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مقـدمــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا  ومن سـيئات 
أعمالنا ، من يهده الله فـال مضـل لـه ، ومـن يضلل فـال هادي له ، ونشـهد أن ال إله 

إال الله ال شريك له ، وأن محمدًا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص .

أمـا بـعـد :

فهـذا مقـرر مادة الحديـث والثقافة اإلسـالمية للصف الثاني الثانوي – قسـم  العلوم 
الشـرعية والعربيـة – وقـد توخينـا فيه حسـن العرض والترتيـب ، وسـهولة العبارة ، 
واالعتمـاد علـى المصـادر األصليـة ما اسـتطعنا، مع االهتمـام بتخريـج النصوص 
والعـزو للمراجع العلمية ، ليتـزود منها كلٌّ من المعلم والطالب ، فما أصبنا فيه فمن 

الله وحده ، وبتوفيق منه ، وما أخطأنا فنسأل الله العفو والصفح .

وختامًا نسأل الله تعالى أن ينفع به ويكتب له القبول ، كما نرجو من زمالئنا المعلمين 
والمربيـن أال يبخلوا بما عندهم مـن آراء وملحوظات علمية وتربوية تسـير بالمقرر 

قدمًا نحو األفضل .

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسـلم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين،،،،
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احلـديـث الأول

عن أنس بن مالك � أنه قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص » ثالث من كّن فيه وجد حالوة    
اإليامن : أن يكون اهلل ورسوله أحبَّ إِليه مما سوامها ، وأن حيّب املرء ال حيبه إال هلل، 

وأن يكره أن يعود يف الكفر كام يكره أن يقذف يف النار « متفق عليه)1(.

التعريف بالراوي :
املفتي،  املقرئ،  اإلمام،  اخلزرجي،  النّجاري  النرض  بن  مالك  بن  أنس  محزة  أبو  اجلليل،  الصحايب  هو 
املحّدث، راوية اإلسالم، خادم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، قال الذهبي رمحه اهلل : صحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص أّتم الصحبة، والزمه 
أكمل املالزمة، منذ أن هاجر وإىل أن مات، وغزا معه غري مرة، و بايع حتت الشجرة، روى الرتمذي وغريه أنه 
قال : خدمت النبي  ملسو هيلع هللا ىلص عرش سنني، فام رضبني، وال سّبني، وال عبس يف وجهي، دعا له النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكثرة املال 
والولد، فاستجيب دعاؤه ملسو هيلع هللا ىلص، فبلغ أوالده قبيل موته أكثر من مئة، مات سنة إحدى وتسعني، وقيل بعدها، 

وهو آخر من مات من الصحابة بالبرصة حزن له الناس حزنا شديدًا، حتى قيل : قد ذهب نصف العلم)2(.

املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

أي : ثالث خصال .ثــالث

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب اإليامن ، باب حالوة اإليامن 30/1واللفظ له ، ورواه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإليامن ، باب بيان خصال من اتصف هبن 
        وجد حالوة اإليامن ، 210/2 .

)2( ينظر : سري أعالم النبالء 395/3 ، هتذيب التهذيب 376/1 . 
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-1 لإليامن باهلل تعاىل حالوٌة ال يتذوق طعمها إال املؤمنون الصادقون الذين يتصفون بصفات تؤهلهم 
لذلك، وليس كل من ادعى اإليامن جيد هذه احلالوة .

-2 حمبة اهلل تعاىل ،ومن َثّم حمبة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أهم صفات من يتذوق طعم اإليامن، فمحبة اهلل تعاىل وحمبة 
رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ال تعلو عليها أّي حمبة )3(، بل هي مقدمة عىل حمبة النفس والوالد والولد والناس أمجعني، 

من ُكّن فيه وجد حالوة 
اإليامن :

وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل :

وأن يكره أن يعود يف الكفر 
كام يكره أن يقذف يف النار :

ُكّن، أي : حصلن، فهي ) كان ( التامة، واملراد : ثالث من حصلن له 
القلب  واطمئنان  تعاىل،  اهلل  بطاعة  التلذذ  وهي  اإليامن،  حالوة  وجد 
وانرشاحه. قال ابن حجر رمحه اهلل: قال الشيخ أبو حممد بن أيب مجرة : 

إنام عّب باحلــالوة؛ ألن اهلل شـبه اإليامن بالشـجرة يف قوله تعالـى : 
هـــي  فالكلمــة   ،)1(﴾ ﴿
األوامر  اتباع  اإليامن، وأغصاهنا  والشجرة أصل  كـلمة اإلخـالص، 
واجتناب النواهي، وورقها ما هيتم به املؤمن من اخلري، وثمرها عمل 
الطاعات، وحالوة الثمر جني الثمرة، وغاية كامله تناهي نضج الثمرة، 

وبه تظهر حالوهتا . اهـ )2(
املراد بذلك أن تكون العالقة بني املسلم وأخيه املسلم قائمة عىل اإليامن 

باهلل والعمل الصالح، وعالمة ذلك أنه ال يزيد بالب وال ينقص باجلفاء.
املراد بذلك أن من وجد حالوة اإليامن وعلم أن  العلم أن  ذكر أهل 

الكافر يف النار فإنه يكره الكفر لكراهته لدخول النار.

الأحكــام والتوجيهات :

)1( آية 24 من سورة إبراهيم .
)2( ينظر : فتح الباري 60/1 .

)3( لالستفادة انظر جمموع الفتاوي لشيخ اإلسالم ابن تيمية 4�/10 .
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وقد قال عمر  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص : يا رسول اهلل ألنت أحب إيل من كل يش إال من نفيس فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » 
ال، والذي نفيس بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك « فقال عمر : فإنه اآلن واهلل ألنت أحب إيل من 

نفيس : فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » اآلن ياعمر « )1(.
وعن أنس  أن رسول ملسو هيلع هللا ىلص قال : » ال يـؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليـه من والـده وولـده والناس 

أجمعين «)2(.
ولزُم هذه املحبة :

االستجابة ملا أمر اهلل به ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، واالنتهاء عام هنى اهلل عنه ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، مع الرىض والتسليم 
.) 3 (﴾ التام، قال تعاىل :﴿

: ومنها  الفرائض،  فعل  بعد  تعاىل  اهلل  ملحبة  اجلالبة  األسباب  ـ  اهلل  رمحه  ـ  القيم  ابن  اإلمام  ذكر   -  3
ٍن. ٍر ومتعُّ أ- قراءة القرآن بتدبُّ
ب- التقرب إىل اهلل بالنوافل.

جـ- دوام ذكره عىل كل حال باللسان والقلب والعمل.
د- إيثار حمابِّه عىل حَمابِّ النفس.

هـ- جمالسة املحبني الصادقني.
و- مباعدة كل سبب حيول بني القلب وبني اهلل )4( .

-4 حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ِمن الِزم حمبة اهلل تعاىل ، وفوق حمبة كل خملوق، وهلا عالماٌت، منها :
أ- اإليامن بأنه رسوٌل من عند اهلل أرسله اهلل إىل الناس كافة بشريًا ونذيرًا، وداعيًا إىل اهلل ورساجًا منريًا.

ب- متنِّي رؤيته ملسو هيلع هللا ىلص واحلزن عىل فقدها.
عى حمبته  جـ- امتثال أوامره ملسو هيلع هللا ىلص واجتناب نواهيه، فاملحب ملن حيب مطيع، فمن خداع النفس أن ُتدَّ

وُتالَف أوامُره وُترتكب نواهيه .

)1( رواه البخاري يف األيامن والنذور ، باب كيف يمني النبي ملسو هيلع هللا ىلص  523/11 رقم )6632 ( .
)2( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب اإليامن ، باب حب الرسول من اإليامن 5�/1 ، رقم  ) 15 ( .

) 3 ( آية 31 من سورة آل عمران .
)4( انظر إىل مدارج السالكني البن القيم )17/3-�1( بترصف .
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د- نصر سنته ، والعمل بها ، ونشرها ، والذب عنها ، والمجاهدة في سبيل ذلك .
هـ- كثرة الصالة والسالم عليه .

و- التخلق بأخالقه ، والتأدُّب بآدابه .
ز- محبة أصحابه ، والذب عنهم .

ح- محبة االطالع على سيرته ، ومعرفة أخباره .
5 - ينبغي أن تكون الَعالقة بين المسلم وأخيه المسلم قائمة على المحبة في الله تعالى . ولهذه المحبة 
  – فضل عظيم وثواب جزيل ، وقد ورد في ذلك آثار كثيرة ، منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة
– أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال : » سبعة ُيظِلُّهم الله في ظله يوم ال ظِلَّ إال ظِلُّه ...« وذكـر منهم » رجالن 

ـا في الله ، اجتمعا عليه وافترقا عليه «)1( . تحابَّ

-6 من حقوق المحبة في الله تعالى :

)أ(  قضاء الحاجات والقيام بها، فخير الناس أنفعهم للناس .
)ب( السكوت عن ذكر العيوب، والتماس العذر عند وقوع الخطأ، فكما تحب أن يستر المسلم 

عيوبك فأحب له ذلك.
)جـ(  عدم الِغلِّ والحقد والحسد لما أنعم الله به على أخيك.

مستجاب،  الغيب  في ظهر  فالدعاء  مماته،  وبعد  في حياته  ـ  الغيب  في ظهر  ـ  لألخ  الدعاء  )د(  
وللداعي مثلـه.

)هـ(  مبادرته بالتحية والسالم ، والسؤال عن أحوالـه ، والتفقد لها ، وتجنب الكبر والغرور .
)و(  النصح لكل مسلم .

-7 الكفر بغيٌض إىل اهلل تعاىل، وجيب أن يكرهه املؤمن كام يكره أن يقذف يف النار، والكافر بغيض عند اهلل 
تعاىل ، وجيب أن يكرهه املؤمن ملا اتصف به من هذه الصفة الذميمة التي تؤدي بصاحبها إىل النار ، وعليه 
فمواالة الكفار سبب لسخط اهلل تعاىل وغضبه، ومن صور املواالة : حمبتهم ومداهنتهم ومصاحبتهم 

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األذان ، باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة  209/1 ، ومسلم يف صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب فضل إخفاء الصدقة 
715/2 برقم )1031 ( .
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واتاذهم بطانة من دون املؤمنني ، يقول تعالـى : ﴿
... اآلية﴾)1(.

وال يعني هذا عدم التعامل معهم أو معاملتهم باألخالق الحسنة فالتعامل يجب بالحسنى كما قال 
﴾)2(. وقال ملسو هيلع هللا ىلص : » وخالق الناس بخلق حسن «)3(. تعالى : ﴿

الأ�صئــلــــة

س 1 : َمن أنس بن مالك ؟ اذكر شيئًا مما تميَّز به .
س 2 : لَِم عبَّر في الحديث بالحالوة ؟ وأين يجد طعمها ؟

د بعض األمور الجالبة لمحبة الله تعالى . س 3 : محبة الله تعالى غايٌة يطلبها المؤمن، عدِّ
س 4 : رأيت شخصًا يرمي أوراقًا فيها أحاديث عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، ما موقفك من ذلك ؟

)1( آية �2 من سورة آل عمران .
)2( آية �3 من سورة البقرة . وهكذا كان الرسول ]  يف سريته  العملية .

)3( رواه الرتمذي 4/355/ح19�7 وقال : هذا حديث حسن صحيح وانظر كالم ابن رجب عليه يف رشح احلديث )�1( من جامع العلوم و احلكم .

حياول الطالب ذكر نامذج من الواقع املعارص ملا يقوم به الكفار جتاه نبينا حممد  ملسو هيلع هللا ىلص للنيل منه 
والتقليل من شأنه واحلط من قدره. 

نـ�صـــاط
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احلـديـث الثـانــي

عن مُحران موىل عثامن بن عفان ، أنه رأى عثامن بن عفان ـ  ـ دعا َبوضوء، فأفرغ عىل 
يديه من إنائه ، فغسلهام ثالث مرات، ثم أدخل يمينه يف الوضوء، ثم متضمض واستنشق 
واستنثر، ثم غسل وجهه ثالثًا ، ويديه إىل املرفقني ثالثًا، ثم مسح برأسه ، ثم غسل كلَّ رجٍل ثالثًا 
، ثم قال : رأيت الـنبي ملسو هيلع هللا ىلص  يتــوضأ نحـو وضـوئي هـذا ، وقال:  » من توضأ نحو وضوئي هذا ، 

ث فيهام نفسه ُغِفر له ما تقدم  من ذنبه « متفق عليه )1( . وصىل ركعتني ال ُيَحدِّ

التعريف بالراوي :

هو مُحران ـ بضم احلاء املهملة وسكون امليم ـ ابن أبان ، موىل عثامن ، أدرك أبا بكروعمر، وروى 
ثيهم، مات سنة مخس وسبعني، وقيل بعدها )2(. عن عثامن ومعاوية، من تابعي أهل املدينة وحمدِّ

هو الصحايب اجلليل عثامن بن عفان بن أيب العاص بن أمية ، أمري املؤمنني، وثالث اخللفاء الراشدين، 
النبي   جه  أربعة يف اإلسالم، زوَّ لرابع  : إين  يقول  النورين، أسلم يف أول اإلسالم، وكان  ب بذي  ويلقَّ
ملسو هيلع هللا ىلص بابنته ُرَقيَّة ، وهاجرا معًا إىل احلبشة اهلجرتني، ثم هاجرا إىل املدينة، وملا توفيت رقية ـ ريض اهلل 
جه النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ابنته أم كلثوم ريض اهلل عنها، مل يشهد عثامن ـ  ـ بدرًا ؛ لتمريضه لزوجه رقية،  عنهاـ زوَّ
ورضب له رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص بسهم، ومل يبايع حتت الشجرة ألمررسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص له بالذهاب إىل مكة سفريًا 

التعريف بال�صحابـي :

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الوضوء ، باب املضمضة يف الوضوء 266/1 واللفظ له ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب الطهارة ، باب صفة الوضوء 
وكامله 204/1 ، 205 برقم )226( .

)2( ينظر : سري أعالم النبالء 1�2/4، هتذيب التهذيب 24/3 .
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ز عثامن ـ  ـ  عن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ليفاوضهم يف دخوهلا، ورضب رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص يده باألخرى عن عثامن، وجهَّ
ه إىل تبوك من ماله، وهو أحد العرشة املبرشين باجلنة، وممن يوصف باحلياء، وورد  ة املتوجِّ نصف جيش الُعسرْ

أنه تستحي منه املالئكة، بويع باخلالفة سنة أربع وعرشين، وقتل ـ  ـ آخر سنة مخس وثالثني )1(.

املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

وضوء

متضمض 

استنشق
استنَثر 
وجهه 

إىل املرفقني 

تضبط بفتح الواو، فيكون املعنى : املاء الذي يتوضأ به وهو املراد بقوله )دعا بوضوء(، 
وبضم الواو يكون املراد : فعل الوضوء كام يف قوله )نحو وضوئي هذا(.

 املضمضة : أن جيعل املاء يف فيه، ويديره ثم يمجه، وهذا كامل املضمضة، وأقلها : 
أن جيعل املاء يف فيه ثم خيرجه.

 اجتذب املاء بالنَفس إىل باطن األنف.
أخرج املاء من أنفه بعد االستنشاق.

َقن  َحدُّ الوجه طواًل : من منابت شعر الرأس )2(. إىل ما انحدر من اللحيني والذَّ
مجيعًا ، وعرضًا من األذن إىل األذن .

بكس امليم وفتح الفاء وعكسه لغتان مشهورتان، وهو:جمتمع العظمني املتداخلني، 
ومها طرفا عظم العضد، وعظم الذراع، وهو الذي يتكئ عليه الُمتَّكئ.

إىل : هلا معنيان :
أ-  بمعنى : مع ، فيكون املعنى : مع املرفقني .

ب-  تكون بمعنى الغاية، فيكون ما بعدها داخاًل فيام قبلها إذا كان من جنسه ، ويكون 
خارجًا إذا مل يكن من جنسه، تقول مثاًل : بعتك هذه األشجار من هذه إىل هذه، فام 

بعد إىل داخل فيام قبلها، وهكذا، واملراد باحلديث أن املرفقني داخالن يف الغسل.

)1( ينظر : هتذيب التهذيب 139/7 ، واإلصابة 462/2 .               )2( االعتبار باملنابت املعتادة .
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برأسه 
ال حيّدث فيهام نفسه 

الباء هنا للتعدية، جيوز حذفها وإثباهتا، فالفعل ) َمَسح ( يتعدى هبا وبنفسه .
أي من أمور الدنيا مما يستطيع دفعها.

الأحكــام والتوجيهات :

القائم  ويتأكد ذلك يف حق  اإلناء،  إدخاهلام يف  قبل  ثالثًا  الكفني،  -1 دل احلديث عىل مرشوعية غسل 
من نوم ليل لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص :» إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها يف وضوءه فإن 

أحدكم ال يدري أين باتت يده « )1(.
يؤيد ذلك أن مجيع من وصف  الوضوء، ومما  -2  دّل احلديث عىل وجوب املضمضة واالستنشاق يف 
وضوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذكر املضمضة واالستنشاق)2(. وألن الفم واألنف عضوان من الوجه، فوجب غسلهام.

ومن اأحكام امل�صم�صة وال�صتن�صاق :
أ - املبالغة فيهام سنة مؤكدة لغري الصائم، وذلك ملا خيشى من تسب املاء إىل جوفه.

ب - يستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه، ويستنثر بشامله.
جـ - ال جيب الرتتيب بينهام وبني الوجـه، ولكن تستحب البـداءة هبام؛ ألن كـل مـن وصـف وضوء 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذكر أنه بدأ هبام.
3 - مما يدل عليه احلديث أيضًا وجوب غسل الوجه يف الوضوء بحدوده املذكورة، ومما ُينَّبه إليه هنا أن 
الشعر الذي يف الوجه داخل فيه فيجب غسله، وإذا كانت اللحية كثيفة بمعنى أهنا ال ُترى البرشُة من حتتها 

فيستحب تليلها.
-4 من فروض الوضوء : غسل اليدين إىل املرفقني ، فاملرفقان داخالن فيام جيب غسله ؛ ملا سبق ذكره يف 

معنى ) إىل ( .
-5 ال خالف بني أهل العلم يف وجوب مسح الرأس، والرأس ما اشتملت عليه منابت الشعر املعتادة، 

)1( رواه البخاري يف صحيحه ، كتاب الوضوء ـ باب االستجامر وترًا 263/1 .
)2( ينظر : صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ج 1 ففيه عدد من األحاديث تفيد ذلك .
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)1( انظر املغني البن قدامة 140/1 .
)2( رواه مسلم يف صحيحه ، كتاب الطهارة ، باب الذكر املستحب عقب الوضوء رقم )234 ( .

والواجب مسح عموم الرأس. وكيفية مسحه : أن يأخذ املاء بكّفيه، ثم يرسله، ثم يلصق طرف سبابته بطرف 
سبابته األخرى ، ثم يضعهام عىل مقدم رأسه، ثم يذهب هبام إىل قفاه، ثم يردمها إىل املكان الذي بدأ منه.
ويدخل يف مسح الرأس مسح األذنني ، وال يأخذ هلام ماء جديدًا، فيكفي املاء الذي مسح به الرأس.

-6  من فروض الوضوء : غسل الرجلني إىل الكعبني، والكعبان مها : العظامن الناتئان عند ملتقى الساق مع القدم.
-7 الواجب يف غسل  أعضاء الوضوء مرة واحدة، ومازاد فهو مستحب، وكامل االستحباب ثالث مرات 
إال مسح الرأس فمرة واحدة، أما ما زاد عن الثالث فيكره كراهة شديدة، قال اإلمام أمحد رمحه اهلل : » ال 

يزيد عىل الثالث إال رجل مبتىل «)1(.
املذكورة، ويؤيده أن مجيع من وصف  الرتتيب يف الوضوء بني األعضاء  � - دل احلديث عىل وجوب 

وضوء النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصفه عىل ما ذكر يف احلديث، وكذا داللة اآلية : 
﴿

.)1(﴾
-9  من فروض الوضوء : املواالة فيه، وهي عدم التفريق بني أعضاء الوضوء تفريقًا طوياًل، أما التفريق 

اليسري فال يرض.
-10  من فضل اهلل تعاىل أن رشع صالة ركعتني أو أكثر بعد الوضوء، وتكون حينئذ سببًا ملغفرة الذنوب 

وتكفري السيئات، واملراد بالذنوب املغفورة : الذنوب الصغائر؛ ألن الكبائر ال يكّفرها إال التوبة منها.
ص الصحابة ريض اهلل عنهم عىل االقتداء والتأسِّ برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ونقل سنته إىل الناس، وهكذا  -11 ِحررْ

تكون صفة طالب العلم االقتداء واالتباع ونرش السنة.
-12 عىل املتوضئ أن يذكر اسم اهلل تعاىل عند بداية الوضوء، كام يستحب له عند انتهائه أن يدعو بام ثبت 
يف قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص » ما منكم من أحد يتوضأ ُفْيبِلُغ ) أو ُيْسبُِغ ( الوضوء ثم يقول : أشهد أن  ال إله إال اهلل، 

وأن حممدًا عبد اهلل ورسوله، إال فتحت له أبواب اجلنة الثامنية يدخل من أهيا شاء «)2( .
-13 دين اإلسالم دين الطهر والنظافة، نظافة الظاهر بالوضوء والغسل وغريمها، ونظافة الباطن بتخليصه 
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)1( رواه البخاري يف صحيحه كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم رقم )60( ، ورواه مسلم يف الطهارة باب وجوب غسل الرجلني 214/1 رقم )241( وهذا 
لفظه وليس يف البخاري هنا )) أسبغوا الوضوء (( .

مما يشوبه من األحقاد والضغائن ونحوها، وألمهية هذا األمر ربط اإلسالم النظافة احلسية بالعبادة التي 
يقوم هبا املسلم لياًل وهنارًا.

ض املتوضئ نفسه للعقاب والوعيد  -14 االستعجال يف الوضوء قد يؤدي إىل اإلخالل به ، ومن ثم ُيَعرِّ
الشديد، فعن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهام قال : رجعنا مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من مكة إىل املدينة حتى 
إذا كنا بامٍء بالطريق تعجل قوم عند العرص فتوضئوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقاهبم تلوح مل يمسها 
املاء، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » ويل لألعقاب من النار، أسبغوا الوضوء «)1( واملعنى : ويل للذين يرتكون 

أعقاهبم فال يمسها املاء.

الأ�صئــلــــة
س 1 : ما الفرق بني كّل من :

أ ـ  االستنشاق واالستنثار؟
ب ـ  املرفقني والكعبني ؟

س 2 : من فروض الوضوء مسح الرأس ، بنّي كيفية ذلك.
س 3 : طرق عليك صديٌق باب بيتك وأنت تتوضأ، فذهبت لفتح الباب، ثـم رجعت إلكامل الوضـوء،

              فهل تكمله أو تبدأ من جديد ؟
س 4 : ما الذكر املرشوع بعد الوضوء ؟ وما فضله ؟

س 5 : دّل احلديث عىل أمهية النظافة احلسية واملعنوية، وّضح ذلك.

الناس عند الوضوء، ثم اعرضها  التي يقع فيها بعض  اكتب مع جمموعتك بعض األخطاء 
عىل معلمك.

نـ�صـــاط
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احلـديـث الثـالـث

عن أيب هريرة ـ  ـ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص دخل املسجد، فدخل رجل فصىل، ثم جاء فسّلم 
عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فرد النبي ملسو هيلع هللا ىلص السالم، فقال : » ارجع فصلِّ ، فإِّنك مل ُتَصّل « فصىل، 
ثم جاء فسلم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال : » ارجع فصّل فإنك مل ُتَصّل « ثالثًا. قال : والذي بعثك 
، ثم اقرأ ما تيرس معك من  ِسُن غريه، َفَعلِّمني، قال : » إذا ُقْمَت إىل الصالة فكبِّ باحلق ما ُأحرْ
القرآن، ثم اركع حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدَل قائاًم، ثم اسُجْد حتى تطمئنَّ ساجدًا، 
ثم ارفع حتى تطمئنَّ جالسًا، ثم اسُجْد حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم افعل ذلك يف صالتِك ُكلِّها « 

متفق عليه )1( .

التعريف بالراوي :

هو الصحايب اجلليل، َسيُِّد احلفاظ األثبات، أبوهريرة ، اختلف يف اسمه واسم أبيه عىل أقوال كثرية، 
َل سنة سبع قال الذهبي: » محل عن النبي  أرجحها أنه : عبد الرمحن بن صخر الدوس، أسلم عام خيب، َأوَّ
ملسو هيلع هللا ىلص علاًم كثريًا طيبًا مباركًا فيه، مل يلحق يف كثرته «. ومل يرِو أحد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أكثر منه ؛ ملالزمته له، فقد 
  قال : إنكم تقولون : إن أبا هريرة يكثر  بلغت مروياته 5374 حديثًا. روى البخاري عن أيب هريرة 
احلديث عن رسول هلل ملسو هيلع هللا ىلص، وتقولون : )ما بال املهاجرين واألنصار ال حيدثون عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بمثل 
حديث أيب هريرة؟ وإن إخويت من املهاجرين كان يشغلهم الصفق باألسواق وكنت ألزم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل 
ملء بطني، فأشهد إذا غابوا، وأحفظ إذا نسوا. وكان يشغل إخويت من األنصار عمل أمواهلم ، وكنت امرًءا 
مسكينًا من مساكني الصفة أعي حني ينسون، وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  يف حديث حيدثه : إنه لن يبسط أحد 

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األذان ، باب أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي ال ُيتِّم ركوعه باإلعادة 276/2 ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب الصالة ، باب وجوب 
قراءة الفاحتة يف كل ركعة 29�/1 برقم �39 .
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ثوبه حتى أقيض مقالتي هذه ثم جيمع إليه ثوبه إاِل وعى ما أقول، فبسطت نمرًة عيل، حتى إذا قىض رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مقالته مجعتها إىل صدري، فام نسيت من مقالة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  من يشء ()1( .

تويف أبوهريرة ـ  ـ سنة سبع ومخسني للهجرة )2(.

|برقم )2047( . )1( أخرجه  البخاري يف صحيحه ، يف كتاب البيوع  باب ما جاء يف قول اهلل عز وجل : {
)2( ينظر : سري أعالم النبالء 57�/2 ، وهتذيب التهذيب 262/12.        

)3( ينظر : فتح الباري 27�/2 .
)4( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األذان ، باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها 236/2 ، 237 ومسلم يف كتاب الصالة ، باب وجوب قراءة 

الفاحتة يف كل ركعة 95/1 م رقم )394( .

املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

فدخل رجل 

ارجع فصلِّ فإِنك مل ُتصلِّ 
ثم اقرأ ما تيرس معك من 

القرآن 

اسمه َخالَّد بن رافع ـ  ـ.
املقصود بالصالة هنا : حتية املسجد.

أي : أعد صالتك؛ ألن الصالة األوىل مل جتزئك.
قال مجهور أهل العلم : املراد بذلك قراءة الفاحتة، ويؤيده ما جاء يف 
رواية اإلمام أمحد وأيب داود والنسائي من حديث رفاعة بن رافع : 

» ثم اقرأ بأم القرآن ، وبام شاء اهلل «)3(.

الأحكــام والتوجيهات :

-1 هذا احلديث العظيم يسميه العلامء : )حديث امليسء يف صالته (، وذلك ملا وقع فيه من إساءة الرجل 
صالته، وأمر الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص له باإلعادة.

-2 دلَّ احلديث عىل وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة من ركعات الصالة، ويؤيد ذلك ما رواه الشيخان 
عن عبادة بن الصامت ـ  ـ أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال : » ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب «)4(.

امليسء  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول   أمر  ولذلك  بدوهنا،  الصالة  تصح  ال  أركاهنا  من  ركن  الصالة  يف  الطمأنينة   3-
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استقرارها  إىل  اجلسد  أعضاء  رجوع  الطمأنينة  َوحدُّ  الركن،  هذا  فقدت  ألهنا  يعيدها؛  أن  صالته  يف 
ِر الواجب، وهذه الطمأنينة تكون يف أفعال الصالة كلها من القيام، والركوع، والرفع منه،  كرْ وقراءة الذِّ

والسجود،والرفع منه، واجللوس للتشهد.

-4 ما ذكر يف احلديث من األركان واجب يف كل ركعة ما عدا تكبرية اإلحرام، فهي يف الركعة األوىل فقط .
-5 يف احلديث احلّث عىل املبادرة لتعليم اجلاهل، وتنبيه الغافل، وبخاصة ما يتعلق بأمر العبادات، وينبغي 

أن يكون هذا التعليم برفق ولني، وتوضيح وبيان، من غريشدة و ال عنف.
-6 من آداب املتعلم :

مه، فهذا الرجل أصغى إىل رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  أ- اإلصغاء إىل معلمه برغبة وحرص، لكي يستفيد من معلِّ
لكي يسمع منه ما حيسن به صالته.

ب- األدب اجلّم ، واحرتام املعلم يف التلّقي منه؛ لكي يستوعب املتعلم ما أراد املعلم تعليمه.
جـ- السؤال واملناقشة إذا مل يتبني مقصود املعلم، أو مل يستوعب املتعلم ما قصده املعلم، قال جماهد رمحه 

اهلل :)) ال يتعلم العلم ُمسَتحٍي وال ُمستكب(()1(.
-7 حمض النصيحة للمتعلم من أنفع ما يقدمه العامل واملدرس لطالبه، اقتداء باملعلم األول  ملسو هيلع هللا ىلص.

متفاوتة،  الناس  فأفهام  التعليم،  يقتضيه  أمٌر  التعليم ويف اإلجابة عن األسئلة،  تغيري األسلوب يف   - �
واستيعاهبم متباين.

-9  مما يستنبط من احلديث مرشوعية حتية املسجد، حيث دخل هذا الرجل املسجد فصىل ركعتني، وملّا مل 
حيسنها أمره الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص باإلعادة.

-10 مرشوعية السالم، ولو كان الفاصل بني الشخصني زمنًا يسريًا.
-11 وأخريًا : حسن خلق النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ومعارشته ألصحابه، ولطفه معهم، وحمبته هلم، فينبغي االقتداء به  ملسو هيلع هللا ىلص 

فــي أحـوالـه كـلـهـا، قال تعــالــى : ﴿
. )2(﴾

)1( ذكره البخاري تعليقًا كتاب العلم ، باب احلياء يف العلم ، 22�/1 .
)2( آية 21 من سورة األحزاب .
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الأ�صئــلــــة

س 1 : ِلَم أمر الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص الرجل أن يعيد صالته؟ وهل تعتبر الصالة األولى باطلة؟ علل لذلك.
س 2 : قال الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص : » ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب « ما درجة هذا الحديث؟

            وما عالقته بحديث المسيء صالته؟
س 3 : رأيت شابًا في مسجد المدرسة ُيسرع في صالته، ماذا تعمل نحوه؟

س 4 : خرجت من فصلك ثم رجعت إليه، ما أّول عمل تقوم به في ضوء ما استفدته من الحديث؟
د  بعض أخالق النبي  ملسو هيلع هللا ىلص واربطها بالحديث. س 5 : عدِّ

يقسم املعلم طالبه إىل جمموعتني تشرتكان يف رصد األخطاء التي تقع من بعض املصلني، مع 
كتابة رسالة توجيهية هبذا اخلصوص.

نـ�صـــاط
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احلـديـث الـرابــع

عن أيب هريرة  قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » إِن أثقل صالٍة عىل املنافقني صالُة 
العشاء وصالُة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهام ألتومها ولو حْبوًا، ولقد مهمُت أن آُمَر 
بالصالة فُتقام، ثم آمر رجاًل فيصلِّ بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم ُحَزٌم من حطب إىِل 

َق عليهم بيوهتم بالنار« متفق عليه، واللفظ ملسلم)1(. قوٍم ال يشهدون الصالة فُأَحرِّ

التعريف بالراوي :

سبق التعريف به يف احلديث الذي قبله .

املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

أثقل صالة 
على المنافقين 

لو يعلمون ما فيهما 
ألتوهما 

أثقل : أفعل تفضيل من الثقل، والمراد بالثقل : المشقة.
أصل النفاق في اللغة : الستر، وُسّمي المنافق بذلك؛ ألنه يستر كفره ويظهر 

اإليمان. والمراد بالمنافقين هنا : الذين يظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر.
أي : من مزيد الفضل واألجر.

وهما مع الجماعة. أي : الصالتين، والمعنى : ألتوا إلى المسجد ليصلُّ

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األذان ، باب وجوب صالة اجلامعة 125/2 ، 141/2 ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب املساجد ، باب فضل صالة 
اجلامعة 451/1 برقم )651 ( .
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ولو َحْبوًا 

ولقد هممت

الصغير على  يزحف  كما  المشي،  من  مانع  منعهم  إذا  يزحفون   : أي   
الفضل  من  فيهما  ما  يعلمون  لو   : معناه   : النووي  قال  وِرجليه.  يديه 
ولم  إليهما  لحبوا  َحبرْوًا  إال  إليهما  اإلتيان  يستطيعوا  لم  ثم  والخير، 

توا جماعتهما في المسجد)1(. ُيَفوِّ
الهم : العزم ، وقيل : دون العزم.

)1( رشح النووي عىل مسلم 145/5 .
)2( رواه مسلم يف صحيحه ، كتاب املساجد ، باب جيب إتيان املسجد عىل َمن سمع النداء 452/1 .

)3( رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد ، باب صالة اجلامعة من سنن اهلدى 453/1 ، رقم )654( .
)4( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األذان ، باب فضل صالة اجلامعة ، 131/2 .

الأحكــام والتوجيهات :

-1 هذا احلديث أصٌل يف وجوب صالة الفريضة مجاعة يف املسجد3، وذلك أن الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص َرتَّب العقوبة 
بالنار عىل َمن يتخلف عن صالة اجلامعة من غري عذر رشعي.

ومما يع�صد هذا احلديث ويوؤيده :
أ- مارواه مسلم ـ رمحه اهلل ـ يف صحيـحه عن أيب هريرة  قـال أتى النبيَّ  ملسو هيلع هللا ىلص رجـٌل أعمى، فقـال : يا 
ص  رسول، إنه ليس يل قائٌد يقودين إىل املسجد، فسأل رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص أن يرخص له فيصيل يف بيته، فرخَّ

له، فلام وىلَّ دعاه فقال : » هل تسمع النداء بالصالة « ؟ قال : نعم، قال : » فأجب «)2(.
ب-وروى مسلم ـ رمحه اهلل ـ عن عبد اهلل بن مسعود ـ  ـ قال : لقد رأيُتنا وما يتخلف عن الصالة إال 

منافق قد ُعِلم نفاقه أو مريٌض، إن كان املريض ليميش بني رجلني حتى يأيت الصالة)3( .
-2 لصالة اجلامعة فضل عظيم وثواب جزيل.

روى البخاري وغريه عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ـ أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال : » صالة اجلامعة تفضل صالة 
َي ُتَصيلِّ عليه املالئكة ما دام يف مصاله، تقول :  الفذ بسبع وعرشين درجة «)4(. ومما ورد يف فضلها : أن الُمَصلِّ
، وأن له بكل خطوة خيطوها إىل املسجد حسنًة، وترفع عنه خطيئة،  ِدثرْ اللهم َصلِّ عليه ، اللهم ارمحه، ما مل ُيحرْ

وإذا رجع إىل بيته كذلك.
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-3األجر العظيم والثواب اجلزيل يف صالة العشاء والفجر مجاعًة يف املسجد، فقد َعبَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن 
عظم هذا األجر بأن الذي يعلمه حياول احلصول عليه ولو زحًفا كام يزحف الصبي.

صىلَّ  من   «: يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ــول  رس سمعت   : قــال    عفان  بن  عثامن  عن  ــريه  وغ مسلم  وروى 
.)1(» كله  الليل  صىل  فكأنام  مجاعة،  يف  الصبح  صىلَّ  ومن  الليل،  نصف  قام  فكأنام  مجاعة  يف  العشاء 
وقد جاء يف أجر املصيّل لصالة الفجر ما رواه مسلم يف صحيحه، عن جندب بن عبد اهلل  قال : قال رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :» من صىل الصبح فهو يف ذمة اهلل ، فال يطلبنكم اهلل من ذمته بيشء فيدركه فيكبه يف نار جهنم « )2(.
ومما يعني عىل أداء صالة الفجر مجاعة يف املسجد :

أ- العزم األكيد عىل االستيقاظ ألداء الصالة .
ب- الدعاء املستمر بأن يعينه اهلل تعاىل عىل ذلك .

جـ- النوم املبكر حتى يأخذ اجلسم قسطه من الراحة.
د- االستمرار عىل الذكر املرشوع عند النوم وعند االستيقاظ منه.

هـ- عمل األسباب املعينة، مثل : وضع املنبه، أو االستعانة بمن يف البيت ليوقظوه، ونحو ذلك.
-4 من ترك صالة العشاء وصالة الفجر مجاعة يف املسجد من غري عذر رشعي، عّرض نفسه خلطر عظيم وذنب 

كبري، واتصف بصفة من صفات املنافقني، فقد غضب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص غضبًا شديدًا عىل تاركهام، وَهمَّ بإحراقهم .
5 – النفاق صفة ذميمة وآفة خطرية، مل يتصف به فرد أو أفراد إال أهلكهم، قال تـعـاىل :

.)3(﴾ ﴿
ومن �صفات املنافقني :

أ- إظهار اإلسالم وإبطان الكفر.
ب- ثقل العبادات عليهم، وبخاصة صالة العشاء وصالة الفجر، وذلك لقوة الداعي إىل تركهام، حيث 

إن  وقت العشاء وقت سكون وراحة ووقت الفجر وقت لذة النوم، وكالمها بعيد عن مرأى الناس.
حسنة،  أهنا  يرون  التي  أعامهلم  إظهار  عىل  فيحرصون  والسمعة،  الرياء  بأعامهلم  يقصدون  أهنم  جـ- 

)1( أخرجه مسلم ، كتاب املساجد ، باب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة 454/1 برقم )256( .
3 لالستزادة يف املسألة يمكن الرجوع لكتاب : )الصالة وحكم تاركها ( ، لإلمام ابن القيم رمحه اهلل تعاىل .

)2( أخرجه مسلم ، كتاب املساجد ، باب فضل صالة العشاء والصبح يف مجاعة 454/1 برقم )657( .
)3( آية 145 من سورة النساء .
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فيحرضون وقت حضور الناس ورؤيتهم هلم، وخيتفون حني ال يراهم الناس.
د- حرصهم الشديد عىل الدنيا ولو كان عىل صورة عبادة، جاء يف رواية عند البخاري : » والذي نفيس 

بيده لو يعلم أحدهم أنه جيد َعْرًقا سميًنا أوِمْرماتني َحسنتني لشهد العشاء «)1(.
-6 درء املفاسد مقّدم عىل جلب املصالح، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الرشع، وذلك أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
مل يمنعه من تعذيبهم وحرقهم بالنار إال ما يف هذه البيوت من النساء والذرية الذين سيلحقهم الرضر، 

وهم ال يستحقون العذاب، كام جاء يف بعض روايات احلديث.
-7 هذا الدين احلنيف وضع للمسلمني منهجًا متكاماًل واضحًا يسريون عليه يف مجيع شؤون حياهتم، 
ويف مقدمتها العبادات التي يتقربون هبا إىل املوىل جّل وعال، ومن هذا املنهاج : استقامتهم يف صالهتم يف 

اليوم والليلة يؤدوهنا يف أوقاهتا، مجاعة يف املسجد، ال يتخلفون عنها إال لعذر رشعي كاملرض مثاًل .

ق : بفتح العني وسكون الراء ، وهو العظم الذي عليه حلم. واملرماتني : تثنية مرماة ،  )1(  صحيح البخاري ، كتاب األذان ، باب وجوب صالة اجلامعة 125/2 . والَعررْ
بكس امليم ، وجيوز فتحها وهي ما بني ظلفي الشاة من اللحم .

الأ�صئــلــــة
د ما تعرفه من صفات املنافقني، ثم اذكر ماتيس لك من صفاهتم من خالل ماحتفظه من آيات . س 1 : عدِّ

س 2 : لَِم كانت صالة الفجر ثقيلة عىل املنافقني؟
س 3 : صالة اجلامعة واجبة عىل كل مسلم ، ما موقفك من جارك الذي ال يشهدها مع اجلامعة؟

س 4 : شكا إليك بعض زمالئك عدم قيامهم لصالة الفجر ، فام أهم األسباب التي تذكرها هلم لتعينهم
             عىل االستيقاظ؟

س 5 : )درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح( قاعدة رشعية مهّمة، وضح املراد هبا مع ذكر مثال مل يذكر يف الكتاب.

يقسم املعلم طالبه إىل جمموعتني :
املجموعة األوىل : تكتب أدلة وجوب صالة اجلامعة.

املجموعة الثانية : تكتب أدلة وجوب الصالة يف املسجد.

نـ�صـــاط
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احلـديـث اخلــامــ�س

عن جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنهام قال : شهدت مع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الصالة يوم العيد، 
فبدأ بالصالة قبل اخلطبة بغري أذان وال إقامة، ثم قام متوّكئًا عىل بالل، فأمر بتقوى اهلل، 
وحّث عىل طاعته، ووعظ الناس وذّكرهم ، ثم مىض، حتى أتى النساء فوعظهن وذّكرهن، 
فقال : » تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم «، فقامت امرأة من ِسَطة النساء، سفعاُء اخلـّدين، 
كاة ، وتكفرن العشري« قال : فجَعلرْن يتصدقن  فقالت : لِـَم يـارسول اهلل؟ قال » ألنكن ُتْكثِرن الشَّ

من ُحليّهن، يلقني يف ثوب بالل من أقرطتهن وخوامتهن، متفق عليه، واللفظ ملسلم)1(.

التعريف بالراوي :

هو الصحابي الجليل جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام األنصاري، له وألبيه صحبة، شهد مع أبيه بيعة 
العقبة األخيرة، وكان أبوه أحد النقباء في البيعة، شهد مشاهد كثيرة مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، يقول  : غزوت 
مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص تسع عشرة غزوة. وهو أحد المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلصوكانت له حلقة 
رين، فهو من أواخر  في المسجد النبوي يجتمع الناس فيها ليأخذوا عنه العلم، وقد كان ـ  ـ من المعمَّ

الصحابة الذين ماتوا بالمدينة، توفي ـ  ـ سنة ثمان وسبعين، وعاش أربعًا وتسعين سنة)2( .

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب العيدين ، باب امليش والركوب إىل العيد 451/2 ، ويف باب موعظة اإلمام النساء يوم العيد 466/2 ، وأخرجه مسلم يف 
صحيحه ، كتاب صالة العيدين ، 603/2 رقم )��5 ( .

)2( ينظر : سري أعالم النبالء 1�9/3 ، وهتذيب التهذيب 42/2 .
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املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

يوم العيد
ِمن ِسَطة النساء

ين َسفعاء الخدَّ
كاة ُتْكثرن الشَّ
تكُفرن العشير

ُحلِيِّهن
أقرطتهنَّ

المراد به عيد الفطر المبارك ، كما ورد في بعض الروايات .
فة، والمراد أنها امرأة جالسة في وسط  بكسر السين وفتح الطاء المخفَّ

النساء، وقيل : سطة النساء، أي : من خيارهن، ولكنه قول مرجوح .
 بفتح السين ، أي : فيها تغيٌُّر وسواد .
بفتح الشين ، أي : تكثرن الشكوى .

العشير في أصل اللغة : هو المخالط، وحمله جمهور العلماء على الزوج، 
والمعنى : أنهن يجحدن اإلحسان لضعف عقولهن وقلة معرفتهن.

ما لبسنه من ُحِليٍّ في أيديهن وغيرها .
ط، وهو كل ما ُعلِّق بشحمة األذن، سواء أكان من ذهب أم من غيره. جمع ُقررْ

الأحكــام والتوجيهات :

-1هذا حديث عظيم، فيه بيان لبعض األحكام والتوجيهات في صالة العيد، ومنها :
أ - صالة العيدين  فرض كفاية فينبغي على المسلم أن يحرص على أدائها وحضور واستماع الخطبة ،ليحصل 

على األجر والثواب، ويستفيد مما يسمع من موعظة اإلمام وتذكيره.
ب - نّص الحديث على أنه ليس لصالة العيد أذان وال إقامة.

جـ - ينبغي أن تشتمل خطبة العيد على الحث على تقوى الله تعالى، فهي جماع كل خير، والحث كذلك 
على طاعة الله تعالى، والتذكير بذلك.

د - الخطبة بعد صالة العيد وليست قبلها كالجمعة، فلكل منهما خطبتان، ولكن في الجمعة قبل الصالة، 
وفي العيد بعد الصالة، وهذا ما فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص وخلفاؤه الراشدون.
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-2 اهتم اإلسالم بالمرأة ،وجعل لها مكانة سامية ومنزلة رفيعة، ويظهر في هذا الحديث اختصاصها 
ببعض األحكام والمزايا فمن ذلك :

أ ـ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خصص لهنَّ خطبة مستقلة في العيد، بعد أن وعظ الرجال وذكّرهم، وعليه فينبغي إلمام 
، وذلك إذا لم َيُكنَّ يسمعن الخطبة  العيد أن يخصص لهن خطبة يتحدث فيها عن شؤونهنَّ وأحوالهنَّ

ًءا من الخطبة مما يخص أمر النساء. العامة، فإن ُكنَّ كذلك فيجعل ُجزرْ
ب ـ أن المرأة يحرم عليها مخالطة الرجال، أو مزاحمتهم، سواء أكان ذلك في المساجد أم في غيرها، 
بل َيُكنَّ في األماكن المخصصة لهن، كل ذلك للبعد عما يسبب الفتنة أو يكون وسيلة إلى الوقوع في 
المحرمات، وهذه ـ أعني عدم مخالطة المرأة للرجال ـ قاعدة عظيمة يجب أن تفقهها المرأة المسلمة 

وولّيها؛ لما يترتب عليها من الفوائد الكثيرة.
جـ ـ العلم حقٌّ للجميع، الرجل والمرأة ، فينبغي للمرأة أن تحرص على العلم الذي تعرف به أمور 
دينها ، ومن وسائل ذلك حرصها على سماع المواعظ، وكذا سؤالها عما يشكل عليها أو يلتبس، كما 

هو واضح من الحديث.
د ـ من صفات النساء في الجملة كثرة الشكوى، وجحود نعم أزواجهن عليهن، وهذه صفة ذميمة تقود 

إلى النار، وعليه فيلزم المرأة المسلمة أن تجتنبها وأن تحرص على االبتعاد عنها.
هـ ـ سمة المرأة المسلمة أنها تسارع إلى الخير، وتستجيب لنداء اإليمان، فلتِضف المرأة المسلمة إلى 

رصيدها من الحسنات كل ما تستطيع.
و ـ التملك للمال من حق الرجل والمرأة، فلكل منهما ماله، وله حق التصرف فيه، ولذا سارع نساء 
الصحابة إلى التصّدق من أموالهن بغير إذن أزواجهن، فالمرأة يجوز لها أن تتصرف، وأن تتصدق من 

مالها ولو لم يأذن زوجها، وقد أقّر النبي ملسو هيلع هللا ىلص تصرف نساء الصحابة رضي الله عنهن .
-3 على الخطيب والواعظ مسؤولية عظيمة، حيث إنه يبلغ عن الله تعالى أمور الحالل والحرام،ومن 
هنا ينبغي للخطيب أن يقوم بهذه المسؤولية خير قيام، فيخاطب الناس بما يعرفون، ويعلمهم ما يجهلون 
من أمور دينهم ودنياهم، وأن يرغبهم في الخير، ويحذرهم من الشر، ويبين لهم ما يقربهم من الجنة وما 

ينجيهم من النار، كما أن عليه أن يجتنب ما ال يهم عموم الناس وال ينفعهم في دينهم.
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-4للصدقة فوائد عظيمة، وثمار جليلة في الدنيا واآلخرة، ومنها : أنها تقي من الوقوع في النار، ويؤيد 
ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص :» اتقوا النار ولو بشق تمرة «)1(.

أقرب  تعامله مع اآلخرين سليًما، حتى ولو كان مع  المسلم في  أن يكون منهج  -5اإلسالم يحرص 
األقربين، فيعرف ألهل الفضل فضلهم، وألهل الحّق حقهم، وأن ال يبخس الناس حقوقهم، وأن يبتعد 

عن كل ما يسيء إليهم، وأن يجتنب الكالم الفاحش، وجحود النعم.
-6 طالب العلم حريص على تنمية علمه فيسأل معلمه عما أشكل عليه، وليكن سؤاله بأدب واحترام 

حتى ينال بغيته من معّلمه.

ُفرن العشير(. س1: وّضح المراد بالكلمات اآلتية :)ِمن سطة النساء(، )تكثرن الشكاة(،)َتكرْ
س2: اهتم اإلسالم بالمرأة وأعلى مكانتها ، اذكر شيئًا من تكريم اإلسالم للمرأة من خالل ما درسـته

           في الحديث .
س3: ما رأيك فيما يلي :

أ- رجل ال يواظب على صالة العيد ؟
ب- امرأة تحضر لصالة العيد مع السائق األجنبي عنها ؟
جـ- شاب ال يملك إال قلياًل من المال فكيف يتصدق ؟

س4: قارن بين ما يلي :
أ-صالة العيد وصالة الجمعة.

ب-حضور خطبة العيد وحضور خطبة الجمعة.
ج ـ الزكاة المفروضة وصدقة التطّوع.

س5 : من صفات المرأة جحد النعمة وكثرة الشكوى ، ما عالج ذلك ؟

الأ�صئــلــــة

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة باب اتقوا النار ولو بشق مترة 2�3/3 برقم )1417( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب احلث عىل 
الصدقة 704/2 برقم )1016( .
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احلـديـث الـ�صـاد�س

   عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :» فرض رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو 
صاعًا من شعير ، على العبد والحّر، والذكر واألنثى، والصغير والكبير مـن المسلمين، 

وأمـر بهـا أن تؤدى قبـل خروج الناس إلى الصـالة « متفق عليه، واللفظ للبخاري)1(.

التعريف بالراوي :
هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل، القرشي، العدوي ، المكي ، ثم المدني ، 
يوم  واستصغر  الحلم،  يبلغ  ولم  أبيه  مع  وهاجر  صغير،  وهو  أسلم  القدوة،  اإلمام  الرحمن،  عبد  أبو 
أحد، وأول غزواته الخندق، وهو ممن بايع تحت الشجرة، روى علمًا كثيرًا عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعن الخلفاء 

الراشدين، توفي ـ  ـ سنة ثالث وسبعين)2(.

املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

فرض
صاعًا من تمر

قبل خروج الناس إلى 
الصالة  

أي:ألزم وأوجب، وهو في االصطالح:ما أثيب فاعله امتثاالً وعوقب تاركه.
صاعًا، منصوبة على التمييز، والصاع يساوي أربعة أمداد، والمد: ملء 

اليدين المعتدلتين، وهما مجتمعتان)3(.
أي صالة عيد الفطر المبارك.

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر 367/3 برقم 1503 ، 1504 ، ومسلم يف الزكاة، باب زكاة الفطر عىل املسلمني677/2 رقم )9�4(.
)2( ينظر : سري أعالم النبالء 203/3 ، هتذيب التهذيب 32�/5 .

)3( التقدير الرشعي بالصاع ، وخيتلف ما يعادله بالكيلو بحسب النوع املخرج وقد قّدره بعض العلامء بالنسبة للب اجليد بكيلوين وأربعني جرامًا .
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الأحكــام والتوجيهات :
الصغير والكبير، والذكر واألنثى، والحر والعبد من  الفطر على  الحديث على وجوب صدقة  -1 يدل 
المسلمين، كما هو نص الحديث، حتى الذين ال يجب عليهم الصيام، فيخرجها الولي عن نفسه وعمن 

تحت يده من النساء والذرية.
. 2لم يذكر الحديث وجوبها على الجنين الذي في بطن أمه، لكن يستحب إخراجها عنه؛ لفعل عثمان-

-3الواجب فيها على الفرد الواحد صاع،  سواء أكان من تمر أم من أي صنف من األصناف المطعومة الموجودة في 
البلد، كاألرز والبر ونحوها، وأفضلها ما كان أنفع للفقير، وعليه فال يجزئ طعام البهائم، وكذا اليجزئ إخراجها 

من الثياب أو الفرش أو أي نوع من األثاث، وكذا ال تجزئ القيمة؛ ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فرضها من الطعام.
-4أما وقتها : فوقت وجوب زكاة الفطر : غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حينذاك 
وجبت عليه، فلو مات شخص قبل غروب الشمس ولو بدقائق لم تجب عليه، وإن مات بعد الغروب 
وجب إخراجها عنه، وإن ولد مولود قبل غروب الشمس وجب إخراجها عنه، وإن ولد بعد الغروب لم 

يجب إخراجها عنه.
أما وقت إخراجها فلها وقتان : وقت فضيلة، ووقت جواز.

فوقت الفضيلة : هو صباح يوم العيد قبل الصالة، ولذلك اُستِحب تأخيُر صالة عيد الفطر المبارك ليتسع 
الوقت إلخراجها.

أما وقت الجواز : فهو قبل صالة العيد بيوم أو يومين؛ لما ورد في الصحيح، عن ابن عمر ـ رضي الله 
عنهما ـ أنه قال :» وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين «)1(.

أما تأخيرها بعد العيد فال يجوز من غير عذر ، فإن أخرها وجب عليه إخراجها ، وتكون صدقة من الصدقات .

-5تعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين ومن عليهم ديون ال يستطيعون وفاءها ، فيعطون منها بقدر حاجتهم .
وإذا  الفقراء،  من  توزيعها على عدد  واحد، ويجوز  فقير  إلى  مثاًل  الواحد  البيت  زكاة  تعطى  أن  ويجوز 

ملكها الفقير وصارت في حوزته جاز أن يخرجها عن نفسه أو عن أحد عائلته.

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الفطر عىل احلر واململوك 375/3 .
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-6في صدقة الفطر حكم عظيمة وأسرار ومعان جليلة، منها :
أـ  اإلحسان إلى الفقراء والمساكين، وارتفاعهم عن ُذلِّ المسألة في أيام العيد؛ ليشاركوا إخوانهم المسلمين 

فرحتهم وسرورهم بالعيد .
ب ـ إظهار شكر نعمة الله تعالى بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه، وعلى ما َيسر من األعمال الصالحة فيه، 

المقربة إليه.
ج ـ صدقة الفطر طهرة للصائم عما وقع في صيامه من شوائب ونقص ولغو وإثم.

د ـ فيها تعويد على الكرم والبذل والعطاء وحب المواساة، وقهر لشهوات النفس وأنانيتها.

الأ�صئــلــــة

س1 : متى تؤدَّى زكاة الفطر ؟ وضح ذلك بالتفصيل .
س2 : زكاة الفطر طهرة للصائم، وضح ذلك .

س3 : يبحث المؤمن عن الصورة المثالية لعباداته، كيف يطبق ذلك في زكاة الفطر؟
س4: بين ما يجزئ ومااليجزئ في زكاة الفطر مما يلي، مع التعليل :

ج ـ الثياب. ب ـ البطيخ.    أ ـ العنب.   
و ـ األرز. هـ ـ الكتب.    د ـ الرياالت.   
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احلـديـث الـ�صــابــع

عن أيب هريرة  أن رجاًل قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص : أوصني، قال :» ال تغضب « فرّدد مرارًا 
قال : » ال تغضب «؟ رواه البخاري)1(.

التعريف بالراوي :

سبق التعريف به في الحديث الثالث .

املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

أن رجاًل
ال تغضب
فردد مرارًا

قال ابن حجر رحمه الله : » هو جارية بن قدامة « ـ  ـ.
قال الخطابي : أي : اجتنب أسباب الغضب .

أي : رّدد السؤال يلتمس أنفع من ذلك أو أبلغ أو أعم، فلم يزده على ذلك.

الأحكــام والتوجيهات :
-1هذا الحديث من جوامع كلمه ملسو هيلع هللا ىلص الذي يحتوي على ألفاظ قليلة، ومعان كثيرة، وقد أطنب شّراح 
الحديث في التعليق عليه؛ لما يحويه من الفوائد والحكم واألسرار، والمسلم يتأمل توجيهات النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ووصاياه، فيقف عندها ليطّبق ما تحتوي عليه.

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األدب ، باب احلذر من الغضب 51�/10 ، 519 .
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-2 الغضب تلك الحالة النفسية التي تجعل ظاهر الجسد وباطنه في حالة غير طبيعية تنشأ عن أسباب 
معينة، ولها نتائج خطيرة، يقف منها الناس مواقف شتى، ولإلسالم توجيهه وإرشاداته نحوها، ينبغي 

للمسلم تأملها والوقوف عندها.
-3 الغــ�صـب اأنـــواع :

ًة لدين الله  أ ـ محمود، وهو الغضب الذي يكون لله عز وجل، فإذا ما رأى محظورًا يرتكب غضب حميَّ
عز وجل، فهذا صاحبه مأجـور مثـاب؛ ألن الله تـعــالـى يـقـول : ﴿

. )1(﴾
ب ـ مذموم؛ وهو الذي نهى عنه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، كمن ينتصر لنفسه بالباطل، وهذا صاحبه مأزور.

؛ من طبع اإلنسان، كمن يغضب ألجل عدم تلبية أمره، ونحو ذلك، فهذا في أصله  ج  ـ غضب ِجبِلِّيٌّ
مباح، ولكن لنتائجه ينهى عنه، وهو داخل في نهي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن الغضب.

4 ـ للغضب أسباب، منها :
أ ـ الطبع والِجبِلَّة .

ب ـ التعالي والكبر على الناس .
جـ ـ األنانية وحبُّ الذات .

د ـ الجدل العقيم الذي ال طائل تحته وال منفعة من ورائه .
هـ ـ تبادل التهم على سبيل المزاح .
و ـ السخرية واالستهزاء باآلخرين .

كل هذه أسباب تفتح أبواب الغضب لَِيلج  الشيطان فيتالعب بعقل الغضبان .
5 ـ للغضب نتائج خطيرة، وآثار مذمومة، منها :

أـ  يفقد العاقل تصرفاته السليمة، فتتحكم به عواطفه الهائجة، فيتصرف تصرفات سيئة يندم عليها إذا سكن 
غضبه، مثل أن يطلِّق زوجته، أو أن يضرب ابنه ضربًا مؤثرًا، أو يضرَّ بزميله ضررًا بالغًا ونحو ذلك.

ب ـ ينفر الناس من الشخص الغضوب، فيتحاشاه الناس تقية لغضبه، فيكون مكروهًا عندهم غير محترم وال محبوب.

)1( آية 30 من سورة احلج .
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جـ ـ يفتح بابًا للشيطان فيدخل منه لعقل هذا الغضبان فيتالعب به .
د ـ الغضب باب للمعصية التي ُتجرُّ آثامًا عظيمة وأوزارًا كبيرة.

هـ ـ الغضب يفكك المجتمع، ويخلخل عالقاته األخوية ، ويضر بتماسكه .
على  الوظائف  توزيع  مصدر  هو  الذي  المخ،  أعصاب  على  تؤثر  وبدنية  صحية  أضرار  للغضب  ـ  و 

الجسد كله، ومنها ارتفاع نسبة السكر وزيادة ضغط الدم واإلثقال على القلب والشرايين المريضة .
ز ـ ما يترتب على الغضب من إتالف ممتلكات أو تأثير على األشخاص، فيضمنه الغضبان.

يًّا وقد ينشأ ألسباب خارجة عن إرادة اإلنسان، فمن وقع  6 ـ الغضب ـ كما سبق ـ  قد يكون طبعًا ِجبِلِّ
في ذلك فليحرص على العالج الشرعي، ومنه :

أ ـ تفادي األسباب الموقعة في الغضب .
ب ـ ذكر الله تعالى باللسان والقلب؛ ألن الغضب من الشيطان، فإذا ذكر الله انخنس، يقول تـعالى :

.)1(﴾  ﴿
ر ثواب من كظم غيظه، وعفا عن الناس، وفـي ذلك قـول الله تـعالـى :﴿ ج ـ تذكُّ

.)2(﴾
وقال ملسو هيلع هللا ىلص : » ال تغضب  و لك الجنة «)3( .

د ـ تذكر اآلثار السيئة المترتبة على الغضب، فلو أن الغضبان رأى نفسه في حال غضبه لسكن غضبه 
حياء من قبح صورته واستحالة خلقته.

هـ ـ أن ينتقل من الحالة التي هو فيها إلى حالة غيرها، فإن الغضب يزول بتغير األحوال والتنقل من 
حال إلى حال. فإن كان قائمًا فليجلس، فإن لم يذهب غضبه فليضطجع، وكذا إن لم يذهب غضبه 

فليتوضأ أو ليغتسل)4(.
)1( آية �2 من سورة الرعد .

)2( آية 133 – 134 من سورة آل عمران .
)3( رواه الطباين يف الكبري ، واألوسط )انظر جممع البحرين يف زوائد املعجمني 293/5 (وقال اهليثمي يف جممع الزوائد )�/70(:أحد إسنادي الكبري رجاله ثقات، وقال 

املنذري يف الرتغيب والرتهيب )446/3(: رواه الطباين بإسنادين أحدمها صحيح .
)4( انظر األحاديث يف ذلك يف جامع العلوم واحلكم رشح احلديث )16( .

)5( انظر مسند أمحد 226/4 ، وسنن أيب داود رقم )47�4(ورشح السنة للبغوي رقم )35�3(.ولالستزادة انظر جامع العلوم واحلكم رشح احلديث رقم )16( .
)6( رواه البخاري يف صحيحه ، كتاب بدء اخللق ، باب صفة إبليس وجنوده 377/6 برقم )32�2( .
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و ـ أن يتوضأ إذا غضب؛ ألن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والماء يطفئ النار، كما ورد 
ذلك عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص )1(.

انخنس، روى  المسلم  منه  تعوذ  فإذا  الشيطان،  من  الغضب  الرجيم، ألن  الشيطان  من  بالله  يتعوذ  ز-أن 
البخاري وغيره أن رجالن استبَّا عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأحدهما يسب صاحبه، قد احمرَّ وجهه، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص :

» إني ألعلم كلمًة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم «)2( ...
-7المؤمن حريص على ما ينفعه، فهذا الرجل استغل وجوده عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليسدي له نصيحة تكون 
نبراسًا لحياته كلها، ونحن في هذا الزمن هيأ الله لنا معّلمين وموّجهين، فينبغي للطالب أن يحرص على 

أن يستفيد من تعليمهم ونصائحهم وتوجيهاتهم.

)1( انظر مسند أمحد 226/4 ، وسنن أيب داود رقم )47�4(ورشح السنة للبغوي رقم )35�3(.ولالستزادة انظر جامع العلوم واحلكم رشح احلديث رقم )16( .
)2( رواه البخاري يف صحيحه ، كتاب بدء اخللق ، باب صفة إبليس وجنوده 377/6 برقم )32�2( .

الأ�صئــلــــة

س1: ما أنواع الغضب، مع التمثيل لكل نوع ؟
س2 : الغضب مرض خطير ، يتسلل منه الشيطان ليخرج الغضبان عن تصرفاته العادية،  فما طرق الوقاية منه ؟

س3 : متى يحمد الغضب؟ واذكر ثالثة أمثلة من إنشائك.
س4 : قارن بين الغضب للنفس والغضب لله.
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احلـديـث الـثـامــن

  عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهامـ  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال :» ما َحقُّ امرىٍء مسلم 
له يشء يويص فيه ، يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده « متفق عليه )1( .

ت َعيَلَّ ليلة منذ سمعت رسول  زاد مسلم يف روايته : قال ابن عمر ريض اهلل عنهام : ما َمرَّ
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال ذلك إال وعندي وصيَّتي.

التعريف بالراوي :

سبق التعريف به في الحديث الثالث .

املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

ما َحقُّ امرىٍء مسلم
يويص

 ليلة أو ليلتني 

ما احلزم واالحتياط للمسلم إال أن تكون وصيته مكتوبة عنده.
الوصية يف اللغة : األمر .

برعاية  إنسان  إىل  يويص  كأن  املوت،  بعد  بالترصف  األمر   : الرشع  ويف 
ثلث ماله، أو القيام عىل صغاره، أوتزويج بناته، وقضاء دينه، ونحو ذلك، 

فاملويص وصل ما كان له يف حياته بام بعد موته.
ذكر الليلة أو الليلتني للتقريب ال للتحديد، فاملراد ال يميض عليه وقت 

ولو كان قصريًا إال ووصيته مكتوبة.

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الوصايا ، باب الوصايا، وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصية الرجل مكتوبة عنده رقم )�273( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب 
الوصية، 1249/3 برقم )1227( .
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الأحكــام والتوجيهات :

-1 الوصية ـ بمعناها السابق ـ أمر مستحب للرجال والنساء، ندب إليها الشرع، وحثَّ عليها، وإن كان 
له أو عليه حقوق وأمانات ونحوها وجبت الوصية ببيانها كما قال سبحانه وتـعالـى :﴿

ه،  ﴾)1(. وذلك لما يترتب عليها من إيصال كل ذي حقٍّ َحقَّ
وعدم بخس المتوفى أو غيره حقوقه.

-2 دلَّ الحديث الشريف على المبادرة إلى كتابة الوِصيَّة في أسرع وقت؛ ألن اإلنسان ال يدري متى 
يفاجئه األجل.

-3 األولى أن تكون الوصية مكتوبة بخط صاحبها ، فإن لم يمكن فبَخطِّ غيره، ويستحب اإلشهاد عليها 
قطعًا للنزاع، وألنه أحوط وأحفظ عليه، فلو لم يكتب الوصية ولكنه تلفظ بها وأشهد عليها لجاز.

ًفا ال يحتاج إليه الورثة)2( أن يوصي بما ال يزيد عن الثلث)3(  -4يستحب لمن كان لديه مال كثير ُعررْ
في أعمال الخير المتعددة من الصدقات الجارية ، وبناء المساجد ودور العلم وغيرها؛ ليستمر عمله 
انقطع عمله إال من ثالث : صدقة  ابن آدم  الصالح بعد موته، جاء في الصحيح مرفوعًا : »إذا مات 

جارية ، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له«)4(.
ولما روى الشيخان، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لسعد بن أبي وقاص ـ  ـ حين قال : أوصي بمالي كله؟ قال : » ال 
«، قال : فالشطر؟؛ قال : » ال « قال الثلث ؟ قال : » فالثلث، والثلث كثير«)5( لكن بشرط أال تكون هذه 

الوصية ألحد الورثة : لما روى أحمد وغيره أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : » ال وصية لوارث «)6(.
-5 الموت حق، وكل نفس ذائقة الموت، وكل من عليها فاٍن، ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإلكرام، 

| أي : املال . )1( آية 1�0 من سورة البقرة ، واملراد باخلري هنا : املال ، كام يف قوله تعاىل : {
)2(  إن كان املال قلياًل حيتاجه الورثة فهم أحق به من غريهم .)انظر : حاشية الروض البن قاسم 42/6(، املغني �/392.

)3( إن كان أقل من الثلث فهو أوىل ،كالربع أواخلمس مثاًل ،قال ابن عباس ريض اهلل عنهام : لو َغضَّ الناس إىل الربع ؛ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال » الثلث والثلث كثري« رواه 
البخاري ، كتاب الوصايا ، رقم )2743(، وانظر : املغني �/393 .

)4( رواه مسلم يف صحيحه ، كتاب الوصية ، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته 1255/3 برقم )1631(.
)5( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث 369/5 برقم )2744(، ومسلم يف صحيحه، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث 1250/3 برقم )�162(.

)6( أخرجه أبو داود ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء يف الوصية للوارث 127/2 ، برقم )2�70( ، ورواه اإلمام أمحد يف مسنده 267/5 .
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ولذا يشرع للمؤمن أن يستحضر ذلك اليوم، وأن يستعد له ولما بعده مادام في الوقت مهلة، وفي العمر 
ُفسحة، قبل أن يندم حين ال ينفعه الندم.

-6 الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أسرُع الناس استجابًة ألوامر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وأكثُرهم اقتداًء به وسيرًا 
على منهاجه، فالمؤمن يراهم ويقتدي بهم في سرعة االستجابة واالمتثال. ولذا نرى سرعة استجابة 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ـ لتطبيق هذه الوصية .
-7 من أعمال البر الخيرية : ) الوقف( ، وهو ما يوقفه المسلم في حياته على أعمال البر المتعددة ، 

ويختلف الوقف عن الوصية بما يلي :
أ – الوقف يجري في الحياة ، أما الوصية فال تنفذ إال بعد الممات .

ب –الوقف يجوز بالثلث وأقل وأكثر ، والوصية ال تجوز بأكثر من الثلث .
ج- الوقف ال يوهب وال يباع وال يجوز تغييره ، أما الوصية فيجوز تغييرها وزيادتها ونقصها من حين 

كتابتها إلى موت الموصي .

الأ�صئــلــــة

س1: ماذا تعرف عن ابن عمر رضي الّله عنهما ؟
س2: ما المراد بالوصية ؟ واذكر بعض ِحَكم مشروعيتها .

س3: لم ال تشرع الوصية لوارث ؟
س4: ما الفرق بين الوصية والوقف ؟

س5: ﴿                                       ﴾ ما أثر تذكرك للموت ؟
س6: اذكر الطرق التي يمكن توثيق الوصية بها في هذا العصر.
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احلـديـث الــتــا�صــع

عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: سمعت رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول: » انطلق 
ثالثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من 
ت عليهم الغار، فقالوا : إِنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إاِل أن تدعوا الله بصالح  الجبل، فسدَّ
أعمالكم، فقال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت ال َأْغبُِق قبلهما أهاًل وال 
ماالً، فنأى بي في طلب شيء يومًا، فلم ُأِرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما ، فوجدتهما 
نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهاًل أوماالً، فلبثت ـ والقدح على َيَديَّ ـ أنتظر استيقاظهما حتى 
برق الفجر فا ستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إِن كنُت فعلُت ذلك  ابتغاء وجهك ففّرج عنا ما نحن 

فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئًا ال يستطيعون الخروج«.
قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص :»وقال اآلخر: اللهم كانت لي بنت عّم، كانت أحبَّ الناس إِليَّ فأردتها عن نفسها، فامتنعت 
َي بيني وبين نفسها،  ت بها َسنٌَة من السنين، فجاءتنِي فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن ُتَخلِّ منّي حتى َألمَّ
ه، فتحرجت من الوقوع عليها،  ففَعَلْت، حتى إذا قدرُت عليها، قالت : ال ُأِحّل لك أن َتُفضَّ الخاتم إال بحقِّ
، وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنُت فعلُت ذلك ابتغاء  فانصرفُت عنها وهي أحبُّ الناس إِليَّ

وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، غير أنهم ال يستطيعون الخروج منها« .
قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : »وقال الثالث : اللهم إني استأجرت ُأَجَراَء، فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك 
رُت أجره حتى كثرت منه األموال، فجاءني بعد حين، فقال : يا عبد الله، أدِّ إِليَّ  الذي له وذهب، فثمَّ
أجري، فقلت له : ُكلُّ ما ترى من أجرك، من اإلبل، والبقر، والغنم، والرقيق، فقال : يا عبد الله، ال 
تستهزْئ بي فقلت : إِني ال أستهزُئ بك، فأخذه ُكلَّه فاستاقه فلم يترك منه شيئًا، اللهم فإن كنُت فعلُت 

ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة، فخرجوا يمشون« متفق عليه)1(.

)1(  رواه البخاري يف صحيحه ، كتاب اإلجارة ، باب من استأجر أجريًا فرتك أجره 449/4 ، ورواه مسلم يف صحيحه ، كتاب الذكر، باب قصة أصحاب الغار الثالثة 
2099/4 برقم )2743 ( ...

ِ
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التعريف بالراوي :
سبق التعريف به في الحديث السادس .

املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

رهط
ممن كان قبلكم

أووا المبيت إلى غار
فانحدرت
ال ينجيكم

أن تدعو الله بصالح أعمالكم
أبوان 

وكنت ال أغبق قبلهما 
أهاًل وال ماالً

فنأى بي
فلم أرح عليهما حتى ناما 

ما دون العشرة.
في رواية عند الطبراني في كتاب الدعاء :»ثالثة نفر من بني إسرائيل«.

أي : استقر بهم األمر إلى غار ليبيتوا فيه.
أي : هبطت ونزلت، وفي رواية عند البخاري)فأووا إلى غار فانطبق عليهم()1(.

ال يخلصكم مما وقع عليكم.
أي : توسلوا إلى الله تعالى وادعوه بأعمالكم الصالحة التي عملتموها.

)الَقَمران(   : يقال  كما  التغليب،  باب  من  وهو  واألم،  األب   : المراد   
للشمس والقمر.

وكنت ال أغبق قبلهما أهاًل وال ماالً : الَغُبوق : هو الشرب آخر النهار، 
الزوجة   : باألهل  والمقصود  النهار،  أول  الشرب  وهو  ُبوح  الصَّ يقابل 
والولد، والمقصود بالمال : الرقيق والخدم، والمعنى : ال أقدم عليهما 

أحدًا في شرب نصيبهما من اللبن الذي يشربانه.
نأى : َبُعد ، والمراد : ذهبت أطلب أمرًا بعيدًا.

آخر  الرجوع   : واح  والرَّ النوم،  أبوي حتى أخذهما  إلى  أرجع  لم   : أي 
ل النهار، وفي رواية للبخاري : » فأبطأت  النهار، والُغُدوُّ : الذهاب أوَّ

عنهما ليلة، فجئت وقد رقدا «)2( .
)1( و)2( رواه البخاري يف صحيحه ، كتاب األنبياء ، باب حديث الغار 505/6 برقم )3465(  .
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)1( رواه البخاري يف صحيحه ، كتاب األنبياء .باب حديث الغار 505/6 برقم )3465(.
)2( آية 111 من سورة يوسف .

فحلبت لهما غبوقهما 
الَقَدح 

برق
ابتغاء وجهك

فأردتها عن نفسها
ألمت بها سنة من السنين

ال أحل لك أن َتُفضَّ 
الخاتم إال بحقه 

ُأَجراء
ْرُت أجره فثمَّ

فاستـاقـه

أي : مقدار ما يشربانه من اللبن .
هو الذي يشرب منه أو يؤكل فيه .

أضاء وأسفر.
أي : طلب مرضاتك، وفي رواية للبخاري :»أني فعلت ذلك من خشيتك«)1(

يعني راَودتها للزنى بها.
 أي : نزلت بها سنة قحط وجدب فأحوجتها إلي.

 المراد بذلك أنها طلبت منه أال يجامعها إال على الوجه الشرعي .

جمع أجير .
يت أجره حتى صار كثيرًا . َنمَّ

أي : ذهب به.

الأحكــام والتوجيهات :

هذا الحديث مليء بالتوجيهات واألسرار، نعرض منها ما يلي :
-1في أخبار السابقين عظات وعبر، يشرع للمسلم الوقوف عندها وتدبرها واالستفادة منها في حياته، 
أال ترى أن الله سبحانه وتعالى َقصَّ علينا من أخبار الماضين من المرسلين وغيرهم الشيء الكثير، كل 

ذلك ألجل أن يستفيد الالحق مـن السابـق فيتعـظ ويعتبر، وقد قـال تعالى:﴿
...﴾ اآلية)2(.  

ولهذا  به،  ويعمل  ويتقبله  المطلوب،  لسماع  يهفو  والقارئ  السامع  يجعل  القصصي  األسلوب   2-
َثمَّ لألمة بعده. والمعلم ـ وهو يلقي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص يورد مثل هذا بين الحين واآلخر لصحابته، ومن  كان 
درسه على تالميذه ـ ينبغي أن يسلك هذا المسلك إذا ما وجد فرصة لذلك، فله آثار طيبة على عقولهم 

وسلوكهم.
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اآلخرة،  وعذاب  الدنيا  مصائب  من  صاحبه  ينجي  عمل  أعظم  التوحيد   وصفاء  العقيدة،  سالمة  ـ   3
فهؤالء الثالثة اتفقوا على التوسل إلى الله تعالى بأفضل ما يرون أنهم قدموه لله تعالى بإخالص، فكان 

أثر ذلك سريعًا في الدنيا.
4 ـ مشروعية التوسل إلى الله تعالى باألعمال الصالحة ابتغاء مرضاة الله تعالى، وأما التوسل بغير ذلك 
من األشجار والقبور واألضرحة واألولياء ودعاؤهم من دون الله فهو شرك أكبر مخرج عن الملة، قال 

.)1(﴾ تعالى:﴿
وقــال سبحـــانه :﴿

.)2(﴾
5 ـ الدعاء عبادة، وهو من أفضل ما يتقرب به المؤمن إلى ربه، وفيه لجوء العبد إلى ربه، وشعوره بفقره 
وذلته وسكونه، وضعف قوته وحوله، وهؤالء الثالثة لجؤوا إلى الله تعالى؛ لينقذهم مما هم فيه بدعائه 

والتوسل إليه، يقول سبحانه : ﴿
﴾)3(  وقــال جـل وعـال :﴿ 

.)4(﴾
المشاقِّ  ل  وتحمُّ وخدمتهما  بحقوقهما  والقيام  وطاعتهما  الوالدين  بِرِّ  فضل  على  الحديث  دل  ـ   6

والصعاب من أجلهما.
ومساعدتهما  بشؤونهما،  والقيام  تعالى،  الله  معصية  في  تكن  لم  ما  أوامرهما  تنفيذ   : البر  أنواع  ومن 

بالجهد والمال، ومخاطبتهما بالقول اللين، وعدم عصيانهما، والدعاء لهما.
وصلة  وصيتهما،  وتنفيذ  عنهما،  جارية  صدقة  وإجراء  لهما،  الدعاء  كثرة   : موتهما  بعد  برهما  ومن 

أرحامهما، وإكرام أصـدقـائهمـا، يقـول تعـالى :﴿

.)5(﴾
)1( آية 194 من سورة األعراف .       )2( آية 23،22 من سورة سبأ .
)3( آية 60 من سورة غافر .                 )4( آية 1�6 من سورة البقرة .

)5( آية 23 ، 24 من سورة اإلرساء .
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7ـ  بر الوالدين سبب للخالص من مشكالت الدنيا، والنجاة من عذاب اآلخرة، فهذا الرجل البارُّ بوالديه 
كان بره سببًا النفراج الصخرة عنهم ، روى الترمذي وغيره، عن أبى الدرداء  أنه قال : سمعت رسول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص يقول : » الوالد أوسط أبواب الجنة ، فإن شئت فحافظ على الباب أو َضيِّْع «)1(
وكما أن البر سبب لدخول الجنة، فالعقوق سبب للعقوبة في الدنيا واآلخرة، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » ثالثة ال يدخلون 

يُّوُث، وَرِجَلُة النساء «)2(. الجنة : العاقُّ لوالديه، والدَّ
� ـ النظافة الحسية والطهارة المعنوية من أهم األمور التي يسعى لها اإلسالم ويرتب عليها آثارًا حميدة 
في حياة اإلنسان وبعد مماته والمسلم ظاهره ينبئ عن باطنه، فهذا الرجل الذي امتنع من فعل الفاحشة 

رته المرأة بربه جل وعال، نال جزاءه في الدنيا بانفراج الصخرة، وما عند الله خير وأبقى. لما َذكَّ
9ـ  المؤمن الحق هو الذي يبتعد عن الفواحش والمنكرات، وال يقترب من المعاصي واآلثام، ويحرص 

أن  يلقى الله تعالى على ذلك.
10 ـ األمانة عظيمة، وشأنها كبير عند الله تعالى وعند الناس، ولعظم شأنها فقد عرضها الله سبحانه 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، ولكن اإلنسان الضعيف  السماوات واألرض والجبال  وتعالى على 

حملها، فإذا قام بها استحق أجرها دنيا وأخرى، وإال كانت وباالً عليه، ومن صور األمانة :
أ ـ القيام بتوحيد الله عز وجل.

ب ـ القيام باألعمال الصالحة عمومًا.
جـ ـ القيام بحقوق اآلخرين بعامة، والودائع والضمانات وااللتزامات المالية بخاصة.

-11 العمل الصالح ـ بمختلف أنواعه ـ سبب للخروج من المآزق والصعاب، يقول تعالى :﴿
. )3(﴾

)1( رواه الرتمذي يف السنن ، كتاب الب والصلة ، باب ماجاء من الفضل يف رضا الوالدين 274/4 رقم )1�99( ورواه ابن ماجه ، كتاب األدب ، باب بر الوالدين 
1206/2 رقم )3663 (.

د إسناده املنذري يف الرتغيب والرتهيب 327/3 ، ورواه الضياء  )2( رواه احلاكم يف املستدرك 72/1 وقال : صحيح اإلسناد ، والبزار )كشف األستار 372/2( وجوَّ
أمحد 69/2 .�134،12  واملستدرك 146/4-147 ومسند   ، ابن حبان 335/16  أيضًا :صحيح  انظر  النسائي �1،�0/5  بنحوه  ، ورواه  املختارة 30�-1  يف 

ِجَلُة : املرأة املتشبهة بالرجال . والديُّوث :الذي يقر أهله عىل الزنا . والرَّ
)3( اآليات 3،2 من سورة الطالق .
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الأ�صئــلــــة

س1: ما المراد بالغبوق ؟ وماذا يقابله ؟
س2: تحدث عن أهمية بر الوالدين من خالل دراستك للحديث .

س3 : المحافظة على األنساب من مقاصد اإلسالم ، وضح ذلك من خالل الحديث .
ز اإلسالم كثيرًا على حقوق اآلخرين ، كيف فهمت ذلك من الحديث ؟ س4 : ركَّ

س5: بم اشترك الثالثة في دعوتهم التي سبَّبت لهم النجاة ؟
س6: ما حكم التقرب إلى الله تعالى بالطواف على قبر ولِيٍّ من األولياء ؟وضح ما تقول بالدليل .
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ثانيـًا :الثـقـافـة الإ�سـالمـيـة
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�صور من بطولة النبي واأ�صحابه  ملسو هيلع هللا ىلص ر�صي اهلل عنهم

من خ�صـائ�س هذه البطولة:

1 ـ أنها بطولة لم تصنعها األحداث، إنما صنعها اإليمان بالله تعالى ،فأهل مكة، وأهل المدينة ـ الذين 
لهم قادة  منهم أّول حملة هذا الدين ـ لم يكن لهم في جاهليتهم بطوالت مذكورة، فلما جاء اإلسالم َحوَّ
للدنيا، ففتحوا بالد فارس والروم، والتي كانوا ال يجرؤون على القرب منها، ولهذا قال عمر  : نحن 
نا الله باإلسالم، فال نطلب بغير الله بدياًل)1( .وفي رواية أخرى عنه قال : » إنكم كنتم أذَّل الناس،  قوٌم أعزَّ

كم الله باإلسالم، فمهما تطلبوا العزة بغيره ُيِذلُّكم الله «)1(. وأحقر الناس، وأقل الناس، فأعزَّ
من  قوتها  تستمد  وعال،  جل  الله  قبل  من  مؤيدة  هي  بل  محضة،  أرضية  بطوالت  ليست  أنها  ـ   2
بتأييده ونصره، قال تعالى : إليه، والتوكل عليه، فيمدُّ أصحابها  خالل دعائه واالستعانة به، واللجوء 

.)2(﴾ ﴿
ويقول ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر : » اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آِت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل 

ا يديه، مستقبل القبلة، حتى سقط رداؤه عن منكبيه)3(. اإلسالم ال ُتعبد في األرض«. فما زال يهتف بربه، مادًّ
دها رسول  3 ـ هذه البطوالت ليست ألجل األرض والمادة، بل ألجل هدف أسمى، وغاية أنبل، حدَّ

الله ملسو هيلع هللا ىلص بقوله : » من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله «)4(.
ومن هنا لعلك تلمس الحكمة من تسمية االنتصارات اإلسالمية بالفتوح، وهي تسمية قرآنية ، قال تعالى :
ي نور الله، وفتح للبالد الستقبال هذا الدين العظيم. ﴾)5(، ألنها فتح للقلوب لتلقِّ ﴿
ن والنصر، بل إنك  4 ـ أن غاية هذه البطوالت غاية نبيلة، فإنك ال ترى فيها البطش والتنكيل عند التمكُّ

ُع المصلحة إلى خالفه. ترى العفو والمسامحة ما كان إلى ذلك سبيل، وما لم َتدرْ
)1( البداية والنهاية 61/7 )أحداث سنة مخس عرشة ، فتح بيت املقدس( وانظر مستدرك احلاكم �2/3 .

)2( آية 7 من سورة حممد ملسو هيلع هللا ىلص .
)3( رواه مسلم ، كتاب اجلهاد ، باب اإلمداد باملالئكة 13�4/3 رقم )1763 ( .

)4( رواه البخاري ، كتاب اجلهاد والسري ، باب من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا ) الفتح 27/6( رقم )2�10( .
)5( آية 1 من سورة الفتح .
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، ألنها نابعة من اإليمان العميق، والمؤمن ال يذل وال يخضع  5ـ  أنها بطوالت دائمة، ال يتخللها خضوع وُذلٌّ
إال لله، أو من أمره الله بالذل والخضوع له كالوالدين، وهذا غير مناٍف للبطولة، بل هو من كمالها.

1ـ  كانت معركة ُأُحد من أشدِّ المعارك التي خاضها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، وُأصيب فيها رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص 
إصاباٍت قويًة ، أسالت دمه، وأضعفت قوته، حتى أشاع المشركون أنه ملسو هيلع هللا ىلص قد مات، وبينما هو على هذه 
الحال، وبعض أصحابه يحيطون به، إذ بُِأَبيِّ بن خلف يقبل قائاًل : أي محمد، ال نجوُت إن نجوَت ، فقال 
الصحابة رضي الله عنهم : أيعطف عليه رجل منا، فقال ملسو هيلع هللا ىلص : دعوه، فلما دنا، تناول رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص الحربة 
ة، وانتفض بها انتفاضة حتى تطاير عنه َمن حوله، ثم استقبله رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فطعنه في  مَّ من الحارث بن الصِّ

عنقه طعنة جعل يتدحرج منها عن فرسه مرارًا، فأثرت فيه حتى مات منها عند رجوعهم إلى مكة)1(.
2 ـ وكان حبيب بن زيد األنصاري ـ  ـ قد بعثه رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إلى مسيلمة الكذاب باليمامة، فكان 
مسيلمة إذا قال له : أتشهد أن محمدًا رسول الله ؟ قال نعم ، وإذا قال : أتشهد أني رسول الله قال : أنا 

.)2(  أصم ال أسمع ! ففعل ذلك مرارًا، فقطَّعه مسيلمة عضوًا عضوًا، حتى مات شهيدًا
3 ـ  لما كان يوم اليمامة واشتد قتال بني حنيفة على الحديقة التي فيها مسيلمة، قال البراء بن مالك  : يا 
معشر المسلمين، ألقوني عليهم، فاحتملوه حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم، فقاتلهم على باب الحديقة 
ًعا وثمانين جراحًة ،  حتى فتحه للمسلمين، فدخل المسلمون، فقتل الله مسيلمة، وجرح البراء يومئذ بِضرْ

ما بين رمية وضربة)3(.
4 ـ قال ابن عباس رضي الله عنهما : َأَسَرترْ الروُم عبَد الله بن حذافة السهمي صاحب النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال له 
ررْ وإال ألقيتك في البقرة)4(ـ لبقرة من نحاس ـ قال : ما أفعل، فدعا بالبقرة النحاس، فملئت  الطاغية : َتنَصَّ
فإذا  البقرة،  في  فألقاه  فأبى،  النصرانية،  عليه  فعرض  المسلمين،  أسرى  من  برجل  ودعا  وأغليت،  زيًتا 

ــور: بع�س الـ�صُّ

)1( سرية ابن هشام �4/3 واجلهاد البن أيب عاصم 601/2 .
)2( االستيعاب ) ترمجته ( ، وأسد الغابة 370-1 .

)3( أسد الغابة 172/1 .
)4( البقرة : قدر كبري واسعة ، مأخوذة من التبقر ، وهو التوسع ، أو ألهنا بقرة تامة ) النهاية ، واللسان ( .
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ر وإال ألقيتك، قال: ما أفعل، فأمر به أن يلقى في البقرة، فبكى !  عظامه تلوح، وقال لعبد الله : تنَصَّ
وه ، فقال عبد الله : ال ترى أني بكيت جزعًا مما تريد أن تصنع بي،  فقالوا : قد جزع ، قد بكى، قال : ُردُّ
لكن بكيت حيث ليس لي إال نفٌس واحدة يفعل بها هذا في الله، كنت ُأِحبُّ أن يكون لي من األنفس 

، ثم ُتسلَّط علي فتفعل بي هذا. عدد كل شعرٍة فِيَّ
ر  قال ابن عباس : َفُأعجب منه ، وأحب أن يطلقه، فقال له : َقبلِّ رأسي وُأطرْلقك، قال : ما أفعل، قال تنصَّ
جك بنتي، وأقاِسمك ملكي، قال : ما أفعل، قال : َقبِّلرْ رأسي وأطلقك، وأطلق معك ثمانين من  وُأَزوِّ
المسلمين، قال: أما هذه فنعم، فقبل رأسه، وأطلقه وأطلق معه ثمانين من المسلمين. فلما قدموا على 
عمر بن الخطاب ـ  ـ قام إليه عمر فقبَّل رأسه. قال ابن عباس : فكان أصحاب رسول ملسو هيلع هللا ىلص يمازحون 

عبد الله، فيقولون : َقبَّلرَْت رأس ِعلرْج ؟! فيقول لهم : أطلق الله بتلك الُقبرْلة ثمانين من المسلمين)1( .

الأ�صئــلــــة

)1( أسد الغابة 172/1 .

هتا ؟ استشهد ملا تقول . َتِمدُّ البطوالت اإلسالمية ُقوَّ س1: من أين َتسرْ
س2: تسمى االنتصارات اإلسالمية بالفتوح ، ما أصل هذه التسمية ؟ وملاذا ؟

س3 : اذكر موقفًا واحدًا من بطولة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، وموقفًا آخر من بطولة أصحابه ريض اهلل عنهم .
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�صور من حتمل الأذى يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل

البـتــــالء :
 االبتالء من سنن الله في كل دعوة، فكم من نبي قتل، وكم من نبي أوذي، وكذلك أتباعهم معهم في 

هذا الطـريق، قــال تـعالـى : ﴿
. )1(﴾

معاداة اأهـل البـاطـل :
ليس من دعوة للحق إال ويقابلها دعاة للباطل، يحاولون إيقافها، والنيل منها بشتى الوسائل، وما 
على أصحاب الحق إال أن يستعينوا بالله، ويعملوا، ويصبروا حتى يظهر الله دينه، ويعلي كلمته، كما 
قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص في وصيته البن عباس رضي الله عنهما : » واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا ، 

وأن النصر مع الصبر، وأن الَفَرَج مع الَكْرب، وأن مع العسر يسرًا «)2(.
   وإنما يحصل العداء للدعوة؛ ألن شريعة الحق تخالف أهواَء أهِل الباطل، فالحق ثقيل عليهم، 

. )3(﴾ فلذلك ال يقبلونه، وليسوا بتاركي الناس يتبعونه، كما قال تعالى :﴿

ل الأذى : �صـوٌر من حتمُّ

)1( اآليات 1-3 من سورة العنكبوت ..
)2( رواه اإلمام أمحد 307/1، وَعبرُْد بن ُحَميد ) املنتخب رقم :635( ، وانظر : جامع العلوم واحلكم ، حديث رقم )19( .

)3( اآلية 26 من سورة األنعام .
ال : اللفافة التي يكون فيها الولد يف بطن الناقة وسائر احليوان ، وهي التي تسمى يف اآلدمية : املشيمة . )4( السَّ

-1 كان رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوٌس، فقال أبو جهل : أيكم يقوم إلى 
ال، ووضعه  بة بن أبي ُمَعيط، وأخذ السَّ َسال)4(. جزور بني فالن فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فقام ُعقرْ
على ظهر النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو ساجد، فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، فلم يرفع النبي ملسو هيلع هللا ىلص رأسه من 
السجود حتى جاءت فاطمة وهي جويرية، فأخذت األذى عن ظهره، فلما قضى النبي ملسو هيلع هللا ىلص صالته رفع صوته 
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ودعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثالثًا، وإذا سأل سأل ثالثًا، فقال :» اللهم عليك بقريش«  ثالث مرات، فلما 
سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، ثم دعا 
عليهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص واحدًا واحدًا، وهم سبعة رجال، قال ابن مسعود  : فو الذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين 

عدَّ رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص صرعى في القليب، قليب بدر)1(.
-2 عن جندب بن سفيان ـ  ـ قال :اشتكى رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص فلم يقم ليلتين أو ثالثًا، فجاءته امرأة، 
فقالت : يا محمد، إني ألرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثالث ، قال فأنزل 

.)2(﴾ الله عز وجل :﴿
-3وفي المدينة ، قبل وقعة بدر، مر النبي  ملسو هيلع هللا ىلص بمجلس فيه أخالط من المسلمين والمشركين واليهود، 
، وعبد الله بن رواحة ، فسلم النبي  ملسو هيلع هللا ىلص عليهم، ثم وقف ودعاهم إلى الله، وقرأ  فيهم عبد الله بن ُأَبيٍّ
ا فال تؤذنا في  عليهم القرآن. فقال عبد الله بن ُأَبيٍّ : أيها المرء، ال أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقًّ
: اغشنا في  مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، فقال عبد الله بن رواحة 
مجالسنا، فإنا نحب ذلك ، فاسَتبَّ المسلمون والمشركون واليهود، حتى هموا أن يتواثبوا، والرسول  

ملسو هيلع هللا ىلص يخفضهم » أي يسكنهم «)3(.
ُلُت الدم عنه  -4عن أنس  أن رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص ُكسرت َرَباِعَيُته يوم ُأُحد، وُشجَّ في رأسه، فجعل َيسرْ
وا نبيهم، وكسروا َرَبــاِعَيَتُه،وهو يدعوهم إلـى الله ؟ « فــأنـزل الله  ِلُح قوٌم َشجُّ ويـقـول : » كيف ُيفرْ

.)4(﴾ عز وجل :﴿
وقال جندب بن سفيان  : دميت إصبع رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص في بعض تلك المشاهد، فقال :

هـل  أنـِت  إال إِْصبـٌَع   َدميـِت             وفي   سبيـل   اللـه   مـا  َلـقيِت)5(.

)1( اخلب جمموع من روايات يف الصحيحني مع بعض اختصار ، البخاري ، كتاب الوضوء ، باب إذا ألقى عىل ظهر املصيل قذر )الفتح 349/1( رقم )240( ، ومسلم ،كتاب 
اجلهاد ، باب ما لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أذى املرشكني 141�/3 رقم )1794( .

)2( رواه مسلم ، كتاب اجلهاد ، باب ما لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أذى املرشكني 1422/3 . رقم )1797( .
)3( خمترص من خب رواه البخاري  يف االستئذان ، باب التسليم عىل جملس فيه أخالط من املسلمني واملرشكني ) الفتح 3�/11( ، رقم )6254( ومسلم ، كتاب اجلهاد ، باب 

دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصبه عىل أذى املنافقني 1422/3 رقم )�179( .
)4( رواه مسلم ، كتاب اجلهاد ، باب غزوة أحد 1417/3 رقم )1791( . واآلية �12 من سورة آل عمران .

)5( رواه مسلم ، كتاب اجلهاد ، باب ما لقي النبي ملسو هيلع هللا ىلص من أذى املرشكني 1421/3  رقم )1796 ( .
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5ـ  وقدم أبو ذرالغفاري  إلى رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم، فقال له النبي  ملسو هيلع هللا ىلص : »ارجع إلى قومك، فأخبرهم 
حتى يأتيك أمري « فقال : والذي نفسي بيده ألصرخنَّ بها بين ظهرانيهم، فخرج حتى أتى المسجد، 
فنادى بأعلى صوته : أشهد أال إله إال الله وأن محمدًا رسول الله، ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه، 
الشام،  تَِجاِرُكم إلى  أنه من غفار، وأن طريق  العباُس فأكبَّ عليه، قال : ويلكم، ألستم تعلمون  وأتى 

فأنقذه منهم، ثم عاد من الغد لمثلها، فضربوه وثاروا إليه، فأكب العباس عليه)1(.
6 ـ كان ُخبَيب بن َعِديٍّ ـ  ـ أحَد العشرة في سرية عاصم بن ثابت بغزوة الرجيع، حيث تبعهم بنو 

فان ومكة  بقريب من مئة راٍم ، فاقتصوا آثارهم وقاتلوهم . لحيان ، بين ُعسرْ
ووقع خبيب بن عدي أسيرًا، فانطلقوا به، وباعوه بمكة لبني الحارث بن عامر بن نوفل ، وكان خبيب قد 
وا قال : دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم ، فقال :  قتل الحارث يوم بدر، فخرجوا به ليقتلوه، فلما َهمُّ
ل من سن الركعتين عند القتل، ثم قال :اللهم أحصهم  لوال أن تروا أنَّ ما بي جزع من الموت لزدت، فكان أوَّ

عددًا وقال :
              فلست  أبالي   حين ُأقَتل   مسلمًا      عـلى أيِّ ِشقٍّ كان لله مصـرعـي

ع)2( .               وذلك   في ذات  اإلله  وإن يشــأ            يبـارك على أوصـال  ِشْلٍو ُممزَّ

)1( رواه البخاري ، كتاب املناقب ، باب إسالم أيب ذر الغفاري  ) الفتح 173/7( ، رقم )3�61( .
ل وذكوان ) الفتح 379/7( ، رقم )40�6( . )2( رواه البخاري ، كتاب املغازي ، باب غزوة الرجيع ورعرْ

الأ�صئــلــــة

س1: ما سبب معاداة أهل الباطل لدعوة احلق ؟

س2: اذكر ثالثًا من الفوائد التي تأخذها من موقف أيب جهل وأصحابه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص ؟

س3: اذكر موقفًا مما حدث للنبي ملسو هيلع هللا ىلص من األذى يف املدينة .

هرْ إليه نصيحة يف ذلك . س4: يرتك بعض املسلمني الدعوة إىل اهلل بحجة اخلوف من األذى، َوجِّ
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مــن خـ�صائــ�س الــ�صـريـعــة

للرشيعة اإلسالمية خصائص متيزها عن غريها، ينبغي للمؤمن أن يتعرف عليها، ويستشعرها؛ لتوجد 
يف نفسه شعورًا بعظمة دينه، وزيف ما سواه، وهذه اخلصائص كثرية، نذكر منها ما ييل :

ُة امل�صدر والغاية : 1 ـ اإَِلِهيَّ
 فمصدرها من عند اهلل، وغايتها عبادة اهلل ورضاه، وبام أن مصدرها من عند اهلل، فإنه ليس ألحد من 

غ رسالة ربه، كام قال تعاىل :  البرش أن يدخل فيها ترشيعًا من عنده، حتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فإنه إنام ُيَبلِّ
﴾)1(، ويطبق رشيعــة اهلل يف األرض ليقتدي بـه البرش :﴿  ﴿

.)2(﴾
وبام أهنا من عنـد اهلل فإنك ال جتد فيهـا تناقضًا، كام قال تعالـى :﴿ 

زًا لغير الحق، وال َميرْاًل لجنس دون آخر. ﴾)3(، وال جتد فيها َتَحيُّ
وبام أن غايتها عبادة اهلل وحده، فإنك ترى املتمسك هبا غايته واحدة، وهدفه واحد ، ال تتجاذبه االجتاهات، 

وال تـتـقـاذفـه األهـواء، قـال تعالـى :﴿
.)4(﴾

ومن آثار ذلك أهنا توجد يف نفس املؤمن رقابة منه عىل نفسه، تدفعه إىل فعل احلسن، وترك القبيح.

2 ـ حفظ م�صادرهـا :

    للرشيعة مصدران حمفوظان من الضياع والتحريف، مها القرآن والسنة، فام دام هذان املصدران موجودين 
وا بعده إن اعتصمتم  فالدين حمفوظ وقائم بإذن اهلل تعاىل، ولذلك قال ملسو هيلع هللا ىلص :» وقد تركت فيكم َما َلن َتِضلُّ
باض بن سارية  قال:، قال ملسو هيلع هللا ىلص :» فعليكم بُِسّنتي وُسنَّة اخللفاء  به : كتاَب اهلل «)5(، ويف حديث الِعررْ

وا عليها بالنواجذ «)6(. الراشدين ، املهديِّني ، َعضُّ

)1( آية 99 من سورة املائدة .                     )4( آية 29 من سورة الزمر . 
ة النبي ملسو هيلع هللا ىلص �90/2 رقم )�121( . )2( آية 21 من سورة األحزاب.                )5( رواه مسلم ، كتاب احلج ، باب َحجَّ

 )3( آية �2 من سورة النساء .                    )6( رواه أبو داود رقم )4607( ، والرتمذي رقم )2676 ( ، وقال : حسن صحيح .
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3 ـ غــنـــى مـ�صـــادرهــا :

ويظهر ذلك يف أمور ، منها :
أواًل :  اشتامل القرآن والسنة عىل نوعني من النصوص :

أـ   نصوص خاصة ، وهي ما تدل عىل حكم مسألة بعينها ، كوجوب الصالة  و الزكاة ،وحتريم الزنا ،  وغري ذلك .
ب ـ نصوص عامة، وهي أشبه ما تكون بالقواعد الكلية التي يدخل فيها ما ال حرص له من األحكام، 
وهذا النوع من النصوص هو رس من أرسار بقاِء الرشيعة وصالحيتها لكل زمان ومكان، وذلك أن الذي 
ن رشعه مثل هذه القواعد  وضع هذه الرشيعة عامل بكل ما يكون عليه الزمان من تغري وحتول فلذلك َضمَّ

التي ال تتعلق بزمان أو مكان أو مسألة معينة ، ولذلك أمثلة كثرية، منها :
.)1(﴾ 1 ـ قوله تعاىل :﴿

وهذه آية عظيمة تدل عىل أن األصل يف األشياء كلها اإلباحة، إال ما دل الدليل الرشعي عىل املنع منها، 
ويدخل يف ذلك مئات األحكام، بل أكثر.

-2 قال ملسو هيلع هللا ىلص : » من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو َردٌّ «)2(.
وهذا احلديث قاعدة عظيمة تبني كامل هذا الدين ، وأن كل زيادة فيه فهي مردودة.

ثانيـًا :  يف القرآن والسنة عالج جلميع جوانب احلياة : االجتامعية، والسياسية، واالقتصادية ، وغري ذلك.

ثالثـًا : فيهام بيان النظرة الصحيحة لعالقة العبد بربه، وعالقته باآلخرين، عىل أساس من العدل والرمحة.
رابعـًا : فيهام بيان النظرة الصحيحة للكون، واحلياة، واإلنسان.

خامسـًا : فيهام بيان هلدف اإلنسان يف احلياة، وكيفية حتقيقه، وماذا ينتظره بعد املوت.

لقد انتظمت الرشيعة أحكام احلياة كلها، فال يوجد يشء يمكن أن خيرج عن حكم الرشيعة، سواء 
أكان يف حياة الفرد أم كان يف حياة املجتمع.

4 ـ �صمولهـا جلميع جوانب احليـاة :

)1( آية 29 من سورة البقرة .
)2( رواه البخاري ، كتاب الصلح ، باب إذا اصطلحوا عىل صلح جور فالصلح مردود )الفتح 301/5( رقم )2697( ، ومسلم ،كتاب األقضية ، باب نقض األحكام 

الباطلة ورد حمدثات األمور 1343/3 رقم )�171 (.
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م حياة الفرد ـ الذي هو إحدى لبنات املجتمع ـ قبل والدته وبعدها،  فاهتمت الرشيعة ببيان ما ينظِّ
يف صغره وكبه، ويف مجيع مراحل عمره، تنظياًم دقيقًا ال يوجد له مثيل مطلقًا، ونظمت حياته يف يومه 
وليلته، يف نومه وقومته ، يف نفسه ومع غريه من قريب أو بعيد،ممن هو عىل دينه أو خيالفه، حتى قال بعض 
ا بذلك  املرشكني لسلامن الفارس  :قد َعلَّمكم نبيكم كل يشء حتى اخِلَراءَة ، فقال له سلامنـ  ـ  معتّزًّ

:» أجل ، لقد هنانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول «)1(.
عليه  يكون  أن  ينبغي  وما  وإخاء،  تعاون  من  عليه  يكون  أن  ينبغي  وما  املجتمع،  حياة  الرشيعة  نظمت  كام 
احلاكم واملحكوم، وعالقتهم بغريهم من املجتمعات يف السلم واحلرب، وبيَّنت الرشيعة العقوبات الرادعة ملن مل 

عت هذه العقوبات عىل حسب اختالف اجلرائم، إىل غري ذلك مما يصعب حرصه. يتمش مع رشيعة اهلل، ونوَّ

5 ـ العــدل والتـوازن والتـو�صـُّط :
الرشيعة مبناها عىل العدالة والتوازن، توازٌن بني طلب الدنيا واآلخرة، فكام أن العمل لآلخرة هو املطلوب 
األسمى، فالعمل للدنيا من الكسب وطلب الولد وغري ذلك مطلوب رشعًا، وينقلب بالنية الصاحلة، 

ا . واملوافقة للرشيعة عماًل أخرويًّ
وتوازٌن بني احلقوق والواجبات، فكام أن لكل شخص حقوقًا، فعليه واجبات.

وتوازٌن بني حق الرجل واملرأة، وحق الصغري والكبري، وحق الروح وحق اجلسد، وحق النفس، وحقوق اآلخرين.
والوسطية هي : اتباع الرصاط املستقيم ، الذي هو وسط بني اإلفراط والتفريط ، وبني الُغُلوِّ والتقصري:
.)2(﴾ ﴿

﴾)3(، فهي رشيعة عاملية ليس هلا حدود، ال تفرق بني  قال تعاىل :﴿
الغني  واألبيض،  األسود  واجلن،  لإلنس  عامة  مكان،  وال  زمان  حيدها  ال  وآخر،  أوبلد   ، وآخر  جنس 

والفقري، العريب والعجمي.
)1( رواه مسلم كتاب الطهارة ، باب االستطابة 223/1 رقم )262 ( .

)2( اآليتان 6 ، 7  من سورة الفاحتة .
)3( آية 107 من سورة األنبياء .

ــة : َـّ 6 ـ الـعــاَلـمـِـيـ
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7 ـ الـــكـمـــال :

رشيعة اإلسالم رشيعة كاملة ال يعرتهيا نقص، وال حتتاج إىل زيادة أو تعديل، قد كملها اهلل تعاىل عندما 
أنزل هذه اآلية عىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فقال :﴿

. )1(﴾

8 ـ الي�صـر وال�صهولة، ورفع احلرج :

 .)2(﴾ الرشيعة كلها مبناها عىل التيسري،كام قال تعاىل :﴿
فترشيعاهتا وأحكامها ميسة ال حرج فيها، وعندما يعرض للعبد بعض حاالت الضعف أو املشقة، فإن 
فإنه يصيل جالسًا، واملسافر يقرص  القيام  منه، كاملريض يشق عليه  أيس  إىل  الرشيعة تفف عنه من يس 
.)3(﴾ الصـالة ، ويفـطـر فـي رمضـان، وغيـر ذلـك، قــال تـعـالـى :﴿

ا بيس الرشيعة، فإن هذا هتاون وتفريط وفهم خاطئ  ولكن ليس ألحد أن يتهاون بأمر الرشع وهنيه، حمتجًّ
للتيسري يف الرشيعة.

الأ�صئــلــــة

س1 : ما معنى كون الرشيعة إهلية املصدر والغاية ؟
ث عن شمول الرشيعة جلميع اجلوانب. س2 : حتدَّ

س3 : حيتج بعض الكساىل عىل تقصريه بأن الدين يس، كيف يمكنك إفهامه املعنى الصحيح للرشيعة؟

)1(  آية 3 من سورة املائدة .
)2( آية 1�5 من سورة البقرة .

)3( آية �7 من سورة احلج .
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ال�صخ�صيـة املتـميـزة للم�صـلـم

اأ�صـُل َخْلـِق الـنـا�س :

خلق اهلل سبحانه وتعاىل اخللق من أصل واحد يـرجـعون إليه كلـهم، قـال تعـاىل :﴿
معرش  يا   «: مكة  فتح  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  وقال   )1(﴾
قريش : إن اهلل قد أذهب عنكم نخوة اجلاهلية وتعظمها باآلباء ، الناس من آدم ، وآدم من تراب«)2(.

خلق اإلنسان عىل الفطرة :
خلق اهلل تعاىل هذا اإلنسان وفطره عىل معرفته وتوحيده، ومع ذلك فقد أوجد له الدالئل والباهني 
الدالة عىل ربوبيته وألوهيته، وهذه الدالئل تاطب عقله وحسه وروحه، ومل جيعل ذلك كافيًا ملؤاخذة 
اإلنسان عىل عدم معرفته، بل أرسل الرسل، وأنزل الكتب ملخاطبة الفطرة البرشية، وإرشادها إىل التصور 

ا، يقول سبحانه خماطبًا اإلنسان بالرجوع إلـى فطرتـه :  الصحيح، واآليات حول هذه املعاين كثرية ِجدًّ
﴿

.)3(﴾
بام متليه عليهم عقوهلم  يمنة ويسة  ينحرفون  الناس قد  الناس، ولكن  يريد اهلل سبحانه من  ما  هذا 
عقاًل  لإلنسان  جعل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ألن  ونزواهتم،  عواطفهم  أو  البهيمية،  شهواهتم  أو  القارصة 
وروحًا، فمن َغلَّب جانبًا عىل جانب َزلَّ وحاد عن الطريق املستقيم، واهلل سبحانه رشع للناس ما يلبي 

هذه اجلوانب باتساق وتوازن عىل التفصيل اآليت إن شاء اهلل تعاىل :

)1( آية 13 من سورة احلجرات .                                                       
)2( أخرجه ابن هشام يف السرية 412/2 عن ابن إسحاق هبذا اللفظ ، ورواه أبو داود يف كتاب األدب ، باب يف التفاخر باألحساب 331/4 برقم )5116( بلفظ ) إن
        اهلل قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وفخرها باآلباء ، مؤمن تقي ، وفاجر شقي ، أنتم بنو آدم ، وآدم من تراب( ورواه الرتمذي يف كتاب التفسري باب 49 ،363/5 ،

        برقم )3270( بنحوه .
)3( آية 30 ، 31 من سورة الروم .
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مـن مـمـيـزات �صخ�صيـة املـ�صـلم :

أ – أنه صاحب عقيدة :
ا ورسواًل، ويؤمن باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله،  املسلم يؤمن باهلل ربًّا، وباإلسالم دينًا، وبمحمد ملسو هيلع هللا ىلص نبيًّ

وباليوم اآلخر، وبالقدر خريه ورشه.
ينطلق املسلم يف نظرته إىل احلياة عىل أساس هذا اإليامن الذي حيدد له منطلقاته وأهدافه وسلوكه، ونظرته 
بوضوح  أموره  وتسري  نظراته،  وتتحدد  حياته،  تقوم  هذا  وعىل  فيها،  وتعامله  واحلياة  الكون،  هذا  إىل 

َط وال تِيه، وال تغيير وال تبديل. وجالء، فال َتَخبُّ
ولقد ركز اإلسالم عىل هذا املعنى الكبري ؛ ألنه هو الذي حيدد بداية مسار اإلنسان يف هذه احلياة ومنطلقه 

.)1(﴾ منها ، يقول تعاىل : ﴿
 ويــقـول ســـبـحـانـه :﴿

 .)2(﴾
ويقول ســـــــبــحــــانــــه : ﴿

.)3(﴾
ب ـ أنه صاحب عبادة :

العبادة  ملتزم هبذه  ، وهو  وتوازن  واتساق  بنظام  تسري  وتعاىل،  عبادة هلل سبحانه  واملسلم كذلك حياته 
 ،)4(﴾ اجلليلة التي تشمل مجيع جوانب احليـــاة، يـقــول تعـالـى :﴿

ويــقــول ســبحــــانـــه : ﴿
.)5(﴾

وعليه فاملسلم يقوم هبذه العبادة ، خملصًا فيها هلل عز وجل ، قال تعاىل :﴿
.)6(﴾

)1( آية 19 من سورة حممد ملسو هيلع هللا ىلص .                                )2( آية 2�5 من سورة البقرة .                                          )3( آية 36 من سورة النحل .
)4( آية 56 من سورة الذاريات .                                )5( آية 162 .163 من سورة األنعام .                            )6( آية 5 من سورة البينة .
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ج – أنه صاحب أخالق :
كله  مقتديًّا يف ذلك  أنه رجل خلق كريم، وتعامل حسن، وسلوك محيد،  املسلم  به شخصية  تتميز  ومما 

.)1(﴾ بقدوته األوىل حممد ملسو هيلع هللا ىلص الذي أثنى اهلل تعاىل عليه يف هذا اجلانب، فقال :﴿
وسئلت عائشة ريض ـ اهلل عنها ـ عنه فقالت : » كان خلقه القرآن «)2(.

وزخرت سنته ملسو هيلع هللا ىلص باحلث عىل التزام األخالق والتأدب بآداب اإلسالم ، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » أكمل املؤمنني إيامنًا 
أحسنهم ُخُلقًا «)3(،وقال ملسو هيلع هللا ىلص ملن طلب منه الوصية : » اتق اهلل حيثام كنت ، وأتبع السيئة احلسنة متحها ، 

وخالق الناس بخلق حسن «)4(.
أخالقه  بتقويم  عبادته  من  استفاد  الذي  هو  هلل  القانت  فالعابد  واألخالق،  العبادة  بني  اإلسالم  وربط 
ويقول   ،)5(﴾ ﴿  : الصالة  عن  تعاىل  يقول   ، وسلوكه 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف شأن الصيام : »إذا كان يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب ، فإن سابَّه أحٌد أو شامته 

.)7(﴾ فليقل إين صائم« )6(.ويقول تعاىل يف شأن احلج :﴿
    وهكذا نجد النصوص الرشعية متواترة يف احلث عىل األخالق ، والتمسك هبا ، والتزامها ، فاملسلم احلق 
هو صاحب اخللق الكريم والسلوك املستقيم والصفات احلميدة ، مثل : الصدق ، والكرم ، والتواضع ، 

وغض البرص عن املحارم ، والبعد عن الفواحش ، والصب واحلياء ، وغريها .
د ـ املسلم صاحب علم وتعامل ودعوة :

وهذه ميزة أخرى لشخصية املسلم أنه يسري يف احلياة عىل علم وبصرية ، ويتعامل مع اآلخرين بام حيب أن 
يعاملوه به ، فينطلق يف تعامله من حمبته هلم ، ومتني اخلري هلم ، والدعاء هلم بكل ما يصلح حاهلم ويسعدهم 

يف دنياهم وأخراهم .

)1( آية 4 من سورة القلم .
)2( رواه مسلم يف صحيحه 1-513 ، كتاب صال املسافرين ، باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض ، برقم )746(.

)3( أخرجه أبو داود ، كتاب السنة ، باب الدليل عىل زيادة اإليامن ونقصانه، 632/2 ، برقم )46�2(، وأخرجه الرتمذي ، كتاب الرضاع ، باب ما جاء يف حق املرأة 
عىل زوجها 466/3 برقم )1162( .

)4( أخرجه الرتمذي ، كتاب الب والصلة ، باب ماجاء يف معارشة الناس 313/4 برقم )19�7( ورواه اإلمام أمحد يف مسنده 153/5 ،�15 ،�22 والدارمي 323/2 .
)5( آية 45 من سورة العنكبوت .

                           . برقم )1151(   ، الصيام �07/2  باب فضل  الصيام،  ، كتاب  ، وأخرجه مسلم  برقم )1904(  ُشتِم 11�/4  إذا  يقول إين صائم  باب هل  الصوم  البخاري يف صحيحه، كتاب  )6( أخرجه 
)7( آية 197 من سورة البقرة .                 
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 )1( آية 110 من سورة آل عمران .         )4( آية 22 من سورة الزمر .  
)2( آية 33 من سور فصلت .                   )5( آية 4 من سورة الفتح .
)3( آية �2 من سورة الرعد .                    )6( آية 7 من سورة حممد .

ا ال يريد اخلري إال لنفسه، وليس حسوًدا يتمنى زوال النعمة عن غريه، وليس حقوًدا  فاملسلم ليس أنانيًّ
يكون  من  احلق  واملسلم  ذلك،  عىل  قائمة  ودعوته  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  كان  وهكذا  لآلخرين.  الرش  يتمنى 
كذلك فيوصل أعظم اخلري إىل الناس ، من هدايتهم وإرشادهم وتوجيههم ، وخريية هذه األمة قائمة عىل 

أساس هـذا املبــدأ الــعظـيــم ، قــال تـعـــالــى :﴿
ا علـى هـذا األمــر :﴿ ﴾)1(، وقـال تعالـى حاثًّ

.)2(﴾
     وهكذا عرفنا أن شخصية املسلم تكمن يف عقيدته وعبادته وتعامله وسلوكه املبني عىل شمول نظرته 
ا متحركًا، يف آرائه وأفكاره،  الناس ينظرون فيه اإلسالم حيًّ إىل الكون واإلنسان واحلياة، فإذا سار بني 

وأخالقه وأحكامه، وسلوكه، ويف باطنه وظاهره، بعيدًا عن التشبه بغريه من الكفار.

ز : ثـمـرات هـذا الــتـمـيُّ

تكمن ثمرات هذا التميز للشخصية املسلمة فيام ييل :
ض يف هذه الدنيا ملا يفرح ويرتح، ففي كل أحواله يكون  أ ـ االطمئنان القلبي والنفيس، فاإلنسان معرَّ
 ،)3(﴾ مطمئنًا هادئ البال، يقول تعاىل :﴿

﴾)4(.اآلية ، وقال تعالـى : ﴿ ويقول سبحانه :﴿
.)5(﴾

ب ـ حتقيق عبودية اهلل يف األرض.
جـ  االستقرار واإلنتاج ، فبالسري عىل منهاج اهلل حيصل األمن واالستقرار، وحتصل عامرة األرض وتتحقق 

الغايات ، وتبلغ األماين ، وبضد هذا املنهج حيصل خالف ذلك.
.)6(﴾ د ـ العزة والنرص والتمكني يف هذه األرض ، قال تعاىل :﴿
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هـ ـ الغاية العظمى و اهلدف األسمى رضوان اهلل واجلنة، قال تعاىل : ﴿
.)1(﴾

)1( آيتا  107 . �10 من سورة الكهف .

الأ�صئــلــــة

ح ذلك . س1 : خلق اهلل اإلنسان عىل الفطرة، وضِّ
ح ذلك ، مع ذكر بعض األدلة مستشهًدا هبا عىل ما تقول . س2 : ) املسلم رجل خلق كريم (، وضِّ

س3 : اذكر بعض ثمرات متيز الشخصية املسلمة .
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الــ�صـبـــاب

ملاذا احلديث عن ال�صباب ؟

مما ال شك فيه أن الشباب يتميز بخصائص ال توجد يف غريه، ومن أمهها :
تعدى مرحلة  قد  فهو  قواه اجلسدية،  بكامل  اإلنسان  فيها  يتمتع  التي  املرحلة  الشباب هي  أن فرتة  ـ   1

الصعود ) الطفولة (، ومل يبدأ مرحلة االنحدار) الشيخوخة (.
2 ـ أن الشباب هم رجال الغد، وآباء املستقبل، وعليهم مهمة تربية األجيال القادمة، وإليهم تؤول قيادة 

األمة يف مجيع جماالهتا.
3 ـ يف صالح الشباب صالح لألمة، ويف فسادها فساٌد هلا؛ ألهنم هم القوة املتحركة يف املجتمع.

4 ـ الشباب مل يكتمل نضجه بعد، فهو قابل للتشكل والتغري، فإن كان توجيهه إىل اخلري قبله ونفع اهلل به، 
وإن كان األخرى فالدمار مصري، وقد قيل :

َدُه   أبـوه                وينـشأ   ناشئ     الفتيان    منـا                       عىل مـا كـــان  َعــوَّ

اهتمـام الإ�صـالم بال�صباب :

أ ـ الشباب يف القرآن :
منها  لنأخذ  األولني  لقصص  ذكره  ذلك  فمن  للبرش،  هدايه  فيه  ما  كل  الكريم  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  يذكر 
﴾)1( أو القــدوة، كام قــال تـعـالــى  العبة، كام قال تعاىل : ﴿

. )2(﴾ بعد ذكر األنبياء خماطبًا رســوله ملسو هيلع هللا ىلص : ﴿
. )3(﴾ وقال تعــالـى :﴿

فيذكر ربنا قصص األنبياء ، حِلَكم كثرية، منها : القدوة هبــم يف إيامهنم ودعـوهتم وصبهم :﴿
. )4(﴾

)1(  آية 111 من سورة يوسف .           )3( آية 4 من سورة املمتحنة .                        
)2( آية 90 من سورة األنعام .               )4( آية 35 من سورة األحقاف .
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)1(،ومن قصصهم ما ييل: َم عامٌل إال وهو شابٌّ ا إال شابًّا، وال أويت الِعلرْ وقد قال ابن عباس ريض اهلل عنهام : ما بعث اهلل نبيًّ
1 ـ قال تعاىل يف قصة إبراهيم ـ عليه السالم ـ يـحكــــي مــــا قـــال قومــه ﴿

﴾)2(، قال ابن كثري : أي شابًّا.
2 ـ ويذكر اهلل تعاىل لنا قصة يوسف ـ عليه السالم ـ بتفاصيلها، وفيها من العب والفوائد اليشء الكثري، 

وهو أحسن قدوة للشاب يف العفة والطهر، وإيثار مرضاة اهلل، وإن ناله ما ناله يف الدنيا من تعب وعناء.
.)3(﴾ 3 ـ ويذكر اهلل تعاىل قصة الفتية : أهل الكهف : ﴿

أهل  واعتزال  ودعاؤه،  باهلل،  واالستعانة  إليه،  والدعوة  بالدين،  االعتزاز   : فيها  االقتداء  مواضع  ومن 
الباطل عند العجز عن إصالحهم، وغري ذلك.

قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل : فذكر اهلل تعاىل أهنم فتية، وهم الشباب، وهم أقبل للحق، وأهدى للسبيل 
من الشيوخ الذين قد عتوا، وانغمسوا يف دين الباطل، وهلذا كان أكثر املستجيبني هلل تعاىل ولرسوله ملسو هيلع هللا ىلص 

شبابًا، وأما الشيوخ من قريش فعامتهم بقوا عىل دينهم، ومل ُيسلم منهم إال القليل.
ب ـ الشباب يف السنة :

    أما رسول اهلدى ملسو هيلع هللا ىلص فقد اشتد حرصه وتوجيهه للشباب، وظهرت عنايته الفائقة هبم، وإليك هذه 
النامذج اليسرية :

هم اهلل يف ظله يوم ال ِظلَّ إال ظله ....«  ُيِظلُّ -1عن أيب هريرة ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال : رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » سبعة 
احلديث وفيه : » وشابٌّ نشأ يف طاعة اهلل «)4( .

-2عن عبد اهلل بن مسعود ملسو هيلع هللا ىلص قال : كنا مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص شباب ال نجد شيئًا، فقال لنـا رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :
مل يستطع  للفرج، ومن  للبرص، وأحصن  فإنه أغض  فليتزوج،  الباءة  استطاع  الشباب، من  يا معرش   «

فعليه بالصوم، فإنه له وجاء «)5(.
)1( رواه ابن أيب حاتم ، وذكره ابن كثري يف تفسريه )آية 60 من سورة األنبياء ( .وقيل يف حتديد سن الشباب : من سبع عرشة سنة إىل إحدى ومخسني سنة ، ثم سن 

الشيخوخة إىل املوت ، وقيل : الشاب البالغ إىل أن يكمل ثالثني ، وقيل غري ذلك ) انظر : رشح كفاية املتحفظ ص �22( .
)2(  آية 60 من األنبياء .                                

)3( آية 13 من سورة الكهف ، وانظر تفسري ابن كثري هلذه اآلية ج3 .
)4( متفق عليه ، صحيح البخاري ، كتاب األذان ، باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل الصالة وفضل املساجد ) الفتح 143/2( رقم )660( ، ومسلم ، 

كتاب الزكاة ، باب فضل إخفاء الصدقة 715/2 رقم )1031 ( .
)5( متفق عليه ، صحيح البخاري ،كتاب النكاح ، باب من مل يستطع الباءة فليصم ،) الفتح 112/9( رقم )5066( ومسلم ، كتاب النكاح ، باب النكاح ملن تاقت 

نفسه إليه ووجد مؤنة 101�/2 ، رقم )1400( . 
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-3 قال ملسو هيلع هللا ىلص لعمر بن أيب سلمة : » يا غالم ، سم اهلل ، َوُكْل بيمينك ، وُكْل مما يليك «)1( .
-4 وقال ال بن عباس ريض اهلل عنهام : » يا غالم إين أعلمك كلامت : احفظ اهلل حيفظك ، احفظ اهلل جتده 

جتاهك ....« )2( .
وغري ذلك كثري مما هو مسطر يف كتب السنة، وتراجم الصحابة، وكتب السرية .

َحَمَلُة الإ�صالم الأوائل كانوا �صبابًا :

وقد كان أكثر محلة اإلسالم األوائل يف أول زمن البعثة من الشباب :
فهذا الصديق  مل يتجاوز السابعة والثالثني، وهذا عمر  مل يتجاوز السابعة والعرشين، وهذا 
عثامن  مل يتجاوز الرابعة والثالثني، وعيل  مل يكن جتاوز العارشة، وكذلك بقية العرشة ريض اهلل 
عنهم : طلحة بن عبيداهلل مل يتجاوز الرابعة عرشة، والزبري بن العوام مل يتجاوز السادسة عرشة، وسعد 
يتجاوز اخلامسة عرشة، وأبو عبيدة مل  السابعة عرشة، وسعيد بن زيد مل  يتجاوز  بن أيب وقاص مل 

يتجاوز سبعًا وعرشين، وعبد الرمحن بن عوف مل يتجاوز الثالثني)3(.
ومجاعة كثرية من أصحاب النبي  ملسو هيلع هللا ىلص كانوا شبابًا، قام عليهم الدين، ومحلوه عىل أكتافهم حتى أعزهم 

اهلل ونرصهم.

�صور من حال ال�صباب يف عهد الر�صول  ملسو هيلع هللا ىلص :

1 ـ عن مالك بن احلويرث  قال : أتينا النبي  ملسو هيلع هللا ىلص ونحن َشبَبٌة متقاربون ، فأقمنا عنده عرشين ليلة، 
فظنَّ أنا اشتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا يف أهلنا فأخبناه، وكان رقيقًا رحياًم، فقال » ارجعوا إىل أهليكم، 
كم أكبكم «)4( . وُمُروهم، وَصلُّوا كام رأيتموين ُأَصلِّ ، وإذا حرضت الصالة فليؤذن لكم أحدكم ، ثم ْليؤمَّ
يقال هلم   قال: » كان شباب من األنصار سبعني رجاًل  ـ روى اإلمام أمحد يف مسنده ، عن أنس   2
ويصلون،  فيتدارسون  املدينة  من  ناحية  انتحوا  أمسوا  فإذا  املسجد،  يف  يكونون  كانوا  قال:   ، اء  الُقرَّ

)1( رواه البخاري، كتاب األطعمة، باب التسمية عىل الطعام، )الفتح 9521( رقم )5376(، ومسلم يف كتاب األرشبة، باب آداب الطعام والرشاب 1599/3 رقم )2022( . 
)2(  رواه أمحد 293/1 ، والرتمذي ، كتاب صفة القيامة ، باب )59( ح 2516 وقال : حديث حسن صحيح .

)3(  يف بعض أعامرهم اختالف يسري ، تراجع سريهم يف كتاب : اإلصابة ، البن حجر رمحه اهلل ، وغريه .
)4( رواه البخاري يف مواضع ، منها : كتاب األدب ، باب رمحة الناس والبهائم ) الفتح 437/10(  رقم )�600( .
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الصبح،  وجه  يف  كانوا  إذا  حتى  أهليهم،  يف  أهنم  املسجد  أهل  وحيسب  املسجد  يف  أهنم  أهلوهم  حيسب 
النبي  فبعثهم  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  حجرة  إىل  فأسندوه  به،  فجاءوا  احلطب،  من  واحتطبوا  املاء  من  استعذبوا 
.)1(» الغداة  صالة  يف  يومًا  عرش  مخسة  قتلتهم  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  َفَدَعا  معونة،  بئر  يوم  فأصيبوا  مجيعًا  ملسو هيلع هللا ىلص 
3 ـ وأسامة بن زيد   يشاوره النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف حادثة اإلفك)2(، ويسلِّمه قيادة اجليش الذاهب إىل الروم)3( .

4 ـ وَعتَّاب بن َأِسيد، جيعله أمريًا عىل مكة )4(.
5 ـ وعبد اهلل بن الزبري، يقود الغلامن ملبايعة النبي  ملسو هيلع هللا ىلص)5(.

6 ـ ومصعب بن عمري، يرسله داعية إىل أهل املدينة، فيسلم عىل يديه أكثر أهلها، ويدخل نور اإلسالم 
كل بيت من بيوهتا )6(.

7 ـ وأسامء بنت أيب بكر ريض اهلل عنها، وموقفها يف اهلجرة.
� ـ وعائشة بنت أيب بكر الصديق ريض اهلل عنها كانت عاملة فقيهه يرجع إليها الصحابة فيام أشكل عليهم .

)1( مسند اإلمام أمحد 2235/3، وأصله يف الصحيحني، لكن ليس فيه موضع الشاهد .                        )4( ترمجته يف اإلصابة. 
)2( البخاري ، كتاب الشهادات، باب إذا عدل رجل أحدًا، ) الفتح 24�/5 ( رقم )2637 (.             )5( ترمجة ابن الزبري يف اإلصابة.               

)3(  ترمجة أسامة يف اإلصابة.                                                                                                                            )6( ترمجة مصعب يف اإلصابة.

توجيهاٌت لل�صباب :
الشباب باإلسالم خري وبناء، وبغري اإلسالم تعاسة وبالء، فالشباب طاقة يسخرها اإلسالم يف  إن 

إصالح البرشية، فإليك أخي الشاب هذه التوجيهات التي يمليها عليك دينك :
1 ـ عىل الشابِّ أن يعرف دينه، ويمتثله يف سلوكه وعمله، ويكون عىل قناعة تامة به، وال يلتفت ألقوال 
ِدينَُه أفضُل دين، وأن ُكلَّ ما سواه فهو زور وباطل، وأن عليه أن  كني، وليعلم أن  احلاقدين واملشكِّ

ر ما أودعه اهلل من قوة ونشاط يف خدمة هذا الدين. ُيَسخِّ
2 ـ عىل الشاب أن يعلم أن أمته هي خري أمة، وأن هذه اخلريية ثابتٌة هلا ما دامت متمسكًة بدينها، وليعلم 
أن أمته بقيت دهرًا طوياًل رائدًة للعامل، وأنه جيب أن تبقى هلا هذه الريادة، وذلك ال يتحقق إال بااللتزام 

بدين اإلسالم.
العاملني،  لرب  الناس  وتعبيد  اآلخرين،  إصالح  ـ  نفسه  إصالح  بعد  ـ  مهته  تكون  أن  الشاب  عىل   3-
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ُر غريه. ُر نفسه، َوِوزرْ وليحذر أن يكون داعيَة سوء، يكون عليه ِوزرْ
-4عىل الشاب أن يعرف ما لوطنه ووالة أمره من احلق، فهو بلد اإلسالم الذي ولد فيه، وعىل أرضه 
نشأ، وأن عليه لوالة أمره الطاعة يف املعروف، وليحذر أن يكون آلة يستخدمها األعداء هلدم األمة من 

داخلها، واإلفساد يف الوطن.
-5عىل الشاب أن يكون دائم االرتباط باهلل تعاىل، من خالل أداء الصالة يف وقتها، وكثرة الذكر والدعاء، 
الصباح  كأذكار  املرشوعة  األوراد  عىل  واملحافظة  عليه،  والتوكل  األمور،  مجيع  يف  به  واالستعانة 

واملساء، والدخول واخلروج، والركوب، ونزول املكان، وغري ذلك.
-6عىل الشاب أن يعلم أن قدوته احلقيقية هو حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وليحذر من التقليد األعمى الذي يفقده شخصيته 

ومتيزه.
-7 عىل الشاب أن حيافظ عىل رجولته، ويتجنب كل ما من شأنه أن يضعفها من ميوعة وتكس وتشبه 

بالنساء، وغري ذلك.
-� عىل الشاب أن يصب عىل مشقة فعل الطاعة، وترك املعصية، حتى تستقيم نفسه عىل ذلك وتستلذ به 

ففي احلديث »  الخيُر عادٌة «)1( و عليه أن ال يتأثر بمن يسخر منه أو يلمزه، فقد قال تعاىل : 
﴾اآليات)2(. ﴿       

وا أنفسهم لرتبية أبنائهم الرتبية الصحيحة،  -9 عىل الشباب أن يستشعروا بأهنم آباء املستقبل، فال بد أن ُيِعدُّ
فيسلحوا أنفسهم بالعلم واألدب.

َح عن نفسه، أن يلتزم احلالل، ويتجنب احلرام، فإن يف احلالل ُغنرَْيًة  10 ـ عىل الشاب ـ إذا أراد أن ُيَروِّ
عن غريه، وإن عاقبة احلرام وخيمٌة، وليكن من دعائه » اللهم اكفني بحاللك عن حرامك وأغنني 

ن ِسَواك «)3( . بفضلك َعمَّ
-11 عىل الشباب أن يكونوا حذرين من األفكار اهلدامة حتى ولو كان ظاهرها الصالح واإلصالح فال 

يقبلوا فكرًة إال بعد عرضها عىل العلامء واألساتذة حتى ال يقعوا فريسة يف أيدي دعاة الباطل.

)1( جزء من حديث رواه ابن ماجه يف املقدمة ، باب فضل العلامء )221( ، وابن حبان يف صحيحه )2/�( وغريهم  .
)2( آية 29 من سورة املطففني .

)3( رواه الرتمذي رقم )3634( ، وقال : حديث حسن .
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الأ�صئــلــــة

س1 : ما سبب الرتكيز عىل الشباب؟
س2 : اذكر صورتني من حال الشباب يف عهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع التعليق عىل كل واحدة منهام بام تراه.

س3: اذكر أربعة من األغالط التي تراها عىل شبابنا اليوم، وما رأيك أنت يف ذلك؟
س4 : اذكر إحدى مشاكل الشباب، وكيف ترى عالجها؟



6�

الـ�صجــاعــة والـــرجــولــة

الشجاعة من أعظم الصفات التي يتميز هبا الرجال، وهنا نتعرض لبياهنا ثم نذكر بعض ما ينبغي أن 
يتميز به املسلم من صفات الرجولة.

ر ، والُجْبن : ال�صجاعة ، والتهوُّ

الشجاعـة : اإلقدام عىل قوٍل أو فعل فيه خماطرة، لتحصيل خري أو دفع رش، بقوة قلب وثباته)1(.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل : الشجاعة ليست هي قوة البدن، وإنام قوة القلب وثباته، 

وقد يكون الرجل َقِويَّ البدن ضعيَف القلب)2(.
والُجْبُن :  ضد الشجاعة.

ر : إقدام بال تفكري يف العواقب، وال متييز بني الفعل املحمود واملذموم. والتهوُّ
فالشجاعة خلق فاضل متوسط بني خلقني رذيلني : اجلبِن والتهور)3(.

َمْدُح ال�صجاعة ، وَذمُّ الجبن :

كل ما يف القرآن الكريم والسنة النبوية من األمر باجلهاد و الرتغيب فيه، وذم التاركني له ،كل ذلك مدح للشجاعة 
وذمٌّ للجبن)4(، قال تعاىل :﴿

. )5(﴾
وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقول : » اللُهمَّ إين أعوذ بك من اجلبن «)6( .

)1( ينظر : األخالق اإلسالمية ، للميداين 5�6/2 ، وجمموع مؤلفات العالمة السعدي ، املجلد األول 400/5 .
)2( جمموع الفتاوى �15�/2 بترصف .

)3( ينظر الكتب الثالثة املقدمة ، وانظر األخالق والسري البن حزم الظاهري ص 32 ، والروح ، البن القيم ص 236 .
)4(  جمموع الفتاوى �157/2 وما قبلها وما بعدها .                        )5( آية �3 من سورة التوبة .

)6( رواه البخاري ، كتاب اجلهاد ، باب ما يتعوذ من اجلبن ) الفتح 35/6( ، رقم )2�22( .
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مـراتـب الـنـــا�س :
يُِّن  يُِّن الشجاُع، ثم الدَّ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل : الناس عىل أربعة أقسام : أعالهم الدَّ

بال شجاعة، ثم عكسه، ثم الَعِريُّ منهام)1(.

اأنواع ال�صجاعة من حيُث اأ�صلها ، و�صبل تقويتها )2( :

أ ـ نوع حممود : وهي التي يكون هبا نرص احلق، وردُّ الباطل، وحتصيل املنافع للخلق، وكامل هذا النوع 
والثواب عليه متعلق بكون ذلك يف سبيل اهلل تعاىل، وألجل مرضاته.

بـ   نوع مذموم : وهي التي تكون يف حظوظ النفس الدنيئة ، ال يف حقوق اهلل تعاىل ، وال لتحقيق مصالح خلقه .

اأنواع ال�صجاعة من حيُث ما تتعلق به )3( :
  الشجاعة نوعان : فطري، ومكتسب، كالمها حتصل الزيادة فيه بأمور ، منها :

ل عليه، ودعاؤه، والثقة بنرصه وتأييده، قال تعاىل :  -1 االستعانة  باهلل، والتوكُّ
.)4(﴾ ﴿       

-2 ترسيخ عقيدة اإليامن بالقضاء والقدر، وأن ما يصيب اإلنسان فهو مقدر عليه، ال يمكن أن خيطئه.
-3أن يدرك املسلم أن غاية ما يمكن أن يصل إليه بسبب الشجاعة هو املوت ؛ واملوت سبيٌل كل الناس سالكه .

تعددت األسباب ،  واملـوت واحـد ُمت  بالسيف   مات  بغريه   ـَ        َمن   مل  ي
-4التمسك بطاعة اهلل، والقرب منه، فإن ذلك أعظم عون عىل تقوية روح الشجاعة يف اإلنسان.

-5 أن يقنع نفسه بأن مثريات اجلبن أكثرها أوهام وتيالت ال أصل هلا، وأن الشيطان قد يثريها يف نفسه 
      ﴿: تــعـالـى  قــال  الـخيـر،  فعـل  علـى  اإلقــدام  عـن  ليحجـم 

﴾)5(. واملعنى : يثري يف أنفسكم اخلوف من أوليائه.
)1( جمموع الفتاوي �26/2 ، وانظر أيًضا ص 164 .                       )4( آية 7 من سورة حممد ملسو هيلع هللا ىلص .

)2( ينظر : مؤلفات العالمة السعدي ، املجلد األول 403/5 .         )5( آية 175 من سورة آل عمران .
)3(  ينظر : املواضع املتقدمة من املراجع السابقة .
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  6 التدرب عىل الشجاعة شيًئا فشيئًا، حتى تكون ُخُلقًا راسخًا يف النفس، وقد كان الزبري بن العوام-
يصطحب معه ولده عبد اهلل وهو صغري، وحيرضه ميدان املعركة لتتعود نفسه عىل الشجاعة)1(، والكلمة 
حتتاج إىل شجاعة، فالذي يريد أن يكون خطيبًا أو متحدثًا، ال يبدأ بخطبة عىل عدد كثري، لعله أن حيجم 

بعدها عن دخول هذا امليدان من أصله.
املباالة  وعدم  وشجاعة،  إقدام  إىل  حيتاج  ما  فعل  عند  الناس  مراءاة  وعدم  هلل،  العمل  إخالص   7-

بمدحهم وذمهم.
-� استحضار عظمة اهلل عند فعل ما حيتاج إىل شجاعة وإقدام، واستحضار أمره تعاىل بذلك وإثابته 

عليه، وأنه يعاقب عىل ترك اإلقدام عىل هذا العمل أو القول.
-9 مطالعة سري األبطال والشجعان ، خاصة سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، وعلامء األمة وقادهتا الكبار.

مـن �صفـات الرجولـة التي متيز بهـا امل�صـلـم :

نان واللسان، والدعوة إليه، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر. 1 ـ اجلهاد يف سبيل اهلل، بالسِّ
2 ـ الشجاعة يف قول كلمة احلق، وَردِّ الباطل، والتخيل عنه بالقول والفعل.

3 ـ التحيلِّ بالعلم والعمل، واخللق الفاضل، واألدب الكامل.
4 ـ وضوح اهلدف والغاية التي يسعى اإلنسان لتحقيقها، وتسخري طاقته ألجلها.

ِم عىل السفيه، فال تستثريه توافه األمور فتخرجه عن  5 ـ احتامل األذى، وملك النفس عند الغضب، واحِللرْ
عة ، إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب «)2(. َ حد العقل إىل اجلنون، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » ليس الشديد بالرصُّ

6 ـ الدفاع عن الدين واملحارم، والغرية عليهام .
ع عن الدنايا، وقوة اإلرادة التي خيضع هبا نفسه ألجل مرضاة ربه، فهو يتغلب هبا  7 ـ ُعُلوُّ اهلمة، والرتفُّ

عىل نفسه حني تأمره بالكسل والتهاون يف طاعة مواله.

)1( انظر صحيح البخاري ، كتاب املغازي ، باب قتل أيب جهل احلديث رقم )3975( .
)2( رواه البخاري،كتاب األدب، باب احلذر من الغضب ) الفتح 51�/10(، ومسلم، كتاب الب، باب فضل من يملك نفسه عند الغضب )2014/4(، رقم )2609(.
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مـــظـاهــر خــاطئة للـرجـولـة وال�صجـاعـــة :

أ ـ إلقاء الرجل نفسه يف املهالك دون غرض صحيح، كالتهور يف قيادة السيارة مثاًل.
ب ـ الغلظة عىل األطفال والنساء من أوالد وزوجات وغريهم.

ج ـ معاونة الظامل عىل ظلمه، والقيام مع الصاحب دون معرفة وجه احلق الذي له)1( .

الأ�صئــلــــة

س1: ما الفرق بني الشجاعة، والتهّور، واجلبن؟ واذكر مثااًل عىل كل منها من إنشائك.
س2: اذكر أربعًة من العوامل املساعدة لتقوية روح الشجاعة عند الرجل.

ة. س3: اذكر أربعًا من سامت الرجولة الَحقَّ
س4: اذكر أربعًا من املظاهر اخلاطئة للرجولة )اثنني من الكتاب، واثنني من إنشائك (.

)1( انظر يف هذا : فتاوى شيخ اإلسالم �16/2 ، 17 .
3 لالستزادة يف موضوع الشجاعة ،انظر –غري ما تقدم – كتاب : مشارع األشواق إىل مصارع العشاق ،ومثري الغرام إىل دار السالم ) يف فضائل اجلهاد ( أليب زكريا أمحد 

ابن إبراهيم الدمياطي ، املشهور بابن النحاس 951/2 – 1015 .
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الـمـــال فـي الإ�صــــالم

تـمـهـيــد :
خلق اهلل تعاىل اإلنسان  يف هذه احلياة، وجعل له عوامل تقوم هبا حياته الفردية واجلامعية، واإلنسان 
واالقتصادي  السياس  نشاطه  فيوجه  االعتقادي،  تصوره  عىل  بناء  حياته  يف  ينطلق  ـ  إنسان  أي  ـ 

واالجتامعي وغريها، بناًء عىل هذا االعتقاد.
لها الرشع املطهر ، تلك النظرة املتميزة عن سائر  وللمسلم نظرته اخلاصة نحو املال ، النظرة التي فصَّ

النظم املالية يف عامل اليوم ، والتي يمكن تقسيمها إىل أقسام ثالثة : ـ
1 ـ النظام اإلسالمي .

2 ـ النظام الرأساميل .
3 ـ النظام االشرتاكي .

اأوًل : النظام الإ�صالمي :
بعض  عىل  االقتصار  يمكن  ولكن  يسرية،  كلامت  يف  املال  إىل  اإلسالم  نظرة  تلخيص  الصعب  من 

األصول الرضورية التي حتيط باملوضوع :
1 ـ املــال مال اهلل :

،)1(﴾ بينَّ اهلل تعاىل أن األرض وما عليها ملك له عز وجل، فقال تعاىل :﴿
﴿: ســبحـانــه  يقــول  النتفاعهم،  ــا  ــده وأع  ، ليعمروها  ــني  ــي اآلدم فيها  خلق 

تعاىل،  اهلل  مال  فاملال  وعليه   .)3(﴾ ﴿ سبحانه  ويقول   ،)2(﴾

﴾)4(. فيترصف املسلم فيه بناء  والناس مستخلفون فيه، كام قال تعاىل :﴿
)1( آية 120 من سورة املائدة .           )3( آية 33 من سورة النور .
)2( آية 29 من سورة البقرة .              )4( آية 7 من سورة احلديد .
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عىل هذا األصل االعتقادي العظيم.
2 ـ لإلنسان حق التملك :

من غرائز اإلنسان حب التملك، واإلسالم لبى هذه الغريزة،وأمر املسلم بتنميته، قال تعاىل :
عن  حكي  فيام  ﴾)1(وقال  ﴿

﴾)2(، وغريها من  قارون وقومه :﴿
النصوص كثري.

     ولكن اإلسالم حدد طرق ووسائل هذا التملك، ومنها :
أ ـ التجارة والسعي لكسب الرزق. 

)3(﴾ يقول تعاىل ﴿
ب ـ التملك عن طريق الوصية واإلرث.

ج ـ التملك عن طريق اجلهاد يف سبيل اهلل من الغنيمة والفيء.
د ـ التملك عن طريق إحياء األرض املوات التي ال تكون ملكًا ألحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو البناء، 
من أعمر أرضًا ليست ألحد فهو أحق «)4(.  جاء يف الصحيح عن عائشة ـ ريض اهلل عنها ـ مرفوعًا: » 

ولكن يف الوقت احلارض ال بد من إذن ويل األمر.
هـ ـ التملك عن طريق اهلبات واهلدايا والعطايا.

3 ـ أصول التعامل املايل يف اإلسالم :
-1سالمة النية والقصد يف التعامل املايل، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل امرئ ما 

نوى «)5(. فيقصد بمعامالته الرزق احلالل، واالستعفاف عن السؤال، والتقرب به إىل اهلل تعاىل.
ُبورك هلام يف  نا  َوبيَّ يتفرقا، فإن صدقا  مل  ما  باخليار  الَبيِّعان   «  : -2 األمانة والصدق، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

)1( آية 10 من سورة اجلمعة .            )2( آية 77 من سورة القصص .               )3( آية 15 من سورة امللك. 
)4( أخرجه البخاري، كتاب احلرث واملزارعة، باب من أحيا أرضًا مواتًا 1�/5 رقم )2335( ، وهذا لفظه، قال احلافظ ،زاد اإلسامعييل ) فهو أحق هبا (. 

)5( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي 9/1 برقم 1 ، ومسلم، كتاب اإلمارة، باب قوله ملسو هيلع هللا ىلص : 
» إنام األعامل بالنية « 1515/3 برقم )1907( .

)6( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب البيوع ، باب إذا بني البيعان ومل يكتام 309/4 برقم )2079( ، ومسلم ، كتاب البيوع ، باب الصدق يف البيع والبيان 1164/3 
رقم احلديث )1532( .
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بيعهام، وإن كذبا وكتام حُمِقت بركة بيعهام «)6(.
-3أن ال يلهي املال عن طاعة اهلل تعاىل ، وأن ال يؤدي إىل معصيته سبحانه ، قـال تعالـى :﴿

.)1(﴾
-4 اتقاء املعامالت املشتبهة لئال يقع يف احلرام، قال ملسو هيلع هللا ىلص » الحالل بيٌِّن والحرام بيٌِّن، وبينهما أمور مشتبهات 
ال يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرض، ومن وقع في الشبهات وقع في 

الحرام، كالراعي يرعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ....«احلديث)2(.
مة : األصل يف التعامل املايل احِللُّ إال ما دل الرشع عىل حتريمه، و يمكن مجع  -5جتّنُب املعامالت املحرَّ

ذلك يف القواعد العامة اآلتية :
أ ـ الربا، وقد ثبت يف الكتاب والسنة حتريم الربا، وهو مقتىض العدل والرمحة باخللق، قال تعاىل : 

.)3(﴾ ﴿
ب ـ املعامالت التي فيها غرر، ويدخل فيها امليس، واملجهول، وبيع الثمر قبل بدو صالحه، ونحو ذلك .

ج ـ ما فيه غش وتدليس، قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص : » من غشنا فليس منا «)4(.
د ـ أن يرتتب عىل املعاملة رضر أو إرضار، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » ال رضر وال رضار«)5(.

6 ـ أن يؤدي احلق املرشوع فيه، مثل :
نة مقاديرها يف الرشع، بحسب نوع املال وقدره، وهذا حق مفروض. أ ـ الزكاة املفروضة املعيَّ

ب ـ النفقات الواجبة، كالنفقة عىل الزوجة واألوالد، وكذا عند حاجة املسلمني إذا مل يتمكن بيت املال من حتقيقها.
م أجر  ج ـ الصدقات والتبعات واهلبات وأنواع الب املتعددة، وهذه مستحبة ندب إليها اإلسالم وعظَّ
صاحبهـا، وضاعف مثوبته؛ ملـا يورثه من املحبة واملودة وسـّد احلاجة، ومواساة الفقري و املسكني وغري 

ذلـك، قــال تـــعــالـــى : ﴿
. )6(﴾

)1( آية 9 من سورة املنافقون .
)2( أخرجه البخاري، كتاب اإليامن ، باب فضل من استبأ لدينه 126/1 رقم احلديث )52(، ومسلم ، كتاب املساقاة، باب أخذ احلالل وترك الشبهات 1219/3 رقم احلديث )1599(.

)3( آية 275 من سورة البقرة.
)4( أخرجه مسلم ، كتاب اإليامن ، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » من غشنا فليس منا « 199/1 برقم )10( .

)5( أخرجه ابن ماجه،كتاب األحكام، باب من بنى يف حقه ما يرض بجاره 7�4/2 برقم )2240(، وأخرجه اإلمام أمحد 313/1، وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة )250(.
)6( آية 261 من سورة البقرة .



75

ثانيًا : النظام الراأ�صمايل :

عىل  تقوم  الفكرية  وفلسفته  األساسية  ،ودعامته  الُحرِّ االقتصاد  وجهة  عىل  الرأساميل  النظام  يقوم   
املذهب الفردي.

أهم أسس النظام الرأساميل : 
1 ـ امللكية الفردية ألدوات اإلنتاج، ومحاية الدولة هلا، فامللكية الفردية يف املذهب الفردي َحقٌّ مطلق من 

كل قيد.
ا لتنافس األفراد. ل الدولة يف النشاط االقتصادي، وتركه ُحرًّ 2 ـ عدم تدخُّ

3 ـ حافز الربح واملصلحة الشخصية، واملنفعة الذاتية هي األمور املحركة للنشاط االقتصادي والباعثة له.
4 ـ انقسام املجتمع إىل ُمالَّك وغيـِر ُمالَّك.

5 ـ )الربا( املسمى عندهم : )الفائدة( دعامة أساسية يف النظام الرأساميل.
6 ـ ليس ألي كائن حّق يف املال سوى مالكه.

اآلثار املرتتبة عىل هذا النظام :
1 ـ تؤدي هذه املبادئ إىل سلوك سبيل يوصل إىل املال ويزيد من األرباح، وبناء عليه تعددت وسائل 

رات، وأسلحة الدمار، وغريها. الكسب غري الرشيف، فانترش االحتكار والقامر وجتارة اخلمر واملخدِّ
2 ـ انترش الربا انتشارًا واسعًا، ووقع ضحيته ماليني األفراد؛ ألن املال انحرص يف بنوك ربوية رأساملية.

3 ـ ليس للضعفاء والفقراء أو احلريصني عىل املثل العليا واألخالق احلميدة أي دور يف هذا النظام.
م فيه. 4 ـ سيطرة األغنياء وأصحاب اجلاه عىل املجتمع، والتحكُّ

ثالًثا : النظام ال�صتراكي )ال�صيوعي( :
 يقوم النظام االشرتاكي ) الشيوعي ( عىل ضد نظرية املذهب الفردي ، حيث يرى أن مصلحة اجلامعة 

هي احلاكمة ، أما املصلحة الفردية فملغاة.
أهّم أسس النظام االشرتاكي :

1 ـ إلغاء امللكية الفردية.
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2 ـ الدولة هي املالكة للامل، واملوجهة لالقتصاد كله، فال َحقَّ للفرد إال بقدر حاجته، وعليه أن يبذل 
للدولة مجيع طاقته.

3 ـ زعم توزيع الثروة عىل اجلميع.
اآلثار املرتتبة عليه :

1 ـ مصادمة الفطرة اإلنسانية حلب التمّلك التي غرزها اهلل سبحانه وتعاىل يف اإلنسان.
2 ـ القضاء عىل حوافز اجلد واالجتهاد؛ ألن اإلنسان يعمل لغريه.

3 ـ القضاء عىل املواهب واإلبداعات، فال سبيل لتنميتها.
املال عىل  املساكن، وتغدق  تشاء من  ما  برخاء ورفاهية، وتسكن  تعيش  الدولة  املسيطرة يف  الطبقة  ـ   4

نفسها، وبقية املجتمع يعيش عكس هؤالء متامًا من الشقاء والتعاسة.
ولذا مل يتمكن هذا املذهب الفاسد من البقاء ، وثار عليه أهله ، وتفككت دولته يف مطلع هذا القرن اهلجري .

الأ�صئــلــــة

س1: ) املال نعمة من اهلل ( ما أثر ذلك عىل املسلم ؟
س2: ) املال مال اهلل ( وضح معنى هذه العبارة ؟

س3: ينظر اإلسالم إىل املال بأنه ملك هلل تعاىل منح اإلنسان حق التملك فيه، اذكر بعض األدلة عىل ذلك  
          موضحًا بعض سبل التملك املرشوعة .

س4: مل حرم اإلسالم الربا واملعامالت التي فيها رضر ؟
س5: لكي يتمتع املسلم باملال، ويثمر يف الدنيـا واآلخـرة ال بـد وأن يتعامل بضوابط، حتدث عام يتعلق

          باملعامالت املشتبهة.
س6: قارن بني نظام اإلسالم املايل ، والنظام الرأساميل ،والنظام االشرتاكي، فيام ييل:

-1النظرة إىل أصل املال.
يَّة التملك. -2أحقِّ

-3النتائج.
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الإنــفــــاق واآدابـــــه

نـــعــمــة املــــال :

﴾)1(. ومن أعظم  نعم اهلل سبحانـه وتعالـى كثرية ال ُتَعـدُّ وال حتىص :﴿
النعم : نعمة املال والرزق، هذه النعمة التي تؤدى من خالهلا كثري من العبادات، وال يستغني عنها خملوق 

ها ورواحها. حي حتى الطيور تبحث عن أرزاقها يف ُغُدوِّ
وهذا املال مال اهلل تعاىل يودعه عباده؛ ليبتليهم أيشكرونه أم يكفرونه، قال تعاىل :

 )3(﴾ ﴾)2(، وقال سبحانه :﴿ ﴿

.)4(﴾ وقال جل وعال : ﴿

اأنــــواع الإنــفـــاق المــ�صــروع و�صــوره :

ومن حقوق املال إنفاقه يف األوجه املرشوعة، وهي نوعان :
أ ـ واجب : كاإلنفاق عىل النفس والولد والزوجة، وأداء الزكاة املفروضة ونحو ذلك.

بـ  مستحب : كصدقة التطوع، واإلنفاق يف أوجه الب املتنوعة كالنفقة عىل اليتامى واألرامل والفقراء واملساكني، 
وكاهلبات واهلدايا، والتبع ملؤسسات الب واإلغاثة ونحو ذلك، وإنفاق الزوجة الغنية عىل زوجها الفقري.

من ثمرات اإلنفاق املرشوع :
1ـ  دخول اجلنة، يقول تعاىل :﴿

.)5(﴾
)1( آية 34 من سورة إبراهيم .          )4( آية 7 من سورة إبراهيم . 

)2( آية 6 من سورة اإلرساء .            )5( آيتا 134،133 من سورة آل عمران.
)3( آية 60 من سورة العنكبوت .
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-2 الوقاية من النار ، وتكفري السيئات ،روى الشيخان أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : »اتقوا النار ولو بشق مترة«)1(، 
ويقول ملسو هيلع هللا ىلص : » والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار «)2(.

-3 تكثري احلسنات، ومضاعفة األجور أضعافًا مضاعفة، يقــول تعالـــى :﴿
)3(﴾

ويــقــــول ســبــحـانــــه:﴿
.)4(﴾

-4 ُطهـرٌة للُمنرِْفق، وتـزكيـٌة لقلبــه، وتنميٌة للامل، وسـالمـٌة له مــن اآلفـات، يـقــول سبــحــانــه 
.)5(﴾ وتعالـى :﴿

اآداب الإنــفـــاق :

لكي يؤدي اإلنفاق تلك الثامر العظيمة والفوائد اجلليلة ال بد أن يكون املنفق مستحرضًا  آدابًا مهمة فيه، وهي :
1 ـ اإلخــالص :

اإلخالص يعني : جتريد العبودية هلل تعاىل ال يشوهبا شائبة رياء أو سمعة أو غريمها، فإذا أنفق عىل نفسه 
وأرسته ينفق شاكرًا هلل تعاىل عىل ما أعطاه من هذا املال، حامدًا له عىل هذه النعمة، وإذا أنفق عىل الفقراء 
واملساكني، أو مشاريع اخلري وأعامل الب يريد األجر والثواب من هذا اإلنفاق، يقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : » إنام 

األعامل بالنيات ، وإنام لكل امرٍئ ما نوى «)6( .
الدنيا، وليس  الناس يف  ثناء  أنفق رياء أو سمعة أخذ حظه من  فله ذلك، ومن  يبتغي األجر  أنفق  فمن 
ُيقىض  الناس  أول  إنَّ   «   : يقول  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول  سمعت   : قال  أنه    هريرة  أيب  فعن  اآلخرة،  يف  حظ  له 

)1( أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولوبشق مترة 2�3/3 برقم )1417(، ومسلم 703/2 برقم )1016(، كتاب الزكاة ، باب احلث عىل الصدقة ولو بشق مترة.
)2( أخرجه الرتمذي ، كتاب اإليامن، باب ما جاء يف حرمة الصالة 13/5 ،رقم احلديث )2616(، وأخرجه النسائي يف الكبى 42�/6، برقم )11394(، كتاب التفسري.

)3( آية 261 من سورة البقرة .           
)4( آية رقم 20 من سورة املزمل .               

)5( آية رقم 103 من سورة التوبة .
)6( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب بدء الوحي ، باب كيف كان بدء الوحي 9/1 برقم )1( ، ومسلم ،كتاب اإلمارة ، باب قوله ملسو هيلع هللا ىلص :

 ) إنام األعامل بالنية ( 1515/3 برقم )1907( .
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فه  فعرَّ به  فُأِت  كله،  املال  أصناف  من  وأعطاه  عليه  اهلل  ع  َوسَّ »رجل   : ومنهم   ».. ثالثة  القيامة  يوم  عليه 
فيها  أنفقت  إال  فيها  ينفق  أن  حتب  سبيل  من  تركت  ما   : قال  ؟  فيها  عملت  فام   : قال  فعرفها،  نعمه 
.)1(» النار  يف  ُأْلِقي  ثم  وجهه،  عىل  َفُسِحَب  قيل،  فقد  جواد،  ليقال  فعلت  ولكنك  كذبت،   : قال  لك، 

2 ـ عـدم الَمــنِّ واألذى :
َطى فيؤذيه. الَمنُّ هو : التحدث بام أعطى حتى يبلغ ذلك الُمعرْ

ي. واألذى هو : الَسبُّ والتطاول والتشكِّ
وعدم الَمنِّ واألذى هو األدب الثاين الذي يتفق مع ما فطر اهلل تعاىل النفس اإلنسانية عليه من الكرامة 
كرامة  خيدش  الَمنَّ  هذا  أن  إذ  أذى،  أو  بـَمنٍّ  مقرونًا  العطاء  هذا  يكون  أن  تأبى  النفس  فتلك  ة،  والِعزَّ

غار واهلوان. النفوس الكريمة وجيرح مشاعرها، ويستذهلا بمنته، ويشعرها بالصَّ
ومن هنا جعل اهلل سبحانه الصدقات املقرونة بالَمنِّ واألذى باطلة غري مقبولة، يقول تعاىل : 

﴿

.)2(﴾
ة نفس املنان بعطيَّته، وُلؤم طبعه ورغبته يف االستعالء الكاذب، وتطلعه إىل إذالل الناس، جعله  ولِـِخسَّ
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من الثالثة الذين ال يكلمهم اهلل يوم القيامة وال ينظر إليهم وال يزكيهم وهلم عذاب أليم، 

ُق سلعته بالحلف الكاذب «)3(. وهم ـ كام يف احلديث :ـ » الُمْسبُِل ، والَمنَّان ، والُمنَفِّ
3 ـ اإلنفاق من املال الطيب :

َفَأِحبَّ  للنفس،  املحبوب  الطيب  من  باإلنفاق  سبحانه  أمر  فقد  َطيِّبًا،  إال  يقبل  ال  َطيٌِّب  تعاىل  اهلل  ألن 
ألخيك ما حتب لـنفسك، يـقول تعاىل ـ آمرًا باإلنفاق من الطيبات :ـ﴿

.)4(﴾
)1( رواه مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب : من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 1514/3 ،برقم )1905( .

)2( آية 264 من سورة البقرة .
)3( رواه مسلم ، كتاب اإليامن ، باب بيان غلظ حتريم إسبال اإلزار واملن بالعطية 102/1 ، برقم 106 .

)4( آية 267 من سورة البقرة .
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والب واألجر إنام ينال باإلنفاق من املال الطيب املحبوب، يقول تعاىل : 
. )1(﴾ ﴿

4 ـ االعتدال يف اإلنفاق :
     ألن املال أمانة عند صاحبه ، فهو مال اهلل تعاىل، رزقه هذا اإلنسان؛ ليتعامل به وفق منهج اهلل تعاىل ، فال 
رْ فيشح ويبخل ويمسك، قال تعاىل - مادحًا  ف ويتجاوز القصد واالعتدال، وال ُيَقرتِّ ِ ر وُيسرْ يتعاىل فيه َفُيَبذِّ

املؤمنني الذين يسلكون هذا املنهج ـ:
 )2(﴾ ﴿

الأ�صئــلــــة

﴾ ما عالقة هذه اآلية بنامء املال ونقصانه ؟ س1: يقول تعاىل :﴿
س2:اإلنفاق املرشوع له عدة صور ، اذكر بعضًا من صور اإلنفاق الواجبة.

س3: ) اإلنفاق املرشوع طهرة للمنفق وللامل ( وضح ذلك.
س4: من آداب اإلنفاق : عدم الَمنِّ ، كيف يطبق املسلم ذلك عمليًّا.

س5: َبيِّن ما هو مرشوع وما هو غري مرشوع مع التعليل يف كل مما ييل :
أ ـ رجل اشرتى ألوالده مالبس شتوية.

ب ـ رجل ينفق عىل أرسته ما يزيد عىل أكلهم ضعفني ، ويرمي بقية األكل .
ج ـ رجل خصص من راتبه  )٪2( لليتامى .

د ـ رجل اشرتى من ماله اخلاص ساعة بـ)10،000( ريال.
هـ ـ فستان سهرة يلبس ملرة واحدة بـ )5000( ريال.

و ـ رجل ينفق أمام أصدقائه عىل الفقراء ، وإذا خال لوحده أمسك عن اإلنفاق.

)1( آية 92 من سورة آل عمران.
)2( آية 67 من سورة الفرقان.
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الـمــ�صــجــد واآدابـــه

مـكـانـة الـمــ�صــجد :

للمسجد يف حياة األمة مكانة عالية ، لعلنا نوجزها يف النقاط التالية:
1 ـ املساجد بيوت اهلل تعاىل ، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهلل «)1(.
﴾)2(. وقال العلامء : وهذه اإلضافة إضافة ترشيف. وقال تعاىل :﴿

2 ـ املساجد أفضل البقاع يف األرض، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » أحب البالد إىل اهلل مساجدها ، وأبغض البالد إىل اهلل 
أسواقها «)3(.

3 ـ املساجد موضع أداء الصالة املفروضة، التي هي الركن الثاين من أركان اإلسالم.
4 ـ املساجد موضع الجتامع املسلمني وتعارفهم وتآلفهم، وفيها تقام دروس العلم وحلق القرآن الكريم .

ببناء مسجده أول ما هاجر إىل  بادر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أيضًا  املسجد وأمهيته  ـ ومما  يدل عىل عظم مكانة   5
املدينة، وكان ذلك من أول األعامل التي قام هبا عليه الصالة والسالم.

ف�صـــل عمــارتــه :

عامرة املسجد نوعان :
أ ـ العامرة املادية، واملراد بناؤه، وفيه فضل عظيم، يقول ملسو هيلع هللا ىلص : » من بنى مسجدًا يبتغي به وجه اهلل بنى اهلل 

له مثله يف اجلنة «)4(.
ويف احلديث بشارة بدخول اجلنة ملن بنى هلل مسجدًا، خملصًا يف ذلك؛ ألن بناء اهلل له بيتًا يف اجلنة يقتيض 

نزوله وسكناه فيه.

)1( رواه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ، باب فضل االجتامع عىل تالوة القرآن 2074/4 ، رقم )2699( ،
)2( آية �1 من سورة اجلن .

)3(  رواه مسلم ، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، باب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح وفضل املساجد 464/1 )رقم 671(. 
)4( رواه البخاري ، كتاب الصالة ، باب من بنى مسجدًا ) الفتح 544/1( رقم )450( .
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ب ـ العامرة املعنوية : واملراد : الصالة فيه، والذكر، وقراءة القرآن، ونحو ذلك من الطاعات، وورد يف 
فضل ذلك نصوص كثرية ، منها قوله ملسو هيلع هللا ىلص : » من غدا إىل املسجد أو راح أعد اهلل له يف اجلنة ُنُزاًل كلام غدا 

أو راح«)1(.
وجيمع هـذيــن النـــوعـني قـولـه تـعـالــى :﴿ 

.)2(﴾

بع�س الأحكام والداب المتعلقة بالم�صجد :

-1إحسان بنائها، وترك زخرفتها، ألن زخرفتها أمر حمدث، وفيه إشغال للمصيل، وفتح باب للمباهاة هبا 
واملفاخرة . عن ابن عباس ريض اهلل عنهام ـ قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » ما ُأِمْرُت بتشييد املساجد « قال 

ِرُفنَّها كام زخرفت اليهود والنصارى)3(. ابن عباس : َلُتَزخرْ
ر  مِّ قال اإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل : وأمر عمر ببناء املساجد، وقال : َأِكنَّ الناَس من املطر، وإياك أن حُتَ

ر فتفتن الناس، وقال أنس  : يتباهون هبا ثم ال يعمروهنا إال قلياًل)4(. أو ُتَصفِّ
-2 حيرم بناء املساجد عىل القبور، أو وضع القبور يف املساجد؛ ألن ذلك وسيلة إىل الرشك بتعظيم القبور 

وعبادهتا من دون اهلل تعاىل.
قال ملسو هيلع هللا ىلص : » لعن اهلل اليهود والنصارى، اختذوا قبور أنبيائهم مساجد «)5(.

ويف حديث جندب بن عبد اهلل البجيل  أنه سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل موته بخمس وهو يقول : » ... وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، فإين أهناكم 

عن ذلك «)6(.والجتوز أيضًا الصالة يف املقبة، إال صالة اجلنازة.

)1( رواه مسلم ، كتاب املساجد ، باب امليش إىل الصالة متحى به اخلطايا وترفع به الدرجات 1-463  رقم )669( 
)2( اآلية �1 من سورة التوبة . )3( رواه أبو داود ، كتاب الصالة ، باب يف بناء املساجد رقم )�44( ، وقول ابن عباس قد علقه البخاري جمزومًا به ، قبل رقم )446(   

)4( علقهام البخاري هكذا باجلزم ،كتاب الصالة ن باب بنيان املسجد ) الفتح 539/1( .
)5( رواه البخاري ، كتاب اجلنائز ، باب ما يكره من اتاذ املساجد عىل القبور ) الفتح 200/3( ، رقم )1330(  ومسلم ، كتاب املساجد ، باب النهي عن بناء املساجد 

عىل القبور 376/1  ، رقم )530( . 
)6( رواه مسلم ، املوضع السابق ، رقم )532( ، واألحاديث يف الباب متواترة.) انظر : نظم املتناثر ص 71 ( . 
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-3 جتب العناية بتنظيف املسجد، وحيرم تقذيره، ووضع األذى فيه، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص » البصاق يف املسجد 
خطيئة، وكفارهتا دفنها«)1(. وحيث ال يمكن الدفن فالكفارة إزالة ذلك القذر، كام َحكَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص البصاق 

من جدار املسجد)2(.
-4 امليش إىل املسجد هبدوء وطمأنينة، فال يشتد يف امليش، وال هيرول، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص : » إذا أتيتم الصالة 
فعليكم بالسكينة، فام أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأمتوا « )3(. وصالة اجلامعة يف املسجد واجبة عىل الرجال، 

أما املرأة فاألفضل يف حقها صالهتا يف بيتها، وال متنع من الصالة يف املسجد.
-5أن يقدم رجله اليمنى يف الدخول، واليسى يف اخلروج، قال أنس  : من السنة إذا دخلت املسجد 

أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسى)4( .
إذا دخل أحدكم املسجد،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بقوله : »  ويقول عند الدخول واخلروج مارود، ومنه ما أمر به 

فليقل : اللهم افتح يل أبواب رمحتك، وإذا خرج فليقل : اللهم إين أسالك من فضلك «)5( .
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل  -6التبكري يف الذهاب إىل املسجد، واحلرص عىل الصالة يف الصف األول، فقد حث 
ذلك فقال : » لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول ثم مل جيدوا إال أن يستهموا عليه ال ستهموا عىل 

ذلك، ولو يعلمون ما يف التهجري : الستبقوا إليه«)6(، و التهجري : التبكري.
تيمية رمحه اهلل  ابن  يتأخر عن الصف األول إال لعذر، قال شيخ اإلسالم  ينبغي ملن جاء مبكرًا أن  وال 

تعاىل:»فمن جاء أول الناس وصف يف غري األول، فقد خالف الرشيعة « )7( .                                   
وا يب، َوْلَيْأَتمَّ بكم من بعدكم، ال يزال  وهو بتأخره حيرم نفسه من خري عظيم، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص : » تقدموا َفاْئَتمُّ

قوم يتأخرون حتى يؤخرهم اهلل «)�(.
ويف التبكري فوائد، منها : إدراك الصالة من أوهلا، وأداء النافلة، وقراءة القرآن، وحصول استغفار املالئكة 

)1( رواه البخاري ، كتاب الصالة ، باب كفارة البزاق يف املسجد ) الفتح 511/1( رقم 415 .
)2( رواه البخاري ، كتاب الصالة ، باب حك البزاق باليد من املسجد ) الفتح 507/1( رقم 405 .

)3( رواه البخاري ،كتاب األذان، باب قول الرجل :فاتتنا الصالة ) الفتح 116/2( رقم )635(، ومسلم، كتاب املساجد، باب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينة 422/1 رقم )603( .
)4( رواه احلاكم 21�/1 ، وقال : صحيح عىل رشط مسلم .

)5( رواه مسلم ، كتاب صالة املسافرين ، باب ما يقول إذا دخل املسجد 494/1 رقم )713( .
)6( رواه البخاري ، كتاب األذان ، باب االستفهام يف األذان ) الفتح 96/2( رقم )615( ومسلم ، كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف 325/1 رقم )437(.

)7( جمموع الفتاوى 262/22 .                        
)�( رواه مسلم ، كتاب الصالة ، باب تسوية الصفوف 325/1  رقم )�43( .
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له، وأنه ال يزال يف صالة ما انتظر الصالة، وإدراك الصف األول، وغري ذلك.
-7أالَّ جيلس الداخل إىل املسجد حتى يصيل ركعتني حتية املسجد، فعن أيب قتادة األنصاري  أن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص قال : » إذا دخل أحدكم املسجد فال جيلس حتى يصل ركعتني «)1(.
وحكمها : سنة مؤكدة، ويصليها الداخل ولو كان حال خطبة اإلمام يوم اجلمعة، ولكن خيففها، فعن جابر 

 أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : » إذا دخل أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فليصل ركعتني ويتجوز فيهام «)2(.
-�ويكره رفع الصوت يف املسجد، والتشويش عىل املصلني أو القارئني، سواء أكان ذلك بكالم معتاد 
وحمادثة، أم كان ذلك برفع الصوت بالقراءة بحيث يؤذي من بجانبه. قال ملسو هيلع هللا ىلص : » إن املصل يناجي ربه، 

فلينظر بام يناجيه، وال جيهر بعضكم عىل بعض بالقرآن «)3(.
-9 ومما يتعلق بام تقدم حكم االقتداء باإلمام ، فاملأموم عليه أن يتابع إمامه، فال يتقدم عليه وال يوافقه 
وال يتأخر عنه كثريًا، قال ملسو هيلع هللا ىلص » إنام جعل اإلمام ليؤتم به، فال ختتلفوا عليه، فإذا كب فكبوا، وإذا ركع 
فاركعوا، وإذا قال : سمع اهلل ملن محده، فقولوا : اللهم ربنا ولك احلمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صىل 

جالًسا فصلوا جلوسًا أمجعون «)4( .
َل اهلل رأسه رأس محار،  وِّ ويف حتريم مسابقة اإلمام قال ملسو هيلع هللا ىلص : » أما خيشى الذي يرفع رأسه قبل اإلمام أن حُيَ

وصورته صورة محار «)5(.

)1( رواه البخاري ، كتاب التهجد ، باب ما جاء يف التطوع مثنى مثنى ) الفتح 4�/3( رقم )1163( .
)2( رواه البخاري ،يف التهجد ، باب ما جاء يف التطوع مثنى مثنى )49/3( ، رقم )1166( ، ورواه مسلم ، كتاب اجلمعة ، باب التحية واإلمام خيطب 596/2 رقم

       )�75( ، وهذا لفظه .
)3( رواه مالك يف املوطأ ، كتاب الصالة ، باب العمل يف القراءة �0/1 ، وبنحوه أبو داود رقم )1332( ، وأمحد يف مواضع من املسند منها 94/3 ، وصححه احلافظ

        ابن حجر كام يف املقاصد احلسنة للسخاوي ص 361 .
)4( رواه البخاري يف األذان ، باب إقامة الصف من متام الصالة ) الفتح 209/2( رقم )722( ، ومسلم ، يف الصالة ، باب ائتامم املأموم باإلمام 309/1 رقم )414(

       وهذا لفظه .
)5( رواه البخاري ، كتاب األذان ، باب إثم من رفع رأسه قبل اإلمام ) الفتح 1�2/2( رقم )691( ، ومسلم ، كتاب الصالة ، باب حتريم سبق اإلمام بركوع أو سجود

       ونحومها 320/1  رقم ) 427( .
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الأ�صئــلــــة

س1: اذكر ثالثة أمور تدل عىل مكانة املسجد يف اإلسالم، مستداًل عىل واحد منها .
س2:اذكر فضل بناء املساجد،  وما رشط حصول هذا الفضل ؟ مع الدليل.

س3: ما الدليل عىل فضل التبكري يف الذهاب إىل الصالة ؟ واذكر بعض الفوائد التي حيصلها املبكر.
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الـجــــار وحـقــــوقـــه

الـــجــــار واهتمــــام الإ�صــالم بـــه :
اجلار يف األصل : هو املجاور يف الدار، وقد يطلق عىل الصاحب يف السفر، أو العمل، ونحو ذلك، 

وهو من أقرب الناس التصاقًا باإلنسان ومعرفة ألحواله.
ـــه، قـــال تـعـــالــى :﴿ ـــم حقَّ ولقد اهتم الرشع باجلار وعظَّ

.)1(﴾
وقال ملسو هيلع هللا ىلص : » ما زال جبيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه «)2(.

أي : أنه يكون له حق يف املرياث. ولعل من احلكم يف اهتامم الرشع باجلار ما ييل :
1 ـ أن تسود املحبة واأللفة بني املسلمني، وِمن أوىل الناس بذلك اجلريان.

2 ـ أن اجلار أوىل الناس بإعانة جاره ومساعدته؛ لقربه منه ومعرفته بمشاكله وأحواله.
3 ـ أن حيصل للمسلم األمان عىل نفسه وولده وأهله وماله.

حــدود اجلـيـــران :

    اختلف العلامء يف حتديد اجلار الذي جاءت النصوص باالهتامم به –فقيل : حد اجلوار أربعون دارًا من 
كل جانب، وقيل أربعون من مجيع اجلوانب، وقيل : من صىل معك الفجر فهو جار، وقيل غري ذلك.
     وكل هذه األقوال ليس عليها دليل صحيح ، ولعل أحسن األقوال وأعدهلا قول من قال : اجلار هو من قاربت 
داُره داَر جاره، وُيرجع يف حتديده إىل العرف، فمن كان يف عرف الناس جار فهو جار، وذلك ألن األسامء 
التي ورد هبا الرشع ومل حيدد معناها فإنه ُيرجع يف معناها إىل العرف الصحيح، وقد اختار هذا القول مجاعة من 
)1( آية 36 من سورة النساء، واجلار ذي القريب : القريب، إما نسبًا، أو موضعًا، واجلار اجلنب، البعيد، إما نسبًا أو موضعًا، والصاحب باجلنب، الرفيق يف السفر ونحوه 

) انظر : تفسري ابن كثري ، والقرطبي (.
)2( رواه البخاري، كتاب األدب، باب الوصاة باجلار ) الفتح 441/10( ، رقم )6014 ،4015(، ومسلم ، كتاب الب، باب الوصية باجلار 2025/4، رقم )2624(، 2625(.
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)1( املغني �/537 ، وقال بعد أن ذكر حديث؛ ) اجلار أربعون(، وإن مل يثبت اخلب فاجلار هو املقارب، ويرجع يف ذلك إىل العرف 1-هـ- وقال يف اإِلنصاف 
224/7 : وقيل : يرجع فيه إىل العرف ، قلت ، وهو الصواب إن مل يصح احلديث . اهـ.

)2( رواه البخاري يف األدب ، باب حق اجلوار يف قرب األبواب ) الفتح 447/10( رقم )6020(  .
)3( آية 11 من سورة التحريم .

)4( تفسري ابن كثري عن هذه اآلية ، ونحوه يف تفسري اآللوس : ) روح املعاين ( واحلديث الذي أشار إليه ابن كثري )) اجلار قبل الدار(( رواه اخلطيب البغدادي يف 
اجلامع ألخالق الراوي وال يصح ) وانظر اجلامع الصغري حرف اجليم (.

العلامء املحققني ، منهم اإلمام ابن قدامة ، صاحب املغني ، واإلمام املرداوي صاحب اإلنصاف ، وغريهم )1( .

مــراتـب الـجـــيـــران :

    تتلف مراتب اجلريان بحسب قرهبم وبعدهم ، فاألقرب أوىل بالب واإلكرام من األبعد ، ودليل ذلك 
أن عائشة ـ ريض اهلل عنها ـ سألت النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت : إن يل جارتني ، فإىل أهيام أهدي ؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص : » إىل 

أقرهبام منك بابًا «)2(.
وتتلف مراتبهم أيضًا باختالف أنواعهم :

-1 فنوع له ثالثة حقوق ، وهو اجلار املسلم القريب ، فله حق اجلوار واإلسالم والقرابة .
ان ، وهو اجلار املسلم ، فله حق اجلوار ، واإلسالم . -2 ونوٌع لُه َحقَّ

-3 ونوٌع له حق واحد ، وهو اجلار الكافر ، فله حق اجلوار فقط ، وكان ابن عمر ريض اهلل عنهام إذا صنع 
أهله طعامًا قال : هل أهديتم إىل جارنا اليهودي .

اأهمية اختيار اجلـار :

يؤذيه، وحيفظه ويعاونه، والناس  له حقوقه وال  الذي يؤدي  الصالح  اختيار اجلار  واملسلم حيرص عىل 
يقولون :)اجلار قبل الدار(، وهذا معنى صحيح، ومما يشهد له يف القرآن الكريم قوله  تعاىل ـ عن امرأة 

. )3(﴾ فرعون ـ :﴿
قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل تعاىل : قالت العلامء : اختارت اجلار قبل الدار، وقد ورد يشء من ذلك يف 

حديث مرفوع . اهـ )4(.
وتتضح أمهية ذلك بمعرفة أن اجلار يؤثر يف جاره وأوالده بسبب املخالطة، فإن كان صاحلًا أمنه عىل أهله 
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يأمنه عىل أهله وبيته، واجلار الصالح حيفظ ما قد يطلع عليه من أرسار  فإنه ال  وبيته ، وإن كان فاسدًا 
جاره، وأحواله اخلاصة ، والفاسد قد يشيع ذلك ويظهره ، والصالح يعني جاره عىل فعل اخلري ويناصحه، 

والفاسد قد يثبطه ويغويه .

من حقوق اجلار على جاره :

1 ـ ترك أذيته :
م عليه بالكالم الفاحش، وغيبته، وغري ذلك، أم كانت بالفعل،  وسواء أكانت األذية بالقول : َكَسبِّه، والتكلُّ
كإلقاء الوسخ أمام منزله، أو مضايقته بالسيارة، أو برتك األوالد يفسدون شيئًا من بيته، أو سيارته، أو غري 
ذلك : قال ملسو هيلع هللا ىلص : » واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن، واهلل ال يؤمن « قيل : ومن يا رسول اهلل ؟ قال : »الذي ال 

يأمن جاره بوائقه«)1( .
وقال : » ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه « )2( . وقال : » من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤِذ جاره « )3( .
ومن أشدِّ أنواع األذيَّة للجار : أذيَّته يف عرضه، وخيانته يف حمارمه بالتعرض هلم بالنظر، أو الكالم املبارش، 

أو عن طريق اهلاتف أو باإلفساد، وفعل الفاحشة.
عن عبد اهلل بن مسعود  قال : سألت النبي ملسو هيلع هللا ىلص : َأيٌّ الذنب عند اهلل أكب؟قال : » أن جتعل هلل نِّدًا وهو 
خلقك « قلت : ثم َأيٌّ ؟ قال: » أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك « قلت : ثم َأيٌّ ؟ قال : » أن ُتزاين 

بحليلة جارك «)4( .
)وُتزاين ( : صيغة مفاعلة، فتفيد أن الزنا حاصل من الطرفني، واملراد أنه يفسد زوجة جاره ويستميلها إىل 

فعل الفاحشة برضاها، وهو أشد من جمرد الزنا بغري رضاها.
ويف حديث املقداد بن األسود  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : » ألن يزين الرجل بعرش نسوة أيرس عليه من أن يزين 

بامرأة جاره « )5( .
)1( رواه البخاري ، كتاب األدب ، باب إثم من ال يأمن جاره بوائقه ) الفتح 443/10(، رقم )6016( والبوائق: مجع بائقة ، وهي اليشء املهلك واألمر الشديد الذي يوايف بغتة .       

)2( رواه مسلم 6�/1 رقم )46( .
)3( رواه البخاري ،كتاب األدب ، باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ) الفتح 445/10( رقم )�601( ، ومسلم 6�/1 رقم )47( .

)4(  رواه البخاري ، كتاب التفسري ، باب الذين ال يدعون مع اهلل إهلًا آخر ) الفتح �/492( ، رقم )4761(،ومسلم : كتاب اإليامن، باب كون الرشك أقبح الذنوب 90/1 )�6(.
)5( رواه أمحد 6/� ، والبخاري يف األدب املفرد رقم )103( ، قال اهليثمي يف جممع الزوائد �/�16 : ورواه أمحد ، والطباين يف الكبري واألوسط ، ورجاله ثقات .
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وسبب تعظيم ذلك عىل غريه :
)  أ  ( أن اجلار مأمون عىل جاره، فخان هذه األمانة.

)ب( أن اجلار عارف بأحوال جاره ووقت وجوده من عدمه بخالف غريه.
)جـ( سهولة وصول أذاه جلاره؛ لقربه منه ، ومداخلته له.

) د ( أنه ال يشّك فيه أحد، أو يشعر به.
2 ـ إكرامه واإلحسان إليه : قال ملسو هيلع هللا ىلص : » من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم جاره «)1( .

وهذا حقٌّ عام يتضمن أنواعًا كثرية، منها :
)أ( إعانته عىل قضاء حاجته، وإعارته ما يطلب ، فإن اجلار ال يكاد يستغني عن جاره ، وقد ذمَّ اهلل تعاىل 

.)2(﴾ الذين يمنعون املاعون ، فقال يف سياق الذم هلم : ﴿
)ب( اإلهداء إليه ، من الطعام وغريه، وقد تقدم حديث عائشة ريض اهلل عنها ، وعن أيب ذر  أن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص أوصاه : » إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه ، ثم انظر أهل بيت من جريانك فأصبهم منها بمعروف «)3(. 

وقال ملسو هيلع هللا ىلص : » يانساء املسلامت ال حتقرن جارة جارهتا ولو بِِفْرَسِن شاة « )4(.
) ج ( إقراضه إذا استقرض، وتعهده باإلحسان إليه إذا افتقر، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » ليس املؤمن الذي يشبع وجاره 

جائع «)5(.
ج أو ُرِزق بمولود، أو نجح أوالده، َهنَّأه بذلك، وبارك له. )د( هتنئته وإظهارالفرح لفرحه، فإذا تزوَّ

ه، وعيادته  وَردِّ كالسالم عليه،  الناس هبا  أوىل  فهو من  املسلمني،  بني  العامة  احلقوق  إليه  تؤدي  أن   3-
ذلك)6(. وغري  عليه،  اهلل  افرتضه  ما  أداء  يف  ًا  مقرصِّ رؤيته  عند  له  والنصح  دعوته،  وإجابة  مرض،  إذا 

)1( رواه البخاري ، كتاب األدب، باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ) الفتح 445/10( رقم)6019(. ومسلم ،كتاب اإليامن، باب احلث عىل إكرام 
اجلار 6�/1 رقم )47(.

)2( آية 7 من سورة املاعون.
)3( رواه مسلم ، كتاب الب والصلة، باب الوصية باجلار 2025/4 رقم )2625(.

َسُن : بكس الفاء كراع الشاة. )4( رواه البخاري، كتاب األدب، باب ال حتقرن جارة جلارهتا ح 6017 والِفررْ
)5( رواه البخاري يف األدب املفرد ، رقم )2112( ، واحلاكم يف املستدرك 67/4 وصححه، ووافقه الذهبي ، وقال اهليثمي يف جممع الزوائد �/167 : رواه الطباين ، 

وأبو يعيل ، ورجاله ثقات ،وذكر نصوصًا أخرى باملعنى، فراجعه للزيادة .
)6( للزيادة راجع : رشوح األحاديث املذكورة من فتح الباري ، وأيضًا جامع العلوم واحلكم حديث )15(.
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الأ�صئــلــــة

س1: ما احلكمة من مرشوعية االهتامم باجلار؟ واذكر دلياًل من السنة يبني عظمة حقه .
س2: حتدث عن أمهية اختيار اجلار .

م الرشع أذية اجلار يف ِعرضه ، ما الدليل عىل ذلك ؟ وملاذا ؟ س3 : لقد عظَّ
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الــتـحـيــــة واآدابـهـــــــا

ــة : الــــتـحـيَّ

ييه حتية ، ومعناه يف اللغة : الدعاء باحلياة ، فيقال : حياك اهلل ، أي :أبقاك ،ثم  اه حُيَ     التحية : مصدر حيَّ
ع يف إطالق التحية عىل كل ما هو يف معناها من الدعاء الذي يقال عند االلتقاء ونحوه، والتحية أعم  ُتوسِّ

من السالم ، فالسالم نوع من أنواع التحية .

حتية الإ�صالم :
ا من حقوق  قد رشع اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص لنا حتية متيزنا عن غرينا ، ورتَّب عىل فعلها الثواب، وجعلها حقًّ
املسلم عىل أخيه ، فتحولت هذه التحية من عادة من العادات املجردة إىل عمل يفعله العبد تقربًا إىل اهلل 
تعاىل ، واستجابة ألمر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، فال يصح أن تبدل هذه التحية العظيمة بعبارات أخرى ال تؤدي ما 
يه حتية اإلسالم املباركة)1(. مثل صباح اخلري ، أو مساء اخلري أو مرحبًا ، أو غري ذلك ، مما قد يستعمله  تؤدِّ

بعض الناس جهاًل أو إعراضًا)2(.
وحتية اإلسالم هي : ) السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ( هذا أكملها ، وأقلها : ) السالم عليكم ( )3( .

من ف�صــائــل ال�صـالم وخ�صائ�صـه :
-1أنه من خري أمور اإلسالم ، فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ـ ريض اهلل عنهام ـ أن رجاًل سأل رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : َأيُّ اإلسالم خرٌي ؟ قال : » ُتْطِعُم الطعام ، َوَتْقَرُأ السالم عىل َمن عرفت وَمن مل تعرف « )4( .
-2أنه من أسباب املودة واملحبة بني املسلمني ، والتي هي من أسباب دخول اجلنة ، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » ال تدخلون 
وا ، أوال أدلُّكم عىل يشٍء إذا فعلتموه حتاببتم ؟ أفشوا السالم بينكم «)5(  . اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا حتى حتابُّ

)1( انظر يف بعض معانيها كتاب أحكام أهل الذمة ، البن القيم 1-193 وما بعدها .
)2( للنووي –رمحه اهلل – كالم جيد حول هذا املعنى يف كتاب األذكار ، أول باب : مسائل تتفرع عىل السالم .

)3( انظر : اآلداب الرشعية 360-1 .
)4( رواه البخاري ، كتاب اإليامن ، باب ، إفشاء السالم من اإلسالم ) الفتح �2/1( رقم )�2( ، ومسلم ، يف اإليامن ، باب بيان تفاضل اإلسالم 65/1 رقم )39( .                                      

)5( رواه مسلم ، كتاب اإليامن ، باب بيان أنه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون 74/1 رقم )54( .
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-3أن كل مجلة منه بعرش حسنات ، وهو ثالث مجل ،فلمن جاء به كاماًل ثالثون حسنة ، عن عمران بن 
حصني- ريض اهلل عنهام -قال : جاء رجل إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال : السالم عليكم ، فرد عليه ،ثم جلس، فقال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » عرش« ثم جاء رجل آخر ، فقال : السالم عليكم ورمحة اهلل ، فرد عليه ثم جلس ، فقال : 
»عرشون« ثم جاء آخر ، فقال : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، فرد عليه ، وجلس ، فقال : » ثالثون « )1( .

ه : حكم ال�صالم َوَردِّ

ُقِصد  إذا ُقِصد به شخص واحد ، وعىل الكفاية إن  ه واجب عينًا ،  )2( ، وَردُّ ُسنَّة مؤكدة  السالم 
مجاعة ، فإن رّد مجيعهم فهو أفضل .

�صفـة رد ال�صــالم :

دِّ أن يكون مثل السالم ، وإن زاد عليه فهو أفضل ،لكن ال ينقص عنه ، فمن سّلم  الرَّ الواجب يف 
: وبركاته،  ، وإن زاد  الواجب : وعليكم السالم ورمحة اهلل  ، فجوابه  : السالم عليكم ورمحة اهلل  فقال 
السـالم،  دون  ألهنـا  فقط؛  السالم(  )وعليكم   : اجلواب  يف  االقتصار  جيوز  ال  لكن   ، أفضل  فهذا 

.)3(﴾ قال تعاىل : ﴿
م ،أو ردوا عليه بمثل  م فردوا عليه أفضل مما َسلَّ م عليكم امُلَسلِّ قال ابن كثري رمحه اهلل تعاىل : أي :إذا َسلَّ

م ، فالزيادة مندوبة ، واملامثلة مفروضة . ما َسلَّ
ومما يعتب جوابًا غري سائغ رشعًا أن َيُردَّ بقوله :أهاًل ومرحبًا، أو نحوها، مكتفيًا هبا، وذلك ألهنا ليست 
بجواب رشعي للسالم، وألهنا أنقص من السالم بكثري، فإن قوله : وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته،وما 
حتمله من معاٍن عظيمة أفضل من قول القائل : أهاًل ومرحبًا، ولكن ال بأس بقوهلا ال عىل أهنا َردُّ السالم ، 

لكن يرد السالم، ثم يقوهلا بعد ذلك ،فقد ثبت قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » مرحبًا بأم هانىء «)4( .وغري ذلك .

)1( رواه أبو داود ،كتاب األدب ، باب كيف السالم 379/5 رقم )5195( ، والرتمذي يف االستئذان ، باب ما ذكر يف فضل السالم 52/5 رقم )26�9( ، وقال : 
حديث صحيح ، وقال احلافظ يف الفتح 6/11 : إسناد قوي ، وقال ابن مفلح يف اآلداب الرشعية : بإسناد جيد .

)2( غذاء األلباب 275/1 .
)3( آية �6 من سورة النساء ، وكالم ابن كثري يف تفسريها ، ونحوها ما ذكره القرطبي يف تفسري هذه اآلية 299/5 مع بعض زيادات .

)4( رواه البخاري ، كتاب الصالة ، باب الصالة بثوب واحد ملتحفًا به ) الفتح 469/1( رقم )357( ،ومسلم ، كتاب صالة املسافرين ، باب استحباب صالة الضحى 49�/1 رقم )336( .
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الـتلفظ بالسـالم :
السنة يف السالم واجلواب اجلهر ؛ ألن السالم هو التلفظ بقولك : ) السالم عليكم ( ، واإلشارة باليد 
م ؛ ألنه إن مل ُيسمعه فكأنه مل جيبه ، إال أن  وغريها ال تعتب سالمًا ، واجلهر باجلواب حتى يسمعه امُلَسلِّ

يكون عذر يمنع سامعه .

من اأحكـام ال�صـالم واآدابــه :

دون  فئة  به  خيص  ،ال  املسلمني  بني  ظاهرًا  شعارًا  يكون  حتى  الناس،  بني  وإعالنه  وإظهاره  -1إفشاؤه 
أخرى، أو كبريًا دون صغري، وال من يعرف دون من ال يعرف ، وتقدم حديث عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل 

عنهام ، وتقدم أيضًا قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » أفشوا السالم بينكم «.
وقال عاّمر بن يارس ريض اهلل عنهام : » ثالٌث من مجعهن فقد مجع اإليامن : اإلنصاف من نفسك ،وبذل 

السالم للعامل ، واإلنفاق من اإلقتار «)1( .
ومما ورد يف ذم من ترك التسليم قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » أبخل الناس من بخل بالسالم «)2( .

غ أن يرد السالم ، فعن عائشة ـ ريض اهلل عنها ـ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  -2 يرشع تبليغ السالم، وحتمله، وعىل املبلَّ
قال هلا : » إن جبيل يقرأ عليك السالم « فقالت : وعليه السالم ورمحة اهلل)3(.

م الصغرُي عىل الكبري ، واملايش عىل اجلالس، والراكُب عىل املايش،  -3األفضل يف االبتداء بالسالم أن يسلِّ
م الصغري عىل الكبري، واملارُّ عىل القاعد والقليل  والقليُل عىل الكثري، فعن أيب هريرة  ، مرفوعًا : » ُيَسلِّ

عىل الكثري «)4(.
ثم  بينهام حائل  أوحال  أو خروج،  تقابال، بدخول  ثم  الشخصان  افرتق  إذا  السالم  إعادة  السنة  -4 من 
بينهام  ، فإن حالت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص »إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه  تقابال، ونحو ذلك، ويدل عليه قول 

شجرة أو جدار أو حجر ، ثم لقيه فليسلم عليه أيضَا« )5(.
قًا بصيغة اجلزم ، كتاب اإليامن  ، باب إفشاء السالم  من اإلسالم ) الفتح �2/1(  قبل حديث )�2( . )1( ذكره البخاري معلَّ

)2( عزاه يف غذاء األلباب 276/1 للطباين يف األوسط ، عن أيب هريرة ، وجود إسناده ، وعزاه للطباين يف املعاجم الثالثة عن عبد اهلل بن معقل ، وجود إسناده أيضًا ، 
وألمحد معناه)الفتح الرباين 252/19( عن جابر ، وقال يف الغذاء إسناد أمحد ال بأس به .

)3( رواه البخاري يف االستئذان ، باب إذا قال : فالن يقرئك السالم ) الفتح الرباين 3�/11( رقم )6253( ، وانظر يف املسألة رشحه وأيضا: الفتح 139/7 رشح احلديث رقم )3�20( .
)4( رواه البخاري يف االستئذان ، باب تسليم القليل عىل الكثري )) الفتح 14/11( رقم )6231( .

)5( رواه أبو داود يف األدب ، باب يف الرجل يفارق الرجل ثم يلقاه 3�1/5رقم )5200( ، قال يف اآلداب الرشعية 397/1 : وإسناده جيد.
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م وردَّ عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص السالم ، فَعل ذلك ثالث مرات)1(.  ويف حديث امليسء صالته أنه كلام ذهب ورجع َسلَّ
وقال أنس  : كان أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » يتامشون ،فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا 

م بعضهم عىل بعض «)2(. وشاماًل ، ثم التقوا من ورائها َسلَّ
-5حكم السالم عىل الكافر ، ورد سالمه إذا سلم)3( :

     السالم حتية للمؤمنني ، خاصة ، فال جيوز إلقاؤه عىل غريهم ، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » ال تبدؤوا اليهود وال النصارى 
بالسالم، فإذا لقيتم أحدهم يف طريق فاضطروه إىل أضيقه « )4(.

إما إن حرض موضعًا فيه أخالط من املسلمني والكافرين، فيسلم ويقصد املسلمني ، ففي حديث أسامة بن زيد ـ 
ريض اهلل عنهام ـ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ عىل جملس فيه أخالط من املسلمني واملرشكني عبدة األوثان، فسلم عليهم)5(.

»إن   : ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  قالوا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أصحاب  أن    أنس  روى  ما  بمثل  عليه  يرد  فإنه  الكافر  سلم  وإذا 
ذلك)7(. عىل  يزيد  «)6(.وال  وعليكم   : :قولوا  قال  ؟  عليهم  نرد  فكيف   ، علينا  يسلمون  الكتاب  أهل 

-6السالم عىل النساء :
جيوز السالم عىل النساء املحارم ، أما غريهن : فيجوز إذا أمنت الفتنة هبن وعليهن ، وهذا خيتلف باختالف 
النساء ، واألحوال ، واملواضع ، فليست الشابة كالعجوز ، وال من دخل بيته فوجد فيه نسوة فسلم عليهن 
كمن مر بنساء ال يعرفهن يف الطريق ، وأما املصافحة للنساء األجانب فال جتوز مطلقًا ، ومن أدلة ذلك :

-1 قوله ملسو هيلع هللا ىلص : » ال أصافح النساء «)�(.

)1( رواه البخاري يف األذان ، باب وجوب القراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها ) الفتح 237/2(  رقم )757( .
)2( رواه ابن السني رقم )245( ، وابن أيب شيبة يف مصنفه : كتاب األدب ، والبخاري يف األدب املفرد رقم )1011( نحوه ، وعزاه املنذري يف الرتغيب والرتهيب 

نا إسناده . 26�/3 واهليثمي يف جممع الزوائد �/34 : للطباين يف األوسط ،وَحسَّ
)3( لالستزادة انطر فتح الباري 39/11 واآلداب الرشعية 3�7/1 ، وأحكام أهل الذمة البن القيم 191/1.

)4(  رواه مسلم ، كتاب السالم باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم 1707/4 رقم )2167( .ومعنى : ) اضطرّوهم إىل أضيقه ( ال تتنحوا هلم عن الطريق الضيق 
إكرامًا هلم واحرتامًا ،وليس املعنى : إذا لقيتوهم يف طريق واسع فضيقوا عليهم ألن هذا أذى هلم ، وقد هنينا عن أذاهم بغري سبب ) خمترصا من فتح الباري40/11( .

)5( رواه البخاري كتاب االستئذان ، باب التسليم يف جملس فيه أخالط من املسلمني واملرشكني )الفتح 3�/11( رقم )6254(،ومسلم ، كتاب اجلهاد ، باب دعاء 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص وصبه عىل أذى املنافقني 1422/3 رقم )�179( .

)6( رواه مسلم ، كتاب االستئذان ، باب كيف الرد عىل أهل الذمة )الفتح 42/11( ، رقم )6257( ، وهو أيضًا يف البخاري نحوه دون ذكر السؤال ، كتاب االستئذان، 
باب كيف الرد عىل أهل الذمة ) الفتح 42/11( رقم )6257( .

)7( هذا الذي عليه اجلمهور ، ) انظر : تفسري ابن كثري والقرطبي ، آية �6 من سورة النساء ( واآلداب الرشعية البن مفلح)3�9/1( ، ولإلمام ابن القيم تفصيل يف 
املسألة ، انظر أحكام أهل الذمة 199/1 .

)�( يأيت ترجيه يف موضوع : ) العفة ( إن شاء اهلل. 
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)1( رواه البخاري ،كتاب األحكام ، باب بيعة النساء ) الفتح 203/13( رقم )7214( .
)2( رواه الطباين يف الكبري 211/20 ، 212 ، قال اهليثمي : رجاله رجال الصحيح ) جممع الزوائد 326/4( والروياين يف مسنده 323/2 رقم )12�3( ، من حديث 

معقل بن يسار ، السلسلة الصحيحة رقم )226( .

ت َيُد رسول ملسو هيلع هللا ىلص يد امرأة، إال امرأة يملكها «)1(. -2 قول عائشة ريض اهلل عنها : » ما َمسَّ
-3 قوله ملسو هيلع هللا ىلص : » ألن ُيطَعن يف رأس أحدكم بمخيط من حديد خري له من أن يمسَّ امرأة ال حتل له «)2(.

الأ�صئــلــــة

س1: ما املراد بالتحية ؟ وما العالقة بينها وبني السالم ؟
س2:ما أقل السالم وأكمله ؟ وما فضيلة إمتامه ؟ مع ذكر الدليل .

س3: ما صفة رد السالم ؟ وضح ذلك بالتفصيل مستدال عىل ما تقول .
س4 : ما حكم االكتفاء يف رد السالم بقول القائل  : )مرحبًا( ، )أهال وسهاًل( ؟ مع التعليل ملا تقول .
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الـــــزيــارة واآدابـهـــــا

اأنــــواع الــزيـــارة :

أ ـ زيارة مرشوعة حممودة :
وهي كل زيارة ترتب عليها منفعة رشعية، أو مصلحة لألمة، ونحو ذلك، وقد تكون واجبة كزيارة 

األرحام ، أو مستحبة كزيارة العلامء وكل زيارة يف اهلل، وعىل حمبة اهلل.
وقد ورد يف بعض أمثلة هذه الزيارة نصوص تدل عىل فضلها ، فمن ذلك 

ماورد يف فضل الزيارة يف اهلل، من قوله ملسو هيلع هللا ىلص : » من عاد مريضًا، أو زار أخًا له يف اهلل، ناداه مناد أن طبت 
وطاب ممشاك، وتبوأت من اجلنة منزال« )1(.

ب ـ زيارة مذمومة ، ممنوعة رشعًا :
وهي كل زيارة ترتَّب عليها رضر يف دين أو خلق، ونحو ذلك، كزيارة ألجل فعل حمرم، أو الجتامع 

عىل هلو باطل.
ج ـ زيارة مباحة :

وهي الزيارة التي ال يرتتب عليها منفعة أو مرضة ،وال تشتمل عىل حمرم، كالزيارة ملجرد قضاء الوقت، 
وتبادل األحاديث املباحة.

وقد تكون الزيارة يف أصلها حممودة أو مباحة ، لكن يعرض هلا مايغريِّ حكمها، كأن تشتمل عىل منكر، فهنا جيب 
إزالة هذا املنكر ،وتبقى الزيارة عىل أصلها ، فإن مل يمكن إزالة املنكر تتحول الزيارة إىل الذم، فيلزم تركها.

من اآداب الــزيـــارة :

-1 أن حيسن نيته يف مقصد هذه الزيارة ،كأن ينوي هبا صلة رمحه ، وأداء حقوقهم ، أو ينوي هبا زيادة املحبة 
يف اهلل ، أواكتساب الثواب احلاصل من الزيارة، أو التناصح ، واالستفادة من الوقت ، ونحو ذلك .

)1(  رواه الرتمذي ، كتاب الب ، باب ما جاء يف زيارة اإلخوان 365/4 )�200( ، وقال : حسن غريب ، ورواه أمحد 326/2 ،والبخاري يف األدب املفرد )345( .
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-2اختيار الوقت املناسب للزيارة ،فليس من املناسب الزيارة يف أوقات الراحة والنوم ، أو أوقات الطعام ، 
وقد يكون لبعض الناس أوقات معينة ال حيبون أن يأتيهم فيها أحد ،فال ينبغي اإلثقال عليهم بالزيارة فيها.

-3ترك اإلثقال عىل املزور بطول البقاء أو غري ذلك ، إال إن َعلم الزائُر أن صاحبه حيب بقاءه ملدة أطول.
وينبغي للزائر أن يراعي حال املزور ،فلعله مرتبط بموعد ، أو مشغول ، ونحو ذلك ،وهذا غالبًا يتبني من 
حال الشخص ، كأن تبدو عليه عالمات امللل ، أو يكرر النظر إىل الساعة، أو يكثر الدخول واخلروج ، 

ح أحيانًا بكونه مشغواًل، فعندها عىل الزائر أن يستأذن وخيرج . وقد يرصِّ
-4أن يتجمل، وحيسن ملبسه وهيئته، ويزيل عن نفسه الروائح الكرهية، قال أبو العالية ـ رمحه اهلل ـ  : » كان 

لوا «)1(. املسلمون إذا تزاوروا جتمَّ
-5 من َحقِّ صاحب الدار أن يعتذر عن استقبال أي شخص، وعىل من اعُتِذر إليه أن يقبل العذر طيِّبة به 
نفسه ، ويرجع سمح اخلاطر، وال حيمل يف نفسه عىل أخيه شيًئا بسبب ذلك ، بل يقدر له اعتذاره، فلربام 

. )2(﴾ كان الوقت  غري مناسب ، قال تعاىل :﴿
قال قتادة ـ رمحه اهلل ـ : قال بعض املهاجرين : لقد طلبت عمري هذه اآلية فام أدركتها ، أن أستأذن عىل 

بعض إخواين فيقول يل : ارجع ، فأرجع ، وأنا مغتبط )3( .
-6عىل الزائر إذا دخل الدار أن َيُغضَّ برصه، وحيفظ سمعه، وال يسأل عام ال يعنيه، وجيلس حيث جيلسه 

صاحب الدار ،وال خيرج حتى يستأذن ، وإذا خرج فليسلم.
-7االســتئذان :

ال جيوز ألحد أن يـدخل بيـت غـيـره حتى يـؤذن لـه، قـال تـعالـى :﴿
.)4(﴾

ومعنى : تستأنسوا : تستأذنوا وقال ملسو هيلع هللا ىلص : » إذا استأذن  أحدكم ثالثًا فَلم يؤَذن له فلريجع« )5( .

)1( رواه البخاري يف األدب املفرد ، رقم )�34( .                  )2( آية �2 من سورة النور .
)3( عن تفسري ابن كثري )اآلية نفسها(                                      )4( آية 27 من سورة النور .

)5( رواه البخاري ،كتاب االستئذان ، باب التسليم ثالثًا ) الفتح 27/11( رقم )6245( ، ومسلم ، كتاب األدب ، باب االستئذان )1694/3( ، رقم )2153( .
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حـكمـة م�صـروعـية ال�صـتـئـذان :

أ - أن أهل البيت قد ال يناسبهم دخول أحد يف هذا الوقت .
ب - فيه حفظ لعورات البيوت ، وسرت عىل أهلها .

جـ - فيه أمن لفزع أهل البيت من الدخول املفاجئ ، وغري ذلك .

اأحـكــــام واآداب ال�صتئــذان :

لالستئذان آداب وأحكام، نوجز أمهها فيام ييل :
أ ـ االستئذان املرشوع ثالث مرات ، فإن أذن له وإال فلريجع، كام تقدم يف احلديث، وليجعل بني كل مرة 

وأخرى وقتًا يسريًا .
ب ـ ينبغي أن يكون طرقه للباب ، أو مناداته من بالبيت برفق وأدب، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » إن الرفق ال يكون يف 

يشء إال زانه، وال ُينَزع من يشء إال شانه «)1(.
ج ـ إذا قيل له : َمن بالباب ؟ فليقل : فالن بن فالن ، يسمي نفسه بام يعرف به ، وال يقل : )أنا(، ألن هذه 
الكلمة تصدق عىل كل أحد ، فال يعرف َمن هو الطارق . ويف حديث جابر أنه طرق عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص الباب، 

فقال له » من ذا « ؟ فقلت : أنا ، فقال : » أنا أنا « ! كأنه كرهها)2(.
لع عىل داخل الدار إذا ُفتح الباب . دـ  ال يقف املستأذن مقابل الباب ، بل يتنحى عنه يمينًا أو يسارًا ، حتى ال يطَّ

هـ ـ يستأذن الرجل إذا أراد الدخول عىل غرفة أبيه، أو أمه، أو أخته ، ونحو ذلك .
و ـ املرأة يف االستئذان كالرجل، وبعض النساء يتساهلن يف ذلك فيدخلن البيوت بال استئذان، وهذا من 

األخطاء الشائعة.

)1(  رواه مسلم ، كتاب الب والصلة ، باب فضل الرفق ، 2004/4 ، رقم )2594( .
)2( رواه البخاري ،كتاب االستئذان ، باب إذا قال : من ذا ؟ فقال : أنا .) الفتح 35/11( ، رقم )6250( ، ومسلم ،كتاب األدب ، باب كراهة قول املستأذن : أنا 

1697/3 ، رقم )2155( .
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الأ�صئــلــــة

س1: ما أنواع الزيارة ؟ مع التوضيح والتمثيل لكل نوع .
س2: اذكر ثالثًا من آداب الزيارة ، مستشهدًا عىل واحد منها .

س3: اذكر ثالثًا من آداب االستئذان ، مستشهدًا عىل واحد منها .
س4: قلَّ يف هذا الزمان زيارة األقارب بعضهم لبعض ، ما الوسائل التي تقرتحها لتقوية صلة الرحم ؟
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الـ�صـيــافة واآدابـهـــا

مكـانتهـا وحكمهـا :

الضيافة من مكارم األخالق التي حث عليها اإلسالم، ودعا إليها، قال ملسو هيلع هللا ىلص :» من كان يؤمن باهلل 
واليوم اآلخر فليكرم ضيفه «)1(.

«)2(. يعني : الضيف الذي  وقال أيضًا لعبد اهلل بن عمرو ـ ريض اهلل عنهام ـ : » وإنَّ لَِزورك عليك حقاًّ
الواجب يف هذه  مقيم، ومقدار  نزل عىل  الضيافة ملسلم مسافر  أهنا سنة، وجتب  فيها  يزورك. واألصل 

احلالة يوٌم وليلة، وما زاد فمستحب إىل ثالثة أيام، ثم ما زاد فهو صدقة عىل الضيف.
باهلل واليوم اآلخر  : » من كان يؤمن  أنه قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص   عن  الكعبي  ودليل ذلك حديث أيب رشيح 
فليكرم ضيفه جائزته، يوم وليلة، والضيافة ثالثة أيام، فام بعد ذلك فهو صدقة، وال حيل له أن يثوي عنده حتى 

حيرجه « ويف لفظ مسلم » حتى يْؤثِمه « قالوا : وكيف يؤثمه ؟ قال : » يقيم عنده وال يشء له َيقريه به « )3(.

مـن اأحـكـام واآداب ال�صيـافـة :

أواًل : ما يتعلق باملضيف :
-1 البعد عن اإلرساف يف الضيافة، وال بأس بالتكلف الذي ال خُيرج إىل حد اإلرساف، ويكون بقدر 

)4(﴾ احلاجة، وقد قال تعاىل يف قصة إبراهيم عليه السالم : ﴿
قال ابن القيم ـ رمحه اهلل تعاىل ـ :» جاء بعجل كامل، ومل يأت ببعضه، وهذا من متام كرمه ملسو هيلع هللا ىلص ، ثم إنه جاء به 

سمينًا ال هزياًل، ومعلوم أن ذلك من أفخر أمواهلم، ومثله يتخذ لالقتناء والرتبية، فآثر به ضيفانه«)5(.
)1(  رواه البخاري ،كتاب األدب ، باب إكرام الضيف 533/10 رقم )6136( ، وأيضًا رقم )�601( ، )6019( ، ومسلم ، كتاب اإليامن ، باب احلث عىل إكرام 

اجلار و الضيف 6�/1 رقم )47( ، )�4( .
)2(  رواه البخاري ، كتاب األدب ،باب حق الضيف ) الفتح 10-531( رقم )6134( .

يف  وينظر  له،  1352/3واللفظ  الضيافة  باب   ، اللقطة  ،كتاب  ومسلم   ،  )6135( رقم   )531/10 الفتح   ( الضيف  باب   ، األدب  كتاب   ، البخاري  رواه   )3(
. وغريها   36/9 األوطار  ونيل   )15( حديث  رشح  واحلكم  العلوم  وجامع   ، األطعمة  آخر   211/9 واملبدع   ، والذبائح  الصيد  أواخر   352/13 املغني   : املسألة 

)4( آية 26 من سورة الذاريات.          
)5( جالء األفهام ص 147 بترصف يسري .



101

حديث  ففي  ملجيئه،  بالسور  وإشعاره  وجهه،  يف  والبشاشة  استقباله،  وحسن  بالضيف،  -2الرتحيب 
األنصاري الذي قدم إليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأبوبكر وعمر ـ ريض اهلل عنهام، أنه ملا نظر إليهم قال : احلمد هلل، ما 

أحد اليوم أكرم أضيافًا مني)1(. وقال الشاعر :

ِقراك   وأرمتـه   إلـيـك  املسالـك إذا املرء واىف  منزاًل منـك طالـًبا    
فكن   باسًما  يف وجهه  متهــلاًل                  وقل مرحبًا  أهاًل ، ويوٌم   مبــارك

 بشاشة  وجه   املرء   خري من القرى                          فكيف بمن   يأت   به وهو   ضاحك

وقيل : البشاشة خري من القرى)2(. ويف هذا يقول الشاعر :

يستشريه؛   أو  بذلك  يشعره  يؤخره؛ الحتامل كونه جائعًا، وال  للضيف، وال  الطعام  -3 رسعة إحضار 
 : تعاىل  اهلل  يقول  أضيافه  مع  ـ  السالم  عليه  ـ  إبراهيم  قصة  ويف  احلاجة،  عدم  فادعى  استحيا  ربام  ألنه 

.)3(﴾ ﴿
والرَوغان : الذهاب بسعة وخفية حتى ال يشعر به الضيف، فإنه ربام يثنيه عن تقديم ما يريد.

-4أن خيدم اإلنسان ضيفه بنفسه، ويقدم له الطعام والرشاب، ويدعوه إىل تناوله، ويف قصة إبراهيم 
﴾)4( قال ابـن القيم ـ رمحـه اهلل ـ  ـ عليه السالم ـ مع أضيافه  يقـول تعاىل :﴿

تعاىل : » هو الذي ذهب وجاء به بنفسه، ومل يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ يف إكرام الضيف «)5(.
ثـانـيًا : ما يتعلق بالضيف :

د الرشع مدة اإلقامة، فإنه كام أمر  1 ـ أالَّ يطيل اإلقامة حتى يملَّ منه صاحب الدار، ويكره بقاءه، وقد حدَّ
املضيف بحسن الضيافة أمر الضيف بعدم اإلطالة حتى ال حيرج صاحبه.

.  أ ـ فإن كان الضيف قادمًا من سفر، فمدة ضيافته ثالثة أيام، كام تقدم يف حديث أيب رشيح الكعبي
ب ـ وإن كان الضيف من أهل البلد، فمدة بقائه إىل االنتهاء من الطعام، قال تعاىل : 

.)6(﴾ ﴿
)1( رواه مسلم ، كتابة األرشبة ، باب جواز استتباعه غريه إىل دار من يثق برضاه بذلك 1609/3 ، رقم )�203( .

)2( عن غذاء األلباب 150/2 ، 151 .
)3( ، )4( آية 26 . 27  من سورة الذاريات .

)5(  جالء األفهام ص 146 ، وذكر فوائد أخرى من قصة إبراهيم عليه السالم ، وغذاء األلباب 149/2.
)6( آية 53 من سورة األحزاب .
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ويف كلتا احلالتني فإن للضيف أن يبقى مدة أطول متى ما علم من صاحب الدار صدق الرغبة يف ذلك .
-2 أن يبادر ملوافقة مضيفه ،إذا قدم له الطعام ، وال يعتذر بشبع أو غريه.

-3 الدعاء للمضيف ، وهذا من الشكر واملكافأة املأمور هبا)1( . ومما ورد يف ذلك من الدعاء أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ملا أكل عند سعد بن عبادة  قال : » أفطر عندكم الصائمون ، وأكل طعامكم األبرار ، وصلت عليكم 

املالئكة «  )2(.
ويف حديث عبد اهلل بن ُبسرْ  أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ملا أكل عندهم وطلبوا منه الدعاء ، قال: 

» اللهم بارك هلم فيام رزقتهم، واغفر هلم، وارمحهم « )3( .

الأ�صئــلــــة

س1: ما مكانة الضيافة ؟ وما حكمها ؟ ومتى جتب ؟ اذكر الدليل .
س2: اذكر ثالثة من اآلداب املتعلقة باملضيف .
س3: اذكر ثالثة من اآلداب املتعلقة بالضيف .
س4: اذكر أحد األدعية التي تقال للمضيف .

)1( انظر بعض النصوص الواردة يف املكافأة يف رشح األذكار النووية ، البن عاّلن 24�/5 .
ح إسناده النووي يف األذكار ص162 ، 203 وتعقبه احلافظ ابن حجر  )2( رواه أبو داود ، كتاب األطعمة ، باب الدعاء لرب الطعام 1�9/4 رقم )3�54( ، وصحَّ

اه بمجموع طرقه ) انظر : رشح ابن عالن عىل األذكار 343/4( ورواه أمحد يف مسنده 13�/3 . بأن يف إسناده مقااًل ، ثم قوَّ
)3( رواه مسلم ، كتاب االرشبة ، باب استحباب وضع النوى خارج التمر 1615/3 رقم )2042( .
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النــوم وال�صتيـقاظ واآدابـهـمــا

املسلم يستشعر أن النوم نعمة من اهلل تعاىل امتن هبا عىل عباده، ويّسها هلم، ومن حّق النعمة الشكر، 
 ،)1(﴾ قـال تـعـالـى :﴿

. )2(﴾ وقال : ﴿
الدائبة مما يساعد عىل حياة اجلسم، ونامئه ونشاطه؛ ليؤدي  النهار  بالليل بعد حركة  فسكون اجلسم 

وظائفه التي خلقه اهلل من أجلها.

نــعـمــة الــنــــوم :

الــنــــوم عـبـــادة :

يف  له  أقوى  ليكون  وعقله  بدنه  يريح  أن  املؤمن  به  قصد  فإذا  احلياة،  رضورات  من  رضورة  النوم 
طاعة اهلل تعاىل، ثم حاول أن يستعمل فيه ما ورد من السنة واآلداب الرشعية، فإن ذلك يعتب له عبادة 
يثاب عليها. كان معاذ بن جبل  يقول : أما أنا فأنام وأقوم، فأحتسب نومتي كام أحتسب قومتي)3(.
قال ابن حجر رمحه اهلل : معناه أنه يطلب الثواب يف الراحة كام يطلبه يف التعب؛ألن الراحة إذا قصد هبا 

اإلعانة عىل العبادة حصل هبا الثواب، واملراد بقومته هنا : قيامه الليل وصالته.

مـن اأحـكـام الـنــوم واآدابـــه :

-1 النوم مبكرًا، وترك السهر، فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يكره النوم قبل صالة العشاء، واحلديث بعدها)4(، وال بأس 
بالسمر بعد العشاء لعمٍل صالح، كمحادثة ضيف، أو مذاكرة علم، أو مؤانسة أهل، ونحو ذلك ، عىل أاّل 

يرتتب عليه مفسدة كتضييع صالة الفجر مثاًل.

)1( آية 73 من سورة القصص .                   )2( آية 9 من سورة النبأ .
)3( رواه البخاري ، كتاب املغازي، باب بعث أيب موس ومعاذ إىل اليمن ) الفتح �/60( رقم )4341(، ومسلم، كتاب اإلمارة، باب النهي عن طلب اإلمارة واحلرص عليها 1457/3.

)4( رواه البخاري ،كتاب مواقيت الصالة ، باب وقت العرص ) الفتح 26/2( ، رقم )547( ، ومسلم يف املساجد ومواضع الصالة ، باب استحباب التبكري بالصبح 
يف أول وقتها 447/1 رقم ) 647 ( .
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رًا : ومن املصالح املرتتبة عىل النوم مبكِّ
أ-اتباع السنة.

ب-راحة اجلسم ألن نوم الليل ال يمكن أن يعوضه نوم النهار.
ج-القدرة عىل القيام لصالة الفجر بسهولة، ويف حال نشاط وقوة.

 د-فيه عون ملن أراد قيام آخر الليل لصالة التهجد.
-2 أن جيتهد املسلم أاّل ينام إالعىل وضوء، لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص للباء بن عازب ريض اهلل عنهام: »إذا أخذت 

مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة «)1(
-3 أن يضطجع عىل شقه األيمن؛ لقوله يف حديث الباء املتقدم : » ثم اضطجع عىل شقك األيمن «.

-4يكره االضطجاع عىل البطن ، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص : » إن هذه ِضجعٌة يبغضها اهلل«)2(.
-5أن يقرأ ما تيس من األذكار الواردة عند النوم، ويكره له أن ينام دون أن يذكر اهلل تعاىل، فعن أيب هريرة 
 ـ مرفوعًا » ... ومن اضطجع مضجعًا مل يذكر اهلل تعاىل فيه إال كان عليه من اهلل ترة يوم القيامة«)3(ومن 

األذكار الواردة :
لني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بحفظ زكاة رمضان، فأتاين آٍت   قال :وكَّ آية الكرس ، فعن أيب هريرة  أ ـ قراءة 
آية  فاقرأ  فراشك  إىل  أويت  إذا   : له  قال  اآليت  أن هذا  وفيه  احلديث،  ... وذكر  الطعام  من  فجعل حيثو 
الكرس، فإنه لن يزال معك من اهلل تعاىل حافظ، وال يقربك شيطان حتى تصبح، فقال ملسو هيلع هللا ىلص: » َصَدَقَك، 

وهو كذوب، ذاك شيطان «)4(.
بـ  قراءة سورة اإلخالص واملعوذتني؛ حلديث عائشة ريض اهلل عنها، أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أوى إىل فراشه 
  ﴾ ﴾، و ﴿ ـ كل ليلة ـ مجع كفيـه ثـم نفث فيهام، وقـرأ فيهمـا ﴿
﴾، ثم مسح هبام ما استطاع من جسده، يبدأ هبام عىل رأسه ووجهه وما أقبل من  و﴿

جسده، يفعل ذلك ثالث مرات)5(.
)1( رواه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب ما يقول عند النوم وأخذ املضجع 20�1/4 رقم )2710(  

النهي عن االضطجاع عىل الوجه رقم  )2( رواه أبو داود، كتاب األدب، باب يف الرجل ينبطح عىل بطنه 294/5 رقم )5040(، وبنحوه ابن ماجه، يف األدب، باب 
)3723( ، والبخاري يف األدب املفرد رقم )11�7(.

)3( رواه أبو داود، كتاب األدب، باب ماذا يقول عند النوم 305/5 رقم )5059(، والرتة : النقص.
)4( رواه البخاري ، كتاب الوكالة ، باب إذا وكل رجاًل فرتك الوكيل شيئًا فأجازه املوكل فهو جائز ) الفتح 4�7/4( رقم 2311.

)5( رواه البخاري ،كتاب الدعوات ، باب التعوذ والقراءة عند املنام ) الفتح 125/11(، رقم )6319( .
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ج-يقول :» اللهم باسمك أحيا وأموت « )1( .
د-يقول: » اللهم أسلمت نفيس إليك، وفوضت أمري إليك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، 

ال ملجأ وال منجى منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت«)2( .
-6َمن رأى يف منامه ما يكره ، فقد أرشده ملسو هيلع هللا ىلص إىل فعل مخسة أشياء :

أ-أن ينفث عن يساره ثالثًا .                     ب-أن يستعيذ باهلل من الشيطان .
ج-أن ال خيب هبا أحدًا                                د- أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه .

هـ-أن يقوم يصيل .
قال اإلمام ابن القيم ـ رمحه اهلل تعاىل ـ بعد ذكر هذه اخلمسة : ومتى فعل ذلك مل ترضه الرؤيا املكروهة، 

بل هذا يدفع رشها . اهــ)3(.
-7 جيب التفريق يف املضاجع بني اإلخوة وغريهم إذا بلغوا عرش سنني ، قال ملسو هيلع هللا ىلص :» مروا أوالدكم بالصالة 

قوا بينهم يف املضاجع «)4( وهم أبناء سبع سنني ، وارضبوهم عليها وهم أبناء عرش، وَفرِّ
-�جيب أن يكون استيقاظ املسلم دائاًم قبل صالة الفجر؛ ليؤدهيا يف وقتها مع اجلامعة، وجيب أن جياهد 
نفسه يف ذلك، ويتخذ األسباب املعينة عليه، سئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن رجل نام حتى أصَبح ؟ قال » ذاك رجل 

بال الشيطان يف أذنيه «)5(.
-9إذا استيقظ من النوم قال : » احلمد هلل الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور «)6(.

» احلمد هلل الذي َردَّ عل روحي وعافاين يف جسدي، وأِذن يل بذكره «)7(.
ثم يتسوك، اقتداًء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص )�(.

)1( رواه البخاري ،كتاب التوحيد ، باب السؤال بأسامء اهلل تعاىل ) الفتح 37�/13( ، رقم )7394( ، ومسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب مايقول عند النوم وأخذ املضجع 
20�3/4 رقم )2711(.    

)2( ثبت هذا من حديث الباء املتقدم يف آخره، قال : فإن ِمتَّ  ِمتَّ عىل الفطرة، واجعلهن آخر ماتقول .   
)3( زاد املعاد 45�/2، وأدلة هذه املسألة مذكورة هناك ، ولالستفادة ينظر فتح الباري رشح احلديث رقم )69�5( .

)4( رواه أبو داوود، كتاب الصالة ، باب متى يؤمر الغالم بالصالة 334/1 رقم 495 .
)5( رواه البخاري ،كاب بدء اخللق ، باب صفة إبليس وجنوده ) الفتح 335/6( ، ومسلم ،كتاب صالة املسافرين  ، باب ما روي فيمن نام الليل أمجع حتى أصبح 

537/1 رقم )774(.
)6( رواه البخاري، كتاب التوحيد ، باب السؤال بأسامء اهلل تعاىل واالستعاذة هبا 379/13 رقم )7395(، ومسلم ،كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم 

20�3/4 رقم )2711(.
)7( رواه الرتمذي ،كتاب الدعوات ، باب )20( ، 473/5 ، قال النووي يف األذكار : بإسناد صحيح ،ورواه ابن السني رقم )9( .

)�( رواه البخاري ،كتاب التهجد ، باب طول القيام يف صالة الليل ) الفتح 19/3( رقم )1136( ، ومسلم ، يف الطهارة ، باب السواك 220/1 رقم )255( .
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الأ�صئــلــــة

س1 : وضح متى يكون النوم عبادة يثاب عليها ، مستشهًدا ملا تقول .
س2: قد عرفنا بعض املصالح املرتتبة عىل النوم مبكرًا ، اذكر ما يمكنك ذكره من املفاسد املرتتبة عىل السهر .

س3:ماذا يرشع للمسلم أن يفعله إذا رأى يف نومه ما يكره ؟
س4: اذكر بعض األذكار التي تقال عند النوم واالستيقاظ.
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الكون والإن�صان والحياة في نظر الإ�صالم

إليها بكل وضوح وشمول، وهنا نذكر  الدقيقة  د اإلسالم نظرته  التي َحدَّ القضايا الكبى  هذه من 
بيشء من اإلجياز نظرة اإلسالم إىل هذه القضايا وعمق الرتابط والتناسب بينها :

اأوًل : الـــكــــون :

واجلبال،  واألرض،  الساموات،  من  ندركه  ال  ومما  ونحسه،  نشاهده  مما  الفسيح  العامل  ذلك   : الكـون 
واحليوانات، واملاء، واهلوا ء، والنجوم، واألفالك، وغريها، مما ال حييط به عقل برشي، ينظر إليه اإلسالم 

ة أن حيدد مثل تلك النظرة : نظرة دقيقة مل يستطع مذهب وال ِملَّ
أ ـ هذا الكون من خلق اهلل تعاىل، أراده اهلل تعاىل فكان، وليس لكائٍن أو خملوق أي أثارة من اخللق أو 

رًا هذه احلقيقة : التدبري أو اهليمنة فيه، يقول تعاىل مقرِّ
﴿

.)1(﴾
 .)3(﴾ ﴾)2(. ويقول : ﴿ ويقول سبحانه : ﴿

وعليه فكل ما يكون يف هذا الكون من احلياة واملوت والرزق وترصيف الرياح والسحاب، ونزول املطر، 
وحركة األفالك، ونمّو املخلوقات، كل هذا ونظائره خاضع إلرادة اهلل وقدرته.

ب ـ هذا الكون املكّون من هذه األجزاء املذكورة وغريها بينها تناسق عجيب يف حركتها، ويف وظائفها 
وأعامهلا، يقول تعاىل : 

 ﴿

.)4(﴾
)1( آية 54 من سورة األعراف .         )3( آية 2 من سورة الفرقان .

)2( آية 49 من سورة القمر .               )4( اآليات 40،39،3�،37 من سورة يس .
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ج ـ الكون وأجزاؤه دليل عظيم عىل وحدانية اهلل تعاىل وقدرته الباهرة، التي جتعل اإلنسان العاقل يتأمل 
ويتفكر؛ ليقول بعد تأمله وتفكريه : آمنت باهلل تعاىل، ومن ثّم حيقق وظيفته يف هذه احلياة، واهلل سبحانه تعـاىل 

دعا إىل هـذا التـأّمل يف الكون، فـقال سبـحانه :﴿ 
.)1(﴾

 ويقـول سبــحـانه ﴿

. )2(﴾
د ـ من خالل اآليات السابقة وغريها يتبني أن هذا الكون مل يكن وجوده صدفة ال يعرف كيف وجد، بل 

هو من خلق اخلالق العليم القائل لليشء كن فيكون.
واملتأمل العاقل يدرك هذا متام اإلدراك مما يرى من نظرته القريبة، فضاًل عن التعمق يف جزئيات الكون، 
فلو نظر الناظر إىل هذه الساموات وما فيها، وهذه األرض وما فيها، وما بينهام من خملوقات عجيبة يعجز 
عن تصّورها وإدراكها، لعلم أن هلذا الكون موجدًا، بل لو نظر إىل نفسه من تكوينه وخلقه يف أحسن 

تقويم، وعقله وإدراكه، وسمعه وبرصه، لعلم أن هلذا املخلوق خالقًا، سبحانه وتعاىل، أفال يؤمنون ؟

ثانيًا :الإنـ�صـــــان :

ذلك املخلوق احلّي، الذي خلقه اهلل تعاىل فأحسن خلقه، حدد اإلسالم نظرته إليه، والتي يمكن إمِجاهلا 
يف النقاط اآلتية :

ره فأحسن صورتـه،  أ- اإلنسان كائن خملوق، ضمن املخلوقات يف هذا الكون، خلقه ربه يف أحسن تقويم، وصوَّ
لـه عىل سائـر املخلوقـات، يـقول تعـالـى: ﴿ مـه، وفـضَّ وكرَّ

 . )3(﴾
. )4(﴾ ويقول سبحانه : ﴿

)1( آية � من سورة الروم.                                )3( آية 70 من سورة اإلرساء .
)2( آية 190، 191 من سورة آل عمران .     )4(  آية 4 من سورة التني .
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ثالثًا : احلـيـــــاة :
وهي الفرتة التي يعيشها اإلنسان يف هذا الكون، ينظر إليها اإلسالم نظرة إحياء واستثامر، يمكن إجيازها 

يف النقاط اآلتية :
أ ـ من حكمة اهلل تعاىل ـ كام سبق ـ أن جعل أجزاء الكون متناسقة، خيدم بعضها بعضًا، ويكمل بعضها 
ٌل يف حال الليل والنهار وتعاقبهام، لَِعِلَم يقينًا أن اإلنسان ال يمكن أن يعيش يف ظالم  بعضًا ، فلو تأمل متأمِّ

)1( آية 72 من سورة األحزاب .      )3( آية 56 من سورة الذاريات .                                                 
)2( آية 30 من سورة البقرة .            )4( آية 13 من سورة احلجرات .                                                    

بـ  منح اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان نعمة عظيمة فـي خلقـه وتكوينـه، من أمهها : نعمـة العقل والتفكري 
أهاًل  والتكليف، وجعله  املسؤولية  له من خالهلا  ومَحَّ املخلوقات،  التي فضل هبا عىل سائر   ، واإلدراك 

لذلك، وائتمنه عىل هذه املسؤولية العظيمة التي هي حمل السعادة والشقاوة يف الدنيا واآلخرة، يقول تعاىل :
﴿

. )1(﴾
ج ـ من فضل اهلل تعاىل عىل اإلنسان أن سخر له ما يف السموات وما يف األرض مجيعًا ،وأسبغ عليه نعمه ظاهرة 
 )2(﴾ وباطنة، وجعله مستخلفًا يف األرض، يقول تعاىل :﴿
وكونه خليفة اهلل يف األرض يقتـيض أن يقوم بالغاية التي أوجد من أجلها، وهي عبادة اهلل تعاىل وإقامة 

.)3(﴾ رشعه يف هذه األرض، يقول تعاىل :﴿
وهذا يعني أن يقوم اإلنسان بتنفيذ أوامر اهلل تعاىل، واجتناب نواهيه، والوقوف عند حدوده، والتوجه إليه 

يف كل أمور احلياة صغريها وكبريها، وأن يوجه اإلنسان نشاطه يف هذه احلياة وفق دين اهلل تعاىل .
دـ  اإلنسان يف نظر اإلسالم خملوق من طني، وأبو البرشية هو آدم عليه السالم، فأصل الناس واحد، واملفاضلة 

بينهم إنام تكون بحسب قيامهم بوظيفتهم التي كلفوا هبا، يقول تعاىل :﴿
. )4(﴾

وعليه ، فالنسب واملال واللون واجلنس والطبقة ونحوها من القيم األرضية ليس هلا قيمة يف التفاضل بني 
البرش إذا مل تكن مقرونة بامليزان الرشعي : التقوى.
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دائم، أو هنار دائم، فعامرة هذا الكون قائمة عىل تكامل أجزائه، وعليه فينبغي إحياء هذا الكون وعامرته 
باستخدام ذلك التناسق العجيب وفق ما أراد اهلل تعاىل .

ق فيها عبودية اهلل تعاىل، فاإلنسان يستغل ما أوجد فيها لتحقيق هذه  قَّ حُتَ الغاية من هذه احلياة أن  ب ـ 
الغاية اجلليلة ، وعىل هذا االعتقاد ينبغي أن يسري اإلنسان ليعمر هذه األرض، ومل يرسل اهلل تعاىل الرسل 
وينزل الكتب إال لتحقيق هذه الغاية، وكل اآليات السابقة التي ذكرناها يف التصور عن الكون تدل داللة 

واضحة عىل هذه احلقيقة.
جـ  لعامرة هذا الكون، وإقامة احلياة فيه يوّجه اإلسالم إىل أن تكون مجيع النشاطات املامرسة يف هذه احلياة وفق 
دين اهلل تعاىل، سواء يف الشؤون الفردية أو اجلامعية، ويف أمور البيع والرشاء، ويف شؤون األرسة، ويف شؤون 
املآكل واملشارب، وحياة السلم واحلرب، وغريها من رضوب احلياة، كلها ينبغي أن تكون قائمة عىل رشٍع اهلل 
عز وجل، وإذا ما اختل هذا امليزان فال شك أن هذه احلياة تتل ،فمثاًل :تنظيم األرسة القائم ابتداء عىل الزواج 
الرشعي، كم من املفاسد يف هذه احلياة حتصل لو كانت العالقة بني الرجل واملرأة َعالقة فوضوية ال أنساب 

وال تزاوج ، فضاًل عن األمراض والباليا واملحن التي ال حرص هلا،فسبحانك ريب من حكيم خبري.
وخالصة األمر : أن احلياة يف نظر اإلسالم استثامر ما أودعه اهلل يف املخلوقات من طاقات استثامرًا صاحلًا 

وفق دين اهلل عز وجل.

الأ�صئــلــــة

س1: الكون دليل عظيم عىل وحدانية اهلل تعاىل وربوبيته، وّضح ذلك .
س2:ما عالقة اإلنسان بالكون ؟

س3: ينظر اإلسالم إىل اإلنسان بأنه خملوق حّي مكّلف يف هذه احلياة، قارن هذه النظـرة بمـا تعرفـه من
           ثقافتك العامة عن بعض املذاهب الفاسدة.

س4 : ما الغاية من احلياة ؟ وكيف يعمرها اإلنسان ؟
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الف�سل الدرا�سي الثاين

اأوًل:الــحـديـــث
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احلـديـث العــا�صــــر

  عن أيب موسى االشعري ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال : » مثل ما بعثني اهلل به من 
اهلدى والعلم كمثل الغيث الكثري أصاب أرضًا، فكان منها نقّية َقبَِلت املاء فأنبتت 
الَكأَلَ والُعْشَب الكثري، وكانت منها أجاِدُب أمسكت املاء، فنفع اهلل هبا الناس فرشبوا 
الكأل،  ُتنْبُِت  ماًء وال  ُتْمِسُك  ِقيعاٌن ال  إنام هي  منها طائفة أخرى،  وسقوا وزرعوا، وأصاب 
َم، وَمَثُل َمن مل يرفع بذلك رأسًا،  فذلك َمَثُل من َفُقَه يف دين اهلل ونفعه ما بعثني اهلل به َفَعلَِم وَعلَّ

ومل يقبل هدى اهلل الذي ُأرسلت به« متفق عليه.)1(

التعريف بالراوي :

هو الصحايب اجلليل، اإلمام الكبري، عبد اهلل بن قيس بن ُسَليم، أبو موس األشعري، الفقيه، املقرئ 
ذنبه،  قيس  بن  اهلل  لعبد  اغفر  اللهم   «: فقال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   له  ودعا  الدين،  يف  َهُهم  وَفقَّ البرصة،  أهل  أقرأ 
وأدخله يوم القيامة مدخاًل كريام«)2( أرسله النبي  ملسو هيلع هللا ىلص إىل ناحية يف اليمن، يدعو الناس ويعلمهم ويفقههم 
يف الدين، هاجر إىل احلبشة وقدم منها ليايل خيب، وشارك فيام بعدها من الغزوات، قال الذهبي : وقد 
انيًّا زاهًدا عابًدا، ممن مجع العلم والعمل واجلهاد وسالمة الصدر، مل تغريه  اًما ربَّ اًما َقوَّ كان أبو موسى َصوَّ

اإلمارة وال اغرت بالدنيا ـ مات ـ  ـ سنة اثنتني وأربعني، وقيل سنة ثالث وأربعني)3( .

م 175/1، أخرجه مسلم يف كتاب الفضائل ، باب بيان مثل ما بعث النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 7�7/4 برقم )22�2( . )1( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب العلم ، باب فضل من َعِلَم َوَعلَّ
)2( أخرجه البخاري يف صحيحه باب غزاة أوطاس �/41 ومسلم باب فضائل أيب موس برقم �249 .

)3( ينظر: سري أعالم النبالء 3�0/2 وهتذيب التهذيب 249/5 .
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املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

َمَثل
اهُلَدى
َنِقّية

الَكأل
أجادب

فنفع اهلل هبا
وَزَرعوا
قيعان

ومَثل من مل يرفع بذلك 
رأسًا

بفتح امليم والثاء، قال ابن حجر : املراد به الصفة العجيبة، ال القول السائر.
الداللة املوصلة إىل املطلوب.

بفتح النون وكس القاف وتشديد الياء، واملراد: سهلة طيبة .
باهلمزة بال مد، وهو النبات الرطب واليابس، أما العشب فهو الرطب دون اليابس.

ب، واألجادب: هي األرايض التي النبات فيها الحتباس املطر عنها.   ب: ضد اخِلصرْ اجَلدرْ
أي باألرض األجادب التي أمسكت املاء.

ويف رواية:) وَرَعوا ( : من الرعي، : قال النووي : كالمها صحيح.

بكس القاف مجع قاع، وهي األرض املستوية امللساء التي ال تنبت.
 كناية عمن جاءه العلم فلم حيفظه ومل يعمل به ومل ينقله إىل غريه.

-1العلم الرشعي ـ وهو العلم املستنبط من الكتاب والسنة وما يتعلق هبام رأس العلوم وأفضلها، حري بأن 
يتسابق إليه اجلادون واحلريصون استجابة لرتغيب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث، فجعل أهل الفقه يف الدين 

)1(﴾ كالغيث الذي نفع األرض فاستفاد منه الناس، يقول تعاىل: ﴿
)2(﴾ ويقول ســبحانه مادحًا أهل العلم الذين هم أهل خشية اهلل : ﴿

 ويقول ملسو هيلع هللا ىلص » فضل العامل عىل العابد كفضل القمر ليلة البدر عىل سائر الكواكب« )3( .

الأحكــام والتوجيهــات :

)1( آية 9 من سورة الزمر .
)2( آية �2 من سورة فاطر .

)3( رواه أبو داود يف السنن ، كتاب العلم ، باب احلث عىل طلب العلم 341/2 ، رقم احلديث )3641(،والرتمذي ،كتاب العلم ، باب ماجاء يف فضل الفقه 46/5 ، 
رقم احلديث )26�1( .
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به يعرف دينه، وكيف يؤدي عبادة ربه، وكيف تقوم عالقته مع  إذ  العلم،  -2 ال غنى ألّي مسلم عن 
الناس، فحاجة الناس للعلم أشد من حاجتهم إىل املطر، وما ارتفع فرد أو أفراد إال بالعلم، وقد تضافرت 

النصوص الرشعية عىل ذلك.
-3 الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ـ معّلم البرشية وإمام املعّلمني ـ يعطي درسًا يف أسلوب التعليم، ذلكم هو رضب األمثال 
لتقريب الفكرة لدى السامعني ، فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص هنا يشّبه الناس باألرض، ويشبه العلم بالغيث والناس يعرفون 

عمل الغيث يف األرض ويعيشونه. فعىل املعلم واملريب أن يسلك األساليب املقّربة للعلم ألبنائه وطالبه.
أن  املسلم  وعىل  للعلم،  تقبلهم  يف  أقسامًا  كانوا  ولذلك  متفاوت،  وتقبلهم  خمتلفة،  الناس  -4قدرات 

حيرص أن يكون من القسم األعىل يستقبل العلم ويعمل به وينرشه بني الناس.
-5جعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الناس يف تقبلهم للعلم ثالث درجات :

أ- الدرجة األوىل : من تقبَّل ما جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وعلمه وعمل بام فيه، وعّلم الناس، فهؤالء هم أفضل 
الناس؛ ألهنم انتفعوا يف أنفسهم ونفعوا غريهم.

ب-الدرجة الثانية : من تقّبل ماجاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومحله إىل الناس فانتفعوا به، لكنه مل يتفقه فيه، وقلَّ 
اجتهاده يف العمل به.

ج- الدرجة الثالثة : من مل يستفد مما جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ومل يعمل به أو ينقله إىل الناس وهؤالء مذمومون 
عىل لسان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .

الأ�صئــلــــة

س1 : بنّي معاين الكلامت اآلتية :

ِقيعان .  ، أجادب     ،                        نقّية 

س2: الناس أقسام يف تقبلهم العلم، وّضح ذلك من خالل دراستك هلذا احلديث .

س3: للعلم أمهية كبى، فام هذه األمهية ؟
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احلـديـث احلـادي ع�صــر

  عن أيب بكرة ملسو هيلع هللا ىلص قال:قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص :» ما من ذنب أجدر أن يعجل اهلل لصاحبه 
العقوبة يف الدنيا مع ما يدخره له يف اآلخرة من البغي وقطيعة الرحم « رواه أبو 

داود، والرتمذي، وابن ماجه، وقال الرتمذي : حديث حسن صحيح)1( .

التعريف بالراوي :

أبو بكرة هو الصحايب اجلليل : ُنفيع بن احلارث، موىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، تدىلَّ يف حصار الطائف ببكرة، وفّر 
إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم عىل يده، وأخبه أنه عبد فأعتقه، روى مجلة أحاديث، وكان من فقهاء الصحابة، 

مات  يف خالفة معاوية بن أيب سفيان بالبرصة)2(.

املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

أجدر
مع ما يّدخره يف اآلخرة

البغي 
قطيعة الرحم

أحق وأوىل وأحرى .
أي : مع ما يؤجله له من العقوبة يف اآلخرة .

الظلم .
واخلالة،  والعمة،  واخلال،  كالعم،  واألقارب،  األرحام  ذوو   : هم  الرحم 

وأبنائهم، وبناهتم، وقطيعة الرحم : عدم وصلهم وزيارهتم والسالم عليهم.

)1( أخرجه أبو داود يف األدب ، باب يف النهي عن البغي 693/2 برقم )4902( ، والرتمذي ، كتاب صفة القيامة ، باب رقم )57( 664/4 رقم )2511( ،وابن 
ماجه يف الزهد ، باب البغي 140�/2 ، ورقم )4211( .

)2( ينظر : سري أعالم النبالء 5/3 ، وهتذيب التهذيب 469/10 .
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الأحكــام والتوجيهــات :

-1 الظلم ظلامت يف الدنيا واآلخرة، يستحق صاحبه العقوبة العاجلة يف الدنيا فرياها قبل موته، وقد تضافرت 
اآليات واألحاديث يف التحذير من الظلم فال جيوز ظلم أحد سواء أكان مسلاًم أم كافرًا، يقول تعالـى :
)2(﴾ ﴾)1(ويقول سبحانه ﴿ ﴿

. )3(﴾ ويقول سبحانه:﴿
وروى الشيخان عن أيب موسى ـ  ـ أنه قال : قال رسول  ملسو هيلع هللا ىلص »إن اهلل ليمل للظامل، فإذا أخذه مل يفلته« ثم 

.)5( )4(﴾ قرأ ﴿
-2الظلم أنواع، ورأسه اإلرشاك باهلل تعاىل، قال تعاىل يف ذكر وصايا لقامن البنه ـ:

.)6(﴾ ﴿
ومن الظلم : ظلم األرسة واألوالد بعدم تربيتهم الرتبية اإلسالمية احلقة.

ومنه أيضا : ظلم الناس بعامة، باالعتداء عليهم، أو بخسهم حقوقهم، أو النيل من أعراضهم.
ومنه أيضا : الظلم بالتقصري يف أداء املصالح العامة، كعدم اإليفاء بمتطلبات األعامل، أو تأخري مصالح 

الناس ونحو ذلك.
ومنه أيضًا : الظلم الواقع عىل اخلدم والعامل واألجراء ببخسهم حقوقهم، أو تكليفهم ما ال يطيقون.

-3للرحم يف دين اهلل شأن عظيم، جيب وصلها، وحترم قطيعتها، روى البخاري وغريه عن أيب هريرة ـ 
 ـ أنه قال :قال رسول  ملسو هيلع هللا ىلص : » إن اهلل تعاىل خلق اخللق، حتى إذا فرغ قامت الرحم فقالت: هذا مقام 
العائذ بك من القطيعة، قال : نعم، أما ترضني أن أِصل من وصلِك، وأقطع من قطعِك، قالت بىل، قـال 

: فذلك َلِك « ثم قـال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : » اقرأوا إن شئتم « ﴿  
.)7(﴾ 

)5( أخرجه البخاري ، كتاب التفسري ، باب ) وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى ( �/354 رقم )46�6( ورواه مسلم،كتاب الب
        والصلة ، باب حتريم الظلم 1977/4 برقم )25�3(.

)6( آية 13 من سورة لقامن.
)7( آية 23،22 مـن سـورة حممد ملسو هيلع هللا ىلص، واحلديـث رواه البخـاري، كتاب التفسري، بـاب ) وتقطعوا أرحامكم ( �/579 برقم :

       )4�30(، ومسلم ،كتاب الب والصلة 19�0/4 برقم )2554(.

)1(  آية �1 من سورة غافر.
)2( آية 42 من سورة إبراهيم.
)3( آية 27 من سورة الفرقان.

)4( آية 102 من سورة هود.
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4 ـ صلة الرحم تكون : بالزيارة، والسؤال عن احلال، واالطمئنان عىل القريب، والتلطف يف اخلطاب، 
كام تكون بإهداء اهلدايا املناسبة، والتهنئة فيام حيصل من اخلري، ومساعدة املدين املعس يف سداد يشء من 

دينه، والسعي له يف سداده، وبذل اجلاه، وقضاء احلاجات، والدعاء بالتوفيق واملغفرة، وغري ذلك.
يه، باإلضافة إىل تكفري السيئات، ومضاعفة  -5صلة الرحم تزيد يف العمر، وتبارك فيه، كام تزيد املال وتنمِّ
احلسنات، وإرضاء اخلالق جل وعال، روى البخاري وغريه عن أنس ـ  ـ أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال : » َمن 

أحب أن يبَسط له يف رزقه، وينسأ له يف أثره فيلصل رمحه«)1(. ومعنى ينسأ له يف أثره : يؤجل له يف عمره.
-6 املسلم احلق هو الذي حيب لآلخرين ما حيب لنفسه، فيؤدي حقوقهم وال يتعدى عليهم أو يظلمهم، 

أو يتطاول عليهم حسيًا أو معنويًا.
-7 العقوبات التي يسلطها اهلل تعاىل عىل بعض عباده قد تكون يف الدنيا وقد تؤجل يف اآلخرة، فلينتبه 

املسلم لنفسه فال حيقر شيًئا من الذنوب أو املعايص عندما ال يرى أثرها يف الدنيا.

)1( أخرجه البخاري ، كتاب األدب ، باب من بسط له يف الرزق بصلة الرحم 415/10 برقم )59�6( ، ورواه مسلم ، كتاب الب والصلة ، باب صلة الرحم وحتريم 
قطيعتها 19�2/4  برقم )2557(  .

الأ�صئــلــــة

ح معاين الكلامت اآلتية : أجدر، البغي، قطيعة الرحم. س1: وضِّ
س2 : الظلم أنواع، اذكر بعًضا منها.

س3: لصلة الرحم فوائد، اذكر بعًضا منها.
س4: بني كيف اهتم اإلسالم بمنع الظلم.
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احلـديـث الـثــانـي ع�صــر

عن أنس بن مالك ملسو هيلع هللا ىلص قال: كنا مع رسول  ملسو هيلع هللا ىلص يف سفر، فمنّا الصائم ومنّا املفطر، 
، أكثرنا ظِالًّ صاحب الكساء، ومنّا من يتقي الشمس  قال : فنزلنا منزاًل يف يوم حارٍّ
ام ، وقام املفطرون فرضبوا األبنية وسقوا الركاب، فقال رسول   وَّ بيده، قال :فسقط الصُّ

ملسو هيلع هللا ىلص : » ذهب املفطرون اليوم باألجر « رواه البخاري ومسلم)1(.

التعريف بالراوي :

سبق التعريف به يف احلديث األول .

املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

منا الصائم

صاحب الكساء
يتقي الشمس بيده

فرضبوا األبنية

الركاب

صائم؛   : للساكت  يقال   ، واالمتناع  والكف  اإلمساك   : اللغة  يف  الصوم 
من  أشياء خمصوصة،  بنية عن  إمساك   : الرشع  الكالم، ويف  إلمساكه عن 

طلوع الفجر إىل غروب الشمس.
 أي : صاحب الثوب الذي يستظل بثوبه.

 أي : يتخذ يده وقاية له عن الشمس.
 األبنية مجع بناء، وهي البيوت التي تسكنها العرب يف الصحراء، واملراد : 

أن املفطرين أقاموا هذه األبنية.
الرواحل من اإلبل، أو هي ما يركب من كل دابة.

)1( أخرجه البخاري ، كتاب اجلهاد ، باب فضل اخلدمة يف الغزو �4/6 برقم )2�90( ، وأخرجه مسلم ، كتاب الصيام ، باب أجر املفطر يف السفر 7��/2 برقم 
)1119( ، واللفظ له .
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الأحكــام والتوجيهــات :

-1صوم رمضان ركن من أركان اإلسالم، وفرٌض من فرائضه، دّل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع، قال 
 ،)1(﴾ ﴿  : تعاىل 

ومعنى ُكتِب : ُفِرض، وهو واجب عىل كل مسلم بالغ عاقل قادر .
-2من رمحة اهلل تعاىل باألمة أن رخص للمسافرين بأن يفطروا يف رمضان ، ويقضوا ما أفطروا فيه بعد 
وعليه   .)2(﴾ ﴿: تعاىل  قوله  هذا  عىل  دل  رمضان، 

فيجوز للمسافر الفطر والصيام يف السفر.
-3ذهب مجهور أهل العلم إىل أن الصوم أفضل للمسافر إذا كان يطيق ذلك بال مشقة ظاهرة وال رضر، 

فإن كان هناك مشقة أو رضر فالفطر أفضل من الصوم.
دّل عىل هذا احلكم هذا احلديث، حيث ذكر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن املفطرين الذين خدموا صاروا أكثر أجًرا من الصائمني.
زحامًا  فرأى  سفر،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كان   : قال   :    جابر  عن   ، وغريه  البخاري  رواه  ما  أيضًا  عليه  ويدل 
.)3(» السفر  يف  الصوم  الب  من  ليس   «  : فقال  صائم،   : قالوا   » ؟  هذا  ما   «  : فقال  عليه  ُظلَِّل  قد  ورجاًل 
أما يف حال عدم املشقة فاألمر جائز، والصوم أوىل كام سبق : لصوم النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، فقد روى البخاري وغريه 

عن أنس بن مالك  قال : كنا نسافر مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص فلم يعب الصائم عىل  املفطر، وال املفطر عىل الصائم)4(.
-4يدل احلديث عىل جواز الصيام يف السفر حتى ولو ترّتب عىل الصائم مشقة ظاهرة، ولكنه خالف األوىل.

واملشقة، وبخاصة  الرضر  يلحقه من  ما  يلحقه  املسافر  فهذا  والتسهيل،  التيسري  الدين عىل  -5ُبنِي هذا 
ا، ونحو ذلك، ولذا قال اهلل تعاىل بعد بيان أحكام  السفر الطويل، أو يف األوقات التي يكون فيها الَجوُّ حارًّ
﴾)5( .وقالت عائشة ريض اهلل عنها : ما  املريض واملسافر :﴿

ُخريِّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني أمرين إال اختار أيسمها ما مل يكن إثاًم، فإن كان إثاًم كان أبعد الناس منه)6( .
)1( آية 1�3 من سورة البقرة .              )2( آية 1�4 من سورة البقرة .

)3( أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملن ُظلِّل عليه ..1�3/4 ، برقم )1946( ، وأخرجه مسلم ،كتاب الصيام ، باب بيان أن الدخول يف الصوم، 
حيصل بطلوع الفجر 7�6/2 برقم )1115( .

)4( أخرجه البخاري ، كتاب الصوم ، باب مل ُيعب أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعضهم بعضًا يف الصوم واإلفطار 1�6/4 برقم )1947( . وأخرجه مسلم ، كتاب الصيام ، 
باب بيان أن الدخول يف الصوم حيصل بطلوع الفجر 7�6/2 برقم )�111( .

)5( آية 1�5 من سورة البقرة 
)6( أخرجه البخاري ، كتاب املناقب ، باب صفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 566/6 برقم )3560( وأخرجه مسلم ، كتاب الفضائل ، باب مباعدته ملسو هيلع هللا ىلص لآلثام 1�13/4 برقم )2327( .
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-6هذه األحكام خاصة يف السفر املباح، أما إذا كان السفر ملجرد أن يفطر فيحرم السفر والفطر.
-7من أفضل األعامل ما فيه نفع متعد لآلخرين، فقد دل احلديث عىل أن هؤالء الذين أفطروا وقاموا 
فيه  يعظم  لآلخرين  نفعه  يتعدى  عمل  فكل  وعليه  وثوابًا،  أجرًا  أكثر  كانوا  الصائمني  إخواهنم  بخدمة 
األجر، ويزداد فيه الثواب، مثل تعليم العلم، وإقراء القرآن، والب واإلحسان، وإعانة املحتاج ، وخدمة 

اآلخرين ، والشفاعة هلم، وغري ذلك.
-�اإلسالم دين احلركة والنشاط والعمل، ال دين الكسل واخلمول والفتور ، فإذا زاد العمل وترتب عليه 
نشاط يف غري معصية اهلل زاد الفضل فيه، فهؤالء الذين أخذوا برخصة الفطر وخدموا إخواهنم ونصبوا 
بيوهتم وسقوا ركاهبم ذهبوا باألجر والثواب، قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص : » املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من 

املؤمن الضعيف ، ويف كل خري«)1(.
-9 املؤمن احلق هو الذي يبحث عام يسعده يف الدنيا واآلخرة، فال يكون خاماًل كسوالً، بل يسعى جاّدًا 

ليستثمر مجيع حلظات عمره، وحينئذ تكون حياته كلها عبادة هلل عز وجل يثاب عليها.
املذكور يف احلديث  العمل  الدنيا عن اآلخرة، وهذا  فيه فصل ألمور  -10 اإلسالم دين شامل، فليس 
عمل دنيوي حمض، قد رتَّب اهلل تعاىل عىل فعله األجر واملثوبة؛ ملا فيه من خدمة اآلخرين، والتعاون عىل 

اخلري، فصار قربة يتقرب هبا العبد إىل اهلل تعاىل .

الأ�صئــلــــة

)1( أخرجه مسلم ، كتاب القدر ، باب يف األمر بالقوة وترك العجز 2052/4 برقم )2664( .

س1: ارشح قوله » فنزلنا منزال يف يوم حار ، وأكثرنا ِظالًّ صاحب الكساء ، ومنا من يتقي الشمس بيده « .
س2: مل ذهب املفطرون باألجر ؟

س3: اإلسالم دين العمل واجلد والنشاط ، بني كيف استفدت ذلك من هذا احلديث .
س4: اإلسالم دين اليس والسامحة ، كيف عرفت هذا من احلديث ؟
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احلـديـث الثالث ع�صــر

عن صفية بنت حيي ـ ريض اهلل عنها ـ قالت : كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص معتكفًا ، فأتيته أزوره 
لياًل، فحدثته،ثم قمت ألنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها يف دار أسامة بن زيد، 
فمر رجالن من األنصار، فلام رأيا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أرسعا، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »عىل ِرْسلُِكما، إهنا 
صفية بنت حيي«، فقاال: سبحان اهلل يا رسول اهلل، قال: » إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى 

ا « أو قال : » شيئًا « رواه البخاري ومسلم)1(. الدم، وإين خشيت أن يقذف يف قـلوبكام رشًّ

التعريف بالراوي :
م بن أيب      هي أم املؤمنني صفّية بنت ُحَيّي بن أخطب، من بني النضري، تزوجها ـ قبل إسالمها ـ َسالَّ
احُلَقيق، ثم خلفه عليها كنانة بن أيب احلقيق وكانا من شعراء اليهود ، وقتل كنانة يوم خيب عنها، وُسبيت 
صفية، ثم تزوجها النبي ملسو هيلع هللا ىلص وجعل عتقها صداقها، وكانت ريض اهلل عنها ـ ذات حسب ودين وحلم 

ووقار، توفيت يف رمضان سنة مخسني للهجرة، ريض اهلل عنها وأرضاها)2( .

املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

معتكفًا

ألنقلب
ليقلبني

االعتكاف لغة : لزوم اليشء، وحبس النفس عليه : ورشعًا : لزوم املسجد 
لطاعة اهلل عز وجل.

أي : ألرجع إىل بيتي .
أي : يردين إىل بيتي .

)1( أخرجه البخاري ،كتاب بدء اخللق ، باب صفة إبليس وجنوده 336/6 برقم )32�1( ، وأخرجه مسلم ، كتاب السالم ، باب بيان أنه يستحب ملن رؤي 
خاليًا ....1712/4 ، واللفظ له .

)2( ينظر: سري أعالم النبالء 231/2 وهتذيب التهذيب 429/12 .
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رسلكام
يقذف يف قلوبكام رشًا 

بكس الراء، وجيوز فتحها، أي : عىل هيئتكام يف امليش، فليس هنا يشء تكرهانه.
ويف رواية عند البخاري  »سوءًا«، واملراد أنه خيش عليهام أن يوسوس هلام 

الشيطان عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بام ال ينبغي.

الأحكــام والتوجيهــات :
أن  ورد  ملا  القدر  ليلة  ملوافقة  حتريًا  رمضان،  شهر  من  األواخر  العرش  يف  ويتأكد  سنة،  -1االعتكاف 

اعتكافه ملسو هيلع هللا ىلص كان يف العرش األواخر)1(.
-2االعتكاف عمل مرشوع يؤجر عليه صاحبه إذ إنه قد فرغ نفسه من مشاغل الدنيا كلها ليشتغل بطاعة 
القرآن،  العلم أن عىل املعتكف أن يشغل وقته بالذكر، وقراءة   اهلل تعاىل وعبادته. وعليه فقد ذكر أهل 
والصالة، والدعاء، ويتأكد عليه أن يبتعد عن كل ما يلهيه عن ذلك من أمور الدنيا من القول والفعل، 

ومن باب أوىل وأحرى أن يتجنب املعايص صغريها وكبريها.
-3من أحكام االعتكاف :

أ- لزوم املسجد وعدم اخلروج منه إال حلاجة، كالوضوء ونحوه.
ب-ال جيــوز مبـاشـرة النســاء بجمـاع أو ما دونـه، يقـول سبحـانه وتــعـالـى : ﴿

حادث  ملسو هيلع هللا ىلص  فالرسول  حمادثتها،  أو  بالزوجة  اخللوة  عدم  يعني  ال  ﴾)2(.وهذا 
زوجته صفية ـ ريض اهلل عنها ـ كام يف هذا احلديث.

ج-ال جيوز البيع والرشاء والتكّسب أثناء اعتكافه؛ ألنه يف املسجد، وهذه األمور ال تصح فيه .
-4من أخطاء املعتكفني : كثرة النوم يف املسجد، وكثرة التحدث يف أمور الدنيا، ولو كانت مباحة، أو عدم 

قضاء الوقت يف أنواع الطاعات والُقَرب.
-5 يف هذا احلديث ُحسن خلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع أهله، وال غرابة يف ذلك، فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص : » خريكم خريكم 

ألهله ، وأنا خريكم ألهل «)3(.
)1( رواه البخاري يف كتاب االعتكاف برقم 2025 ، ومسلم كتاب االعتكاف برقم )1172( .

)2( آية 1�7 من سورة البقرة .
)3(  رواه الرتمذي ، كتاب املناقب ، باب فضل أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 666/5 برقم )3�95( وقال : حسن غريب صحيح ، ورواه ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب حسن 

معارشة النساء 636/2 برقم )1977( .
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-6 يف هذا احلديث بيان شفقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل أمته، وإرشادهم إىل ما يدفع عنهم اإلثم.
-7عىل املسلم أاّل يضع نفسه يف مواضع الشك والريب؛ لئال تلحقه التهمة من الناس، فإذا كان وضعه 

يثري التهمة فلُيِزهلا، لئال يظن به ظن سء وهو بريء منه.
-�لإلنسان أعداء، ومن أشدهم عداوة الشيطان الذي أخذ العهد عىل نفسه أن يغوي من استطاع من بني 
آدم، فله قدرة عىل الوسوسة يف صدورهم يف كل باب يستطيع، فإن استطاع أن يزين املعصية لبني آدم وإال 
أتى من أبواب الزيادة يف الطاعة وبام ال يرشع، ولذا حّذرنا اهلل تعاىل منه يف مواضع عديدة من كتابه، قال 

تعاىل :﴿
 .)1(﴾

.  )2(﴾ وقال سبحانه : ﴿

الأ�صئــلــــة

س1: عرف براوية احلديث .
س2: ما املراد باالعتكاف ؟ وما حكمه ؟

س3: ) الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم ( وضح ذلك ، وما األشيـاء التي يستعني هبا املسلم لدفع
            أذى الشيطان ؟

س4: بنّي بعض أخطاء املعتكفني .

)1( آية 50 من سورة الكهف .
)2( آية 5 من سورة يوسف .
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احلـديـث الـرابـــع ع�صــر

ملسو هيلع هللا ىلص وقَّت ألهل املدينة ذا  النبي  قال إن  ـ  عن عبد اهلل بن عباس ـ ريض اهلل عنهام 
احلليفة، وألهل الشام اجلحفة ، وألهل نجد قرن املنازل ، وألهل اليمن َيَلْمَلم ، هّن 
هلّن، وملن أتى عليهن من غريهن ممن أراد احلج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث 

أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه )1( .

التعريف بالراوي :

العباس  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عّم  بن  اهلل  عبد  العباس،  أبو  التفسري،  وإمام  األمة  حب  اجلليل،  الصحايب  هو 
إىل  أبويه  مع  انتقل  سنني،  بثالث  اهلجرة  قبل  ولد  عنهام،  اهلل  ريض  اهلاشمي  القريش  املطلب  عبد  بن 
 قال:  البخاري عنه  الدين، روى  العلم والفقه يف  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بسعة  له  الفتح، دعا  دار اهلجرة سنة 
أنا، فقال   : من صنع هذا ؟« فقلت   «  : ى، فقال  َتور)2( مغطَّ ـ فإذا  دخل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املخرج وخرج 

» اللهم علمه تأويل القرآن «)3(، ويف رواية أنه قال » اللهم علمه التأويل وفقهه يف الدين «)4( .
الناس، فإذا  الناس، فإذا نطق قلت : أفصح  ابن عباس قلت : أمجل  إذا رأيت  قال مسوق : كنت 

حتدث قلت :أعلم الناس.
من أكثر الصحابة رواية للحديث، وأعلمهم بالتفسري، وأقدرهم عىل االستنباط، تويف  سنة ثامن 

وستني للهجرة النبوية، وعاش إحدى وسبعني سنة)5(.

)1( أخرجه البخاري ، كتاب احلج ، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة 3�4/3 ، وهذا لفظه ، وأخرجه مسلم ، كتاب احلج ، باب مواقيت احلج والعمرة �3�/2 رقم )11�1( .
)2( التور : إناء من صفر أو حجارة يتوضأ منه .

)3(  أخرجه البخاري يف صحيحه يف مواضع ،منها : يف كتاب العلم ، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص »  اللهم علمه الكتاب « 169/1 . واحلاكم يف املستدرك 61�/3 واللفظ له .
)4( رواه الطباين يف الكبري 23�/10 برقم ) 105�7 ( . 

)5(  ينظر : سري أعالم النبالء 331/3 ، وهتذيب التهذيب 276/5 .
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املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

َوقََّت

ذو احلليفة

اجلحفة

قرن املنازل

َيَلْمَلم

هن
هلن

وملن أتى عليهن من 
غريهن

ومن كان دون ذلك
أنشأ

د . بتشديد القاف، أي : حدَّ
والتوقيت يف األصل : ذكر الوقت، واملراد هنا : أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وقت هذه 

األماكن ملريد احلج والعمرة، فال جيوز له جماوزهتا بدون إحرام .
بضم احلاء وفتح الالم، وهو مكان قرب املدينة يبعد عنها قريب من اثني عرش 

كياًل جنوبًا، ويبعد عن مكة قريبًا من أربعامئة كياًل، ويعرف اآلن بأبيار عيل.
بعض  يف  اجتحفها  السيل  ألن  بذلك  سميت  احلاء،  وسكون  اجليم  بضم 
الزمان، وهي اآلن قريبة من مدينة رابغ، وهي تبعد عن مكة قريبًا من مائة  

وستة وثامنني كياًل.
 بفتح القاف وسكون الراء ، ويقال له : ) قرن الثعالب ( ويسمى اآلن : السيل 
الكبري ، وهو واد كبري أعاله يف منطقة اهلدا غريب الطائف ، ويسمى امليقات فيه : 
ميقات وادي حمرم ، فالذي يأيت من نجد حيرم من السيل الكبري ، والذي يأيت من 
أعىل حيرم من وادي حمرم، وكالمها ميقات ،ومسافتهام عن مكة متقاربة يف حدود 

مخسة وسبعني كيال .
 بفتح الياء والالم وسكون امليم ، وهو واد حيرم منه أهل اليمن ، يبعد عن مكة 

قريبًا من اثنني وتسعني كياًل.
أي : املواقيت .

أي : هذه املواقيت ألهلها ، فأهل املدينة النبوية ـ مثاًل ـ حيرمون من ذي احلليفة .
 املعنى من أتى عىل هذه املواقيت من غري أهلها فيحرم منها ، فإذا أتى الشامي 

عن طريق املدينة مثاًل حيرم من ذي احلليفة .
 من كان دون املواقيت من جهة مكة .

أي من حيث ابتدأ العمرة أو احلج ، فأهل الرشائع)1( مثاًل حيرمون منها .

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب العمرة ، باب عمرة التنعيم 606/3 .
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الأحكــام والتوجيهــات :

1ـ  دل احلديث عىل عظمة البيت احلرام وقداسته ، إذ جعل له هذا احلمى الذي ال جيوز ملن قصده بالعمرة 
أو احلج إال أن يدخل إليه عىل هيئة خمصوصة خاشعا ومعظاًم ، وعليه فال حيل ملن أراد احلج أو العمرة أن 

يتجاوز امليقات إال بإحرام .
2 ـ هذه املواقيت ألهلها ، فأهل اليمن ـ مثال ـ حيرمون من َيَلملم، وكذا من مّر عىل هذا امليقات من غري 

أهل اليمن ، فلو مّر أهل مرص والشام من هذا امليقات أحرموا منه .
3 ـ من جاء إىل مكة وهو ال يريد العمرة أواحلج ، كأن يكون قصده التجارة ، أو العمل ،ونحو ذلك ، 
فليس عليه إحرام عىل الصحيح لقوله ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث : » ممن أراد احلج والعمرة « ، فاإلحرام خاصة 

بمن أراد ذلك .
4 ـ من كان مسكنه دون املواقيت ، من جهة مكة ، فإحرامه من مكانه الذي هو فيه ، كام قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : 

» فمن حيث أنشأ « سواء كان للعمرة أو للحج .
5ـ  أهل مكة هلم ميقاتان : أحدمها للحج ، وهو مكة ، فيحرمون من مكة ، والثاين للعمرة، وهو احلل، 
فإذا أراد املكي أن حيرم للعمرة خيرج إىل احلل خارج حدود احلرم من أي جهة من اجلهات فيحرم منه، 
كام فعلت عائشة ـ ريض اهلل عنها ـ عندما أرادت العمرة بعد احلج، روى البخاري عن عبد الرمحن بن 

أيب بكر ـ ريض اهلل عنهام ـ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم)1( .
والتنعيم : مكان خارج حدود احلرم عىل طريق املدينة النبوية .

ِرم كذلك من احلّل . هذا احلكم يتعلق بأهل مكة ، وكذلك غريهم ممن أنشأ العمرة وهو يف مكة، ُفيحرْ
6 ـ من كان طريقه ال يمر عىل أحد هذه املواقيت، وأراد أن حيرم بعمرة أو حج ، فيحرم إذا حاذى أقرب 
املواقيت إليه ، وكذا إذا كان املسافر بالطائرة فيحرم إذا حاذي امليقات ، وعليه أن يستعد قبل حماذاته حتى 

ال يتجاوزه بدون إحرام .
-7 بنّي احلديث أنه ال جيوز ملن أراد احلج أو العمرة أن يتجاوز امليقات بدون إحرام، ولو جتاوزه وهو 
يريد احلج أو العمرة ، وقبل أن يتلبس باإلحرام فعليه أن يرجع إىل امليقات ليحرم منه ، فإن مل يرجع صح 

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم 606/3 .
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إحرامه وعليه دم ُجبان يذبحه يف احلرم ويوزعه عىل مساكني احلرم وال يأكل منه شيئا .
-� هذه األحكام كلها رمحة من اهلل تعاىل بعباده املؤمنني حيث جعل اإلحرام من املواقيت متعددة ، ومل 

يشق عليهم بجعل ذلك من ميقات واحد أو يف جهة واحدة .

الأ�صئــلــــة

َلم ؟ س1: ما معنى : ) وّقَت ( ؟ وأين موقع : يَلمرْ
س2: وّضح املراد بقوله : ) هن هلن وملن أتى عليهن من غريهن ممن أراد احلج أو العمرة (

س3: من أين حيرم املّكي للحج والعمرة ؟
س4 : دل احلديث عىل رمحة اهلل بعباده ، وضح ذلك من خالل دراستك للحديث .
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احلـديـث اخلامــ�س ع�صــر

عن عبد اهلل بن عباس ـ ريض اهلل عنهام ـ أنه قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفتح 
الفتح  يوم  « وقال  فانفروا  استنفرتم  فتح مكة » ال هجرة ولكن جهاد ونّية، وإذا 
مه اهلل يوم خلق السموات واألرض ، فهو حرام بحرمة اهلل  فتح مكة : » إن هذا البلد حرَّ
إىل يوم القيامة ، وأنه مل حَيِلَّ القتال فيه ألحد قبل ، ومل حَيِلَّ يل إال ساعة من هنار ، فهو حرام 
فها ،  بحرمة اهلل إىل يوم القيامة ، ال يعضد شوكه ، وال ينفر صيده ، وال يلتقط لقطته إال من عرَّ
وال خيتىل خاله « فقال العباس : يا رسول اهلل ِإال اإلذخر، فإنه لَِقيرْنِِهم ولبيوهتم ، فقال : » إال 

اإلِذخر « رواه البخاري ومسلم .)1(

التعريف بالراوي :

سبق التعريف به يف احلديث الرابع عرش .

املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

ِهْجَرة
يف الرشع

جهاد
ويف الرشع

نــية

من اهلجر، وهو يف اللغة : الرتك .
االنتقال من بلد الكفر إىل بلد اإلسالم بنية صاحلة.

 اجلهاد لغة : من اجلهد، وهو املشقة والتعب .
 قتال الكفار إلعالء كلمة اهلل .

هي القصد واإلرادة .

)1( أخرجه البخاري ، كتاب جزاء الصيد ، باب ال حيل  القتال بمكة 46/4 برقم )1�34( ، وأخرجه مسلم ، كتاب احلج ، باب حتريم مكة وصيدها 9�6/2 برقم 
)1353( واللفظ له .
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استنفرتم
يوم الفتح فتح مكة 

ومل حيّل يل إال ساعة من 
هنار

يُعَضد
ينّفر

ُلَقطته

خاله
اإلذخر

أي : إذا طلب منكم النرصة فأجيبوا وانفروا .
كان ذلك يف السنة الثامنة للهجرة .

مل حيّل يل القتال يف مكة إال وقتًا من النهار فحسب ، ثم عادت حرمتها .

 يقطع .
يزجر .

اللقطة : بضم الالم وفتح القاف : اسم املال امللقوط ، وهو املال الذي ُيعثر 
عليه من غري طلب وال ُيعرف صاحبه .

بفتح اخلاء ، وهو احلشيش إذا كان رطبًا .
نبت معروف بمكة طيّب الرائحة ، يستعمله أهل مكة لبيوهتم قدياًم ، جيعلونه 

بني اخلشب يف السقف ، ويسدون به اخللل بني اللبنات يف القبور .

الأحكــام والتوجيهــات :

-1اهلجرة من مكة املكرمة إىل املدينة النبوية كانت واجبة يف أول اإلسالم، أي : قبل فتح مكة، وللمهاجرين 
هلا، وهو  العام  املعنى  وبقي  اهلجرة،  انقطعت هذه  فتحت مكة  وملا  فضل ومزية عىل غريهم هبجرهتم، 

االنتقال من ديار الكفر إىل ديار اإلسالم.
وكان سبب اهلجرة إىل املدينة أن أهل مكة مل يستجيبوا لدعوة التوحيد، فآذوا الفئة املؤمنة القليلة، فأذن اهلل 

تعاىل لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه باهلجرة إىل املدينة فرارًا بدينهم، وإقامًة لشعائره، وحفاظًا عىل إيامهنم.
-2ذكر العلامء ـ رمحهم اهلل ـ أن اهلجرة بمعناها العام باقية إىل قيام الساعة، فعىل من ال يستطيع إظهار 
دينه  ليقيم شعائر  اإلسالم؛  بلدان  من  بلد  إىل  أن هياجر  واهلالك  الزيغ  نفسه  ، وخيشى عىل  دينه  شعائر 

ويسلم من االنحراف.
-3جهاد الكفار إلعالء كلمة اهلل شعرية من شعائر هذا الدين، وهو باق إىل يوم القيامة، له فضل عظيم، 
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وثواب جزيل، أعده اهلل تعالـى للمجاهـدين، يـقـول اهلل تـعاىل :﴿

. )1(﴾
وقال سبحانه ﴿

.)2(﴾
وكل مؤمن مطالب باجلهاد ولو أن حيدث نفسه بذلك ، روى مسلم وغريه عن أيب هريرة ملسو هيلع هللا ىلص أن رسول 

اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال : » من مات ومل يغز ، ومل حيدث نفسه بالغزو ، مات عىل شعبة من النفاق «)3(.
-4هناك أنواع من اجلهاد عدا جهاد الكفار ـ يطالب هبا املسلم،ومنها : جهاد النفس بإرغامها عىل فعل 
الطاعات، وبكبحها عن نزواهتا، وكذا جهاد الشيطان الذي أخذ العهد عىل نفسه بإغواء بني آدم فهو جيري 
من ابن آدم جمرى الدم ، وحريص عىل تزيني الشهوات والشبهات، وجهاده باالستعاذة منه، واالنتباه إىل 

ما يزينه من املعايص بعدم فعلها، واالبتعاد عنها، واحلذر من وسوسته.
-5جهاد الكفار فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط اإلثم عن الباقني، هذا هو احلكم العام للجهاد 
وهناك حاالت يكون فيها اجلهاد فرض عني، منها ما ذكر يف احلديث، إذا استنفر اإلمام الناس أو فئة منهم 

فعليهم النرصة وإجابة الطلب، فيكون يف حقهم فرض عني.
عىل  فمردود  سليمة  غري  فيه  والنية  عظياًم  العمل  كان  فمهام  واملتابعة،  النية  عىل  األعامل  قبول  -6مدار 
فأجره  تعاىل  فيه خالصة هلل  والنية  قلياًل  العمل  كان  األجر يف عمله، ومهام  له حظ من  صاحبه، وليس 
عظيم يقول رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص »إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله 

فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه«)4( .
-7أخب الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص أن مكة دار من دور اإلسالم إىل يوم القيامة، وهلا أحكام تتص هبا عن غريها، ومنها)5(:

)1( آية 111 من سورة البقرة.   
)2( اآليات 169 ، 170 من سورة آل عمران.

)3( أخرجه مسلم كتاب اإلمارة، باب ذم من مات ومل يغز ومل حيدث نفسه بالغزو 1517/3 برقم )1910(. 
)4(  أخرجه البخاري ،كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي 9/1 برقم)1( ، وأخرجه مسلم ، كتاب اإلمارة باب قوله ملسو هيلع هللا ىلص :» إنام األعامل بالنية « 1515/3 برقم )1907( .

)5( لالستزادة انظر : زاد املعاد ، ال بن القيم 46/1 وما بعدها .
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أ ـ حرمة القتال هبا إىل يوم القيامة.
ب ـ معاقبة من همَّ فيها بالسيئات، وإن مل يفعلها، قال تعاىل :

. )1(﴾ ﴿
ج ـ حرمة قطع شوكها وشجرها إال اإلذخر للحاجة إليه ، فيجوز أخذه رطبًا .

د ـ حرمة تنفري صيدها ، أو حبسه ، أو قتله ، أو معاونة من يريد أن يفعل ذلك .
هـ ـ حتريم أخذ لقطتها من النقود أو األعيان إال ملن يريد أن يعرف هبا ، أو يوصلها إىل أهل االختصاص 

الذين كلّفهم ويّل األمر بذلك.
و ـ مضاعفة الصالة يف املسجد احلرام بمكة مائة ألف ضعف عن غريه.

ز ـ أن املعصية فيها تعظم ، فليست كاملعصية يف غريها ، مع أن مجيع املعايص حمرمة.
ح ـ أن مكة بلد أمن وأمان إىل أن تقوم الساعة، كام أعلن ذلك رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يوم فتح مكة.

-� من خصائص رسول ملسو هيلع هللا ىلص أن القتال بمكة أحل له ساعة من هنار فقط يوم فتحها.
-9دخل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مكة فاحتًا هلا يف السنة الثامنة للهجرة، بعد أن هاجر منها إىل املدينة، وأعلن يوم 

الفتح كثريًا من املبادئ اإلسالمية، ومنها:
أ ـ إعالن التوحيد هلل سبحانه وتعاىل، وإحالله حمل الرشك.

ب ـ أن التفاضل بني الناس بالتقوى، فال فضل لعريب عىل عجمي وال ألبيض عىل أسود إال بالتقوى.
ج ـ كام أعلن ملسو هيلع هللا ىلص عفوه وصفحه وتساحمه عن بني قومه الذين آذوه وطردوه، وجعل هذا املبدأ ـ أي العفو ـ مبدًأ 
عظياًم يسري عليه العظامء، قال هلم ملسو هيلع هللا ىلص :» أقول لكم كام قال يوسف إلخوته : ال تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم 

الطلقاء«)2(.
د ـ إعالء احلق عىل الباطل، وصاحب احلق هو املنترص وإن طـال الزمـان :﴿

.)3(﴾

)1( آية 25 من سورة احلج .
)2( أخرجه ابن هشام يف السرية 412/2 ، وثبت تسمية هذه الفئة بالطلقاء يف صحيح مسلم 736/2 رقم )1059( يف إحدى رواياته .

)3( آية �1 من سورة اإلرساء .
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الأ�صئــلــــة

س1: ما معنى الكلامت اآلتية : ) اهلجرة ، النّية ، يُعَضد ( .
س2:ما سبب اهلجرة من مكة إىل املدينة ؟ وهل هي باقية إىل اليوم ؟ وضح ذلك .

س3: اذكر بعض خصائص مكة املكرمة .
س4 ما املبادئ التي أعلنها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يوم الفتح ؟

س5 : اذكر مخسًا من فوائد احلديث .
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احلـديـث الـ�صــاد�س ع�صــر

  عن أيب هريرة ملسو هيلع هللا ىلص قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » كّل ُسالمى من الناس عليه صدقة، 
كل يوم تطلع فيه الشمس «. قال : » تعدل بني االثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابته 
فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة «، قال : » والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة 

متشيها إىل الصالة صدقة، ومتيط األذى عن الطريق صدقة «. رواه البخاري ومسلم)1(.

التعريف بالراوي :

سبق التعريف به يف احلديث الثالث .

املباحث اللغوية

معنــــــــــاهـــــــــا الكـلـمــــة

سالمى

كل يوم تطلع فيه 
الشمس

تعدل بني االثنني

هو يف األصل : اسم لبعض العظام الصغار يف اإلبل، ثم عب هبا عن العظام 
يف اجلملة بالنسبة إىل اآلدمي وغريه.

واملراد بقوله : » كل سالمى من الناس عليه صدقه « أي : عىل كل عظم من 
عظام بني آدم صدقة.

املراد أن الصدقة عىل ابن آدم من هذه األعضاء يف كل يوم من أيام الدنيا، 
واملراد باليوم إذا أطلق : اليوم والليلة، وقد يراد به جمموعة أيام اشرتكت يف 

صفة، كام يقال : يوم اخلندق.
العدل ضد اجلور، واملراد هنا : تعدل بني اثنني يف احلكم بينهم، أو يف اإلصالح.

)1( أخرجه البخاري ، كتاب اجلهاد ، باب فضل من محل متاع صاحبه يف السفر �5/6 برقم )2�91( ، وأخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل 
نوع من املعروف 699/2 برقم )1009( .
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صــدقة

ومتيط األذى

األصل يف الصدقة : حتقيق يشء بيشء وعضده به، وهي يف الرشع : حق واجب يف مال 
الغني لطائفة خمصوصة.

وال فرق بينها وبني الزكاة املفروضة إال أن استعامهلا غلب عىل صدقة التطوع.
أما املراد هبا هنا : فالثواب واألجر، فالعدل بني االثنني مثال ـ صدقة، يعني فيها أجر وثواب.

تزيل األذى الواقع يف طريق الناس من الزجاج واألوساخ وغريها.

الأحكــام والتوجيهــات :
والتكوين  اخللق  نعمة  أعظمها  ومن  حتىص،  وال  تعد  ال  كثرية  عباده  عىل  وتعاىل  سبحانه  اهلل  نعم   1-
واإلجياد، فقد أوجدك اهلل من العدم، وخلقك يف أحسن تقويم، وصّورك فأحسن صورتك، قال تعاىل : ﴿

﴾)1(، وقال سبحانه :﴿
. )2(﴾

-2 خيبنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن تركيب العظام وسالمتها من أعظم نعم اهلل تعاىل عىل عبده، فيحتاج كل عظم 
منها إىل صدقة يتصدق ابن آدم عنه ليكون ذلك شكرًا هلذه النعمة، قال تعاىل :

﴾)3( .قال سبحـانـه ﴿ ﴿
. )4(﴾

-3 بنّي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث أن عىل ابن آدم أن يشكر اهلل تعاىل بالتصدق عن أعضائه يف كل يوم 
من أيام الدنيا ، ثم بنّي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص سبيل الشكر باألمثلة التي ذكرها يف احلديث .

-4 قال أهل العلم : الشكر درجتان :
أ ـ  شكر واجب، وهو أن يأيت املسلم بالواجبات ، ويتجنب املحرمات .

ب ـ شكر مستحب ، وهو أن يعمل العبد ـ بعد أداء الفرائض واجتناب املحرمات ـ بنوافل الطاعات .
-5 من األعامل التي يؤجر عليها صاحبها، ويشكر ربه هبا اإلصالح بني الناس، وعمل ما جيلب املودة 

واملحبة واأللفة، ويزيل اخلالف والشحناء والبغضاء.
)1( آية 53 من سورة النحل .                                     )3(  آية 23 من سورة امللك .

)2( اآليات 6 .7 .�  من سورة االنفطار .                )4(  اآلية �7 من سورة النحل.  
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-6 مساعدة اآلخرين وإعانتهم عىل قضاء حوائجهم، وامليش بحقوقهم و إنظار معسهم، وغريها مما نفعها 
متعدٍّ لآلخرين من أفضل األعـامل وأكثـرها أجرًا، قال تعاىل : ﴿

.)1(﴾
-7 سّخر اهلل سبحانه وتعاىل لإلنسان نعاًم كبى ، ومنها جوارحه التي من خالهلا يقوم بشؤونه يف هذه احلياة، 
والناطق عن هذه اجلوارح هو اللسان الذي يتكلم به، فإذا استعمله يف طاعة اهلل تعاىل كان أجرًا وثوابًا، ولذا 
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث : » والكلمة الطيبة صدقة « ويدخل فيها : تعليم العلم، وإقراء القرآن، 

ه وتشميت العاطس، وغري ذلك. واألمر باملعروف ، والنهي عن املنكر، وإرشاد الضال، والسالم،وردُّ
-� لعظم أمر الصالة وعلو مكانتها، ورفعة منزلتها كانت اخلطوات التي يمشيها املصيل ألداء صالته 

أجرًا وثوابًا ، ففي كل خطوة يمشيها املصيل إىل املسجد صدقة.
-9 املسلم حيّب ألخيه ما حيب لنفسه، فيحاول أن يدخل السور إىل قلبه ، ويزيل كل ما يؤذيه من األشياء 
مسامري  أو  أوساخًا  أو  زجاجًا  أو  حجرًا  كان  سواء  طريقه،  عن  األذى  إماطة  ومنها  واملعنوية،  احلسية 
وغريها، قد جعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هذا العمل من شعب اإليامن ، فقال ملسو هيلع هللا ىلص : » اإليامن بضع وسبعون شعبة ، 

أعالها قول ال إله إال اهلل، وأدناها إماطة األذى عن الطريق «)2(.
ليؤدي شكر اهلل تعاىل، وقد جاء يف  املسلم  به  يقوم  أن  ينبغي  ملا  أمثلة  املذكورة يف احلديث  -10 هذه األعامل 
واألمر  وتكبريه،  وهتليله،  وتسبيحه  ومحده،  تعاىل،  اهلل  ذكر   : ومنها  أخرى،  أعامل  للحديث  أخرى  روايات 

باملعروف، والنهي عن املنكر، وإعانة ذي احلاجة امللهوف، واحلمل عىل الضعيف، وهداية األعمى، وغريها.
-11 جاء يف هناية رواية عند املسلم ـ رمحه اهلل ـ عن أيب ذر  : »... وجيزئ من ذلك ركعتان يركعهام 
من الضحى «)3( وهذا يدل عىل عظم الصالة عمومًا، وصالة الضحى بخاصة، قال أهل العلم : إنام كانتا 
جمزئتني عن ذلك كله؛ ألن يف الصالة استعامل األعضاء كلها يف الطاعة والعبادة، فتكون كافية يف شكر 

سالمى هذه األعضاء)4(.
)1( آية 114 من سورة النساء. 

)2(  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإليامن، باب بيان عدد شعب اإليامن 63/1 برقم )35( .
)3(  رواه مسلم يف صحيحه، كتاب صالة املسافرين، باب استحباب صالة الضحي 499/1 رقم )720( .

)4(  ينظر : جامع العلوم واحلكم، البن رجب ص 216 . حديث رقم )26( .
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الأ�صئــلــــة

س1: ما املراد بقوله  : ) كل سالمى من الناس عليه صدقة ( ؟
س2: دّل احلديث عىل وجوب شكر نعم اهلل تعاىل ، كيف استفدت هذا من احلديث ؟

س3 : جاء يف رواية أخرى عمل يشء جيزئ عام ذكر يف احلديث ، اذكر ذلك مع الدليل .
س4 : اذكر بعض فوائد احلديث .
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ثانيًا:الـثـقـافـة الإ�سـالمـيـة
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حقــوق الــراعــي والــرعـيـــة

خلق اهلل تعاىل الناس، وجعل بعضهم مرتبطًا ببعض يف معاشهم وحياهتم ، وجعل من حكمته سبحانه 
، ويقوم عىل شؤوهنم، وال تصلح حاهلم وال تستقيم  البرش بحاجة إىل من يسوسهم ويتوىل أمرهم  أن 

حياهتم إال بتنظيم أمورهم التي يرعاها ويقوم هبا إمامهم وويل أمرهم.
مل  فإذا  الكبى.  الوالية  حتت  التي  الصغرى  الواليات  ازدادت  املجتمع  هذا  رقعة  اتسعت  وكّلام 
وتناحر، واختالف  فرقة  إىل  املجتمع  أمر هذا  آل  يطاع ويسمع،  وإمام  أمره،  يتوىل  قائد  للمجتمع  يكن 
وشقاق،وهكذا كانت املجتمعات قبل اإلسالم عىل ضعف يف تلك اإلمارات وتنوع واختالف ،فجاء 
اإلسالم فنظم الواقع تنظياًم دقيقًا، وحوله من عادات وأعراف إىل دين يدينون به، فجعل لإلمام حقوقًا 
عىل الرعية، وللرعية حقوقًا عىل اإلمام، بكل دقة وتفصيل ليس له مثيل يف أنظمة البرشية كلها، ومل تسعد 

البرشية كام سعدت يف عصور اإلسالم املختلفة التي انتظم فيها أمر الراعي والراعية.

حـاجـة الـنـا�س اإلـى الجتمــاع :

الـمـــراد بالــراعـــي :

الراعي هو اإلمام، سواء كان صاحب الوالية الكبى، أو من تكون له والية يفوضها له الوايل األول، مهام 
صغرت، فالوزير واٍل، ووكيله واٍل، واملدير واٍل، وهكذا حتى املسافرون إذا أمروا واحدًا عليهم فهو واٍل.

عن ابن عمرـ ريض اهلل عنهام ـ قال سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول : » كلكم راٍع وكلكم مسوؤل عن 
بيت  أهله وهو مسوؤل عن رعيته، واملرأة يف  رعيته، فاإلمام راع ومسوؤل عن رعيته، والرجل راع يف 

زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم يف مال سيده راع ومسوؤل عن رعيته «)1(.
 فجعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كّل من عليه مسؤولية راعيًا ، ومسؤواًل عن رعيته .

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلمعة ، باب اجلمعة يف القرى واملدن 3�0/2 رقم )�93( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام 
العادل 1459/3 برقم )1329( .
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حـقــوق الــراعـــي :
لكي ينتظم أمر الرعية ويقوم شأهنا وتستقيم حياهتا ال بد أن تقوم بحقوق الراعي حق قيام، وهي :

-1السمع والطاعة :
واملراد هبا االنقياد له والتنفيذ ألمره ،واالنتهاء عام ينهى عنه ما مل تكن يف معصية اهلل تعاىل. وقد جاءت 

.)1(﴾ النصوص الكثرية يف ذلك، قال تعاىل :﴿
وهذه الطاعة تكون يف مجيع أحوال اإلنسان، من العس واليس، واملنشط واملكره، ويف حال املحبة والكره، 

ومهام كان الوايل.
أخرج البخاري وغريه عن أنس بن مالك  قال : قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 

عليكم عبد حبيش كأن رأسه زبيبه «)2( .
وأخرج مسلم وغريه، عن أيب هريرة  قالـ  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص » عليك السمع والطاعة يف عرسك ويرسك، 
ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك «)3(. وروى الشيخان عن عبد اهلل بن عمرـ ريض اهلل عنهام ـ عن النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال : » السمع والطاعة عىل املرء املسلم فيام أحب وكره ما مل يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فال 

سمع وال طاعة «)4(.
النبي  وهذه الطاعة هلا أجر وثواب، إذ هي من طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، روى الشيخان عن 
ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال : » من أطاعني فقد أطاع اهلل، ومن عصاين فقد عىص اهلل، ومن يطع األمري فقد أطاعني، ومن 

يعيص األمري فقد عصاين «)5(.
-2االجـتامع عىل الوالــي :

من أهم احلقوق : االجتامع عىل الوايل ، عدم الُفرقة واالختالف عليه ، فاالجتامع رمحة، والفرقة رّش وكلام 
)1( آية 59 من سورة النساء .

)2( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب صالة اجلامعة ، باب إمامة العبد واملوىل 1�4/2 برقم )693(.
)3( رواه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلمارة ، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية ...1467/3 برقم )1�36( .

)4( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األحكام ، باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية121/13 برقم )7144(، وأخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب 
اإلمارة ، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية  1469/3 )1�39( .

)5( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األحكام ، باب وجوب أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول 111/13 برقم )7137( ، ومسلم ،كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة 
األمراء يف غري معصية 1466/3 برقم )1�35( .
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اجتمعت األمة عىل الوايل قويت شوكتها، وشاع األمن فيها ، واطمأن الناس، وهاهبا أعداؤها ، واستقام 
أمرها، فعن حذيفة بن اليامن  قال : كان الناس يسألون رسول  ملسو هيلع هللا ىلص عن اخلري، وكنت أساله عن الرش 
خمافة أن يدركني، فقلت : يا رسول اهلل، إنا كّنا يف جاهلية ورش، فجاءنا اهلل هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري 
من رش ؟ قال » نعم « فقلت هل بعد هذا الرش من خري ؟ قال : » نعم وفيه دخن «، قال : قلت : وما دخنه ؟ 
قال : » قوم يستنون بغري سنتي ، وهيدون بغري هديي ، تعرف منهم وتنكر«، فقلت : هل بعد ذلك اخلري من 
رش ؟ قال : » نعم ، دعاة عىل أبواب جهنم، من أجاهبم إليها قذفوه فيها «، فقلت  : يا رسول اهلل ، صفهم 
لنا ؟ قال: » نعم ، قوم من جلدتنا ، يتكلمون بألسنتنا «، قلت : يارسول اهلل ، فام ترى إذا أدركني ذلك ؟ 

قال : » تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم « فقلت :فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام ؟ قال:
 » فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن َتَعضَّ عىل أصل شجرة حتى يدركك املوت ، وأنت عىل ذلك «)1( .

-3  النرصة واجلهاد معه والدعاء له :
وهذا من حقوق الوايل، إذ إنه من مقتىض السمع والطاعة، واالجتامع عليه أن جياهدوا معه وال خيذلوه، وأن 
يدعو له بالصالح والتوفيق والتسديد ، ففي ذلك مصلحة األمة بأفرادها وجمموعها ، قال الطحاوي احلنفي 
رمحه اهلل : » واحلج واجلهاد ماضيان مع أويل األمر من املسلمني ، بّرهم وفاجرهم ؛ إىل قيام الساعة ، ال 

يبطلهام يشء وال ينقضهام «)2(.
وقال الفضيل بن عياض رمحه اهلل : » لو أن يل دعوة مستجابة جلعلتها لإلمام ؛ ألن به صالح الرعية ، فإذا 

صلحت أمن العباد والبالد « )3(.
-4 النصيحـة له :

وهذا من أجل احلقوق، إذ هبا يكمل اخلري، ويتعاون اجلميع عىل الب والتقوى، أخرج مسلم وغريه، 
عن متيم بن أوس الداري  أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال : » الدين النصيحة « ثالثا، قلنا : ملن يا رسول اهلل ؟ قال 

:» هلل، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة املسلمني وعامتهم «)4(.

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الفتن ،باب كيف األمر إذا مل تكن مجاعة 35/13 برقم )70�4( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ، باب وجوب 
مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفتن 1475/3 برقم )1�47( .

)2(  ينظر : رشح العقيدة الطحاوية ص 3�7 .         
)3( انظر ترمجته يف : البداية والنهاية 207/10 ) أحداث سنة 1�7(

)4( رواه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإليامن ، باب بيان أن الدين النصيحة 74/1 ، برقم )55( .



141

وعن أيب هريرة  قال : قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : » إن اهلل يرىض لكم ثالثًا ،ويسخط لكم ثالثًا يرىض لكم :أن 
تعبدوه وال ترشكوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل اهلل مجيعًا، وأن تناصحوا من واله اهلل أمركم ... «احلديث )1(.

-5 عــدم اخلــروج عليــــه :
   وال شك أن مقتىض االجتامع عليه والطاعة له :عدم اخلروج عليه أو منابذته بالسيف وغريه ، ولو كان 
جائرًا، ملا يرتتب عىل اخلروج عليه من املفاسد العظيمة كالتفرقة والتشتت، وعدم األمن والطمأنينة، وغري 

ذلك، وقد تقدم ما يدل عىل ذلك من حديث حذيفة وغريه.
وعن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال : قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال : » من رأى من أمريه شيئا يكرهه فليصب، 

فإن من فارق اجلامعة شبا فامت فميتة جاهلية «)2(.
وروى مسلم عن عوف بن مالك  عن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص » خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم، وتصلون 
عليهم، ويصلون عليكم، ورشار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم ، وتلعنوهنم ويلعنونكم « فقلنا : 
يارسول اهلل، أفال ننابذهم بالسيف عند ذلك ؟ قال: » ال ، ماأقاموا  فيكم الصالة أال من ويل عليه واٍل فرآه 

يأت شيئا من معصية اهلل، فليكره ما يأت من معصية اهلل وال ينزعّن يدا من طاعته «)3(.

)1( أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب األقضية ، باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجه 1340/3 رقم )1715( ، وأخرجه مالك يف املوطأ 990/2 .
)2( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الفتن ، باب قول  النبي ملسو هيلع هللا ىلص ) سرتون بعدي أمورا... ( 5/13 برقم )7054( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلمارة ، 

باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفتن 1477/3 برقم )1�49( .
)3( أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلمارة ، باب خيار األئمة ورشارهم 14�1/3 برقم )1�55( .           

)4( آية 49من سورة املائدة .

ـة : حـقـوق الـرعيَّ

-1 احلكم بينهم برشع اهلل :
من حقوق الرعية أن حيكم الراعي بينهم بام أنزل اهلل، وأن يطبق رشع اهلل سبحانه وتعاىل ، قال اهلل تعاىل : 

. )4(﴾ ﴿
 ، وال شك أن احلكم برشيعة اهلل تعاىل يورث األمن واألمان ، والطمأنينة والسالم ، والعدل واإلخاء 

واملحبة واملودة ، وجيمع الناس عىل احلق واهلدى والنور .
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-2 النصح للرعّية :
ويبذل وسعه وطاقته. روى  أموره، وجيتهد يف ذلك  الراعي يف كل  ينصح هلم  أن  الرعية       من  حق 
الشيخان عن معقل بن يسار  قال : سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول : » ما من عبد يسرتعيه اهلل رعية يموت 

يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إال حرم اهلل عليه اجلنة «)1(.
-3  الرفق والرأفة هبـم :

وهذا أمر مهم، وبه تأتلف القلوب، وتقرتب النفوس، وتفشو املحبة، وتصفو األفئدة، وتتناصح األمة 
راٍع ورعية؛ روى مسلم وغريه عن عائشة ـ ريض اهلل عنها قالت: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول : » اللهم 

من ويل من أمتي شيئًا فشّق عليهم فاشقق عليه، ومن ويل من أمتي شيئًا فرفق هبم فارفق به «)2(.
-4 إقامة العدل فيهم :

وهذا ال يقل عام قبله يف األمهية والرضورة، فام فشا العدل يف أمة إال وانترش اخلري وعم يف أرجاء األرض، 
...﴾ اآلية)3(.  وتكاثر، وازداد ونام، وقال تعاىل :﴿

...﴾ اآلية)4(. وقال سبحانه ﴿

اآثار القيام بحقوق الراعي والرعّية :

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األحكام ، باب من اسرتعى رعية فلم ينصح 127/13 ، برقم )7150( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اإليامن ،باب 
استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار 125/1 برقم )142( .

)2( أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلمارة ، باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر 145�/3 برقم )�1�2( .
)3( آية 90 من سورة النحل . 
)4( آية �5 من سورة النساء .

عندما نّظم اإلسالم الَعالقة بني الراعي والرعية عىل هذه األسس املتينة والثوابت املستقرة، أراد لألمة 
املسلمة أن تكون أمة متميزة بني األمم يف عالقتها وأمنها ورخائها وتعاوهنا. ويمكن أن نذكر بعض اآلثار 

اإلجيابية للقيام هبذه احلقوق :
-1 يف ذلك األجر العظيم والثواب اجلزيل، إذ إن اجلميع مأجورون؛ ألهنم نفذوا أوامر اهلل تعاىل.

هياهبا  املتالمحة  فاألمة  األمم،  بني  ورفعتها  وعزها  األمة  لقوة  متكني  الراعي  مع  الرعية  تالحم  يف   2-
أعداؤها، وخيشون قّوهتا.
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-3 اجتاه األمة للبناء والتنمية ، وانشغاهلم بام يصلح حاهلم، ويطور حضارهتم ، ويميزهم بني األمم.
-4 يف هذه العالقة املتينة ينترش األمن والرخاء، ويعم اخلري والنفع سائر أرجاء البالد، فام بليت أمة بأعظم 

من الفرقة والشحناء واالختالف.
-5 يف تعاون الرعية والراعي عدم نفاذ األعداء يف صفوفهم، فال ينفذ عدو إال بضعف مقابله ، كام هي 

سنة اهلل تعاىل يف خلقه.

الأ�صئــلــــة

س1 : ما املراد بالراعي ؟ مستداًل عىل ما تقول .
س2: من حقوق الراعي عدم اخلروج عليه، ما املراد بذلك ؟ وما حكمه ؟ ذاكرًا بعض األدلة عليه.

س3 : اذكر ثالثة من آثار القيام بحقوق الراعي والراعية.
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تكرمي الإ�صالم للمراأة ، وخطورة الختالط

املراأة يف اجلاهلية القدميـة :

   كان الناس قبل بعثة حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف جاهلية جهالء ، وضاللة عمياء ، تسودهم الفوىض يف كل يشء ، 
فوىض يف االعتقاد والسلوك ،فوىض يف التعامل واألخالق ، ويف مجيع شؤون احلياة كلها ، فليس هناك 
نظام سائد تقوم عليه تلك املجتمعات سوى بعض األعراف والتقاليد واملصالح اخلاصة. ومن الصور 
الكاحلة يف ذلك املجتمع اجلاهيل : موقفهم املشني من املرأة، فقد كانت تعيش واقعًا مؤملًا، وحياًة تعيسة، 
حقوقها ساقطة، وواجباهتا فوق طاقتها، ال حق هلا يف احلياة وال بعد املامت، وهذه بعض األمثلة عىل ذلك :

أ ـ من حيث النظر إليها، فنظرة بؤس وتعاسة من حني والدهتا، بل قبل أن تولد يكون األب عىل أحّر من 
ُبرّش هبا  فإذا  أنثى يضيق هبا صدره ويسوّد وجهه،  أو هو  به ويمرح،  يفرح  أهو ذكر  املولود  بانتظار  اجلمر 

أظلمت الدنيا يف وجهه، واستحى أن يواجه هبا قومه.
ب ـ ما يفعله بعضهم عندما يولد له أنثى من دفنها وهي حّية ، أو يبقيها عىل هون ومذلة ويصّور ربنا جل 

وعال هذين املوقفني بقوله تعاىل :﴿
﴾)1(.ويقول سبحانه : ﴿ 

.)2(﴾
ج ـ أما من جهة حقوقها املالية فال يقل عن سابقيه ذالًّ واحتقارًا، ومن ذلك أهنا مل يكن هلا حق يف املرياث 

مطلقًا ، وَليت األمر وقف عند هذا احلد ، بل ُجِعلت هي متاعًا ومااًل يورث بعد موت زوجها .
د ـ وإذا كانت زوجة فهل هلا أن تفكر يف حقوقها الزوجية ، هذا بعيـد عنهـا ، فكيف يكـون ذلك وهـي

تورث، فريثها أبناء زوجها أو أقاربه ، فمن شـاء منهم نكحها ، أو عضلوها فمنعوهــا النكاح، وجاء 
اإلسالم فنهى عن ذلك كله، فقـال تعــالـى :﴿

﴾)3(وقــال تعالـــى :﴿
. )4(﴾

)1( آية �5 . 59 من سورة النحل .  )3( آية 19 من سورة النساء .

)2( آية � . 9 من سورة التكوير .      )4( أية 22 من سورة النساء .
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يتبع ذلك فهذا مما ال تفكر فيه، وال حيصل هلا، فامرأة تدس يف الرتاب  هـ ـ أما االحرتام والتقدير وما 
صغرية ، ومتاع إن بقيت ، وليس هلا حق يف احلياة ، فأي معيشة عاشتها تلك املرأة ؟!)1( .

املـــراأة يف الإ�صــالم :

 جاء اإلسالم واملرأة عىل هذه احلال املخزية ، فانتشلها من واقعها املنحط وحياهتا املشينة إىل ما فيه عزها 
وترشيفها وتكريمها ومعرفة مكانتها طفلة صغرية حمبوبة ، وبنتًا يافعة ، وأختًا حمرتمة ، وزوجة ودودة ، 
وأمًا حنونة مكرمة ، ويبز تكريم اإلسالم للمرأة يف مجيع شؤون حياهتا منذ والدهتا ، وحتى بعد وفاهتا، 

ومن صور التكريم :
أ- خلق اهلل اخللق ،وكلفهم بعبادته ، وجعلهم مسؤولني عن ذلك رجااًل ونساًء ، ومل يفرق بينهم ،ورّتب 

اجلزاء عىل التكليف ، قال تعاىل : ﴿
.)2(﴾

ب- من حكمة اهلل تعاىل ـ وهو العليم بخلقه ـ أن جعل لكل جنس منهم سامت تغلب عليه ،وصفات 
ية ولذا جعل  تظهر عليه ، فالعاطفة اجلياشة ، واإلحساس الرقيق ، والتأثر السيع من صفات املرأة اجلبلِّ
القوامة عليها بمقتىض  التكليف مناسبًا لصفاهتا ، فلم يكلفها بام ال تطيق ، وجعل للرجل  اهلل سبحانه 

تكليفه وصفاته  التي ميزه اهلل هبا ، فلله احلكمة البالغة .
ج- ِعظم األجر برعايتها صغرية حمبوبة ،روى مسلم ، عن أنس ـ  ـ  أن النبي  ملسو هيلع هللا ىلص قال :

 » من عال جاريتني حتى تبلغا ، جاء يوم القيامة أنا وهو «، وضّم أصابعه)3(.
د- أرشد اإلسالم إىل رضورة تربيتها منذ الصغر عىل الدين واألخالق والطهر والعفاف، فقال رسول 

اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : » مروا أوالدكم بالصالة لسبع ، وارضبوهم عليها لعرش ، وفرقوا بينهم يف املضاجع«)4(  .

)1( ما ذكر من هذه الصور عن العرب كانت موجودة يف كثري منهم عىل تفاوت بينهم فيها .
)2( آية 123 . 124 من سورة النساء .

)3( أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب الب والصلة ، باب فضل اإلحسان إىل البنات 2027/4 برقم )2631( .
)4( أخرجه أبو داود ، كتاب الصالة ، باب متى يؤمر الغالم بالصالة 1�7/1 ، برقم )495( ، وأخرجه الرتمذي ، كتاب الصالة ، باب ماجاء متى يؤمر الصبي بالصالة 

259/2 ، برقم )407( .
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هـ ـ  وألمهية حياهتا مع زوجها أمر اإلسالم باستشارهتا فيمن تقدم خلطبتها ، وحدد معامل من يقبل وهو 
الدين واخللق ، قال  ملسو هيلع هللا ىلص : »  إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض 

وفساد عريض «)1( .
خريكم خريكم ألهله ، وأنا  أنه قال : »  النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  و ـ أمر بتكريمها ورعايتها من قبل زوجها ، عن 

خريكم ألهل «)2( وقال  ملسو هيلع هللا ىلص : » استوصوا بالنساء خريا، فإن املرأة خلقت من ضلع أعوج «)3( .
ز ـ أما كوهنا أّمًا فقد أوجب هلا من احلقوق ما ال خيطر عىل نظام برشي قدياًم وحديثًا ، ويكفي أن اهلل 

سبحانه جعل حقها بعد حقـه جــل وعـال فقال :﴿

. )4(﴾

)1( أخرجه الرتمذي ،كتاب النكاح ، باب ماجاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزّوجوه 394/3 برقم )10�4( ، وابن ماجه برقم )1967( من حديث أيب هريرة وأعله 
الرتمذي باالنقطاع ،ثم ذكر له شاهدًا من حديث أيب حاتم املزين الصحايب ريض اهلل عنه ، وحسنه برقم )10�5( وحسنه األلباين يف إرواء الغليل 266/6 .      

)2( أخرجه الرتمذي كتاب املناقب ، باب فضل أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 666/5 برقم )3�95( .
)3( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب النكاح ، باب املداراة مع النساء 253/9 ، برقم )51�6( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء 

1091/2 برقم )�146( .
)4( اآليات 23. 24  من سورة اإلرساء .                                                          

)5(  آية 59 من سورة األحزاب .
)6( آية 31 من سورة النور.       

للمراأة �صخ�صيتها املتميزة يف الإ�صالم :

كرم اإلسالم املرأة واعتب هلا شخصية متيزها عن غريها ، وأمرها أن حتافظ عليها، وذلك بأمور منها :
أ – أمر اإلسالم بحجاهبا ، بأن تغطي مجيع جسمها عن الرجال األجانب عنها ، لئال تصيبها السهام اخلفية 

فتخدش عفتها وطهـرهـــا ، قــال تعــالـــى : ﴿
)5(﴾

وقال تعاىل : ﴿
﴾اآلية )6(.

ب- حّرم اإلسالم خلوة الرجل ـ غري املحرم ـ باملرأة ، حتى ولوكان قريبا كابن العّم وابن اخلال وأخي 
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)1( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ، باب  ال خيلوّن رجل بامرأة 330/9 برقم )5232( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب السالم ، باب حتريم اخللوة 
باألجنبية 1711/4 برقم )2172 ( .

)2( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلمعة ،باب اجلمعة يف القرى واملدن 3�0/2 ، وأخرجه مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب فضيلة اإلمام العادل 145/3 برقم )1�29( .
)3( آية 33 من سورة األحزاب .

)4( أخرجه أبو داود ، كتاب الرتّجل ، باب ما جاء يف املرأة تتطيب للخروج ، 47�/2 برقم )1473( ، وأخرجه الرتمذي ، كتاب األدب ، باب ماجاء يف كراهية خروج 
املرأة متعطرة 9�/5 برقم )27�6( .

)5( آية 32 من سورة األحزاب .

الزوج ونحوهم ، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » إياكم والدخول عىل النساء « ، فقال رجل من األنصار : أفرأيت 
احلمو يا رسول اهلل ؟ قال : » احلمو : املوت «)1( واحلمو : قريب الزوج .

ج ـ  مكان املرأة بيتها ، وهو وظيفتها ، وميدان عملها ، وحمل مسؤوليتها ، به حتفظ برصها ، وتريب أطفاهلا، 
وتقوم بشؤون زوجها ، وترعى مسؤوليتها ، جاء يف احلديث الصحيح : » كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته ، فاإلمام راع ومسؤول عن رعيته ..... ، واملرأة يف بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها ، واخلادم 

يف مال سيده راع ومسؤول عن رعيته «)2(.
﴾)3( ، وال يعني هـذا أهنـا ال جيـوز هلـا  وقال تعاىل :﴿
والرعاية   ، والتطبيب هلن   ، للنساء  كالتدريس   ، امليادين اخلاصة هبا  تعمل يف  أن  بل هلا   ، العمل مطلقًا 

االجتامعية هلن ونحوها بالضوابط الرشعية .
د- عند خروجها من منزهلا ينبغي أن تتأدب بآداب اخلروج ، ومنها حمافظتها عىل حجاهبا ، وسرتها،وحشمتها 
ووقارها ، وأال ترج إال حلاجة ، وترج غري متعطرة وال متزّينة ، روى أبو داود وغريه أن رسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
» إن املرأة إذا استعطرت فمّرت باملجلس فهي كذا وكذا «)4(  يعني زانية . كل ذلك ألجل أال جيد الشيطان 

مدخاًل لقلبها أو قلوب الرجال .
هـ - عند حمادثتها للرجال األجانب عنها ينبغي أال تكون هذه املحادثة إال ألمر رضوري أو حاجة وبأدب 

وعدم ليونة يف الكالم أو تكّس ، يقول تعاىل :﴿
...﴾اآلية)5(.
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اأ�صـــرار الخــتــــالط :

مما سبق عرفنا متّيز املرأة يف اإلسالم بشخصيتها التي أرادها اهلل هلا ، ولذلك ما أن تتل هذه الشخصية 
إال وتقع أرضار ومفاسد كبى .

ـ أي غري  بالرجل األجنبي عنها  املرأة  الشخصية اختالط  النافذة الختالل هذه  الوسائل  أهم  ومن 
حمرمها ـ اختالطًا يكون فيها خلوة بينهام من غري حمرم معها ، وهذا االختالط وقعت فيه املرأة الكافرة يف 
الرشق والغرب ، فانحّطت يف أوحال الفساد والرذيلة ، فصارت سلعة رخيصة بني ذئاب البرش، وامُتِهن، 
عرضها،ولوثت كرامتها ، وأبرزت دعاية يف املتاجر واألسواق ، وتكّدر صفاؤها بدخان املصانع وغريها 
ابتعادها عن منهج اهلل  الرئيس يف ذلك هو  ، والسبب  الكافرة إمجااًل  املرأة  ، هذه حال  وابتذلت عفتها 
تعاىل واختالطها باألجانب عنها يف املعامل واملصانع واملتاجر وغريها . ويمكن تلخيص هذه األرضار 

واملفاسد عىل املرأة واملجتمع بام ييل :
أ- اخلروج عن منهج اهلل تعاىل املبني عىل حكمته جل وعال يف خلق كل من اجلنسني بصفات تتلف عن 

اآلخر، فيتحمل ما ال يستطيع حتمله ، فيختل نظام احلياة كله .
ب- ال شك أن االختالط حيرك يف النفس كوامن الغريزة اجلنسية ، ويشعل نار الشهوات اجلاحمة ، ويغري 

كال اجلنسني باآلخر ، فريخي العنان للشهوة التي ال حدود هلا ، فيصبح كلٌّ منهام أسريًا لشهوته .
الصب  من  القوية  الصفات  ،ويفقده  والفكرية  العقلية  بقواه  يرض  اجلاحمة  لشهوته  اإلنسان  انسياق  ج- 

واجلَلد والتحّمل .
د- يؤدي االختالط إىل قيام عالقات غري رشعية بني الرجل واملرأة ،ومن ثم تنترش األمراض الفتاكة يف 

املجتمع ، كاإليدز وغريه ، مما هو منترش يف املجتمعات املختلطة .
هـ-سري اإلنسان وراء شهوته الناجتة عن اختالط اجلنسني حيول املجتمع إىل جمتمع هلو وعبث وجمون وخالعة.

و- انتشار الطالق والفراق بني الزوجني ؛ ألن كال منهام جيد سبياًل لقضاء شهوته يف مكان آخر ، وال 
يأسى عىل زوجه ؛ التاذه األخدان من األخالء واخلليالت .

ز-تفكك األرسة ،وضياع األوالد ،وعدم تربيتهم والقياِم عىل شؤوهنم .
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الذي فيه صيانة لألعراض ، ومحاية  القويم  الذي مّن علينا هبديه  وأخريًا نحمد اهلل سبحانه وتعاىل 
لألخالق ، وحمافظة عىل النسل ، واستقامة يف أمور احلياة بعامة .

الأ�صئــلــــة

س1 : اذكر بعض الصور الكاحلة لنظرة اجلاهليني قبل اإلسالم إىل املرأة ؟
س2: شخصية املرأة يف دين اهلل متميزة ، وّضح ذلك .

س3: حرم اإلسالم االختالط بني الذكر واألنثى ، فام السبب يف ذلك ؟ مع ذكر بعض األدلة .
س4:حجاب املرأة املسلمة من أعظم خصائصها ،ما معنى هذه اجلملة ؟

س5: لالختالط أرضار واضحة ، بني أربعة منها ؟
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حـقـــوق الـزوجـــيـــن

اأوًل : احلقوق امل�صرتكـة :

    الزواج رباط وثيق بني الزوجني ، حيّب اهلل بقاءه ، ويكره انقطاعه ، قال تعاىل يف حق الزوجني : 
ولـذلك   )1(﴾ ﴿
رشع للزوجني حقوقًا إن متسكا هبا فإن ذلك ـ بإذن اهلل تعاىل ـ مؤذن باستمرار احلياة الزوجية وسعادهتا . 

.)2(﴾ واألصل اجلامع هلذه احلقوق هو قوله تعاىل :﴿
     فبني سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية لِِكال الزوجني عىل اآلخر حقوقًا ، وأن الرجل يزيد عليها بأن له حّق 

الطاعة والقوامة ونحو ذلك ، ونحن نذكر هنا أهم هذه احلقوق ، وهي أنواع :

-1 املعاشــرة باملعـــروف :
املعارشة : املخالطة ،وأكثر شخصني حتصل بينهام املعارشة واملخالطة الزوجان ،فلكي تستمر احلياة الزوجية 
واملالعبة،  واملامزحة   ، اخلطاب  يف  والتلطف   ، املتبادل  واالحرتام   ، بينهام  اخللق  حسن  من  بد  ال  بينهام 

والتجاوز عن الّزاّلت ، وأاّل يأيت أحدمها ما يؤذي اآلخر يف نفسه أو أهله كوالديه أو غريمها.
﴾)3(. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : » خريكم خريكم ألهله ، وأنا  ودليل هذا احلق قوله تعاىل : ﴿

خريكم ألهل «)4( .
      واملعارشة باملعروف كلمة جامعة قد يدخل فيها كل مايأيت بعدها من حقوق .

-2 االسـتمتـاع :
 ، ذلك  ونحو   ، املّتسخة  واملالبس   ، الكرهية  الروائح  وإزالة   ، والتطّيب  التجّمل  من  ذلك  يتبع  وما     
فاملرشوع لكال الزوجني مراعاة ذلك ، وهذا داخل يف املعارشة باملعروف ، وقد قال ابن عباس ريض اهلل 

عنهام :»إين ألحب أن أتزّين للمرأة كام أحب أن تتزين يل «)5( .

)1( آية 21 من سورة النساء .        )2( آية �22 من سورة البقرة .                )3( آية 19 من سورة النساء .
)4(  رواه الرتمذي ، كتاب املناقب ، باب فضل أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 709/5 رقم )3�95( ، وقال : حسن غريب صحيح ، وابن ماجه يف النكاح، باب حسن معارشة النساء 636/1 رقم )1977( .

)5(  عن تفسري ابن كثري ، تفسري اآلية �22 من سورة البقرة .
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    ويف إقامة هذا احلق بني الزوجني إعفاف هلام عن التطّلع إىل ما حّرم اهلل تعاىل .
-3  املحافظة عىل أرسار الزوجية :  ومشاكل البيت التي ال حيتاج إىل إظهارها ،وسرت العيوب ، وباألخص 
ما حيصل بينهام من استمتاع ونحوه ، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » إن من أرش الناس عند اهلل منزلة يوم القيامة : 

الرجل يفيض إىل امرأته وتفيض إليه ثم ينرش رسها «)1(.
الناس  ، والتعاون عىل طاعة اهلل تعاىل ، ومها أحق  بينهام : والتوايص باحلق والصب عليه  -4املناصحة 
بينهام ، ومن ذلك أن تعينه عىل صلة رمحه ويعينها ، ويتعاونا يف تربية أوالدمها الرتبية  بتبادل النصيحة 

. )2(﴾ الصاحلة ، وهذا داخل يف عموم قوله تعاىل :﴿

ثانيًا : حقوق الزوج )واجبات الزوجة( :

-1 الطاعــة :
     فواجب عىل الزوجة طاعة زوجها إذا توّفرت رشوط الطاعة الثالثة :

أ ـ أن تكون باملعروف ، أي يف غري معصية اهلل ، فال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق .
ب ـ االستطاعة .            ج ـ أاّل يرتتب عليها رضر .
﴾)3( وقــال :﴿ قال تعـالـى : ﴿

)4(﴾
وبالطاعة تستقر احلياة الزوجية ، وتستقيم األرسة ، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص يف فضل طاعة املرأة زوجها : » إذا صّلت املرأة 

مخسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت بعلها ، دخلت من أي أبواب اجلنة شاءت «)5(.
     والواجب عىل الزوج أن يراعي اهلل يف هذا احلق ، فال يأمرها إال بام هو خري وحق ،ويتحىل باخللق الرفيع 

عندما يأمر وينهى حتى حتصل له الطاعة عن طيب نفس ورىض .
-2 القرار يف البيت :

     فال جيوز هلا اخلروج إال بإذن زوجها ، إال يف حالة رضورة ، وقد أمر اهلل تعاىل أفضل النساء بالقرار يف 
)1(  رواه مسلم ، كتاب النكاح ، باب حتريم إفشاء رس املرأة 1060/2 رقم )1437( ، وقوله : ) يفيض إىل امرأته ( أي : يصل إليها باملبارشة واجلامع .

)2( آية 2 من سورة املائدة .    
)3(  آية �22 من سورة البقرة .    

)4(  آية 34 من سورة النساء .
)5(  رواه ابن حبان ، كتاب النكاح ، باب معارشة الزوجني 471/9 رقم )4163( .
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)1(  آية 33 من سورة األحزاب .
)2( رواه البخاري ، كتاب اجلمعة ، باب : ائذنوا للنساء بالليل إىل املساجد ) الفتح 3�2/2( رقم )900( ، ومسلم ، كتاب الصالة ، باب خروج النساء إىل املساجد 326/1 رقم )442( .

)3( رواه مسلم ، كتاب الصالة ، باب خروج النساء إىل املساجد 32�/1 رقم )443( .
)4( رواه  البخاري ، كتاب اجلمعة ، باب اجلمعة ، يف القرى واملدن ، ) الفتح 3�0/2( رقم )�93( .

)5( رواه مسلم يف حديث جابر الطويل يف صفة احلج �90/2 رقم )�121( .
)6(  رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب ال تأذن املرأة يف بيت زوجها ألحد إال بإذنه ) الفتح 295/9( ، رقم )5195( ، ومسلم ، كتاب الزكاة ، باب ما أنفق العبد 

من مال مواله 711/3 رقم )1026( .
)7( آية 4 من سورة النساء .  

البيوت ، فقال تعالـى خمـاطبًا أزواج النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ، وبقيــة املسـلمـات تبـع لـهـن فــي ذلـك : ﴿
. )1(﴾

متحشمة  ترج  أن  عىل   ، مفسدة  عليه  يرتتب  وال   ، هلا  مصلحة  فيه  مما  يمنعها  أن  للزوج  ينبغي  وال    
متحفظة، غري متبجة وال مبدية شيئًا من زينتها ، فعن ابن عمر ـ ريض اهلل عنهام ـ قال : قال لنا رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص : » ال متنعوا إماء اهلل مساجد اهلل  «)2( .
إذا  الثقفية امرأِة عبداهلل بن مسعود ـ ريض اهلل عنهام ـ قالت : قال لنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »    وعن زينب 

شهدت إحداكن املسجد فال متسَّ طيبًا «)3(.
-3 أن ترعى بيتها وأوالدها ، وحتافظ عىل مال زوجها ، وال تكلفه ما ال يطيق ، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » املرأة راعية 

يف بيت زوجها ، ومسؤولة عن رعيتها «)4(.
-4 أن حتافظ عىل عرضها ورشفها، وال تعرض نفسها للفتنة، وتقـدم يف احلديـث قـول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 

» وحّصنت فرجها «.
-5 ال تأذن يف بيت زوجها ألي شخص ال يريده ، وال حيب أن يدخل منزله ، ولو كان قريبًا هلا كأخ 

وغريه، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » ... ولكم عليهن أن ال يؤطئن فرشكم أحدًا تكرهونه «)5( .
،يقول  الطاعة  فتقدم  نافلة والطاعة واجبة  الصيام  بإذن زوجها، ألن  اال  التطوع  قيامها بصيام  -6عدم 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : » ال حيل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه ، وال تأذن يف بيته إال بإذنه «)6( .

ثانيًا : حقوق الزوجـة )واجبات الـزوج( :

-1 املهــر :
.)7(﴾ وهو واجب للمرأة ، وحق هلا وليس لغريها ، قال تعاىل : ﴿
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-2النفـقـة :
باملعروف ، وهذا خيتلف باختالف األزمنة واألمكنة ، وحال  ينفق عىل زوجته  الزوج أن  فواجب عىل 

الــزوجني ، قـــال تــعـــالــــى :﴿
.)1(﴾

-3 الشفقة عليها والرمحة هبا وعدم ظلمها ، والصب عليها :
     قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » واستوصوا بالنساء خريًا ، فإهنن ُخِلقن من ِضَلع ، وأن أعوج يشء يف الضلع 

أعاله ، فإن ذهبت تقيمه كرسته ، وإن تركته مل يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خريًا«)2( .
-4الغرية عليها ، وصيانتها ، وحتقيق القوامة عليها :

     فإن من طبيعة املرأة أهنا ضعيفة ، ولو ُتِرَكت دون توجيه ودون األخذ عىل يدها فلربام فسدت وأفسدت، 
ولذلك حّذر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من فتنة النساء فقال : » ما تركت بعدي فتنة أرض عىل الرجال من النساء« )3(. 

وجاء يف الغرية قوله ملسو هيلع هللا ىلص : » أتعجبون من غرية سعد ؟! ألنا أْغرَي منه ، واهلل َأْغرَي مني « )4( .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : ومن ال يغار فهو ديوث وقد جاء يف احلديث : » ال يدخل اجلنة ديوث « )5( وهلذا 
كانت الغرية الواجبة عىل العبد هي غريته عىل أهله، وأعظم ذلك امرأته ثم أقاربه ومن هو حتت طاعته. أ هـ )6(.

وأخريًا فإنه ال خيلو بيت من مشكالت وخالفات ،وهذه طبيعة البرش ، فال يظن شخٌص أن بيتًا يصفو 
من كَدر ، أو خيلو من منّغصات ، وإذا كان أفضل بيت كان عىل وجه األرض مل خَيرْل من ذلك وهو بيت 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص )7( ، فمن باب أوىل غريه ، لكن الرجل العاقل يرتيث يف األمور ، وال يستعجل فيأخذه الطيش 
والشيطان ، وتأخذه العزة باإلثم ثم يندم بعد ذلك ، وما جعل اهلل القوامة بيد الرجل إال لعلمه بام متيز به 

من خصائص ـ كالعقل احلكمة وغريمها ـ متكنه من عالج األمور بحكمة وروّية .
)1( آية 7 من سورة الطالق .

)2(  رواه البخاري ، كتاب احلدود ، باب من رأى مع امرأته رجال فقتله ) الفتح 174/12( رقم ) 6�46( .
)3(  رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب ما يتقي من شؤم املرأة ) الفتح 137/12( رقم )5096( .

)4(  رواه البخاري ، كتاب احلدود ، باب من رأى مع امرأته رجاًل فقتله ) الفتح 174/12( رقم )6�46 ( .
)5(  رواه الطباين يف الكبري عن عامر ) كنز العامل 1�/16( ، ومعمر بن راشد يف جامعه ) مع مصنف عبد الرازق 243/11( وأبو داود الطياليس ص �9 ، وله شاهد 

انظر جممع الزوائد 327/4 وخمترص إحتاف السادة املهرة للبوصريي 115/5 ، والرتغيب والرتهيب 
256/3-257 يف الرتهيب من رشب اخلمر .....

)6(  االستقامة البن تيمية 7/2 بترصف يسري .
)7(  من حادثة إيالئه ملسو هيلع هللا ىلص من نسائه شهرا ، بعد أن طالبنه بزيادة النفقة ، وارتفعت أصواهتن ريض اهلل عنهن .
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الأ�صئــلــــة

س1 : ما حّد طاعة املرأة لزوجها ؟ وماذا عىل الزوج أن يراَعيه يف هذا احلق ؟
س2 : حتّدث عن أثر غرية الزوج عىل زوجته وحمارمه .

س3 : ماذا عىل الرجل فعله عندما حيصل يف بيته مشاكل وخالفات .
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تعــدد الـزوجات في الإ�صـالم

الـتـعــّدد قبـل الإ�صــالم :

      لقد كان تعدد الزوجات شائعًا قبل اإلسالم بني خمتلف الشعوب والديانات ،فعىل سبيل املثال عند اليهودية 
دّلت النصوص عىل وجود التعدد وإباحته ، روى أبو هريرة  عن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال : » قال سليامن بن 

داود : ألطوفن الليلة عىل سبعني امرأة ، كلهن تأت بفارس يقاتل يف سبيل اهلل ....« احلديث )1( .
م تعدد الزوجات ، وإنام استحسن  » بولس « االكتفاء بزوجة واحدة لرجل  رِّ وليس يف النرصانية ما حُيَ

الدين تعففًا عن متعة احلياة الدنيا)2( .
     أما عند العرب يف اجلاهلية فالتعدد قائم بام ال حرص له ، عن ابن عمر ـ ريض اهلل عنهام ـ قال :أسلم 

غيالن الثقفي وحتته عرش نسوة يف اجلاهلية ،فأسلمن معه ، فأمره النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن خيتار منهن أربعا)3( .
وعن قيس بن احلارث قال : أسلمُت وعندي ثامن نسوة ، فأتيت النبي  ملسو هيلع هللا ىلص فذكرت ذلك له ، فقال : 

» اخرت منهن أربعًا «)4( .
     ونالحظ هنا أنه ال حد لعدد الزوجات يف املجتمعات والديانات قبل اإلسالم .

مـوقـف الإ�صــالم مـن الـتعـّدد :

بعث اهلل تعاىل حممد  ملسو هيلع هللا ىلص بدين كامل شامل جلميع شؤون احلياة ، ومن أمهها : ما يتعلق باألرسة ، فنظم 
العالقة فيها تنظياًم فريدًا مل يأت قبله وال بعده مثله ، ومن ذلك أنه حّث عىل الزواج ،ورّغب فيه وشّجع 

﴾  45�/6 رقـم )3424( ، وأخــرجـه مســلـم فـي صـحيـحـه ،  )1( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األنبياء ، باب قوله تعاىل : ﴿
        كتاب اإليامن ،باب االستثناء 1275/3 برقم )1654( .

)2( انظر تعدد الزوجات ، لعبد التواب هيكل ، واملرأة بني النفقة والقانون، ملصطفى السباعي 72-71 .
)3( أخرجه الرتمذي ،كتاب النكاح ، باب ماجاء يف الرجل يسلم وعنده عرش نسوة 435/3 برقم )�112( ، وأخرجه ابن ماجه ، كتاب النكاح ، باب الرجل يسلـم

       وعنده أكثر من أربع 62�/1 ، برقم )1935( .
)4( أخرجه أبو داود ، كتاب الطالق ، باب من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع 6�0/1 ، برقم )2241( ، وأخرجه ابن ماجه ، كتـاب النكـاح ، باب الـرجل يسلـم

        وعنده أكثر من أربع 62�/1 برقم )1952( .
)5(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب النكاح ، باب قول النبي : من استطاع منكم الباءة 106/9 برقم )5065( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب النكاح ، باب استحباب 

النكاح ملن ....101�/2 برقم )1400( .
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عليه ، ونادى الشباب بالزواج املبكر ملن استطاعه ، فقال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : » يا معرش الشباب ، من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ، ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء « )1( .

     ومما وضحه اإلسالم يف ذلك : موقفه من التعدد ، فجعل من حق الرجل أن يتزوج أكثر من واحدة 
برشط أالَّ يزيد عـدد الـزوجـات عن أربع ، قال تعـاىل : ﴿

. )2(﴾
فجعل اهلل سبحانه وتعاىل اإلباحة مقيدة بأربع .

     ثم إن اهلل تعاىل أوجب العدل بني الزوجات ، فمن مل يستطع العدل أو خياف اجلور والظلم فليقترص 
عىل واحدة ، ألجل أن ال يوقع نفسه يف اإلثم ، كام تقدم يف اآلية الكريمة .

والعدل املقصود هنا : فيام يمتلكه اإلنسان من املطعم ، واملرشب ، وامللبس ، واملسكن ، واملبيت . أما ما 
يتعلق بامليل النفيس نحو زوجة دون أخرى مما ال يملكه اإلنسان ، فلم يكلف اهلل تعاىل عباده به ؛ ألنه ال 

ُيملك ، قال تعاىل : 
.)3(﴾ ﴿
     وليس هناك أحرص من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حتري العدل ، وكان ملسو هيلع هللا ىلص يقسم بني نسائه فيعدل ، ويقول :

 » اللهم هذا قسمي فيام أملك ، فال تلمني فيام ال أملك «)4( .
العوامل التي تدعو إىل التعدد :

عند التأمل يف إباحة اإلسالم للتعّدد نجد أنه راعى العوامل الفطرية التي خلق اهلل سبحانه الذكر واألنثى 
وجبلهم عليها ، كام راعى العوامل االجتامعية واالقتصادية التي تعرتض أحوال الناس ، ومن ذلك :

أ ـ خلق اهلل الرجل ، وجعل لديه االستعداد لإلنجاب يف األحوال العادية من سن البلوغ إىل سن املائة 
استعداد  تعطيل  إىل  التعدد ألدى  يبح  مل  فلو   ، يتجاوز سن اخلمسني  استعدادها ال  فإن  املرأة  أما  غالبًا، 

الرجل لوظيفة النسل تلك املدة الطويلة .
. )5(﴾ ب ـ من حكمة اهلل سبحانه وتعاىل أن جعل بعض الناس عقياًم ال ينجب ،﴿
)1(  أخرجه البخارى يف صحيحه، كتاب النكاح ، باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة 106/9 برقم 5065 ، وأخرجه مسلم يف كتاب النكاح ، باب استحباب

         النكاح ملن... 2 / �106 برقم )1400(.
)2(  آية 3 من سورة النساء .     )3( آية 129 من سورة النساء .

)4(  أخرجه الرتمذي ، كتاب النكاح ، باب ما جاء يف التسوية بني الرضائـر 446/3 برقم )1140( ، وأخرجه أبو داود ، كتـاب النكـاح ، بـاب القسمـة بني النساء 
        64�/1 برقم )2134( .

)5(  آية 50 من سورة الشورى .
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فإذا ظهر عقم الزوجة فال شك أن بقاءها يف كنف زوجها مع زواجه بأخرى عليها ـ طلبًا لإلنجاب ـ خري 
من طالقها.

ج ـ من حكمة اهلل تعاىل أن جعل املرأة تعرتضها عوارُض فطرية خلقية من احليض والنَِّفاس مما يعوق 
اجلامع، وهذا مما قد ال حيتمله الرجل، فكان التعدد حالًّ هلذا العائق .

د ـ مما اقتضته سنة اهلل تعاىل يف الكون أن يقع الرصاع بني األمم، واإلسالم حثَّ عىل اجلهاد يف سبيل اهلل 
نرشًا لدين اهلل ، ونرصة لرشيعته، ومحايًة ألرضه ، واجلهاد يقع عىل عاتق الرجال ، ومن طبيعة احلروب 
القتل ، فيموت الكثري منهم ،ويرتمل النساء ، ويكثر عددهن ، وهبذا تكون نسبة الرجال أقل من نسبة 

النساء،فيكون تعدد الزوجات أفضل حل ملنع ضياع النساء وفسادهن .
  هذه بعض احلكم والعوامل املقتضية للتعدد ، وهذا ال يعني أن الرجل ال يعدد إال إذا وجدت هذه احلكم 
أو بعضها ، بل له ذلك إذا استعد بالعدل ، وقام به ، واهلل سبحانه وتعاىل أعلم بام يصلح حال الناس ، وما 

تقوم به حياهتم .
احلكمة من التعّدد :

   يتبني لنا مما ذكر سابقًا احلكمة يف إباحة اإلسالم تعدد الزوجات . فالظروف التي ذكرت يف العنرص 
السابق مما هو فطري أو مكتسب جاءت توضح لنا احلكمة العظيمة يف هذا الترشيع ،ذلك أن ما حتدثه 
العوامل السابقة حيتاج إىل عالج لصيانة املجتمع من اخللل والفساد ، وإذا تدبرنا احللول املمكنة وجدنا 

أهنا ال ترج من احللول اآلتية :
-1 أن يكون االتصال بني الرجال والنساء مشاعًا ، اليعرف الرجل امرأًة بعينها ، وال املرأة رجاًل بعينه، 
الفوىض األخالقية ،  ملا يرتتب عليه من  به أحد؛  ، ومل يقل  وهذا احلل ترفضه مجيع الرشائع واملذاهب 

وحماربة الفطرة البرشية .
-2 أن يكون الزواج بواحدة فقط، وتنشأ من خالله األرسة، ويرتبى األطفال ،وهذا ـ عند تأمله ـ  سيبقي 

أعدادًا من النساء بال زوج وال بيت، وال أطفال، وال أرسة، وحينئذ حيدث أمران :
أ- حرمان عدد من النساء من تلبية احلاجات الفطرية التي خلقهن اهلل عليها .

ب ـ ما ينشأ عنه من ممارسات غري أخالقية تعود بالدمار واهلالك عىل املجتمع بعامة .
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-3 أن يكون الزواج  بواحدة ، ويتخذ الزوج غريها من اخلليالت ما شاء، ويف هذا انتهاك للعرض، ونبذ 
للرشف، وإباحية تأيت عىل بنيان املجتمع من القواعد.

-4 أن يكون الزواج بأكثر من واحدة، ويف هذاـ  مع العدلـ  حتقيق حلكمة اهلل تعاىل يف خلقه للناس، وتطهري 
للمجتمع من لوثة اجلريمة، وتلبية للحاجات البرشية بطرق واضحة نقية، وحمافظة عىل النسل والرشف.

وهذا ما رشعه اإلسالم ؛ألنه دين الفطرة والواقع ، فهو يتوافق مع فطرة اإلنسان وتكوينه، ويتوافق مع 
واقعه ورضوراته، وبعد، فلله احلكمة البالغة، وهو أحكم احلاكمني.

الأ�صئــلــــة

س 1 : ما رشط جواز تعدد الزوجات ؟ اذكر الدليل .
س 2 : عدد العوامل التي تدعو إىل تعدد الزوجات .
س 3 : ما احلكمة من إباحة الرشع لتعدد الزوجات .
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حـــقـــوق الأولد

الأولد نــعـمـــة :

  من ثمرات الزواج : إنجاب األوالد ، الذين هم نعمة من اهلل سبحانه وتعاىل يمّن هبا عىل من يشاء من 
 . )1(﴾ عباده ، قال تعاىل :﴿
ولكي تثمر هذه النعمة ثمرهتا اليانعة فقد جعل اإلسالم هلا حقوقا واجبة عىل الوالدين ليقوموا هبا ، ومنها :

-1 التـسميـة 3 :
من حق املولود أن خيتار له والده االسم احلسن الذي يكون علاًم عليه ، ُيعَرف به وينادى به ، واالسم 
احلسن يكون فأاًل حسنًا عىل هذا االبن أو تلك البنت ، وقد غري رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بعض األسامء القبيحة أو 

التي هلا دالالت غري طيبة .
ن ، قال:  روى البخاري عن ابن املسيب ، عن أبيه ، أن أباه جاء إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال : » ما اسمك؟ « قال َحزرْ

» أنت سهل « ، قال : ال أغري اسام ساّمنيه أيب ، قال ابن املسّيب : فام زالت احلزونة فينا بعد «)2( .
وعن أيب هريرة  أن زينب كان اسمها : بّره فقيل : تزّكي نفسها ، فساّمها رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : زينب)3( .

-2ثبـوت النسـب لوالدهيم :
وقد اعتني اإلسالم هبذا األمر غاية العناية ؛ ملا يرتتب عليه من آثار مهمة من ثبوت األنساب ، وعدم 
ضياعها، وما يتبع ذلك من  احلقوق  والواجبات احلسية واملادية واملعنوية ، ولذلك قىض عىل االدعاء 

والتبني الذي كان معروفًا يف اجلاهلية ،وحّدد طريق النسب ،وهو الزواج أو ملك اليمني ، قال تعاىل : 
. )4(﴾ ﴿

وأمر أن ينسب األدعياء إىل آبائهم إن عرفوا ، فإن مل يعرفوا فهم إخوان يف الدين ، قال تعاىل : 
. )5(﴾ ﴿

)1(  آية 46 من سورة الكهف .  3 لالستزادة فيام يتعلق بالتسمية ينظر : رسالة " تسمية املولود " للشيخ : بكر أبو زيد .
)2( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األدب ، باب اسم احلزن 574/10 رقم )6190( ، 

)3(  أخرجه البخاري يف صحيحه :كتاب األدب ، باب حتويل االسم اىل اسم أحسن منه 575/10 برقم )6292( .
)4(  آية 4 من سورة األحزاب .           )5(  آية 5 من سورة األحزاب .
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وحّذر اإلسالم من انتساب األبناء إىل غري آبائهم غاية التحذير ، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » من اّدعى إىل غري أبيه ، 
وهو يعلم أنه غري أبيه فاجلنة  عليه حرام «)1( .

وحذر اآلباء من جحدان أبنائهم ، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » أيام رجل جحد ولده وهو ينظـر إليه احتجب اهلل تعـالـى 
منه، وفضحه عىل رؤوس األولني واآلخرين إىل يوم القيامة «)2( .

-3 العقيقـة :
    واملراد هبا : الذبيحة التي تذبح عن املولود ، وهي مرشوعة يف حق األب ، وحكمها : سنة متأكدة ، 

فعلها رسول ملسو هيلع هللا ىلص وأمر هبا .
َبح يف اليوم السابع من والدة املولود ، وحيلق       والسنة أن يعّق عن الغالم شاتان ، وعن اجلارية شاة ،ُتذرْ

فيه رأس الذكر ، ويتصدق بوزنه فضة أو ما يعادل ذلك من الرياالت .
     روى اإلمام أمحد وغريه عن أم كرز الكعبية ـ ريض اهلل عنها ـ قالت : سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول : 

» عن الغالم شاتان متكافئتان ، وعن اجلارية شاة « )3( .وقد عّق النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن احلسن و احلسني ابنا عيل 
ابن أيب طالب ريض اهلل عنهم)4(.

ضـاعة : -4الـرَّ
  ومن حق املولود عىل والده الرضاعة ، قال تعاىل :

﴿

.)5(﴾

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الفرائض ، باب من ادعى إىل غري أبيه  54/12 برقم )6766( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإليامن ، باب بيان من 
رغب عن أبيه �0/1 برقم )63( .

)2( أخرجه أبو داود ، كتاب الطالق ، باب التغليظ يف االنتفاء 6��/1 برقم )2263( ، والنسائي يف العقيقة ، باب كم يعق عن اجلارية 165/7، وأخرجه اإلمام 
أمحد يف مسنده 422/6 .

)3( أخرجه أبو داود ، كتاب األضاحي ،باب العقيقة 116/2 برقم )2�34( ، والنسائي يف العقيقة ، باب كم يعق عن اجلارية 165/7 ، وأخرجه اإلمام أمحد يف 
مسنده 422/6 .

)4( أخرجه أبو داود ، كتاب العقيقة ، 11�/2 برقم )2�41( ، وأخرجه النسائي ، كتاب العقيقة ، باب كم يعّق عن اجلارية 166/7 برقم )4219( .
)5(  آية 233 من سورة البقرة .
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-5احلضــانة :
املطعم واملرشب وامللبس  أموره من  الصغري ورعاية شؤونه وتدبري  القيام برتبية   :      واملراد باحلضانة 
وغريها، والطفل يف حال الصغر حيتاج إىل من يقوم بشؤونه ويرعاه حق الرعاية لعجزه عن القيام بذلك 

بنفسه ، فجعل اإلسالم من حقوقه عىل أبويه حضانته ، ورعايته حتى يكب .
-6 النفقــة :

األصل أن اإلنسان ينفق عىل نفسه ، وجتب نفقته يف ماله سواء كان صغريًا أو كبريًا إال الزوجة ، فنفقتها 
عىل زوجها .

     نفقة األوالد عىل والدهم ماداموا قارصين لصغرهم أو عجزهم ، قال تعاىل : 
.)1(﴾ ﴿

-7 الرتبيــة :
من أعظم حقوق األوالد تربيتهم الرتبية املبنية عىل تعاليم الرشع، فأوجب املسؤولية عىل الوالدين لرعاية 
أوالدهم وتنشئتهم عىل اإليامن التقوى ، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف بيان عظم هذه املسؤولية : » كلكم راع 

وكلكم مسؤول عن رعيته «)2(.
وقــال اهلل تعــاىل :﴿

.)3(﴾
واهلل سبحانه وتعاىل خلـق النـاس عىل الفـطرة السليمة، قال تعاىل :﴿

.)4(﴾
واملريب هو الذي يساعد عىل نمو هذه الفطرة ـ إن كان صاحلًا ، أو يساعد عىل فسادها ـ إن كان منحرفًا، 
فعن أيب هريرة  قال : قال رسول ملسو هيلع هللا ىلص : » ما من مولود إال ويولد عىل الفطرة ، فأبواه هيودانه أو ينرصانه 

أو يمّجسانه ، كام تنتج البهيمة هبيمة مجعاء ، هل حتسون فيها من جدعاء «)5(.
)1(  آية 233 من سورة البقرة .

)2(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب اجلمعة ، باب اجلمعة يف القرى واملدن 379/2 برقم )�92( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإلمارة ، باب فضيلة 
اإلمام العادل 1459/3 ، برقم )1�29( .

)3( آية 6 من سورة التحريم .           )4(  آية 30 من سورة الروم .
)5(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب اجلنائز ،باب إذا أسلم الصبي فامت هل يصىلَّ عليه 219/3 برقم )�135( ، ومسلم يف صحيحه ، كتاب القدر ، باب معنى 

كل مولود يولد عىل الفطرة 2047/4 برقم )�265( .
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ولرعاية الرتبية ميكن اأن ي�صلك املربي و�صائل متعددة ، منها :

أ ـ أن يغرس يف نفوس األبناء والبنات اإليامن باهلل عز وجل ، وبيان عظمته وخلقه وقدرته ، منذ الصغر ، 
باألسلوب املناسب هلم .

أبنائكم  مروا   «  : ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  قال  كام   ، التمييز  سّن  بلوغهم  منذ  الظاهرة  العبادات  عىل  مترينهم  ـ  ب 
بالصالة لسبع ، وارضبوهم عليها لعرش ، وفرقوا بينهم يف املضاجع «)1( .

ج ـ  العناية بتحفيظهم القرآن الكريم ، منذ بداية نطقهم النطق السليم ،وكذا شيئًا من سنة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
وسريته الطاهرة ، فإن القرآن الكريم والسنة النبوية إذا عمرت القلوب منذ الصغر ترّبى عليه الطفل ، 

وابتعدت عنه شياطني اجلن واإلنس .
القول  الرجولة والشهامة والصدق يف  م  ُيَعلَّ ، فاالبن  الطيبة  ـ تعويدهم األخالق احلميدة والصفات  د 
م احلشمة واحلياء والوقار ، واألعامل املنزلية ،  والعمل ، وحب التضحية والفداء ، والكرم ، والبنت تعلَّ

وما يالئمها ، وهكذا .
هـ ـ تنمية مهاراهتم وقدراهتم ، كلٌّ بام منحه اهلل من املواهب والقدرات ، فالذي يميل ـ مثاًل إىل األمور 

ى فيه هذه املوهبة ، ولو عىل شكل لعب يف بداية عمره ، وهكذا . الصناعية تنمَّ
و ـ مشاركة الوالدين للولد يف مجيع أموره ؛ ليطلع الوالد عىل أحوال أوالده ، ويوجههم إىل ما ينفعهم، 

ويقّوم سلوكهم ، ويرشدهم إىل ما يصلح حاهلم ، وكذا األم مع بناهتا .
ز ـ اختيار األصدقاء الصاحلني لألوالد منذ صغرهم ، فالصديق يتأثر بصديقه سلبًا وإجيابًا .

-8 العـــدل :
     من حقوق اآلبناء والبنات العدل بينهم دون متييز أو حماباة ، فهذا له تأثريه العميق يف نفوسهم .

ولعدم العدل آثاره السيئة عىل االبن نفسه ، من إجياد احلقد واحلسد ، وما يرتتب عليه من أعامل ، وقد قال 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » اتقوا اهلل واعدلوا بني أوالدكم «)2(.

)1( أخرجه أبو داود ، كتاب الصالة ، باب متى يؤمر الغالم بالصالة 1�7/1 برقم )459( ، والرتمذي ، كتاب الصالة باب ماجاء متى يؤمر الصبي بالصالة 259/2 
برقم )407( ، وحسنة النووي يف رياض الصاحلني .

)2(  رواه مسلم يف صحيحه ، كتاب اهلبات ، باب كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبة 1242/3 برقم )1623( .
3 لالستزادة يف أحكام األوالد ، ينظر : حتفة املودود بأحكام املولود ، لالمام ابن قيم اجلوزية .
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الأ�صئــلــــة

س1 : بنّي كيف أن األوالد نعمة من عند اهلل ؟
س2 : من حقوق األوالد التسمية احلسنة ، ما تأثري االسم عىل الولد ؟

س3 : اذكر بعضًا مما ينبغي أن يسلكه الوالدان يف تربية أوالدمها .
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اآفــات اللـ�صـــــان

الل�صـان نـعـمـــــة :

فيام شاء من قضاء  ، يستخدمها  بدنه       من نعم اهلل تعاىل وآالئه عىل اإلنسان ما رزقه من جوارح يف 
حوائجه ، ويسّخرها يف طاعة ربه ، بدون أن يمّن عليه أحد . ومن هذه اجلوارح اللسان ، تلك األداة 
املهمة، واآللة الفاعلة ، الذي يعب به املرء عام يريد ، ويستخدمه يف طلب أغراضه ، يتكلم به ، وينادي به، 
ويعب عن آرائه وأفكاره بواسطته ، وبه يقرأ كالم ربه ، ويذكر مواله ، وبه ينصح ويوجه ويرشد ، ويأمر 

باملعروف وينهى عن املنكر ، وغري ذلك .

حـفـظ الل�صـــان :

جاءت النصوص الكثرية من القرآن والسنة ببيان أمهية اللسان وحفظه ، والتحذير من استغالله بالرش بأنواعه 
وصنوفه ، يقول اهلل تعاىل مبينًا أمهية الـكالم الـذي ينطق بـه اإلنســان :﴿

﴾)2(، ويقـول أيضـًا :﴿ ﴾)1( ،ويقول سبحانه :﴿
﴾)3( ، ويقول سبحانه موضحًا بعض سـبل اخلري 

التـي ينبغي أن ينشغل هبا اللسان :﴿
﴾)4(ولعظم الكلمة 
يبني الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص آثارها العميقة ، فيقول عليه الصالة والسالم : » إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبني ما 

فيها يزّل هبا يف النار أبعد ما بني املرشق واملغرب «)5(

)1(  آية �1 من سورة ) ق ( .  
 )2(  آية 1�1 من سورة آل عمران  .

)3(  آية 15 من سورة النور .
)4(  آية 114 من سورة النساء .

)5(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان 30�/11 برقم )6477( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب الزهد ، باب التكلم بالكلمة 
هيوي هبا يف النار 2290/4 برقم )��29( .
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     وعليه فينبغي للمرء أن حيافظ عىل لسانه ، وأاّل يتكلم إال بام هو حق من ذكر اهلل تعاىل ، وقراءة كتابه ، 
وإصالح بني الناس ، وإرشاد هلم وتوجيه ، وقصص مفيدة ، وكالم مباح ، وغريها .

الـــ�صـمــت وفــوائــده :

  ولعظم أثر اللسان يوجه اإلسالم توجيهه الراشد يف استغالله بام هو مفيد ، فإن مل يكن كذلك فال أقل 
من حفظه بالسكوت ، وعدم النطق بام ال يفيد ، جاء يف الصحيحني أن رسول ملسو هيلع هللا ىلص قال : » من كان يؤمن 

باهلل واليوم اآلخر فليقل خريًا أو ليصمت «)1(.
النار ، وأخبه بأبواب اخلري ،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص بام يدخل اجلنة ويباعد من   ملا أخبه  ويف حديث معاذ بن جبل 
ورأِس األمر وعموده وذروة سنامه ، قال له : » أال أخبكم بمالك ذلك كله « ، قال معاذ : قلت بىل يا نبي اهلل، 
فأخذ بلسانه فقال : » ُكفَّ عليك هذا « فقلت : يا نبي اهلل ، وإنا ملؤاخذون بام نتكلم به ، فقال ملسو هيلع هللا ىلص : » ثكلتك 

أمك يا معاذ ، وهل يكب الناس يف النار عىل وجوههم ـ أو عىل مناخرهم ـ إال حصائد ألسنتهم «)2(.
وروى الرتمذي أن سفيان بن عبد اهلل الثقفي  سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال : »ما أخوف ما ختاف؟ فأخذ بلسانه 

نفسه« ثم قال : » هذا «)3(.
هذه النصوص وغريها تبني خطر الكلمة، إذ إن بعض الكلامت قليلة األلفاظ جدًا، لكن نتائجها خطرية ومنها :
أ ـ أهنا قد تورد صاحبها النار والعياذ باهلل، مثل الرشك باهلل، أو االستهزاء بدين اهلل، أو كتابه ، أو رسوله ملسو هيلع هللا ىلص . 

ب ـ أنه قد يعاقب عليها صاحبها يف اآلخرة، مثل الغيبة، والنميمة، والكذب، وقول الزور، وغريه .
ج ـ أنه قد يعاقب عليها يف الدنيا، كالقذف مثال، أو االعتداء عىل اآلخرين بالسب والشتم، مع ما جيده يف اآلخرة .

مــن افـــات الل�صــان :

آفات اللسان التي تورده املوارد وتزجه يف مهاوي الردى كثرية ، نذكر منها ما ييل :

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األدب ، باب إكرام الضيف وخدمته 531/10 . برقم )6235( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإليامن ، باب احلث 
عىل إكرام اجلار والضيف 69/1 برقم )�4( .

)2(  رواه الرتمذي ، يف أبواب اإليامن ، باب ما جاء يف حرمة الصالة 11/5 ، برقم )2616( ، وأخرجه النسائي يف الكبى ، كتاب التفسري ، باب قولـه تعالـى :
﴿                                                    ﴾ ) 42�/6 برقم )11394( ، وقال الرتمذي : حسن صحيح .

)3(  رواه الرتمذي ،كتاب الزهد ، باب ماجاء يف حفظ اللسان 607/4 برقم )2410( وقال : حديث حسن صحيح .
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-1 الرشك باهلل ، أو مـا يؤدي إليه :
وهذا من أعظم آفات اللسان ، فقد يتكلم املرء بكلمة واحدة تدخله النار ، كأن يتلفظ بألفاظ رشكية ، مثل 
االستهزاء بدين اهلل تعاىل ، أو بالقرآن ، أو بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص ولو عىل سبيل املزاح والضحك ، يقول اهلل تعاىل مبينًا 

كفـر مـن عمـل مثل ذلك : ﴿

.)1(﴾
      ومن أنواع الرشك : الرشك األصغر ، الذي هو أكب الكبائر ، ولكن ال يؤدي إىل الكفر املخرج عن 
امللة، مثل احللف بغري اهلل ، وقول : ما شاء اهلل وشاء فالن ، وقول :لوال اهلل ولوال فالن ، وغريها ، فيحذر 

املؤمن من الوقوع يف مثل هذا .
-2الكـــــذب  :

وهو اإلخبار عن اليشء بخالف الواقع ، وهو من أخطر آفات اللسان ، ومن أشد أنواع اآلثام واملعايص، 
وأشـده الكــذب عىل اهلل تعاىل ، والـكـذب عىل رسـولـه  ملسو هيلع هللا ىلص قـال تعالــى : ﴿

﴾)2( وقال سبحــانه :﴿
)3(﴾

وروى الشيخان عن عيل  قال ـ قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص » ال تكذبوا عّل، فأنه من كذب عّل فليلج النار «)4(.
وعن سلمة بن األكوع  قال : سمعت رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص يقول : » من يقل عل ما مل أقل، فليتبوأ مقعده 

من النار «)5(.
      ومن أنواع الكذب : الكذب عىل الناس ، ولو عىل سبيل السخرية أو إضحاك الناس ، روى أصحاب 

السنن أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال : » ويل ملن حيدث باحلديث ليضحك به القوم ، ويل له ، ويل له «)6( .
)1(  اآليات 64 . 65. 66.من سورة التوبة .   )2(  آية 21 من سورة األنعام .    )3( أية 116 من سورة النحل .

)4(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب العلم ، باب إثم من كذب عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 199/1 برقم )106( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ، يف مقدمته 9/1 برقم )1( .
)5(  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده 74/4 .

)6(  أخرجه أبو داود ،كتاب األدب ، باب يف التشديد يف الكذب 715/2 برقم )49�9 ( ، وأخرجه الرتمذي ، كتاب الزهد ، باب فيمن تكلم بكلمة يضحك به 
الناس  4�3/4 برقم )2315( .
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ومن الكذب عىل الناس : الكذب يف البيع والرشاء واملحادثة وغريها ، وكل هذا نتيجته وخيمة ، وعاقبته 
النار ، والكذاب فيه  سيئة ، كام أخب الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص بأن الكذب هيدي إىل الفجور ، والفجور هيدي إىل 

خصلة من خصال املنافقني .
-3 الغيبة والنميمة :

الغيبة والنميمة آفتان خطريتان ،حتصدان احلسنات وتأكالهنا كام تأكل النار احلطب .
والغيبة هي : ذكرك أخاك بام يكره .

والنميمة : نقل كالم الناس بعضهم إىل بعض عىل جهة اإلفساد بينهم .
ام حتذير ملا ينتج عنهام من آثار سيئة ، ونتائج خطرية من األحقاد والضغائن  ـّ وكالمها ورد التحذير منهام أي

وفساد القلـوب والبغضـاء والشحنـاء ، يقـول اهلل تعـالـى :﴿
. )1(﴾

. )2(﴾ ويقول سبحانه : ﴿
وعن عائشة ـ ريض اهلل عنها ـ قالت قلت للنبي ملسو هيلع هللا ىلص : حسبك من صفية كذا وكذا ، تعني قصرية ، فقال : 

» لقد قلِت كلمة لو ُمِزَجت بام البحر مَلزَجته «)3( .
وعن حذيفة  قال : سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول : » ال يدخل اجلنة َقتَّات «)4(

و القّتات : الناّمم .
-4قــول الـــزور :

والزور يف األصل : حتسني ووصفه بخالف صفته حتى خييل إىل من يسمعه أو يراه أنه خالف ما هو به، 
وعليه فكل ما هو باطل من الكالم يعد زورًا ، قد ورد التحذير منه والرتهيب من اقرتافه يف القرآن والسنة، 

﴾)5( ، وقال تعاىل حمذرًا من الوقوع فيه :  قال تعاىل عن صفات املؤمنني :﴿
. )6(﴾ ﴿

)1(  آية 12 من سورة احلجرات .  
)2(  آية 1 من سورة اهلمزة .

)3( أخرجه أبو داود ، كتاب األدب ،باب الغيبة 6�5/2 برقم )4�47( ، وأخرجه الرتمذي ، كتاب القيامة ، باب 570/4،51 ، برقم )2502( .
)4(  أخرجه البخاري ، كتاب األدب ، باب ما جاء يف قول الرجل : ويلك 552/10  برقم )6162( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه  ، كتاب الزهد، باب النهي عن 

املدح إذا كان فيه إفراط وخيف منه فتنة عىل املمدوح 2296/4 برقم )3000( .
)5( آية 72 من سورة الفرقان .

)6( آية 30 من سورة احلج .
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وعن أيب بكرة   قال :قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » أال انبئكم بأكب الكبائر ؟ « ثالثًا ، قالوا : بىل يا رسول اهلل ، قال 
: » اإلرشاك باهلل ، وعقوق الوالدين « ، وجلس وكان متّكئًا ، فقال » أال وقول الزور « فام زال يكررها 

حتى قلنا : ليته سكت)1( .
-5 القـــذف .

، وهذه من  لوطي  يا  أو   ، الزاين  ابن  أو   ، زاين  يا   : يقول  كأن   ، بالزنا ونحوه  وهو رمي شخص آلخر 
آفات اللسان اخلطرية ، وكبرية من كبائر الذنوب ، توعد اهلل تعاىل فاعله باللعن يف الدنيا واآلخرة ، قال           

تعاىل:﴿
. )2(﴾

قذف املحصنات   «  : « وذكر منها  املوبقات  السبع  اجتنبوا   «  : النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال   : قال    وعن أيب هريرة 
املؤمنات الغافالت «)3( .

-6الفحش والسباب والشتائم :
وهذه من آفات اللسان اخلطرية ، التي حياسب عليها العبد ، ألن اإلنسان حيىص عليه كلامته وألفاظه ، قال 

. )4(﴾ تعاىل : ﴿
وروى  الشيخان عن أيب موسى األشعري  قال : قلت : يارسول اهلل ،أّي املسلمني أفضل ؟ قال: » 

من سلم املسلمون من لسانه ويده «)5(.
وعن سهل بن سعد  عن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال : » من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له 

اجلنة «)6(.

)1(  أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الشهادات ، باب ما قيل يف شهادة الزور 261/5 برقم )2654( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإليامن ، باب بيان 
الكبائر 91/1 رقم )�7( .

)2(  آيات 23 .24 من سورة النور .
)3( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب الوصايا ، باب قول اهلل تعاىل : ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامي ....﴾ 393/5 برقم )2766( ، وأخرجه البخاري يف 

صحيحه ، كتاب اإليامن ، باب بيان أكب الكبائر 92/1 برقم )�9( .
)4(  آية �1 من سورة ) ق ( .

)5( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب اإليامن ، باب أّي اإلسالم أفضل 54/1 برقم )11( ، وأخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإليامن ، باب بيان تفاضل اإلسالم 
66/1 ، برقم )42( .

)6(  رواه  البخاري يف صحيحه ، كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان 30�/11 برقم )6474( .
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وعن عبد اهلل بن عمر ـ ريض اهلل عنهام ـ أن رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص قال : » أّيام رجل قال ألخيه يا كافر  ، فقد باء 
هبا أحدمها ، إن كان كام قال وإال رجعت إليه «)1(.

وعن ثابت بن الضحاك  قال : قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : » لْعن املؤمن كقتله «)2( .
وعن ابن مسعود  قال :قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص : » ليس املؤمن بالطّعان ،وال اللّعان ، وال الفاحش ،وال 

البذيء «)3(.
     وبعد : فينبغي للمسلم أن حيذر من هذه اآلفات وغريها ، وأن يصون لسانه ، وأن يعوده عىل التلفظ بام 
يستفيد منه ، من الذكر ، وقراءة القرآن ، والدعاء ، والدعوة ، والنصيحة ، والكالم املباح ، أو ليسكت .

س1 : متى يكون الصمت حممودًا ؟ ومتى يكون مذمومًا ؟ وّضح ذلك بأمثلة مما تعرفه يف واقع احلياة .
س2 : من أكثر آفات اللسان انتشارًا الغيبة ، ما احللول التي تراها إلزالة هذه الظاهرة من املجتمع ؟

س3 : ما أعظم أنواع الكذب  ؟ استشهد ملا تقول ببعض األدلة .

الأ�صئــلــــة

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األدب ، باب من أكفر أخاه بغري تأويل فهو كام قال 514/10 برقم )6104( ،وأخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإليامن ، 
باب بيان حال من قال ألخيه املسلم يا كافر 79/1 برقم )60( .

)2( أخرجه البخاري يف صحيحه ، كتاب األدب ، باب ما ُينَهي عن السباب واللعان : 465/1 برقم )6047( ، وأخرجه مسلم ، كتاب اإليامن ، باب غلظ حتريم قتل 
اإلنسان نفسه 104/1 برقم )110( .

)3( أخرجه الرتمذي ، كتاب الب والصلة ، باب ما جاء يف اللعنة 30�/4 برقم )�197( .
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الــقــلـــــوب واأمــــرا�صــــهـــــا

الـقــلـب واأهمـّيـتــه :
املكانة  هذه  وألجل   ، البدن  موت  وبموته   ، البدن  حياة  وبحياته   ، اإلنسان  يف  يشء  أرشف  هو  القلب 

العظيمة للقلب جاءت النصوص الرشعية الكثرية بذكره ، والتنويه بمكانته.
.)1(﴾ قال تعاىل :﴿

.)2(﴾  وقال : ﴿
.)3(﴾  وقال :﴿

ويف حديث النعامن بن بشري ريض اهلل عنهام أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : » ... أال وإن يف اجلسد مضغة ، إذا صلحت 
صلح اجلسد كله ، وإذا فسدت فسد اجلسد كله ، أال وهي القلب «)4(.

القلب ل يثبت على حال :
والرأي   يرصف  باإلنسان أطوارًا                      ما  سمي  القلب إال من تقّلبه   

فالقلب ال يثبت عىل حال ، ولذلك كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يكثر من القول : » يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك « 
فقيل له : يا رسول اهلل ، آمّنا بك وبام جئت به ، فهل تاف علينا ؟  قال : » نعم ، إن القلوب بني أصبعني من 

أصابع اهلل يقلبها كيف يشاء «)5( .

الدعاء ب�صالح القلب :
وملا عليه القلب من التقلب رُشع للمسلم الدعاُء بأن يثبت اهلل قلبه ،  قال تعاىل ـ خمبا عن دعاء عباده 
﴾)6( وكـان مـن دعــاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » اللـهم مصـرف  الراسخني يف العلم ـ :﴿

القلوب ، رّصف قلوبنا عىل طاعتك «)7(وكان من دعائه أيضًا ملسو هيلع هللا ىلص :»...وأسألك قلبًا سلياًم «)�( .
)1(  اآلية 37 من سورة )ق(              )2(  اآلية 46 من سورة احلج .          )3(  اآلية 5 من سورة األحزاب .

)4(  جزء من حديث رواه البخاري يف اإليامن ، باب فضل من استبأ لدينه ) الفتح 126/1( رقم : )529( ، ومسلم يف املساقاة ، باب أخذ احلالل وترك املشبهات 
1219/3 رقم )1599( ..     )5(  رواه الرتمذي ،كتاب القدر ،باب ما جاء أن القلوب بني أصبعي الرمحن 44�/4 رقم )2140( ، وقال : حديث حسن وبنحوه 

رواه مسلم 2045/4 رقم )2654( .                 )6(  اآلية � من سورة آل عمران .
)7(  رواه مسلم ،كتاب القدر ، باب ترصيف اهلل تعاىل القلوب كيف شاء 2045/4 رقم )2654( .

)�(  رواه أمحد 125/4 ، والرتمذي يف الدعوات ، باب )23( ، 476/5 ، رقم )3407( والنسائي 54/3 ، وابن حبان رقم )1974( .
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اأنـواع القلـوب :)1(

-1 القلب الصحيح السليم :
وهو الذي سلم من كل شهوة تالف أمر اهلل وهنيه ، ومن كل شبهة تعارض خبه ، فهو يقابل خب اهلل تعاىل 
ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص بالتسليم ، وال يعارضه بالرأي واهلوى كام يفعل أهل البدع والزيغ ، وال نجاة يوم القيامة إال 

لصاحبه ، قال تعالـى ـ  فـي حكايـة دعاء إبراهـيم عليه السالم ـ :﴿
)2(﴾
-2القلب املّيت :

وهو ضد السليم، فهو ال يعرف ربه، وال يعبده، إنام يتبع هواه وشهواته، مع غفلة شديدة عن مراد ربه منه.
فاحلذر احلذر من هذا القلب ، ومن خمالطة صاحبه ، فإن معارشته سم ، وجمالسته هالك .

-3القلب املريض :
وهو قلب له حياة ، وبه عّلة ، ففيه حمبة اهلل عز وجل ،وإيامن به ، وفيه باملقابل حمبة لشهواته الباطلة ، وإيثار 
هلا ، وحرص عىل حتصيلها ، فربام غلب عليه املرض فالتحق بصاحب القلب امليت ، وربام غلبت عليه 

الصحة فالتَحق بصاحب القلب السليم .
تعرض القلوب للفتن :

عن حذيفة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال : » ُتعرض الفتن عىل القلوب كاحلصري عودًا عودًا ، فأي قلب أرشهبا 
ُنِكت فيه نكتة سوداء ، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصري القلوب عىل قلبني : عىل أبيض 
مثل الصفا ، فال ترضه فتنة مادامت السموات واألرض ، واآلخر أسود مربادًا كالكوز ُمـَجّخيًا ، ال يعرف 

معروفًا، وال ينكر منكرًا إال ما أرشب من هواه « )3( .

)1( ينظر : إغاثة اللهفان ، اجلزء األول .   
)2( اآليتان ��،�9 من سورة الشعراء .

)3(  رواه مسلم ، يف اإليامن ، باب بيان أن اإلسالام بدأ غريبًا 123/1 رقم )44( .   
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اأمـــرا�س القـلب نوعان :

: الرشك  الباطلة ، وأشدها  النوعني ، ويدخل فيها مجيع االعتقادات  -1 أمراض شبهات : وهي أشد 
﴾)1(. ومن ذلك : البدع بأنواعها . والطريق  والنفاق، قال تعاىل : ﴿
السلف  عنده  وقف  ما  عند  والوقوف   ، والسنة  الكتاب  يف  جاء  ما  التزام  الشبهات  عن  البعد  يف  احلق 

الصالح ريض اهلل عنهم .
-2 أمراض شهوات : ويدخل فيها أنواع العمل بخالف االعتقاد احلق .

ومن أمثلة ذلك : احلسد ،والبخل ، وشهوة الزنا ، والنظــر احلـرام ، قـال تعـالـى :﴿
.)2(﴾

   والطريق احلق يف البعد عن الشهوات الباطلة : التزام ما أمر اهلل به ، ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص ، واجتناب ما هنى اهلل 
عنه ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص .

عـالمـات واأ�صبـاب حيـاة القلـب :

-1 توحيد اهلل تعاىل واإليامن به ، وجتديد ذلك ؛والعمل بالفرائض التي فرضها اهلل سبحانه وتعاىل ، فهذه 
األمور رأس حياة القلوب وسعادهتا .

قال   ، آالئه ،وخملوقاته  والتفكر يف  ، ومراقبته،  ،وكثرة ذكره ودعائه  إليه  ، واللجوء  اهلل  إىل  -2الترضع 
.)3(﴾ سبحانه وتعاىل :﴿

-3 تدبر القرآن الكريم ، والنظر يف معانيه ،والعمل بام جاء فيـه ، قـال تعالـى : ﴿
. )4(﴾

-4 ترك الذنوب ، فإن الذنوب متيت القلوب ، وبرتكها حياة القلوب ، قال تعاىل :
.)5(﴾ ﴿

)1( آية 10 من سورة البقرة.                     )4(  آية 24 من سورة حممد .
)2(  آية 32 من سورة األحزاب .            )5(  آية 14 من سورة الطففني .

)3(  آية �2 من سورة الرعد .                 
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قال ابن املبارك ـ رمحه اهلل تعاىل : ـ
وقد   يورُث    الذلَّ   إدمــاهُنا                        رأيت  الذنوب   متيت   القلوب   
                       وترك   الذنوب  حياة    القلوب                فخرٌي   لنفسك    عصـيانـهــا

-5  االهتامم بتصحيح األقوال واألعامل الظاهرة و الباطنة .
ه من أمور الدنيا . -6 التأمل والتحّس عىل فوات الطاعة أشد حتّس املرء عىل فوت حظِّ

-7االهتامم الكبري بشأن اآلخرة ، واإلقبال عليها ، وتذكرها ، واالستعداد هلا .
-� زيارة املرىض واملقابر فإهنا تذكر اآلخرة ، وحتي القلب وتذكر نعمة اهلل تعاىل عىل اإلنسان .

ارتباط �صالح القلب ب�صالح العمل :

     وهذا إن كان مفهومًا مما تقدم ، ولكن نشري إليه زيادة يف االهتامم به ، وذلك أن بعض من نقص علمه قد 
يظن أن هناك انفصااًل بني صالح القلب وصالح العمل الظاهر ، وقد يستدل بقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » التقوى 

هاهنا « ويشري إىل صدره ، ثالث مرات)1(.
     وهذا فهم خاطئ للرشيعة ،وإنام يدعو إليه أحد أمرين : إما اجلهل ، وإما اهلوى .

     والواجب علينا أن نعلم :أن اإليامن قول وعمل ونية ، وأن صالح الباطن يؤثر يف صالح الظاهر ، 
وكلام ازداد صالح الباطن كان ذلك زيادة يف صالح الظاهر .

     ومما يدل عىل هذا الرتابط : ما تقدم من حديث النعامن بني بشري ريض اهلل عنهام ،وأيضًا قوله  ملسو هيلع هللا ىلص : 
» إن اهلل ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم « )2( .

قال احلافظ ابن رجب رمحه اهلل تعاىل : » ويلزم من صالح حركات القلب صالح حركات اجلوارح « .اهـ )3( .

اأثـر �صـالح القلــب وثمــرتــه :
     خيلص ذلك احلافظ ابن رجب ـ رمحه اهلل تعاىل ـ بقوله : » فالقوم إذا صلحت قلوهبم فلم يبق فيها إرادة 

لغري اهلل عز وجل صلحت جوارحهم فلم تتحرك إال هلل عز وجل ، وبام فيه رضاه . ا هـ« )4(.
)1(  جزء من حديث رواه مسلم يف الب والصلة ، باب حتريم ظلم املسلم 1974/4 رقم )2564( .     )3(  جامع العلوم واحلكم ،آخر رشح احلديث رقم )6( .

)2(  رواه مسلم ، ) املوضع السابق  (.                                                                                                             )4(  املوضع السابق بترصف يسري .  
3 لالستفادة انظر املجلد العارش من جمموع فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيمية .
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الأ�صئــلــــة

س1: حتدث عن أمهية القلب ، مستشهدًا عىل  ما تقول بنصوص من الكتاب والسنة .
س2: ما أمراض القلوب ؟ مثل ملا تقول .

س3 : وضح ارتباط صالح القلب بصالح العمل .
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ـــــة الـعــــــَفّ

ــــة : الــمـــراد بالــعـفَّ

هي : كف النفس عن املحارم ، وعاّم ال جيمل باإلنسان فعله ، وضدها : الدناءة واخلسة)1( .
الدعـوة إليها ، والدعاء هبا :

يف حديث أيب سفيان أن هرقل سأله عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال : ماذا يأمركم ؟ قلت :يقول : اعبدوا اهلل وحده 
وال ترشكوا به شيئا ، واتركوا ما يقول آباؤكم ، ويأمرنا بالصالة ، والصدق ، والعفاف ، والصلة )2( .

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقول : » اللهم إين أسألك اهلدى والتقى ، والعفاف والغنى «)3( .

مـــن اأنــــواعــهــــا :

أ ـ العفة عن أكل احلرام :
وهي واجبة ، ومن فوائدها : النجاة من النار ؛ ألن كل جسد نبت من سحت فالنار أوىل به ، واستجابة 

الدعوة ، وحفظ اهلل تعاىل للعبد .
ب ـ العّفة عن سؤال الناس :

﴾)4( ويف حديـث عـوف بـن مالك األشجعي  أن النبي  قال تعاىل :﴿
ملسو هيلع هللا ىلص قال له مع نفر من الصحابة : » أال تبايعون ؟ ... « قالو : قد بايعناك يارسول اهلل ! فعالم نبايعك؟ 

قال :» ......وال تسألوا الناس شيئا «)5(.
ومن فوائدها : عدم االلتجاء إال إىل اهلل وحده ، وصدق االعتامد عليه ، وإكرام النفس ، وإعزازها عن ذل 

السؤال للمخلوق .
وهذا النوع يتفاوت الناس يف تطبيقه ، وليس هو عىل درجة واحدة ، فمنه الواجب ، كرتك سؤال املال مع 
الغنى وعدم احلاجة ، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » من سأل الناس أمواهلم تكثرًا فإنام يسأل مجرًا ، فليستقل أو ليستكثر « )6( .

)1(  األخالق اإلسالمية ، للميداين 5�1/2 .         )2(  رواه البخاري ، كتاب بدء الوحى ، باب )6( ، 32/1 رقم )7( .
)3(  رواه مسلم ،كتاب الذكر ،باب التعوّذ من رش مع عمل وما مل يعمل 20�7/4 رقم )2721( .

)4(  آية 273 من سورة البقرة                     )5(  رواه مسلم ، يف الزكاة ، باب كراهة املسألة للناس 721/2 رقم )1043( .
)6(  رواه مسلم ، املوضع السابق 720/2 رقم )1041( ،وانظر فيه أيضًا حديث قبيصة بن خمارق : » إن املسألة ال حتل إال ألحد ثالثة ...« رقم )1044( .
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      ومنه ما ليس بواجب ، وتركه يعتب من الكامل والفضل ، كام يف حديث عوف بن مالك املتقدم ، وفيه:
قال الراوي : » فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوُط أحدهم فام يسأل أحدًا يناوله إياه « .

ج ـ عفـة الفــرج )1( :
واملراد حتصينه عن فعل الفاحشة ، ووسائلها ، وهذا النـوع واجـب ، قـال تعالـى : ﴿

. )3(﴾ ﴾)2(،   وقال :﴿

مـــن فـ�صــائلـهــــا :
-1 سبب يف إظالل اهلل تعاىل للعفيف يف ظل عرشه ، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال 

ظله  .....ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال ، فقال إين أخاف اهلل «)4(.
-2 سبب لدخول اجلنة ، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » من يضمن يل ما بني حلييه وما بني رجليه أضمن له اجلنة « )5(.

وسائل عفة الفرج :
ملا للعفة من أمهية بالغة ، فقد أرشد الرشع املطهر إىل وسائل املحافظة عليها ، فأمر بأشياء، وهنى عن أشياء :

فمام أمر به : غض البرص ، والزواج املبّكر للشباب، والصوم للعاجز عن الزواج .
كام أمر النساء باحلجاب والتسرت ، والـقرار فـي البيوت ، قــال تعالــى :﴿

. )6(﴾
ومما هنى عنه : اخللوة باملرأة األجنبية ، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » إياكم والدخول عىل النساء « )7( ، وهنى عن مصافحتها، 

قال ملسو هيلع هللا ىلص : » إين ال أصافح النساء «)�(.
﴾)9( ويدخل يف  ومَنع اختالط الرجال بالنساء، وهنى عن كل ما يقرب إىل الفاحشة، فقال تعاىل :﴿

ذلك سامع املجون ، والنظر املحرم ، ومشاهدة األفالم املاجنة ، وقراءة  ما يدعو إىل الفاحشة، وهييج إىل فعلها.
)1(  هذا داخل يف العفة عام حرم اهلل ، وإنام أفرادناه وأطلنا فيه ، لالهتامم به .           

)2(  اآلية 33 من سورة النور .                          
)3(  اآلية 30 من سورة النور .          

)4(  رواه البخاري ،يف األذان ،باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة ) الفتح 143/2 ( رقم )660( ، ومسلم يف الزكاة ، باب فضل إخفاء الصدقة 715/2 رقم )1031( .                           
)5(  رواه البخاري ، يف الرقاق ، باب حفظ اللسان ) الفتح 30�/11 ( رقم )6474( .)6(  اآلية 33 من سورة األحزاب .       

)7(  رواه البخاري ،كتاب النكاح ، باب ، ال خيلون رجل بامرأة ) الفتح 26/11( ، رقم )6343( ، ومسلم ،كتاب السالم ،باب حتريم اخللوة باألجنبية 1711/4 رقم )2172( .
)�(  رواه النسائي ، كتاب البيعة ، باب البيعة النساء 149/7 ، وابن ماجه يف اجلهاد ،باب بيعة النساء 959/2 رقم )2774( ، وأمحد 357/6 .

)9(  آية 32 من سورة اإلرساء .
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اأ�صباب �صعف العفة اأو عدمها :
-1 ضعف الرتبية والرقابة من بعض املربني عىل من والهم اهلل تعاىل أمرهم من بنني وبنات وزوجات .
-2 إطالق البرص للنظر فيام حرم اهلل ، وهذا من أكب أسباب الفتنة ، قال ملسو هيلع هللا ىلص  : » فزنا العينني النظر...«)1( .

وعن جرير بن عبد اهلل قال : سألت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  عن نظر الُفجاءة ، فأمرين أن أرصف برصي)2( .
النظرة ،فإن لك األوىل وليست لك  النظرة  يا عل ، ال تتبع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال : »   أن  ويف حديث بريدة 

اآلخرة«)3( .
-3 تأخر الزواج للرجل واملرأة.

-4 السفر إىل البالد التي يظهر فيها التفسخ والعري من دون حاجة وال حصانة .
-5 التهاون باالختالط ، واخللوة باألجنبية ، وهذا مما كان حيذره السلف الصالح ،وتدبر ما قال عبادة 
بن الصامت  ـ وهو من أكابر األنصار ـ قال : أال تروين ال أقوم إال رفـدا ، وال أكل إال ما لــوق ) لنّي 
ن ( ، وقد مات صاحبي منذ زمان ) يعني ذكره ( ، وما يسين أين خلوت بامرأة ال حتل يل ، وأّن يل  وُسخِّ

ما تطلع عليه الشمس خمافة أن يأيت الشيطان فيحركه ....)4(.
خمالطة من ال هيتم بعفته وال سالمة جمتمعه من الرذيلة ، فالواجب ترك خمالطة هذا الصنف من الناس ، 

واالستعاضة عنه بمن هم عىل ضد هنجه اليسء .
-7 كثرة الفراغ ، واألوىل أن يمأل املرء وقته بام ينفع به يف الدين والدنيا ، حتى ال تتسلط عليه األوهام 

واخلياالت الشيطانية .
-� وأخريًا فإن ترك اتباع األحكام الرشعية يف النفس واملجتمع هو من أعظم أسباب ضعف العفة أو ضياعها.

-1 ضامن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للعفيف دخول اجلنة .

)1(  رواه البخاري ، كتاب االستئذان ، باب زنا اجلوارح ، الفتح 26/11 ، رقم )6343( ، ومسلم يف القدر ، باب قدر عىل ابن آدم حظه من الزنا 2046/4 ،رقم )2657( .
)2(  رواه مسلم يف األدب ، باب نظر الفجأة 1699/3 رقم )2159( .

)3(  رواه أبو دواد ، كتاب النكاح ، باب ما يؤمر به من غض البرص 610/2 برقم )2149( ، والرتمذي يف األدب ، باب نظر الفجأة رقم )�277( وقال حسن غريب .
)4(  سري أعالم النبالء 2/� ، وقوله : ال أقوم إال رفدا :أي إال بمساعدة ومعاونة ، يشري بذلك إىل كب سنه .

مــن ثـمــرات عـفــة الـفـــرج :
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-2 إظالل اهلل ملن عّف عن الفاحشة يف ظل عرشه يوم القيامة.
-3 عفة املرء سبب يف عفة أهله وحمارمه ، ويف حفظ اهلل هلم ، وَمن واقع احلرام أو شك أن تصيبه السوء 

يف نفسه وأهله )1(.
-4 العفة سبب لسالمة املجتمع من الرشور و اآلفات ، ومن انتشار الفساد و األمراض الفتاكة .

-5 العفة سبب للبعد عن سخط اهلل تعاىل وعقابه العام و اخلاص .

الأ�صئــلــــة

س1: سؤال الناس خلق مذموم ، ما فوائد تركه ؟ وما مراتب ذلك ؟ استشهد ملا تقول ؟
س2: ما املراد بعّفة الفرج ؟ واذكر بعضًا من فضائله .

س3: ما أسباب ضعف عفة الفرج ؟

)1(  للفائدة ينظر كشف اخلفاء 61/2 حرف العني ، خب : » عفوا تعف نساؤكم « .
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الــمــحا�صــبـة

الــمـــراد بالـمحا�صـبة :

      أن ينظر العبد يف أعامله وأقواله ، فام وجد من حسنة محد اهلل عليها وحافظ عىل فعلها ، وما وجد من 
تقصري سعى لتداركه ، وما وجد من سيئة أحدث هلا توبة واستغفارًا .

اأهـمـيـتـهـــا :

إن العاقل البصري هو الذي جيتهد أاّل يفعل أمرًا حتى يقف قبل فعله له ، وينظر يف نتيجته ، وهل هو مما 
يعود عليه بالنفع أم ال ؟ فإن رأى فيه املنفعة أقدم عليه ، وإن رأى فيه سوى ذلك أحجم عنه .

وهذا يفعله الناس يف الدنيا وأعامهلا ، فالتاجر ، والعامل ، والدارس ، وغريهم ، كلٌّ يفكر يف مصلحة 
العمل الذي ُيِقدم عليه ، و ما هي نتيجته ؟ ثم إذا أقدم عليه ، فهو دائم النظر يف أي يشء حيصل منه ، 

ويستمر عىل هذا أبدًا ما دام يف العمل ، وبعده أيضًا .
واملسلم الذي يرى الدنيا مزرعًة لآلخرة ، وما ُيَقدم فيها يلقاه غدًا ، وعمله إنام هو مع اهلل تعاىل هو أوىل 
وأحرى بتلك املحاسبة ، وذلك النظر،ألنه يف أعظم جتارة ، والربح فيها أعظم ربح ، واخلسارة فيها ليس 

بعدها معاودة ، وهبا حتصيل السعادة الدائمة ، أو الشقاوة األبدية .
قال احلسن البرصي رمحه اهلل تعاىل : رحم اهلل عبدًا وقف عند مّهه ،فإن كان هلل مىض ، وإن كان لغريه تأخر .

الأمــــر بالـمحـا�صـبــة :

﴾)1(. قال اإلمام ابن كثريـ رمحـه اهلل  قال تعاىل :﴿
تعاىل ـ أي حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم ألنفسكم من األعامل الصاحلة ليوم 

معادكم وعرضكم عىل ربكم .اهـ .
)1( آية  �1 من سورة احلرش ، انظر تفسري ابن كثري هلذه اآلية 341/4.
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مما ورد يف اآلثار :
قال عمر بن اخلطاب  : حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ، فإنه أهون عليكم 

يف احلساب غدًا أن حتاسبوا أنفسكم اليوم ، وتزّينوا للعرض األكب ، يومئذ تعرضون ال تفى منكم خافية)1(.
- قال ميمون مهران : ال يكون الرجل تقًيا حتى يكون لنفسه أشد حماسبة من الرشيك لرشيكه .)2(

- وقال احلسن البرصي : املؤمن قوام عىل نفسه ، حياسب نفسه هلل عز وجل ، وإنام خف احلساب يوم القيامة 
عىل قوم حاسبوا أنفسهم يف الدنيا ، وإنام شق احلساب يوم القيامة عىل قوم أخذوا األمر من غري حماسبة)3(.

كيـفّيـة الـمحـا�صـبــة :
  ليس للمحاسبة كيفية خاصة ورد هبا الرشع ، إنام عىل املؤمن أن جيتهد يف حساب نفسه بام يراه مناسبًا ، 

وكلام أكثر من حماسبة نفسه كان ذلك خريًا له ، ويمكن أن نجمل ما ينبغي أن حياسب نفسه عليه فيام ييل :
أ ـ ينظر ابتداء فيام افرتض اهلل عليه من عمل القلب  والبدن ، هل أّداه أم ال ؟ ثم هل أخلص فيه أم ال ؟ ثم هل 

اتبع فيه السنة أم ال ؟ فإذا رأى تقصريًا استدركه ، وإذا رأى تركًا استغفر وتاب ، ثم ابتدأ العمل املفرتض عليه.
     فيكون أهم ما هيتم بتنقيته توحيده ، فينظر يف إمتامه ، و خلوه من شوائب الرشك الظاهر واخلفي، ومما 

ينبغي أن ينظر فيه هنا ما مدى اعتامده عىل ربه وتوكله عليه ، وجلوئه إليه، ودعائه إياه ، ونحو ذلك .
الفرائض العملية ، وأمهها الصالة ، فينظر أواًل هل هو يؤدهيا أم ال ؟ ثم هل يؤدهيا يف أوقاهتا،      ثم 
ويراعي رشوطها وفرائضها ؟ ثم هل يؤدهيا يف مواضعها مع اجلامعة أم ال ؟ وخاصة صالة الفجر ،فإذا 

رأى نفسه مقرصًا استغفر ربه ودعاه أن يوفقه ، وعزم عىل تدارك التقصري ، وهكذا يف سائر العمل .
ب ـ وينظر أيضًا إىل ما هنى اهلل عنه ، ويفتش نفسه ، فإن وجد ذنبًا استغفر منه وتركه .

ج ـ وينظر أيضًا إىل فعله لفضائل األخالق ، وتركه لرذائلها ، وحياسب نفسه .
د ـ وينظر أيضًا إىل حظه من مكمالت األعامل من السنن والنوافل ، ومدى حرصه عليها من عدمه .

هــ  وفيام ال يدري حكمه ؟ فإنه حياسب نفسه قبل اإلقدام عليه ، فينظر هل هو من مرضاة اهلل أم ال ؟ أو هل 

)1( رواه ابن أيب الدنيا يف حماسبة النفس ، رقم )22( ، وبمعناه رقم )16( ، وذكره الرتمذي معلقا قال : يروى عن عمر )63�/4(.
)2( رواه ابن أيب يف حماسبة النفس رقم )7( ، وذكره الرتمذي بنحوه معلقًا ، قال : يروى عن ميمون ، وزاد يف آخره : من أين مطعمة وملبسه  ؟

)3( رواه ابن ايب الدنيا يف حماسبة النفس رقم ) 17( .
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هو مما أباحه الرشع أم ال ؟ فإن مل يكن عليه فيه بأس وكان يف فعله مصلحة له أقدم عليه .وهبذا يمكن للمرء 
املسلم أن يرفع نفسه ليقرهبا من الكامل ما استطاع . وليعلم اإلنسان أنه ال ينبغي أن يغرت بنفسه وحيسن الظن 

هبا ، فإنه ال بد وجد يف نفسه تقصريًا ، إما يف ترك املأمور ، أو فعل املحظور ، فليدرك نفسها وينقذها.

من الو�صائل املعينة على املحا�صبة )1(:
أ- العلم ، فبالعلم الرشعي يميز العبد بني احلق والباطل ، واهلدى والضالل ، والضار والنافع ، واخلري 

والرش ، وكلام كان حظه من العلم أقوى كان حظه من املحاسبة أكمل وأتم .
ب- سوء الظن بالنفس ، وترك العجب بالعمل ، وليعلم اإلنسان أنه مهام عمل من الصاحلات فإنه مقرص 
يف حق اهلل عليه ، ومن أحسن الظن بنفسه منعه ذلك من كامل حماسبتها ، فلعله يرى املساوئ حماسن ، 

والعيوب كامل .
قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل : وال يسئ الظن بنفسه إال من عرفها ، ومن أحسن ظنه بنفسه ، فهو من 

أجهل الناس بنفسه . ا هـ .
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل : والعباد ال يزالون مقرصين حمتاجني إىل عفو اهلل ومغفرته ... 

ومن ظن أنه قام بام جيب عليه ، وأنه ال حيتاج إىل مغفرة الرب تعاىل وعفوه فهو ضال)2( أ هـ .

مـن مـحا�صبـة ال�صـلف لأنـف�صـهـم :

أ- قال أنس  : سمعت عمر بن اخلطاب دخل حائطًا ،فسمعته يقول ، وبيني وبينه جدار : عمر بن 
اخلطاب ، أمري املؤمنني ! بخ ، واهلل لتتقني اهلل يا ابن اخلطاب ، أو ليعذبنك)3(.

ب- ذكر عن توبة بن الصمة رمحه اهلل أنه حاسب نفسه مرة فحسب عمره فإذا هو ابن ستني سنة ، فحسب 
أيامها فإذا هي أحد وعرشون ألف ومخسامئة يوم ، فرصخ ، وقال: يا ويلتي ، ألقى املليك بأحد وعرشين 

ألف ذنب ، كيف ويف كل يوم عرشة آاللف ذنب ! ثم خر مغشيًا عليه فإذا هو ميت)4(.
)1( انظر : مدارج السالكني ، البن القيم : منزلة املحاسبة .

)2( قاعدة جليلة يف التوسل و الوسيلة ، ص106، بترصف يسري  .
)3( املحاسبة ، البن الدنيا رقم 3 .

)4( املرجع السابق ، رقم )76( ، وعنه ابن اجلوزي يف صفة الصفوة 132/4.
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)1( انظر : إغاثة اللهفان 13�/1 .

مـن ثـمــرات الـمحــا�صـبــة)1(:

أ ـ االطالع عىل عيوب النفس ، ومن مل يطلع عىل عيب نفسه مل يمكن إزالته ، قال مطرف بن عبد اهلل : لو 
ال ما أعلم من نفيس لقليت الناس .

ب ـ معرفة قيمة النفس األمارة بالسوء ومقتها وتزكيتها بالطاعة .
ج ـ معرفة عظم حلم اهلل عىل العبد يف عدم تعجيل العقوبة له ، وإمهاله مدة يفيق هبا .

د ـ من حاسب نفسه يف الدنيا خف حسابه يف اآلخرة .
هـ ـ أنه يعرف بذلك حق اهلل عليه .

     قال ابن القيم رمحه اهلل : وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدهتم بعد ذلك ينظرون يف حقهم عىل اهلل وال 
ينظرون يف حق اهلل عليهم ، ومن هنا انقطعوا عن اهلل .اهـ .

الأ�صئــلــــة

س1 : اذكر ثالثة من اآلثار عن السلف يف املحاسبة .
س2 : ما كيفية املحاسبة ؟

س3: ِمَن الوسائل املعينة عىل املحاسبة )سوء الظن بالنفس(، وضح ذلك مستشهدًا بأقوال بعض العلامء .
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الــخــطـــر ال�صــليبــي

اأ�صل ال�صراع بني امل�صلمني والن�صارى :

 ،  يعود تاريخ الرصاع بني النرصانية واإلسالم إىل فتح بيت املقدس يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب 
حيث إنه ملا فتح املسلمون بالد الشام وقضوا عىل دولة الروم النرصانية يف الشام ، وخرج هرقل من الشام 
وهو يقول : » الوداع الوداع إىل األبد يا سوريا « رأى النصارى أن اإلسالم أقام سدا يف وجه انتشار النرصانية، 
ثم امتد إىل البالد التي كانت خاضعة هلا ، وهي الشام ، ومرص ، وشامل إفريقية ، وكانت القوة التي تكمن يف 
اإلسالم هي التي تيف أوروبا ، وخاصة ملا أصبحت اجليوش اإلسالمية يف عهد الدول السلجوقية يف القرن 

اخلامس اهلجري هتدد دولة بيزنطية يف القسطنطينية ، وتكاد تقيض عليها.

تاريخ بدء احلـروب ال�صليبّية :
بدأت احلروب الصليبية يف القرن اخلامس اهلجري ، وأول من بدأ بالدعوة إليها ) بطرس الناسك ( ، 
و » البابا جرجيوري السابع « ثم بعد موته خلفه » البابا أوربان الثاين « وهو الذي حتّمس جلمع النصاري 
احلملة  بدأت  التاريخ  ذلك  ، ومن  م  هـ )1095(  ذلك عام 4�9  ، وكان  املسلمني  ملحاربة  أوروبا  يف 
الصليبية األوىل ، ثم تتابعت احلمالت حتى احلملة الصليبة الثامنة ، واستطاع الصليبيون أن يستولوا عىل 
بيت املقدس ، وأجزاء كبرية من الشام ، وأقاموا هلم إمارات يف كل من : الرها ، وأنطاكية ، والقدس ، 

وعكا،وغريها من بلدان الشام.
وبعدها جاهدهم السلطان صالح الدين األيويب حتى استطاع هزيمتهم يف معركة حطني سنة 5�3 هـ ، 
وبعدها بدأ تقّلص نفوذ الصليبني يف الشام حتى زالت دولتهم عنها بعد قرنني من بدء احلملة الصليبية األوىل .

نتائج احلروب ال�صليبية القدمية :

إذا نظرنا إىل هدف احلروب الصليبية القريب الذي هو االستيالء عىل فلسطني رأيناها مل تسفر عن أي 
نتيجة مع ما خسته أوروبا خالل قرنني من املال والرجال ، فقد بقي املسلمون سادة لتلك األماكن التي 

أراد النصارى أن يستولوا عليها بأي ثمن.
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وميكن اأن نلخ�س اأهم نتائج احلروب ال�صليبية يف النقاط التالية :

-1 فشل املواجهة العسكرية مع العامل اإلسـالمي .
-2 من خالل االتصال الذي حدث بني عامل اإلسالم املتحرض املتمدن وعامل النرصانيـة يف أوروبـا 

)املتخلف اهلمجي( ، أخذ األوروبيون ينقلون حضارة اإلسالم وتقدمهم املادي إىل بالدهم.
-3 انبهار أوروبا بام لدى العامل اإلسالمي من اخلريات واإلمكانات املادية ، مما جعلهم يفكرون 

بالعودة بطريقة جديدة إىل بالد املسلمني والتحول إىل خمطط آخر غري احلرب العسكرية .
وقيام  االلتفاف عىل عامل اإلسالم،  ، وحماولة  اجلغرافية  الكشوف  نتيجة ذلك حركة  -4 كان من 
حركة االسترشاق والرتمجة لكتب الطب والعلوم التجريبية التي ألّفها املسلمون، ونقلها إىل بالدهم، 

وظهور النهضة األوروبية احلديثة.

الفئات التي �صجعت العودة اإىل ال�صرق الإ�صالمي يف الع�صور احلديثة :

بعد أن انتهت مرحلة من مراحل احلروب الصليبية بطرد آخر جنود الصليبني يف عّكا يف تلك احلرب 
التي قادها السلطان خليل بن قالوون ، وما ترتب عىل ذلك من ضعف شأن البابوية ، وانفصام عرى 
الوحدة األوروبية دينيًا وسياسيًا إىل حد كبري ، بعد هذه املرحلة مل هتدأ رغبة أوروبا يف العودة ثانية إىل 
وبطرق   ، جديد  من  اإلسالمي  العامل  لغزو  التخطيط  يف  املصلحة  أصحاب  فأخذ   ، اإلسالمي  الرشق 

جديدة، وقد توىل ذلك كل من:
-1 الكنيســـة :

وذلك  بعد أن فقدت سلطاهنا عىل شعوهبا يف أوروبا أخذت تبحث عن بيئة جديدة تنرش فيها دينها 
املحرف، فكان نشوء ما يسمى بالتبشري املسيحي يف ديار املسلمني .

-2 رجال املال واالقتصاد :  الذين هبرهم الرشق بمصنوعاته ، وخاماته ، فكان نشوء الرشكات 
الغريبة االقتصادية ، مثل : رشكة اهلند الرشقية ، وغريها ، والبحث عن االمتيازات االقتصادية يف ديار 

اإلسالم ، والذين كانت أعامهلم ممهدة لالستعامر .
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-3 رجال السياسة وملوك أوروبا : وذلك للبحث عن أسواق جديدة لتجارة بلداهنم ، وموانئ 
وامتيازات وأراٍض جديدة يضيفوهنا إىل بلداهنم ، مما ترتب عليه استعامر أوروبا لكثري من بالد املسلمني.  
الكنيسة بدراسة أحوال الرشق  الذين خدموا  وقد ساعد هؤالء مجيعًا يف عملهم فئات من املسترشقني 

اإلسالمي وحتليل مواطن ضعفه وحماولة تشكيك أهله يف عقائدهم ومبادئهم .
 ، الرحالة  من  بصفتهم  يزوروهنا  كانوا  التي  البلدان  أحوال  عن  التقارير  بتقديم  االستعامر  وخدموا   

وكانوا يعملون جواسيس حلكوماهتم وبلداهنم ، يدلون عىل عورات املسلمني ومواضع ضعفهم .

الأ�صلـوب اجلـديـد يف احلروب ال�صـليـبيـة :

اتذ األسلوب اجلديد يف احلروب الصليبية عدة حماور ، وهي :
-1 التبشري )التنصري( ، وتقوم به الكنسية ، وتدعمه احلكومات النرصانية.

-2االسترشاق ، ويقوم به رجال العلم والفكر خلدمة الكنيسة وخدمة احلكومات النرصانية .
-3 االستعامر العسكري .

هذه  تكاتفت  ،ولذلك  واملال  االقتصاد  ،ورجال  احلكم  ورجال   ، الكنيسة  مطامع  تدم  املحاور  وهذه 
الفئات وتعاونت فيام بينها .

وإليك احلديث عن واحد من هذه املحاور ، وهو: التبشري .
التبشري ) التنصري ( :

معنى التنصري : التنصري حركة سياسية استعامرية بدأت بالظهور إثر فشل احلروب الصليبية ، بغية نرش 
النرصانية بني األمم املختلفة يف دول العامل الثالث بعامة ، وبني املسلمني بخاصة ، هبدف إحكام السيطرة 
عىل الشعوب )1(، واملقصود به حتويل املسلمني عن دينهم إىل النرصانية. وهذا اهلدف تسعى له الكنيسة 
بقوة ، يقول روبرت ماكس ، املنرص األمريكي : لن تتوقف جهودنا وسعينا يف تنصري املسلمني حتى يرتفع 

الصليب يف سامء مكة ، ويقام قداس األحد يف املدينة)2( .

)1(  التنصري وحماوالته يف اخلليج  د. عبد العزيز العسكر ص 13 .    
)2(  الزحف إىل مكة د. عبد الودود شلبي ص 13 .
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)1(  التبشري واالستعامر ، خالدي وفروخ ص 59 . 
)2(  التنصري و حماوالته يف بالد اخلليج العريب ص 55  وما بعدها .     

مـجالت اأن�صطـة الـمبـ�صريــن :

-1 اخلدمات الصحية :
وذلك بتأسيس املستشفيات و املستوصفات النرصانية ، وتوجيه األطباء املتنقلني ، وكام قال أحد املنرصين: 
إىل  احلاجة  تكون  ، وحيث  الطبيب  إىل  احلاجة  تكون  اآلالم  تكون  ، وحيث  آالمًا  حيث جتد برشًا جتد 

الطبيب فهناك فرصة مناسبة للتبشري ) التنصري()1(.
وكان من أوائل ذلك : العيادة الطبية األمريكية يف ) سيواس ( الرتكية ، عام 1�59 م .

وبعد عام 1�75 م أنشئت املراكز الطبية الصليبية يف غزة ، ونابلس ، وغريها من املدن يف سورية وفلسطني .
-2 جمال تأسيس الكنائس واألديرة والرهبنات :

وذلك يف كل بلد إسالمي يوجد فيه نصارى ، ولو مل يتجاوز عدد أصابع اليدين ، بل إهنم أسسوا الكنائس 
يف بلدان ال يوجد فيها نصارى من أهلها األصليني)2(.

-3 جمال تأسيس املدارس :
وقد أسسوا مدارس كثرية يف بلدان العامل اإلسالمي ملختلف املراحل التعليمية ، ومنها : اجلامعة األمريكية 
يف بريوت ، والقاهرة ، واجلامعة اليسوعية ، وكلية روبرت بإستانبول ، وكلية غوردن باخلرطوم ، وغريها 

مما ال يكاد حيرص.
-4 جمال اخلدمات االجتامعية املختلفة :

كُدور األيتام ، والعجزة ، واألرامل ، واملطلقات ، ونحو ذلك.
-5 تأسيس اإلذاعات املوجهة إىل بالد املسلمني بلغاهتم ، ومنها :

إذاعة ) صوت الغفران ( ، وإذاعة قبص يف نيقوسيا ، وإذاعة مونت كارلو ، وإذاعة صوت البشارة من 
أديس أبابا ، وراديو الفاتيكان.

-6 توزيع املطبوعات واملنشورات الداعية إىل النرصانية ، وتأليف الكتب .
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مـوتــمـــرات الـمبـ�صريــن :
وهي كثرية ،منها :

1 ـ املؤمتر التبشريي الذي انعقد يف القاهرة ، سنة 1906 م ، برئاسة القّس زويمر ، وقد وّجه املؤمترون 
لرضورة استخدام الوسائل التالية يف التبشري :

أ ـ استخدام وسيلة العزف املوسيقي الذي يميل إليه الرشقيون كثريًا .
ب ـ تأسيس اإلرساليات الطبية التي جيب أن تنرْبثَّ بينهم .

ج ـ رضورة تعليم املبرشين هلجات املسلمني العامية واصطالحاهتا ، نظريًا وعمليًا .
د ـ أن خياطب املبرشون عوام املسلمني عىل قدر عقوهلم ومستوى علمهم .
هـ ـ ينبغي أن يلقي املبرشون اخلطب عىل عوام املسلمني بأصوات رخيمة .

2ـ  مؤمتر كلورادو ، بأمريكا ، سنة 1977 م ،وهذا املؤمتر من أخطرها وأكبها ، وقد حرضه 150 مؤمَتِرًا، 
هم من أبرز قادة التنصري يف العامل ، وكان نتائجه : مجع ألف مليون دوالر للتنصري ، واقرتاح خطة التنصري 

اجلامعي للمسلمني ،والتي ظهرت بعض آثارها يف أندونيسيا .

بعـ�س الق�صـايـا التي يثيـرهـا املبـ�صـرون يف جمتمعــات امل�صلميـن :

-1 التشكيك يف العقيدة اإلسالمية ، ويف نبوة حممد ملسو هيلع هللا ىلص .
-2 حماربة اللغة العربية الفصحى .

-3 إثارة قضايا املرأة .
-4 تشويه التاريخ اإلسالمي .

الأ�صئــلــــة

س1 : حتدث عن نتائج احلروب الصليبية القديمة .
س2 : حتدث عن الفئات التي شجعت للعودة إىل الرشق اإلسالمي يف العصور احلديثة .

س3 : ما التبشري ؟ وما هدفه ؟ واذكر ثالثة جماالت نشاط املبرشين .
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الــمـــذاهــب الـهـــدامــــة

أوأَل : العلامنـّية :

   ترمجة خاطئة لكلمة أجنبية ، ترمجتها الصحيحة : الالدينية ،  أو الدنيوية ، وهي دعوة إىل إقامة احلياة عىل 
غري الدين ، أو فصل الدين عن الدولة.

تــعـــريــفـهــا:

تـاريــخـــها :

يمكن أن تعتب الثورة الفرنسية سنة 17�9م وما تبعها من سقوٍط لسلطان الكنسية بدايًة لظهور الفكر 
أقامت  ثورة علامنية  الفرنسية كانت  الثورة  ، حيث  أوروبا  وانتشاره يف   ، العلامين وبروزه بشكل واسع 

مبادئها وأنشأت أسسها عىل العلامنية بعيدا عن الدين ورهبانه.
وهي رّد فعل عىل تسّلط الكنسية واستبدادها ووقوفها ضد العلم ، وتشكيلها حماكم التفتيش ملحاكمة 

علامء العلوم الدنيوية التجريبية.

اأهم النظريات التي قام عليها الفكر العلماين وكان لها دور يف تاأ�صيله :

-1 نظرية اليهودي ) دارون( يف التطور واالرتقاء.
-2 نظرية اليهودي ) فرويد( التي تعتمد فيها الدافع اجلنيس ، مفسًا لكل الظواهر.

-3 نظرية اليهودي ) ماركس( يف التفسري املادي للتاريخ.

اأ�صباب قيام العلمانية يف اأوروبا :

-1تسلط رجال الكنسية ، وجعلهم أمر املغفرة واحلرمان بأيدهيم حتى أصبحوا أربابًا من دون اهلل . حتى 
وصل احلال بالكنيسة أن تبيع صكوك الغفران .
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-2 وقوف الكهنة ورجال الكنيسة ضد الفكر والعلم التجريبي.
-3 فقدان املسيحية املحرفة أصاًل لنظام احلياة الذي ينظم شؤون الناس يف السياسة واحلكم واالقتصاد و االجتامع 
وغري ذلك من مناحي احلياة، حيث إن الديانة النرصانية املحرفة ال تتضمن إال بعض األخالق واآلداب، وليس 

فيها نظام شامل للحياة، ولذلك اشتهر عند النصارى مقولة : )دع ما هلل هلل، وما لقيرص لقيرص(.
-4 تضمن النرصانية لعقائد باطلة ال تستقيم مع العقل والفطرة ، مثل التثليث ، واخلطيئة ، والتكفري .

بع�س الأفكار واملعتقدات التي يدعو لها العلمانيون :

1 ـ العلامنية الغالية تنكر وجود اهلل أصاًل ، كام يف العلامنية الشيوعية .
2 ـ فصل الدين عن السياسة ، وإقامة احلياة عىل أساس مادي .
3 ـ تطبيق مبدأ النفعية ) البمجاتية ()1( عىل كل يشء يف احلياة .

4 ـ اعتامد مبدأ ) امليكافيلية ( )2( .يف فلفسة احلكم والسياسة واألخالق .
5 ـ الدعوة إىل حترير املرأة وفق النموذج الغريب .

6 ـ إحياء احلضارات القديمة اجلاهلية ،كالفرعونية ، والفينيقية ، وغريها من الدعوات يف العامل اإلسالمي .
7 ـ اقتباس األنظمة من املناهج الالدينية يف الغرب .

� ـ تربية األجيال تربية ال دينية ، ولذلك تكون الرتبية الدينية اختيارية يف نظم التعليم .
9 ـ الدعوة إىل إسقاط أحكام الرشيعة يف بالد املسلمني .

10 ـ إخضاع كل موروث سابقًا للنقد والقصد من ذلك هدم الدين .

)1(  البمجاتية : مبدأ يقوم عىل أنه ينبغي أن تسري حياة الناس عىل املصلحة واملنفعة وجودًا وعدمًا ، وليس عىل احلق والصواب واخلري ، وهذا إسقاط لدور القيم واملبادئ 
واألديان يف عالقات الشعوب واألفراد .

)2( مبدأ ينسب مليكافييل ـ رجل إيطايل ـ يدعوا إىل استجازة كل وسيلة حتقق الغاية التي يسعى هلا ، خلص يف املقولة التالية : الغاية تبر الوسيلة، له كتاب : 
»األمري« ، ضّمنه هذه األفكار.

- لالستزادة ، انظر : 
-1 نشأة العلامنية ، د . حممد زين العرماين. 

-2 فصل الدين عن الدولة ، إسامعيل الكيالين .
-3فصل املقال فيام بني العلامنية واملاسونية من االتصال ، سامي عطا حسن .

-4 هتافت العلامنية ، عامد الدين خليل .
-5 املوسوعة امليسة يف األديان واملذاهب املعارصة  .
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ثانيـًا : الشيوعية 3 :

التــعـــريــف بـهــــا:

تـاريــخـــها :

    مذهب يقوم عىل اإلحلاد ، وأن املادة أساس كل يشء ، ويفس التاريخ برصاع الطبقات ، وحيارب امللكية 
الفردية ، ويدعو إىل الشيوعية يف األموال واألوالد والنساء .

ا، وتوجد يف املزدكية التي دعت إىل شيوعية النساء . بذور هذا املذهب قديمة جدًّ
وضع أسسها الفكرية يف العرص احلديث هيودي أملاين يدعى ) كارل ماركس ( . وقامت هلا دولة يف روسيا 
من خالل الثورة البلشفية سنة 1917 م يقودها ) لينني ( ،واستمرت يقودها زعامء الشيوعية حتكم الناس 

يف روسيا باحلديد والنار حتى اهنارت يف عهد جورباتشوف سنة 1990 م .

اأهـم العـقائـد والأفـكـار ال�صيوعيـة :

-1إنكار وجود اهلل تعاىل ، وكل الغيبيات ، والقول إن املادة أساس كل يشء .
-2حماربة األديان .

-3إلغاء امللكية الفردية .
-4 إنكار الروابط األرسية .

-5الدعوة إىل دكتاتورية الطبقة العاملة .
   ولكن مل تستطع الشيوعية أن تطبق ما تدعو إليه حقيقة ، بل انتهى هبا املطاف إىل التهاوي والسقوط 

ملخالفتها الفطرة البرشية يف تكوين األرسة والتملك والتدين وغري ذلك .
3 لالستزادة : انظر .

-1 املوسوعة امليسة يف األديان واملذاهب املعارصة 
-2نظرية ماركس ، أمحد العوايشة .

-3 هتافت الفكر املادي بني النظرية والتطبيق ، حممد البهي .
-4أفيون الشعوب ، عباس حممود العقاد .

-6 الشيوعية واإلسالم ، أمحد عبد الغفور عطار .
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ثالثـًا : الوجـوّديـة 3 :
وهي : فلسفة تقوم عىل أن اإلنسان يوجد أوال ثم تتحدد ماهيته باختياره ومواقفه ، فهو ال حيتاج إىل موجه 

أو ضوابط تضبط ترصفاته وسلوكه .
واحلقيقة أن فلسفة الوجودية غري واضحة املعامل حتى بني أنصارها، ولذلك يمكن اعتبارها مذهبًا خمتلفًا 

بشأنه حتى بني أتباعه.
ويمكن أن يقال : إن الوجودية فلسفة حتمل نزعة فوضوية تقوم عىل احلرية املطلقة للغرائز والشهوات ، 

حيث يرى » دستويفسكي «)1( .) أن ما يبدو عليه العامل من نظام ومعقولية ليس إال خداعًا فكريًا ( .
ويستخدم » سارتر « فكرة أن الوجود عبث ، لينكر مبدأ األسباب .

نــــ�صــاأتـهــــا :

وإن بدت الوجودية فلسفة عرصية إال أهنا تعود إىل » سقراط « و » الرواقيني « ، وإىل » اغسطينوس « ، ويف 
العرص احلديث بدأت بذور الفكر الوجودي عند » سورين « ، » مارتني هيدغر« ، » وجان بول سارتر « .

العوامل املوؤثرة على ن�صاأة الوجودية :

للوجودية جذور اجتامعية وتارخيية توضح بعض مالمح نشأهتا وتطورها ، فإن تبعات احلربني العامليتني 
واألزمة االقتصادية العاملية يف ثالثينات القرن العرشين امليالدي قد طبعت مؤلفات تلك احلقبة بطابع 

مأسوي مهني .
يقول أحد ممثليها :» لقد نشأت تلك الوجودية يف زمن حرية وضياع ، بعد احلرب العاملية األوىل ، مع كل 
ما تداعى عىل إنسان تلك الفرتة من قلق وضياع ، فحملت الوجودية يف ذاهتا بوضوح آثار تلك اهلزة التي 
شملت كل يشء ، وإن ازدهار هذه املدرسة هو نتيجة للحرب العاملية الثانية التي دخلت أعامق مجيع زوايا 

وجودنا ، وما تبع ذلك من اهنيار تارخيي شامل ، هدم عاملنا الروحي بأكمله « .
3  لالستزادة ، انظر :

       -1 املوسوعة الفلسفية ، د عبد املنعم حنفي .                 -2 املوسوعة الفلسفية العربية ، املعهد العريب لإلنامء .         -3املعجم الفلسفي . 
       4 ـ املوسوعة امليسة يف األديان واملذاهب املعارصة .     -5 الزمن الوجودي ، عبد الرمحن بدوي .                                            

)1( أحد دعاة الوجودية.
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ونتيجة للمواقف املتذبذبة للوجوديني وشعورهم باخلوف والقلق ، تقدم الوجوديون بفلسفتهم دفاعًا 
عن اإلنسان الفرد ، بغض النظر عن احلق االجتامعي أو التارخيي ، وعن الواقع الذي حيدد إىل مدى بعيد 
ما  ، وهذا  عنه  أو خارجًا  االجتامعي  الرصاع  بعيدًا عن  اإلنسان  ذهني  بفعل  فأبرزت   ، صورة وجوده 

عرض الوجودية إىل أن ُتستغل من قبل من جعلها يف خدمة تطّلعاته ومصاحله .

الثوابت امل�صرتكة بني الوجوديني :

-1 االنقالب عىل الفلسفة املفسة للعامل واإلنسان تفسريًا عقالنيًا بحتا ، يقول أحد الوجوديني : »إن 
أفضل ما تفعله الفلسفة أن تدع جانبا ادعاءاهتا املجنونة لتفسري العامل تفسريًا معقواًل ، وأن تركز اهتامماهتا 

عىل اإلنسان ، فتصف الوجود اإلنساين كام هو ، هذا وحده املهم أما الباقي فعبث « .
-2الشعور العميق بضياع اإلنسان الذي أصبح ال مأوى له وال جذور .

-3 الدعوة إىل احلرية املطلقة ، وإطالق العنان للشهوات بدون أي ضابط من ضوابط السلوك . وهذا 
يعني االنسالخ من االلتزامات الدينية ، والضوابط اخللقية .
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رابعـًا : القوميـــة 3 :

تــعـــريــفـهــا:

نـــ�صــاأتــهـــا :

القومية تعني ما يسمى قدياًم بالعصبية القبلية ، واملقصود هبا : االعتزاز بالعرق أو اجلنس ، وجعله حمور 
االرتباط بدل االرتباط بالدين.

وهي ترمجة ملصطلح غريب يعب عن ظاهرة برزت يف املجتمعات الغربية يف القرن التاسع عرش امليالدي ، 
تصور وعيًا جديدًا يمّجُد مجاعة حمدودة من الناس ، يضمها إطار جغرايف ثابت ،وجيمعها تراث مشرتك ، 

وتنتمي إىل أصول عرقية واحدة.

نشأت فكرة القومية يف أوروبا ، وذلك يف أوائل القرن التاسع عرش امليالدي ، فكان هناك القومية األملانية 
القومية  احلركة  هناك  وكان   ، اجلميع  فوق  أملانيا  وأن   ، اآلري  بالعرق  االعتزاز  أساس  عىل  تقوم  التي 

اإليطالية، وكان هناك القومية اليونانية ، وغريها من القوميات األوربية .
وقد انتقلت فكرة القومية إىل البالد العربية يف أواخر القرن التاسع عرش ، وكان النصارى العرب أول من 

محل فكرة القومية العربية ونرشها .
يقول جورج أنطونيس : » بدأت قصة احلركة القومية للعرب يف بالد الشام سنة 1�47م بإنشاء مجعية 

أدبية قليلة األعضاء يف بريوت ، ويف ظل رعاية أمريكية «)1(.
ومن الرجال الذين كان هلم دور يف الدعوة إىل القومية العربية من النصارى : ناصيف اليازجي، وبطرس البستاين.

ألنه   ، الناس  انتباه  تثريان  وحدهتا  دعوته  طرافة  وكان   : أنطونيس  جورج  يقول  اليازجي  ناصيف  عن 
كان يتجه هبا إىل العرب عىل اختالف عقيدهتم : النصارى واملسلمني مجيعًا ، وكان هييب هبم أن يتذكروا 

)1(  يقظة العرب س 71 .
3  لالستزادة انظر :

-1 نقد القومية العربية ، لسامحةالشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز .    -2فكرة القومية العربية يف ميزان اإلسالم ، صالح بن عبد اهلل العبود .    
-3 حقيقة القومية العربية ، حممد العزايل .                                                   -4 يقظة العرب ، جورج أنطونيس .                                                 

-5املذاهب واألفكار املعارصة ، حممد احلسن .                                          -6 احلركات القومية يف ميزان اإلسالم ،منري حممد نجيب .
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َأ أطفاله االثني عرش بنني  تراثهم املشرتك ، وأن يشيدوا عىل أساسه مستقباًل جيمعهم إخوانا متآلفني ، وَنشَّ
وبنات عىل هذه اآلراء ، وأعدهم بحامسته حتى بلغ من تأثر أبنائه بتعاليم أبيه أن أصبح فيام بعد أّول من 

نادى بالتحرر القومي للعرب )1(.
وقد ساعدهم يف ذلك الدول االستعامرية ، كبيطانيا ، واملنظامت املاسونية السية .

يقول لورنس : » لقد كنت مؤمًنا باحلركة العربية إيامنًا عميقًا ، وكنت متأكدًا من قبل أن آيت إىل احلجاز أن 
هذه الفكرة سُتحزن تركيا ، وتقيض عىل امباطوريتها شذر مذر « )2(.

معتقداهتم  يف  جيارهيم  أن  يقدر  ال  غريب  كرجل  العرب  هؤالء  مع  أعيش  أن  مني  طلب  »لقد   : ويقول 
وتفكريهم، وكنت مضطرًا لتدريبهم وتوجيههم يف االجتاه الذي ينسجم وسياسة بريطانيا املحاربة «)3(.

يقوم الفكر القومي عىل العنارص التالية :
-1نظرية العرق ) اجلنس ( .

-2 عنرص التاريخ .
-3عنرص اللغة .

اأ�صــ�س الفـكــر القــومـي :

نــقــد الفـكــر القــومـي :

الفكر القومي يسقط الدين من اعتباره ، فيجمع بني النرصاين واليهودي واملسلم وامللحد الشيوعي ، ومن ال 
دين له برابط القومية فقط ، بل إنه يعتب الدين عائقا يف سبيل القومية . وإليك الدليل من أقوال القوميني أنفسهم :

يقول ساطع احلرصي ) وهو كبري القوميني العرب ( :»وأما من عارض الوحدة العربية باسم الوحدة اإلسالمية 
أو بحجة الوحدة اإلسالمية فيكون قد خالف أبسط مقتضيات العقل واملنطق خمالفة رصحية « )4(.

وأن  القومية  عقيدة  عن  الضعيفة  األمم  أفراد  يتخىل  أن  الفضيعة  األجرام  :»ومن  الشهايب  مصطفي  ويقول 
يتجاوزوها إىل اإليامن األعمى بعقيدة العاملية أو األممية يف هذا الزمن « )5( .

)1(  يقظة العرب ص 109 وما بعده .                                                  )4(  فكرة القومية العربية يف ضوء اإلسالم 46.45 .
)2(  املذاهب واألفكار املعارصة ، حممد احلسن ، ص 231 .             )5( فكرة القومية ص 51 .

)3(  نفس املرجع ص 221 .                                                                 
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ويقول أمحد زكي : » والوحدة العربية جيب أن تنزل من قلوب العرب أينام كانوا منزل وحدة اهلل من قلوب قوم 
مؤمنني « )1( .

 )1(  فكرة القومية ص 70 .

احلكم على الفكرة القومية :

ب من رضوب الغزو الفكري الذي أصاب العامل  ٌ ٌة إىل اجلاهلية ، َورضرْ      ال شك أن الفكرة القومية ِردَّ
اإلسالمي ؛ ألهنا يف حقيقتها صدى للدعوات القومية التي ظهرت يف أوروبا .

ويصفها سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل بأهنا : » دعوة جاهلية إحلادية ، هتدف إىل حماربة اإلسالم، 
والتخلص من أحكامه وتعاليمه « .

ويقول عنهاـ  أيضًاـ  » وقد أحدثها الغربيون من النصارى ملحاربة اإلسالم والقضاء عليه يف داره بزخرف 
من القول ، فاعتنقها كثري من العرب من أعداء اإلسالم ، واغرت هبا كثري من األغامر ، ومن قلدهم من 

اجلهال ، وفرح بذلك أرباب اإلحلاد وخصوم اإلسالم يف كل مكان «.
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خامسـًا : القاديـانـيـة 3 :
وهي: فرقة نشأت يف اهلند، أسسها: غالم أمحد القادياين، يف اهلند، بمعونة من اإلنجليز .

ِجهت بحركِة مقاومٍة عنيفٍة من املسلمني يف اهلند وقامت الكثري من حركات  ملا استعمرت انجلرتا اهلند َوورْ
اجلهاد اإلسالمي ، ومع أهنا متقطعة ،ومل تنجح يف إيقاف املد االستعامري وإقامة نظام اإلسالم ودولته، إال أهنا 
أذكت يف قلوب املسلمني قبس اجلهاد ،إىل أن انفجر بركان الثورة عىل اإلنجليز سنة 1�57م، وكاد املسلمون 

أن ينجحوا، ولكن اإلنجليز قضوا عليهم بكل عنف وقسوة. فكان البد من خطة إلفساد عقيدة اجلهاد.
جاء يف وثيقة بريطانية ما نصه: » إن اإلنجليز أرسلت وفدًا من املبرشين واملسترشقني يف سنة 1�69م 
إىل اهلند لدراسة أفضل الوسائل وأنجح الطرق التي يمكن أن تتخذ لتسخري املسلمني، ومحلهم عىل طاعة 
السلطة البيطانية، فلام رجع الوفد سنة 1�70م قّدم تقريرين للحكومة جاء فيهام: إن أكثر املسلمني يف 
اهلند يتبعون زعامءهم الدينيني، فلو وجدنا شخًصا َيّدعي أنه نبي الجتمع حوله عدد من الناس .. واآلن 
ومجهور  اهلندي  الشعب  بني  الفتن  إلثارة  العمل  هذا  مثل  إىل  نحتاج  اهلند  سائر  عىل  مسيطرون  ونحن 

املسلمني، وإلثارة االضطرابات الداخلية واملجاالت العنيفة بني املسلمني أنفسهم«.

دور الجنليز يف اإن�صاء القاديانية :

مــن عـقــائــد القـاديـانيـــة :

-1 يعتقدون أن غالم أمحد هو املسيح املوعود، وهو أفضل األنبياء مجيعًا.
-2 كل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاديانية.

-3 يبيحون اخلمر واألفيون واملخدرات واملسكرات.
-4 يلغون عقيدة اجلهاد، ويرون الطاعة العمياء للحكومة اإلنجليزية.

-5 يعتقدون أهنم أصحاب دين جديد مستقل، وأن رفاق غالم أمحد كالصحابة.

3 لالستزادة، انظر :
-1 طائفة القاديانية ، حممد اخلرض حسني  .                                 -2 القادياين والقاديانية ، أبو احلسن الندوي .

-3حقيقة القاديانية والبابية والبهائية ،  سامي عطا احلسن .      -4  املوسوعة امليسة يف األديان واملذاهب املعارصة .
-5 املذاهب واألفكار املعارصة ، حممد احلسن                            -6 القاديانية ، إحسان إهلي ظهري .
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سادسـًا: البـابـيـة والبهـائـيـة3 :

هي: حركة نشأت سنة 1260هـ حتت رعاية االستعامر الروس واليهودية العاملية واالستعامر اإلنجليزي، 
هبدف إفساد العقيدة اإلسالمية، وتفكيك وحدة املسلمني ورصفهم عن قضاياهم األساسية .

تــعـــريــفـهــا:

تـاريـخـــهـــا :

أسسها املرزا عيل حممد رضا الشريازي، الذي أعلن أنه الباب)1( ، سنة 1�44م بمساعدة احلكومة الروسية 
الزائغني يف  يبحث عن  إنه   « إيران يف مذكراته:  الروسية يف  السفارة  املرتجم يف  الفوركي«  كينازدا   « يقول 
عقيدهتم اإلسالمية لرضب املسلمني هبم رضبة تقيض عىل وحدهتم، فكان من أسهل الطرق املوصلة إىل ذلك 
إجياد اخلالفات الدينية ونرشها، وتأجيج نارها فيام بينهم، فبعد البحث والتحّري عثرُت عىل طائفة تالف 

املسلمني يف كثري من عقائدهم، فدخلت يف حلقة السيد كاظم الرشتي، كان كثريًا ما يردد ذكر املهدي.
ثم يقول: وقد سألت كاظم الرشتي عن املهدي أين هو؟ فقال: أنا أدري؟! قد يكون يف هذا املجلس، 
ثم يقول: فرأيت يف املجلس: املريزا عىل حممد الشريازي )الذي أصبح زعيم البابية فيام بعد( فتبّسمت، 

وصّممت يف نفيس عىل أن أجعله املهدي املزعوم«.
ثم جاء بعد الباِب املريزا حسنُي عىل بن املريزا عباس، املعروف بـ )بزرك( ثم تلقب بالبهاء )هباء اهلل( وإليه 

تنسب البهائية، وقد ادعى األلوهية.

مــن عـقــائـــدهـم :
-1 يعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل يشء بكلمته.

-2 يقولون باحللول واالحتاد.
-3 يقولون بالتناسخ وخلود الكائن.

3  لالستزادة ،انظر : حقيقة القاديانية والبابية والبهائية ،سامي عطا احلسن .
)1( ومعنى الباب : أنه الوسيلة املوصلة إىل معرفة احلقيقة اإلهلية .
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-4 يقدسون العدد )19(، فالشهور )19( شهرًا، وأيام الشهر )19(.
-5 يوافقون اليهود والنصارى يف القول بصلب املسيح.

-6 حيّرمون احلجاب عىل املرأة، وحيّللون املتعة وشيوعية النساء واألموال.
-7 ادعى البهاء أنه اهلل.

الأ�صئــلــــة

س1: حتدث عن منشأ القومية يف البالد العربية.
س2: حتدث عن دور االنجليز يف نشوء القاديانية.

س3: اذكر أربعًا من عقائد البهائيني الباطلة.
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الــمـجـــالــ�س واآدابـهــــــا

اأنــواع الـمجـالــ�س:

     اإلنسان اجتامعي بطبعه، وال بد له من اجللوس مع اآلخرين، وهلذا اعتنى اإلسالم بعالقة املسلم مع 
هه ملا فيه صالحه يف الدنيا واآلخرة. غريه، ووجَّ

وعند النظر نجد أن املجالس أنواع، هي:
أ ـ نوع حممود، كمجالس العلامء، وأهل الصالح، وحلقات العلم، وجمالس الوعظ والتذكري، وكل ما 

يعود عىل املرء بنفع يف دينه ، وهذه ينبغي العناية بحضورها وتطّلبها.
ب ـ نوع مذموم، كمجالس أهل السوء، والكالم الفاحش البذيء، والغيبة ، والكذب، واملجالس التي 

يراد هبا نرش الفساد، ونحو ذلك ، وهذه الواجب اجتناهبا ، وتنّكب طريقها.
جـ ـ  نوع مباح، وهي املجالس التي ال تشتمل عىل السوء، وال ترتقي إىل أن تكون جمالس نافعة، إنام فيها 

الكالم املباح، واملزاح البيء، ونحو ذلك.
د ـ واإلكثار من هذا النوع مضيع للزمان، وربام جّر إىل ممنوع.

اأنــواع الـمجـالــ�س:

إىل  انتهى أحدكم  إذا   « قال:  أنه  النبي  ملسو هيلع هللا ىلص   عن  أيب هريرة  الدخول واخلروج، فعن  السالم عند   1-
املجلس فليسّلم، فإذا أراد أن يقوم فليسّلم، فليست األوىل بأحق من اآلخرة «)1( .

-2 أن جيلس حيث ينتهي به املجلس ، ويتواضع ، وال يتصدر إال أن يصّدروه ، وجيلس حيث يطلب منه 
صاحب الدار.

املجلس«)2(. به  ينتهي  حيث  أحدنا  جلس  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول  أتينا  إذا  »كنا   : قال    سمرة  بن  جابر  عن 
وقال إبراهيم النخعي: إذا دخل أحدكم بيتًا، فأينام أجلسوه فليجلس، هم أعلم بعورة بيتهم)3(.

)1(  رواه أمحد 2�7/2 ،وأبو داود ، يف األدب باب السالم إذا قام من املجلس 3�6/5 ، رقم )�520( ، والرتمذي يف االستئذان ، باب يف التسليم عند القيام 62/5 
رقم )2706( ، وحّسنه .

)2(  رواه أبو داود ، كتاب األدب يف التحلق 164/5 ، رقم )4�25( ، والبخاري يف األدب املفرد )1141( .
)3(  مصنف ابن أيب شيبة 235/5 ) كتاب األدب ( .
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-3 التفسح والتوسع للداخل، وال يقيم أحد أحدًا من مكانه ليجلس فيه، وال يفرق بني اثنني، قال تعاىل:
.)1(﴾ ﴿ 

وقال: ملسو هيلع هللا ىلص : » ال يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم جيلس فيه، لكن تفسحوا أو توسعوا « )2(، وقال أيضا: 
» وال حيل لرجل أن يفرق بني اثنني إال بإذهنام « )3(.

-4 التزام األدب يف اجللوس، فال يمد رجليه إىل اجلالسني إال من عذر، أو جيلس جلسة تنكشف فيها 
عورته، أو يتوسع يف جلسته واملكان ضيق فيضيق عىل اآلخرين، وال جيلس كهيئة املضطجع، ونحو ذلك.
-5 من قام من جملسه ثم رجع إليه فهو أحق به، قال ملسو هيلع هللا ىلص : » إذا قام أحدكم من جملسه ، ثم رجع إليه فهو 

أحق به «)4(.
وال  كالم،  من  الطيب  وينتقي  واجلدل،  اخلصام  يكثر  أو  بالسوء،  يتكلم  فال  احلديث،  أدب  التزام   6-

يقاطع التحدث، أو يظهر علمه بام يقول.
     حتدث رجل عند عطاء بن أيب رباح، فاعرتض له آخر يف حديثه، فقال عطاء: سبحان اهلل ! ما هذه األخالق؟ 
ما هذه األحالم؟ ! إين ألسمع احلديث من الرجل وأنا أعلم منه، فأرهيم من نفيس أين ال أحسن منه شيئًا.

     وقال أيضًا: إن الشاب ليتحدث بحديث فأستمع له كأين مل أسمع، ولقد سمعته قبل أن يولد)5(.
-7 التزام األدب مع احلارضين، فيوقر الكبري، ويرحم الصغري، ويعرف للعامل قدره، فال يتكلم يف مسائل 

العلم متقدمًا عليه إال أن يستأذنه، أو يطلب منه العامل ذلك.
ال  مقعدًا  قوم  قعد  »ما   : قال ملسو هيلع هللا ىلص   ، رسوله ملسو هيلع هللا ىلص  عىل  والصالة  تعاىل،  اهلل  ذكر  من  املجلس  خيلو  أال   �-
يذكرون اهلل فيه، ويصلون عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص إال كان عليهم حرسة يوم القيامة، وإن دخلوا اجلنة«)6(. ويف رواية 

أخرى : » إال قاموا عن مثل جيفة محار«)7(.

)1(  آية 11 من سورة املجادلة .  
)2( رواه البخاري ، كتاب االستئذان ، باب ال يقيم الرجل الرجل من جملسه )الفتح 62/11( ، رقم )6269(، ومسلم ،كتاب السالم ، باب حتريم إقامة اإلنسان من 

موضعه املباح الذي سبق إليه 1714/4 رقم )2177( .
)3(  رواه أبو داود ، كتاب األدب ، باب الرجل جيلس بني رجلني بغري إذهنام 175/5 رقم )4�45( ، والرتمذي ، ويف األدب ،باب كراهية اجللوس بني الرجلني بغري 

إذهنام �9/5 رقم )2752( .
)4(  رواه مسلم ، كتاب السالم ، باب إذا قام من جملسه ثم عاد فهو أحق به 1715/4  رقم )2179( .

)5(  روامها اخلطيب الغدادي يف اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع 200/1 .
)6(  رواه ابن حبان يف صحيحه ، وهذا لفظه 353/2-351 وله روايات عنده ، والرتمذي يف الدعاء ، باب القوم جيلسون وال يذكرون اهلل 461/5 رقم )33�0( ، 

وقال حسن صحيح ، وانظر : النسائي يف اليوم والليلة رقم )403( ، وما بعده ، وصححه ابن القيم يف جالء األفهام ص 14 .
)7(  رواه أبو دواد يف األدب ، باب كراهة أن يقوم الرجل من جملسه وال يذكر اهلل 1�1/5 رقم )4�55( ، والنسائي يف اليوم والليلة رقم )�40( ، )411( .
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-9 حسن االستفادة من املجلس بام ينفع، وعدم تضييع الزمان بام ال يفيد، وحماولة توجيه املجلس إىل 
اخلري، ودفع الرش عنهـ  لو حدثـ  ، فال يسمح فيه بالكذب، والغيبة ، والسب والشتم، وعىل كل مستطيع 
أن يغري ما يراه فيه من منكر وخطأ، فإن مل حيصل التغيري فينقلب املجلس إىل جملس مذموم، واجللوس فيه 

حتصيٌل إلثم، فعليه القيام منه، قال تعاىل: 
. )1(﴾ ﴿

. )2(﴾  وقال : ﴿
-10 إذا انتهى املجلس، أو أراد اخلروج، فعليه أن يقول كفارة املجلس، وهي هذا الدعاء. » سبحانك 
اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك «. كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يقوله إذا أراد أن يقوم 

من املجلس، فسئل عنه فقال: » كفارة ملا يكون يف املجلس «)3( .

الأ�صئــلــــة

س1: ما أنواع املجالس؟ مع التمثيل لكل نوع بمثالني.
س2: عّدد ثالثة من آداب املجالس، مستشهدًا عىل اثنني منها.

س3: اذكر مخس وسائل ـ من إنشائك ـ يمكن عن طريقها االستفادة من جمالسنا.

)1( آية �6 من سورة األنعام .
)2(  آية 114 من سورة النساء .

)3(  رواه أبو دواد يف األدب ، باب كفارة املجلس 1�2/5 رقم )4�59(. وانظر : سنن الرتمذي رقم )3433( ، وابن حبان رقم )594( ، وغريهم، وقد صححه 
احلافظ ابن حجر وأطال الكالم عليه يف النكت عىل ابن الصالح 745-715/2 .



أخي المعلم
أخي المشرف

أخي ولي األمر
أخي الطالب

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، اأما بعد :
يطيب لوحدة العلوم الشرعية في اإلدارة العامة للمناهج بالوزارة أن تتلقى 
ملحوظاتكم ومقترحاتكم على كتب العلوم الشرعية على العنوان التالي : 

1 ــ الهاتف المباشر ) 4021095 01(
2 ــ هاتف الوزارة ) 4046666 01  ــ  4042888 01(

                             تحويلة )2523 ــ 2524 ــ  2525 ــ 2535(
3 ــ الفاكس ) 4081297 01(

)runit@moe.gov.sa( : 4 ــ البريد اإللكتروني لوحدة العلوم الشرعية




