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  بسم هللا الرحمن الرحيم

 ال حول وال قوة اال باهلل
 

   عمل عمل قلب قيّم تزكية
 1 طيب الكالم تقوى هللا الحكمة الجدال

 2 فعل الخير حسن الظن الصالح سوء الظن باهلل
 3 اللباس الشفقة وعفال استهزاء
 4 غض البصر التقوى الصفح الخيانة
 5 الصالة الخشية الشكر الظلم

 6 حث على النكاح الخشوع الصبر قسوة القلب
 7 آداب األستئذان الصدق االحسان الكفر
 8 الذكر االخبات القناعة الزنا

 9 التسبيح التواضع   الفراسة اتباع الهوى
 10 السماع تالثبا   العدل االنتقام
 11 الطاعة اإليمان الشجاعة البهتان
 12 العبادة التوحيد   العزم النفاق
 13 اإلسالم التعظيم  التأني الفتنة
 14 الوفاء بالنذر    البصيرة التضحية اإلفك
 15 فعل الخير اهللاالعتصام ب الحلم الغفلة

 16 كتمان السر سالمة الصدر البشاشة اإلسراف
 17 التذكر الموعظة التفكر اطنشال اإلعراض

 18 التودد اليقين الستر اللهو واللعب
 19   الخوف الوقار الفسوق
 20   األمانة العزة الغضب
 21   اإلنابة الشجاعة االفتراء
 22   التوبة النصرة  التنفير
 23   الرضا  الغيرة ذيبالتك

 24   المراقبة الرحمة الخذالن
 25   الرجاء الشهامة التقليد و التبعية

 26   التوكل الهداية العدوان
 27   اإلخالص العفة العجلة
 28    الحياء الَجَفاء
 29       االنتقام
 30       التعسير
 31       الكسل
 32       الفجور

 33       السفه و الحمق
 34       البغض والكراهية
 35       القسوة والغلظة

 36       االنتقام
 37       الجبن
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 38       نقض العهد

 

Sickness & Problems (  األمراض

 (االفتراء) Making up lies :(والمشاكل
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 جمع: والفرى. اختلقه: فري ا كذب ا وفرى كذب، إذا: افتراء   يفتري افترى مصدر االفتراء

 الكذبة وهي فرية

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

. الفرى ليفري إنه: فيه فبالغ عمال   عمل لمن يقال الكذب، من العظيم هو: االفتراء

 ال امم أعم   يكون أن يصح   ال وما يكون؛ أن يصح   ال ما واختلق افتعل: افترى ىومعن

 يفعل أن يجوز ال وما يقال، أن يجوز

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Types of making up lies ( االفتراء أنواع ): 

 

 :أنواع البهتان وهو نوعان االفتراء على هللا وهو أشد -1

 

 .على هللا النوع األول: أن يقول: قال هللا كذا، وهو كاذب 

ا كالم هللا بغير ما أراد هللا؛ ألنَّ المقصود من الكالم والنوع   الثاني: أن يفسر متعمد 

معناه، فإذا قال: أراد هللا بكذا كذا وكذا، فهو كاذب على هللا، شاهد على هللا بما لم 

  . عزَّ وجلَّ يرده هللا

 

 :االفتراء على الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو نوعان -2

 .ل: قال رسول هللا كذا، ولم يقله، لكن كذب عليهنوع األول: بأن يقولا

ا فقد  النوع الثاني: تفسير حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، بغير معناه متعمد 

 كذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 



 
 

4 

 

 :االفتراء على المؤمنين -3

منه بريء، أو قذفه بذنب، وهو كأن يتقوَّل على أحد من المسلمين ما لم يقله، أو ي

 .أن يغتابه بما ليس فيه

 

Depictions of making up lies ( االفتراء صور ): 

 :وتعالى سبحانه هللا على االفتراء -1

 :صوره ومن

 :شرعي مستند غير من هللا دين في التشريع -

ا أََرأَي ُتم ُقل   ن   َفَجَعل ُتم رِّّز ق   ّمِّن لَُكم اللّهُ  أَنَزلَ  مَّ ا هُ ّمِّ  أَم   لَُكم   أَذِّنَ  آللّهُ  ُقل   َوَحالاَل   َحَرام 

َتُرونَ  اللّهِّ  َعلَى َتُرونَ  الَّذِّينَ  ظَن   َوَما تَف  يَاَمةِّ  يَو مَ  ال َكذِّبَ  اللّهِّ  َعلَى يَف  -59: يونس] ال قِّ

60]. 

 :علم يربغ اإلفتاء -

َنُتُكمُ  تَصِّفُ  لَِّما تَُقولُوا   َوالَ : تعالى هللا قال َتُروا   َحَرام   َوَهـَذا َحالَل   َهـَذا بَ َكذِّ ال   أَل سِّ َِّّتف   ل

 .[116: النحل] ال َكذِّبَ  اللّهِّ  َعلَى

 .والكرامة الوالية، ادعاء -

 

 :الرؤيا في الكذب -2

 أن الفرى أفرى من إن: ))قال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أن: عمر ابن عن

 (( ترَ  لم ما عينه ُيري

 :سبحانه هللا على للكذب ونسبتهم والرسل اءاألنبي على االفتراء -3

َتَراهُ  إِّف ك   إِّالَّ  َهَذا إِّن   َكَفُروا الَّذِّينَ  َوَقالَ : تعالى قال م   َعلَي هِّ  َوأََعانَهُ  اف   َجاُؤوا َفَقد   آَخُرونَ  َقو 

ا  .[4: الفرقان] َوُزور ا ظُل م 

 :أبيه غير إلى الرجل بانتساب االفتراء -4

 األبرياء منينالمؤ وسب   هجاء -5

Impacts of making up lies ( االفتراء آثار ): 

 

 :والمجرمين الظالمين أعظم وتعالى سبحانه هللا على المفتري -1
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َتَرىَ  َفَمنِّ : تعالى قال دِّ  مِّن ال َكذِّبَ  اللّهِّ  َعلَى اف  لَـئِّكَ  َذلِّكَ  بَع   آل] الظَّالُِّمونَ  ُهمُ  َفُأو 

 .[94: عمران

 

 :كافر كّلِّ  سمة والبهتان االفتراء -2

َترِّي إِّنََّما: تعالى قال ينَ  ال َكذِّبَ  يَف  ُنونَ  الَ  الَّذِّ مِّ لـئِّكَ  اللّهِّ  بِّآيَاتِّ  ُيؤ  ُبونَ  ُهمُ  َوُأو   ال َكاذِّ

 .[105: النحل]

 

 :والبدع الشرك في للوقوع يؤدِّّي -3

 كان من كل  : ولهذا واالفتراء، الكذب على مبناها البدع وسائر الشرك: )تيمية نبا قال

 الذين كالرافضة أقرب، واالفتراء واالبتداع الشرك إلى كان أبعد، والسنة التوحيد عن

 أكذب األهواء أهل في يوجد فال شرك ا، وأعظمهم األهواء، أهل طوائف أكذب هم

 فيها يذكر التي هللا مساجد يخربون إنهم حتى ،منهم التوحيد عن أبعد وال منهم،

 القبور، على التي المشاهد ويعمرون والجمعات، الجماعات عن فيعطلونها اسمه،

 ( اتخاذها عن ورسوله هللا نهى التي

 

 :الهداية من الحرمان في سبب -4

َتَرى مِّمَّنِّ  أَظ لَمُ  َفَمن  : تعالى قال ب ا اللّهِّ  َعلَى اف  لَّ  َكذِّ ل م   بَِّغي رِّ  نَّاسَ لا لُِّيضِّ  الَ  اللّهَ  إِّنَّ  عِّ

دِّي مَ  يَه   .[144:األنعام] الظَّالِّمِّينَ  ال َقو 

 

 :الفالح عدم في سبب -5

 

ينَ  إِّنَّ  ُقل  : تعالى وقال َتُرونَ  الَّذِّ لُِّحونَ  الَ  ال َكذِّبَ  اللّهِّ  َعلَى يَف   .[ 69: يونس] ُيف 

 

 :والمهانة الذ ل إلى يؤدِّّي -6
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ينَ  إِّنَّ : تعالى قال لَ  اتََّخُذوا   الَّذِّ ج  لَّة  وَ  رَّبِّّهِّم   ّمِّن َغَضب   َسيََنالُُهم   ال عِّ ن يَا ال َحياةِّ  فِّي ذِّ  الد 

زِّي َوَكَذلِّكَ  َترِّينَ  نَج   .[152: األعراف] ال ُمف 

زِّي َوَكَذلِّكَ : السعدي قال َترِّينَ  نَج   شرعه، على كاذب هللا، على مفتر   فكل   ال ُمف 

 ( الدنيا الحياة في والذ ل هللا، من الغضب من نصيب ا له فإن يقل، مل ما عليه متقوِّّل

 

 :الدنيا في العذاب وقوع في بسب -7

َتُروا ال َوي لَُكم   م وَسى لَُهم َقالَ : تعالى قال ب ا اللَّهِّ  َعلَى تَف  َتُكم   َكذِّ حِّ  َوَقد   بَِّعَذاب   َفُيس 

َتَرى َمنِّ  َخابَ   .[61: طه] اف 

 

 :القيامة يوم األليم والعذاب الموت راتكس شدة في سبب -8

َتَرى مِّمَّنِّ  أَظ لَمُ  َوَمن  : تعالى قال ب ا اللّهِّ  َعلَى اف   إِّلَي هِّ  ُيوحَ  َولَم   إِّلَيَّ  ُأو حِّيَ  َقالَ  أَو   َكذِّ

ء   ث لَ  َسُأنزِّلُ  َقالَ  َوَمن َشي   َمو تِّ ل  ا َغَمَراتِّ  فِّي الظَّالُِّمونَ  إِّذِّ  تََرى َولَو   اللّهُ  أَنَزلَ  َما مِّ

طُوا   َوال َمآلئَِّكةُ  يهِّم   بَاسِّ رُِّجوا   أَي دِّ مَ  أَنُفَسُكمُ  أَخ  َزو نَ  ال يَو   تَُقولُونَ  ُكنُتم   بَِّما ال ُهونِّ  َعَذابَ  تُج 

بُِّرونَ  آيَاتِّهِّ  َعن   َوُكنُتم   ال َحّقِّ  َغي رَ  اللّهِّ  َعلَى َتك   .[93: األنعام] تَس 

 

 :وغضبه هللا لعنة استحقاق في سبب -9

َتَرى مِّمَّنِّ  أَظ لَمُ  َوَمن  : تعالى لاق ب ا اللّهِّ  َعلَى اف  لَـئِّ  َكذِّ َرُضونَ  كَ ُأو   َويَُقولُ  َربِّّهِّم   َعلَى ُيع 

َهادُ  َنةُ  أاَلَ  َربِّّهِّم   َعلَى َكَذُبوا   الَّذِّينَ  َهـُؤالء األَش   .[18: هود] الظَّالِّمِّينَ  َعلَى اللّهِّ  لَع 

 

 :امةقيال يوم الحساب مناقشة في سبب -10

لُنَّ : تعالى قال مِّ أَلُنَّ  م  الِّهِّ أَث قَ  مَّعَ  َوأَث َقاال   أَث َقالَُهم   َولَيَح  يَاَمةِّ  يَو مَ  َولَُيس  ا ال قِّ  َكانُوا َعمَّ

َتُرونَ   .[13: العنكبوت] يَف 
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Reasons for falling into making up lies ( االفتراء في الوقوع أسباب ): 

 

 :تحزباالختالف والتفرق وال -1 

َدة  َفبََعَث اللّ  :قال هللا عزَّ وجلَّ  رِّيَن وَ َكاَن النَّاُس ُأمَّة  َواحِّ رِّيَن َوُمنذِّ أَنَزَل ُه النَّبِّيِّّيَن ُمبَّشِّ

تَ  َتلَُفوا  فِّيهِّ َوَما اخ  ُكَم بَي َن النَّاسِّ فِّيَما اخ  يَن َمَعُهُم ال كَِّتاَب بِّال َحّقِّ لِّيَح  لََف فِّيهِّ إِّالَّ الَّذِّ

ِّّ ُأوتُوهُ  دِّ َما َجاءت ُهُم ال بَي ي ا بَي َنُهم  َفَهَدى اللّ  مِّن بَع  َتلَ َناُت بَغ  يَن آَمُنوا  لَِّما اخ  َن ُه الَّذِّ ُفوا  فِّيهِّ مِّ

يم   َتقِّ َراط  م س  دِّي َمن يََشاء إِّلَى صِّ نِّهِّ َواللُّه يَه   213البقرة: ]ال َحّقِّ بِّإِّذ 

 

 :عصب و التقليد األعمىالت -2

 معارضات الكفار لجميع األنبياء والرسل إنما هي بدافع لقرآن ليرى أنَّ إن الناظر في ا

لَّةِّ  :ب لدين اآلباء والعادات والتقاليد، كما قال تعالىالتعص َنا بَِّهَذا فِّي ال مِّ ع  َما َسمِّ

تِّالق   َرةِّ إِّن  َهَذا إِّالَّ اخ   .[7ص: ]اآلخِّ

 

 :والحقد والكراهية الكبر والحسد -3

ي ا بَي َنُهم  تََفرَّ َوَما  :قال تعالى ل ُم بَغ  دِّ َما َجاءُهُم ال عِّ َولَو ال َكلَِّمة  َسبََقت  مِّن ُقوا إِّالَّ مِّن بَع 

بَِّّك إِّلَى أََجل  م َسّم ى لَّ  دِّهِّم  لَفِّي َشّك  رَّ َي بَي َنُهم  َوإِّنَّ الَّذِّيَن ُأورِّثُوا ال كَِّتاَب مِّن بَع   ُقضِّ

ُه ُمرِّيب   ن   14الشورى: ]ّمِّ

 

 الكالم بال فائدة رةكث -4

 

يَمة -5  .استمراء الكذب والغيبة والنَّمِّ
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Value ( مةقيال ): Ihsan اإلْحَسان 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 

د  اإلساءة. مصدر أحسن أي جاء بفعل حسن َسان ضِّ  اإلح 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

َسان نوعان   :اإلح 

: بأن يعبد هللا كأنَّه يراه فإن لم يكن يراه فإنَّ هللا يراه. ادة الخالقإحسان في عب -

 .وهو الجِّد  في القيام بحقوق هللا على وجه الن صح، والتَّكميل لها

مخلوق  ع مِّن أي نوع  كان، ألي... هو بذل جميع المنافوإحسان  في حقوق الَخل ق -

َسن إليهم،يكون، ولكنَّ  سَ  ه يتفاوت بتفاوت المح  ان، وحّقِّهم ومقامهم، وبحسب اإلح 

اعي له  بب الدَّ ن وإخالصه، والسَّ سِّ وعظم موقعه، وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المح 

 .إلى ذلك

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between ihsan and favor ( والفضل اإلْحَسان بين الفرق ):  

َسان قد يكون واجب ا وغير واجب  .أنَّ اإلح 

 .والفضل ال يكون واجب ا على أحد، وإنَّما هو ما يتفضَّل به مِّن غير سبب يوجبه 

 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Quran ( يمكرال القرآن في ): 

 يَِعظُُكمْ  َواْلبَْغيِ  َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاء َعنِ  َويَْنَهى بَىُقرْ الْ  ِذي َوإِيَتاء َواإِلْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللّهَ  إِن  

 [.90:الن حل] تََذك ُرونَ  لََعل ُكمْ 

 

، وذلك كنفع النَّاس بالمال  َسان فضيلة مستحبٌّ ل م، والبدن والقال السعدي: )اإلح  عِّ

َسان إلى الحيووغي ان البهيم المأكول ر ذلك مِّن أنواع النَّفع حتى إنَّه يدخل فيه اإلح 

 (وغيره

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 َواْليََتاَمى اْلُقْربَى َوِذي إِْحَسانا   لَِدْينِ َوبِاْلَوا اللّهَ  إاِل   تَْعُبُدونَ  الَ  إِْسَرائِيلَ  بَنِي ِميَثاقَ  أََخْذنَا َوإِذْ 

 َوأَنُتم ّمِنُكمْ  َقلِيال   إاِل   تََول ْيُتمْ  ثُم   الز َكاةَ  َوآتُواْ  الص الَةَ  َوأَقِيُمواْ  ُحْسنا   لِلن اسِ  لُواْ َوُقو َواْلَمَساكِينِ 

 [.83: البقرة] ّمِْعرُِضونَ 

 

علي ممَّا هو إحسان يعم  كلَّ إحسان قولي وفبالوالدين إحسان ا، وهذا أحسنوا  أي

َسان واإلساءة؛ ألنَّ إليهم، وفيه النَّهي عن اإلساء الواجب  ة إلى الوالدين، أو عدم اإلح 

ّدِّه يء نهي  عن ضِّ َسان، واألمر بالشَّ  .اإلح 

َسان ب ا، وترك اإلح  ان: اإلساءة، وهي أعظم جرم  دَّ َسان ضِّ دون إساءة، وهذا ولإلح 

ل، وكذا يقال في صلة األقارب واليتامى، لكن ال يجب أن يلحق باألوَّ محرَّم، 

، بل تكون والمساكي َسان ال تنحصر بالَعّدِّ  .بالَحّدِّ ن، وتفاصيل اإلح 

ا فقال َسان إلى النَّاس عموم  نا   :ثمَّ أمر باإلح  ، ومِّن القول الَحَسن: َوُقولُوا  لِّلنَّاسِّ ُحس 

ل م، وبذالمعروف، ونهيهم عن المنكأمرهم ب الم، والبشاشة ر، وتعليمهم العِّ ل السَّ

 .بوغير ذلك مِّن كّلِّ كالم طيِّّ 

َسان إلى كّلِّ  ولـمَّا كان اإلنسان ال يسع النَّاس بماله، ُأمِّر بأمر  يقدر به على اإلح 

َسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النَّهي عن الكالم القبيح ل لنَّاس مخلوق، وهو اإلح 

ار  حتى للكفَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

اد عن  وسلم؛ عليه هللا صلى هللا رسول عن حفظتهما ثنتان: قال عنه هللا رضي أوس بن شد 

 فأحسنوا ذبحتم وإذا الِقْتلَة، افأحسنو قتلتم فإذا شيء، كلِّ  على اإلْحَسان كتب هللا إن  : ))قال

  ذبيحته رحفليُ  َشْفَرتَه، أحدكم ولُيِحد   الذ بح،

 1955 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 

: وسلم عليه هللا - صلى هللا لرسول رجل قال: قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد وعن

 جيرانك سمعت إذا: وسلم عليه هللا صلى الن بيُّ  لقا أسأت؟ وإذا أحسنت إذا أعلم أن لي كيف))

 أسأت فقد أسأت، قد: يقولون سمعتهم وإذا. أحسنت فقد أحسنت قد أن: يقولون

 صحيح :حكم | 3421 :الرقم صحيح ابن ماجه  : المصدر |األلباني  : المحدث |عبدهللا بن مسعود  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

َسانِّ رأ الحسن البصري: )هذه اآلية قو ح  لِّ َواإلِّ ُمُر بِّال َعد 
 اآلية،  [90النَّحل: ] إِّنَّ اللَّه يَأ 
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ر كلَّه في آية واحدة، فوهللا ما ترثمَّ وقف فقال: إنَّ  ك هللا جمع لكم الخير كلَّه والشَّ

َسان شيئ ا مِّن طاعة هللا عزَّ وجلَّ إالَّ جمعه، وال المنكر فحشاء وترك ال العدل واإلح 

 والبغي مِّن معصية هللا شيئ ا إالَّ َجَمعه

 

َسان في عبادة الخ - عي في وقال ابن القيِّّم: )مفتاح حصول الرَّحمة اإلح  الق، والسَّ

 .نفع عبيده

َسان يفرح الق ا: )فإنَّ اإلح  النِّّقم، وتركه لب ويشرح الصَّدر ويجلب النِّّعم ويدفع وقال أيض 

ي َسان بالبدن،  ق، ويمنع وصول النِّّعم إليه، فالجبن:يوجب الضَّيم والّضِّ ترك اإلح 

َسان بالمال  والبخل: ترك اإلح 

َسان؛ وهي وقال في موضع آخر: )ومِّن منازل إيَّ  اك نعبد وإيَّاك نستعين: منزلة اإلح 

وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منطوية فيها،  لب  اإليمان وروحه

َسانيل مِّن  ما قوكل    أوَّل الكتاب إلى هاهنا فهو مِّن اإلح 

 

Depictions of ihsan ( اإلْحَسان صور ): 

َسان في عبادة هللا -1  :اإلح 

َسان في عبادة هللا له ركن واحد بيَّنه النَّبي  صلى هللا عليه وس بأن )) :لم بقولهواإلح 

النَّبي  صلى هللا عليه وسلم بر فأخ .((تعبد هللا كأنَّك تراه فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك

َسان على درجتين  َسان على درجتين، وأنَّ المحسنين في اإلح  أنَّ مرتبة اإلح 

رجة األولى: وهي  متفاوتتين، رجة الثَّانية .((أن تعبد هللا كأنَّك تراه))الدَّ : أن تعبد الدَّ

ه وتشاهده رأي العين، ه يراك، والمعنى إذا لم تستطع أن تعبد هللا كأنَّك تراهللا ألنَّ 

أن تعبد هللا ألنَّه يراك. فاألولى عبادة رغبة وطمع، فانزل إلى المرتبة الثَّانية، وهي 

 والثَّانية عبادة خوف ورهب

 

َسان إلى الوالدين -2  :اإلح 

َسان إليهما قال تعالىحقوق الوالدين وبرِّّهما و جاءت نصوص كثيرة تحث  على  :اإلح 

ُبُدوا  إِّالَّ َوَقَضى َرب َك أاَلَّ  نَدَك ال كِّبََر أََحدُ  تَع  ا يَب لَُغنَّ عِّ َسان ا إِّمَّ ُهَما أَو   إِّيَّاُه َوبِّال َوالَِّدي نِّ إِّح 

ُهَما َوُقل لَّهُ  َهر  ّلِّ كِّالَُهَما َفالَ تَُقل لَُّهَمآ أُّف  َوالَ تَن  فِّض  لَُهَما َجَناَح الذ  ا َواخ  ال  َكرِّيم  َما َقو 

َمةِّ  َن الرَّح  ير ا  َوُقلمِّ ُهَما َكَما َربَّيَانِّي َصغِّ َحم   .[24-23اإلسراء: ] رَّّبِّ ار 

 

َسان إلى الجار -3  :اإلح 

َمن كان يؤمن باهلل )) :ُشريح الُخزاعي أن النَّبيَّ صلى هللا عليه وسلم قالعن أبي 

ن َمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومَ اآلخر فليحسن إلى جاره، و واليوم
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  (6)يسكتكان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خير ا أو ل

ويكرم جاره باإلحسان إليه وكف األذى عنه، وتحمل ما يصدر منه، والبشر في وجهه، 

 (7)  .وغير ذلك من وجوه اإلكرام 

 

َسان إلى الي -4  :تامى والمساكيناإلح 

َسان إلى اليتامى والمساكين: المحافظة على حقوقه م والقيام بتربيتهم، ومِّن اإلح 

َرائِّيَل الَ  :ل تعالىوالعطف عليهم، ومد  يد العون لهم، قا يَثاَق بَنِّي إِّس  نَا مِّ َوإِّذ  أََخذ 

بَ  َسانا  َوذِّي ال ُقر  ُبُدوَن إِّالَّ اللَّه َوبِّال َوالَِّدي نِّ إِّح  ى َوال يََتاَمى َوال َمَساكِّينِّ َوُقولُوا  لِّلنَّاسِّ تَع 

نا  َوأَقِّيُمو رُِّضونَ ي ُتم  إِّ ا  الصَّالََة َوآتُوا  الزََّكاَة ثُمَّ تََولَّ ُحس  ع  نُكم  َوأَنُتم ّمِّ البقرة: ] الَّ َقلِّيال  ّمِّ

83]. 

َسان إليهم والبرَّ بهم وكفالة عيشهم وصيانة مستقبلهم مِّن أز كى القربات، فإنَّ اإلح 

ن أبي هريرة فع ة،بل إنَّ العواطف المنحرفة تعتدل في هذا المسلك وتلزم الجادَّ 

امسح رأس )) :رسول هللا قسوة قلبه، فقالرضي هللا عنه قال: أنَّ رجال  شكا إلى 

 اليتيم وأطعم المسكين

 

 11)( :اإلحسان في المعامالت التجارية 5- 

سَ  ا، والعدل سبب النَّجاة قد أمر هللا تعالى بالعدل واإلح  فقط، وهو يجري من ان جميع 

َسان سبب الفوز ونيل التِّّجارة مجرى سالمة رأ عادة، وهو يجري س المال، واإلح  السَّ

ن يا برأس ماله،  من التِّّجارة مجرى الرِّّبح، وال ُيعد  مِّن العقالء َمن قنع في معامالت الد 

  .فكذا في معامالت اآلخرة

 على العدل واجتناب الظ لم ديِّّن أن يقتصروال ينبغي للمت

 

َسان إلى المسيء -6  :اإلح 

َسان إأجّلِّ  ومِّن) َسان: اإلح  . قال تعالى أنواع اإلح  َوال  :لى َمن أساء إليك بقول  أو فعل 

َسُن َفإَِّذا الَّذِّي بَي َنَك َوبَ  َفع  بِّالَّتِّي هَِّي أَح  يَِّّئُة اد  َتوِّي ال َحَسَنُة َوال السَّ ي َنُه َعَداَوة  تَس 

اَها إِّالَّ الَّ  يم  َوَما ُيلَقَّ اَها إِّ َكأَنَُّه َولِّيٌّ َحمِّ يَن َصبَُروا َوَما ُيلَقَّ يم  ذِّ -34فصِّّلت: ] الَّ ُذو َحظّ  َعظِّ

35]. 

 

َسان في الكالم -7  :اإلح 

َسنُ  :قال تعالى بَادِّي يَُقولُوا  الَّتِّي هَِّي أَح  ِّّعِّ  .[53اإلسراء: ] َوُقل ل

)يأمر تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يأمر عباد هللا المؤمنين، كثير:  قال ابن

ومحاوراتهم الكالم األحسن والكلمة الطَّيبة؛ فإنَّهم إذا لم أن يقولوا في مخاطباتهم 

ر  والمخاصمة  يطان بينهم، وأخرج الكالم إلى الفعال، ووقع الشَّ يفعلوا ذلك، نزغ الشَّ
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جود آلدم، فعداوته والمقاتلة، فإنَّ الشَّ  يطان عدوٌّ آلدم وذرِّّيته مِّن حين امتنع مِّن الس 

يطان بيِّّنة؛ ولهذا نهى أن ي ظاهرة شير الرَّجل إلى أخيه المسلم بحديدة، فإنَّ الشَّ

 ينزغ في يده، أي: فربَّما أصابه بها

َسان في الجدال -8  :اإلح 

ل ُهم بِّالَّتِّي هِّيَ  :يقول هللا تبارك وتعالى َسنُ َوَجادِّ  .[125النَّحل: ]  أَح 

 

َسان إلى الحيوان -9  :اإلح 

َسان إلى فرة عند ذبحه، وأن ال االهتالحيوان، إطعامه و ومِّن اإلح  مام به، وحد  الشَّ

فرة أمامه، وعدم الحمل إليه أكثر مِّن طاقته  .يحدَّ الشَّ

 

Benefits of ihsan ( اإلْحَسان فوائد ): 

َسان ثمرة عظيمة تتجلَّى  .1 ته مِّن في تماسك بنيان المجتمع، وحمايلإلح 

 .االجتماعيَّة الخراب والتَّهلكة ووقايته مِّن اآلفات

ا  .2 ، وَمن كان هللا معه فإنَّه ال يخاف بأس  المحسن يكون في معيَّة هللا عزَّ وجلَّ

ا  .وال رهق 

  .المحسن يكتسب بإحسانه محبَّة هللا عزَّ وجلَّ  .3

 .ونون في مأمن مِّن الخوف والحزنللمحسنين أجر عظيم في اآلخرة حيث يك .4

  .المحسن قريب مِّن رحمة هللا عزَّ وجلَّ  .5

َسان هو وسيلة المجتمع للر قي والتَّقد م، وإذا كان صنوه، أياإل .6 العدل  :ح 

َسان هو وسيلة تقدمه ورقيِّّه؛ ألنَّه يؤدِّّي  وسيلة لحفظ النَّوع البََشرّيِّ فإنَّ اإلح 

 .تَّعاونإلى توثيق الرَّوابط وتوفير ال

َسان وسيلة إلزالة ما في الن فوس مِّن الكدر وسوء الفهم و -7 وء الظَّّنِّ ساإلح 

 .ونحو ذلك

َسان في عبادة الخالق يمنع عن المعاصي -8  .اإلح 

َسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإنَّ َمن  قال ابن القيِّّم: )فإنَّ اإلح 

الستيالء ذكره ومحبَّته وخوفه ورجائه على  عبد هللا كأنَّه يراه، لم يكن كذلك إالَّ 

ذلك سيحول بينه وبين إرادة المعصية، فضال  وقلبه، بحيث يصير كأنَّه يشاهده، 

َسان، فاته صحبة رفقته الخاصَّة،  عن مواقعتها، فإذا خرج مِّن دائرة اإلح 
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وم وعيشهم الهنيء، ونعيمهم التَّام، فإن أراد هللا به خير ا أقرَّه في دائرة عم

  (2) المؤمنين

 

َسان إلى النَّاس سبب  مِّن أسباب انشراح  -9  :الصَّدراإلح 

الذي يحسن إلى النَّاس ينشرح صدره، ويشعر بالرَّاحة النَّفسيَّة، وقد ذكر ابن القيِّّم 

َسان مِّن أسباب انشراح الصَّدر، فقال إنَّ الكريم  ...) :في )زاد المعاد( أن اإلح 

ا، وأنعمهم قلب  المحسن أشرح النَّاس ص ا، والبخيل الذي ليس فيه در ا، وأطيبهم نفس 

ا، وأعظمهم هّم ا وغّم ااس صدر  يق النَّ إحسان أض  ا، وأنكدهم عيش 

 

َسان إلى النَّاس يطفئ نار الحاسد -10  .اإلح 

َسان إليه، فكلَّما ازداد أذ ى وشرّ ا وبغي ا  إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي باإلح 

ا ازد ، وما أظن ك تصّدِّق وحسد  ، وعليه شفقة  بأنَّ هذا دت إليه إحسان ا، وله نصيحة 

َتوِّي ال َحَسَنُة َوال  :أن تتعاطاه، فاسمع اآلن قوله عزَّ وجلَّ  ون، فضال  عنيك َوال تَس 

َسُن َفإَِّذا الَّذِّي بَي َنَك َوبَي َنُه َعَداَوة  َكأَنَّهُ  َفع  بِّالَّتِّي هَِّي أَح  يَِّّئُة اد  يم  َوَما السَّ  َولِّيٌّ َحمِّ

يَن َصبَُرو اَها إِّالَّ الَّذِّ اَها إِّالَّ ا َوَما ُيلَ ُيلَقَّ غ  قَّ ي طَانِّ نَز  ا يَنَزَغنََّك مَِّن الشَّ يم  َوإِّمَّ  ُذو َحظّ  َعظِّ

يُع ال َعلِّيمُ  مِّ ذ  بِّاللَّهِّ إِّنَُّه ُهَو السَّ َتعِّ َن أَج   :وقال [36-34فصِّّلت: ] َفاس  تَو  لَئَِّك ُيؤ  َرُهم ُأو 

رَّتَي نِّ بَِّما َرُؤوَن بِّال َحَسنَ  مَّ يِّّئَ َصبَُروا َويَد  ُقونَ  َة َومِّمَّاةِّ السَّ َناُهم  ُينفِّ  ...[54القصص: ] َرَزق 

هذا مع أنَّه ال بدَّ له مع عدوِّّه وحاسده مِّن إحدى حالتين، إمَّا أن يملكه بإحسانه 

اس إليه، وإمَّا أن يفتِّّت كبده ويقطع فيستعبده وينقاد له ويذل  له، ويبقى مِّن أحّبِّ النَّ 

حسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه ه يذيقه بإته إليه، فإنَّ دابره إن أقام على إساء

وَمن جرَّب هذا عرفه حقَّ المعرفة، وهللا هو الموفق المعين بيده الخير كلِّّه ال إله 

 غيره، وهو المسؤول أن يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنِّّه وكرمه
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Sickness & Problem (  األمراض

 Driving others away :(والمشاكل

 (التنفير)
Meaning in the language (  معنى لغة):  

، تجاف   على يدل   أصلها( نفر) مادة  بمعنى وغيره، الحيوان نََفر ذلك ومِّن وتباعد 

ر ونََفرَ  مكانه، عن وتباعده تجافيه فِّ ر وذهب، َفرَّ  إِّذا: ونِّفار ا نُُفور ا يَن   ونََفرَ  التَّفر ق،: والنَّف 

ر ا وغيره الظَّب يُ   َشَردَ : اونََفران   نَف 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

ير فِّ ل ظَة تعاملهم أو النَّاس تَل َقى أن هو: التَّن   على يحمل ممَّا ذلك؛ ونحو ةدَّ والّشِّ  بالغِّ

 والّدِّين اإلسالم مِّن الن فور

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Depictions of making up lies ( االفتراء صور ): 

 

 تعامل الداعية مع الناس بأسلوب فيه نوع من الشدة، والغلظة والجفوة وافتقاد -1

 .الرفق واللين

ا وهذا السلوك يجعل الناس ينفرون مِّن دعوته، وال يستجيبون لتع اليمه، وهذا تصديق 

ر ، ولن ُيَشادَّ الّدِّين أحد  إالَّ )) :لقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنَّ الّدِّين ُيس 

 ه، فسّدِّدوا وقاربوا، وأبشرواغلب

ة، ال يمكن تحم له وااللتقاء معه، وسلوك وال شك )أنَّ الغلوَّ مخالف  للفطرة البشريَّ 

د والتَّع  لُغاَلة مِّن الغلظة والجفوة، وأا ر النَّاس مِّن سلوبهم مِّن التَّشد  ير. كل  ذلك ينّفِّ سِّ

 . االستجابة للدَّعوة، ويصد هم عنها

زيمة والحمل على األخذ بها، واإلعراض عن الرخص التي شرع هللا األخذ بالع -2
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يحب  أن تُؤتى  -تبارك وتعالى-ا يوقع الناس في المشقة، مع أنَّ هللا األخذ بها مم

 .كما يحب  أن تُؤتى عزائمه هصُرخَ 

، وتيئيسهم مِّن التَّوبة، وازدراء -تبارك وتعالى-تقنيط النَّاس مِّن رحمة هللا  -3

تم واألذيَّة البدنيَّ المذنب ة، وكل  هذا ين ونبذهم، وربَّما وصل الحال لالعتداء عليهم بالشَّ

ير التي نهى عنها المصطفى صلى هللا عليه وس فِّ  .ملمِّن صور التَّن 

 .تغليب الترهيب على الترغيب في الدعوة إلى هللا -4 

 .وي والتَّمه ل فيهالقسوة عند األمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وعدم التَّر -5

الفين بذلك أمر النبي صلى هللا عليه تنفير األئمَّة للنَّاس مِّن الصَّالة بإطالتها، مخ -6

  .وسلم بالتخفيف

ير في التَّ  -7 فِّ االتَّن  ّبِّ والضَّرب للمتعلم، بما يدفعه للعزوف  عليم، وذلك إمَّ بالزَّجر والسَّ

 .عن تعل م العلم

 يتحمَّلونه: كاالختالفات بين الفقهاء، وأقوال المتكلِّّمين في مخاطبة النَّاس بما ال -8

وغيرها مِّن األمور التي قد ال يستوعبها البعض، أو يفهمونها على غير  المعتقدات،

 .الصَّحيح فهمها

مخالفة العلم للعمل والقول للفعل: قال حكيم: )أفسد الناس جاهل ناسك وعالم  -9

ر الناس عن علمه بفسقه فاجر؛ هذا يدعو الناس إلى جهله   بنسكه، وهذا ُينّفِّ

Impacts of driving others away ( الت ْنِفير آثار ): 

 

 ترك إلى -اإليمان ضعف مع- الحال يصل قد بل واالنتكاس، التدين من االنفالت -1

 .بكلِّّيته الّدِّين

 .والخير الّذِّكر لمجالس العامَّة هجران -2

 .مغفرته نوال مِّن ويأسهم -وتعالى تبارك- هللا رحمة مِّن النَّاس قنوط -3

ر يلحق -4 ر المَنّفِّ  .الباطل إلى الحّقِّ  مِّن للتَّحول تنفيره حمله نمَ  كّلِّ  وِّز 
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ة المنحرفة والمناهج الباطلة، المذاهب أصحاب إلى الميل -5  أهل هم أنَّهم بحجَّ

ين أمور في وترغيبهم دعوتهم، يحسنوا لم الحّقِّ  أصحاب ألنَّ  الّدِّين، في التَّيسير  الّدِّ

 .النَّقي الصَّحيح

 

Reasons for falling into driving others away ( الت ْنِفير في الوقوع أسباب ): 

 

ريعة وم -1  .-تبارك وتعالى-بادئ الدَّعوة إلى هللا الجهل بأصول الشَّ

 .عدم اإللمام بفقه األمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر -2

 .عدم مراعاة أحوال النَّاس، واختالف طبائعهم -3

ر بفعله، وظن ه أنَّ ما يف -4  .عله هو الصَّواب بعينهاغترار المَنّفِّ

ير -5 فِّ  .التَّقليد للخطأ مِّن أعظم آفات التَّـن 

كثرة المواعظ والن صح، فهذا يدفع المرء إلى الن فرة مِّن النَّاصح بسبب الملَل  -6

آمة  .والسَّ

يرسوء ا -7 ـ فِّ  .لُخلُق، وجفاء الطَّبع مِّن أعظم أسباب التَّـن
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Value (القيمة): Satisfaction (القناعة) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 الرضا، بمعنى يكون قد الُقنوع إن: العلم أهل بعض وقال .العطاء من باليسير الرضا

؛ وسّمِّيت. األضداد من وهو الراضي، بمعنى والقانع  الشيء على يقبل ألنه قناعة 

 راضي ا له الذي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 هللا أعطى بما الرضا هي: اعةقنال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between being economical and satisfied (  القصد بين الفرق

  :(والقناعة

ا والتقتير اإلسراف ترك هو: القصد نأ جميع  . 

 استعمل إذا إال قنوع هو يقال ال أنه ترى أال لتقتير،او القليل على االقتصار: والقناعة

 مع االقتصاد وترك دونها، يقصر وال الحاجة يتجاوز ال لمن ومقتصد إليه، يحتاج ما دون

: وقيل اإلسراف، قتصادالا نقيض أنَّ  وذلك بذم، ليس معه القناعة وترك ذم، الغنى

 من والقناعة الجوارح أعمال من وهو اإلسراف، نقيض ألنَّه الجوارح؛ أعمال من االقتصاد

 القلوب أعمال

……………………………………………………………………………………………… 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

 أَْغنِياءَ  اْلجاِهلُ  يَْحَسُبُهمُ  اْْلَْرضِ  فِي َضْربا   نَ يَْسَتِطيُعو ال الل هِ  َسبِيلِ  فِي أُْحِصُروا ال ِذينَ  لِْلُفَقراءِ 

 َعلِيم   بِهِ  الل هَ  َفإِن   َخْير   ِمنْ  تُْنِفُقوا َوما إِْلحافا   الن اسَ  يَْسَئلُونَ  ال بِِسيماُهمْ  تَْعرُِفُهمْ  فِ الت َعفُّ  ِمنَ 

 البقرة  (273)

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ].36: الحج] َواْلُمْعَتر   اْلَقانِعَ  َوأَْطِعُموا

 أقنع النون بكسر قنعت من فإنه المكتفي؛ بمعنى هو الذي القانع وأما: )الطبري قال

ا قناعة  (وقنعان ا وقنع 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 من أفلح قد: ))قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنهما، هللا رضي عمرو بن هللا عبد عن

 1054 مسلم رواه ((هللا وقن عه كفاف ا، وُرزق أسلم،

……………………………………………………………………………………………… 

 َمنْ  :َقالَ  وسلم عليه هللا صلى الن بِّيِ  َعنِ  أَبِيِه، َعنْ  اْلَْنَصارِّيِ، ِمْحَصن   ْبنِ  هللاِ  ُعبَْيدِ  ْبنِ  َسلََمةَ  َعنْ 

ْنيَا لَهُ  ِحيَزتْ  َفَكأَن َما يَْوِمِه، طََعامُ  ِعْنَدهُ  َجَسِدِه، فِي ُمَعاف ى ِسْربِِه، فِي آِمن ا أَْصبَحَ   اْلدب .الدُّ

 300 المفرد

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

ءوالعلما ): 

 ( له نفاد ال مال القناعة: عباس بن هللا عبد قال

 يطلبك، ورزق تطلبه، فرزق: رزقان الرزق عنه، هللا رضي طالب أبي بن علي وقال) -

 ( أتاك تأته لم فإن

 فإنها بالقناعة، فاطلبه الغنى طلبت إذا: بني يا: البنه وقاص أبي بن سعد وقال) -

 شيء من تيأس لم فإنك باليأس، وعليك حاضر؛ فقر فإنه والطمع وإياك ينفد؛ ال مال

 ( عنه هللا أغناك إال قط  

 اللسان وكف   القناعة، األكبر الفقه: العزيز عبد بن عمر قال)و -

 شيء وليس القناعة، اخطر   وأعظمها لعباده هللا مواهب أكثر مِّن: )حاتم أبو وقال

 تُحمد خصلة القناعة في نكي لم ولو بالقسم، والثقة بالقضاء، الرضا من للبدن أروح

 العاقل على الواجب لكان الفضل، لطلب السوء مواضع في الدخول وعدم الراحة، إال

 ( األحوال من حالة على القناعة يفارق أال

 لم قلبه افتقر ومن يداه، غنيت بهقل غني فمن بالقلب؛ تكون القناعة) أيض ا وقال -

 في له يكن لم يقنع لم ومن مئن ا،طم آمنا وعاش يتسخط لم قنع ومن غناه، ينفعه

 (العباد بين يصطرعان كأنهما والحرمان والَجد   لرغبته، نهاية الفوائت

 

Benefits of satisfaction ( القناعة فوائد ): 

 .هللا محبة لنيل سبب -1

 .ماناإلي كمال عالمة -2
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 .طيبة هنيئة حياة يعيش اإلنسان تجعل -3

 .الناس بين المحبة وتنشر المودة، تشيع -4

 .قسم بما والرضا به، والثقة اإليمان، قوة اإلنسان تكسب -5

 .الهموم عن والبعد النفس، لراحة سبيل -6

يَمة، الغيبة من وقاية -7  .والحسد ،والنَّمِّ

 .الجنة إلى موصل طريق -8

 .ةللبرك سبب -9

 .للنفس عز -10

 .النفس غنى صاحبها تكسب -11

 .نعمه على ىتعال هللا لشكر تحقيق فيها 12

 الناس أيدي في عما تعفف -13
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Stories and Lessons (قصص وعبر) 
فعن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أنَّ رجال  على عهد النَّبّيِّ صلى هللا عليه وسلم 

حِّك رسول هللا صلى هللا كان اسمه عبد هللا، وكان ُيلَ  عليه قَّب حمار ا، وكان ُيض 

ا، فأََمر لى هللا عليه وسلم قد جلده فوسلم، وكان النَّبي  ص راب، فُأتِّي به يوم  ي الشَّ

ُه، ما أكثر ما ُيؤتى به؟ فقال النَّبي  صلى  به فُجلِّد، فقال رجل مِّن القوم: اللَّهمَّ ال َعن 

وفي  . (3) ((ورسولهلمت إالَّ أنَّه يحب  هللا فوهللا ما عال تلعنوه، )) :هللا عليه وسلم

لنَّبي  صلى هللا عليه وسلم بسكران، فأََمر بضربه، فمنَّا َمن يضربه َي اأُتِّ ))حديث آخر 

: ما له؟!  بيده، ومنَّا َمن يضربه بنعله، ومنَّا َمن يضربه بثوبه، فلمَّا انصرف، قال رجل 

يطان على صلى هللا عليه وسلم: ال تكونوا عون الشَّ أخزاه هللا! فقال رسول هللا 

  . (4) ((أخيكم

ي  صلى هللا عليه وسلم نهيه عن لعن شارب الخمر بأنَّ ذلك اللَّعن ل النَّبفقد علَّ )

رِّ  ر بَقد  يطان على المسلم، فربَّما ازداد نفور ا؛ فإنَّ العقوبة تَُقدَّ سيكون عون ا للشَّ

 . (5) (أدَّت إلى أثر  عكسي  الُجر م، فربَّما ازدادت ف
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Sickness & Problem (  األمراض

 (التكذيب) Belying :(والمشاكل
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 الصّدق خالف على تدلّ  الّتي( ب ذ ك) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 خطأ أم عمدا كان ءسوا عليه هو ما خالف على بالّشيء اإلخبار هو: الكذب

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Depictions of making up lies ( التكذيب صور ): 

 

  :الكذب على هللا تعالى ورسوله -1

 :ذب على هللا نوعانع الكذب، )والكوهذا أعظم أنوا

 .يكذب النوع األول أن يقول: قال هللا كذا، وهو 

معناه، فإذا والنوع الثاني: أن يفسر كالم هللا بغير ما أراد هللا، ألن المقصود من الكالم 

قال: أراد هللا بكذا كذا وكذا، فهو كاذب على هللا، شاهد على هللا بما لم يرده هللا عزَّ 

، و لكن الثاني إذا كان عن اجتهاد وأخطأ في تفسير اآلية، فإنَّ هللا تعالى يعف وجلَّ

الَ ُيَكلُِّّف  :وقال [78الحج: ] َوَما َجَعَل َعلَي ُكم  فِّي الّدِّينِّ مِّن  َحَرج   :عنه؛ ألنَّ هللا قال

َعَها  ا إِّالَّ ُوس  ر كالم هللا [286البقرة: ]اللُّه نَف س   بغير ما أراد هللا، وأما إذا تعمَّد أن يفّسِّ

ا لهواه  . (1) (ه كاذب على هللا عزَّ وجلَّ أو إرضاء لمصالح أو ما أشبه ذلك، فإنَّ  اتباع 

َتَرى عَ  :وقال تعالى  َي إِّلَيَّ َولَم  ُيوَح إِّلَي هِّ َوَمن  أَظ لَُم مِّمَّنِّ اف  ب ا أَو  َقاَل ُأو حِّ لَى اللّهِّ َكذِّ

ء    .[93األنعام: ]َشي 

 :اإليمان بادِّّعاء الناس ىعل الكذب -2
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 ليس وهو واإليمان، والتقى ح،والصال الخير أهل من أنَّه فيه اإلنسان يظهر كذب)

 األكبر النفاق النفاق، هو فهذا - باهلل والعياذ - والطغيان الكفر أهل من هو بل كذلك،

مِّ َوبِّال   بِّاللّهِّ  آَمنَّا يَُقولُ  َمن النَّاسِّ  َومِّنَ : فيهم هللا قال الذين رِّ  يَو  نِّينَ  ُهم َوَما اآلخِّ مِّ  بُِّمؤ 

 وشواهد يعلمون، وهم الكذب على ويحلفون هم،بألسنت يقولون لكنَّهم[ 8: البقرة]

 على يكذبون الكذب أهل المنافقين أعني - إنهم كثيرة، والسنة القرآن في ذلك

 سورة في تعالى هللا قول إلى وانظر كاذبون، وهم اإليمان دعوى في الناس

 َجاءكَ  إَِّذا: تعالى قال حيث كذبهم ببيان السورة هذه صدر حيث( نافقوالمن)

َهدُ  َقالُوا ونَ افِّقُ ال ُمنَ   [1: المنافقون] اللَّهِّ  لََرُسولُ  إِّنَّكَ  نَش 

 :الناس بين الحديث في الكذب -3

 :الناس إلضحاك الكذب -4

 ليضحك ديث،بالح يحدث للذي ويل: ))قال أنه وسلم عليه هللا صلى النَّبي عن روي

 ((له ويل له، ويل فيكذب، القوم به

 :حوالمد اإلطراء في المبالغة -5

 غيره، على يثني حينما يحاذر أن يجب والمسلم الكذب، إلى مدرجة الناس تمدح)

 وطّيِّ  المحامد، تضخيم في المبالغة إلى يجنح وال خير، من يعلم ما إال يذكر فال

 الكذب من ضرب إطرائه في المبالغة فإنَّ  لثناء،اب جدير ا الممدوح كان ومهما المثالب،

 (المحرم

 :سلعته انيب في التاجر كذب -6

 السوق، في سلعة أقام رجال   أن: ))عنهما هللا رضي أوفى أبي بن هللا عبد عن

: فنزلت ،((المسلمين من رجال   فيها ليوقع يعطه، لم ما بها أعطى لقد فيها، فحلف

ينَ  إِّنَّ  َتُرونَ  الَّذِّ دِّ  يَش   . (16[ )77: عمران آل] َقلِّيال   ثََمن ا َوأَي َمانِّهِّم   اللّهِّ  بَِّعه 

 :األوالد على الكذب -8
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ا أو منهم، التخلص في رغبة   الصغار؛ أوالدهما على الوالدان يكذب ما فكثير ا   تخويف 

وا كي لهم حفز ا أو واللعب، العبث عن يكف وا كي لهم؛   ذلك غير أو ما، أمر في يجِّد 

 :الزور شهادة -9

 يقرر أن ما بشهادة قام إذا يبالي ال فالمسلم الكذب، أشنع من الشهادة في الحيف)

،  تزيغه وال عصبية، وال قرابة به تميل ال إليه، وأحبهم منه الناس أدنى على ولو الحقَّ

 .رهبة أو رغبة

  :المعاريض في المبالغة -10

 المعاريض، في يبالغ من هناك ولكن الكذب، عن مندوحة   المعاريض في أنَّ  ريب ال

ع ا فيها ويتوسَّ ع   يقلب فتجده منها، ليس ما فيها يدخل لهجعوي طوره، عن يخرجه توس 

 والمخاتلة، بالمراوغة مآربه على ويحصل عليهم، وُيلبس اآلخرين، من وينال الحقائق،

َقدُ  الكذب، في يوقعه مما  وبحديثه به، الثقة َفُتف 

Impacts of belying ( الكذب آثار ): 

 

 .الكذب يقرب البعيد، ويبعد القريب خالف الواقع -1

 .بالمروءة يذهب الكذب -3

 .الكذب يعرض صاحبه لإلهانة -4

، والباطل حّق ا، ) -5 ا. والحقَّ باطال  الكاذب يصور المعدوم موجود ا، والموجود معدوم 

له، ثم يصور ذلك في والخير شرّ ا والشرَّ خير ا، فيفسد عليه تصوره وعلمه عقوبة 

 نفس المخاطب

 .الكذب يهدي إلى الفجور -6

 .نفر منهيه بل تكن القلوب إلالكذاب ال تس -7

ا -8  .الكذاب ال يفلح أبد 

 .الكذب من عالمات النفاق -9

 .الكذاب توعده هللا بجهنم -10
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Value (القيمة): Truthfulness (الصدق) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 الصدق ضد  الكذب

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 الصدق: )هو الخبر عن الشيء على ما هو به، وهو نقيض الكذب

 

يقية: هي كمال االنقياد للرسول مع كمال اإلخالص للمرسل ّدِّ  .الصِّّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between sadiq and sideeq ( ّدِيق الص ادق بين الفرق والصِّ ) 

أن الصادق في قوله بلسانه، والصديق من تجاوز صدقه لسانه إلى صدق أفعاله في 

ّدِّيق  يق اموافقة حاله ال يختلف سره وجهره، فصار كل  صِّ ّدِّ  صادق ا، وليس كل صادق صِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

 

 [.119: التوبة] الص اِدقِينَ  َمعَ  َوُكونُوا الل هَ  ات ُقوا آَمُنوا ال ِذينَ  أَيَُّها يَا

 

ا من  أي: اصُدقوا والزموا الصدق تكونوا مع أهله، وتنجوا من المهالك، ويجعل لكم فرج 

ا  أموركم ومخرج 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا فِيَها َخالِِدينَ  اْْلَْنَهارُ  تَْحتَِها ِمنْ  تَْجرِي َجن ات   لَُهمْ  ِصْدُقُهمْ  الص اِدقِينَ  يَْنَفعُ  يَْومُ  َهَذا الل هُ  َقالَ   أَبَد 

 [.119: المائدة] اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذلِكَ  َعْنهُ  َوَرُضوا َعْنُهمْ  ل هُ لا َرِضيَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 يهدي الصدق إن  )): قال وسلم، عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد فعن

 إلى يهدي الكذب وإن   ِصّدِيق ا، يكون حتى ليصدق لرجال وإن   الجنة، إلى يهدي البر   وإن   البرِّ، إلى

اب ا هللا عند يكتب حتى ليكذب الرجل وإن   النار، إلى يهدي الفجور وإن   الفجور،   (كذ 

 2606 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 

 وِعف ة   ، خليقة   وُحسنُ  ، يث  حد وصدقُ  ، أمانة   ِحفظُ:  الدنيا من فاتك ما عليك فال فيك كن إذا أربع  

 . طُعمة   في

 صحيح: حكم|  1718: الرقم الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

  ((11) .الخواص: )الصادق ال تراه إال في فرض يؤديه، أو فضل يعمل فيه براهيموقال إ

 (وقيل: )ثالث ال تخطئ الصادق: الحالوة والمالحة والهيبة -

 

Benefits of truthfulness ( الصدق فوائد ): 

 في آثاره، الصادق على وظهرت نوره، عليه سطع القلب من الصدق تمكن إذا

 :اآلثار هذه ومن وسلوكياته، هالقوأخ وعباداته، عقيدته

 :المعتقد سالمة -1

 منه خفي ما الشرك لوثات من معتقده سالمة: صاحبه على الصدق آثار أبرز فمن

 .ظهر وما

 :الدين لنصرة والتضحية البذل -2

 كان الحراسة في كان إن هللا؛ دين ولنصرة هلل، وعمره هومال نفسه باع قد فالصادق

 .مواله رضا همه الساقة، في كان الساقة في كان وإن الحراسة، في

 :العالية الهمة -3

 معها يسيرون ربهم، رضا همهم ماضية، قوية وعزيمة عالية، همة أصحاب الصادقون

 عمَّر قد الصادق ىرت مضاربها؛ استقلت أين معها ويستقلون ركائبها، توجهت أين

 غزو، في ثم ذكر في رأيته إذ صالة في هو فبينما) بالقربات، وشغله بالطاعات، وقته

 أمر في ثم النفع، أنواع من وغيره بالتعليم للخلق إحسان في ثم حّج ، في ثم
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 عيادة في ثم والدنيا، الدين عمارة فيه بسبب قيام في أو منكر، عن نهي أو بمعروف

 القرب أنواع من ذلك غير إلى – أمكن إن – مظلوم نصر أو جنازة، عتشيي أو مريض،

 .والمنافع

 :التفريط واستدراك التقصير تالفي -4

 يتالقاه ما سرعان ولكنه تقصير يعتريه وقد سنة، إلى ولكنها فترة به تمر قد الصادق

ينَ  إِّنَّ : ويرجع ويندم فيقلع والتذكر، التيقظ سريع ولكنه بذنب يلم وقد بتكميل،  الَّذِّ

ا ُهم   إَِّذا اتََّقو  ي طَانِّ  مِّنَ  طَائِّف   َمسَّ ُرونَ  ُهم   َفإَِّذا واتََذكَّرُ  الشَّ  وقد[ 201: األعراف] ُمب صِّ

 مزقته ما قلبه من فيصلح تفريط، كل يتالقى فبالصدق فيستدرك، تفريط منه يحصل

 التفريط يد تهشعث ما منه ويلم البطالة، يد خربته ما منه ويعمر والشهوة، الغفلة يد

 .واإلضاعة

 :الصادقين وصحبة الصالحين حب -5

 يصبر وال الغفلة، أهل بصحبة يضيق أنه قلبه، في الصدق وأثر الصادق عالمات من

 إال يصحبهم فال بينهم، الخير وينشر هللا، دعوة به يبلغهم ما بقدر إال مخالطتهم على

 ساحب، والصاحب ،( 2(( )يلهلخ دين على المرء)) ألن ذلك دنيا؛ أو دين من لضرورة

بِّر  : وسلم عليه هللا صلى لنبيه هللا قال ولهذا يقتدي؛ بالمقارن قرين وكل َسكَ  َواص   نَف 

ُعونَ  الَّذِّينَ  َمعَ  ّيِّ  بِّال َغَداةِّ  َربَُّهم   يَد  َههُ  ُيرِّيُدونَ  َوال َعشِّ دُ  َوالَ  َوج  ُهم   َعي َناكَ  تَع   زِّيَنةَ  تُرِّيدُ  َعن 

ع   َوالَ  ان يَ الد   ال َحيَاةِّ  َفل َنا َمن   تُطِّ رِّنَا َعن   َقل بَهُ  أَغ  ك  ُرهُ  َوَكانَ  َهَواهُ  َواتَّبَعَ  ذِّ : الكهف] ُفُرط ا أَم 

قِّينَ  َمعَ  َوُكونُوا اللَّهَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَّذِّينَ  أَي َها يَا: للمؤمنين تعالى هللا وقال ،[28  الصَّادِّ

 .ربه رضا إلى للوصول المرء بها يستعين نعمة الصالحين فمجالسة[ 119: التوبة]

 :االستقامة على الثبات -6

 سلوك ا ومعاملة، عبادة وشريعة، عقيدة بدينه الصادق تمسك الصدق آثار فمن

 وال له يروق ال ما ويترك يهوى، بما يلتزم انتقائيّ ا، ليس الدين بهذا فالتزامه وهدي ا؛

 الشبهات، تغويه ال متردد، وال متذبذب غير راسخ ثابت التزام أنَّه كما نفسه، تشتهيه

 .المحن تزلزله وال ن،فتال تستزله وال الشهوات، تغريه وال

 :الريب مواطن عن البعد -7



 
 

27 

 . (3(( )ريبة والكذب طمأنينة الصدق فإنَّ  يريبك، ال ما إلى يريبك ما دع))

 فإن ،تباهاالش عند الصافية والنفوس الطاهرة القلوب إلى الرجوع إلى إشارة فيه)

  . (4( )الكذب من والنفر الصدق، إلى الطمأنينة على جبلت المؤمن نفس

 :والشراء البيع في البركة حصول -8

 وكذبا كتما وإن بيعهما، في لهما بورك وبينا صدقا فإن يتفرقا، لم ما بالخيار البيِّّعان))

 (( بيعهما بركة محقت

 وجد إن ومحقها والتبيين، صدقلا وهو الشرط منهما حصل إن لهما البركة حصول) 

 ( الكذب وهو ضدهما

 :بالعهود الوفاء -9

 ((عهد نقض إلى تدعو داعية يتحمل أال: الصادق وعالمة: )الهروي إسماعيل وأب قال

 

Means to attain truthfulness ( الصدق على المعينة الوسائل ): 

 

كحمل الجبال الصدق شديد على النفس؛ ولهذا قال ابن القيم: )فحمل الصدق 

لحامل بحمله قلبون تحته تقلب االرواسي، ال يطيقه إال أصحاب العزائم، فهم يت

له صاحبه ثقال  البتة، فهو حامل له ل، والرياء والكذب خفيف كالريشة، ال يجد الثقي

في أي موضع اتفق، بال تعب وال مشقة وال كلفة، فهو ال يتقلب تحت حمله وال يجد 

 :ائل التي تعين على الصدقثقله( وإليك بعض الوس

 :مراقبة هللا تعالى -1

يدفعه للخشية والتحفظ، قال ز وجل معه، يبصره ويسمعه؛ إن إيمان المرء بأن هللا ع

َوى  :هللا تعالى َر ضِّ َما يَُكوُن مِّن  نَج  َماَواتِّ َوَما فِّي األ  لَُم َما فِّي السَّ أَلَم  تََر أَنَّ اللََّه يَع 

نَى مِّن  ثاََلثَة  إِّالَّ هُ  َسة  إِّالَّ ُهَو َسادُِّسُهم  َواَل أَد  َثَر إِّالَّ ُهَو  َو َرابُِّعُهم  َواَل َخم  َذلَِّك َواَل أَك 

ء  َعلِّيم   َمَعُهم  أَي نَ  يَاَمةِّ إِّنَّ اللََّه بُِّكّلِّ َشي  َم ال قِّ لُوا يَو   .َما َكانُوا ثُمَّ ُيَنبُِّّئُهم  بَِّما َعمِّ

اته، وحركاته وسكناته كلها محصية أن كلماته وخطروعندما يستحضر  [7المجادلة: ]

ل  إِّالَّ لَدَ َما يَل فِّظُ مِّن   :مكتوبة ا ، َوإِّ [18ق: ]ي هِّ َرقِّيب  َعتِّيد  َقو  يَن كَِّرام  نَّ َعلَي ُكم  لََحافِّظِّ

، فإن ذلك يقوده إلى رياض الصدق في األقوال واألعمال [11-10االنفطار: ]َكاتِّبِّيَن 
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 .واألحوال

 :ياءالح -2

ا وعرف ا وذوق ا، والمرء يس تحيي أن الحياء يحجب صاحبه عن كل ما هو مستقبح شرع 

أن  -وهو يومئذ مشرك-با سفيان يعرف بين الناس أنه كذاب، وهذا هو الذي حمل أ

يصدق هرقل وهو يسأله عن النبي صلى هللا عليه وسلم. قال أبو سفيان: )فوهللا 

، أي: ينقلوا عليَّ الكذب لكذبت  ((2) ذب ا لكذبت عنهلوال الحياء من أن يأثروا عليَّ ك

عن فيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب، إما باألخذ عليه. قال ابن حجر: )و

الشرع السابق، أو بالعرف.. وقد ترك الكذب استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد 

بالحياء من ربه سلم أولى قلت: فالم ((3)  .أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذاب ا

 .فيه كاذبأن يسمعه يقول كذب ا، أو يطلع على عمل، أو حال هو 

 :صحبة الصادقين -3

يَا أَي َها  :-عز وجل–لمؤمنين أن يكونوا مع أهل الصدق، فقال ا -عز وجل-فقد أمر هللا 

قِّيَن  يَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُكونُوا َمَع الصَّادِّ ، أي: اقتدوا بهم واسلكوا [119التوبة: ]الَّذِّ

وفوا بعهودهم وصدقوا في سبيلهم، وهم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم، و

 .أقوالهم وأعمالهم

 :لصدق في األسرةإشاعة ا -4

اإلسالم يوصي أن تغرس فضيلة الصدق في نفوس األطفال، حتى يشبوا عليها، وقد 

 .ألفوها في أقوالهم وأحوالهم كلها

ا ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) :بن عامر قالفعن عبد هللا  دعتني أمي يوم 

ما أردت أن نا، فقالت: تعال أعطك، فقال لها صلى هللا عليه وسلم: قاعد في بيت

تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمر ا، فقال لها: أما لو لم تعطه شيئ ا كتبت عليك 

  (((4) .كذبة

 :الدعاء -5

عليها، وال يمكن لعبد أن  لصدق في جميع أمورها شاقلما كان حمل النفس على ا

يسأله الصدق في انة هللا له وتوفيقه إليه، أمر هللا نبيه أن يأتي به على وجهه إال بإع
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َرَج  :المخرج والمدخل، فقال عز وجل نِّي ُمخ  رِّج  ق  َوأَخ  د  َخَل صِّ ل نِّي ُمد  خِّ َوُقل  َرّبِّ أَد 

َعل  لِّي مِّن  لَُدن كَ  ق  َواج  د  ير اصِّ وقد ذكر المفسرون عدة  [80اإلسراء: ] . ُسل طَان ا نَصِّ

 .هاأقوال في تأويل

 :ترينمعرفة وعيد هللا للكذابين وعذابه للمف -6

قد جاءت النصوص الكثيرة التي تحذر من الكذب، وتبين سوء عاقبته في الدنيا 

 أحواله كلها واآلخرة؛ ولهذا فإنَّ تذكير النفس بها، مما يعين المرء على الصدق في

 

Spoilers of truthfulness ( الصدق آفات ): 

 :الكذب الخفي -1

وهو الشرك الخفي، الذي تختلف فيه سريرة المرء عن عالنيته، وظاهره عن  ياءالر

أيها الناس، اتقوا الشرك، فإنه أخفى من دبيب )) :باطنه، قال صلى هللا عليه وسلم

قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك  النمل. قالوا: وكيف نتقيه يا رسول هللا؟

 هعلم نشيئ ا نعلمه، ونستغفرك لما ال

 :االبتداع -2

إنَّ من كمال الصدق حسن االتباع، وبقدر استمساك المرء بهدي النبي صلى هللا 

بِّب ُكُم  :عليه وسلم يكون صدقه مع ربه ب وَن اللََّه َفاتَّبُِّعونِّي ُيح  ُتم  تُحِّ آل ]اللَُّه ُقل  إِّن  ُكن 

 ولكم صلى هللااتبعوا سنة رس، أي: إن كنتم صادقين في محبتكم لربكم [31عمران: 

عليه وسلم، فعالمة صدق المحبة كمال االتباع؛ ولهذا )كانت الصديقيَّة: كمال 

 .(اإلخالص واالنقياد، والمتابعة للخبر واألمر، ظاهر ا وباطن ا

 :كثرة الكالم -3

من التزيد واللغو أو  –من األحيان في كثير  –إذ ال يخلو  من كثر كالمه كثر سقطه؛

َواُهم   :ال ينفع، وقد قال هللا تعالى يضرَّ فإنَّه ر الذي إذا لمالهذ اَل َخي َر فِّي َكثِّير  مِّن  نَج 

َعل  َذلَِّك اب   اَلح  بَي َن النَّاسِّ َوَمن  يَف  ُروف  أَو  إِّص  َضاتِّ اللَّهِّ إِّالَّ َمن  أََمَر بَِّصَدَقة  أَو  َمع  تَِّغاَء َمر 

ي ر ا َعظِّ تِّيهِّ أَج  َف نُؤ  ا َفَسو   .[114النساء: ]م 

ومن الكذب أن يحدث اإلنسان بكّلِّ ما يسمع من أحاديث وأخبار دون تحرير لها وال 

تنقيح؛ ألنه بتهاونه وإهماله وعدم تحريه الصدق في األخبار يساهم في نشر 

كفى بالمرء كذب ا أن يحّدِّث )) : عليه وسلماألكاذيب وإشاعتها؛ ولهذا قال صلى هللا

  (((4) .بكّلِّ ما سمع

 :لنفسنة امداه -4

االسترسال مع النفس في أهوائها وشهواتها، ليست من صفات الصادقين؛ ولهذا 

فكلما ألجمها بلجام  ((5)  .قيل: )ال يشم  رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره
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 .بة والمحاسبة، ثبتت على الصدق قدمهالمجاهدة، وزمَّها بزمام المراق

 :عملالتناقض بين القول وال -5

لف مخالفة عمل المرء لقوله أمارة كذب ونفاق. قال إبراهيم بعض الس لقد عدَّ 

 (التيمي: )ما عرضت قولي على عملي إال خشيت أن أكون مكذب ا

Stories and Lessons (قصص وعبر) 
 م مع الصدقنماذج من حياة األنبياء عليهم السال

 

 :اءه بالصدق فقالموصوفون بالصدق، وقد ذكر هللا أنبياألنبياء عليهم السالم كلهم 

ا نَبِّيّ ا يق  ّدِّ يَم إِّنَُّه َكاَن صِّ ُكر  فِّي ال كَِّتابِّ إِّب َراهِّ ُكر  فِّي  :وقال سبحانه [41مريم: ] َواذ  َواذ 

ا نَبِّيّ ا يق  ّدِّ رِّيَس إِّنَُّه َكاَن صِّ  .[56: مريم]ال كَِّتابِّ إِّد 

ي :وأثنى هللا على إسماعيل، فقال َماعِّ ُكر  فِّي ال كَِّتابِّ إِّس  دِّ َواذ  َق ال َوع  َل إِّنَُّه َكاَن َصادِّ

 .54مريم:  َوَكاَن َرُسوال  نَبِّيّ ا

َف يوسف عليه السالم بالصدق حينما جاءه الرجل يستفتيه فقال ُيوُسُف أَي َها    :َوُوصِّ

تَِّنا فِّي َسب   يُق أَف  ّدِّ َمان  الصِّّ  .[46يوسف: ]عِّ بََقَرات  سِّ

سأله أن يجعل مدخله ومخرجه على هللا رسوله صلى هللا عليه وسلم أن ي وأمر

َعل  لِّي مِّن  لَُدن َك  :الصدق ق  َواج  د  َرَج صِّ نِّي ُمخ  رِّج  ق  َوأَخ  د  َخَل صِّ ل نِّي ُمد  خِّ َوُقل  َرّبِّ أَد 

ير ا َق وَ  :، وقال تعالى[80اإلسراء: ] ُسل طَان ا نَصِّ قِّ َوَصدَّ د  الزمر: ] .بِّهِّ الَّذِّي َجاَء بِّالصِّّ

َق بِّهِّ  :ير قولهقال السعدي في تفس [33 قِّ َوَصدَّ د  أي: في قوله ) َوالَّذِّي َجاَء بِّالصِّّ

وعمله، فدخل في ذلك األنبياء ومن قام مقامهم، ممن صدق فيما قاله عن خبر هللا 

َق بِّ وأحكامه، وفيما فعله من خصال الصدق  أي: بالصدق؛ ألنه قد يجيء  هِّ َوَصدَّ

تكباره، أو احتقاره لمن قاله وأتى بالصدق، ولكن قد ال يصدق به، بسبب اساإلنسان 

، فال بد في المدح من الصدق والتصديق، فصدقه يدل على علمه وعدله، وتصديقه به

 (يدل على تواضعه وعدم استكباره
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 صدق إمام الصادقين النبي صلى هللا عليه وسلم

 

أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علم ا محمد صلى هللا عليه وسلم، كان  سولالر)

مه، ال يشك في ذلك أحد منهم، بحيث وإيمان ا وإيقان ا، معروف ا بالصدق في قووعمال  

عى بينهم إال باألمين محمد؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن  ال ُيد 

قال  صلى هللا عليه وسلم، كان فيما تلك المسائل التي سألها من صفة رسول هللا

ل هرقل: فما كان أن يقول ما قال؟ قال: ال. فقا أَو كنتم تتَّهمونه بالكذب قبل)) :له

 (1) ( (.(2)  .ليَدع الكذب على الناس ويذهب فيكذب على هللا عز وجل 

قال علي رضي هللا عنه: )كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أجود الناس صدر ا، 

من هابه، و(4) وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة  ،(3) وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة 

  ((5) .ه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أَر قبله وال بعده مثله صلى هللا عليه وسلمخالط

: )وقوله: أصدق الناس لهجة. هذا مما أقر له  ويعلق ابن القيم على كالم علّي  قائال 

ذبة واحدة قط، دع شهادة له، ولم يجرب عليه أحد من أعدائه كبه أعداؤه المحاربون 

ت مشركوهم وأهل الكتاب به، فقد حاربه أهل األرض بأنواع المحارباأوليائه كلهم له 

ا من الدهر طعن فيه بكذبة واحدة صغيرة وال كبيرة  .منهم وليس أحد منهم يوم 

ل، هل كنتم تتهمون يا خا : -وكان خالي -قال المسور بن مخرمة قلت ألبي جهل

ا بالكذب ق حمد وهو ختي، لقد كان موهللا يا ابن أ :بل أن يقول مقالته؟ فقالمحمد 

لم يكن ليكذب. قلت: يا خال، فلم ال (6) شاب ُيدعى فينا األمين، فلما وخطه الشيب 

تتبعونه؟ فقال: يا ابن أختي، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، 

، (7) لى الركب، وكنا كفرسي رهان ا، وأجاروا وأجرنا، فلما تجاثينا عوسقوا وسقين

  ((8) .فمتى نأتيهم بهذه؟ أو كما قالمنا نبي. قالوا: 

ر  لما نزلت )) :قال -رضي هللا عنهما -وقد روى البخاري من حديث ابن عباس َوأَن ذِّ

َربِّينَ  َق  يَرتََك األ  د النبي صلى هللا  [214الشعراء: ] َعشِّ  عليه وسلم على الصفا،صعِّ

اجتمعوا، فجعل الرجل  حتى -لبطون قريش -ينادي: يا بني فهر، يا بني عديفجعل 

؛ لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال:  إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسوال 
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؟ قالوا: نعم، ما  أرأيتكم لو أخبرتكم أنَّ خيال  بالوادي تريد أن تُغير عليكم أكنتم ُمصدقيَّ

تبّ ا  :ب: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهرَّبنا عليك إال صدق ا. قالج

ُه َمالُُه َوَما   تَبَّت  يََدا أَبِّي لََهب  َوتَبَّ لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت  َنى َعن  َما أَغ 

 (([2 -1المسد: ] َكَسبَ 

 نماذج من صدق الصحابة رضي هللا عنهم

 

  :عنهيق رضي هللا أبو بكر الصد

سلم ورفيقه في الغار، أبو بكر الصديق رضي هللا عنه صاحب النبي صلى هللا عليه و

ا لتصديقه للنبي ص لى هللا عليه وسلم، فعن عائشة رضي هللا وقد ُسّمِّي صديق 

عنها قالت: لما أسري بالنبي صلى هللا عليه وسلم إلى المسجد األقصى؛ أصبح 

نوا به وصدقوه، وسعى رجال من دَّ ناس ممن كان آميتحدث الناس بذلك؛ فارت

 عنه، فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه ُأسري المشركين إلى أبي بكر رضي هللا

يلة إلى بيت المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم قال: لئن قال ذلك لقد به الل

ل أن يصبح؟ فقال: صدق، قالوا: أو تصدقه أنَّه ذهب الليلة إلى بيت المقدس، وجاء قب

في غدوة أو روحة. عم، إني ألصدقه ما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء ن

 (1) .عنه فلذلك ُسّمِّي أبا بكر الصديق رضي هللا 

إنَّ هللا بعثني إليكم، فقلتم: كذبت. )) :وقال النبي صلى هللا عليه وسلم في حّقِّه

فهل أنتم تاركو لي اله، بنفسه وموواساني  .في أول األمر، وقال أبو بكر: صدقت

 ي بعدهافما أوذ !صاحبي؟! فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟

 

  :أبو ذر رضي هللا عنه صادق اللهجة

، فقد قال عنه النبي صلى هللا عليه (3) كان أبو ذر رضي هللا عنه صادق اللهجة 

ي لهجة من ذ -ال األرض وال السماء-ما أظلت الخضراء وال أقلت الغبراء )) :وسلم

 ن أبي ذر، وهو شبيه عيسى ابن مريمأصدق م
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  :ينجو بالصدقكعب بن مالك رضي هللا عنه 

وإليك قصة كعب بن مالك تبين صدق الصحابة رضي هللا عنهم، ووقعت أحداث هذه 

القصة في غزوة تبوك، ولنترك الحديث لعبد هللا بن كعب بن مالك، يروي لنا تفاصيل 

 :كان قائد كعب من بنيه حين عمي، قالكعب بن مالك وما حدث، فعن عبد هللا بن 

لم أتخلف عن )) :ل كعبن تخلَّف عن قصة تبوك، قاسمعت كعب بن مالك يحدث حي

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في غزوة غزاها إال في غزوة تبوك، غير أني كنت 

ا تخلف عنها، إنما خرج رسول هللا صلى هللا  عليه تخلفت في بدر، ولم يعاتب أحد 

ولقد وسلم يريد عير قريش حتى جمع هللا بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، 

ليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على اإلسالم، شهدت مع رسول هللا صلى هللا ع

وما أحب  أنَّ لي بها مشهد بدر. وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري: 

حين تخلفت عنه، في تلك الغزاة، وهللا ما اجتمعت  أني لم أكن قط أقوى وال أيسر

سول هللا صلى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن ر عندي قبله راحلتان قط، حتى

هللا عليه وسلم يريد غزوة إال ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة، غزاها رسول هللا 

ا، ومفاز ا وعدوّ ا كثير ا،  صلى هللا عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفر ا بعيد 

الذي يريد، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجهه 

صلى هللا عليه وسلم كثير، وال يجمعهم كتاب حافظ، يريد  والمسلمون مع رسول هللا

الديوان، قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إال ظن أن سيخفى له، ما لم ينزل فيه 

 صلى هللا عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار وحي هللا، وغزا رسول هللا

، فطفقت أغدو صلى هللا عليه وسلم والمسلمون معه والظالل، وتجهز رسول هللا

لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئ ا، فأقول في نفسي: أنا قادر عليه، فلم يزل 

سلم يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول هللا صلى هللا عليه و

، ثم والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئ ا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين

تجهز، فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت، ثم رجعت ألحقهم، فغدوت بعد أن فصلوا أل

ولم أقض شيئ ا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، 
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نت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول هللا وليتني فعلت، فلم يقدر لي ذلك، فك

عليه  زنني أني ال أرى إال رجال  مغموص اصلى هللا عليه وسلم فطفت فيهم، أح

النفاق، أو رجال  ممن عذر هللا من الضعفاء، ولم يذكرني رسول هللا صلى هللا عليه 

جل وسلم حتى بلغ تبوك، فقال: وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال ر

ل: يا رسول هللا، حبسه برداه، ونظره في عطفه، فقال معاذ بن جب :من بني سلمة

ما علمنا عليه إال خيرا، فسكت رسول هللا صلى هللا  بئس ما قلت، وهللا يا رسول هللا

عليه وسلم، قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافال  حضرني همي، وطفقت 

ا، واستعنت على ذلك بكل ذي رأي أتذكر الكذب، وأقول بماذا أخرج  من سخطه غد 

ا زاح عني  صلى هللا عليه وسلم قد أظلَّ قامن أهلي، فلما قيل: إنَّ رسول هللا دم 

ا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه، وأصبح  الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبد 

ا، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قادم 

ون إليه فيه ركعتين، ثم جلس للناس؛ فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذر

، فقبل منهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويحلفون له، وكانوا بضعة و ثمانين رجال 

عالنيتهم، وبايعهم واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى هللا، فجئته فلما سلمت عليه 

ل: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال تبسم تبسم المغضب، ثم قا

لو  -ا رسول هللاي -عت ظهرك؟! فقلت: بلى، إني وهللالي: ما خلَّفك، ألم تكن قد ابت

جلست عند غيرك من أهل الدنيا، لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد ُأعطيت 

ثتك اليوم حديث كذب ترضى به  ، ولكني وهللا، لقد علمت لئن حدَّ عني، جدال 

، ولئن حدثتك حديث صدق تجد عليَّ فيه إني ألرجو  ليوشكنَّ هللا أن يسخطك عليَّ

كان لي من عذر، وهللا ما كنت قط  أقوى وال أيسر مني حين فيه عفو هللا، ال وهللا ما 

تخلفت عنك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى 

رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: وهللا ما يقضي هللا فيك. فقمت وثار 

ت إلى رسول هللا ل هذا، ولقد عجزت أن ال تكون اعتذرعلمناك كنت أذنبت ذنب ا قب

صلى هللا عليه وسلم بما اعتذر إليه المتخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول 

دت أن أرجع فأكذب فوهللا ما زالوا يؤنبونني حتى أر .هللا صلى هللا عليه وسلم لك
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قاال مثل ما قلت،  هم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجالننفسي، ثم قلت ل

ا قيل لك، فقلت: من هما؟ قالوا: ُمرارة بن الربيع العمري، وهالل فقيل لهما مثل م

بن أمية الواقفي، فذكروا لي رجلين صالحين، قد شهدا بدر ا فيهما أُسوة، فمضيت 

ونهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المسلمين عن كالمنا...  حين ذكروهما لي،

علي نفسي، وضاقت علي على الحال التي ذكر هللا، قد ضاقت فبينا أنا جالس 

األرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب 

ا وعرفت أن قد جاء فرج، وآذن رسول هللا  صلى بن مالك، أبشر، قال: فخررت ساجد 

بشروننا، هللا عليه وسلم بتوبة هللا علينا حين صلى صالة الفجر، فذهب الناس ي

ا، وسعى ساع من أسلم،  وذهب قِّبَل صاحبي مبشرون، وركض إليَّ رجل فرس 

فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته 

، وهللا ما أملك غيرهما يومئذ، يبشرني، نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه

 صلى هللا عليه وسلم، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول هللا

نِّك فيتلقاني  ا يهنوني بالتوبة، يقولون: لَِّته  ا فوج  توبة هللا عليك، قال (5) الناس فوج 

كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس حوله 

م إلى طلحة بن عبيد هللا يهرول حتى صافحني وهنأني، وهللا ما قام إلي الناس، فقا

، قال كعب: فلما سلمت على رسول ساها لطلحةالمهاجرين غيره، وال أن رجل من

وهو يبرق وجهه -هللا صلى هللا عليه وسلم، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ك. قال: قلت: أمن عندك يا : أبشر بخير يوم مرَّ عليك منذ ولدتك أم-من السرور

. وكان رسول هللا صلى هللا عليه رسول هللا أم من عند هللا؟ قال: ال، بل من عند هللا

وسلم إذا سرَّ استنار وجهه، حتى كأنَّه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه، فلما 

جلست بين يديه، قلت: يا رسول هللا، إنَّ مِّن توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى 

وإلى رسول هللا، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك؛  هللا

ذي بخيبر، فقلت: يا رسول هللا، إنَّ هللا هو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الف

إنما نجاني بالصدق، وإنَّ مِّن توبتي أن ال أحدث إال صدق ا ما بقيت. فوهللا ما أعلم 

ا من المسلمين أباله هللا في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول هللا صلى هللا  أحد 
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صلى هللا ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول هللا عليه وسلم أحسن مما أبالني، 

عليه وسلم إلى يومي هذا كذب ا، وإني ألرجو أن يحفظني هللا فيما بقيت. وأنزل هللا 

َن َصارِّ لََقد  تَاَب اللَُّه َعلَى النَّبِّّيِّ على رسوله صلى هللا عليه وسلم  رِّيَن َواأل  -  َوال ُمَهاجِّ

قِّ  -إلى قوله أنعم هللا عليَّ من نعمة ، فوهللا ما [119-117التوبة: ] ينَ َوُكونُوا َمَع الصَّادِّ

قط بعد أن هداني لإلسالم، أعظم في نفسي من صدقي لرسول هللا صلى هللا 

هللا قال للذين كذبوا  عليه وسلم أن ال أكون كذبته فأهلِّك، كما هلك الذين كذبوا، فإنَّ 

لُِّفوَن بِّاللَّهِّ لَُكم   :لىشرَّ ما قال ألحد، فقال تبارك وتعا -حين أنزل الوحي-  إَِّذا َسيَح 

ينَ –   إلى قوله- ان َقلَب ُتم   قِّ مِّ ال َفاسِّ  [(( (6) .96-95التوبة: ] َفإِّنَّ اللََّه اَل يَر َضى َعنِّ ال َقو 

ومنها عظم مقدار ) :من هذه القصة، فقال وقد ذكر ابن القيم الفوائد المستنبطة

والنجاة من شرهما به، فما أنجى هللا من  الصدق، وتعليق سعادة الدنيا واآلخرة

الصدق، وال أهلك من أهلكه إال بالكذب، وقد أمر هللا سبحانه عباده أنجاه إال ب

يَن آَمُنوا اتَّ المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فقال  ا َمَع ُقوا اللََّه َوُكونُويَا أَي َها الَّذِّ

قِّينَ  : سعداء، وأشقياء. الخلق إلى قسمينوقد قسم سبحانه  [119التوبة: ] الصَّادِّ

فجعل السعداء هم أهل الصدق والتصديق، واألشقياء هم أهل الكذب والتكذيب، 

وهو تقسيم حاصر مطرد منعكس. فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديق، والشقاوة 

انه وتعالى: أنه ال ينفع العباد يوم القيامة إال ذب والتكذيب. وأخبر سبحدائرة مع الك

وجعل علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم،  .همصدق

فجميع ما نعاه عليهم أصله الكذب في القول والفعل، فالصدق بريد اإليمان، ودليله، 

ذب بريد الكفر بل هو لبه وروحه. والك ومركبه، وسائقه، وقائده، وحليته، ولباسه،

ئده، وحليته، ولباسه، ولبه، فمضادة الكذب والنفاق، ودليله، ومركبه، وسائقه، وقا

ضادة الشرك للتوحيد، فال يجتمع الكذب واإليمان إال ويطرد أحدهما لإليمان كم

صاحبه، ويستقر موضعه، وهللا سبحانه أنجى الثالثة بصدقهم، وأهلك غيرهم من 

م هللا على عبد بعد اإلسالم بنعمة أفضل من الصدق مخلفين بكذبهم، فما أنعال

الكذب الذي هو مرض  ي هو غذاء اإلسالم وحياته، وال ابتاله ببلية أعظم منالذ

 اإلسالم وفساده
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  :عبد هللا بن جحش رضي هللا عنه

 أنَّ عبد هللا بن جحش قال))عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال: حدثني أبي 

ينا القوم هللا، فخلوا في ناحية فدعا سعد قال: يا رب، إذا لقيوم أحد: أال نأتي ندعو 

ا ح ا بأسه، شديد  ا فلقني رجال  شديد  ، فأقاتله فيك ويقاتلني، ثم ارزقني (8) رده غد 

: اللهم ، فأمَّن عبد هللا ابن جحش، ثم قال(9) عليه الظفر حتى أقتله وآخذ َسلَبه 

ا رجال   ا بأارزقني غد  ا حرده، شديد  سه، أقاتله فيك ويقاتلني، ثم يأخذني  شديد 

ا قلت: يا عبد هللا، فيَم ُجدع أنفك وأذنك؟!  فيأن(10) فيجدع  وأذني، فإذا لقيتك غد 

فأقول: فيك وفي رسولك صلى هللا عليه وسلم، فتقول: صدقت. قال سعد بن أبي 

نهار، دعوتي، لقد رأيته آخر ال عبد هللا بن جحش خير ا منوقاص: يا بني، كانت دعوة 

 ((وإن أذنه وأنفه لمعلَّقان في خيط
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Sickness & Problem (  األمراض

 (الخذالن) Disgrace :(والمشاكل
Meaning in the language (  معنى لغة):  

نَه، أخيك نُص رة تركك وهو اَلن النَّاصر، ضد  : والَخاذِّل وَعو  ذ   أالَّ : للعبد تعالى هللا وخِّ

يِّّئة، مِّن يعصمه ذِّيل فيها، فيقع السَّ ل: والتَّخ  ذ   على الرَّجل َحم  بِّيطُه صاحبه، نالَ خِّ  وتَث 

َرته، عن يء تَر ك على يدل   المادة هذه وأصل نُص   عنه والُقعود الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

ل: العلماء قال: )النَّووي   وقال  لنَّصراو اإلعانة ترك: الَخذ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Depictions of disgrace ( الِخْذاَلن صور ): 

الن المظلوم -1 ذ   :خِّ

ابعة والثَّامنة والتَّاسعة كبال) :وقد عدَّها الهيتمي مِّن الكبائر، وقال ادسة والسَّ يرة السَّ

الطين واألربعون والخمسون بعد  واألمراء والقضاة وغيرهم الثَّالثمائة: ظُل م السَّ

يّ ا بنحو أكل مال أو ضرب أو شتم أو غير ذلك، وخِّذالن المظلوم مع  ّمِّ ا أو ذِّ مسلم 

َرة على نصرته، والد خول على الظَّلَمة مع الرِّّ  ضا بظلمهم وإعانتهم على الظ لم الُقد 

َعاية إليهم بباطل   . (1) (والّسِّ

الَ الخِّ  -2  :ن في الجهادذ 

اَلن المس ذ  لمين في الجهاد وعدم نصرتهم صفة مِّن صفات المنافقين، قال هللا خِّ

ا  َقاتِّلُوا  فِّي َسبِّي :تعالى فيهم يَن نَاَفُقوا  َوقِّيَل لَُهم  تََعالَو  لََم الَّذِّ َفُعوا  َقالُوا  َول يَع  لِّ اللّهِّ أَوِّ اد 

َنا لَُم قَِّتاال  الَّتَّبَع  َمئِّذ   ُكم  ُهم  لَو  نَع  رِّ يَو  ا لَي َس  لِّل ُكف  َواهِّهِّم مَّ يَمانِّ يَُقولُوَن بِّأَف  ُهم  لِّإلِّ ن  َرُب مِّ أَق 

َوانِّهِّم   خ  يَن َقالُوا  إلِّ ُتُموَن الَّذِّ لَُم بَِّما يَك   َوَقَعُدوا  لَو  أَطَاُعونَا َما ُقتِّلُوا ُقل  فِّي ُقلُوبِّهِّم  َواللُّه أَع 

َرُؤوا َعن  أَنُفسِّ  َت إِّن ُكنُتم  َصاَفاد  قِّيَن ُكُم ال َمو   .[168-167آل عمران: ]دِّ
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Impacts of disgrace ( الِخْذاَلن آثار ): 

 

 .انتشار عدوى األنانيَّة وحّبِّ الذَّات -1

 .على المصلحة العامَّةإيثار الرَّاحة، وتقديم المصلحة الخاصَّة  -2

هامة ونجدة الملهوف، وإغاثة المنكوب -3  .انعدام الشَّ

 .األخوَّة بين المسلمينانقطاع ُعَرى  -4

اَلن مِّن أسباب الهزيمة -5 ذ   .الخِّ

اَلن عار يقع على صاحبه -6 ذ   .الخِّ

 

Reasons for falling into disgrace ( الِخْذاَلن في الوقوع أسباب ): 

 

اَلل عن البعد -1  .اإليمان خِّ

 .هللا بغير االستعانة -2

عِّ  َوال: تعالى قال: والمنافقين الكافرين طاعة -3 ينَ  ال َكافِّرِّينَ  تُطِّ  أََذاُهم   َوَدع   َوال ُمَنافِّقِّ

 .[48: األحزاب] َوكِّيال   بِّاللَّهِّ  َوَكَفى اللَّهِّ  َعلَى َوتََوكَّل  

 : اإلخوان مفارقة -4

َكُنوا   الَ وَ : الظَّالمين إلى الركون -5 ُكمُ  ظَلَُموا   الَّذِّينَ  إِّلَى تَر   ُدونِّ  ّمِّن لَُكم َوَما النَّارُ  َفَتَمسَّ

لِّيَاء مِّن   اللّهِّ   .[113: هود] تُنَصُرونَ  الَ  ثُمَّ  أَو 

نيا على التَّكالب -6  .الرَّاحة وطلب اللَّهو في واإلغراق الموت، وكراهية الد 

بُ  -7 بُ : الُعج   فال نفسه إلى العبد هللا يَكِّل بحيث المرء، اَلنذ  خِّ  إلى طريق   فالُعج 

مَ  َكثِّيَرة   َمَواطِّنَ  فِّي اللّهُ  نََصَرُكمُ  لََقد  : -الوع جلَّ - قال وقد ينصره، ُكم   إِّذ   ُحَني ن   َويَو  َجبَت   أَع 

َرتُُكم   نِّ  َفلَم   َكث  بِّرِّينَ  َولَّي ُتم ثُمَّ  َرُحبَت   بَِّما األَر ضُ  َعلَي ُكمُ  َوَضاَقت   َشي ئ ا َعنُكم   تُغ   م د 

 . (2[ )25: التوبة]

ة: )القيِّّم ابن قال: الرَّأي وسوء الجبن -8 َجاَعة، لقاح الرَّأي وصحَّ  كان اجتمعا فإذا الشَّ

اَلن قعدا وإن والظَّفر، النَّصر ذ   ( والخيبة فالخِّ

ُذول   الَقَدر معاند: )الماوردي   قال: والقدر بالقضاء الرِّّضا عدم -9   (َمخ 

 .اإليمان رابطة ضعف -10

 : األرحام قطع -11



 
 

40 

اَلن ا النَّاس فأعظم: )القيِّّم ابن قال: هللا بغير التَّعل ق -12 ذ   ما فإنَّ  هللا، بغير تعلَّق َمن خِّ

 معرَّض   وهو به، تعلَّق ممَّن له حصل ممَّا أعظم وفالحه وسعادته مصالحه مِّن فاته

 ببيت والبرد الحرِّّ  مِّن المستظّلِّ  كمثل هللا، يربغ المتعلِّّق ومثل. والفوات للزَّوال

 ( البيوت وأوهن العنكبوت،

لَة مِّن القرب -13 ف  راح الّسِّ  والمروءات األحساب ذوي واطِّّ

َشلُوا   تََناَزُعوا   َوالَ : تعالى قال الّدِّين، في واالختالف االفتراق -14 َهبَ  َفَتف   رِّيُحُكم   َوتَذ 

بُِّروا    .[46: األنفال] الصَّابِّرِّينَ  عَ مَ  اللّهَ  إِّنَّ  َواص 
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Value (القيمة): Foresight ( ةراسالف ) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

ت: ومنه والنَّظر، التَّثب ت: بمعنى وهي . الصَّائب بالظَّّنِّ  تََعرَّف ته: أي. َخي ـر ا فيه تََفرَّس 

 إذا األمر، بذلك وفارِّس   النَّظَر، فارِّس رجل: منه تقول. ويَن ظر يََتَثبَّت: أي يََتَفرَُّس، وهو

ا كان  به عالـم 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

ل م  تُـَتعرَّف منه أخالق اإلنسان: من هيئته ومزاجه وتوابعه، وحاصله اال ستدالل هو عِّ

 بالَخل ق الظَّاهر على الُخلق الباطن 

َراَسة هي االستدال  ور الخفيَّةل باألمور الظَّاهرة على األموقيل: الفِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between foresight and thinking bad (  الِفَراَسة بين الفرق

الظ نِّ  وءوس ) 

 

: أ َراَسة وسوء الظَّّنِّ متهقال أبو طالب المكي: )الفرق بين الفِّ َراَسة ما توسَّ من  نَّ الفِّ

أخيك بدليل يظهر لك، أو شاهد يبدو منه، أو عالمة تشهدها فيه، فتتَفرَّس من ذلك 

ا، وال تُظ هره، وال تحكم عليه، وال تقطع به فتأثم  .فيه، وال تنطق به إن كان سوء 

: ما ظننته من سوء رأيك فيه، أو ألجل حقد في نفسك عليه، أو ل  سوء وسوء الظَّّنِّ

ال فيك، تعرفها من نفسك، فتحمل حال أخيك عليها، وتقيسه نيَّة تكون، أو ُخب ث ح

 بك، فهذا هو سوء الظَّّنِّ واإلثم، وهو غيبة القلب

……………………………………………………………………………………………… 

 

Difference between foresight and fortunetelling (  الِفَراَسة بين الفرق

 (والَكَهانَة

َراسَ   ويفتخر الغيب، يدَّعي فإنَّه الكاهن؛ بخالف الغيب، صاحبها يَدَّعي ال غالب ا: ةالفِّ

 يدَّعي ال المتَفرِّّس، بخالف وهذا االدِّّعاء، هذا بسبب مريدوه َكُثر وربَّما بل بادِّّعائه،

 .به رتخيف أن فضال   الغيب،
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َراَسة وأما مشروعة، غير غالب ا مقّدِّمات لها: الَكَهانَة  مقّدِّمات على تعتمد هافإنَّ  الفِّ

 مشروعة

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

ِمينَ  ََليَات   َذلِكَ  فِي إِن    [75: الحجر] لِْلُمَتَوّسِ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

رداء أبو قال  هللا يقذفه شيء إنَّه هللا، بنور ينظرون فإنَّهم العلماء؛ فَِّراَسة اتَّقوا: )الدَّ

 (ألسنتهم وعلى قلوبهم، في

 

 بالصِّّدق؛ فجالسوهم الصِّّدق، أهل جالستم إذا: )األنطاكي عاصم بن أحمد وقال

ون ال حيث من منها ويخرجون قلوبكم في يدخلون القلوب، يسجواس فإنَّهم  (تُحس 

راسة اإليمانيَّة... سببها نور  يقذفه هللا في قلب عبده، يفرِّّق به  وقال ابن القيِّّم: )الفِّ

َراَسة على حسب قوَّة اإليمان، وكان ذب، ووالكابين الحّقِّ والباطل، والصَّادق  هذه الفِّ

ّدِّيق أعظم   األمَّة فَِّراَسةأبو بكر الصِّّ

Divisions of foresight ( الِفَراَسة أقسام ): 

 

 :أقسام ثالثة إلى القيِّّم ابن سمها

 والحالي والباطل، الحّقِّ  بين به يفرِّّق عبده، قلب في هللا يقذفه نور  : وسببها :إيمانيَّة

 .والكاذب والصَّادق ل،عاطوال

 كُوثُوب القلب على يَثِّب. اد هضي ما ينفي القلب، على يهجم خاطر أنَّها: وحقيقتها

 ...الفريسة على األسد

َراَسة وهذه ... فَِّراَسة   أحد   فهو إيمان ا، أقوى كان فمن. اإليمان قوَّة حسب على الفِّ

َراَسة من النَّوع هذا وأصل  يشاء لمن تعالى هللا يهبهما اللذين وروالن   الحياة من: الفِّ

: تعالى هللا قال. تخطئ فراسته تكاد فال ،ويستنير بذلك القلب فيحيا عباده، من
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يَي َناهُ  َمي ت ا َكانَ  أََوَمن    الظ لَُماتِّ  فِّي َمَثلُهُ  َكَمن   النَّاسِّ  فِّي بِّهِّ  يَم شِّي نُور ا لَهُ  َوَجَعل َنا َفأَح 

هَ  بَِّخارِّج   لَي سَ  ن  . والعلم باإليمان هللا فأحياه والجهل، بالكفر ميِّّت ا كان[ 122: األنعام] امِّ

بيل َقص د على النَّاس في به يستضيء نور ا -واإليمان بالقرآن- له وجعل . السَّ

 .الظ لَم في به ويمشي

هر ،والجوع الرِّّياضة فَِّراَسة -  صار ق،العوائ عن تجرَّدت إذا النَّفس فإنَّ  والتَّخلِّّي؛ والسَّ

َراَسة من لها  المؤمن بين مشتركة فَِّراَسة وهذه. تجر دها بحسب والكشف الفِّ

ال من وكثير. والية على وال إيمان على تدل   وال. والكافر  فيها وللر هبان. بها يغتر   الجهَّ

 بل. مستقيم طريق عن وال. نافع حّق   عن تكشف ال فَِّراَسة وهي. معلومة وقائع

 .ونحوهم واألطباء الرؤيا عبارة وأصحاب الوالة، فَِّراَسة سنج من جزئي كشفها

قهم من معروفة ةفَِّراسَ  ولألطباء ذ   فليطالع عليها الوقوف أحبَّ  ومن. صناعتهم في حِّ

ّبِّ  نصف من وقريب. وأخبارهم تاريخهم ، فَِّراَسة   الطِّّ  وهللا. تجربة بها يقترن صادقة 

 .أعلم سبحانه

َراَسة -  على بالَخل ق واستدل وا. وغيرهم األطبَّاء فيها صنَّف التي يوه: الَخل قية الفِّ

غر كاالستدالل. هللا حكمة اقتضته الذي االرتباط من بينهما لما الُخلُق؛ - الرَّأس بصِّ

َغر على -العادة عن الخارج د الصَّدر، وبسعة وبكبره،. العقل صِّ : جانبيه بين ما وُبع 

ط واحتماله صاحبه، ُخلُق سعة على  العين وبخمود. ضيقه على وبضيقه. تهوبس 

ة. قلبه حرارة وضعف صاحبها، باََلدة على نظرها وَكاَلل َرابه مع بياضها وبشدَّ  إِّش 

رة كل وهو- بُحم  رتها مع وبتدويرها. وفِّط نته وإقدامه شجاعته على -الشَّ  وكثرة ُحم 

 .وخداعه ومكره خيانته على تقل بها،

َراَسة تعل ق ومعظم  فإنَّه. باللِّّسان ثمَّ . فيه ما وعنوان القلب، مرآة فإنَّها. نبالعي الفِّ

َراَسة هذه وأصل... انهوترجم رسوله ل قة اعتدال أنَّ : الفِّ  اعتدال من هو والص ورة، الخِّ

اَلق اعتدال يكون اعتدالها وعن. والر وح الَِّمزاج ل قة انحراف وبحسب واألفعال، األَخ   الخِّ

 (واألعمال األخالق في االنحراف عقي االعتدال، عن والص ورة
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Depictions of foresight ( اَسةالِفرَ  ُصَور ): 

، سواء  في الفعل أو التَّرك، وهو أعظم التَّأم ل والنَّظر في عواقب األمور ومآالتها -1

 .مقصود في هذا الباب

 

به  -2 م المعلِّّم في طالَّ ة، ليعطي كلَّ لمعرفة قدراتهم الّذِّهنيَّة والعلميَّ ومنها توس 

م سبه، قال الماوردي: )ينبغي أن يكون للعاشخص من االهتمام بح لم فَِّراَسة يتوسَّ

ر استحقاقه، ليعطيه ما يتحمَّله بذبها المتعلِّّم، ليع كائه، أو رف َمب لغ طاقته، وَقد 

ُعف عنه ببالدته، فإنَّه أروح للعالم، وأنجح للمتعلِّّم  يَض 

 

َراَسة: معرفة -3  يَل المجرمين من الفِّ ، وطرائقهم، ودسائسهم في تدمير عقائد حِّ

  .النَّاس وأخالقهم

 

َتحب  للقاضي أن ومن ُصَورها: فَِّراَسة القاضي في الُخُصوم -4 ، قال ابن َفر ُحون: )ُيس 

َمين عند اإلدالء بالحجج ودعوى الحقوق، فإن   َراَسة، ويراقب أحوال الخِّص  يستعمل الفِّ

م في أحد الخِّص   َمين أنَّه أب طَن ُشب هة، فليتلطَّف في الكشف والفحص عن توسَّ

 (فيهحقيقة ما توهَّم 

Stories and Lessons (قصص وعبر) 
 

  عنه:فَِّراَسة عمر بن الخطَّاب رضي هللا 

حِّج فيهم األشتر،  ُروِّي عن عمر بن الخطَّاب رضي هللا عنه: أنَّه دخل عليه قوم من َمذ 

-ظر وصوَّبه، وقال: أي هم هذا؟ فقالوا: مالك ابن الحارث، فقال: ما له فصعَّد عمر فيه النَّ 

   منه يوم ا عصيب ا. فكان منه في الفتنة ما كانإنِّّي ألرى للمسلمين  -قاتله هللا

  َراَسة عثمان بن عفَّان رضي هللا عنه:فِّ 
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ريق، وهذا عثمان بن عفَّان، دخل عليه رجل من الصَّحابة، وقد رأى امرأة في الطَّ 

عينيه.  ظاهر على فتأمَّل محاسنها، فقال له عثمان: يدخل عليَّ أحدكم، وأثر الزِّّنا

رة وبرهان، وفِّ ف  .  َراَسة صادقةقلت: أوحيٌّ بعد رسول هللا؟! فقال: ال، ولكن تَب صِّ

  فَِّراَسة علي بن أبي طالب رضي هللا عنه:

َثَر رجل  الثَّناء على علّي  رضي هللا عنه بلسان ال يوافقه القلب، فقال له: )أنا دون  أك 

  ما في نفسك(ما تقول، وفوق 

ا   ئب بن األقرع:فَِّراَسة السَّ

ائب بن األقرع في خالفة  عمر بن الخطَّاب رضي هللا أنَّ أبا موسى األشعري وجَّه السَّ

بي والغنائم،  عنه إلى مهرجا، بعد أن فتحها ودخل دار الهرمزان، بعد أن جمع السَّ

ير بإحدى يديه إلى ورأى ف ار تصاوير فيها مثال ظبي، وهو ُمشِّ ي بعض مجالس الدَّ

ائب: ألمر  ما ُصوِّّر هاألرض، فقا  ذا الظَّبي هكذا، إنَّ له لشأن ا، فأمر بحفرل السَّ

الموضع الذي اإلشارة إليه، فأفضى إلى موضع فيه حوض من رخام، فيه 

ائب، وخرج به إلى عم4)  سفط    ر رضي هللا عنه(جوهر، فأخذه السَّ

 

افعي:   فَِّراَسة الشَّ

افعي: )خرجت  - َراَسة، قال محمَّد بن إدريس الشَّ إلى اليمن في طلب كتب الفِّ

في، مررت على رجل في طريقي وهو بتها وجمعتها، ثمَّ لما حان انصراحتى كت

َتب   َناط، فقلت له: ه (2)  بفناء داره، أزرق العينين، ناتئ الجبهة (1)  ُمح  ل من ، سِّ

َراَسة.  افعي: وهذا النَّعت أخبث ما يكون في الفِّ فأنزلني، منزل؟ فقال: نعم. قال الشَّ

َرم رجل، بَ  َراش ولَِّحاف، فجعلت َعث إليَّ بعشاء وطِّيب، وعلف  لدابَّتي، وفِّ فرأيت أَك 

أتقلَّب اللَّيل، أجمع ما أصنع بهذه الكتب؟ إذ رأيت هذا النَّعت في هذا الرَّجل، فرأيت 

رِّجأك ،  (3)  رم رجل، فقلت: أرمي بهذه الكتب. فلمَّا أصبحت، قلت للغالم: أَس 

رَ  : إذا قدمت مكة، ومررت بذي طوى، فسل عن ج، فركبت ومررت عليه، وقلت لهفأَس 

افعي. فقال لي الرَّجل: أمولى ألبيك أنا؟! قلت: ال. قال:  منزل محمَّد بن إدريس الشَّ

ال. فقال: أين ما تكلَّفت لك البارحة؟ قلت: وما فهل كانت لك عندي نعمة؟! فقلت: 
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ا بدرهمي ط ر ا بثالهو؟ قال: اشتريت لك طعام  ا بكذا، وعِّ ثة دراهم، وَعلَف ا ن، وإدام 

راش، واللِّّحاف درهمان. قال: قلت: يا غالم أعطه، فهل لدابَّتك بدرهمين، وكِّرَ  اء الفِّ

عت عل يك، وضيَّقت على نفسي. قال بقي من شيء؟ قال: كَِّراء المنزل؛ فإنِّّي وسَّ

افعي: فَغبِّطت نفسي بتلك الكتب، فقلت له بعد ذلك: هل بقي من شيء؟  الشَّ

 . (4)  اك هللا، فما رأيت قط  شرّ ا منك(قال: امض، أخز

افعي ومحمد بن الحسن  - في المسجد الحرام،  -رحمهما هللا تعالى-و)كان الشَّ

افعي: أتَفرَّس أنه فدخل رجل، فقال محمَّد بن الحسن: أتَفرَّ  ار، وقال الشَّ س أنَّه نجَّ

اد. فسأاله، فقال: كنت قبل ه اد ا، والساعة ُأنَّجِّرحدَّ  . (5)  (ذا حدَّ

 

يخ عبد العزيز بن ب   از:فَِّراَسة الشَّ

ا من  - يخ عبد العزيز صاحب بصيرة نافذة، وفَِّراَسة حادَّة، يعرف ذلك جيِّّد  كان الشَّ

علم على يديه. وممَّا يؤكِّّد على فَِّراَسته، أنَّه يعرف الرِّّجال عاشره وخالطه، وأخذ ال

هدفه ومقصده من الد عاة وطلبة العلم، ، فيعرف الجادَّ منهم في وينزلهم منازلهم

إلكرام، ويقّدِّمهم على من سواهم، ويخص هم بمزيد من التَّقدير، فيكرمهم أشدَّ ا

ا، وله فَِّراسَ  ة في معرفة رؤساء القبائل، والتَّفريق ويسأل عنهم وعن أحوالهم دائم 

ائل العويصة، في ما يعرض عليه من المس -أيض ا-بين صالحهم وطالحهم، وله فَِّراَسة 

ة مرَّات، حتى يفكَّ والمشكالت العلميَّة؛ فتجده فيها متأّمِّال   رأ عليه عدَّ ن ا لها، تُـق   متمّعِّ

ي ما يتعلق باإلجابة عن أسئلة ف -أيض ا-عقدتها، ويحلَّ مشكِّلَها، وله فَِّراَسة 

ا يرى اإليجاز ووضوح العبارة،  ووصول المقصد، إن كان المستفتين، فهو دائم 

يّ ا من أهل البادية، وإن كان المستفتي طالالم ب علم حريص على ستفتي عاّمِّ

ر أقوال أهل العلم،  ك  التَّر جيح في المسألة، أطال النََّفس في جوابه مع التَّعليالت وذِّ

  .  قديم األرجح منها، وبيان الصَّواب بعبارات جامعة مانعةوت
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Sickness & Problem (  األمراض

) Thinking bad :(والمشاكل الظن سوء ) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

وء. َقـُبح إذا: الشيء ساء: يقال القبح، يدل   المادة هذه أصل  الجامع االسم: والس 

وءُ  والداء، لآلفات ا يسوءه ساءه: ويقال والمنكر، الُفجور بمعنى أيض ا والس  : وسواء سوء 

 ومساية، سواية الرجل وسؤت. بالضم السوء: واالسم. سرَّه نقيض يكره، ما هب فعل

 به أسأت: ويقال. الظن به وأسأت ظنّ ا، به وسؤت. مني رآه ما ساءه أي يخففان،

 وله وعليه وإليه

 

يء ظنَّ  . اتهمه: به: و. فالن ا: و. اليقين بمعنى تأتي وقد يقين، بغير علمه: ظنّ ا الشَّ

نة  والجمع الظنة، ومصدره التهمة، به تظن الذي المتهم: والظَّنين. همةالت: والظِّّ

 أظناء قوم من متهم: ظنين ورجل. الظنن

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 يطفح حتى بالناس؛ السيئة بالظنون القلب امتالء هو: الظن سوء: )القيم ابن وقال

  (والجوارح انلسال على

 محله غير في والناس واألقارب لألهل والتخون التهمة هو) الظن سوء: كثير ابن وقال

……………………………………………………………………………………………… 

 

Reasons for falling into thinking bad ( الظن سوء في الوقوع أسباب ): 

 

 :وسوء القصد والفهمالجهل  -1 

يقة )ما يرى لى سوء الظّنِّ بسبب عدم فهم حقفالجهل من األسباب التي تؤدي إ

وما يقرأ ومرمى ذلك، وعدم إدراك حكم الشرع الدقيق في هذه المواقف خصوص ا إذا 

تحتاج إلى فقه دقيق، ونظر بعيد، يجعل صاحبه يبادر إلى سوء  كانت المواقف غريبة،

الجهول، لماذا لعيب، واالنتقاص من القدر، فانظر إلى ذي الخويصرة الظن، واالتهام با

خالص، فقال: اعدل يا محمد، فما عدلت، هذه أساء الظنَّ بالرسول واتهمه بعدم اإل

السيئ والفعل القبيح جهله قسمة ما أريد بها وجه هللا، لقد دفعه إلى الظن 

 ن الشرعيةوسطحية فهمه، وقلة فقهه لمقاصد الشريعة ومصالح الدي

 :ساتباع الهوى وتعميم األحكام على النا -2



 
 

48 

 

 :مصاحبة أهل الفسق والفجور -3

قال أبو حاتم البستي: )صحبة األشرار تورث سوء الظن باألخيار، ومن خادن األشرار 

هم، فالواجب على العاقل أن يجتنب أهل الريب؛ لئال لم يسلم من الدخول في جملت

 ة األخيار تورث الخير كذلك صحبة األشرار تورث الشرَّ يكون مريب ا، فكما أنَّ صحب

 

 :التواجد في مواطن التهم والريب -4

من أسباب إساءة الناس الظّنِّ بالمرء تواجده في أماكن الريب والفجور، ولهذا قال 

ي هللا عنه: )من أقام نفسه مقام التهم فال يلومنَّ من أساء أمير المؤمنين عمر رض

 به الظنَّ 

 

  :الحقد والحسد على المظنون به -5

سوء الظّنِّ ما ظننته من سوء رأيك فيه، أو ألجل حقد في ) :قال أبو طالب المكي

نفسك عليه، أو لسوء نية تكون أو خبث حال فيك، تعرفها من نفسك؛ فتحمل حال 

 تقيسه بك، فهذا هو سوء الظن واإلثمأخيك عليها و

 

 :اإلسراف في الغيرة -6

Impacts of thinking bad ( الظن سوء آثار ): 

 

 والضالل والبدعة الشرك في للوقوع سبب -1

 والتعطيل الشرك: )القيم ابن قال الشرك، في الوقوع في سبب باهلل الظن سوء

 لعظمة وتنقيص الربوبية، لحق هضم الشرك ألن.. تعالى باهلل الظن سوء على مبنيان

  ، العالمين برب ظن وسوء اإللهية،

ك ا: المشركين من لخصمائه الحنفاء إمام إبراهيم قال ولهذا  تُرِّيُدونَ  اللَّهِّ  ُدونَ  آلَِّهة   أَئِّف 

 87-86: الصافات] ال َعالَمِّينَ  بَِّرّبِّ  ظَن ُكم َفَما

 

 وغضبه هللا لعنة استحقاق في سبب-2
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ينَ  ّذِّبَ عَ َويُ : تعالى قال رِّكِّينَ  َوال ُمَنافَِّقاتِّ  ال ُمَنافِّقِّ رَِّكاتِّ  َوال ُمش  ِّّينَ  َوال ُمش   ظَنَّ  بِّاللَّهِّ  الظَّان

ءِّ  و  ءِّ  َدائَِّرةُ  هِّم  َعلَي   السَّ و  ير ا َوَساءت   َجَهنَّمَ  لَُهم   َوأََعدَّ  َولََعَنُهم   َعلَي هِّم   اللَّهُ  َوَغضِّبَ  السَّ  َمصِّ

 .[6: الفتح]

 السيئة األخالق ساناإلن يورث-3

 والحسد والحقد والشح والبخل كالجبن السيئة األخالق اإلنسان يورث الظن سوء

  والتباغض

 

 العمل أساء الظن أساء من -4

 بَِّربُِّّكم   ظََننُتم الَّذِّي ظَن ُكمُ  َوَذلُِّكم  : الحسن تال: )-الحسن إلى بسنده- الطبري قال

َداُكم     [23: فصلت] أَر 

 الظن، باهلل فأحسن المؤمن فأما بربهم؛ ظنونهم قدر على الناس لمع إنما: فقال

 العمل فأساءا الظن فأساءا والمنافق، الكافر وأما العمل، فأحسن

 

Means to leave thinking bad ( الظن سوء ترك على المعينة الوسائل ): 

 

 الظنون في االسترسال عن والتوقف باهلل االستعاذة -1

 حديث ذلك عالج في ورد فمما وتعالى سبحانه باهلل متعلق ردواال الظن سوء كان إذا

 تيأي: ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أبي

 ربك؟ خلق من: يقول حتى كذا، خلق من كذا، خلق من: فيقول أحدكم الشيطان

 ولينته باهلل فليستعذ بلغه فإذا

 

 وصفاته هللا أسماء معرفة -2

 بالتقصير واتهامها بالنفس الظن ءوس -3

 واالستغفار النفس محاسبة على المداومة - 4
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Value (القيمة): Being fair (العدل) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 
 العدل خالف الجور، وهو القصد في األمور، وما قام في النفوس أنه مستقيم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 من نفسك الواجب وتأخذه)أن تعطي العدل هو:

 االستقامة على طريق الحق باالجتناب عما هو محظور دين ا )عبارة عنوقيل هو: 

ومقاديرها، من غير وقيل هو: )استعمال األمور في مواضعها، وأوقاتها، ووجوهها، 

 سرف، وال تقصير، وال تقديم، وال تأخير

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Importance of being fair ( العدل أهمية ):  

أرسل هللا رسله وأنزل معهم ميزان العدل؛ ليقوم الناس بالقسط، وما ذلك إال 

يَزانَ  :الىألهميته، قال تع َِّّناتِّ َوأَن َزل َنا َمَعُهُم ال كَِّتاَب َوال مِّ َسل َنا ُرُسلََنا بِّال بَي لِّيَُقوَم  لََقد  أَر 

طِّ   .[25الحديد:] النَّاُس بِّال قِّس 

ووردت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة تأمر بالعدل وترغب فيه، وتمدح من يقوم 

 .به

يقول ابن القيم: )... إن هللا سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط، 

ت العدل، وأسفر وجهه وهو العدل الذي قامت به األرض والسموات، فإذا ظهرت أمارا

عدل أن يخصَّ ع هللا ودينه، وهللا سبحانه أعلم وأحكم وأبأي طريق كان؛ فثم شر

، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى داللة وأبين طرق العدل وأماراته وأعالمه بشيء

أمارة فال يجعله منها، وال يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بيَّن سبحانه 

وقيام الناس بالقسط، فأي  ن الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده،بما شرعه م

 العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له طريق استخرج بها
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Depictions of fairness ( العدل صور ):  

 :العدل له صور كثيرة، تدخل في جميع مناحي الحياة، نقتصر على ذكر أهمها، فمنها

 :عدل الوالي -1

يجب عليه أن يعدل بين الرعية. وأن  ي سواء كانت واليته والية خاصة أو عامةوالوال

 .عين بأهل العدليست

 

 :الناسالعدل في الحكم بين  -2

ا بين الناس، وذلك بإعطاء كّلِّ ذي  سواء كان قاضي ا، أو صاحب منصب، أو كان مصلح 

ُتم  بَي َن النَّاسِّ  :حّق  حقَّه، قال تعالى لِّ  َوإَِّذا َحَكم  ُكُموا بِّال َعد   .[58النساء:] أَن  تَح 

 

 :العدل مع الزوجة أو بين الزوجات -3

النفقة والسكنى والمبيت، وإن كن أكثر من بأن يعامل الزوج زوجته بالعدل سواء في 

 .واحدة، فيعطي كاّل  منهنَّ بالسوية

طُوا فِّي ال يََتاَمى َفان كِّ  :قال تعالى ُتم  أاَلَّ تُق سِّ ف  َن النَِّّساءِّ َوإِّن  خِّ ُحوا َما طَاَب لَُكم  مِّ

َنى َوثاَُلثَ مَ  َدة  أَ  ث  لُوا َفَواحِّ دِّ ُتم  أاَلَّ تَع  ف  نَى أاَلَّ َوُربَاَع َفإِّن  خِّ و  َما َملََكت  أَي َمانُُكم  َذلَِّك أَد 

 .[3النساء:] تَُعولُوا

 

 :العدل بين األبناء -4

ويكون العدل بين (( (4)  .ا بين أوالدكمفاتقوا هللا واعدلو :))قال صلى هللا عليه وسلم

والهبة، والوقف، والتسوية بينهم حتى في الُقبَل، فعن  ،(5) والد في العطية األ

 إبراهيم النخعي قال: )كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في الُقبَل

  

 :العدل في القول -5

لُوا َولَو  َكانَ  :فال يقول إال حّق ا، وال يشهد بالباطل، قال تعالى دِّ بَى َوإَِّذا ُقل ُتم  َفاع   َذا ُقر 

ُفوا َذلُِّكم  َوصَّاُكم  بِّهِّ لََعلَُّكم  تََذكَُّرونَ َوبَِّعه    .[152األنعام:] دِّ اللَّهِّ أَو 

 

 :العدل في الكيل والميزان -6

طِّ  :قال تعالى يَزاَن بِّال قِّس  ُفوا ال َكي َل َوال مِّ  [152األنعام:] َوأَو 

 

 :غير المسلمين ل معالعد -7

ييَا أَي هَ  :قال تعالى رَِّمنَُّكم  َشَنآُن َن ا الَّذِّ طِّ َواَل يَج  يَن لِّلَّهِّ ُشَهَداَء بِّال قِّس  آَمُنوا ُكونُوا َقوَّامِّ

َوى َواتَُّقوا اللََّه إِّنَّ اللََّه َخبِّير  بَِّما تَ  َرُب لِّلتَّق  لُوا ُهَو أَق  دِّ لُوا اع  دِّ م  َعلَى أاَلَّ تَع  َملُونَ َقو   ع 

 .[8المائدة: ]
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In the Quran ( الكريم القرآن يف ): 

 

ْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  الل هَ  إِن    يَِعظُُكمْ  َواْلبَْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَْنَهى اْلُقْربَى ِذي َوإِيَتاءِ  َواإْلِ

 [.90:النحل] تََذك ُرونَ  لََعل ُكمْ 

ي حق عباده، وفيشمل العدل في حّقِّه، الذي أمر هللا به،  قال السعدي: )فالعدل

فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة؛ بأن يؤدي العبد ما أوجب هللا عليه من 

ه وحّقِّ عباده، ويعامل الخلق بالعدل  الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حّقِّ

ء في ذلك والية اإلمامة الكبرى، التام، فيؤدي كل  وال  ما عليه تحت واليته، سوا

 .اء ونواب الخليفة، ونواب القاضيقضووالية ال

والعدل هو ما فرضه هللا عليهم في كتابه، وعلى لسان رسوله، وأمرهم بسلوكه، 

ومن العدل في المعامالت أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات، 

 .ا، وال تغشهم وال تخدعهم وتظلمهمبإيفاء جميع ما عليك، فال تبخس لهم حّق  

 اإلحسان فضيلة مستحبواجب، وفالعدل 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 [.181:اْلعراف] يَْعِدلُونَ  َوبِهِ  بِاْلَحّقِ  يَْهُدونَ  ُأم ة   َخلَْقَنا َوِمم نْ 

 

َنا أُمَّة  مَّن  َومِّ  :قال ابن كثير: )يقول تعالى قائمة بالحق، قوال   ة  مَّ أُ أي: ومن األمم   َخلَق 

ُدوَن بِّال َحّقِّ وعمال   لُونَ يقولونه ويدعون إليه،  يَه  دِّ  .يعملون ويقضون َوبِّهِّ يَع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في وي ةالن ب السُّ ): 

- الرحمن، يمين عن نور، من منابر على القيامة يوم سطينمقال إن  : وسلم عليه هللا صلى وقال

  َولُوا وما وأهليهم حكمهم في يعدلون الذين -يمين يديه وكلتا

 صحيح:  المحدث حكم|  1953: الرقم الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

 

لكنه في حق والة األمور آكد وأولى ابن عثيمين: )فالعدل واجب في كّلِّ شيء، ل قا

؛ ألنَّ الظلم إذا وقع من والة األمور حصلت الفوضى والكراهة لهم، حيث لم وأعظم

 (يعدلوا

……………………………………………………………………………………………… 
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 هللا يظلُّهم سبعة: ))موسل عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أبي وعن

 في معل ق قلبه ورجل هللا، عبادة في نشأ وشاب عدل، إمام: ظلُّه إال ظل   ال ميو ظلِّه في تعالى

 وجمال، منصب ذات امرأة دعته ورجل عليه، وتفرقا عليه اجتمعا هللا في تحاب ا ورجالن المساجد،

 ورجل يمينه، تنفق ما شماله تعلم ال حتى فأخفاها، بصدقة تصد ق ورجل هللا، أخاف إني: فقال

 عيناه ففاضت خالي ا هللا ذكر

 660 البخاري رواه

 

قال ابن رجب: )وأول هذه السبعة: اإلمام العادل: وهو أقرب الناس من هللا يوم 

القيامة، وهو على منبر من نور على يمين الرحمن، وذلك جزاء لمخالفته الهوى، 

 درته على بلوغ غرضهواته وطمعه وغضبه، مع قتنفيذ ما تدعوه إليه شهوصبره عن 

مام العادل دعته الدنيا كلها إلى نفسها، فقال: إني أخاف هللا رب من ذلك؛ فإنَّ اإل

العالمين، وهذا أنفع الخلق لعباد هللا، فإنه إذا صلح صلحت الرعية كلها، ألنَّ الخلق 

 (هيهم أظلَّه هللا في ظلِّّ كلَّهم يستظلون بظلِّّه، فإذا عدل ف

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: )إنَّ هللا إنما ضرب لكم األمثال، وصرف لكم 

، من علم شيئ ا في صدورها حتى يحييها هللاالقول؛ لتحيا القلوب، فإنَّ القلوب ميتة 

ما األمارات فالحياء والسخاء والهين واللين، رات وتباشير، فأإنَّ للعدل أما فلينفع به،

ا، فباب  ر لكّلِّ باب مفتاح  وأما التباشير فالرحمة، وقد جعل هللا لكل أمر باب ا، ويسَّ

ل، ،واالستعداد بتقديم األمواالعدل االعتبار، ومفتاحه الزهد، واالعتبار ذكر الموت 

، واالكتفاءّلِّ أحد قِّبَله والزهد أخذ الحّقِّ من ك بما يكفيه من الكفاف، فإن لم  حقٌّ

 .يكفه الكفاف لم يغنه شيء

 

وقال عمرو بن العاص: )ال سلطان إال بالرجال، وال رجال إال بمال، وال مال إال بعمارة، 

 وال عمارة إال بعدل

 

وإن لم يكن  قيم أمر الدنيا بعدل قامت،دل نظام كّلِّ شيء، فإذا أُ وقال ابن تيمية:)الع

من خالق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من حبها في اآلخرة لصا

  (9) اإليمان ما يجزى به في اآلخرة

وقال أيضا: )وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه االشتراك في أنواع  -

م؛ ولهذا قيل: الحقوق وإن لم تشترك في إثر مما تستقيم مع الظلم في اإلثم، أكث
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ولة العادلة وإن كانت كافرة؛ وال يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ن هللا يقيم الدإ

 ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر، وال تدوم مع الظلم واإلسالم

 

 دونه، رزق العدل ممن فوقه: )من عمل بالعدل فيمن العدل  في الحكماء أقوال من

 

Benefits of being fair ( العدل فوائد ): 

 

بالعدل يستتب األمن في البالد، وتحصل الطمأنينة في النفوس، ويشعر الناس  -1

باالستقرار، وبذلك ُيقضى على المشكالت االجتماعية واالضطرابات التي تحدث في 

  .الدول، بسبب الظلم

 

 :البالدبالعدل يعم الخير في  -2

بين أفراد شر ا بين الوالة، وير والبركة إذا كان منتفالعدل سبب في حصول الخ

 المجتمع

 

 .بالعدل يحصل الوئام بين الحاكم والمحكوم -3

 

 .بالعدل يسود في المجتمع التعاون والتماسك -4

 

طُوا إِّنَّ اللََّه يُ  :من قام بالعدل نال محبة هللا سبحانه، قال تعالى -5 حِّب  َوأَق سِّ

يَن  طِّ  [9:الحجرات]ال ُمق سِّ

 
Stories and Lessons (قصص وعبر) 

 

 
الم هو دين العدالة، وإنَّ أمة اإلسالم هي أمة الحق والعدل، وقد أقام الرسول ساإل

ا في أعلى درجاته، وأقامه خلفاؤه من بعده  .صلى هللا عليه وسلم العدل، وكان نموذج 
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به يوم بدر، وفي أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عدل صفوف أصحا)) فقد ورد -

د بن غزيَّة حليف بني عدي ابن النجار قال: وهو بسوايده قدح يعدل به القوم، فمر 

من الصف، فطعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بالقدح في بطنه،  (1)  مستنتل

ي، وقد بعثك هللا بالعدل، فأقدني. وقال: استو يا سواد. فقال: يا رسول هللا، أوجعتن

رسول هللا، إنَّك  صلى هللا عليه وسلم: استقد. قال: ياسول هللا فقال له ر :قال

 قميص. قال: فكشف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن بطنه، طعنتني، وليس عليَّ 

قال: فاعتنقه، وقبَّل بطنه، وقال: ما حملك على هذا يا سواد؟  :قال (2)  وقال: استقد

فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس  يا رسول هللا، حضرني ما ترى، ولم آمن القتل،

 دعا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له بخيرك. فجلدي جلد

 

ا أهمَّهم شأن المرأة التي )) وعن عائشة زوج النبي صلى هللا عليه وسلم - أنَّ قريش 

زوة الفتح، فقالوا: من يكلِّّم فيها سرقت في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم في غ

 أسامة بن زيد حِّب   ومن يجترئ عليه إال :هللا عليه وسلم؟ فقالوا رسول هللا صلى

فأتى بها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فكلمه  .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ع في فيها أسامة بن زيد، فتلوَّن وجه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال: أتشف

كان العشي قام لي يا رسول هللا. فلما فقال له أسامة: استغفر  !حّد  من حدود هللا؟

فاختطب، فأثنى على هللا بما هو أهله، ثم قال أما   صلى هللا عليه وسلمرسول هللا

بعد: فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق 

بنت محمد  لو أنَّ فاطمة -والذي نفسي بيده-عليه الحد، وإني فيهم الضعيف أقاموا 

  .أة التي سرقت فُقطعت يدهاتلك المرثم أمر ب . (4)  ((سرقت لقطعت يدها

  :عدل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

عن عطاء: قال: كان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يأمر عماله أن يوافوه بالموسم،  -

 :فإذا اجتمعوا قال

شاركم وال من أموالكم، إنما أيها الناس، إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أب)

فما قام  .وليقسموا فيئكم بينكم. فمن فعل به غير ذلك فليقمينكم، بعثتهم ليحجزوا ب
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أحد إال رجل واحد قام، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّ عاملك فالنا ضربني مائة سوط. 

إنك إن يا أمير المؤمنين  :ص منه. فقام عمرو بن العاص فقالقال: فيم ضربته؟ قم فاقت

فقال: أنا ال ُأقيد وقد رأيت رسول  .ا من بعدككثر عليك ويكون سنة يأخذ بهفعلت هذا ي

قال: دونكم فأرضوه. فافتدى منه بمائتي  .هللا يقيد من نفسه. قال: فدعنا فلنرضه

 . (1)  (دينار. كل سوط بدينارين

)إنَّ الذي أدَّى ُأتي عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بتاج كسرى وسواريه، قال: ولما  -

، أنت أمين هللا يؤدون إليك ما أديت إلى هللا أمير المؤمنينهذا ألمين! قال له رجل: يا 

 تعالى، فإذا رتعت رتعوا

 

  :عدل علي رضي هللا عنه

ا له في يوم من األيام، و - وجده عند يهودي، فقال افتقد علي رضي هللا عنه درع 

نصير  :، فقال اليهودي: درعي وفي يدي، فقاللليهودي: )الدرع درعي لم أبع ولم أهب

ي، فتقدَّم علي فجلس إلى جنب شريح، وقال: لوال أنَّ خصمي يهودي ى القاضإل

الستويت معه في المجلس، ولكني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

فقال شريح: قل يا أمير المؤمنين. فقال:  .((غرهم هللاوأصغروهم من حيث أص)) :يقول

ع ولم أهب، فقال شريح: إيش هذه الدرع التي في يد هذا اليهودي درعي لم أبنعم، 

تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي. فقال شريح: ألك بينة يا أمير المؤمنين؟ قال: 

بَر والحسن يشهدان أنَّ الدرع درعي. فقال شريح: شهادة االبن ال تجوز لألب.  نعم: َقن 

رسول هللا صلى هللا عليه تجوز شهادته؟ سمعت  رجل من أهل الجنة ال :فقال علي

فقال اليهودي: أمير  .((الحسن والحسين سيِّّدا شباب أهل الجنة)) :وسلم يقول

، وأشهد أن  المؤمنين قدَّمني إلى قاضيه، وقاضيه قضى عليه، أشهد أنَّ هذا هو الحق 

ا رسول هللا، وأنَّ الدرع درعكال إله   إال هللا، وأشهد أنَّ محمد 
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Sickness & Problem (  األمراض

) Imitation :(والمشاكل التبعية و التقليد ) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 بمعنى ويأتي قالدة، ذلك ويسمى به، اإلحاطة مع العنق في الشيء وضع: التقليد

 به وليه شيء تعليق على يدل المادة هذه وأصل والتناوب اإللزام،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 دليل بغير القول قبول هو التقليد: تيمية ابن قال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Depictions of imitation ( والتبعية التقليد صور ): 

  :وغيرهم إبراهيم قوم فعل كما عقيدته، أصل في غيره يقلِّّد الذي -1

ا   لَُهم   قِّيلَ  َوإَِّذا: تعالى قال ُبَنا َقالُوا   الرَُّسولِّ  َوإِّلَى اللّهُ  أَنَزلَ  َما إِّلَى تََعالَو  نَا َما َحس   َوَجد 

لَُمونَ  الَ  آبَاُؤُهم   َكانَ  أََولَو   آبَاءنَا َعلَي هِّ  َتُدونَ  َوالَ  َشي ئ ا يَع   .[104: المائدة] يَه 

 في الجاهلية أهل عن تعالى هللا ذكر كما ساءت، ولو أخالقه في غيره يقلِّّد الذي -2

َشة   َفَعلُوا   َوإَِّذا: قوله نَا َقالُوا   َفاحِّ  يَأ ُمرُ  الَ  اللّهَ  إِّنَّ  ُقل   بَِّها أََمَرنَا َواللّهُ  آبَاءنَا َعلَي َها َوَجد 

َشاء لَ  الَ  َما اللّهِّ  َعلَى أَتَُقولُونَ  بِّال َفح    .[28: األعراف] نَ ُموتَع 

 :المذهبي التَّعص ب: ذلك ومِّن ،الّدِّين فروع في اإلمَّعة -3

ليل له وظهر أخطأ لو حتى العبادات في غيره يقلِّّد كالذي  في كما خطئه، على الدَّ

  .المذهبي التَّعص ب
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ار التَّشب ه -4  مِّن كثير تقليد في واضح وهذا ،وتقاليدهم عاداتهم في بالكفَّ

 وصف ذلك في حقَّقوا حتى والتَّقاليد، العادات مِّن كثير في لغيرهم نيسلمالم

 :األمثلة بعض إليك اإلمَّعة،

، عيد  غالب ا التي العادات مِّن ذلك فكل  . وغيرها... الحّبِّ  عيد النَّسيم، شّمِّ  عيد األّمِّ

 لحاص بن محمَّد ُسئل وقد!! النَّاس يفعل هكذا: فيقولون فاعلوها، عنها ُيسأل ما

ؤال العثيمين  بين خاصة- الحّبِّ  بعيد االحتفال األخيرة اآلونة في انتشر: )التَّالي الس 

 المل بَس- األحمر باللَّون كامال   الزي   ويكون النَّصارى، أعياد مِّن عيد وهو -الطَّالبات

 هذا بمثل االحتفال حكم بيان فضيلتكم مِّن نأمل الحمراء، الز هور ويتبادلن ،-والحذاء

. ويرعاكم؟ يحفظكم وهللا األمور، هذه مثل في للمسلمين توجيهكم وما د،العي

 :لوجوه يجوز؛ ال الحّبِّ  بعيد االحتفال: فأجاب

ريعة في له أساس ال بدعيٌّ  عيد   أنَّه: األوَّل  .الشَّ

 .والغرام العشق إلى يدعو أنَّه: الثَّاني

لف لهدي المخالفة التَّافهة موراأل هذه بمثل القلب اشتغال إلى يدعو أنَّه: الثَّالث  السَّ

 .-عنهم هللا رضي- الصَّالح

 أو المآكل، في كان سواء   العيد، شعائر مِّن شيء اليوم هذا في يحدث أن يحل   فال

 بدينه، عزيز ا يكون أن المسلم وعلى. ذلك غير أو التَّهادي، أو المالبس، أو المشارب،

 ناعق كلَّ  يتبع إمَّعة يكون ال وأن

 

 يعقلون ليتهم ويا وتروّ ، تثب ت بدون يقال ما كّلِّ  بنشر ،واإلعالم الصَّحافة في عةمَّ اإل -5

ر   َجاءُهم   َوإَِّذا: تعالى قوله نِّ  ّمِّنَ  أَم   َوإِّلَى الرَُّسولِّ  إِّلَى َرد وهُ  َولَو   بِّهِّ  أََذاُعوا   ال َخو فِّ  أَوِّ  األَم 

لِّي رِّ  ُأو  ُهم   األَم  ن  ينَ  لََعلَِّمهُ  مِّ ُهم   َتنبِّطُونَهُ س  يَ  الَّذِّ ن  الَ  مِّ لُ  َولَو  َمُتهُ  َعلَي ُكم   اللّهِّ  َفض   َوَرح 

ُتمُ  ي طَانَ  الَتَّبَع   .[83: النَّساء] َقلِّيال   إِّالَّ  الشَّ

 :اإلمَّعة مِّن نوع الوجهين ذو -6
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Impacts of imitation ( والتبعية التقليد آثار ): 

 

 :هللا سبيل عن والميل التفرق -1

َراطِّي َهـَذا نَّ َوأَ  :تعالى قال ا صِّ يم  َتقِّ ُبلَ  تَتَّبُِّعوا   َوالَ  َفاتَّبُِّعوهُ  ُمس   َعن بُِّكم   َفَتَفرَّقَ  الس 

 .[153: األنعام] تَتَُّقونَ  لََعلَُّكم   بِّهِّ  َوصَّاُكم َذلُِّكم   َسبِّيلِّهِّ 

 :النصير وفقدان الخذالن -2

لََّتُهم   تَتَّبِّعَ  َحتَّى ىارَ النَّصَ  َوالَ  ال يَُهودُ  َعنكَ  تَر َضى َولَن:تعالى قال  ُهوَ  اللّهِّ  ُهَدى إِّنَّ  ُقل   مِّ

تَ  َولَئِّنِّ  ال ُهَدى َواءُهم اتَّبَع  دَ  أَه  ل مِّ  مِّنَ  َجاءكَ  الَّذِّي بَع   َوالَ  َولِّّي   مِّن اللّهِّ  مِّنَ  لَكَ  َما ال عِّ

ير    .[120: البقرة]نَصِّ

 :والمتبوعين األتباع بين التالعن -3

نسِّ  ال جِّّنِّ  ّمِّن َقب لُِّكم مِّن َخلَت   َقد   ُأَمم   فِّي لُوا  خُ د  ا َقالَ : تعالى قال  ُكلََّما النَّارِّ  فِّي َواإلِّ

َتَها لََّعَنت   ُأمَّة   َدَخلَت   ا فِّيَها ادَّاَرُكوا   إَِّذا َحتَّى ُأخ  يع  َراُهم   َقالَت   َجمِّ  َهـُؤالء َربََّنا ألُوالَُهم   ُأخ 

ع   َعَذاب ا َفآتِّهِّم   أََضل ونَا ف   لُِّكّل   َقالَ  النَّارِّ  ّمِّنَ  اف  ضِّ ع  لَُمونَ  الَّ  َولَـكِّن ضِّ  ُأوالَُهم   َوَقالَت   تَع 

َراُهم   ل   مِّن َعلَي َنا لَُكم   َكانَ  َفَما ألُخ  ُبونَ  ُكنُتم   بَِّما ال َعَذابَ  َفُذوُقوا   َفض  -38: األعراف] تَك سِّ

39]. 

 :والحسرة التبرؤ -4

ب ونَُهم   أَنَدادا   اللّهِّ  ُدونِّ  مِّن ذُ خِّ يَتَّ  َمن النَّاسِّ  َومِّنَ : تعالى قال  آَمُنوا   َوالَّذِّينَ  اللّهِّ  َكُحّبِّ  ُيحِّ

ِّّلّهِّ  ُحبّ ا أََشد   ينَ  يََرى َولَو   ل يدُ  اللّهَ  َوأَنَّ  َجمِّيعا   لِّلّهِّ  ال ُقوَّةَ  أَنَّ  ال َعَذابَ  يََرو نَ  إِّذ   ظَلَُموا   الَّذِّ  َشدِّ

ينَ الَّ  تَبَرَّأَ  إِّذ   ال َعَذابِّ  ينَ  مِّنَ  ات بُِّعوا   ذِّ بَابُ  بِّهِّمُ  َوتََقطََّعت   ال َعَذابَ  َوَرأَُوا   اتَّبَُعوا   الَّذِّ  َوَقالَ  األَس 

ينَ  ُهم   َفَنَتبَرَّأَ  َكرَّة   لََنا أَنَّ  لَو   اتَّبَُعوا   الَّذِّ ن  نَّا تَبَرَُّؤوا   َكَما مِّ َمالَُهم   اللّهُ  ُيرِّيهِّمُ  َكَذلِّكَ  مِّ  أَع 

ينَ  ُهم َوَما هِّم  ي  لَ عَ  َحَسَرات    .[167-165: البقرة] النَّارِّ  مِّنَ  بَِّخارِّجِّ

 :جهنم في المشين واالستقبال المهين العذاب -5

ينَ  َوإِّنَّ  َهَذا:تعالى قال نََها َجَهنَّمَ  َمآب   لََشرَّ  لِّلطَّاغِّ لَو  َهادُ  َفبِّئ سَ  يَص   َفل يَُذوُقوهُ  َهَذا ال مِّ

يم   اق   َحمِّ َواج   لِّهِّ َشك   مِّن َوآَخرُ  َوَغسَّ ج   َهَذا أَز  م   َفو  َتحِّ َعُكم   م ق  َحب ا ال مَّ  َصالُوا إِّنَُّهم   بِّهِّم   َمر 

َحب ا ال أَنُتم   بَل   َقالُوا النَّارِّ  ُتُموهُ  أَنُتم   بُِّكم   َمر  م   .[60-55 :ص]ال َقَرارُ  َفبِّئ سَ  لََنا َقدَّ

 :والتالوم التخاصم -6
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بَلَ : تعالى قال ُضُهم   َوأَق   ال يَمِّينِّ  َعنِّ  تَأ تُونََنا ُكنُتم   إِّنَُّكم   َقالُوا يََتَساءلُونَ  بَع ض   ىَعلَ  بَع 

نِّينَ  تَُكونُوا لَّم   بَل َقالُوا مِّ ا ُكنُتم   بَل   ُسل طَان   ّمِّن َعلَي ُكم لََنا َكانَ  َوَما ُمؤ  م  ينَ  َقو   َفَحقَّ  طَاغِّ

وَ  لََذائُِّقونَ  إِّنَّا َربَِّّنا َقو لُ  َعلَي َنا َمئِّذ   َفإِّنَُّهم   َغاوِّينَ  ُكنَّا إِّنَّا اُكم  ي نَ َفأَغ  َترُِّكونَ  ال َعَذابِّ  فِّي يَو   ُمش 

َعلُ  َكَذلِّكَ  إِّنَّا رِّمِّينَ  نَف   .[34-27: الصافات]  بِّال ُمج 

   الحقائق إدراك عن يعمي التقليد -7

 شرّ ا أو خير ا كان سواء حجة بغير الكالم يقبل المقلد -8

 

Reasons for falling into imitation ( والتبعية التقليد في الوقوع أسباب ): 

 

 .شيء في مشاركتهم وعدم شيء، كّلِّ  في لغيرهم التَّبعيَّة على األبناء تربية -1

 .بالنَّفس الثِّّقة فقدان -2

 .الجهل -3

 .األشخاص في الغلو   -4

 .والشبهات الهوى اتباع -5

  .اآلباء عليه كان ما تعظيم -6

ليل عن البحث وعدم عمىاأل التَّقليد -7   .الدَّ

 

Means to leave imitation ( والتبعية التقليد  ترك على المعينة الوسائل ): 

 

 :االعتبار بمصارع القرون األولى -1

ُهم مَّن  أََخَذت ُه  :قال تعالى ن  ب ا َومِّ َسل َنا َعلَي هِّ َحاصِّ ُهم مَّن  أَر  ن  نَا بَِّذنبِّهِّ َفمِّ  أََخذ 
َفُكالّ 

َناي حَ الصَّ  َرق  ن ُهم مَّن  أَغ  َنا بِّهِّ األَر َض َومِّ ُهم مَّن  َخَسف  ن   .[40العنكبوت: ]ُة َومِّ

 

 :اتباع القدوة الحسنة -2

يَن هَ  :قال تعالى لَـئَِّك الَّذِّ ه  أُو  َتدِّ  .[90األنعام: ] َدى اللُّه َفبُِّهَداُهُم اق 
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 :إظهار الصورة المنفرة للمقلدين -3

َقُهوَن بَِّها َولَُهم  أ نَا لَِّجهَ َذرَ  َولََقد   :قال سبحانه نسِّ لَُهم  ُقلُوب  الَّ يَف  َن ال جِّّنِّ َواإلِّ نََّم َكثِّير ا ّمِّ

ُروَن بَِّها َولَُهم  آَذان   ُين  الَّ ُيب صِّ لَـئَِّك ُهُم أَع  لَـئَِّك َكاألَن َعامِّ بَل  ُهم  أََضل  ُأو  َمُعوَن بَِّها ُأو   الَّ يَس 

 .[179اف: األعر] ال َغافِّلُونَ 

 

 :الشعور بالمسؤولية الفردية -4

فإن المقلد على غير هدى يتحمل تبعة تقليده، وال يدفع المتبوعين عنه شيئ ا، قال 

َتَدى َفإِّنََّما  :تعالى َر مَّنِّ اه  هِّ َوَمن َضلَّ َفإِّنََّما يَضِّل  َعلَي َها َوالَ تَزُِّر َوازَِّرة  وِّز  َتدي لَِّنف سِّ يَه 

َرى  .[15ء: اإلسرا] ُأخ 

 

  .التربية على االستقاللية والتحري، والبحث عن الدليل -5
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Value (القيمة): Courage (الشجاعة) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

ة: الشجاعة : يقال. وإقدام جرأة على يدل المادة هذه وأصل البأس، عند القلب شدَّ

 البأس عند اشتد: شجاعة شُجع

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

قيل هي: )اإلقدام على المكاره، والمهالك، عند الحاجة إلى ذلك، وثبات الجأش عند 

 (المخاوف، واالستهانة بالموت

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between courage and strength ( والقوة ةجاعالش بين الفرق ):  

كثير من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة وهما متغايران، فإن الشجاعة هي ثبات 
 .القلب عند النوازل وإن كان ضعيف البطش

 عليه وسلم وكان ل هللا صلى هللااألمة بعد رسووكان الصديق رضي هللا عنه أشجع 
به في كل موطن من عمر وغيره أقوى منه، ولكن برز على الصحابة كلهم بثبات قل

المواطن التي تزلزل الجبال، وهو في ذلك ثابت القلب، ربيط الجأش، يلوذ به شجعان 
 (بة وأبطالهم، فيثبتهم، ويشجعهمالصحا

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between courage and being bold ( َجاَعة بين الفرق  الش 

  :(والجرأة

َجاعَ  أنَّ   من يتولد خلق وهو المخاوف، عند واستقراره ثباته وهي: القلب من ةالشَّ
 من يتولد الجبن أنَّ  كما ثبت، الصبر وساعده الظفر ظن متى فإنَّه الظن، وحسن الصبر
 .الصبر يساعده وال الظفر يظن فال الصبر، وعدم الظن سوء

 النفس تقدم بل قبة،العا في النظر وعدم المباالة، قلة سببه إقدام، فهي: الجرأة وأما
ا العارض، مالحظة عن معرضة اإلقدام موضع غير في  لها وإمَّا عليها، فإمَّ

……………………………………………………………………………………………… 
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Types of courage ( َجاَعة أقسام الش  ): 

 

 :ألصفهاني في كتابه )الذريعة( خمسة أنواع للشجاعة وهيراغب اذكر ال

 .غضب وتطل ب َغلَبةسبعيَّة: كمن أقدم لثوران  -

 .وبهيميَّة: كمن حارب توصال  إلى مأكل أو منكح -

 .وتجريبيَّة: كمن حارب مرار ا فظفر. فجعل ذلك أصال  يبني عليه -

 .وجهاديَّة: كمن يحارب ذبّ ا عن الدين -

كميَّة: وهي ما تكون في كل ذلك عن فكر، وتمييز، وهيئة محمودة، بقدر ما حو -

ا  يجب وعلى ما يجب، أال ترى أنَّه يحمد من أقدم على كافر؛ غضب ا لدين هللا، أو طمع 

ابه، أو خوف ا من عقابه، أو اعتماد ا على ما رأى من إنجاز وعد هللا في نصرة في ثو

َجاَعة هو أن ال يقصد باإلقدام حوز أوليائه، فإن كل ذلك محمود، وإ ن كان محض الشَّ

 ...ثواب، أو دفع عقاب

َجاَعة ة اإلنسان نفسه، أو غيره، وكل واحد منهما المحمودة مجاهد ومن الشَّ

  :ضربان

مجاهدة النفس بالقول: وذلك بالتعلم، وبالفعل: وذلك بقمع الشهوة، وتهذيب  -

  .الحمية

 عل: وذلك مدافعة الباطلتزيين الحق وتعليمه، وبالف ومجاهدة الغير بالقول: وذلك -

 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

 [190:البقرة] اْلُمْعَتِدينَ  ُيِحّبِ  الَ  اللّهَ  إِن   تَْعَتُدواْ  َوالَ  ُيَقاتِلُونَُكمْ  ال ِذينَ  اللّهِ  َسبِيلِ  فِي اتِلُواْ قَ وَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 [45:اْلنفال] تُْفلَُحونَ  ل َعل ُكمْ  َكثِير ا اللّهَ  َواْذُكُرواْ  َفاْثُبُتواْ  فَِئة   لَِقيُتمْ  إَِذا آَمُنواْ  ال ِذينَ  أَيَُّها يَا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة يف الن بوي ة السُّ ): 

 

 خير   القوي المؤمن: ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن

 وال باهلل واستعن ينفعك، ما على احرص خير، كّل   وفي الضعيف، المؤمن من هللا إلى وأحبُّ 

 فإن   فعل، شاء وما هللا قد ر قل ولكن وكذا، كذا كان فعلت أنِّي لو تقل فال شيء أصابك وإن تعجز،

 .الشيطان عمل تفتح لو

 2664 مسلم رواه
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عزيمة النفس والقريحة في أمور اآلخرة، فيكون هنا، المراد بالقوة قال النووي: )و

ا إليه، وذهاب ا  صاحب هذا الوصف أكثر إقدام ا على العدو في الجهاد، وأسرع خروج 

عروف، والنهي عن المنكر، والصبر على األذى في طلبه، وأشد عزيمة في األمر بالم

الصوم، وأرغب في الصالة، و في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات هللا تعالى،

 (واألذكار، وسائر العبادات، وأنشط طلب ا لها، ومحافظة  عليها، ونحو ذلك

 

بك  إنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يتعوذ منهن دبر الصالة: اللهم إني أعوذ

ذ بك من من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعو

 (( (3) .مصعب ا فصدقهاب القبر، فحدثت به عذ
 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 

Levels of the courageous ones ( الشجعان مراتب ): 

 

 :تحدث ابن القيم عن مراتب الشجعان فقال

 

 .بذلك لهمته وعزمه، وجاء على بناء ُفَعال كشجاع؛ وسمي م الُهمامأوَّل مراتبه

؛ وسمي بذلك من اإلقدام، وهو ضد اإلحجام وجاء على أوزان الثاني المقدام

النحر، وهذا البناء يستوي فيه المذكر المبالغة، كمعطاء، ومنحار، لكثير العطاء، و

 .ذكوروالمؤنث، كامرأة معطار كثيرة التعطر، ومذكار تلد ال

وهو اسم فاعل من بسل يبسل، كشرف يشرف، والبسالة  :اسلالثالث الب

َجاَعة والشدة، وضدها فشل يفشل فشالة، وهي على وزنها فعال  ومصدر ا وهي  الشَّ

 .الرذالة

  :تسميته قوالنبطال وفي : وجمعه أالرابع البطل

َجاَعة  وقال ابن تيمية: )ولما كان صالح بني آدم ال يتم في دينهم ودنياهم إال بالشَّ

والكرم، بيَّن هللا سبحانه أنَّه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه، أبدل هللا به من يقوم 

 (بذلك، ومن تولَّى عنه بإنفاق ماله، أبدل هللا به من يقوم بذلك

 

َجاَعة؟ فقال: صبر ساعة. وقال بعض أهل التجارب الرجال  :وقيل لبعضهم: )ما الشَّ

الداعي  :ثالثة: فارس، وشجاع، وبطل، فالفارس: الذي يشد إذا شدوا، والشجاع

 .إلى البراز والمجيب داعيه، والبطل: الحامي لظهور القوم إذا ولَّوا

 

َجاَعة والسخاء أخوان، فمن لم يجد بماله، فلن يجود بنفسه  (وقال الذهبي: )الشَّ
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ون بطل بمعنى ألنَّه يبطل فعل األقران، فتبطل عند شجاعة الشجعان، فيك أحدهما:

  .ول في المعنى؛ ألنَّ هذا الفعل غير متعدمفع

: أنَّه بمعنى فاعل لفظ ا ومعنى؛ ألنَّه الذي يبطل شجاعة غيره فيجعلها والثاني

  .بمنزلة العدم، فهو بطل بمعنى مبطل

يكون بطل بمعنى مبطل بوزن مكرم، وهو الذي قد بطله غيره، فلشجاعته  ز أنويجو

  .المهم له، وترك محاربتهم إياهبطلوا فعله باستستحاماه النَّاس، ف

 

Depictions of courage ( َجاَعة صور الش  ): 

 

 .اإلقدام في ساحات الوغى في الجهاد في سبيل هللا، واالستهانة بالموت -1

 .منكر وبيان الحقإنكار ال الجرأة في -2

َجاَعة في األعمال التي تحتاج إلى تحمل المخاطر ورباط -3  :ة الجأشالشَّ

 .كرجال الشرطة، ورجال اإلطفاء، وعمال المناجم، وغيرهم

 :حضور الذهن عند الشدائد -4

 ، َجاَعة، حضور الذهن عند الشدائد، فشجاع  من إذا عراه خطب  من أكبر مظاهر الشَّ

برشده، بل يقابله برزانة وثبات، ويتصرف فيه بذهن حاضر، وعقل غير  لم يذهب

 (2) .مشتت 

َجا -5  :يةبَعة األدالشَّ

والمراد بها أن يبدي اإلنسان رأيه، وما يعتقد أنَّه الحق، مهما ظنَّ النَّاس به، أو تقوَّلوا 

لته عقوبة، عليه، فيقول الحق بأدب، وإن تألَّم منه النَّاس، ويعترف بالخطأ، وإن نا

 ويرفض العمل بما ال يراه صواب ا

 

Benefits of courage ( َجاَعة فوائد الش  ): 

 

َجاَعة لها فوائد تعود على الفرد والمجتمع، منها  :الشَّ

 

 :أنها سبب النشراح الصدر -1

قال ابن القيم: )فإنَّ الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان، متسع القلب، والجبان 

ر ا، وأحصرهم قلب ا، ال فرحة له وال سرور، وال لذة له وال نعيم إال من أضيق النَّاس صد

بهيمي، وأما سرور الروح ولذتها، ونعيمها، وابتهاجها، فمحرم جنس ما للحيوان ال
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على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل، وعلى كل معرض عن هللا سبحانه، 

 نه، متعلق القلب بغيره(غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودي

 

َجاَعة أصل الفضائل -2  :الشَّ

َجاَعة يتحلى  جدة، وعظم الهمة، والثبات، والصبر، والحلم، بالن أيض افمن يتصف بالشَّ

 .وعدم الطيش، والشهامة، واحتمال الكد

 

َجاَعة تحمل صاحبها على عزة النفس وإيثار معالي األخالق والشيم -3  :الشَّ

َجاَعة تحملهقال ابن القيم: )و على عزة النفس، وإيثار معالي األخالق والشيم،  الشَّ

جاعة النفس، وقوتها، على إخراج المحبوب، هو ش الذي وعلى البذل والندى،

ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ، والحلم، فإنَّه بقوة نفسه، وشجاعتها، يمسك 

س الشديد بالصرعة، إنَّما يل)) :عنانها، ويكبحها بلجامها عن النزغ، والبطش، كما قال

َجاعَ ((الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب كة يقتدر هي ملة، و، وهو حقيقة الشَّ

 (بها العبد على قهر خصمه

 

  :الرجل الشجاع يحسن الظن باهلل -4

قال ابن القيم: )والجبن خلق مذموم عند جميع الخلق، وأهل الجبن: هم أهل سوء 

َجاعَ  ة والجود: هم أهل حسن الظن باهلل، كما قال بعض الظن باهلل، وأهل الشَّ

جَ ء، واعليكم بأهل السخا :الحكماء في وصيته اَعة، فإنَّهم أهل حسن الظن باهلل، لشَّ

َجاَعة ُجنَّة للرجل من المكاره، والجبن إعانة منه لعدوه على نفسه،  والشَّ

 

 الشجاعة تجمع جملة من الفضائل وهي  -5

  :كِّبَُر النفس -أ

ا يؤهل نفسه االسوهو  تهانة باليسير، واالقتدار على حمل الكرائه، فصاحبه أبد 

  .فافه لهااستخ ام معلألمور العظ

  :النَّجدة -ب

  .وهي ثقة النفس عند المخاوف، حتى ال يخامرها جزع

  :عظم الهمة -ج

وهي فضيلة للنفس، تحتمل بها سعادة الجد وضدها، حتى الشدائد التي تكون عند 

  .الموت

  :الثبات -د

 .اصةوهو فضيلة للنفس، تقوى بها على احتمال اآلالم، ومقاومتها في األهوال خ

  :الحلم -هـ

بَة، وال يحركها الغضب بسهولة  وهو فضيلة للنفس، تكسبها الطمأنينة، فال تكون شغِّ

 .وسرعة
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  :السكون -و

بها عن  وهو عدم الطيش، فهو إمَّا عند الخصومات، وإمَّا في الحروب التي يذب

  .لشدتهااألحوال  الحريم، أو عن الشريعة. وهو قوة للنفس، تقسر حركتها في هذه

  :هامةالش -ز

ا لألحدوثة الجميلة   .وهي الحرص على األعمال العظام، توقع 

 :احتمال الكد -ح

وهو قوة للنفس، بها تستعمل آالت البدن في األمور الحسية، بالتمرين وحسن 

 .العادة

Stories and Lessons (قصص وعبر) 
 وسلمنماذج من شجاعة النَّبي صلى هللا عليه 

 

ه قال: )لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول هللا صلى هللا ي هللا عنعن علي رض -

ا  . (1) (عليه وسلم، وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد النَّاس يومئذ بأس 

حنين؟ قال: ال وهللا، ما  ، أفررتم يوميا أبا عمارة)) :قال رجل للبراء رضي هللا عنه -

ر ا ولكنه خرج شبان أصهللا عليه وسلم،  ولَّى رسول هللا صلى اُؤهم ُحسَّ فَّ حابه وأَخِّ

ا رماة ال يكاد يسقط لهم سهم، جمع  ليس عليهم سالح أو كثير سالح، فلقوا قوم 

ا ما يكادون يخطئون، فأقبلوا هناك إلى  رسول هللا هوازن، وبني نصر، فرشقوهم رشق 

يضاء، وأبو سلم على بغلته البصلى هللا عليه وسلم، ورسول هللا صلى هللا عليه و

بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل فاستنصر وقال: أنا النَّبي ال كذب، سفيان 

 . (2) ((أنا ابن عبد المطلب، ثُمَّ صفَّهم

 

 صلى هللا رسول هللا شهدت مع)) :وعن عباس بن عبد المطلب رضي هللا عنه قال -

هللا عبد المطلب رسول  فيان بن الحارث بنعليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو س

صلى هللا عليه وسلم، فلم نفارقه، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم على بغلة له 

بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار، ولَّى 

الكفار، ين، فطفق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يركض بغلته قِّبََل المسلمون مدبر

غلة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أكفها؛ إرادَة أن ال وأنا آخذ بلجام ب قال عباس:
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تسرع، وأبو سفيان آخذ بركاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقال رسول هللا 

وكان رجال  -لسمرة. فقال عباس: صلى هللا عليه وسلم: أي  عباس، ناد أصحاب ا

عطفتهم حين  قال: فوهللا لكأن أين أصحاب السمرة،فقلت بأعلى صوتي:  -صيِّّت ا

سمعوا صوتي، عطفة البقر على أوالدها. فقالوا: يا لبيك يا لبيك، قال: فاقتتلوا 

 والكفار، والدعوة في األنصار يقولون: يا معشر األنصار يا معشر األنصار، قال: ثُمَّ 

ا بني حارث بن الخزرج، يقصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني ال

لخزرج، فنظر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول الحارث بن ا

عليها إلى قتالهم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هذا حين حمي 

 . (3) ((الوطيس

 

كان النَّبي صلى هللا عليه وسلم أحسن النَّاس، )) :ه قالوعن أنس رضي هللا عن -

زع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق النَّاس قِّبَل ع النَّاس، ولقد فجود النَّاس، وأشجوأ

الصوت، فاستقبلهم النَّبي صلى هللا عليه وسلم، قد سبق النَّاس إلى الصوت وهو 

ة عري، ما عليه سرج، في يقول: لن تراعوا لن تراعوا، وهو على فرس ألبي طلح

 ((ر، أو إنَّه لبح (4)لقد وجدته بحر ا  :عنقه سيف، فقال

 

  :شجاعة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه

قال ابن القيم رحمه هللا: )وكان الصديق رضي هللا عنه أشجع األمة بعد رسول هللا... 

زل الجبال، برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه، في كل موطن من المواطن التي تزل

لهم، فيثبتهم عان الصحابة وأبطاوهو في ذلك ثابت القلب، ربيط الجأش، يلوذ به شج

عهم، ولو لم يكن له إال ثبات قلبه يوم الغار، وليلته، وثبات قلبه يوم بدر، وهو ويشج

يقول للنَّبي يا رسول هللا كفاك بعض مناشدتك ربك، فإنه منجز لك ما وعدك، وثبات 

ا قد قتل، ولم يبق أحقلبه يوم أحد،  د مع وقد صرخ الشيطان في النَّاس بأن محمد 

د، وهو مع ذلك ثابت القلب ساكن الجأش، وثبات  دون عشرين في أحرسول هللا إال

قلبه يوم الخندق وقد زاغت األبصار وبلغت القلوب الحناجر، وثبات قلبه يوم الحديبية، 
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 الصديق ليثبته ويسكنه ويطمئنه، وقد قلق فارس اإلسالم عمر بن الخطاب، حتى إنَّ 

حين النازلة التي يفر، وثبات قلبه  فر النَّاس وهو لموثبات قلبه يوم حنين حيث 

اهتزت لها الدنيا أجمع، وكادت تزول لها الجبال، وعقرت لها أقدام األبطال، وماجت لها 

في  قلوب أهل اإلسالم ،كموج البحر عند هبوب قواصف الرياح، وصاح لها الشيطان

ا، وأثار أقطار األرض أبلغ الصياح، وخرج النَّاس بها من دين هللا ر عدو هللا بها أقطا أفواج 

ا، وانقطع لها الوحي من السماء، وكاد لوال دفاع هللا لطمس نجوم  األرض عجاج 

االهتداء، وأنكرت الصحابة بها قلوبهم، وكيف ال وقد فقدوا رسولهم من بين أظهرهم، 

َرأَبَّ النوحبيبهم، وطاشت  فاق، األحالم، وغشي اآلفاق ما غشيها من الظالم، واش 

ا، وسمع  عناق، ورفع الباطلومد أهله األ ا كان تحت قدم الرسول موضوع  رأس 

ا، وطمع عدو هللا أن  المسلمون من أعداء هللا ما لم يكن في حياته بينهم مسموع 

لبيت الحرام، وأن يصد يعيد النَّاس إلى عبادة األصنام، وأن يصرف وجوههم عن ا

جس، من التهود، والتم إلى ما كانوا عليهقلوبهم عن اإليمان والقرآن، ويدعوهم 

والشرك، وعبادة الصلبان، فشمَّر الصديق رضي هللا عنه من جده عن ساق غير 

خوار، وانتضى سيف عزمه الذي هو ثاني ذي الفقار، وامتطى من ظهور عزائمه 

سباق، وتقدم جنود اإلسالم فكان أفرسهم إنَّما همه جواد ا لم يكن يكبو يوم ال

هدي، وألصدقنهم الحرب حتى تنفرد ن أعداء اإلسالم جوقال وهللا ألجاهداللحاق، 

سالفتي، أو أفرد وحدي، وألدخلنهم في الباب الذي خرجوا منه، وأَلَُردَّنَُّهم  إلى الحق 

بقلوب األمة لرجحها جيوش الذي رغبوا عنه، فثبَّت هللا بذلك القلب الذي لو وزن 

ام، حتى كتاب، وعبدة األصنالمرتدين، وأهل الاإلسالم، وأذلَّ بها المنافقين، و

استقامت قناة الدين من بعد اعوجاجها، وجرت الملة الحنيفية على سننها 

ومنهاجها، وتولَّى حزب الشيطان وهم الخاسرون، وأذَّن مؤذن اإليمان على رؤوس 

ز    .[56المائدة: ]َب اللّهِّ ُهُم ال َغالُِّبوَن الخالئق َفإِّنَّ حِّ

 

هنت، بل لم تزل الجيوش بها وال استكانت وال وعفت جيوش عزماته، هذا وما ض 

مؤيَّدة ومنصورة، وما فرحت عزائم أعدائه بالظفر في موطن من المواطن، بل لم تزل 
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َجاَعة التي تضاءلت لها فرسان ا ألمم، والهمَّة مغلوبة مكسورة، تلك لعمر هللا الشَّ

هذا المغنم  األمة أن يضرب من التي تصاغرت عندها عليات الهمم، ويحق لصديق

 . (2) (نصيب، وكيف ال وقد فاز من ميراث النبوة بكمال التعصب بأوفر

لما توفي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ))وعن أبي هريرة رضي هللا عنه، قال  -

من العرب، قال عمر بن الخطاب ألبي بكر: كيف واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر 

لم: أمرت أن أقاتل النَّاس حتى صلى هللا عليه وس وقد قال رسول هللاتقاتل النَّاس 

يقولوا ال إله إال هللا، فمن قال ال إله إال هللا فقد عصم مني ماله ونفسه إال بحقه 

الصالة والزكاة، فإن الزكاة فقال أبو بكر: وهللا ألقاتلن من فرق بين  .وحسابه على هللا

 عليه وسلم ى رسول هللا صلى هللا كانوا يؤدونه إل لو منعوني عقاالحق المال وهللا

لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوهللا ما هو إال أن رأيت هللا عزَّ وجلَّ قد 

 . (3) ((شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنَّه الحق

 

بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه  قال: سألت ابن عمرو وعن عروة بن الزبير، -

بينا النَّبي صلى هللا عليه وسلم )) :هللا عليه وسلم، قالالمشركون بالنَّبي صلى 

يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، فوضع ثوبه في عنقه، فخنقه 

ا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه، عن النَّ  بي صلى هللا عليه خنقا شديد 

ُتلُوَن َرُجال  أَ  :وسلم وقال  . (4) (([28غافر: ]ُه اآلية ن يَُقوَل َربَِّّي اللَّ أَتَق 

 

وعن محمد بن عقيل بن أبي طالب، قال: )خطبنا علي بن أبي طالب، رضي هللا  -

ن، عنه، فقال: أيها النَّاس، أخبروني بأشجع النَّاس، قالوا: لو قلنا أنت يا أمير المؤمني

ا إال انتصفت منه، ولك س؟ قالوا: ال ن أخبروني بأشجع النَّافقال: أما إني ما بارزت أحد 

؟ قال: أبو بكر الصديق، إنا لما كان يوم بدر جعلنا لرسول هللا صلى هللا نعلم، فمن

ا فقلنا: من يكون مع النَّبي صلى هللا عليه وسلم ال يهوي إليه  عليه وسلم عريش 

رأس  فوهللا ما دنا منا أحد إال أبو بكر شاهر ا بالسيف علىأحد من المشركين؟ 

ليه أحد إال هوى إليه، وهذا أشجع  عليه وسلم، ال يهوي إرسول هللا صلى هللا
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فلقد رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذته قريش فهذا  :النَّاس، قال علي

ا، قال: فوهللا ما دنا يجؤه، وهذا يتلتله، وهم يقولون: أنت الذي جعلت اآللهة إله   ا واحد 

ويلكم أتقتلون  :، ويتلتل هذا، وهو يقولكر، يضرب هذا، ويجأ هذامنه إليه أحد إال أبو ب

رجال  أن يقول ربي هللا، ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى أخضل لحيته، ثم 

فقال: قال علي: أنشدكم هللا، أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر ؟ قال: فسكت القوم، 

رعون، لء األرض مثل مؤمن آل فأال تجيبوني ؟ وهللا لساعة من أبي بكر خير من م

 . (5) (انه، وهذا رجل أعلن إيمانهذاك رجل يكتم إيم

 

  :شجاعة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

 . (6) (عن عبد هللا بن مسعود، رضي هللا عنه، قال: )ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر -

 عنه، لم ، قال: )لما أسلم عمر بن الخطاب رضي هللاضي هللا عنهماوعن ابن عمر ر -

ة أنشأ للحديث؟ فقالوا: جميل بن معمر سالمه، فقال: أي أهل مكتعلم قريش بإ

الجمحي، فخرج إليه وأنا معه أتبع أثره، أعقل ما أرى وأسمع، فأتاه فقال: يا جميل، 

ا إلى المسجد، فنادى إني قد أسلمت، قال: فوهللا ما رد عليه كلمة حتى ق ام عامد 

ذب ولكني اب قد صبأ، فقال عمر: كشر قريش، إنَّ ابن الخطأندية قريش، فقال: يا مع

أسلمت وآمنت باهلل، وصدَّقت رسوله، فثاوروه، فقاتلهم حتى ركدت الشمس على 

رؤوسهم، حتى فتر عمر وجلس، فقاموا على رأسه، فقال عمر: افعلوا ما بدا لكم، 

 . (7) (...كنا ثالث مائة رجل لقد تركتموها لنا أو تركناها لكمفوهللا لو 

 

ل: )فلما قدم عبد هللا بن أبي ربيعة، وعمرو ابن العاص، ن إسحاق قاوعن محمد ب -

على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وردهم 

ال  ذا شكيمة، ال يرام ما وراء النجاشي بما يكرهون، أسلم عمر بن الخطاب، وكان رج

لمطلب، ه وسلم وبحمزة بن عبد ارسول هللا صلى هللا عليظهره، امتنع به أصحاب 

ا، فكان عبد هللا بن مسعود يقول ما كنا نقدر على أن نصلي عند  :حتى غزا قريش 

ا حتى صلَّى عند الكعبة  الكعبة حتى أسلم عمر بن الخطاب، فلما أسلم قاتل قريش 
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بي صلى هللا عليه ا معه، وكان إسالم عمر بعد خروج من خرج من أصحاب النَّ وصلَّين

  . (8) (إلى أرض الحبشة وسلم

 

  :شجاعة علي رضي هللا عنه

أن النبي صلى  -في سياق ذكره ليوم خيبر  -عن سلمة بن األكوع رضي هللا عنه  -

و يحبه هللا ورسوله. ألعطين الراية رجال  يحب هللا ورسوله، أ)) :هللا عليه وسلم قال

يه رسول هللا صلى هللا عل وهو أرمد، حتى أتيت به فجئت به أقودهقال: فأتيت عليّ ا 

 :وسلم فبسق في عينيه فبرأ، وأعطاه الرَّاية وخرج مرحب فقال

 قد علمت خيبر أني مرحب 
 

 شاكي السالح بطل مجرب 

 إذا الحـــــــــروب أقبلت تلهب 

 

 :فقال علي

 يدره متني أمي حأنا الذي س
 

 كليث غابات كريه المنظره 

 أوفيهم بالصاع كيل السندره 

 

 . (9) ((ل فضرب رأس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديهاق

 

  :شجاعة الزبير رضي هللا عنه

عن عمرو بن دينار قال كان يقال: )أشجع النَّاس الزبير، وأبسلهم علي رضي هللا  -

 . (10) (عنهما، والباسل فوق الشجاع

 

ه وسلم قالوا )أنَّ أصحاب رسول هللا صلى هللا عليوعن هشام بن عروة، عن أبيه،  -

ِّّي إن شددت كذبتم، فقالوا ال للزبير يوم اليرموك، أ ال تشد فنشد معك؟ فقال: إن

نفعل، فحمل عليهم حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد، ثم رجع مقبال  

عروة:  لى عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر، قالفأخذوا بلجامه فضربوه ضربتين ع
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 . (11) (بات ألعب وأنا صغيركنت أدخل أصابعي في تلك الضر

كنت يوم األحزاب، جعلت أنا وعمر )) :وعن عبد هللا بن الزبير رضي هللا عنهما قال -

بن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني 

تك تختلف، قال: أو هل رأيتني يا ين، أو ثالث ا، فلما رجعت قلت يا أبت رأيقريظة مرت

هللا عليه وسلم قال: من يأت بني قريظة  ؟ قلت: نعم، قال: كان رسول هللا صلىبني

فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 . (12) ((أبويه، فقال: فداك أبي وأمي

 

  :لد بن الوليد رضي هللا عنهة خاشجاع

تني يوم مؤتة تقطَّعت في يدي تسعة د بن الوليد رضي هللا عنه: )لقد رأيقال خال

 . (13) (سياف، وصبرت في يدي صفيحة لي يمانيةأ

ولما احتضر قال: )لقد طلبت القتل مظانه، فلم يقدر لي إال أن أموت على فراشي، 

 إله إال هللا من ليلة بتها وأنا متترس وما من عملي شيء  أرجى عندي بعد ال

ا أنا مت حتى نغير على الكفار، ثُمَّ قال: إذبترسي، والسماء تهلبني ننتظر الصبح 

 . (14) (فانظروا سالحي وفرسي فاجعلوها عدَّة في سبيل هللا عزَّ وجلَّ 

 

  :شجاعة سعد بن أبي وقاص رضي هللا عنه

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) :عن عامر بن سعد عن أبيه رضي هللا عنه

 قد خرق المسلمين، فقال النَّبي صلى له أبويه قال: كان رجل من المشركين جمع

هللا عليه وسلم لسعد: ارم فداك أبي وأمي، قال: فنزعت بسهم لي فيه نصل، 

فأصبت جنبه، فوقع وانكشفت عوراته، فضحك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى 

 . (15) ((نواجذهنظرت إلى 

 

  :صحابة رضي هللا عنهمنماذج أخرى من شجاعة ال

غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا )) :قال هللا عنه، عن أنس رضي -



 
 

74 

رسول هللا غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئنِّ هللُا أشهدني قتال المشركين 

مون قال: اللهم إني أعتذر إليك ليرين هللا ما أصنع، فلما كان يوم أحد وانكشف المسل

صنع هؤالء، يعني المشركين، ثم تقدم ؤالء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما مما صنع ه

فاستقبله سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، إنِّّي أجد ريحها 

من دون أحد، قال سعد: فما استطعت يا رسول هللا ما صنع، قال أنس: فوجدنا به 

ا وثمانين ضربة  بالسيف، أو طعنة برمحب  ، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقدضع 

أخته ببنانه، قال أنس كنا نرى، أو نظن أنَّ هذه  مثل به المشركون، فما عرفه أحد إال

نِّيَن رَِّجال  َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَي هِّ إلى آخر  مِّ َن ال ُمؤ  اآلية نزلت فيه وفي أشباهه مِّ

 . (16) ((اآلية

ا يوم أحد أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه و)) :وعنه رضي هللا عنه، قال - سلم أخذ سيف 

يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول أنا أنا. قال: فمن  فقال: من

يأخذه بحقه؟ قال: فأحجم القوم، فقال سماك بن خرشة أبو دجانة: أنا آخذه بحقه. 

 ((ق به هام المشركينقال فأخذه ففل

 

 :هللا رحمه تيمية ابن شجاعة

ا رأيت ما قلب ا، وأقواهم النَّاس، أشجع من هللا رحمه كان: )البزَّار قال ا أثبت أحد   جأش 

 ولسانه، بقلبه، هللا سبيل في يجاهد كان منه، العدو جهاد في عناء   أعظم وال منه،

 حضر إذا كان هللا، رحمه الشيخ أنَّ  حداو غير وأخبر الئم، لومة هللا في يخاف وال ويده،

 من رأى إن ثباتهم، وقطب واقيتهم، بينهم يكون جهاد في المسلمين عسكر مع

ا، بعضهم ره، وثبته، شجَّعه جبانة، أو رقَّة، أو هلع   والظفر، بالنصر، ووعده وبشَّ

 .السكينة عليهم هللا وإنزال والمجاهدين، الجهاد فضل له وبيَّن والغنيمة،

 كأثبت ويقوم الشجعان، كأعظم العدو في ويجول يتحنَّك الخيل ركب إذا انكو 

 خوض فيهم ويخوض بهم، الفتك من كثير من العدو في أنكى تكبير ا ويكبر ان،الفرس

 .الموت يخاف ال رجل

ثوا  َجاَعة، من أمور ا عكة فتح في منه رأوا أنَّهم وحدَّ  .وصفها عن الواصف يعجز الشَّ
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 نظره، وحسن ومشورته، بفعله، إياها المسلمين تملك في السبب كان ولقد: قالوا 

 أمواال   له وبذل الكرج ملك جاءه المحروسة، دمشق على غازان طانالسل ظهر ولما

 الخبر ووصل دمشق، أهل من بالمسلمين الفتك من يمكنه أن على جزيلة كثيرة

ع فوره، من فقام الشيخ إلى  على ووعدهم دة،الشها في ورغبهم المسلمين وشجَّ

 .الخوف وزوال واألمن، والظفر، بالنصر، قيامهم

 إلى معه فخرجوا منهم، األحالم وذوي وكبرائهم، وجوههم، من الجر منهم فانتدب 

 رؤساء هم فقيل هؤالء؟ من: قال السلطان رآهم فلما غازان، السلطان حضرة

 أوقع رآه أن فلما ،أوال   هللا رحمه الشيخ فتقدم يديه، بين فحضروا لهم فأذن دمشق،

 أوال   معه الكالم في الشيخ وأخذ وأجلسه، أدناه حتى عظيمة، هيبة   قلبه في له هللا

 أمواال   له وضمن المسلمين، على الكرج ملك المخذول تسليط عن رأيه عكس في

ا، ذلك إلى فأجابه ووعظه وذكَّره المسلمين، دماء بحرمة وأخبره  بسببه وحقنت طائع 

ين ذراريهم وحميت ينالمسلم دماء  (حريمهم وصِّ
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Sickness & Problem (  األمراض

 Crossing the boundaries :(والمشاكل

 (العدوان)
Meaning in the language ( لغة   معنى ):  

َوان و ا عدا وقد الص راح، الظ لم: الُعد  َوان ا وُعُدوّ ا وَعَداء   َعد  َوان ا وُعد  د  َوى وعِّ  دَّىوتَعَ  وُعد 

َتَدى،  الحدَّ  وتجاوز ظَلَمه، ُكل ه واع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen ( ااصط معنى الح  ):  

َوان: )األصفهاني   الرَّاغب قال  (المعاملة في بالعدالة اإلخالل: الُعد 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Depictions of crossing the boundaries ( الُعْدَوان صور ): 

  :القتل -1

َوان صور مِّن ُكلُوا   الَ  آَمُنوا   الَّذِّينَ  أَي َها يَا: تعالى قال حّق ، يربغ النَّفس قتل الُعد   تَأ 

َوالَُكم   لِّ  بَي َنُكم   أَم  نُكم   تََراض   َعن تَِّجاَرة   تَُكونَ  أَن إِّالَّ  بِّال بَاطِّ ُتلُوا   َوالَ  ّمِّ  اللّهَ  إِّنَّ  أَنُفَسُكم   تَق 

ا بُِّكم   َكانَ  يم  َعل   َوَمن َرحِّ َوان ا َذلِّكَ  يَف  اظُوَ  ُعد  لِّيهِّ  َفَسو فَ  ل م   للّهِّ ا َعلَى َذلِّكَ  َوَكانَ  نَار ا نُص 

ير ا   .[30-29: النِّّساء] يَسِّ

 ذلك في ويدخل. نفسه اإلنسان يقتل وال بعض ا، بعضكم يقتل ال: )السعدي قال

 َكانَ  اللّهَ  إِّنَّ  والهالك التلف إلى المفضية األخطار وفعلُ  التهلكة، إلى بالنفس اإللقاءُ 

ا بُِّكم   يم   وإتالفها، إضاعتها عن ونهاكم وأموالكم، نفوسكم صان أن رحمته ومن َرحِّ

 . (1(  )الحدود من رتبه ما ذلك على ورتب

 عنه هللا رضي هريرة أبي فعن ،باالنتحار النفس قتل القتل في العدوان صور نوم

 فهو ، نفسه فقتل جبل من تردى من: ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال
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ا فيه يتردى جهنم نار يف ا خالد  ا فيها مخلد  ا تحسى ومن ، أبد   ، نفسه فقتل سم 

ا جهنم نار في يتحساه يده في فسمه ا خالد  ا فيها مخلد   نفسه قتل ومن ، أبد 

ا جهنم نار في بطنه في بها يجأ يده في فحديدته ، بحديدة ا خالد  ا فيها مخلد   .((أبد 

 قتل عن المؤمن كتابه فى تعالى هللا نهى لصحة يشهد الحديث هذا: )بطال ابن قال

ُتلُوا   َوالَ : تعالى فقال نفسه ا م  بِّكُ  َكانَ  اللّهَ  إِّنَّ  أَنُفَسُكم   تَق  يم  َعل   َوَمن َرحِّ َوان ا َذلِّكَ  يَف   ُعد 

 . (2[(  )30-29: النساء] اآلية

 :حّق   بغير الغير مال أكل -2

رقة سواء  الَّذِّينَ  أَي َها يَا: تعالى قال ،..واالحتيال تالسخاال أو النَّهب أو الغصب أو بالسَّ

ُكلُوا   الَ  آَمُنوا   َوالَُكم   تَأ  لِّ بِّال بَا بَي َنُكم   أَم  نُكم   تََراض   َعن تَِّجاَرة   تَُكونَ  أَن إِّالَّ  طِّ ُتلُوا   َوالَ  ّمِّ  تَق 

ا بُِّكم   َكانَ  اللّهَ  إِّنَّ  أَنُفَسُكم   يم  َعل   َوَمن َرحِّ ا َوان اد  عُ  َذلِّكَ  يَف  لِّيهِّ  َفَسو فَ  َوظُل م   َوَكانَ  نَار ا نُص 

ير ا اللّهِّ  َعلَى َذلِّكَ    .[30-29: النِّّساء]يَسِّ

 بعضا بعضهم أموال يأكلوا أن عن المؤمنين عباده وتعالى تبارك نهى: )يركث ابن يقول

 جرى وما والقمار، الربا كأنواع شرعية، غير هي التي المكاسب بأنواع: أي بالباطل،

 يعلم مما الشرعي الحكم غالب في ظهرت وإن الحيل، صنوف سائر من ذلك مجرى

 . (3)  (الربا على الحيلة يريد إنما متعاطيها أن هللا

َوان -3  :القول في الُعد 

: فقالوا اليهود، مِّن أناس   وسلم عليه هللا صلى النَّبيَّ  أتى: ))قالت عائشة، عن

ام ام عليكم بل: قلت: عائشة قالت. كمليوع: قال. القاسم أبا يا عليك السَّ  السَّ

ام : تالفق. فاحشة تكوني ال عائشة يا: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال. والذَّ

 .((وعليكم: قلتُ  قالوا؟ الذي عليهم رددت قد أوليس: فقال قالوا؟ ما سمعت ما

َوان -4  :األعراض على الُعد 

 كُحرمة حرام، عليكم وأعراضكم موالكمأو دماءكم فإنَّ : ))وسلم عليه هللا صلى قال

 . (4((  )هذا يومكم
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بَّ  الغيبة: األعراض على التَّعّدِّي ويشمل تم والسَّ  .ذلك وغير لقذفاو والشَّ

 :وغيرها ولواط زنا من المحرمة الشهوات بابتغاء العدوان -5

هِّم   ُهم   َوالَّذِّينَ : تعالى قال وَ  َعلَى إِّالَّ  َحافِّظُونَ  لُِّفُروجِّ هِّم  أَز   أَي َمانُُهم   َملََكت   َما أو   اجِّ

لَئِّكَ  َذلِّكَ  َوَراء اب َتَغى َفَمنِّ  َملُومِّينَ  َغي رُ  َفإِّنَُّهم    .[7-5: المؤمنون] ال َعاُدونَ  ُهمُ  َفُأو 

ا، نهي ا هللا نهاهم: عباس ابن قال لَئِّكَ  َذلِّكَ  َوَراء اب َتَغى َفَمنِّ : فقال شديد   ُهمُ  َفُأو 

 . (5)  العادين من الزاني فسمى[ 7: منونالمؤ] ال َعاُدونَ 

 ذلك ففاعلو يمينه، ملك أو زوجته، سوى منكحا لفرجه التمس فمن: )الطبري وقال

  . (6(   )الملومون فهم عليهم حرم ما إلى لهم هللا أحل ما عدوا الذي العادون، مه

َوان -6  :الد عاء في الُعد 

 أسألك إنِّّي اللَّهمَّ : يقول ابنه سمع فلمغ بن هللا عبد أنَّ : ))الحديث في ورد فقد

 به عوَّذتو الجنَّة هللا سل بني، أي: فقال دخلتها، إذا الجنَّة يمين عن األبيض القصر

 هذه في سيكون إنَّه: يقول وسلم عليه هللا صلى هللا رسول سمعت فإنِّّي النَّار؛ مِّن

 ((  .والد عاء الط هور في يعتدون قوم األمَّة

Impacts of crossing the boundaries ( الُعْدَوان آثار ): 

 

َوان -1 نيا في العاجلة للعقوبة سبب الُعد   :الد 

رَِّجت   ُأمَّة   َخي رَ  ُكنُتم  : تعالى قال ُروفِّ  تَأ ُمُرونَ  لِّلنَّاسِّ  ُأخ  َهو نَ  بِّال َمع   ال ُمنَكرِّ  َعنِّ  َوتَن 

ُنونَ  مِّ لُ  آَمنَ  َولَو   بِّاللّهِّ  َوتُؤ  ُهمُ  لَُّهم َخي ر ا لََكانَ  ال كَِّتابِّ  أَه  ن  ُنونَ  ّمِّ مِّ َثُرُهمُ  ال ُمؤ  ُقونَ  َوأَك   ال َفاسِّ

لَّ  َعلَي هِّمُ  ُضرِّبَت   ُينَصُرونَ  الَ  ثُمَّ  األَُدبَارَ  ُيَول وُكمُ  ُيَقاتِّلُوُكم   نَوإِّ  أَذ ى إِّالَّ  يَُضر وُكم   لَن  أَي نَ  ةُ الّذِّ

ُفوا   َما  َعلَي هِّمُ  َوُضرِّبَت   اللّهِّ  ّمِّنَ  بَِّغَضب   َوبَآُؤوا النَّاسِّ  ّمِّنَ  َوَحب ل   اللّهِّ  ّمِّن   بَِّحب ل   إِّالَّ  ثُقِّ

َكَنةُ  ُفُرونَ  َكانُوا   بِّأَنَُّهم   َذلِّكَ  ال َمس  ُتلُونَ  اللّهِّ  بِّآيَاتِّ  يَك   َعَصوا بَِّما َذلِّكَ  َحّق   بَِّغي رِّ  األَنبِّيَاء َويَق 

َتُدونَ  وََّكانُوا    .[112-110:عمران آل] يَع 
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د -2  :النَّار بدخول المعتدي توع 

يَا: تعالى قال ار   ُكلَّ  َجَهنَّمَ  فِّي أَل قِّ نَّاع   َعنِّيد   َكفَّ ِّّل َخي رِّ  مَّ َتد   ل   .[25-24: ق] م رِّيب   ُمع 

يَا:  النار استحق لمن قال) ار   ُكلَّ  َجَهنَّمَ  فِّي أَل قِّ  آليات والعناد الكفر كثير: أي َعنِّيد   َكفَّ

نَّاع  . والمآثم المحارم على المجترئ المعاصي، نم المكثر هللا، ِّّل َخي رِّ  مَّ  يمنع: أي ل

 ماله لنفع مناع، ورسله وكتبه، ومالئكته باهلل اإليمان أعظمه، الذي  عنده الذي الخير

َتد على وبدنه،  فال ووعيده، هللا وعد في شاك: م رِّيب أي حدوده وعلى هللا، عباد ُمع 

 اآللهة واتخاذ والشح، والريب، والشك والعدوان، الكفر فهوص ولكن إحسان وال إيمان

 . (2(  )الرحمن دون من

 

 :منه ربوالق هللا محبَّة عن بعيد المعتدي -3

ُعوا  : تعالى قال ا َربَُّكم   اد  يَة   تََضر ع  َتدِّينَ  ُيحِّب   الَ  إِّنَّهُ  َوُخف   .[55: األعراف]ال ُمع 

َتدِّينَ  ُيحِّب   الَ  إِّنَّهُ : قوله وأما: )الطبري قال  ال ربكم إن: معناه فإن ،[55: األعراف] ال ُمع 

 صوته ورفعه ربه، لتهسأوم دعائه في لعباده حده الذي حده فتجاوز اعتدى من يحب

 (  األمور من ذلك غير وفي ومسألتهم إياه دعائهم في لهم حد الذي الحد فوق

 

Reasons for into crossing the boundaries ( الُعْدَوان في قوعالو أسباب ): 

 

 :هللا أوامر مخالفة -1

َصا َعلَي ُكمُ  ُكتِّبَ  آَمُنوا   الَّذِّينَ  أَي َها يَا: تعالى قال لَى فِّي صُ ال قِّ  َوال َعب دُ  بِّال ُحرِّّ  ال ُحر   ال َقت 

يهِّ  مِّن   لَهُ  ُعفِّيَ  َفَمن   بِّاألُنَثى َواألُنَثى بِّال َعب دِّ  ء   أَخِّ ِّّبَاع   َشي   إِّلَي هِّ  َوأََداء ُروفِّ بِّال َمع   َفات

َسان   يف   َذلِّكَ  بِّإِّح  فِّ بُِّّكم   ّمِّن تَخ  َمة   رَّ َتَدى َفَمنِّ  َوَرح  دَ  اع  : البقرة]أَلِّيم   َعَذاب   هُ لَ فَ  َذلِّكَ  بَع 

178].  

 

 :الهوى اتَّباع -2
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ُكلُوا   أاَلَّ  لَُكم   َوَما: تعالى قال ا تَأ  مُ  ُذكِّرَ  مِّمَّ  َعلَي ُكم   َحرَّمَ  مَّا لَُكم لَ َفصَّ  َوَقد   َعلَي هِّ  اللّهِّ  اس 

تُم   َما إِّالَّ  ل ونَ  َكثِّير ا َوإِّنَّ  إِّلَي هِّ  اض طُرِّر  َوائِّهِّ  لَُّيضِّ ل م   بَِّغي رِّ  مبِّأَه  لَمُ  ُهوَ  َربَّكَ  إِّنَّ  عِّ  أَع 

َتدِّينَ    .[119: األنعام]بِّال ُمع 

 تحاللهمسا من الفاسدة، آرائهم في المشركين جهالة تعالى بين: )كثير ابن يقول

ل ونَ  َكثِّير ا َوإِّنَّ  فقال: تعالى هللا اسم غير عليه ذكر وما الميتات، َوائِّهِّ  لَُّيضِّ  بَِّغي رِّ  مبِّأَه 

لَمُ  ُهوَ  َربَّكَ  إِّنَّ  ل م  عِّ  يَنأي أَع  َتدِّ  (.  وافترائهم وكذبهم باعتدائهم أعلم هو: بِّال ُمع 

 

  :اسالنَّ  بين للَعَداَوة سبب   الخمر وشرب الميسر لعب -3

رُ  إِّنََّما آَمُنوا   الَّذِّينَ  أَي َها يَا: تعالى قال رُ  ال َخم  الَمُ  َواألَنَصابُ  َوال َمي سِّ  َعَملِّ  ّمِّن   س  رِّج   َواألَز 

ي طَانِّ  َتنُِّبوهُ  الشَّ لُِّحونَ  لََعلَُّكم   َفاج  ي طَانُ  ُيرِّيدُ  إِّنََّما تُف  ضَ  ال َعَداَوةَ  بَي َنُكمُ  ُيوقِّعَ  أَن الشَّ  اءَوال بَغ 

رِّ  فِّي رِّ  ال َخم  ُكم   َوال َمي سِّ رِّ  َعن َويَُصدَّ ك  -90: ئدةالما]م نَتُهونَ  أَنُتم َفَهل   الصَّالَةِّ  َوَعنِّ  اللّهِّ  ذِّ

91]. 

 

 .والبغضاء الكراهية -4

 

Means to leave crossing the boundaries (  ترك على المعينة الوسائل

 :(الُعْدَوان

 

 .وجلَّ  عزَّ  هللا أوامر طاعة -1

ت الهوى عن البعد -2  .النَّفس وزالَّ

 .والعاقبة الموت تذك ر -3

 .والد عاء التَّضر ع -4

 .أموره يعمج في الوساوس عن البعد -5

ريفة غير المنافسة عن البعد -6  .الشَّ

 .والحسد والحقد الكراهية تجن ب -7

عور – 8  .اإلسالميَّة باألخوَّة الش 
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Value (القيمة): Determination 

 (العزم)
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 األمر على َعَزم مصدر والجد، الصبر: عزم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 (الشيء على القلب اعتقاد العزم أصل: )الطبري قال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

 رْ َواْسَتْغفِ  َعْنُهمْ  َفاْعفُ  َحْولِكَ  ِمنْ  اَلْنَفضُّوا اْلَقْلبِ  َغلِيظَ  َفظّ ا ُكْنتَ  َولَوْ  لَُهمْ  لِْنتَ  الل هِ  ِمنَ  ة  َرْحمَ  َفبَِما

 [.159: عمران آل] اْلُمَتَوكِّلِينَ  ُيِحبُّ  الل هَ  إِن   الل هِ  َعلَى َفَتَوك لْ  َعَزْمتَ  َفإَِذا اْْلَْمرِ  فِي َوَشاوِْرُهمْ  لَُهمْ 

فإذا صح  :وقال ابن جرير الطبري: )أما قوله: فإذا عزمت فتوكل على هللا. فإنه يعني

ك وحزبك من أمر دينك ودنياك، فامض لما عزمك بتثبيتنا إياك، وتسديدنا لك فيما ناب

ا به عليك، أو خالفها، لى ما أمرناك به، وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروأمرناك به ع

ك، فثق به في كل ذلك، من أمورك وتدع وتحاول أو تزاول على رب وتوكل فيما تأتي

 المتوكلين، وارض بقضائه في جميعه، دون آراء سائر خلقه ومعونتهم، فإنَّ هللا يحب  

 (وهم الراضون بقضائه، والمستسلمون لحكمه فيهم، وافق ذلك منهم هوى أو خالفه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أَْشَرُكوا ال ِذينَ  َوِمنَ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  اْلكَِتابَ  ُأوتُوا ال ِذينَ  ِمنَ  َولََتْسَمُعن   َوأَْنُفِسُكمْ  أَْمَوالُِكمْ  فِي لَُتْبلَُون  

 [186: رانمع آل] اْْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذلِكَ  َفإِن   َوتَت ُقوا تَْصبُِروا َوإِنْ  َكثِير ا أَذ ى

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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In the Sunnah ( ن ة في ةالن بوي   السُّ ): 

 إن لي اغفر اللهم  : أحدكم يقولن   ال: ))قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن   هريرة أبى عن

  ((له مكره ال شاء ما صانع هللا فإن   دعاء؛لا في ليعزم. شئت إن ارحمني اللهم شئت،

 6339 البخاري رواه

……………………………………………………………………………………………… 

 

اد وعن  في يقول كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إن  : ))قال عنه هللا رضي أوس بن شد 

 وحسن متك،عن شكر وأسألك الرشد، على والعزيمة اْلمر، في الثبات أسألك إني اللهم: صالته

 تعلم، ما شر من بك وأعوذ تعلم، ما خير من وأسألك صادق ا، ولسان ا سليم ا، قلب ا وأسألك عبادتك،

   ((تعلم لما وأستغفرك

 1304 النسائي رواه

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 (وقال ابن الجوزي: )ليس في سياط التأديب أجود من سوط العزم

 

Benefits of determination ( العزم فوائد ): 

 

 :مظنة قبول الدعاء -1

والجزم في الدعاء، وعدم تعليقه بالمشيئة من آداب الدعاء وأرجى وة العزم قف

 .للقبول

 .:خالق الفاضلة، وتحصيل األقوة العزم والعزيمة من وسائل تهذيب النفس -2

 :قوة العزم والعزيمة تعين على تحقيق التقوى -3

تقوى وذلك بحمل النفس على فعل المأمورات وترك المنهيات وهذه هي حقيقة ال

يَن أُوتُوا ال كَِّتاَب مِّن  َقب لُِّكم   :عالىقال ت َن الَّذِّ َمُعنَّ مِّ ُكم  َولََتس  َوالُِّكم  َوأَن ُفسِّ لَُتب لَُونَّ فِّي أَم 

ُُمورِّ َومِّ  مِّ األ  بُِّروا َوتَتَُّقوا َفإِّنَّ َذلَِّك مِّن  َعز  َرُكوا أَذ ى َكثِّير ا َوإِّن  تَص  يَن أَش  آل عمران: ]َن الَّذِّ

186]. 

 .عزم والعزيمة تعين على ترك المعاصيقوة ال -4
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 :العزم والعزيمة من وسائل التخلص من تلبيس الشيطان ووسوسته -5

تشكيك والذبذبة هي الوسوسة، ومقصده منها )الألنه إذا كانت مهمة الشيطان 

والتردد، فإن عمومات التكليف تلزم المسلم بالعزم واليقين والمضي دون تردد، كما 

َت َفَتَوكَّل  َعلَى اللَّهِّ إِّنَّ اللََّه ُيحِّب  ال ُمَتَوكِّّلِّيَن  َفإَِّذا :هفي قول ، [159آل عمران: ]َعَزم 

بِّر  َكَما صَ وامتدح بعض الرسل بالعزم وأمر  َن الر ُسلِّ باالقتداء بهم َفاص  مِّ مِّ بََر ُأولُو ال َعز 

من التكاليف، مما فمن هذا كله كانت دوافع العزيمة مستقاة  ...[35األحقاف: ]

التردد، ولم يبق في قلب المؤمن مجال لشك وال محل يقضي على نوازع الشك و

 . (2) (لوسوسة

 :ول التوبةالعزم على ترك الذنب من شروط قب -6

ا   فالتوبة واجبة من كل ذنب ولها ثالثة شروط:ومنها العزم على عدم العودة للذنب أبد 

 :لتوفيققوة العزم والعزيمة من عالمات ا -7

قال ابن القيم: )الدين مداره على أصلين العزم والثبات، وهما األصالن المذكوران في 

ألك الثبات في األمر، إني أساللهم )) :بي صلى هللا عليه وسلم)الحديث عن الن

وأصل الشكر: صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات،  . (5) ((والعزيمة على الرشد

 . (6) (مة وثبات فقد أُيِّّد بالمعونة والتوفيقفمتى ُأيِّّد العبد بعزي

 :عةقوة العزم والعزيمة تحصل للمرء كل مقام شريف ومنزلة رفي -8

م يكن له عزيمة فهو ناقص عبد بالعزيمة والثبات، فمن لقال ابن القيم: )فإن كمال ال

العزيمة  ،ومن كانت له عزيمة ولكن ال ثبات له عليها فهو ناقص، فإذا انضمَّ الثبات إلى

أثمر كلَّ مقام شريف وحال كامل، ولهذا في دعاء النبي الذي رواه اإلمام أحمد وابن 

 ((مر، والعزيمة على الرشداللهم إني أسألك الثبات في األ)) :حبان في صحيحه

 . (8) (ومعلوم أن شجرة الثبات والعزيمة ال تقوم إال على ساق الصبر (7)

 .ى البالءالصادقة أكثر الناس صبر ا علصاحب العزم والعزيمة القوية  -9

  :قوة العزم من صفات األنبياء والمرسلين والصالحين -10

بِّر  َكَما َصبََر ُأولُو   :قال تعالى َن الر ُسلِّ َفاص  مِّ مِّ  ..[35األحقاف: ]ال َعز 
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Preventers from attaining determination ( العزم اكتساب موانع ): 

 

 :وانهزامها نفسلا وضعف القلب مرض -1

َمى الَ  َفإِّنََّها: تعالى قال قويّ ا، كان مهما الجسد قوى خارت عزمه القلب فقد إذا  تَع 

َب َصارُ  َمى َولَكِّن   األ   .[46: الحج] الص ُدورِّ  فِّي الَّتِّي ُقلُوبُ ل  ا تَع 

 :والكسل العجز -2

( 1) منهما سبحانه باهلل التعوذ من الرسول أكثر اللذان العائقان هما) والكسل فالعجز

 مع ينبغي مما ويتراخى يتثاقل الذي الكسول بخالف قدرته، لعدم العاجز يعذر وقد ،

وا ُروجَ خُ ال   أََراُدوا َولَو  : تعالى قال القدرة، ة   لَهُ  أَلََعد   َفَثبَّطَُهم   ان بَِّعاثَُهم   اللَّهُ  َكرِّهَ  َولَكِّن   ُعدَّ

ُعُدوا َوقِّيلَ  دِّينَ  َمعَ  اق   . (2[ )46: التوبة] ال َقاعِّ

رِّص  : ))وسلم عليه هللا صلى الرسول وقال َفُعكَ  َما َعلَى اح  ن   يَن  َتعِّ  َوالَ  بِّاللَّهِّ  َواس 

جِّز    . (3(( )تَع 

 :باألسباب األخذ وترك والتمني ويفتسال -3

 -عليه وعزمت -بخير نفسه همت كلما الذي المباالة، عديم الحس بليد صفة وهما)

الَ  َرّبِّ  َفيَُقولَ  الموت يفجأه حتى( سوف)بـ يعيقها إما تَنِّي لَو  ر   َقرِّيب   أََجل   إِّلَى أَخَّ

ينَ  مِّنَ  َوأَُكن   َفأَصَّدَّقَ   التمني بحر بها يركب وإما ،[10: المنافقون] الصَّالِّحِّ

 

 :الفشل من الخوف -4

 ضعف في المؤثرة العوامل من اآلخرين، انتقاد وتوقع الفشل، من الدائم الخوف إن

 الذين الصادق العزم بأصحاب وتتأسى الخوف، تقاوم أن هو فالمطلوب النفس، مةعزي

  عليه توكلهم وحسن الحياة، مواجهة في وقوتهم عزمهم، عن تعالى هللا قال

 

 :األهداف وضوح وعدم التردد -5

 وأسلمها، أصوبها اختيار في تحار أمورك، في متردد ا تكون أن لك يكره اإلسالم إن)

  رأسك؛ في اجسالهو وتكثر
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 :للحياة التشاؤمية والنظرة األمل، وفقدان واليأس، باهلل، الظن سوء -6

 بما المستقبل على وحكمه ليأسه المعالي؛ طلب عن اإلنسان يقعد األمل فقدان إن

 هو واإلعوال، بالنحيب الماضي تشييع هو الشيطان عمل) وإنَّ  أليم، واقع من يعيشه

 إال وراءه يلتفت ال الرجل إن فات، ما على وقنوط أسى من النفس في يلقيه ما

  ومستقبله، حاضره في به ينتفع ما بمقدار

 :النتائج التعجواس الطريق، واستطالة الثبات، وعدم الصبر، قلة -7

  كمال، أي وتحقيق هدف، أي بلوغ من اإلنسان تحرم الثبات وعدم الصبر قلة

 :والغفلة الفتور -8

 ورقاد الغفلة سنة من البد) كان وإن الداء، ومكمن البالء، رأس هما والغفلة الفتور

  المحرمات، وفعل الواجبات ترك ذلك يعني فال( 9( )النوم خفيف كن ولكن الغفلة

 :ذلك مظاهر ومن

 المهم غير وتقديم بالنفع، يعود ال بما وتزجيته منه، اإلفادة وعدم الوقت تضييع) -

 إنجاز وعدم األوقات، في البركة وعدم والوقتي الروحي بالفراغ والشعور المهم، على

 .الزمن طول مع العمل من شيء

 .جدي عمل كل من والتهرب بشيء، لاللتزام االستعداد عدم -

 التنقل ارتجالية، األعمال متقن، عمل وال محدد، هدف فال: العمل في يةالفوضو -

 .داع بغير األعمال بين

 ال بجزئيات االنشغال عاطلة، وهي العملبو الفراغ، مع باالنشغال النفس؛ خداع -

 تافهة أعمال هي وإنما السنة، أو الكتاب في أصل لها ليس يذكر، أثر وال لها قيمة

 .جوع من تغني وال منست ال وهمية ومشاريع

 والسلبيات؛ األخطاء وتضخيم والعمل، المشاركة من تنصال   إيجابي؛ عمل لكل النقد -

 والفرار للتخلص األسباب؛ ويصطنع المعاذير، عن يبحث تراه وفتوره، لعجزه تبرير ا

ُروا الَ  َوَقالُوا فِّ َقُهونَ  انُوَكا لَو   َحرّ ا أََشد   َجَهنَّمَ  نَارُ  ُقل   ال َحرِّّ  فِّي تَن   [.(81: التوبة. ]يَف 
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Means to strengthen determination ( العزم تقوية على المعينة الوسائل ): 

 

 :للهدف الوصول في سبحانه به الظن وحسن هللا على التوكل -1

تَ  َفإَِّذا: سبحانه بقوله لهذا سبحانه هللا أرشدنا  ُيحِّب   اللَّهَ  إِّنَّ  اللَّهِّ  َعلَى َفَتَوكَّل   َعَزم 

 [ 159: عمران آل] ال ُمَتَوكِّّلِّينَ 

 :الدعاء -2

 ،األمر في الثبات أسألك إني اللهم)) وسلم عليه هللا صلى دعائه من كان فقد

 .((الرشد على والعزيمة

 :والدين الصالح أهل من العزائم بأصحاب االقتداء -3

 :العالية والهمم القوية، العزائم أهل مصاحبة -4

 تشبه على مجبولون القطا كأسراب الناس: )تيمية ابن قال خليله، ندي على فالمرء

 ( ببعض بعضهم

 :العمل على العزم عقد بعد التردد وعدم التنفيذ، في المسارعة -5

رُ  َعَزمَ  َفإَِّذا: تعالى قال َم   .[21: محمد] لَُهم   َخي ر ا لََكانَ  اللَّهَ  َصَدُقوا َفلَو   األ 

 :بجدية األمور أخذ -6

 حياتهم، في الناجحين طريق تحقيقه يراد بما النفس وإلزام كلها، الحياة في ةالجدي

يَى يَا: تعالى قال حصد، زرع ومن وجَد، جدَّ  ومن  ال ُحك مَ  َوآتَي َناهُ  بُِّقوَّة   ال كَِّتابَ  ذِّ خُ  يَح 

ُكُروا بُِّقوَّة   آتَي َناُكم   َما ُخُذوا: تعالى وقال ،[12: مريم] َصبِّيّ ا  تَتَُّقونَ  لََعلَُّكم   يهِّ فِّ  َما َواذ 

 .[ 63: البقرة]

 :والنسب الحسب على االتكال عدم  -7

 لتقوىاب إال أعجمي على لعربي فضل ال اإلسالمية والقاعدة

 

 :والعزيمة العزم تقوية في الصادقة الرغبة -8

 :خطوات يشمل وهذا

 :إيجابية أخرى إلى السلبية العادات تغيير -



 
 

87 

 في الضعف مواطن إصالح في بالرغبة يبدأ وتقويتها يمةالعز لرفع الحثيث السعي

  النفس،

 .ووضوحه تحقيقه المراد الهدف تحديد -

 .والدنيوية دينيةلا حياتك في العمل فائدة معرفة -

 بالترغيب الشريعة جاءت ولهذا العمل، مشاق تحمل على تعين العمل فائدة فمعرفة

 .والكسل البطالة وذّمِّ  المعاصي، من والترهيب الصالح، العمل في

 .المدى قصيرة أهداف وضع -

 .العمل بقدر والمكافأة تنجزه، عمل كل بعد النفس مكافأة -

 .تحب ما بعض بترك ومعاقبتها ر،التقصي على النفس محاسبة -

 
Stories and Lessons (قصص وعبر) 

 نماذج من عزم األنبياء والمرسلين

 

 ألذى الشديد، ولكنهم صبروا مما لقوه منلقد نال األنبياء والمرسلين من قومهم ا

واإلصرار، وقد أشاد القرآن بعزمهم الصادق في المكاره وواصلوا مهمتهم بالعزم 

َن الر ُسلِّ  :قوله مِّ مِّ بِّر  َكَما َصبََر ُأولُو ال َعز   .[35األحقاف: ]اص 

  . (1)وأولو العزم من الرسل هم الذين صبروا وجدوا في سبيل دعوتهم 

 :عليه الصالة والسالم والعزم على طلب العلم موسى نبي هللا

َي ُحُقب  اَل ُموَسى لَِّفَتاُه اَل أَب َرُح َحتَّى أَب لُ َوإِّذ  قَ  :قال تعالى ضِّ َري نِّ أَو  أَم  َمَع ال بَح  ا َغ َمج 

 .[60الكهف: ]

يخبر تعالى عن نبيه موسى عليه السالم، وشدة رغبته في الخير وطلب العلم، أنه )

خادمه ال أزال مسافر ا وإن طالت علي الشقة، ولحقتني المشقة، حتى أصل قال ل

ا من عباد هللا ى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أوحي إليه أنك سإل تجد فيه عبد 

َي ُحُقب ا أي: مسافة طويلة، وهذا  العالـِّمِّين، عنده من ضِّ العلم ما ليس عندك، أَو  أَم 
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، ولم يمنعه من االستمرار في رحلته قوله لََقد   (2) (عزم منه جازم، فلذلك أمضاه

يَنا مِّن َسَفرِّنَ  ى هللا عليه وسلم أنهم ا َهَذا نََصب ا أي تعب ا، وكذلك لم يثنِّ عزمه صللَقِّ

َما َقَصص ا )أخطؤوا الطريق َقاَل َذلِّكَ  ا َعلَى آثَارِّهِّ تَدَّ ا مِّن   (64 َما ُكنَّا نَب غِّ َفار  َفَوَجَدا َعب د 

نَ  بَادِّ ن  عِّ َمة  مِّن  عِّ َناُه مِّن  لَُدنَّا عِّ ا آتَي َناُه َرح  نَا َوَعلَّم  ا دِّ  .[66-64الكهف: ]ل م 

سى في مأل من بني لطلب العلم أنه )بينما مووسبب رحلة نبي هللا موسى 

ا أعلم منك؟ قال موسى: ال. فأوحى هللا عز  إسرائيل؛ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحد 

خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل هللا له  وجل إلى موسى: بلى، عبدنا

 (دت الحوت فارجع، فإنك ستلقاهالحوت آية، وقيل له: إذا فق

 

 

 

 الرسالة تبليغ في وسلم عليه هللا صلى ينبال عزم من نماذج

 

 األذى أشد للرسالة تبليغه سبيل في وسلم عليه هللا صلى النبي لقي لقد

بِّر  : له وجل عز هللا ألمر ال  ممتث يلين، ال عزم مع فصبر، والمحن،  ُأولُو َصبَرَ  َكَما َفاص 

مِّ   في وسلم عليه هللا صلى النبي عزيمة تجلت وقد[ 35: األحقاف] الر ُسلِّ  مِّنَ  ال َعز 

 .وجل عز هللا إلى ودعوته وجهاده مثابرته

 مثبته وسلم، عليه هللا صلى محمد لنبيه ذكره تعالى يقول: )الطبري جرير ابن قال

 وسلم، عليه هللا صلى النبوة أحمال وثقل الرسالة، عبء من قلده لما مضيلا على

 الذين رسله من قبله من العزم بأولي لذلك النفوذ على العزم في باالئتساء وآمره

 األذى من منهم فيه ونالهم المكاره، من قومهم من فيه لقوا ما عظيم على صبروا

 . (1( )والشدائد

 

 كثيرة، عزيمته وقوة الدعوة مشاق وسلم عليه هللا صلى النبي تحمل في والنماذج

: وسلم هعلي هللا صلى للنبي قالت أنها عنها هللا رضي  عائشة روته ما ذلك ومن

 عليه هللا صلى فقال أحد؟ يوم من أشد كان يوم عليك أتى هل هللا رسول يا))
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 إذ ة،العقب يوم منهم لقيت ما أشد وكان لقيت، ما قومك من لقيت لقد: وسلم

 فانطلقت أردت، ما إلى يجبني فلم: كالل عبد بن ياليل عبد ابن على نفسي عرضت

 بسحابة فإذا رأسي فرفعت الثعالب، نبقر إال أستفق فلم وجهي على مهموم وأنا

 لك قومك قول سمع قد هللا إن: فقال فناداني جبريل، فيها فإذا فنظرت أظلتني، قد

 ملك فناداني فيهم شئت بما لتأمره الجبال ملك إليك بعث وقد عليك، ردوا وما

، فسلم الجبال،  ملك وأنا لك، قومك قول سمع قد هللا إن محمد يا: قال ثم عليَّ

 عليهم أطبق أن شئت إن شئت؟ فما بأمرك لتأمرني إليك ربك بعثني وقد ،بالالج

 من هللا يخرج أن أرجو بل: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول له فقال األخشبين،

 ((شيئ ا به يشرك ال وحده تعالى هللا يعبد من البهمصأ

 

 عنهم هللا رضي الصحابة عزم من نماذج

 

: سبعة إسالمه أظهر من أول كان: قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد عن -

 وبالل، وصهيب، سمية، وأمه وعمار، بكر، وأبو وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول

 أبو وأما طالب، أبى بعمه هللا فمنعه وسلم عليه هللا ىصل هللا رسول فأما والمقداد،

 الحديد، اعأدر وألبسوهم المشركون، فأخذهم سائرهم وأما بقومه، هللا فمنعه بكر

 إال أرادوا، ما على( 1) واتاهم وقد إال أحد من منهم فما الشمس، في وصهروهم

 الولدان فأعطوه وهخذفأ قومه؛ على وهان هللا، في نفسه عليه هانت قد فإنَّه بالال  

 . (2( )أحد أحد: يقول وهو مكة، شعاب في به يطوفون فجعلوا

 

: عزمته أثر من سمعت وقد هواه، ترك في رالنض بن أنس جد   ولوال: )الجوزي ابن قال

ا هللا أشهدني لئن  فلم قتل، حتى يقاتل أحد يوم فأقبل. أصنع ما هللا ليرينَّ  مشهد 

 سن   تكسر ال وهللا حلف، يوم وجهه انبساط كان ما العزم اهذ فلوال ببنانه، إال يعرف

 ( .4( )الربيع

……………………………………………………………………………………………… 
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Sickness & Problem (  األمراض

) Mockery :(والمشاكل ستهزاءالا ) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

َزأُ  به، وَهزِّأ منه َهَزأ: يقال يستهزأ، استهزأ: قولهم مصدر االستهزاء ا يَه  ء   بِّالضم، ُهز 

ا ، وُهُزء  َتي نِّ ا بَِّضمَّ ُزأَة   والمّدِّ، بالضم وُهُزوء  ُعلَة على وَمه  ر: أي العين، بضم َمف   منه َسخِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

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

 

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

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

 (الصدقات في المؤمنين من عينمطوِّّ بال سخروا كما االعتبار، درجة عن يخرجها ذّم ا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Depictions of mockery ( االستهزاء صور ): 

 

  :ريةالسخ -1

إن السخرية تنافي ما يوجبه الحق، وهي ظلم قبيح من اإلنسان ألخيه اإلنسان، )

أنها تقطع الروابط االجتماعية اء لنفسه وقلبه، ومن آثارها وعدوان على كرامته، وإيذ

القائمة على األخوة والتواد والتراحم، وتبذر بذور العداوة والبغضاء، وتولد الرغبة 

  ((1) .االنتقام، ما استطاع المظلوم بها إلى ذلك سبيال  باالنتقام، ثم أعمال 

يَرة  َوال ا ي لََتَنا َمالِّ َهذَ َويَُقولُوَن يَا وَ  :قال ابن عباس في قوله تعالى ُر َصغِّ ال كَِّتابِّ ال ُيَغادِّ

َصاَها  الصغيرة التبسم، والكبيرة الضحك بحالة االستهزاء) [49الكهف: ] َكبِّيَرة  إِّالَّ أَح 
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  :الهمز واللمز (2)2- 

وقد نهى هللا عز وجل عن الهمز واللمز في كتابه، وتوعد من يفعل ذلك، قال ابن 

ُزَك فِّي الصََّدَقاتِّ  :نه قوله تعالىز: هو العيب والطعن، ومتيمية: )اللم ُهم مَّن يَل مِّ ن   َومِّ

ُزوَن ال ُمطَّوِّّعِّ  :أي يعيبك ويطعن عليك، وقوله [58التوبة: ] يَن يَل مِّ نِّيَن الَّذِّ مِّ َن ال ُمؤ  يَن مِّ

ُزوا أَنُفَسُكم   :وقوله [79التوبة: ] َدَقاتِّ فِّي الصَّ  أي ال يلمز  [11الحجرات: ] َوال تَل مِّ

هِّم  َخي ر ا َوَقالُوا  :بعضكم بعض ا كقوله َناُت بِّأَنُفسِّ مِّ ُنوَن َوال ُمؤ  مِّ ُتُموُه ظَنَّ ال ُمؤ  ع  ال إِّذ  َسمِّ لَو 

بِّين   والهمز: العيب والطعن بشدة وعنف، ومنه همز األرض  ..[12 ور:الن] َهَذا إِّف ك  م 

 بعقبه، ومنه الهمزة وهي نبرة من الصدر

نسان أخاه في وجهه بكالم ولو خفي، ورب لمز خفي هو يعيب اإلهو أن  و)اللمز

ا في داخل النفس، ألن فيه باإلضافة إلى الطعن  أشد من طعن صريح، وأعمق جرح 

استغباء الملموز واستغفاله، فكأن الالمز يشعر الذين في والتجريح بالعيب معنى 

 .الكالمجه ضده في رمز المجلس أن الملموز غبي ال يتنبه إلى الطعن الذي يو

واللمز قبيحة اجتماعية تورث األحقاد واألضغان، وتقطع أواصر األخوة اإليمانية، وهو 

  ((5) .ظلم من اإلنسان ألخيه اإلنسان، وعدوان على حقه عليه

 

  :التنابز باأللقاب -3

اللقب: هو ما يدعى به الشخص من لفظ غير اسمه وغير كنيته، وهو قسمان: )

يكرهه الشخص لكونه تقصير ا به وذّم ا ؛ وحسن، وهو بخالف ذلك، و ما قبيح، وه

  ((10) .كالصديق ألبي بكر، والفاروق لعمر، وأسد هللا لحمزة، رضي هللا تعالى عنهم

لقاب أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب، فنهى هللا )التنابز باأل قال ابن عباس:

  ((11) .أن يعير بما سلف

أللقاب التي هي )مما يؤذي الناس، إذ يحمل معنى التحقير واإلهانة، بز باثم إن التنا

نهى هللا عنه، وجعله من المحرمات، وجعله من الفسوق والظلم، وربما يصل التنابز 

 .مستوى الشتيمة، كالنبز بالحمار، والثور، والكلب، ونحو ذلك باأللقاب إلى
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إليمانية، ويفسد المودات، ويولد خوة اومن شأن التنابز باأللقاب أنه يقطع أواصر األ

  (12)العداوات واألحقاد، وربما يوصل إلى التقاتل مع ثورات الغضب، وهيجان الحماقات

 

  :التعيير والتهكم -4

، وتنقصه وإظهار عيبه؛ لينفر الناس عنه؛ إما ريد اإلنسان ذم رجلمعنى التعيير )أن ي

على مال أو رئاسة أو غير ذلك من حمته محبة إليذائه أو لعداوته؛ أو مخافة من مزا

 األسباب المذمومة، فال يتوصل إلى ذلك إال بإظهار الطعن فيه بسبب

 

Impacts of mockery ( االستهزاء آثار ): 

 

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

 .والتراحم

 .واألضغان األحقاد وتورث ،والبغضاء العداوة بذور تبذر -2

 .باالنتقام الرغبة تولد -3

 .إليهم راجع بالمؤمنين استهزائهم ضرر أنَّ  -4

 .للمستهزئ والحقارة الهوان حصول -5

 .وعذابه هللا، بلغض نفسه يعرض المستهزئ -6

 .القيامة يوم الحسنات ضياع -7

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

 .النصح واستماع الحق، قبول عن يصرف -9

 

Reasons for falling into mockery ( االستهزاء في الوقوع أسباب ): 

 

 .الناس وغمط الحق بطر يالزمه الذي الكبر -1

 .اآلخرين مكانة طيمبتح الرغبة -2

 .اآلخرين آالم حساب على والضحك التسلية -3
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 أو أسرهم، أو طبائعهم، أو خلقتهم، أو وأعمالهم، اآلخرين بأقوال االستهانة -4

 .ذلك غير إلى أنسابهم،

 .اآلخرين إضحاك وحب الفراغ -5
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Value (القيمة): Might and honor 

 (العزة)
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

ز   ة الُقوَّة: األصل في وهو. الُذّلِّ  خالف: العِّ دَّ تِّ واال والرِّّفعة والَغلَبَة والّشِّ  َناعم 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

زَّة لَب أن من لإلنسان مانعة حالة: العِّ  ُيغ 

زَّةُ  َولِّلَّهِّ : تعالى هللا قال نِّينَ  َولَِّرُسولِّهِّ  ال عِّ مِّ ي َولَكِّنَّ  َولِّل ُمؤ  لَُمونَ  الَ  نَ ال ُمَنافِّقِّ . يَع 

زَّة فجعل[ )8: المنافقون] و العِّ ن  زَّة المؤمن؛ القلب في اإليمان صِّ ة العِّ  نم المستمدَّ

زَّته زَّة تعالى، عِّ  القلب تُــَزايل وال تلين، وال تنحني وال تَُهن، وال تَُهون ال التي العِّ

َضع أن إالَّ  اللَّحظات، أحرج في المؤمن  ورسخ، اإليمان استقرَّ  فإذا اإليمان، فيه يتَضع 

زَّة رَّة معه فالعِّ  راسخة مستقِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

ا لِل هِ  اْلِعز ةَ  َفإِن   اْلِعز ةَ  مُ ِعْنَدهُ  أَيَْبَتُغونَ  اْلُمْؤِمنِينَ  ُدونِ  ِمنْ  أَْولِيَاءَ  اْلَكافِرِينَ  يَت ِخُذونَ  ال ِذينَ   َجِميع 

 .] 139: النِّساء]

زَّةلا بأنَّ  تعالى أخبر: )كثير ابن قال  كما. له جعلها ولمن له، شريك ال وحده هلل كلَّها عِّ

زَّةَ  ُيرِّيدُ  َكانَ  َمن: األخرى اآلية في قال زَّةُ  َفلِّلَّهِّ  ال عِّ ا ال عِّ يع  :  الىعت وقال ،[10: فاطر]  َجمِّ

زَّةُ  َولِّلَّهِّ  نِّينَ  َولَِّرُسولِّهِّ  ال عِّ مِّ ينَ  َولَكِّنَّ  َولِّل ُمؤ  لَُمونَ  الَ  ال ُمَنافِّقِّ  والمقصود ،[8: المنافقون] يَع 

يِّيج هذا من زَّة طلب على التَّه   في واالنتظام عبوديَّته، إلى وااللتجاء هللا، جناب من العِّ

َرة لهم الذين المؤمنين، عباده جملة ن يا، الحياة هذه في الن ص   (األشهاد يقوم ويوم الد 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 [8: المنافقون] يَْعلَُمونَ  اَل  اْلُمَنافِِقينَ  َولَكِن   َولِْلُمْؤِمنِينَ  َولَِرُسولِهِ  اْلِعز ةُ  َولِل هِ 

يِّ  هذا من والمقصود  زَّة طلب على يجالتَّه   عبوديَّته، إلى وااللتجاء هللا، جناب من العِّ

َرة لهم الذين المؤمنين، عباده جملة في واالنتظام ن يا، الحياة هذه في الن ص   ويوم الد 

 ( األشهاد يقوم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 َعَرتك ما وإذا. االعتذار ُذّلِّ  إلى يركفيض الغضب، وعزَّة إيَّاك: )عمرو بن هللا عبد قال

زَّة الغضب في  (االعتذار َمَذلَّة فاذكر العِّ

ز  : )عطاء ابن وقال  .(النَّار من ماءلا كتطل ب فهو الكِّب ر، في طلبه فمن التَّواضع، في العِّ

نَّ  ال: )األحنف وقال - ا، الوالي َشت م تعدَّ م   تُب سط زَّةالعِّ  ريح فإنَّ  إغالظ ا، إغالظه وال َشت 

 ( سخط وال بأس غير في بالغلظة اللِّّسان

لف بعض وقال - زَّ  يطلبون النَّاس: )السَّ  طاعة في إالَّ  يجدونه وال الملوك، بأبواب العِّ

 ( هللا

َرف: )شيبان بن مإبراهي وقال - ز  . التَّواضع في الشَّ  في والحرِّّية. التَّقوى في والعِّ

 (القناعة

 

 وأنزل رسله، به هللا بعث الذي اإليمان ألهل هما إنَّما والُعلُو   زَّةعِّ ال: )القيِّّم ابن وقال

، وعمل   علم   وهو كتبه، به لَو نَ  َوأَن ُتمُ : تعالى قال وحال  َع  ُتم   إِّن   األ  نِّينَ ؤ  مُ  ُكن   آل. ]مِّ

زَّةُ  َولِّلَّهِّ : تعالى وقال اإليمان، من معه ما بحسب الُعلُوِّّ  من فللعبد[ 139: عمران  ال عِّ

نِّينَ  َولَِّرُسولِّهِّ  مِّ زَّة من فله ،[8: المنافقون] َولِّل ُمؤ   اإليمان من معه ما بحسب العِّ

زَّة، الُعلُوِّّ  من حظٌّ  فاته فإذا وحقائقه،  اإليمان، حقائق من فاته ما ُمَقابَلة ففي والعِّ

ا ، علم   (وباطن ا ظاهر ا وعمال 

 

Depictions of legislated honor and might ( رعي ة ز ةعِ ال صور الش  ): 

 

تَِّزاز -1  :وتعالى تبارك باهلل االع 
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تَِّزاز -2 تَِّزاز لإلسالم، باالنتساب االع   :وشرائعه بهديه واالع 

 

تَِّزاز -3  :وسلم عليه هللا صلى هللا برسول االع 

د ا بكونه يعَتــز   فهو  انتسبت إذا إليه ينتسب ، وسلم عليه هللا صلى محمَّد أمَّة في َفر 

 لقائه، ويتمنَّى شفاعته، يرجو العظماء، والمصلحون القادة ُذكِّر إذا به وُيَفاخر م،ماأل

ير يوفِّّقه أن هللا ويسأل  .بحقوقه والقيام سنَّته، وإحياء نهجه على للّسِّ

زَّة إظهار -4 لَّة الكافرين، على العِّ  :للمؤمنين الجناح وخفض والّذِّ

زَّة صور أعظم من وهذه  وقوَّة   عزَّة   نفسه من الكافرين المؤمن ُيرِّي أن: ومظاهرها العِّ

،  وجلَّ  عزَّ  هللا قال وعلوِّّه، وعزَّته الّدِّين هذا لقوَّة إظهار ا بل وبَطَر ا، كِّب ر ا ال واستعالء 

 َمَعهُ  َوالَّذِّينَ  اللَّهِّ  رَُّسولُ  م َحمَّد  : وأصحابه وسلم عليه هللا صلى هللا ولرس يصف وهو

اء دَّ  .29: الفتح] بَي َنُهم   ُرَحَماء ارِّ ُكفَّ ال   َعلَى أَشِّ

 

Depictions of non-legislated honor and might ( رعي ة غير الِعز ة صور الش  ): 

 

تَِّزاز -1 ار االع   :وغيرهم ومنافقين صارىنو يهود من بالكفَّ

رِّ : تعالى قال ينَ  بَّشِّ ا َعَذاب ا لَُهم   بِّأَنَّ  ال ُمَنافِّقِّ ُذونَ  ينَ الَّذِّ ( 138) أَلِّيم  لِّيَاءَ  ال َكافِّرِّينَ  يَتَّخِّ  أَو 

نِّينَ  ُدونِّ  مِّن   مِّ َدُهمُ  أَيَب َتُغونَ  ال ُمؤ  ن  زَّةَ  عِّ زَّةَ  َفإِّنَّ  ال عِّ ا لِّلَّهِّ  ال عِّ يع   .[139-138: النِّّساء] َجمِّ

 

تَِّزاز -2  واألجداد باآلباء االع 

 

تَِّزاز -3  :والرَّهط بالقبيلة االع 

َقهُ  َما ي بُ عَ شُ  يَا َقالُوا: تعالى قال ا َكثِّير ا نَف  ا فِّيَنا لََنَراكَ  َوإِّنَّا تَُقولُ  مِّمَّ يف  طُكَ  َولَو الَ  َضعِّ  َره 

َناكَ  مِّ  يَا َقالَ  بَِّعزِّيز   َعلَي َنا أَن تَ  َوَما لََرَجم  طِّي َقو  تُُموهُ  اللَّهِّ  مِّنَ  َعلَي ُكم   أََعز   أََره   َواتََّخذ 

رِّيّ ا َوَراَءُكم   ه  َملُونَ  بَِّما يَربِّّ  إِّنَّ  ظِّ يط   تَع   .[92-91: هود] ُمحِّ

 

تَِّزاز -4  :العدد أو بالمال كان سواء   بالكثرة، االع 
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بِّهِّ  َفَقالَ  ثََمر   لَهُ  َوَكانَ : الكهف سورة في الجنَّة، صاحب قصَّة في تعالى قال  َوُهوَ  لَِّصاحِّ

َثرُ  أَنَا ُيَحاوُِّرهُ  ن كَ  أَك   .[34: الكهف] نََفر ا َوأََعز   َماال   مِّ

تَِّزاز -5  :الثِّّياب بجمال االع 

رة ثوب لبس من: ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عمر ابن عن  في ُشه 

ن يا،  ( (القيامة يوم مذلَّة ثوب هللا ألبسه الد 

 

تَِّزاز -6  :واألوثان باألصنام االع 

زّ ا ُهم  لَ  لِّيَُكونُوا آلَِّهة   اللَّهِّ  ُدونِّ  مِّن   َواتََّخُذوا: تعالى قال ُفُرونَ  َكالَّ  عِّ بَاَدتِّهِّم   َسيَك   بِّعِّ

ا َعلَي هِّم   َويَُكونُونَ  ّد   [.82-81: مريم] ضِّ

 

Means for legislated honor ( رعي ة الِعز ة أسباب الش  ): 

 

لِّبه ال الذي العزيز هو تعالى هللا بأنَّ  اليقيني   واإليمان الجازم االعتقاد -1  شيء، يَغ 

زَّة مصدر هو وأنَّه تِّي ال ُمل كِّ  َمالِّكَ  اللَُّهمَّ  ُقلِّ : تعالى قال. وواهبها العِّ  تََشاءُ  َمن   ال ُمل كَ  تُؤ 

زِّعُ  ز   تََشاءُ  مِّمَّن   ال ُمل كَ  َوتَن   ُكّلِّ  َعلَى إِّنَّكَ  ال َخي رُ  بِّيَدِّكَ  تََشاءُ  َمن   َوتُذِّل   تََشاءُ  َمن   َوتُعِّ

ء    إالَّ  نجاح وال معه، إالَّ  استئناس وال به، إالَّ  نصر فال ،[26: عمران آل] ير  َقدِّ  َشي 

 .بتوفيقه

زَّة: )القيِّّم ابن قال  به وأنزل رسله، به هللا بعث الذي اإليمان ألهل هما إنَّما والُعلُو   العِّ

لم   وهو ه،كتب ، وعمل   عِّ لَو نَ  َوأَن ُتمُ : تعالى قال وحال  َع  ُتم   إِّن   األ  نِّينَ  ُكن  مِّ : عمران آل] ُمؤ 

زَّةُ  َولِّلَّهِّ : تعالى وقال اإليمان، من معه ما بحسب الُعلُوِّّ  من فللعبد ،[139  َولَِّرُسولِّهِّ  ال عِّ

نِّينَ  مِّ ينَ  َولَكِّنَّ  َولِّل ُمؤ  لَُمونَ  الَ  ال ُمَنافِّقِّ زَّة من فله ،[8: المنافقون] يَع   معه ما بحسب العِّ

زَّة، الُعلُوِّّ  من حظٌّ  فاته افإذ وحقائقه، اإليمان من  حقائق من فاته ما ُمَقابَلة ففي والعِّ

ا اإليمان، ، علم   (وباطن ا ظاهر ا وعمال 
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عور الّدِّين، لهذا االنتماء صدق -2 ر والش  تَِّزاز له، لالنتساب بالَفخ   ولو حتى به، واالع 

ُنوا َوالَ : تعالى يقول المسلمين، أعداء واستقواء االستضعاف، زمن في ذلك كان  َوالَ  تَهِّ

َزنُوا لَو نَ  ن ُتمُ أَ وَ  تَح  َع  ُتم   إِّن   األ  نِّينَ  ُكن  مِّ  [139: عمران آل] ُمؤ 

 سنَّته، ولزوم أمره، في وطاعته هديه، في وسلم عليه هللا صلى الرَّسول متابعة -3

زَّة تكون ذلك بقدر فإنَّه ن يا، في العبد عِّ  اآلخرة، في وفالحه الد 

 الكافرين دولة وأنَّ  األرض، في والتَّمكين الُعلُو   له ُكتِّب قد هللا دين بأنَّ  اليقين - 4

 عند يتولَّد االعتقاد فبهذا وسراب، باطل على ُبنيت ألنَّها زوال؛ إلى سائرة وعزَّتهم

زَّة، شعور المؤمن َرفاب وإحساس بالعِّ  .والُعلُوِّّ  لشَّ

Benefits of honor and might ( العزة فوائد ): 

 

 .والّشهامة الرّجولة مظاهر من مظهر (1)

 .والنّزاهة العّفة تورث (2)

 واألخطار الّشرور من للمجتمع أمن صمام (3)

 الرّذيلة وتمحق الفضيلة تنّمي (4)

 .المكاره وتستدفع المكارم تستجلب بها (5)

 .العزيز باهلل قةثّ ال داللة (6)

 .الّدين في والقوّة اليقين رسوخ مظاهر من مظهر (7)

 .هللا من العون يستجلب بها (8)

 .اإلسالم صفات مكارم من (9)

Stories and Lessons (قصص وعبر) 
زَّة عند الصَّحابة رضي هللا عنهم  نماذج في العِّ

 

  :عمر بن الخطَّاب رضي هللا عنه
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  ((1)  .أعزَّة منذ أسلم عمر: )ما زلنا د رضي هللا عنه، قالعن عبد هللا بن مسعو- 

ام، ومعنا أبو عبيدة بن عن طارق بن شهاب، قال: خرج عمر بن الخطَّ  - اب إلى الشَّ

، وعمر على ناقة له، فنزل عنها، وخلع ُخفَّيه، (2) جرَّاح، فأتوا على َمَخاَضة ال

ا أمير ا المَخاَضة، فقال أبو عبيدة: يفوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته، فخاض به

ذ بزمام ناقتك، المؤمنين، أنت تفعل هذا، تخلع ُخفَّيك، وتضعهما على عاتقك، وتأخ

، لم (3) وك. فقال عمر: )أَوَّه وتخوض بها المَخاَضة؟ ما يسر ني أنَّ أهل البلد استشرف

عليه وسلم، إنَّا كنَّا أذلَّ  جعلته نكاال  ألمَّة محمَّد صلى هللا -أبا عبيدة-يقل ذا غيرك 

زَّة بغير ما أعزَّنا هللا   ((4)  . به أذلَّنا هللاقوم، فأعزَّنا هللا باإلسالم، فمهما نطلب العِّ

اج. ولما جيء  - رَّة عمر رضي هللا عنه أهيب من سيف الحجَّ عبي: كانت دِّ قال الشَّ

به يقتفي أثر عمر، حتى أسير ا إلى عمر، لم يزل الموكَّل  -ملك خوزستان-بالهرمزان 

ا رآه الهرمزان، قال: هذا َعثر علي رَّته، فلمَّ ا دِّ د  ا متوّسِّ هو الملك؟! ه في المسجد نائم 

ا منهم وهللا إنِّّي خدمت أربعة من الملوك األكاسرة أصحاب التيجان،  ب ت أحد  فما هِّ

رَّة   (5)  .كهيبتي لصاحب هذه الّدِّ

 

  :أسامة بن زيد رضي هللا عنه

هللا عليه وسلم أحبَّ رجل من النَّاس إليَّ  زام، قال: كان محمَّد صلىم بن حعن حكي

 ِّّ ئ صلى هللا عليه وسلم ، وخرج إلى المدينة، شهد حكيم في الجاهليَّة، فلما نُب

فوجد ُحلَّة لذي يََزن تُبَاع، فاشتراها ليهديها لرسول هللا صلى هللا  المو سِّم وهو كافر،

، فأَبَى، فقال: إنَّا ال عليه المدينة، فأراده على قبضه عليه وسلم ، فَقدِّم بها ا هديَّة 

ت أخذتها منك بالثَّمن، فأعطيته إيَّاها حين نقبل من المشركين شيئ ا، ولكن إن شئ

ا، فرأيتها عليه على المنبر، فلم أر شيئ ا أحسن منه يومئذ، أبى عليَّ الهديَّة، فلبسه

أنت تلبس  كيم على أسامة، فقال: يا أسامة،ثمَّ أعطاها أسامة بن زيد، فرآها ح

ألبي خير من أبيه. قال حكيم: ُحلَّة ذي يََزن؟! فقال: نعم، وهللا ألنا خير من ذي يََزن، و

 امةفانطلقت إلى أهل مكَّة، ُأعّجِّبهم بقول أس
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زَّة في نماذج  التَّابعين عند العِّ

 

   :طاووس

ا الملك عبد بن هشام قدم  من برجل ائتوني: قال دخلها، مافل مكَّة، إلى حاّج 

 بطاووس توهأف التَّابعين، فمن: قال. تفانوا قد المؤمنين، أمير يا: فقيل. الصَّحابة

 أمير بإمرة يسلِّّم ولم بساطه، بحاشية نعليه خلع عليه، دخل فلما. اليماني

الم: قال ولكن المؤمنين،  يا تنأ كيف: قال. بإزائه جلس ولكن ُيَكنِّّه، ولم عليك، السَّ

ا، غضب ا هشام فغضب هشام؟  هللا حرم في أنت: له فقيل. بقتله همَّ  حتى شديد 

: قال صنعت؟ ما على حملك الذي ما طاووس، يا: له فقيل .ذلك يمكن فال ورسوله،

 بساطي، بحاشية نعليك خلعت لقد: وقال غضب ا، هشام فازداد! صنعت؟ الذي وما

 بغير بإزائي وجلست تكنِّّني، ولم المؤمنين، أمير بإمرة تسلِّّم ولم يدي، تقبِّّل ولم

 فإنِّّي بساطك، يةاشبح نعلي خلعت ما أمَّا: فقال هشام؟ يا أنت كيف: وقلت. إذني

زَّة رب يدي بين أخلعهما  وأما. علي يغضب وال يعاتبني، فال مرَّات، خمس يوم كلَّ  العِّ

ِّّي. يدي تقبِّّل لم: قولك  عنه هللا رضي طالب أبي بن علي المؤمنين أمير سمعت فإن

 وأما(. برحمة ولده أو شهوة من امرأته إالَّ  أحد، يد يقبِّّل أن لرجل يحل   ال: )يقول

 أن فكرهت بإمرتك، راضين النَّاس كل   فليس. المؤمنين أمير بإمرة تسلِّّم لم: قولك

ِّّي بإزائي؛ جلست: قولك وأما. أَك ذب  طالب أبي بن علي المؤمنين أمير سمعت فإن

 ناس وحوله جالس رجل إلى فانظر النَّار، أهل من رجل إلى تنظر أن أردت إذا) :يقول

 يحيى، يا داود، يا وقال أولياءه، سمَّى وجلَّ  عزَّ  هللا فإنَّ . نيتكنِّّ  لم: قولك وأما(. قيام

: هشام فقال[ 1: المسد] َوتَبَّ  لََهب   أَبِّي يََدا تَبَّت  :فقال أعداءه وكنَّى عيسى، يا

ظ ني  حيَّات جهنَّم في إنَّ : )يقول عنه هللا رضي عليّ ا المؤمنين أمير سمعت: القف. عِّ

اَلل، كأمثال  وذهب قام ثمَّ  ،(رعيَّته في يعدل ال أمير كلَّ  تلدغ لبغال،اك وعقارب القِّ
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Sickness & Problem (  األمراض

 (العجلة) Hastiness :(والمشاكل
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 اإلسراع على تدلّ  الّتي( ل ج ع) مادّة من مأخوذ وهو البطء، خالف: والعجلة لالعج

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 به الاّلئق وقته قبل الّشيء فعل: العجلة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Impacts of hastiness ( العجلة آثار ): 

 

 .العقل وضعف الحلم وخّفة الّسفه دليل (1) 

 .الخطأ في والوقوع الزّلل كثرة (2)

 .األعمّ  الغالب في ينفع ال وقع ما على النّدم (3)

 .يادةلرّ وا القيادة ومواقع الّسيادة من محروم العجول (4)

 .عظيما ضررا لنفسه ويجلب كثير خير من محروم صاحبها( 5)
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Value (القيمة): Slowly (التأني) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

لم: واألَنَى األَناةُ  تأ نَى وتَأَنَّى وأَنِّيَ  والوقار، الحِّ : أَي -فاعل على- آن   ورجل تَثبَّت،: واس 

ل م األَناة كثير   .والحِّ

، لذو إنَّه: للرَّجل قولتو  وقور  : آن   وهو األمور، في يَعَجل ال: أي أناة 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

   الَعَجلَة وترك التَّثب ت: هو واألناة التَّأنِّّي

 (إليها والتَّسب ب باألمور الرِّّفق في المبالغة هي: األناة) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between taking things slowly and forbearance (  بين الفرق

والِحْلم اْلناة ):  

 .التَّعج ل وترك األمور، تدبير في التَّمه ل: هي األناة

 .المستحق العقاب بتأخير اإلمهال هو: ل ملحِّ وا

 

In the Quran ( يمكرال القرآن في ): 

الَمَ  إِلَْيُكمُ  أَْلَقى لَِمنْ  تَُقولُواْ  َوالَ  َفَتبَي ُنواْ  اللّهِ  َسبِيلِ  فِي َضَرْبُتمْ  إَِذا آَمُنواْ  ال ِذينَ  أَيَُّها يَا  لَْستَ  الس 

ْنيَا اةِ اْلَحيَ  َعَرضَ  تَْبَتُغونَ  ُمْؤِمن ا  َعلَْيُكمْ  اللّهُ  َفَمن   َقْبلُ  نمِّ  ُكنُتم َكَذلِكَ  َكثِيَرة   َمَغانِمُ  اللّهِ  َفِعندَ  الدُّ

 [94: النِّساء] َخبِير ا تَْعَملُونَ  بَِما َكانَ  اللّهَ  إِن   َفَتبَي ُنواْ 

 مواتعل فلم أمره، عليكم أشكل َمن قتل في فتأنَّوا: يقول فتبيَّنوا،: )الطَّبري قال

موا وال ،أمره عليكم ال َتبَس َمن فتقتلوا تعجلوا وال كفره، وال إسالمه حقيقة  على تتقدَّ

ب ا -يقين ا- علمتموه َمن قتل على إالَّ  أحد   قتل  (ولرسوله وهلل لكم حر 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 [4: الحديد] شِ اْلَعرْ  َعلَى اْسَتَوى ثُم   أَي ام   ِست ةِ  فِي َواْلَْرضَ  َواتِ َماالس   َخلَقَ  ال ِذي ُهوَ 
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 الت ؤدة عباده علَّم هللا أنَّ : الثَّانية:... لحكمتين -أعلم وهللا- أيام ستَّة في خلقها

ِّّي، يء إحكام األهم وأنَّ  والتَّأن  ،يصنعه فيما اإلنسان يتأنَّى حتى منه، الفراغ ال الشَّ

ِّّي عباده -سبحانه- هللا فعلَّم  اعليه قادرون هم التي األمور في التَّأن

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 عبد أشّجِ - شّجِ ألل وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنهما هللا رضي عب اس ابن عن

 25 مسلم رواه ْلناةاو الِحْلم،: هللا يحبُّهما خصلتين فيك إن  : ))-القيس

……………………………………………………………………………………………… 

 والَعَجلة هللا، ِمن الت أنِّي: ))وسلم عليه هللا صلى الن بّيِ  عن عنه هللا رضي مالك بن أنس وعن

يطان ِمن  ((الش 

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  3011: الرقم الجامع صحيح:  المصدر | األلباني:  المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

ِّّي، في يعاتبه معاوية إلى العاص بن عمرو كتب -  بعد، أما: )معاوية إليه فكتب التَّأن

 َمن الخائب وإنَّ  لَة،الَعجَ  عن رشد َمن الرَّاشد وإنَّ  ورشد، زيادة الخبر في التَّفه م نَّ إف

 كاد أو مخطئ   الَعجِّل وإنَّ  مصيب ا، يكون أن كاد أو مصيب، المتثبِّّت وإنَّ  األناة، عن خاب

 (  مخطئ ا يكون أن

يطان، نمِّ  والَعَجلَة هللا، مِّن التَّأنِّّي: ُيَقال كان: )مالك وقال -  امرؤ   َعجِّل وما الشَّ

 آخر واتَّأد فأخطأ، امرؤ   َعجِّل وال رأي ا، أصوب اتَّأد الذي كان إالَّ  فأخطأ، آخر واتَّأد فأصاب،

 (  خطأ أيسر اتَّأد الذي كان إالَّ  فأخطأ،

 لصاحب يتهيَّأ ال ما الصَّواب مِّن له تهيَّأ وتثبَّت تأنَّى َمن: )الحداد بن عثمان أبو وقال -

 البديهة

بَق، يكاد ال الرَّافق أنَّ  كما يلحق، يكاد ال العاجل إنَّ : )حاتم أبو وقال - اكت ُيس   ال والسَّ

 أن قبل ويجيب يعلم، أن قبل يقول الَعجِّل وإن يسلم، يكاد ال نطق وَمن يندم، يكاد

 (يجرِّّب أن قبل ويحمد يفهم،
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Depictions of taking things slowly ( الت أنِّي صور ): 

 

 :الصَّالة إلى الذهاب عند -1

 سمعتم إذا: ))قال وسلم عليه هللا صلى النَّبّيِّ  عن عنه هللا رضي هريرة أبي وعن

كينة وعليكم الصَّالة إلى فامشوا اإلقامة،  أدركتم فما تسرعوا، وال والوقار، بالسَّ

 ((  فأتم وا فاتكم وما فصل وا،

  :العلم طلب في التَّأنِّّي -2

َجلَ  لَِّسانَكَ  بِّهِّ  تَُحرِّّك   ال: تعالى قال  .[16: القيامة] بِّهِّ  لَِّتع 

ِّّي تضمَّنت أنَّها: -القيامة سورة- أسرارها ومِّن: )اآلية هذه في القيِّّم ابن قال  التَّأن

ل م، تلّقِّي في والتَّثب ت امع يحمل ال وأن العِّ ة السَّ  على وطلبه وحرصه محبَّته شدَّ

ُره نبيَّه بها أدب التي الرَّب آداب مِّن بل كالمه، مِّن فراغه قبل باألخذ المعلِّّم مبادرة  أَم 

 ثمَّ  قراءته، مِّن جبريل يفرغ أن إلى يصبر بل الوحي، تلّقِّي على االستعجال بترك

 معلِّّمه على يصبر أن ولسامعه العلم لطالب ينبغي فهكذا عليه، فراغه بعد يقرأه

 (  كالمه يقضي حتى

 :المحتملة األمور في اإلنكار في التَّأنِّّي -3

 موسى قصَّة في وسلم عليه هللا صلى النَّبّيِّ  عن عنه هللا رضي كعب بن أبّيِّ  فعن

الم عليهما- والخضر فينة، ألواح مِّن لوح إلى الخضر فعمد: ))-وفيه -السَّ  فنزعه، السَّ

ل   بغير حملونا قوم  : موسى فقال  لتغرق فخرقتها سفينتهم إلى عمدت ،( 8)  نَو 

 وال نسيت، بما تؤاخذني ال: قال صبر ا؟ معي تستطيع لن إنَّك أقل ألم: قال! ؟أهلها

 . (9((  )عسر ا أمري مِّن ترهقني

رع، يناقض ما منه شيء في ليس الخضر فعله الذي إنَّ : )حجر ابن قال  فإنَّ  الشَّ

فينة ألواح مِّن لوح نقض  جائز   -حاللَّو أعيد تركها إذا ثمَّ  غصبها، عن الظَّالم لدفع السَّ

ا ، شرع  ا ذلك عوق وقد الظَّاهر، بحسب باإلنكار موسى مبادرة ولكن وعقال   في واضح 

رها الذي جاء فإذا: ولفظه مسلم، أخرجها التي إسحاق أبي رواية  فوجدها يسّخِّ

(  المحتمالت في اإلنكار عن التَّأنِّّي وجوب منه فُيستفاد فأصلحها، تجاوزها منخرقة،

(10) . 

4-  ِّّ   :اآلخرين مع التَّحد ث في يالتَّأن

 عليه هللا صلى النَّبيَّ  إنَّ : ))قالت -عنها تعالى هللا رضي- عائشة المؤمنين أّمِّ  عن

ه لو حديث ا يحّدِّث كان وسلم  ( . 11(( )ألحصاه العاد عدَّ

 :العقوبات وإنزال المنازعات في الفصل عند -5
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: ُيـَقال وكان: قال والُخر ق، الجهل مِّن نوع   الفتوى في الَعَجلَة: )أنس بن مالك وقال

ِّّي يطان مِّن والَعَجلَة هللا، مِّن التَّأن  (  الشَّ

 

Benefits of taking things slowly ( الت أنِّي فوائد ) 

 

 .داللة على رجاحة العقل، ووفور الرَّزانة، وطمأنينة القلب -1

 .يعصم اإلنسان مِّن الضَّالل والخطأ -2

مور وعدم التَّسر ع، وما أكثر ما يهلك اإلنسان اة: التَّأنِّّي في األقال ابن عثيمين: )األن

يزل  بسبب التَّعج ل في األمور، وسواء في نقل األخبار، أو في الحكم على ما و

َمن يتخطَّف األخبار بمجرَّد ما يسمع الخبر  -مثال  -سمع، أو في غير ذلك. فمِّن النَّاس 

م، سمع عن شخص شيئ ا مِّن س َمن يتسرَّع في الحكينقله،.. ومِّن النَّا يحّدِّث به،

قاله، أو أنَّه فعله ثمَّ يتسرَّع في الحكم عليه، أنَّه أخطأ أو ضلَّ أو  األشياء، ويتأكَّد أنَّه

 . (1)  (ما أشبه ذلك، وهذا غلط، التَّأنِّّي في األمور كل ه خير  

ِّّي كل ه خير  ومحمود ا -3 ن يا والتَّأن  .اآلخرةلعاقبة في الد 

 :صيانة لإلنسان مِّن األخالق المذمومة -4

انحرفت عن ُخلُق األناة والرِّّفق انحرفت: إمَّا إلى َعَجلة وطيش  قال ابن القيِّّم: )إذا

 وعنف، وإمَّا إلى تفريط وإضاعة، والرِّّفق واألناة بينهما

  :سبب  لنيل محبَّة هللا ورضاه سبحانه -5

إنَّ فيك خصلتين يحب هما )) :لم ألشّجِّ عبد القيسهللا صلى هللا عليه وسقال رسول 

ل م، واألن  اةهللا: الحِّ

يطان وتسل طه عليه -6  :صيانة اإلنسان مِّن كيد الشَّ

يطان)) :قال صلى هللا عليه وسلم ِّّي مِّن هللا، والَعَجلَة مِّن الشَّ  التَّأن

 :التَّري ث عند وصول الخبر إليه -7

يبُ  ذِّيَن آَمُنوا إِّنيَا أَي َها الَّ  :لىقال تعا ق  بَِّنبَأ  َفَتبَيَُّنوا أَن تُصِّ ا بَِّجَهالَة  َجاءُكم  َفاسِّ م  وا َقو 

مِّينَ  بُِّحوا َعلَى َما َفَعل ُتم  نَادِّ   .[6الحجرات: ] َفُتص 

 

 

 



 
 

106 

Means for attaining to not take things in haste (  على المعينة الوسائل

الت أنِّي صفة اكتساب ): 

  :عاءالد   -1

األخالق، فكان مِّن كان النَّبي  صلى هللا عليه وسلم يدعو هللا بأن يهديه إلى أحسن 

واهدني ألحسن األخالق، ال يهدي ألحسنها إالَّ أنت، واصرف عنِّّي سيئها )) :دعائه

 ال يصرف عنِّّي سيئها إالَّ أنت

 

 :النَّظر في عواقب االستعجال -2

نَّ العرب كانت تكنِّّيها ض الحكماء: إيَّاك والَعَجلَة؛ فإقال أبو إسحاق القيرواني: )قال بع

يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويعزم قبل أن يفكِّّر، ؛ ألنَّ صاحبها يقول قبل أن أمَّ الندامة

ر، ويحمد قبل أن يجرِّّب، ويذم  قبل أن يخبر، ولن يصحب هذه  ويقطع قبل أن يقّدِّ

فة أحد  إالَّ صحب النَّدامة، واعتزل المة الصِّّ  السَّ

 

 :معرفة معاني أسماء هللا وصفاته -3

معانيهما: التَّأنِّّي في األمور، والتَّدرج حليم والرَّفيق، ومِّن فمِّن أسمائه سبحانه: ال

ا للمحجة؛ ليهلك َمن  فيها، ومن ذلك إمهال الكافرين والظَّالمين، إقامة للحجَّة وقطع 

   هلك عن بينة، ويحيى َمن حيَّ عن بينة

ر  اْستِْعَجالَُهم بِالْ  :الىقال تع ْيِهْم َخْيِر لَُقِضَي إِلَ َولَْو ُيَعّجُِل اللُّه لِلن اسِ الش 

 .[11يونس: ] أََجلُُهْم َفَنَذُر ال ِذيَن الَ يَْرُجوَن لَِقاءنَا فِي طُْغيَانِِهْم يَْعَمُهونَ 

 

 :قراءة سيرة النَّبّيِّ صلى هللا عليه وسلم -4

التَّأنِّّي والصَّبر على اإليذاء، قال خباب بن صلى هللا عليه وسلم فنستفيد مِّن سنَّته 

نا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهو متوّسِّد شكو)) :ت رضي هللا عنهاألر

بردة له في ظّلِّ الكعبة، قلنا له: أال تستنصر لنا، أال تدعو هللا لنا؟ قال: كان الرَّجل 

فر له في األرض، فيُ  َعل فيه، فُيَجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيمن قبلكم ُيح  ج 

ه ذلك عن دينه، ويُ فُيَشق  باثنتين، وما يص ط بأمشاط الحديد ما دون لحمه مِّن د  َمشَّ
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ه ذلك عن دينه، وهللا ليتمَّنَّ هذا األمر، حتى يسير الرَّاكب  عظم أو عصب، وما يصد 

 ئب على غنمه، ولكنَّكم تستعجلونمِّن صنعاء إلى حضرموت، ال يخاف إالَّ هللا، أو الّذِّ 

 

لف الصَّالح -5  :قراءة سيرة السَّ

نماذج كثيرة تدل  على تحلِّّيهم بخلق التَّأنِّّي، والتَّري ث في سيرة سلفنا الصَّالح  ففي

يَرهم تعين على االقتداء بهم، وانتهاج طريقهم   .أمورهم، فقراءة سِّ

 

 :استشارة أهل الصَّالح والخبرة -6

عجَّل خص على أمر  يجهله فعليه أن يستشير أهل الصَّالح والخبرة وال يتم الشَّ إذا أقد

َوَشاِوْرُهْم فِي اْلَْمِر َفإَِذا  :الى لنبيِّّه صلى هللا عليه وسلمفي أمره، قال تع

 .[159آل عمران: ] َعَزْمَت َفَتَوك ْل َعلَى اللِّه إِن  اللَّه ُيِحبُّ اْلُمَتَوكِّلِينَ 

رتهم : أمره بمشاو-رحمه هللا تعالى-وقال الحسن البصري  ..ي اْلَْمرِ ُهْم فِ َوَشاِورْ  :

 مون ويتَّبعه فيها المؤمنون، وإن كان عن مشورتهم غنيّ اليستنَّ به المسل

 

Stories and Lessons (قصص وعبر) 
الم ِّّي األنبياء والمرسلين عليهم السَّ  نماذج مِّن تأن

الم:   نبيُّ هللا يوسف عليه الس 

الم-تأنَّى نبي  هللا يوسف  الّسِّجن حتى يتحقَّق خروج مِّن مِّن ال -عليه الصَّالة والسَّ

الملك ورعيَّته براءة ساحته، ونزاهة عرضه، وامتنع عن المبادرة إلى الخروج ولم 

 يستعجل في ذلك.

ا َجاءُه الر ُسوُل َقاَل ارْ  قال تعالى: ِجْع إِلَى َربَِّك َوَقاَل اْلَملُِك اْئُتونِي بِِه َفلَم 

]يوسف:  تِي َقط ْعَن أَْيِديَُهن  إِن  َربِّي بَِكْيِدِهن  َعلِيم  الال  َفاْسأَْلُه َما بَاُل النِّْسَوِة 

50]. 
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 نماذج للتَّأني مِّن سير الصَّحابة رضي هللا عنهم

  تأنِّي أبي ذر الغفاري في قص ة إسالمه:

هللا عليه وسلم بمكَّة قال ألخيه:  مبعث النَّبّيِّ صلى ))لـمَّا بلغ أبا ذر قال ابن عبَّاس:

إلى هذا الوادي، فاعلم لي علم هذا الرَّجل الذي يزعم أنَّه يأتيه الخبر مِّن  اركب

ماء، فاسمع مِّن قوله ثمَّ ائتني، فانطلق اآلخر حتى قدم مكَّة، وسمع مِّن قوله،  السَّ

عر. فقال: ما ثمَّ رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم ا ألخالق، وكالم ا ما هو بالّشِّ

له، فيها ماء حتى قدم مكَّة، فأتى المسجد (1)  فتزوَّد وحمل شنَّة أردتشفيتني فيما 

-فالتمس النَّبيَّ صلى هللا عليه وسلم وال يعرفه، وكره أن يسأل عنه، حتى أدركه 

ه تبعه، فلم يسأل واحد فاضطجع، فرآه عليٌّ فعرف أنَّه غريب، فلمَّا رآ -يعني اللَّيل

حتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظلَّ ذلك  امنهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثمَّ 

اليوم، وال يرى النَّبيَّ صلى هللا عليه وسلم، حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه، فمرَّ به 

، فقال: ما آن للرَّجل أن يعلم منزله؟ فأقامه، فذهب به معه، وال يسأل واحد منه ما عليٌّ

قامه عليٌّ معه، ثمَّ قال ، فأصاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثَّالث فعل مثل ذلك

ِّّي،  ا وميثاق ا لترشدن له: أال تحّدِّثني؟ ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهد 

فعلُت، ففعل، فأخبره، فقال: فإنَّه حقٌّ وهو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإذا 

ِّّي أُريأصبحت فاتَّ  ِّّي إن رأيت شيئ ا أخاف عليك، قمت كأن ماء، فإن مضيت ق البعني، فإن

فاتَّبعني حتى تدخل مدخلي، ففعل، فانطلق يقفوه، حتى دخل على النَّبّيِّ صلى هللا 

 . (2)  عليه وسلم ودخل معه، فسمع مِّن قوله، وأسلم مكانه((

هر ما يريده حتى يتحصَّل على فنجد في هذه القصَّة أنَّ أبا ذرّ  رضي هللا عنه لم يظ

ؤال هللا عنبغيته، وقد تأنَّى رضي  ه في البحث عن النَّبّيِّ صلى هللا عليه وسلم والس 

عنه حتى ال تعلم به قريش، وتثنيه عن هدفه الذي مِّن أجله تحمَّل المشاق 

  والمتاعب.
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Sickness & Problems (  األمراض

) Distant and harsh :(والمشاكل اءالَجفَ  ) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 عنه عدب إذا. جفاه: يقال الطبع، غلظ وأيض ا الصلة، ونقيض البر خالف: الجفاء

 غلظتهم وهو البدو جفاء ومنه جاف، فهو غلظ إذا: يجفو الثوب وجفا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

لَظ هو: الَجفاء َرة، في الغِّ  وراألم في الرِّّفق وترك المعاملة، في والُخر ق العِّش 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Depictions of being distant and harsh ( الجفاء صور ): 

ثنا عليه، والمطَّلع مواله وهو: هربَّ  اإلنسان جفاء -1  مِّن النَّوع هذا عن القيِّّم ابن ويحّدِّ

 عن صبر ممَّن أعظم َجَفاء فال( َجَفاء هللا عن لصَّبروا: )قوله أمَّا: فيقول الَجفاء، أنواع

 إالَّ  نعيم وال صالح وال له حياة وال سواه، له مولى ال الذي ومواله، وإلهه معبوده

 ( عنه الصَّبر مِّن أعظم جفاء فأي   شيء، كّلِّ  على مرضاته وإيثار ه،نم والقرب بمحبَّته

 مِّن غيره بخدمة تشتغل فأن: بربِّّك َفاءالجَ  أما... ربَّك تجف ال: الحكماء بعض وقال

  المخلوقين

 

 عنده، ُذكِّر إذا عليه يصلِّّي ال أنَّه: ذلك ومِّن ،وسلم عليه هللا صلى النبي جفاء -2

 ُذكِّر ت َرُجل أَن ف َرغِّم: ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال هريرة، أبي عن

 ( عليَّ  ُيَصّلِّ  فلَم   عنده

 

لَظ بالتَّأف ف ،الوالدين جفاء -3  الَجَفاء أعظم مِّن وهذا: ونحوه قطعهما أو لهما، القول وغِّ

 تعبا نومَ  وجوده، في سبب ا كانا َمن المرء يجفو كيف إذ بعينه، العقوق هو بل وأشّدِّه،

 .راحته أجل مِّن جهدهما وبََذال تربيته، على
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لف عدَّ  بل  الَجَفاء مِّن: )طاوس قال َفاء،الجَ  مِّن مجرد ا باسمه لوالده الرَّجل مناداة السَّ

ا ذلك مِّن أشد   هو بما يعاملهما بمن فكيف( . 4( )باسمه والده الرَّجل يدعو أن  .سوء 

 

 فتجده األُسر، وتفك ك الفراق أسباب أعظم مِّن وذلك ،وأبنائه زوجته الرَّجل جفاء -4

 بدون ذلك يكون ماوربَّ  ذاك، وضرب هذا، فنهر صوته، وعال صورته، تغيَّرت بيته دخل إذا

 وإزعاج، قلق إلى طمأنينة ومِّن حجيم، إلى سكن مِّن البيت فيتحوَّل مبرِّّر، أو سبب

 األطفال رحمة وكذلك) :سعدي ابن يقول. طبعة وقسوة الرَّجل جفاء بسبب ذلك وكل  

غار، رور وإدخال عليهم، والرِّّقَّة الصِّّ ا الرَّحمة، مِّن عليهم الس   ،بهم المباالة عدم وأمَّ

ل ظَة الَجَفاء فمِّن عليهم، الرِّّقَّة وعدم  حين األعراب ُجفاة بعض قال كما والقسوة، والغِّ

 ذلك فقال ،غارالصِّّ  أوالدهم يقبِّّلون وأصحابه وسلم عليه هللا صلى النَّبي رأى

ا قبَّلت ما الولد مِّن عشرة لي إنَّ : األعرابي  عليه هللا صلى النَّبي   فقال منهم، واحد 

لِّك أَوَ : ))وسلم  (( الرَّحمة؟ قلبك مِّن هللا نزع أن شيئ ا لك أَم 

ل ظَة الَجَفاء مِّن النَّاس بعض يفعله ما أمَّا: )عثيمين ابن وقال بيان، بالنِّّسبة والغِّ  للصِّّ

 يطلب أن مِّن صبيَّه يمكِّّن أن وال مجلسه، على يحضر أن مِّن صبيَّه يمكِّّن ال هجدفت

نَّة، خالف فهذا انتهره، لالرِّّجا عند رآه وإذا شيئ ا، منه  ( الرَّحمة وخالف الس 

 

ا، كِّب ر ا صديقه يجفو فربَّما األسباب، مِّن كائن سبب   ألي الصَّديق جفاء -5  وربَّما وتيه 

 غير أو إليه نََمى خبر أو عنه، سمعها لوَِّشايَة وربَّما الَجفاء، تحتمل ال لمشكلة يجفوه

 .ذلك

 

ديد الَجفاء  -6  أنَّه يظن   َمن النَّاس فمِّن. معهم والحديث معاملتهم في اسالنَّ  مع الشَّ

هِّم ال ا غليظ ا فتراه جبينه ويقطِّّب صوته، يعلي حتى ُيف  ا، فظّ ا وقح   النَّاس، يخشاه فّج 

ليط، لسانه مخافة بونهجنَّ ويت  .القاسي وطبعه السَّ

ين إلى المنتسبين جفوة: واألََمر   ذلك مِّن واألدهى ا، الّدِّ  هللا إلى والد عاة عموم 

اعية تكسو وأنَّها الّدِّين، مِّن الجفوة هذه أنَّ  يظن   بعضهم فإنَّ  خصوص ا،  وقار ا، الدَّ

ر فهي المقصود، بخالف وتأتي ائ  سي أثر ا لها إنَّ  بل أخطأ، وقد هيبة، وتعطيه  تنّفِّ

 هذات هو ويكون سبيله، عن وتباعدهم معرفته، عن وتصد هم هللا، دين عن النَّاس

 رقيق جعله أن وسلم عليه هللا صلى رسوله على هللا امتنَّ  لذا ذلك، في سبب ا

مَ  َفبَِّما: تعالى قال غليظ ا، وال فظّ ا يجعله ولم القلب، طيِّّب الطَّبع،  لِّنتَ  اللّهِّ  ّمِّنَ  ة  َرح 

لِّكَ  مِّن   الَنَفض وا   ال َقل بِّ  َغلِّيظَ  َفظّ ا ُكنتَ  َولَو   لَُهم    .[159: عمران آل] َحو 



 
 

111 

ب جفاء - 7  الشيخ أو المعلم جفاء أو العلم طلبة بين الجفاء كان سواء ،العلم طالَّ

يخ مِّن المطلوبة األخالق خالف على وهذا لهم،  اآلجري   اهاكح والتي والمعلِّّم، الشَّ

 حتى الفهم عن بطيئ ا ذهنه كان َمن على فصبور  : مجالسيه مع أخالقه فأمَّا: )بقوله

َهم ، يردَّه حتى عليه جهل َمن جفاء على ر  صبو عنه، يَف   بأحسن جلساءه يؤدِّّب بحلم 

 مع باإلنصات ويأمرهم يعنيهم، ال فيما يخوضون يدعهم ال األدب، مِّن يكون ما

ل م مِّن به ينطق ام إلى االستماع  بأهل يحسن ال ُخلق   إلى أحدهم تخطَّى فإن. العِّ

هُ  لم العلم، بَه  ُسن ال: يقول ولكن. له بكيتالتَّ  جِّهة على وجهه في( 8) يَج   بأهل يَح 

 الفاعل فيكون. وكذا كذا عن يتجافوا أن العلم ألهل وينبغي وكذا، كذا واألدب العلم

 عمَّا سائل   منهم سأله إن به، برفقه فيبادر بهذا، المراد أنَّه َعلِّمَ  قد يحسن، ال لُخلُق  

 غفلوا قد علم   إلى فقراء أنَّهم علم فإذا يعنيه، عمَّا يسأل أن وأمره عنه، ردَّه يعنيه ال

ة وأعلمهم إليهم، أبداه عنه  القبيح بالتَّوبيخ السائل يعنِّّف ال إليه، فقرهم شدَّ

 علم قد فيها، ليجبره المسألة في يبسطه كنول قدره، مِّن فيضع يزجره وال فيخجله،

 واجتناب فرائضه أداء علم مِّن: الواجبات علم طلب على ويحث ه يعنيه، عمَّا بغيته

لَم َمن على يقبل. محارمه  أنه يعلم َمن ويترك عنه، يسأل ما علم إلى محتاج   أنَّه يَع 

َده يخافون ما عليهم يقرِّّب والمراء، الجدل يريد . الحسنة والموعظة ةبالحكم ُبع 

ا، الجاهل عن يسكت لم  ا، الحكمة وينشر حِّ  وما مجلسه ألهل أخالقه فهذه نُصح 

 ( األخالق هذه شاكل

ا ب بين يحصل فقد بينهم الجفاء أمَّ َمد، ال حّد   إلى يصل ما الجفوة مِّن العلم طالَّ  ُيح 

 والتَّهاجر، قاطعالتَّ  درجة إلى بهم يصل قد الذي المذموم، التَّنافس سببه يكون وقد

 .المستعان وهللا لبعض، بعضهم حسد سببه يكون وقد البعض، بعضهم في والحديث

  .حاجتك عند وأعانوك ليك،إ أحسنوا َمن جفاء - 8

 

Impacts of being distant and harsh ( الجفاء آثار ): 

 

 .النَّاس بين التَّنافر -1

 .واألقرباء األهل مع خاصَّة والمحبَّة، المودَّة أواصر تقط ع -2

 .المشكالت حدوث كثرة -3

 الشدائد نزول عند الناس معونة من الحرمان -4

د الجافي -5  .النَّار في بالعذاب األخرويَّة بةبالعقو متوعَّ

 .والطالق الزوجية المشكالت حدوث وكثرة األسر، تفكك -6

 .الصَّديق فقدان -7



 
 

112 

 

Reasons for falling into being distant and harsh (  في الوقوع أسباب

 :(الَجَفاء

 

ا لظهموأغ جفاء ، النَّاس أكثر البداوة أهل كان لذا العلم، وقلَّة اإليمان ضعف -1  طبع 

 .إيمان ا وأضعفهم قلوب ا، وأقساهم

يطان تزيين -2  .الشَّ

ِّّد قد الحسد -3 ع المتحاسدين، بين الَجَفاء يول َرة ويوّسِّ  عاش إذا) ألنَّه بينهما؛ الن ف 

 نار واشتعلت الَجَفاء، وحلَّ  عنهم، الخير زال بعض ا بعضهم وحسد النَّاس، بين الحسد

 ( والمحنة المصيبة وعمَّتهم الفتنة،

 .اآلخرين معاملة في الصَّحيح المنهج عن البعد -4

فة، بهذه اتَّصف لمن والتَّوجيه الن صح ترك -5  يرعوي، حتى بالحسنى والمعاتبة الصِّّ

ا   الَجَفاء وحاصد األكفاء، وسالح الوفاء، عالمة العتاب: الحكماء بعض قال وقديم 

 .الصفة ههذ نمو على الصغر في والتنشئة البيئة أثر -5

 .الكِّب ر -7

ن ا يكون قد النَّاس بعض فإنَّ  بالَجَفاء، الَجَفاء مقابلة -8 ، غير الطَّبع رقيق ليِّّـن ا، هيِّـّ  جاف 

 بالمثل المقابلة باب مِّن جاف   إلى هليحوِّّ  قد الجفاة جفاء أنَّ  إالَّ 
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Value (القيمة): Sacrificing (التضحية) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 دون به وتبرع بذله: بماله أو بعمله أو بنفسه ضحَّى: يقال ضحَّى مصدر التضحية

 محدثة المعنى بهذا وهي. مقابل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 مع أرجى، هدف وألجل أسمى، غاية ألجل المال أو الوقت أو النَّفس بذل هو

، عزَّ  هللا عند ذلك على والثواب األجر احتساب . الفداء: المعنى لهذا والمرادف وجلَّ

 .والجهاد البذل: هامعاني ومن

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

 [140:عمران آل]ُشَهَداء ِمنُكمْ  َويَت ِخذَ 

ا وليكرم: أي: )القاسمي قال هادة، منكم ناس   تَض حية في لغيرهم مثاال   ليكونوا بالشَّ

 (لكلمته وإعالء   دونه، اتة  واستم للحّقِّ، شهادة   سالنَّف

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 [.169: عمران آل] ُيْرَزُقونَ  َربِِّهمْ  ِعندَ  أَْحيَاء بَلْ  أَْمَوات ا اللّهِ  َسبِيلِ  فِي ُقتِلُواْ  ال ِذينَ  تَْحَسبَن   َوالَ 

 

 ربِّّه، ودعوة دينه نصر سبيل في بنفسه يَضّحِّي الذي ؤمنالم أنَّ  إلى إشارة ذكر فيما

هداء من هو  في أرواحهم أحياء، وهم الخلد، بجنان يظفرون الذين األب ـــَرار، الش 

ر، طير حواصل  .شاءت حيث الجنَّة في تسرح ُخض 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 إال   بعفو عبد ا هللا زاد وما مال، من صدقة نقصت ما: ))قال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عن

   هللا رفعه إال   هلل أحد تواضع وما. عزّ ا
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 2588 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of sacrificing ( يةْضحالت   فوائد ): 

 

 .في التَّض حية نصرة للّدِّين -1

 .في التَّض حية تحقيق التَّكافل بين طبقات المجتمع -2
أعداؤها، وتصبح قويَّة البنيان في التضحية تقوية األمَّة، وتحقيق تماسكها، فيهابها  -3

 .عزيزة الجانب
 .مجتمع اإلسالمي كلِّّهفي التَّض حية تحقيق التَّراحم بين نسيج ال -4
 .في التَّض حية تحقيق العزَّة -5
عادة -6   .في التَّض حية تحقيق السَّ

 
Preventers from attaining the quality of sacrificing (  صفة اكتساب موانع

 :(الت ضحية

 .العمل في هلل اإلخالص عدم -1

 .واألثرة النَّفس حب   -2

 .والدعة رفوالتَّ  اللَّهو في االنغماس -3

 .الثِّّقة وعدم ظّنِّ ال إساءة -4

حية اإلنفاق عن يقعده الذي الرِّّزق في والتَّفكير اإليمان، ضعف -5  بالمال، والتَّض 

حية الجهاد عن يقعده الذي الموت من والخوف  .بالنَّفس والتَّض 

نيا التَّعلق -6   .األرض إلى والتثاقل وزينتها، بالد 

 :هللا سبيل يف اإلنفاق وعدم البخل، -7

َعو نَ  َهُؤالء َهاأَنُتم  : تعالى قال ُقوا تُد  نُكم اللَّهِّ  َسبِّيلِّ  فِّي لُِّتنفِّ  يَب َخل   َوَمن يَب َخلُ  مَّن َفمِّ

هِّ  َعن يَب َخلُ  َفإِّنََّما ا َوإِّن ال ُفَقَراء َوأَنُتمُ  ال َغنِّي   َواللَّهُ  نَّف سِّ َتب دِّل   تََتَولَّو  ا يَس  م   ال ثُمَّ  َغي َرُكم   َقو 

َثا يَُكونُوا  [.38: محمد] لَُكم  أَم 

Means to attain the quality of sacrificing (  اكتساب على المعينة الوسائل

الت ضحية صفة ): 

نيا على االنكباب عدم -1  .الد 

 .االنهزاميَّة الر وح من التَّخل ص -2

ُنوا َوالَ : تعالى قال َزنُوا َوالَ  تَهِّ نِّ م ؤ   ُكنُتم إِّن لَو نَ األَع   َوأَنُتمُ  تَح   .[139: عمران آل] ينَ مِّ
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 .اآلخرين حب   -3

َجاَعة التَّحلِّّي -4  .واإلقدام بالشَّ

 .الهمَّة بعلو التَّحلِّّي -5

 .البخل وعدم بالكرم التَّحلِّّي -6

 دين نصرة سبيل في ودماءهم أموالهم ينفقون الذين والرِّّفعة، الخير أهل مصاحبة -7

  .هللا

ه بما الجازم اليقين -8   لعباده هللا أعدَّ

ُتم َوَما  ء   ّمِّن أَنَفق  لُِّفهُ  َفُهوَ  َشي   .[39: سبأ] الرَّازِّقِّينَ  َخي رُ  َوُهوَ  ُيخ 

نيا في األمل قصر -9   .الد 

لف أخبار في القراءة -10  والمال، بالنَّفس تضحياتهم في والنَّظر الصالح، السَّ

  .مبه ونقتدي أخبارهم من العبرة لنستلهم

Stories and Lessons (قصص وعبر) 
 

ابقة حية في قصَّة الغالم المؤمن مع الملك في األمم السَّ  التَّض 

الغالم بنفسه من أجل أن يؤمن النَّاس.. فعن صهيب رضي هللا عنه أنَّ حيث َضحَّى 

تى فقال للملك: إنَّك لست بقاتلي ح ...)) :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال

تجمع النَّاس في صعيد واحد، وتصلبني على  :التفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ ق

ا من كنانتي، ثم ضع  هم في كبد القوس، ثم قل: باسم هللا، جذع، ثم خذ سهم  السَّ

رّبِّ الغالم. ثمَّ ارمني. فإنَّك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع النَّاس في صعيد واحد، 

هم في وصلبه على جذع، ثمَّ أخذ س ا من كنانته، ثم وضع السَّ كبد القوس، ثم هم 

غه، قال: باسم هللا، رّبِّ  هم في ُصد  غه  الغالم. ثمَّ رماه، فوقع السَّ فوضع يده في ُصد 

هم، فمات. فقال النَّاس: آمنَّا برّبِّ الغالم، آمنَّا برّبِّ الغالم، آمنَّا برّبِّ  في موضع السَّ

آمن ذرك، قد نزل بك ح -وهللا-ت ما كنت تحذر؟ قد الغالم. فأتي الملك، فقيل له: أرأي

ُدود في أفواه الّسِّكك، فُخدَّت، وأضرم النِّّي ران. وقال: من لم يرجع النَّاس. فأمر باألُخ 
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ُموه فيها. أو قيل له اقتحم. ففعلوا، حتَّى جاءت امرأة ومعها صبي لها،  :عن دينه فأَح 

 ((الحق   أمَّه اصبري فإنَّك علىفتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغالم: يا 

 

 وسلم عليه هللا صلى النَّبي تَض حية من اذجمن

حية وفي الكريمة، األخالق في قمة وسلم عليه هللا صلى الرَّسول َجاَعة، التَّض   والشَّ

حية كل ها حياته كانت وقد جنان ا، وأثبتهم قلب ا، وأقواهم النَّاس، أشجع فكان  في تَض 

 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي أنس عنف اإلسالم، سبيل

 علي أتت ولقد أحد، يخاف وما هللا، في وأخفت أحد، يؤذى وما هللا، في أوذيت لقد))

 ما إال كبد ذو يأكله ما عنه هللا رضي ولبالل لي وما وليلة، يوم بين من ليلة ثالثون

 .((بالل إبط يواري

 ابةالصَّح تَض حية من نماذج

ديق رضي هللا عنه   :أبو بكر الصِّّ

وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال: خطب النَّبي صلى هللا عليه 

نيا وبين ما عنده، فاختار ما عند هللا) :فقال ا بين الد  فبكى أبو بكر  .إنَّ هللا خيَّر عبد 

ا بين رضي هللا عنه، فقلت في نفسي: ما ُيبكي هذا الشيخ؟ إن يكن هللا خيَّ  ر عبد 

نيا وبين ما عنده  صلى هللا عليه وسلم هو ، فاختار ما عند هللا، فكان رسول هللاالد 

وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر ال تبك، إنَّ أَمنَّ النَّاس عليَّ في صحبته  العبد،

ا خليال  من أمتي، التَّخذت أبا بكر، ولكن أخوَّ  ة اإلسالم وماله أبو بكر، ولو كنت متَّخذ 

، إال باب أبي بكومودَّته، ال يبقين في ال   ((1)  .رمسجد باب إال ُسدَّ

أمرنا رسول هللا  :بيه، قال: سمعت عمر بن الخطَّاب، يقولوعن زيد بن أسلم، عن أ

، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر   صلى هللا عليه وسلم أن نتصدَّق، فوافق ذلك عندي ماال 

ا، قال: فجئ  : عليه وسلمت بنصف مالي، فقال رسول هللا صلى هللاإن سبقته يوم 

بكّلِّ ما عنده، فقال: يا أبا بكر  ما أبقيت مثله، وأتى أبو بكر   :ما أبقيت ألهلك؟ قلت))

ا  ألهلك؟ قال: أبقيت لهم هللا ورسوله، قلت: ال أسبقه إلى شيء  أبد 
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    :عمر بن الخطَّاب رضي هللا عنه

بخيبر، فأتى النَّبي  : )أنَّ عمر بن الخطَّاب أصاب أرض اعن ابن عمر رضي هللا عنهما

ل: يا رسول هللا، إنِّّي أصبت أرض ا بخيبر، لم وسلم يستأمره فيها، فقا صلى هللا عليه

أصب ماال  قط  أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدَّقت 

، ب وال يورث، وتصدَّق بها في الفقراءبها. قال: فتصدَّق بها عمر: أنه ال يباع وال يوه

بيوفي الُقر بى، وفي الرِّّقاب، وفي  ل، والضَّيف، ال جناح على سبيل هللا، وابن السَّ

ثت به ابن سيرين،  ( قال: فحدَّ من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير ُمَتَموِّّل 

ِّّل  ماال    فقال: غير ُمَتأَث

  :أبو طلحة رضي هللا عنه

طلحة أكثر األنصار بالمدينة ماال  من أبو كان )) :بن مالك رضي هللا عنه يقول عن أنس

مواله إليه بَي َرَحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول هللا صلى نخل، وكان أحبَّ أ

 :هللا عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيِّّب، قال أنس: فلما أنزلت هذه اآلية

ب و لَن تََنالُوا  ال بِّرَّ  ا تُحِّ ُقوا  مِّمَّ ، قام أبو طلحة إلى رسول هللا [92آل عمران: ] نَ َحتَّى تُنفِّ

لَن تََنالُوا  ال بِّرَّ  :يقول -تبارك وتعالى-هللا عليه وسلم فقال: يا رسول هللا، إنَّ هللا صلى 

ب ونَ  ا تُحِّ ُقوا  مِّمَّ صدقة هلل، أرجو برَّها  ، وإنَّ أحبَّ أموالي إليَّ بَي َرَحاء، وإنَّها َحتَّى تُنفِّ

رسول هللا صلى هللا هللا. قال: فقال هللا، فضعها يا رسول هللا حيث أراك وذخرها عند 

ِّّي أرى أن  عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإن

مها أبو طلحة في  .تجعلها في األقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول هللا فقسَّ

. وقال ((به وبني عّمِّهأقار ح   ((رايح)) :اعيل، عن مالكيحيى بن يحيى وإسم تابعه َرو 

(4 

  :بير بن العوَّام رضي هللا عنهالز  

يقول ابن كثير، وهو يستعرض غزوة تبوك: )وقد كان فيمن شهد اليرموك: الز بير بن 

جعانهم، العوَّام، وهو أفضل من هناك من الصَّحابة، وكان من فرسان النَّاس وش

إنَّكم ال  :عك؟ فقالال يومئذ، فقالوا: أال تحمل فنحمل مفاجتمع إليه جماعة من األبط



 
 

118 

حملوا، فلمَّا واجهوا صفوف الر وم، أحجموا، وأقدم هو، تثبتون، فقالوا: بلى! فحمل و

فاخترق صفوف الر وم حتَّى خرج من الجانب اآلخر، وعاد إلى أصحابه. ثم جاؤا إليه 

مئذ جرحين بين كتفيه، وفي رواية: ففعل كما فعل في األولى، وُجرِّح يو مرَّة ثانية

  ((5) .رحجُ 

عليه وسلم قالوا للز بير: أال تشد فنشدَّ  وعن عروة )أن أصحاب رسول هللا صلى هللا

فحمل عليهم حتى شقَّ  .معك؟ قال: إنِّّي إن شددت كذبتم. فقالوا: ال نفعل

، فأخذوا بلجامه، فضربوه صفوفهم، فجاوزهم وما معه أحد، ثم ضربتين:  رجع مقبال 

ة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في ضربة على عاتقه بينهما ضرب

تلك الضربات ألعب وأنا صغير. قال: وكان معه عبد هللا بن الز بير، وهو ابن عشر 

 (سنين، فحمله على فرس ووكَّل به رجال  

 

  :أنس بن النَّضر رضي هللا عنه

قتال النَّبي صلى  غاب عن بدر، فقال: )غبت عن أوَّلعن أنس رضي هللا عنه أنَّ عمَّه 

مع النَّبي صلى هللا عليه وسلم ليرينَّ هللا ما هللا عليه وسلم، لئن أشهدني هللا 

أجد، فلقي يوم أحد، فهزم النَّاس، فقال: اللهم إنِّّي أعتذر إليك مما صنع هؤالء، 

م بسيفه فلقي سعد بن رأ إليك مما جاء به المشركون، فتقدَّ يعني المسلمين، وأب

ِّّي أجد ريح الجنَّة دون أحد، فمضى معاذ، فقال: أ فُقتل، فما ُعرف، ين يا سعد، إن

 (حتى عرفته أخته بشامة أو ببنانه، وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم
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Sickness & Problem (  األمراض

 (االنتقام) Revenge :(والمشاكل
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 وعيبه الّشيء إنكار حول تدور الّتي( م ق ن) مادّة من مأخوذ

 عليه أنكر كأنّه واالنتقام، العذاب من والنّقمة فعله، عليه أنكرت: أنقم عليه ونقمت

 اإلنكار عن ناتجة فالعقوبة «فعاقبه

 بالعقوبة المكافأة: والنّقمة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 الّسخط حدّ  إلى تصل بكراهية مصحوبا العقوبة إنزال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Harms of seeking revenge ( المذموم االنتقام مضار من ): 

يادة ينال ال الصِّّفة هذه حبصا أنَّ  -1 رف الّسِّ  :والشَّ

( انتقام مع سؤدد وال... بغي مع ظفر ال: )الهند حكماء قالت: قال رشيد بن داود عن 

(1) . 

 

 :الكرام عادة مِّن ليس االنتَِّقام أنَّ  -2

 إزالة الَكَرم شروط مِّن وال االنتَِّقام، سرعة الكَِّرام عادة مِّن ليس: )البلغاء بعض قال

 . (3( )عمالنِّّ 

 

ُره يجب ال المنتقم أنَّ  -3 َمد وال ُشك  ُره ُيح  ك   :ذِّ

 ولم ُشكُره، يجب فلم حقَّه، وأخذ َغي ظه، َشَفى فقد انتقم َمن: قيل: )األبشيهي قال

ُره العالمين في ُيحَمد ك   . (4( )ذِّ
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 :النَّدامة يعقبه االنتَِّقام أنَّ   -4

 ( ندامة ذلك أعقبه إالَّ  ط  ق لنفسه أحد   انتقم فما: )القيِّّم ابن قال

 

ِّّد -5  .والضَّغائن األحقاد النَّاس بين ُيَول

 

Reasons for falling into seeking revenge ( االنتَِقام في الوقوع أسباب ):  

ل م التَّحلِّّي عدم -1  .والصَّبر بالحِّ

 .والصَّفح بالعفو التَّحلِّّي عدم -2

َرة عدم -3  .الَغي ظ َكظ م على الُقد 

خص األذى إيقاع إلى المؤدِّّية األسباب أهّمِّ  مِّن وهو الغضب، -4  منه، المنتقم بالشَّ

 .واالنتَِّقام البطش إلى نفسه تدعوه يغضب، عندما فاإلنسان

 والحقد والبغضاء العداوة -5

ال بعض تسمية -6  وتلقيبه همَّة، وكِّبر نفس   وعزَّة ورجولة   شجاعة   تَِّقاماالن الجهَّ

، غباوة   دةالمحمو باأللقاب  .وتستحسنه إليه النَّفس تميل حتى وجهال 

 .االنتقام في الرغبة إلى تدفع إساءة أو أذية وقوع -7

 .ألصحابها الحقوق وردِّّ  للمظلوم، االنتصاف عدم -8

 

Means to leave seeking revenge ( االنتَِقام ترك على المعينة ائلالوس ): 

 

 :معاصيه أهل مِّن هللا انتقام تذك ر -1

رِّج   أَن  : تعالى قال َمكَ  أَخ  ُهم   الن ورِّ  إِّلَى الظ لَُماتِّ  مِّنَ  َقو   َذلِّكَ  فِّي إِّنَّ  اللّهِّ  بِّأَيَّامِّ  َوَذكِّّر 

ُِّّكّلِّ  آليَات    معاصيه أهل مِّن فيها نتقما التي أيَّامه: )قال[. 5: إبراهيم] َشُكور   َصبَّار   ل

رهم بها، خوَّفهم األمم، مِّن  مِّن الذين أصاب ما يصيبهم أن همروذكَّ  إيَّاها، وحذَّ

 . (1( )قبلهم

 

 :والصَّفح العفو -2
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 طلب مِّن ونقائه إلخوانه، القلب سالمة مِّن ذلك أورثه وأحسن، عفا إذا اإلنسان

رِّّ، وإرادة االنتَِّقام ته يزيد ما العفو حالوة مِّن له وحصل الشَّ   وآجال   عاجال   ومنفعته لذَّ

 

 :الَغي ظ َكظ م -3

َرة   إِّلَى َوَسارُِّعوا  : لىتعا قال فِّ بُِّّكم   ّمِّن َمغ  ُضَها َوَجنَّة   رَّ َماَواتُ  َعر  ت   َواألَر ضُ  السَّ دَّ  ُأعِّ

ينَ  ينَ  لِّل ُمتَّقِّ ُقونَ  الَّذِّ رَّاء فِّي ُينفِّ مِّينَ  َوالضَّرَّاء السَّ  َواللّهُ  النَّاسِّ  َعنِّ  َوال َعافِّينَ  ل َغي ظَ ا َوال َكاظِّ

نِّينَ  ُيحِّب   سِّ  .[134-133: عمران آل] ال ُمح 

مِّينَ : تعالى قوله: )السعدي قال  أذيَّة   غيرهم مِّن لهم حصل إذا: أي ال َغي ظَ  َوال َكاظِّ

 هؤالء والفعل، بالقول لالنتقام الموجب الَحن ق مِّن قلوبهم امتالء وهو غيظهم، توجب

باع بمقتضى يعملون ال  صبرونيو الغيظ، مِّن القلوب في ما يكظمون بل البشريَّة، الطِّّ

 ( إليهم المسيء مقابلة عن

 

خرية تجن ب -4  :المجتمع أفراد بين واالستهزاء الس 

ِّّد الناس، بين والبغضاء العداوة بذور يب ُذر األخالق هذه أمثال فشيوع   في الرَّغبة ويَول

 .االنتَِّقام

 

 :المصالح وَفو ت القلب وتفر ق والعمر، الزَّمان ضياع مِّن لخوفا -5

 وتفرَّق زمانه، عليه ضاع المَقابَلة، وطلب باالنتَِّقام نفسه اشتغلت إذا هنَّ أ يعلم أن

  استدراكه يمكن ال ما مصالحه مِّن وفاته قلبه، عليه

 

 :الخصومة شرِّّ  زيادة االنتَِّقام في بأنَّ  التَّفكير -6

 .خصمه شرِّّ  زيادة إلى تسبَّب لنفسه، مانتق فإذا

 

رلفِّ وا به االشتغال مِّن القلب فراغ -7  :فيه ك 
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 قلبه يمأل وال يخافه، وال إليه، يلتفت فال له، خطر كلَّما باله مِّن يمحوه أن يقصد وأن

  فيه بالفِّكر

 

 .وحين وقت كّلِّ  في وذلك له، واإلخالص هللا على اإلقبال -8

 

 معرفة مِّن بدَّ  فال هيجانه، عند إالَّ  يأتي وال: الغضب ومنها: اماالنتِّقَ  أسباب دفع -9

 ذكر وقد المعضلة، هذه مِّن التَّخل ص للمرء يتسنَّى حتى هيجانه؛ عند للغضب العالج

 العلم بمعجون هيجانه عند الغضب ُيَعالَج وإنَّما: )فقال الغضب، عالج أسباب الغزَّالي

 :أمور فهو العلم وأمَّا والعمل،

 

ل م والعفو الَغي ظ َكظ م فضل في ورد فيما يتفكَّر أن: األوَّل  في فيرغب مال،حتواال والحِّ

 .غيظه عنه وينطفئ االنتَِّقام، عن األجر في الرَّغبة وتمنعه ثوابه،

 يوم هللا غضب مِّن يأمن وهل غضبه، أمضى لو هللا بعقاب نفسه يخوِّّف أن: الثَّاني

 .العفو إلى يكون ما أحوج وهو القيامة،

عي لمقابلته، وعدال وتشم ر واالنتَِّقام، العداوة عاقبة نفسه يحّذِّر أن: الثَّالث  في والسَّ

ماتة أغراضه، هدم  بعواقب نفسه فيخوِّّف المصائب، عن يخلو ال وهو بمصائبه، والشَّ

نيا، في الغضب  .اآلخرة مِّن يخاف ال كان إن الد 

 الغضب، حالة في غيره صورة يتذكَّر بأن الغضب، دعن صورته ُقب ح في يتفكَّر أن: الرَّابع

بع الضَّاري للكلب صاحبه ومشابهة نفسه، في الغضب ُقب ح في ويتفكَّر  العادي، والسَّ

 ويخيِّّر والحكماء، والعلماء واألولياء لألنبياء للغضب التَّارك الهادي الحليم ومشابهة

باع بالكالب يتشبَّه أن بين نفسه  بالعلماء يتشبَّه أن وبين اس،النَّ  وأراذل والّسِّ

 معه بقي قد كان إن بهؤالء االقتداء حب إلى نفسه لتميل عادتهم؛ في واألنبياء

َكة    .عقل مِّن ُمس 

بب في يتفكَّر أن: الخامس  الَغي ظ، َكظ م مِّن ويمنعه االنتَِّقام، إلى يدعوه الذي السَّ

يطان قول مثل لَّةو العجز على منك يحمل هذا إنَّ : له الشَّ  أعين في حقير ا وتصير الّذِّ
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 يوم خزي مِّن تأنفين وال اآلن، االحتمال مِّن تأنفين! أعجبك ما: )لنفسه فيقول. النَّاس

 الَغي ظ َكظَم فمهما(. والنَّبيين والمالئكة هللا عند تصغري أن مِّن تحذرين وال القيامة،

 !س؟وللنَّا له فما هللا، عند يعظِّّمه وذلك هلل، يكظمه أن فينبغي

ادس ة يستشعر أن: السَّ ة أنَّ  النَّاس علم فلو العفو، لذَّ ة مِّن خير   العفو لذَّ  لذَّ

 انتقم ما هذا علموا لو بالنَّدم، يأتي والتَّشّفِّي بالحمد، يأتي العفو ألنَّ  التَّشّفِّي؛

 إلى اإلنسان عالم النحطَّ  لنفسه وانتقم هذا، إنسان كل   فعل لو ألنَّه إنسان، لنفسه

باع كَدر    .والوحوش الّسِّ

ا ا كنت وإن الرَّجيم، نيطاالشَّ  مِّن باهلل أعوذ: بلسانك تقول فأن: العمل وأمَّ  قائم 

ا كنت وإن فاجلس،  مِّن الغضب فإنَّ  البارد؛ بالماء يتوضأ أن وُيستحب   فاضطجع، جالس 

 الماء إال يطفئها ال والنَّار النَّار،
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Value (القيمة): Forbearance (الحلم) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

ل مُ   والعقل ةُ نااألَ : -بالكسر- الحِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

نِّيَنة َرة عند الط َمأ   الظَّالم مكافأة تأخير: وقيل الغضب، َسو 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between forbearance, taking things slowly and gentleness 

( والرِّفق واْلَنَاة الِحْلم بين الفرق ):  

ل م  على قادر وهو غضب   حصل فإذا الغضب، عند نفسه اإلنسان يملك أن: الحِّ

لم فإنَّه العقاب،  .يعاقب وال يَح 

 بظاهرها األمور اإلنسان يأخذ وأالَّ  العجلة، وعدم راألمو في التَّأنِّّي فهي: األَنَاة اوأمَّ 

ُكم فيتعجَّل يء على ويح   .وينظر فيه يتأنَّى أن قبل الشَّ

ا  مِّن يستحق ون ما استحق وا وإن حتى والهون بالرِّّفق النَّاس معاملة فهو: الرِّّفق وأمَّ

 بهم قيرفُ  فإنَّه والنَّكال، العقوبة

……………………………………………………………………………………………… 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

َماَواتُ  َعْرُضَها َوَجن ة   ر بُِّكمْ  مِّن َمْغِفَرة   إِلَى َوَسارُِعواْ   ينِفُقونَ  ُال ِذينَ  لِْلُمت ِقينَ  ُأِعد تْ  َواْلَْرضُ  الس 

ر اء فِي : عمران آل] اْلُمْحِسنِينَ  ُيِحبُّ  َواللّهُ  اسِ الن   َعنِ  َواْلَعافِينَ  اْلَغْيظَ  َواْلَكاِظِمينَ  َوالض ر اء الس 

133- 134.] 

 

مِّينَ : تعالى قوله تفسير في كثير ابن قال  ال: أي) النَّاسِّ  َعنِّ  َوال َعافِّينَ  ال َغي ظَ  َوال َكاظِّ

 عزَّ  هللا عند ذلك ويحتسبون شرَّهم، عنهم يكفون بل النَّاس، في غضبهم يعملون

 .وجلَّ 

رِّّ  كّفِّ  مع: أي النَّاسِّ  َعنِّ  فِّينَ َعاَوال  : تعالى قال ثمَّ   في ظلمهم عمَّن يعفون الشَّ

: قال ولهذا األحوال، أكمل وهذا أحد، على َموجدة أنفسهم في يبقى فال أنفسهم،

نِّيَن، ُيحِّب   َواللّهُ  سِّ  اإلحسان مقامات مِّن فهذا ال ُمح 

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

ْرنَاهُ   [ 101:الصافات] َحلِيم   بُِغالم   َفبَش 

 يبلغ وأنَّه ذكر ، غالم   الولد أنَّ  على: ثالث   على البشارة انطوت وقد: )تيمية ابن يقول

ل م، ا، يكون وأنَّه الحِّ بحال أبوه عليه عرض حين حلمه مِّن أعظم حلم   وأي   حليم  : فقال ذَّ

 بأقلَّ  األنبياء هللا ينعت لم: وقيل ،[102:الصافات] الصَّابِّرِّينَ  مِّنَ  هُ اللَّ  َشاء إِّن َسَتجُِّدنِّي

ل م مِّن  ألوَّاه   إِّب َراهِّيمَ  إِّنَّ : تعالى قوله في به إبراهيم نعت ولقد وجوده، لعزَّة وذلك الحِّ

 [114:التَّوبة] َحلِّيم  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 ((واْلَنَاة الِحْلم: هللا يحبُّهما لخصلتين فيك إن  : ))القيس عبد ْلشّجِ  وسلم عليه هللا صلى قال

 18 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 

ديد ليس: ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال نهع هللا رضي هريرة أبي وعن  الش 

ديد إن ما بالصَُّرَعة،  ((الغضب عند نفسه يملك الذي الش 

 2609 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

ُثر أن الخير ليس: )عنه هللا رضي طالب بيأ بن علي   قال  الخير ولكنَّ  وولدك، مالك يَك 

ُثر أن ظُم علمك يَك   حمدت: أحسنت وإذا هللا، بعبادة النَّاس تباهي ال وأن حلمك، ويَع 

 تعالى هللا استغفرت: أسأت وإذا تعالى، هللا

كينة للعلم وتعلَّموا العلم تعلَّموا: )عنه هللا رضي وقال ل موا السَّ  ( لحِّ

ا محزون ا باكي ا يكون أن القرآن لحامل ينبغي: )هنع هللا رضي مسعود ابن وقال -  حكيم 

ا اب ا وال غافال   وال جافي ا يكون أن القرآن لحامل ينبغي وال سكين ا، حليم  ا وال صخَّ  صيَّاح 

ا وال  ( حديد 

 يغلب حتى الرَّأي مبلغ العبد يبلغ ال: )عنهما هللا رضي سفيان أبي بن معاوية وقال -

ل ُمه ل م بقوَّة إالَّ  ذلك يبلغ وال شهوته، هوصبرُ  جهله، حِّ  الحِّ

ل م المؤمن، خليل العلم: )منبه بن وهب وقال  والعمل دليله، والعقل وزيره، والحِّ

 (أخوه واللِّّين أبوه، والرِّّفق جنوده، أمير والصَّبر قيمته،
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Benefits of forbearance ( الحلم فوائد ): 

أن، رفيع المكان، محموال -1  د األمر، مرضي الفعل حليم عظيم الشَّ

 .أنَّه دليل كمال العقل وسعة الصَّدر، وامتالك النَّفس -2

 .يعمل على تآلف القلوب ونشر المحبَّة بين النَّاس -3

 يزيل البغضاء بين النَّاس ويمنع الحسد -4

ل م عواقبها محمودة -5  .صفة الحِّ

َوض الحَ  -6 ل مه أنَّ النَّاس أنصاُره علىليأوَّل عِّ  الجاهل  م عن حِّ

 :الحليم له القوَّة في التَّحك م في انفعاالته، قال النَّبي  صلى هللا عليه وسلم -7

ديد الذي يملك نفسه عند الغضب)) ديد بالص َرَعة، إنَّما الشَّ  ((ليس الشَّ

Stories and Lessons (قصص وعبر) 
 النَّبّيِّ صلى هللا عليه وسلمحلم نماذج مِّن 

 

نَّة النَّبويَّة حافلة  صلى هللا عليه وسلملقد بلغ النَّبي   ل م والعفو، والس  غاية الحِّ

ل م، ومِّن ذلك  :بمواقف الرَّسول الكريم في الحِّ

، فعن  - قصَّة األعرابي الذي جبذ النَّبيَّ صلى هللا عليه وسلم بردائه َجب َذة  شديدة 

 عليه كنت أمشي مع رسول هللا صلى هللا)) :رضي هللا عنه قال بن مالكأنس 

، فجبذه وسلم، وعليه برد  ن بردائه جب َذة  (1) جرانيٌّ غليظ الحاشية، فأدركه أعرابيٌّ

شديدة ، حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أثَّرت بها 

ة َجب َذته، ثمَّ  يا محمَّد! ُمر  لي مِّن مال هللا الذي عندك،  قال:حاشية الُبر د مِّن شدَّ

  أمر له بعطاءت إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ثمَّ ضحك، ثمَّ فالتف

 

وعن أبي هريرة رضي هللا عنه أنَّ رجال  أتى النَّبيَّ صلى هللا عليه وسلم يتقاضاه  -

ه فإنَّ لصاحب لم: دعوفأغلظ، فهمَّ به أصحابه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وس
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نّ   . ثمَّ قال: أعطوه سِّ نِّّه، قالوا: يا رسول هللا، ال نجد إالَّ الحّقِّ مقاال  ث ل سِّ  أمثل مِّن ا مِّ

نِّّه، فقال: أعطوه، فإنَّ مِّن خيركم أحسنكم قضاء    سِّ

 

ِّّي أنظر إلى النَّبّيِّ صلى هللا )) :وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال - كأن

م عن وجهه، يّ ا مِّن األنبياء ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدَّ يحكي نبعليه وسلم 

 علمونويقول: رّبِّ اغفر لقومي فإنَّهم ال ي

 

ل م والتَّصب ر والعفو  : )فيه ما كانوا عليه صلوات هللا وسالمه عليهم مِّن الحِّ قال النَّووي 

فقة على قومهم، ودعائهم لهم بالهداية والغفران، وعذر نايتهم على هم في جوالشَّ

ا ي  المشار إليه مِّن المتقّدِّمين، وقد جرى لنبيِّّنأنفسهم بأنَّهم ال يعلمون، وهذا النَّب

 صلى هللا عليه وسلم مثل هذا يوم أحد

 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مِّن أحسن )) :وعن أنس رضي هللا عنه قال -

ا لحاجة، فقلت: ا، فأرسلني يوم  ال أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما وهللا  النَّاس ُخلُق 

ى أمرَّ على  صلَّى هللا عليه وعلى آله وسلَّم، قال: فخرجت حتأمرني به نبي  هللا

وق، فإذا رسول هللا صلَّى هللا عليه وآله وسلَّم، قابض   صبيان وهم يلعبون في الس 

قلت: أمرتك، بقفاي مِّن ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس! اذهب حيث 

لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين نعم، أنا أذهب يا رسول هللا. قال أنس: وهللا 

صنعُت: لم فعلَت كذا وكذا؟ وال لشيء تركُت: هالَّ فعلَت كذا ما علمت قال لشيء 

 وكذا؟

 

وعن عائشة رضي هللا عنها زوج النَّبّيِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّها قالت للنَّبّيِّ  -

قال: لقد لقيت مِّن  وسلم: هل أتى عليك يوم  كان أشدَّ مِّن يوم ُأُحد ؟ عليه صلى هللا

يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن  :قيت منهمقومك ما لقيت، وكان أشد  ما ل
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، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم  على  عبد ياليل بن عبد ُكاَلل 

رفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد عالب، فوجهي، فلم أستفق إالَّ وأنا بقرن الثَّ 

ل قومك لك، وما ا فيها جبريل، فناداني، فقال: إنَّ هللا قد سمع قوأظلَّتني، فنظرت فإذ

رد وا عليك، وقد بعث هللا إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك 

، ثمَّ قال: يا محمَّد، فقال: ذلك فيما شئت،  أن أطبق إن شئت الجبال، فسلَّم عليَّ

رِّج هللا مِّن عليهم األخشبين، فقال النَّبي  صلى هللا  عليه وسلم: بل أرجو أن ُيخ 

 ن يعبد هللا وحده ال يشرك به شيئ اأصالبهم مَ 

 

بينما نحن عند رسول هللا صلى هللا )) :وعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه قال -

ا، إذ أتاه ذو الُخَويص م  فقال: يا  -رجل مِّن بني تميم-رة عليه وسلم وهو يَق سم َقس 

ل إن لم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ويلك! وَمن يعدرسول هللا اعدل! ف

ي أعدل؟! لقد خبُت وخسرُت إذا لم أعدل، فمن يعدل؟! فقال عمر بن الخطَّاب رض

هللا عنه: يا رسول هللا! ائذن لي فأضرب عنقه. فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

ر أحُدكم صالتَه مع وسلم: دَ  قِّ ه، فإنَّ له أصحاب ا يَح  صالتهم، وصيامه مع صيامهم، ع 

هم مِّن الرَّميَّة (8) تراقِّيهم  يقرؤون القرآن ال يجاوز ، يمرقون مِّن اإلسالم كما يمُرق السَّ

، فال يوجد فيه شيء، ثمَّ  ، ينظر(9)  له فال يوجد فيه شيء، ثمَّ إلى رَِّصافِّهِّ إلى نَص 

يَّة ينظر إلى  حه-نَضِّ فال يوجد (10) ر إلى ُقَذذِّه فال يوجد فيه شيء، ثمَّ ينظ -وهو قِّد 

ي المرأة،  م، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثَد  فيه شيء، قد سبق الَفر ث والدَّ

َعة تَدَ  َدُر أو مثل البَض  قة مِّن النَّاس. قال أبو سعيد: (11) ر  ، ويخرجون على حين ُفــر 

 عليَّ بن هذا مِّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأشهد أنَّ  فأشهد أنِّّي سمعت

عه، وأمر بذلك الرَّجل فالُتمس، فُأتي به حتى أبي طالب رضي هللا عنه قاتَلَهم وأنا م

 هللا عليه وسلم الذي نعت نظرُت إليه على نَع ت رسول هللا صلى

 

ى رسول هللا صلى وعن أنس رضي هللا عنه قال: لما كان يوم الحديبية، هبط عل -

ن عيم جال  مِّن أهل مكَّة بالّسِّالح مِّن قِّبَل جبل التَّ هللا عليه وسلم وأصحابه، ثمانون ر
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رَّة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فدعا عليهم فُأخذوا، قال عفَّ  ان: فعفا يريدون غِّ

يَُهم  َعنُكم  َوأَي دِّ  :عنهم، ونزلت هذه اآلية ُهم بِّبَط نِّ َمكََّة مِّن َوُهَو الَّذِّي َكفَّ أَي دِّ يَُكم  َعن 

دِّ أَن    24الفتح: ] أَظ َفَرُكم  َعلَي هِّم  بَع 

 

وعن زيد بن أرقم رضي هللا عنه قال: سحر النَّبيَّ صلى هللا عليه وسلم رجل  مِّن  -

الم، فقال: إنَّ رجال  مِّن  ا، قال: فجاءه جبريل عليه السَّ اليهود، فاشتكى لذلك أيَّام 

ا في بئر كذا وكذا، فأرسل إليها َمن اليهود سحرك يجيء بها. فبعث ، عقد لك عقد 

وسلم عليّ ا رضي هللا تعالى عنه، فاستخرجها، فجاءه بها  رسول هللا صلى هللا عليه

، فما ذكر  َقال  طَ مِّن  عِّ فحلَّلها، قال: فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كأنَّما نُشِّ

 ى مات ذلك لليهودي وال رآه في وجهه حت

 

دية أتت رسول هللا صلى هللا أة يهوأن امر)) :وعن أنس بن مالك رضي هللا عنه -

فجيء بها إلى رسول هللا صلى هللا عليه  .وسلم بشاة مسمومة، فأكل منهاعليه 

وسلم. فسألها عن ذلك، فقالت: أردت ألقتلك. قال: ما كان هللا ليسلطك على ذاك، 

ت أال نقتلها؟ قال: ال، قال: فما زلت أعرفها في لهوا :قال: أو قال: علي، قال: قالوا

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ل م نمِّ  نماذج  المعاصرين العلماء حِّ

ل م يخ حِّ  :باز ابن الشَّ

 سماحته جاء األيَّام مِّن يوم   وفي الطَّائف، في كان هللا، رحمه وفاته مِّن سنتين قبل

وام، مِّن  هذه وفي إليه، كالعادة تأتي كانت التي الجموع فحيَّا مجلسه، ودخل الدَّ

يخ؛ شفاعة فيها يطلب أوراق ومعه ثائر، رجل   عليه لدخ األثناء  على ليحصل الشَّ

 فوجَّهه المجلس، في الحاضرين أزعج مرتفع   بصوت يتكلَّم الرَّجل فشرع ليتزوَّج، مال؛

يخ سماحة  أن منه اطلبو الفالني، بلدكم في فالن إلى اذهب: وقال يلزم، بما الشَّ
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زم، ويقوم تزكية، لكم يكتب زم، نكمل ونحن إلينا، يرفعه ثمَّ  بالالَّ  أحد إلى ونرفع الالَّ

 .شأنك في المحسنين

 -الكبار المسؤولين أحد يعني- الفالني المسؤول إلى ارفعها شيخ يا: الرَّجل فقال

يخ سماحة فقال  ترفعها أن البدَّ : رِّّريك وأخذ صوته، الرَّجل فرفع خير، إالَّ  يكون ما: الشَّ

يخ زال وما يردِّّد، زال وما فالن، إلى ُده به، وير فق يالطفه، الشَّ  إنَّ  حتى بالخير، ويعِّ

روا، الحاضرين  الرَّجل، بإخراج َهمَّ  بعضهم إنَّ  بل وجوههم، على مِّن الغضب وبدا تكدَّ

يخ بحضرة تأدَّبوا ولكنَّهم ! شيخ يا: الرَّجل فقال .يديه بين بالتَّقد م يرغبوا ولم. الشَّ

 القليل، إالَّ  عمري مِّن بقي وما زوجة، عندي اوم الخمسين، على يزيد عمري

م يخ، سماحة فتبسَّ  شاء إن عمرك ويزيد ستتزوَّج، هللا، شاء إن ولدي يا: وقال الشَّ

 .طلبك تلبية في نستطيع ما وسنعمل التَّسعين، على هللا

 على وأقبل أساريره، تَبلَّجت أن إالَّ ( 1) ستوفزالم الثائر الرَّجل ذاك مِّن كان فما

يخ، احةمس يخ برأس وأخذ الشَّ  ودَّع باالنصراف، همَّ  فلمَّا له، ويدعو ُيَقبِّّله، الشَّ

يخ،  موعد، على أنا شيخ يا: فقال معنا، غداؤك لك؛ نسمح ال: سماحته له فقال الشَّ

يخ له فقال يخ سماحة زال وما لتَّخل ص،ا يحاول زال فما اعتذر، الهاتف هذا: الشَّ  الشَّ

د( 2) أَل ي   بعد إالَّ  االعتذار سماحته يقبل ولم الغداء، ولبتنا عليه يلح    .وَجه 

يخ، تحم ل مِّن الحاضرون تعجَّب حينئذ    على بادية الدَّهشة تَُرى وأصبحت الشَّ

ا أعطاهم فكأنَّه وجوههم، ل م، فضل في عمليّ ا درس   عاقبته وحميد الحِّ
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Sickness & Problem (  األمراض

 Making things difficult :(والمشاكل

 (التعسير)
Meaning in the language (  معنى لغة):  

ر ر نقيض: الُعس  رة. الُيس   على يدل   المادة ههذ وأصل اليَد، ذات قِّلَّة: واإلعسار والُعس 

ة ُصعوبة   دَّ  وشِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 في أو المشروع، على بالزِّّيادة الّدِّين أمر في غيره أو نفسه على اإلنسان يشّدِّد أن

نيا أمر  إثم ا يكن لم ام األَي َسر بترك الد 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Depictions of making things difficult ( الت ْعِسير صور ): 

ير -1 ره عند المدِّين على التَّع سِّ ين قضاء عن تأخ   إنظاره، وعدم -مقدرته لعدم- الدَّ

 دفع عن يمتنع ذلك ومع اإلعطاء، على قادر ا المدِّين كوني أن: الص ورة هذه مِّن ويخرج

ائن فيجوز َدي نِّه، َوة، ماله ألخذ -عنه ينوب َمن أو-األمر لولي شكايته عندئذ للدَّ  لذا َعن 

 (( ظُل م   الغنّيِّ ( 1) َمط ل: ))وسلم عليه هللا صلى قال

ير -2  :حالتان ولها فقة،الن في أهله على الرَّجل تضييق وهي النَّفقة، في التَّع سِّ

 ّمِّن َسَعة   ُذو لُِّينفِّق  : تعالى قال كما عليه، شيء فال اختياره بغير هذا كان إذا: أوال  

ُقهُ  َعلَي هِّ  رَ ُقدِّ  َوَمن َسَعتِّهِّ  ا َفل ُينفِّق   رِّز  ا اللَّهُ  ُيَكلِّّفُ  ال اللَّهُ  آتَاهُ  مِّمَّ س   آتَاَها َما إِّالَّ  نَف 

َعلُ  دَ  اللَّهُ  َسيَج  ر ا ر  ُعس   بَع   .[7: الطَّالق] ُيس 

 فيحرم -حاجتهم يسد   بما عليهم اإلنفاق على مقدرته مع- باختياره هذا كان إذا: ثاني ا

 .[6: الطَّالق] َعلَي هِّنَّ  لُِّتَضيُِّّقوا تَُضار وُهنَّ  َوال: تعالى قال كما عليه،
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ير -3 ، حقَّه إعطائه بعدم: األجير مع التَّع سِّ  .ببخسه أو كامال 

ير -4  بعض واشتراط بل النِّّكاح، مهور في بالمغاالة النِّّكاح أراد َمن على التَّع سِّ

روط باب يدفع ممَّا وغيره س،عرال إلقامة قاعة كحجز: المهر عن الخارجة الش   الشَّ

 .النِّّكاح عن للعزوف

ير -5  .والمحتاج الفقير على التَّع سِّ

ير -6  الكثيرة العوائق وضع أو حاجاتهم، يةتلب بعدم: الرَّعية على األمور والة تَع سِّ

 .الحاجيات تلك على للحصول

 بالمعروف فاألمر ،المنكر عن والنَّهي بالمعروف واألمر الدَّعوة في الشدة استعمال -7

 .منكر غير يكون المنكر عن والنَّهي بالمعروف، إالَّ  يكون ال

ير -8  ومشقة، حرج في عفيق بالرخصة، األخذ يترك فربما: نفسه على المرء تَع سِّ

ر ا  الحرج، عنا رفع وقد رخصه، تُؤتَى أن يحب سبحانه هللا أنَّ  مع نفسه، على معّسِّ

ينِّ لا فِّي َعلَي ُكم   َجَعلَ  َوَما رَ  بُِّكمُ  اللّهُ  ُيرِّيدُ [ 78: الحج] َحَرج   مِّن   ّدِّ  بُِّكمُ  ُيرِّيدُ  َوالَ  ال ُيس 

رَ   [.185: البقرة] ال ُعس 

Impacts of making things difficult ( الت ْعِسير آثار ): 

 

ا يعتبر التعسير صفته كانت من أنَّ  هي بالذكر وأوالها المضار أكبر من  -1  ألمر مخالف 

ابعي هللا،  والتسهيل العباد، على بالتيسير أمر قد وتعالى تبارك فاهلل شرعه، عن د 

 .معهم التعامل في

 

 المعسر يفعل فقد دنياه، أو دينه في تضره قد الئقة، غير تصرفات إلى به يدفع قد -2

 أو السرقة إلى يضطره فقد التعسير، هو والداعي  مشينة، وأفعاال   محرمة، أعماال  

 .عنه الحرج ودفع عسرته، فك بغرض ال،االحتي أو النصب
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 المجتمع فيتحول الناس، واقع في فتظهر الصدور، في والكراهية البغض بذور زرع -3

 بعض، على بعضه ويحقد بعض ا، بعضه يكره والتجافي، بالنفرة يتصف مجتمع إلى

 هأصحاب فارق بتعسيره معسر من فكم لحبالها، قاطع المحبَّة، ألواصر نازع فالتعسير

ا تيسيره صار إال ميسر يسر فما بالعكس، والعكس وأهله، إخوانه بل وأحبابه،  رحم 

 .معاملتهم في يسر من وبين بينه

 

 .يضعفها أو الناس، بين فقالر فضيلة يقتل التعسير -4

 يقع بل يرجوه، ما يبلغ ال نفسه على فالمشدد الخير، أعمال عن االنقطاع يسبب -5

 العبادة فى فالتشديد بالكليَّة، العبادة مِّن يمتنع يجعله تعسيره، بعد فتور عادة  

 .والملل الفتور يسبب

 

Reasons for falling into making things difficult (  في لوقوعا أسباب

 :(الت ْعِسير

 

 .بالتيسير وأمره وسلم عليه هللا صلى النبي هدي مخالفة -1

 ،( 1) كزازة طبعه وفي التواء، خلقه في كان من إال األمور وتعقيد للتعسير يلجأ ال -2

  وخلل نقص تربيته وفي

 .وفهمظر تقدير أو مراعاتهم، أو الغير إلى النظر دون بالمال، والتعلق الدنيا، حب – 3

 .وفوائد مكاسب من التيسير يجنيه بما والجهل واألخروية، الدنيوية بعواقبه الجهل -4

 .الخير مواطن عن والبعد الدين، وقلة اإليمان، ضعف -5

 يعدي الرديئة األخالق وصاحب جانس، جالس فمن به، يتخلقون من مجالسة – 6

 .األجرب يعدي كما

 والتعسير، األمور، في التشديد سودهي مجتمع في تربى فمن التربية، سوء -7

 .ويعتاده الخلق هذا على فسينشأ

يطان تزيين -8  .له الشَّ

 .لمينمسال بين واأللفة المحبَّة أواصر ضعف -9
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 .المخلصين والموّجِّهين المربِّّين قلَّة -10

Means to help leave making things difficult (  ترك على المعينة الوسائل

 :(الت ْعِسير

 

القريب أن يطلع المرء على المكاسب التي سيجنيها الميسر، في األجلين  -1

 .ه وتشديدهوالبعيد، كما يطلع على المضار التي قد يتسبب فيها بتعسير

 

تربية األبناء على التيسير في األمور، والسهولة في المعاملة، وإنظار المعسرين،  -2

اوبهذا ينشئ الناشئ على هذا الخلق، ومن ثم يص  .بح سجية له، وطبع 

 

ه وهجره، وفي هذا فائدة للطرفين، البعد عمن جعل هذه الخلق ديدنه، ومجافات -3

به لوثة من األخالق الرديئة، والثاني ربما يرتدع فاألول سلمت له أخالقه، فلم تص

 .واقع فيه من التعسير والتشدد أمر مذموم ويعرف أن ما هو

 

األخالق السيئة، فمن قوي إيمانه اتصف  بما هو تقوية اإليمان سبب لترك جميع  -4

 .مؤمنين، وترك ما يخالفهاأهل له من أخالق ال

 

 ))عليكم من األعمال ما تطيقون((  االقتصاد في العبادة، وفي الحديث: -5

 

ر أحد  عليه  -6 أن يعامل المرء غيره بما يحب  أن يعاملوه به، فهو ال يرضى أن يعّسِّ

 .ب حياته، فعليه أن يعامل النَّاس بذلكفي أي جانب مِّن جوان

 

ير على ا -7 قد يحملهم على نيل شهواتهم  -خاصَّة في أمر النِّّكاح-لنَّاس أن التَّع سِّ

 .الحرام بعدما ُحرُِّموها في الحاللفي 

 

أنَّ مِّن معالم الجود والَكَرم أن يدفع المرء ماله ألجل نفع غيره مِّن غير أن ينتظر  -8

ر، منهم جزاء  أو ش سِّ يُنه ُأع  كور ا، فكيف بمن يعطي ويعلم أنَّه سيأخذ ماله؛ لكن َمدِّ

قِّطيُ  لم إن َدي نِّه مِّن عنه يضع أن أولى بل بإنظاره،فهو أولى   .المال عنه س 
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Value (القيمة): Cheerful (البشاشة) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 الوجه طالقة هي: البََشاَشة

 يضحك أن هو: وقيل الرجل، على واإلقبال المسألة، في الل طف: البَّشِّ  معاني ومن

 جميال   لقاء ويلقاه له،

 هالوج مضيء: أي البَشِّيش، مضيء جل

 بالصَّديق الصَّديق فرح: أيضا والبَش  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

م، الفرح، مع الوجه، طالقة: هي البََشاَشة  في والل طف اإلقبال، وحسن والتَّبس 

  المسألة

 .العبوس ضد   وهو الخلق، مقابلة حين هإشراق هوو: الوجه طالقة أما

ا وهي رور: أيض   تلقاه بمن الس 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between ihsan and favor ( والفضل اإلْحَسان بين الفرق ):  

َسان قد يكون واجب ا وغير واجبأنَّ   .اإلح 

 .واجب ا على أحد، وإنَّما هو ما يتفضَّل به مِّن غير سبب يوجبه ال يكونوالفضل  

 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 المعروف من تحقرن   ال: ))وسلم عليه هللا صلى الن بي لي قال: قال عنه، هللا رضي ذرّ   أبي عن

 2626 مسلم رواه ((طَْلق بوجه أخاك تلقى أن ولو شيئ ا،

……………………………………………………………………………………………… 

، أخيكَ  َدْلوِ  في َدْلوِكَ  ِمن إفراُغكَ  ، الُمنَكرِ  عنِ  ونَْهُيكَ  بالمعروفِ  وأَْمُركَ  َصَدقة  ُمكَ  َصَدقة   في وتَبَسُّ

، أخيكَ  وْجهِ  ْوكَ  الَحَجرَ  وإماطَُتكَ  صدقة  ، لكَ  الن اسِ  طريقِ  نع والَعْظمَ  والش   الر ُجلَ  وِهدايَُتكَ  صدقة 

 صدقة   الض ال ةِ  أرضِ  في

 صحيح: حكم|  684: الرقم المفرد األدب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  الغفاري ذر أبو:  الراوي

……………………………………………………………………………………………… 
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Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف الأقو  الس 

 :(والعلماء

 بسط ا، وجهك ليكن: الحكمة في مكتوب: )قال أبيه عن عروة، بن هشام عن

 ( العطاء يعطيهم الذي من النَّاس إلى أحبَّ  تكن طيبة، وكلمتك

 منهما واحد كل   فضحك التقيا، إذا المسلَمي نِّ  إنَّ : )عنه هللا رضي جبل بن معاذ قال -

 ( الشجر ورق كتحات ذنوبهما تََحاتَّت   بيده، ذأخ ثم صاحبه، وجه في

 ( األذى وكف   المعروف، وبذل الوجه، طالقة: الخلق حسن: )المبارك بن هللا عبد قال -

ر الوجه طالقة: )القيِّّم ابن قال -  والتَّقطيب، التَّعبيس بين وسط المحمود والبِّش 

ر وطّيِّ  الخّدِّ،( 4) وتصعير  بحيث أحد كّلِّ  مع سترسالاال وبين البََشر، عن البِّش 

 الوحشة، يوقع األوَّل االنحراف أنَّ  كما الجانب، في ويطمع الوقار، ويزيل الهيبة، يذهب

 عزيز محبوب، مهيب: الوسط الُخلُق وصاحب الَخل ق، قلوب في والن فرة والبغضة،

 عشرة خالطه ومن هابه،( 5) بديهة رآه من: نبيِّّنا صفة وفي. لقاؤه حبيب جانبه،

 (أحبَّه

ر، الحاجة صاحب ال قَ : )الحكماء بعض قال -  (عذره تعدم لم شكره، عدمت فإن   بالبِّش 

 

Benefits of being cheerful ( البََشاَشة فوائد ): 

 

الوجه تبشر بالخير، ويقبل على صاحبها النَّاس، والوجه العبوس سبب طالقة  -1

 .لنفرة النَّاس

 .مين، والتآلف بينهمين المسلمحبَّة بالَهَشاَشة وطالقة الوجه تثمر ال -2

طالقة الوجه للضيف من إكرامه، مع طيب الحديث عند الد خول، والخروج، وعلى  -3

 المائدة 

: أن يخدم أضيافه، ويظهر لهم الغنى، والبسط بوجهه، وقد قيل: )من آداب المضيف 

َرى(   فقد قيل: البََشاَشة خير من القِّ
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ر والطَّال -4 بوس والتَّقطيب من الوسائل المعينة على ن ب العقة، وتجتكل ُف البِّش 

 .اكتساب األخالق الحميدة

Preventers of being cheerful ( البََشاَشة اكتساب موانع ): 

 والكبر، والحقد والغّلِّ  الحسد من فيها القبيحة الصِّّفات وتغلغل النَّفس، خبث -1

 .ُمَحيَّاه ارقفت َشاَشةالبَ  وتجعل صاحبها، وجه على الجهامة ترسم والتي

فة هذه على حثَّ  والذي وسلم، عليه هللا صلى النَّبي هدي اتباع عدم -2  بخلقه الصِّّ

 .وسلم عليه هللا صلَّى وقوله

 .لهم الخير وكراهية النَّاس، بغض - 3

ِّّب األجر استشعار عدم -4 فة بهذه التَّحلِّّي على المترت  .الصِّّ

 :َشاَشةالبَ  اكتساب على المعينة الوسائل

 .المسلمين مالقاة وحسن البََشاَشة على الشرع رتَّبه الذي األجر استشعار -1

ِّّباع -2  وعلمها خلقه، البََشاَشة كانت والذي وسلم، عليه هللا صلى النَّبي هدي ات

 .والسالم الصَّالة عليه بقوله ألمته

 .وجوههم في تَبَش   يجعلك النَّاس ُحب   -3 

فاتال من التَّخل ص -4 ميمةلا صِّّ  حوله من يمقت المرء تجعل التي والحقد، كالحسد ذَّ

 .عبوس ووجه بجهامة ويالقيهم الخير، لهم ويكره

 دائمة سمة تكون أن ومحاولة الوجه، على االبتسامة رسم على التعو د -5

خص  .للشَّ
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Stories and Lessons (قصص وعبر) 
 سلم عليه ونماذج من البشاشة في حياة الرَّسول صلى هللا

 

وفاء  لها، كما ورد  -رضي هللا عنها-بََشاَشته صلى هللا عليه وسلم ألخت خديجة  -

على  -أخت خديجة-استأذنت هالة بنت  خويلد )) :قالت -رضي هللا عنها-عن عائشة 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة، فارتاح لذلك، فقال: اللهمَّ 

دقين، لت: ما تر ت. فقهالة. قالت: َفغِّ  ذكر من عجوز من عجائز قريش، حمراء الّشِّ

هر، قد أبدلك هللا خير ا منها  هلكت في الدَّ

عليه وسلم عند مقابلة ذوي الخلق السيِّّئ، مداراة لهم واتقاء بََشاَشته صلى هللا  -

ا لهم، كما ورد عن عروة بن الز بير أنَّ عائشة  أخبرته  -رضي هللا عنها-لفحشهم وتأليف 

استأذن رجل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: ائذنوا له، بئس )) :قالت

ن له الكالم. قلت: يا رسول هللا! قلت أو ابن العشيرة. فلما دخل، أال !أخو العشيرة

الذي قلت، ثم ألنت له الكالم! قال: أي عائشة! إنَّ شرَّ النَّاس من تركه النَّاس، أو 

 قاء فحشهودعه النَّاس ات

 :بََشاَشته صلى هللا عليه وسلم عند مقابلته للناس، فعن جرير رضي هللا عنه قال -

م في  ما حجبني النَّبي صلى هللا عليه وسلم)) منذ أسلمت، وال رآني إال تبسَّ

 وجهي

  :وكما قيل عنه صلى هللا عليه وسلم 

 بادي البََشاَشة باسم لوفوده 
 

 يهتز  منه للنَّدى العطفان 

َتد خى بالعكفاه أس  طاء لمج 
 

اني   من وابل الغيث المسّفِّ الدَّ

 سبعين ألفا َفضَّها في مجلس 
 

 فِّل َسانلم يبق منها عنده 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Sickness & Problem (  األمراض

 (الكسل) Laziness :(والمشاكل
Meaning in the language (  معنى لغة):  

ا التََّثاُقل: الَكَسل بَغِّي ال عمَّ  عنه قلُيَتثا أن يَن 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

رة مع ينبغي عمَّا والتَّراخي التَّثاُقل: الَكَسل  الُقد 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Impacts of laziness ( الَكَسل آثار ): 

 

 .التَّكاسل عن العبادات والطَّاعات، مع ضعف وثِّقل أثناء أدائها -1

 

عور بقسوة القلب وخشونته، فلم يعد  -2 يتأثَّر بالقرآن والمواعظ، ورانت عليه الش 

نوب وال ا َكانُوا يَك   :معاصي، قال سبحانهالذ  ُبونَ َكالَّ بَل  َراَن َعلَى ُقلُوبِّهِّم مَّ  سِّ

 .[14المطففين: ]

 

عدم استشعار المسئوليَّة المل َقاة على عاتقه، والتَّساهل والتَّهاون باألمانة التي  -3

َنا األََمانََة  :سبحانه وتعالى يقولحمَّله هللا إيَّاها، وهللا  َماَواتِّ إِّنَّا َعَرض  َعلَى السَّ

ل َنهَ َواألَر ضِّ  مِّ ا  َوال جِّبَالِّ َفأَبَي َن أَن يَح  نَساُن إِّنَُّه َكاَن ظَلُوم  َها َوَحَملََها اإلِّ ن  َن مِّ َفق  ا َوأَش 

 .[72األحزاب: ] َجُهوال  

 

ثون عمَّا كثرة الكالم دون عمل يفيد األمَّة وينفع  -4 األجيال، فتجد هذا النَّوع يتحدَّ
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ا، وكنَّا وكنَّا! وكنت وكنت! ويتسلَّون بهذا اعملوا س مثمر، لقول عن العمل الجاد الابق 

نَد اللَّهِّ أَن  :يقول -جلَّ وعال-وهللا  ت ا عِّ َعلُوَن َكُبَر َمق  يَن آََمُنوا لَِّم تَُقولُوَن َما ال تَف  يَا أَي َها الَّذِّ

َعلُونَ تَُقولُ  .[3-2الصَّف: ] وا َما ال تَف 

 

م اإلفادة منه، وتزجيته بما ال يعود عليه بالنَّفع، وتقديم غير وقت وعدضياع ال -5

عور بالفراغ الر وحي والوقتي، وعدم البركة في األوقاتالم  .هم على المهم، والش 

 

ّدِّ  -6 ي؛ خوف ا مِّن أن يعود عدم االستعداد لاللتزام بشيء، والتَّهر ب مِّن كّلِّ عمل  جِّ

  .إلى حياته األولى

 

لنَّفس باالنشغال وهو فارغ، وبالعمل وهو عاطل، ينشغل في جزئيَّات ال ع اخدا -7

نَّة، وإنَّما هي أعمال يقنع قي َكر، ليس لها أصل في الكتاب أو الس  مة لها وال أثر ُيذ 

 .نفسه بجدواها، ومشاريع وهميَّة ال تسمن وال تغني مِّن جوع

 

اركة والعمل، وتضخيم األخطاء النَّقد لكّلِّ عمل إيجابي؛ تنص ال  مِّن المش -8

لبيَّات؛  بحث عن المعاذير، ويصطنع األسباب؛ للتَّخل ص تبرير ا لعجزه وفتوره، تراه يوالسَّ

ُروا  فِّي ال َحرِّّ ُقل  نَاُر َجَهنََّم أََشد  َحرّ ا لَّو  كَ  :والفرار َقُهونَ َوَقالُوا  الَ تَنفِّ  [81التَّوبة: ] انُوا يَف 

 

Reasons for falling into laziness ( الَكَسل في الوقوع أسباب ): 

 .في العبادة ال محالةالنِّّفاق يورث الَكَسل  -1

 

 التَّسويف، وهو داء عضال ومرض قتَّال، إذ إنَّ )سوف( جندٌّ مِّن جنود إبليس،-2

 

بَع البطن، قال ابن قدامة:  -3  )كثرة األكل تورث الَكَسل والُفُتورشِّ
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يطان )) :االستيقاظ كما في الحديثوء والصَّالة عند عدم الّذِّكر والوض -4 يعقد الشَّ

ثالث عقد، يضرب كلَّ عقدة عليك ليل  طويل   -إذا هو نام-س أحدكم على قافية رأ

فإن صلَّى انحلَّت فارقد، فإن استيقظ فذكر هللا انحلَّت عقدة، فإن توضَّأ انحلَّت عقدة، 

  أصبح خبيث النَّفس كسالنعقدة، فأصبح نشيط ا طيِّّب النَّفس، وإالَّ 

 

 -رضي هللا تعالى عنه-سعيد  فتح الفم عند التَّثاؤب وعدم دفعه، عن أبي -5

ا ؛ ألنَّه سبب الَكَسل عن  (((4) إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيهِّ )) :مرفوع 

يطان، كما قال الطَّاعة والحضور فيها، و  صلَّى هللا تعالى-لذا صار منسوب ا إلى الشَّ

يطان)) :-عليه وسلَّم  التَّثاؤب مِّن الشَّ

 

بعض النَّاس أنَّه ال حاجة للعمل؛ ألنَّ َقَدر هللا ماض، التَّواكل، وذلك بسبب فهم  -6 

ز والَكَسل  .سواء عمل أم لم يعمل، فيؤدِّّى بهم ذلك التَّواكل إلى الَعج 

 

هر باللَّيل يوجب الَكَسل بالنَّهار عمَّا تجب الحقوق ا -7 فيه مِّن الطَّاعات ومصالح لسَّ

نيا والّدِّين   (6) .الد 

 

 .عة، وإيثار البطالةحب  الرَّاحة والدَّ  -8
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Value (القيمة): Active (النشاط) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

، من نََشطَ اإلنسان يَن   ِّّب النَّشاطُ ضد  الَكَسلِّ يط ، طَي ط نَشاط ا، فهو نَشِّ َشط ويَن شِّ

 النَّفس للعمل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

ثِّر فعله  وقال ابن األثير: )النََّشاط هو: أن يَخِّفَّ اإلنسان إلى األمر، وُيؤ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

. سفيان أبي إقبال بلغه حين شاور، وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن  : )عنه هللا رضي أنس عن

 تريد، إي انا: فقال عبادة، بن سعد فقام عنه، فأعرض عمر تكل م ثم   عنه، فأعرض بكر أبو فتكل م: قال

 نضرب أن أمرتنا ولو ْلَخْضناها، البحرَ  نُِخيَضها أن أمرتنا لو بيده، نفسي والذي هللا؟ رسول يا

 لفعلنا الغماد بَْركِ  إلى أكبادها

 1779 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 

وذ بك من اللهمَّ إنِّي أع :ي صلى هللا عليه وسلم يقولوعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: كان الن ب

 . القبرالكسل والجبن والَهـَرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب العجز و

 2823 البخاري رواه

 

 .فالنَّبي صلى هللا عليه وسلم كان يتعوَّذ من الكسل، والذي هو ضدَّ النََّشاط

رة قال ابن حجر: )الَكَسل يء، مع الُقد   (هعلى األخذ في عمل: ترك الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 على الشيطان يعقد: قال وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أن   عنه، هللا رضي هريرة أبي وعن

 فإن فارقد، طويل، ليل عليك: عقدة كلِّ  مكان يضرب عقد، ثالث نام هو إذا أحدكم رأس قافية

 نشيط ا فأصبح عقده، انحل ت صل ى فإن عقدة، تانحل   توضأ فإن عقدة، انحل ت هللا، فذكر قظاستي

 .كسالن النفس خبيث أصبح وإال النفس، طيب

 1142 البخاري رواه
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قال النووي: )قوله صلى هللا عليه وسلم: فأصبح نشيط ا طيب النفس. معناه لسروره 

، من ثوابه، مع ما يبارك له في نفسه، ووعده به بما وفَّقه هللا الكريم له من الطاعة

 (ل عنه من عقد الشيطان وتثبيطهوتصرفه في كّلِّ أموره، مع ما زا

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

ور، هّم ا وغّم ا وحزن ا، ليس لهم فرح وال سراس وقال ابن القيِّّم: )الكَسالى أكثر النَّ 

 (لعملبخالف أرباب النََّشاط والجِّّدِّ في ا

Depictions of being active ( الن َشاط صور ): 

 

 .استثمار الوقت واالستفادة منه، وعدم تضييعه فيما ال يفيد -1

 .اإلقبال على كّلِّ عمل جّدِّي، مع االلتزام واالنضباط -2

 .العمل، وتنظيمهفي  اإلتقان -3

 .عي إلى تحقيقهاتحديد األهداف، والسَّ  -4

  :اإلقبال على فعل الطَّاعات بجّد  ونشاط -5

 .[54التَّوبة: ]َوالَ يَأ تُوَن الصَّالََة إِّالَّ َوُهم  ُكَسالَى  :قال تعالى

 هاإليقال السعدي: )ينبغي للعبد أن ال يأتي الصَّالة إالَّ وهو نشيط البدن والقلب 

 

Benefits of being active ( اطالن شَ  فوائد ): 

 

 .أنَّ النََّشاط ُخلُق من أخالق المؤمنين -1

ّسِّ، وكثرة الصَّواب -2  .النََّشاط سبب صفاء الّذِّهن، وصدق الحِّ

  .عالمة من عالمات دحر الشيطان بذكر هللا -3

 .به تعمر الدنيا، وتفتح البلدان لنشر دين هللا -4

 .وتُدحر الرذيلةعن األوطان، وتُحمى األعراض وتُنشر الفضيلة، اد به ُيذ -5

النشاط في عمل الخير يكسب المرء حبَّ هللا ورضا الناس، ويرفع ذكره في  -6

 .العالمين

 .كثرة تحصيل الثواب، واالجتهاد في الطاعات، وبلوغ أعلى المقامات -7

زِّّ أنَّ النََّشاط سبب الوصول إلى كّلِّ خير: من  -8  . والغنى والرِّّفعة والنَّبَاهةالعِّ
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ل وتبطَّل، انسلخ من اإلنسانيَّة، بل من الحيوانيَّة، وصار من ب: )َمن تعطَّ قال الرَّاغ

جنس الموتى، وحق  اإلنسان أن يتأمَّل قوَّته، ويسعى بحسب ذلك إلى ما يفيده 

عادة، ويتحقَّق أنَّ اضطرابه  ى العزِّّ، ومن ل إلسبب وصوله من الذ   -أي: نشاطه-السَّ

َنى، ومن الضعة   .إلى الرِّّفعة، ومن الُخُمول إلى النَّبَاهةالفقر إلى الغِّ

Means to being active ( الن َشاط اكتساب على المعينة الوسائل ): 

 :ذكر هللا -1

َمَة اللّهِّ َعلَي ُكم   :قال تعالى ُكُروا  نِّع   .[20المائدة: ]اذ 

  ((1)  .عالى، وُمَنّشِّط على العبادةمحبَّته تفإنَّ ذكرها داع  إلى )

 :ر بآيات هللاذكيالتَّ  -2

دِّ َربِّّهِّم  َوُهم   :قال تعالى ا َوَسبَُّحوا بَِّحم  د  يَن إَِّذا ُذكُِّّروا بَِّها َخر وا ُسجَّ ُن بِّآيَاتَِّنا الَّذِّ مِّ إِّنََّما ُيؤ 

بُِّروَن  َتك   .[15السجدة: ]ال يَس 

عندهم  فتقار إليها واالنقياد والتَّسليم لها، وتجدلقبول واالقال السعدي: )يقابلونها با

، فيزدا ، وقلوب ا واعية  د بها إيمانهم، ويتم  بها إيقانهم، وتُحدث لهم نشاط ا، آذان ا سامعة 

  ((2) .ويفرحون بها سرور ا واغتباط ا

نِّيَن  :وقال تعالى مِّ َرى تَنَفُع ال ُمؤ  ك   .[55ات: الذاري]َوَذكِّّر  َفإِّنَّ الّذِّ

. والنَّوع الثَّاني: تذكير  بما هو معلوم  والتذكير نوعان: تذكير بما لم يعرف تفصيله..)

للمؤمنين، ولكن انسحبت عليه الغفلة والذ هول، فُيَذكَّرون بذلك، وُيَكرَّر عليهم؛ 

ليرسخ في أذهانهم، وينتبهوا، ويعملوا بما تذكَّروه من ذلك، وليحدث لهم نشاط ا 

  ((3) .االنتفاع واالرتفاع توجب لهم وهمَّة،

 :هللا ورحمتهالَفَرح بفضل  -3

َِّّما فِّي الص ُدورِّ َوُهد ى  :قال تعالى َفاء ل بُِّّكم  َوشِّ ظَة  ّمِّن رَّ عِّ و  يَا أَي َها النَّاُس َقد  َجاءت ُكم مَّ

َمتِّهِّ َفبَِّذلَِّك فَ  لِّ اللّهِّ َوبَِّرح  نِّيَن ُقل  بَِّفض  مِّ ِّّل ُمؤ  َمة  ل رَ َوَرح  َمُعوَن ل يَف  ا يَج  ُحوا  ُهَو َخي ر  ّمِّمَّ

 .[58-57: يونس]

وإنَّما أمر هللا تعالى بالفرح بفضله ورحمته؛ ألنَّ ذلك ممَّا يوجب انبساط النَّفس )

  ((4) .ونشاطها
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ابقين -4  :التَّأم ل في قصص السَّ

هِّ نَُثبِّّتُ  َوُكـالّ  نَُّقص  َعلَي َك مِّن  أَنبَاء الر ُسلِّ َما :قال تعالى  بِّهِّ ُفَؤاَدَك َوَجاءَك فِّي َهـذِّ

نِّيَن ال حَ  مِّ َرى لِّل ُمؤ  ك  ظَة  َوذِّ عِّ  .[120هود: ]ق  َوَمو 

ُبت، ويصبر كما صبر أولو العزم من الر سل، فإنَّ الن فوس )فؤادك  أي: قلبك؛ ليطمئن ويَث 

 بذكر د الحق  تأنس باالقتداء، وتنشط على األعمال، وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيَّ 

  ((5) .شواهده، وكثرة من قام به

 :أ ل الحسنفَ ال -5

رور، وتقوية الن فوس على المطالب النَّافعة  ((6) فإنَّ )فيه من المصلحة: النََّشاط والس 

  ((7) .فـ)اإلنسان إذا تفاءل، نشط واستبشر، وحصل له خير .

 :القيام بأوامر هللا، وامتثال طاعته -6

الك في أوَّل األمر، يجد تعب التَّكاليف،ا) :القيِّّمقال ابن  ومشقَّة العمل؛ لعدم  لسَّ

َحصل للقلب روح األنس، زالت عنه تلك التَّكاليف والمشاق،  أنس قلبه بمعبوده، فإذا

ة، فتصير الصَّالة قرَّة عينه، بعد أن كانت عمال  عليه،  فصارت قرَّة عين له، وقوَّة ولذَّ

 (الرَّاحة منهان كان يطلب ويستريح بها بعد أ

عور بالمسؤولية، وعدم -7  .التَّهاون بما ُكلِّّف به الش 

 

Preventers from being active ( الن َشاط موانع ): 

 .عدم الّذِّكر والوضوء والصَّالة عند االستيقاظ -1

د عن طاعته -2  .مخالفة أوامر هللا، والُبع 

يرة،  -3 د عن التَّفاؤل؛ حيالتَّشاؤم والطِّّ ث إنَّه بالتَّشاؤم يتكاسل اإلنسان، والُبع 

 .الهم  والحزن ويحصل له

 .العزلة وعدم االختالط بالصَّالحين -4

 .مجالسة الكسالى والمثبِّّطين -5

عور بالمسؤوليَّة -6  .عدم الش 

ُعوَن إِّنَّ ال ُمنَ  :النِّّفاق يورث الَكَسل في العبادة ال محالة، كما قال تعالى -7 يَن ُيَخادِّ افِّقِّ
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ُعُهم  َوإَِّذا َقاُموا  إِّلَ اللّ  ُكُروَن اللَّه ى الصَّالَةِّ َقاُموا  ُكَسالَى ُيَرآُؤوَن َه َوُهَو َخادِّ النَّاَس َوالَ يَذ 

 .[142النَّساء: ]إِّالَّ َقلِّيال  

 التَّسويف، وهو داء عضال ومرض قتَّال، إذ إنَّ )سوف( جند  مِّن جنود إبليس، قال -8

اعر  :الشَّ

 اليوم عن كسل   وال أدَّخر شغل
 

 غد إلى غد  إنَّ يوم العاجزين 

 

بَع البطن، قال صلى هللا عليه وسلم -9 ما مأل آدميٌّ وعاء  شرّ ا من بطن )) :شِّ

م ن صلبه ، قال ابن قدامة: )كثرة األكل تورث الَكَسل  (((1) بحسب ابن آدم لَُقي َمات ُيقِّ

  ((2) .والُفُتور

ام دفعه، عن أبي سعيد رضي هللا تعالى عنه مرفوفتح الفم عند التَّثاؤب وعد -10  :ع 

؛ ألنَّه سبب الَكَسل عن الطَّاعة  (((3) إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيهِّ ))

يطان، كما قال صلَّى هللا تعالى عليه  والحضور فيها، ولذا صار منسوب ا إلى الشَّ

يطانالتَّثاؤب مِّن )) :وسلَّم   (((4) .الشَّ

للعمل، ألنَّ َقَدر هللا ماض  كل، وذلك بسبب فهم بعض النَّاس أنَّه ال حاجةالتَّوا -11 

ز والَكَسل وعدم النشاط سواء عمل أم لم  .يعمل، فأدَّى بهم هذا التَّواكل إلى الَعج 

هر باللَّيل يوجب الَكَسل بالنَّهار عمَّا تجب الحقوق فيه مِّن الطَّ  -12 اعات ومصالح السَّ

نيا والّدِّين   (5) .الد 

  .طالةحب  الرَّاحة والدَّعة وإيثار الب -13

Stories and Lessons (قصص وعبر) 
 نماذج في النشاط من حياة النَّبي صلى هللا عليه وسلم

 

عن البراء رضي هللا عنه قال: رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب  -

  :وهو يقولالت راب، وقد وارى الت راب بياض بطنه، ينقل 
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 ))لوال أنت ما اهتدينا 
 

قن  نا ا وال صلَّيوال تصدَّ

كينة علينا   فأَن زِّل السَّ
 

 وثبِّّت األقدام إن القينا 

 إنَّ األُلى قد بغوا علينا 
 

  (1)إذا أرادوا فتنة أبينا(( 

 

ثته عائشة عن صالة رسول عن أبي إسحاق قال: سألت األسود بن  - يزيد عمَّا حدَّ

وُيحيي آخره، ثمَّ إن كانت له هللا عليه وسلم؟ قالت: )كان ينام أوَّل الليل،  هللا صلى

وال  - وثب -قالت  -ى حاجته، ثمَّ ينام، فإذا كان عند النِّّداء األوَّل حاجة إلى أهله، قض

 -وأنا أعلم ما تريد  .ما قالت: اغتسلوال وهللا  -فأفاض عليه الماء  -وهللا ما قالت قام 

  ((2)  .ى الرَّكعتينُجُنب ا توضَّأ وضوء الرَّجل للصَّالة، ثمَّ صلَّ  وإن لم يكن

 

لف  نماذج في النشاط من حياة السَّ

 

 :عن عبد هللا بن عبَّاس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -

اس، وذلك ؛ وذلك أنَّهم كانوا عدد النَّ -وإنَّما يريد األنصار-أشيروا عليَّ أيها النَّاس ))

ا رسول هللا، إنَّا برآء من ذمامك حتى تصل إلى أنَّهم حين بايعوه بالعقبة، قالوا: ي

ارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذممنا، نمنعك ممَّا نمنع منه أبناءنا ونساءنا، فكان د

صلى هللا عليه وسلم يتخوَّف أالَّ تكون األنصار ترى عليها نصرته إالَّ ممَّن  رسول هللا

ير بهم إلى عدوّ  من بالدهم، فلمَّا َدَهمه بالمدينة من عدوِّّه، وأن ليس عليهم أن يس

 صلى هللا عليه وسلم ذلك، قال له سعد بن معاذ: وهللا لكأنَّك تريدنا يا قال رسول هللا

قناك، وشهدنا أنَّ ما جئت به هو الحق، رسول هللا؟ قال: أج ل. قال: فقد آمنَّا بك، وصدَّ

مع والطَّاعة،وأعطيناك ع فامض يا رسول هللا لما  لى ذلك عهودنا ومواثيقنا على السَّ

بالحّقِّ، إن استعرضت بنا هذا البحر، فخضته لخضناه معك، ما أمرك هللا. فوالذي بعثك 

ا، إنَّا لُصُبر  في الحرب، ُصُدق  يتخلَّف منَّا رجل واحد، وما نكره  أن تلقى بنا عدوَّنا غد 

ر بنا عند اللِّّقاء، ولعلَّ  على بركة هللا. فُسرَّ رسول  هللا يريك منَّا ما تقر  به عينك، فسِّ
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طه ذلك، ثمَّ قال: سيروا على بركة هللا هللا صلى هللا عليه  وسلم بقول سعد، ونشَّ

ِّّي اآلن أنظر إلى مصارع وأبشروا، فإنَّ هللا قد وعدني إح دى الطَّائفتين، وهللا لكأن

  ((1) .القوم

  :بن أبي حاتم عبد الرَّحمن

قال: قال لي أبو زرعة ي حاتم الرَّازي، أنَّ أبا حاتم ذكر الحافظ الذَّهبي في ترجمة أب

)ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. فقلت له: إنَّ عبد الرَّحمن ابني لحريص. 

فقال: من أشبه أباه فما ظلم، قال الرَّقَّام: فسألت عبد الرَّحمن عن اتفاق كثرة 

ه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل يه، فقال: ربَّما يأكل وأقرأ عليه، وسؤاالته ألبالسماع ل

  ((2) .ء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليهالخال

وعن الخوارزمي قال: قال ابن أبي حاتم: )كنَّا بمصر سبعة أشهر ال نأكل فيها مرقة، 

ا نهارنا ندور على الشيوخ، وبالليل ننسخ ونقابل،  شيخنا،  -نا ورفيق ليأ-فأتينا يوم 

ناها، فلمَّا صرنا إلى البيت، حضر وقت عليل، فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريفقالوا: هو 

مكة ثالثة أيام، وكادت أن تنتن، فأكلناها  يوخ، فمضينا، فلم تزل السَّ مجلس بعض الش 

تطاع العلم براحة ال ، لم نتفرَّغ نشويها، ثم قال: ال ُيس    ((3) .جسدنيِّّئة 

 

  :حجر العسقالني ابن

خاوي: افظ ابن حجر قرأ )سنن ابن ماجه( في أربعة مجالس، أنَّ شيخه الح ذكر السَّ

و)صحيح مسلم( في أربعة مجالس، وكتاب النَّسائي الكبير في عشرة مجالس، كل  

مجلس نحو أربع ساعات، ومعجم الطَّبراني الصَّغير في مجلس واحد بين الظ هر 

 وقع له ر، وهذا أسرع ماوالعص

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Sickness & Problem (  األمراض

 (الفجور) Wickedness :(والمشاكل
Meaning in the language (  معنى لغة):  

يء، في حالتَّـَفت   على تدل المادة وهذه. َفَسقَ : أي ُفجور ا، يفجر َفَجرَ  : ومنه الشَّ

َرة. تفتَّحَ : انفجار ا الماء انفَجرَ   االنبعاثُ  صار حتَّى هذا كُثر ثمَّ . الماء تفت ح موضع: والُفج 

 ُسّمِّي حتَّى اهذ كُثر ثمَّ . فجور ا الَكذِّب ُسّمِّي ولذلك ُفجور ا؛ المعاصي في والتفت ح

 فاجر ا الحّقِّ  عن مائل   كل  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

رع خالف على أمور ا ُيـبَاشر بها للنَّفس حاصلة   هيئة   هو: لُفُجور  ( والمروءة الشَّ

  فيها والتوسع المعاصي في االنبعاث: بمعنى الُفُجور: وقيل

  الباطل إلى حّقِّ ال عن المي لُ : الُفُجور: وقيل

 المعاصي إلى واالنطالق الفساد، إلى المي ل: أي شرّ ، لكّلِّ  جامع اسم: الُفُجور: وقيل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Impacts of wickedness ( الُفُجور آثار ): 

 

 وإنَّ : ))وسلم عليه هللا صلى النَّبي   قال كما ر،النَّا إلى الموصلة الط رق مِّن الُفُجور -1

 .((النَّار إلى يهدي الُفُجور

ة على دليل   الُفُجور -2 ناءة عالمات مِّن وعالمة النَّفس، خِّسَّ خص، في الدَّ  الشَّ

 .األخالقي لالنحطاط وعنوان  

ا الَخل ق، مِّن ممقوت ا ويجعله صاحبه، لكراهية يدعو ُخلُق   ورالُفجُ  -3 حناء يزرع ممَّ  الشَّ

 .المجتمع في والبغضاء

فة هذه أنَّ  كما -4  فجوره تداعيات إنَّ  بل وحده، الفاجر على محصور ا ضررها ليس الصِّّ

 .المجتمع وعلى األفراد على األذى تُل حِّق قد
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Reasons for falling into wickedness ( الُفُجور في الوقوع أسباب ): 

 

 الخوف وعدم الّدِّيني، الوازع وضعف بالُفُجور، الموصوف قلب في اإليمان هشاشة -1

 .ومراقبته وتعالى سبحانه هللا مِّن

 المجتمع يكون كأن الُفُجور، في الوقوع في االجتماعيَّة الظَّواهر بعض تَُسبِّّب قد -2

رع، بضوابط منضبط غير مجتمع بب هي والتَّربية التَّنشئة تكون وقد الشَّ  في السَّ

 .الظَّاهرة هذه ظهور

 .المنكر عن والنَّهي بالمعروف األمر فريضة غياب -3

 والعياذ الُفُجور مرتبة إلى بالمرء يصل واستمرائها، الصَّغيرة بالمعاصي التَّساهل -4

 .((الُفُجور إلى يهدي الكذب وإنَّ : ))وسلم عليه هللا صلى النَّبي   قال وكما باهلل،
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Value (القيمة): Concealment (الستر) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

ـرُ  ت  يء، تََغطية: السَّ َدرُ  وهو الشَّ يء َسَتر َمص  ُتُره الشَّ تُِّره يَس  ر ا ويَس  : أي وَسَتر ا، َست 

 أخف أو َغطَّاهُ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

ر المراد ت  ـرُ ) هنا بالسَّ ت   يعلنها ال أن شريطة معصية، في وقع إن المسلم على السَّ

 . (2( )بها ويجهر

ـرُ : )وقيل ت   وحصل باالستقامة، معروف ا كان فمن إظهاره، وعدم العيب، إخفاء: هو السَّ

 عليه وُستِّر حنُوصِّ  المعصية، في الوقوع منه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

ْنيَ  فِي أَلِيم   َعَذاب   لَُهمْ  آَمُنوا ال ِذينَ  فِي اْلَفاِحَشةُ  تَِشيعَ  أَن ُيِحبُّونَ  ال ِذينَ  إِن    ْعلَمُ يَ  َوالل هُ  َواَلِخَرةِ  االدُّ

 [19: النُّور] تَْعلَُمونَ  ال َوأَنُتمْ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ال الل هَ  أَن   نُتمْ نَ ظَ  َولَكِن ُجلُوُدُكمْ  َوال أَْبَصاُرُكمْ  َوال َسْمُعُكمْ  َعلَْيُكمْ  يَْشَهدَ  أَنْ  تَْسَتتُِرونَ  ُكنُتمْ  َوَما

 [22: فصِّلت] تَْعَملُونَ  مِّم ا َكثِير ا يَْعلَمُ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 أم تي كلُّ : يقول لموس عليه هللا صلى هللا رسول سمعت: ))قال عنه هللا رضي هريرة أبي عن

، بالل يل الر جل يعمل أن: المَجاهرة من وإن   المَجاهرين، إال ىمعاف  هللا َسَتره وقد يصبح ثم   عمال 

 ((عنه هللا ِسْتر يكشف ويصبح ربُّه، يَْسُتره بات وقد. وكذا كذا البارحة عملت فالن، يا: فيقول عليه،

 2990 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 
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 مؤمن عن نف س من: ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي رةهري أبي وعن

نيا، ُكَرب من ُكْربة  في هللا َسَتره مسلم، على َسَتر ومن اَلخرة، ُكَرب من ُكْربة عنه هللا نف س الدُّ

نيا  ((أخيه عون في العبد كان ما العبد، عون في وهللا واَلخرة، الدُّ

 2699 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

ُتره أن ألحببت سارق ا أخذت لو: )عنه هللا رضي الصِّّديق بكر أبو قال ، عزَّ  هللا يَس   وجلَّ

تُ  أن ألحببت شارب ا، أخذت ولو  (وجلَّ  عزَّ  هللا رهيَس 

، أحلف ثالث: )قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد وعن  حلفت لو والرَّابعة عليهنَّ

 عبد   هللاَ  يتولَّى وال له، سهم ال كمن اإلسالم في سهم له من هللا يجعل ال: لبَرر ت

نيا في ه الد  ا، رجل يحب   وال القيامة، يوم غيره فوالَّ  القيامة، يوم معهم جاء إال قوم 

ُتر ال: لبَرر ت عليها حلفت لو التي والرَّابعة نيا، في عبد على هللا يَس   عليه َسَتر إالَّ  الد 

 (اآلخرة في

 

ر أخيه وبين بينه كان من: )البصري الحسن وقال ت   (يكشفه فال سِّ

 

تر المؤمن: )عياض بن الفضيل وقال  (وُيعيِّّر يهتِّك والفاجر وينصح، يَس 

 

Depictions of concealment ( تْ  صور رِ الس  ): 

 :نفسه المسلم ستر -1

هر فال نفسه، يستر أن عليه المسلم) ته يذكر وال الَخل ق، أمام خطاياه ُيش   أمام زالَّ

ؤال وجه على إالَّ  أصدقاءه، كانوا ولو النَّاس،  الفاعل، أنَّه تحديد دون والفتيا، الس 

 يعرفه من عند سيَّما

 

 :المسلمين نهإلخوا المسلم ست ر -2

ُتر وكما ُتر أن عليه نفسه، المسلم يَس   أو عيب ا منهم رأى إذا المسلمين، إخوانه يَس 

 خطأ  

 



 
 

153 

 :الميِّّت ست ر -3

ل إذا تره، أن فعليه معيب ا، شيئ ا فيه فرأى ميِّّت ا، المسلم غسَّ  أمره، ويكتم يَس 

 

Benefits of concealment ( ْترِ  فوائد الس  ): 

 .ؤمنينأللفة بين المنشر الحّبِّ وا -1

ا، وبالعكس أن -2 ه يعين العاصي على أن يتدارك نفسه، ويتوب إلى هللا توبة  نصوح 

يطان عليه، حيث يدفعه إلى مزيد من فلو  ُفضِّح وُشّهِّر به، لكان في هذا إعانة للشَّ

 .المعاصي واآلثام

ح النَّاس  -3 قد يجرِّّئ  -هفوةوخاصة أهل الفضل منهم إن بدت منهم زلَّة أو -أنَّ َفض 

 .عوام النَّاس على المعاصي كثير ا من

اتر تزكو، ويرضى عنه هللا، ويَس   -4 نيا واآلخرةأنَّ نفس السَّ  .ُتره في الد 

ت ر على المسلم؟  متى ينبغي السَّ

تر إخوانه المسلمين، وخاصَّة  إذا كانوا من ذوي الهيئات،  ينبغي على المسلم أن يَس 

ا كانوا معروفين بالفساد، ويجاهرون به، باألذى والفساد، أمَّا إذ وممَّن ليسوا معروفين

ُتر عليهم. يقول ابن تيمية: )ف َجر فال يَس  من أظهر المنكر، وجب عليه اإلنكار، وأن ُيه 

وُيَذمَّ على ذلك. فهذا معنى قولهم: من ألقى جلباب الحياء، فال غيبة له. بخالف من 

َتخ   َتتِّر ا بذنبه، ُمس  َتر عكان ُمس  ُجره من في ا، فإنَّ هذا يُس  رّ ا، ويَه  ليه؛ لكن ُين َصح سِّ

كر أمره عل  (ى وجه النَّصيحةعرف حاله، حتَّى يتوب، ويَذ 

 

Means to attain concealment ( ْتر صفة اكتساب على المعينة الوسائل الس  ): 

 

ر، فضل تعلم أن -1 ت  نيا يف هللا َسَتره المسلم، أخاه َسَتر من وأنَّ  السَّ  .واآلخرة الد 

 اإليمان أخوة معنى تستشعر أن -2

، أخطأ الذي أخيك مكان نفسك تضع أن -3 َضح أن تحب   فهل وزلَّ َتر؟ أم تُف   فعن تُس 

 يؤمن ال: ))قال وسلم عليه هللا صلى النَّبي عن عنه، هللا رضي مالك بن أنس

 ((لنفسه يحب   ما ألخيه يحبَّ  حتَّى أحدكم،

 حقيقة تنال لن آدم، ابن يا: )البصري سنالح قال: نفسه بإصالح عبدلا ينشغل أن -4

 فتصلحه، نفسك، من العيب بذلك وتبدأ فيك، هو بعيب النَّاس تعيب ال حتَّى اإليمان

 (.نفسك خاصَّة في شغلك فيكون آخر، عيب ا ترى إالَّ  عيب ا تصلح فما
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Sickness & Problem (  األمراض

) Foolishness :(والمشاكل الحمق و السفه ) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

َفه فَّة: السَّ ل مِّ  خِّ يُضه أو الحِّ ُل، أو نَقِّ َفهُ  الَجه  فَّة، وأصله الَعقل في نَق ص   والسَّ  من الخِّ

اس سفه ا، سفاهة بالضم وسفه تعب، باب من فه  ا، صار: أي وَسفاه  يه   فهو َسفِّ

ا وَسفِّهه جهله، الحق وسفه .سفهاء والجمع سفيهة، واألنثى سفيه، : تسفيه 

َفه إلى نسبه  السَّ

 

َمق فهو حماقة   -بالضَّم- الرَّجل َحُمق وقد. فِّيه وَفَساد   العقل قلَّة الُحم ق - وَحمِّق. أَح 

ُمق -بالكسر أيض ا ا، يَح  ق  قاء، وامرأة. َحمِّق فهو ُحم  َقى ُحم ق ونسوة وقوم َحم   وَحم 

 وَحماقى

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

َفه: )القيِّّم ابن وقال لِّح بما مالعل عدم مِّن مركَّب   وهو الجهل، غاية السَّ  معاشه ُيص 

 بخالفه وإرادته ومعاده،

 

َمق حقيقة: )النَّووي   وقال  (بُقب حه علمه مع يضر ه ما يعمل َمن: األَح 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between foolishness and ignorance (  الُحْمق بين الفرق

جهلوال ): 

َمق أنَّ  أحدهما: وجهان والجهل الُحم ق بين الفرق في  الممتنع يتصوَّر الذي هو األَح 

 .الممكن مِّن الممتنع يعرف ال الذي هو والجاهل الممكن، بصورة

 

َمق أنَّ : الثَّاني والوجه  ال الذي هو والجاهل به، يعمل وال الصَّواب يعرف الذي هو األَح 

 به لعمل عرفه ولو الصَّواب، يعرف

From the signs of a foolish person ( فيه عالمات ِمن واْلحمق الس  ): 
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  :من عالمات السفيه

 .حالش   -1

 .سوء الُخلُق -2

 (1) .كثرة طلب الحوائج إلى النَّاس 3- 

 .إنفاق المال على وجه التَّبذير وفيما ال ينبغي -4

 .الُفح ش وبذاءة اللِّّسان -5

 

َمق   :مِّن عالمات األَح 

فَّة،  -1   .والجفاء، والُغُرور، والفجورالتَّخل ق بالعجلة، والخِّ

 .ع، والخيانة، والظ لم، والضَّياالتََّخل ق بالجهل، والتَّواني -2

 .التََّخل ق بالتَّفريط، والغفلة -3

رور، والخيالء، والفجر، والمكر -4  .التََّخل ق بالس 

ر، وإن افتقر َقنَ  -5   .ط، وإن فرح أََشرإذا استغنى بَطِّ

 .ن سأل ألحَّ إن قال َفُحش، وإ -6

َقه -7 ن، وإن قيل له لم يَف  سِّ   .إن قال لم ُيح 

 (2) .إن ضحك نَهِّق، وإن بكى خار 8- 

، ويعطي في غير حّق   -9  .يغضب مِّن غير شيء 

رَّ  -10  .يتكلَّم مِّن غير منفعة، ويفشي الّسِّ

 .ال يفرِّّق بين عدوِّّه وصديقه -11

 .لَّم ما يخطر على قلبهيتك -12

م أنَّه أعقل النَّاس 13-   (3) .يتوهَّ

رِّط في الضَّحك -14  .ال يتثبَّت، وُيف 

 .الوقيعة في األخيار -15

 (4) .االختالط باألشرار 16- 

، وإن أقبلت عليه اغترَّ  -17  .إذا أعرضت عنه اغتمَّ
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 .إن َحلُمت عنه َجهِّل عليك، وإن َجَهل َت عليه َحلُم عنك -18

 .، وإن أحسنت إليه أساء إليكإن أسأت إليه أحسن إليك -19

 )(5 .إذا ظلمته انتصفت منه، ويظلمك إذا أنصفته 20- 

 سرعة الجواب، وكثرة االلتفاف، والثِّّقة بكّلِّ أحد -21

 

Impacts of foolishness ( الحمق و السفه آثار ): 

 

َمق -1  .النَّاس في ُمب َغض   األَح 

َمق -2 ّيِّ مَ  غير األَح    الصَّالحين وعند هللا، عند األمر محمود وال العمل، ر ضِّ

  عادات عباداتهم الَحم قى -3

يه -4 فِّ  .اللِّّسان بذيء السَّ

 .شيئ ا يحسن ال والرأي، العقل كاسد األحمق -5

 .الناس شئون في والتدخل االنفعال سرعة -6

 .روية غير من الجواب وسرعة الخفة -7

 . (4) الضرر من لنفسه يسبب لما نفسه عدو األحمق -8

َفه -9  .الُخلُق سوء على دليل   والُحم ق السَّ

َفه -10  .المروءة رمخوا مِّن والُحم ق السَّ

يه -11 فِّ  .النَّاس وأعراض الغيبة في يقع السَّ
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Value (القيمة): Dignity (الوقار) 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

ل م  كون والحِّ ُر َوقار ا َوقَِّرة إذا ثبت، فهو َوُقور وَوقار، الَوَقار: الس  والرَّزانة، مصدر َوَقَر يَقِّ

يء، وفالن ذو قَِّرة، أي: َوقار، ورجل ادَّة يدل  على ثَِّقل ومتوقِّّر، وأصل هذه الم في الشَّ

ا لَُكم  ال تَر جُ  :موقَّر: مجرَّب. والتَّوقِّير: التَّعظيم والتَّرزين، ومنه قول هللا تعالى وَن لِّلَّهِّ مَّ

لَه وعظَّمه، ومنه قوله تعالى .[13نوح: ] َوَقار ا َوتَُعزُِّّروُه  :وأّما قولك: وقَّر الرَّجل، أي: بجَّ

 [9الفتح: ] ُروهُ َوتَُوقِّّ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 (2) .الوقار: هو سكون النَّفس وثباتها عند الحركات التي تكون في المطَالب 

 (3) .ه نحو المطَالب وقيل: هو التَّأنِّّي في التَّوج  

َساك عن فضول الكالم والعبث، وكثرة اإلشارة والحركة، فيما  وقيل: الَوَقار هو اإلم 

َتغنى عن التَّحر ك فيه، وقِّلَّة  الَغَضب، واإلصغاء عند االستفهام، والتَّوق ف عن ُيس 

 الجواب، والتَّحف ظ من التَّسر ع

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between tranquility and dignity ( كينة بين الفرق والَوَقار الس  ):  

كينة هي التَّأنِّّي قال  ق ا، وأنَّ السَّ : )قيل: هما بمعنى... والظَّاهر أنَّ بينهما َفـر  النَّووي 

صَّوت وعدم ة كغّضِّ البصر، وخفض الفي الحركات واجتناب العبث، والَوَقار في الهيئ

 االلتفات

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

ا َقالُوا اْلَجاِهلُونَ  َخاطَبَُهمُ  َوإَِذا َهْون ا اْلَْرضِ  لَىعَ  يَْمُشونَ  ال ِذينَ  الر ْحَمنِ  َوِعبَادُ  : الفرقان] َسالم 

63.] 

ينَ   قال ابن كثير: هذه صفات عباد هللا المؤمنين ن اوَن َعلَى األَ  يَم شُ الَّذِّ  ر ضِّ َهو 

 أي: بسكينة ووقار من غير جبريَّة وال استكبار [63الفرقان: ]
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 [.19: لقمان] رِ اْلَحِمي لََصْوتُ  اْلَْصَواتِ  أَنَكرَ  إِن   َصْوتِكَ  ِمن َواْغُضضْ  َمْشيِكَ  فِي َواْقِصدْ 

كينة هذه إح والَوَقار حال دى وصايا لقمان الحكيم البنه وهو يعظه، وفيها أمر  بالسَّ

ا. وقال  ا ال تخي ال  وال إسراع  يك قصد  يه بين النَّاس، قال البغوي: )أي: ليكن َمش  َمش 

كينة  عطاء: امش بالَوَقار والسَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 قطُّ  مستجمع ا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رأيت ما: ))قالت عنها هللا رضي عائشة عن

م كان وإن ما لهواته، منه تُرى حتى ضاحك ا،  يتبس 

 صحيح : المحدث حكم خالصة|  5098: الرقم داود أبي صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث

كينة في كتابه  ، ((رياض الصَّالحين))هذا الحديث ذكره النَّووي  تحت باب الَوَقار والسَّ

ا بقهقهة، يفتح  ك ا فاحش  ا: )يعني: ليس يضحك َضحِّ يخ ابن عثيمين ُمعلِّّق  وقد قال الشَّ

ضحك حتى تبدو فمه حتى تبدو لَهاته ولكنَّه صلى هللا عليه وسلم كان يبتسم أو ي

ذه،  و أنيابه، وهذا من َوَقار النَّبي صلى هللا عليه وسلم، ولهذا تجد الرَّجل أو تبدنواجِّ

َكرة  ا عندهم،  -الذي إذا ضحك، قهقه وفتح فاه-كثير الَكر  يكون هيِّّن ا عند النَّاس، وضيع 

، تنشرح م في محله، فإنَّه محبوب  برؤيته الص دور،  ليس له وقار، وأمَّا الذي ُيكثر التَّبس 

 (ه القلوبئن  بوتطم

……………………………………………………………………………………………… 

 الص الة إلى فامشوا اإلقامة، سمعتم إذا: ))قال وسلم عليه هللا صلى الن بي عن هريرة، أبي وعن

كينة وعليكم  (( فأتمُّوا فاتكم وما فصلُّوا، أدركتم فما تسرعوا، وال والَوَقار، بالس 

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  636: الرقم البخاري حيحص:  المصدر|  البخاري:  المحدث

 

: )الَوَقار في الهيئة وغض البصر، وخفض الصَّوت، واإلقبال على طريقه بغير  قال النَّووي 

 (التفات ونحو ذلك، وهللا أعلم

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف قوالأ  الس 

 :(والعلماء
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عن عمران بن مسلم أنَّ عمر بن الخطَّاب رضي هللا عنه قال: )تعلَّموا العلم، وعلِّّموه 

كينة، وتواضعوا لمن يعلِّّمكم عند العلم، وتواضعوا لمن  النَّاس، وتعلَّموا له الَوَقار والسَّ

 (لكمعلمكم بجهاء، فال يقوم تعلِّّموه العلم، وال تكونوا جبابرة العلم

 

Benefits of dignity ( الَوَقار فوائد ): 

 

أنَّ من الحياء ما يحمل صاحبه ) :الوقار عالمة على وجود الحياء، قال ابن حجر -1

على الَوَقار، بأن يوقِّّر غيره، ويتوقَّر هو في نفسه، ومنه ما يحمله على أن يَسكن 

 (ق بذي المروءةتي ال تليمن األمور ال عن كثير  ممَّا يتحرَّك النَّاس فيه

 

ت ا حسن ا، وهذا داعية لسماع قوله،  -2 ، ويعطيه َسم  الَوَقار يكسو الرَّجل هيبة  وبهاء 

 .وقبول نصحه، واحترامه وتقديره

 

الَوَقار يصون العبد عن المنكرات والرَّذائل، واالحتكاك بما يدنِّّس بالنَّفس، ويقلِّّل من  -3

 .اهيبتها ومكانته

 

خص المتَّصف بالَوَقار، وُيكسبه يطب -أيض ا-وهو  -4 ع الحبَّ في قلوب اآلخرين للشَّ

 .المهابة بين النَّاس

 

ن يا واآلخرة -5  .الَوَقار عزٌّ لصاحبه في الد 

Means to attain dignity ( بالَوَقار الت حلِّي على المعينة الوسائل ): 

 

كينة، فإنَّها تُثمر الخشوع،  -1 لب الط َمأنينة، السَّ  .وتُلبس صاحبها ثوب الَوَقاروتَج 

كينة إذا نزلت على القلب اطمأنَّ بها، وسكنت إليها الجوارح،  قال ابن القيِّّم: )السَّ
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وخشعت، واكتسبت الَوَقار، وأنطقت اللِّّسان بالصَّواب والحكمة، وحالت بينه وبين 

ّ باطل ر وكلِّ  قول الَخَنا والفحش واللَّغو والُهج 

 

ا بالَوَقار. عن عبد هللا بن عبَّاس رضي هللا اتِّّباع آثار األنبي -2 اء والصَّالحين الذين تحلَّو 

مت الصَّالح )) :عنهما أنَّ نبي هللا صلى هللا عليه وسلم قال إنَّ الهدي الصَّالح والسَّ

ا من الن بوَّة  واالقتصاد جزء  من خمسة وعشرين جزء 

 

 .كثار من الصَّالحاتالخشوع في الطَّاعات، واإل -3

 

طلب العلم، عن الحسن قال: )قد كان الرَّجل يطلب العلم، فال يلبث أن ُيرى ذلك  -4

عه، وهديه، ولسانه، وبصره، وبرِّّه  في تخش 

 

طاهر بن  البعد عن الَغَضب، والطَّيش والنََّزق؛ فإنَّ ذلك ينافي الَوَقار والهيبة، وقال  -5

ل م. وإيَّاك )واملك نفسك عن الَغضَ  الحسين يوصي ابنه عبد هللا: ب وآثِّر الَوَقار والحِّ

ة والطَّيش والغرور فيما أنت بسبيله  والحدَّ

 

َمات الَوَقار وعالماته، لذا  -6 التزام الصَّمت وقلَّة الكالم، إالَّ فيما يعني، كل  ذلك من سِّ

المة، ويُ  ل م وُعوَذة العلم، ُيلزِّمك السَّ  صحِّبك الكرامة، ويكفيكقالوا: )الصَّمت زين الحِّ

 مؤنة االعتذار، وُيلبسك ثوب الَوَقار

 

: )إنَّ من 7-  ما يحمل صاحبه على الَوَقار، بأن يوقِّّر غيره،  الحياءالحياء، قال القرطبي 

 ويتوقَّر هو في نفسه

http://dorar.net/enc/akhlaq/508
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ل م، فهو وسط بين االستشاطة واالنفِّ  -8  نَّفس الَوَقار راك، وهي حالة تكسب الالحِّ

ل م ُألبس  ا، ومن نُسب إلى الحِّ ّدق صار النَّاس له أتباع  وقد قيل: )فإنَّ من ُعرف بالصِّ

ثوب الَوَقار والهيبة وأبَّهة الجاللة، ومن ُعرف بالوفاء استنامت بالثِّّقة به الجماعات، 

 ومن استعزَّ بالصَّبر نال َجسيمات األمور

 

9-  ّ  ة عنوان الَوَقاردق، فإنَّ )صدق اللَّهجالصِّ

 

 .تعظيم الحرمات -10

Preventers of attaining dignity ( الَوَقار صفة اكتساب موانع ): 

 

في  المجاهرة بالمعاصي، قال الحكيم: )إذا اسُتخِّفَّ بالمحقَّرات، دخل التَّخلط -1

مس  ينكسف طرف منها، إيمانه، وذهب الَوَقار، وانتقص من كّلِّ شيء بمنزلة الشَّ

نيا،  -ولو كرأس إبرة-ما انكسف فبقدر  ُينقص من شعاعها وإشراقها على أهل الد 

وخلص الن قصان إلى كّلِّ شيء في األرض، فكذا نور المعرفة ينقص بالذَّنب على 

ره، فيصير قلبه محجوب ا عن هللا نيا بُكلِّّيتها أهون من ذلك، فال يزال ينقص َقد  ، فزوال الد 

 ينتبه لذلك، حتى يستوجب الحرمان اكم نقصانه وهو أبله الويتر

 

يء في غير موضعه مع العلم  -2 الُحمق، وحقيقته، كما قال ابن األثير: )وضع الشَّ

  ((2) بُقبحه

 

يفسد اإليمان، كما ُيفسد الصَّبر  الَغَضب، قال أهل العلم: )اتَّقوا الَغَضب؛ فإنَّه -3

ِّّر ((3) العسل م  اآلذان، ويخرِّس عمِّي على البدن حتى يُ  ، فالَغَضب يؤث البصر، وُيصِّ

ده الَوَقار  .اللِّّسان، وُيعجِّز اإلنسان؛ فُيفقِّ
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كثرة المَزاح. فاإلكثار من المزاح يؤدِّّي إلى سقوط الَوَقار، فقد قال عمر رضي هللا  -4

 ()َمن َمَزح اسُتخِّفَّ بهعنه: 

 

ل م و -5 ه الَوَقار، وهو الحِّ الطَّيش ضد  الَوَقار أنَّه يمنعه؛  الرََّزانَة، فالزم كونالطَّي ش وضد 

ان، وال يليق لهما أن يجتمعا  .إذ ال يجتمع ضدَّ

 

َمة الَوَقار، وبهاء العقل،  -6 سماع الغناء والميل إليه، فبينما ترى الرَّجل وعليه سِّ

، نقص هجة اإليمان، ووقار اإلسالم، وحالوة القرآن، فإذا سمع الغناء ومال إليهوب

ه، وذهبت مروءته، وفارقه بهاؤه، وتخلَّى عنه وقاره، وفرح به عقله، وقلَّ حياؤ

شيطانه، وشكا إلى هللا إيمانه، وثَُقل عليه قرآنه، وقال: يا رب! ال تجمع بيني وبين 

 قرآن عدوِّّك في صدر واحد

Stories and Lessons (قصص وعبر) 
الم  نماذج من وقار األنبياء عليهم السَّ

 

  :هللا عليه وسلمبي محمد صلى نَّ ال

ا يقتدى به، ففي وصف  النَّبي صلى هللا عليه وسلم كان يتصف بالوقار، وكان نموذج 

أّمِّ معبد للنَّبي صلى هللا عليه وسلم قالت: )إن َصَمت فعليه الَوَقار، وإن تكلَّم 

قريب، ُحل و  َسَماه وعاله البهاء، أجمل النَّاس وأب َهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من

ر وال َهَذر من طِّق، فصال  ال ال رن، َرب عة(1) نَز   ، كأن َمن طِّقه خرزات نظم  يتحدَّ

 

الم   :نبي  هللا إبراهيم عليه السَّ

عن سعيد بن المسيَّب، قال: )كان إبراهيم أوَّل النَّاس أضاف الضَّيف، وأوَّل النَّاس  
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، وأوَّل  يب، وأوَّل النَّاس رأالنَّاس اختتن، قصَّ شاربه وقلَّم أظفاره واستحدَّ ى الشَّ

 (فقال: يا رب، ما هذا؟ قال: الَوَقار، قال: رب! زدني وقار ا

 نماذج من وقار الصَّحابة رضي هللا عنهم

 

ّدِّيق رضي هللا عنه   :أبو بكر الصِّّ

قر،  قيفة أحلم منِّّي وأَو  قال عمر رضي هللا عنه: )كان أبو بكر رضي هللا عنه يوم السَّ

أعجبتني في تزويري إالَّ قال في بديهته مثلها أو أفضل منها، كلمة  وهللا ما ترك من

 حتى سكت

 نماذج من وقار العلماء المعاصرين 

يخ ابن باز   :الشَّ

كينة والَوَقار من أبرز صفات ابن باز، وهما أوَّل ما يواجِّه به النَّاس، سواء القريب  السَّ

عراء في ممدوح له ول أحدزيارة عابرة، يقأو البعيد، من يجالسه، أو يزوره   :الش 

 يا َمن له ألُف خّل  
 

 من عاشق  وصديقِّ 

 أراك خلَّيت للنَّاس 
 

 منزال  في الطَّريقِّ 

 

د: في المسجد، في المنزل، في  فإن النَّاس ليحيطون  به ويلتفون حوله أينما ُوجِّ

ص  برعايته، فال ليه أنَّه المختالمكتب، وإنَّه لُيصغي لكّلِّ منهم في إقبال، يخيَّل إ

َجاء،  ينصرف عنه حتى ينصرف هو، ومراجعوه من مختلف الطَّبقات، ومن مختلف األَر 

يخ رحمه هللا بتسهيل أمره، وتيسير َمط لبه، ولربَّما  ولكّل  حاجته وقصده، فيقوم الشَّ

يخ ر ا، فما من الشَّ ا عليه بكلمات يرى نفسه فيها مظلوم  حمه هللا ضاق بعضهم ذرع 

أن يوّجِّهه للَوَقار، والد عاء له بالهداية والصَّالح، إنَّها وهللا صور صادقة، بالحّقِّ إالَّ 

ن سكينة، وعظيم  ، وُحس  ل م، وكبير وقارناطقة، تدل  على تواضع جّم   أناة وحِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 تقوى هللا
 

قيل : يا رسوَل هللِا َمن أكَرُم الناسِ ؟ قال : ) أتقاهم ( . قالوا : ليس عن هذا 

 . ) نَسأَلُك، قال : ) فيوُسُف نبيُّ هللاِ 

  [صحيح] : خالصة حكم المحدث 3490 : صحيح البخاري الرقم : المصدر البخاري  : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

قيَل يا رسوَل هللِا، أَيُّ الن اسِ أَْفَضُل؟ فقال رسوُل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م : ) 

في  قالوا : ثم َمْن ؟ قال : ) ُمؤِمن  ُمؤِمن  ُيجاِهُد في َسبيِل الل ِه بنفِسِه ومالِِه( . 

عابِ، َيت ق  . ) ي الل َه، ويََدُع الناَس ِمن َشرِّهِ ِشْعب  ِمَن الّشِ

  [صحيح] : خالصة حكم المحدث 2786 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : أبو سعيد الخدري المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

كان سعُد بن أبي وقاص  في إبلِه . فجاءه ابُنه عمُر . فلما رآه سعد  قال : أعوذ باهلِل 

ك وتركت الناَس من شرِّ هذا الراكِب . فنزل . فقال له : أَنَزلَت في إبلِك وغنمِ 

عُت رسوَل يتنازعون الُملَك بينهم ؟ فضرب سعد  في صدِره فقال : اسكْت . سم

 . " قي  ، الغني  ، الخفي  هللِا صل ى هللُا عليه وسل َم يقول " إن  هللَا يحبُّ العبَد الت  

 صحيح  : صة حكم المحدثخال 2965 : صحيح مسلم الرقم : مسلم المصدر : سعد بن أبي وقاص المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

فمن أدرَك ذاَك منُكم فليتّقِ هللا وليأمْر  إنكم منصوروَن ومصيبوَن ومفتوح  لُكم ،

ا فليتبوّأ مقعدُه من النارِ   بالمعروِف ولينَه عن المنكِر ، ومن يكذْب علّي متعمد 
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حسن  : خالصة حكم المحدث  2257 : سنن الترمذي الرقم : المصدر ذي الترم : عبدهللا بن مسعود المحدث : الراوي

 صحيح

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ات قِ هللَا ، وال تحِقرن  من المعروِف شيئ ا ، ولو أن تفرَغ من َدلِوك في إناءِ 

فإن   الْمُستسِقي ، وأن تلَقى أخاك ووجُهك إليه ُمنبَِسط  ، وإياك وإسباَل اإلزاِر ،

زاِر من اْلَمِخيلِة ، وال يحبُّها هللُا ، وإِن امرؤ  شَتمك وعي رك بأمر  ليس هو إسباَل اإل

افيك ، فال تُعيِّْره بأمر  هو فيه ، وَدْعه يكوُن وبالُه عليه ، وأجُره لك ، وال تَسُ   ب ن  أحد 

 صحيح  : م المحدثخالصة حك 98 : صحيح الجامع الرقم : األلباني المصدر : جابر بن سليم المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

يِّئَة الحسنَة تمُحها ، وخالقِ الن اَس بخلق  حسن  بعِ وأت ات قِ الل ِه حيُث ما كنَت ،  الس 

  حسن : خالصة حكم المحدث  1987 : صحيح الترمذي الرقم : األلباني المصدر : أبو ذر الغفاري المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ال فضَل لعربّي  على عجمّي  ، وال لعجمّي  على عربّي  ، وال ْلبيَض على أسوَد ، 

 : إال  بالت قَوى ، الن اُس من آدُم ، وآدُم من تراب   -وال ْلسوَد على أبيَض 

 يح حص : خالصة حكم المحدث 361 : شرح الطحاوية الرقم : األلباني المصدر : المحدث - : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

 إن  أْولَى الناسِ بَِي اْلُمت ُقوَن ، َمْن كانُوا و حْيُث كانُوا

 صحيح  : خالصة حكم المحدث 2012 : الجامع الرقم صحيح : األلباني المصدر : معاذ بن جبل المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

هللُا و رسولُه أعلُم ، قال : اْلجوفاِن : الفرُج و  أتْدرون ما أكثُر ما ُيدِخُل الناَر قالوا :

 ِخُل الجن َة ؟ تقوى هللِا و ُحسُن الُخلُقِ الفُم ، و ما أكثُر ما ُيد

 حسن  : خالصة حكم المحدث 222 : صحيح األدب المفرد الرقم : المصدر األلباني  : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

أن  رسوَل الل ِه وعظَُهم يوم ا موعظة  بليغة  بعَد صالِة الغداِة ذِرَفت منها العيوُن 

ِه لموعظُة مود ع  فما تعَهُد ووِجلَت منها القلوُب، فقاَل رجل  يا رسوَل الل ِه إن  هذِ 

معِ والط اعةِ   إلينا قاَل : أوصيكم بتقوى الل ِه والس 

 : خالصة حكم المحدث 1037 : تخريج كتاب السنة الرقم : األلباني المصدر : المحدثالعرباض بن سارية  : الراوي

 صحيح

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 الجدال

  معنى الجدل لغة  

.  الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليها، وجادله أي: خاصمه، مجادلة وجداال 

والمجادلة: المناظرة والمخاصمة، والجداُل: جدل: مقابلة الحجة بالحجة؛ وال

 الخصومة؛ سمي بذلك لشدته

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   معنى الجدل اصطالح 

 على سبيل المنازعة والمغالبةقال الراغب: )الجَِّدال: المفاوضة 

المرء خصمه عن إفساد قوله: بحجة، أو شبهة، وقال الجرجاني: )الجدل: دفع 

 أو يقصد به تصحيح كالمه

 وقال أيض ا: )الجدال: هو عبارة عن مراء يتعلَّق بإظهار المذاهب وتقريرها

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 والمحاورة والمناظرة الجدل بين الفرق

 .ومغالبته الخصم إلزام منه ُيراد الجدل

 تصحيح منهما واحد كل يقصد شخصين، بين الكالم تردد فهي: المناظرة أما

 .الحق ظهور في منهما كّل   رغبة مع صاحبه، قول وإبطال قوله،

 ضرب وهي اوب،تجال أي التحاور ومنه الكالم، في المراجعة هي: والمحاورة

 في والمحاورة الجدل لفظ ورد وقد أساليبه، من وأسلوب الرفيع، األدب من

عَ  َقد  : تعالى قوله في المجادلة سورة من واحد موضع  الَّتِّي َقو لَ  اللَّهُ  َسمِّ

لُكَ  َها فِّي تَُجادِّ جِّ َتكِّي َزو  َمعُ  َواللَّهُ  اللَّهِّ  إِّلَى َوتَش  [ 1: المجادلة] تََحاُوَرُكَما يَس 

 والمباحثة المناقشة ذلك من وقريب
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 الكريم القرآن في
 

 ].197: البقرة] اْلَحّجِ  فِي ِجَدالَ  َوالَ  ُفُسوقَ  َوالَ  َرَفثَ  َفالَ 

َدالَ  َوالَ : قوله في مسعود ابن وعن  حتى صاحبك اريمت أن: )قال ال َحّجِّ  فِّي جِّ

 ( تغضبه

 فنهى وصاحبك، أخاك تغضب حتى والمالحاة المراء: الجدال: )عباس ابن وعن

 ( ذلك عن هللا

 ( والخصومات والسباب المراء الجدال: )عمر ابن وعن

 النهي: ذلك معنى: بعضهم فقال ذلك، في التأويل أهل اختلف: )الطبري وقال

ا المحرم يجادل أن عن  عن نهى: بعضهم فقال القول، هذا ئلواق اختلف ثم. أحد 

 (يغضبه حتى صاحبه يجادل أن

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ].204: البقرة] اْلِخَصامِ  أَلَدُّ  َوُهوَ 

 . (6( )للمسلمين والعداوة والخصومة، الجدال، شديد: أي: )العيني قال

 (بالباطل جدال   ليقو: )مقاتل قال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ]4: غافر] َكَفُروا ال ِذينَ  إاِل   الل هِ  آيَاتِ  فِي ُيَجاِدلُ  َما

 عقله جبلة وطبع نفسه، بهوى ويخاصم هللا، آيات في يماري: أي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ِنير   كَِتاب   َوال ُهد ى َوال ِعْلم   بَِغْيرِ  الل هِ  فِي ُيَجاِدلُ  َمن الن اسِ  َوِمنَ   ]8: الحج] مُّ

 ( متكبر ا علم بغير هللا في يجادل من الناس ومن فالمعنى: )الزجاج قال

 ( وصفاته توحيده في هللا في يجادل من الناس ومن: )البيضاوي وقال

 في فيدخل هللا، في يجادل فريق الناس ومن: اللفظ ومعنى: )الشوكاني وقال

 ( الواضحة شرائعه أو صفاته، أو هللا، ذات في مجادل كل   ذلك

 وجعلوا الضالل، طريق سلكوا وفرقة طائفة الناس ومن: )السعدي وقال

، بالباطل يجادلون  في أنهم اللحوا الحق، وإبطال الباطل إحقاق يريدون الحقَّ

 (شيء العلم من عندهم ما الجهل، غاية

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 آَمن ا َوُقولُوا ِمْنُهمْ  ظَلَُموا ال ِذينَ  إاِل   أَْحَسنُ  ِهيَ  بِال تِي إاِل   اْلكَِتابِ  أَْهلَ  تَُجاِدلُوا َوال

: العنكبوت] ُمْسلُِمونَ  لَهُ  َونَْحنُ  َواِحد   َوإِلَُهُكمْ  َوإِلَُهَنا إِلَْيُكمْ  َوُأنِزلَ  إِلَْيَنا لَ ُأنزِ  بِال ِذي

46 [ 

 بصيرة غير من كانت إذا الكتاب، أهل مجادلة عن تعالى ينهى: )السعدي وقال

 أحسن، هي بالتي إال يجادلوا ال وأن مرضية، قاعدة بغير أو المجادل، من

 الباطل عن وردّ   وتحسينه، الحّقِّ  إلى ودعوة كالم، ولين طفول خلق بحسن

 المجادلة مجرد منها القصد يكون ال وأن لذلك، موصل طريق بأقرب وتهجينه،

 ظلم من إال الخلق، وهداية الحّقِّ  بيان القصد يكون بل العلو، وحّبِّ  والمغالبة

 وإنما حق،لا في له إرادة ال أنه وحاله، قصده من ظهر بأن الكتاب، أهل من

 المقصود ألن جداله؛ في فائدة ال فهذا والمغالبة، المشاغبة وجه على يجادل

 ( ضائع منها

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 َواللّهُ  ِعْلم   بِهِ  ُكملَ  لَْيسَ  فِيَما تَُحآجُّونَ  َفلِمَ  ِعلم   بِهِ  لَُكم فِيَما َحاَجْجُتمْ  َهُؤالء َهاأَنُتمْ 

 ]66: عمران آل] تَْعلَُمونَ  الَ  َوأَنُتمْ  يَْعلَمُ 
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 خاصمتم الذين القوم هؤالء: أنتم ها: ثناؤه جلَّ  بذلك يعني: )الطبري قال

 به وأتتكم كتبكم، في وجدتموه الذي دينكم أمر من علم به لكم فيما وجادلتم

 فلم صحته، عندكم وثبتت ه،أوتيتمو مما ذلك غير وفي عنده، من هللا رسل

 ( علم به لكم ليس فيما وتخاصمون تجادلون فلم: يقول تحاج ون؟

 والمجادلة المحاجة عن النهي على اآليات هذه اشتملت وقد: )السعدي وقال

 له يسمح وال منه، يمكَّن ال أمر في متكلِّّم فهو بذلك تكلَّم من وأنَّ  علم، بغير

 (فيه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 في السنة النبوية

الجَدَل ثم  تال رسوُل الل ِه صل ى الل ُه عليِه ما َضل  قوم  بعَد ُهد ى كانوا عليِه إال  أوتوا 

  وسل َم هذِه اَليَة َما َضَرُبوُه لََك إاِل  َجَدال  َبْل ُهْم َقْوم  َخِصُمونَ 

 حسن : خالصة حكم المحدث | 3253 :صحيح الترمذي الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث |أبو أمامة الباهلي  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 إن أبغَض الرجاِل إلى هللِا اْللدُّ الَخِصمُ 

 [صحيح] :خالصة حكم | 2457 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث |عائشة أم المؤمنين  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

وببيت  في وسِط  أنا زعيم  ببيت  في َربَضِ الجن ِة لمن ترك المراَء وإن كان ُمِحّق ا ،

ا ، وببيت  في أعلى الجنِّة لمن َحُسَن ُخلُقُ الجنِة لمن ترك الكذَب وإن كان م  . هازح 

  حسن :خالصة حكم | 2648 :لرقم صحيح الترغيب  : المصدر |األلباني  : المحدث |أبو أمامة الباهلي  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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  الالجد في والعلماء السلف أقوال

 (والمغالبة والمراء، الجدل،: الجاهل صفة من): الحسين بن محمد وقال

 عنه هللا رضي حنبل بن أحمد هللا عبد أبا سمعت: )العطار مالك بن عبدوس وقال

 هللا صلى هللا رسول أصحاب عليه كان بما التمسك عندنا السنة أصول: يقول

 الخصومات، وترك -ضاللة فهي بدعة وكل   -البدع وترك بهم، واالقتداء وسلم عليه

 إلى... الدين في والخصومات والجدال، المراء وترك األهواء، أصحاب مع والجلوس

ا تخاصم ال: قال أن  والرؤية القدر في الكالم فإنَّ  الجدال؛ تتعلم وال تناظره، وال أحد 

 بكالمه أصاب إن- صاحبه يكون ال عنه، منهي مكروه السنن من وغيرها والقرآن

 (الجدال يدع حتى السنة أهل من -ةالسن

 

 (العمل ومنعهم الجدل، ألزمهم شرّ ا بقوم هللا أراد إذا) :األوزاعي قال

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 والمراء الجدال آثار

 .صاحبه عليه يعاب الذي الكالم فضول من المحمود غير والمراء الجدال -1

……………………………………………………………………………………………… 

 .تفسيقهم أو اآلخرين تكفير إلى الباطل الجدال يؤدي قد -2

……………………………………………………………………………………………… 

 .اآلخرين من التشفي إلى يدعو -3

……………………………………………………………………………………………… 

 .المجتمع أفراد بين الشقاق ويورث ة،العداو يذكي -4
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……………………………………………………………………………………………… 

 .الكذب إلى صاحبه يقود -5

……………………………………………………………………………………………… 

 .باأللسنة والتراشق التطاول إلى يؤدي -6

……………………………………………………………………………………………… 

 .ورده الحق إنكار إلى بالمجادل يؤدي -7

……………………………………………………………………………………………… 

  :ينقسم الجدال إلى قسمين
  الجدال المحمود 1-

منه تقرير الحّقِّ، وإظهاره بإقامة األدلة والبراهين على وهو الذي يكون الغرض 

صدقه، وقد جاءت نصوص تأمر بهذا النوع من الجدال، وقد أمر هللا نبيه صلى هللا 

 :عليه وسلم بهذا الجدال في قوله تعالى

اْدُع إِلِى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم بِال تِي ِهَي أَْحَسُن  

 125النحل: ]

َوال تَُجاِدلُوا أَْهَل اْلكَِتابِ إاِل  بِال تِي ِهَي أَْحَسُن إاِل  ال ِذيَن ظَلَُموا  :وقال جل  في عاله

 .[46العنكبوت: ]ِمْنُهْم 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المذموم الجدال2 -

 والجاه، المال وطلب الحّقِّ، ظهور بعد الباطل تقرير غرضه يكون الذي الجدال هو

 الجدال من النوع اذه من حذَّرت التي واآلثار النصوص من الكثير جاءت وقد

 :النصوص هذه ومن عنه، ونهت

ِريد   َشْيطَان   ُكل   َويَت بِعُ  ِعْلم   بَِغْيرِ  الل هِ  فِي ُيَجاِدلُ  َمن الن اسِ  َوِمنَ : تعالى قوله  م 

 .[3: الحج]
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ِنير   كَِتاب   َوال ُهد ى َوال ِعْلم   بَِغْيرِ  الل هِ  فِي ُيَجاِدلُ  َمن الن اسِ  َوِمنَ   .[8: حجلا] مُّ

 [.4: غافر] اْلبِالدِ  فِي تََقلُُّبُهمْ  يَْغُرْركَ  َفال َكَفُروا ال ِذينَ  إاِل   الل هِ  آيَاتِ  فِي ُيَجاِدلُ  َما

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  آداب الجدال المحمود 

الى، وترك الرياء ة إلى دين هللا تعنصرة الحق، والدعوالنية الصادقة في  -1

 .والسمعة، أو طلب الجاه والرفعة

……………………………………………………………………………………………… 

العلم الصحيح المستفاد من كتاب هللا تعالى، ومن سنة رسوله صلى هللا  -2

 .عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه األمة الصالح

……………………………………………………………………………………………… 

 .رد االختالف إلى كتاب هللا وسنة رسوله -3

……………………………………………………………………………………………… 

 .تقديم النقل ونصوصه على العقل وظنونه -4

……………………………………………………………………………………………… 

ذب، واحترام التحلي باألخالق اإلسالمية العالية أثناء الجدال؛ من القول المه -5

 .اص، أو لمزهم واالستهزاء بهماآلخرين، وعدم الطعن في األشخ

……………………………………………………………………………………………… 

أن تكون غايتك إظهار الحق، وإقناع الناس به، مع االبتعاد عن الباطل أو تلبيسه  -6

 .على الناس
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……………………………………………………………………………………………… 

بقصد  تقديم األهم فاألهم من الحجج، والبينات، واألدلة المفحمة للخصم، -7

 .اإلقناع وإظهار وجه الصواب

……………………………………………………………………………………………… 

 .مجانبة إطالة الكالم، وغرابة األلفاظ، أو خروجها عن صلب الموضوع -8

……………………………………………………………………………………………… 

 .عدم االلتزام في أثناء المناظرة بضّدِّ الدعوى التي تحاول إثباتها وإال فشلت -9

……………………………………………………………………………………………… 

 .عدم التعارض بين األدلة، أو التناقض في البينات والحجج -10

……………………………………………………………………………………………… 

 .ال ضمن األمور المبنية على المنهج الصحيحعدم الطعن في أدلة الخصم إ -11

……………………………………………………………………………………………… 

 .قبول نتائج المناظرةايا المتفق عليها، وإعالن التسليم بالقض -12

……………………………………………………………………………………………… 

 .االمتناع عن المجادلة إذا كانت تؤدي إلى فتنة وفساد، أو ضرر يلحق بالدعوة -13

……………………………………………………………………………………………… 

، أهمية مراعاة الظروف المحيطة بالمناظرة من حيث األشخاص، والموضوع -14

  .والزمان، والمكان

……………………………………………………………………………………………… 
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 باهلل الظنسوء 

 معنى السوء لغة  

وء: االسم  أصل هذه المادة يدل  القبح، يقال: ساء الشيء: إذا َقـُبح. والس 

وُء أيض ا بمعنى الُفجور والمنكر، ويقال: ساءه يسوءه  الجامع لآلفات والداء، والس 

ا وسواء : فعل به ما يكره، نقيض سرَّه. واالسم: السوء بالضم. وسؤت سوء 

ا رآه مني. وسؤت به ظنّ ا، وأسأت الرجل سواية ومساية، يخففان، أي ساءه م

 ويقال: أسأت به وإليه وعليه وله .به الظن

 معنى الظّنِ لغة  

يء ظنّ ا: علمه بغير يقين، وقد تأتي بمعنى اليقين. و: فالن ا. و: ب  :هظنَّ الشَّ

نة: التهمة. والظَّنين: المتهم الذي تظن به التهمة، ومصدره الظنة،  اتهمه. والظِّّ

 الظنن. ورجل ظنين: متهم من قوم أظناءوالجمع 

……………………………………………………………………………………………… 

ا  معنى سوء الظن اصطالح 

 .(قال الماوردي: )سوء الظن: هو عدم الثقة بمن هو لها أهل

القلب بالظنون السيئة بالناس؛ حتى  وء الظن: هو امتالءوقال ابن القيم: )س

  (يطفح على اللسان والجوارح

كثير: سوء الظن )هو التهمة والتخون لألهل واألقارب والناس في غير  وقال ابن

 محله

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 من القرآن الكريم

ْتُهْم َزَل َعلَ ثُم  أَن نُكْم َوطَآئَِفة  َقْد أََهم  ا يَْغَشى طَآئَِفة  ّمِ ْيُكم ّمِن بَْعِد اْلَغّمِ أََمَنة  نَُّعاس 

أَنُفُسُهْم يَظُنُّوَن بِاللِّه َغْيَر اْلَحّقِ ظَن  اْلَجاِهلِي ِة يَُقولُوَن َهل ل َنا ِمَن اْلَْمِر ِمن َشْيء  

ُيْخُفوَن فِي أَنُفِسِهم م ا الَ ُيْبُدوَن لََك يَُقولُوَن لَْو َكاَن لََنا ِمَن   لِل هِ َر ُكل هُ ُقْل إِن  اْلَمْ 
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ا ُقتِْلَنا َهاُهَنا ُقل ل ْو ُكنُتْم فِي ُبُيوتُِكْم لَبََرَز ال ِذيَن ُكتَِب َعلَْيِهُم اْلَقْتُل  اْلَْمِر َشْيء  م 

ُدوِرُكْم َولُِيَمح َص َما فِي ُقلُوبُِكْم َواللُّه َعلِيم  ا فِي صُ اللُّه مَ  إِلَى َمَضاِجِعِهْم َولِيَْبَتلِيَ 

 ] 154آل عمران: [ بَِذاتِ الصُُّدورِ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َوَما ُكنُتْم تَْسَتتُِروَن أَْن يَْشَهَد َعلَْيُكْم َسْمُعُكْم َوال أَْبَصاُرُكْم َوال ُجلُوُدُكْم َولَكِن ظََننُتْم 

ا تَْعَملُوَن َوَذلُِكْم ظَنُُّكُم ال ِذي  بَْحُتم  أَْرَداُكْم َفأَصْ ظََننُتم بَِربُِّكمْ أَن  الل َه ال يَْعلَُم َكثِير ا ّمِم 

ْن اْلَخاِسِرينَ   ].23 -22فصلت:  [ّمِ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْوءِ  ظَن   بِالل هِ  ظ انِّينَ لا َواْلُمْشِرَكاتِ  َواْلُمْشِركِينَ  َواْلُمَنافَِقاتِ  اْلُمَنافِِقينَ  َوُيَعّذِبَ   الس 

ْوءِ  َدائَِرةُ  َعلَْيِهمْ   َمِصير ا َوَساءتْ  َجَهن مَ  لَُهمْ  َوأََعد   َولََعَنُهمْ  َعلَْيِهمْ  الل هُ  َوَغِضبَ  الس 

 [.6: الفتح]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ةفي السنة النبوي

أنا عنَد ظّنِ عبدي بي ، وأنا معه إذا ذَكَرنِي ، فإن َذَكَرنِي في  يقول هللُا تعالَى :

نفِسه ذكرتُه في نفسي ، وإن ذَكَرنِي في مأل  ذكرتُه في مأل  خير  منهم ، وإن تقر َب 

ا ، وإن  ا تقر بُت إليه باع  ا ، وإن تقر َب إلي  ذراع  أتاني إلي  شبر ا تقر بُت إليه ذراع 

 ولة  يمشي أتيُته هرْ 

  [صحيح] : خالصة حكم المحدث 7405 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : أبو هريرة المحدث : الراوي

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

 

، يقول " ال يموتن   ثالثِة أيام  قبل موتِه ب سمعُت رسوَل هللِا صل ى هللُا عليِه وسل َم ،

 . " أحدكم إال وهو يحسُن الظن  باهلِل عز  وجل  

  صحيح : خالصة حكم المحدث 2877 : صحيح مسلم الرقم : المصدر مسلم  : جابر بن عبدهللا المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 مَن الن اِر أربعة  فُيعَرضوَن على الل ِه . فيلتفُت أحُدُهم ، فيقوُل : أي رّبِ ! إْذ رجُ يخ

 أخرجَتني منها فال تُِعدني فيها . فُينجيِه الل ُه منها

  مسلم : أنس بن مالك المحدث : الراوي

  192 : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : المصدر

  صحيح : خالصة حكم المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

واعلُموا أن  هللَا ال يَستجيُب ُدعاء  من قْلب  غافِل   اْدُعوا هللَا وأنتْم ُموقُِنوَن باإلجابِة ،

 اَله  

  حسن : المحدثحكم  خالصة 245 : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : األلباني المصدر : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 والعلماء في سوء الظنأقوال السلف 

وقال ابن عباس: )إنَّ هللا قد حرم على المؤمن من المؤمن دمه وماله  -
 )وعرضه، وأن يظنَّ به ظنَّ السوء

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 آثار سوء الظن

 سبب للوقوع في الشرك والبدعة والضالل -1

سوء الظن باهلل سبب في الوقوع في الشرك، قال ابن القيم: )الشرك 
والتعطيل مبنيان على سوء الظن باهلل تعالى.. ألن الشرك هضم لحق الربوبية، 

 ن برب العالمين ، وتنقيص لعظمة اإللهية، وسوء ظ

ل ِه ئِْفك ا آلَِهة  ُدوَن الأَ  :ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين

 87-86الصافات: ]تُِريُدوَن َفَما ظَنُُّكم بَِرّبِ اْلَعالَِميَن 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 سبب في استحقاق لعنة هللا وغضبه-2

َب اْلُمَنافِِقيَن َواْلُمَنافَِقاتِ َواْلُمْشِركِيَن َواْلُمْشِرَكاتِ الظ انِّيَن بِالل ِه  :قال تعالى َوُيَعّذِ

ْوِء َوَغِضَب الل ُه َعلَْيِهْم َولََعَنُهْم  ْوِء َعلَْيِهْم َدائَِرُة الس  َوأََعد  لَُهْم َجَهن َم ظَن  الس 

 .[6الفتح: ]َوَساءْت َمِصير ا 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 يورث اإلنسان اْلخالق السيئة-3

سوء الظن يورث اإلنسان األخالق السيئة كالجبن والبخل والشح والحقد 

 والحسد والتباغض 

والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن )الجبن والبخل قال ابن عباس: 

 باهلل عز وجل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 من أساء الظن أساء العمل -4

َوَذلُِكْم ظَنُُّكُم ال ِذي ظََننُتم  :: )تال الحسن-بسنده إلى الحسن-قال الطبري 

  [23فصلت: ] أَْرَداُكْم بَِربُِّكمْ 

على قدر ظنونهم بربهم؛ فأما المؤمن فأحسن باهلل فقال: إنما عمل الناس 

 الظن، فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق، فأساءا الظن فأساءا العمل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  سوء الظن المحرم

 .بالمؤمنينظن باهلل تعالى، وسوء الظن سوء الويشمل 

فسوء الظن باهلل تعالى من أعظم الذنوب: قال ابن القيم: )أعظم الذنوب عند 

 (هللا إساءة الظن به

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 سوء الظن الجائز

ناس بمخالطة الريب، والمجاهرة ويشمل: سوء الظن بمن اشتهر بين ال

معاصي، وسوء الظن بالكافر، قال ابن عثيمين: )يحرم سوء الظن بمسلم، أما بال

الكافر فال يحرم سوء الظن فيه؛ ألنه أهل لذلك، وأما من عرف بالفسوق والفجور، 

فال حرج أن نسيء الظن به؛ ألنه أهل لذلك، ومع هذا ال ينبغي لإلنسان أن يتتبع 

ا بهذا العملناس، ويبحث عنها؛ ألنَّه قد يكون عورات ال  متجسس 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الوسائل المعينة على ترك سوء الظن

 
 االستعاذة باهلل والتوقف عن االسترسال في الظنون -1
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الى فمما ورد في عالج ذلك إذا كان سوء الظن الوارد متعلق باهلل سبحانه وتع

 :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنه قال: حديث أبي هريرة رضي هللا

يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من ))

 خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باهلل ولينته

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 معرفة أسماء هللا وصفاته -2

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 سوء الظن بالنفس واتهامها بالتقصير -3

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 واالستغفار المداومة على محاسبة النفس - 4

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 الكالم طيب
كلُّ ُسالَمى من الناسِ عليه صدقة  ، كلُّ يوم  تطلُُع فيه الشمُس ، يعدُل بيَن  -

متاَعه صدقة  ، ويعيُن الرجَل على دابتِه فيحمُل عليها ، أو يرفُع عليها  االثنيِن صدقة  

إلى الصالِة صدقة  ، ويميطُ اْلَذى  ، والكلمُة الطيبُة صدقة  ، وكلُّ خطوة  يخطوها

 عن الطريقِ صدقة  

  [صحيح] : المحدثخالصة حكم  2989 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

اتقوا الناَر ثم أعَرَض وأَشاَح، ثم قال : اتقوا الناَر. ثم أعَرَض وأشاَح ثالث ا حتى ظننا 

ِّبَة   أنه يَْنظَُر إليها ،  .ثم قال : اتقوا الناَر ولو بشّقِ تمرة  ، فَمن لم يَِجْد فبكلمة  طَي

  [صحيح] :خالصة حكم 6540 : صحيح البخاري الرقم : لمصدرالبخاري ا : عدي بن حاتم الطائي المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ُث . فجاء رسوُل هللِا صل ى هللُا عليِه وسل َم فقام علينا .  كنا قعود ا باْلفنيِة نتحد 

نبوا مجالَس الصُُّعداِت " فقلنا : إنما فقال " ما لكم ولمجالسِ الصُُّعداتِ ؟ اجت

ُث . قال " إما ال . فأدُّوا حق ها : َغضُّ البصِر  قعدنا لغيِر ما باس  . قعدنا نتذاكُر ونتحد 

 . " ، وردُّ السالِم ، وحسُن الكالمِ 

  صحيح :مة حكخالص 2161 : صحيح مسلم الرقم : مسلم المصدر : أبو طلحة زيد بن سهل األنصاري المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

الِم ، وُحْسُن الكالمِ   أن  ِمن موِجباتِ الَمغفرِة بذُل الس 

 :خالصة حكم 2699 : صحيح الترغيب الرقم : األلباني المصدر : أبو شريح العدوي الخزاعي الكعبي المحدث : الراوي

 ح صحي

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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 االستهزاء 
 

  معنى االستهزاء لغة  

ا  ء  َزُأ ُهز  االستهزاء مصدر قولهم: استهزأ يستهزأ، يقال: َهَزأ منه وَهزِّأ به، يَه 

ُزأَ  ، وَمه  ا بالضم والمّدِّ ، وُهُزوء  َتي نِّ ا بَِّضمَّ ُعلَة بضم العين، بِّالضم، وُهُزء  ة  على َمف 

ر منه  أي: َسخِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ا   معنى االستهزاء اصطالح 

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

 

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

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

ا يخرجها عن درجة االعتبار، كما سخروا بالمطوِّّعين من المؤمنين وأفعالهم ذّم  

 (في الصدقات

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  الفرق بين المزاح واالستهزاء

أن المزاح ال يقتضي تحقير من يمازحه وال اعتقاد ذلك، أال ترى أن التابع يمازح 

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

ولكن يقتضي االستئناس بهم، واالستهزاء: يقتضي تحقير المستهزأ به واعتقاد 

 تحقيره

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

 الكريم القرآن في
 

 نَْحنُ  إِن َما َمَعُكمْ  إِن ا َقالُوا َشيَاِطينِِهمْ  إِلَى   َخلَْوا َوإَِذا آَمن ا َقالُوا آَمُنوا ال ِذينَ  لَُقوا َوإَِذا

 ُمْسَتْهِزئُونَ 

 [.15-14 البقرة] يَْعَمُهونَ  طُْغيَانِِهمْ  فِي َويَُمدُُّهمْ  مْ بِهِ  يَْسَتْهِزئُ  الل هُ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 اْلكَِتابَ  واُأوتُ  ال ِذينَ  ِمّنَ  َولَِعب ا ُهُزو ا ِديَنُكمْ  ات َخُذوا ال ِذينَ  تَت ِخُذوا اَل  آَمُنوا ال ِذينَ  أَيَُّها يَا

  مُّْؤِمنِينَ  ُكنُتم إِن الل هَ  َوات ُقوا  ۚأَْولِيَاءَ  َواْلُكف ارَ  َقْبلُِكمْ  ِمن

-57 المائدة] يَْعِقلُونَ  ال   َقْوم   بِأَن ُهمْ  لِكَ   ذَ   َۚولَِعب ا ُهُزو ا ات َخُذوَها الص اَلةِ  إِلَى نَاَدْيُتمْ  َوإَِذا

58.] 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

   

 الل هَ  إِن   اْسَتْهِزئُوا ُقلِ   ُۚقلُوبِِهمْ  فِي بَِما تَُنبُِّئُهم ُسوَرة   َعلَْيِهمْ  تَُنز لَ  أَن اْلُمَنافُِقونَ  يَْحَذرُ 

 تَْحَذُرونَ  م ا ُمْخِرج  

 ُكنُتمْ  َوَرُسولِهِ  َوآيَاتِهِ  أَبِالل هِ  ُقلْ   َۚونَْلَعبُ  نَُخوضُ  اُكن   إِن َما ُقولُن  لَيَ  َسأَْلَتُهمْ  َولَئِن

 تَْسَتْهِزئُونَ 

 َكانُوا بِأَن ُهمْ  طَائَِفة   نَُعِذّبْ  ِمّنُكمْ  طَائَِفة   َعن ن ْعفُ  إِن  ۚإِيَمانُِكمْ  بَْعدَ  َكَفْرتُم َقدْ  تَْعَتِذُروا اَل 

 [.66-64 التوبة] ُمْجِرِمينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 النبوية السنة في

 َعقيل   أبو فتصدقَ :  قال.  نُحاِملُ  كنا:  قال.  بالصدقةِ  ُأِمرنا:  قال.  مسعود   أبي عن

 لَغني   هللاَ  إن  :  المنافقون فقال.  منه أكثرَ  بشيء   إنسان   وجاء:  قال.  صاع   ِبنصف

 ِمنَ  اْلُمط وِِّعينَ  يَْلِمُزونَ  ال ِذينَ :  فنزلت.  رياء   إال اَلخرُ  هذا فعل وما.  هذا صدقةِ  عن

 [  79 / التوبة/  9]  ُجْهَدُهمْ  إاِل   يَجُِدونَ  اَل  َوال ِذينَ  الص َدَقاتِ  فِي اْلُمؤِمنِينَ 

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

 صحيح:  المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 في االستهزاءأقوال السلف والعلماء 

ا واحتقر إخوانه على افتخر من كل إن: )السفاريني وقال  وأخدانه أقرانه من أحد 

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

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

 (وأقرب وأفضل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

  آثار االستهزاء

 

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

 .والتواد، والتراحم

……………………………………………………………………………………………… 
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 .حقاد واألضغانوالبغضاء، وتورث األتبذر بذور العداوة  -2

……………………………………………………………………………………………… 

 .تولد الرغبة باالنتقام -3

……………………………………………………………………………………………… 

 .أنَّ ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع إليهم -4

……………………………………………………………………………………………… 

 .حصول الهوان والحقارة للمستهزئ -5

……………………………………………………………………………………………… 

 .المستهزئ يعرض نفسه لغضب هللا، وعذابه -6

……………………………………………………………………………………………… 

 .ضياع الحسنات يوم القيامة -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

: تعالى قال الملة، من صاحبه يخرج كفر، ورسوله وآياته باهلل االستهزاء حكم
 اللّهَ  إِن   اْسَتْهِزُؤواْ  ُقلِ  ُقلُوبِِهم فِي بَِما تَُنبُِّئُهمْ  ُسوَرة   َعلَْيِهمْ  تَُنز لَ  أَن اْلُمَنافُِقونَ  يَْحَذرُ 

 َوآيَاتِهِ  أَبِاللّهِ  ُقلْ  َونَْلَعبُ  نَُخوضُ  ُكن ا إِن َما لَيَُقولُن   َسأَْلَتُهمْ  َولَئِن تَْحَذُرونَ  م ا ُمْخِرج  

 ّمِنُكمْ  طَآئَِفة   َعن ن ْعفُ  نإِ  إِيَمانُِكمْ  بَْعدَ  َكَفْرتُم َقدْ  تَْعَتِذُرواْ  الَ  تَْسَتْهِزُؤونَ  ُكنُتمْ  َوَرُسولِهِ 
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 في نصٌّ  وهذا: )تيمية ابن قال [66-64: التوبة] ُمْجِرِمينَ  َكانُواْ  بِأَن ُهمْ  طَآئَِفة   نَُعّذِبْ 

 (كفر ورسوله وآياته باهلل االستهزاء أنَّ 

 

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

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

ُزونَ  الَّذِّينَ : المنافقين عن قال هللا ألنَّ  نفاق؛ نوع فيهم ينَ  يَل مِّ  مِّنَ  ال ُمطَّوِّّعِّ

نِّينَ  مِّ َدُهم   إِّالَّ  يَجُِّدونَ  الَ  َوالَّذِّينَ  الصََّدَقاتِّ  فِّي ال ُمؤ  َخُرونَ  ُجه  ُهم   َفيَس  ن  رَ  مِّ  اللّهُ  َسخِّ

ُهم   ن   هم ما أجل من بهم يستهزئون كانوا إن ثم[ 79: التوبة] أَلِّيم   َعَذاب   َولَُهم   مِّ

 بالشريعة واالستهزاء بالشريعة، استهزاء بهم استهزاءهم فإن الشرع من عليه

 هم امع النظر بقطع وزيهم أشخاصهم يعنون بهم يستهزئون كانوا إذا أما كفر،

 بالشخص يستهزئ قد اإلنسان ألنَّ  بذلك؛ يكفرون ال فإنهم السنة، اتباع من عليه

 (عظيم خطر على لكنهم وفعله، عمله عن النظر بقطع نفسه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  اءاالستهز 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، ناآلخري بأقوال االستهانة -4

 .ذلك غير إلى أنسابهم،
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……………………………………………………………………………………………… 

 .اآلخرين إضحاك وحب الفراغ -5

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الخيانة
 معنى الخيانة لغة  

 الخيانة نقيض األمانة

……………………………………………………………………………………………… 

ا  معنى الخيانة اصطالح 

وقال ابن عاشور: )وحقيقة الخيانة عمل من اؤتمن على شيء بضد ما اؤتمن 

 ألجله، بدون علم صاحب األمانة

……………………………………………………………………………………………… 

 

  الفرق بين الخيانة والسرقة

 .قال ابن قتيبة: )ال يكاد الناس يفرقون بين الخائن والسارق

 كل  خائن سارق، وليس كل سارق خائن ا تمن فأخذ،والخائن الذي ائ

……………………………………………………………………………………………… 

 في القرآن الكريم

يانة   ].27اْلنفال:   [َوتَُخونُوْا أََمانَاتُِكْم األَوّل: في الّدِّين والّدِّ

……………………………………………………………………………………………… 

اَخآئِنِيَن َخصِ َوالَ تَُكن لِّلْ الثاني: في المال والنِّّعمة   ]105النساء:  [يم 
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……………………………………………………………………………………………… 

اْلنفال:  [َوإِن ُيِريُدوْا ِخيَانََتَك َفَقْد َخانُوْا اللَّه ِمن َقْبُل الثالث: في الشرع والسنَّة 

71[  

……………………………………………………………………………………………… 

 ]52يوسف:  [اْلَخائِنِينَ ِدي َكْيَد َه الَ يَهْ َوأَن  اللّ الرّابع: الخيانة بمعنى الزِّّنى 

……………………………………………………………………………………………… 

ا تََخاَفن  ِمن َقْوم  ِخيَانَة  الخامس: بمعنى نَق ض العهد والبيعة   ]58اْلنفال: [َوإِم 

……………………………………………………………………………………………… 

 ] 38الحج: [   ُكل  َخو ان  َكُفور  إِن  الل َه ال ُيِحبُّ  إِن  الل َه ُيَدافُِع َعِن ال ِذيَن آَمُنوا

……………………………………………………………………………………………… 

 في السنة النبوية

ا كان فيه كن من أربع    من خلة   فيه كانت منهن خلة   فيه كانت ومن.  خالص ا منافق 

 خاصم وإذا.  فأخل وعد وإذا.  غدر عاهد وإذا.  كذب حدث إذا:  يدَعها حتى.  نفاق  

 من خصلة   فيه كانت منهن خصلة   فيه كانت وإن:  سفيان حديثِ  في أن غيرَ .  فجر

 النفاقِ 

 صحيح:  المحدث حكم خالصة|  58: الرقم مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 فإن ها الخيانةِ  من بك أعوذُ  و ، الضجيعُ  بْئسَ  فإن ه ، الجوعِ  من بك أعوذُ  إنِّي اللهم  

 البِطانةُ  بئستُ 

 حسن:  المحدث حكم خالصة|  1283: الرقم أو الصفحة الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

ثم  ال ذيَن يلونَُهم ، ثم  ال ذيَن يلونَُهم ، . قال ِعمراُن : ال أدري أَذَكَر  خيُرُكم قرني ،

د قرنُِه قرنَيِن أو ثالثَة  ، قال الن بيُّ صل ى الل ُه عليِه الن بيُّ صل ى الل ُه عليِه وسل َم بع

ا يخونوَن وال يؤتمنوَن ، ويَشهدوَن وال ُيستَ  : وسل مَ  شهَدوَن ، ويَنُذروَن إن  بعَدكم قوم 

 وال يفوَن ، ويظهُر فيهُم الّسِمنُ 

 [صحيح] :خالصة حكم | 2651 :الرقم صحيح البخاري : المصدر |البخاري  : المحدث |عمران بن الحصين  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

يتخو نَهم أو  .نهى رسوُل هللِا صل ى هللُا عليِه وسل َم أن يطرَق الرجُل أهلَه ليال  

َم . بكراهِة الطروِق ة  : عن النبّيِ صل ى هللُا عليِه وسل  يلتمُس عثراتهم . وفي رواي

 يتخو نَهم أو يلتمُس عثراتِهم : . ولم يذكر

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 715 :الرقمصحيح مسلم  : المصدر |مسلم  : المحدث |جابر بن عبدهللا  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أقوال السلف والعلماء في الخيانة

 ) البركةعن أنس بن مالك قال: )إذا كانت في البيت خيانة ذهبت منه 

 

ر عقوبته، أو  وعن خالد الربعي قال: كان يقال: )إنَّ من أجدر األعمال أن ال تؤّخِّ

 يعجل عقوبته، األمانة تُخان، والرحم تُقطع، واإلحسان ُيكفر

 

اهد، قال: )المكر والخديعة والخيانة في النار، وليس من أخالق المؤمن مج وعن -

 المكر وال الخيانة

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 آثار الخيانة 

 . عزَّ وجلَّ على العبدهللا تسخط -1

……………………………………………………………………………………………… 

ا يهيم وراء داء وبيل إذا استشرى باإلنسان جرده من  -2 إنسانيته، وجعله وحش 

 .ملذاته

……………………………………………………………………………………………… 

 .من عالمات النفاق -3

……………………………………………………………………………………………… 

 .نيا، والنار في اآلخرةالعار في الد طريق موصل إلى -4

……………………………………………………………………………………………… 

 .أسوأ ما يبطن اإلنسان -5

……………………………………………………………………………………………… 

 .انتشار الخيانة في المجتمع من عالمات اضمحالله -6

……………………………………………………………………………………………… 

 .غش؛ ألنها كلها من الخيانةانتشار الغلول والرشوة والمطل وال -7

……………………………………………………………………………………………… 

 .فقدان الثقة بين أفراد المجتمع -8

……………………………………………………………………………………………… 

 .تفكك أواصر المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع -9
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……………………………………………………………………………………………… 

  .هاأنها تسبب المهانة والذ ل لصاحب -10

……………………………………………………………………………………………… 

 حكم الخيانة

، كالذهبي وابن حجر أن الخيانة من الكبائرذهب عدد من العلماء إلى 

يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوْا الَ تَُخونُوْا اللَّه  :قال الذهبي: )قال هللا تعالى الهيتمي 

 27اْلنفال: ]ْم تَْعلَُموَن َوالر ُسوَل َوتَُخونُوْا أََمانَاتُِكْم َوأَنتُ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 صور الخيانة

 ورسولهخيانة هللا  -1

يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوْا الَ تَُخونُوْا اللَّه َوالر ُسوَل َوتَُخونُوْا أََمانَاتُِكْم َوأَنُتْم  :قال تعالى

 [28اْلنفال: ]الُُكْم َوأَْوالَُدُكْم فِْتَنة  َوأَن  اللَّه ِعنَدُه أَْجر  َعِظيم  تَْعلَُموَن َواْعلَُمواْ أَن َما أَْموَ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 خيانة النفس -2 

وهي أن يفعل المرء من الذنوب ما ال يطلع عليه إال هللا، ويخون به أمر هللا تعالى 

الرفث إلى النساء ليلة الصيام،  بأال يفعل، مثلما وقع من بعض المسلمين من

فعن ابن عباس قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم 

طعام في شهر رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب، عليهم النساء وال

َعلَِم اللُّه  :فشكوا ذلك إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا تعالى

 [187البقرة: ]ُكْم َوَعَفا َعنُكْم تانُوَن أَنُفَسُكْم َفَتاَب َعلَيْ أَن ُكْم ُكنُتْم تَخْ 
……………………………………………………………………………………………… 

 

 :خيانة الناس وهي أنواع -3

 الخيانة في األموال:  -

 وتتمثل في أكل المال الذي يؤتمن عليه اإلنسان
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……………………………………………………………………………………………… 

 إفشاء السر:  -

 ون خيانة الناس بإفشاء السر الذي ُيؤتمن عليه اإلنسانتك وقد

……………………………………………………………………………………………… 

 الخيانة في النصيحة:  -

ا، أو يخفي  ومن صور خيانة الناس كذلك الخيانة في النصيحة، كمن يزكِّّي فاسق 

ا، أو يعين قاطع طريق. أو من ينصح غيره بما ماال  مسروق ا، يؤذيه  أو يؤوي مجرم 

 في الدنيا أو اآلخرة من اإلفساد وقطيعة الرحم

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الخيانة الزوجية:  -

وهي من أبشع صور الخيانة: خيانة الزوجة لزوجها في ماله وعرضه، بالسرقة 

 جته بالسرقة والزنا كذلكوالزنا، وخيانة الرجل لزو

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الخيانة في الواليات:  -

كأن يكون اإلنسان وليّ ا على يتيم؛ على ماله وحضانته وتربيته، فيهمل ماله، 

 وال يقوم بالواجب، أو يأكل ماله

……………………………………………………………………………………………… 

 

ا: عدم  ، وقد القيام بواجب التربية في األهل واألوالدومن صور الخيانة أيض 

 ليهمائتمنه هللا ع

 يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَار ا َوُقوُدَها الن اُس َواْلِحَجاَرةُ 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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 الظلم 
 معنى الظلم لغة  

  وأصل الظلم، وضع الشيء في غير موضعه

……………………………………………………………………………………………… 

 

امعنى الظلم   اصطالح 

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

 بعدول عن وقته أو مكانه

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

  التصر ف في ملك الغير، ومجاوزة الحد

……………………………………………………………………………………………… 

 

 يمفي القرآن الكر

 

آيات تتحدث عن إهالك هللا تعالى للظالمين، وتوعدهم بعقوبات في الدنيا 

 واآلخرة

َذُه َألِّيم  َشدِّيد   ِّنَّ َأخ  َِّذا َأَخَذ ال ُقرَى وَهَِّي َظالَِّمة  إ َِّّك إ ُذ رَب  ]102هود:  [وََكَذلَِّك َأخ 

وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل بنظائرهم 

يد  وأ َذُه َألِّيم  َشدِّ ِّنَّ َأخ   شباههم وأمثالهم، إ

……………………………………………………………………………………………… 

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

ُبوَن   ]42سبأ:  [َونَُقوُل لِل ِذيَن ظَلَُموا ُذوُقوا َعَذاَب الن اِر ال تِي ُكنُتم بَِها تَُكّذِ

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

يع  يَُطاُع    ] 18غافر:  [َما لِّلظَّالِّمِّيَن مِّن  َحمِّيم  واَل َشفِّ

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

 شفيع يشفع فيهم، بل قد تقطعت بهم األسباب من كلِّّ خير

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ] 71الحج: [َوَما لِلظ الِِميَن ِمن ن ِصير  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نَُة اللّهِّ َعَلى الظَّالِّمِّينَ   ]18هود: [َأالَ َلع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

بُوَن   ]24الزمر:[وَقِّيَل لِّلظَّالِّمِّيَن ُذوُقوا َما ُكنتُم  تَك سِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لُِّح الظَّالُِّموَن  ِّنَُّه الَ يُف   ]21م: األنعا[إ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َقو َم الظَّالِّمِّيَن  دِّي ال  ِّنَّ اللَّه الَ يَه   ]51المائدة: [إ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 في السنة النبوية
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 يا"  قال أن هُ  وتعالى تبارك هللاِ  عن روى فيما ، وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى النبّيِ  عن

ا بينكم وجعلُته نفسي على الظلمَ  حر متُ  إني!  عبادي  تظ الموا فال.  محر م 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َمن ظلََم قِيَد شبر  ِمن اْلرضِ طُوَِّقه ِمن سبعِ  :فإن النبي  صلى هللا عليه وسلم قال

 أََرِضينَ 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ح  أهلك من  .فإن  الظُّلَم ظلمات  يوَم القيامِة  .ات قوا الظُّلَم  ح  فإن  الشُّ وات قوا الشُّ

 حملهم على أن سفكوا دماَءهم واستحلُّوا محارَمهم كان قبلكم .

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ثم  قرأ : }َوَكَذلَِك أَْخُذ َربَِّك إَِذا  .فإذا أخذه لم ُيفلِْته  . إن  هللَا عز  وجل  ُيملي للظ المِ 

 ]102/ هود /  11أَْخَذُه أَلِيم  َشِديد { . ]  أََخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَالَِمة  إِن  

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2583 :مسلم الرقمصحيح  : المصدر |مسلم  : المحدث |أبو موسى األشعري  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ِلُمه وال قال: المسلُم أخو المسلِم ، ال يَظْ أن رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم 
فر َج عن مسلم  كربة   ُيْسلُِمه ، وَمن كان في حاجِة أخيه كان هللُا في حاجتِه ، وَمن

 فر َج هللُا عنه كربة  ِمن ُكُربَاتِ يوِم القيامِة ، وَمن سَترَ مسلم ا سَتَره هللُا يوَم القيامِة 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أقوال السلف والعلماء في الظلم

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 آثار الظلم

 
 :الظالم مصروف عن الهداية -1

 ] 51المائدة: [اْلَقْوَم الظ الِِميَن إِن  اللَّه الَ يَْهِدي 

……………………………………………………………………………………………… 

 
ا -2  :الظالم ال يفلح أبد 

 ]21اْلنعام:[إِن ُه الَ ُيْفلُِح الظ الُِموَن 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 :الظالم عليه اللعنة من هللا -3

اِر  مْ َرتُُهْم َولَُهُم الل ْعَنُة َولَهُ يَْوَم ال يَنَفُع الظ الِِميَن َمْعذِ   ]52غافر: [ُسوُء الد 
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……………………………………………………………………………………………… 

 
 :الظالم يحرم من الشفاعة -4

 ]18غافر: [َما لِلظ الِِميَن ِمْن َحِميم  َوال َشِفيع  ُيطَاُع 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 :ال تخطئهتصيبه دعوة المظلوم و -5

 ليس بينها وبين هللا حجابواتق دعوة المظلوم؛ فإنه 

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1496: الرقم البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

 
 :بالظلم يرتفع األمن -6

ْهَتُدوَن ْلبُِسوْا إِيَمانَُهم بِظُلْ ال ِذيَن آَمُنوْا َولَْم يَ   م  ُأْولَـئَِك لَُهُم اْلَْمُن َوُهم مُّ
 ] 82اْلنعام:[

……………………………………………………………………………………………… 

 :الظلم سبب للبالء والعقاب -7
ر  مَُّعط لَة  ّمِن َقْريَة  أَْهلَْكَناَها َوِهَي ظَالَِمة  َفِهَي َخاِويَة  َعلَى ُعُروِشَها َوبِئْ  َفَكأَيِّن

 ]45الحج:[َوَقْصر  م ِشيد  
 ]102هود:[َوَكَذلَِك أَْخُذ َربَِّك إَِذا أََخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَالَِمة  إِن  أَْخَذُه أَلِيم  َشِديد  

 ]59الكهف: [ْهلَْكَناُهْم لَم ا ظَلَُموا َوتِْلَك اْلُقَرى أَ 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 :لظالم بدخول النارد اتوع -8

عن خولة اْلنصارية رضي هللا عنها قالت: سمعت النبي صلى هللا عليه وسلم 
  القيامةإن  رجاال  يتخوضون في مال هللا بغير حّق ، فلهم النار يوم )) :يقول

 [صحيح] :ة حكمصخال | 3118 :الرقم صحيح البخاري : المصدر | البخاري : المحدث | خولة بنت قيس األنصارية : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 
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 أقسام الظلم

 الظلم ثالثة: ظلم بين اإلنسان وبين هللا تعالى، 

يم   :، ولذلك قالوأعظمه: الكفر، والشرك، والنفاق َك لَظُل م  َعظِّ ر  إِّنَّ الّشِّ
 ،[13لقمان:]

ِّّنَ  :،والثالث: ظلم بينه وبين نفسه ُهم  ظَالِّم  ل ن  هِّ َفمِّ  [32فاطر: ]ف سِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 صور الظلم

: ظلم العبد نفسه  أوال 
 :أعظمه الشرك باهلل -1

ْرَك لَُظْلم  َعِظيم    ]13لقمان:[إِن  الّشِ

……………………………………………………………………………………………… 

 :التعّدِّي على حدود هللا -2
تِْلَك ُحُدوُد اللِّه َفالَ تَْعَتُدوَها َوَمن يََتَعد  ُحُدوَد اللِّه َفُأْولَـئَِك ُهُم الظ الُِموَن 

 ]229البقرة:[

……………………………………………………………………………………………… 

 :فيها اسمهالصد  عن مساجد هللا أن ُيذكر  -3
َنَع َمَساِجَد اَوَمْن أَْظلَُم ِمم   للِّه أَن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه َوَسَعى فِي َخَرابَِها ُأْولَـئَِك ن م 

ْنيَا ِخْزي  َولَُهْم فِي اَلِخَرِة َعَذاب   َما َكاَن لَُهْم أَن يَْدُخلُوَها إاِل  َخآئِِفيَن لُهْم فِي الدُّ
 ]114البقرة: [َعِظيم  

……………………………………………………………………………………………… 
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 :كتم الشهادة -4
أَْم تَُقولُوَن إِن  إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحـَق َويَْعُقوَب َواْلْسبَاطَ َكانُوْا  :قال تعالى

ِعنَدُه ِمَن اللِّه ُهود ا أَْو نََصاَرى ُقْل أَأَنُتْم أَْعلَُم أَِم اللُّه َوَمْن أَْظلَُم ِمم ن َكَتَم َشَهاَدة  
 ]140البقرة: [بَِغافِل  َعم ا تَْعَملُوَن  َوَما اللّهُ 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اإلعراض عن آيات هللا بتعطيل أحكامها -5
َمْت يََداُه إِن ا َجَعْلَنا َعلَى  َوَمْن أَْظلَُم ِمم ن ُذكَِّر بِآيَاتِ َربِِّه َفأَْعَرَض َعْنَها َونَِسَي َما َقد 

كِن ة  أَن يَْفَقُهوُه َوفِي آَذانِِهْم َوْقر ا َوإِن تَْدُعُهْم إِلَى اْلُهَدى َفلَن يَْهَتُدوا إِذ ا ُقلُوبِِهْم أَ 
ا   ]57الكهف: [أَبَد 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكذب على هللا -6
لن اَس بَِغْيِر ِعْلم  إِن  اللَّه َفَمْن أَْظلَُم ِمم ِن اْفَتَرى َعلَى اللِّه َكِذب ا لُِيِضل  ا :قال تعالى

 ]144اْلنعام: [لِِميَن الَ يَْهِدي اْلَقْوَم الظ ا

……………………………………………………………………………………………… 

 ثاني ا: ظلم العباد بعضهم لبعض

 :من صور الظلم القولي

يَمة، والسباب والشتم، واالحتقار، والتنابز  التعرض إلى الناس بالغيبة، والنَّمِّ
 لقاب، والسخرية، واالستهزاء، والقذفباأل

……………………………………………………………………………………………… 

 :من صور الظلم الفعلي

 القتل بغير حق .1

……………………………………………………………………………………………… 

 أخذ أرض الغير أو شيء منها .2
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……………………………………………………………………………………………… 

 .ظلم األوالد لوالديهما بعقوقهما .3

……………………………………………………………………………………………… 

، أو كسوة   .4  .ظلم األزواج لزوجاتهم في حقهنَّ سواء كان صداق ا، أو نفقة 

……………………………………………………………………………………………… 

 .ظلم الزوجات ألزواجهنَّ بـتقصيرهن في حقهم، وتنك ر 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

……………………………………………………………………………………………… 

 وال يعطيه أجره له عمل أن يعمل: ظلم العمال .10
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……………………………………………………………………………………………… 

 الغير بغير حقأكل مال  .11

 :التحذير من دعوة المظلوم

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

 هل للظالم توبة؟

 باب التوبة مفتوح لكل من عصى هللا إذا توفرت شروطها، 

ا أَْو يَْظلِْم نَْفَسُه ثُم  يَْسَتْغِفِر اللَّه يَجِِد اللَّه َغُفور ا  :الىقال تع َوَمن يَْعَمْل ُسوء 

ا    110النساء:]ر ِحيم 

ْصلََح َفإِن  اللَّه يَُتوُب َعلَْيِه إِن  اللَّه َغُفور   :وقال تعالى
َفَمن تَاَب ِمن بَْعِد ظُْلِمِه َوأَ

 39المائدة:]ر ِحيم  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 :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

……………………………………………………………………………………………… 
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وإذا كان األمر يتعلق بحقوق اآلدميين، سواء بأموالهم، أو أعراضهم، أو  .4
أبدانهم، فعليه أن يطلب المسامحة ممن له عليه حق، أو يؤدي الحقوق 

 .إلى أهلها

……………………………………………………………………………………………… 
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 القلب قسوة
 

  لغة   معنى القسوة

وة وَقساوة وَقساء، وهو غلظ القلب،   ُسو َقس  القسوة اسم من َقسا الَقل ب يَق 

ته، وهو قاس  وَقسِّي على فعيل، وأقساه الذنب، ويقال: الذنب مقساة   وشدَّ

ة   دَّ َوُة الصالبة في كل شيء، وأصل هذه المادة يَُدل  َعلَى شِّ للقلب، والَقس 

 َوَصاَلبَة  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ا  معنى الَقْسوة اصطالح 

عن سماع الحق، والميل إلى مخالطة الخلق، وقلة  وقال القاري: )هي النبو
 الخشية، وعدم الخشوع والبكاء، وكثرة الغفلة عن دار البقاء

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الكريم القرآن في

 لََما اْلِحَجاَرةِ  ِمنَ  َوإِن   َقْسَوة   أََشدُّ  أَوْ  َكاْلِحَجاَرةِ  َفِهيَ  َذلِكَ  بَْعدِ  ّمِن ُقلُوُبُكم َقَستْ  ثُم  

رُ  ق قُ  لََما ِمْنَها َوإِن   اْلَْنَهارُ  ِمْنهُ  يََتَفج   ِمنْ  يَْهبِطُ  لََما ِمْنَها َوإِن   اْلَماء ِمْنهُ  َفيَْخُرجُ  يَش 

 ]74: البقرة] تَْعَملُونَ  َعم ا بَِغافِل   اللّهُ  َوَما اللّهِ  َخْشيَةِ 

 الموعظة، فيها تؤثر فلم وغلظت، اشتدت: أي) ُقلُوُبُكم َقَست   ثُمَّ : السعدي قال

دِّ  ّمِّن  نيك ولم اآليات، وأراكم العظيمة بالنعم عليكم أنعم ما بعد من: أي َذلِّكَ  بَع 

 ثم وانقياده، القلب رقة يوجب مما شاهدتم، ما ألنَّ  قلوبكم، تقسو أن ينبغي

َجاَرةِّ  بأنها قسوتها وصف  الحديد ألنَّ  الحديد، من قسوة أشد هي التي َكال حِّ

َوة   أََشد   أَو  : وقوله. األحجار بخالف ذاب النار، في أذيب إذا والرصاص  إنها: أي َقس 

 ( األحجار قساوة عن تقصر ال
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َوة   أََشد   أَو  : فقوله: )الطبري قال ، كالحجارة فقلوبكم يعني َقس  ا، صالبة   ويبس 

، وغلظ ا،  (قسوة أشد أو وشدة 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ْيطَانُ  لَُهمُ  َوَزي نَ  مْ ُقلُوُبهُ  َقَستْ  َولَـكِن تََضر ُعواْ  بَْأُسَنا َجاءُهمْ  إِذْ  َفلَْوال  َكانُواْ  َما الش 

 ]43: اْلنعام] يَْعَملُونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ّمِن مُقلُوُبهُ  لِّْلَقاِسيَةِ  َفَوْيل   ر بِّهِ  ّمِن نُور   َعلَى َفُهوَ  لإِِلْسالمِ  َصْدَرهُ  الل هُ  َشَرحَ  أََفَمن

 [.22: الزمر] ُمبِين   َضالل   فِي ُأْولَئِكَ  الل هِ  ِذْكرِ 

يَةِّ  َفَوي ل  : )السعدي قال ِّّل َقاسِّ رِّ  ّمِّن ُقلُوُبُهم ل ك   وال لكتابه، تلين ال: أي اللَّهِّ  ذِّ

 غيره، إلى ملتفتة ربها، عن معرضة هي بل بذكره، تطمئن   وال آياته، تتذكر

 (الكبير شروال الشديد، الويل لهم فهؤالء

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 اْلَحّقِ  ِمنَ  نََزلَ  َوَما الل هِ  لِِذْكرِ  ُقلُوُبُهمْ  تَْخَشعَ  أَن آَمُنوا لِل ِذينَ  يَْأنِ  أَلَمْ : تعالى وقوله

 َوَكثِير   ُقلُوُبُهمْ  َفَقَستْ  اْلََمدُ  َعلَْيِهمُ  َفطَالَ  َقْبلُ  ِمن اْلكَِتابَ  ُأوُتوا َكال ِذينَ  يَُكونُوا َوال

ْنُهمْ   ]16: الحديد] َفاِسُقونَ  ّمِ

 األََمدُ  َعلَي هِّمُ  َفطَالَ  َقب لُ  مِّن ال كَِّتابَ  ُأوتُوا َكالَّذِّينَ  يَُكوُنوا َوال: وقوله: )كثير ابن قال

 من قبلهم الكتاب حملوا ينبالذ يتشبهوا أن المؤمنين هللا نهى ُقلُوُبُهم   َفَقَست  

لوا األمد عليهم تطاول لما والنصارى، اليهود  واشتروا بأيديهم، الذي هللا كتاب بدَّ

، ثمن ا به  واألقوال المختلفة اآلراء على وأقبلوا ظهورهم، وراء ونبذوه قليال 

 دون من أرباب ا ورهبانهم أحبارهم واتخذوا هللا، دين في الرجال وقلدوا المؤتفكة،
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، يقبلون فال قلوبهم، قست ذلك فعند ،هللا  وعيد وال بوعد قلوبهم تلين وال موعظة 

ُهم   َوَكثِّير   ن  ُقونَأي ّمِّ  (باطلة وأعمالهم فاسدة، فقلوبهم األعمال، في: َفاسِّ

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ْيطَانُ  ْلِقييُ  َما لِيَْجَعلَ : تعالى وقال  َواْلَقاِسيَةِ  م َرض   ُقلُوبِِهم فِي لِّل ِذينَ  فِْتَنة   الش 

 ]53: الحج] بَِعيد   ِشَقاق   لَِفي الظ الِِمينَ  َوإِن   ُقلُوُبُهمْ 

يَةِّ : ) السعدي قال  وال زجر فيها يؤثر ال التي الغليظة،: أي ُقلُوُبُهم   َوال َقاسِّ

 الشيطان، ألقاه ما سمعوا فإذا لقسوتها، هولرس وعن هللا عن تفهم وال تذكير،

 ( ورسوله هللا وشاقوا به وجادلوا باطلهم، على لهم حجة جعلوه

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 النبوية السنة في
 

 أال - مرتين - هاهنا اإليمانُ :  اليََمنِ  نحو بيِده وسلم عليه هللا صلى النبيُّ  وأشار

ادين في القلوبِ  َوِغلَظَ  القسوةَ  وإن  ربيعةَ  - الشيطانِ  قْرنا يَطلُعُ  حيث - الَفد 

 . ومضرَ 

 خالصة|  5303: الرقم البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  مسعود أبو ثعلبة بن عمرو بن عقبة:  الراوي

 [صحيح: ] المحدث حكم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 اليتيمِ  رأسَ  وامسحْ  ، المسكينَ  فأطِعمْ  ، قلُبكَ  يَلينَ  أنْ  أردتَ  إنْ 
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 حسن:  المحدث حكم خالصة|  1410: الرقم الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 القسوة في والعلماء السلف أقوال

 وطول العين، وجمود القلب، قسوة: الشقاوة علم من أربع: )دينار بن مالك قال •

  ( الدنيا على والحرص األمل،

 (قسوة فإنها القلب عقوبة إال طهارة، عقوبة كل: )عبدهللا بن سهل وقال •

 الشبع إن:...يقولون منه والقبول باهلل العلم أهل كان: )الداري هللا عبد وقال •

 ( البدن ويفتر القلب، يقسي

 (القلب في قسوة هللا إلى يوصل ما لغير الذكر: )الساجي هللا عبد أبو وقال •

 ( قلبه قسوة من عليه أعظم بمصيبة، أحد ابتلي ما: )المرعشي حذيفة وقال •

 غضب وما قلب، قسوة من أعظم بعقوبة عبد ُضرب ما: )دينار بن مالك قال •

 ( الرحمة منهم نزع إال قوم على وجلَّ  عزَّ  هللا

 .هللا عن والبعد القلب قسوة من أعظم بعقوبة عبد ُضرب ما: )القيم ابن وقال •

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  القلب قسوة آثار

 قاسي ا، وبعضها إليه، مخبت ا القلوب بعض جعل الذي سبحانه: )القيم ابن قال

 :القسوة آثار فمن آثار ا، ولإلخبات آثار ا، للقسوة وجعل

  

 وكالهما القصد وسوء الفهم، سوء من وذلك مواضعه، عن الكلم تحريف -1

 .القلب قسوة عن ناشئ

……………………………………………………………………………………………… 
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ا به أمر ما ترك وهو به، ذكر ما نسيان -2   وعمال   علم 

يَثاَقُهمْ  نَْقِضِهم َفبَِما  م َواِضِعهِ  َعن اْلَكلِمَ  ُيَحرُِّفونَ  َقاِسيَة   ُقلُوبَُهمْ  َوَجَعْلَنا لَعن اُهمْ  ّمِ

 ]13: المائدة] بِهِ  ُذكُِّرواْ  ّمِم ا َحظّ ا َونَُسواْ 

……………………………………………………………………………………………… 

 :والهالك والنقم ائبالمص ونزول النعم زوال -3

 َفلَْوال يََتَضر ُعونَ  لََعل ُهمْ  َوالض ر اء بِاْلبَْأَساء َفأََخْذنَاُهمْ  َقْبلِكَ  ّمِن ُأَمم   إِلَى أَْرَسلَنآ َولََقدْ 

ْيطَانُ  لَُهمُ  َوَزي نَ  ُقلُوُبُهمْ  َقَستْ  َولَـكِن تََضر ُعواْ  بَْأُسَنا َجاءُهمْ  إِذْ   َملُونَ عْ يَ  َكانُواْ  َما الش 

 ُأوتُواْ  بَِما َفِرُحواْ  إَِذا َحت ى َشْيء   ُكلِّ  أَْبَوابَ  َعلَْيِهمْ  َفَتْحَنا بِهِ  ُذكُِّرواْ  َما نَُسواْ  َفلَم ا

 ]44-42: اْلنعام] مُّْبلُِسونَ  ُهم َفإَِذا بَْغَتة   أََخْذنَاُهم

……………………………………………………………………………………………… 

 

 في والوقوع للشبهات، قبوال   وأسرعها إيمان ا، وبالقل أضعف القاسي القلب -4

  والضالل الفتنة

ْيطَانُ  ُيْلِقي َما لِيَْجَعلَ   َوإِن   ُقلُوُبُهمْ  َواْلَقاِسيَةِ  م َرض   ُقلُوبِِهم فِي لِّل ِذينَ  فِْتَنة   الش 

 ]53: الحج] بَِعيد   ِشَقاق   لَِفي الظ الِِمينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

 وعقابه وسخطه، هللا، لعنة واستحقاق الضالل، في سبب -5

……………………………………………………………………………………………… 

 عن والنهي بالمعروف األمر وترك المحرمات، في والوقوع الطاعة، عن الفتور -6

 .المنكر

……………………………………………………………………………………………… 

 .بةوالكآ الوجه، وعبوس الدائم، والخوف الوحشة، -7

……………………………………………………………………………………………… 

 .والبغضاء الكراهية وشيوع القلوب، بين التنافر -8

 ]159: عمران آل] َحْولِكَ  ِمنْ  الَنَفضُّواْ  اْلَقْلبِ  َغلِيظَ  َفظّ ا ُكنتَ  َولَوْ : تعالى قال
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……………………………………………………………………………………………… 

 .واآلخرة ياالدن في الشقاوة عالمة من القلب غلظة -9

……………………………………………………………………………………………… 

 .المتكبرين الظلمة صفات من والفظاظة، والغلظة، القلب، قسوة -10

……………………………………………………………………………………………… 

 .النار دخول في سبب والفظاظة، والغلظة، القلب، قسوة -11

 وأهلُ  ، ْلبَر هُ  هللاِ  على سمَ أق لو ، متضعف   ضعيف   كلُّ  ؟ الجنةِ  أهلِ  على أدلُّكم أال

مستكبر   ُعُتّل   جو اظ   كلُّ :  النارِ   

 المحدث حكم خالصة|  6657: الرقم البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخزاعي وهب بن حارثة:  الراوي

 [صحيح: ]

……………………………………………………………………………………………… 

  القلب قسوة عالمات

 الكريم نقرآبال التأثر عدم -1

ا كَِتاب ا اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ  نَز لَ  الل هُ  َتَشابِه  َثانِيَ  مُّ  َيْخَشْونَ  ال ِذينَ  ُجلُودُ  ِمْنهُ  تَْقَشِعرُّ  م 

 يََشاء َمنْ  بِهِ  يَْهِدي الل هِ  ُهَدى َذلِكَ  الل هِ  ِذْكرِ  إِلَى َوُقلُوُبُهمْ  ُجلُوُدُهمْ  تَلِينُ  ثُم   َرب ُهمْ 

 ]23: الزمر] َهاد   ِمنْ  لَهُ  َفَما الل هُ  لْ لِ ُيضْ  َوَمن

 

 الغفار، العزيز المهيمن الجبار، كالم سماع عند األبرار، صفة هذه: )كثير ابن يقول

 من جلودهم منه تقشعر والتهديد، والتخويف. والوعيد الوعد من منه يفهمون لما

رِّ  ىإِّلَ  َوُقلُوُبُهم   ُجلُوُدُهم   تَلِّينُ  مَّ  ُوالخوف، الخشية ك   من ويؤملون يرجون لما اللَّهِّ  ذِّ

 :وجوه من الكفار من لغيرهم مخالفون فهم ولطفه، رحمته

 أصوات من ألبيات، نغمات أولئك وسماع اآليات، تالوة هو هؤالء سماع أن: أحدها

 .القينات

 

……………………………………………………………………………………………… 

 هللا خشية من دمعها وقلة العين جمود -2
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ْمعِ  ِمنَ  تَِفيضُ  أَْعُيَنُهمْ  تََرى الر ُسولِ  إِلَى ُأنِزلَ  َما َسِمُعواْ  َوإَِذا  ِمنَ  َعَرُفواْ  ِمم ا الد 

اِهِدينَ  َمعَ  َفاْكُتْبَنا آَمن ا َرب َنا يَُقولُونَ  اْلَحّقِ   ]83: المائدة] الش 

 

 نَّ أ فاعلم تعالى، هللا خشية من البكاء من العين أقحطت متى: )القيم ابن قال

 ( القاسي القلب هللا من القلوب وأبعد القلب، قسوة من قحطها

 

……………………………………………………………………………………………… 

  بالموت االعتبار عدم -3

……………………………………………………………………………………………… 

 الحق قبول وعدم الكبر -4

……………………………………………………………………………………………… 

  أذى من اآلخرين يصيب بما االهتمام عدم -5

……………………………………………………………………………………………… 

  القلب قسوة أسباب

 .الكونية آياته في والتأمل القرآن، وتدبر هللا ذكر عن الغفلة -1

 َفإِن َها بَِها يَْسَمُعونَ  آَذان   أَوْ  بَِها يَْعِقلُونَ  ُقلُوب   لَُهمْ  َفَتُكونَ  اْلَْرضِ  فِي يَِسيُروا أََفلَمْ 

 ]46: الحج] الصُُّدورِ  فِي ال ِتي اْلُقلُوبُ  تَْعَمى َولَكِن َصارُ اْلَبْ  تَْعَمى ال

……………………………………………………………………………………………… 

 المعاصي كثرة -2

……………………………………………………………………………………………… 

 المحرمات وانتهاك الفرائض في التفريط -3

……………………………………………………………………………………………… 

 عليه والمنافسة طلبها في ماكنهواال بالدنيا االنشغال -4
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 وحلَّ  للقائه، واالستعداد هللا حب عنه ترحل قد القلب رأيت متى: )القيم ابن قال

 خسف قد أنه فاعلم بها، والطمأنينة الدنيا، بالحياة والرضا المخلوق، حب فيه

 ( به

 

……………………………………………………………………………………………… 

 والتمني األمل طول -5

……………………………………………………………………………………………… 

 المباحات في المذموم التوسع -6

 والنوم، األكل، الحاجة، قدر جاوزت إذا أشياء أربعة من القلب قسوة فإنَّ 

 والمخالطة والكالم،

……………………………………………………………………………………………… 

 مصلحة غير في الناس مخالطة كثرة -7

……………………………………………………………………………………………… 

 إليهم واإلحسان بالخلق الرحمة عدم -8

……………………………………………………………………………………………… 

 والفتور الكسل -9

……………………………………………………………………………………………… 

 الجدال وكثرة للرأي التعصب -10

 َوَجَعلَ  هِ ْلبِ َوقَ  َسْمِعهِ  َعلَى َوَخَتمَ  ِعْلم   َعلَى الل هُ  َوأََضل هُ  َهَواهُ  إِلََههُ  ات َخذَ  َمنِ  أََفَرأَْيتَ 

 ]23: الجاثية] تََذك ُرونَ  أََفال الل هِ  بَْعدِ  ِمن يَْهِديهِ  َفَمن ِغَشاَوة   بََصِرهِ  َعلَى

 

 الضغائن ويورث القلوب، يقسي العلم، في المراء: )الشافعي قال

……………………………………………………………………………………………… 

 الدين في االبتداع –11
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 إِلَْيُكمْ  الل هِ  َرُسولُ  أَنِّي ت ْعلَُمونَ  َوَقد تُْؤُذونَنِي لِمَ  َقْومِ  يَا هِ لَِقْومِ  ُموَسى َقالَ  َوإِذْ 

ا  ]5: الصف] اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْومَ  يَْهِدي ال َوالل هُ  ُقلُوبَُهمْ  الل هُ  أََزاغَ  َزاُغوا َفلَم 

……………………………………………………………………………………………… 

 الشبهات عن التورع وعدم ،الحرام المال وأكل الضعفاء، ظلم -12

……………………………………………………………………………………………… 

 اآلخرين واحتقار النفس كبر -13

……………………………………………………………………………………………… 
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 الكفر
 

 الكفر لغةمعنى 

 الستر والتغطية 

……………………………………………………………………………………………… 

ا الكفرمعنى   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، كوبالش وبالفعل، وبالقول، باالعتقاد، ويكون الشافعين، شفاعة

 .وباالستكبار وباإلعراض،

 

……………………………………………………………………………………………… 

 :أنواع خمسة وهو
 
  التكذيب كفر -1

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

 َجَهن مَ  فِي أَلَْيسَ  َجاَءهُ  لَما بِاْلَحّقِ  َكذ بَ  أَوْ  َكِذب ا الل هِ  َعلَى اْفَتَرى ِمم نِ  أَْظلَمُ  َوَمنْ 
 ]68:العنكبوت] لِْلَكافِِرينَ  َمْثو ى

……………………………………………………………………………………………… 

  واالستكبار اإلباء كفر – 2
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 ينقاد ال لكن هللا، عند من بالحق جاء وأنه الرسول، بصدق عالما يكون بأن وذلك
 وعنادا بارااستك ألمره، يذعن وال لحكمه

 اْلَكافِِرينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْسَتْكَبرَ  أَبَى إِْبلِيسَ  إاِل َفَسَجُدوا َِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمالئَِكةِ  ُقْلَنا َوإِذْ 
 ]34:البقرة]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
  الشك كفر - 3

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

ا َهِذهِ  تَبِيدَ  أَنْ  أَظُنُّ  َما َقالَ  لَِنْفِسهِ  ظَالِم   َوُهوَ  َجن َتهُ  َوَدَخلَ   َقائَِمة   الساَعةَ  أَظُنُّ  َوَما أَبَد 
 أََكَفْرتَ  ُيَحاِوُرهُ  َوُهوَ  َصاِحُبهُ  لَهُ  َقالَ  ُمْنَقلَب ا ِمْنَها َخْير ا ْلِجَدن   َربِّي إِلَى ُرِدْدتُ  َولَئِنْ 
 ُأْشِركُ  َوال َربِّي الل هُ  ُهوَ  لَكِنا َرُجال   َسواكَ  ثُم   نُْطَفة   ِمنْ  ثُم   تَُراب   ِمنْ  َخلََقكَ  بِال ِذي
ا بَِربِّي  ]38-35: الكهف] أََحد 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 اإلعراض كفر - 4

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

 ]3: اْلحقاف] ُمْعِرُضونَ  ُأْنِذُروا َعما َكَفُروا َوال ِذينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 النفاق كفر - 5

 الكفر ويبطن اإليمان يظهر بأن ياالعتقاد النفاق والمراد
 [ 3:المنافقون] يَْفَقُهونَ  ال َفُهمْ  ُقلُوبِِهمْ  َعلَى َفطُبِعَ  َكَفُروا ثُم   آَمُنوا بِأَن ُهمْ  َذلِكَ  

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

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

 والسنة كفرا  

……………………………………………………………………………………………… 

  كفر النعمة المذكورة  .1

ا ّمِن  112اَلية  -النحل  َوَضَرَب الل ُه َمَثال  َقْريَة  َكانَْت آِمَنة  مُّْطَمئِن ة  يَْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغد 
 ُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا يَْصَنُعونَ ّلِ َمَكان  َفَكَفَرْت بِأَْنُعِم الل ِه َفأََذاَقَها الل ُه لِبَاَس الْ كُ 

……………………………………………………………………………………………… 

 الحلف بغير هللا  .2

 من حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك

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

……………………………………………………………………………………………… 

 قتال المسلم  .3

، َوقَِتالُُه ُكْفر   " َقاَل الن بِيُّ صلى هللا عليه وسلم   "ِسبَاُب اْلُمْسلِِم ُفُسوق 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  الفرق بين الكفر اْلكبر والكفر اْلصغر

 الكفر األكبر يخرج من الملة ، والكفر األصغر ال يخرج من الملة •
 
والكفر األصغر ال يخلد صاحبه فيها إن  الكفر األكبر يخلد صاحبه في النار ، •

 دخلها 
 
صغر ال يحبط جميع األعمال وإنما الكفر األكبر يحبط جميع األعمال ، والكفر األ •

 الذي خالطه  يحبط العمل
……………………………………………………………………………………………… 

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 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

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

216 

 الخير فعل
 

) بينا رجل  يمشي، فاشتد عليه  أن  رسوَل هللِا صل ى هللُا عليِه وسل َم قال :

فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب  يلهث، يأكل الثرى من  العطُش، فنزل بئر ا

العطِش، فقال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فمأل ُخف ه ثم أمسكه بفيه، ثم 

، فشكر هللُا له فغفر له ( . قالوا : يا رسوَل هللِا، وإن لنا في رقي فسقى الكلبَ 

 . )هائم أجر ا ؟ قال : ) في كّلِ كبد  رطبة  أجر  الب
  [صحيح] : خالصة حكم المحدث 2363 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ا  ا عل َمه ونشَره وولد  إن  ِمم ا يلحُق المؤمَن من عملِِه وحسناتِه بعَد موتِه ِعلم 

ا بناُه أو  ا ور ثَه أو مسجِد  ا تَرَكه وُمصحف  بيِل بناُه أو نَهر ا أجراُه أو صالح  بيت ا البِن الس 

تِه وحياتِه يَلَحُقُه من بعِد موتِهِ   صَدقة  أخرَجها من مالِه في ِصح 

 حسن  : خالصة حكم المحدث 200 : صحيح ابن ماجه الرقم : األلباني المصدر : أبو هريرة المحدث : راويلا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ُمك في وجِه أخيك ُيْكَتُب لك به صدقة  ، ) وإن  إفراَغك من َدْلِوَك فى َدْلِو  إن  تبسُّ

ُب لك به صدقة  ) ، وإماطَتك اْلذى عن الطريقِ ُيْكَتُب لك به صدقة  ، وإن  أخيك ُيْكتَ 

 ونَْهيَك عن المنكِر ُيْكَتُب لك به صدقة   )وِف صدقة  ، أَْمَرك بالمعر
  صحيح لغيره :خالصة حكم 2686 : الرقم صحيح الترغيب : األلباني المصدر : عبدهللا بن عمر المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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و إياَك  ال تَْحِقَرن  من المعروِف شيئ ا و لو أن تُفِرَغ من َدْلِوَك في إناِء المسَتْسِقي ،

 ُيِحبُّ المِخيلََة ، و إِن امرؤ  شتَمك و َعي َرك بأمر   هللَا تبارك و تعالَى الو المِخيلََة فإن  

يعلُمه فيك ، فال تَُعيِّْره بأمر  تعلُمه فيه ، فيكوُن لك أجُره ، و عليك إثُمه ، و ال تَشتَِمن  

ا  أحد 
 صحيح لغيره :خالصة حكم 770 : السلسلة الصحيحة الرقم : األلباني المصدر : جابر بن سليم المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

رِّ، َمفاتيُحها الرِّجاُل، َفطوَبى لمن كانَ   إن  لل ِه تباَرَك وتعالى َخزائَن للَخيِر والش 

ا للَخيِر ِمغالق   رِّ، وويل لمن جعلَ ِمفتاح  رِّ ا للش  ا للش   ُه ِمغالق ا للَخيِر ِمفتاح 
 حسن  :خالصة حكم 296 : تخريج كتاب السنة الرقم : األلباني المصدر : سهل بن سعد الساعدي المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ا اختص هم بالنِّعِم لمنافعِ العباِد ، ُيقرُّهم فيها ما بذلوها ، فإذا منعوها  إن  هلِل أقوام 

 نزعها منهم ، فحو لها إلى غيِرهم
  حسن لغيره :خالصة حكم 2617 : صحيح الترغيب الرقم : األلباني المصدر : عبدهللا بن عمر المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ال يعمُل عبد  بخصلة  منها رجاَء ثوابَها و تصديَق  أربعوَن خصلة  أعالهن  ُمْنَحُة العْنزِ ،

 موعوِدها ، إال أدخله هللُا تعالى بها الجنةَ 
 صحيح  : خالصة حكم المحدث 891 : صحيح الجامع الرقم : األلباني المصدر : عمرو المحدثعبدهللا بن  : الراوي

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

أو تَكشُف عنه ُكربة  ،  أَحبُّ اْلعماِل إلى هللِا عز  وجل  سرور  تُدِخلُه على مسلم  ،

ا ، أو تقضي عنه َدْين ا  أو تطرد عنه جوع 
 حسن لغيره :خالصة حكم 955 : صحيح الترغيب الرقم : األلباني المصدر : عبدهللا بن عمر المحدث : الراوي
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 الغفلة
 : معنى لغة  

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

 ر عمارةوال أث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 فقد الّشعور بما حّقه أن يشعر به

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

اتَِي ال ِذيَن يََتَكب ُروَن فِي اْْلَْرضِ بَِغْيرِ اْلَحّقِ َوإِْن يََرْوا ُكل  آيَة  ال ُيْؤِمُنوا بِها َوإِْن يََرْوا  َعْن آيَسأَْصرِفُ 

ُبواَسبِيَل الرُّْشِد ال يَت ِخُذوُه َسبِيال  َوإِْن يََرْوا َسبِيَل  بِآياتِنا َوكانُوا  الَغّيِ يَت ِخُذوُه َسبِيال  ذلَِك بِأَن ُهْم َكذ 

 146: اْلعراف )146َعْنها غافِلِيَن )

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

اْلغافِلِيَن اْلَجْهرِ ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواَْلصاِل َوال تَُكْن ِمَن َواْذُكْر َرب َك فِي نَْفِسَك تََضرُّعا  َوِخيَفة  َوُدوَن 

 205اْلعراف:  ) 205)

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْنيا َوُهْم َعِن اَْلِخَرِة ُهْم غافِلُونَ   7الروم:  - يَْعلَُموَن ظاِهرا  ِمَن اْلَحياِة الدُّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

 لَم آية   مائةَ  ليلة   في قرأَ  وَمن ، الغافلينَ  ِمن يُكن لَم الَمكتوباتِ  الص لَواتِ  هؤالءِ  على حافظَ  َمن

 ، الغافلينَ  ِمن ُيكَتبْ  لَم آية   بمائةِ  ليلة   في صل ى َمن.  القانتينَ  ِمن ُكتِبَ  أو ، الغافلينَ  ِمن ُيكَتبْ 

 . الُمخلصينَ  القانتينَ  ِمن ُكتِبَ  آية   بمائَتيْ  ليلة   في صل ى وَمن

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

……………………………………………………………………………………………… 

 من يقومون قوم   من ما »صلّى هللا عليه وسلّم قال:  عن النّبيّ  - عنهرضي هللا -عن أبي هريرة

 عليهم المجلسُ  ذلك كان و ، حمار   ِجيفةِ  مثلِ  عن قاموا إال ، فيه تعالى هللاَ  يذكرون ال ، مجلس  

  القيامةِ  يومَ  حسرة  

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

مثل الّذي يذكر ربّه »م: قال: قال النّبّي صلّى هللا عليه وسلّ  -رضي هللا عنه -عن أبي موسى

 «والّذي ال يذكر ربّه مثل الحّي والميّت

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 6407 :قمخاري الرصحيح الب : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

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

 «فيها -عزّ وجلّ  -مرّت بهم لم يذكروا هللا

 

ال سبيل للغافل عن الّذكر إلى مقام اإلحسان، كما ال » -رحمه هللا -ابن القيّمل قا

 «سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت

 ون بعده عن هللاوقال أيضا: على قدر غفلة العبد عن الّذكر يك

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

  تزول إاّل بالّذكروحشة ال -عزّ وجلّ  -وبين هللاوقال أيضا: إّن الغافل بينه 

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

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

 :هللا ذكر عن الغفلة مضار من

 .خط الرّحمنأنّها تجلب الّشيطان وتس (1) 

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

 .مدعاة للوسوسة والّشكوك (3)

 .الحياء والوقار بين النّاستورث العداوة والبغضاء وتذهب  (4)
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 .تبلّد الّذهن وتسّد أبواب المعرفة (5)

 .معاصيوتجرّه إلى ال -عزّ وجلّ  -تبعد العبد عن هللا (6)

  الذكر
 : معنى لغة  

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

 الثّناء ويكون في الخير فقطوالّذكر:  النّسيان،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 غفلة والنّسيان ص من الالتّخلّ 

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

 باللّسان

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :الذكر درجات

 :وهو على ثالث درجات»قال ابن القيّم عن درجات الّذكر: 

 : الّذكر الظّاهر ثناء أو دعاء ّدرجة اْلولىلا

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

نا لََنُكونَنَّ مِّنَ  َحم  ر  لَنا َوتَر  فِّ نا أَن ُفَسنا َوإِّن  لَم  تَغ  رِّيَن  وأّما ذكر الّدعاء فنحو َربَّنا ظَلَم  ال خاسِّ

 . (23)األعراف/ 

: الّذكر الخفّي وهو الخالص من القيود، والبقاء مع الّشهود، ولزوم الّدرجة الثّانية

 .المسامرة

يقّي، وهو شهود ذكر الحّق إيّاك، والتّخلّص من شهود : الّذكر الحقالّدرجة الثّالثة

 . «ذكرك

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

 الحقيقّي، وهو شهود ذكر الحّق عبده
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 :الكريم القرآن في

ماواتِ َواْْلَْرضِ  ال ِذيَن يَْذُكُروَن  (190َواْختاِلِف الل ْيِل َوالن هارِ ََليات  ِْلُولِي اْْلَْلبابِ )إِن  فِي َخْلقِ الس 

ماواتِ َواْْلَْرضِ َرب نا ما َخلَْقَت هذا باِطال   الل َه قِياما  َوُقُعودا  َوَعلى ُجُنوبِِهْم َويََتَفك ُرونَ  فِي َخْلقِ الس 

 آل عمران )191ا َعذاَب الن ارِ )ُسْبحانََك َفِقن

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 - ا  اَن يَْرُجوا الل َه َواْليَْوَم اَْلِخَر َوَذَكَر الل َه َكثِيرلََقْد كاَن لَُكْم فِي َرُسوِل الل ِه ُأْسَوة  َحَسَنة  لَِمْن ك

 21اْلحزاب: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْيطاِن تََذك ُروا َفإِذا ُهْم ُمْبِصُرونَ  ُهْم طائِف  ِمَن الش   201اْلعراف:  - إِن  ال ِذيَن ات َقْوا إِذا َمس 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في   :الن بوي ة السُّ

أحّب الكالم » :قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم -رضي هللا عنه -عن سمرة بن جندب

 ، وهللا أكبر. ال يضرّك بأيّهّن بدأتإلى هللا أربع: سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إاّل هللا

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

خلّتان ال »سلّم: قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه و -رضي هللا عنهما -عن عبد هللا بن عمرو

نّة، أال وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبّح هللا في دبر كّل يحصيهما رجل مسلم إاّل دخل الج

قال: فأنا رأيت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم « . صالة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبّره عشرا

 لميزان، وإذا أخذتفتلك خمسون ومائة باللّسان وألف وخمسمائة في ا»يعقدها بيده، قال: 

مائة فتلك مائة باللّسان وألف في الميزان، فأيّكم يعمل في مضجعك تسبّحه وتكبّره وتحمده 

يأتي أحدكم الّشيطان »قالوا: وكيف ال يحصيهما، قال: « . اليوم واللّيلة ألفين وخمسمائة سيّئة؟

ل، ويأتيه وهو في مضجعه وهو في صالته فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، حتّى ينتقل فلعلّه ال يفع

 «امفال يزال ينوّمه حتّى ين

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 
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 «الّذاكرون هللا بالخير كلّه بهذ:-رضي هللا عنه -قال أبو بكر

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

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

 «وسوس، فإذا ذكر هللا تعالى خنس

عمل العبد عمال أنجى له من عذاب هللا، من  ام:-رضي هللا عنه -قال معاذ بن جبل
 «ذكر هللا

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

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

 

 :الذكر فوائد من

 كر أكثر من مائة فائدة منها : في الذّ -حمه هللار -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)

 .ه والقلبأنّه ينوّر الوج (6)

 .جلب الرّزقه يأنّ  (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 للقاعد إلى وصول البيتام اإلحسان، كما العن الّذكر إلى مق سبيل للغافل

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

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

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

شّدة استيالئه على قلبه وحضوره مع وإجالله، ل -وجلّ  عزّ  -الهيبة لربّهأنّه يورثه  (14)

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

ُكم  )البقرة: :أنّه يورثه ذكر هللا تعالى له كما قال تعالى (15) ُكر  ُكُرونِّي أَذ  ( . ولو 152َفاذ 

 .بها فضال وشرفالم يكن في الّذكر إاّل هذه وحدها لكفى 

 .أنّه يورثه حياة القلب (16)
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 .أنّه فوت القلب ، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته (17)

 .أنّه يورث جالء القلب من صدئه (18)

 .أنّه يحطّ الخطايا ويذهبها (19)

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

ُكُرونِّي ربّه، ولذكر هللا ر هللا تعالى ذكرهمن ذك (21) ُكم   أكبر.. قال تعالى: َفاذ  ُكر   أَذ 

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

 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  زة القدر، وجاءاألمر سرف، أي مجاوفي 

 اإلنسان

 واإلسراف في النّفقة: التّبذير

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 اإلسراف: هو اإلبعاد في مجاوزة الحدّ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

َوالرُّم اَن  َوُهَو ال ِذي أَْنَشأَ َجن ات  َمْعُروشات  َوَغْيَر َمْعُروشات  َوالن ْخَل َوالز ْرَع ُمْخَتلِفا  ُأُكلُُه َوالز ْيُتونَ 

َم َحصاِدِه َوال تُْسرُِفوا إِن ُه ال ُيِحبُّ  َوآتُوا َحق ُه يَوْ ثََمرِِه إِذا أَْثَمرَ ُمَتشابِها  َوَغْيَر ُمَتشابِه  ُكلُوا ِمْن 

 141: اْلنعام)141اْلُمْسرِفِيَن )

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْنساَن الضُّرُّ َدعانا  أَْن لَْم يَْدُعنا إِلى لَم ا َكَشْفنا َعْنُه ُضر ُه َمر  كَ لَِجْنبِِه أَْو قاِعدا  أَْو قائِما  فَ َوإِذا َمس  اإْلِ

ُه َكذلَِك ُزيَِّن لِْلُمْسرِفِيَن ما كانُوا يَْعَملُوَن )  (12ُضرّ  َمس 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ْنيا َوال فِي ا َم أَن ما تَْدُعونَنِي إِلَْيِه لَْيسَ ال َجرَ  َْلِخَرِة َوأَن  َمَرد نا إِلَى الل ِه َوأَن  لَُه َدْعَوة  فِي الدُّ

 43غافر:  ) 43اْلُمْسرِفِيَن ُهْم أَْصحاُب الن ارِ )

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

أنّه قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه  -رضي هللا عنهما عمرو بن العاص عن عبد هللا بن

 «كلوا وتصّدقوا والبسوا في غير إسراف وال مخيلة» وسلّم

 حسن : خالصة حكم المحدث | 2558 :صحيح النسائي الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

إّن هللا يرضى »أنّه قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

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

 «ة المالجميعا وال تفرّقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة الّسؤال وإضاع

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

أنّه قال: جاء أعرابّي إلى النّبّي صلّى هللا  -رضي هللا عنهما -عمرو بن العاص عن عبد هللا بن

هكذا الوضوء. فمن زاد على »يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثالثا ثالثا ثّم قال:  عليه وسلّم

 «أساء وتعّدى وظلم هذا، فقد

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

ء  َفُهَو  -رضي هللا عنهما -قال ابن عبّاس ُتم  مِّن  َشي  في تفسير قوله تعالى: َوما أَن َفق 

لُِّفُه َوُهَو َخي ُر   الرَّازِّقِّيَن: يعني في غير إسراف وال تقتيرُيخ 

 

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

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

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

 «واألكل والّشرب والجماع والحركة والرّياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك
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 :اإلسراف مضار من

 يجلب غضب الرّّب ألنّه ينافي كمال اإليمان (1) 

 .التّشبّه بالّشيطان في اإلفساد (2)

 .إضاعة المال والفقر في المال (3)

 .من غير فائدة النّدم والحسرة على ما ضاع (4)

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

 .ن القيام بمهاّمهيدع المجتمع عالة على غيره عاجزا ع (6)

 

 اإلعراض
 : معنى لغة  

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

 العرض خالف الطّول،كثرتها ترجع إلى أصل واحد وهو 

 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

َنُهْم ثُم  يََتَول ى َفرِيق  ِمْنُهْم كِتابِ ُيْدَعْوَن إِلى كِتابِ الل ِه لِيَْحُكَم بَيْ أَلَْم تََر إِلَى ال ِذيَن أُوتُوا نَِصيبا  ِمَن الْ 

 23آل عمران:  (23َوُهْم ُمْعرُِضوَن )

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ُهَو إاِل  ِذْكر  لِْلعالَِميَن  ( َوما تَْسَئلُُهْم َعلَْيِه ِمْن أَْجر  إِنْ 103 )َوما أَْكَثُر الن اسِ َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِينَ 

ماواتِ وَ (104)  (105اْْلَْرضِ يَُمرُّوَن َعلَْيها َوُهْم َعْنها ُمْعرُِضوَن )َوَكأَيِّْن ِمْن آيَة  فِي الس 

 106 -103يوسف:  (106)َوما ُيْؤِمُن أَْكَثُرُهْم بِالل ِه إاِل  َوُهْم ُمْشرُِكوَن 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  3 المؤمنون - رُِضونَ َوال ِذيَن ُهْم َعِن الل ْغوِ ُمعْ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

ال يحّل لرجل »أّن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم قال:  -رضي هللا عنه -أيّوب اْلنصاريّ  أبيعن 

 «هذا ويعرض هذا، وخيرهما الّذي يبدأ بالّسالمأن يهجر أخاه فوق ثالث ليال، يلتقيان فيعرض 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

ُش قال: من جانب الحّق  -عنهمارضي هللا  -وعن ابن عبّاس في قوله: َوَمن  يَع 

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

 وقضى حاجته ثّم أراد من الحرام قيّض له شيطان نفسه،

 :من مضار اإلعراض

 .دليل نقص اإليمان وسفاهة األحالم (1) 

 .النّاريوصّل إلى  (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)

 .لكبر والحسد وهما الّدافعان إليه في العادةل ادلي (6)
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 الشفقة
 : معنى لغة  

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

 .إذا قلت أشفقت منه فإنّما تعني حذرته

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 صرف الهّمة إلى إزالة المكروه عن النّاس

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ْيبِ َوُهْم  َرب ُهْم بِاْلغَ ال ِذيَن يَْخَشْونَ (48َولََقْد آتَْينا ُموسى َوهاُروَن اْلُفْرقاَن َوِضياء  َوِذْكرا  لِْلُمت ِقيَن )

اَعِة ُمْشِفُقوَن )  49 -48اْلنبياء: )49ِمَن الس 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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َفَمن  الل ُه  (26يَن )قالُوا إِن ا ُكن ا َقْبُل فِي أَْهلِنا ُمْشِفقِ  (25َوأَْقبََل بَْعُضُهْم َعلى بَْعض  يََتساَءلُوَن )

ُموِم ) َعلَْينا َوَوقانا  28 -25الطور:   الر ِحيمُ  اْلبَرُّ  ُهوَ  إِن هُ   ۖنَْدُعوهُ  َقْبلُ  ِمن ُكن ا إِن ا (27َعذاَب الس 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ماواتِ َواْْلَْرضِ َواإِن ا َعَرْضَنا اْْلَمانََة عَ  أَبَْيَن أَْن يَْحِمْلَنها َوأَْشَفْقَن ِمْنها َوَحَملََها ْلجِباِل فَ لَى الس 

ْنساُن إِن ُه كاَن ظَلُوما  َجُهوال  )  اْلحزاب – (72اإْلِ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :ةالن بوي   السُّ

إنّي ْلعلم آخر أهل » :رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّمقال  :قال -رضي هللا عنه -عن أبي ذرّ 

الجنّة دخوال الجنّة. وآخر أهل النّار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه 

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

وهو مشفق من كبار ذنوبه أن  .ذا وكذا، فيقول: نعم. ال يستطيع أن ينكروعملت يوم كذا وكذا، ك

« فإّن لك مكان كلّ سيّئة حسنة. فيقول: رّب قد عملت أشياء ال أراها ههنا :تعرض عليه. فيقال له

 . فلقد رأيت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم ضحك حتّى بدت نواجذه

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2485 :امع الرقمصحيح الج : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

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

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

 «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

 

 :قةمن فوائد الشف

 .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)
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 .األكبر يوم القيامةاألمن من الفزع  (5)

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

 

 

 

 

 

 

 

 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

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

  ملك الغير، ومجاوزة الحد التصر ف في

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

 ]102: وده [َوَكَذلَِك أَْخُذ َربَِّك إَِذا أََخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَالَِمة  إِن  أَْخَذُه أَلِيم  َشِديد  
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ُبوَن   ]42سبأ:  [َونَُقوُل لِل ِذيَن ظَلَُموا ُذوُقوا َعَذاَب الن ارِ ال تِي ُكنُتم بَِها تَُكّذِ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ] 18غافر:  [َما لِلظ الِِميَن ِمْن َحِميم  َوال َشِفيع  ُيطَاُع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 رشفيع يشفع فيهم، بل قد تقطعت بهم األسباب من كّلِّ خي

 ] 71الحج: [َوَما لِلظ الِِميَن ِمن ن ِصير  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ]18هود: [أاَلَ لَْعَنُة اللِّه َعلَى الظ الِِمينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ]24الزمر:[َن ُذوُقوا َما ُكنُتْم تَْكِسُبوَن لظ الِِميَوقِيَل لِ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ]21اْلنعام: [إِن ُه الَ ُيْفلُِح الظ الُِموَن 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ]51المائدة: [اللَّه الَ يَْهِدي اْلَقْوَم الظ الِِميَن  إِن  
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في   :الن بوي ة السُّ

 ينإ!  عبادي يا"  قال أن هُ  وتعالى تبارك هللاِ  عن روى فيما ، وسل مَ  عليهِ  هللاُ  صل ى النبّيِ  عن
 تظ الموا فال.  محر م ا بينكم وجعلُته نفسي على الظلمَ  حر متُ 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 َمن ظلََم قِيَد شبر  ِمن اْلرضِ طُوَِّقه ِمن سبعِ أََرِضينَ  :قال هللا عليه وسلم فإن النبي  صلى

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ح  أهلك من كان قبلكم .  .فإن  الظُّلَم ظلمات  يوَم القيامِة  .ات قوا الظُّلَم  ح  فإن  الشُّ وات قوا الشُّ

 حملهم على أن سفكوا دماَءهم واستحلُّوا محارَمهم

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْسلُِمه ، وَمن كان أن رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قال: المسلُم أخو المسلِم ، ال يَْظلُِمه وال يُ 

ربة  ِمن ُكُربَاتِ يوِم في حاجِة أخيه كان هللُا في حاجتِه ، وَمن فر َج عن مسلم  كربة  فر َج هللُا عنه ك

  القيامِة ، وَمن سَتَر مسلم ا سَتَره هللُا يوَم القيامةِ 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف لأقوا  :والعلماء الس 

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

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

 :الظالم مصروف عن الهداية -1
 ] 51المائدة: [لَّه الَ يَْهِدي اْلَقْوَم الظ الِِميَن  الإِن  

ا -2  :الظالم ال يفلح أبد 
 ]21اْلنعام:[إِن ُه الَ ُيْفلُِح الظ الُِموَن 

 :الظالم عليه اللعنة من هللا -3
ارِ   ]52غافر: [يَْوَم ال يَنَفُع الظ الِِميَن َمْعِذَرتُُهْم َولَُهُم الل ْعَنُة َولَُهْم ُسوُء الد 

 :الظالم يحرم من الشفاعة -4
 ]18غافر: [َما لِلظ الِِميَن ِمْن َحِميم  َوال َشِفيع  ُيطَاُع 

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

 [صحيح: ] المحدث حكم خالصة|  1496: مالرق البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  عباس بن عبدهللا:  الراوي

 :بالظلم يرتفع األمن -6
 ] 82اْلنعام: أُْولَـئَِك لَُهُم اْلَْمُن َوُهم مُّْهَتُدونَ ال ِذيَن آَمُنوْا َولَْم يَْلبُِسوْا إِيَمانَُهم بِظُْلم  

 :الظلم سبب للبالء والعقاب -7
ا َوبِْئر  مَُّعط لَة  َوَقْصر  م ِشيد  الَِمة  َفِهَي َخاوِيَة  َعلَى ُعُروِشهَ مِّن َقْريَة  أَْهلَْكَناَها َوِهَي ظَ  َفَكأَيِّن

 ]45الحج:[
 ]102هود:[َوَكَذلَِك أَْخُذ َربَِّك إَِذا أََخَذ اْلُقَرى َوِهَي ظَالَِمة  إِن  أَْخَذُه أَلِيم  َشِديد  

 ]59الكهف: [ْهلَْكَناُهْم لَم ا ظَلَُموا َوتِْلَك اْلُقَرى أَ 

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

  يتخوضون في مال هللا بغير حّق ، فلهم النار يوم القيامة

 [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، 

يم   :، ولذلك قالوأعظمه: الكفر، والشرك، والنفاق َك لَظُل م  َعظِّ ر   ،[13لقمان:]إِّنَّ الّشِّ
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هِّ  :،والثالث: ظلم بينه وبين نفسه َِّّنف سِّ ُهم  ظَالِّم  ل ن   [32فاطر: ]َفمِّ

 

 :مصور الظل

: ظلم العبد نفسه  أوال 
 :أعظمه الشرك باهلل -1

ْرَك لَظُْلم  َعِظيم    ]13لقمان:[إِن  الّشِ

 :التعّدِّي على حدود هللا -2
 ]229البقرة:[تِْلَك ُحُدوُد اللِّه َفالَ تَْعَتُدوَها َوَمن يََتَعد  ُحُدوَد اللِّه َفُأْولَـئَِك ُهُم الظ الُِموَن 

 :اسمه  أن ُيذكر فيهاالصد  عن مساجد هللا -3
َنَع َمَساِجَد اللِّه أَن ُيْذَكَر فِيَها اْسُمُه َوَسَعى فِي َخَرابِ  َها ُأْولَـئَِك َما َكاَن لَُهْم أَن َوَمْن أَْظلَُم ِمم ن م 
ْنيَا ِخْزي  َولَُهْم فِي اَلِخَرِة َعَذاب  َعِظيم    ]114بقرة: لا[يَْدُخلُوَها إاِل  َخآئِِفيَن لُهْم فِي الدُّ

 :كتم الشهادة -4
أَْم تَُقولُوَن إِن  إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحـَق َويَْعُقوَب َواْلْسبَاطَ َكانُوْا ُهود ا أَْو نََصاَرى  :قال تعالى

ا اللُّه بَِغافِل  َعم ا تَْعَملُوَن ُقْل أَأَنُتْم أَْعلَُم أَِم اللُّه َوَمْن أَْظلَُم ِمم ن َكَتَم َشَهاَدة  ِعنَدُه ِمَن اللِّه َومَ 
 ]140البقرة: [

 :اإلعراض عن آيات هللا بتعطيل أحكامها -5
َمْت يََداُه إِن ا َجَعْلَنا َعلَى ُقلُ وبِِهْم أَكِن ة  أَن َوَمْن أَْظلَُم ِمم ن ُذكَِّر بِآيَاتِ َربِِّه َفأَْعَرَض َعْنَها َونَِسَي َما َقد 

ا آَذانِِهْم َوْقر ا َوإِن تَْدُعُهْم إِ  يَْفَقُهوُه َوفِي  ]57الكهف: [لَى اْلُهَدى َفلَن يَْهَتُدوا إِذ ا أَبَد 

 :الكذب على هللا -6
َفَمْن أَْظلَُم ِمم ِن اْفَتَرى َعلَى اللِّه َكِذب ا لُِيِضل  الن اَس بَِغْيرِ ِعْلم  إِن  اللَّه الَ يَْهِدي اْلَقْوَم  :قال تعالى

 ]144اْلنعام: [ِميَن الظ الِ 

 

 اد بعضهم لبعضثاني ا: ظلم العب

 :من صور الظلم القولي

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

 :من صور الظلم الفعلي

 القتل بغير حق .12



 
 

235 

 أخذ أرض الغير أو شيء منها .13

 .لوالديهما بعقوقهماوالد ظلم األ .14

، أو كسوة  ظلم  .15  .األزواج لزوجاتهم في حقهنَّ سواء كان صداق ا، أو نفقة 

 .ظلم الزوجات ألزواجهنَّ بـتقصيرهن في حقهم، وتنك ر فضلهم .16

 .ظلم البنات بعضلهنَّ عن الزواج .17

 .الدعاء على األوالد، والقسوة في التعامل معهم .18

 بعض األوالد على بعض تفضيل .19

 طاء الرعية حقوقهمإع عدم .20

 أن يعمل له عمل وال يعطيه أجره: لظلم العما .21

 أكل مال الغير بغير حق .22

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

 

 هل للظالم توبة؟

 باب التوبة مفتوح لكل من عصى هللا إذا توفرت شروطها، 

ا  :تعالىل قا ا أَْو يَْظلِْم نَْفَسُه ثُم  يَْسَتْغِفرِ اللَّه يَجِِد اللَّه َغُفور ا ر ِحيم  َوَمن يَْعَمْل ُسوء 
  110النساء:]

 39المائدة:]َفَمن تَاَب ِمن بَْعِد ظُْلِمِه َوأَْصلََح َفإِن  اللَّه يَُتوُب َعلَْيِه إِن  اللَّه َغُفور  ر ِحيم   :وقال تعالى

 

 :شروط التوبة كما ذكرها العلماء

 .أن يقلع عن الذنب .5
  وأن يندم على ما قد مضى .6
 .وأن يعزم في المستقبل على أال يعود إليه .7
بحقوق اآلدميين، سواء بأموالهم، أو أعراضهم، أو أبدانهم، وإذا كان األمر يتعلق  .8

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

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

 امتحنته

 الّشيء بالنّارإحراق 

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

َنَتُكم  النّار، والفتنة: العذاب كما في قوله تعا  (14الذاريات/ )لى: ُذوُقوا فِّت 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :امعنى اصطالح  

  قال الجرجانّي: الفتنة: هي ما يبيّن به حال اإلنسان من الخير والّشرّ 
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ال يعلم المحّق قال ابن حجر: الفتنة: ما ينشأ عن االختالف في طلب الملك حيث 

 من المبطل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :واالختبار واالبتالء الفتنة بين الفرق

 :قال أبو هالل: الفرق بين الفتنة واالختبار

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

 فساده ويكون في الخير والّشرّ 

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

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

 ختبر بهاابتاله بذلك وال هو مبتلى بالنّعمة كما قد يقال إنّه م

 

 :الكريم القرآن في

ياِطيَن َكَفُروا ُيَعلُِّمو ياِطيُن َعلى ُمْلِك ُسلَْيماَن َوما َكَفَر ُسلَْيماُن َولكِن  الش  َن َوات بَُعوا ما تَْتلُوا الش 

ْحَر َوما ُأْنزَِل َعلَى اْلَملََكْيِن بِبابَِل هاُروَت َوماُروَت َوما ُيَعلِّماِن ِمنْ  ما  أََحد  َحت ى يَُقوال إِن  الن اَس الّسِ

بِِه ِمْن أََحد  إاِل   نَْحُن فِْتَنة  َفال تَْكُفْر َفيََتَعل ُموَن ِمْنُهما ما ُيَفرُِّقوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوما ُهْم بِضارِّينَ 

ما لَُه فِي اَْلِخَرِة ِمْن َخالق   َعلُِموا لََمِن اْشَتراُه بِإِْذِن الل ِه َويََتَعل ُموَن ما يَُضرُُّهْم َوال يَْنَفُعُهْم َولََقدْ 

 102 البقرة - َولَبِْئَس ما َشَرْوا بِِه أَْنُفَسُهْم لَْو كانُوا يَْعلَُمونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  28 اْلنفال – َه ِعْنَدُه أَْجر  َعِظيم  ُدُكْم فِْتَنة  َوأَن  الل  َواْعلَُموا أَن ما أَْموالُُكْم َوأَْوال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

رِّ َواْلَخْيرِ فِْتَنة  َوإِلَْينا تُْرَجُعونَ    35 اْلنبياء – ُكلُّ نَْفس  ذائَِقُة اْلَمْوتِ َونَْبلُوُكْم بِالش 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في   :الن بوي ة السُّ
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يقبض العلم ويظهر »عن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم قال:  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

فها، كأنّه يريد يده فحرّ ب« هكذا :قيل: يا رسول هللا وما الهرج؟ فقال« الجهل والفتن ويكثر الهرج

 القتل

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

يوشك »أنّه قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنه -عن أبي سعيد الخدريّ 

 «ع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفرّ بدينه من الفتنن خير مال المسلم غنم يتبأن يكو

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

الصالِة : الل ُهم  إني أعوُذ بك ِمن َعذابِ الَقبر،  عليه وسل م كان يَْدعو في أن رسوَل هللِا صل ى هللاُ 

اِل، وأعوُذ بك ِمن فِتَنِة الَمْحيا وفِتَنِة الَمماتِ، الل ُهم  إني أعوُذ بك  وأعوُذ بك ِمن فِتَنِة الَمسيحِ الد ج 

؟ فقال : إن  الرجَل إذا َغرَِم، تَسَتعيُذ ِمَن الَمغَرِم  ل له قائِل  : ما أكَثَر ماِمَن الَمأثَِم والَمْغَرِم . فقا

 حد َث فَكَذَب، ووَعَد َفأْخلَفَ 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :والعلماء لفس  ال أقوال

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 

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

 نظر بها بصّرته

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

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

ُكم  َخاصَّ  ن  يَن ظَلَُموا مِّ يبَنَّ الَّذِّ َنة  ال تُصِّ  ة  تعالى َواتَُّقوا فِّت 

في الفتنة يتبيّن ي سعيد بن جبير فقال: يا سعيد عن أبي سنان قال: إّن راهبا لق

 من يعبد هللا مّمن يعبد الطّاغوت

 

 :نوع كل وعالج الفتن أنواع
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 :رحمه هللا تعالى -قال ابن القيّم

الفتنة نوعان: فتنة الّشبهات. وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الّشهوات. وقد  

 .للعبد. وقد ينفرد بإحداهمايجتمعان 

 

من ضعف البصيرة، وقلّة العلم، وال سيّما إذا اقترن بذلك فساد  تففتنة الّشبها

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 

َوى فيهم إِّن  يَتَّبُِّعوَن إِّالَّ الظَّنَّ وَ  به رسوله، فهو من الّذين قال هللا تعالى بعث هللا ما تَه 

َن ُفُس )النجم/   . (23األ 

 

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

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

 .ى بالّضاللفيها الحّق بالباطل، والهد

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

 

ين وجلّه تجريد اتّباع الرّسول، وتحكيمه في دّق الدّ ال ينّجى من هذه الفتنة إاّل  

ائقه وشرائعه فيتلّقى عنه حقائق اإليمان ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حق

 .وشرائع اإلسالم

 

وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين  .ففتنة الّشهواتمن الفتنة  النّوع الثّانيأّما 

يَن مِّن  َقب لُِّكم  كانُ  َثَر أَ في قوله: َكالَّذِّ ُكم  ُقوَّة  َوأَك  ن  َتُعوا وا أََشدَّ مِّ َتم  واال  َوأَو الدا  َفاس  م 

ُتم  بَِّخالقُِّكم  )التوبة/ بِّخَ  َتع  َتم  أي تمتّعوا بنصيبهم من الّدنيا وشهواتها،  . (69القِّهِّم  َفاس 

ُتم  َكالَّذِّي خاُضوا )التوبة/  ا الخوض ( فهذ69والخالق هو النّصيب المقّدر ثّم قال َوُخض 

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

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

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

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

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

 . «هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه

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

 .أي على الّشرع، والهوى على العقلوأصل كّل فتنة إنّما هو من تقديم الرّ « . نمفتو
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 ففتنة الّشبهات تدفع باليقين 

 وفتنة الّشهوات تدفع بالصّبر  

ُهم  أَئِّمَّة   ولذلك جعل سبحانه إمامة الّدين منوطة بهذين ن  األمرين، فقال: َوَجَعل نا مِّ

رِّنا لَمَّا َصبَُروا َوكانُوا بِّآياتِّنا ُيوقُِّنوَن  ُدوَن بِّأَم  على أنّه بالصّبر  ( فدلّ 24السجدة/ )يَه 

 .واليقين تنال اإلمامة في الّدين

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

 وهللا المستعان

 

 :الفتنة مضار من

 .من أشّد ما يقلّب قلب المؤمن (1)

 .هي من أكبر أسباب كثرة إراقة الّدماء (2)

 .يا وفي اآلخرةي الّدنخسران ف (3)

 .أنّها تعمي عن الحّق وعن الصّراط المستقيم (4)

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

 .تلقي بالّشبهات في دين المؤمن (6)

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

 

 

 

 االستهزاء 
 

 : معنى لغة  

ا بِّالضم، لهم: استهزأ يستهزاالستهزاء مصدر قو ء  َزُأ ُهز  أ، يقال: َهَزأ منه وَهزِّأ به، يَه 

ا ، وُهُزوء  َتي نِّ ا بَِّضمَّ ر منه وُهُزء  ُعلَة بضم العين، أي: َسخِّ ُزأَة  على َمف   بالضم والمّدِّ، وَمه 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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امعنى اصطال   :ح 

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

 

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

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

 (كما سخروا بالمطوِّّعين من المؤمنين في الصدقات ذّم ا يخرجها عن درجة االعتبار،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 : الفرق بين المزاح واالستهزاء

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

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

 تحقير المستهزأ به واعتقاد تحقيرهاالستئناس بهم، واالستهزاء: يقتضي 

 

 :الكريم القرآن في
 

 ُمْسَتْهزِئُونَ  نَْحنُ  إِن َما َمَعُكمْ  إِن ا َقالُوا َشيَاِطينِِهمْ  إِلَى   َخلَْوا َوإَِذا آَمن ا َقالُوا آَمُنوا ال ِذينَ  لَُقوا َوإَِذا

 [.15-14 البقرة] يَْعَمُهونَ  طُْغيَانِِهمْ  فِي َويَُمدُُّهمْ  بِِهمْ  يَْسَتْهزِئُ  الل هُ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 َواْلُكف ارَ  َقْبلُِكمْ  ِمن اْلكَِتابَ  أُوتُوا ال ِذينَ  ِمّنَ  َولَِعب ا ُهُزو ا ُكمْ ينَ دِ  ات َخُذوا ال ِذينَ  تَت ِخُذوا اَل  آَمُنوا ال ِذينَ  أَيَُّها يَا

  مُّْؤِمنِينَ  ُكنُتم إِن الل هَ  َوات ُقوا  ۚأَْولِيَاءَ 

 [.58-57 المائدة] لُونَ يَْعقِ  ال   َقْوم   بِأَن ُهمْ  لِكَ   ذَ   َۚولَِعب ا ُهُزو ا ات َخُذوَها الص اَلةِ  إِلَى نَاَدْيُتمْ  َوإَِذا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 م ا ُمْخرِج   الل هَ  إِن   اْسَتْهزِئُوا ُقلِ   ُۚقلُوبِِهمْ  فِي بَِما تَُنبُِّئُهم ُسوَرة   َعلَْيِهمْ  تَُنز لَ  أَن اْلُمَنافُِقونَ  يَْحَذرُ 

 تَْحَذُرونَ 

 تَْسَتْهزِئُونَ  ُكنُتمْ  َوَرُسولِهِ  َوآيَاتِهِ  أَبِالل هِ  ُقلْ   َۚونَْلَعبُ  نَُخوضُ  ُكن ا إِن َما لَيَُقولُن   َسأَْلَتُهمْ  ئِنَولَ 

 التوبة] ُمْجرِِمينَ  واَكانُ  بِأَن ُهمْ  طَائَِفة   نَُعِذّبْ  ِمّنُكمْ  طَائَِفة   َعن ن ْعفُ  إِن  ۚإِيَمانُِكمْ  بَْعدَ  َكَفْرتُم َقدْ  تَْعَتِذُروا اَل 

64-66.] 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في   :الن بوي ة السُّ

.  صاع   ِ بنصف َعقيل   أبو فتصدقَ :  قال.  نُحاِملُ  كنا:  قال.  بالصدقةِ  ُأِمرنا:  قال.  مسعود   أبي عن

 هذا فعل وما.  هذا صدقةِ  عن لَغني   هللاَ  إن  :  المنافقون فقال.  منه أكثرَ  بشيء   إنسان   وجاء:  قال

 إاِل   يَجُِدونَ  اَل  َوال ِذينَ  الص َدَقاتِ  فِي اْلُمؤِمنِينَ  ِمنَ  اْلُمط وِِّعينَ  يَْلِمُزونَ  ال ِذينَ :  فنزلت.  رياء   إال اَلخرُ 

 [  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 الس 

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

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

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

 (وأقرب

  :آثار االستهزاء

لتواد، األخوة، واأنَّ السخرية واالستهزاء تقطع الروابط االجتماعية القائمة على  -1

 .تراحموال

 .تبذر بذور العداوة والبغضاء، وتورث األحقاد واألضغان -2

 .تولد الرغبة باالنتقام -3

 .أنَّ ضرر استهزائهم بالمؤمنين راجع إليهم -4

 .حصول الهوان والحقارة للمستهزئ -5

 .المستهزئ يعرض نفسه لغضب هللا، وعذابه -6

 .ضياع الحسنات يوم القيامة -7

 .لمستهزئ لخوفهم منه، وعدم سالمتهم منهاس عن ابعد الن -8
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  .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

 اللّهَ  إِن   اْسَتْهِزُؤواْ  ُقلِ  ُقلُوبِِهم فِي بَِما تَُنبُِّئُهمْ  ة  ورَ سُ  َعلَْيِهمْ  تَُنز لَ  أَن اْلُمَنافُِقونَ 

ا ُمْخِرج    َوآيَاتِهِ  أَبِاللّهِ  ُقلْ  َونَلَْعبُ  نَُخوضُ  ُكن ا إِن َما لَيَُقولُن   َسأَْلَتُهمْ  َولَئِن تَْحَذُرونَ  م 

 طَآئَِفة   َعن ن ْعفُ  إِن إِيَمانُِكمْ  بَْعدَ  َفْرتُمكَ  َقدْ  تَْعَتِذُرواْ  الَ  تَْسَتْهِزُؤونَ  ُكنُتمْ  َوَرُسولِهِ 

 وهذا: )تيمية ابن قال [66-64: التوبة] ُمْجِرِمينَ  َكانُواْ  بِأَن ُهمْ  طَآئَِفة   نَُعّذِبْ  ّمِنُكمْ 

 (كفر ورسوله وآياته باهلل االستهزاء أنَّ  في نصٌّ 

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

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

ُزونَ  الَّذِّينَ : المنافقين عن قال هللا ألنَّ  نفاق؛ نوع ينَ  يَل مِّ نِّينَ  مِّنَ  ال ُمطَّوِّّعِّ مِّ  فِّي ال ُمؤ 

ينَ  الصََّدَقاتِّ  َدُهم   إِّالَّ  يَجُِّدونَ  الَ  َوالَّذِّ ُهم   َخُرونَ س  َفيَ  ُجه  ن  رَ  مِّ ُهم   اللّهُ  َسخِّ ن   َعَذاب   َولَُهم   مِّ

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

 ستهزئوني كانوا إذا أما 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

 .ريناآلخ 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

 التقوى
 : معنى لغة  

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

 االنبساط فيما ال يؤمن عاقبتهتجاف بالنّفس عن 

 :الكريم القرآن في

( ال ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاْلَغْيبِ َوُيِقيُموَن الص الَة َوِمم ا 2( ذلَِك اْلكِتاُب ال َرْيَب فِيِه ُهدى  لِْلُمت ِقيَن )1الم )

( 4ما ُأْنزَِل ِمْن َقْبلَِك َوبِاَْلِخَرِة ُهْم ُيوقُِنوَن )( َوال ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِما ُأْنزَِل إِلَْيَك وَ 3ْقناُهْم ُيْنِفُقوَن )َرزَ 

 5 -1البقرة:  - (5ُهدى  ِمْن َربِِّهْم َوُأولئَِك ُهُم اْلُمْفلُِحوَن )ُأولئَِك َعلى 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َمْت لَِغد  َوات ُقوا الل َه إِن  الل َه َخبِير  بِما تَْعَملُوَن )وا الل َه َوْلَتْنظُْر نَْفس  ما قَ يا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات قُ  ( 18د 

 19 -18الحشر:  (19أَْنُفَسُهْم ُأولئَِك ُهُم اْلفاِسُقوَن )َوال تَُكونُوا َكال ِذيَن نَُسوا الل َه َفأَْنساُهْم 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْثِم َواْلُعْدواِن َوَمْعِصيَِة الر ُسوِل َوتَناجَ  ْوا بِاْلبِرِّ َوالت ْقوى يا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا إِذا تَناَجْيُتْم َفال تََتناَجْوا بِاإْلِ

 9المجادلة:  - َوات ُقوا الل َه ال ِذي إِلَْيِه تُْحَشُرونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ن ة في  :الن بوي ة السُّ

ح  أهلك من كان قبلكم  . ات قوا الظُّلمَ  ح  فإن  الشُّ حملهم  .فإن  الظُّلَم ظلمات  يوَم القيامةِ . وات قوا الشُّ

 همعلى أن سفكوا دماَءهم واستحلُّوا محارمَ 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يخطب في حّجة :قال -رضي هللا عنه -عن أبي أمامة

اتّقوا هللا ربّكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا  :فقال الوداع

 «أمركم، تدخلوا جنّة ربّكم

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

اتّقوا »قال: سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يقول:  -رضي هللا عنه -عدّي بن حاتم عن

 «النّار ولو بشّق تمرة

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

 :-رضي هللا عنه -سأل رجل أبا هريرة

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

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

 «ذاك التّقوى»قال: عنه، 

وى، وال تجعل ن على قدر التّقآخ اإلخوا»قال:  -رضي هللا عنه -عن عمر بن الخطّاب

 «حديثك بذلة إاّل عند من يشتهيه، وال تضع حاجتك إاّل عند من يحّب قضاءها

 :-رحمه هللا -قال طلق بن حبيب

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

 «هللا على نور من هللا، مخافة عذاب هللا

 :ن للمتقينبشارات القرآ
 :بّشر القرآن الكريم المتّقين ببشارات عديدة منها

العون والنّصرة، والتّكريم، والعلم والحكمة، وتكفير الّذنوب وتعظيم األجر، والمغفرة، 
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والمحنة، ومنها الرّزق الواسع في واليسر والّسهولة في األمر، والخروج من الغّم 

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

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

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

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

د الفوز بمقعد صدق عند مليك وأعظم من هذا كلّه القرب من الحضرة اإللهيّة عن

 مقتدر

 

 :التقوى فوائد من

 .معيّة هللا تعالى للمتّقين (1) 

 .للمتّقينالبشرى بالتّكريم  (2)

 .تكفير الّذنوب وتعظيم األجر (3)

 .وسالوعد بالمغفرة وزوال الخوف من النّف (4)

 .اليسر والّسهولة في األمر (5)

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

 .العون والنّصرة من هللا للمتّقين (7)

 .ربةاألمن من البليّة ونيل الوصال والق (8)

 .عزّ الفوقيّة على سائر الخلق (9)

 .الواسع الخروج من الهّم والمحنة والوعد بالرّزق (10)

 .النّجاة من العذاب والعقوبة (11)

 .الفوز بالجنّة (12)

 .التّوفيق والّشهادة لهم بالصّدق (13)

 .محبّة هللا للمتّقين (14)
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  الخشية
 : معنى لغة  

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

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

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

 بمعرفة جالل هللا وهيبته

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ُهَو جاز  َعْن والِِدِه َشْيئا  إِن  يا أَيَُّها الن اُس ات ُقوا َرب ُكْم َواْخَشْوا يَْوما  ال يَْجزِي والِد  َعْن َولَِدِه َوال َمْولُود  

ْنيا َوال يَُغر ن ُكْم بِالل ِه اْلَغُرورُ  َوْعَد الل ِه َحق  َفال تَُغر ن ُكُم اْلَحياةُ   33لقمان:   الدُّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 لَِئال  َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسجِِد اْلَحراِم َوَحْيُث ما ُكْنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرهُ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َفَوّلِ 

تَْخَشْوُهْم َواْخَشْونِي َوِْلُتِم  نِْعَمتِي َعلَْيُكْم يَُكوَن لِلن اسِ َعلَْيُكْم ُحج ة  إاِل  ال ِذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم َفال 

 150البقرة:  -   ونَ َولََعل ُكْم تَْهَتدُ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

إاِل  الل َه  إِن ما يَْعُمُر َمساِجَد الل ِه َمْن آَمَن بِالل ِه َواْليَْوِم اَْلِخرِ َوأَقاَم الص الَة َوآتَى الز كاَة َولَْم يَْخشَ 

 18التوبة:  -   أُولئَِك أَْن يَُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِدينَ َفَعسى 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

عينان »قال: سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يقول:  -رضي هللا عنهما -عن ابن عبّاس

 «تمّسهما النّار: عين بكت من خشية هللا، وعين باتت تحرس في سبيل هللاال 
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 صحيح : خالصة حكم المحدث | 1639 :قمصحيح الترمذي الر : المصدر |األلباني  : لمحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

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

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

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

 

من يرى ذنوبه كأنّه قاعد تحت إّن المؤ»: -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 -البصريّ لحسن قال ا

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

 

كفى بالمرء علما أن يخشى هللا، وكفى بالمرء جهال :قال -رحمه هللا -وقعن مسر

 «أن يعجب بعمله

 

 «م له خشيةأعلم النّاس باهلل أشّده»قال:  -رحمه هللا -عن صالح أبي الخليل

 

 :الخشية فوائد من

 .الفوز بالجنّة والنّجاة من النّار (1) 

 .األمن من الفزع األكبر (2)

 .هللا وطاعتهتثمر محبّة  (3)

 .سبب سعادة العبد في الّدنيا واآلخرة (4)

 .دليل هداية القلب (5)

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

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

 اللهو التّرويح عن النّفس بما ال تقتضيه الحكمة

 الجدّ واللّعب ضّد 

 واللّعب كّل عمل ال يجدي عليه نفعا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :امعنى اصطالح  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

اَر اَْلِخَرَة لَِهَي اْلَحيَواُن لَْو كانُوا يَْعلَُمونَ َوما هِذِه اْلَحياُة  ْنيا إاِل  لَْهو  َولَِعب  َوإِن  الد   64العنكبوت:  - الدُّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْنيا لَِعب  َولَْهو  َوزِيَنة    َوتَفاُخر  بَْيَنُكْم َوتَكاثُر  فِي اْْلَْمواِل َواْْلَْوالِد َكَمَثِل َغْيث  اْعلَُموا أَن َما اْلَحياُة الدُّ

َفرّ ا ثُم  يَُكوُن ُحطاما  َوفِي اَْلِخَرِة َعذاب  َشِديد  َوَمْغِفَرة  ِمَن أَْعَجَب اْلُكف اَر نَباتُُه ثُم  يَِهيُج َفَتراُه ُمصْ 

 20الحديد:  - ْنيا إاِل  َمتاُع اْلُغُرورِ الل ِه َورِْضوان  َوَما اْلَحياُة الدُّ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْنيا َفاْليَْوَم نَْنساُهْم َكما نَُسوا لِقاَء يَْوِمِهْم هذِديَنُهْم لَْهوا  وَ  ال ِذيَن ات َخُذوا ا َوما لَِعبا  َوَغر ْتُهُم اْلَحياُة الدُّ

 51اْلعراف:  - كانُوا بِآياتِنا يَْجَحُدونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ن ة في  :ن بوي ةلا السُّ

ويل للّذي يحّدث فيكذب »عن معاوية بن بهز قال: سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يقول: 

 «القوم، ويل له، ويل لهليضحك به 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

َن النَّاسِّ َمن   َو ال َحدِّيثِّ.. )لقمان/ قال ابن عبّاس في قوله تعالى َومِّ َترِّي لَه  ( 6يَش 

 الغناء واالستماع إليه :قال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :واللعبمن مضار اللهو 

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

 .الّشيطان ويبتعد عن ذكر الرّحمنيقع صاحبه في حبائل  (2)

 .اللهو بأصنافه وأنواعه يجرّ المسلم إلى الباطل (3)

 .سبب لهدر األموال وإنفاقها بغير حّقها (4)

 .ه عن الطّاعات وفعل الخيراتيضيّع وقت المسلم بال فائدة. ويصرف (5)

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

 الّشيء يصلح ويصلح صالحا وهو ضّد الفساد« صلح»مصدر 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 يدعو إليه )الّشرع( والعقلهو استقامة الحال على ما 

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

 منتهى درجات المؤمنين

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

رِ ال ِذيَن آَمُنوا  َوَعِملُوا الص الِحاتِ أَن  لَُهْم َجن ات  تَْجرِي ِمْن تَْحتَِها اْْلَْنهاُر ُكل ما ُرزُِقوا ِمْنها ِمْن ثََمَرة  َوبَّشِ

َرة  َوُهْم فِيها خالُِدونَ رِْزقا  قالُوا هَذا ال ِذي ُرزِْقنا ِمْن َقْبُل َوُأتُوا   - بِِه ُمَتشابِها  َولَُهْم فِيها أَْزواج  ُمطَه 

 25البقرة: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

شاكِرا  ِْلَْنُعِمِه اْجَتباُه َوَهداُه إِلى  (120إِن  إِْبراِهيَم كاَن ُأم ة  قانِتا  لِل ِه َحنِيفا  َولَْم يَُك ِمَن اْلُمْشرِكِيَن )

ْنيا َحَسَنة  َوإِن ُه فِي اَْلِخَرِة لَِمَن الص الِِحيَن )( َوآتَيْ 121ِصراط  ُمْسَتِقيم  )  -120النحل:  )122ناُه فِي الدُّ

122 

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

 25اإلسراء:  - و ابِيَن َغُفورا  ُم بِما فِي نُُفوِسُكْم إِْن تَُكونُوا صالِِحيَن َفإِن ُه كاَن لأِْلَ  أَْعلَ َربُُّكمْ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

سبعة يظلّهم هللا في » عليه وسلّم قال: عن النّبّي صلّى هللا -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

وشاّب نشأ في عبادة هللا، ورجل قلبه معلّق في المساجد، يوم ال ظّل إاّل ظلّه: إمام عدل،  ظلّه

وجمال، فقال: إنّي  ورجالن تحابّا في هللا، اجتمعا عليه وتفرّقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب

ليا ا حتّى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر هللا خاأخاف هللا، ورجل تصّدق بصدقة فأخفاه

 «ففاضت عيناه

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

في القلوب « 4»إليمان بالتّحلّي وال بالتّمنّي، ولكن ما وقر ليس ا»ال: عن الحسن ق

ألعمال، من قال حسنا، وعمل غير صالح، ردّه هللا على قوله، ومن قال وصّدقته ا

َعُد ال َكلُِّم الطَّيُِّّب  حسنا وعمل صالحا رفعه العمل، وذلك بأّن هللا تعالى يقول: إِّلَي هِّ يَص 

َفُعُه )فاطرَوال َعَمُل الصَّالِّحُ   10 / يَر 

 

 :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)

 .ي األرضلى االستخالف فالصاّلح سبيل إ (7)
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 .طريق إلى الحياة الطّيّبة (8)

 .صر في الّدنيا واآلخرةسبيل إلى النّ  (9)

 

 

 

 

 الفسوق
 : معنى لغة  

 فسق الرّطب، إذا خرج عن قشره

 وفسق فالن ماله إذا أهلكه وأنفقه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :اصطالح  معنى ا

 وهو الخروج عن الطّاعة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

 99البقرة:  - َولََقْد أَْنَزْلنا إِلَْيَك آيات  بَيِّنات  َوما يَْكُفُر بِها إاِل  اْلفاِسُقونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ما َفَعْلُتْم  يا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا إِْن جاَءُكْم فاِسق  بَِنبَإ  َفَتبَي ُنوا أَْن تُِصيُبوا َقْوما  بَِجهالَة  َفُتْصبُِحوا َعلى

 6الحجرات:  ناِدِمينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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وا اْلَحجُّ أَْشُهر  َمْعلُومات  َفَمْن َفَرَض فِيِهن  اْلَحج  َفال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجداَل فِي اْلَحّجِ َوما تَْفَعلُ

 197البقرة:  - بِ وى َوات ُقوِن يا ُأولِي اْْلَْلباِمْن َخْير  يَْعلَْمُه الل ُه َوتََزو ُدوا َفإِن  َخْيَر الز اِد الت قْ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

سباب »قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنه -عن عبد هللا بن مسعود

 «وقتاله كفرالمسلم فسوق، 

 صحيح :خالصة حكم | 6044 :لبخاري الرقمح اصحي : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الفسوق مضار من

 

 .يجلب غضب هللا ورسوله والمؤمنين (1)

 .الفاسق إنسان ضارّ في المجتمع (2)

 .بالنّفاق. والمنافقون في النّاريلحق  (3)

 .ار للمجتمعيجلب الّدم (4)
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 الحكمة
 : معنى لغة  

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

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

 الجهل الّدابّة عّما ال يريده صاحبها، والحكمة ألنّها تمنع من

 حكم بينهم يحكم أي قضى

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

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

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

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

 اإلصابة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في
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( فِيها ُيْفَرُق ُكلُّ أَْمر  َحكِيم  3ُكن ا ُمْنِذرِيَن ) ( إِن ا أَْنَزْلناُه فِي لَْيلَة  ُمباَرَكة  إِن ا2( َواْلكِتابِ اْلُمبِيِن )1حم )

 5 -1الدخان:  - (5ِدنا إِن ا ُكن ا ُمْرِسلِيَن )( أَْمرا  ِمْن ِعنْ 4)

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ك  ُيْؤتِي اْلِحْكَمَة َمْن يَشاُء َوَمْن ُيْؤَت اْلحِ  البقرة:  - ُر إاِل  ُأولُوا اْْلَْلبابِ ْكَمَة َفَقْد ُأوتَِي َخْيرا  َكثِيرا  َوما يَذ 

269 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

تِي ِهَي أَْحَسُن إِن  َرب َك ُهَو أَْعلَُم اْدُع إِلى َسبِيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوجاِدْلُهْم بِال  

 125النحل:  - َسبِيلِِه َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهَتِدينَ بَِمْن َضل  َعْن 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

اللهّم »ني رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، وقال: ضمّ  قال: -رضي هللا عنهما -عن ابن عبّاس

 «الحكمةعلّمه 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

نتين، ال حسد إاّل في اث» صلّى هللا عليه وسلّم: قال: قال رسول هللا -رضي هللا عنه -عن عبد هللا

 « ماال فسلّطه على هلكته في الحّق، وآخر آتاه هللا حكمة فهو يقضي بها ويعلّمهارجل آتاه هللا

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

  «كونوا ربّانيّين حكماء فقهاء:-رضي هللا عنهما -قال ابن عبّاس

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

 «تجربة

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

 «الصّمت ة)الحكماء( أّن رأس الحكم
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ليس هديّة أفضل »عن شرحبيل بن شريك أنّه سمع أبا عبد الرّحمن الحبلّي يقول: 

 «من كلمة حكمة تهديها ألخيك

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

 «الحكمةفاقتربوا منه فإنّه يلقي 

زين »قال ربيط بني إسرائيل: »ل: وأخرج ابن أبي الّدنيا عن موسى بن علّي، قا

 «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)

 . ونورهدي من هللا

مع نفاذ البصيرة  -عزّ وجلّ  -المعرفة باهللوأجمل فوائد الحكمة أنّها تدّل على  (3)

 .وتهذيب النّفس وتحقيق الحّق للعمل بمقتضاه والبعد عّما سواه

 .الحكمة دليل كمال العقل (4)

 .ينفع هللا بصاحبها طاّلب العلم ومريدي الخير (5)

 .ة من الّشرّ يدرأ هللا بصاحبها أبوابا كثير (6)

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

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

 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
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 152البقرة: - َفاْذُكُرونِي أَْذُكْرُكْم َواْشُكُروا لِي َوال تَْكُفُرونِ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

اكِرِينَ ساالتِي َوبِ الن اسِ بِرِ قاَل يا ُموسى إِنِّي اْصطََفْيُتَك َعلَى   َكالِمي َفُخْذ ما آتَْيُتَك َوُكْن ِمَن الش 

 143اْلعراف:  -

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 147ء: النسا - يما  ما يَْفَعُل الل ُه بَِعذابُِكْم إِْن َشَكْرتُْم َوآَمْنُتْم َوكاَن الل ُه شاكِرا  َعلِ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

يا معاذ، »رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم أخذ بيده، وقال:  أنّ :-رضي هللا عنه -عن معاذ بن جبل

ال تدعّن في دبر كّل صالة تقول: اللهّم وهللا إنّي ْلحبّك وهللا إنّي ْلحبّك، فقال: أوصيك يا معاذ! 

 «أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

 صحيح : محدثخالصة حكم ال | 1596 :صحيح الترغيب الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

عجبا ْلمر » :عليه وسلّم قال: قال رسول هللا صلّى هللا -رضي هللا عنه -عن صهيب الرّوميّ 

له. وإن المؤمن إّن أمره كلّه خير. وليس ذلك ْلحد إاّل للمؤمن إن أصابته سرّاء شكر. فكان خيرا 

 «أصابته ضرّاء صبر. فكان خيرا له

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ال يشكر هللا من ال »سلّم: قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه و -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

 «يشكر النّاس

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 
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إّن النّعمة موصولة بالّشكر، والّشكر »: -عنهرضي هللا  -قال علّي بن أبي طالب

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

 «لعبدالّشكر من ا

 

 :-رحمه هللا تعالى -قال الحسن البصريّ 

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

 

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

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

 «وم فعادت إليهمنعمة زالت عن ق

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

 

 :من فوائد الشكر

 .كان في نعمةلخير لآلخرين وال يحسد من لّشكور قرير العين، يحّب ا (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

 . بالّشكر عليهاكثرة النّعم من المنعم ال يمكن أن يؤدّي اإلنسان حّقها إالّ  (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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 :الفرق بين الطاعة والعبادة
اإلنعام، ادة غاية الخضوع، وال تستحّق إاّل بغاية والعبادة: أّن العبالفرق بين الطّاعة 

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 

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

 عا للّشيطان وإن لم يقصد أن يطيعه ولكنّه اتّبع دعاءه وإرادتهيكون مطي

 :الكريم القرآن في

ا  َوما أَنَا ِمَن ُقْل إِنِّي نُِهيُت أَْن أَْعُبَد ال ِذيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن الل ِه ُقْل ال أَت بُِع أَْهواَءُكْم َقْد َضلَْلُت إِذ

 56اْلنعام:  - اْلُمْهَتِدينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ماواتِ َواْْلَْرَض فِي ِست ِة أَي ام  ثُم  اْسَتوى َعلَى اْلَعْرشِ ُيَدبُِّر ا ما ْْلَْمَر إِن  َرب ُكُم الل ُه ال ِذي َخلََق الس 

 3يونس:  - ُم الل ُه َربُُّكْم َفاْعُبُدوُه أََفال تََذك ُرونَ ِمْن َشِفيع  إاِل  ِمْن بَْعِد إِْذنِِه ذلِكُ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

تََضرُّعا  َوِخيَفة   ( َواْذُكْر َرب َك فِي نَْفِسكَ 204تُْرَحُموَن )َوإِذا ُقرَِئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا لَُه َوأَْنِصُتوا لََعل ُكْم 

( إِن  ال ِذيَن ِعْنَد َربَِّك ال يَْسَتْكبُِروَن 205َوُدوَن اْلَجْهرِ ِمَن اْلَقْوِل بِاْلُغُدوِّ َواَْلصاِل َوال تَُكْن ِمَن اْلغافِلِيَن )

 206 -204اْلعراف:  (206)ُجُدوَن َعْن ِعباَدتِِه َوُيَسبُِّحونَُه َولَُه يَسْ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

أال أدلّك على سيّد  :أّن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم قال له -رضي هللا عنه -عن شّداد بن أوس

استطعت،  له إاّل أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مااللهمّ أنت ربّي ال إ»االستغفار: 

لك بنعمتك علّي وأعترف بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي إنّه ال يغفر  أعوذ بك من شرّ ما صنعت، وأبوء 

ر قبل أن يصبح إاّل وجبت له الجنّة، الّذنوب إاّل أنت، ال يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قد

 «صبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إاّل وجبت له الجنّةوال يقولها حين ي

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

إذا »هللا صلّى هللا عليه وسلّم: قال: قال رسول  -رضي هللا عنه -عن أبي موسى اْلشعريّ 

 «كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحامرض العبد أو سافر 

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

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

 عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق بل من أضلّهم

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

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

 «اّل ألجلهيعادي إاّل فيه، وال يعمل إ

 :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

 .الرّحمات، وهي أعظم الهباتتتكاثر حوله  -7

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

 .ّن باهلل تعالىحسن العبادة يثمر حسن الظّ  -9

 .التّوفيق في سؤال القبر -10

 .تثمر الصّبر، والصّبر يثمر حسن العوض -11

 

 الصبر
 : معنى لغة  

 الصَّب ـُر نقيض الَجَزع

 الجزعحبس النفس عن 

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

 في الفم)الصبر تمرره في القلب وإزعاجه للنفس كتمرر 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ا   :معنى اصطالح 

بسها على فرائضه، وحبسها عن الصبر هو حبس النفس عن محارم هللا، وح

 التسخط والشكاية ألقداره

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

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

ا  موضع 

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

 :ونحن نذكر بعضها

  :أحدها: األمر به، كقوله

 ]127النحل: [  بِاللّهِ َواْصبِْر َوَما َصْبُرَك إاِل  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :تعليق الفالح به، كقوله

 ]200  آل عمران:[ .يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوْا اْصبُِروْا َوَصابُِروْا َوَرابِطُوْا َوات ُقوْا اللَّه لََعل ُكْم تُْفلُِحوَن 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 اإلخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره، كقوله

 .]10الزمر:[  َما ُيَوف ى الص ابُِروَن أَْجَرُهم بَِغْيرِ ِحَساب  إِن  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 ]24السجدة:[  َصبَُروا َوَكانُوا بِآيَاتَِنا ُيوقُِنونَ َوَجَعْلَنا ِمْنُهْم أَئِم ة  يَْهُدوَن بِأَْمرِنَا لَم ا 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ
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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 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 : عنه قاللصبر عند الصدمة اْلولى، فعن أنس رضي هللاوأخبر النبي صلى هللا عليه وسلم بأن  ا

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

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

ند ، فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبر ع عنده بو ابين النبي صلى هللا عليه وسلم فلم تجد

 الصدمة اْلولى

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

تزعجه بصدمها، صيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب، وقال ابن القيم: )فإنَّ مفاجئات الم

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

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

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

هذه المرأة لما علمت أنَّ جزعها ال يجدي عليها شيئ ا؛ جاءت تعتذر شبيه االضطرار، و

 إلى النبي كأنها تقول له قد صبرت، فأخبرها أنَّ الصبر إنما هو عند الصدمة األُولى

 

 

بلى، قال:  ُأريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: أنه قال لعطاء: أال :وعن ابن عباس رضي هللا عنهما

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

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 :ري الرقمصحيح البخا : المصدر |البخاري  :دثالمح

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 من الرجال كان كريم اكان 

من عبد وهب هللا له صبر ا على األذى، وصبر ا على  تيمي، قال: )ماوعن إبراهيم ال

 (البالء، وصبر ا على المصائب، إال وقد ُأوتي أفضل ما أوتيه أحد، بعد اإليمان باهلل

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

 صبر عليها، وأحمد إذ وفقني لالسترجاعلم يكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الإذ 

 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

 

 

 

 الغضب
 : معنى لغة  

 الغضب نقيض الرّضا،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ا   :معنى اصطالح 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ْثِم َواْلَفواِحَش َوإِذا ما   37الشورى:  - َغِضُبوا ُهْم يَْغِفُرونَ َوال ِذيَن يَْجَتنُِبوَن َكبائَِر اإْلِ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

حابِ ُكف ارُ ِمْن أَصْ يا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ال تََتَول ْوا َقْوما  َغِضَب الل ُه َعلَْيِهْم َقْد يَئُِسوا ِمَن اَْلِخَرةِ َكما يَئَِس الْ 

 13الممتحنة:  - اْلُقُبورِ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْلَكِذبِ َوُهْم أَلَْم تََر إِلَى ال ِذيَن تََول ْوا َقْوما  َغِضَب الل ُه َعلَْيِهْم ما ُهْم ِمْنُكْم َوال ِمْنُهْم َويَْحلُِفوَن َعلَى ا

 14المجادلة:  - يَْعلَُمونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة يف   :الن بوي ة السُّ

أنّه قال: استّب رجالن عند النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم  -رضي هللا عنه -عن سليمان بن صرد

احمرّ وجهه فقال النّبّي صلّى هللا عليه ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسّب صاحبه مغضبا قد 

 «وذ باهلل من الّشيطان الرّجيمإنّي ْلعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أع»وسلّم: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

دعا الرّجل امرأته  إذا»قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: :قال -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

 «غضبان عليها لعنتها المالئكة حتّى تصبحإلى فراشه فأبت. فبات 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 1436 :لم الرقمصحيح مس : المصدر |مسلم  :المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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إذا غضب أحدكم »قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: :قالأنّه  -رضي هللا عنه -عن أبي ذرّ 

 «وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإاّل فليضطجع

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 4782 :صحيح أبي داود الرقم : المصدر |األلباني  : ثالمحد

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

َفع  بِّالَّتِّي هَِّي  -رضي هللا عنهما -قال ابن عبّاس َسُن في تفسير قوله تعالى: اد  أَح 

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

 «وخضع لهم عدوّهم

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

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

مكتوب في الحكم: يا داود إيّاك وشّدة » :-رضي هللا عنهما -وة بن الزّبيرعرقال 

 «الغضب، فإّن شّدة الغضب مفسدة لفؤاد الحكيم

باب شبهة أورثت » :ر من ثالثة أبواباس النّادخل النّ :-رحمه هللا تعالى -قال ابن القيّم

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

 «أورث العدوان على خلقه

 :الغضب مضار من

 

 .يرضي الّشيطان الرّجيم (1)

 .الصّبر عليه أشّد وأصعب من مجاهدة العدوّ  (2)

 .ات البينيؤول إلى التّقاطع وإفساد ذ (3)

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

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

 .يجعل صاحبه ال يستفيد من الموعظة والعبرة (6)

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

 .بل قد يموت اإلنسان وتزهق نفسه بالكلّيّةاإلنسان، 

 .نفرة الخلق عنه وخوفهم من القرب منه (8)

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

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

 صّوت والبصرفي البدن وهو اإلقرار باالستخذاء، والخشوع في البدن وال أّن الخضوع

 رمى ببصره نحو األرض، وغضّه وخفض صوته

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

عظيم والمحبّة : والحّق أّن الخشوع معنى يلتئم من التّ -رحمه هللا -لقيّمقال ابن ا

 والّذّل واالنكسار

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

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

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

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

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

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

 .على تفاصيل ما فيها

 

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

عة ئص نفسك وعملك وعيوبها لك، وذلك يجعل القلب خاشعا ال محالة لمطالظهور نقا

قلّة اليقين، عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما من الكبر والعجب، وضعف الصّدق، و

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 

م بحقوق نفسك، وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيميّة يقول: وحماقاتها، وال تطالبه

له على أحد حّقا، وال يشهد له على غيره فضال، ولذلك ال يعاتب، وال  العارف ال يرى

 .يطالب، وال يضارب

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

ط واإلذالل الّذي تقتضيه المكاشفة ألنّها توجب ضبط النّفس بالّذّل واالنكسار عن البس
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إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة. مع إخفاء أحواله عن  بسطا يخاف منه شطح

 الخلق جهده 

 :الكريم القرآن في

ن ُهْم ُمالُقوا َربِِّهْم ( ال ِذيَن يَظُنُّوَن أَ 45بِيَرة  إاِل  َعلَى اْلخاِشِعيَن )َواْسَتِعيُنوا بِالص ْبرِ َوالص الِة َوإِن ها لَكَ 

 46 -45البقرة:  - (46)  َوأَن ُهْم إِلَْيِه راِجُعوَن 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َوتِْلَك اْْلَْمثاُل نَْضرُِبها لِلن اسِ  اْلُقْرآَن َعلى َجبَل  لََرأَْيَتُه خاِشعا  ُمَتَصّدِعا  ِمْن َخْشيَِة الل هِ لَْو أَْنَزْلنا هَذا 

 21الحشر:  - لََعل ُهْم يََتَفك ُرونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 َوال يَُكونُوا َكال ِذيَن ُأوتُوا اْلكِتاَب َن آَمُنوا أَْن تَْخَشَع ُقلُوُبُهْم لِِذْكرِ الل ِه َوما نََزَل ِمَن اْلَحّقِ أَلَْم يَْأِن لِل ِذي

 16الحديد:  - ْْلََمُد َفَقَسْت ُقلُوُبُهْم َوَكثِير  ِمْنُهْم فاِسُقونَ ِمْن َقْبُل َفطاَل َعلَْيِهُم ا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

ما من امرئ »سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يقول:  :قال -ي هللا عنهرض -انعن عثم

إاّل كانت كفّارة لما قبلها من  .مسلم تحضره صالة مكتوبة، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها

 الّذنوب. ما لم يؤت كبيرة. وذلك الّدهر كلّه

 صحيح : م المحدثة حكخالص | 228 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

مثل »سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يقول:  :قال -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

رّاكع كمثل الصّائم القائم الخاشع ال -وهللا أعلم بمن يجاهد في سبيله -المجاهد في سبيل هللا

  «الّساجد

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 
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يا »فقال:  .الصاّلةأنّه رأى رجال طأطأ رقبته في  -رضي هللا عنه -عن عمر بن الخطّاب

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

يَن )األنبياء/  عِّ ُعونَنا َرَغبا  َوَرَهبا  َوكانُوا لَنا خاشِّ عن الحسن البصرّي في قوله تعالى َويَد 

 «الخوف الّدائم في القلب»( . قال: 90

يَن آَمُنوا أَن  كان إذا تال هذ أنّه -رضي هللا عنهما -عن ابن عمر ه اآلية أَلَم  يَأ نِّ لِّلَّذِّ

رِّ اللَّهِّ )الحديد ك  َشَع ُقلُوُبُهم  لِّذِّ  «بلى يا رّب، بلى يا ربّ »قال:  . (16 /تَخ 

 

 :من فوائد الخشوع

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

 .مظهر من مظاهر اإليمان وحسن اإلسالم (2)

 .استقامتهح العبد ولى صالدليل ع (3)

 .إعالن العبوديّة هلل ونبذ ما سواه (4)

 .تكفير الّذنوب وتعظيم األجر (5)

 .النّجاة من العذاب والعقوبة (6)

 .الفوز بالجنّة (7)

 .من خشع قلبه ال يقربه شيطان (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

 .االستكباربو وباإلعراض،

 

 :أنواع خمسة وهو

 
  التكذيب كفر -1

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

 ينَ افِرِ لِْلكَ  َمْثو ى َجَهن مَ  فِي أَلَْيسَ  َجاَءهُ  لَما بِاْلَحّقِ  َكذ بَ  أَوْ  َكِذب ا الل هِ  َعلَى اْفَتَرى ِمم نِ  أَْظلَمُ  َوَمنْ 
 ]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

 ]34:البقرة] اْلَكافِرِينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْسَتْكبَرَ  أَبَى إِْبلِيسَ  إاِل َفَسَجُدوا َِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمالئَِكةِ  ُقْلَنا َوإِذْ 
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  الشك كفر - 3

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

ا َهِذهِ  تَبِيدَ  أَنْ  أَظُنُّ  َما َقالَ  لَِنْفِسهِ  ظَالِم   َوُهوَ  َجن َتهُ  َوَدَخلَ   ُرِدْدتُ  ئِنْ لَ وَ  َقائَِمة   الساَعةَ  أَظُنُّ  َوَما أَبَد 
 ِمنْ  ثُم   تَُراب   ِمنْ  َخلََقكَ  بِال ِذي أََكَفْرتَ  ُيَحاوُِرهُ  َوُهوَ  َصاِحُبهُ  لَهُ  َقالَ  ُمْنَقلَب ا ِمْنَها َخْير ا ْلِجَدن   َربِّي إِلَى
ا بَِربِّي ُأْشرِكُ  َوال َربِّي الل هُ  ُهوَ  لَكِنا َرُجال   َسواكَ  ثُم   نُْطَفة    ]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

 ]3: اْلحقاف] ُمْعرُِضونَ  ُأْنِذُروا َعما َكَفُروا َوال ِذينَ 

 
 النفاق كفر - 5

 الكفر ويبطن اإليمان يظهر بأن االعتقادي النفاق والمراد

  [3:المنافقون] يَْفَقُهونَ  ال َفُهمْ  ُقلُوبِِهمْ  َعلَى َفطُبِعَ  َكَفُروا ثُم   آَمُنوا بِأَن ُهمْ  كَ لِ ذَ  

 
 الكفر اْلصغر

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

 والسنة كفرا  

  كفر النعمة المذكورة  .4
ا ّمِن ُكّلِ َمَكان  َفَكَفَرْت َوَضَرَب الل ُه َمَثال  َقْريَة  َكانَْت آِمَنة  مُّْطَمئِن ة  يَْأتِيَها رِْزُقَها  112اَلية  -النحل  َرَغد 

 ْصَنُعونَ بِأَْنُعِم الل ِه َفأََذاَقَها الل ُه لِبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا يَ 

 الحلف بغير هللا  .5

 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  .6
، َوقَِتالُُه ُكْفر   " هللا عليه وسلم  َقاَل الن بِيُّ صلى  "ِسبَاُب اْلُمْسلِِم ُفُسوق 

 

  :الفرق بين الكفر اْلكبر والكفر اْلصغر

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 يخرج من الملة ، والكفر األصغر ال يخرج من الملة •
 
 الكفر األكبر يخلد صاحبه في النار ، والكفر األصغر ال يخلد صاحبه فيها إن دخلها  •

 
كبر يحبط جميع األعمال ، والكفر األصغر ال يحبط جميع األعمال وإنما ر األالكف •

 يحبط العمل الذي خالطه 
 

 :الكفر مضار من
 النار في صاحبه يخلد األكبر الكفر .6

 اآلخرة في هللا على والهوان الدنيا في الذل يورث .7

 الطوية فاسد النية خبيث .8

 الهالك موارد صاحبه يورد .9

 منه الناس اشمئزاز .10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

275 

 

  التسبيح
 : معنى لغة  

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

 جنس من الّسعي

 من كّل سوء -جّل ثناؤه -التّسبيح وهو تنزيه هللا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ااصط معنى   :الح 

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

 .ريك والصّاحبة والولد وجميع الرّذائلفيلزم نفي الشّ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

اِجِديَن )َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َوُكْن ِمَن  (97يَُقولُوَن ) يَِضيُق َصْدُرَك بِما َولََقْد نَْعلَُم أَن كَ  َواْعُبْد َرب َك  (98الس 

 99 -97الحجر:  (99َحت ى يَْأتِيََك اْليَِقيُن )

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

دا  إِن  ال ِذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم ِمْن َقْبلِِه إِذا ُيْتلى  أَْو ال تُْؤِمُنواُقْل آِمُنوا بِِه   - َعلَْيِهْم يَِخرُّوَن لأِْلَْذقاِن ُسج 

 107اإلسراء: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ماواتِ َواْْلَْرضِ َوالط ْيُر صَ أَلَْم تََر أَن  الل َه ُيَسبُِّح لَُه َمنْ  َوتَْسبِيَحُه اف ات  ُكل  َقْد َعلَِم َصالتَُه  فِي الس 

 41النور:  - َوالل ُه َعلِيم  بِما يَْفَعلُونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في   :الن بوي ة السُّ
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كان رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يكثر أن يقول في ركوعه  :قالت - عنهارضي هللا -عن عائشة

 «سبحانك اللهّم ربّنا وبحمدك. اللهّم اغفر لي»:وسجوده

 صحيح] : خالصة حكم المحدث | 4968 :صحيح البخاري الرقم : المصدر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْلن أقول: سبحان » :قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم :قال -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

 هللا، والحمد هلل، وال إله إاّل هللا، وهللا أكبر، أحّب إلّي مّما طلعت عليه الّشمس

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :التسبيح فوائد من

 .يصل المؤمن بربّه (1) 

 .يعّمق اإليمان في القلب باالستحضار الّدائم لعظمة هللا (2)

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

 .مّما هو محطّ االستنكار

 .قربى إلى هللا واستزادة من فيض عطائهوسيلة  (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)

 .غائالت الّشياطينيحمي من  (10)
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 اإلسالم

 : معنى لغة  

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

 فالّسالمة أن يسلم اإلنسان من العاهة واألذى

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

 هلل العبادةالمخلص المستسلم ألمر هللا والثّاني هو 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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  :بالتّوحيد واالنقياد له بالطّاعة والخلوص من الّشرك. وقيل

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

 .البيت إن استطعت إليه سبيال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ْسالُم َوَما اْخَتلََف ال ِذيَن ُأوتُوا اْلكِتاَب إاِل  ِمْن بَْعِد ما جاَءُهُم اْلِعْلمُ   بَْغيا  بَْيَنُهْم إِن  الّدِيَن ِعْنَد الل ِه اإْلِ

وَك َفُقْل أَْسلَْمُت َوْجِهَي لِل ِه َوَمِن َحاجُّ  َفإِنْ ( 19َوَمْن يَْكُفْر بِآياتِ الل ِه َفإِن  الل َه َسرِيُع اْلِحسابِ )

يِّيَن أَأَْسلَْمُتْم َفإِْن أَْسلَُموا َفَقِد اْهَتَدْوا َوإِْن تَوَ  ل ْوا َفإِن ما َعلَْيَك ات بََعِن َوُقْل لِل ِذيَن ُأوتُوا اْلكِتاَب َواْْلُّمِ

 20 -19: مرانآل ع - (20اْلباَلُغ َوالل ُه بَِصير  بِاْلِعباِد )

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 102آل عمران:  - يا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ات ُقوا الل َه َحق  تُقاتِِه َوال تَُموتُن  إاِل  َوأَْنُتْم ُمْسلُِمونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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نُوبَ  َجِميعا  إِن ُه  ُقْل يا ِعباِدَي ال ِذيَن أَْسَرُفوا َعلى أَْنُفِسِهْم ال تَْقَنطُوا ِمْن َرْحَمِة الل ِه إِن  الل َه يَْغِفُر الذُّ

 (54ْن يَْأتِيَُكُم اْلَعذاُب ثُم  ال تُْنَصُروَن )ِل أَ ْن َقبْ َوأَنِيُبوا إِلى َربُِّكْم َوأَْسلُِموا لَُه مِ (53ُهَو اْلَغُفوُر الر ِحيُم )

 54 -53الزمر:  -

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

أيّما مسلم شهد » : عليه وسلّمبّي صلّى هللاقال: قال النّ  -رضي هللا عنه -عن عمر بن الخطّاب

واثنان؟. ثّم لم »قلنا: واثنان؟. قال: « . وثالثة:له أربعة بخير أدخله هللا الجنّة. قلنا: وثالثة؟. قال

 نسأله عن الواحد

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

إّن »قال: سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يقول:  -رضي هللا عنه -عن جامع بن شّداد

في اللّيل لساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل هللا خيرا من أمر الّدنيا واَلخرة إاّل أعطاه. وذلك كّل 

 «ليلة

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

بدأ اإلسالم غريبا »قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

 «ءبدأ. فطوبى للغرباوسيعود غريبا كما 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

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

 «إّن دين هللا وضع فوق الغلوّ ودون التّقصير:قال -رحمه هللا -يّ ن البصرعن الحس

 :من فوائد اإلسالم
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 .عصمة المال والّدم والعرض (1) 

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

 .تحقيق العدالة االجتماعيّة والرّحمة والمساواة (3)

 .مناهج اإللحاديّةالنّظم الوضعيّة وال القضاء على (4)

 .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)

انه بالّذّل إلى هللا سبحالنّور فيعزّ النّاس 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

د يد فقيرهم وقويّهم بيلنّاس فيأخذ غنيّهم باإلسالم يحّقق التّكافل بين ا (13)

 .ضعيفهم ويصبح الجميع إخوة متحابّين

 .اإلسالم يورث التّواضع ويكسو المسلم ثوب العزّة (14)
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  Zina الزنا
يا أم َة محم د ، ما أحد  أغيََر ِمن هللِا أن يَرى عبَده أو أَمَته تَزني، يا أم َة محم د ، لو تَعلَمون ما أعلَُم، 

 .يال  ولبَكيُتم كثير الَضِحكُتم قل

 :خالصة حكم 5221 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : عائشة أم المؤمنين المحدث : الراوي

  صحيح

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

) ِمن أشراِط  بِه غيري، قال :سمعت من رسوِل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م حديث ا ال ُيحدثُكم 

الساَعِة : أْن يظهَر الجهُل، ويقل  العلُم، ويظهَر الزنا، وتُشَرَب الخمُر، ويِقل  الرجاُل، ويَكُثَر النساُء، 

 ) حتى يكون لخمسيَن امرأة  َقيُِّمُهن  رجل  واحد  

  صحيح :خالصة حكم 5577 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : أنس بن مالك المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن  ، وال يسرُق السارُق حين يسرُق وهو مؤمن  

  صحيح :مخالصة حك 6782 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : عبدهللا بن عباس المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا وهو خلََقك . قال : ثم  قال رجل  : يا رسوَل هللِا ، أيُّ الذنبِ أكبُر عنَد هللِا ؟ قال : أن تَدعَو هلل ند 

: ثم أن تُزانَِي بحليلِة يُّ ؟ قال قال : ثم أ .أيُّ ؟ قال : ثم أن تَقَتَل ولَدك خشيَة أن يَطََعَم معك 

ع هللا إلها آخر وال يقتلون النفس التي والذين ال يدعون م : تصديَقها -عز وجل -فأنزَل هللاُ  .جارِك 

 . اَلية .حرم هللا إال بالحق وال يزنون ومن يفعل ذلك 

 صحيح :خالصة حكم 6861 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : عبدهللا بن مسعود المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ْلن يزنَي الر جُل بعشرِة نسوة  أيسُر علْيِه من أن يزنَي بامرأِة جارِهِ 

َدادَ  : الراوي ق  َودِّ  ب نَ  ال مِّ  صحيح  :ة حكمصخال 65 : نقد النصوص الرقم : األلباني المصدر : المحدث األَس 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

أُبو ُمعاوِيََة : وال يَنظُُر إليِهْم ( ولَُهْم عذاب  ألِيم  :  ثالثة  ال ُيكلُِّمهْم هللُا يوَم الِقيامِة وال ُيَزكِّيِهْم ) قال

  ُمسَتْكبِر  َشْيخ  زان  . وَملِك  كذ اب  . وعائِل  
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 صحيح  : خالصة حكم المحدث 107 : صحيح مسلم الرقم : مسلم المصدر : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 اثنتاِن تُدِخالِن الجن َة : من حِفظ ما بين لَْحيَْيه و رِجلَْيه دخل الجن ةَ 

 صحيح :خالصة حكم 140 : صحيح الجامع الرقم : األلباني المصدر : عائشة أم المؤمنين المحدث : راويلا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ما ظهرتِ الفاحشُة  :كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس  ؟ وأعوذ باهلِل أن تكون فيكم أو تُدرِكوها 

 بها فيهم عالنية  ؛ إال ظهر فيهم الطاعوُن واْلوجاُع التي لم تكن في أسالفِهم في قوم  قطُّ يعملُ 

صحيح  :خالصة حكم 2187 : صحيح الترغيب الرقم : األلباني المصدر : عبدهللا بن عمر المحدث : الراوي

 لغيره

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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  Modestyالحياء
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 ، الحياء: الحشمة، ضد الوقاحة. وقد حيي منه حياء واستحيا واستحى فهو َحيِّيٌّ

 وهو االنقباض واالنزواء 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 
 .وم فيههو: )انقباض النَّفس مِّن شيء  وتركه حذر ا عن اللَّ 

وقال ابن حجر: )الَحياء: ُخلُق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، ويمنع مِّن التقصير 

 في حّقِّ ذي الحّقِّ 

 ل ه الوجهوقيل هو: )تغي ر وانكسار يعتري اإلنسان مِّن خوف ما ُيَعاب به وُيَذم ، ومح

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between modesty and shyness (الفرق بين الَحيَاء والخجل):  

، أو ظهور على لخجلا ة  : معنى يظهر في الوجه لغّم  يلحق القلب، عند ذهاب حجَّ

 .الهيبةتغير به ريبة، وما أشبه ذلك، فهو شيء ت

هو االرتداع بقوَّة الَحيَاء، ولهذا ُيَقال: فالن  يستحي في هذا الحال أن يفعل  :والَحيَاء

كذا، وال يقال: يخجل أن يفعله في هذه الحال؛ ألنَّ هيئته ال تتغيَّر منه قبل أن يفعله، 

 .فالَخَجل ممَّا كان والَحيَاء ممَّا يكون

َتعمل الَحيَاء موضع  ا، وقال األنباري: أصل الَخَجل في الل غة: الَخَجل وقد ُيس  ع  توس 

الَكَسل والتَّواني وقلَّة الحركة في طلب الرِّّزق، ثمَّ كثر استعمال العرب له حتى 

 .أخرجوه على معنى االنقطاع في الكالم

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

ا َسَقْيَت لََنا َفلَم ا َجاءُه الَْت إِن  أَبِي يَْدُعوَك لِيَْجزِيََك أَْجَر مَ َفَجاءْتُه إِْحَداُهَما تَْمِشي َعلَى اْستِْحيَاء قَ 

 ] 25القصص: [َوَقص  َعلَْيِه اْلَقَصَص َقاَل ال تََخْف نََجْوَت ِمَن اْلَقْوِم الظ الِِميَن 

جة   ني: واضعة  ثوبها على وجهها ليست بخرَّاجة  وال َوالَّ  قال مجاهد: )يع 

يِّي منهبري: قال الطَّ  َتح  (، وهي تس  يَاء  تِّح  ُه تَم شِّي َعلَى اس   )فأَتَت 

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

رِيَن إِنَاُه َولَكِْن إَِذا ُخلُوا ُبُيوَت الن بِّيِ إاِل  أَن ُيْؤَذَن لَُكْم إِلَى طََعام  َغْيَر نَاظِ يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ال تَدْ 

ُروا َوال ُمْسَتْأنِِسيَن لَِحِديث  إِن  َذلُِكْم َكاَن ُيْؤِذي الن بِي  ُدِعيُتْم َفاْدُخلُوا َفإَِذا طَِعْمُتْم َفانَتشِ 

 .]53اْلحزاب:[الل ُه ال يَْسَتْحيِي ِمَن اْلَحّقِ َفيَْسَتْحيِي ِمنُكْم وَ 

نه، كان يُشق  عليه ويتأذَّى به، أنَّ دخولكم منزله بغير إذ قال ابن كثير: )قيل: المراد

الم، حتى أنزل هللا عليه  ة َحيَائه عليه السَّ لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك مِّن شدَّ

  (النَّهي عن ذلك

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن   في الن بوي ة ةالسُّ ): 

إن  مم ا )) :عن أبي مسعود البدري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 أدرك الن اس ِمن كالم النُّبو ة اْلولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت

 صحيح :خالصة حكم | 6120 :الرقم صحيح البخاري  : المصدر |البخاري  : المحدث

 

ا، بل م: )ُخلق الَحيَ قال ابن القيِّّ  اء مِّن أفضل األخالق وأجلِّّها وأعظمها قدر ا وأكثرها نفع 

والدَّم هو خاصَّة اإلنسانيَّة، فَمن ال حياء فيه، فليس معه مِّن اإلنسانيَّة إالَّ اللَّحم 

 وصورتهما الظَّاهرة، كما أنَّه ليس معه مِّن الخير شيء

……………………………………………………………………………………………… 

اإليمان بضع )) :ي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأب وعن

ذى عن الط ريق. وأدناها: إماطة اْل .شعبة، أعالها: قول: ال إله إال  هللا -أو بضع وستُّون-وسبعون 

 والحياء شعبة ِمن اإليمان

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 35 :رقمصحيح مسلم ال : المصدر |مسلم  : المحدث |أبو هريرة  : الراوي

 

الة على أنَّ اإليمان اسم  يشمل  وقال السعدي: )هذا الحديث مِّن جملة الن صوص الدَّ

عقائد القلب وأعماله، وأعمال الجوارح، وأقوال اللِّّسان، فكل  ما يقرِّّب إلى هللا، وما 

وذكر هنا أعاله وأدناه، وما يحب ه ويرضاه مِّن واجب  ومستحّب  فإنَّه داخل  في اإليمان. 

بب األقوى للقيام بجميع شعب  :وهوبين ذلك  الَحيَاء. ولعلَّ ذكر الَحيَاء؛ ألنَّه السَّ

اإليمان. فإنَّ َمن استحيا مِّن هللا لتواتر نعمه، وسوابغ كرمه، وتجلِّّيه عليه بأسمائه 

كبير، يظلم نفسه والعبد مع هذا كثير التَّقصير مع هذا الرَّّبِّ الجليل ال-الحسنى، 

ه هذا الَحيَاء التوقِّّي مِّن الجرائم، والقيام بالواجبات أوجب ل -ويجني عليها

 (والمستحبَّات

……………………………………………………………………………………………… 
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الَحيَاء ال يأتي )) :وعن عمران بن حصين رضي هللا عنهما قال: قال الن بيُّ صلى هللا عليه وسلم

 إال  بخير

 صحيح :خالصة حكم | 6117 :البخاري الرقمصحيح  : المصدر |الحصين  ن بنعمرا : الراوي

قال ابن حجر: )إذا صار الَحيَاء عادة، وتَخلَّق به صاحبه، يكون سبب ا يجلب الخير إليه، 

بب ات والسَّ  فيكون منه الخير بالذَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

استحيوا )) :هللا عليه وسلمقال: قال رسول هللا صلى  وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه

ِمن هللا حق  الحياء. قال: قلنا: يا رسول هللا إن ا لنستحيي، والحمد لل ه. قال: ليس ذاك، ولكن  

االستحياء ِمن هللا حق  الحياء: أن تحفظ الر أس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، وتتذك ر الموت 

 نيا، فَمن فعل ذلك، فقد استحيا ِمن هللا حق  الحياءاد اَلخرة، ترك زينة الدُّ والبِلَى، وَمن أر

 :خالصة حكم | 2458 :صحيح الترمذي الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث |عبدهللا بن مسعود  : الراوي

 حسن

مع والبصر واللِّّسان مِّن المحرَّمات، وحفظ البطن  قال ابن رجب: )يدخل فيه حفظ السَّ

عن اإلصرار على ما حرَّم هللا، ويتضمَّن أيض ا حفظ  ا حوى، يتضمَّن حفظ القلبوم

البطن مِّن إدخال الحرام إليه مِّن المآكل والمشارب، ومِّن أعظم ما يجب حفظه مِّن 

 (نواهي هللا عزَّ وجلَّ اللِّّسان والفرج

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 قال عمر رضي هللا عنه: )َمن قلَّ حياؤه قلَّ ورعه، وَمن قلَّ ورعه مات قلبه

 

الَحيَاء: مِّن أوَّل مدارج أهل  :قال ابن القيِّّم في حقيقة الَحيَاء: )قال صاحب المنازل

ن أوَّل مدارج أهل الخصوص: الَحيَاء مِّ  إنَّما َجَعل .الخصوص، يتولَّد مِّن تعظيم  منوط  بودّ  

لما فيه مِّن مالحظة حضور َمن يسَتحيي منه، وأوَّل سلوك أهل الخصوص: أن يروا 

الحقَّ سبحانه حاضر ا معهم، وعليه بناء سلوكهم. وقوله: إنَّه يتولَّد مِّن تعظيم  منوط  

. يعني: أنَّ الَحيَاء حالة حاصلة مِّن امتزاج التَّعظيم با ذا اقترنا تولَّد بينهما لمودَّة، فإبودّ 

الَحيَاء، والجنيد يقول: إنَّ تول ده مِّن مشاهدة النِّّعم ورؤية التَّقصير، ومنهم َمن يقول: 

عور والن فرة، حالة   تول ده مِّن شعور القلب بما يستحيي منه، فيتولَّد مِّن هذا الش 

ة أسباب للحياء عالَحيَاء، وال تنافي بين هذه األقوال، فإنَّ  :تَُسمَّى   ((2) .دَّ
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وقال أيض ا: )حياة القلب يكون فيه قوَّة ُخلُق الَحيَاء، وقلَّة الَحيَاء مِّن موت القلب والر وح،  -

 .فكلَّما كان القلب أحيى كان الَحيَاء أتم

 

قاوة: القسوة في القلب، وجمود  وقال الفضيل بن عياض: )خمس  مِّن عالمات الشَّ

ن يا، وطول األمللاالعين، وقلَّة    ((3) .َحيَاء، والرَّغبة في الد 

 

وقال أبو عبيدة النَّاجي: سمعت الحسن يقول: )الَحيَاء والتَّكر م خصلتان مِّن خصال  -

 (الخير، لم يكونا في عبد إالَّ رفعه هللا عزَّ وجلَّ بهما

 

 فيما يتكلَّم به، فهو لَّ جوقال أبو عثمان: َمن تكلَّم في الَحيَاء وال يستحي مِّن هللا عزَّ و

 .ُمسَتدَرج

َتَحيا منه  وقيل: مِّن عالمات المستحي: أن ال ُيَرى بموضع ُيس 

 وقال ربيط بني إسرائيل: )زين المرأة الَحيَاء، وزين الحكيم الصَّمت

 

Benefits of modesty ( الَحيَاء فوائد ): 

 .أن الَحيَاء مِّن خصال اإليمان -1
 .نه وتعالىهللا سبحاخجال  من هجر المعصية  -2
 .اإلقبال على الطَّاعة بوازع الحّبِّ هلل عزَّ وجلَّ  -3
ن يا واآلخرة -4  .يبعد عن فضائح الد 
 .أصل كّلِّ شعب اإليمان -5
يكسو المرء الَوَقار فال يفعل ما يخل  بالمروءة والتوقير وال يؤذي َمن يستحق   -6

 .اإلكرام
 .لسوءومرتكبي ال الباطل ال يمنع مِّن مواجهة أه -7
ن يا واآلخرة -8  .َمن استحى مِّن هللا ستره هللا في الد 
 .ُيعد  صاحبه مِّن المحبوبين عند هللا وعند النَّاس -9

خص عن الفواحش، ويجعله يستتر بها إذا هو سقط في شيء مِّن  -10 يمنع الشَّ
 .أوحالها

ِّّ يدفع المرء إلى التَّحلِّّي بكّلِّ جميل محبوب،  -11   قبيح مكروهي عن كّلِّ والتَّخل
 

Types of modesty ( الَحيَاء أقسام ): 



 
 

286 

 :ينقسم الَحيَاء باعتبار محلِّه إلى قسمين

: وهو الذي ُيولَد مع اإلنسان متزوِّّد ا به، ومِّن أمثلته: حياء فطريٌّ : القسم اْلو ل -1

نحة أعطاها النَّوع مِّن الَحيَاء محياء الطِّّفل عندما تنكشف عورته أمام النَّاس، وهذا 

 .هللا لعباده

وهو الذي يكتسبه المسلم مِّن دينه، فيمنعه  :حياء مكتسب: والقسم الث اني -2

ا، مخافة أن يراه هللا حيث نهاه، أو يفقده حيث أمره   .مِّن فعل ما ُيَذم  شرع 

 :وينقسم باعتبار متعل قه إلى قسمين

رعي: القسم اْلو ل -1 واالحترام، وهو  على وجه اإلجالل: وهو الذي يقع الَحيَاء الشَّ

 .محمود

رعي: القسم الث اني -2 : وهو ما يقع سبب ا لترك أمر شرعي، وهذا الَحيَاء غير الشَّ

 النَّوع مِّن الَحيَاء مذموم، وهو ليس بحياء شرعي، وإنَّما هو ضعف ومهانة

 
Depictions of modesty ( الَحيَاء صور ): 

  :من صور الحياء المحمود

: وذلك بالخوف منه ومراقبته، وفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه، ِمن هللا يَاءالحَ  -

وأن يستحي المؤمن أن يراه هللا حيث نهاه، وهذا الَحيَاء يمنع صاحبه مِّن ارتكاب 

لِّّه وترحاله  .المعاصي واآلثام؛ ألنَّه مرتبط  باهلل يراقبه في حِّ

 

كة معه يرافقونه في المؤمن بأنَّ المالئوذلك عندما يستشعر  الَحيَاء ِمن المالئكة: -

 .كّلِّ أوقاته، وال يفارقونه إالَّ عندما يأتي الغائط، وعندما يأتي أهله

 

: وهو دليل  على مروءة اإلنسان؛ فالمؤمن يستحي أن يؤذي الَحيَاء ِمن الن اس -

وء، وال ياآلخرين سواء  بلسانه أو بيده، فال طعن أو يغتاب  يقول القبيح وال يتلفَّظ بالس 

  .نكشف عوراته فيطَّلع عليها النَّاسأو ينم، وكذلك يستحي مِّن أن ت

 

  :صور الَحيَاء المذموم

 

  :الَحيَاء في طلب العلم -

ؤال فيه أو عرضه في تعليم أو دعو ة، إذا تعلَّق الَحيَاء بأمر دينّي ، يمنع الَحيَاء مِّن الس 

ل دافعة هذا الَحيَاء الذي يمنع مِّن التَّحصيفإنَّ ممَّا ينبغي حينها، رفع الحرج، وم

 (1) .العلمي أو الدَّعوة إلى هللا سواء  عند الرِّّجال أو النساء 

جاءت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ))فقد ورد أنَّ أمَّ سليم رضي هللا عنها 

ل  إذا هللا ال يستحيي مِّن الحّقِّ، فهل على المرأة مِّن غسفقالت: يا رسول هللا إنَّ 
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تعني -إذا رأت الماء. فغطَّت أم  سلمة  احتلمت؟ قال النَّبي  صلى هللا عليه وسلم:

وقالت: يا رسول هللا وتحتلم المرأة؟! قال: نعم، تَرِّبَت يمينك، فيَم يشبهها  -وجهها

  (((2)  .ولدها

  (العلم ال يتعلَّمه مستح  وال متكبِّّر  وعن مجاهد، قال: )إنَّ هذا 

 

 :اْلمر بالمعروف والن هي عن المنكر اء ِمنالَحيَ  -

َواللَُّه ال  :الَحيَاء ال يمنع المسلم مِّن أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، قال تعالى

َن ال َحّقِّ  يِّي مِّ َتح   .[53األحزاب:]يَس 

مة مِّن سمات هذه األمَّة، كما قال عزَّ بل األمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر س

ُنوَن ُتم  ُكن :وجلَّ  مِّ َن َعنِّ ال ُمنَكرِّ َوتُؤ  َهو  ُروفِّ َوتَن  رَِّجت  لِّلنَّاسِّ تَأ ُمُروَن بِّال َمع   َخي َر ُأمَّة  أُخ 

 .[110آل عمران:]بِّاللّهِّ 

 

ارع -  :فعل أمر نهى عنه الش 

ا رع، أو إلى ترك واجب مرغوب في فَمن دفعه حياؤه إلى فعل أمر  نهى عنه الشَّ

ا ومهانة الّدِّين فليس حييّ ا ا، وإنَّما هذا يعتبر ضعف   .شرع 

فليس مِّن الَحيَاء أن يترك الصَّالة الواجبة بسبب ضيوف  عنده حتى تفوته الصَّالة. 

رع خص مِّن المطالبة بالحقوق التي كفلها له الشَّ  وليس مِّن الَحيَاء أن يمتنع الشَّ

 

Ibn Al Qayyim mentioned ten depictions of modesty ( اءيَ الحَ  صور ): 

مها إلى عشرة أوجه وهي  :ذكر ابن القيِّم صور ا للحياء وقس 

 

الم لما فرَّ هارب ا في الجنَّة، قال هللا حياء الجناية .1 : فمنه حياء آدم عليه السَّ

 .تعالى: أفرار ا منِّّي يا آدم؟ قال: ال يا رّبِّ، بل حياء  منك

 

يل والنَّهار ال يفترون، فإذا كان : كحياء المالئكة الذين يسبِّّحون اللَّ وحياء الت قصير .2

 .حقَّ عبادتكيوم القيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك 

 

: هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربِّّه، يكون حياؤه وحياء اإلجالل .3

 .منه
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: كحياء النَّبّيِّ مِّن القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطوَّلوا وحياء الَكَرم .4

 .ام واستحيى أن يقول لهم: انصرفواالجلوس عنده، فق

 

طالب رضي هللا عنه، أن يسأل رسول هللا : كحياء علي بن أبي وحياء الِحْشَمة .5

ي لمكان ابنته منه  .عن المذ 

 

: كحياء العبد مِّن َربِّّه عزَّ و جلَّ حين وحياء االستحقار واستصغار الن فس .6

 ...يسأله حوائجه، احتقار ا لشأن نفسه واستصغار ا لها

 :وقد يكون لهذا النَّوع سببان

ائل نفسه، واستعظا  .م ذنوبه وخطاياهأحدهما: استحقار السَّ

 .والثَّاني: استعظام مسؤوله

 

: فهو حياء المحّبِّ مِّن محبوبه، حتى إنَّه إذا خطر على قلبه في حياء المحب ة .7

لك غيبته هاج الَحيَاء مِّن قلبه، وأحسَّ به في وجهه، وال يدرى ما سببه، وكذ

لهم: جمال يعرض للمحّبِّ عند مالقاته محبوبه ومناجاته له روعة  شديدة ، ومنه قو

 .رائع، وسبب هذا الَحيَاء والرَّوعة، ممَّا ال يعرفه أكثر النَّاس

وال ريب أنَّ للمحبَّة سلطان ا قاهر ا للقلب، أعظم مِّن سلطان َمن يقهر البدن، فأين 

دنك؟ ولذلك تعجَّبت الملوك والجبابرة مِّن َمن يقهر قلبك وروحك إلى َمن يقهر ب

: قهرهم للَخل ق، وقهر المحبوب  بَّه ورآه بغتة  لهم وذلهم له، فإذا فاجأ المحبوب ُمحِّ

 ...أحسَّ القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة  وخوف

ا الَحيَاء الذي يعتريه منه   فسببه وهللا أعلم -وإن كان قادر ا عليه كأمته وزوجته-وأمَّ

لطان لـمَّا زال خوفه عن القلب، بقيت هيبته واحتشامه، ف تولَّد منها أنَّ هذا الس 

الَحيَاء، وأمَّا حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهر  الستيالئه على قلبه، 

 .فوهمه يغالطه عليه ويكابره حتى كأنَّه معه

 

صالح عبوديَّته  : فهو حياء ممتزج  مِّن محبَّة وخوف، ومشاهدة عدمحياء العبودي ة .8

 .توجب استحياءه منه ال محالة منها، فعبوديتَّه له لمعبوده، وأنَّ قدره أعلى وأجل  

 

رف والعز ة .9 ، فحياء النَّفس العظيمة الكبيرة، إذا صدر منها ما هو دون حياء الش 

، فإنَّه يستحيي  حياء شرف نفس   -مع بذله-قدرها مِّن بذل  أو عطاء  وإحسان 

و ذا له سببان: أحدهما: هذا. والثَّاني: استحياؤه مِّن اآلخذ حتى كأنَّه هوعزَّة ، وه

ائل، حتى إنَّ بعض أهل الَكَرم ال تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه  اآلخذ السَّ

لَة اآلخذ  .حياء  منه، وهذا يدخل في حياء التَّلو م؛ ألنَّه يستحيي مِّن َخج 
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ريفة العز: فهو حياء الن فحياء المرء ِمن نفسه .10 يزة الرَّفيعة مِّن رضاها وس الشَّ

وقناعتها بالد ون، فيجد نفسه مستحي ا مِّن نفسه حتى كأنَّ له لنفسها بالنَّقص 

نفسين يستحيي بإحداهما مِّن األخرى، وهذا أكمل ما يكون مِّن الَحيَاء؛ فإنَّ 

 العبد إذا استحيى مِّن نفسه فهو بأن يستحيي مِّن غيره أجدر

 

Displays of lack of modesty ( الَحيَاء قل ة مظاهر ): 

 

نوب والمعاصي وعدم الخوف مِّن هللا  .1  المجاهرة بالذ 
يِّّقة أو   .2 لبس النِّّساء الكاسيات العاريات المالبس التي تصف األجسام، أو الضَّ

  .المفتوحة مِّن األعلى واألسفل
 حديث المرأة مع الرَّجل األجنبي عند خروجها واختالطها به .3
يِّّ  لف ظالتَّ   .4  .ئة التي تجرح اآلخرينوالتَّفو ه باأللفاظ البذيئة والسَّ
كالم الرَّجل مع غيره باألسرار الزَّوجية واألمور الخاصَّة التي تحصل بينه وبين  .5

 زوجته
  .كشف العورات و عدم سترها  .6

 

Preventers from attaining modesty ( الَحيَاء اكتساب موانع ): 

 

 :الغناء -

ن يا عن أبي عثمان قي وابن أروى البيه اللَّيثّيِّ قال: قال يزيد بن الوليد النَّاقص: بي الد 

هوة، ويهدم المروءة   .)يا بني أميَّة إيَّاكم والغناء؛ فإنَّه ينقص الَحيَاء، ويزيد في الشَّ

 :ارتكاب المعاصي -

هِّب الَحيَاء فقال: )ومِّن نوب والمعاصي تُذ  عقوباتها ذهاب الَحيَاء  بيَّن ابن القيِّّم أنَّ الذ 

ة الحياة للقلب، وهو أصل كّلِّ خير وذهاب كّلِّ خير بأجمعه، وفي الذي هو مادَّ 

إنَّ ممَّا أدرك النَّاس مِّن كالم الن بوَّة )) :وقال .((الَحيَاء خير كل ه)) :الصَّحيح عنه أنَّه قال

ه على التَّهديد وفيه تفسيران: أحدهما أنَّ  .((األولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت

َمن لم يستح فإنَّه يصنع ما شاء مِّن القبائح؛ إذِّ الحامل على  يد، والمعنى:والوع

تركها الَحيَاء، فإذا لم يكن هناك حياء  نزعه مِّن القبائح، فإنَّه يواقعها، وهذا تفسير أبي 

 عبيدة،

ذي ينبغي تركه ما والثَّاني: أنَّ الفعل إذا لم تستح فيه مِّن هللا فافعله، وإنَّما ال 

، وهذا تفسير اإلمام أحمد في رواية ابن هاني، فعلى األوَّل ُيستحى منه مِّن هللا

ا، كقوله ُتم   :يكون تهديد  ئ  َملُوا َما شِّ ، وعلى الثَّاني يكون إذن ا وإباحة، [40فصِّّلت:]اع 

فإن قيل فهل مِّن سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت: ال، وال على قول َمن 

إلباحة والتَّهديد مِّن المنافاة، ولكن المشترك على جميع معانيه، لما بين ا يحمل
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عِّف الَحيَاء مِّن العبد  نوب تُض  اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار اآلخر، والمقصود: أنَّ الذ 

حتى ربَّما انسلخ منه بالكلِّّيَّة، حتى ربَّما أنَّه ال يتأثَّر بعلم النَّاس بسوء حاله، وال 

اله وقبح ما يفعله، والحامل على ذلك العهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حباطِّّ 

 انسالخه مِّن الَحيَاء، وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة، لم يبق في صالحه مطمع

 

Means for attaining modesty ( الَحيَاء اكتساب على المعينة الوسائل ): 

ا لنا في كّلِّ الَحيَاء موجود في فطرة اإلنسان، وعلينا أن نج أقوالنا وأفعالنا، عله رفيق 

وهناك بعض الوسائل التي تنّمِّي هذه الصِّّفة وتقوِّّيها في نفوسنا، ومِّن هذه 

  :الوسائل

ِّّباع أوامر هللا سبحانه والخوف منه، ومراقبته في كّلِّ حين، واستشعار معيته -1  .ات

ِّّباع سنَّة النَّبّيِّ صلى هللا عليه وسلم واالقتدا -2  .والفعليَّة ء به في حياته القوليَّةات

 .غض  البصر عمَّا حرَّم هللا سبحانه وتعالى، وعدم تتب ع عورات اآلخرين -3

 .الصَّبر عن المعصية يعين على مالزمة الَحيَاء -4

 .تربية األوالد على الَحيَاء -5

  .مجالسة َمن يتَّصف بصفة الَحيَاء -6

 

Modesty of the Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) ( وسلم عليه هللا صلى الن بّيِ  حياء ِمن جاذنم ): 

كان النَّبي  صلى هللا عليه وسلم أشدَّ النَّاس حياء ، فعن أبي سعيد الخدري رضي 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشدَّ حياء  مِّن العذراء في )) :هللا عنه قال

  .هوكان إذا كره شيئ ا عرفه الصَّحابة في وجه(1)  ((2)  .خدرها 

َم  :قال تعالى ُجو اللََّه َوال يَو  َِّّمن َكاَن يَر  َوة  َحَسَنة  ل لََقد  َكاَن لَُكم  فِّي َرُسولِّ اللَّهِّ أُس 

َر َوَذَكَر اللََّه َكثِّير ا   .[21األحزاب: ]اآلخِّ

His modesty with Allah ( هللا ِمن حياؤه ): 

وتعالى؛ وذلك لما سبحانه ومِّن مظاهر حيائه صلى هللا عليه وسلم حياؤه مِّن خالقه 

الم مِّن نبيِّّنا صلى هللا عليه وسلم في ليلة اإلسراء أن  طلب موسى عليه السَّ

يراجع ربَّه في تخفيف فرض الصَّالة، قال النَّبي  صلى هللا عليه وسلم لموسى عليه 

الم  ((استحييت مِّن ربِّّي)) :السَّ

His modesty with the people ( الن اس ِمن حياؤه ): 

أنَّ امرأة سألت النَّبيَّ صلى هللا ))ك ما جاء عن عائشة رضي هللا عنها مِّن ذل

عليه وسلم عن غسلها مِّن المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثمَّ قال: خذي 

فرصة مِّن مسك فتطهَّري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قالت: فستر وجهه بطرف 
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ت المرأة فقلت: فاجتذب :ثوبه، وقال: سبحان هللا! تطهَّري بها. قالت عائشة

 ((تتبَّعي بها أثر الدم

His modesty in dealing with being informed of something (  َمن مع تعامله في حياؤه

شيء عنه بلغه ): 

إذا بلغه ))عن عائشة رضي هللا عنها قالت كان النَّبي  صلى هللا عليه وسلم 

: ما بال فالن  يقو يء لم يقل  ولكن يقول: ما بال أقوام  يقولون ل؟ عن الرَّجل الشَّ

 ((كذا وكذا؟

 

 

 

 

 

Modesty of the Companions ( عنهم هللا رضي الص حابة حياء ِمن نماذج ): 

 
‘Uthman bin ‘Affan ( عنه هللا رضي عف ان بن عثمان حياء ): 

 

ة الَحيَاء، حتى أنَّ المالئكة كانت تستحي منه،  ُعرِّف عثمان رضي هللا عنه بشدَّ

عائشة رضي هللا عنها، قالتن فع كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم )) :

ا عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له،  ا في بيتي، كاشف  مضطجع 

وهو على تلك الحال، فتحدَّث، ثمَّ استأذن عمر، فأذن له، وهو كذلك، فتحدَّث، 

 -، وسوَّى ثيابه لموسثمَّ استأذن عثمان، فجلس رسول هللا صلى هللا عليه 

فدخل فتحدَّث، فلمَّا خرج، قالت  -قال محمد: وال أقول ذلك في يوم واحد 

عائشة: دخل أبو بكر، فلم تهتش له ولم تباله، ثمَّ دخل عمر فلم تهتش له ولم 

تباله، ثمَّ دخل عثمان فجلست وسوَّيت ثيابك، فقال: أال أستحي مِّن رجل 

 .تستحي منه المالئكة

 
‘Aishah ( عنها هللا رضي عائشة حياء ): 

 

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: )كنت أدخل بيتي، الذي ُدفَِّن فيه رسول هللا 

صلى هللا عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي، فأقول إنَّما هو زوجي وأبي، فلمَّا ُدفَِّن 

ُدوَدة  عليَّ ثيابي؛ َحيَاء  مِّن  عمرعمر معهم، فو هللا ما دخلت إالَّ وأنا َمش  ) 
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  Thinking Goodحسن الظن
Meaning in the language (  معنى لغة):  

ن نقيض الُقب ح  الُحس 

ين ا: زيَّنته سِّ نت الشيء تح   وحسَّ

يئة  والَحَسَنة: خالف السَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 يقين تدب رليس بيقين عيان، إنَّما هو  الظَّن: شك ويقين، إال أنَّه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

ر  ترجيح جانب الخير على جانب الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Difference between (الظ ن) and other qualities (  وصفات الظ ن بين الفرق

  :(أخرى

ك والظ ن والَوْهم   :الفرق بين الش 

ك التَّرد د بين خالف اليقين، وأصله اضطراب النَّفس، ثم استعمل في  :الشَّ

يئين سواء استوى طرفاه، أو ترجَّح أحدهما على اآلخر. قال تعالى َفإِّن  :الشَّ

مَّا أَنَزل َنا إِّلَي َك  أي: غير مستيقن. وقال األصوليون:  [94يونس: ]ُكنَت فِّي َشّك  ّمِّ

 .هو ترد د الذهن بين أمرين على حد  سواء

،  وقيل: التَّرد د بين الطَّرفين إن كان على ك، وإال فالرَّاجح: ظنٌّ واء فهو الشَّ السَّ

والمرجوح: وهم  
 

  :ت َصوُّرالفرق بين الظ ن وال -

حان أحد  أنَّ الظَّن ضرب  من أفعال القلوب، يحدث عند بعض األمارات، وهو ُرج 

طرفي التَّجو ز، وإذا حدث عند أمارات غلبت وزادت بعض الزيادة، فظَنَّ صاحبه 

بعض ما تقتضيه تلك األمارات، سمي ذلك: غلبة الظَّن، ويستعمل الظَّن فيما 

 .ُيدرك وفيما ال ُيدرك

 

رِّك تَصوَّر و ر يستصَ والتَّ  َرك إذا أدركه المد  َرك دون غيره، كأنَّ المد  عمل في المد 

اهد أنَّ األعراض التي ال تُدرك ال تَُتصوَّر، نحو: العلم والقدرة،   نفسه، والشَّ

يء ِّّ  .والتَّمث ل مثل التََّصو ر إالَّ أنَّ التََّصو ر أبلغ؛ ألنَّ قولك: تََّصوَّرت الشَّ ي معناه: أن

ن أبصر صورته، وقولك: تمثَّلته. معناه: أنِّّي بمنزلة من أبصر مثاله، ة مبمنزل

رَفان ذاته من رؤيتك لمثاله يء أبلغ في عِّ  ورؤيتك لصورة الشَّ

 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

 .]12النور: [َذا إِْفك  مُّبِين  َوَقالُوا هَ لَْوال إِْذ َسِمْعُتُموُه ظَن  اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنُفِسِهْم َخْير ا 

……………………………………………………………………………………………… 

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

ُسوا َوال يَْغَتب بَْعض ا  ب ْعُضُكم يَا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثِير ا مَِّن الظ ّنِ إِن  بَْعَض الظ ّنِ إِْثم  َوال تََجس 
 .]12الحجرات: [اب  ر ِحيم  أَُيِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَْأُكَل لَْحَم أَِخيِه َمْيت ا َفَكرِْهُتُموُه َوات ُقوا الل َه إِن  الل َه تَو  

ويقول الطبري: )يقول تعالى ذكره: يا أي ها الذين صدقوا هللا ورسوله، ال تقربوا 

ا، فإنَّ الظَّان غير محق، كثير ا من الظَّن بالمؤمنين، وذل ك إن تظنوا بهم سوء 
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َن الظَّّنِّ ولم يقل: الظَّن كلَّه، :وقال جلَّ ثناؤه َتنُِّبوا َكثِّير ا ّمِّ إذ كان قد أَذِّن  اج 

ُنوَن  :للمؤمنين أن يظنَّ بعضهم ببعض الخير، فقال مِّ ُتُموُه ظَنَّ ال ُمؤ  ع  لَو ال إِّذ  َسمِّ

هِّم   َناُت بِّأَنُفسِّ مِّ ك  م بِّين   َوال ُمؤ  ، فَأذِّن هللا جلَّ ثناؤه [12النور: ]َخي ر ا َوَقاُلوا َهَذا إِّف 

لوه، وإن لم يكونوا من قِّيلِّه للمؤمنين أن يظنَّ بعضهم ببعض الخير، وأن يقو

َن  َتنُِّبوا َكثِّير ا ّمِّ يَن آَمُنوا اج  فيهم على يقين.... عن ابن عباس، قوله يَا أَي َها الَّذِّ

َض الظَّّنِّ إِّث م   :: نهى هللا المؤمن أن يظنَّ بالمؤمن شرّ ا. وقولهالظَّّنِّ يقول إِّنَّ بَع 

ر ال ا ل يقول: إنَّ ظنَّ المؤمن بالمؤمن الشَّ ع  ؛ ألنَّ هللا قد نهاه عنه، َففِّ لخير، إِّث م 

 (ما نهى هللا عنه إِّث م  

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

سوا، )) :وسلم، أنه قال عن الن بي صلى هللا عليه إي اكم والظ ن، فإن  الظ ن أكذب الحديث، وال تحس 

سوا، وال تحاسدوا، وال   تدابروا، وال تباغضوا، وكونوا عباد هللا إخوان اوال تجس 

 صحيح :خالصة حكم | 5143 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث |أبو هريرة  : الراوي

 

وء، قال الخطَّابي: هو تحقيق الظَّن وي: )المراقال النَّو د: النَّهي عن ظّنِّ السَّ

لَك. ومراد الخطَّابي أنَّ وتصديقه دون ما يهجس في  النَّفس، فإنَّ ذلك ال ُيم 

المَحرَّم من الظَّن ما يستمر صاحبه عليه، ويستقر في قلبه، دون ما يعرض في 

 (القلب وال يستقر، فإنَّ هذا ال يكلَّف به

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

لخطَّاب رضي هللا عنه: )ال يحل  المرئ مسلم يسمع من أخيه قال عمر بن ا -

ا. وقال أيض ا: ال  ا، وهو يجد لها في شيء من الخير مخرج  كلمة يظن  بها سوء 

 ينتفع بنفسه من ال ينتفع بظنه

 

لي بن أبي طالب رضي هللا عنه: )من علم من أخيه مروءة جميلة فال ل عوقا -

 ومن َحُسنت عالنيته فنحن لسريرته أرجى يسمعنَّ فيه مقاالت الرِّّجال،

 

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: )كنَّا إذا فقدنا الرَّجل في صالة العشاء  -

 وصالة الفجر، أسأنا به الظَّنَّ 

 

 بعض إخواني من أصحاب رسول ب قال: )كتب إليَّ وعن سعيد بن المسيَّ  -
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غلبك، وال تظنَّن بكلمة هللا: أن ضع أمر أخيك على أحسنه، ما لم يأتك ما ي

 خرجت من امرئ مسلم شر ّا، وأنت تجد لها في الخير محمال  

 

ا،  - وقال المهلب: )قد أوجب هللا تعالى أن يكون ظن  المؤمن بالمؤمن حسن ا أبد 

هِّم  َخي ر ا َوَقالُ لَ  :إذ يقول َناُت بِّأَنُفسِّ مِّ ُنوَن َوال ُمؤ  مِّ ُتُموُه ظَنَّ ال ُمؤ  ع  وا َهَذا و ال إِّذ  َسمِّ

، فإذا جعل هللا سوء الظَّن بالمؤمنين إفك ا مبين ا، فقد ألزم [12النور: ]إِّف ك  م بِّين  

ن الظَّن بهم صدق ا بين ا  أن يكون ُحس 

 

يرة، قال: )ثالث ال يعجزن ابن آدم وروى معمر عن إسماعيل بن أمية - ، الطِّّ

وسوء الظَّن والحسد. قال: فينجيك من سوء الظَّن أن ال تتكلم به، وينجيك من 

يرة أن ال تعمل بها ا، وينجيك من الطِّّ  الحسد أن ال تبغي أخاك سوء 

 

دِّيوقال قتادة: )إنَّ الظَّن اثنان: ظنٌّ ُين جِّي، وظنٌّ  -   ُير 

 

Benefits of thinking good ( الظ ن ُحْسن فوائد ): 

 

فة إالَّ راحة القلب، وسالمة البال لكفى، كيف ال، وبها يسلم  إن لم يكن في هذه الصِّّ

اإلنسان من الخواطر الرَّديئة التي تقلقه، وتؤذي نفسه، وتجلب عليه َكَدَر البال، وتعب 

فة الرَّائعة والخُ النَّفس والجسد، ومن هنا نعرف فضيل لق الفاضل، وهذه ة هذه الصِّّ

 :ئد حسن الظنجملة من فوا

 

ن الظَّن عالمة على كمال اإليمان في قلب المتحلِّّي -1 به، فال يظن  بالمؤمنين  ُحس 

ُتُموُه ظَنَّ  :خير ا إال من كان منهم، كما قال تبارك وتعالى في سورة الن ور ع  ال إِّذ  َسمِّ لَو 

َناُت بِّأَنُفسِّ  مِّ ُنوَن َوال ُمؤ  مِّ  .[12النور: ]هِّم  َخي ر ا َوَقالُوا َهَذا إِّف ك  م بِّين  ال ُمؤ 

 

ر على ال -2 يطان الرَّجيم؛ فإنَّ من أبوابه سوء الظَّن فيه إغالق باب الفتنة والشَّ شَّ

َض الظَّّنِّ  :بالمسلمين، قال هللا تعالى َتنُِّبوا َكثِّير ا ّمَِّن الظَّّنِّ إِّنَّ بَع  يَن آَمُنوا اج   يَا أَي َها الَّذِّ

يطان على أن يطول فيه [12الحجرات: ] ُكم بشرّ  على غيره بالظَّن، بعثه الشَّ ، فمن يَح 

يبة فيهلك، أو يقصر في القيام بحقوقه، أو يتوانى في إكرامه، وينظر إليه اللِّّسان بالغ

 بعين االحتقار، ويرى نفسه خير ا منه. وكل ذلك من المهلكات 
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م، وحماية له من حبَّة بين أفراد المجتمع المسلطريق من طرق زيادة األلفة والم -3

 .التَّفك ك والتَّشرذم

 

المجتمع من إشاعة الفاحشة، وانتشار الرَّذيلة، وبه يسلم حصن منيع يحمي  -4

 .المجتمع من انتِّّهاك حقوق النَّاس وأعراضهم وخصوصياتهم

 

  .دليل على سالمة القلب وطهارة النَّفس، وزكاء الر وح -5

Types of thinking ( الظ ن أقسام ):  

  :ظن  محمود -1

المقصود هنا، قال القرطبي: )الظَّن في وهو ما عبرنا عنه هنا بحسن الظَّن، وهو 

ريعة قسمان: محمود ومذموم، فالمحمود منه: ما سلم معه دين الظَّان  الشَّ

 والمظنون به عند بلوغه. والمذموم ضد ه

 

  :ظن  مذموم -2

ا سبق في كالم القرطبي، ولزيادة توضيحه وبيانه نقول: المحمود، كم وهو ضد األول

غيرك من غير مستند يقيني لك عليه، وقد صمَّم عليه هو ما تخيلت وقوعه من 

 قلبك، أو تكلَّم به لسانك من غير مسوِّّغ شرعي 

ا، والذي حذرنا منه كتاب هللا عزَّ وجلَّ وسنَّة  وهو سوء الظَّن المنهي عنه شرع 

 وله صلَّى هللا عليه وسلم، وقد أجاز العلماء بعض صوره، قال أبو حاتم: رس

  :ربينسوء الظ ن على ض

  .منهي عنه بحكم النَّبي صلَّى هللا عليه وآله وسلم أحدهما:

 .: مستحبواَلخر

، وأمَّا الذي يستحب   فأما الذي نهى عنه، فهو استعمال سوء الظَّن بالمسلمين كافة 

فهو كمن بينه وبين آخر عداوة أو شحناء في دين أو دنيا، يخاف على  من سوء الظَّن،

رِّه؛ كي ال يصادفه على غرَّة نفسه من  رِّه، فحينئذ يلزمه سوء الظَّن بمكائده وَمك  َمك 

 .بمكره فيهلكه

 

Depictions of thinking ( الظ ن ُحْسن صور ):  
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  :ُحْسن الظ ن باهلل -1

سلم قبل موته عت رسول هللا صلى هللا عليه وعن جابر رضي هللا عنه قال: سم

ن الظَّن باهلل عزَّ وجلَّ ال )) :بثالثة أيام يقول  يموتنَّ أحدكم إال وهو يُحس 

 

فإحسان الظَّن باهلل تبارك وتعالى واجب، وهو ُأن س  للعبد في حياته، وَمن َجى له بعد 

ن الظَّن  مماته، قال النَّووي في شرحه على صحيح مسلم: )قال العلماء: معنى ُحس 

ا، راجي ا، باهلل تعالى: أن يَظُنَّ أنَّه يرحمه، ويعفو عن ه. قالوا: وفي حالة الصِّّحَّة يكون خائف 

يكون الخوف أرجح. فإذا دنت أمارات الموت، غلَّب الرَّجاء، أو  :ويكونان سواء، وقيل

على اإلكثار من  محَّضه؛ ألنَّ مقصود الخوف االنكفاف عن المعاصي، والقبائح، والحرص

ر ذلك، أو معظمه في هذا الحال، واسُتحِّبَّ إحسان الظَّن  الطَّاعات، واألعمال، وقد تعذَّ

 المتضّمِّن لالفتقار إلى هللا تعالى، واإلذعان له

 

وقال ابن القيِّّم: )كلما كان العبد َحسن الظَّن باهلل، َحسن الرَّجاء له، صادق التوك ل 

، وال يضيِّّ عليه: فإنَّ هللا ال يخيِّّ  ع عمل ب أمله فيه البتَّة؛ فإنَّه سبحانه ال يخيِّّب أمل آمل 

عة؛ فإنَّه ال أشرح للصَّدر، وال أوسع له بعد  ن الظَّن بالسَّ ، وعبَّر عن الثقة وُحس  عامل 

ن ظنِّّه به ن  ((3)  .اإليمان من ثقته باهلل، ورجائه له، وُحس  ا: )فعلى قدر ُحس  وقال أيض 

ن الظَّن ر بعضهم التَّوك ل بُحس  ورجائك له، يكون توك لك عليه؛ ولذلك َفسَّ ظنِّّك بربِّّك 

ن الظَّن به يدعوه إلى التوك ل عليه، إذ ال ُيَتَصوَّر التَّوك ل على  باهلل، والتَّحقيق: أنَّ ُحس 

 من ساء ظنك به، وال التَّوك ل على من ال ترجوه

  :ُحْسن الظ ن بين الرؤساء والمرؤوسين -2

ومرؤوسين، لذا كان  ال ينتظم أمر هذه األمَّة إال بالعالقة الحسنة بين أفرادها رؤساء

ه مصر: )اعلم أنَّه ليس شيء أدعى  من وصيَّة علّي  رضي هللا عنه لألشتر عندما والَّ

ن ظّنِّ وال  برعيَّته من إحسانه إليهم، وتخفيفه المؤونات عنهم، وترك  إلى ُحس 

ما ليس له قِّبَلهم، فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به  استكراهه إيَّاهم على

ن الظَّ  ، وإنَّ أحقَّ من َحُسن ُحس  ن الظَّن يقطع عنك نصب ا طويال  ن برعيتك، فإنَّ ُحس 

 .ظن ك به، لمن  َحُسن بالؤك عنده، وإنَّ أحقَّ َمن  ساء ظن ك به، لمن  ساء بالؤك عنده

 

  :اءُحْسن الظ ن باإلخوان واْلصدق -3 

قائه المقرَّبين خاصَّة، على المسلم أن ُيحَِّسن الظَّن بإخوانه المسلمين عامَّة، وبأصد

وهذا ما أرشدنا إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبيَّن أنه واجب على المسلم 

تجاه أخيه المسلم، فيجب على المسلم أن يلتمس إلخوانه األعذار ما استطاع، 

، فليقل: لعل لهم ويحمل عليها ما يبلغه ع نهم من قول أو فعل. فإذا لم يجد محمال 

 .عرفهعذر ا لم أ
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  :ُحْسن الظ ن بين الز وجين -4

ائم  إنَّ إحسان الظَّن بين الزَّوجين من أهم الدَّعائم التي ُيب نى عليها البيت الدَّ

دة باالنهيار و ن الظَّن: فإنَّ البيوت مهدَّ التَّشرذم والمستقر والمطمئن، وبغير ُحس 

 .والفرقة والطَّالق

ن ظ يطان مجاال  للتَّالعب ال بد أن يكون بين الزَّوجين ُحس  ، وأالَّ يتركا للشَّ ّن  متبادل 

كوك في قلبيهما؛ ألنَّه متى ما انفتح باب إساءة الظَّن بينهما صعب  بهما، وقذف الش 

 .إغالقه، وجرَّ ذلك إلى ويالت قد تهّدِّد استقرار البيت بأكمله

ِّّرة، يغلِّّبون جانب هناك الكثير من األزواج والزَّوجات أصحاب طبيعة قلقة، وأنفس  متوت

رون األمور  المة، فتراهم يجنحون إلى سوء الظَّن، ويفّسِّ كوك على جانب السَّ الش 

على أسوأ تفسيراتها وأردأ احتماالتها، وفي هذا خطر كبير على استمرار الحياة 

ك األسرية، فينبغي على األز ن الظَّن، ويطردوا الشَّ واج والزَّوجات أن يغلِّّبوا حس 

 .يبةوالرِّّ 

Preventers of attaining thinking good ( الظ ن ُحْسن اكتساب موانع ): 

كوك في أفراده -1  .العيش في مجتمع يغلب عليه سوء الظَّن، وانتشار الش 

غر على سوء الظَّن وتغليب جانب الت   -2 المةالتَّربية منذ الصِّّ  .همة على السَّ

ن الظَّنالجهل بأحكام الّدِّين الحنيف، واالبت -3 اعية إلى ُحس   .عاد عن تعاليمه الدَّ

فة الطَّيبة وآثارها الجميلة في المجتمع -4  .الجهل بهذه الصِّّ

وء لهم تأثير كبير في هذا الجانب، فمن عاشرهم  -5 مصاحبة األشرار: فقرناء الس 

العاقل ) :القهم، وأعطوه من صفاتهم، قال أبو حاتم البستيوخالطهم أورثوه من أخ

صحبة األخيار، ويفارق صحبة األشرار؛ ألنَّ َمَودَّة األخيار سريع اتصالها، بطيء يلزم 

انقطاعها، ومودة األشرار سريع انقطاعها، بطيء اتصالها، وصحبة األشرار تورث سوء 

 من الدخول في جملتهمالظَّن باألخيار، ومن َخاَدن األشرار لم يسلم 

تدعو إلى سوء الظَّّنِّ باإلخوان النَّاشئ عن الحسد والغل  والحقد، وهذه الصِّّفات  -6

ر لهم   .تمنِّّي الشَّ

Means for attaining thinking good (  ُحْسن اكتساب على المعينة الوسائل

  :(الظ ن



 
 

299 

 

ليم، فالد عاء عالج دعاء هللا سبحانه، واالبتهال إليه حتى يمن عليك بقلب س -1

 .الصِّّفة فحسب، بل لجميع األمور الدينيَّة والدنيويَّةناجع، ووسيلة نافعة، ليس لهذه 

 

االقتداء بالرَّسول صلى هللا عليه وسلم، وصحابته الكرام، وسلف األمَّة الصَّالح في  -2

ن ظنِّّهم ببعضهم، وتعاملهم مع اإلشاعات واألكاذيب، ومحافظتهم على أوا صر ُحس 

 .الحّبِّ والمَودَّة بينهم

 

ن الظَّن، فينمو الفرد، -3  التَّربية الحسنة لألبناء منذ نعومة أظفارهم، على ُحس 

ر في نفسه، وتتأصَّل في داخله،  فة الحميدة، فتتجذَّ ويترعرع في ظّلِّ هذه الصِّّ

ا بإذن هللا  .وتصبح سجيَّة له ال تنفك عنه أبد 

 

اء قرآني، أرشد هللا إليه يره، وهو عالج ربَّاني، ودوأن ينزل المرء نفسه منزلة غ -4

تُ  :المؤمنين، وعلَّمهم إيَّاه، حيث قال ع  َناُت لَو ال إِّذ  َسمِّ مِّ ُنوَن َوال ُمؤ  مِّ ُموُه ظَنَّ ال ُمؤ 

بِّين   هِّم  َخي ر ا َوَقالُوا َهَذا إِّف ك  م  ، فأشعرهم تبارك وتعالى أنَّ [12النور: ]بِّأَنُفسِّ

  .لهان واحد، وضرر الفرد منهم ضرر للجماعة بأكمالمؤمنين كيا

فوضع نفسه ولو استشعر كل  مؤمن هذا األمر عند صدور فعل أو قول من أخيه، 

 .مكانه، لدعاه ذلك إلى إحسان الظَّن باآلخرين

 

محاولة زيادة اإليمان بفعل الخيرات والطَّاعات، وعالج أمراض القلب من الحسد  -5

يرها، فمتى ما زاد إيمان المرء وصفى قلبه من هذه األمراض والغّلِّ والخيانة وغ

 .واألوبئة، َحُسن ظن ه بإخوانه

 

 .حسن محامله ما استطاع إلى ذلك سبيال  حمل الكالم على أ -6

أن يلتمس المؤمن األعذار للمؤمنين، قال ابن سيرين: )إذا بلغك عن أخيك شيء  -7

  (ه عذر ا ال أعرفهفالتمس له عذر ا، فإن لم تجد، فقل: لعل ل

يئ، الذي يشغلها ويقلقها،  وفي التماس األعذار راحة للنَّفس من عناء الظَّن السَّ

ا إبقاء على المَودَّة، وحفاظ عليها من الزوال واالنتهاءوفيه   .أيض 

 لعلَّ له عذر ا وأنت تلوم  تأن وال تعجل بلومك صاحبا
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مائر إلى هللا عز وجل، ويتجنَّب الحكم إجراء األحكام على الظاهر، ويوكل أمر الضَّ  -8

 .اسى النِّّيَّات، فإنَّ هللا لم يكلِّّفنا أنَّ نفتِّّش في ضمائر النَّ عل

ن الظَّن،  خص، والحكم عليه من خالله، من أعظم بواعث ُحس  واالكتفاء بظاهر الشَّ

 .وأقوى أسبابها

 

تب عليه من آثار، فهو أن يستحضر العبد اآلفات التي تنتج عن سوء الظَّن، وما يتر -9

سِّن الرَّجل ظنَّه بغي  .رهدافع ألن ُيح 

 

فة الحسنة، ممن ال يتورَّعون عن إلقاء البعد عن كّلِّ من اتصف بما يضاد  هذه  -10 الصِّّ

الت هم على عباد هللا جزاف ا، بال تثب ت. وهؤالء هم أسوأ النَّاس، فقد قيل لبعض 

؟ قا ل: من ال يثق بأحد لسوء ظنه، وال يثق به أحد العلماء: من أسوأ النَّاس حاال 

 لسوء فعله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rulings for Dressاللباس
What’s required for the man to conceal? ( َستُره الرُجلِ  على يجِبُ  ما ) 

1. Man in front of other men ( الرِّّجالِّ  أمام َستُره الرُجلِّ  على يجِّبُ  ما ) 
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رَّةِّ والر كبيجُِّب على الرَُّجلِّ َستُر   ةِّ أمام الرِّّجالِّ ما بين الس 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Man in front of foreign woman ( األجنبية أمام َستُره الرُجلِّ  على يجِّبُ  ما ) 

رَّة إلى الرَّكبةِّ أمام المرأةِّ األجنبيَّةِّ   يجُِّب على الرَُّجلِّ َستُر ما بين الس 

……………………………………………………………………………………………… 

 

What’s required for the woman to conceal? ( َستُره المرأةِ  على يِجبُ  ما ) 

1. Woman in front of a foreign man ( األجنبّيِّ  أمام َستُره المرأةِّ  على يجِّبُ  ما ) 

األجنبّيِّ، بما في ذلك الوجُه يجُِّب على المرأةِّ َستُر بَدنِّها ُكلِّّه أماَم الرُجلِّ 

 انِّ والَكفَّ 

 :َوجُه الدَّاللةِّ 

تقِّبِّ  ال: ))قال وسلَّم عليه هللاُ  صلَّى النبيَّ  أنَّ  عنهما، هللا َرضِّيَ  ُعَمرَ  ابنِّ  عن  تَن 

 Sahih al-Bukhari 1838 ((الُقفَّاَزينِّ  تَلبَسِّ  وال المحرَِّمُة، المرأةُ 

، وذلك يقتضي النِّّقاَب والُقفَّازينِّ كانا معروَفينِّ في النِّّسادلَّ الحديُث على أنَّ  ءِّ

 15/370 تيمية البن فتاوى مجموع إحرام   َستَر ُوجوهِّهّنِّ وأيديهنَّ في غيرِّ 

 

 قبل يراني وكان)و( بجِّلبابي وجهي فَخمَّرتُ : )عنها هللاُ  رضِّيَ  عائشةَ  قولُ 

 الَوجهِّ  بَسترِّ  مأمورات   الحِّجابِّ  آيةِّ  لِّ نزو بعد النِّّساءَ  أنَّ  على دليل   فيه( الحِّجابِّ 

 5/46 باز بن ىاوفت مجموع

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2. Woman in front of her mahrams ( محارِّمِّها أمام َستُره المرأةِّ  على يجبُ  ما ) 

 غالب ا، منها يظَهرُ  ما سوى بَدنِّها جميعَ  تَسُترَ  أن َمحارِّمِّها أمامَ  المرأةِّ  على يجِّبُ 

عرِّ، كالرَّقبةِّ، ، والشَّ  والَقَدمينِّ

……………………………………………………………………………………………… 
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3. Woman in front of Muslim women ( الُمسلِّمة أمامَ  َستُره المرأةِّ  على يَجِّبُ  ما ) 

 منها يظهرُ  ما سوى بَدنَها تسُترَ  أن الُمسلِّمةِّ  المرأةِّ  أمامَ  المرأةِّ  على يجِّبُ 

عرِّ  كالرََّقبةِّ  غالب ا،  والَقَدمينِّ  والشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Woman in front of Non-Muslim women (  الغير أمامَ  َستُره المرأةِّ  على يجِّبُ  ما

 (مسلمة

 الُمسلِّمةِّ  كُحكمِّ  الُمسلِّمةِّ  غيرِّ  ُحكمُ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lowering the Gaze البصر غض
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 :و مأخوذ من مادّة )غ ض ض( الّتي تدّل على معنيينهو

 أحدهما: الكّف والنّقص، واالخر: الطّراوة،
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 الغّض: الخفض، والكّف والكسر

……………………………………………………………………………………………… 

 وهو مأخوذ من مادّة )ب ص ر( الّتي تدّل على العلم بالّشيء،

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

أن يغمض المسلم بصره عّما حرّم عليه، وال ينظر إاّل لما أبيح له النّظر إليه، 

ضا إغماض األبصار عن المحارم، فإن اتّفق أن وقع البصر على ويدخل فيه أي

 محرّم من غير قصد فليصرف بصره سريعا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

  [ َنُعونَ ُقْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّوا ِمْن أَْبصارِِهْم َويَْحَفظُوا ُفُروَجُهْم ذلَِك أَْزكى لَُهْم إِن  الل َه َخبِير  بِما يَصْ 

 ]30النور: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

اضمنوا »، أنّه قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: -رضي هللا عنه -عن عبادة بن الصّامت

لي ستّا من أنفسكم أضمن لكم الجنّة: اصدقوا إذا حّدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدّوا إذا ائتمنتم، 

 ا فروجكم، وغضّوا أبصاركم، وكّفوا أيديكمواحافظو

 حسن  : خالصة حكم المحدث | 1018 :صحيح الجامع الرقم : المصدر |األلباني  : حدثالم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

إيّاكم »عليه وسلّم:  قال: قال رسول هللا صلّى هللا -رضي هللا عنه -عن أبي سعيد الخدريّ 

فإذا »فقالوا: يا رسول هللا، ما لنا من مجالسنا بّد، نتحّدث فيها. فقال: « . الطّرقاتوالجلوس في 

غّض »قالوا: وما حّق الطّريق يا رسول هللا؟. قال: « . أبيتم إاّل المجلس فأعطوا الطّريق حّقه

 «هي عن المنكرالبصر، وكّف اْلذى، وردّ الّسالم، واْلمر بالمعروف والنّ 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2465 :الرقم صحيح البخاري  : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 أنّه قال: سألت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم عن نظر -رضي هللا عنه -عن جرير بن عبد هللا

 بصريالفجاءة فأمرني أن أصرف 

 صحيح  : خالصة حكم المحدث | 2159 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 حفظ البصر أشّد من حفظ اللّسان:رضي هللا عنه -عبد هللا بن مسعودل قا

  

وللّشيطان  اإلثم حوّاز  القلوب، وما من نظرة إالّ » -رضي هللا عنه -قال ابن مسعود

 فيها مطمع

 

إّن أوّل ما نبدأ به في يومنا غّض »خرجنا مع سفيان الثّورّي في يوم عيد فقال: 

 أبصارنا

 

: ال تتبع بصرك حسن ردف المرأة، فإّن -رحمه هللا تعالى -العدويّ د ياقال العالء بن ز

 النّظر يجعل الّشهوة في القلب

 

من عّمر ظاهره باتّباع الّسنّة، وباطنه بدوام :-رحمه هللا تعالى -قال شجاع بن شاه

وذكر خصلة )،  «المراقبة، وغّض بصره عن المحارم، وكّف نفسه عن الّشهوات

 «لم تخطيء له فراسة»قال: .لاللحسادسة( هي أكل ا

 

 من حفظ بصره أورثه هللا نورا في بصيرته»قال بعض الّسلف: 

 

 

 

Benefits of lowering the gaze ( البصر غض فوائد من ): 
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إّن غّض البصر عن العورة الّتي ينهى عن النّظر إليها كالمرأة واألمرد الحسن له  -1

 :ثالث فوائد

 

وأحلى مّما تركه هلل، فإّن من ترك شيئا هلّل والّتي هي أطيب اإليمان ولّذته حالوة  (1)

 .عوّضه هللا خيرا منه

 

نور القلب والفراسة، ولذلك ذكر هللا عزّ وجّل، عقب آيات غّض البصر الّتي في  (2)

َر ضِّ )النور ماواتِّ َواأل  عزّ  -وذلك ألّن هللا (53 /سورة النّور قوله تعالى اللَُّه نُوُر السَّ

عمله بما هو من جنسه. فلّما منع العبد نور بصره أن ينفذ يجزي العبد على  -وجلّ 

 .إلى ما ال يحّل، أطلق نور بصيرته وفتح عليه باب العلم والمعرفة

 

 قوّة القلب وثباته وشجاعته فيجعل هللا له سلطان البصيرة مع سلطان الحّجة  (3)

 

 .ه في قلبهيبدل هللا صاحبه نورا يجد حالوت -2

 

 .فيه طاعة هلل ورسوله يترتّب عليها محبّة توصله إلى إلى الجنّة -3

 

 .من أهّم الصفات الّتي يتحلّى بها المؤمن وتتولّد من الحياء -4

 

 .فيه راحة للنّفس والبدن -5

 

 .يصون المحارم ويجنّب الوقوع في الزّلل -6

 

 .بهذه الصّفة مجتمعا آمنا متحابّا يجعل المجتمع المتحلّي -7

 

 .يصون المجتمع من انتشار الزّنى -8

 

 .يضرّ بالّشيطان وأعوانه ويستجلب العّفة -9
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  Prayer الصالة
Meaning in the language (  معنى لغة):  

النّار وما أشبهها من الحّمى،  :مادّة )ص ل و/ ي( الّتي تدّل على أمرين: األوّل

 من العبادةواآلخر جنس 

 اللّغة هي الّدعاءأّما الصاّلة فقال كثير من أهل 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 أقوال وأفعال مفتتحة بالتّكبير مختتمة بالتّسليم، بشرائط مخصوصة

……………………………………………………………………………………………… 

 

Conditions of those who pray ( المصلين أحوال ):  

 :: والنّاس في الصاّلة على مراتب خمس-رحمه هللا -قال ابن القيّم

 

: مرتبة الظّالم لنفسه المفرّط، وهو الّذي انتقص من وضوئها ومواقيتها أحدها

 .وحدودها وأركانها

 

يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظّاهرة ووضوئها لكن قد ضيّع : من الثّاني

 .دة نفسه في الوسوسة، فذهب مع الوساوس واألفكارمجاه

 

من يحافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس واألفكار،  :الثّالث

 .فهو مشغول بمجاهدة عدوّه لئاّل يسرق صالته، فهو في صالة وجهاد

 

ه : من إذا قام إلى الصاّلة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبابعالرّ 

إلى إقامتها كما مراعاة حدودها وحقوقها لئاّل يضيّع شيئا منها، بل هّمه كلّه مصروف 

ينبغي، وإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصاّلة وعبوديّة ربّه تبارك وتعالى 

 .فيها
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إلى الصاّلة قام إليها كذلك، ولكن مع هذا قد أخذ قلبه ووضعه  : من إذا قامالخامس

ه ناظرا بقلبه إليه، مراقبا له ممتلئا من محبّته وعظمته كأنّ  -عزّ وجلّ  -هبين يدي ربّ 

يراه ويشاهده، وقد اضمحلّت تلك الوساوس والخطرات، وارتفعت حجبها بينه وبين 

أعظم مّما بين الّسماء واألرض، وهذا ربّه، فهذا بينه وبين غيره في الصاّلة أفضل و

 .ير العين بهقر -عزّ وجلّ  -في صالته مشغول بربّه

 

فالقسم اْلوّل معاقب، والثّاني محاسب، والثّالث مكّفر عنه، والرّابع مثاب، 

 والخامس مقرّب من ربّه

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

Establishing the prayer is a trait of the believers (إقامة الصالة صفة المؤمنين) 

آتَُوا الز كاَة لَُهْم أَْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َوال َخْوف  َعلَْيِهْم الص الِحاتِ َوأَقاُموا الص الَة وَ إِن  ال ِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا 
 ]277: البقرة [ َوال ُهْم يَْحَزنُونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

Prayer is a help in the duniya and akhira ( دينوال الدنيا في عون خير الصالة ) 

 ] 45 :البقرة [اْلخاِشِعينَ  َعلَى إاِل   لََكبِيَرة   َوإِن ها َوالص الةِ  بِالص ْبرِ  َواْسَتِعيُنوا

……………………………………………………………………………………………… 

Prayer is taken as a mockery by the disbelievers ( الكافرين سخرية مثار الصالة ) 

 َْلَْنتَ  إِن كَ  نَشُؤا ما أَْموالِنا فِي نَْفَعلَ  أَنْ  أَوْ  آباُؤنا يَْعُبدُ  ما نَْتُركَ  أَنْ  ُركَ تَْأمُ  أََصالتُكَ  ُشَعْيبُ  يا قالُوا
 ]87: هود [ الر ِشيدُ  اْلَحلِيمُ 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

الصّلوات »هللا عليه وسلّم قال:  صلّى رسول هللا إنّ :قال -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

 «الخمس والجمعة إلى الجمعة كفّارة لما بينهّن ما لم تغش الكبائر

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 214 :صحيح الترمذي الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

يتم لو أّن أرأ»ول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يقول: أنّه سمع رس -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة
 من يبقي ال: قالوا «؟ درنه من يبقي ذلك تقول ما خمسا يوم كلّ  فيه يغتسل أحدكم نهرا بباب

 «الخطايا به هللا يمحو الخمس الصّلوات مثل فذلك»:قال. شيئا درنه

  صحيح : المحدثحكم  خالصة | 528 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 
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 :-رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

يتعاقبون فيكم مالئكة باللّيل ومالئكة بالنّهار. » :أّن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم قال

علم يجتمعون في صالة الفجر وصالة العصر، ثّم يعرج الّذين باتوا فيكم فيسألهم ربّهم وهو أو
 «تركناهم وهم يصلّون، وأتيناهم وهم يصلّون :: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون-بهم

  صحيح : خالصة حكم المحدث | 7429 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

العهد الّذي بيننا وبينهم »م: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّ  :قال -رضي هللا عنه -عن بريدة

 «الة، فمن تركها فقد كفرالصّ 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 891 :صحيح ابن ماجه الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

 إّن أثقل صالة»قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: :قال -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

 ما فيهما ْلتوهما ولو حبوا على المنافقين صالة العشاء وصالة الفجر. ولو يعلمون

 (657) البخاري أخرجه

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 :-رضي هللا عنه -قال أبو الّدرداء

في بطن األرض ال على ظهرها: لوال إخوان لي يأتوني  حببت أن أكونلوال ثالث أل

أو  -وجلّ عزّ  -ينتقون طيّب الكالم كما ينتقى طيّب التّمر، أو أغّفر وجهي ساجدا هلل

 غدوة أو روحة في سبيل هللا

  

اللهّم أحسنت  :بات أبو الّدرداء لّيلة يصلّي فجعل يبكي ويقول»عن أّم الّدرداء قالت: 

بح، فقلت: يا أبا الّدرداء ما كان دعاؤك منذ اللّيلة إاّل فأحسن خلقي حتّى أصخلقي 

لقه حتّى يدخله في حسن الخلق قال: يا أّم الّدرداء، إّن العبد المسلم يحسن خ

حسن خلقه الجنّة ويسوء خلقه حتّى يدخله سوء خلقه النّار. وإّن العبد المسلم 

ك يا أبا الّدرداء؟ قال: يقوم أخوه من اللّيل ليغفر له وهو نائم قالت: قلت: وكيف ذا

 «فيتهّجد فيدعو هللا فيستجيب له ويدعو ألخيه فيستجيب له

Benefits of the prayer ( الصالة فوائد من ): 

 .حضور القلب واستشعار عظمة هللا في الصاّلة (1)

 

 .إذا أحضر المصلّي قلبه في صالته، فإنّه يخرج من صالته وقد غفرت خطاياه (2)
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 .الصاّلة راحة للنّفس، فإذا أدّاها حّق أدائها، وجد نشاطا وراحة وروحا (3)

 

ي الصاّلة وجدها قرّة عينيه الّدنيا سجن المؤمن يشعر فيها بالضّيق، إذا دخل ف (4)

 .ونعيم روحه وجنّة قلبه ومستراحه في الّدنيا

 

 .للرّوح تقوّيها وتنعشها كما أنّها للجسم رياضة بدنيّة تقوّيه وتفيده، فإنّها رياضة (5)

فيحسن  -عزّ وجلّ  -الصاّلة صلة بين العبد وربّه، وتذكّر العبد بدوام مراقبته هلل (6)

 .هباطنه كما يحسن ظاهر

 

 .من أسباب إشاعة النّظافة بين المؤمنين (7)

 

توحيد اتّجاه جميع المصلّين إلى بيت هللا الحرام إشعار بوجوب توحيد القلوب  (8)

 .هللا وطاعته وأن يكون المسلمون كالجسد الواحد متعاونين متآزرينعلى أمر 

 

الصاّلة الجامعة: كالجمعة والجماعات وغيرهما تجمع المصلّين ليقفوا على أحوال  (9)

بعضهم بعضا وليتعلّموا ويتعاونوا ويتآخوا في دين هللا، ومن أجل هذا شرع بناء 

 .لقربات عند هللاالمساجد في اإلسالم، وعّد بناؤها من أكبر ا

 

 .-عزّ وجلّ  -تقوّي خلق المراقبة والخشية هلل (10)

 

تكرار الصاّلة في اليوم واللّيلة خمس مرّات يكون تطهيرا روحيّا للمسلم، يتطّهر  (11)

 .بها من غفالت قلبه وزاّلت لسانه ومقترفات جوارحه

 

ة تأمرها بالخير وتنهاها عن الصاّلة قوّة خلقيّة هائلة، وفيها إحياء للّضمائر المؤمن (12)

 الّشرّ 
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Encouraging Marriage  

 النكاح على حث
 . قاَل لي ابُن عباس  : هْل تزوْجَت ؟ قلُت : ال ، قاَل : فَتَزو ْج ، فإن  خيَر هذِه اْلم ِة أكثُرَها نساء  

  [صحيح] :خالصة حكم 5069 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : سعيد بن جبير المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

دَخلُت مَع َعلَقَمَة اْلسَوِد على عبِد هللِا ، فقال عبُد هللِا : كنا مَع النبّيِ صل ى هللُا عليه وسل م 
بابِ ، مِن اسَتطاع الباَءَة م : ) يا معشَر الششباب ا ال نجُِد فقال لنا رسوُل هللِا صل ى هللُا عليه وسل  

 . ( فْليتزو ْج ، فإنه أغضُّ للبَصرِ وأحَصُن للَفْرجِ ، وَمن لم يسَتِطْع فعليه بالص وِم ، فإنه له وِجاء  

  صحيح :خالصة حكم 5066 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : عبدهللا بن مسعود المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 إذا خطب إليكم من ترضْون ديَنه وُخلَقه فزوِّجوه ، إال  تفعلوا تكْن فتنة  في اْلرضِ وفساد  عريض  

 154 : العلل الكبير الصفحة أو الرقم : البخاري المصدر : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

عن أنس  أن  نفر ا ِمن أصحابِ النبّيِ صل ى هللُا عليه وسل م سألوا أزواَج النبّيِ صلى هللُا عليه 
قال ال أتزو ُج النِّساَء . وقال بعُضهم ال آكُل الل حَم . و :وسل م عن عملِه في السرِّ ؟ فقال بعُضهم

على فراش  . فحمد هللَا وأثنى عليه فقال : " ما باُل أقوام  قالوا كذا وكذا ؟ لكني  بعُضهم : ال أنام
 . " أصلي وأناُم . وأصوم وأفطُر . وأتزو ج النساَء . فمن رغب عن ُسن تي فليس ِمنِّي

 صحيح  : المحدثحكم  خالصة 1401 : صحيح مسلم الرقم : مسلم المصدر : أنس بن مالك المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 تزو جوا الودوَد الولوَد فإنِّي ُمكاثر  بكُم اْلمَم يوَم القيامةِ 

 صحيح  :خالصة حكم 1784 : إرواء الغليل الرقم : األلباني المصدر : أنس بن مالك المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Chastity العفة 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

، فهو َعفٌّ  فَّة  وَعّف ا وَعَفاَفة  أي: كفَّ ف  عِّ مصدر عفَّ يقال: َعفَّ عن الحرام يعِّ
يف    وَعفِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

ضبط النفس عن المالذ الحيوانية، وهي حالة متوسطة من إفراط وهو الشره 
 وتفريط وهو جمود الشهوة

هذه القوة، والخمود هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو إفراط 
 ف من يباشر األمور على وفق الشرع والمروءةالذي هو تفريطها، فالعفي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

ا َحت ى ُيْغنِيَُهُم الل ُه ِمْن َفْضلِِه    ]33النور: [َوْليَْسَتْعِفِف ال ِذيَن اَل يَجُِدوَن نَِكاح 

 

ليطلب العفة عن الحرام والزنا الذين ال يجدون ما ال ينكحون به للصداق : أي
لِّهِّ أي: يوسع عليهم من رزقه نِّيَُهُم اللَُّه مِّن  َفض   والنفقة، َحتَّى ُيغ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

تِ  ا َفلَْيَس َعلَيْ َواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الال  ِهن  ُجَناح  أَْن يََضْعَن ثِيَابَُهن  َغْيَر ُمَتبَرَِّجات  ي اَل يَْرُجوَن نَِكاح 
 ]60النور: [ُهن  بِزِيَنة  َوأَْن يَْسَتْعِفْفَن َخْير  لَ 

 

َن َخي ر  لَُهنَّ  :وقوله ف  فِّ َتع  أي: وترك وضعهنَّ لثيابهنَّ وإن كان جائز ا خير  َوأَن  يَس 

 فضل لهن، وهللا سميع عليموأ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ِل الل ِه اَل يَْسَتِطيُعوَن َضْرب ا فِي اْْلَْرضِ يَْحَسُبُهُم اْلَجاِهُل أَْغنِيَاَء ِمَن لِْلُفَقَراِء ال ِذيَن ُأْحِصُروا فِي َسبِي
البقرة: [ُهْم بِِسيَماُهْم اَل يَْسأَلُوَن الن اَس إِْلَحاف ا َوَما تُْنِفُقوا ِمْن َخْير  َفإِن  الل َه بِِه َعلِيم الت َعفُِّف تَْعرِفُ 

273[. 

نِّيَاَء مَِّن التََّعف فِّ أي: من تعففهم عن السؤال ال جَ  ...) يحسبهم اهُِّل بحالهم أَغ 

لتعفف التفعل من العفة وهي وقناعتهم يظن من ال يعرف حالهم أنهم أغنياء، وا
 .الترك يقال: عفَّ عن الشيء إذا كف عنه، وتعفف إذا تكلف في اإلمساك

يَماُهم  السيماء والسيمياء والسمة:  رُِّفُهم  بِّسِّ العالمة التي يعرف بها الشيء، تَع 
 واختلفوا في معناها هاهنا، فقال مجاهد: هي التخشع والتواضع

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ا َفاْدَفُعوا إِلَْيِهْم أَْمَوالَهُ  ْم َواَل تَْأُكلُوَها َواْبَتلُوا اْليََتاَمى َحت ى إَِذا بَلَُغوا النَِّكاَح َفإِْن آنَْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشد 
ّ ا فَ  ْل بِاْلَمْعُروِف َفإَِذا َدَفْعُتْم ْليَْسَتْعِفْف َوَمْن َكاَن َفِقير ا َفْليَْأكُ إِْسَراف ا َوبَِدار ا أَْن يَْكبَُروا َوَمْن َكاَن َغنِي

 .]6النساء:[إِلَْيِهْم أَْمَوالَُهْم َفأَْشِهُدوا َعلَْيِهْم َوَكَفى بِالل ِه َحِسيب ا 

 

ية عن مال اليتيم َفل يستعفف  عنه، وال يأكل منه شيئ ا. ) أي: من كان في ُغن 
 (ي: هو عليه كالميتة والدمقال الشعب

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

ا من اْلنصار سألوا رسول هللا صلى هللا )) :وعن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه أنه قال إن ناس 

ألوه فأعطاهم. حتى إذا نفد ما عنده. قال: ما يكن عندي من خير عليه وسلم، فأعطاهم، ثم س

ومن يستعفف يعف ه هللا، ومن يستغِن يغنه هللا. ومن يصبر يصبره هللا. وما  .عنكمفلن أدخره 

 (أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 1053 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : دثالمح

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

اللهم )) :وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه كان يقول

 والعفاف والغنىإني أسألك الهدى والتقى 

 صحيح : المحدثخالصة حكم  | 2721 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث



 
 

313 

 

قال النووي: )أما العفاف والعفة؛ فهو التنزه عما ال يباح، والكف عنه، والغنى هنا 
 (غنى النفس، واالستغناء عن الناس، وعما في أيديهم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 

قال عمر بن الخطاب رضي هللا عنه: )المروءة مروءتان: مروءة ظاهرة، ومروءة باطنة، 

 (فالمروءة الظاهرة الرياش، والمروءة الباطنة العفاف

 

وقال رضي هللا عنه وهو على المنبر: )ال تكلفوا األمة غير ذات الصنعة الكسب؛ فإنكم  -

ها ذلك كسبت بفرجها، وال تكلفوا الصغير الكسب؛ فإنه إذا لم يجد يسرق، متى كلفتمو

 (، وعليكم من المطاعم بما طاب منهاوعف وا إذا أعفَّكم هللا

 

عفة في الدين، والصبر على النوائب، وقال محمد بن الحنفية )الكمال في ثالثة: ال

 (وحسن التدبير في المعيشة

 

لعفة عن أموال الرجل حتى يكون فيه خصلتان: ا وقال أيوب السختياني: )ال ينبل

 (الناس، والتجاوز عنهم

 

وقال الحسن البصري: )ال يزال الرجل كريم ا على الناس حتى يطمع في دينارهم، 

 .(وكرهوا حديثه وأبغضوهفإذا فعل ذلك استخفوا به، 

 

ية: العفَّة، وقال الشافعي: )الفضائل أربع: إحداها: الحكمة، وقوامها الفكرة. والثان -

والثالثة: القوة، وقوامها الغضب. والرابعة: العدل، وقوامه في اعتدال . وقوامها الشهوة

 .(قوى النفس

Benefits of chastity ( العفة فوائد ): 

 :المجتمع من الفواحشسالمة  -1

ا من الفواحش والرذائل  .فالمجتمع الذي يتصف بالعفة يكون بعيد 
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 .ه يوم ال ظل إال ظلهلذين يظلهم هللا في ظلأن العفيف من السبعة ا -2

، فقال إني أخاُف هللاَ )   ورجل  طلَبَت ه امرأة  ذاُت َمنصِّب  وجمال 

 

 :العفة سبب للنجاة من االبتالءات والمضائق -3

فقد جاء في قصة أصحاب الغار، الذين انطبقت عليهم الصخرة، أن أحدهم توسل إلى 

ة عم من أحب الناس إلي، وأني م أنه كان لي ابناللهم إن كنت تعل)) :هللا بقوله

راودتها عن نفسها فأبت إال أن آتيها بمائة دينار؛ فطلبتها حتى قدرت، فأتيتها بها 

ها، فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق هللا، وال فدفعتها إليها، فأمكنتني من نفس

تعلم أني فعلت ذلك  ، فقمت وتركت المائة دينار، فإن كنت(2) تفض الخاتم إال بحقه 

  (3) .نا، ففرج هللا عنهم فخرجوامن خشيتك ففرج ع

Types of chastity ( العفة أقسام ): 

 العفة نوعان:

أحدهما العفة عن المحارم، والثاني العفة عن المآثم   

 

 :فأما العفة عن المحارم فنوعان

 .أحدهما: ضبط الفرج عن الحرام

 .والثاني: كف اللسان عن األعراض

بط الفرج عن الحرام؛ فألنه مع وعيد الشرع، وزاجر العقل معرة فاضحة، وهتكة ا ضفأم

 واضحة

 وأما العفة عن المآثم فنوعان: 

حدهما: الكف عن المجاهرة بالظلم، والثاني: زجر النفس عن اإلسرار بخيانةأ   

Conditions of chastity ( العفة شروط ): 

 .ألكثر منهأن ال يكون تعففه عن الشيء انتظار ا  -1

 .أو ألنه ال يوافقه -2

 .أو لجمود شهوته -3

 .أو الستشعار خوف من عاقبته -4

 .تناولهأو ألنه ممنوع من  -5

  .أو ألنه غير عارف به لقصوره -6
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فإنَّ ذلك كله ليس بعفة، بل هو إما اصطياد، أو تطبب، أو مرض، أو خرم، أو 

 .تركها عن الغضب عجز، أو جهل، وترك ضبط النفس عن الشهوة أذم من

فالشهوة مغتالة مخادعة، والغضب مغالب، والمتحيز عن قتال المخادع أردأ حاال 

قتال المغالب. ولهذا قيل: عبد الشهوة أذل  من عبد الرّقِّ،  من المتحيز عن

َره قد يجهل عيبه ا بالشَّ  .وأيض 

 

 

Depictions of chastity ( العفة صور ): 

 :العفة عما في أيدي الناس -1

وهي أن يعفَّ عما في أيدي الناس، ويترك مسألتهم، فعن ثوبان رضي هللا عنه قال: 

من يكفل لي أن ال يسأل الناس شيئ ا )) :عليه وسلمقال رسول هللا صلى هللا 

ا شيئ ا (( .وأتكفَّل له بالجنة  (1) .فقال ثوبان: أنا. فكان ال يسأل أحد 

 

 :العفة عما حرم هللا -2

ش. ونذكر هنا عفة نبي هللا يوسف عليه المحرمات والفواحوهي أن يعفَّ عن 

  .التهديدات واإلغراءاتالسالم؛ حيث وجدت دواعي الفتنة، ولم يستسلم أمام 

 

 :كف اللسان عن األعراض -3

يجب على المسلم كف لسانه عن أعراض الناس، وأن ال يقول إال طيب ا. فعن عبد هللا 

المسلم من سلم )) :صلى هللا عليه وسلم قالبن عمرو رضي هللا عنهما عن النبي 

 ((المسلمون من لسانه، ويده، والمهاجر من هجر ما نهى هللا عنه

Preventers of chastity ( العفة موانع ): 

 :وسائل اإلعالم -1

يجد فيها الكثير من الفساد، سواء كان في القنوات الفضائية، أو الشبكة العنكبوتية، 

الصحف، فتجدها تبث السموم وتنشر الرذيلة، وتدعو إلى أو اإلذاعات والمجالت و

 .خالف العفة

 

 :االختالط والخلوة -2

 

 :النساءتبرج  -3

يَن مِّن  زِّيَنتِّهِّنَّ  :ومنها ما جاء في قوله تعالى فِّ لََم َما ُيخ  ُجلِّهِّنَّ لُِّيع  رِّب َن بِّأَر  النور: ] َواَل يَض 



 
 

316 

ال يضربن األرض بأرجلهن، ليصوت ، قال السعدي في تفسيره لهذه اآلية: )أي: [31

إلى  ن حلي، كخالخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلةما عليهن م

 .الفتنة

 

 :استماع األغاني والمعازف -4

يَة الزنا  يَاض: الغناء ُرق   (9) .قال الُفَضيل بن عِّ

يَة الزنا وُمنبِّت النفاق وَشَرك الشيطان وخمر ة العقل، وَصد ه وقال ابن القيم: )فإنه ُرق 

 ل النفوس ورغبتها فيهعن القرآن أعظم من صّدِّ غيره من الكالم الباطل؛ لشدة مي

 

Means to attain chastity ( العفة على المعينة الوسائل ): 

 :أن يتقي هللا في سره وعالنيته -1
رَّ  :قال هللا تعالى لَُم سِّ َماَواتِّ َوفِّي األَر ضِّ يَع  لَُم َما َوُهَو اللُّه فِّي السَّ ُكم  َوَجهَرُكم  َويَع 

ُبوَن  فِّي الص ُدوُر  :ويقول تعالى [3األنعام:]تَك سِّ ُينِّ َوَما تُخ  َع  لَُم َخائَِّنَة األ   [19غافر: ]يَع 
ُينِّ  :قال ابن عباس في قوله تعالى َع  لَُم َخائَِّنَة األ  قال: )هو الرجل يكون بين يَع 

 إذا نظر إليه أصحابه غضَّ بصرهالرجال، فتمر بهم امرأة فينظر إليها، ف
 

 :أن يدعو هللا بأن يصرف عنه السوء والفحشاء -2 
ُب  رِّف  َعنِّّي َكي َدُهنَّ أَص  قال سبحانه وتعالى عن نبيه يوسف عليه السالم َوإِّالَّ تَص 

َن ال جَ  ُه َكي َدُهنَّ إِّلَي هِّنَّ َوأَُكن  مِّ َتَجاَب لَُه َرب ُه َفَصَرَف َعن  لِّيَن َفاس  يُع ال َعلِّيُم اهِّ مِّ  إِّنَُّه ُهَو السَّ
، قال ابن تيمية: )فال بد من التقوى بفعل المأمور، والصبر على [34-33يوسف: ]

المقدور، كما فعل يوسف عليه السالم اتقى هللا بالعفة عن الفاحشة، وصبر على 
راودة والحبس، واستعان هللا ودعاه حتى يثبته على العفة، فتوكل أذاهم له بالم

 ليه أن يصرف عنه كيدهن، وصبر على الحبسع
 

  :تنشئة األبناء على التربية اإلسالمية -3
التربية اإلسالمية من أهم الوسائل المعينة على العفة، والتي ينبغي فيها مراعاة 

على االلتزام باألحكام الشرعية منذ نعومة  غرس الفضيلة والعفة في األبناء، والتربية
 .أظفارهم

 
 :الزواج -4

يا )) :الزواج المبكر من أقوى الوسائل المعينة للعفاف، قال صلى هللا عليه وسلم
؛ فليتزوج فإنه أغض للبصر، وأحصن (3) معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 

 (4)للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء 

 
 :سد الذرائع التي تؤدي إلى الفساد -5
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 :ألجنبيةعدم الخلوة بالمرأة ا -
ما خال رجل بامرأة إال كان )) :، وقال (((6) الحمو الموت)) :قال صلى هللا عليه وسلم

  (((7) .الشيطان ثالثهما
 
 :عدم التبرج -

ُولَى  :قال تعالى لِّيَّةِّ األ  َن تَبَر َج ال َجاهِّ َن فِّي ُبُيوتُِّكنَّ َواَل تَبَرَّج   .[33األحزاب:]َوَقر 
 
 :االستئذان عند الدخول -

يَا  :وقد جعل االستئذان من أجل البصر كما قال صلى هللا عليه وسلم، وقال سبحانه
خُ  يَن آَمُنوا اَل تَد  لَِّها أَي َها الَّذِّ ُِّّموا َعلَى أَه  َتأ نُِّسوا َوتَُسل َر ُبُيوتُِّكم  َحتَّى تَس  لُوا ُبُيوت ا َغي 

 .[27النور: ]
 
 :غض البصر -

نِّينَ  :قال تعالى مِّ َفظُوا ُفُروَجُهم  َذلَِّك أَز َكى لَُهم   يَُغض وا مِّن  أَ ُقل  لِّل ُمؤ  النور: ]ب َصارِّهِّم  َويَح 
30]. 

ن غض البصر أصال لحفظ الفرج بدأ بذكره... وقد جعل هللا قال ابن القيم: )فلما كا
سبحانه العين مرآة القلب فإذا غض العبد بصره غض القلب شهوته وإرادته وإذا أطلق 

 لب شهوتهبصره أطلق الق
 
 :التفريق في المضاجع -

البد من التفريق في المضاجع بين األوالد، كما أمر بذلك النبي صلى هللا عليه 

مروا أوالدكم بالصالة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في )) :وسلم

  (((12) .المضاجع

بلغ األوالد عشر فهذا الحديث نصٌّ في النهي عن بداية االختالط داخل البيوت، إذا )

في مضاجعهم، وعدم اختالطهم، سنين، فواجب على األولياء التفريق بين أوالدهم 

نفوسهم، وخوف ا من غوائل الشهوة التي تؤدي إليها  لغرس العفة واالحتشام في

 هذه البداية في االختالط، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه

 (13) 

 :إقامة الحدود -6

 .نفسه أن يقوم بأمر حذر منه الشارع ردع لمن تسول لهفإقامة الحدود ت
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Following Desires الهوى اتباع  
Meaning in the language (  معنى لغة):  

الخلوّ »مصدر قولهم: هوى يهوي، وتدّل المادّة الّتي اشتّق منها على 

 والّسقوط

 أي خالية التعي شيئا، ويقال: هوى الّشيء يهوي أي سقط،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 الهوى: ميل النّفس إلى ما تستلّذه من الّشهوات من غير داعية الّشرع

 هو إيثار ميل النّفس إلى الّشهوة واالنقياد لها فيما تدعو إليه من معاصي هللا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between desire and temptation ( والشهوة الهوى بين الفرق ):  

 :الفرق بين الهوى والشهوة

فرق ما بين الهوى والّشهوة، أّن الهوى مختّص باآلراء واالعتقادات، والّشهوة 
ائج الهوى، والهوى أصل وهو ت الّشهوة من نتالمستلّذات فصارمختصّة بنيل 

 أعمّ 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

ْيطاُن َفكاَن ِمَن اْلغاوِيَن ) ( َولَْو ِشْئنا 175َواْتُل َعلَْيِهْم نَبَأَ ال ِذي آتَْيناُه آياتِنا َفاْنَسلََخ ِمْنها َفأَْتبََعُه الش 

َثلُُه َكَمَثِل اْلَكْلبِ إِْن تَْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو تَْتُرْكُه إِلَى اْْلَْرضِ َوات بََع َهواُه َفمَ لََرَفْعناُه بِها َولكِن ُه أَْخلََد 
ُبوا بِآياتِنا َفاْقُصصِ اْلَقَصَص لََعل ُهْم يََتَفك ُرو ( ساَء َمَثال  اْلَقْوُم 176َن )يَْلَهْث ذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم ال ِذيَن َكذ 

ُبوا بِآياتِنا َوأَْنُفَسُهمْ ال ذِ   اْلعراف سورة)  177كانُوا يَْظلُِموَن ) يَن َكذ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

َن أَْو يَْعِقلُوَن ْكَثَرُهْم يَْسَمُعوأَْم تَْحَسُب أَن  أَ  (43ِه َوكِيال  )أََرأَْيَت َمِن ات َخَذ إِلَهُه َهواُه أََفأَْنَت تَُكوُن َعلَيْ 

 محمد سورة)44إِْن ُهْم إاِل  َكاْْلَْنعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ َسبِيال  )

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

 

َولَئِِن ات بَْعَت َتُهْم ُقْل إِن  ُهَدى الل ِه ُهَو اْلُهدى اْليَُهوُد َواَل الن صارى َحت ى تَت بَِع ِمل  َولَْن تَْرضى َعْنَك 
 البقرة سورة)120أَْهواَءُهْم بَْعَد ال ِذي جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم ما لََك ِمَن الل ِه ِمْن َولِّي  َوال نَِصير  )

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

إّن »أنّه قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنه -عن أبي برزة اْلسلميّ 
 «مّما أخشى عليكم شهوات الغّي في بطونكم وفروجكم ومضاّلت الهوى

 صحيح  : لمحدثخالصة حكم ا | 2143 :صحيح الترغيب الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

أخوف ما أتخوّف عليكم اثنتان: طول األمل واتّباع إّن »: -رضي هللا عنه -قال عليّ 

وإّن  ول األمل فينسي اآلخرة، وأّما اتّباع الهوى فيصّد عن الحّق. أالالهوى. فأّما ط

الّدنيا قد ولّت مدبرة واآلخرة مقبلة ولكّل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء اآلخرة 

 «ال حساب، وغدا حساب وال عملوال تكونوا من أبناء الّدنيا، فإّن اليوم عمل و

 

الهوى في موضع من كتاب إاّل  -عزّ وجلّ  -ذكر هللا ام:-رضي هللا عنهما -قال ابن عبّاس

 ذّمه

 

بلغني أّن أوّل ذهاب الّدين ترك الّسنّة، يذهب :-رضي هللا عنه -قال عبد هللا الّديلميّ 

 «الّدين سنّة سنّة كما يذهب الحبل قوّة قوّة

 

، وال تجادلوهم ال تجالسوا أصحاب األهواء، وال:-رحمه هللا تعالى -صريّ قال الحسن الب

 معوا منهمتس

 

 وقال أيضا: أفضل الجهاد جهاد الهوى
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وقد سئل: هل في أهل القبلة شرك؟  -رحمه هللا تعالى -وقال الحسن البصريّ 

فقال: نعم، المنافق مشرك. إّن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون هللا، وإّن 

َذ إِّلَهُه َهواُه أََفأَن َت تَُكوُن َعلَي هِّ لمنافق عبد هواه، ثّم تال قول هللا تعالى أََرأَي َت َمنِّ اتَّخَ ا

 (43قان/ َوكِّيال  )الفر

 

ال تجالسوا أهل األهواء، فإّن مجالستهم »: -رحمه هللا تعالى -قال إبراهيم النّخعيّ 

الوجوه، وتورث البغضة في قلوب تذهب بنور اإليمان من القلوب، وتسلب محاسن 

 المؤمنين

 

ألهواء وال تجادلوهم، فإنّي ال ال تجالسوا أصحاب ا»: -عالىرحمه هللا ت -قال أبو قالبة

 آمن أن يغمسوكم في ضاللتهم، أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون

 

Desires makes one blind and deaf ( ويصم يعمي الهوى ):  

: صاحب الهوى يعميه الهوى ويصّمه، فال يستحضر - تعالىرحمه هللا -قال ابن تيميّة
ه في األمر وال يطلبه أصال، وال يرضى لرضا هللا ورسوله، وال يغضب ما هلل ورسول

ضب هللا ورسوله، بل يرضى إذا حصّل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصّل ما يغضب لغ
كلمة هللا هي العلياء، بل له بهواه، فليس قصده أن يكون الّدين كلّه هلل، وأن تكون 

يعظّم هو ويثنى عليه، أو لغرض من الّدنيا قصده الحميّة لنفسه وطائفته أو الرّياء، ل
مجاهدا في سبيل هللا، بل إّن أصحاب الهوى يغضبون  فلم يكن هلل غضبه، ولم يكن

على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا ال يغضب هللا عليه، ويرضون عّمن يوافقهم، 
ن كان جاهال سّيء القصد، ليس له علم وال حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن وإ

يذّمه هللا ورسوله، وتصير مواالتهم  يحمدوا من لم يحمده هللا ورسوله، ويذّموا من لم
 ومعاداتهم على أهواء أنفسهم ال على دين هللا ورسوله

 

Treatment for following desires ( الهوى عالج ):  

ل التّفكّر في أّن اإلنسان لم يخلق للهوى، وإنّما هيّىء للنّظر في العواقب والعم -1
 لآلجل 

منه وزاد  -وهو سرف في حظّه -فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس اإلنسان
عن حظّ البهائم، وفي توفير حظّ اآلدمّي من العقل وبخس حظّه من الهوى دليل 

 .على فضل هذا وذاك
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 ي عواقب الهوى التّفكّر ف -2

نكسار جاه وقبح فكم فوّت من فضيلة، وكم قد أوقع في رذيلة، وكم من زلّة أوجبت ا
 .هوىذكر مع إثم. غير أّن صاحب الهوى ال يرى إاّل ال

 

تصوّر العاقل النقضاء غرضه من هواه، ثّم يتصوّر مدى األذى الّذي يحصل له عقب  -3
 اللّّذة 

 .ه من األذى يربو على الهوى أضعافا مضاعفةفإنّه حينئذ سيرى أّن ما حصل ل

 

 تصوّر عاقبة ذلك في حّق غيره  -4

سيرى ما يعلم به عيب نفسه إن هو وقف في ذلك المقام وارتكس في هذه  ندئذعف
 .اآلثام

 

التّفكّر في حقيقة ما يناله باتّباعه هواه من اللّّذات والّشهوات، فإّن العقل سيخبره  -5

 .ما عين الهوى عمياءأنّه ليس بشيء، وإنّ 

 

 ّل القهر إن غلبتهالتّدبّر لما يحصل له من عزّ الغلبة إن ملك نفسه، وذ -6

فما من أحد غلب هواه إاّل أحّس بقوّة العزّ، وما من أحد غلبه هواه إاّل وخز في  
 .نفسه ذّل القهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

322 

Manners of Seeking Permission 

اْلستئذان آداب  
Meaning in the language (  معنى لغة):  

األوّل:  :ها على أمرينطلب اإلذن وهو مصدر استأذن، وتدّل المادّة الّتي أخذ من

إذن كّل ذي إذن، واآلخر: العلم واإلعالم، تقول العرب: قد أذنت بهذا األمر، أي 

 علمت، وآذنني فالن، أعلمني، وفعله بإذني: أي بعلمي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 االستئذان: طلب اإلذن في الّدخول لمحّل ال يملكه المستأذن

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

ورد اإلذن واالستئذان في القرآن الكريم في مواضع عديدة على وجوه مختلفة 

 :منها

 :أمر من اْلمورب -عز وجل -لمولىأوال: اإلذن من ا

اتِ لَِقْوم  يَْشُكُروَن َواْلبَلَُد الط يُِّب يَْخُرُج نَباتُُه بِإِْذِن َربِِّه َوال ِذي َخُبَث ال يَْخُرُج إاِل  نَكِدا  َكذلَِك نَُصرُِّف اَْلي

 58اْلعراف:  -

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :ثانيا: اإلذن ممن يملك ذلك من الناس

 َولكِْن إِذا ُدِعيُتْم يا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا ال تَْدُخلُوا ُبُيوَت الن بِّيِ إاِل  أَْن ُيْؤَذَن لَُكْم إِلى طَعام  َغْيرَ ناِظرِيَن إِناهُ 

ذلُِكْم كاَن ُيْؤِذي الن بِي  َفيَْسَتْحيِي ِمْنُكْم نِِسيَن لَِحِديث  إِن  ْنَتِشُروا َوال ُمْسَتأْ َفاْدُخلُوا َفإِذا طَِعْمُتْم َفا

لُوبُِكْم َوالل ُه ال يَْسَتْحيِي ِمَن اْلَحّقِ َوإِذا َسأَْلُتُموُهن  َمتاعا  َفْسَئلُوُهن  ِمْن َوراِء ِحجاب  ذلُِكْم أَْطَهُر لِقُ 

 أَْن تَْنكُِحوا أَْزواَجُه ِمْن بَْعِدِه أَبَدا  إِن  ذلُِكْم كاَن ِعْنَد ُذوا َرُسوَل الل ِه َوالما كاَن لَُكْم أَْن تُؤْ َوُقلُوبِِهن  وَ 

 53اْلحزاب:  - الل ِه َعِظيما  

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

 :رعا وخلقا وسلوكاثالثا: االستئذان المطلوب ش

ر ات  ِمْن ال ِذيَن آَمُنوا لِيَْسَتْأِذْنُكُم ال ِذيَن َملََكْت أَْيمانُُكْم َوال ِذيَن لَْم يَْبلُُغوا اْلُحلَُم ِمْنُكْم ثاَلَث مَ َها يا أَيُّ 

رات  لَُكْم لَْيَس ِة اْلِعشاِء ثاَلُث َعوْ َقْبِل َصالِة اْلَفْجرِ َوِحيَن تََضُعوَن ثِيابَُكْم ِمَن الظ ِهيَرِة َوِمْن بَْعِد َصال

ُِّن الل ُه لَُكُم اَْليَعلَيْ  اتِ َوالل ُه ُكْم َوال َعلَْيِهْم ُجناح  بَْعَدُهن  طَو اُفوَن َعلَْيُكْم بَْعُضُكْم َعلى بَْعض  َكذلَِك ُيبَي

َقْبلِِهْم َكذلَِك  َتْأَذَن ال ِذيَن ِمنْ يَْسَتْأِذنُوا َكَما اسْ ( َوإِذا بَلََغ اْْلَْطفاُل ِمْنُكُم اْلُحلَُم َفلْ 58َعلِيم  َحكِيم  )

 59 -58النور:  -( 59ُيبَيُِّن الل ُه لَُكْم آياتِِه َوالل ُه َعلِيم  َحكِيم  )

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

َعُه َعلى أَْمر  جاِمع  لَْم يَْذَهُبوا َحت ى يَْسَتْأِذنُوُه ُسولِِه َوإِذا كانُوا مَ  آَمُنوا بِالل ِه َورَ إِن َما اْلُمْؤِمُنوَن ال ِذينَ  

 ِهْم َفْأَذْن لَِمنْ إِن  ال ِذيَن يَْسَتْأِذنُونََك ُأولئَِك ال ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِالل ِه َوَرُسولِِه َفإَِذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَْعضِ َشْأنِ 

 62: النور -ن  الل َه َغُفور  َرِحيم  ْغِفْر لَُهُم الل َه إِ ِشْئَت ِمْنُهْم َواْستَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :رابعا: االستئذان المذموم

 إِن   يَُقولُونَ  الن بِي   ِمْنُهمُ  َفرِيق   نُ َويَْسَتْأذِ  َفاْرِجُعوا لَُكمْ  ُمقامَ  ال يَْثرِبَ  أَْهلَ  يا ِمْنُهمْ  طائَِفة   قالَتْ  َوإِذْ 

 13: اْلحزاب - فِرارا   إاِل   ُيرِيُدونَ  إِنْ  بَِعْوَرة   ِهيَ  َوما َعْوَرة   ُبُيوتَنا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

  «فليرجع له يؤذن فلم ثالثا أحدكم استأذن إذا»: يقول وسلّم عليه هللا صلّى هللا ولرس سمعت

 صحيح :خالصة حكم | 6245 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث |أبو سعيد الخدري  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 عليه هللا صلّى النّبيّ  على استأذن إنّه: قال عامر، بني من رجل حّدثنا: قال حراش بن عيّ بر عن

 قل: له فقل االستئذان، فعلّمه هذا إلى اخرج»: لخادمه فقال ألج؟: فقال بيت في وهو وسلّم

 ىصلّ  النّبيّ  له فأذن أأدخل؟ عليكم، الّسالم: فقال الرّجل، فسمعه ، «أأدخل؟ عليكم، الّسالم

 فدخل وسلّم عليه هللا

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 5177 :صحيح أبي داود الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 في اطّلع نم»: وسلّم عليه هللا صلّى هللا رسول قال: قال أنّه -عنه هللا رضي -هريرة أبي عن 

  «عينه يفقئوا أن لهم حلّ  فقد إذنهم بغير قوم بيت

 صحيح :خالصة حكم | 2158 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث |أبو هريرة  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 يريد بابا أتى إذا وسلّم عليه هللا صلّى النّبيّ  إنّ : قال -عنه هللا رضي -بسر بن هللا عبد عن

 انصرف وإالّ  له أذن فإن وشماال، يمينا جاء يستقبله، لم يستأذن

 حسن صحيح  : خالصة حكم المحدث | 822 :صحيح األدب المفرد الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

من مأل عينه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد :رضي هللا عنه -قال عمر بن الخطّاب

 فسق

 

 كانت وإن -وأّمه ولده على الرّجل يستأذن» -عنهما هللا رضي -هللا عبد بن جابر قال

 «وأبيه وأخته وأخيه. عجوزا

Benefits of seeking permission ( االستئذان فوائد ): 

يتيح لإلنسان أن يتصرّف في بيته كما يشاء بما يرضي هللا فيأذن لمن يريد ويردّ  (1) 
 .من يريد بغير حرج

 
سّد الّذرائع إذ إّن عدم االستئذان يستلزم وقوع النّظر على ما ال يحّل، وقد يكون  (2)

 .هذا سببا لفتنة بعد ذلك
 

 .االستئذان يرفع الحرج عن المستأذن والمستأذن عليه (3)
 

 .االستئذان يشيع جوّ األمان في المجتمع فيأمن كّل عدم اقتحام البيت إاّل بإذنه (4)
 

 .ستئذان إلى الغبطة والّسرورتؤدّي فضيلة اال (5)
 

 .االستئذان يؤدّي إلى األنس وإزالة الرّهبة والخوف (6)
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 .االستئذان يتيح الفرصة لصاحب البيت بأن يداري عوراته وكّل ما يكره (7)

 .باالستئذان ترضى النّفوس وال ينزل بها الغضب وتحفظ الحرمات (8) 

  Revengeاالنتقام
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 مأخوذ من مادّة )ن ق م( الّتي تدور حول إنكار الّشيء وعيبه

ونقمت عليه أنقم: أنكرت عليه فعله، والنّقمة من العذاب واالنتقام، كأنّه أنكر 

 فالعقوبة ناتجة عن اإلنكار« فعاقبهعليه 

 والنّقمة: المكافأة بالعقوبة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 إنزال العقوبة مصحوبا بكراهية تصل إلى حّد الّسخط

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Types of revenge ( االنتقام أنواع ):  

 وأحيانا مذموما  االنتقام يكون أحيانا محمودا،

لمن ابتلي بشيء من الواليات بأن يكون ذلك من الجناة الّذين ينتهكون  محمودفهو 

 محارم هللا بالحدود والتّعزيرات والعقوبات المشروعات، 

إذا تعلّق األمر باألفراد، إذا أصيبوا باألذى ألّن فيه تركا للتّخلّق بالعفو الّذي  مذموما

اقتداء بسنّة المصطفى صلّى يه من اإلحسان إلى المسيء وأمرنا بالتّخلّق به لما ف

 هللا عليه وسلّم الّذي لم ينتقم لنفسه قطّ، وإنّما كان ذلك منه إذا انتهكت حرمات هللا

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

َفأَْغَرْقناُهْم فِي  ( َفاْنَتَقْمنا ِمْنُهمْ 135َفلَم ا َكَشْفنا َعْنُهُم الرِّْجَز إِلى أََجل  ُهْم بالُِغوُه إِذا ُهْم يَْنُكُثوَن )

ُبوا بِآياتِنا َوكانُوا َعْنها غافِلِيَن )  136 -135اْلعراف: )136اْليَّمِ بِأَن ُهْم َكذ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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َقْوِمِهْم َفجاُؤُهْم بِاْلبَيِّناتِ َفاْنَتَقْمنا ِمَن ال ِذيَن أَْجَرُموا َوكاَن َحّق ا َعلَْينا  لََقْد أَْرَسْلنا ِمْن َقْبلَِك ُرُسال  إِلى

 ]47الروم:  [ نَْصُر اْلُمْؤِمنِينَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ]22السجدة:  [ ِه ثُم  أَْعَرَض َعْنها إِن ا ِمَن اْلُمْجرِِميَن ُمْنَتِقُمونَ َمْن أَْظلَُم ِمم ْن ُذكَِّر بِآياتِ َربِّ وَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 صلّى هللا عليه وسلّم: قال: كان من دعاء رسول هللا -رضي هللا عنهما -عمرعن عبد هللا بن 
 «اللهّم إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحوّل عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك»

 صحيح :خالصة حكم | 2739 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث |عبدهللا بن عمر  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ما ضرب رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم شيئا قطّ بيده. وال  :قالت -رضي هللا عنها -عن عائشة
امرأة وال خادما. إاّل أن يجاهد في سبيل هللا. وما نيل منه شيء قطّ. فينتقم من صاحبه. إاّل أن 

 عزّ وجلّ  -محارم هللا. فينتقم هللينتهك شيء من 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2328 :صحيح مسلم الرقم : درالمص |مسلم  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 إلّي من أن أندم على ألن أندم على العفو عشرين مرّة أحبّ »قال جعفر الصّادق: 
 «العقوبة مرّة واحدة

 «أقبح المكافآت المجازاة باإلساءات»وقالوا: 

 «ال تشن حسن الظّفر بقبح االنتقام»وقيل: 

Harms of seeking revenge ( المذموم االنتقام مضار من ): 

 .ذميمة يبغضها هللا ورسولهصفة  (1)

 

 .منه إذا انتقم العبد ظلما وعدوانا انتقم هللا (2)
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 .يورث األحقاد والضّغائن بين النّاس (3)

 

 .االنتقام ال يأتي من نبيل كريم وال يفعله إاّل خسيس لئيم (4)

 

 .االنتقام أقرب إلى الظّلم، ومن استمرأه صار في عداد الظّالمين (5)

 .تقم مّمن هو دونه ال يأمن من انتقام من هو فوقهالّذي ين (6) 
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  Fabrication البهتان
Meaning in the language (  معنى لغة):  

من البهت، وهو مأخوذ من مادّة )ب هـ ت( الّتي يدور معناها حول  و االسم

 الّدهش والحيرة

 البهتان: الباطل الّذي يتحيّر من بطالنه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا  :(معنى اصطالح 

  .واالفتراء الباطل الّذي يتحيّر منهالبهتان: هو الكذب 

 وهو أفحش من الكذب،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between ( واإلفك واالفتراء واالغتياب البهتان ): 

يكن ذلك اب هو أن يتكلّم شخص خلف إنسان مستور، بكالم هو فيه، وإن لم فاالغتي

الكالم فيه فهو بهتان، والكذب الفاحش الّذي يدهش له سامعه هو بهتان إن لم يكن 

بحضرة المقول فيه، فإن كان بحضرته كان افتراء، سواء أكان ذلك عن قصد أو عن غير 

 قصد، فإذا كان ذلك عن قصد كان إفكا

Ruling for fabrication ( البهتان حكم ): 

البهتان من كبائر الّذنوب، وذكر أنّه أشّد من الغيبة، إذ هو عّد ابن حجر  :حكم البهتان

 كذب فيشّق على كّل أحد، بخالف الغيبة الّتي ال يشّق على بعض العقالء ألنّها فيه

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

  16النّور -  ُسْبحانََك هذا ُبْهتان  َعِظيم  

……………………………………………………………………………………………… 

  12 الممتحنة – َوال يَْأتِيَن بُِبْهتان  يَْفَترِيَنهُ 

……………………………………………………………………………………………… 

  20 النّساء – أَتَْأُخُذونَُه ُبْهتانا  َوإِْثما  ُمبِينا  
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……………………………………………………………………………………………… 

 

  112 النساء – َخِطيَئة  أَْو إِْثما  ثُم  يَْرِم بِِه بَرِيئا  َفَقِد اْحَتَمَل ُبْهتانا  َوإِْثما  ُمبِينا   َوَمْن يَْكِسبْ 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

« أتدرون ما الغيبة؟» :قالأّن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟. قال:  :قيل «قالوا: هللا ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره

 إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه، فقد بهتّه»

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2589 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لّما عرج بي مررت »قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم  -رضي هللا عنه -عن أنس بن مالك

فقلت: من هؤالء يا جبريل؟ قال: هؤالء  .بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم

 «س، ويقعون في أعراضهملحوم النّاالّذين يأكلون 

 صحيح  : خالصة حكم المحدث | 4878 :صحيح أبي داود الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث |

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 يقال: رأس المآثم الكذب، وعموم الكذب البهتان

Harms of fabrication ( البهتان) مضار من ): 

 

 .تستجلب سخط هللا عزّ وجّل والمالئكة المقرّبين (1)

 .صاحب البهتان مبغوض من النّاس، ومحتقر عند عباد هللا (2)

 .البهتان يفسد المجتمع ويشيع الفواحش (3)

 .ضطرب النّفس ال يهنأ بعيش وال يعرف للّسعادة سبيالصاحب البهتان ميعيش  (4)

 .صفة من صفات المنافقين وهم في الّدرك األسفل من النّار (5)

 .يقلب صاحبها الحّق باطال، والباطل حّقا ويبرّيء المتّهم ويتّهم البريء (6)
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  Fitnaالفتنة
Meaning in the language (  معنى لغة):  

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

 امتحنته

 إحراق الّشيء بالنّار

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

َنَتُكم    (14يات/ الذار)النّار، والفتنة: العذاب كما في قوله تعالى: ُذوُقوا فِّت 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

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

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

 من المبطل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between ( واالختبار واالبتالء الفتنة بين الفرق ):  

 :قال أبو هالل: الفرق بين الفتنة واالختبار

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

 ون في الخير والّشرّ فساده ويك

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

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

 ة كما قد يقال إنّه مختبر بهاابتاله بذلك وال هو مبتلى بالنّعم

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

ياِطيَن َكَفُروا ُيَعلُِّمو ياِطيُن َعلى ُمْلِك ُسلَْيماَن َوما َكَفَر ُسلَْيماُن َولكِن  الش  َن َوات بَُعوا ما تَْتلُوا الش 

ْحَر َوما ُأْنزَِل َعلَى اْلَملََكْيِن  ْن أََحد  َحت ى يَُقوال إِن ما بِبابَِل هاُروَت َوماُروَت َوما ُيَعلِّماِن مِ الن اَس الّسِ

بِِه ِمْن أََحد  إاِل   نَْحُن فِْتَنة  َفال تَْكُفْر َفيََتَعل ُموَن ِمْنُهما ما ُيَفرُِّقوَن بِِه بَْيَن اْلَمْرِء َوَزْوِجِه َوما ُهْم بِضارِّينَ 

ْد َعلُِموا لََمِن اْشَتراُه ما لَُه فِي اَْلِخَرِة ِمْن َخالق  ُموَن ما يَُضرُُّهْم َوال يَْنَفُعُهْم َولَقَ بِإِْذِن الل ِه َويََتَعل  

 102 البقرة - َولَبِْئَس ما َشَرْوا بِِه أَْنُفَسُهْم لَْو كانُوا يَْعلَُمونَ 

……………………………………………………………………………………………… 
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  28 اْلنفال – َدُه أَْجر  َعِظيم   َوأَْوالُدُكْم فِْتَنة  َوأَن  الل َه ِعنْ َواْعلَُموا أَن ما أَْموالُُكمْ 

……………………………………………………………………………………………… 

رِّ َواْلَخْيرِ فِْتَنة  َوإِلَْينا تُْرَجُعونَ    35 اْلنبياء – ُكلُّ نَْفس  ذائَِقُة اْلَمْوتِ َونَْبلُوُكْم بِالش 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في بوي ةالن   السُّ ): 

يقبض العلم ويظهر »عن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم قال:  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

بيده فحرّفها، كأنّه يريد « هكذا :قيل: يا رسول هللا وما الهرج؟ فقال« الجهل والفتن ويكثر الهرج

 قتلال

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

يوشك »أنّه قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنه -عن أبي سعيد الخدريّ 

 «بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفرّ بدينه من الفتنأن يكون خير مال المسلم غنم يتبع 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

أن رسوَل هللِا صل ى هللُا عليه وسل م كان يَْدعو في الصالِة : الل ُهم  إني أعوُذ بك ِمن َعذابِ الَقبر، 

اِل، وأعوُذ بك ِمن فِتَنِة الَمْحيا وفِتَنِة الَمماتِ، الل ُهم  إني أعوُذ بك وأعوُذ بك ِمن  فِتَنِة الَمسيحِ الد ج 

ل له قائِل  : ما أكَثَر ما تَسَتعيُذ ِمَن الَمغَرِم ؟ فقال : إن  الرجَل إذا َغرَِم، ِمَن الَمأثَِم والَمْغَرِم . فقا

 حد َث فَكَذَب، ووَعَد َفأْخلَفَ 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

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

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

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

 نظر بها بصّرته
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ة لما ينشأ فيها غالبا من الوقوع في قال ابن حجر: فإن وقعت الفتنة ترّجحت العزل

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

ُكم  َخاصَّة  تعالى َواتَُّقوا فِّت   ن  يَن ظَلَُموا مِّ يبَنَّ الَّذِّ  َنة  ال تُصِّ

بيّن عن أبي سنان قال: إّن راهبا لقي سعيد بن جبير فقال: يا سعيد في الفتنة يت

 من يعبد هللا مّمن يعبد الطّاغوت

Types of fitnas and remedy for each ( نوع كل وعالج الفتن أنواع ): 

 :هللا تعالىرحمه  -قال ابن القيّم

الفتنة نوعان: فتنة الّشبهات. وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الّشهوات. وقد  

 .يجتمعان للعبد. وقد ينفرد بإحداهما

 

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

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 

َوى  يهمبعث هللا به رسوله، فهو من الّذين قال هللا تعالى ف إِّن  يَتَّبُِّعوَن إِّالَّ الظَّنَّ َوما تَه 

َن ُفُس )النجم/   . (23األ 

 

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 

 .لّضاللبا 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

 

جلّه ن وال ينّجى من هذه الفتنة إاّل تجريد اتّباع الرّسول، وتحكيمه في دّق الّدي 

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

 .وشرائع اإلسالم

 

وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين  .ففتنة الّشهواتمن الفتنة  النّوع الثّانيأّما 

َثَر أَ  ُكم  ُقوَّة  َوأَك  ن  يَن مِّن  َقب لُِّكم  كانُوا أََشدَّ مِّ وفي قوله: َكالَّذِّ َتُعوا م  َتم  اال  َوأَو الدا  َفاس 

ُتم  بَِّخالقُِّكم  )التوبة/  َتع  َتم  أي تمتّعوا بنصيبهم من الّدنيا وشهواتها،  . (69بَِّخالقِّهِّم  َفاس 

ُتم  َكالَّذِّي خاُضوا )التوبة/  ( فهذا الخوض 69والخالق هو النّصيب المقّدر ثّم قال َوُخض 

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

ت والثّاني: من جهة بهاواالها، والثّاني: فسق العمل. فاألوّل: فساد من جهة الشّ 

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

 . «هواه، وصاحب دنيا أعمته دنياه

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

 .لى الّشرع، والهوى على العقلي عوأصل كّل فتنة إنّما هو من تقديم الرّأ« . مفتون

 

 ففتنة الّشبهات تدفع باليقين 

 وفتنة الّشهوات تدفع بالصّبر  

ُهم  أَئِّمَّة   ولذلك جعل سبحانه إمامة الّدين منوطة بهذين ن  األمرين، فقال: َوَجَعل نا مِّ

رِّنا لَمَّا َصبَُروا َوكانُوا بِّآياتِّنا ُيوقُِّنوَن  ُدوَن بِّأَم  فدّل على أنّه بالصّبر ( 24السجدة/ )يَه 

 .واليقين تنال اإلمامة في الّدين

بهة وبكمال العقل والصّبر تدفع فتنة الّشهوة، وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة الشّ 

 وهللا المستعان

Harms of fitna ( 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)

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

 .تلقي بالّشبهات في دين المؤمن (6)

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

 

 

 



 
 

334 

  Hypocrisyالنفاق
Meaning in the language (  معنى لغة):  

مأخوذ من مادّة )ن ف ق( الّتي تدّل على الخروج، فالنّفق سرب في األرض له 

 والنّفق: المسلك النّافذ الّذي يمكن الخروج منهمخلص إلى مكان، 

 والنّفاق: الّدخول في اإلسالم من وجه والخروج عنه من آخر

 كر، وإظهار الخير وإبطان خالفهأّن النّفاق في اللّغة هو من جنس الخداع والم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 النّفاق: إظهار اإليمان باللّسان وكتمان الكفر بالقلب

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Types of hypocrisy ( النفاق أقسام ): 

، وهو أن يظهر اإلنسان اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله النّفاق اْلكبرأحدهما: 

واليوم اآلخر ويبطن ما يناقض ذلك كلّه أو بعضه. وهذا هو النّفاق الّذي كان على عهد 

له وتكفيرهم، وأخبر أّن أهله رسول هللا صلى هللا عليه وسلّم، ونزل القرآن بذّم أه

 .فى الّدرك األسفل من النّار

 

 :، وهو نفاق العملالنّفاق اْلصغروالثّاني: 

آية المنافق ثالث: إذا  :ملسو هيلع هللا ىلصوهناك نفاق أصغر وهو من صفات المنافقين، قاله النبي 

أربع  :ملسو هيلع هللا ىلصحدث كذب وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان هذه من صفات المنافقين، وقال 

ذا وعد أخلف وإذا إذا حدث كذب وإ :-يعني نفاق عملي ا- خالص ا ه كان منافق امن كن في

 أصغر خاصم فجر وإذا عاهد غدر هذه من أعمالهم التي تجعله نفاق ا

لكن هذا يسمى النفاق األصغر، ما يخرج من اإلسالم، مسلم لكن ناقص اإليمان 

ا أصغر، نسأل هللا  نفاق ا ناقص التوحيد، فهو مسلم لكن يعتبر بهذه الخصال منافق 

 كبرالعافية، ويخشى عليه من النفاق األ

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 
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اْرِجُعوا َوراَءُكْم  يَْوَم يَُقوُل اْلُمنافُِقوَن َواْلُمنافِقاُت لِل ِذيَن آَمُنوا اْنظُُرونا نَْقَتبِْس ِمْن نُورُِكْم قِيلَ 

 (13)َنُهْم بُِسور  لَُه باب  باِطُنُه فِيِه الر ْحَمُة َوظاِهُرُه ِمْن قِبَلِِه اْلَعذاُب َفاْلَتِمُسوا نُورا  َفُضرَِب بَيْ 

ْبُتْم َوَغر ْتُكُم اْْلَمانِيُّ َحت ى ُيناُدونَُهْم أَلَْم نَُكْن َمَعُكْم قالُوا بَلى َولكِن ُكْم َفَتْنُتْم أَْنُفَسُكْم َوتََرب ْصُتْم َواْرتَ 

َفاْليَْوَم ال ُيْؤَخُذ ِمْنُكْم فِْديَة  َوال ِمَن ال ِذيَن َكَفُروا َمْأواُكُم الن اُر  (14)ل ِه َوَغر ُكْم بِالل ِه اْلَغُروُر جاَء أَْمُر ال

 15 -13الحديد: ) 15ِهَي َمْوالُكْم َوبِْئَس اْلَمِصيُر )

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ُمْخرِج  ما يَْحَذُر اْلُمنافُِقوَن أَْن تَُنز َل َعلَْيِهْم ُسوَرة  تَُنبُِّئُهْم بِما فِي ُقلُوبِِهْم ُقِل اْسَتْهزُِؤا إِن  الل َه 

 64التوبة:  -تَْحَذُرونَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َوات بِْع ما ُيوحى  (1الن بِيُّ ات قِ الل َه َوال تُِطعِ اْلكافِرِيَن َواْلُمنافِِقيَن إِن  الل َه كاَن َعلِيما  َحكِيما  )يا أَيَُّها 

اْلحزاب:  -3َوتََوك ْل َعلَى الل ِه َوَكفى بِالل ِه َوكِيال  ) (2َخبِيرا  )إِلَْيَك ِمْن َربَِّك إِن  الل َه كاَن بِما تَْعَملُوَن 

13- 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

أربع من كّن »صلى هللا عليه وسلّم: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما -عن عبد هللا بن عمر

ة منهّن كانت فيه خلّة من نفاق. حتّى يدعها: إذا حّدث فيه كان منافقا خالصا. ومن كانت فيه خلّ 

 «كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف. وإذا خاصم فجر

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 3178 :صحيح البخاري الرقم : المصدر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

أمرنا بالصّدقة. قال: كنّا نحامل  . قال: فتصّدق أبو عقيل  :قال - عنهرضي هللا -عن أبي مسعود

فقال المنافقون: إّن هللا لغنّي عن صدقة هذا. وما  .بنصف صاع. قال: وجاء إنسان بشيء أكثر منه

َدقاتِ َوال ِذيَن ال نزلت: ال ِذيَن يَْلِمُزوَن اْلُمط وِِّعيَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن فِي الص  ف .فعل هذا اَلخر إاّل رياء

 « (79يَجُِدوَن إاِل  ُجْهَدُهْم )التوبة: 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 1018 :صحيح مسلم الرقم : المصدر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ليس صالة أثقل على »وسلّم:  قال النّبّي صلى هللا عليه :قال -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

 حبوا المنافقين من الفجر والعشاء. ولو يعلمون ما فيهما ْلتوهما ولو

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2689 :صحيح البخاري الرقم : المصدر
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

خشوع النّفاق أن ترى الجسد خاشعا »: -رضي هللا عنه -روي فيما معناه عن عمر

 « ( والقلب ليس بخاشع

 

أخاف عليكم. المنافق العليم، قالوا: كيف وروي عنه أنّه قال على المنبر: إّن أخوف ما 

 «حكمة، ويعمل بالجور، أو قال: المنكريكون المنافق عليما؟ قال: يتكلّم بال

يخاف على نفسه النّفاق، قال: ومن يأمن على  سئل اإلمام أحمد: ما تقول فيمن ال

 نفسه النّفاق؟

Harms of hypocrisy ( النفاق) مضار من ): 

 

 .يقبل هللا منه عمال صالحاالمنافق ال  (1)

يحزن إذا انتصروا، ويتربّص المنافق مريض القلب يفرح إذا أصاب المسلمين ضرّ، و (2)

 .بهم الّدوائر

 .المنافقون بخالء، ولكن ينفقون أموالهم رئاء النّاس (3)

 .المنافق ضاّل باعتقاده وعلمه وعمله (4)

 .الّدنيا واآلخرةالمنافقون والمراءون يتعّذبون بأموالهم في  (5)

 .الّشدائد والمحن سرعان ما تظهر المنافق على حقيقته (6)

 .نافقون يلتمسون أدنى األعذار للقعود عن الجهادالم (7)

المنافقون في كّل مكان وزمان إخوة للكافرين والمشركين والملحدين يشّدون أزر  (8)

 .بعضهم

الّدنيا وغضب هللا وأليم عقابه في النّفاق والرّياء يوردان أصحابهما المهالك في  (9)

 .اآلخرة

 .وهو محبط لألعمال مهما كثرت (10)
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  Slanderفكاإل
Meaning in the language (  معنى لغة):  

كّل مصروف عن وجهه  مادّة )أف ك( الّتي تدّل على قلب الّشيء وصرفه عن جهته،

 الّذي يستحّق أن يكون عليه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 وقال ابن كثير: اإلفك: الكذب والبهت واالفتراء

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

كانا يَْأُكالِن الط عاَم اْنظُْر  َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إاِل  َرُسول  َقْد َخلَْت ِمْن َقْبلِِه الرُُّسُل َوُأمُُّه ِصّدِيَقة  

 75المائدة:  -َكْيَف نُبَيُِّن لَُهُم اَْلياتِ ثُم  اْنظُْر أَن ى ُيْؤَفُكوَن 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْفِك ُعْصبَة  ِمْنُكْم ال تَْحَسُبوُه شَ  رّ ا لَُكْم بَْل ُهَو َخْير  لَُكْم لُِكّلِ اْمرِئ  ِمْنُهْم َما اْكَتَسَب إِن  ال ِذيَن جاُؤ بِاإْلِ

ْثِم َوال ِذي تََول ى كِْبَرُه ِمْنُهْم لَُه َعذاب   ( لَْوال إِْذ َسِمْعُتُموُه ظَن  اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمناُت 11َعِظيم  ) ِمَن اإْلِ

 12 -11النور:  )12ك  ُمبِين  )بِأَْنُفِسِهْم َخْيرا  َوقالُوا هذا إِفْ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ياِطيُن )َهْل ُأنَبُِّئُكْم َعلى َمْن تََنز   ْمَع َوأَْكَثُرُهْم 222( تََنز ُل َعلى ُكّلِ أَف اك  أَثِيم  )221ُل الش  ( ُيْلُقوَن الس 

 223 -221الشعراء:  )223كاِذُبوَن )

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 اإلفك حادثة

كان رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا أراد أن يخرَج أقرَع بين أزواِجه ، فأيُتُهن خرج سهُمها 

 صلى هللا عليه وسلم معه. قالت عائشُة : فأقرع بيننا في غزوة  غزاها فخرج خرج بها رسوُل هللاِ 
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عدما نزل الحجاُب, فأنا ُأحَمُل في هودجي سهمي، فخرجُت مع رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم ب

وُأنَزُل فيه, فسرنا حتى إذا فَرغ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم من غزوتِه تلك وقفل ودنونا من 

مدينِة قافلين آَذَن ليلة  بالرحيِل، فقمُت حين آذنوا بالرحيِل فمشيُت حتى جاوزُت الجيَش، فلما ال

إذا ِعْقد  لي من جزعِ أظفار  قد انقطع، فالتمسُت ِعقدي قضيُت شأني أقبلُت إلى رحلي، ف

يري وحبسني ابتغاُؤه. وأقبل الرهطُ الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي، فرحلوه على بع

الذي كنُت ركبُت وهم يحسبون أني فيه وكان النساُء إذ ذاك خفاف ا لم ُيْثِقْلهن اللحُم إنما يأكلن 

لم يستنكرِ القوُم خفَة الهودجِ حين رفعوه ، وكنُت جارية  حديثَة السِن، فبعثوا الُعْلَقَة من الطعاِم ف

هم وليس بها داع  وال مجيب  الجمَل وساروا، فوجدُت ِعقدي بعدما استمر الجيُش فجئُت منازلَ 

فأم مُت منزلي الذي كنُت به وظننُت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي  فبينا أنا جالسة  في منزل  

لميُّ ثم الذكوانيُّ من وراِء الجيشِ فأدلَج، غلبت ني عيني فنمُت وكان صفواُن بُن الُمعط ِل السُّ

، فأ تاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبَل الحجابِ فأصبَح عند منزلي، فرأى سوادَ إنسان  نائم 

 وال سمعُت ، فاستيقظُت باسترجاِعه حين عرفني، فخمرُت وجهي بجلبابي، وهللِا ما كلمني كلمة  

منه كلمة  غير استرجاِعه ، حتى أناخ راحلَته فوِطَئ على يديها فركبُتها ، فانطلق يقودُ بي الراحلَة 

ا ُموغرين في نحرِ الظهيرِة، فهلك من هلك ، وكان الذي تول ى اإلفَك حتى أتينا الجيَش بعدما نزلو

ُت حين قدمُت شهر ا، والناُس يفيضون في عبَد هللِا بَن أبّي  بَن سلوَل، فقدمنا المدينَة، فاشتكي

قوِل أصحابِ اإلفِك، وال أشعُر بشيء  من ذلك، وهو يَريُبني في وجعي أني ال أعرُِف من رسوِل 

هللا عليه وسلم اللطَف الذي كنُت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي  رسوُل هللِا  هللِا صلى

ف تيكم، ثم ينصرُف ، فذاك الذي يَريُبني وال أشعُر صلى هللا عليه وسلم فيسلُِّم ثم يقوُل : كي

كنا ال بالشرِ، حتى خرجُت بعدما نقهُت، فخرجت معَي أم  مْسِطح  قبَل المناصعِ، وهو متبر ُزنا و

، وذلك قبل أن تتخَذ الُكُنَف قريب ا من بيوتنا، وأمُرنا أمُر العربِ اْلوِل في التبَرُّزِ  نخرُج إال ليال  إلى ليل 

وهي ابنُة أبي  –فانطلقُت أنا وأمُّ ِمْسطَح   . َل الغائط ِ، فكنا نتأذى بالُكُنِف أن نتِخَذها عند بيوتِناقب

، وأمُّها بن  –وابُنها ِمْسطَحِ بن ُأثاثَة  ُت صِخر بِن عامر  خالُة أبي بكر  الصديقِ ،رهِم بِن عبِد مناف 

فأقبلُت أنا وأمُّ ِمْسطَح  قِبََل بيتي وقد فرغنا من شأنِنا ، فعثرْت أمُّ ِمْسطَح  في ِمرِطها، فقالت: 

أولم تسمعي تَِعَس ِمْسطَح . فقلُت لها: بئس ما قلتِ، أتسبين رجال  شهد بدر ا ؟ قالت أي َهْنتاه 

فأخبرتني بقوِل أهِل اإلفِك ، فازددُت مرض ا على مرضيِ . فلما ما قال ؟ قالت قلُت : وما قال ؟ 

رَجعُت إلى بيتي ودخل علي  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم تعني سل م ثم قال: كيف تيكم ؟ 

خبَر من قِبَلِهما قالت: فأذن لي فقلُت: أتأذن لي أن آتي أبوي  قالت: وأنا حينئذ  أريُد أن أستيقن ال

، فقلُت ْلمي: يا أمتاه ما يتحدُث الناُس؟ قالت: يا رسوُل هللاِ   صلى هللا عليه وسلم، فجئُت أبوي 

بني ُة هوني عليك، فوهللِا لقل ما كانت امرأة  قطُّ وضيئة  عند رجل  ُيحبُّها ولها ضرائُر إال أكثرن عليها. 

تلك الليلَة حتى أصبحُت ال يَْرقُأ  ، أو لقد تحدَث الناُس بهذا ؟ قالت: فبكْيتُ قالت فقلُت: سبحاَن هللاِ 

لي دمع  ، وال أكتحُل بنوم  حتى أصبحُت أبكي. فدعا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم علي بَن 

هما في ُفراقِ أهلِه .   ً أبي طالب  وأسامَة بَن زيد  رضي هللا عنهما حين استلبث الوحُي يستأِمُر

هللِا صلى هللا عليه وسلم بالذي يعلم من براءِة  قالت: فأما أسامُة بُن زيد  فأشار على رسولِ 

أهلِه، وبالذي يعلُم لهم في نفِسه من الوِد فقال: يا رسوَل هللِا، أهلك ، وما نعلُم إال خير ا. وأما 

ساُء سواها كثير ، وإن تسأَل علي  بُن أبي طالب  فقال: يا رسوَل هللِا ، لم ُيضيِّقِ هللُا عليك والن

ك. قالت فدعا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بَريرَة ، فقال أْي بريرُة هل رأيتِ من الجاريَة تصُدقُ 

، إن رأيَت عليها أمر ا أْغِمُصه عليها أكثَر من أنها  ًِ شيء  يَريُبك؟ قالت بَريرُة: ال والذي بعثك بالحقِّ

وُل هللِا صلى هللا عليه عجيِن أهلِها فتأتي الداجَن فتأكلُه فقام رسجارية  حديثَة السِن تناُم عن 

وسلم فاستعذر يومئذ  من عبد هللِا بِن ُأبّي  بِن سلوَل ، فقال رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم 

وهو على المنبرِ :يا معشرَ المسلمين، من يعِذُرني من رجل  قد بلغني أذاه في أهِل بيتي؟ فوهللِا 

علمُت عليه إال خير ا وما كان يدخُل على أهلي  ُت على أهلي إال خير ا، ولقد ذكروا رجال  ماما علم

إال معي فقام سعُد بُن معاذ  اْلنصاريُّ فقال: يا رسوَل هللِا وأنا أعِذُرك منه، إن كان من اْلوسِ 
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 –ام سعُد بُن ُعبادَة ضربُت عنَقه، وإن كان من إخواننا من الخزرجِ أمرتنا ففعلنا أمَرك . قالت : فق

ا ولكن احتملته الحميَة وهو سيُد الخزرجِ، وك فقال لسعد : كذبَت لعمُر  –ان قبل ذلك رجال  صالح 

فقال لسعِد  –وهو ابُن عّمِ سعِد بِن معاذ   –هللِا، ال تقتلُه وال تقدُر على قتلِه. فقام ُأسيُد بُن حضير  

الحي ان اْلوُس  ه، فإنك منافق  تجادُل عن المنافقين. فتساوربِن ُعبادَة: كذبت لعمُر هللِا لنقُتلن  

والخزرُج حتى همُّوا أن يقتتِلوا ورسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قائم  على المنبرِ، فلم يزل 

رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيخفُِّضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فمكثُت يومي ذلك ال يَْرقُأ 

. قالت فأصبح أبواَي عندي وقد بكيْ لي دمع  وال أكت ُت ليلتين ويوم ا ال أكتحُل بنوم  ال َيْرقُأ حُل بنوم 

لي دمع  يظنان أن البكاَء فالق  كِبِدي. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي  

ينا رسوُل امرأة  من اْلنصارِ فأذنُت لها، فجلست تبكي معي، قالت: فبينا نحن على ذلك دخل عل

جلس، قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلَها، وقد  هللِا صلى هللا عليه وسلم فسلم ثم

لبث شهر ا ال يوحى إليه في شأني قالت: فتشه َد رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حين جلس 

ؤك هللُا ، وإن كنتِ ثم قال: أما بعُد، يا عائشُة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنتِ بريئة  فسُيبرِّ 

هللِا وتوبي إليه، فإن العبَد إذا اعترف بذنبِه ثم تاب إلى هللِا تاب هللُا عليه. ألممتِ بذنب  فاستغفري 

قالت: فلما قضى رسوُل هللِا مقالَته قلَص دمعي حتى ما ُأحسُّ منه قطرة ، فقلُت ْلبي أجب 

 ما أدري ما أقوُل لرسوِل هللِا صلى هللا رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فيما قال. قال: وهللاِ 

عليه وسلم. فقلُت ْلمي: أجيبي رسوَل هللا ِصلى هللا عليه وسلم قالت ما أدري ما أقوُل لرسوِل 

: إني -وأنا جارية  حديثُة السّنِ ال أقرُأ كثير ا من القرآِن  –هللِا صلى هللا عليه وسلم. قالت فقلُت 

ه، فلئن قلُت لكم هذا الحديَث حتى استقر في أنفِسكم وصدقتم ب وهللِا لقد علمُت لقد سمعتم

وهللُا يعلُم أني  –ال تُصّدِقونني بذلك ، ولئن اعترفُت لكم بأمر   –وهللُا يعلُم أني بريئة   –إني بريئة  

لمستعان لُتصّدَِقنِّي. وهللِا ما أجُد لكم مثال  إال قوَل أبي يوسَف، قال فصبر جميل وهللا ا –منه بريئة  

ُت على فراشي قالت وأنا حينئذ  أعلُم أني بريئة  وأن على ما تصفون قالت: ثم تحولُت فاضجع

هللَا ُمبرِّئي ببراءتي، ولكن وهللِا ما كنُت أظنُّ أن هللَا مْنزِل  في شأني وحي ا يتلى ولشأني في 

رى رسوُل هللِا صلى هللا نفسي كان أحقُر من أن يتكلَم هللُا في بأمر  يتلى ولكن كنُت أرجو أن يَ 

ِم رؤيا ُيبرِّؤني هللُا بها. قالت: فوهللِا ما رام رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عليه وسلم في النو

َر  وال خرج أحد  من أهِل البيتِ حتى ُأنزَِل عليه ، فأخذه ما كان يأخُذه من الُبرحاِء، حتى إنه ليتحد 

ليه. قالت : فلما ُسرَِّي يوم  شات  من ثَِقِل القوِل الذي ُينَزُل ع منه مثل الُجمان من الَعَرقِ وهو في

عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُسرَِّي عنه وهو يضحُك، فكانت أوُل كلمة  تكلَم بها: يا 

عائشُة، أما هللُا عز وجل فقد بر أك . فقالت أمي: قومي إليه قالت فقلُت : وهللِا ال أقوُم إليه، وال 

جاؤوا باإلفك عصبة منكم ال تحسبوه العْشَر اَلياتِ  ُد إال هللَا عز وجل . وأنزل هللُا إن الذينأحم

كل ها. فلما أنزَل هللُا في براءتي قال أبو بكر  الصديُق رضي هللا عنه وكان ُينفُق على ِمْسطَح  بِن 

ا بعَد الذي قال لعائشَة ما قال فأنزَل ُأثاثَة لقرابتِه منه وفقرِه : وهللِا ال ُأنفُق على ِمْسطَح  شيئ ا  أبد 

هللُا وال يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل 

هللا وليعفوا وليصفحوا أال تحبون أن يغفر هللا لكم وهللا غفور رحيم قال أبو بكر : بلى وهللِا ، إني 

ا .  جع إلى النفقِة التي كان ُينفُق عليه وقال :ُأحبُّ أن يغفَر هللُا لي . فر وهللا ال أنزُعها منه أبد 

قالت عائشُة: وكان رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يسأُل زينَب ابنَة جحش  عن أمري فقال : يا 

زينُب ، ماذا علمتِ أو رأيتِ ؟ فقالت : يا رسوَل هللِا ، أحمي سمعي وبصري ، ما علمُت إال خير ا . 

وِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فعصمها هللُا وهي التي كانت تُساميني من أزواجِ رس –قالت 

 .بالورعِ ، وطفَقت أخُتها َحْمَنةث تحارُب لها ، فهلكت فيمن هلَك من أصحابِ اإلفكِ 

  [صحيح] : خالصة حكم المحدث 4750 : صحيح البخاري الرقم : عائشة أم المؤمنين المصدر : الراوي

Harms of slander ( اإلفك مضار من ) 
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 .يشيع الفساد في المجتمع (1) 

 .دليل الرّقّة في الّدين وعدم الخوف من رّب العالمين (2)

 .يقطّع أواصر األرحام، ويمزّق األسر (3)

 .به تنتهك األعراض (4)

 .يورث بغض هللا والرّسول صلّى هللا عليه وسلّم والمؤمنين (5)

Pardoning and Starting a New Page  

 والعفو الصفح

Meaning in the language (  معنى لغة):  

ُو هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المـحو والطمس  والَعف 

من مادّة )ص ف ح( الّتي تدّل علي عرض الّشيء، ومن ذلك صفح الّشيء الصفح 

 عرضه، والصّفح الجنب، وصفحا كّل شيء جانباه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

ا: )هو التجاوز عن الذنب وترك العقاب  (العفو اصطالح 

 الصفح: )هو ترك التأنيب

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between ( والصفح العفو بين ): 

 :العفو والصفح متقاربان في المعنى

 .قال الراغب: الصفح: ترك التثريب، وهو أبلغ من العفو وقد يعفو اإلنسان وال يصفح

وقال البيضاوي: العفو ترك عقوبة المذنب، والصفح: ترك لومه. ويدل عليه قوله 

َفُحوا  :تعالى ُفوا َواص  من الحسن  رقي ا في األمر بمكارم األخالق، ت[109البقرة: ]َفاع 

 إلى األحسن، ومن الفضل إلى األفضل

……………………………………………………………………………………………… 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 
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ا مِّْن ِعنِد أَ  نُفِسِهم مِّن بَْعِد َما تَبَي َن َود  َكثِير  مِّْن أَْهِل اْلكَِتابِ لَْو يَُردُّونَُكم ّمِن بَْعِد إِيَمانُِكْم ُكف ار ا َحَسد 

 109 البقرة - ْيء  َقِدير  لَُهُم اْلَحقُّ ۖ َفاْعُفوا َواْصَفُحوا َحت ى  يَْأتَِي الل ُه بِأَْمرِِه ۗ إِن  الل َه َعلَى  ُكّلِ شَ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َعِة أَْن ُيْؤتُوا ُأولِي اْلُقْربَى َواْلَمَساكِيَن َواْلُمَهاِجرِيَن فِي َسبِيِل الل ِه  َواَل يَْأتَلِ  ُأولُو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالس 

 ]22النور: [يَْصَفُحوا أاََل تُِحبُّوَن أَْن يَْغِفَر الل ُه لَُكْم َوالل ُه َغُفور  َرِحيم  َوْليَْعُفوا َولْ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لَُكْم َفاْحَذُروُهْم َوإِْن تَْعُفوا َوتَْصَفُحوا َوتَْغِفُروا َفإِن  يا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا إِن  ِمْن أَْزواِجُكْم َوأَْوالِدُكْم َعُدوّ ا 

 -14التغابن:  )15أَْوالُدُكْم فِْتَنة  َوالل ُه ِعْنَدُه أَْجر  َعِظيم  )إِن ما أَْموالُُكْم وَ  (14الل َه َغُفور  َرِحيم  )

15 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 [40:الشورى] الظ الِِمينَ  بُّ ُيحِ  اَل  إِن هُ  الل هِ  َعلَى َفأَْجُرهُ  َوأَْصلَحَ  َعَفا َفَمنْ  ِمْثلَُها َسيَِّئة   َسيَِّئة   َوَجَزاءُ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبد هللا الجدلّي يقول: سألت عائشة عن خلق رسول هللا 

يكن فاحشا وال متفّحشا وال صّخابا في اْلسواق، وال يجزي صلّى هللا عليه وسلّم فقالت: لم 

 بالّسيّئة الّسيّئة ولكن يعفو ويصفح

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2016 :صحيح الترمذي الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

كان الرّجل يداين »أّن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم قال:  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

ز عنه، لعّل هللا أن يتجاوز عنّا. قال فلقي هللا النّاس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاو

 «فتجاوز عنه

 صحيح] : خالصة حكم المحدث | 3480 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ثالث والذي أن ))وعن عبد الرحمن بن عوف رضي هللا عنه 

نفسي بيده إن كنت لحالف ا عليهن: ال ينقص مال من صدقة فتصدقوا، وال يعفو عبد عن مظلمة 

 ((بها عزّ ا يوم القيامة، وال يفتح عبد باب مسألة إال فتح هللا عليه باب فقر إال زاده هللا
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 صحيح لغيره  : خالصة حكم المحدث | 814 :ب الرقمصحيح الترغي : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

الصّبر الجميل والصّفح الجميل والهجر : ذكر هللا تعالى في كتابه -رحمه هللا -قال ابن تيميّة

الجميل. الصّبر الجميل هو الّذي ال شكوى فيه وال معه، والصّفح الجميل هو الّذي ال عتاب 

 ال أذى معهمعه، والهجر الجميل هو الّذي 

وقيل ألبي الدرداء: َمن أعز  الناس؟ فقال: )الذين يعفون إذا قدروا؛ فاعفوا يعزكم هللا 

 (تعالى

 

لحسن بن علي رضي هللا تعالى عنهما: )لو أنَّ رجال  شَتمني في أذني هذه، قال ا

 (واعتذر في ُأذني األخَرى، لقبِّلُت عذَره

ه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، وعن أيوب قال:)ال ينبل الرجل حتى يكون في

 (والتجاوز عنهم

 

Benefits of pardoning and starting a new page ( والصفح والعف فوائد ): 

في العفو رحمة بالمسيء، وتقدير لجانب ضعفه البشري، وامتثال ألمر هللا،  -1

 وطلب لعفوه وغفرانه 

ض إلى الوهن واالنفصام بسبب في العفو توثيق للروابط االجتماعية التي تتعر -2

 إساءة بعضهم إلى بعض، وجناية بعضهم على بعض 

 .العفو والصفح عن اآلخرين سبب لنيل مرضات هللا سبحانه وتعالى -3

َوى َواَل  :العفو والصفح سبب للتقوى قال تعالى -4 َرُب لِّلتَّق  ُفوا أَق  َل َوأَن  تَع  َسُوا ال َفض  تَن 

 237البقرة: ]بَي َنُكم 
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َرة  مِّن  َربُِّّكم  َوَجنَّة   -5 فِّ العفو والصفح من صفات المتقين، قال تعالى َوَسارُِّعوا إِّلَى َمغ 

رَّاءِّ  رَّاءِّ َوالضَّ ُقوَن فِّي السَّ فِّ يَن ُين  يَن الَّذِّ ت  لِّل ُمتَّقِّ دَّ ُض ُأعِّ َر  َماَواُت َواأل  ُضَها السَّ َعر 

يَن ال َغي ظَ َوال َعافِّيَن َعنِّ اَوا مِّ نِّيَن ل َكاظِّ سِّ  134، 133آل عمران: ]لنَّاسِّ َواللَُّه ُيحِّب  ال ُمح 

 .من يعفو ويصفح عن الناس يشعر بالراحة النفسية -6

ا بعفو إال عزّ ا ..)) :بالعفو تُنال العزة، قال صلى هللا عليه وسلم -7  وما زاد هللا عبد 

 .يل إلى األلفة والمودة بين أفراد المجتمعالعفو والصفح سب -8

 .في العفو والصفح الطمأنينة، والسكينة، وشرف النفس -9

 بالعفو تكتسب الرفعة والمحبة عند هللا وعند الناس -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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  Remembranceالذكر
Meaning in the language (  معنى لغة):  

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

 النّسيان،

 والّذكر: الثّناء ويكون في الخير فقط

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 التّخلّص من الغفلة والنّسيان 

كر بالقلب، وذكر قلب أو القول، ولذلك قيل الّذكر ذكران: ذوتارة يقال لحضور الّشيء ال 

 باللّسان

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Degrees of Remembrance ( الذكر درجات ): 

 :وهو على ثالث درجات»قال ابن القيّم عن درجات الّذكر: 

 : الّذكر الظّاهر ثناء أو دعاء الّدرجة اْلولى

 . «سبحان هللا والحمد هلل، وال إله إاّل هللا وهللا أكبر»و فأّما ذكر الثّناء فنح

نا لََنُكونَنَّ مِّنَ  َحم  ر  لَنا َوتَر  فِّ نا أَن ُفَسنا َوإِّن  لَم  تَغ  رِّيَن  وأّما ذكر الّدعاء فنحو َربَّنا ظَلَم  ال خاسِّ

 . (23)األعراف/ 

مع الّشهود، ولزوم  : الّذكر الخفّي وهو الخالص من القيود، والبقاءلثّانيةالّدرجة ا

 .المسامرة

: الّذكر الحقيقّي، وهو شهود ذكر الحّق إيّاك، والتّخلّص من شهود الّدرجة الثّالثة

 . «ذكرك

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

 الحقيقّي، وهو شهود ذكر الحّق عبده

In the Quran ( الكريم نالقرآ في ): 



 
 

345 

ماواتِ َواْْلَْرضِ َواْختاِلِف الل ْيِل َوالن هارِ ََليات  ِْلُولِي اْْلَْلبابِ ) ال ِذيَن يَْذُكُروَن  (190إِن  فِي َخْلقِ الس 

ماواتِ َواْْلَْرضِ َرب نا ما َخلَ الل َه قِياما  َوُقُعودا  َوَعلى ُجُنوبِِهْم َويَ  ْقَت هذا باِطال  َتَفك ُروَن فِي َخْلقِ الس 

 آل عمران )191ُسْبحانََك َفِقنا َعذاَب الن ارِ )

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 - الل َه َكثِيرا  ُأْسَوة  َحَسَنة  لَِمْن كاَن يَْرُجوا الل َه َواْليَْوَم اَْلِخَر َوَذَكَر لََقْد كاَن لَُكْم فِي َرُسوِل الل ِه 

 21اْلحزاب: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْيطاِن تََذك رُ  ُهْم طائِف  ِمَن الش   201اْلعراف:  - وا َفإِذا ُهْم ُمْبِصُرونَ إِن  ال ِذيَن ات َقْوا إِذا َمس 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

أحّب الكالم » :قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم -رضي هللا عنه -عن سمرة بن جندب

 تإلى هللا أربع: سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إاّل هللا، وهللا أكبر. ال يضرّك بأيّهّن بدأ

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

خلّتان ال »قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنهما -عبد هللا بن عمروعن 

 دخل الجنّة، أال وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبّح هللا في دبر كّل يحصيهما رجل مسلم إالّ 

وسلّم قال: فأنا رأيت رسول هللا صلّى هللا عليه « . صالة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبّره عشرا

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

ره وتحمده مائة فتلك مائة باللّسان وألف في الميزان، فأيّكم يعمل في مضجعك تسبّحه وتكبّ 

يطان يأتي أحدكم الشّ »قالوا: وكيف ال يحصيهما، قال: « . اليوم واللّيلة ألفين وخمسمائة سيّئة؟

وهو في صالته فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، حتّى ينتقل فلعلّه ال يفعل، ويأتيه وهو في مضجعه 

 «مه حتّى ينامفال يزال ينوّ 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 «ذهب الّذاكرون هللا بالخير كلّه:-رضي هللا عنه -قال أبو بكر
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 «-عزّ وجلّ  -لكّل شيء جالء، وإّن جالء القلوب ذكر هللا :-رضي هللا عنه -قال أبو الّدرداء

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

 «وسوس، فإذا ذكر هللا تعالى خنس

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

الّذكر للقلب مثل الماء للّسمك، فكيف »سالم ابن تيميّة رحمه هللا: قال شيخ اإل
 «يكون حال الّسمك إذا فارق الماء

Benefits of remembrance ( 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)

 .البدنأنّه يقوّي القلب و (5)

 .ه والقلبأنّه ينوّر الوج (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 يراه، وال أنّه يورثه المراقبة حتّى يدخله في باب اإلحسان، فيعبد هللا ك (10)

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

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

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

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

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

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

ُكم  )البقرة: :أنّه يورثه ذكر هللا تعالى له كما قال تعالى (15) ُكر  ُكُرونِّي أَذ  ( . ولو 152َفاذ 

 .بها فضال وشرفالّذكر إاّل هذه وحدها لكفى لم يكن في ا

 .أنّه يورثه حياة القلب (16)

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

 .قوته

 .أنّه يورث جالء القلب من صدئه (18)

 .أنّه يحطّ الخطايا ويذهبها (19)



 
 

347 

 .وتعالىبين ربّه تبارك أنّه يزيل الوحشة بين العبد و (20)

ُكُرونِّي (21)  من ذكر هللا تعالى عزّ وجّل ذكره ربّه، ولذكر هللا أكبر.. قال تعالى: َفاذ 

ُكم   ُكر   . (152)البقرة/ « 2»أَذ 

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

  Tasbeehالتسبيح
Meaning in the language (  معنى لغة):  

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

 جنس من الّسعي

 من كّل سوء -جّل ثناؤه -التّسبيح وهو تنزيه هللا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen ( ااصطالمعنى  ح  ):  

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

 .فيلزم نفي الّشريك والصّاحبة والولد وجميع الرّذائل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

اِجِديَن ) (97ُم أَن َك يَِضيُق َصْدُرَك بِما يَُقولُوَن )َولََقْد نَْعلَ  َواْعُبْد َرب َك  (98َفَسبِّْح بَِحْمِد َربَِّك َوُكْن ِمَن الس 

 99 -97الحجر:  (99َحت ى يَْأتِيََك اْليَِقيُن )

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

دا  ُنوا بِِه أَْو ال تُْؤِمُنوا إِن  ال ِذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم ِمْن َقْبلِِه إِذا ُيْتلى َعلَْيِهْم يَِخرُّوَن لأِْلَْذقاِن سُ ُقْل آمِ   - ج 

 107اإلسراء: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ماواتِ َواْْلَْرضِ َوالط ْيُر َصاف ات  ُكل  َقْد َعلَِم َصالتَُه َوتَْسبِيَحُه أَلَْم تََر أَن  الل َه ُيَسبِّحُ   لَُه َمْن فِي الس 

 41النور:  - َوالل ُه َعلِيم  بِما يَْفَعلُونَ 

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

In the Sunnah ( ن ة في بوي ةالن   السُّ ): 

كان رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يكثر أن يقول في ركوعه  :قالت -رضي هللا عنها -عن عائشة

 «سبحانك اللهّم ربّنا وبحمدك. اللهّم اغفر لي»:وسجوده

 صحيح] : خالصة حكم المحدث | 4968 :صحيح البخاري الرقم : المصدر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ْلن أقول: سبحان » :قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم :قال -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

 مّما طلعت عليه الّشمسهللا، والحمد هلل، وال إله إاّل هللا، وهللا أكبر، أحّب إلّي 

 صحيح : لمحدثخالصة حكم ا | 2695 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Benefits of tasbeeh ( التسبيح فوائد من ): 

 .يصل المؤمن بربّه (1)

 .القلب باالستحضار الّدائم لعظمة هللايعّمق اإليمان في  (2)

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

 .مّما هو محطّ االستنكار

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

 .يبقي اللّسان رطبا بذكر هللا (5)

 .هشعار بين المسلمين يتعارفون ويتواصلون من (6)

 .تنبيه اإلمام حين يسهو في الصاّلة (7)

 .من الوسائل العالية في تحصيل الثّواب (8)

 .وسيلة الفقراء في إدراك درجات ثواب األغنياء (9)

 .فيه كسب لحّب هللا ومرضاته (10)

 .يحمي من غائالت الّشياطين (11)
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  Listeningالسماع
Meaning in the language (  معنى لغة):  

مأخوذ من مادّة )س م ع( الّتي تدّل على إدراك الّشيء باألذن، يقال: سمعت 
 يالّشيء سمعا أدركته بأذن

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

على معاني المسموع وتحريكه عنها وقال ابن القيّم: وحقيقة الّسماع تنبيه القلب 
 طلبا أو هربا، وحبّا أو بغضا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Station of listening ( السماع منزلة ): 

أمر هللا بالّسماع في كتابه. وأثنى على أهله.  -رحمه هللا تعالى -قال ابن القيّم

وجعل الّسماع منه والّسماع منهم دليال على علم الخير  وأخبر أّن البشرى لهم

 فيهمفيهم، وعدم ذلك دليال على عدم الخير 

َمُعوا  يَن َكَفُروا ال تَس  وأخبر عن أعدائه: أنّهم هجروا الّسماع ونهوا عنه. فقال َوقاَل الَّذِّ

ا فِّيهِّ )فصلت/  آنِّ َوال َغو   (26لِّهَذا ال ُقر 

 .ماع رسول اإليمان إلى القلب وداعيه ومعلّمهفالسّ 

Types of listeners ( السامعين أنواع ): 

 :أنواع السامعين

ماع، منهم: من يسمع بطبعه ونفسه وهواه. فهذا حظّه من مسموعه: وأصحاب السّ 

 .ما وافق طبعه

 ومنهم: من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته

Types of things listened to ( المسموع أنواع ): 

 :فعلى ثالثة أضرب« المسموع»فأّما 

 .عنهم بهأحدها: مسموع يحبّه هللا ويرضاه. وأمر به عباده. وأثنى على أهله. ورضي 

 .الثّاني: مسموع يبغضه ويكرهه. ونهى عنه

 .ومدح المعرضين عنه
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مه الثّالث: مسموع مباح مأذون فيه. ال يحبّه وال يبغضه. وال مدح صاحبه وال ذّمه. فحك

 حكم سائر المباحات

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 
ُمْؤِمُنوَن ُكل  آَمَن بِالل ِه َوَمالئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه ال نَُفرُِّق بَْيَن آَمَن الر ُسوُل بِما ُأْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َوالْ 

 285البقرة:  - َوأَطَْعنا ُغْفرانََك َرب نا َوإِلَْيَك اْلَمِصيرُ أََحد  ِمْن ُرُسلِِه َوقالُوا َسِمْعنا 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ُقوا الل َه إِن  الل َه َعلِيم  َواْذُكُروا نِْعَمَة الل ِه َعلَْيُكْم َوِميثاَقُه ال ِذي واثََقُكْم بِِه إِْذ ُقْلُتْم َسِمْعنا َوأَطَْعنا َوات  

 7المائدة:  - بِذاتِ الصُُّدورِ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َوال تَُكونُوا َكال ِذيَن قالُوا  (20َوال تََول ْوا َعْنُه َوأَْنُتْم تَْسَمُعوَن ) يا أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا الل َه َوَرُسولَهُ 

َواّبِ ِعْنَد الل ِه الصُّمُّ اْلُبْكُم ا  (21َسِمْعنا َوُهْم ال يَْسَمُعوَن ) َولَْو َعلَِم  (22ل ِذيَن ال يَْعِقلُوَن )إِن  َشر  الد 

 23 -20اْلنفال:  - (23رُِضوَن )الل ُه فِيِهْم َخْيرا  َْلَْسَمَعُهْم َولَْو أَْسَمَعُهْم لََتَول ْوا َوُهْم ُمعْ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن   في الن بوي ة ةالسُّ ): 
من توضّأ فأحسن »قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

الجمعة فاستمع وأنصت. غفر له ما بينه وبين الجمعة. وزيادة ثالثة أيّام. ومن الوضوء. ثّم أتى 

 «مّس الحصى فقد لغا

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 1050 :قمصحيح أبي داود الر : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

عنه قالوا: من حسن األدب أن ال تغالب أحدا على كالمه، وإذا سئل غيرك فال تجب 

وإذا حّدث بحديث فال تنازعه إيّاه، وال تقتحم عليه فيه وال تره أنّك تعلمه، وإذا كلّمت 

ّسن مخرج ذلك عليه، وال تظهر الظّفر به وتعلّم حسن صاحبك فأخذته حّجتك فح

 االستماع، كما تعلّم حسن الكالم

Benefits of listening ( السماع فوائد ): 

 .القلب وداعيه ومعلّمه الّسماع رسول اإليمان إلى (1) 

 .أصل العقل وأساس اإليمان (2)

 .تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه عنه (3)
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 .الّسماع حاد يحدو القلوب إلى جوار عاّلم الغيوب (4)

 .محرّك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الّدرجات (5)

 .يدعو القلوب بالمساء والصّباح هو دليل يسير بالرّكب في طريق الجنان وداع (6)

 .هو طريق التّدبّر وسبيل التّفكّر (7)

  Obedienceالطاعة
Meaning in the language (  معنى لغة):  

ّن الطّاعة ال  .الطّوع االنقياد وضّده الكره .ط وع( الّتي تدّل على اإلصحاب واالنقياد(

ما تصّح الطّاعة، وتخلص مع تسلم لصاحبها وال تخلص إذا كانت مشوبة بمعصية، وإنّ 

 اجتناب المعاصي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 هي االمتثال ظاهرا، والرّضا باطنا لحكم هللا ورسوله وما يقوله من دعا إلى ذلك

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Difference between obedience and worship ( والعبادة الطاعة بين الفرق ):  

 الطّاعة: أعّم من العبادة 

الفرق بين الطّاعة والعبادة أّن العبادة غاية الخضوع، وال تستحّق إاّل  :وقال أبو هالل

ن يعبد غير هللا تعالى، وال تكون العبادة إاّل مع المعرفة بغاية اإلنعام، ولهذا ال يجوز أ

 بالمعبود، 

والطّاعة: الفعل الواقع على حسب ما أراده المريد متى كان المريد أعلى رتبة مّمن 

ن للخالق والمخلوق، والعبادة ال تكون إاّل للخالق، والطّاعة في مجاز يفعل ذلك، وتكو

ّداعي إلى ما دعاه إليه، وإن لم يقصد التّبع، كاإلنسان اللّغة تكون في اتّباع المدعوّ ال

 يكون مطيعا للّشيطان وإن لم يقصد أن يطيعه ولكنّه اتّبع دعاءه وإرادته

In the Quran ( الكريم القرآن في ): 

ْن تَناَزْعُتْم فِي َشْيء  َفُردُّوُه أَيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا الل َه َوأَِطيُعوا الر ُسوَل َوأُولِي اْْلَْمرِ ِمْنُكْم َفإِ يا 

 59النساء:  - إِلَى الل ِه َوالر ُسوِل إِْن ُكْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِالل ِه َواْليَْوِم اَْلِخرِ ذلَِك َخْير  َوأَْحَسُن تَْأوِيال  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ماواتِ َواْْلَْرضِ طَْوعا  َوَكْرها  َوإِلَْيِه ُيْرَجُعوَن أََفَغْيَر  آل  -ِديِن الل ِه يَْبُغوَن َولَُه أَْسلََم َمْن فِي الس 
 83عمران: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ماواتِ َواْْلَْرضِ طَ   15الرعد:  -ْوعا  َوَكْرها  َوِظاللُُهْم بِاْلُغُدوِّ َواَْلصاِل َولِل ِه يَْسُجُد َمْن فِي الس 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

ومعاذا إلى أّن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم بعثه  -رضي هللا عنه -عن أبي موسى اْلشعريّ 

 يّسرا وال تعّسرا، وبّشرا وال تنّفرا، وتطاوعا ال تختلفا:اليمن. فقال

 صحيح : المحدثخالصة حكم  | 3038 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

اسمعوا وأطيعوا، :قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم  -عنهرضي هللا  -عن أنس بن مالك

 وإن استعمل عليكم عبد حبشّي كأّن رأسه زبيبة

 صحيح] : صة حكم المحدثخال | 7142 :صحيح البخاري الرقم : المصدر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

قال: سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يخطب في حّجة  -ي هللا عنهرض -عن أبي أمامة

لكم، وأطيعوا ذا اتّقوا هللا ربّكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدّوا زكاة أموا»الوداع فقال: 

 أمركم، تدخلوا جنّة ربّكم

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

كّل أّمتي يدخلون »وسلّم قال: أّن رسول هللا صلّى هللا عليه  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

ي من أطاعني دخل الجنّة، ومن عصان» :قالوا: يا رسول هللا؛ ومن يأبى؟ قال« . الجنّة إاّل من أبى

 «فقد أبى

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 7280 :صحيح البخاري الرقم : المصدر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

من ُيِطعِ هللَا ورسولَه فقد رشَد . ومن  : أن  رجال  خطب عند النبّيِ صل ى هللُا عليِه وسل َم فقال

فقال رسوُل هللِا صل ى هللُا عليِه وسل َم : " بئَس الخطيُب أنت . قل : ومن  .قد غوى يَْعِصِهما ف

 . " يَْعصِ هللَا َوَرُسولَهُ 
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 صحيح : خالصة حكم المحدث | 870 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |عدي بن حاتم الطائي  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 

ال تصحب الفّجار، لتعلّم من فجورهم، واعتزل » -هللا عنهرضي  -قال عمر بن الخطّاب

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

 ند الطّاعة، واستعصم عند المعصية، واستشر الّذين يخشون هللاوذّل ع

رضي هللا تعالى  -جبلإّن معاذ بن »: -رضي هللا تعالى عنه -قال عبد هللا بن مسعود

كان أّمة قانتا هلل حنيفا. فقيل: إّن إبراهيم كان أّمة قانتا هلل حنيفا. فقال: ما  -عنه

فقال: األّمة؟ الّذي يعلّم  .قلت: هللا أعلمنسيت، هل تدري ما األّمة وما القانت؟ ف

 الخير، والقانت المطيع هلل وللرّسول، وكان معاذ يعلّم النّاس الخير ومطيعا هلل

 «ولرسوله

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

 وأمنا إساءة جمع والمنافق وخشية، إيمانا جمع المؤمن إنّ . عليهم

Benefits of obedience ( الطاعة فوائد من ): 

 .الفوز بالجنّة، والنّجاة من النّار (1) 

 .العبد واستقامتهعالمة على صالح  (2)

 .تورث هداية في القلب (3)

 .تثمر محبّة هللا ورضاه (4)

 .بها تدفع النّقم، وتجلب النّعم (5)

 .حصن حصين من أخطار المعاصي والّذنوب (6)

 .عالمة على حسن الخاتمة (7)

 .صمام أمن للبيوت وعمارة لها (8)

 .دليل اليقين وعالمة التّصديق بالّدين (9)

 .اتّباع للرّسول الكريم صلّى هللا عليه وسلّم (10)
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 الجدال :والمشاكل األمراض
  :معنى لغة  

. وجداال   مجادلة خاصمه،: أي وجادله عليها، والقدرة الخصومة في اللدد: الجدل

 الخصومة؛: والجدالُ  والمخاصمة، المناظرة: والمجادلة بالحجة؛ الحجة مقابلة: والجدل

 لشدته بذلك سمي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 والمغالبة المنازعة سبيل على المفاوضة: الجَِّدال: )الراغب قال

 أو شبهة، أو بحجة،: قوله إفساد عن خصمه المرء دفع: الجدل: )رجانيالج وقال

 كالمه تصحيح به يقصد

ا وقال  وتقريرها المذاهب بإظهار يتعلَّق مراء عن عبارة هو: الجدال: )أيض 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :محاورةوال والمناظرة الجدل بين الفرق

 .ومغالبته الخصم إلزام منه ُيراد الجدل

 قوله، تصحيح منهما واحد كل يقصد شخصين، بين الكالم تردد فهي: المناظرة أما

 .الحق ظهور في منهما كّل   رغبة مع صاحبه، قول وإبطال

 من ضرب وهي التجاوب، أي التحاور ومنه الكالم، في المراجعة هي: والمحاورة

 واحد موضع في والمحاورة الجدل لفظ ورد وقد أساليبه، من لوبوأس الرفيع، األدب

عَ  َقد  : تعالى قوله في المجادلة سورة من لُكَ  الَّتِّي َقو لَ  اللَّهُ  َسمِّ َها فِّي تَُجادِّ جِّ  َزو 

َتكِّي َمعُ  َواللَّهُ  اللَّهِّ  إِّلَى َوتَش   المناقشة ذلك من وقريب[ 1: المجادلة] تََحاُوَرُكَما يَس 

 والمباحثة

 

  :قسمين إلى الجدال ينقسم

 المحمود الجدال 1-
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وهو الذي يكون الغرض منه تقرير الحّقِّ، وإظهاره بإقامة األدلة والبراهين على صدقه، 

هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم وقد جاءت نصوص تأمر بهذا النوع من الجدال، وقد أمر 

 :بهذا الجدال في قوله تعالى

ُع إِّلِّى َسبِّيلِّ َربِّّ   َسُن اد  ل ُهم بِّالَّتِّي هَِّي أَح  ظَةِّ ال َحَسَنةِّ َوَجادِّ عِّ َمةِّ َوال َمو  ك  النحل: ]َك بِّال حِّ

125 

يَن ظَلَُموا  :وقال جلَّ في عاله َسُن إِّالَّ الَّذِّ َل ال كَِّتابِّ إِّالَّ بِّالَّتِّي هَِّي أَح  لُوا أَه  َوال تَُجادِّ

ُهم   ن   .[46العنكبوت: ]مِّ

 
 

 المذموم الجدال2 -

 والجاه، المال وطلب الحّقِّ، ظهور بعد الباطل تقرير غرضه يكون الذي دالالج هو

 الجدال من النوع هذا من حذَّرت التي واآلثار النصوص من الكثير جاءت وقد

 :النصوص هذه ومن عنه، ونهت

ل م   بَِّغي رِّ  اللَّهِّ  فِّي ُيَجادِّلُ  َمن النَّاسِّ  َومِّنَ : تعالى قوله رِّيد   ان  َشي طَ  ُكلَّ  َويَتَّبِّعُ  عِّ : الحج] مَّ

3]. 

ل م   بَِّغي رِّ  اللَّهِّ  فِّي ُيَجادِّلُ  َمن النَّاسِّ  َومِّنَ   .[8: الحج] م نِّير   كَِّتاب   َوال ُهد ى َوال عِّ

ُرر كَ  َفال َكَفُروا الَّذِّينَ  إِّالَّ  اللَّهِّ  آيَاتِّ  فِّي ُيَجادِّلُ  َما  [.4: غافر] ال بِّالدِّ  فِّي تََقل ُبُهم   يَغ 

 

  محمود آداب الجدال ال

النية الصادقة في نصرة الحق، والدعوة إلى دين هللا تعالى، وترك الرياء والسمعة،  -1

 .أو طلب الجاه والرفعة

………………………………………………………………..………………………………………… 

سنة رسوله صلى هللا عليه العلم الصحيح المستفاد من كتاب هللا تعالى، ومن  -2

 .مة الصالحوسلم، وما كان عليه سلف هذه األ

………………………………………………………………..…………………………………………

 .رد االختالف إلى كتاب هللا وسنة رسوله -3
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………………………………………………………………..…………………………………………

 .تقديم النقل ونصوصه على العقل وظنونه -4

………………………………………………………………..………………………………………… 

أثناء الجدال؛ من القول المهذب، واحترام التحلي باألخالق اإلسالمية العالية  -5

 .اآلخرين، وعدم الطعن في األشخاص، أو لمزهم واالستهزاء بهم

………………………………………………………………..………………………………………… 

لناس به، مع االبتعاد عن الباطل أو تلبيسه أن تكون غايتك إظهار الحق، وإقناع ا -6

 .على الناس

………………………………………………………………..………………………………………… 

تقديم األهم فاألهم من الحجج، والبينات، واألدلة المفحمة للخصم، بقصد اإلقناع  -7

 .وإظهار وجه الصواب

………………………………………………………………..………………………………………… 

 .م، وغرابة األلفاظ، أو خروجها عن صلب الموضوعمجانبة إطالة الكال -8

………………………………………………………………..………………………………………… 

 .عدم االلتزام في أثناء المناظرة بضّدِّ الدعوى التي تحاول إثباتها وإال فشلت -9

………………………………………………………………..…………………………………………

 .والحجج عدم التعارض بين األدلة، أو التناقض في البينات -10

………………………………………………………………..………………………………………… 

 .إال ضمن األمور المبنية على المنهج الصحيحعدم الطعن في أدلة الخصم  -11

………………………………………………………………..………………………………………… 

 .إعالن التسليم بالقضايا المتفق عليها، وقبول نتائج المناظرة -12

………………………………………………………………..………………………………………… 

 .ق بالدعوةاالمتناع عن المجادلة إذا كانت تؤدي إلى فتنة وفساد، أو ضرر يلح -13
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………………………………………………………………..………………………………………… 

أهمية مراعاة الظروف المحيطة بالمناظرة من حيث األشخاص، والموضوع،  -14

  .والزمان، والمكان

………………………………………………………………..………………………………………… 

 

 :الجدال آثار

 

 .صاحبه يهعل يعاب الذي الكالم فضول من المحمود غير والمراء الجدال -1

………………………………………………………………..…………………………………………

 .تفسيقهم أو اآلخرين تكفير إلى الباطل الجدال يؤدي قد -2

………………………………………………………………..…………………………………………

 .اآلخرين من التشفي إلى يدعو -3

………………………………………………………………..…………………………………………

 .المجتمع أفراد بين الشقاق ويورث العداوة، يذكي -4

………………………………………………………………..…………………………………………

 .الكذب إلى صاحبه يقود -5

………………………………………………………………..…………………………………………

 .باأللسنة والتراشق التطاول إلى يؤدي -6

………………………………………………………………..…………………………………………

 .ورده الحق إنكار إلى بالمجادل يؤدي -7

………………………………………………………………..………………………………………… 
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 التقوى: العمل
 : معنى لغة  

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

 الوقاية: حفظ الّشيء مّما يؤذيه ويضرّه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 عن كّل ما يؤثّم من فعل أو ترك هي التّجنّب

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :بين التقوى والورع الفرق

 :التّقوى تقارب الورع إاّل أّن بينهما فروقا منها

 .ّدة، والورع دفع شبهةالتّقوى أخذ ع -1

 .التّقوى متحّقق الّسبب، والورع مظنون الّسبب -2

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

 تجاف بالنّفس عن االنبساط فيما ال يؤمن عاقبته

 

 :في القرآن الكريم

ينَ  أَي َها يا ُنوا هَ اللَّ  اتَُّقوا آَمُنوا الَّذِّ تُِّكم   بَِّرُسولِّهِّ  َوآمِّ لَي نِّ  ُيؤ  َمتِّهِّ  مِّن   كِّف  َعل   َرح   نُورا   لَُكم   َويَج 

ُشونَ  ر   بِّهِّ  تَم  فِّ يم   َغُفور   َواللَّهُ  لَُكم   َويَغ   َرحِّ

 28: الحديد

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

ن يا ال َحياةُ  ُرواَكفَ  لِّلَّذِّينَ  ُزيِّّنَ  َخُرونَ  الد  ينَ  مِّنَ  َويَس  ينَ  آَمُنوا الَّذِّ ا َوالَّذِّ َقُهم   اتََّقو   يَو مَ  َفو 

ياَمةِّ  ُزقُ  َواللَّهُ  ال قِّ  (212) حِّساب   بَِّغي رِّ  يَشاءُ  َمن   يَر 

 212البقرة: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة الن بوي ة في  :السُّ

حَّ أهلك من كان  فإنَّ الظ لَم ظلمات  يوَم القيامةِّ . . اتَّقوا الظ لمَ  حَّ فإنَّ الش  واتَّقوا الش 

 حملهم على أن سفكوا دماَءهم واستحل وا محارَمهم .قبلكم 
 صحيح :خالصة حكم | 2578 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث |جابر بن عبدهللا  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يخطب :قال -رضي هللا عنه -عن أبي أمامة

اتّقوا هللا ربّكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدّوا زكاة  :في حّجة الوداع فقال

 «يعوا ذا أمركم، تدخلوا جنّة ربّكمأموالكم، وأط

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف والعلماء  :أقوال الس 

 :-رضي هللا عنه -سأل رجل أبا هريرة

 :قال« ل أخذت طريقا ذا شوك؟ه»ما التّقوى؟ قال: 

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

 «ذاك التّقوى»عنه، قال: 

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

 «يحّب قضاءها حديثك بذلة إاّل عند من يشتهيه، وال تضع حاجتك إاّل عند من
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 :-رحمه هللا -قال طلق بن حبيب

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

 «هللا على نور من هللا، مخافة عذاب هللا

 

 :بشارات القرآن للمتقين

 :بّشر القرآن الكريم المتّقين ببشارات عديدة منها

 العون والنّصرة،  •

 يم، والتّكر •

 والعلم والحكمة،  •

 وتكفير الّذنوب وتعظيم األجر، والمغفرة،  •

 واليسر والّسهولة في األمر، والخروج من الغّم والمحنة،  •

 ومنها الرّزق الواسع في الّدنيا،  •

 والنّجاة من العقوبة في اآلخرة،  •

 ومنها التّوفيق والعصمة والفوز بالمراد،  •

 وشهادة هللا لهم بالصّدق،  •

  وإكرامه ومحبّة هللا •

 ونيل الوصال وقبول الصّدقة  •

 والصّفاء وكمال العبوديّة،  •

ومنها المقام األمين والجنّات والعيون واألمن من البليّة وعزّ الفوقيّة وزوال الحزن  •

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

ند الفوز بمقعد صدق عند مليك إللهيّة عوأعظم من هذا كلّه القرب من الحضرة ا •

 مقتدر
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 :من فوائد التقوى

 .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 للّذنوب وتعظيمفي التّقوى تكفير  (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)

 .لجنّةالفوز با (12)

 .تّوفيق والّشهادة لهم بالصّدقال (13)

 .محبّة هللا للمتّقين (14)
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 والكراهية البغض :والمشاكل األمراض
  :معنى الُبْغض

د   البغض   وكرهه مقته :ُبغض ا الشيء بَغض من الُحب، ضِّ

يء عن النَّفس نفور هو والبغض   عنه يرغب الذي الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 : معنى الَكراِهية

تُ  :يقال والمحبَّة، الرِّّضا خِّالف الكراهية يء َكرِّه    الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 : الفرق بين الُبْغض والَكَراَهة

 ُأب غِّض :فقيل بالَكراَهة، يتَّسع لم ما بالُبغ ض سعاتَّ  قد أنَّه والَكراهة الُبغ ض بين الفرق 

ا  المحبَّة، بلفظ اتَّسع كما المعنى، بهذا أكرهه :يقال وال ونفعه، إكرامه ُأب غِّض :أي زيد 

ا، أُحِّب   :فقيل  ومع المعنى، هذا في أريده، :يقال وال ونفعه، إكرامه أحب   :بمعنى زيد 

َتعمل الَكَراَهة فإنَّ  هذا َتعمل ال مافي تُس  َره :فيقال الُبغ ض، فيه ُيس   وال .الطَّعام هذا أَك 

ب ه :تقول كما أَب ُغضه، :يقال ِّّي والمراد .ُأحِّ  هذا أريد :بقولك المراد أنَّ  كما أكله، أكره أن

 شراءه أو أكله تريد أنَّك الطَّعام،

 

لف    :والعلماء في الَكراَهةقوال الس 

بِّب :لقا عنه هللا رضي هريرة أبي عن -  بغيضك يكون أن عسى ما، هون ا حبيبك أَح 

ا ا حبيبك يكون أن عسى ما، هون ا بغيضك وأبغض ما، يوم   ما يوم 

 بينهم يوقع وال النَّاس، بين فليصلح العابدين، فضل أراد َمن :الصَّحابة بعض وقال -

ضاء العداوة  والبَغ 

 مبدؤهو ترك كّلِّ  أصل والَكَراَهة الُبغ ض :القيِّّم ابن قالو - 
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لطان األشياء أقبح :يقال وكان -  َسَخافة وبالفقهاء الضَّجر، وبالحكماء اللََّجاج، بالس 

ر ص، إفراط وبالعلماء الّدِّين،  الكِّب ر، وبالفقراء البخل، وباألغنياء الُجب ن، وبالمقاتِّلة الحِّ

باب  والحسد التَّباغض النَّاس وبجماعة المزاح، يوخوبالش   الكسل، وبالشَّ

 

 :الُبْغض والَكَراِهية آثار

 عند عليهم والتَّحامل النَّاس، على والبهتان االفتراء في الوقوع في سبب  1- 

 .الخصومة

……………………………………………………………………………………………… 

ديد الحقد عنه يتولَّد2-   .للَمب ُغوض الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 بالمجتمع تفتك التي الخطيرة، جتماعيَّةاال األمراض بعض انتشار في يتسبَّب3- 

َمته وتهّدِّد  غير والتَّنافس والتَّحاسد المغرضة، اإلشاعات كانتشار وتماسكه، لُح 

 .المحمود

……………………………………………………………………………………………… 

َضاء، الَكَراهِّية سادت فإذا المجتمع؛ في واألمان ناألم فقدان في سبب  4-   والبَغ 

 ألذيَّته، الفرص ويتحيَّنون به، يتربَّصون وحوش بين غابة في يعيش أنه الفرد أحسَّ 

 .ينتهي ال دائم   قلق   في فيعيش

……………………………………………………………………………………………… 

 .الواحدة ائلةالع في بل الواحد، المجتمع في الحّبِّ  فقدان في يتسبب5- 

……………………………………………………………………………………………… 

ا تجد تكاد فال المجتمع، أفراد بين الثِّّقة تضيع بسببه -6  .أحد   في يثق أحد 

……………………………………………………………………………………………… 

 لم غضب إذا الذي هو :للعادل قيل ولهذا المَتبَاغِّض، المجتمع في العدل انتفاء7- 

له خِّ رِّجه لم رضي وإذا باطل، في غضبه ُيد   .الحّقِّ  عن رضاه ُيخ 

……………………………………………………………………………………………… 
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 النَّفس منه تنفر الذي الُبغ ض :الماوردي   يقول الُخلُق، سوء إلى يتسبَّب الُبغ ض8- 

دِّث  غيره دون يخص ه ُخلُق سوء إلى فيؤول المب َغض، على نفور ا فُتح 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :أقسام البَْغضاء والَكراِهية

َضاء تنقسم  :قسمين إلى البَغ 

 .مذموم محرَّم   عنه، منهيٌّ  :لاألوَّ 

 :صوره ومِّن صاحبه، ُمثاب   به، مأمور   :الثَّاني

 

ية ُبغ ضُ 1-   :الباطل وَكَراهِّ

يةَ  وُبغ ضَ  الحّقِّ  ُحبَّ  فإنَّ   أنَّها أخبرته أنَّها :عائشة فعن ُخلقيَّة، فضيلة   الباطل وَكَراهِّ

 على قام وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رآها فلمَّا تصاوير، فيها  نمرقة اشترت

 هللا؛ إلى أتوب هللا، رسول يا :فقالت الَكراهِّية، وجهه في فعرفت يدخل، فلم الباب،

 :قالت النمرقة؟ هذه بال ما :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال أذنبت؟ ماذا

َدها عليها لتقعد شتريتهاا  أصحاب إنَّ  :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال .وتََوسَّ

بون، القيامة يوم الص ور ههذ ُيوا :لهم يقال يعذَّ  عليه هللا صلى وقال .خلقتم ما أَح 

 .المالئكة تدخله ال الص ور فيه الذي البيت إنَّ  :وسلم

 

ية ُبغ ضُ 2-  اق الُكفر وَكَراهِّ  :والُفسَّ

َوة   لَُكم   َكانَت   َقد   :تعالى قال مِّهِّم   َقالُوا إِّذ   هُ َمعَ  َوالَّذِّينَ  إِّب َراهِّيمَ  فِّي َحَسَنة   ُأس   إِّنَّا لَِّقو 

نُكم   ُبَراء ُبُدونَ  َومِّمَّا مِّ نَا اللَّهِّ  ُدونِّ  مِّن تَع  َنَنا َوبََدا بُِّكم   َكَفر  ضَ  ال َعَداَوةُ  َوبَي َنُكمُ  بَي  ا اءَوال بَغ   أَبَد 

ُنوا َحتَّى مِّ َدهُ  بِّاللَّهِّ  تُؤ  َضاء :عاشور ابن قال ،: [4الممتحنة]َوح   النَّفس َرةنُف   :والبَغ 

ُرهما افترقتا، إذا األخرى موضع في إحداهما تُط لَق وقد والَكراهِّية، ك  ا فذِّ  هنا مع 

َوان، المعاملة حالة :أنفسهم في الحالتين حصول به مقصود   َرةا وحالة بالُعد   لن ف 
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مِّر معاملتكم، نُسِّيء أي والَكراهِّية،  دون وحده باهلل تؤمنوا حتى الَكراهِّية لكم ونُض 

  . شراكإ

 

 :أسباب الوقوع في الُبْغض والَكَراِهية

يَمة الغيبة1-  ية الرَّئيسة األسباب مِّن والنَّمِّ َضاء للَكَراهِّ  .والتَّشاحن والبَغ 

يَمة: )الحكماء بعض قال َضاء، القلوب إلى تهدي النَّمِّ  شتمك، فقد واجهك وَمن البَغ 

اعي عنك، نقل فقد إليك نقل وَمن يَمة والسَّ  وخائن إليه، يسعى لمن كاذب   بالنَّمِّ

 .به يسعى لمن

……………………………………………………………………………………………… 

؛ الكذب2-  ية أثر يترك فإنَّه والغِّش    .والمغشوش الغاّشِّ  بين الَكَراهِّ

……………………………………………………………………………………………… 

لظَة القلب قسوة3-  ر األخالق فهذه :والَفظَاظَة والغِّ  الَكَراهِّية شيعوت القلوب، بين تنّفِّ

َضاء لِّكَ  مِّن   الَنَفض وا   ال َقل بِّ  َغلِّيظَ  َفظّ ا ُكنتَ  َولَو  ( :تعالى قال .والبَغ    )َحو 

 : .[159عمران آل]

……………………………………………………………………………………………… 

س4-  س :التَّجس   :عثيمين ابن قال .النَّاس بين والُبغ ض الَكَراَهة إلى سبيل فالتَّجس 

 . والعداوة البغضاء إلى ويؤدي عليه، المتجسس به يتأذَّى ية،أذ التجسس

……………………………………………………………………………………………… 

 والَكَراَهة الُبغ ض تتضمَّن الغيرة إنَّ  :القيِّّم ابن قال :الغيرة5- 

……………………………………………………………………………………………… 

ا العدل عدم6-  ِّّد الزَّوجات بين العدل فعدم البغض، أسباب مِّن سبب   عموم   الحقد يول

ِّّد األبناء بين العدل وعدم وزوجاته، الزَّوج وبين الزَّوجات، بين والَكراهِّية حناء يول  الشَّ

ضاء،  .الَكَراهِّية روح بينهم وتسود والبَغ 

……………………………………………………………………………………………… 

 .التَّعّدِّي أنواع مِّن نوع   بأي اإلنسان حقوق على التَّعّدِّي7- 

……………………………………………………………………………………………… 
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 .يستحق ها لمن إعطائها وعدم بالمنافع، االستئثار8- 

……………………………………………………………………………………………… 

َضاء يورِّث حيث :والمراء الجدال9-  ية البَغ   .والَكَراهِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 .األمانة وعدم الخيانة10- 

……………………………………………………………………………………………… 

 .ويبغضونه النَّاس يبغض فالمتكبِّّر الُبغ ض، أسباب مِّن سبب   الكِّب ر11- 

……………………………………………………………………………………………… 

اعر قال لذا النَّاس، بين الُبغ ض تُثِّير التي األسباب وأقوى أهّمِّ  مِّن الحسد12-   :الشَّ

َضاء وله  حسد ما إالَّ  للحاسد ليس  أحد كّلِّ  مِّن البَغ 

وء جليس مِّن  للفتى خير ا الوحدة وأرى  قعد إن فانهض الس 

……………………………………………………………………………………………… 

ضاء توجب العتاب كثرة: )العرب أمثال ومن واللوم، العتاب كثرة13-    .البَغ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :ةالوسائل المعينة على تجنُّب الُبْغض والَكَراِهي

 :اإلحسان1- 

َتوِّي َوال يَِّّئةُ  َوال ال َحَسَنةُ  تَس  َفع   السَّ َسنُ  هِّيَ  بِّالَّتِّي اد   َعَداَوة   َوبَي َنهُ  بَي َنكَ  الَّذِّي َفإَِّذا أَح 

يم   َولِّيٌّ  َكأَنَّهُ   .[34:فصِّّلت] َحمِّ

……………………………………………………………………………………………… 

ـَتَزع فباإلنصاف :اإلنصاف2-   االحترام صفات محلَّها لتحلَّ  والَكَراهِّية، دالحق صفات تُن 

 .الخيرات في والتَّنافس والحّبِّ 

……………………………………………………………………………………………… 

رِّّ  مِّن الن فوس تنّقِّي فالمعاتبة :إكثار دون المعاتبة3-   المحبَّة وتزيد والَكَراهِّية، الشَّ

 اللوم عن وبعد األلفاظ، انتقاء حسن مع جدال، دون ولين، برفق كانت إذا واأللفة،

 .والتجريح الشديد
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……………………………………………………………………………………………… 

 .الصَّبر4- 

……………………………………………………………………………………………… 

ية الن فوس ويشحن الصَّفو، يكّدِّر أن شأنه مِّن ما كّلِّ  عن البعد5-   كالجدال، :بالَكَراهِّ

تم  .واألمراض األدواء مِّن اوغيره والحسد، والنَّمِّيَمة والغيبة والشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

د التي بالوسائل اإلتيان6-  خ العالقات، توطِّّ  إلى المؤمنين وتحبِّّب الصِّّالت، وترّسِّ

الم، كإفشاء :بعضهم  .وغيرها والتَّكافل والتَّعاون النَّاس، بين والتَّهادي السَّ

……………………………………………………………………………………………… 

نيا على المذموم التَّنافس عن البعد7-  ضاء أسباب أكبر مِّن فإنَّه الفانية؛ الد   البَغ 

ية   .والَكراهِّ

……………………………………………………………………………………………… 
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 التواضع
 : معنى لغة  

َسهُ  ُفالن   وَضعَ : ُيَقال التذلل، التواضع ا نَف  ع   وض 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 اإلكرام، في والزِّّيادة التَّعظيم، وكراهية الخمول، وإظهار التَّرؤس، ترك: )هو التَّواُضع

 وأن والمال، بالجاه والمفاخرة الفضائل، مِّن فيه بما المباهاة اإلنسان يتجنَّب وأن

 (والكِّب ر اإلعجاب مِّن يتحرَّز

 

 فوقه َمن تعظيم هو: وقيل تعظيمه، يراد لمن المرتبة عن التَّنز ل إظهار: )هو لوقي

 (فضله

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :والت ذلُّل الت واُضع بين الفرق

 .التَّذل ل: إظهار العجز عن مقاومة َمن يتذلَّل لهأنَّ 

َرة على المتواضع أو ال، أال ترى  :والتَّواُضع َرة َمن يتواضع له، سواء  كان ذا ُقد  إظهار ُقد 

َرة، وال ُيَقال:  أنَّه ُيَقال العبد: متواضع لَخدمه، أي: يعاملهم معاملة َمن لهم عليه ُقد 

 يتذلَّل لهم

……………………………………………………………………………………………… 

 :في القرآن الكريم

َمنِّ  بَاُد الرَّح  ن ا  َوعِّ ُشوَن َعلَى األَر ضِّ َهو  يَن يَم   الَّذِّ

 63الفرقان: 
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قال ابن القيِّّم: )أي: سكينة ووقار ا، متواضعين غير أشرين وال َمرِّحين وال متكبِّّرين، قال 

محمَّد بن الحنفيَّة: أصحاب وقار وعفَّة، ال يسّفِّهون، وإن الحسن: علماء حلماء. وقال 

: الَهَوان -بالضَّم-في الل غة: الرِّّفق واللِّّين، والُهون  -الفتحب-ُسفِّه عليهم حلموا. والَهو ن 

ران، وجزاؤهم مِّن هللا  فالمفتوح منه: صفة أهل اإليمان، والمضموم صفة أهل الُكف 

 (النِّّيران

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

يَن آَمُنوا   لَّة  يَا أَي َها الَّذِّ ب ونَُه أَذِّ ب ُهم  َوُيحِّ م  ُيحِّ َف يَأ تِّي اللُّه بَِّقو  ينِّهِّ َفَسو  نُكم  َعن دِّ تَدَّ مِّ  َمن يَر 

زَّة  َعلَى ال َكافِّرِّيَن  نِّيَن أَعِّ مِّ  َعلَى ال ُمؤ 

 . 54المائدة: 

وقال ابن كثير: )هذه صفات المؤمنين الُكمَّل أن يكون أحدهم متواضع ا ألخيه ووليِّّه، 

 زِّّز ا على خصمه وعدوِّّهمتع

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة الن بوي ة  :في السُّ

ا بعفو  إالَّ عزّ ا، ما نقصت صدقة مِّن  :قوله صلى هللا عليه وسلم مال، وما زاد هللا عبد 

 وما تواضع أحد هلل إالَّ رفعه هللا

 2588 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :وعن معاذ بن أنس الجهني رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ا للَّه، وهو يقدر عليه دعاه هللا يوم القيامة على رءوس الخالئق َمن ترك  اللِّّباس تواضع 

 حلل اإليمان شاء يلبسها حتى يخيِّّره مِّن أّيِّ 
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قال ابن عثيمين: )وهذا يعني أنَّ اإلنسان إذا كان بين أناس متوّسِّطي الحال ال 

م، ولئالَّ يستطيعون اللِّّباس الرَّفيع، فتواضع وصار يلبس مثلهم، لئالَّ تنكسر قلوبه

ا إذا كان بين أناس قد أنعم عليهم،  يفخر عليهم، فإنَّه ينال هذا األجر العظيم، أمَّ

فيعة لكنَّها غير محرَّمة، فإنَّ األفضل أن يلبس مثلهم؛ ألنَّ هللا ويلبسون الثِّّياب الرَّ 

تعالى جميل يحب  الجمال، وال شكَّ أنَّ اإلنسان إذا كان بين أناس رفيعي الحال، 

لبسون الثِّّياب الجميلة، ولبس دونهم فإنَّ هذا ُيَعد  لباَس شهرة؛ فاإلنسان ينظر ما ي

 تقتضيه الحال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف والعلماء  :أقوال الس 

له، ويقبله ممَّن وُسئِّل الفضيل بن عياض عن التَّواُضع، فقال: يخضع للحّقِّ، وينقاد 

 قاله

ا، ثمَّ لم يتواضع، كان عليه  طِّي ماال  أو جماال  وثياب ا وعلم  وباال  يوم وقال قتادة: َمن ُأع 

 القيامة

رف في التَّواُضع، والعز  في التَّقوى، والحرِّّية في القناعة  وقال إبراهيم بن شيبان: الشَّ

 لهما فقال التَّواُضع، يتذاكرون وأيوب ويونس الحسن خرج: )قال المرِّّّيِّ  صالح وعن

 إالَّ  سلم ام تلق فال منزلك مِّن تخرج أن: التَّواُضع التَّواُضع؟ ما تدرون وهل: الحسن

 (فضال   عليك له رأيت

ون مِّن شرف المجلس،  وقال يحيى ابن أبي كثير: )رأس التَّواُضع ثالث: أن ترضى بالد 

الم، وأن تكره مِّن معة والرِّّياء بالبِّرِّّ  وأن تبدأ َمن لقيته بالسَّ  ) المدحة والس 

 :الت واُضع أقسام
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  :التَّواُضع المحمود

، وعند نهيه اجتناب ا، فإنَّ النَّفس لطلب النَّوع األوَّل  : )تواضع العبد عند أمر هللا امتثاال 

َراد هرب ا مِّن العبوديَّة وتثبت عند نه يه الرَّاحة تتلكأ في أمره، فيبدو منها نوع إباء وشِّ

  .طلب ا للظَّفر بما ُمنِّع منه، فإذا وضع العبد نفسه ألمر هللا ونهيه فقد تواضع للعبوديَّة

: تواضعه لعظمة الرَّب وجالله وخضوعه لعزَّته وكبريائه، فكلَّما شمخت لنَّوع الثَّانيوا 

 نفسه ذكر عظمة الرَّب تعالى وتفر ده بذلك

 

 :التَّواُضع المذموم

المهانة. والفرق بين التَّواُضع والمهانة: أنَّ  :ومِّن التَّواُضع المذمومقال ابن القيِّّم: )

يتولَّد مِّن بين العلم باهلل سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جالله، التَّواُضع 

وتعظيمه ومحبَّته وإجالله، ومِّن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، 

ق  هو التَّواُضع وهو انكسار القلب هلل، وخفض جناح الذ ل فيتولَّد مِّن بين ذلك كلِّّه ُخلُ

ا، بل يرى الفضل  والرَّحمة بعباده، فال يرى ، وال يرى له عند أحد  حّق  له على أحد  فضال 

للنَّاس عليه، والحقوق لهم قِّبَلَه، وهذا ُخلُق  إنَّما يعطيه هللا عزَّ وجلَّ َمن يحب ه 

  .ويكرمه ويقرِّّبه

ا ال ة، وبذل النَّفس وابتذالها في نيل حظوظها وأمَّ ناءة والخِّسَّ مهانة: فهي الدَّ

َفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع وشهواتها، كتو اضع الّسِّ

َعة  ال تواضع  طالب كّلِّ حظّ  لمن يرجو نيل حظِّّه منه، فهذا كل ه ضِّ

 :الت واُضع فوائد

 

ظِّم له خطر ا ويزيده نبال  أنَّ التَّواُضع يرفع الم -1  رء قدر ا وُيع 

……………………………………………………………………………………………… 

 التَّواُضع يؤدِّّي إلى الخضوع للحّقِّ واالنقياد له  -2

……………………………………………………………………………………………… 
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 التَّواُضع هو عين العزِّّ؛ ألنَّه طاعة هلل ورجوع إلى الصَّواب  -3

……………………………………………………………………………………………… 

 د هللا له، ورفع هللا إيَّاه يكفي المتواضع محبَّة عبا -4

……………………………………………………………………………………………… 

حناء بين النَّاس، ويريح مِّن تعب  -5 ن يا، ويزيل الشَّ ين والد  التَّواُضع فيه مصلحة الّدِّ

 المباهاة والمفاخرة 

……………………………………………………………………………………………… 

هِّب الصَّد ال -6 المة، ويورث األلفة، ويرفع الحقد، وُيذ   تَّواُضع ُيك سِّب السَّ

……………………………………………………………………………………………… 

ريف يزيد في  -7 ثمرة التَّواُضع المحبَّة، كما أنَّ ثمرة القناعة الرَّاحة، وإنَّ تواضع الشَّ

َعتِّه   شرفه، كما أنَّ تكب ر الوضيع يزيد في ضِّ

……………………………………………………………………………………………… 

ِّّف القلوب، ويفتح مغاليقها، ويجعل صاحبه جليل القدر، رفيع المكانة -8  .التَّواُضع يؤل

……………………………………………………………………………………………… 
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 الثبات
 :لغة الثبات

مصدر ثبت، وهو مأخوذ من مادّة )ث ب ت( الّتي تدلّ  على دوام الّشيء يقال ثبت 

 ثباتا وثبوتا )أي دام واستقرّ ( فهو ثابت ويقال رجل ثبت وثبيت أي متثبّت في األمور

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اصطالحا الثبات

 يزول ال الّذي الموجود هو ابتوالثّ  المشكّك، بتشكيك الزّوال احتمال عدم هو الثّبات

 الحذف ضدّ  القرّاء عند إلثباتوا المشكّك، بتشكيك

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الثبات في الواردة اَليات

نا َعلَى ال َقو  مِّ   داَمنا َوان ُصر  ِّّت   أَق  رِّغ   َعلَي نا َصب را   َوثَب هِّ  قالُوا َربَّنا أَف  ا بََرُزوا لِّجالُوتَ  َوُجُنودِّ وَ  لَمَّ

 ال كافِّرِّينَ .  

 البقرة: 250

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ل   اللَّهُ  الظَّالِّمِّينَ   َرةِّ  َوُيضِّ خِّ ن يا َوفِّي اآل  ينَ  آَمُنوا بِّال َقو لِّ  الثَّابِّتِّ  فِّي ال َحياةِّ  الد  ُيَثبِّّتُ  اللَّهُ  الَّذِّ

َعلُ  اللَّهُ  ما يَشاءُ .   َويَف 

  إبراهيم: 27

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

374 

 :الثبات في الواردة اْلحاديث

عن البراء بن عازب- رضي هللا عنهما- أنّه قال: رأيت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم 

 يوم األحزاب ينقل التراب، وقد وارى التّراب بياض بطنه وهو يقول

»لوال أنت ما اهتدينا، وال تصّدقنا وال صلّينا. فأنزل الّسكينة علينا، وثبّت األقدام إن 

 القينا. إنّ  األلى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا

 )البخاري- الفتح 6 )2837( وهذا لفظه. ومسلم )1803

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 عليه هللا صلّى النّبيّ  كان :قال أنّه -عنه هللا رضي -عّفان بن عثمان مولى انيه عن

 التّثبيت له وسلوا ألخيكم استغفروا» :فقال عليه وقف الميّت دفن من فرغ إذا وسلّم

  .يسأل اآلن فإنّه

 أبو داود )3221( وهذا لفظه. وقال األلباني )2/ 620( : صحيح 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الثبات فوائد من

 .وجلّ  عزّ  -هللا على التّوكّل وحسن اإليمان كمال دليل .1

……………………………………………………………………………………………… 

 .الجأش ورباطة النّفس قوّة دليل .2

……………………………………………………………………………………………… 

 .الحقّ  على بالثّبات إالّ  الباطل يزهق وال به إالّ  لحقّ ا ينتشر ال .3

……………………………………………………………………………………………… 

 .الممات حتّى تكاليفها وعلى عليها والصّبر العقيدة حبّ  تمكّن على دليل .4
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……………………………………………………………………………………………… 

 .الجهاد في قوّة المسلم يكسب .5

……………………………………………………………………………………………… 

 .الجنّة إلى الهادية الّسبل من الثّبات .6

……………………………………………………………………………………………… 

 .وسلّم عليه هللا صلّى بالرّسول تأسّ  الثّبات في .7

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 الكفر :والمشاكل األمراض
 : معنى لغة  

 الستر والتغطية 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

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

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

 :الكفر أنواع

 األكبر الكفر

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

 .وباالستكبار وباإلعراض،

 

 :أنواع خمسة وهو

  التكذيب كفر -1

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

 لِْلَكافِرِينَ  َمْثو ى َجَهن مَ  فِي أَلَْيسَ  َجاَءهُ  لَما بِاْلَحّقِ  َكذ بَ  أَوْ  َكِذب ا الل هِ  َعلَى اْفَتَرى ِمم نِ  أَْظلَمُ  َوَمنْ 
 ]68:العنكبوت]

 

  واالستكبار اإلباء كفر – 2

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

 ]34:البقرة] اْلَكافِرِينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْسَتْكبَرَ  أَبَى إِْبلِيسَ  إاِل َفَسَجُدوا َِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَمالئَِكةِ  ُقْلَنا َوإِذْ 

 
  الشك كفر - 3

 واليقين الجزم دض وهو الظن، كفر له ويقال الرسل، بصدق الجزم وعدم التردد، وهو

ا َهِذهِ  تَبِيدَ  أَنْ  أَظُنُّ  َما َقالَ  لَِنْفِسهِ  ظَالِم   َوُهوَ  َجن َتهُ  َوَدَخلَ   ُرِدْدتُ  َولَئِنْ  َقائَِمة   الساَعةَ  أَظُنُّ  َوَما أَبَد 
 ِمنْ  ثُم   تَُراب   ِمنْ  َخلََقكَ  بِال ِذي تَ أََكَفرْ  ُيَحاوُِرهُ  َوُهوَ  َصاِحُبهُ  لَهُ  َقالَ  ُمْنَقلَب ا ِمْنَها َخْير ا ْلِجَدن   َربِّي إِلَى
ا بَِربِّي ُأْشرِكُ  َوال َربِّي الل هُ  ُهوَ  لَكِنا َرُجال   َسواكَ  ثُم   نُْطَفة    ]38-35: الكهف] أََحد 

 
 اإلعراض كفر - 4

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

 ]3: اْلحقاف] ُمْعرُِضونَ  ُأْنِذُروا َعما َكَفُروا َوال ِذينَ 
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 النفاق كفر - 5

 الكفر ويبطن اإليمان يظهر بأن االعتقادي النفاق والمراد

  [3:المنافقون] يَْفَقُهونَ  ال َفُهمْ  ُقلُوبِِهمْ  َعلَى َفطُبِعَ  َكَفُروا ثُم   آَمُنوا بِأَن ُهمْ  َذلِكَ  

 
 صغرالكفر اْل

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

 والسنة كفرا  

 

  كفر النعمة المذكورة  .7

ا ّمِن ُكّلِ َمَكان  َفَكَفَرْت َوَضَرَب الل ُه َمَثال  َقْريَة  َكانَْت آِمَنة  مُّْطَمئِن ة   112اَلية  -النحل  يَْأتِيَها رِْزُقَها َرَغد 
 ُجوعِ َواْلَخْوِف بَِما َكانُوا يَْصَنُعونَ بِأَْنُعِم الل ِه َفأََذاَقَها الل ُه لِبَاَس الْ 

 

 الحلف بغير هللا  .8

 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  .9

، َوقَِتالُُه ُكْفر   " َقاَل الن بِيُّ صلى هللا عليه وسلم   "ِسبَاُب اْلُمْسلِِم ُفُسوق 

 
  :الفرق بين الكفر اْلكبر والكفر اْلصغر

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

http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=16_112
http://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=16_112
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 النار في صاحبه يخلد األكبر لكفرا .11

 اآلخرة في هللا على والهوان الدنيا في الذل يورث .12

 الطوية فاسد النية خبيث .13

 الهالك موارد صاحبه يورد .14

 منه الناس اشمئزاز .15

 

 

 

 

 

 

 

 اإليمان
 : معنى لغة  

 ومعناها الخيانة ضدّ  هي الّتي األمانة: هما معنيين على تدلّ  الّتي( ن أم) مادّة

 وضّده األمان أيضا المادّة ومن التّكذيب، ضدّ  هو الّذي والتّصديق لب،الق سكون

 الكفر فضّده اإليمان أّما. الخوف

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 
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 : -رحمه هللا تعالى -قال الفضيل بن عياض

 «التّمنّي، ولكن ما وقر في القلب وصّدقته األعمالليس اإليمان بالتّحلّي وال ب»

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :في القرآن الكريم

رابُ  قالَتِّ  َع  ُنوا لَم   ُقل   آَمنَّا األ  مِّ نا ُقولُوا َولكِّن   تُؤ  لَم  ا أَس  ُخلِّ  َولَمَّ يمانُ  يَد  ِّ  م  ُقلُوبِّكُ  فِّي اإل 

يُعوا َوإِّن   ُكم   ال َوَرُسولَهُ  اللَّهَ  تُطِّ مالُِّكم   مِّن   يَلِّت  يم   َغُفور   اللَّهَ  إِّنَّ  َشي ئا   أَع   (14) َرحِّ

 14: الحجرات

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن يا ال َحياةُ  َكَفُروا لِّلَّذِّينَ  ُزيِّّنَ  ينَ  مِّنَ  َخُرونَ َويَس   الد  ينَ  آَمُنوا الَّذِّ ا َوالَّذِّ َقُهم   اتََّقو   يَو مَ  َفو 

ياَمةِّ  ُزقُ  َواللَّهُ  ال قِّ  (212) حِّساب   بَِّغي رِّ  يَشاءُ  َمن   يَر 

 212البقرة: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة الن بوي ة  :في السُّ

 آية»: وسلّم عليه هللا صلّى هللا رسول قال: قال -عنه هللا رضي -مالك نب أنس عن

 «األنصار بغض النّفاق وآية األنصار، حبّ  اإليمان

 (17) 1 الفتح -البخاري

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أكمل»: وسلّم عليه هللا صلّى هللا رسول قال :قال -عنه هللا رضي -هريرة أبي عن

 «لنسائهم خيارهم وخيارهم خلقا أحسنهم إيمانا المؤمنين

 (284) الصحيحة في األلباني وذكره (1162) الترمذي
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف والعلماء  :أقوال الس 

 اإلنصاف: اإليمان جمع فقد جمعهنّ  من ثالث» :-نهماع هللا رضي -ياسر بن عّمار قال

 «اإلقتار من واإلنفاق للعالم، الّسالم وبذل نفسك، من

 وتضع طيّبا تأكل النّحلة مثل المؤمن مثل»: -عنهما هللا رضي -عمرو بن هللا عبد قال

 «طيّبا

 :-رحمه هللا تعالى -قال البخاريّ 

ما رأيت أحدا منهم يختلف في أّن اإليمان لقيت أكثر من ألف من العلماء باألمصار ف»

 «قول وعمل ويزيد وينقص

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :من فوائد اإليمان

 .الرّضا بالقضاء والصّبر على البالء إذ كلّه من عند هللا (1) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .ذل كّل معروف ومحبوب للرّّب الخالق، وترك كّل مكروه له سبحانهب (2) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .سالمة النّفس من أمراضها والّسكينة والرّضا في القلب (3) 

……………………………………………………………………………………………… 

لرّّب العظيم الطّاعة الكاملة مع الحّب الغامر لمن كان سببا لكّل خير وهو ا (4) 

 .سبحانه
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……………………………………………………………………………………………… 

 .ما فات في الّدنيا يعوّض في االخرة (5) 

……………………………………………………………………………………………… 

من النّبيّين والصّالحين واألعمال واألخالق،  -سبحانه وتعالى -حّب ما يحبّه هللا (6) 

خالق؛ ألّن من لمفسدين واألعمال واألوبغض ما يبغضه هللا سبحانه من األشرار وا

 .أحّب أحدا أحّب ما يحبّه وأبغض ما يبغضه

……………………………………………………………………………………………… 

التّسليم الكامل لشرعه بل هوى نفس المؤمن وراحة فؤاده في تحكيم شرعه  (7) 

 .والعظيم والحقير في القليل والكثير

……………………………………………………………………………………………… 

 .شرط قبول كّل األعمال (8) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .عزّ وجلّ  -نيل الرّضا والحّب واإلنعام من هللا (9) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .الحياة الطّيّبة في الّدنيا والفوز بالجنّة في االخرة (10) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .طنة والحذر من لوازم اإليمانالف (11) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .اإليمان ينّجي من دخول النّار ومن البقاء فيها (12) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .اإليمان الكامل يستلزم العمل الصّالح (13) 
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……………………………………………………………………………………………… 

طبيق الفعلّي لإلسالم فمن أسلم بلسانه ال بّد أن يصّدق بقلبه اإليمان هو التّ  (14) 

 . «قل آمنت باهلل ثّم استقم»ويعمل بجوارحه حتّى يكون مؤمنا 

……………………………………………………………………………………………… 

تجعل صاحبها ال ينفّك عن تحصيل يولّد اإليمان الحقيقّي حالوة في القلب  (15) 
 .أسبابها

……………………………………………………………………………………………… 

 .يجعل النّفس مطمئنّة راضية قانعة بما يقّدره هللا ويقضيه عليها ولها (16) 
 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 القول الطيب
ا   :معنى اصطالح 

: هو»: وسلّم عليه هللا صلّى وعنه القرآن وقراءة والّدعاء الّذكر هو: الطّيّب الكلم

 «أكبر وهللا هللا إالّ  إله وال هلل حمدوال هللا سبحان

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :أقسام الكلم الطيب

 :ينقسم الكلم الطّيّب تبعا لما جاء في التّفسير إلى ثالثة أقسام



 
 

383 

تحميده وتسبيحه في : الّذكر والّدعاء وقراءة القرآن في الّدنيا، وتمجيد هللا واألوّل

 .اآلخرة

: كالم النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم وكّل كالم تضّمن الّدعوة إلى هللا عزّ وجّل الثّاني

 سواء أكان ذلك القول قرآنا أو حديثا

ب به خاطره، وفي هذا المعنى فإّن ذلك الكالم الّذي يستطيبه الّسامع، ويطي :الثّالث

 بالمعروف وبالكرم ونحو ذلك من األوصاف الحميدةالقول أو الكلم قد يوصف بالحسن و

 

 :في القرآن الكريم

ُعها فِّي  لُها ثابِّت  َوَفر  ِّّبَة  أَص  ِّّبَة  َكَشَجَرة  طَي ماءِّ أَلَم  تََر َكي َف َضَرَب اللَُّه َمَثال  َكلَِّمة  طَي السَّ

(24( 

رُِّب اللَّهُ  نِّ َربِّّها َويَض  ين  بِّإِّذ  تِّي ُأُكلَها ُكلَّ حِّ ثاَل لِّلنَّاسِّ لََعلَُّهم  يََتَذكَُّروَن ) تُؤ  َم   )25األ 

 24-25: إبراهيم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َعُد ال َكلُِّم الطَّيُِّّب َوال َعَمُل ال زَُّة َجمِّيعا  إِّلَي هِّ يَص  زََّة َفلِّلَّهِّ ال عِّ َفُعُه َمن  كاَن ُيرِّيُد ال عِّ صَّالُِّح يَر 

ُر أُولئَِّك ُهَو يَُبو يد  َوَمك  يِّّئاتِّ لَُهم  َعذاب  َشدِّ ُكُروَن السَّ يَن يَم   )10ُر )َوالَّذِّ

 10: فاطر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة الن بوي ة  :في السُّ

كل  يوم  تطلُُع فيه الشمُس ، يعدُل بيَن االثنينِّ   ،كل  ُسالَمى من الناسِّ عليه صدقة  

صدقة  ، ويعيُن الرجَل على دابتِّه فيحمُل عليها ، أو يرفُع عليها متاَعه صدقة  ، والكلمُة 

 الطيبُة صدقة  ، وكل  خطوة  يخطوها إلى الصالةِّ صدقة  ، ويميطُ األَذى عن الطريقِّ صدقة  

  صحيح : خالصة حكم المحدث 2989 : صحيح البخاري الرقم : لبخاري المصدرا : أبو هريرة المحدث : الراوي

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

اتقوا الناَر ثم أعَرَض وأَشاَح، ثم قال : اتقوا الناَر. ثم أعَرَض وأشاَح ثالث ا حتى ظننا أنه 

ِّّبَة   ليَن ظَُر إليها ، ثم قا  .: اتقوا الناَر ولو بشّقِّ تمرة  ، فَمن لم يَجِّد  فبكلمة  طَي

  صحيح :حكم 6540 : صحيح البخاري الرقم : البخاري المصدر : عدي بن حاتم الطائي المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف   :والعلماءأقوال الس 

في قوله عزّ وجّل أَلَم  تََر َكي َف َضَرَب اللَُّه َمَثال  َكلَِّمة   -رحمه هللا تعالى -قال ابن القيّم

.. اآلية )إبراهيم/  ِّّبَة  ( : شبّه سبحانه الكلمة الطّيّبة بالّشجرة الطّيّبة، ألّن 24طَي

افع، وهذا ظاهر على لثّمر النّ الكلمة الطّيّبة تثمر العمل الصّالح والّشجرة الطّيّبة تثمر ا

قول جمهور المفّسرين الّذين يقولون: الكلمة الطّيّبة: هي شهادة أاّل إله إاّل هللا، 

فإنّها تثمر جميع األعمال الصّالحة، الظّاهرة والباطنة، فكّل عمل صالح مرضّي هلل 

 تعالى فهو ثمرة هذه الكلمة

 :الطيب الكلم فوائد من

 

 ة للكلم الطّيّب أجر الصّدق (1)

……………………………………………………………………………………………… 

 .يدخل صاحبه الجنّة ويقيه من النّار (2) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .خاصّة مع العمل الصّالح -عزّ وجلّ  -الكلم الطّيّب يصعد إلى هللا (3) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .لمجالسالطّيّب فيه أداء لحّق ا الكلم (4) 

……………………………………………………………………………………………… 
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 .الكلم الطّيّب يرفع درجات صاحبه (5) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .الكلم الطّيّب مدعاة للتّذكّر والخشية (6) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .ميمةيحّل محلّها الصّداقة الحالكلم الطّيّب يزيل العداوة و (7) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 الزور قول :والمشاكل األمراض
 :النبوية السنة في

، وقَرأَ : عنِّ ابنِّ َمسعود  قال 1- رَك باهللِّ َل الز ورِّ : }َعَدلَت  َشهادُة الز ورِّ الّشِّ َتنُِّبوا َقو  { َواج 

 [.30: الحج]

 : المحدث حكم خالصة | 2301 :الرقم الترغيب صحيح : المصدر | ياأللبان : المحدث | [ربيعة بن وائل] : الراوي

 موقوف صحيح

……………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………………………… 

 . وشَرابَهُ  طَعاَمهُ  يََدعَ  أنِّ  في حاَجة   هللِّ  فليسَ  ، بِّهِّ  والعملَ  الزورِّ  قولَ  يََدع   لم   من-2

 [صحيح] : المحدث حكم | 1903 :الرقم أو الصفحة البخاري صحيح : المصدر | البخاري : المحدث | هريرة أبو : يالراو

……………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………………………… 
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 الشركُ  :فقال الكبائرِّ؟ عن ُسئلَ  أو الكبائَر، وسلم عليه هللا صلى هللاِّ  رسولُ  ذكر-3

،  أو الزورِّ، قولُ  :قال الكبائرِّ؟ بأكبرِّ  أنبُئكم أال :فقال الوالدي ن، وعقوقُ  النفسِّ، وقتلُ  باهللِّ

 .الزورِّ  شهادةُ  :قال أنه ظنِّّي وأكثرُ  :شعبةُ  قال .الزورِّ  شهادةُ  :قال

 صحيح : المحدث كمح | 5977 :الرقم البخاري صحيح : المصدر | البخاري : المحدث | مالك بن أنس : الراوي

……………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………………………… 

اعةِّ  يَدي بينَ -4  علَى زوَجَها المرأةُ  تُعينَ  حتَّى التَّجارةِّ  ُفُشو   و ، الخاصَّةِّ  تسليمُ  : السَّ

هادةِّ  هورُ ظُ و ، القلَمِّ  ُفُشو   و ، األرحامِّ  َقطعُ  و ، التَّجارةِّ   َشهادةِّ  كِّت مانُ  و ، بالز ورِّ  الشَّ

 الحّقِّ 

 المحدث حكم | 801 الرقم: المفرد األدب حصحي : المصدر | األلباني : المحدث | مسعود بن عبدهللا : الراوي

 صحيح :

……………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………………………… 

ُه ، فإنَّ َمن  ذكَرُه فقد َمن  ُأتِّ 5- َي إليهِّ معروف  فلِّيكافَئ بهِّ ، و َمن  لم  يستطع  فلِّيذكر 

بَي  ُزور  شكَرُه ، و َمن  تشبَع  طَ ، فهَو َكالبِّسِّ ثَو   بِّما لم  ُيع 

 حكم خالصة: 972 | الترغيبالرقم صحيح : المصدر|  األلباني : المحدث|  المؤمنين أم عائشة : الراوي

 لغيره حسن : المحدث

ك   القِّ، ومِّن ذلِّك تَعليُمهم الش  َر علََّم النَّبي  صلَّى هللُا عليهِّ وسلَّم أص حابَه مكارَِّم األخ 

 .والثَّناَء على َمن صَنَع لهم َمعروف ا

"، أي:  وفي هذا الَحديثِّ يقوُل النَّبي  صلَّى هللُا عليهِّ وسلَّم: "َمن ُأتَِّي إليه َمعروف 

َم إليه أَحدُ  هم عَمال  مِّن أعمالِّ الخيرِّ، "فل ُيكافِّئ  به"، أي: فل ُيجازِّهِّ عليه إن  كان قدَّ

"، أي: ليس عنِّدُه ما ُيجازي به، "فل يَذ   ع  ، "وَمن لم يَستطِّ ُكره"، أي: لديه استِّطاعة 

، "فإنَّ َمن ذَكَرُه فقد شَكَرُه"، أي: فقد اعَتَرف له بَحّقِّه  ُيث ني عليه، كما جاء في رواية 

طَ، فهو كالبسِّ ثَوبَي  ُزور "، أي: إنَّ وفض   لِّه ولم ُينكِّر ه عليه، "وَمن تشبََّع بما لم ُيع 
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وبينِّ ُمستعاَرينِّ أو الَّذي يدَّعي ويَتظاهُر بما ليَس فيه وليس عنَده كَمن  يلبُس ث

 .ُموَدوَعينِّ عنده يتظاهُر أنَّهما ملُكه

رِّ صانِّعِّ الَمعر  .وفِّ وفي الَحديثِّ: الَحث  على ُشك 

لِّ ألهلِّه، والثَّناُء عليهم : االعتراُف بالفض   .وفيهِّ

 وفيه: النَّهُي عن ادِّّعاء اإلنسانِّ ما ليس له مِّن الَفضائلِّ بالفِّعل أو القولِّ 

 

……………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………..…………………………………………………… 

 

 

 

 

 التوحيد
 : معنى لغة  

 ي تدّل على االنفراد)وح د( الّت 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 :وقال اإلمام محّمد بن عبد الوّهاب: التّوحيد

 هو إفراد هللا سبحانه بالعبادة، وهو دين الرّسل الّذين أرسلهم هللا به إلى عباده

إلى هذه األقسام الثاّلثة، ثّم عرّفها  ن أّن التّوحيد ينقسموقد ذكر الّشيخ ابن عثيمي

 :قائال

 

بالخلق والملك والتّدبير، فال خالق إاّل هللا، وال  -عزّ وجلّ  -: وهو إفراد هللاتوحيد الرّبوبيّة

مالك إاّل هللا، وال مدبّر إاّل هللا. إذ هو سبحانه المتفرّد بالخلق، والمتفرّد بالملك، 

 لتّدبير والمتفرّد با
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يوجد من المخلوق من صنع األشياء أو الملك أو التّدبير فكلّه ناقص، وهم غير وما 

)أجراه على أيديهم( أّما المنفرد بذلك  -عزّ وجلّ  -مستقلّين به، بل ذلك من خلق هللا

  .على وجه االستقالل فهو هللا سبحانه وتعالى

 

 :فهو مستمّد من قوله تعالى توحيد األلوهيّةأّما 

َسل   ُبُدونِّ )األنبياء/ َوما أَر  ( 25نا مِّن  َقب لَِّك مِّن  َرُسول  إِّالَّ نُوحِّي إِّلَي هِّ أَنَُّه ال إِّلَه إِّالَّ أَنَا َفاع 

المحبّة، :بالعبادة( . والعبادة مبنيّة على شيئين -عزّ وجلّ  - أي )إفراد المولى

 والتّعظيم. 

 وثوابه.  -عزّ وجلّ  -بّة هللاللوصول إلى محففي المحبّة يكون الرّجاء، وفعل األوامر طلبا 

 -والتّعظيم: به يترك اإلنسان المناهي الّتي نهى هللا عنها ويخاف من عقابه، وللعبادة

وثانيهما: المتابعة لرسول هللا صلّى هللا عليه  .شرطان، أوّلهما: اإلخالص هلل -أيضا

 .وسلّم

 

بأسمائه وصفاته وذلك  -عزّ وجلّ  -لىفيعني إفراد المو توحيد األسماء والصّفاتوأّما 

بإثبات ما أثبته هللا تعالى لنفسه، ونفي ما نفاه عن نفسه، والّسكوت عّما سكت 

 عنه هللا ورسوله، أو أثبتاه إثباتا بال تمثيل، ونفيا بال تعطيل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :لدينا أصل التوحيد

والتّوحيد هو أصل الّدين الّذي ال يقبل هللا من األوّلين واآلخرين دينا » :ابن تيميّةقال 

َسل نا مِّن  َقب لَِّك  َئل  َمن  أَر  غيره، وبه أرسل هللا الرّسل، وأنزل الكتب، كما قال هللا: َوس 

بَُدوَن )ال منِّ آلَِّهة  ُيع  . وقال تعالى: َوما ( 45زخرف/ مِّن  ُرُسلِّنا أََجَعل نا مِّن  ُدونِّ الرَّح 

ُبُدونِّ )األنبياء/  َسل نا مِّن  َقب لَِّك مِّن  َرُسول  إِّالَّ نُوحِّي إِّلَي هِّ أَنَُّه ال إِّلَه إِّالَّ أَنَا َفاع   (25أَر 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :التوحيد كلمة شروط
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 :هللا شروط يجب على كّل مسلم أن يحّققها وهيه إاّل لشهادة أن ال إل

 

لَم  أَنَُّه ال إِّلَه إِّالَّ اللَُّه )محمد :العلم -1  :والمراد  . (19 /ودليله قول هللا تعالى: َفاع 

 .العلم الحقيقّي بمدلول الّشهادتين، وما تستلزمه كّل منهما من العمل

 

رّد الظّّن والرّيب، والمعنى: أّن من أتى مجوضّده الّشّك والتّوقّف، أو  :اليقين -2

بالّشهادتين فالبّد أن يوقن بقلبه ويعتقد صّحة ما يقوله من أحّقيّة إلهيّة هللا تعالى 

 .وصّحة نبوّة محّمد صلّى هللا عليه وسلّم وبطالن ما عدا ذلك

 

لهما، لو: ذلك أّن هناك من يعلم معنى الّشهادتين ويوقن بمدالقبول المنافي للرّدّ  -3

ولكنّه يردّهما كبرا وحسدا، وهذه حالة علماء اليهود والنّصارى، فقد شهدوا بإلهيّة 

هللا وحده، وعرفوا محّمدا صلّى هللا عليه وسلّم كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك لم 

دِّ ما تَبَيََّن لَُهُم ال َحق   هِّم  مِّن  بَع  دِّ أَن ُفسِّ ن   ... يقبلوه، قال تعالى: َحَسدا  مِّن  عِّ

ولكنّهم « ال إله إاّل هللا»وهكذا كان المشركون يعرفون معنى  . (109 /البقرة)

يستكبرون عن قبوله، ومصداق ذلك قوله سبحانه: إِّنَُّهم  كانُوا إِّذا قِّيَل لَُهم  ال إِّلَه إِّالَّ 

بُِّرونَ  َتك   .اللَُّه يَس 

 

إظهار  :باع باألفعال، والقبولتّ والفرق بينه وبين القبول: أّن االنقياد هو اال :االنقياد -4

صّحة معنى ذلك بالقول. واالنقياد: هو االستسالم واإلذعان، وعدم التّعّقب بشيء 

لُِّموا لَُه )الزمر/   . (54من أحكام هللا تعالى، قال سبحانه: َوأَنِّيُبوا إِّلى َربُِّّكم  َوأَس 

 

ال إله إاّل هللا  المن ق»ودليله قول المصطفى صلّى هللا عليه وسلّم:  :الصّدق -5

فأّما من قالها بلسانه وأنكر مدلولها بقلبه فإنّها ال « . 2« »صادقا من قلبه دخل الجنّة

 .تنجيه،وذلك حال المنافقين

 

يَن )الزمر/ اإلخالص -6 لِّصا  لَُه الّدِّ ُبدِّ اللََّه ُمخ   ( 2: ودليله قوله سبحانه: َفاع 

 

 ورسوله من األعمال واألقوال وكذلك محبّة هلل ورسوله: وكّل ما يحبّه هللاالمحبّة  -7

 أوليائه وأهل طاعته
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 :بالموحدين خاصة وسلّم عليه هللا صلّى المصطفى شفاعة

قال اإلمام ابن تيميّة: ال ينتفع بشفاعة النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم إاّل أهل التّوحيد 

يّاه لم تنقذه شفاعته المؤمنون دون أهل الّشرك، ولو كان المشرك محبّا له ومعظّما إ

من النّار، وإنّما ينّجيه من النّار التّوحيد واإليمان به صلّى هللا عليه وسلّم، ولهذا فإّن 

ا طالب وغيره مّمن يحبّونه ولم يقرّوا بالتّوحيد الّذي جاء به لم يكن ليخرج من النّار أب

 بشفاعته 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :في القرآن الكريم

ُقوُب يا بَنِّيَّ إِّنَّ  يُم بَنِّيهِّ َويَع  يَن َفال تَُموتُنَّ إِّالَّ َوَوصَّى بِّها إِّب راهِّ اللََّه اص طَفى لَُكُم الّدِّ

لُِّموَن ) ُت إِّذ  قاَل لِّبَ 132َوأَن ُتم  ُمس  ُقوَب ال َمو  ُتم  ُشَهداَء إِّذ  َحَضَر يَع  ُبُدوَن ( أَم  ُكن  نِّيهِّ ما تَع 

يَل َوإِّ  ماعِّ يَم َوإِّس  ُبُد إِّلَهَك َوإِّلَه آبائَِّك إِّب راهِّ دِّي قالُوا نَع  ُن لَُه مِّن  بَع  دا  َونَح  حاَق إِّلها  واحِّ س 

لُِّموَن )  ( البقرة133ُمس 

 132-133: البقرة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

يُم   مُن الرَّحِّ د  ال إِّلَه إِّالَّ ُهَو الرَّح   َوإِّلُهُكم  إِّله  واحِّ

 163البقرة: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة الن بوي ة  :في السُّ

من »عن أبي مالك عن أبيه قال: سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم يقول: 

  «ال إله إاّل هللا، وكفر بما يعبد من دون هللا، حرم ماله ودمه وحسابه على هللا قال:
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 23صحيح مسلم 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

رِّو ب نِّ ال َعاصِّ، يَُقوُل َقاَل َرُسوُل  ُت َعب َد اللَّهِّ ب َن َعم  ع  هللا عليه  اللَّهِّ صلىَقاَل َسمِّ

ُشُر  " وسلم  يَاَمةِّ َفيَن  َم ال قِّ إِّنَّ اللََّه َسُيَخلُِّّص َرُجال  مِّن  ُأمَّتِّي َعلَى ُرُءوسِّ ال َخالَئِّقِّ يَو 

كُِّر مِّن  َهَذا َشي ئ   ُل َمدِّّ ال بََصرِّ ثُمَّ يَُقوُل أَتُن  ث  ّ مِّ جِّل  جِّال ّ ُكل  سِّ يَن سِّ عِّ َعة  َوتِّس  ا َعلَي هِّ تِّس 

ر  َفيَُقوُل الَ يَا َربِّّ  . َكَتبَتِّي ال َحافِّظُوَن َفيَُقوُل الَ يَا َربِّّ أَظَلََمكَ  َفيَُقوُل  .َفيَُقوُل أََفلََك ُعذ 

َهُد أَن  الَ إِّلَ  ُرُج بِّطَاَقة  فِّيَها أَش  َم َفَتخ  َدنَا َحَسَنة  َفإِّنَُّه الَ ظُل َم َعلَي َك ال يَو  ن   هَ بَلَى إِّنَّ لََك عِّ

هِّ إِّالَّ ال نََك َفيَُقوُل يَا َربِّّ َما َهذِّ ُضر  َوز  ا َعب ُدُه َوَرُسولُُه َفيَُقوُل اح  د  َهُد أَنَّ ُمَحمَّ لَُّه َوأَش 

جِّالَّتِّ َفَقاَل إِّنََّك الَ تُظ لَُم  هِّ السِّّ جِّالَُّت فِّي كِّفَّة   .ال بِّطَاَقُة َمَع َهذِّ َقاَل َفُتوَضُع السِّّ

ء  كِّفَّة  فَ  َوال بِّطَاَقُة فِّي مِّ اللَّهِّ َشي  ُقُل َمَع اس  جِّالَُّت َوثَُقلَتِّ ال بِّطَاَقُة َفالَ يَث    "طَاَشتِّ السِّّ

 2639جامع الترمذي 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف والعلماء  :أقوال الس 

تّوحيد يتفاوتون في توحيدهم علما أّن أهل ال ال ريب» -رحمه هللا تعالى -ابن القيّم

تفاوتا ال يحصيه إاّل هللا. فأكمل النّاس توحيدا األنبياء صلوات هللا  -ومعرفة وحاال

وأولو العزم من الرّسل أكمل  .وسالمه عليهم، والمرسلون منهم أكمل في ذلك

هما، وسالمه علي وأكمل أولي العزم الخليالن: محّمد وإبراهيم صلوات هللا ...توحيدا 

 .إذ قاما من التّوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفة وحاال، ودعوة للخلق وجهادا

ولّما كان أكمل التّوحيد توحيد األنبياء أمر هللا نبيّه أن يقتدي بهم فيه كما قال 

بعد ذكر إبراهيم ومناظرته أباه وقومه في بطالن الّشرك وصّحة التّوحيد  -سبحانه

ُفر  بِّها هُؤالءِّ  -ذريّتهألنبياء من وذكر ا َم َوالن ُبوََّة َفإِّن  يَك  يَن آتَي ناُهُم ال كِّتاَب َوال ُحك  ُأولئَِّك الَّذِّ

ه   َتدِّ يَن َهَدى اللَُّه َفبُِّهداُهُم اق  ما  لَي ُسوا بِّها بِّكافِّرِّيَن* ُأولئَِّك الَّذِّ َفَقد  َوكَّل نا بِّها َقو 

 . (90 -89)األنعام/ 

 (من أمر رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم أن يقتدي بهمل من توحيد فال أكم
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 :وقال ابن القيّم أيضا في قوله تعالى

يَن أي: ال ينال  دِّي الظَّالِّمِّ لَُك لِّلنَّاسِّ إِّماما  قاَل َومِّن  ُذرِّّيَّتِّي قاَل ال يَناُل َعه  إِّنِّّي جاعِّ

 سلّم أن يتّبع ملّةصلّى هللا عليه وعهدي باإلمامة مشرك، ولهذا أوصى نبيّه محّمدا 

 :إبراهيم، وكان يعلّم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا

أصبحنا على فطرة اإلسالم، وكلمة اإلخالص، ودين نبيّنا محّمد صلّى هللا عليه »

وسلّم وملّة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فملّة إبراهيم 

 . قوال وعمال واعتقاداجاء به من عند هللاالتّوحيد، ودين محّمد: ما 

هي شهادة أن ال إله إاّل هللا، وفطرة اإلسالم: هي ما فطر هللا عليه  :وكلمة اإلخالص

عباده من محبّته وعبادته وحده ال شريك له واالستسالم له عبوديّة وذاّل، وانقيادا 

 وإنابة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :التوحيد فوائد من

 .التّوحيد أعظم أسباب انشراح الصّدر ألنّه أعظم درجات التّأدّب مع هللا عزّ وجلّ  (1)

……………………………………………………………………………………………… 

 .من حّقق التّوحيد دخل الجنّة بغير حساب وال عذاب (2) 

……………………………………………………………………………………………… 

نّار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبّة من خردل، وأنّه يمنع الخلود في ال (3) 

 .إذا كمل في القلب يمنع دخول النّار بالكليّة

……………………………………………………………………………………………… 

 .به تغفر الّذنوب وتكّفر الّسيّئات (4) 
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……………………………………………………………………………………………… 

 .واآلخرة هو الّسبب األعظم لتفريج كربات الّدنيا (5) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .يحترز به من الّشيطان (6) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .يدفع شرّ الحاسد (7) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .سول صلّى هللا عليه وسلّمالموّحدون يشفع لهم الرّ  (8) 

……………………………………………………………………………………………… 

الموّحدون يشفعون بإذن هللا لذويهم يوم القيامة مّما يدّل على عظيم مكانتهم  (9) 

 .عند هللا

……………………………………………………………………………………………… 

 .يحصل لصاحبه الهدى والكمال واألمن التّاّم في الّدنيا واآلخرة (10) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .لنيل رضا هللا وثوابهالّسبب األساسّي  (11) 

……………………………………………………………………………………………… 

أّن جميع األعمال واألقوال الظّاهرة والباطنة متوقّفة في قبولها وفي كمالها  (12) 

 .وفي ترتيب الثّواب عليها على التّوحيد

……………………………………………………………………………………………… 

 .لمنكرات، ويسلّيه عن المصيباتأنّه يسّهل على العبد فعل الخير وترك ا (13) 



 
 

394 

……………………………………………………………………………………………… 

 .بالتّوحيد يحرم مال الموّحد ودمه (14) 

……………………………………………………………………………………………… 

إذا كمل في القلب حبّب هللا لصاحبه اإليمان وزيّنه في قلبه وكرّه إليه الكفر  (15) 

 .والفسوق والعصيان

……………………………………………………………………………………………… 

 .أنّه يخّفف عن العبد المكاره، ويهوّن عليه االالم (16) 

……………………………………………………………………………………………… 

يحرّر العبد من رّق المخلوقين والتّعلّق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل ألجلهم،  (17) 

 .وهذا هو العزّ الحقيقّي والّشرف العالي

……………………………………………………………………………………………… 

 .إذا تحّقق تحّققا كامال تضاعف به األعمال (18) 

……………………………………………………………………………………………… 
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 الذكر

 : معنى لغة  

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

 ر فقطوالّذكر: الثّناء ويكون في الخي النّسيان،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 التّخلّص من الغفلة والنّسيان 

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

 باللّسان

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :درجات الذكر

 :وهو على ثالث درجات»قال ابن القيّم عن درجات الّذكر: 
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 الّدرجة األولى: الّذكر الظّاهر ثناء أو دعاء 

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

نا أَن ُفَسنا َوإِّن  لَم  تَ  وأّما ذكر الّدعاء فنحو َربَّنا نا لََنُكونَنَّ مِّنَ ظَلَم  َحم  ر  لَنا َوتَر  فِّ  غ 

رِّيَن )األعراف/   . (23ال خاسِّ

وهو الخالص من القيود، والبقاء مع الّشهود، ولزوم الّدرجة الثّانية: الّذكر الخفّي 

 .المسامرة

، والتّخلّص من شهود ، وهو شهود ذكر الحّق إيّاكالّدرجة الثّالثة: الّذكر الحقيقيّ 

 . «ذكرك

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

 الحقيقّي، وهو شهود ذكر الحّق عبده

 

 :في القرآن الكريم

ُولِّي تِّالفِّ اللَّي لِّ َوالنَّهارِّ آَليات  ألِّ َر ضِّ َواخ  ماواتِّ َواأل  َل بابِّ ) إِّنَّ فِّي َخل قِّ السَّ يَن  (190األ  الَّذِّ

َر ضِّ َربَّنا ما  ماواتِّ َواأل  ُكُروَن اللََّه قِّياما  َوُقُعودا  َوَعلى ُجُنوبِّهِّم  َويََتَفكَُّروَن فِّي َخل قِّ السَّ يَذ 

نا َعذاَب النَّارِّ ) ال  ُسب حانََك َفقِّ َت هذا باطِّ   )191َخلَق 

 آل عمران

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َر َوَذَكَر اللََّه  خِّ َم اآل  ُجوا اللََّه َوال يَو  َوة  َحَسَنة  لَِّمن  كاَن يَر  لََقد  كاَن لَُكم  فِّي َرُسولِّ اللَّهِّ أُس 

 21األحزاب:  - َكثِّيرا  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة الن بوي ة   :في السُّ

 :قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم -رضي هللا عنه -عن سمرة بن جندب

أحّب الكالم إلى هللا أربع: سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إاّل هللا، وهللا أكبر. ال يضرّك »

 بأيّهّن بدأت

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

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

قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنهما -هللا بن عمرو عن عبد

خلّتان ال يحصيهما رجل مسلم إاّل دخل الجنّة، أال وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، »

قال: فأنا رأيت « . سبّح هللا في دبر كّل صالة عشرا، ويحمده عشرا، ويكبّره عشراي

فتلك خمسون ومائة باللّسان »م يعقدها بيده، قال: رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّ 

مضجعك تسبّحه وتكبّره وتحمده مائة فتلك  وألف وخمسمائة في الميزان، وإذا أخذت

يعمل في اليوم واللّيلة ألفين وخمسمائة  فأيّكم مائة باللّسان وألف في الميزان،

يأتي أحدكم الّشيطان وهو في صالته »قالوا: وكيف ال يحصيهما، قال: « . سيّئة؟

فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، حتّى ينتقل فلعلّه ال يفعل، ويأتيه وهو في مضجعه فال يزال 

 «ينوّمه حتّى ينام

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 763 :الرقمن ماجه صحيح اب : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف والعلماء  :أقوال الس 

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

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

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

 «وغفل وسوس، فإذا ذكر هللا تعالى خنس

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :من فوائد الذكر

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

 .أنّه يطرد الّشيطان ويقمعه (1)
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……………………………………………………………………………………………… 

 .-عزّ وجلّ  -أنّه يرضي الرّحمن (2) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .أنّه يزيل الهّم والغّم عن القلب (3) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .يجلب للقلب الفرح والّسرور والبسط أنّه (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

……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

ُكم  )البقرة: :أنّه يورثه ذكر هللا تعالى له كما قال تعالى (15)  ُكر  ُكُرونِّي أَذ  ( . 152َفاذ 

 .رفاولو لم يكن في الّذكر إاّل هذه وحدها لكفى بها فضال وش

……………………………………………………………………………………………… 

 .أنّه يورثه حياة القلب (16) 

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 .دئهأنّه يورث جالء القلب من ص (18) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .أنّه يحطّ الخطايا ويذهبها (19) 
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……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

ُكُرونِّيمن ذكر هللا تعالى ذكره ربّه، ولذكر هللا أكبر (21)  ُكم   .. قال تعالى: َفاذ  ُكر   أَذ 

……………………………………………………………………………………………… 

 .تعالى بذكره في الرّخاء عرفه في الّشّدةأّن العبد إذا تعرّف إلى هللا  (22) 

……………………………………………………………………………………………… 

 الوفاء بالنذر
 : لغة   الوفاء معنى

ر، يقال َفىَوَفى : الوفاُء ضد الَغد  ، وأوفى. بعهده وأَو  : بمعنى، ووفى بعهده يفي وفاء 

 إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا الوفاء معنى  :اصطالح 

 الوفاء هو: مالزمة طريق المواساة، ومحافظة عهود الخلطاء

وقيل: هو الصبر على ما يبذله اإلنسان من نفسه، ويرهن به لسانه، والخروج مما 

ا به   يضمنه، وإن كان مجحف 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :بالعهد الوفاء أهمية

  اللسان صدق الوفاء أنَّ  وذلك والجور، الكذب أخو والغدر والعدل، الصدق أخو الوفاء
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 العهد نقض الكذب مع فيه ألنَّ  بهما؛ كذب والغدر ا،مع   والفعل

د فيه فقد انسلخ من اإلنسانية كالصدق، وقد جعل  والوفاء يختص   باإلنسان، فمن ُفقِّ

ا ألمور الناس، فالناس مضطرون إلى التعاون  هللا تعالى العهد من اإليمان، وصيره قوام 

وال يتم   تعاونهم إال بمراعاة العهد والوفاء، ولوال ذلك لتنافرت القلوب، وارتفع التعايش، 

َهُبونِّ   ُكم   َوإِّيَّايَ  َفار  دِّ دِّي ُأوفِّ  بَِّعه  ُفوا   بَِّعه  ولذلك عظَّم هللا تعالى أمره فقال تعالى: َوأَو 

 البقرة:40 

دِّ  اللّهِّ  إَِّذا َعاَهدت م   ]النحل: 91  ُفوا   بَِّعه   وقال تعالى: َوأَو 

والصدق في الوعد وفي العهد من الفضائل الخلقية التي يتحلى بها المؤمنون 

والكذب في الوعد وفي العهد من الرذائل الخلقية التي يجتنبها المؤمنون... ويشترك 

الوعد والعهد بأنَّ  كاّل   منهما، إخبار بأمر جزم المخبر بأن يفعله، ويفترقان بأنَّ  العهد 

يزيد على الوعد بالتوثيق الذي يقدمه صاحب العهد، من أيمان مؤكدة، والمواعدة 

مشاركة في الوعد بين فريقين، والمعاهدة مشاركة في العهد بين فريقين، فيعد كلٌّ  

من الفريقين المتواعدين صاحبه بما سيفعل، ويعاهد كلٌّ  من الفريقين المتعاهدين 

 صاحبه بما سيفعل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :في القرآن الكريم

 

 

 34 :اإلسراء

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

 
 1 :المائدة

 يقتضيه بما المؤمنين لعباده تعالى هللا من أمر هذا) :السعدي قال

 شامل ذاوه .ونقصها نقضها وعدم وإتمامها، بإكمالها، :أي بالعقود، بالوفاء اإليمان

 وعدم قيام، أتمَّ  بها والقيام عبوديته، التزام من ربه، وبين العبد بين التي للعقود

 بينه والتي واتباعه، بطاعته الرسول وبين بينه والتي شيئ ا، حقوقها من االنتقاص

 أصحابه وبين بينه والتي قطيعتهم، وعدم وصلتهم، ببرهم واألقارب، الوالدين وبين

 وبين بينه والتي والعسر، واليسر والفقر، الغنى في لصحبةا بحقوق القيام من

 كالهبة التبرعات وعقود ونحوهما، واإلجارة، كالبيع المعامالت، عقود من الخلق

 بينهم هللا عقدها التي المسلمين بحقوق والقيام بل ونحوها،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الوفاء في الواردة اْلحاديث

عن ابن عبّاس- رضي هللا عنهما- أنّ  امرأة من جهينة جاءت إلى النّبيّ  صلّى هللا 

 عليه وسلّم فقالت: إنّ  أّمي نذرت أن تحجّ  فلم تحجّ  حتّى ماتت، أفأحجّ  عنها؟

قال: »نعم، حّجي عنها، أرأيت لو كان على أّمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا هللا، فاهلل 

 أحقّ  بالوفاء

 1852/ 4 الفتح -البخاري 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 وسلم عليه هللا صلى النبي أنَّ  عنهما هللا رضي العاص بن عمرو بن هللا عبد وعن

ا كان فيه كنَّ  من أربع  : قال ، خصلة فيه كانت ومن خالص ا، منافق   فيه كانت منهنَّ

 وإذا غدر، عاهد وإذا كذب، حدَّث وإذا خان، اؤتمن إذا :يدعها حتى النفاق من خصلة  

 فجر خاصم

 58) ومسلم له، واللفظ (2459) البخاري أخرجه 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الوفاء في والعلماء السلف أقوال

، صديق ال :األحنف قال  ، راحة وال لكذوب ، وفاء وال لملول  ، مروءة وال لحسود   لبخيل 

 الخلق لسيئ سؤدد وال

 

 إلى حنينه إلى فانظر عهده، ووفاء الرجل وفاء تعرف أن أردت إذا) :قال األصمعي وعن

 زمانه من مضى ما على وبكائه إخوانه، إلى وتشو قه أوطانه،

 

 :بالعهد الوفاء فوائد

  اإليمان

 وفي ...بالكفر وتصفهم لعهدهم، الناقضين عن اإليمان تنفي كثيرة آيات وردت

 باإليمان ومواثيقهم لعهدهم الموفين وتعالى سبحانه هللا وصف المقابل

……………………………………………………………………………………………… 

  التقوى

 بميثاقه االلتزام ثمرات من وثمرة هللا، بعهد الوفاء آثار من أثر التقوى

……………………………………………………………………………………………… 

  هللا محبة

 ومواثيقهم عهودهم على المستقيمين بعهدهم، الموفين للمتقين محبته هللا أثبت
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……………………………………………………………………………………………… 

  الدماء وصيانة الدنيا، في اْلمن حصول

 هللا، لعد شمل وإنما وحدهم، المسلمين على والميثاق بالعهد الوفاء آثار تقتصر لم

 اآليات فجاءت المسلمين، مع عهود ولهم اإلسالم، دين في يدخلوا لم الذين الكفار

 .دمائهم وصيانة لهم الوفاء بوجوب صريحة

……………………………………………………………………………………………… 

 العظيم اْلجر حصول

 عظيم بجزاء بعهدهم الموفين هللا وعد فقد

……………………………………………………………………………………………… 

   الجنات دخول

 بدخول الوعد وهو بميثاقه، والتزم بعهده، وفَّى من جزاء آية من أكثر في ورد فقد

 الجنة

……………………………………………………………………………………………… 

 :والوعد بالعهد اإلخالف أحوال

 :بذلك إخالفه في أحوال أربع له الوعد يخلف من

 هذا في وهو العهد، أو الوعد إعطاء منذ الكذب عن العملي التعبير :األولى الحال

 .الكذب رذيلة إلى المستند اإلخالف رذيلة يحمل

 ضعف عن يعبر وهذا وعهد، وعد من به والتزم أبرمه لما والنقض النكث :الثانية الحالة

 الخلق وهذا بها، اآلخرين وثقة الكلمة شرف احترام وعدم الثبات، وعدم اإلرادة

 .وبأقوالهم بهم قيوث الذين الفضالء من النبذ إلى بصاحبه يفضي

 طاعة أكثر هو ما إلى واالنتقال هللا، عند وخير أفضل هو ما إلى التحول :الثالثة الحالة

 وبين بينه المفاضلة تجري فقد األمور، من أمر التزام في هللا مع كالعهد وذلك هلل،

 .مرضاته وتحقيق هللا طاعة إلى أقرب هو ما الختيار غيره،
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 صدق مع الوفاء عن عجز ومن األسباب، من لسبب الوفاء عن العجز :الرابعة الحالة

 .استطاعته لعدم معذور فهو عليه، وحرصه به، رغبته

 

 : الوفاء صور

 وربه العبد بين الذي بالعهد الوفاء

ا، وأقدسها مكانة، فأعالها درجات، بها المسلم يرتبط التي فالعهود)  العهد ذمام 

 بنعمته، وربَّاه بقدرته، اإلنسان خلق هللا فإنَّ  لمين،العا ورّبِّ  العبد بين الذي األعظم،

 فيجهلها المغويات، به تشرد وأال بها، يعترف وأن الحقيقة، هذه يعرف أن منه وطلب

َهد   أَلَم   :تعالى قال يجحدها، أو ُبُدوا الَّ  أَن آَدمَ  بَنِّي يَا إِّلَي ُكم   أَع  ي طَانَ  تَع   َعُدوٌّ  لَُكم   إِّنَّهُ  الشَّ

ُبُدونِّي َوأَن   ن  بِّيم   َراط   َهَذا اع  يم   صِّ َتقِّ   م س 

 60 :يس

……………………………………………………………………………………………… 

 الدين سداد في الوفاء

ي ن؛ اإلسالم اهتمَّ   عليه هللا صلى النبي أكَّد وقد جسيم، وشأنه عظيم، أمره ألنَّ  بالدَّ

 ُيقضى حتى دين عليه كان إذا الميت على يصلي ال وكان الدين، قضاء على وسلم

 يريد أخذها ومن عنه، هللا أدَّى أداءها، يريد الناس أموال أخذ من)) :قال وقد .عنه

 هللا أتلفه إتالفها،

……………………………………………………………………………………………… 

 النكاح عقد بشروط الوفاء

 الفروج به استحللُتم ما به، توفوا أن الشروط أحق  )) :وسلم عليه هللا صلى قال

 أمر ما وهو اتفاق ا، به الوفاء يجب ما فمنها مختلفة؛ النكاح في الشروط :خطابيال قال

 الحديث، هذا بعضهم حمل وعليه بإحسان، تسريح أو بمعروف، إمساك من به هللا

 أن كاشتراط فيه، اختلف ما ومنها ...أختها طالق كسؤال اتفاق ا، به يوفى ال ما ومنها

 منزله إلى منزلها من ينقلها ال أو يتسرى، ال أو عليها، يتزوج ال

……………………………………………………………………………………………… 
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 الزوجين بين الوفاء

 بينهما الوفاء رابط فيكون مطمئنة، والبيوت مستقرة، األسر يجعل الزوجين، بين الوفاء

 .واليسر العسر وفي والرخاء، الشدة حال في

……………………………………………………………………………………………… 

 أجره اْلجير ءبإعطا الوفاء

 :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال :قال عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد عن

 عرقه يجفَّ  أن قبل أجره األجير أعطوا

 ثالثة :هللا قال)) :قال وسلم عليه هللا صلى النبي أنَّ  عنه، هللا رضي هريرة أبي وعن

 ورجل ثمنه، فأكل حرّ ا باع ورجل در،غ ثم بي أعطى رجل :القيامة يوم خصمهم أنا

 أجره يعطه ولم منه، فاستوفى أجير ا استأجر

……………………………………………………………………………………………… 

 بعمله العامل وفاء

  والتدليس، الغش من خالي ا باستيفائه حقه العمل ويعطي العامل، يعمل بأن وذلك

……………………………………………………………………………………………… 

 بالنذر الوفاء

 يعصي أن نذر ومن فليطعه، هللا يطيع أن نذر من :وسلم عليه هللا صلى النبي قال

  .طاعة نذر كان إذا بالنذر الوفاء ويجب يعصه فال هللا

……………………………………………………………………………………………… 

 إجارة أو بيع من به التزم بما الوفاء

 دامت ما المالية المعامالت من ذلك وغير إجارة، أو بيع من به التزم بما الوفاء

ُفوا   آَمُنوا   الَّذِّينَ  أَي َها يَا :تعالى يقول مشروعة،  بِّال ُعُقودِّ  أَو 

 [1:المائدة] 

 المسلم وغير المسلم أو والمسلم، المسلم بين مبرمة العقود هذه كانت وسواء

……………………………………………………………………………………………… 
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 التعظيم
 :لغة التعظيم

  وبّجله، فّخمه بمعنى تعظيما األمر فالن عظّم يقال عظّم مصدر اللّغة في التّعظيم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اصطالحا الحرمات تعظيم

 -في باجتنابه هللا أمر ما المرء اجتناب يعني الحرمات تعظيم: خالصته ما الطّبريّ  قال

 يستحلّها أن وحرمه يواقعها أن هللا حدودل منه تعظيما إحرامه حال 

 

 -بحقوقها والقيام بوجوبها العلم: الحرمات تعظيم: النّيسابوريّ  وقال
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الحرمات تعظيم درجات

  بتشّدد يعارضا وال جاف، صبترخّ  يعارضا ال بحيث والنّهي، األمر تعظيم: األولى الّدرجة

 وهناك. لهما االنقياد توهن علّة على والنّهي األمر يحمل وال غال،

 :والنّهي األمر تعظيم تنافي أمور

 .االمتثال كمال عن صاحبه يمنع الّذي التّرّخص: أحدها

 .راطإف: والثّاني تفريط،: األوّل. والنّهي األمر حدود بصاحبه يتجاوز الّذي الغلوّ : الثّاني

 تعود بعلّة والنّهي األمر تأويل: والنّهي األمر تعظيم عدم إلى تؤدّي الّتي األمور ومن

 والبغضاء، العداوة بإيقاع معلّل بأنّه الخمر تحريم بعضهم تأوّل كما باإلبطال، عليهما

 شربه جاز منه المحذور اهذ من أمن فإذا للفساد، والتّعرّض

 

 بعوض يرضى أو بعلم، يدافع أو عوج، له يبغى أن الحكم تعظيم: الثّانية الّدرجة

 بل عوجا؛ فيه يرى أو عوجا له يطلب بأالّ  القدريّ  الكونيّ  الحكم تعظيم هذا ومعنى

 .فيه عوج فال الحكمة، عين عن صادر ألنّه مستقيما، كلّه يراه

 وجزاء هللا ثواب طلب وإن بعمله يطلبه بعوض العبد يرضى ال أن التّعظيم كمال ومن

 ملهع

 

 عليه يرى وال سببا، دونه يجعل ال أن وهو سبحانه، الحقّ  تعظيم: »الثّالثة الّدرجة

 اختيارا له ينازع أو حّقا،

 قبلها والّتي واألمر الخلق صاحب سبحانه، الحاكم تعظيم تتضّمن الّدرجة وهذه

 .أمره تعظيم تتضّمن واألولى مقضيّه، ال قضائه تعظيم تتضّمن
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 إلى يتوصّل وال هللا، هو هللا إلى يوصّله الّذي أنّ  من المسلم يّقنيت الّدرجة هذه وفي

 الخلق من ألحد يرى وال. سواه إليه هدى وال هللا، إالّ  هللا على دلّ  ما به، إالّ  رضاه

 .خلقه على هلل الحقّ  بل هللا، على حّقا

 انهوإحس وبرّه جوده اقتضاه ما هو العبد وحقّ  عبده، على هلل الحقيقة في فالحقّ 

 .وكرمه جوده بمحض إليه

 

 :الحرمات تعظيم في الواردة اَليات

 

 

 

 

 

  191 البقرة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الحرمات تعظيم في الواردة اْلحاديث

 بعوثال يبعث وهو سعيد بن لعمرو قال أنّه- عنه هللا رضي- العدويّ  شريح أبي عن

 وسلّم عليه هللا صلّى هللا رسول به قام قوال أحّدثك األمير أيّها لي ائذن: مكّة إلى

 أنّه به تكلّم حين عيناي وأبصرته قلبي ووعاه أذناي فسمعته الفتح يوم من للغد

 المرئ يحلّ  فال النّاس يحرّمها ولم هللا حرّمها مكّة إنّ : »قال ثمّ  عليه وأثنى هللا حمد

 ترّخص أحد فإن. شجرة بها  يعضد وال دما، بها يسفك أن االخر واليوم باهلل يؤمن

 هللا صلّى هللا لرسول أذن هللا إنّ : له فقولوا وسلّم عليه هللا صلّى هللا رسول لقتال

 اليوم حرمتها عادت وقد نهار من ساعة لي أذن وإنّما لكم، يأذن ولم وسلّم عليه

 بالغائ الّشاهد وليبلّغ باألمس كحرمتها
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  (1832)  الفتح- البخاري

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 وسلّم عليه هللا صلّى هللا رسول قال: قال- عنهما هللا رضي- عمر بن هللا عبد عن

 أال: قال. هذا شهرنا أال قالوا حرمة؟ أعظم تعلمونه شهر أيّ  أال: »لوداعا حّجة في

 أعظم تعلمونه يوم أيّ  أال: قال. هذا بلدنا أال: قالوا حرمة؟ أعظم تعلمونه بلد أيّ 

 :قال. هذا يومنا أال: قالوا حرمة؟

 يومكم كحرمة بحّقها إالّ  وأعراضكم وأموالكم دماءكم حرّم قد- وتعالى تبارك- هللا فإنّ 

 :ونهيجيب ذلك كلّ  ثالثا؟) بلّغت هل أال. هذا شهركم في هذا بلدكم في هذا

 بعض رقاب بعضكم يضرب كّفارا بعدي ترجعنّ  ال ويلكم أو ويحكم: »قال( نعم أال

  (6785)  الفتح- البخاري

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الحرمات تعظيم في الواردة والمفسرين العلماء وأقوال اَلثار من

 -عنه هللا رضي- مسعود ابن قال

 يرى الفاجر وإنّ  عليه، يقع أن يخاف جبل تحت قاعد كأنّه ذنوبه يرى المؤمن إنّ »

 هكذا( بيده وأشار) به فقال« أنفه على مرّ  كذباب ذنوبه

 

 -تعالى هللا رحمه- سعد بن بالل قال

 عصيت من إلى انظر ولكن الخطيئة، صغر إلى تنظر ال

 

 -تعالى هللا رحمه- أحمد اإلمام قال

 المصحف توّسد ويكره غيره، وال ستر وال منصوب شيء على القرآن يكتب ال
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 -تعالى هللا رحمه- كثير ابن قال

 لحيته وسرّح وتطيّب تنظّف يحّدث أن أراد إذا-: تعالى هللا رحمه- مالك اإلمام كان»

 ثيابه أحسن ولبس

 

 هللا ندع عظمي عندك الّذنب يصغر ما بقدر-: »تعالى هللا رحمه- عياض بن الفضيل قال

 .هللا عند يصغر عندك يعظم ما وبقدر

 

 :الحرمات تعظيم فوائد من

 -العبوديّة وكمال اإلذعان وتمام اإليمان قوّة دليل .1

……………………………………………………………………………………………… 

 الكافر حتّى الخلق وسائر وأنبيائه- وجلّ  عزّ - هلل ما يشمل حتّى مدلوله يتّسع .2

 -المعاهد

……………………………………………………………………………………………… 

 -المكان أو الزّمان أو لإلنسان يرجع ما منها التّعظيم أسباب .3

……………………………………………………………………………………………… 

 فيه يجتمع مّما أعظم حرمته التّعظيم أسباب من سبب من أكثر فيه يجتمع ما .4

 أقلّ 

……………………………………………………………………………………………… 

 -الّدرجات أعلى لنيل سبب .5

……………………………………………………………………………………………… 

 -الحبّ  بدافع المعاصي ارتكاب وبين اإلنسان بين يباعد .6

……………………………………………………………………………………………… 
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 واالستهزاء السخرية :والمشاكل األمراض
  :معنى االستهزاء لغة  

ا بِّالضم، االستهزاء مصدر قولهم: استهزأ يستهزأ، يقال: َهَزأ منه وَهزِّأ ب ء  َزُأ ُهز  ه، يَه 

ر منه ُعلَة بضم العين، أي: َسخِّ ُزأَة  على َمف  ا بالضم والمّدِّ، وَمه  ، وُهُزوء  َتي نِّ ا بَِّضمَّ  وُهُزء 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى االستهزاء اصطالح 
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 .ن غير أن يسبق منه فعل يستهزأ به من أجلهاالستهزاء هو: ارتياد الهزء م

 

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

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

 (في الصدقات ذّم ا يخرجها عن درجة االعتبار، كما سخروا بالمطوِّّعين من المؤمنين

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :الفرق بين المزاح واالستهزاء

بع يمازح المتبوع أن المزاح ال يقتضي تحقير من يمازحه وال اعتقاد ذلك، أال ترى أن التا

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

 االستئناس بهم، واالستهزاء: يقتضي تحقير المستهزأ به واعتقاد تحقيره

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ا َوإَِّذا آَمنَّا َقالُوا آَمُنوا الَّذِّينَ  لَُقوا َوإَِّذا ينِّ  إِّلَى   َخلَو  نُ  إِّنََّما َمَعُكم   إِّنَّا َقالُوا هِّم  َشيَاطِّ  نَح 

زِّئُونَ  َته   ُمس 

زِّئُ  اللَّهُ  َته  ُهم   بِّهِّم   يَس  يَانِّهِّم   فِّي َويَُمد  َمُهونَ  طُغ   [.15-14 البقرة] يَع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ُذوا الَ  آَمُنوا الَّذِّينَ  أَي َها يَا يَنُكم   اتََّخُذوا الَّذِّينَ  تَتَّخِّ ب ا ُهُزو ا دِّ ّنَ  َولَعِّ ينَ  مِّ  مِّن ال كَِّتابَ  أُوتُوا الَّذِّ

ارَ  َقب لُِّكم   لِّيَاءَ  َوال ُكفَّ نِّينَ  ُكنُتم إِّن اللَّهَ  َواتَُّقوا  ۚأَو  مِّ   م ؤ 

ب ا ُهُزو ا اتََّخُذوَها الصَّاَلةِّ  إِّلَى نَاَدي ُتم   َوإَِّذا م   بِّأَنَُّهم   لِّكَ   ذَ   ۚ َولَعِّ لُونَ  الَّ  َقو  قِّ  [.58-57 المائدة] يَع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :النبوية السنة في
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 َعقيل   أبو فتصدقَ :  قال.  نُحامِّلُ  كنا:  قال.  بالصدقةِّ  ُأمِّرنا:  قال.  مسعود   أبي عن

 عن لَغنيٌّ  هللاَ  إنَّ :  المنافقون فقال.  منه أكثرَ  بشيء   إنسان   وجاء:  قال.  صاع   ِّبنصف

ينَ :  فنزلت.  رياء   إال اآلخرُ  هذا فعل وما.  هذا صدقةِّ  ُزونَ  الَّذِّ ينَ  يَل مِّ نِّينَ  مِّنَ  ال ُمطَّوِّّعِّ  ال ُمؤمِّ

َدُهم   إِّالَّ  يَجُِّدونَ  الَ  َوالَّذِّينَ  الصََّدَقاتِّ  فِّي   [ 79 / التوبة/  9]  ُجه 

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

 صحيح:  المحدث حكم خالصة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :أقوال السلف والعلماء في االستهزاء

ا واحتقر إخوانه على افتخر نم كل إن: )السفاريني وقال  أو وأخدانه أقرانه من أحد 

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

 وأفضل منك، خير ا 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

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

 .بالمؤمنين راجع إليهمأنَّ ضرر استهزائهم  -4
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………………………………………………………………………………………………  

 .حصول الهوان والحقارة للمستهزئ -5

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

 .المستهزئ يعرض نفسه لغضب هللا، وعذابه -6

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

 .ضياع الحسنات يوم القيامة -7

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

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

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

  .يصرف عن قبول الحق، واستماع النصح -9

……………………………………………………………………………………………… 

  :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،
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………………………………………………………………………………………………  

 .اآلخرين إضحاك وحب الفراغ -5

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسالم
 : معنى لغة  

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

 فالّسالمة أن يسلم اإلنسان من العاهة واألذى
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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 

تشهد أن ال  اإلسالم أن :بالتّوحيد واالنقياد له بالطّاعة والخلوص من الّشرك. وقيل

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

 .البيت إن استطعت إليه سبيال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :في القرآن الكريم

َد اللَّهِّ  ن  يَن عِّ س  إِّنَّ الّدِّ ِّ ل ُم اإل  دِّ ما جاَءُهُم ال عِّ َتلََف الَّذِّيَن ُأوتُوا ال كِّتاَب إِّالَّ مِّن  بَع  الُم َوَما اخ 

ُفر  بِّآياتِّ اللَّهِّ َفإِّنَّ اللََّه َسرِّيُع ال حِّسابِّ ) يا  بَي َنُهم  َوَمن  يَك  ُت 19بَغ  لَم  وَك َفُقل  أَس  ( َفإِّن  َحاج 

َي لِّلَّهِّ َوَمنِّ اتَّبََعنِّ  هِّ لَُموا َفَقدِّ  َوُقل   َوج  ُتم  َفإِّن  أَس  لَم  يِّّيَن أَأَس  ُّمِّ يَن ُأوتُوا ال كِّتاَب َواأل  لِّلَّذِّ

بادِّ ) ير  بِّال عِّ ا َفإِّنَّما َعلَي َك ال باَلُغ َواللَُّه بَصِّ ا َوإِّن  تََولَّو  َتَدو   20 -19آل عمران:  - (20اه 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لُِّمونَ  يَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تُقاتِّهِّ َوال تَُموتُنَّ إِّالَّ َوأَن ُتم  ُمس   102آل عمران:  - يا أَي َها الَّذِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة الن بوي ة  :في السُّ

أيّما » :قال: قال النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم -رضي هللا عنه -ابعن عمر بن الخطّ 

قلنا: واثنان؟. « . وثالثة:مسلم شهد له أربعة بخير أدخله هللا الجنّة. قلنا: وثالثة؟. قال

 واثنان؟. ثّم لم نسأله عن الواحد»قال: 

 صحيح] : لمحدثخالصة حكم ا | 2643 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث |

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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بدأ »قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

 «بدأ. فطوبى للغرباءاإلسالم غريبا وسيعود غريبا كما 

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2629 :لرقمصحيح الترمذي ا : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف والعلماء  :أقوال الس 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :من فوائد اإلسالم

 .عصمة المال والّدم والعرض (1) 

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

 .االجتماعيّة والرّحمة والمساواةتحقيق العدالة  (3)

 .لحاديّةالقضاء على النّظم الوضعيّة والمناهج اإل (4)

 .حفظ كرامة اإلنسان وحقوقه ومكتسباته (5)

 .يورث هداية القلب (6)

 .الفوز بالجنّة والنّجاة من النّار (7)

 .حصول األلفة والمحبّة والتّآخي بين النّاس (8)

 .في الّدارينمصدر العزّة والّسعادة  (9)

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

 .فيحصلون على شرف العبوديّة له

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

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

 .وفعال

م وقويّهم بيد اإلسالم يحّقق التّكافل بين النّاس فيأخذ غنيّهم بيد فقيره (13)
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 .ضعيفهم ويصبح الجميع إخوة متحابّين

 .اإلسالم يورث التّواضع ويكسو المسلم ثوب العزّة (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االخبات
 

 :لغة اإلخبات
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 أو فيها نبات ال المفازة على األصل في( ت ب خ) مادّة وتدلّ  أخبت، مصدر اإلخبات

 نزل) أسهل نحو نزله، أو الخبت قصد: الرّجل وأخبت األرض، من المطمئنّ  على

 والتّواضع، اللّين استعمال اإلخبات استعمل ثمّ ( نجد في دخل) وأنجد( الّسهل

 « .إليه اطمأنّ  أي بّهر إلى أخبت: يقال إليه، واالطمئنان هلل والخشوع

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :واصطالحا

 له والتّعظيم المحبّة مع- وجلّ  عزّ - هلل والتّذلّل الخضوع هو

 هللا رحمه- القيّم ابن قال

. ونحوها باهلل والثّقة واليقين، كالّسكينة، الطّمأنينة مقامات أوّل من واإلخبات

 كان لّما إذ والتّردّد الرّجوع من المأمن ورود يكون وبه. ومبدؤها مقّدمتها فاإلخبات

 وإعراض غفلة نوع هو الّذي التّردّد من الّسالك فيه يتخلّص قامم أوّل« اإلخبات»

 منازل أوّل ونزل والرّجوع، التّردّد من تخلّص« اإلخبات» مورد ورد إذا الّسالك كذلك

 : درجات ثالث على وهو الّسير في وجدّ  بسفره، الطّمأنينة

 

 ويستهوي فلة،الغ اإلرادة وتستدرك الّشهوة، العصمة تستغرق أن: اْلولى الّدرجة

 مطالب إلى الميل« الّشهوة» و والحفظ، الحماية هي« العصمة» و.. الّسلوة الطّلب

 .به حاطةواإل عليه االحتواء« للّشيء االستغراق» و النّفس،

 العصمة استوفت فإذا. أجزائها جميع وتستوفي وتقهرها شهوته عصمته تغلب: يقول

 ونزوله الطّمأنينة، مقام في ودخوله. إخباته على دليل فذلك: الشهوة أجزاء جميع

 والرّجوع واإلدبار، اإلقبال بين الخواطر تردّد من المنزل هذا في وخالصه منازلها، أوّل

. الّسكينة عالمة وذلك. الّسير في والجدّ  الجازم، والعزم تقامةاالس إلى والعزم،

 إلى القاصدين لمناز ألوّل اسم هي: القوم عند« اإلرادة» و. غفلته إرادته وتستدرك

 هللا، إلى الّسفر في وأخذ ونفسه، طبعه وطن من خرج الّذي هو« المريد» و هللا،
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 فاستدركها، بغفلته إرادته أحاطت« اإلخبات» منزل في نزل فإذا. اآلخرة والّدار

 .فارطها بها واستدرك

 تقهر ومحبّته غفلته، تقهر وإرادته شهوته، تقهر وحمايته عصمته أنّ : فالحاصل

 لوتهس

 

« العارض» و. فتنة الطّريق عليه يقطع وال عارض، قلبه يوحش ال أن :الثّانية الّدرجة

 هذه أقوى ومن. عرضها في فيجيء طريقك في يعترضك لّذيا كالّشيء المخالف هو

 :الصّادقين بعض قال كما إليه يلتفت فال التّفرّد وحشة عارض: العوارض

 في تستوحش ال: آخر وقال لطّلب،ا صدق على دليل طلبك طريق في انفرادك

 .الهالكين بكثرة تغترّ  وال الّسالكين، قلّة من طريقك

 تمنعها القلوب، على ترد الّتي الواردات فهي: الطّريق عليه تقطع الّتي« الفتنة» وأّما

 لم والطّلب اإلرادة وصّحة« اإلخبات» منزل من تمكّن فإذا. وقصده الحقّ  مطالعة من

 فتنةال عارض فيه يطمع

 

 لنفسه الئمته وتدوم والّذمّ  المدح عنده يستوي أن :الثّالثة الّدرجة

 هّمته، ارتفعت فيها، وتمكّن« اإلخبات» منزلة في العبد مقد استقرّت متى أنّه فاعلم

 هذا. لذّمهم يحزن وال النّاس، بمدح يفرح فال والّذّم، المدح خطفات عن نفسه وعلت

 مطّرحا قلبه وصار ربّه، عبوديّة في للفناء لوتأهّ  نفسه، حظّ  عن خرج من وصف

 مدح عند والوقوف. قلبه ليقينوا اإليمان حالوة وباشر. والصّفات األسماء أنوار ألشّعة

 وذّمهم النّاس

 يذق ولم ومعرفته، محبّته روح تباشره لم وأنّه هللا، من وخلوّه القلب، انقطاع عالمة

 الصّدق وطعم اإليمان، حالوة العبد يذوق وال إليه، والطّمأنينة به التّعلّق حالوة

 .قلبه من كلّها الجاهليّة تخرج حتّى واليقين،
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 طريق ال سائر وكلّ - وجلّ  عزّ - هللا إلى الّسير طريق في شاقّ  عظيم جبل فالنّفس

 ومنهم عليه، شاقّ  هو من منهم ولكن إليه، ينتهي أن بدّ  فال. الجبل ذلك على إالّ  له

 .عليه هللا يّسر من على ليسير نّهوإ عليه، سهل هو من

 الّسائرين ىعل الطّريق يقتطعون ولصوص وشوك، وعقبات، أودية، الجبل ذلك وفي

 تتّقد اليقين ومصابيح اإليمان، عدد معهم يكن لم فإذا. المدلجون اللّيل أهل سيّما وال

 ينهمب وحالت. القواطع تلك بهم وتشبّثت. الموانع تلك بهم تعلّقت اإلخبات، بزيت

 الّسير وبين

. عقباته واقتحام قطعه عن عجزوا لّما أعقابهم على رجعوا فيه الّسائرين أكثر فإنّ 

 منه ويخوّفهم وارتفاعه، صعوده من النّاس يحّذر الجبل ذلك قلّة على والّشيطان

. ونيّته الّسائر عزيمة وضعف قلّته، على الموقف ذلك وقعود الصّعود مشّقة فيتّفق

 .هللا عصمه من والمعصوم. والرّجوع االنقطاع: لكذ من فيتولّد

 فإذا. وتخويفه وتحذيره القاطع، صياح به اشتدّ  الجبل ذلك في الّسائر رقي وكلّما

 عنه وتزول الّسير، يسهل وحينئذ أمانا، كلّهنّ  المخاوف تلك انقلبت قلّته وبلغ قطعه

 المنازل إلى به ييفض آمنا واسعا طريقا ويرى عقباتها ومشّقة الطّريق، عوارض

 .الرّحمن لركب أعّدت قد اإلقامات وفيه األعالم، وعليه والمناهل،

 وثبات نفس، وشجاعة ساعة، وصبر عزيمة، قوّة والفالح الّسعادة ينوب العبد فبين

  العظيم الفضل ذو وهللا. يشاء من يؤتيه هللا بيد والفضل قلب،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

:اإلخبات في الواردة اَليات

 

 23 هود
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اإلخبات في الواردة اْلحاديث

 :قال- عنهما هللا رضي- عبّاس ابن عن

 وال وانصرني علّي، تعن وال يأعنّ  ربّ : »يقول يدعو وسلّم عليه هللا صلّى النّبيّ  كان

 من على وانصرني لي، الهدى ويّسر واهدني علّي، تمكر وال لي وامكر علّي، تنصر

 إليك مخبتا، لك مطواعا، لك رّهابا، لك ذكّارا، لك شكّارا، لك اجعلني ربّ  علّي، بغى

 وسّدد ي،حّجت وثبّت دعوتي، وأجب ، حوبتي واغسل توبتي، تقبّل ربّ  منيبا، أوّاها

 صدري سخيمة واسلل قلبي، واهد لساني،

 وغله وحقده غشه: صدري وسخيمة. اإلثم: الحوبة(1) 

 (3830) ماجة وابن صحيح، حسن حديث هذا: وقال له واللفظ(3551)  الترمذي(2) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اإلخبات في الواردة اَلثار من

رِّ : تعالى قوله في- عنهما هللا رضي- عبّاس ابن عن روي بِّتِّينَ  َوبَّشِّ  هم قال ال ُمخ 

 المصلّون هم: النّخعيّ  إبراهيم وقال. الخائفون: األخفش وقال. المتواضعون

 المخلصون

 

بَُتوا: تعالى قوله في- هللا رحمه- مجاهد نع الّشيخ، وأبو جرير ابن أخرج  إِّلى َوأَخ 

 اطمأنّوا: لقا َربِّّهِّم  

 

ينَ  إِّنَّ : قوله عبّاس ابن عن بسنده الطّبريّ  روى لُوا آَمُنوا الَّذِّ بَُتوا الصَّالِّحاتِّ  َوَعمِّ  َوأَخ 

 اإلنابة: اإلخبات: قال َربِّّهِّم   إِّلى
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بَُتوا: تعالى قوله: قتادة عن بسنده الطّبريّ  روى  إلى وأنابوا: يقول َربِّّهِّم   إِّلى َوأَخ 

 -ربّهم

 

بَُتوا: قوله ةقتاد عن روي  -والتّواضع التّخّشع: اإلخبات: َربِّّهِّم   إِّلى َوأَخ 

 

رِّ  قوله: الطّبريّ  وقال بِّتِّينَ  َوبَّشِّ  المذعنين بالطّاعة هلل الخاضعين محّمد يا بّشر: »ال ُمخ 

 بالتّوبة إليه المنيبين بالعبوديّة له

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اإلخبات فوائد من

 .به الظّنّ  وحسن باهلل والثّقة الطّمأنينة درجات أوّل .1

……………………………………………………………………………………………… 

 .بالجنّة هللا من البشرى للمخبت .2

……………………………………………………………………………………………… 

 .القيامة يوم األكبر الفزع من األمن .3

……………………………………………………………………………………………… 

 .هللا سوى عّما لاللتفات الموجبة القلبيّة األحوال من اإلخبات .4

……………………………………………………………………………………………… 

 .آلخرةا في والنّجاة الّدنيا في العزّة صاحبه يورث اإلخبات .5

……………………………………………………………………………………………… 

 .الفتنة من يقي اإلخبات .6

……………………………………………………………………………………………… 

 .الّذمّ  من الخشية أو المدح في الرّغبة عن النّفس وتعلو الهّمة ترتفع باإلخبات .7

……………………………………………………………………………………………… 

 .واليقين اإليمان حالوة القلب يباشر باإلخبات .8

……………………………………………………………………………………………… 
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 االحسان
  :معنى اإلْحَسان لغة  

د   َسان ضِّ   اإلساءة. مصدر أحسن أي جاء بفعل حسناإلح 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اإلْحَسان اصطالح 

َسان نوعان   :اإلح 
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: بأن يعبد هللا كأنَّه يراه فإن لم يكن يراه فإنَّ هللا يراه. إحسان في عبادة الخالق -

 .قيام بحقوق هللا على وجه الن صح، والتَّكميل لهاوهو الجِّد  في ال

 

... هو بذل جميع المنافع مِّن أي نوع  كان، ألي مخلوق الَخل قوإحسان  في حقوق  -

َسان،  َسن إليهم، وحّقِّهم ومقامهم، وبحسب اإلح  يكون، ولكنَّه يتفاوت بتفاوت المح 

ن وإخالصه سِّ اعي له وعظم موقعه، وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المح  بب الدَّ ، والسَّ

 .إلى ذلك

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :الفرق بين اإلْحَسان والفضل

َسان قد يكون واجب ا وغير واجب  .أنَّ اإلح 

 .والفضل ال يكون واجب ا على أحد، وإنَّما هو ما يتفضَّل به مِّن غير سبب يوجبه 

 

 :القرآن الكريمفي 

لِّ  ُمُر بِّال َعد  يِّ إِّنَّ اللَّه يَأ  َشاء َوال ُمنَكرِّ َوال بَغ  بَى َويَن َهى َعنِّ ال َفح  َسانِّ َوإِّيَتاء ذِّي ال ُقر  ح  َواإلِّ

 .[90النَّحل:] يَعِّظُُكم  لََعلَُّكم  تََذكَُّرونَ 

 

، وذلك كنفع النَّاس بالمال وا َسان فضيلة مستحبٌّ ل م، قال السعدي: )اإلح  لبدن والعِّ

َسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغير ذلك مِّن أنواع النَّفع حتى إنَّ  ه يدخل فيه اإلح 

 (وغيره

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ُبُدوَن إِّالَّ اللَّه وَ  َرائِّيَل الَ تَع  يَثاَق بَنِّي إِّس  نَا مِّ َسانا  َوذِّي َوإِّذ  أََخذ  بَى بِّال َوالَِّدي نِّ إِّح  ال ُقر 

نا  َوأَقِّيُموا  الصَّالََة َوآتُوا  الزََّكاَة ثُمَّ تََولَّي ُتم  إِّ  الَّ َوال يََتاَمى َوال َمَساكِّينِّ َوُقولُوا  لِّلنَّاسِّ ُحس 

رُِّضونَ  ع  نُكم  َوأَنُتم ّمِّ  .[83البقرة: ] َقلِّيال  ّمِّ
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ي ممَّا هو إحسان ا، وهذا يعم  كلَّ إحسان قولي وفعلأحسنوا بالوالدين إحسان   أي

َسان واإلساءة؛ ألنَّ الواجب  إليهم، وفيه النَّهي عن اإلساءة إلى الوالدين، أو عدم اإلح 

ّدِّه يء نهي  عن ضِّ َسان، واألمر بالشَّ  .اإلح 

َسان بدون إساءة، وهذا  ا، وترك اإلح  ان: اإلساءة، وهي أعظم جرم  دَّ َسان ضِّ ولإلح 

ل، وكذا يقال في صلة األقارب واليتامى، محرَّم، لكن ال يجب أن يلحق باألوَّ 

، بل تكون بالَحّدِّ  َسان ال تنحصر بالَعّدِّ  .والمساكين، وتفاصيل اإلح 

ا فقال َسان إلى النَّاس عموم  نا   :ثمَّ أمر باإلح  ، ومِّن القول الَحَسن: َوُقولُوا  لِّلنَّاسِّ ُحس 

ل م، وبذل أمرهم بالمعروف، ونهيهم  الم، والبشاشة عن المنكر، وتعليمهم العِّ السَّ

 .وغير ذلك مِّن كّلِّ كالم طيِّّب

َسان إلى كّلِّ  ولـمَّا كان اإلنسان ال يسع النَّاس بماله، ُأمِّر بأمر  يقدر به على اإلح 

َسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النَّهي عن الكالم القبيح للنَّاس  مخلوق، وهو اإلح 

 ارحتى للكفَّ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة الن بوي ة  :في السُّ

اد بن أوس رضي هللا عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول هللا صلى هللا  عن شدَّ

َسان على كّلِّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا )) :عليه وسلم؛ قال إنَّ هللا كتب اإلح 

ت   َرتَه، فلُيرح ذبيحتهالقِّ دَّ أحدكم َشف  بح، ولُيحِّ   لَة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذَّ

 1955رواه مسلم 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

هللا عليه  - عنه قال: قال رجل لرسول هللا صلى وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا

أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ قال النَّبي  صلى هللا عليه  كيف لي أن)) :وسلم
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وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون: أن قد أحسنت فقد أحسنت. وإذا سمعتهم 

 يقولون: قد أسأت، فقد أسأت

 صحيح :حكم | 3421 :صحيح ابن ماجه الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث |عبدهللا بن مسعود  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف والعلماء في اإلحسان  :أقوال الس 

َسانِّ وقرأ الحسن البصري: )هذه اآلية  ح  لِّ َواإلِّ ُمُر بِّال َعد 
 اآلية،  [90النَّحل: ] إِّنَّ اللَّه يَأ 

ر كلَّه في  آية واحدة، فوهللا ما ترك ثمَّ وقف فقال: إنَّ هللا جمع لكم الخير كلَّه والشَّ

َسان شيئ ا مِّن طاعة هللا عزَّ وجلَّ إالَّ جمعه، وال ترك الفحشاء والمنكر  العدل واإلح 

 والبغي مِّن معصية هللا شيئ ا إالَّ َجَمعه

 

عي في وقال ابن القيِّّم: )مفتاح حصول الرَّ  - َسان في عبادة الخالق، والسَّ حمة اإلح 

 .نفع عبيده

ا: )ف َسان يفرح القلب ويشرح الصَّدر ويجلب النِّّعم ويدفع النِّّقم، وتركه وقال أيض  إنَّ اإلح 

َسان بالبدن،  يق، ويمنع وصول النِّّعم إليه، فالجبن: ترك اإلح  يوجب الضَّيم والّضِّ

َسان بالمال  والبخل: ترك اإلح 

َسان؛ وقال وهي  في موضع آخر: )ومِّن منازل إيَّاك نعبد وإيَّاك نستعين: منزلة اإلح 

لب  اإليمان وروحه وكماله، وهذه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منطوية فيها، 

َسان  وكل  ما قيل مِّن أوَّل الكتاب إلى هاهنا فهو مِّن اإلح 

 

 :صور اإلْحَسان

 :وإليك تفاصيل هذه الص ور

َسان في عبادة هللا -1  :اإلح 
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َسان في عبادة هللا له ركن واحد بيَّن)  :ه النَّبي  صلى هللا عليه وسلم بقولهواإلح 

فأخبر النَّبي  صلى هللا عليه  .((بأن تعبد هللا كأنَّك تراه فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك))

َسان على درجتين  َسان على درجتين، وأنَّ المحسنين في اإلح  وسلم أنَّ مرتبة اإلح 

رجة األولى: وهي  رجة الثَّانية: أن تعبد  .((ك تراهأن تعبد هللا كأنَّ ))متفاوتتين، الدَّ الدَّ

تراه وتشاهده رأي العين، هللا ألنَّه يراك، والمعنى إذا لم تستطع أن تعبد هللا كأنَّك 

فانزل إلى المرتبة الثَّانية، وهي أن تعبد هللا ألنَّه يراك. فاألولى عبادة رغبة وطمع، 

 والثَّانية عبادة خوف ورهب

 

َسان إلى الوالدي -2  :ناإلح 

َسان إليهما قال تعالى  :جاءت نصوص كثيرة تحث  على حقوق الوالدين وبرِّّهما واإلح 

نَدَك ال كِّبََر أََحُدُهَما أَو  َوَقَضى َرب َك  ا يَب لَُغنَّ عِّ َسان ا إِّمَّ ُبُدوا  إِّالَّ إِّيَّاُه َوبِّال َوالَِّدي نِّ إِّح  أاَلَّ تَع 

ّلِّ كِّالَُهَما َفالَ تَُقل لَُّهَمآ أُّف  وَ  فِّض  لَُهَما َجَناَح الذ  ا َواخ  ال  َكرِّيم  ُهَما َوُقل لَُّهَما َقو  َهر  الَ تَن 

َن الرَّح   ير امِّ ُهَما َكَما َربَّيَانِّي َصغِّ َحم   .[24-23اإلسراء: ] َمةِّ َوُقل رَّّبِّ ار 

 

َسان إلى الجار -3  :اإلح 

َمن كان يؤمن باهلل )) :عن أبي ُشريح الُخزاعي أن النَّبيَّ صلى هللا عليه وسلم قال

وَمن  واليوم اآلخر فليحسن إلى جاره، وَمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه،

  (6)كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خير ا أو ليسكت

ويكرم جاره باإلحسان إليه وكف األذى عنه، وتحمل ما يصدر منه، والبشر في وجهه، 

 (7)  .وغير ذلك من وجوه اإلكرام 

 

َسان إلى اليتامى والمساكين -4  :اإلح 

َسان إلى اليتامى والمساكين: المحافظة على حقوقهم والقيام بتربيتهم،  ومِّن اإلح 

َرائِّيَل الَ  :ل تعالىوالعطف عليهم، ومد  يد العون لهم، قا يَثاَق بَنِّي إِّس  نَا مِّ َوإِّذ  أََخذ 
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ُبُدوَن إِّالَّ اللَّه َوبِّال َوالَِّدي   بَى َوال يََتاَمى َوال َمَساكِّينِّ َوُقولُوا  لِّلنَّاسِّ تَع  َسانا  َوذِّي ال ُقر  نِّ إِّح 

نا  َوأَقِّيُموا  الصَّالََة َوآتُوا  الزََّكاَة ثُمَّ تََولَّي ُتم  إِّ  رُِّضونَ ُحس  ع  نُكم  َوأَنُتم ّمِّ البقرة: ] الَّ َقلِّيال  ّمِّ

83]. 

َسان إليهم والبرَّ بهم وكفالة  عيشهم وصيانة مستقبلهم مِّن أزكى القربات، فإنَّ اإلح 

بل إنَّ العواطف المنحرفة تعتدل في هذا المسلك وتلزم الجادَّة، فعن أبي هريرة 

امسح رأس )) :هللا قسوة قلبه، فقال رضي هللا عنه قال: أنَّ رجال  شكا إلى رسول

 اليتيم وأطعم المسكين

 

 (11 :اإلحسان في المعامالت التجارية 5- 

ا، والعدل سبب النَّجاة فقط، وهو يجري من قد أم َسان جميع  ر هللا تعالى بالعدل واإلح 

عادة، وهو  َسان سبب الفوز ونيل السَّ يجري التِّّجارة مجرى سالمة رأس المال، واإلح 

ن يا برأس ماله،  من التِّّجارة مجرى الرِّّبح، وال ُيعد  مِّن العقالء َمن قنع في معامالت الد 

  .الت اآلخرةفكذا في معام

 وال ينبغي للمتديِّّن أن يقتصر على العدل واجتناب الظ لم

 

َسان إلى المسيء -6  :اإلح 

َسان إلى َمن أساء إلي) َسان: اإلح  . قال تعالىومِّن أجّلِّ أنواع اإلح  َوال  :ك بقول  أو فعل 

َسُن فَ  َفع  بِّالَّتِّي هَِّي أَح  يَِّّئُة اد  َتوِّي ال َحَسَنُة َوال السَّ إَِّذا الَّذِّي بَي َنَك َوبَي َنُه َعَداَوة  تَس 

اَها إِّالَّ ُذو َحظّ   يَن َصبَُروا َوَما ُيلَقَّ اَها إِّالَّ الَّذِّ يم  َوَما ُيلَقَّ يم  َكأَنَُّه َولِّيٌّ َحمِّ -34فصِّّلت: ] َعظِّ

35]. 

 

َسان في الكالم -7  :اإلح 

بَادِّي يَُقولُوا  الَّتِّي هَِّي أَح   :قال تعالى ِّّعِّ  .[53اإلسراء: ] َسنُ َوُقل ل

قال ابن كثير: )يأمر تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يأمر عباد هللا المؤمنين، 
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األحسن والكلمة الطَّيبة؛ فإنَّهم إذا لم أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكالم 

ر  والم يطان بينهم، وأخرج الكالم إلى الفعال، ووقع الشَّ خاصمة يفعلوا ذلك، نزغ الشَّ

جود آلدم، فعداوته  يطان عدوٌّ آلدم وذرِّّيته مِّن حين امتنع مِّن الس  والمقاتلة، فإنَّ الشَّ

يطان ظاهرة بيِّّنة؛ ولهذا نهى أن يشير الرَّجل إلى أخ يه المسلم بحديدة، فإنَّ الشَّ

 ينزغ في يده، أي: فربَّما أصابه بها

 

َسان في الجدال -8  :اإلح 

َسنُ  :يقول هللا تبارك وتعالى ل ُهم بِّالَّتِّي هَِّي أَح   .[125النَّحل: ] َوَجادِّ

 

َسان إلى الحيوان -9  :اإلح 

َسان إلى الحيوان، إطعامه واالهتمام به،  فرة عند ذبحه، وأن ال ومِّن اإلح  وحد  الشَّ

فرة أمامه، وعدم الحمل إليه أكثر مِّن طاقته  .يحدَّ الشَّ

 

 

 :فوائد اإلْحَسان

َسان ثمرة عظ -1 يمة تتجلَّى في تماسك بنيان المجتمع، وحمايته مِّن الخراب لإلح 

 .والتَّهلكة ووقايته مِّن اآلفات االجتماعيَّة

……………………………………………………………………………………………… 

ا وال  -2 ، وَمن كان هللا معه فإنَّه ال يخاف بأس  المحسن يكون في معيَّة هللا عزَّ وجلَّ

ا  .رهق 

……………………………………………………………………………………………… 

  .المحسن يكتسب بإحسانه محبَّة هللا عزَّ وجلَّ  -3

……………………………………………………………………………………………… 
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 .للمحسنين أجر عظيم في اآلخرة حيث يكونون في مأمن مِّن الخوف والحزن -4

……………………………………………………………………………………………… 

  .المحسن قريب مِّن رحمة هللا عزَّ وجلَّ  -5

……………………………………………………………………………………………… 

َسان هو وسيلة المجتمع للر   -6 العدل وسيلة  :قي والتَّقد م، وإذا كان صنوه، أياإلح 

َسان هو وسيلة تقدمه ورقيِّّه؛ ألنَّه يؤدِّّي إلى توثيق  لحفظ النَّوع البََشرّيِّ فإنَّ اإلح 

 .الرَّوابط وتوفير التَّعاون

……………………………………………………………………………………………… 

َسان وسيلة إلزالة ما في الن فوس مِّن الكدر وسوء  -7 الفهم وسوء الظَّّنِّ ونحو اإلح 

 ذلك

……………………………………………………………………………………………… 

 

َسان في عبادة الخالق يمنع عن المعاصي -8  .اإلح 

َسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإنَّ َمن عبد هللا  قال ابن القيِّّم: )فإنَّ اإلح 

ه ورجائه على قلبه، بحيث كأنَّه يراه، لم يكن كذلك إالَّ الستيالء ذكره ومحبَّته وخوف

يصير كأنَّه يشاهده، وذلك سيحول بينه وبين إرادة المعصية، فضال  عن مواقعتها، فإذا 

َسان، فاته صحبة رفقته الخاصَّة، وعيشهم الهنيء، ونعيمهم  خرج مِّن دائرة اإلح 

  به خير ا أقرَّه في دائرة عموم المؤمنينالتَّام، فإن أراد هللا

……………………………………………………………………………………………… 

 

َسان إلى النَّاس سبب  مِّن أسباب انشراح الصَّدر -9  :اإلح 

الذي يحسن إلى النَّاس ينشرح صدره، ويشعر بالرَّاحة النَّفسيَّة، وقد ذكر ابن القيِّّم 

َسان مِّن أسبا إنَّ الكريم  ...) :ب انشراح الصَّدر، فقالفي )زاد المعاد( أن اإلح 
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ا، وأنعمهم قلب ا، والبخيل الذي ليس فيه المحسن أشرح النَّ  اس صدر ا، وأطيبهم نفس 

ا، وأعظمهم هّم ا وغّم ا  إحسان أضيق النَّاس صدر ا، وأنكدهم عيش 

……………………………………………………………………………………………… 

 

َسان إلى النَّاس يطفئ نار ال -10  .حاسداإلح 

َسان إليه، ف) كلَّما ازداد أذ ى وشرّ ا وبغي ا إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي باإلح 

، وما أظن ك تصّدِّق بأنَّ هذا  ، وعليه شفقة  ا ازددت إليه إحسان ا، وله نصيحة  وحسد 

َتوِّي ال َحَسَنُة َوال :يكون، فضال  عن أن تتعاطاه، فاسمع اآلن قوله عزَّ وجلَّ   َوال تَس 

َسُن َفإَِّذا الَّ  َفع  بِّالَّتِّي هَِّي أَح  يَِّّئُة اد  يم  َوَما السَّ ذِّي بَي َنَك َوبَي َنُه َعَداَوة  َكأَنَُّه َولِّيٌّ َحمِّ

ي طَانِّ نَز   ا يَنَزَغنََّك مَِّن الشَّ يم  َوإِّمَّ اَها إِّالَّ ُذو َحظّ  َعظِّ يَن َصبَُروا َوَما ُيلَقَّ اَها إِّالَّ الَّذِّ غ  ُيلَقَّ

يُع ال َعلِّيمُ َفاس   مِّ ذ  بِّاللَّهِّ إِّنَُّه ُهَو السَّ َرُهم  :وقال [36-34لت: فصِّّ ] َتعِّ َن أَج  تَو  لَئَِّك ُيؤ  ُأو 

ُقونَ  َناُهم  ُينفِّ ا َرَزق  يَِّّئَة َومِّمَّ َرُؤوَن بِّال َحَسَنةِّ السَّ رَّتَي نِّ بَِّما َصبَُروا َويَد    ...[54القصص: ] مَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

 الخيانة :والمشاكل األمراض
 :معنى الخيانة لغة  

 الخيانة نقيض األمانة

……………………………………………………………………………………………… 

ا  :معنى الخيانة اصطالح 

الخيانة عمل من اؤتمن على شيء بضد ما اؤتمن ألجله، وقال ابن عاشور: )وحقيقة 

 بدون علم صاحب األمانة
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……………………………………………………………………………………………… 

  :الفرق بين الخيانة والسرقة

 .قال ابن قتيبة: )ال يكاد الناس يفرقون بين الخائن والسارق

 خائن اكل  خائن سارق، وليس كل سارق  والخائن الذي ائتمن فأخذ،

……………………………………………………………………………………………… 

 :في القرآن الكريم

يانة  ين والّدِّ  ].27اْلنفال:   [أََمانَاتُِكْم  َوتَُخونُواْ األَوّل: في الّدِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

االثاني: في المال والنِّّعمة   ]105النساء:  [َوالَ تَُكن لِّْلَخآئِنِيَن َخِصيم 

……………………………………………………………………………………………… 

 :في السنة النبوية

ا كان فيه كن من أربع    نفاق   من خلة   فيه كانت منهن ة  خل فيه كانت ومن.  خالص ا منافق 

 غيرَ .  فجر خاصم وإذا.  أخلف وعد وإذا.  غدر عاهد وإذا.  كذب حدث إذا:  يدَعها حتى. 

 النفاقِّ  من خصلة   فيه كانت منهن خصلة   فيه كانت وإن:  سفيان حديثِّ  في أن

 صحيح:  المحدث حكم | 58: الرقم مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ِّّي اللهمَّ   بئستُ  فإنَّها الخيانةِّ  من بك أعوذُ  و ، الضجيعُ  بئ سَ  فإنَّه ، الجوعِّ  من بك أعوذُ  إن

 البِّطانةُ 

 حسن:  المحدث حكم|  1283: الرقم امعالج صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  هريرة أبو:  الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :أقوال السلف والعلماء في الخيانة

 ) عن أنس بن مالك قال: )إذا كانت في البيت خيانة ذهبت منه البركة
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ر عقوبته، أو يعجل وعن خالد الربعي قال: كان يقال: )إنَّ من أجدر األعم ال أن ال تؤّخِّ

 حسان ُيكفرعقوبته، األمانة تُخان، والرحم تُقطع، واإل

 

وعن مجاهد، قال: )المكر والخديعة والخيانة في النار، وليس من أخالق المؤمن  -

 المكر وال الخيانة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :لخيانةصور ا

 خيانة هللا ورسوله -1

لَُموَن  :قال تعالى يَن آَمُنوا  الَ تَُخونُوا  اللَّه َوالرَُّسوَل َوتَُخونُوا  أََمانَاتُِّكم  َوأَنُتم  تَع  يَا أَي َها الَّذِّ
يم   ر  َعظِّ نَدُه أَج  َنة  َوأَنَّ اللَّه عِّ الَُدُكم  فِّت  َوالُُكم  َوأَو  لَُموا  أَنََّما أَم  ]َواع  28األنفال:  ] 
……………………………………………………………………………………………… 

 خيانة النفس -2 

وهي أن يفعل المرء من الذنوب ما ال يطلع عليه إال هللا، ويخون به أمر هللا تعالى بأال 
يفعل، مثلما وقع من بعض المسلمين من الرفث إلى النساء ليلة الصيام، فعن ابن 

النساء ان إذا صلوا العشاء حرم عليهم عباس قال: كان المسلمون في شهر رمض
والطعام في شهر رمضان بعد العشاء منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك إلى رسول 

َعلَِم اللُّه أَن ُكْم ُكنُتْم تَْختانُوَن  :هللا صلى هللا عليه وسلم فأنزل هللا تعالى
 [187البقرة: ]أَنُفَسُكْم َفَتاَب َعلَْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :خيانة الناس وهي أنواع -3

 الخيانة في األموال:  -

 وتتمثل في أكل المال الذي يؤتمن عليه اإلنسان

……………………………………………………………………………………………… 

 إفشاء السر:  -

 وقد تكون خيانة الناس بإفشاء السر الذي ُيؤتمن عليه اإلنسان

……………………………………………………………………………………………… 

 في النصيحة:  الخيانة -
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ا، أو يخفي ماال   ومن صور خيانة الناس كذلك الخيانة في النصيحة، كمن يزكِّّي فاسق 

ا، أو يعين قاطع طريق. أو من ينصح غيره بما يؤذيه في الدنيا  مسروق ا، أو يؤوي مجرم 

 أو اآلخرة من اإلفساد وقطيعة الرحم

……………………………………………………………………………………………… 

 الخيانة الزوجية:  -

وهي من أبشع صور الخيانة: خيانة الزوجة لزوجها في ماله وعرضه، بالسرقة والزنا، 

 وخيانة الرجل لزوجته بالسرقة والزنا كذلك

……………………………………………………………………………………………… 

 الخيانة في الواليات:  -

يهمل ماله، وال يقوم وحضانته وتربيته، فكأن يكون اإلنسان وليّ ا على يتيم؛ على ماله 

 بالواجب، أو يأكل ماله

……………………………………………………………………………………………… 

ومن صور الخيانة أيض ا: عدم القيام بواجب التربية في األهل واألوالد، وقد ائتمنه هللا 

 عليهم

لِّيُكم  نَار ا  يَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكم  َوأَه  َجاَرةُ وَ يَا أَي َها الَّذِّ  ُقوُدَها النَّاُس َوال حِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

  :آثار الخيانة

 .تسخط هللا عزَّ وجلَّ على العبد -1

……………………………………………………………………………………………… 

ا يهيم وراء ملذاته -2  .داء وبيل إذا استشرى باإلنسان جرده من إنسانيته، وجعله وحش 

……………………………………………………………………………………………… 

 .من عالمات النفاق -3

……………………………………………………………………………………………… 

 .طريق موصل إلى العار في الدنيا، والنار في اآلخرة -4

……………………………………………………………………………………………… 
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 .أسوأ ما يبطن اإلنسان -5

……………………………………………………………………………………………… 

 .ع من عالمات اضمحاللهالخيانة في المجتمانتشار  -6

……………………………………………………………………………………………… 

 .انتشار الغلول والرشوة والمطل والغش؛ ألنها كلها من الخيانة -7

……………………………………………………………………………………………… 

 .فقدان الثقة بين أفراد المجتمع -8

……………………………………………………………………………………………… 

 .ون بين أفراد المجتمعتفكك أواصر المحبة والتعا -9

……………………………………………………………………………………………… 

  .أنها تسبب المهانة والذ ل لصاحبها -10

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 الشجاعة
َجاَعة لغة     :معنى الش 

ة القلب عند البأس، وأصل هذه المادة يدل على جرأة وإقدام. يقال:  الشجاعة: شدَّ

 البأس: اشتد عند شُجع شجاعة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ا َجاَعة اصطالح    :معنى الش 

قيل هي: )اإلقدام على المكاره، والمهالك، عند الحاجة إلى ذلك، وثبات الجأش عند 

 المخاوف، واالستهانة بالموت

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :الفرق بين الشجاعة والقوة

كثير من الناس تشتبه عليه الشجاعة بالقوة وهما متغايران، فإن الشجاعة هي 

 .ثبات القلب عند النوازل وإن كان ضعيف البطش

وكان الصديق رضي هللا عنه أشجع األمة بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان 

ى منه، ولكن برز على الصحابة كلهم بثبات قلبه في كل موطن من ر وغيره أقوعم

المواطن التي تزلزل الجبال، وهو في ذلك ثابت القلب، ربيط الجأش، يلوذ به شجعان 

 الصحابة وأبطالهم، فيثبتهم، ويشجعهم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :َجاَعة والجرأةفرق بين الش  ال

َجاَعة من القلب: وهي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خلق يتولد من  أنَّ الشَّ

الصبر وحسن الظن، فإنَّه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت، كما أنَّ الجبن يتولد 

 .من سوء الظن وعدم الصبر، فال يظن الظفر وال يساعده الصبر

قلة المباالة، وعدم النظر في العاقبة، بل تقدم  إقدام، سببهوأما الجرأة: فهي 

 النفس في غير موضع اإلقدام معرضة عن مالحظة العارض، فإمَّا عليها، وإمَّا لها

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :في القرآن الكريم

َتدِّينَ َوَقاتِّلُوا  فِّي َسبِّيلِّ اللّهِّ  ّبِّ ال ُمع  َتُدوا  إِّنَّ اللَّه الَ ُيحِّ يَن ُيَقاتِّلُونَُكم  َوالَ تَع   الَّذِّ

 .[190البقرة:]
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ُكُروا  ال يُتم  فَِّئة  َفاث ُبُتوا  َواذ  يَن آَمُنوا  إَِّذا لَقِّ لَُحونَ يَا أَي َها الَّذِّ  .[45األنفال:] لَّه َكثِّير ا لََّعلَُّكم  تُف 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة الن بوي ة  :السُّ

عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))المؤمن 

مؤمن الضعيف، وفي كّل  خير، احرص على ما ينفعك، الالقوي خير  وأحب  إلى هللا من 

واستعن باهلل وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل لو أنِّّي فعلت كان كذا وكذا، ولكن 

ر هللا وما شاء فعل، فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان((  قل قدَّ

 2664رواه مسلم 

 

اآلخرة، فيكون  والقريحة في أمورقال النووي: )والمراد بالقوة هنا، عزيمة النفس 

ا إليه، وذهاب ا  صاحب هذا الوصف أكثر إقدام ا على العدو في الجهاد، وأسرع خروج 

في طلبه، وأشد عزيمة في األمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والصبر على األذى 

في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات هللا تعالى، وأرغب في الصالة، والصوم، 

 (دات، وأنشط طلب ا لها، ومحافظة  عليها، ونحو ذلككار، وسائر العباواألذ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َجاَعة  :أقوال السلف والعلماء في الش 

َجاَعة وقال ابن تيمية: ولما كان صالح بني آدم ال يتم في دينهم ودنياهم إال  بالشَّ

سبحانه أنَّه من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه، أبدل هللا به من يقوم  والكرم، بيَّن هللا

 بذلك، ومن تولَّى عنه بإنفاق ماله، أبدل هللا به من يقوم بذلك
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َجاَعة؟ فقال: صبر ساعة. وقال بعض أهل التجارب الرجال  :وقيل لبعضهم: ما الشَّ

الداعي  :الشجاع، فالفارس: الذي يشد إذا شدوا، وثالثة: فارس، وشجاع، وبطل

 .إلى البراز والمجيب داعيه، والبطل: الحامي لظهور القوم إذا ولَّوا

 

َجاَعة والسخاء أخوان، فمن لم يجد بماله، فلن يجود بنفسه  وقال الذهبي: الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َجاَعة  :فوائد الش 

 :بب النشراح الصدرأنها س -1

قال ابن القيم: )فإنَّ الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان، متسع القلب، والجبان 

أضيق النَّاس صدر ا، وأحصرهم قلب ا، ال فرحة له وال سرور، وال لذة له وال نعيم إال من 

ولذتها، ونعيمها، وابتهاجها، فمحرم جنس ما للحيوان البهيمي، وأما سرور الروح 

جبان، كما هو محرم على كل بخيل، وعلى كل معرض عن هللا سبحانه،  على كل

 غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره(

……………………………………………………………………………………………… 

َجاَعة أصل الفضائل -2  :الشَّ

َجاعَ  ا بالنجدة، وعظم الهمة، والثبفمن يتصف بالشَّ ات، والصبر، والحلم، ة يتحلى أيض 

 .وعدم الطيش، والشهامة، واحتمال الكد

……………………………………………………………………………………………… 

 

َجاَعة تحمل صاحبها على عزة النفس وإيثار معالي األخالق والشيم -3  :الشَّ

َجاَعة تحمله على عزة النفس، وإ يثار معالي األخالق والشيم، قال ابن القيم: )والشَّ

لندى، الذي هو شجاعة النفس، وقوتها، على إخراج المحبوب، وعلى البذل وا

ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ، والحلم، فإنَّه بقوة نفسه، وشجاعتها، يمسك 

ليس الشديد بالصرعة، إنَّما )) :عنانها، ويكبحها بلجامها عن النزغ، والبطش، كما قال
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َجاَعة، وهي ملكة يقتدر ، وهو حقيقة الشَّ ((ذي يملك نفسه عند الغضبالشديد ال

 بها العبد على قهر خصمه

……………………………………………………………………………………………… 

  :الرجل الشجاع يحسن الظن باهلل -4

قال ابن القيم: )والجبن خلق مذموم عند جميع الخلق، وأهل الجبن: هم أهل سوء 

َجاعَ  ل بعض ة والجود: هم أهل حسن الظن باهلل، كما قاالظن باهلل، وأهل الشَّ

َجاَعة، فإنَّهم أهل حسن الظن باهلل،  :الحكماء في وصيته عليكم بأهل السخاء، والشَّ

َجاَعة ُجنَّة للرجل من المكاره، والجبن إعانة منه لعدوه على نفسه،  والشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 (6) :الفضائل وهي  الشجاعة تجمع جملة من5- 

  :كِّبَُر النفس -أ

ا يؤهل نفسه  وهو االستهانة باليسير، واالقتدار على حمل الكرائه، فصاحبه أبد 

  .لألمور العظام مع استخفافه لها

  :النَّجدة -ب

  .وهي ثقة النفس عند المخاوف، حتى ال يخامرها جزع

  :عظم الهمة -ج

الجد وضدها، حتى الشدائد التي تكون عند وهي فضيلة للنفس، تحتمل بها سعادة 

  .الموت

  :الثبات -د

 .وهو فضيلة للنفس، تقوى بها على احتمال اآلالم، ومقاومتها في األهوال خاصة

  :الحلم -هـ

بَة، وال يحركها الغضب بسهولة  وهو فضيلة للنفس، تكسبها الطمأنينة، فال تكون شغِّ

 .وسرعة

  :السكون -و

ب بها عن إمَّا عند الخصومات، وإمَّا في الحروب التي يذوهو عدم الطيش، فهو 

  .الحريم، أو عن الشريعة. وهو قوة للنفس، تقسر حركتها في هذه األحوال لشدتها
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  :الشهامة -ز

ا لألحدوثة الجميلة   .وهي الحرص على األعمال العظام، توقع 

 :احتمال الكد -ح

ور الحسية، بالتمرين وحسن وهو قوة للنفس، بها تستعمل آالت البدن في األم

 .العادة

 

 :َجاَعةأقسام الش  

 :ذكر الراغب األصفهاني في كتابه )الذريعة( خمسة أنواع للشجاعة وهي

 .: كمن أقدم لثوران غضب وتطل ب َغلَبةسبعيَّة -

 .: كمن حارب توصال  إلى مأكل أو منكحوبهيميَّة -

 .ذلك أصال  يبني عليه: كمن حارب مرار ا فظفر. فجعل وتجريبيَّة -

 .ا عن الدينكمن يحارب ذبّ  وجهاديَّة:  -

: وهي ما تكون في كل ذلك عن فكر، وتمييز، وهيئة محمودة، بقدر ما وحكميَّة -

ا  يجب وعلى ما يجب، أال ترى أنَّه يحمد من أقدم على كافر؛ غضب ا لدين هللا، أو طمع 

ما رأى من إنجاز وعد هللا في نصرة  في ثوابه، أو خوف ا من عقابه، أو اعتماد ا على

َجاَعة هو أن ال يقصد باإلقدام حوز أوليائه، فإن ك ل ذلك محمود، وإن كان محض الشَّ

 ...ثواب، أو دفع عقاب

 

َجاَعة المحمودة مجاهدة اإلنسان نفسه، أو غيره، وكل واحد منهما  ومن الشَّ

  :ضربان

: وذلك بقمع الشهوة، وتهذيب : وذلك بالتعلم، وبالفعلمجاهدة النفس بالقول -

  .الحمية

 : وذلك تزيين الحق وتعليمه، وبالفعل: وذلك مدافعة الباطل غير بالقولومجاهدة ال -
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 :مراتب الشجعان

 :تحدث ابن القيم عن مراتب الشجعان فقال

 .؛ وسمي بذلك لهمته وعزمه، وجاء على بناء ُفَعال كشجاعأوَّل مراتبهم الُهمام

 

أوزان  ؛ وسمي بذلك من اإلقدام، وهو ضد اإلحجام وجاء علىالمقدامالثاني 

المبالغة، كمعطاء، ومنحار، لكثير العطاء، والنحر، وهذا البناء يستوي فيه المذكر 

 .والمؤنث، كامرأة معطار كثيرة التعطر، ومذكار تلد الذكور

 

وهو اسم فاعل من بسل يبسل، كشرف يشرف، والبسالة  :الثالث الباسل

َجاَعة والشدة، وضدها فشل يفشل فشالة، وهي على وزنهاا فعال  ومصدر ا وهي  لشَّ

 .الرذالة

 

  :: وجمعه أبطال وفي تسميته قوالنالرابع البطل

أحدهما: ألنَّه يبطل فعل األقران، فتبطل عند شجاعة الشجعان، فيكون بطل بمعنى 

  .مفعول في المعنى؛ ألنَّ هذا الفعل غير متعد

ره فيجعلها نَّه بمعنى فاعل لفظ ا ومعنى؛ ألنَّه الذي يبطل شجاعة غيوالثاني: أ

  .بمنزلة العدم، فهو بطل بمعنى مبطل

ويجوز أن يكون بطل بمعنى مبطل بوزن مكرم، وهو الذي قد بطله غيره، فلشجاعته 

  .تحاماه النَّاس، فبطلوا فعله باستسالمهم له، وترك محاربتهم إياه

 

 ر الصادالخامس: الصنديد بكس

 

َجاَعة  :صور الش 

 .الجهاد في سبيل هللا، واالستهانة بالموت اإلقدام في ساحات الوغى في -1

……………………………………………………………………………………………… 
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 .الجرأة في إنكار المنكر وبيان الحق -2

……………………………………………………………………………………………… 

َجاَعة في األعمال التي تحتاج إلى تحمل  -3  المخاطر ورباطة الجأشالشَّ

 .لمناجم، وغيرهمكرجال الشرطة، ورجال اإلطفاء، وعمال ا

……………………………………………………………………………………………… 

 :حضور الذهن عند الشدائد -4

 ، َجاَعة، حضور الذهن عند الشدائد، فشجاع  من إذا عراه خطب  من أكبر مظاهر الشَّ

رف فيه بذهن حاضر، وعقل غير لم يذهب برشده، بل يقابله برزانة وثبات، ويتص

 (2) .مشتت 

……………………………………………………………………………………………… 

َجاَعة األدبية -5  :الشَّ

والمراد بها أن يبدي اإلنسان رأيه، وما يعتقد أنَّه الحق، مهما ظنَّ النَّاس به، أو تقوَّلوا 

بالخطأ، وإن نالته عقوبة، عليه، فيقول الحق بأدب، وإن تألَّم منه النَّاس، ويعترف 

 ويرفض العمل بما ال يراه صواب ا

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 النصرة
  :معنى النُّْصَرة في اللُّغة
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ر ا، أي :الن صرة ُصره نَص  ر والعون، وهي اسم من نََصَره على َعدوِّّه يَن  أعانَه  :النَّص 

ر واحد  وَقوَّاه، والنَّصيرُ  والنَّاصِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :معنى النُّْصَرة في االصطالح

َرة تلك الَغي رة اإليمانيَّة، التي تدفع المسلم لرفع الظ لم عن أخيه  :ُيقصد بالن ص 

 المسلم المسَتض عف 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 في القرآن الكريم :

 

 13 :محمَّد

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 72 :األنفال
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة الن بَويِّة :  في السُّ

 

 ا،ظالـم   أخاك انصر: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه، هللا رضي أنس عن

ا أو ا، كان إذا أنصره هللا، رسول يا: رجل فقال. َمظ لوم  ا، كان إذا أفرأيت َمظ لوم   كيف ظالـم 

ُجُزه،: قال أنصره؟ ره ذلك فإنَّ  الظ لم، من تمنعه أو تَح   نَص 

  6952 البخاري صحيح 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ِّّباع المريض، بعيادة: بسبع أمرنا:قال عنه هللا رضي عازب بن راءالب وعن  الجنائز، وات

الم، وردِّّ  العاطس، وتشميت اعي، وإجابة السَّ م، وإِّب َرار الدَّ ر المق سِّ  المظ لوم ونَص 

 2066) ومسلم له، واللفظ58)(63  البخاري أخرجه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :النُّْصَرة فوائد 

نوب، دنس من تطهيرها: أي لألمَّة، هللا تقديس .1  النَّبَوي الحديث في ورد كما الذ 

ريف  .الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 .العدل بإظهار الشرع إقامة النصرة في .2

ر وأما: )الجوزي ابن قال رع امةإق: أحدهما فلمعنيين، المظ لوم نَص   العدل، بإظهار الشَّ

فع أو المسلم، األخ نَص ر: والثَّاني  بالّذِّمَّة وفاء   الكَِّتابِّي عن الدَّ

……………………………………………………………………………………………… 
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ولة ويمكِّّن وينصر يقيم وجلَّ  عزَّ  هللا أنَّ  .3 َصر التي الدَّ  فيها ويأخذ المظ لوم، فيها ُين 

ولة يقيم هللا إنَّ : )تيمية ابن قال حقَّه،  يقيم وال كافرة، كانت وإن العادلة، الدَّ

ولة  مسلمة كانت وإن الظَّالمة، الدَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 وتمنعه الظَّالم، يد على وتأخذ المظ لوم، األمَّةُ  تَن صر لم فإن العقاب، من األمَّة نجاة .4

َنة   َواتَُّقوا  : تعالى قال الجميع، العقابُ  فَسيَُعم   الظ لم، من يبَنَّ  الَّ  فِّت   ظَلَُموا   الَّذِّينَ  تُصِّ

نُكم   لَُموا   َخآصَّة   مِّ يدُ  هَ اللّ  أَنَّ  َواع  َقابِّ  َشدِّ  : .[25األنفال] ال عِّ

……………………………………………………………………………………………… 

ُصر الذي أنَّ  .5 ُصره المظ لوم يَن   وتعالى سبحانه فاهلل العمل، جنس من والجزاء هللا، يَن 

ن يا، في وينصره جانبه إلى يقف من له ُيسخر ه الد   في كما اآلخرة، في هللا ويتوالَّ

ر أخاه نََصر نم: سبق الذي الحديث ن يا في هللا نََصره الغيب، بظَه   واآلخرة الد 

……………………………………………………………………………………………… 

 :تعالى قال والفساد، الفتنة من األمة نجاة .6

ينَ  إِّنَّ  َوالِّهِّم   َوَجاَهُدوا   َوَهاَجُروا   وا  آَمنُ  الَّذِّ هِّم   بِّأَم   آَووا   َوالَّذِّينَ  اللّهِّ  َسبِّيلِّ  فِّي َوأَنُفسِّ

لَـئِّكَ  وَّنََصُروا   ُضُهم   ُأو  لِّيَاء بَع  ُروا   َولَم   آَمُنوا   َوالَّذِّينَ  بَع ض   أَو   ّمِّن َوالَيَتِّهِّم ّمِّن لَُكم َما ُيَهاجِّ

ء   ُروا   َحتَّى َشي  َتنَصُروُكم   إِّنِّ وَ  ُيَهاجِّ ينِّ  فِّي اس  رُ  َفَعلَي ُكمُ  الّدِّ م   َعلَى إِّالَّ  النَّص   بَي َنُكم   َقو 

يَثاق   مَوبَي َنهُ  َملُونَ  بَِّما َواللّهُ  ّمِّ ير   تَع  ُضُهم   َكَفُروا   َوالَّذينَ  بَصِّ لِّيَاء بَع  َعلُوهُ  إِّالَّ  بَع ض   أَو   تَُكن تَف 

َنة    : 72-.[73األنفال  ير  َكبِّ  َوَفَساد   األَر ضِّ  فِّي فِّت 

……………………………………………………………………………………………… 

 :النُّْصَرة صور

َرة 1-  الظ لم وقوع قبل الن ص 

رة  ابن الحافظ قال بعده، أو ذلك قبل أو عليه، الظ لم وقوع أثناء تكون قد المظ لوم نُص 

ر ويقع: )حجر  كمن وقوعه، قبل يقع وقد حقيقة، حينئذ وهو الظ لم، وقوع مع النَّص 

ا، بمال طالبه إنسان يد من إنسان ا أنقذ ده ظُلم  ُد، يقع وقد يبذله، لم إن   وهدَّ  وهو بَع 

 (كثير
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……………………………………………………………………………………………… 

َرة2-   للظَّالم بالن صح الن ص 

ا، حّق ا المسلم رأى إذا ا مهضوم   هلل،با وتذكيره الظَّالم بنصح يقوم أن عليه بيِّّن ا، وظُلم 

 فإنَّه به، المباالة وعدم إليه، باإلساءة جاره يظلم شخص ا رأيت إذا: )عثيمين ابن يقول

ُصر أن عليك يجب  الذي الجار، الظَّالم إلى فتذهب-: والمظ لوم الظَّالم- وهذا هذا تَن 

 وما والعقوبة، اإلثم من الجَِّوار إساءة في ما له وتبيِّّن وتنصحه، جاره، بحقوق أخلَّ 

نحُ  في تَدع، هللا يهديه حتى عليه، وتُكرِّّر المثوبة،و األجر من الجَِّوار س   وتنصر فير 

 فهذا هللا، هداه فإن أكلِّّمه، وسوف جارك، أنصح سوف أنا: له وتقول الجار، المظ لوم

 الحاكم أو القاضي عند وأنت أنا نكون حتى فأخبرني، يهتد لم وإن المطلوب، هو

 . الظَّالم اهذ ظلم دفع على نتعاون سواء،

ا، ألخيه جحد شخص ا وجدت إذا وكذلك ، هذا عليه أخيه أنَّ  جحده، أنَّه تدري حّق   الحق 

 المال أكل في ما له وتبيِّّن وتنصحه، أخيه، حقَّ  جحد الذي الظَّالم هذا إلى فتذهب

ن يا في ال بالباطل، المال أكل في خير ال وأنَّه العقوبة، من بالباطل  رة،اآلخ في وال الد 

 ( ( . عليه ما دييؤ حتى َشرٌّ، هو بل

……………………………………………………………………………………………… 

َرة3-  فاعة الن ص   للمظ لوم بالشَّ

فاعة: ُصَوره ومن  :وجلَّ  عزَّ  هللا قال كما حقَّه، يأخذ حتى للمظ لوم، الشَّ

َفع   مَّن  يب   لَّهُ  يَُكن َحَسَنة   َشَفاَعة   يَش  َها نَصِّ ن   لَّهُ  يَُكن َسيَِّّئة   َشَفاَعة   َفع  يَش   َوَمن ّمِّ

ل   َها كِّف  ن  ء   ُكّلِّ  َعلَى اللّهُ  َوَكانَ  ّمِّ يت ا َشي   م قِّ

 : .[85النِّّساء ]

َفع   مَّن: وقوله: )كثير ابن الحافظ قال يب   هُ لَّ  يَُكن َحَسَنة   َشَفاَعة   يَش  َها نَصِّ ن   من: أي ّمِّ

َفع   َوَمن ذلك، نم نصيب له كان خير، عليه فترتَّب أمر، في سعى  َسيَِّّئة   َشَفاَعة   يَش 

ل   لَّهُ  يَُكن َها كِّف  ن  ر   عليه يكون: أي ّمِّ  ( ( ونيَّته سعيه على ترتَّب الذي األمر، ذلك من وِّز 

 عليه هللا صلى هللا رسول كان:  قال عنه هللا رضي األشعري موسى أبي وعن

 على هللا ويقضي تؤجروا، وااشفع: ))قال حاجة إليه طلبت أو السائل جاءه إذا وسلم

 (( ( .شاء ما وسلم عليه هللا صلى نبيه لسان
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 لكم حصل شفعتم إن فإنكم إلي، له فاشفعوا علي، حاجته المحتاج عرض إذا: أي)

 من: أي شاء، ما نبيه لسان على هللا ويجري ال، أم شفاعتكم قبلت سواء األجر،

 تعالى هللا بتقدير فهو أقضها لم أو قضيتها إن: أي عدمها، أو الحاجة قضاء موجبات

 ( ( .وقضائه

……………………………………………………………………………………………… 

 الظلم من بمنعه الظالم نصرة4- 

 كأخا انصر: ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه، هللا رضي أنس عن

ا ا أو ظالـم  ا، كان إذا أنصره هللا، رسول يا: رجل فقال. مظلوم   كان إذا أفرأيت مظلوم 

ا  ( .نصره ذلك فإنَّ  الظلم، من تمنعه، أو تحجزه،: قال أنصره؟ كيف ظالـم 

 نصر أنَّ  هللا رسول فسره وقد والتأييد، اإلعانة: العرب عند النصرة: )بطال ابن قال

 أن إلى ذلك أدَّاه عنه، تكفَّه ولم ظلمه، على تركته إذا ألنَّه الظلم؛ من منعه الظالم

 الحكم باب من يدل   وهذا نصره، القصاص عليه يوجب مما له عكفمن منه؛ ُيقتصَّ 

 إليه يؤول بما وتسميته للشيء،

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 التكذيب :والمشاكل األمراض
 : معنى لغة  

قِّ، نقيض الَكذِّب د  ذِّبُ  َكَذبَ  الصِّّ ب ا يَك  ب ا َكذِّ اب َكاذِّب فهو. وكِّذ   كذَّبت: لتقو وَكُذوب، وَكذَّ
َذبُته الكذب، إلى نسبته إذا الرجل،  .كذب به يحدث الذي أن أخبرت إذا وأك 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 
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ا كان سواء عليه هو ما خالف على بالشيء اإلخبار هو  خطئ ا أم عمد 

ا هو، ما خالف على الشيء عن اإلخبار: النووي وقال  كان سواء سهو ا، أو كان عمد 
 مستقبل أو ماض عن اإلخبار

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكذب في والعلماء السلف أقوال

، خان ما :األحنف وقال-  ، كذب وال شريف   يحلفون وكانوا .مؤمن   اغتاب وال عاقل 

 يكذبون فال ويقولون فيحنثون،

ا يجتمعان ال اثنان :أيض ا وقال-   والمروءة الكذب :أبد 

 يجز لم بالكذب ُعرف ومن كذبه، جاز بالصدق ُعرف من :ميمون بن ميمون وقال- 

 صدقه

 هي ما على المعلومات تصور عليك يفسد فإنه والكذب؛ إياك :القيم ابن وقال -

 للناس مهاوتعلي تصويرها عليك ويفسد عليه،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكذب آثار

 .الواقع خالف القريب ويبعد البعيد، يقرب الكذب1- 

……………………………………………………………………………………………… 

  .بجهنم هللا توعده الكذاب2- 

……………………………………………………………………………………………… 

 .بالمروءة يذهب الكذب3- 

……………………………………………………………………………………………… 

 .لإلهانة صاحبه يعرض الكذب4- 

……………………………………………………………………………………………… 
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ا والموجود موجود ا، المعدوم يصور الكاذب5-  ، والحقَّ  .معدوم  ا، والباطل باطال   حّق 

 في ذلك يصور ثم له، عقوبة وعلمه تصوره عليه فيفسد خير ا، والشرَّ  اشرّ   والخير

 المخاطب نفس

……………………………………………………………………………………………… 

 الفجور إلى يهدي الكذب6- 

……………………………………………………………………………………………… 

 منه تنفر بل إليه القلوب تسكن ال الكذاب7- 

……………………………………………………………………………………………… 

ا يفلح ال الكذاب8-   .أبد 

……………………………………………………………………………………………… 

 .النفاق عالمات من الكذب9- 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 البصيرة
 : معنى لغة  

 ويقال. به بصير هو يقال بالّشيء، العلم على تدلّ  الّتي( ر ص ب) مادّة من مأخوذة

 بصيرة المدركة القلب لقوّة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

452 

 :واصطالحا

البصيرة هي قوّة القلب المنوّر بنور هللا يرى بها حقائق األشياء وبواطنها. وهي بمثابة 

 .البصر للنّفس يرى به صور األشياء وظواهرها

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :رةاَليات الواردة في البصي

َن  يَرة  أَنَا َوَمنِّ اتَّبََعنِّي َوُسب حاَن اللَّهِّ َوما أَنَا مِّ ُعوا إِّلَى اللَّهِّ َعلى بَصِّ هِّ َسبِّيلِّي أَد  ُقل  هذِّ

رِّكِّيَن )  يوسف (108ال ُمش 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َمئِّذ   -2 ن ساُن يَو  ِّ  (10أَي َن ال َمَفر  )يَُقوُل اإل 

 (11َكالَّ ال َوَزَر )

َتَقر  ) َمئِّذ  ال ُمس   (12إِّلى َربَِّّك يَو 

َر ) َم َوأَخَّ َمئِّذ  بِّما َقدَّ ن ساُن يَو  ِّ  (13ُيَنبَُّؤا اإل 

 ِّ يَرة  )بَلِّ اإل  هِّ بَصِّ  (14ن ساُن َعلى نَف سِّ

يَرُه )  القيامة (15َولَو  أَل قى َمعاذِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اْلحاديث الواردة في البصيرة

مِّ   إنَّ هللِّ تعالى عباد ا يعرفون الناَس بالتَّوس 

 حسن  : حكم المحدث | 2168 :صحيح الجامع الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث |أنس بن مالك  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :من اَلثار وأقوال العلماء الواردة في البصيرة

شيء إاّل عرفت أفقيه هو أو : ما سألني أحد عن -رضي هللا عنهما -قال ابن عبّاس

 غير فقيه
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 يقال في بعض الكتب القديمة: إّن الصّّديق ال تخطىء فراسته

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :من فوائد البصيرة

 .اإليمانيّة نظر إلى األشياء بنور هللا البصيرة (1)

……………………………………………………………………………………………… 

 .تشعر المؤمن بكرامته على هللا (2) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .ة اإليمانعلى حسب قوّ  البصيرةقوّة  (3) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .اس ويطمئنّون إليهالمتبصّر المؤمن يثق به النّ  (4) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .بالعين والقلب البصيرةمعظم تعلّق  (5) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 والغلظة القسوة :والمشاكل األمراض
  :لغة   قسوةال معنى

ته، القلب، غلظ وهو   :ويقال الذنب، وأقساه فعيل، على وَقسِّي قاس   وهو وشدَّ

َوةُ  للقلب، مقساة   الذنب  َعلَى يَُدل   المادة هذه وأصل شيء، كل في الصالبة والَقس 

ة   دَّ   َوَصاَلبَة   شِّ

……………………………………………………………………………………………... 
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……………………………………………………………………………………………... 

ا   :معنى الَقْسوة اصطالح 

  منه والخشوع والرحمة، اللين، ذهاب القلب، في القسوة:

 الخشية، وقلة الخلق، مخالطة إلى والميل الحق، سماع عن النبو هي :القاري وقال

 .البقاء دار عن الغفلة وكثرة والبكاء، الخشوع وعدم

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

  :لغة   ظَةالِغلْ  معنى

لَظَ  وشدة ، وقساوة   وفظاظة   غلظة   وذو سلس، وال لين غير  والغلظ القول، في له وأَغ 

   ذلك ونحو والعيش، والمنطق، والفعل، والطبع، الخلق، في الرِّّقة ضد

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

ا الِغْلظَة معنى   :اصطالح 

 للخير انفعاله إشفاقه،وعدم وقلة قساوته، :القلب غلظ

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

 :والص بر الَقْسوة بين الفرق

 العبد، به يتخلق كسبي خلق   الصبر أنَّ  :والقسوة الصبر بين الفرق:القيم ابن قال

 التسخط، عن النفس فيحبس والتشكي، والهلع، الجزع، عن النفس حبس :وهو

 األحكام على القلب ثبات وهو فعله، ينبغي ال عما والجوارح الشكوى، عن واللسان

 .والشرعيَّة القدريَّة

 وازل،بالن التأثير من تمنعه وغلظة نفعال،اال من يمنعه القلب في فيبس :القسوة وأما

 واحتماله لصبره ال وقساوته لغلظته يتأثر فال

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

 :القسوة في والعلماء السلف أقوال
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 وطول العين، وجمود القلب، قسوة :الشقاوة علم من أربع : دينار بن مالك قال- 

 الدنيا على والحرص األمل،

  قسوة فإنها القلب عقوبة إال طهارة، عقوبة كل: عبدهللا بن سهل وقال -

 القلب في قسوة هللا إلى يوصل ما لغير الذكر :الساجي هللا عبد أبو وقال -

 قلبه قسوة من عليه أعظم بمصيبة، أحد ابتلي ما:المرعشي حذيفة وقال -

 عزَّ  هللا غضب وما قلب، قسوة من أعظم بعقوبة عبد ُضرب ما:دينار بن مالك قال -

 الرحمة منهم نزع إال قوم على وجلَّ 

 القاسية القلوب إلذابة النار خلقت - 

  القاسي القلب هللا من القلوب أبعد - 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………... 

 :والغلظة القلب قسوة آثار

 وجعل قاسي ا، وبعضها إليه، مخبت ا القلوب عضب جعل الذي سبحانه: القيم ابن قال

 :القسوة آثار فمن آثار ا، ولإلخبات آثار ا، للقسوة

 

 ناشئ وكالهما القصد وسوء الفهم، سوء من وذلك مواضعه، عن الكلم تحريف1- 

 .القلب قسوة عن

……………………………………………………………………………………………... 

اعل به أمر ما ترك وهو به، ذكر ما نسيان2-   وعمال   م 

هِّم َفبَِّما( :تعالى قال ضِّ يَثاَقُهم   نَق  يَة   ُقلُوبَُهم   َوَجَعل َنا لَعنَّاُهم   ّمِّ  َعن ال َكلِّمَ  ُيَحرُِّّفونَ  َقاسِّ

هِّ  عِّ َواضِّ ا َحظّ ا َونَُسوا   مَّ  : [13المائدة) ]بِّهِّ  ُذكُِّّروا   ّمِّمَّ

……………………………………………………………………………………………... 

 :والهالك والنقم المصائب ونزول النعم زوال3- 
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َسلَنآ َولََقد   (:الىتع قال نَاُهم   َقب لِّكَ  ّمِّن أَُمم   إِّلَى أَر  رَّاء بِّال بَأ َساء َفأََخذ   لََعلَُّهم   َوالضَّ

ي طَانُ  لَُهمُ  َوَزيَّنَ  ُقلُوُبُهم   َقَست   َولَـكِّن تََضرَُّعوا   بَأ ُسَنا َجاءُهم   إِّذ   َفلَو ال يََتَضرَُّعونَ   َما الشَّ

َملُونَ  َكانُوا   اَفلَ  يَع  َنا بِّهِّ  ُذكُِّّروا   َما نَُسوا   مَّ ء   ُكّلِّ  أَب َوابَ  َعلَي هِّم   َفَتح   بَِّما َفرُِّحوا   إَِّذا َحتَّى َشي 

نَاُهم ُأوتُوا   َتة   أََخذ  ب لُِّسونَ  ُهم َفإَِّذا بَغ   : 42-[44األنعام) ]م 

……………………………………………………………………………………………... 

 الفتنة في والوقوع للشبهات، قبوال   وأسرعها إيمان ا، القلوب أضعف القاسي بالقل4- 

َعلَ  (:تعالي قال والضالل، ي طَانُ  ُيل قِّي َما لِّيَج  َنة   الشَّ ينَ  فِّت  ِّّلَّذِّ  مََّرض   ُقلُوبِّهِّم فِّي ل

يَةِّ  َقاق   لَفِّي الظَّالِّمِّينَ  َوإِّنَّ  ُقلُوُبُهم   َوال َقاسِّ يد   شِّ  : .[53 الحج) ]بَعِّ

……………………………………………………………………………………………... 

  :وعقابه وسخطه، هللا، لعنة واستحقاق الضالل، في سبب5- 

يَةِّ  َفَوي ل  ( :تعالى قال ِّّل َقاسِّ رِّ  ّمِّن ُقلُوُبُهم ل ك  لَئِّكَ  اللَّهِّ  ذِّ  : .[22 الزمر) ]ُمبِّين   َضالل   فِّي ُأو 

……………………………………………………………………………………………... 

 عن والنهي بالمعروف األمر وترك المحرمات، في والوقوع عة،الطا عن الفتور6- 

 .المنكر

……………………………………………………………………………………………... 

 .والكآبة الوجه، وعبوس الدائم، والخوف الوحشة،7- 

……………………………………………………………………………………………... 

 .والبغضاء الكراهية وشيوع القلوب، بين التنافر8- 

لِّكَ  مِّن   الَنَفض وا   ال َقل بِّ  َغلِّيظَ  َفظّ ا ُكنتَ  َولَو  ( :تعالى قال  : .[159 عمران آل) ]َحو 

……………………………………………………………………………………………... 

 .واآلخرة الدنيا في الشقاوة عالمة من القلب غلظة9- 

……………………………………………………………………………………………... 

  .المتكبرين لظلمةا صفات من والفظاظة، والغلظة، القلب، قسوة10- 

……………………………………………………………………………………………... 

 .النار دخول في سبب والفظاظة، والغلظة، القلب، قسوة11- 

……………………………………………………………………………………………... 
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 :والغلظة القلب قسوة عالمات

 :الكريم بالقرآن التأثر عدم1- 

َسنَ  نَزَّلَ  اللَّهُ ( :تعالى قال ا َتاب اكِّ  ال َحدِّيثِّ  أَح  َثانِّيَ  م َتَشابِّه  ر   مَّ َشعِّ ن هُ  تَق   الَّذِّينَ  ُجلُودُ  مِّ

َشو نَ  رِّ  إِّلَى َوُقلُوُبُهم   ُجلُوُدُهم   تَلِّينُ  ثُمَّ  َربَُّهم   يَخ  ك  دِّي اللَّهِّ  ُهَدى َذلِّكَ  اللَّهِّ  ذِّ  َمن   بِّهِّ  يَه 

لِّل   َوَمن يََشاء  : .[23الزمر) ]َهاد   مِّن   لَهُ  َفَما اللَّهُ  ُيض 

……………………………………………………………………………………………... 

 :هللا خشية من دمعها وقلة العين جمود2- 

ا تعالى قال ُعوا   َوإَِّذا( :الكتاب أهل من المؤمنين مادح   تََرى الرَُّسولِّ  إِّلَى ُأنزِّلَ  َما َسمِّ

ُيَنُهم   عِّ  مِّنَ  تَفِّيضُ  أَع  م  ا الدَّ ُتب َنا آَمنَّا َناَربَّ  يَُقولُونَ  ال َحّقِّ  مِّنَ  َعَرُفوا   مِّمَّ ينَ  َمعَ  َفاك  اهِّدِّ ) الشَّ

 : .[83المائدة]

 أنَّ  فاعلم تعالى، هللا خشية من البكاء من العين أقحطت متى: )القيم ابن قال

 (القاسي القلب هللا من القلوب وأبعد القلب، قسوة من قحطها

……………………………………………………………………………………………... 

 القبور عند حكوالض بالموت االعتبار عدم3- 

……………………………………………………………………………………………... 

 الحق قبول وعدم الكبر4- 

: يقول وسلم عليه هللا صلى النَّبي سمع أنه وفيه وهب   بن حارثة حديث في كما

 (مستكبر    عتل    جواظ   كل النار أهل))

 (6657) البخاري رواه(6942)

……………………………………………………………………………………………... 

 :بذلك والسعادة أذى من اآلخرين يصيب بما االهتمام معد5- 

 واألذى األلم من الغير يلحق بما التهاون) أنها :القساوة معنى بيان في قيل فقد

……………………………………………………………………………………………... 

 :والغلظة القلب قسوة أسباب

 :الكونية آياته في والتأمل القرآن، وتدبر هللا ذكر عن الغفلة1- 
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َرضَ  َوَمن   :تعالى قال رِّي َعن أَع  ك  يَشة   لَهُ  َفإِّنَّ  ذِّ ُشُرهُ  َضنك ا َمعِّ يَاَمةِّ  يَو مَ  َونَح  َمى ال قِّ  أَع 

 : .[142طه]

……………………………………………………………………………………………... 

 :المعاصي كثرة2- 

 أذنب ذاإ المؤمن إنَّ : ))وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال :َقالَ  ُهــَري ــَرَة، أَبِّي َعن  

 حتَّى زادت، زاد وإن قلبه، صقل واستغفر، ونزع تاب فإن قلبه، في سوداء نكتة كانت

ا ُقلُوبِّهِّم َعلَى َرانَ  بَل   َكالَّ ( :القرآن في وجلَّ  عزَّ  هللا ذكر الذي الرَّان ذاك قلبه يعلو  مَّ

ُبونَ  َكانُوا  : (([14 المطففين) ]يَك سِّ

……………………………………………………………………………………………... 

 :المحرمات وانتهاك الفرائض في التفريط3- 

هِّم َفبَِّما :تعالى هللا قال ضِّ يَثاَقُهم   نَق  يَة   ُقلُوبَُهم   َوَجَعل َنا لَعنَّاُهم   ّمِّ  : [13 المائدة] َقاسِّ

……………………………………………………………………………………………... 

 :عليها والمنافسة طلبها في واالنهماك بالدنيا االنشغال4- 

 وغلظ القسوة وإنَّ : ))وفيه سلم و عليه هللا صلى النَّبي عن مسعود، أبي لحديث

 ((ومضر ربيعة-  الشيطان قرنا يطلع حيث الفدادين في القلوب

 (51) ومسلم,(5303)البخاري رواه(6953)

……………………………………………………………………………………………... 

 والتمني األمل طول5- 

……………………………………………………………………………………………... 

 المباحات في المذموم التوسع6- 

 والكالم، والنوم، األكل، الحاجة، قدر جاوزت إذا أشياء أربعة من القلب قسوة فإنَّ 

  .والمخالطة

……………………………………………………………………………………………... 

 مصلحة غير في الناس مخالطة كثرة7- 

……………………………………………………………………………………………... 

 :إليهم واإلحسان قبالخل الرحمة عدم  8- 
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 وسلم عليه هللا صلى النَّبّيِّ  إلى أعرابيٌّ  جاء :قالت عنها هللا رضي عائشة، عن

بيان؟ تقبِّّلون :فقال  لك أملك أو: ))وسلم عليه هللا صلى النَّبي   فقال نقبِّّلهم، فما الصِّّ

 (( الرَّحمة قلبك من هللا نزع أن

 (5998)البخاري رواه (6962)

……………………………………………………………………………………………... 

 :والفتور الكسل9- 

 إني اللهم):الحديث في كما الكسل، من وسلم عليه هللا صلى الرسول استعاذ وقد

 ( والكسل العجز من بك أعوذ

 (2823)البخاري و(2722)مسلم رواه(6966)

……………………………………………………………………………………………... 

 :الجدال وكثرة للرأي التعصب10- 

ل م   َعلَى اللَّهُ  َوأََضلَّهُ  َهَواهُ  إِّلََههُ  اتََّخذَ  َمنِّ  أََفَرأَي تَ  (:تعالى قال هِّ  َعلَى َوَخَتمَ  عِّ عِّ  َسم 

َشاَوة   بََصرِّهِّ  َعلَى َوَجَعلَ  َوَقل بِّهِّ  يهِّ  َفَمن غِّ دِّ دِّ  مِّن يَه   : .[23 الجاثية) ]تََذكَُّرونَ  أََفال اللَّهِّ  بَع 

  .  الضغائن ويورث القلوب، يقسي العلم، في المراء: )الشافعي قال 

……………………………………………………………………………………………... 

 :الدين في االبتداع –11

َراطِّي َهـَذا َوأَنَّ ( :تعالى قال ا صِّ يم  َتقِّ ُبلَ  تَتَّبُِّعوا   َوالَ  َفاتَّبُِّعوهُ  ُمس   َعن بُِّكم   َفَتَفرَّقَ  الس 

 : .[153 األنعام) ]ونَ تَتَّقُ  لََعلَُّكم   بِّهِّ  َوصَّاُكم َذلُِّكم   َسبِّيلِّهِّ 

……………………………………………………………………………………………... 

 .الشبهات عن عالتور وعدم الحرام، المال وأكل الضعفاء، ظلم12- 

……………………………………………………………………………………………... 

  .اآلخرين واحتقار النفس كبر13- 

……………………………………………………………………………………………... 

 :والغلظة القلب قسوة من لصالتخ على المعينة الوسائل
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 ويصدأ والحمية، التوبة، في وشفاؤه البدن، يمرض كما يمرض القلب :القيم ابن قال

 ويجوع التقوى، وزينته الجسم يعري كما ويعري بالذكر، وجالؤه المرآة، تصدأ كما

 واإلنابة، والتوكل، والمحبة، المعرفة وشرابه وطعامه البدن، يجوع كما ويظمأ

  .والخدمة

  :الوسائل هذه ومن

 :الدعاء1- 

بَادِّي َسأَلَكَ  َوإَِّذا( :تعالى قال ِّّي َعنِّّي عِّ َوةَ  ُأجِّيبُ  َقرِّيب   َفإِّن اعِّ  َدع   َدَعانِّ  إَِّذا الدَّ

َتجِّيُبوا   ُنوا   لِّي َفل يَس  مِّ  : .[186 البقرة)  ]يَر ُشُدونَ  لََعلَُّهم   بِّي َول ُيؤ 

……………………………………………………………………………………………... 

 :آياته وتدبر القرآن قراءة2- 

آنُ  رِّىءَ قُ  َوإَِّذا(:تعالى قال ُعوا   ال ُقر  َتمِّ ُتوا   لَهُ  َفاس  َحُمونَ  لََعلَُّكم   َوأَنصِّ  )تُر 

 : .[204األعراف]

……………………………………………………………………………………………... 

 :هللا ذكر من اإلكثار3- 

ينَ ( :تعالى قال رِّ  ُهمُقلُوبُ  َوتَط َمئِّن   آَمُنوا   الَّذِّ ك  رِّ  أاَلَ  اللّهِّ  بِّذِّ ك  ) ال ُقلُوبُ  تَط َمئِّن   اللّهِّ  بِّذِّ

 : .[28 الرعد]

……………………………………………………………………………………………... 

 والتوبة االستغفار من اإلكثار4- 

بَادِّيَ  يَا ُقل  ( :تعالى قال ينَ  عِّ َرُفوا الَّذِّ هِّم   َعلَى أَس  َنطُوا ال أَنُفسِّ َمةِّ  مِّن تَق   إِّنَّ  اللَّهِّ  رَّح 

رُ  اللَّهَ  فِّ نُوبَ  يَغ  ا الذ  يع  يمُ  ال َغُفورُ  ُهوَ  إِّنَّهُ  َجمِّ  : .[53 الزمر)] الرَّحِّ

……………………………………………………………………………………………... 

 القبور وزيارة الموت تذكر5- 

 
……………………………………………………………………………………………... 

 :الصالح السلف سير وقراءة ومجالستهم، الصالحين، مصاحبة6- 
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بِّر  ( :تعالى قال َسكَ  َواص  ينَ  َمعَ  نَف  ُعونَ  الَّذِّ ّيِّ  بِّال َغَداةِّ  َربَُّهم يَد  َههُ  ُيرِّيُدونَ  َوال َعشِّ  َوال َوج 

دُ  ُهم   َعي َناكَ  تَع  ن يَا َحيَاةِّ ال   زِّيَنةَ  تُرِّيدُ  َعن  ع   َوال الد  َفل َنا َمن   تُطِّ رِّنَا َعن َقل بَهُ  أَغ  ك   َهَواهُ  َواتَّبَعَ  ذِّ

ُرهُ  انَ َوكَ   : .[25الكهف) ]ُفُرط ا أَم 

……………………………………………………………………………………………... 

 :الضعفاء إلى اإلحسان –7

سِّن( :تعالى قال َسنَ  َكَما َوأَح   : .[77القصص) ]إِّلَي كَ  اللَّهُ  أَح 

……………………………………………………………………………………………... 

 المرضى زيارة8- 

 أطعموا: )وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال :قال األشعري، موسى أبي عن

 ( العاني وفكوا المريض، وعودوا الجائع،

 (5373)البخاري رواه(6991)

……………………………………………………………………………………………... 

 .والفظاظة والغلظة، القسوة، لأه بقصص االعتبار9- 

……………………………………………………………………………………………... 

  .وروالفج البدع أهل كتب قراءة تجنب10- 

……………………………………………………………………………………………... 

  

 

 الهداية: العمل
  :الهدى لغة

تدّل على أصلين: أحدهما: التّقّدم لإلرشاد،  وهما مأخوذان من مادّة )هـ د ى( الّتى

 واآلخر: بعثة لطف

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 :االهدى اصطالح

وقال ابن القيّم: الهداية: هي البيان والّداللة، ثّم التّوفيق واإللهام، وهو بعد البيان 

حصل البيان والّداللة  فإذا سبيل إلى البيان والّداللة إاّل من جهة الرّسل،والّداللة. وال 

 والتّعريف ترتّب عليه هداية التّوفيق

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الهدى في القرآن الكريم

 (73ُقل  إِّنَّ ال ُهدى ُهَدى اللَّهِّ )آل عمران/ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا ُهدى  )مريم/  َتَدو  يَن اه   (76َويَزِّيُد اللَُّه الَّذِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اْلحاديث الواردة في الهدى

إذا أراد هللا »قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  :، قال-رضي هللا عنه -عن أنس

يوفّقه لعمل صالح »كيف يستعمله يا رسول هللا؟ قال:  :بعبد خيرا استعمله فقيل

  « قبل الموت

 2142الترمذي 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

اللهّم »عن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم، أنّه كان يقول:  -رضي هللا عنه -عن عبد هللا

 .إنّي أسألك الهدى والتّقى والعفاف  والغنى

 (2721مسلم )
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :ر وأقوال العلماء الواردة في الهدىمن اَلثا

 كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى»قال ابن مسعود أيضا: 

 :-رحمه هللا تعالى -قال ابن تيميّة

والعبد مضطرّ دائما إلى أن يهديه هللا الصّراط المستقيم، فهو مضطرّ إلى مقصود »

إاّل بهذه الهداية، وهذا  جاة من العذاب وال وصول إلى الّسعادةهذا الّدعاء، فإنّه ال ن

 «الهدى ال يحصل إاّل بهدى هللا

الهداية تجرّ الهداية، والضاّلل يجرّ الضاّلل، فأعمال البرّ تثمر »: -رحمه هللا -ابن القيّم

انه الهدى، وكلّما ازددت منها ازداد الهدى، وأعمال الفجور بالّضّد، وذلك أّن هللا سبح

الهدى والفالح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها يحّب أعمال البرّ فيجازي عليها ب

 «بالّضالل والّشقاء

 «فالهدى والفضل والنّعمة والرّحمة متالزمات ال ينفّك بعضها عن بعض»وقال أيضا: 

 :من فوائد الهدى

 .ينير قلب المؤمن بنور العلم واإليمان (1)

……………………………………………………………………………………………… 

 .من أكبر نعم هللا على العبد أن يهديه هللا سبيل الرّشاد (2) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .أساس الهدى التّوحيد فمن أخلص العبادة هلل وحده كان من المهتدين (3) 

……………………………………………………………………………………………… 

بالّدعاء  -عزّ وجلّ  -ان كثيرا ما يبتهل إلى هللاإّن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم ك (4) 

 .ألقوام وأفراد يسأله الهداية لهم

……………………………………………………………………………………………… 
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ى هللا عليه وسنّة رسول هللا صلّ  -عزّ وجلّ  -الهدى كّل الهدى في كتاب هللا (5) 

 .وسلّم

……………………………………………………………………………………………… 

 .رضوان هللا وجنّته طريق موصّل إلى (6) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .المهتدي قريب من ربّه قريب من إخوانه (7) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .ويبعد عن المعاصي نشر الهدى في المجتمعات يزيد في الطّاعات (8) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنتقام :شاكلوالم األمراض
 : معنى لغة  

 وعيبه الّشيء إنكار حول تدور الّتي( م ق ن) مادّة من مأخوذ

 عليه أنكر كأنّه واالنتقام، العذاب من والنّقمة فعله، عليه أنكرت: أنقم عليه ونقمت
 اإلنكار عن ناتجة فالعقوبة «فعاقبه

 بالعقوبة المكافأة: والنّقمة

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

ا   :معنى اصطالح 

 .إنزال العقوبة مصحوبا بكراهية تصل إلى حّد الّسخط

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
لف أقوال  :والعلماء الس 

أحّب إلّي من أن أندم على  ألن أندم على العفو عشرين مرّة»الصّادق: قال جعفر 

 «العقوبة مرّة واحدة

 «أقبح المكافآت المجازاة باإلساءات»وقالوا: 

 «ال تشن حسن الظّفر بقبح االنتقام»وقيل: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :االنتقام مضار من

 .ورسوله هللا يبغضها ذميمة صفة (1) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .منه هللا انتقم وعدوانا ظلما العبد انتقم إذا (2) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .النّاس بين والّضغائن األحقاد يورث (3) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .لئيم خسيس إالّ  يفعله وال كريم نبيل من يأتي ال االنتقام (4) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .الظّالمين عداد في صار استمرأه ومن الظّلم، إلى أقرب االنتقام (5) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .فوقه هو من انتقام من يأمن ال دونه هو مّمن ينتقم الّذي( 6)
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……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شكرال
 : معنى لغة  

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

 إّن حقيقة الّشكر الرّضا باليسير،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 
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ناء واعترافا، وعلى على لسان عبده: ثوقال ابن القيّم: الّشكر ظهور أثر نعمة هللا 

 قلبه شهودا ومحبّة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة

 وقيل: هو االعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

 تَُبورَ  لَنْ  تِجاَرة   يَْرُجونَ  َوَعالنِيَة   ِسرّ ا َرَزْقناُهمْ  ِمم ا َوأَْنَفُقوا الص الةَ  َوأَقاُموا هِ الل   كِتابَ  يَْتلُونَ  ال ِذينَ  إِن  

 (30) َشُكور   َغُفور   إِن هُ  َفْضلِهِ  ِمنْ  َويَزِيَدُهمْ  ُأُجوَرُهمْ  لُِيَوفِّيَُهمْ  (29)

 فاطر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 َوما َشْيء   ِمنْ  ِحسابِِهمْ  ِمنْ  َعلَْيكَ  ما َوْجَههُ  ُيرِيُدونَ  َواْلَعِشّيِ  بِاْلَغداةِ  َرب ُهمْ  يَْدُعونَ  ال ِذينَ  تَْطُردِ  َوال

 (52) الظ الِِمينَ  ِمنَ  َفَتُكونَ  َفَتْطُرَدُهمْ  َشْيء   ِمنْ  َعلَْيِهمْ  ِحسابِكَ  ِمنْ 

اكِرِينَ  بِأَْعلَمَ  الل هُ  أَلَْيسَ  بَْينِنا ِمنْ  َعلَْيِهمْ  الل هُ  َمن   أَهُؤالءِ  لِيَُقولُوا بِبَْعض   بَْعَضُهمْ  ن اَفتَ  َوَكذلِكَ   بِالش 

(53) 

 اْلنعام

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

يا معاذ، »رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم أخذ بيده، وقال:  أنّ :-رضي هللا عنه -لعن معاذ بن جب

وهللا إنّي ْلحبّك وهللا إنّي ْلحبّك، فقال: أوصيك يا معاذ! ال تدعّن في دبر كّل صالة تقول: اللهّم 

 «أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

 صحيح : محدثخالصة حكم ال | 1596 :صحيح الترغيب الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

عجبا ْلمر » :قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم -رضي هللا عنه -عن صهيب الرّوميّ 

له. وإن ء شكر. فكان خيرا المؤمن إّن أمره كلّه خير. وليس ذلك ْلحد إاّل للمؤمن إن أصابته سرّا

 «أصابته ضرّاء صبر. فكان خيرا له

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

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

لف أقوال  :والعلماء الس 

إّن النّعمة موصولة بالّشكر، والّشكر »: -عنهرضي هللا  -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»

 

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

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

 «الت عن قوم فعادت إليهمزنعمة 

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

 

 :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) 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 .واألركان
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……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 .يكسب رضا الرّّب ومحبّته (6) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .اإلنسان الّشكور قريب من النّاس حبيب إليهم (7) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .سموّ النّفس ووفور العقلدليل على فيه  (8) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 

 الغضب :والمشاكل األمراض
 : معنى لغة  

 الغضب نقيض الرّضا،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

ية وقوعه، أو طلب ا لالنتقام ممن دم القلب، طلب ا لدفع المؤذي عند خش و غليانُ 

 حصل له منه األذى بعد وقوعه

……………………………………………………………………………………………… 

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

  :الفرق بين الَغَضب والسخط

 .يرغير على الكبير، ومن الكبير على الصغأنَّ الَغَضب يكون من الص

والسخط ال يكون إال من الكبير على الصغير، يقال: سخط األمير على الحاجب، وال  

 .يقال: سخط الحاجب على األمير، ويستعمل الَغَضب فيهما

 

والسخط إذا عديته بنفسه فهو خالف الرضا، يقال: رضيه وسخطه، وإذا عديته بعلى  

 (ابهالَغَضب، تقول: سخط هللا عليه إذا أراد عقفهو بمعنى 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :أسباب الَغَضب

الُعجب، واالفتخار، والمراء، واللجاج، والمزاح، والتيه، والضيم، واالستهزاء، وطلب ما 

 فيه التنافس، والتحاسد، وشهوة االنتقام

ل والجاه، وهذه أخالق رديئة لمضادة، والغدر، وشدة الحرص على فضول الماوا

ا  مذمومة شرع 

 ، ومن أشد البواعث على الَغَضب عند أكثر الجهال؛ تسميتهم الَغَضب شجاعة 

، حتى  ، وعزة نفس، وكبر همَّة، وتلقيبه باأللقاب المحمودة، غباوة  وجهال  ورجولية 

ة الَغَضب عن األكا تميل النفس إليه وتستحسنه، وقد بر في يتأكد ذلك بحكاية شدَّ

َجاَعة، والنفوس مائلة إلى التشبه باألكابر، فيهيج الَغَضب إلى  معرض المدح بالشَّ

، بل هو مرض قلب، ونقصان  القلب بسببه، وتسمية هذا عزة نفس، وشجاعة، جهل 

 (عقل، وهو لضعف النفس، ونقصانها

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اْلسباب المعينة على ترك الغضب

 

 :تغيير الحال بالجلوس واالضطجاع -1
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……………………………………………………………………………………………… 

 .االلتزام بوصية النَّبي صلى هللا عليه وسلم في عدم الغضب -2

……………………………………………………………………………………………… 

 .ضبط النَّفس عن االندفاع بعوامل الَغَضب -3

……………………………………………………………………………………………… 

 االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم -4

وقال ابن القيِّّم: )ولـمَّا كان الَغَضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم، أمر أن 

أَتَأ ُمُروَن  :الصالة، واالستعاذة من الشيطان الرجيم، كما قال تعالىيطفئهما بالوضوء، و

يُنوا  بِّالصَّب رِّ النَّاَس بِّال بِّرِّّ َوتَن َتعِّ لُوَن َواس  قِّ لُوَن ال كَِّتاَب أََفالَ تَع  َن أَنُفَسُكم  َوأَنُتم  تَت  َسو 

، فأمرهم بما اآلية. وهذا إنما يحمل عليه شدة الشهوة [45-44البقرة: ]َوالصَّالَةِّ 

يطفئون بها جمرتها، وهو االستعانة بالصبر والصالة، وأمر تعالى باالستعاذة من 

ان عند نزغاته، ولـمَّا كانت المعاصي كلها تتولد من الَغَضب والشهوة، وكان الشيط

نهاية قوة الَغَضب القتل، ونهاية قوة الشهوة الزنى، جمع هللا تعالى بين القتل 

رينين في سورة األنعام، وسورة اإلسراء، وسورة الفرقان، وسورة والزنى، وجعلهما ق

 .الممتحنة

……………………………………………………………………………………………… 

 السكوت -5

……………………………………………………………………………………………… 

أن يذكر هللا عزَّ وجلَّ فيدعوه ذلك إلى الخوف منه، ويبعثه الخوف منه على الطاعة  -6

 ويأخذ بندبهله، فيرجع إلى أدبه 

……………………………………………………………………………………………… 

 .ة االنتقامأن يتذكر ما يؤول إليه الَغَضب من الندم ومذم -7

……………………………………………………………………………………………… 
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أن يذكر انعطاف القلوب عليه، وميل النفوس إليه، فال يرى إضاعة ذلك بتغير  - 8

 ءالناس عنه، فيرغب في التألف وجميل الثنا

……………………………………………………………………………………………… 

هدم أعراضه،  أن يحذر نفسه عاقبة العداوة، واالنتقام، وتشمير العدو في-9

والشماتة بمصائبه، فإن اإلنسان ال يخلو عن المصائب، فيخوِّّف نفسه ذلك في الدنيا 

 .إن لم يخف في اآلخرة

……………………………………………………………………………………………… 

 .ر في قبح صورته عند الَغَضبأن يتفكَّ  -10

……………………………………………………………………………………………… 

من شيء جرى على وفق مراد هللا تعالى، ال على  أن يعلم أن غضبه إنَّما كان -11

 وفق مراده، فكيف يقدم مراده على مراد هللا تعالى

……………………………………………………………………………………………… 

  :أن يذكر ثواب من كظم غيظه -12

يَن ال َغي ظَ َوال َعافِّ  :ل سبحانهقا مِّ رَّاء َوال َكاظِّ رَّاء َوالضَّ ُقوَن فِّي السَّ يَن ُينفِّ يَن َعنِّ النَّاسِّ الَّذِّ

نِّيَن  سِّ  .[134آل عمران: ]َواللُّه ُيحِّب  ال ُمح 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :الغضب مضار من

 

 .يرضي الّشيطان الرّجيم (1)

……………………………………………………………………………………………… 

 .الصّبر عليه أشّد وأصعب من مجاهدة العدوّ  (2) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .يؤول إلى التّقاطع وإفساد ذات البين (3) 
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……………………………………………………………………………………………… 

 .والّدينيتولّد منه الحقد والحسد وهذا نقص في العقل  (4) 

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 .يجعل صاحبه ال يستفيد من الموعظة والعبرة (6) 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 .اإلنسان، بل قد يموت اإلنسان وتزهق نفسه بالكلّيّة

……………………………………………………………………………………………… 

 .نفرة الخلق عنه وخوفهم من القرب منه (8) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 الحكمة
 : معنى لغة  

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

ألنّها تمنع  «2»األصل 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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ا   :معنى اصطالح 

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

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

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

 اإلصابة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :في القرآن الكريم

رِّيَن )2ابِّ ال ُمبِّينِّ )( َوال كِّت1حم ) ذِّ َرُق 3( إِّنَّا أَن َزل ناُه فِّي لَي لَة  ُمباَرَكة  إِّنَّا ُكنَّا ُمن  ( فِّيها ُيف 

ر  َحكِّيم  ) لِّيَن )4ُكل  أَم  نا إِّنَّا ُكنَّا ُمر سِّ دِّ ن  را  مِّن  عِّ  5 -1الدخان:  - (5( أَم 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 َ كَُّر إِّالَّ ُأولُوا األ  َمَة َفَقد  ُأوتَِّي َخي را  َكثِّيرا  َوما يَذَّ ك  َت ال حِّ َمَة َمن  يَشاُء َوَمن  ُيؤ  ك  تِّي ال حِّ  ل بابِّ ُيؤ 

 269البقرة:  -

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ُع إِّلى َسبِّيلِّ  َسُن إِّنَّ َربََّك اد  ل ُهم  بِّالَّتِّي هَِّي أَح  ظَةِّ ال َحَسَنةِّ َوجادِّ عِّ َمةِّ َوال َمو  ك   َربَِّّك بِّال حِّ

ينَ  َتدِّ لَُم بِّال ُمه  لَُم بَِّمن  َضلَّ َعن  َسبِّيلِّهِّ َوُهَو أَع   125النحل:  - ُهَو أَع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة الن بوي ة  :في السُّ

قال: ضّمني رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، وقال:  -رضي هللا عنهما -عن ابن عبّاس

 «اللهّم علّمه الحكمة»

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ال حسد إاّل »قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنه -عن عبد هللا

حكمة فهو في اثنتين، رجل آتاه هللا ماال فسلّطه على هلكته في الحّق، وآخر آتاه هللا 

 «يقضي بها ويعلّمها

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف والعلماء  :أقوال الس 

  «ربّانيّين حكماء فقهاء كونوا:-رضي هللا عنهما -قال ابن عبّاس

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

 «تجربة

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

 «)الحكماء( أّن رأس الحكمة الصّمت

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

 «من كلمة حكمة تهديها ألخيك

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

 «فاقتربوا منه فإنّه يلقي الحكمة

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

 «وزين الحكيم الصّمتالمرأة الحياء، 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :أنواع الِحْكَمة ودرجاتها

 

َمة نوعان ك   :الحِّ

َمة علميَّة نظريَّة، وهي االطالع على بواطن األشياء، ومعرفة ارتباط النَّوع األوَّل ك  : حِّ

ا  ااألسباب بمسبباتها، خلق   .وأمر ا، قدر ا وشرع 

……………………………………………………………………………………………… 

َمة عمليَّة، وهي النَّوع الثَّاني ك   (1)  .وضع الشيء في موضعه : حِّ
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……………………………………………………………………………………………… 

 :درجات الِحْكَمة

 :وهي على ثالث درجات

رجة األولى يه الدَّ ه، وال تعّجِّله عن وقته، وال : أن تعطي كلَّ شيء حقَّه وال تعّدِّ حدَّ

ره عنه  .تؤّخِّ

ا وقدر ا. وله ا حدود ونهايات تصل لما كانت األشياء لها مراتب وحقوق، تقتضيها شرع 

َمة مراعاة هذه  ك  ر، كانت الحِّ م عنها وال تتأخَّ اها. ولها أوقات ال تتقدَّ إليها وال تتعدَّ

ي أحقَّه هللا بشرعه وقدره. وال تتعدَّى الجهات الثالث. بأن تُعطي كلَّ مرتبة حقَّها الذ

َمة. وال تطلب تعجيلها عن  ك  ا للحِّ وقتها فتخالف بها حدَّها. فتكون متعدي ا مخالف 

َمة إذ ا: فعل ما ينبغي، على الوجه الذي  ك  رها عنه فتفوتها... فالحِّ َمة. وال تؤّخِّ ك  الحِّ

فة. وكل  خلل ينبغي، في الوقت الذي ينبغي... فكل  نظام الوجود مرتبط  بهذه الصِّّ

وأنقصهم  .في الوجود، وفي العبد فسببه اإلخالل بها. فأكمل النَّاس، أوفرهم نصيب ا

 .بعدهم عن الكمال، أقلهم منها ميراث اوأ

 .ولها ثالثة أركان: العلم، والحلم، واألَنَاة

 .وآفاتها وأضدادها: الجهل، والطَّيش، والعجلة

َمة لجاهل، وال طائش ك   .، وال عجولفال حِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

رجة الثَّانية ده، وتعرف عدله في ُحك مه. وتلحظ بِّرَّه في الدَّ : أن تشهد نظر هللا في َوع 

 .منعه

َمة في الوعد والوعيد، وتشهد ُحك مه كما في قوله ك  اللَّه الَ يَظ لُِّم إِّنَّ  :أي: تعرف الحِّ

ا يم  ر ا َعظِّ َها َوُيؤ تِّ مِّن لَُّدن ُه أَج  ف  َقاَل َذرَّة  َوإِّن تَُك َحَسَنة  ُيَضاعِّ ث  ، فتشهد [40لنساء:ا] مِّ

َمته ك   .عدله في وعيده، وإحسانه في وعده، وكلٌّ قائم  بحِّ

رعية، والكونيَّة الجارية على الخالئق، فإ نَّه ال وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشَّ

وال جور، وكذلك تعرف بِّرَّه في منعه. فإنَّه سبحانه هو الَجَواد (2) ظلم فيها، وال َحي ف 
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اإلنفاق، وال يَغِّيض ما في يمينه سَعة عطائه. فما منع من  الذي ال ينقص خزائنه

َمة كاملة في ذلك ك   .منعه فضله إالَّ لحِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

رجة الثَّالثة : أن تبلغ في استداللك البصيرة، وفي إرشادك الحقيقة. وفي إشارتك الدَّ

 .الغاية

فتصل باستداللك إلى أعلى درجات العلم. وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم 

يصة التي اختصَّ به ا فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصِّّ

 الصَّحابة عن سائر األمَّة، وهي أعلى درجات العلماء

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :موانع اكتساب الِحْكَمة

ماء، فال ) :من موانعها ما ذكره إبراهيم الخواص، حيث قال -1 َمة تنزل من السَّ ك  الحِّ

نيا، وهم  غد ، وحب  الفضول، وحسد أخ  تسكن قلب ا فيه   أربعة: الركون إلى الد 

……………………………………………………………………………………………… 

رك التَّأني في اتخاذ القرار؛ فالعجلة في غير موضعها تدل  التَّعجل في األمور، وت -2

هوة عليه، ولهذا جعل ابن القيِّّم  من آفات على خفَّة العقل، وقلَّة رزانته، وغلبة الشَّ

َمة وأضدادها العجلة، وقال: )فال حكمة لجاهل، وال طائش، وال عجول ك    ((2)  .الحِّ

مُد قبل  قال أبو حاتم البستي: )والَعجِّل يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويَح 

أن يجرِّّب، ويذم  بعد ما يحمد، ويعزم قبل أن يفكِّّر، ويمضي قبل أن يعزم، والَعجِّل 

المةتصحبه   وكانت العرب تكنِّّي العجلة: أمَّ النَّدامات .النَّدامة، وتعتزله السَّ

……………………………………………………………………………………………… 

التَّفكر في عواقب األمور، ونقصد بضيق األفق: سطحية  ضيق األفق، وعدم -3

ذاجة، والنَّظر إلى األمور من جانب واح د. التَّفكير وبساطته إلى حد الغفلة أو السَّ
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وسوء تقدير للعواقب والنَّتائج، وجهل بالواقع، يضاف إلى ذلك عشوائيَّة العمل، 

ويَّة، وتبديد  للجهود في أمور وارتجاليَّة األهداف، وإهدار الطَّاقات في قضايا ثان

ل النَّفس بالكماليَّات مع التَّفريط بالضَّروريات   (4) .هامشيَّة، وَشغ 

……………………………………………………………………………………………… 

الة على حقائق األمور، فيتَّخذ قراره على ظواهرها -4 د البصيرة الدَّ  .َفق 

……………………………………………………………………………………………… 

 .ارة الصَّالحين، وأهل الخبرةعدم استش -5

……………………………………………………………………………………………… 

ابقين -6    .عدم االستفادة من خبرات السَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 :وسائل اكتساب الِحْكَمة

َمة من حيث االكتساب وعدمه تنقسم إلى قسمين ك   :الحِّ

َمة فطريَّة - ك  يشاء، ويتفضَّل بها على من يريد، وهذه ال يد  : يؤتيها هللا عز وجل منحِّ

للعبد فيها، وهي التي عناها عمر بن الخطَّاب رضي هللا عنه حينما كتب إلى أبي 

ن، ولكنَّه عطاء هللا يعطيه من  َمة ليست عن كِّبَر الّسِّ ك  موسى األشعري: )إنَّ الحِّ

 ق األخالق( يشاء، فإيَّاك ودناءة األمور، وُمرَّا

َمة   - ك  : يكتسبها العبد بفعل أسبابها، وترك موانعها، فيسهل انقيادها له، مكتسبة  حِّ

وتجري على ألفاظه التي ينطق بها، وتكتسي بها أعماله التي يفعلها، ويشهدها 

 .النَّاس على حركاته وسكناته

……………………………………………………………………………………………… 

 :ومن طرق اكتسابها
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لخير الكثير الذي أشارت إليه اآلية: قال تعالى: ُيؤتِّي التَّفقه في الّدِّين، وهو من ا -1

لُوا  األَل بَابِّ  كَُّر إِّالَّ ُأو  َمَة َفَقد  ُأوتَِّي َخي ر ا َكثِّير ا َوَما يَذَّ ك  َت ال حِّ َمَة َمن يََشاء َوَمن ُيؤ  ك   ال حِّ

 القرآنية، ونتيجة من نتائجها؛ ( . وهي ثمرة من ثمار التَّربية 2[( )269]البقرة: 

……………………………………………………………………………………………… 

مان يقول  -2 مجالسة أهل الصَّالح، واالختالط بهم، واالستفادة منهم؛ لذا كان لُق 

، جالس العلماء وزاحمهم  َمة: )يا ُبَنيَّ ك  البنه وهو يوصيه ويُدل ه على طريق الحِّ

َمة، كما يحيي األرضبركبتيك؛ فإنَّ هللا يحيي القلوب ب ك  ماء(  نور الحِّ  الميِّّتة بوابل السَّ

……………………………………………………………………………………………… 

العبادة الحقَّة هلل سبحانه، واالرتباط الوثيق به، والبعد عن المعاصي، وطرد الهوى،  -3

َمة؛ فعن الحسن، قال: )من أحسن عبادة هللا في  ك  كل  ذلك من طُُرق نَي ل الحِّ

َمة عند كِّ شبيبته ك  َتَوى آتَي َناُه ، لقَّاه هللا الحِّ ُه َواس  ا بَلََغ أَُشدَّ بَر سنِّّه، وذلك قوله: َولَمَّ

نِّيَن ]القصص:  سِّ زِّي ال ُمح  ا َوَكَذلَِّك نَج  ل م  ا َوعِّ م  ( . وقال ابن الجوزي: )لكّلِّ 5[( )14ُحك 

َمة: طرد الهوى(  ك   باب مفتاح، ومفتاح الحِّ

……………………………………………………………………………………………… 

َمة، تحرِّّي ال -4 ك  حالل في مأكله ومشربه وملبسه وشأنه كلِّّه سبب في نَي ل الحِّ

 .والوصول إلى مصاّفِّ الحكماء

……………………………………………………………………………………………… 

َمة: االستفادة  -5 ك  كثرة التَّجارب، واالستفادة من مدرسة الحياة؛ فــ)من مشارب الحِّ

نيا، ففي الحديث: ))ال رب، باالعتبار، وأخذ الَحي طة من العمر والتَّجا ين والد  ألمر الّدِّ

( . وكثرة التَّجارب هي التي تُك سِّب صاحبها الحلم 7ُيلدغ المؤمن من جحر مرَّتين(( )

َمة(  ك   والحِّ

……………………………………………………………………………………………… 

أالَّ يعتمد المرء على رأي نفسه، بل عليه أن يستشير ذوي الخبرة والتَّجربة من  -6

 الصَّالحين؛ ليزداد بصيرة بالعواقب  إخوانه
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……………………………………………………………………………………………… 

ا ال فائدة فيه، طريق إلى اكتسابها، فالَحكِّيم ُيعرف بالصَّمت  -7 التَّحلِّّي بالصَّمت عمَّ

وإذا تكلَّم تكلَّم بالحّقِّ، وإن تلفَّظ تلفَّظ بخير، أو سكت، ففي الصَّحيحين وقلَّة الكالم، 

هريرة رضي هللا عنه أنَّ النَّبي صلى هللا عليه وسلم قال: ))من كان يؤمن  عن أبي

 باهلل واليوم اآلخر، فليقل خير ا، أو يسكت(( 

……………………………………………………………………………………………… 

)إذا رأيتم الرَّجل يطيل الصَّمت، ويهرب من النَّاس، فاقتربوا  وقال عمر بن عبد العزيز:

َمة( منه فإنه ُيلقَّى الحِّ   ك 

 وقيل: )َزي ن المرأة الحياء، وَزي ن الحكيم الصَّمت( 

……………………………………………………………………………………………… 

 :من فوائد الحكمة

 .اإلصابة في القول والّسداد في الفعل (1)

……………………………………………………………………………………………… 

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

 .هدي من هللا ونور

……………………………………………………………………………………………… 

مع نفاذ البصيرة  -عزّ وجلّ  -وأجمل فوائد الحكمة أنّها تدّل على المعرفة باهلل (3) 

 .نّفس وتحقيق الحّق للعمل بمقتضاه والبعد عّما سواهوتهذيب ال

……………………………………………………………………………………………… 

 .يل كمال العقلالحكمة دل (4) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .ينفع هللا بصاحبها طاّلب العلم ومريدي الخير (5) 

……………………………………………………………………………………………… 
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 .احبها أبوابا كثيرة من الّشرّ يدرأ هللا بص (6) 

……………………………………………………………………………………………… 

 .لصّالحين والعلماء العالمينأنّها سمة من سمات األنبياء وا (7) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 الجبن :والمشاكل األمراض
 : معنى لغة  

د   الجبن جاَعة، ضِّ ُبن َجبَنَ  :تقول الشَّ ، وُجُبن ا ُجب ن ا وَجُبنَ  يَج  بََنه وَجبانة   َجبان ا وجده وأَج 

به أو دِّم ال لألشياء الَهيوب القلب، ضعيف هو الرِّّجالِّ  من والجبان إياه، َحسِّ   عليها ُيق 

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

ا  : معنى الجبن اصطالح 

 ينبغي ال وما ينبغي ما مباشرة عن يحجم بها الغضبية؛ للقوة حاصلة هيئة هي

 .منه يخاف أن ينبغي ال مما الخوف :هو مسكويه ابن وقال

 . مغبته تؤمن ال أو عاقبته، تحذر عما واإلحجام المخاوف، عند الجزع هو :وقيل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :أقوال السلف والعلماء في الجبن

 وءتهومر حسبه، ودينه تقواه، المؤمن كرم :عنه هللا رضي الخطاب بن عمر قال -

 وأمه، أبيه عن يفر   فالجبان شاء، حيث هللا يضعها غرائز والجبن والجرأة خلقه،

 من والشهيد الحتوف، من حتف والقتل رحله، إلى به يؤوب ال عما يقاتل والجريء

 . هللا على نفسه احتسب

 

ا وكذا كذا حضرت :الوليد بن خالد وقال -  في وما واإلسالم، الجاهلية في زحف 

 فراشي، على أموت ذا أنا وها بسيف، ضربة أو برمح طعنة وفيه الإ موضع جسدي

 . الجبناء أعين نامت فال

 

جاَعة يتمادحون الجميع فإنَّ  :تيمية ابن وقال -  ما عامة ذلك إنَّ  حتى والكرم، بالشَّ

 . والجبن بالبخل يتذام ون وكذلك ،شعرهم في ممدوحيهم الشعراء به يمدح

 من وهما والبدن، بالمال النفع عدم ألنهما قرينان؛ بخلوال والجبن :القيم ابن وقال -

 إال تنال ال عظيمة، وملذوذات ومفرحات محبوبات تفوته الجبان ألنَّ  األلم؛ أسباب

َجاَعة، بالبذل ا، دونها بينه يحول والبخل والشَّ  أسباب أعظم من الخلقان فهذان أيض 

 .اآلالم
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 لنفع مانع فالبخيل ببدنه، وإما بماله إما عبدال من المتوقَّع اإلحسان فإنَّ  :أيض ا وقال -

 من الجبن مستلزم البخل أنَّ  الناس عند المشهور بدنه، لنفع مانع والجبان ماله،

 . أبخل بنفسه فهو بماله بخل من ألنَّ  عكس؛ غير

 

 :آثار الجبن

 .وغيرهم األنذال طبقات وطمع العيش، ءوسو النفس، إهانة1- 

……………………………………………………………………………………………… 

 .الثبات فيها يجب التي المواطن في والصبر، الثبات قلة2- 

……………………………………………………………………………………………… 

 .رذيلة كّلِّ  سببا هما اللذين الراحة؛ ومحبة للكسل، سبب أنَّه3- 

……………………………………………………………………………………………… 

  .وضيم رذيلة بكّلِّ  والرضى أحد، لكّلِّ  االستحذاء4 - 

……………………………………………………………………………………………… 

 .والمال واألهل النفس في فضيحة كّلِّ  تحت الدخول5- 

……………………………………………………………………………………………… 

 معامل، كّلِّ  من ظلم كّلِّ  تمالواح والقذف، الشتم من فاحشة قبيحة كّلِّ  سماع6- 

 . الناس منه يأنف مما األنفة وقلة

……………………………………………………………………………………………… 

 .باهلل الظنَّ  يسيء الجبان7- 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الظن حسن
 : معنى لغة  

ن نقيض الُقب ح  الُحس 
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ين ا: زيَّنته سِّ نت الشيء تح   وحسَّ

يئة  والَحَسَنة: خالف السَّ

 الظَّن: شك ويقين، إال أنَّه ليس بيقين عيان، إنَّما هو يقين تدب ر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا  :معنى اصطالح 

ر  ترجيح جانب الخير على جانب الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ك والظ ن والَوْهم   :الفرق بين الش 

ك يئين نَّفس، ثم استعمل في التَّ خالف اليقين، وأصله اضطراب ال :الشَّ رد د بين الشَّ

َفإِّن ُكنَت فِّي َشّك   :سواء استوى طرفاه، أو ترجَّح أحدهما على اآلخر. قال تعالى

ا أَنَزل َنا إِّلَي َك  مَّ أي: غير مستيقن. وقال األصوليون: هو ترد د الذهن بين  [94يونس: ]ّمِّ

 .أمرين على حد  سواء

، الطَّرفين إن كان على السَّ وقيل: التَّرد د بين  ك، وإال فالرَّاجح: ظنٌّ واء فهو الشَّ

 والمرجوح: وهم  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :الفرق بين الظ ن والت َصوُّر -

حان أحد طرفي  أنَّ الظَّن ضرب  من أفعال القلوب، يحدث عند بعض األمارات، وهو ُرج 

ا حدث عند أمارات غلبت وزادت بعض الزيادة، فظَنَّ صاحبه بعض ما تقتضيه التَّجو ز، وإذ

 .تلك األمارات، سمي ذلك: غلبة الظَّن، ويستعمل الظَّن فيما ُيدرك وفيما ال ُيدرك

 

رِّك تَصوَّر  َرك إذا أدركه المد  َرك دون غيره، كأنَّ المد  نفسه، والتََّصو ر يستعمل في المد 

اهد أنَّ األعراض التي ال تُدرك ال تَُتصوَّر، نحو: العلم والقدرة،   والشَّ

يء ِّّي بمنزلة معناه .والتَّمث ل مثل التََّصو ر إالَّ أنَّ التََّصو ر أبلغ؛ ألنَّ قولك: تََّصوَّرت الشَّ : أن

ِّّي بمنزلة من أبصر مثاله، ور ؤيتك لصورة من أبصر صورته، وقولك: تمثَّلته. معناه: أن

رَفان ذاته من رؤيتك لمثاله يء أبلغ في عِّ  الشَّ



 
 

485 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ُتُموهُ  ع  ال إِّذ  َسمِّ هِّم  َخي ر ا َوَقالُوا َهَذا إِّف ك  لَو  َناُت بِّأَنُفسِّ مِّ ُنوَن َوال ُمؤ  مِّ  م بِّين    ظَنَّ ال ُمؤ 

 .]12النور: [ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َن الظَّّنِّ  َتنُِّبوا َكثِّير ا ّمِّ يَن آَمُنوا اج  َتب يَا أَي َها الَّذِّ ُسوا َوال يَغ  َض الظَّّنِّ إِّث م  َوال تََجسَّ إِّنَّ بَع 

ض ا أَُيحِّب  أَحَ  ُضُكم بَع  ُتُموُه َواتَُّقوا اللََّه إِّنَّ اللََّه تَوَّاب  بَّع  يهِّ َمي ت ا َفَكرِّه  َم أَخِّ ُدُكم  أَن يَأ ُكَل لَح 

يم    رَّحِّ

 .]12الحجرات: [ 

أي ها الذين صدقوا هللا ورسوله، ال تقربوا كثير ا ويقول الطبري: )يقول تعالى ذكره: يا 

ا، فإنَّ الظَّان غير محق، وقال جلَّ  من الظَّن بالمؤمنين، وذلك إن تظنوا بهم سوء 

َتنُِّبوا َكثِّير ا ّمَِّن الظَّّنِّ ولم يقل: الظَّن كلَّه، إذ كان قد أَذِّن للمؤمنين أن يظنَّ  :ثناؤه اج 

هِّم  َخي ر ا لَو   :بعضهم ببعض الخير، فقال َناُت بِّأَنُفسِّ مِّ ُنوَن َوال ُمؤ  مِّ ُتُموُه ظَنَّ ال ُمؤ  ع  ال إِّذ  َسمِّ

بِّين  َوَقالُوا هَ  ، فأَذِّن هللا جلَّ ثناؤه للمؤمنين أن يظنَّ بعضهم ببعض [12النور: ]َذا إِّف ك  م 

ه يَا الخير، وأن يقولوه، وإن لم يكونوا من قِّيلِّه فيهم على يقين.... عن ابن عباس، قول

َن الظَّّنِّ يقول: نهى هللا المؤمن أن  َتنُِّبوا َكثِّير ا ّمِّ يَن آَمُنوا اج  يظنَّ بالمؤمن شرّ ا. أَي َها الَّذِّ

؛ ألنَّ هللا  :وقوله ر ال الخير، إِّث م  َض الظَّّنِّ إِّث م  يقول: إنَّ ظنَّ المؤمن بالمؤمن الشَّ إِّنَّ بَع 

ع ل ما نهى هللا عنه إِّ   (ث م  قد نهاه عنه، َففِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

إيَّاكم والظَّن، فإنَّ الظَّن أكذب الحديث، )) :عن النَّبي صلى هللا عليه وسلم، أنه قال

سوا، وال تحاسدوا، وال تدابروا، وال  سوا، وال تجسَّ تباغضوا، وكونوا عباد هللا وال تحسَّ

 إخوان ا

 صحيح :خالصة حكم | 5143 :مصحيح البخاري الرق : المصدر |البخاري  : المحدث |أبو هريرة  : الراوي
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وء، قال الخطَّابي: هو تحقيق الظَّن وتصديقه  قال النَّووي: )المراد: النَّهي عن ظّنِّ السَّ

لَ  ك. ومراد الخطَّابي أنَّ المَحرَّم من الظَّن دون ما يهجس في النَّفس، فإنَّ ذلك ال ُيم 

ب وال يستقر، فإنَّ ما يستمر صاحبه عليه، ويستقر في قلبه، دون ما يعرض في القل

 (هذا ال يكلَّف به

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

قال عمر بن الخطَّاب رضي هللا عنه: )ال يحل  المرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة  -

ا، وهو يجد لها في شيء من الخير م ا: ال ينتفع بنفسه يظن  بها سوء  ا. وقال أيض  خرج 

 من ال ينتفع بظنه

 

وقال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه: )من علم من أخيه مروءة جميلة فال  -

 ت الرِّّجال، ومن َحُسنت عالنيته فنحن لسريرته أرجىيسمعنَّ فيه مقاال

 

لعشاء وصالة وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: )كنَّا إذا فقدنا الرَّجل في صالة ا -

 الفجر، أسأنا به الظَّنَّ 

 

وعن سعيد بن المسيَّب قال: )كتب إليَّ بعض إخواني من أصحاب رسول هللا: أن  -

لم يأتك ما يغلبك، وال تظنَّن بكلمة خرجت من امرئ ضع أمر أخيك على أحسنه، ما 

 مسلم شر ّا، وأنت تجد لها في الخير محمال  

 

ا، إذ وقال المهلب: )قد أوجب هللا  - تعالى أن يكون ظن  المؤمن بالمؤمن حسن ا أبد 

هِّم  َخي   :يقول َناُت بِّأَنُفسِّ مِّ ُنوَن َوال ُمؤ  مِّ ُتُموُه ظَنَّ ال ُمؤ  ع  بِّين  لَو ال إِّذ  َسمِّ ر ا َوَقالُوا َهَذا إِّف ك  م 

ن ، فإذا جعل هللا سوء الظَّن بالمؤمنين إفك ا مبين ا، فقد ألزم أن يكون ُحس  [12النور: ]

 الظَّن بهم صدق ا بين ا

 

يرة، وسوء  - وروى معمر عن إسماعيل بن أمية قال: )ثالث ال يعجزن ابن آدم، الطِّّ

لظَّن أن ال تتكلم به، وينجيك من الحسد أن ال الظَّن والحسد. قال: فينجيك من سوء ا

يرة أن ال تعمل بها ا، وينجيك من الطِّّ  تبغي أخاك سوء 
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دِّيوقال قتادة: )إنَّ الظَّ  -  ن اثنان: ظنٌّ ُين جِّي، وظنٌّ ُير 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الظ ن ُحْسن صور

ن الظَّن باهلل -1   :ُحس 

عن جابر رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل موته 

ن الظَّن باهلل عزَّ وجلَّ ال يموتنَّ أ)) :بثالثة أيام يقول  حدكم إال وهو يُحس 

 

العبد َحسن الظَّن باهلل، َحسن الرَّجاء له، صادق التوك ل وقال ابن القيِّّم: )كلما كان 

، وال يضيِّّع عمل  عليه: فإنَّ هللا ال يخيِّّب أمله فيه البتَّة؛ فإنَّه سبحانه ال يخيِّّب أمل آمل 

ن ال ، وعبَّر عن الثقة وُحس  عة؛ فإنَّه ال أشرح للصَّدر، وال أوسع له بعد عامل  ظَّن بالسَّ

ن ظنِّّه بهاإليمان من ثقته با ن  ((3)  .هلل، ورجائه له، وُحس  ا: )فعلى قدر ُحس  وقال أيض 

ن الظَّن  ر بعضهم التَّوك ل بُحس  ظنِّّك بربِّّك ورجائك له، يكون توك لك عليه؛ ولذلك َفسَّ

ن الظَّن به يدعوه إلى التوك ل عليه، إذ ال ُيَتَصوَّر التَّوك ل على  باهلل، والتَّحقيق: أنَّ ُحس 

 ساء ظنك به، وال التَّوك ل على من ال ترجوهمن 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ن الظَّن بين الرؤساء والمرؤوسين -2   :ُحس 

ومرؤوسين، لذا كان ال ينتظم أمر هذه األمَّة إال بالعالقة الحسنة بين أفرادها رؤساء 

ه مصر: )اعلم أنَّه ليس شيء أدعى  من وصيَّة علّي  رضي هللا عنه لألشتر عندما والَّ

ن ظّنِّ وال  برعيَّته من إحسانه إليهم، وتخفيفه المؤونات عنهم، وترك  إلى ُحس 

استكراهه إيَّاهم على ما ليس له قِّبَلهم، فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به 

ن الظَّن ، وإنَّ أحقَّ من َحُسن ُحس  ن الظَّن يقطع عنك نصب ا طويال   برعيتك، فإنَّ ُحس 

 .ظن ك به، لمن  َحُسن بالؤك عنده، وإنَّ أحقَّ َمن  ساء ظن ك به، لمن  ساء بالؤك عنده

……………………………………………………………………………………………… 

 

ن الظَّن باإلخوان واألصدقاء -3    :ُحس 

لظَّن بإخوانه المسلمين عامَّة، وبأصدقائه المقرَّبين خاصَّة، على المسلم أن ُيحَِّسن ا

دنا إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبيَّن أنه واجب على المسلم وهذا ما أرش
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تجاه أخيه المسلم، فيجب على المسلم أن يلتمس إلخوانه األعذار ما استطاع، 

، فليقل: لعل لهم ويحمل عليها ما يبلغه عنهم من قول أو فعل. فإذا لم ي جد محمال 

 .عذر ا لم أعرفه

……………………………………………………………………………………………… 

 

ن الظَّن بين الزَّوجين -4   :ُحس 

ائم  إنَّ إحسان الظَّن بين الزَّوجين من أهم الدَّعائم التي ُيب نى عليها البيت الدَّ

دة با ن الظَّن: فإنَّ البيوت مهدَّ النهيار والتَّشرذم والمستقر والمطمئن، وبغير ُحس 

 .والفرقة والطَّالق

ن يطان مجاال  للتَّالعب  ال بد أن يكون بين الزَّوجين ُحس  ، وأالَّ يتركا للشَّ ظّن  متبادل 

كوك في قلبيهما؛ ألنَّه متى ما انفتح باب إساءة الظَّن بينهما صعب  بهما، وقذف الش 

 .ت بأكملهإغالقه، وجرَّ ذلك إلى ويالت قد تهّدِّد استقرار البي

ِّّرة، يغلِّّبون جانب هناك الكثير من األزواج والزَّوجات أصحاب طبيعة قلقة، وأنفس متو ت

رون األمور  المة، فتراهم يجنحون إلى سوء الظَّن، ويفّسِّ كوك على جانب السَّ الش 

على أسوأ تفسيراتها وأردأ احتماالتها، وفي هذا خطر كبير على استمرار الحياة 

ك  األسرية، فينبغي ن الظَّن، ويطردوا الشَّ على األزواج والزَّوجات أن يغلِّّبوا حس 

 .بةوالرِّّي

……………………………………………………………………………………………… 

 :الظ ن ُحْسن اكتساب موانع

كوك في أفراده -1  .العيش في مجتمع يغلب عليه سوء الظَّن، وانتشار الش 

……………………………………………………………………………………………… 

المة التَّربية -2 غر على سوء الظَّن وتغليب جانب الت همة على السَّ  .منذ الصِّّ

……………………………………………………………………………………………… 

ن الظَّن -3 اعية إلى ُحس   .الجهل بأحكام الّدِّين الحنيف، واالبتعاد عن تعاليمه الدَّ

……………………………………………………………………………………………… 

فة الطَّيبة وآثاره -4  .ا الجميلة في المجتمعالجهل بهذه الصِّّ

……………………………………………………………………………………………… 

وء لهم تأثير كبير في هذا الجانب، فمن عاشرهم  -5 مصاحبة األشرار: فقرناء الس 

العاقل ) :وخالطهم أورثوه من أخالقهم، وأعطوه من صفاتهم، قال أبو حاتم البستي
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صالها، بطيء َودَّة األخيار سريع اتيلزم صحبة األخيار، ويفارق صحبة األشرار؛ ألنَّ مَ 

انقطاعها، ومودة األشرار سريع انقطاعها، بطيء اتصالها، وصحبة األشرار تورث سوء 

 الظَّن باألخيار، ومن َخاَدن األشرار لم يسلم من الدخول في جملتهم

……………………………………………………………………………………………… 

ان النَّاشئ عن لى سوء الظَّّنِّ باإلخوالحسد والغل  والحقد، وهذه الصِّّفات تدعو إ -6

ر لهم   .تمنِّّي الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 :الظ ن ُحْسن اكتساب على المعينة الوسائل

دعاء هللا سبحانه، واالبتهال إليه حتى يمن عليك بقلب سليم، فالد عاء عالج  -1

 .الدينيَّة والدنيويَّةلجميع األمور ناجع، ووسيلة نافعة، ليس لهذه الصِّّفة فحسب، بل 

……………………………………………………………………………………………… 

االقتداء بالرَّسول صلى هللا عليه وسلم، وصحابته الكرام، وسلف األمَّة الصَّالح في  -2

ن ظنِّّهم ببعضهم، وتعاملهم مع اإلشاعات واألكاذيب، ومحافظتهم على أواصر  ُحس 

 .الحّبِّ والمَودَّة بينهم

……………………………………………………………………………………………… 

ن الظَّن، فينمو الفرد،  -3 التَّربية الحسنة لألبناء منذ نعومة أظفارهم، على ُحس 

ر في نفسه، وتتأصَّل في داخله،  فة الحميدة، فتتجذَّ ويترعرع في ظّلِّ هذه الصِّّ

ا بإذن هللا  .وتصبح سجيَّة له ال تنفك عنه أبد 

……………………………………………………………………………………………… 

أن ينزل المرء نفسه منزلة غيره، وهو عالج ربَّاني، ودواء قرآني، أرشد هللا إليه  -4

َناُت  :المؤمنين، وعلَّمهم إيَّاه، حيث قال مِّ ُنوَن َوال ُمؤ  مِّ ُتُموُه ظَنَّ ال ُمؤ  ع  لَو ال إِّذ  َسمِّ

بِّين   هِّم  َخي ر ا َوَقالُوا َهَذا إِّف ك  م  بارك وتعالى أنَّ ، فأشعرهم ت[12النور: ]بِّأَنُفسِّ

  .المؤمنين كيان واحد، وضرر الفرد منهم ضرر للجماعة بأكملها

ولو استشعر كل  مؤمن هذا األمر عند صدور فعل أو قول من أخيه، فوضع نفسه 

 .مكانه، لدعاه ذلك إلى إحسان الظَّن باآلخرين

……………………………………………………………………………………………… 

لخيرات والطَّاعات، وعالج أمراض القلب من الحسد إليمان بفعل امحاولة زيادة ا -5

والغّلِّ والخيانة وغيرها، فمتى ما زاد إيمان المرء وصفى قلبه من هذه األمراض 

 .واألوبئة، َحُسن ظن ه بإخوانه
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……………………………………………………………………………………………… 

 .حمل الكالم على أحسن محامله ما استطاع إلى ذلك سبيال   -6

……………………………………………………………………………………………… 

أن يلتمس المؤمن األعذار للمؤمنين، قال ابن سيرين: )إذا بلغك عن أخيك شيء  -7

  (فالتمس له عذر ا، فإن لم تجد، فقل: لعل له عذر ا ال أعرفه

يئ، الذي يشغلها ويقلقها،  وفي التماس األعذار راحة للنَّفس من عناء الظَّن السَّ

 .لمَودَّة، وحفاظ عليها من الزوال واالنتهاءا إبقاء على اوفيه أيض  

 لعلَّ له عذر ا وأنت تلوم  تأن وال تعجل بلومك صاحبا

……………………………………………………………………………………………… 

إجراء األحكام على الظاهر، ويوكل أمر الضَّمائر إلى هللا عز وجل، ويتجنَّب الحكم  -8

 .كلِّّفنا أنَّ نفتِّّش في ضمائر النَّاسيعلى النِّّيَّات، فإنَّ هللا لم 

ن الظَّن،  خص، والحكم عليه من خالله، من أعظم بواعث ُحس  واالكتفاء بظاهر الشَّ

 .وأقوى أسبابها

……………………………………………………………………………………………… 

أن يستحضر العبد اآلفات التي تنتج عن سوء الظَّن، وما يترتب عليه من آثار، فهو  -9

 .سِّن الرَّجل ظنَّه بغيرهح  دافع ألن يُ 

……………………………………………………………………………………………… 

فة الحسنة، ممن ال يتورَّعون عن إلقاء  -10 البعد عن كّلِّ من اتصف بما يضاد  هذه الصِّّ

الت هم على عباد هللا جزاف ا، بال تثب ت. وهؤالء هم أسوأ النَّاس، فقد قيل لبعض 

قال: من ال يثق بأحد لسوء ظنه، وال يثق به أحد  ؟العلماء: من أسوأ النَّاس حاال  

 لسوء فعله 

…………………………………………………………………………………………… 

 :الظ ن ُحْسن فوائد

ن الظَّن عالمة على كمال اإليمان في قلب المتحلِّّي -1 به، فال يظن  بالمؤمنين  ُحس 

ُتُموُه ظَنَّ لَ  :خير ا إال من كان منهم، كما قال تبارك وتعالى في سورة الن ور ع  ال إِّذ  َسمِّ و 

هِّم  َخي ر ا َوَقالُوا َهَذا إِّف ك  م بِّين   َناُت بِّأَنُفسِّ مِّ ُنوَن َوال ُمؤ  مِّ  .[12النور: ]ال ُمؤ 

……………………………………………………………………………………………… 
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يطان الرَّجيم؛ فإنَّ من أبوابه سوء الظَّن  -2 ر على الشَّ فيه إغالق باب الفتنة والشَّ

َض الظَّّنِّ  :ين، قال هللا تعالىبالمسلم َتنُِّبوا َكثِّير ا ّمَِّن الظَّّنِّ إِّنَّ بَع  يَن آَمُنوا اج  يَا أَي َها الَّذِّ

ُكم بشرّ  على غيره بالظَّن، بعثه الشَّ [12الحجرات: ] يطان على أن يطول فيه ، فمن يَح 

رامه، وينظر إليه اللِّّسان بالغيبة فيهلك، أو يقصر في القيام بحقوقه، أو يتوانى في إك

 بعين االحتقار، ويرى نفسه خير ا منه. وكل ذلك من المهلكات 

……………………………………………………………………………………………… 

لمسلم، وحماية له من طريق من طرق زيادة األلفة والمحبَّة بين أفراد المجتمع ا -3

 .التَّفك ك والتَّشرذم

……………………………………………………………………………………………… 

نيع يحمي المجتمع من إشاعة الفاحشة، وانتشار الرَّذيلة، وبه يسلم حصن م -4

 .المجتمع من انتِّّهاك حقوق النَّاس وأعراضهم وخصوصياتهم

……………………………………………………………………………………………… 

  .مة القلب وطهارة النَّفس، وزكاء الر وحدليل على سال -5

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 العهد نقض :والمشاكل مراضاأل
 معنى النقض: 
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يء نقض بناء، أو عقد من أبرمت ما إفساد وهو اإلبرام، ضد النقض  أفسده نقض ا الشَّ

 :والنقيض .طاقاته حلَّ  .الغزل أو الحبل نقض :و هدمه، .البناء نقض :ُيقال إحكامه، بعد

  .شيء نكث على يدل   المادة هذه وأصل المنقوض،

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :  معنى العهد لغة 

 ومعاهد، عهد ذو :باألمان يدخل للحربي قيل ومنه والذمة، والموثق، واألمان، الوصية،

تُ  وقد دُ  اشُتقَّ  ومنه أوصيته، أي إليه، َعهِّد   ادةالم هذه وأصل  للُوالةِّ، يكتب الذي الَعه 

يء الحتفاظا على يدل  .بالشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا:  معنى العهد اصطالح 

يء حفظ :العهد: )الجرجاني   قال  استخدم ثمَّ  أصله هذا .حال بعد حاال ومراعاته الشَّ

 مراعاته يلزم الذي الموثق في

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 معاني العهد:

 وهي معان، عدة على العهد ويأتي

 هللا عهد علي :تقول كالجمع، والجمع الرجل بها يحلف واليمين الموثق :العهد1- 

 .الخليفة بايع من على يؤخذ الذي الميثاق ولي ألنه العهد، ولي :وقيل وميثاقه،

……………………………………………………………………………………………… 

 .أوصاني :كذا في إليَّ  عهد يقال الوصية، :والعهد2- 

……………………………………………………………………………………………… 

 عهود، :والجمع للوالة، يكتب الذي العهد ومنه الشيء، في للمرء التقدم :والعهد3- 

ا إليه عهد وقد  .عهد 
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……………………………………………………………………………………………… 

 .الحرمة ورعاية ظوالحفا الوفاء :والعهد4- 

……………………………………………………………………………………………… 

 هذا من أعهدك أنا :تقول الذمة، وكذلك األمان، العهد :شمر قال األمان، :والعهد5- 

 .العهدة اشتقاق ومنه منه، أؤمنك :أي األمر،

……………………………………………………………………………………………… 

ا الشيء وعهد االلتقاء، :لعهدوا6-   وعهدي لقيته أي كذا بمكان عهدتهو عرفه، عهد 

 .قريب به

……………………………………………………………………………………………… 

 .كذلك فرأيته أدركته :أي شاب، وهو بفالن عهدي :يقال فثافنته، عهدته ما :والعهد7- 

……………………………………………………………………………………………… 

-  المعهد :له ويقال إليه، رجعوا عنه انتأوا إذا القوم يزال ال الذي المنزل :والعهد8- 

ا  :الرمة ذو قال العهد، :له يقال الشيء به المعهود المنزل وكذلك- أيض 

  رسمه المحيل العهد تعرف هل

……………………………………………………………………………………………… 

 الذي المطر :العهد :الصحاح وفي األمطار، من يليه الذي والولي مطر، أول :لعهدوا9- 

 .ممطورة :أي معهودة فهي ألرضا عهدت وقد المطر، بعد يكون

……………………………………………………………………………………………… 

 .بالكسر كالعهدان الزمان، :والعهد10- 

……………………………………………………………………………………………… 

 .التوحيد :والعهد11- 

……………………………………………………………………………………………… 

 .الضمان :والعهد12- 

……………………………………………………………………………………………… 

ا: مع  نى نقض العهد اصطالح 
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 ميثاق، أو عهد من نفسه على قطعه أو به، االلتزام اإلنسان أعلن بما الوفاء عدم هو

  . النَّاس وبين بينه فيما أو تعالى، هللا وبين بينه فيما سواء

……………………………………………………………………………………………… 

    الفرق بين العهد والوعد:

 وعد خلف ونقضه فوعد، بجان من يكون ما وأمَّا ن،الجانبي من يكون ما العهد :قيل

……………………………………………………………………………………………… 

 الفرق بين الن قض والخيانة: 

 يكون ثمَّ  ومن وجهر ا، سرّ ا يكون فإنَّه النَّقض أمَّا سرّ ا، العهد نقض تقتضي الخيانة أنَّ 

 . اإلبرام :النَّقض وضد   األمانة، الخيانة وضد   الغدر، ويرادفه الخيانة من أعم   النَّقض

……………………………………………………………………………………………… 

 :آثار نقض العهد

 آثار ا يترك والميثاق العهد نقض فإنَّ  النافعة، آثاره له والميثاق بالعهد الوفاء أنَّ  كما

 : المضار هذه ومن والمجتمع، الفرد على ضررها يقع ضارة

  :هللا عهد نقض من كفر1- 

 القرآن في موضع من أكثر في العهد ونقض الكفر بين وتعالى سبحانه هللا قرن

 عليه، أخذه الذي بميثاقه وأخلَّ  هللا مع عهده نقض من كفر في شك وال الكريم،

 :تعالى فقال
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 .[البقرة]

……………………………………………………………………………………………… 

 :الخسران2- 

 ميثاقه ونقض بعهده نكث من عاقبة الخسران

……………………………………………………………………………………………… 

 :عليها والطبع القلوب وقسوة اللعن3- 

:تعالى قال

 

 : .[13المائدة]

……………………………………………………………………………………………… 

 :والبغضاء بالعداوة اإلغراء4- 
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لوا والعهود الميثاق النصارى نقض لما  العداوة هللا أورثهم هللا، أمر وضيَّعوا دينهم، وبدَّ

:تعالى قال غضاء،والب

 

 : .[14المائدة]

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :الطيبات تحريم5- 

 :تعالى قال الطيبات، عليهم هللا حرَّم الميثاق، إسرائيل بنو نقض عندما

 

 

 

 

 

 : .[160النساء]

……………………………………………………………………………………………… 

 :والتشريد القتل6- 
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 :تعالى قال والتشريد، القتل ىإل يؤدي المواثيق فنقضُ 

 

 

 

 

 

 

 : 56-.[57 األنفال]

……………………………………………………………………………………………… 

 :السبيل سواء عن الضالل7- 

 قال المستقيم، الطريق عن هللا أضلَّهم مواثيقه، وخانوا باهلل، إسرائيل بنو كفر لما

:تعالى
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……………………………………………………………………………………………… 

 :اآلخرة في الشديد والعذاب الدنيا في الخزي8- 

 وغدرهم خيانتهم ذكر إسرائيل، بني على أخذها التي اثيقالمو تعالى هللا ذكر لما

 :قائال   هددهم ثم والمواثيق، للعهود ونكثهم

ُنونَ  مِّ ُفُرونَ  ال كَِّتابِّ  بِّبَع ضِّ  أََفُتؤ  َعلُ  َمن َجَزاء َفَما بِّبَع ض   َوتَك  ز ي   إِّالَّ  مِّنُكم   َذلِّكَ  يَف   فِّي خِّ

ن يَا ال َحيَاةِّ  مَ  الد  يَاَمةِّ  َويَو   : .[85 البقرة ]ال َعَذابِّ  أََشّدِّ  إِّلَى ُيَرد ونَ  ال قِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 :النفس على الجناية9- 

:تعالى قال النفس، على جنايتها تعود العهود نقض

 

 : [10 الفتح]

 حطبها وهو سببها، هو اآلثار وهذه وبقها،وي نفسه على يجني لعهده فالناقض

   .ووقودها

……………………………………………………………………………………………… 

 :صور نقض العهد

 : العهد نقض صور من

 األقوال من ويرضاه هللا يحبه ما فعل من خلقه به هللا وصى الذي العهد نقض1- 

 كتبه تضمنته والذي واألفعال، األقوال من يرضاه وال هللا يحبه ال ما وترك واألفعال،

 .به العمل ترك العهد هذا نقض ومعنى والسالم، الصالة عليهم رسله وبلَّغه المنزلة،

……………………………………………………………………………………………… 
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 المعروف، في الطاعة وجوب من المسلمين، على ونائبه لإلمام الذي العهد نقض2- 

 .ذلك يقتضي شرعي مبرر دون وجلَّ  عزَّ  هللا دين ونصرة

……………………………………………………………………………………………… 

 الذمة أهل من المحاربين، غير للكفار الحكيم الشارع أعطاه الذي العهد نقض3- 

 والمستأمنين

……………………………………………………………………………………………… 

ا يعطي بأن الموعد خلف4-  ا أعطى إذا أما الوفاء، عدم نيته وفي موعد   وفي موعد 

 .للوعد نقض ا ذلك يعد فال إرادته عن خارج مرأل يف ولم الوفاء نيته

……………………………………………………………………………………………… 

 :أسباب الوقوع في نقض العهد

 .باهلل اإليمان ضعف1- 

……………………………………………………………………………………………… 

  .النسيان2- 

……………………………………………………………………………………………… 

 .الدنيوية المصالح على الحرص3- 

……………………………………………………………………………………………… 

 .موسى قوم مع حصل كما العهد، نقض في يتسبب قد األمد طول4- 

……………………………………………………………………………………………… 

 .بالعهد اآلخر الطرف وفاء عدم5- 

……………………………………………………………………………………………… 

  .خالقه دون ومراعاته المخلوق، من اإلنسان خوف6- 

……………………………………………………………………………………………… 
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 العبادة
  : معنى لغة  

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 .نة والظّاهرةاسم جامع لكّل ما يحبّه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباط

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الفرق بين الطاعة والعبادة

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

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

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 وإرادتهيكون مطيعا للشّ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

ُعوَن مِّن  ُدونِّ اللَّهِّ ُقل  ال أَتَّبُِّع  يَن تَد  ُبَد الَّذِّ يُت أَن  أَع  واَءُكم  َقد  َضلَل ُت إِّذا  َوما ُقل  إِّنِّّي نُهِّ أَه 

ينَ  َتدِّ َن ال ُمه    – أَنَا مِّ

 56األنعام: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

تَّةِّ أَيَّام  ثُمَّ  َر َض فِّي سِّ ماواتِّ َواأل  َتوى َعلَى ال َعر شِّ ُيَدبُِّّر إِّنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَّذِّي َخلََق السَّ اس 

نِّهِّ ذلِّكُ  دِّ إِّذ  يع  إِّالَّ مِّن  بَع  َر ما مِّن  َشفِّ َم  ُبُدوُه أََفال تََذكَُّرونَ األ   ُم اللَُّه َرب ُكم  َفاع 
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 3يونس:  - 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

أال أدلّك  :أّن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم قال له -رضي هللا عنه -عن شّداد بن أوس

اللهّم أنت ربّي ال إله إاّل أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على »االستغفار:  على سيّد

بنعمتك علّي وأعترف  لك عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت، وأبوء 

بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي إنّه ال يغفر الّذنوب إاّل أنت، ال يقولها أحدكم حين يمسي 

وجبت له الجنّة، وال يقولها حين يصبح فيأتي عليه  فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إالّ 

 «قدر قبل أن يمسي إاّل وجبت له الجنّة

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنه -ريّ عن أبي موسى األشع

 «إذا 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 الس 

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

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

 «يعادي إاّل فيه، وال يعمل إاّل ألجله

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :من فوائد العبادة

 .تفيد رفعة المكان والمكانة -1

……………………………………………………………………………………………… 
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 .فيها عظم الثّواب، ورضا رّب األرباب -2

……………………………………………………………………………………………… 

 .هي دليل اليقين، وعالمة الّدين -3

……………………………………………………………………………………………… 

 .ابها سكن الجنّة وهي أعظم منّةثو -4

……………………………………………………………………………………………… 

 .دليل التّوكّل، وعالمة التّعّقل -5

……………………………………………………………………………………………… 

 .عالمة التّوفيق من هللا -6

……………………………………………………………………………………………… 

 .تتكاثر حوله الرّحمات، وهي أعظم الهبات -7

……………………………………………………………………………………………… 

 .وعالمة رضاه عن النّعمصورة لشكر العبد المنعم عليه،  -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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 الخير فعل
 

) بينا رجل  يمشي، فاشتد عليه العطُش،  أنَّ رسوَل هللاِّ صلَّى هللُا عليهِّ وسلََّم قال :

طشِّ، فقال : فنزل بئر ا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب  يلهث، يأكل الثرى من الع

لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فمأل ُخفَّه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلَب، 

، وإن لنا في الب هائم أجر ا ؟ قال : ) في فشكر هللُا له فغفر له ( . قالوا : يا رسوَل هللاِّ

 . )كّلِّ كبد  رطبة  أجر  
  [صحيح] : حكم المحدث 2363 : ي الرقمصحيح البخار : البخاري المصدر : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

مَّا يلحُق المؤمَن من عملِّهِّ وحسناتِّ  ا إنَّ مِّ ا صالح  ا علََّمه ونشَره وولد  لم  ه بعَد موتِّه عِّ

ا بناُه أو بيت ا البنِّ  ا ورَّثَه أو مسجِّد  بيلِّ بناُه أو نَهر ا أجراُه أو صَدقة  تَرَكه وُمصحف   السَّ

تِّه وحياتِّه يَلَحُقُه من بعدِّ موتِّهِّ  حَّ  أخرَجها من مالِّه في صِّ

 حسن  : خالصة حكم المحدث 200 : صحيح ابن ماجه الرقم : األلباني المصدر : أبو هريرة المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َتُب لك به صدقة  ، ) وإنَّ إفراَغك من َدل وَِّك فى َدل وِّ أخيك  ُمك في وجهِّ أخيك ُيك  إنَّ تبس 

َتُب لك به صدقة  ) ، وإماطَتك األذ َرك ُيك  َتُب لك به صدقة  ، وإنَّ أَم  ى عن الطريقِّ ُيك 

َتُب لك به )بالمعروفِّ صدقة  ،  يَك عن المنكرِّ ُيك   صدقة   ونَه 
 صحيح لغيره  :حكم 2686 : صحيح الترغيب الرقم : األلباني المصدر : عبدهللا بن عمر المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

قِّي َرنَّ من المعروفِّ شيئ ا و لو أن تُفرَِّغ من َدل وَِّك في إناءِّ المسَتس  قِّ ، و إياَك و  ال تَح 

يلََة ، و إنِّ امرؤ  شتَمك و َعيَّرَ  يلََة فإنَّ هللَا تبارك و تعالَى ال ُيحِّب  المخِّ ك بأمر  يعلُمه المخِّ

ا ه بأمر  تعلُمه فيه ، فيكوُن لك أجُره ، و عليك إثُمه ، و ال تَشتَِّمنَّ أحد   فيك ، فال تَُعيِّّر 
صحيح  :خالصة حكم 770 : السلسلة الصحيحة الرقم : دراأللباني المص : جابر بن سليم المحدث : الراوي

 لغيره

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ا  رِّّ، َمفاتيُحها الرِّّجاُل، َفطوبَى لمن كاَن مِّفتاح  إنَّ للَّهِّ تباَرَك وتعالى َخزائَن للَخيرِّ والشَّ

رِّّ  رِّّ للَخيرِّ مِّغالق ا للشَّ ا للشَّ  ، وويل لمن جعلَُه مِّغالق ا للَخيرِّ مِّفتاح 
خالصة  296 : تخريج كتاب السنة الرقم : مصدراأللباني ال : سهل بن سعد الساعدي المحدث : الراوي

 حسن  :حكم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لنِّّعمِّ لمنافعِّ العبادِّ ، ُيقر هم فيها ما بذلوها ، فإذا منعوها نزعها إنَّ هللِّ أقوام ا اختصَّهم با

 منهم ، فحوَّلها إلى غيرِّهم
 حسن لغيره  :حكم 2617 : صحيح الترغيب الرقم : األلباني المصدر : عبدهللا بن عمر المحدث : ويالرا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

زِّ ، َحُة العن  ال يعمُل عبد  بخصلة  منها رجاَء ثوابَها و تصديَق  أربعوَن خصلة  أعالهنَّ ُمن 

 موعودِّها ، إال أدخله هللُا تعالى بها الجنةَ 
 صحيح  : حكم المحدث 891 : صحيح الجامع الرقم : األلباني المصدر : عبدهللا بن عمرو المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لُه على مسلم  ، أو تَكشُف عنه ُكربة  ، أو  أَحب  األعمالِّ إلى هللاِّ عزَّ وجلَّ سرور  تُدخِّ

ا ، أو تقضي عنه َدي ن ا  تطرد عنه جوع 
 حسن لغيره  :حكم 955 : صحيح الترغيب الرقم : األلباني المصدر : عبدهللا بن عمر المحدث : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 باهلل االعتصام
 :لغة االعتصام

 ومنع إمساك على يدلّ  صحيح واحد أصل والميم والصّاد العين: فارس ابن يقول

 :العصمة ذلك من واحد، معنى كلّه ذلك في والمعنى ومالزمة،

 إذا: تعالى باهلل العبد واعتصم فيه، يقع سوء من عبده تعالى هللا يعصم أن

 إلخ...  التجأ: امتنع،واستعصم

  بالّشيء، االستمساك: واالعتصام

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اصطالحا والسنة بالكتاب االعتصام

 به والوثوق باهلل، ستعانةاال على المسلمين اجتماع

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 االعتصام أنواع

 -هللا رحمه- القيّم ابن قال

 نوعان االعتصام: 

 هللا بحبل واعتصام باهلل، اعتصام

 تعالى هللا قال. 

ُموا َتصِّ يعا   اللَّهِّ  بَِّحب لِّ  َواع   رَُّقواتَفَ  َوال َجمِّ

 / (103عمران آل )

ُموا ،  َتصِّ مَ  َمو الُكم   ُهوَ  بِّاللَّهِّ  َواع  مَ  ال َمو لى َفنِّع  يرُ  َونِّع   النَّصِّ

 / 78الحج 
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 إالّ  نجاة وال بحبله، واالعتصام باهلل، االعتصام على: واألخرويّة الّدنيويّة الّسعادة ومدار

 .العصمتين بهاتين تمّسك لمن

 فإنّ  الهلكة، من يعصم: به االعتصامو الضاّللة، من يعصم فإنّه: بحبله االعتصام فأّما

. الطّريق هداية إلى محتاج فهو مقصده، نحو طريق على كالّسائر هللا إلى الّسائر

 فالّدليل. له األمرين هذين حصول بعد إالّ  مقصده إلى يصل فال فيها، والّسالمة

 بعصمته  كفيل

 له تحصل بها الّتي والّسالح والقوّة والعّدة ،الطّريق إلى يهديه وأن الّضاللة، من

 .وآفاتها الطّريق قطّاع من الّسالمة

 القوّة له يوجب باهلل واالعتصام. الّدليل واتّباع الهداية له يوجب هللا بحبل فاالعتصام

 الّسلف عبارات اختلفت ولهذا. طريقه في بها يستلئم الّتي والمادّة والّسالح، والعّدة

 المعنى هذا إلى كلّهم إشارتهم بعد هللا، بحبل االعتصام في

 

 هللا بدين تمّسكوا: عبّاس ابن فقال

 

 به، أمر الّذي هللا حبل فإنّها بالجماعة، عليكم: »وقال الجماعة، هو: مسعود ابن وقال

 الفرقة في تحبّون مّما خير والطّاعة الجماعة في تكرهون ما وإنّ 

 

 أعلم وهللا العمل، وآفات عةالبد من يحمي هللا بحبل فاالعتصام

 

 يحمي أن وسؤاله به، واالحتماء به، واالمتناع عليه، التّوكّل فهو: به االعتصام وأّما

 وهللا العبد، عن الّدفع هو: به االعتصام ثمرة فإنّ  عنه، ويدفع ويعصمه ويمنعه، العبد

 به فضيي سبب كلّ  به اعتصم إذا المؤمن عبده عن فيدفع آمنوا، الّذين عن يدافع

 الظّاهر عدوّه وكيد والّشهوات، الّشبهات عنه فيدفع منه، ويحميه ،العطب إلى

 قوّة بحسب انعقادها، بعد الّشرّ  أسباب موجب عنه ويدفع نفسه، وشرّ  والباطن،

 ومسبّباتها موجباتها عنه فيدفع العطب، أسباب حّقه في فتفقد وتمكّنه، به االعتصام
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:االعتصام في الواردة اَليات

 

 : 103عمران آل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 : 175النساء

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :االعتصام في الواردة ْلحاديث

 قال- عنه هللا رضي- هريرة أبي عن

 ثالثا، لكم ويكره ثالثا، لكم يرضى هللا إنّ : وسلّم عليه هللا ىصلّ  هللا رسول قال

 وال جميعا هللا بحبل تعتصموا وأن شيئا، به تشركوا وال تعبدوه أن: لكم فيرضى

 المال وإضاعة الّسؤال، وكثرة وقال، قيل: لكم ويكره تفرّقوا،

 1715  مسلم
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :االعتصام في العلماء وأقوال اَلثار من

ُموا: تعالى قوله فى قال- عنه هللا رضي- مسعود ابن عن َتصِّ  حبل قال اللَّهِّ  بَِّحب لِّ  َواع 

 الجماعة هللا

 

 الّشياطين تحضره محتضر، الصّراط هذا إنّ : »قال- عنه هللا رضي- مسعود ابن عن

 هللا، بحبل فاعتصموا هللا، سبيل عن ليصّدوا الطّريق، هو هذا هلمّ  هللا عبد يا ينادون

 القرآن هللا حبل فإنّ 

 

ُموا تعالى قوله في العالية أبي عن َتصِّ  َوال وحده هللّ  باإلخالص: قال اللَّهِّ  بَِّحب لِّ  َواع 

 إخوانا عليه وكونوا- اإلخالص على يقول- عليه تعادوا ال: يقول تََفرَُّقوا

 

ُموااع  وَ  في زيد ابن عن ، بَِّحب لِّ  َتصِّ  اإلسالم: قال اللَّهِّ

 

  فيإجماع أو رسوله، سنّة في أو هللا، كتاب في إالّ  ألحد عصمة ال: بطّال ابن قال

 أحدهما في معنى على العلماء

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :االعتصام فوائد من

 واستقامته ءالمر صالح دليل .1

……………………………………………………………………………………………… 

 -النّاس ومحبّة هللا محبّة يورث .2

……………………………………………………………………………………………… 
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 الّدارين في الّسعادة يثمر .3

……………………………………………………………………………………………… 

 ومضاّلته الّشيطان مسالك اإلنسان يجنّب .4

……………………………………………………………………………………………… 

 الرّحمن ومحبّة اإليمان صدق على ليلد .5

……………………………………………………………………………………………… 

 ويرفعها األّمة يقوّي .6

……………………………………………………………………………………………… 

 عذاب والفرقة رحمة، والجماعة تجّمع، االعتصام في .7

……………………………………………………………………………………………… 

 والّشبهات هواتالشّ  من ويحمي العبد عن يدفع باهلل االعتصام .8

……………………………………………………………………………………………… 
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Certainty (اليقين) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

وهو راجع إلى مادّة )ي ق ن( الّتي تدّل على زوال الّشّك، وقيل: اليقين من صفة العلم 

 يقال: علم يقين وال يقال: معرفة يقين .فوق المعرفة

 ين: نقيض الّشّك، والعلم نقيض الجهلواليق 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 المتشكّك بتشكيك يزول ال الّذي أي الثّابت، المطابق الجازم االعتقاد هو اليقين

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Station of certainty (منزلة اليقين): 

 

ُبدُ  إِّيَّاكَ  منازل ومن :-هللا رحمه -القيّم ابن قال ينُ  َوإِّيَّاكَ  نَع  َتعِّ  اليقين منزلة (5 )الفاتحة/ نَس 

 افسون،المتن تنافس وفيه العارفون، تفاضل وبه الجسد، من الرّوح بمنزلة اإليمان من وهو

 الصّبر تزوّج وإذا إليه، كلّها وإشاراتهم عليه، كان إنّما القوم وعمل العاملون، شّمر وإليه

  باليقين.

 

 َوَجَعل نا ،-المهتدون يهتدي وبقوله -تعالى: قال .الّدين في اإلمامة حصول بينهما ولد

ُهم   ن  ُدونَ  أَئِّمَّة   مِّ رِّنا يَه  ا بِّأَم    (24 )السجدة/ ُيوقُِّنونَ  بِّآياتِّنا اَوكانُو َصبَُروا لَمَّ

 

 أصدق وهو -فقال ،والبراهين باَليات باالنتفاع اليقين أهل وتعالى سبحانه وخصّ 

َر ضِّ  َوفِّي -القائلين   (20 الذاريات/ لِّل ُموقِّنِّينَ  آيات   األ 
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َرةِّ  ... سبحانه: فقال ،العالمين بين والفالح بالهدى اليقين أهل وخصّ  خِّ  ُهم   َوبِّاآل 

لُِّحونَ  ُهمُ  َوُأولئِّكَ  َربِّّهِّم   مِّن   ُهدى   َعلى ُأولئِّكَ  ُيوقُِّنوَن*   (5 -4 البقرة/ ال ُمف 

 

 هذا وقطب الصّّديقيّة، حقيقة وهو الجوارح أعمال أرواح هي الّتي القلوب أعمال روح اليقين

 ومتى يقين.ال بقوّة التّوكّل فّسر ولهذا التّوكّل، قرين واليقين مداره، عليه الّذي الّشيء

 فامتأل وغّم، وهمّ  وريب، شكّ  كلّ  عنه وانتفى وإشراقا نورا امتأل القلب إلى اليقين وصل

 جميع مادّة فهو إليه، وإنابة عليه وتوكاّل له، وشكرا به، ورضى منه، وخوفا هلل، حبّةم

 لها والحامل المقامات

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 

 

 ] 118 البقرة: [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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[ 20 -18الجاثية:   ] 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه  -رضي هللا عنه -عن أبي سعيد الخدريّ 

إذا شّك أحدكم في صالته فلم يدر كم صلّى؟ ثالثا أم أربعا؟ فليطرح »وسلّم: 

الّشّك وليبن على ما استيقن. ثّم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم. فإن كان صلّى 

 .، كانتا ترغيما للّشيطانالته.وإن كان صلّى إتماما ْلربعخمسا، شفعن له ص

 (571مسلم )

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

إن  الميَِّت يصيرُ إلى القبرِ ، فيجلُس الر جُل الص الُح في قبِرهِ ، غيرَ فزع  ، وال مشعوف  

يَم كنَت ؟ فيقوُل : كنُت في اإلسالِم ، فُيقاُل لَُه : ما هذا الر جُل ؟ ، ثم  ُيقاُل لَُه : ف

بالبيِّناتِ ِمن عنِد الل ِه  فيقوُل : محم د  رسوُل الل ِه صل ى الل ُه علَيِه وسل َم ، جاَءنا

قناُه ، فُيقاُل لَُه : هل رأيَت الل َه ؟ فيقوُل : ما ينبغي ْلحد  أن يَرى الل هَ  ، فُيفَرُج  فصد 

لَُه ُفرَجة  قِبََل الن اِر ، فينظُر إليها يحِطُم بعُضها بعض ا ، فُيقاُل لَُه : انظر إلى ما وقاَك 
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بََل الجن ِة ، فينظُر إلى َزْهرتِها ، وما فيها ، فُيقاُل لَُه : هذا َمقعُدَك الل ُه ، ثم  ُيفَرُج لَُه قِ 

وعلَيِه ِمت  ، وعلَيِه تُبَعُث ، إن شاَء الل ُه ، ويجلُس ، وُيقاُل لَُه : علَى اليقيِن كنَت ، 

ا َمشعوف ا ، فُيقاُل لَُه : فيَم كنَت ؟ فيقولُ  وُء في قبِرِه ، فِزع  : ال أدري ،  الر جُل السُّ

فُيقاُل لَُه : ما هذا الر جُل ؟ فيقوُل : سِمعُت الن اَس يقولوَن َقوال  ، فقلُتُه ، فُيفَرُج لَُه 

َل الجن ِة ، فينظُر إلى َزْهرتِها وما فيها ، فُيقاُل لَُه : انظر إلى ما صرَف الل ُه عنَك ، قِبَ 

ظُر إليها ، يحِطُم بعُضها بعض ا ، فُيقاُل لَُه : هذا ثم  ُيفَرُج لَُه ُفرَجة  قِبََل الن اِر ، فين

ّكِ كنَت ، وعلَيِه ِمت  ، وعلَيِه تُبَعثُ   ، إن شاَء الل ُه تعالىَمقعُدَك ، علَى الش 

 الراوي : أبو هريرة | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح ابن ماجه

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 3462الصفحة أو الرقم: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

 وحزنا فرحا لطار ينبغي كما القلب في استقرّ  اليقين أنّ  لو» هللا: رحمه الثّوريّ  سفيان قال

 .النّار من خوفا أو الجنّة، إلى وشوقا

 

 :-هللا رحمه -.وقال «الّدين في اإلمامة تنال واليقين بالصّبر» :-هللا رحمه -تيميّة ابن قال

 .«كلّه اإليمان واليقين اإليمان فنص الصّبر»

 

 فعلى عنه، المنهيّ  مباينة التّقوى وأصل اليقين، من أدركوا التّقوى من قربهم قدر على

 .اليقين إلى وصلوا النّفس مفارقتهم

 

 .المغيّبات بأحكام األسرار تحّقق هو» خفيف: ابن وقال

 

 سكون فيه قلبا يساكن ال اليقين القوم: وعند فيه، شكّ  ال واليقين الّشكوك، يعارضه العلم»

 .هللا غير إلى

 

 تورث وهي الحكمة، يورث والزّهد الزّهد، إلى يدعو األمل وقصر األمل، قصر إلى يدعو اليقين

 .العواقب في النّظر

 

 .القلب في يتغيّر وال ينقلب وال يحول ال الّذي العلم استقرار هو اليقين

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Signs of certainty (عالمات اليقين): 

 العشرة. في النّاس مخالطة قلّة .1

……………………………………………………………………………………………… 

 

 العطيّة. في لهم المدح ترك .2

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المنع. عند ذّمهم عن التّنزّه .3

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .حال كلّ  في به واالستعانة أمر، كلّ  في إليه والرّجوع شيء، كلّ  في هللا إلى النّظر .4

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Levels of certainty (درجات اليقين): 

 

 بالحقّ  قام ما على والوقوف للحّق، غاب ما وقبول الحّق، من ظهر ما وهو اليقين: علم .1

 والّذي رسله. ألسنة على أظهره الّذي ودينه هونواهي أوامره هو الحقّ  من ظهر فالّذي
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 الوقوف أّما ذلك، ونحو والحساب والصّراط والنّار كالجنّة بالغيب اإليمان هو للحّق: غاب

 وأفعاله. وصفاته أسمائه من أي بالحقّ  قام ما على

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 بالمدلول، للعلم يطلب الّدليل ألنّ  يلالّدل طلب عن صاحبه به استغنى ما اليقين: عين .2

 لالستدالل. حينئذ حاجة فال له. هدامشا المدلول كان فإذا

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 عليه هللا صلّى نبيّنا رأى فقد والّسالم، الصاّلة عليهم الرّسل منزلة وهذه اليقين: حقّ  .3

 أّما واسطة، بال -الّسالم عليه -موسى ىتعال هللا وكلّم والنّار الجنّة بعينه وسلّم

 .اللّقاء وقت إلى يتأّخر اليقين حقّ  فإنّ  لنا بالنّسبة

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 إيّاه أراك ثمّ  صدقه. في تشكّ  ال وأنت عسال عنده أنّ  شخص يخبرك أن ذلك: يوضّح ومّما

 .اليقين حقّ  والثّالث اليقين، عين والثّاني ،اليقين علم فاألوّل منه. ذقت ثمّ  يقينا، فازددت

 

Benefits of certainty ( اليقينفوائد  ): 

 

 ورضى. وحبّا قربا ربّه من المسلم يزيد اليقين .1

 

……………………………………………………………………………………………… 

  األعظم. ومقصوده الّدين لبّ  هو اليقين .2

 

……………………………………………………………………………………………… 

 لمواله. واستكانة عاخضو العبد يزيد .3

 

……………………………………………………………………………………………… 
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 النّاس. عند فيما والزّهد هللا على التّوكّل يورث .4

 

……………………………………………………………………………………………… 

 والّضعة. الّذلّة مواطن عن ويباعده والرّفعة العزّة صاحبه يكسب .5

 

……………………………………………………………………………………………… 

 الّسالم. دار إلى الّسالمة طريق فيسلك النّور يتّبع باليقين .6

 

……………………………………………………………………………………………… 

 والصّدق. اإلخالص موضع في دائما صاحبه يضع .7

 

……………………………………………………………………………………………… 

 .وربّه المسلم بين العالقة يرقب قويّ  ضابط .8

 

……………………………………………………………………………………………… 

 .اليقين بصفة متّصفا كان إذا إالّ  اآلخرة في مناه يدرك ال المسلم .9

 

……………………………………………………………………………………………… 
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Fear (الخوف) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 

 .تدّل مادّة )خ وف( على الّذعر والفزع

 .هللا تعالى هو الحّث على التّحرّزوالتّخويف من 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

الخوف: توقّع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة. ويضادّه األمن، ويستعمل ذلك في 

 .الّدنيويّة واألخرويّةاألمور 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Station of fear ( الخوفمنزلة  ): 

 

 ويخافوه، ويخشوه ويعبدوه ليعرفوه الخلق خلق هللا إنّ  :-هللا رحمه -الحنبليّ  رجب ابن قال

 لهم ووصف اإلجالل، خوف ويخافوه ليهابوه وكبريائه عظمته على الّدالّة األدلّة لهم ونصب

 .األعمال بصالح ليتّقوه عصاه لمن أعّدها الّتي عقابه ودار هعذاب شّدة

 

 المحارم، واجتناب الفرائض أداء على حمل ما الخوف من الواجب القدر :-هللا رحمه -وقال

 واالنكفاف الطّاعات نوافل في التّشمير لىع للنّفوس باعثا صار بحيث ذلك، على زاد فإن

 تزايد فإن محمودا، فضال ذلك كان المباحات، لفضو في والتّبّسط المكروهات دقائق عن
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 اكتساب في الّسعي عن يقطع بحيث الزما، هّما أو موتا، أو مرضا أورث بأن ذلك على

 .محمودا يكن لم -وجلّ  عزّ  -هلل المحبوبة المطلوبة الفضائل

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 

 

 

 ]28 -27المائدة:  [

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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 [16 :سجدةال [

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

In the Sunnah (ن ة الن بوي ة  :(في السُّ

إن  أَْخَوَف ما أَخاُف عليُكُم الّشِرُك اْلصغُر، الرِّياُء، يَقوُل هللُا  :هللا صلّى هللا عليه وسلّمقال رسول 

نيا، فانظُروا هل تَجِدون عز    وجل  إذا َجَزى الن اَس بأعمالِِهم: اذَهبوا إلى ال ذين كنُتم تُراُؤون في الدُّ

 عنَدُهم َجزاء ؟

 األنصاري | المحدث : األلباني | المصدر : صحيح الترغيبالراوي : محمود بن لبيد 

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 32الصفحة أو الرقم: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

إّن أخوف »عليه وسلّم: قال: قال رسول هللا صلّى هللا  -رضي هللا عنهما -عن جابر بن عبد هللا

 ما أخاف على أمّتي عمل قوم لوط

 (2077( ، وحسنه األلباني، صحيح ابن ماجة )2563ابن ماجة )

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

لف والعلماء)  :(أقوال الس 
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لو نادى مناد من الّسماء: أيّها النّاس إنّكم » -رضي هللا عنه -قال عمر بن الخطّاب

 .نّة كلّكم إاّل رجال واحدا لخفت أن أكون أنا هوداخلون الج

 

يوما إلى الّسوق ومعه الجارود، فإذا امرأة عجوز فسلّم  -رضي هللا عنه -خرج عمر

ليه، وقالت هيه يا عمير: عهدتك وأنت تسّمى عميرا في سوق عليها عمر، فردّت ع

سمعت أمير  عكاظ، تصارع الصّبيان فلم تذهب األيّام حتّى سمعت عمر، ثّم قليل

المؤمنين: فاتّق هللا في الرّعيّة. واعلم أنّه من خاف الموت خشي الفوت. فبكى 

فأشار إليه عمر: أن  عمر. فقال الجارود: لقد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيته.

هذه خولة ابنة حكيم الّتي سمع »دعها.فلّما فرغ قال: أما تعرف هذه؟ قال: ال. قال: 

َل  أحرى أنهللا قولها، فعمر  َع اللَُّه َقو  يسمع كالمها. أشار إلى قوله تعالى َقد  َسمِّ

لَُك فِّي َزو جِّها  .الَّتِّي تُجادِّ

 

يا »قال عبد هللا بن عامر بن ربيعة: رأيت عمر بن الخطّاب أخذ تبنة من األرض، فقال:

ليتني هذه التّبنة، ليتني لم أكن شيئا ليت أّمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا 

 «امنسيّ 

 

 -رضي هللا عنه -رأى عمر بن الخطّاب»قال:  -رضي هللا عنهما -عن جابر بن عبد هللا

قلت:اشتهيت لحما، فاشتريته. فقال « . ما هذا يا جابر؟»قال: في يدي لحما معلّقا، 

ِّّباتُِّكم  فِّي َحياتُِّكُم »عمر:  َهب ُتم  طَي كلّما اشتهيت اشتريت، أما تخاف هذه اآلية أَذ 

ن يا  .الد 

 

قال: وعد هللا المؤمنين الّذين خافوا مقامه وأدّوا  -رضي هللا عنهما -عن ابن عبّاس

 .«فرائضه الجنّة

 

أما إنّي ال »في مرضه فقيل له: ما يبكيك؟. فقال:  -رضي هللا عنه -أبو هريرة بكى

أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلّة زادي، وإنّي أمسيت في 

 «نّة أو نار، ال أدري إلى أيّتهما يؤخذ بيصعود على ج
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كأنّه جالس في إّن المؤمن يرى ذنوبه »: -رضي هللا عنه -قال عبد هللا بن مسعود

أصل جبل يخشى أن ينقلب عليه، وإّن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مرّ على أنفه، فقال 

 «به هكذا

 

 .الخوف ضلّوا عن الطّريقالنّاس على الطّريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم 

 

ُعونَنا َرَغبا  َوَرَهبا  َوكانُوا  -رحمه هللا -عن الحسن يَن في قوله تعالى: َويَد  عِّ لَنا خاشِّ

 «( قال: الخوف الّدائم في القلب90)األنبياء/ 

 

إّن الرّجل يذنب الّذنب فما ينساه، وما يزال متخوّفا »:-رحمه هللا -قال الحسن البصريّ 

 «ل الجنّةمنه حتّى يدخ

 

وهللا ما مضى مؤمن وال بقي إاّل وهو يخاف »:-رحمه هللا -قال الحسن البصريّ 

 « منافقالنّفاق، وما أمنه إالّ 

 

من خاف هللا أخاف هللا منه كّل شيء، ومن لم »:-رحمه هللا -قال عمر بن عبد العزيز

 «يخف هللا خاف من كّل شيء

 

اء ما كان الرّجل صحيحا، فإذا نزل الخوف أفضل من الرّج»قال الفضيل بن عياض: 

 «الموت فالرّجاء أفضل

 

 «ير هللا لم ينفعك أحدإن خفت هللا لم يضرّك أحد، وإن خفت غ»وقال أيضا: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Benefits of fear ( الخوففوائد  ): 

 الفوز بالجنّة والنّجاة من النّار. .1

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 األمن من الفزع األكبر يوم القيامة. .2

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 دليل كمال اإليمان وحسن اإلسالم.  .3

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 يثمر محبّة هللا وطاعته. .4

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 سبب لسعادة العبد في الّدارين. .5
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…………………………………………………………………………………………………………………. 

 دليل على صفاء القلب وطهارة النّفس. .6

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 سبب لهداية القلب. .7

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 يبعد اإلنسان عن الوقوع في المعاصي والّسيّئات. .8

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 عل اإلنسان يخلص عمله هلل تعالى. وأن ال يضيّعه بالتّرك أو المعصية.يج .9

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 يورث المسلم الّشفقة علي الخلق. .10

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 ب.خالق الحسنة وتجنّب الكبر والعجيحمل اإلنسان المسلم على التّخلّق باأل .11

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Gratitude (الشكر) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 

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

 .إّن حقيقة الّشكر الرّضا باليسير

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 

ة هللا على لسان عبده: ثناء واعترافا، وعلى قلبه وقال ابن القيّم: الّشكر ظهور أثر نعم

 شهودا ومحبّة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة

 وقيل: هو االعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 
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  [فاطر :29-30] 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 [األنعام :52-53]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

أّن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم أخذ بيده، :هللا عنهرضي  -عن معاذ بن جبل

وقال: يا معاذ، وهللا إنّي ْلحبّك وهللا إنّي ْلحبّك، فقال: أوصيك يا معاذ! ال تدعّن 

 .هّم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتكفي دبر كّل صالة تقول: الل

 ]صحيح : خالصة حكم المحدث | 1596 :صحيح الترغيب الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث[
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :يه وسلّمعن صهيب الرّومّي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلّى هللا عل

ء عجبا ْلمر المؤمن إّن أمره كلّه خير. وليس ذلك ْلحد إاّل للمؤمن إن أصابته سرّا

 .شكر. فكان خيرا له. وإن أصابته ضرّاء صبر. فكان خيرا له

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

 

قال علّي بن أبي طالب رضي هللا عنه: إّن النّعمة موصولة بالّشكر، والّشكر يتعلّق بالمزيد، 

 .حتّى ينقطع الّشكر من العبدان في قرن، فلن ينقطع المزيد من هللا وهما مقرون

 

 :رحمه هللا تعالى -قال الحسن البصريّ 

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

 

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

 .والجالب، ألنّه يجلب النّعم المفقودة :ظ النّعم الموجودةيسّمون الّشكر: الحافظ، ألنّه يحف

 

نعمة زالت  قال الفضيل بن عياض رحمه هللا تعالى: عليكم بمالزمة الّشكر على النّعم، فقلّ 

 .عن قوم فعادت إليهم

 .ّشكرالنّعم وحشيّة فقيّدوها بال :قال بعض الّسلف رحمهم هللا تعالى

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Benefits of Gratitude (من فوائد الشكر): 

 

 .لّشكور قرير العين، يحّب الخير لآلخرين وال يحسد من كان في نعمة1. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .اعتراف بالمنعم والنعمة2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .المزيدسبب من أسباب حفظ النعمة بل 3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .ال يكون باللّسان فقط بل اللّسان يعبّر عّما في الجنان وكذلك يكون بعمل الجوارح4. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .يمكن أن يؤدّي اإلنسان حّقها إاّل بالّشكر عليهاكثرة النّعم من المنعم ال 5. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .يكسب رضا الرّّب ومحبّته6. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .اإلنسان الّشكور قريب من النّاس حبيب إليهم7. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .النّفس ووفور العقل فيه دليل على سموّ 8. 

……………………………………………………………………………………………… 
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Praiseworthy jealousy (الغيرة) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

ر ا  لها تَغار َغي رة وَغي  لِّه والمرأَة على َبع  الَغي رة بالفتح المصدر من قولك: غار الرجل على أَه 

يار ا والَغي رة هي اوغار ا  يَّة واألنََفةوغِّ  .لَحمِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 .الَغي رة: كراهة الرجل اشتراك غيره فيما هو حقه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: إن هللا تعالى 

 .يغار، وغيرة هللا أن يأتي المؤمن ما حرم هللا عليه

 [رواه البخاري 5223] 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

وعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: المؤمن 

 .يغار، وهللا أشد غير ا

 ]2761رواه مسلم [ 

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

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( والعلماء لفالس   أقوال ): 

  :وقال ابن القيم

الجوارح، إن أصل الدين الَغي رة، ومن ال غيرة له ال دين له، فالَغي رة تحمي القلب فتحمي له 

فتدفع السوء والفواحش، وعدم الَغي رة تميت القلب، فتموت له الجوارح؛ فال يبقى عندها دفع 

المرض وتقاومه، فإذا ذهبت القوة وجد البتة، ومثل الَغي رة في القلب مثل القوة التي تدفع 

ا، فتمكَّن، فكان الهالك، ومثلها مثل صياصي ال ، ولم يجد دافع  جاموس التي الداء المحل قابال 

 .تدفع بها عن نفسه وولده، فإذا تكسرت طمع فيها عدوه

 

  :وقال الراغب األصفهاني عن الغيرة

انة الماء وحفظ ا لإلنسان، ولذلك قيل: جعل اللَّه سبحانه هذه القوة في اإلنسان سبب ا لصي

انة كل كل  أمة وضعت الَغي رة في رجالها وضعت العفة في نسائها، وقد يستعمل ذلك في صي

 .ما يلزم اإلنسان صيانته

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of praiseworthy jealousy (فوائد الَغْيرة): 

 .اإليمان باهللالَغي رة دليل على قوة  .1

……………………………………………………………………………………………… 

 .خصلة يحبها هللا سبحانه وتعالى .2

……………………………………………………………………………………………… 

  .لحجاب، ودفع التبرج والسفور واالختالطهي السياج المعنوي لحماية ا .3
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……………………………………………………………………………………………… 

الَغي رة تحمي القلب فتحمي له الجوارح، فتدفع السوء والفواحش، وعدم الَغي رة تميت  .4

 .القلب، فتموت له الجوارح

……………………………………………………………………………………………… 

 .هي من األسباب الدافعة إلنكار المنكر .5

……………………………………………………………………………………………… 

 .المجتمع من الرزائل تطهر .6

……………………………………………………………………………………………… 

 .الَغي رة سبب لصون األعراض .7

……………………………………………………………………………………………… 
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Trustworthiness (االمانة) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

ن: طمأنينة النفس وزوال الخوفالخياناألمانة ضد   .ة، وأصل األَم 

 .فاألمانة اسم لما ُيؤمَّن عليه اإلنسان

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 .األمانة: هي كل  حّق  لزمك أداؤه وحفظه

ف اإلنسان فيه مِّن مال وغيره، وما يوثق به عليه مِّن األعراض والحرم مع لتَّعف ف عمَّا يتصرَّ 

 .القدرة عليه، ورد  ما يستودع إلى مودعه

كل  ما افترض على العباد فهو أمانة، كصالة وزكاة وصيام وأداء دين، وأوكدها الودائع، وأوكد 

 .الودائع كتم األسرار

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 
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 58]: النساء [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 ] 73-72األحزاب:  [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

عن عبد هللا بن عب اس رضي هللا عنهما قال: )أخبرني أبو سفيان أن  هرقل قال 

والصِّدق والعفاف والوفاء بالعهد له: سألتك ماذا يأمركم؟ فزعمت أن ه يأمر بالص الة 

 وأداء اْلَمانَة. قال: وهذه صفة نبي(

 [رواه البخاري 7]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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عن عبد هللا بن عب اس رضي هللا عنهما قال عن الن بّيِ صلى هللا عليه وسلم قال: 

 المنافق ثالث: إذا حد ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان(())آية 

  [رواه البخاري 33]

 

ه النَّاس على أموالهم أو على أسرارهم أو على أوالدهم أو على أي شيء يعني إذا ائتمن

 .، فهذه مِّن عالمات النِّّفاق-والعياذ باهلل-مِّن هذه األشياء فإنَّه يخون 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

 

 .قال أبو بكر الصِّّديق رضي هللا عنه: )أصدق الصِّّدق األَمانَة وأكذب الكذب الخيانة(

 

 .امرئ وال صومه، َمن شاء صام، وَمن شاء صلى، ال دين لمن ال أمانة لهال تغر ني صالة 

 

 .ء واألَمانَة، فسلوها هللا(وعن أبي هريرة قال: )أوَّل ما يرفع مِّن هذه األمَّة الحيا

 

 .َمن لم يكن له رأس مال فليتخذ األَمانَة رأس ماله

 

 .والعهد، وصلة الرَّحمثالثة يؤدَّين إلى البرِّّ والفاجر: األَمانَة، 

 

رِّّ، والوفاء بالعهد، وابتداء  افعي: )آالت الرِّّياسة خمس: صِّدق اللَّهجة، وكتمان الّسِّ وقال الشَّ

  .األَمانَة( النَّصيحة، وأداء

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of trustworthiness ( اْلَمانَةفوائد  ): 

 

 .األَمانَة مِّن كمال اإليمان وحسن اإلسالم .1

……………………………………………………………………………………………… 

 

موات واألرض .2  .يقوم عليها أمر السَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

ين وامتحان رّبِّ العالمين .3  .هي محور الّدِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

َفظ الّدِّين واألعراض واألموال واألجسام واألرواح  .4 والمعارف والعلوم والوالية باألَمانَة ُيح 

هادة والقضاء والكتابة  .والوصاية والشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .األمين يحب ه هللا ويحب ه النَّاس .5

……………………………………………………………………………………………… 
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فات .6 يَن ُهم  الُخلقيَّة التي وصف هللا بها عباده المؤمنين بقوله:  مِّن أعظم الصِّّ َوالَّذِّ

دِّهِّم  َراُعوَن ]المؤمنون:   [8ألََمانَاتِّهِّم  َوَعه 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 مجتمع تفشو فيه األَمانَة مجتمع خير  وبركة. -7

……………………………………………………………………………………………… 

   

Depictions of trustworthiness (صور اْلَمانَة): 

 :أصلها أمراناألمانة 

 أمانة في حقوق هللا .1

 وأمانة في حقوق البشر .2

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :اْلَمانَة فيما افترضه هللا على عباده -1

ن العبادات التي كلَّفهم بها، فإنَّها أمانة ائتمن هللا فمِّن األَمانَة: )ما ائتمنه هللا على عباده مِّ 

 عليها العباد( 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :اْلَمانَة في اْلموال -2

ا ليس لإلنسان به حقٌّ مِّن المال، وتأدية ما عليه مِّ   ن حّق  لذويه، ومِّن األَمانَة: العفَّة عمَّ

 .الحّقِّ فيهوتأدية ما تحت يده منه ألصحاب 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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 :اْلَمانَة في اْلعراض –3

فمِّن األَمانَة في األعراض: العفَّة عمَّا ليس لإلنسان فيه حقٌّ منها، وكف  النَّفس واللِّّسان  

 .عن نيل شيء منها بسوء، كالقذف والغيبة

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :ة في اْلجسام واْلرواحاْلَمانَ  -4

فمِّن األَمانَة في األجسام واألرواح: كف  النَّفس واليد عن التَّعر ض لها بسوء، من قتل أو جرح 

 .أو ضرّ  أو أذى

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :والعلوماْلَمانَة في المعارف  –5

ف أو تغيير، ونسبة األقوال إلى أصحابها، فمِّن األَمانَة في المعارف والعلوم تأديتها دون تحري 

 .وعدم انتحال اإلنسان ما لغيره منها

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :اْلَمانَة في الوالية -6

يها األكفياء  فمِّن األَمانَة في الوالية: تأدية الحقوق إلى أهلها، وإسناد األعمال إلى مستحّقِّ

 .لها

……………………………………………………………………………………………… 

 

هادة –7  :اْلَمانَة في الش 

هادة بتحم لها بحسب ما هي عليه في الواقع، وبأدائها دون تحريف أو  وتكون األَمانَة في الشَّ

 .زيادة أو نقصان تغيير أو
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……………………………………………………………………………………………… 

 

 :اْلَمانَة في القضاء – 8

مِّن القاضي عليها، وتكون األَمانَة في القضاء بإصدار األح َق أحكام العدل التي اسُتؤ  كام وف 

 .وُفوِّّض األمر فيها إليه

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :اْلَمانَة في الكتابة –9 

وتكون األَمانَة في الكتابة بأن تكون على وف قِّ ما يمليه ممليها، وعلى وف قِّ األصل الذي 

 .تُن َسخ عنه

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :اْلَمانَة في اْلسرار –10

 .وتكون األَمانَة فيها بكتمانها: التي ُيستأمن اإلنسان على حفظها وعدم إفشائها 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اْلَمانَة في الرِّساالت 11–

زاد عليها، وعلى وف قِّ رغبة وتكون األَمانَة فيها بتبليغها إلى أهلها تامَّة غير منقوصة وال م 

 .رسالة لفظيَّة أو كتابيَّة أو عمليَّةمحّمِّلها، سواء أكانت 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

مع والبصر وسائر الحواس –12  :اْلَمانَة في الس 

ها عن العدوان على أصحاب الحقوق، وبحفظها عن معصية هللا فيها  .وتكون األَمانَة فيها بكّفِّ
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……………………………………………………………………………………………… 

 

 :انَة في النُّصح والمشورةاْلمَ  -13

ومِّن صور األَمانَة أن تنصح َمن استشارك، وأن تَص ُدق َمن َوثََق برأيك، فإذا عرض عليك أحد  

ا معيَّن ا، وطلب منك الرَّأي والمشورة والنَّصيحة، فاعلم أنَّ إبداء رأيك له  مِّن النَّاس موضوع 

 .لك خيانةأمانة، فإذا أشرت عليه بغير الرَّأي الصَّحيح، فذ

 

……………………………………………………………………………………………… 
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Returning to Allah (اإلنابة) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

  .تدور مادّة )ن وب( حول الرّجوع

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

قال ابن القيّم: اإلنابة: اإلسراع إلى مرضاة هللا مع الرّجوع إليه في كّل وقت، وإخالص العمل 

 .له

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Types of returning ( اإلنابة أنواع ):  

 إنابة لربوبيّته 

وهي إنابة المخلوقات كلّها. يشترك فيها المؤمن والكافر، والبرّ والفاجر. قال هللا تعالى: َوإِّذا 

ا َربَُّهم  ُمنِّيبِّيَن إِّلَي هِّ )الروم/  . فهذا عاّم في حّق كّل داع أصابه ضرّ. ( 33َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ َدَعو 

 ال تستلزم اإلسالم، بل تجامع الّشرك والكفر. « ابةاإلن»كما هو الواقع. وهذه 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 إنابة أوليائه

 تتضّمن أربعة أمور:وهي إنابة إللهيّته إنابة عبوديّة ومحبّة، وهي 

 محبّته، والخضوع له، واإلقبال عليه، واإلعراض عّما سواه.

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Station of returning (أنواع اإلنابة):  

قامها نزل في جميع من نزل في منزل التّوبة، وقام في م»: -رحمه هللا تعالى -قال ابن القيّم

ه في منزل اإلنابة، وقد أمر هللا منازل اإلسالم، فإذا استقرّت قدمه في منزل التّوبة نزل بعد

( وقال: إِّنَّ 54تعالى بها في كتابه، وأثنى على خليله بها، فقال: َوأَنِّيُبوا إِّلى َربُِّّكم  )الزمر/ 

يَم لََحلِّيم  أَوَّاه  ُمنِّيب  )هود/   ( . 75إِّب راهِّ

 

َقُهم  َكي َف وأخبر أّن آياته إنّما يتبصّر بها ويتذكّر، أهل اإلنابة. فقال: أََفلَم  يَن   ماءِّ َفو  ُظُروا إِّلَى السَّ

ك رى لُِّكّلِّ َعب د  ُمنِّيب  )ق/  َرة  َوذِّ  ( 7 -6بََني ناها َوَزيَّنَّاها إلى أن قال تَب صِّ

 

يد * كما أخبر تعالى أّن ثوابه وجنّته ألهل الخشية واإلن يَن َغي رَ بَعِّ لَِّفتِّ ال َجنَُّة لِّل ُمتَّقِّ ابة. فقال: َوُأز 

ُخلُوها هذا ما تُ  مَن بِّال َغي بِّ َوجاَء بَِّقل ب  ُمنِّيب * اد  َي الرَّح  * َمن  َخشِّ يظ  وَعُدوَن لُِّكّلِّ أَوَّاب  َحفِّ

 ( ، 34 -31بَِّسالم  )ق/ 

 

َتَنُبوا الطَّاُغوَت أَن   وأخبر سبحانه أّن البشرى منه، إنّما هي ألهل اإلنابة يَن اج  فقال: َوالَّذِّ

ُبُدوها َوأَناُبوا إِّلَ  رى )الزمر/ يَع   (17ى اللَّهِّ لَُهُم ال ُبش 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( مالكري القرآن في ): 
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 ] 54 -53الزمر: [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ] 4الممتحنة:  [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 
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أّن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم كان يقول  - عنهمارضي هللا -عن ابن عبّاس

الّسموات واْلرض، اللهّم لك الحمد أنت نور »إذا قام إلى الصاّلة من جوف اللّيل: 

ولك الحمد أنت قيّام الّسموات واْلرض، ولك الحمد أنت رّب الّسموات واْلرض ومن 

حّق، والجنّة حّق، والنّار فيهّن. أنت الحّق، ووعدك الحّق، وقولك الحّق، ولقاؤك 

حّق، والّساعة حّق. اللهّم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكّلت، وإليك أنبت، وبك 

ك حاكمت، فاغفر لي ما قّدمت وأّخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي خاصمت، وإلي

 «ال إله إاّل أنت

  7385]   البخاري[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

أّن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم كان يقول في  -رضي هللا عنهما -عن ابن عبّاس

رّب أعنّي وال تعن علّي، وانصرني وال تنصر علّي، وامكر لي وال تمكر »دعائه: 

علّي، واهدني ويّسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علّي، رّب! اجعلني لك 

إليك مخبتا ، إليك أوّاها منيبا، رّب تقبّل  ارا، لك رّهابا، لك مطيعا،شكّارا. لك ذكّ 

توبتي واغسل حوبتي ، وأجب دعوتي، واهد قلبي، وسّدد لساني، وثبّت حّجتي، 

 «قلبي واسلل سخيمة

  3830]ابن ماجة  [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

 

كاعتكاف البدن  -عزّ وجلّ  -اإلنابة هي عكوف القلب على هللا»: -رحمه هللا -قال ابن القيّم

في المسجد ال يفارقه، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبّته، وذكره باإلجالل والتّعظيم، 

عته باإلخالص له والمتابعة لرسوله، ومن لم يعكف قلبه على هللا رح على طاوعكوف الجوا

هِّ التَّماثِّيُل الَّتِّي أَن ُتم   وحده، عكف على التّماثيل المتنوّعة، كما قال إمام الحنفاء لقومه ما هذِّ

 .(52لَها عاكُِّفوَن )األنبياء/ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Benefits of returning ( اإلنابةفوائد  ): 

 

 دليل كمال اإليمان وحسن اإلسالم. .1

……………………………………………………………………………………………… 

 

 دليل على سالمة النّيّة وحسن الطّويّة. .2

……………………………………………………………………………………………… 

 

 بشارة هللا للمنيبين وهدايته لهم. .3

……………………………………………………………………………………………… 

 

 معلم على صالح العبد وقربه من ربّه. .4

……………………………………………………………………………………………… 

 

 دليل على حسن ظّن العبد بربّه. .5

……………………………………………………………………………………………… 

 

 طريق موصّل إلى الجنّة. .6

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المنيب يرزق خشية هللا. .7

……………………………………………………………………………………………… 
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Repentance (التوبة) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 

 .وب( الّتي تدّل على الرّجوعتاب يتوب وهو مأخوذ من مادّة )ت 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 

وبة في الّشرع: ترك الّذنب لقبحه والنّدم على ما فرط منه والعزيمة على ترك المعاودة، التّ 

 .األعمال باإلعادة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من

 

: التّوبة واجبة من كّل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين -رحمه هللا تعالى -قال النّوويّ 

أن يندم  -2أن يقلع عن المعصية. -1شروط ثالثة وهي: هللا تعالى ال تتعلّق بحّق آدمّي فلها

.ويزاد   .أحد الثاّلثة لم تصّح توبتهأن يعزم على أن ال يعود إليها أبدا. فإن فقد  -3على فعلها.

شرط رابع إذا كان الّذنب يتعلّق بحّق آدمّي: أن يبرأ من حّق صاحبه؛ فإن كان ماال أو نحوه 

نه منه أو طلب عفوه، وإن كان غيبة استحلّه منها، هذا إذا لم ردّه إليه، وإن كان حّد قذف مكّ 

ع الّذنوب، فإن تاب من بعضها صّحت يترتّب على ذلك مفسدة أعظم. ويجب أن يتوب من جمي

 توبته من ذلك الّذنب

 

 .والتّوبة الفاسدة: هي التّوبة باللّسان مع بقاء لّذة المعصية في الخاطر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Repentance encompassing all levels of the deen   

 :(شمول التوبة لكل مراتب الدين)

 

ن اإلسالم، والّدين كلّه داخل في : التّوبة هي حقيقة دي-رحمه هللا تعالى -قال ابن القيّم

التّوّابين ويحّب مسّمى التّوبة وبهذا استحّق التائب أن يكون حبيب هللا. فإّن هللا يحّب 

المتطّهرين. وإنّما يحّب هللا من فعل ما أمر به. وترك ما نهي عنه. فإذا التّوبة هي الرّجوع عّما 

طنا. ويدخل في مسّماها اإلسالم، واإليمان، يكرهه هللا ظاهرا وباطنا إلى ما يحبّه ظاهرا وبا

وبداية األمر وخاتمته وهي واإلحسان. وتتناول جميع المقامات. ولهذا كانت غاية كّل مؤمن، 

الغاية الّتي وجد ألجلها الخلق. واألمر والتّوحيد جزء منها، بل هو جزؤها األعظم الّذي عليه 

 .بناؤها

 

وال حقيقتها، فضال عن القيام بها علما وعمال وحاال. ولم  وأكثر النّاس ال يعرفون قدر التّوبة

اّص الخلق لديه، ولوال أّن التّوبة اسم جامع يجعل هللا تعالى محبّته للتّوّابين إاّل وهم خو

لشرائع اإلسالم وحقائق اإليمان لم يكن الرّّب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم، 

 .المقامات واألحوال هو تفاصيلها وآثارها فجميع ما يتكلّم فيه النّاس من

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 
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 ] 8: التحريم [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 ] 112هود:  [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 
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رسول هللا صلّى هللا عليه قال: قال  -رضي هللا عنه -عن أبي موسى اْلشعريّ 

يبسط يده باللّيل ليتوب مسيء النّهار، ويبسط يده  -عزّ وجلّ  -إّن هللا»وسلّم: 

 «بالنّهار ليتوب مسيء اللّيل، حتّى تطلع الّشمس من مغربها

 ]( 2759) مسلم [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنهما - بن عمرعن عبد هللا

 «إّن هللا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»

 ](3537الترمذي )[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

 

 «اجلسوا إلى التّوّابين فإنّهم أرّق أفئدة»رضي هللا عنه: -قال عمر بن الخطّاب

 

 «التّوبةيابن آدم ترك الخطيئة أيسر من طلب »:-رحمه هللا -قال الحسن البصريّ 

 

وعالمة التّائب إسبال الّدمعة وحّب الخلوة الّذي حجب النّاس عن التّوبة طول األمل، 

 «والمحاسبة للنّفس عند كّل هّمة

 

التّوبة من أفضل مقامات الّسالكين ألنّها أوّل المنازل، »:-رحمه هللا تعالى -قال ابن القيّم

ال فيها إلى الممات. وإن ارتحل الّسالك منها وأوسطها، وآخرها. فال يفارقها العبد أبدا وال يز

زل آخر ارتحل به، ونزل به. فهي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النّهاية ضروريّة، إلى من

 «كما حاجته إليها في البداية كذلك
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من أعطي أربعا لم يمنع أربعا: من أعطي الّشكر، لم يمنع المزيد، »قال بعض أهل العلم: 

يمنع الخيرة، ومن أعطي ي التّوبة، لم يمنع القبول، ومن أعطي االستخارة لم ومن أعط

 «المشورة لم يمنع الصّواب

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of repentance ( التوبة فوائد ): 

 التّوبة من كمال اإليمان وحسن اإلسالم. .1

……………………………………………………………………………………………… 

 

 سبب حّب هللا تعالى ورضاه؛ ألّن هللا يحّب التّوّابين ويحّب المتطّهرين. .2

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 سعة رحمة هللا تعالى للتّائب. .3

 

……………………………………………………………………………………………… 
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 ضعف اإلنسان لكون الخطيئة جزءا منه. .4

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 عموم وشمول مغفرة هللا ورحمته لكّل ذنب تاب العبد منه وإن كان شركا. .5

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 حرمة المسلم )عرضه وماله( فال تقبل التّوبة من حقوق العباد إاّل بأن يأخذ حّقه أو يعفو. .6

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 يتجلّى هللا على التّائب برضوانه وإحسانه. .7

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 يقبل هللا على التّائب أضعاف إقبال عبده عليه بطاعته. .8

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 تسبّب التّوبة ذهاب الّضيق وإزالة الهّم. .9

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

جاء في العفو والتّوبة ما دامت الرّوح في الجسد إلى طلوع الّشمس من مغربها، الرّ  .10

 وقبل الغرغرة.
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……………………………………………………………………………………………… 

 

 وجوب التّوبة على العموم وعلى الخصوص والمبادرة بها. .11

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المعاصي سواد والتّوبة جالؤها. .12

……………………………………………………………………………………………… 
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Modesty (الحياء) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

، وهو  الحياء: الحشمة، ضد الوقاحة. وقد حيي منه حياء واستحيا واستحى فهو َحيِّيٌّ

 .االنقباض واالنزواء

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 .هو: انقباض النَّفس مِّن شيء  وتركه حذر ا عن اللَّوم فيه

 .الَحياء: ُخُلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، ويمنع مِّن التقصير في حّقِّ ذي الحّقِّ 

 .، ومحل ه الوجهاإلنسان مِّن خوف ما ُيَعاب به وُيَذم  وقيل هو: تغي ر وانكسار يعتري 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Difference between modesty and shyness (الفرق بين الَحيَاء والخجل): 

 

ة   الخجل: ، أو ظهور على ريبة، وما معنى يظهر في الوجه لغّم  يلحق القلب، عند ذهاب حجَّ

 .هو شيء تتغير به الهيبةأشبه ذلك، ف

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

بقوَّة الَحيَاء، ولهذا ُيَقال: فالن  يستحي في هذا الحال أن يفعل كذا، وال  هو االرتداع :والَحيَاء

قبل أن يفعله، فالَخَجل ممَّا  يقال: يخجل أن يفعله في هذه الحال؛ ألنَّ هيئته ال تتغيَّر منه

 .كان والَحيَاء ممَّا يكون
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ا، وقال األنباري: أصل  ع  َتعمل الَحيَاء موضع الَخَجل توس  الَخَجل في الل غة: الَكَسل وقد ُيس 

والتَّواني وقلَّة الحركة في طلب الرِّّزق، ثمَّ كثر استعمال العرب له حتى أخرجوه على معنى 

 .االنقطاع في الكالم

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Types of modesty (أقسام الَحيَاء): 

 

: وهو الذي ُيولَد مع اإلنسان متزوِّّد ا به، ومِّن أمثلته: حياء حياء فطريٌّ : القسم اْلو ل .1

 .الَحيَاء منحة أعطاها هللا لعباده الطِّّفل عندما تنكشف عورته أمام النَّاس، وهذا النَّوع مِّن

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

وهو الذي يكتسبه المسلم مِّن دينه، فيمنعه مِّن فعل  :حياء مكتسب: قسم الث انيوال .2

ا، مخافة أن يراه هللا حيث نهاه، أو يفقده حيث أمره   .ما ُيَذم  شرع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

رعي: القسم اْلو ل .1  .الذي يقع على وجه اإلجالل واالحترام، وهو محمود: وهو الَحَياء الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

رعيالَحيَا: القسم الث اني .2 : وهو ما يقع سبب ا لترك أمر شرعي، وهذا النَّوع ء غير الشَّ

 .ضعف ومهانة مِّن الَحيَاء مذموم، وهو ليس بحياء شرعي، وإنَّما هو

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

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 

 

 

 : 25] القصص [

……………………………………………………………………………………………… 
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 : 53]األحزاب  [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

عن أبي مسعود البدري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 .تستح فاصنع ما شئتلن اس ِمن كالم النُّبو ة اْلولى: إذا لم إن  مم ا أدرك ا

 | خالصة حكم: صحيح 6120المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري  الرقم: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

555 

 

ى هللا عليه وسلم: اإليمان وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صل

شعبة، أعالها: قول: ال إله إال  هللا. وأدناها: إماطة  -أو بضع وستُّون-بضع وسبعون 

 اْلذى عن الط ريق. والحياء شعبة ِمن اإليمان

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 35المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الرقم: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

 

 .قال عمر رضي هللا عنه: َمن قلَّ حياؤه قلَّ ورعه، وَمن قلَّ ورعه مات قلبه

 

مِّن أوَّل مدارج أهل الخصوص،  قال ابن القيِّّم في حقيقة الَحيَاء: قال صاحب المنازل: الَحيَاء:

. إنَّما َجَعل الَحَياء مِّن أوَّل مدارج أهل الخصوص: لما فيه مِّن مالحظة  يتولَّد مِّن تعظيم  منوط  بودّ 

انه حاضر ا معهم، حضور َمن يسَتحيي منه، وأوَّل سلوك أهل الخصوص: أن يروا الحقَّ سبح

. يعني: أنَّ الَحيَاء حالة حاصلة مِّن وعليه بناء سلوكهم. وقوله: إنَّه يتولَّد مِّن ت عظيم  منوط  بودّ 

امتزاج التَّعظيم بالمودَّة، فإذا اقترنا تولَّد بينهما الَحيَاء، والجنيد يقول: إنَّ تول ده مِّن مشاهدة 

ل: تول ده مِّن شعور القلب بما يستحيي منه، فيتولَّد مِّن النِّّعم ورؤية التَّقصير، ومنهم َمن يقو

ة هذا الش   عور والن فرة، حالة  تَُسمَّى: الَحيَاء، وال تنافي بين هذه األقوال، فإنَّ للحياء عدَّ

 . أسباب 

 

كلَّما وقال أيض ا: حياة القلب يكون فيه قوَّة ُخلُق الَحيَاء، وقلَّة الَحيَاء مِّن موت القلب والر وح، ف

 .كان القلب أحيى كان الَحيَاء أتم

 

قاوة: القسوة في القلب، وجمود العين، وقال الفضيل بن عياض:  خمس  مِّن عالمات الشَّ

ن يا، وطول األمل  .وقلَّة الَحيَاء، والرَّغبة في الد 
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 لَّ بهماالَحيَاء والتَّكر م خصلتان مِّن خصال الخير، لم يكونا في عبد إالَّ رفعه هللا عزَّ وج

 .فيما يتكلَّم به، فهو ُمسَتدَرجَمن تكلَّم في الَحيَاء وال يستحي مِّن هللا عزَّ وجلَّ 

 

َتَحيا منه  .وقيل: مِّن عالمات المستحي: أن ال ُيَرى بموضع ُيس 

 

 .زين المرأة الَحيَاء، وزين الحكيم الصَّمت

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Depictions of modesty (صور الَحيَاء): 

 

 من صور الحياء المحمود

ومراقبته، وفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه، وأن : وذلك بالخوف منه الَحيَاء ِمن هللا .1

يستحي المؤمن أن يراه هللا حيث نهاه، وهذا الَحيَاء يمنع صاحبه مِّن ارتكاب المعاصي 

لِّّه وترحالهواآل  .ثام؛ ألنَّه مرتبط  باهلل يراقبه في حِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

وذلك عندما يستشعر المؤمن بأنَّ المالئكة معه يرافقونه في كّلِّ  الَحيَاء ِمن المالئكة:  .2

 .، وعندما يأتي أهلهأوقاته، وال يفارقونه إالَّ عندما يأتي الغائط

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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مؤمن يستحي أن يؤذي : وهو دليل  على مروءة اإلنسان؛ فالالَحيَاء ِمن الن اس  .3

وء، وال يطعن أو يغتاب أ و اآلخرين سواء  بلسانه أو بيده، فال يقول القبيح وال يتلفَّظ بالس 

  .ينم، وكذلك يستحي مِّن أن تنكشف عوراته فيطَّلع عليها النَّاس

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  المذموم صور الَحيَاء

 

  :الَحيَاء في طلب العلم .1

ؤال فيه أو عرضه في تعليم أو دعوة،  إذا تعلَّق الَحيَاء بأمر دينّي ، يمنع الَحيَاء مِّن الس 

فإنَّ ممَّا ينبغي حينها، رفع الحرج، ومدافعة هذا الَحيَاء الذي يمنع مِّن التَّحصيل العلمي 

 .أو الدَّعوة إلى هللا سواء  عند الرِّّجال أو النساء 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

رضي هللا عنها جاءت إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت:  فقد ورد أنَّ أمَّ سليم

يا رسول هللا إنَّ هللا ال يستحيي مِّن الحّقِّ، فهل على المرأة مِّن غسل  إذا احتلمت؟ 

وقالت:  -تعني وجهها-ماء. فغطَّت أم  سلمة قال النَّبي  صلى هللا عليه وسلم: إذا رأت ال

  قال: نعم، تَرَِّبت يمينك، فيَم يشبهها ولدهايا رسول هللا وتحتلم المرأة؟! 

 .وعن مجاهد، قال: إنَّ هذا العلم ال يتعلَّمه مستح  وال متكبِّّر  

 

 :الَحيَاء ِمن اْلمر بالمعروف والن هي عن المنكر .2

َواللَُّه ال  :مِّن أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، قال تعالىالَحيَاء ال يمنع المسلم 

يِّي  َتح  َن ال َحّقِّ يَس   .[53األحزاب:]مِّ

 :بل األمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر سمة مِّن سمات هذه األمَّة، كما قال عزَّ وجلَّ 

ُروفِّ  رَِّجت  لِّلنَّاسِّ تَأ ُمُروَن بِّال َمع  َر ُأمَّة  ُأخ  ُنوَن بِّاللّهِّ ُكنُتم  َخي  مِّ َن َعنِّ ال ُمنَكرِّ َوتُؤ  َهو  آل ] َوتَن 

 .[110عمران:

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

558 

 

ارع .3  :فعل أمر نهى عنه الش 

ين  ارع، أو إلى ترك واجب مرغوب في الّدِّ فَمن دفعه حياؤه إلى فعل أمر  نهى عنه الشَّ

ا ومهانةفليس  ا، وإنَّما هذا يعتبر ضعف   .حييّ ا شرع 

 الة الواجبة بسبب ضيوف  عنده حتى تفوته الصَّالة. فليس مِّن الَحيَاء أن يترك الصَّ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ibn Al Qayyim mentioned modesty as ten types  

مها إلى عشرة أوجه)  :(ذكر ابن القيِّم صور ا للحياء وقس 

 

 

الم لما فرَّ هارب ا في الجنَّة، قال هللا تعالى: : فمنه حياء آدم حياء الجناية .11 عليه السَّ

 .منِّّي يا آدم؟ قال: ال يا رّبِّ، بل حياء  منك أفرار ا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ترون، فإذا كان يوم : كحياء المالئكة الذين يسبِّّحون اللَّيل والنَّهار ال يفوحياء الت قصير .12

 .عبادتكالقيامة قالوا: سبحانك! ما عبدناك حقَّ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .: هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربِّّه، يكون حياؤه منهوحياء اإلجالل .13

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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النَّبّيِّ مِّن القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطوَّلوا الجلوس : كحياء وحياء الَكَرم .14

 .عنده، فقام واستحيى أن يقول لهم: انصرفوا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

اء علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، أن يسأل رسول هللا عن : كحيوحياء الِحْشَمة .15

ي لمكان ابنته منهالم  .ذ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

: كحياء العبد مِّن َربِّّه عزَّ و جلَّ حين يسأله وحياء االستحقار واستصغار الن فس .16

 ...سه واستصغار ا لهاحوائجه، احتقار ا لشأن نف

 :وقد يكون لهذا النَّوع سببان

ائل نفسه، واستعظام ذنوبه وخطاياه أحدهما:  .استحقار السَّ

 .والثَّاني: استعظام مسؤوله

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

نَّه إذا خطر على قلبه في غيبته : فهو حياء المحّبِّ مِّن محبوبه، حتى إحياء المحب ة .17

قلبه، وأحسَّ به في وجهه، وال يدرى ما سببه، وكذلك يعرض للمحّبِّ عند هاج الَحيَاء مِّن 

مالقاته محبوبه ومناجاته له روعة  شديدة ، ومنه قولهم: جمال رائع، وسبب هذا الَحيَاء 

ا ال يعرفه أكثر النَّاس  .والرَّوعة، ممَّ

البدن، فأين َمن ة سلطان ا قاهر ا للقلب، أعظم مِّن سلطان َمن يقهر وال ريب أنَّ للمحبَّ 

بت الملوك والجبابرة مِّن قهرهم للَخل ق،  يقهر قلبك وروحك إلى َمن يقهر بدنك؟ ولذلك تعجَّ

: أحسَّ القلب بهجوم  بَّه ورآه بغتة  وقهر المحبوب لهم وذلهم له، فإذا فاجأ المحبوب ُمحِّ

 ...ة  وخوفسلطانه عليه فاعتراه روع

ا الَحيَاء الذي يعتريه منه  فسببه وهللا أعلم أنَّ هذا  -كان قادر ا عليه كأمته وزوجتهوإن -وأمَّ

لطان لـمَّا زال خوفه عن القلب، بقيت هيبته واحتشامه، فتولَّد منها الَحيَاء، وأمَّا حصول  الس 

طه عليه ويكابره حتى ذلك له في غيبة المحبوب فظاهر  الستيالئه على قلبه، فوهمه يغال

 .كأنَّه معه

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

 

 

: فهو حياء ممتزج  مِّن محبَّة وخوف، ومشاهدة عدم صالح عبوديَّته حياء العبودي ة .18

 . محالةلمعبوده، وأنَّ قدره أعلى وأجل  منها، فعبوديتَّه له توجب استحياءه منه ال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

رف والعز ة .19 ، فحياء النَّفس العظيمة الكبيرة، إذا صدر منها ما هو دون قدرها حياء الش 

، فإنَّه يستحيي  حياء شرف نفس  وعزَّة ، وهذا له  -مع بذله-مِّن بذل  أو عطاء  وإحسان 

ائل، حتى أحدهما: هذا. والثَّاني: استحياؤه مِّن اآلخذ حتى كسببان:  أنَّه هو اآلخذ السَّ

إنَّ بعض أهل الَكَرم ال تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه حياء  منه، وهذا يدخل في 

لَة اآلخذ  .حياء التَّلو م؛ ألنَّه يستحيي مِّن َخج 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ريفة العزيزة الرَّفيعة مِّن رضاها لنفسها : فهحياء المرء ِمن نفسه .20 و حياء الن فوس الشَّ

بالنَّقص وقناعتها بالد ون، فيجد نفسه مستحي ا مِّن نفسه حتى كأنَّ له نفسين يستحيي 

ذا استحيى مِّن نفسه بإحداهما مِّن األخرى، وهذا أكمل ما يكون مِّن الَحيَاء؛ فإنَّ العبد إ

 .فهو بأن يستحيي مِّن غيره أجدر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Depictions of lack of modesty (مظاهر قل ة الَحيَاء): 

 

نوب والمعاصي وعدم الخوف مِّن هللا  .7  .المجاهرة بالذ 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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يِّّقة أو المفتوحة لبس النِّّساء الكاسيات   .8 العاريات المالبس التي تصف األجسام، أو الضَّ

  .مِّن األعلى واألسفل

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .حديث المرأة مع الرَّجل األجنبي عند خروجها واختالطها به .9

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

يِّّئة التي تجرح اآلخرين لف ظ والتَّفو ه باأللفاظ البذيئةالتَّ   .10  .والسَّ

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .كالم الرَّجل مع غيره باألسرار الزَّوجية واألمور الخاصَّة التي تحصل بينه وبين زوجته .11

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .كشف العورات و عدم سترها  .12

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Preventers from attaining modesty (موانع اكتساب الَحيَاء): 

 

 :الغناء .1

ن يا عن أبي عثمان اللَّيثّيِّ قال: قال يزيد بن الوليد النَّاقص: يا  روى البيهقي وابن أبي الد 

هوة، ويهدم المروءةويزيد فبني أميَّة إيَّاكم والغناء؛ فإنَّه ينقص الَحيَاء،    .ي الشَّ



 
 

562 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :ارتكاب المعاصي .2

هِّب الَحيَاء فقال: ومِّن عقوباتها ذهاب الَحيَاء الذي  نوب والمعاصي ُتذ  بيَّن ابن القيِّّم أنَّ الذ 

عنه أنَّه الصَّحيح هو مادَّة الحياة للقلب، وهو أصل كّلِّ خير وذهاب كّلِّ خير بأجمعه، وفي 

إنَّ ممَّا أدرك النَّاس مِّن كالم الن بوَّة األولى: إذا لم تستح  :وقال .الَحيَاء خير كل ه :قال

وفيه تفسيران: أحدهما أنَّه على التَّهديد والوعيد، والمعنى: َمن لم  .فاصنع ما شئت

ا لم يكن هناك يَاء، فإذيستح فإنَّه يصنع ما شاء مِّن القبائح؛ إذِّ الحامل على تركها الحَ 

 .حياء  نزعه مِّن القبائح، فإنَّه يواقعها

……………………………………………………………………………………………… 

 

Means to attain modesty (الوسائل المعينة على اكتساب الَحيَاء): 

 

ِّّباع أوامر هللا سبحانه والخوف منه، ومراقبته في كّلِّ حين، واستشعار معيته .1  .ات

……………………………………………………………………………………………… 

  

ِّّباع سنَّة النَّبّيِّ صلى هللا عليه وسلم واالقتداء به في حياته القوليَّة والفعليَّة .2  .ات

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .غض  البصر عمَّا حرَّم هللا سبحانه وتعالى، وعدم تتب ع عورات اآلخرين  .3

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .عن المعصية يعين على مالزمة الَحَياء الصَّبر .4

……………………………………………………………………………………………… 
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 .تربية األوالد على الَحيَاء  .5

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .مجالسة َمن يتَّصف بصفة الَحيَاء  .6

……………………………………………………………………………………………… 
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Reflecting (التفكر) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

التفكّر مأخوذ من مادّة )ف ك ر( الّتي تدلّ على تردّد القلب في الّشيء، والفكر التأّمل وإعمال 

  .الخاطر في الّشيء

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 .تصرّف القلب في معاني األشياء لدرك المطلوب

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 
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 ]190192-آل عمران: [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 ]176 175-األعراف:[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 
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 .ركعتان مقتصدتان في تفكّر خير من قيام ليلة بال قلب-رضي هللا عنهما -عن ابن عبّاس

 

قال: أتت قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم موسى من اآليات؟  -رضي هللا عنهما -ن ابن عبّاسع

 عصاه، ويده بيضاء للنّاظرين. وأتوا النّصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟قالوا: 

كان يبرأ األكمه واألبرص ويحيي الموتى. فأتوا النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم فقالوا: ادع  :قالوا

َر ضِّ َواخ  لنا  ماواتِّ َواأل  تِّالفِّ اللَّي لِّ ربّك يجعل لنا الصّفا ذهبا. فدعا ربّه فنزلت: إِّنَّ فِّي َخل قِّ السَّ

َل بابِّ )آل عمران/  ُولِّي األ   ( فليتفكّروا فيها190َوالنَّهارِّ آَليات  ألِّ

 

 .قال: تفكّروا في كّل شيء وال تفكّروا في ذات هللا -رضي هللا عنهما -عن ابن عبّاس

 

 .من أفضل العبادة -عزّ وجلّ  -قال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم هللا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of Reflecting (فوائد من التفكر ): 

 

  طريق موصّل إلى رضوان هللا ومحبّته .1

……………………………………………………………………………………………… 

 

  انشراح للصّدر وسكينة للقلب  .2
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……………………………………………………………………………………………… 

 

 التّفكّر يورث الخوف والخشية من هللا .3

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التّفكّر يورث الحكمة ويحيي القلوب .4

……………………………………………………………………………………………… 

 

 كثرة االعتبار واالتّعاظ من سير الّسابقين  .5

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التّفكّر قيمة عقليّة كبرى تؤدّي إلى يقظة األفراد ونهضة األمم .6

……………………………………………………………………………………………… 
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Watchful (المراقبة) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 .لمراعاة شيء ومن ذلك: الرّقيب وهو الحافظ« انتصاب»مأخوذ من مادّة رقب الّتي تدّل على 

 

 قبة ألنّها منتصبةالنّاظر ومن ذلك اشتقاق الرّ والمرقب: المكان العالي يقف عليه 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

قال ابن القيّم: المراقبة دوام علم العبد وتيّقنه باطاّلع الحّق سبحانه وتعالى على ظاهره 

 .وباطنه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

سبعة »، عن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم قال: -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

عبادة هللا، يظلّهم هللا في ظلّه يوم ال ظّل إاّل ظلّه: اإلمام العادل، وشاب نشأ ب

المساجد، ورجالن تحابّا في هللا اجتمعا عليه وتفرّقا عليه،  ورجل قلبه معلّق في

ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إنّي أخاف هللا، ورجل تصّدق بصدقة 

 .ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه فأخفاها حتّى ال تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل

 ]( 1423) 3الفتح  -البخاري [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 -قال هللا»قال:قال رسول صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

إذا تحّدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل.فإن  -عزّ وجلّ 
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أغفرها له ما لم  تبها له بعشر أمثالها، وإذا تحّدث بأن يعمل سيّئة فأناعملها أك

يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: 

قالت المالئكة رّب! ذاك عبدك يريد أن يعمل سيّئة )وهو أبصر به( فقال: ارقبوه، 

 تركها فاكتبوها له حسنة. فإنّه تركها من جرّاي  فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن

 ]( 129لم )ومس [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

 

 

وقلبك، وال يغرّنّك اجتماعهم عليك فإنّهم يراقبون إذا جلست للنّاس فكن واعظا لنفسك 

 . رقيب على باطنكظاهرك وهللا

 

 .أفضل الطّاعات مراقبة الحّق على دوام األوقات

 

 من راقب هللا في خواطره، عصمه في حركات جوارحه

 

أقرب إلى عبده من حبل الوريد. لكنّه عامل  -: الحّق عزّ وجلّ -رحمه هللا -قال ابن الجوزيّ 

يدين إليه، والّسؤال له. فقلوب عبد معاملة الغائب عنه البعيد منه، فأمر بقصد نيّته، ورفع الال

الجّهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي، إذ لو تحّققت مراقبتهم للحاضر النّاظر 

 .لكّفوا األكّف عن الخطايا. والمتيّقظون علموا قربه فحضرتهم المراقبة، وكفتهم عن االنبساط

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

Benefits of being watching (فوائد المراقبة): 

 

 .والنّجاة من النّارالفوز بالجنّة  .1

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .ن الفزع األكبر يوم القيامةاألمن م  .2

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .دليل على كمال اإليمان وحسن اإلسالم .3

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .تثمر محبّة هللا تعالى ورضاه  .4

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .دليل على حسن الخاتمة  .5

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .مظهر من مظاهر صالح العبد واستقامته .6

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 
 

571 

Hope with action (الرجاء) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 اليأس، ممدود.مأخوذ من مادّة )ر ج و( الّتي تدّل على األمل الّذي هو نقيض 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

: هو االستبشار بجود : الرّجاء هو النّظر إلى سعة رحمة هللا.وقيل-رحمه هللا -قال ابن القيّم

 وفضل الرّّب تبارك وتعالى واالرتياح لمطالعة كرمه.وقيل: هو الثّقة بجود الرّّب تعالى.

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Difference between hope with action and wishing  

( والتمنيالفرق بين الرجاء  ):  

أّن التّمنّي يصاحبه الكسل.وال يسلك صاحبه طريق الجّد، والرّجاء على الضّّد من ذلك. ومن 

كما أّن الرّجاء يفيد إمكان « . ليت»وأداة التّمنّي « لعلّ »ّن أداة الرّجاء الوجهة اللّغويّة فإ

 .الوقوع بخالف التّمنّي الّذي يفيد تعّذر الوقوع أو استحالته

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Reality of hope with actions (حقيقة الرجاء):  

 

: الرّجاء هو عبوديّة، وتعلّق باهلل من حيث اسمه: البرّ المحسن -رحمه هللا -ل ابن القيّمقا

فذلك التّعلّق والتّعبّد بهذا االسم، والمعرفة باهلل: هو الّذي أوجب للعبد الرّجاء من حيث 
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يدري ومن حيث ال يدري. فقوّة الرّجاء على حسب قوّة المعرفة باهلل وأسمائه وصفاته، 

رحمته غضبه ولوال روح الرّجاء لعطّلت عبوديّة القلب والجوارح، وهّدمت صوامع وبيع  بةوغل

وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم هللا كثيرا. بل لوال روح الرّجاء لما تحرّكت الجوارح بالطّاعة. 

ولوال ريحه الطّيّبة لما جرت سفن األعمال في بحر اإلرادات. ولي من األبيات:لوال التّعلّق 

لرّجاء تقطّعت ... نفس المحّب تحّسرا وتمزّقالوال الرّجا يحدو المطّي لما سرت ... بحمولها با

لديارهم ترجو اللّقافتأّمل هذا الموضع حّق التّأّمل يطلعك على أسرار عظيمة من أسرار 

العبوديّة والمحبّة، فكّل محبّة مصحوبة بالخوف والرّجاء. وعلى قدر تمكّنها من قلب المحّب 

تّد خوفه ورجاؤه، ولكّن خوف المحّب ال يصحبه وحشة. بخالف خوف المسيء. ورجاء يش

المحّب ال يصحبه علّة، بخالف رجاء األجير، وأين رجاء المحّب من رجاء األجير وبينهما كما 

 بين حاليهما؟

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 

 

 

 57] :اإلسراء [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 ]5: العنكبوت [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

صلّى هللا عليه وسلّم قال لبالل عند أّن النّبّي  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

يا بالل حّدثني بأرجى عمل عملته في اإلسالم فإنّي سمعت دّف »صالة الفجر: 

قال: ما عملت عمال أرجى عندي من أنّي لم « . بين يدّي في الجنّة« 2»نعليك 

 .يت بذلك الطّهور ما كتب لي أن أصلّيأتطّهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إاّل صلّ 

 ]( 1149) 3الفتح  -لبخاريا [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

يقول: قال رسول هللا صلّى هللا عليه  -رضي هللا عنهما -عن عبد هللا بن عمرو

ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء  -أربعون خصلة أعالهّن منيحة العنز»وسلّم: 

 «ق موعودها إاّل أدخله هللا بها الجنّةثوابها وتصدي

 ]( 2631) 5الفتح  -البخاري [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

قسا قلبي وضاقت مذاهبي ... جعلت الرّجا  فلّمافي مرض موته: -رحمه هللا -قال الّشافعيّ 

 .منّي لعفوك سلّماتعاظمني ذنبي فلّما قرنته ... بعفوك ربّي كان عفوك أعظما

 

 عالمة صّحة الرّجاء حسن الطّاعة

 

الرّجاء حاد يحدو القلوب إلى بالد المحبوب وهو هللا والّدار »: -رحمه هللا -قال ابن القيّم

 لّسيراآلخرة، ويطيّب لها ا

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of hope with action ( الرجاءفوائد  ): 

 

 ن.عيإظهار العبوديّة وأنّه ال يستغنى عن فضله وإحسانه طرفة  .1

……………………………………………………………………………………………… 

 

 أنّه سبحانه يحّب من عباده أن يؤّملوه ويرجوه، ويسألوه من فضله. .2

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .أّن الرّجاء حاد يحدو بالعبد في سيره إلى هللا، ويطيّب له المسير .3

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .طرحه على عتبة المحبّةأّن الرّجاء ي .4

……………………………………………………………………………………………… 

 

أنّه يبعث العبد على أعلى المقامات، وهو مقام الّشكر، الّذي هو خالصة العبوديّة، فإنّه  .5

 إذا حصل له مرجوّة كان أدعى لشكره.

……………………………………………………………………………………………… 

 

سمائه ومعانيها، والتّعلّق به، فإّن الرّاجي أنّه يوجب للعبد المزيد من معرفة هللا وأ .6

 متعلّق بأسمائه الحسنى، متعبّد بها، داع بها.

 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

575 

 

 .للرّجاء، فكّل راج خائف، وكّل خائف راج أّن الرّجاء مستلزم للخوف، والخوف مستلزم  .7

……………………………………………………………………………………………… 

 

انه وتعالى يريد من عبده تكميل مراتب عبوديّته، من الّذّل واالنكسار أّن هللا سبح .8

والتّوكّل واالستعانة، والخوف، والرّجاء، والصّبر والّشكر، والرّضى واإلنابة، وغيرها. ولهذا 

عبوديّته بالتّوبة الّتي هي من أحسن عبوديّات قّدر عليه الّذنب وابتاله به لتكمل مراتب 

 تكميلها بالرّجاء والخوف.عبده إليه، فكذلك 

……………………………………………………………………………………………… 
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Trust (التوكل) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 

مأخوذ من مادّة )وك ل( الّتي تدّل على اعتماد على الغير في أمر ما، ومن ذلك التّوكّل وهو 

 .إظهار العجز في األمر واالعتماد على غيرك

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 

في استجالب المصالح ودفع المضارّ من أمور الّدنيا  -عزّ وجلّ  -صدق اعتماد القلب على هللا

يعطي وال يمنع وال يضرّ وال ينفع  بأنّه الواآلخرة، وكلة األمور كلّها إليه، وتحقيق اإليمان 

 .سواه

 

 ]األخذ باألسباب ال ينافي التوكل:[

قال ابن قيّم الجوزيّة: التّوكّل من أعظم األسباب الّتي يحصل بها المطلوب، ويندفع بها 

المكروه. فمن أنكر األسباب لم يستقم معه التّوكّل.ولكن من تمام التّوكّل: عدم الرّكون إلى 

عالقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه باهلل ال بها، وحال بدنه قيامه  باب.وقطعاألس

بها.فاألسباب محّل حكمة هللا وأمره ونهيه.والتّوكّل متعلّق بربوبيّته وقضائه وقدره، فال تقوم 

 .عبوديّة األسباب إاّل على ساق التّوكّل وال يقوم ساق التّوكّل إاّل على قدم العبوديّة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Places of trust (مواطن التوكل): 

 

 

ُذل ُكم  َفَمن  َذا عليه: إِّن  يَن صُ إن طلبتم النّصر والفرج فتوكّلوا  .1 ُكُم اللَُّه َفال غالَِّب لَُكم  َوإِّن  يَخ  ر 

ُنوَن )آل عمران/  مِّ هِّ َوَعلَى اللَّهِّ َفل َيَتَوكَّلِّ ال ُمؤ  دِّ ُصُرُكم  مِّن  بَع   (160الَّذِّي يَن 

……………………………………………………………………………………………… 

 

رِّض  عَ إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التّوكّ  .2 ُهم  َوتََوكَّل  َعلَى اللَّهِّ َوَكفى ل: َفَأع  ن 

 (81بِّاللَّهِّ َوكِّيال  )النساء/ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

بَِّي اللَُّه ال إِّلَه إِّالَّ ُهَو َعلَي هِّ  إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على التّوكّل:َفإِّن   .3 ا َفُقل  َحس  تََولَّو 

 (129تََوكَّل ُت )التوبة/ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

م  آياتُُه زاَدت ُهم  إِّيمانا   .4 إذا تلي القرآن عليك أو تلوته فاستند على التّوكّل: َوإِّذا تُلِّيَت  َعلَي هِّ

م  يََتَوكَّلُوَن )األنفال/ َوَعلى   (2َربِّّهِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

ل مِّ إذا طلبت الصّلح واإلصالح بين قوم ال تتو .5 ّسل إلى ذلك إاّل بالتّوكّل: َوإِّن  َجَنُحوا لِّلسَّ

َنح  لَها َوتََوكَّل  َعلَى اللَّهِّ )األنفال/   (61َفاج 

……………………………………………………………………………………………… 

 

يبَنا إِّالَّ ما َكَتبَ  .6 اللَُّه لَنا ُهَو َمو النا   إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتّوكّل:ُقل  لَن  ُيصِّ

ُنوَن )التوبة/ وَ  مِّ  (51َعلَى اللَّهِّ َفل َيَتَوكَّلِّ ال ُمؤ 

……………………………………………………………………………………………… 

 



 
 

578 

 نُوح  إِّذ  قاَل إذا نصبت األعداء حباالت المكر فادخل أنت في   .7
أرض التّوكّل: َوات ُل َعلَي هِّم  نَبَأَ

مِّ إِّن  كاَن َكُبَر َعلَي ُكم  َمقامِّي وَ  هِّ يا َقو  مِّ كِّيرِّيلَِّقو  بِّآياتِّ اللَّهِّ َفَعلَى اللَّهِّ تََوكَّل ُت )يونس/  تَذ 

71) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

الّشكر والتّوكّل: َوما لَنا أاَلَّ نََتَوكََّل َعلَى اللَّهِّ َوَقد  إذا كانت الهداية من هللا، فاستقبلها ب .8

بَِّرنَّ َعلى ما آَذي تُ   ( 12ُمونا َوَعلَى اللَّهِّ َفل يََتَوكَّلِّ ال ُمَتَوكِّّلُوَن )إبراهيم/ َهدانا ُسُبلَنا َولََنص 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ن والغّدار فال تلتجئ إاّل إلى باب هللا: إِّنَُّه لَي َس لَُه إذا خشيت بأس أعداء هللا والّشيطا .9

م  يََتوَ  يَن آَمُنوا َوَعلى َربِّّهِّ  ( 99كَّلُوَن )النحل/ ُسل طان  َعلَى الَّذِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

 إذا أردت أن يكون هللا وكيلك في كّل حال، فتمّسك بالتّوكّل في كّل حال: َوتََوكَّل   .10

 ( 81َعلَى اللَّهِّ َوَكفى بِّاللَّهِّ َوكِّيال  )النساء/ 

……………………………………………………………………………………………… 

 فانزل أواّل في مقام التّوكّل: َفَتَوكَّل  َعلَى اللَّهِّ إِّنَّ اللََّه إن شئت أن تنال محبّة هللا .11

ب  ال ُمَتَوكِّّلِّيَن )آل عمران/   (159ُيحِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

إذا أردت أن يكون هللا لك، وتكون هلل خالصا فعليك بالتّوكّل: َوَمن  يََتَوكَّل  َعلَى اللَّهِّ َفُهَو  .12

 ( 3ُبُه )الطالق/ َحس  

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 
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إذا »قال:قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  -رضي هللا عنه -عن أنس بن مالك

 خرج الرّجل من بيته فقال:بسم هللا، توكّلت على هللا، ال حول وال قوّة إاّل باهلل.قال:

له الّشياطين، فيقول له شيطان « 1»يقال حينئذ: هديت وكفيت ووقيت فتتنّحى 

 «ووقي؟ آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي

 ]( 5095أبو داود ) [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 عليه وسلّم: قال: قال رسول هللا صلّى هللا -رضي هللا عنهما -عن ابن عبّاس

، والنّبّي ومعه الرّجل « 1»فرأيت النّبّي ومعه الرّهيط  عرضت علّي اْلمم،»

والرّجالن، والنّبّي ليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، فظننت أنّهم أّمتي، 

فقيل لي: هذا موسى صلّى هللا عليه وسلّم وقومه ولكن انظر إلى اْلفق، فنظرت 

انظر إلى اْلفق اَلخر فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه  فإذا سواد عظيم فقيل لي:

غير حساب وال عذاب. ثّم نهض فدخل أّمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنّة ب

منزله فخاض النّاس في أولئك الّذين يدخلون الجنّة بغير حساب وال عذاب. فقال 

ل بعضهم بعضهم: فلعلّهم الّذين صحبوا رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم، وقا

فلعلّهم الّذين ولدوا في اإلسالم ولم يشركوا باهلل، وذكر أشياء، فخرج عليهم 

فأخبروه. فقال: « ما الّذي تخوضون فيه؟» صلّى هللا عليه وسلّم فقال: رسول هللا

فقام « . هم الّذين ال يرقون وال يسترقون ، وال يتطيّرون وعلى ربّهم يتوكّلون»

، ثّم قام « أنت منهم»هللا أن يجعلني منهم. فقال:  عكّاشة بن محصن، فقال: ادع

 « (سبقك بها عكّاشة»فقال: رجل آخر فقال: ادع هللا أن يجعلني منهم. 

 ]( 5705، 6541الفتح ) -البخاري [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

 

 « التّوكّل على هللا عزّ وجّل جماع اإليمان»:-رحمه هللا -قال سعيد بن جبير

االستغناء عن النّاس بطلب العمل أعجب إلينا من »: -رحمه هللا تعالى -قال اإلمام أحمد

 « ( يدي النّاسالجلوس وانتظار ما في أ
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 يكون في قلبه أحد أن يتوكّل على هللا وال -صدق المتوكّل على هللا عزّ وجلّ »وقال أيضا: 

 «من اآلدميّين يطمع أن يجيئه بشيء، فإذا كان كذلك كان هللا يرزقه وكان متوكاّل

 

ما ال يطيق التّوكّل من أقوى األسباب الّتي يدفع بها العبد »رحمه هللا تعالى: -قال ابن القيّم

 «من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of trust ( التوكلفوائد  ): 

 

 

 اإلسالم.أنّه من كمال اإليمان وحسن  .1

……………………………………………………………………………………………… 

 

 يجلب محبّة هللا تعالى ومعونته ونصره وتأييده. .2

……………………………………………………………………………………………… 

 

تّاّم عن تحصيل ما يريده وتمام دوام طلب المعونة من هللا الملك ليقين المتوكّل بالعجز ال .3

 يريد.قدرة هللا على إنجاز كّل ما يريد وفوق ما 

……………………………………………………………………………………………… 
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 الحفظ والمنعة من الّشيطان الرّجيم ومن البشر اللّئيم. .4

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الوقوف على الحدود الّشرعيّة وعدم الخوض في الحرام. .5

……………………………………………………………………………………………… 

 

 وكّل ال يخاف فوت شيء قّدر له.ترك المزاحمة مع النّاس؛ ألّن المت .6

……………………………………………………………………………………………… 

 قطع الطمع فيما في أيدي النّاس توكاّل على ما عند هللا. .7

……………………………………………………………………………………………… 

 

 راحة البال واستقرار الحال. .8

……………………………………………………………………………………………… 

 

 المباحة مع الخروج من أسرها.ال يمنع األخذ باألسباب المشروعة  .9

……………………………………………………………………………………………… 

 

 يحّقق طاعة هللا ورسوله صلّى هللا عليه وسلّم. .10

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ّفر عنه سيّئاته.يحّقق رضا هللا، فيجعل للعبد مخرجا ويك .11

……………………………………………………………………………………………… 

 

 يهيّأ صاحبه للفوز بصحبة النّبيّين في جنّات النّعيم. .12

……………………………………………………………………………………………… 
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 من أسباب سعة الرّزق.  .13

……………………………………………………………………………………………… 

 

ر من الّشيطان متوكّل شرّ األشرامّما يدفع عن ال -عزّ وجلّ  -به تمام المعونة من هللا  .14

 ومن كّل من يكيده.

……………………………………………………………………………………………… 
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Sincerity (اإلخالص) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 .من مادّة )خ ل ص( الّتي تدّل على تنقية الّشيء وتهذيبه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 

اإلخالص هو تصفية الّسرّ والقلب والعمل، والخالص هو الّذي ال باعث له إاّل طلب الحّق، 

واإلخالص ال يكون إاّل بعد الّدخول في العمل، واإلخالص هلل؛ هو أن ال يفعل المخلص فعال إاّل 

 .تعالىهلل 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Difference between sincerity and truthfulness  

  :(الفرق بين اإلخالص والصدق)

الفرق بين اإلخالص والصّدق: أّن الصّدق أصل وهو األوّل: واإلخالص فرع وهو تابع، وفرق 

 بعد الّدخول في العمل، أّما الصّدق فيكون بالنّيّة قبل الّدخول اإلخالص ال يكون إالّ آخر أّن 

 .فيه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 
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 [ 1-4:اإلخالص] 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 [8283-: ص] 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

ى هللا عليه قال: جاء رجل إلى النّبّي صلّ  -رضي هللا عنه -الباهليّ  عن أبي أمامة

وسلّم فقال: أرأيت رجال غزا يلتمس اْلجر والّذكر، ما له؟. فقال رسول هللا صلّى 

فأعاد ثالث مرّات.يقول له رسول هللا صلّى هللا « . ال شيء له»هللا عليه وسلّم: 

هللا ال يقبل من العمل إاّل ما كان له  إنّ »ثّم قال: « . ال شيء له»عليه وسلّم: 

 « (وجهه خالصا وابتغي به
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( من سلسلة األحاديث الصحيحة 52( واللفظ له وقال الشيخ ناصر األلباني )25 /6النسائي ) [

[ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

أنّه قال: قيل يا رسول هللا: من أسعد النّاس  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

لقد ظننت يا أبا »يامة؟. قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: بشفاعتك يوم الق

هريرة أن اّل يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على 

يث، أسعد النّاس بشفاعتي يوم القيامة، من قال ال إله إاّل هللا خالصا من الحد

 «-أو نفسه -قلبه

 ]( 99) 1الفتح  -البخاري [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

 

 .إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرّياء

 

فيفسده وال هوى اإلخالص سرّ بين هللا وبين العبد، ال يعلمه ملك فيكتبه وال شيطان 

 .«فيميله

 

العمل بغير إخالص وال اقتداء كالمسافر يمأل جرابه رمال »:-تعالىرحمه هللا  -قال ابن القيّم

 «ينقله وال ينفعه

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

Depictions of sincerity ( اإلخالص صور ):  

 

 اإلخالص في التّوحيد. .1

……………………………………………………………………………………………… 

 

  اإلخالص في النّيّة والقصد. .2

……………………………………………………………………………………………… 

 

ة القدر، حّب اإلخالص في العبادات: الصاّلة، الّسجود، الصّيام، قيام رمضان، قيام ليل .3

الحّج، التّوبة، والّذكر، واالستغفار، والّدعاء، وقراءة القرآن، المساجد، الزّكاة، الصّدقة، 

 وسائر القربات.

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .اإلخالص في األقوال كلّها .4

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .لخ(كالصّدق، الصّبر، الزّهد، والتّواضع ... ااإلخالص في االلتزام بمكارم األخالق، ) .5

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .اإلخالص في التّوكّل على هللا .6

……………………………………………………………………………………………… 
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 اإلخالص في كافّة األعمال. .7

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of sincerity ( اإلخالص فوائد ): 

 

 واألقوال.إلخالص هو األساس في قبول األعمال ا .1

……………………………………………………………………………………………… 

 

 اإلخالص هو األساس في قبول الّدعاء. .2

……………………………………………………………………………………………… 

 

 اإلخالص يرفع منزلة اإلنسان في الّدنيا واآلخرة. .3

……………………………………………………………………………………………… 

 

 لوساوس واألوهام.يبعد عن اإلنسان ا .4

……………………………………………………………………………………………… 

 

 يحرّر العبد من عبوديّة غير هللا. .5

……………………………………………………………………………………………… 

 

 يقوّي العالقات االجتماعيّة وينصر هللا به األّمة. .6

……………………………………………………………………………………………… 

 

 يفرّج شدائد اإلنسان في الّدنيا. .7
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……………………………………………………………………………………………… 

 

 يحّقق الطّمأنينة لقلب اإلنسان ويجعله يشعر بالّسعادة. .8

……………………………………………………………………………………………… 

 

 يقوّي إيمان اإلنسان ويكرّه إليه الفسوق والعصيان. .9

……………………………………………………………………………………………… 

 

 يقوّي عزيمة اإلنسان وإرادته في مواجهه الّشدائد. .10

……………………………………………………………………………………………… 

 

 حصول كمال األمن واالهتداء في الّدنيا واآلخرة. .11

……………………………………………………………………………………………… 
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Patience (الصبر) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 .الصَّب ـُر نقيض الَجَزع

 .حبس النفس عن الجزع

ض العلماء أنه قال: إنما سمي الصبر صبر ا؛ ألن تمرره في حكى أبو بكر بن األنباري عن بع

 .القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر في الفم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

ئضه، وحبسها عن التسخط عن محارم هللا، وحبسها على فراالصبر هو حبس النفس 

 .والشكاية ألقداره

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 

اقال أبو عبد هللا أحمد بن حنبل: )ذكر هللا سبحانه الصبر في القرآن في تسعين   .موضع 

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

 .نذكر بعضها

  :أحدها: األمر به، كقوله

 

 ]127النحل: [ 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  :تعليق الفالح به، كقوله

 

 [200عمران: آل [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :اإلخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره، كقوله

 

 10] الزمر:[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  :قين، قال هللا تعالىتعليق اإلمامة في الدين، به وبالي

 

 ]24السجدة:[
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

 لألشّجِ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنهما هللا رضي عب اس ابن عن

  .واْلناة الِحْلم،: هللا يحبُّهما خصلتين فيك إن  : -القيس عبد أشّجِ -

 ]25 مسلم رواه[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ِمن الت أنِّي: وسلم عليه هللا صلى الن بّيِ  عن عنه هللا رضي مالك بن أنس وعن

يطان ِمن والَعَجلة هللا،  .الش 

 ]حسن:  المحدث حكم صةخال| 3011: الرقم الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

 

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

 .الرجال كان كريم ا

وعن إبراهيم التيمي، قال: ما من عبد وهب هللا له صبر ا على األذى، وصبر ا على البالء، 

 .وصبر ا على المصائب، إال وقد ُأوتي أفضل ما أوتيه أحد، بعد اإليمان باهلل

لم  ي ألصاب بالمصيبة، فأحمد هللا عليها أربع مرات، أحمد إذوعن الشعبي، قال شريح: إن

 يكن أعظم منها، وأحمد إذ رزقني الصبر عليها، وأحمد إذ وفقني لالسترجاع 
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 لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني.

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of Patience ( الصبر فوائد ): 

 

 .دليل على كمال اإليمان وحسن اإلسالم1. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .يورث الهداية في القلب2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .يثمر محبة هللا ومحبة الناس3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .سبب للتمكين في األرض4. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .الفوز بالجنة والنجاة من النار5. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .معية هللا للصابرين6. 
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……………………………………………………………………………………………… 

 

 .األمن من الفزع األكبر يوم القيامة7. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .ن مظاهر الرجولة الحقةمظهر م8. 

……………………………………………………………………………………………… 
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Pleased (الرضا) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 .مادّة )ر ض و( الّتي تدّل على خالف الّسخطمأخوذ من 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

هو سرور القلب بمرّ القضاء. وقيل: الرّضا ارتفاع الجزع في أّي حكم كان، وقيل الرّضا هو صّحة 

 إلى القلب. فإذا باشر القلب حقيقةالعلم أدّاه إلى الرّضا. لم الواصلالع

 

 وقيل استقبال األحكام بالفرح.

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Types of being pleased (أنواع الرضا): 

 

سيّما إذا قام بواجبها ومستحبّها من لزم ما يرضي هللا من امتثال أوامره واجتناب نواهيه ال 

 فإّن هللا يرضى عنه، كما أّن من لزم محبوبات الحّق أحبّه هللا.

 

 وذلك أّن الرّضا نوعان:

 : الرّضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه.أحدهما

تِّيَنا اللَُّه مِّن   محظور.ويتناول ما أباحه هللا من غير تعّد  ُبَنا اللَُّه َسُيؤ  لِّهِّ َوَرُسولُُه َوقالُوا َحس   َفض 

ُبوَن )التوبة/   ( . وهذا الرّضا واجب.59إِّنَّا إِّلَى اللَّهِّ راغِّ

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

 

 : الرضا بالمصائب: كالفقر والمرض والّذّل. والنّوع الثّاني

وليس بواجب، وقد قيل: إنّه واجب، والصّحيح أّن فهذا رضا مستحّب في أحد قولي العلماء، 

 الواجب هو الصّبر. كما قال الحسن:الرّضا غريزة، ولكّن الصّبر معوّل المؤمن.

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 

 

  51]:األحزاب [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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  1-6]:مريم [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

ا َمن قاَل ِحيَن يَسْ  َن أْشَهُد أْن ال إلََه إال  الل ُه وْحَدُه ال َشِريَك له، وأن  ُمَحم د  َمُع الُمَؤذِّ

، وباإلْساَلِم ِدين ا، ُغِفَر له َذْنُبُه. قاَل َعْبُدُه  وَرسولُُه، َرِضيُت بالل ِه َربّ ا وبُِمَحم د  َرسوال 

َن: وأَنَا أْشَهُد ولَْم يَْذُكْر ُقَتْيبَُة َقْولَُه: ابُن ُرْمح  في ِرَوايَتِِه: َمن قاَل ِحيَن َيْسَمُع  الُمَؤذِّ

 وأَنَا.

 محدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلمالراوي : سعد بن أبي وقاص | ال

 | خالصة حكم المحدث : صحيح 386الرقم: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

أََما تَْرَضْوَن أَْن تَُكونُوا  "لََنا َرُسوُل الل ِه صلى هللا عليه وسلم   الل ِه، َقاَل َقالَ َعْن َعْبدِ 

َقاَل  "أََما تَْرَضْوَن أَْن تَُكونُوا ثُلَُث أَْهِل اْلَجن ِة  "ثُم  َقاَل  .َقاَل َفَكب ْرنَا  "ُرُبَع أَْهِل اْلَجن ِة 

ْرُجو أَْن تَُكونُوا َشْطَر أَْهِل اْلَجن ِة َوَسُأْخبُِرُكْم َعْن َذلَِك َما إِنِّي ْلَ  " َقاَل ثُم   .َفَكب ْرنَا 
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اِر إاِل  َكَشْعَرة  بَْيَضاَء فِي ثَْور  أَْسَوَد أَْو َكَشْعَرة  َسْوَداَء فِي ثَْور   اْلُمْسِلُموَن فِي اْلُكف 

 "أَْبيََض 

[ 221مسلم  ] 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

 

أّما بعد، فإّن الخير كلّه في »: -كتب عمر بن الخطّاب إلى أبي موسى رضي هللا عنهما

 «الرّضى، فإن استطعت أن ترضى وإاّل فاصبر

 

 .بالقضاء فليس لحمقه دواءمن لم يرض 

 

عالمة حّب هللا، كثرة ذكره، فإنّك ال تحّب شيئا إاّل أكثرت من ذكره، وعالمة الّدين: اإلخالص 

 .هلل في الّسرّ والعالنية، وعالمة الّشكر: الرّضى بقدر هللا والتّسليم لقضائه

 

 «تبارك وتعالىرور بالرّّب ثمرة الرّضى: الفرح والسّ »: -رحمه هللا -قال ابن القيّم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Benefits of being pleased ( الرضافوائد  ): 

 

 يثمر محبّة هللا ورضاه وتجنّب سخطه. .1

……………………………………………………………………………………………… 
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 دليل على كمال اإليمان وحسن اإلسالم. .2

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الفوز بالجنّة والنّجاة من النّار. .3

……………………………………………………………………………………………… 

 

 مظهر من مظاهر صالح العبد وتقواه. .4

……………………………………………………………………………………………… 

 

 بالبشرى في اآلخرة. الوعد .5

……………………………………………………………………………………………… 

 

 دليل حسن ظّن العبد بربّه. .6

……………………………………………………………………………………………… 

 

 طريق إلى الفوز برضوان هللا تعالى. .7

……………………………………………………………………………………………… 

 

 مسلم راحة نفسيّة وروحيّة.يضفي على اإلنسان ال .8

……………………………………………………………………………………………… 

  

 يجنّب المسلم األزمات النّفسيّة من قلق زائد وتوتّر. .9

……………………………………………………………………………………………… 
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 الغيرة: القيمة
 : معنى لغة  

لِّه على الرجل غار: قولك من المصدر بالفتح الَغي رة لها على والمرأَة أَه   َغي رة تَغار بَع 

يَّة هي والَغي رة يار اوغِّ  وغار ا وَغي ر ا  واألنََفة الَحمِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 حقه هو فيما غيره اشتراك الرجل كراهة: الَغي رة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة الن بوي ةفي ال  :سُّ

 تعالى هللا إن: قال وسلم عليه هللا صلى النبي أن عنه هللا رضي هريرة أبي عن

 عليه هللا حرم ما المؤمن يأتي أن هللا وغيرة يغار،

 5223 البخاري رواه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 يغار، المؤمن: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أبي وعن

 غير ا أشد وهللا

 2761 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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لف والعلماء  :أقوال الس 

 : القيم ابن وقال

 له فتحمي القلب تحمي لَغي رةفا له، دين ال له غيرة ال ومن الَغي رة، الدين أصل إن

 فال الجوارح؛ له فتموت القلب، تميت الَغي رة وعدم والفواحش، السوء فتدفع الجوارح،

 وتقاومه، المرض تدفع التي القوة مثل القلب في الَغي رة ومثل البتة، دفع عندها يبقى

، المحل الداء وجد القوة ذهبت فإذا ا، يجد ولم قابال   ومثلها الهالك، فكان فتمكَّن، دافع 

 عدوه فيها طمع تكسرت فإذا وولده، نفسه عن بها تدفع التي الجاموس صياصي مثل

 

 : الغيرة عن األصفهاني الراغب وقال

 ولذلك لإلنسان، وحفظ ا الماء لصيانة سبب ا اإلنسان في القوة هذه سبحانه اللَّه جعل

 ذلك يستعمل وقد سائها،ن في العفة وضعت رجالها في الَغي رة وضعت أمة كل  : قيل

 صيانته اإلنسان يلزم ما كل صيانة في

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الَغْيرة فوائد

 .الَغي رة دليل على قوة اإليمان باهلل .8

……………………………………………………………………………………………… 

 .خصلة يحبها هللا سبحانه وتعالى .9

……………………………………………………………………………………………… 

 هي السياج المعنوي لحماية الحجاب، ودفع التبرج والسفور واالختالط  .10

……………………………………………………………………………………………… 
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الَغي رة تحمي القلب فتحمي له الجوارح، فتدفع السوء والفواحش، وعدم  .11

 الَغي رة تميت القلب، فتموت له الجوارح

……………………………………………………………………………………………… 

 .هي من األسباب الدافعة إلنكار المنكر .12

……………………………………………………………………………………………… 

 تطهر المجتمع من الرزائل .13

……………………………………………………………………………………………… 

 .الَغي رة سبب لصون األعراض .14

……………………………………………………………………………………………… 
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 الظن حسن: القيمة
 

 :معنى لغة  

ن نقيض الُقب ح  الُحس 

ين ا: زيَّنته سِّ نت الشيء تح   وحسَّ

يئة  والَحَسَنة: خالف السَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الظَّن: شك ويقين، إال أنَّه ليس بيقين عيان، إنَّما هو يقين تدب ر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا  :معنى اصطالح 

رترجيح جانب الخير على   جانب الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

 

 سورة الحجرات

……………………………………………………………………………………………… 
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ن ة في  :ةالن بوي   السُّ

سوا، إي اكم والظ ن، فإن   :عن الن بي صلى هللا عليه وسلم، أنه قال الظ ن أكذب الحديث، وال تحس 

سوا، وال تحاسدوا، وال تدابروا، وال تباغضوا، وكونوا عباد هللا إخوان ا  وال تجس 

 صحيح :صة حكمخال | 5143 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث |أبو هريرة  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

 قال عمر بن الخطَّاب رضي هللا عنه:  -

ا، وهو يجد لها في  ال يحل  المرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن  بها سوء 

ا. وقال أيض ا: ال ي  نتفع بنفسه من ال ينتفع بظنهشيء من الخير مخرج 

 

 وقال علي بن أبي طالب رضي هللا عنه:  -

من علم من أخيه مروءة جميلة فال يسمعنَّ فيه مقاالت الرِّّجال، ومن َحُسنت 

 عالنيته فنحن لسريرته أرجى

 

 وعن سعيد بن المسيَّب قال:  -

سنه، كتب إليَّ بعض إخواني من أصحاب رسول هللا: أن ضع أمر أخيك على أح

ما لم يأتك ما يغلبك، وال تظنَّن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شر ّا، وأنت تجد 

 لها في الخير محمال  

 

 وقال المهلب:  -

ا، إذ يقولقد أوجب هللا تعالى أن يكون ظن  المؤمن  لَو ال إِّذ   :بالمؤمن حسن ا أبد 

َناُت بِّأَنُفسِّ  مِّ ُنوَن َوال ُمؤ  مِّ ُتُموُه ظَنَّ ال ُمؤ  ع  النور: ]هِّم  َخي ر ا َوَقالُوا َهَذا إِّف ك  م بِّين  َسمِّ

ن [12 ، فإذا جعل هللا سوء الظَّن بالمؤمنين إفك ا مبين ا، فقد ألزم أن يكون ُحس 

 الظَّن بهم صدق ا بين ا

 

 وروى معمر عن إسماعيل بن أمية قال:  -
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يرة، وسوء الظَّن والحسد. قال: فينجيك  من سوء ثالث ال يعجزن ابن آدم، الطِّّ

ا، وينجيك من  الظَّن أن ال تتكلم به، وينجيك من الحسد أن ال تبغي أخاك سوء 

يرة أن ال تعمل بها  الطِّّ

 

دِّيوقال قتادة: إنَّ الظَّن اثنان: ظنٌّ ُين جِّي، وظ -  نٌّ ُير 

 

 :الظ ن ُحْسن فوائد

ن الظَّن عالمة على كمال اإليمان في قلب المتحلِّّي به .1  ُحس 

……………………………………………………………………………………………… 

يطان الرَّجيم  .2 ر على الشَّ  فيه إغالق باب الفتنة والشَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 والمحبَّة بين أفراد المجتمع المسلمطريق من طرق زيادة األلفة  .3

……………………………………………………………………………………………… 

 حصن منيع يحمي المجتمع من إشاعة الفاحشة .4

……………………………………………………………………………………………… 

 دليل على سالمة القلب وطهارة النَّفس، وزكاء الر وح .5

……………………………………………………………………………………………… 

 :الظ ن أقسام

  :ظن  محمود .1

 وهو ما عبرنا عنه هنا بحسن الظَّن، وهو المقصود هنا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

  :ظن  مذموم .2

ا، والذي حذرنا منه كتاب هللا عزَّ وجلَّ وسنَّة  وهو سوء الظَّن المنهي عنه شرع 

 وسلمرسوله صلَّى هللا عليه 

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

  :سوء الظ ن على ضربين

 

  .ي صلَّى هللا عليه وآله وسلممنهي عنه بحكم النَّب أحدهما:

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .: مستحبواَلخر

، وأمَّا الذي يستحب  فأما الذي نهى عنه، فهو استعمال سوء الظَّن  بالمسلمين كافة 

من سوء الظَّن، فهو كمن بينه وبين آخر عداوة أو شحناء في دين أو دنيا، يخاف على 

رِّه، ف رِّه؛ كي ال يصادفه على غرَّة نفسه من َمك  حينئذ يلزمه سوء الظَّن بمكائده وَمك 

 .بمكره فيهلكه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :الظ ن ُحْسن صور

 

 ُحْسن الظ ن باهلل .1

وته عن جابر رضي هللا عنه قال: سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل م

ن الظَّن باهلل عزَّ وجلَّ  :بثالثة أيام يقول  ال يموتنَّ أحدكم إال وهو يُحس 

 

ُأن س  للعبد في حياته، وَمن َجى له بعد فإحسان الظَّن باهلل تبارك وتعالى واجب، وهو 

ن الظَّن  مماته، قال النَّووي في شرحه على صحيح مسلم: قال العلماء: معنى ُحس 

ا، راجي ا، باهلل تعالى: أن يَظُنَّ   أنَّه يرحمه، ويعفو عنه. قالوا: وفي حالة الصِّّحَّة يكون خائف 

أمارات الموت، غلَّب الرَّجاء، أو يكون الخوف أرجح. فإذا دنت  :ويكونان سواء، وقيل

محَّضه؛ ألنَّ مقصود الخوف االنكفاف عن المعاصي، والقبائح، والحرص على اإلكثار من 

ر ذلك، أو معظمه في هذا الحال، واسُتحِّبَّ إحسان الظَّن  الطَّاعات، واألعمال، وقد تعذَّ

 المتضّمِّن لالفتقار إلى هللا تعالى، واإلذعان له

 

القيِّّم: كلما كان العبد َحسن الظَّن باهلل، َحسن الرَّجاء له، صادق التوك ل وقال ابن 

، وال يضيِّّع عمل عليه: فإنَّ هللا ال يخيِّّب أمله فيه البتَّة؛ فإنَّه سبحانه ال يخ يِّّب أمل آمل 
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عة؛ فإنَّه ال أشرح للصَّدر، وال أوسع له بعد  ن الظَّن بالسَّ ، وعبَّر عن الثقة وُحس  عامل 

ن ظنِّّه به ن ظنِّّك  3  .اإليمان من ثقته باهلل، ورجائه له، وُحس  وقال أيض ا: فعلى قدر ُحس 

ر بع ن الظَّن باهلل، بربِّّك ورجائك له، يكون توك لك عليه؛ ولذلك َفسَّ ضهم التَّوك ل بُحس 

ن الظَّن به يدعوه إلى التوك ل عليه، إذ ال ُيَتَصوَّر التَّو ك ل على من والتَّحقيق: أنَّ ُحس 

 ساء ظنك به، وال التَّوك ل على من ال ترجوه

 

 ُحْسن الظ ن بين الرؤساء والمرؤوسين .2

 

ين أفرادها رؤساء ومرؤوسين، لذا كان ال ينتظم أمر هذه األمَّة إال بالعالقة الحسنة ب

ه مصر: اعلم أنَّه ليس شيء أدعى  من وصيَّة علّي  رضي هللا عنه لألشتر عندما والَّ

ن ظّنِّ وال  برعيَّته من إحسانه إليهم، وتخفيفه المؤونات عنهم، وترك إلى  ُحس 

به  استكراهه إيَّاهم على ما ليس له قِّبَلهم، فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك

، وإنَّ أحقَّ من َحُسن  ن الظَّن يقطع عنك نصب ا طويال  ن الظَّن برعيتك، فإنَّ ُحس  ُحس 

 .ده، وإنَّ أحقَّ َمن  ساء ظن ك به، لمن  ساء بالؤك عندهظن ك به، لمن  َحُسن بالؤك عن

 

  ُحْسن الظ ن باإلخوان واْلصدقاء .3

 

مَّة، وبأصدقائه المقرَّبين خاصَّة، على المسلم أن ُيحَِّسن الظَّن بإخوانه المسلمين عا

وهذا ما أرشدنا إليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبيَّن أنه واجب على المسلم 

تجاه أخيه المسلم، فيجب على المسلم أن يلتمس إلخوانه األعذار ما استطاع، 

، فليقل: لعل لهم  ويحمل عليها ما يبلغه عنهم من قول أو فعل. فإذا لم يجد محمال 

 .عذر ا لم أعرفه

 

 ُحْسن الظ ن بين الز وجين .4

 

ائم إنَّ إحسان الظَّن بين الزَّوجين من أهم الدَّعائم التي ُيب نى عليه ا البيت الدَّ

دة باالنهيار والتَّشرذم  ن الظَّن: فإنَّ البيوت مهدَّ والمستقر والمطمئن، وبغير ُحس 

 .والفرقة والطَّالق

يطان مجاال  للتَّالعب ال بد أن يكون بين الزَّوجين  ، وأالَّ يتركا للشَّ ن ظّن  متبادل  ُحس 

كوك في قلبيهما؛ ألنَّه متى ما انفتح باب إساءة الظَّن بينهما صعب  بهما، وقذف الش 

 .إغالقه، وجرَّ ذلك إلى ويالت قد تهّدِّد استقرار البيت بأكمله
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ِّّرة، يغلِّّبون جانب هناك الكثير من األزواج والزَّوجات أصحاب طبيعة قلقة، وأنف س متوت

رون األمور  المة، فتراهم يجنحون إلى سوء الظَّن، ويفّسِّ كوك على جانب السَّ الش 

أسوأ تفسيراتها وأردأ احتماالتها، وفي هذا خطر كبير على استمرار الحياة على 

ك  ن الظَّن، ويطردوا الشَّ األسرية، فينبغي على األزواج والزَّوجات أن يغلِّّبوا حس 

 .لرِّّيبةوا

 

 :الظ ن ُحْسن اكتساب موانع

كوك في أفراده .1  .العيش في مجتمع يغلب عليه سوء الظَّن، وانتشار الش 

المةالتَّ  .2 غر على سوء الظَّن وتغليب جانب الت همة على السَّ  ربية منذ الصِّّ

ن الظَّن  .3 اعية إلى ُحس  ين الحنيف، واالبتعاد عن تعاليمه الدَّ  .الجهل بأحكام الّدِّ

فة الطَّيبة وآثارها الجميلة في المجتمعال  .4  .جهل بهذه الصِّّ

  مصاحبة األشرار .5

الصِّّفات تدعو إلى سوء الظَّّنِّ باإلخوان النَّاشئ عن الحسد والغل  والحقد، وهذه  .6

ر لهم   .تمنِّّي الشَّ

 

 :الظ ن ُحْسن اكتساب على المعينة الوسائل

 بقلب سليم دعاء هللا سبحانه، واالبتهال إليه حتى يمن عليك .1

 

 االقتداء بالرَّسول صلى هللا عليه وسلم، وصحابته الكرام .2

 

ن الظَّنالتَّربية الحسنة   .3  لألبناء منذ نعومة أظفارهم، على ُحس 

 

 أن ينزل المرء نفسه منزلة غيره  .4

 

 محاولة زيادة اإليمان بفعل الخيرات والطَّاعات .5

 

 .ال  حمل الكالم على أحسن محامله ما استطاع إلى ذلك سبي .6

 

 أن يلتمس المؤمن األعذار للمؤمنين  .7
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ئر إلى هللا عز وجل، ويتجنَّب الحكم إجراء األحكام على الظاهر، ويوكل أمر الضَّما  .8

 .على النِّّيَّات، فإنَّ هللا لم يكلِّّفنا أنَّ نفتِّّش في ضمائر النَّاس

 

 آثار أن يستحضر العبد اآلفات التي تنتج عن سوء الظَّن، وما يترتب عليه من  .9

 

 البعد عن كّلِّ من اتصف بما يضاد  هذه الصِّّفة الحسنة  .10
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 العفو: القيمة
 :معنى لغة  

 والَعْفُو هو المـحو والطمس

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا  :معنى اصطالح 

 ب وترك العقابالعفو اصطالًحا: هو التجاوز عن الذن

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الكريم القرآن في

 البقرة سورة

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 التغابن سورة
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

خلق رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم فقالت: لم يكن فاحشا وال عن أبي إسحاق قال: سمعت أبا عبد هللا الجدلّي يقول: سألت عائشة عن 

 متفّحشا وال صّخابا في األسواق، وال يجزي بالّسّيئة الّسّيئة ولكن يعفو ويصفح

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2016 :صحيح الترمذي الرقم : المصدر |األلباني  : ثالمحد

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

اه: إذا أتيت معسرا كان الّرجل يداين الّناس، فكان يقول لفت»أّن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم قال:  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

 «فتجاوز عنه، لعلّ هللا أن يتجاوز عّنا. قال فلقي هللا فتجاوز عنه

 صحيح] : خالصة حكم المحدث | 3480 :لبخاري الرقمصحيح ا : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

وف رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: ثالث والذي نفسي بيده إن كنت لحالًفا عليهن: ال وعن عبد الرحمن بن ع

ا يوم القيامة، وال يفتح عبد باب مسألة إال فتح هللا عليه ينقص مال من صدقة ف تصدقوا، وال يعفو عبد عن مظلمة إال زاده هللا بها عّزً

 باب فقر

 صحيح لغيره  : خالصة حكم المحدث | 814 :صحيح الترغيب الرقم : صدرالم |األلباني  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

الّصبر الجميل  : ذكر هللا تعالى في كتابه الّصبر الجميل والّصفح الجميل والهجر الجميل.-رحمه هللا -قال ابن تيمّية

 معههو الّذي ال شكوى فيه وال معه، والّصفح الجميل هو الّذي ال عتاب معه، والهجر الجميل هو الّذي ال أذى 

 

 وقيل ألبي الدرداء: َمن أعزُّ الناس؟ فقال: الذين يعفون إذا قدروا؛ فاعفوا يعزكم هللا تعالى
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اًل شَتمني في أذني هذه، واعتذر في أُذني األخَرى، قال الحسن بن علي رضي هللا تعالى عنهما: لو أنَّ رج

 لقِبلُت عذَره

 خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عنهمال ينبل الرجل حتى يكون فيه  وعن أيوب قال:

 

 :العفو فوائد

 في العفو رحمة بالمسيء، وتقدير لجانب ضعفه البشري، وامتثال ألمر هللا، وطلب لعفوه وغفرانه  .1

العفو توثيق للروابط االجتماعية التي تتعرض إلى الوهن واالنفصام بسبب إساءة بعضهم إلى بعض، في  .2

 وجناية بعضهم على بعض 

 .العفو والصفح عن اآلخرين سبب لنيل مرضات هللا سبحانه وتعالى .3

 237البقرة: ]اْلفَْضَل بَْينَُكم  ُواَوأَْن تَْعفُوا أَْقَرُب لِلتَّْقَوى َواَل تَْنسَ  :العفو والصفح سبب للتقوى قال تعالى .4

َماَواُت  .5 العفو والصفح من صفات المتقين، قال تعالى َوَساِرُعوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضهَا السَّ

اِء َواْلَكاِظمِ  رَّ اِء َوالضَّ ُ  ينَ َواأْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَّقِيَن الَِّذيَن يُْنفِقُوَن فِي السَّرَّ اْلَغْيظَ َواْلَعافِيَن َعِن النَّاِس َوهللاَّ

 134، 133آل عمران: ]يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن 

 .من يعفو ويصفح عن الناس يشعر بالراحة النفسية .6

ا .. :بالعفو تُنال العزة، قال صلى هللا عليه وسلم .7  وما زاد هللا عبًدا بعفو إال عز ً

 .ين أفراد المجتمعة بالعفو والصفح سبيل إلى األلفة والمود .8

 .في العفو والصفح الطمأنينة، والسكينة، وشرف النفس .9

 .بالعفو تكتسب الرفعة والمحبة عند هللا وعند الناس .10
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 السر كتمان: القيمة
 : معنى لغة  

ا الشيء كتم: يقال نصر، باب من كتم، مصدر الكتمان  وأخفاه ستره: وكِّتمان ا َكتم 

ر    اإلعالن خالف هوو وتخفيه، تكتمه ما: الّسِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 الحديث ستر: هو الكتمان

 فيها يختلج عما التعبير دوافع ضد النفس ضبط هو: وقيل

ر  النفس في المكتتم الحديث: هو الّسِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

رِّ  الكتمان بين الفرق  :واالختفاء والن جوى والّسِ

رِّّ  النَّجوى بين الفرق  :والّسِّ

 وذلك غيره، عن ترفعه كأنَّك صاحبك، به تناجي الذي الخفي للكالم اسم: النجوى أنَّ 

 عليه موسى الىتع هللا تكليم وسّمِّي األرض، من النجوة ومنه الرفعة، الكلمة أصل أنَّ 

؛ السالم ا كان ألنَّه مناجاة   .غيره عن أخفاه كالم 

ر    سرّ ا يكن لم جدار   وراء أو بستر ، اختفى ولو النفس، في الشيء إخفاء: والّسِّ

 :واإلسرار الكتمان بين الفرق

 .فيهما إال يستعمل ال الكتمان ألنَّ  واألخبار؛ كاألسرار بالمعاني، يختص المكتوم: قيل
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ر في األصل ألنَّ  واألعيان؛ بالجثث يختص وروالمست  ثم. بغطاء الشيء تغطية الّسِّ

  تجوز ا غيرها في استعمل

 :واالختفاء الكتمان بين الفرق

ينَ  إِّنَّ : تعالى وقوله المعنى، عن السكوت هو الكتمان أن ُتُمونَ  الَّذِّ  مِّنَ  أَنَزل َنا َما يَك 

َِّّناتِّ   .ذكره عن يسكتون: أي[ 159: البقرة] ال بَي

 وال. الثوب في الدرهم أخفيت: تقول أنك والشاهد غيره، وفي ذلك في يكون: واإلخفاء

 الكتمان من أعم   فاإلخفاء. وأخفيته المعنى كتمت: وتقول. ذلك كتمت: تقول

 

 :في القرآن الكريم

 

 28: غافر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة الن بوي ة  :في السُّ
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 إنَّ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه، هللا رضي الخدري سعيد أبي عن

 إليه، وتفضي امرأته، إلى يفضي الرجل القيامة، يوم منزلة   هللا عند الناس أشرِّّ  من

 سرَّها ينشر ثم

 1437 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف والعلماء  :أقوال الس 

 : عنه هللا رضي طالب أبي بن علي قال

 أسيره صرت به، تكلمت فإن أسيرك، سر ك

 

 : العاص بن عمرو وقال

 إياه استودعته حيث به أضيق كنت أنا فلمته، عليَّ  أفشاه أحد عند سرِّّي وضعت ما

 

 : عنه هللا رضي العزيز عبد بن عمر وقال

 مفتاح امرئ كل   فليحفظ مفاتيحها، واأللسن أقفالها، والشفاه األسرار، أوعية القلوب

 سرِّّه

 

 أخيك بسرِّّ  تحّدِّث أن الخيانة من إنَّ : يقول سمعته: قال هللا، رحمه الحسن وعن

 

 عاتبوا ظهر، فإذا سرِّّهم، إفشاء من يتمالكون ال الناس أكثر رأيت: وزيالج ابن وقال

ا، بحبسه ضاقوا كيف! عجب ا فوا. به أخبروا من  ! أفشاه؟ من الموا ثم ذرع 
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ر إذاعة: األصفهاني الراغب وقال  ضعفة به وتوصف الصدر، وضيق الصبر، قلة من الّسِّ

 والنساء والصبيان الرجال

 

 :السر كتمان فوائد

 .حفظ األسرار من عالمات المروَءة والنبل .1
 .من أعظم أسباب النصر على األعداء .2
 .درء مفسدة الحقد والحسد .3
لة بين اإلخوة .4  .تَُقوِّّي الصِّّ
 تَُقوِّّي الثقة بين الزوجين   .5
 كتمان األسرار سبب من أسباب النجاح، وأدوم ألحوال الصالح   .6
ر كرم فِّي النَّفس، وسمو فِّي الهمة، .7  َوَدلِّيل على المروَءة، وسبب للمحبة كتمان الّسِّ
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 الحياء: القيمة
 :لغة  معنى 

 ، الحياء: الحشمة، ضد الوقاحة. وقد حيي منه حياء واستحيا واستحى فهو َحيِّيٌّ

 وهو االنقباض واالنزواء 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

امعنى اصطال  :ح 

 .هو: انقباض النَّفس مِّن شيء  وتركه حذر ا عن اللَّوم فيه

حجر: الَحياء: ُخلُق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح، ويمنع مِّن التقصير  وقال ابن

 في حّقِّ ذي الحّقِّ 

، ومحل ه الوجه  وقيل هو: تغي ر وانكسار يعتري اإلنسان مِّن خوف ما ُيَعاب به وُيَذم 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :بين الَحيَاء والخجلالفرق 

، أو ظهور على  الخجل: ة  معنى يظهر في الوجه لغّم  يلحق القلب، عند ذهاب حجَّ

 .ريبة، وما أشبه ذلك، فهو شيء تتغير به الهيبة

 

ل: فالن  يستحي في هذا الحال أن يفعل بقوَّة الَحيَاء، ولهذا ُيَقا هو االرتداع :والَحيَاء

كذا، وال يقال: يخجل أن يفعله في هذه الحال؛ ألنَّ هيئته ال تتغيَّر منه قبل أن يفعله، 

 .فالَخَجل ممَّا كان والَحيَاء ممَّا يكون

 

ا، وقال األنباري: أصل  ع  َتعمل الَحيَاء موضع الَخَجل توس  الَخَجل في الل غة: وقد ُيس 

التَّواني وقلَّة الحركة في طلب الرِّّزق، ثمَّ كثر استعمال العرب له حتى الَكَسل و

 .أخرجوه على معنى االنقطاع في الكالم
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 :الكريم القرآن في

 

 القصص سورة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 اْلحزاب سورة

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

إن  مم ا أدرك  :عن أبي مسعود البدري رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 فاصنع ما شئتالن اس ِمن كالم النُّبو ة اْلولى: إذا لم تستح 

 حصحي :خالصة حكم | 6120 :الرقم صحيح البخاري  : المصدر |البخاري  : المحدث

 

ا، بل  قال ابن القيِّّم: ُخلق الَحيَاء مِّن أفضل األخالق وأجلِّّها وأعظمها قدر ا وأكثرها نفع 

اللَّحم والدَّم هو خاصَّة اإلنسانيَّة، فَمن ال حياء فيه، فليس معه مِّن اإلنسانيَّة إالَّ 

 وصورتهما الظَّاهرة، كما أنَّه ليس معه مِّن الخير شيء

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

اإليمان بضع وسبعون  :وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

وأدناها: إماطة اْلذى عن الط ريق. والحياء  .: قول: ال إله إال  هللاشعبة، أعالها -أو بضع وستُّون-

 شعبة ِمن اإليمان

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 35 :صحيح مسلم الرقم : المصدر |مسلم  : المحدث |أبو هريرة  : الراوي

 

الة على أنَّ اإليمان اسم  يشمل  وقال السعدي: هذا الحديث مِّن جملة الن صوص الدَّ

عقائد القلب وأعماله، وأعمال الجوارح، وأقوال اللِّّسان، فكل  ما يقرِّّب إلى هللا، وما 

يرضاه مِّن واجب  ومستحّب  فإنَّه داخل  في اإليمان. وذكر هنا أعاله وأدناه، وما يحب ه و

بب األقوى للقيام بجميع شعب  :هوبين ذلك و الَحيَاء. ولعلَّ ذكر الَحيَاء؛ ألنَّه السَّ

اإليمان. فإنَّ َمن استحيا مِّن هللا لتواتر نعمه، وسوابغ كرمه، وتجلِّّيه عليه بأسمائه 

بد مع هذا كثير التَّقصير مع هذا الرَّّبِّ الجليل الكبير، يظلم نفسه والع-الحسنى، 

هذا الَحيَاء التوقِّّي مِّن الجرائم، والقيام بالواجبات  أوجب له -ويجني عليها

 والمستحبَّات

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

الَحيَاء ال يأتي إال   :هما قال: قال الن بيُّ صلى هللا عليه وسلموعن عمران بن حصين رضي هللا عن

 بخير

 صحيح :خالصة حكم | 6117 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |عمران بن الحصين  : الراوي
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قال ابن حجر: إذا صار الَحيَاء عادة، وتَخلَّق به صاحبه، يكون سبب ا يجلب الخير إليه، 

ا ببفيكون منه الخير بالذَّ  ت والسَّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

استحيوا ِمن  :وعن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ولكن  االستحياء هللا حق  الحياء. قال: قلنا: يا رسول هللا إن ا لنستحيي، والحمد لل ه. قال: ليس ذاك، 

وما حوى، وتتذك ر الموت والبِلَى، ِمن هللا حق  الحياء: أن تحفظ الر أس وما وعى، وتحفظ البطن 

نيا، فَمن فعل ذلك، فقد استحيا ِمن هللا حق  الحياء  وَمن أراد اَلخرة، ترك زينة الدُّ

 :خالصة حكم | 2458 :لترمذي الرقمصحيح ا : المصدر |األلباني  : المحدث |عبدهللا بن مسعود  : الراوي

 حسن

مع والبصر واللِّّسان مِّن المحرَّمات، وحفظ البطن  قال ابن رجب: يدخل فيه حفظ السَّ

وما حوى، يتضمَّن حفظ القلب عن اإلصرار على ما حرَّم هللا، ويتضمَّن أيض ا حفظ 

حفظه مِّن البطن مِّن إدخال الحرام إليه مِّن المآكل والمشارب، ومِّن أعظم ما يجب 

 نواهي هللا عزَّ وجلَّ اللِّّسان والفرج

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

 قال عمر رضي هللا عنه: َمن قلَّ حياؤه قلَّ ورعه، وَمن قلَّ ورعه مات قلبه

 

الَحيَاء: مِّن أوَّل مدارج أهل  :صاحب المنازل قال ابن القيِّّم في حقيقة الَحيَاء: قال

إنَّما َجَعل الَحيَاء مِّن أوَّل مدارج أهل الخصوص:  .تعظيم  منوط  بودّ  الخصوص، يتولَّد مِّن 

لما فيه مِّن مالحظة حضور َمن يسَتحيي منه، وأوَّل سلوك أهل الخصوص: أن يروا 

وله: إنَّه يتولَّد مِّن تعظيم  منوط  الحقَّ سبحانه حاضر ا معهم، وعليه بناء سلوكهم. وق

. يعني: أنَّ الَحيَاء حا لة حاصلة مِّن امتزاج التَّعظيم بالمودَّة، فإذا اقترنا تولَّد بينهما بودّ 

الَحيَاء، والجنيد يقول: إنَّ تول ده مِّن مشاهدة النِّّعم ورؤية التَّقصير، ومنهم َمن يقول: 

عور والن فرة، حالة  تول ده مِّن شعور القلب بما يستحيي م نه، فيتولَّد مِّن هذا الش 

ة أسبابالَحيَاء :تَُسمَّى   2 .، وال تنافي بين هذه األقوال، فإنَّ للحياء عدَّ

 

وقال أيض ا: حياة القلب يكون فيه قوَّة ُخلُق الَحيَاء، وقلَّة الَحيَاء مِّن موت القلب والر وح،  -

 .أتمفكلَّما كان القلب أحيى كان الَحيَاء 
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قاوة: القسوة في ا لقلب، وجمود وقال الفضيل بن عياض: خمس  مِّن عالمات الشَّ

ن يا، وطول األمل  العين، وقلَّة الَحيَاء، والرَّغبة في الد 

 

وقال أبو عبيدة النَّاجي: سمعت الحسن يقول: الَحيَاء والتَّكر م خصلتان مِّن خصال  -

 عزَّ وجلَّ بهما الخير، لم يكونا في عبد إالَّ رفعه هللا

مِّن هللا عزَّ وجلَّ فيما يتكلَّم به، فهو  وقال أبو عثمان: َمن تكلَّم في الَحيَاء وال يستحي

 .ُمسَتدَرج

َتَحيا منه  وقيل: مِّن عالمات المستحي: أن ال ُيَرى بموضع ُيس 

 

 وقال ربيط بني إسرائيل: زين المرأة الَحيَاء، وزين الحكيم الصَّمت

 

 :ءالَحيَا فوائد

 

 .أن الَحيَاء مِّن خصال اإليمان .1

 .سبحانه وتعالىهجر المعصية خجال  من هللا  .2

 .اإلقبال على الطَّاعة بوازع الحّبِّ هلل عزَّ وجلَّ  .3

ن يا واآلخرة .4  .يبعد عن فضائح الد 

 .أصل كّلِّ شعب اإليمان .5

 يكسو المرء الَوَقار  .6

 .ال يمنع مِّن مواجهة أهل الباطل ومرتكبي السوء .7

ن يا واآلخرةَمن استحى  .8  .مِّن هللا ستره هللا في الد 

 .محبوبين عند هللا وعند النَّاسُيعد  صاحبه مِّن ال .9

خص عن الفواحش .10  يمنع الشَّ

 يدفع المرء إلى التَّحلِّّي بكّلِّ جميل محبوب، والتَّخلِّّي عن كّلِّ قبيح مكروه .11

 

 

 :الَحيَاء أقسام
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 :ينقسم الَحيَاء باعتبار محلِّه إلى قسمين

متزوِّّد ا به، ومِّن أمثلته: : وهو الذي ُيولَد مع اإلنسان حياء فطريٌّ : اْلو لالقسم  .3

حياء الطِّّفل عندما تنكشف عورته أمام النَّاس، وهذا النَّوع مِّن الَحيَاء منحة 

 .أعطاها هللا لعباده

 

وهو الذي يكتسبه المسلم مِّن دينه، فيمنعه  :حياء مكتسب: والقسم الث اني .4

ا، مخافة أن يراه هللا حيث نهاه، أو يفقدهمِّن فعل ما ُيذَ    .حيث أمره م  شرع 

 :إلى قسمين متعلقةوينقسم باعتبار 

رعي: القسم اْلو ل .3 : وهو الذي يقع على وجه اإلجالل واالحترام، وهو الَحيَاء الشَّ

 .محمود

 

رعي: القسم الث اني  .4  : وهو ما يقع سبب ا لترك أمر شرعي، وهذاالَحيَاء غير الشَّ

 شرعي، وإنَّما هو ضعف ومهانةالنَّوع مِّن الَحيَاء مذموم، وهو ليس بحياء 

 
 

 :الَحيَاء صور

 

 من صور الحياء المحمود

: وذلك بالخوف منه ومراقبته، وفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه، الَحيَاء ِمن هللا .4

ارتكاب وأن يستحي المؤمن أن يراه هللا حيث نهاه، وهذا الَحيَاء يمنع صاحبه مِّن 

لِّّه وترحالهالمعاصي واآلثام؛ ألنَّه مرتبط    باهلل يراقبه في حِّ

 

وذلك عندما يستشعر المؤمن بأنَّ المالئكة معه يرافقونه  الَحيَاء ِمن المالئكة:  .5

 .في كّلِّ أوقاته، وال يفارقونه إالَّ عندما يأتي الغائط، وعندما يأتي أهله

 

مروءة اإلنسان؛ فالمؤمن يستحي أن يؤذي  : وهو دليل  علىالَحيَاء ِمن الن اس  .6

وء، وال يطعن أو  اآلخرين سواء  بلسانه أو بيده، فال يقول القبيح وال يتلفَّظ بالس 

  .يغتاب أو ينم، وكذلك يستحي مِّن أن تنكشف عوراته فيطَّلع عليها النَّاس

 

  صور الَحيَاء المذموم

 



 
 

622 

  :الَحيَاء في طلب العلم .4

ؤال فيه أو عرضه في تعليم أو علَّق الَحيَاء إذا ت بأمر دينّي ، يمنع الَحيَاء مِّن الس 

دعوة، فإنَّ ممَّا ينبغي حينها، رفع الحرج، ومدافعة هذا الَحيَاء الذي يمنع مِّن 

 التَّحصيل العلمي أو الدَّعوة إلى هللا سواء  عند الرِّّجال أو النساء 

 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عنها جاءت إلى  فقد ورد أنَّ أمَّ سليم رضي هللا

فقالت: يا رسول هللا إنَّ هللا ال يستحيي مِّن الحّقِّ، فهل على المرأة مِّن غسل  

-إذا احتلمت؟ قال النَّبي  صلى هللا عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطَّت أم  سلمة 

فيَم  تَرِّبَت يمينك، وقالت: يا رسول هللا وتحتلم المرأة؟! قال: نعم، -تعني وجهها

  يشبهها ولدها

 وعن مجاهد، قال: إنَّ هذا العلم ال يتعلَّمه مستح  وال متكبِّّر  

 

 :الَحيَاء ِمن اْلمر بالمعروف والن هي عن المنكر .5

 :الَحيَاء ال يمنع المسلم مِّن أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، قال تعالى

َن ال َحّقِّ  يِّي مِّ َتح   .[53األحزاب:]َواللَُّه ال يَس 

بل األمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر سمة مِّن سمات هذه األمَّة، كما قال عزَّ 

ُنوَن  :وجلَّ  مِّ َن َعنِّ ال ُمنَكرِّ َوتُؤ  َهو  ُروفِّ َوتَن  رَِّجت  لِّلنَّاسِّ تَأ ُمُروَن بِّال َمع  ُكنُتم  َخي َر ُأمَّة  أُخ 

 .[110آل عمران:]هِّ بِّاللّ 

 

ارع .6  :فعل أمر نهى عنه الش 

ارع، أو إلى ترك واجب مرغوب في  فَمن دفعه حياؤه إلى فعل أمر  نهى عنه الشَّ

ا ومهانة ا، وإنَّما هذا يعتبر ضعف   .الّدِّين فليس حييّ ا شرع 

 فليس مِّن الَحيَاء أن يترك الصَّالة الواجبة بسبب ضيوف  عنده حتى تفوته الصَّالة. 

 

مها إلى عشرة أ  :وجه وهيذكر ابن القيِّم صور ا للحياء وقس 

 

الم لما فرَّ هارب ا في الجنَّة، قال هللا حياء الجناية .21 : فمنه حياء آدم عليه السَّ

 .تعالى: أفرار ا منِّّي يا آدم؟ قال: ال يا رّبِّ، بل حياء  منك

 

اللَّيل والنَّهار ال يفترون، فإذا : كحياء المالئكة الذين يسبِّّحون وحياء الت قصير .22

 .حانك! ما عبدناك حقَّ عبادتككان يوم القيامة قالوا: سب
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: هو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربِّّه، يكون وحياء اإلجالل .23

 .حياؤه منه

 

: كحياء النَّبّيِّ مِّن القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطوَّلوا وحياء الَكَرم .24

 .عنده، فقام واستحيى أن يقول لهم: انصرفواالجلوس 

 

علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، أن يسأل رسول  : كحياءوحياء الِحْشَمة .25

ي لمكان ابنته منه  .هللا عن المذ 

 

: كحياء العبد مِّن َربِّّه عزَّ و جلَّ حين وحياء االستحقار واستصغار الن فس .26

 ...ا لهايسأله حوائجه، احتقار ا لشأن نفسه واستصغار  

 :وقد يكون لهذا النَّوع سببان

ائل ن  .فسه، واستعظام ذنوبه وخطاياهأحدهما: استحقار السَّ

 .والثَّاني: استعظام مسؤوله

 

: فهو حياء المحّبِّ مِّن محبوبه، حتى إنَّه إذا خطر على قلبه في حياء المحب ة .27

ببه، وكذلك غيبته هاج الَحيَاء مِّن قلبه، وأحسَّ به في وجهه، وال يدرى ما س

دة ، ومنه قولهم: جمال يعرض للمحّبِّ عند مالقاته محبوبه ومناجاته له روعة  شدي

 .رائع، وسبب هذا الَحيَاء والرَّوعة، ممَّا ال يعرفه أكثر النَّاس

وال ريب أنَّ للمحبَّة سلطان ا قاهر ا للقلب، أعظم مِّن سلطان َمن يقهر البدن، فأين 

ن يقهر بدنك؟ ولذلك تعجَّبت الملوك والجبابرة مِّن َمن يقهر قلبك وروحك إلى مَ 

: قهرهم للَخل ق، و بَّه ورآه بغتة  قهر المحبوب لهم وذلهم له، فإذا فاجأ المحبوب ُمحِّ

 ...أحسَّ القلب بهجوم سلطانه عليه فاعتراه روعة  وخوف

ا الَحيَاء الذي يعتريه منه   أعلم فسببه وهللا -وإن كان قادر ا عليه كأمته وزوجته-وأمَّ

لطان لـمَّا زال خوفه عن القلب، بقيت هيبته واحتشامه، فتولَّد منها  أنَّ هذا الس 

الَحيَاء، وأمَّا حصول ذلك له في غيبة المحبوب فظاهر  الستيالئه على قلبه، 

 .فوهمه يغالطه عليه ويكابره حتى كأنَّه معه

 

اهدة عدم صالح : فهو حياء ممتزج  مِّن محبَّة وخوف، ومشحياء العبودي ة .28

بوديتَّه له توجب استحياءه منه ال عبوديَّته لمعبوده، وأنَّ قدره أعلى وأجل  منها، فع

 .محالة
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رف والعز ة .29 ، فحياء النَّفس العظيمة الكبيرة، إذا صدر منها ما هو حياء الش 

، فإنَّه يستحيي  حياء شرف نفس   -مع بذله-دون قدرها مِّن بذل  أو عطاء  وإحسان 

حتى كأنَّه هو ة ، وهذا له سببان: أحدهما: هذا. والثَّاني: استحياؤه مِّن اآلخذ وعزَّ 

ائل، حتى إنَّ بعض أهل الَكَرم ال تطاوعه نفسه بمواجهته لمن يعطيه  اآلخذ السَّ

لَة اآلخذ  .حياء  منه، وهذا يدخل في حياء التَّلو م؛ ألنَّه يستحيي مِّن َخج 

 

ريفة العزيزة الرَّفيعة مِّن رضاها : فهو حياء المرء ِمن نفسه .30 حياء الن فوس الشَّ

وقناعتها بالد ون، فيجد نفسه مستحي ا مِّن نفسه حتى كأنَّ له  لنفسها بالنَّقص

نفسين يستحيي بإحداهما مِّن األخرى، وهذا أكمل ما يكون مِّن الَحيَاء؛ فإنَّ 

 العبد إذا استحيى مِّن نفسه فهو بأن يستحيي مِّن غيره أجدر

 

 

 :الَحيَاء قل ة مظاهر

 

نوب والمعاصي وعدم الخوف مِّن   .13  هللاالمجاهرة بالذ 

يِّّقة أو   .14 لبس النِّّساء الكاسيات العاريات المالبس التي تصف األجسام، أو الضَّ

  .المفتوحة مِّن األعلى واألسفل

 حديث المرأة مع الرَّجل األجنبي عند خروجها واختالطها به .15

يِّّئة التي تجرح اآلخرينالتَّلف ظ   .16  .والتَّفو ه باأللفاظ البذيئة والسَّ

ه باألسرار الزَّوجية واألمور الخاصَّة التي تحصل بينه وبين كالم الرَّجل مع غير .17

 زوجته

  .كشف العورات و عدم سترها  .18

 

 

 :الَحيَاء اكتساب موانع

 

 :الغناء .3

ن يا عن أبي عثمان  اللَّيثّيِّ قال: قال يزيد بن الوليد روى البيهقي وابن أبي الد 

هوة، ويهدم  النَّاقص: يا بني أميَّة إيَّاكم والغناء؛ فإنَّه ينقص الَحيَاء، ويزيد في الشَّ

  .المروءة

 

 :ارتكاب المعاصي .4

هِّب الَحيَاء فقال: ومِّن عقوباتها ذهاب  نوب والمعاصي تُذ  بيَّن ابن القيِّّم أنَّ الذ 
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الحياة للقلب، وهو أصل كّلِّ خير وذهاب كّلِّ خير بأجمعه،  الَحيَاء الذي هو مادَّة

إنَّ ممَّا أدرك النَّاس مِّن كالم  :وقال .يَاء خير كل هالحَ  :وفي الصَّحيح عنه أنَّه قال

وفيه تفسيران: أحدهما أنَّه على  .الن بوَّة األولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت

ح فإنَّه يصنع ما شاء مِّن القبائح؛ إذِّ التَّهديد والوعيد، والمعنى: َمن لم يست

نزعه مِّن القبائح، فإنَّه يواقعها،  الحامل على تركها الَحيَاء، فإذا لم يكن هناك حياء  

 وهذا تفسير أبي عبيدة،

والثَّاني: أنَّ الفعل إذا لم تستح فيه مِّن هللا فافعله، وإنَّما الذي ينبغي تركه ما  

ير اإلمام أحمد في رواية ابن هاني، فعلى األوَّل ُيستحى منه مِّن هللا، وهذا تفس

ا، كقوله تُ  :يكون تهديد  ئ  َملُوا َما شِّ ، وعلى الثَّاني يكون إذن ا وإباحة، [40فصِّّلت:]م  اع 

فإن قيل فهل مِّن سبيل إلى حمله على المعنيين؟ قلت: ال، وال على قول َمن 

هديد مِّن المنافاة، ولكن يحمل المشترك على جميع معانيه، لما بين اإلباحة والتَّ 

نو عِّف الَحيَاء مِّن العبد اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار اآلخر، والمقصود: أنَّ الذ  ب تُض 

حتى ربَّما انسلخ منه بالكلِّّيَّة، حتى ربَّما أنَّه ال يتأثَّر بعلم النَّاس بسوء حاله، وال 

يفعله، والحامل على ذلك  باطِّّالعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما

 صالحه مطمعانسالخه مِّن الَحيَاء، وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة، لم يبق في 

 

 :الَحيَاء اكتساب على المعينة الوسائل

 

ا لنا في كّلِّ أقوالنا وأفعالنا،  الَحيَاء موجود في فطرة اإلنسان، وعلينا أن نجعله رفيق 

تنّمِّي هذه الصِّّفة وتقوِّّيها في نفوسنا، ومِّن هذه وهناك بعض الوسائل التي 

  :الوسائل

 

ِّّباع أوامر هللا سبحانه والخوف منه،  .7   ومراقبته في كّلِّ حين، واستشعار معيتهات

ِّّباع سنَّة النَّبّيِّ صلى هللا عليه وسلم واالقتداء به في حياته القوليَّة والفعليَّة .8  .ات

 سبحانه وتعالى، وعدم تتب ع عورات اآلخرينغض  البصر عمَّا حرَّم هللا   .9

 .الصَّبر عن المعصية يعين على مالزمة الَحيَاء .10

 .لى الَحيَاءتربية األوالد ع  .11

  .مجالسة َمن يتَّصف بصفة الَحيَاء  .12

 

 :وسلم عليه هللا صلى الن بّيِ  حياء ِمن نماذج
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فعن أبي سعيد الخدري رضي كان النَّبي  صلى هللا عليه وسلم أشدَّ النَّاس حياء ، 

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشدَّ حياء  مِّن العذراء في خدرها  :هللا عنه قال

  .وكان إذا كره شيئ ا عرفه الصَّحابة في وجهه1  2  .

ُجو اللََّه َوا :قال تعالى َِّّمن َكاَن يَر  َوة  َحَسَنة  ل َم لََقد  َكاَن لَُكم  فِّي َرُسولِّ اللَّهِّ أُس  ل يَو 

َر َوَذَكَر اللََّه َكثِّير ا   .[21األحزاب: ]اآلخِّ

 

 :هللا ِمن حياؤه

سلم حياؤه مِّن خالقه سبحانه وتعالى؛ وذلك لما ومِّن مظاهر حيائه صلى هللا عليه و

الم مِّن نبيِّّنا صلى هللا عليه وسلم في ليلة اإلسراء أن  طلب موسى عليه السَّ

الصَّالة، قال النَّبي  صلى هللا عليه وسلم لموسى عليه يراجع ربَّه في تخفيف فرض 

الم  استحييت مِّن ربِّّي :السَّ

 

 

 :الن اس ِمن حياؤه

جاء عن عائشة رضي هللا عنها أنَّ امرأة سألت النَّبيَّ صلى هللا مِّن ذلك ما 

عليه وسلم عن غسلها مِّن المحيض، فأمرها كيف تغتسل، ثمَّ قال: خذي 

ري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قالت: فستر وجهه بطرف فرصة مِّن مسك فتطهَّ 

ة فقلت: فاجتذبت المرأ :ثوبه، وقال: سبحان هللا! تطهَّري بها. قالت عائشة

 تتبَّعي بها أثر الدم

 

 :شيء عنه بلغه َمن مع تعامله في حياؤه

عن عائشة رضي هللا عنها قالت كان النَّبي  صلى هللا عليه وسلم إذا بلغه عن 

: ما بال فالن  يقول؟ ولكن يقول: ما بال أقوام  يقولون كذا  يء لم يقل  الرَّجل الشَّ

 وكذا؟

 

 :عنهم هللا رضي الص حابة حياء ِمن نماذج

 

 :عنه هللا رضي عف ان بن عثمان حياء
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ة الَحيَاء، حتى أنَّ المالئكة كانت تستحي منه،  ُعرِّف عثمان رضي هللا عنه بشدَّ

كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  :هللا عنها، قالتفعن عائشة رضي 

ا عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له،  ا في بيتي، كاشف  وهو مضطجع 

على تلك الحال، فتحدَّث، ثمَّ استأذن عمر، فأذن له، وهو كذلك، فتحدَّث، ثمَّ 

قال  -به استأذن عثمان، فجلس رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وسوَّى ثيا

فدخل فتحدَّث، فلمَّا خرج، قالت عائشة:  -محمد: وال أقول ذلك في يوم واحد 

 دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثمَّ دخل أبو بكر، فلم تهتش له ولم تباله، ثمَّ 

دخل عثمان فجلست وسوَّيت ثيابك، فقال: أال أستحي مِّن رجل تستحي منه 

 .المالئكة

 
 

 :هاعن هللا رضي عائشة حياء

 

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: كنت أدخل بيتي، الذي ُدفَِّن فيه رسول هللا 

ما هو زوجي وأبي، فلمَّا ُدفَِّن صلى هللا عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي، فأقول إنَّ 

ُدوَدة  عليَّ ثيابي؛ َحيَاء  مِّن عمر  عمر معهم، فو هللا ما دخلت إالَّ وأنا َمش 
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 الهداية: القيمة
  :الهدى لغة

وهما مأخوذان من مادّة هـ د ى الّتى تدّل على أصلين: أحدهما: التّقّدم لإلرشاد، 

 واآلخر: بعثة لطف

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الهدى اصطالحا

بعد البيان  وقال ابن القيّم: الهداية: هي البيان والّداللة، ثّم التّوفيق واإللهام، وهو

حصل البيان والّداللة  فإذا والّداللة. وال سبيل إلى البيان والّداللة إاّل من جهة الرّسل،

 عريف ترتّب عليه هداية التّوفيقوالتّ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الهدى في القرآن الكريم

 

 آل عمران سورة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 مريم سورة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :اْلحاديث الواردة في الهدى

أراد هللا إذا »قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم:  :، قال-رضي هللا عنه -عن أنس

يوفّقه لعمل صالح »كيف يستعمله يا رسول هللا؟ قال:  :بعبد خيرا استعمله فقيل

  « قبل الموت

 2142 الترمذي رواه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

اللهّم »يقول:  عن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم، أنّه كان -رضي هللا عنه -عن عبد هللا

 .إنّي أسألك الهدى والتّقى والعفاف  والغنى

 2721 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :من اَلثار وأقوال العلماء الواردة في الهدى

 كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى»قال ابن مسعود أيضا: 

 :-رحمه هللا تعالى -تيميّةقال ابن 

والعبد مضطرّ دائما إلى أن يهديه هللا الصّراط المستقيم، فهو مضطرّ إلى مقصود »
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نّه ال نجاة من العذاب وال وصول إلى الّسعادة إاّل بهذه الهداية، وهذا هذا الّدعاء، فإ

 «الهدى ال يحصل إاّل بهدى هللا

داية، والضاّلل يجرّ الضاّلل، فأعمال البرّ تثمر الهداية تجرّ اله»: -رحمه هللا -ابن القيّم

هللا سبحانه الهدى، وكلّما ازددت منها ازداد الهدى، وأعمال الفجور بالّضّد، وذلك أّن 

يحّب أعمال البرّ فيجازي عليها بالهدى والفالح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها 

 «بالّضالل والّشقاء

 «عمة والرّحمة متالزمات ال ينفّك بعضها عن بعضفالهدى والفضل والنّ »وقال أيضا: 

 :من فوائد الهدى

 .ينير قلب المؤمن بنور العلم واإليمان 1

……………………………………………………………………………………………… 

 .من أكبر نعم هللا على العبد أن يهديه هللا سبيل الرّشاد 2 

……………………………………………………………………………………………… 

 .التّوحيد فمن أخلص العبادة هلل وحده كان من المهتدينأساس الهدى  3 

……………………………………………………………………………………………… 

بالّدعاء  -عزّ وجلّ  -ان كثيرا ما يبتهل إلى هللاإّن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم ك 4 

 .ألقوام وأفراد يسأله الهداية لهم

……………………………………………………………………………………………… 

وسنّة رسول هللا صلّى هللا عليه  -عزّ وجلّ  -الهدى في كتاب هللاالهدى كّل  5 

 .وسلّم

……………………………………………………………………………………………… 

 .ان هللا وجنّتهطريق موصّل إلى رضو 6 

……………………………………………………………………………………………… 

 .المهتدي قريب من ربّه قريب من إخوانه 7 
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……………………………………………………………………………………………… 

 .نشر الهدى في المجتمعات يزيد في الطّاعات ويبعد عن المعاصي 8 
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 البصيرة: القيمة
 : معنى لغة  

 ويقال. به بصير هو يقال بالّشيء، العلم على تدلّ  الّتي ر ص ب ةمادّ  من مأخوذة

 بصيرة المدركة القلب لقوّة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :واصطالحا

البصيرة هي قوّة القلب المنوّر بنور هللا يرى بها حقائق األشياء وبواطنها. وهي بمثابة 

 .بصر للنّفس يرى به صور األشياء وظواهرهاال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اَليات الواردة في البصيرة

 يوسف سورة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 القيامة سورة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :اْلحاديث الواردة في البصيرة

مِّ   إنَّ هللِّ تعالى عباد ا يعرفون الناَس بالتَّوس 

 حسن  : حكم المحدث | 2168 :صحيح الجامع الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث |أنس بن مالك  : الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :من اَلثار وأقوال العلماء الواردة في البصيرة

: ما سألني أحد عن شيء إاّل عرفت أفقيه هو أو -رضي هللا عنهما -قال ابن عبّاس

 غير فقيه

 يقال في بعض الكتب القديمة: إّن الصّّديق ال تخطىء فراسته

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :من فوائد البصيرة

 .اإليمانيّة نظر إلى األشياء بنور هللا البصيرة 1

……………………………………………………………………………………………… 

 .تشعر المؤمن بكرامته على هللا 2 

……………………………………………………………………………………………… 

 .حسب قوّة اإليمان على البصيرةقوّة  3 

 .المتبصّر المؤمن يثق به النّاس ويطمئنّون إليه 4

 .بالعين والقلب البصيرةمعظم تعلّق  5
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 الصدق: القيمة
 

 :معنى لغة  

 الصدق ضد  الكذب

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا  :معنى اصطالح 

 لشيء على ما هو به، وهو نقيض الكذبالصدق: هو الخبر عن ا

 

يقية: هي كمال االنقياد للرسول مع كمال اإلخالص للمرسل ّدِّ  .الصِّّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ّدِيق الص ادق بين الفرق  :والصِّ

إلى صدق أفعاله في  أن الصادق في قوله بلسانه، والصديق من تجاوز صدقه لسانه

ا يق  ّدِّ ّدِّيق صادق ا، وليس كل صادق صِّ  موافقة حاله ال يختلف سره وجهره، فصار كل  صِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :الكريم القرآن في

 

التوبة سورة  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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دةالمائ سورة  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

 إنَّ : قال وسلم، عليه هللا صلى النبي عن عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد فعن

ا، يكون حتى ليصدق الرجل وإنَّ  الجنة، إلى يهدي البرَّ  وإنَّ  البرِّّ، إلى يهدي الصدق يق  ّدِّ  صِّ

 حتى ليكذب الرجل وإنَّ  النار، إلى يهدي الفجور وإنَّ  الفجور، إلى يهدي الكذب وإنَّ 

اب ا هللا عند يكتب   كذَّ

 2606 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 

فظُ :  الدنيا من فاتك ما عليك فال فيك كن إذا أربع    وُحسنُ  ، حديث   وصدقُ  ، أمانة   حِّ

فَّة   ، خليقة    . طُعمة   في وعِّ

 صحيح: حكم|  1718: الرقم الترغيب صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث|  عمرو بن عبدهللا:  الراوي

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

 وقال إبراهيم الخواص: الصادق ال تراه إال في فرض يؤديه، أو فضل يعمل فيه

 

 ث ال تخطئ الصادق: الحالوة والمالحة والهيبةوقيل: ثال

 

 

 :الصدق فوائد

 في آثاره، الصادق على وظهرت نوره، عليه سطع القلب من الصدق تمكن إذا

 :اآلثار هذه ومن وسلوكياته، وأخالقه وعباداته، عقيدته

 :المعتقد سالمة -1

 منه خفي ما الشرك لوثات من معتقده سالمة: صاحبه على الصدق آثار أبرز فمن

 .ظهر وما

 :الدين لنصرة والتضحية البذل -2
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 كان الحراسة في كان إن هللا؛ دين ولنصرة هلل، وعمره وماله نفسه باع قد فالصادق

 .مواله رضا همه الساقة، في كان الساقة في كان وإن الحراسة، في

 :العالية الهمة -3

 معها يسيرون ربهم، رضا همهم ماضية، قوية وعزيمة عالية، همة أصحاب الصادقون

 عمَّر قد الصادق ترى مضاربها؛ استقلت أين معها ويستقلون ركائبها، توجهت أين

 غزو، في ثم ذكر في رأيته إذ صالة في هو فبينما بالقربات، وشغله بالطاعات، وقته

 أمر في ثم النفع، أنواع من وغيره بالتعليم للخلق إحسان في ثم حّج ، في ثم

 عيادة في ثم والدنيا، الدين عمارة فيه بسبب قيام في أو منكر، عن نهي أو بمعروف

 القرب أنواع من ذلك غير إلى – أمكن إن – مظلوم نصر أو جنازة، تشييع أو مريض،

 .والمنافع

 :التفريط واستدراك التقصير تالفي -4

 يتالقاه ما سرعان ولكنه تقصير يعتريه وقد سنة، إلى ولكنها فترة به تمر قد الصادق

ينَ  إِّنَّ : ويرجع ويندم فيقلع والتذكر، التيقظ سريع ولكنه بذنب يلم وقد بتكميل،  الَّذِّ

ا ُهم   إَِّذا اتََّقو  ي طَانِّ  مِّنَ  طَائِّف   َمسَّ ُرونَ  ُهم   َفإَِّذا تََذكَُّروا الشَّ  وقد[ 201: األعراف] ُمب صِّ

 مزقته ما قلبه من فيصلح تفريط، كل يتالقى فبالصدق فيستدرك، تفريط منه يحصل

 التفريط يد شعثته ما منه ويلم البطالة، يد خربته ما منه ويعمر والشهوة، الغفلة يد

 .واإلضاعة

 :الصادقين وصحبة الصالحين حب -5

 يصبر وال الغفلة، أهل بصحبة يضيق أنه قلبه، في الصدق وأثر الصادق عالمات من

 إال يصحبهم فال بينهم، رالخي وينشر هللا، دعوة به يبلغهم ما بقدر إال مخالطتهم على

 وكل ساحب، والصاحب ، 2 خليله دين على المرء ألن ذلك دنيا؛ أو دين من لضرورة

بِّر  : وسلم عليه هللا صلى لنبيه هللا قال ولهذا يقتدي؛ بالمقارن قرين َسكَ  َواص   َمعَ  نَف 

ينَ  ُعونَ  الَّذِّ ّيِّ  بِّال َغَداةِّ  َربَُّهم   يَد  هَ  ُيرِّيُدونَ  َوال َعشِّ دُ  َوالَ  هُ َوج  ُهم   َعي َناكَ  تَع   زِّيَنةَ  تُرِّيدُ  َعن 

ن يَا ال َحيَاةِّ  ع   َوالَ  الد  َفل َنا َمن   تُطِّ رِّنَا َعن   َقل بَهُ  أَغ  ك  ُرهُ  َوَكانَ  َهَواهُ  َواتَّبَعَ  ذِّ : الكهف] ُفُرط ا أَم 
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قِّينَ  َمعَ  َوُكونُوا اللَّهَ  اتَُّقوا آَمُنوا الَّذِّينَ  أَي َها يَا: للمؤمنين تعالى هللا وقال ،[28  الصَّادِّ

 .ربه رضا إلى للوصول المرء بها يستعين نعمة الصالحين فمجالسة[ 119: التوبة]

 :االستقامة على الثبات -6

 سلوك ا ومعاملة، عبادة وشريعة، عقيدة بدينه الصادق تمسك الصدق آثار فمن

 وال له يروق ال ما ويترك ،يهوى بما يلتزم انتقائيّ ا، ليس الدين بهذا فالتزامه وهدي ا؛

 الشبهات، تغويه ال متردد، وال متذبذب غير راسخ ثابت التزام أنَّه كما نفسه، تشتهيه

 .المحن تزلزله وال الفتن، تستزله وال الشهوات، تغريه وال

 :الريب مواطن عن البعد -7

 . ريبة والكذب طمأنينة الصدق فإنَّ  يريبك، ال ما إلى يريبك ما دع

 فإن االشتباه، عند الصافية والنفوس الطاهرة القلوب إلى الرجوع إلى رةإشا فيه

  الكذب من والنفر الصدق، إلى الطمأنينة على جبلت المؤمن نفس

 :والشراء البيع في البركة حصول -8

 وكذبا كتما وإن بيعهما، في لهما بورك وبينا صدقا فإن يتفرقا، لم ما بالخيار البيِّّعان

  ابيعهم بركة محقت

 وجد إن ومحقها والتبيين، الصدق وهو الشرط منهما حصل إن لهما البركة حصول 

  الكذب وهو ضدهما

 :بالعهود الوفاء -9

 عهد نقض إلى تدعو داعية يتحمل أال: الصادق وعالمة

 

 

 :الصدق على المعينة الوسائل

 

الصدق شديد على النفس؛ ولهذا قال ابن القيم: فحمل الصدق كحمل الجبال 

أصحاب العزائم، فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله رواسي، ال يطيقه إال ال

الثقيل، والرياء والكذب خفيف كالريشة، ال يجد له صاحبه ثقال  البتة، فهو حامل له 

في أي موضع اتفق، بال تعب وال مشقة وال كلفة، فهو ال يتقلب تحت حمله وال يجد 

 :لى الصدقثقله وإليك بعض الوسائل التي تعين ع
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 :هللا تعالىمراقبة  -1

إن إيمان المرء بأن هللا عز وجل معه، يبصره ويسمعه؛ يدفعه للخشية والتحفظ، قال 

َوى  :هللا تعالى َر ضِّ َما يَُكوُن مِّن  نَج  َماَواتِّ َوَما فِّي األ  لَُم َما فِّي السَّ أَلَم  تََر أَنَّ اللََّه يَع 

َثَر إِّالَّ ُهَو َواَل ثاََلثَة  إِّالَّ ُهَو َرابُِّعُهم   نَى مِّن  َذلَِّك َواَل أَك  َسة  إِّالَّ ُهَو َسادُِّسُهم  َواَل أَد  َخم 

ء  َعلِّيم   يَاَمةِّ إِّنَّ اللََّه بُِّكّلِّ َشي  َم ال قِّ لُوا يَو   .َمَعُهم  أَي َن َما َكانُوا ثُمَّ ُيَنبُِّّئُهم  بَِّما َعمِّ

ركاته وسكناته كلها محصية ته، وحوعندما يستحضر أن كلماته وخطرا [7المجادلة: ]

ل  إِّالَّ لََدي هِّ َرقِّيب  َعتِّيد   :مكتوبة ا [18ق: ]َما يَل فِّظُ مِّن  َقو  يَن كَِّرام  ، َوإِّنَّ َعلَي ُكم  لََحافِّظِّ

، فإن ذلك يقوده إلى رياض الصدق في األقوال واألعمال [11-10االنفطار: ]َكاتِّبِّيَن 

 .واألحوال

 :الحياء -2

ا وعرف ا وذوق ا، والمرء يستحيي أن ب صاحبالحياء يحج ه عن كل ما هو مستقبح شرع 

أن  -وهو يومئذ مشرك-يعرف بين الناس أنه كذاب، وهذا هو الذي حمل أبا سفيان 

يصدق هرقل وهو يسأله عن النبي صلى هللا عليه وسلم. قال أبو سفيان: فوهللا لوال 

نقلوا عليَّ الكذب لكذبت عليه. قال أي: ي ، الحياء من أن يأثروا عليَّ كذب ا لكذبت عنه

ابن حجر: وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب، إما باألخذ عن الشرع 

السابق، أو بالعرف.. وقد ترك الكذب استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن 

قلت: فالمسلم أولى بالحياء من ربه أن  .يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذاب ا

 .قول كذب ا، أو يطلع على عمل، أو حال هو فيه كاذبسمعه يي

 :صحبة الصادقين -3

يَا أَي َها  :-عز وجل–المؤمنين أن يكونوا مع أهل الصدق، فقال  -عز وجل-فقد أمر هللا 

قِّيَن  يَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُكونُوا َمَع الصَّادِّ  ، أي: اقتدوا بهم واسلكوا[119التوبة: ]الَّذِّ

م، وهم الذين استوت ظواهرهم وبواطنهم، ووفوا بعهودهم وصدقوا في سبيله

 .أقوالهم وأعمالهم

 :إشاعة الصدق في األسرة -4

اإلسالم يوصي أن تغرس فضيلة الصدق في نفوس األطفال، حتى يشبوا عليها، وقد 
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 .ألفوها في أقوالهم وأحوالهم كلها

ا :فعن عبد هللا بن عامر قال هللا صلى هللا عليه وسلم قاعد  ورسول دعتني أمي يوم 

في بيتنا، فقالت: تعال أعطك، فقال لها صلى هللا عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ 

 قالت: أردت أن أعطيه تمر ا، فقال لها: أما لو لم تعطه شيئ ا كتبت عليك كذبة

 :الدعاء -5

أن  ن لعبدلما كان حمل النفس على الصدق في جميع أمورها شاق عليها، وال يمك

يأتي به على وجهه إال بإعانة هللا له وتوفيقه إليه، أمر هللا نبيه أن يسأله الصدق في 

َرَج  :المخرج والمدخل، فقال عز وجل نِّي ُمخ  رِّج  ق  َوأَخ  د  َخَل صِّ ل نِّي ُمد  خِّ َوُقل  َرّبِّ أَد 

ير ا َعل  لِّي مِّن  لَُدن َك ُسل طَان ا نَصِّ ق  َواج  د  المفسرون عدة  قد ذكرو [80اإلسراء: ] .صِّ

 .أقوال في تأويلها

 :معرفة وعيد هللا للكذابين وعذابه للمفترين -6

قد جاءت النصوص الكثيرة التي تحذر من الكذب، وتبين سوء عاقبته في الدنيا 

 واآلخرة؛ ولهذا فإنَّ تذكير النفس بها، مما يعين المرء على الصدق في أحواله كلها

 

 

 :الصدق آفات

 :خفيالالكذب  -1

الرياء وهو الشرك الخفي، الذي تختلف فيه سريرة المرء عن عالنيته، وظاهره عن 

أيها الناس، اتقوا الشرك، فإنه أخفى من دبيب  :باطنه، قال صلى هللا عليه وسلم

النمل. قالوا: وكيف نتقيه يا رسول هللا؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك 

 ا ال نعلمهشيئ ا نعلمه، ونستغفرك لم

 

 :االبتداع -2

إنَّ من كمال الصدق حسن االتباع، وبقدر استمساك المرء بهدي النبي صلى هللا 

بِّب ُكُم اللَُّه  :ون صدقه مع ربهعليه وسلم يك ب وَن اللََّه َفاتَّبُِّعونِّي ُيح  ُتم  تُحِّ آل ]ُقل  إِّن  ُكن 

سنة رسولكم صلى هللا  ، أي: إن كنتم صادقين في محبتكم لربكم اتبعوا[31عمران: 

عليه وسلم، فعالمة صدق المحبة كمال االتباع؛ ولهذا كانت الصديقيَّة: كمال 

 ، والمتابعة للخبر واألمر، ظاهر ا وباطن ااإلخالص واالنقياد
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 :كثرة الكالم -3

من التزيد واللغو أو  –في كثير من األحيان  –من كثر كالمه كثر سقطه؛ إذ ال يخلو 

َواُهم   :ذا لم يضرَّ فإنَّه ال ينفع، وقد قال هللا تعالىالهذر الذي إ اَل َخي َر فِّي َكثِّير  مِّن  نَج 

َضاتِّ اللَّهِّ إِّالَّ َمن  أََمَر بِّ  َعل  َذلَِّك اب تَِّغاَء َمر  اَلح  بَي َن النَّاسِّ َوَمن  يَف  ُروف  أَو  إِّص  َصَدَقة  أَو  َمع 

ا  يم  ر ا َعظِّ تِّيهِّ أَج  َف نُؤ   .[114ساء: الن]َفَسو 

ومن الكذب أن يحدث اإلنسان بكّلِّ ما يسمع من أحاديث وأخبار دون تحرير لها وال 

ماله وعدم تحريه الصدق في األخبار يساهم في نشر تنقيح؛ ألنه بتهاونه وإه

كفى بالمرء كذب ا أن يحّدِّث بكّلِّ  :األكاذيب وإشاعتها؛ ولهذا قال صلى هللا عليه وسلم

 ما سمع

 :نفسمداهنة ال -4

االسترسال مع النفس في أهوائها وشهواتها، ليست من صفات الصادقين؛ ولهذا 

فكلما ألجمها بلجام المجاهدة،  .داهن نفسه أو غيرهقيل: ال يشم  رائحة الصدق عبد 

 .وزمَّها بزمام المراقبة والمحاسبة، ثبتت على الصدق قدمه

 

 :التناقض بين القول والعمل -5

 .مخالفة عمل المرء لقوله أمارة كذب ونفاقلقد عدَّ بعض السلف 
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 الرحمة: القيمة
 :معنى لغة  

 .يدل  على الرقة والعطف والرأف :الرحمة
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
ا  :معنى اصطالح 

َمة رقَّة تقتضي اإلحسان إلى  ُحومِّ الرَّح   ال َمر 
 

هي رِّقَّة في القلب، يالمسها األلم حينما تدرك الحواس أو تدرك بالحواس، أو  :وقيل
رور حينما تدرك الحواس أو  يتصور الفكر وجود األلم عند شخص آخر، أو يالمسها الس 

  تدرك بالحواس أو يتصور الفكر وجود المسرة عند شخص آخر
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
  :الكريم القرآن في

 
 29الفتح: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 18 – 11البلد:  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
ن ة في   :الن بوي ة السُّ

جاء أعرابيٌّ إلى النَّبي صلى هللا عليه وسلم فقال:  وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت:

بيان فما نقبِّّلهم، فقال النَّبي صلى هللا عليه وسلم: أو  أملك لك أن نزع هللا تقبِّّلون الصِّّ

َمة؟  من قلبك الرَّح 

 [رواه بخاري 5998]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

ماءوسلم: الرَّاحمون يرحمهم الرَّحمن، ارحموا أهل ا  . ألرض يرحمكم من في السَّ

 [سنن ابي داود 4941]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ال  وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى هللا عليه وسلم يقول:

َمة إالَّ من شقّي    .تنزع الرَّح 

 [سنن ابي داود 4942]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ال  وعن جرير بن عبد اللَّه رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 . يرحم هللا من ال يرحم النَّاس

 [رواه بخاري 7376]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :فوائد الر ْحَمة

 .أنَّها سبب للتعرض لرحمة هللا 1.  

……………………………………………………………………………………………… 

 .محبة هللا للعبد، ومن ثم محبة النَّاس له2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .بها يتحلى بخلق تحلى به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنَّ المتحلي3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .عليها مجتمع مسلم متماسك يحس بعضه ببعضأنها ركيزة عظيمة، ينبني 4. 

……………………………………………………………………………………………… 

يستحق أن يكون  أنها تشعر المرء بصدق انتمائه للمجتمع المسلم، فمن ال يرحم ال5. 

ا منه؛ لذا قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ليس منا من  فرد ا في المجتمع أو جزء 

 .رف كبيرنالم يرحم صغيرنا، ويعرف ش

……………………………………………………………………………………………… 

َمة، تكون درجته عند هللا تبارك وتعالى6.   .أنه على قدر حظ اإلنسان من الرَّح 

……………………………………………………………………………………………… 

 .أنها سبب لمغفرة هللا تبارك وتعالى وكريم عفوه7. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .خلق متعّد  إلى جميع خلق هللاأنَّها 8. 

……………………………………………………………………………………………… 
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اكين، واألرامل، أنها سبب لاللتفات إلى ضعفة المجتمع؛ من الفقراء، والمس9. 

  .واأليتام، والكبار، والعجزة، وغيرهم

……………………………………………………………………………………………… 

 :أقسام الرحمة من حيث المدح والذم

ا، واستدللنا عليه من كتاب هللا، وسنة نبينا صلى هللا  دالمحموأما  فهو ما ذكرناه آنف 

 .عليه وسلم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

: فهو ما حصل بسببه تعطيل لشرع هللا، أو تهاون في تطبيق حدوده المذموموأما 

ا، فيحاول إقالته والعفو وأوامره، كمن يشفق على من ار ا يستحق به حّد  تكب جرم 

َمة عنه، ويحسب أنَّ ذلك من رحمة  َمة في شيء، بل الرَّح  الخلق وهو ليس من الرَّح 

هي إقامة الحد على المذنب، والرَّأفة هي زجره عن غيِّّه ورد ه عن بغيه بتطبيق حكم 

رعيَّة ك هللا فيه، قال ابن تيمية: لَّها أدوية نافعة، يصلح اللَّه بها مرض إنَّ العقوبات الشَّ

اخلة في قوله تعالىالقلوب، وهي من رحمة هللا بعباده ورأف َسل َناَك  :ته بهم، الدَّ َوَما أَر 

ِّّل َعالَمِّينَ  َمة  ل  إِّالَّ َرح 

 ]107األنبياء:[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

َمة، صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن وقال اب ن القيم: إنَّ الرَّح 

َمة الحقيقية، فأرحم النَّاس بك من شقَّ ك رهتها نفسه، وشقَّت عليها، فهذه هي الرَّح 

عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك، فمن رحمة األب بولده: أن يكرهه على 

يه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود التأدب بالعلم والعمل، ويشق عل

ه كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنَّه يرحمه، ويرفهه، بضرره، ومتى أهمل ذلك من ولد

  .ويريحه، فهذه رحمة مقرونة بجهل كرحمة األم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :أقسام الرحمة من حيث الغريزة واالكتساب

َمة التي يتصف بها العبد نوعانقال عبد   :الرحمن السعدي: والرَّح 
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، قد جبل هللا بعض العباد عليها، وجعل في قلوبهم الرَّأفة النوع اْلول: رحمة غريزي ة

َمة والحنان على الخلق، ففعلوا بمقتضى هذه ا َمة، جميع ما يقدرون عليه والرَّح  لرَّح 

مثابون على ما قاموا به، معذورون  من نفعهم، بحسب استطاعتهم، فهم محمودون،

 .على ما عجزوا عنه، وربما كتب هللا لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة، تجعل قلبه على  لثاني: رحمة يكتسبهاوالنوع ا

وصف، فيعلم العبد أنَّ هذا الوصف من أجّلِّ مكارم األخالق وأكملها، فيجاهد هذا ال

نفسه على االتصاف به، ويعلم ما رتب هللا عليه من الثواب، وما في فواته من حرمان 

 .الثواب

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :صور الر ْحَمة

 .إلمام برعيته، وتجنب ما من شأنه أن يجلب المشقة عليهمشفقة ا 1.

……………………………………………………………………………………………… 

 .التوسط في العبادات وترك ما يشق على النفس 2.

……………………………………………………………………………………………… 

َمة لهماالبر بالوالد 3.  .ين وخفض جناح الذ ل من الرَّح 

……………………………………………………………………………………………… 

 .الوصية بالمرأة خير ا واإلحسان إليها 4.

……………………………………………………………………………………………… 

 .الشفقة على األبناء، والعطف والحزن عليهم، إذا أصابهم مكروه 5.

……………………………………………………………………………………………… 

َمة بمن هم تحت سلطانه، من العبيد، 6.  .والخدم، والعمال، وغيرهم الرَّح 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

646 

تلة والذبحة 7.  .األمر بإحسان القِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

 . النهي عن تعذيب الحيوان أو إخافته أو إجهاده أو إجاعته 8.

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :اْلسباب المعينة على التخلق بخلق الر ْحَمة

 

القراءة في سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتدبر في معالمها، والتأّسِّي 1. 

 .به في مواقف رحمته صلى هللا عليه وسلم

……………………………………………………………………………………………… 

ي الغلظة والفظاظة، فالمرء يكتسب خالطتهم، واالبتعاد عن ذومجالسة الرحماء وم2. 

  .من جلسائه طباعهم وأخالقهم

……………………………………………………………………………………………… 

تربية األبناء على هذا الخلق العظيم، ومحاولة غرسه في قلوبهم، ومتى نشأ 3. 

َمة ثبتت في قلبه وأصبحت سجيَّة له بإذن هللا  .الناشئ على الرَّح 

……………………………………………………………………………………………… 

 .ومعرفة عقوبة هللا ألصحاب القلوب القاسية معرفة جزاء الرحماء وثوابهم4. 

……………………………………………………………………………………………… 

معرفة اآلثار المترتبة على التحلي بهذا الخلق، والثمار التي يجنيها الرحماء في 5. 

 .الدنيا قبل اآلخرة

……………………………………………………………………………………………… 

ا يرقِّّق القلب، ويدعو إلى 6.   االختالط بالضعفاء، والمساكين، وذوي الحاجة؛ فإنَّه ممَّ

َمة والشفقة بهؤالء وغيرهم   .الرَّح 

……………………………………………………………………………………………… 
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 الفراسة: القيمة
 :معنى لغة  

ت: ومنه والنَّظر، التَّثب ت: بمعنى وهي تهتََعرَّ : أي. َخي ـر ا فيه تََفرَّس  . الصَّائب بالظَّّنِّ  ف 

 إذا األمر، بذلك وفارِّس   النَّظَر، فارِّس رجل: منه تقول. ويَن ظر يََتَثبَّت: أي يََتَفرَُّس، وهو

ا كان  به عالـم 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا  :معنى اصطالح 

ل م  تُـَتعرَّف منه أخالق اإلنسان: من هيئته ومزاجه وتوابعه، وحاصله االستدالل  هو عِّ

 بالَخل ق الظَّاهر على الُخلق الباطن 

َراَسة هي اال  ستدالل باألمور الظَّاهرة على األمور الخفيَّةوقيل: الفِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :الظ نِّ  وسوء الِفَراَسة بين الفرق

مته من أخيك بدليل يظهر لك،   َراَسة ما توسَّ : أنَّ الفِّ َراَسة وسوء الظَّّنِّ الفرق بين الفِّ

أو شاهد يبدو منه، أو عالمة تشهدها فيه، فتتَفرَّس من ذلك فيه، وال تنطق به إن كان 

ا، وال تُظ هره، وال تحكم عليه، وال تقطع به فتأثم  .سوء 

: ما ظننت  يك فيه، أو ألجل حقد في نفسك عليه، أو لسوء ه من سوء رأوسوء الظَّّنِّ

نيَّة تكون، أو ُخب ث حال فيك، تعرفها من نفسك، فتحمل حال أخيك عليها، وتقيسه 

 بك، فهذا هو سوء الظَّّنِّ واإلثم، وهو غيبة القلب

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :والَكَهانَة الِفَراَسة بين الفرق

َراسَ   ويفتخر الغيب، يدَّعي فإنَّه الكاهن؛ بخالف الغيب، صاحبها يَدَّعي ال غالب ا: ةالفِّ

 يدَّعي ال المتَفرِّّس، بخالف وهذا االدِّّعاء، هذا بسبب مريدوه َكُثر وربَّما بل بادِّّعائه،

 .به يفتخر أن فضال   الغيب،

َراَسة وأما مشروعة، غير غالب ا مقّدِّمات لها: الَكَهانَة  مقّدِّمات على تعتمد هافإنَّ  الفِّ

 مشروعة

……………………………………………………………………………………………… 
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 :الكريم القرآن في

 

 الحجر سورة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

رداء أبو قال  في هللا يقذفه شيء إنَّه هللا، بنور ينظرون فإنَّهم العلماء؛ فَِّراَسة اتَّقوا: الدَّ

 ألسنتهم وعلى قلوبهم،

 

 بالصِّّدق؛ فجالسوهم الصِّّدق، أهل جالستم إذا: األنطاكي عاصم بن أحمد وقال

ون ال حيث من منها ويخرجون قلوبكم في يدخلون القلوب، جواسيس فإنَّهم  تُحس 

 

راسة اإليمانيَّة... سببها نور  يوقال ابن القيِّّم:  قذفه هللا في قلب عبده، يفرِّّق به الفِّ

َراَسة على حسب قوَّة اإليمان، وكان  بين الحّقِّ والباطل، والصَّادق والكاذب، وهذه الفِّ

ّدِّيق أعظم األمَّة فَِّراَسة  أبو بكر الصِّّ

 

 :الِفَراَسة أقسام

 

 :أقسام ثالثة إلى القيِّّم ابن سمها

 والحالي والباطل، الحّقِّ  بين به يفرِّّق ه،عبد قلب في هللا يقذفه نور  : وسببها :إيمانيَّة

 .والكاذب والصَّادق والعاطل،

 كُوثُوب القلب على يَثِّب. يضاد ه ما ينفي القلب، على يهجم خاطر أنَّها: وحقيقتها

 ...الفريسة على األسد

 

َراَسة وهذه ... فَِّراَسة   أحد   فهو إيمان ا، أقوى كان فمن. اإليمان قوَّة حسب على الفِّ

َراَسة من النَّوع هذا صلوأ  يشاء لمن تعالى هللا يهبهما اللذين والن ور الحياة من: الفِّ
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: تعالى هللا قال. تخطئ فراسته تكاد فال ويستنير، بذلك القلب فيحيا عباده، من

يَي َناهُ  َمي ت ا َكانَ  أََوَمن    الظ لَُماتِّ  فِّي لُهُ َمثَ  َكَمن   النَّاسِّ  فِّي بِّهِّ  يَم شِّي نُور ا لَهُ  َوَجَعل َنا َفأَح 

َها بَِّخارِّج   لَي سَ  ن  . والعلم باإليمان هللا فأحياه والجهل، بالكفر ميِّّت ا كان[ 122: األنعام] مِّ

بيل َقص د على النَّاس في به يستضيء نور ا -واإليمان بالقرآن- له وجعل . السَّ

 .الظ لَم في به ويمشي

 

هر ،والجوع الرِّّياضة فَِّراَسة -  صار العوائق، عن تجرَّدت إذا النَّفس فإنَّ  لتَّخلِّّي؛وا والسَّ

َراَسة من لها  المؤمن بين مشتركة فَِّراَسة وهذه. تجر دها بحسب والكشف الفِّ

ال من وكثير. والية على وال إيمان على تدل   وال. والكافر  فيها وللر هبان. بها يغتر   الجهَّ

 بل. مستقيم طريق عن وال. نافع حّق   عن تكشف ال فَِّراَسة وهي. معلومة وقائع

 .ونحوهم واألطباء الرؤيا عبارة وأصحاب الوالة، فَِّراَسة جنس من جزئي كشفها

قهم من معروفة فَِّراَسة ولألطباء ذ   فليطالع عليها الوقوف أحبَّ  ومن. صناعتهم في حِّ

ّبِّ  نصف من وقريب. وأخبارهم تاريخهم ، فَِّراَسة   الطِّّ  وهللا .تجربة بها يقترن صادقة 

 .أعلم سبحانه

 

َراَسة -  على بالَخل ق واستدل وا. وغيرهم األطبَّاء فيها صنَّف التي وهي: الَخل قية الفِّ

غر كاالستدالل. هللا حكمة اقتضته الذي االرتباط من بينهما لما الُخلُق؛ - الرَّأس بصِّ

َغر على -العادة عن الخارج د الصَّدر، وبسعة وبكبره،. العقل صِّ : جانبيه بين ما وُبع 

طته واحتماله صاحبه، ُخلُق سعة على  العين وبخمود. ضيقه على وبضيقه. وبس 

ة. قلبه حرارة وضعف صاحبها، باََلدة على نظرها وَكاَلل َرابه مع بياضها وبشدَّ  إِّش 

رة كل وهو- بُحم  رتها مع وبتدويرها. وفِّط نته وإقدامه شجاعته على -الشَّ  وكثرة ُحم 

 .وخداعه ومكره نتهخيا على تقل بها،

 

َراَسة تعل ق ومعظم  فإنَّه. باللِّّسان ثمَّ . فيه ما وعنوان القلب، مرآة فإنَّها. بالعين الفِّ

َراَسة هذه وأصل... وترجمانه رسوله ل قة اعتدال أنَّ : الفِّ  اعتدال من هو والص ورة، الخِّ
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اَلق اعتدال يكون اعتدالها وعن. والر وح الَِّمزاج ل قة انحراف وبحسب ،واألفعال األَخ   الخِّ

 واألعمال األخالق في االنحراف يقع االعتدال، عن والص ورة

 

 

 :الِفَراَسة ُصَور

 

، سواء  في الفعل أو التَّرك، وهو أعظم التَّأم ل والنَّظر في عواقب األمور ومآالتها -1

 .مقصود في هذا الباب

 

به  -2 م المعلِّّم في طالَّ م الّذِّهنيَّة والعلميَّة، ليعطي كلَّ لمعرفة قدراتهومنها توس 

م بها ال متعلِّّم، شخص من االهتمام بحسبه، ينبغي أن يكون للعالم فَِّراَسة يتوسَّ

ُعف عنه  ر استحقاقه، ليعطيه ما يتحمَّله بذكائه، أو يَض  ليعرف َمب لغ طاقته، وَقد 

 ببالدته، فإنَّه أروح للعالم، وأنجح للمتعلِّّم

 

َراَسة: -3  يَل المجرمين من الفِّ ، وطرائقهم، ودسائسهم في تدمير عقائد معرفة حِّ

  .النَّاس وأخالقهم

 

َتحب  للقاضي أن يستعمل قاضي في الُخُصومومن ُصَورها: فَِّراَسة ال -4 ، ُيس 

م  َمين عند اإلدالء بالحجج ودعوى الحقوق، فإن  توسَّ ص  َراَسة، ويراقب أحوال الخِّ الفِّ

َمين أنَّه أ ب طَن ُشب هة، فليتلطَّف في الكشف والفحص عن حقيقة ما في أحد الخِّص 

 توهَّم فيه
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 التواضع: القيمة
 : معنى لغة  

َسهُ  ُفالن   وَضعَ : ُيَقال التذلل، التواضع ا نَف  ع   وض 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا   :معنى اصطالح 

 اإلكرام، في والزِّّيادة التَّعظيم، وكراهية الخمول، وإظهار التَّرؤس، ركت: هو التَّواُضع

 وأن والمال، بالجاه والمفاخرة الفضائل، مِّن فيه بما المباهاة اإلنسان يتجنَّب وأن

 والكِّب ر اإلعجاب مِّن يتحرَّز

 

 فوقه َمن تعظيم هو: وقيل تعظيمه، يراد لمن المرتبة عن التَّنز ل إظهار: هو وقيل

 فضله

……………………………………………………………………………………………… 

 :والت ذلُّل الت واُضع بين الفرق

 .مقاومة َمن يتذلَّل لهأنَّ التَّذل ل: إظهار العجز عن 

َرة على المتواضع أو ال، أال ترى  :والتَّواُضع َرة َمن يتواضع له، سواء  كان ذا ُقد  إظهار ُقد 

َرة، وال ُيَقال: أنَّه ُيَقال العبد: متواضع لَخدمه ، أي: يعاملهم معاملة َمن لهم عليه ُقد 

 يتذلَّل لهم

……………………………………………………………………………………………… 

 :قرآن الكريمفي ال
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 الفرقان سورة

قال ابن القيِّّم: أي: سكينة ووقار ا، متواضعين غير أشرين وال َمرِّحين وال متكبِّّرين، قال 

الحنفيَّة: أصحاب وقار وعفَّة، ال يسّفِّهون، وإن  الحسن: علماء حلماء. وقال محمَّد بن

: الَهَوان -بالضَّم-الرِّّفق واللِّّين، والُهون في الل غة:  -بالفتح-ُسفِّه عليهم حلموا. والَهو ن 

ران، وجزاؤهم مِّن هللا  فالمفتوح منه: صفة أهل اإليمان، والمضموم صفة أهل الُكف 

 النِّّيران

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 المائدة سورة

وقال ابن كثير: هذه صفات المؤمنين الُكمَّل أن يكون أحدهم متواضع ا ألخيه ووليِّّه، 

 متعزِّّز ا على خصمه وعدوِّّه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ن ة ا  :لن بوي ةفي السُّ

ا بعفو  إالَّ عزّ ا، ما نقصت صدقة مِّن  :قوله صلى هللا عليه وسلم مال، وما زاد هللا عبد 

 وما تواضع أحد هلل إالَّ رفعه هللا

 2588 مسلم رواه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلموعن معاذ بن أنس الجهني رضي هللا عنه 

ا للَّه، وهو يقدر عليه دعاه هللا يوم القيامة على رءوس الخالئق َمن ترك  اللِّّباس تواضع 

 حتى يخيِّّره مِّن أّيِّ حلل اإليمان شاء يلبسها

 حسن لغيره  : خالصة حكم المحدث | 2072 :صحيح الترغيب الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث

 

ين أناس متوّسِّطي الحال ال ال ابن عثيمين: وهذا يعني أنَّ اإلنسان إذا كان بق

يستطيعون اللِّّباس الرَّفيع، فتواضع وصار يلبس مثلهم، لئالَّ تنكسر قلوبهم، ولئالَّ 

ا إذا كان بين أناس قد أنعم عليهم،  يفخر عليهم، فإنَّه ينال هذا األجر العظيم، أمَّ

مثلهم؛ ألنَّ هللا فيعة لكنَّها غير محرَّمة، فإنَّ األفضل أن يلبس ويلبسون الثِّّياب الرَّ 

تعالى جميل يحب  الجمال، وال شكَّ أنَّ اإلنسان إذا كان بين أناس رفيعي الحال، 

يلبسون الثِّّياب الجميلة، ولبس دونهم فإنَّ هذا ُيَعد  لباَس شهرة؛ فاإلنسان ينظر ما 

 تقتضيه الحال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف والعلماء  :أقوال الس 

وُسئِّل الفضيل بن عياض عن التَّواُضع، فقال: يخضع للحّقِّ، وينقاد له، ويقبله ممَّن 

 قاله

ا، ثمَّ لم يتواضع، كان عليه وباال  يوم طِّي ماال  أو جماال  وثياب ا وعلم   وقال قتادة: َمن ُأع 

 القيامة
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رف في   التَّواُضع، والعز  في التَّقوى، والحرِّّية في القناعةوقال إبراهيم بن شيبان: الشَّ

 لهما فقال التَّواُضع، يتذاكرون وأيوب ويونس الحسن خرج: قال المرِّّّيِّ  صالح وعن

ا تلق فال منزلك مِّن تخرج أن: التَّواُضع التَّواُضع؟ ما تدرون وهل: الحسن  إالَّ  مسلم 

 فضال   عليك له رأيت

ون مِّن شرف المجلس،  وقال يحيى ابن أبي كثير: رأس التَّواُضع ثالث: أن ترضى بالد 

معة والرِّّياء بالبِّرِّّ  الم، وأن تكره مِّن المدحة والس    وأن تبدأ َمن لقيته بالسَّ

 :الت واُضع أقسام

  :التَّواُضع المحمود

، وعند نهيه اجتناب ا، فإنَّ النَّفس لطلب : تواضع العبد عند أمر هللاالنَّوع األوَّل   امتثاال 

َراد هرب ا مِّن العبوديَّة وتثبت عند نهيه  الرَّاحة تتلكأ في أمره، فيبدو منها نوع إباء وشِّ

  .طلب ا للظَّفر بما ُمنِّع منه، فإذا وضع العبد نفسه ألمر هللا ونهيه فقد تواضع للعبوديَّة

لعظمة الرَّب وجالله وخضوعه لعزَّته وكبريائه، فكلَّما شمخت : تواضعه نَّوع الثَّانيوال 

 نفسه ذكر عظمة الرَّب تعالى وتفر ده بذلك

 

 :التَّواُضع المذموم

المهانة. والفرق بين التَّواُضع والمهانة: أنَّ  :قال ابن القيِّّم: ومِّن التَّواُضع المذموم

عرفة أسمائه وصفاته ونعوت جالله، بين العلم باهلل سبحانه ومالتَّواُضع يتولَّد مِّن 

وتعظيمه ومحبَّته وإجالله، ومِّن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، 

فيتولَّد مِّن بين ذلك كلِّّه ُخلُق  هو التَّواُضع وهو انكسار القلب هلل، وخفض جناح الذ ل 

، وال يرى له عند أح والرَّحمة بعباده، فال يرى له على أحد   ا، بل يرى الفضل فضال  د  حّق 

للنَّاس عليه، والحقوق لهم قِّبَلَه، وهذا ُخلُق  إنَّما يعطيه هللا عزَّ وجلَّ َمن يحب ه 

  .ويكرمه ويقرِّّبه

ة، وبذل النَّفس وابتذالها في نيل حظوظها  ناءة والخِّسَّ وأمَّا المهانة: فهي الدَّ
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َفل لمفعول به للفاعل، وتواضع في نيل شهواتهم، وتواضع ا وشهواتها، كتواضع الّسِّ

َعة  ال تواضع  طالب كّلِّ حظّ  لمن يرجو نيل حظِّّه منه، فهذا كل ه ضِّ

 

 :الت واُضع فوائد

ظِّم له خطر ا ويزيده نبال   .1  أنَّ التَّواُضع يرفع المرء قدر ا وُيع 

……………………………………………………………………………………………… 

 د له لى الخضوع للحّقِّ واالنقياالتَّواُضع يؤدِّّي إ .2

……………………………………………………………………………………………… 

 التَّواُضع هو عين العزِّّ؛ ألنَّه طاعة هلل ورجوع إلى الصَّواب  .3

……………………………………………………………………………………………… 

 يكفي المتواضع محبَّة عباد هللا له، ورفع هللا إيَّاه  .4

……………………………………………………………………………………………… 

حناء بين النَّاس، ويريح مِّن تعب التَّواُضع فيه مصلحة الّدِّ  .5 ن يا، ويزيل الشَّ ين والد 

 .المباهاة والمفاخرة

………………………………………………………………………………………………

  

هِّب الصَّد التَّواُضع ُيك سِّب السَّ  .6  المة، ويورث األلفة، ويرفع الحقد، وُيذ 

……………………………………………………………………………………………… 

ريف يزيد في ثمرة التَّواُضع المحبَّة، ك .7 ما أنَّ ثمرة القناعة الرَّاحة، وإنَّ تواضع الشَّ

َعتِّه   شرفه، كما أنَّ تكب ر الوضيع يزيد في ضِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 .التَّواُضع يؤلِّّف القلوب، ويفتح مغاليقها، ويجعل صاحبه جليل القدر، رفيع المكانة .8
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 الطاعة: القيمة
 

 :معنى لغة  

ّن الطّاعة ال  .الطّوع االنقياد وضّده الكره .لّتي تدّل على اإلصحاب واالنقيادط وع ا

الطّاعة، وتخلص مع تسلم لصاحبها وال تخلص إذا كانت مشوبة بمعصية، وإنّما تصّح 

 اجتناب المعاصي

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ا  :معنى اصطالح 

 ي االمتثال ظاهرا، والرّضا باطنا لحكم هللا ورسوله وما يقوله من دعا إلى ذلكه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :والعبادة الطاعة بين الفرق

 الطّاعة: أعّم من العبادة 

اية الخضوع، وال تستحّق إاّل الفرق بين الطّاعة والعبادة أّن العبادة غ :وقال أبو هالل

بغاية اإلنعام، ولهذا ال يجوز أن يعبد غير هللا تعالى، وال تكون العبادة إاّل مع المعرفة 

 بالمعبود، 

والطّاعة: الفعل الواقع على حسب ما أراده المريد متى كان المريد أعلى رتبة مّمن 

للخالق، والطّاعة في مجاز  ن للخالق والمخلوق، والعبادة ال تكون إالّ يفعل ذلك، وتكو

اللّغة تكون في اتّباع المدعوّ الّداعي إلى ما دعاه إليه، وإن لم يقصد التّبع، كاإلنسان 

 يكون مطيعا للّشيطان وإن لم يقصد أن يطيعه ولكنّه اتّبع دعاءه وإرادته

 

 :الكريم القرآن في
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 النساء سورة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 عمران آل سورة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الرعد سورة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

ن ة في  :الن بوي ة السُّ

أّن النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم بعثه ومعاذا إلى  -رضي هللا عنه -عن أبي موسى اْلشعريّ 

 وال تعّسرا، وبّشرا وال تنّفرا، وتطاوعا ال تختلفا يّسرا:اليمن. فقال

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 3038 :صحيح البخاري الرقم : المصدر |البخاري  : المحدث

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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صلّى هللا عليه وسلّم يخطب في حّجة قال: سمعت رسول هللا  -رضي هللا عنه -عن أبي أمامة

اتّقوا هللا ربّكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدّوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا »الوداع فقال: 

 أمركم، تدخلوا جنّة ربّكم

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

كّل أّمتي يدخلون »أّن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم قال:  -رضي هللا عنه -عن أبي هريرة

من أطاعني دخل الجنّة، ومن عصاني » :يأبى؟ قال قالوا: يا رسول هللا؛ ومن« . الجنّة إاّل من أبى

 «فقد أبى

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 7280 :البخاري الرقمصحيح  : المصدر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

لف أقوال  :والعلماء الس 

 

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

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

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

 

رضي هللا تعالى  -إّن معاذ بن جبل»: -رضي هللا تعالى عنه -قال عبد هللا بن مسعود

نتا هلل حنيفا. فقال: ما كان أّمة قانتا هلل حنيفا. فقيل: إّن إبراهيم كان أّمة قا -هعن

فقال: األّمة؟ الّذي يعلّم  .نسيت، هل تدري ما األّمة وما القانت؟ فقلت: هللا أعلم

الخير، والقانت المطيع هلل وللرّسول، وكان معاذ يعلّم النّاس الخير ومطيعا هلل 

 «ولرسوله

 

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

 وأمنا إساءة جمع والمنافق وخشية، إيمانا جمع المؤمن إنّ . عليهم

 

 :الطاعة فوائد من

 الفوز بالجنّة، والنّجاة من النّار .1

 .عالمة على صالح العبد واستقامته  .2
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 .تورث هداية في القلب .3

 .ضاهتثمر محبّة هللا ور .4

 .بها تدفع النّقم، وتجلب النّعم .5

 .أخطار المعاصي والّذنوبحصن حصين من   .6

 .عالمة على حسن الخاتمة  .7

 .صمام أمن للبيوت وعمارة لها .8

 .دليل اليقين وعالمة التّصديق بالّدين .9

 .اتّباع للرّسول الكريم صلّى هللا عليه وسلّم .10
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Value (القيمة): Fulfilling the 

covenants (الوفاء بالنذر) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

ر، يقال إذا تمم : بمعنى، ووفى بعهده يفي وفاء ، وأوفى. َوَفى بعهده وأَو َفى: الوفاُء ضد الَغد 

 .العهد ولم ينقض حفظه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 .الخلطاء عهود ومحافظة المواساة، طريق مالزمة :هو الوفاء

 يضمنه، مما والخروج لسانه، به ويرهن نفسه، من اإلنسان يبذله ما على الصبر هو :وقيل

ابه كان وإن  .مجحف 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Importance of fulfilling the covenants (أهمية الوفاء بالعهد):  

 

  اللسان صدق الوفاء أنَّ  وذلك والجور، الكذب أخو والغدر والعدل، الصدق أخو الوفاء

ا، والفعل  .العهد نقض الكذب مع فيه ألنَّ  بهما؛ كذب والغدر مع 

د فيه فقد انسلخ من اإلنسانية كالصدق، وقد جعل هللا  والوفاء يختص   باإلنسان، فمن ُفقِّ

ا ألمور الناس، فالناس مضطرون إلى التعاون وال يتم    تعالى العهد من اإليمان، وصيره قوام 

تعاونهم إال بمراعاة العهد والوفاء، ولوال ذلك لتنافرت القلوب، وارتفع التعايش، ولذلك عظَّم 

 هللا تعالى أمره فقال تعالى:

 

  َوأَْوُفواْ  بَِعْهِدي ُأوفِ  بَِعْهِدُكمْ  َوإِي ايَ  َفاْرَهُبونِ 
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 [البقرة :40]

 وقال تعالى: 

 َوأَْوُفواْ  بَِعْهدِ  اللّهِ  إَِذا َعاَهدتُّمْ  

 [النحل :91]

 في والكذب المؤمنون بها يتحلى التي الخلقية الفضائل من العهد وفي الوعد في والصدق

 كاّل   بأنَّ  والعهد الوعد ويشترك ...المؤمنون يجتنبها التي الخلقية الرذائل من العهد وفي الوعد

 الذي بالتوثيق الوعد على يزيد العهد بأنَّ  ويفترقان يفعله، بأن المخبر جزم بأمر إخبار منهما،

 والمعاهدة فريقين، بين الوعد في مشاركة والمواعدة مؤكدة، أيمان من العهد، صاحب يقدمه

 سيفعل، بما صاحبه المتواعدين الفريقين من كلٌّ  فيعد فريقين، بين العهد في مشاركة

 .سيفعل بما صاحبه المتعاهدين الفريقين نم كلٌّ  ويعاهد

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 

 

[ 34اإلسراء:   ] 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 ]1 المائدة:[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 بالعقود، بالوفاء اإليمان يقتضيه بما المؤمنين لعباده تعالى هللا من أمر هذا :السعدي قال

 ربه، وبين العبد بين التي للعقود شامل اوهذ .ونقصها نقضها وعدم وإتمامها، بإكمالها، :أي

 وبين بينه والتي شيئ ا، حقوقها من االنتقاص وعدم قيام، أتمَّ  بها والقيام عبوديته، التزام من

 وعدم وصلتهم، ببرهم واألقارب، الوالدين وبين بينه والتي واتباعه، بطاعته الرسول

 واليسر والفقر، الغنى في صحبةال بحقوق امالقي من أصحابه وبين بينه والتي قطيعتهم،

 وعقود ونحوهما، واإلجارة، كالبيع المعامالت، عقود من الخلق وبين بينه والتي والعسر،

 .بينهم هللا عقدها التي المسلمين بحقوق والقيام بل ونحوها، كالهبة التبرعات

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

أّن امرأة من جهينة جاءت إلى النّبّي صلّى هللا  -رضي هللا عنهما -عن ابن عبّاس

 عليه وسلّم فقالت: إّن أّمي نذرت أن تحّج فلم تحّج حتّى ماتت، أفأحّج عنها؟

وا هللا، فاهلل قال: نعم، حّجي عنها، أرأيت لو كان على أّمك دين أكنت قاضيته؟ اقض

 .أحّق بالوفاء

 1852/ 4الفتح  -البخاري 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما أن  النبي صلى هللا عليه 

، أربع  من كن  فيه كان منافق ا خالص ا، ومن كانت في :وسلم قال ه خصلة منهن 

من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حد ث كذب، وإذا كانت فيه خصلة  

 .عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

 )58( واللفظ له، ومسلم )2459أخرجه البخاري ) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

، صديق ال :األحنف قال ، راحة وال لكذوب ، وفاء وال لملول  ، مروءة وال لحسود   سؤدد وال لبخيل 

 .الخلق لسيئ

 

 إلى حنينه إلى فانظر عهده، ووفاء الرجل وفاء تعرف أن أردت إذا :قال األصمعي وعن

 .زمانه من مضى ما على وبكائه نه،إخوا إلى وتشو قه أوطانه،

 

Benefits of fulfilling the covenants (فوائد الوفاء بالعهد): 

  اإليمان

 وصف المقابل وفي ...بالكفر وتصفهم لعهدهم، الناقضين عن اإليمان تنفي كثيرة آيات وردت

 .باإليمان ومواثيقهم لعهدهم الموفين وتعالى سبحانه هللا

……………………………………………………………………………………………… 

  التقوى

 .بميثاقه االلتزام ثمرات من وثمرة هللا، بعهد الوفاء آثار من أثر التقوى

……………………………………………………………………………………………… 

  هللا محبة

 .ومواثيقهم عهودهم على المستقيمين بعهدهم، الموفين للمتقين محبته هللا أثبت

……………………………………………………………………………………………… 

  الدماء وصيانة الدنيا، في اْلمن صولح

 الكفار هللا، عدل شمل وإنما وحدهم، المسلمين على والميثاق بالعهد الوفاء آثار تقتصر لم

 بوجوب صريحة اآليات فجاءت المسلمين، مع عهود ولهم اإلسالم، دين في يدخلوا لم الذين

 .دمائهم وصيانة لهم الوفاء

……………………………………………………………………………………………… 

 العظيم اْلجر حصول

 .عظيم بجزاء بعهدهم الموفين هللا وعد فقد

……………………………………………………………………………………………… 

   الجنات دخول

 .الجنة بدخول الوعد وهو بميثاقه، والتزم بعهده، وفَّى من جزاء آية من أكثر في ورد فقد
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……………………………………………………………………………………………… 

 

Depictions of Al Wafa’a (صور الوفاء): 

 وربه العبد بين الذي بالعهد الوفاء

ا، وأقدسها مكانة، فأعالها درجات، بها المسلم يرتبط التي فالعهود)  األعظم، العهد ذمام 

 أن منه وطلب بنعمته، وربَّاه بقدرته، اإلنسان خلق هللا فإنَّ  العالمين، ورّبِّ  العبد بين الذي

 قال يجحدها، أو فيجهلها المغويات، به تشرد وأال ا،به يعترف وأن الحقيقة، هذه يعرف

  :تعالى

ْيطَانَ  تَْعُبُدوا ال   أَن آَدمَ  بَنِي يَا إِلَْيُكمْ  أَْعَهدْ  أَلَمْ   اْعُبُدونِي َوأَنْ  مُّبِين   َعُدو   لَُكمْ  إِن هُ  الش 

  يم  مُّْسَتقِ  ِصَراط   َهَذا

 ]60 :يس[

……………………………………………………………………………………………… 

 الدين سداد في الوفاء

ي ن؛ اإلسالم اهتمَّ   وسلم عليه هللا صلى النبي أكَّد وقد جسيم، وشأنه عظيم، أمره ألنَّ  بالدَّ

 :قال وقد .عنه ُيقضى حتى دين عليه كان إذا الميت على يصلي ال وكان الدين، قضاء على

 يريد أخذها ومن عنه، هللا أدَّى أداءها، يريد الناس أموال أخذ من

 .هللا أتلفه إتالفها،

……………………………………………………………………………………………… 

 النكاح عقد بشروط الوفاء

 الفروج به استحللُتم ما به، توفوا أن الشروط أحق   :وسلم عليه هللا صلى قال

 به هللا أمر ما وهو اتفاق ا، به الوفاء يجب ما فمنها مختلفة؛ النكاح في الشروط :الخطابي قال

 ال ما ومنها الحديث، هذا بعضهم حمل وعليه بإحسان، تسريح أو روف،بمع إمساك من

 أو عليها، يتزوج ال أن كاشتراط فيه، اختلف ما ومنها ...أختها طالق كسؤال اتفاق ا، به يوفى

 .منزله إلى منزلها من ينقلها ال أو يتسرى، ال

……………………………………………………………………………………………… 

 الزوجين بين الوفاء

 في بينهما الوفاء رابط فيكون مطمئنة، والبيوت مستقرة، األسر يجعل الزوجين، بين الوفاء

 .واليسر العسر وفي والرخاء، الشدة حال

……………………………………………………………………………………………… 

 أجره اْلجير بإعطاء الوفاء
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 أعطوا :وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال :قال عنهما هللا رضي رعم بن هللا عبد عن

 .عرقه يجفَّ  أن قبل أجره ألجيرا

 أنا ثالثة :هللا قال :قال وسلم عليه هللا صلى النبي أنَّ  عنه، هللا رضي هريرة أبي وعن

 استأجر ورجل ثمنه، فأكل حرّ ا باع ورجل غدر، ثم بي أعطى رجل :القيامة يوم خصمهم

 .أجره يعطه ولم منه، فاستوفى أجير ا

……………………………………………………………………………………………… 

 بعمله العامل وفاء

  .والتدليس الغش من خالي ا باستيفائه حقه العمل ويعطي العامل، يعمل بأن وذلك

……………………………………………………………………………………………… 

 بالنذر الوفاء

 فال هللا يعصي أن نذر ومن فليطعه، هللا يطيع أن نذر من :وسلم عليه هللا صلى النبي قال

  .طاعة نذر كان إذا بالنذر الوفاء ويجب يعصه

……………………………………………………………………………………………… 

 إجارة أو بيع من به التزم بما الوفاء

 مشروعة، دامت ما المالية المعامالت من ذلك وغير إجارة، أو بيع من به التزم بما الوفاء

 :الىتع يقول

 بِاْلُعُقودِ  أَْوُفواْ  آَمُنواْ  ال ِذينَ  أَيَُّها يَا 

 [1:المائدة] 

 .المسلم وغير المسلم أو والمسلم، المسلم بين مبرمة العقود هذه كانت وسواء

……………………………………………………………………………………………… 
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Value (القيمة): Fear with longing 

 (الشفقة) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 

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

 .إذا قلت أشفقت منه فإنّما تعني حذرته

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 .صرف الهّمة إلى إزالة المكروه عن النّاس

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 
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 [ -4849األنبياء: [

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 28] -25الطور: [

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

  :72]األحزاب [
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…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

In the Sunnah (ن ة الن بوي ة  :(في السُّ

إنّي ْلعلم آخر أهل  :هللا صلّى هللا عليه وسلّم قال رسول :قال -رضي هللا عنه -عن أبي ذرّ 

النّار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة. فيقال: اعرضوا عليه الجنّة دخوال الجنّة. وآخر أهل 

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

وهو مشفق من كبار ذنوبه أن  .ذا، فيقول: نعم. ال يستطيع أن ينكروعملت يوم كذا وكذا، كذا وك

« فإّن لك مكان كلّ سيّئة حسنة. فيقول: رّب قد عملت أشياء ال أراها ههنا :له تعرض عليه. فيقال

 . فلقد رأيت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم ضحك حتّى بدت نواجذه

 صحيح : خالصة حكم المحدث | 2485 :لرقمصحيح الجامع ا : المصدر |األلباني  : المحدث

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال الس 

 :(والعلماء

 

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

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

 .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: .

 .ل ما يداوم عليهعمل قلي

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Benefits of fearing with longing (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. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 .األمن من الفزع األكبر يوم القيامة 5. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 .ومحبّته لهدليل على قرب العبد من ربّه  6. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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Value (القيمة): Humbleness (التواضع) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

َسهُ  ُفالن   وَضعَ : ُيَقال التذلل، التواضع ا نَف  ع   .وض 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen ( امعن ى اصطالح  ):  

 وأن اإلكرام، في والزِّّيادة التَّعظيم، وكراهية الخمول، وإظهار التَّرؤس، ترك: هو التَّواُضع

 مِّن يتحرَّز وأن والمال، بالجاه والمفاخرة الفضائل، مِّن فيه بما المباهاة اإلنسان يتجنَّب

 .والكِّب ر اإلعجاب

 

 .فضله فوقه َمن تعظيم هو: وقيل تعظيمه، يراد لمن المرتبة عن التَّنز ل إظهار: هو وقيل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Difference between humbleness and humility ( والت ذلُّل الت واُضع بين الفرق ) 

 

 .أنَّ التَّذل ل: إظهار العجز عن مقاومة َمن يتذلَّل له

َرة َمن يتواضع له،  :عوالتَّواضُ  َرة على المتواضع أو ال، أال ترى أنَّه إظهار ُقد  سواء  كان ذا ُقد 

َرة، وال ُيَقال: يتذلَّل لهم  .ُيَقال العبد: متواضع لَخدمه، أي: يعاملهم معاملة َمن لهم عليه ُقد 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 
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 ]63الفرقان: [

قال ابن القيِّّم: أي: سكينة ووقار ا، متواضعين غير أشرين وال َمرِّحين وال متكبِّّرين، قال 

ه  الحسن: علماء حلماء. وقال محمَّد بن الحنفيَّة: أصحاب وقار وعفَّة، ال يسّفِّهون، وإن ُسفِّ

ِّّ  -بالفتح-عليهم حلموا. والَهو ن  : الَهَوان فالمفتوح -بالضَّم-ين، والُهون في الل غة: الرِّّفق والل

ران، وجزاؤهم مِّن هللا النِّّيران  .منه: صفة أهل اإليمان، والمضموم صفة أهل الُكف 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ] 54المائدة: [

ا ألخيه ووليِّّه، متعزِّّز ا وقال ابن كثير: هذ ه صفات المؤمنين الُكمَّل أن يكون أحدهم متواضع 

 .على خصمه وعدوِّّه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

ا بعفو  إال  نقصت صدقة ِمن مال، ما  :قوله صلى هللا عليه وسلم وما زاد هللا عبد 

 .عزّ ا، وما تواضع أحد هلل إال  رفعه هللا
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 [2588 مسلم رواه[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

وعن معاذ بن أنس الجهني رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

ا لل ه، وهو يقدر عليه دعاه هللا يوم القيامة على  َمن ترك اللِّباس :وسلم تواضع 

 .رءوس الخالئق حتى يخيِّره ِمن أّيِ حلل اإليمان شاء يلبسها

 : خالصة حكم المحدث | 2072 :صحيح الترغيب الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث[

  ]حسن لغيره

 

 ناس متوّسِّطي الحال ال قال ابن عثيمين: )وهذا يعني أنَّ اإلنسان إذا كان بين أ

يستطيعون اللِّّباس الرَّفيع، فتواضع وصار يلبس مثلهم، لئالَّ تنكسر قلوبهم، ولئالَّ يفخر عليهم، 

ا إذا كان بين أناس قد أنعم عليهم، ويلبسون الثِّّياب ال رَّفيعة فإنَّه ينال هذا األجر العظيم، أمَّ

هم؛ ألنَّ هللا تعالى جميل يحب  الجمال، وال شكَّ لكنَّها غير محرَّمة، فإنَّ األفضل أن يلبس مثل

أنَّ اإلنسان إذا كان بين أناس رفيعي الحال، يلبسون الثِّّياب الجميلة، ولبس دونهم فإنَّ هذا 

 .ُيَعد  لباَس شهرة؛ فاإلنسان ينظر ما تقتضيه الحال

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 

 .وُسئِّل الفضيل بن عياض عن التَّواُضع، فقال: يخضع للحّقِّ، وينقاد له، ويقبله ممَّن قاله

طِّي  ا، ثمَّ لم يتواضع، كان عليه وباال  وقال قتادة: َمن ُأع   . يوم القيامةماال  أو جماال  وثياب ا وعلم 

رف في التَّواُضع، والعز  في التَّقوى، والحرِّّية في القناعة  .وقال إبراهيم بن شيبان: الشَّ

: الحسن .لهما فقال التَّواُضع، يتذاكرون وأيوب ويونس الحسن خرج: قال المرِّّّيِّ  صالح وعن

 عليك له رأيت إالَّ  م امسل تلق فال منزلك مِّن تخرج أن: التَّواُضع التَّواُضع؟ ما تدرون وهل

 .فضال  
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وقال يحيى ابن أبي كثير: رأس التَّواُضع ثالث: أن ترضى بالد ون مِّن شرف المجلس، وأن 

معة والرِّّياء  الم، وأن تكره مِّن المدحة والس   .بالبِّرِّّ تبدأ َمن لقيته بالسَّ

 

Types of humbleness ( الت واُضع أقسام ): 

 

  :التَّواُضع المحمود 

، وعند نهيه اجتناب ا، فإنَّ النَّفس لطلب الرَّاحة وع األوَّلالنَّ   : تواضع العبد عند أمر هللا امتثاال 

َراد هرب ا مِّن العبوديَّة وتثبت عند نهيه طلب ا للظَّفر بما  تتلكأ في أمره، فيبدو منها نوع إباء وشِّ

  .ديَّةُمنِّع منه، فإذا وضع العبد نفسه ألمر هللا ونهيه فقد تواضع للعبو

: تواضعه لعظمة الرَّب وجالله وخضوعه لعزَّته وكبريائه، فكلَّما شمخت نفسه نَّوع الثَّانيوال 

 .ذكر عظمة الرَّب تعالى وتفر ده بذلك

 

  :التَّواُضع المذموم

المهانة. والفرق بين التَّواُضع والمهانة: أنَّ التَّواُضع  :قال ابن القيِّّم: ومِّن التَّواُضع المذموم

يتولَّد مِّن بين العلم باهلل سبحانه ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جالله، وتعظيمه ومحبَّته 

وإجالله، ومِّن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولَّد مِّن بين ذلك كلِّّه 

له  ُخلُق  هو التَّواُضع وهو انكسار القلب هلل، وخفض جناح الذ ل والرَّحمة بعباده، فال يرى

، وال يرى له عند أحد  حّق ا، بل يرى الفضل للنَّاس عليه، والحقوق لهم قِّبَلَه،  على أحد  فضال 

  .وهذا ُخلُق  إنَّما يعطيه هللا عزَّ وجلَّ َمن يحب ه ويكرمه ويقرِّّبه

ة، وبذل النَّفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها،  ناءة والخِّسَّ ا المهانة: فهي الدَّ وأمَّ

َفل في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كّلِّ حظّ  لمن كتو اضع الّسِّ

َعة  ال تواضع ه منه، فهذا كل ه ضِّ  .يرجو نيل حظِّّ

 

Benefits of humbleness ( الت واُضع فوائد ): 

 

م له خطر ا ويزيده نبال  1.  ظِّ   .أنَّ التَّواُضع يرفع المرء قدر ا وُيع 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .التَّواُضع يؤدِّّي إلى الخضوع للحّقِّ واالنقياد له2. 
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……………………………………………………………………………………………… 

 

  .التَّواُضع هو عين العزِّّ؛ ألنَّه طاعة هلل ورجوع إلى الصَّواب3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .ه، ورفع هللا إيَّاهيكفي المتواضع محبَّة عباد هللا ل4. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

حناء بين النَّاس، ويريح مِّن تعب المباهاة 5.  ن يا، ويزيل الشَّ ين والد  التَّواُضع فيه مصلحة الّدِّ

 والمفاخرة.

……………………………………………………………………………………………… 

 

المة، ويورث األلفة، ويرف6.  هِّب الصَّدالتَّواُضع ُيك سِّب السَّ   .ع الحقد، وُيذ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ريف يزيد في شرفه،  7.  ثمرة التَّواُضع المحبَّة، كما أنَّ ثمرة القناعة الرَّاحة، وإنَّ تواضع الشَّ

َعتِّهكما أنَّ تكب ر    .الوضيع يزيد في ضِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .يؤلِّّف القلوب، ويفتح مغاليقها، ويجعل صاحبه جليل القدر، رفيع المكانةالتَّواُضع  8. 

……………………………………………………………………………………………… 
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Value (القيمة): High-reaching  

 (الشهامة)
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 . الشهامة مصدر شهم، وهذه المادة تدلُّ على الذكاء

 اد المتوقد، الجلدوالشهم: الذكي الفؤ

 .الحمول، الجيد القيام بما يحملوقيل: الشهم معناه في كالم العرب: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

هامة هي الحرصالشهامة هي: الحرص على األعمال العظام توقًعا لألحدوثة وقيل الش 

 الجميل عند الحّقِّ والخلقعلى األمور العظام؛ توقًعا للذكر 

 وقيل هي: )عزة النفس وحرصها على مباشرة أمور عظيمة، تستتبع الذكر الجميل

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 
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[24 -23القصص: ]   

عوامل الشهامة والرجولة، وسقى لهما، وأدلى بدلوه بين دالء فثار موسى، وتحركت فيه 

  . الرجال حتى شربت ماشيتهما

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

[104]النساء:    

منين، فذكر شيئين: األول: أن ما يصيبكم قال السعدي: ذكر سبحانه ما يقوِّّي قلوب المؤ

من األلم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعداءكم، فليس من المروءة اإلنسانية 

والشهامة اإلسالمية أن تكونوا أضعف منهم، وأنتم وإياهم قد تساويتم فيما يوجب ذلك؛ ألن 

ال يضعف إال من توالت عليه اآلالم، العادة الجارية  . عليه األعداء على الدوام، ال من وانتصر 

  يدال مرة، ويدال عليه أخرى

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

هللا صلى هللا عليه وسلم أحسن كان رسول   عن أنس رضي هللا عنه، قال:

اس، وأشجع الناس، قال: وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا الناس، وأجود الن
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،   صوت ا، قال: فتلقاهم النبي صلى هللا عليه وسلم على فرس ْلبي طلحة ُعْري  

، لم تراعوا، ثم قال رسول هللا صلى هللا   وهو متقلِّد سيفه، فقال: لم تراعوا

، يعني الفرس  وجدته بحر اعليه وسلم:  . 

 [رواه البخاري 3040] 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of being high-reaching ( الشهامة فوائد ): 

 

 الشهامة من مكارم األخالق الفاضلة. .1

……………………………………………………………………………………………… 

 

 إنها من صفات الرجال العظماء. .2

……………………………………………………………………………………………… 

 

 تشيع المحبة في النفوس. .3

……………………………………………………………………………………………… 

 

  تزيل العداوة بين الناس. .4

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ض، ونشر األمن في المجتمع.فيها حفظ األعرا .5

……………………………………………………………………………………………… 

 

 مة، وشرف النفس.إنَّها عالمة على علو اله .6

……………………………………………………………………………………………… 
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Preventers of being high-reaching ( الشهامة صفة اكتساب موانع ): 

 

 قسوة القلب. 1

……………………………………………………………………………………………… 

 

 األنانية، وخذالن المسلمين. 2

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الجبن والبخل .3

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الذ ل، والهوان، وضعف النفس  .4

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الحقد والعداوة والبغضاء 5.

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .تشبه الرجال بالنساء في اللباس، كلبس الذهب والحرير6. 

رثه بمالمسته للبدن من األنوثة والتخنث، وضد لما يو -الذهب-قال ابن القيم: حرم 

  .الشهامة والرجولة

……………………………………………………………………………………………… 
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Value (القيمة): Loving (التودد) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

، والُود : مصدر المَودَّة: الُود : الُحب  يكون في جميع مد  .اخل الخير، والتواد التحابالتَّود د من الُودِّّ

َتلََب ُودَّه   . وتودََّد إليه: تََحبََّب. وتََودََّده: اج 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 . التَّود د هو: طلب َمَودَّة األكفاء بما يوجب ذلك

 .بن حجر: هو تقر ب شخص  من آخر بما يحبوقال ا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Difference between love and showing love? ( الحّبِ والُودِّ الفرق بين  ):  

 

ا، والُود  ميل الطِّّ  َمة جميع  ك  باع فقط؛ أال ترى أنَّك الحب يكون فيما يوجبه ميل الطباع والحِّ

أود  الصَّالة. وتقول: أود  أنَّ ذاك كان  :تقول: أحب  فالن ا وأود ه، وتقول: أحب  الصَّالة، وال تقول

 .لي، إذا تمنيت وَِّداَده

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 
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 ]21الروم: [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ]96مريم: [

 .، قال: يحب هم ويحبُِّّبهم إلى المؤمنينالر ْحَمُن ُودّ اَسيَْجَعُل لَُهُم  :عن مجاهد، في قوله

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

وعن النُّعمان بن َبشير رضي هللا عنهما، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

مثل المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد، إذا اشتكى  وسلم:

هر والحم ى  . منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالس 

 [رواه البخاري 6011]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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جاء رجل إلى الن بي صلى هللا عليه  وعن معقل بن يسار رضي هللا عنه، قال:

وسلم، فقال: إنِّي أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها ال تلد، أفأتزوجها؟ قال: 

ة فنهاه، ثم أتاه الث الثة، فقال: تزو جوا الَوُدود الولود؛ فإنِّي مكاثر ال. ثم أتاه الث اني

 .بكم اْلمم

  [داود ابي سنن 2050]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 

 .قال الحسن: التَّقدير نصف الكسب، والتَّود د نصف العقل، وحسن طلب الحاجة نصف العلم

 .الحسن عن حسن الخلق، فقال: الكرم، والبذلة، والتَّود د إلى النَّاسوسئل 

 .وعن ميمون بن مهران قال: المروءة: طالقة الوجه، والتَّود د إلى النَّاس، وقضاء الحوائج

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Benefits of Loving (فوائد الت ودُّد إلى الن اس): 

 

 .التَّود د طريق موصل للحّبِّ واأللفة 1. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .التَّود د وتقوية العالقات بين النَّاس 2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .التَّود د يعكس الجمال الر وحي 3. 
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……………………………………………………………………………………………… 

 .التَّود د للنَّاس، وكسب محبتهم وثقتهم 4. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .التَّود د والتَّحب ب إلى الخلق وسيلة لكسب قلوبهم 5. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .نمن فوائد التَّود د التَّراحم بين المسلمي 6. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .التَّود د سبيل إلى زوال الخصومات واألحقاد 7. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Types of showing love to people (أنواع الت ودُّد إلى الن اس): 

 :نالتودد نوعا

 .معتدلة ألهل الخير والصالحتودد محمود: وهو ما كان ناشئ ا من محبة  1. 

 .تودد مذموم: وهو التودد إلى الكفار والظالمين وفسقة الناس 2. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Preventers from attaining the value of showing love to others  

( الت ودُّد إلى الن اسموانع اكتساب  ): 

 الكبر والخيالء  1. 

……………………………………………………………………………………………… 

 العبوس في وجوه النَّاس 2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 الغلظة في الكالم، وفظاظة العبارات، وفحش األلفاظ 3. 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

683 

ح  والبخل 4.   الش 

……………………………………………………………………………………………… 

دة في التَّعامل 5.   غلظة الطَّبع، والّشِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 الجفاء وترك التَّواصل بين النَّاس  6. 

……………………………………………………………………………………………… 

 مات والنزاعات، وكثرة الخالفالخصو 7. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Means to help attain the value of showing love to people:  

 :(وسائل معينة على الت ودُّد إلى الن اس)

 

 حسن الخلق 1. 

……………………………………………………………………………………………… 

ت2.   التَّغافل عن الزالَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 لبَشاَشة وطالقة الوجها3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 الرِّّفق ولين الجانب4. 

……………………………………………………………………………………………… 

 التَّواضع، وخفض الجناح5. 

……………………………………………………………………………………………… 

 عدم إكثار المؤونات والتَّثقيل عليهم6. 

……………………………………………………………………………………………… 

 تفريج كرب اإلخوان7. 
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……………………………………………………………………………………………… 

 الزِّّيارة والتَّواصل8. 

……………………………………………………………………………………………… 

 عدم مقابلة اإلساءة منهم بالمث ل9. 

……………………………………………………………………………………………… 

رور في قلوب النَّاس10.   إدخال الس 

……………………………………………………………………………………………… 

بيان11.   أن يوقر المشايخ ويرحم الصِّّ

……………………………………………………………………………………………… 

الم قبل الكالم12.   أن يبدأ من يلقى بالسَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 الكلمة الطَّيبة13. 

……………………………………………………………………………………………… 

 الهديَّة14. 

……………………………………………………………………………………………… 
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Value (القيمة): Sound Heart     

( الصدر سالمة ) 

 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

  معنى السالمة لغة  

لَم اإلنسان من العاهة واألذى  السالمة: أن يَس 

  معنى الص در لغة  

ر   :الصَّدر ، وكل  ما واَجَهَك َصد  مِّ ُكّلِّ شيء   أعلى ُمَقدَّ

ُر  : الجزء الممتد  من وَصد  نسانِّ  أسفل العنق إلى فضاء الجوفاإلِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

القلب والصَّدر هو من َسلِّم وُعوِّفي فؤاده من جميع  فسليم .عدم الحقد والغل والبغضاء

َوائها، ومن كّلِّ آفة تبعده عن هللا تبارك وتعالىلقلوب أمراض ا  .وأَد 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 

 

 

 ]47الحجر: [

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

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

قال: قيل لرسول هللا صلى هللا عليه  -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمرو 

صدوق  :أي الن اس أفضل؟ قال: كلُّ َمْخموم القلب، صدوق اللِّسان. قالوا وسلم:

، اللِّسان نعرفه، فما  ال إثم عليه، وال بَْغي َمْخموم القلب؟ قال: هو الن قيُّ الت قيُّ

 .وال غل  وال حسد

 [رواه ابن ماجة 3416]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

ا إذا كا ن حقود ا حسود ا معجب ا متكبر ا، وقد شرط النَّبي قال ابن العربي: ال يكون القلب سليم 

  .صلى هللا عليه وسلم في اإليمان، أن يحبَّ ألخيه ما يحب  لنفسه

 

ليم؟ فقال: النَّاصح هلل في خلقه -رحمه هللا تعالى-وسئل ابن سيرين   . ما القلب السَّ

ليم الذي يحب  للنَّاس ما يحب ه لنفسه، قد سَ  - ه وقيل: القلب السَّ لِّم جميع النَّاس من غّشِّ

لَم هلل بقلبه ولسانه، وال يعدل به غيره  . وظلمه، وأس 

 

ر، وكمال ذلك بأن يعرف  ليم المحمود، هو الذي يريد الخير ال الشَّ وقال ابن تيمية: فالقلب السَّ

ر،  ر، فذاك نقص فيه ال ُيمدح بهالخير والشَّ  .فأمَّا من ال يعرف الشَّ

 

: أخبرني عن أعمال من كان -وكان من أصحاب علي-ر: قلت ألبي بشير وقال سفيان بن دينا

َجرون كثير ا. قلت: ولم ذاك؟ قال: لَساَلمة صدورهم  .َقب لنا؟ قال: كانوا يعملون يسير ا، وُيؤ 

 

َوى، وموقيل: أَنَّه اَل طَرِّيق أقرب من ا لم، واَل َزاد أبلغ من الـتَّق  ق، َواَل َدلِّيل أنجح من العِّ د  ا لصِّّ

  .رأيت أَن َفى للوسواس من ترك الفضول، واَل أنور للقلب من َساَلمة الصَّدر
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of a sound heart ( مة الص درفوائد سال ): 

ة، فهي صفة من صفات أهلها، من أعظم فوائد َساَلمة الصَّدر: أنَّها سبيل لدخول الجنَّ 1. 

 يَْوَم ال يَنَفُع َمال  َوال بَُنوَن إاِل  َمْن أَتَى الل َه بَِقْلب  َسلِيم   :ونعت من نعوتهم، قال تعالى

عراء [  ]89-88الش 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .أنَّها تكسو صاحبها بحلَّة الخيريَّة2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .أنَّها تجمع القلب على الخير والبِّرِّّ والطَّاعة والصَّالح3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

نوب، فمن َسلِّم صدره، وطَُهر قلبه عن اإلرادات أنَّها تزيل العيوب، وتقطع أسباب 4.  الذ 

يئة، عفَّ لسانه وجوارحه عن كّلِّ قبيح  .الفاسدة، والظ نون السَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .أنَّ فيها اقتداء بالنَّبي صلى هللا عليه وسلم5.  

……………………………………………………………………………………………… 

 

Preventers from attaining a sound heart (موانع اكتساب َساَلمة الص در): 

يطان، ووساوسه1.   .نزغات الشَّ

……………………………………………………………………………………………… 
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  .إصابة القلب ببعض األمراض الُخلُقيَّة، والتي تُفسد القلب، كالحسد والغّلِّ والحقد2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

نيا3.   .التَّنافس على الد 

……………………………………………………………………………………………… 

  

هرة والرِّّياسة4.   .حب  الش 

……………………………………………………………………………………………… 

 

فات، والتي من شأنها أن تُوغر الص دور، وتؤثر في سالمتها، ككثرة5.   االتِّّصاف ببعض الصِّّ

  .المزاح، وكثرة المراء والجدال، والُعجب وغيرها

……………………………………………………………………………………………… 

 

Means to attain a sound heart  

 :(الوسائل المعينة على اكتساب َساَلمة الص در)

 

 اإلخالص هلل 1. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ا، فهو شفاء لما في الص دوراإلقبال على كتاب هللا تعالى 2.  ا وتعليم   قراءة  وتعل م 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الد عاء3. 

……………………………………………………………………………………………… 
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 تزيد من المحبَّة واأللفة بين المؤمنينالتَّخل ق باألخالق التي 4. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 االبتعاد عن كّلِّ ما من شأنه أن يفسد الُودَّ 5. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 رضا العبد بما قسمه هللا6. 

……………………………………………………………………………………………  

 

Depictions of sound heart ( سالمة الص در صور ): 

ا، وال غيرها من َساَلمة الصَّدر م 1.  ع عامَّة النَّاس، فال يحمل لهم في قلبه غاّل  وال حسد 

واء القلبيَّة، التي تقضي على أواصر المحبَّة، وتقطع صالت المودَّة  .األمراض واألَد 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .إخوانه ومقرَّبيهَساَلمة الصَّدر مع خاصَّة  2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

َساَلمة الصَّدر مع ُوالة األمر، فال يحمل عليهم الحقد، وال يثير عليهم العامَّة، وال يذكر  3. 

ا عليهم، غاضّ ا الطرف عن أخطائهم التي  ق  فِّ ا لهم، ُمش  مثالبهم عند النَّاس، ويكون نصوح 

 .بخير أعمالهم وصفاتهم الخير عنهم، ويذكرهمُيَتَجاوز عنها، وينشر 

……………………………………………………………………………………………… 

 

س  4.  كوك فيهم، وال يتربَّص بهم أو يتجسَّ َساَلمة صدور الُوالة للرَّعيَّة، فال ُيكثر من الش 

ا عليهم، ساعي ا وراء راحتهم ق  فِّ  .عليهم، أو يؤذيهم في أموالهم أو ممتلكاتهم، ويكون ُمش 

……………………………………………………………………………………………… 
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بَساَلمة  -بعد العلماء-َساَلمة صدور العلماء وطلبة العلم بعضهم مع بعض، فــ أحق  النَّاس  5. 

ا يقف أمام النَّاس يفتيهم ويعلِّّمهم ويرشدهم، فال بدَّ  ب العلم، فطالب العلم غد  الصَّدر طالَّ

ريرة، التي هي صفة من صفات أهل لصَّدر، ونقاء السَّ من أن ُيـَربِّّي نفسه على َساَلمة ا

َتَقابِِلينَ  :الجنَّة   َونََزْعَنا َما فِي ُصُدوِرِهم ّمِْن ِغّل  إِْخَوان ا َعلَى ُسُرر  مُّ

 47]الحجر: [
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Value (القيمة): Admonition (الوعظ) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 

 وهو من مادّة )وع ظ( الّتي تدّل على التّخويف، وعظ يعظ 

 .الوعظ: النّصح والتّذكير بالعواقب

 .وعقابهو تذكيرك لإلنسان بما يليّن قلبه من ثواب 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 

 .ير بالخبر فيما يرّق له القلبقيل: هو التّذك

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 

 

 

 ]65البقرة: [
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 ]66 البقرة:[

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ]275: البقرة[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 
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قال: جاء رجل إلى رسول هللا صلّى  -رضي هللا عنه -عن أبي مسعود اْلنصاريّ 

. مّما يطيل بنا. هللا عليه وسلّم فقال: إنّي ْلتأّخر عن صالة الصّبح من أجل فالن

فما رأيت النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم غضب في موعظة قطّ أشّد مّما غضب 

منّفرين. فأيّكم أّم النّاس فليوجز فإّن من  يا أيّها النّاس! إّن منكم»يومئذ. فقال: 

 .الحاجة ورائه الكبير والضّعيف وذا

 )]466( . ومسلم )702) 2الفتح  -البخاري[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

 

أنّه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك،  -وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه هللا

وشهواتها فاعتبرت منها بها، ما تكاد شهواتها تنقضي حتّى فقال: فكّرت في الّدنيا ولّذاتها 

 .تكّدرها مرارتها،ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إّن فيها مواعظ لمن ادّكر

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Benefits of admonition ( الوعظ فوائد ): 

  لجنّةطريق موصل إلى ا .13

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ينير العقول ويصلح القلوب .14

……………………………………………………………………………………………… 

 

 حصول المحبّة واأللفة بين المسلمين .15

……………………………………………………………………………………………… 
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 يثمر الّسعادة في الّدارين .16

……………………………………………………………………………………………… 

 

 من كيد الّشيطان يحفظ اإلنسان .17

……………………………………………………………………………………………… 
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Value (القيمة): Taqwa (التقوى) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

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

 .ويضرّهالوقاية: حفظ الّشيء مّما يؤذيه 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 

 

 ]28: الحديد[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 ]212البقرة: [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( الن بوي ة ن ةالسُّ  في ): 

 

ح  أهلك من  . ات قوا الظُّلمَ  ح  فإن  الشُّ فإن  الظُّلَم ظلمات  يوَم القيامِة . وات قوا الشُّ

 .حملهم على أن سفكوا دماَءهم واستحلُّوا محارَمهم .كان قبلكم 

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

 ]صحيح :خالصة حكم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

سمعت رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم :قال )رضي هللا عنه(عن أبي أمامة 

اتّقوا هللا ربّكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم،  :يخطب في حّجة الوداع فقال

 .دخلوا جنّة ربّكمطيعوا ذا أمركم، توأدّوا زكاة أموالكم، وأ

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

ءوالعلما ): 

 :-رضي هللا عنه -أبا هريرةسأل رجل 

 :ما التّقوى؟ قال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال

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 حديثك -رضي هللا عنه -عن عمر بن الخطّاب

 .إاّل عند من يشتهيه، وال تضع حاجتك إاّل عند من يحّب قضاءهابذلة 

 :-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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Glad tidings for the Muttaqeen in the Qur’an (بشارات القرآن للمتقين): 

 

 :ببشارات عديدة منهابّشر القرآن الكريم المتّقين 

 

  .العون والنّصرة1. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .والتّكريم2. 

……………………………………………………………………………………………… 
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  .والعلم والحكمة3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

   .وتكفير الّذنوب وتعظيم األجر، والمغفرة4. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .ج من الغّم والمحنةواليسر والّسهولة في األمر، والخرو5.  

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .ومنها الرّزق الواسع في الّدنيا6. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .والنّجاة من العقوبة في اآلخرة7. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .ومنها التّوفيق والعصمة والفوز بالمراد8. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .وشهادة هللا لهم بالصّدق9. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .ومحبّة هللا وإكرامه10. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .يل الوصال وقبول الصّدقةون11. 
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……………………………………………………………………………………………… 

 

 .ديّةوالصّفاء وكمال العبو12. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

الحزن   ومنها المقام األمين والجنّات والعيون واألمن من البليّة وعزّ الفوقيّة وزوال 13. 

  .والخوف من العقوبة والزّوجات الحسان )الكواعب األتراب( في الجنّة

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .عند مليك مقتدرالقرب من الحضرة اإللهيّة عند الفوز بمقعد صدق وأعظم من هذا كلّه 14. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of Taqwa (من فوائد التقوى): 

 

 .معيّة هللا تعالى للمتّقين 1. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .البشرى بالتّكريم للمتّقين 2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .تكفير الّذنوب وتعظيم األجر 3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .الوعد بالمغفرة وزوال الخوف من النّفوس 4. 

……………………………………………………………………………………………… 
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 .اليسر والّسهولة في األمر 5. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .سبحانه وتعالى -ير للّذنوب وتعظيم لألجر من هللافي التّقوى تكف 6. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .العون والنّصرة من هللا للمتّقين 7. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .ةاألمن من البليّة ونيل الوصال والقرب 8. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .ة على سائر الخلقعزّ الفوقيّ  9. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .الخروج من الهّم والمحنة والوعد بالرّزق الواسع 10. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .النّجاة من العذاب والعقوبة 11. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .الفوز بالجنّة 12. 

 

 .هادة لهم بالصّدقالتّوفيق والشّ  13. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .محبّة هللا للمتّقين 14. 
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Value (القيمة): Patience (الصبر) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 .الصَّب ـُر نقيض الَجَزع

 .حبس النفس عن الجزع

الصبر صبر ا؛ ألن تمرره في  حكى أبو بكر بن األنباري عن بعض العلماء أنه قال: إنما سمي

 .القلب وإزعاجه للنفس كتمرر الصبر في الفم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

عن محارم هللا، وحبسها على فرائضه، وحبسها عن التسخط الصبر هو حبس النفس 

 .اية ألقدارهوالشك

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 

اقال أبو عبد هللا أحمد بن حنبل: )ذكر هللا سبحانه الصبر في القرآن في تسعين   .موضع 

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

 .نذكر بعضها

  :أحدها: األمر به، كقوله

 

 ]127النحل: [ 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  :تعليق الفالح به، كقوله

 

 [200عمران: آل [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 :اإلخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره، كقوله

 

 10] الزمر:[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 ]24السجدة:[
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

 لألشّجِ  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنهما هللا رضي عب اس ابن عن

  .واْلناة الِحْلم،: هللا يحبُّهما خصلتين فيك إن  : -القيس عبد أشّجِ -

 ]25 مسلم رواه[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 ِمن الت أنِّي: وسلم عليه هللا صلى الن بّيِ  عن عنه هللا رضي مالك بن أنس وعن

يطان ِمن والَعَجلة هللا،  .الش 

 ]حسن:  المحدث حكم خالصة| 3011: الرقم الجامع صحيح:  المصدر|  األلباني:  المحدث[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 

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

ا  .الرجال كان كريم 

عبد وهب هللا له صبر ا على األذى، وصبر ا على البالء، إبراهيم التيمي، قال: ما من وعن 

 .وصبر ا على المصائب، إال وقد ُأوتي أفضل ما أوتيه أحد، بعد اإليمان باهلل

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

وفقني لالسترجاع  رزقني الصبر عليها، وأحمد إذيكن أعظم منها، وأحمد إذ   

 لما أرجو من الثواب، وأحمد إذ لم يجعلها في ديني.
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of Patience ( الصبر فوائد من ): 

 

 .دليل على كمال اإليمان وحسن اإلسالم1. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .يورث الهداية في القلب2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 . ومحبة الناسيثمر محبة هللا3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .سبب للتمكين في األرض4. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .الفوز بالجنة والنجاة من النار5. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .معية هللا للصابرين6. 

 .بر يوم القيامةاألكالفزع األمن من 7. 

 .ر من مظاهر الرجولة الحقةمظه8. 
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Value (القيمة): Reflecting (التفكر) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

التفكّر مأخوذ من مادّة )ف ك ر( الّتي تدلّ على تردّد القلب في الّشيء، والفكر التأّمل وإعمال 

 الخاطر في الّشيء 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 األشياء لدرك المطلوبتصرّف القلب في معاني 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 
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 ]190192-آل عمران: [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 ]176 175-األعراف:[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 
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 .ركعتان مقتصدتان في تفكّر خير من قيام ليلة بال قلب-عنهماي هللا رض -عن ابن عبّاس

 

قال: أتت قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم موسى من اآليات؟  -رضي هللا عنهما -عن ابن عبّاس

 قالوا: عصاه، ويده بيضاء للنّاظرين. وأتوا النّصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟

الموتى. فأتوا النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم فقالوا: ادع ويحيي  كان يبرأ األكمه واألبرص :قالوا

تِّالفِّ اللَّي لِّ  َر ضِّ َواخ  ماواتِّ َواأل  لنا ربّك يجعل لنا الصّفا ذهبا. فدعا ربّه فنزلت: إِّنَّ فِّي َخل قِّ السَّ

َل بابِّ )آل عمران/  ُولِّي األ   ( فليتفكّروا فيها190َوالنَّهارِّ آَليات  ألِّ

 

 .قال: تفكّروا في كّل شيء وال تفكّروا في ذات هللا -ي هللا عنهمارض -اسعن ابن عبّ 

 

 .من أفضل العبادة -عزّ وجلّ  -قال عمر بن عبد العزيز: الفكرة في نعم هللا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Benefits of Reflecting (فوائد من التفكر ): 

 

  طريق موصّل إلى رضوان هللا ومحبّته .7

……………………………………………………………………………………………… 

 

  انشراح للصّدر وسكينة للقلب  .8

……………………………………………………………………………………………… 

 

 التّفكّر يورث الخوف والخشية من هللا .9
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……………………………………………………………………………………………… 

 

  التّفكّر يورث الحكمة ويحيي القلوب .10

……………………………………………………………………………………………… 

 

 كثرة االعتبار واالتّعاظ من سير الّسابقين  .11

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التّفكّر قيمة عقليّة كبرى تؤدّي إلى يقظة األفراد ونهضة األمم .12

……………………………………………………………………………………………… 
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Value (القيمة): Wisdom ( كمةالح ) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

وهو مأخوذ من مادّة )ح ك م( الّتي تدّل على المنع أو المنع لإلصالح ، ومن هذا األصل أخذ 

ألنّها تمنع الّدابّة عّما ال يريده   .اللّجامأيضا الحكم في معنى المنع من الظّلم، وحكمة 

 .صاحبها، والحكمة ألنّها تمنع من الجهل

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

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

النّفس وتحقيق الحّق  هي العلم المشتمل على المعرفة باهلل مع نفاذ البصيرة وتهذيب

 .اإلصابة للعمل به والكّف عن ضّده، والحكيم من حاز ذلك

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 
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 ]5 -1الدخان: [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 269]البقرة: [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 [125النحل: [ 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

قال: ضّمني رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم،  -رضي هللا عنهما -عبّاس عن ابن

 .وقال: اللهّم علّمه الحكمة
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 ]صحيح :خالصة حكم | 3756 :البخاري الرقمصحيح  : المصدر |البخاري  : المحدث[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم: ال حسد  -ي هللا عنهرض -عن عبد هللا

وآخر آتاه هللا إاّل في اثنتين، رجل آتاه هللا ماال فسلّطه على هلكته في الحّق، 

 .حكمة فهو يقضي بها ويعلّمها

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

  .كونوا ربّانيّين حكماء فقهاء:رضي هللا عنهما -قال ابن عبّاس

 . ذو عثرة وال حكيم إاّل ذو تجربةرضي هللا عنهما: ال حليم إالّ  -قال معاوية بن أبي سفيان

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

 .رأس الحكمة الصّمت أنّ 

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

 .كلمة حكمة تهديها ألخيك

زيز؛ قال: إذا رأيتم الرّجل يطيل الصّمت ويهرب من النّاس، فاقتربوا منه عن عمر بن عبد الع

 .فإنّه يلقي الحكمة

زين المرأة »علّي، قال: قال ربيط بني إسرائيل:  وأخرج ابن أبي الّدنيا عن موسى بن

 .الحياء، وزين الحكيم الصّمت

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Types of wisdom and their levels (أنواع الِحْكَمة ودرجاتها): 

 

Types of wisdom (َمة ك   :(أنواع الحِّ

 

 

َمة علميَّة نظريَّة، وهي االطالع على بواطن النَّوع األوَّل ك  األشياء، ومعرفة ارتباط : حِّ

ا ا وأمر ا، قدر ا وشرع   .األسباب بمسبباتها، خلق 

……………………………………………………………………………………………… 

َمة عمليَّة، وهي وضع االنَّوع الثَّاني ك   (1)  .لشيء في موضعه : حِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

Levels of wisdom (َمة ك   :(درجات الحِّ

 

 :على ثالث درجاتوهي 

رجة األولى ره  :الدَّ ه، وال تعّجِّله عن وقته، وال تؤّخِّ أن تعطي كلَّ شيء حقَّه وال تعّدِّيه حدَّ

 .عنه

ا وقدر ا. ولها حدود ونهايات تصل إليها وال لما كانت األشياء لها مراتب وحقوق، تقتضيها ش رع 

ر، كانت م عنها وال تتأخَّ اها. ولها أوقات ال تتقدَّ َمة مراعاة هذه الجهات الثالث. بأن  تتعدَّ ك  الحِّ

ها. فتكون متعدي ا  تُعطي كلَّ مرتبة حقَّها الذي أحقَّه هللا بشرعه وقدره. وال تتعدَّى بها حدَّ

َمة. وال  ك  ا للحِّ رها عنه فتفوتها... مخالف  َمة. وال تؤّخِّ ك  تطلب تعجيلها عن وقتها فتخالف الحِّ

َمة إذ ا: فعل ما ينبغي، ع ك  لى الوجه الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي... فكل  نظام فالحِّ

فة. وكل  خلل في الوجود، وفي العبد فسببه اإلخالل بها. فأكمل  الوجود مرتبط بهذه الصِّّ

 .وأنقصهم وأبعدهم عن الكمال، أقلهم منها ميراث ا .يب االنَّاس، أوفرهم نص

 .ولها ثالثة أركان: العلم، والحلم، واألَنَاة
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 .اتها وأضدادها: الجهل، والطَّيش، والعجلةوآف

َمة لجاهل، وال طائش، وال عجول ك   .فال حِّ

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

رجة الثَّانيةا ده، وتعرف عدله في ُحك مه. وتلحظ بِّرَّه في منعه: لدَّ  .أن تشهد نظر هللا في َوع 

َمة في الوعد والوعيد، وتشهد ُحك مه كما في قولهأي:  ك  َقاَل  :تعرف الحِّ ث  إِّنَّ اللَّه الَ يَظ لُِّم مِّ

َها َوُيؤ تِّ مِّن لَُّدن ُه أَ  ف  اَذرَّة  َوإِّن تَُك َحَسَنة  ُيَضاعِّ يم  ر ا َعظِّ  ج 

 ]40النساء:[ 

َمته ك   .فتشهد عدله في وعيده، وإحسانه في وعده، وكلٌّ قائم  بحِّ

رعية، والكونيَّة الجارية على الخالئق، فإنَّه ال ظلم فيها، وكذلك  تعرف عدله في أحكامه الشَّ

ذي ال ينقص وال جور، وكذلك تعرف بِّرَّه في منعه. فإنَّه سبحانه هو الَجَواد ال(2) وال َحي ف 

ك مَ  يض ما في يمينه سَعة عطائه. فما منع من منعه فضله إالَّ لحِّ ة خزائنه اإلنفاق، وال يَغِّ

 .كاملة في ذلك

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

رجة الثَّالثة  .وفي إشارتك الغايةأن تبلغ في استداللك البصيرة، وفي إرشادك الحقيقة. : الدَّ

فيها إلى فتصل باستداللك إلى أعلى درجات العلم. وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم 

يصة التي اختصَّ بها الصَّحابة عن سائر  القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصِّّ

 .األمَّة، وهي أعلى درجات العلماء

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Preventers from attaining wisdom ( الِحْكَمةموانع اكتساب  ): 
 

نيا، وهم  غد ، وحب  الفضول، وحسد أخ  1.   .فال تسكن قلب ا فيه أربعة: الركون إلى الد 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 في اتخاذ القرار التَّعجل في األمور، وترك التَّأني2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ي عواقب األمور، ونقصد بضيق األفق: سطحية التَّفكير ضيق األفق، وعدم التَّفكر ف3. 

ذاجة، والنَّظر إلى األمور من جانب واحد  (.وبساطته إلى حد الغفلة أو السَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

د الب 4.  الة على حقائق األمور، فيتَّخذ قراره على ظواهرهاَفق   .صيرة الدَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .عدم استشارة الصَّالحين، وأهل الخبرة 5. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ابقين 6.     .عدم االستفادة من خبرات السَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Means to attain wisdom (وسائل اكتساب الِحْكَمة): 

 

 

َمة من حيث االكتساب وعدمه تنقسم إلى قسمين ك   :الحِّ
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َمة فطريَّة1.  ك  : يؤتيها هللا عز وجل من يشاء، ويتفضَّل بها على من يريد، وهذه ال يد للعبد حِّ

أبي موسى فيها، وهي التي عناها عمر بن الخطَّاب رضي هللا عنه حينما كتب إلى 

ن، ولكنَّه عطاء هللا يعطيه من يشاء، فإيَّاك  َمة ليست عن كِّبَر الّسِّ ك  األشعري: )إنَّ الحِّ

 ق األخالق( ودناءة األمور، وُمرَّا

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

َمة  مكتسبة  2.  ك  : يكتسبها العبد بفعل أسبابها، وترك موانعها، فيسهل انقيادها له، حِّ

ي على ألفاظه التي ينطق بها، وتكتسي بها أعماله التي يفعلها، ويشهدها النَّاس وتجر

 .على حركاته وسكناته

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ways to attain it (ومن طرق اكتسابها): 

 

 ُيؤتِي التَّفقه في الّدِّين، وهو من الخير الكثير الذي أشارت إليه اآلية: قال تعالى:1. 

ك ُر إاِل  ُأْولُوْا اْلَْلبَابِ    اْلِحْكَمَة َمن يََشاء َوَمن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوتَِي َخْير ا َكثِير ا َوَما َيذ 

 [269]البقرة: 

  .وهي ثمرة من ثمار التَّربية القرآنية، ونتيجة من نتائجها

……………………………………………………………………………………………… 

 

 الح، واالختالط بهم، واالستفادة منهم مجالسة أهل الصَّ 2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

العبادة الحقَّة هلل سبحانه، واالرتباط الوثيق به، والبعد عن المعاصي، وطرد الهوى، كل  3. 

َمة؛ فعن الحسن، قال:  ك  من أحسن عبادة هللا في شبيبته، لق اه ذلك من طُُرق نَي ل الحِّ

ُه َواْسَتَوى آتَْيَناهللا الِحكْ  ا بَلََغ أَُشد  ا َمة عند كِبَر سنِّه، وذلك قوله: َولَم  ا َوِعْلم  ُه ُحْكم 

 .َوَكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْحِسنِينَ 
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 [14]القصص:  

َمة: طرد الهوى ك    .وقال ابن الجوزي: لكّلِّ باب مفتاح، ومفتاح الحِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

َمة، والوصول تحرِّّ 4.  ك  ي الحالل في مأكله ومشربه وملبسه وشأنه كلِّّه سبب في نَي ل الحِّ

 .لى مصاّفِّ الحكماءإ

……………………………………………………………………………………………… 

 

َمة: االستفادة من 5.  ك  كثرة التَّجارب، واالستفادة من مدرسة الحياة؛ فــ)من مشارب الحِّ

نيا، ففي الحديث: ال ُيلدغ المؤمن العمر والتَّجارب، باالعتبار، وأخذ الحَ  ين والد  ي طة ألمر الّدِّ

َمة(  ك   .من جحر مرَّتين. وكثرة التَّجارب هي التي ُتك سِّب صاحبها الحلم والحِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

أالَّ يعتمد المرء على رأي نفسه، بل عليه أن يستشير ذوي الخبرة والتَّجربة من إخوانه 6. 

  .الصَّالحين؛ ليزداد بصيرة بالعواقب

……………………………………………………………………………………………… 

 

ا ال فائدة فيه، طريق إلى اكتسابها، فا7.  لَحكِّيم ُيعرف بالصَّمت وقلَّة التَّحلِّّي بالصَّمت عمَّ

 .الكالم، وإذا تكلَّم تكلَّم بالحّقِّ، وإن تلفَّظ تلفَّظ بخير، أو سكت

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of Wisdom (من فوائد الحكمة): 

 

 .اإلصابة في القول والّسداد في الفعل1. 

……………………………………………………………………………………………… 
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الحكيم يعمل على وفق الّشرع، ويصيب في القول والفعل والتّفكّر ويسير على هدي 2. 

 .من هللا ونور

……………………………………………………………………………………………… 

 

وتهذيب مع نفاذ البصيرة  -عزّ وجلّ  -وأجمل فوائد الحكمة أنّها تدّل على المعرفة باهلل3. 

 .النّفس وتحقيق الحّق للعمل بمقتضاه والبعد عّما سواه

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .الحكمة دليل كمال العقل4. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 . بصاحبها طاّلب العلم ومريدي الخيرينفع هللا5. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 . بصاحبها أبوابا كثيرة من الّشرّ يدرأ هللا6. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .أنّها سمة من سمات األنبياء والصّالحين والعلماء العالمين7. 

……………………………………………………………………………………………… 
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Value (القيمة): Gratitude (الشكر) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 

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

 .إّن حقيقة الّشكر الرّضا باليسير

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 

ة هللا على لسان عبده: ثناء واعترافا، وعلى قلبه وقال ابن القيّم: الّشكر ظهور أثر نعم

 شهودا ومحبّة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة

 وقيل: هو االعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 
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  [فاطر :29-30] 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 [األنعام :52-53]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

أّن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم أخذ بيده، :عنهرضي هللا  -عن معاذ بن جبل

وقال: يا معاذ، وهللا إنّي ْلحبّك وهللا إنّي ْلحبّك، فقال: أوصيك يا معاذ! ال تدعّن 

 .عبادتكفي دبر كّل صالة تقول: اللهّم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن 

 ]صحيح : خالصة حكم المحدث | 1596 :صحيح الترغيب الرقم : المصدر |األلباني  : المحدث[
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 :عن صهيب الرّومّي رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم

 أمره كلّه خير. وليس ذلك ْلحد إاّل للمؤمن إن أصابته سرّاءعجبا ْلمر المؤمن إّن 

 .شكر. فكان خيرا له. وإن أصابته ضرّاء صبر. فكان خيرا له

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars ( لف أقوال  الس 

 :(والعلماء

 

قال علّي بن أبي طالب رضي هللا عنه: إّن النّعمة موصولة بالّشكر، والّشكر يتعلّق بالمزيد، 

 . حتّى ينقطع الّشكر من العبدوهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من هللا

 

 :رحمه هللا تعالى -البصريّ قال الحسن 

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

 

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

 .النّعم المفقودةوالجالب، ألنّه يجلب  :يحفظ النّعم الموجودة يسّمون الّشكر: الحافظ، ألنّه

 

نعمة زالت  قال الفضيل بن عياض رحمه هللا تعالى: عليكم بمالزمة الّشكر على النّعم، فقلّ 

 .عن قوم فعادت إليهم

 .النّعم وحشيّة فقيّدوها بالّشكر :قال بعض الّسلف رحمهم هللا تعالى

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

721 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of Gratitude (من فوائد الشكر): 

 

 .لّشكور قرير العين، يحّب الخير لآلخرين وال يحسد من كان في نعمة1. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .اعتراف بالمنعم والنعمة2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .مزيدسبب من أسباب حفظ النعمة بل ال3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

 .واألركان

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .كثرة النّعم من المنعم ال يمكن أن يؤدّي اإلنسان حّقها إاّل بالّشكر عليها5. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .يكسب رضا الرّّب ومحبّته6. 

……………………………………………………………………………………………… 
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 .اإلنسان الّشكور قريب من النّاس حبيب إليهم7. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .فيه دليل على سموّ النّفس ووفور العقل8. 
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Value (القيمة): Ihsan اإلْحَسان 
Meaning in the language (  معنى لغة):  

 

د  اإلساءة. مصدر أحسن أي جاء بفعل حسن َسان ضِّ  .اإلح 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

َسان نوعان   :اإلح 

كأنَّه يراه فإن لم يكن يراه فإنَّ هللا يراه. وهو : بأن يعبد هللا ة الخالقإحسان في عباد 1. 

 .الجِّد  في القيام بحقوق هللا على وجه الن صح، والتَّكميل لها

 

هو بذل جميع المنافع مِّن أي نوع  كان، ألي مخلوق يكون،  :وإحسان  في حقوق الَخل ق 2. 

َسن إليهم،  َسان، وعظم موقعه، وحّقِّهم ومقامهم، وبحسب اولكنَّه يتفاوت بتفاوت المح  إلح 

اعي له إلى ذلك بب الدَّ سِّن وإخالصه، والسَّ  .وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المح 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Difference between ihsan and favor ( والفضل اإلْحَسان بين الفرق ):  

َسان قد يكون واجب ا وغير واجبأنَّ   .اإلح 

 .والفضل ال يكون واجب ا على أحد، وإنَّما هو ما يتفضَّل به مِّن غير سبب يوجبه 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 
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 [90]النَّحل: 

 

، وذلك كنفع  َسان فضيلة مستحبٌّ ل م، وغير قال السعدي: اإلح  النَّاس بالمال والبدن والعِّ

َسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره  .ذلك مِّن أنواع النَّفع حتى إنَّه يدخل فيه اإلح 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 [83]البقرة:  

 إحسان قولي وفعلي ممَّا هو إحسان إليهم، أحسنوا بالوالدين إحسان ا، وهذا يعم  كلَّ  أي

َسان،  َسان واإلساءة؛ ألنَّ الواجب اإلح  وفيه النَّهي عن اإلساءة إلى الوالدين، أو عدم اإلح 

ّدِّه يء نهي  عن ضِّ  .واألمر بالشَّ

َسان بدون إساءة، وهذا محرَّم،  ا، وترك اإلح  ان: اإلساءة، وهي أعظم جرم  دَّ َسان ضِّ ولإلح 

ب أن يلحق باألوَّل، وكذا يقال في صلة األقارب واليتامى، والمساكين، وتفاصيل لكن ال يج

َسان ال تنحصر بالَعّدِّ، بل تكون بالَحّدِّ   .اإلح 
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ا فقال َسان إلى النَّاس عموم  نا   :ثمَّ أمر باإلح  ، ومِّن القول الَحَسن: أمرهم َوُقوُلوا  لِّلنَّاسِّ ُحس 

الم، والبشاشة وغير ذلك مِّن كّلِّ بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليم ل م، وبذل السَّ هم العِّ

 .كالم طيِّّب

َسان إلى كّلِّ مخلوق،  ر بأمر  يقدر به على اإلح  ولـمَّا كان اإلنسان ال يسع النَّاس بماله، ُأمِّ

َسان بالقول، فيكون في ضمن ذلك النَّهي عن الكالم القبيح للنَّاس حتى للكفَّار  .وهو اإلح 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

اد عن  هللا صلى هللا رسول عن حفظتهما ثنتان: قال عنه هللا رضي أوس بن شد 

 فأحسنوا قتلتم فإذا شيء، كلِّ  على اإلْحَسان كتب هللا إن  : قال وسلم؛ عليه

بح، فأحسنوا ذبحتم وإذا ة،الِقْتلَ   .ذبيحته فلُيرح َشْفَرتَه، أحدكم ولُيِحد   الذ 

 ]1955 مسلم رواه[

……………………………………………………………………………………………… 

 

 هللا - صلى هللا لرسول رجل قال: قال عنه هللا رضي مسعود بن هللا عبد وعن

 عليه هللا صلى يُّ الن ب قال أسأت؟ وإذا أحسنت إذا أعلم أن لي كيف: وسلم عليه

 سمعتهم وإذا. أحسنت فقد أحسنت قد أن: يقولون جيرانك سمعت إذا: وسلم

 .أسأت فقد أسأت، قد: يقولون

 :الرقم صحيح ابن ماجه  : المصدر |األلباني  : المحدث |عبدهللا بن مسعود  : الراوي[

 ]صحيح :حكم | 3421

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 

  إِن  اللَّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن : وقرأ الحسن البصري: هذه اآلية

 [90: النَّحل]
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ر كلَّه في آية واحدة، فوهللا ما ترك العدل ثمَّ وقف فقال: إنَّ هللا جمع لكم الخير  كلَّه والشَّ

َسان شيئ ا مِّن طاعة هللا عزَّ وجلَّ إالَّ جمعه، وال ترك الفحشاء والمنكر والبغي مِّن و اإلح 

 .معصية هللا شيئ ا إالَّ َجَمعه

 

عي في  َسان في عبادة الخالق، والسَّ نفع وقال ابن القيِّّم: مفتاح حصول الرَّحمة اإلح 

 .عبيده

َسان يفرح القلب ويشرح الصَّ  ا: فإنَّ اإلح  در ويجلب النِّّعم ويدفع النِّّقم، وتركه يوجب وقال أيض 

َسان بالبدن، والبخل: ترك  يق، ويمنع وصول النِّّعم إليه، فالجبن: ترك اإلح  الضَّيم والضِّّ

َسان بالمال  .اإلح 

َسان؛ وهي لب  وقال في موضع آخر: ومِّن منازل إيَّاك نعبد وإيَّاك  نستعين: منزلة اإلح 

ه المنزلة تجمع جميع المنازل، فجميعها منطوية فيها، وكل  ما اإليمان وروحه وكماله، وهذ

َسان  .قيل مِّن أوَّل الكتاب إلى هاهنا فهو مِّن اإلح 

 

Depictions of ihsan ( اإلْحَسان صور ): 

َسان في عبادة هللا 1.   :اإلح 

َسان في  بأن تعبد هللا  :عبادة هللا له ركن واحد بيَّنه النَّبي  صلى هللا عليه وسلم بقولهواإلح 

َسان  .كأنَّك تراه فإن لم تكن تراه فإنَّه يراك فأخبر النَّبي  صلى هللا عليه وسلم أنَّ مرتبة اإلح 

َسان على درجتين على درجتين، وأنَّ ا رجة األولى: لمحسنين في اإلح  وهي متفاوتتين، الدَّ

رجة الثَّانية: أن تعبد هللا ألنَّ  .أن تعبد هللا كأنَّك تراه ه يراك، والمعنى إذا لم تستطع أن الدَّ

تعبد هللا كأنَّك تراه وتشاهده رأي العين، فانزل إلى المرتبة الثَّانية، وهي أن تعبد هللا ألنَّه 

 .يراك. فاألولى عبادة رغبة وطمع، والثَّانية عبادة خوف ورهب

 

َسان إلى الوالدين 2.   :اإلح 

َسان إليهما قال تعالىجاءت نصوص كثيرة تحث  على حقوق الوالدين و  :برِّّهما واإلح 

ا يَْبلَُغن  ِعنَدَك اْلكِبََر أََحُدهُ  َما أَْو َوَقَضى َربَُّك أاَل  تَْعُبُدوْا إاِل  إِي اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسان ا إِم 

ا َواْخِفْض لَُهَما َجَناَح الذُّ كِالَُهَما َفالَ تَُقل ل ُهَمآ ُأّف  َوالَ تَْنَهْرُهَما َوُقل ل ُهَما َقْوال  َكرِ  ّلِ يم 

  ِمَن الر ْحَمِة َوُقل ر ّبِ اْرَحْمُهَما َكَما َرب يَانِي َصِغير ا

 ] 24-23اإلسراء: [

 

َسان إلى الجار 3.   :اإلح 

َمن كان يؤمن باهلل واليوم  :عن أبي ُشريح الُخزاعي أن النَّبيَّ صلى هللا عليه وسلم قال

خر فليكرم ضيفه، وَمن كان يؤمن ى جاره، وَمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلاآلخر فليحسن إل
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  (6)باهلل واليوم اآلخر فليقل خير ا أو ليسكت

ويكرم جاره باإلحسان إليه وكف األذى عنه، وتحمل ما يصدر منه، والبشر في وجهه، وغير 

 (7)  .ذلك من وجوه اإلكرام 

 

َسان إلى اليتامى والمساكين 4.   :اإلح 

َسان إلى اليتامى والمساكين: المحافظة على حقوقهم والقيام بتربيتهم،  ومِّن اإلح 

  :ال تعالىوالعطف عليهم، ومد  يد العون لهم، ق

إِْذ أََخْذنَا ِميَثاَق بَنِي إِْسَرائِيَل الَ تَْعُبُدوَن إاِل  اللَّه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسانا  َوِذي اْلُقْربَى و 

ى َواْلَمَساكِيِن َوُقولُوْا لِلن اسِ ُحْسنا  َوأَقِيُموْا الص الََة َوآتُوْا الز َكاَة ثُم  تََول ْيُتْم َواْليََتامَ 

ْعِرُضونَ  نُكْم َوأَنُتم ّمِ   إاِل  َقلِيال  ّمِ

 ]83البقرة: [

َسان إليهم والبرَّ بهم وكفالة عيشهم وصيانة مستقبلهم مِّن أزكى القربات، بل إنَّ  فإنَّ اإلح 

العواطف المنحرفة تعتدل في هذا المسلك وتلزم الجادَّة، فعن أبي هريرة رضي هللا عنه 

 .امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين :رسول هللا قسوة قلبه، فقالقال: أنَّ رجال  شكا إلى 

 

 : اإلحسان في المعامالت التجارية  5. 

ا، والعدل َسان جميع  سبب النَّجاة فقط، وهو يجري من  قد أمر هللا تعالى بالعدل واإلح 

عادة، وهو  َسان سبب الفوز ونيل السَّ يجري من التِّّجارة مجرى سالمة رأس المال، واإلح 

ن يا برأس ماله، فكذا في  التِّّجارة مجرى الرِّّبح، وال ُيعد  مِّن العقالء َمن قنع في معامالت الد 

  .معامالت اآلخرة

 العدل واجتناب الظ لم وال ينبغي للمتديِّّن أن يقتصر على

 

َسان إلى المسيء 6.   :اإلح 

َسان إلى َمن أساء إلي َسان: اإلح  . قال تعالىومِّن أجّلِّ أنواع اإلح   :ك بقول  أو فعل 

يَِّئُة اْدَفْع بِال تِي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا ال ِذي بَْيَنَك َوبَْيَنُه  َوال تَْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال الس 

  .َعِظيم  أَن ُه َولِي  َحِميم  َوَما ُيلَق اَها إاِل  ال ِذيَن َصبَُروا َوَما ُيلَق اَها إاِل  ُذو َحظّ  َعَداَوة  كَ 

لت: [   ] 35-34فصِّّ

 

َسان في الكالم 7.   :اإلح 

َسنُ  :قال تعالى بَادِّي يَُقولُوا  الَّتِّي هَِّي أَح  ِّّعِّ  َوُقل ل

  53]اإلسراء:[ 

عالى رسوله صلى هللا عليه وسلم أن يأمر عباد هللا المؤمنين، أن قال ابن كثير: )يأمر ت
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األحسن والكلمة الطَّيبة؛ فإنَّهم إذا لم يفعلوا ذلك، يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكالم 

ر  والمخاصمة والمقاتلة، فإنَّ  يطان بينهم، وأخرج الكالم إلى الفعال، ووقع الشَّ نزغ الشَّ

يطان عدوٌّ آل جود آلدم، فعداوته ظاهرة بيِّّنة؛ ولهذا الشَّ دم وذرِّّيته مِّن حين امتنع مِّن الس 

يطان ينزغ في يده، أي: فربَّما نهى أن يشير الرَّجل إلى أخ يه المسلم بحديدة، فإنَّ الشَّ

 .أصابه بها

 

َسان في الجدال 8.   :اإلح 

  َوَجاِدْلُهم بِال تِي ِهَي أَْحَسنُ  :يقول هللا تبارك وتعالى

 [125 النَّحل:[

 

َسان إلى الحيوان 9.   :اإلح 

َسان إلى الحيوان، إطعامه واالهتمام به،  فرة عند ذبحه، وأن ال يحدَّ ومِّن اإلح  وحد  الشَّ

فرة أمامه، وعدم الحمل إليه أكثر مِّن طاقته  .الشَّ

 

Benefits of ihsan ( اإلْحَسان فوائد ): 

 

َسان ثمرة عظيمة تتجلَّى في تم 1.  اسك بنيان المجتمع، وحمايته مِّن الخراب لإلح 

 .والتَّهلكة ووقايته مِّن اآلفات االجتماعيَّة

……………………………………………………………………………………………… 

 

ا 2.  ا وال رهق  ، وَمن كان هللا معه فإنَّه ال يخاف بأس   .المحسن يكون في معيَّة هللا عزَّ وجلَّ

……………………………………………………………………………………………… 

 

  .لمحسن يكتسب بإحسانه محبَّة هللا عزَّ وجلَّ ا 3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .للمحسنين أجر عظيم في اآلخرة حيث يكونون في مأمن مِّن الخوف والحزن 4. 

……………………………………………………………………………………………… 
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  .المحسن قريب مِّن رحمة هللا عزَّ وجلَّ  5. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

م، وإذا كان صنوه،  6.  َسان هو وسيلة المجتمع للر قي والتَّقد  العدل وسيلة لحفظ  :أياإلح 

َسان هو وسيلة تقدمه ورقيِّّه؛ ألنَّه يؤدِّّي إلى توثيق الرَّوابط وتوفير  النَّوع البََشرّيِّ فإنَّ اإلح 

 .التَّعاون

……………………………………………………………………………………………… 

 

َسان وسيلة إلزالة ما في الن فوس مِّن الكدر وسوء الفهم وسوء الظَّّنِّ ونحو ذلك 7.   .اإلح 

……………………………………………………………………………………………… 

 

َسان في عبادة الخالق يمنع عن المعاصي 8.   .اإلح 

َسان إذا باشر القلب منعه عن المعاصي، فإنَّ َمن عبد هللا كأنَّ  ه قال ابن القيِّّم: )فإنَّ اإلح 

يراه، لم يكن كذلك إالَّ الستيالء ذكره ومحبَّته وخوفه ورجائه على قلبه، بحيث يصير كأنَّه 

ائرة يشاهده، وذلك سيحول بينه وبين إرادة المعصية، فضال  عن مواقعتها، فإذا خرج مِّن د

َسان، فاته صحبة رفقته الخاصَّة، وعيشهم الهنيء، ونعيمهم التَّام، فإن أراد هللا  به خير ا اإلح 

  .أقرَّه في دائرة عموم المؤمنين

……………………………………………………………………………………………… 

 

َسان إلى النَّاس سبب  مِّن أسباب انشراح الصَّدر 9.   :اإلح 

، ويشعر بالرَّاحة النَّفسيَّة، وقد ذكر ابن القيِّّم في الذي يحسن إلى النَّاس ينشرح صدره

َسان مِّن أسبا إنَّ الكريم المحسن أشرح النَّاس  :ب انشراح الصَّدر، فقال)زاد المعاد( أن اإلح 

ا، وأنعمهم قلب ا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق النَّاس صدر ا،  صدر ا، وأطيبهم نفس 

ا، وأعظمهم هّم ا  .وغّم ا وأنكدهم عيش 

……………………………………………………………………………………………… 

 

َسان إلى النَّاس يطفئ نار الحاس 10.   .داإلح 

ا  َسان إليه، فكلَّما ازداد أذ ى وشرّ ا وبغي ا وحسد  إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي باإلح 

، وما أظن ك تصّدِّق بأنَّ هذا يك ، وعليه شفقة  ون، فضال  عن ازددت إليه إحسان ا، وله نصيحة 

 :أن تتعاطاه، فاسمع اآلن قوله عزَّ وجلَّ 
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يَِّئُة اْدَفْع بِال تِي ِهَي أَْحَسُن َفإَِذا ال ِذي بَْيَنَك َوبَْيَنُه َوال تَْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال الس  

ق اَها إاِل  ُذو َحظّ  َعِظيم  َعَداَوة  َكأَن ُه َولِي  َحِميم  َوَما ُيلَق اَها إاِل  ال ِذيَن َصبَُروا َوَما ُيلَ 

ْيطَاِن نَْزغ  َفاْسَتعِ  ا يَنَزَغن َك ِمَن الش  ِميُع اْلَعلِيمُ َوإِم   ْذ بِالل ِه إِن ُه ُهَو الس 

لت: [   ]36-34فصِّّ

ا ُأْولَِئَك ُيْؤتَْوَن أَْجَرُهم م ر تَْيِن بَِما َصبَُروا َويَْدَرُؤوَن  :وقال يَِّئَة َوِمم  بِاْلَحَسَنِة الس 

  َرَزْقَناُهْم ُينِفُقونَ 

 54]        القصص: [

ا أن يملكه بإحسانه فيستعبده هذا مع أنَّه ال بدَّ له مع ع دوِّّه وحاسده مِّن إحدى حالتين، إمَّ

إن أقام  وينقاد له ويذل  له، ويبقى مِّن أحّبِّ النَّاس إليه، وإمَّا أن يفتِّّت كبده ويقطع دابره

على إساءته إليه، فإنَّه يذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه وَمن جرَّب هذا عرفه 

 هو الموفق المعين بيده الخير كلِّّه ال إله غيره، وهو المسؤول أن حقَّ المعرفة، وهللا

 .يستعملنا وإخواننا في ذلك بمنِّّه وكرمه

……………………………………………………………………………………………… 
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Value (القيمة): Satisfaction (القناعة) 
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 

 والقانع الرضا، بمعنى يكون قد الُقنوع إن: العلم أهل بعض قالو. العطاء من باليسير الرضا

؛ وسّمِّيت. األضداد من وهو الراضي، بمعنى  .راضي ا له الذي الشيء على يقبل ألنه قناعة 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

 

 .هللا أعطى بما الرضا هي: لقناعةا

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Difference between being economical and satisfied (  القصد بين الفرق

  :(والقناعة

 

ا والتقتير اإلسراف ترك هو: القصد أن جميع   

 ما دون استعمل إذا إال قنوع هو يقال ال أنه ترى أال والتقتير، لالقلي على االقتصار: والقناعة

 وترك ذم، الغنى مع االقتصاد وترك دونها، يقصر وال الحاجة يتجاوز ال لمن ومقتصد إليه، يحتاج

 الجوارح؛ أعمال من االقتصاد: وقيل اإلسراف، االقتصاد نقيض أنَّ  وذلك بذم، ليس معه القناعة

 .القلوب أعمال من والقناعة الجوارح أعمال من وهو ،اإلسراف نقيض ألنَّه

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



 
 

732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 

 

 :273]  البقرة[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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 ] 36]الحج: 

 قناعة أقنع النون بكسر قنعت من فإنه المكتفي؛ بمعنى هو الذي القانع وأما: الطبري قال

ا  .وقنعان ا وقنع 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

: قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنهما، هللا ضير عمرو بن هللا عبد عن

  .هللا وقن عه كفاف ا، وُرزق أسلم، من أفلح قد

 1054]رواه مسلم [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 عليه هللا صلى الن بِّيِ  َعنِ  أَبِيِه، نْ عَ  اْلَْنَصاِرّيِ، ِمْحَصن   ْبنِ  هللاِ  ُعبَْيدِ  ْبنِ  َسلََمةَ  َعنْ 

 َفَكأَن َما يَْوِمِه، طََعامُ  ِعْنَدهُ  َجَسِدِه، فِي ُمَعاف ى ِسْربِِه، فِي آِمن ا أَْصَبحَ  َمنْ  :َقالَ  وسلم

ْنيَا لَهُ  ِحيَزتْ   .الدُّ

 300] المفرد األدب[

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Sayings of the righteous predecessors and scholars  

( لف أقوال والعلماء الس  ): 
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 عنه، هللا رضي طالب أبي بن علي وقال له نفاد ال مال القناعة: عباس بن هللا عبد قال

  .أتاك تأته لم فإن يطلبك، ورزق تطلبه، فرزق: رزقان الرزق

 ال مال فإنها بالقناعة، فاطلبه الغنى طلبت إذا: بني يا: بنهال وقاص أبي بن سعد وقال

 أغناك إال قط   شيء من تيأس لم فإنك باليأس، وعليك حاضر؛ فقر فإنه والطمع وإياك ينفد؛

 اللسان وكف   القناعة، األكبر الفقه: العزيز عبد بن عمر وقال عنه هللا

 

 للبدن أروح شيء وليس القناعة، خطر ا ظمهاوأع لعباده هللا مواهب أكثر مِّن: حاتم أبو وقال

 وعدم الراحة، إال تُحمد خصلة القناعة في يكن لم ولو بالقسم، والثقة بالقضاء، الرضا من

 على القناعة يفارق أال العاقل على الواجب لكان الفضل، لطلب السوء مواضع في الدخول

  .األحوال من حالة

 

 غناه، ينفعه لم قلبه افتقر ومن يداه، غنيت قلبه غني فمن بالقلب؛ تكون القناعة أيض ا وقال

 نهاية الفوائت في له يكن لم يقنع لم ومن مطمئن ا، آمنا وعاش يتسخط لم قنع ومن

 .العباد بين يصطرعان كأنهما والحرمان والَجد   لرغبته،

 

Benefits of satisfaction ( القناعة فوائد ): 

 .هللا محبة لنيل سبب1. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .اإليمان كمال عالمة2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .طيبة هنيئة حياة يعيش اإلنسان تجعل3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .الناس بين المحبة وتنشر المودة، تشيع4. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .قسم بما والرضا به، والثقة اإليمان، ةقو اإلنسان تكسب5. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .الهموم عن والبعد النفس، لراحة سبيل6.
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……………………………………………………………………………………………… 

يَمة، الغيبة من وقاية7.   .والحسد ،والنَّمِّ

……………………………………………………………………………………………… 

 .الجنة إلى موصل طريق8. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .للبركة سبب9. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .للنفس عز10. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .النفس غنى صاحبها تكسب11. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .نعمه على تعالى هللا لشكر تحقيق فيها12. 

……………………………………………………………………………………………… 

 الناس أيدي في عما تعفف 13.

……………………………………………………………………………………………… 
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Value (القيمة): Mercy (ْحَمة  (الرَّ
 

Meaning in the language (  معنى لغة):  

 .يدل  على الرقة والعطف والرأف :الرحمة

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Meaning in the deen (ا   :(معنى اصطالح 

ُحومِّ  َمة رقَّة تقتضي اإلحسان إلى ال َمر   الرَّح 

هي رِّقَّة في القلب، يالمسها األلم حينما تدرك الحواس أو تدرك بالحواس، أو يتصور  :وقيل

رور حينالفكر وجود األلم عند شخص آخر، أو يالمسها  ما تدرك الحواس أو تدرك بالحواس الس 

  .أو يتصور الفكر وجود المسرة عند شخص آخر

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

In the Qur’an ( الكريم القرآن في ): 

 

 29]الفتح:[
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 ]1-8 11البلد: [

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

In the Sunnah ( ن ة في الن بوي ة السُّ ): 

 

جاء أعرابي  إلى الن بي صلى هللا عليه وسلم  وعن عائشة رضي اللّه عنها قالت:

بيان فما نقبِّلهم، فقال الن بي صلى هللا ع ليه وسلم: أو أملك لك فقال: تقبِّلون الصِّ

 لر ْحَمة؟أن نزع هللا من قلبك ا

 [رواه بخاري 5998]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا 

الر حمن، ارحموا أهل اْلرض يرحمكم من في عليه وسلم: الر احمون يرحمهم 

ماء  . الس 

 [سنن ابي داود 4941]

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

 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعت أبا القاسم صلى هللا عليه وسلم 

 .شقّي  ال تنزع الر ْحَمة إال  من  يقول:

 [سنن ابي داود 4942]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

ال  وعن جرير بن عبد الل ه رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:

 . يرحم هللا من ال يرحم الن اس

 [رواه بخاري 7376]

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Benefits of mercy (فوائد الر ْحَمة): 

 .أنَّها سبب للتعرض لرحمة هللا 1.  

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .محبة هللا للعبد، ومن ثم محبة النَّاس له2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .أنَّ المتحلي بها يتحلى بخلق تحلى به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .أنها ركيزة عظيمة، ينبني عليها مجتمع مسلم متماسك يحس بعضه ببعض4. 
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……………………………………………………………………………………………… 

 

 .أنها تشعر المرء بصدق انتمائه للمجتمع المسلم5. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

َمة، تكون درجته عند هللا تبارك وتعالىأنه على قدر حظ اإلنسان من الرَّ 6.   .ح 

……………………………………………………………………………………………… 

 .أنها سبب لمغفرة هللا تبارك وتعالى وكريم عفوه7. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .أنَّها خلق متعّد  إلى جميع خلق هللا8. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

مساكين، واألرامل، واأليتام، لاللتفات إلى ضعفة المجتمع؛ من الفقراء، وال أنها سبب9. 

  .والكبار، والعجزة، وغيرهم

……………………………………………………………………………………………… 

 

Types of mercy which are praised and dispraised  

 :(أقسام الرحمة من حيث المدح والذم)

 

 

ا، والمحمود أما  صلى هللا عليه استدللنا عليه من كتاب هللا، وسنة نبينا فهو ما ذكرناه آنف 

 .وسلم

 

: فهو ما حصل بسببه تعطيل لشرع هللا، أو تهاون في تطبيق حدوده وأوامره، المذموموأما 

ا، فيحاول إقالته والعفو عنه، ويحسب أنَّ  ا يستحق به حّد  كمن يشفق على من ارتكب جرم 
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َمة هي إقامة الذلك من رحمة الخلق وهو ليس من الرَّ  َمة في شيء، بل الرَّح  حد على ح 

إنَّ  المذنب، والرَّأفة هي زجره عن غيِّّه ورد ه عن بغيه بتطبيق حكم هللا فيه، قال ابن تيمية:

رعيَّة كلَّها أدوية نافعة، يصلح اللَّه بها مرض القلوب، وهي من رحمة هللا بعباده  العقوبات الشَّ

اخلة في ق  ْحَمة  لِّْلَعالَِمينَ َوَما أَْرَسْلَناَك إاِل  رَ  :وله تعالىورأفته بهم، الدَّ

 ]107األنبياء:[

 

َمة، صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها  وقال ابن القيم: إنَّ الرَّح 

َمة الحقيقية، فأرحم النَّاس بك من شقَّ عليك في  نفسه، وشقَّت عليها، فهذه هي الرَّح 

األب بولده: أن يكرهه على التأدب بالعلم صالحك ودفع المضار عنك، فمن رحمة إيصال م

والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره، ومتى أهمل 

ذلك من ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنَّه يرحمه، ويرفهه، ويريحه، فهذه رحمة مقرونة 

  .بجهل كرحمة األم

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Types of mercy which are inborn and acquired  

 :(أقسام الرحمة من حيث الغريزة واالكتساب)

 

َمة التي يتصف بها العبد نوعا  :نقال عبد الرحمن السعدي: والرَّح 

 

َمة النوع اْلول : رحمة غريزيَّة، قد جبل هللا بعض العباد عليها، وجعل في قلوبهم الرَّأفة والرَّح 

َمة، جميع ما يقدرون عليه من نفعهم،  والحنان على الخلق، ففعلوا بمقتضى هذه الرَّح 

بحسب استطاعتهم، فهم محمودون، مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه، 

 .لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهموربما كتب هللا 

 

: رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة، تجعل قلبه على هذا والنوع الثاني

الوصف، فيعلم العبد أنَّ هذا الوصف من أجّلِّ مكارم األخالق وأكملها، فيجاهد نفسه على 

 .من حرمان الثواب، وما في فواته االتصاف به، ويعلم ما رتب هللا عليه من الثواب
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 ) Depictions of Mercyصور الر ْحَمة:(

 

 .شفقة اإلمام برعيته، وتجنب ما من شأنه أن يجلب المشقة عليهم 1.

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .التوسط في العبادات وترك ما يشق على النفس 2.

……………………………………………………………………………………………… 

 

َمة لهما 3.  .البر بالوالدين وخفض جناح الذ ل من الرَّح 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .الوصية بالمرأة خير ا واإلحسان إليها 4.

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .عليهم، إذا أصابهم مكروهالشفقة على األبناء، والعطف والحزن  5.

……………………………………………………………………………………………… 

 

َمة بمن هم تحت سلطانه، من العبيد، والخدم، والعمال، وغيرهم 6.  .الرَّح 

……………………………………………………………………………………………… 

 

تلة والذبحة 7.  .األمر بإحسان القِّ

……………………………………………………………………………………………… 
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 . يب الحيوان أو إخافته أو إجهاده أو إجاعتهالنهي عن تعذ 8.

……………………………………………………………………………………………… 

 

Means to be adorned with the value of mercy  

 :(اْلسباب المعينة على التخلق بخلق الر ْحَمة)

 

 .القراءة في سيرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتدبر في معالمها1. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .هم، واالبتعاد عن ذوي الغلظة والفظاظةمجالسة الرحماء ومخالطت2. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 .تربية األبناء على هذا الخلق العظيم، ومحاولة غرسه في قلوبهم3. 

……………………………………………………………………………………………… 

 .معرفة جزاء الرحماء وثوابهمومعرفة عقوبة هللا ألصحاب القلوب القاسية4. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

معرفة اآلثار المترتبة على التحلي بهذا الخلق، والثمار التي يجنيها الرحماء في الدنيا قبل 5. 

 .اآلخرة

……………………………………………………………………………………………… 

مَ 6.   ا يرقِّّق القلب، ويدعو إلى الرَّح  ة االختالط بالضعفاء، والمساكين، وذوي الحاجة؛ فإنَّه ممَّ

  .والشفقة بهؤالء وغيرهم

  تم بحمد هللا
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