج ُّٱومن الشكر أيضًا الت حدث هبا كما قاؿ سبحانو: 

ا من اهلل وحده كما قاؿ سبحانو: َّجخ , وِمن شكرىا: االعتقاد يف القلب بأهن 
 .َّ حمخم جم هل  مل خل حل ُّٱ
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فليقل لو صاحبو ))( واغبديث: َوْليَ ُقْل َلُو َأُخوهُ قولو: )المسألة الخامسة: 
( يدؿ على أف  العبد العاطس ال يَ ْرَحُمَك اَللَّوُ الش ك ِمن الراوي, ) ((أو أخوه

؛ ألف  الك فار  أي: يف الدين ((َأُخوهُ ))إذا كاف مسلماً؛ لذلك قاؿ:  إال  يدعى لو 
اهلل كانوا هبلسوف عند الصحابة رضي اهلل عنهم فيتعاطسوف عند الن بِّ صلى 

ا يقولوف ؽبم: ((يرضبكم اهلل))عليو وسلم فبل يقولوف ؽبم:    ((يهديكم اهلل)), وإمب 
 كما سيأيت. 

( يدؿ على سعة رضبة اهلل يَ ْرَحُمَك اَللَّوُ قولو: )المسألة السادسة: 
 خي حي  جي  ُّٱسبحانو؛ إْذ ال ُيستغٌت عنها يف أيِّ حاؿ قاؿ سبحانو: 

 .َّ جض  مص خص حص مس خس ُّٱ, َّميىي
ىذا خاٌص دبا إذا كاف العاطس  (يَ ْرَحُمَك اَللَّوُ قولو: )المسألة السابعة: 

 .((يهديكم اهلل))مسلماً, أما إذا كاف كافراً ففي اغبديث اآلخر يقاؿ لو: 
بالرضبة  مع اؼبسلمُت ؾبتمٌع مًتاحٌم يدعويدؿ على أف  ؾبتالمسألة الثامنة: 

 ألخيو اؼبسلم اؼبصاب ولو بشيٍء يسٍَت؛ فهذا َعَطَس ندعوا أف  اهلل يرضبو.
فَِإَذا قَاَل َلُو: يَ ْرَحُمَك اَللَُّو, فَ ْليَ ُقْل: يَ ْهِديُكُم قولو: )المسألة التاسعة: 

 ( يدؿ على أف  ِمن آداب اؼبسلم الوفاء مع اآلخرين؛ فلم اَوُيْصِلُح بَاَلُكمْ  ,اَللَّوُ 
 دعا لو بالرضبة كافأوه بالدعاء لو بأمرين كما سيأيت.

( يدؿ على أف  اؽبداية ىي فَ ْليَ ُقْل: يَ ْهِديُكُم اَللَّوُ قولو: )المسألة العاشرة: 
 الذي أحسن إلينا وِمن ذلك العطاس. سبب الس عادة؛ فندعو هبا للمسلم

على حاجة الناس ( يدؿ يَ ْهِديُكُم اَللَّوُ قولو: )المسألة الحادية عشرة: 
 للهدية, وتذكرىا ولو يف األحداث اليسَتة كالعطاس.
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( أي: حالكم, يدؿ أف  َوُيْصِلُح بَاَلُكمْ قولو: )المسألة الثانية عشرة: 
 صبلح اغباؿ يف الدين والدنيا ِمن أسباب الس عادة. 

ىل أف  أمر اؼبسلم كل و خٌَت؛ فبعطسٍة واحدٍة أد ى إالمسألة الثالثة عشرة: 
عد ة عبادات ِمن ضبد اهلل, والدعاء لو بالرضبة, والدعاء باؽبداية وصبلح الباؿ؛ 
فدؿ  على أف  اؼبسلم متعلٌق باهلل يف صبيع أحوالو, وىذا ىو الواجب قاؿ 

 .َّ  مج حج مث هت مت خت حت ُّٱسبحانو: 
 يدؿ على أف  الس عادة يف أمرين:المسألة الرابعة عشرة: 

 اؽبداية.يف األمر األوؿ: 
 خئ حئ جئ يي ىي ُّٱواألمر الثاين: يف صبلح اغباؿ قاؿ سبحانو: 

يف  َّ ختمت حت جت ُّٱيعٍت: الد نيوية  َّ هب مب  خب حب جب هئ مئ
ينية.  األمور الدِّ

فبعطسٍة واحدٍة ؼبا صبعت عبادات كثَتة لعل  المسألة الخامسة عشرة: 
 اغبكمة ىو ؿببة اهلل عز وجل للعطاس.

وبب   -سبحانو وتعاىل  -على أف  اهلل يدؿ المسألة السادسة عشرة: 
اؼبؤمن القوي, فالعطاس يدؿ على قوة وِصح ة خببلؼ الت ثاؤب الذي يكرىو 

 اهلل؛ ألن و يدؿ على ضعف.
ِمن العاطس واؼبشمِّيت يدؿ على أف  ىذه األقواؿ المسألة السابعة عشرة: 

صل للوجوب, وفب ا يدؿ على وجوهبا ىذا األ ((فَػْليَػُقْل: َاغبَْْمُد لِل وِ ))واجبة فقولو: 
 أن و أُِذَف للمصلي أْف يتلف ظ هبذا الل فظ وىو يف الصبلة.
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وبـر على اؼبشمِّيت وىو يصلي أْف يشمِّيت المسألة الثامنة عشرة: 
العاطس, وإذا كاف العطاس مثبًل يف آخر الصبلة فلو أْف يؤخر الت شمِّيت إىل 

 آخر الصبلة.
يدؿ على أف  الت شمِّت إذا كانوا صباعًة هبب على  عشرة:  المسألة التاسعة

كاف حقاً على  ))كلِّ واحٍد ِمن اعبماعة أْف ُيشمِّيت قاؿ عليو الص بلة والس بلـ: 
 .((كلِّ َمن ظبعو أْف ُيشمِّيتو

؛ ألف  الن ب  صلى إذا مل وبمد اهلل العاطس ال ُيشم تالمسألة العشرون: 
 .((فَػْليَػُقْل: َاغبَْْمُد لِل ِو, َوْليَػُقْل َلُو َأُخوُه يَػْرضَبَُك اَلل وُ ))اهلل عليو وسلم قاؿ: 

يدؿ على أف  الطاعة تأيت بطاعة, فمن ضبد المسألة الحادية والعشرون: 
اؽبداية وصبلح اهلل ُدِعَي لو بالرضبة, وَمن ُدِعَي لو بالرضبة يكافئوه بالدعاء لو ب

 الباؿ.
يدؿ أن و هبب على اؼبسلم أال  وبتقر أي  عمٍل المسألة الثانية والعشرون: 

 مئ  زئ رئ ُّٱ, َّ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱوإْف قل  قاؿ سبحانو: 

 .َّ زبمب رب يئ ىئ نئ
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  رضي اهلل عنو َوَعْنوُ  -ٕٔٗٔ
 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((َبنَّ َأَحٌد ِمْنُكْم قَاِئماً ََل َيْشرَ )): وسلم

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب؛ لبياف: حكم أدب  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 الش رب.

 ( يعٍت: عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو.َوَعْنوُ قاؿ: )
 على عد ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ 
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( يدؿ على أف  شريعة ََل َيْشَرَبنَّ َأَحٌد ِمْنُكْم قَاِئماً قولو: )المسألة اْلولى: 
 بي نتها لؤلمة. إال  اإلسبلـ مل تدع صغَتًة وال كبَتًة 

( ظاىر ىذا اغبديث ََل َيْشَرَبنَّ َأَحٌد ِمْنُكْم قَاِئماً قولو: )المسألة الثانية: 
: يتقيأ, والص ارؼ لو عن النهي أف  يعٍت ((فإْف َنِسَي فليستقيء))و: الت حرًن, وتتم ت

الن ب  صلى اهلل عليو وسلم َشِرَب زمـز وىو قائم, فُيحمل ىذا اغبديث على 
 الكراىة.

أوضحها  ,أثبت الطب  أف  الش رب قائمًا هبلب أمراضاً المسألة الثالثة: 
 عند الش ارب. ارتفاع الضغط

على اؼبسلم أْف يتبع شرع اإلسبلـ يف كلِّ شيء وال وبتقر المسألة الرابعة: 
 منو شيئاً ولو يف حاؿ الش رب.*

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  رضي اهلل عنو َوَعْنوُ  -ٕٕٗٔ

َماِل, فَ ْلَيْبَدْأ  ِإَذا ِانْ تَ َعَل َأَحدُُكمْ )) :وسلم ََْع فَ ْلَيْبَدْأ بِالشّْ بِاْلَيِميِن, َوِإَذا نَ 
َْعُ  َعُل, َوآِخَرُىَما تُ ن ْ  ((َوْلَتُكْن اَْلُيْمَنى َأوََّلُهَما تُ ن ْ

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب؛ لبياف: األدب يف  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 لُبس النِّعاؿ.

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
اذ النِّعاؿ أمٌر  (ِإَذا ِانْ تَ َعَل َأَحدُُكمْ قولو: )المسألة اْلولى:  يدؿ على أف  ازبِّ

.معروٌؼ منْ   ذ الِقَدـِ
( ظاىر ىذا اغبديث االنتعاؿ ِإَذا ِانْ تَ َعَل َأَحدُُكمْ قولو: )المسألة الثانية: 

بأيِّ نوٍع من النِّعاؿ, لكْن ىُبص  منو ما جاء النهي عنو مثل: النِّعاؿ جبلود 
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فُيجانب  ها يظهر يف آخر الزماف, ومثل: النِّعاؿ ذات الشعر؛ ألف  لُبسَ السِّباع
ال ))كما قاؿ عليو الص بلة والس بلـ:   ؛اؼبرء ألبست آخر الزماف من أىل الشرِّ 

 .((تقـو الساعة إال على شرار اػبلق
( يدؿ على اىتماـ اإلسبلـ ِإَذا ِانْ تَ َعَل َأَحدُُكمْ قولو: )المسألة الثالثة: 

 باؼبسلمُت يف كلِّ أحواؽبم حىت يف لُبس النِّعاؿ, وال يوجد مثل ىذا يف أيِّ دين.
( يدؿ على أف  الس ن ة يف لُبس فَ ْلَيْبَدْأ بِاْلَيِمينِ قولو: )المسألة الرابعة: 

 النِّعاؿ أْف تُلبس الرجل اليمٌت أواًل.
 ذا اليد.يدؿ على فضيلة الرجل اليمٌت على اليسرى وكالمسألة الخامسة: 

اء اإلنساف وإْف كانت دبسم ًى أعضيدؿ على تفاضل المسألة السادسة: 
 واحداً, كاليد اليمٌت والرجل اليمٌت وىكذا.

َمالِ قولو: )المسألة السابعة:  ََْع فَ ْلَيْبَدْأ بِالشّْ الس ن ة  ( يدؿ على أف  َوِإَذا نَ 
 .أْف تنزع الشماؿ -أي: عند خلع النِّعاؿ  -عند الن زع 

تكرًن اليمُت على الشماؿ, وقد  ىي ِمن اغِبَكِم الظاىرةالمسألة الثامنة: 
 يًة مل تظهر لنا.تكوف ىناؾ ِحَكماً ِصحِّ 

َعلُ  َوْلَتُكْن اَْلُيْمَنى َأوََّلُهَماقولو: )المسألة التاسعة:  يدؿ على إكراـ  (تُ ن ْ
 الرجل اليمٌت بالل بس يف مبدئو.

َْعُ قولو: )المسألة العاشرة:  ( يدؿ على أف  أوؿ العهد يف َوآِخَرُىَما تُ ن ْ
 الل بس ىي القدـ اليمٌت, وآخر العهد يف الن زع ىي القدـ اليمٌت أيضاً.

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:



27 
 

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  رضي اهلل عنو َوَعْنوُ  -ٖٕٗٔ
, َأْو لَِيْخَلْعُهَما َواِحَدٍة, َوْليُ ْنِعْلُهَما َجِميًعا ِفي نَ ْعلٍ  ََل َيْمِش َأَحدُُكمْ )) :وسلم

َفٌق َعَلْيِهَما. ((َجِميًعا  ُمت َّ
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب؛ لبياف: ربرًن النهي  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 عن اؼبشي بنعٍل واحدٍة.
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ على ربرًن َواِحَدةٍ  يَْمِش َأَحدُُكْم ِفي نَ ْعلٍ ََل )المسألة اْلولى: 
 اؼبشي بنعٍل واحدٍة دوف األخرى.

 يدؿ على ربرًن أْف يعصى اهلل عز وجل ولو خبطوٍة واحدٍة.المسألة الثانية: 
( يدؿ على أف  الواجب ىو لُبس َوْليُ ْنِعْلُهَما َجِميًعاقولو: )المسألة الثالثة: 

 كما سيأيت.  الن علُت صبيعاً, أو
( وىو إما أْف تُلبس صبيعاً, أو َأْو لَِيْخَلْعُهَما َجِميًعاقولو: )المسألة الرابعة: 

 أْف زُبلع صبيعاً.
ِمن اآلداب يف الن عل أيضاً أال  يلبس أو ىبلع أحٌد الن عل المسألة الخامسة: 

ا ىبفض جسده ليلبس الن عل أو ليخلعها, أما أْف يكو  ف قائماً وىو قائم, وإمب 
 فهذا منهٌي عنو كما يف مسند اإلماـ أضبد.* لل بس أو اػبلعويرفع قدمو 

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُهَما -ٕٗٗٔ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

َفٌق َعَلْيِو. ((ُخَيََلءَ ََل يَ ْنظُُر اَللَُّو ِإَلى َمْن َجرَّ ثَ ْوبَُو )) :اهلل عليو وسلم  ُمت َّ
 اؿ.رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب؛ لبياف: ربرًن اإلسب ساؽ اؼبصنِّفُ 

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل: 
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 -( يدؿ على إثبات الن ظر هلل ََل يَ ْنظُُر اَللَّوُ قولو: )المسألة اْلولى: 
 .-سبحانو وتعاىل 

زمن ىذا الن ظر الوارد يف اغبديث ىو يـو القيامة؛ لرواية: المسألة الثانية: 
 .((ال ينظر اهلل يـو القيامة))

( اؼبراد بالن ظر ىنا َنظََر رضبة والل طف, فاهلل ََل يَ ْنظُرُ قولو: )المسألة الثالثة: 
 يرى اؼبسبل إزاره لكْن ال يراه َنظََر رضبٍة وعطٍف؛ ألف  اهلل يبصر صبيع عباده.

ويُقرِّب ذلك يبكن أف  األب ينظر إىل ولده َنظََر غضب, فنقوؿ: مل ينظر 
 َنظََر رضبة وإْف كاف أبصره. ىذا األب البنو

يعم  كل  ما يَلبسو  ((ثوبو))( قولو: ِإَلى َمْن َجرَّ ثَ ْوبَوُ قولو: )المسألة الرابعة: 
 اإلنساف من ثوب, أو إزار, أو سرواؿ وكبو ذلك.

عمـو ىذا اغبديث يدؿ على أف  النساء أيضًا يدخلن  سة: المسألة الخام
فيو, لكْن خص  النساء حديث أـ سلمة؛ فلم ا ظبعت أـ سلمة رضي اهلل عنها 

إذًا تنكشف أقدامهن , قاؿ: لَتخينو شباً, قالت: ))ىذا اغبديث قالت: 
إىل ذراع فاإلسباؿ  ((تنكشف أقدامهن  قاؿ: لَتخينو ذراعًا وال يزدف  عن ذلك

 أمٌر ؿبموٌد للنساء للسًت.
( طوؿ الثوب وقصره للرجل ينقسم إىل ُخَيََلءَ قولو: )المسألة السادسة: 

 ثبلثة أقساـ:
القسم األوؿ: من أنصاؼ قدميو إىل حدِّ الكعبُت, أي: الكعباف ال يدخل 
فيهما وىذا حكمو واحد, فمن قص ر ثوبو إىل ربع الساؽ ثوابو يف األجر مثل 

أزرة ))الذي رفع ثوبو عن الكعبُت بأصبع؛ لذلك قاؿ عليو الص بلة والس بلـ: 
 فوؽ أنصاؼ قدميو. أي: ال هبوز أْف يرفعها ((اؼبؤمن إىل أنصاؼ ساقيو
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ا عادة  والقسم الثاين: ما ىو أسفل من الكعبُت ومل يفعل ذلك خيبلء, وإمب 
ما أسفل من )): البخاريمثبًل, فهذا كبَتٌة ِمن كبائر الذنوب ؼبا يف صحيح 

 .((الكعبُت من اإلزار ففي النار
بو والقسم الثالث: أْف يسبل دوف الكعبُت للفخر واػبيبلء والكب, فهذا عقا

 وىو أف  اهلل ال ينظر إليو يـو القيامة؛ ؽبذا اغبديث.  أشد  
ولو كاف الثوب إىل أنصاؼ القدمُت فبل بأس لكن ال ينزؿ دوف الكعبُت, 
وػبشية أْف ينزؿ شيء دوف الكعب إذا كاف على الكعب يرفعو اؼبسلم شيئاً 

 يسَتاً.
نقمة على اؼبتنعِّم يدؿ ىذا اغبديث على أف  بعض النِّعم المسألة السابعة: 

 -فيو األمر الواجب كاف عقوبًة عليو  ا ثوب سًت وصباؿ وألن و مل يراعىهبا, فهذ
 .-والعياذ باهلل 

الس ن ة تقصَت الثوب للرجل وإطالتو للمرأة, وبعض الناس المسألة الثامنة: 
خالف الفطرة فقص رت اؼبرأة إىل أنصاؼ الساقُت أو أعلى وأطاؿ الرجل؛ فب ا 

 .-والعياذ باهلل  -يدؿ على أف  الشيطاف يسعى لئليقاع العباد بتلك اؼبعصية 
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُهَما َأنَّ َرُسوَل اَللَّوِ  َوَعْنوُ  -ٕ٘ٗٔ صلى اهلل عليو وسلم  َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
فَِإنَّ  ؛َشِرَب فَ ْلَيْشَرْب بَِيِميِنوِ ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم فَ ْلَيْأُكْل بَِيِميِنِو, َوِإَذا )) قَاَل:

ْيطَاَن يَْأُكُل ِبشِ   َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((َماِلِو, َوَيْشَرُب ِبِشَماِلوِ اَلشَّ
رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب؛ لبياف: آداب األكل  ساؽ اؼبصنِّفُ 

 رب.يف الش  
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
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( يدؿ على ِإَذا َأَكَل َأَحدُُكْم فَ ْلَيْأُكْل بَِيِميِنوِ قولو: )المسألة اْلولى: 
, ويدؿ على الوجوب أيضًا أف  ((فَػْلَيْأُكلْ ))ؽبذا األمر  وجوب األكل باليمُت؛

الن ب  صلى اهلل عليو وسلم دعا على رجٍل مل يأكل بيمنو, فقاؿ الن ب  صلى اهلل 
يعٍت: يا رب  ((ُكْل بيمنك, قاؿ: ال أستطيع, قاؿ: ال استطعت))عليو وسلم: 

 .-والعياذ باهلل  -ال تكوف مستطيعاً على ذلك؛ فشل ت يده 
على شرؼ اليد اليمُت, فاألكل شريف ويت خذ  يدؿالمسألة الثانية: 

 بشريٍف.
( كذلك مثل اغبكم َوِإَذا َشِرَب فَ ْلَيْشَرْب بَِيِميِنوِ قولو: )المسألة الثالثة: 

 الس ابق.
ْيطَاَن يَْأُكُل ِبِشَماِلوِ قولو: )المسألة الرابعة:  ( يدؿ على أف  العل ة فَِإنَّ اَلشَّ

 يف التحرًن ـبالفة الشيطاف.
 يدؿ على أف  الشيطاف عدٌو فُيخالف يف كلِّ أفعالو.المسألة الخامسة: 

يدؿ على أف  الشيطاف يأكل, وأخب الن ب  صلى اهلل المسألة السادسة: 
 .عليو وسلم أف  طعاـ اعبنِّ ىو عظاـ هبيمة األنعاـ

يشرب؛ ( يدؿ على أف  الشيطاف َوَيْشَرُب ِبِشَماِلوِ قولو: )المسألة السابعة: 
فدؿ  على أف  لو جوفاً, وفب ا يدؿ أف  لو جوفًا أف  اؼبؤذف إذا أذ ف أدبر الشيطاف 

 ولو ضراط, والضراط ىبرج من اعبوؼ.
يدؿ على أف  اؼبسلم يتعبد ربو حىت فيما ىو قبيل العادة, المسألة الثامنة: 

 فصفة األكل وصفة الش رب عبادة, واألكل والش رب أيضاً عبادة.
على اؼبؤمنُت؛  -سبحانو وتعاىل  -يدؿ على فضل اهلل المسألة التاسعة: 

 إْذ يؤجروف على ما يتمت عوف بو ويتغذ وف بو ِمن األكل والش رب.
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  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
هِ  -ٕٙٗٔ قَاَل:  رضي اهلل َوَعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْيٍب, َعْن أَبِيِو, َعْن َجدّْ

قْ )): وُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلمقَاَل َرسُ  ِفي  ,ُكْل َواْشَرْب, َواْلَبْس َوَتَصدَّ
 .َأْخَرَجُو أَبُو َداُوَد, َوَأْحَمُد, َوَعلََّقُو اَْلُبَخاِريُّ  ((َغْيِر َسَرٍف, َوََل َمِخيَلةٍ 

رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب األدب؛ لبياف: ربرًن  ساؽ اؼبصنِّفُ 
 اإلسراؼ.
 اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:وىذا 

( يدؿ على وجوب األكل والش رب ُكْل َواْشَربْ قولو: )المسألة اْلولى: 
على اإلنساف فيما يُبقي لو حياتو, واهلل عز وجل أشار إىل ذلك يف قولو: 

 .َّ  يم ىمُّٱ
( يدؿ على ربرًن منع اإلنساف نفسو ُكْل َواْشَربْ قولو: )المسألة الثانية: 

لش رب إذا كاف باختياره مثل ما يُعرؼ باإلضراب عن الطعاـ فهذا ِمن األكل وا
 أمٌر ؿبرـٌ؛ ؽبذا اغبديث واآلية الس ابقة.

( يدؿ على أف  تقليل األكل والش رب ُكْل َواْشَربْ ) قولو:المسألة الثالثة: 
ؼبنع البدانة يف اعبسد دبا ال يضر  دبا ُيسم ى بالرجيم أمٌر جائٌز بشرط أال  يضر  

 .((ال ضرر وال ضرار))بالبدف؛ لقوؿ الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم: 
( يدؿ على وجوب الل بس للذكر واألنثى, َواْلَبسْ قولو: )المسألة الرابعة: 

 .َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاللِّباس عبادٌة أيضاً قاؿ سبحانو: و 
( على أف  األصل يف اللِّباس اإلباحة َواْلَبسْ يدؿ قولو: )المسألة الخامسة: 

ما أتى النص دبا يدؿ على صفٍة من صفاتو مثل: لُبس الل وف األضبر للرجاؿ  إال  
 ومثل: اإلسباؿ ولُبس اغبرير للرجاؿ وىكذا.



32 
 

( اؼبراد بالسرؼ أي: اإلسراؼ ِفي َغْيِر َسَرفٍ قولو: )المسألة السادسة: 
واؼبراد بو الزيادة يف الشيء, فالزيادة يف األكل الذي ال يُؤكل والش راب الذي ال 

 ُيشرب واللِّباس الذي ال يُلبس ىذا إسراؼ فبل هبوز.
 والفرؽ بُت اإلسراؼ والت بذير يف أمرين:

األمر األوؿ: أف  اإلسراؼ عاـ يف اؼباؿ ويف اؼبعاصي ويف األقواؿ وغَت ذلك 
م  َّ هئ مئ خئ حئ  جئ  ُّٱقاؿ سبحانو عن فرعوف:  ووصف قـو لوط بأهن 

 مسرفوف أيضاً, وأما الت بذير فهو يف اؼباؿ فقط.
واألمر الثاين: أف  اإلسراؼ زيادة لكّن الت بذير وضعو يف غَت موضعو ولو من 

تبذير مثل: لو شراء حبة واحدة من الد خاف لو برياؿ ىذا تبذير؛ ألن و يف غَت 
غَت موضعو وكذا شراء شيء لسماع اؼبعازؼ ىذا تبذير ولو كاف برياؿ؛ ألن و يف 

 غَت موضعو.
 وأي هما أشد  اإلسراؼ أو الت بذير؟ 

أحيانًا اإلسراؼ يكوف أشد  إذا وص ل إىل الكفر باهلل كما يف قصة فرعوف 
 .َّ جه ين ىن من ُّٱوقـو لوط, واهلل قاؿ عن اؼبسرفُت: 

وأحياناً الت بذير يكوف أشد  من اإلسراؼ إذا كاف مل يصل اإلسراؼ إىل حدِّ 
 .َّ ملهل خل حل  جل مك ُّٱالكفر قاؿ سبحانو: 

أي:  َّ خل حل  جل مك لك ُّٱواهلل عز وجل يقوؿ عن حاؿ اؼبؤمنُت: 
أي: ليسوا خببلء. ومل يذكر اهلل يف ىذه اآلية  َّ هل مل ُّٱ مل يزيدوا يف الن فقة

 الت بذير؛ ألف  الت بذير إذا كاف يف غَت موضعو.
( ذكر ذلك بعد ذكر الصدقة, ِفي َغْيِر َسَرفٍ قولو: ) المسألة السابعة:

واإلسراؼ يف الصدقة ىو أْف يتصدؽ مثبًل جبميع اؼباؿ مع وجود ديٍن عليو 
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وإنباؿ الن فقة لعيالو ىذا إسراٌؼ يف الصدقة؛ ألن و زاد يف البذؿ على الفقراء 
 .ونسي َدْينو ونفسو

 بُت - والعياذ باهلل - وإذا كاف األمر يف غَت موضعو وزيادة فهذا هبمع
ورًا بثمٍن غاٍؿ فهذا تبذيٌر يف مثل: لو أف  شخصًا يشًتي طب ,اإلسراؼ والت بذير

 غَت موضعو وإسراٌؼ؛ ألن و شبٌن غاٍؿ.
( يعٍت: خيبلء وتكب  على الفقَت, فهذا َوََل َمِخيَلةٍ قولو: )المسألة الثامنة: 

يبلء وتباىي ىو الشرط الثاين ِمن شروط األكل والش رب والل بس ال يكوف فيو خ
 باألكل والش رب, وكذلك اؼبلبس ال يكوف فيو تباىي على اآلخرين.

يدؿ على أف  األشياء الظاىرة تؤثر على األشياء الباطنة, المسألة التاسعة: 
فاإلسراؼ يف األكل وإْف كاف يورى بالعُت لكن يؤثر على القلب وكذا الش رب 

 من اؼبآمث.وكذا الل بس, واؼبسلم وبمي ظاىره وباطنو 
 (.َوَأْحَمُد, َوَعلََّقُو اَْلُبَخاِريُّ ( أي: الطيالسي )َأْخَرَجُو أَبُو َداُودَ قاؿ: )

ويليو بإذف اهلل , األدبباب قد انتهى من  هبذارضبو اهلل  فُ نِّ صويكوف اؼب
 *.الب والصلةباب  بعد ذلك
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  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َلةِ  ,بَاُب الِبرّْ )  (َوالصّْ

دين واألقارب واعبَتاف اإلحساف إىل اآلخرين كالوال أي: ىنا اؼبراد بالبِّ 
  .رضبو اهلل فُ ذكرىم اؼبصنِّ  نوغَتىم فب  
  .صلة الرحم أي: لة ىنابالصِّ واؼبراد 

فلو قاؿ  لة عن البِّ رضبو اهلل يف ىذا الباب أحاديث الصِّ  فُ ـ اؼبصنِّ وقد  
 .كاف أوىل  ((الِبِّ وَ  لصَِّلةِ ابَاُب )) :بلً مث

َعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  -ٕٚٗٔ
 ؛ِفي رِْزِقِو, َوَأْن يُ ْنَسَأ َلُو ِفي أَثَرِهِ  َلوُ َأَحبَّ َأْن يُ ْبَسَط  َمنْ )) :عليو وسلم

. ((فَ ْلَيِصْل رَِحَموُ   َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ
اؼبنافع  :لبياف ؛لةوالصِّ  باب البِّ  يف رضبو اهلل ىذا اغبديث ساؽ اؼبصنِّفُ 

  .يف صلة الرحم ةنيويالد  
َوَأْن ) ,بارؾ لو فيوويُ  (ِفي ِرْزِقوِ  َلوُ )وسع يُ  :( أيَأَحبَّ َأْن يُ ْبَسطَ  َمنْ ) :قاؿ

 (.فَ ْلَيِصْل رَِحَموُ يطوؿ عمره ) :أي (َلُو ِفي أََثرِهِ )ؤخر يُ  :( أييُ ْنَسأَ 
 ة مسائل:اغبديث يدؿ على عد   وىذا

و ال ؿبذور يف ( يدؿ على أن  َأَحبَّ َأْن يُ ْبَسطَ  َمنْ قولو: ) المسألة اْلولى:
 ؿببة الرزؽ الواسع.

( يف صلة الرحم ِفي ِرْزِقوِ  َلوُ َأَحبَّ َأْن يُ ْبَسَط  َمنْ قولو: ) المسألة الثانية:
  ة:منافع دنيوي ثبلث

 .((يف رِْزِقوِ  َلوُ يُػْبَسَط ))اؼبنفعة األوىل: قولو: 
 واؼبنفعة الثانية: طوؿ العمر.
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قولو: ب اغبديث اآلخر صلى اهلل عليو وسلم يف ب  واؼبنفعة الثالثة: ذكرىا الن  
 وجل يصل واصل الرحم. فاهلل عز ((من وصلٍت وصلتو))

دنيويتُت يف صلة الرحم النفعتُت ِمن اؼبما يف ىذا اغبديث  المسألة الثالثة:
رنبا لوجو اهلل وأثر صلتهما ا يزو وإمب   ,يصل رضبو من أجلهما ال هبوز للمرء أفْ 

شيئًا لغَت اهلل يف عبادتو ال يقبلو اهلل قاؿ  ؼَ رَ من صَ  ألف   ؛اؼبنفعتاف ىاتاف
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ُّٱسبحانو: 
  . َّ يت  ىت

فبل يصلي اؼبرء من ا ذبلب الرزؽ الصبلة أخب اهلل تعاىل أهن   :ومثل أيضاً 
ا يصلي هلل وأثر ىذه الطاعة زيادة الرزؽ كما قاؿ وإمب   ,يكثر مالو أجل أفْ 
إذا  :يعٍت َّ جخمخ مح مججح حج مث متهت خت  حت جت هب ُّٱ :سبحانو
 صليت.

 ( بكثرة اؼباؿ والبكة فيو.ِفي ِرْزِقوِ  َلوُ يُ ْبَسَط قولو: ) المسألة الرابعة:
و ال ؿبذور ( يدؿ على أن  يُ ْنَسَأ َلُو ِفي أََثرِهِ َوَأْن قولو: ) المسألة الخامسة:

 ىئ نئ ُّٱ :وأما قولو سبحانو ,ليعبد اهلل ؛اإلنساف يبقى يف الدنيا كثَتاً  يف أف  
 ؛هلل ر حبًا يف الدنيا ال طاعةً عم  فهذه أماين أىل الكتاب يُ  َّ مب زب رب يئ

 .((نا نكره اؼبوتكل  )) :لذلك قالت عائشة
ليعبد يف  ؛ئلنسافطوؿ العمر منقبٌة ل يدؿ على أف   المسألة السادسة:

 ((خَتكم من طاؿ عمره وصلح عملو))بلـ: بلة والس  و قاؿ عليو الص  حياتو رب  
 .((إذا مات ابن آدـ انقطع عملو إال من ثبلث)): بلـبلة والس  عليو الص   ولقولو

فظة ىذه الل   أف   ظن  قد يُ  (َوَأْن يُ ْنَسَأ َلُو ِفي أَثَرِهِ قولو: ) المسألة السابعة:
 .َّ  حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت ُّٱوجل:  الف قوؿ اهلل عززبُ 
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سح أبدًا كما قاؿ عليو وح احملفوظ ال يبُ ما كاف يف الل   واعبمع بينهما أف  
ا الذي يبحى ما كاف وإمب   ((رفعت األقبلـ وجفت الصحف)) :بلـبلة والس  الص  

 ,نوية أو اليوميةمن أعماؿ العباد العمرية أو الس  وح احملفوظ مكتوبًا يف غَت الل  
وصل رضبو عمره مثبًل سبعوف عاماً  إفْ  اً فبلن ف  يكتب أ وح احملفوظ مثبلً ففي الل  

 وح احملفوظ إفْ ىذا يف الل  و  ,يصل رضبو يصل رضبو فعمره أربعوف عاماً ولن مل وإفْ 
وح دبا فيو من الل  غ بل  ملك اؼبوت يُ , و تكوف كذا يكتب وإْف مل يصل وصل

  .احملفوظ
وح احملفوظ مكتوب  كيف أصل رضبي ويطوؿ عمري ويف الل    :فلو قاؿ قائل

وح ما ىو مكتوب دوف الل  في َّ مج حج مث هت ُّٱ: هلل يقوؿا :نقوؿ ؟كذا
 وصل اؼبرء رضبو طوؿ العمر. إفْ  َّ جحمحُّٱاحملفوظ 

 صلة الرحم تكوف بثبلثة أمور: المسألة الثامنة:
 والدعاء ؽبم. ,ؤاؿ عنهموالس   ,بلـ عليهمالس   :مثل بالقوؿ األمر األوؿ:

فقة كما قاؿ والن   ,والصدقة ,اؽبدية :مثل واألمر الثاين: يكوف بالفعل
 .َّ  خف حف جف مغ ُّٱسبحانو: 

 عنهم. يكوف ببذؿ اإلحساف ؽبم وكف الشرِّ  مواألمر الثالث: صلته
 أسرةٍ  كل    ,العرؼابط يف األرحاـ يف صلتهم وىو الض المسألة التاسعة:

و يصل الرجل ابن ابن خالِ  ها فإذا كانت أسرة صلة الرحم عندىم أفْ فُ رْ وعُ 
, هم لو زار ابن عمو فهو واصل ؽبم يكفيفِ رْ أسرة يف عُ  توإذا كان م,يصله

ن يوصل  مَ شرع فأمر اهلل بصلة الرحم ومل يبُتوىذا الضابط ىو الذي أتى بو ال
 ذلك عائداً للعرؼ. لَ عَ وجَ 
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الذي هبب وصلهم ىم الذكور  م؟ن الذي هبب وصلهمَ  المسألة العاشرة:
أما بنت العم مثبًل فبل هبب صلتها بالزيارة  ,واإلناث من احملاـر كالعمة واػبالة

 عنها. اإلحساف إليها وكف الشرِّ  يف ذلك ا يكفيوإمب  
اىم يف بطن ن اجتمعت أنت وإيّ الرحم ىم مَ  المسألة الحادية عشرة:

 ,اه يف رحم أمكك اجتمعت أنت وإيّ ألن   ؛صلتو رحم ولو بَػُعَد فأخوؾ واحد
وخالك  ,اه يف رحم جدتكك اجتمعت أنت وإيّ ألن   ؛وابن عمك من الرحم

  .اه يف بطن جدتك ألمكك اجتمعت أنت وإيّ ألن   ؛رحم
بطن  رحم يف رحم إذا كاف بينك وبينهم اجتماع يف :لذلك قيل عنها

تصلو  ن بينك وبينو اجتماع يف رحم فبل هبب عليك أفْ ن مل يكأما مَ  ,واحد
ك مل ذبتمع أنت ألن   ؛رحم ةَ لَ زوج األخت فهذا ال هبب عليك وصلو صِ  :مثل
لك أخوؾ من الرضاعة ال , وكذا من باب اإلحساف إليواه يف بطن واحد وإمب  وإيّ 

باب ا من اه يف رحم وإمب  ك مل ذبتمع أنت وإيّ ألن   ؛تصلو هبب عليك أفْ 
 اإلحساف وىكذا.

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن ُجبَ ْيِر ْبِن ُمْطِعٍم رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو  -ٕٛٗٔ

 ((- يَ ْعِني: قَاِطَع رَِحمٍ  -ََل َيْدُخُل اَْلَجنََّة قَاِطٌع )) :صلى اهلل عليو وسلم
َفٌق َعَلْيوِ   .ُمت َّ

ن عقوبة مَ  :لبياف ؛لةالصِّ و  البِّ  رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب ساؽ اؼبصنِّفُ 
 .قطع رضبو يف اآلخرة

 اِطعُ اَل َيْدُخُل َاعْبَن َة قَ )) :( ويف صحيح مسلمََل َيْدُخُل اَْلَجنََّة قَاِطعٌ ) :قاؿ
قَاِطَع قاؿ: ) رضبو اهلل ىذا من قوؿ سفياف بن عيينة ((يَ ْعِني))وقولو:  ((َرِحمٍ 
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أف  اؼبراد بذلك قاطع  صلى اهلل عليو وسلم بِّ ثبت من قوؿ الن   ( لكنْ رَِحمٍ 
 الرحم.

  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
رى ( ىذا من ألفاظ الوعيد اليت ذبُ اَْلَجنَّةَ  ََل َيْدُخلُ قولو: )المسألة اْلولى: 

  .جرلتكوف أبلغ يف الز   ؛على ظاىرىا
ؤخر دخولو يُ  :أي ((اَل َيْدُخلُ ))ل اؼبراد يفصِّ  اؼبرء أفْ فصيل إذا أراد وعند الت  

 ة.مآؿ اؼبوحد بإصباؿ العلماء إىل اعبن   ألف   ؛-والعياذ باهلل  - ةإىل اعبن  
قاطع  - والعياذ باهلل - ( يدؿ على عقوبةقَاِطعٌ قولو: ) المسألة الثانية

الطريق عنو يف  عَ طِ رضبو قُ  عَ طِ ا قَ فلم   ,الرحم وىذه العقوبة من جنس العمل
 ة سريعاً.دخوؿ اعبن  

وجل  , واهلل عزقطيعة الرحم من الكبائر يدؿ على أف   المسألة الثالثة:
بل ذكر   َّ رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب ُّٱيقوؿ: 
ساد يف األرض يف آيتُت يف سورة ؿبمد ويف من أنواع الف ا نوعٌ وجل أهن   اهلل عز

  حت جت هب مب خب حب جب ُّٱورة البقرة كما قاؿ سبحانو يف البقرة: س
 .َّ هتمث مت خت

ما يبلقيو  يصب على اؼبسلم هبب عليو أفْ  يدؿ على أف   المسألة الرابعة:
طلع ا تت  ألهن   ؛ها لبعضية بعض الرحم بعضِ وسبب عداوة أو أذِّ  ,من ذوي رضبو

أو  ,أو بالغيبة ,على أخبار القريب اآلخر فيدخل الشيطاف بينهم باغبسد
  .بالضرر وكبو ذلك

صلى اهلل عليو  ب  الصب مع األقارب ىو الصب كما صب الن  يف  ةوالقاعد
 مع ذلك صب.و وتبعوه إىل قتالو يف اؼبدينة  ,وسلم على قومو أخرجوه من مكة
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  :يقطع رضبو وذلك يف أمرين ال  هبب على اؼبسلم أ المسألة الخامسة:
ليس الواصل )) :صلى اهلل عليو وسلم يف قولو ب  نو الن  ي  ما ب :األمر األوؿ

 .ىذا واصل الذي يقطع يصل ((وصلهاكافئ ولكن الواصل من قطعت رضبو باؼب
ومعٌت اؼبكافئة  ,اؼبكافئة :لة أيهبب الصِّ  :واألمر الثاين مع ذوي األرحاـ

لة بدرجة الصِّ  ا يرتقيكتفي اؼبرء باؼبكافئة فحسب وإمب  إذا زاروؾ تزورىم وال يَ 
  فيزورىم وإْف مل يزوره.

وجل من اظبو  ها اهلل عزواشتق   ,وجل عظيم والرحم شأهنا عند اهلل عز
 الصراط يتنبالرحم واقفة على ج)) :يف اغبديث الصحيح ,الكرًن الرضبن الرحيم

ؼبا خلق اهلل ))يف الصحيح أيضاً: و  ((من وصلٍت وصلتو ومن قطعٍت قطعتو :تقوؿ
أال  :ىذا مقاـ العائد بك من القطيعة فقاؿ :مو قالت :رحم قالتوجل ال عز

فذلك  :: بلى قاؿفقالت أصل من وصل وأف أقطع من قطعِك؟ ترضُت أفْ 
 .((لكِ 

مع سهولة الوصوؿ  -ال سيما  - يصل رضبو يجب على اإلنساف أفْ ف
 ,األمر ذاية فبل سبيل للشيطاف يف الدخوؿ يف ىاؼبراسلة اجملانبإليهم باؼبهاتفة أو 

 فيها.* ط الشخصفرِّ ال يُ  عظيمةٌ  وىي عبادةٌ 
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َعْن َرُسوِل اَللَِّو صلى  ,َوَعْن اَْلُمِغيَرِة ْبِن َسِعيٍد رضي اهلل عنو -ٜٕٗٔ
ُعُقوَق َاْْلُمََّهاِت, َوَوْأَد اَْلبَ َناِت,  :ِإنَّ اَللََّو َحرََّم َعَلْيُكمْ ))اهلل عليو وسلم قَاَل: 

َؤالِ  :َوَىاِت, وََكرَِه َلُكمْ  َوَمْنعاً  َفٌق  ((َوِإَضاَعَة اَْلَمالِ  ,ِقيَل َوقَاَل, وََكثْ َرَة اَلسُّ ُمت َّ
 َعَلْيِو. 
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ربرًن عقوؽ  :لبياف ؛لةالصِّ و  رضبو اهلل ىذا اغبديث باب البِّ  ساؽ اؼبصنِّفُ 
  .الوالدين

( اؼبراد بالوأد ُعُقوَق َاْْلُمََّهاِت, َوَوْأَد اَْلبَ َناتِ  :ِإنَّ اَللََّو َحرََّم َعَلْيُكمْ ) قاؿ:
 :( أيَوَىاتِ ) أو منفعةٍ  سبنع ما ىو حق لغَتؾ من ماؿٍ  :أي (َوَمْنعاً ) ,القتل

  .أو منفعةٍ  تطلب ما ليس لك من ماؿٍ 
اػبوض يف نقل  :( أيالَ ِقيَل َوقَ ـ عليكم )حر   :( أيوََكرَِه َلُكمْ )قاؿ: 

َؤالِ ) ,أحاديث الناس د يف مسائل عن  أو الت   ,( يف االستكثار من اؼباؿوََكثْ َرَة اَلسُّ
  .بذير فيواإلسراؼ أو الت   :( أيَوِإَضاَعَة اَْلَمالِ ) ,الدين يف األسئلة
 ة مسائل: يدؿ على عد   العظيم وىذا اغبديث

سبحانو  - اهلل ( يدؿ على أف  اَللََّو َحرََّم َعَلْيُكمْ ِإنَّ قولو: )المسألة اْلولى: 
 ال هبوز أفْ و   َّ مب زب رب يئ ىئ ُّٱىو اؼبشرع لنا كما قاؿ سبحانو:  - وتعاىل

 حب ُّٱأو ما جاء بو الوحي قاؿ سبحانو:  ,- سبحانو وتعاىل - ع غَت اهللشرِّ يُ 

ا مل يأذف دبشريع من اػبلق والت   َّ مججح حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب
 وأفعاؿ اهلل - سبحانو وتعاىل - شريع من أفعاؿ اهللالت   ألف   ؛وربوبيةٌ  اهلل شرؾٌ  بو

 بوبية.توحيد ور 
( يدؿ على ُعُقوَق َاْْلُمََّهاتِ  :ِإنَّ اَللََّو َحرََّم َعَلْيُكمْ قولو: ) المسألة الثانية:
أو ما هنى الشرع عنو هم بالقوؿ أو الفعل فيويكوف بأذيت ,ربرًن عقوؽ األمهات

لو أمرت الوالدة  :يجوز مثلففيو شرع اهلل  , أما أذيتهم فيما خالفوا ىمأمر بو
 .أمر اهلل فوؽ أمرىا ألف   ؛ى عقوقاً سم  فهذا ال يُ وتتأذ ى بأن ك تصلي تصلي  أال  

 فقط, ( ليس خاصًا ىذا النهي باألمهاتَاْْلُمََّهاتِ قولو: ) المسألة الثالثة:
 .((قوؽ الوالدينع)) :مسلم يف روايةو بل حىت اآلباء 
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( يدؿ على ُعُقوَق َاْْلُمََّهاتِ  :ِإنَّ اَللََّو َحرََّم َعَلْيُكمْ قولو: ) المسألة الرابعة:
, ـاهلل حر   النص أتى صراحة إف   ألف   ؛شناعة العقوؽ هبماتعظيم حق الوالدين و 

 يف الدينكبراؼ , وطريق من طرؽ االقاءوعقوؽ الوالدين ىو طريق البؤس والش  
اهلل كما بفحسب بل أكب الكبائر بعد شرؾ  وىو ليس كبَتةً  ,- والعياذ باهلل -

أال أنبئكم بأكب الكبائر قلنا بلى يا رسوؿ )) :يف حديث أيب بكر رضي اهلل عنو
 .((اهلل اإلشراؾ باهلل وعقوؽ الوالدين

 ,البنات ( يدؿ على ربرًن قتلَوَوْأَد اَْلبَ َناتِ قولو: ) المسألة الخامسة:
 خشية العار والفقر. ؛يفعلوهنا جاىليةٌ , وىذه عادٌة األب أو غَته لِ بَ سواء من قِ 

 وكل على اهلل عزوأد البنات يناقض الت   يدؿ على أف   المسألة السادسة:
  وجل.

ًعا َوَىاتِ قولو: ) المسألة السابعة:  ,( يدؿ على تعظيم حقوؽ اآلخرينَوَمن ْ
 ؽبم ما ليس لك.اؤ حقوقهم وال سالناس  عَ نْ فبل هبوز مَ 

( يدؿ على ربرًن اػبوض يف ِقيَل َوقَالَ  :وََكرَِه َلُكمْ قولو: ) المسألة الثامنة:
من حسن إسبلـ اؼبرء تركو ما ال ))بلـ: بلة والس  كما قاؿ عليو الص   ور الناسأم

 .((يعنيو
َؤالِ قولو: ) المسألة التاسعة: العند يف أمور الدنيا  ( يدؿ على أف  وََكثْ َرَة اَلسُّ

من سأؿ ))وجل عنها:  , أمور الدنيا كما أخبنا اهلل عزعنو أو الدين منهيٌ 
وأما يف أمور الدين  ((نزعة غبم وجهوب يساؼباؿ تكثرًا أتى يـو القيامة ولالناس 

 مج  حج  ُّٱ :وجل ذلك يف قصة البقرة من صفات اليهود كما قص  اهلل عز فهو
 .إىل آخره َّ حسخس جس مخ جخ مح جح
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إضاعة اؼباؿ من   ( يدؿ على أف  َوِإَضاَعَة اَْلَمالِ قولو: ) المسألة العاشرة:
اسب ا وبُ , وىو فب  بذيرسواء باإلسراؼ أو بالت   ,- والعياذ باهلل - كبائر الذنوب

 .عليو العبد يـو القيامة
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُهَما, َعْن اَلنَِّبيّْ صلى و َوَعْن َعْبِد اَللَِّو ْبِن ُعَمرٍ  -ٕٓ٘ٔ َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
ِرَضا اَللَِّو ِفي ِرَضا اَْلَواِلَدْيِن, َوَسَخُط اَللَِّو ِفي َسَخِط ))اهلل عليو وسلم قَاَل: 

َحُو ِاْبُن ِحبَّانَ  ((اَْلَواِلَدْينِ  , َوَصحَّ ْرِمِذيُّ  َواْلَحاِكُم. ,َأْخَرَجُو اَلت ّْ
اهلل  أف   :لبياف ؛لةالصِّ و  رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب البِّ  ساؽ اؼبصنِّفُ 
  .والديويرضى عن البار ب

 ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد  
 بر   ( يدؿ على أف  ِرَضا اَللَِّو ِفي ِرَضا اَْلَواِلَدْينِ قولو: ) المسألة اْلولى:

 دائها.يرضى اهلل عز وجل عن العبد بسبب أ عظيمةٌ  الوالدين عبادةٌ 
أما الكافر فبل  ,ا إذا كاف البار مسلماً دب دىذا الرضا مقي   المسألة الثانية:

 يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱيدخل يف ذلك قاؿ سبحانو: 

 .َّ مكىك لك اك
, من صفات اهلل الرضا ( يدؿ على أف  ِرَضا اَللَّوِ قولو: ) المسألة الثالثة:

 .َّ مب زب رب ُّٱوجل ذلك يف كتابو يف قولو:  وذكر اهلل عز
( يدؿ على َوَسَخُط اَللَِّو ِفي َسَخِط اَْلَواِلَدْينِ قولو: ) المسألة الرابعة:

 من صفات اهلل وىي السخط. إثبات صفةٍ 
والعياذ  - والديوبعاؽ الاهلل يسخط على  يدؿ على أف   المسألة الخامسة:

  .عظيماً  اً ذنب لَ عَ و فػَ ألن   ؛-باهلل
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بُت العبد  ذنبٍ  وأعظمُ  ,شربحقوؽ البُت  ذنبٍ  وعقوؽ الوالدين ىو أعظمُ 
يكوف بارًا بوالديو  على اؼبسلم أف  واجب ف ,وجل رؾ باهلل عزوبُت اػبالق الش

 يسخطهما يف شيء. من أفْ  اً حذر 
َحُو ِاْبُن ِحبَّانَ قاؿ: ) , َوَصحَّ ْرِمِذيُّ اغبديث  ولكن   (َواْلَحاِكمُ  ,َأْخَرَجُو اَلت ّْ
 .*و موقوؼ على عبداهلل بن عمرو بن العاصوالصحيح أن   ,فيو ضعفٌ 

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َعْن اَلنَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم  ,َوَعْن أََنٍس رضي اهلل عنو -ٕٔ٘ٔ

 - َأْو ِْلَِخيوِ  -ََل يُ ْؤِمُن َعْبٌد َحتَّى ُيِحبَّ ِلَجارِِه  !َواَلَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدهِ ))قَاَل: 
َفٌق َعَلْيِو. ((َما ُيِحبُّ لِنَ ْفِسوِ    ُمت َّ

 أف   :لبياف ؛لةالصِّ  البِّ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب
 . اإلحساف للجار من اإليباف

 َأْو ِْلَِخيوِ  -َحتَّى ُيِحبَّ ِلَجارِِه )اإليباف الكامل  :( أيََل يُ ْؤِمُن َعْبدٌ : )قاؿ
ال يؤمن أحدكم حىت )) باعبـزالبخاري ويف صحيح  ,من الراوي ىذا شكٌ  (-

 .((وبب ألخيو ما وبب لنفسو
 ة مسائل:ىذا اغبديث يدؿ على عد  و 

اإليباف لو ثبلث  ( يدؿ على أف  ََل يُ ْؤِمُن َعْبدٌ قولو: ) المسألة اْلولى:
 درجات:

 ,ورسلو ,وكتبو ,ومبلئكتو ,مثل: اإليباف باهللالدرجة األوىل: أصل اإليباف, 
 واإليباف بالقضاء والقدر. ,واليـو اآلخر

عنده  اً شخص مثل: لو أف  ثانية: إيباف لكْن نَػَقَص منو الواجب, والدرجة ال
 و يكذب.أصل اإليباف لكن  



44 
 

 نُ سْ مثل: حُ  بادة والطاعة,لها العكمِّ كماؿ اإليباف والذي يُ   :والدرجة الثالثة
 ((أكمل الناس إيباناً أحسنهم خلقاً ))صلى اهلل عليو وسلم:  ب  اػبلق كما قاؿ الن  

 لو أف   :مثل ,ص ىذا الكماؿ إذا نقصت ؿببتك ألخيك ما رببو لنفسكنقِ ويُ 
وأنت فرحت هبذا اؼبرض فهذا يدؿ على نقص اإليباف الكامل  ضَ رِ مسلمًا مَ 
 وىكذا.

( يدؿ على أنبية اإلحساف َحتَّى ُيِحبَّ ِلَجارِهِ قولو: ) الثانية:المسألة 
 ربب عبارؾ. فس فكما ربب لنفسك هبب أفْ يعتب كالن   إذْ  ؛للجار

جار سواء كاف قريبًا أـ  ( ىذا عاـ يف كلِّ ِلَجارِهِ قولو: ) المسألة الثالثة:
 بعيداً.

حىت  عبدٍ  ل إيبافُ كمُ و ال يَ ( يدؿ على أن  َأْو ِْلَِخيوِ قولو: ) المسألة الرابعة:
يكوف ىو األوؿ يف  أفْ  وبب لزيدٍ  :مثل ,وبب لعمـو اؼبسلمُت ما وببو لنفسو

من سبلمة الصدر  وىذا نابعٌ  ,دراستو كما ربب لنفسك ىذا من كماؿ اإليباف
 على أحد. أو حقدٌ  ليس فيو غل  ف

ما عند  أعز   ف  ( يدؿ على أَما ُيِحبُّ لِنَ ْفِسوِ قولو: ) المسألة الخامسة:
 جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل ُّٱو قاؿ سبحانو: اإلنساف ىو نفسُ 

 .أحب الناس إليويدع نفسو و ب يفر َّ خن حن
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َسأَْلُت َرُسوَل اَللَِّو )) :َوَعْن ِاْبِن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنو قَالَ  -ٕٕ٘ٔ
ا, َوُىَو  :صلى اهلل عليو وسلم ْنِب َأْعَظُم? قَاَل: َأْن َتْجَعَل لِلَِّو ِندِّ َأيُّ اَلذَّ

 َخَلَقَك. 
? قَاَل: ثُمَّ َأْن تَ ْقُتَل َوَلَدَك َخْشَيَة َأْن يَْأُكَل َمَعَك.  :قُ ْلتُ   ثُمَّ َأيُّ
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َْاِنَي َحِليَلَة َجاِركَ  ? قَاَل: ثُمَّ َأْن تُ  َفٌق َعَلْيِو. ((قُ ْلُت: ثُمَّ َأيُّ  ُمت َّ
خيانة  أف   :لبيافيف باب البِّ والصِّلة؛ ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث 

  .نوب عند اهللن أعظم الذ  العرض مع اعبار مِ 
اقاؿ: ) ْنِب َأْعَظُم? قَاَل: َأْن َتْجَعَل لِلَِّو ِندِّ من دوف  دَ بِ ما عُ  :د( النِّ َأيُّ اَلذَّ

? قَاَل: ثُمَّ َأْن تَ ْقُتَل َوَلَدَك َخْشَيَة َأْن يَْأُكَل  :قُ ْلتُ  ,َخَلَقكَ َوُىَو اهلل ) ثُمَّ َأيُّ
َْاِنَي َحِليَلةَ , َمَعكَ  ? قَاَل: ثُمَّ َأْن تُ  ظبيت  (َجاِركَ )زوجة  :( أيقُ ْلُت: ثُمَّ َأيُّ
  .دوف غَته - للزوج :أي - لو و ربل  ألن   ؛حليلة

 مسائل:ة يدؿ على عد  وىذا اغبديث 
( يدؿ َسأَْلُت َرُسوَل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلمقولو: ) المسألة اْلولى:

ا يزيد اؼبرء عند اهلل , وىذا فب  حابة رضي اهلل عنهم يف فقو الدينعلى حرص الص  
 .َّ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني ُّٱقولو: ل امتثاالً 

ْنِب َأْعَظُم?قولو: ) المسألة الثانية: ؤاؿ يف طلب الس   يدؿ على أف  ( َأيُّ اَلذَّ
 لو نب أعظم فذكرذ  ال , فهو سأؿ عن أيِّ منو واسعةً  اً العلم يفتح للمرء أبواب

 صلى اهلل عليو وسلم ثبلثة ذنوب وىذه من بركة العلم. ب  الن  
اقولو: ) المسألة الثالثة: أعظم ذنب يف  ( يدؿ على أف  َأْن َتْجَعَل لِلَِّو ِندِّ

ن وجل لن يغفر لصاحبو يـو القيامة مِ  لذلك اهلل عز؛ األرض ىو الشرؾ باهلل
  .َّ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱة ما اقًتفو قاؿ سبحانو: شد  

ال أحد أصب )) :كما يف الصحيح  - سبحانو وتعاىل - والشرؾ يؤذي الرب  
 .((على أذى ظبعو من اهلل ىبلقهم ويرزقهم ويعبدوف غَته

يزيد إذا   نب شرؾٌ الذ   يدؿ على أف  ( َوُىَو َخَلَقكَ قولو: ) المسألة الرابعة:
 .َّ خس  حس جس مخ جخ مح ُّٱقاؿ سبحانو:  و شرؾٌ كاف اؼبرء يعرؼ أن  
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? :قُ ْلتُ قولو: ) المسألة الخامسة: حابة ( ىذا يدؿ على خوؼ الص  ثُمَّ َأيُّ
 بل يقعوا فيو.؛ لئيسألوف حىت ولو ما دوف الشرؾ ,نوبمن الذ  

( يدؿ تَ ْقُتَل َوَلَدَك َخْشَيَة َأْن يَْأُكَل َمَعكَ  ثُمَّ َأنْ قولو: ) المسألة السادسة:
وجل  عند اهلل عز ذنبٍ  قتل األبناء سواء من الذكور أو اإلناث أعظمُ  على أف  

 بعد الشرؾ.
ركُت اؼبش ( يدؿ على أف  َخْشَيَة َأْن يَْأُكَل َمَعكَ قولو: ) المسألة السابعة:

فكم من ولٍد كاف أغٌت  ,و غَتهوجل يف الرزؽ أ ليس عندىم توكل على اهلل عز
 أبيو. ؟ بل كاف سبباً يف غٌتمن أبيو

ة من علل قتل ( ىذه عل  َخْشَيَة َأْن يَْأُكَل َمَعكَ قولو: ) المسألة الثامنة:
  زب رب ُّٱوجل يف قولو:  , وعل ة أخرى ذكرىا اهلل عز- والعياذ باهلل - األوالد

 خص حص ُّٱوجل يف قولو:  وعل ة أخرى ذكرىا اهلل عز َّ ىبيب نب مب

أو من  ,أنتم فيو لوىم من فقرٍ تال تق :ن فقر أيمِ  :يعٍت َّ حض  جض مص
 يأيت. فقٍر زبشوف أفْ 

برزؽ العباد صغَتىم  وجل متكفلٌ  اهلل عز يدؿ على أف   المسألة التاسعة:
 .َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوكبَتىم كما قاؿ تعاىل: 

وجل ىو  ذنب بعد الشرؾ باهلل عزأعظم  يدؿ على أف   المسألة العاشرة:
 ىل مل خل ُّٱورة الفرقاف يف قولو: , وقد ذكر اهلل عز وجل ذلك يف سالقتل
 .َّ  يم ىم مم خم حم جم يل

َْاِنَي َحِليَلةَ قولو: ) المسألة الحادية عشرة: ? قَاَل: ثُمَّ َأْن تُ   قُ ْلُت: ثُمَّ َأيُّ
 .- والعياذ باهلل -الزنا من الكبائر  ( يدؿ على أف  َجاِركَ 
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أعظم الزنا ما   ( على أف  َجاِركَ  َحِليَلةَ يدؿ قولو: ) المسألة الثانية عشرة:
 الواجب على اعبار أفْ  ألف   ؛وو أو أخوتُ كاف بزوجة اعبار ويدخل يف ذلك بناتُ 

 ىبونو. وبفظ جاره ال أفْ 
ذات الفعل قد يزيد ذنبًا مع ذنٍب  يدؿ على أف   المسألة الثالثة عشرة:

بة يالش   مع ذيو : الزنا ؿبـر ومثل ,مع زوجة اعبار زنا ؿبـر ويزداد: المثل ,آخر
نوب يف اؼبساجد وكذلك الذ   ,ؿبـر ومع الفقَت يزداد حرمةً  بُ والكِ  ,يزداد حرمةً 

 .وىكذا تزداد
نوب زبتلف منو ما ىو عظيم الذ   يدؿ على أف   المسألة الرابعة عشرة:

مث بعد ذلك زبتلف  ,مث القتل ,وأعظمها الشرؾ باهلل ,ومنو ما ىو دوف ذلك
, وقد ذكر اهلل عز وجل ذلك باختبلؼ األحواؿ لكن يف اعبملة بعد ذلك الزنا

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱورة الفرقاف: أيضًا يف س
 .*َّجهمه

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُهَما َوَعْن َعْبِد اَللَِّو ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َرِضيَ  -ٖٕ٘ٔ َأنَّ )) :اَللَُّو َعن ْ

ِقيَل:  ,َرُسوَل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم قَاَل: ِمْن اَْلَكَباِئِر َشْتُم اَلرَُّجِل َواِلَدْيوِ 
َيُسبُّ أَبَا اَلرَُّجِل فَ َيُسبُّ أَبَاُه,  ؛قَاَل: نَ َعمْ  !َوَىْل َيُسبُّ اَلرَُّجُل َواِلَدْيِو?

َفٌق َعَلْيِو. ((أُمَّوُ َوَيُسبُّ أُمَُّو فَ َيُسبُّ   ُمت َّ
الولد  أف   :لبياف ؛لةوالصِّ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الب  

 تم والديو من الكبائر ومن العقوؽ.اؼبتسبب يف ش
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حديث اؼبغَتة فأصبح  بعدىذا اغبديث  عَ ضَ رضبو اهلل وَ  فَ اؼبصنِّ  ولو أف  
ِمن ذاؾ عقوؽ مباشر  ألف   ؛لة كاف أوىلوالصِّ  اغبديث الباب الرابع يف باب البِّ 

  , وىنا سبب.لولد لوالديوا
َشْتُم اَلرَُّجِل ) ((من أكب الكبائر)): البخاري( ويف رواية ِمْن اَْلَكَباِئرِ قاؿ: )

 َيُسبُّ أَبَا اَلرَُّجلِ  ؛قَاَل: نَ َعمْ  !ِقيَل: َوَىْل َيُسبُّ اَلرَُّجُل َواِلَدْيِو? ,َواِلَدْيوِ 
ذاؾ اؼبسبوب يف سب   يف والديو فيقـوولد يسب رجبلً ال :( يعٍتفَ َيُسبُّ أَبَاهُ 

 :خرالشخص آل( مثل لو قاؿ َوَيُسبُّ أُمَُّو فَ َيُسبُّ أُمَّوُ اؼبتسبب األوؿ ) والديْ 
من   بل أمك كذا فاؼبتكلم األوؿ ارتكب كبَتةً  :أمك كذا فَتد عليو فيقوؿو 

  .يف شتم والديوو كاف سبب ألن   ؛نوبكبائر الذ  
 ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد  

 ( يدؿ على أف  َشْتُم اَلرَُّجِل َواِلَدْيوِ  ِمْن اَْلَكَباِئرِ قولو: ) المسألة اْلولى:
  نوب.الذ   تم من كبائرإيذاء الوالدين بالش  

 نوب.يف ذلك أيضاً من كبائر الذ   اً إذا كاف سبب المسألة الثانية:
أكب اؼبتسبب يف عقوؽ الوالدين قد ارتكب  يدؿ على أف   الثالثة:المسألة 

 .((من أكب الكبائر)) :البخاريلرواية  ؛وجل الكبائر بعد الشرؾ باهلل عز
 رٌ و مقر  ( يدؿ على أن  !َوَىْل َيُسبُّ اَلرَُّجُل َواِلَدْيِو?قولو: ) المسألة الرابعة:

 :لذا ,و مل يسمع يف عصرىمشتمهما كأن   األوؿ بر الوالدين وأف   يععيف الر  
 ؟أحد يفعل ذلكيف صلى اهلل عليو وسلم ىل  بِّ الصحابة من الن   ماستفه

 تم اؼبباشر.ومرادىم هبذا الش  
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( يدؿ على فَ َيُسبُّ أَبَاهُ  َيُسبُّ أَبَا اَلرَُّجلِ  ؛قَاَل: نَ َعمْ ) المسألة الخامسة:
أب القائل  بل يتسبب يف سبِّ ؛ لئرجٍل إذا كاف مسلماً  أب أي   يسب   ربرًن أفْ 

 نب من طرفُت.األوؿ فيكوف الذ  
الراد على ذلك  ( يدؿ على أف  فَ َيُسبُّ أَبَاهُ قولو: ) المسألة السادسة:

 أقل من اؼبتسبب األوؿ. واب إشبالس  
أحد  سب  أف  ( يدؿ على َوَيُسبُّ أُمَُّو فَ َيُسبُّ أُمَّوُ ) المسألة السابعة:

 -والعياذ باهلل  - الوالدين أو كبلنبا كما قد يفعل بعض الناس بلعاف الوالدين
 وجل. خر من أكب الكبائر عند اهلل عزآلل

 على أف   فدؿ   ؛د الوالدينىذا النهي ؼبسبة أحإذا كاف  المسألة الثامنة:
 .- اهللوالعياذ ب - هماستقبح أيضاً إذا كاف للوالدين صبيعاً يف سبِّ النهي يُ 

فطرىا اهلل يف  غريزةٌ  لوالديو ؿببة الرجل يدؿ على أف   المسألة التاسعة:
 قد يسب  بأن و صلى اهلل عيو وسلم  ب  والدا شخٍص أخب الن   ب  فإذا سُ  ,لنفسا

 .أمامو والدي اؼبتحدث
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن أَِبي أَيُّوَب رضي اهلل عنو َأنَّ َرُسوَل اَللَِّو صلى اهلل عليو  -ٕٗ٘ٔ
يَ ْلَتِقَياِن  ,ََل َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن يَ ْهُجَر َأَخاُه فَ ْوَق َثََلِث لََيالٍ ))وسلم قَاَل: 

ََلمِ  ُرُىَما اَلَِّذي يَ ْبَدأُ بِالسَّ   َفٌق َعَلْيِو.ُمت َّ  ((فَ يُ ْعِرُض َىَذا, َويُ ْعِرُض َىَذا, َوَخي ْ
 ربرًن ىجرُ  :لبياف ؛لةوالصِّ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب البِّ 

 .ةنيويأكثر من ثبلثة أياـ يف األمور الد   اؼبسلمِ 
 :( ويف روايةٍ ََل َيِحلُّ ِلُمْسِلٍم َأْن يَ ْهُجَر َأَخاُه فَ ْوَق َثََلِث لََيالٍ قاؿ: )

ال  :( أيفَ يُ ْعِرُض َىَذا, َويُ ْعِرُض َىَذايتقاببلف ) :( أييَ ْلَتِقَيانِ ) ((ثبلثة أياـ))
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ُرُىَماقاؿ: ) ,ويتهاجراف على بعضٍ  سلم بعضهميُ  عند اهلل يف مسألة  :( أيَوَخي ْ
ََلمِ )اؽبجر    .(اَلَِّذي يَ ْبَدأُ بِالسَّ

 ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد  
لغَته  اؼبسلم قدوةٌ  ( يدؿ على أف  ِلُمْسِلمٍ  ََل َيِحلُّ قولو: ) المسألة اْلولى:

و ألن   لمسلم؛و لجِّ وُ  ولغَت اؼبسلمُت لكن   كاف ىذا اغبكم شاملٌ   وإفْ  ,يف األحكاـ
 مواعظ اهلل. يعيىو الذي قلبو 

قوة رابطة اإلسبلـ  ( يدؿ على أف  َأْن يَ ْهُجَر َأَخاهُ )قولو:  المسألة الثانية:
 ىذه الرابطة أكثر من ثبلثة أياـ. قطعتُ  فبل هبوز أفْ  ,قوية

 ( اؼبراد هبذا اؽبجر ىو اؽبجر؛فَ ْوَق َثََلِث لََيالٍ قولو: ) المسألة الثالثة:
مكاف آخر عند جاره  يف سيارتوقف الشخص مثبًل بي أفْ  :جل الدنيا مثلأل

  .فيهجره ثبلثة أياـ ىذا من أجل الدنيا
لذلك إىل اؼبصلحة  دٌ ئعاا وإمب   ند بزمد  أما اؽبجر من أجل الدين فلم وبُ 

فوا لِّ صلى اهلل عليو وسلم ىجر الثبلثة الذين خُ  ب  فالن   ؛الشرعية ال للهوى
 طبسُت يوماً حىت نزلت توبتهم.

 ب  الن   جاء يف الصحيح أف   ( ألن وفَ ْوَق َثََلِث لََيالٍ قولو: ) المسألة الرابعة:
اعبنة يـو االثنُت ويـو اػبميس فيغفر تفتح أبواب ))صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: 

فمن مفاسد  ((أنظرا ىذين حىت يصطلحا :اؼبتهاجرين فيقاؿ إال  مسلم  لكلِّ 
ق لذلك ضي   ؛لمتهاجرين يـو االثنُت واػبميسلفتح أبواب اعبنة ال تُ  اؽبجر أف  

 بل يفوت ىذا األجر وىو فتح أبواب اعبنة للمسلم.ؽبجر لئاإلسبلـ زمن ا
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ال يليق  :بكيت للمتهاجرين يعٍت( ىذا تَ يَ ْلَتِقَيانِ قولو: ) الخامسة:المسألة 
صلى اهلل عليو  ب  وصف الن  , و بلـ والوصاؿيعرضا عن ذلك وىو الس   هبما أفْ 

 وسلم ىذا األجر دبا بعده.
( ىذا بياف غباؿ فَ يُ ْعِرُض َىَذا, َويُ ْعِرُض َىَذاقولو: ) المسألة السادسة:

 اكان  حىت ولو مل يعرضا بأفْ : وحاؿ أخرى ,اؼبتهاجرين وىو اإلعراضمن أحواؿ 
 ث بعضهما إىل بعض وىذا أيضاً ىجراف.ال يتحد   جبانب بعض لكنْ 

ََلمِ قولو: ) المسألة السابعة: ُرُىَما اَلَِّذي يَ ْبَدأُ بِالسَّ خَت  ( يدؿ على أف  َوَخي ْ
وليس اؼبراد باػبَتية  ,بلـاؼبتهاجرين يف قطيعة ىذا اؽبجر ىو الذي يبدأ بالس  

ىذا  :ونقوؿ ,ىذا أفقو من ذلك يف الفرائض :اػبَتية العامة مثل تقوؿأي: 
 هاجر.خَته ؼبا قطع دابر الت  

ََلمِ قولو: ) المسألة الثامنة:  ( ظاىر ىذا اغبديث أف  اَلَِّذي يَ ْبَدُأ بِالسَّ
صلى اهلل  ب  خر الن  آلاديث اغبيف  لكنْ  ,بلـ كاٍؼ يف اػبروج من إمث اؽبجرالس  

  .بلـال يكفي الس   :يعٍت ((أنظرا ىذين حىت يصطلحا))عليو وسلم قاؿ: 
كاف أحدنبا   و على حسب ما كانا عليو فإفْ أن   :مع بُت ىذين اغبديثُتاعبو 

ىذا يكفي لقطع دابر  اليسَت ؤاؿ عن اغباؿ واغبديثبلـ والس  يف عبلقتهما بالس  
بلـ حبة العميقة فالس  الص   ذويكاف من ذوي األقارب مثبًل أو   وإفْ  اؽبجر,

 وحده ال يكفي حىت يعودا كما كانا.
 ؛اؽبجر ألكثر من ثبلثة أياـ من حبائل الشيطاف المسألة التاسعة:
اؼبسلم وحده ضعيف  أف   الن صوصوجاءت  ,يكوف وحدهإلضعاؼ اؼبسلم بأْف 
 َّ جس مخ جخ ُّٱقاؿ سبحانو:  ايقويو كمن لو مع مَ  يف االستقامة فبل بد  
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ِهْم َوتَػَوادِِّىْم  لُ ثَ مَ ))صلى اهلل عليو وسلم:  ب  وقاؿ الن   اْلُمْؤِمِنَُت يف تَػرَاضبُِ
 لو. الو بل فسادٌ غب صبلحٌ إاؽبجر  يف اؼبرء أف   يظن  ال و  ((َوتَػَعاطُِفِهْم َكَمَثِل اعبََْسدِ 

غافل عبلج عدـ الوقوع يف ىذه اؼبعصية وىي اؽبجر الت   المسألة العاشرة:
  ,عن أخطاء اآلخرين

ها يف عشرة أجزاء كل   العافية)) :رضبو اهلل بن حنبل لذلك قاؿ اإلماـ أضبد
مل يسمع  وغافل عن أخطاء اآلخرين عليو وكأن  ومن دىاء الرجل الت  , غافلالت  

 اهلل عز ألف   ؛ينطقها عليك كلمةٍ   يف كلِّ  اآلخرين مق استيقاؼومن اغبُ  ,ذلك
 .*((نتدبر كبلـ الناسنقف و  وجل خلقنا لنتدبر كبلمو ال أفْ 

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َعْن َجاِبٍر رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  -ٕ٘٘ٔ

. ((ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقةٌ )) :وسلم  َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ
 كل    :لبياف ؛لةوالصِّ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب البِّ 

  .فهو بر   معروؼٍ 
( اؼبراد باؼبعروؼ بذؿ اػبَت للغَت سواء كاف مااًل أو بدناً ُكلُّ َمْعُروفٍ قاؿ: )

  .عبادة وطاعة يؤجر عليها :( أيَصَدَقةٌ ) ,أو منفعةً 
 ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد  

 بِّ ( يدؿ على جوامع كلم الن  ُكلُّ َمْعُروٍف َصَدَقةٌ قولو: ) المسألة اْلولى:
 فهذا اغبديث فيو صبلح الدين والدنيا. ,صلى اهلل عليو وسلم
يف أصوؿ إظهار ؿباسن اإلسبلـ عند  ىذا اغبديث أصلٌ  المسألة الثانية:
 اؼبسلمُت أو غَتىم.
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ما تبذلو من  فكل   ؛واسعالوجل  يدؿ على فضل اهلل عز المسألة الثالثة:
 ؤجر عليو إذا صلحت النية.اػبَت تُ 

 واب مشروطٌ صاحبو بالث   ىذا اؼبعروؼ الذي تبذلو موعودٌ  :ةالمسألة الرابع
بلـ يف بلة والس  كما يف قولو عليو الص    - سبحانو وتعاىل -بإخبلص النية هلل 

 .((إمبا األعماؿ بالنيات))خر: اآلديث اغب
 كل    ألف   ؛عملٍ  يدؿ على أنبية صبلح النية يف كلِّ  الخامسة: المسألة

طلب العلم ىذا فيو  :مثل ,خالصًا لوجو اهلل فهو يف نفع لآلخرين تعملو عمل
بعد  - بإذف اهلل - صدقة جارية , وأيضاً وصدقة على نفسكلآلخرين نفع 

 فباتك.
وصلحت فيو النية ففيو  ما كاف عادةً  يدؿ على أف   المسألة السادسة:

يتقوى هبا على قياـ الليل وصبلة ل نومتو لو الشخص ينوي أف   :مثل ,أجر
فهي  ((ل  كُ ))صلى اهلل عليو وسلم يف ىذا اغبديث:  ولقول ؛الفجر يؤجر عليها
.  من ألفاظ العمـو

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن أَِبي َذرٍّ رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  -ٕٙ٘ٔ
ََل َتْحِقَرنَّ ِمْن اَْلَمْعُروِف َشْيًئا, َوَلْو َأْن تَ ْلَقى َأَخاَك ِبَوْجٍو )) :عليو وسلم

 ((طَْلقٍ 
نوع من  :لبياف ؛لةوالصِّ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب البِّ 

  .عروؼأنواع اؼب
من بذؿ  :أي (ِمْن اَْلَمْعُروفِ )ل ال تزدري وتقلِّ  :( أيََل َتْحِقَرنَّ قاؿ: )
  .بوجو مبتسٍم بشوشٍ  :( أيَشْيًئا, َوَلْو َأْن تَ ْلَقى َأَخاَك ِبَوْجٍو طَْلقٍ )اػبَت للغَت 
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 ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد  
 ( يدؿ على أف  اَْلَمْعُروِف َشْيًئاََل َتْحِقَرنَّ ِمْن قولو: ) المسألة اْلولى:

يسَت كما قاؿ سبحانو: الشيء الازي ولو على ميزاف اػبَت عند اهلل عز وجل هبُ 
 .َّ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ

 ىو وقد يكوف ,و ال ينفعأن   وقد يعمل اؼبرء معروفًا ويظن   المسألة الثانية:
الرجل وإف  ))صلى اهلل عليو وسلم:  ب  ات كما قاؿ الن  سبب دخولو يف أعايل اعبن  

 .((لقي ؽبا باالً ترفعو عند اهلل درجاترضواف اهلل ال يُ ليتكلم بكلمة من 
ما أمر بو  يدؿ ىذا اغبديث على النهي عن احتقار كل   المسألة الثالثة:

 رَ فِ وغُ  ((اتقوا النار ولو بشق سبرة))صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  ب  الن  ف ؛الشرع
 قطع غصٍن يف طريق الناس.ة لرجل اعبن  , ودخل بغي بسقي كلبٍ  المرأةٍ 

فاهلل  ,ولو شيئاً مل ىبطر يف باؿ اؼبسلم :( يعٍتَشْيًئاقولو: ) المسألة الرابعة:
 مو.عظِّ ازيو ويُ عز وجل هبُ 

فهو يضاعف  ؛يدؿ على فضل اهلل عز وجل الواسع المسألة الخامسة:
وإف الرجل إذا تصدؽ من كسٍب ))بلـ: بلة والس  اغبسنات كما قاؿ عليو الص  

 .((فلو ه اهلل عز وجل بيمينو مث يربيها كما يريب أحدكم ىاذَ خَ طيب أَ 
 ( يدؿ على أف  َوَلْو َأْن تَ ْلَقى َأَخاَك ِبَوْجٍو طَْلقٍ قولو: ) المسألة السادسة:

 .ا عبادةٌ ألهن   ؛أخيو اؼبسلم وجو يبتسم يف اؼبسلم هبب عليو أفْ 
صلى اهلل عليو وسلم  ب  ل الن  ( مث  ِبَوْجٍو طَْلقٍ قولو: ) المسألة السابعة:

على  فدؿ   ؛بدين دٌ هْ وال فيها جُ  ,وال منفعة وال بذؿ منفعة ,عبادة ليست ماليةل
 وبتقرىا اؼبسلم. ما كاف أعلى منها فهو أوىل أيضاً أال   أف  
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شخص الاالبتسامة  ىذا من فضل من اهلل عز وجل أف   المسألة الثامنة:
 ا يسعهموإمب   ,الناس وبتاجوف إىل ماٍؿ عندؾ وال منفعة كل  يس  ول ,يؤجر عليها

 .اػبلقِ  نُ سْ حُ 
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  رضي اهلل عنو َوَعْنوُ  -ٕٚ٘ٔ
  .َأْخَرَجُهَما ُمْسِلمٌ  ((فََأْكِثْر َماَءَىا, َوتَ َعاَىْد ِجيَراَنكَ ِإَذا طََبْخَت َمَرَقًة )) :وسلم

مع  الب   :لبياف ؛لةوالصِّ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب البِّ 
  .اعبار

 لي كما يف ىذا اغبديث مع شيءٍ مغ ( اؼبرقة: ماءِإَذا طََبْخَت َمَرَقةً قاؿ: )
( فََأْكِثْر َماَءَىا, َوتَ َعاَىْد ِجيَراَنكَ ن اػبضار )مِ سواء كاف غبمًا أو  معو يوضع
  .أعطهم منها :يعٍت

 ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد  
ذ نْ مُ  اؼبرؽ معروؼٌ  ( يدؿ على أف  ِإَذا طََبْخَت َمَرَقةً قولو: ) المسألة اْلولى:

 بوة.عهد الن  
احملسن للجار لن  على أف   ( فيو حث  فََأْكِثْر َماَءَىاقولو: ) المسألة الثانية:

 ا أضاؼ شيئاً من اؼباء يف إحسانو للجار باؼبرؽ.وإمب   ,ىبسر شيئاً 
إكراـ اعبار واإلحساف إليو إعطاؤه ولو ن مِ  يدؿ على أف   المسألة الثالثة:

 فوس.ألفة الن   شيئاً يسَتاً من الطعاـ فبو
باعبار  كتفىو ال يُ على أن  ( يدؿ َوتَ َعاَىْد ِجيَراَنكَ قولو: ) المسألة الرابعة:

إذا مل يكن عندؾ من الطعاـ سوى  لكنْ  ,ا من كاف حولك أيضاً اؼببلصق وإمب  
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فانظر إىل من ىو أقرب )) :صلى اهلل عليو وسلم ب  شيء يسَت فكما قاؿ الن  
 .((منك داراً 

 ,تعليم اإلسبلـ للنساء يف البيوت نِ سْ يدؿ على حُ  المسألة الخامسة:
 بإكثار اؼباء يف اؼبرؽ للجَتاف. حيث أمرىن  

النساء بزيادة  من أسباب ألفة اعبَتاف ىن   يدؿ على أف   المسألة السادسة:
 ؤجر عليو اؼبرأة.ا تُ , وىذا فب  الطبخ للجَتاف

ن يصلح األبناء صبيعًا مِ  - بإذف اهلل - بألفة اعبَتاف المسألة السابعة:
 مع بعضهم. ويعتادوف على نفع اآلخرين بينهم ,اعبَتاف

 ,وبسن فيو للجار اً وبتقر ولو شيئًا يسَت  على اؼبسلم أال   المسألة الثامنة:
 إكرامو من اإليباف.* أف  بصلى اهلل عليو وسلم  ب  وقد أخبنا الن  

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
صلى َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو  -ٕٛ٘ٔ

َس َعْن ُمْؤِمٍن ُكرْ )): عليو وسلم اهلل نْ َياَمْن نَ فَّ َس اَللَُّو َعْنُو   ؛بًَة ِمْن ُكَرِب اَلدُّ نَ فَّ
َر َعَلى ُمْعِسرٍ  .ْن ُكَرِب يَ ْوِم اَْلِقَياَمةِ ُكْربًَة مِ  َر اَللَُّو َعَليْ  ؛َوَمْن َيسَّ نْ يَا َيسَّ ِو ِفي اَلدُّ

نْ َيا َواْْلِخَرةِ  ؛َوَمْن َستَ َر ُمْسِلًما .َواْْلِخَرةِ  َواَللَُّو ِفي َعْوِن  .َستَ َرُه اَللَُّو ِفي اَلدُّ
 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((اَْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيوِ  اَْلَعْبِد َما َكانَ 

 ن البِّ مِ  أف   :لبياف ؛لةوالصِّ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب البِّ 
  .هتمقضاء حاجات الناس وتفريج كروبا

سَ قاؿ: ) نْ َيا)ج أو فر   ,فخف   :أي (َمْن نَ فَّ  ؛َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب اَلدُّ
َس اَللَُّو َعْنُو ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم اَْلِقَياَمةِ    .إىل آخره (نَ فَّ

 ة مسائل:يدؿ على عد   جليلٌ  عظيمٌ  وىذا اغبديث حديثٌ 
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عامل مع اػبلق بتفريج كروباهتم يف الت   ىذا اغبديث أصلٌ  المسألة اْلولى:
 ر عليهم وسًتىم وإعانتهم.وتيسَت ما تعس  

سَ قولو: ) المسألة الثانية: الكرب  ( يدؿ على أف  َعْن ُمْؤِمٍن ُكْربَةً  َمْن نَ فَّ
أراده اهلل عز وجل فمن وقع  نأحد فب   فقد تقع على كلِّ  ؛خاصة بأحد تليس

 أفْ  فعليو ,ها أو أشدمثلَ  أيضاً  خراآلرجل العلى تقع  ستبعد أفْ ال يُ  يف كربةٍ 
 ر من وقعت عليو الكربة.قدِّ يُ 

ىذا الثواب اؼبًتتب يف  ( يدؿ على أف  َعْن ُمْؤِمنٍ قولو: ) المسألة الثالثة:
ال يصل  وتفريج كرب غَت اؼبؤمن فيو ثواب لكنْ  ,نتنفيس الكرب خاص باؼبؤم

 ثواب اؼبذكور يف ىذا اغبديث.ىذا الإىل 
سَ قولو: ) المسألة الرابعة: وفضلو  ,إزالة الكربة :( اؼبراد بالتنفيسَمْن نَ فَّ

 ينالو ىذا الثواب أيضاً. رجى أفْ فمن أعاف على زبفيف الكربة يُ  سبحانو واسعٌ 
( نَ فََّس اَللَُّو َعْنُو ُكْربًَة ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم اَْلِقَياَمةِ قولو: ) المسألة الخامسة:

كرب اآلخرة تفريج كرب   ا وبل  , وفب  بالكرب يـو القيامة مليءٌ  يدؿ على أف  
 زاء من جنس العمل.اعبف ؛الناس يف الدنيا

( ومل يذكر من كرب ِمْن ُكَرِب يَ ْوِم اَْلِقَياَمةِ قولو: ) المسألة السادسة:
أما   ,يف اآلخرة وىي تفريج كرباتو عظيمٍ  جاز بشيءٍ  ج كربةً ن فر  مَ  ألف   ؛الدنيا
ج وبمو اهلل عز رِّ فوأيضاً قد يكوف اؼب ,ساوي شيئاً عند اآلخرةت الدنيا فبل تُ كربا

فيكوف ثوابو كامبًل عند اهلل يف  ؛وجل فبل يصاب من كربة من كرب الدنيا
 اآلخرة.

يسعى يف تفريج الكروب وىذا هنج  هبب على اؼبسلم أفْ  المسألة السابعة:
الن ب  صلى اهلل عليو  خدهبة رضي اهلل عنها كما وصفت  ,بلـاألنبياء عليهم الس  
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تعُت الناس على حاجاهتم وما وقعوا  :يعٍت ((نوائب الدىر على وتعُت)) وسلم
 فيو من كروب.

َر َعَلى ُمْعِسرٍ قولو: ) المسألة الثامنة: ىذا الثواب  ( يدؿ على أف  َوَمْن َيسَّ
 جىر وغَت اؼبسلم فضل اهلل عز وجل واسع يُ  ,سلمٍ ؼب رتيسَت ما تعس   على مًتتبٌ 

 يناؿ اؼبيسر مثل ذلك األجر. أفْ 
َر اَللَّوُ قولو: ) المسألة التاسعة: سبحانو  - اهلل بيد ( يدؿ على األمرَيسَّ

ق على العبد بتعسَت األمور  ضيِّ وىو الذي يُ  ,ر األمورسِّ يهو الذي يُ ف - وتعاىل
 .َّ ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱكما قاؿ سبحانو: 

نْ َيا َواْْلِخَرةِ قولو: ) المسألة العاشرة: َر اَللَُّو َعَلْيِو ِفي اَلدُّ  ( يدؿ على أف  َيسَّ
على قضاء  ث  اغبففيو  ؛يف الدنيا قبل اآلخرةللميسِّر  لٌ يسَت معج  ثواب الت  

 رة.حاجات الناس اؼبتعسِّ 
اؼبسلم يبر يف  ( يدؿ على أف  َواْْلِخَرةِ قولو: ) المسألة الحادية عشرة:

 على أف   فدؿ   ؛على الناس يف الدنيا رهس  رىا ما يَ سِّ يا يُ , وفب  عسَتةٍ  اآلخرة بأمورٍ 
 .على العبد رةيف اآلخرة كروب وأمور متعسِّ 
 إخفاءُ  :اؼبسلمِ  رُ تػْ ( سَ َوَمْن َستَ َر ُمْسِلًماقولو: ) المسألة الثانية عشرة:

صلى اهلل عليو وسلم على سًت زالت اؼبسلم  ب  الن   وحث   ,قبائحو عن الناس
أما إذا كاف معروفًا بالفسق وظهرت اؼبصلحة  ,ىذا إذا مل يكن معروفًا بالفسق

واغدي يا أنيس ))صلى اهلل عليو وسلم:  بِّ لقوؿ الن   ؛يف عدـ السًت فلو ذلك
 أفْ  ةالصحاب صلى اهلل عليو وسلم ب  فأمر الن   ((امرأة ىذا فإف اعًتفت فارصبها

 أظهر أمرىا. ىبرجوىا من بيتها فب ا وأفْ  ,فيو يذىبوا إىل بيتها مستورةٌ 
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نْ َياقولو: ) المسألة الثالثة عشرة: اؼبسلم  ( يدؿ على أف  َستَ َرُه اَللَُّو ِفي اَلدُّ
و بسًت عورات عورة اؼبرء نفسَ  رُ تػْ سِ , و قد يفضح بو أمٍر مستقبحٍ  لكلِّ  معرضٌ 

 اآلخرين.
يـو القيامة تظهر  ( يدؿ على أف  َواْْلِخَرةِ قولو: ) الرابعة عشرة:لمسألة ا

فما يف الصدور يظهر  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱفضائح الناس قاؿ سبحانو: 
سًتىا ا يَ  فضائح اآلخرة فب  ًتسِ , و اهلل عز وجل هسًت ن مَ  إال   فضح عند الناسويُ 

 على الناس يف الدنيا. السًت
 ( يدؿ على أف  َواَللَُّو ِفي َعْوِن اَْلَعْبدِ قولو: ) المسألة الخامسة عشرة:

, َّ جي يه ُّٱىو اهلل عز وجل وحده كما قاؿ سبحانو:  للخلق اؼبعُت
 .َّ جب هئ  مئ خئ حئ ُّٱوقاؿ سبحانو: 

َواَللَُّو ِفي َعْوِن اَْلَعْبِد َما َكاَن اَْلَعْبُد ِفي قولو: ) المسألة السادسة عشرة:
ن أسباب عوف اهلل عز وجل للعبد يف فعل مِ  أف  ( يدؿ على َعْوِن َأِخيوِ 

 وكبو ذلك قضاء حاجات الناس. ,وتيسَت األمور ,الطاعات
( يدؿ على َما َكاَن اَْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيوِ قولو: ) المسألة السابعة عشرة:

 ن أعاف غَته.جزاء ذلك اهلل يعُت مَ  وأف   ,مشروعية إعانة الناس وخدمتهم
بتحقيق ىذه األمور األربعة الواردة يف اغبديث  ة عشرة:المسألة الثامن

 ,وخطاياىم مستورة ,متيسرة, وأمورىم يكوف اجملتمع سعيدًا بتفريج كروباهتم
وبقق ما جاء يف ىذا  فعلى اؼبسلم أفْ فرٍد منهم,  واهلل عز وجل معُت كل  

 عادة يف الدنيا واآلخرة.فهو من أسباب الس   ؛اغبديث
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عليو ىذا اغبديث ىم أىل  الناس دبا حث   أخص   عشرة: المسألة التاسعة
خدمة الناس سواء ببذؿ  الرسلِ  وهنجُ  ,م يسَتوف على هنج الرسلألهن   ؛العلم

 ن إعانتهم.*فهذا مِ  ؛ماٍؿ ؽبم أو جاىهم أو تعليمهم
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن أَِبي َمْسُعوٍد رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٜٕ٘ٔ
 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((فَ َلُو ِمْثُل َأْجِر فَاِعِلوِ  ؛َمْن َدلَّ َعَلى َخْيرٍ )) :اهلل عليو وسلم

ن ثواب مَ  :لبياف ؛لةوالصِّ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب البِّ 
 على خَت. دؿ  

 ة مسائل:ىذا اغبديث يدؿ على عد  و 
 ( يدؿ على ترغيب اإلسبلـَمْن َدلَّ َعَلى َخْيرٍ قولو: ) المسألة اْلولى:

 اللة عليو.فعل اػبَت أو الدِّ ل
ن أمٍر فيو خَت مِ  اللة على كلِّ الدِّ  ( ىذا يعمُ َمْن َدلَّ قولو: ) المسألة الثانية:

أو أمور الدين كإرشاد شخص وتوجيهو إىل  ,أمور الدنيا كاإلرشاد إىل زوجة
 حفظ القرآف أو كتب أىل العلم.

و اؿ كأن  الد   ( يدؿ على أف  فَ َلُو ِمْثُل َأْجِر فَاِعِلوِ قولو: ) المسألة الثالثة:
 ذلك اػبَت. لَ عَ فػَ 

اؿ شمل الػد  يَ  إذْ  ؛يدؿ على فضل اهلل عز وجل العظيم المسألة الرابعة:
 وأيضاً اؼبدلوؿ على اػبَت إذا فعلو. ,والفاعل

من أصوؿ تعاوف اجملتمع على اػبَت  ىذا اغبديث أصلٌ  المسألة الخامسة:
 .َّ حفخف جف مغ جغ ُّٱقاؿ سبحانو: 
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أرشد إىل فعل اػبَت  إذْ  ؛ىذا اغبديث من جوامع الكلم المسألة السادسة:
 ويدخل فيو ثواب اؼبدلوؿ. ,اؿ وثواب الفاعلوثواب الػد  

  ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:مث بعد 
ُهَما -ٕٓٙٔ َعِن النَِّبيّْ صلى اهلل عليو ؛ َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

ِمْن اْستَ َعاذَُكْم بِاَللَِّو فََأِعيُذوُه, َوَمْن َسأََلُكْم بِاَللَِّو فََأْعطُوُه, َوَمْن ))قَاَل:  وسلم
.  ((اِفُئوُه, فَِإْن َلْم َتِجُدوا فَاْدُعوا لَوُ أََتى ِإلَْيُكْم َمْعُروفًا َفكَ  َهِقيُّ  َأْخَرَجُو اَْلبَ ي ْ

كيف   :لبياف ؛لةالصِّ و  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب البِّ 
 ؟بك ن بر  مَ  شكرُ يُ 

 ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد  
فظ الذي ساقو ىذا الل  ( ِمْن اْستَ َعاذَُكْم بِاَللَّوِ قولو: ) المسألة اْلولى:

من سأؿ  ن استعاذمِ  باإلفراد ا لفظ البيهقيليس لفظ البيهقي وإمب   فُ اؼبصنِّ 
و لفظ فظ الذي ذكره اؼبؤلف رضبو اهلل ىوالل   ,فاثنوا عليو ((فادعوا لو))وبدؿ 

 لك البخاري يف األدب اؼبفرد.اإلماـ أضبد وأيب داود وكذ
العائذ  ( يدؿ على أف  فََأِعيُذوهُ  اْستَ َعاذَُكْم بِاَللَّوِ ِمْن قولو: ) المسألة الثانية:

 إال  ما ال يقدر عليو هلل في إال  عبادة ال تصرؼ  ىو اهلل عز وجل؛ فاالستعاذة
ولو  ,اللهم إين أعوذؾ بك يا رب من اؼبرض ىذه عبادة :فلو قاؿ شخصٌ  ,اهلل

تدنوا منو  فيجب أال   مثبلً  تدنوا مٍتِّ  أعوذ باهلل منك أفْ  :آلخر قاؿ شخصٌ 
 يف ىف  يث ىث ُّٱقاؿ عز وجل إخبارًا عن مرًن:  ؛ ألن و استعاذ باهللوتبتعد
 .يدنوا مٍتِّ  أال   كاف تقياً   فاستعاذة باهلل إفْ  َّ مك لك اك يق ىق
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باهلل سواء  ؿ على وجوب ربقيق مطلب من استعاذيد المسألة الثالثة:
أعوذ باهلل من  :آلخر يقوؿ شخصٌ  مثل أفْ  , من اآلخرينن اآلخرينمنك أو مِ 
 من ضربو. أولئكسبنع  يضربوين فيجب عليك أفْ  ىؤالء أفْ 

 ,ما يقدروف عليودؿ على جواز االستعاذة بالبشر فيي المسألة الرابعة:
  .فاستعاذة بأـ سلمة ؛سرقت امرأةً  والدليل أف  
 ىذا الطفل ال يقرب مٍتِّ  عذين من شرِّ : ألك لو قاؿ شخصٌ  :ذلك ومثاؿُ 
 االلتجاء. :ومعٌت االستعاذة ,ىذا جائز

( يدؿ على وجوب َوَمْن َسأََلُكْم بِاَللَِّو فََأْعطُوهُ قولو: ) المسألة الخامسة:
تعطيٍت الكتاب  أسألك باهلل أفْ  :وصيغة ذلك مثل ,ن سأؿ باهللربقيق طلب مَ 

 ؼبن سأؿ بو وىو اهلل عز وجل. وإجابة طلبو تعظيماً 
بعدـ اإلمث أو قطيعة الرحم  وجوب ربقيق ذلك مشروطٌ  المسألة السادسة:

يٍت هتد أسألك باهلل أفْ  :آلخر فلو قاؿ شخصٌ  ,ؤاؿو لو الس  جِّ ن وُ دبأو الضرر 
 وىكذا. فيو ضررٌ  ألف   ؛لك غَتىا ال يلزمو ربقيق طلبوسيارتك وىو ال يبَ 

من آتى ))رواية:  ( ويفَوَمْن أََتى ِإلَْيُكْم َمْعُروفًاقولو: ) المسألة السابعة:
 ((فاثنوا عليو)) :( ويف رواية البيهقيَفَكاِفُئوهُ )أعطاكم معروؼ  يعٍت: ((إليكم

ال ؿبظور يف  إذْ  ؛لو من غَت طلب يدؿ على جواز إعطاء اآلخر شيئًا إعانةً 
كاف غباجة هبوز ولغَت اغباجة ال   ا احملذور يف سؤاؿ الناس فإفْ ذلك مطلق إمب  

صلى اهلل عليو وسلم  ب  الن   أف   البخاريويف حديث عمر رضي اهلل عنو يف  ,هبوز
وما  ,من أتاؾ من ىذا اؼباؿ وأنت غَت مستشرٍؼ لو وال سائل فخذه وما))قاؿ: 

 .((فبلال 
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ن أحسن إليك قاؿ يدؿ على مشروعية مكافئة مَ المسألة الثامنة: 
 وبب  فاهلل عز وجل شكور  َّ مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱسبحانو: 

 وبُت اهلل. مما بينهاكرين من عباده فيالش  
عمة سواء من اهلل عز وجل أو من اػبلق اؼبكافئة ذبلب النِّ  المسألة التاسعة:

 .- بإذف اهلل - كافأتو تواىل اؼبعروؼ وأوشكرتو فمن أسدى إليك معروفاً 
تتأثر باؼبكافئة سواء بالقوؿ أو  فس رقيقةٌ الن   يدؿ على أف   المسألة العاشرة:

 لذا شرع اهلل عز وجل ذلك. ,باؼباؿ
( يدؿ على تيسَت فَاْدُعوا لَوُ  فَِإْن َلْم َتِجُدوا) المسألة الحادية عشرة:

ا لكلِّ فرٍد منها, ريعةالش   كر باؼباؿ يتحقق شكره فمن كاف قادرًا على الش   وأهن 
 أحد. قدر عليو كل  إذا كاف ليس لو ماؿ فالدعاء يو  ؿ,ااؼبب

( يدؿ على مشروعية فَاْدُعوا َلوُ  فَِإْن َلْم َتِجُدوا) عشرة: الثانيةالمسألة 
 ن صنع إليك معروفاً.عاء ؼباإلكثار من الد  

الدعاء جعل  إذْ  ؛يدؿ على فضل اهلل عز وجل المسألة الثالثة عشرة:
 وسيلة بل قد تكوف أعظم وسيلة ؼبكافئة اآلخرين.

كرار ( يدؿ على مشروعية تَ فَاْدُعوا َلوُ قولو: ) الرابعة عشرة:المسألة 
 ن أحسن إليك.عاء ؼبالد  

عاء سواء احملسن يدؿ على حاجة الناس إىل الد   المسألة الخامسة عشرة:
 إليو. أو احملسن

ويليو بإذف , الب والصلةباب قد انتهى من  هبذارضبو اهلل  فُ نِّ صويكوف اؼب
 *.الزىد والورعباب  اهلل بعد ذلك
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 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُّْْىِد َواْلَورَعِ )  (بَاُب اَل

الشخص ركوب السيارة  يدع أفْ  :ترؾ ما ال ينفع يف اآلخرة مثل :ىدُ الز  
  .الفارىة
من ماؿ األيتاـ  اختلط عليو شيءٌ  :يف اآلخرة مثل ترؾ ما قد يضر   :الورعُ و 

  .و مل ىبرجوأن   ويف قلبو شيء يظن   يَ قِ بَ  و لكنْ خرج ما يغلب على ظنِّ يف مالو وأ
 ىد والورع يف األحكاـ ينقسم إىل ما يلي:ودخوؿ الز  

بل  ,ىد وال الورعالواجبات واؼبندوبات ال يصلح فيها الز  القسم األوؿ: 
 يفعل الشخص الواجب ويفعل اؼبستحب.

  والورع.ىد والقسم الثاين: احملرمات واؼبكروىات وىذه يصلح فيها الز  
لو  :أما الورع فبل مثل ,ىد فقطيصلح فيها الز  و القسم الثالث: اؼبباحات و 

 اهلل أباحها لكنْ  ألف   ؛وزهبال  :ع عن أكل الفواكو نقوؿأنا أتور   :شخص قاؿ
تُت فقط يصلح فاكها آكل أنا أزىد ال أريد أف آكل طبس فواكو وإمب   :لو قاؿ

  .ذلك
  بَ لَ ىد ولو قػَ رضبو اهلل استفتح ىذا الباب بالورع ومل يستفتحو بالز   فُ واؼبصنِّ 
  .بالزىد كاف أوىل واببأـ فلو قد   ,يف تسمية البابموافقاً يكوف ل ؛كاف أوىل

ُهَما -ٕٔٙٔ ْعَماِن ْبِن َبِشيٍر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  َعْن اَلن ُّ
ْعَماُن  - يَ ُقولُ  اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم  :- بِِإْصبَ َعْيِو ِإَلى ُأُذنَ ْيوِ َوَأْىَوى اَلن ُّ

نَ ُهَما ُمْشَتِبَهاتٌ ِإنَّ اَْلَحََلَل بَ يٌّْن, َوِإنَّ اَْلَحَراَم بَ يّْ )) ََل يَ ْعَلُمُهنَّ َكِثيٌر ِمْن  ٌن, َوبَ ي ْ
بُ َهاتِ اَلنَّاسِ  َرَأ ِلِديِنِو َوِعرْ  , َفَمِن ات ََّقى اَلشُّ بُ َهاِت اَلشُّ  ِضِو, َوَمْن َوَقَع ِفيِاْسَتب ْ

  .- َكالرَّاِعي يَ ْرَعى َحْوَل اَْلِحَمى, يُوِشُك َأْن يَ َقَع ِفيِو,  - َوَقَع ِفي اَْلَحَرامِ 
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, َأََل َوِإنَّ ِحَمى اَللَِّو َمَحارُِمُو, َأََل َوِإنَّ ِفي ىً ََل َوِإنَّ ِلُكلّْ َمِلٍك ِحمأَ 
َصَلَح اَْلَجَسُد ُكلُُّو, َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اَْلَجَسُد   َصَلَحتْ َجَسِد ُمْضَغًة, ِإَذا اَلْ 

َفٌق َعَلْيِو. ((لُُّو, َأََل َوِىَي اَْلَقْلبُ كُ   ُمت َّ
على  أف   :لبياف ؛ىد والورعِ ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الز  

  .و من الورعو فيو وأن  اؼبسلم ترؾ اؼبشتبَ 
 ة مسائل:يدؿ على عد  ىذا اغبديث و 

ْعَماُن بِِإْصبَ َعْيِو ِإَلى ُأُذنَ ْيوِ )قولو:  المسألة اْلولى: ( يدؿ على َوَأْىَوى اَلن ُّ
عماف رضي الن   رُ مُ فقد كاف عُ  ؛و وىو صغَت أو كبَتي الصغَت العلم وبث  جواز تلقِّ 

 اهلل عنو ؼبا ظبع ىذا اغبديث شباِف سنوات.
حابة رضي اهلل عنهم صغارًا وكبارًا لنقل الص   يدؿ اىتماـ المسألة الثانية:

 العلـو إلينا.
عماف الن  حابة رضي اهلل عنهم فهذا يدؿ على ذكاء الص  المسألة الثالثة: 

ىب أىل العلم ينبغي , وىكذا دفحفظو واحدةً  ظبع ىذا اغبديث الطويل مرةً 
 كذلك.  وايكون أفْ 

( األحكاـ تنقسم إىل ثبلثة بَ يّْنٌ ِإنَّ اَْلَحََلَل قولو: ) المسألة الرابعة:
  :أقساـ

ٌ ب حبلؿٌ القسم األوؿ:    .شرب اؼباء :للجميع مثل واضحٌ  ُتِّ
ـٌ  :والقسم الثاين ٌ ب حرا  .رقةالزنا والس   :للجميع مثل ُتِّ

 ,يعلمو العلماء مشتبو حكمو على كثَت من الناس لكنْ  أمرٌ  :الثالث والقسم
 .- بإذف اهلل - وسيأيت تفصيل ذلك
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 إذْ  ؛( ىذا من رضبة اهلل عز وجلاَْلَحََلَل بَ يّْنٌ قولو: ) المسألة الخامسة:
فبل غموض  واضحٌ  و دينٌ ألن   ؛ناً للناس وىذا من مناقب اإلسبلـيِّ جعل اغببلؿ ب

 فيو خببلؼ بقية األدياف.
أكثر أحكاـ  ألف   ؛( بدأ باغببلؿاَْلَحََلَل بَ يّْنٌ قولو: ) المسألة السادسة:

 يب ىب نب ُّٱفهي أكثر من احملرمات قاؿ سبحانو:  ؛ريعة اغببلؿالش  

 يق ىق  يف ىف ُّٱ ونبي   اغبراـ قليلٌ  ألف  و  َّ  ىت نت مت زت رت

اغببلؿ أكثر من  أف  ن كـر اهلل وىذا مِ   َّ يلام ىل  مل يك ىك مك لك اك
 اغبراـ.

اهلل عز وجل  ( يدؿ على أف  َوِإنَّ اَْلَحَراَم بَ يّْنٌ قولو: ) المسألة السابعة:
 بل يقعوا فيو. ؽبم اغبراـ؛ لئحيث بُت   ةصاأعذر العُ 

 نها.ي  اهلل عز وجل ب ف  أ إال  ة احملرمات على قل   المسألة الثامنة:
نَ ُهَما ُمْشَتِبَهاتٌ قولو: ) المسألة التاسعة: اؼبشتبو يؤوؿ  ( يدؿ على أف  َوبَ ي ْ
ر ذلك يف الكلمة اليت بينهما ولذلك فس  و ألن   أو اغبرمة؛ إىل أحد اغبكمُت اغبل  

 بعدىا.
ال يعلموا  :( أيََل يَ ْعَلُمُهنَّ َكِثيٌر ِمْن اَلنَّاسِ قولو: ) المسألة العاشرة:

على فضيلة أىل العلم حيث ىم  فدؿ   ؛من الناس حكم ىذه اؼبشتبهات كثَتٌ 
 باغببلؿ أو اغبراـ.ملحٌق و الذين يعلموف اؼبشتبو وأن  

 ؛الغالب على الناس ىو اعبهل يدؿ على أف   ادية عشرة:المسألة الح
وإذا كاف الشخص اصطفاه  ,ةوالعلماء ىم القل   ((َكِثٌَت ِمْن اَلن اسِ )) :لذلك قاؿ

 ألف   ؛من اهلل اً يكوف قريب يكوف من أىل العلم فيجب عليو أفْ  اهلل عز وجل أفْ 
 اهلل اختاره لبياف األحكاـ للناس.
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بُ َهاتِ )قولو:  عشرة:المسألة الثانية  اؼبخرج  على أف   ( دؿ  َفَمِن ات ََّقى اَلشُّ
 ىا.قاؤ اؼبشتبهات اتِّ  للجاىل يف ىذه

 دواء اؼبتشابو ىو الورع منها. المسألة الثالثة عشرة:
َرَأ ِلِديِنوِ قولو: ) المسألة الرابعة عشرة: استبأ لدينو  شبرة الورع ( ىذهِاْسَتب ْ

 عرضو.و 
َرَأ ِلِديِنوِ قولو: ) عشرة:المسألة الخامسة  من القدح في ( يدؿ على أف  ِاْسَتب ْ
ا حرمو اهلل وقع الناس , فمن مل يستبئ فب  عند الناس يقع يف احملرمات فطرةٌ 

 عن يف دينو بوقوعو يف احملرمات ونقص دينو وىكذا.بالط  
مات الواقع يف احملر  ( يدؿ على أف  َوِعْرِضوِ قولو: ) المسألة السادسة عشرة:

يقع يف  : فبلفمثل ,وه بالكبلـ فيويذم   ض نفسو للناس أفْ الناس قد عر  
 قص.ان فبلف دينواحملرمات أو 

وقوع الناس يف من أسباب حفظ اإلنساف لدينو و  المسألة السابعة عشرة:
رَأَ ِلِديِنِو َوِعْرِضوِ ))مسك بالدين لذلك قاؿ: الت   ؛الكبلـ فيو  .((ِاْسَتبػْ

بُ َهاِت َوَقَع ِفي اَْلَحَرامِ  َوَمْن َوَقَع ِفيقولو: ) عشرة: المسألة الثامنة ( اَلشُّ
سامح يف اؼبشتبهات يقع يف لت لو نفسو بالت  من سو   ىذه كلمة عظيمة وىي أف  

 اغبراـ.
بُ َهاِت َوَقَع ِفي اَْلَحَرامِ  َوَمْن َوَقَع ِفيقولو: ) المسألة التاسعة عشرة: ( اَلشُّ

فإذا كاف أخبنا  ,منها وقع فيها بَ رُ فمن قػَ  ؛الفنت عن عدبُ الىذه قاعدة نبوية يف 
ك دبن أوقع نفسو اؼبشتبو يقع يف اغبراـ فما ظن   صلى اهلل عليو وسلم بأف   ب  الن  

 يقع فيها. ؟!يف الفنت



68 
 

صلى اهلل عليو  بِّ مثاؿ من الن  ( ىذا َكالرَّاِعي: )ولقو  المسألة العشرون:
حوؿ  :( يعٍتيَ ْرَعى َحْوَل اَْلِحَمىغَتىا )من الغنم و  البهيمة: كراعي وسلم قاؿ

َأْن يَ َقَع )يدنوا جدًا يعٍت:  (يُوِشكُ ) أو غَته ِمن ويلِّ األمراؼبكاف احملمي لغَته 
 .ا يف ذلك اغبمىيدخل يف ذلك اغبمى؛ غباجة البهائم لؤلكل فب   أفْ  :أي (ِفيوِ 

ذا ى( يَ ْرَعى َحْوَل اَْلِحَمى َكالرَّاِعي: )ولقو  المسألة الحادية والعشرون
لوقوع يف طلع لن بعض اغبيوانات يف الت  فس فيها شبو مِ الن   تشبيو عظيم بأف  

 .رأت طعاماً تدخل افالبهيمة إذ ؛اغبراـ
فيجب على  ,فس إذا كانت عند اؼبشتبو ورأت حرامًا تقع فيووكذلك الن  

 يقع يف احملرمات. يبنع نفسو من اؼبشتبهات؛ لئبل ساف أفْ اإلن
( يدؿ على َأََل َوِإنَّ ِلُكلّْ َمِلٍك ِحمىً قولو: ) المسألة الثانية والعشرون:

اً مكان :أي خذ ضبىً ه يتِّ د القـو وكبوَ سيّ  صلى اهلل عليو وسلم بأف   بِّ إخبار الن  
 .ُتا فيو منفعة للمسلمفب  صدقة وكبو ذلك ؿبمياً إلبل ال

 على أف   ( دؿ  َأََل َوِإنَّ ِلُكلّْ َمِلٍك ِحمىً قولو: ) المسألة الثالثة والعشرون:
فاهلل عز وجل يبنع  نع الناس من الدخوؿ يف ىذا اغبمى؛د القـو إذا كاف يبسيّ 

 ما سيأيت من الدخوؿ يف احملرمات.كمن ذلك  
على  ( دؿ  اَللَِّو َمَحارُِموُ َأََل َوِإنَّ ِحَمى قولو: ) المسألة الرابعة والعشرون:

فبل هبوز لئلنساف  ,يفعلوه ىي احملرمات ه اهلل عز وجل على العباد أال  ما حد   أف  
 ع منها اإلنساف دخل فيها.مل يتور   واؼبشتبهات إفْ  ,يقع فيو أفْ 

( يدؿ َأََل َوِإنَّ ِفي اَْلَجَسِد ُمْضَغةً قولو: ) المسألة الخامسة والعشرون:
 .مضغة يسَتٌ  الفعل اغبراـ شيءٌ  هؤز  فاألمر الذي يُ  ؛رة اإلنسافعلى حقا
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( ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اَْلَجَسُد ُكلُّوُ قولو: ) المسألة السادسة والعشرون:
  .األعضاء ىو القلب ملك يدؿ على أف  

 وصبلح ىذا القلب باإلكثار من الطاعات فالصبلة شرعت من أجلِّ 
فإذا صلح القلب بعث  ,إصبلح القلب اهلل شرع من أجلِّ  كرُ ذِ  ,إصبلح القلب

 العمل. اعبوارح على
( يدؿ َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اَْلَجَسُد ُكلُّوُ قولو: ) المسألة السابعة والعشرون:

 - والعياذ باهلل - فساده ,اهلل على قلبو فجسده فاسد عَ بَ ن طَ مَ  على أف  
 اؼبعاصي.ب

َوِإَذا  ,ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اَْلَجَسُد ُكلُّوُ قولو: ) المسألة الثامنة والعشرون:
يسعى إىل إصبلح قلبو  ( هبب على اإلنساف أفْ َفَسَدْت َفَسَد اَْلَجَسُد ُكلُّوُ 

 ما يفسد قلبو. عد عن كلِّ والبُ 
من أعبلـ  ( ىذا علمٌ َأََل َوِىَي اَْلَقْلبُ قولو: ) لمسألة التاسعة والعشرون:ا

 لجسد.رة لىذه اؼبضغة اليسَتة وىي القلب ىي مدبِّ   أف  ُت  حيث ببوة الن  
اؼبقصود  ( ليس فيو دليل على أف  َأََل َوِىَي اَْلَقْلبُ قولو: ) المسألة الثَلثون:

  .ىو صبلح القلب فقط دوف العمل وىو مذىب اؼبرجعة
اعبوارح على العمل ىو القلب سواء   الذي وبث   أف   :ا معٌت اغبديثوإمب  
 ر ىذا اؼبعٌت ما قبلو من الكبلـ.*ويفسِّ  ,صاغباً أـ طاغباً كاف 

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٕٕٙٔ

ْرَىِم, َواْلَقِطيَفِة, ِإْن ُأْعِطَي )) :اهلل عليو وسلم يَناِر, َوالدّْ َرِضَي, َتِعَس َعْبُد اَلدّْ
  .َأْخَرَجُو اْلُبَخاِريُّ  ((َوِإْن َلْم يُ ْعَط َلْم يَ ْرضَ 
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ذنب  :لبياف ؛ىد والورعِ ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الز  
  .ىدعلق بالدنيا وىو ينايف الز  الت  

 :ومراد ىذه الكلمة أي ,على وجهو خر   :( اؼبراد بتعس أيَتِعسَ قاؿ: )
يَنارِ ) رَ سِ وخَ  ابَ وخَ  كَ لَ ىَ  ْرَىمِ ) ,عملة اليت من الذىبال( الدينار َعْبُد اَلدّْ ( َوالدّْ

ضع على الكتف و غَته ي وأ( كساء موصوؼ َواْلَقِطيَفةِ ) ,العملة اليت من الفضة
 ( ِإْن ُأْعِطَي َرِضَي, َوِإْن َلْم يُ ْعَط َلْم يَ ْرضَ ) أو على الرقبة وكبو ذلك

 مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد ة 
يَنارِ قولو: ) المسألة اْلولى: من تعلق قلبو  ( يدؿ على أف  تَِعَس َعْبُد اَلدّْ
اهلل مل  ألف   ؛وخاسرٌ  و خائبٌ صلى اهلل عليو وسلم بأن   ب  باؼباؿ فقد أخب الن  

 ىبلقو ليتعلق قلبو باؼباؿ.
يَنارِ قولو: ) المسألة الثانية: من كاف عنده  فظة أف  ( مفهـو ىذه الل  َعْبُد اَلدّْ

نب فاهلل عز فينفقو يف مرضاة اهلل ال يدخل يف ىذا الذ   ,ق قلبو بومل يتعل  و مااًل 
 بعض الرسل كإبراىيم وسليماف وغَتنبا. وجل أغٌت

يَنارِ قولو: ) المسألة الثالثة: ؼ ؼبا ىو فوس قد تتشو  الن   أف  يدؿ ( َعْبُد اَلدّْ
 ار.كالذىب وىو الذي يصنع منو الدين  شبُت

ْرَىمِ اؼبسألة الرابعة: قولو: )  يسَتٍ  ق ولو بشيءٍ ( يدؿ على ذنب من تعل  َوالدّْ
 .وغَت ذلك وكذلك النحاس ,من أشباف ىذه الدنيا كالفضة

ق قلبو ولو من تعل   ( يدؿ على أف  َواْلَقِطيَفةِ قولو: ) المسألة الخامسة:
 .وخائبٌ  و ىالكٌ صلى اهلل عليو وسلم بأن   ب  وأخب الن   ,دببلبس فهذا مذموـٌ 

 ,ا ذكر كتعلقو مثبًل بالنساءق قلبو بغَت ذلك فب  من تعل   المسألة السادسة:
 نب.ويتفاخر هبا وكبو ذلك يدخل يف ىذا الذ   ,أو باؼبآكل واؼبشارب
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من أمارات  ( يدؿ على أف  ِإْن ُأْعِطَي َرِضيَ قولو: ) المسألة السابعة:
 حقارهتا.م يرضوف دبا يعطوف من قلوهبم بالدنيا أهن   قةاؼبتعلِّ 

( يدؿ على دناءة نفوس َوِإْن َلْم يُ ْعَط َلْم يَ ْرضَ قولو: ) المسألة الثامنة:
وليس خلف طاعة  ,ىم وسخطهم وراء اؼباؿ, رضاؤ قت نفوسهم بالدنيامن تعل  

 اهلل عز وجل واالبتعاد عن منهياتو.
 ؛صاحبو يف اليد ومل يكن يف القلب ال يذـ  ف اؼبسألة التاسعة: اؼباؿ إذا كا

مل يبض عليو لو كاف يل مثل أحد ذىبًا ))صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ:  ب  فالن  
خبلؿ  اعبمع صلى اهلل عليو وسلم ب  فلم يذـ الن   ((ثبلث لياؿ وعندي منو شيء

ـ  وإمب   ,ثبلثة أياـ  ق القلب بو وإمساكو.تعل   ا ذ
 اؼبصنُِّف رضبو اهلل:مث بعد ذلك قاؿ 

ُهَما -ٖٕٙٔ َأَخَذ َرُسوُل اَللَِّو صلى ))قَاَل:  َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
نْ َيا َكأَنََّك َغرِيٌب, َأْو َعاِبُر َسِبيلٍ   .اهلل عليو وسلم ِبَمْنِكِبي, فَ َقاَل: ُكْن ِفي اَلدُّ

ُهَما يَ ُقوُل: ِإَذا َأْمَسْيَت َفََل تَ ْنَتِظِر اَلصََّباَح, َرِضَي اَللَُّو  وََكاَن ِاْبُن ُعَمرَ  َعن ْ
ِتَك ِلَسَقِمك, َوِمْن َحَياِتَك  َوِإَذا َأْصَبْحَت َفََل تَ ْنَتِظِر اَْلَمَساَء, َوُخْذ ِمْن ِصحَّ

.  ((ِلَمْوِتكَ   َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ
األسباب  :لبياف ؛والورعِ ىد ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الز  

  .اليت تدعوا إىل زىد اإلنساف يف ىذه الدنيا
ؾبتمع  :اؼبنكب (َأَخَذ َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِبَمْنِكِبيقاؿ: )

يعٍت: أخذ الن ب  صلى اهلل عليو وسلم  ((دبنكب  ))ويف رواية  ,العضد مع الكتف
نْ َيا َكأَنََّك َغرِيبٌ   فَ َقاَل:)ىنا و ىنا  دبنكب  ابن عمر  : يف بلدةٍ ( أيُكْن ِفي اَلدُّ

أنت يف الطريق تريد  :( أيَأْو َعاِبُر َسِبيلٍ ) ,فيها سًتحل عنها أنت غريبٌ 
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مث بعد ذلك ذكر ابن  ,السفر إىل مكاف آخر اجعل حياتك يف الدنيا ىكذا
  .عمر رضي اهلل عنهما ثبلث وصايا ستأيت

 مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد ة 
( َأَخَذ َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِبَمْنِكِبيقولو: ) المسألة اْلولى:
كاف ابن عمر من صغار صلى اهلل عليو وسلم؛ ف بِّ يدؿ على تواضع الن  
 .ذلك صلى اهلل عليو وسلم ب  بو الن   لَ عَ الصحابة ومع ذلك فػَ 
 ,اهلل عليو وسلم يف صحابتو صلى بِّ د الن  يدؿ على تود   المسألة الثانية:

 م مع تبلميذه.يكوف اؼبعلِّ  وىكذا ينبغي أفْ 
صلى اهلل عليو وسلم بالعلم حيث  بِّ يدؿ على اىتماـ الن   المسألة الثالثة:

 صلى اهلل عليو وسلم عليو. ب  أخذ دبنكب ابن عمر حىت ال ينسى ما سيلقيو الن  
 اإلمساؾ بيد الطالب مثبًل أو باؼبنكبعليم من طرؽ الت   المسألة الرابعة:

 .نبويٌ  وىذا ىديٌ  وىكذا,
صلى اهلل عليو وسلم بصغار  بِّ يدؿ على اىتماـ الن   المسألة الخامسة:

 وبتقر أحداً ويف تعليمو العلم. الصحابة وىكذا هبب على اإلنساف أال  
نْ َيا َكأَنََّك َغرِيبٌ قولو: ) المسألة السادسة:  يدؿ على أف   (ُكْن ِفي اَلدُّ

ا ىو يف مكاف وإمب   ,ىذه الدنياراحٌل من  يعتقد يف قلبو أن و اإلنساف هبب أفْ 
كما سَتحل اإلنساف من بلد زاره   ؛إىل مكاف آخر وىو اآلخرة عنو سَتحل

 وسيعود إىل بلده.
 الغريب مستضعفٌ  ( يدؿ على أف  َكأَنََّك َغرِيبٌ قولو: ) المسألة السابعة:

 قٌ يكوف قلبو معل   مسافر يغلب أفْ  كل  فباهلل عز وجل وىكذا اغباؿ  قٌ ومتعلِّ 
يبد يديو إىل السماء ))صلى اهلل عليو وسلم:  بِّ قوؿ الن  ل ؛باهلل أكثر من حضره
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ـ لمسافر اهلل عز وجل تكر  يعٍت: اؼبسافر لذلك مواساة ل ((يا ريبيقوؿ يا ريب 
 .ةٍ ستجابم عليو بدعوةٍ 

 ؛( ىذا أضعف حااًل من األوؿَأْو َعاِبُر َسِبيلٍ قولو: ) :الثامنةالمسألة 
 غنياً يف بلده. لو وإْف كاف لذلك أباح اإلسبلـ الزكاة

يريد  اً إنسان لو أف   :يل مثليف عبور السب   رَ كِ حاؿ من ُذ  المسألة التاسعة:
أريد أف أبٍت بيتًا مث  :ف وقاؿالذىاب من اؼبدينة إىل مكة وىو يف الطريق توق  

 ,حولو قد يستنقصوف عقلو ويرمونو باعبنوف , فمنبعد ذلك أذىب إىل مكة
 و راحل أنبل آخرتو.ق هبا ونسي أن  وكذلك من كاف يف ىذه الدنيا من تعل  

( يدؿ على يَ ُقولُ  رضي اهلل عنهما َكاَن ِاْبُن ُعَمرَ قاؿ: ) المسألة العاشرة:
ظ عو و قلبو  ا ظبع ىذه اؼبوعظة رؽ  فلم   ؛عنهم باؼبواعظحابة رضي اهلل تأثر الص  

 غَته.
  إفْ و حابة رضي اهلل عنهم يدؿ على حرص الص   المسألة الحادية عشرة:

فقد استخلص ابن عمر  ؛العميق مكانوا صغاراً على نشر العلم بل وعلى فهمه
 ن بعده.ى هبا مَ رضي اهلل عنو من اغبديث ثبلث وصايا وص  

( يدؿ على ِإَذا َأْمَسْيَت َفََل تَ ْنَتِظِر اَلصََّباحَ قاؿ: ) الثانية عشرة:المسألة 
, وإذا ئة من أىل األمواتطبسوف باؼبو اإلنساف إذا غربت عليو الشمس أن   أف  

عداد إوىو يف  إال  الشمس لن تغرب  أف  ئة باؼبطبسوف طلعت عليو الشمس 
 الصباح أو اؼبساء.يف إما يموت فاألموات حىت يتحقق وعد اهلل 

( يدؿ على ِإَذا َأْمَسْيَت َفََل تَ ْنَتِظِر اَلصََّباحَ قولو: ) المسألة الثالثة عشرة:
إىل اهلل  من الوصايا والت وبةوباسب نفسو يف اؼبساء  اإلنساف هبب عليو أفْ  أف  

 عز وجل وغَت ذلك وال تلهيو اغبياة.
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( هبب ْحَت َفََل تَ ْنَتِظِر اَْلَمَساءَ َوِإَذا َأْصبَ قولو: ) المسألة الرابعة عشرة:
 ,تقوى اهلل وعدـ ظلم اآلخرينب وباسب نفسو إذا طلعت الشمس عليو أفْ 

 عداد األموات.إوىو يف  إال  فقد ال تغيب الشمس  ؛واإلكثار من الطاعات
ِتَك ِلَسَقِمكقولو: ) المسألة الخامسة عشرة: ( يدؿ على َوُخْذ ِمْن ِصحَّ

صلى اهلل عليو  ب  وقد أخب الن   ,يغتنم حاؿ الصحة اإلنساف هبب عليو أفْ  أف  
اغتنم ))كما يف اؼبستدرؾ   واحدٍ  كلِّ   عم اليت ستزوؿ عنْ الصحة من النِّ  وسلم أف  

 قبل زواؽبا. :يعٍت ((قبل طبس اً طبس
 ( يدؿ على أف  َوِمْن َحَياِتَك ِلَمْوِتكَ قولو: ) المسألة السادسة عشرة:

فبل  وعد اهلل عز وجل حقٌ  وأف   ,يغتنم ساعات حياتو اإلنساف هبب عليو أفْ 
 علم مىت تقبض روحو.يُ 

إذا صبع العبد  أشد   تكوف اغبجة على العبد قائمة المسألة السابعة عشرة:
اسب وسوؼ وبُ  ,وجود الوقت؛ فقد صبع نعمتُت العافية و بُت الصحة واغبياة

  .ةاهلل عز وجل عنهما يـو القيام
بو شكر يؤد ى  , وخَت ماعمةشكر ىذه النِّ أْف يؤدِّي فيجب على اإلنساف 

 .-سبحانو وتعاىل  - وببها اهلل ا عبادةٌ ألهن   ؛عمة طلب العلمالنِّ ىذه 
, يعيش يف ىذه اغبياة جبسده هبب على اؼبسلم أفْ  المسألة الثامنة عشرة:

 مج حج مث هت ختمت  حت جت ُّٱقو باآلخرة كما قاؿ سبحانو: قلبو فيعلِّ  وأما

 .*َّ مخ جخ مح جح
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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ُهَما -ٕٗٙٔ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
ُهمْ  ؛َمْن َتَشبََّو ِبَقْومٍ )) :اهلل عليو وسلم َحُو  ((فَ ُهَو ِمن ْ َأْخَرَجُو أَبُو َداُوَد, َوَصحَّ

 ِاْبُن ِحبَّاَن. 
ربرًن  :لبياف ؛ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الز ىد والورعِ 

  .د ؿباكاة اآلخرينىو تعم   :شبوالت  شبو, و الت  
كما أخب   باألعراض أو ,أو بالفاسقُت ,بالكفار اً يكوف تشبه شبو قدوالت  

 أفْ  :والتشبو يكوف بالقوؿ مثل ,أو ببعض اغبيوانات ,صلى اهلل عليو وسلم ب  الن  
أيضاً ويكوف  ,كثر منها أىل الفسقيتكلم بكلمة خاصة غَت اؼبسلمُت أو يُ 

  .ويكوف يف العبادات ,ويكوف يف العادات كما سيأيت ,باألفعاؿ
 ,يكوف القوؿ أو الفعل خاصاً بالكفار أو الفاسقُت ىو أفْ  :شبووضابط الت  

منهما بل يستخدمو اؼبسلموف وغَت اؼبسلمُت  فإذا مل يكن خاصاً هبما أو بواحد
  .كما سيأيت  اً فبل يكوف تشبه

  حل جل مك ُّٱوقد أمر اهلل عز وجل دبخالفة اؼبشركُت كما قاؿ سبحانو: 
 جض مص خص حص مس خس حس  جس  ُّٱوقاؿ سبحانو: , َّ هلجم مل خل
 جه ين ىن ُّٱو باؼبشركُت قاؿ: وأخب اهلل عز وجل بعقوبة اؼبتشبِّ , َّ حض
  .َّ ىهيه مه

 ة مسائل:عد  وىذا اغبديث يدؿ على 
ُهمْ قولو: ) المسألة اْلولى: ( يدؿ ىذا اغبديث َمْن َتَشبََّو ِبَقْوٍم, فَ ُهَو ِمن ْ

 - بإذف اهلل -و بالصاغبُت فهو فمن تشب   ,على اختصاره على ترغيب وترىيب
 منهم. - والعياذ باهلل - و بالكفار والفاسقُت فهومنهم ومن تشب  
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ا ىو من شبو باؼبشركُت وكذا الفاسقُت فب  يدؿ على ربرًن الت   الثانية:المسألة 
تعليق الصليب فبل  :شبو هبم يف عبادهتم بالفعل مثلت  الومثاؿ  ,خصائصهم

شبو ومثاؿ الت   ,يعلق الصليب ولو مل يعتقد ديانة ذلك هبوز للمسلم أفْ 
شبو شركُت فهذا ال هبوز الت  ة باؼبـبتص   يتكلم بكلمةٍ  أفْ  :باؼبشركُت يف القوؿ مثل
 هبم من ألفاظ كلماهتم.

لبس  :مثل ,إذا مل يكن الفعل من خصائصهم فيجوز المسألة الثالثة:
و ليس من خصائصهم فيلبسو اؼبسلموف ألن   ؛البنطاؿ إذا كاف واسعًا ال بأس بو

 .مأيضاً فلم يكن شعاراً ؽب
 ,ثليثكتحريك اليدين بالت  شبو هبم يف عباداهتم  من الت   المسألة الرابعة:

شبو هبم يف عاداهتم إذا  ومن الت   ,االقتصار على صـو يـو عاشوراء فقط :ومثل
عبد اهلل بن عمرو لصلى اهلل عليو وسلم  ب  باس خاصًا هبم كما قاؿ الن  لِّ الكاف 

 الثياب اؼبعصفرة. :يعٍت ((من ثياب الكفار ىذه إف  ))بن العاص: 
 ,من اؼبلة ما ىو ـبرجٌ  - والعياذ باهلل - شبوالت   منالمسألة الخامسة: 

شبو ما ال ىبرج من ومن الت   ,لمشركُتل يذبح لغَت اهلل فهذا فيو مشاهبةٌ  أفْ  :مثل
 .ا ىو فسقٌ الدين وإمب  

ما كاف من خصائصهم وفيو رفعة لئلسبلـ واؼبسلمُت  المسألة السادسة:
لتقوية اؼبسلمُت  ؛الصناعات وكبوىا فتقليد اؼبسلمُت ؽبم يف دنياىم :مثل

صلى اهلل عليو وسلم حبفر اػبندؽ ومل يكن  ب  فقد أمر الن   ؛واإلسبلـ ال بأس بو
 ا كاف عند الفرس.ذلك عند العرب وإمب  

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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ُهَما قَاَل:  َوَعِن ِاْبِن َعبَّاسٍ  -ٕ٘ٙٔ ُكْنُت َخْلَف اَلنَِّبيّْ ))َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
صلى اهلل عليو وسلم يَ ْوًما, فَ َقاَل: يَا ُغََلُم! ِاْحَفِظ اَللََّو َيْحَفْظَك, ِاْحَفِظ 

 ((اَللََّو َتِجْدُه ُتَجاَىَك, ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل اَللََّو, َوِإَذا ِاْستَ َعْنَت فَاْسَتِعْن بِاَللَّوِ 
, َوقَاَل:  ْرِمِذيُّ  . ((َحَسٌن َصِحيحٌ ))َرَواُه اَلت ّْ

من   أف   :لبياف ؛ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الز ىد والورعِ 
 .اهلل عز وجل وبفظو من اؼبعاصي فإف   ؛اـر اهللعاً عن ؿبكاف ور 

على ))( ويف رواية: ُكْنُت َخْلَف اَلنَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم يَ ْوًماقاؿ: )
عشر  ابن عباس رضي اهلل عنهما حُت إذاً  رُ مُ ( وكاف عُ فَ َقاَل: يَا ُغََلمُ ) ((دابة

ِاْحَفِظ اَللََّو َيْحَفْظَك, ِاْحَفِظ اَللََّو َتِجْدُه ُتَجاَىَك, ِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل سنُت )
اغبديث عظيم قاؿ ابن جوزي رضبو ( ىذا اَللََّو, َوِإَذا ِاْستَ َعْنَت فَاْسَتِعْن بِاَللَّوِ 

  .((ؼبا قرأت ىذا اغبديث كدت أف أطيش)) :اهلل عنو
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ على قدرة اهلل عز وجل ِاْحَفِظ اَللََّو َيْحَفْظكَ قولو: ) المسألة اْلولى:
 بأْف مل ىبًتؽاهلل  ظَ فِ الطاعات وحَ  لَ مِ يثيبو ؼبا عَ  و للطائع بأفْ العظيمة وحب  

 حفظو اهلل يف دينو ويف مالو وذريتو وغَت ذلك. ؛ؿبارمو
اهلل  ظَ فِ من حَ ف ؛اعبزاء من جنس العمل يدؿ على أف   المسألة الثانية:

 يي ىي مي خي حي ُّٱعو اهلل قاؿ سبحانو: حفظو ومن مل وبفظ اهلل ضيّ 
قاؿ , و َّمتهت خت حت ُّٱوقاؿ سبحانو: , َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ

 .َّ معجغ جع مظ حط  مض  ُّٱتعاىل: 
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ؼبا  كلمة تفصيلٌ ال( ىذه ِاْحَفِظ اَللََّو َتِجْدُه ُتَجاَىكَ قولو: ) المسألة الثالثة:
وجدت اهلل عز وجل أمامك بتيسَت األمور  ؛ك إذا حفظت اهللوىو أن   قَ بَ سَ 

 وسدادؾ وكبو ذلك. ,وىدايتك ,لك
ىو ب العبد من اهلل عز وجل الذي يقرِّ  يدؿ على أف   المسألة الرابعة:

العبد إليو قاؿ سبحانو:  بَ رُ ب من العبد إذا قػَ قرُ اهلل تعاىل يَ  وأف   ,الطاعة
 .َّ حط  مضُّٱ

ِاْحَفِظ اَللََّو َيْحَفْظَك, ِاْحَفِظ اَللََّو َتِجْدُه قولو: ) المسألة الخامسة:
دين منها ما يُ هلل بالبعد عن اؼبعاصي والورع فيا ظَ فِ من حَ  ( يدؿ على أف  ُتَجاَىكَ 

العبلج يف عدـ الوقوع يف األمور  على أف   فدؿ   ؛عز وجل وبفظوفاهلل 
 اؼبشتبهات ىو اإلكثار من طاعة اهلل.

 ,وحيد( ىذا عامود الت  َوِإَذا َسأَْلَت فَاْسَأْل اَللَّوَ قولو: ) المسألة السادسة:
واهلل عز  ,فمن سأؿ اهلل عز وجل فهو موحدٌ  عاءوغالب شرؾ الناس يف الد  

 .َّ جغمغ مع جع مظ  حط مض ُّٱوجل: 
 على أف   دؿ   :( يعٍتَوِإَذا ِاْستَ َعْنَت فَاْسَتِعْن بِاَللَّوِ قولو: )المسألة السابعة: 

 على أف   دؿ   ,االستعانة وىي طلب العوف من اهلل ال من األموات وغَتىم
 *هلل سبحانو. إال  صرؼ ال تُ  عظيمةٌ  االستعانة باهلل عبادةٌ 

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُهَما قَاَل:  َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعدٍ  -ٕٙٙٔ َجاَء رَُجٌل ِإَلى ))َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

يَا َرُسوَل اَللَِّو! ُدلَِّني َعَلى َعَمٍل ِإَذا َعِمْلُتُو  فَ َقاَل: اَلنَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم
نْ َيا ُيِحبَُّك اَللَُّو, َواْزَىدْ َقاَل: ِاْزَىْد ِفي ف ,للَُّو, َوَأَحبَِّني اَلنَّاسُ َأَحبَِّني اَ  ِفيَما  اَلدُّ

 .َرَواُه ِاْبُن َماَجو, َوَسَنُدُه َحَسنٌ  ((َك اَلنَّاسُ ِعْنَد اَلنَّاِس ُيِحبَّ 
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ىد شبرة الز   :لبياف ؛ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الز ىد والورعِ 
  .وكذا ؿببة الناس لو ,وىو ؿببة اهلل عز وجل للعبد

 على عد ة مسائل: دؿي اغبديثوىذا 
على حرص  ( دؿ  َعَلى َعَملٍ  يَا َرُسوَل اَللَِّو! ُدلَِّنيقولو: ) المسألة اْلولى:

  حابة رضي اهلل عنهم على العلم.الص  
 رٌ  ؽبم أمحابة رضي اهلل عنهم إذا مل يتبُت  الص   يدؿ على أف   المسألة الثانية:

 يسأؿ عن أمور دينو. أفْ  وغَته وىكذا على طالب العلم ,يسألوف
اؼبقصد من بعثة  ( يدؿ على أف  َعَلى َعَملٍ  ُدلَِّنيقولو: ) المسألة الثالثة:

ٱسل قاؿ سبحانو:وىي وظيفة الر   ,صلى اهلل عليو وسلم ىو تعليم الناس بِّ الن  

 .َّ  ىب نب مبُّٱ
حابة رضي اهلل عنهم الص   يدؿ على أف  ( ِإَذا َعِمْلُتوُ قولو: ) المسألة الرابعة:

حابة رضي اهلل األعماؿ تتفاضل والص   على أف   فدؿ   ؛يسألوف عن ؾبامع األمور
 عنهم يطلبوف أعبلىا.

حابة رضي اهلل الص   ( يدؿ على أف  ِإَذا َعِمْلُتوُ قولو: ) المسألة الخامسة:
صلى اهلل  بِّ جاءت دعوة الن  وهبذا  ,إىل العمل إذا علموا علماً  الناسِ  عنهم أسبقَ 

 :عباسقاؿ ابن  َّ مق حق مف خف حف ُّٱعليو وسلم قاؿ سبحانو: 
 .((العمل الصاٌف :أي)) َّ حك  جك  ُّٱ ((بالعلم النافع :أي))

من أعظم مقاصد  ( يدؿ على أف  َأَحبَِّني اَللَّوُ قولو: ) المسألة السادسة:
وىكذا اؼبؤمن الصادؽ  ,ؽبمم يسعوف حملبة اهلل حابة رضي اهلل عنهم أهن  الص  

 لو. عز وجل ؿببة اهلل ؛ ابتغاءصاٌفٍ  يعمل كل  
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وقد ذكر اهلل  ,هلل عز وجل لعبادهفيو إثبات صفة احملبة  المسألة السابعة:
 مي زي ريُّٱقاؿ سبحانو: و , َّ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱذلك بقولو: 
 .َّ ني

ص ال ل  اؼبؤمنُت اػبُ  على أف   ( دؿ  َوَأَحبَِّني اَلنَّاسُ قولو: ) المسألة الثامنة:
أىل  عز وجل وؽبذا أمر اهلل ؛وببهم اؼبسلموف دوف اؼبسلمُت بل يسعوف أفْ اعي

 مت زت رت ُّٱوقاؿ ؽبذه األمة: , َّ حط مض  خض  ُّٱالكتاب بقولو: 
 لقلوب الناس. اػبلق جذابٌ  نَ سْ حُ  ألف   َّ يترث  ىت نت

ا يعمل وإمب   ,وحيدنايف الت  ( ىذا ال يُ َوَأَحبَِّني اَلنَّاسُ قولو: ) المسألة التاسعة:
الصدقة تعملها لوجو اهلل  :مثل ,الناس وببونك أف   :عمبًل خالصًا هلل ومن شباره

 الفقَت وببك. ومن شبارىا أف  
نْ َيا ُيِحبَُّك اَللَّوُ قولو: ) المسألة العاشرة: من  ( يدؿ على أف  ِاْزَىْد ِفي اَلدُّ

  .دنياأسباب ؿببة اهلل للعبد زىد العبد يف ال
 ٰر ٰذ يي ُّٱترؾ ما ال ينفعو يف اآلخرة قاؿ سبحانو:  :ىدواؼبراد بالز  
 .َّ حت  جت هب مب ُّٱ: عبل وقاؿ جل   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

( َك اَلنَّاسُ َواْزَىْد ِفيَما ِعْنَد اَلنَّاِس ُيِحبَّ قولو: ) المسألة الحادية عشرة:
 ىد أيضاً وببب الناس يف الزاىد.الز   على أف   دؿ  

( يدؿ َك اَلنَّاسُ َواْزَىْد ِفيَما ِعْنَد اَلنَّاِس ُيِحبَّ قولو: ) المسألة الثانية عشرة:
فهي من فطر اهلل على  ؛ن يتطلع للدنياؼ نفوسهم إىل مَ الناس ال تتشو   على أف  
 عباده.
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ذلك  خرؼ اغبياة وزاد يف ذلك فإف  إذا تزين العبد بزُ  المسألة الثالثة عشرة:
على  فوس مفطورةٌ الن   ألف   ؛يف الظاىر استحسنوه ب الناس إليو وإفْ الفعل ال يقرِّ 

 ىد يف الدنيا.الز  
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن َسْعِد ْبِن أَِبي َوقَّاٍص رضي اهلل عنو قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل  -ٕٚٙٔ
, ِإنَّ اَللََّو ))اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يَ ُقوُل:  , اَْلَغِنيَّ ُيِحبُّ اَْلَعْبَد اَلتَِّقيَّ

  .َأْخَرَجُو ُمْسِلمٌ  ((اَْلَخِفيَّ 
الزاىد  أف   :لبياف ؛ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الز ىد والورعِ 

  .فهي درجة أعلى من الزاىد فحسب ؛و اهللاؼبختفي عن الناس وبب  
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

 - ( فيو إثبات صفة احملبة هللِإنَّ اَللََّو ُيِحبُّ قولو: ) سألة اْلولى:الم
 لعباده. - سبحانو وتعاىل

من  اهلل عز وجل وبب   أف   ( دؿ  ُيِحبُّ اَْلَعْبَد اَلتَِّقيَّ قولو: ) المسألة الثانية:
 مي زي ريُّٱابتعد من اؼبعاصي وأكثر من الطاعات قاؿ سبحانو: 

 .َّني
, اَْلَخِفيَّ قولو: ) المسألة الثالثة: , اَْلَغِنيَّ  ( يدؿ على أف  ُيِحبُّ اَْلَعْبَد اَلتَِّقيَّ

 عن الناس أفضل من الزاىد الذي يظهر زىده للناس. زىدهالزاىد اؼبخفي 
عبده الغٍت  وبب   تعاىل اهلل ( يدؿ على أف  اَْلَغِنيَّ قولو: ) المسألة الرابعة:

وكما  ((نِعم اؼباؿ الصاٌف للرجل الصاٌف)) :بلـبلة والس  قاؿ عليو الص  اؼبنفق كما 
 .َّ من زن رن مم ام يل ُّٱقاؿ سبحانو: 
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يظهر  اإلنساف عليو أال   ( يدؿ على أف  اَْلَخِفيَّ قولو: ) المسألة الخامسة:
 شرع يف حقو اػبفاء.ا يُ أمكن لو ذلك فب   أعمالو للناس إفْ 

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٕٛٙٔ

,  ((ِمْن ُحْسِن ِإْسََلِم اَْلَمْرِء, تَ رُْكُو َما ََل يَ ْعِنيوِ )) :اهلل عليو وسلم ْرِمِذيُّ َرَواُه اَلت ّْ
 َوقَاَل َحَسٌن.

من  أف   :افلبي ؛ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الز ىد والورعِ 
  .ىدوكذا الز   ,طلع ألمور الدنياعدـ الت   الورعِ 

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
الناس  ( هبل على أف  اَْلَمْرءِ  ِمْن ُحْسِن ِإْسََلمِ قولو: ) المسألة اْلولى:

يف إسبلمو قاؿ سبحانو:  وذلك ؿبسنٌ  فهذا مسلمٌ  ,يتفاوتوف يف إسبلمهم
 .َّ ىل مل  يك ىك مك لك يقاك ىق يفُّٱ

ىد من أسباب الز   ( يدؿ على أف  تَ رُْكُو َما ََل يَ ْعِنيوِ قولو: ) المسألة الثانية:
واهلل عز وجل  ,اإلنساف ال يتطلع بعينو وال بلسانو وال بسمعو ما ال يعنيو أف  

  من  ُّٱيتطلع ألمور الدنيا قاؿ سبحانو:  هنى رسولو صلى اهلل عليو وسلم أفْ 
 .َّ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

من تطلعو  انشغاؿ اؼبرء بإصبلح نفسو خَتٌ  يدؿ على أف   المسألة الثالثة:
 يف ما ال ينفعو.

فس إذا مل تشغلها باغبق شغلت اإلنساف الن   يدؿ على أف   المسألة الرابعة:
 بالباطل أو دبا ال ينفع.
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أما , و من أمور الدنيا :( أيتَ رُْكُو َما ََل يَ ْعِنيوِ قولو: ) :الخامسةالمسألة 
 ُّ ُّٱقولو سبحانو: ك وىذا ,أمور الدين فمن حسن إسبلـ اؼبرء سؤالو عن دينو

 .*َّ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َكِرَب رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل  َوَعْن اَْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي -ٜٕٙٔ
 ((ِمْن َبْطنٍ  اً اْبُن آَدَم ِوَعاًء َشرّ َمََلَ َما )) :صلى اهلل عليو وسلمَرُسوُل اَللَِّو 

َنُو.  ْرِمِذيُّ َوَحسَّ   َأْخَرَجُو اَلت ّْ
 أف   :لبياف ؛ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الز ىد والورعِ 

  .ىدقليل من األكل من الز  الت  
ىو الظرؼ أو الصحفة أو  :( اؼبراد بالوعاءَما َمََلَ اْبُن آَدَم ِوَعاءً قولو: )

  .من بطنو :( أيِمْن َبْطنٍ  اً َشرّ اإلناء )
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل: 

اإلكثار من  ( يدؿ على ذِـّ َما َمََلَ اْبُن آَدَم ِوَعاءً قولو: ) المسألة اْلولى:
 راب.الطعاـ وكذلك الش  

احملرؾ للجسد ىو  أف   ( يدؿِمْن َبْطنٍ  اً َشرّ  ِوَعاءً قولو: ) المسألة الثانية:
: عن اؼبعدة صلى اهلل عليو وسلم ب  منو اؼبعدة لذلك قاؿ الن   وأخص   ,البطن

 .((بيت الداء))
 ,فثلث لطعامو :تقسيم ما وبتاجو اإلنسافرع بجاء الش   المسألة الثالثة:

 و.سِ فَ وثلث لنػَ  ,وثلث لشرابو
أكثر أمراض اعبسد  على أف  ( يدؿ ِمْن َبْطنٍ  اً َشرّ قولو: ) المسألة الرابعة:

 بسبب الطعاـ.
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عتاد عليو اؼبرء أو كاف من إكثار الطعاـ ىو ما ااؼبذمـو  المسألة الخامسة:
 أف  أبا :الدليل ,إذا كاف يأكل كثَتًا يف بعض األحياف فبل يذـ   اأم ,غالبًا عليو

 لو قاؿ: عليو وسلمصلى اهلل  ب  لن  نب ؼبا أعطاه امن الل   بَ رِ ىريرة رضي اهلل عنو شَ 
 .((اً أجد لو مسلك والذي بعثك حبق ال))

اإلكثار من الطعاـ قد يلهي عن الطاعات وذلك يف ب المسألة السادسة:
 حاليُت:

  .بحث عن ألواف الطعاـاليف  :اغبالة األوىل
 بذلك. كلو يضعف عن العبادة والقلب يقسوابعد أواغبالة الثانية: 

  رضبو اهلل:مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف 
َوَعْن أََنٍس رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  -ٕٓٚٔ

وَّابُونَ )) :وسلم ُر اَْلَخطَّائِيَن اَلت َّ ,  ((ُكلُّ بَِني آَدَم َخطَّاٌء, َوَخي ْ ْرِمِذيُّ َأْخَرَجُو اَلت ّْ
 َواْبُن َماَجْو, َوَسَنُدُه َقِويّّ.
اؼبرء  أف   :لبياف ؛ىذا اغبديث يف باب الز ىد والورعِ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل

  .وبةر ذلك الت  كفِّ والذي يُ  ,بهاتقد يقع يف احملرمات والش  
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

من  و ليس أحدٌ ( يدؿ على أن  ُكلُّ بَِني آَدَم َخطَّاءٌ قولو: ) المسألة اْلولى:
 نوب واػبطايا.بٍت آدـ معصـو من الوقوع يف الذ  

بلـ معصوموف األنبياء عليهم الس   صوص على أف  ت الن  دل   المسألة الثانية:
اهلل عز وجل  معصومُت من صغائر الذنوب ولكن   واوليس ,نوبمن كبائر الذ  

كما قاؿ سبحانو: و  َّ رت يب ىب نب مب زب ُّٱههم ؽبا كما قاؿ سبحانو: ينبِّ 
 .وىكذا َّ ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
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( ال ينقص ىذا من مقاـ ُكلُّ بَِني آَدَم َخطَّاءٌ قولو: ) الثالثة:المسألة 
اؼبؤمنُت ىم خَت  أف   - سبحانو وتعاىل - ذكر اهلل, فاإلنساف اؼبسلم عند اهلل

 يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱمن خلق اهلل قاؿ سبحانو: 
 خَت اػبلق. :يعٍت َّ ٰر ٰذ

من اؼببلئكة باعتبار  صاغبي البشر خَتٌ  أف   :ع من ىذايتفر   المسألة الرابعة:
ففي الدنيا اؼبلك معصـو وابن آدـ ىبطئ لكن يف النهاية بنو آدـ أفضل  ,اؼبآؿ

 ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱابقة: إذا دخلوا اعبنة لآلية الس  
 رضبو اهلل. شيخ اإلسبلـوؽبذا ذىب   َّ ٰر ٰذ يي

ُر اَْلَخطَّائِيَن قولو: ) المسألة الخامسة: وَّابُونَ َوَخي ْ ذبب  وبة الت   يدؿ أف  ( اَلت َّ
وبة يف يومو وليلتو من أشد اغباجات إليو قاؿ إىل الت  العبد حاجة  وأف   ,ما قبلها

 ب  وقاؿ الن   َّ مم خم حم جم هل مل خل  حل  ُّٱسبحانو: 
 واؼبراد بذلك يدعو ((ئة مرةم يف اليـو إين أتوب إىل اهلل))صلى اهلل عليو وسلم: 

وكثَت من الناس هبهل منزلة )) رضبو اهلل: قاؿ ابن القيم توْب علي ,م ربو الله
 .((وبةالت  

وَّابُونَ مفهـو اؼبخالف لقولو: ) المسألة السادسة: ُر اَْلَخطَّائِيَن اَلت َّ  ( أف  َوَخي ْ
ا العيب يف نب وإمب  فالعيب ليس يف الذ   ؛نوب الذي ال يتوبالذ   أىلُ  شر  
 مئ هي مي خي حي ُّٱاهلل منو قاؿ سبحانو:  إىلوبة الت   ـستمرار فيو وعداال

 .َّ هئ
وَّابُونَ )قولو:  المسألة السابعة: ُر اَْلَخطَّائِيَن اَلت َّ أف  اهلل  مهتِ يّ ( ومن خَت َوَخي ْ

 العبدفيجب على   َّ جخ مح جح مج ُّٱ: سبحانواؿ قو وببهم أخب أن  عز وجل 
 اهلل عز وجل يتوب عليو. أف  عاء بيكثر من الد   أفْ 
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نب مث اإلنساف يقع يف الذ   ال يفهم من ىذا اغبديث أف   المسألة الثامنة:
فيو فعليو  عَ قَ وَ  وباذر الوقوع يف الذنب وإفْ  ا هبب على اإلنساف أفْ وإمب   ,يتوب

  .قد يقبلها اهلل عز وجل وقد ال يقبلها التوبة عبادةٌ  ألف   ؛يتوب أفْ 
أنا  :فبل يقوؿ مثبًل شخص ,وبةنوب أيسر من طلب الت  ولذلك ترؾ الذ  

 قد ال يقبل اهلل عز وجل توبتو وكبو ذلك.ف ؛ؿبـر مث أتوب األمرأنظر إىل 
  :مث بعد ذلك قاؿ اؼبؤلف رضبو اهلل

َوَعْن أََنٍس رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  -ٕٔٚٔ
َهِقيُّ  ((َوَقِليٌل فَاِعُلوُ  ٌم,اَلصَّْمُت ِحكَ )) :وسلم َعبِ  - َأْخَرَجُو اَْلبَ ي ْ  - ِفي اَلشُّ

َح أَنَُّو َمْوُقوٌف ِمْن قَ ْوِل لُْقَماَن اَْلَحِكيِم. , ِبَسَنٍد َضِعيفٍ    َوَصحَّ
من  أف   :لبياف ؛ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الز ىد والورعِ 

  .سافِ اللِّ  ظُ فْ الورع حِ 
وضع الشيء  :واؼبراد باغبكمة ,ع حكمة( حكم صبمٌ اَلصَّْمُت ِحكَ ) :قاؿ

ووبمد  ,ما ال يعٍت ىو وضع الشيء يف ؿبلوكوت عالس   أف   :أي ا,يف موضعه
  .اؼبرء على اإلكثار من ذكر اهلل ويذـ إذا تكلم يف ما ال يعنيو أو يف ؿبـر

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
 بياف ذلك. قَ بَ ( وسَ مٌ اَلصَّْمُت ِحكَ قولو: ) المسألة اْلولى:
 صلى اهلل عليو وسلم يف اغبديث الصحيح أف   ب  أخب الن   المسألة الثانية:

بلـ: بلة والس  كما قاؿ عليو الص    ؛على اإليباف باهلل واليـو اآلخر الصمت داللةٌ 
 .((من كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر فليقل خَتاً أو يصمت))

لى طبيعة ( يدؿ على الغالب عَوَقِليٌل فَاِعُلوُ قولو: ) المسألة الثالثة:
من صفات  ولذلك ذكر اهلل عز وجل أف   ,ما ال ينفعواإلنساف كثرة الكبلـ في
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وؽبذا ذكر اهلل عز وجل ىذه الصفة  ,غوأىل الفردوس األعلى بعدىم عن الل  
 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱبعد الصبلة وقبل الزكاة قاؿ سبحانو: 

 يه  ىه مه جه ُّٱمث قاؿ:  َّ ين ىن من خن حن جن  يم ىم
 .َّجي

نجر اؼبرء قد يَ  ألف   ؛العلة يف ذلك (مٌ اَلصَّْمُت ِحكَ قولو: ) المسألة الرابعة:
 إال   ما ندـ ساكتٌ  :وؽبذا يقاؿ ,لسانو إىل احملـر أو إىل ما فيو مشتبو إذا تكلم

 اغبق. إذا كاف عن
ويليو بإذف , الزىد والورعباب قد انتهى من  هبذارضبو اهلل  فُ نِّ صويكوف اؼب
ىيب من مساوئ األخبلؽباب  اهلل بعد ذلك  *.الًت 
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 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ْرِىيبِ بَاُب )  (ِمْن َمَساِوِئ َاْْلَْخََلقِ  الت َّ

واؼبراد  ((ِمْن َمَساِوِئ َاأْلَْخبَلؽِ ))قبيح حذير والت  الت   :يعٍت ((التػ ْرِىيبِ بَاُب ))
  .األخبلؽ السيئة :دبساوئ األخبلؽ يعٍت

 ةٌ ا ىو منِّ وإمب   ,امرئٍ  ق إليها كل  من اهلل عز وجل ال يوف   عظيمةٌ  نعمةٌ  قُ لُ واػبُ 
ولذلك  ,يبنحها اهلل عز وجل ؼبن أراد لو خَتاً  ىو عبادةٌ  إذْ  ؛اهلل عز وجلمن 

 .((أخبلقاخياركم أحسنكم ))صلى اهلل عليو وسلم:  ب  قاؿ الن  
أقربكم )): صلى اهلل عليو وسلم ب  يبتد أثره يف اآلخرة قاؿ الن   اػبلقِ  نُ سْ حُ و 
صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ:  ب  الن  و  (( ؾبلسًا يـو القيامة أحاسنكم أخبلقاً مٍتِّ 

 .((الصائم القائمدرجة  ووإف الرجل ليبلغ حبسن خلق))
بل أخب  ,لعبادات من أجلِّ  عبادةٌ  اػبلقِ  نَ سْ حُ  وكثَت من الناس هبهل أف  

من حسن  يسَتٌ  وىي جزءٌ  االبتسامة صدقةٌ  صلى اهلل عليو وسلم أف   ب  الن  
  خض  ُّٱقاؿ: يقولوا الكبلـ الطيب ف واهلل عز وجل أمر بٍت إسرائيل بأفْ  ,اػبلق
 َّ يترث  ىت نت مت زت رت ُّٱ فقاؿ ؽبا: ىذا األمةا أمو  َّ حط مض

  .أفضل الكبلـ عٍت:ي
 مه جه ين ُّٱمن الناس قاؿ سبحانو:  ؛ فقد جزءً ن خلقوشيئًا مِ  دَ قَ ومن فػَ 
 .َّ  خيمي حي جي يه ىه

 نُ سْ صلى اهلل عليو وسلم يف اآلفاؽ حُ  بِّ ومن أسباب انتشار دعوة الن  
صلى  ب  الن   واحب  من الوفود ن ىو فمن رآه يف اؼبدينة أو حوؿ اؼبدينة أو مِ  ؛وخلقِ 

  .اهلل عليو وسلم ػبلقو ونقلوا دعوتو إىل ديارىم
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 ,يتحلى حبسن األخبلؽ أفْ  - طالب العلم خاصةً  - لذلك على اؼبسلم
ن انتشار علمو يف سوء خلقو يبنع مِ  ألف   ؛يبتعد عن مساوئ األخبلؽأْف و 

 قليل العلم ىو نوكم مَ  ,بلنتفاع بوللمتعلمُت خلقو يكوف مانعاً ل وسوءُ  ,اآلفاؽ
ابتعد الناس عنو لكْن وكم من كثَت العلم  ؟وخلقِ  نِ سْ انتفع الناس بو من حُ 

  ؟لسوء خلقو
َعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  -ٕٕٚٔ
تَْأُكُل ِإيَّاُكْم َواْلَحَسَد, فَِإنَّ اَْلَحَسَد يَْأُكُل اَْلَحَسَناِت, َكَما )) :عليو وسلم

رضي اهلل  َوَِلْبِن َماَجْو ِمْن َحِديِث أََنسٍ  .َأْخَرَجُو أَبُو َداُودَ  ((اَلنَّاُر اَْلَحَطبَ 
 .عنو َنْحُوهُ 

ىيب من مساوئ ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت  
 .حذير من اغبسدللت   ؛األخبلؽ
وإذا كاف  ,عن غَته ةعمزواؿ النِّ ىو سبٍت اغبسد:  (ِإيَّاُكْم َواْلَحَسدَ ) :قاؿ

عمة اليت عند غَته عنده تكوف النِّ  ا يتمٌت أفْ اإلنساف ال يتمٌت زواؿ النعمة وإمب  
صلى  ب  ى غبطة وال شيء فيها إذا كانت يف أمور الطاعة كما قاؿ الن  سم  هذا يُ ف

سبٍت  وأمايف أمرين  إال  يعٍت: ال غبطة  ((اثنتُتيف  إال  ال حسد ))اهلل عليو وسلم: 
فضل  يُناقض كماؿ الر بوبية؛ ألن و يريد منع هذاف - والعياذ باهلل -عم زواؿ النِّ 

  .اهلل عز وجل على عباده
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

ومن  دينٌء, خلقٌ  اغبسدَ  ( يدؿ على أف  ِإيَّاُكْم َواْلَحَسدَ ) المسألة اْلولى:
صلى اهلل عليو  ب  الن   واحسدره عدـ الدخوؿ يف اإلسبلـ؛ فاليهود أعظم أضرا
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 زن رن  مم  ُّٱيف اإلسبلـ قاؿ سبحانو:  واوسلم على دعوتو فلم يدخل

 .َّ زيمي ري ٰى ين ىن نن من
اغبسد صفة من صفات  ( ألف  ِإيَّاُكْم َواْلَحَسدَ قولو: ) المسألة الثانية:
 .َّ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ُّٱاليهود قاؿ سبحانو: 
ىو  :( اؼبفهـو اؼبخالف للحسدِإيَّاُكْم َواْلَحَسدَ قولو: ) المسألة الثالثة:

 ىئ نئ مئ زئ ُّٱسل قاؿ سبحانو عن إبراىيم: ىو خلق الر   الصدرِ  سبلمةُ 
 ذباه العباد. من الشرؾ والبدع واؼبعاصي والغلِّ  سليمٌ  :أي َّ رب يئ

صلى اهلل عليو وسلم  ب  اف الن  ك))اغبسد ال يبنع نعمة  المسألة الرابعة:
 .((ال مانع ؼبا أعطيت صبلةٍ  كلِّ   ُدبرَ  :يقوؿ

ن عم للمحسود واغباسد فكم مِ ن أسباب جلب النِّ مِ  المسألة الخامسة:
  :لذلك قيل ؟أعطيت للمحسود بسبب حاسدٍ  نعمةٍ 

 وإذا أراد اهلل نشر فضيلة طويت ... أتاح ؽبا لساف حسود
 أضرار نم( اَْلَحَسَد يَْأُكُل اَْلَحَسَناتِ فَِإنَّ قولو: ) المسألة السادسة:

 عظيمٌ  و ذنبٌ أن   :اغبسنات أي و يأكلن  يف اآلخرة أ - والعياذ باهلل - اغبسد
 .- والعياذ باهلل - وبرؽ اغبسنات

ال هبلب اغبسد سوى اغبزف على ما يتمتع بو احملسود  المسألة السابعة:
 :قيل لذلك ؛إذاً فاؼبتضرر من اغبسد ىو اغباسد ,من نعمة

 بصاحبو فقتلوبدأ ...  ما أعدلو در اغبسد هلل
إحراؽ  ( يدؿ على سرعةَكَما تَْأُكُل اَلنَّاُر اَْلَحَطبَ قولو: ) المسألة الثامنة:

 .- والعياذ باهلل - اغبسد للحسنات
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مثيل بأمور مفهومة شرع لو الت  اؼبعلم يُ  يدؿ على أف   المسألة التاسعة:
  .صلى اهلل عليو وسلم يف ىذا ب  كما فعل الن    ؛للمستمع

ساؽ اؼبصنُِّف  (رضي اهلل عنو َنْحُوهُ  َوَِلْبِن َماَجْو ِمْن َحِديِث أََنسٍ قاؿ: )
 لتقوية حديث أيب ىريرة. ؛حديث أنس رضبو اهلل رواية

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْنُو رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  -ٖٕٚٔ

ِديُد اَلَِّذي َيْمِلُك نَ ْفَسُو ِعْنَد )) :وسلم ِديُد بِالصَُّرَعِة, ِإنََّما اَلشَّ لَْيَس اَلشَّ
َفٌق َعَلْيِو.  ((اَْلَغَضبِ   ُمت َّ

مساوئ ىيب من ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت  
  .حذير من الغضبللت   ؛األخبلؽ

 (. رضي اهلل عنو( يعٍت: عن أيب ىريرة )َوَعْنوُ )قاؿ: 
ِديدُ )قولو:  جبسمو ويصرع  :( أيبِالصَُّرَعةِ ليس القوي ) :( أيلَْيَس اَلشَّ

ِديدُ )الناس   ( ألف  اَلَِّذي يَْمِلُك نَ ْفَسُو ِعْنَد اَْلَغَضبِ القوي ) :أي (ِإنََّما اَلشَّ
يبنع ذلك  الذيفالقوي ىو  ؛القلب والدـ - والعياذ باهلل - ضب ىو ثورافالغ

  .من جسده
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

ِديُد بِالصَُّرَعةِ قولو: ) المسألة اْلولى: العبة  ( يدؿ على أف  لَْيَس اَلشَّ
قوي يف  فقد يكوف اؼبرء ضعيفًا لكنوّ  ؛حاؿ وقوهتا ليست باألجساـ على كلِّ 

تو ومع بًل كبيبًل يسقط الرداء منو لنحافنفسو كأيب بكر رضي اهلل عنو كاف رج
ابن مسعود رضي , و صلى اهلل عليو وسلم بِّ ذلك ىو أشجع ىذه األمة بعد الن  
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صلى اهلل  ب  الن  إذا وقف عند اعبالس يكوف كطولو و اهلل عنو كاف رجبًل قصَتًا 
 .((ؼبيزاف أثقل من جبل أحداسيقاف ابن مسعود يف )) :عليو وسلم يقوؿ عنو
ا العبة ين فقط وإمب  العبة ليست يف األجساـ يف الدِّ  أف   المسألة الثانية:

وقد أثٌت اهلل عز وجل على قوة اعبسم كما  ,أيضًا معها بصبلح القلب وقوتو
 ,مع فساد القلب ال ينفعلكْن وحده  َّ هبجت مب خب حب جب ُّٱقاؿ: 

 وصبلح القلب مع ضعف اعبسد ال يضر ذلك القلب.
ِديُد بِالصَُّرَعةِ قولو: ) المسألة الثالثة: صلى  بِّ ( ىذا مثل قوؿ الن  لَْيَس اَلشَّ

إف اهلل ال ينظر إىل صوركم وإىل أجسادكم ولكن ينظر إىل ))اهلل عليو وسلم: 
 .((قلوبكم

ِديُد قولو: ) المسألة الرابعة: ( اَلَِّذي يَْمِلُك نَ ْفَسُو ِعْنَد اَْلَغَضبِ ِإنََّما اَلشَّ
عدواف على اآلخر  وكل   ,يف األرض ىي بسبب الغضب جنايةٍ  كل    وذلك ألف  

وقد تكوف فرقة بُت الزوجُت بسبب  ,بسبب الغضب قتلٍ  وكل   ,بسبب الغضب
  .الغضب وىكذا

 ىه ُّٱ :لذلك كاف من صفات أىل اعبنة عكس ذلك وىو
 ذلك يقوي عضلة قلبو.من يكظم غيظو؛ فإف   أف   الطب  وقد أثبت   َّ يه

ِديُد اَلَِّذي َيْمِلُك نَ ْفَسُو ِعْنَد قولو: ) :الخامسةالمسألة  ِإنََّما اَلشَّ
ة أحاديث يف عبلج الغضب صلى اهلل عليو وسلم يف عد   ب  أخب الن   (اَْلَغَضبِ 

صلى اهلل عليو  ب  باهلل من الشيطاف الرجيم كما قاؿ الن   االستعاذة :فمن ذلك
أعوذ باهلل من الشيطاف  :لذىب عنو ما هبد   اقاؽب ول إين ألعلم كلمةً ))وسلم: 
 .((الرجيم
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العبلج أيضاً  ومن أجلِّ  ,وإذا كاف قائمًا هبلس ,ومن العبلج أيضًا الوضوء
 .*َّ مب هئ مئ هي مي ُّٱاإلكثار من ذكر اهلل قاؿ سبحانو: 

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُهَما -ٕٗٚٔ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

َفٌق َعَلْيِو.  ((اَلظُّْلُم ظُُلَماٌت يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ )) :اهلل عليو وسلم  ُمت َّ
ىيب من ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب  مساوئ الًت 

  .ربرًن الظلم :لبياف ؛األخبلؽ
عدي على اآلخرين بأخذ حقوقهم أو دبنعهم يكوف الت   والظلم إما أفْ 

الظلم ىو عمل اؼبعاصي , ويف حق اهلل عز وجل حقوقهم وىذا حق اؼبخلوقُت
 وأعظمها الشرؾ باهلل عز وجل.

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
من  عبداً  مَ لَ من ظَ  ( يدؿ على أف  ُم ظُُلَماتٌ اَلظُّلْ : )ولقو  المسألة اْلولى:

 ه الظبلـ لو يـو القيامة.جزاء فإف   ؛اهلل عباداً 
 ,يـو القيامة مستنَتٌ ن ىو الناس منهم مَ  يدؿ على أف   المسألة الثانية:

 ِّ ُّ َّ ُّٱ: عن حاؿ اؼبنافقُت ن يعيش يف ظلمة قاؿ سبحانومنهم مَ و 

 .َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
, ومن عواقبو ىذه عاقبتو يف اآلخرة( اَلظُّْلُم ظُُلَماتٌ )قولو:  الثالثة:المسألة 

صلى اهلل  ب  اؼبظلـو يأخذ حقو كامبلً يـو القيامة كما قاؿ الن   أف  أيضاً يف اآلخرة 
 .(( َحىت  يُػْقَتص  لِلش اِة اعبَْم اِء ِمَن الش اِة اْلَقْرنَاءِ ))عليو وسلم: 

اهلل عز  اؽببلؾ السريع كما قص   - والعياذ باهلل - الدنياوعقوبة الظلم يف 
 يه  ىه مه جه ين ىن ُّٱستاف يف صورة القلم قاؿ سبحانو: وجل علينا قصة البُ 
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ومن عقوبات  ,م ظلموا الفقراء منعوىم حقهمألهن   َّ ىي مي خي حي جي
لن ينصره أحد كما  و سيأتيو وقتٌ يف الدنيا واآلخرة أن   - والعياذ باهلل - الظامل

  . َّ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱقاؿ سبحانو: 
 مخ جخ مح ُّٱقاؿ سبحانو:  عقوبة الظامل شديدةٌ  وأخب سبحانو أف  

مع اؼبسلم أو  وبذر الظلم سواء مع فيجب على اؼبسلم أفْ   َّ خس حس جس
 .َّىب نب مب زب رب ُّٱفاهلل أوجب العدؿ مع اعبميع  ؛غَت اؼبسلم

, وال تقوى العدؿ نورٌ  أف   :خالف للحديثاؼبفهـو اؼب المسألة الرابعة:
من البيت مع أوالده وزوجتو  اً بالعدؿ سواء من العدؿ انطبلق إال  ؤلمم واألفراد ل

 إىل عمـو اجملتمعات.
أىل العدؿ على  صلى اهلل عليو وسلم أف   ب  أخب الن   المسألة الخامسة:

صلى اهلل عليو وسلم عن  ب  الن   هخببلؼ ما ذكر  ,يبُت الرضبن عننور من منابر 
 .- والعياذ باهلل - دامسٍ  الظامل يعيش يف ظبلـٍ 

بل ظلمات   واحدةٌ  يـو القيامة ليس فيو ظلمةٌ  يدؿ أف   المسألة السادسة:
 منهم من تشد   -والعياذ باهلل  - نوب وخطايا العبادذ  العلى حسب  ةكثَت 

صلى  ب  ـ كما قاؿ الن  ىبرج من ظبلـ إىل ظبل همومن ,ظلمتهم ومنهم من زبف
 .((ظُُلَماٌت يَػْوـَ اَْلِقَياَمةِ )) :اهلل عليو وسلم

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
صلى اهلل  َوَعْن َجاِبٍر رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَّوِ  -ٕ٘ٚٔ

حَّ  ِات َُّقوا اَلظُّْلَم فَِإنَّ اَلظُّْلَم ظُُلَماٌت يَ ْومَ )): عليو وسلم اَْلِقَياَمِة, َوات َُّقوا اَلشُّ
َلُكمْ   َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم.  ((فَِإنَُّو َأْىَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ
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ىيب من ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب  مساوئ الًت 
  .حربرًن الش   :لبياف ؛األخبلؽ

وعدـ الرضا دبا  عم الناس من النِّ  يشوؼ ؼبا يف أيدىو الت   :ح ىناواؼبراد بالش  
و غاٍؿ ومل يقنع ؼ إىل قلم زميلو شبنُ يتشو   شخصٌ  :مثل ,كتبو اهلل عز وجل لو

  .وسلبو قلمَ دبا عنده فيُ 
 ىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:و 

ب عذِّ اهلل عز وجل ال يُ  ( يدؿ على أف  ِات َُّقوا اَلظُّْلمَ قولو: ) المسألة اْلولى:
 ر الظامل من الظلم.صلى اهلل عليو وسلم حذ   ب  والن   ,هر ذانبعد إ إال  ظامل ال

عن  واالبتعادنع من الظلم ىو فعل الطاعات الذي يبُ  المسألة الثانية:
فعل الطاعات والبعد عن  :قوىوالت   ((اِتػ ُقوا اَلظ ْلمَ )) :لذلك قاؿ ؛اؼبعاصي
 تقعوا فيو. لئبلفاحذروا  ؛اؼبعاصي

حَّ فَِإنَّ قولو: ) المسألة الثالثة: ( اَلظُّْلَم ظُُلَماٌت يَ ْوَم اَْلِقَياَمِة, َوات َُّقوا اَلشُّ
ا وبُت قبعل بينن صلى اهلل عليو وسلم أفْ  ب  أمر الن   إذْ  ؛حيدؿ على ربرًن الش  

 ح وقاية ال نقًتب منو.الش  
َلُكمْ قولو: ) المسألة الرابعة:  حالش   ( يدؿ على أف  فَِإنَُّو َأْىَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ

ىبلكو يف  صلى اهلل عليو وسلم يف اغبديث اآلخر بأف   ب  وقد أخب الن   ,مهلكٌ 
  :أمرين

 .((دماؤىمضبلهم على سفك )) :قاؿاألـ األوؿ 
 .((واستحلوا ؿبارمهم)) :األمر الثاينو 

 صبيلةً  اإلنساف يرى زوجةً  أف   :حالش  بمن صور اؽببلؾ  :ةالخامس المسألة
 ,ح مل يقنع دبا عنده وتتطلع إىل غَتهعند غَته فيهتك عرضها ىذا من الش  
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أو  ,رقةأو الس   ,اآلخرين سواء بالغصب ما عند ذُ خْ ح يف اؼباؿ أَ الش   :ومثل
 لب وكبو ذلك.الس  

كما   ؛ره اهلل عز وجل لكح ىو الرضا دبا قد  دواء الش   المسألة السادسة:
  ؽَ زِ ورُ  ,قد أفلح من أسلم)) :صلى اهلل عليو وسلم يف صحيح مسلم ب  قاؿ الن  
 ,عادة يف الدنيا واآلخرةفهذه الثبلثة ىي أسباب الس   ((دبا أتاه عو اهللوقن   ,كفافاً 

 اإلسبلـ والكفاؼ والقناعة.*
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن َمْحُموِد ْبِن لَِبيٍد رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو  -ٕٙٚٔ
ْرُك َاْْلَْصَغُر  :ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكمْ )) :صلى اهلل عليو وسلم اَلشّْ

 َأْخَرَجُو َأْحَمُد ِبَسَنٍد َحَسٍن.  ((اَلرّْيَاءُ 
ىيب من مساوئ ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب  الًت 

  .و أسوء األخبلؽوأن   الرياءِ  خطرُ  :لبياف ؛األخبلؽ
العمل لو  تظهر أف   األدب مع اهلل أفْ  منو ليس ألن   ؛وساقو ىنا يف األخبلؽ

 .سبحانو وىو يف باطنو ليس هلل
 ىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:و 

 ب  الن   ( يدؿ على أف  َلْيُكمْ ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف عَ قولو: ) المسألة اْلولى:
تقع يف  صلى اهلل عليو وسلم ىبشى على ىذه األمة أفرادًا أو صباعات أفْ 

 معصية.
 صلى اهلل عليو وسلم ألمتو. بِّ يدؿ على ؿببة الن   المسألة الثانية:
خطرًا على ىذه  شيءٍ  أشد   ( يدؿ على أف  َأْخَوفَ قولو: ) المسألة الثالثة:

 األمة وىو الشرؾ.
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ْرُك َاْْلَْصَغرُ قولو: ) المسألة الرابعة: تقسيم الشرؾ إىل  ( يدؿ على أف  اَلشّْ
 .خالف فيو أكب وىو كذلكاؼبأصغر ومفهـو ىذا  ,نبوي   نوعُت تقسيمٌ 

كب ىو مساواة غَت اهلل الشرؾ األ أف   :والفرؽ بُت الشرؾ األصغر واألكب
نوب سبحانو فيدعى غَت اهلل  اهلل يغفر الذ   :مثل ,ىو من خصائص اهللما باهلل في

 .نوب وىكذايغفروا الذ   كاألموات أفْ 
و شرؾ لكن ال يصل إىل ورد فيو أن   حديثٍ  وأما الشرؾ األصغر فهو كل  

واألكب  ((فقد كفر ؛من علق سبيمة))صلى اهلل عليو وسلم:  بِّ األكب كقوؿ الن  
 يف النار خببلؼ األصغر. وببط صبيع األعماؿ وصاحبو ـبلدٌ 

من أنواع الشرؾ  الرياء نوعٌ  ( يدؿ على أف  اَلرّْيَاءُ قولو: ) المسألة الخامسة:
 :الشرؾ األصغر ينقسم إىل قسمُت إذْ  ؛األصغر

كتزيُت  ,ببصره يراه أحدٌ  أفْ  واؼبراد بو الشرؾ من أجلِّ  القسم األوؿ: الرياء
 .الصبلة

يسمع الناس بو   أفْ  يعمل عمبًل من أجلِّ  وىي أفْ  والقسم الثاين: الس معة
 كالقراءة مثبلً.

الرياء ففي الظاىر  بحِ ( يدؿ على خطر وقُ اَلرّْيَاءُ قولو: ) المسألة السادسة:
 وأما العمل من أجلِّ  ,الناس العمل هلل ويف الباطن ىو تزيُت العمل من أجلِّ 

صلى اهلل عليو وسلم  ب  ر الن  لذلك فس   ؛أكب – والعياذ باهلل - شرؾالناس فهو 
  .((ؼبا يرى من نظر رجل يزيُت صبلتويقـو الرجل فيصلي ف))الرياء بقولو: 

اؼبسجد فقاـ يطيل شخصًا يصلي فسمع داخبًل إىل  لو أف   :ذلك مثاؿُ 
يتنفل  يريد أفْ كاف الشخص جالساً يف اؼبسجد ما وإذا   ,ىذا رياءصبلتو يزيينها 
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شرؾ  - والعياذ باهلل - ىذااً يراه زيد أفْ  ى من أجلِّ قاـ وصل   لكن ؼبا دخل زيدٌ 
 و صلى لذلك الرجل.ألن   ؛أكب

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنف:
َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٕٚٚٔ

َث َكَذَب, َوِإَذا َوَعَد َأْخَلَف, آيَُة )) :اهلل عليو وسلم اَْلُمَناِفِق َثََلٌث: ِإَذا َحدَّ
َفٌق َعَلْيِو.  ((َوِإَذا ائْ ُتِمَن َخانَ   ُمت َّ

ىيب من مساوئ رضبو اهلل ساؽ اؼبصنُِّف  ىذا اغبديث يف باب الًت 
 صفات اؼبنافقُت ألف   ؛حذير من صفات اؼبنافقُت الظاىرةالت   :لبياف ؛األخبلؽ

 ف:قسما
وىو إظهار  :ثاين وقسمٌ  ,- والعياذ باهلل - باطن وىو اعتقاد الكفر :قسمٌ 

 .السيئ من األعماؿ كالكذب وكبو ذلك
 ىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:و 

( يدؿ على فضيحة اهلل عز وجل آيَُة اَْلُمَناِفقِ قولو: ) المسألة اْلولى:
 .وفبإظهار عبلمات يعرفها اؼبؤمن ؛للمنافقُت

للمؤمنُت آيات أيضاً   ( أف  آيَُة اَْلُمَناِفقِ مفهـو قولو: ) المسألة الثانية:
 كالصدؽ وكبو ذلك.

فاؽ يف أصلو القلب النِّ  ( يدؿ على أف  آيَُة اَْلُمَناِفقِ قولو: ) المسألة الثالثة:
 تظهر عبلمتو. اهلل ولكنْ  إال  وال يطلع عليو 

 وقد ورد أف   ,العدد ال مفهـو لو( ىذا َثََلثٌ قولو: ) المسألة الرابعة:
 كما سيأيت.  ا ست  وورد أهن   ,صفات اؼبنافقُت أيضاً أربعٌ 
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َث َكَذبَ قولو: ) المسألة الخامسة: من صفات  ( يدؿ على أف  ِإَذا َحدَّ
 مئ زئ ُّٱومن صفات اؼبؤمنُت ما قالو اهلل:  ,اؼبنافقُت الكذب يف اغبديث

 .َّ يئ  ىئ نئ
 خبلؼ الوعد ( يدؿ على أف  َوِإَذا َوَعَد َأْخَلفَ قولو: ) المسألة السادسة:

وأما اؼبؤمنُت فقاؿ اهلل عز وجل عن  ,من صفات اؼبنافقُت - والعياذ باهلل -
 .َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّٱإظباعيل: 

صفة اػبيانة  حِ بْ ( يدؿ على قػُ َوِإَذا ائْ ُتِمَن َخانَ قولو: ) المسألة السابعة:
صلى اهلل عليو  ب  وصفات اؼبؤمن يف ذلك ما قالو الن   ,ا من صفات اؼبنافقُتوأهن  

 .((ي األمانة إىل من ائتمنك وال زبن من خانكأدِّ ))وسلم: 
فالغدر بعد  ((رَ دَ غَ  دَ اىَ وإذا عَ )) :ذا اغبديثؽب روايةيف  المسألة الثامنة:

 ىث ُّٱ: عن اؼبؤمنُتواهلل عز وجل قاؿ  ,- والعياذ باهلل - العهد من صفاهتم

 .َّ ىقيق يف ىف يث
أصل الصفات  على أف   دؿ  ف ؛أصل صبيع ىذه الصفات ىي الكذبو 

وأصل الكفر  ,أصل اإليباف الصدؽ))الذميمة الكذب قاؿ ابن القيم رضبو اهلل: 
 .((الكذب

 : أن ومن تلك الصفات ال نقوؿ عنو صف بصفةٍ من ات   المسألة التاسعة:
صلى اهلل عليو  ب  ىذه صفة من صفات اؼبنافقُت كما قاؿ الن   :ا نقوؿوإمب   منافقٌ 

 .((فاؽكانت فيو خصلة من النِّ   من كاف فيو خصلة منهن  و ))وسلم: 
فيو ىذه الصفات فهو  - والعياذ باهلل - من اجتمعت المسألة العاشرة:

أي:  -ه ويؤيد ,للجمهور اً نفاقاً اعتقادياً وإىل ىذا ذىب ابن القيم خبلف منافقٌ 
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من كانت فيو كاف )) :صلى اهلل عليو وسلم بِّ قوؿ الن   - قوؿ ابن القيم ويؤيد
 .- والعياذ باهلل - ((منافقاً خالصاً 

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوِإَذا َخاَصَم )): رضي اهلل عنهما َوَلُهَما ِمْن َحِديِث َعْبِد اَللَِّو ْبِن َعْمِروٍ 

  .((َفَجرَ 
خصلة زائدة أيضًا من خصاؿ  :لبياف ؛ىذه الرواية رضبو اهلل ساؽ اؼبصنِّفُ 

 اؼبنافقُت.
  عن اغبق وبدأ يأيت بأمورٍ  اؿَ مَ  :( معٌت فجر يعٍتَوِإَذا َخاَصَم َفَجرَ قولو: )

  .- والعياذ باهلل - وليبعد اؼبرء عن حقِّ  ؛كاذبةٍ 
 ةاػبصوم ؛ فيفجر يفأعطٍت حقي :آلخر لو قاؿ شخصٌ  :ذلك مثاؿُ 

يبعده عن ل ؛أنت أيضًا تشرب اػبمر وأنت تدخن وأنت وأنت :فيقوؿ كذباً 
  .حقو

 ال  اؼبرء هبب عليو أ وأف   ,وتدؿ ىذه الرواية على ربرًن الفجور يف اػبصومة
  .يفجر ال يف اػبصومة وال يف غَتىا

 مت خت حت جت ُّٱاػبصومة يف صفات اؼبؤمنُت: عن قاؿ سبحانو 

يقوؿ عن صفات  اهلل صومةاػبويف غَت  َّ مخجس جخ مح جح حجمج مث  هت
 ال تفجروا يف الكبلـ.* أي: َّ يي ىي مي ُّٱاؼبؤمنُت: 

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن ِاْبِن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٕٛٚٔ

َفٌق َعَلْيِو.  ((ِسَباُب اَْلُمْسِلِم ُفُسوٌق, َوِقَتالُُو ُكْفرٌ )) :اهلل عليو وسلم  ُمت َّ
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ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
  .ربرًن سب اؼبسلم :لبياف ؛األخبلؽ

( أي: ُفُسوقٌ )و واإلكثار منو ( اؼبراد بذلك ىو سب  اَْلُمْسِلمِ  ِسَبابُ قولو: )
 .(ُكْفرٌ بغَت حق ) :( أيَوِقَتالُوُ ) ,خروج عن طاعة اهلل

 اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:وىذا 
 ( يدؿ على ربرًن سب  ِسَباُب اَْلُمْسِلِم ُفُسوقٌ قولو: ) المسألة اْلولى:

كل مسلم على اؼبسلم حراـ ))ويؤيد ذلك قولو صلى اهلل عليو وسلم:  ,اؼبسلم
 .سواء انتهاؾ عرضو بالفاحشة أو بالسبِّ  ((دمو ومالو وعرضو

 فبل هبوز أفْ  ,يدؿ على حرمة ومكانة اؼبسلم عند اهلل المسألة الثانية:
  الوالدين ألوالدنبا وكبو ذلك. ومنو سب   يسب  

ىبرج بو  إذْ  ؛نوباؼبسلم من كبائر الذ   سب   يدؿ على أف   المسألة الثالثة:
 لفسق.العبد من العدالة ل

 ,اؼبسلم بغَت حق( يدؿ على ربرًن قتل َوِقَتالُُو ُكْفرٌ قولو: ) المسألة الرابعة:
 وقع يف الكفر. - والعياذ باهلل -و لَ تػَ ومن قػَ 

ال يصل إىل  :( ىذا كفر دوف كفر أيُكْفرٌ قولو: ) المسألة الخامسة:
 نن من زن  رن مم ُّٱاهلل عز وجل ذكر يف قولو:  ألف   ؛الكفر األكب
 ر سبحانو الفئة الباغية والعكس.فلم يكفِّ  َّ ينٰى ىن

فحرمتو عند اهلل عز  ؛يدؿ على تغليظ قتاؿ اؼبسلم المسألة السادسة:
اهلل عز وجل خلق السماوات  ألف   ؛وجل أعظم من حرمة السماوات واألرض

 ليعبد اهلل يف األرض. ؛واألرض من أجل اإلنساف اؼبسلم
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من أمارات  كثرة إسالة دماء اؼبسلمُت بغَت حق أمارةٌ   المسألة السابعة:
ال يدري اؼبقتوؿ )): يف آخر الزماف صلى اهلل عليو وسلم ب  كما قاؿ الن    ؛اعةالس  
 .((ما قتلفي

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٜٕٚٔ

, فَِإنَّ اَلظَّنَّ َأْكَذُب )) :اهلل عليو وسلم َفٌق َعَلْيِو. ((اَْلَحِديثِ ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ  ُمت َّ
ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 

  .نةيِّ َت بربرًن هتمة اؼبسلم بغ :لبياف ؛األخبلؽ
فَِإنَّ اَلظَّنَّ َت بينة )همة من غالت   :أي (َوالظَّنَّ )أحذركم  :( أيِإيَّاُكمْ قاؿ: )

  .باطلٌ  أمرٌ  :أي( َأْكَذُب اَْلَحِديثِ 
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

 اؼبسلم هبب عليو أال   ( يدؿ على أف  ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ قولو: ) المسألة اْلولى:
 مل خل ُّٱكما قاؿ سبحانو:   بينةٍ ب إال  ا ال يتكلم وإمب   ,كوؾهبري خلف الش  

 .َّ يل ىل
 :كما قاؿ سبحانو  أمرٍ  ثبت يف كلِّ يدؿ على وجوب الت   المسألة الثانية:

يف الفطر قاؿ فرعوف  وىذا مغروزٌ  َّ  حي جي يه ىه مه جه ين ىنُّٱ
 .َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّٱٱ:بلـؼبوسى عليو الس  

يدؿ على اؼبكانة العظيمة يف اإلسبلـ ألعراض الناس فبل  المسألة الثالثة:
 كوؾ.وال تبتذؿ بالش   ,قدح فيهايُ 

هم الت   ( يدؿ على أف  اَلظَّنَّ َأْكَذُب اَْلَحِديثِ فَِإنَّ قولو: ) المسألة الرابعة:
 ليست كذباً فحسب بل ىي أكذب الكذب.
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م هِ رمى اؼبت  بغَت بينة يُ  - والعياذ باهلل - م غَتهمن اهت   المسألة الخامسة:
دع ما ))صلى اهلل عليو وسلم:  بِّ واألصل قوؿ الن   ,باالفًتاء وبالكذب وحديث

صلى اهلل عليو وسلم يف اغبديث اآلخر يقوؿ:  ب  الن  و  ((يريبكال يربك إىل ما 
 .((بهات استبئ لدينو وعرضوفمن اتقى الش  ))

 ؛يدؿ على اىتماـ اإلسبلـ بقوة الرابطة بُت اؼبسلمُت المسألة السادسة:
 همة من تصدع يف ؾبتمع اؼبسلمُت.*هم بينهم ؼبا ربدثو الت  يبنع الت   إذْ 

 رضبو اهلل:قاؿ اؼبصنُِّف 
َسِمْعُت َرُسوَل اَللَِّو صلى  ,َوَعْن َمْعِقِل ْبِن َيَساٍر رضي اهلل عنو -ٕٓٛٔ

َيْستَ ْرِعيِو اَللَُّو رَِعيًَّة, َيُموُت يَ ْوَم َيُموُت  َما ِمْن َعْبدٍ ))اهلل عليو وسلم يَ ُقوُل: 
َفٌق َعَلْيِو.  ((َوُىَو َغاشّّ ِلَرِعيَِّتِو, ِإَلَّ َحرََّم اَللَُّو َعَلْيِو اَْلَجنَّةَ   ُمت َّ

ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
  .عند اهلل الغاش لرعيتو متوعدٌ  أف   :لبياف ؛األخبلؽ

 عز وجل راعياً كوايلٍّ هبعلو اهلل  :( أيرَِعيَّةً  َيْستَ ْرِعيِو اَللَّوُ  َما ِمْن َعْبدٍ قاؿ: )
ضد  :( الغشَيُموُت يَ ْوَم َيُموُت َوُىَو َغاشّّ ِلَرِعيَِّتوِ وكبو ذلك ) أو أمَتٍ 

  .(ِإَلَّ َحرََّم اَللَُّو َعَلْيِو اَْلَجنَّةَ صيحة والصدؽ )الن  
 اغبديث يدؿ على عد ة مسائل: وىذا

العقاب عند اهلل يستوي  ( يدؿ على أف  َما ِمْن َعْبدِ قولو: ) المسألة اْلولى:
 عاء فيو.أـ الوضسب فيو الناس سواء األشراؼ يف الن  

الوضيع قد يتوىل شيئاً  ( يدؿ على أف  َما ِمْن َعْبدٍ قولو: ) المسألة الثانية:
 و ذلك.وكب من أمر اؼبسلمُت كإدارةٍ 
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 إعطاء اؼبلك من اهلل ( يدؿ على أف  َيْستَ ْرِعيِو اَللَّوُ قولو: ) المسألة الثالثة:
 .َّ ىق يف  ىف يث ُّٱكما قاؿ جل وعبل:   - سبحانو وتعاىل -

ما ربت الوايل  ( يدؿ على أف  رَِعيَّةً  َيْستَ ْرِعيِو اَللَّوُ قولو: ) المسألة الرابعة:
فبل يدخل فيها  ,- سبحانو وتعاىل - فيو من عند اهلل مكلفٌ  ىو أمرٌ  من واليةٍ 

 باىي.أصبلً الفخر وال اػبيبلء وال الت  
 الراعي وإفْ  ( يدؿ على أف  َيُموُت يَ ْوَم َيُموتُ قولو: ) المسألة الخامسة:

 فمرده إىل اؼبوت. أو عدؿٍ  طاؿ عمره بظلمٍ 
اؼبتعة بالوالية  ى أف  ( يدؿ علَيُموُت يَ ْوَم َيُموتُ قولو: ) المسألة السادسة:

 يبوت اإلنساف منها. تنزع وإما أفْ  فإما أفْ  ؛ال تطوؿ
كاف   الراعي وإفْ  ( يدؿ على أف  يَ ْوَم َيُموتُ قولو: ) المسألة السابعة:

 عظيماً جباراً فسيأيت الذي فيو يضعف وىو يـو موتو.
حذير من الغش ( يدؿ على الت  َوُىَو َغاشّّ ِلَرِعيَِّتوِ قولو: ) المسألة الثامنة:

من أمور اؼبسلمُت  أمرٍ  ن ربمل أي  مَ  ويدخل يف ذلك كل   ,لرعيةلمن الراعي 
لو مل ينصح يف , وكذا اؼبعلم أوالده وجلب ؽبم اؼبنكرات األب لو غش   :مثل
اإلدارة وما  من وكذا ما فوؽ اؼبعلم ,عليم ويصدؽ معهم ويبذؿ جهده ؽبمالت  

 ؤالء داخلوف يف ىذا اغبديث.ى فكل   ؛فوقو من بقية الوالة
اهلل عز  ( يدؿ على أف  ِإَلَّ َحرََّم اَللَُّو َعَلْيِو اَْلَجنَّةَ قولو: ) المسألة التاسعة: 

 .حبرماف اعبنة  أمراً من أمور اؼبسلمُت وىو غاش  د من توىل  وجل توع  
يكوف أبلغ ل ؛ومذىب بعض السلف يف ذلك إمرار ىذا الوعيد على ظاىره

ذلك  وب بغشعذ  يُ  و لن يدخل اعبنة قبل أفْ ر فيكوف معناه أن  سِّ وإذا فُ  ,جريف الز  
 يغفر لو ذلك. يشاء اهلل أفْ  أفْ  إال  
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ؼبخالفة  ؛باعبنة تو موعودٌ ي  عاصح لر الوايل الن   يدؿ على أف   المسألة العاشرة:
 منطوؽ ىذا اغبديث.

فقد وبـر اؼبرء اعبنة  ؛يدؿ على خطر الوالية المسألة الحادية عشرة:
 ت إليو فلينصح.لَ كِ ُو  ال يسأؽبا وإفْ  فاؼبرء ,بسببها

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َها -ٕٔٛٔ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
فَاْشُقْق  م؛َشْيًئا, َفَشقَّ َعَلْيهِ اَللَُّهمَّ َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر أُمَِّتي )) :عليو وسلم

 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((َعَلْيوِ 
ىيب من مساوئ رضبو اهلل ساؽ اؼبصنُِّف  ىذا اغبديث يف باب الًت 

  .حذير من اؼبشقة على الناسالت   :لبياف ؛األخبلؽ
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

 صلى اهلل عليو وسلم بِّ الن  ( يدؿ على رأفة اَللَُّهمَّ قولو: ) المسألة اْلولى:
 عليها. حيث دعا على من شق  بأمتو 

 عاء على من مل يولد من ىذه األمة.يدؿ على جواز الد   المسألة الثانية:
عاء على اؼبسلم غَت ( يدؿ على جواز الد  اَللَُّهمَّ قولو: ) المسألة الثالثة:

 اؼبعُت.
 عاء على من ارتكب منكراً.الد   يدؿ على جواز المسألة الرابعة:

من  ( يدؿ على أف  َمْن َوِلَي ِمْن َأْمِر أُمَِّتي َشْيًئاقولو: ) المسألة الخامسة:
صلى اهلل عليو وسلم؛  أمٍر من األمور فهو متويل أمراً من أمر أمة ؿبمد  أي  توىل  

 صلى اهلل عليو وسلم يف ذلك. بِّ ىبالف ىدي الن   ففيو وجوب اغبذر من أفْ 
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على أمة ؿبمد  من شق   كل    ( يدؿ على أف  َشْيًئاقولو: ) المسألة السادسة:
صلى اهلل عليو  بِّ الن  يدخل يف دعوة  يسَتٍ  صلى اهلل عليو وسلم ولو يف أمرٍ 

 عليو. وسلم
 من الناس من يشق   ( يدؿ على أف  مَفَشقَّ َعَلْيهِ قولو: ) المسألة السابعة:

ق وؿبرـو وف  فهم ما بُت مُ  ؛ن يرفق هبمومنهم مَ  ,- والعياذ باهلل - على خلق اهلل
 عامل مع الناس.يف الت  

اعبزاء  ( يدؿ على أف  فَاْشُقْق َعَلْيوِ  م؛َفَشقَّ َعَلْيهِ قولو: ) المسألة الثامنة:
اهلل  أف   صلى اهلل عليو وسلم ب  الن  على الناس دعا  فمن شق   ,من جنس العمل

أو  ,على أوالده أو يشق   ,عليو سواء يف نفسو باألمراض وغَتىا عز وجل يشق  
 اؼبشقة يف كسب مالو وكبو ذلك.

صلى  ب  الن   ألف   ؛ينيةىذه اؼبشقة اؼبتوعد عليها اؼبشقة الدِّ  المسألة التاسعة:
 ((؟يا معاذ تأن أفػتافٌ )) :ؼبا أطاؿ معاذ صبلة العشاء بالناس قاؿ اهلل عليو وسلم

نطع يف إعطاء الناس حقوقهم أو الت   :نيوية مثلويدخل فيها أيضًا اؼبشقة الد  
 ماؽبم.

من أصوؿ  يسَت على ىذه األمة أصلٌ الت   يدؿ على أف   المسألة العاشرة:
صلى اهلل عليو  ب  الن  وقاؿ , َّ مج حج مث هت ُّٱشريع فيها قاؿ سبحانو: الت  

 .((ار ا وال تعسِّ يسِّر )): وسلم
عليهم فأشقق  ومن شق   ؛اللهم من رفق بأميت فأرفق بو)) :ويف ىذا اغبديث

خشية  ؛من أركاف اإلسبلـ بتخفيف ركنٍ  صلى اهلل عليو وسلم ب  الن  وأمر  ((عليو
صلى اهلل عليو  ب  الن  كما قاؿ   ؛عفاءيوجد أحد اؼبرضى أو اؼبسافرين أو الض   أفْ 
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ـ  )): وسلم الكبَت والضعيف وذا  فليخفف؛ فإف  فيهم أحدكم بالناس إذا أ
 .((اغباجة

يسَت على الناس من أسباب ؿببة الت   يدؿ على أف   المسألة الحادية عشرة:
 و امتثل أصبلً من أصوؿ ىذه األمة.*ألن   ؛وؿببة الناس أيضاً للعبد ,اهلل للعبد

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٕٕٛٔ

َفٌق َعَلْيِو.  ((فَ ْلَيَتَجنَِّب اَْلَوْجوَ  ؛ِإَذا قَاَتَل َأَحدُُكمْ )) :اهلل عليو وسلم  ُمت َّ
ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 

  .ابةربرًن ضرب اإلنساف على وجهو وكذا الد   :لبياف ؛األخبلؽ
ويدخل فيها أيضًا القتل يف غَت  ,إذا ضرب :( أيَأَحدُُكمْ  ِإَذا قَاَتلَ قاؿ: )

  .(فَ ْلَيَتَجنَِّب اَْلَوْجوَ ) اؼبعركة
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

الضرب يف ( يدؿ على جواز ِإَذا قَاَتَل َأَحدُُكمْ قولو: ) المسألة اْلولى:
  .اإلسبلـ يف بعض الصور

الضرب غَت مبح وىذا بالضرب أديب ت  الضرب الزوج زوجتو ب :ومن ذلك
بو ضربًا غَت وكذا ضرب اؼبعلم لطبل   ,ضرب للصبلةالوكذا  ,غَت شديد عٍت:ي

, وكذا أيضًا الضرب يف تولطاف رعي  وكذا تأديب الس   ,مبح وىذا جائز باإلصباع
 .راتاغبدود والت عزي

 أي   وأما الضرب يف حاؿ القتاؿ بُت اؼبسلمُت واؼبشركُت فيجوز الضرب يف
 والوجو قريبٌ  َّ رث يت ىت نت مت زت ُّٱمكاف حىت يف الوجو قاؿ سبحانو: 
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وكما قاؿ سبحانو:  ,السيف وىو ما دوف يف ذلكبمن الرقبة قد يصاب بو 
 موضع من اعبسد. كلِّ يف   َّ ٰى ين ىن ننُّٱ

اؼبسلم ليس جائز ضربو يف  ( يدؿ على أف  ِإَذا قَاَتلَ قولو: ) المسألة الثانية:
صلى اهلل عليو  ب  والن   خصيص كما سلف,ا ما جاء فيو الت  األحياف وإمب   كلِّ 

 ,ومالو ,دمو :سلم حراـاؼبسلم على اؼب كل  )): قاؿ وسلم يف صحيح مسلم
 .((وعرضو

يدؿ على ربرًن ضرب اإلنساف ( فَ ْلَيَتَجنَِّب اَْلَوْجوَ قولو: ) المسألة الثالثة:
من اإلنساف  وجوٍ  : أي  أي (فَػْلَيَتَجن ِب اَْلَوْجوَ ))وقولو:  ,ابةيف وجهو وكذا الد  

هنى عن وسم الدابة يف ))صلى اهلل عليو وسلم  ب  الن  ويؤيد ذلك:  ,ابةوالد  
 .((وجهها

الوجو من أشرؼ األعضاء اليت يف اؼبخلوؽ  يدؿ على أف   المسألة الرابعة:
  .وىذا يف الصورة الظاىرة

لذلك أنزؿ اهلل عز وجل القرآف  ؛وأما الباطنة فأشرؼ األعضاء ىو القلب
 من زن  رن مم ام ُّٱكما قاؿ سبحانو: صلى اهلل عليو وسلم  على قلب ؿبمد 

 .َّ ىن نن
فليس  ,اغبيواناتعلى اىتماـ اإلسبلـ باإلنساف و  يدؿ المسألة الخامسة:

 فأدخل اهلل عز وجل امرأةً ؛ أعطى اؼبخلوقات حقها سوى اإلسبلـ ىناؾ دينٌ 
 أيضاً النار بسبب ىرة حبستها. وأدخل امرأةً  ,بغياً اعبنة بسبب سقيها كلب

ؼبا فيو من حواس  يقاس على الوجو يف ربرًن الضرب المسألة السادسة:
بطنو وما أسفل  :هبا اؼبخلوؽ مثل اليت يتأثراألماكن األخرى  للمخلوؽ: مهمة
 منو.
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 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
 ,يَا َرُسوَل اَللَِّو! َأْوِصِنيَأنَّ رَُجًَل قَاَل: )) :رضي اهلل عنو َوَعْنوُ  -ٖٕٛٔ

.  ((قَاَل: ََل تَ ْغَضبْ  , تَ ْغَضْب, فَ َردََّد ِمَرارًاقَاَل: ََل   َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ
ىيب من مساوئ  بابرضبو اهلل ىذا اغبديث يف ىذا  اؼبصنِّفُ ساؽ  الًت 
  .حذير من الغضبالت   :لبياف األحبلؽ؛

 وىذا اغبديث العظيم يدؿ على عد ة مسائل:
( يدؿ على َأنَّ رَُجًَل قَاَل: يَا َرُسوَل اَللَِّو! َأْوِصِنيقولو: ) المسألة اْلولى:

عليو  صلى اهلل بِّ لن  يأتوف إىل ا إذْ  ؛للعمل اعبادِّ  محابة رضي اهلل عنهؿببة الص  
 وسلم يطلبوف منو ماذا نعمل؟

صلى اهلل  بِّ للن   مرضي اهلل عنه حابةيدؿ على ؿببة الص   المسألة الثانية:
 أنا. ((َأْوِصٍِت )) :قاؿ إذْ  ىبص هميطلبوف منو ما  إذْ  ؛عليو وسلم

ويف  ,الغضب صباع الشرِّ  ( يدؿ على أف  قَاَل: ََل تَ ْغَضبْ ) المسألة الثالثة:
 ((نواش إال  من شيء  عَ ُز وما نػُ  ,زانو إال  شيء الرفق ما كاف يف )) البخاري:صحيح 

صلتُت وببهما ػبفيك  إف  )) :صلى اهلل عليو وسلم ب  الن  عبد قيس قاؿ لو  وأشج  
 الغضب. ضد   اونب ((واألناة اغبلمُ  :اهلل

والطبلؽ  ,دث القتل واغبروبمساوئ الغضب قد وبُ من  المسألة الرابعة:
 .ك اجملتمعات وإثارة العداواتوتفك   ,الرزؽِ  وقطعُ 

وقاؿ عن , َّ ىب نب مب ُّٱوقد أثٌت اهلل عز وجل على إبراىيم باغبلم 
 .َّ لك خك حك جك ُّٱ :ابنو

حابة رضي ( يدؿ على حرص الص  فَ َردََّد ِمَرارًا)قولو:  المسألة الخامسة:
 .صلى اهلل عليو وسلم بِّ الن  زود أيضاً من وصايا الت   اهلل عنهم على
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صباع اػبَت يف  على أف   ( دؿ  قَاَل: ََل تَ ْغَضبْ قولو: ) المسألة السادسة:
 يف عدـ الغضب أداء العبادات بسكينة وؿببة الناس. إذْ  ؛عدـ الغضب

يف العبادات واألخبلؽ  ىذا اإلسبلـ شاملٌ  يدؿ على أف   المسألة السابعة:
 واآلداب وغَت ذلك.*

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َها -ٕٗٛٔ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو  َوَعْن َخْوَلَة َاْْلَْنَصارِيََّة َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

ضُ )) :صلى اهلل عليو وسلم فَ َلُهْم  ؛ِفي َماِل اَللَِّو ِبَغْيِر َحقٍّ  ونَ ِإنَّ رَِجاًَل يتخوَّ
.  ((اَلنَّاُر يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ   َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ

ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
 . ربرًن أكل أمواؿ الناس بالباطل :لبياف ؛األخبلؽ

ضُ لو: )قو  ِفي َماِل يأخذوف بغَت حق أموؿ الناس ) :( أيونَ ِإنَّ رَِجاًَل يتخوَّ
 (فَ َلُهْم اَلنَّاُر يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ  ؛اَللَِّو ِبَغْيِر َحقٍّ 

 ىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:و 
دؿ على وجود فئة من الناس يأكلوف ( يِإنَّ رَِجاَلً قولو: )المسألة اْلولى: 

 أمواؿ الناس بالباطل. - والعياذ باهلل -
من يفعل ذلك الرجاؿ أكثر  ( يدؿ على أف  رَِجاَلً قولو: ) المسألة الثانية:

 من النساء.
ضُ قولو: ) المسألة الثالثة: ن يأخذ أمواؿ من الناس مَ  ( يدؿ علىونَ يتخوَّ

يف اغبديث  صلى اهلل عليو وسلم ب  الن  وقاؿ  ,بالباطل – والعياذ باهلل - الناس
 ب  الن  اؿ لنفسو يأخذ قاؿ اؼبؤثر يُ  كل    :يعٍت ((ستجدوف بعدي أثره))خر: اآل

 .((فصبوا حىت تلقوين على اغبوض)) :صلى اهلل عليو وسلم
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يدؿ على شدة  إضافة ىذا اؼباؿ هلل( ِفي َماِل اَللَّوِ قولو: ) المسألة الرابعة:
 ماؿ اهلل أعطاه أىلو. ا ىوفهو ليس ماؽبم وإمب   ؛ربرًن ذلك الفعل

كو اإلنساف من يتمل  ما  ( يدؿ على أف  َماِل اَللَّوِ قولو: ) المسألة الخامسة:
 أو يرحل اؼباؿ عنو. ,يرحل عنها مؤقتةٌ  ماؿ يف حقيقتو وديعةٌ 

 أخذ أمواؿ الناس حبقٍّ  على أف   ( دؿ  ِبَغْيِر َحقٍّ قولو: ) المسألة السادسة:
أو أخذ اؼباؿ من الظامل وإعادتو للمظلـو  ,أخذ الزكاة من الناس :مشروع مثل

 وىكذا.
يدؿ  - والعياذ باهلل - (ُهْم اَلنَّاُر يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ فَ لَ قولو: ) المسألة السابعة:

أكل  ,عقوبة أكل أمواؿ الناس ىي النار وىذا اعبزاء من جنس العمل على أف  
 .- والعياذ باهلل - فأكلتو النار ؛األمواؿ

ن مَ على  ثِّ ( فيو إيباء باغبفَ َلُهْم اَلنَّاُر يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ قولو: ) المسألة الثامنة:
لو اهلل عليو مل يعجِّ  الظامل سيلقى عقابو يف اآلخرة إفْ  وأف   ,مالو على الصب ذَ خِ أُ 

 يف الدنيا.
اؼباؿ قد  ( يدؿ على أف  فَ َلُهْم اَلنَّاُر يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ قولو: ) المسألة التاسعة:

وقد يكوف من أسباب دخوؿ اؼبرء اعبنة كما  ,دخاؿ اؼبرء النارإل اً يكوف سبب
 خص حص مس خس حس  جس مخ جخ ُّٱقاؿ سبحانو: 

 .َّ حض  جض مص
 نن ُّٱك اؼباؿ قاؿ سبحانو: سبل   عظيمٌ  ابتبلءٌ  :ويف كبل اغبالُت ىو فتنة أي

زين يف اغبياة قاؿ سبحانو: من الت   و نوعٌ ألن   َّ ٰىري  ين ىن
 .َّ جمحم يل ىل مل خلُّٱ

  اهلل: مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو
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َعْن اَلنَِّبيّْ َصلَّى اَللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم  ,َوَعْن أَِبي َذرٍّ رضي اهلل عنو -ٕ٘ٛٔ
يَا ِعَباِدي! ِإنّْي َحرَّْمُت اَلظُّْلَم َعَلى نَ ْفِسي, ))قَاَل:  - ِفيَما يَ ْرِوي َعْن رَبّْوِ  -

َنُكْم ُمَحرًَّما, َفََل َتظَّاَلُموا  َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم.  ((َوَجَعْلُتُو بَ ي ْ
ىيب من مساوئ ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث  يف باب الًت 

 ربرًن الظلم. :لبيافاألخبلؽ؛ 
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

اغبديث  ( يدؿ على أف  ِفيَما يَ ْرِوي َعْن رَبّْوِ قولو: ) المسألة اْلولى:
اغبديث القدسي  إف   :ومن قاؿ ,القدسي ىو كبلـ اهلل عز وجل لفظًا ومعٌتً 

ومعناه من اهلل فقد أخطأ ونفى الكبلـ عن صلى اهلل عليو وسلم  بِّ الن  لفظو من 
 فهو كبلـ اهلل. ((اهللُ  :اؿَ قَ )) :قاؿصلى اهلل عليو وسلم  ب  الن   ألف   ؛اهلل

إىل  داهلل عز وجل يتود   ( يدؿ على أف  يَا ِعَباِدي!قولو: ) المسألة الثانية:
 رب ُّٱقاؿ تعاىل:  ,- سبحانو تعاىل - عباده يف ترؾ اؼبعاصي مع غناه عنهم

 .َّ نثىث  مث زث رث ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب
اهلل  ( يدؿ على أف  ِإنّْي َحرَّْمُت اَلظُّْلَم َعَلى نَ ْفِسيقولو: ) المسألة الثالثة:

عن الظلم وقد قاؿ اهلل عز وجل ذلك يف اغبديث  هٌ متنزِّ  - سبحانو وتعاىل -
,  َّ رن مم ام يل ُّٱوقالو أيضًا سبحانو يف كتابو العزيز يف قولو:  ,القدسي
 .َّ هس مس هث مث ُّٱوقاؿ: 

َنُكْم ُمَحرًَّماقولو: ) المسألة الرابعة: الظلم أياً   ( يدؿ على أف  َوَجَعْلُتُو بَ ي ْ
ظلم األـ ولدىا , و فظلم الزوج زوجتو حراـ ,كاف نوعو بُت أفراد الناس ؿبـر

 ظلم خارج الدار حراـ وىكذا., والحراـ
  :ربرًن الظلم ألمور ( يدؿ على أف  َفََل َتظَّاَلُمواقولو: ) المسألة الخامسة:
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 .مو على نفسواهلل حر   ألف   :أوالً 
من ىو  إال  ال يظلم الظامل  إذْ  ؛ظلـو الضعيفط على اؼبفيو تسل   ألف  ثانياً: 

 ستجيب اهلل لدعاء اؼبظلـو لضعفو.لذلك يُ  ؛أضعف منو
وما )) :يدؿ على عظم شأف الظلم قاؿ ابن حـز المسألة السادسة: 

 يل ُّٱواهلل يقوؿ:  ((والعدؿ ىو أساس البقاء والقوة ,بالظلم إال  سقطت األمم 

 .*َّ رن مم ام
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو َأنَّ َرُسوَل اَللَِّو صلى اهلل عليو  -ٕٙٛٔ
قَاَل: ِذْكُرَك َأَخاَك , قَاُلوا: اَللَُّو َوَرُسولُُو َأْعَلمُ  أََتْدُروَن َما اَْلِغيَبُة?))قَاَل:  وسلم

  ِبَما َيْكَرُه.
 َل: ِإْن َكاَن ِفيِو َما تَ ُقوُل فَ َقدِ قَا َرأَْيَت ِإْن َكاَن ِفي َأِخي َما َأُقوُل?ف َ ِقيَل: أَ 

 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((ِاْغَتْبَتُو, َوِإْن َلْم َيُكْن فَ َقْد بَ َهتَّوُ 
ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 

 .حذير من الغيبةالت   :لبياف ؛األخبلؽ
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

 ؛يدؿ على عظم شأف الغيبة( أََتْدُروَن َما اَْلِغيَبُة?قولو: ) اْلولى:المسألة 
 صلى اهلل عليو وسلم أمرىا باالستفهاـ. ب  ر الن  صد   إذْ 

صلى اهلل  بِّ ( يف حياة الن  قَالُوا: اَللَُّو َوَرُسولُُو َأْعَلمُ قولو: ) المسألة الثانية:
  .اهلل ورسولو أعلم :يقوؿ ة أفْ ل عن مسأليقاؿ ؼبن سئ عليو وسلم هبوز أفْ 

صلى اهلل  بِّ الن   مُ لْ صلى اهلل عليو وسلم فقد انقطع عِ  بِّ وأما بعد وفاة الن  
 اهلل أعلم. :يقاؿ سوى الوحي انقطع فبل هبوز أفْ  أف   إذْ  ؛عليو وسلم دبوتو
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صلى اهلل  ب  الن   ( يدؿ على أف  اَللَُّو َوَرُسولُُو َأْعَلمُ قولو: ) المسألة الثالثة:
 عليو وسلم يوحى إليو.

على ما جاء بو  صلى اهلل عليو وسلم مقصورٌ  بِّ الن   مُ لْ عِ  المسألة الرابعة:
أو ما أطلعو اهلل عز وجل عليو من الغيب كما قاؿ  ,الوحي من أمور الدين

 أف   :أي َّ خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك ُّٱسبحانو: 
 إذا أطلعو اهلل عز وجل عليو. إال  صلى اهلل عليو وسلم ال يعلم الغيب  ب  الن  

 إذْ  ؛حذير من الغيبة( يدؿ على الت  قَاَل: ِذْكُرَك َأَخاكَ ) المسألة الخامسة:
 .- يف الدين :أي - اؼبغتاب أخوؾ

غَت اؼبسلم ذبوز غيبتو  أف  ( بِذْكُرَك َأَخاكَ ) :مفهـو قولو المسألة السادسة:
 شاملٌ  الن صوصاهلل عز وجل وما جاء يف  أف   إذْ  ؛رادىذا اؼبفهـو ال يُ  ولكنْ 

 ؟يا جبيل من ىؤالء :فقلت)) :كما يف مسند اإلماـ أضبد  ؛للمسلم وغَت اؼبسلم
 غَت مسلمُت. أـسواء كانوا مسلمُت  ((الذين يقعوف يف أعراض الناس :قاؿ

وأما ذكر بياف ما  ,غيبة الفاسق ال ذبوز يدؿ على أف   المسألة السابعة:
, للمسلمُت حٌ صْ ا نُ س على الناس فذكر البياف ليس بغيبة وإمب  لبِّ بل يُ ؛ لئأخطأ فيو

وأما الوقوع يف أعراض أىل العلم وغَت ذلك فبل يدخل يف ىذا الباب يف غَت 
 ين.ا فيو من مسائل الدّ صح فيما أخطو الن  

( يدخل يف ربرًن الغيبة أيضًا الصب فبل هبوز َأَخاكَ قولو: ) المسألة الثامنة:
 يغتاب الصب. أفْ 

ىو كره  :ضابط الغيبة ( يدؿ على أف  ِبَما َيْكَرهُ قولو: ) المسألة التاسعة:
وأما إذا كاف مدحاً فبل يدخل يف ذلك حىت ولو كره  ,السامع ؽبا إذا كاف قدحاً 

 اؼبدح ال يقدح فيو. ألف   ؛اؼبمدوح ىذا
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قَاَل: ِإْن َكاَن  ِقيَل: َأرَأَْيَت ِإْن َكاَن ِفي َأِخي َما َأُقوُل?) ألة العاشرة:المس
ينقسم إىل  الكبلـ يف الغائب بالذِـّ  ( يدؿ على أف  ِفيِو َما تَ ُقوُل فَ َقْد ِاْغَتْبَتوُ 

 قسمُت:
أَرَأَْيَت ِإْف  )) :لذلك قاؿ ؛و غيبة وىو إذا كاف العيب فيوالقسم األوؿ: أن  

 ((َكاَف يف َأِخي َما أَُقوُؿ؟
( يدؿ على القسم َوِإْن َلْم َيُكْن فَ َقْد بَ َهتَّوُ قولو: ) المسألة الحادية عشرة:

هتاف صبع والبُ  ,غَت صحيح فهذا هبتاف وىو إذا كاف مقدوحًا فيو بوصفٍ  :الثاين
 .- والعياذ باهلل - فيو بُت الغيبة والكذب

ـ   ف  يدؿ على أ المسألة الثانية عشرة: الغائب دبا ليس فيو ربذير من أمر  ذ
 حاؿ. على كلِّ  الدين ؿبرـٌ 

من األعماؿ اؼباحية  - والعياذ باهلل - الغيبة المسألة الثالثة عشرة:
أتدروف ))صلى اهلل عليو وسلم:  ب  قاؿ الن  لحسنات واعبالبة للعذاب يف النار, ل

الذي يأيت يـو القيامة وقد شتم ىذا  :قاؿ وا: اهلل ورسولو أعلمقال ؟من اؼبفلس
 .((وضرب ىذا وىتك عرض ىذا إىل آخره

 فهو يسب   ؛عقوبة اؼبغتاب تكوف بنقيض قصده أف   المسألة الرابعة عشرة:
م فيو لِّ كُ و أنعم على من تُ أن   :أي ,و يعطيو من حسناتوغائبًا ال وببو ولكنّ 

 باغبسنات.
يف اآلخرة  - والعياذ باهلل - ومن عقوبة اؼبغتاب المسألة الخامسة عشرة:

قد اطلعت على أىل النار فرأيت قوماً ))صلى اهلل عليو وسلم:  ب  ما قالو الن  
ؤالء ى :قاؿ ؟من ىؤالء يا جبيل :ىبمشوف وجوىهم بأظفار من كباس فقلت

 .((الذين يقعوف يف أعراض الناس
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وبفظ لسانو من الوقوع يف  فْ هبب على اؼبسلم أ المسألة السادسة عشرة:
عواقبها  ألف   ؛يقع يف ىذه الكبَتة ر للمسلم أفْ سِّ ييُ , والشيطاف أعراض الناس

 .سيئة
مل أغتب )) :رضبو اهلل البخاريف ألسنتهم من ىذه الكبَتة قاؿ لالس   ظَ فِ وحَ 
لو كنت )) :افعي رضبو اهلل يقوؿوكذا الش   ((الغيبة حراـ علمت أف   فْ ذ أنْ أحدًا مُ 
 .*((الناس حبسنايت ا أحق  فإهن   ؛حداً الغتبت أميأمغتاباً 

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْنُو رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  -ٕٚٛٔ

َوََل تَ َناَجُشوا, َوََل تَ َباَغُضوا, َوََل َتَدابَ ُروا, َوََل يَِبْع  ,ََل َتَحاَسُدوا)) :وسلم
  .ْخَوانًاإ وَُكونُوا ِعَباَد اَللَّوِ بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيِع بَ ْعٍض, 

ْقَوى ىَ  ا ُهنَ اَْلُمْسِلُم َأُخو اَْلُمْسِلِم, ََل َيْظِلُمُو, َوََل َيْخُذلُُو, َوََل َيْحِقُرُه, اَلت َّ
  .-ٍت اِه َثََلَث ِمرَّ َوُيِشيُر ِإَلى َصْدرِ  -

رّْ َأْن َيْحِقَر َأَخاُه اَْلُمْسِلَم, ُكلُّ اَْلُمْسِلِم َعَلى  ِبَحْسِب ِاْمِرٍئ ِمْن اَلشَّ
 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((َدُمُو, َوَمالُُو, َوِعْرُضوُ  اَْلُمْسِلِم َحَراٌم,

ىيب من مساوئ  ىذا اغبديث يف بابرضبو اهلل ساؽ اؼبصنُِّف  الًت 
  .قد تقع بُت اؼبسلمُت للحذر منها سيئةٍ  من أخبلؽٍ  صبلةٍ  :لبياف ؛األخبلؽ

 ,نعمة يف يد غَتؾسبٍت زواؿ  - والعياذ باهلل - ( اغبسدََل َتَحاَسُدواقاؿ: )
عر عند البيع مع عدـ رغبتو يف البيع الزيادة يف السِّ  :جش( الن  َوََل تَ َناَجُشوا)

 ,ال يكره بعضكم بعضاً  :( أيَوََل تَ َباَغُضوا) ,ليضر اؼبشًتي وينتفع البائعا وإمب  
( َوََل يَِبْع بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيِع بَ ْعضٍ ) ,ىو اؽبجر والقطيعة :دابر( الت  َوََل َتَدابَ ُروا)

أنا  :فيقوؿ ثالثٌ  اآلخر يأيت طرؼٌ على ئة ألف دب سلعةً  : لو باع شخصٌ أي
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 لعةليحرمو من الس   ؛لمشًتي الذي قبلو؛ لئبل يبيع لسُتئة وطبأشًتيها منك دب
 .(ْخَوانًاإ وَُكونُوا ِعَباَد اَللَّوِ )

وضع الشيء يف غَت  :الظلم (اَْلُمْسِلُم َأُخو اَْلُمْسِلِم, ََل َيْظِلُموُ قاؿ: )
َوََل ) ,وتأييدهصره ترؾ ن - والعياذ باهلل - ذالف( اػبُ َوََل َيْخُذلُوُ ) ,موضعو

ْقَوى ىَ يرى غَته أدىن منو يف الدنيا ) أفْ  :( االحتقارَيْحِقُرهُ  َوُيِشيُر ِإَلى  -ا ُهنَ اَلت َّ
والقلب ىو  ,ؿبل التقوى يف اعبسد ىي القلب :( يعٍت-ٍت اَصْدرِِه َثََلَث ِمرَّ 

  .ؾ اعبوارحرِّ الذي وبُ 
رّْ )قاؿ:  َأْن َيْحِقَر َأَخاُه )يكفي اؼبسلم شرًا : أي (ِبَحْسِب ِاْمِرٍئ ِمْن اَلشَّ

 :( أيُكلُّ اَْلُمْسِلِم َعَلى اَْلُمْسِلِم َحَراٌم, َدُموُ ) - والعياذ باهلل - (اَْلُمْسِلمَ 
سلب مالو أو أخذه  :( أيَوَمالُوُ ) ,االعتداء عليو بسفك دمو بالقتل أو ما دونو

يف عرضو , أو الوقوع ( سواء االعتداء على عرضو بالفاحشةَوِعْرُضوُ ) ,بغَت حقٍّ 
  .هتافالغيبة والب  ب

إبعاد و  فيو فوائد وقواعد لئلصبلح اجملتمع ,جليلٌ  عظيمٌ  ىذا حديثٌ 
 يدؿ على عد ة مسائل:وىو  م,البغضاء منه

اغبسد من أبغض  ( يدؿ على أف  ََل َتَحاَسُدواقولو: ) المسألة اْلولى:
من صفات إبليس واغبسد ىو  صفةٍ  وىو أخص   ,اػبصاؿ عند اهلل عز وجل

 يل ىل مل ُّٱالذي أخرج إبليس من اعبنة قاؿ سبحانو إلبليس يف قصتو مع آدـ 
 .- والعياذ باهلل - ىذا حسد  َّ حن جن يم ىم خممم حم جم

يف القلب ال يرتفع فيها العبد عند اهلل عز  اغبسد ظلمةٌ  المسألة الثانية:
سند يف اؼبعملو كما يف  صاحب القلب السليم ولو قل  إال  وال يرتفع  ,وجل

 بِّ عند الن   اً كنا جلوس)) :ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ تو معقصالرجل يف 
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أال أخبكم برجل من  :صلى اهلل عليو وسلم ب  فقاؿ الن   ,صلى اهلل عليو وسلم
وال  صبلةٍ  فدخل علينا رجل فصحبو ابن عمر فلم هبد منو كثَتُ  ؟أىل اعبنة

 .((سبلمة الصدر كاف يناـ وليس يف صدره شيءٌ ا ىو وإمب   ,صياـ
 وىو نوعٌ  ,جش( يدؿ على ربرًن الن  َوََل تَ َناَجُشواقولو: ) المسألة الثالثة:

 من أنواع اػبديعة للمسلمُت يف معامبلهتم يف البيع.
غضاء بُت ( يدؿ على ربرًن الب  َوََل تَ َباَغُضواقولو: ) المسألة الرابعة:
 غضاء عدـ الغضِّ وسبب الب   َّ جس مخ جخ ُّٱحانو: اؼبسلمُت كما قاؿ سب

  .عن أخطاء اآلخرين
ال رباسبو  إذا أخطأ أحدٌ  :أي ,بةاحمل وسببأخطاء اآلخرين غافل عن والت  

 ىئ  نئ مئ زئ ُّٱقاؿ سبحانو:  ا تغافػل عن خطئوو وإمب  على خطئ
 .َّ مب زب رب يئ

مقطعة اؼبسلمُت ( يدؿ على ربرًن َوََل َتَدابَ ُرواقولو: ) المسألة الخامسة:
حىت  - والعياذ باهلل - رفعالعمل ال يُ  فقد جاء الوعيد بأف   ؛مع بعضهم

 يصطلحا.
( يدؿ على َوََل يَِبْع بَ ْعُضُكْم َعَلى بَ ْيِع بَ ْعضٍ قولو: ) المسألة السادسة:

 وكل على اهلل يف الرزؽ.وهبب الت   ,ربرًن ذلك
تلك الصفات  أف   :( أيْخَوانًاإ اَللَّوِ وَُكونُوا ِعَباَد )قولو:  المسألة السابعة:

 ت األخوة يف اجملتمع.حل   ؛اػبمس إذا اجتنبت
رابط األخوة  ( يدؿ على أف  اَْلُمْسِلُم َأُخو اَْلُمْسِلمِ قولو: ) المسألة الثامنة:

دابر مثبًل أو عدـ فيها من الت   لذلك وبـر وقوع شيءٍ  ٍة؛رابط ينية أعظمُ الدِّ 
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يعادى يف  فإذا كاف أحدنبا غَت مسلم هبب أفْ  ,سبيةاألخوة الن  اؼبواالة خببلؼ 
 اهلل.

 من األخوة ربرًن ظلم أخيك. :( يعٍتََل َيْظِلُموُ قولو: ) المسألة التاسعة:
( يدؿ على ربرًن خذالف األخ اؼبسلم َوََل َيْخُذلُوُ قولو: ) :ةالمسألة العاشر 

أو منع نفع العلم إليو  ,أو بذؿ اؼباؿ لو ,اإلعانة :عند احتياجو إليك من
 وىكذا.

( يدؿ على ربرًن احتقار َوََل َيْحِقُرهُ قولو: ) المسألة الحادية عشرة:
  .لوضاعتو يف الدنيا ؛اؼبسلم

يتيم صلى اهلل عليو وسلم  ب  فالن   اً؟!عظيم جَ رَ قر خَ تُ حْ ا وكم من شخصٍ 
 :البخارييف صحيح  فقَتٌ  اهلل عنو رضي وأبو ىريرة ,لق عند اهللاػبأفضل  جَ رَ خَ 
 ((ا اعبوعجنوف وإمب   ليس يب :و ؾبنوف قاؿوف أن  ويظن   ,كاف يسقط يف الطرقات))

 اإلسبلـِ  يةُ اوِ اعبوع ىو رَ ىذا الرجل الذي يسقط يف الطرقات من ذلك ومع 
طق ومع ىذا فهو من أويل العـز بلـ ال يستطيع الن  وموسى عليو الس   ,للحديث

قاؿ  بلـ ليس لو أبٌ وعيسى عليو الس    َّ مي زي ري ٰى ُّٱٱ: قاؿ اهلل عنوبل 
 .َّ جم هل مل خل ُّٱاهلل عنو: 

ْقَوى ىَ قولو: ) المسألة الثانية عشرة: صبيع العبادات  ( يدؿ على أف  اُهنَ اَلت َّ
 ,غضاء وغَت ذلكاغبسد والب   :اليت شرعها اهلل ىي من أجل صبلح القلب من

 ا.وإذا صفى القلب أطاعت اعبوارح رهب  
( يدؿ على تٍ اَوُيِشيُر ِإَلى َصْدرِِه َثََلَث ِمرَّ قولو: ) المسألة الثالثة عشرة:

 القلب ربت الصدر. أف   ؛ إذْ بوةعلم من أعبلـ الن  
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رّْ َأْن َيْحِقَر َأَخاُه قولو: ) المسألة الرابعة عشرة: ِبَحْسِب ِاْمِرٍئ ِمْن اَلشَّ
فإبليس احتقر آدـ  ,ب واحتقار اآلخرينالكِ  جامع الشرِّ  ( يدؿ على أف  ْسِلمَ اَْلمُ 
وفرعوف  ,يؤمنوا بو ملصلى اهلل عليو وسلم  ب  واليهود احتقروا الن   ,يسجد لو أال  

 قالوا قـو نوح, و َّ مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱاحتقر موسى 
 وىكذا. َّ لك هش مش هس ُّٱ لو:

ُكلُّ اَْلُمْسِلِم َعَلى اَْلُمْسِلِم َحَراٌم, َدُمُو, قولو: ) عشرة:المسألة الخامسة 
 ( يدؿ على اؼبكانة العظيمة للمسلم عند اهلل.َوَمالُوُ 

األصل  وعرضو ومالو اؼبسلم دـ يدؿ على أف   المسألة السادسة عشرة:
 وىذا ؼبكانتو عند اهلل عز وجل.* ؛حرًنفيو الت  

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن ُقْطَبَة ْبِن َماِلٍك رضي اهلل عنو َقاَل: َكاَن َرُسوُل اَللَِّو  -ٕٛٛٔ

اَللَُّهمَّ َجنّْْبِني ُمْنَكَراِت َاْْلَْخََلِق, َواْْلَْعَماِل, ))صلى اهلل عليو وسلم يَ ُقوُل: 
َحُو اَْلَحاِكُم َواللَّْفظُ  ((َواْْلَْىَواِء, َواْْلَْدَواءِ  , َوَصحَّ ْرِمِذيُّ  َلُو.  َأْخَرَجُو اَلت ّْ

ىيب من مساوئ ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل  ىذا اغبديث يف باب الًت 
هبنبو مساوئ  و أفْ رب   كاف يدعوصلى اهلل عليو وسلم   ب  الن   أف   :لبياف ؛األخبلؽ
  .األخبلؽ

اَللَُّهمَّ َجنّْْبِني ))َكاَن َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يَ ُقوُل: قاؿ: )
واؼبراد هبا األخبلؽ الباطنة  ,جنبٍت األخبلؽ اؼبنكرة :( أيُمْنَكَراِت َاْْلَْخََلقِ 

نكرات مجنبٍت  :( أيَواْْلَْعَمالِ ) ,اغبسد واغبقد والبخل وغَت ذلك :مثل
 بِ رْ عمل السرقة عمل الزنا عمل شُ  :مثل ,الظاىرةاألعماؿ  :األعماؿ واؼبراد هبا

اؽبوى الذي ىبالف  :أي ,جنبٍت األىواء اؼبنكرة :أي (َواْْلَْىَواءِ ) ,اػبمر وىكذا
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, األمراض :( أيَواْْلَْدَواءِ ) ,ؿببة اؼبعاصي والفسق وأىلو وغَت ذلك :الشرع مثل
 .عبلجها أو يطوؿستعصى اليت يُ  :أي أي: اللهم جنبٍت األمراض اؼبنكرة,

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
 اؼبسلم هبب عليو أفْ  ( يدؿ على أف  اَللَُّهمَّ َجنّْْبِنيقولو: ) المسألة اْلولى:

وهبب عليو أيضاً  ,و باألمور اغبسنةرب   ويدعو ,- سبحانو وتعاىل - ق باهلليتعل  
 هبنبو األمور القبيحة.و أْف رب   يدعو أفْ 

صلى اهلل عليو  ب  الن   ( ىذا يدؿ على أف  اَللَُّهمَّ قولو: ) لثانية:المسألة ا
 .ا األمر كلو بيد اهللوإمب   ,ال يبلك لنفسو نفعاً وال ضراً وسلم 

األخبلؽ منها ما  ( يدؿ على أف  ُمْنَكَراِت َاْْلَْخََلقِ قولو: ) المسألة الثالثة:
البشاشة وكبو ذلك قاؿ سبحانو  نِ سَ فمن اغبَ  ,ومنها ما ىو منكرٌ  نٌ سَ ىو حَ 
وصف الوقاؿ عن , َّ  ين ىن نن من زن ُّٱ :صلى اهلل عليو وسلم بِّ الن  عن 

 .َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱعن قـو عاد:  السيئ
اؽبادي لؤلعماؿ الصاغبة  ( يدؿ على أف  َواْْلَْعَمالِ قولو: ) المسألة الرابعة:

 وكذا هبب عليو أفْ  ,وبققها للعبد يدعى الرب أفْ  فيجب أفْ  ,العاؼبُت ىو رب  
 مب مئهئ  هي مي خي ُّٱهبب األعماؿ السيئة قاؿ سبحانو:  و أفْ رب   يدعو

 .َّ متهت هب
 و هبب على اؼبسلم أفْ ( يدؿ على أن  َواْْلَْىَواءِ قولو: ) المسألة الخامسة:

ت عليو الفطرة وىذا ىواً ؿبمود ودل   ,ةن  الكتاب والس   هبعل ىواه تبعًا دبا جاء بو
ال يؤمن أحدكم حىت يكوف ىواه تبعًا ؼبا )): صلى اهلل عليو وسلم  ب  الن  قاؿ 

    .((جئت بو
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الكفر قاؿ ما كاف يف معصية اهلل من الفسق إىل  وأما اؽبوى اؼبذمـو فهو
 خف حف جف  مغ  ُّٱ, ويف اآلية األخرى: َّ جم يل ىل مل خل ُّٱسبحانو: 

 .اً إؽب - والعياذ باهلل - فقد يكوف اؽبوى  َّ مف
 اؼبسلم هبب عليو أفْ  ( يدؿ على أف  َواْْلَْدَواءِ قولو: ) المسألة السادسة:

 صلى اهلل ب  الن  كما قاؿ   ؛يسلمو من صبيع األمراض قليلها وكثَتىا و أفْ رب   يدعو
يف  :يعٍت ((والعافية))ما مضى : فييعٍت ((إين أسألك العفو مالله)): عليو وسلم

اجعلٍت يا رب معاىف دائماً  :أي ,يف اؼبستقبل :أي ((واؼبعافاة الدائمة))اغباضر 
إما منكرات  ((َواأْلَْدَواءِ ))يف ىذا اغبديث  ,سواء من اؼبعاصي أو من األمراض

 .قَ بَ وكذا ما سَ  ,األدواء أو عمـو األمراض
ىذه األمور  ق اهلل عز وجل لواؼبرء إذا حق   يدؿ على أف   المسألة السابعة:

 ,ىواه هللو  ,وأخبلقو حسنةً  ,يكوف من عباد اهلل الصاغبُت فيكوف عمل صاغباً 
 يف بدنو ودينو. ومعاىفً 

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٜٕٛٔ َوَعْن ِاْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

 ((ُتَماِر َأَخاَك, َوََل ُتَمازِْحُو, َوََل َتِعْدُه َمْوِعًدا فَ ُتْخِلَفوُ ََل )) :اهلل عليو وسلم
ْرِمِذيُّ ِبَسَنٍد ِفيِو َضْعٌف.  َأْخَرَجُو اَلت ّْ

ى ىذا اغبديث رضبو اهلل ساؽ اؼبصنِّفُ  يب من مساوئ يف باب الًت 
  .حبةتفسد الص   أخبلٍؽ سيئةٍ  :لبياف األخبلؽ؛

الطعن يف كبلـ  :واؼبراد بو ىنا ,ىو اعبداؿ :( اؼبراءَأَخاكَ ََل ُتَماِر قاؿ: )
  .اعبد وىو معروؼٌ  ( اؼبزاح ضد  َوََل ُتَمازِْحوُ إلظهار فضلك عليو ) ؛أخيك

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
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 اإلخوة ( يدؿ على ربرًن اؼبراء بُتََل ُتَماِر َأَخاكَ قولو: ) المسألة اْلولى:
كما قاؿ   ؿبمودٌ  أما اؼبدارسة بُت األخوة فذلك أمرٌ  ,فسللن   نتصاراالإذا كاف 

يتلوف  وما اجتمع قوـٌ يف بيٍت من بيوت اهلل, )): صلى اهلل عليو وسلم ب  الن  
 .((مويتدارسونو بينه ,كتاب اهلل

فيو قاؿ  ة أو مع أىل الكفر باغبكمة مأذوفٌ ن  ن خالف الس  واعبداؿ مع مَ 
واؼبراد بو إظهار  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱسبحانو: 

 اغبجج.
 و حُت اؼبدارسة هبب أفْ ( يدؿ على أن  َأَخاكَ قولو: ) المسألة الثانية:

 فًتفق بو. ؛من أمامك ىو أخوؾ يستشعر اؼبسلم أف  
النهي عن اؼبزاح الذي أف  ( يدؿ على َوََل ُتَمازِْحوُ قولو: ) المسألة الثالثة:

 .خريةواالستهزاء بو والس  وصل إىل الطعن يف أخيك يُ 
صلى اهلل عليو وسلم  ب  الن  وقد مازح  ,وأما اؼبزاح الذي ال طعن فيو فبل بأس

 .((غَتعمَت ما فعل الن   يا أبا)): البخاريصحابتو يف صحيح 
( يدؿ على ربرًن إخبلؼ َوََل َتِعْدُه َمْوِعًدا فَ ُتْخِلَفوُ قولو: ) المسألة الرابعة:

ق أمره يعل   ن إخبلؼ الوعد أفْ ومِ  ,إذا كاف مع اؼبسلم حرمةً  الوعد ويشتد  
شاء اهلل آيت  إفْ  :لو دعي إىل وليمة فقاؿ :باؼبشيئة وىو ينوي عدـ الوفاء مثل

رجب رضبو ابن ما ذكر ذلك ك  فهذا إخبلؼ وعد ,ويف باطنو إخبلؼ الوعد
 اهلل.

ى هَ نػَ  إذْ  ؛سلميدؿ ىذا اغبديث على عظم منزلة اؼب المسألة الخامسة:
 ؤه.ما يسو  اإلسبلـ عن كلِّ 
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قاؿ  ,يدؿ على عناية اإلسبلـ بكماؿ األخوة وبقائها المسألة السادسة:
كاف اغبديث ىذا   وإفْ  ((ْخَوانًاإ وَُكونُوا ِعَباَد اَلل وِ )): صلى اهلل عليو وسلم ب  الن  

 .*قَ بَ للنصوص أخرى كما سَ  ما جاء فيو موافقٌ  ضعيفاً لكنْ 
 اؼبصنُِّف رضبو اهلل:قاؿ 

َوَعْن أَِبي َسِعيٍد اَْلُخْدِريّْ رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو  -ٜٕٓٔ
َخْصَلَتاِن ََل َيْجَتِمَعاِن ِفي ُمْؤِمٍن: اَْلُبْخُل, َوُسوُء )) :صلى اهلل عليو وسلم

, َوِفي َسَنِدِه َضْعٌف.  ((اَْلُخُلقِ  ْرِمِذيُّ  َأْخَرَجُو اَلت ّْ
ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو الو ىذا اغبديث يف باب الًت 

  .حذير من خصلتُت نبا من مساوئ األخبلؽالت   :لبياف األخبلؽ؛
ال  :( أيََل َيْجَتِمَعاِن ِفي ُمْؤِمنٍ تاف أو صفتاف )( أي خل  َخْصَلَتانِ قاؿ: )

فع اهلل عز وجل فيو الد  ( وىو منع ما أوجب اَْلُبْخلُ ) :ذبتمعا يف مؤمن ينبغي أفْ 
( َوُسوُء اَْلُخُلقِ فس )أو حق الن   ,أو حق اؼبسكُت وحق الضيف ,فقةمن الن  

 .منها اإلسبلـ : ىي األخبلؽ اؼبنكرة اليت حذ راألخبلؽ السيئة
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

 يدؿ على أف   (َخْصَلَتاِن ََل َيْجَتِمَعاِن ِفي ُمْؤِمنٍ قولو: ) المسألة اْلولى:
 يبعد عن نفسو اػبصاؿ السيئة. اؼبؤمن أفْ 

 و قد هبتمع يف اؼبؤمن خصلة أو خصلتُت لكنْ يدؿ على أن   المسألة الثانية:
 والعجز وكبو ذلك. ,اعبنب :ليست بسوء ىاتُت اػبصلتُت مثل

حذير من البخل وىو من ( يدؿ على الت  اَْلُبْخلُ قولو: ) المسألة الثالثة:
و من صفات الكافرين قاؿ عز وجل أن   اهلل وقد أخب ,كراىة الناس للمرءأسباب  

  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح ُّٱسبحانو: 
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صفات اليهود  وىو من أخصِّ  َّ  جع مظ حط مض خض جضحض مص
 ,م يريدوف مااًل كثَتاً ألهن   َّ خضمض حض جض مص خص ُّٱ :قالوا عن الغٍت سبحانو

 واهلل عز وجل منع عنهم غبكمة.
سوء اػبلق ليس من  ( يدؿ على أف  َوُسوُء اَْلُخُلقِ قولو: ) المسألة الرابعة:

إين  اَلل ُهم  ))يف قولو:  منو صلى اهلل عليو وسلم ب  الن  ذ وقد تعو   ,صفات اؼبؤمنُت
 رة عن الناس.ن األسباب اؼبنفِّ وىو مِ  ((ُمْنَكرَاِت َاأْلَْخبَلؽِ ن مِ  كَ بِ  وذُ عُ أَ 

 ؛وبذر خصلة سوء اػبلق هبب على طالب العلم أفْ  المسألة الخامسة:
 علمو.انتفاع الناس ب  الناس فسيء اػبلق يقل  لينتفع من علمو بُت

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
صلى  َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَّوِ  -ٜٕٔٔ

 ((َما قَاََل, فَ َعَلى اَْلَباِدِئ َما َلْم يَ ْعَتِد اَْلَمْظُلومُ اَْلُمْسَتبَّاِن )) اهلل عليو وسلم:
 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم.
ىيب من مساوئ  بابُف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف ىذا ساؽ اؼبصنِّ  الًت 

  .بابحذير من السِّ الت   :لبياف األخبلؽ؛
ُت على خاصماؼبت إمث :( أيَما قَاََل اؼبتخاصماف ) :( أياَْلُمْسَتبَّانِ قاؿ: )
َما َلْم يَ ْعَتِد  ـ)باب اإلمث يف السِّ  (فَ َعَلى اَْلَباِدئِ ) ألوؿ يف السبِّ الذي قاؿ ا

  .يف زيادة السبِّ  (اَْلَمْظُلومُ 
 :أنت تكذب فأجاب اآلخر :آلخر لو قاؿ شخصٌ  :ىذا اغبديث مثاؿُ 

عاقب ؛ ألن و واآلخر ال يأمث و بدأ بالسبِّ ألن   ؛أنت تكذب ىنا اإلمث على األوؿ
  .دبثل عقوبتو كما سيأيت
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ىنا زاد واؿ الناس مأاب وأنت تسرؽ أنت كذ   :ولو زاد اؼبسبوب فقاؿ لو
  .و زاد يف الردِّ ألن   ؛فيأمث اؼبسبوب يف الردِّ 

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
اؼبسلم يف  ( يدؿ على ربرًن سبِّ َما قَاََل  اَْلُمْسَتبَّانِ قولو: ) المسألة اْلولى:

ِسَباُب اَْلُمْسِلِم ُفُسوٌؽ, َوِقَتالُُو  )): صلى اهلل عليو وسلم ب  الن  ديث اآلخر قاؿ اغب
لعن )): صلى اهلل عليو وسلم ب  الن  وقاؿ  ,رواه مسلم - والعياذ باهلل - ((ُكْفرٌ 

 .((اؼبؤمن كقتلو
صلى اهلل عليو  ب  الن  من أعماؿ الشيطاف قاؿ  السب   المسألة الثانية:

ىو  وأصل السبِّ  ,رواه أضبد ((اؼبستباف شيطاناف يتهاذياف ويتكاذباف)): وسلم
 الغضب.

 ,عظيمٌ  اؼبسلم فيو وزرٌ  سب   ( يدؿ على أف  َما قَاََل قولو: ) المسألة الثالثة:
 فيجب اغبذر من ذلك.

 إذْ  ؛( يدؿ على ضعف اؼبسلمفَ َعَلى اَْلَباِدئِ قولو: ) المسألة الرابعة:
 وبفظك لسانو. فيجب على السلم أفْ  ,فيقع يف اإلمث السبِّ يستهويو الشيطاف ب

فس الن   ( يدؿ على أف  َما َلْم يَ ْعَتِد اَْلَمْظُلومُ قولو: ) المسألة الخامسة:
إذا حبسها اإلنساف باغبلم وىو أكمل الصفات  إال  ت ت َسب  ُسب   البشرية إفْ 

 .َّ يه ىه ُّٱوقاؿ: , َّ  لكمك خك حك جك ُّٱوقاؿ سبحانو: 
 ؛اب دبثل سوءتو ال يأمثعلى الس   من رد   يدؿ على أف   المسألة السادسة:

 جب ُّٱوقولو: , َّ حضخض جض مص خص حص مس خس ُّٱلقولو سبحانو: 
 .َّ مبهب خب حب
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أو  السبِّ  يكف لسانو يف ردًا أفْ  وأداًء على اؼبسلم ابت المسألة السابعة:
 مد عقباه.*الشيطاف قد يزيد من ذلك إىل ما ال ربُ  ألف   ؛الردِّ 

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن أَِبي ِصْرَمَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  -ٕٜٕٔ

 ((َضارَّ ُمْسِلًما َضارَُّه اَللَُّو, َوَمْن َشاقَّ ُمَسلًّْما َشقَّ اَللَُّو َعَلْيوِ  َمنْ )) :عليو وسلم
َنُو. ,َأْخَرَجُو أَبُو َداُودَ  ْرِمِذيُّ َوَحسَّ  َواَلت ّْ

ىيب من ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب  مساوئ الًت 
 .حذير من اؼبشقة والضرر على الناسالت   :لبياف ؛األخبلؽ

اؼباؿ أو يف األىل أو البنُت يف  ن الضرر وىو األذية سواء( مِ َضارَّ  َمنْ قاؿ: )
( َوَمْن َشاقَّ ُمَسلًّْما) ,أوقع عليو الضرر :( أيُمْسِلًما َضارَُّه اَللَّوُ غَت ذلك )أو 
 ( َشقَّ اَللَُّو َعَلْيوِ مشقة )على الناس أحدث  :أي

َنوُ  ,َأْخَرَجُو أَبُو َداُودَ قاؿ: ) ْرِمِذيُّ َوَحسَّ  ديث فيو ضعف ولكن دؿ  اغب (َواَلت ّْ
وكقولو سبحانو: , ((ال ضرر وال ضرار)) قولو:ة أحاديث كعلى أصلو يف عد  

 .َّ حض  جض مص ُّٱوقولو:  ,َّ هئجب مئُّٱ
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

 ؛ال مفهـو لو ىذا الل فظ( َضارَّ ُمْسِلًما َمنْ قولو: ) المسألة اْلولى:
فظة غَت موجودة يف الل   ذهىا: ذ, وؽبفمضارة غَت اؼبسلم أيضًا بغَت حق ال ذبوز

 الروايات.بعض 
باؼبضرة  اإلسبلـ مل يأتِ  ( يدؿ على أف  َضارَّ  َمنْ قولو: ) المسألة الثانية:

 حط مض خض حض جض ُّٱقاؿ سبحانو:  ,ا أتى بالنفع للناسوإمب  
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 مح جح مج حج مث هت ُّٱوقولو سبحانو: , َّ جغ مع  جع مظ
 .َّ مخ  جخ

اعبزاء من جنس العمل  ( يدؿ على أف  َضارَُّه اَللَّوُ قولو: ) المسألة الثالثة:
 عليو. طَ لِّ الناس سُ  ر  افمن ض ؛والواقع يثبت ذلك

( يدؿ على ربرًن َوَمْن َشاقَّ ُمَسلًّْما َشقَّ اَللَُّو َعَلْيوِ قولو: ) المسألة الرابعة:
 ب  الن  و  ((يسرا وال تعسرا)): صلى اهلل عليو وسلم بِّ الن  الناس قاؿ  علىاؼبشقة 

 باغبنيفية السمحة. ثَ عِ بُ صلى اهلل عليو وسلم 
ين يف اآلفاؽ نفع من أسباب نشر الدِّ  على أف   يدؿ المسألة الخامسة: 

يسَت على أمور الناس كقولو عليو على الت   بل جاء اغبث   ,يسَت عليهمالناس والت  
 .((واآلخرة ر اهلل عليو يف الدنيايس   ر على مسلٍم:من يس  ))بلـ: بلة والس  الص  

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ْرَداِء رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖٜٕٔ َوَعْن أَِبي اَلدَّ

,  ((ِإنَّ اَللََّو يُ ْبِغُض اَْلَفاِحَش اَْلَبِذيَّ )) :اهلل عليو وسلم ْرِمِذيُّ َأْخَرَجُو اَلت ّْ
َحُو.   َوَصحَّ

ىيب من مساوئ باب نُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف ساؽ اؼبص الًت 
  .ربرًن الفحش والبذاءة يف القوؿ وكذا الفعل :لبيافاألخبلؽ؛ 
كثر من الكبلـ السيئ القبيح الذي يُ  :( أيِإنَّ اَللََّو يُ ْبِغُض اَْلَفاِحشَ قاؿ: )

 .القليل والكثَت منو ؿبرـٌ  :أي ,سوء: الذي فيو ( أياَْلَبِذيَّ )
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
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 -( فيو إثبات صفة البغض هلل ِإنَّ اَللََّو يُ ْبِغضُ قولو: ) المسألة اْلولى:
 إذا أبغض اهلل عبدًا نادى جبيل إين  )) :ويف صحيح مسلم ,- سبحانو وتعاىل

 .((إىل آخره .. فأبغضو اً أبغض فبلن
 - اهلل سبحانو وتعاىل - يدؿ مفهـو ىذا اغبديث على أف   المسألة الثانية:

 ب  الن  قاؿ   َّ مض خض حض جض ُّٱوبب القوؿ والفعل الطيب قاؿ سبحانو: 
 إال   – من األعماؿ أي: - ال يقبل إف اهلل طيبٌ )): صلى اهلل عليو وسلم

 .َّجم يل ىل مل خل ُّٱوقاؿ سبحانو عن صفات أىل اعبنة: , ((اً طيب
ساف باأللفاظ ( يدؿ على ربرًن إطبلؽ اللِّ اَْلَفاِحشَ قولو: )المسألة الثالثة: 

 .سيأيت ليس اؼبؤمن بالفاحش البذيِّ  وكما ,السيئة القبيحة
كاف   ( يدؿ على ربرًن الكبلـ السيئ وإفْ اَْلَبِذيَّ قولو: ) المسألة الرابعة:

 .((الكلمة الطيبة صدقة)): صلى اهلل عليو وسلم ب  الن   وه ما قالوضدّ  ,يسَتاً 
الفحش والبذاءة كما ىي يف القوؿ أيضًا تكوف يف  المسألة الخامسة:

 ورفع صوت اؼبعازؼ وىكذا. ,باس العارياللِّ  :الفعل مثل
من أسباب البغضاء يف اجملتمع القوؿ  يدؿ على أف   المسألة السادسة:

 ن أسباب صبلحو القوؿ الطيب.مِ  ,القبيح فيو
  اؼبصنُِّف رضبو اهلل: مث بعد ذلك قاؿ

لَْيَس اَْلُمْؤِمُن )): - رَفَ َعوُ  – رضي اهلل عنو َوَلُو ِمْن َحِديِث ِاْبِن َمْسُعودٍ 
َحُو اَْلَحاِكُم,  ((َوََل اَْلَبِذيّْ  ,, َوََل اَْلَفاِحشِ بِالطَّعَّاِن, َوََل اَللَّعَّانِ  َنُو, َوَصحَّ َوَحسَّ

ارَُقْطِنيُّ  َح اَلدَّ َفُو.  َورَجَّ  َوق ْ
ىيب من مساوئ األخبلؽ؛ ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذه الرواية  يف باب الًت 

  .اؼبسلمِ  عن ولعنُ ربرًن الط   :لبياف
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مذيِّ )َوَلوُ قاؿ: )  رَفَ َعوُ  – رضي اهلل عنو ِمْن َحِديِث ِاْبِن َمْسُعودٍ ( أي: للًتِّ
أعراض الناس بالغيبة والنميمة وكبو يقع يف  ( أي:لَْيَس اَْلُمْؤِمُن بِالطَّعَّانِ )): -

َوََل  ,َوََل اَْلَفاِحشِ ) ,عنيلعن من ال يستحق الل   :( أيَوََل اَللَّعَّانِ ) ,ذلك
  .(اَْلَبِذيّْ 

  وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
 - عن( يدؿ على ربرًن الط  لَْيَس اَْلُمْؤِمُن بِالطَّعَّانِ قولو: ) المسألة اْلولى:

يف صحيح  صلى اهلل عليو وسلم  ب  الن  قاؿ  ,يف أعراض اؼبسلمُت - والعياذ باهلل
 .((وعرضو ,ومالو ,دمو ,سلم حراـاؼبسلم على اؼب كل  ))مسلم: 

عن بل هبوز الط  مكانة اؼبسلم العظيمة عند اهلل ف يدؿ على المسألة الثانية:
 جي يه ىه مه ُّٱد اهلل عز وجل من فعل ذلك يف قولو: وقد توع   ,فيو

 يهمز ويلمز يف الناس. َّحي
ويف  ,( يدؿ على ربرًن لعن اؼبسلمَوََل اَللَّعَّانِ قولو: ) المسألة الثالثة:
ومن  ((لعن اؼبسلم كقتلو))صلى اهلل عليو وسلم قاؿ:  ب  لن  اغبديث الصحيح ا

 ,القيامةيقية يـو دِّ ـر من مرتبة الصِّ عن وبُ ن ال يستحق الل  لعن مَ يف أطلق لسانو 
يكوف  اف أفْ ال ينبغي لع  ))يف صحيح مسلم: صلى اهلل عليو وسلم  ب  الن  قاؿ 
قاؿ  ,هادة للناس يـو القيامةفاعة والش  الش  من بل حرمو اهلل عز وجل  ((يقاً صدِّ 

ال يكونوا شهداء وال  عانُتالل   إف  ))يف صحيح مسلم:  صلى اهلل عليو وسلم ب  الن  
 .((شفعاء يـو القيامة

ن وفب   ,عنن ال يستحق الل  يدؿ على خطورة لعن مَ  المسألة الرابعة:
أو على سبيل العمـو  ,عن من لعنو اهلل سواء بعينو كفرعوف وإبليسيستحق الل  

 كالكافرين والظاؼبُت.
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يدؿ على ربرًن ( َوََل اَْلَبِذيّْ  ,َوََل اَْلَفاِحشِ قولو: ) المسألة الخامسة:
 .بياف ذلك قَ بَ البذاءة والفحشاء وسَ 

َنوُ ) :قاؿ ارَُقْطِنيُّ ) مذي  الًتِّ أي:  (َوَحسَّ َح اَلدَّ َحُو اَْلَحاِكُم, َورَجَّ َوَصحَّ
َفوُ   على ابن مسعود رضي اهلل عنو.* :أي (َوق ْ

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َهاقَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  -ٜٕٗٔ َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

ُموا)) :عليو وسلم َأْخَرَجُو  ((ََل َتُسبُّوا َاْْلَْمَواَت؛ فَِإن َُّهْم َقْد َأْفَضْوا ِإَلى َما َقدَّ
 .  اَْلُبَخاِريُّ

ىيب من  مساوئ ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
  .األموات ربرًن سبِّ  :لبياف ؛األخبلؽ

أو دبا  ,ؽبم ةٌ مسب  : ال تتحدثوا فيهم ؼبا فيو ( أيََل َتُسبُّوا َاْْلَْمَواتَ قاؿ: )
ُموا)وصلوا انقلبوا وصاروا و  :( أيفَِإن َُّهْم َقْد َأْفَضْوا) ؛ألىلو فيو أذيةٌ   (ِإَلى َما َقدَّ

  .يحاسبهم عليهالساروا إىل اهلل عز وجل  ما عملوه من أعماؿٍ  :أي
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ على عظمة اإلسبلـ يف ََل َتُسبُّوا َاْْلَْمَواتَ قولو: ) المسألة اْلولى:
 ؤلحياء واألموات.ساف لحفظ اللِّ 

وأما إذا   ,ذواهتم األموات دبا ىبص   يدؿ على ربرًن سبِّ  المسألة الثانية:
 . اؼبنهي عنو من السبِّ  و ال يعد  فإن   وشرٍّ  احب بدعةٍ كاف ص
 مر   صلى اهلل عليو وسلم ب  الن   أف  )) :على ذلك ما جاء يف الصحيح يلدلوال

فيحمل  ((أخرى فأثنوا عليها شراً  على جنازةٍ  , ومر  فأثنوا عليها خَتاً  على جنازةٍ 
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حذر من بدعتو حىت يُ ل ؛أو صاحب بدعة مستطَتٌ  ن كاف فيو شر  ىذا على مَ 
 بعد فباتو.لو 

ُمواقولو: ) المسألة الثالثة: ة العل   ( ىذه ىيفَِإن َُّهْم َقْد َأْفَضْوا ِإَلى َما َقدَّ
هم فسب   ,وصوؽبم هلل عز وجل ليحاسبهم على ما عملوه :هم وىييف ربرًن سبِّ 
 .- سبحانو وتعاىل - فقد وصلوا إىل من وباسبهم ؛لن يضرىم

شيء  اسب اػببلئق على كلِّ اهلل عز وجل وبُ  يدؿ على أف   الرابعة:المسألة 
 لسانو عنهم. يكف   وأفْ  ,و سبحانويلإض أمر الناس يفو   فيجب على اؼبسلم أفْ 

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن ُحَذيْ َفَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  -ٜٕ٘ٔ

َفٌق َعَلْيِو.  ((َيْدُخُل اَْلَجنََّة قَ تَّاتٌ  ََل )) :عليو وسلم  ُمت َّ
ىيب من مساوئ  ىذا اغبديثرضبو اهلل ساؽ اؼبصنُِّف  يف باب الًت 

  .ميمةربرًن الن   :لبياف األخبلؽ؛
نقل  :وىي ((اـمب  )) :خرى عند مسلماألرواية الرتو ( فس  قَ تَّاتٌ قولو: )

  .-والعياذ باهلل  - اغبديث بُت الناس لقصد اإلفساد
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

اعبنة مطمع صبيع  ( يدؿ على أف  ََل َيْدُخُل اَْلَجنَّةَ قولو: ) المسألة اْلولى:
ب من عدـ دخوؽبا لذلك قاؿ اهلل عن ب هبا ويرى  الناس مسلمهم وكفارىم فَتغ  

 .َّ  حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱأىل الكتاب: 
تبقى على ظاىرىا يف  ( األصل أفْ ََل َيْدُخُل اَْلَجنَّةَ قولو: ) المسألة الثانية:

 .- فظةىذه الل  أي:  - الوعيد
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  -والعياذ باهلل  - ميمةالن   ( يدؿ على أف  قَ تَّاتٌ قولو: ) المسألة الثالثة:
 د صاحبها بعدـ دخوؿ اعبنة.وعِّ نوب تُ من كبائر الذ   كبَتةٌ 

 إذْ  ؛يدؿ على اىتماـ اإلسبلـ باأللفة بُت أفراد اجملتمع المسألة الرابعة:
 ن أراد تفرقتو وىو عدـ دخوؿ اعبنة.شديداً على مَ  اً ب وعيدرت  

وتزيد عليو فريق حر يف الت  ميمة ما وبدثو السِّ ث الن  دِ ربُ  المسألة الخامسة:
 يَ ىِ  م الَعْضو؟ئكُ أنبِّ  لْ )أال ىَ ): صلى اهلل عليو وسلم ب  الن   قاؿ لذلك ؛ا أسرعأهن  
 جي يه ىه مه ُّٱواهلل عز وجل يقوؿ:  (( -بُت الناس القالة - ميمةالن  

 .َّحي
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن أََنٍس رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  -ٜٕٙٔ
 ِفي - َأْخَرَجُو اَلطَّبَ َراِنيُّ  ((َعَذابَوُ َمْن َكفَّ َغَضَبُو, َكفَّ اَللَُّو َعْنُو )) :وسلم

 .- َاْْلَْوَسطِ 
نْ َيا. رضي اهلل عنهما َوَلُو َشاِىٌد: ِمْن َحِديِث ِاْبِن ُعَمرَ   ِعْنَد ِاْبِن أَِبي اَلدُّ

ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
  .غيب يف عدـ إظهار الغضبالًت   :لبياف األخبلؽ؛

  .(َكفَّ اَللَُّو َعْنُو َعَذابَوُ عاًف غضبو باغبلم ) :( أيَمْن َكفَّ َغَضَبوُ قاؿ: )
 ة مسائل:بعض أىل العلم عد  و وأخذ من وىذا اغبديث ضعيفٌ 

الغاضب منع ما  فكما أف   ,اعبزاء من جنس العمل أف   المسألة اْلولى:
 عذابو عنو. اهلل عز وجل يكف   اعبزاء أف  دثو لو الغضب من أذية اآلخرين, و وب

 .يدؿ على الضرر العظيم ؼبا وبدثو الغضب المسألة الثانية:
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عنو  كف  يُ  غضبٍ  فبكفِّ  ؛يدؿ على فضل اهلل عز وجل المسألة الثالثة:
 .*نِ سُ هض من مرتبة اغبُ نْ عيفة وال تػَ ض  الوىذا اغبديث مع روايتو  ,العذاب

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
يِق رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو  -ٜٕٚٔ َوَعْن أَِبي َبْكٍر اَلصّْدّْ

, َوََل َبِخيٌل, َوََل َسيُّْئ اَْلَمَلَكةِ ََل )) :صلى اهلل عليو وسلم  ((َيْدُخُل اَْلَجنََّة ِخبّّ
, َوفَ رََّقُو َحِديثَ ْيِن, َوِفي ِإْسَناِدِه َضْعٌف. ْرِمِذيُّ  َأْخَرَجُو اَلت ّْ

ىيب من مساوئ  بابرضبو اهلل ىذا اغبديث يف  ساؽ اؼبصنِّفُ  الًت 
 ثبلثة صفات ؿبرمة.  :لبياف األخبلؽ؛

 ,فسد بُت الناس باػبديعةىو الذي يُ  :( اػبب  َيْدُخُل اَْلَجنََّة ِخبّّ  ََل قاؿ: )
 أو عليو سواء من حق اهلل عز وجل ىو الذي يبنع ما أوجبو اهلل (َوََل َبِخيلٌ )

  .وال سيئ صحبة فبالكو :( يعٍتَوََل َسيُّْئ اَْلَمَلَكةِ ) ,حقوؽ اآلدميُت
, قاؿ: ) ْرِمِذيُّ ال يدخل )) :اغبديث األوؿ لفظو (َوفَ رََّقُو َحِديثَ ْينِ َأْخَرَجُو اَلت ّْ

 ((وال خبيلٌ  وال منافٌ  ال يدخل اعبنة خب  )) :واغبديث الثاين ((اعبنة سيئ اؼبلكة
  .وكذا اغبديثُت ضعيفاف

 اغبديث األوؿ: من ؾبملة مسائل على عد ة يدؿ اغبديث  وىذا
يدؿ على ربرًن خديعة  (اَْلَجنََّة ِخبّّ ََل َيْدُخُل )قولو: المسألة اْلولى: 

وكذا  ,ض الزوجة يف زوجهايبغِّ  أفْ  :ألخذ حقوقهم أو اؼبكر هبم مثل ؛الناس
 واعبار عباره وىكذا. ,ض الصاحب يف صاحبويبغِّ 

هبا  إذْ  ؛يدؿ على اىتماـ اإلسبلـ بقوة الرابطة االجتماعية المسألة الثانية:
 إظهار شعائر اإلسبلـ.
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واهلل عز  ,خل( يدؿ على قبح صفة البُ َوََل َبِخيلٌ قولو: ) الثالثة:المسألة 
روف فق اؼبفسِّ وقد ات   َّ  حجمج مث هت مت خت ُّٱوجل يقوؿ: 

 ,ا يأمر بو الشيطافالبخل فب   على أف   فدؿ   ؛خلالبُ  :اؼبراد بالفحشاء ىناعلى أف  
 جخ مح ُّٱخل قاؿ تعاىل: من صفات الكفار البُ  وأخب سبحانو أف  

 خض جضحض مص  خص حص مس خس حس جس  مخ
 .َّ  جع مظ حط مض

( يدؿ على ربرًن اإلساءة َوََل َسيُّْئ اَْلَمَلَكةِ قولو: ) المسألة الرابعة:
 لضعفهم. ؛همللمماليك وجاء الوعيد حبقِّ 

وبسن خلقو مع صبيع  اؼبسلم هبب أفْ  يدؿ على أف   المسألة الخامسة:
مع  اػبلق عبادةٌ  نَ سْ حُ  ألف   ؛وشريفهم ووضيعهم ,أفراد اجملتمع غنيهم وفقَتىم

 عبميع.ا
صلى اهلل عليو  ب  والن   ,يدؿ على ربرًن احتقار اآلخرين المسألة السادسة:

 أفْ  -أي: يكفيو من صفات الشرِّ  - رحبسب امرئ من الش  ))وسلم يقوؿ: 
 عفاء.ومن ذلك احتقار الض   ((وبقر أخاه اؼبسلم

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُهَما -ٜٕٛٔ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  َوَعْن ِاْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

َع َحِديَث قَ ْوٍم َوُىْم َلُو َكارُِىونَ )) :اهلل عليو وسلم ُصبَّ ِفي ُأُذنَ ْيِو  ؛َمْن َتَسمَّ
.َأْخَرَجُو  (( - يَ ْعِني: اَلرََّصاصَ  -َاْْلُنُك يَ ْوَم اَْلِقَياَمِة   اَْلُبَخاِريُّ

ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
 مل يأذنوا لو.  حديث قوـٍ  ن االستماع إىلالوعيد مِ  :لبياف األخبلؽ؛
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َع َحِديَث قَ ْوٍم َوُىْم َلُو َكارُِىونَ قاؿ: ) ِفي أدخل ) :( أيُصبَّ  ؛َمْن َتَسمَّ
اآلنك ىنا  وخص   ,( وىو الرصاص اؼبذاب- يَ ْعِني: اَلرََّصاصَ  - ُأُذنَ ْيِو َاْْلُنكُ 
 ة أسباب:بالعذاب لعد  

 صاص أسرع اؼبعادف ذوباف يف النار فيذوب بسرعة.الر   السبب األوؿ: ألف  
 .- والعياذ باهلل - و ىو أقوى اؼبعادف حرارةً واألمر الثاين: أن  

وىذا من  ,حمالذي يلصق يف الل  و ىو اؼبعدف الوحيد ن  واألمر الثالث: أل
 ة العذاب.شد  

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
َع َحِديَث قَ ْومٍ قولو: ) المسألة اْلولى: ( يدؿ على ربرًن االستماع َمْن َتَسمَّ

 ديث اعبماعة إذا مل يأذنوا بذلك.إىل ح
يف الوعيد فيدخل  ؛فظة ال مفهـو ؽبا( ىذه الل  قَ ْومٍ قولو: ) المسألة الثانية:

 ماع.من استمع غبديث فرٍد مل يأذف بالس  
من الناس  فئةٍ  لكلِّ  ( يدؿ على أف  َوُىْم َلُو َكارُِىونَ قولو: ) المسألة الثالثة:

 ماع ؽبا.فحديث عائلة وكبو ذلك فقد ال يأذنوف بالس   ؛همىبص   حديثٌ 
 كتماف بعض األحواؿ ال ؿبذور لو يف الشرع  يدؿ على أف   المسألة الرابعة:

 فيو مصلحة. إذا كاف
لو  وانَ ذِ أَ  مفظ أهن  ( ظاىر الل  َوُىْم َلُو َكارُِىونَ قولو: ) المسألة الخامسة:

و إذا استمع وىم ال يشعروف أن   :اؼبراد ولكن   ,باعبلوس لكن كرىوا استماعو
 لموف.أما إذا أذنوا زاد اغبذر أو كانوا يع ,باستماعو

( يدؿ على يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ ُصبَّ ِفي ُأُذنَ ْيِو َاْْلُنُك قولو: ) المسألة السادسة:
 ,ىذا اغبديث وفي دَ رَ فاالستماع وَ  ؛ع حبسب اؼبعاصيالعذاب يـو القيامة يتنو   أف  
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م يلقوف يف تنور فتصيب أهن  )) :البخارييف صحيح  - والعياذ باهلل - ناةوالز  
 لقم حجراً وىكذا.وكذا آكل الربا يُ   ((فروجهم النار

نوب من كبائر الذ   االستماع اؼبذكور كبَتةٌ  يدؿ على أف   المسألة السابعة:
 وبة.بالت   إال  ال يغفر لصاحبو  - والعياذ باهلل -

اهلل عز وجل قد يبهل صاحب اؼبعصية إىل  يدؿ على أف   المسألة الثامنة:
 يق ىق ُّٱاهلل يقوؿ:  فليصب فمن أوذي ((اَْلِقَياَمةِ يَػْوـَ ))لقولو:  ؛يـو القيامة

ل اهلل عز وجل العذاب وقد يؤخره عجِّ فقد يُ  َّ  ىل مل يك ىك مك اكلك
 غبكمة.*

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن أََنٍس رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  -ٜٜٕٔ

َّْاُر بِِإْسَناٍد  ((َعْن ُعُيوِب اَلنَّاسِ  طُوَبى ِلَمْن َشَغَلُو َعْيَبوُ )) :وسلم َأْخَرَجُو اَْلبَ 
 َحَسٍن.

ىيب من مساوئ  ىذا اغبديث رضبو اهلل ساؽ اؼبصنِّفُ  يف باب الًت 
  .ذكر عيوب الناساالشتغاؿ بمن مساوئ األخبلؽ  أف   :لبياف األخبلؽ؛

وإما  (َشَغَلُو َعْيَبوُ ِلَمْن )ىنيئاً  :( ىذه كلمة يراد هبا إما ما يعٍتطُوَبىقاؿ: )
َعْن ُعُيوِب )ت ؼبن شغلو عيبو عد  اعبنة أُ  :يراد هبا اسم من أظباء اعبنة أي أفْ 

  (.اَلنَّاسِ 
ىذا )) :اررضبو اهلل يف ـبتصر زوائد البز   فُ وىذا اغبديث قاؿ عنو اؼبصنِّ 

  ((ا ىو من قوؿ اغبسن البصري رضبو اهللوإمب   موضوعٌ  حديثٌ 
 دؿ على عد ة مسائل:ص يوىذا الن  
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( يدؿ َعْن ُعُيوِب اَلنَّاسِ  ِلَمْن َشَغَلُو َعْيَبوُ  طُوَبىقولو: ) المسألة اْلولى:
لقولو صلى اهلل عليو  ؛ينشغل بإصبلح نفسو اؼبسلم هبب عليو أفْ  على أف  
 .((احرص على ما ينفعك))وسلم: 

عيوب اآلخرين  يذكر اإلنساف ين والعقل أف  ة الدِّ من قل   المسألة الثانية:
 وينشغل عن إصبلح عيبو.

والناس  ,فيو عيبٌ  إنسافٍ  كل    ( يدؿ على أف  َعْيَبوُ قولو: ) المسألة الثالثة:
 .باطنٍ وعيٍب  وما بُت ظاىرٍ  ,ومقل بُت مكثرٍ  فيو ما

ساف عن الوقيعة يف أعراض يدؿ على وجوب حفظ اللِّ  المسألة الرابعة:
 , وإْف كاف يف حضورىم فهويف غيبتهم فهو غيبةكاف ذكر عيبهم   فإفْ  ,الناس

 نوب.ؼبسلم وكبلنبا من كبائر الذ   احتقارٌ 
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُهَما -ٖٓٓٔ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  َوَعْن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
َواْخَتاَل ِفي ِمْشَيِتِو, َلِقَي اَللََّو َوُىَو َمْن تَ َعاَظَم ِفي نَ ْفِسِو, )) :اهلل عليو وسلم

 َأْخَرَجُو اَْلَحاِكُم َورَِجالُُو ثَِقاٌت.  ((َعَلْيِو َغْضَبانُ 
ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 

  .بنوعُت من أنواع الكِ  األخبلؽ؛ لبياف:
 ,ف العظمةالعظمة أو تكل   (نَ ْفِسوِ ِفي ) : رأىأي (َمْن تَ َعاَظمَ ) :قاؿ

  .(َلِقَي اَللََّو َوُىَو َعَلْيِو َغْضَبانُ )  فيها وتبخًتتكب   :أي (َواْخَتاَل ِفي ِمْشَيِتوِ )
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

 أصل ( يدؿ على أف  َمْن تَ َعاَظَم ِفي نَ ْفِسوِ قولو: ) المسألة اْلولى:
وىو الذي أخرج إبليس من اعبنة قاؿ سبحانو  ,الصفات السيئة ىو الكب
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 :وقاؿ,  على آدـتكب   :أي َّ جف مغ جغ ُّٱإبليس  :أي َّ مع ُّٱإخبارًا عنو: 
 .َّ لك اك يق ىقُّٱ

وؽبذا  ,واضع وىو أصل قبوؿ اغبقصباع صفات اػبَت الت   المسألة الثانية:
صلى اهلل عليو وسلم وللحق  بِّ للن  حابة رضي اهلل عنهم فتواضع صف بو الص  ات  
 ىم اهلل.عبلأف

من كبائر  ( يدؿ على أف  َمْن تَ َعاَظَم ِفي نَ ْفِسوِ قولو: ) المسألة الثالثة:
 .عظمةالن ذلك ما يراه اإلنساف يف نفسو من ومِ  ,نوب ما ىو باطنٌ الذ  

اإلنساف يرى نفسو  من أنواع الكب أف   يدؿ على أف   المسألة الرابعة:
يف ذنبُت من كبائر وقع ف ؛عظيمًا مث يقع يف ؿبظور آخر وىو احتقار اآلخرين

 .-والعياذ باهلل  - نوبالذ  
من أنواع  أف   ( يدؿ علىَواْخَتاَل ِفي ِمْشَيِتوِ قولو: ) المسألة الخامسة:

 .- والعياذ باهلل - اؼبشي عايل حاؿالكب الت  
يظهر على اعبوارح  ما بمن أنواع الكِ أف  لى يدؿ ع المسألة السادسة:

بس ومنو أيضًا يف الل   ,فيهق فيوشدؽ يف الكبلـ والت  اؼبشي ومنو أيضًا الت   :مثل
 هرة.لبس الش  

-اهلل  ( يدؿ على أف  َلِقَي اَللََّو َوُىَو َعَلْيِو َغْضَبانُ قولو: ) المسألة السابعة:
  .اإلنساف يغضب إذا تكب   - سبحانو وتعاىل

يتمثلوا  من صفات اهلل ال هبوز للبشر أفْ  الكب صفةٌ  أف   :ة يف ذلكوالعل  
 يوال ينازعٍت ف ,والكب إزاري ردائيفخر ال))صلى اهلل عليو وسلم:  ب  قاؿ الن   ,هبا

 لو وحده سبحانو. يعٍت: الكب هلل صحيحة :وؽبذا مقولة ((عذبتو إال   أحدٌ 
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وىو  ,من صفات اهلل وىي الغضب فيو إثبات صفةٌ  المسألة الثامنة:
 .- سبحانو وتعاىل - اءشسبحانو يغضب مىت شاء كيف شاء إذا 
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُهَما -ٖٔٓٔ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو  َوَعْن َسْهِل ْبِن َسْعٍد َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
ْيطَانِ )) :صلى اهلل عليو وسلم , َوقَاَل:  ((اَْلَعَجَلُة ِمَن اَلشَّ ْرِمِذيُّ َأْخَرَجُو اَلت ّْ

 .((َحَسنٌ ))
ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 

  .العجلة من مساوئ األخبلؽ أف   :لبياف األخبلؽ؛
عليها أحاديث  ويدؿ ىذا اغبديث على مسائل دؿ   ,واغبديث ضعيفٌ 

 صحيحة: ىأخر 
ْيطَانِ قولو: ) المسألة اْلولى: العجلة إذا   ( يدؿ على ذِـّ اَْلَعَجَلُة ِمَن اَلشَّ

صلى اهلل عليو وسلم يف صحيح  بِّ لقوؿ الن   ؛كانت يف غَت األمور الشرعية
 .((نوشا إال   يف شيءٍ  عَ ِز وما نُ  ,زانو إال   فق يف شيءٍ ما كاف الرِّ )): البخاري

 :مثل - سبحانو وتعاىل - كانت يف إرضاء اهلل  العجلة إفْ  المسألة الثانية:
واؼببادرة  وكذا اؼببادرة إىل قياـ الليل ,اؼببادرة إىل الذىاب إىل اؼبسجد بعد اآلذاف

 حب  جب هئ ُّٱ :بلـقاؿ موسى عليو الس   ؿبمودٌ  ىذا أمرٌ  إىل الصدقة
  َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱقاؿ:  - سبحانو وتعاىل - واهلل  َّخب
 .َّ ٍَّّ ٌّ ُّٱوقاؿ: 

وببها اهلل عز  أين وىو ضد العجلة صفةٌ الت   يدؿ على أف   المسألة الثالثة:
شجِّ أل البخاريصلى اهلل عليو وسلم يف صحيح  ب  كما قاؿ الن    ؛وجل ورسولو

 .((واألناة اغبلمُ  ورسولو: صلتُت وببهما اهللػبفيك  إف  )) :قيس عبد
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 غَت يكوف متأنيًا يف أمور الدنيا هبب على اؼبسلم أفْ  المسألة الرابعة:
 لو العجلة.*عجِّ ره أو يُ كثِ لو وال يُ  مكتوبٌ  الرِّزؽف ؛عليها عجلٍ 

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َها -ٕٖٓٔ قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

ْؤُم: ُسوُء اَْلُخُلقِ ))عليو وسلم:   َنِدِه َضْعٌف.َوِفي سَ  ,َأْخَرَجُو َأْحَمدُ  ((اَلشُّ
ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 

 .ضرر سوء اػبلق :لبياف األخبلؽ؛
ْؤمُ قاؿ: )   .(ُسوُء اَْلُخُلقِ )الضرر واؼبفسدة سببها  :( أياَلشُّ

 يدؿ على عد ة مسائل:ىذا الن ص و 
فقد يقطع اؼبرء رزقو  ؛ضرر سوء اػبلق كبَتٌ  يدؿ على أف   المسألة اْلولى:

 ؽ بيتو بسبب سوء اػبلق وىكذا.فرِّ وقد يُ  ,بسبب سوء اػبلق
سواء بالقوؿ  اػبلق  نُ سْ صباع اػبَت ىو حُ  يدؿ على أف   المسألة الثانية:
صلى اهلل  ب  أو بالفعل كما قاؿ الن   , َّ جب هئ مئ ُّٱكما قاؿ سبحانو: 

 .((تبسمك يف وجو أخيك صدقة))عليو وسلم: 
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ْرَداِء رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖٖٓٔ َوَعْن أَِبي اَلدَّ
 ((ُشَهَداَء يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ  ِإنَّ اَللَّعَّانِيَن ََل َيُكونُوَن ُشَفَعاَء, َوََل ))اهلل عليو وسلم 

 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم.
: ؼبن ( أيََل َيُكونُوَن ُشَفَعاءَ عن )اؼبكثرين من الل   :( أيِإنَّ اَللَّعَّانِينَ قاؿ: )

 اعبنة أو رفع منزلة من دخلمن أىل الت وحيد, يدخلها  ال  يستحق دخوؿ النار أ
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 بأف   (اَْلِقَياَمةِ يَ ْوَم )هادة وبرموف من فضل الش   :( أيَوََل ُشَهَداءَ ) ,يف اعبنة
  .أقوامهمسل بلغوا دعوهتم إىل الر  

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
عن إذا ( يدؿ على خطر الل  ِإنَّ اَللَّعَّانِيَن ََل َيُكونُونَ قولو: ) المسألة اْلولى:

 مل يأذف بو الشرع.
اؼبسلم عن وىو ن ال يستحق الل  مَ ىذا الوعيد يف حق  المسألة الثانية:

 وكذا الكافر بعينو. ,بعينو
ص بلعنو كإبليس من جاء الن   نُ عْ عن لَ أذف الشرع فيو بالل   فب ا المسألة الثالثة:

لعن  ,لعن اهلل آكل الربا وموكلو :ص بلعن أوصافهم مثلأو ما جاء الن   ,وفرعوف
 .وىكذا اهلل السارؽ

 اعةمنزلة الشف يدؿ على أف  ( ََل َيُكونُوَن ُشَفَعاءَ قولو: ) المسألة الرابعة:
 إال  يشفع  أفْ  عند اهلل وال يأذف اهلل ألحدٍ  افع مكرـٌ الش   أف   إذْ  ؛عند اهلل عظيمة

 اهلل عز وجل وببو.
 :وشرطو ,فيو دليل على إثبات الشفاعة ألفراد األمم المسألة الخامسة:

 إذف اهلل للشافع ورضاه عنو.
ة ( يدؿ على عظم منزلُشَهَداَء يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ َوََل قولو: ) المسألة السادسة:

بو نبيو أو األنبياء من قبلو على تبليغ دعوة اهلل  اىد ما أقر  يؤيد الش   إذْ  الشهادة؛
 .َّ حضخض جض مص خص ُّٱوكما قاؿ سبحانو: 

 ,الشفاعة :يـو القيامة فيو أمور عظيمة من يدؿ على أف   المسألة السابعة:
 فيجب على اؼبسلم أفْ  ,واإلىانة وغَت ذلك ,كرًنوالت   ,واألىواؿ ,هادةوالش  
 سبحانو زبفيف كربو يف ذلك اليـو العظيم. ويسأل
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  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖٗٓٔ

َر َأَخاُه )) :اهلل عليو وسلم َأْخَرَجُو  ((َلْم يَُمْت َحتَّى يَ ْعَمَلوُ  ؛ِبَذْنبٍ َمْن َعي َّ
َقِطٌع. َنُو, َوَسَنُدُه ُمن ْ ْرِمِذيُّ َوَحسَّ  اَلت ّْ

ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
 .خرية باآلخرينحذير من الس  الت   :لبياف األخبلؽ؛

َر َأَخاُه ِبَذْنبٍ ) :قاؿ  َتِّ اإلنساف عمل ذنباً مث تاب مث عُ  لو أف   :أي (َمْن َعي َّ
 .َّ  جف مغ جغ مع جع ُّٱلقولو سبحانو:  ؛بو ال هبوز

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
َر َأَخاُه ِبَذْنبٍ قولو: ) المسألة اْلولى: صبيع الناس  ( يدؿ على أف  َمْن َعي َّ

 اتروف.نوب الس  لذ  لوخَت اؼبشاىدين  ,وخَت اؼبذنبُت التائبوف ,نوبمعرضوف للذ  
اعبزاء من  ( ىذا يدؿ على أف  َلْم َيُمْت َحتَّى يَ ْعَمَلوُ )قولو:  المسألة الثانية:

 ىذا اغبديث ال يصح يف ىذا األمر. لكنْ  ,جنس العمل
 ,وبفظ لسانو عن أخطاء اآلخرين هبب على اإلنساف أفْ  المسألة الثالثة:

صلى اهلل عليو وسلم  ب  والن   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱقاؿ سبحانو: 
كلمة لو مزجت دباء البحر   قد قلتِ )) :ت صفية بقصرىا قاؿقاؿ لعائشة ؼبا عَت  

 .*((ؼبزجتو
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

هِ  -ٖ٘ٓٔ ِْ ْبِن َحِكيٍم, َعْن أَبِيِو, َعْن َجدّْ : رضي اهلل عنو قال َوَعْن بَ ْه
ُث فَ َيْكِذُب )) :قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َوْيٌل لِلَِّذي ُيَحدّْ

 َأْخَرَجُو اَلثَََّلثَُة, َوِإْسَناُدُه َقِويّّ.  ((!ثُمَّ َوْيٌل َلوُ  !َوْيٌل َلوُ  !لَِيْضَحَك ِبِو اَْلَقْومَ 
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ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
  .ربرًن الكذب إلضحاؾ الناس :لبياف األخبلؽ؛

ثُ قاؿ: ) َوْيٌل  !فَ َيْكِذُب لَِيْضَحَك ِبِو اَْلَقْومَ يتكلم ) :( أيَوْيٌل لِلَِّذي ُيَحدّْ
مذي  َأْخَرَجُو اَلثَََّلثَةُ . قاؿ: )(!ثُمَّ َوْيٌل َلوُ  !َلوُ  ( وىم: أبو داود, والنسائي, والًتِّ
 .(َوِإْسَناُدُه َقِويّّ )

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
 نب متوعدٌ الذ  ىذا من ارتكب  ( يدؿ على أف  َوْيلٌ قولو: ) ولى:المسألة اْل

  .-والعياذ باهلل  - وادي يف جهنم :ىي هبذه الكلمة وقيل
ثُ قولو: ) المسألة الثانية: فظ على يدؿ ىذا الل  ( فَ َيْكِذبُ  َوْيٌل لِلَِّذي ُيَحدّْ

 ربرًن الكذب يف اغبديث.
ىذا الوعيد  ( يدؿ على أف  !ِبِو اَْلَقْومَ لَِيْضَحَك قولو: ) المسألة الثالثة:

 مًتتب من أجل أمرين قبيحُت:
 األمر األوؿ: الكذب يف اغبديث.

 إضحاؾ الناس. واألمر الثاين: قصده
فكثرة الكذب  ؛معصيةٍ  لُ عْ فِ  واغبكمة من ىذا الوعيد أن   المسألة الرابعة:

آخر  يصاحبو ذنبٌ  وقد ,- والعياذ باهلل -وتعرض عن ذكر اهلل  بتقسِّي القل
 أو يريد بعملو ىذا الدنيا. ,الرياء أيضاً من حبِّ 

ة ( ىذا يدؿ على شد  !ثُمَّ َوْيٌل َلوُ  !َوْيٌل َلوُ قولو: ) المسألة الخامسة:
 الوعيد.
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 ا يدخل فيوىذا الوعيد ال يقتصر فقط على الكبلـ وإمب   المسألة السادسة:
ن ويدخل فيها أيضًا ما ظهر من اآلالت اغبديثة مِ  ,يف حكمو من الكتابةمن 

 الكتابة فيها.
سيئة الكذب جلبة ؛ فالسيئة ذبلب السيئة يدؿ على أف   المسألة السابعة:

 أخرى وىي إضحاؾ الناس. سيئةً 
إضحاؾ الناس حبق ال بأس  يدؿ ىذا اغبديث على أف   المسألة الثامنة:

 أما إضحاكهم بالكذب فبل. ,بو
اإلذف للنفس ب اإلسبلـ فيو امتاعٌ  يدؿ على أف   التاسعة:المسألة 

 يكوف ذلك بالكذب. ر أفْ كَ ا أنْ وإمب   ,الضحكب
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َعْن اَلنَِّبيّْ صلى اهلل عليو وسلم  ,َوَعْن أََنٍس رضي اهلل عنو -ٖٙٓٔ
َرَواُه اَْلَحاِرُث ْبُن أَِبي ُأَساَمَة ِبَسَنٍد  ((َمْن ِاْغَتْبَتُو َأْن َتْستَ ْغِفَر َلوُ  َكفَّارَةُ ))قَاَل: 

 َضِعيٍف.
ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 

  .الغيبةِ  كفارةُ   :لبياف األخبلؽ؛
 .تدعوا لو باؼبغفرة أفْ  :أي( َمْن ِاْغَتْبَتُو َأْن َتْستَ ْغِفَر َلوُ  َكفَّارَةُ قاؿ: )

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
 عظيمٌ  الغيبة ذنبٌ  يدؿ على أف   (َمْن ِاْغَتْبَتوُ  َكفَّارَةُ قولو: ) المسألة اْلولى:

 تاج إىل كفارة.وبَ 
 عاء للمغتاب بعد غيبتو إما أفْ ( الد  َأْن َتْستَ ْغِفَر َلوُ قولو: ) المسألة الثانية:

 أو يف حضرتو. ,يكوف يف حاؿ غيبة من اغتيب
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  اإلماـ أضبد إىل أف   عن ذىب بعض أىل العلم وىي رواية المسألة الثالثة:
بسبب ما وقعت  ؛يغفر لو ذنوبو اهلل أف  ب فتعدوا لو كفارة الغيبة ىذا اغبديث

  .اهلل ذىب شيخ اإلسبلـ وابن القيم رضبويف عرضو وإىل ىذا 
تطلب  أفْ بل منو من تذىب إليو وتتحل   كفارة الغيبة أفْ   أف   :والقوؿ الثاين

من كانت لو عند أخيو ))صلى اهلل عليو وسلم:  بِّ لقوؿ الن   ؛يعفوا عنك منو أفْ 
عن رواية األحناؼ واؼبالكية والشافعية و  وإىل ىذا ذىب ((لو منهامظلمة فليتحل  

  .إلماـ مالكا
كإفساد   ضررٌ ل حلت  الن مِ أن و لن وبصل اإلنساف إذا كاف يعلم  أف   :والراجح

و أباه فهذا عبلقتو هبما وطيدة ال ألو اغتاب أمو  :ل منو مثلو يتحل  فإن   ؛اؼبودة
  .حللتضرىا الت  

لو  ا يدعووإمب   ,أكب فبل يتحلل منو حلل مفسدةٌ يف الت   أف   كاف يظن    وأما إفْ 
ال ضرر وال ))صلى اهلل عليو وسلم:  بِّ لقوؿ الن   ؛ما بينو وبُت اهللويتوب في

 .((ضرار
؛ وبفظ لسانو اإلنساف هبب أفْ  يدؿ ىذا اغبديث على أف   المسألة الرابعة:

 نب العظيم.بل يقع يف ىذا الذ  لئ
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل: 

َها -ٖٙٓٔ اَللَِّو صلى اهلل قَاَلْت: قَاَل َرُسوُل  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم.  ((اَلرَّْجاِل ِإَلى اَللَِّو َاْْلََلدُّ اَْلَخِصمُ  أَبْ َغضُ )) :عليو وسلم

ىيب من مساوئ  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
  .عند اهلل اػَبِصَم مبغوضٌ  لد  األ أف   :لبياف األخبلؽ؛
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يعٍت شديد اػبصومة قاؿ  :( األلد  اَلرَّْجاِل ِإَلى اَللَِّو َاْْلََلدُّ  أَبْ َغضُ قاؿ: )
 :ومعٌت اغبديث ,كثَت اػبصـو  :يعٍت (اَْلَخِصمُ ) َّ يه ىه مه جه ُّٱسبحانو: 

  .فيها ن يكثر اػبصومة وشديدٌ اهلل يبغض مَ  أف  
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ على إثبات صفة اَلرَّْجاِل ِإَلى اَللَّوِ  أَبْ َغضُ قولو: ) المسألة اْلولى:
من الصفات الفعلية يغضب مىت شاء إذا وىو  - سبحانو وتعاىل - الغضب هلل

 .- سبحانو وتعاىل - شاء كيف شاء
فيدخل فيو أيضاً  ؛فظ ال مفهـو لو( ىذا الل  اَلرَّْجالِ قولو: ) المسألة الثانية:

 النساء.
كثر من ن يُ ( يدؿ على قبح مَ َاْْلََلدُّ اَْلَخِصمُ قولو: ) المسألة الثالثة:

 بلحي فيها.وإذا خاصم كاف شديد الت   ,اػبصومات
ىذه الصفة من صفات اؼبشركُت كما قاؿ تعاىل:  المسألة الرابعة:

 .َّ يه ىه مه جهُّٱ
وإذا خاصم  ,كثر من اػبصومةيُ  ال  هبب على اؼبسلم أ المسألة الخامسة:

 ا يكوف جانبو العفو.وإمب   اً فيها ال يكوف شديد
 اهلل عز وجل وبب   أف  على مفهـو ىذا اغبديث  دؿ   المسألة السادسة:

صلى اهلل عليو وسلم  ب  الن   ,فيها إذا خاصم شديدٍ  غَتعدًن اػبصومة  الرجلَ 
 .((عليك لسانك ف  كُ ))قاؿ: 

ىيب من مساوئ باب قد انتهى من  هبذارضبو اهلل  فُ نِّ صويكوف اؼب الًت 
غيب يف مكاـر األخبلؽباب  ويليو بإذف اهلل بعد ذلك, األخبلؽ  *.اآلنية الًت 
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 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ْرِغيِب ِفي َمَكارِِم َاْْلَْخََلقِ )  (بَاُب اَلت َّ

غيب يف األخبلؽ  ((يف َمَكارِـِ َاأْلَْخبَلؽِ ))أي: اغبث   ((اَلتػ ْرِغيبِ )) أي: الًت 
مل  رضبو اهلل الكريبة, ومكارـُ األخبلؽ أي: أعبلىا وأفضلها. أي: أف  اؼبصنِّفَ 

ا ذكر صفوهتا.  يذكر صبيع األخبلؽ وإمب 
وُحْسُن اػبلق عبادٌة عظيمٌة ِمن أسباب رُقيِّ اؼبسلم إىل أعلى جن ات الن عيم, 

ى اهلل عليو وسلم يف اآلخرة كما قاؿ ومن أسباب ُقرب اؼبسلم من الن بِّ صل
 .((أقربكم مٍتِّ ؾبلساً أحاسنكم أخبلقاً ))عليو الص بلة والس بلـ: 

َعِن ِاْبِن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖٚٓٔ
, َوِإنَّ اَْلِبرَّ َعَلْيُكْم بِالصّْْدِق, فَِإنَّ اَلصّْْدَق يَ ْهِدي ِإَلى )) :اهلل عليو وسلم اَْلِبرّْ

َْاُل اَلرَُّجُل َيْصُدُق, َويَ َتَحرَّى اَلصّْْدَق, َحتَّى ُيْكَتَب  يَ ْهِدي ِإَلى اَْلَجنَِّة, َوَما يَ 
يًقا   .ِعْنَد اَللَِّو ِصدّْ

ِدي َوِإيَّاُكْم َواْلَكِذَب, فَِإنَّ اَْلَكِذَب يَ ْهِدي ِإَلى اَْلُفُجوِر, َوِإنَّ اَْلُفُجوَر يَ هْ 
َْاُل اَلرَُّجُل َيْكِذُب, َويَ َتَحرَّى اَْلَكِذَب, َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اَللَِّو   ِإَلى اَلنَّاِر, َوَما يَ 

ابًا َفٌق َعَلْيِو. الَحِديثَ  ((َكذَّ  ُمت َّ
غيب يف مكاـر األخبلؽ؛  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 

 ت.لبياف: أف  الصدؽ ىو أساس الصفا
فَِإنَّ اَلصّْْدَق يَ ْهِدي ِإَلى ( أي: الزموا الصدؽ )َعَلْيُكْم بِالصّْْدقِ قاؿ: )

يَ ْهِدي ِإَلى اَْلَجنَِّة, َوَما ( أي: اػبَت )َوِإنَّ اَْلِبرَّ ( أي: يهدي إىل كلِّ خٍَت, )اَْلِبرّْ 
َْاُل اَلرَُّجُل َيْصُدُق, َويَ َتَحرَّى ْكَتَب ِعْنَد اَللَِّو اَلصّْْدَق, َحتَّى يُ ( أي: يقصد )يَ 

يًقا  ( أي: يف درجة الصِّدِّيقُت.ِصدّْ
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( أي: يهدي إىل َوِإيَّاُكْم َواْلَكِذَب, فَِإنَّ اَْلَكِذَب يَ ْهِدي ِإَلى اَْلُفُجورِ )
ِإَلى اَلنَّاِر, ) -والعياذ باهلل  -( يَ ْهِدي( أي: صباع الشرِّ )َوِإنَّ اَْلُفُجورَ الشرِّ )

َْاُل اَلرَّ  ابًا ْكِذُب, َويَ َتَحرَّى اَْلَكِذبَ ُجُل يَ َوَما يَ   (.َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اَللَِّو َكذَّ
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

يدؿ على وجوب الصدؽ سواء  (َعَلْيُكْم بِالصّْْدقِ قولو: )المسألة اْلولى: 
الصدؽ مع اهلل يف القلب, أو الصدؽ باللِّساف مع اػبلق, أو الصدؽ يف 

 اؼبعامبلت.
( يدؿ على أف  أساس األخبلؽ َعَلْيُكْم بِالصّْْدقِ قولو: )المسألة الثانية: 

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱىي الصدؽ؛ ألن و يؤدِّي إىل اعبنة قاؿ سبحانو: 

ومل يعهد عن الن بِّ ))قاؿ شيخ اإلسبلـ رضبو اهلل:  َّ رب يئ  ىئ نئ
صلى اهلل عليو وسلم وال عن أيب بكر كذبًة واحدًة ال قبل البعثة وال بعد 

 .((البعثة
( يدؿ على أف  فَِإنَّ اَلصّْْدَق يَ ْهِدي ِإَلى اَْلِبرّْ قولو: )المسألة الثالثة: 

أو من الت وفيق, أو من  الصدؽ ىو باب كلِّ خَت من الرزؽ, أو من العلم,
 الس داد وغَت ذلك.

يدؿ على أف  الذي  (َوِإنَّ اَْلِبرَّ يَ ْهِدي ِإَلى اَْلَجنَّةِ قولو: )المسألة الرابعة: 
 هبمع اػبصاؿ اليت تؤدِّي إىل اعبنة ىو الصدؽ.

َْاُل اَلرَُّجُل َيْصُدُق, َويَ َتَحرَّى اَلصّْْدقَ قولو: )المسالة الخامسة:  ( َوَما يَ 
 يدؿ على أف  َمن كاف نبو الصدؽ اهلل عز وجل يعينو عليو.
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يًقاقولو: )المسألة السادسة:  ( يدؿ على أف  َحتَّى يُْكَتَب ِعْنَد اَللَِّو ِصدّْ
يقًا  إذا كاف الصدؽ  إال  الكذ اب ال يناؿ مرتبة الص دِّيقُت, ويكوف اؼبرء صدِّ

 سجي ًة لو فبل يعرؼ للكذب وجهاً.
( يدؿ على ربرًن الكذب, َوِإيَّاُكْم َواْلَكِذبَ قولو: )السابعة: المسألة 

وأعظمو الكذب على اهلل بعدـ اإليباف, أو الكذب على اػبلق بالقوؿ, أو يف 
أصل اإليباف الصدؽ, وأصل الكفر ))اؼبعامبلت قاؿ شيخ اإلسبلـ رضبو اهلل: 

 .((الكذب
( يدؿ على أف  يَ ْهِدي ِإَلى اَْلُفُجورِ فَِإنَّ اَْلَكِذَب قولو: )المسألة الثامنة: 

صباع الشرِّ ىو الكذب؛ فبسببو يُبغض الكذ اب وقد يُقطع رزقو وقد ينبذ , وىو 
 من أسباب فَػْقُد لذ ة العبادة والعلم.

يدؿ على أف  ( اَْلَكِذَب يَ ْهِدي ِإَلى اَْلُفُجورِ قولو: )المسألة التاسعة: 
 بسيئٍة أخرى أعظم منو. يأيت -والعياذ باهلل  -الكذب 

( يدؿ على أف  َوِإنَّ اَْلُفُجوَر يَ ْهِدي ِإَلى اَلنَّارِ قولو: )المسألة العاشرة: 
 .-والعياذ باهلل  -الكذ اب النار  عاقبة

َْاُل اَلرَُّجُل َيْكِذُب َويَ َتَحرَّى قولو: )المسألة الحادية عشرة:  َوَما يَ 
ب ال يتوقف عن الكذب بل ينتظر كذبًة ( يدؿ على أف  من كاف يكذاَْلَكِذبَ 
 , ودواء الكذب: اإلقبلع عنو.-والعياذ باهلل  -أخرى 

ابًاقولو: )المسألة الثانية عشرة:  ( يدؿ على أن و َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد اَللَِّو َكذَّ
 يكفيك من ذِـّ الكذب أف  اهلل يكتبك عنده أن ك كذ اٌب.

 اهلل: مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو
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َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو َأنَّ َرُسوَل اَللَِّو صلى اهلل عليو  -ٜٖٓٔ
, فَِإنَّ اَلظَّنَّ َأْكَذُب اَْلَحِديثِ ))وسلم قَاَل:  َفٌق َعَلْيِو. ((ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ  ُمت َّ

غيب يفساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل مكاـر األخبلؽ؛   ىذا اغبديث يف باب الًت 
 لبياف: أف  من أسباب الصدؽ ذبنب الظن.

ىيب من مساوئ  واؼبصنُِّف رضبو اهلل ساؽ ىذا اغبديث يف باب الًت 
 األخبلؽ؛ لبياف: أف  الظن  مفتاح الكذب, وىنا ترؾ الظنِّ مفتاح الصدؽ.

اَلظَّنَّ َأْكَذُب فَِإنَّ ( أي: أحذركم من الظنِّ السيئ )ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ قاؿ: )
, مثل: لو رأى ( أي: ال حديث أكذب من األمر اؼببٍت على الظنِّ اَْلَحِديثِ 

إنساٌف رجبًل معو امرأًة وىي زوجتو, فإذا كاف يظن  الظن  السيئ يبدأ الكذب 
 فيقوؿ: اختلى هبا زنا هبا سرؽ ماؽبا وىكذا.

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل يف مكاـر األخبلؽ:
( يدؿ على وجوب إحساف الظن  ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ قولو: )المسألة اْلولى: 

 َمن ظهرت منو ريبٌة ظاىرٌة. إال  بالناس 
( يدؿ على أف  ِمن فَِإنَّ اَلظَّنَّ َأْكَذُب اَْلَحِديثِ قولو: )المسألة الثانية: 

 صدؽ اإلنساف أال  يبٍت كبلمو على الظنِّ, بل على اليقُت.
من أسباب تقط ع أواصل اجملتمع بناؤه على الظنِّ والشكِّ الثالثة:  المسألة

 والريبِة.*
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن أَِبي َسِعيٍد اَْلُخْدِريّْ رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو  -ٖٓٔٔ
يَا َرُسوَل اَللَِّو! َما قَاُلوا: , ِإيَّاُكْم َواْلُجُلوَس بِالطُُّرقَاتِ )): صلى اهلل عليو وسلم

ُث ِفيَها قَاَل فََأمَّا ِإَذا أَبَ ْيُتْم, فََأْعطُوا اَلطَّرِيَق , لََنا بُدّّ ِمْن َمَجاِلِسَنا؛ نَ َتَحدَّ
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ََلِم, َواْْلَْمُر  قَاُلوا: َوَما َحقُُّو?, َحقَّوُ  َقاَل: َغضُّ اَْلَبَصِر, وََكفُّ َاْْلََذى, َوَردُّ اَلسَّ
ْهُي َعْن اَْلُمْنَكرِ بِاْلَمْعُروفِ  َفٌق َعَلْيِو. ((, َوالن َّ   ُمت َّ

غيب يفساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل مكاـر األخبلؽ؛   ىذا اغبديث يف باب الًت 
 لبياف: أف  إعطاء الطريق حق و من مكاـر األخبلؽ.

أي: أحذركم من اعبلوس يف الطرقات,  (ِإيَّاُكْم َواْلُجُلوَس بِالطُُّرقَاتِ قاؿ: )
( أي: ال نستطيع أْف نًتؾ قَاُلوا: يَا َرُسوَل اَللَِّو! َما لََنا بُدّّ ِمْن َمَجاِلِسَنا)

ُث ِفيَهاغباجتنا إليها ) اعبلوس يف الطرقات؛ قَاَل فََأمَّا ِإَذا أَبَ ْيُتْم,  ,نَ َتَحدَّ
وََكفُّ َاْْلََذى, َوَردُّ  قَاَل: َغضُّ اَْلَبَصِر, قَاُلوا: َوَما َحقُُّو?, فََأْعطُوا اَلطَّرِيَق َحقَّوُ 

ْهُي َعْن اَْلُمْنَكرِ  ََلِم, َواْْلَْمُر بِاْلَمْعُروِف, َوالن َّ  ( اَلسَّ
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ على ربرًن ِإيَّاُكْم َواْلُجُلوَس بِالطُُّرقَاتِ قولو: )المسألة اْلولى: 
 غباجة كما سيايت. إال  اعبلوس يف الطريق 

( من أسباب النهي من ِإيَّاُكْم َواْلُجُلوَس بِالطُُّرقَاتِ قولو: )المسألة الثانية: 
 اعبلوس فيها ما قد يُفتنت اؼبرء فيها إما قد يرى فيها من معصية اهلل.

يدؿ على أن و من أسباب صيانة اؼبرء لدينو ىو اعبلوس يف المسألة الثالثة: 
 البيت وال هبلس يف الطريق.

 قَاُلوا: يَا َرُسوَل اَللَِّو! َما لََنا بُدّّ ِمْن َمَجاِلِسَناقولو: )رابعة: المسألة ال
ُث ِفيَها ( يدؿ على ِصَغِر مساكن الص حابة رضي اهلل عنهم؛ إْذ كاف نَ َتَحدَّ

 جلوسهم فيها للحديث.
( يدؿ على أف  اإلسبلـ دين قَاَل فََأمَّا ِإَذا أَبَ ْيُتمْ قولو: )المسألة الخامسة: 

 ُيسر ال ُعسر, فإذا احتاج اعبلوس يف الطرقات غباجة فبل بأس.
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( يدؿ على أف  لكلِّ شيٍء فََأْعطُوا اَلطَّرِيَق َحقَّوُ قولو: )المسألة السادسة: 
حقاً, فللبيت حق, وللطريق أيضًا حق؛ ألن و ال ىبص  اعبالس وحده وأيضًا ال 

 ىبص  اؼبار  فيو.
( يدؿ على حب  الص حابة رضي اُلوا: َوَما َحقُُّو?قَ قولو: )المسألة السابعة: 

 اهلل عنهم للعلم للعمل بو؛ لئبل يقعوا يف ؿبذوٍر.
( يدؿ على أف  من أسباب اؼبنع من َغضُّ اَْلَبَصرِ قولو: )المسألة الثامنة: 

 اعبلوس يف الطرقات ما يقع لئلنساف من الفتنة يف النساء.
سبلـ على ؾبانبة الفتنة بالنساء, يدؿ على حرص اإلالمسألة التاسعة: 

إذا خرجت من بيتها استشرفها ))الن ب  صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ عن اؼبرأة: 
 أي: زي نها للناس. ((الشيطاف

( يدؿ على أف  من أضرار اعبلوس يف وََكفُّ َاْْلََذىقولو: )المسألة العاشرة: 
, أو أذي ة لوإما ب أحدًا من اؼبار ة بقوؿٍ الطريق أذي ة اؼبارِّين, ومن حقو أال  تضر  

 بتعدِّي عليو برميو حبجٍر وكبوه.
ََلمِ قولو: ) المسألة الحادية عشرة: ( يدؿ على أف  اإلسبلـ وبرص َوَردُّ اَلسَّ

على قوة أواصل اؼبودة بُت أفراد اجملتمع؛ فكل  ما رأيت مسلمًا سلِّم عليو وعلى 
 اعبالس أْف يرد  السبلـ.

ْهُي َعْن اَْلُمْنَكرِ قولو: ) المسألة الثانية عشرة: ( َواْْلَْمُر بِاْلَمْعُروِف, َوالن َّ
 يدؿ على أنبية ىذه الشعَتة حىت تؤد ى وىي يف الطرقات.

يدؿ ىذا اغبديث على فضل اهلل الواسع؛ وذلك المسألة الثالثة عشرة: 
قات بأداء أنواٍع كثَتٍة من باغتناـ كلِّ غبظٍة يف حياة اؼبرء ولو باعبلوس يف الطر 

 العبادات.



154 
 

يدؿ ىذا اغبديث على اىتماـ اإلسبلـ بتعليم المسألة الرابعة عشرة: 
اآلخرين ولو يف غبظٍة يسَتٍة وىي اؼبرور, وذلك بنصحو باألمر باؼبعروؼ والنهي 

 عن اؼبنكر.
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

نو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل َوَعْن ُمَعاِويََة رضي اهلل ع -ٖٔٔٔ
ًرا)) :عليو وسلم ينِ  ؛َمْن يُِرِد اَللَُّو ِبِو َخي ْ َفٌق َعَلْيِو. ((يُ َفقّْْهُو ِفي اَلدّْ  ُمت َّ

غيب يفساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل مكاـر األخبلؽ؛   ىذا اغبديث يف باب الًت 
 لبياف: أف  من أعظم مكاـر األخبلؽ العلم.

ًراقولو: ) ينِ ) ( أي: يفهمو ويعلِّمويُ َفقّْْهوُ  ؛َمْن يُرِِد اَللَُّو ِبِو َخي ْ  .(ِفي اَلدّْ
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

ًراقولو: )المسألة اْلولى:  ( يدؿ على أف  اهلل سبحانو َمْن يُرِِد اَللَُّو ِبِو َخي ْ
 حف جف مغ ُّٱو: خلق خلقو أراد لبعضهم خَتاً, وأراد لبعضهم شرًا وىو سبحان

 .َّ مق حق مف خف
ينِ قولو: )المسألة الثانية:  ( يدؿ على أف  أمارة إرادة اهلل يُ َفقّْْهُو ِفي اَلدّْ

 لعبده اػبَت أْف يتفق و يف الدين.
يدؿ اؼبفهـو اؼبخالف ؽبذا اغبديث على أف  من مل يرد اهلل المسألة الثالثة: 

 بو خَتاً وبرمو من العلم.
رًا))دؿ  ىذا اغبديث يف قولو: المسألة الرابعة:  أف  القائد واؽبادي إىل  ((َخيػْ

اػبَت ىو العلم فحسب, فيجب على اؼبسلم أْف يتزو د منو كل ما تزو د منو زادت 
 .-سبحانو وتعاىل  -اػبَتي ة لو عند اهلل 

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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ْرَداِء رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٕٖٔٔ َوَعْن أَِبي اَلدَّ
َْاِن أَ )) :اهلل عليو وسلم َأْخَرَجُو  ((ثْ َقُل ِمْن ُحْسِن اَْلُخُلقِ َما ِمْن َشْيٍء ِفي اَْلِمي

َحُو. ْرِمِذيُّ َوَصحَّ  أَبُو َداُوَد, َواَلت ّْ
غيب يفصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف بساؽ اؼب مكاـر األخبلؽ؛  اب الًت 

 لبياف: أف  ُحْسَن اػبلق من مكاـر األخبلؽ.
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

َْاِن أَثْ َقلُ قولو: )المسألة اْلولى:  ( يدؿ على تفاضل َما ِمْن َشْيٍء ِفي اَْلِمي
ا ما ىو فمنها ما يثقل اؼبيزاف كثَتاً, ومنه -سبحانو وتعاىل  -األعماؿ عند اهلل 

 .((واغبمد هلل سبؤل اؼبيزاف))دوف ذلك كما قاؿ عليو الص بلة والس بلـ: 
َْاِن أَثْ َقلُ قولو: )المسألة الثانية:  ( يدؿ على أف  َما ِمْن َشْيٍء ِفي اَْلِمي

 اغبسنات يـو القيامة يكوف ؽبا جرـٌ توزف هبا.
َْانِ قولو: )المسألة الثالثة:  ( يدؿ على إثبات اؼبيزاف يـو القيامة, وجاء اَْلِمي

يف وصفو أف  لو كفتُت ويوزف العمل ويوزف أيضًا صاحب العمل؛ لقوؿ الن بِّ 
عند اهلل فبل يساوي عند اهلل  يؤتى بالرجل السمُت))صلى اهلل عليو وسلم: 

 لكن  العبة بوزف العمل. ((جناح بعوضة
( يدؿ على أف  ُحْسَن اػبلق ُحْسِن اَْلُخُلقِ ِمْن قولو: )المسألة الرابعة: 

عبادٌة فاضلٌة ؽبا حسناٌت كثَتٌة, وضابط ُحْسُن اػبلق: بذؿ اؼبعروؼ وكف  
 األذى وطبلقة الوجو.

َْاِن أَثْ َقُل ِمْن ُحْسِن قولو: )المسألة الخامسة:  َما ِمْن َشْيٍء ِفي اَْلِمي
 حل جل مك لك خك ُّٱحانو: ( ىذا مشروٌط باإليباف كما قاؿ سباَْلُخُلقِ 
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 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱوأما الكافر َحَسُن اػبلق فقاؿ سبحانو:  َّ خل
 .َّ زب رب يئ  ىئ

يدؿ على أن و هبب على اؼبسلم أْف يتحل ى هبذه المسألة السادسة: 
 العبادة؛ فهي من مكاـر األخبلؽ وذات حسناٍت كثَتٍة تثقل اؼبيزاف.*

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُهَما قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖٖٔٔ َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

يَمانِ )) :اهلل عليو وسلم َفٌق َعَلْيِو. ((اَْلَحَياُء ِمْن َاْْلِ  ُمت َّ
غيب يف مكاـر األخبلؽ؛  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 

 .أف  اغبياء من أعظم األخبلؽ لبياف:
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

 ( اغبياء ينقسم إىل قسمُت:اَْلَحَياءُ قولو: )المسألة اْلولى: 
 قسٌم: ؿبموٌد.

 وقسٌم: مذموـٌ.
القسم احملمود: ىو ترؾ اؼبناىي وفعل الطاعات, فستحي أْف تًتؾ الطاعة 

 وتستحي أْف تفعل اؼبعصية, وىذا ىو اؼبراد من ىذا اغبديث.
الثاين: اغبياء اؼبذمـو وىو ترؾ ما أمرت بو وفعل ما هنيت عنو والقسم 

خجبًل من الناس مثل: تًتؾ اإلمامة يف الصبلة أو اػبطابة والوعظ خجبًل من 
 الناس, وىذا حياٌء مذموـٌ.

يَمانِ قولو: )المسألة الثانية:  ( يدؿ على أف  اغبياء خصلٌة  اَْلَحَياُء ِمْن َاْْلِ
واغبياء ))د بي نها الن ب  صلى اهلل عليو وسلم يف قولو: من خصاؿ اإليباف؛ فق

 .((شعبة من اإليباف
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؛ إْذ نو ع -سبحانو وتعاىل  -يدؿ على فضل اهلل المسألة الثالثة: 
 العبادات فجعل اؼبسلم يؤجر حىت على اغبياء.

مثاُؿ ذلك: أف   اإلنساف ىبجل أْف يستمع اؼبعازؼ عند الناس مثبًل ىذا 
 ؿبموٌد ويؤجر عليو اؼبرء, حياؤه ىذا هبر ه على اػبوؼ من اهلل عز وجل.حياٌء 

يدؿ مفهـو ىذا اغبديث على أف  االنسبلخ من اغبياء المسألة الرابعة: 
 ليس من اإليباف, ومنو إعبلف اؼبعصية وُعريِّ اؼبرأة أماـ الرجاؿ وىكذا.

هبب على اؼبسلم أْف يلـز صفة اغبياء؛ فإف  اغبياء إذا المسألة الخامسة: 
اكتمل يستحي منو اػبلق كما قاؿ الن ب  صلى اهلل عليو وسلم عن عثماف رضي 

فصفة ىذه العبادة جعلت  ((أال استحي فب ن تستحي منو اؼببلئكة))اهلل عنو: 
ف موسى كا)): البخاريعثماف رضي اهلل عنو, ويف صحيح  اؼببلئكة تستحي من

 .((عليو الس بلـ ال يظهر عورتو وىو وحده عند االغتساؿ؛ حياءً 
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن أَِبي َمْسُعوٍد رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖٗٔٔ
ةِ )) :اهلل عليو وسلم ا َأْدَرَك اَلنَّاُس ِمْن َكََلِم اَلنُّبُ وَّ َاْْلُوَلى: ِإَذا َلْم  ِإنَّ ِممَّ

. ((فَاْصَنْع َما ِشْئتَ  ِي؛َتْسَتح   َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ
غيب يف مكاـر األخبلؽ؛  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 

 ضابط اغبياء. لبياف:
ا َأْدَرَك اَلنَّاسُ قاؿ: ) َكََلِم ِمْن  ( أي: فب ا تلقوه بعضهم من بعض )ِإنَّ ِممَّ

ِة َاْْلُوَلى  ِي؛ِإَذا َلْم َتْسَتح( أي: فب ا وصلهم من كبلـ األنبياء الس ابقُت )اَلنُّبُ وَّ
( أي: إذا كاف الفعل ال ُيستحى منو فافعلو, مثل: لبس الرجل فَاْصَنْع َما ِشْئتَ 
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الثوب األبيض ال ُيستحى منو افعلو, ومثل: اؼبرأة تغطي وجهها وإذا غط ت 
 الرجاؿ ال يسحى من ىذا الفعل فتفعلو وىكذا. وجهها عند

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
ِة َاْْلُوَلىقولو: )المسألة اْلولى:  ا َأْدَرَك اَلنَّاُس ِمْن َكََلِم اَلنُّبُ وَّ ( يدؿ ِإنَّ ِممَّ

على أف  ؿباسن األخبلؽ فب ا ات فقت عليو الن بوات والر سل, ومنو الصدؽ والكـر 
 غبياء.وا

ِة َاْْلُوَلىقولو: )المسألة الثانية:  ا َأْدَرَك اَلنَّاُس ِمْن َكََلِم اَلنُّبُ وَّ ( يدؿ ِإنَّ ِممَّ
على حفظ اهلل للصفات اليت كاف يأمر هبا األنبياء؛ فدؿ  على أف  اهلل تكف ل 

 بالدين الذي ينفع الناس.
ِة قولو: )المسألة الثالثة:  ( يدؿ على كثرت األنبياء  َاْْلُوَلىِمْن َكََلِم اَلنُّبُ وَّ

 قبل الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم.
ةِ قولو: )المسألة الرابعة:  ( يدؿ على أف  األنبياء نصحوا ِمْن َكََلِم اَلنُّبُ وَّ

 أقوامهم بكبلـٍ كثٍَت ينفعهم يف دينهم ودنياىم.
لى اهلل عليو ( يدؿ  على أف  الن ب  صَاْْلُوَلىقولو: )المسألة الخامسة: 

 وسلم ختم الن بوات, فنبوتو ىي األخَتة.
( هبذا الل فظ فَاْصَنْع َما ِشْئتَ  ِي؛ِإَذا َلْم َتْسَتحقولو: )المسألة السادسة: 

 عد ة معاين منها: 
 َّ يت ىت نت  مت زت رت يب ُّٱاؼبعٌت األوؿ: الت هديد كقولو سبحانو: 

 فكأن ك تقوؿ للذي ال يستحي: اعمل ما شئت سوؼ تعاقب عليو.
واؼبعٌت الثاين: اػبب يعٍت: إذا مل تستحي اعمل ما شئت سوؼ الناس 

 ينتقدونك.
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واؼبعٌت الثالث: معناه أف  أي  أمٍر ال يستحى منو فافعلو مثل: الصبلة ال 
شرعو اهلل ال يستحى يستحى منها افعلها وىكذا, والضابط فيو: أف  كل  ما 

 منو.*
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖ٘ٔٔ
ٌر َوَأَحبُّ ِإَلى اَللَِّو ِمْن اَْلُمْؤِمِن اَلضَِّعيِف, )) :اهلل عليو وسلم اَْلُمْؤِمُن اَْلَقِويُّ َخي ْ

ٌر,  , َوِإْن َوِفي ُكلٍّ َخي ْ ْْ َفُعَك, َواْسَتِعْن بِاَللَِّو, َوََل تَ ْعَج ِاْحِرْص َعَلى َما يَ ن ْ
َر اَللَُّو  َأَصاَبَك َشْيٌء َفََل تَ ُقْل: َلْو أَنّْي فَ َعْلُت َكاَن َكَذا وََكَذا, َوَلِكْن ُقْل: َقدَّ

ْيطَانِ    .ُو ُمْسِلمٌ َأْخَرجَ  ((َوَما َشاَء فَ َعَل؛ فَِإنَّ َلْو تَ ْفَتُح َعَمَل اَلشَّ
غيب يف مكاـر األخبلؽ؛  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 

 لبياف أف  من أسباب كماؿ األخبلؽ كماؿ اإليباف. لبياف:
ٌر َوَأَحبُّ ِإَلى اَللَِّو ِمْن اَْلُمْؤِمِن ( أي: يف إيبانو )اَْلُمْؤِمُن اَْلَقِويُّ : )قاؿ َخي ْ

رٌ ) ,الضعيف يف إيبانو( أي: اَلضَِّعيفِ  ( أي: فيمن إيبانو قوي َوِفي ُكلٍّ َخي ْ
منهما موعود باعبنة لكن كماؿ اإليباف  يف؛ ألف  أصل اإليباف معهما وكل  وضع

 .قد يدخل بو اإلنساف اعبنة بغَت حساب وال عذاب وتزيد مرتبتو يف اعبنة
َفُعكَ ) ْْ َواْسَتِعْن بِاَللَِّو, وَ  ,ِاْحِرْص َعَلى َما يَ ن ْ ( أي: ال تضعف ََل تَ ْعَج

َلْو أَنّْي فَ َعْلُت َكاَن َكَذا ( أي: ال تضعف وتقل )َوِإْن َأَصاَبَك َشْيٌء َفََل تَ ُقلْ )
َر اَللَّوُ   ىو ( أي: ىذا ما قد ره اهلل, أو َقَدُر اهلل أي: ىذاوََكَذا, َوَلِكْن ُقْل: َقدَّ
 . -سبحانو وتعاىل  -( أي: اهلل فَ َعلَ َوَما َشاَء ) قدر اهلل الذي قد ره اهلل علي  
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ففيو  ,سعادة الدنيا واآلخرة - بإذف اهلل - عظيم بالعمل بوالىذا اغبديث و 
ويدؿ  , وكيف يصنع مع اؼبصائب واؼبصاعب؟إرشاد ؼبا يعملو اإلنساف يف حياتو

 على عدة مسائل:
يباف يزيد يف قلوب ( يدؿ على أف  اإلاَْلُمْؤِمُن اَْلَقِويُّ قولو: ) المسألة اْلولى

 الناس وينقص, وبزيادتو يقوى إيبانو. 
ٌر َوَأَحبُّ ِإَلى اَللَّوِ قولو: ) المسألة الثانية:  ( يدؿ على أف  اؼبؤمن القوي  َخي ْ

 أفضل عند اهلل من ضعيف اإليباف. 
اؼبؤمن  ( يدؿ على أف  اهلل وبب  َوَأَحبُّ ِإَلى اَللَّوِ قولو: ) المسألة الثالثة:

 القوي يف إيبانو. 
( يدؿ على أف  الناس يتفاوتوف ِمْن اَْلُمْؤِمِن اَلضَِّعيفِ قولو: ) المسألة الرابعة

  يف اإليباف كما يتفاوتوف يف أجسامهم.
رٌ قولو: ) المسألة الخامسة:  ( ىذا يدؿ على أف  مآؿ اؼبوحدينَوِفي ُكلٍّ َخي ْ

كاف منهم من أىل اؼبعاصي ومل يغفرىا وىذا بإصباع أىل العلم, ومن   إىل اعبنة
 اهلل عز وجل فإن و يُعذ ب مث يدخل اعبنة. 

َفُعكَ قولو: ) المسألة السادسة: نبوية  ( ىذه قاعدةِاْحِرْص َعَلى َما يَ ن ْ
  األفضل من األعماؿ وكذا األشخاص. غتناـ الوقت وزبَت  عظيمة مفيدة؛ ال

أْف يطلب معايل األمور فيما يقرأ يدؿ أف  على اؼبسلم المسألة السابعة: 
 يصاحب وفيما يعمل من الصاغبات.  , وفيمنوفيما وبفظ

( يدؿ على أف  اؼبرء مهما عمل من َواْسَتِعْن بِاَللَّوِ قولو: ) المسألة الثامنة:
ستعانتو باهلل؛ لضعف ابن آدـ عن ربقيق مراده قاؿ با إال  ق األسباب لن يوف  
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من الصلوات  ركعةٍ  ويف كلِّ  َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱٱسبحانو:
 . َّ حي جي يه ىه مه ُّٱٱ تعاىد ربك بأداء ذلك معو سبحانو

من  عبادةٌ  االستعانة( يدؿ على أف  َواْسَتِعْن بِاَللَّوِ قولو: ) المسألة التاسعة:
 اهلل.  إال  هلل فيما ال يقدر عليو  إال  العبادات ال ُتصرؼ 

ْْ َوََل قولو: ) المسألة العاشرة: ( يدؿ على أف  اإلنساف قد يواجو يف تَ ْعَج
ا أراده ف عمعُ ضْ ال يَ  ,ىذه اغبياة مصاعب لكن  اؼبؤمن عنده ىذا اغبديث

ف أيضًا عن تبلوة عُ ضْ وال يَ  ,لنفسو فطالب العلم ال يضعف عن طلب العلم
 القرآف وىكذا.

: َلْو أَنّْي َوِإْن َأَصاَبَك َشْيٌء َفََل تَ ُقلْ قولو: ) المسألة الحادية عشرة:
ه اهلل عز وجل ر ( يدؿ على أف  اؼبؤمن ال يندـ على ما قد  فَ َعْلُت َكاَن َكَذا وََكَذا

عجبًا ألمر اؼبؤمن إف  ))صلى اهلل عليو وسلم:  ب  ؤه قاؿ الن  ولو فيما يسو  عليو
  .((أمره كلو لو خَت

َر قولو: ) المسألة الثانية عشرة: ( يدؿ اَللَُّو َوَما َشاَء فَ َعلَ َوَلِكْن ُقْل: َقدَّ
 م ؼبا قضاه اهلل عز وجل عليو, وىذا من كماؿ اإليباف. سلِّ على أف  اؼبؤمن يُ 

( يدؿ على أف  ما يقع على َوَما َشاَء فَ َعلَ قولو: ) :ةالمسألة الثالثة عشر 
 ,مَ ل  وسَ  يَ ضِ اؼبؤمن دبشيئة اهلل, وإذا أيقن اؼبؤمن بأف  اهلل أرحم بو من نفسو رَ 

فقد يكوف اهلل عز وجل مدخرًا لك ثوابًا عظيمًا يف اآلخرة ال تعلمو؛ بسبب 
 اؼبصائب اليت ُأِصبت هبا. 
ْيطَانِ )قولو:  :ةالمسألة الرابعة عشر  ( يدؿ على فَِإنَّ َلْو تَ ْفَتُح َعَمَل اَلشَّ

إلضعاؼ اؼبؤمن عن الطاعة إدخاؿ  أف  من مصائد الشيطاف اليت يسعى إليها
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ذ يف أوؿ النهار وآخره يتعو  صلى اهلل عليو وسلم  ب  عليو؛ لذلك كاف الن   اغبزف
 . ((واغبزفِ  اللهم إينِّ أعوذ بك من اؽبمِّ ))من اغبزف 

ا يفتح باب الشيطاف للمؤمن اؼبصاب باؼبصيبة  فب   المسألة الخامسة عشرة:
على  وىذا فيو جزعٌ  كاف قبل اؼبصيبة؛ ليحذر اؼبصيبة  وىي سبٍتِّ ما ((لو))كلمة 

  *القضاء والقدر.
َوَعْن ِعَياِض ْبِن ِحَماٍر رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖٙٔٔ

ِإنَّ اَللََّو َأْوَحى ِإَليَّ َأْن تَ َواَضُعوا, َحتَّى ََل يَ ْبِغَي َأَحٌد َعَلى )) :اهلل عليو وسلم
 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((َأَحدٍ َأَحٍد, َوََل يَ ْفَخَر َأَحٌد َعَلى 

غيب يف مكاـر األخبلؽ؛  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
 اغبثِّ على الت واضع.لبياف: 

َأْن ( سواء وحياً باؼبناـ أو وحياً ألقاؤه جبيل إليو )ِإنَّ اَللََّو َأْوَحى ِإَليَّ قاؿ: )
ولُت اعبانب يف حقِّ اؼبخلوقُت,  ( الت واضع: ىو خفض اعبناحتَ َواَضُعوا

 والت واضع يف حقِّ اهلل قبوؿ الن صوص واالستسبلـ ؽبا وعدـ ردِّ شيٍء منها.
( بغَت َعَلى َأَحدٍ ( البغي: ىو الظلم واالستطالة )َأَحدٌ  َحتَّى ََل يَ ْبِغيَ قاؿ: )

الفخر: ىو ( َوََل يَ ْفَخَر َأَحدٌ حقٍّ مثل: أْف يتباىى رجٌل دباٍؿ وىو فقٌَت, )
( مثل: افتخاره باؼباؿ أو اعباه وكبو ذلك كافتخار َعَلى َأَحدٍ االعتزاز بالفضائل )

 الغٍت باؼباؿ وكبلنبا ؿبرـٌ أي: الفخر أو البغي كما سيأيت.
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ على عظم أنبية ِإنَّ اَللََّو َأْوَحى ِإَليَّ قولو: )المسألة اْلولى: 
ا الت   واضع؛ فالن ب  صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: مل أقْل ذلك من تلقاء نفسي وإمب 

 علماً بأف  ما يقولو وحٌي لكْن أك د ذلك؛ ألنبية الت واضع. ,أوحى اهلل إيل  
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( الت واضع ىو سبب دخوؿ اعبنة, َأْن تَ َواَضُعواقولو: )المسألة الثانية: 
 ع ػبلقو؛ فدخل اعبنة.فاؼبؤمن تواضع ألوامر اهلل وتواض

قاؿ سبحانو عن إبليس:  والِكب ىو أصل الكفر وىو سبب دخوؿ النار
 فإبليس تكب  وتعاىل عن أمر اهلل. َّ مب خب حب جبُّٱ

( الت واضع هلل بفعل أوامره بذؿ وخضوع َأْن تَ َواَضُعواقولو: )المسألة الثالثة: 
وما زاد اهلل عبداً ))سبب رفعة اؼبرء كما قاؿ الن ب  صلى اهلل عليو وسلم: 

والت واضع يف حقِّ اؼبخلوقُت سبب ظباع اغبق ويُثمر ؿببة  ((عز اً  إال  بالت واضع 
 اآلخرين لو, أي: أف  الكب ال فائدة منو مطلقاً.

( يدؿ على أف  العل ة يف ربرًن الكب ىو البغي َحتَّىقولو: )المسألة الرابعة: 
 والفخر.

( يدؿ على أف  َحتَّى ََل يَ ْبِغَي َأَحٌد َعَلى َأَحدٍ قولو: )المسألة الخامسة: 
 الظلم سببو الكب.

 مثاُؿ ذلك: رجٌل ذو جاٍه وعند غَته ماؿ وىو ضعيف صاحب اؼباؿ
 سبب الكب.فيأخذ اؼباؿ منو ب

( يدؿ على أف  من َوََل يَ ْفَخَر َأَحٌد َعَلى َأَحدٍ قولو: )المسألة السادسة: 
أسباب ربرًن الكب ىو الفخر وىو الت عايل والت عاظم دبا عند اإلنساف من النِّعم, 
أما الت حدث بنعمة اهلل سواء يف الدين أو الدنيا فليست من البغي وال من 

يذكر النِّعم  عند غَته غَت مباٍه هبا فيقوؿ مثبًل: اغبمد هلل  الفخر, وضابطها: أفْ 
اهلل ىدانا بعد الض بللة, ويقوؿ: اغبمد هلل اهلل رزقٍت سيارة استعُت هبا على 

 وىكذا. طاعة اهلل, وكذا يلبس ثوباً جديداً ال للمباىاة
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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ْرَداءِ  -ٖٚٔٔ َعْن اَلنَِّبيّْ صلى اهلل عليو  ,رضي اهلل عنو َوَعْن أَِبي اَلدَّ
َردَّ اَللَُّو َعْن َوْجِهِو اَلنَّاَر يَ ْوَم  ؛َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض َأِخيِو بِاْلَغْيبِ ))وسلم قَاَل: 

َنُو. ((اَْلِقَياَمةِ  , َوَحسَّ ْرِمِذيُّ  َأْخَرَجُو اَلت ّْ
غيب يف مكاـر األخبلؽ؛ ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب  الًت 

 لبياف: أف  من مكاـر األخبلؽ الدِّفاع عن عرض اإلنساف وىو غائٌب.
وذكر اؼبصنُِّف رضبو اهلل حديث أيب الد رداء وأشار إىل رواية: أظباء؛ لكوف 

 اغبديثُت ضعيفُت.
( ليست ىذه بِاْلَغْيبِ ( أي: دافع عنو )َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض َأِخيوِ قاؿ: )

مذي, قاؿ: ) ( أي: لن سبس رَدَّ اَللَُّو َعْن َوْجِهِو اَلنَّاَر يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ الل فظة عند الًت 
 النار وجهو.
َنوُ قاؿ: ) , َوَحسَّ ْرِمِذيُّ مذي رضبو اهلل أن و إذا قاؿ: َأْخَرَجُو اَلت ّْ ( وضابط الًتِّ

قويو, فهذا يعٍت: ضعيف وىو حسٌن إذا أتى طريٌق آخر ي ((حديٌث حسنٌ ))
مذي.  معٌت حسٌن عند الًتِّ

ِْيدَ  - َوِْلَْحَمدَ قاؿ: )  :-رضي اهلل عنها  ِمْن َحِديِث َأْسَماَء بِْنِت َي
, وىذا ((من ذب  عن غبم أخيو؛ أعتق اهلل وجهو من النار))ولفظو: ( َنْحُوهُ 

وحديث أيب سعيد:  ((الدينة الن صيحة))اغبديث وإْف كاف ضيعفًا لو أصٌل وىو 
 .((من رأى منكم منكراً فليغَته بيده ... إىل آخره))

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
( يدؿ على أف  َمن بِاْلغَْيبِ  َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض َأِخيوِ قولو: )المسألة اْلولى: 

 ظبع رجبلً يغتاب آخر؛ فيجب على َمن يقدر عن الدِّفاع عنو أْف يدافع عنو.



165 
 

( يدؿ على أف  َردَّ اَللَُّو َعْن َوْجِهِو اَلنَّاَر يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ ولو: )قالمسألة الثانية: 
اعبزاء من جنس العمل فرد  عرض أخيو عن الغيبة وذِكِر اؼبساوئ فيو؛ فرد  اهلل 

 وجهو عن النار.
إذا كاف ىذا الفضل فيمن منع اؼبغتاب؛ فدؿ  على أف  المسألة الثالثة: 

سبحانو  -ويدؿ أيضًا على أف  اؼبغتاب إشبو عظيٌم عند اهلل عدـ الغيبة أفضل, 
 حيث رت ب ثواباً كثَتاً على من منعو من الغيبة. -وتعاىل 

يدؿ على أف  َمن ظبع غيبًة يف ؾبلس وجب عليو أْف المسألة الرابعة: 
ينكر, فإْف مل يستطع ىبرج من ذلك اجمللس إْف استطاع, وإذا مل يستطع أْف 

 جمللس ينكر بقلبو.*ىبرج من ا
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 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖٛٔٔ

ِبَعْفٍو ِإَلَّ  َما نَ َقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َماٍل, َوَما زَاَد اَللَُّو َعْبداً )) :اهلل عليو وسلم
 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((لِلَِّو ِإَلَّ رَفَ َعوُ , َوَما تَ َواَضَع َأَحٌد اً ِعّْ 

غيب يف مكاـر األخبلؽ؛  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
 لبياف: فضُل العفو عن اآلخرين وأن و من مكاـر األخبلؽ.

( وعدـ الن قص ىنا إما حقيقًة كما قاؿ َما نَ َقَصْت َصَدَقٌة ِمْن َمالٍ قاؿ: )
هبمع اهلل أو بالبكة فيما بقي, وقد  َّ ممجن خم حم جم هل  مل  ُّٱسبحانو: 

  عز وجل األمراف يف ذلك.
( العفو: ىو اؼبساؿبة عن أخطاء اآلخرين يف بَِعْفوٍ  َوَما زَاَد اَللَُّو َعْبداً )قاؿ: 
  عزّاً. إال  ( أي: أف  العفو والصفح عن اآلخرين ال يزيدؾ اً ِإَلَّ ِعّْ حقك )

كوف يف حقِّ اهلل ( الت واضع: إما أْف يتَ َواَضَع َأَحٌد لِلَِّو ِإَلَّ رَفَ َعوُ َوَما )قاؿ: 
, وفس ر الن ب  صلى اهلل أو يف حقِّ اآلخرين بلُت اعبانب ؽبم بقبوؿ الن صوص

 ((الناس وغمط))أي: رد ه  ((الكب بطر اغبق))عليو وسلم ىذين األمرين بقولو: 
 أي: احتقارىم.

الن ب  صلى اهلل عليو وسلم بُت ىذه األمور الثبلثة؛ ؼبا يظن  أف  كل  وصبع 
فعٍل من ىذه األفعاؿ اغبميدة منقصة, فالصدقة والعفو والت واضع قد يظن  أف  
 فيها قل ٌة فأخب الن ب  صلى اهلل عليو وسلم أف  يف صبيع ىذه الثبلثة عكس ذلك.

 مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد ة 
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اهلل  ( يدؿ على فضلِمْن َمالٍ  َما نَ َقَصْت َصَدَقةٌ قولو: )المسألة اْلولى: 
 مص خص ُّٱعز وجل العظيم؛ إْذ عرض نفسو إلقراض عباده لو وىو الذي رزقهم 

 .َّ جغمغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض
 خت ُّٱأف  عدـ اإلنفاؽ من الفحشاء قاؿ سبحانو: المسألة الثانية: 

وباتِّفاؽ اؼبفسرين أف  اؼبراد بالفحشاء ىنا:  َّ  حجمج مث هت مت
 .َّ جسحس مخ جخ مح جح ُّٱالُبخل 

ا ىي بضدِّ المسألة الثالثة:  يدؿ على أف  األمور ليست على ظاىرىا وإمب 
 ذلك, فالصدقة تزيد باؼباؿ وىذا من آيات اهلل العظيمة.

لوٌؼ, ىذا فيو حث  على الصدقة؛ فإف  كل  ما تبذلو ـبالمسألة الرابعة: 
 ىب نب ُّٱوقد يضاعفو اهلل  َّ ممجن خم حم جم هل  مل  ُّٱوورد أن و ـبلوٌؼ 
 يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب
 .َّ يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق

( يدؿ على أف  اً ِبَعْفٍو ِإَلَّ ِعّْ  َوَما زَاَد اَللَُّو َعْبداً قولو: )المسألة الخامسة: 
أْف يأخذ حقو كما  هبوزمن أسباب العزة لئلنساف عفوه عن غَته مع أن و 

 خل حل جل مك ُّٱلكن كما قاؿ اهلل:  َّ مبهب خب حب جب ُّٱسبحانو: 
 .َّ خم  حم جم هل مل

يدؿ على أف  اعبالب لعزة اإلنساف ىو الطاعة فقط, المسألة السادسة: 
 َّ  خصمص حص مس خس حس جس مخ ُّٱفمن اعتز  دبالو يف حراـ فهو ذؿ  قاؿ سبحانو: 

 أي: العزة يف طاعتو.
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( يدؿ على أف  َوَما تَ َواَضَع َأَحٌد لِلَِّو ِإَلَّ رَفَ َعوُ قولو: )المسألة السابعة: 
الت واضع رفعٌة, فاؼبسلم ؼبا تواضع هلل رفعو اهلل يف اعبن ات, وإذا تواضع للخلق 

 رزقو اهلل عز وجل مودهتم مع األجر العظيم.
يدؿ على أف  من أسباب الرفعة يف الدنيا واآلخرة المسألة الثامنة: 

 واضع.الت  
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ٍم رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو  -ٜٖٔٔ َوَعْن َعْبِد اَللَِّو ْبِن َسَلَّ
ََلمَ )) :صلى اهلل عليو وسلم , َوِصُلوا َاْْلَْرَحاَم, يَا أَي َُّها اَلنَّاُس! َأْفُشوا اَلسَّ

َأْخَرَجُو  ((َتْدُخُلوا اَْلَجنََّة ِبَسََلمٍ  ؛بِاللَّْيِل َوالنَّاُس نَِيامٌ  َوَأْطِعُموا اَلطََّعاَم, َوَصلُّوا
َحُو. ْرِمِذيُّ َوَصحَّ  اَلت ّْ

غيب يف مكاـر األخبلؽ؛  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
 لبياف: أعماؿ كريبة تدخل اعبنة.

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
( يدؿ على أف  دعوة الن بِّ صلى اهلل يَا أَي َُّها اَلنَّاُس!قولو: ): المسألة اْلولى

 عليو وسلم عامة للخلق.
ََلمَ قولو: )المسألة الثانية:  ( أي: أظهروه؛ فدؿ  على أف  إظهار َأْفُشوا اَلسَّ

أوال ))السبلـ من أسباب دخوؿ اعبنة, ويف الدنيا من أسباب احملبة بُت الناس 
 .((شيٍء إذا فعلتموه رباببتم؟ أفشوا السبلـ بينكمأدلكم على 

( ببذؿ اإلحساف ؽبم, وكف  األذى َوِصُلوا َاْْلَْرَحامَ قولو: )المسألة الثالثة: 
 عنهم, وصلتهم بالزيارة وكبو ذلك من اؽبدايا واالجتماع وغَت ذلك.
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ا المسألة الرابعة:  يدؿ على أف  صلة الرحم من مكاـر األخبلؽ وأهن 
موجبٌة للجنة, بل ىي من أسباب طوؿ العمر وكثرة اؼباؿ كما قاؿ عليو الص بلة 

من أحب  أْف يبسط لو يف رزقو وينسأ لو يف عمره؛ )): البخاريوالس بلـ يف 
 .((فليصل رضبو

يدؿ على أف  بذؿ الطعاـ ( َوَأْطِعُموا اَلطََّعامَ قولو: )المسألة الخامسة: 
الن ب  صلى اهلل عليو وسلم ويوجب اعبنة قاؿ سبحانو:  آلخرين فب ا حث  عليول

  مك لك خك ُّٱاهلل قاؿ:  َّ مي خي حي  جي يه ىه مه جه ُّٱ

 ؼبا أطعموا اهلل جزاؤىم بشراٍب طهوٍر يف اعبنة. َّجل
( يدؿ على فضل َوَصلُّوا بِاللَّْيِل َوالنَّاُس نَِيامٌ قولو: )المسألة السادسة: 

صبلة الليل لعمـو الناس وخاصًة طالب العلم وبتاج إليو والد اعية؛ ألف  قياـ 
الليل يهوِّف اؼبصائب, يف أوؿ دعوة الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم ؼبا قد سيبلقيو 

 .َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱمن اؼبصاعب قاؿ اهلل لو: 
الليل والناس نائموف, وبُت  الن ب  يدؿ على أف  أفضل قياـ المسألة السابعة: 

 صلى اهلل عليو وسلم أف  أفضلو الثلث اآلخر من الليل الذي يعرض اهلل سبحانو
 فضلو وكرمو على عباده.

َحوُ قاؿ: ) ْرِمِذيُّ َوَصحَّ مذي رضبو اهلل مل يذكر لفظة: َأْخَرَجُو اَلت ّْ ( لكّن الًتِّ
ـَ )) ا ىي عند اإلماـ أضبد رضبو اهلل.* ((َوِصُلوا َاأْلَْرَحا  وإمب 

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
اِريّْ رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل  -ٕٖٓٔ صلى اهلل  النَِّبيُّ َوَعْن َتِميٍم الدَّ

يُن اَلنَِّصيَحةُ )) :عليو وسلم قُ ْلَنا: ِلَمْن يَا َرُسوَل اَللَِّو? قَاَل:  ,- َثََلثًا – اَلدّْ
ِة اَْلُمْسِلِمينَ  ,َوِلَرُسوِلوِ  ,َوِلِكَتاِبوِ  ,لِلَّوِ   َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((َوَعامَِّتِهمْ  ,َوِْلَِئمَّ
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غيب يف مكاـر األخبلؽ؛  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
 لبياف: أف  نصح اآلخرين من مكاـر األخبلؽ.

ينُ قاؿ: ) الدِّين وأساس الدِّين مبٍت على  ( أي: أف  عماداَلنَِّصيَحةُ  اَلدّْ
( رواية مسلم اليت ساقها اؼبصنُِّف َثََلثًاالن صيحة, والن صيحة: بذُؿ اػبَت للغَت )

ا  يُن اَلن ِصيَحُة قُػْلَنا: ِلَمْن يَا َرُسوَؿ اَلل ِو؟))ليس فيها ثبلثًا وإمب  وثبلثًا عند  ((اَلدِّ
مذي رضبو اهلل ولفظو:  ( قَاَل: لِلَّوِ  قُ ْلَنا: ِلَمْن يَا َرُسوَل اَللَِّو?) ((ثبلث مرارٍ ))الًتِّ

أي: إثبات ما أثبتو اهلل لنفسو وما أثبتو لو رسولو صلى اهلل عليو وسلم من غَت 
, ربريف وال تعطيل, وال تكييف وال سبثيل, وربقيق توحيد األلوىية والربوبية

ة كتاب اهلل والعمل دبا فيو ( أي: تبلو َوِلِكَتاِبوِ وطاعتو سبحانو واجتاب مناىو, )
ِة ( أي: كذلك اإليباف برسولو وطاعتو, )َوِلَرُسوِلوِ واإليباف بو, ) َوِْلَِئمَّ

( كل  من ويلِّ واليًة سواء كانت عامة  كاإلماـ األعظم أو خاصة  اَْلُمْسِلِمينَ 
وا ( أي: من كاف يتبعوف أىل العلم فب ن ىم قليلَوَعامَِّتِهمْ كاؼبعلم وكبو ذلك, )

 العلم.
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

ينُ قولو: )المسألة اْلولى:  ( يدؿ على آيٍة من آيات الن بِّ اَلنَِّصيَحةُ  اَلدّْ
 صلى اهلل عليو وسلم وىي اإلهباز يف العبارة مع كثرة اؼبعاين.

ذكر بعض أىل العلم كالن ووي رضبو اهلل أف  مدار صبيع المسألة الثانية: 
يُن اَلن ِصيَحةُ ))أحاديث ىذا الدين على ىذا اغبديث:   .((اَلدِّ

ينُ قولو: )المسألة الثالثة:  ( يدؿ على أف  ِقواـ الدين بنشره واتِّباع الناس اَلدّْ
ا ىو بالن صيحة  . لو إمب 
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( ُيشًتط يف الن اصح الصدؽ يف اَلنَِّصيَحةُ قولو: )المسألة الرابعة: 
 فبل يكوف غاشاً لغَته أو يكذب عليو.وسبلمة الصدر  ,الن صيحة

تكوف الن صيحة أوجب إذا طلبها غَتؾ منك؛ لقوؿ المسألة الخامسة: 
 .((وإذا استنصحك فانصح لو))الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم: 

( يدؿ على أف  كل  وسيلٍة من وسائل ةُ اَلنَِّصيحَ قولو: )المسألة السادسة: 
الد عوة إىل اهلل فهي نصيحة مثل: الت عليم سواء بالقوؿ, أو أْف يعل م األب ابنو 
الصغَت الصبلة أو يذىب بو إىل اؼبسجد, أو بإنكار اؼبنكر ىذه نصيحة, أو 

 بالوعظ, أو باػَبطابة, أو الكتابة وكبو ذلك.
سبحانو  -( يدؿ على أف  من أطاع اهلل وِ لِلَّ قولو: )المسألة السابعة: 

فقد نصح لنفسو, ومن ابتعد عن اهلل فقد غش  نفسو قاؿ سبحانو:  -وتعاىل 
 .َّ نثىث  مث زث رث ىتيت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب ُّٱ

سبحانو  - ( من واجبات اؼبخلوؽ ذباه اػبالقلِلَّوِ قولو: )المسألة الثامنة: 
 واألظباء والصفات والطاعة. إفراده باأللوىية والربوبية - وتعاىل

( يدؿ على أف  من نصح اؼبسلم لكتاب َوِلِكَتاِبوِ قولو: )المسألة التاسعة: 
 اهلل نشره بُت الناس, وتعليمو, والعمل دبا فيو.

( دؿ  على أف  الن ب  صلى اهلل عليو وسلم َوِلَرُسوِلوِ قولو: )المسألة العاشرة: 
 .َّ ىهيه مه جه ُّٱسبحانو:  لو حقوٌؽ, وحق و أْف يطاع قاؿ

ِة اَْلُمْسِلِمينَ قولو: )المسألة الحادية عشرة:  ( هبب الرعية أْف َوِْلَِئمَّ
 ينصحوا إلمامهم, ونصحهم إلمامهم بثبلثة أمور:

 األمر األوؿ: نصيحتهم.
 واألمر الثاين: الد عاء ؽبم.
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 واألمر الثالث: عدـ اػبروج عليهم.
فقد نصح إلمامو, وكذا من النصح نصح كل  فمن أد ى ىذه األمور الثبلثة 

من تقل د أمرًا للمسلمُت كرئيس دائرٍة وكبوه, فيجب أْف ننصحو إذا رأينا منو 
 زلبلً.

( يدؿ على أف  اإلسبلـ ال وبتقر َوَعامَِّتِهمْ قولو: )المسألة الثانية عشرة: 
س األعلى أحداً حىت العامي هبب أْف ننصحو, وقد يكوف ىذا العامي يف الفردو 

 .بعض ُنصحو
 من نصح العامي تعليمو والصب عليو.المسألة الثالثة عشرة: 
يدؿ ىذا اغبديث على أف  اإلسبلـ يسعى جملتمٍع  المسألة الرابعة عشرة:

, من أسباب احملبة أف  من رأى على أخيو خلبًل يُنبِّهو لذلك  متآلٍف متاحبٍّ
.  بالن صيحة لو باغبكمة والسِّرِّ

ليس من الن صيحة الفضيحة بُت الناس سواء ما  الخامسة عشرة:  المسألة
كاف يف حقِّ اإلماـ فبل هبوز أْف ُتذكر أخطاؤه بُت الناس, وال يف حقِّ األفراد ال 

ومن فعل ))هبوز أْف يوب خ اؼبرء أماـ الناس قاؿ الش يخ ؿبمد بن إبراىيم رضبو اهلل: 
 .((فهو جاىلٌ ))اس أي: إظهار أخطاء اإلماـ أماـ الن ((ذلك

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  -َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل  -ٕٖٔٔ

َأْخَرَجُو  ((َوُحْسُن اَْلُخُلقِ  ,تَ ْقوى اَللَّوِ  :َأْكثَ ُر َما يُْدِخُل اَْلَجنَّةَ )) :عليو وسلم
َحُو اَْلَحاِكُم. , َوَصحَّ ْرِمِذيُّ  اَلت ّْ

غيب يف مكاـر األخبلؽ؛  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
 َن اػبلق من مكاـر األخبلؽ.لبياف: أف  ُحسْ 
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, تَ ْقوى اَللَّوِ  :َأْكثَ ُر َما يُْدِخُل اَْلَجنَّةَ قاؿ: ) ( وىي فعل الطاعة وترؾ احملـر
وأكثر ما يدخل الناس النار: اللِّساف, ))وتتمِّة اغبديث: ( ُحْسُن اَْلُخُلقِ وَ )

 ((والفرج
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ على أف  صفاٍت يكثر َأْكثَ ُر َما يُْدِخُل اَْلَجنَّةَ قولو: )المسألة اْلولى: 
 اشًتاكها بُت الناس وىي مع اإليباف ُحْسُن اػبلق.

( فيو حث  على سلوؾ تلك َأْكثَ ُر َما يُْدِخُل اَْلَجنَّةَ قولو: )المسألة الثانية: 
 الصفات.

( وىي ركٌن, وىي شرٌط يف دخوؿ اعبنة تَ ْقوى اَللَّوِ قولو: )المسألة الثالثة: 
 نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب  ُّٱقاؿ سبحانو: 
 فلو كاف شخٌص َحَسُن اػبلق ببل إيباف ال ينفعو ذلك. َّ يث ىث

( ُحْسُن اػبلِق يشمل ثبلثة أشياء: َوُحْسُن اَْلُخُلقِ قولو: )المسألة الرابعة: 
 بذؿ اؼبعروؼ, وكف  األذى, وطبلقة الوجو. 

إف  الرجل ليبلغ ))والن ب  صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ يف اغبديث اآلخر: 
أقربكم مٍتِّ ؾبلسًا يـو ))ويف اغبديث اآلخر:  ((لصائم القائمحبسن خلقو درجة ا

 .((القيامة أحاسنكم أخبلقاً 
َحُو اَْلَحاِكمُ قاؿ: ) , َوَصحَّ ْرِمِذيُّ  ( وىذا اغبديث فيو ضعٌف.*َأْخَرَجُو اَلت ّْ

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
اهلل عليو صلى  َوَعْنُو رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَّوِ  -ٕٕٖٔ

ِإنَُّكْم ََل َتَسُعوَن اَلنَّاَس بَِأْمَواِلُكْم, َوَلِكْن لَِيَسْعُهْم َبْسُط اَْلَوْجِو, )) :وسلم
َحُو اَْلَحاِكُم. ((َوُحْسُن اَْلُخُلقِ   َأْخَرَجُو أَبُو يَ ْعَلى, َوَصحَّ
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غيب يف مكاـر األخبلؽ؛  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
 لبياف: أف  بشاشة الوجو من مكاـر األخبلؽ.

صبيعاً ي: ال تستطيعوف أْف تعطوا الناس ( أِإنَُّكْم ََل َتَسُعوَن اَلنَّاسَ قاؿ: )
َبْسُط ( أي: يكفيهم )َوَلِكْن لَِيَسْعُهمْ ؛ لكثرة الناس وقل ة أموالكم )(بَِأْمَواِلُكمْ )

( ىذا من عطف العاـ على ُخُلقِ َوُحْسُن اَلْ ( أي: بشاشتو وطبلقتو, )اَْلَوْجوِ 
 اػباص أي: أف  بسط الوجو جزٌء من ُحْسِن اػبلق.

َحُو اَْلَحاِكمُ قاؿ: ) ( واغبديث فيو ضعٌف لكن دؿ  َأْخَرَجُو أَبُو يَ ْعَلى, َوَصحَّ
ال ربقرف  من اؼبعروؼ شيئًا ولو أْف تلقى أخاؾ ))عليو حديٌث صحيٌح وىو 

 .((بوجٍو طلقٍ 
 دؿ على عد ة مسائل:وىذا اغبديث ي

( على فقر بَِأْمَواِلُكمْ  ِإنَُّكْم ََل َتَسُعوَن اَلنَّاسَ قولو: )المسألة اْلولى: 
م مهما كثرت أمواؽبم فهي قليلة.  العباد, وأهن 

( ليست العبة يف بَِأْمَواِلُكمْ  ِإنَُّكْم ََل َتَسُعوَن اَلنَّاسَ قولو: )المسألة الثانية: 
ا ىناؾ الدين , وُحْسُن اػبلق كما سيأيت.ؿببة الناس لآلخرين   باؼباؿ فقط وإمب 

( يدؿ على أف  َبْسُط اَْلَوْجوِ  َوَلِكْن لَِيَسْعُهمْ قولو: )المسألة الثالثة: 
البشاشة يف الوجو تأخذ قلوب الناس أكثر من اؼباؿ؛ ألف  إقباؽبم للماؿ 

 لذاتك. وليس لذاتك, أما ُحْسُن اػبلق فيحب نك فحسب
( يدؿ على أف  تأثَت البشاشة َبْسُط اَْلَوْجوِ قولو: )سألة الرابعة: الم

 واالبتسامة على الناس أشد  تأثَتاً من اؼباؿ.
يدؿ على ُيسر اإلسبلـ, فيكسب اؼبسلم حسنات من  المسألة الخامسة:

ا بابتسامة.  غَت دفع ماٍؿ وال عبادٍة شديدٍة, وإمب 



175 
 

( ىذه الل فظة ليست عند أيب اَْلُخُلقِ َوُحْسُن قولو: )المسألة السادسة: 
ا ىي عند اإلماـ أضبد رضبو اهلل؛ لذلك ذكر اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا  يعلى وإمب 
اغبديث بسط الوجو بعد اغبديث الس ابق يف ُحْسِن اػبلق, فهو كأن و يقوؿ: أف  

 من أحسن صفات األخبلؽ بسط الوجو.
ى حرص اإلسبلـ على تآلف الناس يدؿ ىذا اغبديث علالمسألة السابعة: 

 وؿبب تهم ومن ذلك: البشاشة يف الوجو؛ ألف  اؼبسلم يؤجر عليها.
ولو ))يدؿ على كـر اهلل سبحانو؛ فباالبتسامة يؤجر اؼبسلم المسألة الثامنة: 

 .((أْف تلقى أخاؾ بوجٍو طلقٍ 
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو رضي اهلل عنو  َوَعْنوُ  -ٖٕٖٔ
 َأْخَرَجُو أَبُو َداُوَد بِِإْسَناٍد َحَسٍن.  ((اَْلُمْؤِمُن ِمْرآُة اَْلُمْؤِمنِ )) :وسلم

غيب يف مكاـر األخبلؽ؛  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 
 مكاـر األخبلؽ.لبياف: أف  صدؽ النصح ببياف العيوب اػبفية للمؤمن من 

( يعٍت: أف  اؼبؤمن اآلخر مثل: اآللة وىي اؼبرآة اَْلُمْؤِمنِ  اَْلُمْؤِمُن ِمْرآةُ قاؿ: )
َأْخَرَجُو أَبُو َداُوَد بِِإْسَناٍد اليت يرى هبا نفسو دبا ال يراه بالعُت اجملر دة. قاؿ: )

 أحد رواتو.( ضع ف اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف غَت ىذا الكتاب َحَسنٍ 
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ على أف  اإلنساف فيو اَْلُمْؤِمنِ  اَْلُمْؤِمُن ِمْرآةُ قولو: )المسألة اْلولى: 
 عيوب لكن ال يراىا.

يدؿ على أف  الذي يبُتِّ ىذه العيوب لصاحبها بالن صيحة المسألة الثانية: 
 الصفات يف اؼبؤمن. ملتكسراً ل
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يدؿ على أف  اؼبؤمن ىو أصدُؽ وأنصُح الناس لآلخرين؛ المسألة الثالثة: 
 ؼبا يعلم من ثواب الن صيحة.

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُهَما -ٕٖٗٔ قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  َوَعِن ِاْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

ٌر ِمْن  ؛ي ُيَخاِلُط اَلنَّاَس, َوَيْصِبُر َعَلى َأَذاُىمْ اَْلُمْؤِمُن اَلَّذِ )) :اهلل عليو وسلم َخي ْ
َأْخَرَجُو ِاْبُن َماَجْو بِِإْسَناٍد  ((اَلَِّذي ََل ُيَخاِلُط اَلنَّاَس َوََل َيْصِبُر َعَلى َأَذاُىمْ 

ْرِمِذيّْ  . ,َحَسٍن, َوُىَو ِعْنَد اَلت ّْ  ِإَلَّ أَنَُّو َلْم ُيَسمّْ اَلصَّْحاِبيَّ
غيب يف مكاـر األخبلؽ؛ ساؽ ا ؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 

 لبياف: أف  الصب على أذى اآلخرين من مكاـر األخبلؽ.
وينصحهم  ( أي: ىبتلط هبم وهبالسهماَْلُمْؤِمُن اَلَِّذي ُيَخاِلُط اَلنَّاسَ قاؿ: )

رٌ ( بسبب نصحهم ؽبم )َوَيْصِبُر َعَلى َأَذاُىمْ ) ( لفظ ابن ماجو الذي ذكره َخي ْ
ا  ((خَتٌ ))اؼبصنُِّف ليس فيو  اؼبصنُِّف ىو  والل فظ الذي ساقو ((أعظُم أجراً ))وإمب 

ِمْن اَلَِّذي ََل ُيَخاِلُط اَلنَّاَس َوََل َيْصِبُر َعَلى يف األدب اؼبفرد, )البخاري لفظ 
 (.َأَذاُىمْ 

( فيو عبدالواحد بن صاٌف قاؿ عنو َحَسنٍ َأْخَرَجُو ِاْبُن َماَجْو بِِإْسَناٍد قاؿ: )
ْرِمِذيّْ اؼبصنُِّف: ؾبهوٌؿ ) ( وورد عند ِإَلَّ أَنَُّو َلْم ُيَسمّْ اَلصَّْحاِبيَّ  ,َوُىَو ِعْنَد اَلت ّْ

جهالة الصحايب؛  أف  الصحايب ىو ابن عمر وال يضر   ابن ماجو والبخاري
مذي لعدالتهم صبيعاً,  مذي: اؼبؤمن بدؿ كلمة اؼبسلم, وإسناد الًتِّ ولفظ الًتِّ

 صحيح. 
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
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اَْلُمْؤِمُن اَلَِّذي ُيَخاِلُط اَلنَّاَس, َوَيْصِبُر َعَلى قولو: )المسألة اْلولى: 
( يدؿ على أف  ـبالطة الناس يف حاؿ عدـ وجود فنٍت كثَتٍة أفضل من َأَذاُىمْ 

 زلة.الع
يدؿ على أف  الذي ىبالطهم يف عدـ وجود فنٍت كثَتٍة المسألة الثانية: 

أي: أف  الصب مع الدعوة مع عدـ  ((َوَيْصِبُ َعَلى أََذاُىمْ ))أفضل لل فظة اليت بعده 
 الفنت الكثَتة أفضل.

إذا كثرت الفنت والعياذ باهلل وتعذ ر إصبلحها فاألفضل المسألة الثالثة: 
يوشك أْف يكوف خَت عمل اؼبسلم ))العزلة؛ لقوؿ الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم: 

يعٍت: يعتزؿ الناس, ويف حديث حذيفة يف اؼبسند  ((غنم يتتبع بو شعف اعبباؿ
 ؼبستعصية.يعٍت: عند عدـ الفنت ا ((فالـز صباعة اؼبسلمُت وإمامهم))قاؿ: 

طالب العلم إذا كاف مؤثرًا يف اجملتمع صبه عليهم المسألة الرابعة: 
 وتعليمهم ؽبم أفضل؛ لئبل يتضرر اجملتمع من عدـ بياف الصواب ؽبم.

( يدؿ على فضيلة الصب َوَيْصِبُر َعَلى َأَذاُىمْ قولو: )المسألة الخامسة: 
 عند ظهور اؼبعاصي.

رٌ قولو: )المسألة السادسة:  ( يدؿ على أف  اؼبؤمنُت يتفاضلوف باػبَتي ة, َخي ْ
 ومن َعظَُم أجره كاف خَتاً. ((أعظُم أجراً ))ويف لفٍظ: 

( يدؿ على أف  العزلة ِمْن اَلَِّذي ََل ُيَخاِلُط اَلنَّاسَ قولو: )المسألة السابعة: 
كطالب ال تشرع إذا مل تظهر الفنت الكثَتة لعامة الناس, أما الذي يبُتِّ للناس  

 .-والعياذ باهلل  -إذا ظهرت الفنت الكبار  إال  العلم فيخالطهم 
( يدؿ على ذِـّ اؼبؤمن الذي َوََل َيْصِبُر َعَلى َأَذاُىمْ قولو: )المسألة الثامنة: 

ال يصب على تعليم عامة الناس بل هبب عليو أْف يصب قاؿ سبحانو: 



178 
 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
عٍت: صبوا عليهم بالتعليم, أو ي َّ ين ىن ُّٱيعٍت: علموا الناس  َّمن

 ما قد ُيبلقونو من أذي ٍة.
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعِن ِاْبِن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٕٖ٘ٔ
ْن ُخُلِقيَت َخْلِقي, اَللَُّهمَّ َكَما َأْحَسنْ )) :اهلل عليو وسلم َرَواُه َأْحَمُد  ((َفَحسّْ

َحُو ِاْبُن ِحبَّان  .َوَصحَّ
غيب يف مكاـر األخبلؽ؛  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الًت 

 رب و حُبْسِن اػبلق. ف: أن و ُيستحب للمسلم أْف يدعولبيا
َحُو ِاْبُن ِحبَّانقاؿ: ) ( وفيو ضعٌف, لكْن يشهد لو َرَواُه َأْحَمُد َوَصحَّ

اللهم اىدين ألحسن األخبلؽ ال يهدي إىل أحسنها إال  ))اغبديث اآلخر 
 ((أنت

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
( يدؿ على أف  من اَللَُّهمَّ َكَما َأْحَسْنَت َخْلِقيقولو: )المسألة اْلولى: 

دبا من  عليو من النِّعم مثل أْف آداب الد عاء أْف يثٍت الد اعي على اهلل عز وجل 
يقوؿ الشخص: يا رب أنت مت عتٍت بالعافية فاجعلٍت طالب علٍم, وكما قاؿ 

يعٍت: يا رب أنت ال ترد  يل   َّ ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱزكريا عليو الس بلـ: 
 دعوة فأجب دعويت.

ْن ُخُلِقيقولو: )المسألة الثانية:  لذا: لق ( يدؿ على أنبية ُحْسِن اػبَفَحسّْ
 أف  اهلل يرزقو ُحْسَن اػبلق؛ ؼبا فيو من األجر العظيم. ُيشرع لئلنساف أْف يدعو



179 
 

أوىل الناس حُبْسِن اػبلق ىم أىل العلم؛ لكوهنم قدوًة المسألة الثالثة: 
 لآلخرين فهم الذين يظهروف الصورة اؼبشرقة لئلسبلـ.

وبواطنها ىو رب  يدؿ على أف  اؼبصلح لظواىر األمور المسألة الرابعة: 
 , وندعوه بصبلحهما.-حانو وتعاىل سب -العاؼبُت, وأن و هبب الت علق بو 

غيب يف مكاـر باب قد انتهى من  هبذارضبو اهلل  فُ نِّ صويكوف اؼب الًت 
 *.الذكر والدعاءباب  ويليو بإذف اهلل بعد ذلك, األخبلؽ
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 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َعاءِ  ,بَاُب اَلذّْْكرِ )  (َوالدُّ

ىذا ىو آخر باب يف ىذا الكتاب العظيم, وجعلو آخر باٍب؛ ليذكِّر طالب 
العلم بأف  عليو أْف يكثر من ذكر اهلل؛ ألف  فيو الفبلح, وليكثر من الد عاء أْف 

 يُثبِّتو اهلل على ىذا الدين, وأْف يرزقو العلم الن افع والعمل الصاٌف.
َة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل َعْن أَِبي ُىَريْ رَ  -ٕٖٙٔ
يَ ُقوُل اَللَُّو تَ َعاَلى: أَنَا َمَع َعْبِدي َما ذََكَرِني, َوَتَحرََّكْت ِبي )) :عليو وسلم

َحُو اْبُن ِحبَّاَن, َوذََكَرُه اَْلُبَخاِريُّ تَ ْعِليًقا. ((َشَفَتاهُ   َأْخَرَجُو اْبُن َماَجْو, َوَصحَّ
ؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: أف  اهلل ساؽ ا

واؼبراد باؼبعية ىذه: ىي اؼبعية اػباصة وىي مع الذ اكرين,  -سبحانو وتعاىل  -
 .اؼبعية احملمودة

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
سبحانو  -( فيو إثبات الكبلـ هلل يَ ُقوُل اَللَُّو تَ َعاَلىقولو: )المسألة اْلولى: 

 . -وتعاىل 
سبحانو  -يدؿ على أف  القرآف ليس ىو صبيع كبلـ اهلل المسألة الثانية: 

بل ىو من كبلـ اهلل, فمن كبلـ اهلل القرآف العظيم, ومن كبلـ اهلل  -وتعاىل 
أوامره بتدبَت الكوف قاؿ  -سبحانو وتعاىل  -اغبديث القدسي, ومن كبلـ اهلل 

 خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك مق حق مف خف ُّٱحانو: سب
 .َّ جن مم
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( يدؿ على إثبات اؼبعية أَنَا َمَع َعْبِدي َما ذََكَرِنيقولو: )المسألة الثالثة: 
وىي ال تنايف فوقي تو, فالقمر فوقك وىو معك وأنت  -سبحانو وتعاىل  -هلل 

 .َّ مهىه جه ين ُّٱساٌر فما ظن ك باهلل الذي قاؿ عن نفسو: 
( يدؿ على فضيلة الذِّكر, ويكفي فيو َما ذََكَرِنيقولو: )المسألة الرابعة: 

ويوفِّقك ما دمت  ,وُيسدِّدؾ ,وينصرؾ ,شرفًا أف  اهلل عز وجل معك يؤيِّدؾ
 .ذاكراً لو

أف  َمن ذكر اهلل ذكره سبحانو يف مؤل خَت منو وىم المسألة الخامسة: 
وذكرتو أثٌت اهلل عز وجل  -سبحانو وتعاىل  -اؼببلئكة, فإذا أثنيت على اهلل 

 عليك يف السماء.
( ىذا اغبديث فيو ضعٌف, َوَتَحرََّكْت ِبي َشَفَتاهُ قولو: )المسألة السادسة: 

وذكر اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث بالل فظ مع اغبديث اآلخر الصحيح أنا مع 
ي يكوف باللساف بتحريك عبدي إذا ذكرين؛ ليبُتِّ أف  اؼبراد بالذِّكر ىو الذ

 الش فتُت وليس الت دبر بالقلب.
إذا مل تتحرؾ الش فتاف وىو الضابط, وجعل بعضهم : المسألة السابعة

ا ىو تدبٌر  الضابط فيو ربريك اللساف فإذا خبل من ذلك مل يكن ذكرًا وإمب 
للقرآف وال وتفكٌر, وكذا َمن يقرأ القرآف بعينيو وال وبرؾ لسانو ال ُيسم ى تاليًا 

ا ال بّد من ربريك الش فتُت.  يناؿ فضل تبلوتو, وإمب 
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٕٖٚٔ
اَللَِّو ِمْن ِذْكِر َما َعِمَل اْبُن آَدَم َعَمًَل أَْنَجى لَُو ِمْن َعَذاِب )) :اهلل عليو وسلم

 َأْخَرَجُو اْبُن أَِبي َشْيَبَة, َوالطَّبَ َراِنيُّ بِِإْسَناٍد َحَسٍن. ((اَللَّوِ 
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ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: أف  
 الذِّكر ينجي من عذاب اهلل.

 واغبديث فيو ضعٌف وىو يدؿ على عد ة مسائل:
( يدؿ على َما َعِمَل اْبُن آَدَم َعَمًَل أَْنَجى َلوُ قولو: )ولى: المسألة اْل

فبعضها أفضل من بعض,  -سبحانو وتعاىل  -تفاضل األعماؿ عند اهلل 
األشياء  علىأوبعضها أسرع قباًة من عذاب اهلل من غَته وىكذا, واؼبؤمن يعمل 

 من العبادات.
( من اؼبنجيات الصدقة, اِب اَللَّوِ أَْنَجى َلُو ِمْن َعذَ قولو: ) المسألة الثانية:

ومن اؼبنجيات أيضًا بر  الوالدين وصلة الرحم, وقضاء حاجات الناس كما يف 
حديث خدهبة رضي اهلل عنها ؼبا نزؿ الوحي على الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم 

ِإن َك لََتِصُل الر ِحَم, َورَبِْمُل اْلَكل ,  ؛أََبًدا الل ِو َما ىُبْزِيَك الل وُ وَ  !َكبَل ))قالت: 
ومن اؼبنجيات  ((, َوتُِعُُت َعَلى نَػَواِئِب اغبَْقِّ َوَتْكِسُب اْلَمْعُدوـَ, َوتَػْقرِي الض ْيفَ 

 مف خف ُّٱومنو االستغفار قاؿ سبحانو:  - سبحانو وتعاىل - أيضًا ذكر اهلل
 .َّ حك جك مق حق

بو اهلل َعَذاِب اَللَّوِ ِمْن قولو: )المسألة الثالثة:  ( يدؿ على أف  اؼبسلم قد يعذِّ
, ومن يذكروف اهللوليس للذين , فهذا اغبديث للمسلمُت - سبحانو وتعاىل -

 أمن من عذاب اهلل يوشك أْف وبل  بو.
( ال أحد يستطيع أْف أَْنَجى َلُو ِمْن َعَذاِب اَللَّوِ قولو: )المسألة الرابعة: 

 .-سبحانو وتعاىل  - وبصر عذاب اهلل
 ىي  مي خي حي جي يه مهىه جه ين ُّٱقاؿ سبحانو: 

اآلية,   َّ رئزئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي



183 
 

فيجب على اإلنساف أْف يكثر من ذكر   َّ مخجس جخ مح جح مج حج ُّٱوقاؿ سبحانو: 
 اهلل؛ لئبل وبيط العذاب وىو ال يشعر.

أمر اهلل سبحانو باإلكثار من ذكره وأخب أن و سبيل المسألة الخامسة: 
  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱالفبلح قاؿ سبحانو: 

 .َّحق مف خف حف جف ُّٱوقاؿ: ,  َّ خن حن
ـ  َمن مل يذكره  قاؿ  قليبًل فكيف دبن ترؾ ذكره؟! إال  واهلل عز وجل ذ

 .*َّ ىث  نث مث زث رث ُّٱ :سبحانو عن حاؿ اؼبنافقُت
 اهلل:قاؿ اؼبصنُِّف رضبو 

َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٕٖٛٔ
هُ  َما َجَلَس قَ ْوٌم َمْجِلساً )) :اهلل عليو وسلم ُم اْلَمََلِئَكُة, َيْذُكُروَن اَللََّو ِإَلَّ َحفَّت ْ

ُهُم الرَّْحَمُة, َوذََكَرُىُم اللَُّو ِفيَمْن ِعْنَدهُ   َأْخَرَجُو ُمْسِلمٌ  ((َوَغِشَيت ْ
ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: فضيلة 

 ؾبالس الذِّكر.
ىذا الل فظ الذي ساقو اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىو لفظ ابن ماجو؛ ألف  لفظ و 

قوـٌ يف بيٍت من بيوت اهلل يتلوف   وما اجتمع))مسلم فيو فضٌل رابٌع ولفظو: 
. يف ىذا اغبديث مل ((نزلت عليهم السكينة إال  اهلل, ويتدارسونو بينهم كتاب 

 .((نزلت عليهم السكينة))يذكر اؼبصنُِّف رضبو اهلل 
هُ  َما َجَلَس قَ ْوٌم َمْجِلساً قاؿ: ) ( اغبف: ُم اْلَمََلِئَكةُ َيْذُكُروَن اَللََّو ِإَلَّ َحفَّت ْ

ا قريبٌة منهم جدًا بل اإلحاطة والقرب من اعبالسُت ِمن ِقَبِل  اؼببلئكة, أي: أهن 
ُهُم الرَّْحَمةُ حافٌة هبم شبو التصاؽ, ) ( أي: أحاطت هبم الرضبة ونزلت َوَغِشَيت ْ
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( أي: يف اؼبؤل اؼببلئكة ِفيَمْن ِعْنَدهُ ( أي: بالثناء عليهم )َوذََكَرُىُم اللَّوُ عليهم, )
 اليت يف السماء.

 مسائل: وىذا اغبديث العظيم يدؿ على عد ة
( يدؿ على َيْذُكُروَن اَللَّوَ  َما َجَلَس قَ ْوٌم َمْجِلساً قولو: ) المسألة اْلولى:

سواء كاف لتبلوة القرآف, أو لقراءة  فضيلة ىذا اجمللس العظيم وىو ؾبلس الذِّكر
الة على الذِّكر.  الس ن ة, أو لكتب أىل العلم فهي من الذِّكر وىي الد 

( يدؿ على قل ة تلك اجملالس  َما َجَلَس قَ ْوٌم َمْجِلساً ) قولو:المسألة الثانية: 
 كأن و يقوؿ: مىت هبلس ىؤالء القـو حىت ربف هم اؼببلئكة؟

 يدؿ على حبِّ اؼببلئكة لتلك اجملالس.المسألة الثالثة: 
 -سبحانو وتعاىل  -يدؿ على حبِّ اؼببلئكة لذكر اهلل المسألة الرابعة: 

 والذ اكرين.
هُ قولو: )خامسة: المسألة ال ينادي ))( ويف رواية: ُم اْلَمََلِئَكةُ ِإَلَّ َحفَّت ْ

إال  قعد معهم اؼببلئكة, ))ويف الصحيحُت:  ((بعضهم بعضًا ىلموا غباجتكم
وىذا توقٌَت وتوجيٌل  ((وحف  بعضهم بعضًا بأجنحتهم منهم إىل السماء الدنيا

 لطلبة العلم ومن وبضر ؾبالس الذِّكر.
يدؿ على فرح اؼببلئكة بتلك اجملالس؛ ألف  فيها تعظيم ادسة: المسألة الس

 .-سبحانو وتعاىل  -توقَته  اهلل عز وجل, وفيها
يدؿ على أف  اؼببلئكة تبحث عن تلك اجملالس؛ لقوؿ المسألة السابعة: 

إف  هلل مبلئكًة سي ارين يف الطريق يتلمسوف ؾبالس ))الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم: 
فعلى اؼبسلم أْف يفرح فرحًا شديدًا أْف يكوف حلقًة من ِحَلِق الت عليم أو  ((الذِّكر

 قراءة القرآف, أو الس ن ة وكبو ذلك.



185 
 

ُهُم الرَّْحَمةُ قولو: )المسألة الثامنة:  ( يدؿ على أف  من مواطن نزوؿ َوَغِشَيت ْ
 رضبة اهلل عز وجل ىي ِحَلِق الذِّكر ودروس العلم.

ِحَلِق الذِّكر يتعر ض كل  يـو  يدؿ على أف  اؼبتعلم يفتاسعة: المسألة ال
 .-سبحانو وتعاىل  -لنفحة من نفحات رضبة اهلل 

( يدؿ على ؿببِّة اهلل َوذََكَرُىُم اللَُّو ِفيَمْن ِعْنَدهُ قولو: )المسألة العاشرة: 
اهلل  سبحانو ؼبن وبضر تلك اجملالس حيث يثٍت عليهم, وأعظم عزٍّ للمسلم أف  

 .من وبب   إال  يبدحو عند اؼببلئكة, واهلل سبحانو ال يبدح  -سبحانو وتعاىل  -
 ((ونزلت عليهم السكينة))قولو يف صحيح مسلم: المسألة الحادية عشرة: 

أي: حل ت الطمأنينة واػبشوع والذ ؿ هلل على تلك اجملالس؛ لذلك ترى طالب 
العلم فيو من السكينة أو الوقار ما ليس يف غَته بسبب ما أنزلو اهلل عز وجل 

 عليو يف تلك اغبَِلِق.
فوائد ؾبالس الذِّكر أربعة أشياء كما جاءت يف المسألة الثانية عشرة: 
سلم وىي: نزوؿ السكينة, وغشياف الرضبة, وحف  الل فظ الكامل يف صحيح م

 اؼببلئكة, وذكر اهلل عز وجل للحاضرين فيمن عند اؼببلئكة.
وفضٌل واحٌد يكفي يف مناقب ؾبالس الذِّكر فما ظن ك بأربع فضائل يف 

 مكاف واحد؟!
لشرٌؼ عظيٌم لطالب العلم أْف يسعى إىل ما وببو المسألة الثالثة عشرة: 

اؼببلئكة, وإذا أقدـ طالب العلم على ذلك فليفرح حبفظ اهلل لو  اهلل وما رببو
 وحفظ اؼببلئكة لو من الفنت والشرور واؼبكاره.

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  َوَعْنوُ  -ٜٕٖٔ
َلْم َيْذُكُروا اَللََّو, َوَلْم ُيَصلُّوا َعَلى اَلنَِّبيّْ صلى اهلل  َما قَ َعَد قَ ْوٌم َمْقَعداً )) :وسلم

, َوقَاَل:  ((ِإَلَّ َكاَن َعَلْيِهْم َحْسَرًة يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ  ؛عليو وسلم ْرِمِذيُّ َأْخَرَجُو اَلت ّْ
  . ((َحَسنٌ ))

ذـ   ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف:
 اجملالس اليت ال يكوف فيها ذكٌر هلل.

مذي:  واؼبراد بالًتة: النقص,  ((إال  كاف عليهم ترًة يـو القيامة))ولفظ الًت 
وىذا اغبديث فيو ضعٌف, ويكفي يف اجملالس اليت ال يذكر اهلل تعاىل فيها أْف 

 فاهتم الفضل العظيم اؼبذكور يف اغبديث الس ابق.
 عد ة مسائل: وىذا اغبديث يدؿ على

يغتنم أوقاتو من ذكر يدؿ على أن و هبب على اؼبسلم أْف المسألة اْلولى: 
 اهلل وتعليم الناس وغَت ذلك ولو بشيٍء يسٍَت.

يدؿ على فضل الص بلة على الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم المسألة الثانية: 
وسلم يف ؾبلس, وكذا لكْن مل يرد ذكر لفضل الص بلة على الن بِّ صلى اهلل عليو 

 مل يصح الص بلة على الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم يـو اعبمعة فاغبديث ضعيٌف.
يدؿ على أف  اإلنساف يندـ يـو القيامة على تفريطو يف المسألة الثالثة: 
 منىن خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱأوقاتو قاؿ سبحانو: 

  َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 فاؼبؤمن يندـ أن و مل يكن تزو د يف الدنيا لآلخرة.*

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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َوَعْن أَِبي أَيُّوَب رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  -ٖٖٓٔ
  - َعْشَر َمرَّاتٍ  - َمْن قَاَل: ََل ِإَلَو ِإَلَّ اَللَُّو, َوْحَدُه ََل َشرِيَك َلوُ )) :عليو وسلم

َفٌق َعَلْيِو. ((َكاَن َكَمْن َأْعَتَق َأْربَ َعَة أَنْ ُفٍس ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيلَ   ُمت َّ
ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: فضل 

 الذِّكر بكلمة الت وحيد.
( ََل َشرِيَك َلوُ ة اهلل )( تأكيٌد لكلمَمْن قَاَل: ََل ِإَلَو ِإَلَّ اَللَُّو, َوْحَدهُ قاؿ: )

َعْشَر  -اهلل وحده ) إال  تأكيٌد لكلمة ال إلو, أي: ال إلو وال شريك ألحٍد 
( ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيلَ ( أي: من األرقاء )َكاَن َكَمْن َأْعَتَق َأْربَ َعَة أَنْ ُفسٍ   - َمرَّاتٍ 

ا أعتق أربعة رقاب من العرب فب ن ىم من العبيد.  أي: كأمب 
 اغبديث يدؿ على عد ة مسائل: وىذا

( يدؿ على أف  أفضل َمْن قَاَل: ََل ِإَلَو ِإَلَّ اَللَّوُ قولو: )المسألة اْلولى: 
صبيع حروفها  ((اهلل إال  ال إلو ))الذِّكر ىو كلمة الت وحيد, ومن إعجازىا أف  كلمة 

 .فهي ال تتعد  حرؼ األلف أو البلـ أو اؽباء ((اهلل))من كلمة 
يدؿ على أف  الت وحيد من أصل الدخوؿ فيو والبقاء عليو المسألة الثانية: 

 ىو الت كلم بكلمة الت وحيد, واإلكثار منها إكثاٌر من الث واب.
( يدؿ على أف  اؼبسلم هبب ََل َشرِيَك َلوُ  َوْحَدهُ قولو: )المسألة الثالثة: 

 فظ واالعتقاد والعمل.عليو أْف يصحح وُيكمِّل توحيده هلل عز وجل بالل  
ساؽ شيخ اإلسبلـ رضبو اهلل اإلصباع على أف  الت لفظ المسألة الرابعة: 

بكلمة الت وحيد مع عدـ فهم معناىا, أو مع عدـ العمل دبقتضاىا ال تنفع 
 بالقوؿ هبا والعلم دبعناىا والعمل دبقتضاىا. إال  شيئاً, فبل تنفع 
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( يدؿ على فضل ْن َأْعَتَق َأْربَ َعَة أَنْ ُفسٍ َكاَن َكمَ قولو: )المسألة الخامسة: 
اإلعتاؽ وأف  اإلسبلـ يتشو ؼ لذلك؛ لذلك رت ب اهلل عز وجل عليو ثواباً 

 عظيماً.
 -( يدؿ على تكرًن اهلل َكاَن َكَمْن َأْعَتقَ قولو: )المسألة السادسة: 

بأْف  عبنس اإلنساف, فمن كاف رقيقًا حث  على رفع درجتو -سبحانو وتعاىل 
 يكوف حراً.

( يدؿ على أف  الذِّكر أفضل من َأْربَ َعَة أَنْ ُفسٍ قولو: )المسألة السابعة: 
 الصدقة, فقد ساؽ ابن رجب رضبو اهلل اإلصباع على ذلك.

؛ ( يدؿ على ِعَظِم ثواب كلمة الت وحيدَأْربَ َعَة أَنْ ُفسٍ قولو: )المسألة الثامنة: 
 ٌَت مع عدـ انفاؽ أي  ماٍؿ فيو.فخبلؿ زمٍن يسٍَت وبصل لك ثواٌب كب

( يدؿ على أن و هبوز اسًتقاء ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيلَ قولو: )المسألة التاسعة: 
العرب, فإذا قاتل عرٌب عربًا أو عجٌم عربًا واؼبقاتلوف كف ار األسرى من العرب 

 الكف ار يكونوف أرقاء عند اؼبسلمُت سواء كانوا اؼبقاتلُت عرباً أـ عجماً.
( يدؿ على أف  أنفس الرقاب ِمْن َوَلِد ِإْسَماِعيلَ قولو: )المسألة العاشرة: 

عند اهلل عز وجل ىم من كاف من العرب؛ فدؿ  على أف  عتق العبيد واإليباء من 
 العرب أفضل من غَتىم.

يدؿ على أف  الناس يتفاضلوف يف أنساهبم, فإْف  المسألة الحادية عشرة: 
سلماً فقد صبع بُت اغبسنيُت, وإْف كاف اؼبسلم ال نسب كاف صاحب الن سب م

ا الذي يضر من كاف سافبلً يف دينو.  لو عاٍؿ فبل يضره ذلك يف دينو وإمب 
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖٖٔٔ
ْت ُحطَّ  ؛- َئَة َمرَّةٍ مِ  - قَاَل: ُسْبَحاَن اَللَِّو َوِبَحْمِدهِ َمْن )) :اهلل عليو وسلم

َفٌق َعَلْيِو. ((اَنْت ِمْثَل زََبِد اَْلَبْحرِ َوِإْن كَ  َخطَايَاهُ   ُمت َّ
ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: فضل 

 الذِّكر بكلمة سبحاف اهلل وحبمده.
 ( أي: أنزِّه اهلل من أمرين: قَاَل: ُسْبَحاَن اَللَّوِ َمْن قاؿ: )

 األمر األوؿ: من كلِّ عيٍب.
 واألمر الثاين: من كلِّ نقٍص.

اذ الولد, ومن كلِّ نقٍص كأْف ينفى عنو النزوؿ إىل السماء  من كلِّ عيٍب ازبِّ
 الدنيا أو الكبلـ. 

يع احملامد, كأف  ( أي: مع تنزيو لك سبحانك أثبت لك صبَوِبَحْمِدهِ قاؿ: )
 الذ اكر يقوؿ: يا رب ليس فيك ال نقص وال عيب بل فيك كل  ضبٍد سبحانو.

( وما ىبرجو البحر من البياض عند َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زََبِد اَْلَبْحرِ وقولو: )
 ىيجانو فب ا يدؿ على كثرتو.

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
( يدؿ على فضل َوِبَحْمِدهِ  قَاَل: ُسْبَحاَن اَللَّوِ َمْن قولو: )المسألة اْلولى: 

 .ىذه الكلمة اؼبختصرة العظيمة اليت تنفي كل  قدٍح عن اهلل وتثبت لو كل  ضبدٍ 
قاؿ  ( أي: يف يوموَوِبَحْمِدهِ  َمْن قَاَل: ُسْبَحاَن اَللَّوِ قولو: )المسألة الثانية: 

سبحاف اهلل وحبمده مل يأت من قاؿ يف يومو: )) الن ب  صلى اهلل عليو وسلم:
أي: لو أف  اؼبسلم  ((رجٌل قاؿ مثل ما قاؿ أو زاد إال  أحٌد بأفضل فب ا جاء بو 
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فر ؽ ىذا الذِّكر يف أوؿ النهار أو أوسِطو أو يف آخره يناؿ ذلك الفضل, 
 واألفضل صبعو مرًة واحدًة أي: يقولو متتالياً.

سبحانو وتعاىل  -( يدؿ على أف  اهلل ُسْبَحاَن اَللَّوِ )قولو: المسألة الثالثة: 
 مع عظمتو وقدسيتو فيو من يطعن فيو؛ فدؿ  جهل اإلنساف بربِّو. -

( يدؿ على أف  البشر إذا كانوا يتجروف ُسْبَحاَن اَللَّوِ قولو: )المسألة الرابعة: 
م ال -سبحانو وتعاىل  -على الطعن يف اػبالق  يتور عوف يف ؛ فدؿ  على أهن 

الطعن يف اؼبخلوؽ, فمن ظبع ذّماً لو من أحد فبل وبزف؛ فالرب  سبحانو تتطاوؿ 
 عليو بعض اػبلق.

يدؿ على حبِّ اهلل عز وجل للمدح ( َوِبَحْمِدهِ قولو: )المسألة الخامسة: 
ال أحد أحب  إليو اؼبدح من اهلل؛ من ))والثناء قاؿ الن ب  صلى اهلل عليو وسلم: 

 .((ذلك مدح نفسوأجل 
( يدؿ على أف  كل  مدٍح وثناٍء عاٍؿ يف َوِبَحْمِدهِ قولو: ) المسألة السادسة:

اهلل عز وجل فهو أكمل اؼبدح أي: أن و ال غلو  يف اهلل فكل  مدٍح يستحقو اهلل, 
 أما اؼبخلوؽ فبل؛ إْذ ال يساوى اؼبخلوؽ باػبالق.

( يدؿ على دق ة اإلسبلـ يف األعماؿ, َئَة َمرَّةٍ مِ قولو: )المسألة السابعة: 
 فمن نقص عن ىذا العدد مل ينلو ذلك الث واب.

يدؿ على أف  اإلكثار من تنزيو اهلل وضبده من أجلِّ المسألة الثامنة: 
 األعماؿ؛ لذلك جعل اإلسبلـ العدد فيو كثَتاً مئة مرة.

( يدؿ ِمْثَل زََبِد اَْلَبْحرِ ُحطَّْت َخطَايَاُه َوِإْن َكاَنْت قولو: )المسألة التاسعة: 
 ؛ فبألفاظ يسَتة تُغفر ذنوٌب كثَتة.-سبحانو وتعاىل  -على كـر اهلل 
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( يدؿ على كثرة َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زََبِد اَْلَبْحرِ قولو: )المسألة العاشرة: 
يأيت ))زبد حبار الدنيا, ويف اغبديث: توازي  وبوذنف الذ نوب عند بعض البشر,

 يعٍت: من كثرهتا. ((ايا أمثاؿ جباؿ السودبالرجل خبط
على اؼبسلم أْف يغتنم فضائل األعماؿ, واؼبواظبة المسألة الحادية عشرة: 

عليها مهما أمكن؛ لتكوف صحيفة عملو نقي ًة يف كلِّ حٍُت فبل يدري مىت 
 يبوت.*

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
قَاَلْت: قَاَل ِلي  رضي اهلل عنها َوَعْن ُجَوْيرِيََة بِْنِت اَْلَحاِرثِ  -ٕٖٖٔ

َلْو  - َلَقْد قُ ْلُت بَ ْعَدِك َأْرَبَع َكِلَماتٍ )) :َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم
ُهنَّ  : ُسْبَحاَن اَللَِّو َوِبَحْمِدِه, َعَدَد َخْلِقِو, - ُوزَِنْت ِبَما قُ ْلِت ُمْنُذ اَْليَ ْوِم َلَوزَنَ ت ْ

 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((َعْرِشِو, َوِمَداَد َكِلَماتِوِ  َوِرَضا نَ ْفِسِو, َوزِنَةَ 
ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: نوٍع 

 فاضٍل من أنواع الذِّكر.
( أي: بَ ْعَدكِ ( أي: ذكرتو اهلل بنوٍع من الذِّكر كما سيأيت )َلَقْد قُ ْلتُ قاؿ: )

أف  الن ب  صلى اهلل عليو وسلم خرج ))بعد أْف خرجت من بعدؾ, وأوؿ اغبديث: 
أي: بعد أِف  -من بيت جويرية بعد الصبح مث عاد إليها بعد أْف أضحى 

, وجويرية رضي اهلل عنها يف بيت مسجدىا ُتسبِّح اهلل عز -ارتفعت الشمس 
واختصر  ((قلت بعدؾ أربع كلماتوجل فقاؿ الن ب  صلى اهلل عليو وسلم: لقد 

 .((ثبلث مراتٍ )) وبعده ىذا الل فظيف اؼبصنُِّف رضبو اهلل 
( أي: أنزىك عن اؼبعايب والن قائص مع إثبات ُسْبَحاَن اَللَِّو َوِبَحْمِدهِ قاؿ: )

( أي: َعَدَد َخْلِقِو, َوِرَضا نَ ْفِسوِ صفة اغبمد لك سبحانك, وأقوؿ ىذا )
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حملامد كما ترضا عن عبادؾ الصاغبُت, ورضاه عنهم ال أسبِّحك وأثبت لك ا
( أي: أقوؿ ذلك الذِّكر مالئًا زنة العرش, َوزِنََة َعْرِشوِ ينقطع وال ينقضي, )

( اؼبراد: كبلـ اهلل أي: لو أف  كبلـ اهلل َكِلَماتِوِ ( اؼبداد: ما ُيكتب بو )َوِمَدادَ )
 مق حق مف خف ُّٱنكتبو دبداد أي: حبب ؼبا انقضت كلمات اهلل كما قاؿ سبحانو: 

 .َّ جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

سر ( يدؿ على يُ لََقْد قُ ْلُت بَ ْعَدِك َأْرَبَع َكِلَماتٍ قولو: )المسألة اْلولى: 
 الذِّكر وأن و كلماٌت معدودة.

يدؿ على كثرة تعب د أمهات اؼبؤمنُت رضي اهلل عنهن ؛ إْذ المسألة الثانية: 
جلست يف مصبلىا بعد الفجر إىل أْف أضحى النهار يعٍت: قرابة ثبلثة ساعات 

 تقريباً وىي ُتسبح اهلل وتذكره.
لذِّكر؛ إْذ ال يتعد  ( يدؿ على ُيسر اثَلث مراتٍ قولو: )المسألة الثالثة: 

 ثبلث مرات فقط ولكن  ثوابو عظيم.
ِبَما ( يدؿ على أف  أعماؿ العباد توزف )َلْو ُوزَِنتْ قولو: )المسألة الرابعة: 

ُهنَّ  ( يدؿ على أف  األعماؿ تتفاضل, فأربع كلمات قُ ْلِت ُمْنُذ اَْليَ ْوِم َلَوزَنَ ت ْ
 اف اهلل أو اغبمد هلل وكبو ذلك.ثبلث مرات أفضل من الذِّكر اؼبطلق مثل: سبح

يدؿ على أف  العبة يف األعماؿ يف الث واب عليها ليس المسألة الخامسة: 
ا اؼبقصود اإلخبلص فيها, واإلتياف دبا ورد, وربري  بكثرهتا أو بالت عب فيها, وإمب 

 أفضل األعماؿ فيما ورد.
ُهنَّ ِبَما  َلْو ُوزَِنتْ يدؿ قولو: )المسألة السادسة:  ( قُ ْلِت ُمْنُذ اَْليَ ْوِم َلَوزَنَ ت ْ

ا ذكٌر يسٌَت ثوابو عظيٌم.  على أف  ىذه الشريعة سهلة فليس فيها رىبانية, وإمب 
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( يدؿ على فضل ىذه ُسْبَحاَن اَللَِّو َوِبَحْمِدهِ قولو: ) المسألة السابعة:
والن قص عن العيب  -سبحانو وتعاىل  -الكلمة العظيمة, وأف  الذي ينزه اهلل 

مع إثبات الكماؿ هلل واغبمد لو ىذا ىو اؼبؤمن, وىذا ىو مقصد الشريعة من 
 إنزاؿ الكتب وبعث الر سل؛ تعظيم اهلل وإفراده بالعبادة.

( أي: أقوؿ سبحاف اهلل وحبمده عدد َعَدَد َخْلِقوِ قولو: )المسألة الثامنة: 
 -سبحانو وتعاىل  -اهلل ما خلق اهلل, وما خلقو اهلل عدٌد ال وُبصى, وقد أخب 

ىو فما ظن ك ببقية اػبلق؟! قاؿ  إال  على أف  جنوده من كثرهتم ال وبصيهم 
 .َّ مخجس جخ مح جح مج حج ُّٱسبحانو: 

ليس ىناؾ لفٌظ يف اؼببالغة بالذِّكر سوى ما جاء يف ىذا المسألة التاسعة: 
اؼبسبِّحوف, أو اغبديث, لذا قوؿ بعض الناس مثبلً: سبحاف اهلل عدد ما سب حو 

ات الرمل والبحار ىذا مل يرد, واألوىل االقتصار على ما ورد وىو ىذا ذر  
 اغبديث فقط حىت يف تنزيو اهلل عز وجل ال ُيصار إىل الت فصيل الس ابق.

ىذا اغبديث فيو تكثٌَت ومبالغٌة وتفخيٌم ؼبعٌت تسبيح اهلل المسألة العاشرة: 
 وضبده, فقد جاء بثبلث أوصاؼ:

 الوصف األوؿ: عدد.

 والوصف الثاين: وزف.
 .-سبحانو وتعاىل  -والوصف الثالث: ال عدد وال وزف وىي صفة اهلل 

( يدؿ على أف  أكثر عدد ىو َعَدَد َخْلِقوِ قولو: )المسألة الحادية عشرة: 
ما خلقو اهلل سبحانو من: اؼببلئكة, والثقلُت, والبهائم, واعبمادات, والبحار 

 والسماوات واألرض وما فيهن  وما بينهن  وىكذا.وما فيهن , 
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( يف ىذا اغبديث ذكر عدداً, َوِرَضا نَ ْفِسوِ قولو: )المسألة الثانية عشرة: 
سبحانو  -مث صفًة هلل عز وجل, مث وزناً, مث صفًة وىذا من بديع تعظيم اهلل 

 عظيم.فيتذكر ما خلقو اهلل, مث يرجع إىل صفات اهلل بالت فكر والت   -وتعاىل 
( أي: أسبِّحك مع إثبات َوِرَضا نَ ْفِسوِ قولو: )المسألة الثالثة عشرة: 

اغبمد لك دبا ترضى بو لنفسك عن عبادؾ الصاغبُت, ورضاه سبحانو ال ينتهي 
  جن يم ىم ُّٱحىت ولو انتهت الدنيا رضاه يف اآلخرة, واهلل عز وجل يقوؿ: 

من َرِضَي عنو, وكذا ال  إال  وال يدخل اهلل عز وجل أحدًا اعبنة  َّ خنمن حن
فدؿ   َّ نب مب زب رب يئ ُّٱَرِضَي عنو كما قاؿ سبحانو:  ؼبن إال  يشفع 

 ضاه عزيٌز, وال يعطيو لكلِّ أحٍد.على ِعَظِم صفة رضى اهلل عز وجل وأف  ر 
( يدؿ على أف  أعظم اؼبخلوقات َوزِنََة َعْرِشوِ قولو: )المسألة الرابعة عشرة: 

 ىو العرش.
( يدؿ على أف  أثقل َوزِنََة َعْرِشوِ قولو: )المسألة الخامسة عشرة: 

اؼبخلوقات ىو العرش, واهلل عز وجل مستغٍٍت عن العرش بل ال غٌت لو عن 
 .-سبحانو وتعاىل  -الرضبن 

يدؿ على ِعَظِم سبحاف اهلل مع زنة عرشو, المسألة السادسة عشرة: 
 يزف أعظم ـبلوٍؽ خلقتو.ضبداً يعٍت: يا رب أنا أسبِّحك وأضبدؾ 

( يدؿ على أف  كبلـ اهلل عز َوِمَداَد َكِلَماتِوِ قولو: )المسألة السابعة عشرة: 
 -فدؿ  على إثبات صفة الكبلـ هلل  َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱوجل ال منتهى لو 

 ؛ فهو يدبِّر األمر.-سبحانو وتعاىل 
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دبقدار كلمات اهلل يدؿ على أف  الت سبيح مع اغبمد المسألة الثامنة عشرة: 
اليت ال تنتهي, يعٍت: يا رب أنا أسبِّحك وأنزىك مع ضبدؾ قدر ما تكل مت بو 

 سبحانك.
يدؿ على أف  مسائل العقيدة يتعل مها صبيع الناس, المسألة التاسعة عشرة: 

, وصفة -سبحانو وتعاىل  -ففي ىذا اغبديث صفة الرضا, وصفة الكبلـ هلل 
 إْذ ىو مستٍو على عرشو.علوِّ اهلل على عرشو؛ 

يدؿ على أف  اؼبقصود يف الشريعة من األذكار ىو المسألة العشرون: 
, والذي يُلُتِّ القلب منها ما كاف مذكورًا فيو صفاتو تعظيم اهلل سبحانو وتعاىل

 .-سبحانو وتعاىل  -
صفة ىذا الذِّكر لو قالو اؼبسلم من أولو إىل المسألة الحادية والعشرون: 

آخره مث أعاده من أولو إىل آخره مث الثالثة فهذه صفٌة صحيحٌة مثل لو قاؿ: 
مث  لماتوك  د خلقو, ورضا نفسو, وزنة عرشو, ومداددسبحاف الل و وحبمده, ع

د دسبحاف الل و وحبمده ع, د خلقودسبحاف الل و وحبمده عأعاد, أو يقوؿ: 
 , مث يذىب إىل اعبملة الثانيةد خلقودسبحاف الل و وحبمده ع, مث ثالثة خلقو

رضا نفسو وىكذا. يعٍت: سواء جز أ كل  كلمٍة أو صبعها   سبحاف الل و وحبمده
 كبلنبا يصح.

مل يرد أف  ىذا الذِّكر يكوف من أوراد الصباح أو  المسألة الثانية والعشرون:
ا ىو من الذِّكر  اؼبطلق, ولو نو ر اؼبرء يومو دبثل ىذا الذِّكر أفضل قاؿ اؼبساء وإمب 

لذلك يف صحيح  ((وأفضل أذكار النهار ما كاف بعد الفجر))الن ووي رضبو اهلل: 
كاف الن ب  صلى اهلل عليو وسلم إذا صل ى الفجر يذكر اهلل يف مكانو )): البخاري

 .((حىت تطلع الشمس
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 اهلل:مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو 
َوَعْن أَِبي َسِعيٍد اَْلُخْدِريّْ رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو  -ٖٖٖٔ

اَْلَباِقَياُت اَلصَّاِلَحاُت: ََل ِإلََو ِإَلَّ اَللَُّو, َوُسْبَحاَن اَللَِّو, )) :صلى اهلل عليو وسلم
َة ِإَلَّ بِاَللَّوِ َواَللَُّو َأْكبَ ُر, َواْلَحْمُد لِلَِّو, َوََل َحْوَل َوََل ق ُ  ,  ((وَّ َأْخَرَجُو النََّساِئيُّ

َحُو ِاْبُن ِحبَّاَن, َواْلَحاِكُم.  َوَصحَّ
أف   ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف:

 الذِّكر من األعماؿ الصاغبة اليت تبقى ويد خرىا اؼبسلم عند اهلل.
( أي: الصاغبة مث اَلصَّاِلَحاتُ أي: األعماؿ اليت تبقى )( اَْلَباِقَياتُ قاؿ: )
ََل ِإَلَو ِإَلَّ اَللَُّو, َوُسْبَحاَن اَللَِّو, َواَللَُّو َأْكبَ ُر, َواْلَحْمُد لِلَِّو, َوََل َحْوَل ذكر منها )

َة ِإَلَّ بِاَللَّوِ   ( َوََل قُ وَّ
َحُو ِاْبُن حِ قاؿ: ) , َوَصحَّ ( واغبديث فيو بَّاَن, َواْلَحاِكمُ َأْخَرَجُو النََّساِئيُّ

 ضعٌف.
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ على أف  العمل الذي اَْلَباِقَياُت اَلصَّاِلَحاتُ قولو: )المسألة اْلولى: 
يبقى ىو الصاٌف أي: الذي ينفع, وأف  الذي ال ينفع ىو العمل غَت الصاٌف قاؿ 

يعٍت: ىي اؼبأمولة أْف  َّ من خن حن جن يم ىم  مم خم ُّٱسبحانو: 
 ترفع درجات اؼبؤمن.

يدؿ على قبح العمل السيئ؛ إْذ ال ينتفع بو اإلنساف ومن المسألة الثانية: 
 يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱأعظم ذلك الشرؾ باهلل قاؿ سبحانو: 

 . زب رب
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( يدؿ على أف  أفضل الذِّكر ىو  ََل ِإَلَو ِإَلَّ اَللَّوُ قولو: )المسألة الثالثة: 
 نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱكلمة الت وحيد, وألجلها ُخِلَق العباد قاؿ سبحانو: 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ, وقاؿ سبحانو: َّ يئ ىئ

 .َّ ين ىن من خن  حن
( يسبح اؼبرء رب و وينزىو عن العيب َوُسْبَحاَن اَللَّوِ قولو: )المسألة الرابعة: 

 .َّ  مظ  حط  مض  خض  حض ُّٱوالن قص؛ لكثرة من يرميو بذلك قاؿ سبحانو: 
 -سبحانو وتعاىل  -( لبياف أف  اهلل َواَللَُّو َأْكبَ رُ قولو: ) المسألة الخامسة:

سبحانو  -أكب من كلِّ شيٍء سواء من اؼبخلوقات أو األفعاؿ, أي: أف  اهلل 
 كل  ما ىو دونو فهو صغَت.  -وتعاىل 

( يدؿ على ؿبب ة اهلل عز وجل َواْلَحْمُد لِلَّوِ قولو: )المسألة السادسة: 
وقاؿ الن ب   َّ ىم مم خم حم ُّٱللحمد؛ لذلك أوؿ آية يف كتاب اهلل: 

وىي كلمة اػبَت قاؿ سبحانو:  ((واغبمد هلل سبؤل اؼبيزاف))صلى اهلل عليو وسلم: 
 وُتكثِّره. فهي ذبلب الرزؽ َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱ

َة ِإَلَّ بِاَللَّوِ قولو: )المسألة السابعة:  ( ىذه كلمة استعانة َوََل َحْوَل َوََل قُ وَّ
وتبؤ من كلِّ قوة لئلنساف, أي: إظهار الضعف أماـ اهلل, وكلما أذؿ اإلنساف 

 َّ رئ ّٰ ِّ ُّٱنفسو هلل رفعو اهلل, ومن تكب  على اهلل أىلكو قاؿ فرعوف: 
فأغرقو اهلل باؼباء, وؼبا رفع اهلل قدر الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم قاؿ الن ب  صلى اهلل 

ا أنا عبد))عليو وسلم عن نفسو:   فكلما ذؿ  اؼبسلم هلل رفعو اهلل. ((إمب 
من حكم الذِّكر ىو الذؿ  هلل سبحانو والت علق بو؛ إْذ ال المسألة الثامنة: 

 .*-سبحانو وتعاىل  -غٌت ألحٍد عن اهلل 
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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َوَعْن َسُمَرَة ْبِن ُجْنُدٍب رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو  -ٖٖٗٔ
ََل َيُضرَُّك بِأَيِّْهنَّ  - َأَحبُّ اَْلَكََلِم ِإَلى اَللَِّو َأْرَبعٌ )) :صلى اهلل عليو وسلم

َأْخَرَجُو  ((لِلَِّو, َوََل ِإَلَو ِإَلَّ اَللَُّو, َواَللَُّو َأْكبَ رُ  َواْلَحْمدُ : ُسْبَحاَن اَللَِّو, - َبَدْأتَ 
 ُمْسِلٌم.

ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: ما 
 أحب  الكبلـ إىل اهلل؟

 َيُضرَُّك بِأَيِّْهنَّ ََل ( أي: أربع كلمات )َأَحبُّ اَْلَكََلِم ِإَلى اَللَِّو َأْرَبعٌ قاؿ: )
( قد ـ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذه اعبملة ويف صحيح مسلم يف آخر اغبديث َبَدْأتَ 

يعٍت: سواء قد مت الت كبَت على الت حميد, أو الت هليل  ((اَل َيُضر َؾ بِأَيِِّهن  َبَدْأتَ ))
 على الت سبيح كل  ذلك يصح.

 مسائل:وىذا اغبديث يدؿ على عد ة 
( يدؿ على أف  اهلل عز وجل َأَحبُّ اَْلَكََلِم ِإَلى اَللَّوِ قولو: )المسألة اْلولى: 

من صفاتو احملبة, فيحب  أقوااًل كالذِّكر ووبب  أفعااًل كالصبلة فهو سبحانو 
 .-سبحانو وتعاىل  -, ويكره كل  معصية وبب  كل  طاعة

( أي: أحب  كبلـ البشر إىل ََلِم ِإَلى اَللَّوِ َأَحبُّ اَْلكَ قولو: )المسألة الثانية: 
فهي   ((أفضل الكبلـ إىل اهلل))اهلل ىذه الكلمات األربعة اآلتية, ويف لفٍظ ؼبسلم: 

 كلماٌت فاضلٌة وؿببوبٌة عند اهلل.
( يدؿ على أف  الشرع ُيسهل أمور الطاعات َأْرَبعٌ قولو: )المسألة الثالثة: 

ا ىي أربٌع كما قاؿ سبحانو  على العباد, فيقوؿ: ىذه الكلمات ليست كثَتة إمب 
أي: اغتنموا ذلك الزمن واغتنموا ذلك   َّ ّٰرئ ِّ ُّٱعن شهر رمضاف: 
ا قليلٌة.  الفعل؛ ألهن 
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يدؿ على أف  األفضل ىو  (ََل َيُضرَُّك بِأَيِّْهنَّ َبَدْأتَ قولو: )المسألة الرابعة: 
تيب فيها لكن إْف قد ـ أو أخ ر ال يبطل ذلك الذِّكر أو يضره.  الًت 

( ىذه كلمة عظيمة اهلل عز وجل ُسْبَحاَن اَللَّوِ قولو: )المسألة الخامسة: 
يذكرىا يف كثٍَت من اؼبواطن فب ا فيو قوة اهلل سبحانو وقدرتو؛ فاستفتح إسراء نبيو 

يعٍت: ليس ضعيفًا حىت يعجز عن رفع نبيو  َّ يل ىل مل خل ُّٱبقولو: 
 إىل السماء السابعة.

( لعظمتها جاء الشرع بذكرىا عند ُسْبَحاَن اَللَّوِ قولو: )المسألة السادسة: 
سبحاف اهلل! ))سهو اإلماـ, وعند الفزع كما قاؿ الن ب  صلى اهلل عليو وسلم: 

ا وكذ ((ماذا أنزؿ اهلل يف ىذه الليلة من الفنت؟ ا عند الت عجب سبحاف اهلل! إهن 
 آيٌة يف الكسوؼ وغَت ذلك.

( كلمة يسَتة لكّنها سبؤل اؼبيزاف؛ ألف  لِلَّوِ  َواْلَحْمدُ قولو: )المسألة السابعة: 
اغبمد ىو الثناء على اهلل مع حبِّو وتعظيمو, فلو أحبب شخصًا لكن مل تعظِّمو 

رببو فليس ىذا بثناء فاغبمد يشمل فليس ىذا ضبدًا لو, ولو عظ متو لكّنك ال 
 ثبلثة أمور: ذكر ؿباسن احملمود, مع  حبِّو, وتعظيمو.

( أفضل الذِّكر من كبلـ البشر على َوََل ِإَلَو ِإَلَّ اَللَّوُ قولو: )المسألة الثامنة: 
اهلل؛ فهي الكلمة اليت يدخل هبا اؼبرء إىل اإلسبلـ, وىي  إال  اإلطبلؽ ال إلو 

إىل اعبنة, وىي  -إذا عرؼ معناىا وعمل دبقتضاىا  -دخل اؼبرء الكلمة اليت ت
من كاف آخر  ))اليت من ختم حياتو هبا دخل اعبنة قاؿ عليو الص بلة والس بلـ: 

وألجل ىذه الكلمة خلق اهلل العباد  ((اهلل دخل اعبنة إال  كبلمو من الدنيا ال إلو 
 .َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
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 -سبحانو وتعاىل  -( ىذا تعظيٌم هلل َواَللَُّو َأْكبَ رُ قولو: )المسألة التاسعة: 
وىي أوؿ اآلذاف الذي يفر الشيطاف منو, وإذا شعر العبد بكب فهذه الكلمة 
وا,  زبضعو؛ لذلك كاف الصحابة رضي اهلل عنهم إذا صعدوا يف اؼبسَت كب 

. وىكذا إذا كاف الشخص يف الطائرة وىي عند أوؿ  مسَتىا ُيكبِّ
يدؿ ىذا اغبديث على أف  اؼبسلم ُيستحب لو أْف يكثر المسألة العاشرة: 

 من ىذا الكبلـ احملبوب هلل عز  وجل.
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

قَاَل ِلي ))َوَعْن أَِبي ُموَسى َاْْلَْشَعِريّْ رضي اهلل عنو قَاَل:  -ٖٖ٘ٔ
ٍْ  :عليو وسلمَرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  يَا َعْبَد اَللَِّو ْبَن قَ ْيٍس! َأَلَّ َأُدلَُّك َعَلى َكْن

َة ِإَلَّ بِاَللَّوِ  َفٌق َعَلْيوِ  ((ِمْن ُكُنوِز اَْلَجنَِّة? ََل َحْوَل َوََل قُ وَّ  .ُمت َّ
ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: فضل 

 باهلل. إال  ال حوؿ وال قوة 
( ىذا اسم أيب موسى األشعري رضي اهلل يَا َعْبَد اَللَِّو ْبَن قَ ْيٍس!قاؿ: )

ٍْ عنو, كاف من أىل اليمن وكاف صبيل الصوت ) ( الكنز: ىو َأَلَّ َأُدلَُّك َعَلى َكْن
( أي: أف  من قاؿ ىذه الكلمة يف الدنيا سوؼ ِمْن ُكُنوِز اَْلَجنَِّة?الشيء الثمُت )

 اد خره اهلل عز وجل لو بسبب تلك الكلمة. عظيماً لو يف اعبنةهبد شيئاً 
َة ِإَلَّ بِاَللَّوِ وقولو: ) ( معناىا: ال ربوؿ وابتعاد من اؼبعصية ََل َحْوَل َوََل قُ وَّ

مل  - سبحانو وتعاىل - حبوؿ اهلل وقوتو, فلو ال قوة اهلل إال  إىل فعل الطاعة 
 طاعة؛ فهي تبؤ من قوة اإلنساف وحولو.نستطع أْف نتكلم بطاعة وال أْف نفعل 

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل: 
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( يدؿ على ُحْسِن معاملة الن بِّ َعْبَد اَللَِّو ْبَن قَ ْيٍس!قولو: )المسألة اْلولى: 
 صلى اهلل عليو وسلم مع صحابتو يتلط ف هبم عند إلقاء العلم بذكر أظبائهم.

ٍْ ِمْن ُكُنوِز اَْلَجنَِّة?قولو: )المسألة الثانية:  ( يدؿ على َأَلَّ َأُدلَُّك َعَلى َكْن
 باهلل. إال  أف  من األعماؿ ما شبرتو يف اعبنة عظيمة, ومن ذلك ال حوؿ وال قوة 

يدؿ على أف  اعبنة نعيمها متفاوٌت كما قاؿ الن ب  صلى المسألة الثالثة: 
أعد ىا اهلل للشهداء ما بُت الدرجتُت  إف  يف اعبنة مئة درجة ))اهلل عليو وسلم: 

 .((كما بُت السماء واألرض
َة ِإَلَّ بِاَللَّوِ قولو: )المسألة الرابعة:  ( ىذه كلمة استعانة ََل َحْوَل َوََل قُ وَّ

أي: كأف  الشخص يقوؿ: يا رب أنا بدونك ضعيٌف فأنت أعٍتِّ على ما 
أف  اؼببلئكة ؼبا كلِّفت )), وورد حديٌث لكّنو ضعيف وىو طاعةمن سأؤديو 

باهلل  إال  حبمل العرش مل تستطع أْف ربملو, فلم ا قيل ؽبا: قويل ال حوؿ وال قوة 
 .((ضبلتو

يستحب للمسلم أْف يقوؿ ىذه الكلمة؛ ألف  فيها المسألة الخامسة: 
ففيو رد  على  َّ نبىب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ إثبات ألفعاؿ اهلل ومشيئتو على العباد

ف  العبد متصرٌؼ بأفعاؿ نفسو وليس هلل عز وجل فيو إالقدرية الذين يقولوف: 
 عمل.

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
 :  ((َوََل َمْلَجأَ ِمَن اللَِّو ِإَلَّ ِإلَْيوِ ))زَاَد النََّساِئيُّ

ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذه الرواية يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: مشروعية 
 هبذه الكلمة على الكلمات الس ابقة لكّن ىذه الرواية ال تصح.الزيادة 
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( ِإَلَّ ِإلَْيوِ ( أي: ال ملجأ وال مفر  من عذاب اهلل )َوََل َمْلَجَأ ِمَن اللَّوِ وقولو: )
 *.-سبحانو وتعاىل  - بالرجوع إليو إال  أي: 

  قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُهَما -ٖٖٙٔ ْعَماِن ْبِن َبِشيٍر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ َعِن النَِّبيّْ صلى اهلل  ,َوَعِن الن ُّ

َعاَء ُىَو اَْلِعَباَدةُ ))عليو وسلم قَاَل:  . ((ِإنَّ اَلدُّ ْرِمِذيُّ َحُو اَلت ّْ  َرَواُه َاْْلَْربَ َعُة, َوَصحَّ
أوؿ حديٍث عن الد عاء يف باب الذِّكر والد عاء, واألحاديث ىذا ىو 

 الس ابقة من أوؿ الباب إىل ما قبل ىذا اغبديث يف األذكار.
ومن ىنا إىل ما قبل آخر حديٍث يف الد عاء, مث ىبتم اؼبصنُِّف رضبو اهلل  

 كتابو بسبحاف اهلل وحبمده, سبحاف اهلل العظيم.
ا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: أف  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذ

 أصل الدين ىو الد عاء.
َعاَء ُىَو اَْلِعَباَدةُ قاؿ: )  ( أي: ىو خالصها ولُب ها وأساسها وأصلها.ِإنَّ اَلدُّ

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل: 
َعاءَ قولو: )المسألة اْلولى:  أشرؼ ( يدؿ على أف  الد عاء من ِإنَّ اَلدُّ

 العبادات وأجلِّها عند اهلل.
( يدؿ على أف  ِصح ة العبادة وِصح ة ُىَو اَْلِعَباَدةُ قولو: )المسألة الثانية: 

, وإذا اؼبعتقد تظهر يف الد عاء, فإذا قاؿ شخٌص يف الد عاء: يا رب فهو موحِّدٌ 
نو: دعا غَت اهلل فنحكم عليو بأف  عبادتو باطلٌة وىو ليس دبشرؾ قاؿ سبحا

فلم ا أخلصوا يف الد عاء حكم اهلل  َّ ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىهُّٱ
 .َّ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱبإسبلمهم بدليل آخر اآلية: 
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أكثر نوٍع من الشرؾ يقع فيو ))قاؿ ابن القيم رضبو اهلل: المسألة الثالثة: 
 .((الناس ىو دعاء األموات

سعي اؼبسلم لتصحيح عبادتو من أجل سبلمة وقبوؿ المسألة الرابعة: 
الد عاء عند اهلل يعٍت: من كاف موحدًا يستجيب اهلل دعاءه, ومن كاف مشركاً  

 .َّ يك ىك مك لك  اك  ُّٱكما قاؿ سبحانو: 
من فضل اهلل عز وجل علينا أف  أىم  أمٍر وىو الل جوء المسألة الخامسة: 

 ميسراً تقوؿ: يا رب وىنا ربقق عبادة عظيمة.إىل اهلل أف  اهلل جعلو سهبلً 
فلم ينفعو  إبليس أظهر صدؽ الت وجو مع فساد القلبالمسألة السادسة: 

 هث  مثُّٱوقاؿ:  َّ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱذلك فقاؿ يف دعائو: 
وغبكمٍة استجاب اهلل دعاءه, ودعا ىناؾ ومل يستجب  ,فدعا ىنا َّ مس

 اهلل لدعائو. 
وعليو: فإف  من كاف فاسدًا بقلبو يف عقيدتو فدعاؤه ؿبجوٌب قاؿ سبحانو: 

إذا توج و إىل  إال  ستجاب للكافر وال يُ  َّ  ىه مه جه ين ىن من ُّٱ
, أو مضطر كما قاؿ سبحانو:   .َّ  جخ مح جح مج حج ُّٱاهلل وىو مظلـو

 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َعاُء ُمخُّ اَْلِعَباَدةِ اَ )) بَِلْفِظ: رضي اهلل عنو ِمْن َحِديِث أََنسٍ  َوَلوُ    ((لدُّ

ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذه الرواية يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: تفسَت  
 كوف الد عاء ىو عبادة. 

ففس رىا هبذا اغبديث وىو أف  اؼبراد بالعبادة ـب ها, واؼبراد باؼبخِّ أنفس شيٍء 
 ىو اؼبخ .
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الرواية فيها ضعٌف, وتدؿ على أف  الد عاء ىو لب  ما يعملو اإلنساف وىذه 
 من العبادات؛ لتصحيح صدؽ االلتجاء مع اهلل بالد عاء.

 مث بعد ذلك ساؽ روايًة ثالثة قاؿ:
لَْيَس َشْيٌء َأْكَرَم َعَلى اَللَِّو ِمَن ))َوَلُو ِمْن َحِديِث أَِبي ُىَريْ َرَة رَفَ َعُو: 

َعاءِ  َحُو ِاْبُن ِحبَّاَن, ((الدُّ  َواْلَحاِكُم. َوَصحَّ
ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذه الرواية يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: أف  
الد عاء أمٌر كرًٌن عظيٌم على اهلل؛ فهو العبادة بل ـب ها بل إف  اهلل ُيكـر ىذا 

 .-سبحانو وتعاىل  -الد عاء؛ لعظمتو عنده 
 , وىي تدؿ على عد ة مسائل:أيضاً فيها ضعفٌ  والرواية الثالثة

( يدؿ على أف  لَْيَس َشْيٌء َأْكَرَم َعَلى اَللَّوِ قولو: )المسألة اْلولى: 
 العبادات تتفاضل.

يدؿ على أف  أكـر العبادات عند اهلل ىو الد عاء, واؼبراد المسألة الثانية: 
وكذلك الد عاء دبعٌت مسألة بالد عاء أمراف: العبادة مثل: الصبلة ىذه دعاء, 

 الطلب مثل: ريب أدخلٍت اعبنة وكبو ذلك.
أمر اهلل رسلو بأْف يتوج هوا بعباداهتم هلل قاؿ سبحانو للن بِّ المسألة الثالثة: 

, َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱوقاؿ: , َّ مس  خس حس ُّٱصلى اهلل عليو وسلم: 
فاهلل عز وجل يعظِّم أمر  َّ من  خن حن جن يم ىم مم خم ُّٱوقاؿ ؼبوسى: 

 العبادات ووبب ها.
هبب على اإلنساف أْف يدعو اهلل بالعبادة وبالطلب يطلب المسألة الرابعة: 

ابو اهلل  منو مغفرة الذ نوب والس عادة والت وفيق وكبو ذلك, وإذا مل يفعل ذلك عذ 
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 جي يه ىه  جهمه ين ىن من خن ُّٱبالنار قاؿ سبحانو: 
 . َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي

ـ  اهلل عز وجل اؼبشركُت ؼبا أصابتهم مصيبٌة مل  المسألة الخامسة: ذ
 .َّ  حف  جف مغ  جغ  مع جع مظ حط ُّٱٱيتضرعوا إىل اهلل فقاؿ: 

اؼبوف ق من عباد اهلل من ذؿ  هلل دعاًء وعبادًة, وىي المسألة السادسة: 
, وقاؿ َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱاغبكمة من خلق اهلل للثقلُت 

 مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس ُّٱٱسبحانو: 
 .*َّ جع

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن أََنٍس رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو  -ٖٖٚٔ

قَاَمِة ََل يُ َردُّ )) :وسلم َعاُء بَ ْيَن َاْْلََذاِن َواْْلِ ُرُه,  ((اَلدُّ َأْخَرَجُو النََّساِئيُّ َوَغي ْ
ُرهُ  َحُو ِاْبُن ِحبَّاَن َوَغي ْ  .َوَصحَّ

اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: أف   ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا
 الد عاء بُت األذاف واإلقامة مستجاٌب.

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
َعاءُ قولو: )المسألة اْلولى:  قَاَمةِ  اَلدُّ ( يدؿ على أف  بَ ْيَن َاْْلََذاِن َواْْلِ

 الصبلة ُيشرع فيها أذاف وُيشرع فيها أيضاً إقامة.
قَاَمةِ قولو: )المسألة الثانية:  َعاُء بَ ْيَن َاْْلََذاِن َواْْلِ ( يدؿ  على مشروعية اَلدُّ

 الد عاء بينهما.
بعد األذاف إىل يدؿ على أف  من مواطن إجابة الد عاء المسألة الثالثة: 

اإلقامة, ومن مواطن إجابة الد عاء منها ما ىو يف الزمن كآخر الليل, ومنها ما 
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ىو يف اؼبكاف مثل: الصفا واؼبروة, ومنها ما ىو يف األحواؿ كاؼبظلـو واؼبسافر 
مواطن إجابة  , ومنو ما ىو يف اؽبيئات كهيئة الس جود فهذه ىي أنواعواؼبضطر
 الد عاء.

يدؿ على أن و ال يشًتط أْف يكوف ىذا الد عاء يف اؼبسجد المسألة الرابعة: 
ا إذا فرغ اؼبؤذف من األذاف فهو موطن إجابة للد عاء   عند انتظار الصبلة, وإمب 

 سواء ؼبن كاف يف اؼبسجد أو يف غَت اؼبسجد.
يدؿ على فتح باب اإلجابة يف اليـو طبس مراٍت يف المسألة الخامسة: 

 النوع من اؼبواطن فب ا يدؿ على فضل اهلل وكرمو على عباده. ىذا
يدؿ على أنبية األذاف؛ إْذ بو يبدأ بعد انتهائو ساعة المسألة السادسة: 

 .-بإذف اهلل  -إجابة 
ُرهُ قاؿ: ) ُرهُ ( كابن ماجو )َأْخَرَجُو النََّساِئيُّ َوَغي ْ َحُو ِاْبُن ِحبَّاَن َوَغي ْ (  َوَصحَّ

 يبة.كاغباكم وابن خز 
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعْن َسْلَماَن رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل  -ٖٖٛٔ
ْيِو َأْن ِإنَّ رَبَُّكْم َحِييّّ َكرِيٌم, َيْسَتِحي ِمْن َعْبِدِه ِإَذا رََفَع ِإلَْيِو َيدَ )) :عليو وسلم

َحُو اَْلَحاِكُم. ((اً يَ ُردَُّىَما ِصَفر  , َوَصحَّ  َأْخَرَجُو َاْْلَْربَ َعُة ِإَلَّ النََّساِئيَّ
أن و  اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا

 يشرع يف بعض اغباالت رفع اليدين عند الد عاء.
اهلل سبحانو  -( من اغبياة وىي صفة كماٍؿ يف حقِّ ِإنَّ رَبَُّكْم َحِييّّ قاؿ: )

( الكرًن: ىو الذي يعطي قبل أْف َكرِيمٌ كما يليق جببللو وعظمتو )  -وتعاىل 
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َيْسَتِحي ِمْن َعْبِدِه ِإَذا رََفَع ِإلَْيِو َيَدْيِو َأْن يَ ُردَُّىَما يسأؿ فما ظن ك إذا سئل؟! )
 ( أي: خاليتُت من غَت إجابة وأعطى ؼبا سأؿ.ِصَفراً 

َحُو اَْلَحاِكمُ َأْخَرَجُو َاْْلَ قاؿ: ) , َوَصحَّ ( لكن موقوٌؼ على ْربَ َعُة ِإَلَّ النََّساِئيَّ
 سلماف رضي اهلل عنو, ورفعو ضعيٌف.

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
 -( فيو إثبات صفة ربوبية هلل ِإنَّ رَبَُّكْم َحِييّّ قولو: )المسألة اْلولى: 

 .والت دبَتاؼبتضمنة للخلق والرزؽ  -سبحانو وتعاىل 
( فيو إثبات صفة اغبياة هلل سبحانو وتعاىل َحِييّّ قولو: )المسألة الثانية: 

وىذه الصفة أيضًا صفة كماؿ يف حقِّ اؼبخلوقُت لكْن هلل صفٌة تليق جببللو 
 وللمخلوؽ صفٌة تليق حبالو.

( فيو إثبات صفة الكـر هلل, واهلل عز وجل َكرِيمٌ قولو: )المسألة الثالثة: 
 .َّ مي زي  ري ٰى ُّٱ يقوؿ:

( يدؿ على أف  اهلل عز وجل َيْسَتِحي ِمْن َعْبِدهِ قولو: )المسألة الرابعة: 
 يستحي إذا رفع إليو العبد يديو.

( رفع اليدين يف الد عاء ليس ِإَذا رََفَع ِإلَْيِو َيَدْيوِ قولو: )المسألة الخامسة: 
مثل: الد عاء حاؿ مشروعًا على اإلطبلؽ ففي بعض اؼبواطن وبـر رفع اليدين 

الس جود, ومثل: الد عاء بُت الس جدتُت ال يشرع, وكذا قبل السبلـ يف الصبلة 
ا يشرع خارج الصبلة فيما جاء بو  ال يشرع وحاؿ الطواؼ وغَت ذلك, وإمب 
النص الن ب  صلى اهلل عليو وسلم رفع يديو ليلة غزوة بدر عند التجائو إىل اهلل 

 ؤه, ورفع يديو إىل الصفا واؼبروة وىكذا.عز وجل حىت سقط ردا
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( يدؿ على أف  الد اعي َأْن يَ ُردَُّىَما ِصَفراً قولو: )المسألة السادسة: 
 .مستجاٌب لدعائو

يدؿ على أف  الد اعي إذا دعا ىو رابٌح سوؼ وبصِّل ما المسألة السابعة: 
 دعا بو.*

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َكاَن َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل   ))َوَعْن ُعَمَر رضي اهلل عنو قَاَل:  -ٜٖٖٔ

َعاِء, َلْم يَ ُردَُّىَما َحتَّى َيْمَسَح ِبِهَما َوْجَهوُ   ((عليو وسلم ِإَذا َمدَّ َيَدْيِو ِفي اَلدُّ
. ْرِمِذيُّ  َأْخَرَجُو اَلت ّْ

اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: ىل  اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذاساؽ 
 يبسح الد اعي وجهو بعد الد عاء أـ ال؟

َعاءِ قاؿ: ) ( َكاَن َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِإَذا َمدَّ َيَدْيِو ِفي اَلدُّ
( أي: مل يرد َلْم يَ ُردَُّىَماأي: خارج الصبلة أو إذا كاف اؼبسلم يف القنوت )

 (.َحتَّى َيْمَسَح ِبِهَما َوْجَهوُ وضعهما من القبض عليهما )اليدين إىل م
ْرِمِذيُّ قاؿ: ) ( وىذا حديٌث ضعيٌف ضع فو شيخ اإلسبلـ وغَته َأْخَرَجُو اَلت ّْ

 .((منكر))وقاؿ عنو أبو حامت: 
َهاقاؿ: ) : َعْن أَِبي رضي اهلل عنهما ِاْبِن َعبَّاسٍ  َحِديثِ من  َوَلُو َشَواِىُد ِمن ْ

إذا دعومت اهلل فأدعوه ببطوف أيديكم وال تدعونو بظهورىا, فإذا ))( ولفظو: َداُودَ 
َوَمْجُموُعَها واغبديث أيضًا ضعيف ) ((فرغتم من الد عاء فامسحوا هبا وجهكم

( فبل يشرع للمسلم أْف يبسح وجهو بعد الد عاء؛ يَ ْقَتِضي أَنَُّو َحِديٌث َحَسنٌ 
ل قاؿ راوي اغبديث وىو لعدـ ورود حديث صحيح يدؿ على ذلك, ب

مذي عنو:   .((حديٌث غريبٌ ))الًتِّ
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 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
َكاَن َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِإَذا َمدَّ قولو: )المسألة اْلولى: 

َعاءِ  ( يشرع عند الد عاء مد  اليدين أي: رفعهما؛ فقد رفع الن ب  َيَدْيِو ِفي اَلدُّ
هلل عليو وسلم يديو ليلة غزوة بدر وىو يف العريش حىت سقط عنو رداؤه, صلى ا

 .دبدِّنبا وكذا ورد أف  الن ب  صلى اهلل عليو وسلم رفع يديو يف االستسقاء
يدؿ على أنبية الد عاء؛ إْذ أف  من أعظم اغبكم فيو إظهار  المسألة الثانية:

 .-سبحانو وتعاىل  -الفقر والت ذلل هلل 
( َسَبَق أن و ال َلْم يَ ُردَُّىَما َحتَّى َيْمَسَح ِبِهَما َوْجَهوُ قولو: )المسألة الثالثة: 

 يشرع ذلك؛ لضعف اغبديث.
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َوَعِن اْبِن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٖٓٗٔ
 ((َأْكثَ ُرُىْم َعَليَّ َصََلةً  :َأْوَلى اَلنَّاِس ِبي يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ ِإنَّ )) :اهلل عليو وسلم
ْرِمِذيُّ  َحُو ِاْبُن ِحبَّاَن. ,َأْخَرَجُو اَلت ّْ  َوَصحَّ

اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: فضل  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا
 الد عاء بالص بلة على الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم.

شفاعيت ويف القرب من  يفيعٍت: ( ِإنَّ َأْوَلى اَلنَّاِس ِبي يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ قاؿ: )
 .-اللهم صلِّ على ؿبمد  -( َأْكثَ ُرُىْم َعَليَّ َصََلةً ؾبلسي يـو القيامة )

ْرِمِذيُّ قاؿ: ) َحُو ِاْبُن ِحبَّانَ  ,َأْخَرَجُو اَلت ّْ ( ىذا اغبديث أيضًا فيو َوَصحَّ
 ضعٌف.

 اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:وىذا 
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( يدؿ على أف  يَ ْوَم اَْلِقَياَمةِ  ِإنَّ َأْوَلى اَلنَّاِس ِبيقولو: )المسألة اْلولى: 
الناس يـو القيامة من أمة ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم ينقسموف إىل من ىم 
قريٌب منو, وإىل من ىو يريد القرب منو ولكن يقوؿ ؽبم الن ب  صلى اهلل عليو 

 صلى اهلل عليو وسلم. وىو الذي مل يتبع ىدي الن بِّ  ((ُسْحقاً ُسْحقاً ))وسلم: 
يدؿ على شرؼ الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم؛ إْذ أف  الناس المسألة الثانية: 

يطلبوف القرب منو ففي الدنيا القرب منو منزلة الص حبة العظيمة, ويف اآلخرة يف 
أقربكم مٍتِّ ))قاؿ الن ب  صلى اهلل عليو وسلم:  القرب منو جن ات الن عيم كما

 .((ؾبلساً يـو القيامة أحاسنكم أخبلقاً 
( يغٍت عن ىذا اغبديث َأْكثَ ُرُىْم َعَليَّ َصََلةً قولو: )المسألة الثالثة: 

من صل ى علي  صبلًة واحدًة صل ى اهلل ))الضعيف ما جاء يف صحيح مسلم: 
فهذا فضٌل عظيٌم من دعا للن بِّ صلى اهلل عليو وسلم بأْف يثٍت  ((عليو هبا عشراً 

اهلل عز وجل عليو مرًة واحدًة يثٍت اهلل على اؼبصلي يف السماء عشر مراٍت, 
 وىذا فضٌل عظيٌم.

يدؿ على أف  من الشرؼ الذي ينالو الن ب  صلى اهلل عليو  المسألة الرابعة:
صلى اهلل عليو  الثناء عليو يف السماء, والن ب  وسلم كثرة الد عاء لو من أمتو ب

 وسلم ال شك  أن و مثناً عليو لكن بزيادة الثناء عليو عند اهلل عز وجل.
 أف  ثناء اهلل عز وجل منقبٌة لكلِّ مسلم.المسألة الخامسة: 

من أسباب ثناء اهلل عز وجل على العبد منا أن ك المسألة السادسة: 
عشر مرات عليك يف  صلى اهلل عليو وسلم؛ فيتكرر الثناء تصلي على الن بِّ 

 السماء.
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من فوائد الصبلة على الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم ؿبب ة المسألة السابعة: 
اهلل عز وجل لك؛ إْذ يثٍت عليك يف السماء وأيضًا لعل و من أسباب اؼبتابعة 

؛ ؿبب ة اػبلق لك يف السماء واألرضالد قيقة للن بِّ صلى اهلل عليو وسلم, وأيضًا 
فإف  اهلل إذا أحب  عبدًا نادى جبيل يف السماء أين  أحب  فبلنًا فأحب و فيحب و 

 اء مث يوضع لو القبوؿ يف األرض.*أىل السم
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

اِد ْبِن َأْوٍس رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَللَّ  -ٖٔٗٔ ِو َوَعْن َشدَّ
َأْن يَ ُقوَل اَْلَعْبُد: اَللَُّهمَّ أَْنَت رَبّْي,  ؛َسيُّْد َاَِلْسِتْغَفارِ )) :صلى اهلل عليو وسلم

ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت, َخَلْقَتِني َوأَنَا َعْبُدَك, َوأَنَا َعَلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما ِاْسَتطَْعُت, 
, َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنبِ  ي, َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرّْ َما َصنَ ْعُت, أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ

نُوَب ِإَلَّ أَْنتَ  . ((فَاْغِفْر ِلي؛ فَِإنَُّو ََل يَ ْغِفُر اَلذُّ  َأْخَرَجُو اَْلُبَخاِريُّ
اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: أفضل  ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا

 صيغ االستغفار.
لَُّهمَّ أَْنَت رَبّْي, ََل َأْن يَ ُقوَل اَْلَعْبُد: اَل( أي: أفضلو )َسيُّْد َاَِلْسِتْغَفارِ قاؿ: )

( أي: على ميثاقك الذي ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت, َخَلْقَتِني َوأَنَا َعْبُدَك, َوأَنَا َعَلى َعْهِدكَ 
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱوثقتك عليو وأنا يف صلب آدـ كما قاؿ سبحانو: 

( أي: َوَوْعِدكَ ) َّ نئىئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
أنا على وعدؾ بأن ك سوؼ رباسب اػبلق يـو احملشر وأنا أقر  بذلك وأرجو 

 مغفرتك. 
أي: أعًتؼ ( َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرّْ َما َصنَ ْعُت, أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك َعَليَّ )

فَاْغِفْر ِلي؛ فَِإنَُّو ََل يَ ْغِفُر ( يعٍت: أعًتؼ بذنب )َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِبيبنعمتك علي  )



212 
 

نُوَب ِإَلَّ أَْنتَ   إال  من قاؽبا يف النهار فمات قبل أْف يبسي ))( وتتمة اغبديث: اَلذُّ
كاف من أىل  إال  كاف من أىل اعبنة, ومن قاؽبا يف الليل فمات قبل أْف يصبح 

 .((اعبنة
 وىذا اغبديث العظيم يدؿ على عد ة مسائل:

( يدؿ على أف  العبد مأموٌر بأْف َسيُّْد َاَِلْسِتْغَفارِ قولو: )ولى: المسألة اْل
 يطلب من اهلل اؼبغفرة.
يدؿ على كثرت ذنوب العباد, وإف  فب ا وبط ىذه الذ نوب المسألة الثانية: 

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱىو االستغفار قاؿ سبحانو: 
 .َّ جخمخ مح جح مج  حج مث

( يدؿ على أف  لبلستغفار عد ة َسيُّْد َاَِلْسِتْغَفارِ قولو: )المسألة الثالثة: 
صيٍغ منها استغفر اهلل, ومنها أيضًا اللهم اغفر يل  أو ريب اغفر يل , أو ريب 
ظلمت نفسي فاغفر يل , وأفضل وأجل  ىذه الصيغ ىو ما جاء يف ىذ 

 اغبديث.
ذاللٌة على أف  اؼبقصود من ( فيو َأْن يَ ُقوَل اَْلَعْبدُ قولو: )المسألة الرابعة: 

, - سبحانو وتعاىل - طلب اؼبغفرة ىو اعًتاؼ اإلنساف بالعبودية هلل وذل و هلل
ما   ىل مل خل ُّٱلذلك ؼبا أكل آدـ وحواء من الشجرة أخب اهلل عز وجل أهن 

, وقاؿ سبحانو: َّ يث ىث نث مث زث ُّٱ, وموسى عليو الس بلـ قاؿ: َّ يل
 .َّخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض ُّٱ

( من كماؿ اَللَُّهمَّ أَْنَت رَبّْي, ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنتَ قولو: )المسألة الخامسة: 
 .-سبحانو وتعاىل  -ىذا الد عاء اإلقرار بألوىية اهلل 
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( من خصائص ىذا الد عاء اإلقرار َخَلْقَتِنيقولو: )المسألة السادسة: 
 بربوبية اهلل.

( فيو إقراٌر بضعف العبد, وأن و ال شيء َعْبُدكَ َوأَنَا قولو: )المسألة السابعة: 
 وقوتو. -سبحانو وتعاىل  -بغَت معونة اهلل 

 - ( يدؿ على إقراره بتوحيده هللَوأَنَا َعَلى َعْهِدكَ قولو: )المسألة الثامنة: 
 .- سبحانو وتعاىل

دبا غي بو ( فيو إقراٌر باإليباف َما ِاْسَتطَْعتُ  َوَوْعِدكَ قولو: )المسألة التاسعة: 
 اهلل عز وجل بالوعد والوعيد.

( أي: الت بؤ والن دـ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرّْ َما َصنَ ْعتُ قولو: )المسألة العاشرة: 
 على ما فُِعَل من ذنب.

أَبُوُء َلَك بِِنْعَمِتَك من خصائص ىذا الد عاء: )المسألة الحادية عشرة: 
لى عبده بالنِّعم, وكاف الواجب ىو ( أي: إقراٌر بتفضل اهلل عز وجل عَعَليَّ 

 شكرىا ال للكفراف ؽبا.
( من أعظم أسباب مغفرة َوأَبُوُء َلَك ِبَذْنِبيقولو: )المسألة الثانية عشرة: 

اهلل للعبد ىو االعًتاؼ بالذ نب, أما الت كب أو الت أويل بفعل الذ نب فهو ذنٌب, 
مة أو شخٌص آخر يقوؿ: فمثبًل: لو استمع شخٌص للمعازؼ وقاؿ ليست دبحر  

استغفرؾ يا رب من ىذا الذ نب فعلتو وأغواين الشيطاف ال شك  أف  الثاين أقرب 
 من األوؿ. للمغفرة

( بعد تلك اؼبقدمات العظيمة من فَاْغِفْر ِليقولو: )المسألة الثالثة عشرة: 
أف  من أسباب تعظيم اهلل واإلقرار بالذ نب أتى بالد عاء باؼبغفرة فب ا يدؿ على 

 إجابة الد عاء ىو تعظيم اهلل يف صدر الد عاء.
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نُوَب ِإَلَّ أَْنتَ قولو: )المسألة الرابعة عشرة:  ( يدؿ على فَِإنَُّو ََل يَ ْغِفُر اَلذُّ
 تفر د اهلل عز وجل بتدبَت أمور العباد ومغفرة خطاياىم.

ىذا الد عاء,  لكلِّ ما تقد ـ وغَته تبُت  عظمتالمسألة الخامسة عشرة: 
 وأن و مظن ٌة ؼبغفرة اهلل عز وجل ؼبن وقع منو ذنٌب.

يدؿ على أن و يستحب للمسلم أْف يقوؿ ىذا المسألة السادسة عشرة: 
 الد عاء يف أوؿ النهار ويف آخره؛ فهو من أسباب دخوؿ اعبنة.

على  -سبحانو وتعاىل  -يدؿ على كـر اهلل المسألة السابعة عشرة: 
 .دعاٌء يسٌَت من قالو موقٌن من قلبو فهو موعوٌد بدخوؿ اعبنةعباده؛ ف

ال يبنع من تكرار ىذا الد عاء يف وسط النهار أو المسألة الثامنة عشرة: 
 يف كلِّ غبظة؛ إْذ ىو من صيغ االستغفار.*

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
ُهَما -ٕٖٗٔ َلْم َيُكْن َرُسوُل اَللَِّو ))قَاَل:  َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

َوِحيَن ُيْصِبُح:  ,َىُؤََلِء اَْلَكِلَماِت ِحيَن يُْمِسي صلى اهلل عليو وسلم َيدَعُ 
اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك اَْلَعاِفَيَة ِفي ِديِني, َوُدنْ َياَي, َوَأْىِلي, َوَماِلي, اَللَُّهمَّ اْستُ ْر 

, َوِمْن َخْلِفي, َوَعْن يَِميِني, َعْورَاِتي, َوآِمْن َرْوَعاِتي, وَ  اْحَفْظِني ِمْن بَ ْيِن َيَديَّ
َأْخَرَجُو  ((َوَعْن ِشَماِلي, َوِمْن فَ ْوِقي, َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن َتْحِتي

َحُو اَْلَحاِكُم. , َواْبُن َماَجْو, َوَصحَّ  النََّساِئيُّ
دعاء   باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف

 كاف الن ب  صلى اهلل عليو وسلم يقولو يف صباحو ومسائو.
( أي: ال يًتؾ َلْم َيُكْن َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َيدَعُ قاؿ: )

( أي: يدخل يف اؼبساء, واؼبساء يبدأ من العصر َىُؤََلِء اَْلَكِلَماِت ِحيَن يُْمِسي)
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( َوِحيَن ُيْصِبحُ اؼبغرب ولو أذ ف اؼبغرب وقضى ىذا الد عاء فبل بأس )إىل 
والصباح يبدأ من طلوع الفجر إىل طلوع الشمس, ولو أف  شخصًا قضى ىذا 

 الد عاء بعد طلوع الشمس فبل بأس.
( العافية: ىي حصوؿ احملبوب والبعد عن اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك اَْلَعاِفَيةَ )

( ِفي ِديِني, َوُدنْ َياَي, َوَأْىِلي, َوَماِلي, اَللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْورَاِتيوالش رور ) السبلمة
َوآِمْن يعٍت: اسًت ما يظهر مٍتِّ من عيب سواء كاف عيبًا حسِّيًا أو معنويًا )

( يعٍت: من أمامي َواْحَفْظِني ِمْن بَ ْيِن َيَديَّ ( يعٍت: ابعد عٍتِّ ما وبزنٍت )َرْوَعاِتي
( بأْف يصيبٍت أذًى من ِمْن َخْلِفي, َوَعْن َيِميِني, َوَعْن ِشَماِلي, َوِمْن فَ ْوِقيوَ )

( أي: بسبٍب يأتيٍت ِمْن َتْحِتي( يعٍت: أموت )َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتالَ ) فوؽ
من ربت كاػبسف والس قوط وما من أسفلك سبوت بسببو هبلبك إىل األسفل 

 وىكذا.
 يدؿ على عد ة  مسائل:وىذا اغبديث 

 َلْم َيُكْن َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم َيدَعُ قولو: )المسألة اْلولى: 
( يدؿ على مواظبة الن بِّ صلى اهلل َوِحيَن ُيْصِبحُ , َىُؤََلِء اَْلَكِلَماِت ِحيَن يُْمِسي

 عليو وسلم على ىذا الد عاء؛ ألنبيتو وحاجة اإلنساف إليو.
( يدؿ على أف  الصباح َوِحيَن ُيْصِبحُ , ِحيَن يُْمِسيقولو: )المسألة الثانية: 

أي: النهار فيو شرور وكذلك اؼبساء فيو شرور, ففي بداية ظهور كلِّ واحٍد 
 منهما يدعو اإلنساف اهلل أْف وبفظو من تلك الش رور وأْف يعافيو منها.

ألمٍر مكروٍه إما يف الصباح  يدؿ على أف  اإلنساف معرضٌ المسألة الثالثة: 
أو اؼبساء؛ ألف  اإلنساف ـبلوٌؽ لبلبتبلء وفب ا يصرؼ ذلك مثل ىذا الد عاء 

 العظيم.
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( ىذا من أصبع األدعية؛ اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك اَْلَعاِفَيةَ قولو: )المسألة الرابعة: 
 .فإف  اإلنساف إذا أعطي العافية نالتو السعادة

( يدؿ على أف  أعظم نعمٍة ىي سبلمة ِفي ِديِنيقولو: )لخامسة: المسألة ا
 دين اإلنساف من الشرؾ أو البدع أو اؼبعاصي.

( يدؿ على مشروعية دعاء اإلنساف َوُدنْ َيايَ قولو: )المسألة السادسة: 
لنفسو بأمور الدنيا بأْف يعافيو اهلل من شرور الدنيا كاغبوادث واؼبصائب وكبو 

 ذلك.
( يدؿ على أن و يشرع لئلنساف أْف يدعو َوَأْىِليقولو: )المسألة السابعة: 

 لنفسو وأْف يدعو لزوجتو وأوالده ووالديو.
يدؿ على أن و ال يشًتط عند أذكار الصباح واؼبساء يف المسألة الثامنة: 

 دعاء.الد عاء تعويذ األىل واألوالد الن فث عليهم أو أْف يكونوا قريباً منك؛ ألن و 
( يدؿ على مشروعية الد عاء بأْف وبفظ اهلل َوَماِليقولو: )المسألة التاسعة: 

عز وجل لك مالك, وأْف يعافيو فب ا يضر بو من الس رقة والغصب واالختبلس 
 والغش وكبو ذلك.

( يدؿ على كثرت عيوب اَللَُّهمَّ اْستُ ْر َعْورَاِتيقولو: )المسألة العاشرة: 
وليس  ((َعْورَايت ))ؼبسلم أف  اهلل يسًتىا لذلك قاؿ باعبمع: اإلنساف؛ فيدعو ا

 عوريت.
من عورات اإلنساف الذ نوب فالعورة عيب, فعيٌب المسألة الحادية عشرة: 

على اإلنساف أْف يعصي رب و, ومن العيوب أيضًا أْف يظهر شيٌء من عورتو أو 
 عورة أىلو وكبو ذلك.
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( يدؿ على كثرت ما يفزع َوآِمْن َرْوَعاِتيقولو: )المسألة الثانية عشرة: 
 اإلنساف يف الدنيا فب ا ىبيفو, لذلك يشرع للمسلم أْف يدعو هبذا الد عاء العظيم.

( يدؿ على أف  َواْحَفْظِني ِمْن بَ ْيِن َيَديَّ قولو: )المسألة الثالثة عشرة: 
ـ قد يصاب اإلنساف معر ٌض لكلِّ خطٍر من أيِّ جهٍة من  جهاتو, فمن األما

 دبصيبة أو حادثة فيدعو اهلل أْف وبفظو من أمامو.
( يدؿ على فضل اهلل عز وجل َوِمْن َخْلِفيقولو: )المسألة الرابعة عشرة: 

 على اإلنساف؛ حبفظ اهلل لو من مكاٍف ال يراه وىو ما كاف من خلفو.
اً ( كذلك يدؿ على أف  شرّ َوَعْن َيِميِنيقولو: )المسألة الخامسة عشرة: 

 قد يأتيك من جهة اليمُت.
( يدؿ أف  الش ر أيضًا قد َوَعْن ِشَماِليقولو: )المسألة السادسة عشرة: 

 يأيت عن الشماؿ.
تفض ل اهلل عز وجل على صبيع الناس مسلمهم  المسألة السابعة عشرة:

ا وكافرىم حبفظ اهلل ؽبم من ِقَبِل مبلئكة عددىم أربعة وبفظونو بالليل وبالنهار فب  
 َّ يي ىي ني مي زي ري ٰى ُّٱقد يصيبو من اآلفات قاؿ سبحانو: 

يعٍت: مبلئكة يتعاقبوف على اإلنساف يف صبلة العصر وصبلة الفجر؛ غبفظو 
 النهار ووحٌد يف الليل. اثناف من األماـ واثناف من اػبلف, وواحٌد يف

قد ( أيضًا يدؿ على أف  الش ر َوِمْن فَ ْوِقيقولو: )المسألة الثامنة عشرة: 
 يأيت من فوؽ اإلنساف مثل يسقط عليو شيٌء سقف أو حجارة وكبو ذلك.

( ىنا َوَأُعوُذ ِبَعَظَمِتَك َأْن ُأْغَتاَل ِمْن َتْحِتيقولو: )المسألة التاسعة عشرة: 
توسٌل بصفٍة من صفات اهلل وىي العظمة أال  يصاب دبوت يأتيو من ربتو 

قد غالب أف  فجيعتو أعظم فمثبًل: وذلك؛ ألف  اؼبوت الذي يأيت من ربت يف ال
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شخصاً أمامك يقتل ويسقط, لكن من الفجيعة شخٌص أمامك مث األرض  ترى
 تبتلعو والعياذ باهلل.

لذلك: من تكب  يف األرض منهم من عاقبهم اهلل باػبسف مثل قاروف 
ا عقوبة مهولة. َّ زن رن مم  امُّٱ  ألهن 

يدؿ على أف  اإلنساف معرٌض للمصائب مع صبيع المسألة العشرون: 
والت علق بو, ومن ذلك الد عاء  -سبحانو وتعاىل  -اهلل  إال  نواحيو, وليس مفٌر 

 دبثل ىذا اغبديث أف  اهلل وبفظو.
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ُهَما -ٖٖٗٔ َرُسوُل اَللَِّو  َكانَ ))قَاَل:  َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
ِل  صلى اهلل عليو وسلم يَ ُقوُل: اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتَك, َوَتَحوُّ

 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم. ((ْجَأِة نِْقَمِتَك, َوَجِميِع َسَخِطكَ َعاِفَيِتَك, َوفُ 
دعاء  لبياف:ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ 

 كاف الن ب  صلى اهلل عليو وسلم يدعو بو ليس خاصاً  بصباح وال مساء.  عظيم
( يعٍت: ذىاب النِّعمة سواء  اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتكَ قاؿ: )

ِل َعاِفَيِتكَ كانت عافية أو ماؿ أو زوجة أو أوالد أو غَت ذلك ) ( بأْف َوَتَحوُّ
( أي: انتقاـ ْجَأِة نِْقَمِتكَ َوفُ عافييت يف اؼباؿ أو غَتىا إىل مرض أو فقر, )تتحوؿ 

َوَجِميِع السيارة أو انقبلهِبا, ) اؽاهلل السريع مثل: موت أحد ابنائك أو احًت 
 ( أي: صبيع ما يسخطك.َسَخِطكَ 

 وىذا اغبديث العظيم يدؿ على عد ة مسائل:
( يدؿ على نّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َزَواِل نِْعَمِتكَ اَللَُّهمَّ إِ قولو: )المسألة اْلولى: 

, فالنِّعم منها ما أخب الن ب  صلى اهلل عليو أف  النِّعم قد ال تدـو على الشخص
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ا اغتنم طبسًا قبل ))تزوؿ عن كلِّ شخص وىي اؼبذكورة يف قولو:  وسلم بأهن 
فهذه نعٌم زائلٌة والسعيد من اغتنمها, ونعٌم تبقى وتزيد بالشكر, وتزوؿ  ((طبس

 وىي ما سوى النِّعم الس ابقة. -والعياذ باهلل  -بالكفراف 
يدؿ على أف  النِّعمة نعيٌم للشخص, فاإلنساف يدعو رب و المسألة الثانية: 

أداء للعبادة بطمأنينة وراحة  أُْنٌس, وفيوو أال  يزيل عنو ىذا الن عيم؛ ألف  فيو سروٌر 
 وغَت ذلك من فوائد النِّعم.

ِل َعاِفَيِتكَ قولو: )المسألة الثالثة:  ( يدؿ على أنبية العافية سواء يف َوَتَحوُّ
 .الدين أو الدنيا أو اعبسد؛ إْذ ُخص ت من بُت النِّعم

( يدؿ على أف  عذاب اهلل عز وجل ْجَأِة نِْقَمِتكَ َوفُ قولو: )المسألة الرابعة: 
 جم يل ىل مل خل ُّٱوقاؿ: , َّ مهىه جه ين ىن ُّٱسريٌع قاؿ سبحانو: 

 .َّ خم حم
( يدؿ على أف  اإلنساف هبب َوَجِميِع َسَخِطكَ قولو: )المسألة الخامسة: 

عليو أْف يبتعد عما يسخط اهلل؛ ألف  بسخط اهلل زواؿ النِّعم, وبرضا اهلل حلوؿ 
 النِّعم.

هبب على اإلنساف أْف وبافظ على كلِّ نعمٍة ىو فيها المسألة السادسة: 
 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ُّٱتزوؿ قاؿ سبحانو:  وإال   بالطاعة

 .َّ يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ
من أسباب حفظ النِّعم تبلوة القرآف العظيم قاؿ المسألة السابعة: 

  جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ ُّٱسبحانو: 

 هل مل ُّٱالشاىد:  َّ  خل حل ُّٱقاؿ:  َّ جل مك لك خك حك

  .عم كثَتةيعٍت: يعطيهم نِ  َّ جمحم
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 خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم ُّٱوكذا قولو سبحانو: 
 خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  مئ هي مي
الشاىد:  َّ ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

ذكر اهلل عز وجل يف اؼبساجد من تبلوة القرآف وذكره ف َّ ٰرٰى ٰذ ييُّٱ
 من أسباب زيادة النِّعم.*

 اؼبصنُِّف رضبو اهلل:قاؿ 
ُهَما -ٖٖٗٔ َكاَن َرُسوُل ))قَاَل:  َوَعْن َعْبِد اَللَِّو ْبِن ُعَمَر َرِضَي اَللَُّو َعن ْ

ْيِن,  اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم يَ ُقوُل: اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة اَلدَّ
, َوَشَماَتِة َاْْلَْعَداءِ  َحُو اَْلَحاِكُم. ((َوَغَلَبِة اَْلَعُدوّْ , َوَصحَّ  َرَواُه النََّساِئيُّ

ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ ألف  اغبديث 
الذي قبلو فيو زواؿ النِّعم وربوؽبا فذكر ىذا اغبديث؛ لبياف: دعاء يتعو ذ بو من 

 مشاتة األعداء ؼبا زالت عنو النِّعم.
ْينِ  اَللَُّهمَّ قاؿ: ) ( الد ين إذا كاف ال يستطيع ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة اَلدَّ

َوَغَلَبِة ) وفاءه فهو غالٌب عليو, أما إذا كاف يستطيع وفاءه فليس بغالٍب عليو
( فيها فرٌح َوَشَماَتِة َاْْلَْعَداءِ ( أي: انتصار العدوِّ عليو ورفعتو عليو, )اَْلَعُدوّْ 

 عم عنك وحلوؿ اؼبصائب عليك.لؤلعداء بزواؿ النِّ 
َحُو اَْلَحاِكمُ قاؿ: ) , َوَصحَّ ( وفيو ضعٌف, لكن جاء يف َرَواُه النََّساِئيُّ

أف  الن ب  صلى اهلل عليو وسلم كاف يقوؿ: اللهم إين  أعوذ )): البخاريصحيح 
قاؿ سفياف  ((بك من درؾ الش قاء, وسوء القضاء, وجهد الب بلء, ومشاتة األعداء

وال  -يعٍت: من ىذه األربع  -ذكر الن ب  صلى اهلل عليو وسلم ثبلثًا ))الر اوي: 
 . ((أعلم أي ها ذكر
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أف  الن ب  صلى اهلل عليو وسلم ))ومسلم: البخاري وجاء أيضًا يف صحيح 
: الد ين, اؼبقصود أف   ((قاؿ: تعو ذوا باهلل من اؼبأمث واؼبغـر ؽبذا  اؼبراد باؼبغـر

 اغبديث أصٌل يف اؼبتفق عليو.
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل: 

ْينِ قولو: )المسألة اْلولى:  ( يدؿ على اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَلَبِة اَلدَّ
أف  الد ين ليس دبذمـو يف اإلسبلـ؛ ألف  الن ب  صلى اهلل عليو وسلم اقًتض فبل 

 .من ة فيو للمقرض
اؼبذمـو يف الد ين وىو غلبتو وىو العسر يف سداده كأْف المسألة الثانية: 

 يقًتض ماالً يعلم عدـ سداده.
من أسباب الد عاء بالت عوِّذ من غلبة الد ين ما جاء يف المسألة الثالثة: 

؛ فإف  العبد إذا َغِرـَ حد ث فكذب ووعد فأخلف, يعٍت: البخاري صحيح 
الد ين: عندي ماٌؿ وىو يكذب وسوؼ أسدِّد لك, أو يقوؿ يقوؿ لصاحب 

 بعد شهر سوؼ أسدِّد لك وىو يكذب فيخلف يف الوعد.
( جاء النهي بعدـ مبلقاة العدوِّ كما َوَغَلَبِة اَْلَعُدوّْ قولو: )المسألة الرابعة: 

, واسألوا اهلل العافية))ومسلم: البخاري يف صحيح  ن , وم((ال تتمنوا لقاء العدوِّ
وإذا غلب  َّ مغ  جغ مع جع مظ حط مض ُّٱلقي العدو  قاؿ اهلل: 

يار.  العدو  يتعو ذ اؼبسلم من غلبتو؛ فقد يظلم ويستبيح األعراض ويفسد الدِّ
( يدؿ على أف  العدو  يًتب ص َوَشَماَتِة َاْْلَْعَداءِ قولو: )المسألة الخامسة: 

 وكذا اغباسد فهو عدو  أيضاً.باؼبسلم؛ ليظهر حقارة اؼبسلم وعلوِّ الكافر عليو, 
ذكر الن ب  صلى اهلل عليو وسلم مشاتة العدوِّ مع غلبة المسألة السادسة: 

؛ ألف  الش ماتة تؤثر على حاؿ اؼبصاب ال سيما إذا كاف عدّوًا فيفرح دبا  العدوِّ
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وبل  عليك من اؼبصائب, وعبلج اؼبسلم من ذلك: الت عوذ باهلل من مشاتتو, أي: 
 اطِّبلعو على عيوبك. عدـ

  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َسِمَع َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل ))َوَعْن بُ َرْيَدَة رضي اهلل عنو قَاَل:  - ٖ٘ٗٔ

عليو وسلم رَُجًَل يَ ُقوُل: اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك بِأَنّْي َأْشَهُد أَنََّك أَْنَت اَللَُّو ََل ِإَلَو 
 ,أَْنَت, َاْْلََحُد اَلصََّمُد, اَلَِّذي َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد, َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحدٌ ِإَلَّ 

 ((َلَقْد َسَأَل اَللَُّو بِاْسِمِو اَلَِّذي ِإَذا ُسِئَل ِبِو َأْعَطى, َوِإَذا ُدِعَي ِبِو َأَجابَ : فَ َقالَ 
َحُو ِاْبنُ   ِحبَّاَن. َأْخَرَجُو َاْْلَْربَ َعُة, َوَصحَّ

ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: بسم 
 اهلل الذي إذا ُدِعَي بو أجاب الد عاء.

اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك بِأَنّْي َأْشَهُد أَنََّك أَْنَت اَللَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت, قاؿ: )
 حب جب ُّٱ( دبعٌت الواحد وكبل االظبُت جاء هبما القرآف قاؿ اهلل: َاْْلََحدُ 
 .َّ جم يل ىل مل خل ُّٱوقاؿ:  َّخب

 -( أي: الذي تصمد إليو اػببلئق وتعرض عليو حجاهتا اَلصََّمدُ وقولو: )
 . -سبحانو وتعاىل 

 اؼبعٌت الثاين: كماؿ الس ؤدة الذي ال نقص يف شيٍء من صفاتو.
و, اؼبراد باعبوؼ يعٍت: ما يف البطن من اؼبعٌت الثالث أي: ال جوؼ ل

األمعاء وغَت ذلك اهلل عز وجل منز ٌه عن ذلك, يعٍت: ال جوؼ لو حىت يلد 
 أحداً أصبلً. وىذه اؼبعاين الثبلث ىي للسلف وكلها صحيحة.

ومل  ,ومل يلد عزيراً  ,( أي: مل يلد أحداً فلم يلد عيسىاَلَِّذي َلْم يَِلدْ وقولو: )
َوَلْم , )-تعاىل اهلل عن ذلك  -اؼببلئكة بنات اهلل  يلد اؼببلئكة ؼبا قالت العرب:
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( ألف  من أظباء األو ؿ ومن صفاتو األو لية, وفس ره الن ب  صلى اهلل عليو يُوَلدْ 
( أي: ال مثيل لو َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحدٌ , )((الذي ال شيء قبلو))وسلم بقولو: 

 .-سبحانو وتعاىل  - نظَت وال
َلَقْد َسَأَل اَللَُّو بِاْسِمِو اَلَِّذي ِإَذا ُسِئَل ( الن ب  صلى اهلل عليو وسلم: )فَ َقالَ )

( َوِإَذا ُدِعَي ِبِو َأَجابَ ( يعٍت: يقوؿ: يا رب زوِّجٍت وفِّقٍت ىذا سؤاؿ )ِبِو َأْعَطى
جٍت أعطٍت والثاين: يا رب لو قاؿ شخٌص: يا رب يا رب األوؿ بدوف النداء زوِّ 

ا ىو من باب  وكبل اؼبعنيُت داخبلف, وبعض أىل العلم يرى أف  اؼبعٌت واحد وإمب 
 الت أكيد.

َحُو ِاْبُن ِحبَّانَ قاؿ: ) ىذا ))( وقاؿ عنو اؼبصنُِّف: َأْخَرَجُو َاْْلَْربَ َعُة, َوَصحَّ
 .((حديٍث يف ذكر اسم اهلل األعظم أجودُ 

 لى عد ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ ع
اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك بِأَنّْي َأْشَهُد أَنََّك أَْنَت اَللَُّو ََل قولو: )المسألة اْلولى: 

يف  ( يدؿ على أف  من أسباب إجابة الد عاء الثناء على اهلل عز وجلِإَلَو ِإَلَّ أَْنتَ 
 بداية الد عاء.

سبحانو  -أعظم ثناٍء على اهلل ىو مدحو بوحداني تو المسألة الثانية: 
 ؛ لكثرة من طعن فيها.-وتعاىل 

أَنََّك أَْنَت اَللَُّو ََل ِإَلَو ِإَلَّ أَْنَت, َاْْلََحُد اَلصََّمُد, قولو: )المسألة الثالثة: 
فتح ( قيل: ىذا ىو اسم اهلل عز وجل األعظم, فإذا استاَلَِّذي َلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلدْ 

 بو يف الد عاء أجاب اهلل الد عاء. 
وقيل: إف  اسم اهلل األعظم ىو يا اهلل وإىل ىذا ذىب ابن القيم رضبو اهلل, 
وقيل: إف  اسم اهلل األعظم يا حي يا قيـو ومن قاؿ إف  ىذين نبا اسم اهلل 
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األعظم قاؿ: ألف  اغبياة صبيع الصفات ترجع إليها, والقيـو ىو الذي يقـو 
 .-سبحانو وتعاىل  -ألفعاؿ؛ لتدبَت الكوف با

ومل يرد على القوؿ الثاين وال الثالث دليٌل يصح, واألوؿ كما قاؿ اؼبصنُِّف 
 .((ىو أجودىا سنداً ))يف فتح الباري: رضبو اهلل 

ويف  ((العظيم))( ويف روايٍة: لََقْد َسَأَل اَللَُّو بِاْسِموِ قولو: ) المسألة الرابعة:
, -سبحانو وتعاىل  -تفاضل األظباء عند اهلل  يعٍت: يدؿ ((األعظم))روايٍة: 

فأظباؤه متفاضلٌة, وكذا صفاتو خبلفًا لؤلشعرية فمثبًل: صفة الرضبة ليست  
 كصفة البِّ فينهما تفاوت.

( يدؿ على أف  ىذا اَلَِّذي ِإَذا ُسِئَل بِِو َأْعَطىقولو: )المسألة الخامسة: 
 العطاء.اغبديث من مفاتيح 

( يدؿ على قُرِب اهلل عز َوِإَذا ُدِعَي ِبِو َأَجابَ قولو: )المسألة السادسة: 
 وجل من عباده وأن و هبيب دعواهِتم.

فب ا وبب و اهلل عز وجل يف أو ؿ الد عاء ما جاء يف ىذا المسألة السابعة: 
 مم خم حم ُّٱٱاغبديث من الثناء عليو بالوحدانية, وكذا أوؿ الفاربة

فهي ثناٌء عظيٌم على اهلل  َّ حي جي يه ىه مه ُّٱإىل  َّ  يم ىم
 .َّ يي ىي مي  خي  ُّٱعز وجل لذلك بعدىا دعاء 

وؽبذا: يشرع يف صبلة اعبنازة قراءة الفاربة بعد الت كبَتة األوىل, مث بعد 
الت كبَتة الثانية الصبلة على الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم, مث الت كبَتة الثالثة الد عاء 

 .كل  ذلك سبهيداً للد عاءللميت  
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للمدح, لذلك يف  -سبحانو وتعاىل  -يدؿ على ؿبب ة اهلل المسألة الثامنة: 
وىو سبحانو أىٌل لذلك, فعلى  ((من أجل ذلك مدح نفسو)): البخاريصحيح 

 اؼبرء أْف يبدح رب و يف الد عاء ويف غَت الد عاء.*
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َكاَن َرُسوُل اَللَِّو صلى ))َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل:  -ٖٙٗٔ
َنا, َوِبَك  اهلل عليو وسلم ِإَذا َأْصَبَح, يَ ُقوُل: اَللَُّهمَّ ِبَك َأْصَبْحَنا, َوِبَك َأْمَسي ْ

  .َنُموُت, َوِإلَْيَك اَلنُُّشورُ  َنْحَيا, َوِبكَ 
َأْخَرَجُو  ((َذِلَك؛ ِإَلَّ أَنَُّو قَاَل: َوِإلَْيَك اَْلَمِصيرُ َوِإَذا َأْمَسى قَاَل ِمْثَل 

 َاْْلَْربَ َعُة.
ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: دعاٍء  

 كاف يدعو بو الن ب  صلى اهلل عليو وسلم يف الصباح واؼبساء.
( أي: ظهر يو وسلم ِإَذا َأْصَبحَ َكاَن َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل علقاؿ: )

( يَ ُقوُل: اَللَُّهمَّ ِبَك َأْصَبْحَناالُصبح, والُصبح من الفجر إىل طلوع الشمس )
َناأي: بقدرتك بقينا وظهر علينا الصباح, ) ( أيضًا بقدرتك وتدبَتؾ َوِبَك َأْمَسي ْ

أي: إليك  (اَلنُُّشورُ  َنُموُت, َوِإلَْيكَ  َوِبَك َنْحَيا, َوِبكَ برضبتك دخلنا يف اؼبساء )
 البعث يـو القيامة.

( اؼبصَت َوِإَذا َأْمَسى قَاَل ِمْثَل َذِلَك؛ ِإَلَّ أَنَُّو قَاَل: َوِإلَْيَك اَْلَمِصيرُ قاؿ: )
 يعٍت: اؼبرجع.

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:
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 َأْصَبحَ َكاَن َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلم ِإَذا قولو: )المسألة اْلولى: 
( يدؿ على أف  أفضل زمن الد عاء حُت ظهور الُصبح, وكذا حُت بداية يَ ُقولُ 

 اؼبساء كما سيأيت.
( يف ىذا الد عاء إثبات قدرة اهلل اَللَُّهمَّ ِبَك َأْصَبْحَناقولو: )المسألة الثانية: 

الة على وحداني تو   .-سبحانو وتعاىل  -عز وجل الد 
َنا: )قولوالمسألة الثالثة:  ( يدؿ على أف  اؼبسلم يتفاؿ ببقائو يف َوِبَك َأْمَسي ْ

 الدنيا للعمل الصاٌف إىل اؼبساء.
( فيو دليٌل على أف  االستيقاظ من النـو َوِبَك َنْحَياقولو: )المسألة الرابعة: 

يعٍت: حُت  َّ ٰذ يي ىي مي خي ُّٱُيسم ى حياًة كما قاؿ سبحانو: 
 نومها.

 ( ىذا فيو تذكٌَت باؼبوت.َوِبَك َنْحَياقولو: )المسألة الخامسة: 
 ( فيو اغبث  على الز ىد يف الدنيا.َنُموتُ  َوِبكَ قولو: )المسألة السادسة: 

( فيو إثبات ركٍن من أركاف اإليباف َوِإلَْيَك اَلنُُّشورُ قولو: )المسألة السابعة: 
 وىو اإليباف باليـو اآلخر.

الد عاء العظيم؛ إْذ فيو توحيٌد هلل عز يدؿ على فضل ىذا المسألة الثامنة: 
 وجل, وتعظيٌم لو, وإثباٌت لربوبية اهلل سبحانو وتعاىل, وإيباٌف بالبعث.

َوِإَذا َأْمَسى قَاَل ِمْثَل َذِلَك؛ ِإَلَّ أَنَُّو قَاَل: َوِإلَْيَك قولو: )المسألة التاسعة: 
دعاء ربِّو, وأعظم الد عاء ما  ( يدؿ أيضًا على أف  اؼبسلم هبدِّد إيبانو باَْلَمِصيرُ 

 . -سبحانو وتعاىل  -كاف فيو توحيداً هلل 
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
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َكاَن َأْكثَ ُر ُدَعاِء َرُسوِل اَللَِّو ))َوَعْن أََنٍس رضي اهلل عنو قَاَل:  -ٖٚٗٔ
 خص حص مس خس  حس جس مخ جخ ُّٱ :صلى اهلل عليو وسلم

َفٌق َعَلْيِو. ((  َّ حض جض مص  ُمت َّ
ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: ما ىو 

 الد عاء الذي كاف يكثر منو الن ب  صلى اهلل عليو وسلم؟
 مخ جخ ُّٱ :َكاَن َأْكثَ ُر ُدَعاِء َرُسوِل اَللَِّو صلى اهلل عليو وسلمقاؿ: )

, أي: ( حسنة ىذه نكرة يف  َّٱخس  حس جس سياؽ الد عاء واؼبراد هبا العمـو
 مص ُّٱ( كذلك )َّ خص حص مس ُّٱأعطنا صبيع اغبسنات واػبَتات )

 ( َّ حض جض
 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:

َكاَن َأْكثَ ُر ُدَعاِء َرُسوِل اَللَِّو صلى اهلل عليو قولو: )المسألة اْلولى: 
يكثر من االبتهاؿ لربِّو ( يدؿ على أف  الن ب  صلى اهلل عليو وسلم وسلم

سبحانو, وكلم ا أكثر اؼبسلم من دعاء اهلل دؿ  على صدؽ توحيده هلل؛ ألن و 
 فهو يؤد ي عبادة عظيمة. َّ ىن من خن ُّٱيبتثل أمر اهلل يف قولو: 
َكاَن َأْكثَ ُر ُدَعاِء َرُسوِل اَللَِّو صلى اهلل عليو قولو: )المسألة الثانية: 

الن ب  صلى اهلل عليو وسلم أدعية يكثر منها وأدعية ال ( يدؿ على أف  وسلم
 يكثر منها.

( يدؿ على أن و َّٱخس  حس جس مخ جخ ُّٱقولو: )المسألة الثالثة: 
يشرع للمسلم أْف يدعو بأمور الدنيا مثل: الس عادة الد نيوية فيها والعافية واؼباؿ 

 والزوجة وغَت ذلك.
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اؼبسلم ال يستكثر شيئاً ( يدؿ على أف  َّٱخس ُّٱقولو: )المسألة الرابعة: 
, فالن ب  صلى اهلل عليو وسلم ؼبا قيل لو: فليدعو دبا شاء وإْف كاف كثَتاً  عند اهلل

أي: لو قاؿ شخٌص مثبًل: ارزقٍت مااًل حااًل كثَتاً  ((اهلل أكثر))قاؿ:  ((إذاً نكثر))
القليل  إال  واسعاً يشرع لو ذلك, وال يقوؿ: طلبت من اهلل شيئاً كثَتاً وأنا ال أريد 

 ال َيستكثر من اهلل.
( يدؿ على أف  يف َّ خص حص مس ُّٱقولو: )المسألة الخامسة: 

 ٰذ يي ُّٱقاؿ سبحانو:  اآلخرة خَت كثَت أيضًا بل ىو أكثر فب ا يف الدنيا كما
 .َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

( يدؿ على أف  الد عاء َّ خص حص مس ُّٱقولو: )المسألة السادسة: 
بالدنيا فقط كما قاؿ  إال  باآلخرة ـبالٌف ألىل اعباىلية؛ إْذ ال يدعوف اهلل 

  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ ُّٱسبحانو: 

 واؼبسلم يدعو رب و من خَْتّي الدنيا واآلخرة. َّ مث
( أعظُم حسنٍة وخٍَت َّ خص حص مس ُّٱقولو: )المسألة السابعة: 

 ىل مل خل ُّٱونعيٍم يف اآلخرة ىو الن ظر إىل وجو اهلل الكرًن قاؿ سبحانو: 

 .َّ جمحم يل
يدؿ على أف  ىذا اإلسبلـ عظيٌم يسعى أْف يكوف اؼبسلم المسألة الثامنة: 

 يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱسعيدًا يف الدنيا ويف اآلخرة قاؿ سبحانو: 

أي: أف  الز ىد غَت اؼبشروع كاعبلوس يف  َّ مكىك لك اك يق ىق
 الشمس أو يف اغبر زىداً غَت مشروٍع يف الدنيا ليس من اإلسبلـ.

( يدؿ على إثبات النار يـو َّ حض جض مص ُّٱقولو: )المسألة التاسعة: 
القيامة, وأف  أكثر البشر تصبلىم النار والعياذ باهلل كما قاؿ الن ب  صلى اهلل عليو 
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من كلِّ ألف يقذؼ يف النار تسع مئة وتسعة ))وسلم يف اغبديث اؼبتفق عليو: 
 .((وتسعُت

عليو يسن  للمسلم أْف يفعل ما كاف الن ب  صلى اهلل المسألة العاشرة: 
 -بإذف اهلل  -؛ فهو جامٌع وـبتصٌر ونافٌع, وبو وسلم يفعلو من ىذا الد عاء

 سعادة اإلنساف يف الدنيا واآلخرة.*
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َكاَن اَلنَِّبيُّ ))َوَعْن أَِبي ُموَسى َاْْلَْشَعِريّْ رضي اهلل عنو قَاَل:  -ٖٛٗٔ
اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتي, َوَجْهِلي, َوِإْسَراِفي ِفي صلى اهلل عليو وسلم َيْدُعو: 

ِْْلي, َوَخطَِئي,  ي, َوَى َأْمِري, َوَما أَْنَت َأْعَلُم بِِو ِمنّْي, اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر ِلي ِجدّْ
ْرُت, وَ  ْمُت, َوَما َأخَّ َما َوَعْمِدي, وَُكلُّ َذِلَك ِعْنِدي, اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر ِلي َما َقدَّ

ُم وَ  ُر, أَْنَت َأْسَرْرُت, َوَما َأْعَلْنُت, َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِو ِمنّْي, أَْنَت اَْلُمَقدّْ اْلُمَؤخّْ
َفٌق َعَلْيِو. ((َوأَْنَت َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ   ُمت َّ

ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: 
 ل يف الد عاء.مشروعية الت فصي

( ىذا مفرد مضاؼ اؼبراد بو أيضًا اعبمع اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتيقاؿ: )
, )َوَجْهِلييعٍت: خطاياي, ) َوِإْسَراِفي ( أي: ما عملتو من سيئات جبهٍل مٍتِّ

 ( فب ا أعملوَوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِو ِمنّْي( أي: ما أكثرت فيو من اؼبعاصي )ِفي َأْمِري
ِْْلي, َوَخطَِئي, َوَعْمِدي, وَُكلُّ َذِلَك من سيئات, ) ي, َوَى اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر ِلي ِجدّْ

 (.ِعْنِدي
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ْمتُ وقولو: ) ْرتُ ( أي: ما تقد ـ من سيئايت )اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر ِلي َما َقدَّ ( َوَما َأخَّ
رْ أي: إْف علمت سيئات يف اؼبستقبل فاغفرىا يل  يا رب ) ُت, َوَما َوَما َأخَّ

 .(َأْسَرْرُت, َوَما َأْعَلْنُت, َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِو ِمنّْي
مُ وقولو: ) َوأَْنَت أي: أنت اؼبقدِّـ إىل اػبَتات وإىل اعبنة ) (أَْنَت اَْلُمَقدّْ

رُ   (.َوأَْنَت َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ ( إىل السيئات والش ر وإىل النار )اْلُمَؤخّْ
 على عد ة مسائل: وىذا اغبديث يدؿ
( يدؿ على جواز َوَجْهِلي اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلي َخِطيَئِتيقولو: )المسألة اْلولى: 

الت فصيل يف الد عاء حيث يدعو اؼبسلم دبغفرة اهلل عز وجل لذنوبو اليت يعملها 
ويفصِّل األحواؿ يف اعبهل واإلسراؼ, وما تقد ـ منها وما تأخر, واػبطأ 

 واؽبزؿ واعِبد  وىكذا.والعمد, 
ال هبوز االعتداء يف الد عاء وىو ؾباوزة اغبدِّ فيو بذكر المسألة الثانية: 

 ألفاظ ال معٌت ؽبا يف  طلب اؼبغفرة والرضبة مثبلً.
مثاُؿ ذلك: أْف يقوؿ: اللهم اغفر يل  إذا بكت علي  العيوف, واغفر يل  إذا 

اب يف الل حد, واغفر يل   إذا سبز ؽ الكفن وىكذا, فهذا الت فصيل مل  وسدوين الًت 
 ترد بو الس ن ة وليس لو معًٌت. 

ولكّن الت فصيل كما يف اغبديث هبوز ومثل لو قاؿ شخٌص مثبًل: يا رب 
اغفر يل  سيئايت اليت عملتها يف الليل ويف النهار, ويف السفر ويف اغبضر ىذا 

يقوؿ: اللهم إْف كاف يف سابق علمك  , ومن االعتداء يف الد عاء مثبًل أفْ جائز
ىداية فبلف فاىده, وإْف كاف يف سابق علمك أن و ال يهتدي فانزؿ عليو رجزؾ 

 وغضبك وكبو ذلك.
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واؼبشروع إْف كاف يرى اؼبرء أن و قريٌب من اؽبداية يدعو لو باؽبداية كما فعل 
, وإْف كاف يرى ((اللهم اىدي دوسًا وأتٍت هبم))الن ب  صلى اهلل عليو وسلم: 

 أفعالو بعيدة عن اؽبداية فيجوز الد عاء عليو بدوف تعليق يف الد عاء.
( يدؿ على أف  من أسباب اؼبعاصي اعبهل َوَجْهِليقولو: ) المسألة الثالثة:

 مثل: أْف هبهل ُحْسَن إصباغ الوضوء, أو أْف هبهل ُحْسَن الصبلة وىكذا.
( يدؿ على أف  من العباد من َوِإْسَراِفي ِفي َأْمِريقولو: )المسألة الرابعة: 

يذنب ذنبًا كثَتًا يف أمٍر واحٍد مثل: إكثاره من عقوؽ الوالدين, أو يتنو ع 
 .-والعياذ باهلل  -باإلكثار من اؼبعاصي 

( يدؿ على أف  اإلنساف َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِو ِمنّْيقولو: )الخامسة:  المسألة
اٍص وىو ال يعلم هبا كتقصَته يف تعليم الناس, أو الد عوة, أو قد يقع يف مع

األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنكر, أو اإلحساف إىل اعبار, وُحْسِن اػبلق, وكبو 
 ذلك.

يقولو: )المسألة السادسة:  ( يدؿ على أف  اإلنساف اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر ِلي ِجدّْ
ه كما أن و أيضًا يثاب على السيئات مآخٌذ على السيئات اليت يعملها يف ِجدِّ 

 يؤاخذ هبا يف ِجدِّه.
ِْْليقولو: )المسألة السابعة:  ( يدؿ على أف  اإلنساف تكتب سيئاتو لو َوَى

عمل سيئة ولو يف حاؿ ىزلو مثل: الكذب ليضحك الناس, ومثل أيضاً: أْف 
 يتشب و بامرأٍة يف كبلمها أو لُْبسها ليضحك الناس وىكذا.

يدؿ على أف  اإلنساف قد يُعاقب على ( َوَخطَِئيقولو: )الثامنة: المسألة 
خطئو وىذا يف األصل, لكّن اهلل عز وجل كتب على نفسو أف  اػبطأ يغفره كما 

 .((قد فعلت))قاؿ اهلل:  َّ جعمع مظ حط مض خض حض جض ُّٱيف قولو سبحانو: 
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( يدؿ أيضًا على أف  اإلنساف وُباسب َوَعْمِديقولو: )المسألة التاسعة: 
 خب حب جب هئ مئ ُّٱعلى كلِّ شيٍء يف عمده ويف غَت عمده قاؿ سبحانو: 

 .َّ  هب مب
( ىذا إقراٌر من العبد هلل عز وَُكلُّ َذِلَك ِعْنِديقولو: )المسألة العاشرة: 

وجل بأف  ذنوبو كثٌَت وىذا من أسباب مغفرة اهلل للمذنب وىو اعًتافو بالذ نب, 
وإذا اعًتؼ اؼبذنب بالذ نب يغفر اهلل عز وجل لو ذنبو بكرمو قاؿ موسى عليو 

 .َّ يقاك ىق ُّٱقاؿ اهلل:  َّ يث ىث نث مث زث ُّٱالس بلـ: 
ْمتُ قولو: )المسألة الحادية عشرة:  ( يدؿ على أف  اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر ِلي َما َقدَّ

 مش هس مس ُّٱاهلل ال ينسى إذا فعلت السيئات وكذا اغبسنات قاؿ سبحانو: 

, وقاؿ َّ  خن حن جن يم ىم مم حمخم جم  يل  ىل مل خل ُّٱ, وقاؿ: َّ هش
لذلك هبب على العبد أْف وبًتس من الذ نوب  َّ خكلك حك جك ُّٱسبحانو: 

 -بإذف اهلل  -فقد ينساىا العبد ولكْن تبقى يف صحيفة أعمالو, ويبحوىا 
 الد عاء كما يف ىذا الل فظ.

ْرتُ قولو: )المسألة الثانية عشرة:  ( يدؿ على أف  الشيطاف مًتبٌص َوَما َأخَّ
إىل السيئات فأرشد الن ب  صلى اهلل عليو وسلم إىل  بابن آدـ فإْف عاش يؤز ه

 سبلٍح عظيٍم وىو دعاء اهلل دبغفرة الذ نوب اليت قد ربدث يف اؼبستقبل.
يدؿ على أف   (َوَما َأْسَرْرُت, َوَما َأْعَلْنتُ قولو: )المسألة الثالثة عشرة: 

 لك ُّٱو: العبد إذا فعل السيئة تكتب سواء أعلنها أـ أسر ىا قاؿ سبحان
, َّ ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل   يك  ىك مك

 حن جن مم حمخم جم هل مل خل  حل جل مك لك ُّٱوقاؿ سبحانو: 
 .َّ خن
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( يدؿ على قرب اهلل عز وجل َوَما َأْسَرْرتُ قولو: )المسألة الرابعة عشرة: 
 جه ين ىن  من خن ُّٱمن العبد, فحىت لو أسر  الذ نب اهلل يعلمو قاؿ سبحانو: 

 .َّ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه
( يدؿ على حلم َوَما أَْنَت َأْعَلُم ِبِو ِمنّْيقولو: )المسألة الخامسة عشرة: 

م يذنبوف كثَتًا فقد ال يشعروف بذنوٍب   اهلل عز وجل على عباده؛ إْذ يعلم أهن 
 كثَتٍة فعلوىا.

رُ قولو: )المسألة السادسة عشرة:  ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخّْ يدؿ على  (أَْنَت اَْلُمَقدّْ
 إثبات اظبُت من أظباء اهلل عز وجل, وإثبات الصفتُت الد التُت على ذلك.

رُ قولو: )المسألة السابعة عشرة:  ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخّْ ( يدؿ على أَْنَت اَْلُمَقدّْ
وجوب تعل ق العبد باهلل؛ إْذ أف  من أسباب الس عادة أو الش قاوة والت قدًن 

 .-سبحانو وتعاىل  -اللبفاض بيد اهلل والت أخَت والعلو وا
رُ قولو: )المسألة الثامنة عشرة:  ُم َوأَْنَت اْلُمَؤخّْ ( يدؿ على أف  أَْنَت اَْلُمَقدّْ

من أسباب تأخر العبد عما يرضي اهلل ىو الذ نوب؛ بداللة اغبديث من أولو 
 بالد عاء باؼبغفرة.

( يدؿ على لّْ َشْيٍء َقِديرٌ َوأَْنَت َعَلى كُ قولو: )المسألة التاسعة عشرة: 
 قدرة اهلل عز وجل ؼبغفرة ذنوب عباده ورفعتهم عنده يف اعبنة.

يدؿ ىذا اغبديث على كثرت دعاء اهلل باؼبغفرة؛ المسألة العشرون: 
 فاؼبغفرة ىي الوقاية من شـؤ ذلك الذ نب.*

 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:
َوَعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: َكاَن َرُسوُل اَللَِّو صلى  -ٜٖٗٔ

اَللَُّهمَّ َأْصِلْح ِلي ِديِني اَلَِّذي ُىَو ِعْصَمُة َأْمِري, )) اهلل عليو وسلم يَ ُقوُل:
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َها  َمَعاِدي, َوَأْصِلْح ِلي ُدنْ َياَي اَلَِّتي ِفيَها َمَعاِشي, َوَأْصِلْح ِلي آِخَرِتي اَلَِّتي ِإلَي ْ
 ((َواْجَعْل اَْلَحَياَة زِيَاَدًة ِلي ِفي ُكلّْ َخْيٍر, َواْجَعْل اَْلَمْوَت رَاَحًة ِلي ِمْن ُكلّْ َشرٍّ 

 َأْخَرَجُو ُمْسِلٌم.
ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: الد عاء 

 بصبلح الدين.
( أي: بو حفُظ أمري اَلَِّذي ُىَو ِعْصَمُة َأْمِري ي ِديِنياَللَُّهمَّ َأْصِلْح لِ قاؿ: )

( َوَأْصِلْح ِلي ُدنْ َياَي اَلَِّتي ِفيَها َمَعاِشيوقبايت وسبلميت من الش رور واآلفات, )
َها َمَعاِديأي: اليت فيها رزقي ومتاعي, ) ( أي: َوَأْصِلْح ِلي آِخَرِتي اَلَِّتي ِإلَي ْ

 مرجعي.
 على عد ة مسائل:وىذا اغبديث يدؿ 

( يدؿ على أف  أىم  ما اَللَُّهمَّ َأْصِلْح ِلي ِديِنيقولو: )المسألة اْلولى: 
يدعو بو اإلنساف ىو صبلح الدين, وؽبذا أمر اهلل عز وجل بتكرار مثل ىذا 

كاف )): البخاريويف صحيح  َّ يي ىي مي  خي  ُّٱالد عاء يف الصبلة 
: يقوؿ يف دعاء االستفتاح ومنو قاـ من الليلالن ب  صلى اهلل عليو وسلم إذا 

 ((اىدين ؼبا اختلف فيو من اغبق بإذنك إن ك هتدي من تشاء إىل صراٍط مستقيمٍ 
 .((يا علي قْل: اللهم اىدين وسدِّدين))وقاؿ الن ب  صلى اهلل عليو وسلم لعلي: 

كثر مالو   كل  من فقد الدين فالنِّعمة يف حقِّو ناقصة ولوالمسألة الثانية: 
 ىب نب مب زب ُّٱبالدين قاؿ سبحانو:  إال  وعافيتو وأوالده, فالنِّعمة ال تتم 

 فكل  نعمٍة نقصها الدين فهي ناقصة. َّ زت رت  يب
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( يدؿ على َوَأْصِلْح ِلي ُدنْ َياَي اَلَِّتي ِفيَها َمَعاِشيقولو: )المسألة الثالثة: 
فسدت دنياه مل يستطع أْف يعبد أن و يسن  أْف يدعو اإلنساف بصبلح دنياه, فإذا 

 رب و مثل: لو فقد عقلو وىكذا.
َها َمَعاِديقولو: )المسألة الرابعة:  ( يدؿ على َوَأْصِلْح ِلي آِخَرِتي اَلَِّتي ِإلَي ْ

أف  عمل اإلنساف يف ىذه الدنيا من أجل صبلح اآلخرة كما قاؿ سبحانو: 
 .َّ مم ام يل ىل مل  يكُّٱ

( يدؿ َواْجَعْل اَْلَحَياَة زِيَاَدًة ِلي ِفي ُكلّْ َخْيرٍ قولو: )المسألة الخامسة: 
على أف  يسن  أْف يدعو اإلنساف بطوؿ العمر مع صبلح العمل, فكل  ما طاؿ 

انقطع ))عمر اإلنساف زادت درجتو, وإذا نقص قاؿ الن ب  صلى اهلل عليو وسلم: 
 .((من ثبلث إال  عملو 

( يدؿ َواْجَعْل اَْلَمْوَت رَاَحًة ِلي ِمْن ُكلّْ َشرٍّ قولو: )المسألة السادسة: 
ومسلم: البخاري على أن و هبوز الد عاء اؼبعل ق حاؿ الفنت؛ ؼبا جاء يف صحيح 

 .((اللهم أحيٍت ما كانت اغبياة خٌَت يل , وتوفٍت ما كانت الوفاة خٌَت يل  ))
ال يتمن ُت  ))أما يف حاؿ عدـ الفنت فقاؿ الن ب  صلى اهلل عليو وسلم: 

باؼبوت, فإذا حل ت فتنة  ومن باب أوىل الد عاء ((أحدكم اؼبوت لضٍر نزؿ بو
عظيمة خشي اإلنساف منها على نفسو يدعو إْف كانت اغبياة خٌَت يل  فأطل 

 غَت مفتوف. عمري, وإْف كانت اغبياة شٌر يل  فاقبضٍت إليك
 مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َكاَن َرُسوُل اَللَِّو صلى اهلل ))َوَعْن أََنٍس رضي اهلل عنو قَاَل:  -ٖٓ٘ٔ
َفُعِني, َواْرزُْقِني  عليو وسلم يَ ُقوُل: اَللَُّهمَّ ِانْ َفْعِني ِبَما َعلَّْمَتِني, َوَعلّْْمِني َما يَ ن ْ

َفُعِني , َواْلَحاِكُم. ((ِعْلًما يَ ن ْ  َرَواُه النََّساِئيُّ
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ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: أف  من 
 أسباب صبلح الدِّين الذي يف اغبديث الس ابق ىو العلم الن افع.

 وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل: 
( يدؿ على أف  العلم ِبَما َعلَّْمَتِني اَللَُّهمَّ ِانْ َفْعِنيقولو: )المسألة اْلولى: 

 منو ما ىو غَت نافع ؼبفهـو ىذا اغبديث.
يدؿ على أف  أفضل العلم ىو الذي ينفع اإلنساف يف دينو المسألة الثانية: 

 مئ هي مي خي  حي جي ٰه مه ُّٱوآخرتو وىو العلم الشرعي قاؿ سبحانو: 

 .َّ هئمب
 - العلم ففيو شبو من اليهوديدؿ على أف  من مل ينفعو المسألة الثالثة: 

 .َّ مث زث رث يت ىت نت مت زت ُّٱقاؿ سبحانو:  - والعياذ باهلل
َفُعِنيقولو: ) المسألة الرابعة: ( يدؿ على كـر اهلل عز وجل َوَعلّْْمِني َما يَ ن ْ

على عباده بأنواع العلـو بل جعل سبحانو نشر العلم؛ إلثبات صفة الكـر لو 
 .َّ مي زي  ري ٰى ُّٱقاؿ سبحانو: 

يسن  لئلنساف أْف يدعو رب و أْف يعلمو العلم الذي ينفعو المسألة الخامسة: 
 وىو العلم الشرعي.

َفُعِنيقولو: )المسألة السادسة:  ( يدؿ على أف  العلم َواْرزُْقِني ِعْلًما يَ ن ْ
 الن افع نوٌع من أنواع الرزؽ بل ىو خَت الرزؽ؛ ألف  بو اإليباف وصبلح القلب.

يدؿ على أن و يشرع لئلنساف أْف يدعو رب و أْف يزيده من المسألة السابعة: 
ومل يأمر اهلل عز وجل نبيو صلى  َّ ىه مه جه ين ُّٱىذا العلم قاؿ سبحانو: 

من العلم؛ ألن و كلما زاد العلم  إال  اهلل عليو وسلم بالد عاء بالزِّيادة من شيٍء 
 وَعِمَل بو اإلنساف زاد إيبانو.
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العلم الن افع ىو الذي يدعو للعمل الصاٌف فعلٌم ببل عمل المسألة الثامنة: 
, وعمٌل ببل علم ىذا شبو الن صارى لذلك أمرنا اهلل عز وجل شبو باليهود

 .َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّٱبالت عوذ من طريقهما يف كلِّ ركعٍة 
  مث بعد ذلك قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ْرِمِذيّْ ِمْن  َنْحُوُه, َوقَاَل ِفي آِخرِِه:  رضي اهلل عنو: َحِديِث أَِبي ُىَريْ َرةَ َولِلت ّْ
 ((َوزِْدِني ِعْلًما, َواْلَحْمُد لِلَِّو َعَلى ُكلّْ َحاٍل, َوَأُعوُذ بِاَللَِّو ِمْن َحاِل َأْىِل اَلنَّارِ ))

 َوِإْسَناُدُه َحَسٌن.
والد عاء؛ لبياف: نوع من ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذه الرواية يف باب الذِّكر 

 أنواع  الد عاء بالعلم وىو الزِّيادة منو.
( يعٍت: يف الس راء َوِزْدِني ِعْلًما, َواْلَحْمُد لِلَِّو َعَلى ُكلّْ َحالٍ لذلك قاؿ: )

 َّٱممجن خم حم جم  هل  ُّٱوالض راء, وكذا يف الدنيا واآلخرة كما قاؿ سبحانو: 
؛ ألف  حاؿ أىل النار من -والعياذ باهلل  -( ْىِل اَلنَّارِ َوَأُعوُذ بِاَللَِّو ِمْن َحاِل أَ )

, وقاؿ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱعذاب إىل عذاب كما قاؿ سبحانو: 
 .َّ اممم يل ىل مل يك ىك  مك لك ُّٱسبحانو: 

 وىذه الرواية تدؿ على عد ة مسائل:
( يدؿ على مشروعية الد عاء هبذا َوزِْدِني ِعْلًماقولو: )المسألة اْلولى: 

 العظيم.الد عاء 
( يدؿ على أف  اهلل عز َواْلَحْمُد لِلَِّو َعَلى ُكلّْ َحالٍ قولو: )المسألة الثانية: 

 وجل لو صفة اغبمد فيحمد على كلِّ حاٍؿ فيها اإلنساف من سر اء أو ضر اء.
( يدؿ على أف  من َوَأُعوُذ بِاَللَِّو ِمْن َحاِل َأْىِل اَلنَّارِ قولو: )المسألة الثالثة: 

 اب دخوؿ النار ىو اعبهل كجهلو بتوحيده هلل عز وجل وغَت ذلك.أسب
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 ( وبعض أىل العلم يضعِّف ىذه الرواية.*َوِإْسَناُدُه َحَسنٌ قاؿ: )
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

َها -ٖٔ٘ٔ َأنَّ اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليو )): َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَللَُّو َعن ْ
َعاَء: اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك ِمَن اْلَخْيِر ُكلِّْو, َعاِجِلِو َوآِجِلِو, َعلََّمَها َىَذا  وسلم اَلدُّ

رّْ ُكلِّْو, َعاِجِلِو َوآِجِلِو, َما  َما َعِلْمُت ِمْنُو َوَما َلْم َأْعَلْم, َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّ
َك ِمْن َخْيِر َما َسأََلَك َعْبُدَك اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَلُ , َعِلْمُت ِمْنُو َوَما َلْم َأْعَلمْ 

  .َونَِبيَُّك, َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرّْ َما َعاَذ ِبِو َعْبُدَك َونَِبيُّكَ 
َها ِمْن قَ ْوٍل َأْو َعَمٍل, َوَأُعوُذ ِبَك  اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك اَْلَجنََّة, َوَما قَ رََّب ِإلَي ْ
َها ِمْن قَ ْوٍل َأْو َعَمٍل, َوَأْسأَُلَك َأْن َتْجَعَل ُكلَّ َقَضاٍء  ِمَن النَّاِر, َوَما قَ رََّب ِمن ْ

َحُو ِاْبُن ِحبَّاَن, َواْلَحاِكُم.َأْخَرَجُو ِاْبُن َما ((َخْيراً َقَضْيَتُو ِلي   َجْو, َوَصحَّ
ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء؛ لبياف: من 

 .ىدي الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم سؤاؿ اهلل اعبنة
واؼبصنُِّف رضبو اهلل ؼبا أوشك على ختاـ ىذا اؼبؤل ف العظيم جعل 

ترتيبها دعاء اهلل العلم الن افع؛ ألف  الكتاب حوى علماً األحاديث الثبلثة 
عظيماً, مث سؤاؿ اهلل اعبنة؛ ألف  العلم يؤدِّي إىل دخوؿ اعبنة, مث آخر حديٍث  

عمٌل وبب و اهلل؛ ليكوف طالب العلم موعودًا باعبنة  -بإذف اهلل  -كما سيأيت 
 ودبحب ة اهلل لو.

 :وىذا اغبديث يدؿ على عد ة مسائل
َأنَّ اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليو وسلم َعلََّمَها َىَذا )قولو: المسألة اْلولى: 

َعاءَ   يدؿ على حرص الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم على تعليم اآلخرين. (اَلدُّ



239 
 

َعاءَ قولو: )المسألة الثانية:  ( يدؿ على أنبية الد عاء؛ إْذ كاف الن ب  َىَذا اَلدُّ
 يعلِّم بعض ألفاظو للناس.صلى اهلل عليو وسلم 
َعاءَ قولو: )المسألة الثالثة:  ( يدؿ على أف  من ىدي الن بِّ َعلََّمَها َىَذا اَلدُّ

 صلى اهلل عليو وسلم أف  الزوج يعلم زوجتو وأىل بيتو دين اهلل.
َعاءَ قولو: )المسألة الرابعة:  ( يدؿ على أدعيٍة كاف الن ب  َعلََّمَها َىَذا اَلدُّ

اهلل عليو وسلم وبرص على تعليمها, ومن ذلك ما جاء يف صحيح  صلى
أف  سعد بن أيب وقاٍص رضي اهلل عنو أف  الن ب  صلى اهلل عليو وسلم )): البخاري

يعٍت:  - ويف لفظ: كما يعلِّمنا الكتاب ,يعلِّمنا ىذا الد عاء كما يعلمنا الكتابة
وىذه الد عوات قاؿ: اللهم إن ا أعوذ بك من البخل, وأعوذ بك من  - القرآف

اعبنب, وأعوذ بك أْف أرد  إىل أرذؿ العمر, وأعوذ بك من عذاٍب يف النار, وأعوذ 
 .((بك من عذاٍب يف القب

ُف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف أصل اؼبنت يف باب الذِّكر صنِّ ولو وضع اؼب
صلى اهلل عليو وسلم كاف يعلمهم الصحابة كما  الن ب   والد عاء كاف أوىل؛ ألف  

 يعلمهم القرآف.
( يدؿ على اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك ِمَن اْلَخْيِر ُكلّْوِ قولو: )المسألة الخامسة: 

 مت خت ُّٱأف  اؼبسلم ال يستكثر شيئًا من اهلل بل يسألو كل  خَت, اهلل يقوؿ: 

 حت جت هب مب خب حب  جب هئ ُّٱوكما قاؿ سليماف عليو الس بلـ:  َّ مثحج هت

فهل على اؼبرء من جناح أْف ))ولقوؿ أبو بكر رضي اهلل عنو:  َّ هتمث مت خت
 .((يدخل من أبواب اعبنة الثمانية؟

( يدؿ على أف  من اػبَت ما ينزلو اهلل عز َعاِجِلوِ قولو: )المسألة السادسة: 
 ومن ذلك اؽبواء واؼباء وغَت ذلك.إىل عباده عاجبلً,  وجل أو يسقوه
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( يدؿ على أف  اهلل عز وجل غبكمة قد َوآِجِلوِ قولو: )المسألة السابعة: 
 يؤخِّر زوؿ اػبَت على عبده.

يشرع للمرء أْف يسأؿ رب و آجلو وعاجلو حىت الذي يتأخر المسألة الثامنة: 
 , أو يسوقو إليو.ما يتمناه يسأؿ اهلل عز وجل أْف ينزلو

رّْ ُكلّْوِ قولو: )لة التاسعة: المسأ ( يدؿ على أف  الشر  ال َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن الشَّ
 خَت فيو للعبد, فهو سبب ما يصيبو من مصائب.

( يدؿ على فضل اهلل عز وجل َعاِجِلِو َوآِجِلوِ قولو: )المسألة العاشرة: 
العظيم؛ إْذ وببس الشر  من عبده ومن ذلك ما قالو الن ب  صلى اهلل عليو وسلم: 

 .((إين  أرى الفنت تنزؿ يف بيوتكم كمواقع القطر))
 فب ا يبنع نزوؿ الش ر الد عاء.المسألة الحادية عشرة: 

( يدؿ على أف  َوَما َلْم َأْعَلمْ  َما َعِلْمُت ِمْنوُ قولو: )المسألة الثانية عشرة: 
تعو ذوا باهلل ))الشر  منو ما يظهر ومنو ما ىبفى كما قاؿ عليو الص بلة الس بلـ: 

 .((من الفنت ما ظهر منها وما بطن
يدؿ على قصور علم البشر فقد يكوف الش ر قادماً المسألة الثالثة عشرة: 
 الد عاء.إال   - بإذف اهلل -إليو وىو ال يعلم, وال يصد ه 

اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك ِمْن َخْيِر َما َسأََلَك قولو: )المسألة الرابعة عشرة: 
( ىذا دعاٌء من أصبع األدعية, فكل  ما دعا بو الن ب  صلى اهلل َعْبُدَك َونَِبيُّكَ 

عليو وسلم فب ا بو خَت أنت تدعو بو حىت ولو مل تعرفو, وىذا الد عاء مع قولو 
 جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ ُّٱسبحانو: 
 من أمشل األدعية اليت أتى هبا القرآف والس ن ة. َّحض
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وُذ ِبَك ِمْن َشرّْ َما َعاَذ ِبِو َعْبُدَك َوَأعُ قولو: )المسألة الخامسة عشرة: 
( أي: يا رب كل  أمٍر التجأ واعتصم بو نبيك إليك أال  يصيبو أي  شرٍّ َونَِبيُّكَ 

 فاجعلٍت كذلك.
( يدؿ على اَللَُّهمَّ ِإنّْي َأْسأَُلَك اَْلَجنَّةَ قولو: )المسألة السادسة عشرة: 

ىي مبتغى كل  إنساٍف حىت اليهود مشروعية دعاء اهلل عز وجل اعبنة؛ إْذ 
 مف  حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱوالن صارى قاؿ سبحانو: 

فهي أمنية حىت الكف ار لكن مل يوف ق إليها سوى اؼبسلمُت قاؿ  َّ حقمق
 نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت  يب  ُّٱسبحانو: 
 .َّ يق ىق يف ىف يث ىث

َها ِمنْ قولو: )المسألة السابعة عشرة:  يدؿ  (قَ ْوٍل َأْو َعَملٍ  َوَما قَ رََّب ِإلَي ْ
 على أف  اإليباف يزيد بالقوؿ والعمل الصاٌف.

( يدؿ على أن و هبب على ِمْن قَ ْوٍل َأْو َعَملٍ قولو: )المسألة الثامنة عشرة: 
اإلنساف أال  وبقر أي  قوٍؿ أو عمٍل؛ فنصف التمرة قد ربجب اإلنساف عن 

أخب الن ب  )): البخاريدخولو النار ))اتقوا النار ولو بشٍق سبرة(( , ويف صحيح 
صلى اهلل عليو وسلم أف  الرجل إذا تصد ؽ بصدقٍة من كسب طيٍب يأخذىا اهلل 

يعٍت: اػبيل الصغَت قاؿ:  ((و, مث يربيها كما يريب أحدكم فلو ةعز وجل بيمين
 .((حىت تكوف كاعببل))

َها ِمْن قولو: )المسألة التاسعة عشرة:  َوَأُعوُذ ِبَك ِمَن النَّاِر, َوَما قَ رََّب ِمن ْ
أمٌر مهوٌؿ وصفها اهلل عز  -والعياذ باهلل  -( يدؿ على أف  النار قَ ْوٍل َأْو َعَملٍ 

 كما يف اغبديث القدسي.  ((وأنت عذايب أعذِّب بك من أشاء))قولو: وجل ب
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؛ فقد هبب على اإلنساف أْف يبتعد عن كلِّ خطئةالمسألة العشرون: 
دخلت امرأٌة ))تكوف سببًا يف دخولو النار كما قاؿ الن ب  صلى اهلل عليو وسلم: 

 .((النار يف ىرة
َوَأْسأَُلَك َأْن َتْجَعَل ُكلَّ َقَضاٍء َقَضْيَتُو قولو: )المسألة الحادية والعشرون: 

( يدؿ على أن و هبب على اإلنساف أْف يفوِّض أموره هلل قاؿ سبحانو: ِلي َخْيراً 
 .َّ جه هن من خن حن جن ُّٱ

( يدؿ على أف  اإلنساف يسأؿ اهلل َخْيراً قولو: )المسألة الثانية والعشرون: 
ًا لو بصبه عليها وىو ال يعلم قاؿ أْف يثبِّتو على اؼبصائب؛ فقد تكوف خَت 

 .َّ منىن خن حن جن  يم ىم مم ُّٱسبحانو: 
واهلل ال ))وقاؿ الش يخ ؿبمد بن عبدالوىاب رضبو اهلل ؼبا قاؿ رجٌل آلخر: 

فدؿ  على أف  اإلنساف قد يغفر اهلل لو ))قاؿ الش يخ رضبو اهلل:  ((يغفر اهلل لفبلف
؛ فإين  قد  ذنبو باألمر اؼبكروه؛ لقولو سبحانو يف اغبديث: من ذا الذي يتأال  علي 

 .*((غفرت لفبلف
 قاؿ اؼبصنُِّف رضبو اهلل:

ْيَخاِن َعْن أَِبي ُىَريْ َرَة رضي اهلل عنو قَاَل: قَاَل  -ٕٖ٘ٔ َوَأْخَرَج اَلشَّ
َكِلَمَتاِن َحِبيَبَتاِن ِإَلى اَلرَّْحَمِن, َخِفيَفَتاِن )) :صلى اهلل عليو وسلمَرُسوُل اَللَِّو 

َْانِ  ُسْبَحاَن اَللَِّو َوِبَحْمِدِه, ُسْبَحاَن اَللَِّو  :َعَلى اَللَّْساِن, ثَِقيَلَتاِن ِفي اَْلِمي
 .((اَْلَعِظيمِ 

؛ لبياف: ذِْكٍر ساؽ اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث يف باب الذِّكر والد عاء
 ؿببوٍب عند اهلل عز وجل.
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سبحانو  -وجعل اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبديث خاسبة كتابو؛ رجاًء من اهلل 
بو أْف يكوف طالب العلم الذي يكثر من ذكر اهلل واؼبخلص يف طل -وتعاىل 

  للعلم ونشره ؿببوباً عند اهلل.
وخالف منهجو رضبو اهلل يف ىذا اغبديث؛ إْذ قد ـ من روى اغبديث على 

ا قاؿ:  ((متفق عليو))منت اغبديث, فلم يقل يف آخره مثبلً:  َوَأْخَرَج )وإمب 
ْيَخانِ   .(اَلشَّ

غبديث ىو خاسبة كتابو اإلماـ وتبع أيضًا اؼبصنُِّف رضبو اهلل جبعل ىذا ا
اعبامع الصحيح اؼبختصر اؼبعروؼ بصحيح  رضبو اهلل؛ إْذ ختم كتابو البخاري

هبذا اغبديث؛ رجاَء ؿبب ة اهلل عز وجل ؼبن صبع الكتاب وؼبن حفظو أو البخاري 
 اط لع عليو.
( أي: وبب هما اهلل عز وجل وذكر َكِلَمَتاِن َحِبيَبَتاِن ِإَلى اَلرَّْحَمنِ قاؿ: )

 خس ُّٱاؿ تعاىل: الرضبن؛ ألف  الرضبة ىي أوسع صفات اهلل عز وجل كما ق
 .َّ جض  مص خص حص مس
َْانِ ( أي: سهٌل الت لفظ هبا, )َخِفيَفَتاِن َعَلى اَللَّْسانِ ) ( ثَِقيَلَتاِن ِفي اَْلِمي

( أي: أنزِّه اهلل ُسْبَحاَن اَللَِّو َوِبَحْمِدهِ أي: أف  أجورنبا كثَتٌة فهي تثقل اؼبيزاف )
 عن كلِّ عيٍب ونقٍص مع إقراري وذكري عبميع ؿبامده سبحانو. 

( أي: أنزِّه اهلل؛ ألن و سبحانو عظيٌم يف كلِّ ُسْبَحاَن اَللَِّو اَْلَعِظيمِ وقولو: )
ال أعظم منو كما قاؿ  ويف أفعالو, ويف ذاتو ,ويف أظبائو ,شيٍء يف صفاتو

 .َّ مل خل حل ُّٱسبحانو: 
 اغبديث يدؿ على عد ة مسائل:وىذا 
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من هنجو تيسَت  ( يدؿ على أف  اإلسبلـَكِلَمَتانِ قولو: )المسألة اْلولى: 
وقاؿ  َّ ّٰرئ ِّ ُّٱالعبادات على العباد كما قاؿ سبحانو عن رمضاف: 

 خل ُّٱوقاؿ عن أشهر اغبج:  َّ حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱأيضاً: 
لذا: على اؼبسلم حُت دعوتو للناس أْف يسهِّل ؽبم أمور  َّ ىليل مل

 العبادات بألفاٍظ ربث هم على العمل.
( فيو إثبات صفة احملب ة هلل عز َحِبيَبَتاِن ِإَلى اَلرَّْحَمنِ قولو: )المسألة الثانية: 

 .وجل
( يدؿ على أف  اهلل عز وجل َحِبيَبَتاِن ِإَلى اَلرَّْحَمنِ قولو: ) المسألة الثالثة:

 وبب  كل  ما أمر بو, وىذه قاعدة شرعية أف  كل  أمٍر أمر بو اهلل فهو وبب و.
( إذا أحب  اهلل عز وجل َحِبيَبَتاِن ِإَلى اَلرَّْحَمنِ قولو: )المسألة الرابعة: 

 العمل فهو وبب  العامل بو.
( يدؿ على أف  الذ كر منو اَللَّْسانِ َخِفيَفَتاِن َعَلى قولو: )المسألة الخامسة: 

 ما ىو طويل ومنو ما ىو قصَت, وىذا فب ا ىو خفيٌف.
يدؿ على أف  من األعماؿ ما ىو خفيٌف ويسٌَت ولكّن المسألة السادسة: 

األعماؿ اليت أجورىا عظيمة بعمٍل ذه ؽبأجره عظيٌم, فينبغي للمسلم أْف ينظر 
 يسٍَت.

َْانِ قولو: )المسألة السابعة:  ( يدؿ على أف  األعماؿ توزف ثَِقيَلَتاِن ِفي اَْلِمي
 ري  ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام ُّٱكما قاؿ سبحانو: 

 . َّ زي
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يؤتى يـو القيامة ))والعامل أيضًا يوزف؛ لقوؿ الن بِّ صلى اهلل عليو وسلم: 
, وتوزف أيضًا صحائف ((بالرجل السمُت فبل يساوي عند اهلل جناح بعوضة

 اهلل رجحت بكفة اؼبيزاف.  إال  األعماؿ كما يف حديث ال إلو 
والعبة ىو بوزف األعماؿ, أما وزف العامل فبل يضر  فقد يكوف مسلمًا كبيفاً 

 يدخل اعبنة, وقد يكوف رجبلً ظبيناً كافراً يدخل النار.
َْانِ قولو: )المسألة الثامنة:  ( يدؿ على أف  األعماؿ ثَِقيَلَتاِن ِفي اَْلِمي

الصاغبة تتفاضل عند اهلل فمنو ما يثقل اؼبيزاف, ومن األعماؿ ما يبؤل اؼبيزاف كما 
 .((واغبمد هلل سبؤل اؼبيزاف))يف صحيح مسلم: 

يدؿ على أف  اهلل عز وجل  (ُسْبَحاَن اَللَِّو َوِبَحْمِدهِ قولو: )المسألة التاسعة: 
أىٌل لذلك, ومن أعظم الثناء على اهلل عز وجل وبب  اغبمد والثناء عليو وىو 

 .-سبحانو وتعاىل  -تنزيهو عن اؼبعايب والن قائص وإثبات كماؿ اغبمد هلل 
( يدؿ على أف  من أسباب ُسْبَحاَن اَللَِّو اَْلَعِظيمِ قولو: )المسألة العاشرة: 

أال  يعًتيو شيءٌ وجوب تنزيو اهلل عن كلِّ عيٍب ونقٍص أن و عظيٌم, والعظيم حق و 
 فب ا يوصف بو ما ال يستحقو.

ينبغي لطالب العلم أْف يداـو على ىذا الذِّكر؛ المسألة الحادية عشرة: 
فهو من أسباب ؿبب ة اهلل عز وجل للعبد وأجرىا كبٌَت, وزمن قوؽبا قليٌل, واعُبْهد 

 فيها يسٌَت.
ديث يف آخر كتابو؛ وضع اؼبصنُِّف رضبو اهلل ىذا اغبالمسألة الثانية عشرة: 

ليبُتِّ أف  اؼبقصود من العلم ىو العمل, ومن ذلك ذكر اهلل الذي يظهر تعظيم 
 وىذا ىو اؼبقصود من العبادة؛ إْذ العبادة تذل ٌل هلل. العبد هلل واػبضوع لو
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 رضبو اهلل ىذا الكتاب الوجيز كثَتُ  فُ وهبذا اغبديث العظيم ختم اؼبصنِّ 
 كبَتًا لتحريره لطبلب العلم فحري    بذؿ فيو جهداً  احململ, خفيفُ  الفائدةِ 

أال  يفرِّط فيو حفظًا ومدارسًة ومراجعًة لو؛ فهو وبوي جل  أحكاـ بطالب العلم 
 من العبادات فيها.  الدين

فجزاه اهلل عن اإلسبلـ واؼبسلمُت خَت اعبزاء, ورفع درجتو يف اؼبهديُت, 
وصبعنا بو يف جن ات الن عيم, وأوسع ُمْدَخَلو ونو ر عليو يف قبه, واهلل أعلم وصل ى 

 اهلل على نبيِّنا ؿبمٍد وعلى آلو وصحبو أصبعُت.*


