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 مركز السالم اإلسالمي

   اإلسالمي السالم مركز عن لمحة

 الديني الوعي وتنمية اإلسالمية الثقافة بنشر ُيعنى ربحي غير  إسالمي مركز وهو

  دبي. إمارة في الخيري والعمل اإلسالمية الشؤون دائرة وإشراف لرقابة ويخضع

 األعمار. كافة من والفتيات النساء يستقبل خاص مركز  وهو

 

 

 عالمية إسالمية ريادة رؤيتنا:

 القيم  ونشر النبوية والسنة الكريم القرآن لخدمة صرح وبناء المتوازن المجتمع تأسيس :رسالتنا

 الوسائل.  بأحسن العالم إلى االسالمية

   الشكر اليقين، اإلتقان،  اإلخالص، قيمنا:
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 والنبوية القرآنية التربية برنامج

 والنبوية؟ القرآنية التربية برنامج فكرة ما

اقتباس فكرة البرنامج من القرآن الكريم َمَثل الشجرة الطيبة أصلها اإليمان وفرعها العلم   •

 الحسنة. وثمارها األخالق 

وهو برنامج يهدف الى ربط الفرد بالقرآن الكريم والسنة النبوية ليكون منهاجا لهم في الحياة   •

 وفعال. واثق  ووضع أساس قوي لهم وغرس القيم االسالمية لبناء مجتمع

 

   البرنامج؟ هدف ما

 

معالجة المشاكل واالمراض التي يتعرضون لها في الحياة من خالل تدبر   .１

 .القرآن ودراسة السنة النبوية 

تطوير مهارات األفراد ومساعدتهم في ايجاد أنفسهم وهدفهم السامي في   .２

 .الحياة من خالل ربطهم باهلل ووضع محبة هللا في قلوبهم 

من  حفظهم من المتغيرات والتحديات التي يتعرضون لها واالفكار المتطرفة  .３

 .خالل اظهار سماحة االسالم وتوازن معتقداته 

 .توفير بيئة جذابة ومتميزة وآمنة وفق معايير األمن والسالمة في الدولة .４

 .استخدام الوسائل الحديثة المبتكرة في التربية والتعليم .５

 .رح واأللفةخلق جو من االيجابية والم  .６
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 الطيبة الشجرة
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َفاْزَدْدنَا بِِه إِيَمانًا

حسن الخلق عمل صالح

تََعلَّْمَنا اْلُقْرآنَ 

تََعلَّْمَنا اإلِيَمانَ 

 الطيبة الشجرة

  

 

ِ،  َعْبدِ  بْنِ  ُجْنُدِب   َعنْ  ا َقالَ  هللاَّ   َونَْحنُ   ـ وسلم عليه هللا صلى  ـ النَِّبي   َمعَ  ُكنَّ

 تََعلَّْمَنا ُثمَّ  اْلُقْرآنَ  نََتَعلَّمَ  أَنْ  َقْبلَ  اإلِيَمانَ  َفَتَعلَّْمَنا َحَزاِوَرة   ِفْتَيان  

  إِيَمانًا بِهِ  َفاْزَدْدنَا اْلُقْرآنَ 
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 توجيهات للمعلمات

 والجنة. هللا رضا هدفنا

 (اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) 

 عن مسئول وكلكم  راٍع، كلكم  "  :قال وسلم عليه هللا صلى  النبي عن عنهما هللا رضي عمر ابن وعن 

 وكلكم راٍع، فكلكم  وولده، زوجها بيت على  راعية والمرأة بيته؛ أهل على  راعٍ  والرجل راٍع، واألمير رعيته،

 ( 2409  :الرقم أو الصفحة  ؛   البخاري صحيح)  "رعيته عن مسؤول

تعليم الصغار عن هللا ودينه من أعظم أبواب الطاعة الذي ُفتح لنا كمعلمات ومتطوعات. فعلينا أن نتذكر 

أننا محاسبون على كل ما نعلم. هدفنا جميعا يجب أن يكون رضا هللا تعالى باتباع منهج السلف الصالح 

 وهو اتباع القرآن والسنة. 
 

عظيمة. نحن هنا كي نزرع في قلوب هؤالء الصغار محبة هللا وتعظيمه، العلم عن هللا ودينه والغيبيات أمانة  

 ومحبة الدين وأركان اإليمان )كاإليمان بالمالئكة، والكتب والرسل واليوم اآلخر( وتعظيمها.

 لزوم تعظيم هللا وكالمه عند استخدام مصادر وطرق التعليم. 

 

 من األمور المهمة قبل التعليم 
 

 تعالى.استحضر النية لله  ▪

 احتسب األجر والمثوبة من هللا. •
 

ِ   َرُسولَ  أَنَّ   َ  تَِبَعهُ   َمنْ   أُُجورِ  ِمْثلُ  رِ األَجْ   ِمنَ  َلهُ  كَانَ   ُهًدى   إِلَى  َدَعا  َمنْ   "    َقالَ  وسلم   عليه  هللا   صلى  هللاَّ   ِمنْ   َذلَِك  يَْنُقُص  ال

 ( 2674مسلم صحيح (  -  َشْيًئا  أُُجورِِهمْ 

 .هللااطلب التوفيق من  ▪

 َوَما تَْوِفيِقي  إاِلَّ  بِاللَّهِ  َعَلْيهِ  تََوكَّْلُت  َوإَِلْيهِ  أُنِيُب 

 (سورة هود :88)

ال تغضب وال تنتقم لنفسك، ، رفيًقا، صبوًرا ، متواضًعا ،فكن عادالً مع طالبكالحميدة تََحلَّ باألخالق  ▪

ل بالسكينة والوقار  .وتجمَّ

 

 نسأل هللا أن يهدينا الى ما يحب ويرضى. آمين 
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. احترام المعلم، واحترام الطالب، واحترام 1

 الممتلكات.

 

المعلمة  تصوير أو تسجيل صوت . ال يسمح  2

 .والطالبات

 

 .يرجى الحضور بإنتظام. 3

 
 

 .أخرىال يسمح حجز مقعد لنفسك او طالبة  .  4

 

 
 . ال نتحدث بينما المعلم تتحدث.5 

 
واالنتظار  . يجب على الطالب رفع أيديهم6 

 حتى تناديها المعلمة قبل التحدث.

 
 

 قوانين الصف
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عبادات، قّيم، آداب  

 وتزكية 
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 الغفلة
 : معنى لغة  

أرض غفل، ال علم بها،  واألغفال: الموات، يقال  الّسهو عن الّشيء , وهو مصدر غفل

 وال أثر عمارة 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 فقد الّشعور بما حّقه أن يشعر به 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ْصر  
ُنوا ب ها َوإ نْ َسأَ  يََرْوا  ُف َعْن آيات َي الَّذ يَن يََتَكبَُّروَن ف ي اْْلَْرض  ب َغْير  اْلَحق   َوإ ْن يََرْوا ُكلَّ آيٍَة ال ُيْؤم 

بُ  ُذوُه َسب يال  ذل َك ب أَنَُّهْم َكذَّ ُذوُه َسب يال  َوإ ْن يََرْوا َسب يَل الَغي   يَتَّخ  ْشد  ال يَتَّخ 
وا ب آيات نا َوكانُوا َسب يَل الرُّ

 146: اْلعراف )146َعْنها غاف ل يَن ) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َن اْلَقْول  ب اْلُغُدو   َواْْلصال  َوال  يَفة  َوُدوَن اْلَجْهر  م  عا  َوخ 
َك تََضرُّ َن اْلغاف ل يَن  َواْذُكْر َربََّك ف ي نَْفس  تَُكْن م 

 205اْلعراف:   ) 205) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َرة  ُهْم غاف لُونَ  ْنيا َوُهْم َعن  اْْلخ 
را  م َن اْلَحياة  الدُّ  7الروم:   - يَْعلَُموَن ظاه 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

 لَم آيةٍ  مائةَ   ليلةٍ  في قرأَ  وَمن   ، الغافلينَ  م ن يُكن لَم الَمكتوبات   الصَّلَوات   هؤالء    على حافظَ  َمن

 ، الغافلينَ  م ن  ُيكَتبْ   لَم آيةٍ  بمائة   ليلةٍ  في صلَّى  َمن.   القانتينَ  م ن ُكت بَ  أو ، الغافلينَ  م ن  ُيكَتبْ 

 .  الُمخلصينَ  القانتينَ  م ن  ُكت بَ  آيةٍ  بمائَتيْ  ليلةٍ  في  صلَّى وَمن 

 صحيح   :خالصة حكم | 640 :صحيح الترغيب الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث  |أبو هريرة  : الراوي
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  من يقومون  قومٍ  من ما عن الن بي  صل ى هللا عليه وسل م قال: » - رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

  عليهم المجلسُ  ذلك  كان  و ، حماٍر   ج يفة   مثل    عن  قاموا  إال ، فيه تعالى هللاَ  يذكرون  ال  ، مجلسٍ 

   القيامة   يومَ  حسرة  

 صحيح   :خالصة حكم | 5750 :صحيح الجامع الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث  |أبو هريرة  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

م: »مثل ال ذي يذكر رب ه  قال: قال الن بي  صل ى هللا عليه وسل   - رضي هللا عنه -عن أبي موسى

 «وال ذي ال يذكر رب ه مثل الحي  والمي ت 

 صحيح   : خالصة حكم المحدث | 6407 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

قال: »ليس تحّسر أهل الجنّة إاّل على ساعة   - رضي هللا عنه -جبل عن معاذ بن 

 «فيها - عزّ وجلّ  - مرّت بهم لم يذكروا هللا

»ال سبيل للغافل عن الّذكر إلى مقام اإلحسان، كما ال   - رحمه هللا - قال ابن القيّم

 «سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت

 ن بعده عن هللا وقال أيضا: على قدر غفلة العبد عن الّذكر يكو

 رقيق في قلب الغافل  - عزّ وجلّ  - وقال أيضا: إّن حجاب الهيبة هلل

 وحشة ال تزول إاّل بالّذكر  -عزّ وجلّ  - وقال أيضا: إّن الغافل بينه وبين هللا

وقال أيضا: إّن مجالس الّذكر مجالس المالئكة ومجالس اللّغو والغفلة مجالس  

 (أعجبهما إليه وأوالهما به فهو مع أهله في الّدنيا واآلخرةالّشياطين فليتخيّر العبد 

 :هللا ذكر عن الغفلة مضار من

 .أنّها تجلب الّشيطان وتسخط الرّحمن (1) 

 . (تنزّل الهّم والغّم في القلب وتبعد عنه الفرح والّسرور )تميت القلب (2)

 .مدعاة للوسوسة والّشكوك (3)

 .والبغضاء وتذهب الحياء والوقار بين النّاستورث العداوة   (4)

 .تبلّد الّذهن وتسّد أبواب المعرفة (5)

 .وتجرّه إلى المعاصي -عزّ وجلّ  -تبعد العبد عن هللا  (6)
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  الذكر

 : معنى لغة  

مادّة )ذ ك ر( حول معنيين: األوّل الّذكورة ضّد األنوثة وما شابهها، والثّاني: الّذكر ضّد  

 والّذكر: الثّناء ويكون في الخير فقط النّسيان،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 التّخلّص من الغفلة والنّسيان  

وتارة يقال لحضور الّشيء القلب أو القول، ولذلك قيل الّذكر ذكران: ذكر بالقلب، وذكر   

 باللّسان 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :الذكر درجات

 :قال ابن القي م عن درجات الذ كر: »وهو على ثالث درجات 

 : الّذكر الظّاهر ثناء أو دعاء  الد رجة اْلولى

 . «وهللا أكبرفأّما ذكر الثّناء فنحو »سبحان هللا والحمد هلل، وال إله إاّل هللا  

اْلخاِسرِيَن   وأّما ذكر الّدعاء فنحو َربَّنا ظَلَْمنا أَْنُفَسنا َوإِْن لَْم تَْغِفْر لَنا َوتَْرَحْمنا لََنُكونَنَّ ِمنَ 

 . (23)األعراف/ 

: الّذكر الخفّي وهو الخالص من القيود، والبقاء مع الّشهود، ولزوم  الد رجة الث انية

 .المسامرة

: الّذكر الحقيقّي، وهو شهود ذكر الحّق إيّاك، والتّخلّص من شهود  ةالد رجة الث الث

 . «ذكرك

وقد سّمي هذا الّذكر حقيقيّا؛ ألنّه منسوب إلى الرّّب تعالى فذكر هللا لعبده هو الّذكر  

 الحقيقّي، وهو شهود ذكر الحّق عبده 

 

 :الكريم القرآن في

ماوات    ف ي َخْلق  السَّ
ُول ي اْْلَْلباب  )إ نَّ ْيل  َوالنَّهار  َْلياتٍ ْل 

الَّذ يَن يَْذُكُروَن   (190َواْْلَْرض  َواْخت الف  اللَّ

ماوات  َواْْلَْرض  َربَّنا ما َخلَْقَت هذا باط   ْم َويََتَفكَُّروَن ف ي َخْلق  السَّ  َوَعلى ُجُنوب ه 
َ ق ياما  َوُقُعودا  ال   َّللاَّ

نا َعذابَ   آل عمران  )191 النَّار  ) ُسْبحانََك َفق 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َ كَ  َر َوَذَكَر َّللاَّ َ َواْليَْوَم اْْلخ  ْسَوٌة َحَسَنٌة ل َمْن كاَن يَْرُجوا َّللاَّ
ُ
 - ث يرا  لََقْد كاَن لَُكْم ف ي َرُسول  َّللاَّ  أ

 21اْلحزاب:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ُرونَ  ُروا َفإ ذا ُهْم ُمْبص 
ْيطان  تََذكَّ ُهْم طائ ٌف م َن الشَّ َقْوا إ ذا َمسَّ

 201اْلعراف:  - إ نَّ الَّذ يَن اتَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في   :النَّبويَّة السُّ

أحب  الكالم  » :قال: قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م  -رضي هللا عنه  -عن سمرة بن جندب 

 إلى هللا أربع: سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال  هللا، وهللا أكبر. ال يضر ك بأي هن  بدأت 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2137 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم   :المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

قال: قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: »خل تان ال   -رضي هللا عنهما  -عن عبد هللا بن عمرو

ن ة، أال وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسب ح هللا في دبر كل   يحصيهما رجل مسلم إال  دخل الج

صالة عشرا، ويحمده عشرا، ويكب ره عشرا« . قال: فأنا رأيت رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م  

 يعقدها بيده، قال: »فتلك خمسون ومائة بالل سان وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا أخذت 

مائة فتلك مائة بالل سان وألف في الميزان، فأي كم يعمل في مضجعك تسب حه وتكب ره وتحمده 

يطان   اليوم والل يلة ألفين وخمسمائة سي ئة؟« . قالوا: وكيف ال يحصيهما، قال: »يأتي أحدكم الش 

وهو في صالته فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، حت ى ينتقل فلعل ه ال يفعل، ويأتيه وهو في مضجعه  

 «امفال يزال ينو مه حت ى ين

 صحيح  : خالصة حكم المحدث | 763 :صحيح ابن ماجه الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

 «الّذاكرون هللا بالخير كلّه ذهب:-رضي هللا عنه -قال أبو بكر 

 «-عزّ وجلّ  - لكّل شيء جالء، وإّن جالء القلوب ذكر هللا :-رضي هللا عنه - قال أبو الّدرداء

جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل    الّشيطان :-رضي هللا عنهما - قال ابن عبّاس

 «وسوس، فإذا ذكر هللا تعالى خنس
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ما عمل العبد عمال أنجى له من عذاب هللا، من  :-رضي هللا عنه -قال معاذ بن جبل 

 «ذكر هللا

 من أكثر ذكر هللا برأ من النّفاق»:رضي هللا عنه - قال كعب بن مالك

ّذكر للقلب مثل الماء للّسمك، فكيف  قال شيخ اإلسالم ابن تيميّة رحمه هللا: »ال 
 «يكون حال الّسمك إذا فارق الماء

 

 :الذكر فوائد من

 : في الّذكر أكثر من مائة فائدة منها  -رحمه هللا - قال ابن القيّم

 .أنّه يطرد الّشيطان ويقمعه (1)

 .-عزّ وجلّ  -أنّه يرضي الرّحمن  (2)

 .أنّه يزيل الهّم والغّم عن القلب (3)

 .أنّه يجلب للقلب الفرح والّسرور والبسط (4)

 .أنّه يقوّي القلب والبدن  (5)

 .أنّه ينوّر الوجه والقلب (6)

 .أنّه يجلب الرّزق (7)

 .أنّه يكسو الّذاكر المهابة والحالوة والنّضرة (8)

أنّه يورثه المحبّة الّتي هي روح اإلسالم وقطب رحى الّدين ومدار الّسعادة   (9)

 .والنّجاة

أنّه يورثه المراقبة حتّى يدخله في باب اإلحسان، فيعبد هللا كأنّه يراه، وال   (10)

 .سبيل للغافل عن الّذكر إلى مقام اإلحسان، كما ال سبيل للقاعد إلى وصول البيت

 .-عزّ وجلّ  - أنّه يورثه اإلنابة، وهي الرّجوع إلى هللا (11)

 .يكون قربه منه - زّ وجلّ ع - أنّه يورثه القرب منه، فعلى قدر ذكره هلل (12)

 .أنّه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة (13)

وإجالله، لشّدة استيالئه على قلبه وحضوره مع   - عزّ وجلّ  - أنّه يورثه الهيبة لربّه (14)

 .هللا تعالى، بخالف الغافل؛ فإّن حجاب الهيبة رقيق في قلبه

( . ولو  152َفاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم )البقرة:  :لىأنّه يورثه ذكر هللا تعالى له كما قال تعا  (15)

 .لم يكن في الّذكر إاّل هذه وحدها لكفى بها فضال وشرفا

 .أنّه يورثه حياة القلب (16)

 .أنّه فوت القلب ، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته (17)

 .أنّه يورث جالء القلب من صدئه (18)

 .حطّ الخطايا ويذهبهاأنّه ي (19)

 .أنّه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربّه تبارك وتعالى (20)

 أَْذُكْرُكْم   من ذكر هللا تعالى ذكره ربّه، ولذكر هللا أكبر.. قال تعالى: َفاْذُكُرونِي (21)

 .أّن العبد إذا تعرّف إلى هللا تعالى بذكره في الرّخاء عرفه في الّشّدة (22)
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 اإلسراف

 : معنى لغة  

وهو مأخوذ من مادّة )س ر ف( الّتي تدّل على تعّدي الحّد واإلغفال للّشيء، تقول:  

الّسرف تجاوز الحّد في كّل فعل يفعله   في األمر سرف، أي مجاوزة القدر، وجاء

 اإلنسان 

 واإلسراف في النّفقة: التّبذير 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 اإلسراف: هو اإلبعاد في مجاوزة الحدّ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ْيُتوَن َوالرُّمَّاَن  َوُهَو الَّذ ي أَْنَشأَ َجنَّاتٍ َمْعُروشاتٍ َوَغْيَر َمْعُروشاتٍ َوالنَّْخَل  ُكلُُه َوالزَّ
ُ
ْرَع ُمْخَتل فا  أ َوالزَّ

ه  َوال تُْسر ُفوا إ نَُّه ال  ُه يَْوَم َحصاد 
وا م ْن ثََمر ه  إ ذا أَْثَمَر َوآتُوا َحقَّ

ُيح بُّ   ُمَتشاب ها  َوَغْيَر ُمَتشاب ٍه ُكلُ

 141: اْلنعام)141اْلُمْسر ف يَن ) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ُه َمرَّ َكأَْن لَ  دا  أَْو قائ ما  َفلَمَّا َكَشْفنا َعْنُه ُضرَّ رُّ َدعانا ل َجْنب ه  أَْو قاع 
ْم يَْدُعنا إ لى  َوإ ذا َمسَّ اْْل ْنساَن الضُّ

ُه َكذل َك ُزي  َن ل ْلُمْسر ف يَن ما كانُوا يَْعَملُونَ  ٍ َمسَّ  (12 ) ُضر 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 َمَردَّنا إ لَى َّللاَّ  
َرة  َوأَنَّ ْنيا َوال ف ي اْْلخ  ما تَْدُعونَن ي إ لَْيه  لَْيَس لَُه َدْعَوٌة ف ي الدُّ

 َوأَنَّ ال َجَرَم أَنَّ

 43غافر:   ) 43النَّار  ) اْلُمْسر ف يَن ُهْم أَْصحاُب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

أن ه قال: قال رسول هللا صل ى هللا عليه   - عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما

 «يلة كلوا وتصد قوا والبسوا في غير إسراف وال مخ» وسل م 
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 حسن  : خالصة حكم المحدث | 2558 :صحيح النسائي الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

أن ه قال: قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: »إن  هللا يرضى   - رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

ثالثا ويكره لكم ثالثا، فيرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل هللا  لكم 

ؤال وإضاعة المال   «جميعا وال تفر قوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة الس 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 1715 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

أن ه قال: جاء أعرابي  إلى الن بي  صل ى هللا   -رضي هللا عنهما -عن عبد هللا بن عمرو بن العاص

عليه وسل م يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثالثا ثالثا ثم  قال: »هكذا الوضوء. فمن زاد على  

 «هذا، فقد أساء وتعد ى وظلم 

 حسن صحيح : خالصة حكم المحدث | 344 :صحيح ابن ماجه الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

في تفسير قوله تعالى: َوما أَْنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو    -رضي هللا عنهما  - قال ابن عبّاس

 الرَّازِقِيَن: يعني في غير إسراف وال تقتير ُيْخلُِفُه َوُهَو َخْيُر 

 

»إّن مجاوزة الحّد في كّل أمر يضرّ بمصالح الّدنيا   - رحمه هللا تعالى - قال ابن القيّم

واآلخرة، بل يفسد البدن أيضا، إذ إنّه متى زادت أخالطه عن حّد العدل والوسط ذهب  

الطّبيعيّة كالنّوم والّسهر  من صّحته وقوّته بحسب ذلك، وهذا مطّرد أيضا في األفعال 

 «واألكل والّشرب والجماع والحركة والرّياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك

 :اْلسراف مضار من

 يجلب غضب الرّّب ألنّه ينافي كمال اإليمان  (1) 

 .التّشبّه بالّشيطان في اإلفساد (2)

 .إضاعة المال والفقر في المال (3)

 .ضاع من غير فائدةالنّدم والحسرة على ما  (4)

 .يطبع المجتمع بطابع االنحالل والبعد عن الجّد واإلجتهاد (5)

 .يدع المجتمع عالة على غيره عاجزا عن القيام بمهاّمه (6)
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 اإلعراض

 : معنى لغة  

وهو مأخوذ من مادّة )ع ر ض( وهي كما يقول ابن فارس بناء تكثر فروعه، وهي مع  

 لعرض خالف الطّول،كثرتها ترجع إلى أصل واحد وهو ا

 والمعرض: الّذي يستدين مّمن أمكنه من النّاس 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 اإلعراض: اإلضراب عن الّشيء بأن تأخذ عرضا أي جانبا غير الجانب الّذي هو فيه 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

َن اْلك تاب  ُيْدَعْوَن إ لى ك تاب  َّللاَّ  ل يَْحُكَم بَْيَنُهْم ثُمَّ يََتوَ   م 
يبا  وتُوا نَص 

ُ
ْنُهْم  أَلَْم تََر إ لَى الَّذ يَن أ ى َفر يٌق م 

لَّ

 23آل عمران:   (23 ) َوُهْم ُمْعر ُضونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن يَن )  يَن  103َوما أَْكَثُر النَّاس  َولَْو َحَرْصَت ب ُمْؤم  ْكٌر ل ْلعالَم  ( َوما تَْسَئلُُهْم َعلَْيه  م ْن أَْجرٍ إ ْن ُهَو إ الَّ ذ 

وَن َعلَْيها َوُهْم َعْنها ُمْعر ُضوَن ) َوَكأَي  ْن م ْن آيَةٍ (104) 
ماوات  َواْْلَْرض  يَُمرُّ  (105 ف ي السَّ

 َوُهْم ُمْشر ُكوَن ) 
  إ الَّ
 106  -103يوسف:   (106َوما ُيْؤم ُن أَْكَثُرُهْم ب اَّللَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْغو  ُمْعر ُضونَ 
ذ يَن ُهْم َعن  اللَّ

  3 المؤمنون  - َوالَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

أن  رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م قال: »ال يحل  لرجل   -رضي هللا عنه   -عن أبي أي وب اْلنصاري  

الم أن يهج  «ر أخاه فوق ثالث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما ال ذي يبدأ بالس 

 صحيح ] : خالصة حكم المحدث | 6077 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

في قوله: َوَمْن يَْعُش قال: من جانب الحّق   -رضي هللا عنهما  -وعن ابن عبّاس 

وأنكره، وهو يعلم أّن الحالل حالل وأّن الحرام حرام فترك العلم بالحالل والحّق لهوى  

 له شيطان نفسه، وقضى حاجته ثّم أراد من الحرام قيّض 

 :من مضار اْلعراض

 .دليل نقص اإليمان وسفاهة األحالم (1) 

 .يوصّل إلى النّار (2)

 .البعد عن هللا وعن النّاس (3)

 .المعرض عن الحّق واقع في الضاّلل بذنبه (4)

 .ينساه هللا في العذاب كما نسي ذكر هللا في الّدنيا (5)

 .الّدافعان إليه في العادةدليل الكبر والحسد وهما  (6)
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 الشفقة

 : معنى لغة  

 على رقّة في الّشيء  - كما يقول ابن فارس -مأخوذة من مادّة )ش ف ق( الّتي تدلّ 

 .إذا قلت أشفقت منه فإنّما تعني حذرته

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 صرف الهّمة إلى إزالة المكروه عن النّاس 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ْكرا   ياء  َوذ  يَن ) َولََقْد آتَْينا ُموسى َوهاُروَن اْلُفْرقاَن َوض  ذ يَن يَْخَشْوَن َربَُّهْم ب اْلَغْيب  َوُهْم  (48ل ْلُمتَّق 
الَّ

ُقوَن )  اَعة  ُمْشف  َن السَّ  49  -48اْلنبياء:  )49م 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

يَن )  (25َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلى بَْعضٍ يََتساَءلُوَن )  ق  وا إ نَّا ُكنَّا َقْبُل ف ي أَْهل نا ُمْشف 
ُ   (26قالُ َفَمنَّ َّللاَّ

ُموم  )   28  -25الطور:    الرَّح يمُ  اْلبَرُّ  ُهوَ  إ نَّهُ   ۖنَْدُعوهُ  َقْبلُ   م ن  ُكنَّا إ نَّا (27َعلَْينا َوَوقانا َعذاَب السَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْلَنها َوأَْشَفْقَن م ْنها َوَحمَ  ماوات  َواْْلَْرض  َواْلج بال  َفأَبَْيَن أَْن يَْحم  لََها  إ نَّا َعَرْضَنا اْْلَمانََة َعلَى السَّ

 اْلحزاب  – (72اْْل ْنساُن إ نَُّه كاَن ظَلُوما  َجُهوال  ) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

إن ي ْلعلم آخر أهل  » :قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م :قال  -رضي هللا عنه -عن أبي ذر  

الجن ة دخوال الجن ة. وآخر أهل الن ار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه  

عملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا،   :فتعرض عليه صغار ذنوبه، فيقال  .وارفعوا عنه كبارهاصغار ذنوبه  

وهو مشفق من كبار ذنوبه أن  .وعملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا، فيقول: نعم. ال يستطيع أن ينكر 
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فإن  لك مكان كل  سي ئة حسنة. فيقول: رب  قد عملت أشياء ال أراها ههنا«   :تعرض عليه. فيقال له 

 . فلقد رأيت رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م ضحك حت ى بدت نواجذه 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2485 :صحيح الجامع الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

قال إبراهيم التّيمّي: »ينبغي لمن لم يحزن أن يخاف أن يكون من أهل النّار؛ ألّن أهل  

الجنّة قالوا: الحمد هلل الّذي أذهب عنّا الحزن. وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن ال  

 «يكون من أهل الجنّة ألنّهم قالوا: إنّا كنّا قبل في أهلنا مشفقين 

»اعمل وأنت مشفق، ودع العمل وأنت تحبّه،   عن يحيى بن جعدة قال: كان يقال:)

 «عمل قليل ما يداوم عليه

 

 :من فوائد الشفقة

 .طريق موصل إلى الجنّة (1) 

 .دليل على كمال اإليمان وحسن اإلسالم (2)

 .تثمر األلفة والمحبّة بين النّاس (3)

 .مظهر من مظاهر مراقبة هللا عزّ وجلّ  (4)

 .األكبر يوم القيامةاألمن من الفزع  (5)

 .دليل على قرب العبد من ربّه ومحبّته له (6)
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  الظلم

 : معنى لغة  

  وأصل الظلم، وضع الشيء في غير موضعه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

إمَّا بنقصان أو بزيادة؛ وإما هو: )وضع الشيء في غير موضعه المختص به؛ 

 بعدول عن وقته أو مكانه 

وقيل: )هو عبارة عن التعّدِي عن الحق إلى الباطل وهو الجور. وقيل: هو 

  التصرُّف في ملك الغير، ومجاوزة الحد

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

يٌد   ]102هود:  [َوَكَذل َك أَْخُذ َرب  َك إ َذا أََخَذ اْلُقَرى َوه َي ظَال َمٌة إ نَّ أَْخَذُه أَل يٌم َشد 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ُبوَن  ت ي ُكنُتم ب َها تَُكذ  
ذ يَن ظَلَُموا ُذوُقوا َعَذاَب النَّار  الَّ

 ]42سبأ:   [َونَُقوُل ل لَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

يعٍ  يَن م ْن َحم يٍم َوال َشف   ] 18غافر:  [ُيطَاُع َما ل لظَّال م 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك باهلل من قريب منهم ينفعهم، وال 

 شفيع يشفع فيهم، بل قد تقطعت بهم األسباب من كّلِ خير
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يرٍ  يَن م ن نَّص  ال م 
 ] 71الحج: [َوَما ل لظَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ]18هود: [أاَلَ لَْعَنُة َّللا   َعلَى الظَّال م ينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

يَن ُذوُقوا َما ُكنُتْم تَكْ  ُبوَن َوق يَل ل لظَّال م   ]24الزمر:[س 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ]21اْلنعام: [إ نَُّه الَ ُيْفل ُح الظَّال ُموَن 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َ الَ يَْهد ي اْلَقْوَم الظَّ  يَن  إ نَّ َّللا   ]51المائدة: [ال م 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في   :النَّبويَّة السُّ

  إني!  عبادي يا"  قال أنَّهُ  وتعالى  تبارك هللا    عن روى فيما ، وسلَّمَ  عليه   هللاُ  صلَّى  النبي    عن
ا  بينكم وجعلُته نفسي على الظلمَ  حرَّمتُ  م   تظَّالموا  فال.   محرَّ

  صحيح : خالصة حكم المحدث | 2577 :الرقم  صحيح مسلم : المصدر | مسلم : المحدث | أبو ذر الغفاري : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

و  َقه م ن سبع  أََرض ينَ َمن   :فإن النبيَّ صلى هللا عليه وسلم قال
 ظلََم ق يَد شبرٍ م ن اْلرض  طُ

 صحيح] :خالصة حكم | 2453 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث |عائشة أم المؤمنين  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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لَم 
ُّ
لَم ظلماٌت يوَم القيامة  فإنَّ  .اتَّقوا الظ

ُّ
حَّ أهلك من كان قبلكم .   .الظ حَّ فإنَّ الشُّ واتَّقوا الشُّ

وا محارَمهم
ُّ
 حملهم على أن سفكوا دماَءهم واستحل

 صحيح  : خالصة حكم المحدث | 2578 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث |جابر بن عبدهللا  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

أن رسوَل هللا  صلى هللا عليه وسلم قال: المسلُم أخو المسلم  ، ال يَْظل ُمه وال ُيْسل ُمه ، وَمن كان  

َج هللُا عنه كرب َج عن مسلٍم كربة  فرَّ ة  م ن ُكُربَات  يوم  في حاجة  أخيه كان هللُا في حاجت ه ، وَمن فرَّ

  القيامة  ، وَمن سَتَر مسلم ا سَتَره هللُا يوَم القيامة  

 صحيح :خالصة حكم | 2442 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث |عبدهللا بن عمر  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

 قال معاوية رضي هللا عنه: )إني ألستحي أن أظلم من ال يجد عليَّ ناصًرا إال هللا 

وكان شريح القاضي يقول: )سيعلم الظالمون حقَّ من انتقصوا، إنَّ الظالم لينتظر   -
 والثواب العقاب، والمظلوم ينتظر النصر  

 

 :الظلم آثار

 :الظالم مصروف عن الهداية -1
يَن   َ الَ يَْهد ي اْلَقْوَم الظَّال م   ] 51المائدة: [إ نَّ َّللا 

 :الظالم ال يفلح أبًدا -2
 ]21اْلنعام:[إ نَُّه الَ ُيْفل ُح الظَّال ُموَن 

 :الظالم عليه اللعنة من هللا -3
ار   ْعَنُة َولَُهْم ُسوُء الدَّ

َرتُُهْم َولَُهُم اللَّ يَن َمْعذ   ]52غافر:  [يَْوَم ال يَنَفُع الظَّال م 

 :الظالم يحرم من الشفاعة -4
يعٍ ُيطَاُع  يَن م ْن َحم يٍم َوال َشف   ]18غافر: [َما ل لظَّال م 

 :تصيبه دعوة المظلوم وال تخطئه -5
 ليس بينها وبين هللا حجابواتق دعوة المظلوم؛ فإنه 

 [صحيح: ]  المحدث  حكم  خالصة|    1496:  الرقم البخاري  صحيح:    المصدر|    البخاري:    المحدث|    عباس  بن  عبدهللا:    الراوي
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 :بالظلم يرتفع األمن -6
ْولَـئ َك لَُهُم اْلَْمُن َوُهم  

ُ
ذ يَن آَمُنوْا َولَْم يَْلب ُسوْا إ يَمانَُهم ب ظُْلٍم أ

 ] 82اْلنعام: مُّْهَتُدونَ الَّ

 :الظلم سبب للبالء والعقاب -7
يٍد   َفَكأَي  ن لٍَة َوَقْصرٍ مَّش 

َها َوب ْئرٍ مَُّعطَّ م  ن َقْريٍَة أَْهلَْكَناَها َوه َي ظَال َمٌة َفه َي َخاو يٌَة َعلَى ُعُروش 
 ]45الحج:[

يٌد   ]102هود:[َوَكَذل َك أَْخُذ َرب  َك إ َذا أََخَذ اْلُقَرى َوه َي ظَال َمٌة إ نَّ أَْخَذُه أَل يٌم َشد 
 ]59الكهف:  [ْهلَْكَناُهْم لَمَّا ظَلَُموا َوت ْلَك اْلُقَرى أَ 

 :توعد الظالم بدخول النار -8
إنَّ رجاال   )) :عن خولة اْلنصارية رضي هللا عنها قالت: سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم يقول

ٍ، فلهم النار يوم القيامة   يتخوضون في مال هللا بغير حق 

 [صحيح] :خالصة حكم | 3118 :الرقم  صحيح البخاري : المصدر |  البخاري : المحدث |  خولة بنت قيس األنصارية : الراوي

 

 :أقسام الظلم

 الظلم ثالثة: ظلم بين اإلنسان وبين هللا تعالى،  

ْرَك لَظُْلٌم َعِظيٌم  :، ولذلك قالوأعظمه: الكفر، والشرك، والنفاق  ، [13لقمان:]إِنَّ الّشِ

 [32فاطر: ]َفِمْنُهْم ظَالٌِم لَِّنْفِسِه  :،والثالث: ظلم بينه وبين نفسه

 

 :صور الظلم

: ظلم العبد نفسه  أوال 
 :أعظمه الشرك باهلل -1

يٌم  ْرَك لَظُْلٌم َعظ   ]13لقمان:[إ نَّ الش  

 :التعّدِي على حدود هللا -2
ْولَـئ َك ُهُم الظَّال ُموَن 

ُ
 ]229البقرة:[ت ْلَك ُحُدوُد َّللا   َفالَ تَْعَتُدوَها َوَمن يََتَعدَّ ُحُدوَد َّللا   َفأ

 :الصدُّ عن مساجد هللا أن ُيذكر فيها اسمه -3
َد َّللا   أَن ُيْذَكَر ف يَها اْسُمُه َوَسَعى ف ي َخَراب   َنَع َمَساج  ْولَـئ َك َما َكاَن لَُهْم أَن  َوَمْن أَْظلَُم م مَّن مَّ

ُ
َها أ
يٌم  َرة  َعَذاٌب َعظ  ْزٌي َولَُهْم ف ي اْلخ  ْنيَا خ  يَن لُهْم ف ي الدُّ وَها إ الَّ َخآئ ف 

 ]114البقرة:  [يَْدُخلُ

 :كتم الشهادة -4
يَل َوإ ْسَحـَق َويَْعُقوَب َواْلْسبَاطَ َكانُوْا ُهود ا أَْو نََصاَرى  :قال تعالى يَم َوإ ْسَماع   إ ْبَراه 

وَن إ نَّ
أَْم تَُقولُ

ُ ب َغاف ٍل َعمَّا نَدُه م َن َّللا   َوَما َّللا  ُ َوَمْن أَْظلَُم م مَّن َكَتَم َشَهاَدة  ع  تَْعَملُوَن   ُقْل أَأَنُتْم أَْعلَُم أَم  َّللا 
 ]140البقرة: [
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 :اإلعراض عن آيات هللا بتعطيل أحكامها -5
َمْت يََداُه إ نَّا َجَعْلَنا َعلَى ُقلُ  ْم أَك نَّة  أَن  َوَمْن أَْظلَُم م مَّن ُذك  َر ب آيَات  َرب  ه  َفأَْعَرَض َعْنَها َونَس َي َما َقدَّ وب ه 

ا َوإ ن تَْدُعُهْم إ   ْم َوْقر  ا  يَْفَقُهوُه َوف ي آَذان ه   ]57الكهف: [لَى اْلُهَدى َفلَن يَْهَتُدوا إ ذ ا أَبَد 

 :الكذب على هللا -6
َ الَ يَْهد ي اْلَقْوَم   :قال تعالى ْلٍم إ نَّ َّللا  ب ا ل ُيض لَّ النَّاَس ب َغْير  ع  َفَمْن أَْظلَُم م مَّن  اْفَتَرى َعلَى َّللا   َكذ 
يَن   ]144اْلنعام: [الظَّال م 

 

 اد بعضهم لبعضثاني ا: ظلم العب

 :من صور الظلم القولي

التعرض إلى الناس بالغيبة، والنَِّميَمة، والسباب والشتم، واالحتقار، والتنابز باأللقاب،  
 والسخرية، واالستهزاء، والقذف 

 :من صور الظلم الفعلي

 القتل بغير حق  .1

 أخذ أرض الغير أو شيء منها  .2

 .ظلم األوالد لوالديهما بعقوقهما .3

 .األزواج لزوجاتهم في حقهنَّ سواء كان صداًقا، أو نفقًة، أو كسوةً ظلم  .4

 .ظلم الزوجات ألزواجهنَّ بـتقصيرهن في حقهم، وتنكُّر فضلهم .5

 .ظلم البنات بعضلهنَّ عن الزواج .6

 .الدعاء على األوالد، والقسوة في التعامل معهم .7

 بعض األوالد على بعض   تفضيل .8

 عدم إعطاء الرعية حقوقهم .9

 أن يعمل له عمل وال يعطيه أجره: العمالظلم  .10

 أكل مال الغير بغير حق .11

 :التحذير من دعوة المظلوم
 واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين هللا حجاب)) :قال صلى هللا عليه وسلم

 



 
 

30 

 هل للظالم توبة؟ 

 باب التوبة مفتوح لكل من عصى هللا إذا توفرت شروطها، 

ا  :قال تعالى يم  ا رَّح  َ َغُفور  َ يَج د  َّللا  ا أَْو يَْظل ْم نَْفَسُه ثُمَّ يَْسَتْغف ر  َّللا    110النساء:]َوَمن يَْعَمْل ُسوء 

يٌم  :وقال تعالى َ َغُفوٌر رَّح  َ يَُتوُب َعلَْيه  إ نَّ َّللا   39المائدة: ]َفَمن تَاَب م ن بَْعد  ظُْلم ه  َوأَْصلََح َفإ نَّ َّللا 

 

 :شروط التوبة كما ذكرها العلماء

 .أن يقلع عن الذنب .1
  وأن يندم على ما قد مضى .2
 .وأن يعزم في المستقبل على أال يعود إليه .3
بحقوق اآلدميين، سواء بأموالهم، أو أعراضهم، أو أبدانهم، وإذا كان األمر يتعلق  .4

 .فعليه أن يطلب المسامحة ممن له عليه حق، أو يؤدي الحقوق إلى أهلها
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  الفتنة

 : معنى لغة  

مادّة )ف ت ن( الّتي تدّل على »االبتالء واالختبار« يقال: فتنت الّذهب بالنّار إذا  

 امتحنته 

 الّشيء بالنّارإحراق 

أصل الفتن إدخال الّذهب النّار لتظهر جودته من رداءته واستعمل في إدخال اإلنسان  

 (14الذاريات/  )النّار، والفتنة: العذاب كما في قوله تعالى: ُذوُقوا فِْتَنَتُكْم 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

  نّي: الفتنة: هي ما يبيّن به حال اإلنسان من الخير والّشرّ قال الجرجا 

قال ابن حجر: الفتنة: ما ينشأ عن االختالف في طلب الملك حيث ال يعلم المحّق  

 من المبطل 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :واالختبار واالبتالء الفتنة بين الفرق

 :قال أبو هالل: الفرق بين الفتنة واالختبار

هو أّن الفتنة أشّد االختبار وأبلغه وأصله عرض الّذهب على النّار لتبيّن صالحه من  

 فساده ويكون في الخير والّشرّ 

 .أّما الفرق بين االختبار واالبتالء: فهو أّن االبتالء ال يكون إاّل بتحميل المكاره والمشاقّ 

ختبار يكون بذلك وبفعل المحبوب أال ترى أنّه يقال اختبره باإلنعام عليه وال تقول  واال

 ابتاله بذلك وال هو مبتلى بالنّعمة كما قد يقال إنّه مختبر بها 

 

 :الكريم القرآن في

يُن َعلى ُمْلك  ُسلَْيماَن َوما َكَفَر ُسلَْيماُن  ياط  يَن َكَفُروا ُيَعل  ُموَن  َواتَّبَُعوا ما تَْتلُوا الشَّ ياط  َولك نَّ الشَّ

 مان  م ْن أََحٍد َحتَّى يَُقوال إ  
ْنز َل َعلَى اْلَملََكْين  ب باب َل هاُروَت َوماُروَت َوما ُيَعل 

ُ
ْحَر َوما أ نَّما  النَّاَس الس  

ْنُهما ما ُيَفر  ُقوَن ب ه  بَيْ  ُموَن م 
ْن أََحٍد إ الَّ  نَْحُن ف ْتَنٌة َفال تَْكُفْر َفيََتَعلَّ ه  َوما ُهْم ب ضار  يَن ب ه  م  َن اْلَمْرء  َوَزْوج 

َرة   ُهْم َوال يَْنَفُعُهْم َولََقْد َعل ُموا لََمن  اْشَتراُه ما لَُه ف ي اْْلخ 
م ْن َخالقٍ  ب إ ْذن  َّللاَّ  َويََتَعلَُّموَن ما يَُضرُّ

 102  البقرة - وا يَْعلَُمونَ َولَب ْئَس ما َشَرْوا ب ه  أَْنُفَسُهْم لَْو كانُ 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

يمٌ  ْنَدُه أَْجٌر َعظ  َ ع    28 اْلنفال  – َواْعلَُموا أَنَّما أَْموالُُكْم َوأَْوالُدُكْم ف ْتَنٌة َوأَنَّ َّللاَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 َوإ لَْينا تُْرَجُعونَ 
ر   َواْلَخْير  ف ْتَنة    35 اْلنبياء  – ُكلُّ نَْفسٍ ذائ َقُة اْلَمْوت  َونَْبلُوُكْم ب الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في   :النَّبويَّة السُّ

عن الن بي  صل ى هللا عليه وسل م قال: »يقبض العلم ويظهر   -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة 

هكذا« بيده فحر فها، كأن ه يريد  :الجهل والفتن ويكثر الهرج« قيل: يا رسول هللا وما الهرج؟ فقال 

 القتل 

 صحيح] : خالصة حكم المحدث | 85 :صحيح البخاري الرقم : المصدر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

أن ه قال: قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: »يوشك    - رضي هللا عنه  - عن أبي سعيد الخدري  

 «شعف الجبال ومواقع القطر، يفر  بدينه من الفتن أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها 

 صحيح ] : خالصة حكم المحدث | 6495 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

أن رسوَل هللا  صلَّى هللُا عليه وسلَّم كان يَْدعو في الصالة  : اللَُّهمَّ إني أعوُذ بك م ن َعذاب  الَقبر، 

، وأعوُذ بك م ن ف تَنة  الَمْحيا وف تَنة  الَممات ، اللَُّهمَّ إني أعوُذ بك  وأعوُذ بك م ن ف تَنة  الَمسيح  الدَّجَّال 

َن الَمأثَم  والَمْغَرم  . فقا   الرجَل إذا َغر َم،  م 
ل له قائ ٌل : ما أكَثَر ما تَسَتعيُذ م َن الَمغَرم  ؟ فقال : إنَّ

 حدََّث فَكَذَب، ووَعَد َفأْخلَفَ 

 صحيح ] :خالصة حكم | 832 :الرقم صحيح البخاري  : المصدر |عائشة أم المؤمنين  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

قال يصف الّدنيا: أوّلها عناء، وآخرها فناء، حاللها حساب،   -رضي هللا عنه -عن عليّ 

وحرامها عقاب، من صّح فيها أمن، ومن حرص ندم، ومن استغنى فيها فتن، ومن  



 
 

33 

افتقر فيها حزن، ومن ساعاها فتته، ومن قعد عنها أتته، ومن نظر إليها أعمته، ومن  

 نظر بها بصّرته 

وقعت الفتنة ترّجحت العزلة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في   قال ابن حجر: فإن 

المحذور وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة، فتعّم من ليس من أهلها كما قال هللا  

 تعالى َواتَُّقوا فِْتَنًة ال تُِصيبَنَّ الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّةً 

قال: يا سعيد في الفتنة يتبيّن  عن أبي سنان قال: إّن راهبا لقي سعيد بن جبير ف

 من يعبد هللا مّمن يعبد الطّاغوت 

 

 :نوع كل وعالج الفتن أنواع

 :رحمه هللا تعالى - قال ابن القيّم

هوات. وقد    بهات. وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الش  الفتنة نوعان: فتنة الش 

 .يجتمعان للعبد. وقد ينفرد بإحداهما 

 

بهات من ضعف البصيرة، وقلّة العلم، وال سيّما إذا اقترن بذلك فساد    ففتنة الش 

القصد، وحصول الهوى، فهنالك الفتنة العظمى، والمصيبة الكبرى، فقل ما شئت في  

ضالل سّيء القصد، الحاكم عليه الهوى ال الهدى مع ضعف بصيرته، وقلّة علمه بما  

يهم إِْن يَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّنَّ َوما تَْهَوى  بعث هللا به رسوله، فهو من الّذين قال هللا تعالى ف

 . (23اأْلَْنُفُس )النجم/ 

 

هذه الفتنة مآلها إلى الكفر والنّفاق، وهي فتنة المنافقين، وفتنة أهل البدع، على  

حسب مراتب بدعهم. فجميعهم إنّما ابتدعوا من فتنة الّشبهات الّتي اشتبه عليهم  

 .بالضاّلل  فيها الحّق بالباطل، والهدى

وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد، وتارة من نقل كاذب، وتارة من حّق ثابت   -

خفّي على الرّجل فلم يظفر به، وتارة من غرض فاسد وهوى متّبع، فهي من عمى  

 .في البصيرة وفساد في اإلرادة

 

ن وجلّه  ال ينّجى من هذه الفتنة إاّل تجريد اتّباع الرّسول، وتحكيمه في دّق الّدي 

ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه فيتلّقى عنه حقائق اإليمان  

 .وشرائع اإلسالم

 

هواتمن الفتنة   الن وع الث انيأّما   وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين   .ففتنة الش 

ْموااًل َوأَْوالداً َفاْسَتْمَتُعوا  في قوله: َكالَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم كانُوا أََشدَّ ِمْنُكْم ُقوًَّة َوأَْكَثَر أَ 
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أي تمتّعوا بنصيبهم من الّدنيا وشهواتها،   . (69بَِخالقِِهْم َفاْسَتْمَتْعُتْم بَِخالقُِكْم )التوبة/  

( فهذا الخوض  69والخالق هو النّصيب المقّدر ثّم قال َوُخْضُتْم َكالَِّذي خاُضوا )التوبة/  

في هذه اآلية إلى ما يحصل به فساد   -نه سبحا - بالباطل، وهو الّشبهات. فأشار

القلوب واألديان من االستمتاع بالخالق، والخوض بالباطل، ألّن فساد الّدين إّما أن  

هو البدع وما   :يكون باعتقاد الباطل والتّكلّم به أو بالعمل بخالف العلم الصّحيح. فاألوّل

بهات والثّاني: من جهة  واالها، والثّاني: فسق العمل. فاألوّل: فساد من جهة الشّ 

الّشهوات ولهذا كان الّسلف يقولون »احذروا من النّاس صنفين: صاحب هوى قد فتنة  

 . «هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه

احذروا فتنة العالم الفاجر، والعابد الجاهل، فإّن فتنتهما فتنة لكّل  »وكانوا يقولون 

 .ي على الّشرع، والهوى على العقلمفتون« . وأصل كّل فتنة إنّما هو من تقديم الرّأ

 

بهات تدفع باليقين    ففتنة الش 

هوات تدفع بالص بر    وفتنة الش 

ولذلك جعل سبحانه إمامة الّدين منوطة بهذين األمرين، فقال: َوَجَعْلنا ِمْنُهْم أَئِمًَّة  

( فدّل على أنّه بالصّبر  24السجدة/  )يَْهُدوَن بِأَْمرِنا لَمَّا َصبَُروا َوكانُوا بِآياتِنا ُيوقُِنوَن 

 .واليقين تنال اإلمامة في الّدين

وبكمال العقل والصّبر تدفع فتنة الّشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الّشبهة  

 وهللا المستعان 

 

 :الفتنة مضار من

 .من أشّد ما يقلّب قلب المؤمن (1)

 .هي من أكبر أسباب كثرة إراقة الّدماء (2)

 .خسران في الّدنيا وفي اآلخرة (3)

 .أنّها تعمي عن الحّق وعن الصّراط المستقيم (4)

 .الفتنة والّشيطان قرينان، ومن ثّم فليس ألهل الفتنة سوى النّار (5)

 .تلقي بالّشبهات في دين المؤمن (6)

 .فتنة الرّجل في أهله قد تصرفه عن الّدين (7)
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  االستهزاء
 

 : معنى لغة  

 ُهْزًءا بِالضم،  
ُ
االستهزاء مصدر قولهم: استهزأ يستهزأ، يقال: َهَزأ منه وَهزِأ به، يَْهَزأ

َتْيِن، وُهُزوًءا بالضم والمّدِ، وَمْهُزأًَة على َمْفُعلَة بضم العين، أي: َسِخر منه   وُهُزًءا بَِضمَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 .االستهزاء هو: ارتياد الهزء من غير أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجله

 

وقال ابن تيمية: )االستهزاء هو: السخرية؛ وهو حمل األقوال واألفعال على الهزل  

الجد والحقيقة، فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم وأفعالهم  واللعب ال على 

 (ذمًّا يخرجها عن درجة االعتبار، كما سخروا بالمطوِّعين من المؤمنين في الصدقات

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 : الفرق بين المزاح واالستهزاء

قتضي تحقير من يمازحه وال اعتقاد ذلك، أال ترى أن التابع يمازح المتبوع  أن المزاح ال ي

من الرؤساء والملوك وال يقتضي ذلك تحقيرهم، وال اعتقاد تحقيرهم، ولكن يقتضي  

 االستئناس بهم، واالستهزاء: يقتضي تحقير المستهزأ به واعتقاد تحقيره 

 

 :الكريم القرآن في
 

ين ه مْ   إ لَى   َخلَْوا  َوإ َذا آَمنَّا َقالُوا آَمُنوا الَّذ ينَ  لَُقوا َوإ َذا  ُمْسَتْهز ئُونَ  نَْحنُ  إ نََّما َمَعُكمْ  إ نَّا َقالُوا َشيَاط 

 ُ  [. 15-14 البقرة] يَْعَمُهونَ  طُْغيَان ه مْ   ف ي َويَُمدُُّهمْ  ب ه مْ  يَْسَتْهز ئُ  َّللاَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ُذوا  اَل   آَمُنوا  الَّذ ينَ   أَيَُّها  يَا يَنُكمْ   اتََّخُذوا   الَّذ ينَ   تَتَّخ  ب ا  ُهُزو ا  د  وتُوا  الَّذ ينَ   م  نَ   َولَع 
ُ
  َواْلُكفَّارَ   َقْبل ُكمْ   م ن  اْلك َتابَ   أ

َ   َواتَُّقوا   ۚأَْول يَاءَ  ن ينَ  ُكنُتم  إ ن  َّللاَّ   مُّْؤم 

ب ا  ُهُزو ا اتََّخُذوَها الصَّاَلة   إ لَى نَاَدْيُتمْ  َوإ َذا لُونَ  الَّ  َقْومٌ  ب أَنَُّهمْ  ل كَ   ذَ   َۚولَع   [. 58- 57 المائدة] يَْعق 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

وب ه مْ  ف ي ب َما تَُنب  ُئُهم ُسوَرةٌ  َعلَْيه مْ  تَُنزَّلَ  أَن  اْلُمَناف ُقونَ  يَْحَذرُ 
َ  إ نَّ  اْسَتْهز ئُوا ُقل    ُۚقلُ  مَّا ُمْخر جٌ  َّللاَّ

 تَْحَذُرونَ 

 تَْسَتْهز ئُونَ   ُكنُتمْ  ُسول ه  َورَ  َوآيَات ه   أَب اَّللَّ   ُقلْ   َۚونَْلَعبُ  نَُخوضُ  ُكنَّا إ نََّما  لَيَُقولُنَّ  َسأَْلَتُهمْ  َولَئ ن 

ُروا  اَل    التوبة ] ُمْجر م ينَ   َكانُوا  ب أَنَُّهمْ   طَائ َفة    نَُعذ  بْ   م  نُكمْ   طَائ َفةٍ   َعن  نَّْعفُ   إ ن    ۚإ يَمان ُكمْ   بَْعدَ   َكَفْرتُم  َقدْ   تَْعَتذ 

64-66 .] 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في   :النَّبويَّة السُّ

م رنا:  قال.  مسعودٍ  أبي عن
ُ
.   صاعٍ    بنصف َعقيلٍ  أبو فتصدقَ :  قال.  نُحام لُ  كنا :  قال.  بالصدقة   أ

  هذا   فعل  وما.    هذا  صدقة    عن  لَغني    هللاَ   إنَّ :    المنافقون   فقال.    منه  أكثرَ   بشيءٍ   إنسانٌ   وجاء:    قال

ينَ  يَْلم ُزونَ  الَّذ ينَ :  فنزلت.  رياء   إال  اْلخرُ  و  ع 
ن ينَ  م نَ  اْلُمطَّ   إ الَّ  يَج ُدونَ  الَ  َوالَّذ ينَ  الصََّدَقات   ف ي  اْلُمؤم 

 [   79/  التوبة/  9]   ُجْهَدُهمْ 

 حكم خالصة|  1018: الرقم مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  مسعود أبو ثعلبة بن  عمرو بن  عقبة:  الراوي

 صحيح:  المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

  أو  وأخدانه  أقرانه  من أحًدا واحتقر  إخوانه على افتخر  من كل  إن : )السفاريني وقال 

 (  المبين  والوزر باإلثم باء  فقد  المؤمنين،  من  بأحد  استهزأ أو  سخر

  وأفضل  منك، خيًرا  هللا  عند  يكون  أن  عسى  غيرك  تحتقر  ال : )الهيتمي حجر  ابن وقال 

 ( وأقرب

  :آثار االستهزاء

األخوة، والتواد،  أنَّ السخرية واالستهزاء تقطع الروابط االجتماعية القائمة على  -1

 .والتراحم

 .تبذر بذور العداوة والبغضاء، وتورث األحقاد واألضغان  -2

 .تولد الرغبة باالنتقام -3

 .أنَّ ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع إليهم  -4

 .حصول الهوان والحقارة للمستهزئ -5
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 .المستهزئ يعرض نفسه لغضب هللا، وعذابه -6

 .القيامةضياع الحسنات يوم  -7

 .بعد الناس عن المستهزئ لخوفهم منه، وعدم سالمتهم منه -8

  .يصرف عن قبول الحق، واستماع النصح -9

 :االستهزاء حكم

 :ورسوله وآياته  باهلل االستهزاء  حكم

 يَْحَذرُ : تعالى قال الملة، من  صاحبه  يخرج  كفر، ورسوله  وآياته  باهلل  االستهزاء حكم

َ   إ نَّ   اْسَتْهز ُؤواْ   ُقل    ُقلُوب ه م  ف ي  ب َما  تَُنب  ُئُهمْ   ُسوَرةٌ   َعلَْيه مْ   تَُنزَّلَ   أَن  اْلُمَناف ُقونَ    َّللا 

  َوآيَات ه    أَب اَّلل     ُقلْ   َونَْلَعبُ   نَُخوضُ   ُكنَّا  إ نََّما  لَيَُقولُنَّ   َسأَْلَتُهمْ   َولَئ ن  تَْحَذُرونَ   مَّا  ُمْخر جٌ 

ُرواْ   الَ   تَْسَتْهز ُؤونَ   مْ ُكنتُ   َوَرُسول ه    طَآئ َفةٍ   َعن  نَّْعفُ   إ ن  إ يَمان ُكمْ   بَْعدَ   َكَفْرتُم  َقدْ   تَْعَتذ 

  وهذا: )تيمية ابن قال [66-64: التوبة ] ُمْجر م ينَ  َكانُواْ  ب أَنَُّهمْ  طَآئ َفة   نَُعذ  بْ  م  نُكمْ 

 ( كفر ورسوله وآياته  باهلل  االستهزاء  أنَّ  في نص  

 بهم؟   ويستهزئ هللا،  بدين  بالملتزمين   يسخر  من  حكم عن عثيمين  ابن وسئل

  فيهم  هللا، ألوامر  المنفذين هللا،  بدين بالملتزمين يسخرون  الذين  هؤالء : )بقوله فأجاب 

  فِي  اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  اْلُمطَّوِِّعينَ  يَْلِمُزونَ  الَِّذينَ : المنافقين عن  قال هللا  ألنَّ  نفاق؛  نوع 

  َعَذابٌ  َولَُهمْ  ِمْنُهمْ  للّاُ  َسِخرَ  ِمْنُهمْ  َفيَْسَخُرونَ  ُجْهَدُهمْ  إاِلَّ  يَجُِدونَ  الَ  َوالَِّذينَ  الصََّدَقاتِ 

  فإن  الشرع من عليه هم ما أجل من بهم يستهزئون  كانوا إن  ثم[ 79: التوبة] أَلِيمٌ 

  يستهزئون   كانوا  إذا  اأم   كفر،  بالشريعة   واالستهزاء  بالشريعة،  استهزاء  بهم  استهزاءهم

  ال  فإنهم  السنة،  اتباع  من  عليه  هم  عما  النظر  بقطع  وزيهم  أشخاصهم يعنون  بهم

  وفعله،   عمله   عن  النظر  بقطع  نفسه   بالشخص  يستهزئ  قد   اإلنسان   ألنَّ   بذلك؛  يكفرون 

 (عظيم خطر  على لكنهم

  :االستهزاء أسباب

 .الناس وغمط  الحق بطر يالزمه  الذي  الكبر -1

 .اآلخرين مكانة بتحطيم   الرغبة -2

 .اآلخرين آالم  حساب على  والضحك  التسلية -3

  أو  أسرهم، أو  طبائعهم، أو خلقتهم،  أو وأعمالهم،  اآلخرين بأقوال  االستهانة -4
 .ذلك  غير إلى أنسابهم،

 .اآلخرين إضحاك وحب الفراغ  -5



 
 

38 

 التقوى 

 : معنى لغة  

 دفع شيء عن شيء بغيرهمأخوذ من مادّة )وق ى( الّتي تدّل على  

 الوقاية: حفظ الّشيء مّما يؤذيه ويضرّه 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 هي التّجنّب عن كّل ما يؤثّم من فعل أو ترك

 الحالل بيّن والحرام بيّن، ومن رتع حول الحمى فحقيق أن يقع فيه،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :بين التقوى والورع الفرق
 :التّقوى تقارب الورع إاّل أّن بينهما فروقا منها

 .التّقوى أخذ عّدة، والورع دفع شبهة -1

 .التّقوى متحّقق الّسبب، والورع مظنون الّسبب -2

يتّقيه اإلنسان ويحصل به الحيلولة بينه وبين ما يكره، والورع  التّقوى احتراز عما  -3

 تجاف بالنّفس عن االنبساط فيما ال يؤمن عاقبته 

 :الكريم القرآن في

يَن ) 1الم )  يُموَن الصَّالَة َوم مَّا  2( ذل َك اْلك تاُب ال َرْيَب ف يه  ُهدى  ل ْلُمتَّق  ذ يَن ُيْؤم ُنوَن ب اْلَغْيب  َوُيق 
( الَّ

ُقوَن ) َرزَ  َرة  ُهْم ُيوق ُنوَن ) 3ْقناُهْم ُيْنف  ْن َقْبل َك َوب اْْلخ  ْنز َل م 
ُ
ْنز َل إ لَْيَك َوما أ

ُ
ُنوَن ب ما أ ذ يَن ُيْؤم 

(  4( َوالَّ

ولئ َك ُهُم اْلُمْفل ُحوَن ) 
ُ
ْم َوأ ولئ َك َعلى ُهدى  م ْن َرب  ه 

ُ
 5  -1البقرة:   - (5أ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َ َخب ي  َ إ نَّ َّللاَّ
َمْت ل َغٍد َواتَُّقوا َّللاَّ َ َوْلَتْنظُْر نَْفٌس ما َقدَّ (  18ٌر ب ما تَْعَملُوَن ) يا أَيَُّها الَّذ يَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ

َ َفأَْنساُهْم  ُقوَن ) َوال تَُكونُوا َكالَّذ يَن نَُسوا َّللاَّ ولئ َك ُهُم اْلفاس 
ُ
 19  - 18الحشر:   (19أَْنُفَسُهْم أ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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يَة  الرَُّسول  َوتَناجَ  ذ يَن آَمُنوا إ ذا تَناَجْيُتْم َفال تََتناَجْوا ب اْْل ْثم  َواْلُعْدوان  َوَمْعص 
ْوا ب اْلب ر   َوالتَّْقوى  يا أَيَُّها الَّ

ذ ي إ لَْيه  تُْحَشُرونَ 
َ الَّ  9المجادلة:  - َواتَُّقوا َّللاَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

لمَ 
ُّ
حَّ أهلك من كان قبلكم   . اتَّقوا الظ حَّ فإنَّ الشُّ لَم ظلماٌت يوَم القيامة  . واتَّقوا الشُّ

ُّ
حملهم   .فإنَّ الظ

وا محارَمهم 
ُّ
 على أن سفكوا دماَءهم واستحل

 صحيح  :خالصة حكم | 2578 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم   : المحدث |جابر بن عبدهللا  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

سمعت رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يخطب في حج ة :قال  -رضي هللا عنه  -عن أبي أمامة 

ات قوا هللا رب كم، وصل وا خمسكم، وصوموا شهركم، وأد وا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا   :الوداع فقال 

 «خلوا جن ة رب كم أمركم، تد

 صحيح  :خالصة حكم | 616 :صحيح الترمذي الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

قال: سمعت رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يقول: »ات قوا  -رضي هللا عنه -عدي  بن حاتم عن

 «لو بشق  تمرة الن ار و

 صحيح ] : خالصة حكم المحدث | 1417 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

 :-رضي هللا عنه -سأل رجل أبا هريرة 

 :طريقا ذا شوك؟« قالما التّقوى؟ قال: »هل أخذت  

نعم، قال: »فكيف صنعت؟« . قال: إذا رأيت الّشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت  

 «عنه، قال: »ذاك التّقوى

قال: »آخ اإلخوان على قدر التّقوى، وال تجعل   -رضي هللا عنه  - عن عمر بن الخطّاب

 «ضاءهاحديثك بذلة إاّل عند من يشتهيه، وال تضع حاجتك إاّل عند من يحّب ق 

 :-رحمه هللا - قال طلق بن حبيب

التّقوى العمل بطاعة هللا على نور من هللا، رجاء رحمة هللا، والتّقوى ترك معاصي  »

 «هللا على نور من هللا، مخافة عذاب هللا
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 :بشارات القرآن للمتقين
 :بّشر القرآن الكريم المتّقين ببشارات عديدة منها

والتّكريم، والعلم والحكمة، وتكفير الّذنوب وتعظيم األجر، والمغفرة،  العون والنّصرة، 

واليسر والّسهولة في األمر، والخروج من الغّم والمحنة، ومنها الرّزق الواسع في  

الّدنيا، والنّجاة من العقوبة في اآلخرة، ومنها التّوفيق والعصمة والفوز بالمراد،  

 وإكرامه ونيل الوصال وقبول الصّدقة والصّفاء  وشهادة هللا لهم بالصّدق، ومحبّة هللا

وكمال العبوديّة، ومنها المقام األمين والجنّات والعيون واألمن من البليّة وعزّ الفوقيّة  

وزوال الحزن والخوف من العقوبة والزّوجات الحسان )الكواعب األتراب( في الجنّة،  

فوز بمقعد صدق عند مليك  وأعظم من هذا كلّه القرب من الحضرة اإللهيّة عند ال 

 مقتدر 

 

 :التقوى فوائد من

 .معيّة هللا تعالى للمتّقين (1) 

 .البشرى بالتّكريم للمتّقين (2)

 .تكفير الّذنوب وتعظيم األجر (3)

 .الوعد بالمغفرة وزوال الخوف من النّفوس  (4)

 .اليسر والّسهولة في األمر (5)

 .-سبحانه وتعالى  -لألجر من هللا في التّقوى تكفير للّذنوب وتعظيم  (6)

 .العون والنّصرة من هللا للمتّقين (7)

 .األمن من البليّة ونيل الوصال والقربة (8)

 .عزّ الفوقيّة على سائر الخلق (9)

 .الخروج من الهّم والمحنة والوعد بالرّزق الواسع (10)

 .النّجاة من العذاب والعقوبة (11)

 .الفوز بالجنّة (12)

 .وفيق والّشهادة لهم بالصّدقالتّ  (13)

 .محبّة هللا للمتّقين (14)
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  الخشية

 : معنى لغة  

 من مادّة )خ ش ي( الّتي تدّل على خوف وذعر، وقد تستعمل مجازا في معنى العلم 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

الخشية: خوف يشوبه تعظيم وقيل هي الخوف المقرون بإجالل. وقيل: هي تألّم  

القلب بسبب توقّع مكروه في المستقبل يكون تارة بكثرة الجناية من العبد، وتارة  

 بمعرفة جالل هللا وهيبته

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ه  َوال َمْولُوٌد ُهَو جاٍز َعْن وال    إ نَّ يا أَيَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم َواْخَشْوا يَْوما  ال يَْجز ي وال ٌد َعْن َولَد 
ه  َشْيئا  د 

نَُّكُم اْلَحياُة الدُّ  نَُّكْم ب اَّللَّ  اْلَغُرورُ َوْعَد َّللاَّ  َحق  َفال تَُغرَّ  33لقمان:    ْنيا َوال يَُغرَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

وا ُوُجوَهُكْم 
ُّ
ْن َحْيُث َخَرْجَت َفَول   َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسج د  اْلَحرام  َوَحْيُث ما ُكْنُتْم َفَول َشْطَرُه ل َئالَّ  َوم 

ُت مَّ ن ْعَمت ي  ْنُهْم َفال تَْخَشْوُهْم َواْخَشْون ي َوْل  ٌة إ الَّ الَّذ يَن ظَلَُموا م  َعلَْيُكْم  يَُكوَن ل لنَّاس  َعلَْيُكْم ُحجَّ

 150البقرة:  -   َولََعلَُّكْم تَْهَتُدونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ر  َوأَقاَم الصَّالَة َوآتَى الزَّكاَة َولَْم يَْخشَ  َ   إ نَّما يَْعُمُر َمساج َد َّللاَّ  َمْن آَمَن ب اَّللَّ  َواْليَْوم  اْْلخ  إ الَّ َّللاَّ

َن اْلمُ  ولئ َك أَْن يَُكونُوا م 
ُ
 18التوبة:   -   ْهَتد ينَ َفَعسى أ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

قال: سمعت رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يقول: »عينان   -رضي هللا عنهما -عن ابن عب اس

هما الن ار: عين بكت من خشية هللا، وعين ب  «اتت تحرس في سبيل هللا ال تمس 

 صحيح  : خالصة حكم المحدث | 1639 :صحيح الترمذي الرقم : المصدر |األلباني  : لمحدث
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

تصحب الفّجار، لتعلّم من فجورهم، واعتزل   ال:-رضي هللا عنه  - قال عمر بن الخطّاب

عدوّك، واحذر صديقك إاّل األمين، وال أمين إاّل من خشي هللا، وتخّشع عند القبور.  

 «وذّل عند الطّاعة، واستعصم عند المعصية، واستشر الّذين يخشون هللا

 

حت  : »إّن المؤمن يرى ذنوبه كأنّه قاعد ت -رضي هللا عنه - قال عبد هللا بن مسعود

 «جبل يخاف أن يقع عليه، وإّن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرّ على أنفه، فقال به هكذا

 

عملوا هلل بالطّاعات، واجتهدوا فيها وخافوا أن تردّ  :-رحمه هللا  - قال الحسن البصريّ 

 «عليهم. إّن المؤمن جمع إيمانا وخشية، والمنافق جمع إساءة وأمنا

 

لمرء علما أن يخشى هللا، وكفى بالمرء جهال  كفى با:قال - رحمه هللا - عن مسروق 

 «أن يعجب بعمله

 

 «قال: »أعلم النّاس باهلل أشّدهم له خشية - رحمه هللا -عن صالح أبي الخليل 

 

 :الخشية فوائد من

 .الفوز بالجنّة والنّجاة من النّار (1) 

 .األمن من الفزع األكبر (2)

 .تثمر محبّة هللا وطاعته (3)

 .سعادة العبد في الّدنيا واآلخرةسبب   (4)

 .دليل هداية القلب (5)

 .البعد عن الوقوع في المعاصي والّذنوب (6)
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 واللعب اللهو

 : معنى لغة  

 مادّة )ل هـ و( الّتي تدّل على شغل عن شيء بشيء 

 اللهو التّرويح عن النّفس بما ال تقتضيه الحكمة

 واللّعب ضّد الجدّ 

 يجدي عليه نفعا واللّعب كّل عمل ال  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ْنيا إ الَّ لَْهٌو 
ه  اْلَحياُة الدُّ َرَة لَه َي اْلَحيَواُن لَْو كانُوا يَْعلَُمونَ َوما هذ  اَر اْْلخ   الدَّ

ٌب َوإ نَّ  64العنكبوت:   - َولَع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ٌب َولَْهٌو َوز يَنٌة َوتَفاُخٌر بَْيَنُكْم  ْنيا لَع 
ٌر ف ي اْْلَْموال  َواْْلَْوالد  َكَمَثل  َغْيثٍ  اْعلَُموا أَنََّما اْلَحياُة الدُّ

َوتَكاثُ

يٌد َوَمْغف   َرة  َعذاٌب َشد  ا ثُمَّ يَُكوُن ُحطاما  َوف ي اْْلخ  مَّ يَه يُج َفَتراُه ُمْصَفرًّ
َن  أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نَباتُُه ثُ َرٌة م 

ْنيا إ الَّ َمتاُع اْلغُ 
 20الحديد:  - ُرور  َّللاَّ  َور ْضواٌن َوَما اْلَحياُة الدُّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْنيا َفاْليَْوَم نَْنساُهْم َكما نَُسوا ل قاَء  ْتُهُم اْلَحياُة الدُّ با  َوَغرَّ يَنُهْم لَْهوا  َولَع  يَْوم ه ْم هذا َوما  الَّذ يَن اتََّخُذوا د 

 51اْلعراف:  - يَْجَحُدونَ كانُوا ب آيات نا 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

عن معاوية بن بهز قال: سمعت رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يقول: »ويل لل ذي يحد ث فيكذب  

 «ليضحك به القوم، ويل له، ويل له 

 حسن  : خالصة حكم المحدث | 7136 :صحيح الجامع الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

  (6قال ابن عبّاس في قوله تعالى َوِمَن النَّاسِ َمْن يَْشَترِي لَْهَو اْلَحِديثِ.. )لقمان/ 

 الغناء واالستماع إليه :قال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :من مضار اللهو واللعب

 .يقطع الصّلة بين العبد وبين ربّه شيئا فشيئا من حيث ال يشعر (1) 

 .يقع صاحبه في حبائل الّشيطان ويبتعد عن ذكر الرّحمن (2)

 .اللهو بأصنافه وأنواعه يجرّ المسلم إلى الباطل (3)

 .سبب لهدر األموال وإنفاقها بغير حّقها (4)

 .يضيّع وقت المسلم بال فائدة. ويصرفه عن الطّاعات وفعل الخيرات (5)

 .تتضاءل شخصيّة صاحبه بين مجتمعه حتّى يحتقر وينبذ (6)
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   الصالح

 : معنى لغة  

 الّشيء يصلح ويصلح صالحا وهو ضّد الفساد مصدر »صلح« 

 والصّلح يختّص بإزالة النّفار بين النّاس، يقال منه: اصطلحوا وتصالحوا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 هو استقامة الحال على ما يدعو إليه )الّشرع( والعقل 

بعضهم: هو القائم بما عليه من حقوق هللا وحقوق العباد، والكمال في الصاّلح  وقال 

 منتهى درجات المؤمنين

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

لُوا الصَّال حات  أَنَّ لَُهْم َجنَّا ر  الَّذ يَن آَمُنوا َوَعم  ْن ثََمَرٍة  َوبَش   ْنها م  ما ُرز ُقوا م 
ْن تَْحت َها اْْلَْنهاُر ُكلَّ تٍ تَْجر ي م 

َرٌة َوُهْم ف يها خ تُوا ب ه  ُمَتشاب ها  َولَُهْم ف يها أَْزواٌج ُمطَهَّ
ُ
ْن َقْبُل َوأ ذ ي ُرز ْقنا م 

 - ال ُدونَ ر ْزقا  قالُوا هَذا الَّ

 25البقرة:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َن اْلُمْشر ك يَن )  َّ  َحن يفا  َولَْم يَُك م  مَّة  قان تا  َّلل 
ُ
يَم كاَن أ  إ ْبراه 

َْنُعم ه  اْجَتباُه َوَهداُه إ لى  120إ نَّ  ْل 
( شاك را 

يٍم )  راٍط ُمْسَتق  يَن ) ( َوآتَْيناُه ف ي ال121ص  َرة  لَم َن الصَّال ح   َوإ نَُّه ف ي اْْلخ 
ْنيا َحَسَنة    - 120النحل:   )122دُّ

122 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

يَن َفإ نَُّه كاَن ل ْْلَوَّاب يَن غَ  ُكْم إ ْن تَُكونُوا صال ح  ُكْم أَْعلَُم ب ما ف ي نُُفوس 
 25اْلسراء:   - ُفورا  َربُّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في  :النَّبويَّة السُّ
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عن الن بي  صل ى هللا عليه وسل م قال: »سبعة يظل هم هللا في  - رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

ي عبادة هللا، ورجل قلبه معل ق في المساجد،  ظل ه يوم ال ظل  إال  ظل ه: إمام عدل، وشاب  نشأ ف 

وجمال، فقال: إن ي   ورجالن تحاب ا في هللا، اجتمعا عليه وتفر قا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب

أخاف هللا، ورجل تصد ق بصدقة فأخفاها حت ى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر هللا خاليا 

 «ففاضت عيناه 

 صحيح  : خالصة حكم المحدث | 6806 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

« في القلوب  4عن الحسن قال: »ليس اإليمان بالتّحلّي وال بالتّمنّي، ولكن ما وقر » 

عمال، من قال حسنا، وعمل غير صالح، ردّه هللا على قوله، ومن قال  وصّدقته األ

يُِّب  
حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، وذلك بأّن هللا تعالى يقول: إِلَْيِه يَْصَعُد اْلَكلُِم الطَّ

 10 /َواْلَعَمُل الصَّالُِح يَْرَفُعُه )فاطر

 

 :الصالح فوائد من

 

 .اإلسالمدليل كمال اإليمان وحسن  (1)

 .به تجلب النّعم وتدفع النّقم (2)

 .عالمة على حسن الخاتمة (3)

 .يثمر محبّة هللا، ثّم محبّة النّاس (4)

 .طريق موصل إلى الجنّة (5)

 .وقاية من خطر الّذنوب والمعاصي (6)

 .الصاّلح سبيل إلى االستخالف في األرض (7)

 .طريق إلى الحياة الطّيّبة (8)

 .صر في الّدنيا واآلخرةسبيل إلى النّ  (9)
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 الفسوق 

 : معنى لغة  

 فسق الرّطب، إذا خرج عن قشره 

 وفسق فالن ماله إذا أهلكه وأنفقه 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 وهو الخروج عن الطّاعة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ُقونَ   99البقرة:   - َولََقْد أَْنَزْلنا إ لَْيَك آياتٍ بَي  ناتٍ َوما يَْكُفُر ب ها إ الَّ اْلفاس 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

يُبوا َقْوما  ب َجهالٍَة َفُتْصب ُحوا َعلى ٌق ب َنبَإٍ َفَتبَيَُّنوا أَْن تُص  ذ يَن آَمُنوا إ ْن جاَءُكْم فاس 
ما َفَعْلُتْم   يا أَيَُّها الَّ

 6الحجرات:   ناد م ينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

وا  اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوماٌت َفَمْن َفَرَض ف يه نَّ اْلَحجَّ َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ج داَل ف ي اْلَحج   َوما تَْفَعلُ 

ُ َوتََزوَُّدوا َفإ نَّ خَ 
ْن َخْيرٍ يَْعلَْمُه َّللاَّ ول ي اْْلَْلباب  م 

ُ
اد  التَّْقوى َواتَُّقون  يا أ  197البقرة:   - ْيَر الزَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

قال: قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: »سباب  - رضي هللا عنه -عن عبد هللا بن مسعود 

 «المسلم فسوق، وقتاله كفر 

 صحيح  :خالصة حكم | 6044 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………… 

 :الفسوق مضار من

 

 .يجلب غضب هللا ورسوله والمؤمنين (1)

 .المجتمعالفاسق إنسان ضارّ في  (2)

 .يلحق بالنّفاق. والمنافقون في النّار (3)

 .يجلب الّدمار للمجتمع (4)
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 الحكمة

 : معنى لغة  

ومن هذا   ، «1وهو مأخوذ من مادّة )ح ك م( الّتي تدّل على المنع أو المنع لإلصالح » 

ألنّها تمنع   «2األصل أخذ أيضا الحكم في معنى المنع من الظّلم، وحكمة اللّجام »

 الّدابّة عّما ال يريده صاحبها، والحكمة ألنّها تمنع من الجهل 

 حكم بينهم يحكم أي قضى 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

ثّم نقل عن اإلمام النّووّي قوله: في الحكمة أقوال كثيرة مضطربة صفا لنا منها: أّن  

الحكمة هي العلم المشتمل على المعرفة باهلل مع نفاذ البصيرة وتهذيب النّفس  

 وتحقيق الحّق للعمل به والكّف عن ضّده، والحكيم من حاز ذلك 

 اإلصابة 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ر يَن ) 2( َواْلك تاب  اْلُمب ين  ) 1حم )  ا أَْنَزْلناُه ف ي لَْيلٍَة ُمباَرَكٍة إ نَّا ُكنَّا ُمْنذ 
( ف يها ُيْفَرُق ُكلُّ أَْمرٍ َحك يٍم  3( إ نَّ

ل يَن ) ( أَْمرا  م ْن 4)  نا إ نَّا ُكنَّا ُمْرس  ْند   5 - 1الدخان:  - (5ع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ولُوا اْْلَ 
ُ
ُر إ الَّ أ

كَّ وت َي َخْيرا  َكث يرا  َوما يَذَّ
ُ
ْكَمَة َفَقْد أ ْكَمَة َمْن يَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلح  البقرة:   - باب  لْ ُيْؤت ي اْلح 

269 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ت ي ه َي أَْحَسُن إ نَّ َربََّك ُهَو 
ْلُهْم ب الَّ ْكَمة  َواْلَمْوع ظَة  اْلَحَسَنة  َوجاد  أَْعلَُم  اْدُع إ لى َسب يل  َرب  َك ب اْلح 

 125النحل:   - ُهَو أَْعلَُم ب اْلُمْهَتد ينَ ب َمْن َضلَّ َعْن َسب يل ه  وَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

قال: ضم ني رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م، وقال: »اللهم    -رضي هللا عنهما - عن ابن عب اس

 «عل مه الحكمة 

 صحيح] :خالصة حكم | 3756 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

قال: قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: »ال حسد إال  في اثنتين،   -رضي هللا عنه  -عن عبد هللا

، وآخر آتاه هللا حكمة فهو يقضي بها ويعل مها  رجل آتاه هللا ماال  «فسل طه على هلكته في الحق 

 صحيح  : خالصة حكم المحدث | 1409 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

  «كونوا ربّانيّين حكماء فقهاء:-رضي هللا عنهما - ابن عبّاسقال 

: »ال حليم إاّل ذو عثرة وال حكيم إاّل ذو  -رضي هللا عنهما - قال معاوية بن أبي سفيان 

 «تجربة

عن وهب بن منبّه قال: »أجمعت األطبّاء )على( أّن رأس الطّّب الحمية، وأجمعت  

 «)الحكماء( أّن رأس الحكمة الصّمت

عن شرحبيل بن شريك أنّه سمع أبا عبد الرّحمن الحبلّي يقول: »ليس هديّة أفضل  

 «من كلمة حكمة تهديها ألخيك

عن عمر بن عبد العزيز؛ قال: »إذا رأيتم الرّجل يطيل الصّمت ويهرب من النّاس،  

 «فاقتربوا منه فإنّه يلقي الحكمة

بيط بني إسرائيل: »زين  وأخرج ابن أبي الّدنيا عن موسى بن علّي، قال: »قال ر

 «المرأة الحياء، وزين الحكيم الصّمت

 

 :من فوائد الحكمة

 .اإلصابة في القول والّسداد في الفعل (1)

الحكيم يعمل على وفق الّشرع، ويصيب في القول والفعل والتّفكّر ويسير على   (2)

 .هدي من هللا ونور

مع نفاذ البصيرة    -عزّ وجلّ  -وأجمل فوائد الحكمة أنّها تدّل على المعرفة باهلل  (3)
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 .وتهذيب النّفس وتحقيق الحّق للعمل بمقتضاه والبعد عّما سواه

 .الحكمة دليل كمال العقل (4)

 .ينفع هللا بصاحبها طاّلب العلم ومريدي الخير (5)

 .يدرأ هللا بصاحبها أبوابا كثيرة من الّشرّ  (6)

 .والصّالحين والعلماء العالمينأنّها سمة من سمات األنبياء  (7)
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 الشكر 

 : معنى لغة  

 «مأخوذ من مادّة )ش ك ر( الّتي تدّل على »الثّناء على اإلنسان بمعروف يوليكه

 إّن حقيقة الّشكر الرّضا باليسير،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

وقال ابن القيّم: الّشكر ظهور أثر نعمة هللا على لسان عبده: ثناء واعترافا، وعلى  

 قلبه شهودا ومحبّة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة 

 وقيل: هو االعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

 152البقرة: -  َفاْذُكُرون ي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ل ي َوال تَْكُفُرون  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

اك ر ينَ قاَل يا ُموسى إ ن  ي اْصطََفْيُتَك َعلَى   النَّاس  ب ر ساالت ي َوب َكالم ي َفُخْذ ما آتَْيُتَك َوُكْن م َن الشَّ

 143اْلعراف:   -

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  ُ ُ ب َعذاب ُكْم إ ْن َشَكْرتُْم َوآَمْنُتْم َوكاَن َّللاَّ
 147النساء:   - شاك را  َعل يما  ما يَْفَعُل َّللاَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م أخذ بيده، وقال: »يا معاذ،   أن  :-رضي هللا عنه  -عن معاذ بن جبل

وهللا إن ي ْلحب ك وهللا إن ي ْلحب ك، فقال: أوصيك يا معاذ! ال تدعن  في دبر كل  صالة تقول: اللهم   

 «أعن ي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
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 صحيح  : محدثخالصة حكم ال | 1596 :صحيح الترغيب الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

عجبا ْلمر  » :قال: قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م  - رضي هللا عنه -عن صهيب الر ومي  

وإن   المؤمن إن  أمره كل ه خير. وليس ذلك ْلحد إال  للمؤمن إن أصابته سر اء شكر. فكان خيرا له.

 «أصابته ضر اء صبر. فكان خيرا له 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 3980 :صحيح الجامع الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

م: »ال يشكر هللا من ال  قال: قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل    -رضي هللا عنه  - عن أبي هريرة 

 «يشكر الن اس 

 صحيح   : خالصة حكم المحدث | 7719 :صحيح الجامع الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

»إّن النّعمة موصولة بالّشكر، والّشكر  :  -رضي هللا عنه - قال علّي بن أبي طالب

يتعلّق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من هللا حتّى ينقطع  

 «الّشكر من العبد

 

 :-رحمه هللا تعالى  - قال الحسن البصريّ 

 «منعم عليه غير شاكر الخير الّذي ال شرّ فيه: العافية مع الّشكر، فكم من»

 

هللا ليمتّع بالنّعمة ما شاء، فإذا لم يشكر عليها قلبها عذابا، ولهذا  وقال أيضا: »إّن  

والجالب، ألنّه يجلب النّعم   :كانوا يسّمون الّشكر: الحافظ، ألنّه يحفظ النّعم الموجودة

 «المفقودة

 

 : »عليكم بمالزمة الّشكر على النّعم، فقلّ -رحمه هللا تعالى  -قال الفضيل بن عياض 

 «فعادت إليهمنعمة زالت عن قوم 

 «النّعم وحشيّة فقيّدوها بالّشكر :قال بعض الّسلف رحمهم هللا تعالى
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 :من فوائد الشكر

 .لّشكور قرير العين، يحّب الخير لآلخرين وال يحسد من كان في نعمة (1)

 .اعتراف بالمنعم والنعمة (2)

 .سبب من أسباب حفظ النعمة بل المزيد  (3)

باللّسان فقط بل اللّسان يعبّر عّما في الجنان وكذلك يكون بعمل الجوارح  ال يكون   (4)

 .واألركان 

 .كثرة النّعم من المنعم ال يمكن أن يؤدّي اإلنسان حّقها إاّل بالّشكر عليها (5)

 .يكسب رضا الرّّب ومحبّته (6)

 .اإلنسان الّشكور قريب من النّاس حبيب إليهم (7)

 .نّفس ووفور العقلفيه دليل على سموّ ال (8)
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 العبادة

  : معنى لغة  

 مأخوذ من مادّة )ع ب د( الّتي تدّل على معنيين: األوّل لين وذلّ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 .اسم جامع لكّل ما يحبّه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظّاهرة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الفرق بين الطاعة والعبادة
م،  الفرق بين الطّاعة والعبادة: أّن العبادة غاية الخضوع، وال تستحّق إاّل بغاية اإلنعا

ولهذا ال يجوز أن يعبد غير هللا تعالى، وال تكون العبادة إاّل بمعرفة المعبود، أّما الطّاعة  

فهي الفعل الواقع على حسب إرادة المريد متى كان المريد أعلى رتبة مّمن يفعل  

ذلك وتكون للخالق، والمخلوق، كما أّن الطّاعة ال يصحبها قصد االتّباع، كاإلنسان  

 يطان وإن لم يقصد أن يطيعه ولكنّه اتّبع دعاءه وإرادته يكون مطيعا للشّ 

 :الكريم القرآن في

ب ُع أَْهواَءُكْم َقْد َضلَْلُت إ ذا  وَ 
ْن ُدون  َّللاَّ  ُقْل ال أَتَّ ما أَنَا م َن  ُقْل إ ن  ي نُه يُت أَْن أَْعُبَد الَّذ يَن تَْدُعوَن م 

 56اْلنعام:  - اْلُمْهَتد ينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

تَّة  أَيَّاٍم ثُمَّ اْسَتوى َعلَى اْلَعْرش  ُيَدب  ُر ا ماوات  َواْْلَْرَض ف ي س  ُ الَّذ ي َخلََق السَّ ْْلَْمَر ما  إ نَّ َربَُّكُم َّللاَّ

ْن بَْعد  إ ْذن ه  ذل كُ   م 
ُ َربُُّكْم َفاْعُبُدوُه أََفال تََذكَُّرونَ م ْن َشف يعٍ إ الَّ  3يونس:   - ُم َّللاَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ُتوا لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن )  يَفة     ( َواْذُكْر َربََّك ف ي نَْفس كَ 204َوإ ذا ُقر َئ اْلُقْرآُن َفاْسَتم ُعوا لَُه َوأَْنص  تََضرُّعا  َوخ 

َن اْلغاف ل يَن )  ْنَد َرب  َك ال يَْسَتْكب ُروَن  205َوُدوَن اْلَجْهر  م َن اْلَقْول  ب اْلُغُدو   َواْْلصال  َوال تَُكْن م  ذ يَن ع 
( إ نَّ الَّ

باَدت ه  َوُيَسب  ُحونَُه َولَُه يَْسُجُدوَن    206  - 204اْلعراف:   (206)َعْن ع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

أال أدل ك على سي د   :أن  الن بي  صل ى هللا عليه وسل م قال له -رضي هللا عنه -عن شد اد بن أوس

االستغفار: »اللهم  أنت رب ي ال إله إال  أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،  

لك بنعمتك علي  وأعترف بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي إن ه ال يغفر  أعوذ بك من شر  ما صنعت، وأبوء  

ر قبل أن يصبح إال  وجبت له الجن ة،  الذ نوب إال  أنت، ال يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قد

 «وال يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إال  وجبت له الجن ة 

 صحيح ] : خالصة حكم المحدث | 6306 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

قال: قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: »إذا   -رضي هللا عنه  -عن أبي موسى اْلشعري  

 «مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 799 :صحيح الجامع الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال   :والعلماء السَّ
كلّما ازداد العبد تحقيقا للعبوديّة ازداد كماله، وعلت   - رحمه هللا -قال ابن تيميّة 

درجته، ومن توّهم أّن المخلوق يخرج من العبوديّة بوجه من الوجوه، أو أّن الخروج  

 عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق بل من أضلّهم

: »التّوحيد الّذي جاءت به الرّسل إنّما يتضّمن إثبات اإللهيّة هلل وحده  -رحمه هللا  - وقال 

بأن يشهد أن ال إله إاّل هللا: ال يعبد إاّل إيّاه، وال يتوكّل إاّل عليه، وال يوالي إاّل له، وال  

 «لهيعادي إاّل فيه، وال يعمل إاّل ألج

 :من فوائد العبادة

 .تفيد رفعة المكان والمكانة -1

 .فيها عظم الثّواب، ورضا رّب األرباب -2

 .هي دليل اليقين، وعالمة الّدين -3

 .ثوابها سكن الجنّة وهي أعظم منّة -4

 .دليل التّوكّل، وعالمة التّعّقل -5

 .عالمة التّوفيق من هللا -6

 .أعظم الهباتتتكاثر حوله الرّحمات، وهي  -7

 .صورة لشكر العبد المنعم عليه، وعالمة رضاه عن النّعم -8

 .حسن العبادة يثمر حسن الظّّن باهلل تعالى -9

 .التّوفيق في سؤال القبر -10

 .تثمر الصّبر، والصّبر يثمر حسن العوض -11
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 الصبر 

 : معنى لغة  

 الصَّْبـُر نقيض الَجَزع 

 حبس النفس عن الجزع 

حكى أبو بكر بن األنباري عن بعض العلماء أنه قال:)إنما سمي الصبر صبًرا؛ ألن  

 في الفم)تمرره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

لى فرائضه، وحبسها عن  الصبر هو حبس النفس عن محارم هللا، وحبسها ع

 التسخط والشكاية ألقداره

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

قال أبو عبد هللا أحمد بن حنبل: )ذكر هللا سبحانه الصبر في القرآن في تسعين  

 موضًعا 

أنواع ذكرها ابن القيم في كتابه )عدة الصابرين(  وقد سيق الصبر في القرآن في عدة 

 :ونحن نذكر بعضها

  :أحدها: األمر به، كقوله

 ]127النحل:  [  َواْصب ْر َوَما َصْبُرَك إ الَّ ب اَّلل   

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :تعليق الفالح به، كقوله

َ لََعلَُّكْم تُْفل ُحوَن   ذ يَن آَمُنوْا اْصب ُروْا َوَصاب ُروْا َوَراب طُوْا َواتَُّقوْا َّللا 
 ]200   آل عمران:[ .يَا أَيَُّها الَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 اإلخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره، كقوله 
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ى الصَّاب ُروَن أَْجَرُهم ب َغْير  ح َسابٍ إ نَّ 
 .]10الزمر: [   َما ُيَوفَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :تعليق اإلمامة في الدين، به وباليقين، قال هللا تعالى

ْمر نَا لَمَّا 
ْنُهْم أَئ مَّة  يَْهُدوَن ب أَ  ]24السجدة: [   َصبَُروا َوَكانُوا ب آيَات َنا ُيوق ُنونَ َوَجَعْلَنا م 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

ا من اْلنصار سألوا رسول هللا صلى هللا عليه   :عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه  أن ناس 

وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون  

عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه هللا، ومن يستغن يغنه هللا، ومن يتصبر  

ا وأوسع من  الصبر  يصبره هللا، وما أعطي أحد عطاء خير 

 صحيح  : خالصة حكم المحدث | 1644 :صحيح أبي داود الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :وأخبر النبي صلى هللا عليه وسلم بأنَّ الصبر عند الصدمة اْلولى، فعن أنس رضي هللا عنه قال 

قالت: إليك  .النبي صلى هللا عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: اتقي هللا واصبري  مرَّ ))

عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى هللا عليه وسلم، فأتت باب 

، فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبر عند   النبي صلى هللا عليه وسلم فلم تجد عنده بوَّابين 

 لصدمة اْلولى ا

 صحيح ] : خالصة حكم المحدث | 1283 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

قال ابن القيم: )فإنَّ مفاجئات المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب، وتزعجه بصدمها،  

فإن صبر الصدمة األولى انكسر حدها، وضعفت قوتها، فهان عليه استدامة الصبر،  

وأيًضا فإنَّ المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه، وهى الصدمة  

ك توطَّن لها، وعلم أنَّه ال بد له منها فيصير صبره  األولى، وأما إذا وردت عليه بعد ذل 

شبيه االضطرار، وهذه المرأة لما علمت أنَّ جزعها ال يجدي عليها شيًئا؛ جاءت تعتذر  

 إلى النبي كأنها تقول له قد صبرت، فأخبرها أنَّ الصبر إنما هو عند الصدمة األُولى 
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ريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى، قال: أنه قال لعطاء: أال :وعن ابن عباس رضي هللا عنهما 
ُ
 أ

هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى هللا عليه وسلم، قالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادع هللا  

لي. قال: إن شئت صبرت؛ ولك الجنة. وإن شئت دعوت هللا أن يعافيك. قالت: أصبر. قالت: فإني  

 أتكشف فادع هللا أن ال أتكشف، فدعا لها

 صحيح   : خالصة حكم المحدث | 5652 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  :دثالمح

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: )إنَّ أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أنَّ الصبر  

 من الرجال كان كريًما كان 

وعن إبراهيم التيمي، قال: )ما من عبد وهب هللا له صبًرا على األذى، وصبًرا على  

وتي أفضل ما أوتيه أحد، بعد اإليمان باهلل
ُ
 (البالء، وصبًرا على المصائب، إال وقد أ

وعن الشعبي، قال شريح: )إني ألصاب بالمصيبة، فأحمد هللا عليها أربع مرات، أحمد  

لم يكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد إذ وفقني لالسترجاع  إذ 

 لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني 

 :الصبر فوائد من

 

 .دليل على كمال اإليمان وحسن اإلسالم -1

 .يورث الهداية في القلب -2

 .يثمر محبة هللا ومحبة الناس -3

 .األرضسبب للتمكين في  -4

 .الفوز بالجنة والنجاة من النار -5

 .معية هللا للصابرين -6

 .األمن من الفزع األكبر يوم القيامة -7

 .مظهر من مظاهر الرجولة الحقة -8
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 الغضب 

 : معنى لغة  

 الغضب نقيض الرّضا، 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

امعنى    :اصطالح 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ُبوا ُهْم يَْغف ُرونَ  ذ يَن يَْجَتن ُبوَن َكبائ َر اْْل ْثم  َواْلَفواح َش َوإ ذا ما َغض 
 37الشورى:  - َوالَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َرة  َكما يَئ َس الْ  َن اْْلخ  ْم َقْد يَئ ُسوا م  ُ َعلَْيه 
ُكفَّاُر م ْن أَْصحاب   يا أَيَُّها الَّذ يَن آَمُنوا ال تََتَولَّْوا َقْوما  َغض َب َّللاَّ

 13الممتحنة:   - اْلُقُبور  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْنُهْم َويَْحل ُفوَن َعلَى ا ْنُكْم َوال م  ُ َعلَْيه ْم ما ُهْم م 
ْلَكذ ب  َوُهْم  أَلَْم تََر إ لَى الَّذ يَن تََولَّْوا َقْوما  َغض َب َّللاَّ

 14المجادلة:   - يَْعلَُمونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في   :النَّبويَّة السُّ

أن ه قال: استب  رجالن عند الن بي  صل ى هللا عليه وسل م   -رضي هللا عنه -عن سليمان بن صرد 

الن بي  صل ى هللا عليه ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب  صاحبه مغضبا قد احمر  وجهه فقال 

يطان الر جيم   «وسل م: »إن ي ْلعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ باهلل من الش 

 صحيح ] : خالصة حكم المحدث | 6115 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: »إذا دعا الر جل امرأته :قال   -رضي هللا عنه  -عن أبي هريرة 

 «إلى فراشه فأبت. فبات غضبان عليها لعنتها المالئكة حت ى تصبح 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 1436 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم   :المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: »إذا غضب أحدكم  :أن ه قال  -رضي هللا عنه -عن أبي ذر  

 «وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإال  فليضطجع 

 صحيح  : لمحدثخالصة حكم ا | 4782 :صحيح أبي داود الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

في تفسير قوله تعالى: اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن    -رضي هللا عنهما  - قال ابن عبّاس

فإذا فعلوا عصمهم هللا  ( قال: الصّبر عند الغضب، والعفو عند اإلساءة، 34)فصلت/ 

 «وخضع لهم عدوّهم

: »انظروا إلى حلم الرّجل عند غضبه،  -رضي هللا عنه - قال عبد هللا بن مسعود

 «وأمانته عند طمعه، وما علمك بحلمه إذا لم يغضب، وما علمك بأمانته إذا لم يطمع؟ 

وشّدة  مكتوب في الحكم: يا داود إيّاك » :-رضي هللا عنهما -عروة بن الزّبير قال 

 «الغضب، فإّن شّدة الغضب مفسدة لفؤاد الحكيم

باب شبهة أورثت  » :دخل النّاس النّار من ثالثة أبواب:-رحمه هللا تعالى - قال ابن القيّم

شكّا في دين هللا، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته وباب غضب  

 «أورث العدوان على خلقه

 :الغضب مضار من

 

 .الّشيطان الرّجيميرضي  (1)

 .الصّبر عليه أشّد وأصعب من مجاهدة العدوّ  (2)

 .يؤول إلى التّقاطع وإفساد ذات البين (3)

 .يتولّد منه الحقد والحسد وهذا نقص في العقل والّدين (4)

 .كثيرا ما يعقبه االعتذار والنّدم، وقد يكون بعد فوات األوان  (5)

 .والعبرة  يجعل صاحبه ال يستفيد من الموعظة (6)

قد يؤثّر على البدن حتّى يعمي البصر ويصّم اآلذان، ويخرس اللّسان، ويعجز   (7)

 .اإلنسان، بل قد يموت اإلنسان وتزهق نفسه بالكلّيّة

 .نفرة الخلق عنه وخوفهم من القرب منه  (8)
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 الخشوع 

 : معنى لغة  

مأخوذ من مادّة )خ ش ع( الّتي تدّل كما يقول ابن فارس على معنى واحد هو  

التّطامن، يقال خشع فالن إذا تطامن وطأطأ رأسه وهو قريب المعنى من الخضوع، إاّل  

 أّن الخضوع في البدن وهو اإلقرار باالستخذاء، والخشوع في البدن والصّوت والبصر 

 تهرمى ببصره نحو األرض، وغضّه وخفض صو 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

: والحّق أّن الخشوع معنى يلتئم من التّعظيم والمحبّة  -رحمه هللا - قال ابن القيّم

 والّذّل واالنكسار 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :درجات الخشوع
 :قال ابن القيّم: قال صاحب المنازل: وهو أي الخشوع على ثالث درجات

 

التّذلّل لألمر، واالستسالم للحكم، واالتّضاع لنظر الحّق. أّما التّذلّل لألمر فهو   :اْلولى

تلّقيه بذلّة القبول واالنقياد واالمتثال مع مواطأة الظّاهر الباطن، وإظهار الضّعف، واالفتقار  

للهداية. وأّما االستسالم للحكم فيشمل الحكم الّشرعّي بعدم معارضته برأي أو  

مل الحكم القدرّي بعدم تلّقيه بالتّسّخط والكراهة واالعتراض، وأّما  شهوة، كما يش

االتّضاع لنظر الحّق فهو اتّضاع القلب والجوارح، وانكسارها لنظر الرّّب إليها واطاّلعه  

 .على تفاصيل ما فيها

 

: ترقّب آفات النّفس والعمل، ورؤية فضل كّل ذي فضل، ويتحّقق ذلك بانتظار  الث انية

ئص نفسك وعملك وعيوبها لك، وذلك يجعل القلب خاشعا ال محالة لمطالعة  ظهور نقا

عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما من الكبر والعجب، وضعف الصّدق، وقلّة اليقين،  

وتشتّت النّيّة، أّما رؤية فضل كّل ذي فضل فيتحّقق بمراعاة حقوق النّاس وأدائها، وال  

تعاوضهم عليها، فإّن هذا من رعونات النّفس  ترى أّن ما فعلوه من حقوقك عليهم؛ فال 

وحماقاتها، وال تطالبهم بحقوق نفسك، وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيميّة يقول:  
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العارف ال يرى له على أحد حّقا، وال يشهد له على غيره فضال، ولذلك ال يعاتب، وال  

 .يطالب، وال يضارب

ن مراءاة الخلق، ويعني ذلك  حفظ الحرمة عند المكاشفة، وتصفية القلب م :الث الثة

ضبط النّفس بالّذّل واالنكسار عن البسط واإلذالل الّذي تقتضيه المكاشفة ألنّها توجب  

بسطا يخاف منه شطح إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة. مع إخفاء أحواله عن  

 الخلق جهده  

 :الكريم القرآن في

يُنوا ب الصَّْبر  َوالصَّالة  َوإ نَّها لَكَ  يَن ) َواْسَتع  ع  ُهْم ُمالُقوا َرب  ه ْم  45ب يَرٌة إ الَّ َعلَى اْلخاش 
( الَّذ يَن يَظُنُّوَن أَنَّ

ُعوَن   ُهْم إ لَْيه  راج 
 46  -45البقرة:   - (46)  َوأَنَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

عا  ُمَتَصد  عا  م ْن َخْشيَة  َّللاَّ  َوت ْلَك اْْلَْمثاُل نَْضر ُبها ل لنَّاس   لَْو أَْنَزْلنا هَذا  اْلُقْرآَن َعلى َجبٍَل لََرأَْيَتُه خاش 

 21الحشر:   - لََعلَُّهْم يََتَفكَُّرونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن  ل لَّذ ي
ْ
وتُوا اْلك تاَب أَلَْم يَأ

ُ
َن اْلَحق   َوال يَُكونُوا َكالَّذ يَن أ ْكر  َّللاَّ  َوما نََزَل م  َن آَمُنوا أَْن تَْخَشَع ُقلُوُبُهْم ل ذ 

ُقونَ  ْنُهْم فاس  ُم اْْلََمُد َفَقَسْت ُقلُوُبُهْم َوَكث يٌر م  ْن َقْبُل َفطاَل َعلَْيه   16الحديد:  - م 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

سمعت رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يقول: »ما من امرئ   :قال  -رضي هللا عنه -عن عثمان 

إال  كانت كف ارة لما قبلها من   .مسلم تحضره صالة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها

 ت كبيرة. وذلك الد هر كل ه الذ نوب. ما لم يؤ

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 228 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

سمعت رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يقول: »مثل   :قال  -رضي هللا عنه  -عن أبي هريرة 

كمثل الص ائم القائم الخاشع الر اكع   - وهللا أعلم بمن يجاهد في سبيله - المجاهد في سبيل هللا 

اجد    «الس 

 صحيح   : خالصة حكم المحدث | 3127 :صحيح النسائي الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

64 

لف الأقو  :والعلماء السَّ

فقال: »يا   .أنّه رأى رجال طأطأ رقبته في الصاّلة - رضي هللا عنه  - عن عمر بن الخطّاب

 «صاحب الرّقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرّقاب إنّما الخشوع في القلوب

خاِشِعيَن )األنبياء/  عن الحسن البصرّي في قوله تعالى َويَْدُعونَنا َرَغباً َوَرَهباً َوكانُوا لَنا 

 «( . قال: »الخوف الّدائم في القلب90

أنّه كان إذا تال هذه اآلية أَلَْم يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا أَْن   - رضي هللا عنهما - عن ابن عمر

ِ )الحديد  «قال: »بلى يا رّب، بلى يا ربّ  . (16 /تَْخَشَع ُقلُوُبُهْم لِِذْكرِ للاَّ

 

 :من فوائد الخشوع

 .-عزّ وجلّ  - يورث الخوف والرّهبة من هللا (1)

 .مظهر من مظاهر اإليمان وحسن اإلسالم (2)

 .دليل على صالح العبد واستقامته (3)

 .إعالن العبوديّة هلل ونبذ ما سواه (4)

 .تكفير الّذنوب وتعظيم األجر (5)

 .النّجاة من العذاب والعقوبة (6)

 .الفوز بالجنّة (7)

 .ال يقربه شيطان من خشع قلبه  (8)

 .الخشوع يؤدّي إلى غّض البصر وخفض الجناح (9)

 .الخشوع يبعد القسوة من القلب (10)

 .الخشوع في الصاّلة يؤدّي إلى الفالح (11)
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 الكفر 

 : معنى لغة  

 الستر والتغطية  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 .واعتقاد وعمل   قول  اإليمان  أن  كما  وتركا، واعتقادا وعمال  قوال فيكون  اإليمان، ضد

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكفر أنواع
 

 اْلكبر  الكفر

  تناله  وال  النار،  في  الخلود  ويوجب  اإلسالم، من  صاحبه  ويخرج  اإليمان، يناقض  وهو 
  وبالترك،  والريب، وبالشك وبالفعل، وبالقول، باالعتقاد،  ويكون  الشافعين،  شفاعة 

 .وباالستكبار وباإلعراض، 

 

 :أنواع خمسة وهو

 
   التكذيب كفر  -1

  فقد   باطنا  أو  ظاهرا   به  جاؤوا  فيما   كذبهم  فمن  السالم،  عليهم  الرسل  كذب   اعتقاد   وهو 
 كفر 

ب ا َّللاَّ   َعلَى اْفَتَرى  م مَّن   أَْظلَمُ  َوَمنْ   ل ْلَكاف ر ينَ  َمْثو ى َجَهنَّمَ  ف ي أَلَْيسَ  َجاَءهُ  لَما ب اْلَحق    َكذَّبَ  أَوْ  َكذ 
 ]68: العنكبوت]

   واالستكبار  اإلباء كفر  – 2

  لحكمه   ينقاد  ال  لكن  هللا،  عند   من  بالحق  جاء  وأنه  الرسول،  بصدق   عالما   يكون   بأن   وذلك
 وعنادا  استكبارا ألمره، يذعن وال

َدمَ  اْسُجُدوا ل ْلَمالئ َكة   ُقْلَنا َوإ ذْ   ]34: البقرة] اْلَكاف ر ينَ  م نَ   َوَكانَ  َواْسَتْكبَرَ  أَبَى إ ْبل يسَ  إ ال َفَسَجُدوا  ْل 

 
   الشك كفر  - 3
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 واليقين  الجزم ضد  وهو الظن، كفر له ويقال  الرسل، بصدق الجزم وعدم  التردد، وهو 

ه   ظَال مٌ  َوُهوَ  َجنََّتهُ  َوَدَخلَ  ه   تَب يدَ  أَنْ  أَظُنُّ  َما َقالَ  ل َنْفس  ا َهذ    ُرد ْدتُ  َولَئ نْ  َقائ َمة   الساَعةَ  أَظُنُّ  َوَما أَبَد 
َدنَّ   َرب  ي  إ لَى ا  ْلج  ْنَها  َخْير  ُبهُ   لَهُ   َقالَ   ُمْنَقلَب ا  م    م نْ   ثُمَّ   تَُرابٍ   م نْ   َخلََقكَ   ب الَّذ ي  أََكَفْرتَ   ُيَحاو ُرهُ   َوُهوَ   َصاح 
ُ   ُهوَ  لَك نا َرُجال   َسواكَ  ثُمَّ  نُْطَفةٍ  ْشر كُ  َوال َرب  ي َّللاَّ

ُ
ا ب َرب  ي أ  ]38- 35:  الكهف] أََحد 

 
 اإلعراض  كفر - 4

  الرسول   به   جاء   عما   وعلمه  وقلبه  بسمعه   يعرض  بأن   الدين،  عن   الكلي  اإلعراض   والمراد 
 وسلم عليه  هللا  صلى 

ُروا َعما َكَفُروا  َوالَّذ ينَ  ْنذ 
ُ
 ]3: اْلحقاف] ُمْعر ُضونَ   أ

 
 النفاق  كفر -  5

 الكفر  ويبطن  اإليمان  يظهر  بأن   االعتقادي النفاق  والمراد 

   [3:المنافقون ] يَْفَقُهونَ  ال َفُهمْ  ُقلُوب ه مْ  َعلَى َفطُب عَ  َكَفُروا ثُمَّ  آَمُنوا  ب أَنَُّهمْ  َذل كَ  

 
 الكفر اْلصغر 

كفر أصغر ال يخرج من الملة ، وهو الذنوب التي وردت تسميتها في الكتاب  

 والسنة كفراً 

  كفر النعمة المذكورة  .1

ا م  ن ُكل   َمَكاٍن َفَكَفَرْت   112اْلية    -النحل   ت يَها ر ْزُقَها َرَغد 
ْ
َنة  مُّْطَمئ نَّة  يَأ ُ َمَثال  َقْريَة  َكانَْت آم  َوَضَرَب َّللاَّ

ُ ل بَاَس الْ   ُجوع  َواْلَخْوف  ب َما َكانُوا يَْصَنُعونَ ب أَْنُعم  َّللاَّ  َفأََذاَقَها َّللاَّ

 الحلف بغير هللا  .2

 من حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك

  حلف  من"  :يقول   وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  سمعت  فإني  هللا،  بغير  تحلف  ال  :عمر   ابن  قال
 ((حسن   حديث وقال  الترمذي رواه )). "أشرك  أو كفر فقد هللا، بغير

 قتال المسلم  .3

بَاُب اْلُمْسل م  ُفُسوٌق، َوق َتالُُه ُكْفٌر   " َقاَل النَّب يُّ صلى هللا عليه وسلم    "س 

 

  :الفرق بين الكفر اْلكبر والكفر اْلصغر

 الكفر األكبر يخرج من الملة ، والكفر األصغر ال يخرج من الملة  •
 

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=16_112
http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=16_112
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 الكفر األكبر يخلد صاحبه في النار ، والكفر األصغر ال يخلد صاحبه فيها إن دخلها   •
 
الكفر األكبر يحبط جميع األعمال ، والكفر األصغر ال يحبط جميع األعمال وإنما   •

 يحبط العمل الذي خالطه 
 

 :الكفر مضار من
 النار في  صاحبه يخلد  األكبر  الكفر .1

 اآلخرة في هللا   على والهوان   الدنيا في  الذل يورث .2

 الطوية  فاسد النية خبيث .3

 الهالك  موارد  صاحبه  يورد .4

 منه   الناس اشمئزاز .5
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  التسبيح

 : معنى لغة  

مأخوذ من مادّة )س ب ح( الّتي تدور حول معنيين: األوّل: جنس من العبادة واالخر  

 جنس من الّسعي 

 من كّل سوء  - ثناؤه جّل   - التّسبيح وهو تنزيه هللا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

التّسبيح يعني قول سبحان هللا، ومعناه: تنزيه هللا عّما ال يليق به من كّل نقص،  

 .فيلزم نفي الّشريك والصّاحبة والولد وجميع الرّذائل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

د يَن )  (97َولََقْد نَْعلَُم أَنََّك يَض يُق َصْدُرَك ب ما يَُقولُوَن )  اج  َواْعُبْد َربََّك   (98َفَسب  ْح ب َحْمد  َرب  َك َوُكْن م َن السَّ

يُن )  ت يََك اْليَق 
ْ
 99  - 97الحجر:   (99َحتَّى يَأ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

رُّوَن ل ْْلَ  ْم يَخ  ْن َقْبل ه  إ ذا ُيْتلى َعلَْيه  ْلَم م  وتُوا اْلع 
ُ
ُنوا إ نَّ الَّذ يَن أ ُنوا ب ه  أَْو ال تُْؤم  دا  ُقْل آم   - ْذقان  ُسجَّ

 107اْلسراء:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ماوات  َواْْلَْرض  َوالطَّْيُر َصافَّاتٍ ُكل  َقْد َعل َم َصالتَُه وَ  َ ُيَسب  ُح لَُه َمْن ف ي السَّ تَْسب يَحُه  أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ

ُ َعل يٌم ب ما يَْفَعلُونَ   41النور:  - َوَّللاَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في   :النَّبويَّة السُّ

كان رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يكثر أن يقول في ركوعه  :قالت   -رضي هللا عنها  -عن عائشة

 «سبحانك اللهم  رب نا وبحمدك. اللهم  اغفر لي»:وسجوده 
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 صحيح ] : خالصة حكم المحدث | 4968 :البخاري الرقمصحيح  : المصدر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْلن أقول: سبحان » :قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م  :قال  - رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

مس هللا، والحمد هلل، وال إله إال  هللا، وهللا أكبر،   أحب  إلي  مم ا طلعت عليه الش 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2695 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :التسبيح فوائد من

 .يصل المؤمن بربّه (1) 

 .باالستحضار الّدائم لعظمة هللايعّمق اإليمان في القلب  (2)

وسيلة تعّجب يعلن بها المسلم إعجابه بما يمأل نفسه من استحسان أو ضيقه   (3)

 .مّما هو محطّ االستنكار

 .وسيلة قربى إلى هللا واستزادة من فيض عطائه (4)

 .يبقي اللّسان رطبا بذكر هللا (5)

 .شعار بين المسلمين يتعارفون ويتواصلون منه (6)

 .تنبيه اإلمام حين يسهو في الصاّلة (7)

 .من الوسائل العالية في تحصيل الثّواب (8)

 .وسيلة الفقراء في إدراك درجات ثواب األغنياء (9)

 .يحمي من غائالت الّشياطين (10)
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 اإلسالم 

 : معنى لغة  

 .من مادّة )س ل م( التي تدّل في الغالب على الصّّحة والعافية

 يسلم اإلنسان من العاهة واألذى فالّسالمة أن  

اإلسالم واالستسالم: االنقياد. يقال: فالن مسلم، وفيه قوالن: أحدهما: هو  

 المستسلم ألمر هللا والثّاني هو المخلص هلل العبادة 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

إظهار القبول والخضوع لما أتى به محّمد صلّى هللا عليه وسلّم وقيل: إظهار  

الّشريعة، والتزام ما أتى به النبّي صلّى هللا عليه وسلّم وقيل: هو االستسالم هلل  

اإلسالم أن تشهد أن ال إله   :يلبالتّوحيد واالنقياد له بالطّاعة والخلوص من الّشرك. وق

إاّل هللا، وأّن محّمدا رسول هللا، وتقيم الصاّلة، وتؤتي الزّكاة، وتصوم رمضان، وتحّج  

 .البيت إن استطعت إليه سبيال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ْلُم بَْغيا  بَْينَ إ نَّ الد  يَن  وتُوا اْلك تاَب إ الَّ م ْن بَْعد  ما جاَءُهُم اْلع 
ُ
ْنَد َّللاَّ  اْْل ْسالُم َوَما اْخَتلََف الَّذ يَن أ ُهْم  ع 

َ َسر يُع اْلح ساب  )    َفإ نَّ َّللاَّ
َّ  وَ 19َوَمْن يَْكُفْر ب آيات  َّللاَّ وَك َفُقْل أَْسلَْمُت َوْجه َي َّلل 

بََعن   ( َفإ ْن َحاجُّ
َمن  اتَّ

ْوا َفإ  
ي  يَن أَأَْسلَْمُتْم َفإ ْن أَْسلَُموا َفَقد  اْهَتَدْوا َوإ ْن تََولَّ م  

وتُوا اْلك تاَب َواْْلُ
ُ
نَّما َعلَْيَك اْلباَلُغ  َوُقْل ل لَّذ يَن أ

باد  )  يٌر ب اْلع  ُ بَص   20  -19آل عمران:   - (20َوَّللاَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َ َحقَّ تُقات ه  َوال تَُموتُنَّ إ الَّ َوأَْنُتْم ُمْسل ُمونَ 
 102آل عمران:   - يا أَيَُّها الَّذ يَن آَمُنوا اتَُّقوا َّللاَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نُوبَ 
ُّ
ُر الذ َ يَْغف    إ نَّ َّللاَّ

ْن َرْحَمة  َّللاَّ ه ْم ال تَْقَنطُوا م  ذ يَن أَْسَرُفوا َعلى أَْنُفس 
باد َي الَّ  إ نَُّه   ُقْل يا ع 

َجم يعا 

يُم )  ت يَُكُم اْلَعذاُب ثُمَّ ال تُْنَصُروَن ) َوأَن يُبوا إ لى َرب  ُكْم َوأَْسل ُموا لَُه  (53ُهَو اْلَغُفوُر الرَّح 
ْ
ْن َقْبل  أَْن يَأ  (54م 

 54  -53الزمر:   -
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَّة في  :النَّبويَّة السُّ

أي ما مسلم شهد  » :قال: قال الن بي  صل ى هللا عليه وسل م  -رضي هللا عنه  -عن عمر بن الخط اب

وثالثة« . قلنا: واثنان؟. قال: »واثنان؟. ثم  لم  :له أربعة بخير أدخله هللا الجن ة. قلنا: وثالثة؟. قال

 نسأله عن الواحد 

 صحيح] : خالصة حكم المحدث  | 2643 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث |

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

قال: سمعت رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يقول: »إن    -رضي هللا عنه -عن جامع بن شد اد

في الل يل لساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل هللا خيرا من أمر الد نيا واْلخرة إال  أعطاه. وذلك كل   

 «ليلة 

 صحيح  : خالصة حكم المحدث | 757 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : لمحدثا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

قال: قال رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: »بدأ اْلسالم غريبا  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

 «بدأ. فطوبى للغرباء وسيعود غريبا كما 

 صحيح  : خالصة حكم المحدث | 2629 :صحيح الترمذي الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء السَّ

 «ترك الصاّلةالحظّ في اإلسالم لمن  :رضي هللا عنه  - قال عمر بن الخطّاب

 «إّن دين هللا وضع فوق الغلوّ ودون التّقصير:قال - رحمه هللا   - عن الحسن البصريّ 

 :من فوائد اْلسالم

 .عصمة المال والّدم والعرض (1) 

 .إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة هللا وحده (2)

 .تحقيق العدالة االجتماعيّة والرّحمة والمساواة (3)

 .النّظم الوضعيّة والمناهج اإللحاديّة القضاء على (4)
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 .حفظ كرامة اإلنسان وحقوقه ومكتسباته  (5)

 .يورث هداية القلب  (6)

 .الفوز بالجنّة والنّجاة من النّار (7)

 .حصول األلفة والمحبّة والتّآخي بين النّاس (8)

 .مصدر العزّة والّسعادة في الّدارين (9)

النّور فيعزّ النّاس بالّذّل إلى هللا سبحانه  يخرج النّاس من الظّلمات إلى  (10)

 .فيحصلون على شرف العبوديّة له

 .يحصل صاحبه ومتّبعه على كمال األمن واالهتداء في الّدنيا واآلخرة (11)

اإلسالم يحّقق األمان في المجتمع فيعيش كّل فرد آمنا من أذى أخيه قوال   (12)

 .وفعال

لنّاس فيأخذ غنيّهم بيد فقيرهم وقويّهم بيد  اإلسالم يحّقق التّكافل بين ا (13)

 .ضعيفهم ويصبح الجميع إخوة متحابّين

 .اإلسالم يورث التّواضع ويكسو المسلم ثوب العزّة (14)

 

 

 

 

 

 

 هللا بحمد تم
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 مركز السالم اإلسالمي يخلي مسئوليته عن أي استخدام غير الئق لهذا المنهج.


