
  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
  

من شرح األربعون النوويةعشر  رابع عشر واخلامسمدارسة الدرس ال 
 

 

 

 الواردة يف احلديث كاآليت :شرح العبارات السابقة اجلواب : 
 مبعىن أترك واجتنب .

يعين األمر الذي تشك فيو ، وحيصل لك منو قلق واضطراب ، وال 
 تطمئن إليو النفس .

 و ، وتراتح معو ، وال تقلق .إىل أمٍر تطمئن ب

ِمْن ُحْسِن إْسََلِم ) يقول :  -صلَّى هللا عليو وسلَّم-النَّيب ادلقصود من قول اجلواب : 
ل ادلسلم يف األمور اليت ال يتال أنو من األدب العظيم أن  اْلَمْرِء تَ رُْكُو َما اَل يَ ْعِنيِو ( دخَّ



  
 

 
  

تعلُّق لو هبا وال تعنيو  واليت ليست حتت تصرفو ، والصواب تركها ألىلها الذين يعتنون هبا 
 .ابب األمر ابدلعروف والنهي عن ادلنكر حبسب ضوابطو  وال يدخل يف ىذا

اَل يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحَّتَّ حيُِبَّ أِلَِخيِو َما  : )   -صلَّى هللا عليو وسلَّم-النَّيب قول   اجلواب :
 اديث وآايت أخر منها :( تصدقو  أح حيُِبُّ لِنَ ْفِسوِ 

 ﴾ ا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة ِإّنََّ ﴿قولو تعاىل : 

  ﴾َوادلُؤمُنوَن وادلُؤمَنات بَعُضُهم َأولَياُء بَ َعض ﴿اىل : قولو تع

: ) من أحبَّ أن يُزحزح عن الّنار ويدُخل اجلّنة ، -صلَّى هللا عليو وسلَّم-النَّيب وقول 
 وليأيت إىل الناس ما حُيب أن يُؤتى إليو ( فلتأتيو منّيتو وىو يؤمن اب واليوم اآلخر ،

)ادلسلم أخ ادلسلم ، ال يظلمو ، وال حيقره ، وال خيُذلو( :  -صلَّى هللا عليو وسلَّم-وقولو 
 )حبسب امرٍء من الّشر أن حيتقر أخاه ادلسلم (  : -عليو وسلَّم صلَّى هللا-النَّيب وقول 

  )كّل ادلسلم على ادلسلم حرام دمو ،ومالو وعرضو: -صلَّى هللا عليو وسلَّم-النَّيب وقول  



  
 

 
  

 

الثي   ب الزاين ى     و ادلسلم اصن الذي جامع يف نكاٍح صحيح ، مث وقع يف  اجلواب :
عليو بنكاح صحيح فحكمو القتل رمجًا ، أبن يرجم  –عزَّ وجل  –الزىن بعد أن أنعم هللا 

وخلفاؤه –صلَّى هللا عليو وسلَّم–النَّيب حَّت ديوت ، وقد ثبت الرجم  ابلكتاب وفعَل عن 
 .من بعده أيضا رمجوا 

 

 على ادلسلم البعد عن فاحشة وجردية الزىن ألمور بينها أىل العلم و ىي :اجلواب : 
 ألن هللا حرمها .

 ما يرتتب عليها من األمراض وادلصائب والنكبات .
 ما يرتتب عليها من أن يُبتلى يف عرضو كما دنَّس أعراض ادلسلمٌن .

 

 

ْفِس (  -ملسو هيلع هللا ىلص  –معىن قول النيب اجلواب :  ْفُس اِبلن َّ أن من قتل مسلًما فإنو يُقتل إن  ) َوالن َّ



  
 

 
  

عليو ولِّ األمر ، أو من أانبو ولُّ طالب أولياؤه ابلدم والقصاص فيصًنحَلل الدم يُقيم 
األمر حد القتل ؛ وذلك ابلقصاص ابلشروط ادلعتربة اليت يذكرىا الفقهاء يف كتاب 

َنا َعَلْيِهمْ :  -عزَّ وجل  –وىذا كما قال هللا  واجلناايتالقصاص  ْفَس  ﴿ وََكتَ ب ْ ِفيَها َأنَّ الن َّ
ْفسِ   ﴾ اِبلن َّ

 

 

اإلديان ، ذاق طعم أي ادلرتد الذي (  يِْنِو ادلَُفاِرُق للجَماَعةِ َوالتَّارُك ِلدِ )  معىناجلواب : 
رتد فإن ىذا يُقتل حلفظ الدين ، حَّت ال يتَلعب بو من يتَلعب ودخل يف اإلسَلم ، مث ا

وحكمو القتل بداللة  ، فُيظهر اإلسَلم مث يكفر ليفنت الناس ، وكأن ىذا الدين ليس حبق
ل دينُو فاقتلوهُ  َمنْ ):- احلديث الذي معنا ويعضده حديث النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ( بدَّ

 

) ال حيل دم امرئ مسلم إال إبحدى :  -صلَّى هللا عليو وسلَّم –علمنا أن قولو اجلواب:  
ع على احلصر وذلذا وردت أحاديث دالة على أن حد القتل واق ، ليس ادلرادثَلث ( 



  
 

 
  

 أصناف من الناس من بينهم :
 ) حد الساحر ضربة ابلسيف (.وقدجاء عن بعض السلف كأيب ذر : الساحر :  -

) لئن وجدهتم ألقتلنَّهم قال :  -ى هللا عليو وسلَّمصلَّ  –والدليل أن النيب اخلوارج :   -
 قتل عاد ومثود (

 -صلَّى هللا عليو وسلَّم–والدليل يف قولو  من طلب اخلَلفة بوجود خليفة للمسلمٌن : -
 آلخر كائًنا من كان ( ) إذا بويع خلليفتٌن فاقتلوا ا: 
 

 

:  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  –يف أحاديث كثًنة يقول فيها النَّيب شرح العلماء أن اجلواب : 
حيمل صاحبو على التقوى  ألن ىذا اآلخر فليفعل كذا وكذا ( ) من كان يؤمن اب واليوم 

 ، ذلك أن اإلديان اب ، واإلديان ابليوم اآلخر من أركان اإلديان الست
 

 

ليسكت عن ما ال خًن فيو ، حَّّت ال  أي) َأْو لَِيْصُمْت (  معىن قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص اجلواب :



  
 

 
  

ل عليو ؛ ويُؤاخذ عليو  ويدل عليو تنب ﴿َما لعباده يف قولو :   -عّز وجلّ -يو  هللا ُيسجَّ
 يَ ْلِفُظ ِمْن قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيٌد﴾

 

. 

َوَمْن َكاَن يُ ْؤِمُن ابََِّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر :)  –صلَّى هللا عليو وسلَّم  –قال النَّيب  اجلواب :
ابإلحسان إليو ، ابلكلمة الطيبة ، حبفظ عورتو ، وحفظ أوالده ، يكرم ْكرِْم َجارَُه ( فَ ْليُ 

جاره بعدم أذيتو ابلوقوف أمام بيتو ، أو برمي الفضَلت والزابلة بطريقو أو يف طريقو ،  
 ابألصوات ، وعدم النظر إىل عوراتو ؛ ىذا كلو من إكرام اجلار  وعدم إزعاجو

: ﴿ َواْعُبُدوا اللَّ َو َواَل ُتْشرُِكوا بِِو  –عزَّ وجل  –قول هللا ويؤكد ىذه الوصية ما جاء يف 
ًئا َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن َوِبِذي اْلُقْرََبٰ َواْليَ َتاَمىٰ  َواْلَمَساِكٌِن َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََبٰ َواجْلَاِر اجْلُُنِب  َشي ْ

ِبيِل َوَما َمَلَكْت َأدْيَاُنُكْم  ِإنَّ اللَّ َو اَل حيُِبُّ َمن َكاَن ُُمَْتااًل َفخُ  ورًا َوالصَّاِحِب اِبجْلَنِب َواْبِن السَّ
) مازال جربيل يوصيين ابجلار :  -عليو الصَلة والسَلم-أحاديث نبوية أخرى كقولو ﴾ 

صلَّى -ولو وق ) ال يدخل اجلنة من ال أيمن جاره بوائقو (ولو ،وقحَّت ظننُت أنو سيورثو ( 



  
 

 
  

) وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن وهللا ال يؤمن ، قيل ومن اي رسول هللا ؟ :  -هللا عليو وسلَّم
 قال : من ال أيمن جاره بوائقو (

 :مبا سيأيت   فسر العلماء العبارات التاليةاجلواب : 
 قيل ىو من لو قرابة  وقيل ىو : اجلار ادلسلم

 اجلار الذي ىو أجنيب ال قرابة بينك وبينو  وقيل ىو الكافر 

: جاء يف تفسًنىا أن ادلراد بو : الزوجة ، وقيل ىو الرفيق يف 
 السفر.

دلا أوصى الصحايب بقولو ال تغضب  الغضب ىنا لو معنيان مها -ملسو هيلع هللا ىلص-النيب  اجلواب :
أي احلذر من أسباب الغضب ، فَل يقع فيها ادلسلم  وحيذر مما يرتتب 



  
 

 
  

على الغضب من أمور شيطانية كالضرب أو القتل أو الشتم  أو حنو ذلك مما يرتتب عن 
 الغضب .

؛ يعين لو رأيت أمًرا يغضبك فَل تغضب ، عوِّد ال تغضب( )
 . نفسك على الرضا ، وعلى الصرب

 
 

 عَلجات الغضب  متعددة منها : : اجلواب
 -صلَّى هللا عليو وسلَّم –أن يقول ادلرء : " أعوذ اب من الشيطان الرجيم " ؛ فالنيب  -

 -) إين أعلم كلمة لو قاذلا لذىب عنو ما جيد غضًبا شديًدا ، فقال :  رأى رجًَل غضب

 لو قال أعوذ اب من الشيطان الرجيم ( . -يعين الغضب 

 إذا كان العبد قائًما جيلس ، وإذا كان جالًسا يضطجع -
 أين يغًن ادلرء ادلكان فيخرج منو ويرتكو  -

 


