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ليخرج به الناس من الظلمات  القرآن الكرميأنزل ذي اجلالل واإلكرام، احلمد هلل اجلميل اجلواد، 
، عاملنيبعث رسوله حممدا صلى اهلل عليه وسلم ليتمم مكارم األخالق، أرسله رمحة للو إىل النور، 

ابته، ومن اتبعهم صلى اهلل عليه وعلى آل بيته وأزواجه وذريته وصح، قوأثىن عليه حبسن األخال
 إىل يوم الدين، أما بعد: نبإحسا

ال  متنوعذذا ا األخذذالق موضذذوعا نيثالثذذاخذذ ت فهذذ ا كتذذاب ا بيذذان أقذذم أخذذالق املسذذلم واملسذذلمة، 
 يستغين عن معرفتها والت كري هبا مسلم وال مسلمة. 

األحاديذذث واقترذذرت علذذى وخترجيهذذا باخترذذار،  واآلثذذارحاديذذث األوقذذد اجتهذذدت ا وعذذه وانتقذذا  
قذذذ ا  ورجعذذذل ا تذذذ لي الرذذذحاا واحلسذذذان، ونقلذذذل الكمذذذري ال يذذذت مذذذن روا ذذذ  كلمذذذات العلمذذذا ، 

 .كما يظهر ذلك للناظر ا قوامش الرفحاتإىل كمري من املراج  القدمية واحلديمة،   الكتاب

، وأن جيعلذذه سذذببا حلسذذن واملسذذلمات مذذن يرذذل إليذذه مذذن املسذذلمني  ا الكتذذابأسذذ ل اهلل أن ينفذذ  هبذذ
، وال يرذذذري سذذذي ها إال قذذذو العلذذذيم قذذذوألخذذذالق، فإنذذذه ال يهذذذدي ألحسذذذن األعمذذذال واألخذذذالق إال ا

 احلكيم.
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 الحياء (1)

 عريف الحياء: ت

وقذذد حيذذه منذذه حيذذا  احليذذا  لغذذة: مذذادي  (ا ي ي  تذذدلي علذذى االسذذتحيا  اليذذ ي قذذو ضذذدي الوقاحذذة، 
 . 1(واستحيا واستحى فهو َحِيهٌّ، وقو االنقباض واالنزوا 

 . 2(يا  اص الحا: تغريي وانكسار يع ي اإلنسان من خوي ما يعاب بهواحل

 . 3(وحقيقة احليا  خلق يبعث على فعل احلسن وترك القبيح

 الفرق بين الحياء والخجل:

اخلجذذل معذذىن يظهذذر ا الوجذذه لغذذم يلحذذق القلذذت عنذذد ذقذذاب حجذذة أو ظهذذور علذذى ريبذذة ومذذا أ ذذبه 
قذو االرتذداب بقذذو  احليذا  واذذ ا يقذال فذذالن يسذتحه ا قذذ ا  ذلذك فهذو  ذذه  تتغذري بذذه اايبذة، واحليذذا 

احلال أن يفعل ك ا، وال يقال خيجذل أن يفعلذه ا قذ حل احلذال الن قي تذه ال تتغذري منذه قبذل أن يفعلذه 
 وقد يستعمل احليا  موض  اخلجل توسعا. فاخلجل مما كان واحليا  مما يكون،

التذوا  وقلذة احلركذة ا  لذت الذرزق   كمذر اسذتعمال وقال األنباري: أصل اخلجل ا اللغة الكسذل و  
 . 4(العرب له حىت أخرجوحل على معىن االنق اب ا الكالم

                                                            

  . 1/161واملرباا املنري للفيومه (  141  ومفردات الراغت (122/ 2   انظر مقاييس اللغة (1(
   .22/ 1    فتح الباري (2(
   .222/ 2   اآلداب الشرعية واملنح املرعية (3(
 . 213   معجم الفروق اللغوية للعسكري ص4(
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 أنواع الحياء:

 احليا  قسمان: غريزيي، ومكتست.

واحليا  املكتست: قو اليذ ي جعلذه الشيذارب مذن اإلميذان، وقذو املكليذ  بذه دون الغريذزيي، وقذد ين بذ   
  2(يرري كالغريزيي.الشيخص باملكتست حىتي 

 منزلة الحياء:

: وخلق احليا  مذن أفلذل األخذالق وأجليهذا وأعظمهذا قذدرا وأكمرقذا -رمحه اهلل تعاىل-قال ابن القييم 
نفعا، بل قو خاصية اإلنسانيية، فمن ال حيا  فيه ليس معه من اإلنسانيية إالي الليحم والديم وصذورمما 

 ذه ، ولذوال قذ ا اخللذق ق ياقذر الليذي ، وق يذوي بالوعذد، وق الظياقر ، كما أنيه ليس معه من اخلري 
تذذذ دي أمانذذذة، وق تقذذذة ألحذذذد حاجذذذة، وال يذذذرير الريجذذذل اجلميذذذل فذذذرتثرحل، والقبذذذيح فتجنيبذذذه، وال سذذذ  لذذذه 
عور ، وال امتن  من فاحشة. وكمري من النياس لوال احليذا  اليذ ي فيذه ق يذ دي  ذي ا مذن األمذور املف ضذة 

ملخلوق حقيا، وق يرذل لذه رمحذا، وال بذري لذه والذدا  فذإني الباعذث علذى قذ حل األفعذال إميذا  عليه، وق يرب
دييني، وقذو رجذا  عاقبتهذا احلميذد ، وإميذا دنيذويي علذويي، وقذو حيذا  فاعلهذا مذن اخللذق. فقذد تبذنيي أنيذه 

 لوال احليا  إميا من اخلالق أو من اخلال ق ق يفعلها صاحبها. 

إني لإلنسان آمرين وزاجرين، آمر وزاجر من جهة احليا ، فإذا أ اعه امتنذ  مذن  :-رمحه اهلل - ي قال
فعذذل كذذلي مذذا يشذذتهه، ولذذه آمذذر وزاجذذر مذذن جهذذة ااذذور وال يبيعذذة، فمذذن ق ي ذذ  آمذذر احليذذا  وزاجذذرحل، 

 . 6(أ اب آمر ااور والشيهو  وال بدي 

                                                            

   .223 -222/ 11   فتح الباري (2(
   باخترار .222   مفتاا دار السعاد  البن القيم (6(
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 أسباب الحياء:

 ي يت احليا  بسبت:

 .  2(فة ا الب اهلل على العبد ورؤية كمر  نعم اهلل وكمر  تقرري العبدالتعظيم هلل واحملبة هلل ومعر  

 من اآليات الوارد  ا احليا : 

ا ََتِْشه َعَلى اْسِتْحياٍ  قاَلْل ِإنَّ َأِب َيْدعاوَك لَِيْجزَِيَك َأْجَر مذا َسذَقْيَل  .1 ﴿ َفجاَ ْتها ِإْحداُها
ذذذذا جذذذذاَ حلا َوقَذذذذصَّ َعَلْيذذذذِه اْلَقَرذذذذَص  قذذذذاَل ال خَتَذذذذْ  َمَذذذذْوَت ِمذذذذَن اْلَقذذذذْوِم الظَّذذذذاِلِمنَي  لَنذذذذا فَذَلمَّ

  .22(القرص:

ذَر نذاِظرِيَن  .2 ﴿ يا أَيذَُّها الَِّ يَن آَمناذوا ال تَذْدخالاوا بذاياذوَت النَّذِإَّل ِإالَّ َأْن يذاذْ َذَن َلكاذْم ِإىل َ عذاٍم َغيذْ
ذذْم  ِإنذذاحلا َولِكذذْن ِإذا داِعيذذتاْم فَذذاْدخالاوا فَذذِإذا َ ِعْمذذتاْم فَانْذَتِشذذ راوا َوال ماْسَتْ ِنِسذذنَي حِلَذذِديٍث ِإنَّ ذِلكا

كذذاَن يذاذذْ ِذي النَّذذِإَّ فَذَيْسذذَتْحِيه ِمذذْنكاْم َواللَّذذها ال َيْسذذَتْحِيه ِمذذَن احْلَذذقَّل َوِإذا َسذذ َْلتاماوقانَّ َمتاعذذا  
ذذذْم َأْ َهذذذرا ِلقالاذذذوِبكاْم َوقذالاذذذوهِبِنَّ َومذذذا كذذذا ذذذْم َأْن تذاذذذْ ذاوا َفْسذذذ َذلاوقانَّ ِمذذذْن َوراِ  ِحجذذذاٍب ذِلكا َن َلكا

ذذذْم كذذذاَن ِعْنذذذَد اللَّذذذِه َعِظيمذذذا    ذذذوا أَْزواَجذذذها ِمذذذْن بَذْعذذذِدحِل أَبَذذذدا  ِإنَّ ذِلكا َرساذذذوَل اللَّذذذِه َوال َأْن تَذْنِكحا
  .23(األحزاب: 

 من األحاديث الواردة في الحياء:

ميذان بلذ  اإل»قال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .1
 . 8(«وستيون  عبة ، واحليا   عبة من اإلميان

إني فيذك خليتذني »عن أ جي عبد القذيس أنيذه قذال: قذال و رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  .2
قلذذل: أقذذدميا كذذان اي أم « احللذذم واحليذذا »قلذذل: مذذا ُهذذا  قذذال: « -عذذزي وجذذلي  -حيبيهمذذا اهلل

 . 9(الي ي جبلين على خليتني حيبيهماقلل :احلمد هلل « بل قدميا»حديما  قال: 

                                                            

  .224/ 2   انظر مدارج السالكني (2(
  .32ومسلم (  9   البخاري (8(
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إني »قال: قال رسول اهلل صليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضه اهلل عنه -عن أِب مسعود البدريي  .3
 .  11(«مميا أدرك النياس من كالم النيبوي  األوىل: إذا ق تستح فاصن  ما   ل

احليذذا  مذذن »م: قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذلي  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .4
 . 11(«اإلميان، واإلميان ا اجلنية، والب ا  من اجلفا ، واجلفا  ا النيار

قذال: مذري رسذذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم علذذى  -رضذذه اهلل عنهمذا -عذن عبذد اهلل بذن عمذر .2
دعذه »رجل من األنرار وقو يعظ أخاحل ا احليا . فقذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم: 

 . 12(«ا  من اإلميانفإني احلي

احليذا  ال »قذال:  أن النيذإي صذليى اهلل عليذه وسذليم -رضه اهلل عنهما -عن عمران بن حرني .6
 . 13(«ي يت إالي خبري

قذذذال: قذذذال رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم:  -رضذذذه اهلل عنهمذذذا -عذذذن عبذذذد اهلل بذذذن عمذذذر .2
 . 14(«احليا  واإلميان قرنا ويعا، فإذا رف  أحدُها رف  اآلخر»

قال: قلل: يا رسول اهلل عوراتنا مذا  -رضه اهلل عنه -عن هبز بن حكيم عن أبيه عن جديحل .8
فقذذال:  .«احفذذظ عورتذذك إالي مذذن زوجتذذك أو مذذا ملكذذل ميينذذك»نذذ يت منهذذا ومذذا نذذ ر  قذذال: 

قلذذذل. والريجذذذل « إن اسذذذت عل أن ال يراقذذذا أحذذذد فافعذذذل»الريجذذذل يكذذذون مذذذ  الريجذذذل  قذذذال: 
 . 12(«أحقي أن يستحيا منه فاهلل»يكون خاليا. قال: 

                                                                                                                                                                          

   من حديث ابن عباس.23  ومسلم (6126 ، وأصل حديث أ ج عبد القيس أخرجه البخاري (216/ 4  أمحد (9(
   .6121   البخاري (11(
  .3194  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري (2119   ال م ي (11(
   .29  ومسلم (6118   البخاري (12(
 .  32  ومسلم (6112   البخاري (13(
  .3211  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري (28   احلاكم (14(
   . 1811  وحسنه األلبا  ا اإلروا  (2269   ال م ي (12(
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مذا كذان الفحذش »قذال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضذه اهلل عنذه -عن أنس .9
 . 16(«ا  ه  قطي إالي  انه، وال كان احليا  ا  ه  قطي إالي زانه

قال: قال رسول اهلل صليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضه اهلل عنه -عن سلمان الفارسهي  .11
رمي يسذذتحيه مذذن عبذذدحل إذا رفذذ  يديذذه إليذذه يذذدعوحل أن يرديُهذذا صذذفرا، لذذيس إني ربيكذذم حيذذهي كذذ»

 . 12(«فيهما  ه 

كذذان رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه »قذذال:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب سذذعيد اخلذذدريي  .11
 . 18(«وسليم أ دي حيا  من الع را  ا خدرقا 

 من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في الحياء:

: من قلي حياؤحل قلي ورعه، ومن قلي ورعه مات قلبه-رضه اهلل عنه -قال عمر .1
)19 . 

 . 21(: رأس مكارم األخالق احليا -رضه اهلل عنها-قالل أم امل منني عا شة  .2

قذذال: اسذذتحيوا ِمذذن اهلل حذذقَّ احليذذا . قذذالوا:  رضذذه اهلل عنذذهعذذن عبذذد اهلل بذذن مسذذعود   .12
ِمذن اهلل حذقَّ احليذا : أن يفذظ  إنَّا لنستحيه واحلمد للَّه. قال: ليس ذاك، ولكنَّ االسذتحيا 

الرَّأس وما وعى، ويفظ الب ن وما حور، وتت كَّر املوت والِبَلى، وَمن أراد اآلخذر  تذرك زينذة 
نيا، فَمن فعل ذلك، فقد استحيا ِمن اهلل حقَّ احليا .   21(الدُّ

                                                            

  .2622  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري (1924   ال م ي (16(
  .1222  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري (3226   ال م ي (12(
   .2321  ومسلم (6119لبخاري (   ا18(
   .21   مكارم األخالق البن أِب الدنيا (19(
   .61   مكارم األخالق البن أِب الدنيا (21(
  مرفوعا وقال : غريت وصوب احلافظ ابن حجر وقفه على ابن مسعود، وحسنه األلبا  مرفوعا انظر صحيح 2428  ال م ي (21(

  .1224ال غيت (
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ه احليذا  ق : إذا أراد اهلل بعبذد قالكذا نذزب منذه احليذا ، فذإذا نذزب منذرضه اهلل عنذه قال سلمان .3
 . 22(تلقه إال مقيتا ممقتا

قذذال إيذذاس بذذن قذذري : كنذذل عنذذد عمذذر بذذن عبذذد العزيذذز فذذ كر عنذذدحل احليذذا ، فقذذالوا: احليذذا  مذذن  .4
 . 23(الديين. فقال عمر: بل قو الديين كليه

: احليذذذا  والتيكذذذريم خرذذذلتان مذذذن خرذذذال اخلذذذري، ق -رمحذذذه اهلل تعذذذاىل -قذذذال احلسذذذن البرذذذريي  .2
 . 24(عه اهلل هبمايكونا ا عبد إالي رف

ذذذقو : القسذذذو  ا القلذذذت، -رمحذذذه اهلل -قذذذال الفلذذذيل بذذذن عيذذذاض .6 : مخذذذس مذذذن عالمذذذات الشي
نيا، و ول األمل  . 22(ووود العني، وقلية احليا ، والريغبة ا الدي

: من عقوبات املعاصه ذقاب احليا  الي ي قو مذادي  حيذا  -رمحه اهلل تعاىل -قال ابن القييم .2
ري وذقابه ذقاب اخلري أوعه، وال ينوب تلع  احليا  مذن العبذد، القلت، وقو أصل كلي خ

ذا ال يتذ ثير بعلذم النيذاس بسذو  حالذه، وال بذا يالعهم  ذا انسذلم منذه بالكليييذة حذىتي إنيذه رّبي حىتي رّبي
عليذذه، بذذل كمذذري مذذنهم خيذذو عذذن حالذذه وقذذبح مذذا يفعذذل، واحلامذذل لذذه علذذى ذلذذك انسذذالخه مذذن 

 . 26(ق حل احلال ق يبق ا صالحه م م احليا ، وإذا وصل العبد إىل 

                                                            

   .89ق البن أِب الدنيا (   مكارم األخال22(
   .19   مكارم األخالق البن أِب الدنيا (23(
   .24   مكارم األخالق البن أِب الدنيا (24(
   .221/ 2   مدارج السالكني البن القيم (22(
   باخترار .133 -131   الدا  والدوا  (26(
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 األمانة (2)

 تعريف األمانة:

األمانذذة لغذذة: مذذادي  (أ م ن  تذذدلي علذذى سذذكون القلذذت، واألمانذذة: ضذذدي اخليانذذة، واألمذذني الذذ ي ي منذذه 
 . 22(النياس وال خيافون غا لته

كالريذال  والزيكذا    األمانة اص الحا: قال الكفويي: األمانة: كلي ما افذ ض اهلل علذى العبذاد فهذو أمانذة
 . 28(والرييام وأدا  الديين، وأوكدقا الودا  ، وأوكد الودا   كتم األسرار

 . 29(وقال املناوي: األمانة: قه كلُّ حقٍّ لزمك أداؤحل وحفظه

 مجاالت األمانة:

 اجملاالت الييت تدخل فيها األمانة كمري  منها:

ري والعلوم والواليذة والوصذاية والشيذهاد  والقلذا  الديين واألعراض واألموال واألجسام واألرواا واملعا
، ولكذذذلي واحذذذد  مذذذن  ذذذم  والبرذذذر وسذذذا ر احلذذذواسي والكتابذذذة ونقذذذل احلذذذديث واألسذذذرار والريسذذذاالت والسي

 . 31(التيفريل ما يناسبها

 من اآليات الواردة في األمانة: 

ا َوِإذا َحَكْمتاْم بَذنْيَ النَّاِس َأْن َيْكاماذوا بِاْلَعذْدِل ﴿ ِإنَّ اللََّه يَْ ماراكاْم َأْن تذاَ دُّوا اأْلَماناِت ِإىل َأْقِله .1
يعا  َبِرريا   (النسا :    .28ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعظاكاْم ِبِه ِإنَّ اللََّه كاَن َسَِ

                                                            

   .133/ 1  ومقاييس اللغة (22، 21/ 13   انظر لسان العرب (22(
   بترري يسري.126لكليات للكفوي (   ا28(
  .1/288   فية القدير للمناوي (29(
  .642، 646/ 1  األخالق اإلسالمية وأسسها (31(
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َمْنذها بِذِديناٍر ال يذاذَ دَّلحِل ﴿ َوِمْن َأْقِل اْلِكتاِب َمْن ِإْن تَْ َمْنذها ِبِقْن ذاٍر يذاذَ دَّلحِل ِإلَْيذَك َوِمذنذْهاْم َمذْن ِإْن تَ ْ  .2
لَذى ِإلَْيَك ِإالَّ ما داْمَل َعَلْيِه قاِ ما  ذلِذَك بِذ َنذَّهاْم قذالاوا لَذْيَس َعَلْينذا ِا اأْلامَّليَّلذنَي َسذِبيلق َويَذقاولاذوَن عَ 

  .22اللَِّه اْلَكِ َب َوقاْم يَذْعَلماوَن   (آل عمران: 

  .8  (امل منون: ِقْم راعاونَ ماناِمِْم َوَعْهدِ ﴿َوالَِّ يَن قاْم أِلَ  .3

ذ .4 ذا ﴿ يا أَيذَُّها الَِّ يَن آَمناوا ال خَتاوناوا اللََّه َوالرَّساوَل َوخَتاوناوا أَماناِتكاْم َوأَنْذذتاْم تَذْعَلماذوَن و َواْعَلما وا أَّنَّ
َنةق َوَأنَّ اللََّه ِعْنَدحلا َأْجرق َعِظيمق  (األنفال:    .28 -22أَْموالاكاْم َوأَْوالداكاْم ِفتذْ

ذذذماواِت َواأْلَْرِض َواجْلِبذذذاِل فَذذذ َبَذنْيَ َأْن حَيِْمْلَنهذذذا َوَأْ ذذذَفْقَن ِمْنهذذذا  .2 ﴿ ِإنَّذذذا َعَرْضذذذَنا اأْلَمانَذذذَة َعلَذذذى السَّ
ذذذوال  و لِيذاَعذذذ َّلَب اللَّذذذها اْلمانذذذاِفِقنَي َواْلماناِفقذذذاِت َواْلماْشذذذرِِكنَي  ْنسذذذانا ِإنَّذذذها كذذذاَن ظَلاومذذذا  َجها َومَحََلَهذذذا اإْلِ

ذذْ ِمِننَي َواْلماْ ِمنذذاِت وَكذذاَن اللَّذذها َغفاذذورا  َرِحيمذذا    (األحذذزاب: وَ  اْلماْشذذرِكاِت َويَذتاذذوَب اللَّذذها َعلَذذى اْلما
69- 23.  

َر َمِن اْسَتْ َجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِمنيا   (القرص:  .6   .26﴿ ِإنَّ َخيذْ

 من األحاديث الواردة في األمانة:

آيذذة املنذذافق ثذذال : »النيذذإي صذذليى اهلل عليذذه وسذليم قذذال:  عذن -رضذذه اهلل عنذذه -عذن أِب قريذذر  .1
 . 31(«إذا حدي  ك ب، وإذا وعد أخل ، وإذا اؤَتن خان

إذا »عذذذن النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم قذذذال:  -رضذذذه اهلل عنهمذذذا -عذذذن جذذذابر بذذذن عبذذذد اهلل .2
 . 32(«حدي  الريجل احلديث  ي التفل فهه أمانة

ل: بينمذذا النيذذإ صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم ا  لذذس حيذذدي  قذذا -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .3
ذذذاعة  فملذذذى رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم حيذذذدي .  القذذذوم جذذذا  أعذذذراِبي فقذذذال: مذذذىت السي
فقال بعة القوم: َس  ما قال فكرحل ما قال، وقذال بعلذهم: بذل ق يسذم . حذىتي إذا قلذى 

                                                            

   .29  ومسلم (33   البخاري (31(
  .1191  وحسنه األلبا  ا السلسلة الرحيحة برقم (1929  ال م ي (32(
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ذذذاعة »حديمذذذه قذذذال:  ذذذا ل عذذذن السي فذذذإذا »ا أنذذذا يذذذا رسذذذول اهلل. قذذذال: قذذذال: قذذذ« أيذذذن أراحل السي
ذذاعة ذذد األمذذر إىل غذذري »، قذذال: كيذذ  إضذذاعتها  قذذال: « ضذذييعل األمانذذة فذذانتظر السي إذا وسي

 . 33(«أقله فانتظر السياعة

اخلذازن »قذال: قذال النيذإي صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضه اهلل عنذه -عن أِب موسى األ عريي  .4
 . 34(«ه أحد املترديقنياألمني الي ي ي ديي ما أمر به  ييبة نفس

قال: قال رسذول اهلل صذليى اهلل  -رضه اهلل تعاىل عنهما-عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص  .2
كيذ  بكذم، وبزمذان يو ذك أن يذ يت يغربذل النيذاس فيذه غربلذة،  ي تبقذى حمالذة »عليه وسذليم: 

ا: كيذ  قذالو  -من النياس قد مرجل عهودقم وأمانامم، فاختلفوا قك ا و بيك بني أصابعه
بنذذا يذذا رسذذول اهلل إذا كذذان ذلذذك  قذذال: ت خذذ ون ّبذذا تعرفذذون، وتذذدعون مذذا تنكذذرون، وتقبلذذون 

 . 32(«على خاصيتكم، وت رون أمر عواميكم

قذذذذال: قذذذذال النيذذذذإي صذذذذليى اهلل عليذذذذه وسذذذذليم:  -رضذذذذه اهلل عنهمذذذذا -عذذذذن عمذذذذران بذذذذن حرذذذذني   .6
عمران: ال أدري أذكر النيإي صذليى قال  -« خريكم قر ،  ي الي ين يلوهنم،  ي الي ين يلوهنم»

إني بعذذذدكم قومذذذا »قذذذال النيذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذليم:  -اهلل عليذذه وسذذذليم بعذذذد قذذرنني أو ثالثذذذة
خيونذذذذذذذون وال ي َتنذذذذذذذون، ويشذذذذذذذهدون وال يستشذذذذذذذهدون، وينذذذذذذذ رون وال يفذذذذذذذون، ويظهذذذذذذذر فذذذذذذذيهم 

 . 36(«السيمن

سذي يت علذى »ه وسذليم، أنيذه قذال: عذن النيذإي صذليى اهلل عليذ -رضذه اهلل عنذه -عن أِب قريذر    .2
النيذذاس سذذنون يرذذديق فيهذذا الكذذاذب، ويكذذ يب فيهذذا الريذذادق، وخيذذوين فيهذذا األمذذني، ويذذ َتن 

                                                            

  .29   البخاري (33(
  .1123  ومسلم (2261   البخاري (34(
  .212  وصححه األلبا  ا السلسلة الرحيحة (3928  وابن ماجه (4343  أبو داود (32(
  .2232  ومسلم (2621  البخاري (36(
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السيذفيه »قذال قيذل: يذا رسذول اهلل  ومذا الريويبلذة  قذال: « فيها اخلا ن، وين ق فيها الريويبلة
  32(«يتكليم ا أمر العامية

 املستشذذذار»ال رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم: قذذذال: قذذذ -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن أِب قريذذذر  .8
 . 38(«م َتن

امل من من أمنذه »أن النإ صلى اهلل عليه وسلم قال:  -رضه اهلل عنه -عن فلالة بن عبيد .9
 . 39(«الناس على أمواام وأنفسهم، واملهاجر من قجر اخل ايا وال نوب

هلل عليذذه وسذذلم قذذال: قلمذذا خ بنذذا رسذذول اهلل صذذلى ا   -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أنذذس .11
 . 41(«ال إميان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له»إال قال: 

قذذذال: قلذذذذل: يذذذذا رسذذذول اهلل، أال تسذذذذتعملين  قذذذذال:  -رضذذذذه اهلل عنذذذذه -عذذذن أِب ذري  .11
ذا يذوم القيامذة »فلرب بيدحل على منكذإ.  ي قذال:  ذا أمانذة، وإهني يذا أبذا ذري إنيذك ضذعي ، وإهني

 . 41(«ا حبقيها وأدير الي ي عليه فيهاخزي وندامة، إالي من أخ ق

قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم: جيمذذ   -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن ح يفذذة .12
اهلل تبذارك وتعذذاىل النيذذاس فيقذذوم امل منذون حذذىتي تزلذذ  اذذم اجلنيذة. فيذذ تون آدم فيقولذذون: يذذا أبانذذا 

بذيكم آدم، لسذل برذاحت استفتح لنا اجلنية. فيقول: وقل أخرجكم من اجلنيذة إالي خ ي ذة أ
ذا   ذلك، اذقبذوا إىل ابذين إبذراقيم خليذل اهلل. قذال: فيقذول إبذراقيم: لسذل برذاحت ذلذك، إَّني
كنذذذذل خلذذذذيال مذذذذن ورا  ورا  ، اعمذذذذدوا إىل موسذذذذى صذذذذليى اهلل عليذذذذه وسذذذذليم اليذذذذ ي كليمذذذذه اهلل 
تكليمذذذا. فيذذذ تون موسذذذى صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم فيقذذذول: لسذذذل برذذذاحت ذلذذذك. اذقبذذذوا إىل 

سذذذى كلمذذذة اهلل وروحذذذه. فيقذذذول عيسذذذى صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم: لسذذذل برذذذاحت ذلذذذك. عي

                                                            

  .3621  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري (4136  وابن ماجه (2912  أمحد (32(
  .6211  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري (2822  ال م ي(38(
  .6628  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري (3934   ابن ماجه (39(
  .2129  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري (12262   أمحد (41(
  .1822   مسلم (41(
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في تون حمميدا صليى اهلل عليه وسليم فيقذوم فيذ ذن لذه. وترسذل األمانذة والذريحم فتقومذان جنبذيت 
قذذال قلذذذل: بذذ ِب أنذذل وأميذذذه أيي  ذذه  كمذذذري «. الريذذرامي ميينذذا و ذذذاال. فيمذذري أويلكذذم كذذذالوق

ا إىل الذذذوق كيذذذ  ميذذذري ويرجذذذ  ا  رفذذذة عذذذني   ي كمذذذري الذذذرييح.  ي كمذذذري أق تذذذرو »الذذذوق  قذذذال: 
ال يري، و دي الريجال. جتري هبم أعماام. ونبييكم قا م على الريرامي يقول: ربي سذليم سذليم. 

ذذذري إالي زحفذذذا وا »قذذذال: «. حذذذىتي تعجذذذز أعمذذذال العبذذذاد حذذذىتي جيذذذه  الريجذذذل فذذذال يسذذذت ي  السي
قذذة مذذ مور  ب خذذ  مذذن أمذذرت بذذه. فمخذذدو  نذذاج ومكذذدوس ا حذذافيت الريذذرامي كالليذذت معلي 

 . 42(«النيار

قذذال: َسعذذل رسذذول اهلل  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب زرار  عذذديي بذذن عمذذري  الكنذذديي  .13
مذذن اسذذتعملناحل مذذنكم علذذى عمذذل، فكتمنذذا هي ذذا فمذذا فوقذذه،  »صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم يقذذول: 

جذذل أسذذود مذذن األنرذذار كذذ  ي أنظذذر إليذذه. كذذان غلذذوال يذذ يت بذذه يذذوم القيامذذة، قذذال: فقذذام إليذذه ر 
فقال: يا رسول اهلل اقبل عيني عملك، قال: وما لك  قال: َسعتك تقول: ك ا وكذ ا. قذال: 
وأنذذا أقولذذه اآلن. مذذن اسذذتعملناحل مذذنكم علذذى عمذذل فليجذذ  بقليلذذه وكمذذري . فمذذا أويت منذذه أخذذ ، 

 . 43(«وما هنه عنه انتهى

 األمانة: من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في

قال ابن مسعود: أول ما تفقدون من دينكم األمانة، وآخر ما يبقى الرال ، وليرذلني قذوم  .1
 . 44(ال دين ام

: أيهذذا النذذاس ال تعجبذذنكم مذذن الرجذذل  ن نتذذه، ولكذذن رضذذه اهلل عنذذهقذذال عمذذر بذذن اخل ذذاب  .2
 . 42(من أدر األمانة، وك  عن أعراض الناس فهو الرجل

                                                            

  .192   مسلم (42(
  .1833   مسلم (43(
  .224   مكارم األخالق البن أِب الدنيا (44(
  .221(   مكارم األخالق البن أِب الدنيا42(
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قذذور عالمذذات يعرفذذون هبذذا: صذذدق احلذذديث، وأدا  األمانذذة، قذذال احلسذذن البرذذري: ألقذذل الت .3
واإليفذذا  بالعهذذد وقلذذة الفخذذر، واخلذذيال ، وصذذلة الذذرحم، ورمحذذة اللذذعفا  وقلذذة املمافنذذة للنسذذا ، 

 . 46(وحسن اخللق وسعة العلم واتباب العلم فيما يقرب إىل اهلل زلفى

 . 42(قال عرو  بن الزبري: ما نقرل أمانة عبد إال نقص إميانه .4

ذذذذماواِت  .2 قذذذذال ابذذذذن كمذذذذري ا معذذذذىن األمانذذذذة املذذذذ كور  ا آيذذذذة: ﴿ ِإنَّذذذذا َعَرْضذذذذَنا اأْلَمانَذذذذَة َعلَذذذذى السَّ
ْنسذانا ِإنَّذها كذاَن ظَلاومذا  َجهاذوال      َواأْلَْرِض َواجْلِباِل َف َبَذنْيَ َأْن حَيِْمْلَنها َوَأْ َفْقَن ِمْنها َومَحََلَها اإْلِ

ل األوامذذر والنيذذواقه بشذذر ها، وقذذو أنيذذه إن قذذام بذذ لك  : قذذه التيكليذذ  وقبذذو 69(األحذذزاب: 
 .  48(أثيت، وإن تركها عوقت

 

                                                            

  .22   احللم البن أِب الدنيا (46(
  .229   مكارم األخالق البن أِب الدنيا (42(
  .3/231  تفسري ابن كمري (48(
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 التوبة (0)

 عريف التوبة:ت

التوبذذذة لغذذذة: مذذذادي  (ت وب  تذذذدلي علذذذى الريجذذذوب يقذذذال: تذذذاب مذذذن ذنبذذذه أي رجذذذ  عنذذذه توبذذذة ومتابذذذا، 
 والوص  منه تا ت.

ذذرب: تذذرك الذذ ينت لقبحذذه والنيذذ دم علذذى مذذا فذذرمي منذذه والعزميذذة علذذى تذذرك التوبذذة اصذذ الحا: التيوبذذة ا الشي
 . 49(املعاود ، وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من األعمال باإلعاد 

 شروط التوبة:

: التيوبذة واجبذة مذن كذلي ذنذت، فذإن كانذل املعرذية بذني العبذد وبذني اهلل -رمحه اهلل تعاىل -قال النيوويي 
 تعاىل ال تتعليق حبقي آدمهي فلها  رومي ثالثة وقه:

 ن يقل  عن املعرية.أ -1

 أن يندم على فعلها. -2

 أن يعزم على أن ال يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الميالثة ق ترحي توبته. -3

: أن يذوأ مذن حذقي صذاحبه  فذإن كذان مذاال أو  ذوحل  ويزاد  رمي راب  إذا كان ال ينت يتعليق حبقي آدمذهي
نذذه منذذه أو  لذذت عفذذوحل، وإن كذذان غيبذذة اسذذتحليه منهذذا، قذذ ا إذا ق  رديحل إليذذه، وإن كذذان حذذدي قذذ ي مكي

ي تيت على ذلك مفسد  أعظم. وجيت أن يتوب من وي  ال ينوب، فذإن تذاب مذن بعلذها صذحيل 
 . 21(توبته من ذلك ال ينت

 منزلة التوبة:

                                                            
  .22  ومفردات الراغت (322/ 1انظر مقاييس اللغة (   49(
   بترري.12، 11رياض الراحلني (  21(
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: التيوبذذة قذذه حقيقذذة ديذذن اإلسذذالم، والذذديين كليذذه داخذذل ا مسذذميى -رمحذذه اهلل تعذذاىل -قذذال ابذذن القذذييم
ذذذا التيوبذذذة و  ذذذرين. وإَّني هبذذذ ا اسذذذتحقي التا ذذذت أن يكذذذون حبيذذذت اهلل. فذذذإني اهلل حيذذذتي التذيذذذويابني وحيذذذتي املت هي

ذذا يكرقذذه اهلل ظذذاقرا  حيذذتي اهلل مذذن فعذذل مذذا أمذذر بذذه. وتذذرك مذذا هنذذه عنذذه. فذذإذا التيوبذذة قذذه الريجذذوب عمي
ان. وتتنذاول ويذ  وبا نا إىل ما حيبيه ظاقرا وبا نا. ويدخل ا مسمياقا اإلسذالم، واإلميذان، واإلحسذ

املقامات. وا ا كانذل غايذة كذلي مذ من، وبدايذة األمذر وخاَتتذه وقذه الغايذة اليذيت وجذد ألجلهذا اخللذق. 
 واألمر والتيوحيد جز  منها، بل قو جزؤقا األعظم الي ي عليه بناؤقا.

. وق جيعذل وأكمر النياس ال يعرفون قدر التيوبة وال حقيقتها، فلال عن القيذام هبذا علمذا وعمذال وحذاال
اهلل تعذذاىل حمبيتذذه للتذيذذويابني إالي وقذذم خذذواصي اخللذذق لديذذه، ولذذوال أني التيوبذذة اسذذم جذذام  لشذذرا   اإلسذذالم 
وحقذذا ق اإلميذذان ق يكذذن الذذريبي تعذذاىل يفذذرا بتوبذذة عبذذدحل ذلذذك الفذذرا العظذذيم، فجميذذ  مذذا يذذتكليم فيذذه 

 . 21(النياس من املقامات واألحوال قو تفاصيلها وآثارقا

ذا أويل املنذازل، وأوسذ ها، وآخرقذا. فذال يفارقهذا وقال  أيلا: التيوبة من أفلل مقامذات السيذالكني ألهني
ذذالك منهذذا إىل منذذزل آخذذر اريذذل بذذه، ونذذزل بذذه.  العبذذد أبذذدا وال يذذزال فيهذذا إىل املمذذات. وإن اريذذل السي

 . 22(ا البداية ك لكفهه بداية العبد وهنايته، وحاجته إليها ا النيهاية ضروريية، كما حاجته إليها 

 من اآليات الواردة في التوبة:

ْنِت َوقابِذذذِل التذَّذذذْوِب َ ذذذِديِد  .1 ﴿ حذذذم و تَذْنزِيذذذلا اْلِكتذذذاِب ِمذذذَن اللَّذذذِه اْلَعزِيذذذِز اْلَعلِذذذيِم و غذذذاِفِر الذذذ َّ
  . 3 -1اْلِعقاِب ِذي ال َّْوِل ال ِإلَه ِإالَّ قاَو ِإلَْيِه اْلَمِرريا  (غافر: 

َمْل آياتاها  اَّ فارَّلَلْل ِمْن َلداْن َحِكيٍم َخِبرٍي و َأالَّ تَذْعباداوا ِإالَّ اللَّذَه ِإنَّذيِن ﴿ الر ِكتابق أاْحكِ  .2
َذتذَّلْعكاْم َمتاعذا  َحَسذنا  ِإىل أَ  َجذٍل َلكاْم ِمْنها َنِ يرق َوَبِشريق و َوَأِن اْستَذْغِفراوا َربَّكاْم  اَّ تاوباذوا ِإلَْيذِه ميا

ِذي َفْلذٍل َفْلذَلها َوِإْن تَذَولَّذْوا فَذِإ َّل َأخذايا َعلَذْيكاْم َعذ اَب يَذذْوٍم َكبِذذرٍي و ماَسذمىى َويذاذْ ِت كاذلَّ 
  .4 -1ِإىَل اللَِّه َمْرِجعاكاْم َوقاَو َعلى كالَّل َ ْهٍ  َقِديرق  (قود: 

                                                            
   .312، 316/ 1مدارج السالكني (  21(
   .198/ 1القيم ( مدارج السالكني البن  22(
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ذذذذيَّل اِت َويَذْعلَذذذذما مذذذذ .3 ذذذذَو الَّذذذذِ ي يَذْقبَذذذذلا التذَّْوبَذذذذَة َعذذذذْن ِعبذذذذاِدحِل َويَذْعفاذذذذوا َعذذذذِن السَّ ا تَذْفَعلاذذذذوَن ( ﴿ َوقا
  .22الشورر: 

ذذْ ِمِننَي أَنْذفاَسذذهاْم َوأَْمذذواَااْم بِذذَ نَّ َااذذما اجْلَنَّذذَة ياقذذاتِلاوَن ِا َسذذِبيِل اللَّذذ .4 ِه ﴿ ِإنَّ اللَّذذَه اْ ذذَ ر ِمذذَن اْلما
مِْيذِل َواْلقاذْرآِن وَ  َمذْن أَْو  ِبَعْهذِدحِل ِمذَن اللَّذِه فَذيَذْقتذالاوَن َويذاْقتَذلاوَن َوْعدا  َعَلْيِه َحقىا ِا التذَّْوراِ  َواإْلِ

ذذذذَو اْلَفذذذذْوزا اْلَعِظذذذذيما و التَّذذذذا ِباوَن اْلعابِذذذذداوَن  فَاْسَتْبِشذذذذراوا بِبَذذذذذْيِعكاما الَّذذذذِ ي بذذذذايَذْعتاْم بِذذذذِه َوذلِذذذذَك قا
ذذذاِجداوَن اآْلِمذذذراوَن بِذذذاْلَمْعراوِي َوالنَّذذذاقاوَن َعذذذِن الْ  ذذذاِ حاوَن الرَّاِكعاذذذوَن السَّ ماْنَكذذذِر احْلاِمذذذداوَن السَّ

  . 112 -111(التوبة:  َواحْلاِفظاوَن حِلاداوِد اللَِّه َوَبشَّلِر اْلماْ ِمِننَي  

﴿ فَاْسَتِقْم َكما أاِمْرَت َوَمْن تاَب َمَعَك َوال َتْ َغْوا ِإنَّها ّبا تَذْعَملاذوَن َبِرذريق و َوال تَذرَْكناذوا ِإىَل  .2
َلكاذْم ِمذْن داوِن اللَّذِه ِمذْن أَْولِيذاَ   اَّ ال تذاْنَرذراوَن ( قذود:  الَِّ يَن ظََلماوا فَذَتَمسَّذكاما النَّذارا َومذا

112- 113.  

َا التذَّْوبَةا َعَلى اللَِّه لِلَِّ يَن يَذْعَملاوَن السُّوَ  ِِبَهاَلٍة  اَّ يَذتاوباوَن ِمذْن َقرِيذٍت َف اول ِذَك يَذتاذ .6 وبا ﴿ ِإَّنَّ
ِكيما  و َولَْيَسذِل التذَّْوبَذةا لِلَّذِ يَن يَذْعَملاذوَن السَّذيَّل اِت َحذىتَّ ِإذا اللَّها َعَلْيِهْم وَكاَن اللَّها َعِليما  حَ 

ذذْم كافَّذذارق أاول ِذذَك َأْعتَذذْدنا  َحَلذذَر َأَحذذَدقاما اْلَمذذْوتا قذذاَل ِإ َّل تذاْبذذلا اآْلَن َواَل الَّذذِ يَن مَياوتاذذوَن َوقا
  . 18 -12َااْم َع ابا  أَلِيما  (النسا : 

تُّ اْلماَتَ هَّلرِيَن  ( البقر : ﴿ِإنَّ اللََّه حياِ  .2   .222تُّ التذَّوَّاِبنَي َوحيِا

  . 82﴿ َوِإ َّل َلَغفَّارق ِلَمْن تاَب َوآَمَن َوَعِمَل صاحِلا   اَّ اْقَتدر ( ه:  .8

يعا  أَيذَُّها اْلماْ ِمناوَن َلَعلَّكاْم تذاْفِلحاوَن ( النور:  .9   .31﴿ َوتاوباوا ِإىَل اللَِّه وَِ

ِ يَن ال َيْدعاوَن َمذَ  اللَّذِه ِإاذا  آَخذَر َوال يَذْقتذالاذوَن الذنذَّْفَس الَّذيِت َحذرََّم اللَّذها ِإالَّ بِذاحلَْقَّل ﴿ َوالَّ  .11
َوال يَذْزناذذوَن َوَمذذْن يَذْفَعذذْل ذلِذذَك يَذْلذذَق أَثامذذا  و يالذذاَعْ  لَذذها اْلَعذذ ابا يَذذذْوَم اْلِقياَمذذِة َوخَيْلاذذْد ِفيذذِه 

آَمذذَن َوَعِمذذَل َعَمذذال  صذذاحِلا  َف اْول ِذذَك يذابَذذدَّللا اللَّذذها َسذذيَّل اِمِْم َحَسذذناٍت ماهانذذا  و ِإالَّ َمذذْن تذذاَب وَ 
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وَكذذذذاَن اللَّذذذذها َغفاذذذذورا  َرِحيمذذذذا  و َوَمذذذذْن تذذذذاَب َوَعِمذذذذَل صذذذذاحِلا  فَِإنَّذذذذها يَذتاذذذذوبا ِإىَل اللَّذذذذِه َمتابذذذذا   ( 
  . 21 -68الفرقان: 

ذذذْم َأْن ياَكفَّلذذذَر َعذذذْنكاْم  ﴿ يذذا أَيذَُّهذذذا الَّذذذِ يَن آَمناذذذوا تاوباذذوا ِإىَل  .11 اللَّذذذِه تَذْوبَذذذة  َنراذذذوحا  َعسذذى َربُّكا
ْذزِي اللَّذها النَّذِإَّ َوالَّذِ يَن آمَ  ناذوا َسيَّل اِتكاْم َوياْدِخَلكاْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن َيِْتَها اأْلَهْنارا يَذْوَم ال خيا

يَذقاولاذوَن َربَّنذا أََْتِذْم لَنذا ناوَرنذا َواْغِفذْر لَنذا ِإنَّذَك َعلذى  َمَعها ناوراقاْم َيْسعى بَذذنْيَ أَيْذِديِهْم َوبَِ مْيذاهِنِْم 
  . 8كالَّل َ ْهٍ  َقِديرق  (التحرمي: 

ذذذَنَن الَّذذذِ يَن ِمذذذْن قَذذذذْبِلكاْم َويَذتاذذذوَب َعلَذذذْيكاْم َواللَّذذذها  .12 ذذذْم َويَذْهذذذِدَيكاْم سا َ َلكا ﴿ يارِيذذذدا اللَّذذذها لِيابَذذذذنيَّل
َأْن يَذتاوَب َعَلْيكاْم َويارِيدا الَِّ يَن يَذتَِّبعاوَن الشََّهواِت َأْن ََتِيلاذوا َمذْيال   َعِليمق َحِكيمق و َواللَّها يارِيدا 

ْنسانا َضِعيفا  ( النسا :    . 28 -26َعِظيما  و يارِيدا اللَّها َأْن خياَفَّلَ  َعْنكاْم َوخاِلَق اإْلِ

 من األحاديث الواردة في التوبة:

إني العبذد إذا »ل: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم: قذا -رضذه اهلل عنذه -عن أِب قرير  .1
أخ   نكتذل ا قلبذه نكتذة سذودا ، فذإذا قذو نذزب واسذتغفر وتذاب صذقل قلبذه، وإن عذاد زيذد 
فيذذذذه حذذذذىتي تعلذذذذو قلبذذذذه وقذذذذو الذذذذريان  اليذذذذ ي ذكذذذذر اهلل ﴿َكذذذذالَّ بَذذذذْل راَن َعلذذذذى قذالاذذذذوهِبِْم مذذذذا كذذذذاناوا 

 . 23(  «14َيْكِسباوَن  (امل ففني/ 

إني »قال: قال رسول اهلل صليى اهلل عليه وسليم:  -رضه اهلل عنه -عن أِب موسى األ عريي  .2
يبسذذذط يذذذدحل باللييذذذل ليتذذذوب مسذذذه  النيهذذذار، ويبسذذذط يذذذدحل بالنيهذذذار ليتذذذوب  -عذذذزي وجذذذلي  -اهلل

 . 24(«مسه  اللييل، حىتي ت ل  الشيمس من مغرهبا

إني »هلل صذليى اهلل عليذه وسذليم: قال: قال رسول ا -رضه اهلل عنهما -عن عبد اهلل بن عمر .3
 . 22(«اهلل يقبل توبة العبد ما ق يغرغر

                                                            
  .1621  وحسنه األلبا  ا صحيح اجلام  (3334ال م ي (  23(
   .2229مسلم (   24(
  .1913وحسنه األلبا  ا صحيح اجلام  (  3232ال م ي (  22(
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هلل »قال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضه اهلل عنه -عن عبد اهلل بن مسعود .4
أفرا بتوبة العبد من رجل نزل منزال وبه مهلكة، ومعذه راحلتذه عليهذا  عامذه و ذرابه، فوضذ  

وقذد ذقبذل راحلتذه، حذىتي ا ذتدي عليذه احلذري والع ذش، أو مذا  ذا   رأسه فنام نومة، فاسذتيقظ
 . 26(«اهلل، قال: أرج  إىل مكا ، فرج  فنام نومة  ي رف  رأسه فإذا راحلته عندحل

مذن جلذس ا »قال: قال رسول اهلل صليى اهلل عليه وسذليم:  -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .2
لسذذذه ذلذذذك: سذذذبحانك اللهذذذمي وحبمذذذدك  لذذذس فكمذذذر فيذذذه لغ ذذذه، فقذذذال قبذذذل أن يقذذذوم مذذذن  

 . 22(«أ هد أن ال إله إالي أنل أستغفرك وأتوب إليك. إالي غفر له ما كان ا  لسه ذلك

مذن قذال: »قذال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضذه اهلل عنذه -عن ابذن مسذعود .6
غفذذر لذذه وإن كذذان فذذري مذذن أسذذتغفر اهلل اليذذ ي ال إلذذه إالي قذذو احلذذهي القييذذوم وأتذذوب إليذذه (ثالثذذا  

 . 28(«الزيح 

اد بذذذن أوس .2 سذذذييد »رضذذذه اهلل عنذذذه قذذذال: قذذذال رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم:  -عذذذن  ذذذدي
اللهذمي أنذذل رِبي ال إلذه إالي أنذل خلقتذين وأنذذا عبذدك، وأنذا علذى عهذذدك  االسذتغفار أن يقذول:

 ، وأبذذو  لذذك ووعذذدك مذذا اسذذت عل، أعذذوذ بذذك مذذن  ذذري مذذا صذذنعل، أبذذو  لذذك بنعمتذذك علذذهي
ب نإ اغفر و، فإنيه ال يغفر ال ينوب إالي أنل، قال: ومذن قااذا مذن النيهذار موقنذا هبذا فمذات 
من يومه قبل أن ميسه، فهو من أقل اجلنية، ومن قااا من اللييذل وقذو مذوقن هبذا فمذات قبذل 

 . 29(«أن يربح فهو من أقل اجلنية

واهلل » صذليى اهلل عليذه وسذليم يقذول: قال: َسعذل رسذول اهلل -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .8
 . 61(«إ ي ألستغفر اهلل وأتوب إليه ا اليوم أكمر من سبعني مري 

                                                            
   .3244  واللفظ له ومسلم (6318البخاري (  26(
  .6192جلام  (  وصححه األلبا  ا صحيح ا3433  .وال م ي (4828أبو داود (  22(
  .2222  وصححه ووافقه ال قإ واأللبا  ا السلسلة الرحيحة (2221احلاكم ا املستدرك (  28(
   .6316البخاري (  29(
   .6312البخاري (  61(
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 من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في التوبة:

: التيوبذذذة جيمعهذذذا أربعذذذة أ ذذذيا : االسذذذتغفار بالليسذذذان، اإلقذذذالب  .1 ذذذد بذذذن كعذذذت القرظذذذهي قذذذال حممي
 . 61(ن، مهاجر  سييئ اإلخوانإضمار ترك العود باجلنا باألبدان،

 . 62(قال عله بن احلسني: إَّنا التوبة بالعمل، والرجوب من األمر، وليسل التوبة بالكالم .2

رمحذه اهلل تعذاىل: اليذ ي حجذت النيذاس عذن التيوبذة  ذول األمذل، وعالمذة  -قال حيذ  بذن معذاذ .3
التيا ت إسبال الديمعة وحتي اخللو  واحملاسبة للنيفس عند كلي ُهية
)63 . 

: مذذن تذذاب توبذذة عاميذذة كانذذل قذذ حل التيوبذذة -رمحذذه اهلل تعذذاىل -قذذال  ذذيم اإلسذذالم ابذذن تيمييذذة .4
مقتلذذذذذية لغفذذذذذران الذذذذذ ينوب، وإن ق يستحلذذذذذر أعيذذذذذان الذذذذذ ينوب إالي أن يعذذذذذارض قذذذذذ ا العذذذذذامي 
معارض يوجت التيخرذيص ممذل أن يكذون بعذة الذ ينوب لذو استحلذرحل ق يتذت منذه، لقذوي  

أنيه حسن ليس بقبيح، فما كان من ذنت لو استحلرحل ق يتت منذه حبيه إيياحل، أو العتقادحل 
ق يدخل ا التيوبة، وأميا ما كان لو استحلرحل بعينه لكان مميذا يتذوب منذه  فذإني التيوبذة العاميذة 
ذذا ال تسذذتلزم التيوبذذة مذذن كذذلي   ذذاملة لذذه. وأميذذا التيوبذذة امل لقذذة: وقذذه أن يتذذوب توبذذة  ملذذة، فإهني

خذذذول كذذذلي فذذذرد مذذذن أفذذذراد الذذذ ينوب فيهذذذا وال َتنذذذ  دخولذذذه كذذذالليفظ ذنذذذت. فهذذذ حل ال توجذذذت د
، كمذذا ترذذلح سذذببا لغفذذران اجلميذذ ،  امل لذذق، لكذذن قذذ حل ترذذلح أن تكذذون سذذببا لغفذذران املعذذنيي
ذا مقتلذية للغفذران العذامي. وكمذري مذن النيذاس ال يستحلذر عنذد التيوبذة  خبالي التيوبة العاميذة فإهني

فاحشة أو مقديماما أو بعذة الظيلذم بالليسذان أو اليذد، وقذد إالي بعة املعاصه املتيرفات بال
يكذذون مذذا تركذذه مذذن املذذ مور اليذذ ي جيذذت عليذذه ا با نذذه وظذذاقرحل مذذن  ذذعت اإلميذذان وحقا قذذه 
أعظم ضررا عليه مميذا فعلذه مذن بعذة الفذواحش  فذإني مذا أمذر اهلل بذه مذن حقذا ق اإلميذان اليذيت 

عذا مذن نفذ  تذرك بعذة الذ ينوب الظيذاقر ، كحذذتي هبذا يرذري العبذد مذن املذ منني حقيذا أعظذم نف
اهلل ورسذذوله، فذذإني قذذ ا أعظذذم احلسذذنات الفعلييذذة. والنيذذاس ا غالذذت أحذذواام ال يتوبذذون توبذذة 
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عاميذذة مذذ  حذذاجتهم إىل ذلذذك  فذذإني التيوبذذة واجبذذة علذذى كذذلي عبذذد ا كذذلي حذذال، ألنيذذه دا مذذذا 
فعذذل حمظذذور، فعليذذه أن يتذذوب  يظهذذر لذذه مذذا فذذريمي فيذذه مذذن تذذرك مذذ مور أو مذذا اعتذذدر فيذذه مذذن

 . 64(دا ما
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 الصدق (4)

 تعريف الصدق:

الرذذدق لغذذة: الريذذدق: نقذذية الكذذ ب، يقذذال: صذذدقه احلذذديث: أنبذذ حل بالريذذدق، وصذذدقل القذذوم: 
 . 62( قلل ام صدقا، والرديق: املالزم للردق ال ي يردق قوله بالعمل

 ذه، كمذا يقذال: عزميذة صذادقة. إذا  والردق: قو حرول الشذه  وَتامذه، وكمذال قوتذه، واجتمذاب أجزا
كانل قويذة تامذة، وكذ لك: حمبذة صذادقة، وإراد  صذادقة. ومذن قذ ا أيلذا: صذدق اخلذو. ألنذه وجذود 

  66(املخو بتمام حقيقته ا ذقن السام .

 . 62(والردق اص الحا: قو اخلو امل ابق للواق 

  68(والردق م  اهلل قو استوا  السيري والعالنية والظياقر والبا ن.

 منزلة الصدق:

: الرذذذدق أسذذذاس احلسذذذنات وواعهذذذا والكذذذ ب أسذذذاس  -رمحذذذه اهلل -قذذذال  ذذذيم اإلسذذذالم ابذذذن تيميذذذة
السي ات ونظامها والرفة الفارقة بني امل من واملنافق قو الرذدق فذإن أسذاس النفذاق الذ ي بذين عليذه 

لكذ ب أصذل الك ب وعلى كل خلق ي بذ  املذ من لذيس اخليانذة والكذ ب والرذدق قذو أصذل الذو وا
الفجذذذذور والفذذذذارق بذذذذني الرذذذذديقني والشذذذذهدا  والرذذذذاحلني وبذذذذني املتشذذذذبه هبذذذذم مذذذذن املذذذذرا ني واملسذذذذمعني 

 . 69(واملبلسني قو الردق والك ب

                                                            

  .3/18  والنهاية ا غيت احلديث (339 /3  ومقاييس اللغة (193/ 11  لسان العرب (62(
  .2/262  مدارج السالكني (66(
   .132  انظر التعريفات للجرجا  (62(
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: منزلذذة الرذذدق قذذه منزلذذة القذذوم األعظذذم. الذذ ي منذذه تنشذذ  ويذذ  منذذازل -رمحذذه اهلل -وقذذال ابذذن القذذيم
ه فهو من املنق عني ااذالكني. وبذه َتيذز أقذل النفذاق السالكني، وال ريق األقوم ال ي من ق يسر علي

مذذن أقذذل اإلميذذان، وسذذكان اجلنذذان مذذن أقذذل النذذريان. وقذذو سذذي  اهلل ا أرضذذه الذذ ي مذذا وضذذ  علذذى 
 ه  إال ق عه. وال واجه بذا ال إال أرداحل وصذرعه. مذن صذال بذه ق تذرد صذولته. ومذن ن ذق بذه علذل 

األحذذوال، واحلامذذل علذذى اقتحذذام األقذذوال، والبذذاب علذذى اخلرذذوم كلمتذذه. فهذذو روا األعمذذال، وحمذذك 
ال ي دخل منه الواصلون إىل حلر  ذي اجلالل. وقو أسذاس بنذا  الذدين، وعمذود فسذ امي اليقذني. 
ودرجتذذه تاليذذة لدرجذذة النبذذو  الذذيت قذذه أرفذذ  درجذذات العذذاملني. وقذذد أمذذر اهلل سذذبحانه أقذذل اإلميذذان: أن 

واذذم مرتبذذة  النبيني والرذذديقني والشذذهدا  والرذذاحلني.يكونذذوا مذذ  الرذذادقني. وخذذص املذذنعم علذذيهم بذذ
وأخذذو تعذذاىل أن مذذن صذذدقه فهذذو خذذري لذذه فقذذال: ﴿ فَذذِإَذا َعذذَزَم  املعيذذة مذذ  اهلل. فذذإن اهلل مذذ  الرذذادقني.

ذر ا َااذْم  (حممذد:   . وأخذو سذبحانه: أنذه ا يذوم القيامذة ال ينفذ  21اأْلَْمرا فَذَلْو َصذَدقاوا اللَّذَه َلَكذاَن َخيذْ
َفذذ ا الرَّذذاِدِقنَي ِصذذْدقذاهاْم َااذذْم َجنَّذذاتق  لعبذذد وينجيذذه مذذن ع ابذذه إال صذذدقه. قذذال تعذذاىل:ا ﴿َقذذَ ا يَذذذْوما يَذنذْ

ا َرِضذذذَه اللَّذذذها َعذذذنذْهاْم َوَرضاذذذوا َعْنذذذها َذلِذذذَك اْلَفذذذْوزا اْلَعِظذذذ يما   جَتْذذذرِي ِمذذذْن َيِْتَهذذذا اأْلَنْذَهذذذارا َخالِذذذِديَن ِفيَهذذذا أَبَذذذد 
  21( .119(املا د : 

 من اآليات الواردة في الصدق:

 ﴿ أَمَّْن يَذْبذَدؤاا اخْلَْلذَق  اَّ ياِعيذداحلا َوَمذْن يَذذْرزاقاكاْم ِمذَن السَّذماِ  َواأْلَْرِض أَِإلذهق َمذَ  اللَّذِه قاذْل قذاتاوا .1
  . 64بذاْرقاَنكاْم ِإْن كاْنتاْم صاِدِقنَي   (النمل: 

َوِمْنذَك َوِمذْن ناذوٍا َوِإبْذراِقيَم َوماوسذى َوِعيَسذى ابْذِن َمذْرمَيَ  َوِإْذ َأَخْ نا ِمذَن النَِّبيَّلذنَي ِميمذاقَذهامْ  ﴿ .2
َوَأَخْ نا ِمنذْهاْم ِميماقا  َغِليظا  و لَِيْسَ َل الرَّاِدِقنَي َعْن ِصْدِقِهْم َوَأَعدَّ لِْلكذاِفرِيَن َعذ ابا  أَلِيمذا  

  . 8 -2  (األحزاب: 

ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغذِرِب َولِكذنَّ الْذِوَّ َمذْن آَمذَن بِاللَّذِه َواْليَذذْوِم لَْيَس اْلِوَّ َأْن تذاَولُّوا واجاوَقكاْم  ﴿ .3
اآْلِخذذذذذِر َواْلَمالِ َكذذذذذِة َواْلِكتذذذذذاِب َوالنَِّبيَّلذذذذذنَي َوآتَذذذذذى اْلمذذذذذاَل َعلذذذذذى حابَّلذذذذذِه َذِوي اْلقاذذذذذْر  َواْلَيتذذذذذامى 
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ذذذا ِِلنَي َوِا الرَّلقذذذا ذذذِبيِل َوالسَّ ِب َوأَقذذذاَم الرَّذذذالَ  َوآتَذذذى الزَّكذذذاَ  َواْلماوفاذذذوَن َواْلَمسذذذاِكنَي َوابْذذذَن السَّ
ِبَعْهذذِدِقْم ِإذا عاَقذذداوا َوالرَّذذاِبرِيَن ِا اْلَبْ سذذاِ  َواللَّذذرَّاِ  َوِحذذنَي اْلبَذذْ ِس أاول ِذذَك الَّذذِ يَن َصذذَدقاوا 

  . 122َوأاولِ َك قاما اْلماتذَّقاوَن   (البقر : 

َذذا اْلماْ ِمناذذوَن الَّذذِ يَن  .4 آَمناذذوا بِاللَّذذِه َوَرساذذوِلِه  اَّ قَْ يَذْرتذذاباوا َوجاَقذذداوا بِذذَ ْموااِِْم َوأَنْذفاِسذذِهْم ِا ﴿ ِإَّنَّ
ذذذذذوَن اللَّذذذذذَه بِذذذذذِديِنكاْم َواللَّذذذذذها يَذْعلَذذذذذما مذذذذذا ِا  ذذذذذما الرَّذذذذذاِدقاوَن و قاذذذذذْل أَتذاَعلَّلما َسذذذذذِبيِل اللَّذذذذذِه أاول ِذذذذذَك قا

َ ْهٍ  َعلِذيمق و مَيانُّذوَن َعَلْيذَك َأْن َأْسذَلماوا قاذْل ال ََتانُّذوا  السَّماواِت َوما ِا اأْلَْرِض َواللَّها ِبكالَّل 
ما َعَلهَّ ِإْسالَمكاْم َبِل اللَّها مَيانُّ َعَلْيكاْم َأْن َقداكاْم ِلإْلِمياِن ِإْن كاْنتاْم صاِدِقنَي و ِإنَّ اللََّه يَذْعلَذ

  . 18 -12ْعَملاوَن   (احلجرات: َغْيَت السَّماواِت َواأْلَْرِض َواللَّها َبِرريق ّبا تذَ 

 ﴿ الَِّ يَن يَذقاولاوَن َربَّنا ِإنَّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لَنا ذاناوبَنا َوِقنا َع اَب النَّاِر و الرَّاِبرِيَن َوالرَّذاِدِقنيَ  .2
  . 12 -16َواْلقانِِتنَي َواْلماْنِفِقنَي َواْلماْستَذْغِفرِيَن بِاأْلَْسحاِر   (آل عمران: 

  .119 -112يذَُّها الَِّ يَن آَمناوا اتذَّقاوا اللََّه وَكاوناوا َمَ  الرَّاِدِقنَي   (التوبة: ﴿ يا أَ  .6

ذذْر ِا اْلِكتذذاِب ِإَْساِعيذذَل ِإنَّذذها كذذاَن صذذاِدَق اْلَوْعذذِد وَكذذاَن َرساذذوال  نَِبيىذذا و وَكذذاَن يَذذْ مارا  .2 ﴿ َواذْكا
  .22 -24ِه َمْرِضيىا    (مرمي: َأْقَلها بِالرَّالِ  َوالزَّكاِ  وَكاَن ِعْنَد َربَّل 

﴿َوَلمَّا َرأَ اْلماْ ِمناوَن اأْلَْحزاَب قالاوا قذ ا مذا َوَعذَدنَا اللَّذها َوَرساذولاها َوَصذَدَق اللَّذها َوَرساذولاها َومذا  .8
ِه َفِمذنذْهاْم َمذْن زاَدقاْم ِإالَّ ِإميانا  َوَتْسِليما  و ِمَن اْلماْ ِمِننَي رِجالق َصَدقاوا مذا عاَقذداوا اللَّذَه َعَلْيذ

لاوا تَذْبذذذِديال  و لَِيْجذذذزَِي اللَّذذذها الرَّذذذاِدِقنَي ِبِرذذذْدِقِهْم  َقلذذذى َ ْبَذذذها َوِمذذذنذْهاْم َمذذذْن يَذْنَتِظذذذرا َومذذذا بَذذذدَّ
َويذاَعذذ َّلَب اْلمانذذاِفِقنَي ِإْن  ذذاَ  أَْو يَذتاذذوَب َعلَذذْيِهْم ِإنَّ اللَّذذَه كذذاَن َغفاذذورا  َرِحيمذذا    (األحذذزاب: 

22- 24.  

قاْل َربَّل أَْدِخْليِن ماْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجيِن هاْذرََج ِصذْدٍق َواْجَعذْل ِو ِمذْن لَذداْنَك ساذْل انا  ﴿وَ  .9
  .81َنِرريا    (اإلسرا :
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 من األحاديث الواردة في الصدق:

إني »عذذذن النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم، قذذذال:  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن عبذذذد اهلل بذذذن مسذذذعود .1
الوي، وإني الوي يهدي إىل اجلنية، وإني الريجل ليردق حىتي يكذون صذدييقا،  الريدق يهدي إىل

وإني الكذذ ب يهذذدي إىل الفجذذور، وإني الفجذذور يهذذدي إىل النيذذار، وإني الريجذذل ليكذذ ب حذذىتي 
ابا  . 21(«يكتت عند اهلل ك ي

 أنيذذه َسذذ  رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم يقذذول: -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب بكذذر الرذذديق .2
عليكم بالردق فإنه م  الو وُها ا اجلنة وإياكم والك ب فإنه م  الفجور وُهذا ا النذار »

وسذذلوا اهلل اليقذذني واملعافذذا  فإنذذه ق يذذ ت أحذذد بعذذد اليقذذني خذذريا مذذن املعافذذا  وال ياسذذدوا وال 
 . 22(«تباغلوا وال تقا عوا وال تدابروا وكونوا عباد اهلل إخوانا كما أمركم اهلل

» أنيه َس  رسول اهلل صليى اهلل عليه وسذليم يقذول:  -رضه اهلل عنه -كبشة األَّناريي   عن أِب .3
نيا ألربعة نفر: عبد رزقه اهلل ماال وعلما فهو يتيقذه فيذه ربيذه، ويرذل فيذه رمحذه، ويعلذم  ا الدي إَّني
ة هلل فيذذه حقيذذا، فهذذ ا ب فلذذل املنذذازل. وعبذذد رزقذذه اهلل علمذذا وق يرزقذذه مذذاال، فهذذو صذذادق النذيييذذ
يقذول: لذو أني و مذاال لعملذل بعمذل فذالن فهذو نييتذه ف جرُهذا سذوا . وعبذد رزقذه اهلل مذذاال وق 
يرزقه علما، فهو خيبط ا ماله بغري علم ال يتيقذه فيذه ربيذه، وال يرذل فيذه رمحذه، وال يعلذم هلل 

 مذاال فيه حقيا، فه ا ب خبث املنازل، وعبد ق يرزقه اهلل ماال وال علمذا فهذو يقذول: لذو أني و
 . 23(«لعملل بعمل فالن فهو نييته، فوزرُها سوا 

اضذمنوا و »أني النيذإي صذليى اهلل عليذه وسذليم قذال:  -رضه اهلل عنه -عن عباد  بن الريامل .4
سذذذذتيا مذذذذن أنفسذذذذكم أضذذذذمن لكذذذذم اجلنيذذذذة: أصذذذذدقوا إذا حذذذذديثتم، وأوفذذذذوا إذا وعذذذذد ، وأديوا إذا 

 . 24(«وكفيوا أيديكم ا تمنتم، واحفظوا فروجكم، وغليوا أبراركم،

                                                            

   .2612  ومسلم (6194  البخاري (21(
  .4122  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري(2  أمحد (22(
  .3124وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري(  2322  ال م ي (23(
  .1118  وحسنه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري(22222  أمحد (24(
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علذذذى آلذذذه قذذذال: قذذذال رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه و  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن حكذذذيم بذذذن حذذذزام .2
فذذإن صذذدقا وبيينذذا بذذورك امذذا ا بيعهمذذا، وإن كتمذذا  ،البييعذذان باخليذذار مذذا ق يتفريقذذا »سذذليم: و 

 . 22(«وك با حمقل بركة بيعهما 

قال: حفظذل مذن رسذول اهلل صذليى  -رضه اهلل عنهما -عن احلسن بن علهي بن أِب  الت .6
دب مذذذذذا يريبذذذذذك إىل مذذذذذا ال يريبذذذذذك، فذذذذذإني الريذذذذذدق  م نينذذذذذة، والكذذذذذ ب »اهلل عليذذذذذه وسذذذذذليم: 

 . 26(«ريبة

من سذ ل اهلل »أني النيإي صليى اهلل عليه وسليم قال:   -رضه اهلل عنه -عن سهل بن حني  .2
 . 22(«الشيهاد  بردق بليغه اهلل منازل الشيهدا ، وإن مات على فرا ه

 من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في الصدق:

 . 28(: أيها الناس إياكم والك ب، فإنه  انت لإلميانرضه اهلل عنهقال أبو بكر الرديق  .1

عذذن أِب قريذذر  رضذذه اهلل عنذذه قذذال: كذذان عمذذر بذذن اخل ذذاب رضذذه اهلل عنذذه يقذذول ا خ بتذذه:  .2
 . 29(يفجر يهلكليس فيما دون الردق من احلديث خري، من يك ب يفجر، ومن 

: مذذذن كانذذذل لذذذه عنذذذد النيذذذاس ثذذذال  وجبذذذل لذذذه -رضذذذه اهلل عنذذذه -قذذذال علذذذهي بذذذن أِب  الذذذت .3
علذذذذيهم ثذذذذال ، مذذذذن إذا حذذذذديثهم صذذذذدقهم، وإذا ا تمنذذذذوحل ق خيذذذذنهم، وإذا وعذذذذدقم و ي اذذذذم، 

 .    81(وجت له عليهم أن يبيه قلوهبم، وتن ق بالمينا  عليه ألسنتهم، وتظهر له معونتهم

:  أال إن  ذذذر الروايذذذا روايذذذا الكذذذ ب، أال وإن -رضذذذه اهلل عنذذذه - بذذذن مسذذذعود قذذذال عبذذذد اهلل .4
الكذذذ ب ال يرذذذلح منذذذه جذذذد وال قذذذزل، وال أن يعذذذد الرجذذذل ولذذذدحل  ذذذي ا وال ينجذذذزحل. أال وإن 

                                                            

  .1232(  ومسلم 2129  البخاري (22(
  .3322  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري(2218  رواحل ال م ي (26(
   .1919  مسلم (22(
  .121  مكارم األخالق البن أِب الدنيا(28(
  .488  الرمل البن أِب الدنيا (29(
  .  29/ 1  اآلداب الشرعية (81(
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الك ب يهدي إىل الفجور، وإن الفجور يهدي إىل النار. أال وإن الردق يهذدي إىل الذو، 
ال للرذذذذادق: صذذذذدق وبذذذذر، ويقذذذذال للكذذذذاذب: كذذذذ ب وإن الذذذذو يهذذذذدي إىل اجلنذذذذة، وإنذذذذه يقذذذذ

 . 81(وفجر

: علذذيكم بالرذذدق فإنذذه يهذذدي إىل اجلنذذة، ومذذا -رضذذه اهلل عنذذه  -قذذال عبذذد اهلل بذذن مسذذعود  .2
يذذزال الرجذذل يرذذدق حذذىت يكتذذت عنذذد اهلل صذذديقا، ويمبذذل الذذو ا قلبذذه، فذذال يكذذون للفجذذور 

 . 82(موض  إبر  يستقر فيها

 . 83(ما أحت أ  ك بل، وأن و الدنيا وما فيها :-رمحه اهلل -قال م ري بن  ري  .6

: من أكمر هلل الرذدق نذديل عينذاحل، وأجابتذه إذا -رمحه اهلل -قال أبو معاوية األسود الزاقد .2
 . 84(دعاُها

: ال يشذذذم  ريذذذق الرذذذدق عبذذذد داقذذذن نفسذذذه أو داقذذذن -رمحذذذه اهلل -قذذذال سذذذهل بذذذن عبذذذد اهلل .8
 . 82(غريحل

: الردق مفتاا كل خري كما أن الك ب مفتاا  -هللرمحه ا -قال  يم اإلسالم ابن تيمية  .9
 . 86(كل  ر

                                                            

  .241  الرمل البن أِب الدنيا (81(
  .443(  الرمل البن أِب الدنيا 82(
  .122(   مكارم األخالق البن أِب الدنيا83(
  .21  الرقة والبكا  البن أِب الدنيا (84(
  .932  الزقد الكبري للبيهقه(82(
  .462 /1  االستقامة (86(
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 الصبر (5)

 تعريف الصبر:

: تكلي  الريو الرو لغة:  . 82(مادي  (ص ب ر  تدلي على احلبس، والتيروي

ا خول  بذني أَسا ذه حبسذت اخذتالي مواقعذه، فذإن كذان حذبس الذنيفس ملرذيبة آقال الفريوز  باديي: ورّبي
إن كذذان اربذذة َسيذذه  ذذجاعة، وإن كذذان ا إمسذذاك الكذذالم َسيذذه كتمانذذا، و َسيذذه صذذوا، وإن كذذان ا حم
، وإن كان عن  هو  الفرج َسيه عفية، وإن كان عن  هو   عام َسيذه عن فلول العيش َسيه زقدا 

 . 88( ري نفس، وإن كان عن إجابة داعه الغلت َسيه حلما

ة والعقليية، وقيل: قو حذبس الذنيفس عذن الرو اص الحا: الريو: قوي  مقاومة األقوال واآلالم احلسييي 
 . 89(اجلزب والتيسخيط، وحبس الليسان عن الشيكور، وحبس اجلوارا عن التيشويش

: الرذو قذو حذبس الذنفس عذن حمذارم اهلل، وحبسذها علذى فرا لذه، -رمحذه اهلل تعذاىل -وقال ابن القيم
 . 91(وحبسها عن التسخط والشكاية ألقدارحل

 أنواع الصبر:

: الريو باعتبذار متعليقذه ثالثذة أقسذام: صذو األوامذر وال ياعذات حذىتي -رمحه اهلل تعاىل -ييمقال ابن الق
ي دييهذذا، وصذذذو عذذذن املنذذاقه واملخالفذذذات حذذذىتي ال يقذذ  فيهذذذا، وصذذذو علذذى األقذذذدار واألقلذذذية حذذذىتي ال 

 . 91(يتسخي ها

                                                            

  .438/ 4  ولسان العرب (329/ 3  مقاييس اللغة (82(
  .383/ 3  برا ر ذوي التمييز (88(
  .163، 162/ 1  ومدارج السالكني (122  التوقي  على مهمات التعاري  (89(
 .18  رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانه ص91(
  .162/ 1  مدارج السالكني البن القيم (91(
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 منزلة الصبر:

كتابذذه ا أكمذذر مذذن تسذذعني موضذذعا. وقرنذذه : قذذد ذكذذر اهلل الريذذو ا  -رمحذذه اهلل تعذذاىل -قذذال ابذذن تيمييذذة
ذذذا َلَكبِذذذريَ ق ِإالَّ َعلَذذذى اخْلاِ ذذذِعنَي  (البقذذذر /  بالريذذذال  ا قولذذذه تعذذذاىل: ﴿ َواْسذذذَتِعيناوا بِالرَّذذذْوِ َوالرَّذذذالِ  َوِإهنَّ

ذذذة  يَذْهذذذ42 داوَن   ، وجعذذل اإلمامذذذة ا الذذذديين موروثذذذة عذذن الريذذذو واليقذذذني بقولذذذه: ﴿ َوَجَعْلنذذا ِمذذذنذْهاْم أَِ مَّ
ذذا َصذذبَذراوا وَكذذاناوا ِبرتياتِنذذا ياوِقناذذوَن  (السذذجد /  فذذإني الذذديين كليذذه علذذم بذذاحلقي وعمذذل بذذه،  . 24بَِ ْمرِنذذا َلمَّ

 . 92(والعمل به ال بدي فيه من الريو. بل و لت علمه حيتاج إىل الريو

 اإلخالص في الصبر:

تقذرب إليذه ورجذا  ثوابذه، ال إلظهذار جيت أن يكون الباعث على الرو ابتغا  وجه اهلل عز وجذل، وال
ِذذْم    ذذَجاَعة وقذذو  الذذنفس وغذذري ذلذذك مذذن األغذذراض، قذذال تعذذاىل: ﴿ َوالَّذذِ يَن َصذذبَذراوا ابِْتغَذذاَ  َوْجذذِه َرهبَّل الشَّ

  . 22(الرعد:

ِذذذذْم   ال لغذذذذري ذلذذذذك مذذذذن املقاصذذذذد واألغذذذذراض  قذذذذال السذذذذعدي ا تفسذذذذريحل لغيذذذذة: ﴿ ابِْتغَذذذذاَ  َوْجذذذذِه َرهبَّل
إن قذذ ا قذذو الرذذو النذذاف  الذذ ي حيذذبس بذذه العبذذد نفسذذه،  لب ذذا ملرضذذا  ربذذه، ورجذذا  للقذذرب الفاسذذد ، فذذ

منه، واحلظو  بموابه، وقو الرذو الذ ي مذن خرذا ص أقذل اإلميذان، وأمذا الرذو املشذ ك الذ ي غايتذه 
التجلذذد ومنتهذذاحل الفخذذر، فهذذ ا يرذذدر مذذن الذذو والفذذاجر، واملذذ من والكذذافر، فلذذيس قذذو املمذذدوا علذذى 

 . 93(يقة احلق

  قذذال ابذذن كمذذري: أي: اجعذذل صذذوك علذذى أذاقذذم لوجذذه 2وقذذال سذذبحانه:﴿ َوِلَربَّلذذَك فَاْصذذِوْ (املدثر:
 . 94(ربك عز وجل

                                                            

  .11/39   موب الفتاور(92(
  .416   تفسري السعدي(93(
  .8/264   تفسري ابن كمري(94(
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 الفرق بين الصبر والمصابرة:

ذذْم تذاْفلِ  ذذوَن   (آل قذذال اهلل تعذذاىل: ﴿يذذا أَيذَُّهذذا الَّذذِ يَن آَمناذذوا اْصذذِواوا َوصذذاِبراوا َوراِب اذذوا َواتذَّقاذذوا اللَّذذَه َلَعلَّكا حا
: أمذذر اهلل عبذذادحل بالريذذو، وقذذو حذذال الريذذابر ا -رمحذذه اهلل تعذذاىل - ، قذذال ابذذن القذذييم 211عمذذران: 

ذذذذا مفاعلذذذذة تسذذذذتدعه وقوعهذذذذا بذذذذني اثنذذذذني   -نفسذذذذه، واملرذذذذابر  مقاومذذذذة اخلرذذذذم ا ميذذذذدان الريذذذذو، فإهني
ملراب ذذذة فهذذذه الميبذذذات وقذذذه إذن حذذذال املذذذ من ا الريذذذو مذذذ  خرذذذمه، أميذذذا ا -كاملشذذذاَتة وامللذذذاربة  

والليذذذزوم واإلقامذذذة علذذذى الريذذذو واملرذذذابر ، فقذذذد يرذذذو العبذذذد وال يرذذذابر، وقذذذد يرذذذابر وال يذذذرابط، وقذذذد 
يرذذذو ويرذذذابر ويذذذرابط مذذذن غذذذري تعبيذذذد بذذذالتيقور، فذذذ خو سذذذبحانه أني مذذذالك ذلذذذك كليذذذه: التيقذذذور، وأني 

 . 92(تذاْفِلحاوَن  الفالا موقوي عليها، فقال: ﴿َواتذَّقاوا اللََّه َلَعلَّكامْ 

 من اآليات الواردة في الصبر:

ذذْم ماال .1 ذذا َلَكبِذذريَ ق ِإالَّ َعلَذذى اخْلاِ ذذِعنَي و الَّذذِ يَن َيظانُّذذوَن أَنذَّها قاذذوا ﴿َواْسذذَتِعيناوا بِالرَّذذْوِ َوالرَّذذالِ  َوِإهنَّ
ْم َوأَنذَّهاْم ِإلَْيِه راِجعاوَن   (البقر :    . 46 -42َرهبَِّل

ذذذذذذذذيطق  (آل ﴿ َوِإْن َتْرذذذذذذذذِواو  .2 ا َوتَذتذَّقاذذذذذذذذوا ال َيلاذذذذذذذذرُّكاْم َكْيذذذذذذذذداقاْم َ ذذذذذذذذْي ا  ِإنَّ اللَّذذذذذذذذَه ّبذذذذذذذذا يَذْعَملاذذذذذذذذوَن حمِا
  . 21عمران:

ذذذا يَذْعلَذذذِم اللَّذذها الَّذذذِ يَن جاَقذذذداوا ِمذذذْنكاْم َويَذْعلَذذذَم الرَّذذذاِبرِيَن   .3  ﴿ أَْم َحِسذذْبتاْم َأْن تَذذذْدخالاوا اجْلَنَّذذذَة َوَلمَّ
  . 142(آل عمران: 

يَّلْن ِمْن َنِإٍّ قاَتَل َمَعها رِبذَّليُّوَن َكِمريق َفما َوَقناوا ِلما َأصابَذهاْم ِا َسِبيِل اللَِّه َوما َضذعافاوا َوَمذا ﴿ وََك َ  .4
تُّ الرَّاِبرِيَن و َوما كاَن قَذْوَااْم ِإالَّ َأْن قالاوا َربذََّنا اْغِفْر لَنا ذاناوبَنذا َوِإْسذر   افَنا ِا اْسَتكاناوا َواللَّها حيِا

نْيا َوحاْسذذَن ثَذذواِب  أَْمرِنذذا َوثَذبَّلذذْل أَقْذذداَمنا َواْنراذذْرنا َعلَذذى اْلَقذذْوِم اْلكذذاِفرِيَن و َفرتتذذاقاما اللَّذذها ثَذذواَب الذذدُّ
تُّ اْلماْحِسِننَي  (آل عمران:    .148 -146اآْلِخَرِ  َواللَّها حيِا

                                                            

 .212  التفسري القيم البن قيم اجلوزية ص92(
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ذذْم بِاْلغَذذ .2 داِ  َواْلَعِشذذهَّل يارِيذذداوَن َوْجَهذذها َوال تَذْعذذدا َعْينذذاَك ﴿ َواْصذذِوْ نَذْفَسذذَك َمذذَ  الَّذذِ يَن يَذذْدعاوَن َربذَّها
نْيا َوال تاِ ذذذْ  َمذذذْن َأْغَفْلنذذذا قَذْلبَذذذها َعذذذْن ذِْكرِنذذذا َواتذَّبَذذذَ  َقذذذواحلا وَكذذذاَن أَْمذذذ راحلا َعذذذنذْهاْم تارِيذذذدا زِينَذذذَة احْلَيذذذاِ  الذذذدُّ

  . 28فذارا ا   (الكه : 

نَذها  .6 يىذا  (مذرمي: ﴿ َربُّ السَّماواِت َواأْلَْرِض َوما بَذيذْ ما فَاْعباْدحلا َواْصَ ِوْ ِلِعباَدتِذِه َقذْل تَذْعلَذما لَذها َسَِ
62 .  

  . 6﴿ َوِلَربَّلَك فَاْصِوْ  (املدثر:  .2

  .  24﴿فَاْصِوْ حِلاْكِم َربَّلَك َوال تاِ ْ  ِمنذْهاْم آِثا  أَْو َكفاورا     (اإلنسان:  .8

بِالرَّذذذْوِ َوالرَّذذذالِ  ِإنَّ اللَّذذذَه َمذذذَ  الرَّذذذاِبرِيَن و َوال تَذقاولاذذذوا ِلَمذذذْن  ﴿ يذذذا أَيذَُّهذذذا الَّذذذِ يَن آَمناذذذوا اْسذذذَتِعيناوا .9
لاذذَونَّكاْم ِبَشذذْهٍ  ِمذذَن اخْلَذذْوِي  يذاْقتَذذلا ِا َسذذِبيِل اللَّذذِه أَْمذذواتق بَذذْل َأْحيذذا ق َولِكذذْن ال َتْشذذعاراوَن و َولََنبذْ

ذذذذِر الرَّذذذذاِبرِيَن و الَّذذذذِ يَن ِإذا َأصذذذذابَذتذْهاْم َواجلْاذذذذوِب َونَذْقذذذذٍص ِمذذذذَن اأْلَْمذذذذواِل َواأْلَنْذفاذذذذِس وَ  المََّمذذذذراِت َوَبشَّل
ِذْم َوَرمْحَذةق َوأاول ِذ َك قاذما ماِريَبةق قذالاوا ِإنَّذا لِلَّذِه َوِإنَّذا ِإلَْيذِه راِجعاذوَن و أاول ِذَك َعلَذْيِهْم َصذَلواتق ِمذْن َرهبَّل

  .  122 -123اْلماْهَتداوَن   (البقر : 

ذذوَن و ﴿ يذذا أَيذَُّهذذا الَّذذ .11 ذذْم تذاْفِلحا ذذراوا اللَّذذَه َكمِذذريا  َلَعلَّكا ِ يَن آَمناذذوا ِإذا َلِقيذذتاْم ِف َذذة  فَذذاثْذباتاوا َواذْكا
ذذْم َواْصذذِواوا ِإنَّ اللَّذذَه َمذذَ  الرَّذذاِبرِينَ    َوَأِ يعاذذوا اللَّذذَه َوَرساذذوَلها َوال تَنذذاَزعاوا فَذتَذْفَشذذلاوا َوتَذذْ َقَت رحياكا

  . 46 -42(األنفال: 

ْصِوْ َعلى ما يَذقاولاوَن َوَسبَّلْح حِبَْمِد َربَّلَك قَذْبَل  الاوِب الشَّذْمِس َوقَذْبذَل غاراوهِبذا َوِمذْن ﴿ فَا .11
نَذْيذذَك ِإىل مذذا َمتذَّْعنذذا بِذذِه أَْزواجذذا    آنذذاِ  اللَّْيذذِل َفَسذذبَّلْح َوَأ ْذذراَي النَّهذذاِر َلَعلَّذذَك تَذْرضذذى و َوال ََتاذذدَّنَّ َعيذْ

نْيا لِنَذْفِتنَذهاْم ِفيِه َورِْزقا َربَّلَك َخيذْرق َوأَْبقى و َوْأماْر َأْقلَذَك بِالرَّذالِ  َواْصذَ ِوْ  ِمنذْهاْم َزْقَرَ  احْلَيا ِ  الدُّ
  . 132 -131َعَلْيها ال َنْس َذلاَك رِْزقا  َ ْنا نَذْرزاقاَك َواْلعاِقَبةا لِلتذَّْقور  ( ه: 

َواْنَه َعذِن اْلماْنَكذِر َواْصذِوْ َعلذى مذا َأصذاَبَك ِإنَّ ﴿ يا بذايَنَّ أَِقِم الرَّالَ  َوْأماْر بِاْلَمْعراوِي  .12
  .12ذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلاماوِر   (لقمان: 
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لاذذَوا َأْخبذذارَكاْم  (حممذذد:  .13 لاذذَونَّكاْم َحذذىتَّ نَذْعلَذذَم اْلماجاِقذذِديَن ِمذذْنكاْم َوالرَّذذاِبرِيَن َونَذبذْ ﴿ َولََنبذْ
31 .  

ذرق لِلرَّذاِبرِيَن و َواْصذِوْ ﴿ َوِإْن عاقَذْبتاْم َفعاِقباوا ّبِمْ  .14 ِل مذا عاذوِقْبتاْم بِذِه َولَذِ ْن َصذبَذْر اْ َااذَو َخيذْ
 اتذََّقذْوا َوما َصبذْراَك ِإالَّ بِاللَِّه َوال َيَْزْن َعَلْيِهْم َوال َتكا ِا َضْيٍق ممَّذا مَيْكاذراوَن و ِإنَّ اللَّذَه َمذَ  الَّذِ ينَ 

  .128 -126ل: َوالَِّ يَن قاْم حماِْسناوَن  (النح

  .19﴿ ِإنَّ ِا ذِلَك آَلياٍت ِلكالَّل َصبَّاٍر َ كاوٍر  (سب :  .12

ا يذاَو َّ الرَّاِبراوَن َأْجَرقاْم ِبَغرْيِ ِحساٍب   (الزمر:  .16   .11﴿ِإَّنَّ

و َوال  ﴿ َوَمْن َأْحَسنا قَذْوال  ممَّْن َدعا ِإىَل اللَِّه َوَعِمَل صاحِلا  َوقاَل ِإنَّيِن ِمَن اْلماْسِلِمنيَ  .12
نَذذها َعذذداَو ق َك َنَّذذ نَذذَك َوبَذيذْ ذذيَّلَ ةا اْدفَذذْ  بِذذالَّيِت ِقذذَه َأْحَسذذنا فَذذِإَذا الَّذذِ ي بَذيذْ ها َوِوٌّ َتْسذذَتِوي احلََْسذذَنةا َواَل السَّ
ذذذيمق و َومذذذا يذاَلقَّاقذذذا ِإالَّ الَّذذذِ يَن َصذذذبَذراوا َومذذذا يذاَلقَّاقذذذا ِإالَّ ذاو َحذذذظٍّ َعِظذذذيٍم  (فرذذذلل:   -33محَِ

32.  

ْنساَن َلِفه خاْسٍر و ِإالَّ الَِّ يَن آَمناوا َوَعِملاذوا الرَّذاحِلاِت َوَتواَصذْوا ﴿  .18 َواْلَعْرِر و ِإنَّ اإْلِ
  . 3 -1بِاحلَْقَّل َوَتواَصْوا بِالرَّْوِ  (العرر: 

 من األحاديث الواردة في الصبر:

اهلل صذليى اهلل  : أني ناسذا مذن األنرذار سذ لوا رسذول-رضه اهلل عنذه -عن أِب سعيد اخلدريي  .1
مذذا يكذذن عنذذدي »عليذذه وسذذليم ف ع ذذاقم،  ي سذذ لوحل ف ع ذذاقم. حذذىتي إذا نفذذد مذذا عنذذدحل قذذال: 

مذذن خذذري فلذذن أديخذذرحل عذذنكم. ومذذن يسذذتعف  يعفيذذه اهلل، ومذذن يسذذتغن يغنذذه اهلل. ومذذن يرذذو 
حل اهلل وما أع ه أحد من ع ا  خري وأوس  من الريو  . 96(«يروي

ذذذا سذذذ لل رسذذذول اهلل زو  -رضذذذه اهلل عنهذذذا -عذذذن عا شذذذة .2 ج النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم: أهني
أنيذه كذان عذ ابا »صليى اهلل عليه وسليم عن ال ياعون ف خوقا نإي اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم: 

                                                            

  .1123لم (  ومس6421  البخاري (96(
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يبعمه اهلل على من يشا  فجعله اهلل رمحة للم منني، فليس مذن عبذد يقذ  ال يذاعون، فيمكذث 
 . 92(«إالي ما كتبه اهلل له إالي كان له ممل أجر الشيهيدا بلدحل صابرا يعلم أنيه لن يريبه 

إذا أحذتي »أني رسول اهلل صليى اهلل عليه وسليم قال:  -رضه اهلل عنه -عن حممود بن لبيد  .3
 . 98(«اهلل قوما ابتالقم. فمن صو فله الريو. ومن جزب فله اجلزب

 -وسذذليم يقذذول: إني اهللقذذال: َسعذذل رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أنذذس .4
 . 99(يريد عينيه« قال: إذا ابتليل عبدي حببيبتيه، فرو عويضته منهما اجلنية -عزي وجلي 

عجبذذا ألمذذر »قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن صذذهيت .2
خذريا  امل من إني أمرحل كليه خري، وليس ذلك ألحد إالي للم من، إن أصابته سذريا   ذكر فكذان

 . 111(«له، وإن أصابته ضريا  صو فكان خريا له

مذن رأر »قذال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضذه اهلل عنهمذا -عن ابن عبياس .6
 . 111(«من أمريحل  ي ا يكرقه فليرو، فإنيه من فارق اجلماعة  وا فمات، فميتة جاقليية

املذذذ من »ليى اهلل عليذذذه وسذذذليم: قذذذال: قذذذال رسذذذول اهلل صذذذ -رضذذذه اهلل عنهمذذذا -عذذذن ابذذذن عمذذذر .2
الي ي خيذالط النيذاس، ويرذو علذى أذاقذم أعظذم أجذرا مذن املذ من اليذ ي ال خيذالط النيذاس، وال 

 . 112(«يرو على أذاقم

قذال: قلذل يذا رسذول اهلل، أيي النيذاس أ ذدي بذال    -رضه اهلل عنذه -عن سعد بن أِب وقياص .8
ريجذل علذى حسذت دينذه فذإن كذان ا دينذه صذلبا األنبيا ،  ي األممل فاألممل. يبتلذى ال»قال: 

                                                            

  .2234   أخرجه البخاري (92(
  .146  وصححه األلبا  ا السلسلة الرحيحة (23633  أمحد (98(
   .2623  البخاري (99(
   .2999  مسلم (111(
   .1849   مسلم (111(
  .939  وصححه األلبا  ا السلسلة الرحيحة (4132  وابن ماجه (2212  ال م ي (112(
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ا تدي بالؤحل، وإن كان ا دينه رقية ابتلذه علذى قذدر دينذه. فمذا يذوا الذبال  بالعبذد حذىتي ي كذه 
 . 113(«ميشه على األرض وما عليه خ ي ة

ما يذزال الذبال  »قال: قال رسول اهلل صليى اهلل عليه وسليم:  -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .9
 . 114(«امل منة ا نفسه وولدحل وماله حىتي يلقى اهلل وما عليه خ ي ةبامل من و 

عذذن النيذذإي صذذليى اهلل عليذذه  -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن أِب سذذعيد اخلذذدري وأِب قريذذر  .11
 -ما يرذيت املسذلم مذن نرذت وال وصذت وال قذمي وال حذزن وال أذر وال غذمي »وسليم قال: 

 . 112(«اياحلإالي كفير اهلل هبا من خ  -حىتي الشيوكة يشاكها

قذال: دخلذل علذى رسذول اهلل صذليى اهلل  -رضذه اهلل عنذه -عن عبد اهلل بن مسعود .11
أجذل إ ي »عليه وسليم وقو يوعك فقلذل: يذا رسذول اهلل إنيذك توعذك  وعكذا  ذديدا. قذال: 

أجذل ذلذك كذ لك، »قلل: ذلك ب ني لك أجرين. قال: « أوعك كما يوعك رجالن منكم
إالي كفيذذر اهلل هبذذا سذذيي اته كمذذا يذذطي  الشيذذجر   -ا فوقهذذا ذذوكة فمذذ -مذذا مذذن مسذذلم يرذذيبه أذر

 . 116(«ورقها

 من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في الصبر:

 . 112(: وجدنا خري عيشنا بالرو-رضه اهلل عنه -قال عمر بن اخل اب .1

قال عله بن أِب  الت رضه اهلل عنذه:  أال إن الرذو مذن اإلميذان ّبنزلذة الذرأس مذن اجلسذد،  .2
 . 118(ق   الرأس باد اجلسد،   رف  صوته فقال: أال إنه ال إميان ملن ال صو لهفإذا 

 . 119(: الريو نر  اإلميان، واليقني اإلميان كليه-رضه اهلل عنه -قال عبد اهلل بن مسعود .3

                                                            

  2411   ال م ي (113(
  2411ال م ي (   114(
   .2223  ومسلم (2641   البخاري (112(
   .2221  ومسلم (2648   البخاري (116(
  .631   الزقد البن املبارك (112(
  .8  الرو والمواب عليه البن أِب الدنيا (118(
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 . 111( قال سعيد بن عبد العزيز: إذا رأيل أمرا ال تست ي  غريحل، فاصو وانتظر فرج اهلل .4

ررت ّبج وم وقو يقذول: وعزتذك وجاللذك لذو ق عتذين بذالبال  ق عذا قال بكر بن خنيس: م .2
 . 111(ما ازددت لك إال حبا

جا  رجل إىل يونس بن عبيد فشكا إليه ضيق ا من حالذه ومعا ذه، واغتمام ذا بذ لك، فقذال:  .6
أيسذذرك ببرذذرك م ذذة ألذذ   قذذال: ال. قذذال: فبسذذمعك  قذذال: ال. قذذال: فبلسذذانك  قذذال: ال. 

ذرحل نعذم اهلل عليذه،   قذال يذونس: أرر لذك م ذني قال: فبعقلك  قذال: ال. .. ا خذالل. وذكَّ
 .)112(ألوف ا وأنل تشكو احلاجة !

قذذال  ذذريح: إ  ألصذذاب باملرذذيبة، ف محذذد اهلل عليهذذا أربذذ  مذذرات، أمحذذد إذ ق يكذذن أعظذذم  .2
منها، وأمحد إذ رزقين الرو عليها، وأمحد إذ وفقين لالس جاب ملا أرجو من المذواب، وأمحذد 

 .)113(ق جيعلها ا ديينإذ 

ذذذافعهي  .8 ذذذن  -رمحذذذه اهلل-سذذذ ل رجذذذل الشي كي فقذذذال: يذذذا أبذذذا عبذذذد اهلل، أييهمذذذا أفلذذذل للريجذذذل أن ميا
ذذن حذذىتي يبتلذذى،  كي : ال ميا ذذافعهي ذذري فيرذذو    فقذذال الشي (فيشذذكر اهلل عذذزي وجذذلي  أو يبتلذذى (بالشي

ذذدا ذذنهم، فل -صذذلوات اهلل علذذيهم أوعذذني -فذذإني اهلل ابتلذذى نوحذذا وإبذذراقيم وحممي ذذا صذذووا مكي مي
 .)114(فال يظني أحد أن خيلص من األق البتية

                                                                                                                                                                          

  426/ 2  الزقد لوكي  بن اجلراا (119(
  .82  الرو والمواب عليه البن أِب الدنيا (111(
  .193اب عليه البن أِب الدنيا (   الرو والمو 111(
  .6/292   سري أعالم النبال  (112(
  .4/112  سري أعالم النبال  (113(
 بترري يسري. 283  الفوا د البن القيم ص114(
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 :  112(كما ا أول ديوانه  -رمحه اهلل-قال الشافعه .9

 

 

 

  

  

 الوسائل المعينة على الصبر: 

 : مما يعني على الرو عن املعرية:-رمحه اهلل–قال ابن القيم

علذذم العبذذد بقبحهذذا ورذالتهذذا ودنا مذذا، وأن اهلل إَّنذذا حرمهذذا وهنذذى عنهذذا صذذيانة ومحايذذة عذذن الذذدنايا  -1
 لشفيق ولدحل عما يلرحل. والرذا ل، كما حيمه الوالد ا

احليذذا  مذذن اهلل سذذبحانه، فذذإن العبذذد مذذىت علذذم بنظذذرحل إليذذه ومقامذذه عليذذه وأنذذه ّبذذرأر منذذه ومسذذم   -2
 استح  من ربه أن يتعرض ملساخ ه ب ك  اعته أو ارتكاب معاصيه.  -وكان حييىا 

ت عبذذد ذنبذذا إال مراعذذا  نعمذذه عليذذك وإحسذذانه إليذذك، فذذإن الذذ نوب تزيذذل الذذنعم وال بذذد، فمذذا أذنذذ -3
 زالل عنه نعمه من اهلل حبست ذلك ال نت، ومن أ اعه و كرحل زادحل من نعمه وآال ه.

خذذوي اهلل وخشذذية عقابذذه، ورجذذا  ثوابذذه ومغفرتذذه، وقذذ ا إَّنذذا يمبذذل بترذذديقه ا وعذذدحل ووعيذذدحل،  -4
 واإلميان به وبكتابه وبرسوله.

                                                            

 .1   ديوان الشافعه ص112(

 ت نفسذذذذذا  إذا حذذذكذذذَم القلا ا ذذو ذِ   ذاَم تَذْفَعل َما َتَشذذذذذذذذذذذا ا دَِب األَيَّذذذذذذذذذذذذذ
 ذذذا ا ا بقذذذذذذذذذذذذذذذذذوادِ  الدنيذذذذذذذذذذذا حلذذذذمذذذذفذذذذ  ِدثذذذذذذذذذذذذة الليذذذذذاوذذزَْب حِلَذذذذذذذاَوال جَتْذذذذذ

علذذذذذذذذى األقذذذذذذذذواِل  ْن رجذذذذذذذذال  كذذذذذذذذو 
 جذلدا  

 ذَك السذذذذماحذذذةا والوفذذذذذا ا و ذيذذذذذذذذذمتذذذذذذذ 

ذذذذذذذذذذذذذرورق َوال حا   ذذذا ا ذذَك وال رخذذذذذذذذذذذذذذذذذذ سق عليذذذذذذذذوال بذذذذ  ذْزنق يَذذذذذذذذذذذداوما َوال سا
 ذذذا ا ذذمذذذذذذِه وال سذذذذذقيذذذذذذذذذذذال أرضق تذذذذذذذذفذذذذ  ذَزَلْل ِبَساَحِتِه اْلَمنذذَايَذذذاَوَمذذذذذذذْن نَذذذذ

    ا ا ذذذذذذذاَق الفذذذلذا ضذذذذذلالقذذذ ذزلَ ن إذا  ولذذذذذذذذذذكذذذذذذذذن ذةق وأرضا اهلل واسذذذذذذذعذذ
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عاصذذذيه، فذذذإن احملذذذت ملذذذن حيذذذت م يذذذ ، حمبذذذة اهلل وقذذذه أقذذذور األسذذذباب ا الرذذذو عذذذن هالفتذذذه وم -2
 وكلما قوي داعه احملبة ا القلت كانل استجابته لل اعة حبسبه.

 ري النفس وزكاؤقا وفللها وأنفتها ومحيتها أن ختتار األسذباب الذيت ي هذا وتلذ  مذن قذدرقا  -6
 وختفة منزلتها ويقرقا وتسوي بينها وبني السفلة. 

وقبح أثرقا واللرر النا ئ منهذا  مذن سذواد الوجذه وظلمذة القلذت قو  العلم بسو  عاقبة املعرية  -2
وضذذيقه وغمذذه وحزنذذذه وأملذذه وا رذذذارحل و ذذد  قلقذذذه واضذذ رابه وَتذذزق  لذذذه وضذذعفه عذذذن مقاومذذة عذذذدوحل 
وتعريذذه مذذن زينتذذه واحلذذري  ا أمذذرحل وختلذذه وليذذه وناصذذرحل عنذذه وتذذوو عذذدوحل املبذذني لذذه، وقذذو  العلذذم حبسذذن 

 ت على النفس. عاقبة ال اعة وأثرقا ال ي

قرذذر األمذذل وعلمذذه بسذذرعة انتقالذذه، وأنذذه كمسذذافر دخذذل قريذذة وقذذو مزمذذ  علذذى اخلذذروج منهذذا، أو   -8
كراكت قال ا ظل  جر    سار وتركها، فهو لعلمذه بقلذة مقامذه وسذرعة انتقالذه حذريص علذى تذرك 

أنفذ  مذن قرذر  ما يمقلذه محلذه ويلذرحل وال ينفعذه حذريص علذى االنتقذال خبذري مذا حبلذرته، فلذيس للعبذد
 األمل وال أضر من التسوي  و ول األمل. 

  انبة الفلول ا م عمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس. -9

ثبذذات  ذذجر  اإلميذذان ا القلذذت، فرذذو العبذذد عذذن املعاصذذه إَّنذذا قذذو حبسذذت قذذو  إميانذذه، فكلمذذا   -11
، وكلمذذا قذذوي داعذذه اإلميذذان ا كذذان إميانذذه أقذذور كذذان صذذوحل أ ، وإذا ضذذع  اإلميذذان ضذذع  الرذذو

 . 116(القلت كانل استجابته لل اعة حبسبه، وق ا السبت جام  لألسباب كلها

 : يعني العبد على الرو على أذر اخللق عد  أ يا :-رمحه اهلل–وقال ابن تيمية 

خذذالق أفعذذال العبذذاد حركذذامم وسذذكنامم وإرادامذذم،  -سذذبحانه وتعذذاىل  -أحذذدقا: أن يشذذهد أن اهلل 
فمذذذذا  ذذذذا  اهلل كذذذذان، ومذذذذا ق يشذذذذ  ق يكذذذذن، فذذذذال يتحذذذذرك ا العذذذذاق العلذذذذوي والسذذذذفله ذر  إال بإذنذذذذه، 

                                                            

 بترري. 222    ريق ااجرتني البن القيم ص 116(
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ومشذذي ته والعبذذاد آلذذة، فذذانظر إىل الذذ ي سذذل هم عليذذك، وال تنظذذر إىل فعلهذذم بذذك، تسذذ يح مذذن ااذذم 
 والغم واحلزن.

﴿َوَمذذذا َأَصذذذاَبكاْم ِمذذذْن  المذذذا : أن يشذذذهد ذنوبذذذه، وأن اهلل إَّنذذذا سذذذل هم عليذذذه ب نبذذذه، كمذذذا قذذذال تعذذذاىل:
 . فذإذا  ذهد العبذد أن ويذ  مذا ينالذه 31ماِرذيَبٍة فَِبَمذا َكَسذَبْل أَيْذِديكاْم َويَذْعفاذو َعذْن َكمِذرٍي  (الشذورر:

مذذذن املكذذذروحل فسذذذببه ذنوبذذذه، ا ذذذتغل بالتوبذذذة واالسذذذتغفار مذذذن الذذذ نوب الذذذيت سذذذل هم عليذذذه، عذذذن ذمهذذذم 
قذذذذذذ  ا النذذذذذذاس إذا آذوحل وال يرجذذذذذذ  إىل نفسذذذذذذه بذذذذذذاللوم ولذذذذذذومهم والوقيعذذذذذذة فذذذذذذيهم، وإذا رأيذذذذذذل العبذذذذذذد ي

واالسذذتغفار فذذاعلم أن مرذذيبته مرذذيبة حقيقيذذة، وإذا تذذاب واسذذتغفر، وقذذال: قذذ ا بذذ نوِب، صذذارت ا 
كلمذة مذن جذذواقر الكذالم: ال يرجذوني عبذذدق   -رضذذه اهلل عنذه  -حقذه نعمذة. قذال علذذه بذن أِب  الذت 
 ه وعن غريحل: ما نزل بال  إال ب نت، وال رف  إال بتوبة.إال ربه، وال خيافني عبدق إال ذنبه وروي عن

َوَجذَزا ا  المالث: أن يشهد العبد حسن المذواب الذ ي وعذدحل اهلل ملذن عفذى وصذو، كمذا قذال تعذاىل: ﴿
ذذتُّ الظَّذذاِلِمنَي  (ا  . وملذذا  41لشذذورر:َسذذيَّلَ ٍة َسذذيَّلَ ةق ِممْذلاَهذذا َفَمذذْن َعَفذذا َوَأْصذذَلَح فَذذَ ْجراحلا َعلَذذى اللَّذذِه ِإنَّذذها ال حيِا

كذذان النذذاس عنذذد مقابلذذة األذر ثالثذذة أقسذذام: ظذذاق ي خذذ  فذذوق حقذذه، ومقترذذد ي خذذ  بقذذدر حقذذه، 
وحمسذذذذذن يعفذذذذذو ويذذذذذ ك حقذذذذذه. ذكذذذذذر األقسذذذذذام المالثذذذذذة ا قذذذذذ حل اآليذذذذذة ف واذذذذذا للمقترذذذذذدين، ووسذذذذذ ها 

 للسابقني، وآخرقا للظاملني.

القلذذت إلخوانذذه، ونقا ذذه مذذن الغذذش،  وأحسذذن أورثذذه ذلذذك مذذن سذذالمةا الرابذذ : أن يشذذهد أنذذه إذا عفذذ
والغذذل، و لذذت االنتقذذام، وإراد  الشذذر، وحرذذل لذذه مذذن حذذالو  العفذذو مذذا يزيذذد ل تذذه ومنفعتذذه عذذاجال 
ذذتُّ  وآجذذال علذذى املنفعذذة احلاصذذلة لذذه باالنتقذذام أضذذعافا ملذذاعفة، ويذذدخل ا قولذذه تعذذاىل: ﴿َواللَّذذها حيِا

هلل، ويرري حالذه حذال مذن أاِخذَ  منذه دراقذم فَذعاذوَّلَض  . فيرري حمبوبا 148اْلماْحِسِننَي  (آل عمران:
 .عنها ألوفا  من الدنانري، فحين   يفرا ّبا َمنَّ اهلل عليه أعظم فراٍ 

اخلامس: أن يشهد أن اجلذزا  مذن جذنس العمذل، وأنذه نفسذه ظذاق مذ نت، وأن مذن عفذى عذن النذاس 
وصذذفحه وإحسذذانه مذذ  إسذذا مم  عفذذى اهلل عنذذه، ومذذن غفذذر غفذذر اهلل لذذه، فذذإذا  ذذهد أن عفذذوحل عذذنهم
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إليذذذه، سذذذبت ألن جيزيذذذه اهلل كذذذ لك مذذذن جذذذنس عملذذذه فيعفذذذو عنذذذه ويرذذذفح وحيسذذذن إليذذذه علذذذى ذنوبذذذه، 
 ويسهل عليه عفوحل وصوحل ويكفه العاقل ق حل الفا د .

السذذادس: أن يشذذهد معيذذة اهلل معذذه إذا صذذو، وحمبذذة اهلل لذذه ورضذذاحل، ومذذن كذذان اهلل معذذه دفذذ  عنذذه مذذن 
مللذذذرات مذذذا ال يذذذدف  عنذذذه أحذذذد مذذذن خلقذذذه، قذذذال اهلل تعذذذاىل: ﴿ َواْصذذذِواوا ِإنَّ اللَّذذذَه َمذذذَ  أنذذذواب األذر وا

تُّ الرَّاِبرِيَن  (آل عمران:46الرَّاِبرِيَن  (األنفال:   .146   وقال: ﴿ َواللَّها حيِا

 . 112(الساب : أن يشهد أن الرو نر  اإلميان

                                                            

 باخترار وترري. 113-94   قاعد  ا الرو ص112(
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 اليقين (6)

 تعريف اليقين:

ذذذذكي ويقيذذذذق  اليقذذذذني لغذذذذة: مذذذذادي  (ي ق ، واليقذذذذني قذذذذو العلذذذذم وإزاحذذذذة الشي ذذذذكي ن  تذذذذدلي علذذذذى زوال الشي
 . 118(األمر

واصذذذذذذ الحا: اليقذذذذذذني: قذذذذذذو االعتقذذذذذذاد اجلذذذذذذازم الميابذذذذذذل امل ذذذذذذابق للواقذذذذذذ  اليذذذذذذ ي ال يذذذذذذزول بتشذذذذذذكيك 
 . 119(املتشكيك

 منزلة اليقين:

تفاضذل العذارفون، وفيذه : اليقذني مذن اإلميذان ّبنزلذة الذريوا مذن اجلسذد، وبذه -رمحذه اهلل -قال ابذن القذييم
ذا كذان عليذه، وإ ذارامم كليهذا إليذه، وإذا تذزويج  تنافس املتنافسون، وإليه  ير العاملون، وعمذل القذوم إَّني

ذذذة  يَذْهذذذداوَن ﴿الريذذذو بذذذاليقني. ولذذذد بينهمذذذا حرذذذول اإلمامذذذة ا الذذذديين. قذذذال تعذذذاىل:  َوَجَعْلنذذذا ِمذذذنذْهاْم أَِ مَّ
ذذذا َصذذذبَذراوا وَكذذذانا    وخذذذصي سذذذبحانه وتعذذذاىل أقذذذل اليقذذذني 24وا ِبرتياتِنذذذا ياوِقناذذذوَن   (السذذذجد / بَِ ْمرِنذذذا َلمَّ

  وخذصي أقذل 21َوِا اأْلَْرِض آيذاتق لِْلماذوِقِننَي  (الذ اريات/  ﴿ باالنتفاب باآليات والواقني، فقذال:
ول ِذَك َعلذى قاذدر  ... َوبِاآْلِخَرِ  قاْم ياوِقناذوَنو أا ﴿اليقني باادر والفالا بني العاملني، فقال سبحانه: 
ذذذوَن  (البقذذذر /  ذذذما اْلماْفِلحا ِذذذْم َوأاول ِذذذَك قا م ق يكونذذذوا مذذذن 2 -4ِمذذذْن َرهبَّل   وأخذذذو عذذذن أقذذذل النيذذذار بذذذ هني

ذذاَعةا ال َريْذذَت ِفيهذذا قذاْلذذتاْم مذذا ﴿أصذذحاب اليقذذني، فقذذال عذذزي مذذن قا ذذل:  َوِإذا ِقيذذَل ِإنَّ َوْعذذَد اللَّذذِه َحذذقٌّ َوالسَّ
ذذذذاَعةا    ، فذذذذاليقني روا أعمذذذذال 32ِإْن َنظاذذذذنا الَّ ظَنىذذذذا َومذذذذا َ ْذذذذنا ّباْسذذذذتَذْيِقِننَي  (اجلاثيذذذذة/  نَذذذذْدرِي َمذذذذا السَّ

ذذل بقذذوي  اليقذذني. ومذذىت وصذذل  ذذر التيوكي ذذل، واذذ ا فسي القلذذوب وقذذو حقيقذذة الريذذدييقيية، واليقذذني قذذرين التيوكي

                                                            

   .4964/ 2  ولسان العرب (122/ 6(  املقاييس 118(
  .981و213  الكليات (119(
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، فذامتأل حمبيذة هلل، وخوفذا اليقني إىل القلت امتأل نورا وإ راقا وانتفى عنه كلي  ذكي وريذت، وقذمي وغذمي 
 . 121(منه، ورضى به، و كرا له، وتوكيال عليه وإنابة إليه، فهو مادي  وي  املقامات واحلامل اا

واليقني حيمل على مبا ر  األقوال وركذوب األخ ذار، وقذو يذ مر بالتيقذديم دا مذا، فذإن ق يقارنذه العلذم 
 مذذا وباإلحجذذام، فذذإن ق يرذذبه اليقذذني فقذذد يرذذدي محذذل علذذى املعا ذذت، والعلذذم وحذذدحل يذذ مر بالتيذذ خير دا

 . 121(صاحبه عن املكاست واملغامن

 درجات اليقين:

 اليقني على ثال  درجات:

، والوقذذوي علذذى مذذا قذذام بذذاحلقي  ، وقبذذول مذذا غذذاب للحذذقي األوىل: علذذم اليقذذني: وقذذو مذذا ظهذذر مذذن احلذذقي
:  فالي ي ظهر من احلقي قو أوامرحل ونواقيه ودينذه اليذ ي أظهذرحل علذى ألسذنة رسذله. واليذ ي غذاب للحذقي

قو اإلميان بالغيت كاجلنية والنيار والريرامي واحلساب و و ذلك، أميذا الوقذوي علذى مذا قذام بذاحلقي أي 
 من أَسا ه وصفاته وأفعاله.

المانية: عني اليقني: ما استغىن به صاحبه عن  لت الديليل ألني الذديليل ي لذت للعلذم باملذدلول، فذإذا 
 مشاقدا له. فال حاجة حين   لالستدالل. كان املدلول

المالمة: حقي اليقني: وق حل منزلة الريسل عليهم الريال  والسيالم، فقذد رأر نبيينذا صذليى اهلل عليذه وسذليم 
بال واس ة، أميا بالنيسبة لنا فإني حذقي اليقذني  -عليه السيالم -بعينه اجلنية والنيار وكليم اهلل تعاىل موسى

 لليقا .يت خير إىل وقل ا

ومميذذذذا يوضيذذذذح ذلذذذذك: أن خيذذذذوك  ذذذذخص أني عنذذذذدحل عسذذذذال وأنذذذذل ال تشذذذذكي ا صذذذذدقه.  ي أراك إييذذذذاحل 
 فازددت يقينا،  ي ذقل منه. فاألويل علم اليقني، والميا  عني اليقني، والميالث حقي اليقني.

                                                            

   باخترار.413/ 2 مدارج السالكني (121(
   .411/ 2 برا ر ذوي التمييز (121(
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خلال ذذذق، وبذذذريزت فعلمنذذذا اآلن باجلنيذذذة والنيذذذار: علذذذم اليقذذذني، فذذذإذا أزلفذذذل اجلنيذذذة للمتيقذذذني، و ذذذاقدقا ا
اجلحيم للغاوين، وعاينها اخلال ق ف لك: عني اليقني، فإذا أدخل أقل اجلنية اجلنيذة، وأقذل النيذار النيذار 

 . 122(ف لك حين   حقي اليقني

 من اآليات الواردة في اليقين:

ذذذذدر  لِْلماتَِّقذذذذنَي و الَّذذذذِ يَن يذاْ ِمناذذذذوَن بِ  .1 ذذذذوَن ﴿  اق و ذلِذذذَك اْلِكتذذذذابا ال َريْذذذذَت ِفيذذذذِه قا اْلَغْيذذذذِت َوياِقيما
آْلِخَرِ  الرَّذذالَ  َوممَّذذا َرَزْقنذذاقاْم يذاْنِفقاذذوَنو َوالَّذذِ يَن يذاْ ِمناذذوَن ّبذذا أانْذذزَِل ِإلَْيذذَك َومذذا أانْذذزَِل ِمذذْن قَذْبلِذذَك َوبِذذا

ْم َوأاولِ َك قاما اْلماْفِلحاوَن   (البقر :    .2 -1قاْم و أاولِ َك َعلى قادر  ِمْن َرهبَِّل

ْلَك آياتا اْلِكتاِب َوالَِّ ي أاْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َربَّلَك احلَْقُّ َولِكنَّ َأْكمَذذَر النَّذاِس ال يذاْ ِمناذوَن و ﴿املر تِ  .2
اللَّها الَِّ ي َرفَذَ  السَّذماواِت ِبغَذرْيِ َعَمذٍد تَذَرْوهَنذا  اَّ اْسذَتور َعلَذى اْلَعذْرِ  َوَسذخََّر الشَّذْمَس َواْلَقَمذَر  

َجٍل ماَسمىى ياَدبذَّلرا اأْلَْمَر يذاَفرَّلذلا اآْليذاِت َلَعلَّكاذْم بِِلقذاِ  َربَّلكاذْم تاوِقناذوَن   (الرعذد: كالٌّ جَيْرِي أِلَ 
1- 2.  

غاذذوَن َوَمذذْن َأْحَسذذنا ِمذذَن اللَّذذِه حاْكمذذا   ﴿ .3 َوِإنَّ َكمِذذريا  ِمذذَن النَّذذاِس َلفاِسذذقاوَن و أََفحاْكذذَم اجْلاِقِليَّذذِة يَذبذْ
  .21 -49(املا د : ِلَقْوٍم ياوِقناوَن   

  .21ق ا َبرا ِرا لِلنَّاِس َوقادر  َوَرمْحَةق ِلَقْوٍم ياوِقناوَن  (اجلاثية: ﴿ .4

ِبنَي و َوِإنَّها حلََْسَر ق َعلَذى اْلكذاِفرِ  ﴿ .2 يَن و َوِإنَّذها َوِإنَّها لََتْ ِكَر ق لِْلماتَِّقنَي و َوِإنَّا لَنَذْعَلما َأنَّ ِمْنكاْم ماَك َّل
  .22 -48نِي و َفَسبَّلْح بِاْسِم َربَّلَك اْلَعِظيِم   (احلاقة: حلََقُّ اْلَيقِ 

ذذوَن و   ﴿ .6 ذذوَن و  اَّ َكذذالَّ َسذذْوَي تَذْعَلما أَْاذذاكاما التَّكذذاثذارا و َحذذىتَّ زاْر اا اْلَمقذذاِبَر و َكذذالَّ َسذذْوَي تَذْعَلما
ذا َعذنْيَ اْلَيِقذنِي و  اَّ لَتاْسذ َذلانَّ يَذْوَم ِذٍ  َعذِن َكالَّ َلْو تَذْعَلماوَن ِعْلَم اْلَيِقنِي لَتَذَروانَّ اجلَِْحيَم و  اَّ  لَتَذَرواهنَّ

  .8 -1النَِّعيِم  (التكاثر: 

                                                            

   .412/ 2  وبرا ر ذوي التمييز (421/ 2  انظر مدارج السالكني (122(
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 من األحاديث الواردة في اليقين:

سذذذلوا اهلل »أن النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم قذذذال:  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن أِب بكذذذر الرذذذديق .1
 . 123(«ا من العافيةالعفو والعافية فإن أحدا ق يعط بعد اليقني خري 

إني املييذل يرذري إىل »عذن النيذإي صذليى اهلل عليذه وسذليم قذال:  -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .2
القذذذو. فذذذذيجلس الريجذذذل الريذذذذاع ا قذذذوحل، غذذذذري فذذذذزب وال مشذذذعوي  ي يقذذذذال لذذذه: فذذذذيم كنذذذذل  
ذذد رسذذول اهلل صذذليى اهلل  فيقذذول: كنذذل ا اإلسذذالم. فيقذذال لذذه: مذذا قذذ ا الريجذذل  فيقذذول: حممي

عليذذه وسذذليم جا نذذا بالبيينذذات مذذن عنذذد اهلل فرذذديقناحل. فيقذذال لذذه: قذذل رأيذذل اهلل  فيقذذول: مذذا 
ينبغه ألحد أن يرر اهلل، فيفرج له فرجة قبل النيار. فينظر إليها حي م بعلها بعلذا. فيقذال 

ل لذه: قذ ا له: انظر إىل ما وقاك اهلل.  ي يفرج له قبل اجلنية. فينظر إىل زقرما وما فيها. فيقا
. وعليذذذه تبعذذذث إن  ذذذا  اهلل «. تعذذذاىل مقعذذذدك. ويقذذذال لذذذه: علذذذى اليقذذذني كنذذذل. وعليذذذه مذذذلي

فيقذال لذه: فذيم كنذل  فيقذول: ال أدري. فيقذال  .وجيلس الريجل السيذو  ا قذوحل فزعذا مشذعوفا
 له: ما ق ا الريجل  فيقول: َسعل النياس يقولون قوال فقلته. فيفرج له قبل اجلنيذة. فينظذر إىل
زقرما وما فيها. فيقال له: انظر إىل ما صري اهلل عنك.  ي يفرج له فرجة قبل النيار. فينظر 
. وعليذه  إليها. حي م بعلها بعلا. فيقال له: ق ا مقعدك، علذى الشيذكي كنذل، وعليذه مذلي

 .  124(«تبعث، إن  ا  اهلل تعاىل

اد بن أوس .3 سذييد االسذتغفار أن »ليم: عن النيإي صليى اهلل عليه وسذ -رضه اهلل عنه -عن  دي
يقذذول: اللهذذمي أنذذل رِبي ال إلذذه إالي أنذذل، خلقتذذين وأنذذا عبذذدك، وأنذذا علذذى عهذذدك ووعذذدك مذذا 
، وأبذو   لذك بذ نإ، اغفذر  است عل، أعوذ بك من  ري ما صنعل، أبو  لذك بنعمتذك علذهي

مذذن يومذذه و، فإنيذذه ال يغفذذر الذذ ينوب إالي أنذذل. قذذال: ومذذن قااذذا مذذن النيهذذار موقنذذا هبذذا فمذذات 

                                                            

  .3632  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري(3228  وال م ي(2  أمحد (123(
  .1968  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري(4268 ابن ماجه (124(
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قبل أن ميسه فهو من أقل اجلنية، ومن قااا من اللييل وقذو مذوقن هبذا فمذات قبذل أن يرذبح 
 . 122(«فهو من أقل اجلنية

 من اآلثار وأقوال العلماء في اليقين:

 . 126(: اليقني اإلميان كليه-رضه اهلل عنه -قال ابن مسعود .1

إني أخا لكم »اهلل عليه وسليم: ا قرره ي كر النيإي صليى  -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .2
 يعين ب لك ابن رواحة يقول:« ال يقول الريفث

 .. إذا انشذذقي معروي من الفجر سا  .ذذهفينا رسول اهلل يتلو كتذذذابذذذذ     

 ذذذه موقنذذذات أني ما قال واق .. بذذذذ.در بعد العمى فقلوبنذذذاا ااذذذذأرانذذذذ     

  122(.. إذا استمقلل باملشركني امللاج .ذذذهن فرا ذذذذيبيل جياا جنبه ع     

 -  قذال: إني اهلل92ا قوله تعاىل: ِإنَّ قذ ا َااذَو َحذقُّ اْلَيِقذنِي (الواقعذة/ -رمحه اهلل -عن قتاد  .3
ليس تاركذا أحذدا مذن خلقذه حذىتي يقفذه علذى اليقذني مذن قذ ا القذرآن، ف ميذا املذ من  -عزي وجلي 

نيا فنفعذذذه ذ لذذذك يذذذوم القيامذذذة، وأميذذذا الكذذذافر فذذذ يقن يذذذوم القيامذذذة حذذذني ال ينفعذذذه فذذذ يقن ا الذذذدي
 . 128(اليقني

وذل  ،: مذذا أيقذذن عبذذد باجلنذذة والنذذار حذذق يقينهمذذا إال خشذذ  ووجذذل-رمحذذه اهلل -قذذال احلسذذن .4
 . 129(واقترر حىت ي تيه املوت ،واستقام

ا يذذد  قذذال احلسذذن: يذذا ابذذن آدم إن مذذن ضذذع  يقينذذك أن تكذذون ّبذذا ا يذذدك أوثذذق منذذك ّبذذا .2
  131(اهلل عز وجل

                                                            

   .6316 البخاري (122(
   وصححه ووافقه ال قإ .3666 احلاكم ا املستدرك(126(
   .6121 البخاري (122(
   .41/ 8 الدر املنمور (128(
  .16  اليقني البن أِب الدنيا (129(
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: لذذذو أني اليقذذذني اسذذذتقري ا القلذذذت كمذذذا ينبغذذذه ل ذذذار فرحذذذا -رمحذذذه اهلل -قذذذال سذذذفيان الميذذذوريي  .6
 . 131(وحزنا و وقا إىل اجلنية، أو خوفا من النيار

: اليقذذني يذذدعو إىل قرذذر األمذذل، وقرذذر األمذذل يذذدعو إىل الزيقذذد، -رمحذذه اهلل -قذذال ذو النيذذون .2
 . 132(تور  النيظر ا العواقت والزيقد يور  احلكمة، وقه

: علذى قذدر قذرهبم مذن التيقذور أدركذوا مذن اليقذني، وأصذل التيقذور -رمحذه اهلل -قال ابن ع ذا  .8
مباينة املنههي عنه، فعلى مفارقتهم النيفس وصلوا إىل اليقني
)133 . 

 . 134(: بالريو واليقني تنال اإلمامة ا الديين-رمحه اهلل -قال ابن تيميية .9

                                                                                                                                                                          

  .33 اليقني البن أِب الدنيا (131(
   .12/ 2ألوليا  ( حلية ا131(
   .392/ 2 برا ر ذوي التمييز (132(
   .392/ 2 برا ر ذوي التمييز (133(
  .123 /2  مدارج السالكني(134(
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 المراقبة (7)

 عريف المراقبة:ت

املراقبة لغة: مادي  رقت تدلي على انتراب ملراعذا   ذه  ومذن ذلذك: الريقيذت وقذو احلذافظ وراقذت اهلل 
 . 132(تعاىل ا أمرحل أي خافه

املراقبة اص الحا: املراقبة دوام علذم العبذد وتيقينذه بذا يالب احلذقي سذبحانه وتعذاىل علذى ظذاقرحل وبا نذه، 
فذذذيظ، العلذذذيم، السذذذمي ، البرذذذري، فمذذذن عقذذذل قذذذ حل األَسذذذا ، وتعبذذذد وقذذذه التعبذذذد باَسذذذه الرقيذذذت، احل
 . 136(ّبقتلاقا: حرلل له املراقبة

 من اآليات الواردة في المراقبة:

ذذاِجِديَن و ِإنَّذذها  .1 ذذْل َعلَذذى اْلَعزِيذذِز الذذرَِّحيِم و الَّذذِ ي يَذذراَك ِحذذنَي تَذقاذذوما و َوتَذَقلُّبَذذَك ِا السَّ ﴿َوتَذوَكَّ
  . 221 -212يما   (الشعرا : قاَو السَِّمي ا اْلَعلِ 

  .4﴿ َوقاَو َمَعكاْم أَْيَن َما كاْنتام  (احلديد: .2

ِ َوَما ختاِْفه الرُّداورا  (غافر:  .3   .19﴿ يَذْعَلما َخا َِنَة اأَلْعنيا

  .14﴿ ِإنَّ َربََّك لَِباْلِمْرَصاِد  (الفجر:  .4

  .232اْحَ راوحلا  (البقر :﴿ َواْعَلماوا َأنَّ اللََّه يَذْعَلما َما ِا أَنْذفاِسكاْم فَ  .2

  .22﴿ وََكاَن اللَّها َعَلى كالَّل َ ْهٍ  َرِقيب ا  (األحزاب: .6

 

                                                            

   .426/ 424/ 1  ولسان العرب (422/ 2 مقاييس اللغة (132(
   .68و66/ 2 مدارج السالكني (136(
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 من األحاديث الواردة في المراقبة:

ْنذذداب بذذن جانذذاد  وأِب عبذذد الذذرمحن معذذاذ بذذن جبذذٍل  .1 عذذن  -رضذذه اهلل عنهمذذا-عذذن أِب ذر جا
وأْتبذِ  السَّذي َة احلسذنَة ََتْحاَهذا،  اتَّذِق اهلل حيممذا كنذلَ »رسول اهلل  صلى اهلل عليه وسلم  قال: 

 . 132(«وخالِق النَّاَس بِذخالاذذذٍق َحَسنٍ 

قذذال: كنذذل خلذذ  رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه  -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن عبذذد اهلل بذذن عبيذذاس .2
يذذا غذذالم، إ ي أعليمذذك كلمذذات: احفذذظ اهلل حيفظذذك، احفذذظ اهلل جتذذدحل »وسذذليم يومذذا فقذذال: 

هلل، وإذا اسذذتعنل فاسذذتعن بذذاهلل، واعلذذم أني األميذذة لذذو اجتمعذذل جتاقذذك، إذا سذذ لل فاسذذ ل ا
علذذذذى أن ينفعذذذذوك بشذذذذه  ق ينفعذذذذوك إالي بشذذذذه  قذذذذد كتبذذذذه اهلل لذذذذك، ولذذذذو اجتمعذذذذوا علذذذذى أن 
يلذذذذذذريوك بشذذذذذذه  ق يلذذذذذذريوك إالي بشذذذذذذه  قذذذذذذد كتبذذذذذذه اهلل عليذذذذذذك، رفعذذذذذذل األقذذذذذذالم، وجفيذذذذذذل 

  138(«.الريح 

إي صليى اهلل عليه وسليم بارزا يوما للنيذاس ف تذاحل قال: كان الني  -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .3
اإلميذذذان أن تذذذ من بذذذاهلل ومال كتذذذه وبلقا ذذذه وبرسذذذله وتذذذ من »رجذذذل فقذذذال: مذذذا اإلميذذذان  قذذذال: 

اإلسذذالم أن تعبذذد اهلل وال تشذذرك بذذه، وتقذذيم الريذذال ، »قذذال: مذذا اإلسذذالم  قذذال:  .«بالبعذذث
أن تعبذذد اهلل ك نيذذك »مذذا اإلحسذذان  قذذال:  قذذال: .«وتذذ ديي الزيكذذا  املفروضذذة، وترذذوم رملذذان

ذذاعة  قذال: « تذراحل فذإن ق تكذذن تذراحل فإنيذذه يذراك مذذا املسذ ول عنهذذا بذ علم مذذن »، قذذال: مذىت السي
السيا ل، وسذ خوك عذن أ ذرا ها: إذا ولذدت األمذة ربيتهذا. وإذا ت ذاول رعذا  اإلبذل الذبهم ا 

إي صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم قذذول اهلل ِإنَّ اللَّذذَه البنيذذان، ا مخذذس  ال يعلمهذذني إالي اهلل،  ي تذذال النيذذ
ذذاَعةِ  فلذذم يذذروا  ذذي ا. فقذذال: « رديوحل»  ،  ي أدبذذر، فقذذال: 34اآليذذة (لقمذذان/ « ِعْنذذَدحلا ِعْلذذما السَّ

 . 139(«ق ا جويل جا  يعليم النياس دينهم»

                                                            

  .3161  وحسنه األلبا  ا صحيح اجلام  (1982  ال م ي (132(
  .2926وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  (  2216 م ي ( ال138(
   .9  ومسلم (21 البخاري (139(
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هذذم اهلل سذذبعة يظلي »، عذذن النيذذإي صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم قذذال: -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .4
ا ظليذذه يذذوم ال ظذذلي إالي ظليذذه: اإلمذذام العذذادل، و ذذاب نشذذ  بعبذذاد  اهلل، ورجذذل قلبذذه معليذذق ا 
املسذذاجد، ورجذذالن يابيذذا ا اهلل اجتمعذذا عليذذه وتفريقذذا عليذذه، ورجذذل دعتذذه امذذرأ  ذات منرذذت 
ووذذال فقذذال إ ي أخذذاي اهلل، ورجذذل ترذذديق برذذدقة ف خفاقذذا حذذىتي ال تعلذذم  الذذه مذذا تنفذذق 

 . 141(«ينه، ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضل عيناحلمي

عذذزي  -قذذال اهلل»قذذال: قذذال رسذذول صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .2
إذا يدي  عبدي ب ن يعمذل حسذنة ف نذا أكتبهذا لذه حسذنة مذا ق يعمذل. فذإن عملهذا  -وجلي 

فرقذذا لذذه مذذا ق يعملهذذا، فذذإذا أكتبهذذا لذذه بعشذذر أممااذذا، وإذا يذذدي  بذذ ن يعمذذل سذذيي ة ف نذذا أغ
 ! عملهذذا ف نذذا أكتبهذذا لذذه ّبملهذذا. وقذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم: قالذذل املال كذذة ربي
ذاك عبذذذدك يريذذذد أن يعمذذذل سذذذيي ة (وقذذذو أبرذذذر بذذذه  فقذذذال: ارقبذذذوحل، فذذذإن عملهذذذا فاكتبوقذذذا لذذذه 

  . 141(«ّبملها، وإن تركها فاكتبوقا له حسنة. فإنيه تركها من جرياي

 اآلثار وأقوال العلماء الواردة في المراقبة:من 

: مذذذن غذذذة برذذذرحل عذذذن احملذذذارم وعمذذذر با نذذذه بذذذدوام املراقبذذذة -رمحذذذه اهلل -قذذذال  ذذذاحل الكرمذذذا  .1
وظذذذاقرحل باتبذذذاب السذذذنة وعذذذود نفسذذذه أكذذذل احلذذذالل وكذذذ  نفسذذذه عذذذن الشذذذهوات: ق خت ذذذئ لذذذه 

 . 142(فراسة

زل اهلل، وتعظذيم مذا عظذم اهلل، وترذغري : عالمة املراقبة إيمار مذا أنذ-رمحه اهلل -قال ذو النون .2
  143(صغر اهلل. ما

: أفلذذل احليذذا  املراقبذذة هلل عذذز وجذذل ، واملراقبذذة ا ثالثذذة   -رمحذذه اهلل -قذذال احلذذار  احملاسذذإ .3
أ ذذذذيا : مراقبذذذذة اهلل ا  اعتذذذذه بالعمذذذذل ومراقبذذذذة اهلل ا معرذذذذيته بذذذذال ك ومراقبذذذذة اهلل ا ااذذذذم 

                                                            

  .1131  ومسلم (1423 البخاري (141(
  .129  ومسلم (2211 البخاري (141(
  .12/396  ذكرحل ابن تيمية ا  موب الفتاور(142(
  .2/66  مدارج السالكني (143(
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وجذل أ ذد تعبذا علذى البذدن مذن مكابذد  قيذام الليذل وصذيام  واخلوا ر، ومراقبذة القلذت هلل عذز
  144(النهار وإنفاق املال ا سبيل اهلل

أقذذذرب إىل عبذذذدحل مذذذن حبذذذل الوريذذذد. لكنيذذذه  -: احلذذذقي عذذذزي وجذذذلي -رمحذذذه اهلل -قذذذال ابذذذن اجلذذذوزيي  .4
ذذ ال  عامذذل العبذذد معاملذذة الغا ذذت عنذذه البعيذذد منذذه، فذذ مر بقرذذد نييتذذه، ورفذذ  اليذذدين إليذذه، والسي

ذذال تستشذذعر البعذذد، ولذذ لك تقذذ  مذذنهم املعاصذذه، إذ لذذو يقيقذذل مذذراقبتهم لذذه.  فقلذذوب اجلهي
للحاضذذذر النيذذذذاظر لكفيذذذذوا األكذذذذ ي عذذذذن اخل ايذذذذا. واملتيقيظذذذذون علمذذذذوا قربذذذذه فحلذذذذرمم املراقبذذذذة، 

 . 142(وكفتهم عن االنبسامي

ا حركذات : مراقبة اهلل تعاىل ا اخلوا ر: سبت حلفظهذا  -رمحه اهلل -قال ابن قيم اجلوزيية  .2
 . 146(الظواقر. فمن راقت اهلل ا سرحل، حفظه اهلل ا حركاته ا سرحل وعالنيته

: ينبغه أن يراقت اإلنسان نفسه قبل العمل وا العمل، قذل حيريكذه عليذه -رمحه اهلل -وقال  .6
قذذور الذذنيفس أو احملذذذريك لذذه قذذذو اهلل تعذذاىل خاصيذذة  فذذذإن كذذان اهلل تعذذذاىل، أملذذاحل، وإالي تركذذذه، 

اإلخالص. قال احلسن: رحذم اهلل عبذدا وقذ  عنذد ُهيذه، فذإن كذان هلل ملذى، وإن وق ا قو 
كذذان لغذذريحل تذذ خير. فهذذ حل مراقبذذة العبذذد ا ال ياعذذة، وقذذو أن يكذذون هلرذذا فيهذذا، ومراقبتذذه ا 
املعرذذية تكذذون بالتيوبذذة والنيذذدم واإلقذذالب، ومراقبتذذه ا املبذذاا تكذذون ّبراعذذا  األدب، والشيذذكر 

ال خيلو من نعمة ال بدي له مذن الشيذكر عليهذا، وال خيلذو مذن بلييذة ال بذدي مذن  على النيعم، فإنيه
الريو عليها، وكلي ذلك من املراقبة
)142 . 

                                                            

 .181 رسالة املس  دين ص144(
   .362 صيد اخلا ر (142(
  .2/66 مدارج السالكني (146(
   .392 إغاثة اللهفان البن القيم (142(
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 قال الشياعر: .2

 .. خلوتا ولكن قل علهي رقيتا .إذا ما خلوَت الديقر يوما فال تقل

  148(ذذذْيِه يغيتا ذذى َعلَذذذذفذذذذذذذذا خي.. وال أن مذذذذ.ذة  اعذذذذذذذذلا سذذذذنب اللََّه يغفذذذذوال يسذذذذ

 الخوف (8)

 تعريف الخوف:

اخلذذوي لغذذة: تذذدلي مذذادي  (ى وي  علذذى الذذ يعر والفذذزب، والتيخويذذ  مذذن الليذذه تعذذاىل قذذو احلذذثي علذذى 
َذذوَّليا اللَّذذها بِذذِه ِعبذذاَدحلا ﴿ التيحذذريز، قذذال اهلل تعذذاىل:   ، واخلذذوي مذذن الليذذه يذذراد بذذه 16(الزمذذر:   ذلِذذَك خيا

 . 149(الك ي عن املعاصه واختيار ال ياعات، ول لك قيل: ال يعدي خا فا من ق يكن لل ينوب تاركا

 واص الحا: توقي  حلول مكروحل أو فوات حمبوب.

 منزلة الخوف:

: إني الليذه خلذق اخللذق ليعرفذوحل ويعبذدوحل وخيشذوحل وخيذافوحل، ونرذت -رمحذه الليذه -قال ابن رجت احلنبلذهي 
اليذذة  علذذى عظمتذذه وكويا ذذه ليهذذابوحل وخيذذافوحل خذذوي اإلجذذالل، ووصذذ  اذذم  ذذدي  ع ابذذه اذذم األدليذذة الدي

 . 121(ودار عقابه الييت أعديقا ملن عراحل ليتيقوحل براع األعمال

وقذذال رمحذذه الليذذه: القذذدر الواجذذت مذذن اخلذذوي مذذا محذذل علذذى أدا  الفذذرا ة واجتنذذاب احملذذارم، فذذإن زاد 
مري ا نوافذذذل ال ياعذذذات واالنكفذذذاي عذذذن دقذذذا ق علذذذى ذلذذذك، حبيذذذث صذذذار باعمذذذا للنيفذذذوس علذذذى التيشذذذ

املكروقات والتيبسيط ا فلول املباحات، كان ذلك فلال حممودا، فإن تزايذد علذى ذلذك بذ ن أور  

                                                            

 .26  روضة العقال  البن حبان ص148(
  .111/ 9  ولسان العرب (1329، 1328/ 4  والرحاا (231/ 2انظر املقاييس (  149(
  .6التخوي  من النار البن رجت (  121(
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 -مرضذذا أو موتذذا، أو ُهيذذا الزمذذا، حبيذذث يق ذذ  عذذن السيذذعه ا اكتسذذاب الفلذذا ل امل لوبذذة احملبوبذذة لليذذه
 . 121(ق يكن حممودا -عزي وجلي 

ْنذتاْم ماذْ ِمِننَي ﴿ ملقامات العليية، وقو من لوازم اإلميان، قذال تعذاىل: اخلوي من ا (آل   َوخذافاوِن ِإْن كا
ذذذا خَيَْشذذذى اللَّذذذَه ِمذذذْن ِعبذذذاِدحِل اْلعاَلمذذذا ا ﴿  ، وقذذذال تعذذذاىل: 122عمذذذران:   ، وكليمذذذا كذذذان 28(فذذذا ر:   ِإَّنَّ

 العبد أقرب إىل ربيه كان أ دي له خشية ممين دونه.

 اردة في الخوف:من اآليات الو 

ذذذوبق لَذذذها النَّذذذاسا َوذلِذذذَك يَذذذذْومق  ﴿ .1 ِإنَّ ِا ذلِذذذَك آَليَذذذة  ِلَمذذذْن خذذذاَي َعذذذ اَب اآْلِخذذذَرِ  ذلِذذذَك يَذذذذْومق َ ْما
  .113َمْشهاودق  (قود: 

ما اْلَوِسيَلَة أَيذُّهاْم أَقْذَربا َويَذْرجاذوَن َرمْحَتَذ ﴿ .2 ها َوخَيذافاوَن َع ابَذها أاولِ َك الَِّ يَن َيْدعاوَن يَذْبتَذغاوَن ِإىل َرهبَِّل
  .22ِإنَّ َع اَب َربَّلَك كاَن حَمْ اورا    (اإلسرا : 

ذذذمْ  ﴿ .3 ِذذذْم لَذذذْيَس َااذذذْم ِمذذذْن داونِذذذِه َوِوٌّ َوال َ ذذذِفي ق َلَعلَّها  َوأَنْذذذِ ْر بِذذذِه الَّذذذِ يَن خَيذذذافاوَن َأْن حياَْشذذذراوا ِإىل َرهبَّل
  .21يَذتذَّقاوَن  (األنعام: 

ا يذاْ ِمنا ِبرت ﴿ .4 ِذْم َوقاذْم ال َيْسذَتْكِواوَن ِإَّنَّ ياتَِنا الَِّ يَن ِإذا ذاكَّلراوا هِبا َخرُّوا ساجَّدا  َوَسبَّحاوا حِبَْمِد َرهبَّل
ذذذذْم َخْوفذذذذا  َوَ َمعذذذذا  َوممَّذذذذا َرَزْقنذذذذاقاْم يذاْنِفقاذذذذوَن   و تَذَتجذذذذا  جاناذذذذوبذاهاْم َعذذذذِن اْلَملذذذذاِجِ  يَذذذذْدعاوَن َربذَّها

  . 16 -12(السجد : 

أَِذَن اللَّها َأْن تذاْرَفَ  َوياْ َكَر ِفيَها اَْساذها ياَسذبَّلحا لَذها ِفيهذا بِاْلغاذداوَّل َواآْلصذاِل و رِجذالق ال  ِا بذاياوتٍ  ﴿ .2
ِه تذاْلِهذذذيِهْم جِتذذذاَر ق َوال بَذْيذذذ ق َعذذذْن ذِْكذذذِر اللَّذذذِه َوِإقذذذاِم الرَّذذذالِ  َوِإيتذذذاِ  الزَّكذذذاِ  خَيذذذافاوَن يَذْومذذذا  تَذتَذَقلَّذذذتا ِفيذذذ

  .32 -36(النور:   أْلَْبرارا اْلقالاوبا َوا

  .46 :(الرمحن  َوِلَمْن خاَي َمقاَم َربَّلِه َجنَّتاِن  ﴿ .6

                                                            
 . 21التخوي  من النار البن رجت (  121(
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  َوأَمَّذذذذا َمذذذذْن خذذذذاَي َمقذذذذذاَم َربَّلذذذذِه َونَذَهذذذذى الذذذذذنذَّْفَس َعذذذذِن اْاَذذذذور و فَذذذذذِإنَّ اجْلَنَّذذذذَة ِقذذذذَه اْلَمذذذذذْ ور  ﴿ .2
  .41 -41(النازعات: 

 من األحاديث الواردة في الخوف:

لليه عنها قالل: س لل رسول الليه صليى الليه عليه وسليم عذن قذ حل اآليذة: عن عا شة رضه ا .1
((َوالَّذذذذِ يَن يذاْ تاذذذذوَن مذذذذا آتَذذذذذْوا َوقذالاذذذذوبذاهاْم َوِجلَذذذذةق   قالذذذذل عا شذذذذة: أقذذذذم اليذذذذ ين يشذذذذربون اخلمذذذذر 

ال يذذذا بنذذذل الريذذذدييق. ولكذذذنيهم اليذذذ ين يرذذذومون، ويرذذذليون، ويترذذذديقون، »ويسذذذرقون  قذذذال: 
 . 122(« تقبل منهم، أول ك الي ين يسارعون ا اخلرياتوقم خيافون أن ال

سذذبعة يظليهذذم الليذذه ا »عذذن أِب قريذذر  رضذذه الليذذه عنذذه عذذن النيذذإي صذذليى الليذذه عليذذه وسذذليم قذذال:  .2
ظليذذذه يذذذوم ال ظذذذلي إالي ظليذذذه: إمذذذام عذذذدل. و ذذذابي نشذذذ  ا عبذذذاد  الليذذذه. ورجذذذل قلبذذذه معليذذذق ا 

ا عليذه وتفريقذا عليذه. ورجذل دعتذه امذرأ  ذات منرذت املساجد. ورجذالن يابيذا ا الليذه اجتمعذ
ووال. فقال: إ ي أخاي الليه. ورجل ترديق بردقة ف خفاقا حىتي ال تعلذم  الذه مذا تنفذق 

 . 123(«ميينه. ورجل ذكر الليه خاليا، ففاضل عيناحل

ذذا قالذذل: مذذا رأيذذل رسذذو  .3 ل عذذن عا شذذة رضذذه الليذذه عنهذذا زوج النيذذإي صذذليى الليذذه عليذذه وسذذليم، أهني
ذا كذان يتبسيذم. قالذل:  ه صليى الليه عليه وسليم مستجمعا ضذاحكا حذىتي أرر مذن اواتذهاللي  إَّني

وكان إذا رأر غيمذا أو رحيذا، عذري ذلذك ا وجهذه. فقالذل: يذا رسذول الليذه، أرر النيذاس إذا 
رأوا الغذذيم فرحذذوا، رجذذا  أن يكذذون فيذذه امل ذذر، وأراك إذا رأيتذذه، عرفذذل ا وجهذذك الكراقيذذة  

يذذا عا شذذة، مذذا يذذ مينين أن يكذذون فيذذه عذذ اب. قذذد عذذ يب قذذوم بذذالرييح. وقذذد رأر قذذوم »فقذذال: 
 . 124(«الع اب فقالوا: ق ا عارض مم رنا 

                                                            
  .162  وصححه األلبا  ا سلسلة األحاديث الرحيحة (3122 م ي (أخرجه ال  122(
 . 1131  ومسلم (1423أخرجه البخاري (   123(
   .899 ، ومسلم (4829أخرجه البخاري (  124(
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 من اآلثار وأقوال العلماء في الخوف:

عذذن ابذذن عبيذذاس رضذذه الليذذه عنهمذذا قذذال: وعذذد الليذذه املذذ منني اليذذ ين خذذافوا مقامذذه وأديوا فرا لذذه  .1
 . 122(اجلنية

بذن مسذعود رضذه الليذه عنذه: إني املذ من يذرر ذنوبذه ك نيذه جذالس ا أصذل جبذل قال عبد الليه  .2
 . 126(خيشى أن ينقلت عليه، وإني الفاجر يرر ذنوبه ك باب مري على أنفه، فقال به قك ا

قال ابن عمر رضه الليه عنهما كان رأس عمر على فخ ي ا مرضه الي ي مذات فيذه فقذال  .3
. فقذذذذذال: ويلذذذذذه وويذذذذذل أميذذذذذه إن ق يذذذذذرمحين و: ضذذذذذ  رأسذذذذذه. قذذذذذال: فوضذذذذذعته علذذذذذى األرض

 . 122(رِبي 

قذال احلسذن البرذريي رمحذه الليذذه: إني الريجذل يذ نت الذ ينت فمذا ينسذذاحل، ومذا يذزال متخويفذا منذذه  .4
 . 128(حىتي يدخل اجلنية

قذذال ابذذن أِب مليكذذة رمحذذه الليذذه: أدركذذل ثالثذذني مذذن أصذذحاب النيذذإي صذذليى الليذذه عليذذه وسذذليم،   .2
 . 129(نفسه كليهم خياي النيفاق على

 . 161(د الليه ّبمل اخلويبِ عن وقت بن منبيه قال: ما عا  .6

ذذذذذْم ﴿قذذذذذال مقاتذذذذذل بذذذذذن حيذذذذذان: صذذذذذليل خلذذذذذ  عمذذذذذر بذذذذذن عبذذذذذد العزيذذذذذز، فقذذذذذرأ:  .2 َوِقفاذذذذذوقاْم ِإنذَّها
 . 161(  فجعل يكررقا ال يست ي  أن جياوزقا24َمْس اولاوَن  (الرافات: 

 

                                                            
 .2التخوي  من النار البن رجت ص   122(
 . 6318أخرجه البخاري (  126(
  .323/ 14 را السنة للبغوي (  122(
 . 338بن حنبل (الزقد لإلمام أمحد   128(
  .1/18ذكرحل البخاري ا صحيحه ا باب خوي امل من من أن حيبط عمله وقو ال يشعر(  129(
  .2التخوي  من النار البن رجت (  161(
  .426الرقة والبكا  البن أِب الدنيا (  161(
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 قال احلار  احملاسإ: العبد بني تس  هاوي: .8

اي ويذذدعو اهلل ويتلذذرب إليذذه أال يكلذذه إىل حسذذناته الذذيت يتعذذزز هبذذا ا عبذذاد اهلل ظلمذذا أن خيذذ :أوالقذذا
 وعدوانا.

 أن خياي من كفران النعم اليت قد غلت عليه الب ر هبا ف  غله عن الشكر عليها. :والمانية

 خوي االستدراج بالنعم وتواترقا. :والمالمة

ا ق يكذذذن حيتسذذذت ا  اعاتذذذه الذذذيت يرجذذذو ثواهبذذذا وق خذذذوي اهلل ان يبذذذدو لذذذه غذذذدا مذذذن اهلل مذذذ :والرابعذذذة
 يعدقا من ذنوبه.

 ال نوب اليت عملها واستيقن هبا فيما بينه وبني اهلل تعاىل. :واخلامسة

 تبعات الناس قبله. :والسادسة

 أنه ال يدري ما حيد  له ا بقية عمرحل. :والسابعة

 ها قبل الفوت.أن خياي تعجيل العقوبة ا الدنيا والنكال في :والمامنة

 . 162(اخلوي من علم اهلل تعاىل فيه وا أي الدارين أثبل اَسه ا أم الكتاب :والتاسعة

 . 163(قال  يم اإلسالم ابن تيميية رمحه الليه: اخلوي احملمود ما حجزك عن حمارم الليه .9

 

 

 

 

                                                            
 .93آداب النفوس للمحاسإ ص  162(
  .221/ 1انظر مدارج السالكني (  163(
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 الرجاء (9)

 تعريف الرجاء:

 قو نقية الي س.  الرجا  لغة: تدلي مادي  (ر ج و  على األمل الي ي

 الرجا  اص الحا: الرجا  قو ت ميل اخلري وقرب وقوعه، وقيل: قو النيظر إىل سعة رمحة اهلل.

: أني التيميني يراحبه الكسل، وال يسلك صاحبه  ريق اجلذدي، والريجذا   والفرق بني الرجا  وبني التيميني
 . 164(على الليدي من ذلك

 حقيقة الرجاء:

املعرفذذذة بذذذاهلل وأَسا ذذذه وصذذذفاته، وأن رمحتذذذه غلبذذذل غلذذذبه، فقذذذوي  الريجذذذا  علذذذى  الريجذذذا  عبودييذذذة، وسذذذببه
، أمذذا تذذرك  162(حسذذت قذذوي  املعرفذذة بذذاهلل، وقذذد أوذذ  العلمذذا  علذذى أن الرجذذا  ال يرذذح إال مذذ  العمذذل

العمل والتمادي ا الذ نوب اعتمذادا  علذى رمحذة اهلل وحسذن الظذن بذه عذز وجذل فلذيس مذن الرجذا  ا 
ل، وسذذذفه، وغذذذرور  فرمحذذذة اهلل قريذذذت مذذذن احملسذذذنني ال مذذذن املفذذذر ني، املعانذذذدين،  ذذذه ، بذذذل قذذذو جهذذذ

 املِررَّلين. 

: املقرود من الريجا  أني من وق  منه تقرري فليحسذن ظنيذه بذاهلل -رمحه اهلل -قال احلافظ ابن حجر 
رذية راجيذا ويرجو أن ميحو عنه ذنبه، وك ا من وق  منه  اعة يرجو قبواا، وأميا من اهنمك علذى املع

  166(عدم امل اخ   بغري ندم وال إقالب فه ا ا غرور.

                                                            
  ، ومدارج السالكني 311 -319/ 14  ، ولسان العرب (191  ، واملفردات للراغت (2322/ 6ي (انظر الرحاا للجوقر   164(

  .32/ 1البن القيم (
  . 2/32انظر مدارج السالكني (  162(
  .11/311فتح الباري(  166(
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 أنواع الرجاء:

أنواب الرجا  ثالثة، نوعان حممودان، ونوبق غرور م موم  فاألوالن: رجا ا رجٍل عمل ب اعة اهلل علذى 
وحل، نذذور مذذن اهلل  فهذذو راٍج لموابذذه، ورجذذل أذنذذت ذنوبذذا    تذذاب منهذذا، فهذذو راٍج ملغفذذر  اهلل تعذذاىل وعفذذ

 وإحسانه، وجودحل، وحلمه، وكرمه، فه ان النوعان حممودان.

والمالذذذذث: رجذذذذا  رجذذذذل متمذذذذاٍد ا التفذذذذريط، واخل ايذذذذا يرجذذذذو رمحذذذذة اهلل بذذذذال عمذذذذل  فهذذذذ ا قذذذذو الغذذذذرور، 
 .  162(والتمين، والرجا  الكاذب

 من اآليات الواردة في الرجاء:

ذذوَن َرمْحَذذَل اللَّذذِه َواللَّذذها ﴿ ِإنَّ الَّذذِ يَن آَمناذذوا َوالَّذذِ يَن قذذاَجراوا َوجاَقذذدا  .1 وا ِا َسذذِبيِل اللَّذذِه أاول ِذذَك يَذْرجا
  . 218َغفاورق َرِحيمق   (البقر : 

ما اْلَوِسيَلَة أَيذُّهاْم أَقْذَربا َويَذْرجاذوَن َرمْحَتَذها َوخَيذافاوَن  .2 َع ابَذها ﴿ أاولِ َك الَِّ يَن َيْدعاوَن يَذْبتَذغاوَن ِإىل َرهبَِّل
  .22كاَن حَمْ اورا     (اإلسرا :  ِإنَّ َع اَب َربَّلكَ 

  .2﴿ َمْن كاَن يَذْرجاوا ِلقاَ  اللَِّه فَِإنَّ َأَجَل اللَِّه آَلٍت َوقاَو السَِّمي ا اْلَعِليما   (العنكبوت: .3

لاوَن ِكتاَب اللَِّه َوأَقاماوا الرَّالَ  َوأَنْذَفقاوا ممَّا َرَزْقناقاْم ِسذرىا َوَعالنِ  .4 يَذة  يَذْرجاذوَن جِتذاَر   ﴿ ِإنَّ الَِّ يَن يَذتذْ
  .29َلْن تَذباوَر   (فا ر: 

﴿ أَمَّْن قاَو قانِذلق آنذاَ  اللَّْيذِل سذاِجدا  َوقاِ مذا  حَيْذَ را اآْلِخذَرَ  َويَذْرجاذوا َرمْحَذَة َربَّلذِه قاذْل َقذْل َيْسذَتِوي  .2
ا يَذَت َكَّرا أاولاوا اأْلَ    .9ْلباِب   (الزمر: الَِّ يَن يَذْعَلماوَن َوالَِّ يَن ال يَذْعَلماوَن ِإَّنَّ

ا   .6 ذذذذذو ِلَقذذذذذاَ  َربَّلذذذذذِه فَذْليَذْعَمذذذذذذْل َعَمذذذذذال  َصذذذذذاحلِ ا َواَل ياْشذذذذذرِْك ِبِعبَذذذذذاَدِ  َربَّلذذذذذِه َأَحذذذذذذد  ﴿ َفَمذذذذذْن َكذذذذذاَن يَذْرجا
  . 111(الكه :

                                                            
  .2/32انظر مدارج السالكني (  162(
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 من األحاديث الواردة في الرجاء:  

  قذذال: َسعذذل النذذإ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم قبذذل وفاتذذه بذذمال  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن جذذابر  .1
 .   168(«ال ميوتن أحدكم إال وقو حيسن باهلل الظن»يقول: 

يقذول اهلل تعذاىل: »عن النيإي صليى اهلل عليه وسذليم أنذه قذال:  -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .2
أنا عنذد ظذني عبذدي ِب، وأنذا معذه إذا ذكذر  ، فذإن ذكذر  ا نفسذه، ذكرتذه ا نفسذه، وإن 

م. وإن تقريب إوي  وا تقريبل إليذه ذراعذا، وإن تقذريب ذكر  ا مإل، ذكرته ا مإل خري منه
 . 169(«إوي ذراعا تقريبل إليه باعا، وإن أتا  ميشه أتيته قرولة

عذذزي  -قذال اهلل»عذن واثلذة بذذن األسذق  قذذال: َسعذل رسذذول اهلل صذليى اهلل عليذذه وسذليم يقذذول:  .3
 . 121(«: أنا عند ظني عبدي ِب فليظني ِب ما  ا -وجلي 

عذذن النيذذإي صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم فيمذذا حيكذذه عذذن ربيذذه عذذزي  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .4
: أذنذذت -تبذذارك وتعذذاىل -أذنذذت عبذذد ذنبذذا، فقذذال: اللهذذم اغفذذر و ذنذذإ. فقذذال»وجذذلي قذذال: 

عبذذدي ذنبذذا فعلذذم أني لذذه ربيذذا يغفذذر الذذ ينت وي خذذ  بالذذ ينت،  ي عذذاد ف ذنذذت، فقذذال: أي ربي 
: عبذذذدي أذنذذذت ذنبذذذا فعلذذذم أني لذذذه ربيذذذا يغفذذذر الذذذ ينت -تعذذذاىلتبذذذارك و  -اغفذذذر و ذنذذذإ. فقذذذال

: -تبذذارك وتعذذاىل -وي خذذ  بالذذ ينت،  ي عذذاد ف ذنذذت، فقذذال: أي ربي اغفذذر و ذنذذإ. فقذذال
عبدي أذنت ذنبا فعلم أني له ربيا يغفر ال ينت وي خ  بال ينت. اعمل ما   ل فقذد غفذرت 

 . 121(«لك

                                                            
  .2822أخرجه مسلم (  168(
   .2622  ومسلم (2412   البخاري (169(
   .  4316  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  (16116أمحد (   121(
  .2228  ومسلم (2212   البخاري (121(
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والذذذ ي »رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم:  قذذذال: قذذذال  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن أِب قريذذذر   .2
نفسذذذذه بيذذذذدحل لذذذذو ق تذذذذ نبوا لذذذذ قت اهلل بكذذذذم، وجلذذذذا  بقذذذذوم يذذذذ نبون، فيسذذذذتغفرون اهلل فيغفذذذذر 

 . 122(«ام

إن هلل ما ذذة رمحذذة »عذذن النذذإ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم قذذال:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر   .6
ام، فبهذذا يتعذذا فون، وهبذذا ي امحذذون، أنذذزل منهذذا رمحذذة واحذذد  بذذني اجلذذن واإلنذذس والبهذذا م وااذذو 

وهبذذذا تع ذذذ  الذذذوحش علذذذى ولذذذدقا، وأخذذذر اهلل تسذذذعا وتسذذذعني رمحذذذة، يذذذرحم هبذذذا عبذذذادحل يذذذوم 
 . 123(«القيامة

إن اهلل خلذذق »قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن سذذلمان .2
  واألرض، فجعذذل يذذوم خلذذق السذذماوات واألرض ما ذذة رمحذذة كذذل رمحذذة  بذذاق مذذا بذذني السذذما

منهذذذذا ا األرض رمحذذذذة، فبهذذذذا تع ذذذذ  الوالذذذذد  علذذذذى ولذذذذدقا، والذذذذوحش وال ذذذذري بعلذذذذها علذذذذى 
 . 124(«بعة، فإذا كان يوم القيامة أكملها هب حل الرمحة

قذال: َسعذل رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم يقذول:  -رضذه اهلل عنذه -عن أنس بن مالك .8
 غفرت لك على ما كان فيك وال أبذاو، يذابن قال اهلل: يابن آدم إنيك ما دعوتين ورجوتين»

آدم لذذو بلغذذل ذنوبذذك عنذذان السيذذما   ي اسذذتغفرتين غفذذرت لذذك وال أبذذاو، يذذابن آدم إنيذذك لذذو 
 . 122(«أتيتين بقراب األرض خ ايا  ي لقيتين ال تشرك ِب  ي ا ألتيتك بقراهبا مغفر 

ليى عذل رسذول اهلل صذأنيه عذرض لذه رجذل فقذال: كيذ  َس -رضه اهلل عنهما -عن ابن عمر .9
إني اهلل »فقال: َسعذل رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم يقذول:  اهلل عليه وسليم ا النيجور 

يذذد  املذذ من، فيلذذ  عليذذه كنفذذه  ويسذذ حل، فيقذذول: أتعذذري ذنذذت كذذ ا  أتعذذري ذنذذت كذذ ا . 
، حىتي إذا قريرحل ب نوبه، ورأر ا نفسذه أنيذه قلذك. قذال: سذ ما عليذك  فيقول: نعم. أي ربي

                                                            

  .2249   مسلم (122(
  .2222   مسلم (123(
  .2223  مسلم (124(
 . : حسن لغريحل1616  وقال: حديث حسن غريت، وقال األلبا  ا صحيح ال غيت وال قيت (3241أخرجه ال م ي (  122(
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ا الذذذدينيا وأنذذذا أغفرقذذذا لذذذك اليذذذوم. فيع ذذذى كتذذذاب حسذذذناته. وأميذذذا الكفذذذار واملنذذذافقون فيقذذذول 
ْم َأال َلْعَنةا اللَِّه َعَلى الظَّاِلِمنَي     . 126(«األ هاد:  (( ق االِ  الَِّ يَن َكَ باوا َعلى َرهبَِّل

إذا »سذذليم: قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه و  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .11
أحسذذن أحذذدكم إسذذالمه فكذذلي حسذذنة يعملهذذا تكتذذت لذذه بعشذذر أممااذذا إىل سذذبعما ة ضذذع ، 

 . 122(«وكلي سيي ة يعملها تكتت له ّبملها

قال: قدم على رسذول اهلل صذلى اهلل عليذه  -رضه اهلل عنه -عن عمر بن اخل اب  .11
 تذذذه ف لرذذذقته وسذذذلم بسذذذإ فذذذإذا امذذذرأ  مذذذن السذذذإ، تبتغذذذه، إذا وجذذذدت صذذذبيا ا السذذذإ، أخ

أتذذذرون قذذذ حل املذذذرأ   ارحذذذة »بب نهذذذا وأرضذذذعته، فقذذذال لنذذذا رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم: 
قلنذذا: ال واهلل وقذذه تقذذدر علذذى أن ال ت رحذذه، فقذذال رسذذول اهلل صذذلى اهلل « ولذذدقا ا النذذار 
 .)128(«هلل أرحم بعبادحل من ق حل بولدقا»عليه وسلم: 

مليذذا »رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم:  قذذال: قذذال -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .12
 .  129(«قلى اهلل اخللق كتت ا كتابه، فهو عندحل فوق العر : إني رمحيت غلبل غلإ

لذذو »أني رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم، قذذال:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .13
مذا عنذد اهلل مذن  يعلم امل من مذا عنذد اهلل مذن العقوبذة مذا  مذ  ِبنيتذه أحذد، ولذو يعلذم الكذافر

 . 181(«الريمحة ما قنط من جنيته أحد

قذذذذال: قذذذذال رسذذذذول اهلل صذذذذليى اهلل عليذذذذه وسذذذذليم:  -رضذذذذه اهلل عنذذذذه -عذذذذن أِب قريذذذذر  .14
والي ي نفسه بيدحل لو ق ت نبوا ل قت اهلل بكم وجلا  بقذوم يذ نبون فيسذتغفرون اهلل فيغفذر »
 . 181(«ام

                                                            
   .2268  ومسلم (2441لبخاري (أخرجه ا  126(
   .129  ومسلم (42أخرجه البخاري (   122(
  .2224  ومسلم (2999أخرجه البخاري (   128(
  .2221  ومسلم (3194جه البخاري (أخر    129(
   .2222أخرجه مسلم (   181(
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أن »عليذذه وسذذلم حذذد   أن رسذذول اهلل صذذلى اهلل -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن جنذذدب  .12
رجذذذال قذذذال: واهلل ال يغفذذذر اهلل لفذذذالن، وإن اهلل تعذذذاىل قذذذال: مذذذن ذا الذذذ ي يتذذذ ىل علذذذه أن ال 

 .)182(أو كما قال« فإ  قد غفرت لفالن، وأحب ل عملك   !أغفر لفالن

قذذذال: قلذذذل للنيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم، وأنذذذا ا  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن أِب بكذذذر .16
مذذا ظنيذذك يذذا أبذذا بكذذر بذذاثنني اهلل »نظذذر يذذل قدميذذه ألبرذذرنا. فقذذال:  الغذذار: لذذو أني أحذذدقم

 . 183(«ثالمهما

ال يقذولني »قذال: قذال النيذإي صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضذه اهلل عنذه -عن أِب قرير  .12
أحدكم: اللهمي اغفر و إن   ل، اللهمي ارمحين إن   ل، ليعزم ا الديعا ، فذإني اهلل صذان  

ولكذذذن ليعذذذزم املسذذذ لة ولذذذيعظم الريغبذذذة فذذذإني اهلل ال يتعاظمذذذه »وا لفذذذظ  مذذذا  ذذذا  ال مكذذذرحل لذذذه.
 . 184(« ه  أع احل

 من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في الرجاء: 

قذذال: واليذذ ي ال إلذذه غذذريحل مذذا أع ذذه عبذذد مذذ من  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن عبذذد اهلل بذذن مسذذعود .1
غريحل، ال حيسن عبد بذاهلل عذزي وجذلي  ي ا خريا من حسن الظيني باهلل عزي وجلي. والي ي ال إله 
الظيني إالي أع احل اهلل عزي وجلي ظنيه، ذلك ب ني اخلري ا يدحل
 )182 . 

: ليغفرن اهلل عز وجل يوم القيامذة مغفذر  ق خت ذر -رضه اهلل عنه -قال عبد اهلل بن مسعود .2
 . 186(على قلت بشر

                                                                                                                                                                          
   .2249أخرجه مسلم (   181(
   .2621 أخرجه مسلم (182(
   .2381  ومسلم (3623   البخاري (183(
  .2629  ومسلم (6339   البخاري (184(
   .83   حسن الظن البن أِب الدنيا (182(
   .66  حسن الظن البن أِب الدنيا (186(
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 ،أن ال يعذذ بين بالنذذار: إن و ا رِب جذذل وعذذز أملذذني: أمذذال -رمحذذه اهلل-قذذال عمذذر بذذن ذر  .3
 . 182(فإن ع بين ق خيلد  فيها م  من أ رك به

 . 188(: لو أدخلين اهلل النار فررت فيها ما أيسته-رمحه اهلل-قال الفليل بن عياض  .4

عن عمر بن الوليد قال: خرج عمر بن عبد العزيز يوم اجلمعة وقذو ناحذل اجلسذم، فخ ذت   .2
ن منكم فليحمذد اهلل، ومذن أسذا  فليسذتغفر كما كان خي ت،   قال: أيها الناس من أحس

اهلل،   إن عاد فليستغفر اهلل،   إن عاد فليستغفر اهلل  فإنه ال بد ألقوام أن يعملوا أعمذاال 
 . 189(وضعها اهلل ا رقاهبم وكتبها عليهم

 ا مرض موته: -رمحه اهلل -قال الشيافعهي  .6

 عفوك سليما.. جعلل الريجا ميني ل.فلميا قسا قلإ وضاقل م اقإ

ذذذذتعذاظمذذذين ذنذذذذ  وك أعظذذذماان عفذذذذ.. بعفذذذوك رِبي كذذذذ.ذا قرنتذذهذبذذه فلمي

 . 191(قال  احل الكرما : عالمة صحة الرجا  حسن ال اعة .2

قال احلار  احملاسإ: الرجا  الرادق إَّنا يكون على قدر العمل بال اعات، واخلوي علذى  .8
 . 191(ال لت واخلوي على قدر اارب قدر ال نوب، والرجا  على قدر 

 . 192(قال أبو سليمان الدارا : من حسن ظنه باهلل عز وجل،   ال خياي اهلل فهو هدوب .9

قذذال م ذذري بذذن عبذذد اهلل: لذذو جذذه  ّبيذذزان فذذوزن خذذوي املذذ من ورجذذاؤحل كانذذا سذذوا ،  .11
 . 193(ي كر رمحة اهلل فريجو وي كر ع اب اهلل فيخاي

                                                            

   .16  حسن الظن البن أِب الدنيا (182(
  .81  حسن الظن البن أِب الدنيا (188(
   .68  حسن الظن البن أِب الدنيا (189(
  . 2/32انظر مدارج السالكني (   191(
 . 69النفوس للمحاسإ ص دابآ   191(
  .28  حسن الظن باهلل البن أِب الدنيا (192(
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: مذا أحذت أن حسذاِب جعذل إىل والذدي  رِب خذري -رمحذه اهلل-قال سفيان الموري  .11
 . 194(و من والدي

قذذذال ابذذذن القذذذيم : حسذذذن الظذذذن إَّنذذذا يكذذذون مذذذ  انعقذذذاد أسذذذباب النجذذذا ، وأمذذذا علذذذى  .12
انعقذذاد أسذذباب ااذذالك فذذال يتذذ تَّى إحسذذان الظذذن، بذذل حسذذن الظذذن ينفذذ  َمذذْن تذذاب، ونذذدم، 

 وال اعذة،   حسَّذن الظذن بعذدقا  وأقل ، وبذدَّل السذي ة باحلسذنة، واسذتقبل بقيذة عمذرحل بذاخلري
  192(فه ا قو حسن الظن، واألول غرور، واهلل املستعان.

قال ابن القيم: الرجذا  ضذروري للمريذد السذالك، والعذاري لذو فارقذه حلظذة لتلذ  أو   .13
كاد. فإنه دا ذر بذني ذنذت يرجذو غفرانذه، وعيذت يرجذو إصذالحه، وعمذل صذاع يرجذو قبولذه، 

  196(مها، وقرب من اهلل ومنزلة عندحل يرجو وصوله إليها.واستقامة يرجو حرواا ودوا

                                                                                                                                                                          

   .134  حسن الظن البن أِب الدنيا (193(
  .32 حسن الظن باهلل البن أِب الدنيا (194(
 .22_26صاجلواب الكاا    192(
  .2/43مدارج السالكني(   196(
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 محبة اهلل (13)

 عريف المحبة:ت

احملبذذة لغذذة: مذذادي  (ا ب ب  تذذدلي علذذى الليذذزوم والميبذذات، قذذال ابذذن فذذارس: ا ذذتقاق احلذذتي واحملبيذذة مذذن 
: نقية البغة : الوداد. واحملبية واحلتي  . 192(أحبيه إذا لزمه، وقال ابن منظور: احلتي

، وقد تكون حبواسيه كحسن الريور ، أو بفعلذه احملبة اص  الحا: احملبية ميل النيفس إىل ما يوافق احملتي
 . 198(إميا ل اته كالفلل والكمال، وإميا إلحسانه كجلت نف  أو دف  ضرر

: حمبة اهلل قه أن مت إرادتك وعزمك وأفعالك ونفسك ومالذك ووقتذك -رمحه اهلل -قال ابن القيم
حبسذذا ا مرضذذاته وحمابيذذه، فذذال ت خذذ  لنفسذذك منهذذا إالي مذذا أع ذذاك، فت خذذ حل منذذه  ملذذن يبيذذه، وجتعلهذذا

 .  199(له

 أقسام المحبة:

 احملبة أربعة أقسام: 

 األول: حمبة اهلل وقه أصل اإلميان والتوحيد.

المذذا : احملبذذة ا اهلل وقذذه حمبذذة أنبيذذا  اهلل ورسذذله وأتبذذاعهم، وحمبذذة مذذا حيبذذه اهلل مذذن األعمذذال واألزمنذذة 
 واألمكنة وغريقم، وق حل تابعة حملبة اهلل ومكملة اا.

المالذذث: حمبذذة مذذ  اهلل وقذذه حمبذذة املشذذركني آلاذذتهم وأنذذدادقم مذذن  ذذجر وحجذذر وبشذذر وملذذك وغريقذذا 
 وقه أصل الشرك وأساسه.

                                                            
   . 112فردات للراغت (  وامل26/ 2  ومقاييس اللغة (291 -289/ 1انظر لسان العرب (   192(
   .24/ 1انظر فتح الباري (  198(
   .212م يت مدارج السالكني (  199(
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الرابذذذ : احملبذذذة ال بيعيذذذة الذذذيت تتبذذذ  مذذذا يال ذذذم العبذذذد ويوافقذذذه مذذذن  عذذذام و ذذذراب ونكذذذاا ولبذذذاس وعشذذذر  
ق حل إذا كانل مباحة، فإن أعانذل علذى حمبذة اهلل و اعتذه دخلذل ا بذاب العبذادات، وإن وغريقا، و 

صذذذذدت عذذذذن ذلذذذذك وتوسذذذذل هبذذذذا إىل مذذذذا ال حيبذذذذه اهلل دخلذذذذل ا املنهيذذذذات، وإال بقيذذذذل مذذذذن أقسذذذذام 
 . 211(املباحات. واهلل أعلم

 فضيلة المحبة ومنزلتها:

هذذذا تنذذذافس املتنافسذذذون. وقذذذه قذذذوت القلذذذوب، : قذذذه املنزلذذذة اليذذذيت في-رمحذذذه اهلل تعذذذاىل -قذذذال ابذذذن القذذذييم
وغذذذ ا  األرواا. وقذذذري  العيذذذون. وقذذذه روا اإلميذذذان واألعمذذذال، واملقامذذذات واألحذذذوال. اليذذذيت مذذذىت خلذذذل 
منهذذا فهذذه كاجلسذذد اليذذ ي ال روا فيذذه. وقذذه احليذذا  اليذذيت مذذن حرمهذذا فهذذو مذذن ولذذة األمذذوات. والنيذذور 

فا  الي ي من عدمه حليل بقلبه وي  األسذقام. والليذ ي  الي ي من فقدحل فهو ا حبار الظيلمات. والشي 
قذه حقيقذة اإلخذالص، بذل قذه نفذس اإلسذالم. فإنيذه . و الييت من ق يظفذر هبذا فعيشذه كليذه ُهذوم وآالم

 . 211(االستسالم بال يلي واحلتي وال ياعة هلل. فمن ال حمبية له ال إسالم له البتية

نظام أمور النياس، ولو يابي النياس وتعاملوا باحملبيذة السذتغنوا وقال الرياغت: احملبية والعدل من أسباب 
هبا عن العدل، فقد قيل: العدل خليفة احملبية يستعمل حيث ال توجد احملبية، ول لك عظيم اهلل تعذاىل 

اِت َسذذَيْجَعلا املنيذذة بإيقذذاب احملبيذذة بذذني أقذذل املليذذة، فقذذال عذذزي مذذن قا ذذل:﴿ ِإنَّ الَّذذِ يَن آَمناذذوا َوَعِملاذذوا الرَّذذاحلِ 
  أي حمبيذذذة ا القلذذذوب، تنبيهذذذا علذذذى أني ذلذذذك أجلذذذت للعقا ذذذد، وقذذذه  96َااذذذما الذذذرَّمْحنا وادىا  (مذذذرمي: 

أفلل من املهابة ألني املهابة تنفير، واحملبية ت لي ، وقد قيل:  اعة احملبية أفلل من  اعة الريقبذة، ألني 
وقذذذه تذذذزول بذذذزوال سذذذببها، وكذذذلي قذذذوم إذا يذذذابيوا  اعذذذة احملبيذذذة مذذذن داخذذذل، و اعذذذة الريقبذذذة مذذذن خذذذارج، 

ذروا وبذورك اذم.  تواصلوا، وإذا تواصلوا تعاونوا، وإذا تعاونوا عملوا، وإذا عملذوا عمَّذروا، وإذا عمَّذروا عامَّل
ولفلذذل وقذذوب احملبذذة  ذذرع ا  ذذرب اهلل تعذذاىل اجتمذذاب أقذذل امللذذة الواحذذد  ا مسذذاجدقم كذذل يذذوم مخذذس 

تماب أقذل البلذد الواحذد كذل أسذبوب مذر  ا اجلذام ، واجتمذاب أقذل املدينذة مرات إلقامة صالمم، واج

                                                            
  .128القول السديد  را كتاب التوحيد (  211(
   باخترار وترري.22/ 3مدارج السالكني (  211(
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وأقل السواد كل سنة مذرتني ا اجلبانذة، واجتمذاب أقذل البلذدان النا يذة ا العمذر مذر  ّبكذة، كذل ذلذك 
 . 212(ليت كد باجتماعهم األنس، وليق  بسبت ذلك الود

 من اآليات الواردة في المحبة:

بُّونَذها  ﴿ يا أَيذَُّهذا الَّذِ ينَ  .1 ذبذُّهاْم َوحيِا آَمناذوا َمذْن يَذْرتَذدَّ ِمذْنكاْم َعذْن ِدينِذِه َفَسذْوَي يَذْ يت اللَّذها ِبَقذْوٍم حيِا
اِقذذداوَن ِا َسذذِبيِل اللَّذذِه َوال خَيذذافاوَن َلْوَمذذَة ال ِذذٍم  ذذْ ِمِننَي َأِعذذزٍَّ  َعلَذذى اْلكذذاِفرِيَن جيا أَِذلَّذذٍة َعلَذذى اْلما

ا َولِيُّكاما اللَّها َوَرساولاها َوالَّذِ يَن آَمناذوا ذِلَك َفْللا اللَِّه يذا ْ  تِيِه َمْن َيشا ا َواللَّها واِس ق َعِليمق و ِإَّنَّ
ذذذْم راِكعاذذوَن و َوَمذذذْن يَذتَذذذذَولَّ اللَّذذذَه َوَرساذذذوَلها َوالَّذذذِ يَن  ذذذوَن الرَّذذذالَ  َويذاْ تاذذذوَن الزَّكذذذاَ  َوقا الَّذذِ يَن ياِقيما

  .        26 -24قاما اْلغالِباوَن   (املا د :  آَمناوا فَِإنَّ ِحْزَب اللَّهِ 

ذذْم َوَجنَّذذٍة َعْرضاذذَها السَّذذماواتا َواأْلَْرضا أاِعذذدَّْت لِْلماتَِّقذذنَي و  .2 ﴿ َوسذذارِعاوا ِإىل َمْغِفذذَرٍ  ِمذذْن َربَّلكا
ذذذرَّاِ  َواللَّذذذرَّاِ  َواْلكذذذاِظِمنَي اْلغَذذذْيَظ َواْلعذذذاِفنَي َعذذذنِ  ذذذتُّ  الَّذذذِ يَن يذاْنِفقاذذذوَن ِا السَّ النَّذذذاِس َواللَّذذذها حيِا

  . 134 -133اْلماْحِسِننَي   (آل عمران: 

بُّذوَن اللَّذَه فَذاتَِّبعاوِ  حياْبِذْبكاما اللَّذها َويَذْغِفذْر َلكاذْم ذاناذوَبكاْم َواللَّذها َغفاذورق رَ  .3 ِحذيمق ﴿ قاْل ِإْن كاْنتاْم يِا
ذتُّ اْلكذاِفرِيَن   (آل عمذران:  و قاْل َأِ يعاوا اللََّه َوالرَّساذوَل فَذِإْن تَذَولَّذْوا  -31فَذِإنَّ اللَّذَه ال حيِا

32.  

تُّ اْلماتَِّقنَي   (التوبة:  .4   . 4﴿ ِإنَّ اللََّه حيِا

تُّ اْلماْقِسِ نَي   (احلجرات:  .2   . 9﴿ ِإنَّ اللََّه حيِا

تُّ اْلماَتَ هَّلرِيَن   (البقر :  .6 تُّ التذَّوَّاِبنَي َوحيِا  .  223﴿ ِإنَّ اللََّه حيِا

تُّ الرَّاِبرِيَن   (آل عمران:  .2   . 148﴿ َواللَّها حيِا

                                                            
   .222ال ريعة إىل مكارم الشريعة للراغت (  212(
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بُّذذونَذهاْم َكحاذذتَّل اللَّذذِه َوالَّذذِ يَن آَمناذذوا َأَ ذذدُّ  .8 ﴿ َوِمذذَن النَّذذاِس َمذذْن يَذتَِّخذذ ا ِمذذْن داوِن اللَّذذِه أَنْذذدادا  حيِا
ذذوا ِإْذ يَذذذَرْوَن اْلَعذذ اَب َأنَّ الْ  يعذذا  َوَأنَّ اللَّذذَه َ ذذِديدا حابىذذا لِلَّذذِه َولَذذْو يَذذذَرر الَّذذِ يَن ظََلما قاذذوََّ  لِلَّذذِه وَِ

 اْلَعذذ اِب و ِإْذ تَذبَذذذرَّأَ الَّذذِ يَن اتُِّبعاذذوا ِمذذَن الَّذذِ يَن اتذَّبَذعاذذوا َوَرأَواا اْلَعذذ اَب َوتَذَق ََّعذذْل هِبِذذما اأْلَْسذذبابا 
  . 166 -162  (البقر : 

ذذذذَهواِت ِمذذذذَن النَّلسذذذذاِ  َوا .9 ذذذذتُّ الشَّ ْلَبنِذذذذنَي َواْلَقنذذذذاِ رِي اْلماَقْن َذذذذَرِ  ِمذذذذَن الذذذذ ََّقِت ﴿ زايَّلذذذذَن لِلنَّذذذذاِس حا
نْيا َواللَّذذها ِعْنذذَدحلا حاْسذذنا  َواْلِفلَّذذِة َواخْلَْيذذِل اْلماَسذذوََّمِة َواأْلَْنعذذاِم َواحْلَذذْرِ  ذلِذذَك َمتذذابا احْلَيذذاِ  الذذدُّ

  . 14اْلَمرتِب   (آل عمران: 

بُّذذوَن َومذذا تذاْنِفقاذذوا ِمذذْن َ ذذْهٍ  فَذذِإنَّ اللَّذذَه بِذذِه َعلِذذيمق   ﴿ لَذذْن تَنذذالاوا الْذذِوَّ َحذذىتَّ تذاْنِفقاذذوا ممَّذذ .11 ا يِا
  . 92(آل عمران: 

ذذذْم  .11 ذذذرق َلكا ذذذَو َخيذْ ذذذوا َ ذذذْي ا  َوقا ذذذْم َوَعسذذذى َأْن َتْكَرقا ذذذْرحلق َلكا ذذذَو كا ﴿ كاتِذذذَت َعلَذذذْيكاما اْلِقتذذذالا َوقا
بُّوا َ ْي ا  َوقاَو َ رٌّ َلكاْم َواللَّها يَذعْ    . 216َلما َوأَنْذتاْم ال تَذْعَلماوَن   (البقر : َوَعسى َأْن يِا

ْفذذذَر  .12 ﴿  يذذذا أَيذَُّهذذذا الَّذذذِ يَن آَمناذذذوا ال تَذتَِّخذذذ اوا آبذذذا َكاْم َوِإْخذذذواَنكاْم أَْولِيذذذاَ  ِإِن اْسذذذَتَحبُّوا اْلكا
ذذما الظَّذذاِلماوَن و قاذذْل ِإْن كذذاَن  ميذذاِن َوَمذذْن يَذتَذذذَواَّاْم ِمذذْنكاْم َف اول ِذذَك قا آبذذاؤاكاْم َوأَبْنذذاؤاكاْم َعلَذذى اإْلِ

ذذْم َوَعِشذذريَتاكاْم َوأَْمذذوالق اقْذتَذَرفْذتاماوقذذا َوجِتذذاَر ق خَتَْشذذْوَن َكسذذاَدقا َوَمسذذاِكنا  َوِإْخذذواناكاْم َوأَْزواجاكا
ها بِذذَ ْمرحِِل تَذْرَضذذْوهَنا َأَحذذتَّ ِإلَذذْيكاْم ِمذذَن اللَّذذِه َوَرساذذوِلِه َوِجهذذاٍد ِا َسذذِبيِلِه فَذتَذَربَّراذذوا َحذذىتَّ يَذذْ يتَ اللَّذذ

  . 24 -23َواللَّها ال يَذْهِدي اْلَقْوَم اْلفاِسِقنَي   (التوبة: 

 من األحاديث الواردة في المحبة:

ثال  من كني فيذه وجذد »عن النيإي صليى اهلل عليه وسليم، قال:  -رضه اهلل عنه -عن أنس .1
عبذدا ال حيبيذه إالي هلل،  حالو  اإلميان: من كان اهلل ورسوله أحتي إليه مميا سواُها، ومن أحتي 

 . 213(«ومن يكرحل أن يعود ا الكفر بعد إذ أنق حل اهلل كما يكرحل أن يلقى ا النيار

                                                            
   .43  ومسلم (21البخاري (أخرجه   213(
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إني اهلل قذال: »قذال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضه اهلل عنذه -عن أِب قرير  .2
ا اف ضذذته مذن عذذادر و ولييذذا فقذذد آذنتذه بذذاحلرب. ومذذا تقذذريب إوي عبذدي بشذذه  أحذذتي إوي مميذذ

عليه. وما يزال عبدي يتقريب إوي بالنيوافل حىتي أحبيذه، فذإذا أحببتذه كنذل َسعذه اليذ ي يسذم  
بذذذه، وبرذذذذرحل اليذذذ ي يبرذذذذر بذذذه، ويذذذذدحل اليذذذذيت يذذذب ش هبذذذذا، ورجلذذذه اليذذذذيت ميشذذذه هبذذذذا، وإن سذذذذ لين 

 .   214(«ألع ينيه، ول ن استعاذ ِب ألعي نيه 

إني اهلل إذا »سذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم: قذذال: قذذال ر  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .3
أحذذتي عبذذدا دعذذا جويذذل فقذذال: إ ي أحذذتي فالنذذا ف حبيذذه. قذذال: فيحبيذذه جويذذل.  ي ينذذادي ا 
السيذما  فيقذذول: إني اهلل حيذتي فالنذذا فذ حبيوحل. فيحبيذذه أقذذل السيذما . قذذال:  ي يوضذ  لذذه القبذذول 

إ ي أبغذذة فالنذذا ف بغلذذه. قذذال: فيبغلذذه  ا األرض. وإذا أبغذذة عبذذدا دعذذا جويذذل فيقذذول:
ذذذذما : إني اهلل يذذذذبغة فالنذذذذا ف بغلذذذذوحل. قذذذذال: فيبغلذذذذونه.  ي  جويذذذذل.  ي ينذذذذادي ا أقذذذذل السي

 . 212(«توض  له البغلا  ا األرض

مذذن أ ذذدي أميذذيت »أني رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذه وسذذليم قذذال:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذن أِب قريذذر  .4
 . 216(«يودي أحدقم لو رآ ، ب قله وماله و حبيا، ناس يكونون بعدي،

ال يذ من أحذدكم حذىتي »قذال: قذال النيذإي صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضه اهلل عنذه -عن أنس .2
 . 212(«أكون أحتي إليه من ماله وولدحل والنياس أوعني

إني اهلل يقذول »قذال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .6
 . 218(«القيامة: أين املتحابيون ِبالو  اليوم أظليهم ا ظليه. يوم ال ظلي إالي ظليهيوم 

                                                            
   .6212البخاري (جه أخر   214(
   واللفظ ملسلم.2632ومسلم (  2482(أخرجه البخاري   212(
   .2832مسلم (أخرجه    216(
   .44  ومسلم (12البخاري (أخرجه   212(
   .2266أخرجه مسلم (  218(
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جذا  رجذل إىل رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم،  -رضه اهلل عنذه -عن عبد اهلل بن مسعود .2
فقال: يا رسول اهلل، كي  تقول ا رجل أحتي قوما وق يلحق هبم  فقذال رسذول اهلل صذليى 

 . 219(«املر  م  من أحتي » اهلل عليه وسليم:

عن النيإي صليى اهلل عليه وسليم أني رجال زار أخا لذه ا قريذة  -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .8
ملكا. فلميا أتذى عليذه قذال: أيذن تريذد  قذال:   211(، على مدرجته 211(أخرر. ف رصد اهلل له

ذذا أريذذد أخذذا و ا قذذ حل القريذذة. قذذال: ل: ال. غذذري أ ي   قذذا  212(قذذل لذذك عليذذه مذذن نعمذذة ترهبي
قذذذال: فذذذإ ي رسذذذول اهلل إليذذذك، بذذذ ني اهلل قذذذد أحبيذذذك كمذذذا أحببتذذذه  -عذذذزي وجذذذلي  -أحببتذذذه ا اهلل

 . 213(«فيه

أني رجذذذال سذذذ ل النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم: مذذذىت  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن أنذذذس بذذذن مالذذذك .9
ذذاعة يذذا رسذذول اهلل  قذذال:  صذذال  وال قذذال: مذذا أعذذددت اذذا مذذن كمذذري  .«مذذا أعذذددت اذذا »السي

  214(«.أنل م  من أحببل»صوم وال صدقة، ولكيني أحتي اهلل ورسوله. قال: 

قال: َسعل رسول اهلل صليى اهلل عليه وسذليم  -رضه اهلل عنه -عن معاذ بن جبل  .11
قذذذذذال اهلل تعذذذذذاىل: وجبذذذذذل حمبيذذذذذيت للمتحذذذذذابيني اي، واملتجالسذذذذذني اي، واملتذذذذذزاورين اي، »يقذذذذذول: 

 . 212(«واملتباذلني اي 

سذذذبعة »عذذذن النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم، قذذذال:  -رضذذذه اهلل عنذذذه -أِب قريذذذر عذذذن  .11
يظليهم اهلل تعاىل ا ظليه يوم ال ظلي إالي ظليه: إمام عدل، و ابي نش  ا عبذاد  اهلل، ورجذل 
قلبذذه معليذذق ا املسذذاجد، ورجذذالن يابيذذا ا اهلل اجتمعذذا عليذذه وتفريقذذا عليذذه، ورجذذل دعتذذه امذذرأ  

                                                            
  .2641أخرجه البخاري ومسلم (  219(
 ف رصد: أي أقعدحل يرقبه.   211(
 على مدرجته: املدرجة قه ال ريق.  211(
 ترهبا: أي تقوم بإصالحها، وتنهة إليه بسبت ذلك.  212(
  .2262مسلم (أخرجه   213(
   .2639  ومسلم (6121( أخرجه البخاري  214(
  .923/ 2أخرجه مالك ا املو   بإسناد صحيح (  212(
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ال فقذذال: إ ي أخذذاي اهلل، ورجذذل ترذذديق برذذدقة ف خفاقذذا حذذىتي ال تعلذذم ذات منرذذت ووذذ
 . 216(« اله ما تنفق ميينه، ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضل عيناحل

أني رجذذذال كذذذان عنذذذد النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن أنذذذس بذذذن مالذذذك .12
لنيذإي صذليى اهلل عليذه وسليم، فمري به رجذل، فقذال: يذا رسذول اهلل، إ ي ألحذتي قذ ا، فقذال لذه ا

فلحقذذذه، فقذذذال: إ ي أحبيذذذك ا اهلل. قذذذال:  .«أعلمذذذه»قذذذال: ال، قذذذال:  .«أعلمتذذذه »وسذذذليم: 
 . 212(«أحبيك اهلل الي ي أحببتين له»

ال »قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .13
ابيوا. أوال أدليكذذذم علذذذى  ذذذه  إذا فعلتمذذذوحل تذذذدخلون اجلنيذذذة حذذذىتي ت منذذذوا. وال ت منذذذوا  حذذذىتي يذذذ

 . 218(«ياببتم  أفشوا السيالم بينكم 

ال ي من أحدكم »عن النيإي صليى اهلل عليه وسليم قال:  -رضه اهلل عنه -عن أنس .14
 . 219(«حىتي حيتي ألخيه ما حيتي لنفسه

ال: أني رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم قذ -رضذه اهلل عنذه -عن أِب أمامة الباقلهي  .12
 . 221(«من أحتي هلل، وأبغة هلل، وأع ى هلل، ومن  هلل، فقد استكمل اإلميان»

                                                            
   .1131  ومسلم (1423أخرجه البخاري (  216(
   .962/ 3د (  وحسنه األلبا  ا صحيح سنن أِب داو 2122أبو داود (أخرجه   212(
   .24أخرجه مسلم (  218(
   .42  ومسلم (13أخرجه البخاري (  219(
  . 381  وصححه األلبا  ا الرحيحة (4681أخرجه أبو داود (  221(
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 من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في المحبة:

 . 221(قال سليمان الواس ه: ذكر النعم يور  احملبة .1

 . 222(قال مالك بن دينار: إن القلت احملت هلل تعاىل حيت الَنَرت هلل تعاىل .2

غذذازو: لذذيس يع ذذى  ريذذق احملبذذة غافذذل وال سذذاحل. احملذذت هلل  ذذا ر قذذال أبذذو عبذذد الذذرمحن امل .3
القلذت كمذذري الذ كر، متسذذبت إىل رضذوانه بكذذل سذبيل يقذذدر عليهذا مذذن الوسذا ل والنوافذذل 

 . 223(دوبا  دوبا  و وقا   وقا  

قذذال حيذذ  بذذن أِب كمذذري: نظرنذذا فلذذم مذذد  ذذي ا  يلتذذ ذ بذذه املتلذذ ذون أفلذذل مذذن حذذت اهلل  .4
 . 224(و لت مرضاته

يقذول:  -رضذه اهلل عنذه -ل حممد بن كعذت القرظذه: كذان عبذد اهلل بذن يزيذد اخل مذهقا .2
اللهم ارزقين حبك وحت من ينفعين حبه عندك، اللهم ما رزقتذين ممذا أحذت فاجعلذه و 

 . 222(قو  فيما يت، وما زويل عين مما أحت فاجعله و فراغا  فيما يت 

أن يلقى حبيبه، أال ف حبوا ربكم قال خليد العرري: ما منكم من أحد إال وقو حيت  .6
 . 226(وسريوا إليه سريا  ويال  

 . 222(احملبون إىل احلبيت قال حيان بن األسود: املوت جسر يرل به .2

                                                            
  . 3رواحل أبو إسحاق اخلتَّله ا كتاب احملبة هلل تعاىل (  221(
  .22رواحل أبو إسحاق اخلتَّله ا كتاب احملبة هلل تعاىل (  222(
  .32حل أبو إسحاق اخلتَّله ا كتاب احملبة هلل تعاىل (روا  223(
  .62رواحل أبو إسحاق اخلتَّله ا كتاب احملبة هلل تعاىل (  224(
  مرفوعا وضعفه األلبا  ا ضعي  اجلام  3486  موقوفا ورواحل ال م ي (28رواحل أبو إسحاق اخلتَّله ا كتاب احملبة هلل تعاىل (  222(

  .1122الرغري(
  .131أبو إسحاق اخلتَّله ا كتاب احملبة هلل تعاىل ( رواحل  226(
  .128رواحل أبو إسحاق اخلتَّله ا كتاب احملبة هلل تعاىل (  222(
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: مذذذا حفظذذذل حذذذدود اهلل وحمارمذذذه، ووصذذذل -رمحذذذه اهلل -قذذذال  ذذذيم اإلسذذذالم ابذذذن تيميذذذة .8
وي والريجذذا ، قذذه الواصذذلون إليذذه ّبمذذل خوفذذه ورجا ذذه وحمبيتذذه. وقذذ حل الميالثذذة: احلذذتي واخلذذ

اليذذذذيت تبعذذذذث علذذذذى عمذذذذار  الوقذذذذل ّبذذذذا قذذذذو األوىل لرذذذذاحبه، واألنفذذذذ  لذذذذه، وقذذذذه أسذذذذاس 
ذذلوك، والسيذذري إىل اهلل. وقذذ حل الميالثذذة قذذه ق ذذت رحذذى العبودييذذة، وعليهذذا دارت رحذذى  السي
األعمال. فمىت خال القلت من ق حل الميال  فسد فسادا ال يرجى صذالحه أبذدا، ومذىت 

 . 228(حل ضع  إميانه حبسبهضع  فيه  ه  من ق 

: إنيذك إذا أحببذل الشيذذخص هلل، كذان اهلل قذو احملبذوب ل اتذه، فكليمذذا -رمحذه اهلل -وقذال .9
ترذذذويرته ا قلبذذذك، ترذذذويرت حمبذذذوب احلذذذقي ف حببتذذذه، فذذذازداد حبيذذذك هلل، كمذذذا إذا ذكذذذرت 

رمم ا النيإي صليى اهلل عليه وسذليم واألنبيذا  قبلذه واملرسذلني وأصذحاهبم الريذاحلني، وترذوي 
قلبذذك، فذذإني ذلذذك جيذذ ب قلبذذك إىل حمبيذذة اهلل املذذنعم علذذيهم، وهبذذم، إذا كنذذل يذذبيهم هلل. 
فذاحملبوب هلل جيذذ ب إىل حمبيذذة اهلل، واحملذتي هلل إذا أحذذتي  خرذذا هلل فذإني اهلل قذذو حمبوبذذه. 

فهو حيتي أن جي به إىل اهلل تعاىل، وكلي من احملتي هلل واحملبوب هلل جي ب إىل اهلل
)229 . 

: علذذى حسذذت احملبيذذة وقويمذذا يكذذون الريجذذا ، فكذذلي حمذذتي -رمحذذه اهلل -قذذال ابذذن القذذييم .11
راج، خذذذا   بالليذذذرور ، فهذذذو أرجذذذى مذذذا يكذذذون حلبيبذذذه وأحذذذتي مذذذا يكذذذون إليذذذه، وكذذذ لك 
خوفذذه فإنيذذه خيذذاي سذذقو ه مذذن عينذذه، و ذذرد حمبوبذذه لذذه إبعذذادحل، واحتجابذذه عنذذه. فخوفذذه 

نيذذه يرجذذوحل قبذذل لقا ذذه والوصذذول إليذذه. فت ميذذل قذذ ا أ ذذدي خذذوي، ورجذذاؤحل ذايتي للمحبيذذة، فإ
املوضذذ  حذذقي التي ميذذل ي لعذذك علذذى أسذذرار عظيمذذة مذذن أسذذرار العبودييذذة واحملبيذذة. فكذذلي حمبيذذة 
فهذذذه مرذذذحوبة بذذذاخلوي والريجذذذا ، وعلذذذى قذذذدر َتكينهذذذا مذذذن قلذذذت احملذذذتي يشذذذتدي خوفذذذه 

 . 231(ورجاؤحل

                                                            
   .21/ 12 موب الفتاور (  228(
   .618/ 11 موب الفتاور (  229(
   .43، 42/ 2مدارج السالكني (  231(
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تذذذه و  -رمحذذذه اهلل -وقذذذال أيلذذذا .11 نعذذذيم روحذذذه: ا  اعذذذة حمبوبذذذه، : قذذذري  عذذذني احملذذذتي ول ي
ذذل للخدمذذة ثقذذال: اليذذ ي يذذرر أنيذذه لذذوال ذلي قهذذرحل ملذذا أ ذذاب،  خبذذالي امل يذذ  كرقذذا، املتحمي
فهو يتحميل  اعته كاملكرحل الي ي أذليذه مكرقذه وقذاقرحل، خبذالي احملذتي اليذ ي يعذدي  اعذة 

 . 231(حمبوبه قوتا ونعيما، ول ي  وسرورا، فه ا ليس احلامل له ذلي اإلكراحل

: احملذذتي الريذذادق إن ن ذذق ن ذذق هلل وبذذاهلل، وإن سذذكل سذذكل  -رمحذذه اهلل -وقذذال .12
هلل، وإن يريك فب مر اهلل، وإن سكن فسكونه اسذتعانة علذى مرضذا  اهلل، فحبيذه هلل وبذاهلل 

 . 232(وم  اهلل

: عالمذذة احملبيذذة: كمذذال األنذذس ّبناجذذا  احملبذذوب، وكمذذال -رمحذذه اهلل -قذذال ابذذن قدامذذة .13
 ، وكمذذال االسذذتيحا  مذذن كذذلي مذذا يذذنقة عليذذه اخللذذو . ومذذىت غلذذت احلذذتي التيذذنعيم بذذاخللو 

واألنس صارت اخللو  واملناجا  قري  عني تدف  وي  ااموم، بل يسذتغرق احلذتي واألنذس 
 . 233(قلبه

 قال بعلهم: .14

 .. ق ا حمال ا الفعال بدي .تعره اإلله وأنل تزعم حبيه

  234(ن حيتي م ي .. إني احملتي مل.لو كان حبيك صادقا أل عته

 قال حي  بن معاذ:     .12

 ذذ ْ ذذذوم وغموم وأسذَذذذ.. وُهذذذذ.ذذريذذل حمبوب سور اهلل سذذذذكذذذذ

 .. ما خال الرمحن ما منه َخَل ْ .كل حمبوب فمنه و خل 

 .. ظهرت من صاحت احلت عاِري.إن للحت دالالت إذا
                                                            

   .328م يت مدارج السالكني (  231(
   .161/ 1د  (مفتاا دار السعا  232(
   .321هترر منهاج القاصدين (  233(
 .32ذكرحل أبو إسحاق اخلتَّله ا كتاب احملبة هلل تعاىل ص  234(
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  .. دا م الغرة مهموم َدنِ .صاحت احلت حزين قلبه

  ل وباهلل َكلِ .. ذاقل العقذذذذ.رحلذذذه ا اهلل ال ا غيذذذذذذذذذذذذُه

 .. أصفر الوجه وللدم  َذِري.أ عث الرأس مخيص ب نه

 .. حبه غاية غايات الشري.دا م الت كري من حت ال ي

  ذوالحل وقذذذذذذذذذذام اهلل مذذذذ.. وأمذذذذ.ذذذر احملذذذراب يشذذكو بمهبا ذذذذ

 ات الرح ذذلو برتيذذذذذجا يتذذذذ.. اذِذذذ.ذذذا  ه منتربذذذذذذذذقوامذذذذذذا م قذذذذ

 .. باكيا  والدم  ا األرض َيِك .راكعا   ورا  و ورا  ساجدا  

  232(.. فيه حت اهلل حقا  فغري.أورد القلت على البحر ال ي

 األسباب الجالبة لمحبة اهلل والموجبة لها:

 وقه: عشر  ألسباب اجلالبة حملبة اهلل واملوجبة اا: ا-رمحه اهلل -قال ابن القييم

 أحدقا: قرا   القرآن بالتيدبير والتيفهيم ملعانيه وما أريد به.

ا توصيله إىل درجة احملبوبيية بعد احملبية.  الميا : التيقريب إىل اهلل بالنيوافل بعد الفرا ة فإهني

العمذذل واحلذذال. فنرذذيبه مذذن احملبيذذة علذذى قذذدر الميالذذث: دوام ذكذذرحل علذذى كذذلي حذذال: بالليسذذان والقلذذت، و 
 نريبه من ق ا ال يكر.

 الرياب : إيمار حمابيه على حمابيك عند غلبات ااور.

اخلذذذذامس: م العذذذذة القلذذذذت ألَسا ذذذذه وصذذذذفاته، ومشذذذذاقدما ومعرفتهذذذذا. وتقليبذذذذه ا ريذذذذاض قذذذذ حل املعرفذذذذة 
 .ومباديها. فمن عري اهلل ب َسا ه وصفاته وأفعاله أحبيه ال حمالة

                                                            
 .69واخل يت البغدادي ا الزقد والرقا ق ص98ذكرحل أبو إسحاق اخلتَّله ا كتاب احملبة هلل تعاىل ص  232(
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ا داعية إىل حمبيته.  السيادس: مشاقد  بريحل وإحسانه وآال ه، ونعمه البا نة والظياقر . فإهني

ذذاب : وقذذو مذذن أعجبهذذا، انكسذذار القلذذت بكليييتذذه بذذني يذذدي اهلل تعذذاىل. ولذذيس ا التيعبذذري عذذن قذذ ا  السي
 املعىن غري األَسا  والعبارات.

، ملناجاتذذذ ه وتذذذالو  كالمذذذه، والوقذذذوي بالقلذذذت والتيذذذ ديب بذذذ دب الميذذذامن: اخللذذذو  بذذذه وقذذذل النيذذذزول اإلاذذذهي
 العبوديية بني يديه.  ي ختم ذلك باالستغفار والتيوبة.

التياسذذذ :  السذذذة احملبيذذذني الريذذذادقني، والتقذذذامي أ يذذذت ِثذذذرات كالمهذذذم كمذذذا تنتقذذذى أ ايذذذت الميمذذذر. وال 
 فعة لغريك.تتكليم إالي إذا ترجيحل مرلحة الكالم، وعلمل أني فيه مزيدا حلالك، ومن

العا ر: مباعد  كلي سبت حيول بني القلت وبني اهلل عزي وجلي 
)236 . 

 

                                                            
   هتررا.22/ 3مدارج السالكني (  236(
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 حسن الظن (11)

 تعريف حسن الظن:

حسذذن الظذذن لغذذة: احلسذذن ضذذدي القذذبح، ومذذادي  (ى ن ن  تذذدلي علذذى معنيذذني: أحذذدُها اليقذذني واآلخذذر 
.  الشيكي

ا ق  وقال الرياغذت: الظيذني: اسذم ملذا حيرذل عذن أمذار  ومذىت قويذل أديت إىل  العلذم ومذىت ضذعفل جذدي
  .36تتجاوز حدي التيوقيم، قال اهلل: ﴿ِإنَّ الظَّنَّ ال يذاْغيِن ِمَن احلَْقَّل َ ْي ا    (يونس/ 

ا قو يقذني تذدبير، ف ميذا يقذني العيذان    وقال ابن منظور: الظني  كي ويقني إالي أنيه ليس بيقني عيان إَّني
  أي 21العزيذذذز: ﴿ِإ َّل ظَنَذْنذذذلا َأ َّل ماذذذالٍق ِحسذذذابَِيْه   (احلاقذذذة/ فذذذال يقذذذال فيذذذه إالي َعلِذذذَم. وا التينزيذذذل 

 .   232(علمل

 .)238(حسن الظن اص الحا: الظيني قو جتويز أمرين ا النيفس ألحدُها ترجيح على اآلخر

 . 239(وحسن الظيني ترجيح جانت اخلري على جانت الشير

 أقسام الّظّن وأحكامه:

 الظيني ال خيرج عن أمور مخسة:

 ألويل: الظيني احملريم، وقو سو  الظيني باهلل.ا

 ويقابله وجوب حسن الظيني باهلل.

 الميا : حرمة سو  الظيني باملسلمني الي ين ظاقرقم العدالة، وامل لوب حسن الظيني هبم.

                                                            

   .222/ 13  ولسان العرب البن منظور (239  ومفردات القرآن (461/ 3 مقاييس اللغة (232(
   .1212/ 4 أحكام القرآن البن العرِب (238(
  .1292 /2 نلر  النعيم (239(
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الميالذذث: الظيذذني املبذذاا، وقذذو اليذذ ي يعذذرض ا قلذذت املسذذلم ا أخيذذه بسذذبت مذذا يوجذذت الرييبذذة، وقذذ ا 
 حيقيق. الظيني ال

 الرياب : الظيني املندوب إليه، وقو حسن الظيني باألى املسلم وعليه الميواب.

اخلذذامس: الظيذذني املذذ مور بذذه، وقذذو الظيذذني فيمذذا ق يذذنصي عليذذه دليذذل يوصذذلنا إىل العلذذم، وقذذد تعبيذذدنا اهلل 
تهلكات وأرو  باالقترار على الغالت الظيينيي فيذه، كقبذول  ذهاد  العذدول ويذريي القبلذة وتقذومي املسذ

  .241(اجلنايات الييت ق يرد نصي ا تقديرقا

أحذذذدُها: منهذذذه عنذذذه حبكذذذم النَّذذذإ صذذذلَّى اهلل عليذذذه وآلذذذه  :وقذذذال أبذذذو حذذذا : سذذذو  الظَّذذذن علذذذى ضذذذربني
  .وسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلم

ف مذذا الذذ ي هنذذى عنذذه، فهذذو اسذذتعمال سذذو  الظَّذذن باملسذذلمني كافذذة ، وأمَّذذا الذذ ي  .واآلخذذر: مسذذتحت
فهذو كمذن بينذه وبذني آخذر عذداو  أو  ذحنا  ا ديذن أو دنيذا، خيذاي علذى يستحت من سو  الظَّذن، 

نفسذذذذه مذذذذن َمْكذذذذرحل، فحين ذذذذ  يلزمذذذذه سذذذذو  الظَّذذذذن ّبكا ذذذذدحل وَمْكذذذذرحل  كذذذذه ال يرذذذذادفه علذذذذى غذذذذرَّ  ّبكذذذذرحل 
 . 241(فيهلكه

 صور حسن الظن:

قذذال: َسعذذل النذذإ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم  -رضذذه اهلل عنذذه -بذذاهلل: عذذن جذذابر حسذذن الظذذن  -1
 . 242(«ال ميوتن أحدكم إال وقو حيسن باهلل الظن»اته بمال  يقول: قبل وف

وال تذتَّهمنَّ : قذال  ذاقر بذن احلسذني البنذه وقذو يوصذيه حاْسن الظَّن بني الرؤسا  واملرؤوسني: -2
ا مذذذن النَّذذذاس فيمذذذا تولَّليذذذه مذذذن عملذذذك قبذذذل أن تكشذذذ  أمذذذرحل، فذذذإنَّ إيقذذذاب الذذذتُّهم بذذذالوآ ،  أحذذذد 

ذذي ة هبذذم  َمذذْ َ ق، واجعذذل مذذن  ذذ نك حاْسذذن الظَّذذن ب صذذحابك، وا ذذرد عنذذك سذذو  والظُّنذذون السَّ
الظَّذذذن هبذذذم، وارفلذذذه فذذذيهم، يعينذذذك ذلذذذك علذذذى اصذذذ ناعهم ورياضذذذتهم، ال جيذذذدنَّ عذذذدوُّ اهلل 

                                                            

   بترري.412 منهج الدعو  االسالمية ا البنا  االجتماعه (241(
 .122 روضة العقال  ص 241(
  .2822أخرجه مسلم ( 242(
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ذا يكتفذه بالقليذل مذن وقنذك، فياذدخل عليذك مذن الغذمَّل ا  الشَّي ان ا أمرك مفخر ا، فإنَّذه إَّنَّ
ك، واعلذم أنَّذك جتذد حباْسذن الظَّذن قذو  وراحذة، وتكفذى بذه سو  الظَّن ما ينغرك ل اذ  عيش

ما أحببل كفايته من أمورك، وتدعو به النَّاس إىل حمبَّتك، واالستقامة ا األمور كلَّلها لذك، 
وال مينعذذذذك حاْسذذذذن الظَّذذذذن ب صذذذذحابك والرأفذذذذة برعيَّتذذذذك، أن تسذذذذتعمل املسذذذذ لة والبحذذذذث عذذذذن 

ا ة للرَّعيَّة، والنَّظذر ا حذوا جهم ومحذل م ونذامم، آثذر أمورك، واملبا ر  ألمور األوليا ، واحلي
 .)243(عندك مما سور ذلك، فإنَّه أقوم للدَّلين، وأحيا للسُّنَّة

إذا بلغك عن أخيك  ذه  فذالتمس لذه : قال ابن سريين ْسن الظَّن باإلخوان واألصدقا :ح -3
 . 244(ع ر ا، فإن ق جتد، فقل: لعل له ع ر ا ال أعرفه

قال: قذال رسذول اهلل صذلى اهلل عليذه  رضه اهلل عنهعن أِب قرير   ني الزَّوجني:حاْسن الظَّن ب -4
 . 242(«ال يفرك م من م منة، إن كرحل منها خلقا رضه منها آخر»وسلم: 

 من اآليات الواردة في حسن الظن: 

ِإْ ق َوال جَتَسَّساذذوا َوال يَذْغتَذذت  يَذذا أَيذَُّهذذا الَّذذِ يَن آَمناذذوا اْجَتِنباذذوا َكمِذذري ا مَّلذذَن الظَّذذنَّل ِإنَّ بَذْعذذَة الظَّذذنَّل ﴿  -1
تُّ َأَحذداكاْم َأن يَْ كاذَل حَلْذَم َأِخيذِه َمْيت ذا َفَكرِْقتاماذوحلا َواتذَّقاذوا اللَّذَه ِإنَّ اللَّذَه  تَذذوَّابق بذَّْعلاكام بَذْعل ا َأحيِا

  .12احلجرات:   (رَِّحيمق 

ْفِك عاْرَبةق ِمْنكاْم ال َجا اوا﴿ ِإنَّ الَِّ يَن  -2 ذرق َلكاذْم ِلكاذلَّل اْمذرٍِ  بِاإْلِ  َيَْسباوحلا َ رىا َلكاْم َبْل قاذَو َخيذْ
ْعتاماذوحلا ظَذ َرحلا ِمنذْهاْم َلها َع ابق َعِظذيمق و لَذْوال ِإْذ َسَِ نَّ ِمنذْهاْم َما اْكَتَسَت ِمَن اإْلِ ِْ َوالَِّ ي تَذَوىلَّ ِكبذْ

  .12 -11وا ق ا ِإْفكق ماِبنيق  (النور: اْلماْ ِمناوَن َواْلماْ ِمناتا بِ َنْذفاِسِهْم َخرْيا  َوقالا 

                                                            

  .3/136كه ( وهر  خ ت العرب ألمحد ز 243(
  .1/21 روض األخيار املنتخت من ربي  األبرار(244(
  .1469  مسلم (242(
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 من األحاديث الواردة في حسن الظن:

إيَّذاكم والظَّذن، فذإنَّ »أنذه قذال:  وسذلمعن النَّإ صذلى اهلل عليذه  رضه اهلل عنهعن أِب  قرير   -1
 .  246(«الظَّن أك ب احلديث

قال:  الكعبةإىل قال: ملا نظر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  رضه اهلل عنهعن ابن عباس  -2
مرحب ا بك من بيل، ما أعظمك وأعظذم حاْرَمتذك، ولَْلمذ من أعظذم حاْرَمذة عنذد اهلل منذِك، »

إنَّ اهلل حذذذذذرَّم منذذذذذِك واحذذذذذد ، وحذذذذذرَّم مذذذذذن املذذذذذ من ثالث ذذذذذا: دمذذذذذه، ومالذذذذذه، وأن ياظذذذذذنَّ بذذذذذه ظذذذذذنَّ 
 .)242(«السَّو 

م، فقذال: يذا رسذول اهلل، أن رجال أتى النإ صلى اهلل عليه وسذل رضه اهلل عنهعن أِب قرير   -3
قذال: محذر، « ما ألواهنا »قال: نعم، قال: « قل لك من إبل »ولد و غالم أسود، فقال: 

قذال: لعلذه نزعذه عذرق، قذال: « فذ   ذلذك »قذال: نعذم، قذال: « قل فيهذا مذن أورق »قال: 
  .248(«فلعل ابنك ق ا نزعه»

اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم قال: ق أختلي  عن رسذول  -رضه اهلل عنه -عن كعت بن مالك -4
ما فعل كعت بذن مالذك  قذال رجذل مذن بذين سذلمة: ».. احلديث وفيه: .ا غزو  غزاقا قطي 

يا رسول اهلل، حبسه برداحل والنيظر ا ع فيذه، فقذال لذه معذاذ بذن جبذل: بذ س مذا قلذل، واهلل 
 . 249(«يا رسول اهلل ما علمنا عليه إالي خريا

وقذو مميذن  ذهد بذدرا قذال: كنذل أصذليه لقذومه ببذين  -هرضذه اهلل عنذ -عن عتبان بذن مالذك -2
ساق، وكان حيول بيين وبينهم واد إذا جا ت األم ار فيشذقي علذهي اجتيذازحل قبذل مسذجدقم، 
فج ذذل رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم فقلذذل لذذه: إ ي أنكذذرت برذذري وإني الذذوادي اليذذ ي 

تيذازحل، فذوددت أنيذك تذ يت فترذليه بيين وبني قومه يسذيل إذا جذا ت األم ذار فيشذقي علذهي اج
                                                            

  .2263  ومسلم (2143 البخاري (246(
  .3421  وحسنه األلبا  ا الرحيحة (2/296 البيهقه ا  عت اإلميان (242(
  .2312 البخاري (248(
  .2269  ومسلم (6319 البخاري (249(
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فغدا علهي  .«س فعل»من بييت مكانا أختي حل مرليى، فقال رسول اهلل صليى اهلل عليه وسليم: 
بعذد مذا ا ذتدي النيهذار فاسذت ذن  -رضذه اهلل عنذه -رسول اهلل صليى اهلل عليذه وسذليم وأبذو بكذر

أيذذن يذذتي أن أصذذليه »ال: رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم، ف ذنذذل لذذه، فلذذم جيلذذس حذذىتي قذذ
ف  ذذرت لذذه إىل املكذذان اليذذ ي أحذذتي أن أصذذليه فيذذه. فقذذام رسذذول اهلل صذذليى اهلل « مذذن بيتذذك
وصففنا ورا حل فرليى ركعتني  ي سليم وسليمنا حني سليم، فحبسته علذى « فكوي »عليه وسليم 

ار أني رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم ا بيذيت  فمذاب رجذال خزير يرن  له، فسم  أقل الدي
مذذنهم حذذىتي كمذذر الريجذذال ا البيذذل، فقذذال رجذذل: مذذا فعذذل مالذذك  ال أراحل. فقذذال رجذذل مذذنهم: 

ال تقذذل ذاك أال »ذاك منذذافق ال حيذذتي اهلل ورسذذوله. فقذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم: 
 .  221(«تراحل قال: ال إله إالي اهلل يبتغه ب لك وجه اهلل 

إذا قذذذال »قذذذال: قذذذال رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم:  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن أِب قريذذذر  -6
 . 221(«الرجل: قلك الناس فهو أقلكهم

 من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في حسن الظن:

قال عمر بن اخل َّاب رضه اهلل عنه: ال حيلُّ المر  مسلم يسذم  مذن أخيذه كلمذة يظذنُّ هبذا  -1
 .)222(سو  ا، وقو جيد اا ا  ه  من اخلري هرج ا

عن سعيد بن املسيَّت قذال: كتذت إوَّ بعذة إخذوا  مذن أصذحاب رسذول اهلل: أن ضذ  أمذر  -2
أخيذذك علذذى أحسذذنه، مذذا ق ي تذذك مذذا يغلبذذك، وال تظذذنَّن بكلمذذة خرجذذل مذذن امذذر  مسذذلم 

 .)223( رىا، وأنل جتد اا ا اخلري حممال  

                                                            

   .1186 البخاري (221(
قال اخل اِب: معناحل ال يزال الرجل يعيت الناس وي كر مساويهم ويقول: فسد الناس وقلكوا فإذا فعل ذلك فهو   6232 مسلم (221(

 أقلكهم أي أسوأ حاال منهم ّبا يلحقه من اإل  ا عيبهم والوقيعة فيهم ورّبا أداحل ذلك إىل العجت بنفسه ورؤيته أنه خري منهم.
  .1/42 اآلداب الشرعية البن مفلح (222(
  .8/291 االست كار البن عبد الو (223(
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حلسذذذد. قذذذال: ال َّلذذذري ، وسذذذو  الظَّذذذن وا :قذذذال إَساعيذذذل بذذذن أميذذذة: ثذذذال  ال يعجذذذزن ابذذذن آدم -3
فينجيذذك مذذن سذذو  الظَّذذن أن ال تذذتكلم بذذه، وينجيذذك مذذن احلسذذد أن ال تبغذذه أخذذاك سذذو  ا، 

 .)224(وينجيك من ال َّلري  أن ال تعمل هبا

ظذذنَّ املذذ من بذذامل من الشَّذذر ال اخلذذري ِإْ ق  ألنَّ اهلل قذذد هنذذاحل عنذذه، : -رمحذذه اهلل–قذذال ابذذن جريذذر  -4
 .)222(َفِفْعل ما هنى اهلل عنه ِإْ ق 

حذذقَّ املذذ من إذا َسذذ  قَالَذذة  ا أخيذذه، أن يبذذين األمذذر فيذذه علذذى ظذذنَّل ل أبذذو حيذذان األندلسذذه: قذذا -2
اخلري، وأن يقول بنذا  علذى ظنَّلذه: قذ ا إفذك مبذني، قكذ ا بذاللفظ الرذريح بذوا   أخيذه، كمذا 

 . 226(يقول املستيقن امل َّل  على حقيقة احلال. وق ا من األدب احَلَسن

أن يبذين األمذر فيهذا علذى الظَّذن ال علذى  مذ من من إذا َسذ  قَالَذة  ا املذ حقُّ قال ابن عا ور:  -6
الشَّك،   ينظر ا قرا ن األحوال وصالحية املقذام، فذإذا نسذت سذو  إىل مذن عذري بذاخلري، 

 .  222(ظنَّ أن ذلك إفك وهبتان، حىت يتلح الوقان

ك مذن غذري مسذتند بعذة الظَّذن إ ، وقذو مذا ختيَّلذل وقوعذه مذن غذري قال ابن حجذر اايتمذه:  -2
 . 228(يقيين لك عليه، وقد صمَّم عليه قلبك، أو تكلَّم به لسانك من غري مسوَّلغ  رعه

احمَلرَّم مذذن الظَّذذن مذذا يسذذتمر صذذاحبه عليذذه، ويسذذتقر ا قلبذذه، دون مذذا يعذذرض ا قذذال النذذووي: -8
 .)229(القلت وال يستقر، فإنَّ ق ا ال يكلَّ  به

رجذذى للمذذ من أن يكذذون أ ذذد النذذاس خوفذذا علذذى قذذال أبذذو حذذازم املذذديين: مذذن أعظذذم خرذذلة ت -9
 . 261(نفسه، وأرجاحل لكل مسلم

                                                            

  .9/261  را صحيح البخاري البن ب ال (224(
  .22/314 تفسري ابن جرير (222(
  8/21 البحر احمليط (226(
  .18/124 التحرير والتنوير (222(
  .2/9 الزواجر عن اق اي الكبا ر (228(
  .16/119  را مسلم (229(

 



81 
 

عذذذن ابذذذن عذذذون قذذذال: مذذذا رأيذذذل أحذذذدا كذذذان أعظذذذم رجذذذا  اذذذ حل األمذذذة مذذذن حممذذذد بذذذن  -11
 . 261(سريين وأ د خوفا على نفسه منه

عن جابر بن َسر  أني أقل الكوفذة  ذكوا سذعدا إىل عمذر بذن اخل يذاب، فذ كروا مذن  -11
قدم عليه. ف كر ما عابوحل به من أمر الريال ، فقال: إ ي ألصليه صالته، ف رسل إليه عمر ف

هبذذذم صذذذال  رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم مذذذا أخذذذرم عنهذذذا. إ ي ألركذذذد هبذذذم ا األوليذذذني، 
 . 262(وأح ي ا األخريني. فقال: ذاك الظيني بك يا أبا إسحاق

فذذه النيذذاس قذذال: وضذذ  عمذذر علذذى سذذريرحل فتكني  -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن ابذذن عبيذذاس -12
يدعون ويرليون قبل أن يرف  وأنا فيهم، فلم يذرعين إالي رجذل آخذ  منكذإ فذإذا علذهي بذن أِب 
 الت ف حيم على عمر، وقال: ما خليفذل أحذدا أحذتي إوي أن ألقذى اهلل ّبمذل عملذه منذك، 
وأمي اهلل، إن كنذذل ألظذذني أن جيعلذذك اهلل مذذ  صذذاحبيك وحسذذبل أ ي كنذذل كمذذريا أَسذذ  النيذذإي 

ذقبذذل أنذذا وأبذذو بكذذر وعمذذر، ودخلذذل أنذذا وأبذذو بكذذر وعمذذر، »ليى اهلل عليذذه وسذذليم يقذذول: صذذ
 .  )263(«وخرجل أنا وأبو بكر وعمر

                                                                                                                                                                          

   .89 حسن الظن البن أِب الدنيا (261(
   .99سن الظن البن أِب الدنيا ( ح261(
  .423 مسلم (262(
  2389  ومسلم (3682 البخاري (263(
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 أدب الخالف واإلنصاف (12)

ل بذذذين آدم خ ذذذا ، وخذذذري اخل ذذذا ني التوابذذذون، فكلنذذذا مهذذذل أكمذذذر ممذذذا نعلذذذم، وكلنذذذا ننسذذذى كذذذ
ري مذن الشذا عات، وخيفذى علينذا كمذري وكلنا تن لذه علينذا كمذونظلم أنفسنا وغرينا ظلما كمريا، 

 من حقا ق الواقعات.

ومذذا أكمذذر مذذا نشذذرب ا عبذذاد  مذذا فنقذذ  ا بعذذة األخ ذذا  ا تلذذك العبذذاد  و ذذن ال نقرذذد  
 إال القربة!!

ومذذذذذا أكمذذذذذر أخ ذذذذذا  املرذذذذذلني واملرذذذذذنفني واملفتذذذذذني واملدرسذذذذذني واخل بذذذذذا  والقلذذذذذا  والذذذذذدعا   
 واجملاقدين!!

و عمذذذل مذذذا ال يسذذذلم مذذذن اخل ذذذ  ا ختررذذذه الذذذ ي حيسذذذنه وكذذذل متخرذذذص ا علذذذم مذذذا أ 
 ...وميارسه فلال عن غريحل مما ال يتقنه، ولكن

من غلت خريحل  ذرحل فهذو علذى خذري، سذوا  كذان ملكذا أو أمذريا أو وزيذرا أو عاملذا أو مفتيذا أو 
 مرنفا أو عابدا أو  اقدا أو  بيبا أو واعة أو دولة أو غري ذلك.

مل منني ويتحذرر احلذق بقذدر اسذت اعته وجيتهذد فيمذا يقربذه إىل اهلل   فمن كان متبعا لسبيل ا
 أخ   فينبغه ع رحل ونرحه.

 من ال ي ما سا  قط   ومن له احلسىن فقط !!

كمذذذا ا   "قذذذد فعلذذذل" قذذذال اهلل تعذذذاىل: الربنذذذا ال ت اخذذذ نا إن نسذذذينا أو أخ  نذذذا  قذذذال اهلل: 
 العلذذم واخل ذذ  ا العمذذل، وقذذ ا مذذن صذذحيح مسذذلم، واخل ذذ  املرفذذوب عذذن األمذذة يعذذم اخل ذذ  ا

رمحة اهلل وتيسذريحل للمسذلم مذن قذ حل األمذة إذا ق يتعمذد الوقذوب ا اخل ذ ، قذال اهلل سذبحانه: 
 .الوليس عليكم جناا فيما أخ    به ولكن ما تعمدت قلوبكم 
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قال ابن القيم رمحه اهلل:" من قواعد الشرب واحلكمة أيلا أن من كمرت حسناته وعظمذل  
له ا اإلسالم ت ثري ظاقر فإنذه حيتمذل لذه مذا ال حيتمذل لغذريحل، ويعفذى عنذه مذا ال يعفذى  وكان

 .)264(عن غريحل  فإن املعرية خبث واملا  إذا بلغ قلتني ق حيمل اخلبث"

علذى أن مذن أقذدم علذى أمذر مفسذق متذ وال لشذبهة عنذدحل رمحهذم اهلل تعذاىل وقد نذص العلمذا  
 .ته بوقوعه ا ذلك الفسق ما دام ت ويله سا غاأنه ال ي   وأنه عدل ال جترا عدال

 .)262(قال العالمة الع ار رمحه اهلل: " اإلقدام على املفسق م  اجلهل مين  كونه مفسقا"

إن املتذ ول الذ ي قرذد متابعذة الرسذول صذلى اهلل "وقال  يم اإلسالم ابن تيميذة رمحذه اهلل:  
، وقذذ ا مشذذهور عنذذد النذذاس ا املسذذا ل عليذذه وسذذلم ال ياكفَّذذر وال يافسَّذذق إذا اجتهذذد ف خ ذذ 

العمليذذة، وأمذذا مسذذا ل العقا ذذد فكمذذري مذذن النذذاس كفيذذر املخ  ذذني فيهذذا، وقذذ ا القذذول ال ياعذذري 
عن أحذد مذن الرذحابة والتذابعني اذم بإحسذان، وال عذن أحذد مذن أ مذة املسذلمني، وإَّنذا قذو 

  .)266("خالفهما األصل من أقوال أقل البدب ال ين يبتدعون بدعة وياكفَّلرون من 

: "مذذن فعذذل فعذذال يظنذذه قربذذة أو مباحذذا رمحذذه اهلل وقذذال سذذل ان العلمذذا  العذذز بذذن عبذذد السذذالم
وقو من املفاسد احملرمة ا نفس األمر  كاحلاكم إذا حكم ّبذا يظنذه حقذا بنذا  علذى احلجذج 

على ظن أنه مت هر، أو كمذن يرذله علذى مرتذد يعتقذدحل مسذلما،  ىالشرعية، وكاملرله صل
قد يشذذهد حبذذق عرفذذه بنذذا  علذذى استرذذحاب بقا ذذه فظهذذر كذذ ب الظذذن ا ذلذذك كلذذه  وكالشذذا

 .)262(فه ا خ   معفو عنه ويماب فاعله على قردحل دون فعله"

: " مذذذ قت السذذذل  مذذذن الرذذذحابة رضذذذه اهلل عذذذنهم والتذذذابعني اذذذم وفقذذذه اهلل وقذذذال اجليذذذزا 
ذذذذون أحذذذذدا مذذذذن اجمل ذذذذقون وال ي ِثَّل تهذذذذدين املخ  ذذذذني ال ا بإحسذذذذان أهنذذذذم ال يكفَّلذذذذرون وال يفسَّل

                                                            

 . 126/ 1( السعاد  دار مفتاا  264(
 . 2/128( اجلوام  و   را على ة الع ارحا ي 262(
 و را 226 ص تيمية البن األصول ا واملسود  ، 118/ 2( لغمدي األحكام كتاب وانظر  2/239(النبوية  السنة منهاج  266(

  .212/ 3( النملة الكرمي لعبد الناظر روضة
 . 22/ 1( األنام مراع ا األحكام قواعد  262(
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مسذذذذذذذذذ لة علميذذذذذذذذذة وال عمليذذذذذذذذذة، وال ا األصذذذذذذذذذول وال ا الفذذذذذذذذذروب، وال ا الق عيذذذذذذذذذات وال ا 
 .)268(الظنيات"

االبتذذذذذداب مذذذذذن اجملتهذذذذذد ال يقذذذذذ  إال فلتذذذذذة، وبذذذذذالعرض ال »وقذذذذذال اإلمذذذذذام الشذذذذذا إ رمحذذذذذه اهلل: 
ابتغذذذا  الفتنذذذة  بالذذذ ات، وإَّنذذذا تسذذذمى غل ذذذة أو زلذذذة، ألن صذذذاحبها ق يقرذذذد اتبذذذاب املتشذذذابه

وابتغذذا  ت ويذذل الكتذذذاب، أي ق يتبذذ  قذذذواحل وال جعلذذه عمذذد ، والذذذدليل عليذذه أنذذذه إذا ظهذذر لذذذه 
 .)269(«احلق أذعن له وأقرَّ به

مذذذ  صذذذحة إميانذذذه  -ولذذذو أن كذذذل مذذذن أخ ذذذ  ا اجتهذذذادحل »وقذذذال احلذذذافظ الذذذ قإ رمحذذذه اهلل: 
 .)221(«األ مة معناأقدرناحل وبدعناحل، لقلي من َيْسلم من  -وتوخيه التباب احلق 

ومذذن املعلذذوم أنذذه لذذيس مذذن الفرقذذة الناجيذذة أن ال يقذذ  منهذذا »وقذذال العالمذذة املقبلذذه رمحذذه اهلل: 
أد  اخذذذذتالي، فذذذذإن ذلذذذذك قذذذذد كذذذذان ا فلذذذذال  الرذذذذحابة، إَّنذذذذا الكذذذذالم ا هالفذذذذة ترذذذذري 

 .)221(«صاحبها فرقة مستقلة ابتدعها

علذذى بعذذة أقذذل البذذدب واللذذالل :  وقذذال  ذذيم اإلسذذالم ابذذن تيميذذة رمحذذه اهلل ا معذذرض ردحل
  إنه ما من ق ال  إال من له مساب مشكور  وحسنات موور ، وله ا الرد على كمري مذن »

أقذل اإلحلذاد والبذدب، واالنترذار لكمذري مذن أقذل السذنة والذدين، مذا ال خيفذى علذى مذن عذري 
هلل يتقبذل أحواام، وتكلم فيهم بعلذم وصذدق وعذدل وإنرذاي.. وخذري األمذور أوسذ ها.. وا

من وي  عبادحل امل منني احلسنات، ويتجاوز ام عن السي ات: الوال ين جذا وا مذن بعذدقم 
يقولذذون ربنذذا اغفذذر لنذذا وإلخواننذذا الذذ ين سذذبقونا باإلميذذان وال جتعذذل ا قلوبنذذا غذذال للذذ ين آمنذذوا 

  .)222(«ربنا إنك ر وي رحيم  

                                                            

 .489 ص واجلماعة السنة أقل عند الفقه أصول معاق  268(
 .114 صللشا إ  االعترام  269(
 . 14/326( النبال  أعالم سري  221(
 .414 ص الشامم الَعَلم  221(
 . 113 - 2/112( والنقل العقل تعارض در   222(
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ار ولو كانل واقية وجيعلها كافيذة غالبا ال يع ي خب  ه وي يت باألع والعجيت أن اإلنسان 
 !!وقد يكون ع رحل أوىل منه أخ ا حلوال يور لغريحل لتوير أخ ا ه، 

مف ور على أن ال يت ف  من األذر ال ي يراحل من نفسذه والقذاذورات الذيت ختذرج واإلنسان  
 !!منه ويت ذر منها أ د األذية إذا رآقا من غريحل

لنجذا  مذ  يقينذه بعذدم عرذمته وال يرجذو ملذن يكرقذه ونرر اإلنسان يرجو لنفسذه وملذن حيبذه ا 
 !!النجا  م  يقينه بسعة عفو اهلل

أن  -لذذذو أنرذذذ   -وقذذذد حيكذذذم اإلنسذذذان علذذذى نيذذذة مذذذن يبغلذذذه بالفسذذذاد وقذذذو ال يسذذذت ي   
 !!حيكم على نية نفسه باإلخالص

 وبعة الناس يتغاضى عن أخ ذا  نفسذه ومذن حيبذه، ويتمذىن سذ قا ا الذدنيا واآلخذر ، وا 
ويتمذذذىن  - ذذذخص أو واعذذذة أو دولذذذة  -نفذذذس الوقذذذل جيتهذذذد ا تتبذذذ  أخ ذذذا  مذذذن يبغلذذذه 

 زيادما وحيرص على نشرقا!!

 كما أن عني السخط تبدي املساويا  وعني الرضا عن كل عيت كليلة 

 ا قوله عن اإلنسان: الإنه كان ظلوما جهوال .العظيم وصدق اهلل 

ن إخذذو  متناصذذحني كمذذا أمرنذذا اهلل ورسذذوله، أن نكذذو  -معشذذر املسذذلمني  -فالواجذذت علينذذا 
وأن يتذذوىل بعلذذنا بعلذذا، وحيذذت بعلذذنا بعلذذا، وهبذذ ا يعزنذذا اهلل ا الذذدنيا، ويذذدخلنا اجلنذذة ا 

 إن ورسذوله اهلل وأ يعذوا بيذنكم ذات وأصذلحوا اهلل اآلخر ، قال اهلل سبحانه وتعاىل: الفذاتقوا
 اهلل رسذول قال: قال ضه اهلل عنهقرير  ر  أِب م منني ، ورور مسلم ا صحيحه عن كنتم
 أدلكذذم أوال يذذابوا، حذذىت ت منذذوا وال ت منذذوا، حذذىت اجلنذذة تذذدخلون ال: »وسذذلم عليذذه اهلل صذذلى
وقذذد  والفعلذذه، القذذوو أي السذذالم «بيذذنكم السذذالم أفشذذوا يذذاببتم  فعلتمذذوحل إذا  ذذه  علذذى

 مذن بعلذهم وويذوا بعلذا، فرذار بعلذهم يعذادي حير  بني املسلمني است اب الشي ان أن
 !! رعا معاداته جيت
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 األرض ا فتنذذذة تكذذذن تفعلذذذوحل إال بعذذذة أوليذذذا  بعلذذذهم كفذذذروا الوالذذذ ين: سذذذبحانه اهلل قذذذال
 تكذذن الكذذافرين مذذواال  وت كذذوا بعلذذا بعلذذكم يذذواو إال أي: املفسذذرون قذذال كبذذري ، وفسذذاد
 .كبري وفساد فتنة

 ذات يرذذذذلحوا أن أويال   لذذذذيهمفع املسذذذذلمني أمذذذذور ترذذذذلح أن أقذذذذل الفلذذذذل والذذذذدين أراد فذذذذإذا 
بعلذذا  كمذذا أمذذرقم رهبذذم، وأن يعترذذموا بكتذذاب اهلل وسذذنة رسذذوله  بعلذذهم وأن يذذواو بيذذنهم،

رحيكم  وت قت فتفشلوا تنازعوا وال ورسوله اهلل صلى اهلل عليه وسلم وال يتفرقوا، ال وأ يعوا
 الرابرين . م  اهلل إن واصووا

 ا للرذذذواب يوفيذذذق ق اجتهاديذذذة مسذذذ لة ا أخ ذذذ  اإذ عذذذاق علذذذى التشذذذني  جيذذذوز م لقذذذا وال 
ففذذه اجتهذذادحل،  علذذى أجذذر لذذه بذذل آِثذذا ، يكذذون أن فيهذذا خ  ذذه مذذن يلذذزم وال فيهذذا، اجتهذذادحل

 عليذذذه اهلل صذذذلى اهلل رسذذذول قذذذال: قذذذال عنذذذه اهلل رضذذذه العذذذاص بذذذن عمذذذرو عذذذنالرذذذحيحني 
 فلذذه وأخ ذذ  دفاجتهذذ حكذذم وإذا أجذذران، فلذذه أصذذاب   فاجتهذذد احلذذاكم حكذذم إذا: (وسذذلم
 ِفيَمذذا جانَذااق  َعلَذْيكامْ  َولَذْيسَ : السذذبحانه قذال األمذة، اذ حل وتيسذذريحل اهلل رمحذة مذن وقذ ا ،  أجذر

ذذَدتْ  مَّذذا َوَلِكذذن بِذذهِ  َأْخ َذذْ  ا   علمذذه الذذ ي العظذذيم الذذدعا  وا ،[2: األحذذزاب  ]قذالاذذوباكامْ  تَذَعمَّ
[ 286: البقذذر   ]َأْخ َْ نَذذا أَوْ  نَِّسذذيَنا إن اتذاَ اِخذذْ نَ  ال َربذَّنَذذا: الالبقذذر  سذذور  آخذذر ا عبذذادحل اهلل
 جيذوز أن يشذن  ال، فذعبذاس ابذن حذديث مذن مسذلم صذحيح ا كمذا" فعلذل قد: " اهلل قال
 علذذى العامذذة الواجذذت فذذإن العامذذة، مذذن بقولذذه أخذذ  مذذنعذذاق اجتهذذد ف خ ذذ ، وال علذذى  علذذى
 سذذ لوا فذذإن ، تعلمذذون ال كنذذتم إن الذذ كر أقذذل فاسذذ لوا : الاهلل قذذال كمذذا العلذذم أقذذل سذذ ال
 قذذال وسذذعها، إال نفسذذا   اهلل يكلذذ  وال علذذيهم، اهلل أوجذذت ّبذذا قذذاموا فقذذد بعلمذذه يمقذذون مذذن
 وال املسذذا ل قذذ حل ممذذل ا غذذريحل حكذذم يذذنقة أن لذذه لذذيس احلذذاكم: »اإلسذذالم رمحذذه اهلل  ذذيم
 مذذن واحذذد غذذري قذذال وكذذ لك... املسذذا ل قذذ حل ممذذل ا باتباعذذه النذذاس يلذذزم أن واملفذذيت للعذذاق
 املسذا ل قذ حل ممذل إن: العلمذا  قذال وا ا م قبه، على الناس حيمل أن للفقيه ليس: األ مة

 فيهذذذا يذذذتكلم ولكذذذن فيهذذذا، باتباعذذذه النذذذاس يالذذذزم أن ألحذذذد ولذذذيس باليذذذد تنكذذذر ال االجتهاديذذذة
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 فذذال اآلخذذر القذذول أقذذل قلذذد ومذذن تبعذذه، القذذولني أحذذد صذذحة لذذه تبذذني فمذذن العلميذذة، بذذاحلجج
 .)223(اقذ «عليه إنكار

مذذا أحسذذن مذذا يذذرور عذذن اإلمذذام الشذذافعه رمحذذه اهلل أنذذه قذذال: قذذوو صذذواب حيتمذذل اخل ذذ ، و 
 وقول من خيالفين خ ا حيتمل الرواب! 

قال يونس الردا: ما رأيل أعقل من الشافعه، ناظرته يومذا  ا مسذ لة   اف قنذا، ولقيذين و 
وانذذذذذذا  وإن ق نتفذذذذذذق ا يذذذذذذا أبذذذذذذا موسذذذذذذى أال يسذذذذذذتقيم أن نكذذذذذذون إخ»ف خذذذذذذ  بيذذذذذذدي   قذذذذذذال: 

قذ ا يذدل علذى كمذال عقذل قذ ا اإلمذام »، قال الذ قإ معلقذا  علذى قذ حل القرذة: !« مس لة
 .)224(«وفقه نفسه فما زال النظرا  خيتلفون

نسذذ ل اهلل أن ي لذذ  بذذني قلذذوب املسذذلمني، وأن جيمذذ  قلذذوهبم علذذى احلذذق املبذذني، وأن يذذرزقهم 
 .يةسا ل االجتهاداملردر ا وأن يرزقهم سعة الاإلنراي، وأدب اخلالي، 

                                                            

 . 31/29( الفتاور  موب  223(
 . 11/16( النبال  أعالم سري  224(
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 والخشوع الخشية (10)

 :والخشوع تعريف الخشية

 . 222(مادي  (ى   ي  تدلي على خوي وذعر اخلشية لغة:

واصذذ الحا: قذذه خذذوي يشذذوبه تعظذذيم، وأكمذذر مذذا يكذذون ذلذذك عذذن علذذم ّبذذا خيشذذى منذذه، ولذذ لك  
ا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعبا ﴿ خصي العلما  هبا ا قوله تعاىل:  . 226( 28(فا ر/   ِدحِل اْلعاَلما ا ِإَّنَّ

   . 222(اخلشوب لغة: اخلشوب قو اخللوب والت امنو 

. واص الحا:  قيام القلت بني يدي الريبي باخللوب وال يلي واالنقياد للحقي

 . 228(: اخلشوب معىن يلت م من التيعظيم واحملبية وال يلي واالنكسار-رمحه اهلل -قال ابن القييم

 :شوعخالفرق بين الخشية وال

. وجوارحذذذه بقلبذذذه هلل املتواضذذذ  واخلا ذذذ . القلذذذت ا الذذذدا م اخلذذذوي :وقيذذذل للحذذذق، االنقيذذذاد: اخلشذذذوب
 تذذار  يكذذون ،مسذذتقبال مكذذروحل لتوقذذ  القلذذت تذذ ق واخلشذذية يسذذتعظمه، ممذذا العذذاق نفذذس وجذذل اخلشذذيةو 

 يشذوبه خذوي اخلشذيةو  األنبيذا ، خشذية ومنذه وقيبتذه، اهلل جذالل ّبعرفة وتار  العبد، من اجلناية بكمر 
َذذا: الآيذذة ا العلمذذا  هبذذا خذذص ولذذ لك منذذه، خيشذذى ّبذذا علذذم علذذى يكذذون مذذا وأكمذذر تعظذذيم،  خَيَْشذذى ِإَّنَّ
 . 229(للحق االنقياد وقو واحد، ّبعىن: والتواض  واخللوب اخلشوب، وقيل:  اْلعاَلَما ا  ِعَباِدحلِ  ِمنْ  اللَّهَ 

                                                            
   .229، 228/ 14  ولسان العرب البن منظور (184/ 2انظر مقاييس اللغة البن فارس (  222(
  . 149املفردات للراغت (   226(
   .21/ 8  ولسان العرب البن منظور (182/ 2مقاييس اللغة البن فارس ( انظر  222(
   بترري.229 -228/ 1مدارج السالكني البن القيم (  228(
 .98والتعريفات للشري  اجلرجا  ص  122للمناوي ص التعاري  مهمات على التوقي   229(
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 الفرق بين الخشية والخوف:

شية أخصي من اخلوي، فإني اخلشية للعلما  باهلل تعذاىل، فهذه خذوي مقذرون : اخلآبادي الفريوزقال 
 . 281(ّبعرفة

اخلشية تكون من عظم املخشهي وإن كذان اخلا ذه قوييذا، واخلذوي يكذون مذن ضذع   وقال الكفويي:
 . 281(اخلا   وإن كان املخوي أمرا يسريا

 :والخشوع من اآليات الواردة في الخشية

ذذذْم َوخَيذذذافاوَن ساذذذوَ  احلِْسذذذابِ  َوالَّذذذِ يَن َيِرذذذلاونَ ﴿  .1    مذذذا أََمذذذَر اللَّذذذها بِذذذِه َأْن ياوَصذذذَل َوخَيَْشذذذْوَن َربذَّها
  . 21(الرعد: 

يا أَيذَُّها النَّاسا اتذَّقاذوا َربَّكاذْم َواْخَشذْوا يَذْومذا  ال جَيْذزِي والِذدق َعذْن َولَذِدحِل َوال َمْولاذودق قاذَو جذاٍز َعذْن ﴿  .2
نْيا َوال يَذغاذرَّنَّكاْم بِاللَّذِه اْلغَذراورا  واِلِدحِل َ ْي ا  ِإنَّ َوْعدَ  (لقمذان:    اللَِّه َحقٌّ فَذال تَذغاذرَّنَّكاما احْلَيذا ا الذدُّ

33 .  

ْر ِإْن نَذَفَعِل ال َّلْكرر و َسَي َّكَّرا َمْن خَيْشى﴿  .3   . 11 -9(األعلى:    َف َكَّل

   خَيَْشذذذْوَن َأَحذذذدا  ِإالَّ اللَّذذذَه وََكفذذذى بِاللَّذذذِه َحِسذذذيبا  الَّذذذِ يَن يذابَذلَّلغاذذذوَن رِسذذذاالِت اللَّذذذِه َوخَيَْشذذذْونَها َوال﴿  .4
  . 39(األحزاب: 

  . 22(النور:    َوَمْن ياِ ِ  اللََّه َوَرساوَلها َوخَيَْش اللََّه َويَذتذَّْقِه َف اولِ َك قاما اْلفا ِزاونَ ﴿  .2

  . 12(امللك:   َوَأْجرق َكِبريق  ِإنَّ الَِّ يَن خَيَْشْوَن َربذَّهاْم بِاْلَغْيِت َااْم َمْغِفَر ق ﴿  .6

                                                            
  .244/ 2برا ر ذوي التمييز للفريوز آبادي (   281(
  . 312/ 2الكليات للكفوي (  281(
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ِذذْم َجنَّذذاتا ﴿  .2 ذذرا اْلَوِيَّذذِة و َجذذزاؤاقاْم ِعْنذذَد َرهبَّل ذذْم َخيذْ ِإنَّ الَّذذِ يَن آَمناذذوا َوَعِملاذذوا الرَّذذاحِلاِت أاول ِذذَك قا
َعْنذذها ذلِذذَك ِلَمذذْن  َعذذْدٍن جَتْذذرِي ِمذذْن َيِْتَهذذا اأْلَهْنذذارا خالِذذِديَن ِفيهذذا أَبَذذدا  َرِضذذَه اللَّذذها َعذذنذْهاْم َوَرضاذذوا

  . 8 -2(البينة:   َخِشَه َربَّها 

ا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعباِدحِل اْلعاَلما ا ﴿  .8   . 28 -22(فا ر:   ِإَّنَّ

ذذْم  اَّ ﴿ .9  اللَّذذها نَذذذزََّل َأْحَسذذَن احْلَذذِديِث ِكتابذذا  ماَتشذذاهِبا  َممذذاِ َ تَذْقَشذذِعرُّ ِمْنذذها جالاذذودا الَّذذِ يَن خَيَْشذذْوَن َربذَّها
ِلنيا جالاوداقاْم َوقذالاوبذاهاْم ِإىل ذِْكذِر اللَّذِه ذلِذَك قاذَدر اللَّذِه يَذْهذِدي بِذِه َمذْن َيشذا ا َوَمذْن ياْلذِلِل اللَّذها تَ 

  . 23(الزمر:    َفما َلها ِمْن قادٍ 

ذذَر بَِعيذذٍد و  قذذ ا مذذا تاوَعذذداوَن ِلكاذذلَّل أَوَّاٍب َحِفذذيظٍ ﴿ .11 و  َمذذْن  َوأاْزِلَفذذِل اجْلَنَّذذةا لِْلماتَِّقذذنَي َغيذْ
َخِشذذَه الذذرَّمْحَن بِاْلَغْيذذِت َوجذذاَ  ِبَقْلذذٍت ماِنيذذٍت و اْدخالاوقذذا ِبَسذذالٍم ذلِذذَك يَذذذْوما اخْلالاذذوِد و  َااذذْم مذذا 

  . 32 -31(ق:    َيشاؤاَن ِفيها َوَلَديْنا َمزِيدق 

ذذذْم بِاْلَغْيذذذِت َوأَقذذذاماوا الرَّذذذالَ  وَ ﴿ .11 ذذذا تذاْنذذذِ را الَّذذذِ يَن خَيَْشذذذْوَن َربذَّها ذذذى ِإَّنَّ ذذذا يَذتَذزَكَّ ذذذى فَِإَّنَّ َمذذذْن تَذزَكَّ
  . 18(فا ر:    لِنَذْفِسِه َوِإىَل اللَِّه اْلَمِرريا 

ذذْرحلا ّبَْغِفذذَرٍ  َوَأْجذذٍر َكذذِرمٍي ﴿  .12 ذذا تذاْنذذِ را َمذذِن اتذَّبَذذَ  الذذ َّلْكَر َوَخِشذذَه الذذرَّمْحَن بِاْلَغْيذذِت فَذَبشَّل   ِإَّنَّ
  . 11 -11(يس: 

َأْن خَتَْشذذَ  قذالاذذوبذاهاْم لِذذ ِْكِر اللَّذذِه َومذذا نَذذذَزَل ِمذذَن احْلَذذقَّل َوال َيكاوناذذوا   َأقَْ يَذذْ ِن لِلَّذذِ يَن آَمناذذوا﴿ .13
 َكالَّذذِ يَن أاوتاذذوا اْلِكتذذاَب ِمذذْن قَذْبذذلا َف ذذاَل َعلَذذْيِهما اأْلََمذذدا فَذَقَسذذْل قذالاذذوبذاهاْم وََكمِذذريق ِمذذنذْهاْم فاِسذذقاوَن 

  .16(احلديد:   

  .2 -1لَِّ يَن قاْم ِا َصالِمِْم خاِ عاوَن   (امل منون: ﴿ َقْد أَفْذَلَح اْلماْ ِمناوَن و ا .14

ذذذْم كذذذاناوا ياسذذذارِعاوَن ِا اخْلَذذذرْياِت َويَذذذْدعاونَنا َرَغبذذذا  َوَرَقبذذذا  وَكذذذاناوا لَنذذذا خاِ ذذذِعنَي   إِ ﴿  .12 نذَّها
  .91 -89(األنبيا : 
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ا َلَكبِذريَ ق ِإالَّ عَ  .16 لَذى اخْلاِ ذِعنَي و الَّذِ يَن َيظانُّذوَن أَنذَّهاذْم ﴿ َواْسَتِعيناوا بِالرَّْوِ َوالرَّالِ  َوِإهنَّ
ْم َوأَنذَّهاْم ِإلَْيِه راِجعاوَن   (البقر :    .46 -42ماالقاوا َرهبَِّل

ذذرُّوَن  .12 ﴿ قاذذْل آِمناذذوا بِذذِه أَْو ال تذاْ ِمناذذوا ِإنَّ الَّذذِ يَن أاوتاذذوا اْلِعْلذذَم ِمذذْن قَذْبلِذذِه ِإذا يذاْتلذذى َعلَذذْيِهْم خيَِ
ذذذذرُّوَن ِلأْلَْذقذذذذاِن ِلأْلَْذقذذذذاِن ساذذذذ ذذذذْبحاَن َربَّلنذذذذا ِإْن كذذذذاَن َوْعذذذذدا َربَّلنذذذذا َلَمْفعاذذذذوال  و َوخيَِ جَّدا  و َويَذقاولاذذذذوَن سا

  .119 -11يَذْبكاوَن َويَزِيداقاْم خاشاوعا    (اإلسرا : 

ذذذذذذذذذْ ِمِننَي َواْلماْ ِمنذذذذذذذذذاِت َواْلقذذذذذذذذذانِِتنَي َواْلقانِ  .18 تذذذذذذذذذاِت ﴿ ِإنَّ اْلماْسذذذذذذذذذِلِمنَي َواْلماْسذذذذذذذذذِلماِت َواْلما
ِقنَي  َوالرَّذذذذذذذاِدِقنَي َوالرَّذذذذذذذاِدقاِت َوالرَّذذذذذذذاِبرِيَن َوالرَّذذذذذذذاِبراِت َواخْلاِ ذذذذذذذِعنَي َواخْلاِ ذذذذذذذعاِت َواْلماَتَرذذذذذذذدَّل
اِكرِيَن اللَّذذَه َكمِذذريا   قاِت َوالرَّذذاِ ِمنَي َوالرَّذذاِ ماِت َواحْلذذاِفِظنَي فذاذذراوَجهاْم َواحْلاِفظذذاِت َوالذذ َّ َواْلماَتَرذذدَّل

اِكراِت أَ    . 32َعدَّ اللَّها َااْم َمْغِفَر   َوَأْجرا  َعِظيما    (األحزاب: َوال َّ

 :والخشوع من األحاديث الواردة في الخشية

ال يلذج النيذار »قذال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضه اهلل عنذه -عن أِب قرير  .1
ا سذبيل اهلل ودخذان  رجل بكى من خشية اهلل حىتي يعود اللينب ا الليذرب، وال جيتمذ  غبذار

 . 282(«جهنيم

قذذال: َسعذذل رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم يقذذول:  -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن ابذذن عبيذذاس .2
ذذذذذهما النيذذذذذار: عذذذذذني بكذذذذذل مذذذذذن خشذذذذذية اهلل، وعذذذذذني باتذذذذذل يذذذذذرس ا سذذذذذبيل » عينذذذذذان ال َتسي
 . 283(«اهلل

إني »ول: قذذال: َسعذذل رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم يقذذذ -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن ح يفذذة .3
رجال حلرحل املوت، فلميا يذ س مذن احليذا  أوصذى أقلذه: إذا أنذا مذلي فذاوعوا و ح بذا كمذريا 
وأوقذذذذذدوا فيذذذذذه نذذذذذارا، حذذذذذىتي إذا أكلذذذذذل حلمذذذذذه وخلرذذذذذل إىل عظمذذذذذه فامتحشذذذذذل فخذذذذذ وقا 

                                                            
  .1633أخرجه ال م ي (  282(
  .1639ال م ي (أخرجه   283(
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فا حنوقذذذا،  ي انظذذذروا يومذذذا راحذذذا  فذذذاذروحل ا الذذذيمي ففعلذذذوا. فجمعذذذه اهلل فقذذذال لذذذه: ق فعلذذذل 
 . 284(«شيتك، فغفر اهلل لهذلك  قال: من خ

ذذار بذذن ياسذذر صذذال  فذذ وجز فيهذذا فقذذال لذذه بعذذة القذذوم لقذذد  .4 ذذا ت قذذال: صذذليى بنذذا عمي عذذن السي
خفيفذذل أو أوجذذزت الريذذال . فقذذال أميذذا علذذى ذلذذك فقذذد دعذذوت فيهذذا بذذدعوات َسعذذتهني مذذن 
ذذا قذذام تبعذذه رجذذل مذذن القذذوم قذذو أِبي غذذري أنيذذه كذذىن  عذذن رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم، فلمي

اللهذذذمي بعلمذذذك الغيذذذت وقذذذدرتك علذذذى »نفسذذه فسذذذ له عذذذن الذذذديعا   ي جذذذا  فذذذ خو بذذه القذذذوم: 
اخللذذق، أحيذذين مذذا علمذذل احليذذا  خذذريا و وتذذوفيين إذا علمذذل الوفذذا  خذذريا و، اللهذذمي وأسذذ لك 
خشيتك ا الغيذت والشيذهاد  وأسذ لك كلمذة احلذقي ا الريضذا والغلذت، وأسذ لك القرذد ا 

سذذ لك نعيمذذا ال ينفذذد، وأسذذ لك قذذري  عذذني ال تنق ذذ ، وأسذذ لك الريضذذا  بعذذد الفقذذر والغذذين، وأ
ذذذوق إىل  القلذذذا ، وأسذذذ لك بذذذرد العذذذيش بعذذذد املذذذوت، وأسذذذ لك لذذذ ي  النيظذذذر إىل وجهذذذك، والشي
لقا ذذذذذك ا غذذذذذري ضذذذذذريا  ملذذذذذري ، وال فتنذذذذذة ملذذذذذلية، اللهذذذذذمي زيذينيذذذذذا بزينذذذذذة اإلميذذذذذان واجعلنذذذذذا قذذذذذدا  

 . 282(«مهتدين

سذبعة يظليهذم اهلل ا »عن النيإي صليى اهلل عليذه وسذليم قذال:  -هلل عنهرضه ا -عن أِب قرير  .2
ظليذذذه يذذذوم ال ظذذذلي إالي ظليذذذه: اإلمذذذام العذذذادل، و ذذذابي نشذذذ  بعبذذذاد  اهلل، ورجذذذل قلبذذذه معليذذذق ا 
املسذذاجد، ورجذذالن يابيذذا ا اهلل اجتمعذذا عليذذه وتفريقذذا عليذذه، ورجذذل دعتذذه امذذرأ  ذات منرذذت 

. ورجذذل ترذذديق برذذدقة ف خفاقذذا حذذىتي ال تعلذذم ميينذذه مذذا تنفذذق ووذذال فقذذال إ ي أخذذاي اهلل
 . 286(« اله، ورجل ذكر اهلل خاليا ففاضل عيناحل

قال: قليما كان رسول اهلل صليى اهلل عليه وسليم يقوم مذن  -رضه اهلل عنهما -عن ابن عمر .6
بيننذا اللهذمي اقسذم لنذا مذن خشذيتك مذا حيذول » لس حىتي يدعو هب ال  الديعوات ألصحابه: 

وبني معاصيك، ومن  اعتك مذا تبليغنذا بذه جنيتذك. ومذن اليقذني مذا مذوين بذه علينذا مرذيبات 

                                                            
  . 2226  ومسلم (3422أخرجه البخاري (  284(
  . 1232صحيح سنن النسا ه ( -  وصححه األلبا 22، 24/ 3أخرجه النسا ه (   282(
  .1131  ومسلم (1423البخاري (أخرجه   286(
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نيا، ومتيعنذذا ب َساعنذذا وأبرذذارنا وقويتنذذا مذذا أحييتنذذا، واجعلذذه الذذوار  منيذذا، واجعذذل ث رنذذا علذذى  الذذدي
نيا أكذ و ُهينذا من ظلمنا، وانررنا على من عادانا، وال جتعل مريبتنا ا ديننذا، وال جتعذل الذدي

 . 282(«وال مبلغ علمنا، وال تسليط علينا من ال يرمحنا

مذا مذن »قال: َسعل رسول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم يقذول:  -رضه اهلل عنه -عن عممان .2
امر  مسلم يلرحل صال  مكتوبة، فيحسذن وضذو قا وخشذوعها وركوعهذا. إالي كانذل كفيذار  

 . 288(«الديقر كليه ملا قبلها من ال ينوب. ما ق ي ت كبري . وذلك

إني اهلل ال »قذذذال: قذذذال رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم:  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن أِب قريذذذر  .8
 . 289(«ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم

أول مذا » أن رسول اهلل صليى اهلل عليه وسليم قذال:  -رضه اهلل عنه  -عن  داد بن أوس  .9
 . 291(«شوب يرف  من الناس اخل

رأيذل رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه »قذال:  -رضه اهلل عنه -عن عبد اهلل بن الشيخيري .11
 . 291(«وسليم يرليه وا صدرحل أزير ك زيز الريحى من البكا 

 :والخشوع من اآلثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في الخشية

ذار، لذتع-رضه اهلل عنذه -قال عمر بن اخل ياب .1 ليم مذن فجذورقم، واعتذزل : ال ترذحت الفجي
عدويك، واح ر صديقك إالي األمني، وال أمني إالي من خشه اهلل، وختشي  عند القبذور. وذلي 

 . 292(عند ال ياعة، واستعرم عند املعرية، واستشر الي ين خيشون اهلل

                                                            
  . 1268  وحسنه ال م ي واأللبا  ا صحيح اجلام (3212ال م ي (أخرجه   282(
   .228مسلم (أخرجه    288(
   .2264مسلم ( رجهأخ   289(
  .2226  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري(2183أخرجه ال وا  ا املعجم الكبري (  291(
  .244  وصححه األلبا  ا صحيح ال غيت وال قيت(914أبو داود ( أخرجه  291(
  . 22/ 2الدر املنمور للسيو ه (  292(
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قذذال: لذذيس العلذذم مذذن كمذذر  احلذذديث، ولكذذني العلذذم مذذن  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن ابذذن مسذذعود .2
 . 293(اخلشية

: َتام التيقور أن يتيقه اهلل العبد حىتي يتيقيه من ممقذال ذري  -رضه اهلل عنه -أبو الديردا  قال .3
وحذذذىتي يذذذ ك بعذذذة مذذذا يذذذرر أنيذذذه حذذذالل خشذذذية أن يكذذذون حرامذذذا يكذذذون حجابذذذا بينذذذه وبذذذني 

 . 294(احلرام

: عملذذذوا هلل بال ياعذذذات، واجتهذذذدوا فيهذذذا وخذذذافوا أن تذذذردي -رمحذذذه اهلل -قذذذال احلسذذذن البرذذذريي  .4
 . 292(هم. إني امل من و  إميانا وخشية، واملنافق و  إسا   وأمناعلي

قذذذال: كفذذذى بذذذاملر  علمذذذا أن خيشذذذى اهلل، وكفذذذى بذذذاملر  جهذذذال أن  -رمحذذذه اهلل -عذذذن مسذذذروق .2
 . 296(يعجت بعمله

: حذذقي علذذى مذذن  لذذت العلذذم أن يكذذون لذذه وقذذار وسذذكينة -رمحذذه اهلل -قذذال مالذذك بذذن أنذذس .6
 . 292(وخشية. والعلم حسن ملن رزق خريحل

ذذعا، رفعذذه اهلل يذذوم القيامذذة، -رضذذه اهلل عنذذه -قذذال عبذذد اهلل بذذن مسذذعود .2 : مذذن تواضذذ  هلل ختشي
 . 298(ومن ت اول تعظيما، وضعه اهلل يوم القيامة

قذذال: اخلشذذوب ا القلذذت أن تلذذني كنفذذك للريجذذل املسذذلم وأن ال  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن علذذهي  .8
 . 299(تلتفل ا الريال 

                                                            
  . 862الزقد ألمحد بن حنبل (  293(
  . 21/ 2مور للسيو ه (الدر املن  293(
  .61/ 1الدر املنمور للسيو ه (   294(
  . 242/ 2برا ر ذوي التمييز للفريوز آبادي (   292(
  . 21/ 2الدر املنمور للسيو ه (  296(
  . 321/ 6ة األوليا  ألِب نعيم (حلي  292(
   .462/ 2الزقد لإلمام وكي  بن اجلراا (  298(
   .299/ 2الزقد لإلمام وكي  بن اجلراا (  299(
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ذذْم ِا َصذذالِمِْم خاِ ذذعاوَن    -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن ابذذن عمذذر .9 ا قولذذه تعذذاىل: ﴿الَّذذِ يَن قا
قذذذذذال: كذذذذذانوا إذا قذذذذذاموا ا الريذذذذذال  أقبلذذذذذوا علذذذذذى صذذذذذالمم، وخفلذذذذذوا أبرذذذذذارقم إىل موضذذذذذ  

 . 311(سجودقم. وعلموا أني اهلل يقبل عليهم فال يلتفتون ميينا وال  اال

وب، وآخذذر مذذا : أول مذذا تفقذذدون مذذن ديذذنكم اخلشذذ-رضذذه اهلل عنذذه -قذذال ح يفذذة  .11
 . 311(تفقدون من دينكم الرال 

عذذن احلسذذن البرذذريي ا قولذذه تعذذاىل: ﴿َويَذذْدعاونَنا َرَغبذذا  َوَرَقبذذا  وَكذذاناوا لَنذذا خاِ ذذِعنَي   .11
ا م ا القلت  . 312(قال: اخلوي الدي

ا قوله تعاىل: ﴿ِسيماقاْم ِا واجاذوِقِهْم ِمذْن أَثَذِر السُّذجاوِد   -رمحه اهلل -قال  اقد .12
 . 313(اخلشوب والتيواض  قال: قو

 . 314(عن  اقد قال: كان ابن الزبري إذا قام ا الرال  ك نه عود من اخلشوب .13

ذذذرعهي بعذذذدم -رمحذذذه اهلل -قذذذال ابذذذن القذذذييم .14 : اخلشذذذوب قذذذو االستسذذذالم للحاكمذذذني: الشي
معارضذذته بذذرأي أو  ذذهو ، والقذذدريي بعذذدم تلقييذذه بالتيسذذخيط والكراقيذذة واالعذذ اض. واالتيلذذاب 

، وقذذذذو اتيلذذذذاب القلذذذذت واجلذذذذوارا وانكسذذذذارقا لنظذذذذر الذذذذريبي إليهذذذذا، وا يالعذذذذه علذذذذى لنظذذذذر احلذذذذ قي
تفاصيل ما ا القلت واجلوارا، وخوي العبد احلاصل من ق ا يوجت له خشوب القلذت ال 
ذذا يفذذارق اخلشذذوب القلذذت إذا  حمالذذة. وكليمذذا كذذان أ ذذدي استحلذذارا لذذه كذذان أ ذذدي خشذذوعا، وإَّني

 رحل إليه.غفل عن ا يالب اهلل عليه ونظ

ومميا يور  اخلشوب: ترقيت آفذات الذنيفس والعمذل، ورؤيذة فلذل كذلي ذي فلذل عليذك وقذ ا  
املعىن أي انتظار ظهور نقا ص نفسك وعملك وعيوهبا لك جيعذل القلذت خا ذعا ال حمالذة، 

                                                            
   .84/ 6الدر املنمور للسيو ه (  311(
  .1113الزقد ألمحد بن حنبل (  311(
    .22الزقد البن املبارك (  312(
   .242/ 2الدر املنمور (  313(
  .2242أخرجه ابن أِب  يبة (  314(
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مل العة عيوب نفسه وأعماله ونقا رهما: من الكذو، والعجذت، والرييذا ، وضذع  الريذدق، 
تشذذتيل النذيييذذة وعذذدم إيقذذاب العمذذل علذذى وجذذه يرضذذاحل اهلل تعذذاىل وغذذري ذلذذك مذذن وقليذذة اليقذذني، و 
 عيوب النيفس. 

وأميا رؤية كلي ذي فلل عليك: فهو أن تراعه حقوق النياس فت دييها، وال ترر أني مذا فعلذوحل 
فيك من حقوقك عليهم، فال تعارضهم عليها  فإني ق ا من رعونات النيفس ومحاقامذا، وال 

قوق نفسك. وتع ي بفلل ذي الفلل منهم وتنسى فلل نفسذك. وقذد قذال ت البهم حب
: العاري ال يرر له على أحد حقيا وال يشهد له علذى -رمحه اهلل - يم اإلسالم ابن تيميية

 . 312(غريحل فلال  ول لك ال يعاتت وال ي الت، وال يلارب 

                                                            
   بترري.261 -261/ 1مدارج السالكني (   312(
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 التوكل (14)

 تعريف التوكل:

ذذل وقذذو إظهذذار التوكذذل لغذذة: مذذادي  (وك ل  تذذدلي علذذى اعتمذذا د علذذى الغذذري ا أمذذر مذذا، ومذذن ذلذذك التيوكي
العجز ا األمر واالعتماد على غريك، واملتوكيذل علذى اهلل: اليذ ي علذم أني اهلل كافذل رزقذه وأمذرحل فذريكن 

 إليه وحدحل، وال يتوكيل على غريحل.

بذذذاخلري ويذذذدف   ومذذذن أَسذذذا  اهلل احلسذذذىن الوكيذذذل وقذذذو املوكذذذول إليذذذه األمذذذور فتفذذذويض األمذذذور إليذذذه، ليذذذ يت
 . 316(الشيري 

ا اسذذتجالب املرذذاع ودفذذذ   -عذذزي وجذذذلي  -التوكذذل اصذذ الحا: قذذذو صذذدق اعتمذذاد القلذذذت علذذى اهلل
نيا واآلخر  م  األخ  باألسباب الشرعية  . 312(امللاري من أمور الدي

 الفرق بين التوكل والتواكل:

لتواكذذذل فهذذذو تذذذرك األخذذذ  التوكذذذل قذذذو اعتمذذذاد القلذذذت عذذذل اهلل مذذذ  األخذذذ  باألسذذذباب الشذذذرعية أمذذذا ا
باألسذباب، قذذال ابذذن قذذييم اجلوزييذذة: التيوكيذل مذذن أعظذذم األسذذباب اليذذيت حيرذل هبذذا امل لذذوب، وينذذدف  هبذذا 
ذذذذل: عذذذذدم الريكذذذذون إىل  ذذذذل. ولكذذذذن مذذذذن َتذذذذام التيوكي املكذذذذروحل. فمذذذذن أنكذذذذر األسذذذذباب ق يسذذذذتقم معذذذذه التيوكي

 . )318( هلل ال هبا، وحال بدنه قيامه هبااألسباب. وق   عالقة القلت هبا، فيكون حال قلبه قيامه با

 منزلة التوكل:

: التوكذذذل نرذذذ  الذذذدين. والنرذذذ  المذذذا  اإلنابذذذة، فذذذإن الذذذدين  -رمحذذذه اهلل تعذذذاىل -قذذذال ابذذذن القذذذيم 
ومنزلته أوس  املنازل وأوعها. وال تذزال  فالتوكل قو االستعانة، واإلنابة قه العباد . استعانة وعباد .

                                                            

  .362/ 3وأضوا  البيان ( 129واملقرد األسىن ص   231(ص   واملفردات للراغت 136/ 6  انظر مقاييس اللغة (316(
  .2/82املفيد  را كتاب التوحيد (  والقول 419جام  العلوم واحلكم البن رجت ( 312(
   .121/ 2  مدارج السالكني (318(
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عة متعلذذق التوكذذل، وكمذذر  حذذوا ج العذذاملني، وعمذذوم التوكذذل، ووقوعذذه مذذن املذذ منني معمذذور  بالنذذازلني، لسذذ
 . 319(والكفار، واألبرار والفجار، وال ري والوحش والبها م

 من اآليات الواردة في التوكل:

تَذذذذَو  .1 ذذذتُّ اْلما ذذذْل َعلَذذذى اللَّذذذِه ِإنَّ اللَّذذذَه حيِا كَّلِلنَي   (آل ﴿ َو ذذذاِوْرقاْم ِا اأْلَْمذذذِر فَذذذِإذا َعَزْمذذذَل فَذتَذوَكَّ
  . 129عمران: 

  .81﴿ َوتَذوَكَّْل َعَلى اللَِّه وََكفى بِاللَِّه وَِكيال    (النسا :  .2

ذذذِل اْلماْ ِمناذذذوَن    .3 ذذذَو َمْوالنذذذا َوَعلَذذذى اللَّذذذِه فَذْلَيتَذوَكَّ ﴿ قاذذذْل لَذذذْن ياِرذذذيَبنا ِإالَّ مذذذا َكتَذذذَت اللَّذذذها لَنذذذا قا
  .21(التوبة: 

ذْل َعَلْيذِه َومذا َربُّذَك ﴿ َولِلَِّه َغْيتا السَّماو  .4 اِت َواأْلَْرِض َوِإلَْيذِه يذاْرَجذ ا اأْلَْمذرا كالُّذها فَاْعباذْدحلا َوتَذوَكَّ
  .123ِبغاِفٍل َعمَّا تَذْعَملاوَن   (قود: 

ذذَو فَ  .2 ذذِر اْسذذَم َربَّلذذَك َوتَذَبتَّذذْل ِإلَْيذذِه تَذْبتِذذيال  و َربُّ اْلَمْشذذرِِق َواْلَمْغذذِرِب ال ِإلذذَه ِإالَّ قا ذذْ حلا ﴿ َواذْكا اختَِّ
  .9 -8وَِكيال    (املزمل: 

 ﴿ َوَمْن يَذتَذوَكَّْل َعَلى اللَِّه فَذهاَو َحْسباها ِإنَّ اللََّه باِلغا أَْمرحِِل َقْد َجَعَل اللَّها ِلكالَّل َ ْهٍ  َقْدرا    .6
  .3(ال الق:

َذذا اْلماْ ِمناذذوَن الَّذذِ يَن ِإذا ذاِكذذَر اللَّذذها َوِجلَذذْل قذالاذذوبذاهاْم وَ  ﴿ .2 ذذذْم ِإَّنَّ ِإذا تاِليَذذْل َعلَذذْيِهْم آياتاذذها زاَدتْذها
ْم يَذتَذوَكَّلاوَن   (األنفال:    .2ِإميانا  َوَعلى َرهبَِّل

ذذْي اِن الذذرَِّجيِم و ِإنَّذذها لَذذْيَس لَذذها ساذذْل انق َعلَذذى  .8 ﴿ فَذذِإذا قَذذذَرْأَت اْلقاذذْرآَن فَاْسذذَتِعْ  بِاللَّذذِه ِمذذَن الشَّ
ِذذذْم يَذتذَ  ذذذْم بِذذذِه الَّذذذِ يَن آَمناذذذوا َوَعلذذذى َرهبَّل ذذذْل اناها َعلَذذذى الَّذذذِ يَن يَذتَذَولَّْونَذذذها َوالَّذذذِ يَن قا ذذذا سا وَكَّلاذذذوَن و ِإَّنَّ
  .111 -98ماْشرِكاوَن   (النحل: 

                                                            

   .114/ 2  مدارج السالكني (319(
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نْيا َوما ِعْنَد اللَِّه َخيذْرق َوأَْبقى لِلَِّ يَن آَمناذوا َوَعلذى  .9 ﴿ َفما أاوتِيتاْم ِمْن َ ْهٍ  َفَمتابا احْلَياِ  الدُّ
ْم يَذتَذوَكَّ    .36لاوَن   (الشورر: َرهبَِّل

 من األحاديث الواردة في التوكل: 

لذذو »قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن عمذذر بذذن اخل يذذاب .1
لذذذه لذذذرزقكم كمذذذا يذذذرزق ال يذذذري تغذذذدو  مخاصذذذا وتذذذروا ب انذذذا  أنيكذذذم تذذذوكيلتم علذذذى اهلل حذذذقي توكي

»)311 . 

عرضذل »قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم: قذال:  -رضذه اهلل عنهمذا -عن ابذن عبيذاس .2
فرأيذذذل النيذذذإي ومعذذذه الذذذريقيط ، والنيذذذإي ومعذذذه الريجذذذل والذذذريجالن، والنيذذذإي لذذذيس معذذذه  علذذذهي األمذذذم،

ذذذم أميذذذيت، فقيذذل و: قذذذ ا موسذذى صذذذليى اهلل عليذذذه  أحذذد. إذ رفذذذ  و سذذواد عظذذذيم، فظننذذل أهني
اد عظذذيم فقيذذل و: انظذذر إىل األفذذذق وسذذليم وقومذذه ولكذذن انظذذر إىل األفذذق، فنظذذذرت فذذإذا سذذو 

اآلخذذذر فذذذإذا سذذذواد عظذذذيم فقيذذذل و: قذذذ حل أميتذذذك ومعهذذذم سذذذبعون ألفذذذا يذذذدخلون اجلنيذذذة بغذذذري 
حسذذاب وال عذذ اب.  ي هنذذة فذذدخل منزلذذه فخذذاض النيذذاس ا أول ذذك اليذذ ين يذذدخلون اجلنيذذة 

عليذذه  بغذذري حسذذاب وال عذذ اب. فقذذال بعلذذهم: فلعليهذذم اليذذ ين صذذحبوا رسذذول اهلل صذذليى اهلل
وسليم، وقال بعلهم فلعليهم الي ين ولدوا ا اإلسالم وق يشركوا بذاهلل، وذكذر أ ذيا ، فخذرج 

فذ خووحل. فقذال: « مذا اليذ ي ختوضذون فيذه »عليهم رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم فقذال: 
لذذذون» ذذذم يتوكي ون وعلذذذى رهبي فقذذذام عكيا ذذذة بذذذن حمرذذذن،  .«قذذذم اليذذذ ين ال يسذذذ قون ، وال يت ذذذريي
،  ي قذذام رجذذل آخذذر فقذذال: ادب اهلل « أنذذل مذذنهم»ل: ادب اهلل أن جيعلذذين مذذنهم. فقذذال: فقذذا

 . 311(«سبقك هبا عكيا ة»أن جيعلين منهم. فقال: 

إذا »أنيذذه قذذال: قذذال النيذذإي صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم:  -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن الذذوا  بذذن عذذازب .3
ك األميذذذن  ي قذذذل: اللهذذذمي أتيذذذل ملذذذجعك فتوضيذذذ  وضذذذو ك للريذذذال ،  ي اضذذذ ج  علذذذى  ذذذقي 

                                                            

  .311ة(  وصححه األلبا  ا السلسلة الرحيح4164  وابن ماجه (2324 ال م ي (311(
  .221  ومسلم (2212 البخاري (311(
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أسذذلمل وجهذذه إليذذك وفويضذذل أمذذري إليذذك، وأجلذذ ت ظهذذري إليذذك رغبذذة ورقبذذة إليذذك، ال 
ملجذذذذ  وال منجذذذذى منذذذذك إالي إليذذذذك، اللهذذذذمي آمنذذذذل بكتابذذذذك اليذذذذ ي أنزلذذذذل، وبنبييذذذذك اليذذذذ ي 

قذذذال:  .«أرسذذلل، فذذإن مذذلي مذذن ليلتذذذك ف نذذل علذذى الف ذذر ، واجعلهذذني آخذذذر مذذا تذذتكليم بذذه
ذذا بلغذذل: اللهذذمي آمنذذل بكتابذذك اليذذ ي أنزلذذل. فرديدمذذا علذذ ى النيذذإي صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم فلمي

 . 312(«ال وبنبييك الي ي أرسلل»قلل: ورسولك. قال: 

مذن »قال: قال رسول اهلل صليى اهلل عليه وسليم:  -رضه اهلل عنه -عن عبد اهلل بن مسعود .4
بذذه فاقذذة ف نزاذذا بذذاهلل فيو ذذك اهلل لذذه نزلذذل بذذه فاقذذة ف نزاذذا بالنيذذاس ق تسذذدي فاقتذذه، ومذذن نزلذذل 

 . 313(«برزق عاجل أو آجل

قذذال: كذذان رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم إذا غذذزا  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أنذذس بذذن مالذذك .2
اللهذذذذمي أنذذذذل علذذذذدي ونرذذذذريي، بذذذذك أحذذذذول، وبذذذذك أجذذذذول، وبذذذذك أصذذذذول، وبذذذذك »قذذذذال: 
 . 314(«أقاتل

 صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم كذذان يقذذول: قذذال: إني رسذذول اهلل -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن ابذذن عبيذذاس .6
اللهمي لك أسلمل، وبك آمنل، وعليذك توكيلذل، وإليذك أنبذل، وبذك خاصذمل، اللهذمي »

إ ي أعذذذذوذ بعزيتذذذذك ال إلذذذذه إالي أنذذذذل أن تلذذذذليين، أنذذذذل احلذذذذهي اليذذذذ ي ال ميذذذذوت واجلذذذذني واإلنذذذذس 
 . 312(«ميوتون

                                                            

   .2211  ومسلم (242 البخاري (312(
  .1632وصححه األلبا  ا صحيح ال غيت (  2326 ال م ي (313(
  .2366  وصححه األلبا  ا صحيح أِب داود(2632وأبو داود (  3284 ال م ي (314(
   .2212 مسلم (312(
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 من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في التوكل: 

: التيوكيل على اهلل عزي وجلي واب اإلميان-رمحه اهلل -جبري قال سعيد بن .1
)316 . 

رمحه اهلل تعاىل:  هدت الريموك وعلينذا مخسذة أمذرا : أبذو عبيذد  بذن  -قال عياض األ عريي  .2
رضذه اهلل  -اجلرياا ويزيذد بذن أِب سذفيان وابذن حسذنة وخالذد بذن الوليذد وعيذاض. وقذال عمذر

د . قذذذال فكتبنذذذا إليذذذه: أنيذذذه قذذذد جذذذا  إلينذذذا املذذذوت، : إذا كذذذان قتذذذال فعلذذذيكم أبذذذو عبيذذذ-عنذذذه
واسذذتمددناحل فكتذذت إلينذذا أنيذذه قذذد جذذا   كتذذابكم تسذذتمديو  وإ ي أدليكذذم علذذى مذذن قذذو أعذذزي 

فاستنرروحل فإني حمميدا صليى اهلل عليه وسليم قذد نرذر  -عزي وجلي  -نررا وأحلر جندا، اهلل
ا فقذذذاتلوقم وال تراجعذذذو . فقاتلنذذذاقم يذذذوم بذذذدر ا أقذذذلي مذذذن عذذذديتكم، فذذذإذا أتذذذاكم كتذذذاِب قذذذ 

 .)312(فهزمناقم وقتلناقم أرب  فراسم، وأصبنا أمواال

عذذن حممذذد بذذن سذذالم اجلمحذذه قذذال: جذذا  رجذذل إىل الربيذذ  بذذن عبذذد الذذرمحن فسذذ له أن يكلذذم  .3
األمذذري ا حاجذذة لذذه، فبكذذى الربيذذ ،   قذذال: أي أخذذه اقرذذد إىل اهلل ا أمذذرك جتذذدحل سذذريعا 

رت أحذذدا ا أمذذر أريذذدحل إال اهلل عذذز وجذذل، ف جذذدحل كرميذذا قريبذذا ملذذن قرذذدحل قريبذذا، فذذإ  مذذا ظذذاق
 . 318(وأرادحل وتوكل عليه

صذدق املتوكيذل علذى اهلل أن يتوكيذل علذى اهلل وال يكذذون  :-رمحذه اهلل تعذاىل -قذال اإلمذام أمحذد .4
ا قلبذذه أحذذد مذذن اآلدمييذذني ي مذذ  أن جيي ذذه بشذذه ، فذذإذا كذذان كذذ لك كذذان اهلل يرزقذذه وكذذان 

 . 319(المتوكي 

ذذل مذذن أقذذور األسذذباب اليذذيت يذذدف  هبذذا العبذذد مذذا ال -رمحذذه اهلل تعذذاىل -قذذال ابذذن القذذييم .2 : التيوكي
 . 321(ي يق من أذر اخللق وظلمهم وعدواهنم

                                                            

   .314/ 1 الزقد اناد بن السري (316(
   وحسنه األرناؤومي.344  أمحد (312(
 .22  التوكل على اهلل البن أِب الدنيا ص:318(
   .221/ 3 اآلداب الشرعية (319(
   .282 التفسري القيم البن القيم (321(
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 طلب الرزق الحالل (15)

اإلسذذذالم جذذذا  برذذذالا الذذذدين والذذذدنيا، وجذذذا  ّبذذذا يسذذذعد اإلنسذذذان ا اآلخذذذر  واألوىل، ومذذذن 
نْذَيا َحَسذذذَنة  َوِا اآْلِخذذذَرِ  َحَسذذذَنة  َوِقنَذذذا َعذذذَ اَب أعظذذذم أدعيذذذة القذذذرآن الكذذذرمي: الرَ  بذَّنَذذذا آتِنَذذذا ِا الذذذدُّ

اللهذم أصذلح و ديذين الذ ي قذو »النَّاِر ، وكان من أدعية النإ صلى اهلل عليه وآلذه وسذلم: 
عرذذمة أمذذري، وأصذذلح و دنيذذاي الذذيت فيهذذا معا ذذه، وأصذذلح و آخذذريت الذذيت فيهذذا معذذادي، 

رواحل اإلمذام مسذلم « د  و ا كل خري، واجعل املوت راحة و من كل  ذرواجعل احليا  زيا
   من حديث أِب قرير  رضه اهلل عنه.2221ا صحيحه (

ومذذن أخذذالق املسذذلم  لذذت الذذرزق احلذذالل، ووذذ  املذذال مذذن حلذذه، قذذال اهلل سذذبحانه: ال َواَل 
ذَفَهاَ  أَْمذَواَلكاما الَّذيِت َجَعذَل اللَّذها َلكاذمْ  ِقَيام ذا َواْرزاقاذوقاْم ِفيَهذا َواْكساذوقاْم َوقاولاذوا َااذْم قَذذذْوال   تذاْ تاذوا السُّ

[، فقذذذذد أخذذذذو اهلل ا قذذذذ حل اآليذذذذة أنذذذذه جعذذذذل األمذذذذوال قيامذذذذا لنذذذذا، قذذذذال 2َمْعراوف ذذذذا  ]النسذذذذا : 
املفسذذرون: أي جعلهذذا اهلل لكذذم قذذوام معايشذذكم، قا مذذة بذذ موركم، واملعذذىن أن األمذذوال صذذالا 

  .1/489تح القدير للشوكا  (للحال وثبات له. انظر ف

نْذَيا  ]الكهذذذ :  [، وقذذذال تعذذذاىل: الَواَل 46وقذذذال سذذذبحانه: الاْلَمذذذالا َواْلبَذناذذذوَن زِينَذذذةا احْلَيَذذذاِ  الذذذدُّ
نْذَيا  ]القرص:  [، وقال جل وعال: القاذْل َمذْن َحذرََّم زِينَذَة اللَّذِه الَّذيِت 22تَذْنَس َنِريَبَك ِمَن الدُّ

نْذَيا َخاِلَرذذذذة  يَذذذذذْوَم َأْخذذذذرََج ِلِعبَذذذذاِدحِل َوال  َّيَّلبَذذذذاِت ِمذذذذَن الذذذذرَّلْزِق قاذذذذْل ِقذذذذَه لِلَّذذذذِ يَن َ اَمناذذذذوا ِا احْلَيَذذذذاِ  الذذذذدُّ
 [.32اْلِقَياَمِة  ]األعراي: 

وكذذان مذذن دعذذا  النذذإ َصذذلَّى اهلل عليذذه وسذذلم الذذ ي يقولذذه صذذباحا ومسذذا : "اللهذذم إ  أعذذوذ 
   بسن حسن. 2191رواحل أبو داود (بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من ع اب القو " 

  ا صذذذذحيحه عذذذذن أِب قريذذذذر  رضذذذذه اهلل عنذذذذه قذذذذال: كذذذذان رسذذذذول اهلل 2221ورور مسذذذلم (
اللهذذم أصذذلح و ديذذين الذذ ي قذذو عرذذمة أمذذري، وأصذذلح و »صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم، يقذذول: 
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دنيذذاي الذذيت فيهذذا معا ذذه، وأصذذلح و آخذذريت الذذيت فيهذذا معذذادي، واجعذذل احليذذا  زيذذاد  و ا  
 «.كل خري، واجعل املوت راحة و من كل  ر

نْذَيا َحَسذذَنة  َوِا اآْلِخذذَرِ  َحَسذذَنة   وقذذد علمنذذا اهلل ا القذذرآن الكذذرمي أن نقذذول: الَربذَّنَذذا آتِنَذذا ِا الذذدُّ
[، وكذذان قذذ ا أكمذذر دعذذا  النذذإ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم كمذذا 211َوِقنَذذا َعذذَ اَب النَّذذاِر ]البقر :
 ثبل ا الرحيحني. 

  وصذذححه األلبذذا  عذذن عمذذرو بذذن العذذاص رضذذه اهلل عنذذه 12263أمحذذد ا مسذذندحل ( ورور
 قال: قال رسول اهلل َصلَّى اهلل عليه وسلم: (نعم املال الراع للمر  الراع . 

  عن عبد الذرمحن بذن عذوي رضذه اهلل عنذه 98ورور ابن أِب الدنيا ا كتابه إصالا املال (
 ه، وأتقرب إىل رِب عز وجل".قال: "يا حب ا املال، أصل منه رمح

  وصذححه األلبذا  عذن يسذار بذن عبيذد رضذه اهلل عنذه قذال: قذال 2141ورور ابن ماجذه (
ال بذذ س بذذالغىن ملذذن اتقذذى، والرذذحة ملذذن اتقذذى خذذري مذذن »رسذذول اهلل َصذذلَّى اهلل عليذذه وسذذلم: 
 «.الغىن، و يت النفس من النعيم

  عذن عمذذر رضذه اهلل عنذذه قذال: " علذذيكم 64ورور ابذن أِب الذدنيا ا كتابذذه إصذالا املذذال (
 باجلمال واسترالا املال، وإياكم وقول أحدكم: ال أباو ".

  عن عبذد اهلل بذن عمذر بذن اخل ذاب رضذه 49ورور ابن أِب الدنيا ا كتابه إصالا املال (
 «.احر  لدنياك ك نك تعيش أبدا، واعمل آلخرتك ك نك َتوت غدا»اهلل عنهما قال: 

  عذذن املقذذدام بذذن معذذدي كذذرب رضذذه اهلل 84الذذدنيا ا كتابذذه إصذذالا املذذال (ورور ابذذن أِب 
 «.ي يت على الناس زمان ال ينف  فيه إال الدينار والدرقم»عنه قال: 

  عذذن الرذذحاِب اجلليذذل قذذيس بذذن عاصذذم املنقذذري رضذذه 6262ورور احلذذاكم ا املسذذتدرك (
 هة للكرمي ويستغىن به عن الل يم ".اهلل عنه أنه قال لبنيه: " عليكم بإصالا املال، فإنه منب
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  عن سيد التابعني سعيد بن املسيت رمحذه 22ورور ابن أِب الدنيا ا كتابه إصالا املال (
اهلل قال: "ال خري فيمن ال يريد و  املال من حله، يكذ  بذه وجهذه عذن النذاس، ويرذل بذه 

 رمحه، ويع ه منه حقه". 

  عذذن سذذيد أتبذذاب التذذابعني سذذفيان المذذوري 61ال (ورور ابذذن أِب الذذدنيا ا كتابذذه إصذذالا املذذ
وال تزوقذا عنذا  ،ووسذ  علينذا منهذا ،اللهم زقذدنا ا الذدنيا»رمحه اهلل قال: كان من دعا هم: 

 «.ف غبنا فيها

  عذن سذفيان المذوري أيلذا قذال: "املذال ا 29ورور ابن أِب الدنيا ا كتابه إصذالا املذال (
 ق ا الزمان سالا امل من".

املسلم أن ي لت الذرزق احلذالل، وال يشذغله  لبذه عذن عبذاد  اهلل واإلكمذار مذن ذكذرحل ،  فعلى
قذذال اهلل تعذذاىل: ال قذذو الذذ ي جعذذل لكذذم األرض ذلذذوال فامشذذوا ا مناكبهذذا وكلذذوا مذذن رزقذذه 
وإليه النشور ، وقال عز وجل: ال فابتغوا عنذد اهلل الذرزق واعبذدوحل وا ذكروا لذه إليذه ترجعذون 

ر ب لت الرزق والعباد ، وقذال سذبحانه: ال فذإذا قلذيل الرذال  فانتشذروا  ، فقرن بني األم
ا األرض وابتغذذوا مذذن فلذذل اهلل واذكذذروا اهلل كمذذريا لعلكذذم تفلحذذون ، وا صذذحيح البخذذاري 

ما أكذل أحذد  عامذا »عن املقدام رضه اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال: 
وإن نذذإ اهلل داود عليذذه السذذالم، كذذان ي كذذل مذذن قذذط، خذذريا مذذن أن ي كذذل مذذن عمذذل يذذدحل، 

، وا الرذذحيحني عذذن أِب قريذذر  رضذذه اهلل عنذذه: أن رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه «عمذذل يذذدحل
ألن يغذذذدو أحذذذدكم، فيح ذذذت علذذذى ظهذذذرحل، فيترذذذدق بذذذه ويسذذذتغين بذذذه مذذذن » وسذذذلم قذذذال: 

لذل مذن اليذد الناس، خذري لذه مذن أن يسذ ل رجذال، أع ذاحل أو منعذه ذلذك، فذإن اليذد العليذا أف
 «.السفلى، وابدأ ّبن تعول
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 الكرم (16)

 تعريف الكرم:  

مذذادي  (ك ر م  تذذدلي علذذى  ذذري ا الشيذذه  ا نفسذذه أو  ذذري ا خلذذق مذذن األخذذالق،  الكذذرم لغذذة:
يقال رجل كرمي، وفرس كرمي، ونبات كرمي، أميا الكذرم ا اخللذق فهذو الريذفح عذن ذنذت املذ نت، قذال 

 . 321(واهلل تعاىل قو الكرمي الريفوا عن ذنوب عبادحل امل منني ابن قتيبة: الكرمي: الريفوا،

الكرم اص الحا: الكرم إنفاق املال الكمري بسهولة من النيفس   األمور اجلليلة القدر، وقيل: الكذرم 
قذذذو إفذذذاد  مذذذا ينبغذذذه ال لغذذذرض فمذذذن يهذذذت املذذذال لغذذذرض جلبذذذا للنيفذذذ ، أو خالصذذذا عذذذن الذذذ يمي، فلذذذيس 

 . 322(ل النيف  بال عوضبكرمي. فالكرمي من يوص

 مجاالت الكرم:

 اجملاالت اليت يشملها الَكَرم واجلاود والع ا  متنوَّلعة وكمري ، فمنها:

الع ا  ِمن املال، وِمن كلَّل ما ميتلذك اإلنسذان ِمذن أ ذيا  ينتفذ  هبذا، كالذ َّقت والفلَّذة، واخليذل،  -1
كذوب، أو مسذكون، أو يذ وي إليذه، واألنعام، واحلذر ، وكذلَّل مذ كول، أو مشذروب، أو ملبذوس، أو مر 

وكلَّل آلة أو سبت أو وسيلة ينتف  هبا، وكلَّل ما يذاَتَداور به أو يقه ضرىا أو يدف  ب س ا، إىل غري ذلذك 
 ِمن أ يا  يرعت إحراؤقا.

ومنهذذذذا الع ذذذذا  ِمذذذذن العلذذذذم واملعرفذذذذة، وا قذذذذ ا اجملذذذذال َمذذذذن حيبُّذذذذون الع ذذذذا ، وفيذذذذه خبذذذذال  ممسذذذذكون  -2
ذذذن حياِْسذذذن االنتفذذذاب ضذذنينون، واملع ذذذا ذذذا وال معرفذذذة عمَّ   ا قذذذ ا اجملذذذال قذذذو الذذذ ي ال يذذذدَّخر عنذذذدحل علم 

ب لك، والبخيل قو ال ي حيتفظ ّبعارفه وعلومه لنفسه، فذال ينفذق منهذا ملسذتحقَّليها، ضذنىا هبذا ورغبذة  
 باالست مار.

                                                            

   . 3684 -3681/ 2  ولسان العرب(122/ 2  مقاييس اللغة البن فارس (321(
  . 184لجرجا  (  وانظر التعريفات ل31   م يت األخالق البن مسكويه (322(

 



116 
 

يذذذه اإلنسذذذان بذذذ يَّل ومنهذذذا ع ذذذا  النَّرذذذيحة، فاإلنسذذذان اجلَذذذَواد، كذذذرمي الذذذنَّفس، ال يبخذذذل علذذذى أخ -3
 نريحٍة تنفعه ا دينه أو دنياحل، بل يع يه ناْرَحه ال ي ينفعه مبتغي ا به وجه اهلل تعاىل.

ومنهذذا: الع ذذا  ِمذذن الذذنَّفس، فذذاجلواد يع ذذه ِمذذن جاقذذه، ويع ذذه ِمذذن َعْ ِفذذه وحنانذذه، ويع ذذه ِمذذن  -4
ن َسعذه وإصذغا ه، ويع ذه حلو كالمه وابتسامته و القة وجهه، ويع ذه ِمذن وقتذه وراحتذه، ويع ذه ِمذ

 ِمن حبَّله ورمحته، ويع ه ِمن دعا ه و فاعته، وقك ا إىل سا ر صور الع ا  ِمن النَّفس.

ومنهذذذا: الع ذذذا  ِمذذذن  اقذذذات اجلسذذذد وقذذذواحل، فذذذاجلواد يع ذذذه ِمذذذن معونتذذذه، ويع ذذذه ِمذذذن خدماتذذذه،  -2
ا، ومييط األذر عذن  ريذق ويع ه ِمن جهدحل، فيعني الرَّجل ا دابَّته فيحمله عليها أو حيمل له عليه

النَّذاس وعذذن املرافذق العامَّذذة، وي خذ  بيذذد العذذاجز حذىت جيتذذاز بذه إىل مكذذان سذالمته، وميشذذه ا مرذذاع 
النَّذذاس، ويتعذذت ا مسذذاعدمم، ويسذذهر ِمذذن أجذذل معذذونتهم، وِمذذن أجذذل خذذدمتهم، وقكذذ ا إىل سذذا ر 

 صور الع ا  ِمن اجلسد.

لتَّلذذحية باحليذذا  كلَّلهذذا، كاجملاقذذد املقاتذذل ا سذذبيل اهلل، ويرتقذذه الع ذذا  حذذىت يرذذل إىل مسذذتور ا -6
 . 323(جيود حبياته  إلعال  كلمة اهلل ونرر  دينه، ابتغا  مرضا  ربَّله

 من اآليات الواردة في الكرم: 

ذذذْم َأْجذذذراقاْم ِعنذذذدَ  .1 ِذذذْم َواَل َخذذذْويق  ﴿ الَّذذذِ يَن يانِفقاذذذوَن أَْمذذذَواَاام بِاللَّْيذذذِل َوالنذََّهذذذاِر ِسذذذرىا َوَعالَنِيَذذذة  فَذَلها َرهبَّل
  .224َعَلْيِهْم َواَل قاْم حَيَْزناوَن   (البقر : 

لاوَن ِكتاَب اللَِّه َوأَقاماوا الرَّالَ  َوأَنْذَفقاوا ممَّا َرَزْقناقاْم ِسذرىا َوَعالنِيَذة  يَذْرجاذونَ  .2  جِتذاَر   ﴿ ِإنَّ الَِّ يَن يَذتذْ
  .31 -29يَزِيَدقاْم ِمْن َفْلِلِه ِإنَّها َغفاورق َ كاورق  (فا ر: َلْن تَذباوَر و لِيذاَوفذَّليَذهاْم أاجاوَرقاْم وَ 

  . 18-12﴿ َكالَّ َبْل ال تاْكرِماوَن اْلَيِتيَم و  َوال َيَاضُّوَن َعلى َ عاِم اْلِمْسِكنِي   (الفجر: .3

  .13ِإنَّ َأْكَرَمكاْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاكاْم   (احلجرات: ﴿ .4

                                                            

   بترري واخترار.363-2/361   األخالق اإلسالمية وأسسها للميدا  (323(
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 الكرم: من األحاديث الواردة في

قال: انتهيل إىل النَّإَّل صلى اهلل عليذه وسذلم وقذو جذالسق ا ظذلَّل  رضه اهلل عنهعن أِب ذرٍّ  .1
ذذا رآ  قذذال:  قذذم األخسذذرون وربَّل الكعبذذة. قذذال: فج ذذل حذذىت جلسذذل، فلذذم »الكعبذذة، فلمَّ

أتقذذذارَّ  أن قمذذذل، فقلذذذل: يذذذا رسذذذول اهلل، فذذذداك أِب وأمذذذه، َمذذذن قذذذم  قذذذال: قذذذم األكمذذذرون 
 -ِمن بني يديه وِمن خلفه وعن ميينه وعن  الذه-، إالَّ َمن قال قك ا وقك ا وقك ا أمواال  

 . 324(«وقليلق ما قم

قذال: مذا ساذ ل رسذول اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلم علذى اإلسذالم  ذي  ا  رضه اهلل عنهعن أنس  .2
ذذا بذذني جبلذذني، فرجذذ  إىل قومذذه، فقذذال: يذذا قذذوم  إالَّ أع ذذاحل، قذذال: فجذذا حل رجذذلق ف ع ذذاحل غنم 

ا يع ه ع ا   ال خيشى الفاقة  . 322(أسلموا، فإنَّ حممَّد 

لذو كذان و ممذل أحذٍد »: قال رسذول اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلم: رضه اهلل عنهعن أِب قرير   .3
، وعندي منه  ه ق إالَّ  ه ق أرصداحلا لدينٍ   . 326(«ذقب ا ما يسرُّ  أن ال ميرَّ علهَّ ثال ق

كذذان رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم أجذذود » قذذال:  -رضذذه اهلل عنهمذذا-عذذن ابذذن عبذذاس  .4
النذذاس، وكذذان أجذذود مذذا يكذذون ا رملذذان حذذني يلقذذاحل جويذذل، وكذذان يلقذذاحل ا كذذل ليلذذة مذذن 
رملذذذذذان فيدارسذذذذذه القذذذذذرآن، فلرسذذذذذول اهلل صذذذذذلى اهلل عليذذذذذه وسذذذذذلم أجذذذذذود بذذذذذاخلري مذذذذذن الذذذذذريح 

 . 322(«املرسلة

سذذذفٍر مذذذ  النَّذذذإَّل صذذذلى اهلل عليذذذه قذذذال: بينمذذذا  ذذذن ا  رضذذذه اهلل عنذذذهعذذذن أِب سذذذعيٍد اخلذذذدريَّل  .2
، فقذال رسذول اهلل  وسلم إذ جا  رجلق على راحلٍة له، قال: فجعل يرري بررحل ميين ا و اال 

                                                            

  .991  ومسلم(6638   البخاري (324(
  .2312   مسلم (322(
  2389   البخاري (326(
  .2318  ومسلم(6  البخاري (322(
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َمذذن كذذان معذذه فلذذل ظهذذٍر، فليعذذد بذذه علذذى َمذذن ال ظهذذر لذذه، وَمذذن  »صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم:  
 . 328(«كان له فللق ِمن زاد، فليعد به على َمن ال زاد له

أن رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم دخذذل علذذى بذذالل فوجذذد  رضذذه اهلل عنذذه  عذذن أِب قريذذر  .6
وحيذك يذا بذالل، »فقذال: َتذر أدخذرحل، قذال: « مذا قذ ا يذا بذالل »عندحل صوا من َتر، فقذال: 

أو مذذذذذا ختذذذذذاي أن يكذذذذذون لذذذذذه خبذذذذذار ا النذذذذذار  أنفذذذذذق يذذذذذا بذذذذذالل، وال ختذذذذذش مذذذذذن ذي العذذذذذر  
 . 329(«إقالال

إني اهلل  »قذال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضذه اهلل عنذه -عن سهل بن سعد .2
 . 331(«كرمي حيتي الكرم، وحيتي معاو األخالق، ويكرحل سفسافها

قذذال: َسعذذل أذنذذاي وأبرذذرت عينذذاي حذذني تكليذذم  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب  ذذريح العذذدويي  .8
جذذارحل، ومذذن   مذذن كذذان يذذ من بذذاهلل واليذذوم اآلخذذر فليكذذرم»النيذذإي صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم، فقذذال: 

كذذان يذذ من بذذاهلل واليذذوم اآلخذذر فليكذذرم ضذذيفه جا زتذذه، قيذذل: ومذذا جا زتذذه يذذا رسذذول اهلل  قذذال: 
يوم وليلة، واللييافة ثالثة أييام، فما كان ورا  ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يذ من بذاهلل »

 . 331(«واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليرمل

 كرم:من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في ال

قذذذذال: أمرنذذذذا رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل عليذذذذه وسذذذذلم أن  -رضذذذذه اهلل عنذذذذه -عمذذذذر بذذذذن اخل َّذذذذاب  .1
، فقلذذذل: اليذذذوم أسذذذبق أبذذذا بكذذذٍر إن سذذذبقته يوم ذذذا، قذذذال:  نترذذذدَّق، فوافذذذق ذلذذذك عنذذذدي مذذذاال 
فج ذذل بنرذذ  مذذاو، فقذذال رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم: مذذا أبقيذذل ألقلذذك  قلذذل: 

                                                            

  .1228   مسلم (328(
  .2661سلة الرحيحة (  وصححه األلبا  ا السل1124   املعجم الكبري لل وا  (329(
  .1811  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  (48/ 1   احلاكم (331(
   .48  ومسلم (6119  البخاري (331(
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ما عندحل، فقال: يذا أبذا بكذٍر مذا أبقيذل ألقلذك  قذال: أبقيذل اذم ممله، وأتى أبو بكٍر بكلَّل 
ا  . 332(اهلل ورسوله، قلل: ال أسبقه إىل  هٍ  أبد 

،  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أنذذس بذذن مالذذك  .2 قذذال: كذذان أبذذو  َْلَحذذة أكمذذر أنرذذاريٍّ باملدينذذة مذذاال 
اهلل عليذذه  وكذذان أحذذتَّ أموالذذه إليذذه بريحذذى، وكانذذل مسذذتقبلة املسذذجد، وكذذان رسذذول اهلل صذذلى

ذا نزلذل قذ حل اآليذة: ﴿ لَذن تَذنَذالاواْ  : فلمَّ وسلم يدخلها ويشرب ِمن ماٍ  فيها  يَّلٍت، قال أنسق
بُّذذذوَن   (آل عمذذذران:    قذذذام أبذذذو  َْلَحذذذة إىل رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل 92الْذذذِوَّ َحذذذىتَّ تانِفقاذذذواْ ممَّذذذا يِا

بُّذذوَن، وإنَّ أحذذتَّ  عليذذه وسذذلم فقذذال: إنَّ اهلل يقذذول ا كتابذذه: لَذذن تَذنَذذالاواْ  الْذذِوَّ َحذذىتَّ تانِفقاذذواْ ممَّذذا يِا
ذذذا صذذذدقةق هلل، أرجذذذو برَّقذذذا وذخرقذذذا عنذذذد اهلل، فلذذذعها يذذذا رسذذذول اهلل  أمذذذواو إوَّ بريحذذذى، وإهنَّ

بذذٍم ، ذلذذك مذذالق رابذذحق، ذلذذك مذذالق »حيذذث  ذذ ل، قذذال رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم: 
 أرر أن جتعلهذذا ا األقذذربني، فقسذذمها أبذذو  َْلَحذذة ا رابذذحق، قذذد َسعذذلا مذذا قلذذَل فيهذذا، وإ َّل 

 . 333(«أقاربه وبين عمَّله

: مذذا أصذذبحل صذذباحا قذذطي فرأيذذل بفنذذا ه  الذذت -رضذذه اهلل عنذذه -قذذال حكذذيم بذذن حذذزام .3
حاجة قد ضاق هبا ذرعا فقلذيتها إالي كانذل مذن الذنيعم اليذيت أمحذد اهلل عليهذا، وال أصذبحل 

 -عزي وجذلي  -إالي كان ذلك من املرا ت الييت أس ل اهلل صباحا ق أر بفنا ه  الت حاجة،
 . 334(األجر عليها

: امل من كرمي ا كلي حالة، ال حيتي أن ي ذي جذارحل، -رمحه اهلل تعاىل -قال مالك بن دينار .4
وال يفتقذذر أحذذد مذذن أقربا ذذه، وقذذو واهلل مذذ  ذلذذك غذذيني القلذذت، ال ميلذذك مذذن الذذدينيا  ذذي ا، إن 

نيا مذذن اآلخذذر  عوضذذا، وال أزلتذذه عذذن دينذذه ق يذذزلي  ، وإن خدعتذذه عذذن مالذذه ا ذذدب، ال يذذرر الذذدي
يرر البخل من اجلود حظيذا، منكسذر القلذت ذو ُهذوم قذد تفذريد هبذا، مكت ذت حمذزون لذيس لذه 

                                                            

  .1423  وحسنه األلبا  ا صحيح أِب داود (1628   أبو داود (332(
  .998    مسلم (333(
   . 112   مكارم األخالق البن أِب الدنيا (334(
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ا فذذرا الذذدينيا نرذذيت، إن أتذذاحل منهذذا  ذذه  فريقذذه، وإن زوي عنذذه كذذلي  ذذه  فيهذذا ق ي لبذذه ، 
 . 332(ق ا واهلل الكرم

نْيا وقه مقبلة  فإنَّ ذلك ال ينقرك منها  ي  اقال حي  الومك .2  . 336(ه: أعط ِمن الدُّ

قذذذال بعذذذة احلكمذذذا : أصذذذل احملاسذذذن كلَّلهذذذا الَكذذذَرما، وأصذذذل الَكذذذَرم نزاقذذذةا الذذذنَّفس عذذذن احلذذذرام،  .6
 . 332(وسخاؤقا ّبا َتلك على اخلاص والعام، ووي  خرال اخلري ِمن فروعه

 قال بعة الشيعرا : .2

 لي صاحبه    بثي الي ي كان من أسرارحل علماليس الكرمي الي ي إن ز 

ذذري إن صا  وإن صرما   338(إني الكرمي الي ي تبقى موديتذذذه      وحيفظ السي

                                                            

   .118أِب الدنيا (    مكارم األخالق البن332(
  .4/368   ربي  األبرار للزهشري (336(
 168   املست ري لألبشيهه ص332(
   .23   آداب العشر  للغزي (338(
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 الشجاعة (17)

 تعريف الشجاعة:

ذذذذجاعة:  ذذذذدي  القلذذذذت ا  الشذذذذجاعة لغذذذذة: مذذذذادي  (  ج ب  اليذذذذيت تذذذذدلي علذذذذى اجلذذذذرأ  واإلقذذذذدام، والشي
 . 339(الب س

ة قذذه اإلقذذدام علذذى املكذذارحل واملهالذذك عنذذد احلاجذذة إىل ذلذذك، وثبذذات الشذذجاعة اصذذ الحا: الشيذذجاع
اجلذذ   عنذذد املخذذاوي مذذ  االسذذتهانة بذذاملوت، وقيذذل: قذذه اإلقذذدام االختيذذاريي علذذى هذذاوي نافعذذة ا 

 . 341(غري مباال ، وتكون ا األفعال واألقوال

 منزلة الشجاعة:

: اعلذذذم أني كذذذلي كريهذذذة ترفذذذ ، أو مكرمذذذة تكت ذذذجاعة، ويذذذ  قذذذال ال ير و ذذذهي سذذذت ال تتحقيذذذق إالي بالشي
الفلا ل مهما ق تقارهنذا قذوي  نفذس ق تتحقيذق وكانذل هدوعذة. فبقذوي  القلذت يرذاب امتمذال األوامذر 
واالنتها  عن الزيواجر، وبقوي  القلت يراب اكتساب الفلا ل، وبقوي  القلت ينتهى عن اتيباب ااذور 

جللذيس علذى إيذ ا  اجللذيس وجفذا  الريذاحت، وبقذوي  القلذت والتيلميم بالريذا ل. وبقوي  القلت يرذو ا
ذذذل أثقذذذال  يكذذذتم األسذذذرار ويذذذدف  العذذذار، وبقذذذوي  القلذذذت يقذذذتحم األمذذذور الريذذذعاب، وبقذذذوي  القلذذذت يتحمي

املكارحل، وبقوي  القلت تنفي  كلي عزمية أوجبها احلزم والعدل
)341 . 

قلت، واجلبان أضيق النَّاس صذدر ا، وقال ابن القيم: الشجاب منشرا الردر، واس  الب ان، متس  ال
 . 342(وأحررقم قلب ا، ال فرحة له وال سرور، وال ل   له وال نعيم إال من جنس ما للحيوان البهيمه

                                                            

   . 2211 -2211/ 4  ولسان العرب (248/ 3   مقاييس اللغة (339(
 .24اضر  للسعدي ص والرياض الن 212والتوقي  على مهمات التعاري  للمناوي ص  22   م يت األخالق للجاحظ ص 341(
   باخترار وترري.668/ 2  سراج امللوك لل ير و ه (341(
  .2/22  زاد املعاد (342(
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ذذذذذجاعة عمذذذذذذاد الفلذذذذذذا ل، ومذذذذذذن فقذذذذذذدقا ق تكمذذذذذذل فيذذذذذه فلذذذذذذيلة، وأصذذذذذذل اخلذذذذذذري كليذذذذذذه ا ثبذذذذذذات  والشي
 . 343(القلت

 من اآليات الواردة في الشجاعة:

ْن َنِإٍّ قاَتَل َمَعها رِبذَّليُّوَن َكِمريق َفما َوَقناوا ِلما َأصابَذهاْم ِا َسِبيِل اللَِّه َوما َضذعافاوا َوَمذا ﴿ وََك َيَّلْن مِ  .1
تُّ الرَّاِبرِيَن  (آل عمران:    . 146اْسَتكاناوا َواللَّها حيِا

يَذْ َلماوَن َكمذا تَذْ َلماوَن َوتَذْرجاذوَن ِمذَن اللَّذِه  ﴿ َوال َمِناوا ِا ابِْتغاِ  اْلَقذْوِم ِإْن َتكاوناذوا تَذْ َلماوَن فَذِإنذَّهامْ  .2
  .114ما ال يَذْرجاوَن وَكاَن اللَّها َعِليما  َحِكيما    (النسا : 

ذذْم تذاْفِلحاذذوَن  (األن .3 ذذراوا اللَّذذَه َكمِذذريا  َلَعلَّكا فذذال: ﴿ يذذا أَيذَُّهذذا الَّذذِ يَن آَمناذذوا ِإذا َلِقيذذتاْم ِف َذذة  فَذذاثْذباتاوا َواذْكا
42.  

ذذذْم ِإْن   .4 ذذذرق َلكا ذذذْم َخيذْ ﴿ اْنِفذذذراوا ِخَفاف ذذذا َوثَِقذذذاال  َوَجاِقذذذداوا بِذذذَ ْمَواِلكاْم َوأَنْذفاِسذذذكاْم ِا َسذذذِبيِل اللَّذذذِه َذِلكا
  .41كاْنتاْم تَذْعَلماوَن  (التوبة:

 من األحاديث الواردة في الشجاعة:

حسذن النيذاس وأ ذج  أنيه قال: كان النيإي صليى اهلل عليه وسليم أ -رضه اهلل عنه -عن أنس .1
النياس وأجود النيذاس، ولقذد فذزب أقذل املدينذة فكذان النيذإي صذليى اهلل عليذه وسذليم سذبقهم علذى 

 . 344(فرس 

أنيذه قذال لرجذل قذال لذه: أكنذتم ولييذتم يذوم حنذني يذا  -رضه اهلل عنهمذا -عن الوا  بن عازب .2
 ولكنيذه ان لذق أخفيذا  مذن أبا عمار   فقال: أ هد على نإي اهلل صليى اهلل عليه وسليم ما وىلي 

ذا رجذل  النياس، وحسير إىل ق ا احلهي من قوازن، وقم قوم رما . فرموقم بر ق من نبذل. ك هني
مذذن جذذراد. فانكشذذفوا. ف قبذذل القذذوم إىل رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم، وأبذذو سذذفيان بذذن 

                                                            

  .311/ 1   املست ري (343(
   .2312  ومسلم (2821  البخاري (344(
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كذ ب. أنذا ابذن عبذد   أنذا النيذإي ال»احلار  يقود به بغلته. فنزل ودعا واستنرذر، وقذو يقذول: 
قال الوا : كنيا واهلل إذا امحري الب س نتيقه به. وإني الشيجاب منيذا  .«امل يلت. اللهمي نزيل نررك

يعين النيإي صليى اهلل عليه وسليم -للي ي حياذي به
)342 . 

قذذال : تعذذوذوا بكلمذذات كذذان النذذإ صذذلى اهلل  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن سذذعد بذذن أِب وقذذاص  .3
اللهم إ  أعوذ بك من اجلنب، وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمذر، »ذ هبن: عليه وسلم يتعو 

 . 346(«وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من ع اب القو

قذذال: كذذان رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم يقذذول:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أنذذس بذذن مالذذك  .4
وأعوذ بذك مذن عذ اب  اللهم إ  أعوذ بك من العجز، والكسل، واجلنب، واارم، والبخل،»

 .)342(«القو، ومن فتنة احمليا واملمات

قذذال: كنذذل أَسذذ  النذذإ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم كمذذريا  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أنذذس بذذن مالذذك  .2
اللهذذم إ  أعذذوذ بذذك مذذن ااذذم واحلذذزن، والعجذذز والكسذذل، والبخذذل واجلذذنب، وضذذل  »يقذذول: 

 .   348(«الدين، وغلبة الرجال

 ذذذر مذذذا ا »أن رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم قذذذال:  -عنذذذهرضذذذه اهلل  -عذذذن أِب قريذذذر   .6
 . 349(«رجل  ح قال  وجنب خال 

قذذال: بايعنذذا رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن عبذذاد  بذذن الرذذامل  .2
علذذى السذذم  وال اعذذة، ا العسذذر واليسذذر، واملنشذذط واملكذذرحل، وعلذذى أثذذر  علينذذا، وعلذذى أن ال 

 . 321(لى أن نقول باحلق أينما كنا، ال  اي ا اهلل لومة ال مننازب األمر أقله، وع

                                                            

  .1226  ومسلم (4312   البخاري (342(
  .6324  البخاري (346(
  .2216   مسلم(342(
  .2893   البخاري (348(
  .261  وصححه األلبا  ا السلسلة الرحيحة (2211   أبو داود (349(
  .1219  ومسلم (2199  البخاري (321(
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 من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في الشجاعة:

اتذذذل ، فيقالشذذذجاعة واجلذذذنب غرا ذذذز ا الرجذذذال :-رضذذذه اهلل عنذذذه  -قذذذال عمذذذر بذذذن اخل ذذذاب .1
 . 321(، ويفر اجلبان عن أبيه وأمهالشجاب عمن يعري ومن ال يعري

الشيذذجاعة احملمذذود   اقذذد  اإلنسذذان نفسذذه أو غذذريحل، وكذذلي واحذذد  قذذال الراغذذت األصذذفها : .2
ذذذهو ،  منهمذذذا ضذذذربان:  اقذذذد  الذذذنيفس بذذذالقول: وذلذذذك بذذذالتيعليم. وبالفعذذذل: وذلذذذك بقمذذذ  الشي
وم يت احلميية. و اقد  الغري بالقول. وذلك تذزيني احلذقي وتعليمذه، وبالفعذل وذلذك مدافعذة 

 . 322(البا ل ومتعا يه باحلرب

تيميذذة: مذذالك الشذذجاعة الرذذو الذذ ي يتلذذمن قذذو  القلذذت وثباتذذه واذذ ا قذذال تعذذاىل: قذذال ابذذن  .3
 . 323( 249﴿َكْم ِمْن ِفَ ٍة قَِليَلٍة َغَلَبْل ِفَ ة  َكِمريَ   بِِإْذِن اللَِّه َواللَّها َمَ  الرَّاِبرِيَن   (البقر :

 . 324(ة والكرمقال ابن تيمية: صالا بين آدم ال يتم ا دينهم ودنياقم إال بالشََّجاعَ  .4

قال ابن القيم: الشجاعة يمل الشجاب علذى عذز  الذنفس، وإيمذار معذاو األخذالق والشذيم،  .2
وعلذذذى البذذذ ل والنذذذدر، الذذذ ي قذذذو  ذذذجاعة الذذذنفس وقومذذذا علذذذى إخذذذراج احملبذذذوب ومفارقتذذذه. 
ويملذذذه علذذذى كظذذذم الغذذذيظ واحللذذذم. فإنذذذه بقذذذو  نفسذذذه و ذذذجاعتها ميسذذذك عناهنذذذا، ويكبحهذذذا 

ليس الشذديد بالرذرعة، »غ والب ش. كما قال النإ صلى اهلل عليه وسلم: بلجامها عن النز 
وقذذو حقيقذذة الشذذجاعة، وقذذه ملكذذة   322(«إَّنذذا الشذذديد: الذذ ي ميلذذك نفسذذه عنذذد الغلذذت

 . 326(يقتدر هبا العبد على قهر خرمه

 

                                                            

  .32616   مرن  ابن أِب  يبة (321(
  .329   ال ريعة إىل مكارم الشريعة (322(
  .2/221    االستقامة (323(
  .2/269  االستقامة (324(
  .112  ومسلم (6114( البخاري  322(
  .2/294   مدارج السالكني (326(
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 قالوا: أ ج  بيل قاله العرب قول العباس بن مرداس السلمه:  .6

 )322(أحتفه كان فيها أم سواقا   أ ادُّ على الكتيبِة ال أاباو   

                                                            

  .2/211   عيون األخبار البن قتيبة (322(
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 القوة في الحق (18)

أوصى اهلل وي  األمم بإقامة الدين وعدم التفرق فيذه فقذال تعذاىل: ال ذرب لكذم مذن الذدين مذا وصذى 
بذذذه نوحذذذا والذذذ ي أوحينذذذا إليذذذك ومذذذا وصذذذينا بذذذه إبذذذراقيم وموسذذذى وعيسذذذى أن أقيمذذذوا الذذذدين وال تتفرقذذذوا 

 فيه .

ين فقذال: الفليحذ ر الذ ين خيذالفون عذن أمذرحل أن ترذيبهم فتنذة أو وح رنا اهلل من ترك  ه  من الد 
يرذذيبهم عذذ اب ألذذيم ، وقذذال: القذذل قذذو القذذادر علذذى أن يبعذذث علذذيكم عذذ ابا مذذن فذذوقكم أو مذذن 
يذذذل أرجلكذذذم أو يلبسذذذكم  ذذذيعا ويذذذ يق بعلذذذكم بذذذ س بعذذذة انظذذذر كيذذذ  نرذذذري اآليذذذات لعلهذذذم 

 يفقهون .

بت هذالفتهم ألمذر اهلل وأمذر رسذوله، قذال اهلل تعذاىل: فكل فتنة وع اب واقذ  علذى املسذلمني قذو بسذ 
الظهر الفساد ا الو والبحر ّبا كسبل أيدي الناس لي يقهم بعة ال ي عملوا لعلهم يرجعذون ، 
لعلهم يرجعون إىل  اعة اهلل ورسذوله، لعلهذم يرجعذون إىل االعترذام بذالقرآن الكذرمي الذ ي قذو سذبيل 

ه فيذذه مذذن البذذ س والشذذقا  واالخذذتالي، قذذال اهلل تعذذاىل: اللقذذد النجذذا  الوحيذذد إلخذذراج األمذذة ممذذا قذذ
 أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفال تعقلون  أي فيه قوتكم وعزكم و رفكم. 

وقذذ ا القذذرآن العظذذيم جيذذت أخذذ حل كلذذه بقذذو  وجذذد وحذذزم كمذذا قذذال تعذذاىل :ال خذذ وا مذذا آتينذذاكم بقذذو  
وتذذرك بعلذذه قذذال تعذذاىل: ال أفت منذذون بذذبعة واذكذذروا مذذا فيذذه لعلكذذم تتقذذون ، وال جيذذوز أخذذ  بعلذذه 

الكتذذاب وتكفذذرون بذذبعة فمذذا جذذزا  مذذن يفعذذل ذلذذك مذذنكم إال خذذزي ا احليذذا  الذذدنيا ويذذوم القيامذذة 
يردون إىل أ د الع اب وما اهلل بغافل عمذا تعملذون ، ومذن اخلذزي ا الذدنيا أن يعاقبنذا اهلل بالعذداو  

قه سنة اهلل ا األمم قبلنا قال تعاىل: الفنسذوا حظذا والبغلا  بسبت تركنا العمل ببعة كتابه كما 
 مما ذكروا به ف غرينا بينهم العداو  والبغلا  إىل يوم القيامة .
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فذذالقو  م لوبذذة ا أخذذ  الكتذذاب كلذذه والذذدخول ا كافذذة  ذذرا   اإلسذذالم كافذذة، قذذال تعذذاىل: الياأيهذذا 
إنه لكذم عذدو مبذني و فذإن زللذتم مذن ال ين آمنوا ادخلوا ا السلم كافة وال تتبعوا خ وات الشي ان 

 بعد ما جا تكم البينات فاعلموا أن اهلل عزيز حكيم .

والسلم قو اإٍلسالم، فاإلسالم يدعو إىل السالمة من ع اب الدنيا واآلخذر ، وويذ   ذرا   اإٍلسذالم 
مرذذذذلحة وخذذذذري ا العاجذذذذل واآلجذذذذل، حذذذذىت إقامذذذذة احلذذذذدود مذذذذا  ذذذذرعل إال ليسذذذذلم النذذذذاس ا ديذذذذنهم 

سهم وأعراضهم وعقوام وأمواام، فاإلسالم عندما ي مر بقتل القاتل قراصا قو إ اعة للسلم ونفو 
الولكم ا القراص حيذا  يذا أوو األلبذاب لعلكذم تتقذون ، وقكذ ا عنذدما يذ مر اإلسذالم بق ذ  يذد 
 السارق أو جلد  ارب اخلمر أو الزا  أو صلت قا   ال ريق كل ق ا إل اعة السلم ا اجملتم .

إلسذذالم قذذو ديذذن الرمحذذة كمذذا قذذال تعاىل:الومذذا أرسذذلناك إال رمحذذة للعذذاملني ، فالشذذريعة كلهذذا رمحذذة، وا
وكل ما أمرت به الشريعة وجوبا  أو استحبابا  ففعله رمحة، وكذل مذا هنذل عنذه الشذريعة يرميذا  أو تنزيهذا  

 ف كه رمحة.

يٍ  ينرذذر، فلذذيس كذذل النذذاس ومذذن الرمحذذة أن اإلسذذالم فيذذه قذذو ، فقذذوام اإلسذذالم بكتذذاٍب يهذذدي وسذذ
تنفعذذه املوعظذذة واحلكمذذة، فمذذن النذذاس مذذن ال يرتذذدب عذذن غيذذه إال بذذالقو  والشذذد ، قذذال اهلل تعذذاىل: ال 
وأنزلنذذذا احلديذذذد فيذذذه بذذذ س  ذذذديد ومنذذذاف  للنذذذاس ولذذذيعلم اهلل مذذذن ينرذذذرحل ورسذذذله بالغيذذذت إن اهلل قذذذوي 

 عزيز .

وا اذم مذا اسذت عتم مذن قذو  ومذن ربذامي اخليذل ول لك أمر اهلل امل منني بتحريل القذو  فقذال: ال وأعذد
ترقبون به عدو اهلل وعدوكم وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم اهلل يعلمهم ، قال املفسرون: (وآخذرين 

 من دوهنم  قم املنافقون.

فذذال يرتذذدب املنذذافقون والذذ ين ا قلذذوهبم مذذرض إال بذذالقو  والغلظذذة، قذذال تعذذاىل: ال ياأيهذذا النذذإ جاقذذد 
 نافقني واغلظ عليهم وم واقم جهنم وب س املرري .الكفار وامل
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فاإٍلسذذالم ينهذذى عذذن اللذذع  واملهانذذة، ويذذ مر بذذالقو  والعذذز ، قذذال اهلل تعذذاىل: ال وال منذذوا وال يزنذذوا  
وأنتم األعلون إن كنتم م منني ، وقال سبحانه: ال وهلل العذز  ولرسذوله وللمذ منني ولكذن املنذافقني ال 

 يعلمون  .

 صذذحيحه عذذن أِب قريذذر  رضذذه اهلل عنذذه قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم: ورور مسذذلم ا
املذذ من القذذويي خذذري وأحذذتي إىل اهلل مذذن املذذ من الليذذعي ، وا كذذلي خذذري. احذذرص علذذى مذذا ينفعذذك، »

واستعن باهلل وال تعجز، وإن أصابك  ه  فال تقل: لو أ ي فعلل كذان كذ ا وكذ ا، ولكذن قذل: قذدر 
، فذامل من القذوي ببدنذه أو مالذه أو علمذه أو جاقذه « ا  فعل. فإني لو تفتح عمل الشيذي اناهلل، وما 

أو فراحته، أو ب ي  ه  ينف  املسلمني به، وي ثر فيهم خذريا  قذو خذري وأحذت إىل اهلل مذن املذ من 
 اللعي  ال ي صالحه مقرور على نفسه، وال يست ي  أن ينف  غريحل، وال ي ثر فيمن حوله. 

فذذذالقو  م لذذذت  ذذذرعه ا التعامذذذل مذذذ  الذذذنفس وا التعامذذذل مذذذ  األقذذذل وا التعامذذذل مذذذ  النذذذاس، قذذذو  
 بدون ظلٍم وال تعٍد وال تكٍو وال  غيان.

فذذالنفس أمذذار  بالسذذو  ولذذن تنقذذاد لفعذذل اخلذذري إال بذذالقو ، قذذال تعذذاىل: ال وأمذذا مذذن خذذاي مقذذام ربذذه  
فالنفس لذن تذ ك عادامذا السذي ة واملعاصذه امل لوفذة وهنى النفس عن ااور و فإن اجلنة قه امل ور ، 

لديها إال بالقو ، ولذن تسذمح الذنفس باملداومذة علذى فعذل اخلذري إال بذالقو  كمذا قذال تعذاىل: ال واصذو 
نفسك م  ال ين يدعون رهبذم بالغذدا  والعشذه يريذدون وجهذه وال تعذد عينذاك عذنهم تريذد زينذة احليذا  

عذذن ذكرنذذا واتبذذ  قذذواحل وكذذان أمذذرحل فر ذذا أي تلذذييعا لذذيس عنذذدحل قذذو   الذذدنيا وال ت ذذ  مذذن أغفلنذذا قلبذذه
 وحزم، فاملتب  اواحل يلي  أوامر اهلل بسبت ضعفه ومهانته. 

وال يسذذتقيم أمذذر األسذذر  إال بقوامذذة الرجذذل علذذى املذذرأ ، قذذال تعذذاىل: الالرجذذال قوامذذون علذذى النسذذا  ، 
ال قذذو  بذذالعن  والظلذذم والتعسذذ ، رور  فبذذالقو  ترذذلح األسذذر ، لكذذن قذذ حل القذذو  فيهذذا رمحذذة وحمبذذة،

ال ذذوا  ا الكبذذري وحسذذنه األلبذذا  عذذن ابذذن عبذذاس رضذذه اهلل عنهمذذا قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذلى اهلل 
، وا احلذذديث املشذذهور قذذال «علقذذوا السذذومي حيذذث يذذراحل أقذذل البيذذل  فإنذذه اذذم أدب»عليذذه وسذذلم: 
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  وقذم أبنذا  سذب  سذنني، واضذربوقم عليهذا، مذروا أوالدكذم بالرذال»رسول اهلل صلى اهلل عليذه وسذلم: 
 «.  وقم أبنا  عشر

والقو  م لوبة ا التعامل م  الناس، فاملتعامل م  الناس ال حيمد  ذرعا إال إذا كذان قويذا أمينذا، قذال 
تعاىل: ال إن خري من است جرت القوي األمني ، فالر يس والوزير واملوظذ  وكذل عامذل ال حيمذد إال 

فذذذإن كذذذان قويذذذا بذذذال أمانذذذة أو أمينذذذا بذذذال قذذذو  فذذذال خذذذري فيذذذه، ومذذذا يفسذذذد أكمذذذر ممذذذا  إذا كذذذان قويذذذا أمينذذذا،
 يرلح.

ومن القو  ا التعامل م  الناس الرو على أذاقم، رور ابن ماجذه وصذححه األلبذا  عذن ابذن عمذر 
املذذ من الذذ ي خيذذالط النذذاس، ويرذذو »رضذذه اهلل عنهمذذا قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم: 

 «.اقم، أعظم أجرا من امل من ال ي ال خيالط الناس، وال يرو على أذاقمعلى أذ

لذذذذيس »وا الرذذذذحيحني عذذذذن أِب قريذذذذر  رضذذذذه اهلل عنذذذذه أن رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل عليذذذذه وسذذذذلم قذذذذال: 
 «.الشديد بالررعة إَّنا الشديد ال ي ميلك نفسه عند الغلت

ال اهلل تعذذذاىل: ال والذذذ ين إذا أصذذذاهبم وال يعذذين الرذذذو أن يذذذ ل املسذذذلم نفسذذذه ويرضذذذى باملهانذذذة فقذذذد قذذذ
البغه قم ينتررون و وجزا  سي ٍة سي ةق مملها فمن عفا وأصلح ف جرحل على اهلل إنذه ال حيذت الظذاملني 

  ، وقال تعاىل: ال فمن اعتدر عليكم فاعتدوا عليه ّبمل ما اعتدر عليكم  .

نذه ينترذر إذا باغذه عليذه، ويعفذو فامل من القوي خري وأحت إىل اهلل من املذ من اللذعي ، ومذن قوتذه أ
 عند املقدر  كرما ال عجزا.

ومن قو  امل من أنه حيفظ ماله وال يستسلم ملذن يريذد غرذبه مذا دام قذادرا علذى قتالذه، رور مسذلم ا 
صحيحه عن أِب قرير  رضذه اهلل عنذه قذال: جذا  رجذل إىل رسذول اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلم، فقذال: 

قذذذال: أرأيذذذل إن « فذذذال تع ذذذه مالذذذك»  رجذذذل يريذذذد أخذذذ  مذذذاو  قذذذال: يذذذا رسذذذول اهلل، أرأيذذذل إن جذذذا
، قذذال: أرأيذذل إن قتلتذذه  قذذال: «ف نذذل  ذذهيد»قذذال: أرأيذذل إن قتلذذين  قذذال: « قاتلذذه»قذذاتلين  قذذال: 

 «.قو ا النار»
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ومن قو  امل من ا تعامله م  الناس أنه ينكر املنكر وال يداقن، رور مسلم عن أِب سعيد اخلذدري  
مذذن رأر مذذنكم منكذذرا فليغذذريحل »عنذذه قذذال: َسعذذل رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم يقذذول: رضذذه اهلل 

 «.بيدحل، فإن ق يست   فبلسانه، فإن ق يست   فبقلبه، وذلك أضع  اإلميان

ومذذن قذذو  املذذ من ا تعاملذذه مذذ  النذذاس أنذذه يقذذول احلذذق ولذذو علذذى نفسذذه أو قريبذذه، قذذال تعذذاىل: ال وإذا 
ا قر  ، وقال تعاىل: ال ياأيها ال ين آمنوا كونوا قذوامني بالقسذط  ذهدا  هلل قلتم فاعدلوا ولو كان ذ

 ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني  .

ومذذذن قذذذو  املذذذ من أنذذذه ال يتعذذذاون مذذذ  أحذذذد علذذذى منكذذذر، وينكذذذر علذذذى مذذذن يذذذدعوحل إىل معرذذذية، قذذذال 
، ورور البخاري عن أنذس رضذه تعاىل:الوتعاونوا على الو والتقور وال تعاونوا على اإل  والعدوان 

فقذال رجذل: يذا « انرذر أخذاك ظاملذا أو مظلومذا»اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
َتنعذذه، مذذن الظلذذم » رسذذول اهلل، أنرذذرحل إذا كذذان مظلومذذا، أفرأيذذل إذا كذذان ظاملذذا كيذذ  أنرذذرحل  قذذال: 

 «.فإن ذلك نررحل

بذذين إذا دعذذه أحذذدكم خل ذذِة َخْسذذٍ  أن يقذذول ّبذذلِ  فيذذه: قذذال عمذذر الفذذاروق رضذذه اهلل عنذذه: إنذذه ليعج
 ال.

، والقذذو  م لوبذذة للفذذرد واجلماعذذة، وأحذذق النذذاس بذذالقو  الدولذذة املسذذلمة، واحلكمذذة واإلسذذالم ديذذن القذذو 
فذذذذذال إسذذذذذالم إال ِبماعذذذذذة، وال واعذذذذذة إال بإمذذذذذار ، وال إمذذذذذار  إال ب اعذذذذذة، وال  اعذذذذذة إال بقذذذذذو  وحذذذذذزم 

 وحكمة.

تكذذون باتبذذاب ااذذدر، وتذذرِك اتبذذاب ااذذور، وكذذل مذذن خذذال  الشذذريعة تنذذاقة، ورّبذذا  والقذذو  كذذل القذذو 
وض  القو  ا موض  الشد ، ووض  الشد  ا موض  القو ، الومن ق جيعذل اهلل لذه نذورا فمذا لذه مذن 

 نور . 
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وإن مذذن قذذو  الدولذذة أن ترجذذ  إىل أقذذل العلذذم والتخرذذص وتشذذاورقم ا األمذذر، قذذال تعذذاىل: ال وإذا 
أمر من األمن أو اخلوي أذاعوا به ولذو ردوحل إىل الرسذول وإىل أوو األمذر مذنهم لعلمذه الذ ين  جا قم

 يستنب ونه منهم ، وأولو األمر قم العلما  واألمرا .

وال جيوز للدولة املسلمة أن تتخ  أوليا  من غذري املسذلمني، قذال اهلل تعذاىل: ال ياأيهذا الذ ين آمنذوا ال 
يذ لونكم خبذاال ودوا مذاعنتم قذد بذدت البغلذا  مذن أفذواقهم ومذا ختفذه  تتخ وا ب انة مذن دونكذم ال

 صدورقم أكو قد بينا لكم اآليات إن كنتم تعقلون . 

وإن من قو  الدولة املسلمة أن يافظ على سيادما، وال ترضى بالتبعية ا سياستها، فال تلتفذل إىل 
 إال رضا اهلل. الشرق وال إىل الغرب، وال ختايا إال من اهلل، وال ترجو 

وإن مذذذذن قذذذذو  الدولذذذذة املسذذذذلمة أن تتعامذذذذل حبكمذذذذة وحذذذذزم ا قلذذذذايا النذذذذوازل بذذذذال عنذذذذ  وال ضذذذذع ، 
 واحلكمة قه وض  الشه  ا موضعه.

 ذذذل أكرمل الل يم َترداذذذكته               وإن أنذذذذذل الكرمي ملذذذذذذذذإذا أنل أكرمذذذذ

 بالعاال    مالرٌّ َكوضِ  السيْيِ  ا موضِ  النَّدرَوَوْض ا النَّدر ا مْوِضِ  السَّْيِ  

وإن مذذن قذذو  الدولذذة املسذذلمة إذا وقذذ  خذذالي وفتنذذة أن تارِجذذ  اخلذذالي إىل كتذذاب اهلل وسذذنة رسذذوله، 
قذذال اهلل تعذذاىل: الياأيهذذا الذذ ين آمنذذوا أ يعذذوا اهلل وأ يعذذوا الرسذذول وأوو األمذذر مذذنكم فذذإن تنذذازعتم ا 

 رسول إن كنتم ت منون باهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن ت ويال  . ه  فردوحل إىل اهلل وال

فهذذ ا أمذذر مذذن اهلل احلكذذيم جلميذذ  املذذ منني أن يذذردوا خالفذذامم ونزاعذذامم إىل كتذذاب اهلل وسذذنة رسذذوله، 
فمن استجاب ل لك فهو م من كمذا قذال تعذاىل: ال إَّنذا كذان قذوَل املذ منني إذا دعذوا إىل اهلل ورسذوله 

م أن يقولذذوا َسعنذذا وأ عنذذا وأول ذذك قذذم املفلحذذون ، ومذذن ق يسذذتجت لذذ لك فهذذو مذذن لذذيحكم بيذذنه
املنافقني  كا نذا مذن كذان كمذا قذال تعذاىل: ال أق تذر إىل الذ ين يزعمذون أهنذم آمنذوا ّبذا أنذزل إليذك ومذا 
أنذذذزل مذذذن قبلذذذك يريذذذدون أن يتحذذذاكموا إىل ال ذذذاغوت وقذذذد أمذذذروا أن يكفذذذروا بذذذه ويريذذذد الشذذذي ان أن 

الال بعيذذذدا و وإذا قيذذذل اذذذم تعذذذالوا إىل مذذذا أنذذذزل اهلل وإىل الرسذذذول رأيذذذل املنذذذافقني يرذذذدون يلذذذلهم ضذذذ
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عنك صدودا و فكيذ  إذا أصذابتهم مرذيبة ّبذا قذدمل أيذديهم   جذا وك حيلفذون بذاهلل إن أردنذا إال 
إحسانا وتوفيقا و أول ذك الذ ين يعلذم اهلل مذا ا قلذوهبم فذ عرض عذنهم وعظهذم وقذل اذم ا أنفسذهم 
قوال بليغا و وما أرسلنا من رسول إال لي اب بإذن اهلل ولو أهنم إذ ظلموا أنفسذهم جذا وك فاسذتغفروا 
اهلل واستغفر اذم الرسذول لوجذدوا اهلل توابذا رحيمذا و فذال وربذك ال ي منذون حذىت حيكمذوك فيمذا  ذجر 

 بينهم   ال جيدوا ا أنفسهم حرجا مما قليل ويسلموا تسليما .
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 روح المبادرة (19)

 تعريف المبادرة:

. وعكسذذه الذذبط  والتوقذذ  عذذن السذذرعة فذذإذا قيذذل  328( املبذذادر  لغذذة: املبذذادر  قذذه املسذذاَرَعةا إىل الشذذئ
 . 329(لك: مهال ف بيل قلل: ال مهل أي ال حيتمل ق ا األمر َتهال وال إب ا  عن املبادر 

ذذبق إليهذذا وا السذذتعجال ا أدا هذذا وعذذدم املبذذادر  اصذذ الحا: قذذه املبذذادر  إىل ال ياعذذات واخلذذريات والسي
 . 361(اإلب ا  فيها أو ت خريقا

واملذذذراد بذذذروا املبذذذادر  أن يسذذذابق املذذذر  إىل األمذذذور الذذذيت تبذذذدو لذذذه فا ذذذدما دون انتظذذذار تقذذذدم اآلخذذذرين 
وإقذذدامهم، في خذذ  الزمذذام ويذاْقذذِدم علذذى األمذذر بعذذد دراسذذة وخت ذذيط، فذذإن مذذح املبذذادر ا مسذذريحل فهذذو 

االجتهذاد، و ريذق اإلصذابة  إذ قذو  تهذد مرذيت، وإن أخ ذ  وق يرذت م جور من  ريقني:  ريق 
 .)361(فهو م جور ك لك له أجر االجتهاد ولو ق ينل أجر اإلصابة

 أهمية روح المبادرة وفضلها:

إن مذذن صذذفات العظمذذا  والقذذاد  والزعمذذا  امذذتالكهم لذذروا املبذذادر  ا فعذذل اخلذذري، واملسذذارعة         
 ابقة إىل اخلريات واألعمال الراحلة.الغتنام الفرص، واملس

فاملبادر  سذر مذن أسذرار النجذاا والتفذوق، وعنذوان للتقذدم والرقذه ا مذدارج الكمذال، وخ ذو          
وكمذذذا أن املبذذذادر  ضذذذرورية ا صذذذناعة النجذذذاا  . ذذذو يقيذذذق اإلمذذذاز علذذذى هتلذذذ  الرذذذعد واملسذذذتويات
 ت اإلنسانية.لألفراد فهه ك لك مهمة لرناعة النجاا للمجتمعا

                                                            

 .228  والقاموس احمليط ص 3/1228    الرحاا (328(
 462    تفسري غريت الرحيحني للحميدي ص 329(
  .8/3388    انظر نلر  النعيم (361(
 .26ص 131   انظر املبادرات ال اتية وتنميتها حممد بن سعد اخلالدي   لة البيان عدد361(
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وألُهية صفة املبادر  ا تقدم األفراد واجملتمعات أ ار القرآن الكرمي ا آيات كمذري  إىل قذ حل         
الرذذذفة، ب لفذذذاى هتلفذذذة كاملسذذذارعة واملسذذذابقة، واملت مذذذل ا قرذذذص األنبيذذذا  جيذذذدقم مترذذذفني برذذذفة 

 املبادر  واملسارعة ا دعو  قومهم وتبليغهم وتعليمهم وتزكيتهم.

وعلذذذى العاقذذذل أن يبذذذادر إىل فعذذذل اخلذذذري، واغتنذذذام الفذذذرص، واسذذذتممار الظذذذروي، واملسذذذارعة ا         
إتيان األعمال الراحلة ، وال ينظر إىل الناس وال ينتظر منهم أن ي مروحل وحيموحل  بل ليكن قذو املبذادر 

مذن سذنة أمامذا النذاس  إىل اخلري والسابق إليه ، وله أجر من اقتدر به فيما دل الناس عليه مذن اخلذري
ف حياقذذا أو مرذذلحة للمسذذلمني مرسذذلة ال ختذذال  الشذذريعة بذذادر إليهذذا ولفذذل أنظذذار املسذذلمني إليهذذا، 

مذن سذن ا »أن النيذإي صذليى اهلل عليذه وسذليم قذال:  -رضذه اهلل عنذه–فعن جرير بن عبد اهلل البجله 
، وال يذذنقص مذذن أجذذورقم اإلسذذالم سذذنة حسذذنة، فعمذذل هبذذا بعذذدحل، كتذذت لذذه ممذذل أجذذر مذذن عمذذل هبذذا

 ذذه ، ومذذن سذذن ا اإلسذذالم سذذنة سذذي ة، فعمذذل هبذذا بعذذدحل، كتذذت عليذذه ممذذل وزر مذذن عمذذل هبذذا، وال 
 .  362(«ينقص من أوزارقم  ه 

فذذذروا املبذذذادر   ريذذذق النجذذذاا والتفذذذوق، واحليذذذا  ملي ذذذة بفذذذرص اخلذذذري، و ذذذاالت التقذذذدم كمذذذري           
قرذذت السذذبق، والنذذاس متفذذاوتون ا  ريقذذة اسذذتقباام ملمذذل قذذ حل ولكذذن يقذذلُّ مذذن يتقذذدَّم لنيذذل املبذذادر  و 

الفرص، فهناك الَكسول الالمبذاو الذ ي ال مذزُّحل الفذرص، ذلذك ألن كمذريين تذرِد علذى أذقذاهنم أفكذار 
جيذذذد ، وتتذذذوافر اذذذم ظذذذروي مناسذذذبة لإلمذذذاز والتقذذذدُّم، لكذذذن عوا ذذذق نفسذذذية تقعذذذد هبذذذم عذذذن االنذذذدفاب 

لفرص الشذذجعان املبذذادرون فيحققذذون اإلمذذازات، وحيظذذون باملكاسذذت، وقذذد واملبذذادر ، بينمذذا يفذذوز بذذا
 قيل: ويفوز باللَّ ات كلُّ مغامٍر.   

 ومن يتهيت صعود اجلبال   يعش أبد الدقر بني احلفر

والرياد  واألسبقية  ريق ال يناله إال من اقتدر باألوا ل ال ين اقتحموا  االت ق يقتحمهذا         
ا، واقذتحم أحد قبلهم، وح قَّق من اإلمازات ما ق حيققها أحد من قبله، فبالتاو قد فذتح باب ذا جديذد 

 االٍت ق يدخْلها أحدق قبَله، والقرآن الكرمي يد  عن املبادرين باألعمال الراحلة اليت ق يرذنعها 

                                                            

  .2111    مسلم (362(
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 ذذل أحذذد مذذن قذذبلهم ، وجعذذل أجذذرقم ملذذاعف ا ال يلحقهذذم  َمذذن صذذن  ممذذل صذذنيعهم  فبقذذوا قذذم األوا
 واملتقدمون والسابقون  ل لك يستحق األوا ل السابقون كلَّ تقدير وإعزاز.

اَل َيْسذذَتِوي ِمذذْنكاْم َمذذْن أَنْذَفذذَق ِمذذْن قَذْبذذِل اْلَفذذْتِح َوقَاتَذذَل أاولَ ِذذَك َأْعظَذذما َدَرَجذذة  ِمذذَن الَّذذِ يَن قذذال اهلل تعذذاىل: ﴿
  .11  (احلديد: ها احلْاْسىَن َواللَّها ّبَا تَذْعَملاوَن َخِبريق أَنْذَفقاوا ِمْن بَذْعدا َوقَاتَذلاوا وَكاالى َوَعَد اللَّ 

واملبذذذذادر  قذذذذه عنذذذذوان النجذذذذاا، وقذذذذه  ريذذذذق التقذذذذدم، علذذذذى مسذذذذتور الفذذذذرد والعا لذذذذة والعشذذذذري          
واجلماعة والدولذة، فمذن يتحلَّذى بذروا املبذادر  فإنذه يتمتذ  باحليويذة، وي ذوَّلر واقَعذه إىل األفلذل بشذكٍل 

سذذتمٍر، والشذذعوب الذذيت يتميذذز أفرادقذذا بذذذاإلجيابية وروا املبذذادر  مذذدقا أكمذذر تقذذدم ا وت ذذور ا مذذن دا ذذٍم م
 مميالما اليت يفتقد أصحاهبا ا حل الرفة ال يبة والفليلة العظيمة.

واألمذذة يتذذاج إىل أ ذذخاص حيملذذون زمذذام املبذذادر  ب نفسذذهم غذذري منتظذذرين أن يسذذلك ال ريذذق         
 ال من   نه رفعة األمة وعزما وإخراجهذا مذن قذ ا النفذق املظلذم الذ ي تسذري  سواقم وذلك ا كل

 . 363(فيه

 من اآليات الواردة في المبادرة: 

﴿ َوسارِعاوا ِإىل َمْغِفَرٍ  ِمْن َربَّلكاْم َوَجنٍَّة َعْرضاَها السَّماواتا َواأْلَْرضا أاِعذدَّْت لِْلماتَِّقذنَي و الَّذِ يَن  .1
ذذتُّ اْلماْحِسذذِننَي و يذاْنِفقاذذوَن ِا السَّذذ رَّاِ  َواللَّذذرَّاِ  َواْلكذذاِظِمنَي اْلغَذذْيَظ َواْلعذذاِفنَي َعذذِن النَّذذاِس َواللَّذذها حيِا

ذذذذوا أَنْذفاَسذذذذهاْم ذََكذذذذراوا اللَّذذذذَه فَاْسذذذذتَذْغَفراوا لِذذذذ اناوهِبِْم َوَمذذذذْن يَذْغِفذذذذرا  َوالَّذذذذِ يَن ِإذا فَذَعلاذذذذوا فاِحَشذذذذة  أَْو ظََلما
  .132 -133ها وَقَْ ياِررُّوا َعلى ما فَذَعلاوا َوقاْم يَذْعَلماوَن  (آل عمران: ال ُّناوَب ِإالَّ اللَّ 

ِذذذذْم راِجعاذذذذوَن و أاول ِذذذذَك ياسذذذذارِعاوَن ِا  .2 ذذذذْم ِإىل َرهبَّل ﴿َوالَّذذذذِ يَن يذاْ تاذذذذوَن مذذذذا آتَذذذذذْوا َوقذالاذذذذوبذاهاْم َوِجلَذذذذةق أَنذَّها
  .61 -61اخلَْرْياِت َوقاْم َاا ساِبقاوَن   (امل منون: 

يعذذا  ِإنَّ اللَّذذَه ﴿  .3 ذذما اللَّذذها وَِ ذذَو ماَولَّليهذذا فَاْسذذَتِبقاوا اخْلَذذرْياِت أَيْذذَن مذذا َتكاوناذذوا يَذذْ ِت ِبكا ِلكاذذلٍّ ِوْجَهذذةق قا
  .148َعلى كالَّل َ ْهٍ  َقِديرق  (البقر : 

                                                            

   مستفاد بترري من عد  مقاالت منشور  ا اإلن نل.363(
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4.  ٍ َواْجَعْلنذذذا لِْلماتَِّقذذذنَي ِإمامذذذا    ﴿َوالَّذذذِ يَن يَذقاولاذذذوَن َربَّنذذذا َقذذذْت لَنذذذا ِمذذذْن أَْزواِجنذذذا َوذارَّليَّاتِنذذذا قذاذذذرََّ  َأْعذذذنيا
  .24(الفرقان:

﴿ َلمَّا جاَ  ماوسذى ِلِميقاتِنذا وََكلََّمذها َربُّذها قذاَل َربَّل أَِرِ  أَْنظاذْر ِإلَْيذَك قذاَل لَذْن تَذراِ  َولِكذِن اْنظاذْر  .2
ذذا جَتَلَّذذى َربُّذذ ذذا َوَخذذرَّ ماوسذذى ِإىَل اجْلَبَذذِل فَذذِإِن اْسذذتَذَقرَّ َمكانَذذها َفَسذذْوَي تَذذراِ  فَذَلمَّ ها لِْلَجبَذذِل َجَعلَذذها دَكى

  .143َصِعقا  فَذَلمَّا أَفاَق قاَل ساْبحاَنَك تذاْبلا ِإلَْيَك َوأَنَا أَوَّلا اْلماْ ِمِننَي  (األعراي: 

ذذاِبقاوَن اأْلَوَّلاذذوَن ِمذذَن اْلماهذذاِجرِيَن َواأْلَْنرذذاِر َوالَّذذِ يَن اتذَّبَذعاذذوقاْم بِِإْحسذذاٍن َرِضذذهَ  .6 اللَّذذها َعذذنذْهاْم  ﴿َوالسَّ
 َوَرضاوا َعْنها َوَأَعدَّ َااذْم َجنَّذاٍت جَتْذرِي َيْتَذَهذا اأْلَهْنذارا خالِذِديَن ِفيهذا أَبَذدا  ذلِذَك اْلَفذْوزا اْلَعِظذيما   

  .111(التوبة: 

ذذذاَلِن ِمذذذَن الَّذذذِ يَن خَيَذذذافاوَن أَنْذَعذذذَم اللَّذذذها َعَلْيِهَمذذذا اْدخالاذذذوا َعلَذذذْيِهما الْ  .2 ذذذوحلا ﴿قَذذذاَل َرجا بَذذذاَب فَذذذِإَذا َدَخْلتاما
  .23فَِإنَّكاْم َغالِباوَن َوَعَلى اللَِّه فَذتَذوَكَّلاوا ِإْن كاْنتاْم ماْ ِمِننَي  (املا د : 

  .21﴿ َوجاَ  ِمْن أَْقَرا اْلَمِديَنِة َرجالق َيْسعى قاَل يا قَذْوِم اتَِّبعاوا اْلماْرَسِلنَي  (يس:  .8

 من األحاديث الواردة في المبادرة:

بذذادروا باألعمذذال »أن رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم قذذال:  عذذن أِب قريذذر  رضذذه اهلل عنذذه .1
فتنذذا كق ذذ  الليذذل املظلذذم، يرذذبح الرجذذل م منذذا وميسذذه كذذافرا، أو ميسذذه م منذذا ويرذذبح كذذافرا، 

 . 364(«يبي  دينه بعرض من الدنيا

التذذ د  »قذال:  مرسذول اهلل صذليى اهلل عليذذه وسذلي  عذذنرضذه اهلل عنذه عذن سذعد بذن أِب وقذذاص  .2
 . 362(«ا كلي  ه  إالي ا عمل اآلخر 

مذذن اغتسذذل يذذوم »أني رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم قذذال:  عذذن أِب قريذذر  رضذذه اهلل عنذذه .3
ا قريب بقر ،  ا قريب بدنة، ومن راا ا السياعة الميانية فك َّني اجلمعة غسل اجلنابة  ي راا فك َّني

                                                            

  .118    مسلم (364(
  .3119  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري (4811    أبو داود (362(
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ذا قذريب ومن راا ا السياعة الميالمة فك َّني  ا قريب كبشا أقرن، ومن راا ا السيذاعة الريابعذة فك َّني
ذذذذا قذذذذريب بيلذذذذة، فذذذذإذا خذذذذرج اإلمذذذذام حلذذذذرت  ذذذذاعة اخلامسذذذذة فك َّني دجاجذذذذة، ومذذذذن راا ا السي

 . 366(«املال كة يستمعون ال يكر

بذذذذادروا الريذذذذبح »أني النيذذذذإي صذذذذليى اهلل عليذذذذه وسذذذذليم قذذذذال:  عذذذذن ابذذذذن عمذذذذر رضذذذذه اهلل عنهمذذذذا .4
 . 362(«بالوتر

قذذذال: قذذذال رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم لرجذذذل وقذذذو  رضذذذه اهلل عنهمذذذاابذذذن عبذذذاس  عذذذن .2
اغتنم مخسا قبل مخس:  بابك قبل قرمك، وصحتك قبذل سذقمك، وغنذا ك قبذل »يعظه: 

 . 368( «فقرك، وفراغك قبل  غلك، وحياتك قبل موتك

، وأ ذذذج  قذذذال: كذذذان النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم أحسذذذن النيذذذاس عذذذن أنذذذس رضذذذه اهلل عنذذذه .6
النياس، وأجود النياس، ولقد فزب أقل املدينة، فكان النيإي صليى اهلل عليه وسليم سبقهم علذى 

 . 369(فرس

 من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في المبادرة:

قذذال: أمرنذذا رسذذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذذليم أن  -رضذذه اهلل عنذذذه -عذذن عمذذر بذذذن اخل يذذاب .1
: اليذذذوم أسذذذبق أبذذذا بكذذذر إن سذذذبقته يومذذذا، قذذذال: فج ذذذل نترذذذديق، فوافذذذق ذلذذذك مذذذاال، فقلذذذل

مذذا أبقيذذل ألقلذذك  قلذذل: مملذذه، »بنرذذ  مذذاو، فقذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم: 
وأتى أبو بكذر بكذلي مذا عنذدحل، فقذال: يذا أبذا بكذر: مذا أبقيذل ألقلذك  قذال: أبقيذل اذم اهلل 

 . 321(«ورسوله، قلل: واهلل ال أسبقه إىل  ه  أبدا

                                                            

   .881   البخاري (366(
  .221   مسلم (362(
  . 1122  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري (2846   احلاكم (368(
  .2821(     البخاري369(
  .6131  وحسنه األلبا  ا مشكا  املرابيح (3622    ال م ي (321(
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قال: مذري رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم وأنذا معذه  -رضه اهلل عنه -بن اخل يابعن عمر  .2
وأبو بكر على عبد اهلل ابن مسعود وقو يقرأ، فقام فسم  قرا تذه،  ي ركذ  عبذد اهلل وسذجد، 

قذذال:  ي ملذذى رسذذول اهلل صذذليى « سذذل تع ذذه»قذذال: فقذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم 
 .«مذذن سذذريحل أن يقذرأ القذذرآن غليذذا كمذا أنذذزل فليقذذرأحل مذن ابذذن أمي عبذذد»ل: اهلل عليذه وسذذليم وقذا

ذذرحل ّبذذا قذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم،  قذذال: ف دجلذذل إىل عبذذد اهلل بذذن مسذذعود ألبشي
ذذاعة  قلذذل:  ذذا ضذربل البذذاب، أو قذذال: مليذا َسذذ  صذويت قذذال: مذذا جذا  بذذك قذ حل السي قذال: فلمي

صذليى اهلل عليذه وسذليم، قذال: قذد سذبقك أبذو بكذر، قلذل:  ج ل ألبشيرك ّبا قذال رسذول اهلل
 . 321(«إن يفعل فإنيه سبياق باخلريات، ما استبقنا خريا قطي إالي سبقنا إليه أبو بكر

قذذال: أقبذذل النيذذإي صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم عذذام الفذذتح وقذذو  -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن ابذذن عمذذر .3
حذذىتي أنذذاى عنذذد البيذذل،  ي  -حذذةومعذذه بذذالل وعممذذان بذذن  ل -مذذردي أسذذامة علذذى القرذذوا 

قذذال لعممذذان: ا تنذذا باملفتذذاا، فجذذا حل باملفتذذاا ففذذتح لذذه البذذاب، فذذدخل النيذذإي صذذليى اهلل عليذذه 
وسليم وأسامة وبالل وعممان،  ي أغلقوا عليه الباب، فمكث هنذارا  ذويال،  ي خذرج، وابتذدر 

 . 322(«النياس الديخول فسبقتهم

أخذ  الرايذة زيذد »قذال: قذال النذإ صذلى اهلل عليذه وسذلم: عن أنس بن مالك رضه اهلل عنه،  .4
وإن عيذذين  -ف صذذيت،   أخذذ قا جعفذذر ف صذذيت،   أخذذ قا عبذذد اهلل بذذن رواحذذة ف صذذيت 

  أخذذ قا خالذذد بذذن الوليذذد مذذن غذذري إمذذر  ففذذتح  -رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم لتذذ رفان 
 . 323(«له

عرضذذل علذذهي »صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم  قذذال: قذذال النيذذإي  -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن ابذذن عبيذذاس .2
األمم ف خ  النيإي ميري معه األميذة، والنيذإي ميذري معذه العشذر ، والنيذإي ميذري معذه اخلمسذة، والنيذإي ميذري 
وحذذدحل، فنظذذرت فذذإذا سذذواد كمذذري، قلذذل: يذذا جويذذل قذذ ال  أميذذيت  قذذال: ال، ولكذذن انظذذر إىل 

                                                            

   وصححه األرناؤومي ا يقيق املسند.262    أمحد (321(
   .4411    البخاري (322(
  .1246    البخاري (323(
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تذك، وقذ ال  سذبعون ألفذا قذديامهم ال حسذاب األفق فنظرت فإذا سواد كمري، قذال: قذ ال  أمي 
ون، وعلذذذى  علذذذيهم وال عذذذ اب، قلذذذل: وق  قذذذال: كذذذانوا ال يكتذذذوون وال يسذذذ قون، وال يت ذذذريي

ذذم يتوكيلذذون، فقذذام إليذذه عكيا ذذة بذذن حمرذذن فقذذال: ادب اهلل أن جيعلذذين مذذنهم. قذذال:  اللهذذمي »رهبي
سذذبقك هبذذا »علذذين مذذنهم. قذذال ،  ي قذذام إليذذه رجذذل آخذذر فقذذال: ادب اهلل أن جي« اجعلذذه مذذنهم
 . 324(«عكيا ة

قال: كان امل ذين إذا أذين قام ناس من أصحاب النيذإي  -رضه اهلل عنه -عن أنس بن مالك .6
صليى اهلل عليذه وسذليم يبتذدرون السيذواري حذىتي خيذرج النيذإي صذليى اهلل عليذه وسذليم وقذم كذ لك 

يرليون الريكعتني قبل املغرب
)322 . 

قذذال: ال ترذذغرني ُهمكذذم، فذذإ ي ق أر أقعذذد عذذن املكرمذذات مذذن  -نذذهرضذذه اهلل ع -عذذن عمذذر  .2
 . 326(صغر اامم

قذذال يذذوم أحذذد ألخيذذه: خذذ   -رضذذه اهلل عنذذه -أني عمذذر -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن ابذذن عمذذر .8
 . 322(الديرب يا أخه، قال: أريد من الشيهاد  ممل الي ي تريد، ف كاقا ويعا

لي ي ال إله غذريحل لقذد قذرأت مذن ا رسذول اهلل : وا-رضه اهلل عنه -قال عبد اهلل بن مسعود .9
صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم بلذذعا وسذذبعني سذذور ، ولذذو أعلذذم أحذذدا أعلذذم بكتذذاب اهلل مذذيني تبليغذذين 

 . 328(اإلبل إليه ألتيته

: كلي  ه  من اخلري يبادر به-رمحه اهلل تعاىل -قال أمحد بن حنبل .11
)329 . 

                                                            

   .362  ومسلم (6241    البخاري (324(
   .622    البخاري (322(
   .322(ص     أدب الدنيا والدين للماوردي 326(
  362/ 1  ، وأبو نعيم ا احللية (222/ 3    ابن سعد (322(
  .421/ 1    سري أعالم النبال  لل قإ (328(
 239/ 2    اآلداب الشرعية البن مفلح 329(
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هي مذن سذاعات يفوتذه فيهذا الميذواب :  كذم يلذيي  اآلدمذ-رمحذه اهلل -قال ابذن اجلذوزيي  .11
اجلزيل، وق حل األييام ممل املزرعة، فك نيه قيذل لإلنسذان: كليمذا بذ رت حبيذة أخرجنذا لذك ألذ   

  381(كري ]مكيال ضخم [ ، فهل جيوز للعاقل أن يتوقي  ا الب ر ويتوا  !

عكذذ  أييذذوب بذذن سذذليمان علذذى كتذذاب العذذروض حذذىتي حفظذذه، فسذذ له بعلذذهم عذذن  .12
 ا العلم بعد الكو، فقال: حلرت قوما يتكليمذون فيذه ف خذ   ذلي ا نفسذه إقباله على ق

 . 381(أن يكون باب من العلم ال أتكليم فيه

 ذكر بعض األوائل المبادرين للخير:

 . 382(أول من و  القرآن بني اللوحني رضه اهلل عنه أبو بكر الرديق .1

واختذذذ  الذذذديوان وكتذذذت  أول مذذذن فذذذرض الع ذذذا  للمسذذذلمني رضذذذه اهلل عنذذذه عمذذذر بذذذن اخل ذذذاب .2
 . 383(التاريم

 . 384(أول من  يت املسجد باخللوق ورزق امل ذنني رضه اهلل عنهعممان بن عفان  .3

  . 382(أول من صلى م  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم رضه اهلل عنه عله بن أِب  الت .4

زوج النذذإ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم كانذذل أول مذذن آمذذن  خدجيذذة بنذذل خويلذذد رضذذه اهلل عنهذذا .2
 . 386(هلل ورسولهبا

مذذن جهذذر بذذالقرآن بعذذد رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه أول  رضذذه اهلل عنذذه عبذذد اهلل بذذن مسذذعود .6
 .  382(وسلم ّبكة 

                                                            

 .613    صيد اخلا ر ص381(
   .24    أدب الدنيا والدين (ص 381(
  .31229    مرن  ابن أِب  يبة (382(
  .119وسري أعالم النبال  (الرا دون ص162  واألوا ل للعسكري ص32814(    مرن  ابن أِب  يبة 383(
  961 /3    تاريم املدينة البن  هبة (384(
  .8332    السنن الكور للنسا ه (382(
  .32261    مرن  ابن أِب  يبة (386(
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 . 388(أول من رمى بسهم ا سبيل اهلل رضه اهلل عنه سعد بن أِب وقاص .2

 . 389(أول من سل سيفا ا سبيل اهلل رضه اهلل عنهالزبري بن العوام  .8

 . 391(أول من قاتل على فرس ا سبيل اللَّه  هلل عنهرضه ا املقداد بن األسود .9

 . 391(أول من قاجر ب قله إىل أرض احلبشة   املدينة رضه اهلل عنهأبو سلمة  .11

 . 392(أول من قدم املدينة من املهاجرين  رضه اهلل عنه مرعت بن عمري .11

 .  393(أول من بىن مسجدا يرله فيه رضه اهلل عنهعمار بن ياسر  .12

بتحيذذذذذة  يذذذذذا رسذذذذذول اهلل صذذذذذلى اهلل عليذذذذذه وسذذذذذلمأول مذذذذذن حه رضذذذذذه اهلل عنذذذذذ أبذذذذذو ذر .13
 . 394(اإلسالم

أول مذذذن أظهذذذر إسذذذالمه وعذذذ يب عذذذ ابا  ذذذديدا  رضذذذه اهلل عنذذذهخبذذذاب بذذذن األرت  .14
 . 392(ألجل ذلك

أول مذذذن صذذذلى باملسذذذلمني اجلمعذذذة ا املدينذذذة قبذذذل  رضذذذه اهلل عنذذذهأسذذذعد بذذذن زرار   .12
 . 396(ااجر 

 . 392(اي  وأول من أوصى بملث مالهأول من ب  رضه اهلل عنه الوا  بن معرور .16

                                                                                                                                                                          

  .1232  وفلا ل الرحابة ألمحد بن حنبل (32283    مرن  ابن أِب  يبة (382(
  .3228    البخاري (388(
  .9646    مرن  عبد الرزاق (389(
  .6/161   اإلصابة ا َتييز الرحابة (391(
  .918   مسلم (391(
  .1/142  سري أعالم النبال  (392(
  .32223   مرن  ابن أِب  يبة (393(
  .2423   مسلم (394(
  .1/221  اإلصابة ا َتييز الرحابة (392(
  .32246   مرن  ابن أِب  يبة (396(
  .1/412ا َتييز الرحابة (  اإلصابة 392(
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 . 398(أول من باي  يوم احلديبية رضه اهلل عنهأبو سنان األسدي  .12

  . 399(أول من َسى عمر رضه اهلل عنه أمري امل منني رضه اهلل عنهاملغري  بن  عبة  .18

 . 411(أول من  رمي الشرمي رضه اهلل عنهعمرو بن العاص  .19

 ض علذذى األسذذود العنسذذه ملذذا أول مذذن اعذذ رضذذه اهلل عنذذه عذذامر بذذن  ذذهر اامذذدا  .21
 . 411(ادعى النبو 

أول مذذذذذن كتذذذذذت بسذذذذذم اهلل الذذذذذرمحن  رضذذذذذه اهلل عنذذذذذهخالذذذذذد بذذذذذن سذذذذذعيد بذذذذذن العذذذذذاص  .21
 . 412(الرحيم

أويل مذن كتذت للنيذإي، وكتذت ا آخذر الكتذاب: وكتذذت  رضذه اهلل عنذهأِب بذن كعذت  .22
 . 413(فالن ابن فالن

 .  414(أول من أرى الكتت رضه اهلل عنه يعلى بن أمية .23

 . 412(أول من باي  أبا بكر من األنرار رضه اهلل عنه بن سعدبشري  .24

 . 416(أول من قصي ا مسجد البرر  رضه اهلل عنهاألسود بن سري   .22

أول مذذذذذذن أسذذذذذذرج السذذذذذذراج ا املسذذذذذذجد وأول مذذذذذذن   رضذذذذذذه اهلل عنذذذذذذه َتذذذذذذيم بذذذذذذن أوس .26
 .)412(قصي 

                                                            

  .32218   مرن  ابن أِب  يبة (398(
  .622 /2   تاريم املدينة البن  هبة (399(
  .36121   مرن  ابن أِب  يبة (411(
  . 3/423   اإلصابة ا َتييز الرحابة (411(
  .218 /3    أخبار مكة للفاكهه (412(
  .1/181  اإلصابة ا َتييز الرحابة (413(
  .3/111النبال  (   سري أعالم 414(
  .1/442  اإلصابة ا َتييز الرحابة (412(
  .1/226  اإلصابة ا َتييز الرحابة (416(
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ى أول مذن كسذا الكعبذة الذديباج وكانذل قبلذه تكسذ رضذه اهلل عنذهعبد اهلل بن الزبري  .22
 .   418(باجللود

وأول مذذذذذذذذن نقذذذذذذذذط  أول مذذذذذذذذن تكلذذذذذذذذم ا النحذذذذذذذذو أبذذذذذذذذو األسذذذذذذذذود الذذذذذذذذدؤو رمحذذذذذذذذه اهلل  .28
 . 419(املراح 

 . 411(أول من أذن ّبا ورا  النهر أبو العالية الرياحه رمحه اهلل .29

 . 411(أول من دون العلم وكتبه رمحه اهلل ابن  هاب الزقري  .31

 .)412(أول من أظهر العلم ّبرر رمحه اهلل يد بن أِب حبيتيز   .31

 . 413(أول من صن  ا السري  النبوية رمحه اهلل موسى بن عقبة  .32

 . 414(أول من تكلم ا روا  احلديث باجلرا والتعديل  عبة بن احلجاج رمحه اهلل  .33

 .  412(أول من أظهر السنة ا خراسان رمحه اهلل النلر بن  يل .34

 . 416(أول من صن  ا التجويد رمحه اهلل اقا أبو مزاحم اخل  .32

 .)412(أول من أدخل صحيح البخاري إىل مرر وحد  به محه اهللابن السكن ر  .36

                                                                                                                                                                          

  .1/488  اإلصابة ا َتييز الرحابة (412(
  .3/324  سري أعالم النبال  (418(
  .4/83  سري أعالم النبال  (419(
  .4/211  سري أعالم النبال  (411(
  .2/234  سري أعالم النبال  (411(
  .6/32  سري أعالم النبال  (412(
  .6/114  سري أعالم النبال  (413(
  .2/216  سري أعالم النبال  (414(
  .9/331  سري أعالم النبال  (412(
  .2/321  غاية النهاية البن اجلزري (416(
  .16/112  سري أعالم النبال  (412(
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أول مذذذذذذذن صذذذذذذذن  القذذذذذذذرا ات وعقذذذذذذذد اذذذذذذذا أبوابذذذذذذذا قبذذذذذذذل فذذذذذذذر   رمحذذذذذذذه اهلل الذذذذذذذدارق ين .32
 .)418(احلروي

أول مذذذذذن وذذذذذ  رجذذذذذال الكتذذذذذت السذذذذذتة ا مرذذذذذن   رمحذذذذذه اهلل عبذذذذذد الغذذذذذين املقدسذذذذذه .38
 .)419(واحد

الذذذذذذذك إىل أول مذذذذذذذن أدخذذذذذذذل قذذذذذذذرا   نذذذذذذذاف  ومو ذذذذذذذ  م الغذذذذذذذازي بذذذذذذذن قذذذذذذذيس رمحذذذذذذذه اهلل .39
 . 421(األندلس

 . 421(أول من أدخل علم مالك إىل مرر رمحه اهلل عممان بن احلكم اجل امه .41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

  .16/421  سري أعالم النبال  (418(
   مي الرسالة.24/484  حا ية سري أعالم النبال  (419(
  .9/323  سري أعالم النبال  (421(
 .182  الديباج امل قت البن فرحون ص421(
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 اإليجابية (23)

 تعريف اإليجابية:

قذه فعذل الرذواب واخلذري ومذا ميذدا عليذه اإلنسذان مذن جلذت نفذ  لذه أو لغذريحل أو دفذ  اإلجيابية لغذة: 
والعجز والتكاسذل، وكلمذة (اإلجيابيذة  كلمذة حمدثذة ملر  عنه أو عن غريحل، وضدقا السلبية واخلمول 

 وصارت اليوم من الكلمات األكمر تداوال .

اإلجيابية اص الحا: املراد هب ا املر لح درجة عالية من الفعاليذة الفكريذة والشذعورية والنفسذية ت تذت 
نتاجيذذذذة عليهذذذذا وضذذذذعية حسذذذذنة مذذذذن ال م نينذذذذة واالرتيذذذذاا إىل جانذذذذت وضذذذذعية جيذذذذد  مذذذذن االلتذذذذزام واإل

 املمتاز   باإلضافة إىل ماا جيد ا العالقات االجتماعية.

ومذذذذن أمهذذذذات الفلذذذذا ل الذذذذيت حيتاجهذذذذا املسذذذذلم املعاصذذذذر فلذذذذيلتني: فلذذذذيلة االسذذذذتقامة، وفلذذذذيلة    
 . 422(الفاعلية. ومن  موب قاتني الفليلتني تتكون الشخرية اإلجيابية

 أهمية اإليجابية:

ن املعاملة م  الناس، فيكون املسذلم م ديذا حذق اهلل وم ديذا حذق اإلجيابية تعين حسن األخالق وحس
عباد اهلل، فهه جتم  الدين كله حيث يع ه املسلم كذل ذي حذق حقذه، واملذ من القذوي الذ ي ينفذ  
املسلمني ببدنه أو علمه أو لسذانه أو جاقذه أو عقلذه أو خوتذه أفلذل مذن املذ من اللذعي  الذ ي ال 

أن النذذذإ صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم قذذذال:  رضذذذه اهلل عنذذذهعذذذن أِب قريذذذر  ينتفذذذ  املسذذذلمون منذذذه بشذذذه ،  ف
املذذذ من القذذذوي خذذذري وأحذذذت إىل اهلل مذذذن املذذذ من اللذذذعي  وا كذذذل خذذذري، احذذذرص علذذذى مذذذا ينفعذذذك »

واسذذتعن بذذاهلل وال تعجذذز وإن أصذذابك  ذذه  فذذال تقذذل لذذو أ  فعلذذل كذذ ا لكذذان كذذ ا وكذذ ا، ولكذذن قذذل 
 .  423( «مل الشي انقدر اهلل وما  ا  فعل، فإن لو تفتح ع

                                                            

 انظر مقومات الشخرية اإلجيابية مقال للدكتور/عبد الكرمي بكار.  422(
  .2664   مسلم (423(
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فالعذاق أو اخل يذت أو املفذيت الذذ ي يعلذم النذاس مذذا يذنفعهم ا ديذنهم أو دنيذذاقم أفلذل مذن اجلاقذذل  
 ال ي ال ينتف  الناس بعلم عندحل.

واملسذذلم القذذوي ا بدنذذه الذذ ي يبذذ ل نفسذذه للجهذذاد ا سذذبيل اهلل خذذري مذذن ضذذعي  البذذدن الذذ ي ال  
 ته احلسنة. يست ي  ذلك، وإن كتت اهلل له أجر ني

واملسذذذلم الغذذذين الذذذ ي يبذذذ ل مالذذذه ا مرذذذاع املسذذذلمني مذذذن بنذذذا  مسذذذاجد وت سذذذيس مذذذدارس وإنشذذذا   
 مستشفيات وجتهيز الغزا  ا سبيل اهلل خري من الفقري ال ي ال يست ي  ذلك.

  واملسلم العظيم اجلاحل كاألمري والوزير والقاضه والقا د ال ي يب ل جاقه فيما ينف  املسلمني ويذدف 
 عنهم اللرر خري من ال ي ال جاحل له.

وصذذاحت احلرفذذة الذذ ي ينتفذذ  املسذذلمون حبرفتذذه كال بيذذت واملذذزارب والنجذذار واخلبذذاز والرذذان  والبنذذا   
 والسا ق وغريقم أفلل ممن ال حرفة له.

فامل منون وإن كذانوا مشذ كني ا اخلذري بسذبت اإلميذان، فذإهنم يتفاضذلون بذالقو  واإلجيابيذة، فمذن كذان 
كمر قو  ا إميانه وا األسباب امل دية إىل محاية الدين ونررته ونف  املسلمني فهو خري وأحذت إىل أ

 اهلل تعاىل.

 من اآليات الواردة في اإليجابية: 

ِ يَن ﴿ َوسارِعاوا ِإىل َمْغِفَرٍ  ِمْن َربَّلكاْم َوَجنٍَّة َعْرضاَها السَّماواتا َواأْلَْرضا أاِعذدَّْت لِْلماتَِّقذنَي و الَّذ .1
ذذتُّ اْلماْحِسذذِننيَ  ذذرَّاِ  َواللَّذذرَّاِ  َواْلكذذاِظِمنَي اْلغَذذْيَظ َواْلعذذاِفنَي َعذذِن النَّذذاِس َواللَّذذها حيِا  و يذاْنِفقاذذوَن ِا السَّ
ذذذذوا أَنْذفاَسذذذذهاْم ذََكذذذذراوا اللَّذذذذَه فَاْسذذذذتَذْغَفراوا لِذذذذ اناوهِبِْم َوَمذذذذْن يَذْغِفذذذذ را َوالَّذذذذِ يَن ِإذا فَذَعلاذذذذوا فاِحَشذذذذة  أَْو ظََلما

  . 132 -133ال ُّناوَب ِإالَّ اللَّها وَقَْ ياِررُّوا َعلى ما فَذَعلاوا َوقاْم يَذْعَلماوَن  (آل عمران: 

ٍ َواْجَعْلنذذذا لِْلماتَِّقذذذنَي ِإمامذذذا   .2   ﴿َوالَّذذذِ يَن يَذقاولاذذذوَن َربَّنذذذا َقذذذْت لَنذذذا ِمذذذْن أَْزواِجنذذذا َوذارَّليَّاتِنذذذا قذاذذذرََّ  َأْعذذذنيا
  .24(الفرقان:
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ذذذلق ِمذذذْن أَْقَرذذذى اْلَمِدينَذذذِة َيْسذذذعى قذذذاَل يذذذا ماوسذذذى ِإنَّ اْلَمذذذأَلَ يَذذذْ َتَِراوَن بِذذذَك لِيَذْقتذالاذذذوَك  ﴿ َوجذذذا َ  .3 َرجا
فَذذذذاْخراْج ِإ َّل لَذذذذَك ِمذذذذَن النَّاِصذذذذِحنَي و َفَخذذذذرََج ِمْنهذذذذا خا ِفذذذذا  يَذتَذَرقَّذذذذتا قذذذذاَل َربَّل َمَّلذذذذيِن ِمذذذذَن اْلَقذذذذْوِم 

َه تِلْ  قاَ  َمْدَيَن قاَل َعسى َرِبَّل َأْن يَذْهِدَييِن َسواَ  السَِّبيِل و َوَلمَّا َوَرَد مذاَ  الظَّاِلِمنَي و َوَلمَّا تَذَوجَّ
َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أامَّة  ِمَن النَّاِس َيْسذقاوَن َوَوَجذَد ِمذْن داوهِنِذما اْمذَرأَتَذنْيِ تَذ اوداِن قذاَل مذا َخْ باكامذا 

َوأَباونذذا َ ذذْيمق َكبِذذريق و َفَسذذقى َاامذذا  اَّ تَذذذَوىلَّ ِإىَل الظَّلذذلَّل َفقذذاَل  قالَتذذا ال َنْسذذِقه َحذذىتَّ ياْرذذِدَر الرَّلعذذا ا 
ا ََتِْشذه َعلَذى اْسذِتْحياٍ  قالَذْل ِإنَّ َأِب   َربَّل ِإ َّل ِلما أَنْذَزْلَل ِإَوَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقريق و َفجاَ ْتها ِإْحذداُها

ذذا جذذاَ حلا َوقَذذصَّ َعَلْيذذِه اْلَقَرذذَص قذذاَل ال خَتَذذْ  َمَذذْوَت يَذذْدعاوَك لَِيْجزِيَذذَك َأْجذذَر مذذا َسذذَقْيَل لَنذذا فَذلَ  مَّ
ذَر َمذِن اْسذَتْ َجْرَت اْلَقذِويُّ اأْلَِمذنيا  ا يذا أَبَذِل اْسذَتْ ِجْرحلا ِإنَّ َخيذْ  ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي وقاَلْل ِإْحداُها

  .26-21  (القرص: 

ْخذذذَواهِنِْم ِإَذا َضذذذَرباوا ِا اأْلَْرِض أَْو  ﴿ يَذذذا أَيذَُّهذذذا الَّذذذِ يَن آَمناذذذوا اَل َتكاوناذذذوا كَ  .4 الَّذذذِ يَن َكَفذذذراوا َوقَذذذالاوا إِلِ
حياْيِذه  َكاناوا غازىر َلْو َكاناوا ِعْنَدنَا َما َماتاوا َوَما قاِتلاذوا لَِيْجَعذَل اللَّذها َذلِذَك َحْسذَر   ِا قذالاذوهِبِْم َواللَّذها 

ِيذذلا َواللَّذذها ّبَذذا تَذْعَملاذذوَن َبِرذذ ريق و َولَذذِ ْن قاِتْلذذتاْم ِا َسذذِبيِل اللَّذذِه أَْو ماذذتُّْم َلَمْغِفذذَر ق ِمذذَن اللَّذذِه َوَرمْحَذذةق َوميا
  .122-126َخيذْرق ممَّا جَيَْمعاوَن   (آل عمران:

َتذَّعاذوَن ِإالَّ  .2 َفَعكاما اْلِفذَرارا ِإْن فَذذَرْر اْ ِمذَن اْلَمذْوِت أَِو اْلَقْتذِل َوِإذ ا اَل َتا  قَلِذيال  و قاذْل َمذْن ﴿ قاْل َلْن يَذذنذْ
ذذداوَن َااذذْم ِمذذْن داو  ذذْم َرمْحَذذة  َواَل جيَِ ذذْم ساذذو  ا أَْو أَرَاَد ِبكا ِن َذا الَّذذِ ي يَذْعِرذذماكاْم ِمذذَن اللَّذذِه ِإْن أَرَاَد ِبكا

ْخذوَ  نَذا َواَل يَذْ تاوَن اللَِّه َولِيىذا َواَل َنِرذري ا و قَذْد يَذْعلَذما اللَّذها اْلماَعذوَّلِقنَي ِمذْنكاْم َواْلَقذا ِِلنَي إِلِ اهِنِْم َقلاذمَّ ِإلَيذْ
ْم  اْلبَذذذْ َس ِإالَّ قَلِذذذيال  و َأِ ذذذحَّة  َعلَذذذْيكاْم فَذذذِإَذا َجذذذاَ  اخْلَذذذْويا َرأَيْذذذذتَذهاْم يَذْنظاذذذراوَن ِإلَْيذذذَك تَذذذداورا َأْعيذاذذذنذاها 

َنٍة ِحَداٍد َأِ حَّة  َعَلى اخْلَذرْيِ َكالَِّ ي يذاْغَشى َعَلْيِه ِمَن اْلَمْوِت فَِإَذا َذَقَت اخْلَْويا َسَلقاوكاْم بِ َْلسِ 
 أاولَ ِذذَك قَْ يذاْ ِمناذذوا فَذذَ ْحَبَط اللَّذذها َأْعَمذذاَااْم وََكذذاَن َذلِذذَك َعلَذذى اللَّذذِه َيِسذذري ا و حَيَْسذذباوَن اأْلَْحذذَزاَب قَْ 

َيْس َلاوَن َعْن أَنْذَباِ كاْم َولَذْو َكذاناوا  َيْ َقباوا َوِإْن يَْ ِت اأْلَْحَزابا يَذَودُّوا َلْو أَنذَّهاْم بَاداوَن ِا اأْلَْعَرابِ 
ذذو اللَّذذهَ  ذذْم ِا َرساذذوِل اللَّذذِه أاْسذذَو ق َحَسذذَنةق ِلَمذذْن َكذذاَن يَذْرجا  فِذذيكاْم َمذذا قَذذاتَذلاوا ِإالَّ قَلِذذيال  و َلَقذذْد َكذذاَن َلكا

ذذذا َرَأر اْلماْ ِمناذذذوَن اأْلَ  ْحذذذَزاَب قَذذذالاوا َقذذذَ ا َمذذذا َوَعذذذَدنَا اللَّذذذها َواْليَذذذذْوَم اآْلِخذذذَر َوذََكذذذَر اللَّذذذَه َكمِذذذري ا و َوَلمَّ
ذْ ِمِننَي رَِجذالق َصذَدقاوا ا و ِمذَن اْلما َمذا  َوَرساولاها َوَصَدَق اللَّها َوَرساذولاها َوَمذا زَاَدقاذْم ِإالَّ ِإميَان ذا َوَتْسذِليم 
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لاوا تَذْبذذذذذِديال    َعاَقذذذذذداوا اللَّذذذذذَه َعَلْيذذذذذِه َفِمذذذذذنذْهاْم َمذذذذذْن َقَلذذذذذى َ ْبَذذذذذها َوِمذذذذذنذْهاْم َمذذذذذْن يَذْنتَ  ِظذذذذذرا َوَمذذذذذا بَذذذذذدَّ
  .23-16(األحزاب:

ذذْم بِاْلغَذذداِ  َواْلَعِشذذهَّل يارِيذذداوَن َوْجَهذذها َوال تَذْعذذدا َعْينذذاَك  .6 ﴿ َواْصذذِوْ نَذْفَسذذَك َمذذَ  الَّذذِ يَن يَذذْدعاوَن َربذَّها
نْيا َوال تاِ ْ  َمْن َأْغَفْلنا قَذْلبَذها  َعذْن ذِْكرِنذا َواتذَّبَذَ  َقذواحلا وَكذاَن أَْمذراحلا فذارا ذا  َعنذْهاْم تارِيدا زِيَنَة احْلَياِ  الدُّ

  . 28  (الكه : 

لاذذذَغ َأ اذذذذدَّحلا َوأَْوفاذذذوا اْلَكْيذذذذَل َواْلِميذذذذزاَن  .2 ﴿ َوال تَذْقَرباذذذوا مذذذذاَل اْلَيتِذذذيِم ِإالَّ بِذذذذالَّيِت ِقذذذَه َأْحَسذذذذنا َحذذذذىتَّ يَذبذْ
تاْم فَاْعذذِدلاوا َولَذذْو كذذاَن ذا قذاذذْر  َوِبَعْهذذِد اللَّذذِه أَْوفاذذوا بِاْلِقْسذذِط ال ناَكلَّلذذ ا نَذْفسذذا  ِإالَّ واْسذذَعها َوِإذا قذاْلذذ
  .122ذِلكاْم َوصَّاكاْم ِبِه َلَعلَّكاْم َت َكَّراوَن  (األنعام: 

 ﴿ َوَمْن َأْحَسنا قَذْوال  ممَّْن َدعا ِإىَل اللَِّه َوَعِمَل صاحِلا  َوقاَل ِإنَّذيِن ِمذَن اْلماْسذِلِمنَي و َوال َتْسذَتِوي .8
نَذذها َعذذداَو ق َك َنَّذذها َوِوٌّ  نَذذَك َوبَذيذْ ذذيَّلَ ةا اْدفَذذْ  بِذذالَّيِت ِقذذَه َأْحَسذذنا فَذذِإَذا الَّذذِ ي بَذيذْ ذذيمق و  احلََْسذذَنةا َواَل السَّ محَِ

  .32 -33َوما يذاَلقَّاقا ِإالَّ الَِّ يَن َصبَذراوا َوما يذاَلقَّاقا ِإالَّ ذاو َحظٍّ َعِظيٍم  (فرلل: 

ِذذذْم َواَل َخذذذْويق ﴿ الَّذذذِ يَن يانِفقاذذذ .9 ذذذْم َأْجذذذراقاْم ِعنذذذَد َرهبَّل وَن أَْمذذذَواَاام بِاللَّْيذذذِل َوالنذََّهذذذاِر ِسذذذرىا َوَعالَنِيَذذذة  فَذَلها
  .224َعَلْيِهْم َواَل قاْم حَيَْزناوَن   (البقر : 

ْنذتاْم تَذْعَلماذوَن   ﴿َوِإْن كاَن ذاو عاْسَرٍ  فَذَنِظَر ق ِإىل َمْيَسَرٍ  َوَأْن َتَردَّقاوا َخيذْرق َلكاذْم ِإْن كا  .11
  .281(البقر : 

 من األحاديث الواردة في اإليجابية:

كلكذذم راٍب »أن رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم قذذال:  -رضذذه اهلل عنهمذذا-عذذن ابذذن عمذذر  .1
وكلكم مس ول عن رعيته، اإلمام راٍب ومس ول عن رعيته، والرجل راٍب ا أقله ومس ول عذن 

وجها ومس ولة عن رعيتهذا واخلذادم راٍب ا مذال سذيدحل ومسذ ول رعيته، واملرأ  راعية ا بيل ز 
 . 424(«عن رعيته، وكلكم راٍب ومس ول عن رعيته 

                                                            

  .1829  ومسلم (893  البخاري (424(
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إييذذاكم والظيذذني، »أني رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم قذذال:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .2
ا، وال فذذذذذإني الظيذذذذذني أكذذذذذ ب احلذذذذذديث، وال يسيسذذذذذوا، وال جتسيسذذذذذوا وال تنافسذذذذذوا، وال ياسذذذذذدو 

تباغلوا، وال تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخوانا، املسلم أخو املسلم، ال يظلمذه وال خي لذه  وال 
ذذري أن حيقذذر  حيقذذرحل. التيقذذور قاقنذذا (ويشذذري إىل صذذدرحل ثذذال  مذذريات  حبسذذت امذذرر  مذذن الشي
أخذذذذاحل املسذذذذلم، كذذذذلي املسذذذذلم علذذذذى املسذذذذلم حذذذذرام: دمذذذذه ومالذذذذه وعرضذذذذه، إني اهلل ال ينظذذذذر إىل 

 .)422(«سادكم، وال إىل صوركم، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكمأج

أنيذذه قذذال: آخذذى النيذذإي صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم بذذني سذذلمان  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب جحيفذذة .3
لذة فقذال اذا: مذا  ذ نك  قالذل:  وأِب الديردا ، فزار سلمان أبا الديردا  فرأر أمي الذديردا  متب ي

نيا. فجذا  أبذو الذديردا ، فرذن  لذه  عامذا فقذال لذه:  أخوك أبو الذديردا  لذيس لذه حاجذ ة ا الذدي
ذا كذان اللييذل ذقذت  كل. قال: فإ ي صا م، قال: ما أنا برتكل حىتي ت كل. قال: ف كذل، فلمي
ذذا كذذان مذذن آخذذر اللييذذل قذذال  أبذذو الذذديردا  يقذذوم، قذذال: من، فنذذام،  ي ذقذذت يقذذوم فقذذال: من. فلمي

مان: إني لربيذك عليذك حقيذا، ولنفسذك عليذك حقيذا، سلمان: قذم اآلن، فرذلييا. فقذال لذه سذل
وألقلذذك عليذذك حقيذذا، فذذ عط كذذلي ذي حذذقي حقيذذه. فذذ تى النيذذإي صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم، فذذ كر 

 .)426(«صدق سلمان»ذلك له، فقال له النيإي صليى اهلل عليه وسليم: 

 رجذذذال رحذذذم اهلل»وسذذذليم قذذذال:  أني رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن جذذذابر .4
 .)422(«إذا باب وإذا ا  ر، وإذا اقتلى  َسحا

ال يقذذذرني مذذذن »قذذذال: قذذذال و النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم:  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن أِب ذري  .2
 .   428(«املعروي  ي ا ولو أن تلقى أخاك بوجه  لق 

                                                            

  .2263   مسلم (422(
   .1968  البخاري (426(
  .2126   البخاري (422(
   .2626   مسلم (428(
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مى كذلي سذال»قذال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .6
من النياس عليه صدقة، كلي يوم ت ل  فيذه الشيذمس تعذدل بذني االثنذني صذدقة، وتعذني الريجذل 
ا دابيته فتحمله عليها، أو ترف  له عليها متاعه صدقة، والكلمة ال يييبة صدقة، وكلي خ و  

 .)429(«َتشيها إىل الريال  صدقة، وَتيط األذر  عن ال يريق صدقة

ال يذذ من أحذذدكم حذذىتي »نيذذإي صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم قذذال: عذذن ال -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أنذذس .2
 .)431(«حيتي ألخيه ما حيتي لنفسه

املسذلم أخذو »أني رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم قذال:  -رضذه اهلل عنهمذا -عن ابن عمذر .8
املسذذلم ال يظلمذذه وال يسذذلمه، مذذن كذذان ا حاجذذة أخيذذه كذذان اهلل ا حاجتذذه، ومذذن فذذريج عذذن 

هلل عنذذه هبذذا كربذذة مذذن كذذرب يذذوم القيامذذة، ومذذن سذذ  مسذذلما سذذ حل اهلل يذذوم مسذذلم كربذذة فذذريج ا
 .)431(«القيامة

قذال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه  -رضه اهلل عنهمذا -عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص .9
مذذن اسذذتعاذ بذذاهلل ف عيذذ وحل، ومذذن سذذ ل بذذاهلل فذذ ع وحل، ومذذن دعذذاكم فذذ جيبوحل، ومذذن »وسذذليم: 

ف وحل، فذذذإن ق جتذذذدوا مذذذا تكاف ونذذذه، فذذذادعوا لذذذه حذذذىتي تذذذروا أنيكذذذم قذذذد  صذذذن  إلذذذيكم معروفذذذا فكذذذا
 .)432(«كاف َتوحل

قذال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضذه اهلل عنذه -عن أنس بن مالذك .11
 .)433(«من أحتي أن يبسط له ا رزقه وينس  له ا أثرحل فليرل رمحه»

                                                            

  .1119  ومسلم (2989  البخاري (429(
  .42  ومسلم (13  البخاري (431(
  .2281  ومسلم (2442  البخاري (431(
  .962  وصححه األلبا  ا صحيح ال غيت وال قيت (1622   أبو داود (432(
  .2222  ومسلم (2986  البخاري (433(
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نإ صلى اهلل عليذه وسذلم: قال: قال ال  -رضه اهلل عنهما -عن عبد اهلل بن عمرو .11
إذا جذا  الرجذل يعذود مريلذا، فليقذل: اللهذم ا ذ  عبذدك ينكذ  لذك عذدوا، أو ميشذه لذك » 

 . 434( «إىل جناز 

قذال: بينمذا  ذن ا سذفٍر مذ  النَّذإَّل صذلى اهلل  رضذه اهلل عنذهعن أِب سذعيٍد اخلذدريَّل  .12
، فقذذال عليذذه وسذذلم إذ جذذا  رجذذلق علذذى راحلذذٍة لذذه، قذذال: فجعذذل يرذذري برذذرحل ميين ذذ ا و ذذاال 

َمذذن كذذان معذذه فلذذل ظهذذٍر، فليعذذد بذذه علذذى َمذذن ال ظهذذر »رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم:  
 . 432(«له، وَمن كان له فللق ِمن زاد، فليعد به على َمن ال زاد له

قذال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضذه اهلل عنذه -عن سهل بن سذعد .13
 . 436(«تي معاو األخالق، ويكرحل سفسافهاإني اهلل كرمي حيتي الكرم، وحي»

أن رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم،   -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن النعمذذان بذذن بشذذري .14
ممل امل منني ا توادقم وترامحهم كممل اجلسد الواحد إذا ا تكى منه علو تذداعى »قال: 

 .  432( «له سا ر اجلسد بالسهر واحلمى

ل: قذذذال رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه قذذذا -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن صذذذهيت بذذذن سذذذنان .12
عجبذذا ألمذذر املذذ من إني أمذذرحل كليذذه خذذري، ولذذيس ذلذذك ألحذذد إالي للمذذ من، إن أصذذابته »وسذذليم: 

 . 438(«سريا   كر فكان خريا له، وإن أصابته ضريا  صو فكان خريا له

قذذذال: قذذذال رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم:  -رضذذذه اهلل عنهمذذذا -عذذذن ابذذذن عمذذذر .16
 ي خيذذالط النيذذاس، ويرذذذو علذذى أذاقذذم أعظذذم أجذذذرا مذذن املذذ من اليذذ ي ال خيذذذالط املذذ من اليذذ»

 . 439(«النياس، وال يرو على أذاقم

                                                            

  .681ح اجلام  الرغري (  وحسنه األلبا  ا صحي3112  أبو داود (434(
  .1228   مسلم (432(
  .1811  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  (48/ 1   احلاكم (436(
  .4/66  ومسلم (2/22  البخاري (432(
   .2999  مسلم (438(
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إذا مذات »أن رسذول اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلم، قذال:  رضه اهلل عنذهعن أِب قرير   .12
اإلنسان انق   عمله إال من ثذال : صذدقة جاريذة، أو ولذد صذاع يذدعو لذه، أو علذم ينتفذ  

 .  441( « به

ال »قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .18
تذذذدخلون اجلنيذذذة حذذذىتي ت منذذذوا. وال ت منذذذوا حذذذىتي يذذذابيوا. أوال أدليكذذذم علذذذى  ذذذه  إذا فعلتمذذذوحل 

 . 441(«ياببتم  أفشوا السيالم بينكم

صذذليى اهلل  أني رجذذال سذذ ل رسذذول اهلل -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن عبذذد اهلل بذذن عمذذرو .19
ت عم ال يعام، وتقرأ السيالم على من عرفذل ومذن ق »عليه وسليم: أيي اإلسالم خري  قال: 

 . 442(«تعري

قذذذال: أمرنذذذا رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه  -رضذذذه اهلل عنهمذذذا -عذذذن الذذذوا  بذذذن عذذذازب .21
وسذذليم بسذذب : بعيذذاد  املذذرية، واتيبذذاب اجلنذذا ز، وتشذذميل العذذا س، ونرذذر الليذذعي ، وعذذون 

 . 443(«لوم، وإفشا  السيالم، وإبرار املقسماملظ

ال حيذذذلي »عذذن النيذذذإي صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم قذذال:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب أييذذوب .21
ملسذذلم أن يهجذذر أخذذاحل فذذوق ثذذال ، يلتقيذذان، فيرذذدي قذذ ا ويرذذدي قذذ ا، وخريُهذذا اليذذ ي يبذذدأ 

 . 444(«بالسيالم

اهلل عليذذذه وسذذذليم قذذذال:  عذذذن النيذذذإي صذذذليى -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن أِب سذذذعيد اخلذذذدريي  .22
، فقالوا: يا رسول اهلل، مالنا من  السنا بذدي، نتحذدي  فيهذا. «إيياكم واجللوس ا ال يرقات»

                                                                                                                                                                          

  .939  وصححه األلبا  ا السلسلة الرحيحة (4132  وابن ماجه (2212  ال م ي (439(
  .3/1222  مسلم (441(
   .24  مسلم (441(
  .39  ومسلم (28  البخاري (442(
   .2166  ومسلم (6232  البخاري (443(
   .2261  ومسلم (6232  البخاري (444(
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قذالوا: ومذا حذقي ال يريذق يذا رسذول اهلل  « فإذا أبيتم إالي اجمللس، فذ ع وا ال يريذق حقيذه»فقال: 
 . 442(«والنيهه عن املنكر غةي البرر، وك ي األذر، وردي السيالم، واألمر باملعروي»قال: 

 من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في اإليجابية:

واليذذ ي ال إلذذه غذذريحل لقذذد قذذرأت مذذن ا رسذذول اهلل صذذليى اهلل : رضذذه اهلل عنذذه بذذن مسذذعوداقذذال  .1
عليذذه وسذذليم بلذذعا وسذذبعني سذذور ، ولذذو أعلذذم أحذذدا أعلذذم بكتذذاب اهلل مذذيني تبليغذذين اإلبذذل إليذذه 

 . 446(ألتيته

: أيهذذا النذذاس ال تعجبذذنكم مذذن الرجذذل  ن نتذذه، ولكذذن رضذذه اهلل عنذذهن اخل ذذاب قذذال عمذذر بذذ .2
 . 442(من أدر األمانة، وك  عن أعراض الناس فهو الرجل

: مذذا أصذذبحل صذذباحا قذذطي فرأيذذل بفنذذا ه  الذذت -رضذذه اهلل عنذذه -قذذال حكذذيم بذذن حذذزام .3
، وال أصذبحل حاجة قد ضاق هبا ذرعا فقلذيتها إالي كانذل مذن الذنيعم اليذيت أمحذد اهلل عليهذا
 -عزي وجذلي  -صباحا ق أر بفنا ه  الت حاجة، إالي كان ذلك من املرا ت الييت أس ل اهلل

 . 448(األجر عليها

قذذال احلسذذن البرذذري: ألقذذل التقذذور عالمذذات يعرفذذون هبذذا: صذذدق احلذذديث، وأدا  األمانذذة،  .4
مافنذذذذذة واإليفذذذذذا  بالعهذذذذذد وقلذذذذذة الفخذذذذذر، واخلذذذذذيال ، وصذذذذذلة الذذذذذرحم، ورمحذذذذذة اللذذذذذعفا  وقلذذذذذة امل

  . 421(، وحسن اخللق وسعة العلم واتباب العلم فيما يقرب إىل اهلل زلفى 449(للنسا 

                                                            

   .2121  ومسلم (6229  البخاري (442(
  .421/ 1  سري أعالم النبال  لل قإ (446(
  .221  مكارم األخالق البن أِب الدنيا (442(
 .   112مكارم األخالق البن أِب الدنيا (  448(
  .13/29   املمافنة املبالغة ا املراحبة انظر لسان العرب (449(
  .22  احللم البن أِب الدنيا (421(
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 الرحمة (21)

 عريف الرحمة:ت

 . 421(الرمحة لغة: مادي  (ر ا م  تدور حول معىن الريقية والع   والريأفة

مبذذدأ  الرمحذذة اصذذ الحا: قذذال الكفذذويي: الريمحذذة حالذذة وجدانييذذة تعذذرض غالبذذا ملذذن بذذه رقيذذة القلذذت وتكذذون
لالنع اي النيفسا ي الي ي قو مبدأ اإلحسان
)422 . 

وقال الراغت: الرَّمْحَة رقَّة تقتله اإلحسان إىل اْلَمْرحاوِم، وقد تستعمل تار   ا الرَّلقَّة اجملرَّد ، وتار  ا 
 . 423(اإلحسان اجملرَّد عن الرَّلقَّة

 من اآليات الواردة في الرحمة: 

ْنذذَل َفظىذذا َغلِذذيَظ اْلَقْلذذِت اَلنْذَفلُّذذوا ِمذذْن َحْولِذذَك فَذذاْع ا  ﴿فَِبمذذا َرمْحَذذٍة ِمذذَن اللَّذذهِ  .1 لِْنذذَل َااذذْم َولَذذْو كا
ذتُّ اْلما  ِلنَي َعنذْهاْم َواْستَذْغِفْر َااْم َو اِوْرقاْم ِا اأْلَْمِر فَِإذا َعَزْمَل فَذتَذوَكَّْل َعَلى اللَّذِه ِإنَّ اللَّذَه حيِا تَذذوَكَّل

  .129  (آل عمران: 

جذذذا َكاْم َرساذذذولق ِمذذذْن أَنْذفاِسذذذكاْم َعزِيذذذزق َعَلْيذذذِه مذذذا َعنِذذذتُّْم َحذذذرِيصق َعلَذذذْيكاْم بِذذذاْلماْ ِمِننَي َرؤايق ﴿َلَقذذذْد  .2
ذَو َعَلْيذِه تَذوَكَّْلذلا َوقاذَو َربُّ اْلَعذْرِ  اْلَعِظذي ِم   َرِحيمق و فَِإْن تَذَولَّذْوا فَذقاذْل َحْسذِإَ اللَّذها ال ِإلذَه ِإالَّ قا

 . 129 -128(التوبة: 

نَذهاْم َتراقاْم راكَّعا  ساذجَّدا  يذَ  .3 ا ا َعَلى اْلكافَّاِر رامَحا ا بَذيذْ ْبتَذغاذوَن ﴿ حماَمَّدق َرساولا اللَِّه َوالَِّ يَن َمَعها َأِ دَّ
ذذذجاوِد ذلِذذذَك َمذذذمَذلاهاْم ِا التذَّذذذْوراِ   ذذذوِقِهْم ِمذذذْن أَثَذذذِر السُّ َفْلذذذال  ِمذذذَن اللَّذذذِه َوِرْضذذذوانا  ِسذذذيماقاْم ِا واجا

مِْيذذِل َكذذَزرٍْب َأْخذذرََج َ ذذْ َ حلا فَذذرتَزَرحلا فَاْسذذتَذْغَلَظ فَاْسذذَتور َعلذذى ساذذوِقِه يذاْعِجذذتا الذذزُّرَّاَب َوَمذذ مَذلاهاْم ِا اإْلِ

                                                            

  .498/ 2   املقاييس البن فارس (421(
   .326/ 2  الكليات للكفوي (422(
 .342   مفردات القرآن ص423(
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 لَِيغِذذيَظ هِبِذذما اْلكافَّذذاَر َوَعذذَد اللَّذذها الَّذذِ يَن آَمناذذوا َوَعِملاذذوا الرَّذذاحِلاِت ِمذذنذْهاْم َمْغِفذذَر   َوَأْجذذرا  َعِظيمذذا  
  .29(الفتح: 

﴿فَذذاَل اقْذذذَتَحَم اْلَعَقبَذذَة و َومذذا أَْدراَك َمذذا اْلَعَقبَذذةا و فَذذكُّ َرقَذبَذذٍةو أَْو ِإْ عذذامق ِا يَذذذْوٍم ِذي َمْسذذَغَبٍة و  .4
َربَذذٍة و  اَّ كذذاَن ِمذذَن الَّذذِ يَن آَمناذذوا َوَتواَصذذْوا بِالرَّذذْوِ َوَتواَصذذوْ  ا يَِتيمذذا  ذا َمْقَربَذذٍة و أَْو ِمْسذذِكينا  ذا َمتذْ

  .12 -11َمْرمَحَِة   (البلد: بِالْ 

 من األحاديث الواردة في الرحمة:

قال: كان رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم ي خذ    -رضه اهلل عنهما -عن أسامة بن زيد .1
فيقعذذد  علذذى فخذذ حل ويقعذذد احلسذذن بذذن علذذهي علذذى فخذذ حل اآلخذذر،  ي يلذذميهما،  ي يقذذول: 

 . 424(«اللهمي ارمحهما فإ ي أرمحهما»

قذال: أتينذا النيذإي صذليى اهلل عليذه وسذليم و ذن  ذببة  -رضه اهلل عنذه -مالك بن احلوير عن  .2
ذذن تركنذذا ا أقلنذذا  متقذذاربون، ف قمنذذا عنذذدحل عشذذرين ليلذذة، فظذذني أنيذذا ا ذذتقنا أقلنذذا، وسذذ لنا عمي

ارجعذذوا إىل أقلذذيكم فعليمذذوقم، ومذذروقم، وصذذليوا كمذذا »ف خونذذاحل، وكذذان رقيقذذا رحيمذذا، فقذذال: 
 . 422(«أصليه، وإذا حلرت الريال  فلي ذين لكم أحدكم،  ي لي ميكم أكوكم رأيتمو 

قذذذال: كذذذان رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن أِب موسذذذى األ ذذذعريي  .3
ذذد، وأمحذذد، واملقفيذذه، واحلا ذذر، ونذذإي التيوبذذة، ونذذإي »يسذذميه لنذذا نفسذذه أَسذذا . فقذذال:  أنذذا حممي

 . 426(«الريمحة

خذاب »أن النإ صذلى اهلل عليذه وعلذى آلذه وسذلم قذال:  رضه اهلل عنهحبيت عن عمرو بن  .4
 . 422(«عبدق وخِسر ق جيعل اهلل تعاىل ا قلبه رمحة للبشر

                                                            

   .6113   البخاري (424(
   .624  ومسلم (6118   البخاري (422(
   . واملقفيه. املتيب  لألنبيا . واحلا ر: أي ال ي حيشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غريحل.2322   مسلم (426(
  .426  انظر السلسلة الرحيحة (422(
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أقذذذل »أني رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم قذذذال:  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذن عيذذذاض اجملا ذذذعهي  .2
قلذذت لكذذلي ذي قذذر  اجلنيذذة ثالثذذة: ذو سذذل ان مقسذذط مترذذديق موفيذذق. ورجذذل رحذذيم رقيذذق ال

 . 428(«ومسلم. وعفي  متعفي  ذو عيال

قذذذال: قذذذال رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم:  -رضذذذه اهلل عنهمذذذا -عذذذن النيعمذذذان بذذذن بشذذذري .6
تذذرر املذذ منني ا تذذرامحهم وتذذواديقم وتعذذا فهم كممذذل اجلسذذد إذا ا ذذتكى علذذو تذذداعى لذذه »

 . 429(«سا ر جسدحل بالسيهر واحلميى

قالذذل: جذذا  أعذذراِبي إىل النيذذإي صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم فقذذال:  -نهذذارضذذه اهلل ع -عذذن عا شذذة .2
أو أملذك لذك أن نذزب اهلل »تقبيلون الريبيان فما نقذبيلهم، فقذال النيذإي صذليى اهلل عليذه وسذليم: 

 . 461(«من قلبك الريمحة

قذال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه  -رضه اهلل عنهمذا -عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص .8
 . 461(«الريامحون يرمحهم الريمحن، ارمحوا من ا األرض يرمحكم من ا السيما »م: وسلي 

ال تنزب الريمحذة إالي مذن »أن النإ صليى اهلل عليه وسليم قال:  -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .9
 . 462(« قهي 

قذذذال: قذذذال رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذذه  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن جريذذذر بذذذن عبذذذد اهلل .11
 . 463(«م اهلل من ال يرحم النياسال يرح»وسليم: 

                                                            

   .2862   مسلم (428(
   .2286  ومسلم (6111  البخاري (429(
   .2312  ومسلم (2998  البخاري (461(
  .3222م  الرغري (  وصححه األلبا  ا صحيح اجلا4941   أبو داود (461(
  .4133  وحسنه األلبا  ا صحيح أِب داود (4942   أبو داود (462(
   .2319  ومسلم (2326  البخاري (463(
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لذن »قال: قال رسول اهلل صليى اهلل عليه وسليم:  -رضه اهلل عنه -عن ابن مسعود .11
إنيه ليس برمحة أحدكم صذاحبه، »قالوا: كلينا رحيم يا رسول اهلل، قال:  .«ت منوا حىتي ترمحوا

 . 464(«ولكنيها رمحة النياس، رمحة العامية

قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذليى  -اص رضذذه اهلل عنهمذذاعذذن عبذذد اهلل بذذن عمذذرو بذذن العذذ .12
 . 462(«ليس منيا من ق يرحم صغرينا، ويعري  ري كبرينا»اهلل عليه وسليم: 

مذن نفَّذس »عن النذإ صذلى اهلل عليذه وآلذه وسذلم قذال:  رضه اهلل عنهعن أِب قرير   .13
يسذر علذى عن مذ من كربذة مذن كذرب الذدنيا نفَّذس اهلل عنذه كربذة مذن كذرب يذوم القيامذة، ومذن 

معسر يسر اهلل عليه ا الذدنيا واآلخذر ، ومذن سذ  مسذلما  سذ حل اهلل ا الذدنيا واآلخذر ، واهلل 
 . 466(«ا عون العبد ما كان العبد ا عون أخيه

قذذذال: جذذذا  رجذذذل فقذذذال:  -رضذذذه اهلل عنهمذذذا-عذذذن عبذذذد اهلل بذذذن عمذذذرو بذذذن العذذذاص  .14
اهلل صذذلى اهلل عليذذه وآلذذه  ج ذذل أبايعذذك علذذى ااجذذر ، وتركذذل أبذذواي يبكيذذان، فقذذال رسذذول

 . 462(«فارج  إليهما ف ضحكهما كما أبكيتهما»وسلم: 

استوصذذوا »أن رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم قذذال:  رضذذه اهلل عنذذهعذذن أِب قريذذر   .12
 .  468(«بالنسا  خريا  

أن النذذذإ صذذذلى اهلل عليذذذه وعلذذذى آلذذذه وسذذذلم قذذذال:  رضذذذه اهلل عنذذذهعذذذن أِب الذذذدردا   .16
درك حاجتذذذذذك  ارحذذذذذم اليتذذذذذيم، وامسذذذذذح رأسذذذذذه، وأ عمذذذذذه مذذذذذن أيذذذذذت أن يلذذذذذني قلبذذذذذك، وتذذذذذ»

 . 469(« عامك  يِلْن قلبك، وتدرك حاجتك

                                                            

  .221/ 1  انظر السلسلة الرحيحة لأللبا  (162   األدب للبيهقه (464(
  .2444  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري (1921   ال م ي (462(
  .2699م (  أخرجه مسل466(
  .2481  وقو ا صحيح ال غيت (2228  أخرجه أبوداود (462(
  .1468  ومسلم (4891  أخرجه البخاري (468(
  .81 ، وقو ا صحيح اجلام  (11132  أخرجه البيهقه ا  عت اإلميان (469(
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عذذن عبذذداهلل بذذن عبذذاس رضذذه اهلل عنهمذذا أن النذذإ صذذلى اهلل عليذذه وعلذذى آلذذه وسذذلم  .12
 . 421(«ليس امل من بال ي يشب  وجارحل جا   إىل جنبه»قال: 

 رسذول اهلل صذلى اهلل قذال: جذا  رجذل إىل -رضه اهلل عنهما-عن عبداهلل بن عمر  .18
 . 421(«كل يوم سبعني مر »عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل! كم أعفو عن اخلادم  قال: 

اد بذذذن أوس .19 أنيذذذه قذذذال: ثنتذذذان حفظتهمذذذا عذذذن رسذذذول اهلل  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن  ذذذدي
إني اهلل كتذت اإلحسذان علذى كذلي  ذه . فذإذا قتلذتم ف حسذنوا »صليى اهلل عليه وسذليم، قذال: 

 . 422(«إذا ذحبتم ف حسنوا ال يبح، وليحدي أحدكم  فرته، ولريا ذبيحتهالقتلة، و 

أنيذذه قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .21
بينمذذا كلذذت ي يذذ  بركييذذة  كذذاد يقتلذذه الع ذذش، إذ رأتذذه بغذذهي مذذن بغايذذا بذذين إسذذرا يل فنزعذذل »

 . 423(«موقها فسقته فغفر اا به

إذا »قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم:  -رضذذه اهلل عنذذه -ريذذر عذذن أِب ق .21
 . 424(«صليى أحدكم للنياس فليخفي ، فإني ا النياس الليعي  والسيقيم وذا احلاجة

ذذذا قالذذذل للنيذذذإي  -رضذذذه اهلل عنهذذذا -عذذذن عا شذذذة .22 زوج النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم أهني
لقذد لقيذل مذن »كان أ دي من يذوم أحذد . قذال: صليى اهلل عليه وسليم: قل أتى عليك يوم  

قومك ما لقيل، وكان أ دي ما لقيل منهم يوم العقبة، إذ عرضل نفسه على ابذن عبذد يذا 
ليذذذل بذذذن عبذذذد كذذذالل، فلذذذم جيبذذذين إىل مذذذا أردت فان لقذذذل. وأنذذذا مهمذذذوم علذذذى وجهذذذه، فلذذذم 

تذين فنظذرت فذإذا فيهذا أستفق إالي وأنا بقرن الميعالت، فرفعل رأسه، فإذا أنا بسذحابة قذد أظلي 
جويذذل، فنذذذادا ، فقذذذال: إني اهلل قذذد َسذذذ  قذذذول قومذذك لذذذك ومذذذا رديوا عليذذك، وقذذذد بعذذذث اهلل 

                                                            

  .2382  وقو ا صحيح اجلام  (9236  أخرجه البيهقه ا  عت اإلميان (421(
  .2289  وقو ا صحيح ال غيت (1642  أخرجه أبوداود (421(
   .1922   مسلم (422(
   .2242  ومسلم (3462البخاري (  423(
   .462  ومسلم (212(  البخاري 424(
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،  ي قذذذال: يذذذا  إليذذذك ملذذذك اجلبذذذال لتذذذ مرحل ّبذذذا  ذذذ ل فذذذيهم. فنذذذادا  ملذذذك اجلبذذذال فسذذذليم علذذذهي
هلل حمميد، فقال: ذلك فيما   ل، إن   ل أن أ بق عليهم األخشبني، فقال النيإي صليى ا

 . 422(«بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالهبم من يعبد اهلل ال يشرك به  ي ا»عليه وسليم: 

قذال: كذان النذإ صذلى اهلل عليذه وعلذى آلذه وسذلم إذا  رضذه اهلل عنذهعن أِب موسذى  .23
 . 426(«بشَّلروا وال تذانَذفَّلروا، ويسَّلروا وال تاعسَّلروا»بعث أحدا  من أصحابه ا بعة أمرحل قال: 

 أقوال العلماء الواردة في الرحمة:من اآلثار و 

كان أبو برز  األسلمه رضه اهلل عنه من رمحته جيعل جفنة مذن ثريذد غذدو ، وجفنذة عشذية،  .1
 . 422(لألرامل واليتامى واملساكني

: إنَّ دين اهلل قو  اعته، و اعة رسوله، املبذين علذى حمبَّتذه -رمحه اهلل تعاىل -قال ابن تيمية  .2
اهلل ورسوله أحتَّ إليه ممَّا سواُها  فإنَّ الرَّأفة والرَّمحة حيبُّهما اللَّذه مذا  وحمبَّة رسوله، وأن يكون
 . 428(ق تكن مليَّلعة  لدين اهلل

: إني الريمحذذذة صذذذفة تقتلذذذه إيرذذذال املنذذذاف  واملرذذذاع إىل -رمحذذذه اهلل تعذذذاىل -قذذذال ابذذذن القذذذييم .3
. فذ رحم النيذاس مذن  ذقي العبد، وإن كرقتها نفسه و قيل عليهذا. فهذ حل قذه الريمحذة احلقيقييذة

عليذذك ا إيرذذال مرذذاحلك ودفذذ  امللذذاري عنذذك. فمذذن رمحذذة األب بولذذدحل: أن يكرقذذه علذذى 
التيذذذ ديب بذذذالعلم والعمذذذذل، ويشذذذقي عليذذذه ا لذذذذك بالليذذذرب وغذذذريحل، ومينعذذذذه  ذذذهواته اليذذذيت تعذذذذود 
ه. بلذذررحل، ومذذىت أُهذذل ذلذذك مذذن ولذذدحل كذذان لقليذذة رمحتذذه بذذه، وإن ظذذني أنيذذه يرمحذذه ويرفيهذذه ويرحيذذ

فهذذ حل رمحذذة مقرونذذة ِبهذذل واذذ ا كذذان مذذن َتذذام رمحذذة أرحذذم الذذريامحني تسذذليط أنذذواب الذذبال  علذذى 
 . 429(العبد، فابتالؤحل له وامتحانه ومنعه من كمري من أغراضه و هواته: من رمحته به

                                                            

   .1292  ومسلم (3231البخاري (  422(
  .4691  وقو ا صحيح اجلام  (4832  أخرجه أبوداود (426(
  .4/299   ال بقات الكور البن سعد (422(
  12/291اور ( موب الفت  428(
   بترري.124/ 2   إغاثة اللهفان (429(
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: إني الشيذريعة كليهذا مبنييذة علذى -رمحذه اهلل تعذاىل -قال الشييم عبد الريمحن بن ناصر السيعديي  .4
محذذة ا أصذذواا وفروعهذذا، وا األمذذر بذذ دا  احلقذذوق سذذوا  كانذذل هلل أو للخلذذق، فذذإني اهلل ق الري 

ا املعذذامالت واحلقذذذوق  -عذذزي وجذذذلي  -يكليذذ  نفسذذذا إالي وسذذعها، وإذا تذذذدبيرت مذذا  ذذذرعه اهلل
الزيوجيية وحقوق الوالذدين واألقذربني، واجلذريان، وسذا ر مذا  ذرب وجذدت ذلذك كليذه مبنييذا علذى 

ذذريعة برمحتهذذا وعذذداا العذذدوي والريذذديق، ولقذذد جلذذ  إىل  الريمحذذة،  ي قذذال: لقذذد وسذذعل قذذ حل الشي
 . 481(حرنها احلرني املوفيقون من اخللق

قذذال السذذعدي: عالمذذة الرَّمْحَذذة املوجذذود  ا قلذذت العبذذد، أن يكذذون حمبىذذا لوصذذول اخلذذري لكافذذة  .2
ذا حرذول الشذر واللذرر علذ يهم، فبقذدر قذ حل احملبذة اخللق عموم ا، وللم منني خروص ا، كارق 

 . 481(والكراقة تكون رمحته

قذذال مرذذ فى ل فذذه املنفلذذو ه: إن الرَّمْحَذذة كلمذذة صذذغري .. ولكذذن بذذني لفظهذذا ومعناقذذا مذذن  .6
لذذو تذذراحم النَّذذاس ملذذا كذذان  الفذذرق ممذذل مذذا بذذني الشذذمس ا منظرقذذا، والشذذمس ا حقيقتهذذا.
ملدام ، وال م نل اجلنوب ا بينهم جا  ، وال مغبون، وال مهلوم، وألقفرت اجلفون من ا

 امللاج ، وحملل الرَّمْحَة الشقا  من اجملتم ، كما ميحو لسان الربح مداد الظالم.

أيُّهذذا اإلنسذذان ارحذذم األرملذذة الذذيت مذذات عنهذذا زوجهذذا، وق يذذ ك اذذا غذذري صذذبية صذذغار، ودمذذوب غذذزار، 
 على احليا .ارمحها قبل أن ينال الي س منها، ويعبث اام بقلبها، فت ثر املوت 

ذا ضذعي   وألنَّ اهلل قذد  ارحم الزوجة أم ولدك، وقعيذد  بيتذك، ومذرآ  نفسذك، وخادمذة فرا ذك  ألهنَّ
ارحذذم ولذذدك وأحسذذن القيذذام علذذى جسذذمه،  ومذذا كذذان لذذك أن تكذذ ب ثقتذذه بذذك. وكذذل أمرقذذا إليذذك،

ني فرصذذذة ارحذذذم اجلاقذذذل، ال تتحذذذ ه أو أ ذذذقيته فكنذذذل أظلذذذم الظذذذاملني.ونفسذذذه، فإنَّذذذك إال تفعذذذل قتلتذذذ
عجذذزحل عذذن االنترذذاي لنفسذذه، فتجمذذ  عليذذه بذذني اجلهذذل والظلذذم، وال تتخذذ  عقلذذه متجذذر ا تذذربح فيذذه، 

 ليكون من اخلاسرين.

                                                            

   بترري.62 -61الرياض الناضر  واحلدا ق النري  الزاقر  ا العقا د والفنون املتنوعة الفاخر  (  481(
 .189هبجة قلوب األبرار ص  481(
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ارحذذم ال ذذري ال  تتذذ ق، ويبكذذه بغذذري دمذذوب ويتوجذذ . ارحذم احليذذوان  ألنَّذذه حيذذس كمذذا يذذس، ويتذذ ق كمذذا
حيذذث ي يذت اذا التغريذد والتنقذذري، يبسذها ا أقفاصذها، ودعهذا مذيم ا فلذذا ها حيذث تشذا ، وتقذ  

إنَّ اهلل وقبها فلا  ال هناية له، فال تغتربها حقها، فتلعها ا حمذبس ال يسذ  مذد جناحهذا، أ لذق 
سبيلها وأ لق َسعك وبررك ورا قا، لتسذم  تغريذدقا فذوق األ ذجار، وا الغابذات، وعلذى  ذوا ئ 

ذا أوذل مذن منظذر الفلذك الذدا ر،  األهنار، وترر منظرقا وقه  ا ر  ا جو السذما ، فيخيَّذل إليذك أهنَّ
 والكوكت السيَّار.

أيهذذذذا السذذذذعدا  أحسذذذذنوا إىل البا سذذذذني والفقذذذذرا ، وامسذذذذحوا دمذذذذوب األ ذذذذقيا ، وارمحذذذذوا مذذذذن ا األرض 
 . 482(يرمحكم من ا السما 

                                                            

 .88   م لفات مر فى املنفلو ه اجملموعة الكاملة ص482(
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 الكلمة الطيبة (22)

 تعريف الكلمة الطيبة:

وصفل به األقوال أريد به كوهنا مميذا ي يذت وإذا  ،الكلمة ال يبة لغة: قه القول ال يت ضدي اخلبيث
بذذه صذذاحبها أمذذام مذذوالحل لكوهنذذا ذكذذرا أو دعذذا  أو تذذالو  للقذذرآن أو مميذذا يسذذت يبها سذذامعها لكوهنذذا يييذذة 

  483(أو  وقا مميا يسعد اخلا ر وجيلت السريور.

 ييبذة، وقيذل  الكلمة ال يبة اص الحا: قال القذر إي: الكلذم ال يييذت قذو التوحيذد الريذادر عذن عقيذد 
 . 484(قو التيحميد والتيمجيد وذكر اهلل و و ذلك

 .  482(واملراد بالكلم ال يييت أو القول ال يييت: ما ي يت به خا ر امل من

 من اآليات الواردة في الكلمة الطيبة:

ثاِبلق َوفَذْرعاها ِا السَّماِ  و  ﴿ َأقَْ تَذَر َكْيَ  َضَرَب اللَّها َمَمال  َكِلَمة   َيَّلَبة  َكَشَجَرٍ   َيَّلَبٍة َأْصلاها  .1
ذا َوَيْلذِربا اللَّذها اأْلَْممذاَل لِلنَّذاِس َلَعلَّهاذْم يَذتَذ َكَّراوَن و َوَممَذلا   َكِلَمذٍة تذاْ يت أاكاَلها كاذلَّ ِحذنٍي بِذِإْذِن َرهبَّل

يذامَبَّلذذلا اللَّذذها الَّذذِ يَن آَمناذذوا َخِبيمَذذٍة َكَشذذَجَرٍ  َخِبيمَذذٍة اْجتامَّذذْل ِمذذْن فَذذذْوِق اأْلَْرِض مذذا َاذذا ِمذذْن قَذذراٍر و  
نْيا َوِا اآْلِخذذذَرِ  َوياِلذذذلُّ اللَّذذذها الظَّذذذاِلِمنَي َويَذْفَعذذذلا اللَّذذذها مذذذا َيشذذذا ا   بِذذذاْلَقْوِل المَّابِذذذِل ِا احْلَيذذذاِ  الذذذدُّ

  .22 -24(إبراقيم: 

ل َّيَّلبِذذذذنَي َوال َّيَّلباذذذذوَن لِل َّيَّلبذذذذاِت أاول ِذذذذَك ﴿اخْلَِبيمذذذذاتا لِْلَخِبيمِذذذذنَي َواخْلَِبيماذذذذوَن لِْلَخِبيمذذذذاِت َوال َّيَّلبذذذذاتا لِ  .2
  .26مابَذرَّؤاَن ممَّا يَذقاولاوَن َااْم َمْغِفَر ق َورِْزقق َكِرميق  (النور: 

                                                            

  .  8/3221  ونلر  النعيم (223/ 12لسان العرب (و   322/ 4انظر برا ر ذوي التمييز (  483(
   .329/ 14   تفسري القر إ (484(
  . 8/3221نلر  النعيم (  482(
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يهذا ﴿ ِإنَّ اللََّه ياْدِخلا الَِّ يَن آَمناوا َوَعِملاوا الرَّاحِلاِت َجنَّاٍت جَتْرِي ِمذْن َيِْتَهذا اأْلَهْنذارا حياَلَّذْوَن فِ  .3
ِمْن َأساِوَر ِمْن َذَقٍت َولاْ لا ا  َولِباساهاْم ِفيها َحرِيذرق و  َوقاذداوا ِإىَل ال َّيَّلذِت ِمذَن اْلَقذْوِل َوقاذداوا ِإىل 

  .24 -23ِصرامِي احلَِْميِد  (احلج: 

ا اللَّذها ﴿ فَِإذا َدَخْلتاْم بذاياوتا  َفَسلَّلماوا َعلى أَنْذفاِسكاْم يَِيَّة  ِمْن ِعْنِد اللَّذِه مابا .4 رََكذة   َيَّلبَذة  َكذ ِلَك يذابَذذنيَّل
  .61َلكاما اآْلياِت َلَعلَّكاْم تَذْعِقلاوَن  (النور: 

يعذذا  ِإلَْيذذِه َيْرذذَعدا اْلَكلِذذما ال َّيَّلذذتا َواْلَعَمذذلا الرَّذذاِلحا يذَ  .2 ْرفَذعاذذها ﴿ َمذذْن كذذاَن يارِيذذدا اْلعِذذزََّ  فَِللَّذذِه اْلعِذذزَّ ا وَِ
  .11لسَّيَّل اِت َااْم َع ابق َ ِديدق َوَمْكرا أاولِ َك قاَو يَذباورا  (فا ر: َوالَِّ يَن مَيْكاراوَن ا

ذذذِر  .6 لاذذذَونَّكاْم ِبَشذذذْهٍ  ِمذذذَن اخْلَذذذْوِي َواجلْاذذذوِب َونَذْقذذذٍص ِمذذذَن اأْلَْمذذذواِل َواأْلَنْذفاذذذِس َوالمََّمذذذراِت َوَبشَّل ﴿ َولََنبذْ
وا ِإنَّذذذا لِلَّذذذِه َوِإنَّذذذا ِإلَْيذذذِه راِجعاذذذوَن و أاول ِذذذَك َعلَذذذْيِهْم الرَّذذذاِبرِيَن و الَّذذذِ يَن ِإذا َأصذذذابَذتذْهاْم ماِرذذذيَبةق قذذذالا 

ْم َوَرمْحَةق َوأاولِ َك قاما اْلماْهَتداوَن  (البقر :    .122 -122َصَلواتق ِمْن َرهبَِّل

ذذذذْم ﴿ َوِمذذذذنذْهاْم َمذذذذْن يَذْلِمذذذذزاَك ِا الرَّذذذذَدقاِت فَذذذذِإْن أاْع اذذذذوا ِمْنهذذذذا َرضاذذذذوا َوِإْن قَْ يذاْع َذذذذْوا ِمنْ  .2 هذذذذا ِإذا قا
ِلِه َيْسَخ اوَن و َوَلْو أَنذَّهاْم َرضاوا ما آتاقاما اللَّها َوَرساولاها َوقالاوا َحْسبذاَنا اللَّها َسيذاْ تِيَنا اللَّذها ِمذْن َفْلذ

  .29 -28َوَرساولاها ِإنَّا ِإىَل اللَِّه راِغباوَن  (التوبة: 

ِه َوَعِمَل صاحِلا  َوقاَل ِإنَّذيِن ِمذَن اْلماْسذِلِمنَي و َوال َتْسذَتِوي ﴿ َوَمْن َأْحَسنا قَذْوال  ممَّْن َدعا ِإىَل اللَّ  .8
نَذذها َعذذداَو ق َك َنَّذذها َوِوٌّ  نَذذَك َوبَذيذْ ذذيَّلَ ةا اْدفَذذْ  بِذذالَّيِت ِقذذَه َأْحَسذذنا فَذذِإَذا الَّذذِ ي بَذيذْ ذذيمق و  احلََْسذذَنةا َواَل السَّ محَِ

  .32 -33يذاَلقَّاقا ِإالَّ ذاو َحظٍّ َعِظيٍم  (فرلل:  َوما يذاَلقَّاقا ِإالَّ الَِّ يَن َصبَذراوا َوما

ميذاِن َوال جتَْ  .9 ْخوانَِنا الَّذِ يَن َسذبَذقاونا بِاإْلِ َعذْل ﴿ َوالَِّ يَن جاؤا ِمْن بَذْعِدِقْم يَذقاولاوَن َربذََّنا اْغِفْر لَنا َوإلِِ
  .11  (احلشر: ِا قذالاوبِنا ِغالى لِلَِّ يَن آَمناوا َربَّنا ِإنََّك َرؤايق َرِحيمق 

﴿ َوِإْذ َأَخذذذذْ نا ِميمذذذذاَق بَذذذذيِن ِإْسذذذذرا ِيَل ال تَذْعباذذذذداوَن ِإالَّ اللَّذذذذَه َوبِاْلوالِذذذذَدْيِن ِإْحسذذذذانا  َوِذي  .11
ذذذوا الرَّذذذالَ  َوآتاذذذوا الزَّكذذذاَ   اَّ تَذذذذَولَّْيتاْم  ِإالَّ اْلقاذذذْر  َواْلَيتذذذامى َواْلَمسذذذاِكنِي َوقاولاذذذوا لِلنَّذذذاِس حاْسذذذنا  َوأَِقيما

  .83ِليال  ِمْنكاْم َوأَنْذتاْم ماْعِرضاوَن  (البقر : قَ 
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﴿الَّذذذِ يَن يذاْنِفقاذذذوَن أَْمذذذواَااْم ِا َسذذذِبيِل اللَّذذذِه  اَّ ال يذاْتِبعاذذذوَن مذذذا أَنْذَفقاذذذوا َمنىذذذا َوال أَذر  َااذذذْم  .11
ْم َوال َخْويق َعَلْيِهْم َوال قاْم حَيَْزناوَن و  قَذْولق مَ  ذرق ِمذْن َصذَدَقٍة َأْجراقاْم ِعْنَد َرهبَِّل ْعراويق َوَمْغِفَر ق َخيذْ

  .263 -262يَذْتبَذعاها أَذر  َواللَّها َغيِنٌّ َحِليمق   (البقر : 

﴿ ادْبا ِإىل َسذذِبيِل َربَّلذذَك بِاحلِْْكَمذذِة َواْلَمْوِعظَذذِة احلََْسذذَنِة َوجذذاِدْااْم بِذذالَّيِت ِقذذَه َأْحَسذذنا ِإنَّ  .12
  .122َعْن َسِبيِلِه َوقاَو َأْعَلما بِاْلماْهَتِديَن  (النحل: َربََّك قاَو َأْعَلما ّبَْن َضلَّ 

لاَغنَّ ِعْنذذذَدَك اْلِكبَذذذذَر  .13 ﴿ َوَقلذذذى َربُّذذذَك َأالَّ تَذْعباذذذداوا ِإالَّ ِإيَّذذذاحلا َوبِاْلوالِذذذَدْيِن ِإْحسذذذانا  ِإمَّذذذا يَذذذذبذْ
ا َوقاْل َاا  َهْرُها ا َفال تَذقاْل َااما أايٍّ َوال تَذنذْ ا أَْو ِكالُها ما قَذْوال  َكرميا  و َواْخِفذْة َاامذا َجنذاَا َأَحداُها

  .24 -23ال ُّلَّل ِمَن الرَّمْحَِة َوقاْل َربَّل اْرمَحْهاما َكما َربَّياِ  َصِغريا   (اإلسرا : 

﴿َوِإمَّذذذا تذاْعِرَضذذذنَّ َعذذذنذْهاما ابِْتغذذذاَ  َرمْحَذذذٍة ِمذذذْن َربَّلذذذَك تَذْرجاوقذذذا فَذقاذذذْل َااذذذْم قَذذذذْوال  َمْيساذذذورا     .14
  .28سرا : (اإل

ذذوَك ِبرتيذذايت َوال تَِنيذذا ِا ذِْكذذرِي و اْذَقبذذا ِإىل ِفْرَعذذْوَن ِإنَّذذها َ غذذى و  .12 ﴿ اْذَقذذْت أَنْذذَل َوَأخا
  .44 -42فَذقاوال َلها قَذْوال  لَيَّلنا  َلَعلَّها يَذَت َكَّرا أَْو خَيْشى  ( ه: 

ذذذذوَن َعلَذذذذى اأْلَْرِض َقْونذذذذا   .16 َوِإذا خذذذذا َبَذهاما اجْلذذذذاِقلاوَن قذذذذالاوا  ﴿َوِعبذذذذادا الذذذذرَّمْحِن الَّذذذذِ يَن مَيْشا
  .63َسالما    (الفرقان: 

﴿َوِإذا َسَِعاوا اللَّْغَو َأْعَرضاذوا َعْنذها َوقذالاوا لَنذا َأْعمالانذا َوَلكاذْم َأْعمذالاكاْم َسذالمق َعلَذْيكاْم ال  .12
  .22نَذْبَتِغه اجْلاِقِلنَي (القرص:

َه َوقاولاوا قَذْوال  َسِديدا  و ياْرذِلْح َلكاذْم َأْعمذاَلكاْم َويَذْغِفذْر ﴿ يا أَيذَُّها الَِّ يَن آَمناوا اتذَّقاوا اللَّ  .18
  .21 -21َلكاْم ذاناوَبكاْم َوَمْن ياِ ِ  اللََّه َوَرساوَلها فَذَقْد فاَز فَذْوزا  َعِظيما   (األحزاب: 
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 من األحاديث الواردة في الكلمة الطيبة:

ال عذدور وال »ليى اهلل عليذه وسذليم قذال: عذن النيذإي صذ -رضه اهلل عنه -عن أنس بن مالك .1
 . 486(«كلمة  ييبة»قالوا: وما الف ل  قال:  .« ري ، ويعجبين الف ل

أنيذه أتذى النيذإي صذليى اهلل عليذه وسذليم فقذال: أنب ذين بعمذل إن  -رضذه اهلل عنذه -عن أِب قرير  .2
م باللييذل أفذش السيذالم، وأ ذت الكذالم، وصذل األرحذام، وقذ»عملل به دخلل اجلنية. قذال: 
 . 482(«والنياس نيام   ادخل اجلنية بسالم

اتيقذوا »َسعل النيإي صليى اهلل عليه وسليم يقذول:  قال: -رضه اهلل عنه -عن عديي بن حا  .3
 . 488(« النيار ولو بشقي َتر ، فمن ق جيد  قي َتر  فبكلمة  ييبة

كذلي سذالمى »وسذليم: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه  قذال: -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .4
من النياس عليه صدقة كلي يوم ت ل  فيه الشيمس: يعدل بني االثنذني صذدقة ، ويعذني الريجذل 

صذذذدقة، والكلمذذذة ال يييبذذذة صذذذدقة، وكذذذلي  -أو يرفذذذ  عليهذذذا متاعذذه -علذذى دابيتذذذه فيحمذذذل عليهذذذا
 . 489(«خ و  خي وقا إىل الريال  صدقة، ومييط األذر عن ال يريق صدقة

قذال: كنيذا قعذودا باألفنيذة نتحذدي ، فجذا  رسذول اهلل صذليى  -ضذه اهلل عنذهر  -عن أِب  لحة .2
  اجتنبذذذوا  ذذذالس   491(مذذذا لكذذذم وجملذذذالس الريذذذعدات»اهلل عليذذذه وسذذذليم فقذذذام علينذذذا، فقذذذال: 

ذا قعذدنا لغذري مذا بذاس. قعذدنا نتذ اكر ونتحذدي . قذال: « الريذعدات إميذا ال  فذذ ديوا »فقلنذا: إَّني
 . 491(«الم، وحسن الكالمحقيها: غةي البرر، وردي السي 

                                                            

   .2224  ومسلم (2226البخاري (  486(
   وصححه األرناؤومي.2932   أمحد (482(
  .1116  ومسلم (3292(  البخاري 488(
  .1119  ومسلم (2989البخاري (  489(
 ال رقات، واحدقا صعيد ك ريق.    الرعدات: قه491(
  .2121   مسلم (491(
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 من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في الكلمة الطيبة:

ا قولذذه تعذذاىل: ﴿َأقَْ تَذذذَر َكْيذذَ  َضذذَرَب اللَّذذها َمذذَمال  َكِلَمذذة   -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن ابذذن عبيذذاس .1
بذذذة   قذذذال: كلمذذذة  ييبذذذة  ذذذهاد  أن ال إلذذذه إالي اهلل كشذذذجر   يي 24 َيَّلبَذذذة ..   اآليذذذة (إبذذذراقيم/ 

وعذذن ع ييذذة العذذواي قذذال: ذلذذك ممذذل املذذ من، ال يذذزال خيذذرج منذذه كذذالم  ييذذت  492(وقذذو املذذ من
 . 493(وعمل صاع يرعد إليه

رمحذه اهلل تعذاىل:  ذبيه سذبحانه الكلمذة ال يييبذة بالشيذجر  ال يييبذة، ألني الكلمذة  -قال ابن القييم .2
النياف ، وقذ ا ظذاقر علذى قذول وهذور ال يييبة تممر العمل الرياع والشيجر  ال يييبة تممر الميمر 

ذذذذا تممذذذذر ويذذذذ   ذذذذرين اليذذذذ ين يقولذذذذون: الكلمذذذذة ال يييبذذذذة: قذذذذه  ذذذذهاد  أالي إلذذذذه إالي اهلل، فإهني املفسي
األعمذذذال الريذذذاحلة، الظيذذذاقر  والبا نذذذة، فكذذذلي عمذذذل صذذذاع مرضذذذهي هلل تعذذذاىل فهذذذو ِثذذذر  قذذذ حل 

 . 494(الكلمة

﴿َوال َّيَّلبذذذذذاتا لِل َّيَّلبِذذذذذنَي َوال َّيَّلباذذذذذوَن  ا قولذذذذذه تعذذذذذاىل: -رضذذذذذه اهلل عنهمذذذذذا -عذذذذذن ابذذذذذن عبيذذذذذاس .3
  قذذال: وال يييبذذات مذذن الكذذالم لل يييبذذني مذذن النيذذاس وال يييبذذون مذذن 26..   (النذذور/ .لِل َّيَّلبذذاتِ 

 . 492(النياس لل يييبات من الكالم

ن ا اآلية السيابقة قال: وال يييبات من القول والعمل لل يييبذني مذ -رضه اهلل عنه -عن قتاد  .4
 . 496(النياس وال يييبون من النياس لل يييبات من القول والعمل

عذذن أِب البخذذ يي قذذال: جذذا  األ ذذعث ابذذن قذذيس وجريذذر بذذن عبذذد اهلل البجلذذهي إىل سذذلمان،  .2
فقاال: ج ناك من عند أخيك أِب الديردا ، قال: ف ين قدييته اليذيت أرسذلها معكمذا  قذاال: مذا 

، وأدييذذا األمانذذة، مذذا جذذا   أحذذد مذذن عنذذدحل إالي جذذا  معذذه أرسذذل معنذذا هبدييذذة. قذذال: اتيقيذذا اهلل

                                                            

   .132/ 12تفسري ال وي (  492(
   .136/ 12تفسري ال وي (  493(
   .322التفسري القييم (  494(
   82، 84/ 18تفسري ال وي (  492(
   .86، 82/ 18تفسري ال وي (  496(
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هبديية. قاال: واهلل ما بعث معنا  ي ا إالي أنيه قال: أقر وحل ميني السيالم. قال: ف يي قديية كنل 
 . 492(أريد منكما غري ق حل  وأيي قديية أفلل من السيالم ييية من عند اهلل مباركة  ييبة 

ا قذط  ألنَّ الذ ي يشذتمين أحذد رجلذني  كذرمي كانذل قال أَسا  بن خارجة: ما  تمل  .6 أحد 
منه زلة وقفو ، ف نا أحق من غفرقا، وأخ  الفلل فيهذا، أو ل ذيم فلذم أكذن ألجعذل عرضذه 

 له غرض ا... وكان يتممَّل:

  498(وأعرض عن  تم الل يم تكرما    وأغفر عورا  الكرمي ادخارحل

لقولذذه تعذذاىل اْدفَذذْ  بِذذالَّيِت ِقذذَه َأْحَسذذناو قذذال ابذذن ب يذذال:  يذذت الكذذالم مذذن جليذذل عمذذل الذذوي،  .2
 . 499(اآلية، والديف  قد يكون بالقول كما يكون بالفعل

قال القاَسه: كالم اإلنسان، بيان فلله، وتروان عقله، فاقررحل على اجلميل، واقترر منذه  .8
ك علذذذى القليذذذل، وإيذذذاك ومذذذا يسذذذتقبح مذذذن الكذذذالم  فإنذذذه يذانَذفَّلذذذر عنذذذك الكذذذرام، ويذاَوثَّلذذذت عليذذذ

 . 211(الل ام

 

                                                            

   .226/ 6الدر املنمور (  492(
 .186الرمل البن أِب الدنيا ص   498(
   . 463/ 11  الفتح (499(
 .6   جوام  اآلداب ص 211(
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 إفشاء السالم (20)

 تعريف إفشاء السالم:

إفشذذا  السذذالم لغذذة: أفشذذى ّبعذذىن أذاب ونشذذر، وفشذذا الشيذذه  يفشذذو فشذذويا إذا ظهذذر، وقذذو عذذامي ا كذذلي 
  ه .

ذذذالم اليذذذ ي قذذذو اسذذذم مرذذذدر مذذذن سذذذليمل أنيذذذه دعذذذا   ذذذالمة، ومعذذذىن السي ذذذالم ا أصذذذل الليغذذذة السي والسي
، والسيذالم والتيحييذة معناُهذا واحذد، ومعناُهذا السيذالمة دينذه ونفسذهلإلنسان ب ن يسذلم مذن اآلفذات ا 

 . 211(من وي  اآلفات

والسذالم مذن أَسذا  اهلل تعذاىل، قذال الغذزاوي: قذو اليذ ي تسذلم ذاتذه عذن العيذت، وصذفاته عذن الذنيقص، 
، حذذىت إذا كذذان كذذ لك، ق يكذذن ا الوجذذود سذذالمة إالي وكانذذل معزييذذة إليذذه صذذ ذذري ادر  وأفعالذذه عذذن الشي

 . 212(منه

 . 213(: إفشا  السيالم املراد نشرحل سريا أو جهرا-رمحه اهلل -إفشا  السالم اص الحا: قال ابن حجر

قذذذذذال النيذذذذذوويي: أقليذذذذذه أن يرفذذذذذ  صذذذذذوته حبيذذذذذث يسذذذذذمعه املسذذذذذليم عليذذذذذه، فذذذذذإن ق يسذذذذذمعه ق يكذذذذذن آتيذذذذذا 
 . 214(بالسينية

  .وصيغته: السالم عليكم

 :  من اآليات الواردة في إفشاء السالم

                                                            

 .239  واملفردات للراغت ص 291 -289/ 12  ولسان العرب (2422/ 6   انظر الرحاا (211(
   .69   املقرد األسىن (212(
   .113/ 1   فتح الباري (213(
   .21/ 11   نقله عنه ا فتح الباري (214(
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ذذذْ ِمنا اْلماَهذذذْيِمنا اْلَعزِيذذذزا اجْلَبَّذذذارا  .1 ذذذالما اْلما ذذذَو اْلَملِذذذكا اْلقاذذذدُّوسا السَّ ذذذَو اللَّذذذها الَّذذذِ ي ال ِإلذذذَه ِإالَّ قا ﴿قا
  .23اْلماَتَكبذَّلرا ساْبحاَن اللَِّه َعمَّا ياْشرِكاوَن   (احلشر: 

ِه فَذَتبَذيذَّناذوا َوال تَذقاولاذوا ِلَمذْن أَْلقذى ِإلَذْيكاما السَّذالَم ﴿ يا أَيذَُّها الَِّ يَن آَمناوا ِإذا َضذَربْذتاْم ِا َسذِبيِل اللَّذ .2
نْيا َفِعْنَد اللَِّه َمغامِنا َكِمريَ ق َك ِلَك كاْنتاْم ِمْن قَذْبلا َفمَ  نَّ اللَّذها َلْسَل ماْ ِمنا  تَذْبتَذغاوَن َعَرَض احْلَياِ  الدُّ

  .94ْعَملاوَن َخِبريا   (النسا : َعَلْيكاْم فَذَتبَذيذَّناوا ِإنَّ اللََّه كاَن ّبا تذَ 

ذذْم َعلذذى نَذْفِسذذِه الرَّمْحَذذَة أَنَّذذها  .3 ﴿ َوِإذا جذذاَ َك الَّذذِ يَن يذاْ ِمناذذوَن ِبرتياتِنذذا فَذقاذذْل َسذذالمق َعلَذذْيكاْم َكتَذذَت َربُّكا
  .24يمق   (األنعام: َمْن َعِمَل ِمْنكاْم ساو ا  ِِبَهاَلٍة  اَّ تاَب ِمْن بَذْعِدحِل َوَأْصَلَح َف َنَّها َغفاورق َرحِ 

ذذذْم بِِإميذذذاهِنِْم جَتْذذذرِي ِمذذذْن َيْذذذِتِهما اأْلَهْنذذذارا ِا  .4  ﴿ ِإنَّ الَّذذذِ يَن آَمناذذذوا َوَعِملاذذذوا الرَّذذذاحِلاِت يَذْهذذذِديِهْم َربذُّها
َأِن احلَْْمذدا َجنَّاِت النَِّعيِم و َدْعواقاْم ِفيها ساْبحاَنَك اللَّهامَّ َويَِيَّتذاهاْم ِفيهذا َسذالمق َوآِخذرا َدْعذواقاْم 

  .11 -9لِلَِّه َربَّل اْلعاَلِمنَي  (يونس: 

﴿ َوَلَقذذْد جذذاَ ْت راساذذلانا ِإبْذذراِقيَم بِاْلباْشذذرر قذذالاوا َسذذالما  قذذاَل َسذذالمق َفمذذا لَبِذذَث َأْن جذذاَ  ِبِعْجذذٍل  .2
  .69َحِنيٍ   (قود: 

عاذذوا اللَّْغذذَو َأْعَرضاذذوا َعْنذذها َوقذذالاوا لَنذذا َأْعمالانذذ .6 ذذْم َأْعمذذالاكاْم َسذذالمق َعلَذذْيكاْم ال نَذْبَتغِذذه ﴿ َوِإذا َسَِ ا َوَلكا
  .22اجْلاِقِلنَي  (القرص: 

ذذذْم ِا ِظذذذالٍل َعلَذذذى اأْلَرا ِذذذِك  .2 ذذذْم َوأَْزواجاها ﴿ ِإنَّ َأْصذذذحاَب اجْلَنَّذذذِة اْليَذذذذْوَم ِا  اذذذغاٍل فذذذاِكهاوَن و قا
 -22مق قَذذذذْوال  ِمذذذْن َربٍّ َرِحذذذيٍم  (يذذذس: ماتَِّكذذذ اَن و َااذذذْم ِفيهذذذا فاِكَهذذذةق َوَااذذذْم مذذذا يَذذذدَّعاوَن و َسذذذال

28.  

  .44﴿ يَِيَّتذاهاْم يَذْوَم يَذْلَقْونَها َسالمق َوَأَعدَّ َااْم َأْجرا  َكرميا   (األحزاب: .8

ِذ .9 ْم ﴿َوق ا ِصراميا َربَّلَك ماْسذَتِقيما  قَذْد َفرَّذْلَنا اآْليذاِت ِلَقذْوٍم يَذ َّكَّراوَن و َااذْم دارا السَّذالِم ِعْنذَد َرهبَّل
  .122 -126َوقاَو َولِيذُّهاْم ّبا كاناوا يَذْعَملاوَن   (األنعام: 
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﴿َواْلَمالِ َكذذةا يَذذْدخالاوَن َعلَذذْيِهْم ِمذذْن كاذذلَّل بذذاٍب و َسذذالمق َعلَذذْيكاْم ّبذذا َصذذبَذْر اْ فَذذِنْعَم عاْقذذَ   .11
اِر    (الرعد:    .24 -23الدَّ

 من األحاديث الواردة في إفشاء السالم:

ال تذذدخلون »قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم:  -رضذذه اهلل عنذذه -يذذر عذذن أِب قر  .1
اجلنية حىتي ت منوا. وال ت منوا حىتي يابيوا. أوال أدليكم على  ذه  إذا فعلتمذوحل يذاببتم  أفشذوا 

 . 212(«السيالم بينكم

 أني رجذذذذال سذذذذ ل رسذذذذول اهلل صذذذذليى اهلل عليذذذذه -رضذذذذه اهلل عنهمذذذذا -عذذذذن عبذذذذد اهلل بذذذذن عمذذذذرو .2
ذذذالم علذذذى مذذذن عرفذذذل ومذذذن ق »وسذذذليم: أيي اإلسذذذالم خذذذري  قذذذال:  ت عذذذم ال يعذذذام، وتقذذذرأ السي

 . 216(«تعري

إذا انتهذذى »قذذال: قذذال رسذذول اهلل صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب قريذذر  .3
أحذذذذذذدكم إىل اجمللذذذذذذس فليسذذذذذذليم، فذذذذذذإذا أراد أن يقذذذذذذوم فليسذذذذذذليم  فليسذذذذذذل األوىل بذذذذذذ حقي مذذذذذذن 

 . 212(«اآلخر 

إذا لقذذذه »قذذذال: قذذذال رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم:  -رضذذذه اهلل عنذذذه -ن أِب قريذذذر عذذذ .4
أحذذدكم أخذذاحل فليسذذليم عليذذه، فذذإن حالذذل بينهمذذا  ذذجر  أو جذذدار أو حجذذر  ي لقيذذه فليسذذليم 

 . 218(«عليه

أعجذز النيذاس »قال: قذال رسذول اهلل صذليى اهلل عليذه وسذليم:  -رضه اهلل عنه -عن أِب قرير  .2
 . 219(«الديعا ، وأخبل النياس من خبل بالسيالم من عجز ا

                                                            

   .24   مسلم (212(
  .39(  ومسلم 28البخاري (  216(
  .928/ 3  وصححه األلبا  ا صحيح سنن أِب داود (2218   أبو داود (212(
  .922/ 3  وصححه األلبا  ا صحيح سنن أِب داود (2211   أبو داود (218(
  .2214  وصححه األلبا  ا صحيح ال غيت وال قيت (2291   ال وا  ا األوسط (219(
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قال: أمرنا رسول اهلل صليى اهلل عليه وسليم بسذب :  -رضه اهلل عنهما -عن الوا  بن عازب .6
بعياد  املرية، واتيباب اجلنا ز، وتشميل العا س، ونرر الليعي ، وعذون املظلذوم، وإفشذا  

 . 211(«السيالم، وإبرار املقسم

إني أوىل »قذذذال: قذذذال رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم:  -هلل عنذذذهرضذذذه ا -عذذذن أِب أمامذذذة .2
 . 211(«النياس باهلل من بدأقم بالسيالم

إني »عذذذن النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم قذذذال:  -رضذذذه اهلل عنهمذذذا -عذذذن ح يفذذذة بذذذن اليمذذذان .8
ق امل من إذا لقه امل من، فسليم عليه، وأخ  بيدحل، فرافحه تناثرت خ اياُهذا كمذا يتنذاثر ور 

 . 212(«الشيجر

ال حيذذلي ملسذذلم أن »عذذن النيذذإي صذذليى اهلل عليذذه وسذذليم قذذال:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أِب أييذذوب .9
يهجذذذذذذر أخذذذذذذاحل فذذذذذذوق ثذذذذذذال ، يلتقيذذذذذذان، فيرذذذذذذدي قذذذذذذ ا ويرذذذذذذدي قذذذذذذ ا، وخريُهذذذذذذا اليذذذذذذ ي يبذذذذذذدأ 

 . 213(«بالسيالم

عذذذن النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم قذذذال:  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن أِب سذذذعيد اخلذذذدريي  .11
، فقالوا: يا رسول اهلل، مالنا من  السنا بذدي، نتحذدي  فيهذا. «اكم واجللوس ا ال يرقاتإيي »

قذالوا: ومذا حذقي ال يريذق يذا رسذول اهلل  « فإذا أبيتم إالي اجمللس، فذ ع وا ال يريذق حقيذه»فقال: 
 . 214(«غةي البرر، وك ي األذر، وردي السيالم، واألمر باملعروي والنيهه عن املنكر»قال: 

ثنا رجذل مذن بذين عذامر: أنيذه اسذت ذن علذى النيذإي صذليى اهلل عليذه  عن .11 ربعذهي قذال: حذدي
اخذذذرج إىل »وسذذذليم وقذذذو ا بيذذذل. فقذذذال: أّ   فقذذذال النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم خلادمذذذه: 

                                                            

 . 2166  ومسلم (6232  البخاري (211(
  . 926/ 3  وصححه األلبا  ا صحيح سنن أِب داود (2192أبو داود (  211(
  .226  وصححه األلبا  ا السلسلة الرحيحة (242  ال وا  ا األوسط (212(
   .2261  ومسلم (6232البخاري (  213(
   .2121  ومسلم (6229البخاري (  214(
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فسذذمعه الريجذذل. فقذذال: « قذذ ا! فعليمذذه االسذذت  ان، فقذذل لذذه: قذذل: السيذذالم علذذيكم، أأدخذذل 
ف ذن له النيإي صليى اهلل عليه وسليم فدخل السيالم عليكم، أأدخل 

)212 . 

يسذذذليم »عذذذن النيذذذإي صذذذليى اهلل عليذذذه وسذذذليم قذذذال:  -رضذذذه اهلل عنذذذه -عذذذن أِب قريذذذر  .12
يسذذذذليم » زاد ا روايذذذذة:« الريذذذذغري علذذذذى الكبذذذذري، واملذذذذاري علذذذذى القاعذذذذد، والقليذذذذل علذذذذى الكمذذذذري

 . 216(« الرياكت على املا ه

البنذا ي. فمذري برذبيان فسذليم علذيهم وحذدي  عن سييار قال: كنل أمشذه مذ  ثابذل  .13
ثابذذل  أنيذذه كذذان ميشذذه مذذ  أنذذس. فمذذري برذذبيان فسذذليم علذذيهم وحذذدي  أنذذس  أنيذذه كذذان ميشذذه 

 . 212(«م  رسول اهلل صليى اهلل عليه وسليم. فمري بربيان فسليم عليهم

قذذذذال: كذذذذان رسذذذذول اهلل صذذذذليى اهلل عليذذذذه  -رضذذذذه اهلل عنذذذذه -عذذذذن عبذذذذد اهلل بذذذذن بسذذذذر .14
إذا أتذذى بذذاب قذذوم ق يسذذتقبل البذذاب، مذذن تلقذذا  وجهذذه، ولكذذن مذذن ركنذذه األميذذن أو وسذذليم، 

وذلذك أني الذذديور ق يكذن عليهذذا يوم ذذ  « السيذالم علذذيكم، السيذالم علذذيكم»األيسذر، ويقذذول: 
 . 218(«ستور

قذذال: جذذا  رجذذل إىل النيذذإي صذذليى اهلل  -رضذذه اهلل عنهمذذا -عذذن عمذذران بذذن حرذذني .12
عليكم، فردي عليه السيالم،  ي جلس، فقال النيإي صذليى اهلل عليذه  السيالم»عليه وسليم فقال: 

 ي جذذا  آخذذر فقذذال: السيذذالم علذذيكم ورمحذذة اهلل، فذذردي عليذذه، فجلذذس فقذذال: « عشذذر»وسذذليم: 
 ي جا  آخر فقال: السيالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، فردي عليه، فجلس، فقال: « عشرون»
 . 219(«ثالثون»

                                                            

  .923/ 3د (  وصححه األلبا  ا صحيح سنن أِب داو 2122   أبو داود (212(
   .2161ومسلم (  6233و6231البخاري (  216(
  .2168  ومسلم (6242البخاري (  212(
  .924/ 3  وصححه األلبا  ا صحيح سنن أِب داود (2186   أبو داود (218(
  .926/ 3  وصححه األلبا  ا صحيح سنن أِب داود (2192   أبو داود (219(
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 العلماء الواردة في إفشاء السالم:من اآلثار وأقوال 

: ثذذذال  يرذذذفني لذذذك ودي أخيذذذك: أن تسذذذليم عليذذذه إذا لقيتذذذه، -رضذذذه اهلل عنذذذه -قذذذال عمذذذر .1
 . 221(وتوسي  له ا اجمللس، وتدعوحل ب حتي أَسا ه إليه

أنيذذه قذذال: جيذذزأ عذذن اجلماعذذة إذا مذذريوا أن يسذذليم  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن علذذهي بذذن أِب  الذذت .2
 . 221(س أن يردي أحدقمأحدقم وجيزأ عن اجللو 

عذذذن ال يفيذذذل بذذذن أِبي بذذذن كعذذذت أخذذذو: أنيذذذه كذذذان يذذذ يت عبذذذد اهلل بذذذن عمذذذر، فيغذذذدو معذذذه إىل  .3
السيوق، قال: فإذا غذدونا إىل السيذوق، ق ميذري عبذد اهلل بذن عمذر علذى سذقيامي ، وال صذاحت 
مذا، بيعة ، وال مسكني، وال أحذد إالي سذليم عليذه، قذال ال يفيذل: فج ذل عبذد اهلل بذن عمذر يو 

ذذذوق، فقلذذذل لذذذه: ومذذذا ترذذذن  ا السيذذذوق، وأنذذذل ال تقذذذ  علذذذى البيذذذ ، وال  فاسذذذتتبعين إىل السي
ذذل ، وال تسذذوم هبذذا، وال جتلذذس ا  ذذالس السيذذوق  قذذال: وأقذذول: اجلذذس بنذذا  تسذذ ل عذذن السي

ذا  -وكان ال يفيل ذا ب ن -قهنا نتحدي ، قال: فقال و عبد اهلل بن عمر: يا أبا ب ن!  إَّني
 . 222(لسيالم، نسليم على من لقينانغدو من أجل ا

ذذار .4 : ثذذال  مذذن وعهذذني فقذذد وذذ  اإلميذذان: اإلنرذذاي مذذن نفسذذك -رضذذه اهلل عنذذه -قذذال عمي
 . 223(وب ل السيالم للعاق، واإلنفاق من اإلقتار

 . 224(قال احلسن البرريي: املرافحة تزيد ا الودي  .2

 . 222(قال ابن قبري : من سليم على رجل فقد أمنه .6

                                                            

   .16آداب العشر  للغزي (  221(
  .928/ 3  وصححه األلبا  ا صحيح سنن أِب داود (2211داود (   أبو 221(
  : إسنادحل صحيح.298/ 6  وقال حمقق جام  األصول (233/ 2   املو   (222(
   م  فتح الباري.113/ 1البخاري باب إفشا  السالم من اإلسالم (  223(
   .189   املنتقى من كتاب مكارم األخالق (224(
   .213/ 1   اآلداب الشرعية (222(
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لواجت على العاقل أن يلزم إفشا  السذالم علذى العذام ألن مذن سذلم علذى قال ابن حبان: ا  .2
عشر  كان له عتق رقبة والسالم مما يذ قت إمشذاؤحل بذاملكن مذن الشذحنا  ومذا ا اخللذد مذن 
البغلا  ويق   ااجران ويراا اإلخوان  والبادي  بالسالم بذني حسذنتني إحذداُها تفلذيل 

ِه بفلذذل درجذذه لتذذ كريحل إيذذاقم بالسذذالم وبذذني رد املال كذذة اهلل عذذز وجذذل إيذذاحل علذذى املسذذلم َعَلْيذذ
 . 226(َعَلْيِه عند غفلتهم عن الرد

                                                            

 .24   روضة العقال  ص226(
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 التثبت في النقل (24)

 تعريف التثبت:

التمبل لغة: التمبل والتبنيي ّبعىن واحد، فالتيمبيل ا األمذر التيذ  ي فيذه ويقذال: تبيينذل األمذر أي ت ميلتذه 
ته  .   222(وتوَسي

 مرتبذذذذة مذذذذن مراتذذذذت وصذذذذول العلذذذذم يذذذذراد هبذذذذا مذذذذا حيرذذذذل مذذذذن العلذذذذم بعذذذذد التمبذذذذل اصذذذذ الحا: التيبذذذذنيي 
 . 228(االلتباس

 من اآليات الواردة في التثبت في النقل: 

لذى ﴿ يا أَيذَُّها الَِّ يَن آَمناوا ِإْن جذا َكاْم فاِسذقق بَِنبَذٍإ فَذَتبَذيذَّناذوا َأْن تاِرذيباوا قَذْومذا  ِِبَهالَذٍة فَذتاْرذِبحاوا عَ  .1
  .6ِمنَي  (احلجرات: ما فَذَعْلتاْم نادِ 

ذ .2 الَم ﴿ يا أَيذَُّها الَِّ يَن آَمناوا ِإذا َضذَربْذتاْم ِا َسذِبيِل اللَّذِه فَذَتبَذيذَّناذوا َوال تَذقاولاذوا ِلَمذْن أَْلقذى ِإلَذْيكاما السَّ
نْيا َفِعْنَد اللَِّه َمغامِنا َكِمريَ ق َك ِلَك كا  ْنتاْم ِمْن قَذْبلا َفَمنَّ اللَّذها َلْسَل ماْ ِمنا  تَذْبتَذغاوَن َعَرَض احْلَياِ  الدُّ

  .94َعَلْيكاْم فَذَتبَذيذَّناوا ِإنَّ اللََّه كاَن ّبا تَذْعَملاوَن َخِبريا    (النسا : 

َ لَذذَك الَّذذِ يَن َصذذَدقاوا َوتَذْعلَذذَم اْلكذذاِذِبنَي   (التوبذذة:  .3 ﴿َعَفذذا اللَّذذها َعْنذذَك ِقَ أَِذنْذذَل َااذذْم َحذذىتَّ يَذَتبَذذذنيَّ
43 .  

 ديث الواردة في التثبت في النقل:من األحا

قال: قدمل علذى رسذول اهلل صذلى اهلل  -رضه اهلل عنه -عن احلار  بن أِب ضرار اخلزاعه .1
عليذذه وسذذلم، فذذدعا  إىل اإلسذذالم، فذذدخلل فيذذه، وأقذذررت بذذه، فذذدعا  إىل الزكذذا ، فذذ قررت 

                                                            

   .68 -62/ 13انظر لسان العرب (  222(
   .89/ 1   انظر الكليات للكفوي (228(
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الزكذذذا ، فمذذذن هبذذذا، وقلذذذل: يذذذا رسذذذول اهلل، أرجذذذ  إىل قذذذومه، فذذذ دعوقم إىل اإلسذذذالم، وأدا  
اسذذتجاب و وعذذل زكاتذذه، فريسذذل إو رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم رسذذوال إلبذذان كذذ ا 

لي تيذذك مذذا وعذذل مذذن الزكذذا ، فلمذذا وذذ  احلذذار  الزكذذا  ممذذن اسذذتجاب لذذه، وبلذذغ   229(وكذذ ا
اإلبان ال ي أراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه الرسول، فلذم 

ظذذن احلذذار  أنذذه قذذد حذذد  فيذذه سذذخ ة مذذن اهلل عذذز وجذذل ورسذذوله، فذذدعا بسذذروات ي تذذه، ف
، فقذذذال اذذذم: إن رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم كذذذان وقذذذل و وقتذذذا يرسذذذل و  231(قومذذذه

رسذذذذوله ليقذذذذبة مذذذذا كذذذذان عنذذذذدي مذذذذن الزكذذذذا ، ولذذذذيس مذذذذن رسذذذذول اهلل صذذذذلى اهلل عليذذذذه وسذذذذلم 
ان لقوا، فنذ يت رسذول اهلل صذلى اهلل اخلل ، وال أرر حبس رسوله إال مذن سذخ ة كانذل، فذ

عليه وسلم، وبعث رسول اهلل صلى اهلل عليذه وسذلم الوليذد بذن عقبذة إىل احلذار  ليقذبة مذا  
،  231(كذذان عنذذدحل ممذذا وذذ  مذذن الزكذذا ، فلمذذا أن سذذار الوليذذد حذذىت بلذذغ بعذذة ال ريذذق، فذذرق
ار  منعذذذين فرجذذذ ، فذذذ تى رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم، وقذذذال: يذذذا رسذذذول اهلل، إن احلذذذ

الزكذذذا ، وأراد قتلذذذه، فلذذذرب رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم البعذذذث إىل احلذذذار ، ف قبذذذل 
احلذذذذار  ب صذذذذحابه إذ اسذذذذتقبل البعذذذذث وفرذذذذل مذذذذن املدينذذذذة، لقذذذذيهم احلذذذذار ، فقذذذذالوا: قذذذذ ا 
احلذذار ، فلمذذا غشذذيهم، قذذال اذذم: إىل مذذن بعمذذتم  قذذالوا: إليذذك، قذذال: وق  قذذالوا: إن رسذذول 

عليه وسلم كان بعث إليك الوليذد بذن عقبذة، فذزعم أنذك منعتذه الزكذا ، وأردت  اهلل صلى اهلل
قتلذذه قذذال: ال، والذذ ي بعذذث حممذذدا بذذاحلق، مذذا رأيتذذه بتذذة وال أتذذا ، فلمذذا دخذذل احلذذار  علذذى 

قذذذال: ال، « منعذذذل الزكذذذا ، وأردت قتذذذل رسذذذوو »رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم، قذذذال: 
أتا ، وما أقبلل إال حذني احتذبس علذه رسذول رسذول اهلل  وال ي بعمك باحلق ما رأيته، وال

صذلى اهلل عليذذه وسذلم، خشذذيل أن تكذون كانذذل سذخ ة مذذن اهلل عذز وجذذل، ورسذوله. قذذال: 

                                                            

 أي: لوقل ك ا.  229(
 أي: رؤساؤقم.  231(
    أي: خاي.231(
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فنزلل احلجرات ﴿ يا أَيذَُّها الَِّ يَن آَمناوا ِإْن جا َكاْم فاِسقق بَِنَبٍإ فَذَتبَذيذَّناوا َأْن تاِريباوا قَذْوما  ِِبَهالَذٍة 
  232( .6وا َعلى ما فَذَعْلتاْم ناِدِمنَي  (احلجرات: فَذتاْرِبحا 

قذذال: خرجذذل جاريذذة عليهذذا أوضذذاا باملدينذذة، قذذال:  -رضذذه اهلل عنذذه -عذذن أنذذس بذذن مالذذك .2
فرماقا يهذوديي حبجذر، قذال: فجذه  هبذا إىل النيذإي صذليى اهلل عليذه وسذليم وهبذا رمذق، فقذال اذا 

فذالن »رفعل رأسها. ف عاد عليهذا قذال: ف« فالن قتلك »رسول اهلل صليى اهلل عليه وسليم: 
فخفلل رأسها، فدعا به رسول « فالن قتلك »فرفعل رأسها. فقال اا الميالمة: « قتلك 

 . 233(اهلل صليى اهلل عليه وسليم فقتله بني احلجرين

التَّذ  َّل ِمذن اهلل، والَعَجلذة ِمذن »أن النَّذإَّل صذلى اهلل عليذه وسذلم قذال:  رضذه اهلل عنذهعن أنذس  .3
 . 234( «شَّي انال

قذذذال األعمذذذش: وال أعلمذذذه إالي عذذذن رسذذذول اهلل صذذذليى اهلل عليذذذه  -عذذذن سذذذعد بذذذن أِب وقذذذاص  .4
 . 232(«الت د  ا كلي  ه  إالي ا عمل اآلخر »قال:  -وسليم

 من اآلثار وأقوال العلماء الواردة في التثبت في النقل:

عمذذر رضذذه اهلل عنذذه، قذذال:  ذذكا أقذذل الكوفذذة سذذعدا إىل  رضذذه اهلل عنذذه عذذن جذذابر بذذن َسذذر  .1
فعزله، واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حىت ذكروا أنه ال حيسن يرله، ف رسل إليذه، فقذال: 
يذذذا أبذذذا إسذذذحاق إن قذذذ ال  يزعمذذذون أنذذذك ال يسذذذن ترذذذله، قذذذال أبذذذو إسذذذحاق: أمذذذا أنذذذا واهلل 

فإ  كنل أصله هبم صال  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مذا أخذرم عنهذا، أصذله صذال  »
، قذذال: ذاك الظذذن بذذك يذذا أبذذا إسذذحاق، «  ، ف ركذذد ا األوليذذني وأخذذ  ا األخذذرينيالعشذذا

ف رسل معذه رجذال أو رجذاال إىل الكوفذة، فسذ ل عنذه أقذل الكوفذة وق يذدب مسذجدا إال سذ ل 
عنذذه، ويمنذذون معروفذذا، حذذىت دخذذل مسذذجدا لبذذين عذذبس، فقذذام رجذذل مذذنهم يقذذال لذذه أسذذامة بذذن 

                                                            

  .3188  وصححه األلبا  ا السلسلة الرحيحة (18429   أمحد (232(
  .1622  ومسلم (6822البخاري (  233(
  .3111  وحسنه األبا  ا صحيح اجلام  الرغري (2/242   أبو يعلى (234(
  .3119  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  الرغري (4811    أبو داود (232(
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نشذذذدتنا فذذذإن سذذذعدا كذذذان ال يسذذذري بالسذذذرية، وال يقسذذذم  قتذذذاد  يكذذذىن أبذذذا سذذذعد  قذذذال: أمذذذا إذ
بالسوية، وال يعدل ا القلذية، قذال سذعد: أمذا واهلل ألدعذون بذمال : اللهذم إن كذان عبذدك 
ق ا كاذبذا، قذام ريذا  وَسعذة، ف  ذل عمذرحل، وأ ذل فقذرحل، وعرضذه بذالفن، وكذان بعذد إذا سذ ل 

مللذك: ف نذا رأيتذه بعذد، قذد سذقط يقول:  يم كبذري مفتذون، أصذابتين دعذو  سذعد، قذال عبذد ا
 . 236(حاجباحل على عينيه من الكو، وإنه ليتعرض للجواري ا ال رق يغمزقن

: الذتَّفهُّم ا اخلذو زيذاد  ور ذد، وإنَّ الرَّا ذد -رضذه اهلل عنهمذا-قال معاويذة بذن أِب سذفيان  .2
رذيت، أو كذاد أن َمن ر د عن الَعَجلَذة، وإنَّ اخلا ذت َمذن خذاب عذن األنذا ، وإنَّ املتمبَّلذل م

 . 232(يكون مريب ا، وإنَّ الَعِجل ه ئق أو كاد أن يكون ه   ا

قذذذال أبذذذو عممذذذان بذذذن احلذذذداد: َمذذذن تذذذ  َّ وتمبَّذذذل ميَّذذذ  لذذذه ِمذذذن الرَّذذذواب مذذذا ال يتهيَّذذذ  لرذذذاحت  .3
 . 238(البديهة

ا كمذا أن املتمبَّلذ .4 ل قال أبو حا  بن حبان: اخلا ت َمن خاب عن األنا ، والَعِجذل ه ذئق أبذد 
ذذذاكل ال  ا،... والعاجذذذل ال يكذذذاد يلحذذذق، كمذذذا أنَّ الرَّافذذذق ال يكذذذاد ياْسذذذَبق، والسَّ مرذذذيتق أبذذذد 
يكذذذاد ينذذذدم، وَمذذذن ن ذذذق ال يكذذذاد يسذذذلم، وإن الَعِجذذذل يقذذذول قبذذذل أن يعلذذذم، وجييذذذت قبذذذل أن 

 . 239(يفهم، وحيمد قبل أن جيرَّلب

ناوا ِإْن جا َكاْم فاِسقق بَِنبَذٍإ فَذَتبَذيذَّناذوا َأْن قال الشوكا  ا تفسري قوله تعاىل: ﴿ يا أَيذَُّها الَِّ يَن آمَ  .2
، وقذرأ  تاِريباوا قَذْوما  ِِبَهاَلٍة فَذتاْرِبحاوا َعلى ما فَذَعْلتاْم ناِدِمنَي : قرأ اجلمهور: فتبيَّنذوا ِمذن التَّبذنيُّ

: التَّعذذرُّي والذذتَّف حُّص، وِمذذن التَّمبُّذذل: محذذز  والكسذذا ه: فتمبَّتذذوا، ِمذذن التَّمبُّذذل، واملذذراد ِمذذن التَّبذذنيُّ
 . 241(األنا  وعدم الَعَجَلة، والتَّبرُّر ا األمر الواق  واخلو الوارد حىت يتَّلح ويظهر 

                                                            

   .222   البخاري (236(
  .8/1233    را أصول اعتقاد أقل السنة واجلماعة لاللكا ه (232(
  .2/1122    جام  بيان العلم وفلله البن عبد الو (238(
 .218-216وضة العقال  البن حبان ص   ر 239(
  .2/21   فتح القدير (241(
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 تعظيم الصحابة ومعرفة حق آل بيت النبوة (25)

َخيذْرا الناِس بعَد األنبياِ : صحابةا حممٍد صلى اهلل عليه وسلم، وا َفْلِلهم جذا  الذَوْحها  قذال تعذاىل: 
ا يَذْبتذَ ﴿حماَ  ذذنَذهاْم تَذذذَراقاْم راكَّع ذذا ساذذجَّد  ا ا َعلَذذى اْلكافَّذذاِر رامَحَذذا ا بَذيذْ غاذذوَن َفْلذذال  مَّذدق َرساذذولا اللَّذذِه َوالَّذذِ يَن َمَعذذها َأِ ذذدَّ

 [.  29ِمَن اللَِّه َوِرْضَوان ا  ]الفتح:

ال »م: وا الرذذحيحني عذذن أِب سذذعيد اخلذذدري رضذذه اهلل عنذذه قذذال: قذذال النذذإ صذذلى اهلل عليذذه وسذذل
 «.تسبوا أصحاِب، فلو أن أحدكم أنفق ممل أحد، ذقبا ما بلغ مد أحدقم، وال نريفه

وأفَللا الرحابِة: الساِبقاون اأَلوَّلاون  ألنَّ َمن آَمَن بالنإَّل صذلى اهلل عليذه وسذلم َزَمذَن اللذعِ  أقذَربا 
 ممن آَمَن بعَدحل. ممَّْن آَمَن به َزَمَن القاوَّ ، فَمن آَمن قَذْبَل الَفْتِح أفَللا 

نْذَفقاذوا قال تعاىل: ﴿ال َيْسَتِوي ِمْنكاْم َمْن أَنْذَفَق ِمْن قَذْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل أاْولَ ِذَك َأْعظَذما َدَرَجذة  ِمذَن الَّذِ يَن أَ 
اهلَل  [، ويشذذَ ِكا معهذذم ا َفْلذذِل الرُّذذْحَبِة َمذذن آَمذذَن بعذذَد الَفذذْتح  ألنَّ 11ِمذذْن بَذْعذذدا َوقَذذاتَذلاوا  ]احلديذذد:

[، وقذذال سذذبحانه: 11قذذال بعذذَد ذلذذك: ﴿وَكاذذالى َوَعذذَد اللَّذذها احلْاْسذذىَن َواللَّذذها ّبَذذا تَذْعَملاذذوَن َخبِذذريق  ]احلديذذد:
ذذاِبقاوَن اأَلوَّلاذذوَن ِمذذَن اْلماَهذذاِجرِيَن َواألَنَرذذاِر َوالَّذذِ يَن اتذَّبَذعاذذوقاْم بِِإْحَسذذاٍن َرِضذذَه اللَّذذها َعذذنذْهامْ  َوَرضاذذوا  ﴿َوالسَّ

 [.111َعْنها  ]التوبة:

وأفَلذذلا السذذاِبِقني: الَعَشذذَر ا الذذذماَبشَّراون ا حذذديٍث واحذذٍد باجلَنَّذذة، ففذذه احلذذديث الرذذحيح الذذ ي رواحل 
ال مذذ ي وأمحذذد وابذذن حبذذان ا صذذحيحه مذذن حذذديث عبذذد الذذرمحن بذذن عذذوي رضذذه اهلل عنذذه أن النذذإ 

نذذذة وعممذذذان ا اجلنذذذة وعلذذذه ا اجلنذذذة أبذذذو بكذذذر ا اجلنذذذة وعمذذذر ا اجل»صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم قذذذال: 
و لحذذذة ا اجلنذذذة والذذذزبري ا اجلنذذذة وعبذذذد الذذذرمحن بذذذن عذذذوي ا اجلنذذذة وسذذذعد بذذذن أِب وقذذذاص ا اجلنذذذة 

 «.وسعيد بن زيد ا اجلنة وأبو عبيد  بن اجلراا ا اجلنة

 : : َمذذن  وأفَلذذلا الرذذحابة: اخلاَلَفذذا ا األربعذذةا علذذى تذذرتيبهم،  اَّ: َمذذن َ ذذِهَد بَذذْدر ا،  ا ا،  ا ذذد  َمذذن َ ذذِهَد أاحا
ذْ ِمِننَي ِإْذ يذاَباِيعاونَذَك َيْذَل الشَّذَجَرِ  فَذَعلِذَم َمذ ا باَيَ  يَل الشجرِ ، قال تعاىل: ﴿َلَقْد َرِضذَه اللَّذها َعذِن اْلما
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ذذذا َقرِيب ذذذا  ]الفذذذتح: ذذذِكيَنَة َعلَذذذْيِهْم َوأَثَذذذابَذهاْم فَذْتح  صذذذحيِح البخذذذاري عذذذن [، وا 18ِا قذالاذذذوهِبِْم فَذذذ َنْذَزَل السَّ
ذذرا َأْقذذِل »جذذاِبٍر رضذذه اهلل عنذذه قذذال: قذذال رسذذولا اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم ألقذذِل الشذذجرِ :  أَنْذذذتاْم َخيذْ

 ، وكانوا ألف ا وأرَبَ  م ٍة.«اأَلْرضِ 

 والرذذذذحابةا رضذذذذه اهلل عذذذذنهم قذذذذم مَحَلَذذذذةا الذذذذَوْحِه ونَذَقلَذذذذةا الذذذذدَّلين، وال َّْعذذذذنا فذذذذيهم َق ْذذذذ ق إلسذذذذناِد الذذذذدَّلين،
وتشكيكق ا القرآن الكرمي وا سانَِّة َسيَّلِد الذماْرَسِلني  فهام ال ين نقلوا لنا القرآن والسذنة، وقذم الذ ين 

 فتحوا البلدان ونشروا العلم واإلميان.

ذذذذوا ّبَْعراذذذذوِمني، وال جَياذذذذوزا أْن جياَْعذذذذَل َخ َذذذذ اقم ذريعذذذذة  لل عذذذذِن فذذذذيهم، ويذاَتَجنَّذذذذتا إحيذذذذا ا  والرذذذذحابةا لَْيسا
ِي الذذذ ي َوقَذذذَ  بيذذذَنهم إال مذذذا يذاْ َخذذذ ا منذذذه ِفْقذذذهق واعِتبَذذذار، فيذاْنظَذذذرا فيذذذه مذذذ  إجذذذالٍل واعتِذذذَ ار  ألنَّ اخلذذذال

الرذذحابَة وِإِن اختَذَلفاذذوا أفَلذذلا ِمذذن غذذريِقم وِإِن اتذََّفقاذذوا  ألنَّ اهلَل َفلَّذذَلهم حلاْسذذِن صاذذْحَبِتهم للنذذإَّل صذذلى 
حذذذِدقم لغَخذذذِر، فذذذاخِتاَلفاهم بيذذذَنهم اجتهذذذادق يذاذذذْ َجراون عليذذذه ولذذذو اهلل عليذذذه وسذذذلم ال لذذذذماَجرَِّد صاذذذْحَبِة أ

 أخ  وا.

والوقيعذذةا ا الرذذحابِة بذذابق إذا فاذذِتَح علذذى واحذذٍد ِمذذنذْهام انَفذذَتَح علذذى البذذاِقني  واذذ ا أَْمَسذذَك عمذذا َوقَذذَ  
اَن، واجَلَمذذِل وِصذذفَّلنَي، ومذذا  بيذذنهم التذذاِبعاون وأتبذذاعاهم  فقذذد ساذذِ َل عاَمذذرا بذذنا عبذذِد العزيذذِز عذذن َعلِذذهٍّ وعاْمَمذذ

 كان بيَنهم  فقال: " تلَك ِدَما ق َك َّ اهللا يدي عنها، وأنا َأْكَرحلا أن َأْغِمَس ِلَسا  فيها ".

 ولن ياْسَ َل َمن جا  بعَدقم يوَم القيامِة عن خالِفهم، وإَّنا ياْسَ لا عن الترديِق بَفْلِلهم.

لنبذذو  رضذه اهلل عذنهم، وال ينكذذر فلذلهم و ذذرفهم، وجيذت علذى كذذل مسذلم أن يعذري حذذق آل بيذل ا
ويتقذذذذرب إىل اهلل ّبحبذذذذتهم، فقذذذذد قذذذذال اهلل تعذذذذاىل ا كتابذذذذه الكذذذذرمي: ال إَّنذذذذا يريذذذذد اهلل ليذذذذ قت عذذذذنكم 
الرجس أقل البيل وي هركم ت هذريا  ، وقذال سذبحانه: الرمحذل اهلل وبركاتذه علذيكم أقذل البيذل إنذه 

 محيد  يد .
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 فضائل أهل بيت النبوة، منها ما يلي: وقد ثبتت أحاديث كثيرة في 

عذذذن جذذذابر بذذذن عبذذذد اهلل رضذذذه اهلل عنهمذذذا قذذذال: رأيذذذل رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم ا  -1
يذا أيهذا النذاس إ  تركذل فذيكم » حجته يوم عرفة وقو علذى ناقتذه القرذوا  خي ذت، فسذمعته يقذول: 

  وصذححه األلبذا  3286احل ال م ي (رو « ما إن أخ   به لن تللوا: كتاب اهلل، وع يت أقل بييت
 ، قذذذذال العلمذذذذا  ا  ذذذذرا قذذذذ ا احلذذذذديث: معذذذذىن األخذذذذ  1261ا سلسذذذذلة األحاديذذذذث الرذذذذحيحة (

بالكتذذذاب: العمذذذل ّبذذذا فيذذذه، وقذذذو اال تمذذذار بذذذ وامر اهلل، واالنتهذذذا  عذذذن نواقيذذذه، ومعذذذىن األخذذذ  بذذذالع  : 
ماد على مقالتهم، وقو ال ينذاا أخذ  التمسك ّبحبتهم، وحمافظة حرمتهم، والعمل بروايتهم، واالعت

السذذنة مذذن غذذريقم، واالقتذذدا  هبذذديهم وسذذريمم إذا ق يكذذن هالفذذا للذذدين، فإنذذه ال عرذذمة ألحذذد غذذري 
 األنبيا ، وكلق ي خ  من قوله ويرد إال النإ صلى اهلل عليه وسلم.

مذا فينذا خ يبذا، عن زيد بن أرقم رضه اهلل عنه قال: قام رسول اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلم يو  -2
أمذا بعذد، أال أيهذا »ّبا  يدعى مخذا بذني مكذة واملدينذة فحمذد اهلل وأثذىن عليذه، ووعذظ وذكذر،   قذال: 

الناس فإَّنا أنا بشر يو ك أن ي يت رسول رِب ف جيت، وأنا تارك فيكم ثقلني: أواما كتاب اهلل فيذه 
اهلل ورغذذذت فيذذذه،   قذذذال:  فحذذذث علذذذى كتذذذاب« ااذذذدر والنذذذور فخذذذ وا بكتذذذاب اهلل، واستمسذذذكوا بذذذه 

رواحل «. وأقذذذل بيذذذيت أذكذذذركم اهلل ا أقذذذل بيذذذيت، أذكذذذركم اهلل ا أقذذذل بيذذذيت، أذكذذذركم اهلل ا أقذذذل بيذذذيت»
 . وق ا احلديث يدل بوضوا على أن املراد باألخذ  بذالع   قذو حمبذتهم 2418مسلم ا صحيحه (

ه وسذذذلم أمتذذذه باالستمسذذذاك ومعرفذذذة حقهذذذم، وتذذذرك ظلمهذذذم، حيذذذث أوصذذذى النذذذإ صذذذلى اهلل عليذذذه وآلذذذ
 بكتاب اهلل   ذكَّرقم حبق أقل بيته، وكرر ذلك ثال  مرات زياد  للت كيد.

عن أِب ال فيل رضه اهلل عنه قال: و  عله رضه اهلل عنه الناس ا الرحبة ،   قذال اذم:  -3
ملذذا قذذام. أنشذذد اهلل كذذل امذذر  مسذذلم َسذذ  رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم يذذوم  غذذدير خذذم مذذا َسذذ ، 

أتعلمذون أ  أوىل بذامل منني مذن أنفسذهم  » فقام ناس كمري فشهدوا حني أخ حل بيدحل، فقذال للنذاس: 
مذذن كنذذل مذذوالحل فعلذذه مذذوالحل، اللهذذم وال مذذن واالحل، وعذذاد مذذن »قذذالوا: نعذذم يذذا رسذذول اهلل، قذذال: « 

  ، وصذذذذححه6931  وابذذذذن حبذذذذان ا صذذذذحيحه (19312رواحل اإلمذذذذام أمحذذذذد ا مسذذذذندحل (« عذذذذاداحل

 



172 
 

 . قذذذال أبذذذو نعذذذيم األصذذذبها  رمحذذذه اهلل ا كتابذذذه 1221األلبذذذا  ا سلسذذذلة األحاديذذذث الرذذذحيحة (
: "قذذذ حل فلذذذيلة بينذذذة لعلذذذه بذذذن أِب  الذذذت رضذذذه اهلل عنذذذه،  22تمبيذذذل اإلمامذذذة وترتيذذذت اخلالفذذذة ص 

تبذارك ومعناحل: من كان النإ صلى اهلل عليه وسلم موالحل فعلذه وامل منذون مواليذه، دليذل ذلذك قذول اهلل 
وتعاىل: الوامل منون وامل منات بعلهم أوليا  بعة  ، وقال: ال وال ين كفذروا بعلذهم أوليذا  بعذة 
 . والذذوو واملذذوىل ا كذذالم العذذرب واحذذد، والذذدليل عليذذه قولذذه تبذذارك وتعذذاىل: ال ذلذذك بذذ ن اهلل مذذوىل 

و مذذذوالحل وجويذذذل الذذذ ين آمنذذذوا وأن الكذذذافرين ال مذذذوىل اذذذم   أي ال وو اذذذم ، وقذذذال: ال فذذذإن اهلل قذذذ
وصاع امل منني  ، وقال اهلل: ال اهلل وو ال ين آمنوا خيرجهم من الظلمات إىل النذور  ، وقذال : ال 

 ومن يتول اهلل ورسوله وال ين آمنوا فإن حزب اهلل قم الغالبون ". 

عن أمري امل منني عله بذن أِب  الذت رضذه اهلل عنذه قذال: والذ ي فلذق احلبذة، وبذرأ النسذمة،   -4
« أن ال حيبذذين إال مذذ من، وال يبغلذذين إال منذذافق»نذذه لعهذذد النذذإ األمذذه صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم إو: إ

 ، قذذذال العلمذذذا : ال يذذذبغة عليذذذا لدينذذذه إال منذذذافق، وكذذذ لك ال يذذذبغة 28رواحل مسذذذلم ا صذذذحيحه (
  عن أنس بذن مالذك رضذه اهلل عنذه قذال: قذال 24األنرار لدينهم إال منافق، ففه صحيح مسلم (

، قذذال «آيذذة املنذذافق بغذذة األنرذذار، وآيذذة املذذ من حذذت األنرذذار»ل اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم: رسذذو 
 : "ومعذذىن قذذ حل األحاديذذث: أن مذذن عذذري مرتبذذة 64/ 2النذذووي رمحذذه اهلل ا  ذذرا صذذحيح مسذذلم (

األنرذذذار ومذذذا كذذذان مذذذنهم ا نرذذذر  ديذذذن اإلسذذذالم والسذذذعه ا إظهذذذارحل وإيذذذوا  املسذذذلمني وقيذذذامهم ا 
اإلسذذالم حذذق القيذذام وحذذبهم النذذإ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم وحبذذه إيذذاقم وبذذ ام أمذذواام  مهمذذات ديذذن

وأنفسذذهم بذذني يديذذه وقتذذاام ومعذذادامم سذذا ر النذذاس إيمذذارا لإلسذذالم، وعذذري مذذن علذذه بذذن أِب  الذذت 
رضذذه اهلل عنذذه قربذذه مذذن رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم وحذذت النذذإ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم لذذه ومذذا  

ا نرذذر  اإلسذذالم وسذذوابقه فيذذه   أحذذت األنرذذار وعليذذا اذذ ا كذذان ذلذذك مذذن دال ذذل صذذحة كذذان منذذه 
إميانذذذه وصذذذدقه ا إسذذذالمه  لسذذذرورحل بظهذذذور اإلسذذذالم والقيذذذام ّبذذذا يرضذذذه اهلل سذذذبحانه وتعذذذاىل ورسذذذوله 
صلى اهلل عليذه وسذلم، ومذن أبغلذهم كذان بلذد ذلذك، واسذتدل بذه علذى نفاقذه وفسذاد سذريرته"، أمذا 

بغه بعة املسلمني على بعة، وكراقة بعلهم بعلا ألجل دنيا أو لت ويل قد يع ر  ما حيرل من
صذذاحبه وقذذد ال يعذذ ر، فلذذيس قذذ ا نفاقذذا، بذذل قذذ ا بغذذه وظلذذم قذذد حيرذذل مذذن بعذذة املسذذلمني، فقذذد 
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أخو اهلل عن امل منني أنه يدخلهم اجلنذة وينذزب مذا كذان ا صذدورقم مذن غذل وأحقذاد وضذغا ن فقذال 
مذذا ا صذذدورقم مذذن غذذل جتذذري مذذن يذذتهم األهنذذار وقذذالوا احلمذذد هلل الذذ ي قذذدانا  سذذبحانه: ال ونزعنذذا

 ا ا وما كنا لنهتدي لوال أن قدانا اهلل . 

عن أم امل منني عا شذة بنذل أِب بكذر الرذديق رضذه اهلل عنهمذا عذن فا مذة رضذه اهلل عنهذا  -2
  سذذيد  نسذذا  املذذ منني، أو يذذا فا مذذة، أال ترضذذني أن تكذذو »أن النذذإ صذذلى اهلل عليذذه سذذلم قذذال اذذا: 

  .2421  ومسلم (6282رواحل البخاري (« سيد  نسا  ق حل األمة

عن عرو  قال: قالل عا شة لفا مة رضه اهلل عنها بنل رسول اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلم:  -6
سذذيدات نسذذا  أقذذل اجلنذذة أربذذ : » أال أبشذذرك، أ  َسعذذل رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم يقذذول: 

« عمذذران، وفا مذذة بنذذل رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم، وخدجيذذة بنذذل خويلذذد، وآسذذية مذذرمي بنذذل 
 ، وصححه ال قإ واأللبا  ا صذحيح اجلذام  4823رواحل احلاكم ا املستدرك على الرحيحني (

  .3628الرغري (

احلسذن »عن أِب سعيد اخلدري رضذه اهلل عنذه قذال: قذال رسذول اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلم:  -2
  وصذححه، وصذححه 3268  وال مذ ي (11999رواحل أمحذد (« سني سيدا  باب أقذل اجلنذةواحل

  .  423/ 2األرناؤومي واأللبا  ا سلسلة األحاديث الرحيحة (

عن أِب قرير  رضه اهلل عنه قذال: خذرج علينذا رسذول اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلم ومعذه حسذن  -8
مم قذ ا مذر ، وقذ ا مذر ، حذىت انتهذى إلينذا، فقذال وحسني ق ا على عاتقه، وق ا على عاتقه، وقذو يلذ
مذذذن أحبهمذذذا فقذذذد أحبذذذين، ومذذذن أبغلذذذهما فقذذذد » لذذذه رجذذذل: يذذذا رسذذذول اهلل، إنذذذك يبهمذذذا، فقذذذال: 

  وصححه ووافقه ال قإ، وصذححه 4222 ، واحلاكم ا املستدرك (9623رواحل أمحد (« أبغلين
  .2892األلبا  ا سلسلة األحاديث الرحيحة (

حيبذذون الرذذحابة الكذذرام، وحيبذذون آل بيذذل النذذإ علذذيهم السذذالم، وي ضذذون عذذنهم ويعذذا   ف قذذل السذذنة
كما أخو اهلل ب لك ا كتابه، ويكفون ألسنتهم عما وق  بني الرحابة من الفن، ويعملون بوصذية 

ألخذذ  بذذالع  ، والتذذ كري ، واالذذ ي يهذذدي للذذيت قذذه أقذذوم تبذذاب كتذذاب اهللالنذذإ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم با
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 قل بيته، فعرفذوا قذدرقم و ذرفهم، وق جيفذوا عذنهم، وق يغلذوا فذيهم بذرفعهم فذوق منذزلتهم، وق يذدَّعوا ب
اذذم مذذا ق يذذدَّعوحل قذذم ألنفسذذهم مذذن العرذذمة أو صذذري العبذذاد  اذذم كالذذدعا  الذذ ي قذذو مذذم العبذذاد ، 

ن قبلكم الغلذو ا إياكم والغلو ا الدين، فإَّنا أقلك من كا» وقد قال النإ عليه الرال  والسالم: 
   من حديث ابن عباس وصححه األلبا .3122  والنسا ه (3248رواحل أمحد (« الدين

اللهذذذم اغفذذذر لنذذذا وإلخواننذذذا الذذذ ين سذذذبقونا باإلميذذذان، وال جتعذذذل ا قلوبنذذذا غذذذال للذذذ ين آمنذذذوا ربنذذذا إنذذذك 
ل علذذذى ر وي رحذذذيم، وصذذذل اللهذذذم وسذذذلم علذذذى نبينذذذا حممذذذد وأقذذذل بيتذذذه وأزواجذذذه وذريتذذذه، كمذذذا صذذذلي

إبذذراقيم وعلذذى آل إبذذراقيم، وبذذذارك علذذى حممذذد وأقذذذل بيتذذه وأزواجذذه وذريتذذه كمذذذا باركذذل علذذى بذذذراقيم 
 وعلى آل إبراقيم ا العاملني إنك محيد  يد. 
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 ل اإلنترنتاستعماو مشاهدة التلفاز آداب  (26)

 استعمال اإلن نل:و ق حل أقم آداب مشاقد  التلفاز 

اإلن نذذل مسذذتعينا  مشذذاقديت التلفذذاز أو اسذذتعمال: أبذذدأ البسذذملة ، ومعناقذذا ا قذذ ا املقذذام  .1
بذذاهلل ، وقذذد نذذص العلمذذا  علذذى اسذذتحباب تسذذمية اهلل تعذذاىل ا بدايذذة األمذذور املهمذذة إال مذذا 

، فبذذ كر اهلل يذذل الوكذذة وخيذذنس كر هرذذوص ممذذل التكبذذري ا األذانورد ا الشذذرب بذذدؤحل بذذ  
  وعمد  القذاري  ذرا 168/ 1تيمية ( الشي ان  ، انظر  را العمد  لشيم اإلسالم ابن

  ، 128/  13  وعذذذذذذون املعبذذذذذذود  ذذذذذذرا سذذذذذذنن أِب داود  (266/  2صذذذذذذحيح البخذذذذذذاري (
 .  2323  ، وفتاور موق  األلوكة (21324وفتاور الشبكة اإلسالمية (

غذذة البرذذر عذذن احلذذرام ، فاإلن نذذل مذذ  كونذذه نعمذذة عظيمذذة إال أنذذه فتنذذة كبذذري  ، فيذذه دعذذا   .2
نم مذذن أجذذاهبم قذذ فوحل فيهذذا ، ﴿ َواللَّذذها يارِيذذدا َأْن يَذتاذذوَب َعلَذذْيكاْم َويارِيذذدا الَّذذِ يَن علذذى أبذذواب جهذذ

ذذذذا   ، فليعتذذذذز املسذذذذلم بإميانذذذذه ولذذذذيكن مذذذذن الذذذذ ين  ذذذذَهَواِت َأْن ََتِيلاذذذذوا َمذذذذْيال  َعِظيم  يَذتَِّبعاذذذذوَن الشَّ
َمرُّوا بِاللَّْغِو َمذرُّوا ِكَرام ذا   ، وقولذه : وصفهم اهلل بقوله  : ﴿ َوالَِّ يَن اَل َيْشَهداوَن الزُّوَر َوِإَذا 

َتغِذه ﴿ َوِإَذا َسَِعاوا اللَّْغَو َأْعَرضاذوا َعْنذها َوقَذالاوا لَنَذا َأْعَمالانَذا َوَلكاذْم َأْعَمذالاكاْم َسذاَلمق َعلَذْيكاْم اَل نَذبْ 
 .اجْلَاِقِلنَي   ، واللغو كل ما ال فا د  فيه من قول أو فعل

عند اخللوات ، فعنذد اخللذو  باإلن نذل يتبذني املذ من القذوي صذاحت القلذت اخلوي من اهلل   .3
السذذليم املنيذذت األواحل الذذ ي ال ي مذذ ن إال بذذ كر اهلل ، واملنذذافق الذذ ي ا قلبذذه مذذرض ، وقذذد 
ْذ وص  اهلل املنافقني بقوله : ﴿ َيْسَتْخفاوَن ِمَن النَّاِس َواَل َيْسذَتْخفاوَن ِمذَن اللَّذِه َوقاذَو َمَعهاذْم إِ 

ي  ذا   ، وَعذْن ثَذْوبَذاَن رضذه اهلل عنذه   يذابَذيَّلتاوَن َما اَل يَذْرَضى ِمَن اْلَقْوِل وََكاَن اللَّها ّبَا يَذْعَملاوَن حمِا
 أَلَْعَلَمذذذنَّ أَقْذَوام ذذذا ِمذذذْن أامَّذذذيِت يَذذذْ تاوَن يَذذذذْوَم اْلِقَياَمذذذةِ »َعذذذِن النَّذذذِإَّل َصذذذلَّى اهللا َعَلْيذذذِه َوَسذذذلََّم أَنَّذذذها قَذذذاَل: 

، قَذذاَل ثَذْوبَذذانا: يَذذا « حِبََسذذَناٍت أَْممَذذاِل ِجبَذذاِل ِمَاَمذذَة بِيل ذذا، فَذَيْجَعلاَهذذا اللَّذذها َعذذزَّ َوَجذذلَّ َقبَذذا   َمْنماذذور ا
ذذوَن ِمذذنذْهاْم، َوَ ْذذنا اَل نَذْعلَذذما!! قَذذاَل:  ذذْم »َرساذذوَل اللَّذذِه ِصذذْفهاْم لَنَذذا، َجلَّلِهذذْم لَنَذذا َأْن اَل َنكا أََمذذا ِإنذَّها
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ذذذ اوَن، َوَلِكذذذنذَّهاْم أَقْذذذذَوامق ِإَذا َخلَذذذْوا ِإْخذذذ ذذذ اوَن ِمذذذَن اللَّْيذذذِل َكَمذذذا تَْ خا َواناكاْم، َوِمذذذْن ِجْلذذذَدِتكاْم، َويَْ خا
  وصذذذححه األلبذذذا  ا صذذذحيح اجلذذذام  4242ابذذذن ماجذذذه ( رواحل، «َحذذذارِِم اللَّذذذِه انْذتَذَهكاوَقذذذاّبَِ 

 .أعظم أسباب االنتكاسات  ، فاحل ر احل ر من ذنوب اخللوات فإهنا 2128الرغري (

تقور اهلل ا السر والعلن ، والسفر واحللر ، والغىن والفقر ،  فذالتقور وصذية اهلل لعبذادحل ،  .4
آية ا كتابه ، وقه خري ما يتزودحل العقذال  ، وقذه خذري  121وقد ذكرقا اهلل ا أكمر من 

 القلذذت ، فذذإذا مذذا يتذذزين بذذه الفلذذال  ،  وقذذه سذذ  لرذذاحبها ا الذذدنيا واآلخذذر  ، وقذذه ا
صذذذلح القلذذذت صذذذلحل اجلذذذوارا ، فعلذذذى مسذذذتخدم اإلن نذذذل أن يتقذذذه اهلل ا َسعذذذه وبرذذذرحل 
ولسانه ويدحل ، وليتق اهلل فيما يكتت ، فليكتت بعلم وحلم وإنراي ، وليح ر من إيذ ا  

 .املسلمني بالغيبة أو النميمة ، وليح ر من الك ب ولو كان مازحا

مذذا قذذال اهلل تعذذاىل : ﴿ يَذذا أَيذَُّهذذا الَّذذِ يَن َآَمناذذوا ِإْن َجذذا َكاْم فَاِسذذقق ا األخبذذار كوالتمبذذل التبذذني  .2
تاْم نَذذذذاِدِمنَي   ، وأكمذذذر نقلذذذذة بَِنبَذذذٍ  فَذَتبَذيذَّناذذذوا َأْن تاِرذذذذيباوا قَذْوم ذذذا ِِبََهالَذذذذٍة فَذتاْرذذذِبحاوا َعلَذذذى َمذذذذا فَذَعْلذذذ

 يتوا ذذ ونالذذيت ال  خبذذارقم هولذذون ال جيذذوز اجلذذزم ب  وأغلذذبهم، ليسذذوا مذذ َتننياألخبذذار اليذذوم 
، حذىت ى الك ب أو اكتفا هم ّبردر واحد غري موثوقمن توا  هم عل من  عليها، أو ال يا 
، فعلذى العاقذل أن يتمبذل  قذد حيرذل فيهذا كذ ب وخذداب وتلذليلبالكذامريا األخبار املرذور  

 حلاكذذل مذذا يذذر يرذذدق  ، فذذال يرذذدق كذذل مذذا يقذذال ويكتذذت، وال كمذذا أمذذرحل اهلل ا كتابذذه الكذذرمي
فمذذن عالمذذات السذذاعة فشذذو الكذذ ب، وترذذديق الكذذاذب، حذذىت يتمبذذل ويتبذذني، الفيذذديو، ب

 .واهلل املستعان

بقذدر احلاجذة ،  ااسذتخدام اإلن نذل ، وإَّنذا يسذتخدممشاقد  التلفذاز أو عدم اإلسراي ا  .6
فعلذى املسذذلم أن حيذذافظ علذى وقتذذه ، فذذإن عمذرحل يذذنقص ا كذذل حلظذة ، وسيسذذ ل عذذن عمذذرحل 

كمذذا أنذذه سيسذذ ل عذذن مالذذه مذذن أيذذن اكتسذذبه وفيمذذا أنفقذذه ، واهلل يكذذرحل إضذذاعة   فيمذذا أفنذذاحل ،
املذذال ، وضذذياب الوقذذل أ ذذد مذذن ضذذياب املذذال ،  فليحذذرص املسذذلم علذذى مذذا ينفعذذه ا دينذذه 

اإلن نل عذن ذكذر التلفاز أو ودنياحل ، وليغتنم أوقات فراغه فيما يقربه من اهلل ، فال يشغله 
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عذن صذال  النافلذة ، وليحذ ر مذن السذهر فتفوتذه صذال  الفجذر  اهلل وعن الرذلوات واعذة أو
واعذذذة ، فذذذامل من املوفذذذق يسذذذارب ا ال اعذذذات ويسذذذابق فيهذذذا ، ويغتذذذنم  ذذذبابه قبذذذل قرمذذذه ، 
وفراغه قبذل  ذغله ، وحياتذه قبذل موتذه ، ﴿ َوقاذَو الَّذِ ي َجَعذَل اللَّْيذَل َوالنذََّهذاَر ِخْلَفذة  ِلَمذْن أَرَاَد 

ْو أَرَاَد  اذذذكاور ا و َوِعبَذذذادا الذذذرَّمْحَِن الَّذذذِ يَن مَيْشاذذذوَن َعلَذذذى اأْلَْرِض َقْون ذذذا َوِإَذا َخذذذا َبَذهاما َأْن يَذذذ َّكََّر أَ 
ا َوِقَيام ذذا   ، وقذذال اهلل سذذبحانه : ﴿  ْم ساذذجَّد  اجْلَذذاِقلاوَن قَذذالاوا َسذذاَلم ا و َوالَّذذِ يَن يَِبيتاذذوَن لِذذَرهبَِّل

 . َربَّلَك فَاْرَغْت  فَِإَذا فَذَرْغَل فَاْنَرْت و َوِإىَل 

املشذتملة ا اإلن نذل التجذارات ا املشذاركة املسابقات التلفزيونيذة أو احل ر من املشاركة ا  .2
على القمار والغذرر واخلذداب ،  وعذدم االغذ ار باإلعالنذات اجل ابذة ، وعذدم الت فذل بذالنظر 

يعنيذذه ، وعذذدم املشذذاركة ا  ا املواقذذ  احملرمذذة واملريبذذة ، ومذذن حسذذن إسذذالم املذذر  تركذذه  مذذا ال
الدرد ات التافهة ، وال ب س بالتواصل م  األخو  ا اهلل بالكالم ال يت  ، واملزاا معهذم 

  .أحيانا ، فقد كان النإ صلى اهلل عليه وسلم ميزا م  أصحابه وال يقول إال حقا

َأِب قاَريْذذذَرَ  احلذذ ر مذذن أن يكذذون الكاتذذت ا اإلن نذذل ذلذذك الرجذذل التافذذه املذذ كور ا حذذديث  .8
َسذذَيْ يت َعلَذذى النَّذذاِس َسذذنَذَواتق »رضذذه اهلل عنذذه قَذذاَل: قَذذاَل َرساذذولا اللَّذذِه َصذذلَّى اهللا َعَلْيذذِه َوَسذذلََّم: 

َذوَّنا ِفيَهذا  ، َويذاْ ََتَنا ِفيَها اخْلَاِ نا، َوخيا ، َوياَك َّبا ِفيَها الرَّاِدقا ، ياَردَّقا ِفيَها اْلَكاِذبا اَعاتا َخدَّ
الرَّجاذلا التَّافِذذها يذذتكلم ِا أَْمذذِر »، ِقيذَل: َوَمذذا الرَُّويِْبَلذذةا  قَذذاَل: « ِمذنيا، َويَذْنِ ذذقا ِفيَهذذا الرَُّويِْبَلذذةا اأْلَ 

  ، فمن النذاس مذن يشذغل نفسذه 1882صححه األلبا  ا السلسلة الرحيحة (« اْلَعامَّةِ 
مذذذة والذذذرد واملناقشذذذات وقذذذذو ا األمذذذور العاأو يذذذتكلم ا الفلذذذا يات بالكتابذذذة ا اإلن نذذذل 

مفرمي ا أمذر اهلل ، أو قذاجرق لكتذاب اهلل ، وكذان األوىل بذه أن حيذرص علذى إصذالا نفسذه 
، والعاقذذل ال يسذذتغين عذذن التذذزود مذذن العلذذم النذذاف  ، واإلكمذذار مذذن العمذذل الرذذاع ، قذذال اهلل 

ذذا    ، ﴿  َواْلَباِقيَذذاتا  ذذرق ِعْنذذَد َربَّلذذَك  سذذبحانه وتعذذاىل : ﴿ َوقاذذْل َربَّل زِْدِ  ِعْلم  الرَّذذاحِلَاتا َخيذْ
ثَذَواب ا َوَخيذْرق َمَردىا   ، ومن تلبيس الشي ان بالعبد أن يشذغله بذ مر مفلذول عذن أمذر فاضذل 

   .، فيستبدل ال ي قو أد  بال ي قو خري ، واهلل املستعان
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ا وعمذال ، وجيذد املواق  اإلسذالمية الذيت تزيذد النذاظر فيهذا إميانذا وعلمذالقنوات و االستفاد  من  .9
 فيها من ي كرحل باهلل ، وينرحه ا دينه ودنياحل ، وقه كمري  جدا حبمد اهلل.

ذكر دعا  ختم اجمللذس : (( سذبحانك اللهذم وحبمذدك ، أ ذهد أن ال إلذه إال أنذل  .11
، أسذذذتغفرك وأتذذذوب إليذذذك    َعذذذْن عاذذذْرَوَ  بْذذذِن الذذذزُّبَذرْيِ َعذذذْن َعاِ َشذذذَة رضذذذه اهلل عنهذذذا قَالَذذذْل: َمذذذا 

َس َرساولا اهلِل َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َ ِْلس ا َقطُّ، َواَل َتاَل قذاْرآن ا، َواَل َصذلَّى َصذاَل   ِإالَّ َخذَتَم َجلَ 
لاذذو قذاْرآن ذذا، َواَل  ذذا، َواَل تَذتذْ : يَذذا َرساذذوَل اهلِل، أَرَاَك َمذذا جَتْلِذذسا َ ِْلس  َذلِذذَك ِبَكِلَمذذاٍت قَالَذذْل: فَذقاْلذذلا

   ِإالَّ َخَتْمَل هِبَ ااَلِ  اْلَكِلَماِت  قَاَل: " نَذَعْم، َمْن قَاَل َخيذْر ا خاِتَم لَذها  َذاَب ق َعلَذى تاَرلَّله َصاَل 
َك َذلِذذَك اخْلَذذرْيِ، َوَمذذْن قَذذاَل َ ذذرىا كاذذنَّ لَذذها َكفَّذذاَر  : ساذذْبَحاَنَك َوحِبَْمذذِدَك، اَل ِإلَذذَه ِإالَّ أَنْذذَل، َأْسذذتَذْغِفرا 

أخرجذذذذه النسذذذذا ه ا السذذذذنن الكذذذذور ا بذذذذاب مذذذذا ختذذذذتم بذذذذه تذذذذالو  القذذذذرآن َوأَتاذذذذوبا ِإلَْيذذذذَك "
  . 3164  وصححه األلبا  ا سلسلة األحاديث الرحيحة (11162(
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 تزكية األنفس (27)

ذذى و َوذََكذذَر اْسذذَم  ذَكذذر اهلل أربذذ  آيذذات ا القذذرآن وا صذذح  إبذذراقيم وموسذذى: ﴿ قَذذْد أَفْذلَذذَح َمذذْن تَذزَكَّ
ذذرق َوأَبْذَقذذى و ِإنَّ َقذذَ ا   ]األعلذذى:  َربَّلذذِه َفَرذذلَّى و بَذذلْ  نْذَيا و َواآْلِخذذَر ا َخيذْ [ 18 - 14تذاذذْ ثِراوَن احْلَيَذذاَ  الذذدُّ

أي املذذ كور مذذن اآليذذات األربذذ : ﴿ َلِفذذه الرُّذذحاِ  اأْلاوىَل و صاذذحاِ  ِإبْذذذَراِقيَم َوماوَسذذى   ]األعلذذى: 
18 ،19.] 

ا  واألرض: ﴿ َونَذْفذذذذٍس َوَمذذذذا َسذذذذوَّاَقا و َفَ ْاََمَهذذذذا وأقسذذذذم اهللا بالشذذذذمس والقمذذذذر والنهذذذذار والليذذذذل والسذذذذم
[  أي: قذد 11 - 2فاجاوَرَقا َوتَذْقَواَقا و َقْد أَفْذَلَح َمْن زَكَّاَقا و َوقَذْد َخذاَب َمذْن َدسَّذاَقا   ]الشذمس: 
 فاز من زكَّى نفسه، وقد خسر من دس نفَسه  أي: أخفاقا وق رقا باملعاصه.

القذذرآن مذذن غذذري لفذذظ اإليتذذا ، فذذاملراد هبذذا زكذذا  الذذنفس، ممذذل اآليتذذني السذذابقتني،  إذا ذَكذذر اهلل الزكذذا  ا
: ﴿ َقْد أَفْذلَذَح اْلماْ ِمناذوَن و الَّذِ يَن قاذْم ِا َصذاَلِمِْم َخاِ ذعاوَن و َوالَّذِ يَن قاذْم َعذِن -تعاىل  -وممل قوله 

[  أي: مذداومون، كمذا ا تفسذري 4 - 1َن   ]امل منذون: اللَّْغِو ماْعِرضاوَن و َوالَِّ يَن قاذْم لِلزََّكذاِ  فَذاِعلاو 
إىل أن املذذذراد بالزكذذذا  ا قذذذ حل اآليذذذة زكذذذا   -رضذذذه اهلل عنهمذذذا  -البيلذذذاوي، وقذذذد أ ذذذار ابذذذن عبذذذاس 

الذذذنفس، ورجحذذذه ابذذذن كمذذذري ا تفسذذذريحل  ألن قذذذ حل السذذذور  مكيذذذة، وق تافذذذَرض مقذذذادير الزكذذذوات إال ا 
  وص  بتلك الرفاِت امل منني، سوا  كانوا أغنياَ  أو فقرا .املدينة، ومما يدل على ذلك أن اهلل

: ﴿ َوأَْوَصذاِ  بِالرَّذاَلِ  َوالزََّكذاِ  َمذا داْمذلا َحيىذا -عليذه الرذال  والسذالم  -وقال اهللا عذن عبذدحل عيسذى 
سذى ق [، رجَّح إمام املفسرين ال ذويُّ أن املذراد بالزكذاِ  قنذا زكذا ا الذنفس، قذال: ألن عي31  ]مرمي: 

 يكن معروف ا بادخار املال حىت جتَت عليه زكا ا املال.
: ﴿ وََكذذاَن يَذذْ مارا َأْقلَذذها بِالرَّذذاَلِ  َوالزََّكذذاِ    ]مذذرمي: -عليذذه الرذذال  والسذذالم  -وقذذال اهلل عذذن إَساعيذذل 

ود هبذا [، ي مار وي  أقله بزكا  النفذوس، سذوا  كذانوا أغنيذا  أم فقذرا ، ولذيعلم أن زكذا  املذال املقرذ22
[، حىت 113زكا ا النفس  كما قال اهلل: ﴿ خاْ  ِمْن أَْمَوااِِْم َصَدَقة  تاَ هَّلراقاْم َوتذازَكَّليِهْم هِبَا   ]التوبة: 

 [.18صدقاتا الت وب املقرود هبا زكا ا النفس: ﴿ الَِّ ي يذاْ يت َماَلها يَذتَذزَكَّى   ]الليل: 

 



181 
 

: ﴿ يَذا أَيذَُّهذا النَّذاسا اْعباذداوا َربَّكاذما -تعذاىل  -كمذا قذال اهلل   ووي  العبادات املقرود هبا زكا ا النفوس 
[، ومذا حذرَّم اهللا احملرَّمذاِت إال لتزكيذة 21الَِّ ي َخَلَقكاْم َوالَّذِ يَن ِمذْن قَذذْبِلكاْم َلَعلَّكاذْم تَذتذَّقاذوَن   ]البقذر : 

ذذْ ِمِننَي يَذغالُّذذ-تعذذاىل  -النفذذوس  كمذذا قذذال اهلل  وا ِمذذْن أَْبَرذذارِِقْم َوحَيَْفظاذذوا فذاذذراوَجهاْم َذلِذذَك : ﴿ قاذذْل لِْلما
ذذذْم 31أَزَْكذذذى َااذذذْم   ]النذذذور:  [، وقذذذال: ﴿ َوِإَذا َسذذذ َْلتاماوقانَّ َمَتاع ذذذا فَاْسذذذ َلاوقانَّ ِمذذذْن َورَاِ  ِحَجذذذاٍب َذِلكا

 [.23َأْ َهرا ِلقالاوِبكاْم َوقذالاوهِبِنَّ   ]األحزاب: 

نذذا ظذذاقر ا وبا ن ذذا، ظذذاقر ا  كالوضذذو ، والغاسذذل، وخرذذال الف ذذر ، و هذذار  يريذذد أن ي هَّلرَ سذذبحانه اهللا فذذ
ذذرَكاْم -تعذذاىل  -البذذدن واملكذذان والميذذاب، وبا ن ذذا  وقذذه زكذذا  األنفذذِس  قذذال اهلل  : ﴿ َوَلِكذذْن يارِيذذدا لِياَ هَّل

 [.6َولِياِتمَّ نِْعَمَتها َعَلْيكاْم   ]املا د : 

ذذرِك واملعاصذذه واألخذذالق  زكذذا  النفذذوس مرادفذذةق ل هذذار  القلذذوب،و  واملقرذذود هبذذا ت هذذريا القلذذت مذذن الشَّل
َفذذ ا َمذذالق َواَل بَذناذذوَن و ِإالَّ َمذذْن أَتَذذى اللَّذذَه ِبَقْلذذٍت َسذذِليٍم   ]الشذذعرا :  [، 89، 88الرذيلذذة: ﴿ يَذذذْوَم اَل يَذنذْ

وتزكيذذذة النفذذذوس وإصذذذالا القلذذذوب ِمذذذن أقذذذمَّل املهمذذذات وأعظذذذم الواجبذذذات  ففذذذه صذذذحيح مسذذذلم مذذذن 
قذذال: ((إن اهلَل ال ينظاذذر  -صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم  -أن النذذإَّ  -رضذذه اهلل عنذذه  -ث أِب قريذذرَ  حذذدي

إىل صذذذوركم وال إىل أمذذذوالكم، ولكذذذن ينظاذذذرا إىل قلذذذوِبكم وأعمذذذالكم  ، وا الرذذذحيحني مذذذن حذذذديث 
جلسذذد قذال: ((إن ا ا -صذلى اهلل عليذذه وسذلم  -أن النذإَّ  -رضذذه اهلل عنهمذا  -النعمذان بذن بشذري 

 ملغة  إذا صَلحل صَلح اجلسدا كلُّه، وإذا فسدت فسد اجلسد كلُّه، أال وقه القلت  .

تزكيذةا النفذوس: ﴿ قاذَو الَّذِ ي بَذَعذَث ِا  -صذلى اهلل عليذه وسذلم  -وإن من أعظذم مقاصذد ِبعمذة النذإ 
لاو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َويذازَكَّليِهْم وَ   [.2يذاَعلَّلماهاما اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة   ]اجلمعة: اأْلامَّليَّلنَي َرساوال  ِمنذْهاْم يَذتذْ

الذذنفس مكمذذن الشذذرَّل  فهذذه أمَّذذار  بالسذذو ، َكِسذذَلةق عذذن اخلذذري، َنِشذذ ةق إىل املعاصذذه، يذذتُّ الب الذذة، و  
ذذذذَو َأْعلَذذذذما ّبَذذذذِن اتذََّقذذذذى   ]الذذذذنجم:  ذذذذوا أَنْذفاَسذذذذكاْم قا  -[، قذذذذال اهلل 32نفوسذذذذنا كلُّنذذذذا قكذذذذ ا  ﴿ فَذذذذاَل تذازَكُّ

[، ﴿ َوَمْن ياوَق  احَّ نَذْفِسِه َف اولَِ َك قاما 128: ﴿ َوأاْحِلَرِت اأْلَنْذفاسا الشُّحَّ   ]النسا : -سبحانه 
ذذذوَن   ]احلشذذذر:  ذذذوا َأنَّ اللَّذذذَه يَذْعلَذذذما َمذذذا ِا 9اْلماْفِلحا [، وقذذذد حذذذ َّرنا اهللا مذذذن نفوسذذذنا فقذذذال: ﴿ َواْعَلما
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ْنَسذاَن َونَذْعلَذما َمذا تذاَوْسذِوسا بِذِه نَذْفساذها 232أَنْذفاِسكاْم فَاْحَ راوحلا   ]البقر :  [، وقال: ﴿ َوَلَقذْد َخَلْقنَذا اإْلِ
 [.16َوَ ْنا أَقْذَربا ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد   ]ق: 

علذذى العاقذذل أن يرذذِوَ نفَسذذه علذذى  اعذذة اهلل، ويارِغَمهذذا علذذى فعذذل اخلذذري وإن كرَِقذذْل، ويفِ َمهذذا عذذن و 
ذذذْم بِاْلغَذذذَداِ  َواْلَعِشذذذهَّل    املعاصذذذه والشذذذهوات وإن أحبَّْتهذذذا  ﴿ َواْصذذذِوْ نَذْفَسذذذَك َمذذذَ  الَّذذذِ يَن يَذذذْدعاوَن َربذَّها

 [  أي: احِبْسها على ال اعات  ألن  بيعَتها أهنا ال تريدقا!!28]الكه : 

َور و فَذذذِإنَّ اجْلَنَّذذذَة ِقذذذَه : ﴿ َوأَمَّذذذا َمذذذْن َخذذذاَي َمَقذذذاَم َربَّلذذذِه َونَذَهذذذى الذذذنذَّْفَس َعذذذِن اْاَذذذ-سذذذبحانه  -وقذذذال اهلل 
[، وقذذذال: ﴿ يَذذذا أَيذَُّهذذذا الَّذذذِ يَن آَمناذذذوا قاذذذوا أَنْذفاَسذذذكاْم َوَأْقلِذذذيكاْم نَذذذار ا   41، 41اْلَمذذذْ َور   ]النازعذذذات: 

 [.6]التحرمي: 

 والنَّفسا كال فِل إن تارِضْعه  تَّ على  حتَّل الرَّضاِب، وإن َتفِ ْمه ينفَ مِ 

 ذذذَ ا ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسا راغبةق إذا رغَّْبَتها       وإذا تذاَردُّ إىل قليٍل تقنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوالنَّفذذذذ

فعلينا أن ن مَر أنفسنا وغريَنا بذاملعروي، وننهذى أنفَسذنا وغريَنذا عذن املنكذر، ونتواصذى بذاحلق، ونتعذاوَن 
َذا يَذتَذزَكَّذى لِنَذْفِسذِه   ]فذا ر: على تزكية نفوسنا  فإهنا مل [، وقذد كذان 18ي ة بالشر  ﴿ َوَمْن تَذزَكَّذى فَِإَّنَّ

يقذذذول ا خ بذذه: ((إن احلمذذَد هلل،  مذذذدحل، ونسذذتعينه، ونسذذذتغفرحل،  -صذذلى اهلل عليذذذه وسذذلم  -النذذإ 
صذلى  - ونعوذ باهلل من  روِر أنفسنا  ، وا احلديث الرحيِح ال ي رواحل أمحدا ا مسذندحل أن النذإَّ 

يَق قذذ ا الذذدعا  أن يذذدعو بذذه كذذل صذذباا ومسذذا : ((أعذذوذ بذذك  -اهلل عليذذه وسذذلم  علَّذذم أبذذا بكذذر الرَّلذذدَّل
ذذرَّحل إىل مسذذلم  ،  مذذن  ذذرَّل نفسذذه، وِمذذن  ذذرَّل الشذذي ان وَ ذذرَِكه، وأن أقذذ َي علذذى نفسذذه سذذو  ا، أو أجا

: ﴿ ِإنَّ النذَّْفَس أَلَمَّذاَر ق - تعاىل -وال عجَت أن يكون ق ا من أدعيِة الرباا واملساِ   فقد قال اهلل 
 [.23بِالسُّوِ  ِإالَّ َما َرِحَم َرِبَّل   ]يوس : 

وَمذذن  ذذرَب ا تزكيذذة نفسذذه ترذذريا نفسذذه لوَّامذذة تلومذذه علذذى فعذذل املعرذذية، وعلذذى التفذذريط ا ال اعذذة،  
ِسما بِذالنذَّْفِس اللَّوَّاَمذِة   ]القيامذة: وقد أقسم اهلل هب حل النفس فقال: ﴿ اَل أاْقِسما بِيَذْوِم اْلِقَياَمِة و َواَل أاقْ 

1 ،2.] 
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ومن استمرَّ ا تزكية نفِسه بال اعات وترِك املعاصذه، صذارت نفساذه م م نَّذة  بذ كر اهلل، و اعذة اهلل، 
ذذذر عنذذذد مومذذذا ببشذذذارتنِي، بشذذذار  مذذذن مال كذذذة املذذذوت، وبشذذذار  مذذذن اهلل  : ﴿ يَذذذا -جذذذل جاللذذذه  -وتابشَّ

[،   يقول اهلل لتلذك 28، 22ْلماْ َمِ نَّةا و اْرِجِعه ِإىَل َربَّلِك رَاِضَية  َمْرِضيَّة    ]الفجر: أَيذَّتذاَها النذَّْفسا ا
 [.31، 29الروا ال يبة: ﴿ فَاْدخاِله ِا ِعَباِدي و َواْدخاِله َجنَّيِت   ]الفجر: 

 كيف نزكِّي أنفَسنا؟

الفذرا ة، وتَذذْرِك املعاصذه  ألن املعاصذَه أثراقذا  ب اعة اهلل، واإلكماِر مذن التقذرُّب إىل اهلل بالنوافذل بعذد
 [.14سيئق على القلوب  ﴿ َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قذالاوهِبِْم َما َكاناوا َيْكِسباوَن   ]امل ففني: 

ا يلا القلوَب  وقد ياوِر ا ال ُّلَّ إدماهنا  رأيل ال ُّنوَب َتا

 اوتَذْركا ال ُّنوِب حيا ا القلوِب  وخريا لنفِسك عرياهنا 

ذذه النفذذوس ويارذذِلحا القلذذوب تذذدبذُّرا كتذذاِب اهلل  قذذال اهلل تعذذاىل: ﴿ لَذذْو أَنْذَزْلنَذذا َقذذَ ا اْلقاذذْرآَن  وأعظذذما مذذا يزكَّل
[، ﴿ يَذا أَيذَُّهذا النَّذاسا قَذْد َجذاَ ْتكاْم 21َعَلى َجَبٍل َلَرأَيْذَتها َخاِ ع ا ماَتَردَّلع ا ِمْن َخْشَيِة اللَّذِه   ]احلشذر: 

ذْ ِمِننَي   ]يذونس:  َمْوِعَظةق ِمذنْ  [، فذالقرآن  ذفا ق 22َربَّلكاذْم َوِ ذَفا ق ِلَمذا ِا الرُّذداوِر َوقاذد ر َوَرمْحَذةق لِْلما
ِلمذذا ا القلذذوب مذذن الشَّذذهوات والشُّذذبهات، وقذذد ر مذذن كذذل ضذذاللٍة، ورمحذذةق للمذذ منني الذذ ين يتبعونذذه  

 فهو حجَّةق لك أو عليك.

ذذذه النفذذذوس الذذذدعا ا   قذذذال اهلل تعذذذاىل: ﴿ يَذذذا أَيذَُّهذذذا الَّذذذِ يَن آَمناذذذوا اَل تَذتَِّبعاذذذوا خا اذذذَواِت وِمذذذن أعظذذذم مذذذا يزكَّل
َعلَذْيكاْم َوَرمْحَتاذها  الشَّْي َاِن َوَمْن يَذتَِّبْ  خا اَواِت الشَّذْي َاِن فَِإنَّذها يَذْ مارا بِاْلَفْحَشذاِ  َواْلماْنَكذِر َولَذْواَل َفْلذلا اللَّذهِ 

يذ ق َعلِذيمق   ]النذور: َما زََكى ِمْنكاْم ِمْن َأَحٍد  ا َوَلِكنَّ اللَّذَه يذازَكَّلذه َمذْن َيَشذا ا َواللَّذها َسَِ [، خذَتم اهلل 21أََبد 
ق حل اآليَة باَسيه "السمي ، العليم" إ ار   إىل دعا  اهلل بتزكيِة الذنفس  فهذو َسيذ ا الذدعا ، وقذو علذيمق 

يقذول: ((اللهذم آِت نفسذه تقواقذا،  -صذلى اهلل عليذه وسذلم  -ّبن يستحقُّ اادايذة، وقذد كذان النذإُّ 
 وزكَّلها أنل خريا َمن زكَّاقا، أنل وليُّها وموالقا  .
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 وتربية األوالد بر الوالدين (28)
 بر الوالدين: -أ

بر الوالدين سبت لكل خرٍي عاجل ا الذدنيا وآجذٍل ا اآلخذر ، وأن عقوقهمذا موجذت لسذخط  
وُهذذذا ا آيذذذات كمذذذري  ا كتابذذذه فقذذذال سذذذبحانه: اهلل وع ابذذذه ا الذذذدنيا واآلخذذذر ، وقذذذد أمرنذذذا اهلل ب

الَواْعباذذداوا اللَّذذَه َوال تاْشذذرِكاوا بِذذِه َ ذذْي ا  َوبِاْلوالِذذَدْيِن ِإْحسذذانا   أي أحسذذنوا إىل الوالذذدين إحسذذانا بكذذل 
 ما تست يعونه من القول ال يت واألفعال احلسنة اليت تدخل السرور إىل قلبيهما.

لاَغنَّ ِعْنذذذذَدَك اْلِكبَذذذذذَر وقذذذذال سذذذذبحانه: الَوَقلذذذذى َربُّذذذذ  َك َأالَّ تَذْعباذذذذداوا ِإالَّ ِإيَّذذذذاحلا َوبِاْلوالِذذذذَدْيِن ِإْحسذذذذانا  ِإمَّذذذذا يَذذذذذبذْ
ذذا َوقاذذْل َاامذذا قَذذذْوال  َكرميذذا  و َواْخِفذذْة َاامذذا َجنذذاَا  َهْرُها ذذا فَذذال تَذقاذذْل َاامذذا أايٍّ َوال تَذنذْ ا أَْو ِكالُها الذذ ُّلَّل َأَحذذداُها

 قاْل َربَّل اْرمَحْهاما َكما َربَّياِ  َصِغريا   .ِمَن الرَّمْحَِة وَ 

وا الرحيحني عن عبد اهلل بن مسعود رضه اهلل عنه قال: س لل النيإي صليى اهلل عليه وسذليم: أيي 
«. بذذري الوالذذدين»قذذال:  ي أيي  قذذال: «. الريذذال  علذذى وقتهذذا»العمذذل أحذذتي إىل اهلل عذذزي وجذذلي  قذذال: 

، فجعذذل النذذإ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم بذذر الوالذذدين أفلذذل «هذذاد ا سذذبيل اهللاجل»قذذال:  ي أيي  قذذال: 
 من اجلهاد ا سبيل اهلل!!

وا الرذذحيحني أيلذذا عذذن أِب قريذذر  رضذذه اهلل عنذذه قذذال: جذذا  رجذذل إىل رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه 
  »قذال:   مذن  قذال: « أمذك»وسلم فقال: يا رسول اهلل، من أحق الناس حبسن صحابيت  قذال: 

 «.  أبوك»قال:   من  قال: «   أمك»قال:   من  قال: « أمك

وإن رضذذا اهلل ا رضذذا الوالذذدين وسذذخ ه ا سذذخ هما، فذذاهلل اهلل ا برُهذذا واإلحسذذان إليهمذذا، ولذذيس 
الذذذو تذذذرك العقذذذوق فقذذذط، بذذذل الذذذو أعلذذذى مذذذن ذلذذذك، الذذذو أن يسذذذن إليهمذذذا بكذذذل مذذذا تسذذذت يعه، وأن 

ني لذذك، بذذل ولذذو كانذذا كذذافرين بذذاهلل،  ترذذاحبهما معروفذذا ولذذو كانذذا
َ
سذذي ه األخذذالق، بذذل ولذذو كانذذا ظذذامل

ْنَسذاَن ِبَواِلَديْذِه مَحََلْتذها أامُّذها  َنا اإْلِ فحقهما ال يسقط على أوالدُها حبال أبدا، قذال اهلل سذبحانه:ال َوَوصَّذيذْ
ْيَك ِإَوَّ اْلَمِرذذذريا و َوِإْن َجاَقذذذَداَك َعلَذذذى َأْن َوْقن ذذذا َعلَذذذى َوْقذذذٍن َوِفَرذذذالاها ِا َعذذذاَمنْيِ َأِن اْ ذذذكاْر ِو َوِلَوالِذذذدَ 
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نْذَيا َمْعراوف ذا َواتَّبِذْ  َسذِبيَل َمذْن أَ  نَذاَب ِإَوَّ تاْشرَِك ِب َما لَْيَس لَذَك بِذِه ِعْلذمق فَذاَل تاِ ْعهاَمذا َوَصذاِحبذْهاَما ِا الذدُّ
 َملاوَن .  اَّ ِإَوَّ َمْرِجعاكاْم َف انَذبَّل اكاْم ّبَا كاْنتاْم تَذعْ 

إن حذذق الوالذذدين عظذذيم، فيجذذت علذذى كذذل مسذذلم ومسذذلمة  اعذذة والديذذه واجتنذذاب معرذذيتهما، وأن 
يقدم  اعتهما على  اعة كل أحد من البشر ما ق ي مرا ّبعرية اهلل ورسوله صذلى اهلل عليذه وسذلم، 

 إال الزوجة فإهنا تقدم  اعة زوجها على  اعة والديها.

ورفذ  الرذوت عليهمذا، واحذ ر مذن مقا عتهمذا أو منازعتهمذا احلذديث،  واحل ر كل احل ر مذن هنرُهذا
واح ر من العبوس عند لقا هما، بذل تذودد امذا ويبذت إليهمذا وابتسذم ا كالمذك معهمذا، وتواضذ  

 اما واجلس بني أيديهما ب دب واح ام.

عدمما ا أيهذذذا املسذذذلم أسذذذرب ا تلبيذذذة نذذذدا هما، وافذذذرا إن أمذذذراك بذذذ مر مبذذذاا، واحذذذرص علذذذى مسذذذا
زهنمذا أو تزعجهمذا بذ ي حذال  أعمااما، وإن أمراك ب مر حمرم فتل   ا االعت ار اما، وإيذاك أن يا
من األحوال، وأصلح ذات بينهما، وعلمهما ما جيهالنه من أمور الدين، وأمرُها باملعروي، واهنهمذا 

، واحذذذرص علذذذى اجللذذذوس عذذذن املنكذذذر ّبنتهذذذى الل ذذذ  واإل ذذذفاق والرفذذذق، واصذذذو عليهمذذذا إذا ق يقذذذبال
معهمذذذذذا وإيناسذذذذذهما باحلذذذذذديث املبذذذذذاا الذذذذذ ي يست نسذذذذذان بذذذذذه، واحذذذذذرص علذذذذذى مشذذذذذاورمما ا أمذذذذذورك 

 وحدثهما عن أحوالك وأخبارك ولو بااات  إن كنل بعيدا عنهما.

أيها املسلم احرص كل احلرص على كمر  الدعا  واالستغفار اما ا حيامما، وكذ لك بعذد موممذا، 
دمها اما بعد مومما أن تدعو اما وتستغفر اما، وداوم على التردق عنهما ولذو ف عظم قدية تق

َمذذذا َكَمذذذا َربذَّيَذذذاِ  َصذذذِغري ا ، وقذذذل: ال َربَّل أَْوزِْعذذذيِن َأْن َأْ ذذذكاَر نِْعَمتَذذذَك الَّذذذيِت  بالقليذذذل، الَوقاذذذْل َربَّل اْرمَحْها
 ا تَذْرَضاحلا َوأَْدِخْليِن ِبَرمْحَِتَك ِا ِعَباِدَك الرَّاحِلِنَي .أَنْذَعْمَل َعَلهَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحلِ  
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 تربية األوالد -ب

، قذذذال تعذذذاىل: ﴿ يَذذذا أَيذَُّهذذذا الَّذذذِ يَن آَمناذذذوا قاذذذوا والدن مذذذن أكذذذو األمانذذذات وأعظذذذم املسذذذ وليات تربيذذذة األإ
َها َماَلِ َكةق ِغاَلىق ِ َدادق اَل يَذْعراوَن اللَّذَه َمذا أََمذَرقاْم أَنْذفاَسكاْم َوَأْقِليكاْم نَار ا َوقاوداَقا النَّاسا َواحلَِْجاَر ا  َعَليذْ

 َويَذْفَعلاوَن َما يذاْ َمراوَن  .

قذذال علذذه رضذذه اهلل عنذذه: أدبذذوقم وعلمذذوقم. وقذذال  اقذذد: اتقذذوا اهلل، وأوصذذوا أقلذذيكم بتقذذور اهلل. 
وم علذذيهم بذذ مر اهلل، ويذذ مرقم بذذه وقذذال قتذذاد : يذذ مرقم ب اعذذة اهلل، وينهذذاقم عذذن معرذذية اهلل، وأن يقذذ

ويسذذاعدقم عليذذه، فذذإذا رأيذذل هلل معرذذية زجذذرمم عنهذذا. وقذذال اللذذحاك: حذذق علذذى املسذذلم أن يعلذذم 
 أقله ما فرض اهلل عليهم، وما هناقم اهلل عنه.  

األوالد أمانذذة عظيمذذة لذذدر الوالذذدين، ال سذذيما وقذذل الرذذغر واللذذع ، فهمذذا مسذذ والن عذذن تذذربيتهم 
خذذالق، وم البذذان بتذذ ديبهم بذذرتداب اإلسذذالم  لكذذوهنم ولذذدوا علذذى الف ذذر ، ولتذذ ثرقم علذذى حماسذذن األ

 الكبري بسلوك الوالدين، وللعفهم وعدم تكليفهم قبل البلوغ. 

وقذذد أثذذىن اهلل علذذى نبيذذه إَساعيذذل عليذذه الرذذال  والسذذالم فقذذال: ﴿وََكذذاَن يَذذْ مارا َأْقلَذذها بِالرَّذذاَلِ  َوالزََّكذذاِ   
 َربَّلِه َمْرِضيىا . وََكاَن ِعْندَ 

ذذَو يَِعظاذذها يَذذا بذاذذيَنَّ اَل تاْشذذرِْك   وذكذذر اهلل وصذذية لقمذذان البنذذه فقذذال سذذبحانه: ﴿ َوِإْذ قَذذاَل لاْقَمذذانا اِلبْنِذذِه َوقا
َدٍل فَذذَتكاْن ِا ...   قال: ﴿ يَا بذاذيَنَّ ِإنذََّهذا ِإْن تَذكا ِممْذَقذاَل َحبَّذٍة ِمذْن َخذرْ .بِاللَِّه ِإنَّ الشَّلْرَك َلظاْلمق َعِظيمق 

رَّذاَلَ  َوْأماذْر َصْخَرٍ  أَْو ِا السََّماَواِت أَْو ِا اأْلَْرِض يَْ ِت هِبَا اللَّها ِإنَّ اللَّذَه َلِ يذ ق َخبِذريق و يَذا بذاذيَنَّ أَقِذِم ال
َك بِذذاْلَمْعراوِي َوانْذذَه َعذذِن اْلماْنَكذذِر َواْصذذِوْ َعلَذذى َمذذا َأَصذذاَبَك ِإنَّ َذلِذذَك ِمذذْن َعذذْزِم  اأْلاماذذوِر و َواَل تاَرذذعَّلْر َخذذدَّ

تُّ كالَّ هاَْتاٍل َفخاوٍر و َواْقِرْد ِا َمْشِيَك َواغْ  ا ِإنَّ اللََّه اَل حيِا لاْة ِمْن لِلنَّاِس َواَل ََتِْش ِا اأْلَْرِض َمَرح 
 َصْوِتَك ِإنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَرْوتا احلَِْمرِي .
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و  احتسذذذبوا األجذذذر فيمذذذا تب لونذذذه مذذذن جهذذذد أو مذذذال ا تربيذذذة أوالدكذذذم أو أيهذذذا اآلبذذذا  ويذذذا أيهذذذا األخذذذ
إخذذذذوانكم الرذذذذغار أو أقذذذذاربكم، ف بيذذذذة الرذذذذغار علذذذذى العقيذذذذد  الرذذذذحيحة وعلذذذذى حمبذذذذة اهلل و اعتذذذذه 

 وتعظيمه عباد  من أجل العبادات، ملا ي تت عليها من املناف  اخلاصة والعامة.

منذذ  الرذذغر لي لفوقذذا وحيبوقذذا، قذذال تعذذاىل: ﴿ َوْأماذذْر َأْقلَذذَك  عذذودوا أوالدكذذم وإخذذوانكم علذذى العبذذادات
َها  .  بِالرَّاَلِ  َواْصَ ِوْ َعَليذْ

ورور أبذذوداود عذذن عبذذد اهلل بذذن عمذذرو بذذن العذذاص رضذذه اهلل عنهمذذا  قذذال: قذذال النذذإ صذذلى اهلل عليذذه 
  عشذذر، وفرقذذذوا وسذذلم: "مذذروا أوالدكذذم بالرذذال  وقذذم أبنذذا  سذذب  سذذنني، واضذذربوقم عليهذذا وقذذم أبنذذا

 بينهم ا امللاج ".

ومن كان عندحل صغري أو يتيم فلم ي مرحل بالرال  فإنه يعاقت م اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: قال  ي
 الكبري إذا ق ي مر الرغري، وياعزر الكبري تعزير ا بليغ ا  ألنه عرى اهلل ورسوله. 

فعذذه وتركذذه سذذدر فقذذد أسذذا  غايذذة اإلسذذا  ، وقذذال ابذذن القذذيم رمحذذه اهلل: فمذذن أُهذذل تعلذذيم ولذذدحل مذذا ين
وأكمذذذر األوالد إَّنذذذا جذذذا  فسذذذادقم مذذذن قبذذذل اآلبذذذا ، وإُهذذذاام وتذذذرك تعلذذذيمهم فذذذرا ة الذذذدين وسذذذننه، 

 ف ضاعوقم صغار ا، فلم ينتفعوا ب نفسهم، وق ينفعوا آبا قم كبار ا.

بغلذذذها ا قلذذذوهبم،  أيهذذذا املسذذذلمون جنبذذذوا أوالدكذذذم احملرمذذذات واملنكذذذرات، وحذذذ روقم منهذذذا، واغرسذذذوا
وبينوا ام مفاسدقا ا الدنيا واآلخر ، رور البخاري عن أِب قرير  رضه اهلل عنه قال: أخ  احلسذن 
بن عله رضه اهلل عنه َتر  من َتر الردقة فجعلها ا فيه، فقال النإ صلى اهلل عليه وسلم: "ِكم،  

 ِكم" لي رحها،   قال: "أما  عرت أنا ال ن كل الردقة !".

عودوا بناتكم على احلجاب الشرعه، ومروقن باللباس احملتشم، ومن أخ ا  بعة النذاس أنذه يذ ك و 
ابنته أو أخته تلبس اللباس الليق أو العاري حبجة أهنا صغري  وقه بنل سب  سنني أو أكمر!! نعذم 

ذلذك، ال ب س أن تنشر  عرقا لرغر سنها أما أن تعودقا على لبذاس العذري ولبذاس الفتنذة فذال جيذوز 

 



187 
 

وقد تستمر  البنل ذلك وتتعود عليه بعد بلوغها ويكون عليذك نرذيت مذن إِثهذا ألنذك ق تعودقذا 
 على العفاي واحليا .

كونذذوا قذذدو  حسذذنة ألوالدكذذم، فمعلذذوم أن االبذذن ياعجذذت ب بيذذه وحيذذت تقليذذدحل واالقتذذدا  بذذه، فيجذذت 
تعذذاىل: ﴿ يَذذا أَيذَُّهذذا الَّذذِ يَن آَمناذذوا ِقَ  علذذى اآلبذذا  واألمهذذات واملذذربني أن ال ختذذال  أقذذوااام أفعذذاام، قذذال

 تَذقاولاوَن َما اَل تَذْفَعلاوَن وَكبذاَر َمْقت ا ِعْنَد اللَِّه َأْن تَذقاولاوا َما اَل تَذْفَعلاوَن  .

أيهذذا اآلبذذا  انظذذروا مذذن يرذذاحت أوالدكذذم  فذذإن الرذذاحت سذذاحت، ف بعذذدوقم عذذن جلسذذا  السذذو ، 
احلني، فذذذإن اإلنسذذذان علذذذى ديذذذن خليلذذذه، فلينظذذذر أحذذذدكم مذذذن ووجهذذذوقم إىل مرذذذاحبة األخيذذذار والرذذذ

 خيالل ولدحل.

ومذذا أكمذذر الرذذاحلني ا مذذدارس يفذذيظ القذذرآن الكذذرمي املنتشذذر  ا املسذذاجد، فذذ حلقوقم هبذذ حل املذذدارس 
الذذذيت فيهذذذا خذذذري النذذذاس، رور البخذذذاري ا صذذذحيحه عذذذن عممذذذان بذذذن عفذذذان رضذذذه اهلل عنذذذه  أن النذذذإ 

 : "خريكم من تعلم القرآن وعلمه".صلى اهلل عليه وسلم قال

أيهذذذذا اآلبذذذذا  امحذذذذوا أوالدكذذذذم مذذذذن وسذذذذا ل اإلعذذذذالم السذذذذي ة وحذذذذددوا اذذذذم مذذذذا يشذذذذاقدونه ا القنذذذذوات 
الفلذذذذا ية، فمذذذذا أكمذذذذر الفسذذذذاد ا القنذذذذوات حذذذذىت كمذذذذريا مذذذذن أفذذذذالم الكرتذذذذون يتذذذذوي علذذذذى كمذذذذري مذذذذن 

القنذذوات اااب ذذة اخلبيمذذة، وإن مذذن املخالفذذات الشذذرعية ا العقيذذد  والسذذلوك، فاحلذذ ر احلذذ ر مذذن قذذ حل 
الغذذذذش ألوالدك أن تذذذذ ك اذذذذم قذذذذ حل القنذذذذوات، وجيذذذذت عليذذذذك أن تقذذذذوم حبذذذذ فها فذذذذإن ق تفعذذذذل فقذذذذد 
غشيتهم، وقد رور مسلم ا صحيحه عن معقل بذن يسذار رضذه اهلل عنذه أن النذإ  صذلى اهلل عليذه 

لرعيتذذه، إال حذذرم اهلل عليذذه مذذا مذذن عبذذد يسذ عيه اهلل رعيذذة، ميذذوت يذذوم ميذذوت وقذو غذذا  »وسذلم قذذال: 
 «.  اجلنة

أيها األب الكرمي اعلم أنك مس ول عن أوالدك، رور البخذاري ومسذلم عذن عبذداهلل بذن عمذر رضذه 
كلكذذم راٍب وكلكذذم مسذذ ول عذذن رعيتذذه، فذذاألمري »اهلل عنهمذذا  أن النذذإ صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم  قذذال: 

علذذى أقذذل بيتذذه، وقذذو مسذذ ول عذذنهم،  الذذ ي علذذى النذذاس راٍب، وقذذو مسذذ ول عذذن رعيتذذه، والرجذذل رابٍ 
 «.  واملرأ  راعية على بيل بعلها وولدحل، وقه مس ولة عنهم
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أيهذذا األب ارفذذق بذذ والدك ا تعلذذيمهم وتذذ ديبهم ففذذه صذذحيح مسذذلم عذذن عا شذذة رضذذه اهلل عنهذذا أن 
 النذذذإ  صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم  قذذذال: "إن الرفذذذق ال يكذذذون ا  ذذذه  إال زانذذذه، وال يانذذذزب مذذذن  ذذذه  إال

  انه"، وال ب س باحلزم أحيانا واللرب غري املوا كما قال الشاعر:

 قسا ليزدجروا ومن يك حازما   فليقسا أحيانا على من يرحم

وأكمروا من الدعا  ألوالدكم بالرالا وااداية كما قذال تعذاىل عذن املذ منني: ﴿ َوالَّذِ يَن يَذقاولاذوَن َربذَّنَذا 
ٍ َواْجَعْلَنا لِْلماتَِّقنَي ِإَمام ا  .َقْت لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوذا   رَّليَّاتَِنا قذارََّ  َأْعنيا
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 الشعور بالمسئولية (29)

بعذذث اهلل تعذذاىل نبيذذه حممذذدا صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم ليذذتمم مكذذارم األخذذالق، فعذذن أِب قريذذر  رضذذه اهلل 
، واجملتمذذذ   241(«إَّنذذذا باعمذذذل ألَتذذذم صذذذاع األخذذذالق»قذذذال:  -عنذذذه أن النذذذإ صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم 

اإلسذذالمه نفسذذه قذذو الذذ ي حيذذرس قذذ حل األخذذالق، وإن مذذن أكذذو املخذذا ر علذذى األمذذة اإلسذذالمية أن 
تذذذ وب أخذذذالق املسذذذلمني وتتفلذذذل مذذذن  ذذذريعة اهلل الذذذيت قذذذه مرذذذدر عزقذذذا و ذذذدقا  ولذذذ ا فذذذإن األمذذذة 

حبفذذذظ  ويعهذذذا معنيذذذة بإقامذذذة  ذذذريعة اهلل ا األنفذذذس واألسذذذر واجملتمذذذ  والذذذدول، كذذذل مسذذذلٍم م الذذذتق 
أخالقذذه وأخذذالق أسذذرته وأخذذالق أمتذذه بقذذدر اسذذت اعته، فذذإن األمذذر بذذاملعروي والنهذذه عذذن املنكذذر قذذو 
السذذذبيل الوحيذذذد لمبذذذات املعذذذروي ا اجملتمذذذ  وانتشذذذارحل، وإزالذذذة املنكذذذر وتقليلذذذه وختفيفذذذه، ولذذذ لك كذذذان 

 . 242(الدين قو النريحة

يذذ مر نفسذذه وغذذريحل بذذاملعروي، وينهذذى  إن األمذذر بذذاملعروي والنهذذه عذذن املنكذذر مسذذ ولية كذذل مسذذلم،و  
نفسذذه وغذذريحل عذذن املنكذذر، وكذذل بشذذر ال بذذد أن ياذذ مر ويانهذذى، حذذىت لذذو كذذان وحذذدحل فإنذذه سذذي مر نفسذذه 
وينهاقذا إمذذا ّبعذذروي وإمذا ّبنكذذر، ويذذدخل ا املعذروي كذذل واجذذت ومنذدوب، ويذذدخل ا املنكذذر كذذل 

 . 243(قبيح، من العقا د واألقوال واألفعال

: -سذذبحانه وتعذذاىل  -ب اهلل ا الذذدنيا واآلخذذر  إال بالتواصذذه بذذاحلق كمذذا قذذال اهلل وال مذذا  مذذن عذذ ا 
ْنَسذذاَن َلِفذذه خاْسذذٍر و ِإالَّ الَّذذِ يَن آَمناذذوا َوَعِملاذذوا الرَّذذاحِلَاِت َوتَذَواَصذذْوا بِذذاحلَْقَّل وَ  تَذَواَصذذْوا ﴿َواْلَعْرذذِر و ِإنَّ اإْلِ

 [.3-1] العرر: بِالرَّْوِ 

مسذذذ ولية العلمذذذا  والذذذدعا  واألمذذذرا  فقذذذط، بذذذل كذذذل مسذذذلم مسذذذ ول عذذذن نفسذذذه  والتواصذذه بذذذاحلق لذذذيس
وأقلذذه ومن قتذذه حبسذذت قدرتذذه واسذذت اعته، فذذإن العلمذذا  والذذدعا  واألمذذرا  ال يسذذت يعون القيذذام بذذ لك 

                                                            

  .2349  وصححه األلبا  ا صحيح اجلام  (8939أخرجه أمحد (  241(
  .22  كما ا احلديث ال ي أخرجه مسلم (242(
ملسذذ ولية اخللقيذذة وا 191 و ذذرا العقيذذد  األصذذفهانية البذذن تيميذذة ص  168/  28(لشذذيم اإلسذذالم ابذذن تيميذذة  مذذوب الفتذذاور   انظذذر 243(

 .221-221للحليإ ص
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كذذل مسذذلم قذذو قذذا م علذذى ثغذذر فيجذذت  الواجذذت وحذذدقم، فعلذذى كذذل مسذذلم مسذذ ولية القيذذام بواجبذذه،
 يا تى املسلمون من ِقَبله بسبت تفري ه أو تلذييعه، ولذيس املذ من الذ ي عليه أن حيافظ عليه حىت ال

ال حيمل ُها  ألمته، وال يعا  َنَربا  ا العمل لدينه، فالعمل اذ ا الذدين فريلذة  ذرعية علذى كذل فذرد 
ذذَر أامَّذذٍة أاْخرَِجذذْل لِلنَّذذاِس تَذذْ مارا -تعذذاىل  -ا اجملتمذذ  اإلسذذالمه، قذذال اهلل  ْنذذتاْم َخيذْ وَن بِذذاْلَمْعراوِي : ﴿كا

ذر ا َااذْم ِمذنذْهاما اْلماْ مِ  َهْوَن َعِن اْلماْنَكِر َوتذاْ ِمناوَن بِاللَِّه َولَذْو آَمذَن َأْقذلا اْلِكتَذاِب َلَكذاَن َخيذْ ناذوَن َوَأْكمَذذراقاما َوتَذنذْ
 [. 111] آل عمران: اْلَفاِسقاونَ 

فإن على كذل مسذلم ومسذلمة مسذ ولية واإلسالم جا  لتشكيل الواق  وتغيريحل ال لالستسالم له  ول ا 
 عظيمة لتغيري الواق  إىل األفلل واألكمل بقدر االست اعة.

وإن من القيم العظيمة الذيت أرسذاقا اإلسذالم ودعذا إليهذا ور  عليهذا أتباعذه يمذل املسذ ولية، خا ذت 
ل يبذذة والنجذذا  ا بذذ لك األفذذراد واجملتمذذ  واألمذذة، وجعذذل القيذذام هبذذ حل املسذذ ولية سذذببا  للحيذذا  السذذعيد  ا

 اآلخر .

فتزكية النفس واحملافظذة عليهذا مسذ ولية، والقيذام بذاحلقوق األسذرية مسذ ولية، وإتقذان األعمذال والقيذام  
بالواجبات الوظيفية مس ولية، وتقلد املناصذت واملراكذز ااامذة مسذ ولية، واألمذر بذاملعروي والنهذه عذن 

 تم  ونشر اخلري والتعاون على الو مس ولية.املنكر واملساُهة اجلاد  ا تقوية روابط اجمل

. رجذذاال  ونسذذا  ،  ذذبابا  و ذذيوخا ، حكامذذا  .املسذذ ولية ا حياتنذذا تظهذذر ا ويذذ  سذذلوكياتنا وترذذرفاتنا 
 . 244(وحمكومني"

رضذذذه اهلل  -واملسذذذ ولية ا اإلسذذذالم اذذذا جوانذذذت متعذذذدد  كمذذذا قذذذال سذذذلمان الفارسذذذه ألِب الذذذدردا  
ليذذك حقذذا، ولنفسذذك عليذذك حقذذا، وألقلذذك عليذذك حقذذا، فذذ عط كذذل ذي : " إن لربذذك ع-عنهمذذا 
 .   242(حق حقه"

                                                            

 مقال منشور ا موق  التنوب اإلسالمه.           -انظر أساس الشعور باملس ولية حملمد عبد اهلل دراز   244(
  .1968  أخرجه البخاري (242(
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والشذذذعور باملسذذذ ولية ا اإلسذذذالم يذذذراد بذذذه  ذذذعور املسذذذلم باألمانذذذة الكذذذور امللقذذذا  علذذذى عاتقذذذه، وقذذذه 
َماَواِت : ﴿ِإنَّذذا َعَرْضذذَنا اأْلََمانَذذَة َعلَذذى السَّذذ-تعذذاىل  -التكليذذ  بذذاألوامر والنذذواقه املذذ كور  ا قذذول اهلل 

ْنَسذذذذذذذذذذانا ِإنَّذذذذذذذذذذها َكذذذذذذذذذذاَن ظَلاوم ذذذذذذذذذذا  َهذذذذذذذذذذا َومَحََلَهذذذذذذذذذذا اإْلِ َواأْلَْرِض َواجْلِبَذذذذذذذذذذاِل فَذذذذذذذذذذ َبَذنْيَ َأْن حَيِْمْلنَذَهذذذذذذذذذذا َوَأْ ذذذذذذذذذذَفْقَن ِمنذْ
: " قذذه التكليذذ ، وقبذذول األوامذذر والنذذواقه -رمحذذه اهلل  -[، قذذال ابذذن كمذذري  22]األحزاب: َجهاذذوال  

وإن تركهذذذا عوقذذذت، فقبلهذذذا اإلنسذذذان علذذذى ضذذذعفه وجهلذذذه  بشذذذر ها، وقذذذو أنذذذه إن قذذذام بذذذ لك أثيذذذت،
 .  246(وظلمه، إال من وفق اهلل"

فكل عمل مكل  به اإلنسان  رعا  أو التزم بالقيام به وكان فيه مرلحة له أو لغذريحل فهذو مسذ ولية، 
 وعليه أن يستشعر القيام به على أحسن حال.  

رضذه اهلل عنهمذا  -اهلل بذن عمذر بذن اخل ذاب  واملس ولية ا اإلسالم عامة وت ال اجلميذ ، فعذن عبذد
كلكذذذم راٍب، وكلكذذذم مسذذذ ول عذذذن »يقذذذول:  -صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم  -قذذذال: َسعذذذل رسذذذول اهلل  -

رعيته، اإلمام راب ومسذ ول عذن رعيتذه، والرجذل راب ا أقلذه وقذو مسذ ول عذن رعيتذه، واملذرأ  راعيذة ا 
 . 242(«ن رعيتهبيل زوجها ومس ولة عن رعيتها، وكلكم راب ومس ول ع

واملس ولية ا اإلسالم قد تكون فردية ك دا  الفرا ة وترك احملرمات، وقد تكون واعية ممذل فذروض 
 الكفاية اليت إن قام هبا بعة الناس سقط اإل  عن البقية، وإن ق يقم هبا أحد أ  اجلمي .

ية اجلاقذذذل، ومسذذذ ولية واملسذذذ ولية ا اإلسذذذالم نسذذذبية وليسذذذل واحذذذد : فمسذذذ ولية العذذذاق غذذذري مسذذذ ول 
الداعية واخل يذت غذري مسذ ولية غريُهذا، ومسذ ولية الغذين غذري مسذ ولية الفقذري، ومسذ ولية ال بيذت غذري 
مس ولية غريحل، ومس ولية املعا  السليم غذري مسذ ولية املذرية السذقيم، ومسذ ولية القذوي غذري مسذ ولية 

 ن له وال جاحل،... وقك ا. اللعي ، ومس ولية صاحت السل ان واجلاحل ليسل كمن ال سل ا

 . 248(وقه ا الظروي االستمنا ية غريقا ا الظروي العادية 

                                                            

  .6/489  تفسري ابن كمري (246(
  .1829ومسلم (  893  أخرجه البخاري (242(
 وما بعدقا. 3تحه يكن ص  انظر الشعور باملس ولية لف248(
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 -واملس ولية ا اإلسذالم قذه ا حذدود قذدر  اإلنسذان واسذت اعته، فذال واجذت مذ  العجذز، قذال اهلل 
ذذذا ِإالَّ واْسذذذَعَها-جذذذل جاللذذذه  اَل ﴿: -سذذذبحانه  -[، وقذذذال 286] البقذذذر : : ﴿اَل ياَكلَّلذذذ ا اللَّذذذها نَذْفس 

 [. 2] ال الق: ياَكلَّل ا اللَّها نَذْفس ا ِإالَّ َما آتَاَقا

ويميل املس ولية ا اإلسالم ليس معناحل أن ي ك اإلنسان نفسه ويهجر احليا  الدنيا وما قسذم اهلل لذه 
ِلِعبَذاِدحِل َوال َّيَّلبَذاِت  : ﴿قاْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَّذِه الَّذيِت َأْخذرَجَ -تعاىل  -فيها من رزق كرمي، بدليل قول اهلل 

نْذَيا َخاِلَرذذذة  يَذذذذْوَم اْلِقَياَمذذذِة َكذذذَ ِلَك نذاَفرَّلذذذلا اآْليَذذذ اِت ِلَقذذذْوٍم ِمذذذَن الذذذرَّلْزِق قاذذذْل ِقذذذَه لِلَّذذذِ يَن آَمناذذذوا ِا احْلَيَذذذاِ  الذذذدُّ
نْذَيا-سذذبحانه  -[، وقذذال 32]األعراي: يَذْعَلماذذونَ  [، 22ص:]القرذذ : ﴿َواَل تَذذذْنَس َنِرذذيَبَك ِمذذَن الدُّ

فاملسذذذ ولية ا اإلسذذذالم اذذذا جوانذذذت كمذذذري  منهذذذا املسذذذ ولية علذذذى الذذذنفس وعلذذذى األقذذذل وعلذذذى اجملتمذذذ ، 
ولكن اإلنسان م  اجملتم  ممل الركاب ا سفينة واحد ، فذإذا بذادر أحذدقم ليخرقهذا فيجذت علذيهم 

 أن مينعوحل وي خ وا على يديه لينجو وينجوا ويعا معه، وإال غرقوا كلهم.

يبذذني أُهيذذة الشذذعور باملسذذ ولية أن التخلذذ  عذذن القيذذام بواجذذت األمذذر بذذاملعروي والنهذذه عذذن  وإن ممذذا
 املنكر من موجبات سخط اهلل وعقابه، وحيول دون استجابة اهلل لدعا  من دعاحل.

قذذال: " لتذذ مرن بذذاملعروي، ولتنهذذون عذذن املنكذذر، ولتحاضذذن علذذى  -رضذذه اهلل عنذذه  -عذذن ح يفذذة  
 ويعا بع اب، أو لَيذاَ مَّلَرنَّ عليكم  راركم،   يدعو خياركم، فال يسذتجاب اخلري، أو ليسحتنكم اهلل

   . 249(لكم"

ف خ ر ما ي تت على تذرك األمذر بذاملعروي والنهذه عذن املنكذر إصذابة األمذة املهملذة لألمذر بذاملعروي 
السذتقرار والنهه عن املنكر بالع اب العام، وعذدم إجابذة دعذا  الرذاحلني، واسذتحقاق اللعنذة وعذدم ا

 . 221(وعدم األمان

: ﴿لاِعَن الَِّ يَن َكَفراوا ِمْن َبيِن ِإْسَرا ِيَل َعلَذى ِلَسذاِن َداواوَد َوِعيَسذى ابْذِن َمذْرمَيَ َذلِذَك -تعاىل  -يقول اهلل 
وا يَذْفَعلاذذوَن و تَذذذَرر َكمِذذري ا ّبَذذا َعَرذذْوا وََكذذاناوا يَذْعتَذذداوَن و َكذذاناوا اَل يَذتَذنَذذاَقْوَن َعذذْن ماْنَكذذٍر فَذَعلاذذوحلا لَبِذذْ َس َمذذا َكذذانا 

                                                            

  .2121  وحسنه األرناؤومي موقوفا وحسنه األلبا  مرفوعا ا صحيح اجلام  الرغري (23312  مسند أمحد (249(
 .42-42  انظر األمر باملعروي والنهه عن املنكر ا ضو  الكتاب والسنة لسليمان احلقيل ص221(
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َمْل َااذذْم أَنْذفاساذذهاْم َأْن َسذذِخَط اللَّذذها َعلَذذْيِهْم َوِا الْ  ذذْم ِمذذنذْهاْم يَذتَذَولَّذذْوَن الَّذذِ يَن َكَفذذراوا لَبِذذْ َس َمذذا قَذذدَّ َعذذَ اِب قا
نَذذذذة  اَل تاِرذذذذينَبَّ -عذذذذز وجذذذذل  -[، وقذذذذال اهلل 81-28َخاِلداوَن ]املا ذذذذد : ذذذذوا  : ﴿َواتذَّقاذذذذوا ِفتذْ الَّذذذذِ يَن ظََلما

 [.22ِمْنكاْم َخاصَّة  ]األنفال: 

: " كذان -رمحذه اهلل  -ال تتخل ، قال عمر بذن عبذد العزيذز  -عز وجل -وق حل سنة من سنن اهلل  
يقذذذذال: إن اهلل ال يعذذذذ ب العامذذذذة بذذذذ نت اخلاصذذذذة، ولكذذذذن إذا عامذذذذل املنكذذذذر جهذذذذارا اسذذذذتحقوا العقوبذذذذة  

 .  221(كلهم"

قذذذال:  -صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم  -أن النذذذإ  -رضذذذه اهلل عنهمذذذا  -ري وا حذذذديث النعمذذذان بذذذن بشذذذ
ممل القا م على حدود اهلل والواق  فيها، كممل قوم استهموا على سفينة، ف صاب بعلذهم أعالقذا »

وبعلهم أسفلها، فكذان الذ ين ا أسذفلها إذا اسذتقوا مذن املذا  مذروا علذى مذن فذوقهم، فقذالوا: لذو أنذا 
وق نذذذ ذ مذذذن فوقنذذذا، فذذذإن ي كذذذوقم ومذذذا أرادوا قلكذذذوا ويعذذذا، وإن أخذذذ وا علذذذى  خرقنذذذا ا نرذذذيبنا خرقذذذا
 .  222( «أيديهم موا ويعا

 -ومما يبني أُهية األمر باملعروي والنهه عن املنكر أنه كان مشروعا ا ويذ  األمذم، فقذد بعذث اهلل 
نهذه عذن املنكذر، وقذد دل أنبيا حل وأرسل رسله ومحَّلهم مهمة القيام باألمر بذاملعروي وال -جل وعال 
ذْرقاْم ِبَعذَ اٍب أَلِذيٍم ]آل عمذران: -تعاىل  -قوله  : ﴿َويَذْقتذالاذوَن الَّذِ يَن يَذْ ماراوَن بِاْلِقْسذِط ِمذَن النَّذاِس فَذَبشَّل
ا وصذذذية لقمذذذان البنذذذه: ﴿يَذذذا بذاذذذيَنَّ أَقِذذذِم الرَّذذذاَلَ  َوْأماذذذْر بِذذذاْلَمْعراوِي َوانْذذذَه َعذذذِن  -تعذذذاىل  -[ وقولذذذه 21
[ علذذى أن األمذذر بذذاملعروي 12ماْنَكذذِر َواْصذذِوْ َعلَذذى َمذذا َأَصذذاَبَك ِإنَّ َذلِذذَك ِمذذْن َعذذْزِم اأْلاماوِر ]لقمذذان: الْ 

 والنهه عن املنكر كانا واجبني ا األمم املتقدمة.

: " إن األمذذذذر بذذذذاملعروي والنهذذذذه عذذذذن املنكذذذذر كانذذذذا واجبذذذذني ا األمذذذذم -رمحذذذذه اهلل  -يقذذذذول القذذذذر إ 
 . 223(ا فا د  الرسالة وخالفة النبو  "املتقدمة، وُه

                                                            

  .66(  األمر باملعروي والنهه عن املنكر البن أِب الدنيا 221(
  .2493  أخرجه البخاري (222(
   بترري يسري.42/ 4  اجلام  ألحكام القرآن للقر إ (223(
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ولقذذذد كذذذان األمذذذر بذذذاملعروي والنهذذذه عذذذن املنكذذذر، والتواصذذذه هبمذذذا، والرذذذو عليهمذذذا السذذذر فيمذذذا يقذذذق 
 .   224(للمسلمني من خري وبر وحيا  نظيفة ودنيا صاحلة واسعة على مدر تارخيهم ال ويل"

روض علذذى املسذذلم، وقذذو أصذذل مهذذم مذذن فذذاألمر بذذاملعروي والنهذذه عذذن املنكذذر قذذو اجلهذذاد الذذدا م املفذذ 
أصول قيام حلار  اإلسالم ال قيام لشريعة اإلسالم بدونه " فإن األمر بذاملعروي والنهذه عذن املنكذر 
قذذو الق ذذت األعظذذم ا الذذدين، وقذذو املهذذم الذذ ي ابتعذذث اهلل لذذه النبيذذني أوعذذني، ولذذو  اذذوي بسذذا ه 

وعمذذذل الفذذذ   وفشذذذل اللذذذاللة و ذذذاعل وأاُهذذذل علمذذذه وعملذذذه لتع لذذذل النبذذذو  واضذذذمحلل الديانذذذة 
اجلهالة واستشرر الفساد واتس  اخلرق وخربل البالد وقلك العباد وق يشعروا بااالك إال يوم التنذاد 

")222 . 

قذذد ذكذذر مذذن  -تعذذاىل  -وممذذا ي كذذد مكانذذة األمذذر بذذاملعروي والنهذذه عذذن املنكذذر ا اإلسذذالم أن اهلل   
: ﴿لَْيساذذوا َسذذَوا   ِمذذْن -تعذذاىل  -وينهذذون عذذن املنكذذر فقذذال أوصذذاي الرذذاحلني أهنذذم يذذ مرون بذذاملعروي 

ذذْم َيْسذذجاداوَن و يذاْ ِمناذذوَن بِاللَّذذِه َوالْ  لاذذوَن آيَذذاِت اللَّذذِه آنَذذاَ  اللَّْيذذِل َوقا يَذذذْوِم اآْلِخذذِر َأْقذذِل اْلِكتَذذاِب أامَّذذةق قَاِ َمذذةق يَذتذْ
َهْوَن َعِن اْلماْنَكرِ  َراِت َوأاولَِ َك ِمذَن الرَّذاحِلِنَي ]آل عمذران:  َويَْ ماراوَن بِاْلَمْعراوِي َويَذنذْ َوياَسارِعاوَن ِا اخْلَيذْ

113 - 114.] 

األمذذة اإلسذذالمية ب هنذذا خذذري أمذذة أخرجذذل للنذذاس  ألهنذذا تذذ مر بذذاملعروي  -تعذذاىل  -وقذذد وصذذ  اهلل  
ذذذذَر أامَّذذذذٍة أاْخرَِجذذذذْل لِلنَّذذذذاسِ -تعذذذذاىل  -وتنهذذذذى عذذذذن املنكذذذذر فقذذذذال اهلل  ْنذذذذتاْم َخيذْ تَذذذذْ ماراوَن بِذذذذاْلَمْعراوِي  : ﴿كا

َهذذذذذذْوَن َعذذذذذذِن اْلماْنَكذذذذذذِر َوتذاْ ِمناذذذذذذوَن بِاللَّذذذذذذِه ]آل عمذذذذذذران:  : ﴿َواْلماْ ِمناذذذذذذوَن -تعذذذذذذاىل  -[، وقذذذذذذال 111َوتَذنذْ
َهْوَن َعِن اْلماْنَكِر ]التوبة:   [.21َواْلماْ ِمَناتا بَذْعلاهاْم أَْولَِيا ا بَذْعٍة يَْ ماراوَن بِاْلَمْعراوِي َويَذنذْ

                                                            

 .21-12  انظر األمر باملعروي والنهه عن املنكر لسليمان احلقيل ص224(
  .316/ 2  إحيا  علوم الدين ألِب حامد الغزاو (222(
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أن قذذذ حل األمذذذة خذذذري األمذذذم للنذذذاس، فهذذذم أنفعهذذذم اذذذم، وأعظمهذذذم إحسذذذانا  -سذذذبحانه  -اهلل فبذذذني 
إلذذذيهم  ألهنذذذم كملذذذوا كذذذل خذذذري ونفذذذ  للنذذذاس بذذذ مرقم بذذذاملعروي وهنذذذيهم عذذذن املنكذذذر مذذذن جهذذذة الرذذذفة 

 . 226(والقدر، حيث أمروا بكل معروي وهنوا عن كل منكر لكل أحد

 -ه عذذن املنكذذر قذذول الرذذحاِب اجلليذذل ح يفذذة بذذن اليمذذانوممذذا يذذدل علذذى أُهيذذة األمذذر بذذاملعروي والنهذذ
: " اإلسذالم ِثانيذة أسذهم: اإلسذالم سذهم، والرذال  سذهم، والزكذا  سذهم، واحلذج -رضه اهلل عنهمذا 

سهم، وصوم رملان سهم، واألمر باملعروي سهم، والنهه عن املنكر سذهم، واجلهذاد ا سذبيل اهلل 
 .  222(سهم، وقد خاب من ال سهم له"

صذذلى اهلل عليذذه  -يذذدل أيلذذا علذى أُهيذذة األمذذر بذاملعروي والنهذذه عذذن املنكذر مذذا بينذذه رسذول اهلل  "وممذا
مذذن أن األمذذر بذذاملعروي والنهذذه عذذن املنكذذر صذذدقة يذذ جر املذذر  علذذى قيامذذه هبذذا، فعذذن أِب ذر  -وسذذلم 
: يا قالوا للنإ -صلى اهلل عليه وسلم  -أن أناسا من أصحاب النإ » -رضه اهلل عنه  -الغفاري 

رسذذول اهلل، ذقذذذت أقذذذل الذذذدثور بذذذاألجور، يرذذذلون كمذذذا نرذذذله، ويرذذذومون كمذذذا نرذذذوم، ويترذذذدقون 
بفلذذول أمذذواام، قذذال: أو لذذيس قذذد جعذذل اهلل لكذذم مذذا ترذذدقون بذذه  إن بكذذل تسذذبيحة صذذدقة، وكذذل 
تكبذذري  صذذدقة، وكذذل يميذذد  صذذدقة، وكذذل مليلذذة صذذدقة، وأمذذر بذذاملعروي صذذدقة، وهنذذه عذذن املنكذذر 

  . 228(«صدقة

ومما يدل على أُهية األمر باملعروي والنهه عن املنكر ك لك أن األمذر بذاملعروي والنهذه عذن املنكذر 
صذلى اهلل عليذه  -قال: قال رسذول اهلل  -رضه اهلل عنه  -من أسباب تكفري ال نوب، فعن ح يفة 

ملعروي فتنذذذة الرجذذذل ا أقلذذذه ومالذذذه وجذذذارحل تكفرقذذذا الرذذذال  والرذذذوم والرذذذدقة واألمذذذر بذذذا: »-وسذذذلم 
 . 229(«والنهه عن املنكر

                                                            

 .22  األمر باملعروي والنهه عن املنكر البن تيمية ص 226(
  موقوفذذذا، وحسذذذنه األلبذذذا  مرفوعذذذا ا 19261  وابذذذن أِب  ذذذيبة (2928 -2922خرجذذذه البذذذزار ا البحذذذر الزخذذذار مرفوعذذذا وموقوفذذذا (  أ222(

 ، والرذذواب وقفذذه كمذذا أ ذذار إىل ذلذذك البذذزار  ألن يزيذذد بذذن ع ذذا  تفذذرد برفعذذه وقذذو لذذني احلذذديث، 241صذذحيح ال غيذذت وال قيذذت (
 فوقفاحل على ح يفة. وخالفه اإلمامان سفيان الموري و عبة

  .221  أخرجه مسلم (228(
  .144  ومسلم (222  أخرجه البخاري (229(

 



196 
 

صذلى  -وتوز أُهية األمر بذاملعروي والنهذه عذن املنكذر مذن قذ ا احلذديث الشذري  حيذث نذص النذإ 
 . 261(على كون األمر باملعروي والنهه عن املنكر من أسباب تكفري الفتنة" -اهلل عليه وسلم 

روي والنهذه عذن املنكذر بقولذه: " واعلذم أُهية األمر بذاملع -رمحه اهلل تعاىل  -وقد بني اإلمام النووي 
قد ضايَّل  أكمذرحل مذن أزمذان مت اولذة،  -أعين باب األمر باملعروي والنهه عن املنكر -أن ق ا الباب 

وق يبق منه ا ق حل األزمان إال رسوم قليلة جذدا، وقذو بذاب عظذيم بذه قذوام األمذر ومالكذه، وإذا كمذر 
تعذاىل  - ي خذ وا علذى يذد الظذاق أو ذك أن يعمهذم اهلل اخلبث عم العقذاب الرذاع وال ذاع، وإذا ق

نَذذذذذذذذذةق أَْو ياِرذذذذذذذذذيبَذهاْم َعذذذذذذذذذَ ابق  - َذذذذذذذذذاِلفاوَن َعذذذذذذذذذْن أَْمذذذذذذذذذرحِِل َأْن تاِرذذذذذذذذذيبَذهاْم ِفتذْ بعقابذذذذذذذذذه، ﴿فَذْلَيْحذذذذذذذذذَ ِر الَّذذذذذذذذذِ يَن خيا
أن يعتذذين   -عذذز وجذذل -[، فينبغذذه ل الذذت اآلخذذر  والسذذاعه ا يرذذيل رضذذا اهلل 63أَلِيمق ]النذذور:

 .  261(اب، فإن نفعه عظيم"هب ا الب

: " األمذذر بذذذاملعروي والنهذذه عذذذن املنكذذر أصذذذل ا الذذذدين، -رمحذذذه اهلل  -ويقذذول أبذذذو بكذذر بذذذن العذذرِب 
 . 262(وعمد  من عمد املسلمني، وقو فرض على وي  الناس ممىن وفرادر بشرمي القدر  عليه"

باملعروي والنهه عذن املنكذر، : "واب الدين قو األمر -رمحه اهلل  -ويقول  يم اإلسالم ابن تيمية 
وق ا واجت على كل مسلم قذادر، وقذو فذرض علذى الكفايذة، ويرذري فذرض عذني علذى القذادر الذ ي 

: ﴿فَذذذذاتذَّقاوا اللَّذذذذَه َمذذذذا -تعذذذذاىل  -ق يقذذذذم بذذذذه غذذذذريحل، فيجذذذذت علذذذذى كذذذذل إنسذذذذان حبسذذذذت قدرتذذذذه، قذذذذال 
 . 263(["16اْسَتَ ْعتاْم ]التغابن: 

: ﴿فَذَلمَّا َنساوا َمذا -تعاىل  -سبت للنجا  ا الدنيا واآلخر  قال  واألمر باملعروي والنهه عن املنكر
َهْوَن َعِن السُّوِ  َوَأَخْ نَا الَِّ يَن ظََلماوا ِبَعَ اٍب بَِ يٍس ]األعراي:  َنا الَِّ يَن يَذنذْ  [.162ذاكَّلراوا ِبِه َأْمَيذْ

                                                            

 .38-32  انظر األمر باملعروي والنهه عن املنكر لسليمان احلقيل ص261(
  .24/ 2   را النووي على صحيح مسلم (261(
  .   13/ 9  عارضة األحوذي  را سنن ال م ي البن العرِب املالكه (262(
 باخترار وترري. 11البن تيمية ص   احلسبة263(
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: -تعذذذذذاىل  -ال اهلل واألمذذذذذر بذذذذذاملعروي والنهذذذذذه عذذذذذن املنكذذذذذر سذذذذذبت للنرذذذذذر والتمكذذذذذني ا الذذذذذدنيا قذذذذذ
وا الرَّذذاَلَ  َوآتَذذذواا ﴿َولَيَذْنراذذَرنَّ اللَّذذها َمذذْن يَذْنراذذراحلا ِإنَّ اللَّذذَه َلَقذذِويٌّ َعزِيذذزق و الَّذذِ يَن ِإْن َمكَّنَّذذاقاْم ِا اأْلَْرِض أَقَذذاما 

 . 264(["41 - 41الزََّكاَ  َوأََمراوا بِاْلَمْعراوِي َونَذَهْوا َعِن اْلماْنَكِر ]احلج: 

من أعظم أسباب ضع  املسلمني اليوم انتشار ثقافة التوير واخذتالق األعذ ار وإلقذا  املسذ ولية وإن 
 على اآلخرين، فقد ظهر ضع  الشعور بتحمل املس ولية ا أغلت  را ح اجملتم  وف اته:

فذذذذاألب املقرذذذذر ا تربيذذذذة أوالدحل يارجذذذذ  األسذذذذباب إىل تقرذذذذري األم وانشذذذذغاله ب عمالذذذذه ودور اإلعذذذذالم  
 فاسد والقنوات الفلا ية اخلليعة ومواق  اإلن نل املفسد  وغري ذلك.ال

واملوظذذ  املهمذذل لعملذذه يارجذذ  األسذذباب إىل زمال ذذه واملذذدرا  ورؤسذذا  األقسذذام أو يارجذذ  السذذبت إىل  
 ضع  الراتت ومشاكله العا لية.

ايتهم واالرتقذذا  هبذذم واملعلذذم الذذ ي ال يذذدرك مسذذ وليته جتذذاحل أبنذذا  املسذذلمني يارجذذ  سذذبت تقرذذريحل ا رعذذ
 إىل البي ة الفاسد  ووض  اجملتم  وتقرري اآلبا  ا املتابعة ألبنا هم.

 ومدير امل سسة يور الفشل ال ي أصاب م سسته بظروي خارجية ويالقه باملس ولية على غريحل.

 و يم القبيلة خيتلق األع ار للتهرب من مس ولياته.

أمانذة تذراحل يسذتخدم الكمذري مذن املعذارية واحلجذج للتنرذل  والعاق إن ق يردب باحلق وّبا حيمذل مذن
 من واجباته ومس ولياته.

يالقذه املسذ ولية علذى غذريحل ويذداف  عذن نفسذه ب عذ ار وُهيذة أو  -إال من رحم اهلل  -صار كل مسلم 
 مبالغ فيها، وما أكمر املعاذير واحلجذج الواقيذة الذيت تسذوَّلغ مذا  ذن فيذه مذن تقرذري معلنذة أن األمذر ال

 داف  له، وأنه ليس لنا حول وال قو ، وأن ق ا الواق  من فعل القدر ومن يست ي  رد القدر !

                                                            

 .41-39  األمر باملعروي والنهه عن املنكر لسليمان احلقيل ص264(
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وقذذذ حل األعذذذ ار كلهذذذا مغال ذذذات نفسذذذية وحيذذذل ال  ذذذعورية تريذذذد أن تو نذذذا مذذذن كذذذل خ ذذذ ، وتاذذذزيح عذذذن  
 كواقلنا االع اي بالتقرري.

هم ويميذذل القيذذاد  التبعذذة كلهذذا، "لقذذد  ذذاعل ا اجملتمعذذات اإلسذذالمية فكذذر  إلقذذا  التبعذذة عذذن كذذواقل
وقذذذد أدت قذذذ حل الفكذذذر  إىل تقذذذاعس األفذذذراد عذذذن االقتمذذذام بشذذذ ن األمذذذة وزقذذذدقم ا التفكذذذري فيمذذذا 
أصاهبا، وإعراضهم عذن التذدخل ا  ذ وهنا، وقذه الفكذر  الذيت خيشذى خ رقذا، وقذه فكذر  انسذحابية 

ية الفرد ودفعهذا إىل أقرذى درجذات َّنا هذا انعزالية تناا روا اإلسالم و بيعته اليت ترمه إىل تنمية ذات
وقومذذا ا سذذبيل اخلذذري واملعذذا  املماليذذة وصذذاع اجلماعذذة. وأدر ذلذذك إىل أن أصذذبح أفذذراد اجملتمذذ  دون 
املستور الذ ي يت لبذه اإلسذالم مذن وعذه وانتبذاحل، ووجذد الذدخال  ثغذر  واسذعة للذدس واإلفسذاد وبذث 

 . 262(غافلة نا مة"أحابيل املكر ونشر مرا د الكيد ا واعة 

"لقذذذذد  ابذذذذ  املسذذذذلمون اليذذذذوم علذذذذى قلذذذذة االقتمذذذذام بشذذذذ ن األمذذذذة وضذذذذع  المقذذذذة والعذذذذزوي عذذذذن القيذذذذام 
بالواجذذذت األكذذذو واجلهذذذاد ا سذذذبيله، واالحتجذذذاج بذذذ ن املسذذذ ولية تقذذذ  علذذذى العلمذذذا  واألمذذذرا ، وقذذذ ا 

 ال اب  وق حل املعا  أخ ر ما يهدد األمة اإلسالمية.

ور املميل والمقة املفقود  كذل قذ حل قذه العذدو احلقيقذه والعقبذة الكذور الذيت تواجذه الي س القتَّال واخل
 املسلمني، أما العدو اخلارجه ف مرحل يهون إذا است عنا أن نغري ما ب نفسنا.

إن أكذذو األخ ذذذار الذذيت تواجذذذه املسذذلمني اليذذذوم كامنذذة ا الذذذنقص ا تربيذذة أفذذذرادقم، واللذذع  الذذذ ي 
 أصيت به أبناؤقم.

املرذذا ت أن يرذذاب الفذذرد ا نفسذذه، ذلذذك أن معاجلذذة أي خ ذذر ممكنذذة ميسذذر  حينمذذا تكذذون  وأكذذو
 . 266(تربية األفراد تربية قوية تست ي  أن جتابه املراعت وترمد للشدا د"

لقد انعدم عند أكمذر املسذلمني اليذوم الشذعور باملسذ ولية الذ ي قذو ّبمابذة النذور ا القلذت، وقذ ا مذن  
 اليت أصابل املسلمني ا األزمنة املت خر .أخ ر العلل واألمراض 

                                                            

 بترري يسري. 111-99املس ولية حملمد أمني املرري ص  262(
 بترري واخترار يسري. 82املس ولية حملمد أمني املرري ص  266(
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فعلذذى كذذل مسذذلم أن يستشذذعر مسذذ وليته العظيمذذة  ذذو نفسذذه ومذذن حولذذه وواقعذذه، وقذذ ا الشذذعور قذذو 
مفتاا األعمال اجمليد  اليت ترذن  الواقذ  كمذا يارضذه اهلل، وحين ذ  تسذعد البشذرية بشذرب اهلل، قذال اهلل 

 [.11َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يذاَغيذَّلراوا َما بِ َنْذفاِسِهْم ]الرعد: : ﴿ِإنَّ اللََّه اَل يذاَغيذَّلرا -تعاىل  -

وق ا التغيري إَّنا يبدأ بتنمية  عور كل مسلم باملس ولية، فيحرص املسذلم حين ذ  علذى إصذالا نفسذه 
وأسرته واجملتم  واحلكومذة واألمذة اإلسذالمية كلهذا، وقذ ا التغيذري العذام ال ميكذن أن يكذون إال بتلذافر 

 لمني وتعاوهنم وتناصحهم وتواصيهم باحلق وأمرقم باملعروي وهنيهم عن املنكر. جهود املس

 

 التقوى (03)

التقذذور قذذه فعذذل الواجبذذات، واجتنذذاب احملرمذذات، وقذذه وصذذية اهلل لألولذذني واآلخذذرين، كمذذا قذذال 
 ، وقذذه مذذن أعظذذم اهلل اتقذذوا أن وإيذذاكم قذذبلكم مذذن الكتذذاب أوتذذوا الذذ ين وصذذينا ولقذذد تعذذاىل: ال

لمني واملسذذلمات كمذذا ذكذذر اهلل ذلذذك ا آيذذات كمذذري  ا كتابذذه، وبتقذذور اهلل حيرذذل  أخذذالق املسذذ
يقذول كل خري ا الذدنيا واآلخذر  للفذرد واألسذر  واجملتمذ ، وأعظذم مذا جيذت تركذه كبذا ر الذ نوب، 

َهذذذْوَن َعْنذذذها ناَكفَّلذذذْر َعذذذْنكاْم َسذذذيَّلَ اِتكامْ  َوناذذذْدِخْلكاْم ماذذذْدَخال    اهلل جذذذل جاللذذذه:الِإْن جَتَْتِنباذذذوا َكبَذذذا َِر َمذذذا تذانذْ
ق حل اآلية الكرمية بشار  عظيمة من اهلل الكرمي ا حل األمة املرحومة أن من اجتنذت ففه َكرمي ا ، 

الكبا ر يكفر اهلل عنه سي اته الرغا ر ويدخله اجلنة، ويقول اهلل تبارك وتعاىل: ال الَّذِ يَن جَيَْتِنباذوَن  
وعذذن أِب قريذذر  رضذذه اهلل عنذذه أن ، بَّذذَك َواِسذذ ا اْلَمْغِفذذَرِ   ِإالَّ اللََّمذذَم ِإنَّ رَ َكبَذذا َِر اإْلِ ِْ َواْلَفذذَواِحَش 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسذلم قذال: "الرذلوات اخلمذس واجلمعذة إىل اجلمعذة ورملذان إىل 
 رملان مكفرات ملا بينهن إذا اجتنبل الكبا ر" متفق عليه.

يا أو جذا  فيذه وعيذد ا اآلخذر  مذن عذ اب أو غلذت أو مديذد والكبا ر قه كل ما فيه حد ا الذدن
أو لعن لفاعله، وأقل العلم ق يتفقوا على عدد حمدد للكبا ر، والراجح أن عددقا غذري حمرذور وإَّنذا 
ميكن معرفتها وَتييزقا بالوصذ ، وبعذة الكبذا ر أكذو مذن بعذة، والرذغري  مذ  اإلصذرار تعظذم كمذا 

لذك كمذا قذال ابذن عبذاس: ال كبذري  مذ  ا السذتغفار، وال صذغري  مذ  اإلصذرار، والرذغري  مذ  الرذغري  ما
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رور أمحد بسند صحيح عذن سذهل بذن سذعد رضذه اهلل عنهمذا قذال: قذال رسذول اهلل صذلى اهلل عليذه 
وآله وسلم: " إياكم وحمقرات الذ نوب فإَّنذا ممذل حمقذرات الذ نوب كقذوم نزلذوا ا ب ذن واد، فجذا  ذا 

 نلجوا خبزمم، وإن حمقرات ال نوب مىت ي خ  هبا صاحبها ملكه ".بعود، وجا  ذا بعود حىت أ

وق حل ما ة كبري  قه أ هر الكبذا ر المابتذة ا الكتذاب والسذنة، نسذ ل اهلل أن يعيذ نا وويذ  املسذلمني 
منهذذا، ونسذذ ل اهلل أن حيبذذت إلينذذا اإلميذذان وأن يكذذرحل إلينذذا الكفذذر والفسذذوق والعرذذيان، وأن جيعلنذذا مذذن 
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ومذذذن أراد معرفذذذة توضذذذيح قذذذ حل الكبذذذا ر ومعرفذذذة األدلذذذة علذذذى كوهنذذذا مذذذن الكبذذذا ر فلريجذذذ  إىل كتذذذاِب 
 الكبا ر املا ة المابتة ا الكتاب والسنة.
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أن جيعلذه خالرذا لوجهذه، نافعذا لعبذادحل، وأن ل اهلل أسذ اب أخالق املسذلم واملسذلمة، وق ا آخر كت
جلميذذ  املسذذلمني واملسذذلمات، األحيذذا  مذذنهم لنذذا ولوالذذدينا و جيعلذذه سذذببا حلسذذن أخالقنذذا، وأن يغفذذر 

 موات، واحلمد هلل ال ي بنعمته تتم الراحلات.واأل

 

وكتت/ حممد بن عله بن ويل                                                             
 امل ري

 اليمن -صنعا                                                        

 م2/4/2112قذ املوافق  1436ر المانية عشر من واد امساخلليلة 

 

 


