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إن احلمد هّلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ هّ
َّ
بالل من رشور أنفسنا ومن
سيئات أعاملنا ،من هيده هّ
الل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،ونشهد أن ال
حممدا رسول هّ
إله إال هّ
الل وحده ال رشيك له ،وأن ً
الل ﷺ ،أما بعد :

فهذا مقرر مادة احلديث والثقافة اإلسالمية للصف األول الثانوي ،وقد َّ
توخينَا

فيه حسن العرض والرتتيب ،وسهولة العبارة ،واالعتامد عىل املصادر األصلية ما

استطعنا ،مع االهتامم بتخريج النصوص والعزو للمراجع العلمية ،ليتزود منها
كل من املعلم والطالب ،فام أصبنا فيه فمن هّ
ٌّ
الل وحده ،وبتوفيق منه ،وما أخطأنا
فيه فنسأل هّ
الل العفو عنه.
وختام ًا نسأل هّ
الل تعاىل أن ينفع به ويكتب له القبول ،كام نرجو من زمالئنا

املعلمني واملربني أالّ يبخلوا بام عندهم من آراء وملحوظات علمية وتربوية تسري
باملقرر ُق ُد ًما نحو األفضل.
واحلمد هّلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وصىل هّ
الل وسلم عىل نبينا حممد وعىل

آله وصحبه أمجعني.
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الفصل الدرايس األول

ً
أوال  :احلـديـث الشــريــف



احلـديـث األول

الل عنهام ـ قال  :قال رسـول هّ
عبدالل بن عباس ـ ريض هّ
هّ
الل ﷺ ملعـاذ بن جبل
            عن

       ـ  ـ حني بعثه إىل اليمن « :إنك ستأيت قوما أهل كتاب ،فإذا جئتهم فادعهم إىل أن يشهدوا
الل ،فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن هّ
الل وأن حممد ًا رسول هّ
أن ال إله إال هّ
الل قد فرض عليهم
مخس صلوات يف كل يوم وليلة ،فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن هّ
الل قد فرض عليهم صدقة
تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم ،فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواهلم ،واتق دعوة
املظلوم فإنه ليس بينها وبني هّ
الل حجاب» متفق عليه(.)1
التعريـف بالـراوي

هّ
عبدالل ابن عمّ النبي ﷺ العباس بن عبداملطلب
هو الصحايب اجلليلَ ،ح رْب األمة وإمام التفسري ،أبو العباس،
القريش اهلاشمي ريض هّ
الل عنهام ،ولد قبل اهلجرة بثالث سنني ،انتقل مع أبويه إىل دار اهلجرة سنة الفتح،
دعا له الرسول ﷺ بسعة العلم والفقه يف الدين ،روى البخاري عنه ـ  ـ قال  :دخل رسول هّ
الل ﷺ اخلالء
فوضعت له وضو ًءا قال « :من وضع هذا ؟» ُفأخرب،قال  «:اللهم فقهه يف الدين»( )2ويف رواية « :اللهم ِّ
علمه

الكتاب»( ،)3ويف رواية أنه قال « :اللهم فقهه يف الدين وعلمه التأويل»(.)4

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه يف مواضع عدة ،منها  :كتاب املغازي ،باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن 8/64 ،برقم ،4347
        ويف كتاب الزكاة ،باب وجوب الزكاة ،يف  ،3/261برقم  ،1395وأخرجه مسلم يف صحيحه ،يف كتاب اإليامن ،باب الدعاء إىل
        الشهادتني  ،51  ، 1/50برقم . 19
( )2أخرجه البخاري يف كتاب الوضوء ،باب وضع املاء عند اخلالء برقم ( ،)1413ومسلم  1927/4برقم (. )2477
( )3البخاري رقم (.)75
( )4ينظر  :مسند اإلمام أمحد .314 ، 266 /1


قال مرسوق  :كنت إذا رأيت ابن عباس قلت  :أمجل الناس ،فإذا نطق قلت  :أفصح الناس ،فإذا حتدث

قلت  :أعلم الناس.

من أكثر الصحابة رواية للحديث ،وأعلمهم بالتفسري ،وأقدرهم عىل االستنباط.

تويف ـ  ـ سنة ثامن وستني للهجرة النبوية ،وعاش إحدى وسبعني سنة(.)1
املباحـث اللغويـة
الكـلمــة

حني بعثه إىل اليمن  :بعثه :

أهـل الكـتـاب :

معنــــاهــــــا

أرسله وكان ذلك سنة عرش للهجرة.

أهل الكتاب هم كل أمة نزل عىل نبيها كتاب من هّ
الل سبحانه وتعاىل،
واملراد هبم هنا اليهـود والنصـارى ،حيث أنزل علـى موسـى ـ عليـه

السالم ـ التوراة ،وأنزل عىل عيسى ـ عليه السالم ـ اإلنجيل.
يقروا بالشهادتني ويدخلوا يف دين هّ
الل تعاىل وتوحيده
فادعهم إىل أن يشهدوا أن ال إله أي  :ادعهم إىل أن ّ
الل وأن حممد رسول هّ
إال هّ
الل:
وعبادته.

وأ َمره النبي ﷺ أن يبدأ بالشهادتني؛ ألهنام أصل الدين وأساسه ،فال يصح

يشء من فروعه إال هبام.

فإن هـم أطاعـوا لك بذلك  :أي  :شهدوا وانقادوا واستجابوا ،بأن شهدوا أن ال إله إال هّ
الل وأن حممد ًا
رسول هّ
الل.
فـــرض :

فرض بمعنى  :ألزم وأوجب ،والفرض يف االصطالح هو الواجب ،وهو
ً
امتثاال ويعاقب تاركه.
ما يثاب فاعله

( )1ينظر  :سري أعالم النبالء  ،3/331وهتذيب التهذيب . 5/276


فـرض عليهـم صـدقـة :

الصدقة هنا  :هي الزكاة املفروضة ،وال فرق يف االصطالح الرشعي بني

تـؤخـذ من أغـنـيـائـهـم :

الزكاة للزكاة املفروضة ،واستعامل الصدقة عىل ما هو أعم.
الغني من يملك نصاب ًا من األموال التي جتب فيها الزكاة ،والضمري يعود

فـتـر ّد عـىل فـقـرائـهـم :

لفظ الزكاة والصدقة ،فكالمها بمعنى واحد ،إال أنه غلب عرفا استعامل

إىل الذين أسلموا من أهل اليمن.
الفقري هو من ال يملك شيئ ًا من املال ،أو يملك أقل من نصف كفايته ،أعىل
منه املسكني ،وهو من يملك شيئ ًا من املال لكن ال يكفي حاجته من مطعم
وملبس ومركب ونحوها .والضمري يف « :فقرائهم» يعود إىل املسلمني من

أهل البلد نفسه.

فإيـاك وكـرائـم :

منصوب بفعل مضمر ،تقديره  :احذر ،والكرائم  :مجع كريمة ،أي  :نفيسة،

واتـق دعـوة املظـلــوم :

أي  :جتنّب الظلم؛ لئال يدعو عليك املظلوم.

واملراد  :خيار املال.

والسبب يف ذكر هذه اجلملة بعد قوله ( :فإياك وكرائم أمواهلم) هو اإلشعار
بأن أخذ خيار املال دون رىض صاحبه ظلم ،فيجب أن يتجنبه ،وألن معاذ

يف مكان والية وسلطة.

فإنه ليس بينها وبني هّ
الل حجاب  :أي  :ليس هلا صارف يرصفها وال مانع يمنعها من القبول ،حتى ولو كان
املظلوم فاسق ًا أو عاصي ًا ،ففسقه وعصيانه عىل نفسه؛ ملا روى اإلمام أمحد
مرفوعا « :دعوة املظلوم مستجابة وإن كان فاجر ًا ففجوره عىل نفسه»(.)1

( )1أخرجه أمحد يف املسند  ،2/367وقال ابن حجر ـ رمحه هّ
الل ـ يف فتح الباري  : 3/360إسناده حسن.
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األحكـام والتـوجيهـات

 1ـ أمهية الشهادتني وعظم شأهنام وأهنام أصل الدين الذي ال يصح يشء من العبادة إال هبام ،ومها مفتاح
اإلسالم ،فال يلج الباب من ليس معه مفتاح ،وال يكون الكافر مسل ًام إال بعد التلفظ هبام ومعرفة معنامها،
والعمل بمقتضامها.

 2ـ الصالة أهم أركان اإلسالم بعد الشهادتني ،فهي عمود الدين ،وال يقوم البنيان بدون عمود ،ولعظم
شأهنا ،وعلوّ منزلتهاّ ،
حذر اإلسالم من تركها أو التهاون هبا.

 3ـ الفرض الواجب عىل املكلفني مخس صلوات يف اليوم والليلة ،وما عدا ذلك فليس بواجب ،مثل السنن

الرواتب ،وصالة الوتر ،وصالة الضحى ،وقيام الليل ،وغريها ،فهي سنن مؤكدة ال يليق باملسلم أن

يرتكها ،ففيها أجر عظيم ،وثواب جزيل.

عضو تداعى له سائر
 4ـ ألمهية ترابط املسلمني وتكاتفهم ،وكوهنم إخوة كاجلسد الواحد إذا اشتكى منه
ٌ
باحلمى والسهر ،جعل اإلسالم الزكاة حقّ ًا للفقري واملسكني من مال الغني ،فرضها هّ
الل تعاىل،
اجلسد
ّ

وجعلها ثالث أركان اإلسالم ومبانيه العظيمة.
كم منها  :ـ
 5ـ يف مرشوعية الزكاة ِح ٌ

ّ
للمزكي من دنس الذنوب واملعايص.
(  أ  ) طهر ٌة
الل تعاىل ،فال يبخل به عىل عباد هّ
إشعار له بأن املال مال هّ
الل.
(ب)
ٌ
شكر لنعمة هّ
الل تعاىل.
(جـ) ٌ
( د ) طهر ٌة للامل مما قد شابه من الشوائب.

(هـ ) مواسا ٌة للفقراء واملحتاجني واليتامى واملساكني ،وسدٌّ حلاجاهتم.
 6ـ الذين يستحقون الزكاة املفروضة حدّ دهم هّ
الل تعاىل يف كتابه الكريم بقوله سبحانه {:
                                       } [من اآلية 60من سورة التوبة] ،ومل يذكر النبي ﷺ يف هذا احلديث إال صنف ًا واحد ًا تنبيه ًا
لبقية األصناف ،وأنه جيوز رصفها لصنف واحد منها.
      وعليه فالزكاة املفروضة جيب أال تعطى إال من يستحقها ،أما الصدقات املستحبة فوجوه رصفها غري حمصورة.
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 7ـ دين اإلسالم وسط يف كل يشء ،فهو وسط بني األديان ،وأهل السنة واجلامعة وسط بني الفرق يف
ض اإلسالم ً
فر ُ
ماال يف حق الغني ال يعني اإلرضار به فيؤخذ
االعتقاد ،والعمل والسلوك ،والتعاملَ ،ف ْ
أن َفس ما لديه بدون رضاه ،وال يكون ذلك مؤدي ًا أيض ًا إىل اإلجحاف بحق الفقري فيعطى أرذل املال
وأردأه بل يعطى الفقري من أوسط املال.

 8ـ األصل يف الزكاة أن ترصف يف بلد املال نفسه ،فإذا دعت حاجة إلخراجها إىل بلد آخر أشد فقر ًا ـ
ً
مثال ـ فيجوز نقلها إليه.

 9ـ عاقبة الظلم وخيمة ،ونتائجه خطرية ،تظهر آثاره يف الدنيا واآلخرة ،يقول تعاىل :

}(.)1
     {
الل ﷺ « :إن هّ
وروى البخاري عن أيب موسى ـ  ـ أنه قال  :قال رسول هّ
الل َل ُيميل للظامل ،فإذا أخذه

مل يفلته» ،ثم قرأ                                                                      { :
                           }( .)2ويكفي أن دعاء املظلوم مستجاب ّ ً
أيا كانت حاله ،كام سبق بيانه.

ثم يتوىل اإلمام
 10ـ دلّ احلديث عىل مرشوعية بعث من جيلب الزكاة من نواحي البالد املختلفة ،ومن َّ

أو من ينيبه توزيعها وترصيفها.
الل من أفضل األعامل املقربة إىل هّ
 11ـ الدعوة إىل هّ
الل تعاىل وأزكاها وأج ّلها ،فهي وظيفة األنبياء والرسل،
وخري ما َو ِرثه من بعدهم ،ر ّتب عليها الباري جل وعال األجر العظيم والثواب اجلزيل ،يقول سبحانه
وتعاىل }                                                                                                                                                        { :
ْ هيدي هّ
هّ
ً
رجال واحد ًا خري
الل بك
وقال الرسول ﷺ لعيل ـ  ـ فيام رواه البخاري وغريه :
«فوالل ألن َ

()3

لك من حمُ ر النَعم»(.)4

( )1اآلية  42من سورة إبراهيم )2(     .اآلية  102من سورة هود ،واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب التفسري ،باب ( :وكذلك
أخذ ر ّبك )3(           . 8/354 )...اآلية  33من سورة فصلت )4(        .أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املغازي ـ باب غزوة خيرب
 ،7/476واجلهاد ،باب دعاء النبي ﷺ يف فضائل الصحابة ،باب فضائل عيل رقم . 2406
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 12ـ من عوامل نجاح الدعوة أن تكون بحكمة ،ومن احلكمة أن يبدأ الداعي باألهم فاملهم ،أال ترى أن
الرسول ﷺ أوىص ً
معاذا ـ  ـ بأن يتدرج مع أهل اليمن باد ًئا باألهم وهو الشهادتان ،ثم الصالة،
ثم الزكاة.

 13ـ استعامل األساليب املناسبة يف الدعوة من القول احلسن ،والتعامل الكريم ،واخللق املستقيم ،وحسن
العرض ،ولني اجلانب ،وعدم الغلظة واجلفاء ،كلّ ذلك عالمة الداعية الناجح يف دعوته ،قال تعاىل
}(.)1

{:

األسئـلـــة

س : 1مل بعث الرسول ﷺ ً
معاذا إىل اليمن ؟

س : 2التوحيد أهم الرضوريات ،حتدّ ث عن ذلك من خالل دراستك للحديث.
س : 3الزكاة أمرها عظيم يف دين هّ
الل .اذكر ثالثة من أحكامها تستنبطها من احلديث.
س : 4اللني والرفق من عوامل نجاح الداعيّ ،
وضح وجه الداللة من احلديث.
س : 5ما مرجع الضمري يف قوله ( :فقرائهم) ؟
س : 6اذكر شيئا من ِح َكم الزكاة.

س : 7وضح عاقبة الظلم من خالل احلديث.
س : 8ماذا تعرف عن ابن عباس ريض هّ
الل عنهام ؟

( )1اآلية  159من سورة آل عمران.
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احلـديـث الثـانــي
         عن أيب هريرة ـ  ـ قال  :قال رسول هّ
الل ﷺ « :بدأ اإلسالم غريب ًا ،وسيعود كام
  بدأ غريب ًا ،فطوبى للغرباء» رواه مسلم(.)1
التعريـف بالـراوي

هو الصحايب اجلليل ،س ّيد احلفاظ األثبات ،أبو هريرة ـ  ـ ،اختلف يف اسمه واسم أبيه عىل أقوال كثرية،

أرجحها أنه  :عبدالرمحن بن صخر الدويس ،أسلم عام خيربّ ،أول سنة سبع للهجرة.
قال الذهبي  :محل عن النبي ﷺ عل ًام كثري ًا طيب ًا مبارك ًا فيه ،مل ُيلحق يف كثرته.

ومل ير ِو أحد عن النبي ﷺ أكثر منه؛ ملالزمته له ،فقد بلغت مروياته  5374حديث ًا.

روى البخاري عن أيب هريرة ـ  ـ قال  :إنكم تقولون  :إن أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول هّ
الل ﷺ،
وتقولون  :ما بال املهاجرين واألنصار ال حيدثون عن رسول هّ
الل ﷺ بمثل حديث أيب هريرة ؟ وإن إخويت من

املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق( ،)2وكنت ألزم رسول هّ
فأشه ُد إذا غابوا،
الل ﷺ عىل مل ِء َبطني،
َ
عمل أمواهلم ،وكنت ً
شغل إخويت من األنصار ُ
وأح َف ُظ إذا َن ُسوا .وكان َي ُ
امرأ مسكين ًا من مساكني الص َّفة ،أعي
حني ينسون ،وقد قال رسول هّ
الل ﷺ يف حديث حيدثه « :إنه لن يبسط ٌ
أحد ثوبهُ حتى أقىض مجيع مقالتي هذه ثم

يل ،حتى إذا قىض رسول هّ
جيمع إليه ثوبه إال وعى ما أقول» ،فبسطت َن ِمر ًة ع ّ
الل ﷺ مقالته مجعتها إىل صدري،
فام نسيت من مقالة رسول هّ
الل ﷺ تلك من يشء(.)3
تويف أبو هريرة ـ  ـ سنة سبع ومخسني للهجرة(.)4

( )1أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإليمـان ـ باب بيان أن اإلسالم بدأ غريب ًا  1/130برقم ( ،)145وهنـاك روايـات أخـرى للحديث
          متعددة يف غري صحيح مسلم ،ينظر مثال  :جامع الرتمذي  ،5/18وسنن ابن ماجه  )2(                              . 2/1319يعني  :البيع والرشاء.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ،يف كتاب البيوع ـ باب ما جاء يف قول هّ
}،يف
الل عز وجل { :
         4/247رقم ( )4(                      .)2047ينظر  :سري أعالم النبالء  ،2/578وهتذيب التهذيب . 12/262
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املباحـث اللغويـة

الكـلمــة

ً
غـريـبـا :

معنــــاهــــــا

الغربة نوعان حسية كالعيش يف غري الوطن ،ومعنوية وهي املرادة هنا
ومتسكه بدينه وجتنّبه للفتن
واملعنى  :أن يكون املرء يف استقامته وعبادته ّ
غريب ًا بني قو ٍم ليسوا كذلك.
والغربة نسبية ،قد تكون يف مكان دون آخر ،أو يف زمان دون آخر.

ً
غـريـبـا :
بـدأ اإلسـالم

قال القايض عياض  :ظاهر احلديث العموم ،وأن اإلسالم بدأ يف آحاد

فـط ُـو َبـى للـغـربـاء :

قال النووي رمحه هّ
الل « :وأما معنى طوبى فاختلف املفرسون يف معنى قوله

الناس وقلة ،ثم انترش وظهر ،ثم سيلحقه النقص واإلخالل حتى ال يبقى
إال يف آحاد الناس وقلة أيض ًا كام بدأ.
}( )1فقيل معناه  :فرح وقرة عني،

تعاىل { :

وقيل  :نِ ْعم ما لهَ م ،وقيل  :غبطة هلم ،وقيل  :خري هلم وكرامة ،وقيل  :اجلنة،

وقيل  :شجرة يف اجلنة ،وكل هذه األقوال حمتملة يف احلديث»(.)2
األحكـام والتـوجيهـات

 1ـ دل احلديث عىل ِع َظم فضل الصحابة الذين أسلموا يف بداية البعثة النبوية؛ النطباق وصف الغرباء
عليهم ،حيث كانت غربتهم معنوية ،حني خالفوا ما عليه قومهم من الرشك والضالل.
التمسك بدين هّ
الل عز وجل واالستقامة عليه ،واالقتداء بنبينا حممد ﷺ هو صفة املؤمن احلق الذي
2ـ
ّ
يرجو ثواب الغرباء وإن خالفه كثري من الناس ،فالعربة بالتمسك باحلق ال بام عليه أكثر الناس ،قال

( )1اآلية  29من سورة الرعد.
( )2ينظر  :رشح النووي عىل مسلم  2/176بترصف يسري ،وليعلم أن هذا من تفسري التنويع والتفسري لليشء ببعض أفراده.
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 }...اآلية(.)1

تعاىل { :

 3ـ عظم أجر الغرباء وكثرة ثواهبم وعلوّ منزلتهم ،واملقصود هبم الغرباء بدينهم ،وليس املقصود املبتعدين
عن أوطاهنم.

 4ـ جاء يف عدد من الروايات أن الغرباء هم  :الذين َي ُ
صلحون إذا فسد الناس ،وجاء أيض ًا  :هم الذين
ُيص ِلحون ما أفسد الناس( ،)2وهذا يدل عىل أن جمرد الصالح للنفس ال يكفي ،بل ينبغي السعي
باحلكمة واللني والرفق إلصالح من فسد من الناس ليصدق عىل املؤمن وصف الغرباء الذين مدحوا
يف هذا احلديث.

األسئـلـــة

س : 1ما معنى الغربة يف اللغة ؟ وأيّ املعاين ينطبق عىل التعريف االصطالحي ؟
سّ : 2
وضح املراد بقوله ( :بدأ اإلسالم غريب ًا).
س : 3اذكر بعض أوصاف الغرباء.

س : 4هل تكون الغربة يف زمن دون آخر ؟ ّ
وضح ذلك.

س : 5ملاذا كان أبو هريرة ـ  ـ أكثر الصحابة رواية للحديث ؟

( )1آية  116من سورة األنعام.
( )2راجع ختريج احلديث ص . 17
٭ لإلستزادة ينظر رسالة  :كشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب ،ومدارج السالكني لإلمام ابن القيم ،منزلة
الغربة . 3/203
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احلـديـث الثـالــث

                 عن عائشة ـ ريض هّ
وترجله،
تنعله،
ّ
التيمن يف ّ
الل عنها ـ قالت « :كان النبي ﷺ يعجبه ّ
ُ
         وطهوره ،ويف شأنه كله» متفق عليه(.)1
التعريـف بالـراوي

هي الصدّ يقة بنت الصدّ يق ،عائشة بنت أيب بكر ـ ريض هّ
الل عنهام ـ أم املؤمنني ،زوج النبي ﷺ وأشهر

نسائه ،وهي من أكثر الصحابة رواية للحديث وبخاصة ما يتصل بحياة النبي ﷺ  األرسية داخل بيته ،اشتهرت
الل عنها ـ بفقهها وعلمها وحفظها وأدهبا ،توفيت ـ ريض هّ
ـ ريض هّ
الل عنها ـ سنة سبع ومخسني للهجرة ،وصلىّ 

عليها أبو هريرة ـ ـ(.)2

املباحـث اللغويـة

الكـلمــة

يعـجـبـه :
الـتـيمـن :
ّ
تـنـعلــه :
ّ

معنــــاهــــــا

اإلعجاب باليشء  :حمبته ،ويؤيده ما جاء يف رواية أخرى للشيخني « :حيب»(.)3
هو االبتداء باليمني.
التنعل  :لبس النعل ،وهو احلذاء ،واملراد به  :كل ما وقيت به القدم من األرض.
ّ
تنعله  :أن يبدأ بلبس النعل للرجل اليمنى.
والتيمن يف ّ
ّ

التيمن يف الوضوء والغسل  ،1/269برقم  ،168وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الوضوء ،باب ّ
التيمن يف الطهور وغريه  1/226برقم ( )2(                               .)268ينظر  :سري أعالم النبالء  ،2/135وهتذيب التهذيب
الطهارة ،باب ّ
 )3(                      . 12/433ينظر صحيح البخاري حديث رقم ( ،)426وصحيح مسلم املوضع السابق.
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تـرجـلـه :
ّ

أي ترجيل شعره ،واملراد  :ترسحيه ،ودهنه ،ويدخل فيه شعر الرأس واللحية.
فيرسحه وينظفه
والتيمن يف ّ
ّ
ترجله  :أن يبدأ بالشق األيمن من الرأس أو اللحية ّ

ويدهنه.

ُتضبط هذه الكلمة بفتح الطاء وضمها .فعىل فتح الطاء  :يكون املراد  :ما يتطهر

طـهـوره :

به من املاء والرتاب.

وبضم الطاء هو فعل الطهارة كالغسل والوضوء ونحومها ،وهو املراد يف احلديث.
والتيمن يف ُطهوره  :البداءة بميامن أعضائه ،فيبدأ باليد اليمنى ،والرجل اليمنى،
ّ

ويف شـأنـه كـلـه :

يف الوضوء .ويف الغسل يبدأ بالشق األيمن من اجلسم.
املعنى أنه يبدأ باليمني يف مجيع شؤونه ك ّلها ،واملراد مجيع األشياء املستحسنة ،قال
الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد رمحه هّ
الل  :هو عام خمصوص؛ ألن دخول اخلالء
واخلروج من املسجد ونحومها يبدأ فيهام باليسار(.)1

األحكـام والتـوجيهـات

الل عنهن ،وبخاصة عائشة ـ ريض هّ
بيان لفضل أمهات املؤمنني ريض هّ
 1ـ يف هذا احلديث ٌ
الل عنها ـ العاملة
الفقيهة ،التقية الورعة ،حيث حرصت عىل تل ّقي السنة النبوية ونرشها؛ لكي تط ِلع األمة عىل األحوال
الدقيقة للنبي ﷺ ليقتدوا به.

 2ـ دلّ احلديث عىل استحباب التيامن فيام ذكر يف احلديث ،وما ذكر هنا من باب التمثيل فقط ،وإال فالضابط
يف ذلك أن كل ما كان من باب التكريم والزينة يبدأ باليمني ،وما كان بخالفه يبدأ باليسار.

ومن أمثلة ما يبدأ باليسار أو تستعمل فيه اليسار  :دخول دورة املياه ،واخلروج من املسجد ،وخلع الثوب،
واالستنجاء ،وتنظيف األنف ،وما شابه ذلك.

( )1انظر إحكام األحكام رشح عمدة األحكام له ( 1/91رشح احلديث التاسع) ،ونقله ابن حجر بترصف يسري يف فتح الباري (رشح احلديث
املذكور) ،ومنه نقلنا.
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التيمن؛
  قال اإلمام النووي  :قاعدة الرشع املستمرة  :أن كل ما كان من باب التكريم والتزيني استحب فيه ّ
ِ
استحبّ فيه التيارس(.)1
وما كان بضدها

ومن أمثلة ما يبدأ باليمني أو تستعمل فيه اليمني ـ غري ما ذكر ـ  :لبس الثوب ،ودخول املسجد ،وقص الشارب،

وحلق الرأس ،والسالم من الصالة ،واألكل والرشب ،وأخذ األشياء وإعطاؤها ،واملصافحة ،وغري ذلك.

 3ـ ديننا اإلسالمي دين كامل ،أرشد األمة إىل ما يصلح شأهنم ،ويعيل مكانتهم ،ويميزهم عن غريهم،
وينفعهم يف دنياهم وآخرهتم ،فام من خري إال دلّ األمة عليه ،وما من رشّ إال ّ
حذرها منه.
وترصفاته ،فهو ﷺ القدوة واألسوة،
 4ـ عىل املؤمن أن يقتدي بالنبي ﷺ  يف مجيع أقواله وأفعاله وسلوكه
ّ
لكل مسلم.

 5ـ يف هذا احلديث الرشيف يتبني شمول الرشيعة اإلسالمية جلميع شؤون احلياة ،حتى هذه األشياء التي
قد ال يتنبه هلا اإلنسان جيد توجيه ًا كري ًام من اإلسالم فيها.
الل عز وجل ومقتدي ًا برسول هّ
فيؤجر املسلم عند عمله هذه األعامل ما دام مرتبطا برشع هّ
الل ﷺ .
ّ
ويرسح شعره ويدهنه،
ويتنظف
 6ـ ُأمر املسلم بأن يكون منظره حسن ًا ،فقد كان الرسول ﷺ يتطهر
ّ
ولكن هذا ال يعني املبالغة يف هذا األمر بحيث يطغى عىل اهتامماته ،فعليه بالتوازن ،بمعنى أن هيتم
يف نظافته ولكن ال يبالغ ـ كام ذكر ـ حتى ال ينحرف إىل ٍّ
مريض.
حد غري
ٍ
األسئـلـــة

س : 1بينّ ما يستحب فيه التيامن أو التيارس فيام ييل :

            تقليم األظافر ،لبس الثوب ،تقديم املاء للضيوف ،تقديم النقود للبائع ،اخلروج من املسجد.

س : 2كيف تستنبط أن هذا احلديث يدل عىل شمول الرشيعة اإلسالمية جلميع شؤون احلياة ؟
بالرتجل ؟
س : 3ما املراد
ّ

( )1رشح النووي عىل مسلم  3/160بترصف يسري ،وانظر لالستزادة كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوي  21/108ـ . 113
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احلـديـث الـرابــع

               عن جابر ـ  ـ قال « :بعثنا رسـول هّ
الل ﷺ وأ ّمر علينا أبـا عبيدة ،نتل ّقى عيـر ًا
وزودنا ِجرابا من متر مل جيد لنا غريه ،فكان أبو عبيدة يعطينا مترة مترة ،قال(: )1
        لقريشّ ،

الصبي ،ثم نرشب عليها من املاء فتكفينا
نمصها كام يمص
فقلت  :كيف كنتم تصنعون هبا ؟ قال ّ :
ّ
يومنا إىل الليل ،وكنّا نرضب بعص ّينا اخلبط ،ثم نب ّله باملاء فنأكله ،قال  :وانطلقنا عىل ساحل البحر،

فر ِفع لنا عىل ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ،فأتيناه ،فإذا هي دابة ُتدعى العنرب ،قال  :قال أبو
ُ
الل ﷺ ،ويف سبيل هّ
عبيدة  :ميتة ،ثم قال  :ال ،بل نحن ُر ُسل رسول هّ
الل ،وقد اضطررتم فكلوا،

قال  :فأقمنا عليه شهر ًا ،ونحن ثالثامئة ،حتى َس ِمنَّا ،قال  :ولقد رأيتنا نغرتف من َو ْقب عينه
بالقالل الدُّ هن ،ونقتطع منه ال ِف َدر كال ّثور ،أو كقدر الثور ،فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثالثة عرش
ً
رجال فأقعدهم يف َو ْق ِ
ب عينه ،وأخذ ضلع ًا من أضالعها فأقامها ثم رحل أعظم بعري معنا فمرّ 
وتزودنا من حلمه وشائق ،فلام قدمنا املدينة أتينا رسول هّ
الل ﷺ فذكرنا ذلك له ،فقال
من حتتهاّ ،
رزق أخرجه هّ
« :هو ٌ
الل لكم ،فهل معكم من حلمه يشء فتطعمونا ؟» قال  :فأرسلنا إىل رسول
هّ
الل ﷺ منه فأكله» متفق عليه(.)2
التعريـف بالـراوي

هّ
عبدالل بن عمرو بن حرام األنصاري ،له وألبيه صحبة ،شهد مع أبيه بيعة
هو الصحايب اجلليل جابر بن
العقبة األخرية ،وكان أبوه أحد النقباء يف البيعة ،شهد مشاهد كثرية مع رسول هّ
الل ﷺ ،يقول ـ    ـ :غزوت
( )1القائل هو  :أبو الزبري املكي راوي احلديث عن جابر.
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املغازي ،باب غزوة سيف البحر ،8/77 ،وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الصيد والذبائح،
باب إباحة ميتات البحر  3/1535رقم ( ،)1935واللفظ ملسلم.
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مع رسول هّ
الل ﷺ تسع عرشة غزوة.

وهو أحد املكثرين لرواية احلديث عن رسول هّ
الل ﷺ ،وكانت له ح ْلقة يف املسجد النبوي جيتمع الناس

املعمرين ،فهو من أواخر الصحابة الذين ماتوا باملدينة ،تويف ـ
فيها ليأخذوا عنه العلم ،وقد كان ـ  ـ من َّ
 ـ سنة ثامن وسبعني ،وعاش أربع ًا وتسعني سنة(.)1
املباحـث اللغويـة

الكـلمــة

معنــــاهــــــا

بعـثنـا رسـول ّ
اللـه ﷺ :

َ
أرسلنا يف جيش صغري
أصل البعث إثارة اليشء وتوجيهه ،واملراد هنا :

أ ّمر علينا أبا عبيدة :

أي جعل علينا أبا عبيدة أمري ًا.
هّ
اجلراح القريش ،مشهور بكنيته ،أحد العرشة املبرشين
عامر بن
عبدالل بن ّ

وأبو عبيدة هو :

لنقوم بمهمة معينة.

باجلنة ،ومن السابقني إىل اإلسالم ،هاجر اهلجرتني ،وشهد بدر ًا وما بعدها،
سامه الرسول ﷺ أمني هذه األمة ،وكان قائد ًا ،حكي ًام شجاع ًا ،مات ـ  ـ
بالشام سنة ثامن عرشة من اهلجرة ،وعاش ثامن ومخسني سنة(.)2

ريا لقـريـش :
نتلقـى ِع ً

العري هي اإلبل التي حتمل املتاع ،واملراد هنا  :نتصدى هلذه العري حتى

وزودنـا ِجرابـا من متـر :
ّ
َ
اخلبــط :

اجلراب هو الوعاء  :ويضبط بكرس اجليم وفتحها ،والكرس أفصح.

بفتح اخلاء والباء  :الورق الساقط من الشجر عند رضهبا ،واملراد يرضبون

فرفع لنا عىل ساحل البحر :

أي  :ارتفع فوق ساحل البحر.

نستويل عليها.

بالعيص الشجر؛ ليسقط ورقها.

( )1ينظر  :سري أعالم النبالء  ،3/189وهتذيب التهذيب . 2/42
( )2ينظر  :سري أعالم النبالء . 1/5
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الكـثـيـب :

َ
املحدو ِدب.
الرمل املستطيل

العـنـبـر :

سمكة بحرية كبرية ،ويطلق العنرب عىل ِّ
الطيب املعروف؛ ألنه روث دابة بحرية.

تطلق يف اللغة عىل  :كل ما يدبّ عىل وجه األرض ،أي  :يميش مشي ًا خفيف ًا،
وغلب استعامهلا عرف ًا عىل ذوات األربع.

دابــة :

فقـال أبو عبيـدة  :ميـتـة :

يعني فال جيوز أكلها ،ثم نظر يف حال قومه فوجدهم مضطرين ،فأمرهم

مـن َو ْقـب عينـه :

الو ْقب  :بفتح الواو وإسكان القاف ،وهو النقرة التي فيها العني.
َ
وضمها ،مجع ُق ّلة ،وهي اجلرة الكبرية التي يقلها الرجل بني
بكرس القاف
ّ

الـ ِف َ
ـدر :

بكرس الفاء وفتح الدال َ :
القطع ،مجع ِفدْ َرة ،يعني  :قطعة.

بالقـالل :

باألكل منها.

يديه ،أي  :حيملها.

كـالثـور أو َقـدْ ر الثـور :

رحـل أعظـم بعري معنـا :
ثم َ

أي  :مثل الثور يف ضخامتها.
ً
رحال ،والرحل ما يوضع عىل ظهر البعري للركوب.
أي جعل عَ ليه

وشـائـق :

بالشني والقاف ،وهو اللحم يؤخذ ف ُيغلىَ قليال وال ُينضج ،ويحُ مل يف األسفار،

وتزودنـا من حلمـه :
ّ

أي  :أخذنا معنا زاد ًا من حلمه.

وقيل  :الوشائق مجع وشيقة ،وهي القديد(.)1
األحكـام والتـوجيهـات

 1ـ حياة الرسول ﷺ وأصحابه الكرام قائمة عىل الزهد يف الدنيا والتقلل منها ،والصرب عىل اجلوع،
وخشونة العيش ،أال ترى كيف ّ
يوزع أبو عبيدة ـ  ـ التمر مترة مترة ،ويعبرّ جابر ـ  ـ عن قلة ذلك

( )1القديد  :اللحم يقطع ثم يملح وجيفف يف الشمس .انظر تاج العروس مادة (قدّ ).
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الصبي».
«نمصها كام يمص
التمر وعدم كفايته ،فيقول :
ّ
ّ
 2ـ احلرص عىل اجلهاد يف سبيل هّ
الل والدعوة إليه ،وأن ِق ّلة النفقة أو الزاد ال متنع من ذلك.

 3ـ التعاون يف أمور اخلري مطلب عظيم ،له ثامر عظيمة ،وآثار إجيابية ،وبركة عىل املتعاونني ،حثّ عليه
اإلسالم ،وأرشد إليه الرسول ﷺ ،وط ّبقه هو وأصحابه ريض هّ
الل عنهم ،فكثر خريهم ،وزادت بركة
أمواهلم ،ومن هنا ينبغي أن حيرص املسلم عىل التعاون يف أبواب اخلري كلها حتى حتصل له ثمرته.

 4ـ يدعو اإلسالم إىل حفظ كرامة املسلم ،وحيثه عىل مجع املال من عمل يده ،وأن يتعفف به عن السؤال،
فريتفع عن مذلة املسألة ،روى البخاري وغريه ،عن أيب هريرة ـ  ـ أن رسول هّ
الل ﷺ قال ( :والذي
ً
رجال فيسأله ،أعطاه أو
نفيس بيده ألن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب عىل ظهره خري له من أن يأيت

منعه)(.)1

هذا هو األصل يف املسلم ،ولكن إذا كان السؤال جيلب ُو ّ ًدا وحمبة ومؤانسة ومالطفة فهذا أمر مستحسن،
بل هو مطلوب ،ملا جيلبه من األنس واملحبة ،كام فعل الرسول ﷺ مع أيب عبيدة وصحبه.

 5ـ يدل احلديث عىل إباحة ميتة البحر ،ماتت بنفسها أو ماتت باالصطياد ،وهذا قول مجهور أهل العلم ،معتمدين

 }...                                     .اآلية(.)2

عىل هذا احلديث ،وعىل قوله تعاىل { :

 6ـ السفر من األعامل التي حتتاج إىل تنظيم وترتيب ُ
وحتمل ،ومما تكثر فيه اآلراء وتتعدد
وخ ُل ٍق كريم ّ
وجهات النظر ،وألمهيته رشع اإلسالم اإلمارة فيه ملن كانوا ثالثة أو أكثر ،ولذلك أ ّمر رسول هّ
الل ﷺ
أبا عبيدة عىل هذه الرسِية ،ومن املعلوم أن حق األمري الطاعة يف املعروف ،والتنفيذ ألوامره ،واالنقياد
لتوجيهاته ما مل يكن يف معصية هّ
الل عز وجل ،لذلك حينام منعهم أبو عبيدة امتنعوا وحينام أمرهم باألكل
من احلوت أكلوا منه.

 7ـ من صفات املؤمنني الصادقني  :الصرب واملصابرة لفعل اخلري وترك الرش ،وعىل ما ي َق ِّدر هّ
الل تعاىل من
املصائب ،وهذه السرَ ِ ّية التي متتعت هبذا اخللق النبيل كافأها هّ
الل تعاىل هبذا احلوت العظيم ،ويف اآلخرة
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الزكاة ـ باب االستعفاف عن املسألة . 3/335
( )2اآلية  96من سورة املائدة.
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ما هو خري وأبقى ،ويكفي إشارة إىل التحيل هبذا اخللق أنه ورد يف القرآن الكريم يف أكثر من تسعني
موضع ًا.

 8ـ دل احلديث عىل اجتهاد الصحابة ـ ريض هّ
الل عنهم ـ يف القضايا التي مترّ عليهم ومل يتمكنوا فيها من
أقره الرسول ﷺ عىل اجتهاده ،وزاد
الرجوع إىل الرسول ﷺ ،فأبو عبيدة اجتهد يف أكل احلوت ،ثم ّ

من تطييب نفوسهم أن طلب من حلمه ليأكل.
األسئـلـــة

سّ : 1
وضح معنى الكلامت اآلتية :
العري ،اجلراب ،اخلبط ،وقب عينه.

س( : 2الصرب خلق نبيل) ،حتدث عن ذلك من خالل دراستك هلذا احلديث.

س( : 3طاعة األمري يف املعروف واجبة) ،بينّ ثامر تلك الطاعة من خالل دراستك للحديث.

س : 4العمل واإلنتاج من أهم ما يريده اإلسالم من أبنائه ،كيف تستنبط هذه الفائدة من احلديث ؟
س : 5من راوي احلديث ؟ وماذا تعرف عنه ؟
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ً
ثانيا  :الثقـافـة اإلسـالمـيـة
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صـو ٌر من حـرص النبـي ﷺ علـى الدعـوة
أهميـة الدعـوة إىل هّ
الل تعالـى

الل تعاىل ،وهبذا أمره هّ
إن مهمة النبي ﷺ ـ كغريه من األنبياء ـ هي دعوة الناس إىل عبادة هّ
الل تعاىل يف آيات
}( ،)1وجعل الدعوة سبيله ،وسبيل أتباعه ،فقال                                { :

كثرية ،فقال { :

                                                                    }(.)2
وهبذا تتبني لنا أمهية الدعوة إىل هّ
الل؛ بأهنا هي الطريق إىل تعبيد الناس هّلل عز وجل.
حكـم الدعـوة إىل هّ
الل تعالـى
الدعوة إىل هّ
الل تعاىل فرض كفاية ،إذا قام هبا من يكفي سقط اإلثم عن الباقني ،وتكون فرض عني يف بعض

كربّ األرسة مثال ،جيب عليه (عَ ينًا) أن يرشد أرسته للخري ،وينهاهم عن
األحوال ،وعىل بعض األشخاصَ ،

ريه ،فهي واجبة عليه (عينًا).
الرش ،وكالذي ال يوجد يف موضعه شخص قادر عىل الدعوة غ ُ
فـضـلهـــا

}(.)3

قال تعاىل { :

«فوالل ألن هيدي هّ
هّ
ً
رجال واحد ًا خري لك من محر النعم»(.)4
الل بك
وقال ﷺ لعيل ـ  ـ :
وقال أيض ًا « :من دعا إىل هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئ ًا»(.)5

وقال « :من دلّ عىل خري فله مثل أجر فاعله»(.)6

( )1آية  125من سورة النحل )2(                  .آية  108من سورة يوسف.
( )3آية  33من سورة فصلت )4(                   .تقدم خترجيه يف احلديث األول ص . 12
( )5رواه مسلم ،كتاب العلم ،باب من سنّ سنة حسنة أو سيئة ح (.)2674
( )6رواه مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضل إعانة الغازي ح (.)1893
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صور من حرص النيب ﷺ على الدعوة

 1ـ اجلهر بالدعوة :

}( .)1خرج رسول هّ
عن ابن عباس ـ ريض هّ
الل ﷺ حتى
الل عنهام ـ قال  :ملا نزلت { :
صعد الصفا ،فهتف « :يا صباحاه» ،فقالوا  :من هذا ؟ فاجتمعوا إليه ،فقال « :أرأيتم إن أخربتكم أن ً
خيال خترج من

جربنا عليك كذب ًا ،قال « :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد» ،قال
قي؟» قالوا  :ما ّ
سفح هذا اجلبل ،أكنتم مصدّ ّ
أبو هلب َ :ت ّ ً
}(.)3( )2
با لك ،ما مجعتنا إال هلذا ؟ ثم قام ،فنزلت { :
 2ـ الدعوة يف املواسم :

كانت القبائل تأيت إىل مكة يف موسم احلج ،فكان رسول هّ
الل ﷺ يتبعهم يف منازهلم بعكاظ ،وجمنّة ،وذي

املجاز ،وكان يقول هلم :

ـ «أهيا الناس قولوا ال إله إال هّ
الل تفلحوا».

ـ «من يؤويني ،من ينرصين حتى أبلغ رسالة ريب وله اجلنة».
ـ «هل من رجل حيملني إىل قومه ،فإن قريش ًا قد منعوين أن أبلغ كالم ريب عز وجل».

وكان عمه أبو هلب يميش خلفه ويصيح  :ال يغرنكم هذا من دينكم ودين آبائكم ،ويقول إنه  :صابئ كاذب.
وكان بعض الناس ربام اجتمعوا وازدمحوا عليه وال يقولون شيئ ًا ،وبعضهم ربام سأله عن دينه ما هو ،ولكنه

مل يستجب ،وبعضهم ربام ر ّده ر ّ ًدا قبيح ًا ،وقال قومه أعلم به.
ومع كل هذا فلم ييأس رسول هّ
الل ﷺ ،بل كان يكرر دعوهتم يف كل موسم أكثر من عرش سنني ،حتى لقيه

األنصار فآمنوا به ،واتبعوه ونرصوه ريض هّ
الل تعاىل عنهم(.)4

( )1آية  214من سورة الشعراء )2(                  .آية  1من سورة املسد )3(                       .رواه البخاري يف مواضع ،منها  :كتاب التفسري ،سورة
تبت ح ( ،)4971ومسلم ،كتاب اإليامن ،باب من مات كافر ًا ح ( ،)208وله ألفاظ وروايات ،ومن حديث أيب هريرة بمعناه مع زيادات يف
البخاري رقم ( ،)4771ومسلم رقم ( )204وما بعده .وقوله « :يا صباحاه» كلمة يعتادوهنا عند وقوع أمر عظيم ،فيقوهلا املنادي ليجتمعوا
ً
مفصال كتاب « :السرية النبوية الصحيحة» للدكتور  /أكرم
ويتأهبوا له )4(              .جمموع من عدة أخبار وروايات ،انظر فيها ويف خترجيها
ضياء العمري ،194  ، 1/193 ،وللزيادة ينظر  :كتاب حياة الصحابة ،للكاندهلوي ،املجلد األول.
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 3ـ الدعوة عن طريق الرسائل :
عن أنس ـ ريض هّ
الل عنه ـ أن النبي ﷺ كتب إىل كرسى ،وإىل قيرص ،وإىل النجايش ،وإىل كل ج ّبار،

يدعوهم إىل هّ
الل تعاىل ،قال  :وليس بالنجايش الذي صىل عليه النبي ﷺ(.)1
الل الرمحن الرحيم .من حممد رسول هّ
وكان يف كتابه إىل هرقل (قيرص الروم) « :بسم هّ
الل إىل هرقل عظيم الروم،

سالم عىل من اتبع اهلدى ،أما بعد ،فإين أدعوك بدعاية اإلسالم ،أسلم تسلم ،يؤتك هّ
الل أجرك مرتني ،وإن َّ
توليت
ٌ
فإن عليك إثم األريسيني»( )2و                                                                                        { :
                                                        }(.)3
 4ـ الدعوة باملال :

عن أنس ـ  ـ قال  :ما سئل رسول هّ
الل ﷺ عىل اإلسالم شيئ ًا إال أعطاه ،فجاءه رجل فأعطاه غن ًام بني
جبلني ،فرجع إىل قومه ،فقال  :يا قوم أسلموا ،فإن حممد ًا يعطي عطا ًء ال خيشى الفاقة.
ويف رواية فقال أنس ـ  ـ  :إنْ كان الرجل َليسلم ما يريد إال الدنيا ،فام يسلم حتى يكون اإلسالم أحب

إليه من الدنيا وما عليها(.)4

الل ﷺ غزوة الفتح ـ فتح مكة ـ ثم خرج رسول هّ
وعن ابن شهاب الزهري قال  :غزا رسول هّ
الل ﷺ بمن
الل دينه واملسلمني ،وأعطى رسول هّ
معه من املسلمني ،فاقتتلوا بحنني ،فنرص هّ
الل ﷺ يومئذ صفوان بن أمية
مائة من النَّعم ،ثم مائة ،ثم مائة.

والل لقد أعطاين رسول هّ
قال ابن شهاب  :حدثني سعيد بن املس ّيب أن صفوان قال  :هّ
الل ﷺ ما أعطاين

( )1رواه مسلم ،كتاب اجلهاد ،باب ُكتب النبي ﷺ إىل ملوك الكفار ح (.)1774
( )2األريسيني  :مجع أرييس وهو الفالح ،واملراد أن عليك إثم الضعفاء واألتباع إذا مل يسلموا تقليد ًا لك؛ ألن األصاغر أتباع األكابر.
( )3آية  64من سورة آل عمران.
واحلديث رواه البخاري ،كتاب بدء الوحي ،باب رقم ( ،)6ح( ،)7ومسلم ،كتاب اجلهاد ،باب كتاب النبي ﷺ إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم ح
(.)1773
ولإلستزادة انظر  :زاد املعاد البن القيم  3/688يف هدي الرسول ﷺ يف مكاتباته إىل امللوك وغريهم.
( )4رواه مسلم ،كتاب الفضائل ،باب سخائه ﷺ ح (.)2312
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وإنه ألبغض الناس إ ّيل ،فام برح يعطيني حتى إنه ألحب الناس إ ّيل(.)1

األسئـلـــة

س : 1ملاذا كانت الدعوة إىل هّ
الل تعاىل من أهم األمور ؟ ثم اذكر فضلها باألدلة.

س : 2من وسائل الدعوة  :الدعوة باملال ،اذكر ما يدلّ عىل ذلك من سرية النبي ﷺ.
س : 3ما األمور التي كان النبي ﷺ يعرضها عىل القبائل يف املواسم ؟
الل ﷺ عن تبليغ دعوة هّ
س : 4صدّ ك ّفار قريش رسول هّ
الل ،فلامذا ؟
س : 5اذكر ثالث صو ٍر أخرى للدعوة إىل هّ
الل تعرفها غري ما ذكر.

س : 6بني أخص ما يمكن أن يقوم به من صور الدعوة إىل هّ
الل ً
كال مما ييل  :التاجر املسلم ،الكاتب،

العامل.

س : 7عَ ِّدد ثالث صو ٍر للدعوة إىل هّ
الل يمكن أن تقوم هبا.

( )1رواه مسلم ،املوضع السابق ،ح (.)2313
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الل تعالـى ّ
ّ
حـق هّ
وحـق الرسـول ﷺ
أو ًال ّ :
حـق اللّـه تعالـى

الل تعاىل علينا ،ال بد أن نستحرض عظمة هّ
عندما نتحدث عن حق هّ
الل ،وأنه خالقنا ورازقنا ،وأن كل يشء

بيده ،وكل خري وعطاء فهو منه ،وكل نعمة فهو املمتنّ هبا ،فكلنا يف احلقيقة ملك له ،فقراء إليه ،ليس بنا غنًى
عنه ،افرتض فرائضه ،وحدَّ حدوده ،وعَ َّر َفنا حقه علينا رمحة بنا ،من غري احتياج منه لنا ،فح ّقه علينا أعظم
حق جتب معرفته ،ويلزم القيام به ،فمن ذلك :

 1ـ اإليامن بربوبيته ،وأنه اخلالق الرازق ،املحيي املميت ،ويتضمن ذلك أيض ًا اإليامن بأسامئه وصفاته عىل

الوجه الذي يليق بجالله من غري تأويل وال تعطيل ،وال تكييف وال متثيل(.)1
 2ـ العبــادة :

وهي أعظم حقّ للِهَّ ِ تعاىل ،بل كل احلقوق داخلة يف معناها ،وهي  :توحيد األلوهية ،وهي الغاية من خلق
}( ،)2وقال ﷺ « :حق هّ
ّ الل عىل
اجلن واإلنس ،قال تعاىل { :

العباد أن يعبدوه وال يرشكوا به شيئا»(.)3

والعبـادة فـي اللغـة  :التذلل واخلضوع.
ويف الشـرع  :اسم جامع لكل ما حيبه هّ
الل ويرضاه ،من األقوال واألعامل الباطنة والظاهرة(.)4
قال ابن تيمية  :فالدين كله داخل يف العبادة(.)5

مفصل يف كتاب التوحيد ،للصف األول الثانوي.
( )1وهذا ّ
( )2آية  56من سورة الذاريات.
( )3رواه البخاري ،كتاب اجلهاد ،باب اسم الفرس واحلامر  ،6/58ح ( ،)2856ومسلم يف اإليامن ،باب الدليل عىل أن من مات عىل
التوحيد دخل اجلنة  1/58ح (.)30
( )4العبودية ،البن تيمية ص . 38
( )5العبودية ،ص . 43
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 3ـ املحـبـة :
وحمبة هّ
الل أرفع املحابّ وأرجاها وأنفعها ،فال يصح إيامن العبد إال هبا ،وال تستقيم نفسه إال بسلوك طريقها،

قال تعاىل { :

                }(.)1

«ثالث من كنّ فيه وجد هبن حالوة اإليامن  :أن يكون هّ
ٌ
الل ورسوله أحب إليه مما سوامها.)2(»...
وقال ﷺ :
املحبة احلقيقية  :هي التي تدفع صاحبها للعمل بام يريض ربه ،فمن كان جمانب ًا ملا يرضيه ،مقارف ًا ملا يسخطه،

فليس بمحبّ له يف احلقيقة ،بل هو مدَّ ٍع كاذب ،أو ِغ ٌّر جاهل ،فلرياجع نفسه ،وليفتش قلبه ،فإن عالمة صدق

هذه املحبة  :االتباع ،كام يف قوله تعاىل { :
وثمرهتا  :حمبة هّ
الل تعاىل للعبد ،ومغفرة ذنوبه ،كام يف قوله تعاىل{ :

}...اآلية(.)3

}...اآلية(.)3

ووسائل تقويتها  :الطاعة ،واستشعار املعية الدائمة ،وكثرة الذكر ،وتالوة القرآن ،وجمالسة الذاكرين ،ومفارقة
الغافلني ،وكثرة الدعاء والترضع ،واستشعار نِ َعمه وآالئه ،والتفكر يف خملوقاته.
قال احلافظ ابن حجر رمحه هّ
الل تعاىل  :وحمبة العبد هّلل حتصل بفعل طاعته وترك خمالفته(.)4
 4ـ اخلــوف :

وليس اخلوف كلمة تقال باللسان ،بل هو شعور يف القلب ،جيعل صاحبه حذر ًا مما خيافه ،فمن خاف هّ
الل اتقاه،
الل وخيشاه ،وخياف عذابه ،فهو حيذر مما يسبب غضب هّ
فاملؤمن خياف هّ
الل عليه ،ومن خاف اليوم أمن ً
غدا ،قال تعاىل

{:

}اآلية( ،)5وقال                                                        { :

                                                           }(.)6

( )1آية  165من سورة البقرة.
( )2رواه البخاري ،كتاب اإليامن ،باب حالوة اإليامن  1/60ح (.)16
( )3آية  31من سورة آل عمران.
( )4فتح الباري  ،1/61رشح احلديث رقم (.)16
( )5آية  46من سورة الرمحن.
( )6آية  40ـ  41من سورة النازعات.
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 9ـ عاقبة
 9ـ عاقبة

قال احلسن البرصي رمحه هّ
الل  :إن املؤمن مجع إحسان ًا وخشية ،واملنافق مجع إساءة وأمنًا(.)1
الل  :واخلوف املحمود الصادق  :ما حال بني صاحبه وبني حمارم هّ
قال ابن الق ّيم رمحه هّ
الل عز وجل(.)1
 5ـ الـرجــاء :
وهو التط ّلع إىل رمحة هّ
الل تعاىل وفضله ،وهو ثالثة أنواع :

شخص عَ ِمل بطاعة هّ
ٍ
الل تعاىل فهو يرجو ثواهبا.
رجاء من
(  أ  )
ٌ
راج ملغفرة هّ
ٍ
الل وعفوه .وهذان حممودان.
رجاء من
(ب)
ٌ
شخص أذنب ذنوب ًا ،ثم تاب منها ،فهو ٍ

شخص متام ٍد يف التفريط وكسب اخلطايا ،فهو يرجو رمحة هّ
ٍ
الل بال عمل ،وهذا غرور
رجاء من
(جـ)
ٌ
فرق العلامء بني التمني والرجاء ،وأمجعوا أن
         ورجاء كاذب ،وهو يف احلقيقة ٍّ
متن ال رجاء ،هلذا ّ
         الرجاء ال يصح إال مع العمل(.)2

}(.)3

قال تعاىل { :
وقال { :

                                  }(.)4

وينبغي أن يكون املؤمن خائف ًا من هّ
الل تعاىل دائ ًام ،راجي ًا إ ّياه ،فإن غلب عليه أحدمها خيف عليه ،فإن غلب

عليه الرجاء خيف عليه التهاون والفساد ،وإن غلب عليه اخلوف خيف عليه اليأس والقنوط ،قال تعاىل :

}(.)5

{

( )1مدارج السالكني ،منزلة اخلوف 1/549 ،ـ  . 551وانظر رشح الطحاوية ،عند قول الطحاوي ( :األمن واإلياس ينقالن عن ملة
        اإلسالم) ص  312ـ . 313
( )2مدارج السالكني ،منزلة الرجاء . 2/37 ،وانظر رشح الطحاوية ،عند قول الطحاوي ( :ونرجو للمحسنني من املؤمنني أن يعفو عنهم        )...
ص  306ـ . 312
( )3آية  110من سورة الكهف.
( )4آية  218من سورة البقرة.
( )5آية  50 ، 49من سورة احلجر.
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}...اآلية(.)1

وقال تعاىل يف وصف بعض عباده { :

وقال ﷺ « :لو يعلم الكافر بكل الذي عند هّ
الل من الرمحة مل ييأس من اجلنة ،ولو يعلم املسلم بكل الذي
عند هّ
الل من العذاب مل يأمن من النار»(.)2
 6ـ الشـكـر :
قد أمر هّ
الل تعاىل بشكره ،وهنى عن ضده ،فقال { :

}(.)3

وليس الشكر جمرد النطق باللسان ،بل الشكر واجب بالقلب ،واللسان ،واجلوارح.
فحقيقة الشكر  :ظهور أثر نعمة هّ
الل عىل لسان عبده بالثناء واالعرتاف ،وعىل قلبه باملحبة ونحوها ،وعىل

جوارحه باالنقياد والطاعة ،قال تعاىل .)4(}                                                                                              { :
قال ابن القيم رمحه هّ
الل تعاىل  :والشكر مبني عىل مخس قواعد  :خضوع الشاكر للمشكور ،وحبه له،
واعرتافه بنعمه ،وثناؤه عليه هبا ،وأن ال يستعملها فيام يكره(.)5
ثاني ًا ّ :
حق الرسول ﷺ

()6

حني نتحدث عن حق املصطفى ﷺ فإننا ال نتحدث عن شخص كسائر البرش ،بل هو أفضل َمن َخ َلقه
املبلغ عن هّ
هّ
الل ،وهو ِّ
الل ،وصاحب املنزلة الرفيعة واملقام املحمود( ،)7هو سيد ولد آدم ،وهو الذي ببعثته ُسدَّ ت

مجيع األبواب إىل اجلنة إال با ُبه ،وكل الطرق املوصلة إىل هّ
ُ
طريقه ،فمن اتبعه اهتدى ،ومن تنكب عن
الل إال
طريقه َّ
ضل وغوى ،فله علينا حقوق تلزم مراعاهتا ،منها :
( )1آية  57من سورة اإلرساء.
هّ
( )2رواه البخاري يف الرقاق ،باب الرجاء مع اخلوف رقم ( ،)6469واللفظ له ،ومسلم يف التوبة يف باب سعة رمحة الل  4/2109رقم (.)2755
( )3آية  152من سورة البقرة.
( )4آية  13من سورة سبأ.
( )5مدارج السالكني ،منزلة الشكر . 2/254
( )6للتوسع ،انظر كتاب  :الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،للقايض عياض بن موسى اليحصبي رمحه هّ
الل تعاىل.
( )7املقام املحمود هو الشفاعة الكربى للنبي ﷺ ،انظر تفسري اآلية  79من سورة اإلرساء تفسيـر الطبـري ،وتفسيـر ابن كثري ،وفتح الباري رشح
احلديث رقم ( )614و( )4719 ، 4718و( )6558يف الرقاق باب صفة اجلنة والنار رشح احلديث احلادي عرش وهو أوسع املواضع.
33

الل تعاىل للبرش كافة نذير ًا وبشري ًا وهادي ًا إىل هّ
الل تعاىل أرسله هّ
 1ـ اإليامن بأنه رسول من عند هّ
الل ورساج ًا منري ًا ،وأنه

خاتم األنبياء عليهم الصالة والسالم قال تعاىل  }...                                                                             { :اآلية( ،)1وقال

تعاىل { :

             }(.)2

ً
فضال عن آبائنا ،وأمهاتنا ،وأوالدنا،
 2ـ حمبتـه ﷺ  :فمن حقه ﷺ علينا أن نحبه أكثر مما نحب أنفسنا،
وهذه املحبة دين ندين هّ
الل تعاىل به ،نشعر هبا داخل قلوبنا ،ونرى آثارها يف سلوكنا.
عن أنس ـ  ـ قال  :قال رسول هّ
الل ﷺ « :ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحبّ إليه من والده ،وولده،

والناس أمجعني»(.)3
هّ
عبدالل بن هشام ـ  ـ قال  :كنا مع النبي ﷺ وهو آخذ بيد عمر بن اخلطاب ـ  ـ  ،فقال له عمر  :يا
وعن
اللَ ،
رسول هّ
ألنت أحبّ إيلّ من كل يشء إال من نفيس ،فقال النبي ﷺ « :ال والذي نفيس بيده ،حتى أكون أحب
إليك من نفسك» ،فقال له عمر  :فإنه اآلن هّ
والل ألنت أحبّ إيل من نفيس ،فقال النبي ﷺ « :اآلن يا عمر»(.)4

وهذه منزلة عظيمة ال يبلغها إال الصادقون ،وأنت إذا تأملت ذلك عرفت السبب الذي ألجله كان رسول

هّ
الل ﷺ هبذه املثابة ،وذلك أنه هو السبب يف نجاة نفسك من املهلكات يف الدنيا واآلخرة(.)5

وسبيل تنمية هذه املحبة  :استشعار ما قدّ مه الرسول ﷺ وأوصله لنا من اخلري العظيم ،وطاعته ،ومتابعته،

فمن ال
واالقتداء به ،وكثرة ذكره ،والصالة عليه ،واالستشهاد بأقواله وأفعاله ،وإدمان املطالعة يف سريتهَ ،
يعرف عنه إال اسمه كيف حيبه ؟! واملطالعة يف سرية أصحابه ،وكيف كانت حمبتهم له ،ومعاملتهم معه ،وهذه

من أحسن الوسائل لزيادة حمبته.

( )1آية  144من سورة آل عمران.
( )2آية  40من سورة األحزاب.
( )3رواه البخاري ،كتاب اإليامن ،باب  :حب الرسول ﷺ من اإليامن  1/58ح (.)15
( )4رواه البخاري ،كتاب اإليامن والنذور ،باب كيف كانت يمني النبي ﷺ  11/523ح (.)6632
( )5ينظر  :فتح الباري  ،11/528يف اإليامن والنذور ،باب ( ،)3و 1/59رشح حديث (.)15
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 3ـ طـاعتـه وا ّتبـاعــه :

فطاعتـه  :امتثال أمره ،واجتناب هنيه ،فأمره وهنيه حجة عىل كل من بلغه ذلك ،ال جيوز له التأخر وال التواين عن

االستجابة له ،قال تعاىل  }...                                                                                                            { :اآلية(.)1

ومن ا ّتباعه  :االقتداء به يف عبادته ،وسلوكه ،ويف كل عمله ﷺ ،مما هو داخل يف حكم الواجب
يقرب إىل هّ
الل تعاىل ،قال تعاىل                                     { :
واملستحب ،فالرسول ﷺ قدوة لنا يف كل جمال ّ
                                                                                                                            }(.)2

وقد اهتم األئمة بجمع أحوال النبي ﷺ وأوصافه وأخالقه ،ومن أحسن ما ترى يف هذا كتاب ( :زاد
املعاد يف هدي خري العباد) للعالمة ابن القيم رمحه هّ
الل تعاىل.
 4ـ الصـالة والسـالم عليـه :

قـال تعـالـى { :

                         }(.)3

وهي واجبة يف الصالة ،وعند ذكره ،ومرشوعة يف مواضع كثرية ،منها  :يف الصباح ،واملساء ،ويف كل

جملس ،وبعد األذان ،ويستحب اإلكثار منها يوم اجلمعة.

هّ
صلىّ الل عليه عرشا»(.)4
ويف فضلها قال ﷺ « :من صلىّ عيلّ صالة واحدة
ويف ذمّ تاركها قال ﷺ « :البخيل من ُذكرت عنده فلم ُي َصلّ ع ّ
يل»(.)5

( )1آية  24من سورة األنفال.
( )2آية  21من سورة األحزاب.
( )3آية  56من سورة األحزاب.
( )4رواه مسلم ،كتاب الصالة ،باب الصالة عىل النبي ﷺ  1/306ح (.)408
( )5رواه الرتمذي ،كتاب الدعوات ،باب قول النبي ﷺ  :رغم أنف رجل  ،5/515ح ( ،)3546وأمحد  ،1/201والنسائي يف « :اليوم والليلة» (،)56
       وصححه ابن حبان  ،190 ، 3/189ورواه غريهم ،وقال احلافظ ابن حجر  :ال يقرص عن درجة احلسن( .فتح الباري  ،11/168كتاب الدعوات،
        باب الصالة عىل النبي ﷺ) قال السخاوي يف القول البديع ص  : 142وباجلملة فال يقرص احلديث عن درجة احلسن.
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والذب عنها ،والدعوة إليها :
 5ـ نرش سنته ﷺ
ّ

وهذا من حقوقه ﷺ العظيمة إذ أن هديه وسنته املصدر الثاين للترشيع اإلسالمي ،وهبا كمل الدين،
«نضرّ الل ً
هّ
امرأ
وأمتت النعمة ،وبنرشها ينترش الدين يف األرض ،ويعم اخلري ويندحر الرش وأهله قال ﷺ :

سمع مقالتي فحملها إىل غريه فرب حامل فقه إىل من هو أفقه منه ،ورب حامل فقه ليس بفقيه ،ثالث ال يغل
عليهن قلب مسلم  :إخالص العمل هّلل ،والنصيحة ألئمة املسلمني ولزوم اجلامعة »..احلديث(.)1
 6ـ حمبة أصحابه ،وتوقريهم :

فمحبتهم واجبة ،وسبهم زندقة( ،)2فهم حمَ لة الدين ،وأصحاب سيد املرسلني ،وهم خري الناس بعد
النبيني ،قال ﷺ « :ال تسبوا أصحايب ،فلو أن أحدكم أنفق مثل أح ٍد ذهبا ما بلغ مدَّ أحدهم وال نصيفه»(.)3
ٍ
بعيب أو نقص.
بذم ،أو يطعن عىل أحد منهم
وال جيوز ألحد أن يذكرهم ٍّ
األسئـلـــة

س : 1ما املحبة احلقيقية هّلل تعاىل ؟ وما عالمة صدقها ؟ وما ثمرهتا ؟

يسمى املذموم منه ؟
س : 2ما الرجاء ؟ وما أنواعه ؟ مع بيان املحمود منه واملذموم .وماذا َّ
س : 3ما حقيقة الشكر ؟ وما قواعده ؟ ثم اذكر الدليل عىل أن الشكر يكون بالعمل.
س : 4اذكر ما تستطيعه من وسائل تنمية حمبة الرسول ﷺ.
س : 5عدّ د مخس ًة من املواضع التي يرشع فيها الصالة عىل النبي ﷺ.

( )1أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده يف  5/183وأبو داود يف سننه يف كتاب العلم ،باب فضل نرش العلم يف  ،3/438والرتمذي يف سننه
         يف كتاب العلم ،باب ما جاء يف احلث عىل تبليغ السامع يف  5/33واحلديث صحيح بمجموع طرقه وقد أوصله بعضهم إىل حد التواتر.
( )2انظر  :الصارم املسلول ،البن تيمية ص  567وما بعدها.
ً
ً
( )3رواه البخاري ،كتاب فضائل الصحابة ،باب قول النبي ﷺ  :لو كنت متخذا خليال  ، 7/21رقم (.)3673
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القرآن الكريم ــ خصائصه ــ وحقوقه
عندما نتحدث عن القرآن ،فال بد أن نستشعر أنه ليس كالم برش ،بل هو كالم هّ
الل ،املنزّ ل عىل حممد ﷺ،
املتع ّبد بتالوته ،الذي أعجز البرش أن يأتوا بمثله ،بل وال بسورة من مثلهُ ،أنزِل ليكون منهاج حياتنا ،وطريق
فرطنا فيه ُخ ِذلنا وهُ زِمنا.
عزّ نا ،وسبيل رفعتنا وجمدنا ،إن ّ
متسكنا به هُ ِدينا و ُنرصنا ،وإن ّ
خصـائـص القـرآن

للقرآن خصائص كثرية ،منها :

 1ـ أنه حمفوظ من التحريف والضياع ،والزيادة والنقصان ،وذلك ألن هّ
الل تعاىل تولىّ حفظه بنفسه ،فقال
}( ،)1فه ّيأ له أسبابا للحفظ ،منها :

تعاىل { :

  ( أ ) األمة املعتادة عىل احلفظ ،فقد كان احلفظ معروف ًا يف العرب ،فهم حيفظون القصائد الطوال حني

         يسمعوهنا ألول مرة ،وحيفظون اخلطب الطويلة كذلك.
(ب) ه ّيأ له علامء حفاظ ًا جمتهدين يف حفظه ،ويع ّلمونه أوالدهم وتالميذهم ،ويتدارسونه ،ويكتبونه

          وينقله اآلخر عن األول باألسانيد املتّصلة ،ولذلك جتد أئمة القراء كثري ،من عهد الصحابة ـ ريض        
هّ
الل عنهم ـ ومن بعدهم إىل عرصنا هذا.

ً
سهال ميسرَّ ً ا للحفظ.
(جـ) جعله
وأنت ترى ح ّفاظ القرآن الكريم يف العامل باآلالف بل أكثر ،يف حني أنك ال ترى ً
أحدا من املنتمني لألديان

األخرى حيفظ الكتاب املقدس عندهم.
يتو َّل هّ
الل تعاىل حفظ الكتب السابقة ،بل َو َكلها ألصحاهبـا ،كام قـال تعالـى { :
ومل َ
                                                                    }...اآلية(.)2

( )1اآلية  9من سورة احلجر )2(                           .اآلية  44من سورة املائدة.
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من ا ِ
حل َكم يف حفظ القرآن الكريم :

( أ ) أنه آخر كتاب حيمل آخر رسالة تبقى إىل قيام الساعة.

(ب) أنه املعجزة الكربى للرسول ﷺ ،فهو معجزة باقية لألجيال ،قال ﷺ « :ما من األنبياء نبي إال
ُأعطي من اآليات ما مثله آ َمن عليه البرش ،وإنام كان الذي أوتيته وح ًيا أوحاه هّ
الل إ ّيل ،فأرجو أن
أكون أكثرهم تابع ًا يوم القيامة»(.)1

 2ـ أنه خـاتم الكـتب السامويـة واملهيمن عليهـا :
قال تعاىل { :

}(،)2

واملعنى أنه شامل ملا فيها وزائد عليها وشاهد وحاكم عليها ،فام وافقه مما فيها فهو حق ،وما خالفه فهو إما
ٍ
وعال عليها وغالب ،وناسخ لغري
منسوخ أو باطل باعتباره حمر ًفا ،وهو حافظ ملا فيها من أصول الرشائع،
املحكم فيها ،فهو أكمل الكتب الساموية وخامتها(.)3
 3ـ إعجـازه والتحـدي بـه :

قال تعاىل { :

                                       }(.)4
 4ـ أن بكـل حـرف منه حسنـة :

الل ﷺ « :من قرأ حرف ًا من كتاب هّ
عن ابن مسعود ـ  ـ قال  :قال رسول هّ
الل فله به حسنة ،واحلسنة بعرش
أمثاهلا ،ال أقول «امل» حرف ،ولكن ٌ
ألف حرف ،والم حرف ،وميم حرف»(.)5
وأول ما نزل ( ،)4981ورواه مسلم ،كتاب اإليامن ،باب وجوب اإليامن برسالة
( )1رواه البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب كيف نزل الوحيّ ،
        النبي حممد ﷺ ونسخ امللل بملته  1/134رقم .)152( :
( )2آية  48من سورة املائدة.
( )3ينظر  :تفسري ابن كثري ،وتفسري الشوكاين ،والسعدي (عند اآلية املذكورة).
( )4آية  88من سورة اإلرساء.
ً
( )5رواه الرتمذي ،كتاب فضائل القرآن ،باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من األجر .حديث رقم ( ،)2910وقال  :حديث حسن صحيح.
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 5ـ تيسريه وسهولته ،فحفظه سهل ،وقراءته سهلة يسرية ،قـال تعالـى { :

                                           }(.)1

 6ـ مجال نظمه وبالغته .وعظمة أسلوبه فهو يورد املعاين الكبرية بعبارات موجزة.
 7ـ عدم امللل من تكرار تالوته وترديده.
هجـر القــرآن

وقبل أن نتعرف عىل حقّ القرآن الكريم ،فإن علينا أن نعرف معنى هجره ،لنحذره ونجتنبه ،فإن رسول
الل ﷺ قد اشتكى إىل ربه من هجر قومه للقرآن ،فقال فيام ذكر هّ
هّ
الل تعاىل عنه { :
                                                                  }(.)2
وهجر القرآن أنواع( ،)3منها :

 1ـ هجر اإليامن به وتصديق ما فيه 2                                          .ـ هجر سامعه واإلصغاء إليه.
 3ـ هجر العمل به والوقوف عند حالله وحرامه.

 4ـ هجر حتكيمه والتحاكم إليه يف أصول الدين وفروعه.

 5ـ هجر تد ّبره وفهمه 6                                                               .ـ هجر االستشفاء والتداوي به        .
 7ـ هجر قراءته والعدول عنه إىل غريه من شعر ،أو ٍ
قول أو غناء.
مـن حـق القــرآن

 1ـ اإليامن به ،وبكل ما جاء فيه وأنه كالم هّ
الل املنزّ ل عىل رسوله ﷺ ،واإليامن بأنه حمفوظ ال يتطرق إليك
أدنى شك يف ذلك ،قال تعاىل { :

		

( )1آية  17من سورة القمر.
( )2آية  30من سورة الفرقان.
( )3انظر  :الفوائد ،البن قيم ص  ،82وتفسري ابن كثري آية  30من سورة الفرقان.
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}(.)1
واإليامن به من أركان اإليامن كام يف حديث جربيل عليه السالم(.)2
 2ـ قـراءتـه وحفظـه :

قال ﷺ « :اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيع ًا ألصحابه»(.)3
ِ
وارتق ورتل كام كنت ترتل يف الدنيا ،فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»(.)4
وقال أيض ًا « :يقال لصاحب القرآن  :اقرأ

وينبغي أن يرتل القارئ وجيوده كام أمر هّ
الل تعاىل بذلك ،فقال { :
وينبغي أن يكون للمسلم ِو ْردٌ يوميّ يتلو فيه كتاب هّ
الل تعاىل حتى خيتمه ،وليحرص أن خيتمه كل شهر مرة أو
}(.)5

أكثر( ،)6وال ينشغل عن قراءته بام ال ينفع.

وليحرص املسلم عىل حفظه ،أو حفظ ما تيرس منه ،قال تعاىل واص ًفا القرآن { :

                                              }( ،)7فوصف احلفاظ بأهنم من أهل العلم ،وحفظه ُسنّة أئمة الدين ،من الصحابة

والتابعني ،و َمن بعدهم إىل يومنا هذا.

وليحرص املسلم عىل ترديد ما حفظ من القرآن يف قيامه وقعوده ،وذهابه وإيابه ،فإن ذلك أعظم ألجره ،وأكثر
حلسناته ،قال ﷺ « :ال حسد إال يف اثنتني  :رجل ع ّلمه هّ
الل القرآن ،فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار.)8(»..
( )1آية  136من سورة النساء )2(                         .رواه مسلم ،كتاب اإليامن ،باب بيان اإليامن واإلسالم واإلحسان (.)8
( )3رواه مسلم ،كتاب صالة املسافرين ،باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ح (.)804
( )4رواه أبو داود ،كتاب الصالة ،باب استحباب الرتتيل يف القراءة ح ( ،)1464والرتمذي ،كتاب فضائل القرآن ،باب رقم ()18
      ح( ،)2914وقال الرتمذي ،حسن صحيح ،ورواه أمحد  ،2/192وصححه ابن حبان ،واحلاكم ،ووافقه الذهبي ،املستدرك .1/552
( )5آية  4من سورة املزّ مل.
لعبدالل بن عمرو بن العاص «واقرأ القرآن يف كل شهر» قال قلت  :يا نبي هّ
هّ
الل ! إين أطيق أفضل من ذلك قال
( )6والدليل قول النبي ﷺ
هّ
       «فاقرأ يف كل عرشين» قال قلت يا نبي الل إين أطيق أفضل من ذلك قال «فاقرأه يف كل سبع ،وال تزد عىل ذلك» رواه مسلـم كتاب
       الصيام ،باب النهي عن صوم الدهر 2/813 ،..ح . 182
( )7آية  49من سورة العنكبوت )8(                    .رواه البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب اغتباط صاحب القرآن ح (.)5026
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وينبغي للحافظ مراجعته وتعاهد قراءته حتى ال يتفلت منه ،قال ﷺ « :تعاهدوا القرآن ،فوالذي نفس
حممد بيده هلو أشدّ تف ّلتا من اإلبل يف عقلها»(.)1
والع ُقل  :مجع عقال ،وهو ما يربط به البعري.
ُ

 3ـ العمـل بـه :

}(.)2

قال تعاىل { :
وقال { :

}(.)3

الل ﷺ وأصحابه أول من يعمل بالقرآن ،سئلت عائشة ـ ريض هّ
وقد كان رسول هّ
الل عنها ـ عن خلق رسول
الل ﷺ فقالت للسائل  :ألست تقرأ القرآن ؟ قال  :بىل ،قالت  :فإن خلق نبي هّ
هّ
الل ﷺ كان القرآن(.)4
قال ابن مسعود ـ  ـ :كان الرجل منا إذا تع ّلم عرش آيات مل جياوزهن حتى يعرف معانيهن ،والعمل

هبن(.)5

هّ
(عبدالل بن حبيب)  :حدثنا الذين كانوا يقرئوننا  :أهنم كانوا يستقرؤون
وقال أبو عبدالرمحن السلمي
من النبي ﷺ فكانوا إذا تع ّلموا عرش آيات مل خيلفوها حتى يعملوا هبا فيها من العمل ،فتع ّلمنا القرآن والعمل
مجيع ًا(.)6

4ـ ّ
تعلمه وتعليمه :

عن عثامن ـ  ـ قال  :قال رسول هّ
الل ﷺ « :خريكم من تع ّلم القرآن وع ّلمه»(.)7
فينبغي أن حيرص املسلم عىل تع ّلمه وإتقان قراءته ،وجيتهد يف ذلك ،ف ِمن غري الالئق ملسلم له سنوات
( )1رواه البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب استذكار القرآن وتعاهده ح ( ،)5033ورواه مسلم ،كتاب صالة املسافرين ،باب فضائل القرآن ،ح (.)791
( )2آية  55من سورة الزمر.
( )3آية  155من سورة األنعام.
( )4رواه مسلم ،كتاب صالة املسافرين ،باب جامع صالة الليل  1/513رقم (.)746
( )5رواه الطربي يف مقدمة التفسري  ،1/80قال أمحد شاكر عن إسناده  :صحيح.
( )6تفسري الطربي  ،1/80وصححه أمحد شاكر ،وانظر  :سري أعالم النبالء  ، 271 ، 4/269وطبقات ابن سعد . 6/172
( )7رواه البخاري ،كتاب فضائل القرآن ،باب  :خريكم من تع ّلم القرآن وع ّلمه ح (.)5027
41

طويلة وهو يدرس ويتعلم ،ثم إذا قرأ القرآن فإذا به ال يقيم حروفه وكلامته ،وليس حاله كحال من يعذر

لضعف تعليمه.

ومن وسائل تع ّلمه وإتقانه  :قراءته عىل أحد املقرئني ،وكثرة االستامع إليهم ،واستشعار أنه كالم اخلالق

جلّ وعال ،وغري ذلك.

وتفهمـه ،واخلشـوع والبكـاء عند قراءتـه :
 5ـ تد ّبـره ّ

قال تعاىل { :

               }( ،)2وقال سبحانه { :

}( ،)1وقال سبحانه { :

}(.)3

متهل وتفهم ،فإن القرآن كتاب هداية ،وكيف هيتدي به من ال يفهمه ،وإن أشكل عليه يشء
فاألوىل أن يقرأ عىل ّ
رجع لتفسريه ،وليجمع ّ
مهته عند القراءة حتى يستحرض ذلك بقلبه ،ويتأمل ما فيه من آيات التهديد والوعيد ،والرجاء
والرمحة ،وأحوال املاضني ،وغري ذلك.

قال ابن مسعود ـ  ـ  :قال يل النبي ﷺ « :اقرأ ع ّيل» ،قلت  :يا رسول هّ
الل ،أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال :

«نعم» ،فقرأت سورة النسـاء حتى أتيت عىل هذه اآلية                                                                        { :
                                               }( ،)4قال «  :حسبك اآلن» فالتفتّ فإذا عيناه تذرفان(.)5
 6ـ اإلنصـات عنـد سامعـه :

}(.)6

قال تعاىل { :

واآلية تدل بعمومها عىل مرشوعية االستامع للقرآن إذا ُتيل ،واإلنصات ،وهو  :السكوت عند

( )1آية  24من سورة حممد.
( )2آية  17من سورة القمر.
( )3آية  109من سورة اإلرساء.
( )4آية  41من سورة النساء.
( )5رواه البخاري يف مواضع ،منها يف  :كتاب فضائل القرآن ،ح ( ،)5050ومسلم ،كتاب صالة املسافرين ،باب فضل استامع القرآن ح (.)800
( )6آية  204من سورة األعراف.
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االستامع.

 7ـ التـزام األدب معـه :

فال يمس القرآن إال طاهر ،وال يقرؤه َمن عليه حدث أكرب حتى يغتسل ،وال هيان يف محله ووضعه ،وإذا

شخصا فبيده اليمنى ،وال يرميه ،وحيافظ عليه وال يمزقه ،أو يكتب عليه ما ال حاجة له به ،وإذا
محله أو ناوله
ً

متزق فال جيوز رميه بل حيرقه ويدفنه يف موضع ط ّيب.

وجيعله أعىل من غريه ،وال يتّكئ عليه ،وال جيلس عىل يشء فيه مصحف كاحلقيبة واملكتب ،كل هذا
احرتام ًا لكتاب هّ
الل تعاىل ،والتزام ًا لألدب معه.
األسئـلـــة

س : 1اذكر ثالث ًا من خصائص القرآن الكريم ،مع ذكر الدليل ملا تقول.
س : 2القرآن معجزة باقية لألجيالّ ،
دلل عىل ذلك.

س : 3اذكر ثالثة من األسباب الداعية ـ يف نظرك ـ إىل ضعف بعض املتعلمني يف قراءة القرآن الكريم .

            وكيف تعالج ؟
س : 4اذكر ثالث ًا من الوسائل املعينة عىل تدبر القرآن الكريم .
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صو ٌر من حياة الصحابة رضي هّ
الل عنهم
أهمية دراسة سريتهم

إن يف تدارسنا حلياة أصحاب حممد ﷺ فوائد جليلة ينبغي أن ال نغفل عنها حينام نقرأ سيرَ هم ،ونتدارس

حياهتم ،فمنها  :االقتداء هبم ،وازدياد اإليامن بذكرهم ،وزيادة حمبتهم يف القلوب ،فهي من اإليامن ،كام قال

ﷺ « :حب األنصار آية اإليامن ،وبغضهم آية النفاق»( ،)1وكام قال « :ال حيبهم إال مؤمن ،وال يبغضهم إال منافق،
من أحبهم أحبه هّ
الل ،ومن أبغضهم أبغضه اهلل»(.)2

عبدالل بن عمر ريض هّ
هّ
الل عنهام :من كان مستنًّا فليس َتنّ بمن قد مات ،أولئك أصحاب حممد ﷺ كانوا
قال
أبرها قلوب ًا ،وأعمقها عل ًام ،وأق ّلها تك ّلف ًا ،قوم اختارهم هّ
الل لصحبة نبيه ﷺ ،ونقل دينه ،فتش ّبهوا
خري هذه األمةّ ،
بأخالقهم وطرائقهم ،فهم أصحاب حممد ﷺ ،كانوا عىل اهلدى املستقيم هّ
رب الكعبة(.)3
واللِ ِّ
عبدالل بن املبارك ـ رمحه هّ
هّ
الل تعاىل
نس وسلوى عن قراءة ما ال يفيد ،كان
ويف قراءة سريهم وأخبارهم ُأ ٌ

ـ يكثر اجللوس يف بيته ،فقيل له  :أال تستوحش ؟! فقال  :كيف أستوحش وأنا مع النبي ﷺ وأصحابه
؟!( ،)4وغري ذلك من العرب والفوائد.

صـــو ٌر من حيـاة الصحابـة رضـي هّ
الل عنهـم

الس ْفل ،وأبو أيوب يف
 1ـ عن أيب أيوب األنصاري ـ  ـ أن النبي ﷺ نزل عليه ،فنزل النبي ﷺ يف ُّ
الع ْلو ،فانتبه أبو أيوب ليلة ،فقال  :نميش فوق رأس رسول هّ
فتنحوا ،فباتوا يف جانب ،ثم
ُ
الل ﷺ ؟! َّ
فتحول النبي ﷺ يف
«السفل أرفق» ،فقال  :ال أعلو سقيفة أنت حتتها،
ّ
قال للنبي ﷺ ،فقال النبي ﷺ ُّ :

( )1رواه البخاري ،كتاب اإليامن ،باب عالمة اإليامن حبّ األنصار ح ( ،)17ورواه مسلم ،كتاب اإليامن ،باب حب األنصار ح (.)74
( )2رواه مسلم ،كتاب اإليامن ،باب حب األنصار ح (.)75
( )3حلية األولياء . 1/305
( )4سري أعالم النبالء . 8/339
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الس ْفل ،وكان يصنع للنبي ﷺ طعام ًا ،فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه،
ُ
الع ْلو وأبو أيوب يف ُّ

فيتتبع موضع أصابعه(.)1

عمه أنس بن النرض ـ  ـ كان قد شقّ عليه أنه مل حيرض غزوة بدر مع النبي ﷺ وأنه
 2ـ ذكر أنس ـ  ـ أن ّ
الل ما أصنع .قال  :فشهد مع رسول هّ
الل ﷺ لريين هّ
الل مشهد ًا فيام بعد مع رسول هّ
قال  :وإن أراين هّ
الل
ﷺ يوم أحد ،فهزم الناس ،فقال  :اللهم إين أعتذر إليك مما صنع هؤالء (يعني املسلمني) ،وأبرأ إليك

مما جاء به املرشكون ،فتقدم بسيفه ،فلقي سعد بن معاذ ،فقال له  :أين يا سعد ؟ إين أجد ريح اجلنة دون
ُأ ُحد ،فمىض فقاتلهم حتى ُقتِل ،فوجد يف جسده بضع وثامنون من بني رضبة ،وطعنة ،ورمية ،قال أنس
الر َب ِّيع بنت النرض  :فام عرفت أخي إال بِبنَانه(.)2
 :فقالت عمتي ُّ

ً
رجال ،خرجوا للدعوة
وخرج حرام بن ملحان ـ  ـ مع مجاعة من أصحاب النبي ﷺ عدهتم سبعون
3ـ َ
الل تعاىل ،حتى إذا وصلوا إىل (بئر معونة) تقدم ثالثة من الصحابة ريض هّ
إىل هّ
الل عنهم ،فيهم َحرام
لحان ،ثم سبق صاحبيه ،وقال هلام  :كونا قريبا حتى آتيهم ،فإن أ ّمنوين كنتم قريب ًا ،وإن قتلوين
بن ِم َ
أتيتم أصحابكم ،فأتاهم وقال هلم  :أتؤ ّمنوين أبلغ رسالة رسول هّ
الل ﷺ ؟ وجعل حيدثهم ،وأومأوا
الدم ونضحه عىل وجهه ورأسه ،وقال
رام َ
إىل رجل فأتاه من خلفه فطعنه حتى أنفذه بالرمح ،فأخذ َح ٌ
 :هّ
فزت ورب الكعبة(.)3
الل أكربُ ،

 4ـ حدَّ ث سعد بن أيب وقاص ـ  ـ قال  :حلفت أمّ سعد أن ال تكلمه أبدا حتى َيكفر بدينه ،وال تأكل
زعمت أن هّ
َ
وصاك بوالديك ،وأنا أ ّمك ،وأنا آمرك هبذا ،قال  :مكثت ثالث ًا
وال ترشب ،وقالت :
الل ّ
حتى ُغيش عليها من اجلهد ،فقام ابن هلا يقال له عامر فسقاها ،فجعلت تدعو عىل سعد ،فأنزل هّ
الل هذه
 } ...اآلية(.)4

اآلية { :

( )1رواه مسلم ،كتاب األرشبة ،باب إباحة أكل الثوم 3/1623 ،ح . 171
( )2جمموع من روايتني للبخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة أحد ،)4048( ،ومسلم ،كتاب اإلمارة ،باب ثبوت اجلنة للشهيد ح
(.)1903
( )3جمموع من أكثر من رواية يف البخاري ،كتاب املغازي ،باب غزوة الرجيع وبئر معونة ح ( ،)4092 ، 4091 ، 4090ومسلم ،كتاب
        اإلمارة ،باب ثبوت اجلنة للشهيد.
( )4آية  8من سورة العنكبوت .واحلديث رواه مسلم ،كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل سعد ح (.)1748
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ويف رواية  :فلام رأيت ذلك قلت  :يا أمه ،تعلمني هّ
نفسا نفسا ما تركت
والل لو كانت لك مئة نفس فخرجت ً
ديني هذا ليشء ،فإن شئت فكيل ،وإن شئت ال تأكيلَ ،
فأكلت(.)1
 5ـ قال عمر بن اخلطاب ـ  ـ ألصحابه  :متنَّوا ،فقال أحدهم  :أمتنى أن يكون ملء هذا البيت دراهم
الل ،فقال  :متنوا ،قال آخر  :أمتنى أن يكون ملء هذا البيت ذهب ًا فأنفقها يف سبيل هّ
فأنفقها يف سبيل هّ
الل،
قال  :متنّوا ،قال آخر  :أمتنى أن يكون ملء هذا البيت جوهر ًا ـ أو نحوه ـ فأنفقه يف سبيل هّ
الل ،فقال
ً
رجاال مثل أيب
عمر  :متنوا ،فقالوا  :ما متنينا بعد هذا ،قال عمر  :لكني أمتنى أن يكون ملء هذا البيت
عبيدة بن اجلراح ،ومعاذ بن جبل ،وحذيفة بن اليامن ،فأستعملهم يف طاعة هّ
الل(.)2
األسئـلـــة

عبدالل بن املبارك ـ رمحه هّ
هّ
الل ـ ال يستوحش إذا جلس وحده ؟
س : 1لمِ َ كان

س : 2اذكر ما يمكنك استفادته من موقف أيب أيوب األنصاري ـ ريض هّ
النبي
الل عنه ـ عندما أسكن َّ
ﷺ           يف بيته.
وعالم يدلّ قوله هلا ؟
أحد» ،من قائل هذه العبارة ؟ وما املناسبة ؟
َ
س« : 3إين أجد ريح اجلنة دون ُ
ورب الكعبة» ما الفوز احلقيقي الذي تفيده هذه الكلمة ؟
س« : 4فزت ِّ

( )1عزاها احلافظ ابن كثري للطرباين يف كتاب العرشة (تفسري ابن كثري ،عند اآلية  14من سورة لقامن).
( )2التاريخ الصغري للبخاري  ،1/79واملستدرك خمترصا  ،3/262وسري أعالم النبالء . 1/14
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احلرص على الوقت وحسن االستفادة منه
أهميـة الـوقـت

قسم إال بعظيم ،وكلام تكرر القسم بيشء
إن من املعلوم أن هّلل تعاىل أن يقسم بام يشاء من خملوقاته ،وأنه ال ُي َ
}( ،)1وقوله عز وجل                   { :

دلّ ذلك عىل أمهيته ،ولو تدبرنا قوله تعاىل { :

}( ،)3لوجدنا أهنا أجزاء

                      }( ،)2وقوله سبحانه { :
الوقت .ثم تد ّبر أيض ًا قوله تعاىل { :

}( ،)4تدرك أنه أقسم بالزمان كله ،وما هذا إال ألمهيته،

وهذه األمهية مصدرها أن الوقت هو الزمن الذي تقع فيه األعامل ،وهذه األعامل (خريها ورشها) هي التي
يقدمها البرش لينالوا هبا جزاء اخلالق.

إذا عرفنا هذا تبني لنا أمهية الوقت ،فهو يف احلقيقة حياتنا عىل هذه األرض؛ لكي نقدم فيها ما يوصلنا إىل

الغاية التي ألجلها خلقنا ،فالوقت هو احلياة.
نعمـة الـوقـت

إن الوقت نعمة وأمانة يض ّيعها كثري من الناس ،يضيعوهنا عىل أنفسهم ،وعىل أمتهم ،قال ﷺ « :نعمتان

مغبون فيهام كثري من الناس  :الصحة والفراغ»(.)5
خـاصيتــه
ّ

للوقت خاصية ،وهي أنه إذا ذهب مل يرجع ،وهذا يدفعنا الستغالل كل حلظة منه ،كان ابن عمر ريض هّ
الل عنهام يقول

« :إذا أمسيت فال تنتظر الصباح ،وإذا أصبحت فال تنتظر املساء ،وخذ من صحتك ملرضك ،ومن حياتك ملوتك»(.)6
( )1آية  1من سورة الفجر )2(                        .آية  2 ، 1من سورة الليل.
( )3آية  2 ، 1من سورة الضحى )4(              .آية  1من سورة العرص.
( )5رواه البخاري ،كتاب الرقاق ،باب ما جاء يف الرقاق  ،11/229ح (.)6412
( )6رواه البخاري موقوف ًا يف الرقاق  2باب قول النبي ﷺ «كن يف الدنيا كأنك غريب» رقم (.)6416
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من مظـاهـر الفـراغ

إن من تراه جيول يف الشوارع الساعات الطوال بال هدف ،مضيع لوقته ،ومن تراه جيلس الساعات
الطوال يرقب ما ال يعود عليه بنفع يف دينه وال يف دنياه ،مضيع لوقته ،وكل من اشتغل بام ال يريض هّ
الل فقد

ض ّيع وقته.

التحسـر علـى فـوات األوقـات

إذا تنبه العاقل ،وتذكر ما مىض من أيام عمره ،فإنه يندم عىل الساعات التي قضاها يف اللهو والبطالة ،وأشد

ساعات الندم حني يقابل املرء بصحيفة عمله ،فريى فيها اخلزي والعار ،قال تعاىل                     { :
                                                                                                   }( ،)1وقال تعاىل { :
                                                                                      }(.)2

فعمرها قبل أن يأيت اليوم الذي ال ينفع
فالعاقل من ندم اليوم حيث ينفعه الندم ،واستقبل حلظات عمرهَ ،

فيه الندم.

مـن أسبـاب تضييـع الـوقـت

 1ـ عدم وضوح الغاية :

إن عدم وضوح الغاية ،أو عدم وجودها ،أو عدم التفكري فيها ،أو عدم االنشغال هبا والسعي ألجلها

هو أعظم ٍ
سبب لضياع األوقات.
فمن حدد هد ًفا يسعى إليه ـ ّ ً
أيا كان اهلدف ـ فإنه لن يضيع وقته ،فالطالب الذي يريد التفوق ال يكثر
اللهو ،ومن يريد الزواج يسعى لتحصيله بأسبابه ،ومن يريد أن يكون تاجر ًا فإنه يسعى لتحصيل ذلك ،وهكذا،

( )1اآليتان  24 ، 23من سورة الفجر.
( )2آية  56من سورة الزمر.
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فحري بمن غايته الوصول إىل اجلنة ونعيمها أن يسعى جاد ًا لتحصيلها ،قال تعاىل {:
                                                                                          }...اآلية(.)1

الل غالية ،أال إن سلعة هّ
ويف احلديث « :من خاف أدلج ،ومن أدلج بلغ املنزل ،أال إن سلعة هّ
الل اجلنة»(.)2
وكل هدف نبيل يسعى املؤمن لتحصيله فيه إصالح دينه ،أو دنياه ،أو أمته ،إذا أخلص فيه النية ووافق

فيه الطريقة الرشعية فإنه طريق لتحصيل تلك الغاية.

 2ـ مرافقة الزمالء غري اجلا ّدين الذين يضيعون األوقات سدى ،وال يستفيدون من عمرهم وشباهبم.
 3ـ الفراغ ،وعدم معرفة ما ينبغي أن يشغل به وقته.

 4ـ كثرة امللهيات واملغريات فإذا انشغل هبا املؤمن ضاع وقته وخرس عمره.
 5ـ قلة األعوان ـ من األهل واألصحاب ـ عىل استغالل الوقت.
استغـالل الـوقـت

ينبغي العناية بالوقت وملئه بالعمل حتى ال يوجد فراغ ،فالفراغ دا ٍع إىل الفساد ،والنفس إن مل تشغلها

بالطاعة شغلتك باملعصية.

َ
جل َ
                    إن الشبـاب والفـراغ وا ِ
مفسـد ْه
ـدهْ                                        مفسـدة للمـرء أي

إن وضوح اهلدف ،ومعرفة أمهية الوقت ،سبب الستغالله ،فعليك برتتيب وقتك وتنظيمه واستغالله
ً
جدوال يوم ًيا وأسبوع ًيا وخالل اإلجازات لكي تستغل وقتك عىل الوجه املطلوب.
بأن جتعل لك
وصور استغالل الوقت أكثر من أن حترص ،ومنها  :املحافظة عىل الصلوات يف اجلامعة ،والتبكري إىل املسجد
وذكر هّ
الل ،وقراءة القرآن ،وخدمة الوالدين ،وصلة األرحام ،والزيارات النافعة ،وعيادة املرىض ،والتع ّلم،
والتفكر يف خلق هّ
ّ
الل ،والتفكري يف مصالح نفسك ،ومصالح وطنك وأمتك،
والتعليم ،والدعوة إىل اخلري،

( )1آية  21من سورة احلديد.
( )2رواه الرتمذي ،كتاب صفة القيامة ،باب ( )18ح ( ،)2450وقال  :حديث حسن غريب ،ورواه احلاكم  ،308 ، 307/4وقال :
خيرجاه.
صحيح  اإلسناد ومل ّ
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والعمل النافع املنتج ،وكتابة البحوث ،وحضور حلق العلم والقرآن ،واالستامع لكل نافع ومفيد ،ومساعدة
املحتاجني ،وغري ذلك كثري ،بل إن انشغالك باملباح ـ ولو كان نوم ًا أو اضطجاع ًا بِنِ َّي ِة ترويح النفس لتستعيد
قوى عىل الطاعة ـ من استغالل الوقت.
نشاطها و َت َ

قال معاذ ـ  ـ  :أما أنا فأنام وأقوم ،فأحتسب نومتي كام أحتسب قومتي(.)1
قال احلافظ ابن حجر رمحه هّ
الل تعاىل  :معناه أنه يطلب الثواب يف الراحة ،كام يطلبه يف التعب؛ ألن الراحة

إذا قصد هبا اإلعانة عىل العبادة حصل هبا الثواب(.)2
واملراد بقومته هنا  :قيامه الليل وصالته.

صور من احلرص على االستفادة من الوقت

 1ـ قال عبدالرمحن بن أيب حاتم الرازي عن حالِه مع أبيه (أبو حاتم حممد بن إدريس الرازي)  :ربام كان
يأكل فأقرأ عليه ،ويميش وأقرأ عليه ،ويدخل اخلالء وأقرأ عليه ،ويدخل البيت لطلب يشء وأقرأ

عليه(.)3

مقسم ملجالس
 2ـ قال عبدالرمحن بن أيب حاتم  :كنا بمرص سبعة أشهر ،مل نأكل فيها مرقة ،كل هنارنا َّ
الشيوخ ،وبالليل النسخ واملقابلة ،قال  :فأتينا يوم ًا أنا ورفيق يل شيخ ًا ،فقالوا  :هو عليل ،فرأينا يف
طريقنا سمك ًا أعجبنا ،فاشرتيناه ،فلام رصنا إىل البيت حرض وقت جملس ،فلم يمكنا إصالحه ،ومضينا
إىل املجلس ،فلم نزل حتى أتى عليه ثالثة أيام ،وكاد أن يتغري ،فأكلناه نِي ًئا ،مل يكن لنا فراغ أن نعطيه
من يشويه ،ثم قال  :ال يستطاع العلم براحة اجلسد(.)4

( )1رواه البخاري ،كتاب املغازي ،باب بعث أيب موسى ومعاذ إىل اليمن ( 8/60ح  ،)4345 ، 4344 ، 4342 ، 4341ومسلم ،كتاب
اإلمارة ،باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها  3/1456برقم (.)1733
( )2فتح الباري  8/62بترصف يسري.
( )3سري أعالم النبالء . 13/251
( )4سري أعالم النبالء . 13/266
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األسئـلـــة

س( : 1ه ّيا نض ّيع الوقت) بينّ رأيك يف هذه العبارة ،مع التعليل.
س : 2ملاذا كان الوقت مه ًام ؟
س« : 3الوقت هو احلياة» ما معنى هذه العبارة ؟

س : 4اذكر مخس صور من مظاهر ضياع الوقت سوى ما يف الكتاب.

س : 5متى يثاب املرء املسلم عىل الراحة واالستجامم ؟ اذكر ثالث صور عىل ذلك من إنشائك.
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الصـــــــــــدق
تـعـريـف الصـدق

الصدق  :هو مطابقة اخلرب للواقع ،وضده الكذب ،وهو اإلخبار عن اليشء خالف ما هو عليه.
مكـانـة الصـدق

الصدق من أعظم خصال اخلري ،وهو من مكارم األخالق التي جاء الرشع بتأكيدها واألمر هبا.
فهو خلق رفيع يتمثله األفاضل من الناس ،ويتنكب عنه األراذل ،ولذلك كان وصف ًا مالزم ًا لألنبياء

عليهم السالم ،وضده ما كان مالز ًما للمنافقني وأشباههم.
األمـر بالصدق ،والنهـي عـن الكـذب

قال هّ
الل تعاىل { :

}(.)1

وعن ابن مسعود ـ  ـ عن النبي ﷺ أنه قال « :عليكم بالصدق ،فإن الصدق هيدي إىل الرب ،وإن الرب
هيدي إىل اجلنة ،وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند هّ
الل صدّ يق ًا ،وإياكم والكذب ،فإن

الكذب هيدي إىل الفجور ،وإن الفجور هيدي إىل النار ،وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب
عند هّ
الل ّ
كذاب ًا»(.)2
أقسـام الصــدق

( أ ) الصدق بالقلب ،فاملؤمن جيب أن يكون صادق ًا بقلبه ،فال خيالف ظاهره باطنه.
(ب) الصدق باألفعال ،سواء التي َبينه وبني هّ
الل تعاىل ،أو بينه وبني اخللق ،فال يغش ،وال خيلف إذا وعد،
( )1آية  119من سورة التوبة.
( )2رواه البخاري ،كتاب األدب ،باب قوله تعاىل { :
ومسلم ،كتاب الرب ،باب قبح الكذب  4/2012رقم ( ،)2607وهذا لفظه.
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} (الفتح  ،)10/507رقم (  ،)6094

 }...اآلية(.)1

قال تعاىل { :

(جـ) الصدق باألقوال ،فال ختالف الواقع ،وال ختالف أفعال صاحبها قال تعاىل { :

                                                                                                                                                               }(.)2
مـن مثـرات الصـدق

 1ـ الصدق هيدي إىل الرب ،والرب هيدي إىل اجلنة.
 2ـ الصادق حمبوب عند هّ
الل ،وعند الناس.

 3ـ الصدق ينجي صاحبه من املهالك يف الدنيا واآلخرة.
الكــذب وحكمــه

الكذب  :اإلخبار عن اليشء خالف ما هو عليه ،وقد يكون يف املايض ،كأن يقول  :فعلت ،وهو مل يفعل،

وقد يكون يف املستقبل ،كأن يقول  :سأفعل ،وليس يف نيته أن يفعل.

والكذب ال جيوز يف جد وال هزل ،وليس يف الكذب يشء أبيض مباح ،ويشء أسود حرام ـ كام يظن

البعض ـ بل كله خلق مذموم ،إال ما دعت إليه رضورة ،كالكذب إلنقاذ معصوم الدم من قاتل ،أو لتحصني
ٍ
مال من غاصب ،ونحو ذلك(.)3

قال ابن مسعود ـ  ـ « :ال يصلح الكذب يف هزل وال جد»(.)4

ويعظم الكذب إذا ترتب عليه رضر أو فساد ،ويعترب اعتياد الكذب من كبائر الذنوب.

( )1آية  23من سورة األحزاب.
( )2آية  2من سورة الصف.
( )3ينظر يف املواضع التي جيوز فيها الكذب  :رياض الصاحلني ،باب بيان ما جيوز من الكذب ،وكتاب األذكار ،للنووي ص  ،324يف
        باب النهي عن الكذب وأقسامه ،وغذاء األلباب للسفاريني  1/134وغريها.
( )4رواه البخاري يف كتاب األدب املفرد ،رقم ( ،)387والطرباين يف الكبري رقم ( ،)8525وابن أيب الدنيا يف ذم الكذب رقم (.)79
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مـن أنــواع الكــذب

الل بغري علم ،أو يقول  :قال هّ
الل تعاىل ،وذلك مثل أن يتكلم يف دين هّ
 1ـ الكذب عىل هّ
الل كذا ،ويذكر أشياء
الل تعاىل ،هّ
مل يقله هّ
الل يعلم أين فعلت كذا ،وهو مل يفعله ،ونحو ذلك ،وهذا من أعظم الكذب ،قال تعاىل
} إىل أن قال تعاىل { :

{:

}(.)2

                                       }( .)1وقال تعاىل { :
 2ـ الكذب عىل الرسول ﷺ ،وهو أيض ًا من أعظم أنواع الكذب ،قال ﷺ « :إن كذ ًبا عيلّ ليس ككذب عىل
فليتبوأ مقعده من النار»(.)3
أحد ،فمن كذب عيلّ متعمد ًا
ّ
 3ـ شهادة الزور ،وهي من أشد أنواع الكذب ،والواجب عىل املرء أالّ يشهد إال بيشء يعلمه يقين ًا ،وال يرتدد
يف ردّ من يطلب منه الشهادة يف يشء ال يعلمه ومما يدخل يف ذلك تساهل الناس اليوم بالشهادة يف املحاكم،

وكتابة العدل عىل ما ال يعلمون.

 4ـ اليمني الغموس ،وهي  :أن حيلف عىل يشء مىض أنه حصل ،أو مل حيصل وهو كاذب يف ذلك.
 5ـ اختالق القصص واألخبار التي ال أصل هلا؛ إلضحاك اآلخرين ،أو مللء الفراغ ،ويف الصدق ُغ ْن َي ٌة عن احلرام.

 6ـ أن يقول  :رأيت كذا ،ومل يره ،قال ﷺ « :أ ْف َرى ال ِف َرى أن ُيري الرجل عينيه ما مل َت َر»(.)4
 7ـ أن يزعم أنه رأى يف املنام كذا ،وهو مل ير ،قال ﷺ « :من حت ّلم بحلم مل يرهُ ،ك ِّلف أن يعقد بني شعريتني،
ولن يفعل»(.)5

وهذا تعذيب له عىل كذبه ،ويف رواية لإلمام أمحد « :عُ ّذب يوم القيامة حتى يعقد شعريتني ،وليس عاقد ًا»(.)6

( )1آية  33من سورة األعراف )2(           .اآلية  116من سورة النحل.
هّ
( )3رواه مسلم ،يف املقدمة ،1/10 ،حديث رقم ( ،)4عن املغرية بن شعبة ريض الل عنه ،واجلزء األخري من احلديث متواتر.
( )4رواه البخاري ،عن ابن عمر ،كتاب التعبري ،باب من كذب يف حلمه (الفتح  ،)12/427رقم ( ،)7043ورواه أيض ًا من حديث واثلة
        يف كتاب املناقب ،باب رقم (( )5الفتح  ،)6/539رقم ( ،)3059قال النووي يف رياض الصاحلني ،باب حتريم الكذب  :معناه  :يقول :
       رأيت ،فيام مل يره .وانظر  :دليل الفاحلني  ،8/36وجاء يف بعض روايات احلديث ما يقيده برؤيا املنام .انظر ( :فتح الباري ،يف رشح
       احلديثني).
( )5رواه البخاري ،املوضع السابق ،رقم ( )6(                              .)7042املسند . 1/216
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عقوبــة الكــاذب

مما ورد يف ذلك  :حديث سمرة بن جندب ـ  ـ يف رؤيا النبي ﷺ « :إنه أتاين الليلة آتيان ،وإهنام قاال
ٍ
مستلق لِ َق َفاه ،وإذا آخر قائم عليه بك ّلوب من حديد ،وإذا هو
يل  :انطلق ،...قال  :فانطلقنا فأتينا عىل رجل
يأيت َ
أحد ِش َّقي وجهه فيرشرش شدقه إىل قفاه ،ومنخره إىل قفاه ،وعينه إىل قفاه ،ثم يتحول إىل اجلانب اآلخر

فيفعل به مثل ما فعل باجلانب األول ،فام يفرغ من ذلك اجلانب حتى يصح ذلك اجلانب كام كان ،ثم يعود

عليه فيفعل مثل ما فعل يف املرة األوىل.
قال  :قلت  :سبحان هّ
الل ! ما هذان ؟ ...إىل أن قال  :قاال يل  :أ َما إنا سنخربك ...وأما الرجل الذي أتيت
إليه ُيشرَْشرَ ُ شدقه إىل قفاه ،ومنخره إىل قفاه ،وعينه إىل قفاه ،فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ
اآلفاق»(.)1

وقوله ُ ( :يشرَْشرَ ُ ) أي ُ :ي َق َّطع.
مـن مسـاوئ الكــذب

 1ـ الكذب من خصال املنافقني.

 2ـ من تكرر منه الكذب حتى صار عادة يكتب عند هّ
الل يف صحائف الكذابني .وهذا من أقبح وأشنع ما
يكون ،فاملرء ال يرىض أن ُي َصنَّف من قبل أهله وأصحابه يف قائمة ّ
الكذابني ،فكيف يرىض أن يكون
عند خالقه كذلك ؟!

 3ـ الكاذب مردود الشهادة.

 4ـ الكاذب قد ُي َر ُّد صدقه؛ ألن الناس ال يثقون بكالمه ،قال ابن املبارك رمحه هّ
الل تعاىل « :أول عقوبة
الكاذب من كذبه  :أنه يرد عليه صدقه»(.)2

( )1رواه البخاري ،كتاب التعبري ،باب تعبري الرؤيا بعد صالة الصبح( ،الفتح  ،)12/438رقم (.)7047
( )2رواه ابن أيب الدنيا يف ذم الكذب ،رقم (.)82
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بعـض الوسـائل املعينة علـى التخلـص من الكــذب

 1ـ االستعانة هّ
بالل تعاىل ،ودعاؤه أن خي ّلصه من هذا الداء اخلطري.
 2ـ استشعاره سوء خامتة الكذب بأن ُيكتب عند هّ
الل يف صحائف الكذابني.
 3ـ مراقبة هّ
الل ،ومراقبة املالئكة ،وأهنا تكتب عليه كل يشء.

 4ـ معرفته أن الكذب قد يؤدي به إىل أالّ تقبل منه مجيع أقواله يف املستقبل ،وأنه يسقط من أعني الناس.

تصوره أن النجاة احلقيقية يف الصدق ،سواء يف الدنيا أو يف اآلخرة ،وإن ظهر له بادئ األمر أن النجاة
5ـ ّ
يف الكذب.

 6ـ أن يتجنب ما يدعوه إىل الكذب ،ومن ذلك  :فعل القبيح الذي يدعوه لالعتذار كاذب ًا ،وكثرة املواعيد
التي تدعوه لإلخالف ،وجماراة األصدقاء الكاذبني ،أو الذين يستمعون إىل الكذب ويشجعون
عليه.

األسئـلـــة

س : 1ما أقسام الصدق ؟ واذكر ثالثا من ثمراته .

س : 2ما الكذب ؟ وهل يفرق فيه بني اجلاد واهلازل ؟ مع التوضيح .
س : 3اذكر ثالثا من مساوئ الكذب ،ثم اذكر عقوبته يف اآلخرة .

س : 4ماذا جيب عليك إذا علمت أن صاحبك يكثر الكذب يف أقواله ؟
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الطــــــاعــــة
االجتمـاع ضـرورة ،وال بد فيـه من إمـارة

لقد ُجبِل الناس عىل حب االجتامع ،فاإلنسان اجتامعي بطبعه( ،)1والناس منذ القدم ال يعيشون إال يف

مجاعات ،وكل مجاعات إن مل يكن هلا قائد ينظم أمرها ويطاع فيها ،و ُيسمع أمر ُه وهنيه ،فإن اجتامعها يعود إىل
فرقة ،وإل َفها إىل تناحرُ ،
وأنسها إىل وحشة ،قال الشاعر :
        ال يصلـح النـاس فوضـى ال سـراة لـهم                     وال سـراة إذا ُج ّه َ
ـالــهم ســادوا

آمرا
فجاء الرشع والناس عىل ذلك ،فقرر هذا الواقع ور ّتب أمرهّ ،
وحوله من عادة إىل دين ،فقال تعاىل ً
 }...اآلية(.)2

بطاعة والة األمر { :

اتسـاع دائـرة اإلمـارة

وتتسع دائرة ذلك حتى تشمل َّ
كل من له والية رشعية صحيحة ،فإن له حقّ الطاعة ،فعن أيب هريرة ـ  ـ
الل ،ومن عصاين فقد عىص هّ
مرفوعا « :من أطاعني فقد أطاع هّ
الل ،ومن يطع األمري فقد أطاعني ،ومن ِ
يعص األمري
فقد عصاين»(.)3

ومن ذلك كلّ من له والية صحيحة ،كالوزير يف وزارته ،واملدير يف إدارته ،ونحو ذلك ،فهؤالء ال يمكن

أن يسري العمل املنوط هبم إال بإعطائهم حق الطاعة ممن حتت أيدهيم.
ومجاعة السفر ال بد هلا من أمري َ
يعطى حقّ  الطاعة ،قال ﷺ « :إذا خرج ثالثة يف سفر فليؤ ّمروا
أحدهم»(.)4

( )1ينظر يف هذا  :مقدمة ابن خلدون ،الكتاب األول ،طبيعة العمران ،الفصل األول ،املقدمة األوىل  :يف أن االجتامع اإلنساين رضوري ،ص . 34
( )2اآلية  59من سورة النساء.
} ،13/111 ،ح ( ،)7137ومسلم ،كتاب
( )3رواه البخاري ،كتاب األحكام ،باب قوله تعاىل { :
        اإلمارة ،باب وجوب طاعة األمري يف غري معصية  3/1466ح (.)1835
( )4رواه أبو داود ،كتاب اجلهاد ،باب القوم يسافرون ويؤ ّمرون أحدهم  2/42ح (.)2609 ، 2608
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ويمتد ذلك ،فيشمل ويلّ األرسة وراعيها ،فإن له حق الطاعة ،فعن ابن عمر ريض هّ
الل عنهام قال  :سمعت
رسول هّ
الل ﷺ يقول « :كلكم را ٍع ومسؤول عن رعيته ،واإلمام را ٍع ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع يف أهله
ومسؤول عن رعيته ،واملرأة يف بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها ،واخلادم يف مال سيده را ٍع ومسؤول

عن رعيته»(.)1

معنـــى الطاعــــة

ٍ
مستعص غري منقاد.
الطاعة  :االنقياد ،ومنه  :املطيع والطائع هّلل؛ ألنه منقاد ألمره ،وعكسه العايص؛ ألنه
أقســـام الطاعــــة

تنقسم الطاعة يف اجلملة إىل قسمني :
 1ــ طاعــة مطلقة

وهي الطاعة غري املرشوطة.
بالل تعاىل ورسوله ﷺ ،فليس ألحد كائنًا ما كان غري هّ
وهذا النوع خاص هّ
الل تعاىل ورسوله ﷺ طاعة مطلقة.
خصائــص الطاعـــة املطـلقـة

وهذه الطاعة ختتص عن غريها بخصائص ،منها :

( أ ) أهنا طاعة مستقلة بنفسها غري تابعة لغريها ،بخالف طاعة غري هّ
الل ورسوله ،فهي طاعة غري مستقلة،
الفعل (أطيعوا) متعلق ًا هّ
الل ورسوله ﷺ ،ولذلك ذكر هّ
بل هي تابعة لطاعة هّ
َ
بالل
الل تعاىل يف اآلية السابقة
تعاىل ،ثم ذكر متعلق ًا برسوله ﷺ ،ومل يكرره عند ذكر طاعة (أويل األمر) ،وذلك ـ هّ
والل أعلم ـ ألنه
ليس هلم طاعة مستقلة ،بل هم تبع لطاعة هّ
الل تعاىل ورسوله ﷺ.

}  ،5/377ح ( ،)2751ومسلم ،كتاب
( )1رواه البخاري ،كتاب الوصايا ،باب تأويل قوله تعاىل { :
        اإلمارة ،باب فضيلة األمري وعقوبة اجلائر واحلث عىل الرفق بالرعية والنهي عن إدخال املشقة عليهم  3/1459ح (.)1829
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(ب) رسعة االستجابة ،دون تردد؛ ألنه ليس يف أمر هّ
الل تعاىل وأمر رسوله ﷺ إال اخلري واحلكمة ،فليس يف
 } ...اآلية( ،)1فليس العبث من فعل هّ
رشع هّ
الل
الل ما ينافيها{ ،

تعاىل أبدا ،وهذا من معنى اإليامن باسم هّ
الل تعاىل ( :احلكيم) ،وصفته ( :احلكمة).
وهبذا تعرف أن تنفيذ املسلم ألمر هّ
الل تعاىل ورسوله ﷺ ال يتوقف عىل إدراكه للحكمة ،بل الواجب عليه

التعرف عىل احلكمة الرشعية ،ويسأل عنها ،فإن مل يستطع
املبادرة لالستجابة ،وال بأس بعد ذلك أن حياول ّ

إدراكها فليس ذلك لعدم وجودها ،بل لقصور إدراكه عن معرفتها ،ولذلك قد يعرفها غريه ،وقد يعرفها هو

بعد حني.

ومن أدلة هذه اخلاص ّية قوله تعاىل { :

                                                                                                             } (.)2
قال تعاىل { :

                                               } (.)3
(جـ) أن يف طاعة هّ
الل ورسوله ﷺ اهلداية التامة.
          قال تعاىل { :

                                                                                                      }(.)4
 2ــ طاعــة مق ّيـدة

وهي الطاعة املرشوطة برشوط ،فال جتب إال إذا وجدت هذه الرشوط ،وهذه الطاعة هي الطاعة ألولياء

األمور بأنواعهم ،من حاكم ،وأمري ،وأب ،ومدرس ،وغريهم.
( )1آية  115من سورة املؤمنون.
( )2آية  36من سورة األحزاب.
( )3آية  51من سورة النور.
( )4آية  54من سورة النور.
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شـروط وجوب الطاعـة املقيدة مايلـي

( أ ) أالّ تكون يف معصية هّ
الل ورسوله ﷺ ،بل يف املعروف ،دليل ذلك :
       عن عيل ـ  ـ قال  :بعث رسول هّ
ً
رجال من األنصار ،وأمرهم أن يطيعوه،
الل ﷺ رس ّية ،وأ ّمر عليهم
فغضب عليهم ،وقال  :أليس قد أمر النبي ﷺ أن تطيعوين ؟ قالوا  :بىل ،قال  :قد عزمت عليكم ملا مجعتم
حطب ًا وأوقدتم نار ًا ،ثم دخلتم فيها ،فجمعوا حطب ًا ،فأوقدوا نار ًا ،فلام ّ
مهوا بالدخول ،فقاموا ينظر بعضهم

إىل بعض ،فقال بعضهم  :إنام تبعنا النبي ﷺ فرار ًا من النار ،أفندخلها ؟ فبينام هم كذلك إذ مخدت النار،
وسكن غضبهُ ،
فذ ِكر للنبي ﷺ فقال « :لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا ،إنام الطاعة يف املعروف»(.)1
 }...اآلية(.)2

(ب) االستطاعة ،قال تعاىل { :
الل عنهام قال  :كنا إذا بايعنا رسول هّ
وعن ابن عمر ريض هّ
الل ﷺ عىل السمع والطاعة يقول لنا « :فيام استطعتم»(.)3

(جـ) أال يرتتب عىل الطاعة رضر للمأمور ،فمن القواعد الرشعية املقررة أن الرضر يزال ،قال ﷺ « :ال رضر
وال رضار»( ،)4لكن قد حيتمل الرضر اخلاص لتاليف الرضر العام ،أو الرضر األصغر لرضر أكرب منه.
حكمــة الشــرع

وحكمة الرشع يف كل ذلك واضحة جد ًا ،ومنها  :أن احلياة ال يمكن أن تستقر بدون الطاعة ،وذلك من

حماسن الرشيعة التي ال تأيت إال بالعدل واإلحسان واحلكمة والرمحة ،وعليه فال يمكن أن يستقيم معاش الناس

ورعاية مصاحلهم ،ودرء املفاسد عنهم إال بتلك الطاعة.

( )1رواه البخاري ،كتاب األحكام ،باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية  ،13/122ح ( ،)7145ومسلم ،كتاب اإلمارة ،باب
       وجوب طاعة األمراء يف غري معصية  3/1469ح (.)1840
( )2آية  16من سورة التغابن )3(               .رواه البخاري ،كتاب األحكام ،باب كيف يبايع اإلمام الناس  13/193ح (.)7202
( )4رواه أمحد يف مسنده  ،5/327ومالك يف املوطأ ،كتاب األقضية ،باب القضاء يف املرفق  2/745رقم ( ،)31وابن ماجه يف األحكام،
       باب من بني يف حقه ما يرض بجاره  2/784ح ( ،)2340وقال النووي يف األربعني ح ( )32حديث حسن.
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من اآلثــار احلميـدة املتـرتبـة علـى طاعـة والة األمــر

ٌ
امتثال ألمر هّ
الل تعاىل ،ورسوله ﷺ ،ويرتتب عىل ذلك األجر والثواب.
 1ـ يف ذلك
 2ـ يف ذلك تالحم لألمة ومتاسك ،واستمرار لوحدهتا.

 3ـ انتظام أمور الدولة ،سواء ما يتعلق بأمور الدين أو الدنيا.
 4ـ إشاعة األمن واالستقرار يف ربوع البالد.

 5ـ سبب لقوة األمة وهيبتها ونرصها عىل أعدائها يف الداخل واخلارج.
األسئـلـــة

س : 1االجتامع رضورة إنسانية ،فام الذي يلزم الستمرار هذا االجتامع ؟

س : 2يرشع للجامعة إذا سافروا أن يؤ ّمروا أحدهم ،ما دليل ذلك ؟ وما فائدته ؟
س : 3هل جيوز ملسلم إذا سمع بأمر هّ
الل ،أو بأمر رسوله ﷺ أن ّ
يؤخر االستجابة حتى تتبني له احلكمة؟

            علل ما تقول .

س : 4ما حكم ما ييل مع التعليل واالستدالل :
( أ ) قطع اإلشارة.

(ب) أمر األستاذ باهلدوء أثناء الرشح.

أمرك أخوك األكرب أن ترتك الصالة يف املسجد.
(جـ) َ

س : 5لطاعة والة األمر آثار حسنة ،اذكر ثالثة منها.
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احلـــب فـــي اللّــه
ّ
احلـــــب فـي اللـّه
معنـــى
ّ
مل يكن الناس يف جاهليتهم يعرفون شي ًئا اسمه (احلب يف هّ
العالقات التي تربط بعضهم ببعض
الل) ،وكانت َ
عالقات منشؤها األرض ،أو النسب ،أو ما شابه ذلك ،فجاء هّ
العالقات ،فجعل
وسماَ بتلك َ
الل بنور اإلسالمَ ،

َّ
العالقة األجر والثواب ،واحلب والبغض ،فنشأ مع اإلسالم
أرفعها
وأجلها ،ور َّتب عىل هذه َ
عَ القة الدين َ
الل ،واحلب يف هّ
مصطلح  :األخوة يف هّ
الل.
فاحلب يف هّ
الل ُ :
حمبة املسلم ملا فيه من خصال اخلري والطاعة هّلل تعاىل ،فليست ألجل املال ،وال النسب،

وال الوطن ،وال غري ذلك.

الـحـــب فـي اللّـه
مــن فضـــائل
ّ

 1ـ حمبة هّ
ً
رجال زار أخ ًا له يف قرية أخرى،
الل تعاىل للمتحابني فيه ،فعن أيب هريرة ـ  ـ عن النبي ﷺ ( :أن
فأرصد هّ
الل له عىل مدرجته َ
ملكا ،فلام أتى عليه قال  :أين تريد ؟ قال  :أريد ً
أخا يل يف هذه القرية ،قال :
الل عز وجل ،قال  :فإين رسول هّ
هل لك عليه من نعمة َت ُربهُّ ا ؟ قال  :ال ،غري أين أحببته يف هّ
الل إليك أن
هّ
الل قد أحبك كام أحببته فيه)(.)1

يف ،واملتباذلني ّ
يف ،واملتزاورين ّ
يف ،واملتجالسني ّ
ويف احلديث القديس « :وجبت حمبتي للمتحابني ّ
يف»(.)2
الل تعاىل يف ظل عرشه يوم ال ظلّ إال ظله ،قال ﷺ « :سبعة يظلهم هّ
 2ـ املتحابون يف هّ
الل يف ظله يوم ال

ظل إال ظ ّله  ...ورجالن حتابا يف هّ
الل ،اجتمعا عليه ،وتفرقا عليه»(.)3

( )1رواه مسلم ،كتاب الرب ،باب فضل احلب يف هّ
الل  4/1988رقم (.)2566
        وقوله  :أرصد عىل مدرجته  :أقعده عىل طريقه يرقبه ،وقوله َ « :ت ُربهُّ ا» بمعنى  :حتفظها وتراعيها بذهابك إليه.
( )2رواه مالك يف املوطأ ،كتاب الشعر ،باب ما جاء يف املتحابني يف هّ
الل . 954 ، 2/953
( )3رواه البخاري يف األذان ،باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة (الفتح  )2/143رقم ( ،)660ومسلم يف الزكاة ،باب فضل إخفاء
       الصدقة  2/715رقم (.)1031
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وقال ﷺ « :إن هّ
الل يقول يوم القيامة  :أين املتحابون بجاليل ،اليوم أظلهم يف ظيل يوم ال ظل إال ظيل»(.)1
 3ـ احلب يف هّ
الل من أسباب دخول اجلنة ،قال ﷺ « :ال تدخلون اجلنة حتى تؤمنوا ،وال تؤمنوا حتى
حتا ّبوا.)2(»...

صفات من ختتار أخوته ومن جتتنب

ملا للصاحب من تأثري عىل صاحبه فالواجب عىل املسلم أن يعتني بمن خيتاره لصحبته ،ولذلك قال النبي

ﷺ « :الرجل عىل دين خليله ،فلينظر أحدكم من خيالل»(.)3
ومن أهم الصفات التي ينبغي اتصاف الصاحب هبا :

( أ ) أن يكون ذا دين وتقوى ،بخالف من ليس كذلك ،ولكل منهام عالمات يعرف هبا ،فعالمة ذي التقوى
 :حرصه عىل فرائض هّ
الل ،كالصالة ونحوها ،ونظافة لسانه من السبّ واللعن والغيبة وغريها ،ونصحه
لصاحبه ،وحمبته للصاحلني ،وبعده عن الرذائل والفواحش ،وإعانته عىل الطاعة وتثبيطه عن املعصية ،ونحو
ذلك من الصفات ،وعالمة ضده بضد ذلك ،هّ
والل املوفق.
قال تعاىل { :

وقال ﷺ « :ال تصاحب إال مؤمن ًا ،وال يأكل طعامك إال تقي»(.)5
ً
عاقال ،فال خري يف صحبة األمحق ،ألنه قد يريد نفعك فيرضك(.)6
(ب) أن يكون

}(.)4

(جـ) أن يكون حسن األخالق ،فيسء اخللق رضره إليك واصل ،ولو مل يكن من ذلك إال أنه قد يعديك

          بسوء طباعه ،أو يؤذيك بكثرة خصامه.

( )1رواه مسلم ،كتاب الرب ،باب فضل احلب يف هّ
الل  4/1988رقم (.)2566
( )2رواه مسلم ،كتاب اإليامن ،باب ال يدخل اجلنة إالّ املؤمنون  1/74رقم (.)54
( )3رواه أبو داود ،يف األدب ،باب من يؤمر أن جيالس  5/168رقم ( ،)4833والرتمذي يف الزهد ،باب ( 4/589 )45رقم (،)2378
       وهذا لفظه ،وقال حديث حسن غريب.
( )4آية  67من سورة الزخرف.
( )5رواه أبو داود ،يف األدب ،باب من يؤمر أن جيالس  ،)4832( 5/167والرتمذي يف الزهد ،باب ما جاء يف صحبة املؤمن ،4/600
       رقم ( )2395وقال  :حديث حسن.
( )6لالستزادة يف هذه اجلزئية يمكن النظر يف أول كتاب (احلمقى واملغفلني) البن اجلوزي.
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يشوش
( د ) أن يكون صاحب سنّة ،وإياك وصاحب البدعـة ،فإنه جيـرك إىل بدعتـه ،وال أقل من أن ّ
         فكرك ،ويؤذي خاطرك(.)1

حقـوق وآداب األخــ ّوة

آداب ،القيام هبا مشعر بصدق هذه املحبة يف هّ
الل تعاىل ،فمنها :
لألخوة ٌ

 1ـ السالم ،والبشاشة عند اللقاء ،قال ﷺ « :ال حتقرن من املعروف شيئ ًا ،ولو أن تلقى أخاك بوجه
َط ْلق»(.)2
 2ـ اهلدية ،وهلا أثر كبري يف زيادة املحبة ،وإذهاب ما يف النفوس ،قال ﷺ « :هتادوا حتا ّبوا»(.)3

 3ـ الدعاء له ،قال ﷺ « :ما من عبد مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب ،إال قال امللك  :ولك بمثل»( ،)4ويستمر       

ذلك يف حياته وبعد موته.

 4ـ إخباره هبذه املحبة ،قال ﷺ « :إذا أحب الرجل أخاه ،فليخربه أنه حيبه»(.)5
فيقول له  :إين أحبك يف هّ
الل ،ويرد عليه  :أح َّبك الذي أحببتني له(.)6

 5ـ الزيارة ،واألفضل كوهنا بني فرتة وأخرى ،ال قليلة فتنتج اجلفاء ،وال كثرية فتؤدي إىل السآمة وامللل،
«زر ِغ ّ ً
با ،تزدد ُح ّ ً
       قال ﷺ ُ :
با»( ،)7وقيل :
                  زر ِغ ّ ً
بـا تـزد حبـا فـمــن                                       أكـثـر التـكـرار أقصـاه امللـل

( )1لالستزادة يف هذه اجلزئية انظر رسالة ( :هجر املبتدع) للشيخ بكر أبو زيد.
( )2رواه مسلم ،كتاب الرب ،باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء  4/2026رقم (.)2626
( )3رواه البخاري يف األدب املفرد ،رقم ( ،)594والبيهقي  6/169عن أيب هريرة ،وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص : 71 ، 3/70
       إسناده حسن ،وانظر اإلرواء . 6/44
( )4رواه مسلم ،كتاب الذكر ،باب فضل الدعاء للمسلمني بظهر الغيب  4/2094رقم (.)2732
احلب
( )5رواه أبو داود ،يف األدب ،باب إخبار الرجل بمحبته إياه  5/343رقم ( ،)5124والرتمذي يف الزهد ،باب ما جاء يف إعال ِم ّ
       ( ،)2393وقال  :حسن صحيح.
( )6رواه أبو داود ،املوضع السابق ،رقم (.)5125
( )7رواه البزار (كشف األستار  ،)3/5 ، 2/390واحلارث بن أيب أسامة ،والطرباين يف األوسط والكبري ،والبيهقي يف الشعب ،6/326
         ،328واحلاكم  ،3/347وغريهم ،وقال السخاوي يف املقاصد ص  : 233وأفرد أبو نعيم طرقـه ثم شيخنا (ابن حجـر) يف «اإلنـارة
        بطرق غب الزيارة» ،وبمجموعها يتقوى احلديث .وانظر  :صحيح اجلامع رقم (.)3562
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 6ـ املعونة ،وقضاء احلوائج ،وأعىل مراتبها  :تقديم حوائجه عىل حوائج النفس ،وأوسطها القيام بحوائجه

       من غري طلب منه ،مع كوهنا غري متعارضة مع حوائج النفس ،وأقل ذلك القيام بحوائجه بعد طلبه.

رسه والقيام له بحق النصيحة بأدب وسرت ،والدفاع عن عرضه ،والتجاوز عن زالته،
 7ـ سرت معايبه ،وحفظ ّ
ّ
      وحسن اخللق معه ،وغري ذلك.
األسئـلـــة

س : 1متى نشأ مصطلح (احلبّ يف هّ
الل) ،وما سبب نشوئه يف نظرك ؟
س : 2ملاذا ينبغي االهتامم باختيار الصاحب ؟ استشهد ملا تقول .
س : 3قال تعاىل { :

اآلية يف بعض كتب التفسري ،ثم انقل ما يمكن أن تستفيده يف موضوع الصداقة .
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} ،ارجع إىل تفسري هذه

العــــلــــــــم
اإلسـالم ديـن العلـم

جاء هّ
الل تعاىل باإلسالم ،واألمم غارقة يف ظالم اجلهل ،فكان أول ما أنزل عىل رسوله ﷺ { :

                                                                                                                                                              }(.)1

فكانت أول إضاءة يف هذا الظالم احلالك ،ثم توالت إثرها اآليات املؤذنة بأن هذا الدين دين علم ،فهو يدعو
أهله إىل العلم ،وينفرهم من اجلهل ،فتحولت األمة األمية إىل أمة علم ونور ،قال تعاىل { :

                                                                                                                                                                            }(.)2
بالل ،وبدينه ،والعلم بأمره وهنيه ،فال ُيع َبد هّ
فالدين كله مبني عىل العلم .العلم هّ
الل إال بالعلم ،وال يمكن
أن تستقيم األمة عىل املنهاج الصحيح إال بالعلم.
أنــــــــواع العلــــــوم

العلــوم أنـواع :

 1ـ منها املحمود ،كعلم الرشع ـ وهو أرشف العلوم ـ ،والعلوم التي هبا قوام أمر الدنيا ،كالطب،
والصناعات النافعة ،ونحوها.

 2ـ ومنها املذموم ،كعلم السحر ،والتنجيم.

 3ـ ومنها املباح ،كالعلم باألشعار التي ال منافاة فيها للرشع ،وعلم التأريخ ،ونحو ذلك.
العلـــم الواجـب

العلم الواجب عىل كل مسلم  :أن يتع ّلم ما تسلم به عقيدته ،وتصح به عبادته ،فيتعلم معنى الشهادتني،
ً
ً
وحق هّ
وما يناقضهامَّ ،
إمجاال ،وإن كان لديه مال تع ّلم
إمجاال ،وأحكام الطهارة والصالة
الل تعاىل ورسوله ﷺ
( )1آية  1ـ  5من سورة العلق )2(              .آية  2من سورة اجلمعة.
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كيف يزكيه ،وإن كان له جتارة فعليه معرفة ما حيل وحيرم يف اجلملة حتى ال يقع يف احلرام ،وهكذا حتى يعبد
هّ
الل عىل علم وبصرية ،قال ﷺ « :طلب العلم فريضة عىل كل مسلم»(.)1
عبدالل بن املبارك ـ رمحه هّ
هّ
الل تعاىل ـ يف معنى احلديث  :إنام طلب العلم فريضة أن يقع الرجل يف يشء
قال

من أمر دينه فيسأل عنه حتى يعلمه(.)2
فضائــل العلــم

قال عيل بن أيب طالب ـ  ـ  :كفى بالعلم رشف ًا أن يدّ عيه من ال حيسنه ،ويفرح به إذا نسب إليه ،وكفى
باجلهل ّ ً
ذما أن يتربأ منه من هو فيه(.)3
وللعلم فضائل كثرية تدل عىل رشفه ورفعة مكانته ،منها :
 1ـ أن هّ
الل تعاىل وصف أهل العلم باخلشية له ،فقال تعاىل  }...                                                { :اآلية(،)4
فالعلم يورث خشية هّ
الل تعاىل.
 2ـ أن هّ
الل تعاىل أمر رسوله ﷺ بطلب الزيادة منه ،فقال تعاىل { :

}(.)5

الل تعاىل ـ عن هذه اآلية  :إهنا واضحة الداللة عىل فضل العلم؛ ألن هّ
       قال احلافظ ابن حجر ـ رمحه هّ
الل
تعاىل مل يأمر نبيه ﷺ بطلب االزدياد من يشء إال من العلم(.)6

حسنه احلافظ
( )1رواه ابن ماجه يف مقدمته  1/81ح ( ،)224ورواه غريه ،وقد اختلف فيه فضعفه مجاعة من العلامءّ ،
وقواه آخرون ،وقد ّ
مطوال يف املقاصد احلسنة ص  ،275وكشف اخلفاء  ،2/43ورشح ابـن
       ابن حجر ،واملزّ ي ،والسيوطي ،وغريهم ،وانظر الكالم عليه ّ
        ماجه للسندي  ،1/99وبعضهم يزيد يف آخره ( :ومسلمة) ،وال أصـل هلا يف احلديـث ،ومعناها صحيـح كمـا يف املقاصـد احلسنـة.
       للسيوطي جزء مطبوع يف طرق هذا احلديث.
( )2عن املقاصد احلسنة ،وكشف اخلفاء ،املوضع السابق ،وانظر لالستزادة يف املوضوع مفتاح دار السعادة البن القيم  1/161يف الوجه
       الثاين والثالثني بعد املئة.
( )3تذكرة السامع واملتكلم ص . 10
( )4آية  28من سورة فاطر.
( )5آية  114من سورة طه.
( )6فتح الباري  1/141أول كتاب العلم.
67

 3ـ أن العلم سبب للرفعة يف الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل                                               { :

                                                            } (.)1
واملعنى أن هّ
الل تعاىل يرفع املؤمن عىل غريه ،ثم خص العالمِ بمزيد رفعة عىل غريه من املؤمنني.

 4ـ العلم طريق لِ ْل َجنَّة ،فعن أيب هريرة ـ  ـ أن النبي ﷺ قال  ...« :ومن سلك طريق ًا يلتمس فيه عل ًام
سهل هّ
الل له به طريق ًا إىل اجلنة»(.)2
ّ
 5ـ العلم مرياث األنبياء  :فعن أيب هريرة ـ ريض هّ
الل عنه ـ أنه مرّ بسوق املدينة فوقف عليها ،فقال  :يا
أهل السوق ،ما أعجزكم ؟! قالوا  :وما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال  :ذاك مرياث رسول هّ
الل ﷺ يقسم
وأنتم هاهنا ،أال تذهبون فتأخذون نصيبكم منه ،قالوا  :وأين هو ؟ قال  :يف املسجد ،فخرجوا رساعً ا،
ووقف أبو هريرة هلم حتى رجعوا ،فقال هلم َ :
مالكم ؟ فقالوا  :يا أبا هريرة ،قد أتينا املسجد فدخلنا

فيه ،فلم نر فيه شيئ ًا يقسم ،فقال هلم أبو هريرة  :وما رأيتم يف املسجد أحد ًا ؟! قالوا  :بىل ،رأينا قوم ًا
يصلون ،وقوم ًا يقرؤون القرآن ،وقوم ًا يتذاكرون احلالل واحلرام ،فقال هلم أبو هريرة  :وحيكم ،فذاك
مرياث حممد ﷺ(.)3

 6ـ أنه عالمة عىل إرادة هّ
الل تعاىل اخلري للعبد.

عن معاوية ـ  ـ عن النبي ﷺ أنه قال « :من يرد هّ
الل به خري ًا يفقهه يف الدين»( .)4قال احلافظ ابن حجر
ـ رمحه هّ
الل تعاىل ـ ما ّ
ملخصه  :ومفهوم احلديث أن من مل يتفقه يف الدين فقد حرم اخلري؛ ألن من مل يعرف
أمور دينه ال يكون فقيه ًا ،وال طالب فقه ،فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به اخلري ،ويف ذلك بيان ظاهر لفضل

العلامء عىل سائر الناس(.)5

( )1آية  11من سورة املجادلة.
( )2رواه مسلم ،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن 4/2074 ،رقم (.)2699
( )3رواه الطرباين يف األوسط ،قال املنذري واهليثمي  :إسناده حسن( .الرتغيب والرتهيب ( ،)1/103جممع الزوائد .)1/124
( )4متفق عليه ،صحيح البخاري ،كتاب العلم ،باب من يرد هّ
الل به خري ًا يفقهه يف الدين  1/164ح ( ،)71ومسلم ،كتاب الزكاة ،باب
       النهي عن املسألة  2/718ح (.)1037
( )5ينظر  :فتح الباري . 1/165
68

مـن آداب العـالـم واملـتعلـم

تقربا إىل هّ
ً
الل وحده ،فينفع نفسهّ ،
ويعلم اآلخرين ،ال أن يطلب العلم
 1ـ اإلخـالص  :فيطلب العلم

ليقال  :عامل ،وال ملباهاة األقران ،وتعظيم الناس ،والتصدير يف املجالس ،وال يطلبه لتحصيل شهادة
يتوصل هبا إىل عمل دنيوي.

روى أبو هريرة ـ  ـ عن النبي ﷺ أنه قال « :إن ّأول الناس يقىض يوم القيامة عليه »...وذكر ثالثة،
ُ
نعمه ،فعرفها ،قال  :فام عملت فيها ؟ قال :
فعرفه َ
ومنهم « :رجل تعلم العلم وع ّلمه ،وقرأ القرآن ،فأيت به ّ

تعلمت العلم وعلمته ،وقرأت فيك القرآن ،قال  :كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال  :عامل ،وقرأت القرآن
فس ِحب عىل وجهه حتى ألقي يف النار»(.)1
ليقال  :هو قارئ ،فقد قيل ،ثم ُأ ِمر به ُ
 2ـ العمـل بالعلـم :

إن من أعظم ثامر العلم  :العمل به ،وإال فام فائدة أن يعلم املسلم أن هذا الفعل واجب ثم جتده معرض ًا
ًّ
منكبا عليه ،وألجل هذا اهتم العلامء هبذا اجلانب ،فكتبوا فيه،
عنه ،أو يعلم أن ذلك الفعل حرام ثم تراه

فمن ذلك كتاب ( :اقتضاء العلم العمل) ،للخطيب البغدادي ،وكتاب ( :ذم من ال يعمل بعلمه) للحافظ
أيب القاسم ابن عساكر رمحة هّ
الل تعاىل عليهام.
ُ
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال  :عن عمره فيام أفناه ،وعن شبابه
قال ﷺ « :ال

فيام أباله ،وعن ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه ،وعن علمه ماذا عمل فيه»(.)2
 3ـ الدعـوة إىل هّ
الل بمـا معه من العلـم :

ومن ثامر العلم  :بذله للناس ،وهو من تبليغ العلم املأمور به يف مثل قول النبي ﷺ « :ب ّلغوا عنّي ولو آية»(.)3

( )1رواه مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب من قاتل للرياء والسمعة  3/1513ح (.)1905
( )2رواه الطرباين يف الكبري  20/61من معاذ ،وهذا لفظه ،قال املنذري يف الرتغيب والرتهيب  : 4/396إسناده صحيح ،ورواه الرتمذي
        بنحوه  4/612ح ( ،)2417عن أيب هريرة ،وقال  :حسن صحيح ،ورواه غريهم( .انظر  :السلسلة الصحيحة رقم .)946
( )3رواه البخاري ،كتاب أحاديث األنبياء ،باب ما ذكر عن بني إرسائيل  6/496ح (.)3461
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 4ـ التـواضـع :

فال يرتفع عن اآلخرين عُ جبا بنفسه وما وصل إليه من علم ،وال حيتقر الناس ويزدرهيم ،فالكرب خلق

مذموم ،والتواضع واللني خلق حممود ،فعن أيب هريرة ـ  ـ عن النبي ﷺ أنه قال « :ما نقصت صدقة من
مال ،وما زاد هّ
الل عبد ًا بعف ٍو إال عزا ،وما تواضع أحد هّلل إالّ رفعه»(.)1
قدرا من أقرانه.
ومن عالمات التواضع  :العطف عىل الصغري ،واحرتام الكبري ،وأال يرى يف نفسه أنه أعىل ً

معلمه  :فيحرتمه ّ
 5ـ أن يتأدب الطالب مع ّ
وجيله ،ويتأدب معه يف السؤال ،وال يسابقه اجلواب أو الكالم،

وال يقاطعه ،بل ينصت إىل كالمه ،وال يتحدث مع أح ٍد أثناء كالم املعلم.
عن ابن عباس ـ ريض هّ
الل عنهام ـ أنه أخذ بركاب زيد بن ثابت ـ  ـ فقال له َ ( :تن ََّح يا ابن عمّ رسول

هّ
الل ﷺ) ،فقال ابن عباس ( :إنا هكذا نفعل بكربائنا وعلامئنا)(.)2

 6ـ عدم اجلرأة عىل الفتوى وإصدار األحكام بدون علم ،وليكن شعاره فيام ال حييط بعلمه أن يقول ( :ال
أعلم) ،أو (ال أدري) ،فليس ٌ
أحد يزعم أنه يعرف كل يشء ،قال ابن مسعود ـ  ـ  :إن الذي يفتي
الناس يف كل ما ُيستَفتَى ملجنون ،وقال الشعبي  :ال أدري نصف العلم(.)3

َ
علمت أنك يف احلقيقة ال خترب عن رأيك ،وإنام خترب عن
تظهر خطورة القول ـ يف الدين ـ بغري علم إذا
حكم هّ
الل تعاىل ورسوله ﷺ ،فكأنك تقول ملـن سألك  :هذا هو حكم الشـرع يف ذلك ،قـال تعالـى :
{

 }...اآلية( ،)4وقـال تعالـى { :

()5
                                                                                                                                                                                                   .
}

( )1رواه مسلم ،كتاب الرب والصلة ،باب استحباب العفو والتواضع  4/2001ح (.)2588
( )2رواه احلاكم يف مستدركه  ،3/423وقال  :صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم.
( )3روامها الدارمي . 57 ، 1/56
( )4آية  36من سورة اإلرساء.
( )5آية  33من سورة األعراف.
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ولنا يف رسول هّ
الل ﷺ وأصحابه والسلف الصالح أسوة حسنة ،فقد كانوا إذا سئلوا عام ال يعلمون قالوا :
(الل أعلم) ،وإليك ً
(ال ندري) ،أو (ال نعلم) ،أو هّ
مثاال واحد ًا عىل ذلك :

ً
رجال سأل النبي ﷺ فقال  :أي البالد رشّ ؟ قال « :ال أدري حتى أسأل»
عن جبري بن مطعم ـ  ـ أن
جربيل عن ذلك ،فقال « :ال أدري حتى أسأل ريب» فانطلق فلبث ما شاء هّ
َ
الل ،ثم جاء ،فقال « :إين سألت
فسأل

ريب عن ذلك فقال  :رشّ البالد األسواق»(.)1
قال احلاكم  :هذا احلديث ٌ
أصل يف قول العامل  :ال أدري.

ودب ،فإن املتكلمني كثري ،وكثري
هب َّ
 7ـ أن يتلقى العلم عىل أهله ،وهم العلامء ،وال يأخذ عن كل من َّ
منهم ال يتورع عن إطالق التحليل والتحريم بدون علم.

احلي منهم وامل ّيت ،وعدم انتقاص أحد منهم ،فإن ذلك مزلة قدم ،قال
 8ـ حمبة العلامء ،وتقدير جهودهمّ ،
ﷺ « :قال هّ
الل تعاىل  :من عادى يل و ّيلًا فقد آذنته باحلرب»(.)2

     قال أبو حنيفة والشافعي رمحهام هّ
الل تعاىل  :إن مل يكن العلامء أولياء هّلل فليس هّلل ويل(.)3
الل تعاىل  :إن حلوم العلامء مسمومة ،وعادة هّ
وقال احلافظ أبو القاسم ابن عساكر رمحه هّ
الل يف هتك أستار

منتقصيهم معلومة ،وإن من أطلق لسانه يف العلامء بالث ْلب ،ابتاله هّ
الل تعاىل قبل موته بموت القلب(.)4

 9ـ االستمرار يف طلب العلم ،وعدم التوقف عند ّ
حد معينّ  ،وليس الغرض جمرد حتصيل شهادة معينة ثم
ينتهي التع ّلم ،بل يستمر يف حتصيل العلم وزيادته إىل آخر العمر ،قال اإلمام أمحد  :إنام أطلب العلم
إىل أن أدخل القرب(.)5

( )1رواه أمحد  ،4/81والبزار (كشف األستار  ،)1252( ،)2/81والطرباين ( ،)1/128واحلاكم ( ،)90 ، 1/89وغريهم ،وقال احلافظ        
رب يف ختريج أحاديث املخترص  )11 ، 1/10وقد ذكر يف هذا الكتاب مجلة من اآلثار
ابن حجر  :هذا حديث حسن( .موافقة اخلرب اخل َ
        عن السلف ،وانظر أيض ًا  :سنن الدارمي  1/35ـ  56باب الفتيا وما فيه من الشدة.
( )2رواه البخاري ،كتاب الرقاق ،باب التواضع  11/340ح (.)6502
( 3و  )4عن التبيان يف آداب محلة القرآن ،للنووي ،الباب الثالث ص . 12
( )5عن مفتاح دار السعادة لإلمام ابن القيم رمحه هّ
الل تعاىل ( 1/71الوجه السادس واخلمسون) ،وانظره لالستزادة.
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 10ـ خدمة أمته ووطنه يف املجال الذي حيسنه ويتقنه ،وهذا من العمل بالعلم.

وتشوش الفكر ،وقد تفسد العقائد،
ريا فليحذر الطالب من القراءة غري النافعة ،فإهنا تض ّيع الزمان،
وأخ ً
ّ

جمرد القراءة،
وليحرص عىل االنتقاء ،وليسأل عام يقرأ َمن يثق به من عامل وأستاذ ُ
وم َر ٍّب ،وليس املراد بالعلم ّ
القراء اليوم كثري ،ولكن العلامء قليل.
فإن ّ
األسئـلـــة

س : 1ما حدّ العلم الواجب ؟ مع التمثيل.

س : 2اذكر ما يمكنك من أدب للطالب مع أستاذه.

س : 3حتدث عن خطورة الفتوى بغري علم ،وهل صحيح أهنا منترشة بني الناس اليوم ؟ وضح ذلك
           ذاكر ًا بعض ما تعرفه من مظاهر الترسع يف الفتوى.
س : 4حتدث عن حمبة العلامء وتقديرهم.

س : 5القراءة نوعان  :نافعة وأخرى غري نافعة ،اجتهد يف وضع حتدي ٍد ملفهوم كل نوع منها ،واذكر أمثلة            
لذلك.
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الفصل الدرايس الثاين

ً
أوال  :احلـديـث الشـريـف
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احلـديـث اخلامـس
            عن حذيفة بن اليامن ـ  ـ قال  :إنيِّ سمعت رسول هّ
الل ﷺ يقول « :ال تلبسـوا

ّ
والفضة ،وال تأكلوا يف صحافها ،فإهنا
        احلرير وال الديباج ،وال ترشبوا يف آنية الذهب

هلم يف الدنيا ولكم يف اآلخرة» متفق عليه(.)1
التعريـف بالـراوي

هو الصحايب اجلليل  :حذيفة بن اليامن ِ :ح ْسل بن جابر العبيس ،أسلم هو وأبوه ،وشهد أحدا ،و ُقتل اليماَ ن هبا.
روى أحاديث كثرية ،وكان صاحب رسّ رسول هّ
الل ﷺ فيخربه عن املنافقني وأحواهلم ،استعمله عمر

ـ  ـ عىل املدائن ،وكان عمر ـ  ـ ال يصيل عىل من ال يصيل عليه حذيفة ،تويف ـ  ـ بعد مقتل عثامن
بن عفان ـ  ـ بأربعني يوم ًا ،سنة ست وثالثني(.)2
املباحـث اللغويـة

الكـلمــة

الـديبـاج :

صحـافهـا :
فإهنـا هلـم :

معنــــاهــــــا

معرب ،وهي
أصله يف اللغة من  :الدبج ،وهو الن ْقش والتزيني ،فاريس َّ
الثياب املتخذة من اإلبريسم ،واملد َّبج  :الذي زينت أطرافه بالديباج.
مجع َص ْحفة ،وهي اإلناء الذي ُيشبع اخلمسة.
أي إن آنية الذهب والفضة للكفار يف الدنيا ،وهذا إخبار عن واقعهم
وحاهلم ،وليس إخبار ًا عن ِح ّلها هلم.

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األرشبة ،باب الرشب يف آنية الذهب ،10/94 ،برقم  ،5632ويف  10/96برقم  ،5633وأخرجه مسلم يف
صحيحه ،كتاب اللباس والزينة ،باب حتريم استعامل إناء الذهب والفضة عىل الرجال والنساء  3/1638برقم ( ،)2067واللفظ ملسلم.
( )2ينظر  :سري أعالم النبالء  ،2/361واإلصابة . 2/223
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األحكـام والتوجيهـات

 1ـ النهي عن لبس احلرير والديباج للرجال دون النساء ،وهذا النهي يقتيض التحريم ،يؤيد ذلك ما  
«ح ِّرم لباس احلرير والذهب عىل ذكور
رواه الرتمذي وغريه عن أيب موسى ـ  ـ أن النبي ﷺ قال ُ :
أمتيُ ،
وأ ِح َّل إلناثهم»(.)1

ويستثنى من هذا التحريم ما كان للرضورة أو حلاجة أو ملصلحة ،كأن حيتاج إىل لبسه يف ساحة القتال،

أو يكون به مرض يف جلده ونحو ذلك ،فقد روى البخاري وغريه عن أنس ـ  ـ قال ّ :
«رخص النبي ﷺ
للزبري وعبدالرمحن يف لبس احلرير؛ ّ
حلكة هبام»(.)2
 2ـ مما يدل عليه احلديث  :النهي عن األكل والرشب يف آنية الذهب والفضة ،والنهي يقتيض التحريم،
ويدخل يف النهي أيض ًا  :سائر االستعامالت األخرى كالوضوء واالغتسال ،واختاذها للزينة ،قال شيخ
اإلسالم ابن تيمية رمحه هّ
الل ( :ما حرم استعامله حرم اختاذه)(.)3

ويؤيد ما تقدّ م ما ورد من الوعيد الشديد يف ذلك ،فقد روى البخاري ـ رمحه هّ
الل ـ عن أم سلمة زوج النبي
ﷺ أن رسول هّ
الل ﷺ قال « :الذي يرشب يف إناء الفضة إنام جيرجر يف بطنه نار جهنم»(.)4
 3ـ ُذ ِكر يف احلديث علة النهي عن األكل والرشب يف آنية الذهب والفضة بأهنا آنية أهل اجلنة ،واستنبط
العلامء ً
علال أخرى ،وهي :
  ( أ ) أهنا جتلب الكرب واخليالء.

(ب) استعامهلا يكرس قلوب الفقراء واملساكني.

(جـ) مشاهبة الكفار؛ ألهنم يستعملوهنا يف الدنيا.
( د ) أن يف استعامهلا ضياع ًا لألموال وتبذير ًا وإرساف ًا.
( )1ينظر  :سنن الرتمذي ،كتاب اللباس ،باب ما جاء يف احلرير والذهب  ،4/217وقال  :حديث حسن صحيح.
ّ
للحكة . 10/295
( )2أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اللباس ،باب ما يرخص للرجال من احلرير
(ً )3
نقال عن حاشية الروض املربع ،البن قاسم . 1/103
( )4أخرجه البخاري يف كتاب األرشبة ،باب الرشب يف آنية الفضة. 10/96 ،
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 4ـ ما ذكر من حتريم استعامل آنية الذهب والفضة .يدخل فيه املطيلّ بالذهب أو الفضة ،فإنه ال جيوز
استعامله ،أما املطيل بلون الذهب وليس بذهب حقيقة فال يدخل يف التحريم.

 5ـ مما ينبغي عىل املسلم أن يتجنب كل ما يؤدي إىل الرتف واإلرساف الذي يريب يف النفس الكرب واخليالء
والغرور والتعايل عىل الناس.
 6ـ عىل املسلم أيض ًا أن يتجنب كل ما فيه مشاهبة للكفار ،فالرسول ﷺ هنى عن مشاهبتهم يف مواضع
عديدة ،وذلك ألن للمسلم شخصيته املتميزة املبنية عىل تنفيذ تعاليم دينه.
األسئـلـــة

س : 1بينّ مرجع الضامئر اآلتية ( :صحافها)( ،فإهنا)( ،هلم).
س : 2ما حكم استعامل اإلبريق املصبوغ بالذهب؟

س : 3ما حكم اختاذ قلم أو ساعة من الذهب للرجال والنساء ؟ وما الدليل عىل ذلك ؟
س : 4ما احلكمة من حتريم استعامل احلرير للرجال ؟
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احلـديـث السـادس
               عن سلامن الفاريس ـ  ـ قـال « :لقد هنانـا رسـول هّ
الل ﷺ أن نستقبل القبلـة

        لغائط أو بول ،أو أن نستنجي باليمني ،أو أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار ،أو أن

نستنجي برجيع أو عظم» رواه مسلم(.)1
التعريـف بالـراوي

هّ
عبدالل سلامن الفاريس ،يعرف بسلامن اخلري ،أصله من فارس ،وكان جموسي ًا ثم
هو الصحايب اجلليل أبو
أسلم وأصبح موىل لرسول هّ
الل ﷺ  ،وهو الذي أشار بحفر اخلندق يف غزوة األحزاب ،كان من خيار الصحابة

وزهادهم وفضالئهم ،ومن عقالء الرجال ونبالئهم ،اختلف يف زمن موته ،فقيل  :مات يف خالفة عمر ـ 
ّ
ـ  ،وقيل  :يف خالفة عثامن ـ  ـ(.)2
املباحـث اللغويـة

الكـلمــة

نستنجـي :

باليمني :
َبرجيع :

معنــــاهــــــا

االستنجاء  :مأخوذ ِمن َ :نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها ،سمي بذلك ألنه
يقطع األذى عنه .واالستنجاء رشع ًا  :إزالة اخلارج من السبيلني عن خمرجه باملاء أو
باألحجار ونحوها ،والغالب أن ما كان باحلجارة ونحوها يطلق عليه االستجامر.
املراد باليد اليمنى.
هو الروث.

( )1رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب الطهارة ،باب االستطابة  1/223برقم (.)262
( )2ينظر  :سري أعالم النبالء  ،1/505وهتذيب التهذيب . 4/137
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األحكـام والتوجيهـات

 1ـ يف احلديث هني عن استقبال القبلة أثناء قضاء احلاجة ،والنهي يقتيض التحريم ،وخصّ مجهور العلامء

هذا النهي يف الصحراء ،أما إذا كان قضاء احلاجة يف البنيان فجائز؛ ملا روى البخاري وغريه عن ابن

(ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي ،فرأيت الرسول ﷺ يقيض حاجته مستدبر
عمر ـ  ـ قال :
ُ
القبلة ،مستقبل الشام)(.)1

مجعا بني األدلة.
ورأى بعض أهل العلم أن النهي للكراهة مطلق ًا ،سواء كان يف الصحراء أو يف البنيانً ،

واألوىل للمسلم أن حيرص عىل احرتام القبلة فال يستقبلها وال يستدبرها حال قضاء احلاجة ،حتى ولو

كان يف البنيان.

 2ـ النهي عن االستنجاء باليد اليمنى؛ ألن اليد اليمنى ال تستعمل إال يف األشياء املستحسنة ،كاألكل
والرشب واملصافحة ونحوها ،وعليه فاليد اليرسى تكون لغري ذلك.

وذكر أهل العلم أن النهي للكراهة ،فإذا كانت هناك حاجة يف استعامهلا لغري األشياء املستحسنة كاالستنجاء
فال بأس.

 3ـ حدَّ َد احلديث عدد احلجارة التي يستنجى هبا ،وذلك بأن ال تقل عن ثالثة أحجار ،وعليه فال جيوز
االقتصار عىل الثالثة إال إذا حصل تنظيف املحل ،فإن مل حيصل فال بد من الزيادة حتى حيصل التنظيف

واإلنقاء.

 4ـ استعامل احلجارة نيابة عن املاء ،ولذا فاألفضل اجلمع بينهام ،فإن مل يكن فاالقتصار عىل املاء ،وجيوز
االقتصار عىل احلجارة أو ما يقوم مقامها كاملناديل والورق ونحوها مما ينقي وينظف.
 5ـ رضب رسول هّ
الل ﷺ مثال لألشياء التي ال جيوز االستنجاء هبا ،وهي  :الرجيع ،والعظم ،ويدخل
يف احلكم ما يف معناها ،مثل :

( أ ) املطعومات بأنواعها.

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الوضوء ،باب التربز يف البيوت  1/250رقم ( ،)148ومسلم يف الطهارة باب االستطابة  1/225رقم
(.)266
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(ب) ما ال ينظف ويزيل اخلارج ،مثل الزجاج وما يف حكمه.

(جـ) األشياء النجسة؛ ألن النجس ال يزيل النجاسة.

 6ـ دين اإلسالم دين الطهر والنظافة الظاهرة والباطنة ،فكام يريد اإلسالم نظافة الظاهر من النجاسات
واألوساخ ،فهو حيرص عىل طهارة الباطن من األدران واألحقاد واحلسد ونحوها.

 7ـ احرتام اإلسالم للمقدسات ،وعدم إهانتها حتى فيام ال يظن أنه إهانة ،فالقبلة التي تصيل جتاهها
وتستقبلها حال دعائك ال ينبغي أن تستقبلها حال قضائك حلاجتك.
ذكر هّلل عز وجل ونحوها ال جيوز أن تبارش
 8ـ األشياء املحرتمة من املآكل واملشارب واألوراق التي فيها ٌ
األشياء النجسة.

 9ـ اإلسالم دين شامل جلميع شؤون احلياة ،فليس يف اإلسالم فصل بني أمور العبادات وسائر أمور
احلياة ،بل ال بد أن تكون احلياة كلها وفق رشيعة هّ
الل تعاىل.

األسئـلـــة

س : 1ما املراد باالستنجاء ؟

س : 2بأي يشء يكون االستنجاء ؟

س : 3ما حكم االستنجاء بام ييل ،مع التعليل :

( أ ) الورق(                .ب) املنديل(           .جـ) الروث(          .د) احلديد(         .هـ) البالط األملس.
س : 4يدل احلديث عىل اهتامم اإلسالم بالنظافة ،أورد أمثلة أخرى من مظاهر اهتاممه هبا.

س : 5دل احلديث عىل احرتام املقدسـات اإلسالميـةِّ .
وضـح ذلك ،ثم بينّ أمثلة أخـرى عىل احرتام
           املقدسات مما مل يذكر يف احلديث.
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احلـديـث الســابع
واجللوس يف الطرقات»
               عن أيب سعيد اخلـدري ـ  ـ أن النبي ﷺ قـال « :إياكم
َ
         فقالوا  :يا رسول هّ
الل ،ما لنا من جمالسنا بدّ نتحدث فيها ،فقال « :فإذا أ َبيتم إال املجلس

فأعطوا الطريق حقه» قالوا  :وما حقّ الطريق يا رسول هّ
الل ؟ قال « :غض البرص ،وكفّ األذى،

وردّ السالم ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر» متفق عليه ،واللفظ للبخاري(.)1
التعريـف بالـراوي

هو الصحايب اجلليل ،أبو سعيد اخلدري ،واسمه  :سعد بن مالك بن سنان ،اخلزرجي األنصاري اخلدري،

نسبة إىل خدرة ،حيّ من األنصار ،استشهد أبوه يوم أحد ،وشهد أبو سعيد اخلندق ،و َبيعة الرضوان ،روى عن
النبي ﷺ أل ًفا ومئة وسبعني حدي ًثا ،وكان أحد الفقهاء املجتهدين ،مات ـ  ـ سنة أربع وسبعني(.)2
املباحـث اللغويـة

الكـلمــة

إيـاكـم :
واجللوس يف الطرقـات :
والطـرقـات :

معنــــاهــــــا

للتحذير ،واملعنى  :احذروا اجللوس يف الطرقات.
«اجللوس» منصوبة ،أي  :احذروا اجللوس.
بضم الطاء والراء ،مجع ُط ُرق ،بضم الطاء والراء أيض ًاُ ،
وط ُرق  :مجع طريق.
واملقصود التحذير من اجللوس يف الشوارع واألسواق واألماكن العامة.

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املظامل ،باب أفنية الدور واجللوس فيها 5/112 ،برقم  ،2465ويف كتاب االستئذان  11/8برقم
        ( ،)6229وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اللباس والزينة ،باب النهي عن اجللوس يف الطرقات  3/1675برقم (.)2121
( )2ينظر  :سري أعالم النبالء  ،3/168وهتذيب التهذيب . 3/479
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ويف رواية عند مسلم « :كنا قعودا باألفنية» ،واألفنية  :مجع فناء ،وهو املكان
ما لنا من جمالسنـا بد :

املتسع أمام البيت.

فأعطـوا الطـريق حقـه :

أي إذا امتنعتم عن ترك اجللوس يف هذه األماكن.
يف رواية ( :حقها) ،والطريق ّ
يذكر ويؤ ّنث ،واملعنى  :إذا كان ال بد لكم من

ّ
غض البصـر :

أي عماّ ال حيل النظر إليه ،وأصل الغض  :إطباق اجلفن عىل اجلفن بحيث

ّ
كف األذى :

املارين بقول أو فعل من نحو التضييق عليهم أو احتقارهم وغمزهم،
أي عن ّ

اجللوس فامتثلوا آداب الطريق وحقوقه الواجبة عليكم.

متتنع الرؤية.

وما شابه ذلك.
األحكـام والتوجيهـات

 1ـ هيدف اإلسالم إىل الرقيّ باملجتمع املسلم إىل معايل األمور ،وسموّ األخالق ،وعلوّ اآلداب ،وينأى
يسء أو عملٍ مشني ،ويريد أن يكون املجتمع جمتمع حمبة ُ
بأفراده عن كل ٍ
وألفة ،تربط بني عنارصه
خلق ّ
األخوة واملودة ،أال ترى إىل تلك املناقشة اهلادفة بني قائد األمة وأفرادها حول ظاهرة اجتامعية مهمة،
فدلم ـ صلوات هّ
لو بقيت عىل وضعها ألفسدت املجتمع ،هّ
الل وسالمه عليه ـ إىل الوضع السليم
جتاهها.

 2ـ تكامل الدين اإلسالمي يف ترشيعه وأخالقه وآدابه ،ويف رعاية حقوق اآلخرين ،ويف كل شؤون
احلياة ،ترشيع ال يكاد يوجد يف أيّ دين أو مذهب.

 3ـ األصل يف الطريق واألفنية العامة أهنا ليست للجلوس؛ ألنه يرتتب عىل اجللوس فيها أرضار ،منها :
  ( أ ) التعرض للفتنة.

(ب) إيذاء اآلخرين بالسب والغمز واللمز.
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(جـ) االطالع عىل األحوال اخلاصة للناس.
( د ) ضياع األوقات بام ال فائدة منه.

عرض الرسول ﷺ يف هذا احلديث بعض حقوق الطريق ،وهي :
4ـ َ
معرض ملرور النساء الاليت يقضني حوائجهن،
( أ ) غض البرص وك ّفه عن النظر يف املحرمات ،فالطريق ّ

وغض البرص عن املحرمات من الواجبات التي جيب التقيد هبا يف كل األحوال والظروف ،يقول

تعاىل                                                                                          { :

                                                                    }(.)1

(ب) كف األذى عن املارة بجميع أنواعه ،كبري ًا أو صغري ًا ،مثل االعتداء بالكالم اليسء ،كالسباب
والشتائم ،والغيبة ،واالستهزاء ،والسخرية ،وكذا االعتداء بالنظر يف بيوت اآلخرين بدون إذهنم،
ويدخل يف اإليذاء أيض ًا لعب الكرة باألفنية أمام البيوت ،فهي مصدر إيذاء ألهلها ،وغري ذلك.

(جـ) ردّ السالم ،وقد أمجع أهل العلم أن ردّ السالم واجب ،يقول تعاىل                 { :

                                                                                                               } ( ،)2ومن املعلوم أن االبتداء بالسالم
سنة يؤجر فاعلها ،والسالم حتية املسلمني ،فهو دعاء بالسالمة والرمحة والربكة.

( د ) األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،هذا هو احلق الرابع املذكور يف احلديث ،وخص بالذكر؛ ألن
الطريق ونحوه مظنة وجود املنكرات فيه.

وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة عىل هذا املبدأ العظيم ،منها قوله تعاىل { :
                                                                                                                                                       }(.)3

 5ـ وردت نصوص أخرى تذكر بعض حقوق الطريق ،ومنها  :حسن الكالم ،وتشميت العاطس ،وإغاثة امللهوف،
وإعانة العاجز ،وهداية اجلريان ،وإرشاد السبيل ،وردّ ظلم الظامل ،مجعها احلافظ ابن حجر ـ رمحه هّ
الل ـ بقوله :
( )1اآلية  30من سورة النور.
( )2اآلية  86من سورة النساء.
( )3اآلية  104من سورة آل عمران.
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َ
           مجعت آداب من رام اجلـلوس عىل ْ
ـ            طـريق من قـول خـري اخللق إنسـان ًـا
الط
           أفش السـالم ،وأحسن يف الكالم َ
وش ْمـ              ـ ِمتْ عاطسـ ًا ،وسالمـ ًا ردّ إحسـان ًـا

ً
واهـ ِد حـريا ًنـا
           يف احلمـل عـا ِون ،ومظلومـ ًا أعن وأغث           هلِفـانْ ،اهـ ِد
سبيـالْ ،
()1
ُ
أذى            وغـضّ طرفـ ًا ،وأكثـر ذكـر مـوالنـا
           بالعـرف ُمر ،وانـه عـن نكر ،وكـف

األسئـلـــة

س : 1ما األصل يف الطريق ،واألفنية العامة ؟
ً
دليال عىل عدم جواز النظر للمحرمات.
س : 2اذكر

س : 3األمر باملعروف واجب من الواجبات  ،اذكر بعض فوائده.

س : 4ما رأيك يف الكتابة عىل اجلدران ؟ وهل تدخل ضمن إيذاء اآلخرين ؟
س : 5احلديث يدل عىل حرمة املسلمّ ،
وضح ذلك.

س( : 6صباح اخلري ،ومساء اخلري) هل جيوز أن تكون بداية السالم ؟ وملاذا ؟

( )1ينظر  :فتح الباري . 11/11
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احلـديـث الثـامـن
                عن أيب أمامة الباهيل ـ  ـ قال  :قال رسول هّ
الل ﷺ « :أنا زعيم ببيت يف ر َبض
         اجلنة ملن ترك املراء وإن كان حمقّ ًا ،وببيت يف وسط اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازح ًا،

وببيت يف أعىل اجلنة ملن َح ُسنَ خلقه» رواه أبو داود بإسناد حسن(.)1
التعريـف بالـراوي

هو الصحايب اجلليل أبو أمامة الباهيل ،اسمه ُ :ص َديّ بن عجالن ،صاحب رسول هّ
الل ﷺ ،روى عل ًام
كثري ًا ،مات سنة إحدى وثامنني ،وقيل سنة ست وثامنني  ،وأرضاه(.)2
املباحـث اللغويـة

الكـلمــة
الـزعيـم :
البيـت :
َر َبض اجلنـة :
املِـراء :
محُ ِ ًّقـا :

الكـذب :

معنــــاهــــــا

الضامن والكفيل ،ومنه قول هّ
الل سبحانه وتعاىل { :
املراد به هنا  :القرص.
بفتح الراء والباء ،واملراد به هنا  :أسفل اجلنة.
بكرس امليم ،واملراد به هنا  :اجلدال ،يقال  :ماريته إذا طعنت يف قوله تزيي ًفا للقول ،وتصغ ًريا للقائل.
بضم امليم وكرس احلاء وتشديد القاف ،أي  :وإن كان احلق معه فيام جيادل فيه.
ضد الصدق ،وهو اإلخبار بخالف الواقع.
}(.)3

( )1أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب األدب ـ باب يف حسن اخللق  5/150والطرباين يف الكبري  8/98ح  7488وقال ابن القيم يف مدارج السالكني 2/307
رواه الطرباين وإسناده صحيح وبنحوه ،أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف املراء من حديث أنس بن مالك . 4/358
( )2ينظر  :سري أعالم النبالء  ،3/359وهتذيب التهذيب . 4/420
( )3آية  72من سورة يوسف.
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األحكـام والتوجيهـات

 1ـ الداعية الناجح واملربيّ الناصح ،هو الذي يعرض ما لديه من فوائد وآداب وأخالق بصورة ِّ
مرغبة
ً
قبوال كري ًام ،وهكذا كان رسول هّ
الل ﷺ،
وتلهف ،فيقبلها
مشوقة حتى يتلقاها السامع بكل شوق ّ
ّ
فهو هنا يذكر بعض هذه الضامنات ملن قام هبذه اآلداب.
 2ـ اجلنة أعىل ما يطلبه الطالبون ،وأن َفس ما يتنافس فيه املتنافسون ،قد أفلح من يسعى إليها ،وفاز من
سهله هّ
غال ،وهو ٌ
يظفر هبا ،وسعد من يعمل ألجل احلصول عليها ،ثمنها ٍ
الل عليه ،والرسول
سهل ملن ّ

ﷺ يضمنها ملن قام هبذه األعامل اجلليلة.
 3ـ يف اجلنة درجات كثرية أعدها هّ
الل عز وجل لعباده املؤمنني ،ويف احلديث بني الرسول ﷺ درجات
ملن حتىل بأحد خصال ثالث - :

( أ ) ترك املراء وصاحبه يف ر َبض اجلنة ،وإنام و ِعد هبذه الدرجة ألنه ترك اجلدال العقيم الذي ال فائدة
منه ،والذي يصحبه رفع الصوت ،وتكلف احلجة ،ويؤجج الشحناء والبغضاء ،وال يوصل إىل احلق
املطلوب ،واملؤمن احلق هو الذي يرتك هذا اجلدال حتى ولو كان يعتقد جازم ًا أنه عىل احلق.

مازحا ،وصاحبه يف وسط اجلنة ،وحصلت له هذه الدرجة ببعده عن الكذب
(ب) ترك الكذب وإن كان ً
بقوله وفعله ،والتزم الصدق ،فال ينطق إال حق ًا وصدق ًا ،وال خيرب إال بام هو صدق .والكذب خصلة
من خصال املنافقني ،عن أيب هريرة ـ  ـ أن رسول هّ
الل ﷺ قال « :آية املنافق ثالث  :إذا حدَّ ث
كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمُ ِن خان»(.)1

       والكذب كبرية من كبائر الذنوب ،نتيجته وخيمة ،وعاقبته ضارة.
        قال  :رسول هّ
الل ﷺ «إياكم والكذب ،فإن الكذب هيدي إىل الفجور ،وإن الفجور هيـدي إلـى
       النار ،وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند هّ
الل ّ
كذابا»(.)2

( )1رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب األدب ،باب قول هّالل تعاىل { :
( )2البخاري يف صحيحه ،املوضع السابق ،رقم (.)6095

} ،يف  10/507برقم( .) 6095
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        هذا الوعيد الشديد للكذب ،حتى ولو كان ملجرد إضحاك الناس ،فقد جاء يف احلديث ٌ :
«ويل للذي
حيدث فيكذب ليضحك القوم ،ويل لهٌ ،
ويل له»(.)1
        ومن أشد أنواع الكذب  :الكذب عىل هّ
الل تعاىل أو عىل رسوله ﷺ ،وكذا الكذب املتعلق
باألموال.

(جـ) حسن اخللق وصاحبه يف أعىل اجلنة ،وحيصل عليه َمن كانت صفاته محيدة ،وخلقه حسنا ،وتعامله كري ًام،
مقتدي ًا بالرسول ﷺ ،الذي مدحه هّ
} (.)2
الل تعاىل بقوله { :

         وحسن اخللق أكثر األعامل التي ترفع قدر املسلم عند الناس يف الدنيا ،وعند هّ
الل يف اآلخرة ،روى
الرتمذي ـ رمحه هّ
الل ـ عن أيب الدرداء أن النبي ﷺ قال « :ما من يشء أثقل يف ميزان العبد يوم القيامة
من حسن اخللق ،وإن هّ
الل يبغض الفاحش البذيء»(.)3

واألخوة واملودة ،وأن
 4ـ العالقات االجتامعية ،والروابط بني الناس ينبغي أن تسودها األلفة واملحبة
ّ
تكون خالية من األحقاد والضغائن ،والغلّ واحلسد ،هكذا يريدها اإلسالم ويسعى إليها ،وعليه
خال من األمراض والشوائب التي ّ
نقي ٍ
تعكر صفو هذه العالقات.
فاملسلم قلبه أبيض ٌّ

 5ـ د َْرء املفاسد مقدَّ م عىل جلب املصالح يف رشيعة هّ
الل ،فكل كالم أو جدال أو فعل يؤدي إىل الوقوع يف
مفسدة ،جيب تركه واالبتعاد عنه(.)4

( )1رواه أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه ،ينظر سنن الرتمذي ،كتاب الزهد  ،4/557وقال فيه  :حديث حسن ،وقال ابن حجر رمحه هّ
الل ( :إسناده
        قوي) ،ينظر  :سبل السالم .  398/4
( )2اآلية  4من سورة القلم.
( )3أخرجه الرتمذي يف سننه ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف حسن اخللق  ،4/362وقال  :حديث حسن صحيح.
( )4ينظر يف القاعدة كتاب األشباه والنظائر للسيوطي ص  ،87والوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية للدكتور حممد صدقي البورنو ص . 208
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األسئـلـــة

س : 1ما معنى الكلامت اآلتية :
           (زعيم  ،ر َبض  ،املِراء) ؟

سِ : 2من صفات املؤمن  :اخللق احلسن ،ما ثمرة ذلك ؟
س : 3اذكر فائدتني من فوائد احلديث.

س( : 4همِّ ة املسلم عالية) ّ
وضح املراد هبذه اجلملة من خالل دراستك للحديث.
س : 5زميلك أخطأ عليك بكلمة خاطئة ،ما موقفك منه ؟
س : 6م ّثل للقاعدة اجلليلة  :د َْرء املفاسد مقدَّ م عىل َج ْلب املصالح.
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احلـديـث التاســع
الل عنهام أنه قال  :كنت خلف رسول هّ
عبدالل بن عباس ريض هّ
هّ
الل ﷺ يو ًما ،فقال :
               عن
الل حيفظك ،احفظ هّ
         «يا غالم ،إين أع ّلمك كلامت ،احفظ هّ
الل جتده تجُ اهك ،إذا سألت فاسأل

الل ،وإذا استعنت فاستعن هّ
هّ
بالل ،واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد
الل لك ،ولو اجتمعوا عىل أن يرضوك بيشء مل يرضوك إال بيشء قد كتبه هّ
كتبه هّ
الل عليك ،رفعت األقالم

وج ّفت الصحف» رواه الرتمذي ،وقال  :حديث حسن صحيح(.)1
التعريـف بالـراوي

سبق التعريف به يف احلديث األول.
املباحـث اللغويـة

الكـلمــة

يا غـالم :
احفظ هّ
الل :
حيفظك :

معنــــاهــــــا

الغالم هو  :الصبي الصغري ،ويطلق عىل الشخص من حني والدته إىل أن يبلغ سن الشباب.

يعني احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه ،وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره باالمتثال،

وعند نواهيه باالجتناب ،وعند حدوده فال جياوز ما أمر به وأذن فيه إىل ما هنى عنه.
املعنى أن حيفظه هّ
الل يف مصالح دنياه ،كحفظه يف بدنه وولده وأهله ،وأن حيفظه يف دينه وإيامنه
فيحفظه يف حياته من الشبهات املضلة ،ومن الشهوات املحرمة ،وحيفظه عند موته فيتوفاه

عىل اإليامن واإلسالم.

( )1أخرجه الرتمذي يف جامعه ،كتاب صفة القيامة باب  4/667  ، 59برقم  ،2516ورواه اإلمام أمحد يف املسند . 1/293
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جتـده جُتـاهـك:

والسداد.
معك يف كل أحوالك بالنّرص والتوفيق ّ

إذا سألت فاسأل هّ
الل ،وإذا استعنت هذه موافقة ملا يقول املسلم يف كل ركعة من ركعات صالته :
فاستعن هّ
}(.)1
{
بالل:
األحكـام والتوجيهـات

1ـ قال احلافظ ابن رجب رمحه هّ
الل  :هذا احلديث يتضمن وصايا عظيمة ،وقواعد ك ّلية من أهم أمور الدين،
حتى قال بعض العلامء  :تدبرت هذا احلديث فأدهشني ،وكدت أطيش ،فوا أسفا من اجلهل هبذا احلديث
وق ّلة التفهم ملعناه(.)2

 2ـ اهتامم النبي ﷺ بتوجيه أمته ،وتنشئتها عىل العقيدة السليمة واألخالق الفاضلة والسلوك املستقيم،
فنالحظ هنا أنه حني ركب معه هذا الغالم الصغري ل ّقنه كلامت قليلة األلفاظ ،كثرية املعاين ،هلا آثارها

ونتائجها الطيبة يف الدنيا واآلخرة.
 3ـ عىل املريب ـ أ ًبا أو معل ًام أو غريمها ـ أن يستغل املناسبات ل ُيهدي الوصايا النافعة ملن يقوم عىل تربيتهم،
وأن يستعمل األسلوب احلسن ،والطريقة اجل ّيدة إليصال هذه الوصايا ،مثل  :التشويق للمعلومة قبل

ذكرها ،كام فعل الرسول ﷺ.

 4ـ عىل املؤمن مسؤولية عظيمة يف هذه احلياة ،ذلكم هو حفظ هّ
الل تعاىل ،املتم ّثل يف القيام بأوامره واجتناب
نواهيه وزواجره ،والوقوف عند حدوده فال يتجاوزها ،وأن يستصحب هذه اخلطوط العريضة يف مجيع
شؤون حياته.

 5ـ وردت أعامل ُخ َّصت من الشارع احلكيم باألمر ،أو باحلثّ عىل حفظها ،فعىل سبيل املثال :

 }...اآلية(.)3

(أ) الصالة ،جاء فيها قوله تعاىل { :

( )1آية  5من سورة الفاحتة.
( )2ينظر  :جامع العلوم واحلكم ،البن رجب  1/462رشح احلديث رقم (.)19
( )3آية  238من سورة البقرة.
90

(ب) الطهارة والوضوء ،روى اإلمام أمحد ،وابن ماجه ،واحلاكم ،وغريهم ،عن ثوبان ـ  ـ قال :
قال رسول هّ
الل ﷺ « :استقيموا ولن حتصوا ،واعلموا أن خري أعاملكم الصالة ،ولن حيافظ عىل
الوضوء إال مؤمن»(.)1

 }...اآلية(.)2

(جـ) األيامن ،قال تعاىل { :

( د ) اجلوارح ،مثل  :اللسان ،والفرج ،روى احلاكم عن أيب هريرة ـ  ـ عن النبي ﷺ قال « :من حفظ

ما بني حلييه ،وما بني رجليه ،أضمن له اجلنة»(.)3
الل وراعاه يف مجيع شؤون احلياة ،تك ّفل هّ
 6ـ أن من حفظ هّ
الل بحفظه يف دنياه ،فيحفظه يف بدنه ،ويف ولده
وأهله وماله.

قوته وصحته حفظه هّ
وعليه  :فمن حفظ هّ
قوته،
الل يف حال كربه وضعف ّ
الل يف صغره وشبابه وحال ّ

ومرضه ،ومتّعه بسمعه وبرصه وحوله وقوته وعقله.

كام أنه حيفظه يف دينه من الوقوع يف الشبهات املضلة التي يزيغ هبا عن الرصاط املستقيم ،ومن الوقوع يف

الشهوات املحرمة التي يز ّينها الشيطان ويسهل له الوقوع فيها.
 7ـ من نتائج حفظ هّ
الل تعاىل يف الدنيا حفظه لعبده عند موته من الزيغ واهلالك ،فيتو ّفاه عىل شهادة احلق
الل حممد رسول هّ
 :ال إله إال هّ
الل ،فمن كانت آخر كالمه من الدنيا دخل اجلنة.

       وكذا حيفظه يف قربه ،وما يأيت بعده من احلرش ،وأحوال اآلخرة ،فاحفظ هّ
الل حيفظك ،واحفظه جتد

}(.)4

هتجاهك ،يقول تعاىل{ :

( )1رواه اإلمام أمحد يف مسنده بتحقيق أمحد شاكر  ،6/381وابن ماجه يف سننه ،كتاب الطهارة ،باب املحافظة عىل الوضوء ،1/101
        ورواه وصححه احلاكم عىل رشط الشيخني.
( )2آية  89من سورة املائدة.
( )3رواه احلاكم يف املستدرك  ،4/357وصححه ،ووافقه الذهبي ،وأصل احلديث يف البخاري ،لكن بلفظ ( :من يضمن يل ما بني حلييه
       وما بني رجليه أضمن له اجلنة) صحيح البخاري ،كتاب الرقاق ،باب حفظ اللسان ،ح . 6474
( )4آية  31من سورة ق.
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الل تعاىل  :األمن من اخلوف يف الدنيا واآلخرة ،قال هّ
 8ـ من ثمرات حفظ هّ
الل تعاىل ملوسى وهارون عليهام
} (.)1

السالم { :

وقال النبي ﷺ أليب بكر ـ  ـ ومها يف الغار عند هجرهتام إىل املدينة النبوية « :ما ظنّك باثنني هّ
الل ثالثهام ،ال
حتزن إن هّ
الل معنا»(.)2
 9ـ اإلنسان يف هذه احلياة متق ّلب بني الغنى والفقر ،والصحة واملرض ،والقوة والضعف ،والشباب ِ
والكبرَ ،
وهكذا ،فكن مع هّ
الل تعاىل يف غناك وصحتك وقوتك وشبابك ،يكن معك يف حال فقرك ومرضك
وضعفك و ِكبرَ ك.

 10ـ من أسباب حفظ هّ
الل تعاىل :

  ( أ ) القيام بالفرائض عىل الوجه األكمل ،كأداء الصالة يف وقتها مجاعة يف املسجد.

(ب) التقرب بام استطاع من النوافل ،كالسنن الراتبة ،والوتر ،وصيام بعض األيام من الشهر أو السنة.
ليال وهنار ًا ،وسؤال هّ
(جـ) الدعاء ً
الل تعاىل أن حيفظه دائ ًام وأبد ًا يف دينه ودنياه.
( د ) صحبة الصاحلني الذين يقربونك من موالك ويشجعونك عىل طاعته ،وحيفظون عليك دينك.

(هـ) طلب العلم النافع الذي تعرف به ربك وخالقك ،وأوامره ونواهيه.
 11ـ الدعاء هو العبادة ،وقد ندب هّ
الل تعاىل إليه بقوله  }...                                                              { :اآلية( ،)3وقال
 }...اآلية(.)4

سبحانه { :

وللدعـــاء مثـرات ،منهـا
  ( أ ) سؤال هّ
ّ
والذلة له ،وإظهار احلاجة والفقر إليه.
الل،

(ب) تلبية حلاجات الداعي من جلب النفع ودفع الرض.

( )1آية  46من سورة طه.
( )2رواه البخاري يف صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،باب مناقب املهاجرين . 7/8
( )3آية  60من سورة غافر.
( )4آية  186من سورة البقرة.
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(جـ) األجر العظيم ،والثواب اجلزيل ،ومغفرة الذنوب ،وتكفري السيئات.
( د ) األمن واألمان ،واستشعار مع ّية هّ
الل تعاىل.

(هـ) حتقيق لقوله تعاىل { :

}(.)1

بالل ،وال يستغاث إال هّ
الل ،وال يستعان إال هّ
 12ـ مما يستفاد من هذا احلديث العظيم أنه ال ُيسأل إال هّ
بالل،
لجأ إال إىل هّ
الل ،وال يرصف أيّ نوع من العبادة إال هّلل كائن ًا من كان ،وال تتحقق اإلجابة ونيل
وال ُي َ
املقصود إال هبذا اإلخالص املتجرد هّلل تعاىل.

 13ـ ما يصيب العبد يف دنياه مما يرضه أو ينفعه ،فكله مقدّ ر عليه ،وال يصيب العبد إال ما كتب له من مقادير
ُ
اخللق كلهم مجيع ًا ،قال تعاىل { :
ذلك يف الكتاب السابق ،ولو اجتهد عىل ذلك

                                                     }...اآلية( ،)2وقال سبحانه { :

                                                                                             }...اآلية(.)3

 14ـ اإليامن بالقضاء والقدر من أركان اإليامن ،وال يعني هذا االستسالم للشبهات والرغبات واخلوض
يف االنحرافات والضالالت ،فليس األمر كذلك ،فإن الذي أمرنا باإليامن بالقضاء والقدر هو الذي
الل ـ أن رسول هّ
أمرنا بالعمل واجلد واإلنتاج ،روى مسلم ـ رمحه هّ
الل ﷺ قال « :اعملوا ٌّ
فكل ميسرَّ ٌ
ملا خلق له»(.)4

( )1آية  5من سورة الفاحتة.
( )2آية  51من سورة التوبة.
( )3آية  22من سورة احلديد.
( )4رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب القدر ،باب خلق اآلدمي يف بطن أمه ( 12/150رشح النووي).
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األسئـلـــة

س : 1قال ﷺ ( :احفظ هّ
الل حيفظك) ّ
وضح املراد هبذه اجلملة.
س : 2هناك أسباب معينة حلفظ هّ
الل تعاىل ،اذكر ثالثة منها.

س : 3من حيفظ هّ
الل جيد ثمرات ذلك يف الدنيا واآلخرة ،حتدّ ث عن ذلك.

س : 4قال ﷺ «واعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك إال بيشء قد كتبه هّ
الل

            لك» هل يعني هذا أن ال يستعني اإلنسان باآلخرين يف حاجاته  .وضح ذلك بالتفصيل.

س : 5رجل جالس يف بيته ،وال يعمل ،ويقول ِرزقي يأتيني وأنا هنا ،ما رأيك يف هذه املقالة؟ مدع ًام له

            بالدليل .

ترصفه هذا ؟
س : 6رجل مريض ،وينتقل لعالج مرضه من مستشفى إىل آخر كيف ترى ّ

94

ً
ثانيا  :الثقافة اإلسالميـة
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التـدخيـــــن
كيـف ُيعـ َرف حكـم األشيـاء احلادثـة ؟

وأكمله ،وحفظ هّ
جعل هّ
ُ
الل هلذا الدين أساسه الذي
الل الدين اإلسالمي خاتم األديان ،وأودع فيه أحسن ترشيع
يبنى عليه ،وهو الكتاب والسنة ،وجعله صاحل ًا لكل زمان ومكان ،فهو دينه الذي ارتضاه للبرشية كلها.
ولرضورة بقاء هذا الدين ،فقد ّنوع هّ
الل تعاىل أدلته الدالة عىل أحكامه وترشيعاته وهي يف اجلملة نوعان - :

 1ـ أدلة خاصة ،تدل عىل يشء بعينه ،كالنصوص الواردة يف أحكام الطهارة ،والصالة ،واحلج ،وغري ذلك.

 2ـ أدلة عامة ،هي يف حقيقتها قواعد عامة يدخل فيها من األحكام ما ال حرص له ،وهذه قد تكون آيات،
 }...اآلية( ،)1أو أحاديث،

كقوله تعاىل { :

كقوله ﷺ « :ال رضر وال رضار»(.)2

ومن خالل هذه القواعد يعرف ُحكم األشياء احلادثة بعد عهد النبوة ،ومنها  :التدخني.
حـكــم التدخيـــن

حكمه  :حرام ،واألدلة عىل ذلك ما ييل :
 1ـ من القواعد الرشعية املقررة أن هّ
وحرم عليهم اخلبائث ،ودليل ذلك
الل تعاىل أباح لعباده الطيباتّ ،
قوله تعاىل يف وصف رسوله ﷺ { :

يرتاب عاقل يف دخول الدخان يف اخلبائث؛ ملا يسببه من أرضار معلومة يأيت بياهنا.

( )1آية  2من سورة املائدة.
( )2رواه أمحد ،وابن ماجه ،وغريمها ،وقد سبق خترجيه يف موضوع ( :الطاعة) ص . 60
( )3آية  157من سورة األعراف.
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}( .)3وال

 2ـ ومن املقاصد الرشعية املقررة حفظ النفس ،وعدم اإلرضار هبا ،بأي شكل من األشكال ،وأدلة ذلك
كثرية ،منها قوله تعاىل { :
{

}( ،)1وقوله تعاىل :

 }...اآلية(.)2

     وال شك أن يف التدخني أرضار ًا كبرية عىل النفس ،فهو يسوقها إىل أمراض كثرية ،ويؤدي هبا إىل التلف
واهلالك بإمجاع األطباء املعتربين ،وستأيت اإلشارة إىل يشء من ذلك إن شاء هّ
الل تعاىل ،ولذلك يسمى
( :القاتل البطيء) ،ويوصف بأنه ( :انتحار بطيء).

 3ـ ومن املقاصد الرشعية املقررة  :حفظ العقل ،وعدم اإلرضار به بأي شكل من األشكال ،ولذلك
حرمت الرشيعة تعاطي املسكرات بأنواعها.
ّ

وقد ثبت أن الدخان من املفرتات ،يظهر هذا جلي ًا عند من يستخدمونه أول األمر ،أو من انقطع عنه ثم عاد
إليه ،أو َمن أكثر منه ،وإن كان الذي أدمن عليه ال يكاد حيس بذلك يف كثري من األحيان؛ ألجل االعتياد
الكمية حتى تؤثر يف مزاجه.
عليه ،ولذلك كلام مرّ به زمن حيس أنه بحاجة إىل زيادة يف ّ

 4ـ ومن املقاصد الرشعية املقررة  :حفظ املال ،وعدم إنفاقه إال فيام يعود عىل املرء بالنفع ،قال تعاىل :
}( ،)3والتبذير  :ما ينفقه اإلنسان يف غري طاعة وال منفعة.
{
الل ﷺ « :إن هّ
       عن املغرية بن شعبة ـ  ـ قال  :قال رسول هّ
حرم عليكم عقوق األمهات ،ووأد
الل ّ
البنات ،ومنع وهات ،وكره لكم  :قيل وقال ،وكثرة السؤال ،وإضاعة املال»(.)4

      وال يشك عاقل أن يف إنفاق األموال عىل التدخني إضاعة هلا فيام ال فائدة منه ،بل هو رضر حمض.
     وسيأيت مزيد إشارة إىل أرضاره املالية إن شاء هّ
الل تعاىل.
( )1آية  29من سورة النساء.
( )2آية  195من سورة البقرة.
( )3آية  26من سورة اإلرساء.
( )4متفق عليه ،صحيح البخاري ،يف مواضع منها  :كتاب االستقراض ،باب ما ينهى عن إضاعة املال  5/68ح ( ،)2408ومسلم يف كتاب
األقضية ،باب النهي عن كثرة املسائل  3/1340ح (.)1715
97

ٍ
منتف
 5ـ من القواعد الرشعية املقررة ما نصّ عليه النبي ﷺ بقوله « :ال رضر وال رضار»( ،)1فالرضر

يف الرشيعة ،والتدخني مشتمل عىل أرضار متنوعة ،يمكن إمجاهلا فيام ييل :
   ( أ ) أرضار دينية  :وهي كثرية ،منها  :أنه يتأذى برائحته املالئكة ،واملص ّلون ،و َيثقل عىل املدخن شهر
الصوم ،وإن كان من املكثرين للتدخني فإنه ال يكاد يأنس بصومه ،وأما صيام النافلة فال يكاد

يعرفه؛ ألنه حيرمه من شهوته ،ومنها  :أنه ال يكاد يفرح بمجالسة أهل اخلري ،أو السفر معهم ،أو
يفوته خري ًا كثري ًا.
صحبتهم ،وهذا ّ

(ب) أرضار اجتامعية  :منها  :أنه يؤذي اآلخرين برائحته ،ويفسد عليهم جمالسهم واجتامعاهتم ،وتشتد
أذ ّيته إذا مل يكن منه ُبدٌّ ومهرب ،كحال ركوب الطائرة ،أو القطار ،ويسبب النفرة والتباغض ،بل

والصالت ،وترك الزيارات ،ونحو ذلك.
وقطع العالئق ِّ

(جـ) أرضار ماد ّية  :منها ما يتعلق بالفرد ،ومنها ما يتعلق باألمة والوطن.

          أما األرضار املتعلقة بالفرد ،فإنه يض ّيع ماله بال مردود ،ويفسد ثيابه ،وغري ذلك.

           وأما األرضار املتعلقة باألمة والوطن ،فتظهر أرضاره املادية يف كثرة احلرائق التي يتسبب فيها
ّ
املدخنون ،ويف األمراض الناجتة بسببه ،وما ترصفه الدولة يف عالجها من أموال طائلة ،كام أن
التدخني قد يؤدي إىل املخدّ رات التي تد ّمر املجتمع ،وتضعف قوته وإنتاجه وما يتبع ذلك أيض ًا

ومصحات وغريها.
من عالجات
ّ

   ( د ) أرضار تربوية  :وذلك أن من أهم طرق الرتبية ( :الرتبية بالقدوة) ،واألب ّ
املدخن ـ ومثله املع ّلم
ـ مقتنع برضر التدخني ،وهو عندما ينهى ولده عن هذه العادة السيئة فإن استجابة الولد ستكون

ضعيفة؛ ملا يرى من خمالفة القول للفعل ،وهذا بدوره يؤثر عىل جوانب الرتبية األخرى.
صحية  :وهي كثرية جد ًا ،منها :
   (هـ) أرضار ّ

           1ـ أنه سبب رئيس ملرض الرسطان ،خاصة رسطان الفم ،واللسان ،والبلعوم ،واحلنجرة،
واملريء ،واملعدة ،ورسطان الرئة ،والدم ،وغريها.

( )1سبق خترجيه يف موضوع ( :الطاعة).
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وبحة مزمنة ،وضعف ًا يف حاستي الشم والذوق.
 2ـ يسبب آالم ًا يف احللقّ ،
 3ـ يسبب جلطة القلب والدماغ.
 4ـ يسبب السل الرئوي.

ويشوه األسنان والشفة.
 5ـ يشوه الوجه ،وتظهر عىل صاحبه زرقة أو صفرة تعمّ بدنه،
ّ
 6ـ تق ّلب املزاج ،وكثرة القلق ،ورسعة الغضب.

 7ـ تتكدس السموم يف الكبد ،فيشعر املدخن بالتعب واإلرهاق ألي جمهود؛ ألن الكبد ال تستطيع حجز
السموم الكثرية ،فلذلك يضعف عن القيام باألنشطة الرياضية.

بعد هذا كله ،فإنه ال يشك عاقل يف حتريم الدخان ،وأنه جيب عليه البعد عنه ،وعن أسباب الوقوع فيه،

وجيب عىل من هو واقع فيه أن يتخلص منه ،وجيتهد يف اإلقالع عنه.

وما كان مثل الدخان أو أشد منه فإنه داخل يف حكمه.
يسهل أو يعني عىل
وإذا علمنا حتريم الدخان ،فإنه حيرم أيض ًا بيعه ،واالجتار به ،وكل ما من شأنه أن ّ

تناوله ،وعىل ذلك عدة أدلة منها عموم قوله تعاىل { :

            }...اآلية( .)1وقوله ﷺ « :إن هّ
حرم ثمنه»(.)2
حرم شيئ ًا ّ
الل إذا ّ
مـن أسبـاب الـوقـوع فـيـه

 1ـ ضعف اإليامن عند كثري من الناس ،ووسوسة الشيطان هلم بفعله ،وهو احلريص عىل إغواء بني آدم
وإيقاعهم يف احلرام.

عمن
 2ـ غلبة اهلوى عىل العقل ،واجلهل إما بحكمه أو رضره ،والبعض يفتي نفسه بجوازه ،أو يبحث ّ
يفتيه باجلواز ممن ال يعتمد عىل علمه.

ّ
املدخنني ،وإغراء أصحاب السوء بذلك ،وزعمهم أنه رجولة وكامل ،فيغرت اجلاهل
 3ـ صحبة

( )1آية  2من سورة املائدة.
( )2أخرجه أبو داود ،كتاب البيوع ،باب يف ثمن اخلمر وامليتة ( ،2/302ح  ،)3488والبيهقي ،كتاب البيوع ،باب حتريم ما يكون نجساً
ال حيلّ أكله  ،6/13وصححه ابن الق ّيم يف زاد املعاد . 5/746
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بكالمهم.

 4ـ الدعاية القو ّية له يف بعض وسائل اإلعالم املشبوهة ،وهنا نشري إىل موقف الدولة السعودية ،املباركة،
إذ منعت الدعاية للتدخني يف مجيع وسائلها اإلعالمية.

اجلهلة حيسّ يف نفسه بالنقص ،ويظن أن يف رشبه كامل،
 5ـ ضعف الشخصية ،وذلك أن بعض الصغار أو َ
أو أنه من مظاهر الرجولة.

جيرئ الصغار عليه ،ويندفعون لتقليد
 6ـ كثرة استعامله ،خاصة من الكبار (آباء  ،ومعلمني  ،وغريهم) مما ّ
آبائهم ومعلميهم الذين ُيعتَربون يف هذه احلالة قدوة سيئة.

 7ـ حبّ االطالع والتجربة.
8ـ ّ
التفكك األرسي.

 9ـ عزوف الكثريين عن نصح مثل هؤالء املدخنني وتعريفهم بأرضاره.
طريـق التخلّـص منـه

حمرم ،وأنه جيب عليه تركه إرضاء هّلل جلّ وعال ،وأن هذا من باب
 1ـ استشعار املسلم بأن هذا الفعل ّ
التوبة الواجبة.
 2ـ االستعانة هّ
ّ
والتوكل عليه ،مع بذل األسباب ،والدعاء بصدق وإخالص.
بالل تعاىل
 3ـ العزيمة الصادقة اجلازمة عىل اإلقالع عنه ،وعدم الرتدد.
 4ـ ترك جمالسة املدخنني ،وتغيري هؤالء الرفقة بغريهم.
 5ـ عدم االلتفات ألقوال املثبطني وغمزهم وملزهم.

 6ـ عدم االلتفات للوهم القائل بعدم إمكانية تركه؛ ألنه وهم فاسد ،فام أكثر من ترك هذه العادة السيئة.

 7ـ استشعار أرضاره عىل النفس واملال وغري ذلك ،مما تقدمت اإلشارة إليه.
 8ـ َق ْط ُعه مبارشة يف أول أمره قبل ّ
تدرج؛ ألنه أنفع وأصلحّ ،
وتذكر حال الصحابة
متكنه ،واألوىل قطعه بدون ّ
ـ ريض هّ
الل عنهم ـ حني حرمت اخلمر ،فقد تركوها مبارشة ،وقالوا  :انتهينا ربنا(.)1

( )1انظر تفصيل ذلك يف  :تفسري ابن كثري ،عند اآلية ( )91 ، 90من سورة املائدة.
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يتعود عىل احلالة اجلديدة ،و ْل َيعلم أهنا فرتة يسرية قد
 9ـ حيتاج املسلم إىل الصرب واملصابرة بعد ذلك حتى ّ

حيس فيها ببعض األمل ،ورسعان ما تزول.
وأخري ًا فام أمجل ما قاله بعض الناس  :إن رشاب ًا ليس يف أوله (بسم هّ
الل) ،وال يف آخره ( :احلمد هّلل) ال

خري فيه.

األسئـلـــة

النبوة ؟
س : 1كيف السبيل إىل معرفة حكم األشياء احلادثة بعد عرص ّ

س : 2اذكر ثالثة من األدلة العامة ،وبينّ كيف يؤخذ منها حكم التدخني .
س : 3إذا علمت أن صديق ًا لك ابتيل بعادة التدخني ،فامذا أنت صانع يف هذه احلالة ؟
س : 4بينّ أثر التدخني يف إضعاف عملية الرتبية.
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الصـ ْهـ َيـو ِنيـة
احلـركـة َّ

()1

تـعـريفـهــا

الصهيونية ـ كحركة سياسية ـ هتدف إىل مجع اليهود وملّ شملهم وهتجريهم إىل فلسطني ،لتأسيس دولة هيودية.
والصهيونية ـ كحركة دينية فكرية ـ هتدف إىل متكني العنرص اليهودي من مت ّلك ألرض فلسطني ،وقهر جلرياهنا األعداء،

وتركيز لسلطة العامل الروحية واحلضارية والفكرية يف صهيون.

وهي بمعناها العام ( :حركة سياسية تستمد أصوهلا من الفكر الصهيوين النابع من عقائد التوراة ورشائع التلمود)

()2

الفـرق بني الصهيونيـة واملاسونيـة

الصهيونية قرينة املاسونية ،إال أن الصهيونية هيودية بحتة ،يف شكلها وأسلوهبا ،ومضموهنا وأشخاصها،

وختدم أهداف اليهود بطريق مبارش ،فهي اجلهاز التنفيذي الرسمي لليهودية العاملية.
أما املاسونية فهي هيودية ّ
مبطنة ،تظهر شعارات إنسانية عامة ،وقد ينضوي حتت لوائها غري اليهود.

رسية ،ختدم اليهود بطريق غري مبارش ،فهي القوة اخلفية التي هتيئ الظروف
وهي حركة علامنية إحلادية ّ

واألوضاع لليهود ،ولذلك تستخدمها الصهيونية لتحقيق أهدافها.
تاريـخ الصهيونيـة

هي فكرة قديمة ،بدأ تارخيها بتاريخ اليهود(.)3

ولكن بدأ ظهور الصهيونية احلديثة يف القرن السابع عرش امليالدي ،ويف القرن التاسع عرش ظهرت
الصهيونية علن ًا إىل العامل كحركة سياسية تدعو إىل جتميع اليهود يف وطن خاص هبم ،وظهر «هريتزل» كزعيم

( )1الصهيونية  :نسبة إىل جبل صِهْ َيون يف القدس بفلسطني ،وهو بكرس الصاد وسكون اهلاء ،وفتح الباء( .معجم بلدان فلسطني) .انظر :
        أصول الصهيونية يف الدين اليهودي ،د .إسامعيل الفاروقي ص . 7
( )2الصهيونية  :عمر رشدي ص . 22
( )3أصول الصهيونية يف الدين اليهودي إسامعيل الفاروقي ،ص  ، 8اليهود يف الوطن العريب ،داود عبدالغفور سنّقرط ،خطر اليهودية
هّ
عبدالل التل ص . 157
        العاملية،
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هلذه احلركة ،وبقيادته عُ قد مؤمتر «بال» بسويرسا سنة 1897م.
أسس الفكـر الصهيونـي

الل املختار ،فأرواح بني إرسائيل جزء من هّ
 1ـ اليهود شعب هّ
الل ،واألرواح األخرى أرواح شيطانية شبيهة
بأرواح احليوانات.

 2ـ الدنيا ملك لإلرسائييل ،ومن حقه أن يتسلط وتكون له السيادة عىل العامل؛ لكونه الشعب املختار لدى
هّ
الل عىل كل بني البرش.
 3ـ فلسطني هي اهلدف األساس لليهود ،وهي نقطة االرتكاز التي تبدأ منها سيطرهتم عىل العامل ،ففيها
جيب أن تقوم دولتهم؛ ألهنا أرض امليعاد.

 4ـ أن اليهود يف شتى أنحاء العامل يمثلون شعب ًا واحد ًا ،ينتمي إىل أصل واحد ،وأن هذا األصل مرجعه
إىل أرض فلسطني ،ومن ثم جيب اعتبار هيود العامل أعضاء يف اجلنسية اإلرسائيلية(.)1
أهـداف احلـركـة الصـهـيـونـيـة

 1ـ إثارة الروح القتالية عند اليهود ،والعصبية الدينية والقومية هلم ،للتصدّ ي لألديان واألمم
والشعوب(.)2

 2ـ سيطرة اليهود عىل العامل ،واملنطلق لذلك هو إقامة حكومتهم عىل أرض امليعاد التي متتد من هنر النيل
إىل هنر الفرات(.)3

 3ـ إشعال نار اخلصومة احلاقدة بني القوى لتتصارع ،وإشعال نار احلرب بني الدول؛ لتضعف كل الدول
وتقوم دولتهم(.)4

( )1اإلرهاب والعنف يف الفكر الصهيوين ،د .إسامعيل أمحد ياغي ص  11ـ . 16
( )2املوجز يف األديان ،د .نارص العقل ،د .نارص القفاري ص . 60
( )3املوسوعة امليرسة ،ص  )4(                . 333املوسوعة امليرسة ،ص . 333
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مـؤمتـر بـال ،بـسـويـسـرا

افتتح هذا املؤمتر هرتزل سنة 1897م ويمكن أن نلخص قرارات املؤمتر فيام ييل :

 1ـ وضع هذا املؤمتر برنامج احلركة الصهيونية التي تتمثل يف استعادة أرض (مملكة إرسائيل) حلدودها
التارخيية ،وإعادة تكوين الشعب اليهودي وطنه القديم.

 2ـ وضع أسس املنظمة الصهيونية العاملية.

 3ـ أوىص املؤمتر بالتدابري التالية لتحقيق األهداف الصهيونية :

  ( أ ) تنمية حركة االستعامر اليهودي يف فلسطني بطريقة عملية منظمة.

(ب) إيقاظ الوعي القومي بني هيود العامل.

(جـ) القيام بالسعي لدى احلكومات املختلفة لتأييد كفاح اليهود لتحقيق أهداف احلركة الصهيونية.
( د ) تنظيم العنارص اليهودية ،وتوثيق الروابط بينها بإنشاء املؤسسات املحلية والدولية وفق ًا للقوانني
         املرعية يف الدول املختلفة.

ويف هذا املؤمتر وضع شعار َ
العلم اليهودي ،والنشيد القومي اليهودي ،وتأسست اهليئات الصهيونية

العاملية .يقول هرتزل « :لو طلب إيل تلخيص أعامل املؤمتر فإين أقول ،بل أنادي عىل مسمع اجلميع أنني قد
أسست الدولة اليهودية»(.)1

بـروتـوكـوالت حـكـمـاء صـهـيـون

رسية يرتجح أهنا ملؤمتر (بال) السالف الذكرُ ،كشفت يف القرن التاسع عرش ،وقد حاول
وهي مقررات ّ

اليهود إنكارها ،إال أن األدلة توفرت إلثبات صحتها وصدورها عن حكامء صهيون.
ويمكن أن تلخص حمارض الربوتوكوالت بالنقاط التالية :

 1ـ زعزعة مقومات املجتمع العاملي احلارض ونظمه؛ لتمكني الصهيونية من االستئثار بحكم العامل.
( )1الصهيونية ،عمر رشدي ص . 73
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 2ـ القضاء عىل القوميات واألديان واألمم املسيحية بصفة خاصة.

 3ـ العمل عىل زيادة فساد أنظمة احلكم احلارضة يف أوروبا ،والتي تؤمن الصهيونية بفسادها
واهنيارها.

 4ـ السيطرة عىل وسائل النرش والدعاية والصحف ،واستخدام الذهب إلثارة االضطرابات ،وإغراء
الناس بالشهوات ،وإشاعة اخلالعة.

والدليل القاطع عىل صحة املقررات وما حوته من خطط هيودية جهنّمية ،هو  :تنفيذ كثري مما ورد فيها

من خطط ودسائس ومؤامرات ،و َمن يقرؤها ـ وقد صدرت يف القرن التاسع عرش ـ يدرك اليوم إىل أي مدى

حتقق الكثري مما ورد فيها(.)1

مناذج من أساليب الصهيونية لتحقيق أهدافها

 1ـ إثارة الفتن واملكائد واملؤامرات عىل مدار التاريخ ومن أمثلة ذلك :

يدسون
  ( أ ) ملا هاجر الرسول ﷺ إىل املدينة عاهد اليهود فيها ،فام لبث حتى تنكروا هلذا العهد ،وأخذوا ّ
سمومهم للتفرقة بني املسلمنيَّ ،
وألبوا املرشكني عىل املسلمني حتى أخرجهم الرسول ﷺ عن املدينة
خاسئني.

(ب) قام ابن سبأ اليهودي بتأجيج الفتنة عىل اخلليفة الراشد عثامن بن عفان ـ  ـ ،وكان من نتائج حركته
اهلدّ امة أن استشهد عثامن ـ  ـ بأيدي الثوار.

وقد قاوم عيل ـ  ـ حركة السبئية أشدّ املقاومة ،وطارد أتباع ابن سبأ(.)2

(جـ) الثورة الفرنسية  :فقد استغل اليهود الثورة الفرنسية يف مهامجة األديان ،ورضب القيم ،والرتويج
للشعارات الفارغة ،وكان هلم دور يف خططها ودستورها األخالقي.
( د ) احلرب العاملية األوىل ،وقد كان لليهود دور يف إشعال أوارها.

هّ
عبدالل التل ص  140ـ . 141
( )1خطر اليهودية العاملية،
( )2انظر جذور البالء ص  164ـ . 165
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(هـ) إسقاط دولة اخلالفة اإلسالمية العثامنية ،وال خيفى دور هيود الدونمة يف ذلك.

( و ) الثورة البلشفية الروسية عىل احلكم القيرصي ،ومن املعلوم أن جذور الفكر املاركيس هيودية ،فقد
كان (كارل ماركس) هيودي ًا من هيود أملانيا(.)1
        وال تكاد جتد فتنة إال ولليهود دور فيها.

 2ـ حماولة إغراق الشعوب يف الرذيلة ،ونرش الفاحشة ،وقد توىل اليهود ممارسة جتارة ذلك والرتويج له،
وإدارة البارات يف أوروبا وأمريكا ،ويف إرسائيل نفسها(.)2

 3ـ السيطرة عىل األدب والفن ،بنرش األدب املنحل اإلباحي ،وتشجيع االجتاهات املنحرفة يف األدب
والفكر والفن(.)1

 4ـ السيطرة عىل صناعة السينام والفنّ يف العامل الغريب وغريه(.)3
 5ـ النصب والرشوة والرسقة واالحتيال(.)3

احلركات اهلدّامة اليت استخدمتها الصهيونية لتحقيق مآربها

 1ـ املاسونية ،وهي  :منظمة هيودية رسية ،تعمل يف خفاء عىل حتقيق مصالح اليهود الكربى ،واملاسونية
كلمة خداعة توهم السامعني بأهنا مهنة رشيفة ،حيث إن معناها ( :البنّاؤون األحرار) شعارها :
(احلرية واإلخاء واملساواة).

 2ـ بناي برث ،أي  :أبناء العهد ،وقد أسست هذه اجلمعية سنة 1834م يف أمريكا.
 3ـ نوادي الليونز العاملية ،ومعنى الليونز  :األسود ،وهي نوا ٍد ماسونية ،مركزها أمريكا ،وهلا عمالء
رس ّيون يف مجيع أنحاء العامل.

 4ـ نوادي الروتاري ،وقد أسست سنة 1905م يف شيكاغو بأمريكا ،ثم امتدت إىل مجيع أنحاء العامل.
( )1أحجار عىل رقعة الشطرنج ،وليم غاي كار ص . 35
( )2جذور البالء ص  172وما بعدها.
( )3جذور البالء ص  172وما بعدها.
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مـوقـف علمـاء املسلمـني مـن هـذه املنظمـات املشبوهـة

عبدالل بن محيد ـ رمحه هّ
هّ
الل ـ يف
ـ أصدر املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة برئاسة سامحة الشيخ
دورته املنعقدة بتاريخ 10/8/1398هـ املوافق 15/7/1978م قرار ًا رشعي ًا ،اعترب فيه املاسونية
واألندية التابعة هلا ـ كالليونز ،والروتاري ـ من أخطر املنظامت اهلدّ امة عىل اإلسالم واملسلمني ،وأن

من ينتسب إليها عىل علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر باإلسالم ،جمانب ألهله.
ـ أصدر املجلس اإلسالمي العاملي بمدينة كراتيش ـ باكستان ،بيا ًنا يف 29/12/1970م حيذر املسلمني
يف أنحاء العامل من االشرتاك يف هذه األندية الصهيونية؛ ألهنا إحدى بنات املاسونية العاملية التي تعمل
حلساب إرسائيل والقضاء عىل اإلسالم.

ـ أصدرت جلنة الفتوى باألزهر الرشيف بيان ًا يف 15/5/1985م بتحريم االنتساب إىل هذه األندية
(الروتاري) ،أو االشرتاك يف عضويتها؛ ألهنا من أخطر املنظامت اهلدّ امة التي تعمل حلساب املاسونية،

ويسيطر عليها اليهود والصهاينة.
األسئـلـــة

س : 1ما املراد بالصهيونية بمعناها العام ؟

س : 2ما الفرق بني الصهيونية واملاسونية ؟

س : 3ماذا تعرف عن بروتوكوالت حكامء صهيون ؟
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اجلـــــــــود واإليثــــــــار
أو ًال  :اجلـــــــود
ليس اجلود معنى قارص ًا عىل إنفاق املال بسخاء ،وإنام اجلود معنى واسع ذو مراتب وأنواع تشرتك يف أنّ 

ك ًّ
ال منهام مشتمل عىل بذل وعطاء.

فأعىل مراتب اجلود  :اجلود بالنفس يف سبيل هّ
الل تعاىل ،قال الشاعر :

             جيود بالنفس إذ َ
ْ ض َّن البخيل هبا                               واجلود بالنفس أقىص غاية اجلو ِد

ومن مراتبه  :اجلود بالوقت ملنفعة املؤمنني ،واجلود بالعلم ببذله للسائلني واملتعلمني ،وغري ذلك.
مـن صـور اجلــود

( أ ) اجلــود بالنـفـس :
فإنك إذا تص ّفحت حياة الصحابة ـ ريض هّ
العجاب من بذهلم
الل عنهم ـ ومن بعدهم ،فإنك ترى العجب ُ

أرواحهم يف سبيل هّ
الل تعاىل ،وإليك طرف ًا يسري ًا من ذلك :
 1ـ عن أنس ـ  ـ أن رسول هّ
الل ﷺ قال يف غزوة بدر « :قوموا إىل جنة عرضها السموات واألرض»،
فقال عمري بن ُ
احلامم األنصاري ـ  ـ  :يا رسول هّ
الل ،جنة عرضها السموات واألرض ؟ (قال :
بخ» ،قال  :ال هّ
بخ ،فقال رسول هّ
والل يا رسول
بخ ٍ
الل ﷺ « :ما حيملك عىل قولك ٍ :
بخ ٍ
نعم) ،قال ٍ :
هّ
الل ،إال رجاء أن أكون من أهلها ،قال « :فإنك من أهلها» ،فأخرج مترات من َق َرنه ،فجعل يأكل

منهن ،ثم قال  :لئن أنا حييت حتى آكل مترايت هذه إهنا حلياة طويلة ،قال  :فرمى بام كان معه من
ّ
التمر ،ثم قاتلهم حتى ُقتل(.)1

 2ـ وكان أبو موسى األشعري ـ  ـ يف إحدى املعارك ،فقال  :قال رسول هّ
الل ﷺ ( :إن أبواب اجلنة
رجل رثّ اهليئة ،فقال  :يا أبا موسى ،أنت سمعت رسول هّ
حتت ظالل السيوف) ،فقام ٌ
الل ﷺ يقول
( )1رواه مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب ثبوت اجلنة للشهيد ،3/1510 ،ح ( .)1901وال َق َرن  :اجلعبة.
108

هذا ؟ قال  :نعم ،فرجع إىل أصحابه فقال  :أقرأ عليكم السالم ،ثم كرس َج ْفن سيفه فألقاه ،ثم مشى
بسيفه إىل العدو ،فرضب به حتى قتل(.)1

(ب) اجلود باملال وهو كثري ال حرص له يف حياة السلف ،وإليك هذه املقتطفات :

 1ـ أخذ عمر بن اخلطاب ـ  ـ أربعامئة دينار ،فقال لغالم « :اذهب هبا إىل أيب عبيدة ،ثم َت َل َّه( )2ساعة
يف البيت حتى تنظر ما يصنع» ،فذهب هبا الغالم ،فقال  :يقول لك أمري املؤمنني  :خذ هذه ،فقال :
وصله هّ
الل ورمحه ،ثم قال  :تعايل يا جارية ،اذهبي هبذه السبعة إىل فالن ،وهبذه اخلمسة إىل فالن ،حتى
أن َف َذها ،فرجع الغالم إىل عمر فأخربه ،فوجده قد أعدّ مثلها ملعاذ بن جبل ،فأرسله هبا إليه ،فقال معاذ
( :وصله هّ
الل ،يا جارية ،اذهبي إىل بيت فالن بكذا) ،ولبيت فالن بكذاّ ،
فاطلعت امرأة معاذ فقالت :

ونحن هّ
والل مساكني فأعطنا ،ومل يبق يف اخلرقة إال ديناران فدفع هبام إليها ،ورجع الغالم ،فأخرب عمر،

فسرُ َّ بذلك ،وقال  :إهنم إخوة ،بعضهم من بعض(.)3
هّ
عبيدالل ـ  ـ والذي كان يقال له  :طلحة اجلود ،وطلحة الف ّياض؛ لكثرة جوده ،من
 2ـ ومن خرب طلحة بن
خربه أنه جاءه مال له من حرضموت ،مقداره سبعامئة ألف ،فبات ليلته يتململ ،فقالت له زوجته  :مالك

؟ قال  :تفكرت منذ الليلة ،فقلت  :ما ظنّ رجل بربه ،يبيت وهذا املال يف بيته ،قالت  :فأين أنت من بعض
أخالئك ،فإذا أصبحت ف َق ّسمه ،فقال هلا  :أنت موفقة ،بنت موفق( ،وهي أم كلثوم بنت الصديق) ،فلام
قس َم ُه بني املهاجرين واألنصار ،فقالت له زوجته  :أما كان لنا يف هذا املال من نصيب ؟ قال  :فأين
أصبح َ

كنت منذ اليوم ؟ فشأنك بام بقي ،فكانت رصة فيها نحو ألف درهم(.)4
ثانيـ ًا  :اإليثـار

وهو متضمن ملعنى اجلود ،وزائد عليه ،بأن فيه تقديم يشء مع حاجة النفس إليه.

وهو أنواع ومراتب :

وجفن السيف ِ :غمده.
( )1رواه مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب ثبوت اجلنة للشهيد  ،3/1510ح (َ ،)1902
(َ )2ت َل َّه  :فعل أمر من َت َل َّهى )3(      .سري أعالم النبالء   17 ، 1/456بترصف يسري )4(             .سري أعالم النبالء  1/31بترصف يسري.
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 1ـ فأعىل مراتبه  :إيثار مرضاة هّ
الل عىل غريه ،وإيثار اآلخرة عىل الدنيا ،وما يبقى عىل ما يفنى.

 2ـ ومنه  :اإليثار مع اخللق ،وحقيقته ،أن جيود املرء باليشء لغريه ،ويقدمه عىل نفسه مع احلاجة إليه،
ابتغا ًء ملرضاة هّ
مدح أو منصب أو غريمها.
الل ،ال ألجل ٍ

( أ ) وأعىل درجات هذا النوع  :اإليثار بالنفس ،وهو جود املرء بحياته ألجل بقاء غريه ممن بقاؤه أشد
نفع ًا للمسلمني ،مع حاجته إىل بقاء نفسه ،وقد كان أصحاب حممد ﷺ يقولون له  :نفيس لنفسك
الفداء ،ونحري دون نحرك ،متمثلني ذلك عملي ًا.

(ب) ومنه اإليثار باملال ،وهو  :جود املرء باملال لغريه ،مع حاجته إليه.
وقد أثنى هّ
الل تعاىل عىل األنصـــار ملا آثروا إخواهنم املهــاجرين    ،فقال { :
                                                           

                                                                                                                                  } (.)1
ومن صـور اإليثـار ما يلـي

 1ـ عن سهل بن سعد ـ  ـ قال  :جاءت امرأة إىل النبي ﷺ بربدة ،فقالت  :يا رسول هّ
الل ،أكسوك هذه،
فأخذها النبي ﷺ حمتاج ًا إليها ،فلبسها ،فرآها عليه رجل من الصحابة ،فقال  :يا رسول هّ
الل ،ما أحسن
هذه ! فاكسنيها ،فقال  :نعم ،فلام قام النبي ﷺ ال َمهُ أصحابه ،فقالوا  :ما أحسنت حني رأيت النبي
ﷺ أخذها حمتاج ًا إليها ،ثم َ
سألته إياها ،وقد عرفت أنه ال يسأل شيئ ًا فيمنعه ،فقال  :رجوت بركتها
حني لبسها النبي ﷺ لعيل ُأ َك َّفن فيها(.)2

الل ﷺ فقال  :يا رسول هّ
 2ـ عن أيب هريرة ـ   ـ قال  :أتى رجل رسول هّ
الل ،أصابني اجلهد ،فأرسل إىل
الل ﷺ « :أال رجل يضيفه الليلة يرمحه هّ
نسائه فلم جيد عندهن شيئ ًا ،فقال رسول هّ
الل» ،فقام رجل من
( )1آية  9من سورة احلرش.
( )2رواه البخاري ،كتاب األدب ،باب حسن اخللق والسخاء (الفتح  )10/456ح (.)6036
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الل ،فذهب إىل أهله فقال المرأته  :ضيف رسول هّ
األنصار فقال  :أنا يا رسول هّ
الل ﷺ ال تدخريه شيئ ًا،
فقالت  :هّ
فنوميهم ،وتعايل فأطفئي الرساج،
والل ما عندي إال قوت الصبية ،قال  :فإذا أراد الصبية العشاء ّ

الل ﷺ فقال « :لقد عجب هّ
ونطوي بطوننا الليلة ،ففعلت ،ثم غدا الرجل عىل رسول هّ
الل عز وجل ـ أو
ضحك ـ من فالن وفالنة»(.)1
األسئـلـــة

س : 1ما العالقة بني اجلود واإليثار ؟ وما الفرق بينهام ؟
س : 2كيف يكون اجلود بالوقت والعلم ؟

س : 3اذكر ثالث صور من خيالك يمكن أن يتمثل فيها املسلم بخلق اإليثار.
س : 4كان اجلود باملال خلق ًا حممود ًا يف اجلاهلية ،وجاء اإلسالم فتمم هذه اخللق ،اذكر ما يمكن أن
            تستنتجه من فرق بني هذا اخللق يف العهدين.

( )1رواه البخاري ،كتاب التفسري ،باب  :ويؤثرون عىل أنفسهم (الفتح  )8/631ح (.)4889
        وللزيادة من صور اإليثار انظر  :تفسري ابن كثري ،والقرطبي ،عند تفسري اآلية ( )9من سورة احلرش.
        ولإليثار واجلود أيض ًا انظر  :مدارج السالكني ،البن القيم ،منزلة اإليثار.
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ّ
حـق الـوالـديـن واألقـارب
أو ًال ّ :
حـق الـوالـديـن

 1ـ احلق العام هلام  :الرب هبام ،واإلحسان إليهام ،وترك عقوقهام.

البرِّ  :اسم جامع لكل خري ،وقد فسرّ ه النبي ﷺ فقال « :الربّ حسن اخللق»(.)1
واإلحسان  :اإلنعام عىل اآلخرين ،وفعل ما ينبغي فعله من املعروف.
قد أمر هّ
الل تعاىل باإلحسان إىل الوالدين ،فقال تعاىل { :

                }...اآلية(.)2
الل ﷺ بر الوالدين من أفضل األعامل وأح ّبها إىل هّ
وجعل رسول هّ
الل تعاىل.

فعن ابن مسعود ـ  ـ أنه سأل النبي ﷺ  :أي العمل أحب إىل هّ
الل ؟ قال « :الصالة عىل وقتها» .قال :
ثم أيّ ؟ «قال  :بر الوالدين» ،قال  :ثم أيّ ؟ قال « :اجلهاد يف سبيل هّ
الل»(.)3
وأرشد القرآن والسنة إىل حسن مصاحبة الوالدين ،فقال تعاىل }...                                                  {:اآلية(.)4

وسئل ﷺ  :من أحقّ الناس بحسن صحابتي ؟ قال « :أمك» ،قال  :ثم َمن ؟ قال « :أمك» ،قال  :ثم من

؟ قال « :أمك» ،قال ثم َمن ؟ قال « :أبوك»(.)5

ملسوغ رشعي ،فعندها ال يكون عقوق ًا،
والعقوق  :إيذاء الوالدين ،بفعل أو قول أو ترك ،إال أن يكون ذلك ّ

كام لو أمر الوالدان بفعل معصية ،أو ترك فريضة.

( )1رواه مسلم ،كتاب الرب ،باب تفسري الرب واإلثم  4/1980ح (.)2553
( )2آية  23من سورة اإلرساء.
( )3رواه البخاري يف مواضع ،منها  :كتاب مواقيت الصالة ،باب فضل الصالة لوقتها (الفتح  ،)2/9ح ( ،)527وكتاب األدب ،باب الرب
        والصلة( ،الفتح  ،)10/400ح (.)5970
( )4آية  15من سورة لقامن.
( )5رواه البخاري ،كتاب األدب ،باب َمن أحقّ الناس بحسن الصحبة ؟ (الفتح  ،)10/401ح ( ،)5971ومسلم ،كتاب الرب ،باب
        بر الوالدين  .)2548( 4/1974
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وقد هنى رسول هّ
الل ﷺ عن العقوق ،وأخرب أنه من كبائر الذنوب ،فقال ﷺ « :أال أنبئكم بأكرب الكبائر ؟»
الل ،قال « :اإلرشاك هّ
قلنا  :بىل يا رسول هّ
بالل ،وعقوق الوالدين ،وكان متكئا فجلس فقال  :أال وقول الزور،

وشهادة الزور »...احلديث(.)1

ومن العقوق  :الغضب عليهام ،وترك طاعتهام ،واإلعراض عن حديثهام ،وزجرمها والتأ ّفف من حاجتهام

وكالمهام ،ونحو ذلك.

هذا هو احلق العام هلام ،وهو متضمن ملا يأيت بعده من احلقوق.

 2ـ طاعتهام :

فتلزم طاعتهام فيام أمرا به ،وهنيا عنه ،وهي طاعة مق ّيدة برشوط :
 1ـ أن تكون يف غري معصية هّ
الل تعاىل.
 2ـ االستطاعة.

3ـ ّ
التضجر بأي حال من األحوال ،وال حتى التأفف حني يتحدثان
التلطف يف اخلطاب معهام ،وعدم
ّ
ً
عمال من األعامل.
أو يطلبان

    ويتأكد هذا احلق ـ وغريه من احلقوق ـ عند ِكرب الوالـدين ،قـال تعـاىل        { :

                                                                                                                                                   }(.)2
علم َّ
تعلمه ،أو ٍ
حصله،
مال ّ
 4ـ التواضع هلام ،وهضم النفس أمامهام ،وأن ال يرى نفسه أعىل منهام بسبب ٍ
أو منصب تس ّلمه ،بل يبقى هو ذاك الولد الذي محاله صغري ًا ،ورفعا عنه القذر ،وأطعامه الطعام ،ومل

قادرا عىل إطعام نفسه ،فكيف يرتفع عليهام  ،قــــال تعــــــــاىل                             { :
يكن ً

                                         }...اآلية(.)3

( )1رواه البخاري ،كتاب األدب ،باب عقوق الوالدين من الكبائر (الفتح  )10/405ح (.)5976
( )2آية  23من سورة اإلرساء.
( )3آية  24من سورة اإلرساء.
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 5ـ الدعاء هلام :

فعىل الولد أن يدعو لوالديه ،يف حياهتام وبعد موهتام ،قال تعاىل { :
                      }(.)1

علم ينتَفع به ،أو
وقال ﷺ « :إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالث  :إال من صدق ٍة جارية ،أو ٍ

ول ٍد صالح يدعو له»(.)2

 6ـ أن ال يتسبب يف لعنهام :

اللعن يف أصله حرام ،ويزداد حرمة إذا كان هذا اللعن سبب ًا يف لعن الوالدين ،قال ﷺ « :إن من أكرب
الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل  :يا رسول هّ
الل ،وكيف يلعن الرجل والديه ؟! قال « :يسبّ أبا الرجل
فيسبّ أباه ،ويسب َّأمه فيسبّ أ ّمه»(.)3

فكيف بمن يلعن والديه مبارشة( )4؟!

 7ـ أن يصل أقارهبام وأصحاهبام ،وحيرتمهم ،يف حياهتام وبعد مماهتام :

قال ﷺ « :إن أبرّ الربّ صلة الولد أهل ُودّ أبيه»(.)5
 8ـ دعوهتام وتعليمهام :

فمن رأى منهام غلطا ـ يستحق التنبيه ـ فإنه ّ
يتلطف ويتأدب
من أحق الناس بالنصح واملعاونة الوالدانَ ،

يف تنبيههام عليه؛ ألن يف ذلك نجاة هلام من العقوبة.
قال اإلمام أمحد رمحة هّ
الل تعاىل « :إذا رأى أباه عىل أمر يكرهه ،يع ّلمه بغري عنف ،وال إساءة ،وال يغلظ
له يف الكالم ،وإال تركه ،وليس كاألجنبي»(.)6

( )1آية  24من سورة اإلرساء.
( )2رواه مسلم ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته  3/1255ح (.)1631
( )3رواه البخاري ،كتاب األدب ،باب  :ال يسبّ الرجل والديه (الفتح  )10/403ح (.)5973
( )4انظر جمموع الفتاوى . 34/226
( )5رواه مسلم ،كتاب الرب ،باب فضل صلة أصدقاء األب واألم  4/1979ح (.)2552
( )6اآلداب الرشعية . 1/449
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ولكن األب قد ال يتقبل النصح من ولده ،فلذلك األوىل له أن يناصحه بطريق غري مبارش ،مثل أن يطلب
من إمام املسجد أن يتكلم عن املوضوع الفالين الذي يرى أن والده بحاجة إليه ،أو هيدي لوالده كتاب ًا فيه

التنبيه عىل هذا الغلط الذي يفعله ،أو حتى يضعه أمام عينيه وال يت َق ّصد توجيهه إليه حتى ال يشعر الوالد
بذلك ،فيستكرب عن قراءته وقبوله ،أو أي وسيلة أخرى حيصل هبا النصح ،لكن دون مبارشة من الولد جتعل
الوالد ينفر ويستكرب.

 9ـ مصادقتهام ومصاحبتهام :

وهذا مطلوب ألجل زيادة ُ
األلفة بني الولد ووالده ،ولذلك وسائل منها :
ـ أن يأخذ رأيه ويستشريه.

ـ أن هيدي له  :قال ﷺ «هتادوا حتا ّبوا»(.)1

ـ أن يتصاحب معه يف السفر ...وغري ذلك ،وهو داخل يف قوله تعاىل { :

                        }...اآلية(.)2

 10ـ آداب جمملة يف تعامل الولد مع والديه :

ال يدعوه ،وال جيلس قبله ،وال يميش أمامه إال أن يتقدمه لريفع عنه أذى ،أو يفتح له باب ًا ،ونحو ذلك ،وخيدمه،

وجييب دعوته ،ويتكلم معه بلني ولطف ،وال يقطع عليه حديثه ،أو خيطئه ،أو يقول له  :أنت ال تعرف.
وليحرص عىل إسعاد والديه بكل مرشوع ومباح ،فهام حي ّبانه صاحل ًا ،مص ّليا ،وحيبانه مرافق ًا للصاحلني ،وحيبانه

حريص ًا عىل دراسته ،متفوق ًا ،بل ويفتخران بكل ذلك ،فتحصيل ذلك لنفسك هو من ّبرك بوالديك.
ثاني ًا ّ :
حـق األقــارب

لقد أمر هّ
الل تعاىل بإعطاء القريب ح ّقه ،فقال { :

}(.)3

( )1حديث رواه البخاري يف األدب املفرد ،رقم ( ،)594والبيهقي  ،6/169عن أيب هريرة ،وقال احلافظ ابن حجر يف التلخيص احلبري
         : 3/70إسناده حسن ،وانظر  :إرواء الغليل . 6/44
( )2آية  15سورة لقامن )3(                 .آية  26من سورة اإلرساء.
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}(.)1

وأمر بالوصل فقال { :

وصلك وصلته ،ومن َ
ويف احلديث القديس أن هّ
َ
قطعك قطعته»(.)2
الل تعاىل قال للرحم « :من
ّ
وحذر من القطيعة ،وجعلها من الفساد يف األرض فقـال { :

                                                         }(.)3
وقال ﷺ « :ال يدخل اجلنة قاطع»(.)4

مـراتبـها :

وصلة األرحام مراتب ،أعالها  :املعاونة بالنفس واملال ،واملناصحة ،وأدناها  :الصلة ولو بالسالم ،وبني
ذلك مراتب ،قال ﷺ « :ب ّلوا أرحامكم ولو بالسالم»(.)5
أعالها من جهة أخرى  :أن تصل من قطعك ،قال ﷺ « :ليس الواصل باملكافئ ،ولكن الواصل الذي

إذا قطعت رمحه وصلها»(.)6

واملعنى هنا  :أن الوصل الكامل هو صلة القاطع ،وأقل منه مرتبة ( :املكافئ) ،وهو الذي يصل أرحامه

الذين يصلونه.
َح ّ
ـدهــا :

وليس للصلة حدٌّ حمدود بزمن أو وقت ،بل ذلك حسب العرف ،فام عدّ ه العرف الصحيح صلة فهو

كذلك ،وما عُ دَّ يف العرف الصحيح قطيعة فهو كذلك ،وهي ختتلف باختالف القريب ومنزلته ،فصلة الوالد

غري صلة ابن العم البعيد ،كام ختتلف باختالف األحوال ،فصلة املريض واملحتاج غري صلة غريه ،وصلة الكبري
( )1آية  21من سورة الرعد.
هّ
( )2رواه البخاري ،كتاب األدب ،باب من وصل الرحم وصله الل (الفتح  )10/417ح ( ،)5988وانظر  :صحيح مسلم رقم (.)2554
( )3آية  22من سورة حممد.
( )4رواه البخاري ،كتاب األدب ،باب إثم القاطع (الفتح  ،)10/415ح ( ،)5984ومسلم ،كتاب الرب ،باب صلة الرحم وحتريم قطعها ح (.)2556
( )5رواه وكيع يف الزهد ،رقم ( ،)409والبيهقي يف الشعب  ،6/227والقطيعـي يف جزء األلـف دينار ،رقم ( ،)310والبزار (كشـف األستار :
يقوي بعضها بعض ًا.
        ،)2/373والطرباين ،وغريهم ،قال يف املقاصد وكشف اخلفاء  :له طرق ّ
ً
( )6رواه البخاري ،كتاب األدب ،باب  :ليس الواصل باملكافئ (الفتح  ،)10/423ح ( ،)5991وانظر يف فضل صلة القاطع أيضا ما رواه مسلم
        4/1982برقم (.)2558
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غري صلة الصغري ،كام ختتلف باختالف األمكنة فالذي يف البلد غري الذي هو خارج عنها ،وهكذا.

ومما يدخل يف الصلة  :الزيارة ،والسؤال عن احلال ،وإبالغ السالم ،واالتصال اهلاتفي ،والرسائل املتبادلة،

وغري ذلك.

فضـل البـر والصـلة :

 1ـ فيه سعة يف الرزق ،وطول يف العمر ،وبركة فيهام ،فعن أنس ـ  ـ قال  :قال رسول هّ
الل ﷺ « :من أحب
أن يبسط له يف رزقه ،وينسأ له يف أثره ،فليصل رمحه»( ،)1ومعنى « :ينسأ له يف أثره» أي  :يؤخر أجله.
رجال قال  :يا رسول هّ
ً
الل ،أخربين
سبب لدخول اجلنة ،فعن أيب أيوب األنصاري ـ  ـ أن
 2ـ الرب والصلة ٌ
بعمل يدخلني اجلنة ،فقال ﷺ « :تعبد هّ
الل ال ترشك به شيئ ًا ،وتقيم الصالة ،وتؤيت الزكاة ،وتصل
الرحم»(.)2

وعن أيب هريرة ـ  ـ قال  :قال رسول هّ
الل ﷺ ـ « :رغم أنفه ،ثم رغم أنفه ،ثم رغم أنفه» ،قيل َ :من يا
رسول هّ
الل ؟ قال « :من أدرك والديه عند الكرب َ :
أحدمها أو كليهام ،ثم مل يدخل اجلنة»(.)3
قال النووي  :ومعناه أن ّبرمها عند كربمها وضعفهام باخلدمة أو النفقة أو غري ذلك سبب لدخول اجلنة،

فمن قصرّ يف ذلك فاته دخول اجلنة(.)4

 3ـ سبب للتوفيق يف احلياة والسعادة فيها ،ولِربّ األوالد والذرية.

رب ،باب
( )1رواه البخاري ،كتاب األدب ،باب من يبسط له يف رزقه بصلة الرحم (الفتح  ،)10/415ح ( ،)5986ومسلم ،كتاب ال ّ
صلة
       الرحم وحتريم قطعها .)2557( 4/1982
( )2رواه البخاري ،كتاب األدب ،باب فضل صلة الرحم (الفتح  )10/414ح (.)5983
( )3رواه مسلم ،كتاب الرب ،باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدمها عند الكرب فلم يدخل اجلنة  4/1978ح (.)2551
( )4رشح النووي لصحيح مسلم . 16/164
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مـن نتائـج العـقـوق والقطـيعـة

 1ـ أهنا سبب لدخول النار.

 2ـ أهنا تؤدي إىل معيشة الضنك يف الدنيا واآلخرة.
 3ـ أهنا تؤدي إىل عقوق األوالد بآبائهم.
 4ـ أهنا سبب لقلة بركة العمر.
األسئـلـــة

س : 1ما املراد بالعقوق ؟ واذكر ثالث صور منه غري ما هو يف الكتاب.

س : 2لو رأى الولد من أبيه أو أمه ما يدعو إىل التنبيه والنصح ،فام األسلوب األمثل يف ذلك ؟
س : 3ما حدّ الصلة ؟ اذكر ذلك بالتفصيل.
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السـمـــــــاع
نعمـة السمـع

السمع نعمة عظيمة امتن هّ
الل تعاىل هبا عىل عباده ،فقال سبحانه                                { :

                                                                                                                                                     } (.)1

وهو أعظم وسائل العلم ،ولذلك تكرر يف القرآن التنبيه عليه ،كام يف قــوله تـعاىل { :

                                                                                                } (.)2
وقال ﷺ من ّبه ًا عىل خطورة االستامع « :كتب عىل ابن آدم نصيبه من الزنا ،مدرك ذلك ال حمالة ،فالعينان

والرجل زناها اخلطا،
زنامها النظر ،واألذنان زنامها االستامع ،واللسان زناه الكالم ،واليد زناها البطشّ ،
الفرج أو يكذبه»(.)3
والقلب هيوى ويتمنى ،ويصدّ ق ذلك
ُ
واملسمـوع ثالثـة أنـواع

ً
أوال  :مسموع حيبه هّ
الل ويرضاه ،فاالستامع إليه حممود ،وأفضل هذا السامع سامع القرآن الكريم ،وسامعه

يقع عىل ثالث مراتب :

متضمن ملا قبله.
جمرد ،وأعىل منه سامع تفهم وتد ّبر ،وأعىل ذلك سامع اإلجابة والقبول ،وهو
ّ
ـ سامعٌ ّ
ومن السامع املحمود أيض ًا  :استامع خطبة اجلمعة ،واستامع كالم الوالدين ،فإنه ال جيوز اإلعراض عنه

ما مل يكن إث ًام ،واستامع كالم الناصح.

ومنه  :استامع املواعظ ،ودروس العلم النافع ،وأعاله  :علم الرشع ،ويليه سائر العلوم النافعة.

( )1آية  78من سورة النحل.
( )2آية  46من سورة احلج.
ُ
( )3رواه مسلم ،عن أيب هريرة ـ  ـ يف كتاب القدر ،باب قدّ ر عىل ابن آدم حظه من الزنا وغريه  4/2047ح (.)2657
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ثانيـا  :مسموعٌ مباح ،مأذون فيه ،ال حيبه هّ
ً
ذمه ،فاالستامع إليه مباح،
الل وال يبغضه ،وال مدح صاحبه وال َّ

وهذا هو األصل يف كل مسموع مل يرد الرشع بذ ّمه ،وأمثلته كثرية ال حرص هلا ،فمن ذلك  :سامع القصص

واحلكايات التي ال فحش وال كذب فيها ،وليست هي من جنس السامع املحمود( ،)1ومن ذلك سامع الكالم
املعتاد املباح ،وغري ذلك.
ثالثـا  :مسموع يبغضه هّ
ً
الل ويكرهه ،وهنى عنه ،ومدح املعرضني عنه  :فاالستامع إليه مذموم ،واجتنابه
واجب ،وذلك ليوافق املسلم ما حيبه هّ
ً
تفصيال :
الل ،وجيتنب ما يبغضه ،ولذلك أمثلة ننبه عىل بعضها
 1ــ االستمـاع إىل من يطعـن يف الـديـن

والطعن يف الدين من املحرمات العظيمة ،بل قد يصل بصاحبه إىل الكفر ،فالواجب عىل من سمع هذا

أن يردّ عليه ويدافع عن الدين ،وإال فإنه ال جيوز له البقاء مع من يتكلم بذلك ،وجلوسه ـ مع السكوت ـ من
أعظم املحرمات.

وقريب من ذلك  :الطعن يف خيار األمة ،كالصحابة والعلامء واملصلحني ،محل ِة هذا الدين ومبلغيه ،والدفاعُ

عن أعراضهم من أعظم الواجبات ،وأرفع القربات.

 2ــ استمـاع الغنـاء  ،وآالت اللهـو والطـرب
قال ابن القيم رمحه هّ
الل تعاىل  :إن الغناء والسامع الشيطاين وآالت اللهو ،إنام َن َص َبها الشيطان مضادة ألمر

الل ،ومعارضة ملا رشعه هّ
هّ
الل لعباده وجعله سبب صالح قلوهبم(.)2
حمرم بالقرآن والسنة واإلمجاع.
وهو ّ

( أ ) أدلـة القـرآن :

 }...اآلية(.)3

قال تعاىل { :

( )1قصص األنبياء والصاحلني ونحوها يعترب سامعها حممود ًا.
( )2كتاب السامع ،البن القيم.
( )3آية  6من سورة لقامن.
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سئل ابن مسعود ـ  ـ عن هذه اآلية فقال  :الغناء هّ
والل الذي ال إله إال هو ،يرددها ثالث مرات،
وهبذا فرسها ابن عمر ،وابن عباس ،وجابر ريض هّ
الل عنهم ،وكثري من التابعني ،منهم أئمة التفسري  :جماهد

بن جرب ّ
املكي ،وعكرمة موىل ابن عباس ،واحلسن البرصي ،وسعيد بن جبري ،وقتادة بن دعامة السدويس،

وغريهم(.)1

 }...اآلية(.)2

ـ قال تعاىل { :

قال جماهد « :الغناء واملزامري» .ولذلك يسميه السلف  :صوت الشيطان ،ومزمار الشيطان.

السنـة :
(ب) أدلـة ّ

ـ قال ﷺ « :ليكونن من أمتي أقوام يستحلون ا ِ
حل َر واحلرير ،واخلمر ،واملعازف.)3(»...
الل ،وهم يشهدون أن ال إله إال هّ
وقال أيض ًا « :إن يف أمتي خسف ًا ومسخ ًا وقذف ًا» قالوا  :يا رسول هّ
الل ؟!

فقال « :نعم ،إذا ظهرت املعازف واخلمور ،ولبس احلرير»(.)4

(جـ) أما اإلمجـاع عىل حتـريم الغنـاء بآالت الطـرب واملالهـي :

اآلجري ،وزكريا بن حييى الساجي ،يف كتابه ( :اختالف العلامء)،
فقد نقله مجاعة من العلامء ،منهم  :أبوبكر
ّ

واإلمام أبو عمرو بن الصالح ،وأبو الطيب الطربي الشافعي ،وغريهم(.)5
بعـض أقـوال العلمـاء :

 1ـ قال ابن مسعود ـ  ـ  :الغناء ينبت النفاق يف القلب كام ينبت املاء الزرع(.)6
 2ـ وقال مالك  :إنام يفعله عندنا الفساق.

( )1ينظر كتب التفسري عند هذه اآلية ،وصححه ابن القيم عن ابن مسعود ،وابن عمر.
( )2آية  64من سورة اإلرساء.
( )3رواه البخاري مع ّلق ًا جمزوم ًا به ،كتاب األرشبة ،بـاب ما جاء فيمن يستحـل اخلمـر (الفتح  )10/51ح ( ،)5590ورواه غريه أيضـاً
        بأسانيد صحيحة متصلة (ينظر  :فتح الباري ،رشح احلديث).
( )4روي هذا احلديث عن غري واحـد من الصحابـة مرفوع ًا بألفاظ متقاربة ،وهو حديث حسن ،ينظر يف خترجيه والكـالم عليه « :تنبيه
        الالهي» إلسامعيل األنصاري ،ص  ،33وأحاديث ذم الغناء والعازف ،للجديع ص . 35
( )5ينظر  :نزهة األسامع البن رجب ،ص  ،78 ، 63 ، 59 ، 25وذكر أن اخلالف الواقع ـ عىل ضعفه ـ إنام حصل يف الغناء بدون آالت
       املالهي ،وينظر أيض ًا  :إغاثة اللهفان البن القيم . 1/246
( )6صححه ابن القيم يف اإلغاثة ّ 1/248
ووضح معناه.
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 3ـ وقال الفضيل بن عياض  :الغناء رقية الزنا.
واملعنى أنه يدعو إىل الزنا(.)1

بعـض مفاسـده وآثـاره السيئـة :

 1ـ أنه يسبب النفرة من سامع القرآن الكريم ،واملواعظ النافعة.

ورس ذلك وسببه أنه مزمار الشيطان ،فال جيتمع
 2ـ يلهي القلب عن فهم القرآن وتدبره ،وذوق حالوتهّ ،
هو وقرآن الرمحن يف قلب أبدا؛ ملا بينهام من التضاد ،فالقرآن ينهى عن اتباع اهلوى ،ويأمر بالعفة،

والغناء يأمر ّ
بضد ذلك.

 3ـ أنه يف احلقيقة بريد للزنا والفاحشة بام فيه من ذكر احلب والغزَ ل والنساء ،وغري ذلك مما يدعو إىل
الرذيلة والفساد.

 4ـ يسبب تعلق القلب به ،وانرصافه عن حمبة هّ
الل املحبة احلقيقية.
 5ـ يذهب الوقت ويضيعه بام ال ينفع فيه ،بل فيه الرضر.

 6ـ قد يسبب لفاعله ـ أو سامعه ـ الرعونة وقلة احلياء ،فتجده يميل رأسه ،ويصفق بيديه ،وربام اهتز،
ورضب األرض برجليه ،وغري ذلك.
 3ــ االستمـاع للغيبـة

والغيبة هي  :ذكرك أخاك بام يكره ،وهي من كبائر الذنوب ،فال جيوز االستامع هلا ،بل الواجب عىل املسلم
ّ
ويذكره بخطرها ،فإن استجاب فهو
إذا سمع َمن يغتاب فإنه يوقفه ويرشده لرتك ذلك ،وحيذره من الغيبة،
املطلوب ،وإال فال خري يف اجللوس مع مثله.

( )1انظر يف معناه  :اإلغاثة . 1/245
٭ للتوسع يف املوضوع انظر  :كتاب السامع ،لإلمام ابن القيم ،وإغاثة اللهفان له (اجلزء األول) ،ونزهة األسامع يف مسألة السامع ،للحافظ
ابن رجب.
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 }...اآلية(.)1

قال تعاىل { :

والتعجب ملا يقول املغتاب ،قال الغزايل رمحه هّ
الل :
وأشد من جمرد السكوت أن ُيظهر املتابعة واإلنصات
ّ

والتصديق بالغيبة غيبة ،بل الساكت رشيك املغتاب(.)2
 4ــ االستمـاع للنميمـة

حمرمة ،ومن الكبائر ،وينبغي ملن نقلت إليه
والنميمة  :نقل الكالم بني الناس عىل جهة اإلفساد ،وهي ّ

النميمة عدة أمور :

  ( أ ) أال يصدّ ق النامم.

(ب) أن ينهاه وينصحه.
(جـ) أن يبغضه يف هّ
الل حتى يرتك ما هو فيه.
( د ) أال يظن بأخيه الغائب سوء ًا.

(هـ) أن ال يدفعه هذا الكالم إىل التجسس والتحري(.)3
 5ــ أن يستمـع إىل حـديث قـوم وهم يكرهـون ذلك وال يرضونـه

وسواء أكانت كراهيتهم رصحية ،كأن يقولوا  :ال تتسمع حديثنا ،أم كانت غري رصحية ،لكن تدل القرائن

التنصت( )4حلديثهم.
عليها ،كأن يتحدثوا بصوت منخفض فيام بينهم فال جيوز ّ

ومن ذلك  :التنصت عىل الناس يف بيوهتم ،أو غرفهم ،أو عرب األجهزة من هاتف وغريه ،فكل هذا

وأشباهه حرام ،وحتريم ذلك من مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،حيث جاءت باملحافظة عىل أرسار الناس

وأمورهم اخلاصة التي ال حيبون أن يطلع عليها أحد.

( )1آية  55من سورة القصص.
( )2إحياء علوم الدين . 3/138
( )3انظر  :إحياء علوم الدين . 3/147
( )4التنصت  :االستامع ،واملشهور عند الناس  :التصنت ،وهو غلط.
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 }...اآلية( ،)1والتجسس يكون باالستامع وغريه.

وقد ورد النهي عنه يف قوله تعاىل { :

وقد توعد النبي ﷺ من يفعل ذلك ،فقال « :من استمع إىل حديث قوم وهم له كارهون ُص َّب يف أذنيه

اآل ُنك يوم القيامة»(.)2
واآل ُنك ـ بالضم ـ الرصاص املذاب ،وهذا يدل عىل أن اجلزاء من جنس العمل.
األسئـلـــة

س : 1ما أنواع املسموعات ؟ مع التمثيل لكل نوع بمثال.

س : 2ما حكم سامع األغاين ؟ اذكر األدلة عىل ما تقول ،ثم اذكر أربع ًا من املفاسد املرتتبة عىل سامعه.
س : 3أهيام أشد حتري ًام سامع الغناء من رجل أو من امرأة؟ مع التعليل ملا تقول .
س : 4ما حكم التنصت عىل اآلخرين ؟ وما الدليل عىل ما تقول ؟ ثم اذكر ثالث صور له.

( )1آية  12من سورة احلجرات ،وهو أيض ًا لفظ حديث رواه مسلم 4/1985 ،برقم (.)2563
( )2رواه البخاري ،كتاب التعبري ،باب من كذب يف حلمه (الفتح  )12/427ح (.)7042
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الــــذكــــــــــر
معنــى الــذكـــــر

الذكر بكرس الذال لغة  :احلفظ لليشء ،والثناء ،والرشف ،والذكر  :اليشء جيري عىل اللسان ،والذكر

بضم الذال  :خالف النسيان(.)1

ويف الرشع  :ما جيري عىل اللسان والقلب من تسبيح هّ
الل تعاىل ومحده والثناء عليه وقراءة كتابه ودعائه،

وتنفيذ أوامره ،والتفكر يف آالئه وخملوقاته.
يقول النووي رمحه هّ
الل  :اعلم أن فضيلة الذكر غري منحرصة يف التسبيح والتهليل والتحميد والتكبري

ونحوها ،بل كل عامل هّلل تعاىل بطاعة فهو ذاكر هّلل تعاىل ،كذا قال سعيد بن جبري وغريه من العلامء(.)2
أهـمـيـتــه

اإلنسان يف هذه الدنيا يتقلب فيها من حال إىل حال ،فمن الصحة إىل املرض ،ومن الغنى إىل الفقر ،ومن
القوة إىل الضعف ،والعكس أيض ًا ،وهو يف مجيع أحواله وظروفه مرتبط هّ
بالل سبحانه وتعاىل ،ال غنى له عنه حلظة

من اللحظات ،فهو اخلالق له ،واملدبر جلميع شؤونه ،وقد ك ّلفه بعبادته يف هذه الدنيا ،وجعل له ً
سبال متعددة

تتحقق هبا هذه العبادة.

ومن أعىل هذه السبل وأمهها ذكر هّ
الل تعاىل ،احلبل املتني ،الذي يربط املخلوق بخالقه ،وجيعله يعيش يف

معيته سبحانه ،ويقيم النفس عىل اجلادة ،ويثبتها عىل الرصاط املستقيم.
ومن هنا أمر املسلم بأن يكون من الذاكرين هّ
الل تعاىل ً
ليال وهنار ًا ،رس ًا وجهار ًا ،قال تعاىل :
}(.)3

{

( )1ينظر  :لسان العرب  3/1507مادة (ذكر) ،والصحاح  2/664مادة (ذكر).
( )2األذكار للنووي ص  ،9وللزيادة ينظر  :الوابل الص ّيب ،البن الق ّيم ص  108ـ . 110
( )3آية  41ـ  42من سورة األحزاب.
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 }...اآلية(.)1

وقول سبحانه { :

فضــل الـذكــر وفـوائــده
يقول ابن العريب رمحه هّ
الل تعاىل  :هذا باب عظيم طاشت فيه األلباب( ،)2وذلك لعظم الفوائد احلاصلة

منه ،وقد ذكر اإلمام ابن القيم ـ رمحه هّ
الل ـ يف كتابه ( :الوابل الص ّيب من الكلم الطيب) ،أكثر من سبعني

فائدة ،منها :

 1ـ سعادة القلب وطمأنينته يف الدنيا واآلخرة ،يقول سبحانه وتعاىل                            { :

                                                                                             }(.)3
الل من أفضل الطاعات وأجل القربات ،بل أفضلها؛ ألن املقصود بالطاعات ذكر هّ
 2ـ ِذ ْكر هّ
الل تعاىل ،قال
تعاىل { :

 }...اآلية( ،)4وقال تعاىل { :

                                                                                                          }(.)5

وروى الرتمذي وغريه عن أيب الدرداء ـ  ـ أن النبي ﷺ قال « :أال أنبئكم بخري أعاملكم ،وأزكاها
عند مليككم ،وأرفعها يف درجاتكم ،وخري لكم من إعطاء الذهب والورق ،ومن أن تلقوا عدوكم
الل ،قال « :ذكر هّ
فترضبوا أعناقهم ويرضبوا أعناقكم» قالوا  :بىل يا رسول هّ
الل»(.)6

 3ـ الذاكرون هّ
الل تعاىل هم أهل االنتفاع بآياته ،وهم أولو األلباب والعقـول ،قـال تعـاىل { :

                                                                                                              
                                                                     }...اآلية(.)7
 4ـ ذكر هّ
الل ِحصن َحصني ،حيرز به العبد نفسه من الشيطان.

( )1آية  205من سورة األعراف )2(                .عارضة األحوذي . 12/297
( )3آية  28من سورة الرعد )4(                        .آية  45من سورة العنكبوت.
( )5آية  35من سورة األحزاب.
()6رواه الرتمذي يف جامعه ،يف كتاب الدعوات ،باب ما جاء يف فضل الذكر . 5/459
( )7آية  191 ، 190من سورة آل عمران.
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    روى اإلمام أمحد والرتمذي وغريمها أن النبي ﷺ قال فيام حكاه عن حييى بن زكريا ـ عليه السالم ـ أنه قال
لبني إرسائيل « :وآمركم أن تذكروا هّ
الل ،فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو يف أثره رساع ًا ،حتى إذا أتى
عىل حصن حصني فأحرز نفسه منهم ،كذلك العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر هّ
الل»(.)1

 5ـ من فوائده  :أنه حيط اخلطايا ويذهبها ،فإنه من أعظم احلسنات ،واحلسنات يذهبن السيئات.
الل ـ عن أيب هريرة ـ   ـ قال  :كان رسول هّ
       روى مسلم ـ رمحه هّ
الل ﷺ يسري يف طريق مكة ،فمرّ عىل
املفردون» قال  :وما املفردون ،يا رسول
جبل يقال له  :جمُْ دان ،فقال « :سريوا ـ هذا مجدان ـ سبق ّ
الل ؟ قال  :الذاكرين هّ
هّ
الل كثري ًا والذاكرات»(.)2

 6ـ جلب األرزاق العاجلة واآلجلة للفرد واألمة ،قال هّ
الل تعاىل عن نوح عليه السالم { :

                                                                                                                          
                                              }( )3واالستغفار من الذكر.
مـن أنـواع الـذكــر

معا ،وعليه يمكن أن نذكر بعض ًا من أنواعه :
عرفنا أن الذكر يكون باللسان ،ويكون بالقلب ،ويكون هبام ً

 1ـ الذكر باللسان ،مثل التسبيح ،والتهليل ،والتحميد ،والتكبري ،وغريها من األذكار الواردة يف نصوص

الكتاب والسنة.
الل تعاىل ،فهو كالم هّ
 2ـ قراءة كتاب هّ
الل تعاىل ،املنزّ ل عىل رسوله ﷺ ،وقراءته أفضل من األذكار املطلقة؛
الل تعاىل ،فقد روى الرتمذي ،عن ابن مسعود ـ  ـ أن رسول هّ
ألنه كالم هّ
الل ﷺ قال « :من قرأ حرف ًا
من كتاب هّ
الل فله به حسنة ،واحلسنة بعرش أمثاهلا ،ال أقول (امل) حرف ،ولكن ألف حرف ،والم حرف،

وميم حرف»(.)4

( )1جزء من حديث طويل رواه الرتمذي ،كتاب األمثال ،باب ما جاء يف مثل الصالة والصيام والصدقة  ،5/136ح ( ،)2863وقال  :حسن
صحيح غريب ،واإلمام أمحد يف مسنده  )2(                . 4/130رواه مسلم يف صحيحه ،،كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ،باب
       احلث عىل ذكر هّ
الل  )3(                                    . 4/2062آية  12 ، 11 ، 10من سورة نوح.
( )4رواه الرتمذي ،كتاب فضائل القرآن ،باب ما جاء فيمن قرأ حرف ًا من القرآن  5/161ح ( )2910وقال  :حسن صحيح غريب.
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 3ـ الدعاء ،وهو من أفضل األذكار؛ ألنه تقرب إىل هّ
الل تعاىل بأسامئه وصفاته؛ لتلبية حاجات العبد الدنيوية
واألخروية.

 4ـ االستغفار ،قال هّ
الل تعاىل عن نوح عليه السالم { :
التفكر يف خملوقاته هّ
5ـ ّ
الل تعاىل بالقلب ،فهذا من أعظم الذكر ،قال تعاىل { :

}(.)1

                                                             

                                                                }(.)2

 6ـ عمل الطاعات املختلفة ،من الصالة ،والصيام ،وبر الوالدين ،وصلة األرحام ،وتع ّلم العلم
وتعليمه ،وغري ذلك كله من الذكر؛ ألن املقصود باألعامل الصاحلة الذكر ،قال تعاىل يف شأن الصالة :
}(.)3

      {

أوقــات الـذكــر

 1ـ ذكر مطلق ليس له وقت حمدد أو مكان حمدد ،وهذا يف مجيع األوقات واألمكنة ،ما عدا ما يمتنع فيه
الذكر كدورات املياه ،ونحو ذلك.

 2ـ ذكر مق ّيد بوقت أو حال أو مكان ،مثل أذكار الصباح واملساء ،ووقتها من بعد طلوع الفجر إىل طلوع
الشمس ،ومن بعد العرص إىل غروب الشمس ،وكذا األذكار عند النوم ،وعند االستيقاظ منه ،وعند
دخول املنزل ،واملسجد ،واخلروج منهام ،ويف حال املرض ،واألكدار ،واهلموم ،واملصائب ،وكذا عند
السفر ،ونزول املطر ،وغريها كثري مما هو مقيد بوقت أو حال أو مكان.

( )1آية  10من سورة نوح.
( )2آية  190من سورة آل عمران.
( )3آية  14من سورة طه.
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أمثلــة لألذكــار

 1ـ من الذكر املطلق  :جاء يف صحيح مسلم ،عن سمرة بن جندب ـ  ـ قال  :قال رسول هّ
الل ﷺ « :أحبّ 
الل ،هّ
الل ،واحلمد هّلل ،وال إله إال هّ
الل أربع  :سبحان هّ
الكالم إىل هّ
بأين بدأت»(.)1
والل أكرب ،ال يرضك هّ
 2ـ ومن أذكار الصباح واملساء ،ما رواه مسلم وغريه عن أيب هريرة ـ ر ـ عن النبي ﷺ أنه قال َ « :من
قال حني يصبح وحني يميس  :سبحان هّ
الل وبحمده مائة مرة ،مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء
به إال أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه»(.)2
الل عنهام ـ أن نبي هّ
 3ـ من الذكر عند الكرب  :ما رواه مسلم يف صحيحه ،عن ابن عباس ـ ريض هّ
الل ﷺ
الل رب العرش العظيم ،ال إله إال هّ
الل العظيم احلليم ،ال إله إال هّ
كان يقول عند الكرب « :ال إله إال هّ
الل
رب السموات ورب األرض ورب العرش الكريم»(.)3
      هذه جمرد أمثلة ،وإال فعىل املسلم أن حياول حفظ هذه األذكار وغريها ،وأن يالزمها يف أوقاهتا وأحواهلا؛
ليغنم أجر الذكر وفضيلته ويكون من الذاكرين هّ
الل تعاىل ،وقد اهتم العلامء بجمعها وتيسريها قدي ًام وحديث ًا ،فمن
الكتب املتقدمة يف ذلك  :عمل اليوم والليلة ،للنسائي ،ومثله البن السني ،و ِمن أمج ِعها وأخرصها  :كتاب األذكار،
الطيب ،لإلمام ابن تيمية ،والوابل الصيب ،لإلمام ابن الق ّيم ،رمحهم هّ
لإلمام النووي ،والكلم ّ
الل تعاىل.
األسئـلـــة

س : 1ما املراد بالذكر رشع ًا ؟

س( : 2ال غنى لإلنسان عن ذكر هّ
الل) ّ
وضح معنى هذه اجلملة ،مب ّينا السبب يف ذلك.
س : 3اذكر ثالثة أنواع من الذكر ،مع األدلة.
س : 4اذكر بعض ًا من ثامر الذكر يف الدنيا واآلخرة.
س : 5م ّثل لبعض األذكار املطلقة.

( )1رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اآلداب ،باب كراهية التسمية باألسامء القبيحة  3/1685رقم احلديث ( ،)2137وعلقه البخاري يف . 11/566
( )2رواه مسلم ،كتاب الذكر والدعاء ،باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 4/2071 ،رقم احلديث (.)2692
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الذكر والدعاء ،باب دعاء الكرب . 4/2092
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الــدعـــــاء
معنـى الـدعــاء

لغـة  :النداء والطلب ،تقول  :دعوت فالن ًا ،بمعنى  :طلبته وناديته(.)1
يف الرشع  :االستعانة هّ
بالل تعاىل ومناداته جللب النفع واخلري ،ودفع األذى والرش.
وقد ورد يف القرآن الكريم عىل معان عدّ ة ،منها :

ـ العبادة ،قال تعاىل                                                                                     { :

                                                                    }(.)2

}(.)3

ـ االستغاثة ،قال تعاىل { :

أي استغيثوا بشهدائكم.

أه ّميتــه

إن من نعمة هّ
الل تعاىل عىل عباده أن ه ّيأ هلم األسباب املوصلة إليه ،إذ إنه ال غنى للعباد عن خالقهم سبحانه
يقرب إىل هّ
وتعاىل بأي ٍ
الل تعاىل دعاؤه ورجاؤه واالستغاثة به ،فبه يعبد اإلنسان
حال من األحوال ،ومن أهمّ ما ّ

ر ّبه ،ويتحقق مطلوبه ،وينال مبتغاه ،وحيصل عىل رىض ربه جلّ وعال.
فضلـه وفـوائـده

للدعاء فضل عظيم وأجر كبري ،وثامر يانعة ،وفوائد جليلة ،منها :
بتقربه إىل هّ
الل تعاىل فيه ،يقول تعاىل { :
( أ ) أن الدعاء عبادة يؤجر صاحبها ّ

                                                                                                               
                                                                        }(.) 4

( )1ينظر  :املفردات يف غريب القرآن ص  ،169وخمتار الصحاح ص . 206
( )2آية  60من سورة غافر )3(                      .آية  23من سورة البقرة )4(          .آية  16من سورة السجدة.
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(ب) يف الدعاء إجابة لطلب الداعي ،قال تعاىل { :
وقال تعاىل { :

(جـ) يف الدعاء خضوع للخالق جلّ وعال ،وإشعار بالذلة له ،يقول تعاىل { :

 }...اآلية(.)1
}(.)2

                                                                                        

                                                                                                                      }(.)3

( د ) يف الدعاء دفع الرشور واآلثام عن الداعي سواء كانت يف الدنيا أو اآلخرة.
يطمح املؤمن أن يستجيب هّ
الل تعاىل دعاءه ،ويل ّبي مقصوده ،ولكن هذه اإلجابة ال تتحقق إال برشوط ،هي :
شـــروط إجــابــة الـدعــاء

 1ـ اإلخـالص  :وهو أهم رشوط قبول األعامل ،قال تعاىل { :

                             }(.)4

واإلخالص  :جتريد العبودية هّلل تعاىل من مجيع املتعلقات ،فال يقصد بعبادته ودعائه إال هّ
الل سبحانه

وتعاىل ،ومن خالف ذلك فقد أرشك ،قـال تعـاىل                                                                  { :
                                                                                 }(.)5

 2ـ أن يكـون مال الـداعي حـالال  :ألن املال احلرام مانع من إجابة الدعاء.
الل ﷺ « :يا أهيا الناس ،إن هّ
الل ـ يف صحيحه عن أيب هريرة ـ  ـ قال  :قال رسول هّ
روى مسلم ـ رمحه هّ
الل

ط ّيب ال يقبل إال ط ّيبا ،وإن هّ
الل أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني ،فقال                          { :

                                                            } ،وقال ،}                                                                                         { :

ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب ،يمدّ يديه إىل السامء ،يا رب يا رب ،ومطعمه حرام ،ومرشبه حرام،
( )1آية  60من سورة غافر.
( )2آية  186من سورة البقرة.
( )3آية  56 ، 55من سورة األعراف.
( )4آية  65من سورة غافر.
( )5آية  117من سورة املؤمنون.
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وملبسه حرامَ ،
وغ ِذ َي باحلرام ،فأنى يستجاب له»(.)1
 3ـ ترك االعتداء يف الدعاء :

واملقصود به أن ال يتجاوز يف الدعاء إىل غري املرشوع ،كأن يدعو بإثم أو قطيعة رحم ،أو يدعو باهلالك
والدمار عىل فرد أو أفراد؛ خلطأ يسري عليه ً
مثال ،قال تعاىل { :
                          }(.)2

مـن آداب الـدعــاء
 1ـ أن يدعو ّ
بترضع وخشوع وحضور قلب كام يف اآلية السابقة.

 2ـ أن جيزم بالدعاء ويلحّ فيه ،ويوقن باإلجابة وال يستبطئها.
عن أنس ـ  ـ قال  :قال رسول هّ
الل ﷺ « :إذا دعا أحدكم فليعزم املسألة وال يقولن  :اللهم إن شئت
فأعطني ،فإنه ال مستكره له»(.)3

 3ـ أن خيتار الداعي الزمان الفاضل ،واملكان الفاضل ،مثل  :يوم عرفة ِمن السنَة ،وشهر رمضان من
األشهر ،ويوم اجلمعة من األسبوع ،وليلة القدر من رمضان ،وآخر الليل من كل ليلة ،والسجود من
أفعال الصالة ،وبني األذان واإلقامة ،ومثل حال السفر ،والصيام ،واالضطرار ،واحلج ،وباألخص
عند الطواف والسعي ،وبعد رمي اجلامر ،وغريها.

    وكل هذه األحوال واألزمنة وردت فيها نصوص خاصة.
 4ـ يستحب أن يكون عىل طهارة ،مستقبل القبلة ،رافع ًا يديه ،مفتتح ًا دعاءه وخمتت ًام له باحلمد هّلل والصالة
والسالم عىل رسوله ﷺ.

( )1رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب الزكاة . 2/703
( )2آية  55من سورة األعراف.
( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الدعوات ،باب ليعزم املسألة فإنه ال مكره له ،11/144 ،ومسلم يف صحيحه كتاب الذكر والدعاء
باب العزم يف الدعاء وال يقول إن شئت رقم . 2678
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مـوانـع اإلجابــة

عرفنا فيام سبق رشوط إجابة الدعاء ،وضدّ ها موانع اإلجابة ،مثل  :الرشك هّ
بالل ،وعدم اإلخالص فيه،

والتعامل باحلرام كالغشّ والربا ،وأكل أموال الناس بالباطل ،والرشوة ،وكذا االعتداء بالدعاء ،أو الدعاء
املحرمة ،أو األدعية البدعية كالتوسل باألموات وأصحاب األرضحة.
باألدعية
ّ
فإذا ما حصل يشء من هذه األمور كان مانع ًا إلجابة الدعاء.

فعىل املسلم أن حيرص عىل أن ال يقرتف شيئ ًا من هذه املوانع؛ ألجل أن يقبل دعاؤه.
أمثلــة للـدعــــاء

 1ـ الدعاء للنفس بخريي الدنيا واآلخرة.

 2ـ الدعاء لويل األمر بالتوفيق والسداد واخلري والصالح.
 3ـ الدعاء لألبناء بالصالح واالستقامة.

 4ـ الدعاء للمريض بالشفاء واألجر واملثوبة.
 5ـ الدعاء ملن قدم لك خري ًا.

 6ـ الدعاء للمسلمني بعامة بام ينفعهم يف الدنيا واآلخرة.
األسئـلـــة

س : 1اذكر معنى الدعاء رشع ًا.
س : 2الدعاء عبادة هّلل تعاىل ،اذكر الدليل عىل ذلك.

س : 3من رشوط إجابة الدعاء  :ترك االعتداء يف الدعاء ،وضح ذلك.
س : 4ال غنى لكل إنسان عن الدعاء ،ما السبب يف ذلك ؟
س : 5اذكر ثالث ًا من موانع إجابة الدعاء.
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االستــقــامـــــة
تعريفهـا ومنزلتهـا

معنى االستقامة  :هي سلوك الرصاط املستقيم ،وهو الدين القيم ،من غري ميل عنه يمنة وال يرسة ،ويشمل

ذلك فعل الطاعات كلها ،الظاهرة والباطنة ،وترك املنهيات كلها ،الظاهرة والباطنة(.)1
وهي وسط بني الغلوّ والتقصري ،وكالمها منهي عنه رشع ًا.

االستمـرار عليها ،والتقصيـر فيهـا
املؤمن مطالب باالستقامة الدائمة ،ولذلك يسأهلا ربه يف كل ركعة من صالته                          { :

                            }( )2وملا كان من طبيعة اإلنسان أنه قد يقرص يف فعل املأمور ،أو اجتناب املحظور ،وهذا
خروج عن االستقامة ،أرشده الرشع إىل ما يعيده لطريق االستقامة ،فقال تعاىل مشري ًا إىل ذلك :
 }...اآلية( ،)3فأشار إىل أنه ال بد من تقصري يف االستقامة املأمور هبا،

{

وأن ذلك التقصري يجُبرَ باالستغفار املقتيض للتوبة والرجوع إىل االستقامة.
وقال ﷺ « :اتق هّ
الل حيثام كنت ،وأتبع السيئة احلسنة تمَ حها»(.)4
مقـامـات الـدين التـي يطـالـب بهـا العـبـد

قال ﷺ « :سددوا وقاربوا»( ،)5فالسداد  :الوصول إىل حقيقة االستقامة ،أو هو اإلصابة يف مجيع األقوال

واألعامل واملقاصد.

( )1جامع العلوم واحلكم ،رشح احلديث احلادي والعرشين.
( )2آية  6من سورة الفاحتة )3(                                        .آية  6من سورة فصلت.
( )4رواه أمحد  ،158 ، 5/153والرتمذي ،كتاب الرب والصلة ،باب ما جاء يف معاشـرة النـاس  ،4/312رقم ( ،)1987وقـال  :حسن
       صحيح ،واحلاكم  ،1/54وقال  :صحيح عىل رشطهام ،ووافقه الذهبي ،وانظر جامع العلوم واحلكم ،حديث رقم (.)18
( )5رواه البخاري ،كتاب الرقاق ،باب القصد  ،11/294ح ( ،)6464 ، 6463ومسلم ،كتاب صفات املنافقني ،بـاب  :لن يدخـل
أحـد
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وقوله « :قاربوا» أي  :اجتهدوا يف الوصول إىل السداد ،فإن اجتهدتم ومل تصيبوا فال يفوتكم القرب منه.
فهام مرتبتان َ
يطالب العبد هبام  :السداد ،وهي االستقامة ،فإن مل يقدر عليها فاملقاربة ،وما سوامها تفريط

وإضاعة ،واملؤمن ينبغي عليه أن ال يفارق هاتني املرتبتني ،وليجتهد يف الوصول إىل أعالمها ،كالذي يرمي
غرض ًا جيتهد يف إصابته ،أو القرب منه حتى يصيبه(.)1
أهـمـيـتـهـا

مما يدل عىل أمهيتها أمور ،منها :

واجلن ،وهبا حيصل للمرء الفوز
 1ـ أهنا يف حقيقتها حتقيق للعبودية التي هي الغاية من خلق اإلنس
ّ
      والفالح.
 2ـ أن هّ
الل تعاىل قد أمر رسوله ﷺ بتحقيقها ،وكذلك كل من كان معه ،فقال { :

 }...اآليـة(،)3

                                 }...اآلية( ،)2وقال { :

   وغري ذلك هبا.
بل قد أمر هّ
الل تعاىل هبا أيض ًا أنبياءه ،فقال ،يف حق موسى وأخيه هارون عليهام السالم                      { :

                                              }...اآلية(.)4
هّ
 3ـ ومما يدل عىل أمهيتها أن رسول هّ
عبدالل الثقفي ـ  ـ يقول له  :قل يل يف
الل ﷺ ملا جاءه سفيان بن
اإلسالم ً
قوال ال أسأل عنه أحد ًا غريك ،فقال له النبي ﷺ « :قل آمنت هّ
بالل ،فاستقم»

()5

( )1انظر  :جامع العلوم واحلكم ،حديث ( ،)21ومدارج السالكني البن القيم ،منزل االستقامة ،ورشح النووي عىل مسلم (احلديث السابق).
( )2آية  112من سورة هود.
( )3آية  15من سورة الشورى.
( )4آية  89من سورة يونس.
( )5رواه مسلم ،كتاب اإليامن ،باب جامع أوصاف اإلسالم  1/65رقم ( ،)38وهذا لفظه يف النسخة املطبوعة ،وإن كان اللفظ املشهور :
        (ثم استقم) ،وعليه شرَ َ ح النووي وغريه ،هّ
والل أعلم.
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مـن أسبـاب االستقامـة ووسائـل الثبـات عليهـا

 1ـ من أهم أسباب االستقامة إرادة هّ
الل هلذا العبد اهلداية ،ورشح صدره لإلسالم ،وتوفيقه للطاعة والعمل
الصالح ،قال تعاىل { :

                                                                                                     }(.)1
 2ـ اإلخالص هّلل تعاىل ،ومتابعة رسوله ﷺ ،قال تعاىل {:

 3ـ االستغفار والتوبة :
وقد ع ّلق هّ
الل تعاىل الفالح والنجاح بالتوبة ،فقــال تعــاىل                                                   { :

 }...اآلية(.)2

                                           }(.)3
 4ـ حماسبة النفس :

قال تعاىل { :

                                  }(.)4
قال ابن كثري رمحه هّ
الل تعاىل  :أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحُ اسبوا ،وانظروا ماذا ادخرتم ألنفسكم من
األعامل الصاحلة ليوم معادكم وعرضكم عىل ربكم(.)5

فاملحاسبة حتفظ املسلم من امليل عن طريق االستقامة.

 5ـ املحافظة عىل الصلوات اخلمس مع اجلامعة :

ألهنا صلة بني العبد وربه ،وهي من عوامل ترك الفحشاء واملنكر ،قال تعاىل                                    { :

                                                }...اآلية(.)6

( )1آية  16 ، 15من سورة املائدة )2(                               .آية  5من سورة البينة.
( )3آية  31من سورة النور )4(                                          .آية  18من سورة احلرش.
( )5انظر تفسري ابن كثري جـ  4ص  )6(                  . 342آية  45من سورة العنكبوت.
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 6ـ طلب العلم  :واملقصود به علم الكتاب والسنة؛ ألنه الوسيلة ملعرفة هّ
الل تعاىل وكتابه ورسوله ﷺ.

 7ـ اختيار الصحبة الصاحلة  :ألن اجلليس الصالح يعني صاحبه عىل الطاعة وعىل طلب العلم ،وينبهه عىل
أخطائه ،أما اجلليس اليسء فعىل العكس من ذلك متام ًا ،قال تعاىل                             { :

                                                                  }(.)1

 8ـ حفظ اجلوارح عن املحرمات  :وأمهها  :اللسان ،فيحفظه عن الكذب والغيبة والنميمة وغريها ،وحيفظ
برصه عن املحرمات ،وليكن ُنصب عينيه قوله تعاىل { :

                                                                                                         }(.)2
وقوله عليه الصالة والسالم « :من كان يؤمن هّ
بالل واليوم اآلخر فليقل خري ًا أو ليصمت»(.)3
 9ـ معرفة خطوات الشيطان للحذر منها :

     قـال تعـاىل { :

                                                }(.)4
مـن ثـمـرات االستقـامـة

قال تعاىل               { :
}(.)5
()1آية 67منسورةالزخرف.
( )2آية 36من سورة اإلرساء.
()3متفقعليه،صحيحالبخاري،كتابالرقاق،بابحفظاللسان، 11/308ح(،)6475ومسلم،كتاباإليامن،باباحلثعىلإكرام
        اجلار ،1/68ح (.)48، 47
()4آية 21منسورةالنور.
()5اآليات 30ـ 32منسورةفصلت.
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من هذه اآلية وغريها نستنتج بعض ًا من ثمرات االستقامة :
 1ـ طمأنينة القلب بدوام الصلة هّ
بالل عز وجل.

 2ـ أن االستقامة تعصم صاحبها ـ بإذن هّ
الل عز وجل ـ من الوقوع يف املعايص والزلل وسفاسف األمور
والتكاسل عن الطاعات.

 3ـ تنزّ ل املالئكة عليهم عند املوت ،وقيل  :عند خروجهم من قبورهم ،قائلني { :
عىل ما َق ِد ْمتم عليه من أمور اآلخرة ،وال ما تركتم من أمور الدنيا من مال وولد وأهل.

}

 4ـ حب الناس واحرتامهم وتقديرهم للمسلم ،سواء كان صغري ًا أو كبري ًا عىل ما يظهر عليه من حرص
عىل الطاعة ،واخللق الفاضل.
الل املتقني أن هلم يف اجلنة ما تشتهيه أنفسهم ،وتلذ أعينهم ،وتطلبه ألسنتهم ،إحسان ًا من هّ
 5ـ وعد هّ
الل
تعاىل.

األسئـلـــة

س : 1ما السداد ؟ وما املقاربة ؟

س : 2حتدث عن أمهية االستقامة يف حياة املسلم.
س : 3عدّ د أربعا من ثمرات االستقامة.

س( : 4يكفي املرء املسلم أن يقف عند مرتبة املقاربة) .ما رأيك هبذه العبارة ؟ مع التعليل.
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