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 مجموعة دروس فً األخالق ألقاها 
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 إسعاف طالبً رضا الخالق

 خالقببٌان مكارم األ

مجموعة حلقات تلفزٌونٌة سجلها الحبٌب العالمة عمر بن 
محمد بن حفٌظ للقناة الفضائٌة الٌمنٌة فً شهر شعبان 

هـ وضح من خاللها مفهوم األخالق ومنزلتها فً 4144
وحاجة المسلم إلى االتصاف بها لٌكسب رضا , الشرٌعة 

 مواله والسعادة فً الدنٌا واآلخرة

 

 

 
 
 
 

 ٌثهاأعدها وخرج أحاد
 مجموعة من طالب دار المصطفى
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 المقدمة

بػًبارقًة , احلمد اهلل الذم يهيء يف النفوًس الرغبةى يف سلوًؾ سبيًل تزكيتها
كرتبى على ذلك الفالحى , فضلو ًمن توفيقو ؽلكّْنيها بو من إصالًح كتقوًن صفاهتا

( ُ)           كالفوز فقاؿ جل جاللو  

كأشهد أف ال إلو , (ِ)           كقاؿ 
ا عبده كرسولو, ال اهلل كحده ال شريكى لوإ بيعثى ميتمّْمنا , كأشهد أف سيدنا زلمدن

      أنزؿ عليو , كدا عينا إىل اإللو اخلالَّؽ, دلكارـً األخالؽ
             

اللهم  (ّ)            
كمن سار يف سبيلو , م على عبدؾ ادلصطفى زلمدو كآلو كأصحابوصلّْ كسلّْ 

أما . الرازتني مى كعلينا معهم كفيهم برزتتك يا أرح, كاىتدل ّٔديو إىل يـو الدين
, فهذه دركسه قد سيجّْلت يف حلقاتو للفضائية اليمنية تتعلقي باألخالؽ -:بعد 

كىاىيم , عً ًة النفًع كاالنتفا إكتتبها بعضي إخواننا من الراغبني الصادقني يف إراد
, يقدّْموهنا تذكرةن كتبصرةن ككسيلةن كسببنا حًليازًة اخلرًي العظيم كالفضًل اجلسيم

 . بابتعاًث الرغىباًت يف انتهاًج النهج القوًن كالصراط ادلستقيم 

                              
 ( .ٗ)سورة الشمس آية   (ُ)
 ( .ُْ)سورة األعلى آية   (ِ)
 ( .ُٗٓ)سورة آؿ عمراف آية    (ّ)
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كمبػا ىػو أقػل شػ ننا , كما أكثر ما ميألت الكتبي بػني ادلسػلمني ب ػري مػا ينفػع
فجػديره بادلسػػلًم أف يكػػوف لػو التفػػاته إىل ىػػذه . الراقػػي األرفػػع  مػن ىػػذا ادلو ػوع

كالبواعػػػًث الػػػو تبعثيػػػو علػػػى حسػػػًن  لػػػًب آّػػػًد , الػػػدكاعي الػػػو  تػػػدعوه إىل العلػػػو
نسػػػػػ ؿ احلػػػػػقَّ تبػػػػػارؾ كتعػػػػػاىل أف ينفػػػػػعى ّٔػػػػػا ادلػػػػػتكلمى . كبػػػػػاهلل التوفيػػػػػق.. كالسػػػػػمو 
بػػػني أىػػػًل ىػػػذه األمػػػًة نفعنػػػا كأف غلعػػػلى ذلػػػا , كالكاتػػػبى كالقػػػارئ ادلطػػػالع, كالسػػػامع
ا كعليػو توكَّلنػا كبػو .. كغلعلى فيها سببنا إلحياًء اخليليًق الكرًن كادلػنهج القػوًن, عظيمن

اللهػػػػػم اىػػػػػدنا ألحسػػػػػًن . إال بػػػػػاهلل  العلػػػػػي العظػػػػػيم ةكال حػػػػػوؿ كال قػػػػػو , نسػػػػػتعني
كاصرؼ عنَّػا سػياها ال يصػرؼ , األعماًؿ كاألخالًؽ ال يهدم ألحسًنها إال أنت

 .ياها إال أنت برزتتك يا أرحم الرازتني عنا س
 

 المؤلف
 عمر بن محمد بن سالم بن حفٌظ
 ابن الشٌخ أبً بكر بن سالم
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  الدرس األول

 التعرٌف باألخالق

, ربُّنػػػا األعلػػػى , كدبَّػػػر كقػػػدَّر, الػػػذم خلػػػقى كفطىػػػر .. احلمػػػد هلل رب العػػػادلني 
ُي , نشػهدي أنػوي اهلل البػارئ الفػا ر .. فهػدل  كالذم قدَّر, الذم خلىقى فسوَّل  عػا

ا عبػػديه كرسػػولو .. البػػا ًن كالظػػاىر  نا كنبيَّنػػا زلمػػدن بيعًػػثى لًييػػتىمّْم , كنشػػهدي أفَّ سػػيَّدى
اللهػػم أًدـ صػػلواًتك علػػى مىػػن , ككػػاف احلبيػػبى دلوالنػػا اخلػػالَّؽ , مكػػارـى األخػػالؽ 

زلمػػػػدو كعلػػػػى آلًػػػػًو , يػػػػنيكخػػػػاًل النب, سػػػػيًد ادلرسػػػػلني, عظَّمػػػػتى خيليقىػػػػو يف كتابًػػػػك
كخىلّْقنىػػػػػا اللهػػػػػمَّ .. كمػػػػػن علػػػػػى مىػػػػػنهًجًهم سػػػػػار , كأصػػػػػحابو األخيػػػػػار, األ هػػػػػار
 .برزتتك يا أرحمى الرازتني , كأدّْبنا بآدابو, ب خالًقو

كمػن أعظػًم , فإفَّ ًمن أعلى ما غلرًم فيو احلديثي بنيى أىًل ىذه ادللػة: أما بعد
مو ػػوع , ستبصػػاري ادلقصػػودي مػػن اخلىلػػًق كالرسػػالةمػػا ييػػدار حولىػػوي الفكػػري كالنظػػري كاال

ػوي , األخالؽ الو غلبي أف يتًَّصفى ّٔا الػذم آمىػنى بػاهلًل كرسػولًو كالػذم أسػلىمى كجهى
ػػًهدى شػػهادةى احلػػق  أخالال ا سالمالال ق د بهالالد بفالالا س هالال ات .. هلًل مػػن كػػل مىػػن شى

 .هاف بفا س تي َ َدب سالم ُق إ يفا ددعا كلَّ منلٍم إ ى س َتَحلِّي دسالت

عليهػا , األخالؽي صػفاته كاائػلي دتيىثّْػل لانسػاًف صػورةن با نيَّػةن معنويػةن ركحانيػة
ػػري يػػوـى القيامػػًة عنػػدى قهػػوًر احلقػػائق شى كمػػا أفَّ لانسػػاف مقابػػلى األخػػالؽ الػػو , ػلي

ٍلػػػقه  , كاخلىٍلػػػق ينصػػػرؼي أكالن يف الػػػذىن إىل الصػػػورة اجلسػػػمانية, ىػػػي رتػػػع خيليػػػقو خى
ٍلػق فهذا اخلىٍلقي  كىػو أف تكػوفى الصػورةي , للجسم إذا انػتظم كحىسيػنى ِّىّْػيى حيٍسػن خى
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ػػت مػػن رتيػػًل .. الظػػاىرةي حسػػنةن  كػػذلك الصػػورةي البا نػػةي ذلػػذا اإلنسػػاف إذا انتظمى
ػػي  الصػػفاًت كزلاسػػًن الشػػمائًل ككػػرًًن األخػػالًؽ صػػارت صػػورتيو البا نػػةي حسػػنة كِّي

ؽ ُي الو إليها نظىري احلقّْ جػل جاللػو كتلك الصورةي البا نةي ىي , ذلك حسن خيلي
شىر اإلنسافي عليها يوـى القيامة   . كىي الو ػلي

فتبػػنيَّ ّٔػػذا أفَّ الصػػورةى اجلسػػمانيةى ال تسػػاكم يف ادلنػػػزلًة كال يف ادلكانػػًة الصػػورةى 
ػػبى علػػى اإلنسػػاًف العاقػػًل ادلػػصمًن أف يىصػػًرؼى , البا نػػةى ادلعنويػػة ذلػػذا اإلنسػػاف فوىجى

ػػػذى مػػػن ,  أخالقًػػػو كالتّْصػػػاًفًو مبػػػا أحػػػبَّ اهللي منػػػو أف يتًَّصػػػفى بػػػوعنايتىػػػو لتقػػػوًنً  كي خي
إ مالالا  ))البعثػػًة النبويػػًة مقصػػودىىا حيػػثي يقػػوؿ نػػع اهلل صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػلم 

كانبعػاثي الرغبػًة يف االتّْصػاًؼ بػاخليليًق احلسػًن (  )(( بعثُت ألتمَِّم مكارَق سألخال ا
ىل تتمػػػيم مكػػػارًـً األخػػػالًؽ فيػػػو , مبعػػػد أفَّ اإلنسػػػافى قػػػد عنػػػدى اإلنسػػػاًف يوًصػػػليوي إ

ييطبىعي على التىخىلًُّق باألخالًؽ غري الطيبًة كغري احملمودة فهل ؽلكػن اخلػالصي منهػا 
كػػن و كقػػد يفقػػدي كثػػرينا مػػن الصػػفات احلسػػنة اجليػػدة  كالبشػػر كادلكلفػػوف . أك ال ؽلي

تىًقػيى  شلن كيجّْهىت إليهم الرسالةي لديهم قابليةه ألف تػىتىحسنى ىذه األخالؽي فيهم فَتى
 .مراتًبيهم  

 دإ مالالالا سألمالالالُم سألخالالال ُا مالالالا ببيالالالتْ 
 
 

 فالالالالهْم ذالالالالُم الذُالالالالْت أخ ُ فالالالالْم الذُالالالال س 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

َى لػو بابنػا , نس ؿ اهلل أف يوقعى نورى ىذه األخالًؽ يف قلًب كلّْ قارئو ذلا كيفػت
الػذم بيعًػث , ك ادلنػاركيعتليى يف ذل, حىت يتَّصفى بتلك األكصاؼ , من التوفيق

                              
, كالبيهقػي يف شػعب اإلؽلػاف( ِّٕ: )ركاه مالك كأزتد كالبخػارم يف األدب ادلفػرد احلػديث ( ُ)

 .كاحلاكم كصححو من حديث أيب ىريرة
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يػػا أكػػرـى .. اللهػػم حققنػػا بػػذلك مبحػػًض فضػػًلك كجػػوًدؾ ككرمػػك .. بػػو ادلختػػار 
 .كياأرحم الرازتني . . األكرمني 

كصلى اهلل على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو كالتابعني ذلم بإحساف إىل يـو 
 .الدين كاحلمد هلل رب العادلني 



 

 َُ 

 :   الدرس الثانً

 لتغٌٌرقابلٌة األخالق ل

كصػػػلى اهلل كسػػػلَّمى علػػػى سػػػيدنا زلمػػػدو خػػػال األنبيػػػاء , احلمػػػدي هلل رب العػػػادلني 
كالتػػابعني ذلػػم بإحسػػافو , كعلػػى آلػػو كصػػحبو الطيبػػني الطػػاىرين , كإمػػاـ ادلرسػػلني 
 .كعلينا معهم كفيهم برزتتك يا أرحم الرازتني , إىل يـو الدين

افقػػد انتهينػػا يف الػػدرس السػػابق إىل أفَّ : كبعػػد  ًكػػن اكتسػػأّي , مكػػاًرـى األخػػالؽ ؽلي
كلَّفني أف يىتطهَّرى عػن رىذيػًل الصػفات كاألخػالؽ

ي
كيتحلَّػى , كؽلكن لكلّْ فردو من ادل

يًلهػػا ػػًنها كرتى كذلػػك ًبًصػػدًقو يف الطلػػب كقياًمػػو بػػالعزـً يف , ًِبميػػًدىا ككرؽلًهػػا كحىسى
ىطلىب 

ػذى ييالًحػم مػا يىصػدير فػإذا دتَّػت منػو ىػذه العزؽلػةي أ. حتقيًق ىذا األرىب كادل خى
ػػنى صػػورتىوي البا نػػةى   كػػم نػػرىل يف . منػػو يف أقوالًػػو كأفعالًػػو ككيفيَّػػاًت معامالتًػػو لييحىسّْ

ػػػػنيوا شػػػػيانا ًمػػػػن مظػػػػاًىًر  سّْ األمػػػػة مىػػػػن أنفقػػػػوا األمػػػػواؿى كمىػػػػن تكلَّفػػػػوا ادلشػػػػاؽ ألف ػلي
مّْلوىػػػا لًقًهػػػم يف أعضػػػاًئهم كغلي لًتحسػػػنًي  ككػػػلُّ ذلػػػك ال يسػػػاكم شػػػيانا بالنسػػػبةً , خى

ػػابر ًمػػن , فليىعقػػًل ادلػػصمني ىػػذه احلقيقػػةى , األخػػالؽ كقػػدؽلنا قػػاؿى بعػػضي العػػارًفني األكى
ػػًده عػػن ت ذيػػًة ركًحػػو : أىػػًل القػػرف السػػادس مػػن أىػػًل الػػيمن ػػ ىلىوي ت ذيىػػةي جىسى مىػػن شى

ه ىػػػذا ألنػػػو إظلػػػا عػػػاشى , فليىطلػػػب أجػػػرىه ًمػػػن احليتػػػاف كالديػػػداف الػػػو ت كػػػلي جسػػػدى
عًلَّتيػػو مصػػركفةه إىل أف يي ػػذّْمى ىػػذا اجلسػػدى منقطعنػػا عػػن ت ًذيىػػًة ركًحػػو خادمنػػا ذلػػا إذ 

ػػػرى فيػػػوً  ـي تلػػػكى الديػػػداف الػػػو مػػػآؿي اجلسػػػًد أف تػىٍنخى ػػػذيًب خيليًقػػػو فهػػػو ؼلػػػد كأف , كهتى
ـي احلػػداد عليػػًو ر ػػوافي اهلل حالػػةى , ت كلىػػو تلػػك احليتػػاف ألجػػًل ذلػػك كصػػفى اإلمػػا

ؽ بػاخلىٍلًق اجلسػًدم إذا غػابى عػن ذىنًػو أمػري اإلنساًف بعدى موتًو بالنسبة دلا ي ُى تعلَّ
- :اخليليًق ادلعنوم البا ين فقاؿ



 

 ُُ 

الالالا  تلالالالل س بُالالال ُر د الالالد أ الالالَح س بفالالالا رَِمم 
 

الالم   بعالد س ََّّالمامف فالالي سألِنالاِق دس نِّ
 بعالالالالَد س تَيالالالالفِّي دأْكالالالالِل س  يُالالالالاِت  الالالالَدس 

 
 يالالاللُكلفم س الالالددُد تحالالالَت س تالالال ِب دس لَّالالالُِ ِ 

 دس َمَحَبالالالالالالت تَغيَّالالالالالال ْت مالالالالالال فُم سأل الالالالالال سمُ  
 

 ِ َِ الالالالالالِ  دس عي الالالالالالي  دس الالالالالال   َمحاِمالالالالالالُ  س ِ 
 دعالالالالافالُفم كالالالالل  َمالالالال   الالالالد كالالالالاَم يالالالاللَ ُ ُفم  

 
 مالالالالالالال  سأل الالالالالالالارب دسألذلالالالالالالالي  دس مالالالالالالالدم

 
 :مهمة المؤمن االعتناء بتقوٌم أخالقه

ى أفَّ اعتناءى ادلصمًن بًتىقوًًن أخالًقو ىو ميهمَّتيو الو ينب ي أف يفكرى فيها  فتبنيَّ
لكم جاءت ىذه الدركس تعاًفي مو وعى ىذه األخالًؽ لذ, كيدأبى عليها

ليكوفى ادلصمني مصدّْيان ًلمهمتًو يف ىذه احلياًة متصالن , كالتذكري ّٔا ككيفية اكًتسأًّا
بالرسالًة كصاًحبها الذم بيًعثى ليتىمم لنا ىذه ادلكارـى اخليليًقية صلى اهلل عليو 

و جل جاللو يف قرآنو كقاؿ لو كلقد أثد عليو ربُّ . كعلى آلو كصحبو كسلم  
الكفاري باجلنوًف            ًحينىما كصىفىو ي

كرىدَّ  ( )           
كيقوؿ إفَّ اخليلقى , عليهم مبا يشاىدكفى من خيليقو العظيًم الذم يعًَتؼي بو الكل

صيديكري األخالًؽ كلو كافى رلنوننا لىمىا أمكنى , العظيمى مقًَتفه بالعقًل العظيمً 
فإفَّ اخليليقى العظيمى منهجه سىًومّّ يف احلياًة الستقباًؿ أحداًث احلياًة , العظيمًة منو 

ألجًل ذلك , كال يكوفي ذلك إال ًمن صاحًب العقًل الواسعً , كالتعاميًل معها
 ,جاءى يف تعريًف العقًل أنَّو مىلىكىةه يف النفًس دتنىعي صاحبىها عن ارتكاًب القبيَ

مبعد حىبًسها إياه ًمن الوقوًع يف ادلخازًم  -فتىعًقيليها لانساًف كعىٍقًلها إياه 

                              
 ( .ّ-ُ) القلم اآليػات سورة ( ُ)



 

 ُِ 

إذف فإظلا ؽللكي نفسىو عندى ال ضًب كيتىخىلَّقي . ىو حقيقةي العقًل   -كاألسواًء 
كمن كافى أعقىلى كافى أ بطى ذلذه النفًس , باخليليًق احلسًن صاًحبي العقًل الواسعً 

نّْيًو إىل ما ال ينب ي كال يليقي بو ككافى أحرىسى ذلا   .ًمن أف تيدى

مهمػػػػػا تبػػػػػنيَّ ذلػػػػػكى فػػػػػإفَّ األخػػػػػالؽى الػػػػػو بيعًػػػػػثى النػػػػػعُّ صػػػػػلى اهلل عليػػػػػو كسػػػػػلم 
.. عليها مداري صالًح الناًس يف حياهًتم كمىثيوبىًتهم الكيػىل بعػدى كفػاهًتم , لًتىتًميًمها

يًنى ّٔػذه األخػالًؽ يف نفًسػو ألجًل ىذا كىجىػبى علػى كػلّْ فػردو مػن ادلسػلمني أف يعتػ
 ..كيف أسرىتو كمىن ىو مساوؿه عنهم 

اللهػم .. كفَّقنا اهلل للتَّخىلّْي عن الصػفاًت الذميمػًة كالتَّحلّْػي بالصػفاًت الكرؽلػًة 
ػػػنا تقواىػػػا اللهػػػم .. كزكّْهػػػا أنػػػتى خػػػريي مىػػػن زكَّاىػػػا أنػػػت كليُّهػػػا كموالىػػػا , آًت نفوسى

كاصػػًرؼ عنػػا , ال يهػػدم ألحسػػًنها إال أنػػت اىػػًدنا ألحسػػًن األخػػالًؽ كاألعمػػاؿً 
كجػوًدؾ يػا , برزتتػك يػا أرحػمى الػرازتني .. سيّْاها ال يصرؼي عنَّا سػياها إال أنػت 

 ..أجودى األجودين

كصلى اهلل على سيدنا زلمد كآلو كصحبو أرتعني كتابعيهم بإحساف إىل يـو 
 .كاحلمد هلل رب العادلني , الدين 

 



 

 ُّ 

 الدرس الثالث

 وضرورته فً حٌاة المسلم صبرالعظمة 

يرسػًل رزتػةن بالرزتػًة العظمػى , احلمد هلل 
كعلػى آلػو , كصػلى اهلل كسػلمى علػى ادل

, كمن تػبعىهم بإحسػاف , كساركا يف  ريق صواًبو , كأصحابو الذين ت دبوا بآداًبو 
 .. إىل يـو ك ع ادليزاف

ألنبيػػػاءي أتبػػػاعىهم مػػػن أعظػػػًم األخػػػالًؽ الػػػو ر َّ ا س هالالالُ ِ فػػػإف خيليػػػقى : أمػػػا بعػػػد
كلقػد أثػد اهللي تبػارؾ , كقد حالَّىيم ادلوىل جل جاللو ّٔا فكانوا قدكةن فيها, عليها

  فقػػاؿ سػػبحانو كتعػاىل يف كتابػػو يف ذكػًر بعػػًض أنبيائػػو , كتعػاىل علػػى أىليهػا

      
     كلقػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػاؿ جػػػػػػػػػػل شػػػػػػػػػػػ نو  ( )

   
 

 
 

( ). 

        كلقػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػػػػاىل 
 ))كلقد قاؿ نبيُّو ادلصطفى زلمده صلى اهلل عليو كآلو كصحبو كسلم  (ّ)

دذالالال   الالالف   ))عنػػػدما ذكػػػر فضػػػل شػػػهر رمضػػػاف فقػػػاؿ  ((دس هالالالُ  ب سبالالال  س   الالالف

                              
 ( .ْْ)آية  صسورة   (ُ)

 ( .َُ)آية الزمر  سورة (ِ)

 ( .ّْ)آية الشورل  سورة  (ّ)



 

 ُْ 

  ككمػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػاىل يف كتابػػػػو .  (ُ)((س هالالالالُ  دس هالالالالُ  ب سبالالالال  س   الالالالف
             

(ِ) 
 :بٌان معنى الصبر

ػػػل ادلشػػػاؽّْ كتىكلُّػػػًف ادلكركىػػػاًت ذلػػػا : كالصػػػىي  ػػػلي الػػػنفًس علػػػى حتىىمُّ كتػىػػػٍرًؾ , زتى
ًلكيها أك تيضىيّْعي ك تػيفىػوّْت  بوباتو أك م ليوفاتو ذلا ليسىت يف صاحًلها تيرًديها أك هتي زلى

تيضػػبىطي بػػو حركػػةي , الصػػى ّٔػػذا ادلعػػد جنػػده مػػن جنػػوًد العقػػل.. عليهػػا خػػرينا كبػػرينا 
كييوًصليو ذلك إىل ترًؾ االنتصػاًؼ , قيوـي بو ميزافي اإلنصاًؼ للناس اإلنساًف ,  كيػى 

الصػػػىي ّٔػػػذا ادلعػػػد ػلمػػػل عليػػػو .. كىػػػو كصػػػفه ًمػػػن أكصػػػاًؼ الكمػػػاؿ , للػػػنفس
كالتصػػديق برًسػػالًة نبيّْػػو ادلصػػطفى صػػلى اهلل , حقػػائق اإلؽلػػاًف بػػالرزتًن جػػل جاللػػو

 . عليو كآلو كصحبو كسلم 

واجبػػػات كادلنػػػدكبات كشلػػػا فيػػػو ادلنػػػافعي كادلصػػػاٌفي يف الصػػػىي علػػػى ادلشػػػاؽ ًمػػػن ال
, كييعػػىَّ عنػػو بالصػػًى علػػى الطاعػػًة كأدائهػػا علػػى اإلحسػػافً , احليػػاًة الػػدنيا كاآلخػػرة

 . كاالستمراًر كادلواقبًة عليها 

كصىه آخر ىو عن زلبوباتو ذلذًه النفًس كميراداتو ذلا يعلمي العقلي أفَّ فيها 
ّٔا إىل شصـو كبالءو فتصىي عنها مع أصًل رغبًتها فيها ًلما   رىران عليها كييصدّْم

تعلمي ًمن غىوابًيها
ًجمي عنها كتتخلَّى منها كتتباعد كإف  , كًمن عواًقبها ( ) فلذلك حتي

                              
:     كالبيهقػػػػي يف شػػػػعب اإلؽلػػػػاف احلػػػػديث( ُٕٖٖ: )أخرجػػػػو ابػػػػن خزؽلػػػػة يف صػػػػحيحو احلػػػػديث  (ُ)

 .عن سلماف الفارسي ( َّٖٔ)
 (.ِّ)سورة الرعد آية   (ِ)

 . ياهتا من زلذكر أم ما يف  (  ُ)



 

 ُٓ 

كيصدم ىذا الصىي , كييعىَّ عنو بالصًى عن ادلعاصي, كانت زلبوبةن ذلذه النفس
راـو بل شلا ليس مبكركهو يف الشرع إذا حكمى عن ادلعاصي إىل تىرًؾ كثريو شلا ليسى ًِب 

ـى بو يينًقصي فائدةن  أك ػلىيوؿي بينو كبني مرتبةو رفيعةو أك خريو , العقلي أفَّ ًفعلىو كالقيا
ىذا الصىي يصدّْم إىل حسًن تػىقىبًُّل اإلنساًف , يكوفي لو يف الدنيا أك اآلخرة
ختلًف األحداًث الواقعًة عليو

ي
    قاؿ جل جاللو , دل

             

قاؿ عمر بن  ( )       
ً اخلطاب عليهم صلوات من رّٔم كرزتة ..  ( ) نعم الًعدالف كنًعم العىالكىة:

نعم العدالف كالعالكة الصلوات كالرزتة كاذلداية كلها , كأكلاك ىم ادلهتدكف
, كما أحوجى العاقلي إليو, تعاىلفما أعظمى منػزًلة الصًى عند اهلل تبارؾ ك , للصابرين

, كإنا نرل غريى ادلصمنني يىصًىكف على مشاؽ كثرية ليقطعوا على أنفسهم ادلشاكل
فكيف حالينا مىعشىر مىن آمنى ال نصًىي عن ما , كليتوصَّلوا إىل األغراًض الفانية 

ن الصًى كفَّقنا اهلل حلس.. ًبو حتصيلي سعادًة األبد ككفايةي شركرو ال هنايةى ذلا 
 ..إنو أكـر األكرمني .. كااللتزاـ بو حىت يعطينا منو أجرنا ب رًي حساب 

كصلى اهلل على نبيّْو ادلصطفى سيًد الصابرين زلمدو كآلو كصحبو أرتعني 
 .كاحلمد هلل رب العادلني .

                              
 ( .ُٕٓ-ُٓٓ)سورة البقرة اآليات   (ُ)
أكلاػػك علػػيهم صػػلوات مػػن رّٔػػم كرزتػػة )) ركاه البخػػارم يف صػػحيحو عنػػد تفسػػري قولػػو تعػػاىل   (ِ)

 ...كأكلاك ىم ادلهتدكف



 

 ُٔ 

 الدرس الرابع 

 أنواع الصبر

مػػػن اىتػػػدل كصػػػلى اهلل علػػػى سػػػيًدنا زلمػػػدو كعلػػػى آلػػػًو كصػػػحبًو ك , احلمػػػدي هلل
ينا يف الدرس السابق إىل عظىمػًة الصػىً , ّٔداه ك ػركرتًو يف حيػاًة , كبعد فلقد انتهى

كأنو تتعلقي بو ادلصاٌفي الفانيةي كالباقيػةي فىلًػذا كىجىػبى علػى ادلػصمن أف يهػتىمَّ .. ادلسلم 
ب ف يالحمى نفسىو من حنًي أف يستيًقمى إىل حنًي أف ؽلسيى فيبػين أمػورىه علػى , بو

كيف اإلشػػارًة إىل أفَّ , ًى كيعلػػم أنػػو مػػا داـ يف داًر الػػدنيا فالبػػد لػػو مػػن الصػػىً الصػػ
 )) يقػػػوؿ نػػػعُّ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم, الصػػػىى ىػػػو الطريػػػقي للوصػػػوًؿ إىل اجلنػػػة

, فال يىًصل إليها إال مىن صىىى علػى ىػذه ادلكػاره ..  ( )((ُح ِِّت س   ُف با مكاره 
ػػلى ىػػذه ادلشػػاؽ  كقػػد جػػاءى يف احلػػديث أفَّ اهللى دلػػا خلػػقى اجلنػػةى مبػػا فيهػػا مػػن , كحتمَّ

نا جىيػل عليػػو السػالـ ينظػػري فيهػا فلمػػا رآىػػا , زينػةو كنعػػيمو عظػيمو أرسػػلى إليهػا سػػيدى
كيػف رأيػتى اجلنػة و قػاؿ يػارب رأيػتي فيهػا مػا : فقاؿ لو اهلل تعاىل, عادى إىل ربو 

ػلُّ عػن الوصػػًف كال يسػمعي ّٔػا أحػػده إال حػرى  فحىفَّهػػا . صى علػى أف يػػدخيلى فيهػا غلًى
مث قاؿ ارًجع فانظر إليها فلما نظىر إليها كرأل ما حيفَّت بو ًمن ادلكاره , بادلكاره 

لػػػقى النػػػار ف رسػػػلى , عػػػاد  كقػػػاؿ يػػػارب لقػػػد خشػػػيتي أف ال يػػػدخلىها أحػػػده ر مث خى
 يػػارب ال يسػػمعي ّٔػػا أحػػده فيػػدخلها أم الحتػػاطى : جىيػػلى ينظػػري إليهػػا فعػػادى فقػػاؿ

فحفَّهػا . بنفًسو كجتنَّب أسبابى الوصػوًؿ إليهػا فػال يىًصػلي إليهػا مهمػا كػافى عػاقالن 
فنظىػر إليهػا كىػي , ارجػع فػانظير إليهػا : فلمَّا حيفَّػت بالشػهوات قػاؿ, بالشهوات 

                              
 ك,  (ُِٕ/ٖ: )بػػػػاب حجػػػػب النػػػػار بالشػػػػهوات احلػػػػديث –ركاه البخػػػػارم يف كتػػػػاب الرقػػػػاؽ  ( ُ)

 .من حديث أنس ( ِِِٖ) :كصفة نعيمها كأىلها احلديثيف كتاب اجلنة  مسلم



 

 ُٕ 

 ( ) زلفوفةه بشهواًت النفوًس عادى فقاؿ يارب لقد خشيتي أف ال يسلمى منها أحده 
ألجًل ذلك كجىبى أف تتفقَّد . فت النار بالشهوات فحفت اجلنة بادلكاره كح.. 

َى إىل حنًي أف دتيسي كيف أنت يف إقامًة كىصػًف الصػًى  حالىكى ًمن حنًي أف تصب
معك و أتستيقمي كقتى الصالًة حنيى يطيبي لك النػوـي يف كقػتو يػصذّْف ادلػصذفي فيػو 

, البقػػاًء علػػى الفػػراش  يكػػوفي عنػػدى الػػنفًس اسػػًتحالءي ادلنػػاـً كإرادةي .. اهلل أكػػى .. 
ًة الػػػػىًد يف األمػػػػاكًن الػػػػو يشػػػػتدُّ فيهػػػػا  , كخصوصنػػػػا أكقػػػػاتى الشػػػػتاًء ككقػػػػتى شػػػػدَّ

مث ييػػػذكّْرؾ ًِبىػػػيَّ علػػػى الصػػػالة , كييػػػذكّْريؾى بالشػػػهادتني , كادلنػػػادم يقػػػوؿ اهلل أكػػػى
كقد يقوؿ لك الصالة خري من النـو الصالة خػري مػن النػـو . كحيَّ على الفالح 

تصىي على تىرًؾ النوـً يف ذاؾ الوقًت كتيسارًعي كتيباًدري إىل امتثاًؿ أمًر اهلل  فهل أنتى 
كاسػتيًقم يف الوقػًت , كإال رتّْب نفسىكى على الصًى يف ىذا الوقًت يف كلّْ يوـو .. 

ػػةي اإلؽلانيػػةي ف نػػتى حتػػبُّ , الػػذم شػػرعى اهللي لػػك أف تسػػتيقمى فيػػو كإف عىلىػػٍت بًػػكى اذلمَّ
مث , ت فرينى باألسحاًر فتستيقمى قبلى الفجًر أيضنا كترغىػبى يف ذلػكأف تشارؾى ادلس

يف ميعامىلًتك مع أىًل بيًتك ىل أنتى صػابره علػى .. انظر كيف تنطىلقي يف يوًمك 
تػػػذكريًًىم بػػػػالفراًئض كإقػػػػامىًتهم بًػػػػ مًر الصػػػػالًة و ىػػػػل أنػػػػت صػػػػابره علػػػػى مالحظػػػػًة 

ػػػػػم أخالًقهػػػػػم و أك أفَّ حػػػػػديثىك يف البيػػػػػت معهػػػػػم زلصػػػػػو  ره مقصػػػػػوره علػػػػػى أكًلكي
مث مػا يتعلَّػقي ب خبػارو عامػةو قػد ال , كشيرًبكيم كما يتعلَّقي مبالًبًسكيم كهتياىًة منػازًًلكم 

ػػاً بيهم كال تيكلّْميهػػم حػػوؿى كاجبػػاًت ديػػًنهم, تىعنًػػيكم مػػن ىنػػا كمػػن ىنػػاؾ , فػػال ختي
 يقػوؿ  كربػك, كمسصكلية أنت سيًالتى عليها ىالَّ صىىتى علػى ىػذه ادلسػصكليًة 

                              
الَتمػذم ( . ْْْٕ: )احلػديث كالنػار اجلنػة خلػق يف بػاب -ركاه أبو داكد يف سننو اجلزء الثاين ( ُ)

حديث : كقاؿ( ِٖٓٔ: )احلديث.كسلم عليو الٌلو صلى الٌلو رسوؿ عن اجلنة, صفة بوابيف أ
 .كتاب األؽلاف كالنذكر   –كالنسائي يف آّلد السابع , حسن صحيَ 



 

 ُٖ 

       
إف كانػػػػت لسػػػػانيكى اعتػػػػادت أف  ( )

فهػل أنػت مػن أىػًل الصػًى حػىت تىكيػفَّ اللسػافى , ت تابى ادلسػلمنيى كػلَّ يػوـو كليلػة 
عػػن اخلػػوًض يف أعػػراًض ادلسػػلمنيى فػػإفَّ ذلػػك يشػػينيكى يف دينًػػك كييػػنًقصي مىنػػػزًلىتىكى 

      كاحلػػػػػػػػػقُّ ؼلا بيػػػػػػػػػكى يف قرآنػػػػػػػػػو , عنػػػػػػػػػدى ربّْػػػػػػػػػكى 

كقػػػػػاؿ صػػػػػلى اهلل عليػػػػػو  ( )       
َكَ  أخالالاَم س منالاللَم بمالالا يكالال ه ))كآلػو كسػػلم  : فقػاؿ لػػو صػػحايب  (( س غيُالالُف أم تال

إم كالام فيال  مالا تبال د فبالد س تُتال   )) :أرأيتى إف كافى يف أخي ما أقوؿ و فقاؿ 
اهلل تبػارؾ كالبهتػافي أعظػمي كالعيػاذ بػ ( )((دإم  م يك  في  مالا تبال د فبالد بفتَّال  , 

 .كتعاىل 
كلعلَّكى تساىىلتى بالكذًب , فاصًى على تقوًًن لساًنكى حىت ال تىنًطقى بال يبًة 

فهل تصىي على  بًط لساًنك حىت تزجيرىىا ,  يف شيءو ًمن أحواًلك كمعامىلًتك
كتىعلم كتتيقَّن أفَّ الكذبىةى ال خترجي من فىًم اإلنساف إال تػىبىاعىدى , عن الكذًب 

ً ما ؼلرجي ًمن فىًموادللى     كربك يقوؿ , كاًف عنوي مسافةى ميل ًمن ًنَتى
              

 
ال إمَّ س مؤمَ   ))كتتذكَّر قوؿى نبيّْك كقد سيًالى أىيكذبي ادلصمنو قاؿ  ( )

                              
 ( .ٔ)سورة التحرًن آية   (ُ)

 ( .ُِ)سورة احلجرات آية   (ِ)

ك أبػػو ( ِٖٗٓ: )حتػػرًن ال يبػػة احلػػديث : بػػاب -ركاه مسػػلم يف كتػػاب الػػى كالصػػلة ك اآلداب  (ّ)
 -كالَتمذم يف أبواب الى كالصػلة, (ْٖٔٔ: )باب يف ال يبة احلديث -داكد يف كتاب األدب

 .حديث حسن صحيَ : كقاؿ ( ُٗٗٗ: )اء يف ال يبة احلديث ما ج: باب
 ( .ُٕ)سورة ؽ آية  ( ْ)



 

 ُٗ 

كتال قولىو تعاىل  ( )((ال يكَب 
 

      

 
 

على الطاعاًت كالصًى عن  اللهم حقّْقنا ِبقائًق الصىً  ( ) 
حىت تكتبى لنا األجرى العظيم كاخلريى , كالصى على الشدائد كالباليا , ادلعاصي 
كتثبّْت أقدامىنا على الصراًط ادلستقيم برزتتكى يا أرحمى الرازتنيى , الفخيم 

 .كياأكرـى األكرمني 
رب  كاحلمد هلل.. كصلى اهلل على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو كسلم   

 .العادلني 

                              
 .كابن عبد الى يف التمهيد..ركاه ابن عساكر عن عبد اهلل بن جراد  (ُ)
 ( .َُٓ)سورة النحل آية   (ِ)



 

 َِ 

 الدرس الخامس

 ثبات خلق الصبر

ا نػػدرًؾي بػػو ادلزيػػدى مػػن إفضػػالًو  , كنتلقَّػػى بػػو الفػػائضى مػػن نوالًػػو , احلمػػد هلل زتػػدن
كصػػلى اهلل كسػػلَّمى علػػى حبيبػػو كصػػفوتو كعبػػده زلمػػدو آّتػػب كعلػػى آلػػو كأصػػحابو 

 .م الرازتنيكعلينا معهم كفيهم إنو أكـر األكرمني كأرح, كمن سار على دىرًبو

إذ , فإنػػو قػػد سػػبقى احلػػديثي عػػن الصػػًى , كىػػو أسػػاسه يف األخػػالؽ : أمػػا بعػػد
يتىخىلّْقي ًبكلّْ خيليق 

.. كػل خيلػقو كػرًنو ػلتػاجي مػن صػاحًبو إىل الصػى , ػلتاجي إليو ادل
كألف ي خيػػذى باألسػػباًب الػػو , كألف يػػدكـى علػػى ذلػػك اخليلػػًق ػلتػػاجي منػػو إىل الصػػى 

ػػني فيػػو فلػػذلك يف ًمثػػل الصػػًى كػػاف شلػػا , اخليلػػقى الطيّْػػبى ػلتػػاجي منػػو إىل الصػػى  دتيىكّْ
أف تذكرى ثوابى اهلل الذم أعدَّه  -كىو قاعدةه يف بقية األخالًؽ  -ينفعي يف تثبيًتو 

, كأف تتػػػػػذكرى يف كػػػػػل موقػػػػػفو ػلتػػػػػاجي إىل الصػػػػػى عاقبتىػػػػػو إف صػػػػػىتى , للصػػػػػابرين 
يعىػزّْين ًلميعػزِّل ييعزّْيػًو مبػوًت  كلقد كتػبى بعػضي , كعاقبتىو إف ُ تصى 

العػارفني مػن ادل
كإف جزعتى نفذى , اعلم إنك إف صىتى نىفذى قضاءي اهلًل كأنتى م جور : قريبو لو 

فقضاءي اهلل نافػذه يف كػال احلػالىني كلكػن إف صػىتى ثبػتى , قضاءي اهلل كأنت م زكره 
 ..كتعاىل  كإف جىزعتى ثبتى الوًزري كالعياذ باهلل تبارؾ, األجر 

كينفػػعي أيضػػان يف تثبيتهػػا , ػلتػػاجي ادلػػصمني إىل تىػػذىكًُّر فضػػائًل األكصػػاًؼ احلميػػدة 
فيو ذكريه ألخباًر كحكايػاًت أىليهػا فعنػدى ذكػرًه ألخبػاًر الصػابرينى كًقصىًصػهم الػو 

حػىت يقتػدمى ّٔػم , مرَّت يف احلياًة تَتىسَّخي صفةي الصًى فيو كتقػول يف دتىىكًُّنهػا منػو 
كلقد قصَّ اهلل تبارؾ كتعاىل علينا قصصنا للصابرين من أنبيائػو , هتدمى ًّٔدًيهم كي

كزتلت لنا السريةي النبويةي صىى ادلصطفى زلمدو صلى اهلل عليو , كالعباد الصاحلني 



 

 ُِ 

كآلػو كصػحبو كسػلم كىػو الػذم قػاؿ يف صػىًه كيف توا يػًعو عليػو الصػالة كالسػالـ 
حػػػػىت ا ػػػػطرُّكه إىل شػػػػجرةو فتعلَّػػػػق ّٔػػػػا رداؤيه  كقػػػػد مشػػػػى خلفىػػػػو النػػػػاسي يف ززتػػػػةو 

الال ( )ةس عَّالالا ذالالَه عالالدد  الالي كالالام ردسئالالي ,  الال  أع الال  ي )) فبالالاد ,كسػػقطى   ا عم 
مث ُ  ( )(( اُِا  الال دال ا ,كالالَدب   دال , بمالالي    ت الالدد ي ال بالالم بيالال كم ,  بنالالمت 

رحالَم س  أخالي م مالى  بالد أدالك باللكثَ  ِمال  ذالَس  )) يزالوا بو حىت التػىفىتى كقاؿ
مػا عػزَّل ميعىػزس كسػلَّى نفسىػو مبثػًل ذًكػًر مىػن ابتيلًػي : كألجل ذلك قػالوا  ( )(( ُ فهَ 

مبثػػًل مصػػيبًتو , إذا ذىكػػرى ادلبتىلًػػنيى مبثػػًل ذلػػك ىػػافى عليػػو األمػػر كخفَّػػت عليػػو الشػػدةي 
    .كدعاهي ذلك إىل دتىىكًُّن الصًى منو 

 أمثلة من صبر رسول هللا صلى هللا علٌه وآله وسلم

د كافى صلى اهلل عليو كآلو كصحبو كسلمى مثاالن يف الصى ًمػن بدايػًة حياتًػو كلق
بػيرى كأرسلو اهلل تعػاىل كنبَّػ ه , كنش تًو بل ًمن  فولًتو عليو الصالة كالسالـ إىل أف كى

مىضىت حياتيو عليو الصالة كالسػالـ علػى حيسػًن الصػًى كىػو القائػل عػن منػػزلًتو , 
  الم م فمالا حظال  يَ ُأْعِ ال دَمال  س هالُ , دعزيمالف س يبالي  متُ أدتيال ما أ لِّ   مِ  إمَّ  ))

أم كإف نقصػت بعػضي مظػاىًر  ( )(( س  فالار دصالياق س ليل  ياقِ  م  فات  ما يُادِ 

                              
 .ىي كل شجر عظيم لو شوؾ: العضاة   (ُ)
:     الشػػػػػجاعة يف احلػػػػػرب كاجلػػػػػ  احلػػػػػديث: بػػػػػاب   -ركاه البخػػػػػارم يف كتػػػػػاب اجلهػػػػػاد كالسػػػػػري   (ِ)

 .من حديث جبري بن مطعم ( ِٔٔٔ)
كأزتػػػد مػػػن , ( َُْٖ: )غػػػزكة الطػػػائف احلػػػديث: بػػػاب  –ركاه البخػػػارم يف كتػػػاب ادل ػػػازم   (ّ)

 .حديث ابن مسعود 
ذكػػره ال ػػزاا يف اإلحيػػاء كقػػاؿ الزبيػػدم يف اإلحتػػاؼ ىػػو مػػن ركايػػة شػػهر بػػن حوشػػب عػػن أيب   (ْ)

 .اىليأمامة الب



 

 ِِ 

العبادًة ادلندكبًة فإف كجودى ىػذين الوصػفنًي فيػو ييعيضيػوي عػن كػلّْ ذلػك كيرفػعي رتبتىػو 
مػػا ًمػػن أقػػلّْ مػػا أكتيػػتم أم ال الوصػػفاف علػػا اليقػػني كعزؽلػػةي الصػػًى كإهن.. عنػػد اهلل 

كىػػػػم الػػػػذينى اصػػػػطفاىيمي اهللي تبػػػػارؾ كتعػػػػاىل كأرادى , ييصتاعلػػػػا إال األقػػػػل ًمػػػػن العبػػػػاد 
م كفوزىىم  فىينىمّْػي الصػىى ذكػري أخبػاًر الصػابرينى كمػا .. جعلنا اهلل مػنهم .. سعادهتى
ككيػف ثىبتيػوا  -كىػو أشػدُّ شلَّػا يالقػي أحػدينا مػن غػرًي مػا شػك  -القىوه كما قاسىوه 

ػديكا علػيهم ر ػوافي اهلل تبػارؾ كتعػاىل  مَّلػوا كجالىػديكا كجاىى كيكفػي , على ذلػك كحتى
يف ذلك بعضي األمثلًة من سػريًة سػيًد الوجػوًد زلمػدو صػلى اهلل كسػلَّمى كبػارىؾى عليػو 
ـي منػو تلقَّػاه  كعلى آلو كىو الذم حنيى شيجَّ جبينيػوي ككيًسػرت ريباًعيَّتيػو كدلػا خػرجى الػد

أخشى إف كقعػت قطػرةه منػو علػى األرًض أف ييعجّْػلى اهلل العػذابى : كقاؿ .. بيده 
س لفالم  )): قػاؿ.. مث قػالوا لػو أال تػدعو علػيهم فقػد كػاف مػنهم ككػاف و , علػيهم 

 .( )((سذِد   مي فه َّفم ال يعلم م 

ف خػػذى غلىيػػرُّ رداءى ادلصػػطفى , كلقػػد أقبػػلى عليػػو ذلػػك اليهػػودم كعنػػده لػػو دىيػػنه 
أدّْين دىيػػػيًن الػػػذم : فقػػػاؿ .. ى اهلل عليػػػو كسػػػلم حػػػىت ازتىػػػرَّ عينقيػػػو الشػػػريفي  صػػػل

ػاً لوفى النػاسى يف حقػوًقهم , عندؾ فما عيرًفتيم يابين ىاشمى إال مطالن  فهػو , أم دتي
فقػػاـ سػػيدينا عمػػر .. كمىوعػػدي الػػديًن ُ ػلػػل بعػػد , مػػع ذلػػك اعتػػدل عليػػو كسػػبَّو 

كنػػتي أنػػا كىػػو أحػػوجى : فقػػاؿ .. يارسػػوؿى اهلل ائػػذف ا أف أ ػػربى عنقىػػو : يقػػوؿ 
كاعلػم أفَّ موًعػدى , ميػرهي ًِبيسػًن الطلػًب كميػرين ًِبيسػًن القضػاء , إىل غػرًي ىػذا منػك 

الػديًن ُ ػلػػل كبىًقػػيى منػػو ثالثػػةي أيػػاـو فقػم يػػاعمر كاقًضػػو حقَّػػو كزًدهي عشػػرين مىكػػافى 

                              
 مػن الصػحيحني كيف , سػعد بػن سػهل حػديث من النبوة دالئل يف كالبيهقي حباف ابن خرجوأ  (ُ)

  . قومو  ربو األنبياء من نع عن كسلم عليو اهلل صلى حكاه أنو مسعود ابن حديث



 

 ِّ 

ػػػذىه كزادىه عشػػػرين, مػػػا رىكَّعتىػػػوي  إين مػػػا فعلػػػتي ذلػػػك إال أينّْ : قػػػاؿ يػػػاعمر ,  ف خى
: قػػرأتي كىصػػفى رسػػوًؿ اهلل يف التػػوراًة فوجػػدتي رتيػػعى األكصػػاًؼ فيػػو إال كصػػفىني 

ف نػا , كقػد خىتػيهيمػا فيػو اليػـو, كأنو ال تزيديه ًشدَّةي اجلهًل عليو إال حلمنا , احللم 
ف نػػػا امػػػديد يػػػدىؾ : فجػػػاءى إىل النػػػع كقػػػاؿ , أيسػػػلم كىػػػذا ادلػػػاؿي صػػػدقة للمسػػػلمني 

 .( )أشهدي أف ال إلو إال اهلل كأنكى رسوؿي اهلل صلى اهلل عليو كآلو كصحبو كسلم
كاجعلنػػػا مػػػن , كعلػػػى متابعػػػًة نبيّْػػػكى اجلليػػػل, اللهػػػم ثبتنػػػا علػػػى الصػػػًى اجلميػػػل

كصػلى اهلل علػى سػيدنا زلمػدو كآلػو كصػحبو كسػلَّم ,  نالقائمنيى ِبقّْك يابر يػارزت
 .كاحلمد هلل رب العادلني .. 

                              
 .كقاؿ صحيَ اإلسناد ( ْٕٓٔ: )أخرجو احلاكم يف ادلستدرؾ يف احلديث (ُ)



 

 ِْ 

 الدرس السادس

 الحــــــِــــــــــــــــــلم

كصػػػلى اهلل كسػػػلَّم علػػػى صػػػاحًب , ادللػػػًك احللػػػيم , احلمػػػدي هلًل الػػػرزتًن الػػػرَّحيم 
كعلػػى آلػػًو , كالصػػراًط ادلسػػتقيم , الػػذم ىػػدانا إىل الػػنهًج القػػوًن , اخليليػػًق العظػػيم 

بػػػني يىػػػدىًم اهلًل كصػػػحًبو كمػػػن سػػػارى علػػػى سػػػبيًلو كاىتػػػدل ًّٔديػػػًو إىل يػػػـو الوقػػػوًؼ 
 . كعلينا معهم كفيهم , العظيم 

فإنَّػػػو عنػػػدى األحاديػػػًث السػػػابقة عػػػن الصػػػى جػػػاءت لفتػػػةه إىل خيليػػػًق : أمػػػا بعػػػد
خيلػق احللػم الػذم , خيلق احللم الذم بىرأ اهلل عليو أنبياءىه كرسػلىو , الكرًن  س ِحلم

كالاد س حلاليم  ))نػو خيلق احلًلم الػذم جػاء ع, كصفى اهلل تعاىل بو نفسىو يف كتاًبو
ا بػػنيى النػػاس  ( )(( أم يكالال م  ُيالالا خيلػػق , خيلػػق احللػػم الػػذم غلعػػلي صػػاحبىو سػػيدن

. احللػػػم لػػػو مرتبػػػةه عظيمػػػةه بػػػل ال تسػػػتىقرُّ حقيقػػػةي العلػػػًم إال ًبريسػػػوًخ كصػػػًف احلًلػػػم 
كىو ًملكه شريفه أكصى النػع صػلى اهلل عليػو , احللمي ملك النفًس عند ال ضب 

جػػاءه .. فىػػردَّدى  لػػبى الوصػػيًة ًمػػرارنا .  ال تغَّالال صػػاه بقولػػو كآلػػو كسػػلم مػػن استو 
ال تغَّالالالال  ال )): فقػػػػاؿ, مػػػن الشػػػػقّْ ىػػػػذا كالشػػػػقّْ اآلخػػػػر بعػػػػد أف جػػػػاءه أمامػػػػو 

.  ((ديُحالل أمالالا َت بال   لالالُت  الَل ال َتغََّالال  ))مث قػػاؿ  ( )(( تغَّال  ال تغَّال 
فّْػػذ غىضىػػبىك , ف كصػػاهي النػػعُّ ّٔػػذه الوصػػية  ُى ملػػك نفسىػػك عنػػد اي .. كادلعػػد ال تينى

                              
كالسيو ي يف اجلامع الص ري , كالديلمي عن أنس بن مالك مرفوعان , خ ركاه اخلطيب يف التاري  (ُ)

 .كقاؿ حديث  عيف 
, ( ٕٓٔٓ: )ركاه البخػػارم عػػن أيب ىريػػرة يف كتػػاب األدب بػػاب احلػػذر مػػن ال ضػػب احلػػديث  (ِ)

 ( .َِٖٗ: )ما جاء يف كثرة ال ضب احلديث: باب -كالَتمذم يف أبواب الى كالصلة



 

 ِٓ 

إ مالالالا س يالالالديُد ,  الالاليل س يالالالديُد با ه الالالَ عف  ))كقػػػد جػػػاءى يف احلػػػديث , ال ضػػػب 
أم صػػاحب : لػػيس الشػػديدي بالصػػرعة  ( )(( س الالَك يملالالُل   َنالال  ع الالد س غَّالال 

كلكػػن .. القػػوة اجلىسػػدية الػػو يصػػرعي ّٔػػا الرجػػاؿ فلػػيس ىػػذا ىػػو الشػػديد القػػوم 
ـى ادليػزافى  إذا. الشديدى الذم ؽللكي نفسىػو عنػد ال ضػب  غضػبىت نفسيػو دتالىػك كأقػا

كػػػػم يصػػػػادفيك يف اليػػػػـو مػػػػن أنػػػػواًع , حػػػػىت ال يىتصػػػػرَّؼى إال مبػػػػا ىػػػػو أكىلى كأليىػػػػقى 
ال ضب فإف كنتى سريعى التفاعيل كالت ثُّر ف نتى حتتاجي إىل أف تتهذَّبى ًبًدينك ىذا 

خيػذى ًمػن أخػالًؽ كت , كمبنهًج اهلًل الذم أرسلى بو نبيَّو صلى اهلل عليو كآلو كسػلم, 
, اإلسػػػالـً احللػػػمى حػػػىت تػىتىعػػػوَّدى أف ال تقابػػػلى مىػػػن أسػػػاءى إليػػػكى بادلبػػػادىرًة باإلسػػػػاءىة 

ـى إيػػراًد السػػوًء إليػػك  كحػػىت حتػػوزى الوصػػفى الػػذم , كحػػىت يىصػػدرى منػػكى اجلميػػلي أمػػا
عايًػػب , ػلبُّػػو ربُّػػكى جػػل جاللػػو ًمنػػك كفيػػك 

ى
كىػػو كىصػػفي احللػػم كالت اً ػػي عػػن ادل

 .السياًة باحلسنة كجزاءي 

َى .. ىذا احلًلمي ًمن ش نًو أف يدفعى آفاتو كثريةن عًن اإلنسػاًف يف حياتًػو  كػم فػت
ال ضػػبي ًمػػن أنػػواًع شػػركر كإي ػػاًر صػػدكر ككقػػوعو يف مىهػػاكو كثػػرية تػػصدّْم إىل أ ػػرارو 
 كاسعةو خطريةو بسبًب كلمةو يىتكىلَّمي ّٔا اإلنسافي يف غىضىبو أك تىصىػرُّؼو يتصػرَّؼ بػو

حػػىت دتلػػكى . إذا غضػػبتى فتػػذكَّر غضػػبى اهلل : كىػػو مي ضىػػب لػػذلك قػػاؿ احلكػػيم
ػػػكى كختػػػاؼى مػػػن غضػػػًب ذم القػػػدرًة كالػػػبطً  الشػػػديد جػػػل جاللػػػو  : قػػػاؿ, نفسى

, تػػػػذكَّر قيػػػػدرةى اهلًل عليػػػػك إذا غضػػػػبتى فقػػػػدرتى علػػػػى خىصػػػػًمك أك علػػػػى عىػػػػديكّْؾى 
ػػػازًمى بادلثػػػ: كأنػػػت يف ذلػػػك علػػػى مراتًػػػب   كأعلػػػى منهػػػا . ل فىمرتىبػػػةه أف جتي

                              
كمسػلم يف , ( ّٕٔٓ: )احلػذر مػن ال ضػب احلػديث: بػاب  - كتاب األدبركاه البخارم يف   (ُ)

 ( .َِٗٔ: )فضل من ؽلسك نفسو عند ال ضب احلديث: باب –الى كالصلة ك اآلداب 



 

 ِٔ 

     
  الالالاد  س عُالالالادَ  س  أد الالال َ  إالس)) كيف احلػػػديث  ( )

 علالى أِال ه س الَك الس مال :  يالل س   الف دخلفليال س  علالى أِال ه مال  م اليبُ  م اد
 حناب بغي  س   ف فدخل س أ  ا دكَس كَس فباق س  اس ع  س عاف م:  اد س 
, لًػيػىقيم مىػن كػافى أجػريه علػى اهلل : نادميقوـي العافوفى عًن الناًس إذا نادل ادل ( ) ((

ىقػػًدرىة
ػػا يكػػوفي العفػػوي كاحلًلػػمي عنػػدى ادل فىًمػػنى النػػاًس مىػػن  يتظػػاىري بػػاحللم ألنػػو ال , كإظلَّ

, حيلةى لو يف أف يػينػىفّْذى غىضىػبوي كيىًصػل إىل مقصػودو مػن خىصػًمو فىلػيسى ىػذا بػاحلًلم 
ا احلًلم أف يكوفى قػادرنا علػى أذل مػن يي  صًذيػو أك علػى أف يشػفيى غيظىػو يف مىػن كإظلَّ

اصميو كلكػن يػَتؾ ذلػك تػىعىفُّفنػا كأدبنػا ك لبنػا لًًر ػا الػربّْ جػل جاللػو فهػذا ىػو , ؼلي
نػػازؿ , احلًلػػم احملمػػودي عنػػدى اهلًل تبػػارؾى كتعػػاىل

ى
جػػاء ذًكرينػػا للًحلػػم يف . كبػػو تىرتًفػػعي ادل

مىوقًػػفً 
لػػذم جػػاءى قبػػلى موعػػًد النػػع صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم ًمػػن ذلػػك اليهػػودم ا ( )
ػو الشػريفى فشػاىدى منػو احللػمى اجلميػل صػلى اهلل كسػلم كبػارؾ , الدَّين  بػىرى ًحلمى فىخى

كلقد ت ثػَّرى ذلك ادلشرؾي فػدخلى إىل اإلسػالـ ًمػن أثػًر مػا رأل ًمػن , عليو كعلى آلو
كقػد رآه أعػرايب عنػدى رجػوًعهم مػن غػزكًة بػين ادلصػطلق كقػد , ًحلًم النع ادلصػطفى

ػعًتها كًقلّْهػا لنػع اهللعىلَّ  كتفىرَّقػوا , قى سيفىو ًبشجرة كترؾى الصػحابةي ىػذه الشػجرةى ًلسى
يتباعػػًد ك نػػاميوا 

ػػجًر ادل ـى حتػػتى الشػػجرة فنظػػره ادلشػػرؾي مػػن أعلػػى اجلبػػًل , يف الشى كنػػا
طى السػػػيفى فانتبػػػوى النػػػعُّ صػػػلى اهلل عليػػػو  فخػػرجى بػػػنيى القػػػـو حػػػىت كصػػػلى إليػػػو فػػاخَتى

ػػدَّ ىػػذا نعيػػك مػػين يػػا زلمػػدو فقػػاؿ نبينػػا: ادلشػػرؾ السػػيف كقػػاؿ كسػػلم فمى : ) مىػػن ؽلى
, فلما نطقى ّٔذه الكلمًة ارتىعدى قلبي ذلكى الرجل كسػقىطى السػيفي مػن يػده ( س  

                              
 ( .َْ)سورة الشورل آية    (ُ)
 .أخرجو ابن أيب الدنيا يف ذـ ال ضب  (  ِ)

 .ِِتقدـ ذكره صفحة   (ّ)



 

 ِٕ 

ـى كقػاؿ كيػن , كمػن ؽلنعيػك مػين اآلف و فقػاؿ ال أحػد : فاحتملى النػعُّ السػيفى كقػا
كردَّه يف مكانًػػو كنػػادل  كأغمػػدى السػػيفى , قػػد عفػػوتي عنػػك : فقػػاؿ, خػػريى آخػػذ 

نػاـ فجػاءكا كالتػىفُّػوا حولىػو كرأكا ىػذا األعػرايب 
ى
: قػاؿ. على أصحابو ييًقػيميهم ًمػن ادل

طى سػػيفي كقػػاؿ مػػن ؽلنػىعيػػكى مػػين و فقلػػتي لػػو فسػػقطى  س : إف ىػػذا جػػاءين كاخػػَتى
ال أحػد فعفػوتي عنػو : فقلػتي مػن ؽلنػىعيػك مػين و فقػاؿ, السيفي من يىًده ف خذتيو 

ػػػػو إىل أصػػػػحابو كقػػػػاؿفتو .  أسػػػػلمى كدعػػػػا .. كاهلل مػػػػا يكػػػػوفي ىػػػػذا إال ًمػػػػن نػػػػع : جَّ
 .( )أصحابىو إىل اإلسالـ ًِبيليًق النع صلى اهلل عليو كآلو كصحبو كسلم

ًد عليػو .. خيلقي احللم  ُي  م , دإ مالابالا تعل   س علالمُ  إ مالا ))ىذا احللمي يػ   بػالتىعوُّ
فػػإذا  (ِ)((  ي  الال س يالال َّ  يتالال ِ    , دمالال ع الاليُ  س ميالال َ  يتحالال َّ  م , دمالال بالالا تحل   لالالمُ س حِ 

ػا إذا جاىػػدى  ػا بعػد أف كػاف جػػاىالن فكػذلك يصػريي ال ضػوبي حليمن
ن
تعلػمى صػارى عادل

ػػػػػػػو كخػػػػػػػالفى غضػػػػػػػبىو كميقتىضػػػػػػػاه ككظػػػػػػػم غيظىػػػػػػػو قػػػػػػػاؿ سػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػاىل   نفسى

كلػػػذلك  (ّ)        
ـى اإلماـً احلليم علي زين العابد ين فسقىطى من يدىا إنػاءه كقفىت بعضي اجلوارم أما

فالتىفػت فقالػت , علػى كىلػًده فمػاتى 
  

 
  

قػد كظمنػػا : قػاؿ 
 : قالػت, كقد عفىونا عنك : قاؿ     : قالت, غيظنا

                              
كتػاب اجلهػاد كالسػري بػاب مػن علػق سػيفو ( َِٕٓ:)يف احلديثأصل احلديث ركاه البخارم  ( ُ)

يف كتػاب الفضػائل بػاب توكلػو ( ّْٖ: )كمسػلم يف احلػديث, بالشجر يف السػفر عنػد القائلػة 
 .على اهلل كعصمة اهلل لو من الناس من حديث جابر 

لتعلم العلػػػم بػػػا: بػػػاب -كتػػػاب العلػػػم,( ّٖٓ: )أخرجػػػو اذليثمػػػي يف رلمػػػع الزكائػػػد يف احلػػػديث  (ِ)
 .كالطىاين عن أيب الدرداء , كالدار قطين يف األفراد 

 ( .ُّٓ)سورة آؿ عمراف آية   (ّ)



 

 ِٖ 

ػػػػرَّة لوجػػػػًو اهلل أعتقنػػػػاؾ: قػػػػاؿ     ًُ حي ًُ ًُ , كأنػػػػًت ًُ أنػػػػًت
 .تعاىل فنالىت العتقى دلَّا ذكَّرتوي ًبكتاًب اهلل . اهلل الكرًن  حرة ًلوجوً 

كىػػذه األخػػالؽي ىػػي الػػو كصػػفى اهلل ّٔػػا عبػػادىه الصػػاحلني كادلػػصمنني , كألجػػل 
ْ َعفٍ  ِم ْ  َما ))ذلك جاء يف احلديث  ِْ س   َأْعَظمُ  ُِ ْ َعالفِ  ِمال ْ  سِ  , ِعْ الدَ  َأ   الْي ٍ  ُِ

الال ِ  سْبِتغالالا َ  َعُْالالد   ,َكَظَمَفالالا ِْ ا ىػػذه أحػػب جرعػػةو إىل اهلل تعػػاىل يتجرَّعيهػػ (ُ)(( س ِ  َد
 إ  الالااله علالالى يبالالدر دذالال   يظالالا كظالالم مالال ))حػػىت إنػػو جػػاءى يف احلػػديث . ادلػػصمن 
ػػػػو كيػػػػف ىػػػػو كىػػػػو  (ِ)((ادإيما الالالال أم الالالالا  لُالالالال  س  مالالالالأ , فلييخا ػػػػًب ادلسػػػػلمي نفسى

لػػػػذا جػػػػاءى يف . كإظلػػػػا فائػػػػدةي ال ضػػػػب أف ي ضػػػػبى هلل تعػػػػاىل .. ييستى ضىػػػػب كثػػػػرينا 
ظلػػا ي ضىػػبي لًلٌػػو جػػل جاللػػو فػػإذا أنػػو كػػافى ال ي ضػػبي لًنفًسػػو كإ (ّ)السػػرية النبويػػة 

كيعفو عػن الػذنًب إذا كػافى يف حقػو كسػببو فػإذا , غىًضب هلل ُ يىقم أحده لً ضبو 
 .أيً يعى حقُّ اهلًل ُ يقم أحده لً ضًبو صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

 : مؤمنالغضب عند ال فائدة وجود

.. كال ػػريىة علػػى ديػػن اهلل إظلػػا فائػػدةي ال ضػػًب أف يقػػوـى ادلػػصمني بًنيصػػرًة شػػرًع اهلل 
ككيػػػػػفى يىػػػػػًتمُّ اجلهػػػػػادي كالنُّصػػػػػرةي لػػػػػديًن اهلل لػػػػػو ُ يوجػػػػػد ىػػػػػذا ال ضػػػػػب و فوجػػػػػودي 

ػػػػةو كلفائػػػػدةو يعلميهػػػػا اهلل تعػػػػاىل ًُ إذف يف الطَّبػػػػًع البىشػػػػرًم حًلكمى ًُ ًُ إظلػػػػا . ال ضػػػػًب

                              
كأزتػد يف مسػنده , كالطػىاين , ( ُْٖٗ: )ركاه ابن ماجو يف كتاب الزىد باب احللم احلػديث  (ُ)

 .حديث حسن : كالسيو ي يف اجلامع الص ري كقاؿ , عن ابن عمر
كالسيو ي يف اجلامع الص ري كحكػى  ػعفو , يف ذـ ال ضب عن ابن عباس ركاه ابن أيب الدنيا  (ِ)

. 

 .ركاه الَتمذم يف الشمائل من حديث ىند بن أيب ىالة   (ّ)



 

 ِٗ 

رًيػو يف رلػرىاه الصػحيَ فتىجعلىػو يف مكػاًف مػا ػلػ يػّْري ىػذا ال ضػبى كجتي بُّ الشرائعي تيسى
فألجػػػًل , كتقػػػوـي ال ػػػريىةي علػػػى ديػػػًن اهلل, كحيناػػػذو يقػػػوـي اجلهػػػادي يف سػػػبيًل اهلل. اهلل 

ذلػػك فػػانظر نفسىػػك مػػع أصػػحاًبك مػػىت ت ضػػبو إف كػػافى غضػػبيك عنػػدما يت ػػريَّ 
كغىضػػبيك عنػػدما تسػػمعي سػػبِّا , عليػػكى أمػػره مػػن مصػػاًٌف دينيػػاؾى أك ترتًيبًػػك اخلػػاص

ةو كال عندى نيطػقو ًبسػبّْ ادلسػلمني كال عنػد أم مث ال غضبى عندى تىرًؾ صال, عليكى 
.. كقػىوّْـ ىذا اخليليقى فيػك , معصيةو فعاًف نفسىكى قبلى أف يػيصىدبكى ربُّك جل جاللو

ينبى ػػي أف , كمػػع أىػػًل بيتًػػك, اينظيػػر مػػىت ت ضػػبي يف ليلًػػك كهنػػارًؾ مػػع أصػػحابك
أك نػىقَّصوا يف  ىبًخ , كال إذا أخَّريكا غىداءؾ, يكوفى غضبيك ال إذا  ىاعت الدراىمي 
ػػػػدكا لػػػػك الفػػػػراشى  كلػػػػيكين غضػػػػبيك عنػػػػدما ييضىػػػػيّْع أحػػػػديىم , عشػػػػاًئك أك ُ ؽليىهّْ

ػاًلسي مىػن ال خػريى فيػو , كعندما يىنًطػقي ًبكلمػةو ال ير ػاىا اهلل , الصالة  كعنػدما غلي
ن فلػػيىكي , كمقابلػػًة أجانػػب أك خػػركجو عػػن احليػػاء , كعنػػدما ختػػرجي ادلػػرأةي إىل تػىبػىػػرُّجو , 

ًَ يػيصىدّْم ال ضبي فائدتىػو , غضبيك ىنا  سىريّْ ال ضبى مبنهًج اهلل يف مسارًه الصحي
أم ال تنفّْػػػذ  ((ال تغَّالالال  ))كألجػػػًل ذلػػػك قػػػالوا معػػػد قولػػػو . ًمػػػن كجػػػوًده فيػػػك 

ه مبسػػاًر الشػػريعة  ػػريّْ أنػػو ينب ػػي ًلمػػن غضػػبى كىػػو  كجاءنػػا اإلرشػػادي , غضػػبىك بػػل سى
قػػائمه أف غللػػسى 
لسه أف يضػػطًجعى فػػإفَّ ذلػػك ؼلفّْػػفي عنػػو ال ضػػب أك كىػػو جػػا (ُ)

ػػػػػو  نا, حػػػػػىت يتمالػػػػػكى نفسى أيضػػػػػا إىل الو ػػػػػوًء عنػػػػػدما يثػػػػػوري ال ضػػػػػب كيف  كأيرشػػػػػدى
 س  َّاِر , دإ ََّما ِم َ  ُخِل َ  س يَّْي امَ  س يَّْي اِم , َدِإمَّ  ِم َ  س َغََّ َ  ِإمَّ : )) احلديث

                              
:        مػػػػػا يقػػػػػاؿ عنػػػػػد ال ضػػػػػب احلػػػػػديث: بػػػػػاب -ركاه اإلمػػػػػاـ أزتػػػػػد كأبػػػػػو داكد يف كتػػػػػاب األدب  (ُ)

السػػػػػيو ي يف اجلػػػػػامع الصػػػػػ ري ك , كابػػػػػن أيب الػػػػػدنيا يف ذـ ال ضػػػػػب عػػػػػن أيب ىريػػػػػرة, ( ِْٖٕ)
 .حديث صحيَ:كقاؿ



 

 َّ 

ىكػذا شػ في ادلعاجلػًة  ..( (( ) فالْلَيتالَ  َّالل مْ أَحالدُكُ  َ َِّال َ  با َماِ  , فالهاَلس س  َّارُ  ُتْ  لُ 
كقػػػد جػػػاء عػػػن الشػػػيطاًف أنػػػو يقػػػوؿ إين ,  ذلػػػذا ال ضػػػًب الطػػػارًئ علػػػى اإلنسػػػاف

ألكىسػػػًوس علػػػى ابػػػًن آدـى يف قلبًػػػو فػػػإذا غىضػػػب ً ػػػرتي إىل رأسػػػو فلعبػػػتي بػػػو كمػػػا 
  .. يلعبي الصع بالكرة

, كاجعلنا من اذلداًة ادلهتدين , اللهم ارزقنا احللم كامأل قلوبىنا بنوًر العلم 
كصلى اهلل على سيدنا زلمد كآلو , ككفّْقنا دلا تر ى كحتب يا رب العادلني 

 .كاحلمد هلل رب العادلني .. كصحبو كسلم 
 

                              
باب مػا يقػاؿ عنػد  -كأبو داكد يف كتاب األدب, ركاه اإلماـ أزتد من حديث عطية السعدم  (ُ)

: كالسػػػيو ي يف اجلػػػامع الصػػػ ري كقػػػاؿ, كابػػػن حبػػػاف عػػػن أيب ذر( ْٕٕٔ: )ال ضػػػب احلػػػديث
 حديث حسن 



 

 ُّ 

 الدرس السابع

 السماحة

سػػػيًدنا , كصػػػلى اهلل كسػػػلمى علػػػى نبيّْػػػو كعبػػػًده كحبيبًػػػو كمصػػػطفاه , احلمػػػد هلل 
 .. اىتدل ّٔداه زلمدو كآلو كصحًبو كمن 

فػإفَّ شلػا يتصػلي بػاحللم الػذم سػبىق احلػديثي عنػو كديعػيى كػلُّ ميػصمنو .. أمػا بعػد 
ق كمعامالتػػو, إىل أف يتَّصػػفى بػػو ًُ ًُ حيػػاًت ػػو عليػػو , كغلعلىػػو يف كاقػػًع كػلمػػلى نفسى

السػػماحة يف اإلسػػالـ مػػن األخػػالؽ الػػو دتىَّمىهػػا النػػع صػػلى اهلل .. أمػػري السػػماحة 
قػاؿ صػلى اهلل عليػو كآلػو كسػلم , يف دىعوتًو ألتباًعو كمىن آمػنى بػوعليو كآلو كسلم 

, َمالالمحا  إالس س الالت   , َمالالمحا  إالس  َّالالى ,  )) الال   َمالالمح ا إالس بالالًا رَِحالالَم س  ِر
ػػػموحى يكػػػوفي أبعػػػدى عػػػن مػػػوا ًن ال ضػػػًب  ( )((َمالالالمحا  إالس س َتَّالالالى  كذلػػػك أف السَّ

ػػكّْ , كإثارتًػػو يف الػػنَّفسً  ػػورةى ال ضػػًب عنػػدى مىػػن بػػل مػػن شػػ ًف ِّاحتًػػو أف ييسى نى ّٔػػا سى
 .ييقابلو كعندى مىن يتعامىلي معو 

سيػػن ًعشػػرتيو كيىبتعًػػدي عػػن مظػػاىًر  تيػػو كحتى كاإلنسػػافي السَّػػمَ ىػػو الػػذم تىلػػنيي عىريكى
ػػػة  حى ػػػَ كزلاكلتيػػػو لألمػػػر ِّى الشػػدًة كمظػػػاىًر العنػػػًف يف قولًػػػو كيف فعلًػػػو , فطىرحػػػو ِّى

ػػَ كًشػػراؤيه كػػذلك ذا قضػى ,  كاقتضػػاؤه إذا اقتضػػى حقَّػػو مػػن كقضػػاؤه إ, كبيعيػو ِّى
فيظفػري برزتػًة اهلل بػدعوة نػع اهلل صػلى اهلل عليػو , غريه يكوف على كجو السػماحةً 

                              
باب السهولة كالسماحة يف الشراء كالبيع  -كتاب البيوع( َُٕٗ: )ركاه البخارم يف احلديث  (ُ)

: بػػػػاب السػػػػماحة يف البيػػػػع احلػػػػديث -كابػػػػن ماجػػػػو يف كتػػػػاب التجػػػػارات, مػػػػن حػػػػديث جػػػػابر
(َِِّ.) 



 

 ِّ 

إذ دعػػا بالرزتػػًة للرجػػل السَّػػمَ إذا بػػاع كإذا اشػػَتل كإذا .. كآلػػو كصػػحبو كسػػلم 
 . قضى كإذا اقتىضى 

فقػد يكػوف كبقيػًة , امػةكىذه السماحة كصفه كرًنه يي ػرىسي يف قلػوًب أىػًل الكر 
ػػػخىو كأف يعمػػػلى بػػػو   كقػػػد . األخػػػالًؽ رلبػػػوؿه عليػػػو اإلنسػػػافي فيىسػػػهلي عليػػػو أف ييرسّْ

بىػػػل علػػػى العجلػػػًة كالسػػػرعًة كالشػػػدًة يف  ىػػػرًح  يكػػػوفي كىػػػو ال الػػػبي أفَّ اإلنسػػػافى غلي
, كإرادة أف تكػػػوفى األمػػوري علػػػى مقتضػػػى مػػػراًده كىػػػواه, ث بػػػالرأمكالتىشػػػبُّ , األمػػور

عيبي عليو السماحةي فيما ػلػاًكؿي كفيمػا يريػدي كفيمػا يعاًمػلي فهػو إذا عامىػلى كىذا تص
عامىػػلى بًنػػوعو مػػن الً لظػػًة كالشراسػػًة ألنػػو يريػػدي حتقيػػقى األمػػًر ادلػػراًد لنفًسػػو بػػ مّْ كجػػوو  

كمرًجػػػػعي ذلػػػػك إىل غلبػػػػًة , ككػػػػذلك إذا حػػػػاكؿى أمػػػرنا حاكلػػػػو بػػػػالقوة كالشػػػدة, كػػػاف
اإلنساًف الذم  ىعفت قيول عقًلو كحيسن تفكريه  النفس كاسًتعصاًئها على ذلك

بل األمري متصػله علػى كجػو احلقيقػة بػإدراًؾ اإلنسػاف أف الكػوفى , كنظىرًه يف األمور
كىػو اإللػوي احلػق فػإذا تصػوَّر ذلػك , جارو على إرادًة غريًه كتقديًر غريًه كتدبري غػريه

ره اهلل ,كال يكػوف كاعتقده كحتقق بو رسػخ يف نفسػو أنػو مهمػا جػرل أمػره فقػد قػدَّ 
ما  اَ  س ُ كام دما  الم َييالل  )): إال ما شاءه كما جاءنا يف احلديث الصػحيَ 

ًُ دائمػػا أف تػػ   األمػػوري  (ُ)(( الالم يُكالال   توقَّػػًع
ي
ػػفَّ عليػػو األمػػري كعلػػم أنػػو مػػن ادل فخى

على غرًي ميشتهاه كعلى غري مراده  إظلا الذم ال , فهو عبده ليس ًبرىب, كاألحواؿ ي
ُو مػػػا الػػػداعي إىل , كىػػػو اهلل الواحػػػد , إال مػػػا أراد ىػػػو كاحػػػديكػػػوف  ُو ُو فحيناػػػذو

ػػة كاحلًػػدَّة كزلاكلػػًة األمػػوًر بػػالقوة , بػػل عيلّْمنػػا كنػػػزنا مػػن كنػػوًز جنػػًة اهلل كىػػو  الشراسى
ال حالال د دال  الال ة إال بالالا  ك الالالز  ِمالال    )) ((ال حالال د دال  الال ة إال بالالا   )): قولينػػا

                              
 ( .َٕٔٓ: )إذا أصبَ احلديث ؿباب ما يقو  -ركاه أبو داكد يف كتاب األدب  (ُ)



 

 ّّ 

ِِ س ُ   فحيناػذو إذا ثبػتى يف قلػب ادلػصمن أنَّػو , ن كنػوز اجلنػةأم كنػػزه ًمػ (ُ)((ك  ِز
عبده شللوؾه سللوؽ كأفَّ األمورى جترم بإرادًة مريدو مقػدّْرو ميػدبّْرو ىػو اهلل تعػاىل حىلَّػت 

كدلػػا سيػػال بعػػػضي العػػارفني ًرى عرفػػت ربػػػك و , عنػػده السػػماحةي فيمػػا يريػػػدي زلاكلتىػػو
مر كاجتمعي عليو كأىتوجَّو إليو فال ييقدَّر كال بنقًض العزائم إينّْ أيرتع العدةى لأل: قاؿ

, كأمػػػػوره ُ ختطػػػػر علػػػػى بػػػػاا فػػػػال أدرم إال كسػػػػارت ككانػػػػت كحػػػػدثت , يكػػػوف 
 .فعلمتي أفَّ يف األمًر تدبريان غري تدبريًنا كقدرةن غري قدرتنا 
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 سألمالالالالالالالَ   الالالالالالاليل  الالالالالالال   الالالالالالاليعلَم س مالالالالالالال ُ  أمَّ  

 
 دفالالالالالالالالالالالالالالالالالالال َا تبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدي ِ ا   تبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالديُ  

 
كمػن يقينػًو , فألجًل ذلك غلبي على ادلصمًن أف يكتسبى السػماحةى مػن إؽلانػو 

كمن توحيده فيكوف مت دبنا مع اهلل تبارؾ كتعاىل يعاملي احلقَّ تعاىل فيمػا أراد كمػا 
اكلىػو مسػتعيننا فػال ي ضػب إال هلل جػل جاللػو كإذا حػاكؿى أمػرنا ح, أحبَّ منو كأراد

حاكلػو لػيس مبيصػمّْمو أف ال يكػوف , حاكلىػو مت دّْبنػا مػع ربػو, حاكلػو كاثقػان بربػو, بربو
ال إىل األمػور الػو , بل تكػوف عزائميػو مصػركفةن إىل مػا  ىلػب منػو احلػق, إال مراده

انظػػر إىل مػػا قػػد قضػػاه شلػػا  لػػب منػػك . . ىػػي إىل احلػػقّْ يقًضػػي فيهػػا مبػػا شػػاء 
كأمػػا أف يكػػوفى أمػػرنا آخػػر شلػػا يتعلػػق بإرادتػػًو كال إرادةى , يف تنفيػػًذهفاجعػػل عزؽلتىػػك 

ػا يف تعاميلًػك حن , لك فال ينب ي أف ػلكمى فيػو رأيػك كال عقليػك ككيػن مػع ذلػك ِّى
 . . فالسماحة من خيلق اإلسالـ الذم جاءنا بو نع اهلل 

                              
, ( ِٓٗٔ:)بصػػريا احلػػديثبػػاب قػػوؿ اهلل تعػػاىل ككػػاف ِّيعػػا -ركاه البخػػارم يف كتػػاب التوحيػػد   (ُ)

 ( .َِْٕ: )كمسلم باب فضل االجتماع على تالكة القرآف كعلى الذكر احلديث



 

 ّْ 

نينا كاعفي كاصفىَ عنا ًَ كخىلّْقنا ًِبيلػق السػم, اللهم سازلنا فيما جى احًة كالصػف
 . . كالعفًو كاحللًم ياربَّ العادلني 

 .كصلى اهلل على سيدنا زلمد كآلو كصحبو كسلَّم كاحلمد هلل رب العادلني 



 

 ّٓ 

 الدرس الثامن

 صلة الرحم

احلمػػػد هلل كصػػػلى اهلل كسػػػلم علػػػى صػػػفوتو زلمػػػد بػػػن عبػػػد اهلل كآلػػػو الطػػػاىرين 
لينػا معهػم كفػيهم برزتتػك كصحبو األكرمني كتابعيهم بإحساف إىل يـو الػدين كع

 .يا أرحم الرازتني 

, أما بعد فإفَّ شلا دعانا إليو احلقُّ كرسولو خيلقى الصّْلًة كخصوصان لألرحاـ
تلُّ منػزلةن كبريةن يف تعليًم رسوًؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو  كجاءت صلةي الرحم حتى

لقد جاءى ك , كإرشاد اهلل تعاىل يف قرآنو, كصحبو كسلم كىديو الذم جاء بو
التهديدي كالوعيدي الشديدي ًلمن أعللى ىذا اخللقى الكرًنى بًلىعنًة اهلل تعاىل كأف يعميىو 

         كأف ييًصمَّو قاؿ جل جاللو
أمُّ  ( )         

مصمنو على قهًر األرض يتلو ىذه اآلية مث يبقى ميًصرِّا على قطيعًة رحمو كلو كاف 
و الدنيا مبا فيها ف خذه ذلك الرحم ال يقول كلو كاف مالي , مالىو كلَّو رىزتيو أىخذى 

إٍف ىو إال غركر , ادلصمني بعد قوًؿ اهلل ىذا على االستمرار على قطيعة الرحم
كلقد جاءنا يف , يػى يرُّىم بو إبليس ػلىيوؿ بينهم كبني رزتًة اهلل تبارؾ كتعاىل

َِ إم س  حم تعلَّبت بب سئِم س ع ))احلديث   ش د ا ت يا رب ذَس مباُق س عائ
أَما ي  يل أم م  دَصلِل دصلُت  دم  َ  عل : فباد , بل م  س ب يعف

                              
 ( .ِّ-ِِ)سورة زلمد اآليات   (ُ)



 

 ّٔ 

قاؿ تعاىل  (ُ)((أ ِت س  حم دأ ا س  حم   ببُت  ِل سمم ا م  سممي , َ  عت 
               

كقاؿ نبيو صلى اهلل عليو ( )        
عَ ض سألعماُد على س  كلَّ سب ي  دكل خميل ف  يبُُل عمَل تُ  ))كآلو كسلم 
: فقل للذم غرٌتو نفسو أف يستمرَّ على قطيعة رحمو من أرحامو (ّ)((  اطِع رحم

أير يكى أف تػيرىد عليك صلواتيك كأعماليك الصاحلاًت كليها مقابل ماذا و مقابل 
 .رىدّْ رتيًع األعماؿ ماال يػيعىد شياان أماـ ردّْ تسبيحةو كاحدة , فكيف بً 

كزلػػػػركـه مػػػػن , كمػػػا أف قػػػػا عى الػػػػرحم زلػػػػركـه مػػػػن ادل فػػػػرًة يف االثنػػػػني كاخلمػػػػيس
إذان فىحػػقّّ علػػى كػػل مسػػلمو أف يػػتخلَّصى . ادل فػػرة يف شػػهر رمضػػاف الكػػرًن ادلبػػارؾ 

كاًصػل أرحامىػك كارتػًق يف درجػاًت ادلواصىػلة . . من ىذه السػياة كادلصػيبة الكبػرية 
أم الػذم  (( اليل س  سصالُل با مكالاف   ))اهلل عليػو كسػلم يقػوؿ  فإف نبيَّك صلى

ػػػًو مثػػػلى الػػػذم أعطػػػاه  د كالالال  س  سصالالالَل س الالالَك إالس ُ  َعالالالت رَحُمالالالُ   ))يػىػػػريدُّ إىل رىزتًى
إذا قػػابلوه باإلسػػاءة قػػابلىهم باإلحسػػاف , كىػػي مكػػاـر مػػن مكػػاـر  ( )((َدَصالاللفا 

                              
 الى يفكمسلم , (ِْٓٓ: )باب كتقطعوا أرحامكم احلديث -ركاه البخارم يف كتاب التفسري  (ُ)

كالَتمػذم يف كتػاب (.ِْٓٓ: )ديثيف احل قطعها كحترًن الرحم صلة: باب -كاآلداب كالصلة
 (.ُُّٗ: )يف احلديث, باب ما جاء يف قطيعة الرحم -الى كالصلة

 ( .ِٓ)سورة الرعد آية   (ِ)
حديث  عيف : كالسيو ي يف اجلامع الص ري كقاؿ, ركاه الطىاين يف الكبري عن أسامة بن زيد  (ّ)

. 
: لػيس الواصػل بادلكػافحل احلػديث:بػاب -ركاه البخارم عن عبػداهلل بػن عمػرك يف كتػاب األدب  (ْ)

: يف صػػػػػػلة الػػػػػػرحم احلػػػػػػديث ءمػػػػػػا جػػػػػػا:بػػػػػػاب -كالَتمػػػػػػذم يف أبػػػػػػواب الػػػػػػى كالصػػػػػػلة(. ْٓٔٓ)
 (.ُٕٗٔ: )باب صلة الرحم احلديث -كأبو داكد يف كتاب الزكاة, (ُّٕٗ)



 

 ّٕ 

: م  الالالالي ربالالالالي بتنالالالالعأ ))النبػػػػوة يقػػػػوؿ عنهػػػػا النػػػػع صػػػػلى اهلل عليػػػػو كآلػػػػو كسػػػػلم 
دس بهالالد فالالي , دس عالالدد فالالي س   الالا دس غَّالال , سالخالال ص فالالي س نالال  دس ع  يالالف

دأم أع َ  عمَّ  ظلم ي دأِصَل َم    ع ي دأع الَي مال  ح م الي , س غ ى دس  ب 
فمػػا أعظمهػػا مػػن  ( )((دَ ظالال ك عُالال ة, دأم يكالال َم َصالالمتي ِفكالال س دُ  بالالي الكالال س, 

ا  .ادلصطفى مظهر اجلماؿ كالكماؿ  تسع خصاؿو أمرى ّٔا ذك اجلالؿ نبيَّو زلمدن

اللهػػم أًدـ صػػلواتك علػػى عبػػًدؾ الػػذم حلَّيتػػو ب شػػرًؼ اخلًػػالؿ كاجعلنػػا اللهػػم 
ككاصلنا كاحفظنا من القطيعة كال تقطع رجاءنا , كاجعلنا من .. ًمن أىل الصلة 

 .. اذلداة ادلهتدين برزتتك يا أرحمى الرازتني 

 .كاحلمد هلل رب العادلني  ..كصلى اهلل على سيدنا زلمد كآلو كصحبو 

                              
ولػػو كأكرده القػر ع يف اجلػػامع ألحكػاـ القػػرآف عنػد تفسػػري ق, ركاه ابػن األثػػري يف جػامع األصػػوؿ  (ُ)

 ... خذ العفو : تعاىل 

 



 

 ّٖ 

 الدرس التاسع
 الصدق فً القول

 ,األمػػػػني و الصػػػػادؽً علػػػػى نبيّْػػػػ كسػػػػلمى  كصػػػػلى اهللي  ,القػػػػائلني هلل أصػػػػدؽً  احلمػػػػد
كعلينػػػػا معهػػػػم كفػػػػيهم  ,إىل يػػػػـو الػػػػدين م بإحسػػػػافو كتػػػػابعيهً  كصػػػػحبوً  كعلػػػػى آلػػػػوً 

- : كبعد..  الرازتني  برزتتك يا أرحمى 

األنػػػػاـ  خػػػػريي  اهللً  هػػػػا نػػػػعُّ سػػػػالـ الػػػػو بيعػػػػث لتتميمً اإل أخػػػػالؽً  مػػػػن أعظػػػػمً  فػػػػإفَّ 
 ثبػػتى مػن شػ نو أف يي  كصػػفه  النيػات كالصػدؽ يف القػػوؿ كيف العمػل كيف الصػدؽ ,

     تعػاىلالقيامػة قػاؿ اهلل  يػوـى  ب عمالػوً  لصػاحبوً  اهلل بو النفػعى 
كالصػػػدؽ يف احلػػػديث فهػػػو أسػػػاس كلػػػو  ؿصػػػدؽ القػػػو  كلن خػػػذ أكالن  ( ) 

 يف القػوؿ كاحلػديث مراقبػةه  الصػدؽي  ,يف النيػة الصػدؽ يف العمػل كالصػدؽً ب رتباطه ا
 علػػػػى إؽلانػػػػو حػػػػىت قػػػػاؿ بعػػػػضي  عنػػػػد اإلنسػػػػاف تػػػػدؿُّ  لكػػػػةه للحػػػػق تبػػػػارؾ كتعػػػػاىل كمى 

و أعضػائً  ذلػك علػى رتيػعً  أثػرى  يف لسانو إال كرأيػتي  تقول أحدو  ما رأيتي  :العارفني
ا إال دأعَّالالالاؤه آدق ي م الالالسبالالال   أ الالال  مالالالا يهالالالُ ُ  )) كقػػػد جػػػاء يف اخلػػػى . كأحوالػػػو

سمالتبم ا دإم  بالل إم سمالتبمتَ  س  في الا فه مالا  حال ُ  ت ِ ست ادك س لنام تب د 
 َِ كلقػد قػاؿ نػع  ,يف ادليػزاف كبػريه   فهػذا اللسػاف لػو شػ فه  ( )((  الا ِت سع َ  سع 

فالالي س  الالار علالالى  بكلتالالل أمالالل يالالا معالالاال دذالالل يكالال  س  الالاسَ  ))اهلل لسػػيدنا معػػاذ 

                              
 ( .ُُٗ)سورة ادلائدة آية   (ُ)

كأزتػػد (  ُِٖٓ: )مػػا جػػاء يف حفػػم اللسػػاف احلػػديث: بػػاب -ركاه الَتمػػذم يف أبػػواب الزىػػد  (ِ)
 .حديث صحيَ : ك السيو ي يف اجلامع الص ري كقاؿ , عن أيب سعيد اخلدرم 



 

 ّٗ 

الال ذِ   ككػػاف مػػن أعظػػمً  ( )(( أ نالال تفم فم إال حهالالائدُ م الالاخ ذم أد  الالاد علالالى ِد
ػػػ ب ػػػري  أف يػػػتكلمى .. الواقػػػع  ب ػػػريً  خبػػػاري كالكػػػذب ىػػػو اإل ,الكػػػذب :اللسػػػاف رـً جي

ػػػػ ,الواقػػػػع  عليػػػػو إ ػػػػرار مبسػػػػلمو  فػػػػإذا ترتػػػػبى  ,ـر كإمثفهػػػػو يف احلػػػػديث العػػػػادم جي
ها صػاحبي  اسػتحقَّ  زكرو  فإذا كاف شهادةى  ,اإلمث كالعقاب كتضاعفى  الوزري  تضاعفى 
ََّ  ,هو ك ردى اهلل تعاىل كمقتى  غضبى   أ ال  ال ييالفد أحالد  ))  يف األثر حىت جاء كص
لَ مِ  يزيد فيفا كلمف    فادة      إال دذال  فالي مالم ِ    ي  س  س ع إال  م ي فع ِر
 . و من مكاف الشهادة إال كىو يف سخط اهلل تعاىلُ يرفع رجلى  ( )(( س 

 :أثر الصدق على القلب 

للكػػػػػذب يف  اإلنسػػػػػافً  ؿ كالصػػػػػدؽ يف احلػػػػػديث كجتنػػػػػبً القػػػػػو  لصػػػػػدؽً  ال إفَّ أ
أف  فعلػػى ادلػػصمنً  ,وحالًػػ كاسػػتقامةً ه  ػػمريً  و كتنػػويرً قلبًػػ يف تطهػػريً  ان كبػػري   ان أحوالػػو أثػػر 

عػػػن الكػػػذب  و كأف ال ينطػػػق إال بػػػالواقع كأف يتباعػػػدى كالًمػػػ  تػػػو يف مراعػػػاةً علَّ  يبػػػذؿى 
 :ادلػصمن قػاؿ ىػل يكػذبي :  صلى اهلل عليو كآلو كسلماهلل  فلقد سيال نعي  ,اتباعدن 

          اهلل قػػػػػػػػػػوؿى  كتػػػػػػػػػػال ( ).. ال
 .ا هموف بالكذب إال منافقن ال يتَّ  اأهنم كانو  ابةً حالص كلذلك جاء يف سريةً  ( )

كالالالل  ))..  زكف عليػػػو الكػػػذب بػػل يسػػػتبعدكنو كػػػل االسػػػتبعادأمػػا ادلػػػصمن فػػػال غلػػوّْ 

                              
:   بػػػاب مػػػا جػػػاء يف حرمػػػة الصػػػالة احلػػػديث -أخرجػػػو اإلمػػػاـ أزتػػػد كالَتمػػػذم يف أبػػػواب اإلؽلػػػاف  (ُ)

بػػاب كػػف  -كالنسػػائي كابػػن ماجػػو يف كتػػاب الفػػَت, حػػديث حسػػن صػػحيَ : كقػػاؿ( ِْٕ)
 .عن معاذ بن جبل ( ّّٕٗ: )اللساف يف الفتنة يف احلديث

 .ركاه الطىاين يف األكسط عن ابن عمر (ِ)

 .لتمهيد كابن عبدالى يف ا, ركاه ابن عساكر عن عبداهلل بن جراد (   ِ)

 ( .َُٓ)سورة النحل آية  ( ْ)



 

 َْ 

 ع علػى بعػضً طبىػقػد يي  ( )(( ُع عليفالا س مالؤم   اليل س كالَب دس ميا الفيُ  خهلفٍ 
ػػ أف يعػػاًفى  ذميمػػة فمطلػػوبه  خصػػاؿو  لكػػن ال تسػػتقر فيػػو كىػػو مػػصمن  ,و منهػػانفسى

الكػػذب مػػصمن كال علػػى  ع علػػى خصػػلةً طبىػػال يي  , بيعػػة الكػػذب كال اخليانػػة أبػػدا
 . فقنياف ذلك يف ادلنو بل إظلا يك ,اخليانة خصلةً 

 :االعتناء بتربٌة األوالد على الصدق

ىػػػػػذا الكػػػػػذب كأف يهتػػػػػدكا إىل  شػػػػػ فى  م النػػػػػاسي أف يعظّْػػػػػ ألجػػػػػل ذلػػػػػك كجػػػػػبى 
 خا ػػبى  أمػػرو  كاَّ  كلػػو أفَّ  ,ىموا علػػى ذلػػك أبنػػاءىم كأسػػرى الصػػدؽ يف القػػوؿ كيربُّػػ

ـً ًمػػػ مث جػػػاءه يػػػوـه  رىم مػػػن الكػػػذبً كحػػػذَّ  ,هم عليػػػوكحػػػثَّ  ه بالصػػػدؽً أكالدى   ن األيػػػا
 ك لػيس يف البيػتأ ,قل لو ىو غري موجود: هأكالدً  فقاؿ ألحدً  ,عنو يس ؿي  سائله 

 مػا كػاف يقولػو كيبنيػو يف نفػوسً  ـ رتيػعى بات ذلػدى أك خرج أك غري ذلك من الكػذً  ,
 ذ يكػوف الكػذبي يناػكحقوؿ ب الكذَّ   ف الفعلى أل ,كالناشاة ىصالء األ فاؿً  كعقوؿً 

يف احلػػػديث  فالصػػػدؽي  ,يف احلػػػديث الصػػػدؽً  ركنػػػقى  ذىبى ألف ييػػػ ان يف العمػػػل سػػػبب
لنبيػػو صػلى اهلل عليػػو  اإلتبػاعً اتػو كيف انتهاجػػو يف هنػج ادلسػػلم كيف حي لػقً خلي  أسػاسه 

 اللعنػةً  اخلػزم كحصػوؿً  بً النفػاؽ كمػن سػب و مػن آفػةً ًصػلتخلُّ  ك ػركرةه  ,كآلو كسلم
أعاذنػػػػػا اهلل  ( )         قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل 

فهػو  , يف القوؿ كرزقنػا االحتيػاط يف ذلػك تنا على الصدؽً تعاىل من الكذب كثبَّ 
  ة ادلػصمننيًِّػ

ي
األمػػني صػلى اهلل عليػو كعلػػى  بػو النػعُّ  عػػثى قني مبػا بي صػدّْ الصػػادقني ادل

                              
 مػػػػن الصػػػمت يف الػػػػدنيا أيب ابػػػنك , أمامػػػة أيب حػػػػديث مػػػن ادلصػػػنف يف شػػػػيبة أيب ابػػػن أخرجػػػو (ُ)

 . الكامل مقدمة يف عدم ابنك ,  مرفوعا سعد حديث
 ( .ُٔ)سورة آؿ عمراف آية   (ِ)



 

 ُْ 

بػوا عليػو  فمػا جرَّ  ,بعػثأف يي  األمػني قبػلى  بالصػادؽً  كىو الػذم اشػتهرى  , آلو كسلم
ه اهلل تعػػػاىل بػػػ ف عػػػاىم إذ أمػػػرى دهػػػا حػػػىت قػػػالوا لػػػو حينمػػػا ا قػػػط يف حياتػػػو كلّْ كػػػذبن 
        قولػػػػػو فػػػػػيهم كنػػػػػزؿى  بػػػػػاألمرً  عى يصػػػػػد 

( ) 
كم أكنػػػػتم سػػػػيتي شليى حتكم أك ا مصػػػػبّْ ىػػػػذا اجلبػػػػل عػػػػرين  اءى ر كم أف ك م لػػػػو أخػػػػىتي أرأيػػػػتي 

إين  :فقػػاؿ ,ضلػػن نصػػدقك ,ا قػػطبنػػا عليػػك كػػذبن مػػا جرَّ  :فقػػالوا رتيعػػا ومصػػدقيَّ 
ثػوف  بعى كتي  ,كما تناموف  كاهلل إنكم لتموتوفى ,  ( )شديد م عذابو يدى  لكم بنيى  نذيره 

 . نة أبدا أك النار أبداكإهنا اجل ,كما تستيقظوف

 ك عليػو كربّْ نفسىػ كربّْ  ,القػوؿ ؾ إىل صػدؽً ك كنظػرى بذؿ علَّ افيا أيها ادلصمن 
يف نفوسػهم  ك منهج الصدؽ حىت ت ػرسى ك كانتهاجً ؾ على ذلك يف سلوكً أكالدى 

ف رأكا إم هنػػػمهػػػم أكعلّْ  ,اكػػػذبن   ا كلمػػػةن و أف يقولػػػ يف حيػػػاهتم الفظػػػائع مػػػن أفظػػػعً  فَّ أ
ػػليي  كال يكػػذب أحػػده  ,فيػػو اذلػػالؾ ذب فػػإفَّ يف الكػػ النجػػاةى  يف  قػػعى و إال كى نجػػي نفسى

علػػػى  فألجػػػل ذلػػػك كجػػػبى  .. بػػػو ذلػػػك غالبػػػا كال يطػػػوؿي  أكػػػى منهػػػا قريبػػػان   ػػػةو ر ك 
فيػو  أفَّ  رأل كختيَّػلكإف  فيػو النجػاةى  فػإفَّ  ,يف احلػديث ب ف يصدؽى  أف يهتمَّ  ادلصمنً 
 أك مالمػةه  كلو حصل عليو تعػبه  ,نجي الصادقني سبحانو كتعاىلفإف اهلل يي  ىلكةن 

كفقنػػا  .. خطػػرية كأمػػورو  كثػػريةو   أحػػواؿو   ػػو اهلل تبػػارؾ كتعػػاىل بإصػػالحً عوَّ  يف حػػاؿو 
ػػ ثى بشػػكرزقنػػا الت اهلل للصػػدؽً  كعمػػا ال ير ػػيو يػػا  ,نا عػػن الكػػذبألسػػنتى  رى بػػو ك هَّ

                              
 ( .ْٗ)سورة احلجر آية  ( ُ)

: احلػػديث( تبػػت يػػدا أيب ذلػػب كتػػب: )تفسػػري سػػورة: ببػػا -ركاه البخػػارم يف كتػػاب التفسػػري  (ِ)
 (َِٖ: )كأنذر عشريتك األقربني احلديث: باب -كمسلم يف كتاب اإلؽلاف, (ْٖٕٔ)



 

 ِْ 

قنا اللهم حق ,يف النار قذؼى الوجوه كتي  بو ىب أف ترمى بنا ما يوجً جنّْ  ,العادلني ربَّ 
  .. بالصدؽ كاجعلنا من الصادقني

كصػػلى اهلل علػػى سػػيدنا زلمػػد كعلػػى آلػػو كصػػحبو كالتػػابعني ذلػػم بإحسػػاف إىل 
 .يـو الدين 

 .كاحلمد هلل رب العادلني 



 

 ّْ 

 الدرس العاشر 

 الصدق فً العمل

ه كمصػػػػطفاه علػػػػى عبػػػػدً  مى كصػػػػلى اهلل كسػػػػلَّ  , كاذلدايػػػػة التوفيػػػػقً  احلمػػػػد هلل كاّْ 
كعلػػػى آلػػػو كأصػػػحابو كمػػػن  , بالعنايػػػة سػػػيدنا زلمػػػد ادلبعػػػوثً  ,مػػػن خلقػػػو وً كخريتًػػػ

أمػا بعػد فقػد سػبق الكػالـ عػن . ادلػوىل جػل جاللػو  لقاءً  إىل يوـً  هم بإحسافو تبعى 
 ريبى أف يػػ ادلسػػلم ككاجػػبه  يف حيػػاةً  هػػمّّ ذلػػك مي  فَّ أك  ,كالقػػوؿ يف احلػػديثً  الصػػدؽً 

اهلل صػػلى  تػدم يف ذلػػك بنػعً كأنػػو يق ,فيػو النجػػاةى  مهػم أفَّ بيتػػو كأف يعلّْ  عليػو أىػلى 
كال يػزاؿ يظهػر أثػر ذلػك علػػى  . النفػاؽ كيػتخلص مػن آفػةً  ,اهلل عليػو كآلػو كسػلم

بصػدقو يف  و يف القػوؿً فيتصػل صػدقي  ,ىػذه احليػاةيف  معامالتػوً  و كبقيةً ئأعضا بقيةً 
ا ى ادلراقػػي فيكػػوف صػػادقن فيمػػا يقػػوؿ يَتقَّػػ ل الصػػدؽى الػػذم حتػػرَّ  عػػد أفَّ مب . العمػػل
احلػػػػػديث  كمػػػػػا شػػػػػهدى , ةيقيَّ الصػػػػػدّْ  مراتػػػػػبً إىل عػػػػػل كيف النيػػػػػة حػػػػػىت يصػػػػػل يف الف

اللُ  ))صلى اهلل عليو كآلو كصػحبو كسػلم  ن النع زلمدو عالصحيَ   دال يالزسد س ِ 
يف  فيػػ   الصػػدؽي  ( )((يبادِّ ع الالد س  ِصالال كتالال َ حتالالى يُ  يهالدا ديتحالال   س هالالداَ 

 .  العمل ذترة من ذترات الصدؽ يف القوؿ

                              
باب تفسري قولو اهلل تعاىل يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل ككونوا  -ركاه البخارم يف كتاب األدب ( ُ)

باب قبَ الكػذب  -الى كالصلة كاآلدابكمسلم يف كتاب (  ّْٕٓ: )مع الصادقني احلديث
بػػاب التشػػديد  –كأبػػو داكد يف كتػػب األدب (. َِٕٔ: )كحسػػن الصػػدؽ كفضػػلو يف احلػػديث

بػػػاب مػػػا جػػػاء يف  -كالَتمػػػذم يف كتػػػاب أبػػػواب الػػػى كالصػػػلة( ّْٖٗ: )يف الكػػػذب احلػػػديث
 (.َِّٖ: )الصدؽ كالكذب احلديث



 

 ْْ 

 :لعملاالصدق فً معنى 

و و كيتقنىػػػػنى ًسػػػػربػػػػو كأف ػلي  ا لوجػػػػوً خالصنػػػػ العمػػػػلى  أف يعمػػػػلى كالصػػػػدؽ يف العمػػػػل 
و كيقتضػي يف العمل يقتضػي إحسػانى  الصدؽي  ..قواه إذا عمل عليو جبميعً  كغلتمعى 

يف احلػديث  يكػوفي  الصػدؽى  فيػو فكمػا أفَّ  كيقتضػي اإلخػالصى , ه على كجهػوءى أدا
  لس صىػػػصػػػادؽ ككػػػم مػػػن مي  صػػػلس فكػػػم مػػػن مي  . يف العمػػػل كػػػذلك فالصػػػدؽ يكػػػوفي 

ا يف و كاذبنػػػػا كيكػػػػوف صػػػػاحبي و صػػػػادقن كالصػػػػـو يكػػػػوف صػػػػاحبي  ,يف صػػػػالتو كػػػػاذبو 
ـى  ,صيامو  ه باحتقػارً بالشػهوة كنظػرى  هعمػل نظػرى احلراـ كأخػذ يي  نظرةى  مث نظرى  فإذا صا

مال   الم  ))يف الصـو كىػو الػذم أشػار إليػو ادلصػطفى بقولػو  ادلسلمني فهو كاذبه 
ًَ  بال  فلاليل   حاِالف    عماللَ س الزدر دس يًد   دَ   ( )((    د ال سبَ طعاَمال فالي أم يالد
 . للصدؽ يف العمل ىذا مظهره 

 فيو لوجوً  القصدً  كإخالصً  إحسافو به على كجهو ؤ أدا :الصدق فً العمل
 فالصػادؽي  ,يقيةالصدّْ  إىل مراتبً  ادلصمنى  الصدؽ يف العمل يرفعي  ,تبارؾ كتعاىل اهللً 

ػػػك ػػػوءىا  سػػػني يف فعػػػل الصػػػالة ػلي  إف كػػػاف عليػػػو حػػػدث أصػػػ ر  ,اكػلسػػػن  هارهتى
كجهػو يقصػر عنهػا  يف شػيء مػن جوانػبً  معةن لي  بقً على كجهو فلم يي  ل الو وءى أدَّ 

عنػػػو ادلػػػاء   و كمػػػا ي فػػػلي ئعنػػػد ك ػػػو  د ادلعػػػا فى تفقَّػػػيك  ,ليهػػػاإادلػػػاء كعػػػن الوصػػػوؿ 
 مػػػػن عنػػػػد  ػػػػرؼً  دلعػػػػةن  يبقػػػػني كمػػػػا حتػػػػت األنػػػػف كػػػػذلك ال يي حػػػػاقى كادلػػػػاقني كاللّْ 

                              
:   ؿ الػػػزكر كالعمػػػل بػػػو يف الصػػػـو احلػػػديثبػػػاب مػػػن ُ يػػػدع قػػػو  -ركاه البخػػػارم كتػػػاب الصػػػـو (ُ)

يف التشػػػديد يف ال يبػػػة  ءمػػػا جػػػا: بػػػاب -كالَتمػػػذم يف أبػػػواب الصػػػـو. عػػػن أيب ىريػػػرة( َُٖ)
مػػا جػػاء يف ال يبػػة كالرفػػػث : بػػاب -كابػػن ماجػػو يف كتػػاب الصػػياـ, (َِٕ: )للصػػائم احلػػديث
 (ُٖٗٔ: )للصائم احلديث



 

 ْٓ 

 ن غسػلً ككػذلك ينتبػو ًمػ ,وأزالػ ه كسػخه إىل ادلرفقني فإف كاف حتػت أقفػارً  األصابع
ر صخَّ األعقػػاب كىػػو ميػػ القػػدمني كقػػد رأل النػػع صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػلم بعػػضى 

فنػػػادل  ,ادلػػػاء عنػػػد ك ػػػوء الصػػػحابة يف بعػػػض األسػػػفار ل إليػػػو أثػػػري الرجػػػل ُ يًصػػػ
الو ػوء مػن الصػدؽ يف فإحسػاف  ( )((  أعباب مال  س  الار ديل   )) ب على صوتو

ىا يف كقتها كاحلرص على السنن كاآلداب ؤ كمن الصدؽ يف الصالة أدا الصالة ,
ف أن أكذلػػػا إىل آخرىػػػا ك قلبػػػو ًمػػػ ف حضػػػورى لَّػػػف يتكى أك  ,فيهػػػا كعلػػػى اجلماعػػػة فيهػػػا

ناسػى  إال اهلل فيتى  ر يف قلبو أف ال كبػريى اهلل أكى إال كىو مستقً ػ يتهي  أف ال ينطق ب
ُى   قػػاؿ كجهػػتي  ففػإ ,بػني يديػػو العلػي الكبػػري الػذم يقػػفي  مػاـ عظمػػةً صػػ ري أ كػلَّ

إىل اهلل حىت  بقلبوً  وه توجّْ ىو مي ك السموات كاألرض فيقوؿ ذلك  كجهي للذم فطرى 
أم خلػػػػػق  -ت هػػػػػت كجهػػػػػي للػػػػػذم فطػػػػػر السػػػػػموافيمػػػػػا يقػػػػػوؿ كجَّ  ال يكػػػػػذبى 
 ان كىكذا ال يػزاؿ صػادق ,كاألرض حنيفا مسلما كما أنا من ادلشركني - السموات

ػػػػ اسػػػػتولعتػػػػدؿ اكإذا  ,راكعػػػػا فَّ   مػػػػأيف صػػػػالتو إذا ركػػػػع أحسػػػػن الركػػػػوع ك  ا قائمن
 السبعة علػى األرض األعضاءى  السجود كك عى  أحسنى  كإذا سجدى  ,ف قائما  ماك 
ه يف السػػجود هلل و جسػػدى قلبيػػ سػػبقى ك  ( )((أعظالالم علالالى مالالُعفِ  أم أمالال دَ  أمالال تُ  ))

ُن كىكػػذا ال يػػزاؿ يصػػلي بعيػػد ,تعػػاىل كالتػػذلل لعظمتػػو لتفاتػػات كالعبػػث عػػن اإل ان

                              
كمسػلم يف كتػاب ( َٔ: )صػوتو بػالعلم احلػديث بػاب مػن رفػع -ركاه البخارم يف كتاب العلػم (ُ)

: كابػػن ماجػػو يف احلػػديث( َِْ: )بػػاب كجػػوب غسػػل الػػرجلني بكماذلمػػا احلػػديث -الطهػػارة
 .عن ابن عمرك كأيب ىريرة كعائشة( ْٓ)

, (ٕٕٕ: )بػػػاب السػػػجود علػػػى سػػػبعة أعظػػػم احلػػػديث -ركاه البخػػػارم يف كتػػػب صػػػفة الصػػػالة (ِ)
:    كأبػػػػو داكد احلػػػػديث( ِِٕ: )اء السػػػػجود احلػػػديثبػػػاب أعضػػػػ -كمسػػػلم يف كتػػػػاب الصػػػػالة 

 .عن ابن عباس( ّٖٖ: )كابن ماجٍو احلديث( ََُٗ: )كالنسائي احلديث( ٕٗ)



 

 ْٔ 

  الاق إالس )) :كيف احلػديث, مػن صػالة العبػد قها الشػيطافي فهو خلسػة كسػرقة يسػرً 
ل ف  , علي  س  أ ُل س ه ة في س ِ   إ الى آدق سبال  يالا:  الاد س ت ت فهالس بِ 
 مثالل  الاد س ثا يالف س ت الت فالهالس.  إ الي لأ ُال م ي؟ خي  ذ  م  إ ى تلت ت؟ م 
ف  دتعا ى تُارم س  ص ف فس ثا ث س ت ت فهالس , ال ل  . ( ) (( ع   ِد

  ا باخلشوع يف صالتو كىذا ىو الصدؽ يف الصػالةتحلين مي  فينب ي أف يكوفى 
ىػػػذا مثػػػاؿ للصػػػدؽ يف  ( )         

ك كشػػرائك مػػن أعمالػػك حػػىت يف بيعًػػ عمػػلو  كػػلَّ   كػػذلك يػػالـز الصػػدؽي   ,الصػػالة
فيهػا  فالصػدؽي  ,لػك مػن أعمالػكك إىل غػري ذعطائك كمعاملتك ألىلًػك  ؾذً كأخ

رزقنا اهلل  .. اهلل تعاىل فيها لوجوً  ص القصدى لً يها على كجهها كختي صدّْ ها كتي نى سً أف حتي 
قنػػا بالصػػديقني إنػػو أكػػـر لحى يف أقوالنػػا كأفعالنػػا كنياتنػػا كمقاصػػدنا حػػىت يي  الصػػدؽى 
علػى  اللهػم اجعلنػا مػن الصػادقني كاجعلنػا اللهػم يف الصػديقني كثبتنػا . األكرمني

 ..ما حتب كتر ى منا يف القوؿ كالفعل كالنية يا أكـر األكرمني 
إىل يػػػػـو  كصػػػػلى اهلل علػػػػى سػػػػيدنا زلمػػػػد كآلػػػػو كصػػػػحبو مػػػػن تػػػػبعهم بإحسػػػػاف

 . كاحلمد هلل رب العادلني. الدين

                              
 .  عفو على أرتعوا كقد الرقاشي عيسى بن الفضل كفيو, ركاه البزار عن جابر  (ُ)
 ( .ِ-ُ)سورة ادلصمنوف اآليات   (ِ)



 

 ْٕ 

 الدرس الحادي عشر

 صدق النٌة والمقصد

نا زلمد سيد ,عبد و أكرـً و على حبيبً و كسالمي كصالتي  ,احلمد هلل أىل احلمد
كعلينػػػػا معهػػػػم كفػػػػيهم  ,علػػػػى منهجػػػػو إىل يػػػػـو الػػػػدين كآلػػػػو كأصػػػػحابو كمػػػػن سػػػػارى 
احلديث عن صدؽ القوؿ كالصدؽ  أما بعد فقد سبقى  ,برزتتك يا أرحم الرازتني

يف  كىػػو أسػػاسه  ,كاحلػػديثى  القػػوؿى  نػػو يتنػػاكؿي أكمػػا   الصػػدؽى  فَّ إكقلنػػا  ..يف العمػػل
كيتنػػػاكؿ النوايػػػا كادلقاصػػػد عنػػػد  األعمػػػاؿى  اتسػػػاع معػػػد الصػػػدؽ فكػػػذلك يتنػػػاكؿي 

ػػػ العمػػػلي  ف يكػػػوفى  و لألعمػػػاؿ بػػػكذكرنػػػا تناكلىػػػ ,ادلػػػصمنني ًُ قائمن  فػػػقى ا علػػػى كجهػػػو ًك
كأشػػػػرنا إىل  , قانػػػػوإتيف إحسػػػػانو ك  وسػػػػعى و فيػػػػو كً الشػػػػريعة ادلطهػػػػرة يسػػػػتنفذ صػػػػاحبي 

فالصدؽ يف  ,كىو صدؽ النية كادلقصد .. لة اإلخالص فيو لوجو اهلل الكرًن مس
 يف النيػةً  الصػدؽً  ي إىل حتقيػقً فضً ذم يتبعو حتقيق الصدؽ يف األفعاؿ يي األقواؿ ال
كقػد أثػد , و مػن الواحػد األحػد يصػطفي أصػحابى  فاءو صطً ا كىذا زللُّ  .. كادلقصد

شػػ ف  , م جػػل جاللػػو فيمػػا جاءنػػا مػػن بيانػػو كخطابػػوشػػ هنى  علػػيهم يف كتابػػو كرفػػعى 
        ا معهػػػمو ادلػػػصمنني أف يكونػػػ الصػػػادقني الػػػذين أمػػػرى 

    ( ) 

 : مظاهر الصدق فً النٌة

 يف النيػػة أف ؼللػػصى  الصػػدؽي  , اهلل الكػرًن ها لوجػػوً إخالصيػػ :س هالدا فالالي س  يالالف
ن عملػػو كفيمػػا ا فيمػػا يبػػدك ًمػػه صػػحيحن ه فيكػػوف قصػػدي يف قصػػدً  وً يف عملًػػ العامػػلي 

 فيػو غػري رتيػل كيكػوف ادلقصػدي  حسػنو  فقػد يػتكلم بكػالـو  ..كيبدك من قولو كذل

                              
 ( .ُُٗ)سورة التوبة آية   (ُ)



 

 ْٖ 

 , بػػدم اللسػػافمػػا تي  سػػنو أك غػػري رتيػػلو أك تكػػوف السػػريرةي منطويػػةن علػػى ًخػػالؼً ح
 قػد يثػين دمبع , القوؿ مع كذب النية كعدـ الصدؽ فيها ال ينفع صدؽي  ذو افحين

كإظلػا  ا لػو أك سػوءن صمنني كلكنو يطػوم يف قلبػو ب ضنػمن ادل ءستحق الثنايعلى من 
فهػػذا ىػػو فسػػاد ادلقاصػػد ..راض مػػن ادلقاصػػد كمػػن األغػػ ءه إىل مدحػػو شػػي ا ػػطره

 سلالفػػػان  يكػػػوف القصػػػدي  بطن فحيناػػػذو مػػػا ييػػػ يبػػػدم خػػػالؼى  اكالنوايػػػا ككػػػذّٔا فهػػػو إذن 
ر ظًهػأك فيمػا يي  ,ر مػن اإلكػراـظًهػا للعمػل فيمػا يي ككذلك قد يكػوف سلالفنػ , للقوؿ
و و كيتابعي أحوالى  ادلصمن الصدؽ الذم يعمُّ  نفادلطلوب م , دلن حواليو االحَتاـمن 
يقػوؿ صػلى اهلل .. يقنيو الػو ترفعػو إىل مراتػب الصػدّْ دائرتىػ لى خشػصكنو حػىت يػديف 

الالل يهالالداُ  )) عليػػو كعلػػى آلػػو كصػػحبو كسػػلم  ديتحالال   س هالالداَ  دال يالالزسد س ِ 
 (ُ)(( يباع د س  صدِّ  حتى يكت َ 

ه أكالدى  م كخا ػػػبى ىػػػل الػػػدين إذا كلَّػػػأادلعرفػػػة مػػػن  أىػػػل مػػػن ىنػػػا كػػػاف بعػػػضي ك 
يشػػَتيو  يءذلػم بشػػ هم فإنػو يػػ  فػػرحى م أك يي قلػؤّى  رَّ ًسػػف يي أ دار  يف البيػػت فػ الصػ ار

 ,  لػػك بكػػذاآال يقػػوؿ لػػو س شػػَتم لػػك كػػذا كسػػ ,ذلػػم مػػن األلعػػاب أك غريىػػا
 ,لػك كػذا ككيف ترل لػو أحضػرتي , كلكن يقوؿ كيف ترل لو جات لك بكذا 

عنػػو فيكػػوف  العمػػلي  في أك كػػذا مث يتخلَّػػ ذامنػػو القػػوؿ سػػآ  بكػػ أف يصػػدرى  خشػػيةى 
عػػن ذلػػك كصػػػار  زىػػذا حتػػرَّ  فألجػػلً  ,للكػػالـ مطػػابقو  غػػريى  الكػػالـً  كقػػتى  القصػػدي 

                              
يػػػا أيهػػػا الػػػذين آمنػػػوا اتقػػػوا اهلل : بػػػاب تفسػػػري قولػػػو اهلل تعػػػاىل -كاه البخػػػارم يف كتػػػاب األدبر   (ُ)

بػػاب قػػبَ  -كمسػػلم يف كتػػاب الػػى كالصػػلة كاآلداب( ّْٕٓ: )ككونػػوا مػػع الصػػادقني احلػػديث
بػػاب  –كأبػػو داكد يف كتػػب األدب , (َِٕٔ: )الكػػذب كحسػػن الصػػدؽ كفضػػلو يف احلػػديث

باب ما جاء  -كالَتمذم يف كتاب أبواب الى كالصلة( ّْٖٗ: )التشديد يف الكذب احلديث
 (َِّٖ: )يف الصدؽ كالكذب احلديث



 

 ْٗ 

 بيتػػو الصػػ ار فضػػالن  كػػالـ مػػع أ فالػػو كأىػػلً لا ع يف إيػػرادهً تعػػاىل كيتػػورَّ  احلػػقَّ يتَّقػػي 
 . ىذا مظهر الصدؽ .. ن سواىمعمَّ 

 كيف الفعػلً  يف القػوؿً  الصػدؽً  مػن شػ نو إقامػةي  يف النيػة كالقصػدً  الصػدؽً  مظهري 
يف  كالصػدؽي  ,يف الفعػل إىل الصػدؽً  مه لَّ يف القػوؿ سيػ الصدؽى  كما أفَّ   ,وً هعلى كج

ا مهصدقي  ينعطفي  كادلقصدى  النيةى  إال أفَّ  ,كادلقصد يف النيةً  إىل الصدؽً  مه سلَّ  الفعلً 
القوؿ فػ ,همػا األمثػلا علػى كجهً مػقيمههػا فتي كلّْ   هػا كعلػى األفعػاؿً كلّْ   على األقػواؿً 

النيػػػػة مػػػػع اهلل  تاسػػػػتقامى الوجػػػػو األمثػػػل يف الصػػػػدؽ إذا كالفعػػػل يسػػػػتقيماف علػػػػ
عػػػن  الى كيف احلػػػديث أنػػػو صػػػلى اهلل عليػػػو كآلػػػو كصػػػحبو كسػػػلم سيػػػ ,تبػػػارؾ كتعػػػاىل

أيهػم  .. رل مكانػوييػكػي كالرجل يقاتػل   كالرجل يقاتل زتيةن  الرجل يقاتل شجاعةن 
  َمالال ))النيػػة ىػػو يف سػػبيل اهلل بقولػػو  صػػدؽً  صػػاحبى  و ف جػػاب أفَّ  يف سػػبيل اهلل

 ينب ػي لكػلّْ  فحيناػذو  ( )((س   يالا ففال  فالي مالُيلِ لس  ذي س ع كلمفُ    تك مَ   اتلَ 
و كيف و كيف أفعالًػهػا يف أقوالًػقى الصػدؽ كحتقي معػاينى  بى عليػو أف يتطلَّػ كيت كػدي  مصمنو 
منػو يف القػوؿ مث يف  ةً ذبالكى  لسةً ال يباا ًِبى  كما ش ف الذم ؽلر بو العمري  ر أحوالو

إال شػ ف  ,قلبػو إال ش ف الػذم ال يبػاا بصػالحً  ,  ش ف ال افل عن ربوالفعل إال
 .و عن ىذا ادلستول نفسى  ادلصمني  فينب ي أف يرفعى  , آلخرتو الذم ال يستعدُّ 

تبارؾ  احلقّْ  قوؿي  يشريي  الصدًؽ يف النيًة كادلقصىدك  يف الفعلً  كإىل الصدؽً 
صلى اهلل عليو كآلو كصحبو  كتعاىل عن ادلهاجرين الذين ىاجركا مع نبينا زلمدو 

                              
, (ُِّ: )مػػػن سػػ ؿ كىػػػو قػػػائم عادلػػػا جالسػػػا احلػػػديث: بػػػاب -ركاه البخػػارم يف كتػػػاب العلػػػم  (ُ)

( َُْٗ: )مػػن قاتػػل لتكػػوف كلمػػة اهلل ىػػي العليػػا احلػػديث: بػػاب -كمسػػلم  يف كتػػاب اإلمػػارة
 .ى األشعرمعن أيب موس



 

 َٓ 

 (ُ)       كسلم بقولو 
      ل قاؿعيف الف هم ىذا صدؽه فهجرهتم كذىأّم كسعيي 

       ادلقصد النية كصدؽي  كىذا ىو صدؽي   
 تعاىل بالصدؽً  هد ذلم احلقُّ شى        

لألمة يف  كيف ىذا بيافه  ,مع الصادقني بنا أف نكوفى و ً كقد خي  ,عليهم ر واف اهلل
ـً ا صدقوا ما عاىدكا اهلل  نيذن األنصار الن ادلهاجرين كمً الصحابة الكراـ مً  حَتا

ىذا  كيبنيي  ,مع الصادقني قد أمرنا أف نكوفى  ,عليو كما قاؿ جل جاللو يف كتابو
       تبارؾ كتعاىل  اهلل ادلعد قوؿي 

            
      بحانو كتعاىلسوؿ يق ( )  

ف ثبتى اإلتباع للمهاجرين كلألنصار مع  ( )    
     , النع صلى اهلل عليو كآلو كصحبو كسلم

الصادقني كالدخوؿ  تباعاك الصدؽ  فاهلل يرزقنا كماؿى      
 . يف دكائرىم إنو أكـر األكرمني كأرحم الرازتني

و يف إقامػة أال أيها ادلصمن توجَّ  .. نأيها ادلصمن تفطَّ  أال .. أال أيها ادلصمن تنبو
حػػػػىت  .. اتػػػػكيو يف أقوالػػػػك كيف أفعالػػػػك كيف مقاصػػػػدؾ كنعلػػػػى كجًهػػػػ الصػػػػدؽً 
 .العادلني جل جاللو  هم ربُّ مراتبى  الصادقني الذين يرفعي  دكائرى  تدخلى 

                              
 ( . ٖ) سورة احلشر آية  (ُ)

 ( .ُُٕ) سورة التوبة آية  (ِ)

 ( .ََُ)سورة التوبة آية  (ّ)



 

 ُٓ 

نػػػا ديارى  الصػػػدؽً  نػػػا كمسػػػتقر أربػػػابً قلوبى  الصػػػدؽً  حقػػػائقً  اللهػػػم اجعػػػل مسػػػتقرَّ 
ػػنػػا كتكػػوف زلافلي نػػا كمنازلي بيوتي  حػػىت تكػػوفى  كصػػفة  , ا للصػػدؽنا زلطِّػػري نػػا كتكػػوف أسى

 ..الصدؽ بارزة فيها على الوجو الذم حتبو يا أكـر األكرمني كيا أرحم الرازتني 
 كصلى اهلل على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو كسلم 

 .كاحلمد هلل رب العادلني



 

 ِٓ 

 الدرس الثانً عشر

 الرحمة

علػػػى نبيػػػو  كصػػػلى اهلل كسػػػلمى  , حػػػاؿ علػػػى كػػػلّْ  ودتَّػػػأبلػػػحل احلمػػػد كأ احلمػػػد هللً 
إىل يػػـو  هم بإحسػػافو كمػػن تػػبعى  ,كآؿ صػػحبو  كآلػػو كصػػحبو خػػريً  ادلصػػطفى زلمػػدو 

 .ادلآؿ 

ػػنقّْ كتي  وياإلسػػالـ بادلسػػلم تصػػفّْ  أخػػالؽي  فإنػػو مػػا تػػزاؿي  :أمػػا بعػػد  ره كترفػػعي يػػو كتطهّْ
قػػا صػػلى اهلل لي لقػػا كخي صػػطفى أحسػػن النػػاس خى ة النػػع ادلفقىػػامر   لً هيَّػػو حػػىت يتى مرتبتىػػ

إم مالالال   ))عليػػػو كعلػػػى آلػػػو كصػػػحبو كسػػػلم , كلقػػػد جاءنػػػا يف حديثػػػو الصػػػحيَ 
دفالالي  (ُ)(( كم أخ  الالا   لنالالا  يالال ق س بيامالالف أحامالال ُ كم م الالي مَ بِ  الال َ أ الاليَّ د إكم أحالالِّ 

أحالالُكم إ الالي دأ الال بكم م الالي م لنالالا يالال ق س بيامالالف أحامالال كم أخ   الالا  ))ردسيالالف 
ُى إم )) ( )((فالالالا س م طالالالؤدم أك ا ال ك ,  ( )(( أخ  الالالا   كم أحامالالالُ كمخيالالالاِر  مالالال ٌُ

علػػي زلتو , تي ػو , ترفػػع مقامػػو , ترفػػع منػػؿ أخػػالؽ اإلسػػالـ بادلسػػلم ترفػػع مرتبتىػػاتػػز 
ػػو , تي مكانتىػػ كالقػػرب مػػن احلػػق تبػػارؾ  ,ره كتصػػفّْيو حػػىت يتهيػػ  للػػدرجات العلػػىطهّْ

 الفا ػػلة مػػرتبطه  األخػػالؽى  أال فليحػػرص ادلػػصمن عليهػػا فػػإفَّ ..  كتعػػاىل كخػػري ادلػػأل
من األخالؽ النبوية الكرؽلة الفا لة  كقد سبق احلديث عن رتلةو  ,بعضها ببعض

                              
( َِٕٖ: )مػػا جػػاء يف معػػاا األخػػالؽ احلػػديث:بػػاب -ركاه الَتمػػذم يف أبػػواب الػػى كالصػػلة ( ُ)

 .كركاه البيهقي يف شعب اإلؽلاف عن ابن عباس, حديث حسن غريب : كقاؿ
 .اين عن أيب ىريرة ركاه الطى  ( ِ)
كمسػػلم يف كتػػاب , (ٖٖٔٓ: )حسػػن اخللػػق احلػػديث: بػػاب -ركاه البخػػارم يف كتػػاب األدب (ّ)

 .كاإلماـ أزتد عن عبداهلل بن عمرك, حيائو صلى اهلل عليو كسلم: باب -الفضائل



 

 ّٓ 

صػلى  الرسػوؿ ادلصػطفى زلمػدو  اهلل تبارؾ كتعاىل علػى لسػافً  الو دعانا إليها ديني 
كيرسخ ادلعد يف نفس  اكبعضها يثمر بعض ,ااهلل عليو كسلم كبعضها يقوّْم بعض

كقد سبق الكالـ عػن معػاين الصػدؽ ككجػود . ادلصمن كحياة ادلصمن ادلصمن كقلب 
ث ورً الػو تيػ علػى الرزتػة القلػبً  انطػواءي  ذلػك الصػدؽً  ن مظػاىرً ًمػ األثػر فيػو , كإفَّ 

 .ة ليف ادلعام يف القوؿ كاللطفى  ادلال فةى 

و علػى الرقَّػة كحػالَّه بالرأفػة صػاحبى  فيو زتػلى  نبعثى ايف القلب إذا  الرزتة كصفه 
نػػو مػػا زً ح ادلسػػلم , كػلي فػػًر حػػو مػػا يي فرً علػػى ادلسػػلم , كيي  عليػػو مػػا يشػػقُّ  يشػػقُّ  ذى خػػ ف
علػى نفػع ادلسػلمني كعلػى خدمػة ادلسػلمني  ان ف ادلسلم , كيصبَ بذلك حريصزً ػلي 

لػػػق الرزتػػػة كعلػػػى أداء حقػػػوؽ ادلسػػػلمني كعلػػػى السػػػعي يف مصػػػاٌف ادلسػػػلمني , خي 
   هلل عليػو كسػلم يف كتابػوو ادلصطفى صػلى ااخللق الذم كصف اهلل بو نبيَّ 

         
    

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػن رسػػػػػػػػػػػػػػػػالتو  ( )

 ))    كىػػػػػو القائػػػػػل صػػػػػػلى اهلل عليػػػػػو كسػػػػػػلم  ( )    
 . ( )((تُارم دتعا ى  م س  حم ُ س  سحم م ي حمفُ 

                              
 ( .ُِٖ)سورة التوبة آية   (ُ)

 ( .َُٕ) سورة األنبياء آية   (ِ)

بػػػاب  -كالبخػػػارم يف األدب ادلفػػػرد كأبػػػو داكد يف كتػػػاب األدب, مسػػػندهركاه اإلمػػػاـ أزتػػػد يف   (ّ)
بػػػاب مػػػا جػػػاء يف رزتػػػة النػػػاس  -كالَتمػػػذم يف أبػػػواب الػػػى كالصػػػلة( ُْْٗ: )الرزتػػػة احلػػػديث

 .حديث حسن صحيَ : كقاؿ , عن ابن عمر ( ُٖٗٗ: )احلديث



 

 ْٓ 

معػافو , معػافو مػن اللطػف ,معػافو مػن ادلال فػة اقتضت اقلبن  عت الرزتةي كدً أي إذا 
 علػى منفعػةً  عين احلػرصى أ .. من الشفقة معافو  ,معافو من احلرص ,افسمن اإلح

أخالؽ ىذا الدين , اللهػم حلّْنػا  فما أعظمى  .. عليو الناس مبا قدرى  اخللق كخدمةً 
 .أرحم الرازتني  ّٔا كحققنا ِبقائقها برزتتك يا

 : آثار خلق الرحمة

 ,لفعل كالقوؿادلال فة يف ا هرت آثاري قن يف القلب الرزتة إذا دتكَّ  خلقي 
كعلى  فعة ال ريً نمال فان دلن حواليو , ىيّْنان ليّْنان سهالن ػلرص على م فتجد الرحيمى 

دلا  ةالشخصية كمنفعتو ىو الذاتي ىو مصلحتو أكثر من حرصو على مصلحتو
ُي ع قلبي كدً أي  ٌُ  اجلزاءى  فَّ ق من رزتة الرزتن جل جاللو ألو من الرزتة , فيتوفر حٌم

 . و اهلل تبارؾ كتعاىلزًتى اهلل رى  اهلل من أجلً  حم عبادى ن رى فم . نس العملمن جً 
لص ري باتو كرزت ,لق الرزتة كالثبات عليهاو يف خي فعلى ادلصمن أف يتفٌقد نفسى 
عف كأىل الفقر كأىل ادلسكنة كأىل العاىات كأىل كالكبري كخصوصان أىل الضَّ 

ِ  ب  ))كيف احلديث  . كبات من ادلسلمني كمن ادلصمننيالنَّ  بد ففي   م  ك َّ  ث 
.  ( )(( فم  أد  س زكاة , د    س َّي , دأع ى في س  ائُ:    نِ   َّ ُد ي  ُ 

من  نائبةه  ان من الرزتة إذا نابت مسلم إنبعاثه  :ةإذا نابت نائب النائبةإعطاؤه يف 
 قلها , فوصفي يف ادلواساة يف النائبة كختفيف ثً  كيساعدى  النوائب انبعث ليساىمى 

نا مبو النع صلى اهلل عليو كآلو كسلم فعلَّ  اإلسالـ جاء من أخالؽً  لقه الرزتة خي 

                              
ثمػي يف رلمػػع الزكائػد كتػػاب كاحلػػافم اذلي. ركاه الطػىاين يف الكبػري عػػن خالػد بػػن زيػد بػػن حارثػو  (ُ)

إسػناده : كقػاؿ يف اإلصػابة, (ِّْٔ: )بػاب فػيمن أدل الزكػاة كقػرل الضػيف احلػديث -الزكاة
 .حسن 



 

 ٓٓ 

     النع بالرزتاء فقاؿ كمعانيو فقد كصف اهلل أصحابى  وحقائقى 
هم كصفً  تعاىل ش فى  كرفع احلقُّ  ( )      

     فقاؿ تعاىل اإليثارً  مراتبً  إىل بلوغً  ىذا من الرزتةً 
             

             
ظمى من الرب لسادتنا األنصار كىم عي  ىذه شهادةه (  )  

اهلل ىناؾ بعد  ا رسوؿى تى يى لقَّ تا إىل ادلدينة ادلنوَّرة فتى القبيلتاف اليمانيتاف اللتاف ىاجرى 
سبقوا إىل اإلؽلاف بو  نالذي ,ة الو  ابت برسوؿ اهلليبالط و نتا  يبةى تى سأف ا
بالفالح, كىو الفوز  ذلم  تعاىلهد اهللشى  ,نصرتو عليهم ر واف اهلل موا ِبقّْ كقا

اإليثار الذم ىو نتيجة قوة  كأثد عليهم يف كتابو كذكر كصفى  كاآلخرةيف الدنيا 
 . نها من القلب كمن الفصاد عليهم ر واف اهللكُّ الرزتة كدتى 

 :تعدد مظاهر الرحمة فً الشرٌعة

للصػػػػ ري كالكبػػػػري , جػػػػاءت الشػػػػريعة بالرزتػػػػة حػػػػىت  بالرزتػػػػة جػػػػاءت الشػػػػريعةي 
يف  كجعػػػل األجػػػرى (ّ)جػػػاءت الشػػػريعة بالرزتػػػة لكػػػل ذم كبػػػدو ر بػػػة  ,للحيوانػػػات

 ,ي ًػكانػت مػن بػين إسػرائيل بى   ةن امرأأف  أف ذكرت لنا الشريعةي  مواساهتا إىل حدكدً 
ػبً  الرزتػةى  تت كلبان من الكالب يف يـو من األياـ كتررتكلكنها رزًتى  صػدقت  لو عمى

                              
 ( .ِٗ)سورة الفتَ آية  (ُ)

 ( .ٗ)سورة احلشر آية    (ِ)
ركاه البخػػارم كتػػػاب (  فالالي كالالل كُالالالد رطُالالف أِالال ) كمػػا كرد عنػػو صػػلى اهلل عليػػو كآلػػػو كسػػلم   (ّ)

بػػػاب فضػػػل  -كمسػػػلم يف كتػػػاب السػػػالـ( ِِّ: )اب فضػػػل سػػػقي ادلػػػاء احلػػػديثبػػػ -ادلسػػػاقاة
 .عن أيب ىريرة( ِِْْ: )سقي البهائم احملَتمة كإ عامها احلديث



 

 ٓٔ 

يقػوؿ عنهػا  ,قها حلسن التوبةعليها ككفَّ  ذلا كسازلها كتابى  ها اهلل كغفرزًتى رى فػى  ,فيو
ّٔػػا اشػػتدَّ أهنػػا  :صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كصػػحبو كسػػلم كمػػا جاءنػػا يف الصػػحيحني

 العط  فلم جتد إال باران ليس عليها دلو كال رشا فخرجت مث  لعت فإذا بكلبو 
فقالت كاهلل أصاب ىذا الكلب  ,ةو يف الندك سانى ضع ليحواا البار ف خذ  يلهثي 

خػرل كأخرجػت خفَّهػا مػن أمن العط  مثل الذم أصابين فرجعت إىل البار مرة 
بػػو حػػىت ارتفعػػت كسػػقت ذلػػك  كأمسػػكتويف فيهػػا  بادلػػاء كك ػػعتوي  فمألتػػورجلهػػا 

كقد جاء أنو صلى اهلل عليػو كآلػو كسػلم  .. ( ) الكلب ف فر اهلل تبارؾ كتعاىل ذلا
عليهػػا ادلػػاء  دى عيػػفيػػو مػػاء قليػػل تريػػد أف تشػػرب فبػى  ت مػػن إنػػاءو دنىػػ ل يف بيتػػو ىػػرةن رأ

فلمػػا نظػػر  ,هػػا حػػىت تشػػربمػػن فمً  ب ادلػػاءى صػػ ى ذلػػا اإلنػػاء كقػػرَّ  فجػػاء بنفسػػو ف
إ فالالالا  )) ع أنػػت ىػػػذا يف ىػػذه قػػػاؿصػػػناهلل ت يػػػا رسػػوؿى أصػػػحابو قػػاؿ  ذلػػك بعػػضي 

هنػا تقػـو بػبعض اخلدمػة يف أم إ (ِ)(( ينت ب  ل إ فا مال  س  ال َّسفي  علاليكم 
ال فاتػو بالصػ ري مبسػريتو بػذلك ك  كامػتألت .! رزتتو كشفقتو البيت , فما أعظمى 

رآه األقػػرع بػػن حػػابس كىػػو يقبّْػػل بعػػض  كالكبػػري عليػػو الصػػالة كالسػػالـ حػػىت دلػػا
 أد )) منهم قاؿ أحدان اهلل إف ا من الولد عشرة ما قبلت  ؿيا رسو األ فاؿ قاؿ 

                              
بػاب إذا كقػع الػذباب يف شػراب أحػػدكم  -أصػل ىػذا القصػة يف البخػارم يف كتػاب بػدء اخللػق (ُ)

قي البهػػائم احملَتمػػة بػػاب فضػػل سػػ -كمسػػلم يف كتػػاب السػػالـ, (ُّّْ: )فلي مسػػو احلػػديث
 ( .ِِْٓ: )كإ عامها احلديث

كالَتمذم يف كتاب الطهارة (  ٕٓ: )سصر اذلرة احلديث -ركاه أبو داكد يف كتاب الطهارة باب (ِ)
كابػػن حبػػاف يف صػػحيحو كاحلػػاكم يف ادلسػػتدرؾ ( ِٗ: )يف سػػصر اذلػػرة احلػػديث ءمػػا جػػا -بػػاب

 .عن أيب قتادة كالبيهقي عن عائشة



 

 ٕٓ 

ًَ  أم  ل أمللُ  ..  إال من شػقي ع الرزتةي زى ػنكال تي  (ُ)(( س  حمف ل لُِ   مِ  س   ز
يػػوٌفر أسػػ ؿ اهللى أف  .. ق الرزتػػةليػػقنػػا اهلل ًِبي فصػػلى اهلل علػػى ادلبعػػوث بالرزتػػة كخلَّ 

 . نا من الرزتة إنو أكـر األكرمني كأرحم الرازتنيحظَّ 
 كصلى اهلل على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو أرتعني

 .ب العادلنيكاحلمد هلل ر 

                              
كمسلم , (ُٓٔٓ: )باب رزتة الولد كتقبيلو كمعانقتو احلديث -رم يف كتاب األدبكاه البخا (ُ)

:   بػػػػػػػاب رزتتػػػػػػػو صػػػػػػػلى اهلل عليػػػػػػػو كسػػػػػػػلم للصػػػػػػػبياف كالعيػػػػػػػاؿ احلػػػػػػػديث –يف كتػػػػػػػاب الفضػػػػػػػائل 
(ُِّٕ.) 



 

 ٖٓ 

 الدرس الثالث عشر

 إدخال السرور على قلوب المسلمٌن

 علػػػػىكصػػػػلى اهلل كسػػػػلم  , كاالمتنػػػػاف ذم اجلػػػػودً  , الػػػػرزتن الػػػػرحيمً  هللً  احلمػػػػدي 
كآلػػػػو كأصػػػػحابو كمػػػػن سػػػػار علػػػػى مػػػػنهجهم مػػػػن أىػػػػل  , ادلصػػػػطفى مػػػػن عػػػػدناف
 .زتنيادليزاف كعلينا معهم كفيهم برزتتك يا أرحم الرا اإلحساف إىل يـو ك عً 

ة يف االستقامة حىت بادلسلم ضلو اجلادَّ  اإلسالـ ت خذي  خالؽى أفإف  :بعد أما
           كرامةو   عظمً أليتهي  

         
سع دلعانيها تَّ ا عن بعض معاين الرزتة الو ال يحتدثنا سابقن  ( )

لك األخالؽ ت إىل عظيمً  كلكن اإلشارةى  ,معدكدة دركسه  يسرية كال أكقاته 
صاؼ ّٔا كػلرص ِببل االتّْ  يتشبَّثها يكفي ادلصمن ب ف متً ضلو عظى ًُ  لتفاتاإلك 

اإلقباؿ منو على اهلل عز  تعاىل من أثرً  كـر مبا يقابلو بو احلقُّ عليها كحيناذ يي 
 .كجل 

 :من ثمار الرحمة إدخال السرور على القلوب

ى إدخالاد س نال در علالى علال س ح صَ يف قلب ادلصمن أذترت  الرزتةي  تإذا انبعث
واليػو ن حى مىػ قلػبى  ا يف أحوالو ادلختلفة علػى أف يسػرَّ ادلسلم حريصن  فتجدي  س بل ب

 توياحه بارئو كخالقو يف رَّ سي أف يى  كيتسابق إىل إدخاؿ السركر على ادلسلمني رجاءى 
 وكقػد جاءنػا يف احلػديث عنػو صػلى اهلل عليػو كآلػو كصػحب ,كعند شلاتو كبعد شلاتو

                              
 ( .َّ)سورة فصلت آية  (ُ)



 

 ٓٗ 

 عالالز س  همالال َّ  , بالالَ ل ه ينالال َّ  س  يحالال  بمالالا س منالاللم أخالالاه  بالاليَ  مالال  )) كسػلم
الالل  مالالؤم ٍ  علالالى أدخالاللَ  مالالؤم ٍ   ِمالال مالالا)) بعػػض اآلثػػار كيف ( )(( س بيامالالف يالال ق ِد
ال س ن درِ  ال ل م  س ُ  خل َ  إال سم در   ال س َ  يعُالد املك  ال دهديم ِّ  فالهالس ,دهدي حِّ
 أمالالالا:  الالال  يبالالال دف عليالالال   أدخلالالال س الالالَك س نالالال درُ  ِالالالا   حالالالدهِ  فالالالي س مالالالؤم ُ  صالالالار

 أ الا فال م علالى أدخلت ي س َك س ن در أ ا: فيب د أ ت؟  مَ : فيب د تع ف ي؟
 بالالل دأ الالفد س ثابالالت بالالا ب دِ  دأبُتالالل تالاللح َّ   الاللدأ بِّ  لدحيالالتَ  أد الاللُ  س يالال ق
 .. ( )((س   ف م  لز َ الم  دأريلَ  ربل ع د  ل دأ  ع س بيامف ميفدَ 

ىم كإدخػػاؿ الفػرح علػػيهم رً خػوا  ر ادلسػلمني كجػػىً خػػوا ً  ةً سػرَّ فػاحلرص علػػى مى 
من أخػالؽ اإلسػالـ جػاء بػو ادلصػطفى صػلى اهلل كسػلم كبػارؾ عليػو كعلػى  لقه خي 

ػػلً  (ّ) اخللػػق عليػػو و أنػػو أكػػرـي سيػػييظػػن جل ,أعلػػى يف ذلػػك آلػػو فكػػاف مثػػاالن  ا يػػرل مى
مػػن مال فتػػو كمصانسػػتو كحسػػن إدخالػػو السػػركر علػػى قلػػب مػػن حواليػػو صػػلى اهلل 

تلػػك ادلال فػػات  و الشػػريفة ب خبػػارً سػػريتي  و , امػػتألتكسػػلم كبػػارؾ عليػػو كعلػػى آلػػ
 لوف السػركرى دخً و كيػف ييػأصحابى  مى كتلك ادلصانسات منو عليو الصالة كالسالـ فعلَّ 

كػلرصػػػوف علػػػى ذلػػػك يف قلػػػوب مػػػن حػػػواليهم مػػػن ادلػػػصمنني كمػػػن ادلسػػػلمني حػػػىت 
فتبَّاليفا  مناللمٍ  ألم تميالي فالي حاِالفِ  )) جاء يف احلديث أنو قػاؿ أليب ىريػرة

مػن أف تعتكػف  خػريه  ( )((مال ي  في من دك ذالَس عيال َ    أم تعتك َ مِ  خي   

                              
 .ركاه الطىاين يف الص ري عن أنس بن مالك كإسناده حسن  (ُ)

 ((الت كد من رفعووووو )) . نيا يف قضاء احلوائج ركاه ابن أيب الد  (ِ)
 .أخرجو الَتمذم يف الشمائل من حديث سيدنا علي ( ّ)
 .ركاه الطىاين كاحلاكم عن ابن عباس كصححو (ْ)



 

 َٔ 

بالسػعي يف  مسػلمو  ك السػركر علػى قلػبً سنني إدخالي  عشرى رسوؿ اهلل  يف مسجدً 
ب ادلتقربػوف إىل اهلل مػن خيػار ادلسػلمني يف األكقػات كمن ىنا تقػرَّ  ,حاجتو قضاءً 

قلؤّم على كجو الصػدؽ  ادلسلمني كإدخاؿ السركر على ادلختلفة بقضاء حوائجً 
م منآنػػة مبػػا كقلػػؤّي  ,معلػػيه السػػركرى  دخلي إذا تكلمػػوا معهػػم تكلمػػوا مبػػا ييػػ ,مبعنػػاه

 يالالف س مالالؤم   ))مػػن أعمػػاذلم كمػػا جػػاء يف احلػػديث  ان ايػػاىم خػػري و قػػالوا فػػال تػػزاؿ ن
ُن  قػد يعمػل ادلنػافقي  (ُ)((م  عملال   خي     و سػياة كلػو كػاف العمػلي كلكػن نيتىػ عمػالن
كلػو كػاف العمػل  و أحسػنى فتكػوف نيتيػ كيعمل ادلػصمن عمػالن  ,ألنية أسو ا كانت اسيان 

ل أكفر كلكػن ثر كأنو أدَّ كأ أنو عملى  دُّ وى تو أحسن من ىذا العمل ألنو يػى ا فنيَّ حسنن 
  يف الرزتػػػةً  فهػػػذا شػػػ ف الصػػػدؽً  ,لػػػوو بذى الػػػذم يف كسػػػعً 

ي
علػػػى  ع عنػػػو احلػػػرصي تفػػػرّْ ادل

ألجل ىذا جاء خى  ,حدث معناالسنا كمن يتمن غلي  إدخاؿ السركر على قلوب
صػلى  ( )((كم ألذلالي كم ألذل  دأ ا خيُ  كم خيُ  خيُ   ))األىل يف احلديث كقاؿ 

األعظػم يف إدخػاؿ ىػذا السػركر  فكػاف ادلثػاؿى  ,اهلل عليو كعلى آلو كصػحبو كسػلم
زلو ػالكػػرًن يف بيتػػو كيف منػػ اخللػػقً  ككػػاف صػػاحبى  ,علػػى قلػػوب ادلسػػلمني كادلػػصمنني

و كلكػل أمامىػ يالقػو كرلالو لكػل مػا يي سع بالي ليو الصالة كالسالـ يتَّ كيف معاشرتو ع
و ن لقيىػػػػفكػػػػاف مػػػػع نػػػػوره الشػػػػريف مىػػػػ, ثػػػػو ن يقابلػػػػو كلكػػػػل مػػػػن غلالسػػػػو كػلدّْ مىػػػػ

                              
 كمػن سػعد بن سهل حديث منكالطىاين يف الكبري , ركاه البيهقي يف شعب اإلؽلاف عن أنس   (ُ)

 . عيف ككالعلا ِّعاف, بن النواس حديث
:      بػػػػاب حسػػػػن معاشػػػػرة النسػػػػاء احلػػػػديث -ركاه ابػػػػن ماجػػػػو عػػػػن ابػػػػن عبػػػػاس يف كتػػػػاب النكػػػػاح (ِ)

:      بػػػػػاب مػػػػػا جػػػػػاء يف فضػػػػػائل رسػػػػػوؿ اهلل احلػػػػػديث -كالَتمػػػػػذم يف أبػػػػػواب ادلناقػػػػػب( .  ُٕٗ)
حػػػديث حسػػػن : عػػػن عائشػػػة كقػػػاؿ ( ُْٕٕ: )كابػػػن حبػػػاف يف صػػػحيحو احلػػػديث( ّٖٓٗ)

 .صحيَ 



 

 ُٔ 

ُن بديهى  ُن و صػلى و أحبَّػسىػو كجالى طى كمن خالى  ,وىابى  – رآه بديهة أم ألكؿ مرة - ةن
النػػػاس عليػػػو مػػػن  أكػػػرـي و أنػػػو جليسيػػػ فػػػيظنُّ  ,اهلل عليػػػو كعلػػػى آلػػػو كصػػػحبو كسػػػلم

ن حواليػػو صػػلى اهلل كسػػلم كبػػارؾ مال فتػػو كإدخالػػو ادلسػػرة علػػى قلػػب مىػػ سػػنً حي 
 .  عليو كعلى آلو كأصحابو

كخصوصػػػػػػا  ,النػػػػػػاس علػػػػػػى قلػػػػػػوبً  السػػػػػػركرً  علػػػػػػى إدخػػػػػػاؿً  ص ادلػػػػػػصمني فليحػػػػػػرً 
األعمػػاؿ عنػػد اهلل  فػػإف ذلػػك مػن أعظػػمً  ,يف السػػن كادلر ػى رابػػفني كالكعى ضػادلست

فػػال يفػػوت ادلسػػلم ىػػذا اخللػػق الكػػرًن الػػذم دعػػاه إليػػو  ,ا يف الدرجػػةهػػتعػػاىل كأرفعً 
 .. نبيو العظيم

 , كصلى اهلل على سيدنا زلمد كآلو كصحبو كسلم
 .كاحلمد هلل رب العادلني



 

 ِٔ 

 الدرس الرابع عشر
 بر الوالدٌن

كمػػػن اىتػػػدل  كآلػػػو كصػػػحبوً  نا زلمػػػدو علػػػى سػػػيدً  مى كسػػػلَّ  كصػػػلى اهللي  ,احلمػػػد هلل
 حلً كالزيػ الفػَتً  أنػواعً  من رتيعً  كيسلمي  ,ن يهتدم بذلك اذلدلاهلل شلَّ  كجعلنا ,ّٔداه

 .األكرمني كأرحم الرازتني  إنو أكرـي  ,كالردل

َى العظيم ال تزاؿ أنواري  ىذا اإلسالـً  أخالؽى  فإفَّ  :أما بعد  ادلسػلمً  ىػا دتػأل جػوان
 , يهػػدأ لػػو البػػاؿحػػىت ,العظػػيم اهللً  ورً نيػػياتػػو بً ح ر رلػػاالتً كال تػػزاؿ تنػػوّْ  ,ادلسػػتقيمً 

ىػػػػذه  مػػػػنادلتعػػػػاؿ  شلػػػػا جػػػػاء عػػػػن الكبػػػػريً  كإفَّ  .. لػػػػو آّػػػػاؿ يف االسػػػػتقرارً  سػػػػعى تَّ يك 
 القػػػرآفي  كرفػػػعى  ,شػػػ نو مػػػت الشػػػريعةي عظَّ  الوالػػػدين كىػػػو أمػػػره  بػػػر ةالفا ػػػل األخػػػالؽً 

 ,بو احلياة علػى كجههػا اجلميػل تقوـي  كىو أمره  .. وبنفسو بيانى   احلقُّ كتوىلَّ  ,ومكانى 
الكفػر الػو ُ تػدخل يف الشػريعة  أمػمً  أكثػرى  مبعد أفَّ  ,كاجلميل ادلعركؼً  ةً يف معرف

ب بيػػو  ن يػػذىبي مػػنهم مىػػ الكثػػريى  كإفَّ  ,عفاا كإذا  ىػػا إذا كػػىً ال تعػػرؼ للوالػػدين حقِّػػ
ػػػػ الدكلػػػػة ليكػػػػوفى  أك أمػػػػو إىل أمػػػػاكنً  ػػػػكى ى دي ة كمػػػػع الػػػػذين ترعىػػػػزى مػػػػع العجى  م بعػػػػضى ذلي

ػ ةً فالضػعى  بػو إىل بيػتً  يذىبي و ك و من بيتً جي خرً فيي  ,مصاحلهم  عو ىنػاؾضىػية فز كالعجى
كػم ف..  مػع األبنػاء ا علػى احلػاؿً س ذلك أيضن نعكى اك  ,مع اآلباء ىكذاحاذليم  ..
ػػًمػػ فيهػػا يف بيػػو إمػػا أف  ال رفػػة الػػو تسػػكني  :قػػاؿ..  وبنيػػا ىى ن أكلاػػك الكفػػار إذا كى

ػػػػ ,عليهػػػػا ان إغلػػػػار  تػػػػدفعى  ىػػػػذا الػػػػذم  !ا عليػػػػوهتػػػػأجرى ك ؾ فيهػػػػا غػػػػريى  نى كّْ أك ختػػػػرج ألسى
 بينمػا ت خػذي  ,مػن دكذلػم ىذا احلػاؿ الػذم يعايشػونو اليػـو يف كثػريو ك يعيشونو اليـو 

هػم يف ر ىػذا عػن كاقعً صػوَّ ادلسػلمني فػال يتى  بعػضً  عقػوؿى  كالزخػارؼً  ادلظاىرً  ّٔرجةي 
 ـ جػلادلقػدّْ  رً التقدـ يف تعاليم ادلػصخّْ  حقيقةي ..  وهنا بالتقدـ مثالفي صً بلداهنم الو يى 



 

 ّٔ 

فجػػػػاءت  ,وخلًقػػػ شػػػ فى  ه كأعلػػػم مبػػػا يرفػػػعي عبػػػادً  مبصػػػاٌفً  جاللػػػو الػػػذم ىػػػو أعلػػػمي 
 م علػى معرفػةً هتي ر طػهم كفً هػم  بيعػتي ا من األمػم حتملي كثرين   ىذا على أفَّ  الشريعة مبثلً 

زلة ػادلنػ اهلل تعظػمي  شرعً ك  باإلؽلافً  كلكن باالتصاؿ ,الوالد أك الوالدة من حقّْ  شيءو 
 لتعظػػيمو  رس بسػػ .. مسػػتقيم مػػع الفطػػرةً  ا الطبيعػػي بػػل رلػػاؿه رلاذًلػػ غػػريى  كت خػػذ رلػػاالن 

 حقػػائقً  كعنػػد  ػػياعً  ,جػػل جاللػػو كتعالػػت عظمتػػو و الػػذم خلػػقى شػػرعى  .. كتكػػرًن
األبنػػػاء  تحصػػػل الشػػػكول مػػػن عقػػػوؽً فلػػػق ىػػػذا اخلي  الَتبيػػػة يفػػػوتي  سػػػنً اإلؽلػػاف كحي 

اإلؽلػاف  قوا شػرابى كما كل ذلك إال ألهنم ُ يستى  ,هم عن الطاعةكالبنات كخركجً 
أهنػم  ىػذا علػى نعكسافػ ,اإلعظاـ للػرزتن جػل جاللػو م حقائقي ل يف قلؤًّ ُك حتىً 
 أبيػػػو ه بتعظػػػيمً أمػػػرى  العظػػػيمى  اهللى  أفَّ  رؼى عػػػ م اهللى ن عظَّػػػمىػػػ ألفَّ  .. مػػػوا اآلبػػػاءعظّْ ُ يي 

مػػن اهلل  أم ِبكػػمو  ىقضػػبإليهمػػا كمػػا جاءنػػا يف القػػرآف  أمػػو كباإلحسػػافً  كتعظػػيمً 
علػػى  احلػػقُّ  مث نػصَّ  (ُ)         

كىػػذا الػػذم  ,منػػو يف ىػػذه اآليػػات بعنايػػةو  ه ادلرحلػػةىػػذ خصػػصى ..  ىى الًكػػ مرحلػػةً 
ئعني من ادلسلمني مع ضايف خارج نطاؽ ادلسلمني كيف ال اليـو الكثري منو ادلعاناةي 
             آبػػػػػػػػػػػػائهم 

ُي  ال تنطػػق بكلمػػةً   .. صػػعب قيامػػو..  ومشػػيي عب صىػػ .. كبػػري ثقيػػل  ,ر قػػطتضػػجُّ
ـى كأف تقػدّْ  ,و مػن حتتػوكسػخى  ػلتػاج إىل أف ت خػذى  رقد يعجز عن القيػاـ  ـ لػو الطعػا

وؾ عػػن ك كصػػفَّ فػػوؾ مػػن أكسػػاخً نظَّ  ادلػػا  فقػػد, أؼال تقػػل  .. بنفسػػك كبيػػدؾ
كإذا  ,فػػػػيهم دكنػػػػك ادلػػػػرضى  كػػػػ فَّ   وؾ حػػػػىت إذا مر ػػػػتى كربَّػػػػ,   رؾؾ يف ًصػػػػأقػػػػذارً 

       فقػػل,  وهنم ألجلػػكمػػن عيػػ النػػوـي   ػػارى  سػػهرتى 

                              
 ( .ِّ)آية  سورة اإلسراء  (ُ)



 

 ْٔ 

            تعػػػػػػػػػػػػاىل قػػػػػػػػػػػػاؿ  ( )
 القػوؿى  قػلً ,  ك يػا كلػدمتيػبال أتعاعلػا إذا قػهما يف حالػة عجزً عفً يف حالة  ى  ( )

كيػػا ,  كمى أف أخػػدي  م كىػػذه كػػراموقػػل يػػا أيب ىػػذه سػػعاد  كىػػذا عػػزّْ  ..  الكػػرًن
ي لًػقػدمك فى  رأسػي حتػتى  كجعلػتي  لػكً  لتي لَّ ذأنػا مهمػا تػك ك قدمً  حتتى  أمي اجلنةي 

  الكػػرًن منػػك إال القػػوؿى  فػػال يسػػمعوفى ,  اهلل تعػػاىل كا الشػػرؼ كا جنػػةي  العػػزةي 
       فػػػػػػػػػوؽ ذلػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػاؿ     

تػػػػدعو ذلمػػػػا مػػػػع ىػػػػذه األخػػػػالًؽ  ( ّ)       
ػػو إىل اهلل أف غلػػازيىهم عنػػك إذ ربَّػػ وؾ كلهػػا معهػػم أنػػت ال تكتفػػي ّٔػػذا بػػل تتوجَّ

كؾ كقد كنتى ص ريان   .        ككىَّ

ّٔػا مػن  ه فسػارى علػى قهػرً  وأمَّػ ا مػن الػيمن زتػلى حاجِّػ عمػرى  ذلك دلا لقي ابػني ل
هػػػا كتنظيفى  ا شػػػ هنى ككػػػاف يتػػػوىلَّ  ,بعرفػػػة هػػػاقفأك كسػػػعى ّٔػػػا ك  ّٔػػػا حػػػىت  ػػػاؼى  الػػػيمنً 
عمر إين  يا ابنى  ؿو كىو يطوؼ ّٔا فقافلقيى  ,احاجاهتً  ها كرتيعى ها كت سيلى كتو اتى 

يو قػػاؿ كال كػػل هػػا الػػذم علىػػحقَّ  أدَّيػػتي تػػراين أمػػي ىػػذه كػػذا ككػػذا أعملػػت مػػع 
مػن  يسػاكم زفػرةن  القاؿ ىذا ,  (ْ)ت بكا حني كلدى من زفراهتً  بزفرةو  الذم عملتى 

 .لت األمربك لو عقى  ا حني الوالدةً زفراهتً 

                              
 ( .ِْ)سورة اإلسراء آية  ( ُ)

 ( .ِّ)سور اإلسراء آية   (ِ)

 ( .ِْ)سورة اإلسراء آية   (ّ)
 .ركاه البزار يف مسنده  ( ْ)



 

 ٔٓ 

 :عظمة منهج اإلسالم فً تقوٌم المجتمع

مػػنهج اإلسػػالـ  تقػػوًنً  كمػػا أعظػػمى , لػػدين يف ىػػذه الشػػريعةالوا حػػقّْ  فمػػا أعظػػمى 
متفا ػل  ,بػل متكامػل, لفػيعي  آّتمع لػيس رلػرد متكا .. ادلسلمني ّٓتمعاتً 

فػػإف   ,كسػػركر كفػػرحو  كراحػػةو  نػػسو كأي  كّٔػػاءو  كعػػدؿو  قسػػطو بالػػبعض  و خػػريى بعضيػػ يًن غلػػ
 ,وف الصػ ريبُّػكيػف ير   م الكبػارى يف اإلسػالـ تعلّْػ ا فهناؾ أخالؽه ص رين  كنت  فالن 

قوف دلن دكنك كدلن فوقك يتخلَّ  لك كأخالؽه  ا فهناؾ أخالؽه ا قويِّ كنت شابِّ   إذاك 
لػػػك  اإلسػػػالـ تػػػوقريه   ففػػػي رلتمػػػعً ىى إىل الشػػػيخوخة كالًكػػػ رتى كإذا ًصػػػ ,ّٔػػػا معػػػك

ؾ جبهػػدؾ يف ادلصػػػلحة كيف ادلنفعػػة ف نػػػت مػػرً ما ػػػي عي  كاحػػَتاـ ألنػػك قػػػد بػػذلتى 
ًُ و لُّ غليً  االحػػَتاـاآلف مو ػػع   أفَّ م عقيػػدهتً بك كذاتػػك كلكػػن شخًصػػ نػػك ال ألجػػًل

 إكال سقُ س   مال  إِال دِ  إمَّ  ))اهلل يقػوؿ نػع اهلل يف احلػديث  ك من إجػالؿً إجاللى 
  (ُ)((يُف س منلم الك س يَّ 

  يبالالالالالالالالالال ق بالالالالالالالالالال  ا  س الالالالالالالالالالدسم  فالالالالالالالالالالم حالالالالالالالالالال   ف
      

ِِ    مَ دس  دس ُمالالال يبالالال  يتَّ َمالالال  فالالالي س  نالالالِ 
 
 
 

و صػػػلى اهلل عليػػػو اهلل كرسػػػولً  بعػػػد حػػػقّْ  قػػػوؽً احل الوالػػػدين مػػػن أعظػػػمً  حػػػقُّ ف ان إذ
  تعػاىل هعلا بشػكرً شػكرً  ربػطي  كعلى آلو كصحبو كسلم لذلك جػاء يف القػرآفً 

     
(ِ) 

                              
كالسػيو ي ( ّْٖٓ: )يف تنػزيل الناس منازذلم احلديث: باب -ركاه أبو داكد يف كتاب األدب  (ُ)

 .حديث حسن : يف اجلامع الص ري كقاؿ 

 ( .ُْ)ة لقماف آية سور  ( ِ)



 

 ٔٔ 

 :البر سلف

ػػعنهػػا يي  ـ احلػػديثي  تقػػدَّ وحم الػػالػػرَّ  كػػذلك صػػلةي   ىػػذا الػػىَّ  مث إفَّ  علػػا ل اهلل أثرى عجّْ
ر لػو ه كيسَّ عمرى  اهللي  إال أ اؿى  كالديوً  بًىّْ  أحده  اآلخرة فال يقوـي  الدنيا قبلى  احلياة يف

كػذلك   ,سلف كما أف الىَّ   ان ككذلك العقوؽ يكوف سلف ,ىي كنو إذا ما كى ا يىُّ أكالدن 
ال ػري  ع علػى عػوراتً كالعيػاذ بػاهلل الفػواح  كالتطلُّػ كالب ػي ككػذل قطيعة الرحم ك

يتػك كعلػى أىلػك كعلػى أكالدؾ  ع علػى بلَّػتطى فيي  ,ل عقوبتهػا عليػك يف الػدنياعجَّ تي 
ه يف الػدنيا ل خػريي عجَّػمػع ىػذه األمػور يي  فػالىُّ  ,عػت علػى بيػوت اآلخػرينكمػا تطلَّ 

ػػكالعقػػوؽ يي  ,قبػػل اآلخػػرة أ كلقػػد كػػاف يتجػػرَّ  .. اآلخػػرة ل كػػذلك يف الػػدنيا قبػػلى عجَّ
ـى  بعض األكالد على أبيو حىت إذا غضبى  بػو  زؿ حىت يبلػحلى ػأباه من ادلن فسحبى  قا

و فكػاف أكالده شػديدم التعامػل األيػاـ ككػىت سػنُّ  تً ككى كمضىػ ,البيت جً رى إىل د
و حػػىت غلػػاكز ادلكػػاف كؽلشػػي يف الػػدرج ا فيسػػحبونى كػػانوا قػػد ػلملونػػو أحياننػػفمعػػو 

 ,كم إىل ىنػػػا فقفػػػواجػػػدَّ  إىل ىػػػذا ادلكػػػاف يقػػػوؿ كنػػػت أسػػػحبي  وافكػػػاف إذا كصػػػل
ىذا فيزيدكنو فػوؽ مػا قػد  وؽى ادلاؿ كالزائد ربَ فنحن نزيدؾ ف ذاؾ رأسي  :فيقولوف
ػػػػ ,كاجلػػػػزاء مػػػػن جػػػػنس العمػػػػل ,ب بيػػػػو صػػػػنعى   ل اهللي فمػػػػا مػػػػن شػػػػيء أجػػػػدر أف يعجّْ

 .الرحم  كقطيعةً  بعقوبتو من الب يً 
, كاجعلنػػػا مػػػن اذلػػػداة ادلهتػػػدين ,ينالبػػػارّْ  سػػػلك بنػػػا مسػػػلكى االلهػػػم كفقنػػػا للػػػى ك 

 .زتني أرحم الرا برزتتك يا. . ة ا خريى ككرامن  كاجعل أبناءنا بررةن 
..  ىم رزقنػا بػرَّ اقهم لطاعتك ك قنا ككفّْ ككفّْ  ,اللهم بارؾ يف أكالدنا كال تضرىم

 . كاحلمد هلل رب العادلني..  كصلى اهلل على سيدنا زلمد كآلو كصحبو كسلم
 

 الدرس الخامس عشر



 

 ٕٔ 

 اإلحسان إلى الجٌران

الػذم  زلمػدو و علػى نبيّْػ كصػلى اهلل كسػلمى  , مادلػنعً  ادلتفضػلً  احلمد هلل احملسػنً 
و مػػن  علػػى منهًجػػ كعلػػى آلػػو كأصػػحابو كمػػن سػػارى  , متمّْ يػػاألخػػالؽ  دلكػػارـً  عػػثى بي 

 .مسلم  ابو أكَّ  منيبو  كلّْ 
 .. مػػن أخػػالؽ اإلسػػالـ العظػػيم أخػػالؽو فقػػد تقػػدـ الكػػالـ عػػن :  أمػػا بعػػد

 ي ّٔػػا كالرسػػوخً الصػػى علػػى التحلّْػػ . عظيمػػة مػػن أخػػالؽ اإلسػػالـ العظػػيم أخػػالؽو 
 كعظػيمه  ىا كبػريه كبعػدى  ىػا يف احليػاةً هػا كذتاري يف ىذه احلياة كنتائجي  ريه كقص فيها يسريه 

 ت حػػقَّ إىل اجلػػرياف كأكجبىػػ اإلحسػػافً  ِبلػػقً  كقػػد جاءتنػػا الشػػريعةي  ,ككاسػػع كجليػػله 
ا مبعػد إذا كػاف مػن أىػل كػافرن   ري اكً ه أحػد كلػو كػاف آّىػجاكرى  اجلوار على كل مسلمو 

نػػا أف فجػػاكركا بيوتى  كسػػكنوا يف بالدنػػا ب مػػافو  الذمػػة الػػذين دخلػػوا إىل بالدنػػا بذمػػةو 
احلػػق فػػإذا كػػاف مػػن القرابػػة كػػاف  تضػػاعفى  ان اجلػػوار فػػإذا كػػاف مسػػلم هم حػػقَّ نعطػػيى 

يقػوؿ  ,كاحلػق لػذلك اجلػار رحق اإلسالـ كحق اجلوار كحق القرابة تضاعف األمػ
ي صالالي ي با  الالار حتالالى  مالالا زسد ُِ يالاللُ  )) :نػػع اهلل صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػلم

 . جاره ةً من ترك ا يف ادلرياثً لو حقِّ  يجعلي سأم  ( )((  ب رِّ   أ   مي تُ ظ  
 :عظمة حق الجار والترهٌب من تضٌٌعه

                              
كمسلم يف كتػاب , (ٗٔٔٓ: )الوصاءة باجلار احلديث: باب -ركاه البخارم يف كتاب األدب    ( )

ك أبػو داكد يف ( ِِٓٔ: )الوصية باجلار كاإلحساف إليو احلديث: باب -الى كالصلة كاآلداب
 كالصػلة ك الَتمػذم  يف أبػواب الػى, (ُِٓٓ: )يف حق اجلػوار احلػديث: باب -كتاب األدب

يف : باب -ك ابن ماجو يف كتاب األدب, (ََِٖ: )ما جاء يف حق اجلار احلديث: باب –
 .كأزتد عن أيب ىريرة ( ّْٕٔ: )حق اجلوار احلديث



 

 ٖٔ 

نوف عمػػن كػػاف جريانػػو ال يػػ مى  للجػػار كقػػد نفػػى النػػع اإلؽلػػافى  احلػػقَّ  مػػا أعظػػمى 
 بو ه أنو ؽلكري من جارً  ي مني  ال إذا كاف اجلار ,شركره كغوائلو :و كمعد بوائقوبوائقى 

ذلػك  عليو إىل غري ذلك فلػيسى  ه أك يفَتي ع عليو أك يصذم أكالدى أك يصذيو أك يتطلَّ 
 ))و بػػاهلل قػػاؿ ًفػػصػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػلم كحلً  زلمػػد النػػع بشػػهادةً  اجلػػار مبػػصمنو 

قػػػالوا  ((دس  ال يالالالؤم   ))ىػػػا دكردَّ  ((دس  ال يالالالؤم   ))ىػػػا دكردَّ  ((دس  ال يالالالؤم  
كقػػاؿ يف  (ُ)(( ه ب سئَبالالمالال  ال يالاللم  ِالالارُ ))كخسػػر قػػاؿ  مػػن يػػا رسػػوؿ اهللو خػػاب

الارُ  دس  ال يالؤم  مال  بالالاتَ ))شػ ف التفقػد للجػرياف  ه إ الى ِ ُال  ِالالائع  الُعام ِد
 سى و كيتحسَّػجريانىػ تفقػدى يعلػى ادلسػلم أف  كألجل ذلك كجبى  (ِ)(( دذ  يعلم ب 

 .أحواذلم ن مً 
 :اهتمام األخٌار باإلحسان إلى جٌرانهم 

ػػ بعػػضي   ذلػػكيف  ػػرب ادلثػػلى  اجلػػرياف مػػن   اء مػػن ادلػػصمنني حػػىت اسػػتحىىى الكي
مػا يعطػيهم  ةً يف القرف السابع فكاف اجلرياف من كثر  كاف يعي ي   ,ما يعطيهم ثرةً كى 

ملوف عفيسػػت,  الليػػاا أهنػػم بػػال عشػػاء يف بعػػضً  أف يشػػعرى  يسػػتحيوف فػػال يريػػدكفى 
عنػػػػدىم مػػػن الطعػػػػاـ  ور باحلطػػػػب فتشػػػتعل النػػػػار كال شػػػيءدكا التنُّػػػوقًػػػػأف يي  حيلػػػةى 
 أفَّ  يطمػػػانُّ ,  مػػػا يعطػػػيهم وا مػػػن كثػػػرةً الػػػذم اسػػػتحيى  اجلػػػاري  و حػػػىت يطمػػػانَّ ؼلبزكنىػػػ

ػػػ :م قػػػاؿأ فػػػاذلً  ا بعػػػضى يومنػػػ ؿى  أف سػػػ عشػػػاء حػػػىت صػػػادؼى  عنػػػدىم يت مػػػا تعشَّ
يف  النػػار تشػػتعلي ك كم عنػػدى  اخلبػػزى  قػػاؿ لقػػد رأيػػتي  ,قػػاؿ مػػا عنػػدنا عشػػاء والبارحػػة

                              
كمسلم يف ( َٕٔٓ:)من ال ي من جاره بوائقو احلديث: باب -ركاه البخارم يف كتاب األدب  (ُ)

 .عن أيب شريَ(  ْٔ: )ثحترًن إيذاء اجلار احلدي: باب-كتاب اإلؽلاف
 .ركاه الطىاين يف الكبري ك البزار بإسناد حسن  (ِ)
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 عليػػو األمػػر كأتػػى يناشػػدي  فشػػقَّ , منػػك نػػا حيػػاءن لػػك أىلي قػػاؿ إظلػػا يفعػػل ذ !موركتنُّػػ
أم ليلػػة أنػػتم بػػال ,  ةىػػذه البليَّػػ توقعػػوين يف .. مػػين لس لسػػتم يف ًحػػ :و كيقػػوؿجريانىػ

بػػال  لكػػم أف تبيتػػوا ليلػػةن  يػػو لكػػم بيػػت خػػذكا منػػو مػػا تشػػاءكف كال أحػػلُّ شػػيء فبى 
آثػػػار ه كىػػػذ .(ُ) فلػػػم يػػػزؿ يفعػػل كػػػذلك مػػػع اجلػػرياف . جبػػواركم عشػػاء قػػػط كضلػػػن

 .  ب صحأّا كذلك عي صناإلؽلاف الو ت
 :من حقوق الجار

صػػػلى اهلل عليػػػو كعلػػػى آلػػػو  عُّ النػػػ ه حػػػىت الحػػػمى د جػػػارى أف يتفقَّػػػ اجلػػػارً  فحػػػقُّ 
و أف ال كغريىػػا أل فالًػػ بو عىػػمػػن لي  و ىديػػةن بيتًػػ كصػػحبو كسػػلم أنػػو إذا اشػػَتل ألىػػلً 

هػػا مثلى  هم يريػػدكفى ئبػػاإىل آجعػػوف اجلػػرياف فري  رياىػػا أ فػػاؿي ف ّٔػػا إىل الشػػارعً  واؼلرجػػ
 فالهم  ال  , فاذالدِ  فاكفالف   س الت يتَ  دإالس )) بػل قػاؿ .. علػى ذلػك كقد ال يقدركفى 

 تارِ ببِ  هتؤالِ  دال , د ده بفا  يغي َ  مد دُ  بفا يم ج دال سم    لفافلدخِ  ت عل  م
وف جتعلهػػم يشػػمُّ  ال أك وا تطعمهػػم منػػمػػإف (ّ)((م فالالا  الال  فتغالال َ  أم إال (ِ)مدرِ ِ الال
 إىل ىػذه احلػدكد يف رعايػػة حػق اجلػػرياف . . ئحػة الطعػاـ الػػذم ال يقػدركف عليػػورا

كىػذه األحػواؿ  كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يشري إىل ىػذه احلقػوؽ
. 

                              
 ىػُّٕكىو اإلماـ عبداهلل بن علوم باعلوم ادلتوىف بَتًن سنة  (ُ)
 .ىو ريَ القدر كالشواء كضلوعلا: قتار قدرؾ  (ِ)
 الكبػري عػن يف الطػىاينك , (َٔٓٗ: )إكػراـ اجلػار احلػديث:ركاه البيهقي يف شعب اإلؽلاف بػاب  (ّ)

كابن عدم يف الكامل كىػو  ػعيف إال أنػو , كاخلرائطي يف مكاـر األخالؽ, معاكية بن حيدة 
 .يتقول مبجياو من  رؽ متعددة 
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من ادلسػلمني إىل  كثريه   جلريانو كيعي ي  ما أكثر ما يهملي ادلسلمي ىذه احلقوؽى 
علػى ت الػو   ىػ اتً حػاؿ بعػض ادلػدنيَّ ن ىم كمػا ىػو و مى جريانى  أف ال يعرؼى  حدّْ 
سلتلفة  ن بالدو ف مً و مسلم يسكن كاحدةو  ىم يف عمارةو الفا الت فتجدي  خالؽً األ

اآلخػر ىػذا يف  ىػذا مبقابػل مسػكنً  كرمبػا كػاف مسػكني , كال يتػزاكركف فال يتعارفوفى 
ا كادلسػافة حػىت رمبػ ت علػيهم الشػقةي دى عيػبػى  ,قةالشُّػ عػدي شقة كىذا يف شقة كبينهما بي 

اجلنػائز  كشػهودي  ,و ُك يشػهدىامبوتػو ُك ػلضػر جنازتىػ ُك يعػرؼ اجلػاري  اجلاري  ماتى 
العمػػػـو فكيػػػف باجلػػػار كحػػػق اجلػػػار فمػػػا  ػػػياع  ادلسػػػلمني علػػػى كجػػػوً  مػػن حقػػػوؽً 
يف  اإلسػػػالـً  تررتػػػةً  الػػػدين كحقػػػائق اإلؽلػػػاف كحقػػػائقً  حقػػػائقً   ػػػياعً مػػػن ذلػػػك إال 

ف أك  , وجريانًػػػػ أحػػػػواؿى  أف يتفقػػػػدى فيجػػػػب علػػػػى كػػػػل مسػػػػلم  . نػػػػانػػػػا كيف حياتً كاقعً 
شػػهر رمضػػاف  األعيػػاد كمبناسػػبةً  هم مبناسػػباتً كأف يهنػػاى  , سػػتطاعاىم مبػػا يسػػاعدى 
ذلػم  ف يكػوفى أك  , ت ّٔػم مصػيبةهم إذا نزلىػيى عزّْ كأف يي  , ذلك من ادلناسبات كأمثاؿ

ػػػحى  و أنبيائػػػ و كجػػػوارً يف دار كرامتًػػػ اهللً  وار كىػػػو جػػػواري ًجػػػ ن اجلػػػوار يتهيػػػ  ألحسػػػنً سى
سيػػن لػك اجلػوار عنػد خػػرًي ىنػا  ن اجلػوارى ف حًسػ .. و كالصػاحلني مػن عبػػادهكرسػلً  ػلى

  ..آّاًكرين يف داًر الكرامة 
اللهم كفّْقنا ألداًء حقوًؽ اجلػرياف كاجعلنػا مػن ادلتعػاكنني علػى مػا ير ػيك يػا 

كاحلمػػد ,  كصػػلى اهلل علػػى سػػيدنا زلمػػد كآلػػو كصػػحبو كمػػن اىتػػدل ّٔػػداه, رزتػػن
  .عادلنيهلل رب ال
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 الدرس السادس عشر

 نصرة المظلوم

كمػػن اىتػػدل  كآلػػو كصػػحبوً  نا زلمػػدو علػػى سػػيدً  مى كسػػلَّ  كصػػلى اهللي  ,احلمػػد هلل
 حلً كالزيػ الفػَتً  أنػواعً  من رتيعً  كيسلمي  ,ن يهتدم بذلك اذلدلكجعلنا اهلل شلَّ  ,ّٔداه

 .  األكرمني كأرحم الرازتني إنو أكرـي ,  كالردل

ةى ادلظلػػوـً يف الشػػريعًة ادلطهػػرًة مبػػا قػػدرى عليػػو ادلسػػلمي فػػرضه فػػإفَّ نصػػر : أمػػا بعػػد
فمػػن النػػاس مىػػن . . ككاجػػبه حتمػػي عليػػو ال عػػذرى لػػو يف ترًكػػو مهمػػا قػػدرى عليػػو 

يتصػػوَّر عػػن اإلسػػالـ أنػػو رلػػردي إقامػػة الصػػلوات كإيتػػاء الزكػػاة كصػػـو رمضػػاف كحػػج 
ػيّْ  ةه لًبينيػاف األخػالؽ البيت كينسى األخالؽى بعػد ذلػك كمػا تلػك األركػاف إال ميشى دى

فمػػىت .. ة الضػػركرية نصػػرةي ادلظلػػوـً لكػػلّْ مػػن قػػدرى عليهػػا , فمػػن الواجبػػاًت احلتميَّػػ
أيىػػنيى مسػػلمه كىػػو يػػرل أك يعلػػم ُك ينصػػره مبػػا يقػػدري أف ينصػػره بػػو أذلَّػػو اهلل تعػػاىل 

كمن ذبَّ عن ًعرًض مسلمو كنصرىه يف مو ن ػلػب .. يف مو نو ػلب النصرةى فيو 
 . رةى فيو إال نصرىه اهلل تبارؾ كتعاىل يف الدنيا كيف اآلخرة النص

 :نصرة المظلوم بحسب وسع المسلم وطاقته 

فيجػػبي علػػى ادلسػػلم أف يبػػذؿى الوسػػعى يف نصػػرًة ادلظلػػومني ًمػػن ادلسػػلمني مبػػا 
فمػػن يكػػوفي يف دائرتًػػو كقربػػو بامتػػداًد يػػده مبػػا يقػػدر عليػػو يف دىفػػًع .. يقػػدري عليػػو 
ا مػػن حيػػث ادلسػػافة كمػػن حيػػث ادلسػػاحة فإنػػو قريػػبه ك , الظلػػم عنػػو مىػػن كػػافى بعيػػدن

ػػو علينػػا  مػػن حيػػًث العقيػػدة كقريػػبه مػػن حيػػث ادلبػػدأ كالػػدين , فألجػػًل ذلػػك تتوجَّ
ػػر األخبػػاري عنػػو يف  نصػػرةه ذلػػم , كمػػن رتلػػة ذلػػك مػػا يػػ   علػػى كجػػًو العمػػـو كتينشى

طهىدين مػػػػن أىػػػػًل كسػػػػائًل إعػػػػالـً ادلسػػػػلمنيى كغػػػػرًي ادلسػػػػلمني مػػػػن ا ػػػػطهاًد ادلضػػػػ
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اإلسالـ كقلم ادلظلومني منهم يف كثريو من البقاع كما ِّعى الناس عما حدثى يف 
ـى بو أعداء اهلل من االعتداء علػى أىػًل ديػًن اهلل تعػاىل كمػا  فلسطنيى ادلباركة كما قا
عىكا بو عن غيًظهم كحنىًقهم كًحقًدىم على اإلسالـ كأىل اإلسالـ فتبنيَّ أفَّ يف 

ار مظلػػومنيى مػػن أىػػًل ىػػذه ادللػػة غلػػبي نصػػرهتم مبػػا قػػدرى عليػػو ادلسػػلموف تلػػك الػػدي
مػػن دعػػاءو كمػػن بػػذؿو دلػػاؿ كمػػن مسػػاعدةو بكػػل مػػا أمكػػنى ذلػػم , كػػذلك إخواننػػا 
الػػذين يعػػانوف الظلػػمى كاال ػػطهاد يف بعػػض البقػػاع كالشيشػػاف كغريىػػا ًمػػن البقػػاع 

اهًتم كاعتػدائهم علػيهم الو يتعرض فيهػا ادلسػلموف ألذل الكفػار كانتهػاًكهم حليرمػ
 .ب رًي حق غلب نصرهتم مبا استطاع اإلنساف 

ػػػا كاقػػػع ادلسػػػلمني  كنصػػػرةي ادلظلػػػـو كفر ػػػيتها يف الشػػػريعة جتعػػػلي ادلسػػػلمى عائشن
ا عما يدكر حواليو شلا يتعلق بواجبو شلػا يعنيػو ال , كعائشنا مع ادلسلمني ليس بعيدن

إىل مػػػا ُ يشػػػرع لػػػو كال مػػػا ُ كال ؽلتػػػد , دخػػػل لػػػو يف الفضػػػوؿ كال فيمػػػا ال يعنيػػػو
ؼلصُّػػػو كلكػػػن يف حػػػدكًد مػػػا فر ىػػػت عليػػػو شػػػريعةي اهلل كمػػػا أكجػػػبى عليػػػو ديػػػني اهلل 
تبػػارؾ كتعػػاىل , يػػتلمَّسي كيتحسػػس أحػػواؿى ادلسػػلمني كيتفقػػدىم إىل حػػدّْ أف جػػاءى 

قالوا يا رسوؿى اهلل ننصره إف كاف  ((أ ه  أخام ظا م ا أد مظل ما ))يف احلديث 
الالالا: فكيػػػف ننصػػػره إف كػػػاف قادلػػػا و قػػػاؿ ,مظلومنػػػا كىػػػو أخػػػوكم  - إم كالالالام ظا م 
, أم معػد النصػًر أف حتػافمى  (ُ)((فالهمَّ ال الل َ هالُ ه تح الزه مال  س ظلالم -مسػلم

أف حتػافمى عليػو مػن أف ينالػو الضػر , عليو من التعرُّض لًبط و كغضبو مػن اجلبػار
ا فإ, كاألذل من حيث يشعر أك من حيث ال يشعر

ن
فَّ الضػررى كاقػعه فإف كاف قادل

                              
 ركاهك ( ُِِّ: )أًعػن أخػاؾ قادلػا أك مظلومػا احلػديث: بػاب -ركاه البخارم يف كتاب ادلظػاُ ( ُ)

 .عن أنس (ِْٖٓ: )احلديث مامظلو  أك قادلا األخ صرنى  باب - الى كتاب يف مسلم
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فػػإفَّ الظلػػمى قلمػػاته يػػوـى القيامػػة ف نػػتى تنصػػره إذا , عليػو بظلمػػو فىكيفَّػػو عػػن الظلػػم
 .كفىفتو عن ذلك الظلم 

 :اهتماِم الصادقٌن مع هللا بنصرة المظلومٌن

نصرةي ادلظلػـو كإغاثػةي ادللهػوؼ مػن زلاسػًن األخػالًؽ الػو جػاء ّٔػا اإلسػالـ  
القػػػرًب مػػػن اهلل تبػػػارؾ كتعػػػاىل فجعلػػػوا يف ذلػػػك بىػػػذالن  كالػػػو تسػػػابقى إليهػػػا  ػػػالبوا

فعػػاملوا , ألمػػواذًلم بػػل ألكقػػاهًتم كأفكػػارًىم بػػل ألركاًحهػػم مهمػػا قػػدىركا علػػى ذلػػك 
م إذ توجَّهوا لتلػكى النصػرًة الػو ػلبُّهػا اهلل تبػارؾ  اهللى كبايعوه كتاجىركه فرىِبىت جتارهتي

ا منػػزلةن كادلعاكنةي كادلساعدةي الو شػرعىه, كتعاىل ا احلػق جػل جاللػو كاحتػلَّ أصػحأّي
فنصػرةي ادلظلػوـً مػن خػرًي مػا يػَتجمي الرزتػةى يف قلػًب . من قيرًبو كعطًفو كرأفًتو كرزتًتو

ادلسػػلم , مػػن خػػرًي مػػا يػػَتجمي معػػاين اإلؽلػػاف الػػو تقػػرُّ يف قلػػًب ادلسػػلم ادلػػصمن بػػاهلل 
هػا مبػاؿو كال بقىػوؿو يقولػو فال ينب ي أف يتخلػفى عػن نصػرةو قػدرى علي, كمبا جاء عنو

عنػػد أحػػد أك يف رللػػسو أك يف مناسػػبةو مبػػا اسػػتطاعى ال غلعػػل ذلػػك بلبلػػةن كال كالمنػػا 
ا عػػن الفائػػدة , كلكنػػو بعقلًػػو كحكمتػػًو ػلػػرصي علػػى الفائػػدة بالكلمػػة الطيبػػة  بعيػػدن
ىػن ّٔػم يي يػثي ذلػك ادلظلػـو أك 

كقوؿ احلق يف مكانػو كإيصػاًؿ األمػر علػى كجهػو دل
 ..مساعدتو مبا أمكنى من ماؿو أك حاؿ ينصره ك 

فهػػذا خلػػقه مػػػن األخػػالؽ الفضػػػيلًة الػػو جػػػاءت ّٔػػا الشػػػريعة اجلليلػػة , فمػػػا 
أجػػدىرنا أف نلفػػتى نظرىنػػا كعنايتىنػػا إليهػػا حػػىت ال يبقػػى بيتيػػك أيهػػا ادلسػػلم مقطوعنػػا 
عػػن كاقػػًع ادلسػػلمني مقطوعنػػا عػػن اذلػػمّْ بادلسػػلمني مقطوعنػػا عػػن الفكػػًر يف مصػػاًٌف 

كأنت عضوه يف جسدو كيف ال تشػعري مبػا غلػرم علػى كثػريو ًمػن أعضػاًء , سلمنيادل
دإ مالالالالا مثالالالالُل س مالالالالؤم يَ  فالالالالي تالالالال سدِّذم دتالالالال سحِمفم دتعالالالالاطُِ فم كمثالالالالِل  ))اجلسػػػػد 
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س  نالالالِد س  سحالالالد إالس س الالالتكى م الالال  عَّالالال   تالالالدسعى  الالال  مالالالائُ  س  نالالالِد با نالالالفِ  
 ( )((دس حمى 

كمنَّػػػػك , لنػػػا خػػػريىؾ األعلػػػى اللهػػػم انصػػػرنا ككفقنػػػا لنصػػػرًة ادلظلػػػـو , كىػػػب 
 . .األِّى , كادفع عنا شرَّ الظلم كالظادلني , كاجعلنا من اذلداة ادلهتدين 

 كصلى اهلل على سيدنا زلمد كآلو كصحبو كسلم كاحلمد هلل رب العادلني  

                              
ك مسلم يف , (ٓٔٔٓ: )رزتة الناس كالبهائم احلديث: باب -ركاه البخارم يف كتاب األدب   (ُ)

:      تػػػػػػػراحم ادلػػػػػػػصمنني كتعػػػػػػػا فهم كتعا ػػػػػػػدىم احلػػػػػػػديث: بػػػػػػػاب-كتػػػػػػػاب الػػػػػػػى كالصػػػػػػػلة كاآلداب
 .عن أنس( ِٖٔٓ)



 

 ٕٓ 

 الدرس السابع عشر 

 إنجاز الوعد

زلمػدو  احلمد هلل , كصلى اهلل كسػلمى علػى رسػولو كعبػده , كمصػطفاه سػيدنا
أمػػػا بعػػػد فػػػإفَّ اإلصلػػػازى . كآلػػػو كأصػػػحابو كمػػػن سػػػارى علػػػى منهجػػػو كاىتػػػدل ّٔػػػداه 

للوعػػوًد كالوفػػاء بػػالعهود , جػػاء يف شػػرًع اهلل تبػػارؾ كتعػػاىل خيلقػػان ًلمػػن أسػػلمى كدلػػن 
آمػػػن كاتبػػػعى ىػػػدمى النػػػع ادلصػػػطفى صػػػاحًب ادلقػػػاـ احملمػػػود صػػػلى اهلل عليػػػو كآلػػػو 

 .كصحبو كسلم 

كلقػػػػد حػػػػذَّر النػػػػع مػػػػن الوقػػػػوًع يف  (ُ)      
ػػػل ادلنػػػافقني بػػػإخالًؼ الوعػػػد عمى
فصػػػار الوعػػػدي عنػػػد ادلػػػصمنني ذا أعليػػػةو كمكػػػافى  (ِ)

اىتمػػاـو ذلػػم ال يىعًػػديكف بوعػػدو إال اسػػتجمىعوا جيهػػدىىم للوفػػاًء بػػو كإنفػػاذه علػػى مػػا 
ًلفوا ادلواعيد   .كعدكا خشيةى أف يدخلوا فيمن ؼلي

 المؤمن إنجاز الوعد سمة  

ذا األمر أمري إصلاز الوعد إذا كعد ادلػصمن ِبػريو لػو مكانػةه سػاميةه يف الواقػًع كى
ا غريبػػان يف أف ينسػػبوا اإلصلػػازى للوعػػًد  ػػذن ػػدَّـ بنيانػػو بػػنيى أىػػًل ادللػػة أخػػذكا م خى كمػػن هتى
ل ىػػػرًي أىػػػل ادللػػػة , كانطػػػوىت علػػػيهم احليلػػػة كادلكػػػر كاالسػػػتدراج حػػػىت صػػػاركا يػػػركفى 

ىتماـ بإصلازه صفةه ل ري ادلسلمني , فصػار ادلسػلمي يقػوؿ ألخيػو التقيَّدى بالوعًد كاال

                              
 ( .ُٗ)سورة النحل آية   (ُ)

 اؤدتػػػػن كإذا أخلػػػػف, كعػػػػد كإذا كػػػذب, حػػػػدث إذا: ثػػػػالث ادلنػػػافق آيػػػػة: ) إشػػػارة إىل حػػػػديث  (ِ)
 ( .ِّ)عالمة ادلنافق : باب -ركاه البخارم يف كتاب اإلؽلاف(.خاف

 



 

 ٕٔ 

ادلسػػلم إذ قػػد اصلػػرؼى يف ىػػذه اخلػػدع كىػػذه احليػػل كدعػػا إىل ذلػػك إهنػػداـ قواعػػًد 
التقول بػني ادلسػلمني يقػوؿ لػو بيػين كبينػك كعػد أف تفعػلى كػذا أك تػ   يف سػاعة 

ػػ, كػػذا فيقػػوؿ ىػػو كعػػد آؿ كػػذا كآؿ كػػذا مػػن أىػػل الكفػػر د عليػػو الوعػػد أم يصكّْ
ػو لدينًػو ك لشػرًعو , , بضرًب ادلثل ب كلاك الكفار فمػا أ ػيعى عقػلى ىػذا كأقػل فقهى

ككػاف األكىل كاألجػػدري أف يقػػوؿى بوعػًد ادلسػػلم أتعًػػديين كعػدى ادلسػػلم علػػى أف تينجػػزى 
ىذا األمر أك ىذا العمل أك ت  ى يف ساعًة كذا فإنو ما مػن شػريعةو عظمػت شػ فى 

سػػػالـ , كال يلتػػػـز الوعػػػودى غػػػريىم إال دلصػػػاًٌف دنيػػػاىم كبػػػدىكافعى الوعػػػًد كشػػػريعة اإل
لكػػن ادلػػصمنى يعػػدُّ إخػػالؼى الوعػػد كتضػػييعىو خػػركجه عػػن أدب . . زلػػدكدةو  ػػيقة 

ػػػخطو كبػػػري فهػػػو األحػػػرصي عليػػػو ًمػػػن الػػػذم  الشػػػريعة كعػػػن كاجبهػػػا , كتعػػػرضه ًلسى
أك الوصػػوًؿ إىل ػلػػرصي علػػى الوعػػًد ًمػػن أجػػًل مصػػلحًة جتػػارةو أك ِّعػػةو بػػني النػػاس 

.. مصػػلحةو مينقىضػػية , لكػػنَّ ادلػػصمنى بإصلػػازًه الوعػػد يصػػل إىل مصػػاٌفى ال هنايػػة ذلػػا 
كإىل نعيمو أبدم كإىل حتقُّقو ِبقائًق ديًنو كإؽلانو , فًمن اجلهل بالدين أف ييظىػنَّ أفَّ 

نع اهلل  بل ادلثىلي يف إصلاًز الوعود.. إصلازى الوعود ييضرب بو ادلثل ل رًي أىًل الدين 
صػػاحب ادلقػػاـ احملمػػود صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػلم كصػػحابتو الكػػراـ كخيػػاري ىػػذه 
األمػػػة , فينب ػػػي ّٔػػػم أف نقتػػػدم كنتخػػػذَّىم مػػػثالن لنػػػا , ككػػػاف جعفػػػر الصػػػادؽ إذا 

ا بوعػػػدو ُ ي كػػػل ُك يشػػػرب حػػػىت يفػػػيى بالوعػػػد  ُ يػػػرضى أف يتنػػػاكؿى ..كعػػػدى أحػػػدن
كذلػػػػػذا أحبُّػػػػػوا أف تكػػػػػوف . أكالن كينجػػػػػزه  الطعػػػػػاـ كال الشػػػػػراب حػػػػػىت ينفّْػػػػػذ الوعػػػػػد

كإذا احتػاجوا إىل الوعػد تنبَّهػوا إلصلػازًه يف .. خيوريىم للناس إبتداءن من غري كعػد 
كقتػػػو كعلػػػى ىياتػػػو الػػػو كىعػػػدكا عليهػػػا , كبػػػال وا يف ذلػػػك ككػػػاف إصلػػػازيىم للوعػػػػد 

 .أحسنى شلا كعدكا عليهم ر واف اهلل فكذلك ينب ي أف يكوف ادلسلم 



 

 ٕٕ 

أف ذلػػك انتشػػر حػػىت يف مواعيػػًد ادلسػػلمني يف أعمػػاذلم مػػثالن   ع الال دمالال  س
ػل ّٔػذا الوعػد  فتجدي الذم كيقّْفى يف عمػلو معػني كلػو موعػده يف آّػيء كاخلػركج ؼلًي

ًلفػػػو   بػػػل يف دعىػػػوىات ادلسػػػلمني فقػػػد يػػػدعو النػػػاسى دلناسػػػبةو مػػػن ادلناسػػػبات .. كؼلي
هم متػ خر دلػػا انتشػر مػػن السػاعة كػػذا ككػذا فيػػ   الضػيوؼ بعضيػػهم متقػدـ كبعضػػ

اإلخػػالؿ ّٔػػػذا اخللػػق كىػػػذه السػػنة حػػػىت يتضػػػررى الػػذم جػػػاء علػػى الوعػػػًد بسػػػبب 
لُّػػػف ادلتخلّْػػػف كال يينجػػػزي صػػػاحبي الوليمػػػة كعػػػدىه كػػػذلك  فيضػػػيعي كقػػػته كثػػػريه , ختى

كالقصد أنو ينب ػي ألىػًل اإلسػالـً . كرمبا سبَّبى ذلك تضرُّران لكثريو من ادلسلمني  
م مبوازيًن شػرًعهم كأف يسػريكا يف حيػاهتم علػى ًكفػًق اإلرشػاداًت أف يضبطوا شاوهنى 

 .. اإلذلية  

كفَّقنػػا اهلل تعػػاىل للتخلُّػػًق بػػاخليلًق ادلر ػػي كجعلنػػا مػػن الػػذين يسػػتقيموفى علػػى 
اللهػػػػم ثبّْػػػػت ككفّْػػػػق كأصػػػػلَ كتػػػػوؿَّ , مػػػػنهًج رسػػػػوًؿ اهلل سػػػػيدنا النػػػػع قػػػػوالن كفعػػػػالن 

 . عنهم برزتتك يا أرحم الرازتني  ادلسلمنيى كارعىهم كادفًع اآلفاتً 
 ,كصلى اهلل على سيدنا زلمد كعلى آلو كصحبو كالتابعني 

 .كاحلمد هلل رب العادلني
 
 



 

 ٕٖ 

 الدرس الثامن عشر 

 التواضع

احلمػػػد هلل كاّْ الصػػػاحلني , كصػػػلى اهلل كسػػػلَّمى علػػػى عبػػػًده كحبيبًػػػو األمػػػني , 
 .سيدنا زلمد كعلى آلًو كصحبًو كالتابعني 

ػػػيء : بعػػػدأمػػػا  فػػػإفَّ أخػػػالؽى اإلسػػػالـً يف عظىمتهػػػا تشػػػيّْد بنيػػػافى السػػػعادة كهتي
اللهم اىًدنا ألحسػًن األعمػاًؿ ك األخػالًؽ ال يهػدم , العاملى ّٔا للحسد كزيادة

ػػًنها إال أنػػت كاصػػرؼ عنػػا سػػياىها ال يصػػرؼي عنػػا سػػياىها إال أنػػت  كإفَّ . . ألحسى
ه أف يرفػعى بػو من األخػالًؽ القلبيػًة عنػد ادلػصمن توا ػعىو ا لػذم أحبَّػو اهلل منػو ككعػدى

كمػػا أنػو سػػبحانو مػن عادتًػػو أف   ( )(( مالال  ت س الالَع   رَفعال  س  )) منػػزلتىو كدرجتىػو
ينى كؼلفضىػػهم شػػاءكا أـ أبىػػوا كغلعػػلى جػػزاءىىم يف الػػدنيا كجػػزاءىم يف  يضػػعى ادلتكػػىّْ

 ( )     كمػػػػا قػػػػاؿ جػػػػل جاللػػػػػو .. العقػػػػب كػػػػذلك 
ا ػػعى مػػع عبػػاًده حػػىت كصػػفى عبػػادىه الصػػاحلني بػػ هنم ؽلشػػوف علػػى دعانػػا ألف نتو 

          األرًض ىوننػػػا قػػػاؿ 
إىل  (ّ)         

ترجمى توا عىهم حػىت       آخر ما كصفىهم بو رّٔم قولو 
كذلػػػك ألفَّ التوا ػػػعى كالتكبػُّػػػرى مػػػع .. مػػػع اجلمػػػاًد كمػػػع ىػػػذه األرض يف مشػػػيىتهم 

                              
:     اسػػػػػتحباب العفػػػػػو كالتوا ػػػػػع احلػػػػػديث: بػػػػػاب -ركاه مسػػػػػلم يف كتػػػػػاب الػػػػػى كالصػػػػػلة كاآلداب  (ُ)

(ِٖٓ.) 

 (.ِّ)سورة النحل آية   (ِ)

 (.ّٔ)سورة الفرقاف آية   (ّ)



 

 ٕٗ 

, كصفاف قلبيَّاف ذلما قواىر متعلقة مبا يبدك على جوارًح اإلنساًف كمعاملتًػو أهنما
فمػػن اسػػتقرَّ يف قلبًػػو التوا ػػعي رأيػػتى أثػػرى ذلػػك يف أقوالًػػو كيف أفعالًػػو مػػع النػػػاس , 
وتًػػػػو كترفُّعػػػػو كإبائًػػػػو  كمىػػػػن اسػػػػتقرَّ يف قلبًػػػػو الكػػػػى البػػػػدَّ أف يظهػػػػرى أثػػػػر ذلػػػػك يف طلى

كاسػػتنكافو مػػن أف , عطفهػػا كرفعػػو رأسػػو إىل غػػري ذلػػككشيػػطوحو كإعالئػػو رقبتػػو ك 
كاسػتنكافو مػن أف غللػسى يف دكفو مػن آّلػس أك  ,غللسى مع الفقري كمع ادلسكني

أف يظهػػرى بثػػوبو متوسػػطو مػػثال إىل غػػري ذلػػك مػػن مظػػاىر الًكػػى الػػذم قػػد يكػػوف 
يكػػػوف .. بوصػػفو مػػن أكصػػاؼ الػػدنيا كقػػد يكػػػوفي بوصػػفو مػػن أكصػػاًؼ الػػدين 

صفو من أكصاؼ الدنيا ك د مثال أك سيلطة مثال أك جاهو بني الناس أك الكى بو 
ًخلقػػة , كالػػدنيا مبػػا فيهػػا أىػػوفي عنػػد اهلل مػػن جنػػاح بعو ػػة فػػال يتكػػىُّ ّٔػػا إال مػػن 

ىػػي أحقػػر مػػن أف يتكبػَّػػرى ّٔػػا فػػإف تكػػىت .. سػػقطىت ىيبػػةي احلػػقّْ تعػػاىل مػػن قلبًػػو 
أكثػري منػك فهػل ىػم قػدكىتك أك بشيء منها فمع فرعوف كىامػاف كقػاركف مػا ىػو 

ىػػل ىػػم مىثػىليػػك الػػذم حتتذيػػو أك تر ػػى أنػػت أف تػػصكؿى إىل مصػػريًىم الػػذم ذكػػره 
    إذنا فػػػػػػػػػالعزة احلقيقيػػػػػػػػػة ليسػػػػػػػػػت ّٔػػػػػػػػػذه الػػػػػػػػػدنيا, بارئػػػػػػػػػك

كقػد يكػوف الكػػىي بطاعػةو أك بعلػػمو أك بشػيء مػػن أمػور الػػدين  (ُ)  
تىو كأنػو يفسػدي عليػو دينىػو ك اعتىػو فعلى صاحًبو أف يعلمى أف كػىىه بػذلك ػلػطُّ منػػزل

كعبادتىو كيوقعيو موقفى الذلة يف الدنيا كاآلخرًة كالعياذ باهلل تبارؾ كتعاىل , فلينتبػو 
ػػو إىل حتقيقػػو يف حياتػػو كلػػو بػػالتكلًف أكَّالن حػػىت  مػػن التوا ػػع كيقػػيم ميزانىػػو كيتوجَّ

ػو أنػو خػريه مػن .. يرسخ ذلػك يف قلبػو  أحػدو مػن اخللػق فػإفَّ مػن رأل كاعتقػد نفسى
 ييعاملى اهللى ب ف يعتقدى فقد خرجى عن التوا ًع كدخلى يف قلبو شيء من الكى حىت

                              
 (  ٖ) سورة ادلنافقوف آية  (ُ)
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ػػو كانتقامىػػو , فألجػػًل ذلػػك ال  أنػػو أذؿُّ خلًقػػو كأفقػػري عبػػاًده إليػػو كأنػػو ؼلػػاؼ بطشى
يصػػدري منػػو االسػػتفزاز بشػػيء مػػن احلػػوادث الػػو حتػػدثي حواليػػو كال يػػزاؿ يطلػػب 
التوا ػػعى يف أفعالػػو كيف أقوالػػو كػػذلك , يقتػػدم بسػػيد ادلتوا ػػعني كىػػو رسػػوؿ اهلل 

اهلل عليػػػػو كعلػػػػى آلػػػػو كصػػػػحبو كسػػػػلم الػػػػذم تسػػػػتطيعي اجلاريػػػػةي مػػػػن األمػػػػني صػػػػلى 
ا يف حاجػػةو أك يشػػَتم ذلػػا حاجػػةن أك  جػػوارم ادلدينػػًة أف تسػػتدعيىو لػػيكلمى ذلػػا أحػػدن

فتعَت ػػو يف الطريػػق فيػػذىب معهػػا إىل حيػػث قضػػاًء , يقضػػي ذلػػا أمػػرنا مػػن األمػػور
 ..لم ميراًدىا ك حاجتها مث يعود صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كس

 : وصٌف لحال رسول هللا فً بٌته ومع أهله

كسيًال أىل بيتػو كيػف حالػو صػلى اهلل عليػو كسػلم كىػو يف البيػت إذا دخػل 
عنػػػػدىم و قػػػػالوا يكػػػػوف ك حػػػػدنا يطػػػػرح ىػػػػذا كي خػػػػذ ىػػػػذا كيػىقيػػػػمُّ البيػػػػتى كيرقػػػػعي 

قػالوا فػإذا حضػرت الصػالةي .. كيقطع اللحمى صلى اهلل عليو كآلو كسلم  (ُ)الثوبى 
ك نػػػو ال يعرفنػػػا كال نعرفػػػو مػػػن تعظيًمػػػو لفػػػرًض الصػػػالة صػػػلى اهلل عليػػػو آلػػػو   خػػػرجى 

قالػت أـ ادلػصمنني عائشػة كمػا كنػا نبػاا بػو بػاالن يعػين إذا دخػل البيػت ال . كسلم 
قالػػت إال , هنػابي كال طلػاؼ بػل يػدخلي يف توا ػًعو العظػيم صػلى اهلل عليػو كسػلم

خػػل رسػػوؿي اهلل جلسػػت يف داجػػن كانػػت عنػػدنا يف البيػػت تػػذىب كجتػػيء فػػإذا د
جانًب البيت فلم تتحػرؾ حػىت ؼلػرجى صػلى اهلل عليػو كعلػى آلػو كصػحبو كسػلم , 
فمػػا أعظػػمى خيليقىػػو كأشػػدَّ توا يػػًعو صػػلى اهلل كسػػلم كبػػارؾ عليػػو كعلػػى آلػػو فهكػػذا 
ر َّ أصػػحابىو الكػػراـ فمضىػػوا حػػىت مػػنهم مػػن مضىػػى يف ثيػػابو ميرىقَّعػػةو ُك يػػرى بػػذلك 

                              
 الصػالة ف قيمػت أىلػو حاجػة يف كػاف مػن: بػاب - اإلمامة ك اجلماعة كتابركاه البخارم يف    (ُ)

 ( ْْٔ: احلديث.. )  فخرج
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ا , كاشػت لوا ِبدمػًة عجػائزًىم كخدمػًة الضػعفاء فػيهم ك ػربوا األمثلػةى عاران كال عيبن 
 . يف ذلك ر يى اهلل تعاىل عنهم كأر اىم 

فػػإفَّ , فىػػو ّْن نفسىػػك علػػى التوا ػػًع أيهػػا ادلػػصمن يرفعػػك اهلل سػػبحانو كتعػػاىل 
فتوا ع يف قولػك كتوا ػع يف فعلػك كاسػتحًي .. اهللى يرفعي كلَّ من توا عى جلاللو 

, سػػػبى الفضػػػائلى إىل نفسػػػك فػػػإفَّ ربَّػػػك يزيليهػػػا عنػػػك يف  ىرفػػػًة عػػػنيو إذا أرادأف تن
كىرمىػػةه تظهػػري فيػػك تيػػذًىبي عنػػك رتػػاؿى : يػػا متكػػىنا بصػػورة.. كػلىيػػوؿي بينػػك كبينهػػا

ُه يف سن أك يف أذف أك يف عػني يػذىب بصػحًتك  : يا متكىنا بصحة.. الصورة  أ
حلظػػةه مػػن اللحظػػات تصػػبَ فيهػػا : مبػاؿ يػػا متكػػىان .. كلّْهػا كال ييبقػػي منهػػا شػػيء 

جتتاحيو جائحة أك ت رغر بركًحك فال ترل لو أثرنا كال فائدة كال تسمعي بعػد , فقرينا
إذان فاحػػػػذر أف تتكػػػػىى بػػػػدنياؾ أك بشػػػػيء مػػػػن دينًػػػػك فتفسػػػػده , ذلػػػػك عنػػػػو خػػػػىنا

 .كتوا ع لربك يرفعك اهلل 
اًت عنػػا برزتتػػك يػػا اللهػػم ارفعنػػا ككػػن لنػػا كاسػػتجب لنػػا كاِّعنػػا كادفػػع اآلفػػ

 . . أرحم الرازتني يا أكـر األكرمني 
 سيدنا زلمد كآلو كصحبو كتابعيهم بإحساف إىل يـو الدين كصلى اهلل على

 كاحلمد هلل رب العادلني  
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 الدرس التاسع عشر

 ـــــــــــــــــــــــةالعف

كحبيبػػو  عبػػده, احلمػػد هلل , كصػػلى اهلل علػػى مرشػػًدنا إىل سػػبيلو كداعينػػا إليػػو
زلمػػػػد أفضػػػػل الصػػػػلوات كالتسػػػػليمات كعلػػػػى آلػػػػو كأصػػػػحابو القػػػػادات كتػػػػابعيهم 

 . بإحساف 

فػػإفَّ مػػػن أخػػالًؽ ادلسػػػلم ثػػالثه أقسػػػمى علػػى نتيجػػػًتهنَّ رسػػػوؿي اهلل : أمػػا بعػػػد
مالالا سزدسَد : بالال ث  أ ِنالالُم علالاليف  ))صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػلم يف حديثًػػو فقػػاؿ 

دال فتَ  أحد  على   نال  بالاَب , د  م  صد فدما  بَص ما, عُد  بع ٍ  إال عز س
كلن خػػذ الَتكيػػزى مػػن ىػػذه الػػثالث علػػى  (ُ)((مالالؤسٍد إال فالالتَ  س   الال  بالالاَب فبالال  

فكمػا أفَّ ًمػن كصػًف ادلػصمن اجلػود مبػا .. كصًف عفًَّة ادلسلًم عما يف أيدم الناس
س ك فكذلك من كصًفو أف يعفَّ عما يف أيدم النػا, كاإليثار كالبذؿ لو, يف يده

يست ين باهلل تبارؾ كتعاىل كال يس ؿي ادلاؿى إال من كجًهو كعلى  ريًقو مبا شرعى اهلل 
لػػو ًمػػن جتػػارةو كصػػناعةو كزراعػػةو كإىل غػػري ذلػػك مػػن األسػػباًب كالوسػػائًل ادلشػػركعًة 

فػال دتتػد عينيػو إىل مػا يف أيػدم النػاس كال يسػ ؿ النػاسى , على ًكفًق أحكاـً الشرعً 
كالكسػػػًب قػػػط أبػػػدا , كمػػػن سػػػ ؿى باسػػػم الفقػػػر كاحلاجػػػة  كىػػو يقػػػدر علػػػى العمػػػل

كعنده قوتي يوًمو كليلتو كػاف مػا ي خػذه حرامنػا مػن أيػدم النػاس ألنػو ال يسػتحقُّ 
السػػصاؿى باسػػم الفقػػًر إال مػػن فقػػدى قػػوتى اليػػـو كالليلػػة فػػإذا فقػػدى قػػوتى اليػػـو كالليلػػة 

                              
مػا جػاء مثػل الػدنيا مثػل : باب -كالَتمذم يف أبواب الزىد, ركاه أزتد عن أيب كبشة األظلارم   (ُ)

 .حديث حسن صحيَ : كقاؿ ( ِِْٕ: )أربعة نفر احلديث
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فإنو لو رزقيو الثػاين الػذم  س ؿ فإذا أيعطيىو كفَّ عن السصاؿ حىت ي  ى اليوـي الثاين
 .يرسليو اهلل تبارؾ كتعاىل إليو 

 .العفة سبٌب لغنى النفس 

كالقصد أفَّ ادلسلم إذا عفَّ عما يف أيدم النػاس يسَّػر اهلل تعػاىل لػو أسػباب 
 اليل س غ الى عال  كثال ة س َعال ض  ))ًغد النفس , يقوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسػلم 

جػػل ذلػػك قػػالوا إفَّ الفقػػرى الػػذم اسػػتعاذى منػػو كأل ( )((د كالال َّ س غ الالى   الالى س الال  ل 
تشػػوفان إىل مػػا يف أيػػدم النػػاس اهلل ىػػو فقػػري القلػػب الػػذم يبقػػى صػػاحبيو مي  رسػػوؿي 

كلو ملكى الدنيا مبا فيها فػإفَّ ىػذا , كشلتدةن عينيو إليو فيعي  فقريان كلو ملكى الكثري
ادلسػلم أف يسػلكى  الفقرى يصدم إىل كثريو من اآلفات كادلهاكم , حيناذو غلب على

مػػن يػػده كؽلسػػك الفضػػلى مػػن لسػػانو  مسػػلكى تلػػك العفػػة فػػال يػػزاؿ يبػػذؿ الفضػػلى 
فاللَّ ك َّالل  )لذا دلا  لبى الوصيةى بعضي ادلستىوصنيى مػن بعػًض األخيػار قػاؿ لػو ك 

هػذا ف ,لسانك فمىك: ككيفَّ فىكك, كفك فيكَّو أنفق: فيك كفَّك ( دُك َّ َفكَّل
مسكى الفضلى من لسانو كبذؿى الفضلى من يده كيتػب ذاكػران فإنو من أ ,وفَّ ك كي الفى 

كمػػن ال فػػال يكتػػبي ذاكػػران كال ييكتػػب شػػاكران , فينب ػػي أف يكػػوف ادلسػػلمي , شػػاكرنا
أمػا أكالن .. على ىذا الوصف كعلػى ىػذا اخللػق , كخيػذ قسػمى النػع علػى النتيجػة 

ما سزدسَد عُد  : ب ث  أ ِنم عليف )) فقد قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسػلم 

                              
كمسػػػػلم يف  , ( َُٖٔ: )بػػػػاب ال ػػػد غػػػػد الػػػػنفس احلػػػػديث -ركاه البخػػػارم يف كتػػػػاب الرقػػػػاؽ  (ُ)

كالَتمػػػذم يف أبػػػواب ( َُُٓ: )بػػػاب لػػػيس ال ػػػد عػػػن كثػػػرة العػػػرض احلػػػديث -كتػػػاب الزكػػػاة
 -كابن ماجػو يف كتػاب الزىػد, (ِْٕٗ: )باب ما جاء أف ال د غد النفس  احلديث -الزىد
 (.ُّْٕ: )القناعة احلديث: باب
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كػل مػن عفػا عمػن آذاه أك عمػن اسػتحقَّ عليػو شػيء فلػن يػزدادى   ((بع ٍ  إال عزَّس 
 عُالد   مالا سزدسدَ كلن ييػصذىل بسػبًب ىػذا العفػو , .. لن يذؿ .. ّٔذا العفو إال عزا 

, فكثػػريه مػػن النػػاس يقولػػوف إف عفػػوتى عػػن ذا كذاؾ جتػػرَّءيكا عليػػك إال عالالزس بع الال ٍ 
كيقولػػوف إف .  مالالا سزدسد عُالالد  بع الال  إال عالالزس: ل ذلػػم قػػاؿ النػػعفقػػ, كأًىنػػتى بيػػنهم

 ))قػل ذلػم . . كيف ىذا اخلػري قىصيػر ماليػك ك ىػعيف حالػك , أنفقتى يف ىذا اخلري
ال يػػػنقص ادلػػػاؿ مػػػن الصػػػدقة مهمػػػا جػػػاءت يف  (( دمالالالا  بالالالَص مالالالاد  مالالال  صالالالد ف

منالل ٍف  دما فالتَ  أحالد  علالى   ِنال  بالابَ  ))مو عها بل يزداد بل يزداد بل يزداد 
, ىو يس ؿ كيػزداد يف السػصاؿ كالفقػر يػزداد عليػو  (( إال فتَ  س  عليِ  باَب فب 
أمػػػػا الػػػػذم يسػػػػ ؿ ل ػػػػريه مػػػػن احملتػػػػاجني أك يسػػػػ ؿ .. كذلػػػػك الػػػػذم يسػػػػ ؿ  معػػػػا

للمصػػاٌف العامػػة فيطلػػب مػػن األغنيػػاء ك األثريػػاء أف ينفقػػوا فيهػػا كأف يبػػذلوا فيهػػا 
فػاًؽ يف تلػك السػبيل ادلر ػيَّات فلػيس داخػالن يف كأف يسارعوا إىل ادلثوبات يف اإلن

إظلػػػا الػػػذم يسػػػ ؿ لنفسػػػو  معنػػػا فيمػػػا يف أيػػػدم النػػػاس ىػػػو الػػػذم , ىػػػذا احلػػػديث
َي اهلل لو أبوابى الفقر   . يفت

اهلل كعلػػػػػػى  وكؽلضػػػػػي ادلسػػػػػلمي الصػػػػػادؽي يف إسػػػػػالمو علػػػػػى القناعػػػػػًة مبػػػػػا رزقىػػػػػ
اهلل جػػػل يف عػػػػاله كعلػػػػى االسػػػَتزاًؽ مبػػػػا شػػػرعى تبػػػػارؾ كتعػػػاىل كعلػػػػى توكُّلػػػو علػػػػى 

حػىت قػاؿ صػلى اهلل , استعفافو عما يف أيدم الناس كعدـ التفاتػو كاستشػرافو إليػو
ما ِا م م  ذَس س ماد ِم   ي  إ  سِف   ٍل فُمَه فالهم   ))عليو كآلو كسلم 
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ال  (ُ)((د إال فتهالدَّا بال  , دمالاال فال  تُتُِعال    نالل , كام  ل حاِف فتَم َّ  
ما ُ ي ًتك من نفسو فما أتاؾى من نفسػو فػادلنهجي الصػواب  تيتبع عينىيك كنفسىك

فيو ال نس ؿ كال نرد مهما جاء مػن كجػوو غػري حػراـو كجػاء مػن كجػوو  يػب فييقبػل 
فًنعم ادلسلك ىذا ك بػاسى امتػدادي .. فإف كاف لك حاجة فخذه كإال فتصدَّؽ بو 

 .العني إىل ما يف أيدم الناس 
قلػػػػوب , كجعػػػػلى سػػػػبحانو األرزاؽى الظػػػػاىرةى جعلنػػػػا اهلل تعػػػػاىل مػػػػن أغنيػػػػاء ال

كجعلنػػػا شلػػػن ينفقهػػػا , كجعػػػلى الػػػدنيا يف أيػػػدينا ال يف قلوبنػػػا, كالبا نػػػةى مسػػػخرةن لنػػػا
 .. ابت اء كجهو الكرًن

 ..كصلى اهلل على سيدنا زلمد كآلو كصحبو كسلم  
 .كاحلمد هلل رب العادلني

 

                              
( ٕٔ: )بػػػاب رزؽ احلكػػػاـ كالعػػػاملني عليهػػػا احلػػػديث: بػػػاب-ركاه البخػػػارم يف كتػػػب األحكػػػاـ  (ُ)

( َُْٓ: )مػػن أعطػػي مػػن غػػري مسػػ لة كال إشػػراؼ احلػػديث: بػػاب -كمسػػلم يف كتػػاب الزكػػاة
 . كالنسائي كأزتد عن عمر بن اخلطاب 



 

 ٖٔ 

 الدرس العشرون

 تربٌة األبناء

هلل علػػى عبػػده كصػػفوتًو ًمػػن خلًقػػو سػػيًدنا زلمػػدو كآلػػو احلمػػد هلل , كصػػلى ا 
 .كأصحابو كمن سلكى  ريقتو السديدة 

فإف شلا جاءت بو شريعةي اإلسالـ لكل مسلمو أف يقوـى ِبيسًن : أما بعد
كأف يفقوى , الَتبيًة ألىلو كأكالده كتفقًُّد أحواذلم يف تنشاتهم على ما ييرً ي ربو

حقَّ ىذه األمانة كيعلمى أنو بتضييعها يتحوَّؿ ادلاؿ كأف يصدم , أهنم أمانةه لديو
      كاألىل كالولد إىل عدكس كإىل فتنةو عليو 

         
    ( )

         
فالذين آمنوا كعملوا الصاحلات تكوف   ( )      

الدىم قربة إىل اهلل ألهنم يرىبُّوهنم كأك , أمواذليم قربةن إىل اهلل ألهنم ينفقوهنا يف زللّْها
اح آبائهم الذين على منهج اهلل , ك يبقوفى بعد كفاهتم تصلي حسناهتم إىل أرك 

فَتبيةي األبناء كالبنات ككذلك األىلني خلقه مًهم عظيمه  إذنا. مضوا قبلهم 
كصالحي األسًر صالحي آّتمع كىو .. للمسلم يَتتب عليو صالحه يف األيسىر 

 .الدكلة صالح 

                              
 (.ُْ)سورة الت ابن آية   (ُ)

 (  .ّٕ) رة سب  آية سو   (ِ)



 

 ٖٕ 

الَتبيػػة ذلػػصالء األبنػػاء بػػإدراؾ أهنػػم أمانػػةه يف عنقػػك يلزمػػك ت ذيػػةي أجسػػاًدىم 
حػىت يكونػوا لػك قػرةى عػني يػـو يبعػثي , كأركاًحهم كربطًهم بشرًع رّٔم جل جاللػو

     اهلل اخلالئػػق قػػاؿ تعػػاىل يف كصػػف العبػػاد الصػػػاحلني 
تربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  (ُ)         

 .لألزكاج , ليكوفى األكالد كاألزكاج قرة عني لألكالد , تربيةه 
 كٌف تكون تربٌة األوالد 

كدتػػينّْ أف يكونػػوا مػػن أىػػًل قػػرًب اهلل كًمػػن , ِبسػػًن النيػػة فػػيهم: تربيػػة األكالد
فهػػػذه األمنيػػػة كالنيػػػة ذلػػػا تػػػ ثريه علػػػى .. كًمػػػن الصػػػاحلني ًمػػػن عبػػػاًد اهلل , جينػػػد اهلل
بالًو عند الشعور ِبمًل أىلو إال أنو سي    نى الناس من ال ؼلطري علىفمً , األكالد

مظهػرنا  ولتدرَّ عليو الرزؽ أك ليظهػرى بػ ففو يف كقائييدخل عليو ادلاؿ أك يوقّْ  ده كل
كمػػن النػػاس مىػػػن ينػػازؿي قلبىػػو أف ىػػذا يكػػػوف كلػػدان مػػن األكالد ذكػػػرنا أك , يف احليػػاة

 فيكػػوف سػػببنا أنثػػى يطيػػع اهللى فتكػػوف لػػو مثػػل  اعتػػو , كيسػػتقيم علػػى مػػنهج اهلل
فهػذه النيػات . كقرةى عنيو لو يف مصريه كمعاده , كيكوف عيدةن لو يف آخرتو, لرزتتو

الال س س   الال َد ))ذلػػا تػػ ثريات , يقػػوؿ النػػع صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كصػػحبو كسػػلم  تزِد
ففيػو إشػارة إىل أف النيػة ينب ػي  ( )((س  ددَد فه ي مكاب   بكم سألمالَم يال َق س بيامالف

ك , الػزكاج بالنسػبة لػألكالد أف يػ   أكالده يىػرًديكف علػى احلػوض أف تكوف مػن عنػد
يكاثر ّٔم النع األممى السابقة يـو القيامػة , ليكثػرى الػواردكف علػى حو ػو ادلػوركد 

                              
 ( .ْٕ)سورة الفرقاف آية   (ُ)

:   النهػػػي عػػػن تػػػزكيج مػػػن ُ يلػػػد مػػػن النسػػػاء احلػػػديث: بػػػاب -ركاه أبػػػو داكد يف كتػػػاب النكػػػاح  (ِ)
 .كاحلاكم كصححاه , كابن حباف , كأزتد عن أنس , (َِٓ)



 

 ٖٖ 

فانظر إىل عجيًب ىذه النية الطيبة الصػاحلة ادلربو ػة بػالزكاج مػن أكؿ التفكػري .. 
ى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم يف النكاح , فما أعظم ىذا ادلريب ادلعلم صل

ربطنػا ّٔػذه النيػة كسػنَّ  ( )((ت اكح س تكث دس فه ي ُمُاٍه بكم سألمَم ي ق س بيامالف))
لنا أف نصذّْف يف أذف ادلولود اليمد عند خركجو مػن بطػن أمػو , كنقػيم الصػالة يف 
أذنػػػو اليسػػػرل, ككػػػذلك فعػػػلى بسػػػيدنا احلسػػػن كسػػػيدنا احلسػػػني حػػػنيى كلػػػدت كػػػالِّ 

أذَّف النػػع يف األذف اليمػػد , همػػا أمهمػػا البتػػوؿ الزىػػراء فا مػػة ر ػػي اهلل عنهػػامن
فكاف أكؿ ما يطرؽ ِّػعى ادلولػود يف ىػذا العػاُ  ( )كأقاـ الصالة يف األذف اليسرل

ا رسػػػوؿ اهلل ..  .. اهلل أكػػػى اهلل أكػػػى أشػػػهد أف ال إلػػػو إال اهلل كأشػػػهد أف زلمػػػدن
, ائر اهلل حػي علػى الصػالة حػي علػى الفػالحكتعظػيم شػع, اسم اهلل كاسم رسولو
ُمالالال دس أدالدَكالالالم با هالالال ِة دذالالالم أب الالالا  مالالالُع  ))مث جاءنػػػا , أكؿ مػػػا يطػػػرؽ ِّعىػػػو 

مػػن حػػني السػػبع  ( )(( دس الال ب ذم علالالى ت ِكفالالا دذالالم أب الالا  َعيالال  مالال ي , مالال ي 
السنني نػربطهم بفػرض اهلل نػربطهم بػالفرائض اخلمػس نػربطهم بالصػالة هلل تبػارؾ 

قػػػد نوىينػػػا النيػػةى الصػػػاحلةى مػػػن حػػػني زكاًجنػػا مث مػػػن حػػػني أحسسػػػنا  فػػػنحن. كتعػػاىل
باحلمػػػل مث أِّعنػػػاىم ذكػػػرى اهلل أكؿ مػػػا كيلػػػدكا كأ عمنػػػاىم مػػػن احلػػػالؿ كجنَّبنػػػاىم 
احلػػػراـ ال ننػػػاكذلم ثػػػدينا كال قػػػاركرةن فيهػػػا لػػػ  يف صػػػباىم إال ذكرنػػػا اسػػػمى اهلل كقلنػػػا 

زكجتػػو كمر ػػعًة أبنائػػو أف ال كلقػػد كػػاف بعػػضي الصػػاحلني يشػػَتط علػػى , بسػػم اهلل

                              
 .ركاه الديلمي عن ابن عمر  (ُ)

: كقػػػاؿ ( ُُٕٓ: )ذاف يف أذف ادلولػػػود احلػػػديثاأل: بػػػاب-ركاه الَتمػػػذم يف كتػػػاب األ ػػػاحي ( ِ)
 . كالطىاين يف الكبري, حديث حسن صحيَ

بإسػػناد ( ْٓٗ: )مػػىت يػػصمر ال ػػالـ بالصػػالة  احلػػديث: بػػاب -ركاه أبػػو داكد يف كتػػاب الصػػالة  ( ّ)
 .حسن



 

 ٖٗ 

تر عىهم أال كىي تذكر اهلل تعاىل لري عوا الل  كير عوا أثرى الذكر مع ىذا اللػ  
ن النػػاًس مػػن يػػذىب ًفكػػريه كأف ؼلتػػاركا ذلػػم االسػػمى احلسػػن فًمػػ. كنػػور ىػػذا الػػذكر 

ه باسػم ذلػػك  .. إىل اسػًم أحػدو مػػن الفجػار أك الكفػار يسػػمع باِّػو فييسػمّْي كلػػدى
خذ أِّاءى أنبيػاًء اهلل كالصػاحلني مػن ! ده عن الصواب كما أبعده عن اخلري ما أبع

كمن خػرًي األِّػاء مػا عيبّْػدى كمػا زتّْػد , مػا   ,فسمّْ أكالدىؾ بتلك األِّاء,  عباد اهلل
كاف مشتقِّا من العبودية هلل كػعبد اهلل كعبد الرزتن كعبد الرحيم كعبد الكرًن إىل 

مػػن احلمػػد كػػػمحمد كأزتػػد كحامػػد كزلمػػود إىل غػػري كمػػا كػػاف مشػػتقنا  ,غػػري ذلػػك
كنعمى األِّاء الو اختارىا رسوؿي اهلل صلى اهلل عليو كسلم ألبنائو كبناتػو .. ذلك 

, كاختارىػػػا كػػػػذلك أحفػػػػاده كذريتػػػػو صػػػػلى اهلل كسػػػػلم كبػػػػارؾ عليػػػػو كعلػػػػى آلػػػػو , 
 .فينب ي أف طلتار ذلم االسم احلسن فذلك من حقهم علينا 

ن حني السبع أمره بالصػالة قػالوا كادلعػد أنػو قػد سػبق اىم فمً مث ال نزاؿ نرع 
مث  ػػرّٔم , حػػىت نػػ مرىم بشػػيء قػػد عرفػػوه, لنػػا تعلػػيمهم الصػػالة مػػن قبػػل السػػبع

ف م بيت يَتؾ فيو الصالة ابن عشر سنني ف كثر فػال ييضػرب , على تركها لعشر
الصػػالة الػػو ىػػي  إال أمثى الوالػػد كأذتىػػت الوالػػدة كادلسػػاولوف يف البيػػت لعظىمػػًة ىػػذه

عػن رزتػة اهلل يقػوؿ سػيدنا  انقطعمن قطعى حبلىها , عماده يف دين اهلل جل جاللو
س عفالالالد س الالالَك بي  الالالا دبيالالال فم  ))رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو كآلػػػو كصػػػحبو كسػػػلم 

  ( )(( س ه ة

                              
: يثاحلد الصالة ترؾ فيمن جاء ما :باب -فيها كالسنة الصالة إقامة كتابركاه ابن ماجو يف   ( ُ)

 ,(ْٖٓ:  )بػػاب احلكػػم علػػى تػػارؾ الصػػالة احلػػديث -كالنسػػائي يف كتػػاب الصػػالة( َُٕٗ)



 

 َٗ 

ػػن كالشػػيخ الصػػاٌف  كطلتػػار لػػو رفقػػاءى اخلػػري , مث طلتػػار لػػو كػػذلك التعلػػيم احلسى
بو عن رفقاًء الشر كرفقاء السػوء , كنالحػم أقوالىػو كأفعالػو فنرشػده كضلذّْره كنن ل 

و مبا استطعنا عسى أف يكوفى قرة عني , كعسى أف يكوف فردنا يف آّتمػع هي كنوجّْ 
.. نافعنػػا كصػػاحلنا غلػػرم اخلػػري علػػى يديػػو فيكػػوف ذلػػك الولػػد سػػببنا للقػػرب كادلزيػػد 

اتنػػػا كرزىقنػػػا حسػػػنى الَتبيػػػًة ذلػػػم إنػػػو أكػػػـر قرَّبنػػػا اهلل إليػػػو زلفػػػى كبػػػارؾى يف أبنائنػػػا كبن
 .األكرمني كأرحم الرازتني 

 ,كصلى اهلل على سيدنا زلمد كآلو كصحبو كسلم 

 .كاحلمد هلل رب العادلني 
 

                                                                        
كقػػػػاؿ ( ّٖٔ: )مػػػػا جػػػػاء يف تػػػػرؾ الصػػػػالة احلػػػػديث: بػػػػاب-كركاه الَتمػػػػذم يف كتػػػػاب اإلؽلػػػػاف

 .حديث حسن صحيَ غريب :
 



 

 ُٗ 

 الدرس الحادي والعشرون 

 االهتمام بأخالق األزواج

احلمػػد هلل الػػذم خلقىنػػا مػػن نفػػسو كاحػػدةو كخلػػقى منهػػا زكجىهػػا كبػػثَّ منهمػػا 
كثػػػريا كنسػػػاءن , كصػػػلى اهلل كسػػػلمى علػػػى مػػػن خػػػتمى بػػػو أنبيػػػاءه كجعلػػػو سػػػيد   رجػػػاالن 

أصفيائو , كعلى آلو الطاىرين كأصحابو ال ر ادليػامني كتػابعيهم بإحسػاف إىل يػـو 
 .الدين 

كأشرنا إىل تربية , فقد حتدثنا يف الدرس ادلا ي عن تربيًة األكالد: أما بعد
       اهلل  األزكاج دلا جاء من الربط لذلك يف قوؿ

فيتسبَّب الوالد  ( )       
كتفقده ألحوالو , , ألف يكوفى الولدي قرةى عني مبا ذكرنا من الَتبية كقواعدىا

.. كسصالو إياه , كاختياره جللسائو , كإبعاده عن جلساء السوء , إىل غري ذلك 
و  .ني يـو القيامة و فكيف يكوف األىلي قرةى ع.فكيف تكوف األزكاجي قرةى عني 

ب ف يعلمى الزكجي األمانةى يف ىذه ادلرأة الو عليها حقوؽ .. كذلك ِبسًن الَتبية 
كمن اإلحساف , من معاشرهتا بادلعركؼ: كذلا حقوؽه يف شريعة اهلل تبارؾ كتعاىل

. . عنيو إذا كاف يعظّْم ذلا أمرى الدين  ةى فتكوف قر , كمن تربيتها, إليها مبا قدىر
ين ل كإياىا عن موجبات ال ضب كادلقت كالسخط .. ا أمرى الشريعة يعظّْم ذل

 -من اهلل تبارؾ كتعاىل , فهو يعاشرىا بادلعركؼ كىو يعاشرىا مبا أحلَّ احلق 
لو , يبت ي بذلك تكثريى األمة احملمدية , كمباىاة  –جل جاللو كتبارؾ يف عاله 

,  مع تسميًة اهلل تبارؾ كتعاىلالنع ب متو يف يـو القيامة , فال يقرىبي أىلىو إال
                              

 ( .ْٕ)سورة الفرقاف آية   (ُ)



 

 ِٗ 

        يعتزذلم يف احمليض كما أمر اهلل 

أم اغتسىلن بعد   ( )         
           انقطاع حيضهن 

كقد لعن اهلل من أتى حائضنا أك امرأةن يف دبرىا كما جاء عنو   
كنيتو ل ضّْ البصر كلتحصنًي , مث مع ىذه التسمية  ( )صلى اهلل عليو كسلم

كذلك يريبّْ يف قلًب زكجتو تعظيمى الصالة , كتعظيم فرائًض اهلل , , الفرج 
كبرَّىا بوالديها , كإحساهنا إىل كالديو أيضا , كيشعرىا ب نو مىن فضَّل زكجتىو 

اهلل كادلالئكة كالناس أرتعني , فتكوف معينةن لو على بر  على أمو تعرَّض للعنةً 
 .. , كيكوف معيننا ذلا على بر كالديها  كالديو

بزمّْ احلياء كبزمّْ  فال خترجي إالمث ػلذرىا أف خترجى من البيت إال زلتشمة ,  
كال تكوف إٌمعةن تتبع ادلو ات حيث ما قهرت ًمن أم بالد , ًمن , الشرؼ 

ن كفرر فتكوفي مهبولةن ًمن عند مى , ن فجرأم فاة , ًمن أم  ائفة , ًمن عند مى 
فتخرجى عن حيائها , خترج عن .. ىي دتشي كراءىم , كتتبع ىذه اإلغراءات . .

كّٔذا لن تكوفى قرةى عنيو . عنها  ؿه كىو مساو .. حشمتها , خترج عن شريعتها 
لو يـو يقـو األشهاد , كلن تكوف زكجةن صاحلةن من خرًي متاًع الدنيا , فخريي 

ف يصكّْد عليها أفَّ شرفىها يف لباًسها ما  ب  ةفعليو ادلساولي.. متاعها ادلرأة الصاحلة 
  كافى أحشمى , كما كاف أقربى للحياء, كما كاف أبعدى ذلا عن السوء 

             

                              
 ( .ِِِ)سورة البقرة آية   (ُ)

 ( ُّٓ: )ما جاء يف كراىية إتياف احلائض احلديث: باب -بواب الطهارةركاه الَتمذم يف أ  (ِ)



 

 ّٗ 

فال يصذىين ًمن .. تيعرؼ حشمتيهن , كييعرؼ حياؤىن  ( )   
ن يف قلؤّم كال دتتد كلماهتم بالسوء ًمن الذي, ًقبل الذين دتتد أعينيهم بالسوء

حرَّـ  (ِ)         مرض قاؿ تعاىل 
      عليهن تليني أقواذلن عند سلا بة الرجاؿ قاؿ 

فحرَـّ اهلل على ادلرأة أف . الذم يطمع بإخضاًع القوؿ مرض شهوة احلراـ عند
ـى الرجاًؿ األجانب  علّْمها أف خترجى من البيت إىل مقصدو .. ختضعى بالقوؿ أما

إىل زيارًة أقارب , أك إىل صلة أرحاـ أك جرياف , إىل برّْ كالدين , إىل .. حيَ ص
أما أف تتخذى اخلركجى ًكردان . علمو تتلقاه يف الشريعة , إىل منفعةو تنفع ّٔا الناس 

ذلا من غرًي حاجةو , فتذىب إىل السوؽ مثالن كرمبا  حكىت مع صاحًب 
رجيهم عن سواًء السبيل , دهكرمبا أبدىت بعضى زلاسًنها عن, الدكاف فذلك شلا ؼلي

عليو  ةكيعرّْ هم للفتنة , رلرَّد ىذا ىو ادلقدمات للشركر الكبرية , كادلسصكلي
فذلك ىو , ادلفاسد من -لو أدل ال َِّ اهلل  -صعبة , أما ما يصدم إليو 

 .البالء األعظم , كمعظم النار من مستص ر الشرر 
 

 كالالالالل  س حالالالال سدِث مُالالالالدأذا مالالالال  س  ظالالالال ِ 
         

 دمعظالالالُم س  الالالار مالالال  ُمنتهالالالَغ  س يالالال ِر 
  

فلػػيعلم عزَّتػػو كعػػزةى أىلػػو , كأدبىػػو كحيػػاءىه مػػن اهلل تبػػارؾ كتعػػاىل يف اختػػاذ ىػػذا 
بشػػهادة النػػع , كمىػػن الػػديوث و .. فػػإفَّ الػػديوثى ال يػػدخل اجلنػػة , السػبيل القػػوًن

جتًػو كعلػى بناتػو فاقػد ال ػرية علػى زك , ( ) أىلػو علػى دخل من يباا ال الذي: قاؿ
                              

 (.ٗٓ)سورة األحزاب آية   (ُ)

 ( .ِّ)سورة األحزاب آية   (ِ)

 كالبيهقي يف شعب اإلؽلاف يف باب ال رية . ركاه الطىاين يف الكبري عن عمار بن ياسر  (ّ)



 

 ْٗ 

فالبػػػد أف ي ػػػارى ادلسػػػلم علػػػى . ال يػػػدخل اجلنػػػة كالعيػػػاذ بػػػاهلل تبػػػارؾ كتعػػػاىل . . 
كال تزاؿ كثريه من بالد ادلسلمني .. كييلزًمهم باحلياء , أعراًض أىلو كأعراض أقاربو

فليحػذركا أف ي ػَتُّكا , يف اليمن كغريه زلتفظةن ب زياء احلشمة كأزيػاء األدب كاحليػاء
ًد ادلتىّْجػػػػػات مػػػػػن تػػػػػردُّ , أك مبػػػػػا ييلقػػػػػى إلػػػػػيهم أك يػػػػػدكري حػػػػػوذلم, ض ذلػػػػػممبػػػػػا يعػػػػػر 

كجػاء يف صػحيَ . فإهنن ليًعنَّ يف حديًث النع , كال افالت كادلائالت كادلميالت
الالاد بليالالديفم  ))مسػػلم  صالال  ام مالال  أمتالالي مالال  أذالالل س  الالار  الالم أرذمالالا بعالالد , ِر

ريالات مالائ ت د نالا  كاماليات عا, مياط  كلال الاِب س ُبال  ينال   م بفالا س  الاس
ػلكػي النػعُّ بعػضى ادلو ػاًت الػو  (( ُممي ت رؤدمف  كلم مِف س ُُمت س مائلف

رؤدمالالُف  كلمالال مِف  ))تظهػػر يف آخػػًر الزمػػاف شلػػن غلعلػػنى شػػعرىىنَّ ك نػػو سػػناـ رتػػل 
الالد مالال  , س ُُمالالت س مائلالالف ال يالالدخل  س   الالَف دال ي الالدم ريَحفالالا دإم ريَحفالالا  يِ 

 .اهلل من غضب اهلل تبارؾ كتعاىل نعوذ ب (ُ)((مني ِة خمنمائف عاق

.. كألف تكػػوفى زكجتىػػك يف اجلنػػة , ىيّْػػحل زكجتىػػك ألف تكػػوفى قػػرةى عػػنيو لػػك 
ييبػػػدذلا اهلل تعػػػاىل حسػػػنان , فػػػإف ادلسػػػلمى تكػػػوف زكجتيػػػو يف الػػػدنيا زكجػػػةن لػػػو يف اجلنػػػةً 

لكوهنػػا أ اعػػًت اهلل ككيلّْفػػت يف .. كرتػػاالن أعظػػمى ًمػػن حيسػػًن كرتػػاؿ احلػػور العػػني 
لقػػػن يف اجلنػػػة عػػػ ُي كإف أدىن مػػػا ييػػػزكَّج الرجػػػلي يف اجلنػػػة .. اُ الػػػدنيا , كأكلاػػػك خي

, كيفػوؽ حسػني كرتػاؿي نسػاًء ( ), كاثنتػاف مػن أىػل الػدنيا ِسبعني من حور اجلنػة
                                                                        

 .حديث حسن : ري كقاؿكالسيو ي يف اجلامع الص , ( َََُٖ: احلديث)         
النسػػػاء الكاسػػيات العاريػػػات ادلػػػائالت ادلمػػػيالت : بػػػاب -ركاه مسػػلم يف كتػػػاب اللبػػػاس كالزينػػة ( ُ)

 (.ُِِٖ: )احلديث
كقاؿ  . عن ادلقداـ بن معد يكرب(  ُُِٕ: )ركاه أزتد الَتمذم يف فضائل اجلهاد احلديث  ( ِ)

 . حديث حسن غريب : 



 

 ٗٓ 

الػػػدنيا حسػػػنى احلػػػور العػػػني دلػػػا ابػػػتالىينَّ اهلل تعػػػاىل بػػػو مػػػن الصػػػى ككلَّفهػػػنَّ بػػػو مػػػن 
 .. الشريعة 

نػػػ ا لنػػػا قػػػرة أعػػػني , كاىػػػدنا ألقػػػوـً سػػػنىن , كاجعػػػل بيوتىنػػػا اللهػػػم اجعػػػل أزكاجى
 ..برزتتك يا أرحم الرازتني  , بيوت الىكة كاخلري كاذلداية كالتوفيق

 .كصلى اهلل على سيدنا زلمد كآلو كصحبو , كاحلمد هلل رب العادلني  
 
 

 

 

 

 

                                                                        
 .ركاه الطىاين  (   ُ)



 

 ٗٔ 

 الدرس الثانً والعشرون 

 حسن الرد فً القول

م علػػػى ادلصػػػطفى سػػػيًدنا زلمػػػدو عبػػػًده كرسػػػولو احلمػػػد هلل , كصػػػلى اهلل كسػػػل
كآلػػػو كصػػػحبو كسػػػالكي سػػػبيلو , كجعلنػػػا اهلل مػػػنهم بفضػػػلو إنػػػو أكػػػـر األكػػػرمني 

كلقػػد جاءتنػػا الشػػريعةي ادلطهػػرةي ِبسػػًن ادلعاملػػة يف القػػوؿ عنػػدما .. كأرحػػم الػػرازتني
فحيسػني اجلػواب كحسػني الػرد .. نستًمع إىل خطاًب ادلخاً ػب ككػالـ ادلػتكلم لنػا 

يف القوؿ خلقه كػرًن مػن أخػالؽ اإلسػالـ العظػيم , كقػد ذكىرنػا قػوؿى اهلل تعػاىل يف 
    الدركًس السػابقة يف كصػًف أخػالًؽ عبػادًه الصػاحلني  

إذا خػػػػػػػػػػػػػػا ىبهم  ( )         
اجلػػاىلوفى الػػذين ال يتقيَّػػدكف ِبػػدكًد أدب كال يرعىػػوف احلرمػػةى كال الكرامػػة ُ يقولػػوا 

أم القػػوؿى احلسػػن كالقػػوؿ الطيػػب عنػػدما : يقولػػوف القػػوؿى السػػالـ, ماىػػم إال سػػال
َى أبػواًب  يردُّكف علهم , فيهيدُّ ذلك أسبابى الشػحناء كالب ضػاء كالعػداكة كؽلنػع فىػت

إظلػا , ادلشاكل , فال ؽلكن أف ييست لَّوا إلثارًة شػ بو كال إلثػارًة قلػقو كال فتنػةو أبػدا 
ا الػذين صػدقوا يف إسػالمهم كإؽلػاهنم فػإهنم إذا ييست ل غريىم كيي رل سواىم , أم

كإذا اسػتيهزًئ ّٔػػم ردَّكا بوصػف االحػَتاـ مبػا قػػدركا , خو بػوا بالسػوء ردكا باحليسػن
كلػػػػذلك سػػػػبَّ مػػػػن سػػػػبَّ زيػػػػنى        عليػػػػو 

فعًجػػػبى . . العابػػػدين بػػػن احلسػػػني فػػػ عرضى عنػػػو ُك يػػػريدَّ عليػػػو ُك يتمعَّػػػر كجهػػػو 
.. كعنػػك أغضػػي , أنػػت تعنيػػين كأنػػا أغًضػػي عنػػك: , فقػػاؿ لػػوإيَّػػاؾ أعػػين : كقػػاؿ

فكذلك يكوف جوأّم كدلا استصًجر من استصجر لي ضبىو أماـ رتعو من الناس ػ دلا 

                              
 ( .ّٔ)سورة الفرقاف آية  ( ُ)



 

 ٕٗ 

اشػػتهر بػػو مػػن احللػػم ػ  فجعلػػوا لػػو أجػػرةن مقابػػل أف ي ضػػبو فػػدخل عليػػو يسػػػبو 
فلػػم  كيشػػتمو كىػػو بػػني أصػػحابو فػػ رادكا أف يسػػكتوه ك ؽلسػػكوه فػػ كقفىهم كهنػػاىم

يػػزؿ يسػػب حػػىت انقطػػعى حديثػػو فسػػكت ُك يظهػػر أثػػره علػػى كجػػًو اإلمػػاـ فالتفػػتى 
يا ىذا إف ذلك شلا تعلىمو فينا كرمبػا فينػا مػاال تعلىمػو : إليو بعد أف سكت , كقاؿ

: ألػػكى حاجػػة فنقضػػيهاو فخجػػل , قػػاؿ خلادمػػو. . مػػن ادلسػػاكم فػػاهلل ي فػػر لنػػا 
قاؿ إعطها الرجل , فجاء يصبُّ  نعم ألف درىم ,: ياغالـ أعندؾ شيء و قاؿ

الػػدراىم عنػػده فبكػػىو كقػػاؿ أشػػهد أنػػك ابػػن بنػػًت رسػػوؿ اهلل , كاهلل لقػػد أغػػراين 
ػػ: قػػاؿ.. قػػوـه ال خػػري فػػػيهم  ذ ذلػػػك لػػك ىديػػػة كػػػفَّ عػػن ذلػػك كاسػػػكت , كخي
 .فانصرؼ , كنفوسنا  يبة عنك 

كإىل ىػػذا يرشػػد اهلل يف قولػػو (   ُ)       
ألف كثػػػػرينا مػػػػن ادلشػػػػػاكل تصػػػػدر مػػػػػن  (ِ)       
إذا مػػػا             قػػػاؿ , ىنػػػا

كقهػرت ادلشػاكل  قاؿ الو ىي أحسن تػ   الكلمػة كدتػأل قلػبى ذاؾ كت ػيم ىػذا
 ..كانفتحت عليهم آفاته كبرية 

                              
 ( .ِٓ)سورة الفرقاف آية (   ُ)
 ( .ّٓ)سورة اإلسراء آية     (ِ)



 

 ٖٗ 

سِن القول فً توجٌِه وهداٌِة المعترض   :أثر ح 

كأف غليػبى بػاجلواب ادلر ػي .. فحقُّ ادلسلًم أف ؼلتارى حيسػن القػوؿ إذا قػاؿ 
عند اهلل تبارؾ كتعاىل إذا خيو ب مبا ال ينب ي كمبػا ال يليػق , ففػي ىػذا رد كصػد 

          أبػواب الفتنػة أمػاـ ادلفتنػني 
يدع فرصةن ألف ينػزغى الشيطاف بػ ف يػرد الػردَّ اجلميػل كالػردَّ احلسػن  فال( ُ)  

كلَّمو كعلى كل مىن كجَّػو الكػالـ إليػو , فهػذا   على كل من خا بىو كعلى كلّْ من
ػػنا حػػىت تنسػػدَّ عنػػا آفػػاته كثػػرية  خيلػػقه غلػػب أف نػػريبى عليػػو أبناءنػػا كنػػريب عليػػو أنفسى
ػػو الكػالـ إلينػػا ر حػػىت أف بعػػضى  سػني اجلػػوابى دلػػن سػػ لنا كدلػن خا بىنػػا كدلػػن كجَّ كضلي

يػا شػيخ خػريه : ؿلػو مػر بػبعض ادلسػتهزئني فقػا األخيار كقد كاف ؽلضي على دابػةو 
لكػن  ,أنت أـ زتارؾ ىذا و أتنظر ىذه القذاعة كىذه الفظاعػة يف ىػذا اخلطػاب

علػى الصػراط كجيػزت إىل  يػا أخػي إف أنػا مػررتي : إلتفتى إليو كقاؿ: انظر اجلواب
فت ثر , كإف أنا سقطت يف النار فالدابة خريه مين , اجلنة ف نا خري من ىذه الدابة

ؿ من مستهزئ إىل معظّْػم لػذلك الشػخص كإىل ميعتػىو قلبي ذلك ادلستهزئ كحتوَّ 
قػػاؿ الػػو ىػػي أحسػػن فػػ ثَّر يف قلػػب الػػذم ال ػلًسػػن فػػردَّه إىل الطريػػق .. بكالمػػو 

علػػك كيػػا تركػػك دلػػا أثَّػػر يػػا قليػػل األدب كيػػا فى : فلػػو أنػػو أجػػاب عليػػو.. الصػػحيَ 
أخػػرج كالمنػػا فػػإذا رآه مػػرة أخػػرل , ىػػذا األثػػر الطيػػب يف قلبػػو كالزداد الطػػني بلَّػػة

أكىى من ذلك كلكن دلا قاؿ القوؿى األحسن أ ف  ىذه النار كفتَ لػو بػاب النػور 
كمػرةن كػاف يصػلي . .فخًجل الرجػل كاسػتحى علػى نفسػو كرده إىل القػوؿ احلسػن 

العابػػػدين يف ادلسػػػجد نفػػػالن بعػػػد أف خػػػرج النػػػاس بعػػػد العشػػػاء كأحػػػد ال يربػػػاء  زيػػػني 
                              

 ( .ُٕ)سورة اإلسراء آية  ( ُ)



 

 ٗٗ 

فظػػنَّ بعػػد خركجػػو مػػن ,  البيػػت الػػذم نػػزؿ فيػػوصيػػرَّةن لػػو فيهػػا ألػػف درىػػم يف نسػػيى 
ادلسػػػجد أنػػػو نسػػػيىها يف ادلسػػػجد فػػػانزعجى كأقبػػػلى علػػػى ادلسػػػجد فلػػػم غلػػػد إال ىػػػذا 

فوقػعى يف بالػو أنػو ُ يسػرقها إال ىػذا كأنػو يسػتَت , اإلماـ يصلي ُك يعرؼ من ىو
كػاف   كقد, فرآه يطيل السجود ,بالصالة حىت ؼلرجى الناس فييخرًجها كال يراه أحد

ال تيًطػل صػالتىك يػا ىػذا كأدّْ : يف خديو خطاف أسوداف من رلػرل الػدمع , فقػاؿ
ال تكػػػذب , فلمػػػا أحػػػسَّ بػػػو خفَّػػػف الصػػػالةى كسػػػلم .. النػػػاس كأدّْ أمػػػانتهم  حػػػقَّ 
, مػػا عنػػدؾ و ألػػف درىػػم كسػػط الصػػرة يف ىػػذا ادلسػػجد مػػا أخػػذىا غػػرييؾ :قػػاؿ

ا يػػا أخػػي اسػػ: فلمػػا ِّػػع منػػو ىػػذا الكػػالـ كػػاف اجلػػواب َتين فػػإف مػػن سػػَت مسػػلمن
فقػػػاـ بػػػو إىل بيتػػػو فصىػػػرَّ ألػػػف درىػػػم كناكلػػػو , سػػػَتىه اهلل سػػػ عطيكى حقَّػػػك إتبعػػػين 

قػػاؿ خػػذىا فمضػػى ّٔػػا فػػدخل البيػػت الػػذم نػػزؿ , ىػػذه ألػػف قػػاؿ نعػػم .. إياىػػا 
قاؿ مىن ىذا الذم ابتدأتػو , كإذا بالصرًة كسط البيت ف درؾ أنو إظلا أخط  , فيو 

كاهتمتػػو بالسػػرقة مث بػػدؿ أف ي ضػػب كؼلاصػػمين كيضػػاربين بالفحشػػاء مػػن القػػوؿ 
.. تعجػب مػن ىػذا اخللػق ,  لبى مين السَت عليو كقاـ يعطيين من مالو كيكرمين

أزيػن العابػدينو : قػاؿ, بػن احلسػنيابيػت علػي : فخرج يس ؿ بيت من ىذاو قيل
مػػو بالسػػرقة إ: قػػالوا نعػػم قػػاؿ ا أهتَّ ال ىػػذا ال حػػوؿ كال قػػوة إال بػػاهلل ُ أجػػد أحػػدن

سػػازلين : بكػػى كدؽَّ البػػابى فخػػرج إليػػو قػػاؿ لػػو.. اإلمػػاـ العػػارؼ العامػػل العػػاُ  
فمػػػا عرفتػػػك كقػػػد كجػػػدت صػػػرَّ  يف البيػػػت فمػػػا أنػػػت بسػػػارؽ أنػػػت الكػػػرًن ابػػػن 

قػػاؿ مػػا انصػػرفتى مػػن , قػػاؿ خػػذىا بػػارؾ اهلل لػػك فيهػػا , قػػاؿ سػػازلين .. الكػػرًن 
فر ػػيى .. ن قبػػًل أف تػػ   إا عنػػك مػػ ك كعفػػوتي عنػدم أكؿ مػػرة إال كقػػد سػػازلتي 

فليػػتعلم ادلػػصمن أف يقػػوؿى الػػو .. اهلل عنػػو مػػا أحسػػنى أقػػواذلم كمػػا أرتػػل ًحلمهػػم  
 .الستقراًر حياتًو يف الدنيا ككثرًي عظيم أجره يف اآلخرة  ىي أحسن فذلك بابه 



 

 ََُ 

 .. كأصلَ أفعالنا .. كسدد أقوالنا .. كفقنا اهلل كثبتنا 
 ,كآلو كصحبو كالتابعني  كصلى اهلل على سيدنا زلمد

 .كاحلمد هلل رب العادلني 
 



 

 َُُ 

 الدرس الثالث والعشرون 

 غـــض البصــــــــــــــر

احلمػػػػد هلًل كا التوفيػػػػًق كاذلدايػػػػة , كصػػػػلى اهلل كسػػػػلم علػػػػى نبيػػػػو ادلصػػػػطفى  
 . زلمدو كآلو كصحبو كمن اىتدل ّٔداه كسار بسريه إىل يـو الدين 

خػػػالًؽ الػػػو تضػػػمىن للمسػػػلم خػػػرياتو كثػػػرياتو فػػػإفَّ مػػػن أعظػػػم األ: أمػػػا بعػػػد
خيلػػقي غػػضّْ البصػػر عنػػد ادلػػصمن .. مباركػػات يف دنيػػاه كآخرتػػو خيلػػقي غىػػضّْ البصػػر  
إف الذم يهيء عينىػو للنظػر إىل . عما حرَـّ اهلل النظر إليو , كتلك معاصي العني 

ػػخها كجػوه األنبيػاء كاألصػػفياء يف يػـو اللقػاء كيف دار الكرامػػة ال يدنّْسػها ك  ال يوسّْ
ن ذلػك النظػر إىل العػورات كإىل بيػوت ًمػك .. ما حرَـّ اهلل تبػارؾ كتعػاىل بالنظر إىل

فكػػل ذلػػك مػػن النظػػر , االسػػتحقار ال ػػري ب ػػري إذهنػػم كالنظػػر إىل ادلسػػلمني بعػػنيً 
 ..احلراـ 

 :أثر النظر على قلب ابن آدم

فػػإفَّ .. ـ كىػػذا النظػػر ادلتعلػػق ّٔػػذه العػػني لػػو عظػػيم األثػػر علػػى قلػػًب ابػػن آد
إىل القلب كل مػا كصػل إليهمػا  السمعى كالبصرى كبابني مفتوحني إىل القلب يصلي 

نظػرنا يف القػرآف  فػإفَّ .. فعلػى ادلػصمن أف ػلفػم نظػرىه , فيصثر فيو إما خرينا كإما شرا
ني الرزتػة كالشػفقة , كنظػرنا إىل كجػًو الوالػدين إكرامنػا , كنظرنا يف كجوه ادلصمنني بعىػ

ًُ يف آيات اهلل يصثّْر إؽلاننا يف القلب كاحَتامان  لك كادللكوت للتفكًر
ي
, كنظرنا إىل ادل

كمػػا أف نظػػرنا إىل األجنبيػػات , نظػػرنا إىل الوجػػوه الػػو يستحًسػػنها الطبػػع بعػػنًي .. 
نظػػػػرنا إىل العػػػػورات , نظػػػػران إىل , الشػػػػهوة , نظػػػػران إىل ادلسػػػػلمني بعػػػػني االسػػػػتحقار

إىل زخارًؼ الػدنيا بعػنًي اإلعظػاـ كاالستحسػاف ذلػا بيوًت ال ري ب ري إذهنم , نظران 



 

 َُِ 

دثي ذلػك آثػارنا يف القلػب عظيمػة , رمبػا كانػت الواحػدة مػن ىػذه النظػرات ..  ػلي
سببنا النقطاع اإلنساف عن ربو  وؿ حياتو , أك سببنا لوقوعو يف مهلكة , لذلك 

        جاءت الت ديبات القرآنية الربانية قاؿ اهلل لنبيػو 

كأمػػػرىه أف يػػػػصدّْب  (ُ)           
كأكؿي ال ػض عػن النظػًر إىل  (ِ)      ادلصمنني 

األجنبيػػػػات كالعػػػػورات كاحملرمػػػػات ادلثػػػػريات للشػػػػهوات , فػػػػذلك أمػػػػره جػػػػاءت بػػػػو 
زكع إىل الفعػل يػ   بعػد ػالنػف.. الشريعة مع أنو أكؿي مرحلػةو مػن النػػزكع إىل الفعػل 

 :مرحلتني
 .مرحلة اإلدراؾ : األكىلادلرحلة  -ُ
 .مرحلة الوجداف : ادلرحلة الثانية  -ِ

 .مرحلة النػزكع إىل الفعل : ادلرحلة الثالثة  -ّ
 .ب ف يدرؾ اإلنساف أمرىه  :م حلف سالدرسمف ما 

الالالدسم بػػػ ف تسػػػتقر يف قلبػػػو الرغبػػػةي يف فعػػػل ذلػػػك األمػػػر : دأمالالالا م حلالالالف س ِ 
 .كالنػزكع إليو

كالشػريعة جػاءت , فعػالن يف ذلػك األمػرفهػي التصػرؼ : دأما م حلف س  الالزًد
لكػػػن ىػػػذه ادلسػػػ لة دخلػػػت فيهػػػا مػػػن , ب حكامهػػػا تتعػػػرض للمرحلػػػة الثالثػػػة غالبنػػػا

مرحلػػػػة ..لصػػػػعوبًة فصػػػػًل بعضػػػػها عػػػػن بعػػػػض  -مرحلػػػػة اإلدراؾ -ادلرحلػػػػة األكىل 
                              

 ( .ُُّ)سورة  و آية   (ُ)

 ( .َّ)سورة النور آية  ( ِ)



 

 َُّ 

قػػػاؿ .. الشػػػهوات للفػػػواح  تػػػدخَّل الشػػػرع فيهػػػا مػػػن أكؿ نقطػػػة كىػػػي اإلدراؾ 
كمػػػا ن ػػػضُّ , علينػػػا أف ن ػػػضَّ البصػػػر عػػػن النظػػػر ففػػػرضى .. ي ضػػػوا مػػػن أبصػػػارىم

فػػػذلك مػػػا ِّػػػاه النػػػع زنػػػا العػػػني كزنػػػا , القلػػػبى كظلنعػػػو عػػػن الفكػػػر يف احلػػػراـ أيضػػػا
 س  ظالال  س عالالي  فز الالا ,ي يز الال دس بلالال  الالي تز  س عالالي )) القلػػب كمػػا كرد يف احلػػديث 

 س ز الا, مال   حظَّال آدق سبال  علالى كتال  س  إم)) كقػاؿ (ُ)(( س تم الي س بلال  دز الا
أم أف , (ِ)(( س م  الال  س لنالالام دز الالا س  ظالال , س عالالي  فز الالا محا الالف, ال ال الالل أدرم

مث بعػػد ذلػػك يػػ   زنػػا , الكػػالـ بػػالفواح  ىػػو زنػػا اللسػػاف فيجػػب حفظيهػػا منػػو
 . . الفاحشة الكىل  

   فال بد من ادلراحل األكىل من قطع ىذه ادلادة كحسمها 
علينا أخذيىا ب ري  مع أنو مثالن يف أمواؿ الناس ػلرـي  (ّ)   

كال ؼلا ىب اإلنساف ب نو يرغب أف يكوف لو .. حق , لكن ال ػلـر النظر إليها 
لكن إذا امتدت يديه جاءت مرحلةي التشريع يف .. مثليها , أك يود أف كانت لو

     إال ىذه ادلس لة قاؿ اهلل من البداية . األكف 
لو ّٔيمة  ألنو يكوف مثلىو بعد ذلك كإنسافو     

كّْنها من رؤيًة  عاـو ل ريه هتواه مث تقرب كتدنو منو , مث يريد أف يردَّىا فإنو ال  ؽلي
كإف ذىب ي خذ ّٔا ًمن خلفها قطعىها كأتعبىها .. ؽلكنو ذلك إال ب ايًة الصعوبة 

                              
 ركاه أزتد أيب ىريرة  (ُ)
كمسػلم , (ٖٖٗٓ: )ديثزنا اجلػوارح دكف الفػرج احلػ: باب-ركاه البخارم يف كتاب االستاذاف  (ِ)

 (ِٕٓٔ:)احلديث كغريه االزن من حظو آدـ ابن على قدر: باب –يف كتاب القدر 

 ( .َّ)سورة النور آية  ( ّ)



 

 َُْ 

كحرَّمت علينا , كذلذا جاءت الشريعة باألمر ب ض البصر.. ُك يًصل إىل غر و 
س  ظ ة مفم  منم ق م  مفاق  ))ع صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ الن, النظر
يب د س  م  ت َكفا م  ممافتي أبد ُت  إيما ا  ي د ح دَت  في , إبليل
فالذم ي ض بصرىه عن صورةو زلرمةو تعرضي لو ي خذي األجرةى نقدنا سريعنا  (ُ)(( لُ 
جرّْب ذلك جتد ف.. حالكة إؽلاف غلدىا يف قلبو . . حالكةن غلديىا يف قلبو .. 

ىذه احلالكة أحسن كأغلى من شهواًت الدنيا كما فيها , كاغنم حالكةى اإلؽلاف 
ّٔذه الفَت الو إذا أنت صدىقت فيها كقيمتى ب ضّْ البصر حتوَّلت ىذه الفَت 

ف فا ت عليكى حالكة اإلؽلاف مع أنك إف التفتَّ ذلا .. إىل نًعىمو عليك 
ة كقادتكى إىل األسواء ككانت فتننا تفَت عليك كاستجبتى ذلا أكقعتكى يف ادلهلك

 ال إ   إال س  :فقاؿ القائلوف عنده.. كلقد ذكركا رجالن حضرتو الوفاة . دينك 
كتكرر األمر كلما .. فتكلموا بكالـو آخر فتكلم  , فامتنعت لسانو أف تقوذلا

حىت  ..كبالكالـ اآلخر تبدك منو الكلمة.. عادكا إىل ال إلو إال اهلل سكت 
و قاؿ .دلاذا تتكلم معنا كإذا قلنا ال إلو إال اهلل تسكت: صاح بعضهم كقاؿ لو

إستولت النظرة على قلبو فحالىت بينو كبني الشهادة . . منعتين عنها نظرة حراـ 
ُ يتيب منها ُك نعوذ باهلل ألنو . . لو إال اهلل بينو كبني قوؿ ال إ. . عند ادلوت 

ذه يف قلبو حىت حصل لو ما حصل عند ادلوت فبقيت ى. . ينػزجر عنها 
          كالعياذ باهلل 

            أ هر كأ يب   
            

                              
 .كالطىاين عن ابن مسعود, ركاه احلاكم كصححو من حديث حذيفة  (ُ)



 

 َُٓ 

إىل آخر ما ذكر اهلل جل جاللو كتعالت  (ُ)    
ىيحل عينىك للنظر إىل كجو نبيك زلمد يـو القيامة ب ضّْها عن .. عظمتو 

 ..مات احملر 
كتولَّنػػػا مبػػػا أنػػػت أىلػػػو .. اللهػػػم كفقنػػػا كأصػػػلحنا كأصػػػلَ أعضػػػاءنا كقلوبنػػػا  

 .. يابر يارحيم .. كاجعلنا شلن سبقىت ذلم منك احلسد 
 ..كصلى اهلل على سيدنا زلمد كآلو كصحبو كسلم 

 .كاحلمد هلل رب العادلني 
 
 

 

 

                              
 ( .َْ-َّ)سورة النور آية   (ُ)



 

 َُٔ 

 الدرس الرابع والعشرون 

 أداء األمانة

كعلػى آلػو , صلّْ كسػلم علػى مػن بػو ىػديتنا ألقػوـً سػبيل اللهم.. احلمد هلل 
 .كصحبو كتابعيهم إىل يـو الرجوع إليك يا ملكي يا جليل 

نػػك , كإفَّ : أمػػا بعػػد فػػإفَّ مػػن أعظػػًم أخػػالًؽ اإلسػػالـ أداءي األمانػػة دلػػن ائتمى
ادلػػػصمنى مػػػن أًمنىػػػو النػػػاس علػػػى أمػػػواذلم كعلػػػى أعرا ػػػهم , كإف أداء األمانػػػة علػػػى 

مّّ بػادلصمن أف ي دتنػو اهلل تعػاىل علػى أسػرار شػريعتو كحػالكة القػرب منػو كجهها حر 
كأف يوصػػػػلىو إىل مراتػػػػب األمػػػػن يف نفسػػػػو فيصمنػػػػو شػػػػر ادلػػػػاكرين .. جػػػل يف عػػػػاله 

خػػادعني كاخلػػائنني 
ي
فييكفػػى شػػرُّىم ألنػػو كفػػى النػػاس شػػرَّ اخليانػػة مػػن عنػػده .. كادل

فكفػػػاه اهللي مكػػػرىىم كحػػػيلىهم  كفػػػاىم شػػػرَّ احليلػػػة كادلكػػػر كاخلديعػػػة.. فلػػػم ؼلػػػنهم 
يقوؿ صلى اهلل عليو كآلو كصػحبو . كإظلا اجلزاء من جنس العمل .. كخدائعىهم  

كإف خانػػك  ( )((أدِّ سألما الالَف إ الالى مالال  سئتم الالل دال تُمالال  مالال  خا الالل  ))كسػػلم 
ػا كيعوّْ ػك خػريا  فػال تقابػل اخليانػةى ِبيانػو .. اخلائنوف فإفَّ اهلل سيجعل لك سلرجن

فمهمػا كػاف إنػاؤؾ , كػل إنػاء ينضػَ مبػا فيػو..كلَّ إناءو بالذم فيو ينضَ   فإفَّ .. 
صػػػافينا كمػػػا فيػػػو خػػػري فػػػال ينضػػػَ كال يرشػػػَ منػػػك إال اخلػػػري ذلػػػصالء النػػػاس فػػػدىع 

تػػ   شلػػن تكػػدَّر قلبيػػو كإنػػاؤه .. األسػػواءى كدع اجلػػرائمى كدع اخليانػػة تػػ   مػػن غػػريؾ  
 . شر كفاضى بالشر فيفيض منو الشر كيرشَ منو ال

                              
:      جػػػػػل ي خػػػػذ حقػػػػػو مػػػػن حتػػػػػت يػػػػده احلػػػػػديثيف الر : بػػػػاب -يف كتػػػػاب اإلجػػػػػارة داكد أبػػػػو ركاه  (ُ)

يػػرة كقػػاؿ حػػديث حسػػن ىر  أيب عػػن (ُِِٖ: )يف كتػػاب البيػػوع احلػػديث كالَتمػػذم (ُّّٓ)
 . مسلم شرط على كقاؿ كاحلاكم,  قطين كالدار,  مسنده يف كالدارميغريب, 



 

 َُٕ 

 :سعة معنى األمانة وعظٌم حقها

كاعلػػم معػػد سػػعة األمانػػة كعظػػيم .. أحًسػػن أداءى األمانػػة إىل مػػن ائتمنػػك  
يالالا معالالاال إ الالل ُتنالاللد عالال  ُكحالالِل  ))حقهػػا فيمػػا قػػلَّ كمػػا كثيػػر كمػػا صػػ ير كمػػا كػػىي 
كلقػػد جػػاء أف شلػػن أحيػػا سػػيدنا  ( )((عي يالالل دعالال  فتالالاِت س  الالي  بالالي  أصالالَُعيل 

   ادلػػوتى كمػػا جعلػػو اهلل آيػػةن مػػن آيػػاًت رسػػالًتو  عيسػػى بػػن مػػرًن مػػن
أحيا ميتنػا فقػاـ مػن القػى كقػد كػاف لػو سػبعوف سػنة مػن حػني أف  ( )   

مػػات فلمػػا انشػػق القػػى كرجعػػت الػػركح إىل جسػػده كقػػاـ فقػػاؿ أقامػػت القيامػػة و 
.. قالوا ال ُ تقم بعػد كلكػن ىػذا ركح اهلل عيسػى ابػن مػرًن سػ ؿ اهلل أف ػلييػك 

و قاؿ قبل سبعني سػنة, قػاؿ .قاؿ يا ركحى اهلل ُ س لت إحيائي و قاؿ مىت ميت 
أعماا غالبها كعامتها صاحلة كقد سػازلين اهلل : فما اخلى عندؾو قاؿ يا نع اهلل

إال خصلة كاحدة , قاؿ ما ىي و قاؿ كنت زتَّاال فحملت حطبنػا لػبعض النػاس 
بيتػػػو حضػػػرين شػػػيء بػػػني أسػػػناين  يف يػػػوـو مػػػن األيػػػاـ فلمػػػا كصػػػلتي باحلطػػػب إىل

ػػػذ بػػػو مػػػن دكف إذنػػػو  فحاسػػػبين اهلل .. ف خػػػذت مػػػن حطبػػػًو ًمنخػػػاذنا جعلػػػت أتنخَّ
فحيبسػػت , فلػػي سػػبعوف سػػنة أعاتىػػب علػػى .. علػػى ذلػػك كقػػاؿ أدّْ حػػقَّ الرجػػل 

إف مات فسازلىين فيسازلين اهلل تعاىل ألنػو حػقّّ .. ىذا ادلنخاذ كأنا منتظر الرجل 
فكػاف ذلػك عػىةن دلػن ِّعػوا ىػذا اخلػى .  حىت يسازلين صاحبو لو ال يسازلين اهلل

فمػػػا أعظػػػم األمانػػػة يف حقػػػوؽ , فصػػػارت األمانػػػة حػػػىت يف اخلػػػالؿ بػػػني األسػػػناف
كلكػن حقػوؽى خلقػو يػدين لبعضػهم .. اخللق فإفَّ اخلالقى عظيمي ادلسازلًة يف حقػو 

                              
 .أخرجو أبو نعيم يف احللية  (ُ)
 ( .ْٗ)سورة آؿ عمراف آية  (ِ)



 

 َُٖ 

ا أ الالال))مػػػن بعػػػض كي خػػػذ لبعضػػػهم مػػػن بعػػػض كىػػػو القائػػػل يف احلػػػديث القدسػػػي 
دإم  الالالم أ تِهالالال   لمظلالالال ق مالالال  , س ظالالالا م إم  الالالم أ الالالتبم  لمظلالالال ق مالالال  س ظالالالا م

 ي ُغالالالي ال س الالديام أ الالا س ملالالل أ الالالا))فلهػػذا ينػػادم ادلنػػادم يف القيامػػة  (( س ظالالا م
 مظلمالالف   عليالال  س  الالار أذالاللِ   ِمالال دألحالالدٍ  س   الالفَ  يالالدخلَ  أم س   الالف أذالالل مالال  ألحالالدٍ 
 أذاللِ  مال  دألحالدٍ  س  الار يالدخلَ  أم س  الار أذاللِ  مال  ألحدٍ  دال م   , أ ته  حتى
فمػػا أعظػػمى األمانػػة  ( )(( س ل مالالف حتالالى م الال  , أ تهالال  حتالالى مظلمالالف   ع الالده س   الالف

كأدّْ احلقػػوؽ  .. فكػػن أميننػػا يف قولػػك كفعلػػك كمعاملتػػك , كمػػا أعظػػم أداء حقّْهػػا
 .  كيرفع لك ادلقدار , كما ػلب اهلل منك كير ى اهلل عنك

ا مػػػن ادلػػػصمنني ادلطمانػػػني الػػػذين ال اللهػػػم أمنَّػػػا كاجعلنػػػا مػػػن ادلػػػصدتنني كاجعلنػػػ
 .. خوؼ عليهم كال ىم ػلزنوف برزتتك يا أرحم الرازتني 

 ..كصلى اهلل على سيدنا زلمد كآلو كصحبو كسلم 

 .كاحلمد هلل رب العادلني 

                              
 .كالطىاين يف الكبري, اد حسن ركاه أزتد بإسن ( ُ)



 

 َُٗ 

 الدرس الخامس والعشرون 

 الحرص على توقٌر الكبٌر ورحمة الصغٌر

, بالرزتًة فكػاف الرزتػةى ادلهػداة كصلى اهلل كسلم على من أرسلىو.. احلمد هلل 
 .كعلى آلو كأصحابو كمن اىتدل ّٔداه 

س حال ُص علالى تال  يِ  س كُيال  فػإفَّ مػن أخػالًؽ ىػذا الػديًن العظػيم : أما بعػد
كمػا قػد , فػإفَّ بػذلك تسػتقرُّ احليػاةي يف رلتمعػاًت أىػًل ىػذه ادللػة درحمِف س هغي 

كذلك نعػرؼي أف (( س ييُِف س منلم أمَّ م  إِ ِد سِ  ت  يُ  الك ))تقدَّـ معنا 
كأنػػػو ديًعػػػي الصػػػ اري لتػػػوقرًي , للكبػػػرًي حقِّػػػا علػػػى الصػػػ ري ِبكػػػًم السػػػن يف اإلسػػػالـ

, الكبػػار كاحػػَتاًمهم كمػػا ديًعػػي الكبػػاري للرزتػػًة بالصػػ اًر كالشػػفىقًة كاحلػػرًص علػػيهم 
ادلسػػلمني فألجػػًل ذلػػك ابتنىػػت البيػػوتي الصػػاحلةي ادلنتظمػػةي يف مػػنهًج اهلل تعػػاىل بػػنيى 

ـى مػن  ـى كاالحػَتا على إقامًة ىذا اخلليػق بيػنهم يف بيػوهتم كيف منػازذلم, فتجػد اإلكػرا
فييعػػوَّد , كػػل صػػ ريو دلػػن كػػاف فوقىػػو كمػػا جتػػدي الرزتػػةى كالشػػفقةى مػػن الكبػػري للصػػ ري

كال يػدخلوا أك ؽلػركا , الص اري أف ال يتقدَّموا علػى مػن ىػو أسػنُّ مػنهم يف آّلػس 
كأف , كأف يالحظوا معاين اإلكراـً لو عنػدى مصػافحًتو , ما استطاعوايف  ريقو قبلىو 

النع يسابقي إىل البػدء بالسػالـً مػن كػاف  فكلقد كا, ػلرصوا على ابتدائًو بالسالـ
ىػػذا مػػن عظىمػػًة اخلليػػًق كػػاف يبػػدأ مىػػن لقيىػػو , كمػػن كػػاف أكػػى منػػو  (ُ)أصػػ ر منػػو

, يبدأ بالسػالـً الصػ ريي علػى الكبػريمع أف األىكىل أف , بالسالـً من ص ريو أك كبري

                              
, ( ّٖٗٓ: )التسػػػػػليم علػػػػػى الصػػػػػبياف احلػػػػػديث: بػػػػػاب -ركاه البخػػػػػارم يف كتػػػػػاب االسػػػػػتاذاف (  ُ)

مػػن ( ُِٖٔ: )اسػػتحباب السػػالـ علػػى الصػػبياف احلػػديث: بػػاب -كمسػػلم يف كتػػاب السػػالـ
 .حديث أنس



 

 َُُ 

فهػذا مػػن , (ُ)كالفػرد علػى اجلماعػة, كالراكػب علػى ادلاشػػي, كادلاشػي علػى القاعػد
كأمػػػػا مسػػػػ لةي التسػػػػابًق فهػػػػي مطركحػػػػةه لكػػػػلّْ مػػػػن أرادى أف , ًجهػػػػة األكىل كاألفضػػػػل
ككػػػلُّ مػػػن كػػػافى خليقيػػػو أحسػػػن فهػػػو يف الفهػػػم عػػػن اهلل .. يسػػػابقى يف تلػػػك ادلكػػػاـر

ػػن كيف رلػػاكرًة النػػع زلمػػد صػػلى اهلل كسػػلم , مكانيػػو أرفػػعي يف القػػرًب مػػن ربػػوك , أمكى
 .كبارؾ عليو كعلى آلو 

 :توقٌر  الكبٌر ورحمة  الصغٌِر شعار  أهِل اإلسالم 

كلقد كاف توقريي الكبري كرزتةي الص ري شعاران ألىػًل اإلسػالـ كألىػًل الػدين يف 
سػػلمني دخلىهػػا اإلسػػالـ مػػن القػػركًف كمػػا جتػػد بلػػدةن مػػن بػػالد ادل, أحػػواذلم ادلختلفػػة

ػػػتُّ إىل ىػػػذا اخلليػػػق بصػػػلةو كثيقػػػة ت يف أزمنًتنػػػا , إال كعنػػػدىم عػػػاداته دتى كإف ت ػػػريَّ
ادلتػػػ خرة كثػػػريه مػػػن عػػػاداًت اخلػػػري كاسػػػتيبدلىت بتقاليػػػدى ليسػػػت ميتوافقػػػةن مػػػع أصػػػًل 

 بيعًػثى ّٔػا فذلك راجعه إىل إعلالنا كإىل تضػًييعنا القػيم الػو, شريعىتنا كىىديًنا كديننا
ك إىل .. كراجعه إىل إعلالنا ذلػذه الشػريعة .. نبينا صلى اهلل عليو كعلى آلو كسلم 

كاالغػػَتار بتقاليػػدى كعػػاداًت بعػػًض , مػػا حصػػلى مػػن االنبهػػاًر عنػػد كثػػريو مػػن العقػػوؿ
 هَّر اهلل قلوبىنا من تعظيًم من ال ػلب سػبحانو كتعػاىل كال .. الكفار أك الفجار 

كينتشػرى فينػا , كنعاًدم بعداكتًو من خالفىػو مػن خلقػو, ِببّْو الناس يواا حىت ضلبَّ 
ىػذا اخللػقي الكػرًني الػذم بلػحل مبلى ػو عنػد بعػًض الصػاحلني حػىت كػاف ال ير ػى أف 

ككػػاف إذا مشػػى معػػو يف الطريػػػًق , يعلػػوى إىل منػػػزؿو كأخػػوه األكػػىي دكف ىػػػذا ادلنػػػزؿ

                              
( ٖٕٖٓ: )احلػػػديث يسػػػلم الراكػػػب علػػػى ادلاشػػػي: بػػػاب -ركاه البخػػػارم يف كتػػػاب االسػػػتاذاف ( ُ)

مػػن حػػديث ( َُِٔ: )يسػػلم الراكػػب علػػى ادلاشػي احلػػديث: بػاب-كمسػلم يف كتػػاب السػػالـ
 . أيب ىريرة



 

 ُُُ 

اخللػػًق اإلسػػالمي علػػى ادلسػػلمني  ىػػذه مظػػاىر مػن تػػ ثريً , فك هنمػا اإلمػػاـ كادلػػ مـو
عنػػد كثػػريو مػػن الصػػاحلني فينب ػػي أف يلتفػػتى النظػػر إىل القػػيًم الػػو بيعػػث ّٔػػا خػػريي 
البشػػػر صػػػلى اهلل عليػػػػو كآلػػػو كصػػػػحبو كسػػػلم إلينػػػا فنيوجػػػػدىا يف كاًقعنػػػا كيف كاقػػػػًع 

ا كيقػوّْم أيضنػ, حياتنا كنتحلَّى ّٔا ما اسػتطعنا فػذلك شلػا يقػوّْم لنػا صػلتىنا بالػدين
يف رلتمعاتًنػػػػا ًِّػػػػةى اإلؽلػػػػاف كِّػػػػةى اإلسػػػػالـ ك ػػػػابعى الػػػػدين الػػػػذم بيعػػػػثى بػػػػو النػػػػع 

كيف ىػػذا يقػػوؿ يف احلػػديث .. ادلصػػطفى صػػلى اهلل كسػػلم كبػػارؾ عليػػو كعلػػى آلػػو 
َمالال   الالم يالال  ِّ  كُيَ  الالا ديالال حم صالالغيَ  ا ديعالال ف  عا م الالا  ))عليػػو الصػػالة كالسػػالـ 

و كصحبو كسلم ىذَّب األمػةى كقػاؿ لػيس صلى اهلل عليو كآل ( )((حبَّ  فليل م ا 
 .منا مىن  يَّع ىذا اخليلق ُك يباًؿ بو فجديره كحرمّّ أف هنتمَّ بو كأف نَت  عليو 

لُّػػػػق ب حسػػػػًن األخػػػػالؽ كادفػػػػع عنػػػػا اآلفػػػػاًت , اللهػػػػم ابسػػػػط لنػػػػا مائػػػػدةى التخى
, كالطػػف بنػػا فيمػػا غلػػرم بػػو القضػػاء, كاسػػلك بنػػا مسػػالكى مػػن تر ػػى, يػػاخالَّؽ
 ,ِّةى ديًنك بارزةن يف رلتمعاتنا كأحوالنا برزتتك يا أرحم الرازتنيكاجعل 

 . .كصلى اهلل على سيدنا زلمدو كآلو كصحبًو كالتابعني 
 .كاحلمد هلل رب العادلني 

 
 

                              
عػن ( ُْٖٗ: )بػاب مػا جػاء يف رزتػة الصػبياف احلػديث -ركاه الَتمذم يف أبواب الػى كالصػلة  (ُ)

 .حديث حسن صحيَ : أنس بن مالك كقاؿ



 

 ُُِ 

 الدرس السادس والعشرون 

 األخوة فً هللا

يف بػػاألخوًة فيػػو تعػػاىل , احلمػػد هلل الػػذم بعػػثى نبيَّػػو ادلصػػطفى ادلنيػػبى األكَّاه
ػػقاؽى ألفػػةن كرزتػػة , فصػػلى اهللي علػػى ادلصػػطفى زلمػػدو  عيػػاله , كبػػدَّؿ الب ضػػاءى كالشّْ

 . إىل يوـً كى ًع ادلًيزاف , كعلى آلو كأصحابو كتابعيهم بإحساف

ُة فالي س فإفَّ ًمن أعظًم أخالًؽ اإلسػالـ : أما بعد األخػوة يف اهلل ..  سألخ َّ
طاًر رزتػػًة اهلل كارتقػػاًء الػػدَّرجاًت العيلػػى تعػػاىل كاحلػػرصي عليهػػا ميػػدافه كاسػػعه السػػتم

األخوَّة يف اهلل تبارؾ كتعاىل ميعجّْلةه لعجائبى مػن النعػيًم يف الػدنيا قبػلى اآلخػرة .. 
  ادلتحابُّوف يف اهلل على منابرى من نػور يػوـى القيامػة ي ػبطيهم النبيُّػوف كالشػهداء , 

             
أصػػبحنا بػػو , كمظهػػًر نعمػػًة اهلل سػػيًدنا زلمػػدو كبعثىتًػػو.. اهلل أصػػبحنا بًنعمػػًة  (ُ)

 .إخواننا بعدى أف كنَّا أعداءى ميتباعًدين 
 : األخوة فً هللا قسمان

أمػا العامَّػة فهػي ثابتػة لكػلّْ مىػن آمػنى كأسػلم .. األخوةي يف اهلل عامة كخاصة 

 ( )    كما قاؿ تعاىل      

ػػزـو بػػنيى ميتىػػآخىني يف اهلل كميتحػػابَّني يف أمػػا اخلاصػػة فهػػي الػػو ت كػػوف بعقػػدو كجى
اهلل تعاىل على كجًو اخلصوص , ذلػا حقػوؽه أعظػم كمػا كػافى ذلػك بػنيى الصػحابًة 

                              
 ( .َُّ)سورة آؿ عمراف آية   (ُ)

 ( .َُ)ورة احلجرات آية س  (ِ)



 

 ُُّ 

حيػػػث آخػػػى بيػػػنهم النػػعُّ ادلصػػػطفى زلمػػػد صػػػلى اهلل عليػػػو , ادلهػػاجرين كاألنصػػػار
خاصػػة مػػع فػػآخىى بػػنيى كػػلّْ ميهػػاجرم كأنصػػارم أخػػوَّةن , كعلػػى آلػػو كصػػحبو كسػػلم

كلكن باألخوًة اخلاصة ىذه حتيا معافو للتَّناصػر كالتَّعا يػد علػى , أفَّ اجلميعى إخوةه 
ػػػبيلها, ديػػػًن اهلل تعػػػاىل كذلػػػك أنػػػو شلػػػا فىطػػػرى اهللي عليػػػو , كلصػػػفاًء ادلػػػودًَّة كذىكًؽ سىلسى

ّٔػا  كتنشػطي ذلػا, النفسى اإلنسانية أفَّ ذلا راحةن مبػودَّةو كأخػوَّةو يطيػبي ذلػا ّٔػا العػي 
كإفَّ ىػذا اإلنسػافى ِّيّْػي إنسػانان ألنػو , كتقوىل ّٔا العزؽلةي كتنهضي ّٔػا اذلمػة, القيول

ـى علػػى أسػػاس األخػػوًة يف اهلل كاحملبػػًة يف , يػػ نسي ب ػػريه , لكػػنَّ األنػػسى بػػال ري إف قػػا
يثبػػتي ألصػػحأّا األجػػري كادلكػػافي الكبػػريي عنػػد , اهلل تعػػاىل حتػػوَّؿ إىل عبػػادةو ك اعػػة

كترتفعي ذلم ّٔا الدرجاتي فتكوف األخوةي يف اهلل سببان لالجتماًع , بارؾ كتعاىلاهلًل ت
     يف يوـو يتعادل فيو الذين حتابُّوا ل رًي اهلل تعػاىل 

فتخرج أخوَّهتم من العداكًة إىل الشفاعًة كالقػرًب كاحملبػًة  ( )   
سػػػوفى عليهػػػا فيجتمعػػػوفى كأف تيبسػػػطى ذلػػػم كراسػػػي كمنػػػابري مػػػن النػػػور كاللصلػػػص غلل, 

 يُعالالث َّ ))عليهػػا كمػػا اجتمعػػوا علػػى احملبػػًة يف اهلل يف الػػدنيا كيف احلػػديث الصػػحيَ 
ال ِذفم س  ال ر يغالُ ُفم س  ُيال م دس يالفدس   س  أ  سم ا على م ابِ  س لؤ ؤ علالى ِد

فجثػػا أعػػرايب علػػى ركبتيػػًو قػػاؿ ًصػػفهيم لنػػا يػػا رسػػوؿى  (( ينالال س بل ُيالالاَ  دال  الالفدس  
ذالالم س متحالالاب م فالالي س  مالال  بالال ٍد  الالتى د ُائالالَل  ))لّْهػػم لنػػا نعػػرفهم قػػاؿ حى , اهلل

َك د الال   كقػػاؿ صػػلى اهلل عليػػو كعلػػى آلػػو  (ِ)(( الالتى ي تمعالال َم علالالى الكالالِ  س  في
مالالا تحالالابَّ سب الالام فالالي س  إال كالالاَم أحُ فمالالا إ الالى س  أ الالدذما  ))كصػػحبو كسػػلم 

                              
 (.ٕٔ)سورة الزخرؼ آية   (ُ)

 .ركاه الطىاين عن أيب الدرداء بإسناد حسن  (ِ)



 

 ُُْ 

الا  ال  فالي س َمال ))كقػاؿ صػلى اهلل عليػو كسػلم  (ُ)((حُ ا  هالاحُ   ,   أحالدَث أخ 
ف  في س   ف   (ِ)((أحدَث س ُ    دِر

 :األخوة بٌن المهاجرٌن واألنصار

كدلَّػػػا تػػػآخى ادلهػػػاجركفى كاألنصػػػار رأل األنصػػػاري أفَّ مػػػن حػػػقّْ ىػػػذه األخػػػوًة 
فكػػانوا يف ذلػػك , اخلاصػػة أف يشػػا يركىم يف أمػػواذلم كيف أنفًسػػهم كفيمػػا عنػػدىم

كقػاؿ سػيدينا علػي للنػع آخيػتى بػنيى , يف قصػًص السػريةادلثلى األعلػى كمػا نسػمعي 
 عليػو اهلل صػلى اللٌػوً  رىسيػوؿي  لىػوي  فقاؿى , ادلهاجرين كاألنصاًر ُك تصاًخ بيين كبني أحد

صػلى اهلل عليػو كعلػى آلػو كصػحبو (  )(( ِخَ ةِ دسآل س ّد الَيا في َأِخي أْ تَ  )) :كسلم
 . كسلم

 يىػػػػزؿ ػلػػػػرصي عليهػػػػا ادلصمنػػػػوف أم ىػػػػذه ثبتىػػػػت األيخػػػػوَّة يف اهلل عػػػػزَّ كجػػػػل ُك
, كمن ادلتحػابّْني يف اهلل, جعلنا اهلل كإياكم من ادلتآًخني يف اهلل.. األخوة اخلاصة 

كجعلىنػػػا مػػػن الػػػذين يسػػػتمعوفى , كأحيػػػا األخػػػوَّةى يف بلػػػدانًنا كميػػػدننا كقيرانػػػا كأحيائنػػػا
, نا شلن بًنبيّْك اقتػدلكاجعل, اللهم خلّْقنا ب خالًؽ اذلدل, القوؿى فيتَّبعوف أحسنىو

  .كأصلَ لنا الش ف قاىرنا كبا نا

                              
كالبيهقػػػػي يف ( ٔٔٓ: )أخرجػػػػو البخػػػػارم يف األدب ادلفػػػػرد كابػػػػن حبػػػػاف يف صػػػػحيحو احلػػػػديث  (ُ)

عػػن أنػػس كقػػاؿ ( ِّّٕ: )كاحلػػاكم يف ادلسػػتدرؾ احلػػديث( َْٗٗ: )شػػعب اإلؽلػػاف احلػػديث
 .إلسنادصحيَ ا

 .حديث  عيف : كالسيو ي يف اجلامع الص ري كقاؿ, أخرجو ابن أيب الدنيا كالديلمي ( ِ)

حػػػديث حسػػػن : عػػػن ابػػػن عمػػػر كقػػػاؿ ( َّْٖ: )ركاه الَتمػػػذم يف أبػػػواب ادلناقػػػب احلػػػديث  (ّ)
 .غريب 



 

 ُُٓ 

 .. كصلى اهلل كسلم على ادلصطفى زلمد األمني كآلو كصحبو كالتابعني 
 .كاحلمد هلل رب العادلني 



 

 ُُٔ 

 الدرس السابع والعشرون 

 خلق الذكر

كىػو اللطيػفي الػرؤكؼي , كيشكري مػن شػكرىه, احلمدي هلًل الذم يذكري مىن ذكرىه
نا , أشهدي أنو اهلل الذم ال إلو إال ىو كحده ال شريك لو, مالرحي كأشهد أفَّ سيدى

ـي الصػابرين , سػيدي الػذاكرين, زلمػدان عبػديه كرسػػوليو اللهػم أًدـ صػػلواًتك يف  .. كإمػػا
, سػػػيًدنا زلمػػػدو كعلػػػى آلػػػًو الطػػػاىرين, كػػػلّْ نػىفىػػػسو علػػػى عبػػػًدؾ كحبيبػػػك األمػػػني

كعلينػػا معهػػم كفػػيهم , إحسػػافو إىل يػػوـً الػػدينكتػػابعيًهم ب, كأصػػحابو ال ػػرّْ ادليػػامني
 ..برزتتك يا أرحم الرازتني 

كاحملبًة يف اهلل تعاىل يف , فقد سبقى احلديثي عن األخوَّة يف اهلل: أما بعد 
كلقد جاء تعليمه ًمن ادلصطفى صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو كسلم , عاله

ف ذكرى خصلةى احملبًة يف اهلل حيث علَّمو دعاءن يدعو بو بعدى أ, دلعاًذ بن جبل
, ف  تدع َّ أم تب َد في ُدبُِ  كلِّ ص ة , يا معاال إ ي أحُ ل ))فقاؿ لو 

فلن خذ ثالثةى أخالؽو  (ُ)((س لفم أع ِّي على الكِ م د كِ م دُحنِ  عُادِتل 
بعدى أف تكلَّمنا على احملبًة يف اهلل .. من أخالًؽ ادلسلم يف حديًث احملبة ىذا 

كاخللق , كاخللق الثاين خلق الشكر, اخليلق األكؿ خيلق الذكر.. يف عاله  تعاىل
.. اللهم أعينّْ على ذكرًؾ كشيكرًؾ كحيسًن عبادتك .. الثالث خيلق اإلحساف 

كىي دعوةه عظيمةه جامعةه صدرىت من لساًف رسوًؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 
أعلمُكم  ))ما كقاؿ عنو علَّمها سيدنا معاذنا الذم أرسلىو إىل اليمن ميعلّْ 

                              
عػػػػن معػػػػاذ بإسػػػػناد ( َِٓ: )بػػػػاب يف االسػػػػت فار احلػػػػديث -ركاه أبػػػػو داكد يف كتػػػػاب الصػػػػالة  (ُ)

 .َصحي



 

 ُُٕ 

يا  ))كياذلا من شهادة , بعد أف شًهدى لو باحملبة  ( )((با ح ِد دس ح سق معاال 
أك بعَد كل -معاال إ ي أحُ ل ف  تدع َّ أم تب َد في ُدبِ  كلِّ ص ٍة 

 لبى ادلعونةى  ((س لفم سع ِّي على الكِ م د كِ م دُحنِ  عُادتل  -ص ة
,  لبى اإلعانةى على الذكر, متها كلًعيلوّْ قدرًىا كش هنا على ثالًث خصاؿو لعىظى 

فالذكري خلقه من أخالًؽ ادلسلًم يتَّصفي بو ادلسلمي كػلرصي عليو كيكوف لو مظهرنا 
نبو , من مظاىًر حياتو  ا كعلى جى ُي اجلبار , يذكري اهللى تعاىل قائمنا كقاعدن يقوؿي

           سبحانو 

            

           
الذكري هلل   ( )

كام ))تبارؾ كتعاىل كصفي ادلصطفى كما قالت السيدة عائشة أـ ادلصمنني 
َكُ  سَ  على كل أحيا   كجاءنا القرآفي  ( )((رم ُد س  صلى س  علي  دملم ي

ر دكفى غريًه كنالحمي لفمى األمًر باإلكثاًر من الذك, باألمًر باإلكثاًر من الذكر
    قاؿ سبحانو كتعاىل .. من األكامًر الو جاءت يف القرآف 

             

                              
كقػػػػاؿ ( ّٕٖٗ: )بػػػػاب مناقػػػػب معػػػػاذ بػػػػن جبػػػػل احلػػػػديث -ركاه الَتمػػػػذم يف أبػػػػواب ادلناقػػػػب  (ُ)

 . حديث غريب:

 ( .َُٗ)سورة آؿ عمراف آية   (ِ)

كمسػػػػلم يف كتػػػػاب . بػػػػاب ىػػػػل يتبػػػػع ادلػػػػصذف فػػػػاه ىهنػػػػا ىهنػػػػا -ركاه البخػػػػارم يف كتػػػػاب األذاف  (ّ)
كابن ماجو يف كتاب الطهارة ( ّّٕ) :باب ذكر اهلل يف حاؿ اجلنابة كغريىا احلديث -احليض
 (.َِّ: )باب ذكر اهلل عز كجل يف اخلالء احلديث -كسننها



 

 ُُٖ 

إشارةن إىل أفَّ ذكرىه كتسبيحىو  ( )      
رجينا بو من الظلماًت إىل النوًر كغلعلىنا بو مذكورينى لديًو سبحانو كتعاىل   تعاىل ؼلي

          كما قاؿ جل جاللو 

          

نا أف يذكرىنا إذا ذكرناه  ( )       كعدى
كيا ىذا , كما أعظمى أف يذكرىؾ ربُّك بالرزتًة يا ىذا اإلنساف.. تعاىل يف عاله 
كىو يذكري بالرزتًة كلَّ من ذكرىه .. إذا ذكرؾى اللطيفي بالرزتة , العبد الضعيف

فقد , صيانًو كميصرس على سلالفًتو باقتحاـً الكبائرمن ادلصمنني غري ميتجاىرو ًبع
قل للظادلني ال يذكركين فإهنم إف ذكركين قد آليتي : أكحى اهلل إىل سيدنا داكد

أم معر ني عين كمستهزئني يب كمصرّْين على  -أف أذكرى من ذكرين فإف ذكركين
لنادـى على ما كافى لكنو يذكري ادلصمنى ادلقبلى عليو ا..  ( )ذكرهتم باللعنة -معصيو

 ..كيرزتيو كيقرّْبو إليو زلفى , منو كلو كافى عاصينا يذكريه بالرزتًة سبحانو كتعاىل 
 :الذكر ِسمة  المؤمن

فهو .. كمظهرنا من مظاىره , فليكيًن الذكري هلًل ِّةن من ِّاًة ادلصمن يف حياتو
ػػى بػػو اإلؽلػػافي  عبػػدي كاإلنسػػافي عنػػدى كييػػذكىري بػػو ال.. خلػػقه مػػن أعظػػًم األخػػالؽ يتنمَّ

كقػػد جاءنػػا يف احلػػديًث الصػػحيَ عػػن نبينػػا زلمػػدو .. مػػواله الػػرزتن جػػل جاللػػو 

                              
 (.ُْ)سورة األحزاب آية   (ُ)

 ( .ُُٓ)سورة البقرة آية   (ِ)

حػديث : ركاه ابن عساكر عن ابن عباس كاحلاكم كالبيهقػي يف شػعب اإلؽلػاف كالسػيو ي كقػاؿ  (ّ)
  عيف



 

 ُُٗ 

مال  الك  الي فالي   ِنال  الك تال   )) الاد س  تعالا ى : صاحًب القوًؿ ادلليَ أنػو قػاؿ
كمػػن  ( )((دمالال  الك  الالي فالالي مالالف الك تالال  فالالي مالالٍف خيالالٍ  مالال  م ئالال , فالالي   نالالي

فهكػذا كعػدى اهلل أف يػذكرى مػن .. هم كأ يػبذكرين يف ما ذكرتػو يف مػا خػريو مػن
 ..ذكرىه فلو احلمدي كلو ادلنة 

فليكن الذكر هلل دىيدنيك أيها ادلصمن كقد جاءنا يف احلديث الصحيَ أفَّ 
ا عليو الصالة كالسالـ فقاؿ  إمَّ   سئَع  ))بعضى الصحابة س ؿى النعَّ زلمدن

 اد ال يزسُد  ناُ ل رطُ ا , ب   سالم ِق  د َكثالَ ت عَلي َفُم  ي بعمٍل أتيَّث
أال أد  كم على أفَِّل أعما كم  ))كلقد جاء يف احلديث   ( )((ِم  الك  س  

اِتكم دخيٍ   كم م  إ  اِا س َذ   دأزكاذا ع َد مليِككم دأرفِعفا في دِر
دخيٍ   كم ِم  أم تلَب س عددَّكم فتَّ ب س أع اَ فم د يَّ ب س , دس  ِرا

كقاؿ صلى اهلل عليو  ّ((الك  س  : بلى يا رم َد س   اد  ا  س ..أع اَ كم 
 (ْ)((ما عمَل آدمي عم   أ  ى    م  عَسِب س  م  الكِ  س  ))كسلم 

 لذا قاؿ اهلل , ف صلى األعماؿ ًمن عذاًب اهلل ذكري اهلل تبارؾ كتعاىل

                              
:       قػػػػػػوؿ اهلل تعػػػػػػاىل كػلػػػػػػذركم اهلل نفسػػػػػػو احلػػػػػػديث: بػػػػػػاب -ب التوحيػػػػػػدركاه البخػػػػػػارم يف كتػػػػػػا ( ُ)
(َٕٔٗ. ) 
عػػػن ( ّّْٓ: )مػػػا جػػػاء يف فضػػػل الػػػذكر احلػػػديث: بػػػاب -ركاه الَتمػػػذم يف كتػػػاب الػػػدعوات  (ِ)

فضػػػل الػػػذكر  -كابػػػن ماجػػػو يف كتػػػاب األدب, عبػػػداهلل بػػػن بسػػػر كقػػػاؿ حػػػديث حسػػػن غريػػػب 
 (.ّّٕٗ: )احلديث

ػػلَّم عىلٍيػػوً  اللَّػػوي  صىػػلَّى اللَّػػوً  رىسيػػوؿً  عىػػن الػػدعوات بػػوابيف أ ركاه الَتمػػذم    (ّ) ( ّّْٕ: )احلػػديث كسى
 صحيَ اإلسناد: كاحلاكم كقاؿ

 .حسن بإسناد معاذ حديث من كالطىاين ادلصنف يف شيبة أيب ابن أخرجو ( ْ)



 

 َُِ 

            

 كقاؿ تعاىل بعد ( )           
     أف كصفى عبادىه الصاحلني كاألخيارى بقولو 

    
 

حىت قاؿ جل شانو  
         

 
(ِ) 

     يقوؿ اهلل سبحانو كتعاىل حليجَّاج بيتو 

         

        
  

     

         
 
 

  
 

 
 

 
     

كيقوؿ جل ش نو  (ّ)
     أم صالة اجلمعة  (ْ)   

كلقد كاف يػيعىد للنع صلى           
مائة من  لًب الرزتًة , اهلل عليو كآلو كسلم يف آّلًس الواحد مائة من الذكر

رب س     ي دُت  علي  ))يػيعىد لو يف آّلس الواحد مائة من قولو , كادل فرة
كيطلبي التوبةى , بي ادل فرةى حبيبي الرزتنيطل (ٓ)((إ ل أ ت س غ  ر س  حيم 

                              
 (.ُّٓ)سورة آؿ عمراف آية   (ُ)

 ( .ّٓ)سورة األحزاب آية   (ِ)

 ( .ُٖٗ)آية سورة البقرة   (ّ)

 ( .َُ)سورة اجلمعة آية   (ْ)

: كقاؿ( ّْٓٗ: )باب ما يقوؿ إذا قاـ من رللسو احلديث -ركاه الَتمذم يف أبواب الدعوات  (ٓ)
: يف االسػت فار احلػػديث: بػاب -يف كتػاب الطهػػارة دكأبػو داك , حػديث حسػن صػحيَ غريػػب 

 . عن ابن عمر( ُّْٖ: )باب االست فار احلديث -كابن ماجو يف كتاب األدب( ُُٔٓ)



 

 ُُِ 

فينب ي أف يكوفى لنا .. ضلن أحوج لذلك .. كضلن أحقُّ أف نطلبىها ًمن اهلل 
سالك دس س  حتى يب   س  ))كيف احلديث .. نصيبه من ذًكًر اهلل تبارؾ كتعاىل 

كلقد  ( )((دسالك دس س  حتى يب د س م افب م إ كم ُم سؤدم  )), ( )((م   م
نا ذا الًبجادىين عليو ر واف اهلل  : كمعد الًبجادين.. كردى يف احلديث أف سيدى

ـى ادلدينةى بثوبني خىًلقىني كذلك أف قومىو كانوا ؽلنىعونو من  ثوبىني خىًلقىني ألنو قىًد
إذ كانوا مشركني حىت ختلَّص يومنا منهم فلقيىو يف الطريق , اذلجرًة إىل رسوًؿ اهلل

قاؿ كما ينفعيكم بقائي عندىكم و دعوين ,  ندعيكى دتضيفقالوا ال, بعضيهم 
قالوا , قاؿ نعم, قالوا تيعطينا أموالىك كلَّها, أذىبي إىل زلمدو كلكيم أمواا

ف عطاىم مالىو ف خذكا كلَّ شيء حىت ما بيده فلم , فاذىب إذ ال حاجةى لنا بك
ىل ادلدينة فاشتهرى عند كصلى ّٔما إ, ييبقيوا لو إال ثوبىني خىًلقىني علا الًبجاداف

حىت مرَّ النع , كاف كثريى الولىًع بذكًر اهلل تبارؾ كتعاىل, الصحابًة بذم البجادين
فقاؿى بعضي , حتتى ادلسجًد يومنا ًمن األياـ فإذا بصوًت الذكًر كسىطى ادلسجد

إنو مث , (ّقاؿ ال كلكنَّو أكَّاه, لعلَّ أف يكوفى ىذا مرائينا يا رسوؿى اهلل: الصحابة
كيف رجوًعهم من غزكة تبوؾ , خرجى يف غزكًة تبوؾ مع النع صلى اهلل عليو كسلم

فحفرى لو القىى كباري الصحابة عليهم ر واف اهلل , ماتى ذك الًبجادىين يف الطريق

                              
كاحلػػاكم يف ادلسػػتدرؾ كتػػاب ( ُٕٖ: )ركاه ابػػن حبػػاف يف صػػحيحو يف بػػاب األذكػػار احلػػديث  (ُ)

كأزتػػد يف مسػػنده , كصػػححو(  ُّٖٖ: )الػػدعاء كالتكبػػري كالتهليػػل كالتسػػبيَ كالػػذكر احلػػديث
 (.ِٔٓ)كالبيهقي يف شعب اإلؽلاف , عن أيب سعيد اخلدرم 

 .  عيف كىو  جعفر أيب بن احلسن كفيو, ن عباسأخرجو الطىاين عن اب  (ِ)

ك البيهقػػػي يف شػػػعب اإلؽلػػػػاف   , ركاه أزتػػػد عػػػن عقبػػػة بػػػػن عػػػامر  كالطػػػىاين كإسػػػنادعلا صػػػػحيَ (ْ)
 (ُٖٓ:)احلديث



 

 ُِِ 

مث صلى عليو , خرجى النع فسوَّاه بيده الشريفة.. فلمَّا كصلوا إىل أرًض القى 
 أمنيت إ ي س لفم))ف حلىدىه يف قىه مث قاؿ , وه إياهكقاؿ ناكلوين صاحبكم فناكىل

, ذلك الذم قهىرت فيو ًِّىة الذكًر هلل تبارؾ كتعاىل (ُ)(( ع   فارضَ  رسضٍ  ع  
فيجبي على ادلصمًن أف . . ُك يزىؿ لسانيو ر بنا من ذكًر اهلل  , كغلبىت عليو

فال ينب ي أف ييهملىو , كأىكىل الذكًر تالكةي كتاًب اهلل, يكوفى لو نصيبه من الذكرً 
ـي ال يتدبَّر شيانا من كالـً ربو جل جاللو      كدترُّ عليو األيا

مث لي خذ نصيبنا من ذكًر الصباح (  )     
.. كعند اخلركج من البيت .. كادلساء شلا كردى عن النع زلمدو عندى دخوًؿ البيت 

كال حوؿى كال قوةى , وكلتي على اهللخترج من البيت فتقوؿ بسم اهلل آمنتي باهلل ت
ّٔذا , ( )فيناديك ملىكه ىيديتى ككيفيتى ككيقيت كتنحَّى عنو الشيطاف, إال باهلل

كماذا ؽلنعك منو عندى دخوًؿ البيتو ألجًل ذلك أمرىنا أف ال , الذكر اليسري
 كال نتناكؿ, ( )ندخلى البيتى إال باسم اهلل فتمتنع الشيا نيي من دخوًؿ بيوتًنا

ـى إال باسم اهلل الطعا
س حمُد    )) كي كل أحدينا األكلى فيحمدى اهلل كيقوؿ..  ٓ

س َك أطعَم ي ذَس درز  ي  ِم   ي  ح ٍد م ِّي دال   ة فُيغَ      ما تبدق م  
                              

 .ركاه البزار   (ُ)
 ( .َّ)سورة الفرقاف آية   (ِ)
( َٓٗٓ) :احلػػػػػديث بيتػػػػػو مػػػػػن خػػػػػرج إذا يقػػػػػوؿ مػػػػػا بػػػػػاب -األدب كتػػػػػاب داكد أبػػػػػو أخرجػػػػػو  (ّ)

: كقػػاؿ( ُّْٗ: )إذا خػػرج مػػن بيتػػو احلػػديث ؿبػػاب مػػا يقػػو  -كالَتمػػذم يف كتػػاب الػػدعوات
 .حديث حسن صحيَ 

 (.َُِٖ: )باب الطعاـ كالشراب كضلوعلا احلديث -ركاه مسلم يف كتاب األشربة  (ْ)
م كمسل, ( َُٔٓ: )التسمية على الطعاـ  احلديث: باب –ركاه البخارم يف كتاب األ عمة    (ٓ)

 (َِِِ: )آداب الطعاـ كالشراب احلديث: باب–يف كتاب األشربة 



 

 ُِّ 

ُن من اهلل تبارؾ كتعاىل, (ُ)((ال ُِ   ما أعظمى ىذه , أكلى كذكرى فحازى م فرةن
أمتغ ُ  سَ  س عظيَم س َك ال إ   إال ))ـو فتقوؿ ت كم إىل فراًشك للنَّ ! الشريعة

فُتغَ    ل ال  ُبل دإم كا ت مثَل زبِد ( ب با) ذ  س حي س بي ق دأت ب إ ي 
كما جاء يف احلديث كىكذا تيسبَّْ اهللى ثالثا كثالثني ديبير كلّْ صالة (ِ)((س ُح 

ه أربعنا كثالثني أك ثالثنا كث ـى ادلائة ال , الثنيكحتمديه ثالثا كثالثني كتكىّْ كتقوؿ دتا
إلو إال اهلل كحده ال شريك لو ادللك كلو احلمد كىو على كل شيء قدير فتي فر 

إال أفَّ , تيسبَّْ ىذا التسبيَ عند النـو, ( )لك ذنوبيك كإف كانت مثلى زبًد البحر
التكبريى أربعنا كثالثني فيكوفي أعوفى عليكى يف القياـً باألعماًؿ من خادـو 

 . ( )عدؾ كيقوـي معك يسا
 :أصل الذكر

كأصػػػلي , فمػػػا أعظػػػمى الػػػذكر كمػػػا أحػػػوجى ادلػػػصمن ألف يتَّصػػػلى بػػػذكًر اهلل تعػػػاىل
ػػػة ادلػػػذكوًر جػػػل جاللػػػو يف القلػػػب ػػػو كالرغبػػػةي يف , الػػػذكًر استحضػػػاري عظىمى كتعظيمي

                              
كالَتمػػػذم يف ( َِّْ: )احلػػػديث اللبػػػاس يف جػػػاء مػػػابػػػاب  -ركاه أبػػػو داكد يف كتػػػاب اللبػػػاس  (ُ)

بػػػاب مػػػا يقػػػوؿ إذا فػػػرغ مػػػن الطعػػػاـ  -أبػػػواب الػػػدعوات عػػػن رسػػػوؿ اهلل صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم
 .عن أنس كقاؿ حديث حسن ( ِّّٓ: )احلديث

حػػديث :كقػػاؿ , عػن أيب سػػعيد اخلػدرم( ّْٕٓ: )ركاه الَتمػذم يف أبػػواب الػدعوات احلػػديث  (ِ)
 .حسن غريب 

بػػػػػاب اسػػػػػتحباب الػػػػػذكر عقػػػػػب الصػػػػػالة  -ركاه مسػػػػػلم يف كتػػػػػاب ادلسػػػػػاجد كموا ػػػػػع الصػػػػػالة  (ّ)
 (.ٕٗٓ:)احلديث

بيَ أكؿ بػاب التسػ –كمسػلم يف كتػاب الػذكر كالػدعاء , أخرجو أزتػد عػن علػي بػن أيب  الػب ( ْ)
 بػاب . كاإًلمػارة كالفػيء اخلػراج كتػابكأبػو داكد يف  , (  ِِٖٕ: )النهار كعند النػـو احلػديث 

 ,( ِٖٖٗ: )احلديث  القر  ذم كسهم اخلمس قسم موا ع بياف يف



 

 ُِْ 

كيػػػىزي منػػػو علػػػى , ف صػػػلي الػػػذكًر مػػػا كػػػافى يف القلػػػب , القػػػرًب مػػػن حضػػػرتًو العليَّػػػة
كذلػك , ف فضلي الذكًر ما اقػَتفى بػذكًر اللسػاًف مػع ذكػًر القلػب.. ا يىيز اللساًف م

كأحسػػنى , كأقػػربى دل فػػرىًة الػػذنوًب كاألكزىار, يكػػوفي أسػػرعى يف تنقيػػًة القلػػًب كالضػػمري
 . لتحصيًل اخلري 

إنػػػػػػػػػػػػػػػػػو  ,كرزقنا سر الذكر كنوره كبركتو , جعلنا اهلل من الذاكرين ادلذكورين 
 , مي الرازتنيأكرـي األكرمنيى كأرح

كصلى اهلل على سيًدنا زلمدو النع األمي كآلو كصحًبو كتابعيهم بإحسافو إىل يوـً 
 .كاحلمدي هلل ربّْ العادلني  ,الدين



 

 ُِٓ 

 الدرس الثامن والعشرون 
 خلق الشكر

زلمًد بن عبػًد اهلل كآلػًو , كالصالةي كالسالـي على سيًدنا رسوًؿ اهلل, احلمدي هلل
 .ه كأصحابو كمىن كاال

.. فػػػػػإفَّ شػػػػػػكرى احلػػػػػقّْ جػػػػػػل جاللػػػػػو فػػػػػرضه الزـه علػػػػػػى كػػػػػلّْ مسػػػػػػلم : كبعػػػػػد
.. كخلػقه عظػيمه مػن أخالقػو , كاالتّْصاًؼ ِبقيقػًة الشػكًر رتبػةه سػاميةه عنػدى ادلػصمن

    أشػػػػػػػػػارى اهلل إىل قلَّػػػػػػػػػًة مػػػػػػػػػن يتحقَّػػػػػػػػػق بػػػػػػػػػو ًمػػػػػػػػػن اخللػػػػػػػػػق فقػػػػػػػػػاؿ 
   ككعػػػػػػػػدى تعػػػػػػػػاىل ادلزيػػػػػػػػدى علػػػػػػػػى الشػػػػػػػػكر كقػػػػػػػػاؿ  (ُ)
            

   (ِ)  
 :حقٌقة الشكر

كعظػيًم نعمتًػػو , كإفَّ الشػكرى عبػارة عػػن امػتالًء القلػػًب بشػهوًد عظمػًة ادلػػنعم 
فهػػو أف يصػػرؼى العبػػدي , شػهودنا تنطلػػقي بػػو اجلػػوارحي يف  اعاتػو, كمنَّتًػو علػػى عبػػًده 

اهلل عليػو كإحسػاًف مػع استشػعاًر منَّػًة , ما أنعمى اهللي بو عليػو فيمػا خيلًػقى مػن أجلػو 
, كعظمػػػًة مػػػا يصػػػلي إليػػػو مػػػن جػػػوًد بارئػػػو جػػػل جاللػػػو كتعػػػاىل يف عػػػاله, اهلل إليػػػو

يستحقُّ بذلك ادلزيػدى فالبػدَّ أف ييشػًعرى العبػدي قلبىػو أنػو ميػنعىمه عليػو بًػنعىمو ال تػيعىػد كال 
صػػػػػػى ًمػػػػػػن ًقبىػػػػػػل بارئػػػػػػو قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل   (ّ)       حتي

                              
 (.ُّ)سورة سب  آية   (ُ)

 (.ٕ) سورة إبراىيم آية   (ِ)

 ( .ُٖ)سورة النحل آية   (ّ)



 

 ُِٔ 

, الػػػػػنعمى زليطػػػػػةه بكػػػػػلّْ إنسػػػػػافإفَّ  (ُ)      كقػػػػػاؿ
فػػإذا أكرمػػكى اهلل ّٔػػا فازتػػده كاشػػكره , كلكػػن أعلػػى الػػنعىم نعمػػةي اإلسػػالـ كاإلؽلػػاف

, فبػذلك تعليػو منػػزلتيك, كشيكره أف تيطبّْقى شػرائعى اإلسػالـً يف نفًسػك كحياتًػك.. 
ؾ سػػعادةن كيزيػد, كيزيػديؾ  م نينػةن , كيزيػديؾ قربنػا, كيزيػدؾ اهللي إؽلاننػا كيزيػديؾ معرفػةن 

 .يف الدارين 
 :استشعار نعمِة هللا على العبد

كال , الشكري للحقّْ تبارؾ كتعاىل سببي ادلزيد لنعمائو كإفضالو كرتيًل إسدائو
ينفػكُّ عبػػده مػػن العبػػاًد ادلسػلمني خاصػػة يف كػػلّْ حلظػػةو مػن اللحظػػات عػػن ماليػػنيى 

عضػػائو كيف أجهزتػػو كيف يف بصىػػره كيف ِّعًػػو كيف أ.. ًمػػن نًعىػػًم ادلػػنعًم جػػلَّ جاللػػو 
كىذه ادلاليني مػن اخلاليػا .. حركاتًو كيف سكناتو كيف عقلو كيف قاىره كيف با نو 

كػػل خليػػةو فيهػػا كػػذا  .. العاملػة يف جسػػًم اإلنسػػاف تشػػت لي كلُّهػػا كتػػصدّْم ميهمَّاهتػػا 
غلػػب أف . فسػػبحافى ادلػػنعمي العظػػيم جػػل جاللػػو كتعػػاىل يف عػػاله , كػػذا مػػن الػػنّْعم

فاشػكًر , كلقد جعلكى من خرًي أمػةو أخرجػت للنػاس.. عمةى اهلل عليك تستشعرى ن
اهللى تبػػارؾ كتعػػػاىل كانًصػػػب قػػدمىيك يف زلػػػراًب الشػػػكر للمػػوىل جػػػل جاللػػػو بػػػ داًء 

إصػرًؼ السػمعى السػتماًع مػا خيلًػقى , اصًرؼ البصرى فيما خيًلق ألجلًػو, حقّْ النعمة
فػػإفَّ , وف لسػػماًعك حػػديًثهمال تسػػتًمع إىل حػػديًث قػػوـو كىػػم لػػكى كػػارى, ألجلًػػو

, كاآلنػػك ىػػو الرصػػاص ادلػػذاب بالنػػار, ذلػػك سػػببه ألف ييصىػػبَّ اآلنػػك يف األذف

                              
 ( .َِ)سورة لقماف آية   (ُ)



 

 ُِٕ 

ييصبُّ يف أذًف الػذم يسػتمعي حػديثى قػوـو كىػم لػو كػارىوف
ال تسػتمع إال إىل , (ُ)

ؾ أك دنيػاؾ, حديثو يقربُّك إىل اهلل ًُ اصػرًؼ اللسػافى دلػا خيلًػقى , كينفعيكى يف ديًن
خيلًػقى لالسػتعانة بػو علػى , خيلػقى للنفػع, خيًلقى للتالكة, خيلقى للذكر . .من أجلو  

كإف أنعػمى , فال تصرًفو إىل ما حرَـّ اهلل تبػارؾ كتعػاىل عليػك, مصاًٌف الدين كالدنيا
ه ًمػن حلّْػو, عليك مباؿو فاشكر لّْػو, كالشكري أف ت خذى فػذلك شػكري , كتنفقىػو يف زلى
عليػكى بنعمػةو فىشيػكرىا أف تصػرفىها فيمػا خيًلقىػت  ككػل مػا أنعػمى , نعمًة ادلاؿ عليك

 .. كالشكر قيدي النّْعم فإذا ذىبى القيدي زالت , ألجلو
 إالس ك الالالالالالالالالالالَت فالالالالالالالالالالالي  عمالالالالالالالالالالالٍف فارَعفالالالالالالالالالالالا
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 . .ن من الشاكرين  ككي , فتعلَّق بالشكر
 :نبً سٌد الشاكرٌنال

كقاؿى حينمػا قيػلى , كلقد  ربى النعُّ صلى اهلل عليو كآلو كسلم أمثلةى الشكر
أتفعػػلي ىػػذا يػػا رسػػوؿى اهلل كقػػد , لػػو يف قياًمػػو كقػػد تورَّمػػت قػػدماه مػػن القيػػاـ بالليػػل
ـى من ذنبك كما ت خَّر قاؿ  س  الك رس  ))غىفرى اهلل لك ما تقدَّ  ( )((أف  أك م عُد 

كمىػن أنػت . . أنك ًبشيكرًؾ هلل تتهي  ألف يىشكيرىؾ البارئ جل يف عاله  كالعجىبي 

                              
, حديث إىل استمع كمن) كما كرد يف حديث البخارم   (ُ)  منو, يفرُّكف أك كارىوف, لو كىم قـو

: بػػػاب مػػػن كػػػذب يف حلمػػػو احلػػػديث -يف كتػػػاب التعبػػػري(  القيامػػػة يػػػـو اآلنػػػك أذنػػػو يف صيػػػبَّ 
(ّٔٔٓ) 

 كمسػلم( َُٖٕ: )بػاب قيػاـ النػع حػىت تػًرـى قػدماه احلػديث -ركاه البخارم يف كتاب التهجػد  (ِ)
: بػػػاب إكثػػػار األعمػػػاؿ كاالجتهػػػاد يف العبػػػادة احلػػػديث -يف كتػػػاب صػػػفة القيامػػػة كاجلنػػػة كالنػػػار

 .كالنسائي كالَتمذم كابن ماجو( ََِِٖ)



 

 ُِٖ 

 قػاؿ تعػاىل ! كما شيكرؾ عندى شيكًر اخلػالًق ادلصػوًر البػارئ القػادر جػل جاللػو 
            

 (ِ)       كقاؿ تعاىل (ُ)

ن الشػػاكرين كاجعلنػػا ًمػػ, اللهػػم أعنَّػػا علػػى ذكػػرًؾى كشػػكرؾ كحيسػػًن عبادتػػك
 . .برزتتك يا أرحمى الرازتني , كادلنيبنيى اخلا ًعني اخلاشعني, الذاكرين

كآلػػػػو كصػػػػحبو كتػػػػابعيهم , كصػػػػلى اهللي علػػػػى سػػػػيًدنا زلمػػػػدو إمػػػػاـً الشػػػػاكرين
 .كاحلمدي هلل ربّْ العادلني . . بإحسافو إىل يوـً الدين 

                              
 ( .ُٗ)سورة اإلسراء آية   (ُ)

 ( .ُٖٓ)سورة البقرة آية   (ِ)



 

 ُِٗ 

 الدرس التاسع والعشرون 

 خلق اإلحسان

سػػػػيًدنا زلمػػػػدو كعلػػػػى آلػػػػًو ,  علػػػػى حبيبًػػػػو كمصػػػػطفاهكصػػػػلى اهلل, احلمػػػػدي هلل
كجعلنا اهلل مػنهم بفضػًلو إنػو أكػـر , كصحبًو كمن سارى على سبيلًو كاىتدل ّٔداه

 .األكرمنيى كأرحم الرازتني 

أال كإفَّ شلا دعانا إليو ىذا الديني العظيم كجعلىو من خيلًق ادلستقيمني على 
يقوؿ صلى , كاإلحسافي يف األعماؿ,  العبادةاإلحسافي يف.. مىنهًج النعّْ القوًن 

ف  تدَع َّ أم تب َد في دبِ  كلِّ ص ٍة س لفم  ))اهلل عليو كآلو كسلم دلعاذ 
    قاؿ تعاىل  ((أع ِّي على الكِ م دُ كِ م دُحنِ  عُادتل 

              
إمَّ س َ  ))يقوؿ النع صلى اهلل عليو كآلو كسلم   (ُ)     

كلقد فسَّر النع اإلحسافى  (ِ)((يح   م  أحدِكم إالس عمَل عم   أم يتب   
فباد    سالحناُم , أخُ  ي ع  سالحنام ))عندما س لو سيدينا جىيل كقاؿ 

أم أف تستشعرى  ( )((فهم  م تك  ت سه فه َّ  ي سم, أم تعَُد سَ  كل َّل ت سه
  . .بادتو ك نك تراه إ ّْالعى اهلل عليك فتقوـي بع

                              
 (.ِ-ُ)سورة تبارؾ اآليات   (ُ)

:    كمػػا غلػػػب مػػن أدائهػػػا إىل أىلهػػا احلػػػديث بػػاب يف األمانػػػات-ركاه البيهقػػي يف شػػعب اإلؽلػػػاف  (ِ)
 .كقاؿ حديث  عيف , كالسيو ي يف اجلامع الص ري , ك أبو يعلى عن عائشة( ُِّٓ)

عػن عمػر ( ٖ: )احلػديث كاإلحسػاف كاإلسػالـ اإلؽلػاف بيافباب  -ركاه مسلم يف كتاب اإلؽلاف  (ّ)
 .بن اخلطاب



 

 َُّ 

 :اإلحسان فً األعمال

إذان فمػػن كاجػػًب ادلػػصمن أف يتخلَّػػقى ِبيلػػًق اإلحسػػاًف يف كػػلّْ مػػا يقػػوـي بػػو مػػن 
كإفَّ , فيصلَ بذلك عمليو كيصفو كييقبىل عندى اهلل كيتضاعفي لو الثػواب , أعماؿ

للقػارئ  فينب ػي. . قليالن من العمػًل الصػاًٌف بإحسػاف خػريه مػن كثػريو بػال إحسػاف 
ًسػن للػتالكة خػريه مػن أف يقػرأ بػال  أف يقرأ اليسريى من القرآف كىو ميتػدبّْر مػتفهّْم زلي

فلػػػػذلك ينب ػػػػي , تىػػػػدبُّرو أجػػػػزاءى كثػػػػريةن كأكراقنػػػػا كثػػػػريةن مػػػػن كتػػػػاًب اهلل تبػػػػارؾ كتعػػػػاىل
حػػىت .. االعتنػػاءي باإلحسػػاًف مػػن ادلسػػلم إذا قػػاـ بو ػػوءو أك بعبػػادةو أك ب ػػري ذلػػك 

ا مػن مظاىرىػا مػدحنا لامػاـ الشػافعي أشارت إىل مر  تبًة اإلحسػاًف كذكػرت كاحػدن
حيػػث قالػػت كقػػد صػػلَّت عليػػو عنػػد . . السػػيدةي نفيسػػة عليهػػا ر ػػواف اهلل مبصػػر 

ًسػن الو ػوء: موتو ـى زلمدى بن إدريػس الشػافعي إنػو كػافى ػلي فػانظر , رحمى اهلل اإلما
, ال بإحسػػػػاًف الو ػػػػػوءً كمػػػػػا كصػػػػفىت ذاؾ اإلمػػػػاـ إ, إىل فقػػػػًو تلػػػػك ادلػػػػرأًة العارفػػػػة

فإفَّ مىن أحسنى الو وءى أحسنى , فجعلت ذلك عالمةن على تبوُّئو مرتبة اإلحساف
كأحسنى العملى كلَّو يف , كمن أحسنى الو وءى كالصالةى أحسنى الدينى كلَّو, الصالة
فوصػػفىتو ّٔػػذا الوصػػف كلفتػػت النظػػرى إىل أفَّ غيػػابى االىتمػػاـً باإلحسػػاف , حياتػػو

عماًؿ من ش نو أف غلعلى اإلنسافى يف غىيبػةو عػن حقػائًق اإلحسػاًف يف يف بعًض األ
فالػػػػذم ال ييبػػػػاا باإلحسػػػػاًف يف الو ػػػػوء ال ييبػػػػاا بعػػػػدى ذلػػػػك . . أعمالًػػػػو كلّْهػػػػا  

مث ال يبػػػاا باإلحسػػػاًف يف زكػػػاةو كال صػػػوـو كال حػػػجس كال , باإلحسػػػاف يف الصػػػالة 
 .صدقةو كال غري ذلك  



 

 ُُّ 

 :ثمرة اإلحسان

ف مطلوبه من ادلصمًن كىو يرفعو درجاتو لدل ربّْو تبارؾ كتعػاىل مث فاإلحسا
ًسػػنى اهلل إليػػو    قػػاؿ اهلل تبػػارؾ كتعػػاىل , يكػػوفي لػػو جػػزاءه ًمػػنى اهلل أف ػلي

   
ًسػػػػػن ادلػػػػػصمني يف أحوالػػػػػو كشػػػػػاونًو كلّْهػػػػػا (ُ) فينب ػػػػػي أف ػلي

شػػػعارنا أفَّ الػػػذم كؼلػػػصَّ عبػػػادةى ربػػػو باعتنػػػاءو بإحسػػػاهنا كأداًئهػػػا علػػػى كجههػػػا است
إنػك تػرل كثػرينا شلػن ..! فكيف يكوف حالو, يعبديه يراه كينظر إليو فك نو ىو يراه

ػػػعر مبراقبػػػًة إنسػػػافو لػػػو يف عمػػػلو أحسػػػنىو كأتقنىػػػو , كإذا كػػػاف خالينػػػا بػىعيػػػد عػػػن  إذا شى
ػػػرى قلبىػػػو ًمػػػن مىػػػرًض . .أال يكفيػػػو نظىػػػري الػػػرزتًن إليػػػو . . اإلتقػػػاًف  و فينب ػػػي أف ييطهّْ

بًة اخللق مع نسياًف اخلالق جل جاللو , كيرتقػي رتبػةن يف اإلؽلػاف جتعػلي مراقبتىػو مراق
كلقػد ِّػعى بعػضي . للخالًق أعلى كأجل كأعظم ًمن مراقبًة اخللق كاإللتفات إليهم 

ادلصػػػلني ككػػػاف يصػػػلي إذ أحػػػسَّ بػػػداخلو دخػػػلى فػػػزادى يف إحسػػػاًف الصػػػالًة فسػػػمعى 
كؿى صػالًتك هلل أليخرًجػتى مػن ديػواًف السػعداًء لػوال أفَّ أ: ىاتفان من فوقو يقوؿ لػو

كجػػػػاء التهديػػػػدي , فألجػػػػل ذلػػػػك أيًمرنػػػػا باإلحسػػػاف كمراقبػػػػًة اجلبَّػػػػار, إىل األشػػػقياء 
سػػنوفى الصػػالة قػػاؿ تعػػاىل       للمصػػلّْنيى الػػذين ال ػلي

        (ِ)  

                              
 ( .َٔ)سورة الرزتن آية   (ُ)
 ( .ٕ-ٓ)اآليات سورة ادلاعوف   (ِ)



 

 ُِّ 

ٌَّعوا  اإلحسان بوصفٌن  :فهم ض
 . خرييىا عن كقتها كصف السهو عن الصالًة كمعناه ت .ُ
     كالوصػػػػف الثػػػػػاين مػػػػػراءاتي اخللػػػػػق ّٔػػػػػا قػػػػػاؿ  .ِ
فبسػػػػػػػػػػػبًب ريػػػػػػػػػػػاًئهم          

كسػػهوًىم حتوَّلػػوا إىل أف يسػػتًحقُّوا الويػػلى كالعيػػاذ بػػاهلل تبػػارؾ كتعػػاىل كالتهديػػًد مػػن 
 .اهلل 

ني , اللهػم فنس ؿي اهلل أف يرزقىنػا اإلحسػافى يف أعمالنػا كلّْهػا كييثًبتنػا يف احملسػن
كاغفػر لنػا اإلسػاءة كأحًسػن , ارفعنا يف مراتب اإلحساف كقابًلنا منك باإلحسػاف 

س  .ككن لنا مبا أنتى أىليو يف كلّْ ش ف يا ربَّ العادلني , نإلينا يا زلي
 ..كصلى اهلل على النع ادلصطفى زلمد كآلو كصحبو كالتابعني 

 .كاحلمد هلل رب العادلني  



 

 ُّّ 

 الدرس الثالثون

 غة األخالقصب

كصػػػػلى اهلل كسػػػػلم علػػػػى نبيّْػػػػو ادلصػػػػطفى عظػػػػيًم , احلمػػػػد هلل ادللػػػػًك اخلػػػػالَّؽ
كعلػػى آلػػو كأصػػحابو كمػػن تبػػعى سػػبيلىو كاىتػػدل ّٔديػػو إىل يػػوـً الوقػػوًؼ , األخػػالؽ

 .بني يديكى يا ربَّ العادلني 

فإفَّ مو وعى اخليلق عندى ادلسلم لو مكانةه عىًلمناىا ًمن تلخيًص : أما بعد
إ ّما بعثُت ألتمِّم مكارَق  ))ة ذلذا ادلقصوًد يف قىوًؿ النعّْ ادلصطفى البعث

ذلذه الرسالًة احملمدية النبوية الو ختمى اهلل   كإفَّ أىلى االستقباؿً  (ُ)((سألخ ا 
كأرسلى ّٔا حبيبىو ادلصطفى صلى اهلل عليو كعلى آلو كصحبو , ّٔا الرساالت

بصب ًة . . بدَّ أف يصطًب وا ًبصب ًة أخالًقها ادلستقبلوفى ذلذه الرسالة ال. كسلم 
بصب ًة ادلقصًد الذم بيعثى من أجًلو رسوؿي اهلل صلى اهلل عليو , ما دعىت إليو

كألجل ىذا رأينا العجائبى ًمن حتوًُّؿ أحواًؿ الناس من , كعلى آلو كصحبو كسلم
, كقيلمو كقىتلو للنفوسشرؾو ككيفرو كجاىليةو كعىنجىهيَّةو كاعتداءاتو كًكىو كغىطرسىةو 

فكافى احلاؿ كما , إىل كىرىـو كًشيىمو كفضائلى كآدابو كإحسافو كتوا عو كرزتةو كرأفة 
          كصفى اهلل تبارؾ كتعاىل 

    قاؿ عن بعثًة نبيو  (ِ)    

                              
, كالبيهقػي يف شػعب اإلؽلػاف( ِّٕ: )ركاه مالك كأزتد كالبخػارم يف األدب ادلفػرد احلػديث  (ُ)

 .كاحلاكم كصححو من حديث أيب ىريرة

 ( .َُّ)سورة آؿ عمراف آية   (ِ)



 

 ُّْ 

   (ُ)              

           

    
     كبعدى الضالًؿ ادلبني   (ِ)

, جاءكا باخلريية فعلَّموا األمم كىدىكا كأرشديكا ككاف منهم األبطاؿ  (ّ)
ًَ كاجلهاًد كالتقول , أربابي العلوـً كادلعارًؼ كاألعماؿ , كساداتي الرجاؿ  كالصُّل

, كمعاين الصَّالح كمظاىر الفالح , فانتشرت بينهم معاين اإلصالح . . 
فكانوا بعدى ذلك قادةى , لوا ًمن حاؿو إىل حاؿو ما أعظمو كما أجلو كأكرموفتحوَّ 

 .األمة كسادهًتا كأئمًتها كادلعلموف للناس اخلري 
 :نصٌبك أٌها المؤمن من الخلق الكرٌم 

فكذلك ينب ي لكى كقد آمنتى أنتى باهلل كرسولًو أف يكوفى لػك نصػيبه مػن 
, الًة العظيمػػػػًة عػػػػن اهلل تبػػػػارؾى كتعػػػػاىلمعػػػػاين ىػػػػذا االسػػػػتقباًؿ لعظمػػػػًة ىػػػػذه الرسػػػػ

كجتد احلقَّ تعاىل يف القرآف , كتبحثى عن إؽلانك يف عمًلك كيف فعًلك كيف قولك
كيػػػذكر عليهػػػا , يػػػذكري اإلؽلػػػافى ميقَتننػػػا بالعمػػػل الصػػػاٌف يف كػػػذا كػػػذا آيػػػةو مػػػن كتابػػػو

 كيىعًػػػػػد عليهػػػػا فضػػػػػالن ككرمنػػػػػا فػػػػيمن آمنػػػػػوا كعملػػػػػوا, بشػػػػائرى منػػػػػو سػػػػبحانو كتعػػػػػاىل
فبػػنيّْ .. ربػػط اإلؽلػػافى بالعمػػل , الصػػاحلات فجػػاءهتم البشػػائر يف اآليػػات البينػػات

أنػػػت جانػػػبى اخللػػػق فيػػػك كتػػػرًجم كبػػػرًىن عػػػن معػػػاين اسػػػتقباًلك للرسػػػالًة النبويػػػة 
يَّز يا أيها ادلصمن ِبلًقك الكرًن, كأىخًذؾ ذلا كقد كػاف الػذين يعتنػوفى برتبػًة , فإظلا دتي

                              
 ( .ُْٔ)سورة آؿ عمراف آية   (ُ)
 ( .ُْٔ)سورة آؿ عمراف آية   (ِ)
 ( .110)سورة آؿ عمراف آية   (ّ)



 

 ُّٓ 

ؾ كتعػػػاىل كيسػػػمَّوف علػػػى ألسيػػػن كثػػػريو مػػػن النػػػاس يف اإلحسػػػاف يف ديػػػًن اهلل تبػػػار 
إظلػػػا مىسػػػلكينا كتصػػػوُّفنا خيليػػػق فمػػػن زادى : يقػػػوؿ قػػػائليهم, القػػػركًف ادلا ػػػية بالصػػػوفية

سػػلك
ى
كال يرجػػع . كزاد عليػػك يف الدرجػػة , عليػػك يف اخليليػػق فقػػد زادى عليػػكى يف ادل

لى اهلل عليػو كعلػى آلػو األمري إال إىل اخلليق الكرًن الذم بيعػثى بػو النػع العظػيم صػ
 كصحبو كسلم 

كانصىػػب لكػػي تكسػػبى اخلليػػقى احملمػػود كتنجػػوى , فت مػػل أخالقىػػك يف ادلعاملػػة
كتػػتخلصى شلػػا يعلػػق بػػك مػػن األسػػواء كاألخػػالًؽ ادلذمومػػًة ادلب و ػػًة لربّْػػك تبػػارؾ 

 ))كا لػػب الر ػػوافى ّٔػػذا اخليلػػق  . . كتعػػاىل كلرسػػولو صػػلى اهلل عليػػو كآلػػو كسػػلم 
َف س هائِم س بالائم  لَ  ِ فهمَّ س يبلػحل درجػةى الصػائم , (ُ)(( يُلغ بُحنِ  خلِب  دِر

 فالالي ي َ الالعُ   الالي ٍ  مالال ْ  مالالا)), كالقػػائم الػػذم ال ينػػاـ ًِبيسػػًن خليقػػو رالػػذم ال يفطػػ
كلقػػد رككا عػػن احلسػػن عػػن احلسػػن عػػن , (ِ)((س ُملالال  ُحنالال ِ  مالال  أببالاللُ  س ميالالزسمِ 

س حنالالالالالال  س ملالالالالالال   أم أحنالالالالال َ  ))احلسػػػػػن عػػػػػن أيب احلسػػػػػػن عػػػػػن جػػػػػدّْ احلسػػػػػػن 
يقػوؿ النػع صػلى اهلل , فهػو زينػةه يػزيّْن اهلل ّٔػا مػن يشػاء مػن عبػاًده  ( )((س حن 

                              
كأزتػػد كالطػػىاين , (َْٕٗ: )بػػاب يف حسػػن اخللػػق احلػػديث -ركاه أبػػو داكد يف كتػػاب األدب  (ُ)

 .كإسناده حسن , عن عائشة
كالَتمػػذم يف أبػػواب ( ُْٕٗ: )بػػاب حسػػن اخللػػق احلػػديث -ركاه أبػػو داكد يف كتػػاب األدب  (ِ)

حػػديث  :كالسػػيو ي كقػػاؿ, (ََِٕ: )بػػاب مػػا جػػاء يف حسػػن اخللػػق احلػػديث -الػػى كالصػػلة
 .حسن 

 كالثالػػث دينػػار ابػػن كالثػػاين السػػمو حسػػاف ابػػن ىػػو األكؿ احلسػػنك , ركاه الطػػىاين كابػػن عسػػاكر  (ّ)
 .البصرم



 

 ُّٔ 

 ( )((س  َخلالَ  سمال    دُخُلبال  فُي ِعُمال  س  الاَر أبالدس   ما حنَّ  ))عليو كآلو كسلم 
 .إذا حسَّن خلقىو كخيلقىو فلن ييطعمىو النارى بعد ذلك كلن دتسَّو 

علينا أمثاؿ مػا مضػى يف ىػذه  ىاخللق كنت ملى ما ييتل فينب ي أف نعتينى ِبسنً 
كيوقػػػػعى نػػػػورى ىػػػػذه . . السلسػػػػلة الػػػػو نرجػػػػوا اهلل أف ينفػػػػعى ّٔػػػػا ادلػػػػتكلمى كالسػػػػامع 

َى لو بابنػا مػن التوفيػق , األخالًؽ يف قلًب كلّْ قارئو ذلا حػىت يتَّصػفى بتلػك , كيفت
اللهم حققنا بذلك ..  الذم بيًعث بو ادلختار, كيعتليى يف ذلك ادلنار, األكصاؼ

 .كيا أرحم الرازتني .. يا أكرـى األكرمني .. مبحًض فضًلك كجوًدؾ ككرمك 
 :الجزاء من جنس العمل

ػػن معاملتىػػك للنػػاس  عامػػل , اجتهػػد يف حتسػػنًي أخالقًػػك مبػػا اسػػتطعتى كحسّْ
عػػاًملهم بالرأفػػًة يػػرأؼ بػػك , عػػاًملهم بالشػػفقًة يشػػفق بػػك, اخللػػقى بالرزتػػًة يرزتػػك

ثنا النػع صػلى اهلل عليػو , فإف اجلػزاءى مػن جػنًس العمػل, كتعاىل سبحانو كلقػد حػدَّ
كسلم يف حديثو الصحيَ عن رجلو مػن بػين إسػرائيل كػاف صػاحبى جتػارةو كأمػواؿو 

وسػر : كلكنَّو كاف يقوؿ لوكالئو
ي
يعػين ادلوسػر الػذم عنػده القػدرةي علػى  -أنًظركا ادل

,  -وا عليػػػو كال ترًىقػػػوه حػػػىت ييسػػػلّْمالقضػػػاء كعنػػػده دىيػػػنه لنػػػا أنظػػػريكه ال تسػػػتعجل
قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم فلما , كجتاكىزكا عن ادلعسر لعلَّ اهللى أف يتجاكزى عنا

مػػػا كنػػػتى تفعػػػل و قػػػاؿ يػػػا رب كنػػػتي آمػػػر : مػػػاتى أكقفىػػػو اهلل بػػػني يديػػػًو فقػػػاؿى لػػػو
فقػاؿى , اكز عناأنًظركا ادلوسر كجتاكزيكا عن ادلعًسر لعلَّ اهلل يتج: ككالئي كأقوؿي ذلم

                              
 كىػػػو البكػػػرم دعسػػػ بػػػن اهلل عبػػػد كفيػػػوكالطػػػىاين يف األكسػػػط , ركاه البيهقػػػي يف شػػػعب اإلؽلػػػاف  (ُ)

 .  عيف



 

 ُّٕ 

ػػاكزي مػػنى اهلل جػػزاءى ..  (ُ)ضلػػن أكىل بػػالكرـً منػػكى قػػد جتاكىزنػػا عنػػك: اهلل فكػػاف التجى
كقد جاءنػا يف اآلثػار أف امػرأةن مػن بػين إسػرائيل  . . ما كاف يتجاكزي عن خلق اهلل 

بقيىػػت معهػػا , كانػػت قػػد عىػػرضى ذلػػا سػػائله يسػػ ؿ فلمػػا عػػرضى ذلػػا السػػائل يسػػ ؿ 
, تهػػػا تريػػػدي أف تضػػػعىها يف فًمهػػػا فردَّهتػػػا كأعطىتهػػػا ذلػػػك السػػػائلليقمػػػةه كاحػػػدة كرفعى 

فلػػم تشػػعر بعػػد أيػػاـ إال بػػذئبو يػػ   كمعهػػا  فػػله , ف خػػذىىا السػػائل كىػػو جػػائع 
كإذا , ابػػػػين .. فجػػػػرىت كراءى الػػػػذئب تقػػػػوؿ ابػػػػين , صػػػػ ريه في خػػػػذي الطفػػػػلى كؽلشػػػػي

ا معػػػ
ن
ػػػرًجي الولػػػدى سػػػادل اىف مػػػن فػػػًم الػػػذئًب بصػػػورًة رجػػػلو يقػػػفي فيمسػػػكي الػػػذئبى كؼلي

يا ىذه إظلا أنا مىلىكه أرسلين اهلل تعاىل من السماء ألنقػذى : كيناكليو إياىا كيقوؿ ذلا
أنفقػػػًت مػػػن أجػػػًل اهلل ..  (ِ)كيقػػػوؿ لػػػك ليقمػػػةه بًليقمػػػة, كأسػػػلّْمىو لػػػك, ابنػػػًك ىػػػذا

 .فاجلزاء من جنًس العمل .. لقمةن فردىدنا لك ىذه اللقمة مقابلى تلك اللقمة 

ق بػػاألخالًؽ الكرؽلػػة كاقػػرأ كثػػريان يف اائػػًل نبيػػك كسػػريتًو فػػذلك ييقػػوّْم فتخلَّػػ
َي لػػػك بػػػابى اإلقتػػػداء كاالىتػػػداء , اللهػػػم انفعنػػػا مبػػػا ِّعنػػػا, إؽلانىػػػك كيقينىػػػك كيفػػػت

ػػػر لنػػػا اللقػػػاءاًت مػػػع  كعلّْمنػػػا مػػػا ينفعينػػػا كبػػػارًؾ لنػػػا يف ىػػػذه السلسػػػلًة ادلباركػػػة كيسّْ
ف علػػػى مثػػػًل ىػػػذا البسػػػاط مػػػراتو كثػػػرياتو يف إخواننػػػا مػػػن أىػػػًل اإلسػػػالـً كاإلؽلػػػا

يا أكـر .. خرياتو كأنت راضو عنا كمادّّ لنا بالتوفيًق كالعنايًة منك يا كاَّ التوفيق 
, كاصػرؼ عنػا الشػرَّ كلَّػو, كػن لنػا مبػا أنػتى أىليػو.. األكرمني  كيا أرحم الػرازتني 

لػػػػػػداننا كبػػػػػػالًد كازًتنػػػػػا ِبمايتػػػػػػك كاحريسػػػػػػنا ِبراسػػػػػتك كأصػػػػػػلَ شػػػػػػاونىنا كشػػػػػاوفى ب

                              
ػػاءى  مىػػابػػاب -ركاه الَتمػػذم يف أبػػواب البيػػوع  (ُ) ( ُِِّ: )احلػػديث بػػوً  كالرّْفػػقً  ادلعسػػرً  ارً إنظػػ يف جى

 .كقاؿ حديث صحيَ
 .ركاه السيو ي يف اجلامع الص ري عن ابن عباس  (ِ)



 

 ُّٖ 

كاخػػتم لنػػا أعمارىنػػا باحلسػػد كأنػػتى راضو , كاجعلنػػا مػػنى اذلػػداًة ادلهتػػدين, ادلسػػلمني
كعاملنػا بالفضػًل كمػا أنػت لػو أىػل , كثبّْتنػا علػى مػا حتػبُّ كتر ػى منػا, عنا يارب

كأًدـ صػػلواًتك علػػى عبػًدؾ ادلصػػطفى زلمػػدو كعلػػى . . برزتتًػك يػػا أرحػػمى الػرازتني 
, يائًػك كريسػًلك  كمالئكتًػك ادلقػرَّبني كعبػاًدؾ الصػاحلني أرتعػنيآلو كأصحاًبو كأنب

 ..كصلّْ معنا عليهم كفيهم برزتًتك يا أرحمى الرازتني
 .كاحلمدي هلًل ربّْ العادلني                        

            
 

 انتهت المجموعة األولى من سلسلة

 إسعاف طالبً رضا الخالق

 ببٌان مكارم األخالق

 ا المجموعة الثانٌة الحقاً إن شاء هللا تعالىتابعو

 
 
 
 
 
 
 


