تغريدات من كتاب جامع العلوم واحلكم البن رجب
أبو صالح

احلديث األول
هلل صىل اهلل عليه وسلم يقول  (( :إنَّم األعمل بالنِّي ِ
َعن ُع َم َر ريض اهلل عنه قال َ :س ِمع ُت َر َ
ات وإِنَّم
سول ا ِ
َّ
َ
َ
ِ
ِ
ور ُسولِ ِه ِ
ور ُسول ِ ِه و َمن كَانَت ِهج َر ُت ُه لِدُ ن َيا
فهج َر ُت ُه إىل اهللِ َ
ل ُك ِّل امريء ما ن ََوى َف َمن كَانَت هج َر ُت ُه إىل اهللِ َ
فهجر ُته إىل ما هاجر ِ
ِ
ِ
إليه ))  .رواه البخاري وم ِ
سلم
ُ ُ
ُيصي ُبها أو امرأة َينك ُح َها() ِ َ ُ
ُ
َ ََ
١-١

قال ابن مهدي لو صنفت كتا ًبا يف األبواب جلعلت حديث عمر يف األعامل بالنيات يف كل
باب ،ومن أراد أن يصنف كتا ًبا فليبدأ بحديث األعامل بالنيات.

١-٢

قال الشافعي هذا احلديث ثلث العلم ويدخل يف سبعني با ًبا من الفقه.

١-٣

قال أمحد أصول اإلسالم عىل ثالثة أحاديث حديث إنام األعامل بالنيات،وحديث من أحدث
بني.
يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد،وحديث احلالل بني واحلرام ن

١-٤

قال أبو عبيد مُجِع ُجيع أمر اآلخرة يف كلمة واحدة من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد
وُجع أمر الدنيا كله يف كلمة واحدة إنام األعامل بالنيات.

١-٥

قال حييى ابن أيب كثري قال تعلموا النية فإهنا أبلغ من العمل

١-٦

خريا وإن مل تنصب
قال داود الطائي قال رأيت اخلري كله إنام جيمعه حسن النية وكفاك هبا ً

١-٧

قال ابن املبارك رب عمل صغري تعظمه النية ورب عمل كبري تصغره النية.

١-٨

اهلجرة إىل اهلل ورسوله واحدة التعدد فيها فأعاد اجلواب فيها بلفظ الرشط،أما أمورالدنيا فال
تنحرص فقال فهجرته إىل ماهاجر إليه يعني كائنا ما كان

١-٩

الرياء املحض قد يصدر من املؤمن يف األعامل الظاهرة والتي يتعدى نفعها فإن اإلخالص
فيها عزيز وهذا العمل ال يشك مسلم أنه حابط

١-١٠

تارة يكون العمل هلل ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل عىل
بطالنه وحبوطه.

١-١١

إن كان أصل العمل هلل ثم طرأت عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ودفعه فال يرضه بغري خالف
فإن اسرتسل معه ففي حبوط عمله اختالف بني العلامء من السلف

١-١٢

قال سهل بن عبد اهلل ليس عىل النفس يشء أشق من اإلخالص ألنه ليس هلا فيه نصيب

١-١٣

قال يوسف بن احلسني الرازي أعز يشء يف الدنيا اإلخالص وكم أجتهد يف إسقاط الرياء عن
قلبي وكأنه ينبت فيه عىل لون آخر

احلديث الثاين
اب ريض اهلل عنه قال َ :بينَم نَح ُن جلوس عندَ ر ِ
َعن ُع َم َر بن اخلَ َّط ِ
ذات يوم
سول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َ
َ
َ
ِ
ياب َ ،ش ِديدُ سو ِ
الس َفر  ،وال َي ِ
بياض ال ِّث ِ
ِ
اد َّ
عر ُف ُه ِمنّا
 ،إذ َط َل َع علينَا َر ُجل َش ِديدُ
َ َ
الشع ِر  ،ال ُيرى عليه أ َث ُر َّ
أحد  ،حتَّى ج َلس إىل النَّبي صىل اهلل عليه وسلم فأسنَدَ ركبتَي ِه إىل ركبتَي ِه  ،ووضع َك َّفيه عىل َف ِ
خذيه َ ،
وقال
ُ َ
ُ َ
َ َ
ِّ
 :يا ُُم َ َّمدُ ِ ،
أخِبين َع ِن اإلسال ِم .فقال َر ُ
سول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (( :اإلسال ُم  :أن تَش َهدَ أن ال إل َه
الصال َة  ،و ُت ِ
ُ
رمض َ
إالَّ اهلل َّ ،
يت إن
ُممدا
وَت َّج ال َب َ
ان ُ َ ،
الزكا َة  ،وتصو َم َ
ؤت َّ
قيم َّ
رسول اهللِ  ،و ُت َ
وأن َّ
قت () ،قال َ :ف َع ِجبنا َل ُه يس َأ ُل ُه ويصدِّ ُق ُه .قال :فأخ ِِبين َع ِن اإليمن .
عت إليه سبيال ))  .قال َ :صدَ َ
اس َت َط َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وَش ِه )) َ .
قال :
قال  (( :أن ُتؤم َن باهللِ ومالئكَته و ُك ُتبِهُ ،
ور ُسله ،وال َيو ِم اآلخر  ،و ُتؤم َن بال َقدر َخريه َ ِّ
عن اإلحس ِ
قال  :فأخ ِِب ِين ِ
ان  ،قال  (( :أن تَع ُبدَ اهللَ كأن ََّك تَرا ُه  ،فإن َل َت ُكن تَرا ُه فإ َّن ُه َ
قت َ .
يراك ))
َصدَ َ
َ
فأخِبين َع ِن الس ِ
ِ
اعة ؟
.قال :
َّ
ِ
ِ
سؤ ُ
مار ِِتا ؟قال  (( :أن تَلِد األ َم ُة َر َّبتَها ،
الس ِائل )) .قال :
قال َ (( :ما ا َمل ُ
فأخِبين عن َأ َ
ول َعن َها بأع َل َم م َن َّ
وأن تَرى احلفاة العراة العال َة رعاء َّ ِ
ِ
او َ
ثم قال يل  (( :يا
الشاء َي َت َط َ
َ
ُ
لون يف ال ُبنيان )) ُ .ث َّم ان َط َل َق  ،فلبث ُت َمل ّيا َّ ،
َ َ
ُ
ُع َم ُر  ،أت ِ
ورسوُلُأع َل ُم .قال  (( :فإ َّن ُه ِج ُ
ُ
ِبيل أتا ُكم ُي َع ِّل ُم ُكم() ِدينَ ُكم )) .
))قلت  :اهلل
السائل ؟
ُ
َدري َم ِن َّ
رواه مسلم
٢-١

اإليامن بأن اهلل سبق يف علمه مايعمله العباد وجزاؤهم قبل خلقهم:درجتي االيامن بالقدر
وإجيادهم وجرت عىل ماسبق،وأنه خلق أفعاهلم كلها وشاءها منهم

٢-٢

إذا أفرد اإلسالم أو ،اإليامن دخل فيه اآلخر ودل عىل مايدل عليه اآلخر بانفراده فإذا قرنا دل
أحدمها عىل بعض مايدل عليه بانفراده ودل اآلخر عىل الباقي

٢-٣

 ،هو استسالم العبد هلل  :اإليامن هو تصديق القلب  ،وإقراره  ،ومعرفته  ،واإلسالم
وخضوعه  ،وانقياده له  ،وذلك يكون بالعمل ،وهو الدين.

٢-٤

ؤمن مسلم  ،فإن من حقق  :قال املح ِّققون ِمن الع ِ
كل م ِ
لامء
م
م
م
اإليامن  ،ورسخ يف قلبه ،قام بأعامل اإلسالم.

٢-٥

ليس كل مسلم مؤمنا فقد يكون اإليامن ضعيف ًا فال يتحقق القلب به حتقق ًا تام ًا مع عمل
جوارحه بأعامل اإلسالم فيكون مسلام وليس بمؤمن اإليامن التام

٢-٦

إيامن الصديقني الذين يتجىل الغيب لقلوهبم فكأنه شهادة فال يقبل التشكيك وال االرتياب
ليس كإيامن من مل يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك

٢-٧

مسائل عظيمة جد ًا ،فإن اهلل علق هبذه األسامء  -مسائل اإلسالم واإليامن والكفر والنِّفاق
السعادة ،والشقاوة ،واستحقاق اجلنة والنار.

٢-٨

وبالرضا بتدبريه للعبد
الرضا بعبادته وحده ال رشيك له ِّ ،
الرضا بربوبية اهللِ يتضم من ِّ
ِّ
واختياره له.

٢-٩

الرضا
والرضا بمحمد رسوالً يقتيض ِّ
الرضا باإلسالم دين ًا يقتيض اختياره عىل سائر األديانِّ ،
ِّ
بجميع ما جاء به وقبول ذلك بالتسليم واالنرشاح.

٢-١٠

وقد فرسمها احلسن البرصي "،الصرب والسامحة"  :سئل عليه الصالة والسالم عن االيامن فقال
بالصرب عن حمارم اهلل والسامحة بأداء فرائض اهلل.

٢-١١

أن يعلم أن اهلل معه حيث كان  :وما تزكي مة ِ
املرء نفسه يا رسول اهلل ؟ قال  :قال رجل.

٢-١٢

أحب يف اهلل وأبغض يف اهلل ووال يف اهلل وعاد يف اهلل فإنام تنال والية اهلل بذلك ولن جيد عبد
حتى يكون كذلك  -وإن كثرت صالته وصومه -طعم اإليامن

٢-١٣

الناس عىل ِ
ِ
أمر الدنيا  ،وذلك ال :قال ابن عباس ريض اهلل عنهام
قد صارت عام مة ممؤاخاة
مجيدي عىل أهله شيئ ًا.

٢-١٤

اإلحسان هو أن يعبد املؤمن ربه يف الدنيا عىل وجه احلضور واملراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه
فكان جزاء ذلك النظر إىل اهلل عيانا يف اآلخرة.

٢-١٥

من شق عليه أن يع مبد اهلل كأنه يراه  ،فليع مب ِد اهلل عىل أن اهلل يراه وي نطلع عليه  ،فليستحي ِمن
نظره إليه.

٢-١٦

اإلخالص هو استحضار العبد يف عمله مشاهدة اهلل إياه واطالعه عليه وقربه منه ويعمل عىل
ذلك؛ألن ذلك يمنعه من االلتفات إىل غري اهلل وإرادته بالعمل

٢-١٧

حقيقة مقام اإلحسان هو أن يعمل العبد عىل مقتىض مشاهدته هلل بقلبه،وهو أن يتنور القلب
باإليامن وتنفذ البصرية يف العرفان حتى يصري الغيب كالعيان

٢-١٨

من مثلك يا ابن آدم ؛ خيل بينك وبني املحراب واملاء  ،كلام شئت دخلت عىل  :قال بكر املزين
اهلل ليس بينك وبينه ترُجان.

٢-١٩

ِ
بمثل اخلل ِ
املتلذذون ِ
ما تلذذ ِّ
بمناجاة اهللِ  :قال مسلم ب من يسار.
وة

٢-٢٠

من استأنس وانقطع إىل ربه بكليته حتى ال يرجو إال هو وال خياف إال ذنبه ورسخت حمبته يف
قلبه حتى ال يؤثر عليها شيئا؛فال يبال يف بر كان أو يف بحر

٢-٢١

ألن متد يدك إىل فم التِّنني  ،فيقضمها  ،خري لك من أن متدها إىل يد غني  :قال بعض السلف
قد عالج الفقر.

٢-٢٢

إن من أرشاط الساعة أن يوضع ((  :عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعا" صحيح احلاكم" يف
)) األخيار  ،ويرفع األرشار

احلديث الثالث
عن ِ
هلل ِ
عنهم  ،قال َ :س ِمع ُت
عبد ا ِ
مر بن اخلطاب ريض اهلل ُ
بن ُع َ
يقول  (( :بنِي اإلسالم َعىل ََخس َ :ش ِ
سول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم ُ
َر َ
هادة أن ال إل َه إالَّ اهلل َّ ،
وأن ُُم َّمدا
ُ
ُ
ِ
ِ
وإيتاء َّ ِ
ِ
مضان )) َ .روا ُه ال ُب ِ
َ
خاري و ُمسلم
وصو ِم َر
الصالة ،
َعبدُ ه َو َرسو ُل ُه  ،وإقا ِم
وح ِّج البيت َ ،
الزكاة َ ،
٣-١

ارتكاب بعض املحرمات التي تنقص اإليامن متنع من قبول بعض الطاعات ولو كان من
"من رشب اخلمر مل يقبل اهلل له صالة أربعني يوما" بعض أركان اإلسالم

٣-٢

االسم إذا شمل أشياء متعدِّ د ًة  ،مل يلزم زوال االسم بزوال بعضها.

٣-٣

اإليامن مثل شجرة هلا أصل وفروع وشعب فلو زال يشء من شعبها وفروعها مل يزل عنها
هي شجرة ناقصة  ،أو غريها أتم منها  :اسم الشجرة  ،وإنام يقال.

احلديث الرابع
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو الص ِ
َعن ِ
هلل ِ
اد ُق املَ
ُ
بن َمسعود ريض اهلل عنه َ
ُ
صدوق
قال َ :حدَّ ثنا
عبد ا ِ
ُ َ َّ
إن َأ َحدَ ُكم ُُي َم ُع خل ُق ُه يف َب ِ
ُ
ُ
َّ (( :
يكون َع َل َقة ِمث َل َ
يكون ُمضغة
ثم
ثم
طن ُأ ِّم ِه َأ
َ
ذلك َّ ،
ربعي َيوما نطفة () َّ ،
ثم ُي ُ
ِم َثل َ
وأجلِه ،
وح  ،و ُيؤ َم ُر بأر َب ِع كلمت  :بِكَتب ِرزقه وعمله َ
رسل اهلل إليه املَ َلك  ،ف َين ُف ُخ فيه الر َ
ذلك َّ ،
بعم ِل ِ
يكون بينَ ُه و َبينها إالَّ
َ
وشقي أو َسعيد  ،فوالذي ال إله غريه َّ
أهل اجلن َِّة حتَّى ما
إن أحد ُكم ل َيع َم ُل َ
ِذراع  ،فيسبِ ُق ِ
بعمل أهل الن ِ
ِ
فيدخلها َّ ،
بعم ِل أهل النَّار ُ
َّار حتّى ما
عم ُل
عليه
ُ
َ
وإن أحدكم ل َي َ
يعم ُل َ
الكتاب َف َ
ِ
ِ
ِ
بعمل أهل اجلن َِّة ُ
فيدخ ُلها )) َروا ُه ال ُبخاري
فيعم ُل
يكون بينَ ُه وبينها إالَّ ذراع  ،فيسبِ ُق عليه الك ُ
تاب َ ،
و ُمسلم
٤-١

إن خامتة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد ال يطلع عليها الناس إما من جهة عمل سيئ
ونحو ذلك ؛ فتلك اخلصلة اخلفية توجب سوء اخلامتة عند املوت.

٤-٢

قد يعمل الرجل عمل أهل النار ويف باطنه خصلة خفية من خصال اخلري فتغلب عليه تلك
اخلصلة يف آخر عمره فتوجب له حسن اخلامتة.

٤-٣

اخلواتيم مرياث السوابق  ،وكل ذلك سبق يف الكتاب السابق  ،ومن هنا كان يشتد خوف
.السلف من سوء اخلواتيم  ،ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق

٤-٤

بامذا خيتم لنا ؟ وقلوب املقربني معلقة  :إن قلوب األبرار معلقة باخلواتيم ؛ يقولون  :قد قيل
ماذا سبق لنا ؟  :بالسوابق  ،يقولون

٤-٥

ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق  :قال بعض السلف.

٤-٦

م
سفيان لبعض الصاحلني
علم اهلل فيك ؟ فقال له ذلك الرجل  :قال
تركتني ال  :هل أبكاك قط م
أفرح أبد ًا
م

٤-٧

أخاف أن أكون يف أ ِّم  :كان سفيان يشتد قلقه من السوابق واخلواتم فكان يبكي ويقول
أخاف أن أسلب اإليامن عند املوت :الكتاب شقي ًا ،ويبكي ويقول

٤-٨

يا رب قد علمت ساكن اجلنة  :وكان مالك بن دينار يقوم مطول ِ
ليله قابض ًا عىل حليته  ،ويقول
م
ِّ
م
أي الدارين من م
زل مالك ؟
من ساكن النار ففي ِّ

٤-

خطر يوم امليثاق حني -من خال قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغرت فال يأمن الشقاء؛:١حلاتم

)٩(١

هؤالء يف اجلنة وال أبايل وهؤالء يف النار وال أبايل؛:قال

٤-

حني خلق يف ظلامت ثالث  ،فنودي امللك بالسعادة  :والثاين .فال يعلم يف أي الفريقني كان

)٩(٢

أمن األشقياء هو أم من السعداء ؟  :والشقاوة  ،وال يدري

٤-

يوم يصدر  :ذكر هول املطلع  ،فال يدري أيبرش برضا اهلل أو بسخطه ؟ والرابع  :والثالث

)٩(٣

الناس أشتاتا ؛وال يدري أي الطريقني يسلك به.

٤-١٠

كان الصحابة ومن بعدهم السلف الصالح خيافون عىل أنفسهم النفاق ويشتد قلقهم
وجزعهم منه.

٤-١١

املؤمن خياف عىل نفسه النفاق األصغر وخياف أن يغلب ذلك عليه عند اخلامتة فيخرجه إىل
النفاق األكرب؛ وإن دسائس السوء اخلفية مت ِ
وجب سوء اخلامتة.

احلديث اخلامس
ِ
ُ
هلل صىل اهلل عليه وسلم (( َمن َأحدَ َ
ث يف َأم ِرنا َهذا ما َليس
رسول ا ِ
يض اهللُ َعن َها قالت َ :ق َال
َعن عائش َة َر َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِمن ُه َفهو َرد )) َروا ُه ال ُب ِ
مرنا َفهو َرد )) .
خاري و ُمسلم  ،ويف ِرواية ملُسلم َ (( :من َعم َل َع َمال َل َ
يس َع َليه َأ ُ
٥-١

 :كامليزان لألعامل يف ظاهرها؛ كام ن
أن حديث )من أحدث يف أمرنا ماليس منه فهو رد( حديث
ميزان لألعامل يف باطِنها ) األعامل بالنيات (.

٥-٢

كام أن كل عمل ال ميراد به وجه اهلل تعاىل فليس لعامله فيه ثواب ؛ فكذلك كل عمل ال يكون
عليه أمر اهلل ورسوله  ،فهو مردود عىل عامله.

٥-٣

كل من أحدث يف الدِّ ين ما مل يأذن به اهلل ورسوله  ،فليس ِمن الدين يف يشء.

٥-٤

من تقرب إىل اهلل بعمل مل جيعله اهلل ورسوله قربة إىل اهلل من املحدثات التي مل يرشع اهلل
ورسوله التقرب هبا بالكلية فعمله باطل مردود عليه.

٥-٥

ليس ما كان قربة يف عبادة يكون قربة يف غريها مطلقا،وليس كل ما كان قربة يف موطن يكون
قربة يف كل املواطن؛وإنام يتبع يف ذلك ما وردت به الرشيعة.

٥-٦

م
تكون قرب ًة
من زاد يف العمل املرشوع ما ليس بمرشوع  ،فزيادته مردودة عليه  ،بمعنى أهنا ال
ثاب عليها.
وال مي م

٥-٧

ما كان املعامالت كالعقود والفسوخ ونحومها من تغيري لألوضاع الرشعية  ،كجعل حدِّ
الزنى عقوب ًة مالية  ،وما أشبه ذلك  ،فإنه مردود من أصله
ِّ

احلديث السادس
َع ِن الن ِ
عمن ِ
ول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم ُ
عت َر ُس َ
يقول َّ (( :
إن
عنهم  -قال َ :س ِم ُ
بن بشري َ -ريض اهلل ُ
َّاس َ ،فمن اتَّقى الش ِ
ِ
حل َ
الل َب ِّي َّ
بهات
حل َرا َم َب ِّي  ،و َبين َُهم ُأ ُمور ُمشتَبهات  ،ال َيع َل ُمه ّن كثري من الن ِ َ
وإن ا َ
ا َ
احلمى ي ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
وش ُك أن
كالراعي َير َعى َحو َل َ ُ
حل َرا ِم َّ ،
استِبأ لدينه وعرضه  ،و َمن َو َق َع يف الش ُبهات َو َق َع يف ا َ
يرتَع ِ
هلل ِ
ُمار ُم ُه  ،أال َّ
وإن ل ِ ُك ِّل َملِك ِِحى  ،أال َّ
فيه  ،أال َّ
جل َس ِد ُمض َغة إذا ص َل َحت ص َل َح
ِحى ا ِ
وإن ِ َ
َ َ
وإن يف ا َ
ِ
لب )) روا ُه ال ُبخاري و ُمسلم
جل َسدُ كله  ،أال وه َي ال َق ُ
فسدَ ا َ
جل َسدُ كله  ،وإ َذا َف َسدَ ت َ
ا َ

٦-١

احلالل املحض واحلرام املحض بينان ال اشتباه فيهام ولكن بني األمرين أمور تشتبه عىل كثري
من الناس وأما الراسخون يف العلم فال يشتبه عليهم ذلك

٦-٢

ما ترك اهلل ورسوله حالال إال مبينا وال حراما إال مبينا لكن بعضه كان أظهر بيانا من بعض.

٦-٣

ما ظهر بيانه  ،واشتهر وعلم من الدين بالرضورة من ذلك مل يبق فيه شك  ،وال يعذر أحد
.بجهله يف بلد يظهر فيه االسالم

٦-٣

البد يف األمة من عامل يوافق قو مله احلق  ،فيكون هو ِ
وغريه يكون األمر
العامل هبذا احلكم ،
م
م
مشتبه ًا عليه وال يكون عامل ًا هبذا.

٦-٤

أهل باطلها عىل ِ
يظهر م
م
يكون احلق
أهل ح ِّقها  ،فال
إن هذه األمة ال جتتمع عىل ضاللة  ،وال م
مهجور ًا غري معمول به يف ُجيع األمصار واألعصار.

٦-٥

يدل عىل أن من الناس من يعلمها وإنام هي )اليعلمهن كثري من الناس( قوله يف املشتبهات
.مشتبهة عىل من مل يعلمها وليست مشتبهة يف نفس األمر

٦-٦

احلالل املحض  :فرس اإلمام أمحد الشبهة بأهنا منزلة بني احلالل واحلرام أو اختالطهام  ،يعني
من اتقاها فقد استربأ لدينه  :واحلرام املحض  ،وقال.

٦-٧

 :من يتوقف فيها الشتباهها عليه والثاين  :أحدمها :يدخل فيمن ال يعلم املشتبهات نوعان
من يعتقدم ها عىل ِ
غري ما هي عليه.

٦-٨

املصيب عند اهلل يف مسائل احلالل واحلرام املشتبهة املختلف فيها واحد عند اهلل وغريه ليس
بعامل هبا أي أنه غري مصيب حلكم اهلل فيها يف نفس األمر.

٦-٩

من يتقي الشبهات الشتباهها عليه وعدم علمه هبا فقد طلب الرباءة لدينه وعرضه من النقص
والشني ،وحصن عرضه من القدح والشني الداخل عىل من ال جيتنبها

٦-١٠

من  :من ارتكب الشبهات ؛ فقد عرض نفسه للقدح فيه والطعن  ،كام قال بعض السلف
عرض نفسه للتهم  ،فال يلومن من أساء به الظن.

٦-١١

وهو براءة  -أي أنه يرتكها هبذا القصد )من ترك الشبهات استربا ًء لدينه وعرضه فقد س ِلم(
ال لغرض آخر فاسد من رياء ونحوه  -دينه وعرضه من النقص

٦-١٢

طلب الرباءة للعرض ممدوح كطلب الرباءة للدين.

٦-١٣

ال حترزا من  ...من ي ِ
ِ
للناس  ،فإنه ال م
يرتك إال ما ي مظن أنه ممدوح عندهم تر مك مه
قصدم التصنع
اإلثم.

٦-١٤

من أتى املشتبهات باجتهاد ضعيف أو تقليد غري سائغ وإنام اتباعا للهوى فحكمه حكم من
أتاها مع اشتباهها عليه،فحكمه كام يف احلديث أنه وقع يف احلرام

٦-١٥

ارتكاب الشبهة مع اعتقاد أهنا شبهة ذريعة إىل ارتكاب احلرام الذي يعتقد أنه حرام بالتدريج
والتسامح

٦-١٦

أهو حالل أو حرام  ،فإنه ال يأمن أن يكون  :من أقدم عىل ما هو مشتبه عنده  ،ال يدري
حراما يف نفس األمر  ،فيصادف احلرام وهو ال يدري أنه حرام.

٦-١٧

الط الريبة ( و ) ومن اجرتأ عىل ما يشك فيه ِمن اإلث ِم  ،أوشك أن ي ِ
ومن مخي ِ
واقع ما استبان (
م
ِّ
) ِ
يوش مك أن جي مرس ،

٦-١٨

يوشك أن خيالطه  ،ومن هتاون باملح ِّقرات  ،ي ِ
ِ
م
وش مك أن مخيالِط (
بجنبات احلرا ِم ،
من يرعى
م
م
) الكبائر

٦-١٩

إن اهلل تعاىل محى املحرمات ومنع عباده من قرباهنا وسامها حدوده  ،وقد حد هلم ما أحل هلم
وما حرم عليهم ؛ فال يقربوا احلرام  ،وال يتعدوا احلالل.

٦-٢٠

من تعدى احلالل ووقع يف الشبهات فقد قارب احلرام املحض فام أخلقه بأن خيالطه ويقع
فيه؛فينبغي التباعد عن املحرمات وجعل اإلنسان بينه وبينها حاجزا

٦-٢١

ِّإين ألحب أن أدع بيني وبني احلرام سرت ًة من احلالل ال أخرقها  :روي عن ابن عمر أنه قال

٦-٢٢

صالح حركات العبد بجوارحه  ،واجتنابه للمحرمات واتقاءه للشبهات بحسب صالح
حركة قلبه.

٦-٢٣

إن كان القلب فاسدا قد استوىل عليه اتباع هواه وطلب ما حيبه ولو كرهه اهلل فسدت حركات
اجلوارح وانبعثت إىل كل املعايص واملشتبهات بحسب هوى القلب.

٦-٢٤

القلب الذي ليس فيه سوى :القلب السليم
هو السامل من اآلفات واملكروهات ك ِّلها ،وهو
م
حمبة اهلل وما حيبه اهلل ،وخشية اهلل ،وخشية ما ميباعد منه.

٦-٢٥

ِ
صالح قلوهبم  :قال احلسن لرجل.
داو قلبك؛ فإن حاجة اهلل إىل العباد
م

٦-٢٦

ال صالح للقلوب حتى يكون إهلها الذي تأهله وتعرفه وحتبه وختشاه هو اهلل وحده ال رشيك
له ؛ ولو كان يف الساموات واألرض إله يؤله سوى اهلل لفسدتا.

٦-٢٧

ِ
حركات أهلها كلها هلل
فيل مع ًا حتى تكون
ال صالح للعامل
م
العلوي والس ن

٦-٢٨

وإن .إن كانت حركة القلب وإرادته هلل وحده ؛ فقد صلح وصلحت حركات اجلسد كله
كانت لغري اهلل تعاىل فسد ،وفسدت حركات اجلسد بحسب فساد حركة القلب.

٦-٢٩

حمبة ما يكرهه اهلل  ،وبغض ما محيبه متابعة للهوى  ،واملواالة عىل ذلك واملعاداة عليه من
اخلفي.
الرشك
ِّ

٦-٣٠

إذا كان ما ميبغضه عندك أمر من الصرب  :متى مأ ِحب ريب ؟ قال  :وسئل ذو النون.

٦-٢١

كل من ادعى حمبة اهلل تعاىل ،ومل ميوافق اهلل يف أمره وهنيه  ،فدعواه باطل ؛ وليس بصادق من
ادعى حمبة اهلل ومل حيفظ حدوده.

٦-٢٢

من أحب اهلل مل يكن عنده يشء آثر من رضاه  ،ومن أحب الدنيا مل يكن عنده يشء آثر من
هوى نفسه.

٦-٢٣

إن حركات القلب واجلوارح إذا كانت كلها هلل فقد ك ممل م
إيامن العبد بذلك ظاهر ًا وباطن ًا.

٦-٢٤

مانظرت ببرصي وال نطقت بلساين وال بطشت بيدي وال هنضت عىل قدمي حتى أنظر عىل
)احلسن( طاعة أو عىل معصية فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت

احلديث السابع
اري ريض اهلل عنه َّ
َّصيح ُة ثالثا )) ُ ،قلنا َ :ملِن
َّبي صىل اهلل عليه وسلم قال  (( :الدِّ ي ُن الن َ
َعن ََتيم الدَّ ِّ
أن الن َّ
ول اهللِ ؟ َ
يا َر ُس َ
ي وعا َّمتِهم )) َروا ُه ُمسلم
قال  (( :هللِ ولِكتابِ ِه ول ِ َرسولِ ِه
وألئم ِة ا ُملسلِ ِم َ
َّ
٧-١

أخربعليه الصالة والسالم أن الدين النصيحة مما يدل عىل أن النصيحة تشمل خصال اإلسالم
واإليامن واإلحسان املذكورة يف حديث جربيل وسمى ذلك كله دينا

٧-٢

النصح هلل يقتيض القيام بأداء واجباته عىل أكمل وجه وهو مقام اإلحسان فال يكمل النصح
بدون ذلك وال يتأتى ذلك بدون كامل املحبة الواجبة واملستحبة.

٧-٣

يستلزم النصح هلل وحمبته االجتهاد يف التقرب إليه بنوافل الطاعات عىل هذا الوجه وترك
املحرمات واملكروهات عىل هذا الوجه أيضا.

٧-٤

 ،أحدمها هلل  :من النصح هلل أن تبدأ بحق اهلل تعاىل قبل حق الناس  ،وإن عرض لك أمران
واآلخر للدنيا  ،بدأت بحق اهلل تعاىل.

٧-٥

ِ
وإخالص النية يف عبادته  :فمعنى النصيحة هلل سبحانه.
االعتقاد يف وحدانيته ،
صح مة
م

٧-٦

النصيحة لكتاب اهلل اإليامن به والعمل بام فيه ،والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته وطاعته يف
أمره وهنيه ،والنصيحة لعامة املسلمني إرشادهم ملصاحلهم

٧-٧

قد ترفع األعامل عن العبد يف أحوال وال يرفع عنه النصح هلل بقلبه مادام عاقال؛ فينوي القيام
بفرائضه واجتناب هنيه حال قدرته وإال كان غري ناصح له

٧-٨

من النصح الواجب هلل أن ال يرىض بمعصية العايص  ،وحيب طاعة من أطاع اهلل ورسوله.

٧-٩

النصيحة للكتاب شدة حبه والرغبة يف فهمه وتعظيم قدره والعناية بتدبره والوقوف عند
تالوته لطلب معاين ماأحب ربه أن يفهمه عنه ويقوم به له بعد فهمه

٧-١٠

الناصح من العباد يفهم وصية من ينصحه وإن ورد عليه كتاب منه عني بفهمه ليقوم عليه بام
كتب به فيه إليه  ،فكذلك الناصح لكتاب ربه

٧-١١

الناصح للكتاب يعنى بفهمه ليقوم هلل بام أمر به كام حيب ويرىض ثم ينرش ما فهم يف العباد
ويديم دراسته باملحبة له والتخلق بأخالقه والتأدب بآدابه

٧-١٢

 ،من النصح للرسول صىل اهلل عليه وسلم العناية بطلب سنته  ،والبحث عن أخالقه وآدابه
وتعظيم أمره  ،ولزوم القيام به.

٧-١٣

من النصح للرسول عليه الصالة والسالم شدة الغضب واإلعراض عمن تدين بخالف
سنته  ،والغضب عىل من ضيعها ألثرة دنيا  ،وإن كان متدينا هبا.

٧-١٤

من النصح للرسول حب من كان منه بسبيل من قرابة أو صهر أو هجرة أو نرصة أو صحبة
ساعة من ليل أو هنار عىل اإلسالم والتشبه به يف زيه ولباسه.

٧-١٥

النصيحة لألئمة حب صالحهم ورشدهم وعدهلم واالجتامع عليهم ،والتدين بطاعتهم يف
طاعة اهلل ،والبغض ملن رأى اخلروج عليهم ،وحب إعزازهم يف طاعة اهلل.

٧-١٦

أن حيب هلم ماحيب لنفسه ويكره هلم مايكره لنفسه ويشفق عليهم ويرحم:نصيحة املسلمني
صغريهم ويوقر كبريهم وحيزن حلزهنم ويفرح لفرحهم وإن ترضرت دنياه

٧-١٧

من النصيحة للمسلمني أن حيب صالحهم وألفتهم ودوام النعم عليهم  ،ونرصهم عىل
عدوهم  ،ودفع كل أذى ومكروه عنهم.

٧-١٨

النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه :قال أبو عمرو بن الصالح
اخلري إرادة وفعال.

٧-١٩

توحيده ووصفه بصفات الكامل واجلالل  ،وتنزهيه عام يضادها  :من النصيحة هلل تعاىل
وخيالفها  ،وجتنب معاصيه  ،والقيام بطاعته وحمابه بوصف اإلخالص.

٧-٢٠

من النصيحة هلل احلب فيه والبغض فيه  ،وجهاد من كفر به تعاىل وما ضاهى ذلك  ،والدعاء
إىل ذلك  ،واحلث عليه.

٧-٢١

نصيحة الكتاب اإليامن به وتعظيمه وتنزهيه وتدبره وتالوته حقا والوقوف مع أوامره ونواهيه
وتفهم علومه وأمثاله والدعاء إليه وذب التحريف والطعن عنه

٧-١٣

من أنواع نصح املسلمني دفع األذى واملكروه عنهم وإيثار فقريهم وتعليم جاهلهم ،ورد من
زاغ منهم عن احلق يف قول أو عمل والتلطف يف ردهم إىل احلق.

٧-١٤

من أنواع نصح املسلمني الرفق هبم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر حمبة إلزالة فسادهم
ولو بحصول رضر له يف دنياه.

٧-١٥

من نصح العلامء هلل تعاىل وكتابه ورسوله رد األهواء املضلة بالكتاب والسنة وبيان داللتهام
عىل ما خيالفها ،ورد األقوال الضعيفة من زالت العلامء

٧-١٦

من أعظم أنواع النصح أن ينصح ملن استشاره يف أمره وإذا ذكر أخوه يف غيبه بالسوء أن
ينرصه ويرد عنه وإذا رأى من يريد أذاه يف غيبه كفه عن ذلك.

٧-١٧

،النصح للمسلم يف الغيب يدل عىل صدق النصح ،فإنه قد يظهر النصح يف حضوره متلقا
ويغشه يف غيبه.

٧-١٨

يمشون بني .لن يسأم املحبون من طول اجتهادهم هلل،حيبونه وحيبون ذكره وحيببونه إىل خلقه
عباده بالنصائح وخيافون عليهم من أعامهلم يوم تبدو الفضائح

٧-١٩

ال راحة ألولياء اهلل وأحباؤه وأهل صفوته دون لقائه جل جالله.

٧-٢٠

ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصالة والصيام  ،وإنام أدرك عندنا  :قال الفضيل بن عياض
بسخاء األنفس  ،وسالمة الصدور  ،والنصح لألمة.

٧-٢١

أنصح الناس لك من خاف اهلل فيك.

٧-٢٢

كان من قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره يف رفق فيؤجر يف أمره :قال بعض السلف
وهنيه  ،وإن أحد هؤالء خيرق بصاحبه فيستغضب أخاه وهيتك سرته

ِ
ِ
أن َر ُس َ
تعاىل َعن ُهم َّ : -
ريض اهلل َ
َّاس
احلديث الثامن َ :ع ِن ابن ُع َم َر -
ول اهللَِ rق َال ُ (( :أمر ُت َأن ُأ َقات َل الن َ
َ
ُ
الزكا َة  ،فإذا َف َعلوا َ
ذلك ،
حتَّى َيش َهدُ وا أن ال إ َل َه إالَّ اهلل ،و َأ َّن ُُم َ َّمدا
الصال َة  ،و ُيؤ ُتوا َّ
رسول اهللِ ،و ُيقيموا َّ
ِ
ِ ِ
اءهم و َأ َ
اُبم عىل اهللِ ت َ
َعاىل )) َر َوا ُه ال ُبخاري و ُمسلِم .
َع َص ُموا منِّي د َم ُ
مواُلُم ،إالَّ بِ َح ِّق اإلسال ِم  ،وح َس ُ ُ
٨-١

جمرد اإلجابة إىل الشهادتني عاصمة للنفوس واألموال إال بحقها  ،ومن حقها االمتناع من
الصالة والزكاة بعد الدخول يف اإلسالم كام فهمه الصحابة.

٨-٢

عليك تذكريهم باهلل ودعوهتم إليه ولست مسلطا عىل إدخال اإليامن يف قلوهبم.إنام أنت مذكر
قهرا وال مكلفا بذلك ومرجع العباد كلهم إليه وحساهبم عليه

٨-٣

ال إله إال اهلل كلمة عىل اهلل كريمة هلا عنده مكان ومن قاهلا صادقا أدخله اهلل هبا اجلنة ومن قاهلا
كاذبا حقنت ماله ودمه ولقي اهلل غدا فحاسبه.

احلديث التاسع:
سول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم ُ
عت َر َ
يقول  (( :ما ََنَي ُت ُكم َعن ُه ،
َعن َأيب ُه ُريرة ريض اهلل عنه قال َ :س ِم ُ
ِ
مسائلِهم واختال ُفهم
فاجتَنِبو ُه  ،وما أمر ُت ُكم به  ،فأ ُتوا من ُه ما استطع ُتم  ،فإنَّم أه َل َك ا َّلذين من قبلِ ُكم كَث َر ُة
عىل ِ
أنبيائهم ))  .روا ُه البخاري و ُمسلم
٩-١

كل ما حيتاجه املسلمون يف دينهم مما فيه هدايتهم ونفعهم ال بد أن يبينه اهلل يف كتابه العزيز
ابتداء،ويبلغ ذلك رسوله عنه فإنه أعلم منهم بمصاحلهم

٩-٢

ال حاجة إىل السؤال عن يشء  ،وال سيام قبل وقوعه واحلاجة إليه  ،وإنام احلاجة املهمة إىل فهم
ما أخرب اهلل به ورسوله  ،ثم اتباع ذلك والعمل به.

٩-٣

إن يف االشتغال بامتثال أمر اهلل  ،واجتناب هنيه شغال عن املسائل.

٩-٤

الذي يتعني عىل املسلم يف األمور العلمية أن يبحث عام جاء عن اهلل ورسوله ،ثم جيتهد يف
فهم ذلك  ،والوقوف عىل معانيه  ،ثم يشتغل بالتصديق بذلك.

٩-٥

الذي يتعني عىل املسلم بذل وسعه يف االجتهاد يف فعل ما يستطيعه من األوامر ،واجتناب ما
ينهى عنه ،وتكون مهته مرصوفة بالكلية إىل ذلك؛ال إىل غريه.

٩-٦

 ،إن كانت مهة السامع مرصوفة عند سامع األمر والنهي إىل فرض أمور قد تقع وقد ال تقع
فإن هذا مما يدخل يف النهي  ،ويثبط عن اجلد يف متابعة األمر.

٩-٧

ال يكن لك هم إال يف االقتداء بالنبي وال حاجة إىل فرض العجز عن ذلك أو تعرسه قبل
وقوعه فإنه قد يفرت العزم عىل التصميم عىل املتابعة.

٩-٩

إن التفقه يف الدين  ،والسؤال عن العلم إنام حيمد إذا كان للعمل ال للمراء واجلدال.

٩-١٠

إذا تفقه لغري  :متى ذلك يا عيل ؟ قال  :ذكر عيل فتنا تكون يف آخر الزمان  ،فقال له عمر
الدين  ،وتعلم لغري العمل  ،والتمست الدنيا بعمل اآلخرة.

٩-١١

أحرج عليكم أن تسألونا عن ما مل يكن فإن لنا فيام كان شغال  :خرج عمر عىل الناس  ،فقال.

٩-١٢

التعجلوا بالبالء قبل نزوله فيذهب بكم هاهنا وهاهنا فإنكم إن مل تعجلوا به م
قبل مل:قال معاذ
ينفك املسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو وفق.

٩-١٣

رشار عباد اهلل الذين يتبعون رشار املسائل يغمون هبا عباد اهلل  :قال احلسن.

٩-١٤

إن اهلل إذا أراد أن حيرم عبده بركة العلم ألقى عىل لسانه املغاليط  ،فلقد  :قال األوزاعي
رأيتهم أقل الناس علام.

٩-١٥

ال  ،ولكن خيرب بالسنة  ،فإن قبل منه  :الرجل يكون عاملا بالسنن جيادل عنها ؟ قال :قيل ملالك
وإال سكت .،

٩-١٦

 :املراء واجلدال يف العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل  ،وكان يقول  :كان مالك يقول
املراء يف العلم يقيس القلوب  ،ويورث الضغن.

٩-١٧

اصقلوا قلوبكم،وتعلموا الرغائب فإهنا جتدد العبادة وتورث الزهادة وجتر الصداقة:وللسلف
وأقلوا املسائل إال مانزل فإهنا تقيس القلوب وتورث العداوة.

٩-١٨

من أتباع أهل احلديث من سد باب املسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل اهلل عىل
رسوله  ،وصار حامل فقه غري فقيه.

٩-١٩

من فقهاء أهل الرأي من توسع يف توليد املسائل قبل وقوعها ،ما يقع يف العادة منها وما ال يقع
واشتغلوا بتكلف اجلواب عن ذلك ،وكثرة اخلصومات فيه .،

 ١٩-٢٠اجلدال يورث افرتاق القلوب واستقرار األهواء والبغضاء،مع اقرتانه بنية املغالبة وطلب
العلو واملباهاة ورصف الوجوه وقد دلت السنة عىل قبحه وحتريمه
 ١٩-٢١كان هم فقهاء أهل احلديث العاملون به بحث معاين كتاب اهلل وما يفرسه من السنن
الصحيحة وكالم الصحابة والتابعني هلم بإحسان والتفقه فيها وتفهمها.
٩-٢٢

كان من معظم هم فقهاء أهل احلديث العاملون به البحث عن سنة رسول اهلل ،ومعرفة
صحيحها وسقيمها  ،ثم التفقه فيها وتفهمها  ،والوقوف عىل معانيها.

٩-٢٣

كان هم فقهاء أهل احلديث العاملون معرفة كالم الصحابة والتابعني يف أنواع العلوم من
التفسري واحلديث واحلالل واحلرام واألصول والرقائق وغريها

٩-٢٤

يف معرفة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعني شغل عن الرأي املحدث مما ال ينتفع به
بل يورث التجادل فيه اخلصومات واجلدال وكثرة القيل والقال.

٩-٢٥

قال بعض السلف نظرت يف أمر احلديث والرأي ،فوجدت يف احلديث ُجاع اخلري ،ونظرت
يف الرأي فإذا املكر والغدر واحليل وقطيعة األرحام وُجاع الرش فيه.

٩-٢٦

من قصد اهلل بمعرفة ماأنزل عىل رسوله وسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاءاخللق إليه وفقه
اهلل وسدده وأهلمه رشده وعلمه مامل يكن يعلم وكان من الراسخني

٩-٢٧

إنه ليس له اتساع يف  :عبد الوهاب الوراق  ،قيل له  :من نسأل بعدك ؟ قال  :قيل لإلمام أمحد
إنه رجل صالح مثله يوفق إلصابة احلق  :العلم  ،قال.

٩-٢٨

كفى بخشية اهلل عل ًام  ،وكفى باالغرتار باهلل جه ً
ال  :قال بعض السلف.

٩-٢٩

من كان مهه واشتغاله بفهم كالم اهلل ورسوله وقصده بذلك امتثال األوامر واجتناب النواهي
فهو ممن امتثل أمر رسول اهلل يف هذا احلديث وعمل بمقتضاه

٩-٣٠

من كان مهه واشتغاله بكثرة توليد مسائل قد تقع وقد ال تقع ،وتكلف أجوبتها بمجرد
الرأي؛خيش أن يكون خمالفا هلذا احلديث ،مرتكبا لنهيه تاركا ألمره .

٩-٤٠

إن كثرة وقوع احلوادث التي ال أصل هلا يف الكتاب والسنة إنام هو من ترك االشتغال بامتثال
أوامر اهلل ورسوله واجتناب نواهي اهلل ورسوله.

٩-٤١

لو أن من أراد أن يعمل عمال سأل عام رشع اهلل يف ذلك العمل فامتثله  ،وعام هنى عنه فاجتنبه
وقعت احلوادث مقيدة بالكتاب والسنة .،

٩-٤٢

إذا عمل العامل بمقتىض رأيه وهواه وقعت احلوادث عامتها خمالفة ملا رشعه اهلل وربام عرس
ردها إىل األحكام املذكورة يف الكتاب والسنة لبعدها عنها.

٩-٤٣

من امتثل ما أمر به النبي يف هذا احلديث  ،وانتهى عام هنى
عنه  ،وكان مشتغال بذلك عن غريه  ،حصل له النجاة يف الدنيا واآلخرة.

٩-٤٤

من خالف ما أمر به النبي يف هذا احلديث ومل ينته عام هنى
عنه واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيام حذر منه النبي من حال أهل الكتاب الذين
هلكوا.

٩-٤٥

النهي أشد من األمر إذ مل يرخص يف فعل يشء منه واألمر قيد باالستطاعة.

٩-٤٦

م
وأفضل منه أن يذكر اهلل العبدم عند املعصية  :قال ميمون بن ِمهران
ذكر اهللِ باللسان حسن ،
م
ِ
فيمسك عنها.

٩-٤٧

ليست التقوى قيام الليل وصيام النهار والتخليط فيام بني ذلك،ولكن التقوى أداء ما افرتض
اهلل وترك ما حرم اهلل فإن كان مع ذلك عمل فخري إىل خري.

٩-٤٨

 ،ثم أعمد إىل فضل قويت -،وذكر أداء الفرائض والوتر -وددت :قال عمر بن عبد العزيز
فأجعله فيام حرم اهلل عيل  ،فأمسك عنه.

٩-٤٩

 ،أفضل من اإلكثار من نوافل الطاعات فإن ذلك فرض  -وإن قلت  -اجتناب املحرمات
.وهذا نفل

٩-٥٠

الداعي إىل فعل املعايص قد يكون قويا مع القدرة عىل فعلها فيحتاج العبد للكف عنها إىل
جماهدة شديدة ربام كانت أشق من جماهدة النفس عىل فعل الطاعة

٩-٥١

قد يقوى الداعي إىل فعل املعايص مع القدرة عليها فيحتاج الكف عنها إىل جماهدة
شديدة،ولذا يوجد من جيتهد فيفعل الطاعات وال يقوى عىل ترك املحرمات.

٩-٥٢

أولئك قوم امتحن  :سئل عمر ريض اهلل عنه عن قوم يشتهون املعصية وال يعملون هبا  ،فقال
اهلل قلوهبم للتقوى  ،هلم مغفرة وأجر عظيم.

٩-٥٣

إن اهلل ال يكلف العباد من األعامل ما ال طاقة هلم به  ،وأما املناهي فلم يعذر أحدا بارتكاهبا
بقوة الداعي والشهوات بل كلفهم تركها عىل كل حال.

ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلمَّ (( :
إن اهلل َط ِّيب ال
احلديث العاَشَ :عن أيب ُه َريرة ريض اهلل عنه قال  :قال
َيق َب ُل إالَّ ط ِّيبا َّ ،
رسلي  ،فقال َ ( :يا َأ َُّيا
أمر املُؤ ِم َ
أمر به املُ َ
ني بم َ
وإن اهلل تعاىل َ
احلا) ،وقال تعاىل  ( :يا َأُّيا ا َّل ِذين آمنُوا ُك ُلوا ِمن َطيب ِ
ات واعم ُلوا ص ِ
ِ
ِ
ات َما َر َزقنَا ُكم
ِّ َ
َ
َ َ
الر ُس ُل ُك ُلوا م َن ال َّط ِّي َب َ َ
َ َ

طيل السفر َ :أشع َث َأغِب  ،يمد يدَ ِيه إىل الس ِ
مء  :يا َرب يا رب َ ،و َمط َع ُم ُه َحرام ،
َ
َّ
ََ ُ
الر ُج َل ُي ُ َّ َ
ثم ذك ََر َّ
) َّ ،
اب ل ِ َ
ذلك ؟ ))  .روا ُه ُمسلم .
حل َرا ِم  ،فأنَّى ُيست ََج ُ
ْش ُب ُه َحرامَ ،و َمل َب ُس ُه حرام َ ،و ُغ ِّذ َي با َ
و َم َ
١٠-١

الطيب توصف به األعامل واألقوال واالعتقادات؛فاهلل ال يقبل من األعامل إال ما كان طيبا
طاهرا من املفسدات،وال من األموال إال ما كان طيبا حالال.

١٠-٢

املؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده؛ بام سكن يف قلبه من اإليامن ،وظهر عىل لسانه من
الذكر  ،وعىل جوارحه من األعامل الصاحلة التي هي ثمرة اإليامن.

١٠-٣

من أعظم ما حيصل به طيبة األعامل للمؤمن طيب مطعمه  ،وأن يكون من حالل ؛ فبذلك
يزكو عمله ويقبل ؛ فإن أكل احلرام يفسد العمل  ،ويمنع قبوله.

١٠-٤

؛ فخافوا أن ال)إنام يتقبل اهلل من املتقني( اشتد خوف السلف عىل نفوسهم من قوله تعاىل
يكونوا من املتقني الذين يتقبل منهم.

١٠-٥

 ،اإليامن بمعرفة اهلل ،ومعرفة احلق  ،وإخالص العمل هلل :مخس خصال هبا متام العمل
والعمل عىل السنة  ،وأكل احلالل ،فإن فقدت واحدة مل يرتفع العمل

١٠-٦

روي عن أيب الدرداء  ،ويزيد بن ميرسة أهنام جعال مثل من أصاب ماال من غري حله فتصدق
به مثل من أخذ مال يتيم وكسا به أرملة.

١٠-٧

لو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت املال ما ال يستحقه فتصدق منه أو بنى به مسجدا أو
مما مينتفع به؛ فعن ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بام غصبه.

١٠-٨

أرأيت هذا العقاب التي نسهلها والعيون التي نفجرها ألنا فيها :قال أحد األمراء البن عمر
أما علمت أن خبيثا ال يكفر خبيثا قط؟:أجر ؟ فقال ابن عمر

١٠-٩

مثلك مثل رجل رسق إبل حاج  ،ثم جاهد  :قال ابن عمر ألحد األمراء وقد سأله عن العتق
هبا يف سبيل اهلل  ،فانظر هل يقبل منه ؟

 ١٠-١٠مث مل الذي يدعو بغري عمل  ،كمثل الذي يرمي بغري وتر
 ١٠-١١ال تستبطئ اإلجابة  ،وقد سددت طرقها باملعايص  :قال بعض السلف.
احلديث احلادي عْش
ِ ِ
ِ
ِ
رسول
حيانَتِ ِه ريض اهلل عنه قال َ :ح ِفظ ُت ِمن
ور َ
حل َس ِن بن عيل سبط َر ُسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َ
َع ِن ا َ
اهلل صىل اهلل عليه وسلم ( َدع ما يري ُب َك إىل ما الَ ِيري ُب َك )
١١-١

دعوا :ما تريد إىل ما يريبك وحولك أربعة آالف ال تريبك ؟وقال عمر  :عن ابن مسعود قال
ما ارتبتم فيه وإن مل تتحققوا أنه ربا  :الربا والريبة يعني.

١١-٢

احلالل املحض ال حيصل ملؤمن يف قلبه منه ريب؛ بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب؛
وأما املشتبهات فيحصل هبا للقلوب القلق واالضطراب املوجب للشك.

١١-٣

إن هذه األمة قد أجارها اهلل أن يظهر أهل باطلها عىل أهل حقها  ،فام ظهر العمل به يف القرون
الثالثة املفضلة فهو احلق وما عداه فهو باطل.

١١-٤

التدقيق يف التوقف عن الشبهات إنام يصلح ملن استقامت أحواله كلها  ،وتشاهبت أعامله يف
التقوى والورع.

١١-٥

من ينتهك املحرمات الظاهرة ثم يريد أن يتورع دقائق الشبه فال حيتمل له ذلك بل ينكر عليه
كام أنكر ابن عباس عىل أهل العراق حني سألوا عن دم البعوض

١١-٦

اخلري تطمئن به القلوب  ،والرش ترتاب به وال تطمئن إليه  ،ويف هذا إشارة إىل الرجوع إىل
القلوب عند االشتباه.

١١-٧

،ال يعتمد عىل قول كل قائل وإنام عىل قول من يقول الصدق وعالمته أن تطمئن به القلوب
وعالمة الكذب حصول الريبة به فتنفر القلوب منه وال تسكن إليه.

١١-٨

كان العقالء يف عهد النبي إذا سمعوا كالمه وما يدعو إليه عرفوا أنه صادق وأنه جاء باحلق
وإذا سمعوا كالم مسيلمة عرفوا أنه كاذب وأنه جاء بالباطل،

١١-٩

صور ما شئت يف قلبك  ،وتفكر فيه  ،ثم قسه إىل ضده  ،فإنك إذا ميزت بينهام  ،عرفت احلق
من الباطل  ،والصدق من الكذب.

 ١١-١٠تصور الرسول وما جاء به من القرآن ثم تصور ضده من الباطل فرتى القرآن رصينا عجيبا
حسنا ،وترى الباطل باردا غثا فاحشا ؛ فتعلم احلق من الباطل.

احلديث الثاين عْش
عن أيب هرير َة ريض اهلل عنه ،عن النَّبي صىل اهلل عليه وسلم قال ِ (( :من حس ِن إسال ِم املَ ِ
رء تَر ُك ُه ما ال
َ
ُ
ِّ
الِّتمذي و َغ ُري ُه
َيعنِ ِيه )) حديث َح َسن َ ،ر َوا ُه ِّ
١٢-١

من ( ُ :جاع آداب اخلري وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث منها قول النبي صىل اهلل عليه وسلم
) كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت

١٢-٢

من( ُجاع آداب اخلري وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث منها قول النبي صىل اهلل عليه وسلم
)ال تغضب( :وقوله  )،حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه

١٢-٣

(ُ:جاع آداب اخلري وأزمته تتفرع من أربعة أحاديث منها قول النبي صىل اهلل عليه وسلم
) املؤمن حيب ألخيه ما حيب لنفسه

١٢-٤

من حسن إسالم املرء ترك ما ال يعنيه من قول وفعل ،واالقتصار عىل ما يعنيه من األقوال
واألفعال ال بحكم اهلوى وطلب النفس بل بحكم الرشع واإلسالم.

١٢-٥

إذا حسن إسالم املرء وكمل اقتىض ترك ما اليعني كله من املحرمات واملشتبهات
واملكروهات وفضول املباحات التي ال حيتاج إليها ؛وبلغ إىل درجة اإلحسان

١٢-٦

من عبد اهلل عىل استحضار قربه ومشاهدته بقلبه  ،أو عىل استحضار قرب اهلل منه واطالعه
عليه  ،فقد حسن إسالمه.

١٢-٧

من حسن إسالمه لزم من ذلك أن يرتك كل ما ال يعنيه يف اإلسالم  ،ويشتغل بام يعنيه فيه.

١٢-٨

يتولد ممن عبد اهلل عىل استحضار قربه ومشاهدته بقلبه  ،أو عىل استحضار قرب اهلل منه
واطالعه عليه ؛ االستحياء من اهلل وترك كل ما يستحيى منه.

١٢-٩

إذا تكلمت فاذكر سمع اهلل لك  ،وإذا سكت فاذكر نظره إليك  :قال بعض العارفني.

 ١٢-١٠أكثر ما ميراد برتك ما ال يعني حفظ اللسان من لغو الكالم؛كام أشري إىل ذلك يف اآليات األوىل
) ق ( التي هي يف سورة.

 ١٢-١١عىل العاقل أن تكون له ساعة يناجي فيها ربه  ،وساعة حياسب فيها نفسه  ،وساعة يتفكر فيها
يف صنع اهلل  ،وساعة خيلو فيها حلاجته من املطعم واملرشب.
 ١٢-١٢تزود ملعاد  ،أو مرمة ملعاش  ،أو لذة يف غري حمرم  :عىل العاقل أن ال يكون ظاعنا إال لثالث.
 ١٢-١٣عىل العاقل أن يكون بصريا بزمانه  ،مقبال عىل شأنه  ،حافظا للسانه  ،ومن حسب كالمه من
عمله قل كالمه إال فيام يعنيه.
 ١٢-١٤ال خري يف كثري من نجواهم إال (  :نفى اهلل اخلري عن كثري مما يتناجى به الناس بينهم  ،فقال
) من أمر بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس
 ) ١٢-١٥أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كالما فيام ال يعنيه (  :من حديث أيب هريرة مرفوعا
 ١٢-١٦ما من عمل أوثق عندي :كان بعض الصحابة يف مرضه ووجهه يتهلل فسئل عن السبب فقال
كنت ال أتكلم فيام ال يعنيني ،وكان قلبي سليام للمسلمني :من خصلتني
 ١٢-١٧ومن  .من عالمة إعراض اهلل تعاىل عن العبد وخذالنه له أن جيعل شغله وكالمه فيام ال يعنيه
تكلم فيام ال يعنيه حرم الصدق.
 ، ١٢-١٨املضاعفة للحسنة بعرش أمثاهلا البد منه والزيادة عىل ذلك تكون بحسب إحسان اإلسالم
وإخالص النية واحلاجة إىل ذلك العمل وفضله كالنفقة وقت احلاجة
 ١٢-١٩يثاب العبد بحسناته يف الكفر إذا أسلم ومتحى عنه سيئاته إذا أسلم  ،لكن برشط أن حيسن
إسالمه  ،ويتقي تلك السيئات يف حال إسالمه.
 ١٢-٢٠إذابدلت السيئات باحلسنات يف حق من عوقب عىل ذنوبه بالنار ففي حق من حمى سيئاته
باإلسالم والتوبة النصوح أوىل ألنه أحب إىل اهلل من حموها بالعقاب
 ، ١٢-٢١من ندم عىل سيئاته  ،وجعلها نصب عينيه  ،فكلام ذكرها ازداد خوفا ووجال  ،وحياء من اهلل
= ومسارعة إىل األعامل الصاحلة املكفرة

 ، ١٢-٢٢فإنه يتجرع من مرارة الندم واألسف عىل ذنوبه أضعاف ما ذاق من حالوهتا عند فعلها =
ويصري كل ذنب من ذنوبه سببا ألعامل صاحلة ماحية له.

احلديث الثالث عْش
ِ
ِ
أنس ِ
َعن ِ
َّبي صىل اهلل عليه وسلم َ
ب
قال  (( :ال ُيؤم ُن َأ َحدُ ُكم حتَّى ُحي َّ
بن مالك ريض اهلل عنه َع ِن الن ِّ
ألَ ِ
خيه ما ُحيِب لِنَفسه ))  .روا ُه ال ُبخاري و ُمسلِم
١٣-١

املراد بنفي اإليامن نفي بلوغ حقيقته وهنايته  ،فإن اإليامن كثريا ما ينفى النتفاء بعض أركانه
وواجباته.

١٣-٢

من ارتكب الصغائر  ،فال يزول عنه اسم اإليامن بالكلية  ،بل هو مؤمن ناقص اإليامن  ،ينقص
من إيامنه بحسب ما ارتكب من ذلك.

١٣-٣

اإليامن كالقميص يلبسه اإلنسان تارة  :قال عبد اهلل بن رواحة وأبو الدرداء ريض اهلل عنهام
وخيلعه أخرى؛ وكذا قال اإلمام أمحد رمحه اهلل وغريه.

١٣-٤

اإليامن كالقميص يلبسه االنسان وخيلعه فإذا كمل خصال اإليامن لبسه وإذا نقص نزعه وهذا
إشارة إىل اإليامن الكامل التام الذي الينقص من واجباته يشء

١٣-٥

من ُجلة خصال اإليامن الواجبة أن حيب املرء ألخيه املؤمن ما حيب لنفسه  ،ويكره له ما
يكرهه لنفسه ؛ فإذا زال ذلك عنه فقد نقص إيامنه بذلك.

١٣-٦

املؤمن يرسه ما يرس أخاه املؤمن  ،ويريد ألخيه املؤمن ما يريده لنفسه من اخلري  ،وهذا كله إنام
يأيت من كامل سالمة الصدر من الغل والغش واحلسد.

١٣-٧

احلسد يقتيض أن يكره احلاسد أن يفوقه أحد يف خري أو يساويه فيه ؛ألنه حيب أن يمتاز عىل
الناس بفضائله وينفرد هبا عنهم ؛ واإليامن يقتيض خالف ذلك.

١٣-٨

اإليامن يقتيض من املؤمن أن يرشكه املؤمنون كلهم فيام أعطاه اهلل من اخلري من غري أن ينقص
عليه منه يشء.

١٣-٩

ولبعض .الكرب والبغي ببطر احلق هو التكرب عليه واالمتناع من قبوله كربا إذا خالف هواه
التواضع أن تقبل احلق من كل من جاء به وإن كان صغريا :السلف

 ١٣-١٠من قبل احلق ممن جاء به  ،سواء كان صغريا أو كبريا  ،وسواء كان حيبه أو ال حيبه فهو متواضع
ومن أبى قبول احلق تعاظام عليه فهو متكرب .،
 ١٣-١١الكرب والبغي بغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم  ،وذلك حيصل من نظر الشخص إىل
النفس بعني الكامل  ،وإىل غريه بعني النقص.
 ١٣-١٢أهل املحبة هلل نظروا بنور اهلل وعطفوا عىل أهل املعايص ؛ مقتوا أعامهلم وعطفوا عليهم
ليزيلوهم باملواعظ عن فعاهلم وأشفقوا عىل أبداهنم من النار.
 ١٣-١٣ال يكون املؤمن مؤمنا حقا حتى يرىض للناس ما يرضاه لنفسه وإن رأى يف غريه فضيلة فاق
هبا عليه فيتمنى لنفسه مثلها فإن كانت الفضيلة دينية كان حسنا
 ١٣-١٤ال يكون املؤمن مؤمنا حقا حتى يرىض للناس ما يرضاه لنفسه وإن رأى يف غريه فضيلة دينية
فاق هبا عليه فيتمنى لنفسه مثلها وإال فال خري يف متنيها
 ١٣-١٥عىل املؤمن أن حيزن لفوات الفضائل الدينية ولذا أمر أن ينظر يف الدين إىل من فوقه وأن
)ويف ذلك فليتنافس املتنافسون(ينافس يف طلب ذلك جهده وطاقته
 ١٣-١٦ينبغي للمؤمن أال يكره أن أحدا يشاركه يف الفضائل الدينية بل حيب للناس كلهم املنافسة فيه
وحيثهم عىل ذلك  ،وهو من متام أداء النصيحة لإلخوان .،
 ١٣-١٧إذا فاقك أحد يف فضيلة دينية فاجتهد عىل حلاقه واحزن عىل تقصريك وختلفك عن السابقني
الحسدا هلم بل منافسة وغبطة وحزنا عىل النفس بتقصريها وختلفها

 ١٣-١٨االجتهاد :ينبغي للمؤمن أن ال يزال يرى نفسه مقرصا عن الدرجات العالية فيستفيد بذلك
يف طلب الفضائل واالزدياد منها  ،والنظر إىل نفسه بعني النقص.
 ١٣-١٩من كان اليرىض عن نفسه فكيف حيب للمسلمني أن يكونوا مثله مع نصحه هلم؟بل هو حيب
للمسلمني أن يكونوا خريا منه وحيب لنفسه أن يكون خريا مما هو عليه

احلديث الرابع عْش
َعن ِ
سول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (( :ال َحيِل َد ُم ِ
قال َر ُ
قال َ :
عبد اهلل بن َمسعود ريض اهلل عنه َ
امرئ ُمسلِم
َّار ُك لِدينِ ِه املُ ِ
َّفس  ،والت ِ
َّفس بالن ِ
فار ُق لِلجم َع ِة ))  .روا ُه ال ُبخاري
ب َّ
الز ِاين  ،والن ُ
إالَّ بِإحدَ ى َثالث  :ال َّث ِّي ُ
و ُمسلم
١٤-١

هذه الثالث هي حق اإلسالم التي يستباح هبا دم من شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا رسول
اهلل ،والقتل بكل واحدة منها متفق عليه بني املسلمني.

١٤-٢

ترك الدين  ،وإراقة الدم املحرم  ،وانتهاك الفرج املحرم  :قتل املسلم ال يستباح إال بأحد ثالثة
؛ فهذه األنواع هي التي تبيح دم املسلم دون غريها.

١٤-٣

االرتداد عن دين اإلسالم ولو أتى بالشهادتني فلو سب اهلل:ترك الدين ومفارقة اجلامعة أي
ورسوله وهو مقر بالشهادتني أبيح دمه ألنه قد ترك بذلك دينه

١٤-٤

من استهان باملصحف  ،وألقاه يف القاذورات  ،أو جحد ما يعلم من الدين بالرضورة
كالصالة  ،وما أشبه ذلك فهذا مما خيرج من الدين.

١٤-٥

املعاهد إذا فعل ما يؤذي املسلمني انتقض عهده  ،فكيف إذا آذى النبي صىل اهلل عليه وسلم .

احلديث اخلامس عْش
َعن أيب ُه َرير َة ريض اهلل عنه عن َرسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم َ
قال َ (( :من َ
كان ُيؤ ِم ُن باهلل وال َيو ِم
َان يؤ ِمن باهلل واليو ِم ِ
ِ
ِ
اآلخ ِر َ ،فل ُيك ِرم َج َار ُه ،و َمن ك َ
هلل
َان ُيؤ ِم ُن بِا ِ
َ
اآلخر َ ،فل َي ُقل َخريا َأو ل َيص ُمت  ،و َمن ك َ ُ ُ
ِ
اآلخر َفل ُيك ِرم َضي َف ُه )) رواه البخاري و ُمسلم
وال َيو ِم
١٥-١

أعامل اإليامن تارة تتعلق بحقوق اهلل  ،كأداء الواجبات وترك املحرمات ؛وتارة تتعلق بحقوق
عباده كإكرام الضيف  ،واكرام اجلار والكف عن أذاه.

١٥-٢

ال تقل بلسانك إال معروفا  ،وال تبسط يدك إال إىل خري .

١٥-٣

،ليس هناك كالم يستوي قوله والصمت عنه  ،بل إما أن يكون خريا  ،فيكون مأمورا بقوله
وإما أن يكون غري خري ،فيكون مأمورا بالصمت عنه.

١٥-٤

ما ليس بحسنة فهو سيئة وإن كان ال يعاقب عليها وقد تكفر باجتناب الكبائر ولكن زماهنا قد
خرسه صاحبها فيحصل له حرسة يف القيامة وأسف وهو نوع عقوبة

١٥-٥

ما ليس بخري من الكالم ،فالسكوت عنه أفضل من التكلم به ،اللهم إال ما تدعو إليه احلاجة
مما البد منه.

١٥-٦

ليس الكالم مأمورا به عىل اإلطالق وال السكوت كذلك بل البد من الكالم باخلري
والسكوت عن الرش وكان السلف كثريا يمدحون الصمت عن الرش وعام ال يعني

١٥-٧

كان السلف يمدحون الصمت عن الرش وعام ال يعني لشدته عىل النفس ولذلك يقع فيه
الناس كثريا فكانوا يعاجلون وجياهدون أنفسهم عىل السكوت عام اليعنيهم

١٥-٨

وهذا يرجع إىل أن .لو كان الكالم بطاعة اهلل من فضة  ،فإن الصمت عن معصية اهلل من ذهب
الكف عن املعايص أفضل من عمل الطاعات.

١٥-٩

النطق أفضل من الصمت ؛ ألن فضل الصمت ال يعدو صاحبه  ،واملنطق  :قال األحنف
احلسن ينتفع به من سمعه.

 ١٥-١٠التزام الصمت مطلقا  ،واعتقاده قربة إما مطلقا  ،أو يف بعض العبادات  ،كاحلج واالعتكاف
والصيام منهي عنه.
 ١٥-١١ليس حسن اجلوار كف األذى  ،ولكن حسن اجلوار احتامل األذى  :قال احلسن.

احلديث السادس عْش
قال للنَّبي صىل اهلل عليه وسلمِ :
أن َر ُجال َ
َعن َأيب ُه َر َير َة ريض اهلل عنه َّ
أوصني  ،قال  (( :ال تَغ َضب ))
ِّ
فر َّدد ِمرارا قال  (( :ال تَغ َضب ))  .روا ُه ال ُبخاري .
١٦-١

هذا احلديث يدل عىل أن الغضب ُجاع الرش  ،وأن التحرز منه ُجاع اخلري.

١٦-٢

اُجع لنا حسن اخللق يف  :وقيل البن املبارك  .الغضب مفتاح كل رش  :قال جعفر بن حممد
ترك الغضب  :كلمة  ،قال.

١٦-٣

ال تعمل بمقتىض الغضب إذا حصل لك  ،بل جاهد نفسك عىل ترك تنفيذه والعمل بام يأمر
به  ،فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كاآلمر والناهي له.

١٦-٤

قد أفلح من عصم من اهلوى  ،والغضب  ،والطمع  :قال عمر بن عبد العزيز.

١٦-٥

ما يغني عني سعة جويف إذا مل أردد فيه :قال عبد امللك بن عمر
الغضب حتى ال يظهر؟ فهؤالء قوم ملكوا أنفسهم عند الغضب

١٦-٦

من ملك نفسه عند  :أربع من كن فيه عصمه اهلل من الشيطان  ،وحرمه عىل النار  :قال احلسن
الرغبة  ،والرهبة  ،والشهوة  ،والغضب.

١٦-٧

الواجب عىل املؤمن أن تكون شهوته مقصورة عىل طلب ما أباحه اهلل له  ،وربام تناوهلا بنية
صاحلة  ،فأثيب عليها.

١٦-٨

الواجب عىل املؤمن أن يكون غضبه دفعا لألذى يف الدين له أو لغريه وانتقاما ممن عىص اهلل
ورسوله.

١٦-٩

كان خلقه عليه الصالة والسالم القرآن فقد تأدب بآدابه  ،وختلق بأخالقه  ،فام مدحه القرآن
كان فيه رضاه  ،وما ذمه القرآن كان فيه سخطه.

 ١٦-١٠كان صىل اهلل عليه وسلم لشدة حيائه اليواجه أحدا بام يكره بل تعرف الكراهة يف
وجهه؛وكان إذا رأى أو سمع ما يكرهه اهلل غضب لذلك وقال فيه ومل يسكت
 ١٦-١١وكون اإلنسان ال يقول سوى احلق سواء )أسألك كلمة احلق يف الغضب والرضا(:من دعائه
غضب أو ريض عزيز جدا فإن أكثر الناس إذا غضب ال يتوقف فيام يقول.
 ١٦-١٢من إذا غضب مل يدخله غضبه يف باطل  ،ومن إذا ريض مل خيرجه  :ثالث من أخالق اإليامن (
) رضاه من حق  ،ومن إذا قدر مل يتعاط ما ليس له
 ١٦-١٣الرجل يف حديث املتأيل غضب هلل ثم تكلم يف حال غضبه هلل بامال جيوز وبام اليعلم فأحبط
عمله؛فكيف بمن تكلم يف غضبه لنفسه ومتابعة هواه بام ال جيوز
 ١٦-١٤دلت األحاديث عىل أن دعاء الغضبان قد جياب إذا صادف ساعة إجابة  ،وأنه ينهى عن
.الدعاء عىل نفسه وأهله وماله يف الغضب
 ١٦-١٥يدل عىل أن الغضبان مكلف يف حال ) إذا غضبت فاسكت( وقول النبي صىل اهلل عليه وسلم
غضبه بالسكوت  ،فيكون حينئذ مؤاخذا بالكالم
 ١٦-١٦ما أبكى العلامء بكاء آخر العمر من غضبة يغضبها أحدهم فتهدم عمل مخسني أو:قل عطاء
ستني أو سبعني سنة ؛ورب غضبة قد أقحمت صاحبها مقحام ما استقاله.

احلديث السابع عْش
ِ
َعن َأيب َيع َىل َشدَّ اد ِ
اإلحس َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال َّ (( :
ان عىل ُك ِّل
َب
بن أوس َ ،عن
إن اهلل َكت َ
ّ
ِ
يشء ،فإ َذا َقتَل ُتم َف َأح ِسنُوا ِ
القت َلة  ،وإذا َذ َبح ُتم َف َأح ِسنُوا ِّ
يح َت ُه
الذب َح َة  ،ول ُيحدَّ أحدُ ُكم َشف َر َت ُه  ،ول ُ ِريح َذبِ َ
))  .روا ُه ُمسلم

١٧-١

يقتيض الوجوب ،وإنام يعرف استعامل لفظة الكتابة يف القرآن فيام هو واجب ) الكتابة( لفظ
حتم إما رشعا أو فيام هو واقع قدرا ال حمالة.

١٧-٢

األمر باإلحسان تارة يكون للوجوب كاإلحسان للوالدين وتارة للندب كصدقة التطوع
واحلديث يدل عىل وجوب اإلحسان يف كل األعامل لكن إحسان كل يشء بحسبه

١٧-٣

اإلحسان الواجب يف اإلتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة هو اإلتيان هبا عىل وجه كامل
واجباهتا  ،وأما اإلحسان فيها بإكامل مستحباهتا فليس بواجب.

١٧-٤

وذروا( االنتهاء عنها  ،وترك ظاهرها وباطنها  ،كام قال تعاىل  :اإلحسان يف ترك املحرمات
فهذا القدر من اإلحسان فيها واجب ).ظاهر اإلثم وباطنه.

١٧-٥

اإلحسان يف الصرب عىل املقدورات بأن يأيت بالصرب عليها عىل وجهه من غري تسخط وال جزع.

١٧-٦

القيام بام أوجب اهلل من حقوق ذلك كله  :اإلحسان الواجب يف معاملة اخللق ومعارشهتم.

١٧-٧

اإلحسان الواجب يف والية اخللق وسياستهم  ،القيام بواجبات الوالية كلها ،والقدر الزائد
عىل الواجب يف ذلك كله إحسان ليس بواجب.

احلديث الثامن عْش :
ِ
ِ
أن َر َ
يض اهللُ َعن ُهم َّ : -
سول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم قال :
َعن َأيب َذر ومعاذ بن َج َبل َ -ر َ
(( ات َِّق اهلل حي ُثم ُكن َت  ،و َأتبِ ِع السي َئ َة احلسنَ َة ََتحها ِ َ ،
الِّت ِمذي وقال :
َّاس بِ ُخ ُلق َح َسن )) رواه ِّ
وخال ِق الن َ
ُ َ
َّ ِّ
ََ
َ َ
َحديث َحسن
١٨-١

تقوى العبد لربه أن جيعل بينه وبني ما خيشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من
ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه.

١٨-٢

اتقوا سخطه وغضبه  ،وهو أهل أن يتقى ،وهو  :إذا أضيفت التقوى إىل اهلل سبحانه فاملعنى
.أعظم ما يتقى  ،وعن ذلك ينشأ عقابه الدنيوي واألخروي

١٨-٣

يدخل يف التقوى الكاملة فعل الواجبات وترك املحرمات والشبهات  ،وربام دخل فيها بعد
ذلك فعل املندوبات وترك املكروهات ؛ وهي أعىل درجات التقوى.

١٨-٤

وقال .قوم اتقوا الرشك وعبادة األوثان وأخلصوا هلل بالعبادة :قيل ملعاذ من املتقون؟ قال
املتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افرتض عليهم :احلسن.

١٨-٥

املتقون الذين حيذرون من اهلل عقوبته يف ترك ما يعرفون من  :قال ابن عباس ريض اهلل عنهام
اهلدى  ،ويرجون رمحته يف التصديق بام جاء به.

١٨-٦

ليس تقوى اهلل بصيام النهار وال بقيام الليل والتخليط فيام بني ذلك ولكنها ترك ما حرم اهلل
وأداء ما افرتض ،فمن رزق بعد ذلك خريا فهو خري إىل خري

١٨-٧

التقوى أن تعمل بطاعة اهلل عىل نور من اهلل ترجو ثواب اهلل  ،وأن ترتك  :قال طلق بن حبيب
معصية اهلل عىل نور من اهلل ختاف عقاب اهلل.

١٨-٨

متام التقوى أن يتقي اهلل العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة حتى يرتك بعض مايرى:أبو الدرداء
أنه حالل خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبني احلرام

١٨-٩

فال حتقرن شيئا من اخلري أن )،فمن يعمل مثقال ذرة خريا يره ومن يعمل مثقال ذرة رشا يره(
تفعله  ،وال شيئا من الرش أن تتقيه.

. ١٨-٢٠ما زالت التقوى باملتقني حتى تركوا كثريا من احلالل خمافة احلرام  :قال احلسن
 ١٨-٢١املتقون تنزهوا عن أشياء من احلالل خمافة أن يقعوا يف احلرام  ،فسامهم  :قال موسى بن أعني
اهلل متقني.
 ١٨-٢٢أن يطاع فال يعىص  ،ويذكر فال  :قال ) ،اتقوا اهلل حق تقاته( :قال ابن مسعود يف قوله تعاىل
ينسى  ،وأن يشكر فال يكفر.
 ، ١٨-٢٣ذكر العبد بقلبه ألوامر اهلل يف حركاته وسكناته وكلامته فيمتثلها  :معنى ذكر اهلل فال مينسى
ولنواهيه يف ذلك كله فيجتنبها.

 ١٨-٢٤فكيف:نعم قال :هل أخذت طريقا ذا شوك؟قال:سئل أبو هريرة عن التقوى فقال
ذاك التقوى:إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قرصت عنه؛ قال:صنعت؟قال.
 ١٨-٢٥هي وصية اهلل جلميع خلقه  ،ووصية رسول اهلل ألمته وكان إذا بعث أمريا عىل رسية  :التقوى
أوصاه يف خاصة نفسه بتقوى اهلل وبمن معه من املسلمني خريا
 ١٨-٢٦تقوى اهلل ُجاع كل خري ؛ ومل يزل السلف الصالح يتواصون هبا.
 ١٨-٢٧أوصيكم بتقوى اهلل  ،وأن تثنوا عليه بام هو أهله  ،وأن ختلطوا الرغبة :من وصية أبو بكر
بالرهبة  ،وجتمعوا اإلحلاف باملسألة.
، ١٨-٢٨أوصيك بتقوى اهلل ؛ فإنه من اتقاه وقاه ،ومن أقرضه جزاه :من وصية عمر البنه عبد اهلل
ومن شكره زاده ،فاجعل التقوى نصب عينيك وجالء قلبك.
 ١٨-٢٩أوصيك بتقوى اهلل التي ال يقبل غريها ،وال يرحم إال أهلها  ،وال يثيب :لعمر بن عبدالعزيز
إال عليها  ،فإن الواعظني هبا كثري والعاملني هبا قليل.
 ١٨-٣٠التقوى خري زاد اآلخرة واألوىل فاجعلها إىل كل خري سبيلك ومن كل رش مهربك ؛ فقد
توكل اهلل ألهلها بالنجاة مما حيذرون والرزق من حيث ال حيتسبون.
الناس ) اتق اهلل حيثام مكنت ( :قوله صىل اهلل عليه وسلم
الرس والعالنية حيث يراه م
 ١٨-٣١مراده يف ِّ
.وحيث ال يرونه
 ١٨-٣٢من علم أن اهلل يراه حيث كان وأنه مطلع عىل باطنه وظاهره ورسه وعالنيته واستحرض ذلك
يف خلواته أوجب له ذلك ترك املعايص يف الرس.
 ١٨-٣٣زهدنا اهلل وإياكم يف احلرام زهد من قدر عليه يف اخللوة  :كان بعض السلف يقول ألصحابه
فعلم أن اهلل يراه فرتكه من خشيته.
 ١٨-٣٤اجلود من قلة  ،والورع يف خلوة  ،وكلمة احلق عند من  :أعز األشياء ثالثة  :قال الشافعي
يرجى وخياف.

 ١٨-٣٥خشية اهلل يف الغيب والشهادة هي من املنجيات.
 ١٨-٣٦أوصيك بتقوى اهلل الذي هو نجيك يف رسيرتك ورقيبك يف :من وصية أحد السلف ألخيه
عالنيتك  ،فاجعل اهلل من بالك عىل كل حالك يف ليلك وهنارك.
 ١٨-٣٧خف اهلل بقدر قربه منك وقدرته عليك واعلم أنك بعينه ليس خترج من سلطانه إىل سلطان
غريه وال من ملكه إىل ملك غريه فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك
 ١٨-٣٨خف اهلل عىل قدر قدرته عليك  ،واستحي منه عىل قدر قربه  :كان وهيب بن الورد يقول
منك.
 ١٨-٣٩وسئل اجلنيد بام يستعان عىل غض .املراقبة علم القلب بقرب الرب :قال احلارث املحاسبي
بعلمك أن نظر اهلل إليك أسبق من نظرك إىل ما تنظره :البرص قال
 ١٨-٤٠ما يعني املرء عىل التقوى هو أن يستشعر دائام بقلبه قرب اهلل منه واطالعه عليه فيستحيي من
نظره إليه.
 ١٨-٤١من صارت املراقبة حاله دائام أو غالبا فهو من املحسنني الذين يعبدون اهلل كأهنم يرونه ومن
املحسنني الذين جيتنبون كبائر اإلثم والفواحش إال اللمم
 ١٨-٤٢تقوى اهلل يف الرس هو عالمة كامل اإليامن  ،وله تأثري عظيم يف إلقاء اهلل لصاحبه الثناء يف قلوب
املؤمنني.
 ، ١٨-٤٣ليتق أحدكم أن تلعنه قلوب املؤمنني وهو ال يشعر  ،خيلو بمعايص اهلل  :قال أبو الدرداء
فيلقي اهلل له البغض يف قلوب املؤمنني.
 ١٨-٤٤إن العبد ليذنب الذنب فيام بينه وبني اهلل ثم جييء إىل إخوانه فريون أثر ذلك عليه ،وقال التيمي
إن الرجل ليصيب الذنب يف الرس فيصبح وعليه مذلته.:
 ١٨-٤٥السعيد من أصلح ما بينه وبني اهلل،اإلله احلق املجازي بذرات األعامل ؛ الذي ال يضيع عنده
عمل عامل  ،وال ينفع من قدرته حجاب وال استتار.

 ١٨-٤٦من أصلح ما بينه وبني اهلل أصلح اهلل ما بينه وبني اخللق ،ومن التمس حمامد الناس بسخط اهلل
عاد حامده من الناس له ذاماَ.
 ١٨-٤٧اخلارس من أبدى للناس صالح عمله  ،وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من  :قال أحد السلف
حبل الوريد.
 ١٨-٤٨ملا كان العبد مأمورا بالتقوى يف الرس والعالنية والبد أن يقع منه تفريط إما برتك مأمور أو
بارتكاب حمظور ؛ ف مأمر أن يتبع احلسنة السيئة ملحوها.
ُ ١٨-٤٩جع اهلل بني وصف املتقني ببذل الندى  ،واحتامل األذى  ،وهذا هو غاي مة حسن اخللق.
 ١٨-٥٠قد يقع من املتقني أحيانا كبائر وهي الفواحش وصغائر وهي ظلم النفس لكنهم ال يرصون
عليها بل يذكرون اهلل عقب وقوعها ويستغفرونه ويتوبون إليه منها.
 ١٨-٥١من أمل بذنب فليستغفر اهلل وليتب  ،فإن عاد فليستغفر اهلل وليتب ،فإنام هي خطايا مطوقة يف
أعناق الرجال وإن اهلالك كل اهلالك يف اإلرصار عليها.
 ١٨-٥٢جعل اهلل للعبد خمرجا مما وقع فيه من الذنوب بالتوبة واالستغفار  ،فإن فعل فقد ختلص من
.رش الذنب  ،وإن أرص عىل الذنب هلك
 ١٨-٥٣ويل ملن كانت أذناه كالقمع ملا يسمع من احلكمة واملوعظة احلسنة فإذا دخل يشء من ذلك يف
أذنه خرج من األخرى ومل ينتفع بيشء مما سمع.
 ١٨-٥٤يروى عن ابن )والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوهبم(
هذه اآلية خري ألهل الذنوب من الدنيا وما فيها  :مسعود قال.
 ١٨-٥٥هو سعة اإلسالم  ،وما جعل اهلل ألمة  :قال ابن عباس )وما جعل عليكم يف الدين من حرج(
حممد من التوبة والكفارة.
 ١٨-٥٦من تاب إىل اهلل توبة نصوحا واجتمعت رشوط التوبة يف حقه فإنه يقطع بقبول اهلل توبته وهذا
قول اجلمهور وكالم ابن عبد الرب يدل عىل أنه إُجاع.

 ١٨-٥٧اليدل عىل عدم القطع بقبول التوبة فإن الكريم إذا أطمع مل يقطع )عسى اهلل أن يتوب عليهم(
من اهلل واجبة ) عسى( إن :من رجائه املطمع قال ابن عباس.
 ١٨-٥٨الصلوات اخلمس كفارات ملا بينهن ما اجتنبت الكبائر :وقال ابن مسعود.
 ١٨-٥٩حافظوا عىل هذه الصلوات اخلمس  ،فإهنن كفارات هلذه اجلراح ما مل تصب  :قال سلامن
املقتلة.
 ١٨-٦٠بر أمك فواهلل لئن ألنت هلا الكالم وأطعمتها الطعام  ،لتدخلن اجلنة ما  :قال ابن عمر لرجل
اجتنبت املوجبات.
 ١٨-٦١من أتى بفرائض اإلسالم وهو مرص عىل الكبائر فال تغفر له الكبائر قطعا  ،ومن قال غري ذلك
فهذا باطل قطعا  ،يعلم بالرضورة من الدين بطالنه.
 ١٨-٦٢إن الكبائر ال تكفر بدون التوبة ؛ ألن التوبة فرض عىل العباد  :الصحيح قول اجلمهور.
 ١٨-٦٣من مل يتب فهو ظامل غري متق
 ١٨-٦٤قد بني اهلل خصال التقوى التي يغفر ألهلها ويدخلهم اجلنة فذكر منها االستغفار وعدم
اإلرصار ومل يضمن التكفري واملغفرة إال ملن كان عىل هذه الصفة.
. ١٨-٦٥كل من أصاب شيئ ًا من حمارم اهلل ،فقد أصاب حدوده  ،وركبها  ،وتعداها
 ١٨-٦٦إال من تاب وآمن ( :رشط اهلل يف قبول التوبة ومغفرة الذنوب هبا العمل الصالح  ،كقوله
)وإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا( :وقوله ) ،وعمل صاحلا.
 ١٨-٦٧فعلمت أن اهلل كتبه عليك ؟  :نعم  ،قال  :هل أذنبت ذنبا ؟ قال  :قال بعض السلف لرجل
فاعمل حتى تعلم أن اهلل قد حماه  :نعم  ،قال  :قال.
 ، ١٨-٦٨إن املؤمن يرى ذنوبه كأنه يف أصل جبل خياف أن يقع عليه  :ويف البخاري قال ابن مسعود
وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار عىل أنفه  ،فقال به هكذا.

 ١٨-٦٩كان السلف يتهمون أعامهلم وتوباهتم  ،وخيافون أن ال يكون قد قبل منهم ذلك  ،فكان ذلك
 .يوجب هلم شدة اخلوف  ،وكثرة االجتهاد يف األعامل الصاحلة
 ١٨-٧٠أدركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء األرض ما أ ِمن لعظم الذنب يف نفسه :قال احلسن.
 ، ١٨-٧١ال تثق بكثرة العمل  ،فإنك ال تدري أيقبل منك أم ال  ،وال تأمن ذنوبك  :قال ابن عون
فإنك ال تدري كفرت عنك أم ال  ،إن عملك مغيب عنك
كله.
 ١٨-٧٢الكبائر ال متحى بمجرد اإلتيان بالفرائض  ،وال تقع الكبائر مكفرة بذلك كام تكفر الصغائر
باجتناب الكبائر فهذا باطل.
 ١٨-٧٣قد يوازن يوم القيامة بني الكبائر وبني بعض األعامل ؛ فتمحى
الكبرية بام يقابلها من العمل ويسقط العمل فال يبقى له ثواب ؛ فهذا قد يقع.
 ١٨-٧٤رغب اهلل عباده يف القليل من اخلري أن يعملوه  ،فإنه يوشك أن يكثر  ،وحذرهم اليسري من
الرش  ،فإنه يوشك أن يكثر.
 ١٨-٧٥الظاهر يف الكبائر أنه تقع املقاصة بني احلسنات والسيئات يوم القيامة ثم تسقط احلسنات
املقابلة للسيئات  ،وينظر إىل ما يفضل منها بعد املقاصة.
 ١٨-٧٦قد متحى الصغائر باألعامل الصاحلة مع بقاء ثواهبا ،كالذكر فإنه يمحو السيئات ويبقى ثوابه
لعامله مضاعفا؛ وغريه مما ورد.
سيئات التائب توب ًة نصوح ًا متكفر عنه  ،وتبقى له حسنا مته.
١٨-٧٧
م

ِ
ِ
وترك املحرمات تكفري السيئات وتعظيم
لفعل الواجبات
 ١٨-٧٨رتب اهلل عىل التقوى املتضمنة
األجر.
 ١٨-٧٩بعض األعامل جيتمع فيها ما مي ِ
ب رفع الدرجات وتكفري السيئات.
وج م

 ١٨-٨٠هو من ال يأيت بكبرية إال نادرا ثم يتوب منها  ،ومن إذا أتى بصغرية كانت مغمورة  :املحسن
يف حسناته املكفرة هلا.
 ١٨-٨١إذا صارت الصغائر كبائر باملداومة عليها  ،فال بد للمحسنني من اجتناب املداومة عىل
الصغائر حتى يكونوا جمتنبني لكبائر اإلثم والفواحش.
 ١٨-٨٢ليس منافيا للعفو فإن االنتصار يكون بإظهار )والذين إذا أصاهبم البغي هم ينترصون( قوله
القدرة عىل االنتقام ثم يقع العفو بعد ذلك فيكون أتم وأكمل
 ١٨-٨٣كانوا يكرهون أن يستذلوا  ،فإذا قدروا عفوا  :قال النخعي.
 ١٨-٨٤فاملؤمن إذا بغي عليه .كانوا يكرهون للمؤمن أن يذل نفسه فيجرتئ عليه الفساق  :قال جماهد
يظهر القدرة عىل االنتقام ثم يعفو بعد ذلك.
 ١٨-٨٥فعل الواجبات واالنتهاء عن الكبائر ومعاملة اخللق باإلحسان :أصول خصال التقوى
والعفو وإحداث التوبة واالستغفار عقيب كل ذنب صغريا كان أو كبريا.
 ١٨-٨٦من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها فاستغفر اهلل مل حيبسها  :عن عبد اهلل بن عمرو قال
يشء حتى يمحوها عنه الرمحن.
 ١٨-٨٧القول الصحيح عند املحققني أن اهلل يغفر الذنوب ولكن ال يمحوها من الصحيفة حتى
يوقفه عليها يوم القيامة ويسأله عنها وإن تاب.
 ١٨-٨٨لو مل نبك إال للحياء من مقام السؤال عن الذنوب التي :اشتد بكاء احلسن وقال مامعناه
غفرت باالستغفار ومل متحى من الكتاب ،لكان ينبغي لنا أن نبكي.
 ١٨-٨٩هذا من خصال التقوى  ،وال تتم التقوى إال به  ،فإن كثريا من ) وخالق الناس بخلق حسن(
الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق اهلل دون حقوق عباده.
 ١٨-٩٠كثريا ما يغلب عىل من يعتني بالقيام بحقوق اهلل  ،واالنعكاف عىل حمبته وخشيته وطاعته
إمهال حقوق العباد بالكلية أو التقصري فيها.

 ١٨-٩١اجلمع بني القيام بحقوق اهلل وحقوق عباده عزيز جدا ال يقوى عليه إال الكمل من األنبياء
والصديقني.
 ١٨-٩٢حسن الوجه مع الصيانة  ،وحسن  :ثالثة أشياء عزيزة أو معدومة  :قال احلارث املحاسبي
اخللق مع الديانة  ،وحسن اإلخاء مع األمانة.
 ١٨-٩٣يف احلديث أن صاحب اخللق احلسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم لئال يشتغل املريد
للتقوى عن حسن اخللق بالصوم والصالة ويظن أن ذلك يقطعه عن فضلهام
 ١٨-٩٤هو الكرم والبذلة:حسن اخللق البذلة والعطية والبرش احلسن وقال احلسن:قال الشعبي
هو بسط الوجه وبذل املعروف وكف األذى:واالحتامل ،وقال ابن املبارك
 ١٨-٩٥وقال  .حسن اخللق أن ال تغضب وال حتتد  ،وأن حتتمل ما يكون من الناس  :قال اإلمام أمحد
هو بسط الوجه  ،وأن ال تغضب  :إسحاق بن راهويه.
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١٩-١

واعلم أن يف الصرب عىل ما تكره خريا كثريا  ،وأن النرص مع الصرب  ،وأن  (...يف رواية أخرى
)الفرج مع الكرب  ،وأن مع العرس يرسا

١٩-٢

تدبرت هذا احلديث  ،فأدهشني وكدت أطيش  ،فوا أسفى من اجلهل هبذا  :قال بعض العلامء
احلديث  ،وقلة التفهم ملعناه.

١٩-٣

ونواهيه . ،احفظ حدوده  ،وحقوقه  ،وأوامره  :يعني ) احفظ اهلل (.

١٩-٤

الوقوف عند أوامره باالمتثال  ،وعند نواهيه باالجتناب  ،وعند حدوده فال يتجاوز :حفظ اهلل
ما أمر به وأذن فيه إىل ما هنى عنه.

١٩-٥

هذاما توعدون لكل أواب حفيظ من خيش الرمحن بالغيب وجاء( مدح اهلل احلافظني حلدوده
أي باحلافظ ألوامر اهلل وباحلافظ لذنوبه ليتوب منها )بقلب منيب.

١٩-٦

.من أعظم ما جيب حفظه من أوامر اهلل الصالة والطهارة واأليامن والرأس والبطن

١٩-٧

من حفظ اهلل حفظ الرأس وما وعى ويدخل فيه حفظ السمع والبرص واللسان من املحرمات
وحفظ البطن وما حوى يتضمن حفظ القلب عن اإلرصار عىل حمرم .،

١٩-٨

ومن أعظم ما جيب حفظه من نواهي اهلل اللسان والفرج وقد أمر اهلل بحفظ الفروج  ،ومدح
احلافظني هلا ،ومن حفظ لسانه وفرجه دخل اجلنة.

١٩-٩

من حفظ حدود اهلل  ،وراعى حقوقه  ،حفظه اهلل يف مصالح دنياه ؛ كحفظه يف بدنه وولده
فمن حفظ اهلل ح ِفظ مه اهلل من مك ِّل أذى .وأهله وماله.

 ١٩-٢٠أرشف احلفظ حفظ اهلل للعبد يف دينه وإيامنه فيحفظه يف حياته من الشبهات املضلة ومن
الشهوات املحرمة وحيفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه عىل اإليامن
 ١٩-٢١من حفظ اهلل يف صباه وقوته حفظه اهلل يف حال كربه وضعف قوته ومتعه بسمعه وبرصه
وقد حيفظ اهلل العبد بصالحه بعد موته يف ذريته .وحوله وقوته وعقله.
 ١٩-٢٢متى كان العبد مشتغال بطاعة اهلل  ،فإن اهلل حيفظه يف تلك احلال
 ١٩-٢٣من اتقى اهلل فقد حفظ نفسه  ،ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه واهلل الغنى  :قال بعض السلف
عنه.
 ١٩-٢٤من ضيع اهلل ضيعه اهلل  ،فضاع بني خلقه حتى يدخل عليه الرضر واألذى ممن كان يرجو نفعه
من أهله وغريهم.

 ١٩-٢٥حيفظ اهلل عىل املؤمن احلافظ حلدوده دينه  ،فيحول بينه وبني ما يفسد عليه دينه بأنواع من
احلفظ وقد ال يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها له
 ١٩-٢٦حيول بني املؤمن وبني  :قال )،أن اهلل حيول بني املرء وقلبه (  :قال ابن عباس يف قوله تعاىل
املعصية التي جتره إىل النار.
 ١٩-٢٧هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم  - :وذكر أهل املعايص  -قال احلسن.
 ١٩-٢٨إن العبد ليهم باألمر من التجارة واإلمارة حتى ييرس له فينظر اهلل إليه فيقول :قال ابن مسعود
ارصفوه عنه فإين إن يرسته له أدخلته النار :للمالئكة
 ١٩-٢٩ارصفوه عنه فإين إن يرسته له أدخلته النار فيظل:إن العبد ليهم باألمر فيقول اهلل للمالئكة
سبقني فالن دهاين فالن ،وما هو إال فضل اهلل:يتطري يقول
 ١٩-٣٠؛ من حفظ حدود اهلل  ،وراعى حقوقه  ،وجد اهلل معه يف كل أحواله)احفظ اهلل جتده جتاهك(
حيث توجه حيوطه وينرصه وحيفظه ويوفقه ويسدده.
 ١٩-٣١معية اهلل اخلاصة تقتيض النرص والتأييد واحلفظ واإلعانة ؛ بخالف املعية العامة والتي تقتيض
علمه واطالعه ومراقبته فهي مقتضية لتخويف العباد منه.
 ١٩-٣٢من حفظ اهلل  ،وراعى حقوقه  ،وجده أمامه وجتاهه عىل كل حال  ،فاستأنس به  ،واستغنى به
عن خلقه.
 ، ١٩-٣٣إذا اتقى اهلل العبدم  ،وحفظ حدوده  ،وراعى حقوقه يف حال رخائه  ،فقد تعرف بذلك إىل اهلل
وصار بينه وبني ربه معرفة خاصة  ،فعرفه ربه يف الشدة.
 ١٩-٣٤إن اهلل جل جالله يرعى لعبده تعرفه إليه يف الرخاء  ،فينجيه من الشدائد هبذه املعرفة.
 ١٩-٣٥املعرفة العامة باهلل  ،وهي معرفة اإلقرار باهلل والتصديق واإليامن  ،وهذه عامة للمؤمنني
 ١٩-٣٦املعرفة اخلاصة باهلل التي يدور حوهلا العارفون تقتيض ميل القلب إىل اهلل بالكلية واالنقطاع
إليه واألنس به والطمأنينة بذكره واحلياء منه واهليبة له.

 ١٩-٣٧وخاصة تقتيض .عامة وهي علمه بعباده واطالعه عىل ما أرسوه وما أعلنوه :معرفة اهلل بعبده
حمبته لعبده وتقريبه إليه وإجابة دعائه وإنجاءه من الشدائد
. ١٩-٣٨من عامل اهلل بالتقوى والطاعة يف حال رخائه  ،عامله اهلل باللطف واإلعانة يف حال شدته
 ١٩-٣٩من ذكر اهلل يف رخائه وصحته واستعد للقاء اهلل باملوت ومابعده ذكره عند هذه الشدائد فكان
معه فيها ولطف به وأعانه وتواله وثبته ولقيه وهو عنه راض
 ١٩-٤٠من نيس اهلل يف حال صحته ورخائه  ،ومل يستعد حينئذ للقاء اهلل باملوت ومابعده ،نسيه اهلل يف
هذه الشدائد  ،بمعنى أنه أعرض عنه  ،وأمهله.
 ١٩-٤١إذا نزل املوت باملؤمن املستعد له أحسن الظن بربه وجاءته البرشى من اهلل فأحب لقاء اهلل
وأحب اهلل لقاءه وحينئذ يفرح املؤمن ويستبرش ويندم املفرط
 ١٩-٤٢وقال  .من الكرب عند املوت  :قال )ومن يتق اهلل جيعل له خمرجا (قل قتادة يف قول اهلل تعاىل
ينجيه من كل كرب يف الدنيا واآلخرة  :ابن عباس.
 ١٩-٤٣سؤال اهلل دون خلقه هو املتعني ألن السؤال فيه ذل وافتقار وال يصلح هذا إال هلل وحده ألنه
حقيقة العبادة ؛ وال يقدر عىل كشف الرض وجلب النفع سواه
 ١٩-٤٤اللهم كام صنت وجهي عن السجود لغريك فصنه عن املسألة  :كان اإلمام أمحد يدعو ويقول
لغريك.
 ١٩-٤٥تأيت من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويواري عنك !وحيك :قال وهب لرجل يأيت امللوك
ادعني أستجب لك :غناه وتدع من يفتح لك بابه ويظهر لك غناه ويقول
 ١٩-٤٦إياك أن تطلب حوائجك إىل من أغلق دونك بابه وجيعل دوهنا حجابه ؛ :قال طاووس
وعليك بمن بابه مفتوح إىل يوم القيامة أمرك أن تسأله ووعدك أن جييبك.
 ١٩-٤٧ال معني للعبد عىل مصالح دينه ودنياه إال اهلل فمن أعانه اهلل فهو املعان ومن خذله فهو
)ال حول وال قوة إال باهلل( :املخذول وهذا حتقيق معنى قول

 ، ١٩-٤٨فال حتول للعبد من حال إىل حال  ،وال قوة له عىل ذلك إال باهلل ) ال حول وال قوة إال باهلل(
وهذه كلمة عظيمة  ،وهي كنز من كنوز اجلنة.
 ١٩-٤٩من ترك االستعانة باهلل  ،واستعان بغريه  ،وكله اهلل إىل من استعان به فصار خمذوال.
 ١٩-٥٠يا رب عجبت ملن يعرفك كيف يرجو غريك  ،عجبت ملن يعرفك  :من كالم بعض السلف
كيف يستعني بغريك.
 ، ١٩-٥١إن لكل يشء حقيقة  ،وما بلغ عبد حقيقة اإليامن حتى يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطئه(
) وأن ما أخطأه مل يكن ليصيبه
 ١٩-٥٢إذا علم العبد أنه لن يصيبه إال ماكتب اهلل مهاماجتهد اخللق علم أنه وحده الضار النافع
املعطي املانع فأوجب توحيد ربه وإفراده بالطاعة وحفظ حدوده
 ١٩-٥٣فإن املعبود إنام يقصد بعبادته جلب املنافع ودفع املضار  ،وهلذا ذم اهلل من يعبد من ال ينفع وال
يرض  ،وال يغني عن عابده شيئا
 ١٩-٥٤إن املعبود إنام يقصد بعبادته جلب املنافع ودفع املضار  ،وهلذا ذم اهلل من يعبد من ال ينفع وال
يرض  ،وال يغني عن عابده شيئا.
 ١٩-٥٥من علم أنه ال ينفع وال يرض  ،وال يعطي وال يمنع غري اهلل  ،أوجب له ذلك إفراده باخلوف
والرجاء واملحبة والسؤال والترضع والدعاء.
 ١٩-٥٦من علم أنه ال ينفع وال يرض وال يعطي وال يمنع غري اهلل أوجب له ذلك تقديم طاعته عىل
طاعة اخللق ُجيعا وأن يتقي سخطه ولو كان فيه سخط اخللق ُجيعا
 ١٩-٥٧من علم أنه ال ينفع وال يرض وال يعطي وال يمنع غري اهلل أوجب له ذلك إفراده باالستعانة به
والسؤال له وإخالص الدعاء له يف حال الشدة وحال الرخاء.
 ١٩-٥٨ما أصاب العبد من املصائب املؤملة املكتوبة ) واعلم أن يف الصرب عىل ما تكره خريا كثريا(
.عليه إذا صرب عليها  ،كان له يف الصرب خري كثري

 ١٩-٥٩إن استطعت أن تعمل هلل بالرضا يف اليقني فافعل  ،وإن مل تستطع  ،فإن يف الصرب عىل ما تكره
خريا كثريا.
 ١٩-٦٠إن حصول اليقني للقلب بالقضاء السابق والتقدير املايض يعني العبد عىل أن ترىض نفسه بام
أصابه.
 ١٩-٦١من استطاع أن يعمل يف اليقني بالقضاء والقدر عىل الرضا باملقدور فليفعل  ،فإن مل يستطع
الرضا  ،فإن يف الصرب عىل املكروه خريا كثريا.
 ١٩-٦٢الدرجة العالية للمؤمن بالقضاء والقدر يف املصائب أن يعلم أهنا من عند اهلل فيسلم ويرىض
بذلك ،فمن وصل إىل هذه الدرجة كان عيشه كله يف نعيم ورسور
 ١٩-٦٣إن اهلل بقسطه وعدله جعل الروح والفرح يف اليقني والرضا  ،وجعل اهلم  :قال ابن مسعود
واحلزن يف الشك والسخط.
 : ١٩-٦٣وقال ابن زيد .أصبحت ومايل رسور إال يف مواضع القضاء والقدر  :قال عمر بن عبد العزيز
الرضا باب اهلل األعظم وجنة الدنيا ومسرتاح العابدين.
 ١٩-٦٤احلياة  :قال بعض السلف )من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة(
هي الرضا والقناعة  :الطيبة.
 ١٩-٦٥الراضون يالحظون حكمة املبتيل وخريته لعبده يف البالء وأنه غري متهم يف قضائه  ،وثواب
الرضا بالقضاء فينسيهم األمل ،وعظمة املبتيل وجالله وكامله.
 ، ١٩-٦٦من مل يستطع الرضا بالقضاء فليصرب عىل البالء ؛ فالرضا فضل مندوب إليه مستحب
والصرب واجب حتم وفيه خري كثري فإن اهلل أمر به وأجزل عليه األجر.
م
معول املؤمن  :قال احلسن.
الرضا عزيز  ،ولكن الصرب
ِّ ١٩-٦٧
 ١٩-٦٨الصرب كف النفس واجلوارح وحبسها عن التسخط واجلزع مع وجود األمل ومتني زواله  ،أما
الرضا فانرشاح الصدر وسعته بالقضاء وترك متني زوال ذلك املؤمل.

 ١٩-٦٩كلنا يكره املوت واجلراح ولكن نتفاضل بالصرب؛ وهذا يف جهاد العدو :قال بعض السلف
الظاهر الكافر والباطن وهو النفس واهلوى فجهادمها من أعظم اجلهاد
 ١٩-٧٠و .ابدأ بنفسك فجاهدها  ،وابدأ بنفسك فاغزها  :قال عبد اهلل بن عمر ملن سأله عن اجلهاد
أول ما متنكرون من جهادكم جهادكم أنفسكم  :قال عيل.
 ١٩-٧١من صرب عىل جماهدة نفسه وهواه وشيطانه غلب وانترص وظفر وملك نفسه وصار
عزيزا،ومن جزع ومل يصرب غلب وقهر وأرس وصار عبدا ذليال أسريا لشيطانه وهواه
 ١٩-٧٢من صرب فام أقل ما يصرب  ،ومن جزع فام أقل ما يتمتع  :قال ابن املبارك.
 ١٩-٧٣يعجب الرب سبحانه من قنوط عباده ويأسهم من الرمحة وقد اقرتب وقت فرجه ورمحته
لعباده وتغريه حلاهلم وهم ال يشعرون.
 ١٩-٧٤مهام ينزل بامرئ شدة جيعل اهلل بعدها فرجا وإنه لن  :مح ِرص أبو عبيدة فكتب إليه عمر يقول
يغلب عرس يرسين.
 ١٩-٧٥إذا اشتد الكرب وعظم وتناهى وحصل للعبد اإلياس من كشفه من جهة املخلوقني تعلق
قلبه باهلل وحده وهذا هو حقيقة التوكل عىل اهلل.
 ١٩-٧٦اإلياس من املخلوقني وتعلق القلب باهلل وحده والتوكل عليه وحده من أعظم األسباب التي
تطلب هبا احلوائج  ،فإن اهلل يكفي من توكل عليه.
 ١٩-٧٧واهلل لو يئست ِمن اخللق حتى ال تريد منهم شيئ ًا  ،ألعطاك موالك مكل ما متريد  :قال الفضيل.
 ١٩-٧٨إن املؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وترضعه ومل يظهر عليه أثر اإلجابة
إنام أتيت من قبلك  :يرجع إىل نفسه بالالئمة  ،فيقول هلا.
 ١٩-٧٩لوم العبد نفسه يوجب انكساره واعرتافه ملواله بأنه أهل للبالء النازل وليس بأهل لإلجابة
فترسع إليه اإلجابة والفرج فإن اهلل عند املنكرسة قلوهبم.
 ١٩-٨٠إذا الح عرس فارج يرسا فقد قىض اهلل أن العرس يتبعه يرس.

احلديث العْشون
هلل صىل اهلل عليه وسلمِ َّ (( :
ُ
َّاس
رسول ا ِ
دري ريض اهلل عنه ،قال  :قال
إن ِمَّا أد َر َك الن ُ
َعن أيب َمسعود ال َب ِّ
ِمن كَالم الن ُب َّو ِة األُوىل  :إذا َل تَستَح ِي  ،فاصنَع ما ِشئ َت )) َروا ُه ال ُبخاري
٢٠-١

أنه ليس أمرا أن يصنع ما شاء ولكنه عىل) إذا مل تستحي فاصنع ما شئت (أحد األقوال يف
معنى الذم والنهي عنه إما بمعنى التهديد والوعيد أو اخلرب.

٢٠-٢

إما هتديد ووعيد فإن مل يكن لك حياء فاعمل ماشئت)إذا مل تستحي فاصنع ماشئت(
أو خرب فمن مل يستحي صنع ماشاء واهنمك يف كل فحشاء ومنكر.فستجازى عليه

٢٠-٣

إن اهلل إذا أراد بعبد هالكا  ،نزع منه احلياء  ،فإذا نزع منه  :قال سلامن الفاريس ريض اهلل عنه
=احلياء  ،مل تلقه إال مقيتا ممقتا

٢٠-٤

فإذا كان مقيتا ممقتا ،نزع منه األمانة  ،فلم تلقه إال خائنا خمونا  ،فإذا كان خائنا خمونا  ،نزع =
=منه الرمحة  ،فلم تلقه إال فظا غليظا

٢٠-٥

فإذا كان فظا غليظا  ،نزع ربق اإليامن من عنقه  ،فإذا نزع ربق اإليامن من عنقه مل تلقه إال =
شيطانا لعينا ملعنا.

٢٠-٦

إذا أراد اهلل هالك عبد نزع منه احلياء ثم األمانة ثم الرمحة ثم ربق اإليامن من عنقه فيصبح
مقيتا ممقتا خائنا خمونا فظا غليظا شيطانا لعينا ملعنا

٢٠-٧

احلياء يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة األخالق  ،وحيث عىل استعامل مكارم األخالق
ومعاليها  ،فهو من خصال اإليامن هبذا االعتبار.

٢٠-٨

من استحيى اختفى  ،ومن اختفى اتقى  ،ومن اتقى وقي  :روي عن عمر ريض اهلل عنه.

٢٠-٩

وقال بعضهم رأيت  .قال اجلراح احلكمي تركت الذنوب حياء أربعني سنة ثم أدركني الورع
املعايص نذالة فرتكتها مروءة فاستحالت ديانة.

 ٢٠-١٠من احلياء ما هو خلقا وجبلة غري مكتسب  ،وهو من أجل األخالق التي يمنحها اهلل العبد
وجيبله عليها.
 ٢٠-١١مما يكسب احلياء معرفة اهلل وعظمته وقربه من عباده واطالعه عليهم وعلمه بخائنة األعني
وماختفي الصدور؛ فهذا من أعىل خصال اإليامن ودرجات اإلحسان.
 ٢٠-١٢االستحياء من اهلل أن حتفظ الرأس وما وعى والبطن وماحوى وأن تذكر املوت والبىل ومن(
)أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيى من اهلل
 ٢٠-١٣وقد يتولد من اهلل احلياء من مطالعة نعمه ورؤية التقصري يف شكرها.
 ٢٠-١٤إذا سلب العبد احلياء املكتسب والغريزي مل يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح  ،واألخالق
الدنيئة  ،فصار كأنه ال إيامن له.
 ٢٠-١٥احلياء املمدوح يف كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم إنام يريد به اخللق الذي حيث عىل فعل
اجلميل وترك القبيح.
 ٢٠-١٦الضعف والعجز الذي يوجب التقصري يف يشء من حقوق اهلل أو حقوق عباده ليس هو من
احلياء إنام هو ضعف وخور وعجز ومهانة ؛ واهلل أعلم.
 ٢٠-١٧اصنع ما شئت مما ال يستحيى من فعله ال من اهلل وال من الناس لكونه من أفعال الطاعات أو
من ُجيل األخالق واآلداب املستحسنة.
الرس شيئ ًا تستحيي منه يف العالنية  :فقال  -سئل أحد السلف عن املروءة.
 ٢٠-١٨أن ال تعمل يف ِّ

احلديث احلادي والعْشون
فيان بن ِ
هلل ُ ،قل يل يف اإلسالم قوال ال ُ
لت  :يا َر َ
عبد اهللِ ريض اهلل عنهَ ،
َعن ُس َ
أسأل َعن ُه
سول ا ِ
قال ُ :ق ُ
أحدا َغري َك  ،قال ُ (( :قل  :آمن ُت باهللِ  ،ثم ِ
استقم )) روا ُه ُمسلم
َّ
َ
َ
٢١-١

مل يرشكوا باهلل شيئا  ،ومل يلتفتوا إىل إله :قال أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه )ثم استقاموا(
غريه ثم استقاموا عىل أن اهلل رهبم.

٢١-٢

) إن الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا( قرأ عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه هذه اآلية عىل املنرب
مل يروغوا روغان الثعلب  :فقال.

٢١-٣

استقاموا عىل أداء فرائضه  ) :ثم استقاموا( قال ابن عباس ريض اهلل عنهام يف قوله تعاىل.

٢١-٤

استقاموا  :وقال قتادة  .ثم أخلصوا له الدين والعمل  :قال أبو العالية  ،قال ) ثم استقاموا(
عىل طاعة اهلل.

٢١-٥

اللهم أنت ربنا  :قال ) إن الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا( كان احلسن إذا قرأ هذه اآلية
فارزقنا االستقامة.

٢١-٦

شمر ) فلذلك فادع واستقم كام أمرت وال تتبع أهواءهم( ملا نزلت هذه اآلية  :قال احلسن
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فام رؤي ضاحكا.

٢١-٧

هو الذي ال هيوى شيئا إال  :قال احلسن وغريه )أفرأيت من اختذ إهله هواه(:قال اهلل تعاىل
ركبه ،فهذا ينايف االستقامة عىل التوحيد.

٢١-٨

االستقامة جتمع كل خصال الدين فهي سلوك الرصاط املستقيم من غري تعريج عنه يمنة
واليرسة ويشمل فعل كل ماظهر وبطن من الطاعات وترك كل املنهيات كذلك

٢١-٩

فيها إشارة إىل أنه البد من تقصري يف االستقامة املأمور هبا فيجرب)فاستقيموا إليه واستغفروه(
ذلك باالستغفار املقتيض للتوبة والرجوع إىل االستقامة .

 ٢١-١٠استقيموا ولن(أخرب النبي صىل اهلل عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا االستقامة حق االستقامة
هو حقيقة االستقامة :فالسداد)سددوا وقاربوا()حتصوا.
 ٢١-١١هو حقيقة االستقامة وهو اإلصابة يف ُجيع األقوال واألعامل  :السداد )سددوا وقاربوا(
واملقاصد.
 ٢١-١٢املقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا مل يصب الغرض نفسه ولكن برشط أن)وقاربوا(
يكون مصمام عىل قصد السداد وإصابة الغرض فتكون مقاربته عن غري عمد
 ٢١-١٣اقصدوا)كل ماأمرتكم ولكن سددوا وأبرشوا-أو لن تطيقوا-إنكم لن تعملوا( التسديد
واإلصابة واالستقامة فلو سددوا يف الكل لكانوا قدفعلوا كل ماأمروا به
 ٢١-١٤إن( :أصل االستقامة استقامة القلب عىل التوحيد  ،كام فرس أبو بكر الصديق وغريه قوله
بأهنم مل يلتفتوا إىل غريه)الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا
 ٢١-١٥متى استقام القلب عىل معرفة اهلل وخشيته وإجالله ومهابته وحمبته وإرادته ورجائه ودعائه
والتوكل عليه واإلعراض عام سواه استقامت اجلوارح عىل طاعته
 ٢١-١٦بإخالص القصد هلل وإرادته وحده ال رشيك له)فأقم وجهك للدين حنيفا(.
 ٢١-١٧ال يستقيم إيامن عبد ( أعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من اجلوارح اللسان ففي احلديث
) حتى يستقيم قلبه  ،وال يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه.

احلديث الثاين والعْشون
بن ِ
َعن َجابِر ِ
أن َر ُجال َس َأ َل َر َ
عبد اهلل  -ريض اهلل عنهم َّ : -
أرأيت
سول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم َف َق َال :
َ
ِ
حل َ
وصم ُت َر َم َ
حلرا َم  ،ول ِأزد عىل ذلك شيئا ،
إذا َص َّل ُ
الل َ ،
يت ا َملك ُتو َبات ُ ،
وح َّرم ُت ا َ
ضان  ،و َأح َلل ُت ا َ
أأدخ ِل اجلنَّ َة ؟ َ
ُ
قال َ (( :ن َعم ))  .روا ُه مسلم

٢٢-١

احلالل هاهنا ما ليس بحرام فيدخل فيه الواجب واملستحب واملباح فاملعنى أنه يفعل ما ليس
بمحرم عليه وال يتعدى ما أبيح له إىل غريه وجيتنب املحرمات

٢٢-٢

هذا احلديث يدل عىل أن من قام بالواجبات وانتهى عن املحرمات دخل اجلنة.

٢٢-٣

إن كلمة التوحيد سبب مقتض لدخول اجلنة وللنجاة من النار لكن له رشوط وهي اإلتيان
بالفرائض  ،وموانع وهي إتيان الكبائر.

٢٢-٤

إن كلمة التوحيد عمود الفسطاط  ،ولكن ال يثبت الفسطاط بدون أطنابه وهي فعل
الواجبات  ،وترك املحرمات.

٢٢-٥

ال إله  :من قال  :ال إله إال اهلل  ،دخل اجلنة  ،فقال  :من قال  :إن ناسا يقولون  :قيل للحسن
إال اهلل  ،فأدى حقها وفرضها  ،دخل اجلنة.

٢٢-٦

بىل ولكن ما من مفتاح إال وله :أليس ال إله إال اهلل مفتاح اجلنة ؟ قال :قيل لوهب بن منبه
أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإال مل يفتح لك

٢٢-٧

 :هل يرض معها عمل  ،كام ال ينفع مع تركها عمل ؟ فقال  :سئل ابن عمر عن ال إله إال اهلل
عش وال تغرت.

٢٢-٨

من أحب شيئا وأطاعه وأحب عليه وأبغض عليه فهو إهله  ،فمن كان ال حيب وال يبغض إال
هلل  ،وال يوايل وال يعادي إال له  ،فاهلل إهله حقا.

٢٢-٩

وكذلك من أطاع .من أحب هلواه  ،وأبغض له  ،وواىل عليه  ،وعادى عليه  ،فإهله هواه
الشيطان يف معصية اهلل فقد عبده.

 ٢٢-١٠هو الذي كلام هوي شيئا ركبه  ،وكلام اشتهى شيئا أتاه  :قال قتادة )أفرأيت من اختذ إهله هواه(
ال حيجزه عن ذلك ورع وال تقوى .،
 ٢٢-١١ال إله إال اهلل  ،إال ملن مل يكن يف قلبه إرصار عىل حمبة ما يكرهه اهلل  :ال يصح حتقيق معنى قول
وال عىل إرادة ما ال يريده اهلل .،

 ٢٢-١٢متى كان يف القلب يشء من اإلرصار عىل حمبة ما يكرهه اهلل وعىل إرادة ما ال يريده اهلل  ،كان
ذلك نقصا يف التوحيد وهو من نوع الرشك اخلفي.
 ٢٢-١٣نص يف أن حمبة ما يكرهه اهلل وبغض ماحيبه متابعة)قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل(
للهوى ؛واملواالة واملعاداة عىل ذلك من الرشك اخلفي
 ٢٢-١٤من دخل النار من أهل كلمة ال إله إال اهلل  ،فلقلة صدقه يف قوهلا ؛ فإن هذه الكلمة إذا
صدقت ؛ طهرت من القلب كل ما سوى اهلل.
 ٢٢-١٥مل حيب سواه ومل يرج إال إياه ومل خيش أحدا إال اهلل ومل يتوكل"ال إله إال اهلل" من صدق يف قوله
إال عىل اهلل ومل تبق له بقية من آثار نفسه وهواه
 " ٢٢-١٦ال إله إال اهلل" متى بقي يف القلب أثر لسوى اهلل ؛ فمن قلة الصدق يف قول

احلديث الثالث والعْشون
ِ
ِ
ُ
قال َ :
ري ريض اهلل عنه َ
اإليمن
هور َشط ُر
قال
َعن أيب مالك األش َع ِّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم (( :الط ُ
ِ
هلل ََ ،ت ِ
موات واألر ِ
آلن أو ََت ُ
حلمدُ هللِ ََت ُ
بح َ
ل امل ِ َ
والصال ُة
الس
حلمدُ ِ
ان ا ِ
ل ما َب َ
ض َّ ،
وس َ
ي َّ
هلل  ،وا َ
يزان ُ ،
 ،وا َ
يك ُ ،كل الن ِ
ِب ِضياء  ،وال ُقرآ ُن ُح َّجة لك أو َع َل َ
َّاس َيغدُ و َ ،فبائع نَف َس ُه ،
والصد َق ُة ُب َ
رهان َّ ،
نور َّ ،
والص ُ
فمعتِ ُقها أو ُموبِقها ))  .رواه مسلم .
ُ
٢٣-١

فأحدمها نصف له  ،وسواء كان عدد النوعني عىل السواء  ،أو  :كل يشء كان حتته نوعان
أحدمها أزيد من اآلخر.

٢٣-٢

واليقني اإليامن كله :قال ابن مسعود ريض اهلل عنه.
نصف اإليامن ،
رب
م
م
الص م

٢٣-٣

ملا كان اإليامن يشمل فعل الواجبات  ،وترك املحرمات ؛ وال ينال ذلك كله إال بالصرب كان
.الصرب نصف اإليامن

٢٣-٤

الصالة تكفر الذنوب واخلطايا برشط إسباغ الوضوء وإحسانه ؛ فصار الوضوء شطر الصالة
هبذا االعتبار.

٢٣-٥

إذا كان الوضوء مع الشهادتني موجبا لفتح أبواب اجلنة كام ورد يف بعض األحاديث  ،صار
الوضوء نصف اإليامن باهلل ورسوله هبذا االعتبار.

٢٣-٦

الوضوء من خصال اإليامن اخلفية التي الحيافظ عليها إال)الحيافظ عىل الوضوء إال مؤمن(
مؤمن وورد عن أيب الدرداء أن أداء األمانة الغسل من اجلنابة

٢٣-٧

خصال اإليامن من األعامل واألقوال كلها تطهر القلب وتزكيه  ،فمنها مايطهر الظاهر
كالطهارة باملاء ومنها مايطهر الباطن ؛ فهام نصفان هبذا االعتبار

٢٣-٨

 ،سبحان اهلل  :تضمنت األحاديث فضل هذه الكلامت األربع التي هي أفضل الكالم ؛ وهي
واحلمد هلل  ،وال إله إال اهلل  ،واهلل أكرب.

٢٣-٩

التحميد إثبات املحامد كلها هلل ويدخل يف ذلك إثبات صفات الكامل ونعوت اجلالل كلها هلل
والتسبيح هو تنزيه اهلل عن النقائص والعيوب واآلفات .،

 ٢٣-١٠كام ورد أنه ال  .التهليل وحده يصل إىل اهلل من غري حجاب بينه وبينه كام ورد عند الرتمذي
يعدله يشء يف امليزان يف حديث البطاقة املشهور.
 ٢٣-١١الصالة نور يف قلوب املؤمنني وبصائرهم ترشق هبا قلوهبم وتستنري بصائرهم ولذا كانت قرة
وهي نور هلم يف قبورهم والسيام صالة الليل.عني املتقني
 ٢٣-١٢الصالة يف اآلخرة نور للمؤمنني يف ظلامت القيامة وعىل الرصاط فإن األنوار تقسم هلم عىل
فهي بذا نور مطلق يف الدنيا والربزخ واآلخرة .حسب أعامهلم.
 ٢٣-١٣كام أن الصالة برهان عىل صحة اإلسالم فكذلك الصدقة برهان عىل صحة اإليامن  ،وطيب
النفس هبا عالمة عىل وجود حالوة اإليامن وطعمه.

 ٢٣-١٤املال حتبه النفوس  ،وتبخل به  ،فإذا سمحت بإخراجه هلل دل ذلك عىل صحة إيامهنا باهلل
ووعده ووعيده.
 ٢٣-١٥الصالة هي الفارقة بني الكفر واإلسالم  ،وهي أيضا أول ما حياسب به املرء يوم القيامة  ،فإن
متت صالته  ،فقد أفلح وأنجح.
 ٢٣-١٦ملا كان الصرب شاقا عىل النفوس حيتاج إىل جماهدة النفس وحبسها وكفها عام هتواه كان ضياء.
 ٢٣-١٧يف الضياء نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس بخالف القمر فإنه نور حمض وفيه إرشاق بغري
إحراق ؛ لذا سمي الصرب ضياءا.
 ٢٣-١٨والصرب عىل  .الصرب املحمود الصرب عىل طاعة اهلل والصرب عن معاصيه والصرب عىل أقداره
الطاعات وعن املحرمات أفضل من الصرب عىل األقدار املؤملة.
 ٢٣-١٩الصيام من أفضل أنواع الصرب ألنه صرب عىل طاعة اهلل وصرب عن معايص اهلل من الشهوات
التي تنازع النفس إليها وصرب عىل األقدار املؤملة من جوع و عطش
 ٢٣-٢٠ماجالس أحد)وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني واليزيد الظاملني إال خسارا(
)أحد السلف(.القرآن فقام عنه ساملا بل إما أن يربح أو أن خيرس
 ٢٣-٢١القرآن شافع مشفع وماحل مصدق  ،فمن جعله أمامه قاده ( قال ابن مسعود ريض اهلل عنه
) إىل اجلنة  ،ومن جعله خلف ظهره قاده إىل النار
 ٢٣-٢٢جييء القرآن يوم القيامة  ،فيشفع لصاحبه فيكون قائدا إىل( :قال ابن مسعود ريض اهلل عنه
) اجلنة  ،أو يشهد عليه فيكون سائقا إىل النار
 ٢٣-٢٣القرآن إما أجر أو وزر فاتبعوا القرآن وال يتبعكم القرآن فإنه من اتبع القرآن هبط به عىل
رياض اجلنة ومن اتبعه القرآن زخ يف قفاه فقذفه يف النار
 ٢٣-٢٤قد أفلح من زكى نفسه بطاعة اهلل وخاب من دساها باملعايص فالطاعة تزكي النفس وتطهرها
فرتتفع واملعايص تديس النفس وتقمعها فتنخفض كمن يدس يف الرتاب

 ٢٣-٢٥من سعى يف طاعة اهلل فقد باع نفسه له وأعتقها من عذابه ومن سعى يف معصيته ففي هالك
نفسه سعى وباعها باهلوان وأوبقها باآلثام املوجبة لغضبه وعقابه
 ٢٣-٢٦املؤمن يف الدنيا كاألسري يسعى يف فكاك رقبته ال يأمن شيئا حتى يلقى اهلل :قال احلسن.
 ٢٣-٢٧إنك تغدو أو تروح يف طلب األرباح فليكن مهك نفسك فإنك لن تربح ! ابن آدم :قال احلسن
مثلها أبدا.
 ٢٣-٢٨خلص رقبتك ما استطعت يف الدنيا من رق :قال يل رجل مرة وأنا شاب :قال ابن عياش
فواهلل ما نسيتها بعد :اآلخرة فإن أسري اآلخرة غري مفكوك أبدا قال.
 ٢٣-٢٩اشرتى ُجاعة من السلف أنفسهم من اهلل بأمواهلم  ،فمنهم من تصدق بامله ،ومنهم من
تصدق بوزنه فضة ثالث مرات أو أربعا.
 ٢٣-٣٠اشرتى ُجاعة من السلف أنفسهم من اهلل باألعامل الصاحلة فمنهم من كان جيتهد يف األعامل
إنام أنا أسري أسعى يف فكاك رقبتي  :الصاحلة ويقول.
 ٢٣-٣١اشرتى ُجاعة من السلف أنفسهم من اهلل باألعامل الصاحلة فكان بعضهم يسبح كل يوم اثني
عرش ألف تسبيحة بقدر ديته كأنه قد قتل نفسه فهو يفتكها بديتها
 ٢٣-٣٢ليس يل نفسان  ،إنام يل نفس واحدة  ،إذا ذهبت مل أجد  :كان بعض السلف يبكي  ،ويقول
أخرى.
 ٢٣-٣٣من كرمت  :إن اهلل جعل اجلنة ثمنا ألنفسكم فال تبيعوها بغريها وقال  :قال حممد بن احلنفية
نفسه عليه مل يكن للدنيا عنده قدر.
 ٢٣-٣٤من مل ير الدنيا كلها لنفسه خطرا  :من أعظم الناس قدرا ؟ قال  :قيل ملحمد بن احلنفية.

احلديث الرابع والعْشون
َّبي صىل اهلل عليه وسلم فيم َيروي َعن ر ِّبه عز وجل أنَّه َ
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َ
َ
ِ
إالَّ من كَسو ُت ُه  ،فاستَك ِ
ئون بال َّل ِ
سوين أكس ُكم  ،يا ِعبادي إ َّن ُكم ُُتطِ َ
نوب ََجيعا ،
يل والنَّهار  ،وأنَا َأغف ُر الذ َ
َ
فاست ِ
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ِ
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َ
لب رجل ِ
أن َأو َل ُكم ِ
ِ
ِ
وآخر ُكم وإنس ُكم ِ
واحد من ُكم ،
وجنَّ ُكم كا ُنوا عىل أف َجر َق ِ َ ُ
ُملكي َشيئا  ،يا عبادي لو َّ َّ
َ
َ
أن َأو َل ُكم ِ
ِ
ِ
وآخ َر ُكم وإن َس ُكم وجنَّكم قاموا يف َصعيد واحد
ص ذلك من ُملكي شيئا  ،يا عبادي َلو َّ َّ
ما َن َق َ
ِ
ِ
ِ ِ
حر  .يا
ص ذلك ِم َّا عندي إالَّ كَم َين ُق ُ
فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته  ،ما َن َق َ
ص املخ َي ُط إذا ُأدخ َل ال َب َ
ِ
ِ
ِ
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ثم ُأو ِّفي ُكم إ َّياها َ ،ف َمن َ
عبادي  ،إنَّم ه َي َأعم ُل ُكم ُأحصيها َل ُكم َّ ،
وجدَ َخريا  ،فل َيح َمد اهلل  ،و َمن َو َجد َ
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َفسه ))  .روا ُه مسلم
ذلك َ ،فال َيلو َم َّن إالَّ ن َ
٢٤-١

أن ينقص من  :اهلضم )،ومن يعمل من الصاحلات وهو مؤمن فال خياف ظلام وال هضام(
أن يعاقب بذنوب غريه  :جزاء حسناته  ،والظلم

٢٤-٢

فإهنا خملوقاته-كالظلم والقبائح-إنام يوصف اهلل بام قام به من صفاته وأفعاله أما أفعال عباده
ومفعوالته وال يوصف بيشء منها وخلقه هلا اليقتيض ذلك

٢٤-٣

الظلم نوعان أنواع أحدها ظلم النفس  ،وأعظمه الرشك  ،ثم يليه املعايص عىل اختالف
أجناسها من كبائر وصغائر؛والثاين ظلم العبد غريه.

٢٤-٤

ُجيع اخللق مفتقرون إىل اهلل تعاىل يف جلب مصاحلهم  ،ودفع مضارهم يف أمور دينهم ودنياهم
وإن العباد ال يملكون ألنفسهم شيئا من ذلك كله .،

٢٤-٥

إن من مل يتفضل اهلل عليه باهلدى والرزق  ،فإنه حيرمهام يف الدنيا  ،ومن مل يتفضل اهلل عليه
بمغفرة ذنوبه  ،أوبقته خطاياه يف اآلخرة.

٢٤-٦

من تفرد بخلق العبد وهدايته ورزقه وإحيائه وإماتته يف الدنيا واملغفرة له يف اآلخرة فمستحق
أن يفرد باإلهلية والعبادة والسؤال والترضع واالستكانة

٢٤-٧

إن اهلل حيب أن يسأله العباد ُجيع مصالح دينهم ودنياهم ،من الطعام والرشاب والكسوة
وغري ذلك ،كام يسألونه اهلداية واملغفرة.

٢٤-٨

إن كل ما حيتاج العبد إليه إذا سأله من اهلل فقد أظهر حاجته فيه  ،وافتقاره إىل اهلل  ،وذلك حيبه
اهلل.

٢٤-٩

فطر بني آدم عىل قبول اإلسالم وامليل إليه دون غريه والتهيؤ لذلك واالستعداد له ،لكن البد
من تعليمه بالفعل فالعبد قبل التعليم جاهل ال يعلم شيئا

 ٢٤-١٠اإلنسان يولد مفطورا عىل قبول احلق فإن هداه اهلل سبب له من يعلمه اهلدى فيهتدي بالفعل
بعد أن كان بالقوة وإن خذله قيض له من يعلمه مايغري فطرته
 ٢٤-١١وهي اهلداية لإلسالم واإليامن وهي حاصلة للمؤمن ؛ وهذه أحد  :اهلداية املجملة للمؤمن
أنواع اهلداية
 ٢٤-١٢وهي هدايته إىل معرفة تفاصيل أجزاء اإليامن واإلسالم وإعانته عىل  :اهلداية املفصلة للمؤمن
فعل ذلك  ،وهذا حيتاجه ليال وهنارا لذا يسأهلا كل صالة
 ٢٤-١٣العبد أحوج يشء إىل االستغفار وطلب املغفرة ألنه خيطئ بالليل والنهار  ،وقد تكرر يف
القرآن ذكر التوبة واالستغفار  ،واألمر هبام  ،واحلث عليهام.
 ٢٤-١٤إن العباد اليقدرون أن يوصلوا إىل اهلل الغني احلميد نفعا وال رضا وال حاجة له بطاعاهتم
ونفعها عائد إليهم ال إليه؛كام أن رضر معاصيهم عائد عليهم
 ٢٤-١٥اهلل حيب من عباده أن يتقوه ويطيعوه ويكره منهم أن يعصوه ولذا يفرح بتوبة التائب أعىل
مايتصوره املخلوق من الفرح مع غناه عن طاعات عباده وتوباهتم

 ٢٤-١٦من كامل جود اهلل وإحسانه إىل عباده وحمبته لنفعهم ودفع الرضر عنهم فرحه بتوبتهم مع غناه
عن طاعاهتم وتوباهتم ؛ وإنه إنام يعود نفعها إليهم دونه.
 ٢٤-١٧إن اهلل حيب من عباده أن يعرفوه وحيبوه وخيافوه ويتقوه ويطيعوه ويتقربوا إليه وحيب أن
يعلموا أنه ال يغفر الذنوب غريه وأنه قادر عىل مغفرة ذنوهبم
 ٢٤-١٨ليس للمذنبني من يلجؤون إليه ويعولون عليه يف مغفرة )،ومن يغفر الذنوب إال اهلل(...
ذنوهبم غري اهلل تعاىل.
 ٢٤-١٩إن العبد إذا خاف من خملوق هرب منه وفر إىل غريه ؛ وأما من خاف من اهلل فام له من ملجأ
يلجأ إليه وال مهرب هيرب إليه إال هو فيهرب منه إليه.
 ، ٢٤-٢٠أنت الكريم ومنك الكرم  .أنت اجلواد ومنك اجلود  .اللهم ربنا أنت الفضل ومنك الفضل
ومن كرمك أن تغفر للعاصني بعد املعايص.
 ٢٤-٢١اللهم أنت الكريم ومنك الكرم؛ تعطي العبد ما سألك وما مل يسألك وتعطي التائب كأنه مل
يعصك ؛ فأين عنك هيرب اخلالئق ؟ وأين عن بابك يتنحى العاصون؟
 ٢٤-٢٢ملك اهلل اليزيد بطاعة اخللق ولو كانوا كلهم بررة أتقياء عىل قلب أتقى رجل منهم والينقص
ملكه بمعصيتهم ولو كانوا كلهم فجرة عىل قلب أفجر رجل منهم
 ٢٤-٢٣لو كان خلق اهلل ُجيعا عىل صفة أكمل خلقه من الرب والتقوى مل يزد ذلك ملكه شيئا ؛ولو
كانوا عىل صفة أنقص خلقه من الفجور مل ينقص ذلك من ملكه شيئا
 ٢٤-٢٤إن ملك اهلل تعاىل كامل عىل أي وجه كان ال يزداد وال يكمل بالطاعات  ،وال ينقص باملعايص
وال يؤثر فيه يشء .،
 ٢٤-٢٥األصل يف التقوى والفجور هو القلب فإذا بر القلب واتقى برت اجلوارح  ،وإذا فجر القلب
وأشار إىل صدره )التقوى هاهنا( فجرت اجلوارح  ،كام يف احلديث

 ٢٤-٢٦إن ملك اهلل وخزائنه ال تنفد وال تنقص بالعطاء ولو أعطى األولني واآلخرين من اجلن
واإلنس ُجيع ماسألوه يف مقام واحد ،وذلك لكامل قدرته وكامل ملكه
 ٢٤-٢٧جيازى املؤمنون بسيئاهتم يف الدنيا  ،وتدخر هلم حسناهتم يف اآلخرة  ،فيوفون أجورها.
 ٢٤-٢٨يعجل للكافر له يف الدنيا ثواب حسناته  ،وتدخر له سيئاته  ،فيعاقب هبا يف اآلخرة.
 ٢٤-٢٩اخلري كله من اهلل فضل منه عىل عبده من غري استحقاق له  ،والرش كله من عند ابن آدم من
اتباع هوى نفسه.
. ٢٤-٣٠إذا أراد اهلل سبحانه توفيق عبد وهدايته ؛ أعانه  ،ووفقه لطاعته  ،فكان ذلك فضال منه
 ٢٤-٣١إذا أراد اهلل خذالن عبد ؛ وكله إىل نفسه وخىل بينه وبينها ؛ فأغواه الشيطان لغفلته عن ذكر
اهلل واتبع هواه وكان أمره فرطا وكان ذلك عدال منه.
 ٢٤-٣٢احلجة قائمة عىل العبد بإنزال الكتاب  ،وإرسال الرسول  ،فام بقي ألحد من الناس عىل اهلل
حجة بعد الرسل.
 ، ٢٤-٣٣املؤمن إذا أصابه يف الدنيا بالء  ،رجع عىل نفسه باللوم
ودعاه ذلك إىل الرجوع إىل اهلل بالتوبة واالستغفار.
 ٢٤-٣٤إن املؤمن إذا أصابه سقم  ،ثم عافاه اهلل منه  ،كان كفارة ملا مىض من ذنوبه  ،وموعظة له فيام (
)يستقبل من عمره
 ٢٤-٣٥إن املنافق إذا مرض وعويف ،كان كالبعري عقله أهله وأطلقوه  ،ال يدري مل عقلوه وال مل (
) أطلقوه.
 ٢٤-٣٦كان السلف الصالح جيتهدون يف األعامل الصاحلة ؛ حذرا من لوم النفس عند انقطاع األعامل
عىل التقصري
 ٢٤-٣٧ما من ميت يموت إال ندم  ،إن كان حمسنا ندم عىل أن ال يكون ازداد  ،وإن كان مسيئا ندم (
) أن ال يكون استعتب

 ٢٤-٣٨إنام الموا أنفسهم حني صاروا إىل جهنم ،وحيل بينهم وبني ما )وال أقسم بالنفس اللوامة(
يشتهون  ،وانقطعت عنهم األماين  ،ورفعت عنهم الرمحة.
 ٢٤-٣٩ربنا( اعمل واجتهد فإن كان ما ترجو من رمحة اهلل وعفوه فدرجات يف اجلنة وإال مل تقل
قد عملت فلم ينفعني:تقول )أخرجنا نعمل صاحلا غريالذي كنا نعمل

احلديث اخلامس والعْشون
ِ
ِ
أن ناسا ِمن أص َح ِ
َعن أيب َذر ريض اهللَّ :
َّبي صىل اهلل عليه
رسول ا ِ
اب
هلل صىل اهلل عليه وسلم قا ُلوا للن ِّ
وسلم:
ون ب ُف ُض ِ
ِ
ب أه ُل الد ُث ِ
يا َر ُس َ
ون ك ََم ن َُصو ُم  ،ويتَصدَّ ُق َ
ون كَم ُن َص ِّيل  ،و َيصو ُم َ
باألجور ُ ،يصل َ
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ور
ول اهللِ َذ َه َ
ِ
أوليس قد َ
ون ؟ َّ
جعل اهللُ َل ُكم ما ت ََّصدَّ ُق َ
إن ب ُك ِّل تَسبيحة َصدقة  ،و ُك ِّل تَكبرية َصد َقة ،
أمواُلم  ،قال (( :
َ
ِ
ِ
وَني َعن ُمنكَر َصد َقة  ،ويف ُبض ِع
و ُك ِّل ََتميدة َصدقة  ،و ُك ِّل َِتلي َلة صدقة  ،وأمر بِاملَعروف َصد َقة َ ،
رسول اهلل ِ ،
َ
ُ
ويكون ل ُه فيها أجر ؟ قال  (( :أرأي ُتم َلو
أيأت أحدُ نا َشه َو َت ُه
أح ِد ُكم َصد َقة ))  .قالوا  :يا
َ
أكان ِ
ِ
احلالل َ
َو َض َعها يف َح َرام َ ،
كان ل ُه َأجر )) َ .روا ُه ُمسلم
وض َعها يف
عليه ِوزر  .فكذلك إذا َ

٢٥-١

كان الصحابة لشدة حرصهم عىل األعامل الصاحلة  ،وقوة رغبتهم يف اخلري حيزنون عىل ما
يتعذر عليهم فعله من اخلري مما يقدر عليه غريهم.

٢٥-٢

كان فقراء الصحابة حيزنون عىل فوات الصدقة باألموال التي يقدر عليها األغنياء ،وحيزنون
عىل التخلف عن اخلروج يف اجلهاد ؛ لعدم القدرة عىل آلته.

٢٥-٣

ظن الفقراء أال صدقة إال باملال  ،وهم عاجزون عن ذلك  ،فأخربهم النبي عليه الصالة
والسالم أن ُجيع أنواع فعل املعروف واإلحسان صدقة.

٢٥-٤

الصدقة تطلق عىل ُجيع أنواع فعل املعروف واإلحسان حتى إن فضل اهلل الواصل منه إىل
)..صدقة تصدق اهلل هبا عليكم(عباده صدقة منه عليهم كام يف القرص

٢٥-٥

ربام كانت الصدقة املتعدية كاألمر باملعروف والنهي عن املنكر وتعليم العلم والسعي يف
جلب النفع للناس ودفع األذى والدعاء للمسلمني خري من املال

٢٥-٦

أي رجل أعظم )أفضل الدنانري دينار ينفقه الرجل عىل عياله(قال أحد السلف يف حديث
أجرا من رجل ينفق عىل عيال له صغار يعفهم اهلل به ويغنيهم اهلل به

٢٥-٧

فجعل ذلك خريا ومل يرتب عليه )،اآلية ..ال خري يف كثري من نجواهم إال من أمر بصدقة(
األجر إال مع نية اإلخالص وأما إذا فعله رياء فإنه يعاقب عليه

٢٥-٨

أكثر أعامل اخلري الواردة كالذكر أفضل من الصدقات املالية ألنه إنام ذكر ذلك جوابا لسؤال
الفقراء الذين سألوه عام يقاوم تطوع األغنياء بأمواهلم.

احلديث السادس والعْشون
َّاس ِ
رسول اهللِ صىل اهلل عليه وسلم ( ُكل ُسال َمى ِم َن الن ِ
ُ
َعن َأيب ُه َرير َة ريض اهلل عنه قال َ :
عليه َصدَ قة
قال
ِ
س:ت ِ
ِ
الشم ِ
ُ ،ك َّل َيوم تَط ُل ُع فيه َّ
فتحم ُل ُه عليها  ،أو تَر َف ُع ل ُه
الر ُج َل يف دا َّبتِ ِه،
ي
االثني صدَ َقة  ،و ُت ُ
َعد ُل َب َ
عي َّ
متاعه صدَ قة  ،والك َِلم ُة ال َّطيب ُة صدَ قة  ،وبِ ُك ِّل ُخطوة ََتشيها إىل الص ِ
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َّ
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عليها َ ُ َ
َ
ال َّط ِ
ريق َصدَ َقة )  .روا ُه ال ُبخاري و ُمسلم
٢٦-١

أن تركيب العظام وسالمتها من أعظم نعم اهلل عىل عبده  ،فيحتاج كل عظم منها إىل صدقة
.يتصدق ابن آدم عنه  ،ليكون ذلك شكرا هلذه النعمة

٢٦-٢

الصح مة ِغنى اجلسد( قال أبو الدرداء ريض اهلل عنه
مكتوب يف  :وعن وهب بن ممن ِّبه  ،قال ِّ ) ،
العافية اململك اخلفي  :حكمة آل داود.

٢٦-٣

أيرسك أن لك ببرصك أو بيدك أو برجليك مئة:قال أحد السلف لرجل شكا إليه ضيق حاله
أرى عندك مئني ألوف وأنت تشكو احلاجة :ال؛فقال:ألف درهم؟قال الرجل

٢٦-٤

 .يا ابن آدم  ،إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم اهلل عليك  ،فغمض عينيك  :وعن بكر املزين قال
كم من نعمة هلل يف عرق ساكن  :ويف بعض اآلثار.

٢٦-٥

ثم لتسألن( :هذه النعم مما يسأل اإلنسان عن شكرها يوم القيامة  ،ويطالب هبا كام قال تعاىل
األمن والصحة:النعيم :قال ابن مسعود )يومئذ عن النعيم.

٢٦-٦

صحة األبدان واألسامع  :النعيم)ثم لتسألن يومئذ عن النعيم( قال ابن عباس يف قوله
واألبصار  ،يسأل اهلل العباد فيام استعملوها وهو أعلم بذلك منهم.

٢٦-٧

)،وإن تعدوا نعمت اهلل ال حتصوها( :إن اهلل تعاىل أنعم عىل عباده بام ال حيصونه كام قال
وطلب منهم الشكر  ،وريض به منهم.

٢٦-٨

إن اهلل أنعم عىل العباد عىل قدره  ،وكلفهم الشكر عىل قدرهم حتى ريض منهم :قال التيمي
من الشكر باالعرتاف بقلوهبم بنعمه  ،وباحلمد بألسنتهم عليها

٢٦-٩

إن اهلل مل ينعم عىل عبد نعمة  ،فحمد اهلل عليها إال كان محده:قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل
أفضل من نعمه.

 ٢٦-١٠نعمة اهلل عىل عبده هبدايته لشكر نعمه باحلمد عليها أفضل من نعمه الدنيوية عليه ،فالنعم
الدنيوية إن مل تقرب إىل اهلل واقرتن هبا الشكر كانت بلية
 ، ٢٦-١١اهلل أكرم األكرمني  ،وأجود األجودين  ،فهو يبذل نعمه لعباده  ،ويطلب منهم الثناء هبا
وذكرها  ،واحلمد عليها  ،ويرىض منهم بذلك شكرا عليها.
إن النعم واحلمد عليها وشكرها كل ذلك من فضل اهلل عىل عباده  ،وهو غري حمتاج إىل
شكرهم  ،لكنه حيب ذلك احلمد والشكر من عباده.
 ٢٦-١٢إن اهلل تعاىل أعطى العباد ما أعطاهم من األموال  ،ثم استقرض منهم بعضه  ،ومدحهم
بإعطائه  ،والكل ملكه  ،ومن فضله  ،ولكن كرمه اقتىض ذلك.
 ٢٦-١٣واجب  ،وهو أن يأيت بالواجبات  ،وجيتنب املحارم ،فهذا البد  :إحدامها :الشكر عىل درجتني
منه ،ويكفي يف شكر هذه النعم.

 ٢٦-١٤إنام يكون العبد جمتنبا للرش إذا قام بالفرائض  ،واجتنب املحارم  ،فإن أعظم الرش ترك
الفرائض.
 ٢٦-١٥الشكر أن ال يستعان بيشء من  :وقال بعضهم .الشكر ترك املعايص  :قال بعض السلف
النعم عىل معصية.
 ٢٦-١٦هلل يف كل عضو منه نعمة  ،اللهم ال جتعلنا ممن  :رأى احلسن رجال يتبخرت يف مشيته  ،فقال
يتقوى بنعمك عىل معصيتك.
 ، ٢٦-١٧الشكر املستحب  ،وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض  :الدرجة الثانية من الشكر
واجتناب املحارم بنوافل الطاعات ؛ وهذه درجة السابقني املقربني.
 ٢٦-١٨أتفعل هذا وقد غفر اهلل لك :كان النبي جيتهد يف الصالة ويقوم حتى تتفطر قدماه فإذا قيل له
)أفال أكون عبدا شكورا( :ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول
 ٢٦-١٩إنام كانتا ركعتي الضحى جمزئتني عن السالمى ألن يف الصالة استعامال لألعضاء كلها يف
الطاعة والعبادة فتكون كافية يف شكر نعمة سالمة هذه األعضاء.
 ٢٦-٢٠كف األذى عن الناس باليد واللسان ومنها امليش بحقوق اآلدميني  :من أنواع الصدقة
اإلحسان إىل البهائم  :إنظار املعرس ومنها  :الواجبة إليهم ومنها.

احلديث السابع والعْشون
ِ
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بن َسمعان ريض اهلل عنهَ ،ع ِن الن ِّ
ِ
ِ
ِ
 :ما َح َ
َّاس ))  .روا ُه مسلم
اك يف نَفس َك  ،وك َِره َت أن َي َّطل َع عليه الن ُ
ِ
ول اهلل صىل اهلل عليه وسلمَ ،
أتيت َر ُس َ
ِب واإلث ِم ؟
و َعن وابِ َص َة بن َمع َبد قال ُ :
فقال  (( :جئ َت تَس َأ ُل عن ال ِّ
واطمأن ِ
ت َقلب َك  ،الِب ما اطمأنَّت ِ
)) ُقل ُت  :نعم  ،قال  (( :استَف ِ
َّ
واإلثم ما
القلب ،
إليه
إليه النَّف ُس ،
ُ
َ
َ
ُ
اك يف الن ِ
َّاس و َأف َ
َ
َح َ
توك ))
الصد ِر  ،وإن
أفتاك الن ُ
َّفس  ،وتَر َّد َد يف َّ

٢٧-١

إياكم وحزاز القلوب وما حز يف قلبك من  :اإلثم حواز القلوب  ،وقال :قال ابن مسعود
اخلري يف طمأنينة والرش يف ريبة :وقال أبو الدرداء  .يشء فدعه.

٢٧-٢

إياكم:أرأيت شيئا حييك يف صدورنا الندري حالل هو أم حرام؟فقال:قيل البن مسعود
أي ماأثر يف القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراهة .واحلكاكات فإهنن اإلثم

٢٧-٣

أن  :واملعنى الثاين  .باعتبار معاملة اخللق باإلحسان إليهم  :أحدمها :الرب يطلق باعتبار معينني
يراد به فعل ُجيع الطاعات الظاهرة والباطنة.

٢٧-٤

هني  :يقول  -ريض اهلل عنهام  -وكان اب من عمر.
وجه طليق وكالم ِّلني  :الرب يشء ِّ

٢٧-٥

إذا قرن الرب بالتقوى فقد يراد بالرب معاملة اخللق باإلحسان وبالتقوى معاملة احلق بفعل
طاعته أو يراد بالرب فعل الواجبات والتقوى اجتناب املحرمات

٢٧-٦

ظلم اخللق  :املعايص  ،وبالعدوان  :قد يراد باإلثم )وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان(.

٢٧-٧

 :ما هو حمرم يف نفسه كالزنى  ،وبالعدوان  :قد يراد باإلثم )وال تعاونوا عىل اإلثم والعدوان(
جتاوز ما أذن فيه إىل ما هني عنه مما جنسه مأذون فيه

٢٧-٨

حسن اخللق قد يراد به التخلق بأخالق الرشيعة  ،والتأدب بآداب اهلل التي أدب هبا عباده يف
)وإنك لعىل خلق عظيم( كتابه  ،كام قال تعاىل لرسوله

٢٧-٩

يتأدب بآدابه فيفعل أوامره وجيتنب نواهيه فصار العمل بالقرآن له خلقا )كان خلقه القرآن(
كاجلبلة ال يفارقه وهذا أحسن األخالق وأرشفها وأُجلها.

 ٢٧-١٠فطر اهلل عباده عىل معرفة احلق والسكون إليه وقبوله  ،وركز يف الطباع حمبة ذلك والنفور عن
ضده وهلذا سمى اهلل ما أمر به معروفا وما هنى عنه منكرا
 ، ٢٧-١١القلب الذي دخله نور اإليامن  ،وانرشح به وانفسح  ،يسكن للحق  ،ويطمئن به ويقبله
وينفر عن الباطل ويكرهه وال يقبله.

 ٢٧-١٢أحذركم زيغة احلكيم  ،فإن الشيطان قد يقول كلمة  :قال معاذ بن جبل ريض اهلل عنه
الضاللة عىل لسان احلكيم  ،وقد يقول املنافق كلمة احلق.
 ٢٧-١٣ما هذه ؟ وال يثنينك ذلك عنه فإنه  :اجتنب من كالم احلكيم املشتهرات التي يقال:قال معاذ
لعله أن يراجع  ،وتلق احلق إذا سمعته فإن عىل احلق نورا.
 ٢٧-١٤احلق والباطل ال يلتبس أمرمها عىل املؤمن البصري  ،بل يعرف احلق بالنور الذي عليه  ،فيقبله
قلبه  ،وينفر عن الباطل  ،فينكره وال يعرفه.
 ٢٧-١٥ما استقرت معرفته عند املؤمنني مع تقادم العهد وتطاول الزمان  ،فهو احلق  ،وما أحدث بعد
ذلك مما يستنكر  ،فال خري فيه.
 ٢٧-١٦يدل احلديث عىل الرجوع إىل القلوب عند االشتباه فام سكن إليه القلب وانرشح إليه الصدر
فهو الرب واحلالل ؛ وما كان خالف ذلك فهو اإلثم واحلرام.
 ٢٧-١٧اإلثم ما أثر يف الصدر حرجا وضيقا وقلقا واضطرابا فلم ينرشح له الصدر ؛ ومع هذا فهو
عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند اطالعهم عليه.
 ٢٧-١٨ما رآه املؤمنون حسنا فهو عند اهلل حسن وما رآه املومنون قبيحا فهو عند اهلل قبيح ؛فعند
االشتباه انظر إىل ما استنكره الناس عىل فاعله وغري فاعله
 ١٧-١٩ما حاك يف صدر اإلنسان فهو إثم وإن أفتاه غريه بأنه ليس بإثم ؛فهذه مرتبة ثانية وهو أن
يكون اليشء مستنكرا عند فاعله دون غريه وقد جعله أيضا إثام
 ٢٧-٢٠كون ماحاك يف الصدر إثم وإن أفتي بغري ذلك فهذا إنام يكون ملن انرشح صدره باإليامن وكان
املفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إىل هوى من غري دليل رشعي
 ٢٧-٢١إذا كان مع املفتي دليل رشعي عىل أن ماحاك يف صدر االنسان إثم فالواجب عىل املستفتي
فهذا ال عربة به .الرجوع إليه وإن مل ينرشح له صدره.

 ٢٧-٢٢ما ورد النص به فليس للمؤمن إال طاعة اهلل ورسوله وأن يتلقى ذلك بانرشاح الصدر
والرضا فإن ما رشعه اهلل ورسوله جيب اإليامن والرضا به والتسليم له
 ٢٧-٢٣الرجوع يف األمور املشتبهة إىل حواز القلوب قد دلت عليه النصوص النبوية  ،وفتاوى
الصحابة.
 ٢٧-٢٤الصدق يتميز من الكذب بسكون القلب إليه ومعرفته وبنفوره عن الكذب وإنكاره ،قال
إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه وظلمة كظلمة الليل تنكره :الربيع

احلديث الثامن والعْشون
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم م ِ
َعن ِ
العر َباض ِ
ُ
بن ساري َة ريض اهلل عنه َ
وع َظة َ ،و ِج َلت ِمنها
قال َ :و َع َظنا
َ
يون َ ،ف ُقلنا  :يا رسول اهلل  ،كأَنا م ِ
لوب  ،و َذ َر َفت منها ال ُع ُ
وع َظ ُة ُمو ِّدع ،فأو ِصنا  ،قال  (( :أوصي ُكم
ال ُق ُ
َّ َ
َ َ
بتَقوى اهلل  ،والسم ِع وال َّط ِ
اعة  ،وإن َت َأ َّم َر َعلي ُكم َعبد  ،وإنَّه من َي ِعش ِمن ُكم بعدي َف َسريى اختالفا كَثريا ،
َّ
وُمدَ ِ
ِ
ِ
ي َ ،عضوا عليها بالن ِ
ثات األمور َّ ،
فإن
َّواج ِذ  ،وإ َّيا ُكم ُ
الراشدي َن املهد ِّي َ
وسنَّة اخلُلفاء َّ
َف َع َلي ُكم بِ ُسنَّتي ُ
والِّتمذي  ،وقال  :حديث َح َسن َصحيح
دعة َضاللة )) رواه أبو داود ِّ
ُك َّل بِ َ
٢٨-١

نذير قوم أتاهم العذاب  ،فإذا ذهب عنه  :كان النبي إذا أتاه الوحي أو وعظ قلت  :قال جابر
ذلك رأيت أطلق الناس وجها وأكثرهم ضحكا وأحسنهم برشا.

٢٨-٢

فهاتان الكلمتان  )) ،أوصيكم بتقوى اهلل  ،والسمع والطاعة (( :قوله صىل اهلل عليه وسلم
جتمعان سعادة الدنيا واآلخرة.

٢٨-٣

ولقد وصينا(  .التقوى كافلة بسعادة اآلخرة ملن متسك هبا وهي وصية اهلل لألولني واآلخرين
)الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهلل

٢٨-٤

 ،يف السمع والطاعة لوالة أمور املسلمني سعادة الدنيا ،وهبا تنتظم مصالح العباد يف معايشهم
وهبا يستعينون عىل إظهار دينهم وطاعة رهبم.

٢٨-٥

إن الناس ال يصلحهم إال إمام بر أو فاجر  ،إن كان فاجرا عبد املؤمن :قال عيل ريض اهلل عنه
فيه ربه  ،ومحل الفاجر فيها إىل أجله.

٢٨-٦

أمر الرسول عند االفرتاق واالختالف بالتمسك بسنته وسنة اخللفاء الراشدين فيشمل ذلك
التمسك بام كان عليه وخلفاؤه من االعتقادات واألعامل واألقوال.

٢٨-٧

كان السلف قديام ال يطلقون اسم السنة إال عىل ما يشمل االعتقادات واألعامل واألقوال.

٢٨-٨

يف أمره باتباع سنته وسنة خلفائه بعد أمره بالسمع والطاعة لوالة األمور عموما دليل عىل أن
سنة خلفائه متبعة كاتباع سنته بخالف والة األمور غريهم

٢٨-٩

سن رسول اهلل ووالة األمر من بعده سننا؛ األخذ هبا اعتصام بكتاب اهلل وقوة عىل دينه ليس
= ألحد تبديلها والتغيريها والالنظر يف أمر خالفها

 ٢٨-١٠من اهتدى هبا فهو مهتد ومن استنرص هبا فهو منصور ومن تركها واتبع غري سبيل املؤمنني=
)عمر بن عبدالعزيز(واله اهلل ماتوىل وأصاله جهنم وساءت مصريا
 ٢٨-١١أال إن ما سن رسول اهلل وصاحباه فهو وظيفة دين نأخذ به  :قال عمر بن عبدالعزيز يف خطبته
وننتهي إليه.
 ٢٨-١٢وقال  .إن عمر كان رشيد األمر :كان عيل يتبع أحكام عمر ريض اهلل عنهام وقضاياه ويقول
إذا اختلف الناس يف يشء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به  :جماهد
 ٢٨-١٣إذا اختلف الناس يف يشء فانظروا كيف قىض فيه عمر فإنه مل يكن يقيض يف أمر :قال الشعبي
مل يقض فيه قبله حتى يشاور.
 ٢٨-١٤انظروا ما اجتمعت عليه أمة حممد فإن اهلل مل يكن ليجمعها عىل ضاللة  ،فإذا  :قال الشعبي
.اختلفت فانظروا ما صنع عمر بن اخلطاب فخذوا به
 ٢٨-١٥وروي عن ابن مسعود أنه كان حيلف  .إذا اجتمع عمر وعيل عىل يشء فهو األمر :قال وكيع
باهلل إن الرصاط املستقيم هو الذي ثبت عليه عمر حتى دخل اجلنة.

 ٢٨-١٦ما ُجع عمر عليه الصحابة فاجتمعوا عليه يف عرصه فال شك أنه احلق ولو خالف فيه بعد
ذلك من خالف.
 ٢٨-١٧مل يمت عمر ريض اهلل عنه حتى وضع األمور مواضعها واستقامت األمور وذلك لطول مدته
وتفرغه للحوادث واهتاممه هبا.
 ٢٨-١٨كانت مدة أيب بكر قصرية وكان مشغوال فيها بالفتوح وبعث البعوث للقتال فلم يتفرغ لكثري
من احلوادث وربام كان يقع يف زمنه ما اليبلغه وال يرفع إليه
 ٢٨-١٩ما مل جيمع عمر الناس عليه بل كان له فيه رأي وهو يسوغ لغريه أن يرى رأيا خيالف رأيه فال
يكون قول عمر فيه حجة عىل غريه من الصحابة ؛ واهلل أعلم.
 ٢٨-٢٠وصف اخللفاء بالراشدين ألهنم عرفوا احلق وقضوا به  ،عكس الغاوي وهو من عرف احلق
وباملهديني يعني أن اهلل هيدهيم للحق وال يضلهم عنه  .وعمل بخالفه
 ٢٨-٢١عرفه ومل  :راشد وغاو وضال  ،فالراشد عرف احلق واتبعه  ،والغاوي  :أقسام الناس ثالثة
مل يعرفه بالكلية  :يتبعه  ،والضال.
 ٢٨-٢٢كل راشد فهو مهتد  ،وكل مهتد هداية تامة فهو راشد ؛ ألن اهلداية إنام تتم بمعرفة احلق
.والعمل به أيضا
 ٢٨-٢٣ما أحدث مما ال أصل له يف الرشيعة يدل عليه  ،فأما ما كان له أصل من الرشع يدل  :البدعة
عليه  ،فليس ببدعة رشعا  ،وإن كان بدعة لغة.
 ٢٨-٢٤فتمسك بسنة خري من إحداث بدعة ) ما أحدث قوم بدعة إال رفع مثلها من السنة (.
 ٢٨-٢٥من أحدث شيئا من مسائل االعتقادات أو األعامل أو األقوال الظاهرة والباطنة ونسبه إىل
الدين بال أصل من الدين يرجع إليه فهو ضاللة والدين بريء منه
 ٢٨-٢٦ما وقع يف كالم السلف من استحسان بعض البدع فإنام ذلك يف البدع اللغوية ال الرشعية وله
أصول من الرشيعة يرجع إليها ،كجمع الناس يف قيام رمضان.

 ٢٨-٢٧البدعة املذمومة يف اطالق الرشع هي ما ليس هلا أصل من الرشيعة يرجع إليه،وأما املحمودة
فام كان هلا أصل من السنة يرجع إليه وهي بدعة لغة ال رشعا.
 ٢٨-٢٨يتعني ضبط ما نقل عن السلف ليتميز به ما كان من العلم موجودا يف زماهنم وما حدث من
ذلك بعدهم  ،فيعلم بذلك السنة من البدعة.
 ٢٨-٢٩إنكم قد أصبحتم اليوم عىل الفطرة وإنكم ):وهذا يف زمن اخللفاء الراشدين(قال ابن مسعود
ستحدثون وحيدث لكم فإذا رأيتم حمدثة فعليكم باهلدي األول.
 ٢٨-٣٠وكأن مالكا .مل يكن يشء من هذه األهواء يف عهد النبي وأيب بكر وعمر وعثامن  :قال مالك
يشري باألهواء إىل ما حدث من التفرق يف أصول الديانات.
 ٢٨-٣١مما أحدث بعد عرص الصحابة والتابعني الكالم يف احلالل واحلرام بمجرد الرأي ،ورد كثري مما
وردت به السنة يف ذلك ملخالفته للرأي واألقيسة العقلية.
 ٢٨-٣٢الكالم يف ذات اهلل وصفاته بام يعلم قطعا خمالفته للكتاب والسنة وإُجاع سلف !مما أحدث
أو فيام سكت عنه النبي وأصحابه والتابعون هلم بإحسان .األمة
 ٢٨-٣٣أصعب ما أحدث بعد عرص الصحابة والتابعني الكالم يف أفعال اهلل تعاىل من قضائه وقدره ؛
فكذب بذلك من كذب وزعم أنه نزه اهلل بذلك عن الظلم.
 ٢٨-٣٤مما أحدث بعد عرص الصحابة والتابعني ما أحدثه اخلوارج ونحوهم ممن تكلم يف تكفري
املسلمني  ،واستباحة دمائهم وأمواهلم  ،أو يف ختليدهم يف النار.

 ٢٨-٣٥مما أحدث بعد عرص الصحابة والتابعني ما أحدثه الرافضة ونحوهم ممن تكلم يف تكفري
املسلمني  ،واستباحة دمائهم وأمواهلم أو يف تفسيق خواص هذه األمة.
 ٢٨-٣٦مما أحدث بعد عرص الصحابة والتابعني ما أحدثه املرجئة ونحوهم ممن زعم أن املعايص ال
ترض أهلها  ،أو أنه ال يدخل النار من أهل التوحيد أحد.

 ٢٨-٣٧مما أحدث الكالم يف احلقيقة بالذوق والكشف  ،وزعم أن احلقيقة تنايف الرشيعة  ،وأن املعرفة
 .وحدها تكفي مع املحبة  ،وأنه ال حاجة إىل األعامل

احلديث التاسع والعْشون
دخ ُلني اجلنَّ َة وي ِ
خِبين بِعمل ي ِ
باعدُ ين ِم َن الن ِ
سول اهلل َأ ِ
لت  :يا َر َ
َّار  ،قال :
َعن ُمعاذ ريض اهلل عنه قال ُ :ق ُ
َ ُ
ََ ُ
(( ل َقد س َأل َت َعن َعظيم وإ َّنه َليسري َع َىل من يَّسه اهلل عليه  :تَعبدُ اهلل ال ُت ِ ِ
الصال َة ،
قيم َّ
ُ
َ َ َّ َ ُ
ُ َ
ْش ُك به شيئا  ،و ُت ُ
َ
و ُت ِ
ِ
ثم َ
مض َ
الصو ُم ُجنَّة ،
قال  (( :أال َأ ُدل َك عىل
وَتج ال َب َ
ان ُ َ ،
الزكا َة  ،و َت ُصو ُم َر َ
ؤت َّ
أبواب اخلري ؟ َّ
يت )) َّ .

والصد َق ُة ُتط ِفئ اخلطي َئ َة كَم يطفئ املاء النار  ،وصال ُة الرج ِل ِمن ج ِ
وف ال َّل ِ
وُبم
َ
َّ ُ
َ
ُ َ
َّ
ثم تال َ { :تت ََج َاف ُجنُ ُ ُ
يل َّ ،
ُ ُ ُ َ
وذروة ِ
موده ِ
س األم ِر و َع ِ
ِب ُك َبرأ ِ
َع ِن املَ َضا ِج ِع حتَّى َب َل َغ َ :يع َم ُلو َن } ُ ،ث َّم َ
سنام ِه ؟ ))
َ
قال َ (( :أال ُأخ ِ ُ
وذرو ُة س ِ
سول اهلل  ،قال  (( :رأس األم ِر اإلسالم  ،و َعموده الصال ُة ِ ،
لت َ :ب َىل يا َر َ
نام ِه اجلها ُد ))  ،ثم
ُق ُ
ُ ُ َّ
َ ُ
َ َ
ُ
خِب َك بم ِ
ف َع َل َ
يك
قلت  :بىل يا رسول اهلل  ،فأخذ بلسانه  ،قال ُ (( :ك َّ
الك ذلك ُك ِّل ِه ؟ )) ُ ،
قال  (( :أال ُأ ِ ُ َ
ِ
ون بِم َن َت َك َّل ُم ِبه ؟ َ
اخ ُذ َ
َبي اهلل  ،وإنَّا ملُ َؤ َ
َّاس يف
هذا )) ُ ،
فقال َ (( :ثكلت َك ُأم َك َ ،
وهل َي ُكب الن َ
قلت  :يا ن َّ
صائدُ َأ ِ
َاخ ِرهم إالَّ ح ِ
جوه ِهم  ،أو عىل من ِ
َّار عىل و ِ
الن ِ
لسنَتِ ِهم ))  .روا ُه الِّتمذي  ،وقال َ :حديث َحسن
َ
ُ
َ
َصحيح
٢٩-١

بفضله -العمل من رمحة اهلل وفضله وهو بنفسه ال يستحق به أحد اجلنة لوال أن اهلل جعله
سببا لذلك  ،فاجلنة وأسباهبا كل من فضل اهلل ورمحته -ورمحته.

٢٩-٢

دخول اجلنة والنجاة من النار أمر عظيم جدا  ،وألجله أنزل اهلل ) لقد سألت عن عظيم (
الكتب  ،وأرسل الرسل.

٢٩-٣

التوفيق كله بيد اهلل تعاىل  ،فمن يرس اهلل عليه اهلدى ) وإنه ليسري عىل من يرسه اهلل عليه (
اهتدى  ،ومن مل ييرسه عليه ،مل يتيرس له ذلك.

٢٩-٤

أفضل أولياء اهلل هم املقربون  ،الذين يتقربون إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض.

٢٩-٥

الغيبة خترق الصيام  ،واالستغفار يرقعه  ،فمن استطاع منكم أن ال يأيت  :قال بعض السلف
بصوم خمرق فليفعل.

٢٩-٦

الصيام جنة يقي صاحبه من املعايص يف الدنيا ؛ فإذا كان كذلك كان له يف اآلخرة جنة من
النار  ،وإن مل يكن كذلك مل يكن له جنة يف اآلخرة من النار.

٢٩-٧

إن تبدوا الصدقات فنعام هي وإن ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم ويكفر عنكم من(
الصدقة يكفر هبا من السيئات إما مطلقا أو صدقة الرس) سيئاتكم.

٢٩-٨

أن الناس حيرتقون بالنهار بالذنوب وكلام قاموا لصالة مكتوبة أطفؤوا"قال بعض الصحابة
فكذلك قيام الليل يكفر اخلطايا ألنه أفضل نوافل الصالة"ذنوهبم

٢٩-٩

فضل صالة الليل عىل صالة النهار كفضل صدقة الرس عىل صدقة العالنية" البن مسعود
فكام أن صدقة الرس تطفئ اخلطيئة وتطفئ غضب الرب فكذلك صالة الليل".

 ٢٩-١٠تتجاىف جنوهبم عن املضاجع(كل من ترك النوم بالليل لذكر اهلل ودعائه فيشمله قوله تعاىل
)إىل قوله تعاىل بام كانوا يعملون ...يدعون رهبم خوفا وطمعا
 ٢٩-١١أقرب ما يكون الرب من العبد يف جوف الليل اآلخر  ،فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهلل (
أي وسط النصف الثاين من الليل ) يف تلك الساعة فكن.
 ٢٩-١٢رأس األمر أي الدين الذي بعث به وهو اإلسالم  ،وقد جاء تفسريه يف رواية أخرى
بالشهادتني  ،فمن مل يقر هبام ظاهرا وباطنا فليس من اإلسالم يف يشء.
 ٢٩-١٣قوام الدين الذي يقوم به الدين كام يقوم الفسطاط عىل عموده ؛ هو
الصالة.
 ٢٩-١٤هو اجلهاد  ،وهذا يدل عىل أنه أفضل األعامل  -وهو أعىل ما فيه وأرفعه  -ذروة سنام الدين
 .بعد الفرائض

 ٢٩-١٥كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل اخلري كله  ،ومن ملك لسانه  ،فقد ملك أمره وأحكمه
وضبطه.
 ٢٩-١٦جزاء الكالم املحرم وعقوباته ؛ فإن اإلنسان يزرع بقوله وعمله احلسنات  :حصائد األلسنة
والسيئات  ،ثم حيصد يوم القيامة ما زرع.
 ٢٩-١٧من زرع خريا من قول أو عمل حصد الكرامة  ،ومن زرع رشا من قول أو عمل حصد غدا
،وأكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم  .الندامة
 ٢٩-١٨معصية النطق يدخل فيها الرشك والقول عىل اهلل بغري علم  ،وشهادة الزور والسحر والقذف
وغري ذلك من الكبائر والصغائر كالكذب والغيبة والنميمة.
 ٢٩-١٩سائر املعايص الفعلية ال خيلو غالبا من قول يقرتن هبا يكون معينا عليها فتدخل يف معصية
النطق.
 ٢٩-٢٠إنه بلغني أن اإلنسان ليس عىل يشء من جسده أشد حنقا أو غيظا يوم  :قال ابن عباس
القيامة منه عىل لسانه إال من قال به خريا أو أمىل به خريا.
 . ٢٩-٢١اللسان أمري البدن  ،فإذا جنى عىل األعضاء شيئا جنت  ،وإذا عف عفت  :قال احلسن
 ٢٩-٢٢ما رأيت أحدا لسانه منه عىل بال إال رأيت ذلك صالحا يف سائر عمله  :قال يونس بن عبيد.
 ٢٩-٢٣ما صلح منطق رجل إال عرفت ذلك يف سائر عمله  ،وال فسد منطق  :قال حييى بن أيب كثري
رجل قط إال عرفت ذلك يف سائر عمله.
 ٢٩-٢٤الجتد شيئا من الرب يتبعه الرب كله غري اللسان فتجد الرجل يصوم النهار ويفطر:قال يونس
عىل حرام ولكن الجتده اليتكلم إال بحق فيخالف ذلك عمله أبدا

احلديث الثالثون
إن اهلل َفر َض ِ
َّبي صىل اهلل عليه وسلم َ
قال َّ (( :
فرائ َض َفال
َ
ني ريض اهلل عنه َعن الن ِّ
َعن َأيب َثع َل َب َة اخلُ َش ِّ
َت عن أشيا َء َرِحة ل ُكم َغ َري
وسك َ
وحدَّ ُحدُ ودا فال تَعتَدوها َ ،
ُت َض ِّي ُعوها َ ،
وح َّر َم َأشيا َء فال تَنتهكوها َ ،
ِ
وغري ُه
َبحثوا َعنها ))  .حديث حسن  ،رواه الدَّ ارقطني
نسيان فال ت َ
ُ
٣٠-١

بعث اهلل نبيه وأنزل كتابه وأحل حالله وحرم حرامه ؛ فام :قال ابن عباس ريض اهلل عنهام
 .أحل فهو حالل  ،وما حرم فهو حرام  ،وما سكت عنه فهو عفو

٣٠-٢

 ،فرائض  ،وحمارم  :قسم الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف احلديث أحكام اهلل أربعة أقسام
وحدود  ،ومسكوت عنه  ،وذلك جيمع أحكام الدين كلها.

٣٠-٣

من عمل هبذا احلديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب ألن من أدى الفرائض واجتنب املحارم
ووقف عند احلدود وترك البحث عام غاب عنه فقداستوىف أقسام الفضل

٣٠-٤

من عمل هبذا احلديث فقداستوىف أقسام الفضل وأوىف حقوق الدين ؛ ألن :قال ابن السمعاين
الرشائع ال خترج عن هذه األنواع املذكورة يف هذا احلديث.

٣٠-٥

 ،كذبت  :أحل اهلل كذا  ،وحرم كذا  ،فيقول اهلل  :ليتق أحدكم أن يقول  :قال الربيع بن خثيم
مل أحل كذا ومل أحرم كذا.

٣٠-٦

أكره  :أدركت علامءنا يقول أحدهم إذا سئل  :سمعت مالك بن أنس يقول  :قال ابن وهب
حالل وال حرام  :هذا  ،وال أحبه  ،وال يقول.

٣٠-٧

فهي التي محاها اهلل تعاىل  ،ومنع من قرباهنا وارتكاهبا  :املحارم
وانتهاكها ؛ واملحرمات املقطوع هبا مذكورة يف الكتاب والسنة

٣٠-٨

توقا العلامء الورعني كأمحد ومالك إطالق لفظ احلرام عىل ما مل يتيقن حتريمه مما فيه نوع شبهة
وذكر أهنم كانوا يكرهون أشياء الحيرموهنا .أو اختالف

٣٠-٩

أرأيت إذا أيت باحلق والباطل إىل اهلل  ،يف أهيام يكون الغناء ؟ :سئل القاسم عن الغناء فقال
 .فأنت  ،فأفت نفسك  :يف الباطل  ،فقال  :فقال الرجل

 ٣٠-١٠أما ما هنى النبي ؛ فمنها أشياء حرام كجلود السباع وأن تنكح املرأة عىل :قال اإلمام أمحد
عمتها أو خالتها ،ومنها أشياء هنى عنها فهي أدب.
 ٣٠-١١حدود اهلل التي هنى عن اعتدائها فاملراد هبا ُجلة ما أذن يف فعله وجوبا أو ندبا أو:قال أمحد
إباحة ؛ واعتداؤها هو جتاوز ذلك إىل ارتكاب ماهنى عنه
 ، ٣٠-١٢ليس وراء ما حد اهلل من املأذون فيه إال ما هنى عنه  ،وهلذا مدح سبحانه احلافظني حلدوده
 .وذم من ال يعرف حد احلالل من احلرام
 ٣٠-١٣كام أن السور يمنع من كان داخله من تعديه وجماوزته  ،فكذلك اإلسالم يمنع من دخله من
اخلروج عن حدوده وجماوزهتا.
 ٣٠-١٤من مل جياوز ما أذن له فيه إىل ما هني عنه  ،فقد حفظ حدود اهلل  ،ومن تعدى ذلك  ،فقد تعدى
حدود اهلل.
 ٣٠-١٥تلك حدود(:قد تطلق احلدود ويراد هبا نفس املحارم ،فيقال ال تقربوا حدود اهلل كام قال تعاىل
واملراد النهي عن ارتكاب ما هنى عنه )اهلل فال تقربوها
 ٣٠-١٦املسكوت عنه هو ما مل يذكر حكمه بتحليل  ،وال إجياب  ،وال حتريم  ،فيكون معفوا عنه  ،ال
حرج عىل فاعله  ،وعىل هذا دلت األحاديث.
 ٣٠-١٧ذكر اليشء بالتحريم والتحليل مما قد خيفى فهمه من نصوص الكتاب والسنة فقد تكون
داللتها بطريق النص والترصيح أو العموم والشمول أو الفحوى والتنبيه
 ٣٠-١٨قد تكون داللة النص عىل التحليل والتحريم بمفهوم املخالفة أو القياس فإذا انتفت
الدالالت فهنا يستدل بعدم ذكره بإجياب أو حتريم عىل أنه معفو عنه.
 ٣٠-١٩سكت اهلل عن أشياء رمحة ورفقا بعباده وعفوا ؛ فلم حيرمها فيعاقبهم عىل فعلها ومل يوجبها
فيعاقبهم عىل تركها فإن فعلوها أو تركوها فال حرج عليهم.
 ٣٠-٢٠قبول العافية فيام مل يذكر يف الواجبات وال يف املحرمات وترك البحث والسؤال عنه خري.

 ٣٠-٢١هو املتعمق البحاث عام ال يعنيه  :املتنطع ) هلك املتنطعون (.
 ، ٣٠-٢٢البحث عن دخول ما مل يوجد يف نص خاص أو عام يف دالالت النصوص الصحيحة حق
وهو مما يتعني فعله عىل املجتهدين يف معرفة األحكام الرشعية.
 ٣٠-٢٣تدقيق الناظر نظره وفكره يف وجوه الفروق املستبعدة بام ال يظهر له أثر يف الرشع  ،فيفرق بني
متامثلني ،أو جيمع بني متفرقني غري مريض وال حممود.
 ٣٠-٢٤بام  :إياكم والتنطع  ،إياكم والتعمق  ،وعليكم بالعتيق  ،يعني  :قال ابن مسعود ريض اهلل عنه
كان عليه الصحابة ريض اهلل عنهم.
 ٣٠-٢٥إذا كان اجتامع مسألتني أظهر يف الظن من افرتاقهام  ،وجب القضاء باجتامعهام  ،وإن انقدح
فرق عىل بعد  ،وهذا من قواعد الدين.
 ٣٠-٢٦يدخل يف النهي عن التعمق والبحث عنه أمور الغيب اخلربية التي أمر باإليامن هبا ومل يبني
كيفيتها وبعضها قد ال يكون له شاهد يف هذا العامل املحسوس
 ٣٠-٢٧البحث عن كيفية أمور الغيب اخلربية التي أمر باإليامن هبا ومل يبني كيفيتها مما ال يعني ومما
ينهى عنه وقد يوجب احلرية والشك ويرتقي إىل التكذيب.
 ٣٠-٢٨ال جيوز التفكر يف اخلالق وجيوز للعباد أن يتفكروا يف املخلوقني بام :قال إسحاق بن راهويه
سمعوا فيهم وال يزيدون عىل ذلك ؛ ألهنم إن فعلوا تاهوا.
 ، ٣٠-٢٩ال جيوز أن يقال كيف تسبح القصاع  ،واخلبز :قال اسحاق )وإن من يشء إال يسبح بحمده(
والثياب ؟ فذلك إىل اهلل أن جيعل تسبيحهم كيف شاء وكام شاء.
 ٣٠-٣٠ليس للناس اخلوض يف األشياء املتشاهبة إال بام علموا وبام أخرب اهلل واليزيدوا :قال اسحاق
عىل ذلك فاتقوا اهلل فإن اخلوض فيه يرديكم عن سنن احلق.

احلديث احلادي والثالثون
ِ
سهل ِ
ِ
فقال  :يا َر َ
َّبي صىل اهلل عليه وسلم َ
سول
َعن
دي ريض اهلل عنه قال  :جا َء ُ
الساع ِّ
رجل إىل الن ِّ
بن سعد َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
فيم
ازهد ِيف الدنيا ُحي َّب َك اهلل َ ،
َّاس  ،فقال َ ( :
وأح َّبني الن ُ
اهلل ُد َّلني َعىل َع َمل إذا َعمل ُت ُه َأ َح َّبني اهلل َ ،
وازهد َ
يف أيدي الن ِ
وغري ُه بأسانِيدَ َح َسنة
َّاس )  .حديث حسن َروا ُه اب ُن ماجه
َّاس ُحي َّب َك الن ُ
ُ

٣١-١

قد ذم اهلل من كان ميريد الدنيا بعمله وسعيه ونيته.

٣١-٢

اإلعراض عنه الستقالله  ،واحتقاره  ،وارتفاع اهلمة  :معنى الزهد يف اليشء.

٣١-٣

ما الدنيا يف اآلخرة إال كام جيعل أحدكم أصبعه يف اليم  ،فلينظر ( قال عليه الصالة والسالم
) بامذا ترجع

٣١-٤

الزهادة يف الدنيا أن تكون بام يف يد اهلل أوثق مما يف يديك  ،وإذا أصبت بمصيبة :قال اخلوالين
كنت أشد رجاء ألجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك.

٣١-٥

ال تشهد ألحد بالزهد  ،فإن الزهد يف القلب  :يقول  :قال أحد السلف.

٣١-٦

ينشأ من صحة اليقني وقوته أن يكون العبد بام يف يد اهلل أوثق منه بام يف يد نفسه ؛ فإن اهلل
ضمن أرزاق عباده وتكفل هبا.

٣١-٧

وقال ابن  .إن من ضعف يقينك أن تكون بام يف يدك أوثق منك بام يف يد اهلل :قال احلسن
ليس يف البيت دقيق :إن أرجى ما أكون للرزق إذا قالوا  :مسعود.

٣١-٨

الثقة باهلل  ،واليأس  :يل ماالن ال أخشى معهام الفقر  :ما ما ملك ؟ قال  :قيل أليب حازم الزاهد
 .مما يف أيدي الناس

٣١-٩

ختاف الفقر ؟ فقال :قيل أليب حازم
أنا أخاف الفقر وموالي له ما يف الساموات وما يف  :أما م
!األرض وما بينهام وما حتت الثرى ؟

 ٣١-١٠من حقق اليقني وثق باهلل يف أموره كلها وريض بتدبريه له وانقطع عن التعلق باملخلوقني رجاء
وخوفا  ،ومنعه ذلك من طلب الدنيا باألسباب املكروهة.
 ٣١-١١حقيقة الزهد حتقيق اليقني بالثقة باهلل والرضا بتدبريه واالنقطاع عن التعلق باخللق ومن كان
كذلك كان من أغنى الناس وإن مل يكن له يشء من الدنيا.
 ٣١-١٢كفى باملوت واعظا  ،وكفى باليقني غنى  ،وكفى بالعبادة شغال  :قال عامر.
 ٣١-١٣اليقني أن ال تريض الناس بسخط اهلل وال حتمد أحدا عىل رزق اهلل وال تلم أحدا عىل ما مل
يؤتك اهلل فإن الرزق اليسوقه حرص حريص واليرده كراهة كاره
 ٣١-١٤جعل الروح  -بقسطه وعلمه وحكمه  -إن اهلل تبارك وتعاىل :قال ابن مسعود ريض اهلل عنه
والفرح يف اليقني والرضا  ،وجعل اهلم واحلزن يف الشك والسخط.
 ٣١-١٥من كامل اليقني أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة يف دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غري ذلك
؛ أرغب يف ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقي له.
عيل ريض اهلل عنه.
 ٣١-١٦من زهد يف الدنيا  ،هانت عليه
م
املصيبات :قال ي
 ٣١-١٧من عالمات الزهد يف الدنيا أن يستوي عند العبد حامده وذامه يف احلق فإن من عظمت الدنيا
عنده أحب املدح وكره الذم.
 ٣١-١٨من عظمت الدنيا عنده أحب املدح وكره الذم  ،وربام محله ذلك عىل ترك كثري من احلق خشية
الذم  ،وعىل فعل كثري من الباطل رجاء املدح.
 ٣١-١٩من استوى عنده حامده وذامه يف احلق  ،دل عىل سقوط منزلة املخلوقني من قلبه  ،وامتالئه
من حمبة احلق  ،وما فيه رضا مواله.
 ٣١-٢٠هو أفضل مني  ،وهذا يرجع إىل أن الزاهد  :الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال  :قال احلسن
حقيقة هو الزاهد يف مدح نفسه وتعظيمها.

 ٣١-٢١الزهد يف الرياسة أشد منه يف الذهب والفضة  ،فمن أخرج من قلبه حب الرياسة يف الدنيا فهو
الزاهد حقا وهذا هو الذي يستوي عنده حامده وذامه يف احلق.
 ٣١-٢٢الزهد يف الدنيا أن ال تأسى عىل ما فات منها  ،وال تفرح بام آتاك منها  :قال وهيب بن الورد.
 ٣١-٢٣إن كان ال يفرح بزيادته وال حيزن  :هل يكون زاهدا ؟ قال  :عمن معه مال  -سئل اإلمام أمحد
بنقصه.
م
احلالل شكره  :وسئل الزهري عن الزاهد فقال
 . ٣١-٢٤من مل يغلب احلرا مم صربه  ،ومل يشغل
 ، ٣١-٢٥الزاهد يف الدنيا إذا قدر منها عىل حرام  ،صرب عنه  ،فلم يأخذه  ،وإذا حصل له منها حالل
مل يشغله عن الشكر  ،بل قام بشكر اهلل عليه
: ٣١-٢٦وقال ربيعة  .من مل متنعه النعامء من الشكر وال البلوى من الصرب فذلك الزاهد :قال ابن عيينة
رأس الزهادة ُجع األشياء بحقها ووضعها يف حقها.
 ٣١-٢٧اللهم زهدنا يف الدنيا  ،ووسع علينا منها  ،وال تزوها  :كان من دعائهم  :وقال :قال ابن عيينة
عنا  ،فرتغبنا فيها.
 ٣١-٢٨الزهد يف الدنيا قرص األمل واليأس مما يف أيدي الناس :قال اإلمام أمحد.
 ٣١-٢٩زهدنا اهلل وإياكم زهد من أمكنه احلرام والذنوب يف اخللوات  :كان بكر املزين يدعو إلخوانه
فعلم أن اهلل يراه فرتكه.
 ٣١-٣٠فزهد فرض وهو الزهد يف احلرام  ،وزهد فضل  :الزهد ثالثة أصناف  :قال إبراهيم بن أدهم
وهو الزهد يف احلالل  ،وزهد سالمة وهو الزهد يف الشبهات.
 ٣١-٣١أنا أذهب إىل أن الزهد يف ترك ما يشغلك عن اهلل  :قال أبو سليامن الداراين.
 ٣١-٣٢الذم ليس لزمان الدنيا أو مكاهنا وإنام راجع إىل أفعال بني آدم الواقعة فيها ألن غالبها واقع
عىل ماترض عاقبته أو التنفع ال عىل ماحتمد عاقبته.

 ٣١-٣٣املنتسبون إىل رشائع املرسلني املقرون بدار بعد املوت للثواب والعقاب منقسمون إىل ثالثة
ظامل لنفسه  ،ومقتصد  ،وسابق باخلريات بإذن اهلل :أقسام.
 ٣١-٣٤أكثر املنتسبني لرشائع املرسلني ظامل لنفسه وقف مع زهرة الدنيا وزينتها  ،فأخذها من غري
وجهها  ،واستعملها يف غري وجهها  ،وصارت الدنيا أكرب مهه.
 ٣١-٣٥أكثر الناس ظامل لنفسه وصارت الدنيا أكرب مهه هلا يغضب وهبا يرىض وهلا يوايل وعليها
يعادي وهؤالء هم أهل اللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر.
 ٣١-٣٦الظامل لنفسه مل يعرف املقصود من الدنيا وال أهنا منزل سفر يتزود منها ملا بعدها من داراإلقامة
وإن كان يؤمن بذلك إيامنا جممال فهو اليعرفه مفصال
 . ٣١-٣٧الظامل لنفسه ما ذاق ما ذاقه أهل املعرفة باهلل يف الدنيا مما هو أنموذج ما ادخر هلم يف اآلخرة
 ٣١-٣٨املقتصد أخذ الدنيا من وجوهها املباحة وأدى واجباهتا وأمسك لنفسه الزائد عىل الواجب
يتوسع به يف التمتع بشهوات الدنيا وهذا ال عقاب عليه يف ذلك.
 ٣١-٣٩من أخذ ما أبيح من الدنيا وأدى واجباهتا وتوسع بام زاد عىل الواجب يف التمتع بشهواهتا وإن
كان ال يعاقب إال أن درجاته من اآلخرة تنقص بقدر توسعه.
يصيب عبد ِمن الدنيا شيئ ًا إال نقص من درجاته عند اهلل  :قال ابن عمر ريض اهلل عنهام
، ٣١-٤٠ال
م
وإن كان عليه كري ًام.
 ٣١-٤١لوال أن تنقص حسنايت خلالطتكم يف لني عيشكم ولكني سمعت اهلل  :قال عمر ريض اهلل عنه
) أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا (  :عري قوما فقال.
 ٣١-٤٢إن شئت استقل من الدنيا وإن شئت استكثر منها فإنام  :قال الفضيل بن عياض رمحه اهلل
تأخذ من كيسك.
 ٣١-٤٣إشارة إىل أن اهلل حرم عىل عباده أشياء من فضول شهوات الدنيا)(٣٣-٣٥يف الزخرف
وزينتها وهبجتها مل يكونوا حمتاجني إليه وادخره هلم عنده يف اآلخرة.

 ٣١-٤٤إن اهلل إذا أحب عبدا محاه عن الدنيا كام يظل أحدكم حيمي ( :قال عليه الصالة والسالم
) سقيمه املاء
 ٣١-٤٥إن اهلل ليحمي عبده الدنيا وهو حيبه كام حتمون مريضكم الطعام ( :قال عليه الصالة والسالم
) والرشاب ختافون عليه
 ٣١-٤٦السابق باخلريات بإذن اهلل هم الذين فهموا املراد من الدنيا وعملوا بمقتىض ذلك فعلموا أن
اهلل إنام أسكن عباده هذه الدار ليبلوهم أهيم أحسن عمال.
 ٣١-٤٧ملا فهم السابقون باخلريات املقصود من الدنيا جعلوا مههم التزود منها لآلخرة التي هي دار
القرار واكتفوا من الدنيا بام يكتفي به املسافر يف سفره.
 ٣١-٤٨متى نوى املؤمن بتناول شهواته املباحة التقوي عىل الطاعة كانت شهواته له طاعة يثاب عليها
إين ألحتسب نومتي كام أحتسب قومتي :كام قال معاذ بن جبل.
 ٣١-٤٩ليس من حبك للدنيا طلبك ما يصلحك فيها  ،ومن زهدك فيها ترك احلاجة  :قال احلسن
يسدها عنك تركها  ،ومن أحب الدنيا ورسته ذهب خوف اآلخرة من قلبه.
 ٣١-٥٠متاع الغرور ما يلهيك عن طلب اآلخرة  ،وما مل يلهك فليس بمتاع  :قال سعيد بن جبري
الغرور ولكنه متاع بالغ إىل ما هو خري منه.
 ٣١-٥١كل ما أصبت يف الدنيا تريد به :ما هي الدنيا التي ذمت يف القرآن؟فقال :سئل أحد السلف
الدنيا فهو مذموم وكل ما أصبت فيها تريد به اآلخرة فليس منها
 ٣١-٥٢نعمت الدار الدنيا للمؤمن عمل قليال وأخذ زاده منها إىل اجلنة وبئست كانت للكافر واملنافق
)احلسن(وذلك أنه ضيع لياليه وكان زاده منها إىل النار.
 ٣١-٥٣الدنيا التذم مطلقا بل حتمد بالنسبة إىل من تزود منها الصاحلات وهي دار التجارة للمؤمنني
اكتسبوا فيها الرمحة وربحوا هبا اجلنة فهي نعم الدار هلم

 ٣١-٥٤الدنيا أمثال ترضهبا األيام لألنام وعلم الزمان الحيتاج إىل ترُجان وبحب الدنيا صمت أسامع
)حكيم(القلوب عن املواعظ وما أحث السائق لو شعر اخلالئق
 ٣١-٥٥من أهل الزهد يف فضول الدنيا من حيصل له  ،فيمسكه ويتقرب به إىل اهلل  ،كام كان كثري من
الصحابة وغريهم.
 ٣١-٥٦كان عثامن وعبد الرمحن بن عوف خازنني من خزان اهلل يف أرضه  ،ينفقان يف  :قال أبو سليامن
طاعته  ،وكانت معاملتهام هلل بقلوهبام.
 ٣١-٥٧من أهل الزهد يف فضول الدنيا من خيرجه من يده وال يمسكه اختيارا وطواعية  ،ومنهم من
خيرجه ونفسه تأبى إخراجه ولكن جياهدها عىل ذلك.
 ٣١-٥٨من أهل الزهد يف فضول الدنيا من مل حيصل له يشء من الفضول  ،وهو زاهد يف حتصيله  ،إما
مع قدرته  ،أو بدوهنا  ،واألول أفضل من هذا.
 . ٣١-٥٩مالك زاهد  ،إنام الزاهد عمر بن عبد العزيز  :الناس يقولون  :كان مالك بن دينار يقول
)حيث ترك فضول الدنيا مع قدرته عليه(
 ٣١-٦٠من سأل اهلل الدنيا  :وقال بعض السلف  .الزهد يف الدنيا يريح القلب والبدن  :قال احلسن
فإنام يسأل طول الوقوف للحساب.
 ٣١-٦١وكل ما شغلك عن اهلل من أهل ومال وولد  .الزهد ترك ما يشغل عن اهلل  :قال أبو سليامن
فهو مشؤوم.
 ٣١-٦٢اليمكن التعبري يف الدنيا عامحيصل ألهل اجلنة من تفاصيل العلم باهلل وأسامئه وصفاته
وأفعاله فهو مما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر عىل قلب برش
 ٣١-٦٣اليمكن التعبري يف الدنيا عامحيصل ألهل اجلنة من تفاصيل العلم باهلل ومن قربه ومشاهدته
ولذة ذكره؛ نسأل اهلل أن الحيرمنا خري ما عنده برش ماعندنا

، ٣١-٦٤ما أبعد هديكم من هدي نبيكم :الزهد يف الدنيا شعار أنبياء اهلل وأوليائه وأحبائه  ،قال عمرو
إنه كان أزهد الناس يف الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها
 ) ٣١-٦٥رشف املؤمن قيامه بالليل  ،وعزه استغناؤه عن الناس (
 ، ٣١-٦٦ال تزال كريام عىل الناس  ،أو ال يزال الناس يكرمونك ما مل تعاط ما يف أيدهيم  :قال احلسن
فإذا فعلت ذلك  ،استخفوا بك  ،وكرهوا حديثك  ،وأبغضوك
 ، ٣١-٦٧العفة عام يف أيدي الناس  :ال ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان  :قال أيوب السختياين
والتجاوز عام يكون منهم
 ٣١-٦٨إن الطمع فقر  ،وإن اليأس غنى  ،وإن  :كان عمر ريض اهلل عنه يقول يف خطبته عىل املنرب
اإلنسان إذا أيس من اليشء استغنى عنه.
 ٣١-٦٩فام يذهب بالعلم من قلوب :الذين يعملون به  ،قيل :من أرباب العلم؟ قال :سئل كعب
يذهبه الطمع ورشه النفس وتطلب احلاجات إىل الناس :العلامء؟ قال.
 ٣١-٧٠من سأل الناس ما بأيدهيم  ،كرهوه وأبغضوه ؛ ألن املال حمبوب لنفوس بني آدم  ،فمن طلب
منهم ما حيبونه  ،كرهوه لذلك.
 ٣١-٧١من كان يرى املنة للسائل وأنه لو خرج له عن ملكه مل يف له ببذل سؤاله وذلته له فهذا نادر
جدا من طباع بني آدم وقدانطوى بساط ذلك من أزمان متطاولة
 ٣١-٧٢من زهد فيام يف أيدي الناس  ،وعف عنهم  ،فإهنم حيبونه ويكرمونه لذلك ويسود به عليهم.
 ٣١-٧٣بام سادهم ؟ قالوا  :احلسن  ،قال  :من سيد أهل هذه القرية ؟ قالوا  :قال أعرايب ألهل البرصة
احتاج الناس إىل علمه  ،واستغنى هو عن دنياهم .:

احلديث الثاين والثالثون
َّبي صىل اهلل عليه وسلم َ
دري ريض اهلل عنه َّ
َض َر وال َِض َار )) حديث َح َسن
َعن أيب َسعيد اخلُ ِّ
أن الن َّ
قال  (( :ال َ َ
٣٢-١

أن يدخل عىل غريه رضرا بام ال منفعة  :أن يدخل عىل غريه رضرا بام ينتفع هو به  ،والرضار  :الرضر
له به  ،كمن منع ما ال يرضه ويترضر به املمنوع.

٣٢-٢

سيأيت عىل الناس زمان عضوض يعض املورس عىل ما يف يديه  ،ومل يؤمر  :قال عيل ريض اهلل عنه
بذلك.

٣٢-٣

إن اهلل مل يكلف عباده فعل ما يرضهم البتة  ،فإن ما يأمرهم به هو عني صالح دينهم ودنياهم  ،وما
هناهم عنه هو عني فساد دينهم ودنياهم.

احلديث الثالث والثالثون
أن َر َ
َع ِن ابن َع َّباس ريض اهلل عنهم َّ
واهم  ،ال َّدعى
َّاس بِدَ ع ُ
سول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َق َال َ ( :لو ُيع َطى الن ُ
ِ
َ
مي عىل َمن َأنكر )  .حديث حسن  ،روا ُه ال َبيهقي
ِرجال
ماءهم ولكن ال َب ِّينَ ُة عىل املُدَّ عي وال َي ُ
أموال َقوم ود ُ
عض ُه يف " الصحيحي " .
وغري ُه هكذا  ،و َب ُ
ُ

احلديث الرابع والثالثون
ِ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َي ُ
َ
غري ُه
عت
دري قال َ :س ِم ُ
َعن أيب َسعيد اخلُ ِّ
قول َ (( :من َر َأى من ُكم ُمنكَرا َفل ُي ِّ
ِ
ِ ِ
ِ
اإليمن ))  .روا ُه ُمسلم
ف
لسانِ ِه  ،فإن َل َيستَطِع َفبِقلبِ ِه  ،وذلك َأض َع ُ
بيده  ،فإن َل َيستَطع فبِ َ
٣٤-١

فدلت األحاديث عىل وجوب إنكار املنكر بحسب القدرة عليه  ،وأن إنكاره بالقلب البد منه  ،فمن
مل ينكر قلبه املنكر دل عىل ذهاب اإليامن من قلبه.

٣٤-٢

اجلهاد بأيديكم ثم بألسنتكم ثم بقلوبكم فمن مل يعرف :إن أول ما تغلبون عليه من اجلهاد :قال عيل
قلبه املعروف وينكر املنكر نكس فجعل أعاله أسفله.

٣٤-٣

 :هلك من مل يأمر باملعروف ومل ينه عن املنكر  ،فقال ابن مسعود  :سمع ابن مسعود رجال يقول
هلك من مل يعرف بقلبه املعروف واملنكر.

٣٤-٤

يشري إىل أن معرفة املعروف واملنكر"هلك من مل يعرف بقلبه املعروف واملنكر"  :قال ابن مسعود
بالقلب فرض ال يسقط عن أحد ؛ فمن مل يعرفه هلك.

٣٤-٥

يوشك من عاش منكم أن يرى :اإلنكار باللسان واليد إنام جيب بحسب الطاقة  ،قال ابن مسعود
منكرا ال يستطيع له غري أن يعلم اهلل من قلبه أنه له كاره.

٣٤-٦

إذا عملت اخلطيئة يف األرض  ،كان من شهدها فكرهها كمن غاب ( قال عليه الصالة والسالم
) عنها  ،ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها

٣٤-٧

من شهد اخلطيئة فكرهها بقلبه كان كمن مل يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده  ،ومن غاب
عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر عىل إنكارها ومل ينكرها

٣٤-٨

الرضا باخلطايا من أقبح املحرمات ويفوت به إنكار اخلطيئة بالقلب  ،وهو فرض عىل كل مسلم ال
يسقط عن أحد يف حال من األحوال.

٣٤-٩

اإلنكار بالقلب فرض عىل كل مسلم يف كل حال  ،وأما اإلنكار باليد واللسان فبحسب القدرة.

 ٣٤-١٠ما من قوم يعمل فيهم باملعايص  ،ثم يقدرون عىل أن يغريوا  ،فال يغريوا  ،إال يوشك أن يعمهم (
) اهلل بعقاب
 ) ٣٤-١١ما من قوم يعمل فيهم باملعايص هم أعز وأكثر ممن يعمله  ،فلم يغريوه  ،إال عمهم اهلل بعقاب (
 ٣٤-١٢ما منعك إذا رأيت املنكر أن تنكره  ،فإذا لقن اهلل عبدا :إن اهلل ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول (
) يا رب  ،رجوتك وفرقت الناس :حجته  ،قال.
 ٣٤-١٣وحينئذ فجهاد  .التغيري باليد ليس بالسيف والسالح:التغيري باليد اليستلزم القتال،قال اإلمام أمحد
األمراء باليد أن يزيل بيده مافعلوه من املنكرات

 ٣٤-١٤جهاد األمراء بأن يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له قدرة عىل ذلك ،جائز وليس هو من
باب قتاهلم وال من اخلروج عليهم الذي ورد النهي عنه.
 . ٣٤-١٥اخلروج عىل األمراء بالسيف  ،خيشى منه الفتن التي تؤدي إىل سفك دماء املسلمني
 ، ٣٤-١٦إن خيش يف اإلقدام عىل اإلنكار عىل امللوك أن يؤذي أهله أو جريانه  ،مل ينبغ له التعرض هلم حينئذ
ملا فيه من تعدي األذى إىل غريه.
 ٣٤-١٧نص األئمة عىل أنه متى خاف من األمراء عىل نفسه السيف أو السوط أو احلبس أو القيد أو النفي
أو أخذ املال أو نحو ذلك من األذى سقط أمرهم وهنيهم.
 ٣٤-١٨إن خاف السب أو سامع الكالم اليسء مل يسقط عنه اإلنكار بذلك ؛ نص عليه اإلمام أمحد  ،وإن
احتمل األذى وقوي عليه فهو أفضل ؛ نص عليه أمحد أيضا.
 ٣٤-١٩إذا علم أنه ال يطيق األذى  ،وال يصرب عليه  ،فإنه ال يتعرض) ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه (
حينئذ لألمر.
 ٣٤-١٦هذا فيمن علم من نفسه الصرب ) أفضل اجلهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (.
 ٣٤-١٧نحن نرجو إن أنكر بقلبه فقد سلم"روي عن أمحد مايدل عىل االكتفاء باإلنكار بالقلب قال يف رواية
وهذا حممول عىل أنه خياف  "،وإن أنكر بيده فهو أفضل
 . ٣٤-١٨حكي روايتني عن أمحد يف وجوب إنكار املنكر عىل من يعلم أنه ال يقبل منه  ،وهو قول أكثر العلامء
يكون لك معذرة  :وقد قيل لبعض السلف يف هذا فقال
 ٣٤-١٩قد ورد ما يستدل به عىل سقوط األمر والنهي عند عدم القبول واالنتفاع به كام يف حديث أيب ثعلبة
اخلشني.
 ٣٤-٢٠بل ائتمروا باملعروف وانتهوا عن املنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة (
)وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام

 ٣٤-٢١إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم  ،وخفت ( يف حديث عبداهلل بن عمرو الذي ذكر فيه الفتنة فقال
= وشبك بني أصابعه ،فقمت إليه ) أماناهتم  ،وكانوا هكذا
 ٣٤-١٣الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بام(:كيف أفعل عند ذلك جعلني اهلل فداك ؟ قال :فقلت =
)تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة
 )، ٣٤-١٣عليكم أنفسكم ال يرضكم من ضل إذا اهتديتم ( :روي عن طائفة من الصحابة يف قوله تعاىل
مل يأت تأويلها بعد  ،إنام تأويلها يف آخر الزمان  :قالوا.
 ٣٤-١٤إذا اختلفت القلوب واألهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فيأمر:قال ابن مسعود
)اآليه..عليكم أنفسكم(اإلنسان حينئذ نفسه حينئذ تأويل هذه اآلية
 ٣٤-١٥ألقوام جييئون من بعدنا  ،إن قالوا مل ) -اآليه..عليكم أنفسكم( يعني  -هذه اآلية  :قال ابن عمر
.يقبل منهم
 ٣٤-١٦إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا  ،وإعجاب كل :قال جبري بن نفري عن ُجاعة من الصحابة  ،قالوا
ذي رأي برأيه  ،فعليك بنفسك ال يرضك من ضل إذا اهتديت.
 ٣٤-١٧إذا هاب الواعظ  ،وأنكر املوعوظ  ،فعليك حينئذ بنفسك ال يرضك من ضل إذا  :قال مكحول
اهتديت
 ٣٤-١٨ومن سعة ! يا هلا من ثقة ما أوثقها  :قال ) ،اآلية ..عليكم أنفسكم (...كان احلسن إذا تال هذه اآلية
! ما أوسعها
 ٣٤-١٩وكالم ابن عمر يدل عىل أن من علم أنه ال .من عجز عن األمر باملعروف أو خاف الرضر سقط عنه
مر من ترى أن يقبل منك :ولألوزاعي .يقبل منه مل جيب عليه
 ٣٤-٢٠األمر باملعروف والنهي عن املنكر من خصال اإليامن  ،ومن قدر عىل خصلة من خصال اإليامن
وفعلها كان أفضل ممن تركها عجزا عنها وإن كان معذورا برتكها

 ٣٤-٢١األمر باملعروف والنهي عن املنكر تارة حيمل عليه رجاء ثوابه وتارة خوف العقاب يف تركه وتارة
الغضب هلل عىل انتهاك حمارمه وتارة النصيحة للمؤمنني.
 ٣٤-٢٢مماحيمل عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر الرمحة للمؤمنني ورجاء إنقاذهم مماأوقعوا أنفسهم
فيه من التعرض لغضب اهلل وعقوبته يف الدنيا واآلخرة
 ٣٤-٢٣مما حيمل عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر إجالل اهلل وإعظامه وحمبته وأنه أهل أن يطاع فال
يعىص ويذكر فال ينسى.
 ٣٤-٢٤مما حيمل عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر إجالل اهلل وإعظامه وحمبته وأنه أهل أن يشكر فال
يكفر وأن يفتدى من انتهاك حمارمه بالنفوس واألموال
 ٣٤-٢٥ال يأمر باملعروف وينهى عن املنكر إال من كان رفيقا بام يأمر رفيقا بام ينهى عدال بام يأمر عدال بام
)الثوري( ينهى عاملا بام يأمر عاملا بام ينهى
 ٣٤-٢٦الناس حمتاجون إىل مداراة ورفق األمر باملعروف بال غلظة إال رجل معلن بالفسق  :قال اإلمام أمحد
فال حرمة له .،
 ٢٤-٢٧مهال رمحكم اهلل  ،مهال  :كان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما يكرهون  ،يقولون
رمحكم اهلل.
 ٢٤-٢٨يأمر بالرفق واخلضوع  ،فإن أسمعوه ما يكره  ،ال يغضب  ،فيكون يريد ينترص  :قال اإلمام أمحد
لنفسه.
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٣٥-١

 .احلسد مركوز يف طباع البرش وهو أن اإلنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه يف يشء من الفضائل
ثم ينقسم الناس بعد هذا إىل أقسام.

٣٥-٢

من احلساد من يسعى يف زوال نعمة املحسود بالبغي عليه بالقول والفعل  ،ويسعى يف نقل ذلك إىل
نفسه.

٣٥-٣

من احلساد من يسعى يف زوال نعمة املحسود من غري نقل إىل نفسه وهو رشهم وأخبثهم  ،وهو
احلسد املذموم املنهي عنه  ،وهو كان ذنب إبليس حيث حسد آدم.

٣٥-٤

من الناس قسم إذا حسد مل يعمل بمقتىض حسده ومل يبغ عىل املحسود بقول وال فعل ؛ وال يمكنه
إزالة احلسد من نفسه فيكون مغلوبا عىل ذلك فال يأثم به.

٣٥-٥

من الناس من إذا حسد مل يعمل لكن حيدث نفسه به اختيارا ويبديه ويعيده مسرتوحا إىل متني زوال
النعمة فهو كالعزم املصمم عىل املعصية ويف عقابه خالف

٣٥-٦

من حيسد وحيدث نفسه بذلك اختيارا ويعيده ويبديه يف نفسه مسرتوحا إىل متني زوال النعمة فيبعد
أن يسلم من البغي عىل املحسود ولو بالقول فيأثم بذلك.

٣٥-٧

من إذا حسد مل يتمن زوال نعمة أخيه بل يسعى يف اكتساب فضائله ويتمنى أن يكون مثله فإن كانت
الفضائل دنيوية فال خري يف ذلك وإن كانت دينية فهو حسن

٣٥-٨

املؤمن الكامل من إذا وجد من نفسه احلسد سعى يف إزالته ويف اإلحسان إىل املحسود ويف إزالة ما
وجد له يف نفسه من احلسد وهذا من أعىل درجات اإليامن

٣٥-٩

وقد حرم اهلل  .أمر املسلمون بالتحاب وهنوا عن التباغض بينهم يف غري اهلل بل عىل أهواء النفوس
عىل املؤمنني ما يوقع بينهم العداوة والبغضاء.

 ٣٥-١٠ألجل تأليف قلوب املؤمنني حرم امليش بالنميمة ملا فيها من إيقاع العداوة والبغضاء ورخص يف
الكذب يف اإلصالح بني الناس ورغب اهلل يف اإلصالح بينهم

 ٣٥-١١وإن كان -البغض يف اهلل من أوثق عرى اإليامن وليس داخال يف النهي ؛ ولو ظهر لرجل من أخيه
رش فأبغضه عليه أثيب املبغض له ؛ وإن عذر أخوه -معذورا.
 ٣٥-١٢لو رأيت رجال يظهر خريا ويرس رشا أحببته عليه آجرك اهلل عىل حبك اخلري  ،ولو رأيت رجال يظهر
رشا ويرس خريا أبغضته عليه آجرك اهلل عىل بغضك الرش.
 ٣٥-١٣ملا كثر اختالف الناس يف مسائل الدين وكثر تفرقهم كثر بسبب ذلك تباغضهم وتالعنهم وكل
منهم يظهر أنه يبغض هلل وقد يكون معذورا وقد ال يكون معذورا
 ٣٥-١٤ملا كثر االختالف يف مسائل الدين كثر التباغض وكل يظهر أنه يبغض هلل وقد اليكون معذورا بل
يكون متبعا هلواه مقرصا يف البحث عن معرفة ما يبغض عليه
 ٣٥-١٥يقع كثري من البغض ملخالفة متبوع يظن أنه ال يقول إال احلق وهذا الظن خطأ قطعا وإن أريد أنه
اليقول إال احلق فيام خولف فيه فهذا الظن خيطئ ويصيب
 ٣٥-١٦قد يكون احلامل عىل امليل للمتبوع جمرد اهلوى أو اإللف أو العادة وكل هذا يقدح يف أن يكون هذا
البغض هلل.
 ٣٥-١٧الواجب عىل املؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز يف امليل والبغض غاية التحرز وما أشكل منه فال يدخل
نفسه فيه خشية أن يقع فيام هني عنه من البغض املحرم.
 ٣٥-١٨من األئمة من يقول قوال مرجوحا جمتهدا فيه مأجورا عىل اجتهاده وال يكون املنترص ملقالته كذلك
ألنه قد الينترص هلذا القول إال لكون متبوعه قد قاله
 ٣٥-١٩قد يظن التابع أنه إنام ينترص للحق كتابعه املجتهد وليس كذلك فقد شاب انتصاره ملا يظنه احلق
إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأن ال ينسب إىل اخلطأ
 ٣٥-٢٠من الدسائس اخلفية التي تقدح يف قصد االنتصار للحق أال ينترص التابع لقول إال ألن متبوعه قد
قاله ولو قاله غريه ملا قبله وال انترص له فتفطن لذلك

 ٣٥-٢١أمر املسلمون باكتساب مايصريون به إخوانا عىل اإلطالق ويدخل يف ذلك أداء حقوق املسلم عىل
املسلم من رد السالم وتشميت العاطس وعيادة املريض وغريها
 ٣٥-٢٢من أعظم الرض الذي جيب كفه عن األخ املسلم الظلم  ،وهذا ال خيتص باملسلم بل هو حمرم يف حق
كل أحد.
 ٣٥-٢٣من أذل عنده مؤمن  ،فلم ينرصه وهو يقدر عىل أن ينرصه  ،أذله اهلل ( :قال عليه الصالة والسالم
) عىل رؤوس اخلالئق يوم القيامة
 ٣٥-٢٤املتكرب ينظر إىل نفسه بعني الكامل وإىل غريه بعني النقص فيحتقرهم ويزدرهيم وال يراهم أهال ألن
يقوم بحقوقهم وال أن يقبل من أحد منهم احلق.
 ٣٥-٢٥كرم اخللق عند اهلل وتفاوهتم بالتقوى فرب من حيقره الناس لضعفه وقلة حظه من الدنيا وهو أعظم
قدرا عند اهلل تعاىل ممن له قدر يف الدنيا.
 ٣٥-٢٦أصل التقوى يف القلوب فال يطلع أحد عىل حقيقتها إال اهلل فقد يكون كثري ممن له صورة حسنة أو
مال أو جاه أو رياسة يف الدنيا قلبه خرابا من التقوى.
 ٣٥-٢٧أصل التقوى يف القلوب فال يطلع عىل حقيقتها إال اهلل فقد يكون كثري ممن ليس له صورة حسنة أو
مال أو جاه قلبه مملوء من التقوى فيكون أكرم عند اهلل
 ٣٥-٢٨ختفض رجاال كانوا يف :قال حممد بن كعب )إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة(
.الدنيا مرتفعني  ،وترفع رجاال كانوا يف الدنيا خمفوضني
 ٣٥-٢٩الكرب من أعظم خصال الرش ؛ وكفى بمنازعة اهلل تعاىل صفاته التي ال تليق باملخلوق  ،كفى هبا رشا.
 ٣٥-٣٠ثالثة اليسأل عنهم رجل ينازع اهلل إزاره ورجل ينازع اهلل رداءه فإن رداءه الكربياء وإزاره العز
ورجل يف شك من أمراهلل تعاىل والقنوط من رمحة اهلل
 ٣٥-٣١إذا قال ذلك حتزنا ملا يرى يف دين الناس فال بأس به وإذا قال)من قال هلك الناس فهو أهلكهم(
)مالك( ذلك عجبا بنفسه وتصاغرا للناس فهو الذي هني عنه

 ٣٥-٣٢دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام مثل هذا اليوم وهذا البلد إىل يوم(يف خطبة الوداع
)القيامة حتى دفعة يدفعها مسلم مسلام يريد هبا سوءا حرام
 ٣٥-٣٣والذين يؤذون املؤمنني(الحيل إيصال أذى إىل مسلم بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغري حق
)واملؤمنات بغري مااكتسبوا فقد احتملوا هبتانا وإثام مبينا
 ٣٥-٣٤اجعل كبري املسلمني عندك أبا  ،وصغريهم ابنا  ،وأوسطهم أخا ؛  :قال رجل لعمر بن عبد العزيز
فأي أولئك حتب أن تيسء إليه.
 ٣٥-٣٥إن مل تنفعه فال ترضه  ،وإن مل تفرحه فال  :ليكن حظ املؤمن منك ثالثة  :قال حييى بن معاذ الرازي
تغمه  ،وإن مل متدحه فال تذمه.

احلديث السادس والثالثون
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ؤمن ُكربة ِمن ُك َر ِ
ب
ُ
َ
ُ
َ
عَّس  ،يَّس اهلل َع ِ
القيام ِة  ،ومن يَّس عىل م ِ
ب يو ِم ِ
ِ
واآلخر ِة  ،و َمن
ليه يف الدنيا
الدنيا َ ،ن َّف َس اهللُ َعن ُه ُكر َبة من ُك َر ِ َ
َ
ُ
َ
َ َّ َ
َ َ َّ َ
َان العبدُ يف َعو ِن ِ
ِ
ِ
ِ
أخيه  ،و َمن َس َل َك َطريقا
واآلخرة  ،وا ُ
ِّت ُه اهللُ يف الدنيا
هلل ِيف َعون ال َعبد ما ك َ َ
ِّت ُمسلم َ ،س َ َ
َس َ َ

وت اهلل  ،يت ُل َ ِ
يلت َِمس فِيه ِعلم  ،سه َل اهلل َله بِ ِه َطريقا إىل اجلن َِّة  ،وما ج َلس َقوم يف بيت ِمن بي ِ
تاب اهلل ،
ون ك َ
َ
ُ
َ
َ َ
ُ
َ َّ
َ ُ
َ
ِ
عليهم السكينَ ُة ِ َ ،
يمن ِعندَ ُه ،
الر َ
ِح ُة َ ،
وح َّفت ُهم املَالئ َك ُة  ،و َذك ََر ُهم اهلل ف َ
وغشيت ُه ُم َّ
َدار ُسونَه َبين َُهم  ،إالَّ ن ََز َلت ِ ُ َّ
و َيت َ
و َمن َب َّط َأ بِ ِه َع َم ُل ُه  ،ل ُي ِ
َّسع بِ ِه ن ََس ُب ُه )) روا ُه مسلم

٣٦-١

والتفريج أعظم من ذلك  ،وهو أن  .وتنفيسها أن خيفف عنه منها  .هي الشدة العظيمة  :الكربة
يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول مهه وغمه.

٣٦-٢

أدركت قوما مل يكن هلم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس هلم عيوبا:قال بعض السلف
وأدركت أقواما كانت هلم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوهبم

٣٦-٣

من كان مستورا اليعرف بيشء من املعايص فلو وقعت منه هفوة أو زلة فالجيوز كشفها والهتكها
والالتحدث هبا ألن ذلك غيبة حمرمة وهو ماوردت فيه النصوص

٣٦-٤

أي إشاعتها عىل املؤمن املسترت فيام وقع)اآلية ..إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا(
منه أو اهتم به وهو بريء منه كام يف قصة اإلفك.

٣٦-٥

اجتهد أن تسرت العصاة  ،فإن ظهور  :قال بعض الوزراء الصاحلني لبعض من يأمر باملعروف
معاصيهم عيب يف أهل اإلسالم  ،وأوىل األمور سرت العيوب.

٣٦-٦

املشتهر باملعايص املعلن هبا اليبايل بام ارتكب وال بام قيل له فهذا هو الفاجر املعلن وليس له غيبة
ومثله البأس بالبحث عن أمره لتقام عليه احلدود

٣٦-٧

الذي ال يعرف باملعايص لو جاء تائبا وأقر بحد مل يستفرس بل يؤمر بالرجوع وسرت نفسه ولو أخذ
بجرم ومل يبلغ اإلمام فإنه يشفع له حتى ال يبلغ اإلمام

٣٦-٨

أقيلوا ذوي اهليئات( يف مثل املسترت الذي ال يعرف باملعايص ووقعت منه هفوة أو زلة جاء احلديث
) عثراهتم

٣٦-٩

من كان مشتهرا باملعايص معلنا هبا ال يبايل فمثله ال يشفع له إذا أخذ ولو مل يبلغ السلطان بل يرتك
حتى يقام عليه احلد لينكف رشه ويرتدع به أمثاله

 ٣٦-١٠سلوك طريق التامس العلم يدخل فيه سلوك الطريق احلقيقي أي امليش باألقدام إىل جمالس العلامء
ويدخل فيه سلوك الطرق املعنوية املؤدية إىل حصول العلم
 ، ٣٦-١١سلوك طريق التامس العلم يدخل فيه الطرق املعنوية لتحصيله مثل حفظه  ،ودراسته  ،ومذاكرته
ومطالعته  ،وكتابته  ،والتفهم له  ،ونحو ذلك.
 ٣٦-١٢ال طريق إىل معرفة اهلل  ،وإىل الوصول إىل رضوانه  ،والفوز بقربه  ،وجماورته يف اآلخرة إال بالعلم
النافع الذي بعث اهلل به رسله  ،وأنزل به كتبه.
 ٣٦-١٣ما دام العلم باقيا يف األرض  ،فالناس يف هدى  ،وبقاء العلم بقاء
 .محلته  ،فإذا ذهب محلته ومن يقوم به  ،وقع الناس يف الضالل

 ٣٦-١٤هذه التوراة (:كيف يذهب العلم وقد قرأنا القرآن وأقرأناه نساءنا وأبناءنا ؟ فقال :قيل للنبي
)واإلنجيل عند اليهود والنصارى فامذا تغني عنهم
 ٣٦-١٥العلم النافع ماأثمر يف القلب وهوالعلم باهلل وأسامئه وصفاته وأفعاله املقتيض خلشيته وإجالله
واخلضوع له وحمبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه ونحوه
 ٣٦-١٦علم عىل اللسان فذاك حجة اهلل عىل ابن آدم  ،وعلم يف القلب فذاك  :العلم علامن  :قال احلسن
العلم النافع.
 ٣٦-١٧أول ما يرفع من العلم العلم النافع وهو الذي خيالط القلوب ويصلحها ويبقى علم اللسان حجة
فيتهاون الناس به وال يعملون بمقتضاه ال محلته وال غريهم.
 ٣٦-١٨يرفع العلم النافع ويبقى علم اللسان ثم يذهب هذا العلم بذهاب محلته فال يبقى إال القرآن يف
املصاحف وليس ثم من يعلم معانيه وال حدوده وال أحكامه.
 ٣٦-١٩يرسى بالقرآن يف آخر الزمان فال يبقى يف املصاحف وال يف القلوب منه يشء بالكلية وبعد ذلك
.تقوم الساعة
 ، ٣٦-٢٠تنزل عليهم السكينة  ،وتغشاهم الرمحة  :إن ألهل ذكر اهلل تعاىل أربعا ( :قال عليه الصالة والسالم
) وحتف هبم املالئكة  ،ويذكرهم الرب فيمن عنده
 ٣٦-٢١إن اهلل ذاكر من ذكره  ،وزائد من شكره  ،ومعذب من كفره  :قال الربيع بن أنس.
 ٣٦-٢٢يأمراهلل بالرصاط فيرضب عىل جهنم فيمر الناس عىل قدر أعامهلم زمرازمرا أوائلهم:قال ابن مسعود
=كلمح الربق ثم كمرالريح ثم كمر الطري ثم كمرالبهائم
 ، ٣٦-٢٣يا رب  :حتى يمر الرجل سعيا وحتى يمر الرجل مشيا حتى يمر آخرهم يتلبط عىل بطنه فيقول=
إين مل أبطئ بك  ،إنام بطأ بك عملك  :مل بطأت يب ؟ فيقول.
 ٣٦-٢٤والية الرسول التنال بالنسب وإن قرب وإنام باإليامن والعمل الصالح فمن كان أكمل إيامنا وعمال
فهو أعظم والية له سواء كان نسبه منه قريب أو مل يكن

احلديث السابع والثالثون
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٣٧-١

مضاعفة احلسنة بعرش أمثاهلا الزم لكل احلسنات ؛ وأما زيادة املضاعفة عىل العرش ملن شاء اهلل أن
يضاعف له فوردت هبا النصوص كاملنفق يف سبيل اهلل.

٣٧-٢

مضاعفة احلسنات زيادة عىل العرش تكون بحسب حسن اإلسالم كام يف حديث أيب هريرة وبحسب
كامل اإلخالص وبحسب فضل ذلك العمل يف نفسه وبحسب احلاجة إليه

٣٧-٣

إشارة إىل أهنا غري مضاعفة كام رصح به يف) كتبت له سيئة واحدة(قوله عليه الصالة والسالم
حديث آخر لكن السيئة تعظم أحيانا برشف الزمان أو املكان.

٣٧-٤

أحب  -بغري مكة  :يعني  -ألن أخطئ سبعني خطيئة  :روي عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال
إيل من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة.

٣٧-٥

ال ،ماسمعنا إال بمكة لتعظيم:يف يشء من احلديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة قال :قيل ألمحد
وقال به بن راهويه ) .ولو أن رجال بعدن أبني هم( البلد

٣٧-٦

ال،ماسمعنا إال بمكة لتعظيم:يف يشء من احلديث أن السيئة تكتب بأكثر من واحدة قال:قيل ألمحد
وهو من قول ابن مسعود )ولو أن رجال بعدن أبني هم(البلد

٣٧-٧

قد تضاعف السيئات برشف فاعلها وقوة معرفته باهلل وقربه منه ولذا توعد اهلل خاصة عباده عليها
بمضاعفة اجلزاء مع عصمتهم ،تبيانا لفضله بعصمتهم منها

٣٧-٨

 ،هو العزم املصمم الذي يوجد معه احلرص عىل العمل  ،ال جمرد اخلطرة التي ختطر  :املراد باهلم هنا
ثم تنفسخ من غري عزم وال تصميم.

٣٧-٩

ومتى اقرتن  .اعمل اخلري مااستطعت فإذا فرتت أو تركته فهم بعمله فإن اهلام بعمل اخلري كفاعله
بالنية قول أو سعي تأكد اجلزاء والتحق صاحبه بالعامل

 ٣٧-١٠حيمل عىل استوائهام يف أصل أجر العمل  ،دون مضاعفته  ،فاملضاعفة خيتص )فهام يف األجر سواء(
هبا من عمل العمل دون من نواه فلم يعمله.
 ٣٧-١١حيمل عىل االستواء يف أصل األجر دون املضاعفة فلو استويا من كل وجه)فهام يف األجر سواء(
لكتب ملن هم بحسنة ومل يعملها عرش حسنات وهو خالف النصوص.
 ٣٧-١٢القاعدون :قال ابن عباس وغريه )فضل اهلل املجاهدين بأمواهلم وأنفسهم عىل القاعدين درجة(
املفضل عليهم املجاهدون درجة هم القاعدون من أهل األعذار.
 ٣٧-١٣القاعدون  :قال ابن عباس وغريه)وفضل اهلل املجاهدين عىل القاعدين أجرا عظيام درجات منه(
املفضل عليهم املجاهدون درجات هم من غري أهل األعذار.
 ٣٧-١٤من قدر عىل ما هم به من املعصية فرتكه هلل تعاىل  ،فهذا ال ريب يف أنه يكتب له بذلك حسنة ؛ ألن
تركه للمعصية هبذا املقصد عمل صالح.
 ٣٧-١٥إنه يعاقب عىل تركها هبذه النية ألن :من هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من املخلوقني فقد قيل
تقديم خوف املخلوقني عىل خوف اهلل حمرم.
 ٣٧-١٦من هم بمعصية ثم ترك عملها مراءاة فإنه يعاقب عىل تركها هبذه النية ألن قصد الرياء للمخلوقني
حمرم فإذااقرتن به ترك املعصية ألجله عوقب عىل الرتك
 ٣٧-١٧من سعى يف حصول املعصية بام أمكنه ثم حال بينه وبينها القدر فقد ذكر ُجاعة أنه يعاقب عليها ألن
من سعى يف حصوهلا جهده ثم عجز عنها فقد عمل هبا

 ٣٧-١٨اهلام باملعصية إذا تكلم بام هم به بلسانه فإنه يعاقب عىل اهلم حينئذ ألنه قد عمل بجوارحه معصية
وهو التكلم باللسان.
 ٣٧-١٩إذا كان اهلم باملعصية خاطرا خطر  ،ومل يساكنه صاحبه  ،ومل يعقد قلبه عليه  ،بل كرهه  ،ونفر منه ؛
فهذا معفو عنه وهو كالوساوس الرديئة.
 ٣٧-٢٠إذا كان مايف القلب من العزائم املصممة وتدوم ويساكنها صاحبها وكان من أعامل القلوب املستقلة
مما يكون كفرا ونفاقا فيصري العبد كذلك ويعاقب عليه.
 ٣٧-٢١إذا كان مايف القلب من العزائم املصممة وتدوم ويساكنها صاحبها وكان من أعامل القلوب املستقلة
من املعايص كالعجب والكرب وغريمها فيعاقب عليه العبد
 ٣٧-٢٢متى اقرتن العمل باهلم فإنه يعاقب عليه سواء كان الفعل متأخرا أو متقدما.
 ٣٧-٢٣من فعل حمرما مرة ثم عزم عىل فعله متى قدر عليه فهو مرص عىل املعصية ومعاقب عىل هذه النية
وإن مل يعد إىل عمله إال بعد سنني عديدة.
 ٣٧-٢٤السيئة إما أن تكتب لعاملها سيئة واحدة  ،أو يمحوها اهلل بام شاء من األسباب  ،كالتوبة واالستغفار
وعمل احلسنات .،
 ٣٧-٢٥بعد عظيم فضل اهلل وسعة رمحته بمضاعفة احلسنات والتجاوز عن السيئات ال هيلك عىل اهلل إال من
.هلك وجترأ عىل السيئات ورغب وأعرض عن احلسنات
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حتَّى ُأ ِح َّب ُه  ،فإذا َأح َبب ُت ُه ُ ،ك ُ
نت َسم َع ُه ا ّلذي َي َ
ُ
َ
ا ّلتي َيميش ُِبا  ،و َل ِئن س َألنِي ألُعطِ َينَّ ُه  ،و َل ِئن استَعا َذ ِين ألُ ِع َ
يذ َّن ُه ))  .روا ُه البخاري

٣٨-١

من عىص اهلل فقد حاربه وكلام كان الذنب أقبح كانت املحاربة هلل أشد ولذا سمى اهلل أكلة
الرباوقطاع الطريق حماربني هلل ورسوله لعظم ظلمهم وإفسادهم

٣٨-٢

إن اهلل تعاىل يتوىل نرصة أوليائه  ،وحيبهم ويؤيدهم  ،فمن عاداهم فقد عادى اهلل وحاربه.

٣٨-٣

أولياء اهلل هم الذين يتقربون إليه بام يقرهبم منه  ،وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعامهلم املقتضية
لطردهم وإبعادهم منه.

٣٨-٤

أولياء اهلل املقتصدون أصحاب اليمني هم املتقربون إليه بأداء الفرائض ويشمل ذلك فعل الواجبات
وترك املحرمات فذلك كله من فرائض اهلل التي افرتضها.

٣٨-٥

 ،أفضل األعامل أداء ما افرتض اهلل  ،والورع عام حرم اهلل :قال عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
وصدق النية فيام عند اهلل.

٣٨-٦

عدل الراعي يف رعيته  ،سواء كانت رعيته عامة كاحلاكم  ،أو  :من الفرائض املقربة إىل اهلل تعاىل
خاصة كعدل آحاد الناس يف أهله وولده.

٣٨-٧

درجة أولياء اهلل السابقني املقربني هم الذين تقربوا إىل اهلل بعد الفرائض باالجتهاد يف نوافل
الطاعات واالنكفاف عن دقائق املكروهات بالورع.

٣٨-٨

من أحبه اهلل رزقه حمبته وطاعته واالشتغال بذكره وخدمته  ،فأوجب له ذلك القرب منه والزلفى
.لديه واحلظوة عنده

٣٨-٩

 .من أعرض عن اهلل فام له من اهلل بدل  ،وهلل منه أبدال

 ٣٨-١٠من فاته اهلل فلو حصلت له اجلنة بحذافريها لكان مغبونا فكيف إذا مل حيصل له إال نزر يسري حقري
 .من دار كلها ال تعدل جناح بعوضة
 ٣٨-١١الذين حيبهم اهلل وحيبونه ملا أحبوا اهلل أحبوا أولياءه فعاملوهم باملحبة والرأفة والرمحة وأبغضوا
أعداءه الذين يعادونه فعاملوهم بالشدة والغلظة.

 ٣٨-١٢ال هم للمحب غري ما يريض حبيبه  ،ريض من ريض  ،وسخط من سخط ؛ ومن خاف املالمة يف
هوى من حيبه  ،فليس بصادق يف املحبة.
 ٣٨-١٣العمل عىل املخافة قد يغريه الرجاء  ،والعمل عىل املحبة ال يدخله الفتور  :قال بعض السلف.
 ٣٨-١٤من أحب اهلل مل يكن عنده يشء آثر من هواه  ،ومن أحب الدنيا مل يكن عنده يشء آثر من هوى نفسه
.
 ٣٨-١٥تقرب إىل اهلل ما استطعت  ،واعلم أنك لن تتقرب إليه بيشء هو  :قال خباب بن األرت لرجل
أحب إليه من كالمه.
 ٣٨-١٦كثرة تالوة القرآن وسامعه بتفكر وتدبر  :من أعظم ما يتقرب به العبد إىل اهلل تعاىل من النوافل
وتفهم.
 ٣٨-١٧من اجتهد بالتقرب إىل اهلل بالفرائض ثم بالنوافل قربه إليه ورقاه من درجة اإليامن إىل درجة
اإلحسان فيصري يعبد اهلل عىل املراقبة كأنه يراه.
 ٣٨-١٨متى امتأل القلب بعظمة اهلل تعاىل حما ذلك من القلب كل ما سواه ومل يبق للعبد يشء من نفسه
وهواه وال إرادة إال ملا يريده منه مواله.
 ٣٨-١٩متى امتأل القلب بعظمة اهلل فحينئذ ال ينطق العبد إال بذكره وال يتحرك إال بأمره فإن نطق نطق باهلل
وإن سمع سمع به وإن نظر نظر به وإن بطش بطش به
 ٣٨-٢٠إن كنا لنرى أن شيطان عمر ليهابه أن يأمره باخلطيئة  :قال عيل ريض اهلل عنه.
 ٣٨-٢١معنى الإله إالاهلل أي اليؤله غريه حبا ورجاء وخوفا وطاعة فإذاحتقق القلب بالتوحيد التام مل يبق
فيه حمبة لغري ماحيبه اهلل والكراهة لغري مايكرهه
 ٣٨-٢٢تعودوا حب اهلل وطاعته فإن املتقني ألفوا الطاعة فاستوحشت جوارحهم من غريها فإن عرض هلم"
"امللعون بمعصية مرت املعصية هبم حمتشمة فهم هلا منكرون.

 ٣٨-٢٣إذا حتقق القلب بالتوحيد التام مل تنبعث جوارحه إال بطاعة اهلل وإنام تنشأ الذنوب من حمبة ما يكرهه
اهلل أو كراهة ما حيبه اهلل
 ٣٨-٢٤مما يقدح يف كامل التوحيد الواجب تقديم هوى النفس عىل حمبة اهلل وخشيته فيقع العبد بسبب ذلك
يف التفريط يف بعض الواجبات أو ارتكاب بعض املحظورات.
 ٣٨-٢٥للمحبوب املقرب منزلة عند اهلل خاصة تقتيض إعطاؤه سؤله  ،وإعاذته مما يستعيذ به منه  ،وإجابة
دعائه فيصري جماب الدعوة لكرامته عىل ربه.
 ٣٨-٢٦أكثر من كان جماب الدعوة من السلف كان يصرب عىل البالء وخيتار ثوابه وال يدعو لنفسه بالفرج منه
.
 ٣٨-٢٧لو دعوت اهلل :روي أن سعد بن أيب وقاص كان يدعو للناس ملعرفتهم له بإجابة دعوته فقيل له
قضاء اهلل أحب إيل من برصي :لبرصك  ،وكان قد أرض  ،فقال.
 ٣٨-٢٨ربام دعا املؤمن املجاب الدعوة بام يعلم اهلل اخلرية له يف غريه فال جييبه إىل سؤاله ويعوضه عنه ما هو
خري له إما يف الدنيا أو يف اآلخرة.
 ٣٨-٢٩هو مفارقة الروح للجسد  ،وال حيصل ذلك إال بأمل عظيم جدا  ،وهو أعظم اآلالم التي  :املوت
تصيب العبد يف الدنيا.
 ٣٨-٣٠هو مثل شجرة كثرية الشوك يف جوف ابن آدم فليس منه:أخربين عن املوت  ،قال :قال عمر لكعب
عرق وال مفصل إال ورجل شديد الذراعني فهو يعاجلها ينزعها.
 ٣٨-٣١واهلل لكأن جنبي يف ختت ولكأين :ملا احترض عمرو بن العاص سأله ابنه عن صفة املوت  ،فقال
أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك جير به من قدمي إىل هامتي.
 ٣٨-٣٢أجدين أجتذب اجتذابا  ،وكأن اخلناجر خمتلفة يف جويف  :كيف جتدك ؟ فقال  :قيل لرجل عند املوت
وكأن جويف تنور حممى يلتهب توقدا .،

 ٣٣-٣٨قيل لرجل عند موته  :كيف َتدك ؟ قال  :أجدين كأن السموات منطبقة عىل األرض عيل  ،وأجد
نفيس كأَنا ُترج من ثقب إبرة .
 ٣٤-٣٨ملا كان املوت شديدا واهلل قد حتمه عىل عباده والبد ُلم منه وهو يكره أذى املؤمن ومساءته سمي
ترددا يف حق املؤمن فأما األنبياء فيخريون قبل قبضهم
 ٣٥-٣٨قال عليه الصالة والسالم( :إن املؤمن إذا حرضه املوت بْش برضوان اهلل وكرامته فليس يشء أحب
إليه ِما أمامه فأحب لقاء اهلل وأحب اهلل لقاءه )

احلديث التاسع والثالثون
َع ِن ِ
َ
هلل صىل اهلل عليه وسلم َق َال َّ (( :
ابن ع َّباس ريض اهلل عنهم َّ ،
او َز ِيل َعن ُأ َّمتِي اخلَ َط َأ
رسول ا ِ
أن
إن اهلل َ ََت َ
ِ
والن َ
حسن َروا ُه اب ُن ماجه وال َب َيهقي وغريمها
ِّسيان  ،وما اس ُتك ِر ُهوا عليه ))  .حديث َ
١-٣٩

اخلطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غري ماقصده والنسيان أن يكون ذاكرا ليشء فينساه عند
الفعل وكالمها معفو عنه أي ال إثم فيه ولكن يِّتتب احلكم

٢-٣٩

اإلثم مرتب عىل املقاصد والنيات  ،والنايس واملخطئ ال قصد ُلم  ،فال إثم عليهم.

٣-٣٩

اتفق العلمء عىل صحة اإلكراه عىل األقوال وأن من أكره عىل قول ُمرم إكراها معتِبا أن له أن يفتدي
نفسه به وال إثم عليه  .واختلفوا عىل األفعال.

٤-٣٩

اتفق وأَجع العلمء املعتد ُبم عىل أنه لو أكره عىل قتل معصوم ل يبح له أن يقتله فإنه إنم يقتله باختياره
افتداء لنفسه من القتل .

٥-٣٩

اإلكراه بحق غري مانع من لزوم ما أكره عليه  ،كم لو أكره احلريب عىل اإلسالم فأسلم صح إسالمه
وكذا لو أكره احلاكم أحدا عىل بيع ماله ليويف دينه.

احلديث األربعون
سول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بِم ِ
َع ِن ِ
قال َ :أ َخ َذ َر ُ
ابن ُع َم َر ريض اهلل عنهم َ
نكبي  ،فقال :
َ

ِ
وكان اب ُن َع َمر َي ُ
َ
الصباح  ،وإذا
قول  :إذا َأ
(( ُكن ِيف الدنيا ك َأن ََّك َغريب  ،أو َعابِ ُر َسبيل ))
َ
مسيت َ ،فال تَنتَطر َّ
وخذ ِمن ِصحتِك َمل ِ ِ
َأص َبح َت فال تَنتَظِ ِر املسا َء ُ ،
رض َك  ،ومن َحياتِ َك َمل ِوتِ َك  .روا ُه ال ُبخاري
َّ
١-٤٠

هذا أصل يف قَص األمل يف الدنيا وال ينبغي للمؤمن أن يتخذها وطنا فيطمئن فيها بل يكون كأنه عىل
جناح سفر واتفقت عىل ذلك وصايا األنبياء وأتباعهم.

٢-٤٠

دخلوا عىل بعض الصاحلي  ،فقلبوا بَصهم يف بيته  ،فقالوا له  :إنا نرى بيتك بيت رجل مرَتل  ،فقال
 :أمرَتل ؟ ال  ،ولكن أطرد طردا

٣-٤٠

قال بعض احلكمء  :عجبت ِمن الدنيا مولية عنه  ،واآلخرة مقبلة إليه يشتغل باملدبرة ويعرض عن
املقبلة .

٤-٤٠

قال احلسن  :املؤمن يف الدنيا كالغريب ال ُيزع من ذُلا  ،وال ينافس يف عزها ؛ له شأن وللناس شأن .

٥-٤٠

َخر الشيطان  ،من َسكِ َر منها ل ُي ِفق إال يف عسكر املوتى نادما مع
قال حييى بن معاذ الرازي  :الدنيا ُ
اخلارسين .

٦-٤٠

قيل ملحمد بن واسع :كيف أصبحت ؟ قال :ما ظنك برجل يرَتل كل يوم مرحلة إىل اآلخرة ؟  .وقال
احلسن :إنم أنت أيام جمموعة  ،كلم مىض يوم مىض بعضك .

٧-٤٠

قال احلسن :ابن آدم إنم أنت بي مطيتي يوضعانك يوضعك النهار إىل الليل والليل إىل النهار حتى
يسلمنك إىل اآلخرة فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا.

٨-٤٠

قال بعض احلكمء  :من كانت الليايل واأليام مطاياه سارت به وإن ل يَّس  .وقال احلسن :املوت معقود
يف نواصيكم والدنيا تطوى من ورائكم .

٩-٤٠

كان أويس إذا قيل له  :كيف الزمان عليك ؟ قال  :كيف الزمان عىل رجل إن أمسى ظن أنه ال يصبح ،
وإن أصبح ظن أنه ال يميس فيبْش باجلنة أو النار ؟

 ١٠-٤٠قال بكر املزين :إذا أردت أن تنفعك صالتك فقل  :لعيل ال أصيل غريها  ،وهذا مأخوذ ِما روي عن
النبي عليه الصالة والسالم أنه قال ( :صل صالة مودع )
 ١١-٤٠اغتنم األعمل الصاحلة يف الصحة قبل أن حيول بينك وبينها السقم  ،ويف احلياة قبل أن حيول بينك
وبينها املوت .
 ١٢-٤٠الواجب عىل املؤمن املبادرة باألعمل الصاحلة قبل أن ال يقدر عليها وحيال بينه وبينها إما بمرض أو
موت أو يدركه بعض اآليات التي ال يقبل معها عمل

احلديث احلادي واألربعون
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم( ال ي ِ
َعن ِ
عبد اهلل بن َعمرو ِ
ُ
بن العاص ريض اهلل عنهم  ،قال َ :
ؤم ُن َأحدُ ُكم
قال
ُ
َ
ئت بِ ِه ) قال الشيخ
حتّى
يكون َهوا ُه َت َبعا ملِا ِج ُ
رِحه اهلل  :حديث َح َسن َصحيح َ ،روينا ُه يف كِ ِ
تاب " احلُ َّجة " بإسناد صحيح
١-٤١

ال يكون اإلنسان مؤمنا كامل اإليمن الواجب حتى تكون ُمبته تابعة ملا جاء به الرسول من األوامر
والنواهي وغريها فيحب ما أمر به ويكره ما َنى عنه.

٢-٤١

الواجب عىل كل مؤمن أن حيب ما أحبه اهلل ُمبة توجب له اإلتيان بم وجب عليه منه  ،فإن زادت
املحبة حتى أتى بم ندب إليه منه كان ذلك فضال .

٣-٤١

الواجب عىل كل مؤمن أن يكره ماكرهه اهلل تعاىل كراهة توجب له الكف عم حرم عليه منه فإن زادت
الكراهة حتى أوجبت الكف عمكرهه تنزُّيا كان ذلك فضال

٤-٤١

ال يكون املؤمن مؤمنا حتى يقدم ُمبة الرسول عىل ُمبة َجيع اخللق  .وُمبة الرسول تابعة ملحبة مرسله
.

٥-٤١

املحبة الصحيحة تقتيض املتابعة واملوافقة يف حب املحبوبات وبغض املكروهات .

٦-٤١

املحبة الصادقة من قلب املرء هلل ورسوله توجب أن حيب بقلبه ماحيبه اهلل ورسوله ويكره مايكرهه اهلل
ورسوله وأن يعمل بجوارحه بمقتىض هذااحلب والبغض

٧-٤١

من أحب اهلل ورسوله ُمبة صادقة من قلبه أوجب ذلك أن يرىض بم يريض اهلل ورسوله ويسخط ما
يسخطه اهلل ورسوله.

٨-٤١

من ارتكب بعض ما يكرهه اهلل ورسوله أو ترك بعض ما حيبانه مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك عىل
نقص ُمبته الواجبة فعليه أن يتوب ويرجع إىل تكميلها.

٩-٤١

كل من ادعى ُمبة اهلل ول يوافق اهلل يف أمره فدعواه باطلة  ،وكل ُمب ليس َياف اهلل فهو مغرور.
وليس بصادق من ادعى ُمبة اهلل ول حيفظ حدوده .

َ ١٠-٤١جيع املعايص والبدع تنشأ من تقديم هوى النفوس عىل ُمبة اهلل وُمبة ما حيبه اهلل ورسوله وعىل الْشع
وُلذا يسمى أهل البدع أهل األهواء .
 ١١-٤١وصف اهلل املْشكي باتباع اُلوى يف مواضع ،وقال تعاىل (فإن ل يستجيبوا لك فاعلم أنم يتبعون
أهواءهم ومن أضل ِمن اتبع هواه بغري هدى من اهلل)
 ١٢-٤١حب األشخاص يكون تبعا ملا جاء به الرسول فيجب ُمبة اهلل وُمبة من حيبه اهلل وُلذا كان من
عالمات حالوة اإليمن أن حيب املرء ال حيبه إال هلل .
 ١٣-٤١بغض األشخاص يكون تبعا ملا جاء به الرسول فيحرم عىل املؤمن مواالة أعداء اهلل ومن يكرهه اهلل
عموما .
 ١٤-٤١احلب والبغض والعطاء واملنع ُلوى النفس نقص يف اإليمن الواجب يوجب التوبة والرجوع إىل
ماجاء به الرسول من تقديم ُمبة اهلل ورسوله عىل هوى النفوس

احلديث الثاين واألربعون
َعن َأ ِ
قول َ ( :
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َي ُ
َ
هلل تَعاىل  :يا اب َن آ َد َم
قال ا ُ
عت
نس بن مالك ريض اهلل عنهَ ،ق َال َ :س ِم ُ
ِ
نك وال ُأبايل  ،يا ابن آد ُم َل َو َب َل َغت ُذ ُنو ُبك َع َ
رت لك عىل ما َ
كان ِم َ
ثم
ور َجوتَني َغ َف ُ
السمء َّ ،
نان َّ
 ،إن ََّك ما َد َعوتَني َ
ِ
لك  ،يا اب َن آدم إنَّك لو َأتَيتَني بِ ُق ِ
ثم َل ِقيتَني ال ُت ُ
استَغ َفرتَني َ ،غ َفر ُت َ
ْشك يب َشيئا  ،ألتي ُت َك
راب
األرض َخطايا َّ ،
الِّتمذي َ
وقال  :حديث َح َسن
بِ ُقراُبا مغفرة )  .روا ُه ِّ
١-٤٢

الدعاء سبب مقتض لإلجابة مع استكمل َشوطه وأعظمها حضور القلب ورجاء اإلجابة وانتفاء
موانعه وقد تتخلف إجابته النتفاءبعض َشوطه أو وجودبعض موانعه

٢-٤٢

السبب األعظم من أسباب املغفرة التوحيد  ،فمن فقده فقد املغفرة  ،ومن جاء به فقد أتى بأعظم
أسباب املغفرة.

٣-٤٢

من موانع إجابة الدعاء استبطاؤها  .كم أن اإلرصار قد يكون مانعا من اإلجابة.
من رِحة اهلل بعبده أنه يدعوه بحاجة من الدنيا فيَصفها عنه ويعوضه خريا منها فإما أن يَصف عنه
سوءا أو يدخرها له يف اآلخرة أو يغفر له ُبا ذنبا.

٤-٤٢

من أعظم أسباب املغفرة أن العبد إذا أذنب ذنبا ل يرج مغفرته من غري ربه ويعلم أنه ال يغفر الذنوب
ويأخذ ُبا غريه؛ ثم االستغفار ولو عظمت الذنوب.

٥-٤٢

كثريا ما يقرن االستغفار بذكر التوبة  ،فيكون االستغفار حينئذ عبارة عن طلب املغفرة باللسان والتوبة
عبارة عن اإلقالع عن الذنوب بالقلوب واجلوارح

٦-٤٢

نصوص االستغفار املفردة كلها مطلقة تقيد بمذكر يف آية آل عمران من عدم اإلرصار فإن اهلل وعد
فيها املغفرة ملن استغفره من ذنوبه ول يَص عىل فعله

٧-٤٢

قول القائل اللهم اغفر يل طلب للمغفرة ودعاء ُبا فهو كسائر الدعاء فإن شاء اهلل أجابه وغفرلصاحبه
السيم إذا خرج عن قلب منكَّس أو صادف ساعة إجابة

٨-٤٢

قال احلسن :أكثروا من االستغفار يف بيوتكم  ،وعىل موائدكم  ،ويف طرقكم  ،ويف أسواقكم  ،ويف
جمالسكم أينم كنتم  ،فإنكم ما تدرون متى تنزل املغفرة

٩-٤٢

استغفار اللسان مع إرصار القلب عىل الذنب هو دعاء جمرد إن شاء اهلل أجابه وإن شاء رده .

 ١٠-٤٢االستغفار التام املوجب للمغفرة هو ماقارن عدم اإلرصار كممدح اهلل ووعد أهله املغفرة ومن ل يكن
ثمرة استغفاره تصحيح توبته فهو كاذب يف استغفاره
 ١١-٤٢من قال بلسانه  :أستغفر اهلل وهو غري مقلع بقلبه فهو داع هلل باملغفرة  ،وهو حسن وقد يرجى له
اإلجابة وليس بتوبة فإن التوبة ال تكون مع اإلرصار.
 ١٢-٤٢من قال أستغفر اهلل وأتوب إليه وهو مَص بقلبه عىل املعصية فهو غري تائب وكاذب يف قوله (وأتوب
إليه)فال ُيوز له أن َيِب بأنه تائب وهو غري تائب.
 ١٣-٤٢كره طائفة من السلف أن يقول الرجل :وأتوب إليه ألن التوبة النصوح أن ال يعود إىل الذنب أبدا
فمتى عاد إليه كان كاذبا يف قوله ( :أتوب إليه ) .
َ ١٤-٤٢جهور العلمء ُييز أن يقول التائب أتوب إىل اهلل فهذا إخبار بعزمه يف احلال  ،وأن يعاهد ربه عىل أن ال
يعود إىل املعصية فإن العزم عىل ذلك واجب.
 ١٥-٤٢دواء الذنوب االستغفار؛ وأفضل االستغفار أن يبدأ العبد بالثناء عىل ربه ثم يثني باالعِّتاف بذنبه ثم
يسأل اهلل املغفرة كم يف حديث سيد االستغفار.
 ١٦-٤٢قال قتادة :إن هذا القرآن يدلكم عىل دائكم ودوائكم فأما داؤكم فالذنوب وأما دواؤكم فاالستغفار
وقال بعضهم :إنم معول املذنبي البكاء واالستغفار.
 ١٧-٤٢من أمهته ذنوبه أكثر ُلا من االستغفار؛ ومن كثرت ذنوبه وسيئاته حتى فاتت العد واإلحصاء
فليستغفر اهلل ِما علم اهلل فإن اهلل قد علم كل يشء وأحصاه
 ١٨-٤٢إن كمل توحيد العبد وإخالصه وقام بكل َشوطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند املوت
أوجب ذلك مغفرة كل ماسلف ومنعه من دخول النار بالكلية
 ١٩-٤٢التوحيد هو اإلكسري األعظم فلو وضع ذرة منه عىل جبال الذنوب واخلطايا لقلبها حسنات كم يف
احلديث (ال إله إال اهلل ال تِّتك ذنبا وال يسبقها عمل)

احلديث الثالث واألربعون
هلها َ ،فم َأ ِ
أحل ُقوا ال َف ِ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم(( ِ
رائ َض ب َأ ِ
ُ
اس ريض اهلل عنهم َ
بقت
قال َ :قال
َع ِن ابن ع َّب َ
َ
ِ
خرجه ال ُبخاري و ُمسلم .
ال َفرائ ُض َ ،فلو َىل َر ُجل َذكَر )) َّ .
احلديث الرابع واألربعون
ِ
ِ
َّبي صىل اهلل عليه وسلم َ
خرجه ال ُبخاري
َتر ُم الوالد ُة ) َّ
الر َضا َع ُة ُ ََت ِّر ُم ما ِّ
قال َّ ( :
يض اهلل َعن َها َع ِن الن ِّ
َعن َعائ َش َة َر َ
و ُمسلم
احلديث اخلامس واألربعون
وه َو بم َّك َة َي ُق ُ
َعن جابر بن عبد اهلل أنَّه َس ِم َع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم َعا َم ال َف ِ
ول :
تح ُ
إن اهلل ورسو َله حرم بيع اخلم ِر واملَيت َِة ِ
فقيل  :يا َر َ
واخلن ِز ِير واألصنا ِم ) َ
( َّ
أرأيت ُشحو َم املَيت َِة  ،فإ َّن ُه ُي َ
طىل
سول اهلل
َ
َ ُ ُ َّ َ َ َ َ
قال َر ُس ُ
ثم َ
ول اهلل صىل اهلل عليه
ُِبا الس ُف ُن  ،و ُي َ
ده ُن ُِبا اجلُ ُلو ُد  ،و َيستَصبِ َح ُِبا الن ُ
َّاس ؟ َق َال ( :ال ُ ،ه َو َحرام ) َّ ،
إن اهلل َح َّر َم ِ
وسلم ِعندَ ذلك َ ( :قاتَل اهلل ال َيهو َد َّ ،
خرجه
عليه ُم الشحو َم  ،ف َأ َ
ثم با ُعوه  ،ف َأكَلوا َث َمنَه ) َّ
َجلو ُه َّ ،
ال ُبخاري و ُمسلم
احلديث السادس واألربعون
ري َّ
َّبي صىل اهلل عليه وسلم َب َع َث ُه إىل ال َي َم ِن  ،فس َأ َل ُه َع ِن َأَشبة ُتصن َُع
َعن َأيب ُبر َد َة  ،عن َأبيه َأيب ُموسى األَش َع ِّ
أن الن َّ
ِ
ُبا  ،فقال  ( :و َما ِهي ؟ ) َ
العسل  ،واملِز ُر ن ُ
قال  :البِت ُع واملِز ُر  ،فقيل أليب ُبر َد َة  :وما البِت ُع ؟ قال  :ن ُ
َبيذ َّ
الشعري ،
َبيذ
وخرجه مسلم
خرجه ال ُبخاري َّ
فقال ُ ( :كل ُمسكر َحرام ) َّ
احلديث السابع واألربعون
بن م ِ
ِ
ِ
عد ِ
هلل صىل اهلل عليه وسلم َي ُ
قال َ :س ِمع ُت َر َ
يكر َب َ
َشا ِمن َبطن
سول ا ِ
َع ِن املقدا ِم ِ َ
قول  ( :ما َمل آدمي وعاء َ ّ
َان ال َُما َل َة َ ،ف ُث ُلث لِ ِ
ب ِ
 ،بِ َحس ِ
ابن آد َم َأكَالت ُي ِقم َن ُصل َب ُه  ،فإن ك َ
طعام ِه  ،و ُث ُلث ل ِ َْشابِ ِه  ،و ُث ُلث لِنَفسه ) روا ُه
اإلمام أِحَدُ ِّ ِ
الِّت ِمذي َ :ح ِديث َح َسن
ماجه  ،و َق َال ِّ
والِّتمذي والنَّسائي واب ُن َ
ُ
١-٤٧

هذا احلديث أصل جامع ألصول الطب كلها ولو استعمل الناس هذه الكلمت سلموا من األمراض
واألسقام ألن أصل كل داء التخم.

٢-٤٧

قلة الغذاء نافعة لصالح البدن ولصالح القلب فهي توجب رقة القلب  ،وقوة الفهم  ،وانكسار
النفس  ،وضعف اُلوى والغضب  ،وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك .

٣-٤٧

قال ُممد بن واسع  :من قل طعمه فهم وأفهم  ،وصفا ورق  ،وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثري
ِما يريد .

٤-٤٧

قال مالك بن دينار  :ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكِب مهه  ،وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه .

٥-٤٧

قال إبراهيم بن أدهم  :من ضبط بطنه ضبط دينه  ،ومن ملك جوعه ملك األخالق الصاحلة  ،وإن
معصية اهلل بعيدة من اجلائع قريبة من الشبعان .

٦-٤٧

املؤمن يأكل بأدب الْشع فيأكل يف معى واحد  ،والكافر يأكل بمقتىض الشهوة والْشه والنهم فيأكل
يف سبعة أمعاء .

٧-٤٧

قد كان النبي وأصحابه ُيوعون كثريا ويتقللون من أكل الشهوات وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام
إال أن اهلل ال َيتار لرسوله إال أكمل األحوال وأفضلها.

احلديث الثامن واألربعون
َّبي صىل اهلل عليه وسلمَ ،
قال َ (( :أربع َمن ُك َّن فِ ِيه ك َ
َان ُمنافِقا  ،وإن
َعن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنهم َ ،ع ِن الن ِّ
ِ
نه َّن فِ ِيه كَانَت فِ ِيه َخص َلة ِم َن الن ِ
ِّفاق حتَّى َيدَ َعها َ :من إذا َحدَّ َ
ف  ،وإذا
ث ك ََذ َب  ،وإذا َو َعدَ َأخ َل َ
كَانَت َخصلة م ُ
خرجه ال ُبخاري و ُمسلم
َخاصم َف َجر  ،وإذا َع َ
اهد َغدَ َر )) َّ
١-٤٨

النفاق األكِب أن يظهر اإلنسان اإليمن بأركان اإليمن ويبطن مايناقضه كله أو بعضه ،واألصغر نفاق
العمل وهو أن يظهر عالنية صاحلة ويبطن ماَيالفها

٢-٤٨

أصول النفاق العميل َخسة :الكذب،خلف الوعد،الفجور يف اخلصومة،الغدر بالعهد،اخليانة يف
األمانة

٣-٤٨

خلف الوعد نوعي أحدمها أن يعد ومن نيته أن ال يفي بوعده وهذا أَش اخللف والثاين أن يعد ومن
نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غري عذر له يف اخللف

٤-٤٨

قال األوزاعي :من قال أفعل كذا إن شاء اهلل تعاىل ومن نيته أن ال يفعل كان كذبا وخلفا.

٥-٤٨

الفجور يف اخلصومة أن َيرج عن احلق عمدا حتى يصري احلق باطال والباطل حقا ؛ وهذا ِما يدعو إليه
الكذب (إياكم والكذب فإن الكذب ُّيدي إىل الفجور)..

٦-٤٨

من أقبح املحرمات وأخبث خصال النفاق أن يكون الرجل ذاقدرة عند اخلصومة عىل أن ينتَص
للباطل وَييل للسامع أنه حق ويوهن احلق وَيرجه يف صورة الباطل

٧-٤٨

الغدر حرام يف كل عهد بي املسلم وغريه ولو كان كافرا وقد أمر اهلل يف كتابه بالوفاء بعهود املْشكي
إذا أقاموا عىل عهودهم ول ينقضوا منها شيئا.

٨-٤٨

قال احلسن :النفاق األصغر كله يرجع إىل اختالف الَّسيرة والعالنية ومن النفاق اختالف القلب
واللسان واختالف الَّس والعالنية واختالف الدخول واخلروج

٩-٤٨

قال عمر :إن أخوف ما أخاف عليكم املنافق العليم  ،قالوا  :كيف يكون املنافق عليم ؟ قال  :يتكلم
باحلكمة  ،ويعمل باجلور ؛ أو قال  :املنكر .

 ١٠-٤٨سئل حذيفة عن املنافق فقال  :الذي يصف اإليمن وال يعمل به  .وقال بالل بن سعد  :املنافق يقول ما
يعرف  ،ويعمل ما ينكر .
 ١١-٤٨قيل أليب الدرداء وقد تعوذ من النفاق :ما شأنك والنفاق؟ فقال ثالثا اللهم غفرا؛ التأمن البالء واهلل
إن الرجل ليفتن يف ساعة واحدة فينقلب عن دينه
 ١٢-٤٨النفاق األصغر وسيلة وذريعة إىل النفاق األكِب كم أن املعايص بريد الكفر .
 ١٣-٤٨كم َيشى عىل من أرص عىل املعصية أن يسلب اإليمن عند املوت  ،كذلك َيشى عىل من أرص عىل
خصال النفاق أن يسلب اإليمن فيصري منافقا خالصا .

 ١٤-٤٨من أعظم خصال النفاق العميل أن يعمل اإلنسان عمال ويظهر أنه قصد به اخلري وإنم عمله ليتوصل
به إىل غرض له سيئ فيتم له ذلك ويفرح بمكره وخداعه .

احلديث التاسع واألربعون
مر بن اخل َّط ِ
َّبي صىل اهلل عليه وسلم َق َال َ ( :لو َأ َّن ُكم تَو َّك ُلون عىل اهللِ َح َّق ت ََوكلِ ِه
اب ريض اهلل عنه َع ِن الن ِّ
َعن ُع َ
ِ
والِّتمذي والنَّسائي واب ُن ماجه واب ُن
َروح بِطانا ) روا ُه اإلمام أِحدُ ِّ
َل َر َز َق ُكم كَم َي ُ
رز ُق ال َّط َري  ،تَغدُ و َخاصا  ،وت ُ
الِّتمذي َ :ح َسن َصحيح
ح َّبان يف " صحيحه " واحلاكِ ُم  ،وقال ِّ
١-٤٩

هذا أصل يف التوكل وأنه من أعظم األسباب التي يستجلب ُبا الرزق(.ومن يتق اهلل ُيعل له خمرجا
ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل عىل اهلل فهو حسبه)

٢-٤٩

(ومن يتق اهلل ُيعل له خمرجا ويرزقه من حيث الحيتسب ومن يتوكل عىل اهلل فهو حسبه()لو أن الناس
كلهم أخذوا ُبا لكفتهم)أي لو حققوا التقوى والتوكل.

٣-٤٩

لو أن الناس ح َّققوا التَّقوى والتوكل الك َت َفوا بذلك يف مصالح دينهم ودنياهم .

٤-٤٩

قال بعض السلف  :بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه  ،فكم من عبد من
عباده قد فوض إليه أمره  ،فكفاه منه ما أمهه .

٥-٤٩

حقيقة التوكل صدق اعتمد القلب عىل اهلل يف استجالب املصالح  ،ودفع املضار من أمور الدنيا
واآلخرة كلها  ،وكلة األمور كلها إليه  ،وَتقيق اإليمن بأنه ال يعطي وال يمنع وال يرض وال ينفع سواه

٦-٤٩

حقيقة التوكل صدق اعتمد القلب عىل اهلل يف استجالب املصالح ودفع املضار وكلة األمور إليه
وَتقيق اإليمن بأنه اليعطي واليمنع واليرضوالينفع سواه

٧-٤٩

َتقيق التوكل ال ينايف السعي يف األسباب التي قدر اهلل سبحانه املقدورات ُبا وجرت سنته يف خلقه
بذلك .

٨-٤٩

أمر اهلل تعاىل بتعاطي األسباب مع أمره بالتوكل  ،فالسعي يف األسباب باجلوارح طاعة له والتوكل
بالقلب عليه إيمن به .

٩-٤٩

قال سهل التسِّتي  :من طعن يف احلركة  -يعني  :يف السعي
والكسب  -فقد طعن يف السنة  ،ومن طعن يف التوكل فقد طعن يف اإليمن .

 ١٠-٤٩قال سهل التسِّتي  :التوكل حال النبي صىل اهلل عليه وسلم والكسب سنته  ،فمن عمل عىل حاله فال
يِّتكن سنته .
 ١١-٤٩قال بعض السلف :اعمل عمل رجل ال ينجيه إال عمله  ،وتوكل توكل رجل ال يصيبه إال ما كتب له .
 ١٢-٤٩إنم يؤتى الناس من قلة َتقيق التوكل ووقوفهم مع األسباب الظاهرة بقلوُبم فلذلك يتعبون أنفسهم
وُيتهدون يف األسباب وال يأتيهم إال ما قدر ُلم .
 ١٣-٤٩لو حقق الناس التوكل عىل اهلل بقلوُبم لساق اهلل إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب كم يسوق إىل الطري
أرزاقها بطلب وسعي يسري وهو جمرد الغدو والرواح .
 ١٤-٤٩قال عمر ريض اهلل عنه :بي العبد وبي رزقه حجاب ؛ فإن قنع ورضيت نفسه آتاه رزقه  ،وإن اقتحم
وهتك احلجاب ل يزد فوق رزقه.
 ١٥-٤٩قيل أليب عبد اهلل  :أي يشء صدق التوكل عىل اهلل ؟ قال  :أن يتوكل عىل اهلل وال يكون يف قلبه أحد من
اآلدميي يطمع أن ُييئه بيشء .
 ١٦-٤٩املتوكل حقيقة من يعلم ويثق أن اهلل قد ضمن رزقه وكفايته فيصدق اهلل يف ذلك وحيقق االعتمد عليه
والَيرج التوكل خمرج األسباب يف استجالب الرزق به
 ١٧-٤٩من توكل عىل اهلل لطلب الرزق فقد جعل التوكل سببا وكسبا  ،ومن توكل عليه لثقته بضمنه فقد
توكل عليه ثقة به وتصديقا.
 ١٨-٤٩ثمرة التوكل الرضا بالقضاء فمن وكل أموره إىل اهلل وريض بم يقضيه له وَيتاره فقد حقق التوكل
عليه؛ وكان بعض السلف يفَّسون التوكل عىل اهلل بالرضا

 ١٩-٤٩كان عمر بن عبد العزيز رِحه اهلل يقول  :أصبحت وما يل رسور إال يف مواضع القضاء والقدر .

احلديث اخلمسون
ِ
فقال  :يا َر َ
َّبي صىل اهلل عليه وسلم َرجل َ ،
سول اهللِ َّ
َشائع اإلسال ِم قد َك ُث َرت
إن
َ
َعن عبد اهلل بن ُبَّس قال  :أتى الن َّ
زال لِسا ُن َك رطبا ِمن ِذكر اهلل ) خرجه اإلمام أِحدُ ُبذا ال َّل ِ
َمس ُك به جامع ؟ قال  ( :ال َي ُ
فظ .
ُ
َّ
َ
علينا  ،ف َباب َنت َّ
وخرجه الِّتمذي  ،واب ُن ماجه  ،واب ُن حبان يف صحيحه بمعناه  ،وقال الِّتمذي  :حسن غريب
َّ
١-٥٠

ذكر اهلل  ،و ُيو َلعون به .
السابقون عىل احلقيقة هم الذين ُيديمون َ

٢-٥٠

قال احلسن  :أحب ِ
عباد اهلل إىل اهللِ أكثرهم له ذكرا وأتقاهم قلبا .

٣-٥٠

ذكر اهلل  ،فقد با َي َن املنافقي يف أوصافهم
من أكثر َ

٤-٥٠

الشجر يف اليوم الشديد الريح ،
وصف عيل يوما الصحابة  ،فقال  :كانوا إذا ذكروا اهلل ما ُدوا كم يميد
ُ
وجرت دموعهم عىل ثياُبم .

٥-٥٠

ِ
طابت الدنيا إال بذكره  ،وال طابت اآلخر ُة إال بعفوه  ،وال طابت اجلنَّة إالّ برؤيته .
قال ذو النون  :ما

٦-٥٠

الذكر املطلق يدخل فيه الصالة  ،وتالوة القرآن  ،وتعلمه  ،وتعليمه  ،والعلم النافع  ،كم يدخل فيه
التسبيح والتكبري والتهليل .

آخر الكتاب واحلمد هلل وحده  ،وصىل اهلل عىل
سيدنا ُممد وآله وصحبه وسلم
وحسبنا اهلل ونعم الوكيل

