
  

 



  

 

 

 ِبْسِم ِاِ ِالرَّْْحَِن ِالرَِّحيمِ 

ِإَن احلََمَد ِ ضَلمُدُه وَنْسَتِعيُنُو َوَنْستَ ْغِفُرُه ، َونَ ُعوُذ ِِبِ ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا ِمْن َسِيَئاِت 
ْلل َفالَ َىاِدَي َلو ، َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلِو َأْعَمالِ  َنا ، َمْن يَ ْهِدِه هللاَ َفاَل ُمِضَل َلُو ، َوَمْن ُيضِّ

 . ِإالَّ هللِا َوْحَدُه اَل َشرِيَك َلُو ، َوَأْشَهُد َأَن زُلََمًدا َعْبَدُه َوَرُسولُوُ 

د َوَشَر اُْأُُموِر زُلَْدتَاهُ َها  َأاَل َوِإَن َأْصَدَق اْلَكاَلم َكاَلُم هللِا َوَخََت اذلُ  َده ُىَده زُلمَّ
 وَُكلَّ زُلَْدثٍَة ِبْدَعٍة  وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلٍة وَُكلَّ َضاَللٍَة ِف النَّاِر.

 :أمَّا بعد 

فقد هوقفنا عند احلديث الرابع والعشرين من اُأحاديث اُأربعُت النووية ، وىو ما 
ِفيَما يَ ْرِويِو َعْن رَبِِّو  -صلَّى هللا عليو وسلَّم–َعْن النَِّبِّ  -هنع هللا يضر–يِّ َذرٍّ اْلِغَفارِ  وأَبِ  رواه

  : ، أَنَُّو قَالَ  -عزَّ وجل–

َنُكْم زُلَرًَّما : إّّنِ َحرَّْمت الظُّْلَم َعَلى نَ ْفِسي ََي ِعَباِدي ) ؛ َفاَل َهظَاَلُموا.  ، َوَجَعْلتو بَ ي ْ
. ََي ِعَباِدي! ُكلُُّكْم َجاِئٌع  ، فَاْستَ ْهُدوّن َأْىدُِكمْ  َضالّّ إالَّ َمْن َىَديْتو ََي ِعَباِدي! ُكلُُّكمْ 

،  . ََي ِعَباِدي! ُكلُُّكْم َعاٍر إالَّ َمْن َكَسْوهو ، فَاْسَتْطِعُموّن ُأْطِعْمُكمْ  إالَّ َمْن َأْطَعْمتو



  

 

َهارِ . ََي ِعَباِدي! إنَُّكْم زبُْ  فَاْسَتْكُسوّن َأْكُسُكمْ  نُوَب  ِطُئوَن ِِبللَّْيِل َوالن َّ ، َوَأََن َأْغِفُر الذُّ
يًعا ُلُغوا ُضرِّي فَ َتُضرُّوّن  َجَِ ، َوَلْن  ؛ فَاْستَ ْغِفُروّن َأْغِفْر َلُكْم. ََي ِعَباِدي! إنَُّكْم َلْن هَ ب ْ

َفُعوّن. ََي ِعَباِدي! َلْو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآِخرَ  ُلُغوا نَ ْفِعي فَ تَ ن ْ ُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا هَ ب ْ
ًئا. ََي ِعَباِدي! َلْو َأنَّ  َعَلى أَهْ َقى قَ ْلِب رَُجٍل َواِحٍد ِمْنُكمْ  ، َما زَاَد َذِلَك ِف ُمْلِكي َشي ْ

ا ، مَ  َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعَلى َأْفَجِر قَ ْلِب رَُجٍل َواِحٍد ِمْنُكمْ 
ًئا. ََي ِعَباِدي! َلْو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم  نَ َقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َشي ْ

، َما نَ َقَص َذِلَك شلَّا  ، فََأْعطَْيت ُكلَّ َواِحٍد َمْسأَلَتو قَاُموا ِف َصِعيٍد َواِحٍد، َفَسأَُلوّن 
ُقُص اْلِمخْ  َا ِىَي َأْعَماُلُكْم ِعْنِدي إالَّ َكَما يَ ن ْ َيُط إَذا ُأْدِخَل اْلَبْحَر. ََي ِعَباِدي! إظلَّ

َر  ُأْحِصيَها َلُكمْ  ًرا فَ ْلَيْحَمْد اَّللََّ، َوَمْن َوَجَد َغي ْ َىا؛ َفَمْن َوَجَد َخي ْ ، ُثَّ ُأَوفِّيُكْم إَيَّ
 (  1).(َذِلَك َفاَل يَ ُلوَمن إالَّ نَ ْفَسوُ 

بسنده أن  -رْحو هللا هعاذل- جو مسلم ، وذكر مسلمٌ ىذا احلديث العظيم الذي خرَّ 
و ، يعٍت دل يستطع ركبتعلى  ث هبذا احلديث جثىأِب إدريٍس اخلوالّن كان إذا حدَّ 

و من عظمة ىذا احلديث ، وىذا احلديث على ركبت بل غللس، أن يكمل القيام 
جًدا ؛ فهذا  ةٍ كثَت   معاّن وحكمٍ فيو من وبيَّنوا ما  ، الصحيح قد اعتٌت العلماء بو

 احلديث حديٌث قدسي 

 عن ربو . -صلَّى هللا عليو وسلَّم-أي ما رواه النَّب 
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وىي النزاىة والتعظيم ، واحلديث القدسي كما مرَّ معنا 
 . -عزَّ وجل-لفظو ومعناه من عند هللا أنَّ أن الصحيح 

عن ربو  -صلَّى هللا عليو وسلَّم-وىو ما رواه النَّب 
 فيما أوحي إليو .

وىو ما كان معناه من عند هللا ولفظو من عند 
ديث القدسي أمَّا احل، احلديث النبوي  ىو ، فهذا -صلَّى هللا عليو وسلَّم-الرسول 

 فلفظو ومعناه من عند هللا .

د العلماء ة عنفهذه كلها أدلَّ  كلم ،اتء ادلت(  ْطَعْمتو) أَ  يقول :، (  ِعَباِدي)َي يقول :
 . -وجل عزَّ -لفظو ومعناه من عند هللا على أن احلديث القدسي 

 أن عباده ،إذل  هِ ورْحتو وهودُّدِ  -عزَّ وجل-ىذا من لطف هللا  ،(  ِعَباِدي)َي: قولو 
-ىو خالق كل شيء ، وىو  -عزَّ وجل-فا ، (  ِعَباِدي)َيَنداىم بقولو : 

 عزَّ -  ربُّ كل شيء ، وكل من ِف السماوات واُأرض ىو عبدٌ  -سبحانو وهعاذل
عظيمة  فا ينادي عباده ُأمورٍ  ؛خالق كل شيء  -سبحانو وهعاذل-، فهو  -وجل

 ، من اُأمور العظيمة ، وينهاىم عن أمرٍ  -نو وهعاذلسبحا-كرىم بنعمو وآالئو ذَّ يُ ، 



  

 

: إّّنِ َحرَّْمت الظُّْلَم  ََي ِعَباِدي): احلديث القدسي  ىذا ِف -سبحانو وهعاذل-فقال 
َنُكْم زُلَرًَّما َعَلى نَ ْفِسي  . ( ؛ َفاَل َهظَاَلُموا ، َوَجَعْلتو بَ ي ْ

م ؼلربَن أنو حرَّ  -وجل عزَّ -فا  وضعو ،ىو وضع الشيء ِف غَت م
 ب التقي وال يدخل اجلنة الكافر ، والدنيا دار ابتالءٍ فال يعذِّ ، الظلم على نفسو 

 –لذلك هللا  ؛ للعباد بعضهم من بعض -وجل عزَّ -هللا  واآلخرة يقتصُّ ، وعمل 
  ( 2)﴾ ﴿اَل ظُْلَم اْليَ ْومَ يقول عن يوم القيامة :  –وجل  عزَّ 

 ه حدود هللا ؛ىناك من يتعدَّ  ، ىناك من يؤذي، الدنيا ىناك من يظلم ِف 

 ة خطورة الظلمفمن شدَّ ؛ ا ِف اآلخرة فال ظلم أمَّ ، ُأن الدنيا دار عمل وابتالء  -
سبحانو –فا  ، على نفسو –وجل عزَّ –مو هللا ة دَنءة الظلم حرَّ ومن شدَّ  ،

، عن الظلم  هٌ نزَّ مُ ،  –سبحانو وهعاذل–ِف ذاهو وِف أمسائو وِف صفاهو  ملٌ كا  –وهعاذل
 ، كما أخربَن ىنا  ظادلٍ  غَتُ  –سبحانو وهعاذل –فهو ،  عن النقائص والعيوب هٌ نزَّ مُ 

 الناس أعماذلم ىناك يوم القيامة يوّفَّ  وأنَّ  ، و ال ظلمكثَتة أنَّ   وكما أخربَن ِف آَيتٍ 
َنُكْم زُلَرًَّماإّّنِ حَ  )، بال ظلم   . ( ؛ َفاَل َهظَاَلُموا رَّْمت الظُّْلَم َعَلى نَ ْفِسي، َوَجَعْلتو بَ ي ْ
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 :وذلك ِبلشرك كما قال لقمان 

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ  إنِّ  ََي بُ ٍَتَّ اَل ُهْشِرْك ِِبللَّ وِ  ﴿   (  3)﴾الشِّ

والشرك أبن ذبعل ، إذ التوحيد حق هللا على العبيد ، بو ِبلشرك فظلم العبد لر 
، مثلك  هتوجو إليو ِبلدعاء وىو سللوقٌ ، هطلبو ، هسألو ،   ا مساوَيً ادلخلوق ندً 

فإذا  ، ُأن الدعاء يكون ؛ فال شك أن ىذا ظلم  فساويت بُت اخلالق وادلخلوق
، أنواع الظلم  وىو أشدُّ ، هذا ظلم ف لغَت هللا الدعاء وضعتو لغَت هللا فأنت وضعت

كما قال هللا ِف ،  –وجل  عزَّ  -الشرك الذي إذا مات عليو العبد ال يغفره هللا  
دبأل – اْبَن آَدَم! إنَّك َلْو أهَ ْيتٍِت بُِقَراِب اُْأَْرِض َي ) :احلديث القدسي اآلخر 

ًئا  -اُأرض  (  4)لََغَفرت لك واَل ُأَِبرل (َخطَاََي ُثَّ َلِقيتٍِت اَل ُهْشِرُك ِب َشي ْ

ِلَك إِ ﴿: و قال سبحانو ِف القرآن  نَّ اللَّ َو اَل يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك بِِو َويَ ْغِفُر َما ُدوَن ذََٰ
فهذا النوع اُأول من الشرك ؛ لذلك على كل مسلم و مسلمة ،  ( 5)﴾ ِلَمن َيَشاءُ 

ن غلتنب ، أشيطان وأن غلتنب ال، أن ػلرص كل احلرص أن غلتنب الطاغوت 
 :  –عليو الصالة والسالم  –كما قال إبراىيم   ، وأن غلتنب الكفر، الشرك 

ومسلمة أن ؼلافوا من  فعلى كل مسلمٍ ؛  (  6)﴾َواْجنُ ْبٍِت َوَبٍِتَّ َأْن نَ ْعُبَد اُْأَْصَناَم  ﴿
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وأن ، يتهم مسلمُت أن ؽلُ  –وجل  عزَّ  –و أن يسألوا هللا  ، الشرك أن يقعوا فيو
 . ػلفظهم من الشرك

بتحقيق ، ِبلتوحيد  عالج ىذا الظلمو ، ىذا النوع اُأول الظلم بُت العبد وربو  
لبعد عن الشرك والكفر اوالعمل الصاحل و  –وجل عزَّ  –التوحيد واإلخالص  

 :يقول ِف حال الكافرين  –وجل عزَّ –لذلك هللا ؛ وكل ما من شأنو ػلبط اُأعمال 
ُثورَا  َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َىَباءً َوَقِدْمَنا ِإذَلَٰ ﴿ فليحذر العبد من ؛  (  7)﴾َمن ْ

 ىذا الظلم . 

، يئات واخلطاَي و ذلك ِبقًتاف الذنوب والسِّ 
وىذا  ، ماتحرَّ فيًتك الواجبات ويقع ِف ادلُ ،  –وجل  عزَّ  –والتقصَت ِف حق هللا 

العبد  موأن يعل، واإلَنبة إذل هللا  ، –وجل  عزَّ  –جو ِبلتوبة والرجوع إذل هللا عال
 ،يلقاه أمامو يوم القيامة ، مسجل  عليو ىزلص أو شرٍ  كل ما يعملو من خَتٍ   أنَّ 

 َويَ ُقوُلوَن ََي َويْ َلتَ َنا َماِل َى ََٰذا اْلِكَتاِب اَل يُ غَاِدُر َصِغَتًَة َواَل َكِبَتًَة ِإالَّ  ﴿ 
  (  8)﴾ۚ   َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا ۚ   َأْحَصاَىا

 أن كل ما يعملو سيجده أمامو يوم القيامة مكتوِبً ، ر ىذا اُأمر على العبد أن يتدبَّ 
من نوقش  )م : ى هللا عليو وسلَّ صلَّ -و سيحاسب عليو كما قال ،  مسجاًل 

ولكن كما ذكر ، لقيامة العبد ستعرض عليو أعمالو يوم ا فإنَّ ،  (ب ذِّ احلساب عُ 
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و أهنا ربت ِف ىذا النوع من الذنوب اليت بُت العبد وبُت ربِّ  –وجل  عزَّ  –هللا 
فإن مات على التوحيد ، بو وإن شاء عذَّ  ءً إن شاء هللا غفر لو ابتدا، ادلشيئة 

ْغِفُر ِإنَّ اللَّ َو اَل ي َ  ﴿كما قال هعاذل : ،   –إبذن هللا هعاذل  –فمصَته و مآلو إذل اجلنة 
ِلَك ﴿ ىذا الشرك ، ﴾ َأن ُيْشَرَك بِوِ  ، أي ما دون الشرك  ﴾َويَ ْغِفُر َما ُدوَن ذََٰ

ِلكَ ﴿ أسأل هللا  ، فمن شاء هللا غفر لو ابتداءً ، (   9)﴾ِلَمن َيَشاءُ  َويَ ْغِفُر َما ُدوَن ذََٰ
زالهنا أن ال يؤاخذَن بذنوبنا و و ،  و عنكم وأن يعفو عٍتِّ ، أن يغفر رل ولكم 

ِلَك ِلَمن َيَشاءُ ﴿  . ﴾َويَ ْغِفُر َما ُدوَن ذََٰ

ولو ، ف على نفسو ِبلذنوب سرِ و كما سبق عالج ىذا الظلم أن العبد ال يُ  
ُقْل ََي ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل  ﴿أسرف ال يقنط من رْحة هللا : 

يًعاهَ ْقَنُطوا ِمْن َرْْحَِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ ي َ  نُوَب َجَِ فالعبد مهما بلغت ذنوبو  ،(   10)﴾ْغِفُر الذُّ
هُوبُوا ِإذَل اَّللَِّ  ﴿،  ال ينسى التوبة وال ييأس من روح هللا ورْحتو بل يسعى للتوبة

 (      11)﴾ هَ ْوبًَة َنُصوًحا

ى هللا عليو صلَّ -كما قال 
ى هللا صلَّ -وقولو  ، ) كل ادلسلم على ادلسلم حرام دمو ومالو وعرضو (:  -موسلَّ 

 ئٍ و وال ػلقره و ال ؼلذلو حبسب امر ادلسلم ال يظلم وادلسلم أخ) : -معليو وسلَّ 
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) كل ادلسلم على ادلسلم حرام دمو ومالو ،  ( من الشر أن ػلتقر أخاه ادلسلم
 . -معليو الصالة والسال-أو كما قال وعرضو ( 

م قتصاص فيما بينهعلى اال فهذه ادلظادل اليت بُت العباد ِف الدنيا يوم القيامة مبنيةٌ  
ُأّن ،  (12)﴾ َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ  ﴿ وليست داخلة ِف قولو هعاذل :، 

 و .الذنوب اليت يشاء هللا أن يغفرىا للعبد ، ىي الذنوب اليت بُت العبد وربِّ 

الذنوب اليت بُت العباد من أكل ماٍل ، أو ضرٍب ، أو شتٍم ، أو قذٍف ، أو وأمَّا 
 أذيٍّة فإهّنا مبنيٌة على االقتصاص .

 . وسّيئاتٍ  و من الظادل وليس إال حسناتٍ معناه : أنَّ ادلظلوم أيخذ حقَّ  -

قَاُلوا : ؟ أََهْدُروَن َمِن اْلُمْفِلُس  ) : -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -ب نا يذكر قول النَّ وكلُّ 
ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -النب ، قَال اْلُمْفِلُس ِفيَنا َمْن اَل ِدْرَىَم َلُو َواَل ِديَناَر  :   -َصلَّى اَّللَّ

، وشتم  -ظلم-ادلفلس من أييت حبسناٍت أمثال اجلبال ، وأييت وقد ضرب ىذا 
–وضرب ىذا ،  -ظلم–، وقذف ىذا  -ظلم–وأخذ مال ىذا  ، -ظلم–ىذا 

االقتصاص ِف ، ُأنّو ظلمو فيأخذ من حسناهو  (  ؛ فيأخذ ىذا من حسناهو  -ظلم
فيطرح عليو من  )هفٌت حسناهو هنتهي ،  (فيأخذ ىذا من حسناهو)  احلسنات
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عليو الصالة -أو كما قال  ، سيئاهتم فيقذف ِف النار أو فيطرح ِف النار(
 -والسالم

قتصاص  بُت الناس يوم القيامة اال  أنَّ بُتَّ  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ - بوالنَّ 
 .ا أن يعلم أنّو زلاسب منَّ  فلذلك غلب على كل واحدٍ  ؛ ِبحلسنات والسّيئات

،  -عّز وجلّ -ػُلاسبو هللا  ابو شرعً   غَت مأذونٍ الزوج الذي يضرب زوجتو ضرِبً  
،  -وجل عزَّ - من هللا  قٍ ثاليت أخذىا دبو ،  دلرأة الضعيفةػُلاسبو على هعّديو على ا

أنت  ا ،لست حرً  ، ال َي أخي ،أَن حر  :ا ويقول ويُؤذيها شتمً ،  يعلو عليها ضرِبً 
، هللا ينصرىا يوم القيامة  على ىذا ، إن سكتت فإنَّ  وُمؤاخذٌ ، على ىذا  زُلاسبٌ 

 على ىذا .  -وجلّ  عزَّ -سيحاسبك هللا 

ا ، ويُؤذيو ِبلضرب واحلبس  فيسقطو أرضً لد الذي يضرب ولده ضرِبً اوذلك الو 
 سُيحاسب على ىذا.  ؛ واُأذية

رضوان هللا عليهم -من الصحابة  على رجلٍ  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -ب النَّ  مرَّ 
ه فجاءَ  ،ا للسوط يضربو بو ب ُغالمو ، فكان رافعً وىذا الرجل كان يُؤدِّ  ، -أَجعُت

ْعَلْم َأَِب ا،  ْعَلْم َأَِب َمْسُعودٍ ا)من اخللف فقال لو :  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ - بالنَّ 
 فسقط السوط من يده وأعتقو .، (     13)( َمْسُعوٍد َأنَّ اَّللََّ َأْقَدُر َعَلْيَك ِمْنَك إليو
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 - ب لو النَّ ومع ذلك بُتَّ  ، لو ؽللكو ب غالمو ، الذي ىو ملكٌ فهذا كان يُؤدِّ 
 على ىذا . أّنك و إن كنت سبلكو فاعلم أّنك زُلاسبٌ  -م عليو وسلَّ ى هللاصلَّ 

، كانت هرعى الغنم ،لو ؽللكها  جاريةً  ا ذكر أنَّ دلَّ  -هنع هللا يضر-وذاك الصحاِب اآلخر 
ككتها على صف، منها ، فضرهبا على وجهها  فغفلت فجاء الذئب فأكل واحدةً 

ى هللا عليو صلَّ -ب ا جاء إذل النَّ ة الغضب ، فلمَّ ضرهبا كفاً من شدَّ  ، وجهها
ا جاءت فلمَّ ،  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -ب داىا النَّ َن ،يستفسر ويسأل   -موسلَّ 

ُ ؟ ( قَاَل ذَلَا :  َماِء ، قَاَل :) أَْيَن اَّللَّ  ، قَاَلْت :) َمْن َأََن ؟ (  ، قَاَلْت : ِف السَّ
 . فأعتقها ُأنّو ضرهبا ضربًة واحدةً ؛  ِإن ََّها ُمْؤِمَنة (َأْعِتْقَها فَ ):  لُسوُل اَّللَِّ ، قَارَ 

 سُيحاسبهم على ىذا .  -وجلّ  عزَّ -فعليهم أن يتذكروا أّن هللا  

يظلمُو  صاحب العمل ، والعامل الضعيف الذي يعمل عند وكذا العامل اُأجَت ،
ليس من  أبن يعمل عنده ما أو يظلمُو ِف كثرة الوقت ، أو يظلموُ  ب ،ِف الراه

حىت اُأم ِف ضرهبا ، عليو ه ورلاز  كل ىذا زلاسبٌ   ؛ بضربو أو يظلموُ  عملو ،
 ضرِبً و  يضرهبم ضرب أتديب ، عليو أن إخوانو ، ُأبنائها ، حىت اُأخ ِف ضرب

 . ا غَت مؤذٍ شرعيً 



  

 

رضي -ابن عباس  حينما أذن للزوج أن يضرب الزوجة فإنَّ  -وجل  عزَّ – ا هللاوأمَّ 
 ضرِبً ": ر الضرب بقولو فسَّ ، ىذه اُأمة  وحرب، هرَجان القران  ، -هللا عنهما

ا وال مً ظعال يضرب ذ ، يعٍت مثل : الكتف والفخ، " ِبدلسواك ِف رلامع اللحم 
 ُأنَّ ؛ ا  خفيفً ويضرهبا ضرِبً  ، ا يضرب ِف رلامع اللحموإظلَّ  ، وال رقبةً  اوجهً 

- وليس التسّلط على عباد هللا ، وليس اإلذالل، ادلقصود الّتأديب ليس اإلىانة 
  . -وجلّ  عزَّ 

يتعلق  ِف سورة النساء ما -سبحانو وهعاذل-ا ذكر دلَّ  -وجل عزَّ -ولذلك فإّن هللا 
 : زوجاهتم ادبو ؤَ أن ي -سبحانو هعاذل-أِبح لألزواج ،  قاق بُت الرجل وادلرأةِبلش

سبة لو جنة  ذلا حقو من الطاعة ، وأنّو ِبلنِّ بُتِّ فيعضها ويُذكرىا ويُ 
انظري أين أنت )  : لتلك ادلرأة  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -ب كما قال النَّ ،  َنر  أو

  . -عليو الصالة والسالم - أو كما قال (َنرك  ومنو فإنو جنتك أ

 عزَّ –عليها أن هراعي حق هللا  وأنَّ ،  ا ويعضها ويُذكرىا ذلا حق الزوج شرعً بُتِّ فيُ 
قال :  -وجلّ  عزَّ -وإن دل هّتعظ فإّن هللا  ت فاحلمد  ،فإن اهعظَّ  فيو ، -وجلّ 

   (14)﴾َواْىُجُروُىنَّ ِف اْلَمَضاِجِع ﴿

 معها ِف نفس الغرفة لكن ال يقرهبا وينام  : وقيل ادلعٌت، ا ال غُلامعه

 .ينام ِف غرفة اخره 
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معنا عن ابن  والضرب كما مرَّ ،  ﴾َواْضرِبُوُىنَّ ﴿ا ِبذلجر قال : ت أيضً ظاهّع ما فإن 
قولو هعاذل  ُث انظروا إذل، أنّو ِبدلسواك ِف رلامع اللحم  -رضي هللا عنهما-عباس 

َ َكاَن َعِليِّا  ﴿قال : ، ية ِف نفس اآل ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبياًل ِإنَّ اَّللَّ فَِإْن َأطَْعَنُكْم َفاَل هَ ب ْ
  )15(﴾اَكِبَتً 

ر هللا  الزوج أن ال يطغى على الزوجة ، وال يعلو عليها  –وجل عزَّ –قال العلماء ذكَّ
العلي الكبَت القادر   -نو وهعاذلسبحا -ظلًما ، وال يتسلط عليها ؛ ُأن هللا ىو 

 عليو .

أن يؤدي احلقوق ُأىلها ، فإن أخذ مااًل يرجعو ذلم ، وإن ضرب أحًدا أيهيو  
وفاهو قام ِف أصحابو ،  قبل –صلَّى هللا عليو وسلَّم  –ويستسمح منو ؛ فإنَّ النَّب 

وقال ذلم ِف كالٍم معناه : أن أيَّ شخٍص ضربو أو شتمو فليقتصَّ منو اليوم ، قبل 
من ذلك  –صلَّى هللا عليو وسلَّم –أن ال يكون إال احلسنات والسيئات ، وحاشاه 

ا خوفو من هللا  عليو –، وطلبو للدرجات العليا  –عزَّ وجل–أن يظلم أحًدا ، وإظلَّ
، وكونو عبًدا شكورًا ، فوقف بُت أصحابو يسأذلم من ظلمو  –ة والسالمالصال

 بضرٍب أو شتٍم يقتصُّ منو اليوم .

                                                           
15

 18( سورة النساء ـ اآلية   



  

 

منك ِبلضرب ،  ها ادلسلم ِبلضرب فيقتصُّ أحًدا ، إن ظلمَت أحًدا أيُّ  تفإن ضرب 
أو أن هطلب منو أن يعفو عنك وأن يسازلك ، وإن اغتبتو أن هستسمحو ، فإن 

ال فال مانع أن هضع ادلال ِف ظرف وهكتب ) ىذا حٌق لفالن ( عجزت عن ردِّ ادل
من غَت أن يعرف من ىو الذي ردَّ ادلال ، كأن هكون سرقت ادلال أو غصبتو أو ال 

وسلِّمو بطريقة ما  ، هستطيع أن هرده وجًها لوجو ، فاكتب ىذا ادلال حٌق لفالن
  مكانو أو ضلو ذلك .ُأقرِبئو أو لو ىو مباشرًة ، كأن هضعو ِف سيارهو أو ِف

ق   فإن كان الرجل الذي ظلمتو أو أخذت مالو أو ضربتو ال هعرف طريقو فتصدَّ
ق عنو ؛  ِبلنسبة للمال عن هتصدق عنو وإن جاءك يوًما من الدىر هردُّه و ، فتصدَّ

 غفر لو ، وَسِل هللا أن يغفر لك إليو ، وإن كنت اغتبتو أو ضربتو أو ضلو ذلك فاست

 )َفاَل َهظَاَلُموا( : فيما يرويو عن ربِّو –عليو الصالة والسالم  –عٌت قولو ، ىذا م إذا

ََي ِعَباِدي ُكلُُّكْم َضالّّ ِإال َمْن َىَديْ ُتُو  ) ، قال هللا هعاذل : ََي ِعَباِدي ُث قال : 
 .(  فَاْستَ ْهُدوّن َأْىدُِكمْ 

أكرمنا  –عزَّ وجل– كلكم ضالّّ ، دبعٌت ال يعرف احلق ؛ ُأن هللايعٍت :   -
  -سبحانو وهعاذل-بُتَّ لنا شرعو ودينو ومراده ،  –صلَّى هللا عليو وسلَّم–ِبلرَّسول 

يعرف احلق ويهتدي ، ، وبفضٍل من هللا ورْحة  –عزَّ وجل  –فالعبد بتوفيٍق من هللا 
 ( ََي ِعَباِدي ُكلُُّكْم َضالّّ ِإال َمْن َىَديْ ُتوُ  )إليو ؛ لذلك قال : 

 اذلداية ىاىنا هشمل : : ل العلماءقا 



  

 

وهشمل أيًضا ىداية  ىداية البيان واإلرشاد ، وىداية التوفيق واالستجابة ، -
 أخره تالثة وىي ىداية الثبوت على احلق ، والبقاء عليو ، وعدم االضلراف عنو.

عليو  صلَّى هللا-أمَّا قولو  لو ِبذلداية ، –عزَّ وجل–فالعبد يِضلُّ لوال هوفيق هللا  
َرانِوِ  َأوْ  يُ َهوَِّدانِوِ  فَأَبَ َواهُ  اْلِفْطَرِة، َعَلى يُوَلدُ  َمْوُلودٍ  كل) : -وسلَّم َسانِوِ  َأوْ  يُ َنصِّ  أو ؽُلَجِّ

 –معناه على الفطرة اليت فطر هللا  فال يتعارض مع ىذا احلديث ؛ ُأنَّ  (  ُيْسِلَمانو
بعيد ، وليس عنده أحد ،  الناس عليها ، ولكن الذي يولد ِف مكانٍ  –عزَّ وجل 

وال  -عزَّ وجل  –ال يعرف هللا ولكن يكرب  فإنو ِف اُأصل ِف الفطرة موجودة ،
 يعرف دينو ، وىذا معٌت قولو :

 ، أي : اتئو عن الصراط ادلستقيم .( ُكلُُّكْم َضالّّ ) -

 : إال من علَّمتو ووفقتو .(  ِإال َمْن َىَديْ ُتوُ ) -

: (  فَاْستَ ْهُدوّن َأْىدُِكمْ  )ىنا ِف احلديث القدسي  –وجل عزَّ  –ولذلك قال هللا  
دبعٌت : اطلبوا مٍت اذلداية ؛ ولذلك ضلن  ، ( فَاْستَ ْهُدوّن  )أي فاطلبوا مٍتِّ اذلداية . 

َراَط اْلُمْسَتِقيمَ  ﴿ِف كل ركعة نقول   ال بد أن نستشعر ىذا ادلعٌت   (16)﴾ اْىِدََن الصِّ

َراَط اْلُمْسَتِقيمَ اْىِدَنَ  ﴿قال العلماء  نطلب من هللا ىداية اإلرشاد والبيان  ﴾  الصِّ
ىذا النوع اُأول ، وىداية التوفيق والقبول ىذا النوع الثاّن ، وىداية الثبوت على 

 احلق ولزومو وعدم االضلراف عنو .
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ولذلك ىذا احلديث كما ذكر العلماء يدلُّ على أن العبد عليو أن ال يغًتَّ بعقلو ،  
ن ال يظن أنو يعرف احلق بنفسو ، بل البد أن يطلب احلق من طريقو ، وىو ما وأ

 –، وما كان عليو الصحابة الكرام  –صلَّى هللا عليو وسلَّم –جاء بو الرسول 
 . -رضوان هللا عليهم 

ُكْم. ََي ، فَاْسَتْطِعُموّن ُأْطِعمْ  ََي ِعَباِدي! ُكلُُّكْم َجاِئٌع إالَّ َمْن َأْطَعْمتو)ُث قال :  
 ( . ، فَاْسَتْكُسوّن َأْكُسُكمْ  ِعَباِدي! ُكلُُّكْم َعاٍر إالَّ َمْن َكَسْوهو

 أَي َُّها َيَ ﴿:  –عزَّ وجل  –كما قال هللا   –عزَّ وجل  –أنتم فقراء إذل هللا 
 (     17)﴾١٥﴿ احْلَِميدُ  اْلَغٍِتُّ  ُىوَ  َواللَّ وُ  ۚ   اللَّ وِ  ِإذَل  اْلُفَقَراءُ  أَنُتمُ  النَّاسُ 

مهما ملك العبد ما ملك من الدنيا ، فإنو ، وضلن الفقراء  غٍتٌ  -وجل  عزَّ  –فا 
ََي ِعَباِدي! ُكلُُّكْم ):  يقول –وجل  عزَّ  -فقٌَت إذل هللا ، زلتاٌج إذل هللا ؛ فلذلك هللا 

ْم َجاِئٌع إالَّ ُكلُّكُ )إرل جوًعا وعطًشا ولباًسا وِف كل اُأمور ،  ، كلكم مفتقرٌ َجاِئعٌ 
 .( ، فَاْسَتْطِعُموّن  َمْن َأْطَعْمتو

مالك كل شيء  –وجل  عزَّ  -زاق ذو القوة ادلتُت ، فا فاطلبوا مٍت ؛ هللا ىو الرَّ 
ر هللا ىو الذي سخَّ  أن يرزقو ، فإنَّ  –وجل  عزَّ –، والعبد عليو أن يطلب من هللا 

لنا اُأكل أبنواعو ، والثمار ، واحلبوب ،  رلنا اُأمطار ، وادلياه ، والبحار ، وسخَّ 
﴿ ،  -وجل  عزَّ  –، فهذه كلها من عند هللا  ا أِبح هللا لنا أكلهاواحليواَنت شلَّ 
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وجل  عزَّ  –فهذه النعم وىذه اُأرزاق من عند هللا ، (   18)﴾مََّتاًعا لَُّكْم َوُِأَنْ َعاِمُكْم 
يًعا؛ ِعَباِدي! إنَُّكْم زُبِْطُئوَن ِبِ  ):  ُث قال - نُوَب َجَِ َهاِر، َوَأََن َأْغِفُر الذُّ للَّْيِل َوالن َّ

 . ( فَاْستَ ْغِفُروّن َأْغِفْر َلُكمْ 

ِبلنهار ، يُذنب ؛ وىذا التعبَت يفيد أن  ئِبلليل ، أو ؼلط ئالعبد قد ؼلط
ى صلَّ  –ب العبد قد يذنب ذنوًِب متتالية ، ولكن ِبب التوبة مفتوح ، كما أخرب النَّ 

لن يُغلق حىت هطلع الشمس من مغرهبا ، وما دل هبلغ الروح  –م هللا عليو وسلَّ 
 . –وجل  عزَّ  –ال هيأس من روح هللا ، احللقوم ، فباب التوبة مفتوح 

ل وهسعُت نفًسا ، ُث قتل الراىب كمَّ  وكلنا يعرف قصة ذاك الرجل الذي قتل هسعةً 
و العادل على التوبة ؛ أبن يًتك اُأرض فدلَّ  بو ادلائة ، ُث أراد التوبة فسأل عن عادلٍ 

معهم ، فمات اليت ىو عليها أرض سوء ويذىب إذل أرٍض هبا قوم صاحلون يعبد هللا 
 ختصمت فيو مالئكة الرْحة ومالئكة العذاب ؛ مالئكة الرْحة قالتاِف الطريق ، ف

 .بعد يتب  ا: كان يعٍت مذنًبا ودلَّ  : جاء اتئًبا ، ومالئكة العذاب قالت

اُأرضُت ىو أقرب  : إذل أيِّ  وقال ، فمن رْحة هللا أن جاء ملك ػلكم بينهما 
هقبضو ادلالئكة ؛ يعٍت لو كان إذل أرض سوء هقبضو مالئكة العذاب ، وإن كان إذل 

 .أرض القوم الصاحلُت هقبضو مالئكة الرْحة 
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بو إذل قرَّ  قال بعض الرواة ِف بعض الرواَيت فزوه هللا اُأرض من ربتو ؛ يعٍت 
،  –وجل  هللا عزَّ  –فقبضتو مالئكة الرْحة ، فانظروا إذل رْحة ؛ اُأرض الصاحلة 

؛ رجٌل قتل مائة نفس ، لكنو جاء  -وجل  عزَّ  –سعة رْحة هللا عظمة و وانظروا إذل 
 .اتئًبا راغًبا إذل هللا ، فقبلو هللا ورْحو فقبضتو مالئكة الرْحة 

يستغفر ويتوب ، عنان السماء ال ييأس من رْحة هللا فلذلك العبد لو بلغت ذنوبو  
 فَاْستَ ْغِفُروّن َأْغِفْر  ويرجو رْحة هللا ، ويطلب من هللا ادلغفرة ، ولذلك قال: 

 َلُكمْ 

خَت من الليل ينزل إذل ُأِف الثلث ا -وجل عزَّ –هللا  حاديث أنَّ ُأو جاء ِف ا 
 ْل ِمْن ُمْستَ ْغِفٍر فََأْغِفر)ىَ  ، (َلُو  ٍر فََأْغِفرْل ِمْن ُمْستَ ْغفِ )ىَ :  السماء الدنيا فيقول

 .(َلُو 

ى ركعتُت ا ُث صلَّ أن العبد إذا أذنب ذنبً  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -ب وجاء عن النَّ  
لت نفسك مهما سوَّ ، عظيم لك َي عبد هللا  فاستغفر هللا يغفر هللا لو ، فهذا ِببٌ 

 . -لوج عزَّ -للسوء فتب وارجع إذل هللا 

ُلُغوا نَ ْفِعي  ) : ُث قال  ُلُغوا ُضرِّي فَ َتُضرُّوّن، َوَلْن هَ ب ْ ََي ِعَباِدي! إنَُّكْم َلْن هَ ب ْ
َفُعوّن   ( فَ تَ ن ْ



  

 

مالك كل  -سبحانو وهعاذل-و أنو  ، مر كلوُأبيده ا -وجل عزَّ -أن هللا 
طيعون أن يصدر ، وال هست وال ضرٌ  ها ادلخلوقون ليس بيدكم نفعٌ شيء ، و أنتم أيُّ 

 أمر من ىذا الباب منكم أيُّ 

  

 . والعباد ال يستطيعون ىذا،  -وجل  عزَّ  -ن الضار و النافع ىو هللا ُأ -

ََي ِعَباِدي! َلْو َأنَّ  ):  قرر ما سبق ، فقالًنا أمورًا هُ بيِّ مُ  -سبحانو و هعاذل-ُث قال  
آِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعَلى أَهْ َقى قَ ْلِب رَُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم، َما زَاَد َأوََّلُكْم وَ 

ًئا ، ما ينفعٍت أبًدا ، وال أستنفع أبن يكون كل الناس من أوَّذلم  ( َذِلَك ِف ُمْلِكي َشي ْ
ُهم  وإنسهم ، على أهقى رجل واحد  . إذل آخرىم ، ِجن َّ

 وضلن إليو فقراء . ،وعن أعمالنا ، ا ُأن هللا غٍت عنَّ  -

ََي ِعَباِدي! َلْو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم َكانُوا َعَلى َأْفَجِر قَ ْلِب  )ُث قال: 
ئً  رَُجٍل َواِحٍد ِمْنُكمْ    ا (، َما نَ َقَص َذِلَك ِمْن ُمْلِكي َشي ْ



  

 

 وضلن إليو فقراء.، ا ُأن هللا غٍت عنَّ  -

ََي ِعَباِدي! َلْو َأنَّ َأوََّلُكْم َوآِخرَُكْم َوِإْنَسُكْم َوِجنَُّكْم قَاُموا ِف َصِعيٍد  ):  قال ُث 
هم من آدم  إذل آخر من  كلَّ   -عزَّ وجل  -، طلبوا من هللا ( َواِحٍد ، َفَسأَُلوّن 

لوا قاموا على اُأرض ، فسأ؛ اجلن ،  قاموا ِف صعيد  يبقى من ىذه اُأمة ،  وكلِّ 
 :  كل واحٍد مسألتو  ، قال-عزَّ وجل -حاجاهتم ، فأعطى هللا  -عزَّ وجل-هللا 

ُقُص اْلِمْخَيُط إَذا ُأْدِخَل اْلَبْحرَ  )  (  َما نَ َقَص َذِلَك شلَّا ِعْنِدي إالَّ َكَما يَ ن ْ

 ادلُراد بو ، اإلبرة ، فلو وضعنا إبرة ِف البحر ُث رفعناىا .

ال ينقص من البحر شيء ، وال يغَت شيًئا من البحر ؛ فاإلبرة إذا ُأْدِخلت ِف  -
 .البحر ال هنقص منو شيء 



  

 

ن مالك كل شيء ، وقادٌر على كل شيء ، وال ينقص م -عزَّ وجل  -ُأن هللا  -
، لو أعطى الناس كلهم أوذلم وآخرىم انسهم  -سبحانو وهعاذل -ملكو شيء 

 وجنهم .

،   (19)اء (سحَّ  مآلهيد هللا ):   -صلَّى هللا عليو وسلَّم  -لذلك ؛ قال النَّب و 
الّليل والنهار ، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات واُأرض  ) أي : كثَتة العطاء ،

مالك كل شيء   –عزَّ وجل -، فا  (ما ِف ؽلينو)دل ينقص  ، أي :ض( غِ ، فإنو دل يَ 
َا ِىَي َأْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكمْ  ):  فقال  -سبحانو وهعاذل-  (  ََي ِعَباِدي! إظلَّ

وأحصيها لكم من خٍَت أو ، أنٍت وكلت ادلالئكة الذين يكتبون أعمالكم يعٍت :  -
:  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  –ند قولو شٍر ، فيكتبون كل شيء  ،كما مرَّ معنا ع

ًرا َأْو لَِيْصُمتْ ) َما يَ ْلِفُظ ِمْن ﴿،  (20)(َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن ِبََِّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر فَ ْليَ ُقْل َخي ْ
 (21) ﴾قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِو رَِقيٌب َعِتيدٌ 

َا ِىَي َأْعَماُلُكمْ  )فقال سبحانو ىنا :   : ( ََي ِعَباِدي! إظلَّ

رٌ  - ا ىي  وىذا دليل على أن العبد سُلي َّ ِف عملو ، وأن العمل إبرادهو وكسبو ، إظلَّ
َا ِىَي َأْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم، ُثَّ  ) أعمالكم الصادرة منكم من خٍَت أو شٍر ، إظلَّ
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َىا ًرا فَ ْلَيْحَمْد اَّللََّ  ُأَوفِّيُكْم إَيَّ َر َذِلَك َفاَل يَ ُلوَمن إالَّ  ، َوَمْن َوَجدَ  ؛ َفَمْن َوَجَد َخي ْ َغي ْ
 ( .  نَ ْفَسوُ 

يَ ْوَم ذبَُِد ُكلُّ نَ ْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخَْتٍ  ﴿:  -عزَّ وجل-كما قال هللا 
َنُو َأَمًدا بَِعيًدا  نَ َها َوبَ ي ْ رُُكُم اَّللَُّ  ۚ  زُلَْضًرا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء هَ َودُّ َلْو َأنَّ بَ ي ْ  َوػُلَذِّ

ُ رَُءوٌف ِِبْلِعَبادِ  ۚ  نَ ْفَسُو  ا ذكر كما مرَّت معنا آية سورة الكهف ، دلَّ  ،(22) ﴾ َواَّللَّ
َوُوِضَع اْلِكَتاُب فَ تَ َره اْلُمْجرِِمَُت ُمْشِفِقَُت شلَّا ِفيِو  ﴿:  قولو   -سبحانو وهعاذل-

َذا اْلِكَتاِب اَل يُ غَاِدُر   ۚ  َصِغَتًَة َواَل َكِبَتًَة ِإالَّ َأْحَصاَىا َويَ ُقوُلوَن ََي َويْ َلتَ َنا َماِل ىََٰ
 (23) ﴾َواَل َيْظِلُم رَبَُّك َأَحًدا  ۚ  َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا 

، قالت  (24)ب (ذِّ )من نوقش احلساب عُ يقول :  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  -ب والنَّ 
َفَسْوَف ػُلَاَسُب ِحَساًِب  ﴿  ليس هللا يقول :، أ: " َي رسول هللا  -اهنع هللا يضر  -عائشة  

 ) ذلك العرض ، ومن نوقش عذب ( قال : ، (25) ﴾ َيِسَتًا

 دبعٌت العرض السريع ، دون نقاش .

، أو كما فمن نوقش عذب (  )سؤال ، وطلب اجلواب ، فمعناه 
َباِدي: إّّنِ َحرَّْمت ََي عِ  )فهذا احلديث ، حديث  –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ  –قال 
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، جديٌر بكل مسلم ومسلمة أن يعتنوا بو وأن يعملوا بو ، وأن  ( الظُّْلَم َعَلى نَ ْفِسي
 . -إبذن هللا هعاذل-يتأمَّلوه ، فإن فيو خَتًا كثَتا 

 -صَّلى هللا عليو وسلم–اَّللَّ ، َأنَّ ََنًسا ِمْن َأْصَحاِب َرُسوِل  -هنع هللا يضر–َذرٍّ  وأَبِ  ما رواه
ثُوِر ِِبُْأُُجوِر؛  -صلَّى هللا عليو وسلَّم–قَاُلوا لِلنَِّبِّ  ََي َرُسوَل اَّللَِّ َذَىَب َأْىُل الدُّ

ُقوَن بُِفُضوِل َأْمَواذِلِْم. قَاَل:  ُيَصلُّوَن َكَما ُنَصلِّي، َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم، َويَ َتَصدَّ
ُقوَن؟ إنَّ ِبُكلِّ َهْسِبيَحٍة َصَدَقًة، وَُكلِّ َهْكِبَتٍَة َأَولَْيَس َقْد جَ  ُ َلُكْم َما َهصَّدَّ َعَل اَّللَّ

َصَدَقًة، وَُكلِّ رَبِْميَدٍة َصَدَقًة، وَُكلِّ هَ ْهِليَلٍة َصَدقًَة، َوَأْمٌر دبَْعُروٍف َصَدَقٌة، َونَ ْهٌي َعْن 
َقٌة. قَاُلوا: ََي َرُسوَل اَّللَِّ َأأيَْيت َأَحُدََن َشْهَوهَُو ُمْنَكٍر َصَدَقٌة، َوِف ُبْضِع َأَحدُِكْم َصدَ 

َوَيُكوُن َلُو ِفيَها َأْجٌر؟ قَاَل: َأرَأَيْ ُتْم َلْو َوَضَعَها ِف َحَراٍم َأَكاَن َعَلْيِو ِوْزٌر؟ َفَكَذِلَك إَذا 
 . 26َوَضَعَها ِف احلَْاَلِل، َكاَن َلُو َأْجٌر( 

صلَّى –وائد َجَّة ؛ وذلك أن الفقراء من أصحاب النَّب ىذا احلديث العظيم فيو ف
، وأخربوه أبن اُأغنياء  -صلَّى هللا عليو وسلَّم-سألوا النَّب  –هللا عليو وسلَّم

مثلهم ِف الصالة والصيام ولكن ضلن الفقراء طلتلف عنهم ؛ إذ لألغنياء أمواٌل 
قون وضلن ال مال عندَن نتصدق بو ، فسوف هكون م نزلتهم يوم القيامة أعلى يتصدَّ

رضوان هللا  –من منزلتنا ولن ضلصل الدرجات العلى ِف اجلنة ، ىكذا كان الصحابة 
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يتنافسون ِف اخلَت ، ال يتنافسون ِف الشر ، وال يتنافسون ِف إيذاء عباد  –عليهم 
 هللا ، وال يتنافسون ِف أن يتمنَّوا زوال النعمة عن إخواهنم .

أنعم هللا عليو ِبلعلم فرحوا لو وأعانوه ، وأمَّا الذين يرون أن فإذا رأوا واحًدا قد 
عليهم ِبحلفظ ، والفهم واإلدراك ،  –عزَّ وجل  –بعض طلبة العلم قد منَّ هللا 

وحسن الكالم ، وحسن التصنيف ، حسدوه وأخذوا يطعنوا فيو ويتمنوا أن ال 
 يكون ِف ذاك ادلقام ؛ ال ، ليس ىذا شأن ادلسلم .

وا كيف أن الصحابة ما حسدوا إخواهنم ؛ ولكن سبنوا أن يكونوا مثلهم ، فانظر  
َوِف  ﴿وأن يكون ذلم من اُأعمال ما يكونون بسببها ِف الدرجات العلى ، ىكذا 

ِلَك فَ ْليَ تَ َناَفِس اْلُمتَ َناِفُسونَ  ثُورِ ) َيَ ، فقالوا :  (  27)﴾ ذََٰ  ( َرُسوَل اَّللَِّ َذَىَب َأْىُل الدُّ
ق (  ِِبُْأُُجورِ ) أي اُأغنياء ،  قون وضلن ال نتصدَّ  ُأهنم يتصدَّ

م النَّب  - على أعماٍل ؽلكن أن يلحقوا هبا أولئك  –صلَّى هللا عليو وسلَّم  –فدذلَّ
 ال هكلِّفهم صدقًة وال مااًل.اُأغنياء ؛ وىي 
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ر ، حىت الرجل هسبيٍح وهكبٍَت وربميٍد وهتليٍل ، أو أمٍر ِبدلعروف وهنٍي عن منكمن  
جلماع أن يِعفَّ نفسو ، وأن يِعفَّ زوجو ، وأن غلتنب ا ينوي هبذا إذا أهى أىلو فإنو

 احلرام وأن غلتنب احلرام من زًًن وضلوه فيجتنبو .

ُقونَ َأَولَْيَس َقْد ) : -صلَّى هللا عليو وسلَّم  –فقال   ُ َلُكْم َما َهصَّدَّ   ( ؟ بِو َجَعَل اَّللَّ

 الصدقة ِف ادلال .واب اخلَت كثَتة جًدا ، ليس فقط ِف أب

إنَّ ِبُكلِّ َهْسِبيَحٍة ) : -صلَّى هللا عليو وسلَّم  –الذكر ، فقال 
إذا قلت هللا ، (  َتٍَة َصَدَقةً وَُكلِّ َهْكبِ )،  إذا قلت سبحان هللا ىذه صدقة، (  َصَدَقةً 

وَُكلِّ )،  َصَدَقةً  إذا قلت احلمد ، (  وَُكلِّ رَبِْميَدٍة َصَدَقةً )، أكرب ىذه صدقة 
 ( . َأْمٌر دبَْعُروفٍ ) وَ  قال : ، ( َصَدَقةً  ) إال هللا إذا قلت ال إلو(  هَ ْهِليَلةٍ 

ا ذكٌر قاصٌر عليك ، وىناك والتهليل ، والتحميد ىذ التسبيح ، والتكبَت ، إذن ؛
نطٌق ِبللسان ِبُأمر ِبدلعروف والنهي عن ادلنكر ىذا ذكٌر أو عمٌل متعدِّ نفعو للغَت 

الَّ َعَلى ) : –صلَّى هللا عليو وسلَّم  –، فإذا أمرت ِبدلعروف صدقة ، كما قال  الدَّ
َْتِ َكَفاِعِلوِ   .( اخلَْ

منكٍر ، كان لك أجر من هرك ىذا ادلنكر ،  ؛ إذا هنيت عن(  نَ ْهٌي َعْن ُمْنَكرٍ ) وَ   
ولك أجر من يًتكو بناًء على هعليمك للناس إن ىذا أمر منكر فهو ِبب عظيم ؛ 

 ِبب اُأمر ِبدلعروف والنهي عن ادلنكر . 



  

 

  يعٍت : ؛ (  ِف ُبْضِع َأَحدُِكمْ ) وَ : -صلَّى هللا عليو وسلَّم  –ُث قال 

ِف الفرج ؛ يعٍت كناية عن اجلماع فإنو يتلذذ بزوجتو قال العلماء : أي  ( ِف ُبْضعِ  )
أيَْيت َأَحُدََن ) أَ  : يعٍت-صلَّى هللا عليو وسلَّم  -، ومع ذلك يؤجر ، فقالوا للنَّب 

؛ أنو  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  –فبُتَّ ذلم النَّب  ، ( َشْهَوهَُو َوَيُكوُن َلُو ِفيَها َأْجٌر؟
، ( َأرَأَيْ ُتْم َلْو َوَضَعَها ِف َحَراٍم َأَكاَن َعَلْيِو ِوْزٌر؟ )اَل: قَ ينوي بذلك عفة نفسو ف

َكَذِلَك إَذا َوَضَعَها ِف ) فَ  صلَّى هللا عليو وسلَّم : –فقال النَّب  ؛ اجلواب : نعم
 ؛(  احلَْاَلِل، َكاَن َلُو َأْجرٌ 

أىلو ، والبعد نفسو وإعفاف  إعفاف"إذا نوه واحتسب هبذا اُأمر قال العلماء :  
  مسألة وىي: أن اُأعمال ِبلنيات  ؛ ولذلك ىناعن احلرام" 

مة دلا أمر هللا العادات ال ذُبعل عبادات ،   ا العادات ادلُتمِّ ،  -عزَّ وجل  –وإظلَّ
لة دلا شرع هللا   .أتخذ حكمو  ،فإهنا أتخذ حكمو ؛  -عزَّ وجل  –وادلكمِّ

 .وج هبذه النية يؤجر فمن هزَّ ؛ حصان فالنكاح سبيل إذل اإلعفاف وسبيل إذل اإل 

 أن رْحة هللا واسعة فكما سبق التهليل  ل علىىذا يدُّ  -ِبرك هللا فيكم  -؛  افإذ
)سبحان  وإذا قلت ،كلمة التوحيد ( ال إلو إال هللا  ) إذا قلت ؛ (ال إلو إال هللا  )



  

 

يسبِّح لو ما ِف السماوات وما ِف  الذي – وجل عزَّ -هنزيو وهسبيح   (هللا 
لنعمو ادلتتالية اليت ال  وشكرٌ  -وجل عزَّ -ثناء على هللا  ( ْحد)  واُأرض ، 

وا نِْعَمَة اَّللَِّ اَل  ﴿ ؛ضلصيها   (  28) ﴾ رُبُْصوَىا َوِإْن هَ ُعدُّ

 ، -سبحانو وهعاذل-ا أكرب من كل شيء ف ، -وجل عزَّ -هعظيم  ؛  وهكبَتٌ 
وال إلو  ،وهللا أكرب  ،واحلمد  ، سبحان هللا  )وىذه ، وهللا قادٌر على كل شيء 

ب وقال النَّ  ،الباقيات الصاحلات كما جاء هفسَتىا ىي ت معنا أبهنا مرَّ ؛  (إال هللا 
ُ  ) - موسلَّ  وى هللا عليصلَّ  - َُأْن َأُقوَل : ُسْبَحاَن اَّللَِّ َواحْلَْمُد َّلِلَِّ َوال ِإلََو ِإال اَّللَّ

ْمسُ  ُ َأْكبَ ُر َأَحبُّ ِإرَلَّ شلَّا طََلَعْت َعَلْيِو الشَّ   يعٍت أحب إرل من الدنيا ؛(  َواَّللَّ

 .ُأن ىذا أجره عند هللا عظيم  -

 مى هللا عليو  وسلَّ صلَّ -ب ا قال النَّ دلَّ  ،معنا ِف احلديث ِبُأمس القريب  وقد مرَّ  
سَبْآلِن َأْو سَبْألُ َما بَ ُْتَ  احْلَْمُد َّلِلَِّ سَبْأَلُ اْلِميَزان َوُسْبَحاَن اَّللَِّ وَ  احْلَْمُد َّلِلَِّ  ):  -

َمَواِت َواَُأْرضِ   .على عمٍل يسَت  ،عظيم  وأجر ،لو من أجر كبَت  فيا ؛ ( السَّ
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قال :  ،ه وكربَّ  ،وىللو  ،وْحده  ،حو العبد إذا ذكر هللا وسبَّ  أنَّ 
، سبحان هللا ) فقط ليس ؛ ر ِف معانيها عليو أن يتدبَّ "  وىكذا   ال إلو إال هللا" 

عليو أن ؛ ال  ،أخره  شتغل أبشياءٍ موىو  ( ال هللا وال إلو إ، وهللا أكرب  ،  احلمد
ُأن الذكر كما ؛ لك ذب خَتٌ  -إبذن هللا هعاذل -لو ر ِف معانيها حىت ػلصل يتدبَّ 

 يقول ابن القيم اجلوزية :

 . والقلب يعٍت التفكر ؛أن يكون ذكر ِبللسان والقلب 

ر ِف ن يتفكَّ أب ،ِبلقلب وإن دل ينطق اللسان  أن يكون ذكر
ىذا  ؛ويذكر هللا ِف قلبو ،  إذل آخره، و ،  عظيم رْحتو و وِف نعمو وِف، آالء هللا 

 .أقل من اُأول 

 ول ىذا التنبيو اُأن فإذ؛ الذكر ِبللسان دون القلب 

و قد وردت وىو أنَّ  -رْحو هللا هعاذل-و إليو اإلمام اُألباّن نبَّ 
"سبحان هللا : من قال ،  مائة مرةإلو إال هللا "  "القال : أحاديث كثَتة من 

 .كذا   ،من قال كذا  ،مائة مرة وحبمده" 

 :  -رْحو هللا هعاذل -يقول اُألباّن 



  

 

سبحان هللا  مثاًل : ، ارً متفكِّ  ،ا رً سبحان هللا متدبِّ  دلشروع أن العبد يقوليعٍت ا  
 سبحان،  وحبمده هللا ا )سبحانأمَّ  ، وىو يعقلها ، سبحان هللا وحبمده، وحبمده 

ا إظلَّ ؛ ىذا ليس الذكر ادلطلوب  ،ىذا ليس الذكر ادلطلوب  ":  يقول وحبمده(  هللا
سبحان هللا ،  سبحان هللا وحبمده) وسبهل  ةهؤدادلطلوب أن يكون يعٍت بتفكر و 

 وضلو ذلك " . (سبحان هللا وحبمده  ،وحبمده 

( سبحان هللا وحبمده ) لك ِف أقل من دقيقة هقدر هقول ل ولذلك بعض الناس يقو 
فإن  ؛أنت زبالف ادلقصود من الذكر ، ىذا خطأ  ، ؟! اىذما  مائة مرة  َي أخي

الَِّذيَن آَمُنوا  ﴿ - عز وجل -وأتثر القلب بذكر هللا  ، ادلقصود من الذكر التفكر
ا وسيأهينا أيضً ،  (   29)  ﴾َوَهْطَمِئنُّ قُ ُلوبُ ُهم ِبذِْكِر اَّللَِّ َأاَل ِبذِْكِر اَّللَِّ َهْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

 (  اَّللَِّ  رِ كْ ذِ ِمن ا بً طِ رَ  كَ انُ سَ لِ  الُ زَ  ي َ اَل ) حديث 

وا من حركات اإلخواصلية وحركات َجاعة التبليغ احذر  - ِبرك هللا فيكم - ا ،فإذ
الذين يعٍت يتكلمون ِف دين هللا بغَت ؛ واُأحباب وحركات ىؤالء اجلهال ادلتعادلون 

 .علم 

 ( هللا أكرب) إذا أردت أن هكسب كذا وكذا ِف أقل من دقيقتُت ؽلكن أن هقول : 
 . ألف مرة 

                                                           
29
  34( سورة الرعد ـ اآلية  



  

 

-  
 . -رْحو هللا هعاذل -و هللا عليو اُألباّن وسبهل وىذا نبَّ بتفكر  يكون ذكر هللا 

؛ ىناك أذكار جاءت زلصية  ، ىناك أذكار
إال  ،فعلى العبد أن يتقيد هبا  ،مائة مرة ، ثالث وثالثُت مرة  ؛ عُتَّ ا مُ دبعٌت ذلا عددً 

 . (وال إلو إال هللا ، وهللا أكرب ،   واحلمد ، سبحان هللا )قول ا من ما ورد مطلقً 

 الِّ إِ  ) قال : - مى هللا عليو  وسلَّ صلَّ -ن النبفإ ؛(  سبحان هللا وحبمده) ا وأيضً 
) َمْن قَاَل ُسْبَحاَن اَّللَِّ َوحبَْمِدِه ِف يَ ْوٍم ِمائََة َمرٍَّة ُحطَّْت  :يعٍت يقول ؛   (اًل جُ رَ 

دَلْ أيَِْت َأَحٌد يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أبَِْفَضَل و ) :  وقال،  َوِإْن َكاَنْت ِمْثَل زََبِد اْلَبْحِر ( َخطَاََيهُ 
 . طيب،  ( شلَّا َجاَء بِِو ِإالَّ رَُجاًل قَاَل ِمْثَل َما قَاَل َأْو زَاَد َعَلْيوِ 

 إَيك َي ،إَيك َي عبد هللا ، وىنا أريد من اجلميع أن يتنبو لو 
ن أإال  ،مائة ومخسُت مرة  ، ألف مرة مثاًل ، ا ِف الذكر ا معينً عددً  عبد هللا أن ربدّ 

 وجل عزَّ  -ا ما دل يرد فيو دليل بتعيُت عدد فاذكر هللا أمَّ  ،ورد الدليل بتعيُت عدد 
ِف البدع اُأمر ادلشروع ودخلت  أشبهتدت عدد ُأنك إذ قيَّ  ؛بال هقييد عدد  -

 . ألف مرة فبعض الناس يقول : قل هللا أكرب ،وادتات 



  

 

؛ ( م تُ عْ طَ تَ ا اسْ  مَ رَب كْ هللا أَ  والُ و قُ ) :  الرسول قال ،  – عز وجل -ىذا دين هللا  -
فإن ىذا من عمل الصوفية  ،انتبهوا ذلذا ، د عدد شلن ػلدِّ  ، فاحذرواودل ػلدد عدد 

وما دل يشرع ليس ، ادلشروع مشروع ،  وعمل َجاعة التبليغ واُأحباب وضلو ذلك، 
 . ُأحد أن يشرعو

ا ، إذً " من استحسن شيئا فقد شرّع "  : – هعاذل رْحو هللا –لذلك قال الشافعي 
 . -ِبرك هللا فيكم  -؛ علينا أن نتنبو ذلذا اُأمر 

بعض العلماء جوَّزىا ؛ ولكن يظهر من كالم السبحة ، 
 أىل العلم اآلخرين أن اُأرجح عدم جوازىا.بعض 

 وال عن الصحابة . -صلَّى هللا عليو وسلمَّ  -دل يُنقل عن النَّب      

وىو ادلهم أن أصابعك َنطقات مستنطقات يوم القيامة ، كما      
يعقد  -صلَّى هللا عليو وسلَّم  -، وكان النَّب  -لَّم صلَّى هللا عليو وس -أخرب النَّب 

 -التسبيح أبصابعو ، فكان يسبِّح أبصابعو ، فأنت عليك أن هقتدي بسنة النَّب
 . –ِبرك هللا فيكم –،  -صلَّى هللا عليو وسلَّم



  

 

" إن من فوائد الذكر ِبإلصبع ، غَت كونو شواىد وأيًضا يعٍت قال العلماء : 
 بينما ِبلسبحة ػلركها ، " مة ؛ أن العبد يكون قلبو حاضًرا م القياومستنطقات يو 

 ادلغرب ، وىو غَت مفكر فيما قال ب ِف ادلشرق و وذى ، ػلركها ، ػلركها ، ػلركها 

ىذه بعض الفوائد ادلتعلقة ِبُأذكار اليت غلب علينا أن  -ِبرك هللا فيكم  - 
 نتأملها .

 احلديث السادس والعشرون : 

)  : -صلَّى هللا عليو وسلَّم–: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَالَ  -هنع هللا يضر–واه َأِب ُىَريْ َرَة وىو ما ر 
ْمُس هَ ْعِدُل بَ ُْتَ اثْ نَ ُْتِ  ُكلُّ ُساَلَمى ِمْن النَّاِس َعَلْيِو َصَدَقٌة، ُكلَّ يَ ْوٍم َهْطُلُع ِفيِو الشَّ

َها َمَتاَعُو َصَدَقٌة، َصَدَقٌة، َوهُِعُُت الرَُّجَل ِف َدابَِّتِو فَ تَ  َها َأْو هَ ْرَفُع َلُو َعَلي ْ ْحِمُلُو َعَلي ْ
َواْلَكِلَمُة الطَّيَِّبُة َصَدَقٌة، َوِبُكلِّ ُخْطَوٍة سَبِْشيَها إذَل الصَّاَلِة َصَدَقٌة، َوسُبِيُط اُْأََذه َعْن 

  (30).  ( الطَّرِيِق َصَدَقةٌ 
 (  َمىُكلُّ ُساَل )  صلَّى هللا عليو وسلَّم :-قولو 

 أي ادلفاصل .
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معناىا ادلفاصل ، وجاء ِف الصحيح أن عدد ىذه ادلفاصل : ثلث 
مائة وستون مفصاًل ، ثالث مائة وستون مفصاًل ؛ فإذن ؛ على كل واحد منا أن 

 يتصدق بثالث مائة وستُت صدقة .

وب الصدقة على كل إنسان كل يوم " يدل ىذا احلديث وجقال الشيخ العثيمُت : 
 أي عن كل مفصل من مفاصلو ،  هطلع فيو الشمس ، عن كل عضو من أعضائو "

 .؛ يعٍت الوجوب "  ) َعَلْيِو َصَدَقٌة (" ُأن قولو قال : 

 عز - هللا يشكر أن عليو غلب سليًما يصبح إنسان كل  أن ذلك ووجو " : قال
 كل  ِف ، فخذه ِف ، ساقو ِف ، عضده ِف ، ذراعو ِف ، كفو  ِف سليًما ؛ - وجل

  " فليشكرىا هللا من نعمة عليو أعضائو من عضو
 النَّب عن صحَّ  أنو : فاجلواب ، صعوبة ذلك إحصاء ِف يكون قد لقي فإن " : قال

 ركعتا ) اُأعمال ىذه عن بداًل  أي  (ذلك من غلزئ )أنو -وسلَّم عليو هللا صلَّى–
 . كالمو  انتهى " ( الضحى

 نعمة -وسلَّم عليو هللا صلَّى – النَّب فيو يذَّكر – فيكم هللا ِبرك – احلديث ىذا
 ، النعمة ىذه نشكر أن علينا وغلب ، ادلفاصل وىي ؛  آدم بٍت على هللا نعم من

 من ،فذكر بعضها ىنا -وسلَّم عليو هللا صلَّى– النَّب ذكر ، كثَتة  الصدقة وأبواب
 : الصدقات

 ويكون بينهما وهفصل ، بينهما وهعدل اثنُت بُت ربكم أن يعٍت
 فيو ظلم ال صلًحا يكون وأن ، والعدل ِبحلق احلكم ويكون ، والعدل ِبحلق احلكم

 عليو هللا صّلى– النبَّ  قول وأتمل ، صدقة فيو لو أبمرٍ  قام هبذا قام من ولذلك ؛



  

 

 يعٍت أحدعلا ُأن ؛ أحدعلا هظلم أتتِ  ال ؛ ( َصَدَقةٌ  اثْ نَ ُْتِ  بَ ُْتَ  هَ ْعِدلُ  ) : – وسلَّم
 على فتنصره بقولك يقول شلَن أو ، حزبك من أو ، قومك من أو ، َجاعتك من

 . ِبلصدقة أتتِ  دل ؛ ظلمتو فإن ، اثنُت بُت هعدل بل ، ظلم ىذا فإن ؛ اآلخر
 

َهاَعلَ  فَ َتْحِمُلوُ  َدابَِّتوِ  ِف  الرَُّجلَ  َوهُِعُتُ  ) : قال َها َلوُ  هَ ْرَفعُ  َأوْ  ي ْ   ( َصَدَقةٌ  َمَتاَعوُ  َعَلي ْ
 أن دابتو على ركب وقد هعينو أو ، دابتو على يركب أن على الرجل هعُت

 . صدقة ىذه ؛ متاعو لو هرفع
 ، منكر عن هني أو ، آلخر نصحٍ  أو ، ِبدلعروف أمرٍ  من ( َصَدقَةٌ  الطَّيَِّبةُ  َواْلَكِلَمةُ  )

 . ىم من بو ما فتفرج ادلكروب ُأخيك هقوذلا كلمة  أو
 إذل ذىب من أن احلديث ِف جاء ؛ ( َصَدَقةٌ  الصَّاَلةِ  إذَل  سَبِْشيَها ُخْطَوةٍ  َوِبُكلِّ  )

  اُأخره قدمو وضع وإذا ، ، حسنة لو ُكتبت  قدمو رفع إذا أبقدامو ماشًيا الصالة
 . سيئة عنو ُحطت

–يقًتب ِف منزلو من مسجد رسول هللا ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنو أراد 
صلَّى هللا عليو -فقال ذلم النَّب   ، من بٍت سِلمة موى –م ى هللا عليو وسلَّ صلَّ 

ُهْكَتُب آتَارُُكم  -يعٍت ابقوا ِف منازلكم ىناك بعيد -) ِدََيرُُكم ، ِدََيرُُكم :  -وسلَّم 
فضل أن يذىب إذل اُألم على أن ادلس فهذا يدلُّ يعٍت خطواهكم إذل الصالة ،  ؛ (

 جدا بعيدا كان  إن إالالسيارة ، بل ؽلشي إذل ادلسجد ، ا ال يركب الصالة ماشيً 
 . عذره لو فهذا عليو ويشق

 



  

 

 ُأنك ؛ صدقة ، هبعده اُأذه تميطف ؛ ( َصَدَقةٌ  الطَّرِيقِ  َعنْ  اُْأََذه َوسُبِيطُ  ( : قال 
 بتجنيب الصدقة لك فتحصل ادلسلمُت إخوانك طريق عن اُأذه ىذا ضليت

 . اُأذه
 

  ( اُْأََذه سُبِيطُ  ) : يقول - وسلَّم عليو هللا صلَّى - النَّب أن ىنا كيف  وأتمَّلوا

 امتثل وال - وجل عز - هللا نعمة شكر ما وأنو هبذا سيئات يكتسب أنو شك فال 
 . احلديث ىذا
 - النب أن مسلم صحيح ِف احلديث ذلذا أخره رواية ِف أو آخر حديث ِف جاء
 أجزأ الضحى صلَّى فإذا ؛  ( الُضَحى رَْكَعتا ُكلِّوِ   َذِلكَ  َعن َوغُلِْزئ ) : قال - ملسو هيلع هللا ىلص
 . صدقة لو مفصل وكل ؛ مفصل وستُت مئة الثالث عن
 

 : يقول - وسلَّم عليو هللا صلَّى- النَّب أنَّ  والحظ ، صدقة وستُت مئة ثالث إذن
ْمسُ  ِفيوِ  َهْطُلعُ  يَ ْومٍ  ُكلَّ )  كل ؛ ال ، فقط واحد يوم ِف هللا هشكر ليس يعٍت ؛ ( الشَّ

 هللا أنعم اليت ادلفاصل ذلذه صدقة وستُت مئة ثالث عليك الشمس فيو هطلع يوم
 . هللا عبد َي عليك هبا - وجل عزَّ  -

 العدل وأن كثَتة  اخلَت أبواب يعٍت أن بيان فيو العلم أىل يقول كما  احلديث وىذا 
 . مطلوب أمر اإلخوان بُت



  

 

 
 وينشرون السلفيُت بُت التفريق إذل يسعون الذين أولئك حال ما بربكم رل فقولوا

 وببهتان مكذوب بكالم هللا عباد على ويفًتون ، واإلشاعات واُأكاذيب الوشاَي
 عزَّ - هللا منحهم دلا وحسًدا ذلم وذًما فيهم وطعًنا ذلم إسقاطًا إخواهنم على يفًتونو

 عزَّ  - هللا نعمة يشكروا دل ىؤالء أن شك فال ؛ اُأرض ِف بولٍ وق علمٍ  من -وجل
 نقرأه الذي احلديث ىذا ؛ اُأحاديث ىذه يتأمَّلوا أن عليهم ىؤالء ،وأن - وجل

ًرا فَ ْليَ ُقلْ  اآْلِخرِ  َواْليَ ْومِ  ِبََِّللَِّ  يُ ْؤِمنُ  َكانَ   َمنْ  ) : معنا مرَّت اليت اُأحاديث وهلك  َخي ْ
 .( لَِيْصُمتْ  َأوْ 

 هللا صلَّى - النَّب بو جاء وما ىؤالء حال بُت وقارنوا - فيكم هللا ِبرك - فتأملوا
 . للناس وىده خَت من - وسلَّم عليو

 
  والعشرون السابع احلديث

اسِ  رواه ما وَّ   أنو - ملسو هيلع هللا ىلص - النَِّبِّ  َعنْ  - عنهما هللا رضي-  مَسَْعانَ  ْبنِ  الن َّ
ُثُْ  اخْلُُلِق، ُحْسنُ  اْلرِبُّ  ) : قَالَ    َعَلْيوِ  َيطَِّلعَ  َأنْ  وََكرِْىت ، َصْدِرك ِف  َحاكَ  َما َواإْلِ

 (31) ( النَّاسُ 
 "ِجْئتَ  : قَالَ  - ملسو هيلع هللا ىلص - اَّللَّ  َرُسولَ  أَهَ ْيت : قال-  هنع هللا يضر-  َمْعَبدٍ  ْبنِ  َواِبَصةَ  َوَعنْ 

ُثْ  اْلرِبِّ  َعنْ  َهْسَألُ   إلَْيوِ  اْطَمأَنَّتْ  َما اْلرِبُّ  ، قلبك استفت : فَقالَ  . نَ َعمْ  : قُ ْلت ؟ واإْلِ
ْفسُ  ُثُْ  ، اْلَقْلبُ  إلَْيوِ  َواْطَمَأنَّ  ، الن َّ ْفسِ  ِف  َحاكَ  َما َواإْلِ  َوِإنْ  الصَّْدِر، ِف  َوهَ َردَّدَ  الن َّ

  (32) . ( َوَأفْ تَ ْوك النَّاسُ  َأفْ َتاك
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 أْحد اإلمام مسنديو ِف رويناه حسن حديث - هعاذل هللا رْحو - الشيخ قال
 . حسن إبسناد والدارمي

 وأن ، اخلَت عن ، الربِّ  عن - وسلَّم عليو هللا صلَّى - النَّب فيو ؼلرب احلديث ىذا
 عليو هللا صلَّى- النَّب قول معنا مرَّ  وقد ، اخللق حسن اخلَت خصال أعظم من

 (  33) ( َحَسن خبُُلقٍ  النَّاسَ  َوَخاِلق ) : - وسلَّم
 أن أردت إن ، هقًيا بًرا هكون أن أردت إن يقول - وسلَّم عليو هللا صلَّى - فالنَّب

 مع ، كتابو  مع ، هللا مع خلقك فحسن اُأبرار درجة العال الدرجات على ربصل
 ، نفسك مع ،  إخوانك مع ،  العلماء مع ، احلكام مع ، صحابتو مع ، نبيو

 ، اخللق حسن فالرب ؛ حسن خبلق الناس وخالق الناس كل  مع خلقك حسن
 وهكون الواجبات وهفعل ارمات عن وهبتعد وهصوم هصلي أنك التقوه فليست

 . سيء خبلقٍ 
 ؛ وفرضها هطوًعا وهقوم وفرضها هطوًعا هصوم اليت ادلرأة هلك قصة معنا مرّ  وقد 

 فرضها هصوم أخره أةوامر  ، ( النِّار ِف  ِىي ) : النَّب فقال ؛ جَتاهنا هؤذي لكن
 ِف  ِىيَ  ) : قال ؛ حسن خلقها جَتاهنا هؤذي ال ولكن ؛ هتطوع وال فرضها وهصلِّي

 (. اجلَنَّة
 وفعلو وصيامو بصالهو ويغًت وأفعالو بلسانو الناس يؤذي يعٍت الناس بعض ولذلك

 ؼلدعك ال هللا عبد َي ال ؛ خَت على أنو نفسو ويظن والنوافل ادلسنوَنت لبعض
 فرًضا صليت فكما ، الرب خصال أعظم من الرب ىو اخللق حسن فإن ؛ طانالشي
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 ، أفضل من أن فاعلم اخلَت فعلت وكما ، وهطوًعا فرًضا صمت وكما ، وهطوًعا
 . اخللق حسن ؛ اخلَت خصال

ُثُْ  ) : - وسلَّم عليو هللا صلَّى - قال ُث   ( نَ ْفِسكَ  ِف  َحاكَ  َما َواإْلِ
 يعٍت ؛ هردد منو وحصل منو وهضايقت منو ربرَّشت أنك أي : ( َحاكَ  ) ومعٌت -

 أن وكرىت وأيًضا ، فعلو ِف وهرددت هضايقت نفسك هفعلو أو هقولو أمر جاءك
 : عالمتان لو اإلُث أن يعٍت  ؛ الناس عليو يطلع

 
 . منو هتضايق نفسك أن 

 . الناس عليو يطلع أن هكره أنك

 اه ََّقى َفَمنْ  ) معنا مر كما  ولذلك ، فيك هكلموا اإلُث على رأوك لو الناس ُأن - 
بُ َهاتِ  َرأَ  فَ ْقد الشُّ  فإذا ؛ وكالمهم الناس جهة من عرضو ؛ (َوِعْرِضوِ  ِلِديِنوِ  اْستَ ب ْ

 جاء الذي ادلشروع اُأمر ِف الناس بعض " : العلماء قال ُثلإل عالمتان ىااتن
 . " نفسو ِف وػلاك يًتدد قد فعلو بطلب مثال الشرع

 

 دليل ال اليت اُأمور وِف للشرع سلالفا كان  ما اإلُث ىنا ادلراد ُأن ؛ خطأ ىذا 
  . عليها



  

 

 
 أما ، ادلطمئنة ادلؤمن نفس ِف ؛ ( نَ ْفِسكَ  ِف  َحاكَ  َما ) ىنا ادلراد " : قالوا وأيًضا 

 وال معروفا يعرف ال ُأنو ؛ لنفسو اعتبار ال فإنو الفاسق اإلنسان ، الفاجر اإلنسان
 . " منكرا ينكر

 : قَالَ  - ملسو هيلع هللا ىلص - اَّللَّ  َرُسولَ  أَهَ ْيت : قال-  هنع هللا يضر-  َمْعَبدٍ  ْبنِ  َواِبَصةَ  َوَعنْ  : قالوا ُث 
ُْث( اْلرِبِّ  َعنْ  َهْسَألُ  )ِجْئتَ   . واإْلِ

  نفسو ِف وكان - وسلَّم عليو هللا صلَّى- النَّب إذل جاء -هنع هللا يضر- معبد بن وابصة 
 ِف شيء كل  عن  –ملسو هيلع هللا ىلص- النب أسأل أن فأردت ) : يقول الرواَيت بعض ِف كما

 . ( واإلُث الرب
ى هللا صلَّ -ب منو فقال لو النَّ  و دىن -مى هللا عليو و سلَّ صلَّ -ب ا أهى إذل النَّ فلمَّ 

   :  -معليو وسلَّ 

فقال ،  -عليو الصالة و السالم-فدنوت حىت دلست ركبيت ركبتو  : قال،  نُ دْ أُ )  
ىل هريد أن  : قال- ،؟ (  هسأل أو أخربك ) : -ملَّ ى هللا عليو و سصلَّ -ب النَّ 

بل أخربّن َي رسول هللا : فقال ،  ؟هسأل أنت ، أو أَن أخربك دباذا هريد أن هسأل 
ُْث(:  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -؛ فقال   . )ِجْئَت َهْسَأُل َعْن اْلرِبِّ واإْلِ

 



  

 

يب إال عن طريق غالرسول ال يعلم ال ؛أوحى إليو أبن وابصة يسأل عن ىذا ؛  هللا 
-فإنو ال يعلم الغيب كما أخرب ىو عن نفسو  -عليو الصالة و السالم-الوحي 

﴿ ُقل الَّ يَ ْعَلُم َمن  - عز وجل -وال يعلم الغيب إال هللا  -عليو الصالة والسالم
َماَواِت َواُْأَْرِض اْلغَْيَب ِإالَّ اللَّ وُ  من خصائص هللا فالغيب   ؛ )34(﴾٦٥﴿ ۚ   ِف السَّ

جئت هسأل ، ) : قال لوابصة  -مى هللا عليو و سلَّ صلَّ -ب فالنَّ ،  -وجل عزَّ -
: جئت هسأل عن الرب و  قال بل أخربّن َي رسول هللا ، فقال  ك أو هسأل ؟أخرب 

: فقال ،  -مى هللا عليو و سلَّ صلَّ -؛ فإذا ىذا دليل على صدق نبوهو  (ُث إلا
ُْث(   )ِجْئَت َهْسَأُل َعْن اْلرِبِّ واإْلِ

؛  ( كَ بَ لْ ق َ  تِ فْ ت َ اسْ ) :  -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -قال ،  (  نعم) :  فقال وابصة 
 .قلبك  : ِاسألدبعٌت ؛  ( تِ فْ ت َ اسْ )  : قولو يعٍت : اسأل ،

، راد بو قلب ادلؤمن ادلطمئن بذكر هللا ا ىذا كما سبق و ذكر العلماء أن ادلُ طبعً  
وهبده ،  - وجل عزَّ -والنفس والقلب ادلنَت بطاعة هللا ، تقوه هللا وب، وبطاعة هللا 

 . - وجل عزَّ -هللا 

  . قلبك ِاسأل : يعٍت؛  ( كَ بَ لْ ق َ  تِ فْ ت َ اسْ ) :  قال 
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ْفِس )  ُْثُ َما َحاَك ِف الن َّ ْفُس ، َواْطَمَأنَّ إلَْيِو اْلَقْلُب ، َواإْلِ اْلرِبُّ َما اْطَمأَنَّْت إلَْيِو الن َّ
 َردََّد ِف الصَّْدِر، َوِإْن َأفْ َتاك النَّاُس َوَأفْ تَ ْوك ( َوه َ 

فإن  ؛ حكام الشرعية ادلأمور هبا أو النوافلُأادلراد هبذا احلديث ليس ِف ا
ولكن ِف  ؛فإن ىذا شلنوع  ؛ مةحرَّ حكام الشرعية ادلُ ُأىذا مشروع ، وليس ِف ا

وسألت العلماء  ،  ال دليل عليها مور اليتُأمور اليت ىي من ِبب الشبهات ، واُأا
وقلبك مطمئن وأنت صاحب ، فاستفت قلبك ، فإن كان قلبك دل يًتدد واطمأن 

فإن ىذا دليل على أنو من الرب ، وإن حصل ِف ؛ هقوه وإؽلان وعلى علم وىده 
:  فهذا دليل على أنو ليس خبَت ؛ قال؛ قلبك هردد وحصل ِف قلبك عدم اطمئنان 

 " ىو جائز" :يعٍت وإن وجدت من يقول لك ؛ اك النَّاُس َوَأفْ تَ ْوك ( َوِإْن َأفْ تَ ) 
أحياَن ِف مسألة ، " :  مثل العلماء دبسألة واضحة ِف ىذا الباب ، قالوا ؛ فاهركو

خاصة ِف مسائل ادلعامالت اليت يشتبو ِف أن هكون ربوية أو فيها رِب أو أهنا مسألة 
جتهادات العلماء ، فأحياَن هسأل أو ذبد البنك مة ، لكن ال دليل عليها إال ارَّ زلُ 

 عندَن فتوه من جلنة هفيت جبواز ىذا ، فأنت مع ىذا ال هطمئن: الفالّن يقول لك 
ِإْن َأفْ َتاك النَّاُس َوَأفْ تَ ْوك وَ )  : اللجنة أفتت ِبجلواز وأنت ال هطمئن ، فهذا معٌت، 
وأن ال هعمل ، مر ُأىذا افاعلم أن عدم اطمئنانك يدل على أنك هبتعد على ، ( 

 "  وأن ال هركن بو، إليو 



  

 

 أفتوا ،ال ، أَن صح نفسي متضايقة ولكن العلماء : بعض الناس يقول ؛ طيب  
 .بعضهم أفىت هبذا ، عندىم جلنة فهم يتحملوهنا 

 هقبلو فهذا دليل على أنو إُث ، دلت نفسك و دإن ضاق صدرك و هرد ،ال : فنقول 
؛ قد يكونون معذورين ، ىذا ، ىم أولئك الذين أفتوا  وزلاسب على  فأنت مؤاخذ

وهرددت ومع ذلك هتالعب ، لكن أنت حاك ِف نفسك  ؛ فأخطئواهنم اجتهدوا ُأ
 .  ال أَن أعمل هبذا وىم يتحملون إُث ذلك: وهقول 

ْفِس َوهَ َردََّد ) :  يقول -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -ب فالنَّ  ُْثُ َما َحاَك ِف الن َّ ِف َواإْلِ
  الصَّْدِر، َوِإْن َأفْ َتاك النَّاُس َوَأفْ تَ ْوك (

، فأحياَن القلب ما يًتدد ، أو ما يضطرب  ِاختالفأحياَن يظهر رل أن بينهما   -
 لكن النفس هثقل ، وأحياَن القلب يًتدد ويضطرب والنفس أيضا هًتدد. ؛

ْفِس َوهَ َردََّد ِف الصَّْدرِ ) َما  : قال -مى هللا عليو وسلَّ صلَّ -ب فالنَّ    ؛(  َحاَك ِف الن َّ

 ؛ ُثإلفيعلم أنو من ِبب ا؛  مورُأمر ىذا حصل فيو ىذه اُأفإذا اجتمع أن ا 
 . - عليو الصالة و السالم -وىذا احلديث من جوامع الكلم منو 

  . ولكن أكتفي هبذا القدر ؛ ( احلديث الثامن والعشرين)  كنت أريد أن أدخل ِف 

 . وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم و على آلو وصحبو أَجعُت



  

 

وأود أن أنبو أنو ِف ىذا اُأسبوع هوجد سلسلة من ااضرات جملموعة من ادلشايخ 
رات هنقل عرب إذاعة النهج الواضح ِبلكويت ؛ وىذه ااض  -جزاىم هللا خَتا  -

بدأت ِبُأمس وكانت ااضرة اُأوذل لفضيلة الشيخ ' خالد عبد الرْحان ادلصري' 
، واليوم ااضرة كانت لفضيلة الشيخ وكانت بعنوان 

 'علي سادل' وكانت بعنوان 

للشيخ الدكتور : زلاضرة بعنوان :  -إبذن هللا  –وغدا 
، ويوم الثالتاء زلاضرة بعنوان :   -حفظو هللا هعاذل-فواز العوضي 

دثكم ، ويوم اُأربعاء زلاضرة بعنوان : 
، ويوم  -حفظو هللا هعاذل-للشيخ الفاضل : عادل منصور الباشا   

للشيخ الفاضل : أْحد بن حسُت زلاضرة بعنوان : اخلميس
  -حفظو هللا هعاذل -السبيعي 

حفظهم هللا  -وىذه زلاضرات هبث عن طريق النهج الواضح ، وىؤالء ادلشايخ   
خالد عبد الرْحان ادلصري ، والشيخ أْحد السبيعي ، والشيخ فواز الشيخ   -هعاذل

؛ من  -جزاىم هللا خَتا  -والشيخ علي السادل  العوضي ، والشيخ عادل منصور ،
 -ادلشايخ السلفيُت ادلعروفُت الناصحُت أحث إخواّن على مساع زلاضراهتم 

 .  -حفظهم هللا هعاذل
 



  

 

 طيب؛ ىذا سؤال يقول : -

ال هعٍت أن اجملاز صاحل للتدريس ؛ ولكن ىي من ِبب اهصال السند  جازةال ، اإل 
وادلعترب ِف الصالح للتدريس ؛ أن يكون من يتصدر للتدريس أىل للتدريس ، 

يسَت على منهج السلف الصاحل ؛  فمثل ىذا الذي و وهلقى العلم الصحيح ، 
 يؤخذ عنو العلم والذي يصلح للتدريس .

هبا ، فإن كان اجملاز صاحلًا للتدريس درس ، وإن كان غَت  فإذا ؛ اإلجازة يستأنس
ال هعٍت اإلجازة أواًل : ال هعٍت التزكية ؛ إال إن  صاحل للتدريس ال يدرس ، ولذلك 

 كتب الشيخ اجمليز أجزت الشيخ الفالّن كذا وكذا وكذا .

، وال هعٍت أما اإلجازة العامة اليت غلاز فيها الطالب الذين حضروا : ال هعٍت التزكية 
 . أيًضا أنو صاحل للتدريس

واحلقيقة يعٍت الكثَت من الشباب السلفي ؼلطئ ِف التزكيات ، والشيء ِبلشيء 
 فمثال بعضهم يقول : يُذكر ،



  

 

 - 
  يقول عنده إجازة  -

 

ذكر فالًَن وقال من إخواننا  طيب ، بعضهم مثال يقول : الشيخ الفالّن مثاًل ،  ال 
 السلفيُت .

 . ال ، ىذا أنو مع السلفيُت ؛ لكن ال يلزم منها أهنا هزكية -

أيًضا من اُأمور ادلهمة اليت أنبو عليها وىي خطَتة جدا أن ِبب التزكية ، ِبب 
ُأخطاء اليت نراىا أن كل إنسان أو بعض اجلرح وِبب التعديل لو أىلو ؛ فمن ا

 .  الناس يُزكون أو غُلرَّحون وىم غَت أىل للتزكية أو التجريح

مرة من ادلرات قيل لو فالن جرح  –هللا ػلفظو  –ولذلك الشيخ دمحم بن ىادي 
فالن قولوا لو يسكت ؛ ليس من أىل التجريح وليس من أىل  ": فالن قال 
 مثال . فهذا؛ التعديل " 

نتنّبو ، أو فالن زكاه فالن ، طيب ؛ ىذا  أن علينا - فيكم هللا ِبرك - لكفلذ
التزكية والتجريح ربتاج إذل شروط  -يعٍت-الفالن ادلُزكِّي ليس أىال للتزكية ؛ ُأنو 



  

 

يقبل التعديل ، ويقبل التجريح ال بد أن هتوفر ِف الشخص حينها وإذل صفات 
 علماء .بدليلو كما يذكر ال

نسمعو أن بعضهم ينقل هزكيات من ال يعترب قولو ِف اجلرح  من اخلطأ الذيفإًذا ؛  
 والتعديل .

ألَّف كتاِب ِف بيان من يُعترب قولو ِف اجلرح والتعديل  -رْحو هللا هعاذل  -الذىب  
ومن ال يُعترب ، والعلماء هكلموا ِف ىذا ؛ فبعضهم أييت ويزكي وغلرح وىو ليس 

؛ كاذلوه ،  ذلك ، وأحياًَن هكون ىناك أمور موانع من قبول اجلرح والتعديلأىاًل ل
 إخل  شلا يذكره العلماء .أو احلسد ، أو أو 

فال هغًتوا دبن يزكي ؛   " ال يقبل اجلرح والتعديل من كل أحد "ولذلك قالوا : 
 فالن وفالن وغلرح فالن وفالن حىت هثبت قدمو ِف ىذا الباب .

  بعضهم يقول من التزكية : أن فالن القائم على الدورة شيخ . أيًضا يعٍت 

نسق للمشايخ ال غلعلو شيًخا ، إال إن كان مع يال ، ىذا منسق إداري ،كونو 
هنسيقو للدورة على علٍم ، وعلى أخذ للعلم من أىلو ، فبعضهم قد ُيشيِّخ من 

 . -ك هللا فيكم ِبر  -ليس بشيخ شلن يقوم على الدورات ؛ وىذا خطأ َي إخواّن 

ىذه مزالق ِف ِبب التزكيات وِبب التعديل ، يعٍت ذكرهتا ِبعتبار ما جاء ِف 
 .-ِبرك هللا فيكم  -السؤال من كون ىل اإلجازة هعترب هزكية ، فتنبهوا 



  

 

 

 وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم أَجعُت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


