
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 من شرح األربعون النوويةعشر  سادس عشر والسابعمدارسة الدرس ال

 

 

كتب ىنا ىي دبعىن (  ) ِإنَّ هللَا َكَتَب اإِلْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشيءٍ : -ملسو هيلع هللا ىلص-قال اجلواب : 
 شرعو وأمر بو و األمر قد يكون على وجو الوجوب  وقد يكون على وجو االستحباب .

 

َلَة (:   -صلَّى هللا عليو وسلَّم -قال اجلواب :  والقتلة ىنا  ) فَِإَذا قَ تَ ْلُتْم فََأْحِسُنوا الِقت ْ
بكسر القاف ىي ىيئة القتل وىذا التوجيو يشمل السياف الذي يقيم حدود السلطان 

 .ها ابلطرق اليت أابحها هللا سبحانو ادلؤذية اليت شرع هللا قتل توكذا يشمل قتل احليواان
 



 
 

 

 

 –أمر الشارع احلكيم إبحسان الذحبة وإراحة الذبيحة وذلك أبمور بينها الشارح اجلواب : 
 حفظو هللا وىي :

أي السكينة و حنوىا ممَّا يقطع أن تكون حادَّة ، حبيث تقطع األوداج  أن تكون الشفرة-
 . والبلعوم وادلريء سريًعا

دلكان ادلخصص للذبح من غًن أن جيرُّىا بقسوة أو جيعلها تراتح حبيث حيضرىا يف ا-
 يضرهبا 

 .أن ال يذبح احليواانت أمام بعضها البعض  -

 

نصراين ، وال ) آكل مع يهودي أو فسر أىل العلم قول الفضيل بن عياض :  اجلواب :
(  أي أن ادلسلم  قد يؤاكل  اليهودي والنصراين بال خوف ألنو حيذره آكل مع مبتدع 

 ويعلم أنو على ابطل فال يستطيع أن ُيضلَّو  ، ولكن ىذا ادلبتدع ىو ُمظهٌر لإلسالم ، 



 
 

 

 
مسٌك ابحلق ، وىو على بدعة ، فقد يغرتُّ بو ويقع  يف حبائلو دلا معو من وُمظهٌر أنو مت

 . احليل واخلدع اليت خُيادع هبا بعض الناس يف كالمو
 

                                   

ُثَما ُكْنت ( يف قولو مشلت وصية النيب ملسو هيلع هللا ىلص اجلواب : األمر  -أمرين مها:  ) اتَِّق اَّللََّ َحي ْ
  )  . ) اتَِّق اَّللََّ  األمر ابلتقوى

أن تكون تقواك هلل يف كل مكان ، يف السرَّ والعلن ، يف موطنك   
وخارج موطنك ، أمام أصحابك ، وأمام الذين ال يعرفونك ، بٌن أىلك وبٌن الناس ، حمل 

 . -عزَّ وجل  –ما تكون تتقي هللا 
 

 

 

كانوا يتظاىرون أانس   ) ِإَذا َخَلْوا دبََحارِِم اَّللَِّ انْ تَ َهُكوَىا (ادلقصود من قولو ملسو هيلع هللا ىلص : اجلواب : 
 .خبالف ما يبطنون ، كانوا يف السرِّ ذائب ، ويف العلن ُيظهرون التقوى 



 
 

 

 
 

 حيقق العبد ادلسلم التقوى أبمور :اجلواب : 
 . ، ونبذ الشرك –عزَّ وجل  –بتوحيد هللا  -

فيخاف أن يصدر منو السوء ،  ؛ ن ادلرء حياسب نفسو على أقوالو ، وعلى أفعالوأب -
ر يف األمر الواجب  . وخياف أن يقصِّ

 . يرتك الشبهات ويستربئ لدينو وعرضو -
أن و  أن حيفظ العبد لسانو من الغيبة والنميمة ومن البهتان والكذب على عباد هللا -

 . حيفظ فرجو ممَّا حرمو هللا

 . إىل إخوانو ادلسلمٌن وإىل الوالدين  ادلرء حسانإ -
 

 

اخللق احلسن ىنا ىو امتثال أوامر هللا  ِلْق النَّاَس خبُُلٍق َحَسٍن (َوَخا)  قال ملسو هيلع هللا ىلص : اجلواب :
، واجتناب نواىيو ، والعمل دبا تعارف عليو الناس ممَّا مل أيت يف الشرع ما يُبيِّنو أو ينهى 

 حٌن تعاملو مع إخوانو فيعاشرىم وخيالطهم وال عنو وأما الوصية النبوية ىنا فيحققها العبد 



 
 

 

 
 . تتكرب عليهم أو يرى نفسو فوقهم ، ال مااًل وال نسًبا ،أو أي أمٍر من أمور الدنيا

 

 

فيو توجيهات وآداب على )ََي ُغاَلِم ! إينّ ُأَعلُِّمك َكِلَماٍت(  قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص اجلواب :
 :ا وتطبيقها ألنو ىدي وتوجيو نبوي ادلعلمٌن وأولياء األمور إداركه

ن ابب هتيئة هبذا الكالم م -صلَّى هللا عليو وسلَّم -قال العلماء بدأ النَّيب كما:فاألول 
 . ابن عباس ولفت انتباىو دلا سيأيت

، فيو توجيو أيًضا لألولياء ، )إينّ ُأَعلُِّمك َكِلَماٍت( الثاين : يف قولو عليو الصالة و السالم 
ل والصغار وللمعلمٌن أن يعلِّموا العلم شيًئا فشيًئا ، فلم يعلِّمو النَّيب ألولياء أمور األطفا

كل شيء ، وإّّنا علَّمو كلمات معدودات ، حيفظهن فينتفع هبن   -صلَّى هللا عليو وسلَّم -
 .مث يتعلم غًنىن 

 

 

 ) اْحَفْظ اَّللََّ حَيَْفْظك ( الصالة وأزكى التسليم  يف قول النيب  الكرمي عليو افضلاجلواب : 



 
 

 

 
 فحفظ العبد هلل يكون حبفظ حدوده ، وتطبيق شرعو ، وامتثال أمره ، واجتناب نواىيو

يء ، يف الدنيا ويف اآلخرة ، يف الدين ويف األوالد فيكون  يف كل ش وأما حفظ هللا للعبد
 .وادلال واألىل  

 ؟ 

أي ذبده أمامك يف  ُه ذُبَاَىك () اْحَفْظ اَّللََّ ذبَِدْ  قولو عليو الصالة و السالم : اجلواب :
سرة ، والكرٍب وساعة اذلّم اليت حيتاج ادلرء فيها  دلعٌن فإنو جيد هللا ذباىو يعينو عالساعة 
 . يعينك

 
 

 : سؤال غًن هللا على نوعٌن :قال العلماء  اجلواب :

فهذا شرك مثل طلب سؤال وطلب غًن هللا فيما ال يقدر عليو إالّ هللا ؛ 
-، وال يقدر عليها إالّ هللا -عزَّ وجل -احلمل والرزق وغًنىا من األمور اليت ىي بيد هللا 

 .-عزَّ وجل



 
 

 

وىو أن تسأل ادلخلوقٌن أمًرا يقدرون عليو ،كأن تسأل أحدىم بعض أن 
لعلم أنّو يعطيك أو يناولك ىذا الّشيء ؛ فهذا ال مانع منو ، ولكن كما قال بعض أىل ا

 ينايف كمال الّتوحيد .

) رُِفَعْت اأْلَْقاَلُم ، َوَجفَّْت الصُُّحُف ( :  –معىن قول النيب صلَّى هللا عليو وسلَّم اجلواب : 
ما ُكتب يف اللوح احملفوظ سيقع ال ديكن تغيًنه وال تبديلو ، وأّن األقدار كّلها قد كتبت أّن 

 . وسّجلت يف اللوح احملفوظ

 

علماء السلف كانوا حيبون إذا اشتدى وضاق الكرب عليهم ألهنم يعلمون أن  : اجلواب
و العبد  -إبذن هللا تعاىل-مع الكرب واشتداده سيأيت الفرج  ، فكلَّما ضاقت األمور يتوجَّ

 .رج إبذن هللا إىل هللا بسؤال الفرج والتيسًن وتفريج الكروب وتنف
 



 
 

 

 

 
 اجلواب: قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص )إَذا مَلْ َتْسَتِح فَاْصَنْع َما ِشْئت ( ورد فيو معنيان : 

من خلق  ادلعىن األول : أن يكون دبعىن اخلرب ، أن من ال يستحي من هللا ، وال يستحي
.هللا فإنو يفعل ما يشاء   

دبعىن التهديد : أنك إذا مل تستحي وفعلت ما تشاء ، فأنت مذموم  الثاين  : وىو ادلعىن
. ومتعرض للعقاب   

 . وادلعىن الثالث : أنو إذا كان األمر ال ُيستحى منو فال مانع من فعلو
 

 

  - ذكر العلماء ، ذكر احلافظ بن رجب أن احلياء نوعان  مها :: اجلواب 
 –: ما كان جبلة وخلًقا غًن مكتسب : وىو من أجلَّ األخالق اليت دينحها هللا 

  .العبد وجيبلو عليها –عزَّ وجل 



 
 

 

عبد  فيكسب نفسو احلياء ويعمل احلياء ادلكتسب : وىو ما يتحلَّى بو ال
بو ، وذلك عن طريق معرفة هللا ، ومعرفة عظمتو وقربو من عباده ، واطالعو عليهم ، 

 خبائنة األعٌن وما زبفي الصدور . –سبحانو وتعاىل  –وعلمو 

 

 : فعلتو معتقًدا ِحلَّو . -   : اجتنبتومعىن  اجلواب : 

 

  ادلسلمٌن على ثالثة درجات ىي :بٌن العلماء أن اجلواب : 

ادلسلم ادلوحد الظامل لنفسو ، وىو من وقع يف ما حرَّم هللا أو ترك ما 
  .أوجب هللا ، فهذا ظامل لنفسو

ادلقتصد ، وىو الذي يفعل الواجبات ويرتك احملرمات ، وال يزيد يف 
 . النوافل

لسابق ابخلًنات ، وىو الذي يفعل الواجبات ، ويرتك احملرَّمات ، وىو ا
 . ويزيد النوافل والطاعات



 
 

 

 

 

 معىن العبارات ىو كاآليت :اجلواب : 
نوٌر يف الدنيا واآلخرة ، تنور للمسلم طريقو  فيوفقك يف حياتو وتتيسر  -

 أموره بفضل هللا كما أهنا نوٌر للمسلم  يوم القيامة ، تنًن لو الطريق على الصراط
ا فعلى حبو للمال إال أن أي أهنا دليل ، يدلُّ على إديان صاحبه 

 .تصدق بو حمتسبا األجر  -سبحانو   -حبو هلل و طلبو دلرضاتو 
 . وحرارة أي ان للصرب حرارة و فيو شدة كضياء الشمس فيو وىج

القرآن حجة لك ، إذا عملت بو فامتثلت أوامره  
قت دبا فيو من أخبار وآمنت هبا  . ، واجتنبت نواىيو ،  وصدَّ

ين حجة عليك ، أنت ربفظو وتقرأه وال تعمل بو ، فيكون حجة ، يع
 عليك .

 
 



 
 

 

 

 

س يغدو فبٌن معتق وموبق ، فأما ادلعتق ىو من امتثل أوامر هللا ، كل النا: اجلواب 
 ، فأعتق نفسو من النار واشرتى اجلنة . -عزَّ وجل-واجتنب نواىي هللا ،  وآمن ابهلل 

لسالمة للمهلكات وللسيئات وللبدع والضالالت نسأل هللا اوأما موبقها فهو  ابئع نفسو 
 .والعافية 

 
 
 


