
ًتدبر حديثا

www.rasoulallah.net

الجزء ا�ول



www.rasoulallah.net



www.rasoulallah.net



w w w . r a s o u l a l l a h . n e t03

 ,
�

� ��
�
� �� � ��

�
� �� �� �� �� �� �� ����א� 	� א��

� א���� 
�
� �� ��

�
��� א�� �� �� ��

�� �� � א 	� ��
�
 

�
 

�
�

�
�
�
: כ ���

�
� ��

, ��
�

� � � א��� �	 
�

�� ��
�
� � ��

�� 
�

�
�
א�

�
כ �� , ��

�
� �� �� ��

��
�
� ��

: ��
�
� �� �� ��

��
�
� �� א���� �

�
� �� ��

�
��� א�� �� �� � �� �א�

�
�

�
	

«يَا ُغالَُم، َسمِّ اللََّه، َوكُْل ِبَيِميِنَك، 

َوكُْل ِم�َّ يَلِيَك»
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الحدـیث
األول



الحديث ا�ول: (يا غالم، سم ا�)
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املعاني
َتِطيُش:

تتحرك يدي فتميل إلى نواحي القصعة وال تقتصر 
على موضع واحد

ْحَفِة: الصَّ
إناء للطعام فيها ما يشبع خمسة، وأكبر منها 

القصعة فهي تشبع عشرة

ا َيِليَك: ِممَّ
من الطعام الذي أمامك



الحديث ا�ول: (يا غالم، سم ا�)
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استحباب ا�كل باليد اليمنى وتقديمها في ا�مور الطيبة

جواز الحديث على الطعام

أنواعا  كان  سواء  الواحد  الطعام  على  االجتماع  مشروعية 

كثيرة أو صحفة واحدة

استحباب التسمية أول الطعام

المأثور الثابت في الذكر قبل الطعام هو "بسم ا�"

قوله صلى ا� عليه وسلم "كل مما يليك"، محمول على أن 

أصناف  تنوعت  إن  أما  واحد،  نوع  من  كان  يومها  الطعام 

أو  عنه،  بعيد  لنوع  يده  ا§نسان  يمد  أن  بأس  فال  الطعام 

يطلب من الحاضرين أن يسكبوا له من هذا النوع البعيد.

أنواع متعدد من  الحديث إشارة لمن يقوم على إعداد  في 

الطعام أن يحسن توزيعها على المائدة لتكون في متناول 

الجميع، ويجنب الطاعمين الحرج

الفوائد    الفقهية

۰۱
۰۲
۰۳

۰٤
۰٥
۰٦

۰۷



الحديث ا�ول: (يا غالم، سم ا�)
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١. للطعام آداب مطالب بها الكبير ويتعلمها الصغير

المداومة على تنفيذ النصيحة (َفَما َزاَلْت ِتْلَك ِطْعَمِتي َبْعُد)

تلطف النبي صلى ا� عليه وسلم مع الصغار بقوله يا غالم

�ن  الخطأ  عند  احتقارهم  وعدم  الصغار  تعليم  أهمية 

الصغير يداوم على ما تعلمه

اهتمام المربي بالمتعلم حتى في ا�كل والشرب وتوجيهه 

عند اللزوم

المربي ينبغي عليه عدم ترك الخطأ من الصغار بحجة أنه ما 

سن  صغر  مع  الصواب  إلى  يرشد  بل  سيتعلم  صغيرا  زال 

الطفل

غرس الخضوع للدين في نفس الطفل بما يناسب سنه منذ 

الصغر (سم ا�)

تعويد الطفل على القناعة وعدم الشره والطمع

الفوائد    الرتبوية

۰۱
۰۲
۰۳
۰٤

۰٥

۰٦

۰۷

۰۸



الحديث ا�ول: (يا غالم، سم ا�)
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الطعام  وعند  المجالس  في  للكبار  ا�طفال  مخالطة 

ليكتسبوا السلوك المهذب وليأنسوا بالمربين والقدوات

إذا كان الطفل ذكيا فال بأس أن تعدد المهام له (سم ا�، 

كل بيمينك، كل مما يليك)

ا�سري  للتفاعل  كوقت  الطعام  على  االجتماع  استغالل 

والتربية

الرفق في النصح وعدم زجره صلى ا� عليه وسلم للغالم، 

ويتأكد ذلك في وجود الغرباء

دقة مالحظة المربي لشئون من يربيهم

استبشاع السلوك من المتربي ال ينبغي أن يصرف المربي عن 

مهمته بل يحفزه لالستمرار، والثواب على قدر المشقة

۰۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳
۱٤



الحديث ا�ول: (يا غالم، سم ا�)
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ولو  بدقة،  الرواية  ونقل  الناس،  تعليم  على  الصحابة  حرص 
كان فيها ذكر لعيوبهم

حتى  كلها  باÇداب  وسلم  عليه  ا�  صلى  النبي  توجيه 
يستفيد السامع مع أن الخطأ من الغالم واحد

عند  الغالم  خطأ  وسلم  عليه  ا�  صلى  النبي  يذكر  لم 
التعليم

على  الثبات  أسباب  من  النبوية  للوصية  االستجابة  سرعة 
الطاعة

ال بأس من الخطاب با�مر وا�سلوب المباشر إن كان المقام 
يقتضي ذلك، وكان المستقبل يناسبه ذلك

التواصي والتذكير بالسنن في الطعام وغيره
النداء بالمرحلة العمرية: صبي - غالم - فتى - كهل – شيخ، 

هو أسلوب نبوي غاية في ا�دب وليس فيه انتقاص
كلما كانت النصيحة مختصرة كلما كانت حاضرة في ذهن 

المتلقي ويسعى إلى تطبيقها

الفوائد    الدعوية

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥

۰٦
۰۷

۰۸



الحديث ا�ول: (يا غالم، سم ا�)

w w w . r a s o u l a l l a h . n e t09

مدى حب النبي صلى ا� عليه وسلم لÉطفال

رعاية النبي صلى ا� عليه وسلم لحقوق إخوانه خاصة من 

أرملة  سلمة  أم  تزوج  حيث  بأثقالهم  وقيامه  نحبه  قضى 

أخيه في الرضاعة بعدما مات، وكفل ايتامه

أدنى  هي  بل  المالية،  الكفالة  على  تقتصر  ال  ا�يتام  كفالة 

والتوجيه  بالتربية  التعهد  هي  الحقيقية  والكفالة  مراتبها، 

وهي اولى الكفاالت

ولكافة  والسلوك،  الحياة  مناحي  لكافة  الشريعة  شمول 

حق  هو  ما  ومنها   ،� حق  هو  ما  (منها  الحقوق  أصحاب 

للنفس، ومنها ما هو حق للناس)

ليشارك  حتى  وسلم  عليه  ا�  صلى  الخلق  سيد  تواضع 

من  ذلك  في  ما  على  الصحفة  نفس  من  الطعام  ا�طفال 

إزعاج له

الفوائد    العامـة
۰۱
۰۲

۰۳

۰٤

۰٥



الحديث ا�ول: (يا غالم، سم ا�)
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قبول رواية من تلقى العلم صغيرا

أهمية التبليغ وعدم احتقار شيء من العلم، فهذا الحديث 

عبر  المسلمين  من  المليارات  به  وينتفع  الصحابي  نقله 

تاريخهم وفي كل يوم وليلة عدة مرات

عليه  ا�  صلى  فمسؤوليته  تتضارب،  وال  تتكامل  المهام 

وسلم عن ا�مة لم تمنعه من مسؤولية تربية ا�طفال

ينبغي العمل على تغيير العرف االجتماعي المستنكر لزواج 

المطلقة وا�رملة لمضادة ذلك للتوجيه الشرعي ومصلحة 

ا�م وا�يتام

۰٦
۰۷

۰۸

۰۹
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الُْمْفلُِس ِفيَنا َمْن َال ِدْرَهَم لَُه َوَال َمَتاَع،    �א:  �
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ِتي يَأِْ� يَْوَم الِْقَياَمِة  : «إِنَّ الُْمْفلَِس ِمْن أُمَّ �א�
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َهَذا،  َشَتَم  َقْد  َويَأِْ�  َوَزكَاٍة،  َوِصَياٍم،  ِبَصَالٍة، 
َوَقَذَف َهَذا، َوأَكََل َماَل َهَذا، َوَسَفَك َدَم َهَذا، 
َوَهَذا  َفُيْعطَى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه،  َوَرضََب َهَذا، 
ِمْن َحَسَناتِِه، َفإِْن َفِنَيْت َحَسَناتُُه َقْبَل أَْن يُْقَىض 
َما َعلَْيِه أُِخَذ ِمْن َخطَايَاُهْم َفطُرَِحْت َعلَْيِه، ثُمَّ 

طُِرَح ِيف النَّاِر»

الحدـیث
الثاني



الحديث الثاني: (أتدرون من المفلس؟)
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املعاني
المفلس: من ال مال له.

قذف هذا: اتهمه بالزنا.

سفك دم هذا: أراق دمه.



الحديث الثاني: (أتدرون من المفلس؟)
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أعمالهم  هي  إنما  الناس،  يظلم  ال  عدل  وجل  عز  ا� 

خيرا  وجد  فمن  عليها،  يحاسبهم  ثم  لهم  يحصيها 

فليحمد ا�، ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه.

ا� عز وجل هو الحق ولذلك يرد الحقوق �صحابها.

أجل  من  مهيب  موقف  الحقوق  واستيفاء  االقتصاص 

مواقف يوم القيامة.

الحسنات والسيئات هي عملة االقتصاص في اÇخرة.

حقوق العباد ال تسقط وهي مع صاحبها حتى يؤديها في 

يوم  فيها  ُيقضى  حين  حسناته  كافة  تسوفي  وقد  الدنيا، 

القيامة، أما حقوق ا� عز وجل فهي في مشيئته سبحانه 

إن شاء عفا وإن شاء عاقب عليها.

كثرة  أو  باالستغفار  تسقط  ال  بالعباد  المتعلقة  الحقوق 

العبادات، بل البد من التحلل منها ورّد الحقوق إلى أصحابها.

يصل  وفسوق  ومعاٍص  طاعات  مسلم  في  يجتمع  قد   .٧

إلى حد الكبائر.

عدم كفر فاعل الكبيرة وإن استكثر وأسرف.

الطاعات  أصحاب  من  المسلمين  من  بعض  النار  يدخل 

والعبادات.

كيف  وإال  معينة  بهيئات  القيامة  يوم  تجسد  السيئات 

ستطرح على المفلس؟

الفوائد    العقائدية

۰۱

۰۲
۰۳

۰٤
۰٥

۰٦



الحديث الثاني: (أتدرون من المفلس؟)

w w w . r a s o u l a l l a h . n e t14

أعمالهم  هي  إنما  الناس،  يظلم  ال  عدل  وجل  عز  ا� 

خيرا  وجد  فمن  عليها،  يحاسبهم  ثم  لهم  يحصيها 

فليحمد ا�، ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه.

ا� عز وجل هو الحق ولذلك يرد الحقوق �صحابها.

أجل  من  مهيب  موقف  الحقوق  واستيفاء  االقتصاص 

مواقف يوم القيامة.

الحسنات والسيئات هي عملة االقتصاص في اÇخرة.

حقوق العباد ال تسقط وهي مع صاحبها حتى يؤديها في 

يوم  فيها  ُيقضى  حين  حسناته  كافة  تسوفي  وقد  الدنيا، 

القيامة، أما حقوق ا� عز وجل فهي في مشيئته سبحانه 

إن شاء عفا وإن شاء عاقب عليها.

كثرة  أو  باالستغفار  تسقط  ال  بالعباد  المتعلقة  الحقوق 

العبادات، بل البد من التحلل منها ورّد الحقوق إلى أصحابها.

يصل  وفسوق  ومعاٍص  طاعات  مسلم  في  يجتمع  قد   .٧

إلى حد الكبائر.

عدم كفر فاعل الكبيرة وإن استكثر وأسرف.

الطاعات  أصحاب  من  المسلمين  من  بعض  النار  يدخل 

والعبادات.

كيف  وإال  معينة  بهيئات  القيامة  يوم  تجسد  السيئات 

ستطرح على المفلس؟

۰۷

۰۸
۰۹

۱۰



الحديث الثاني: (أتدرون من المفلس؟)
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حرمة الظلم وخاصة المتعدي للغير.

في  الحقوق  أصحاب  استحالل  ووجوب  التوبة  وجوب 
الدنيا، أو الخضوع للعقوبة الدنيوية.

الفوائد    الفقهية

۰۱

۰۲



الحديث الثاني: (أتدرون من المفلس؟)
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الفوائد    الرتبوية

الحديث يعتمد أسلوبا تربويا يقوم على الحوار بين المعلم 

الذاتية  خبرته  بتقديم  المتعلم  يبدأ  حيث  والمتعلم 

المعلم  يقوم  ثم  الموضوع،  حول  السابقة  ومعلوماته 

المفاهيم  منظومة  داخل  لتندرج  المفاهيم  صياغة  بإعادة 

الجديدة للمتعلم.



الحديث الثاني: (أتدرون من المفلس؟)
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الفوائد    الدعوية

بالبدء  المستمعين  على  العرض  في  التشويق  أسلوب 
يكون  سؤال  يطرح  من  أن  بالضرورة  وليس  بالسؤال، 

جاهال با§جابة

فيها  يقع  ال  حتى  مآلها  ببيان  المعاصي  من  التخويف 
المسلم.

۰۱

۰۲



الحديث الثاني: (أتدرون من المفلس؟)
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والسيئة  ضعف  مئة  سبع  إلى  أضعافها  بعشر  الحسنة 
بمثلها، فيأتي صاحب الصالة والصيام والزكاة فتغلب آحاده 

مئاته، وفي ذلك دعوة للمحاسبة وعدم االغترار.

لم يأت بالصالة وال بالصيام وال بالزكاة يوم القيامة إال �نها 
ارتكاب  عن  تحجزه  لم  ذلك  ومع  ا�،  عند  مقبولة  كاملة 
الهوى  يأسره  بل  هواه،  أمام  يضعف  ا§نسان  �ن  الكبائر، 

حتى يهلكه.

أو  المتاع  أو  بالدراهم  الدنيا  في  ا§نسان  غنى  مقياس 
كالهما، فمن كان له متاع وممتلكات وإن لم يكن له درهم 

ودينار فليس بمفلس.

مظالمهم  سترد  حيث  المؤمنين،  نفوس  في  الصبر  بث 
ويجازى من ظلمهم بين يدي ا�.

هناك فرق بين االعتبار اللغوي واالعتبار الشرعي، فا�ول يتخذ 
االعتبار،  بهذا  صحيح  وهو  الدنيا  في  له  وضع  فيما  اللفظ 
ولكن االعتبار الشرعي يراعي المآالت وينبه إلى الحقيقة التي 
فوات  بعد  لها  ا§نسان  يتنبه  والتي  بزخرفها  الدنيا  تسترها 

ا�وان.

يجب على المرء أن يتبع السيئة التي عملها من قذف وشتم 
وضرب وسفك بحسنة تمحو ما قدمت يداه من أخطاء قبل 

يوم القيامة.

الحديث  في  مثاال  تجد  فال  ا�،  عند  العباد  حقوق  عظمة 
لذنب بين العبد وربه.

المسلمين  حقوق  على  الظلم  إثم  يقصر  لم  الحديث 
فحسب بل يشمل حقوق الخلق كافة وإن كانوا كفارا.

على اصحاب السلطة (الحاكم /ا لقاضي / المدير / المعلم 
/ الوالد ...) على من دونهم أن يعلموا أنهم سيرجعون إلى 

ا� وسيسألهم عن استخدام السلطة.

الفوائد    العامـة
المعامالت هي المحك الرئيسي §يمان المسلم، والعبادات 

تزود ا§نسان بالطاقة للثبات أمام هذا المحك.

الصالة والصيام والزكاة أعظم العبادات أجرا حتى ُضرب بها 
المثل في كثرة الحسنات.

والصيام  بالصالة  التنفل  الذنوب  مكفرات  أعظم  من 
والصدقة.

المفلس في الدنيا قد يتغير حاله الى غنى ويسار فالوصف 
البائس والذي وصف ا§فالس له  فيه مؤقت وقد يتغير، أما 
دائم وال يتغير فهو مفلس اÇخرة، وهو ا�جدر بهذه الصفة.

من  كم  نعلم  فال  والسيئات  الحسنات  أحجام  ا�  أخفى 
كلمة  تهوي  فقد  السيئات،  من  كم  يكافئ  الحسنات 
بصاحبها في النار سبعين خريفا، وقد تورث كلمة صاحبها 

النعيم المقيم. 

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤
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والسيئة  ضعف  مئة  سبع  إلى  أضعافها  بعشر  الحسنة 
بمثلها، فيأتي صاحب الصالة والصيام والزكاة فتغلب آحاده 

مئاته، وفي ذلك دعوة للمحاسبة وعدم االغترار.

لم يأت بالصالة وال بالصيام وال بالزكاة يوم القيامة إال �نها 
ارتكاب  عن  تحجزه  لم  ذلك  ومع  ا�،  عند  مقبولة  كاملة 
الهوى  يأسره  بل  هواه،  أمام  يضعف  ا§نسان  �ن  الكبائر، 

حتى يهلكه.

أو  المتاع  أو  بالدراهم  الدنيا  في  ا§نسان  غنى  مقياس 
كالهما، فمن كان له متاع وممتلكات وإن لم يكن له درهم 

ودينار فليس بمفلس.

مظالمهم  سترد  حيث  المؤمنين،  نفوس  في  الصبر  بث 
ويجازى من ظلمهم بين يدي ا�.

هناك فرق بين االعتبار اللغوي واالعتبار الشرعي، فا�ول يتخذ 
االعتبار،  بهذا  صحيح  وهو  الدنيا  في  له  وضع  فيما  اللفظ 
ولكن االعتبار الشرعي يراعي المآالت وينبه إلى الحقيقة التي 
فوات  بعد  لها  ا§نسان  يتنبه  والتي  بزخرفها  الدنيا  تسترها 

ا�وان.

يجب على المرء أن يتبع السيئة التي عملها من قذف وشتم 
وضرب وسفك بحسنة تمحو ما قدمت يداه من أخطاء قبل 

يوم القيامة.

الحديث  في  مثاال  تجد  فال  ا�،  عند  العباد  حقوق  عظمة 
لذنب بين العبد وربه.

المسلمين  حقوق  على  الظلم  إثم  يقصر  لم  الحديث 
فحسب بل يشمل حقوق الخلق كافة وإن كانوا كفارا.

على اصحاب السلطة (الحاكم /ا لقاضي / المدير / المعلم 
/ الوالد ...) على من دونهم أن يعلموا أنهم سيرجعون إلى 

ا� وسيسألهم عن استخدام السلطة.

المعامالت هي المحك الرئيسي §يمان المسلم، والعبادات 
تزود ا§نسان بالطاقة للثبات أمام هذا المحك.

الصالة والصيام والزكاة أعظم العبادات أجرا حتى ُضرب بها 
المثل في كثرة الحسنات.

والصيام  بالصالة  التنفل  الذنوب  مكفرات  أعظم  من 
والصدقة.

المفلس في الدنيا قد يتغير حاله الى غنى ويسار فالوصف 
البائس والذي وصف ا§فالس له  فيه مؤقت وقد يتغير، أما 
دائم وال يتغير فهو مفلس اÇخرة، وهو ا�جدر بهذه الصفة.

من  كم  نعلم  فال  والسيئات  الحسنات  أحجام  ا�  أخفى 
كلمة  تهوي  فقد  السيئات،  من  كم  يكافئ  الحسنات 
بصاحبها في النار سبعين خريفا، وقد تورث كلمة صاحبها 

النعيم المقيم. 

۰٥
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والسيئة  ضعف  مئة  سبع  إلى  أضعافها  بعشر  الحسنة 
بمثلها، فيأتي صاحب الصالة والصيام والزكاة فتغلب آحاده 

مئاته، وفي ذلك دعوة للمحاسبة وعدم االغترار.

لم يأت بالصالة وال بالصيام وال بالزكاة يوم القيامة إال �نها 
ارتكاب  عن  تحجزه  لم  ذلك  ومع  ا�،  عند  مقبولة  كاملة 
الهوى  يأسره  بل  هواه،  أمام  يضعف  ا§نسان  �ن  الكبائر، 

حتى يهلكه.

أو  المتاع  أو  بالدراهم  الدنيا  في  ا§نسان  غنى  مقياس 
كالهما، فمن كان له متاع وممتلكات وإن لم يكن له درهم 

ودينار فليس بمفلس.

مظالمهم  سترد  حيث  المؤمنين،  نفوس  في  الصبر  بث 
ويجازى من ظلمهم بين يدي ا�.

هناك فرق بين االعتبار اللغوي واالعتبار الشرعي، فا�ول يتخذ 
االعتبار،  بهذا  صحيح  وهو  الدنيا  في  له  وضع  فيما  اللفظ 
ولكن االعتبار الشرعي يراعي المآالت وينبه إلى الحقيقة التي 
فوات  بعد  لها  ا§نسان  يتنبه  والتي  بزخرفها  الدنيا  تسترها 

ا�وان.

يجب على المرء أن يتبع السيئة التي عملها من قذف وشتم 
وضرب وسفك بحسنة تمحو ما قدمت يداه من أخطاء قبل 

يوم القيامة.

الحديث  في  مثاال  تجد  فال  ا�،  عند  العباد  حقوق  عظمة 
لذنب بين العبد وربه.

المسلمين  حقوق  على  الظلم  إثم  يقصر  لم  الحديث 
فحسب بل يشمل حقوق الخلق كافة وإن كانوا كفارا.

على اصحاب السلطة (الحاكم /ا لقاضي / المدير / المعلم 
/ الوالد ...) على من دونهم أن يعلموا أنهم سيرجعون إلى 

ا� وسيسألهم عن استخدام السلطة.

المعامالت هي المحك الرئيسي §يمان المسلم، والعبادات 
تزود ا§نسان بالطاقة للثبات أمام هذا المحك.

الصالة والصيام والزكاة أعظم العبادات أجرا حتى ُضرب بها 
المثل في كثرة الحسنات.

والصيام  بالصالة  التنفل  الذنوب  مكفرات  أعظم  من 
والصدقة.

المفلس في الدنيا قد يتغير حاله الى غنى ويسار فالوصف 
البائس والذي وصف ا§فالس له  فيه مؤقت وقد يتغير، أما 
دائم وال يتغير فهو مفلس اÇخرة، وهو ا�جدر بهذه الصفة.

من  كم  نعلم  فال  والسيئات  الحسنات  أحجام  ا�  أخفى 
كلمة  تهوي  فقد  السيئات،  من  كم  يكافئ  الحسنات 
بصاحبها في النار سبعين خريفا، وقد تورث كلمة صاحبها 

النعيم المقيم. 
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الفوائد    اللغوـیة

١. الحسنة ُتعَطى والخطيئة ُتطرح، فيه علو الحسنة وُسفل 
الخطيئة.

عليه  ا�  صلى  النبي  لقول  النار  دخوله  عند  العبد  هوان   .٢
وسلم ثم طرح في النار فالطرح يدل على الهوان.

٣. دقة لفظ فنيت أي زالت وانتهت، فيدل على أنها طاعات 
الدماء  بسبب  تفنى  لكنها  مكتوبة  حسنات  بها  له  مقبولة 

وا�موال وا�عراض التي وقع فيها.

٤. استخدام من للعاقل وما لغير العاقل استخدام أغلبي، 
وقد جاءت في سورة الكافرون (وال أنتم عابدون ما أعبد) 
فال يصح اعتبار المفلس هنا بمثابة غير العاقل، ولكن السؤال 

عن صفة المفلس.

لنا أن المذنب قد تعددت أذيته  ٥. تكرار كلمة (هذا) يوحى 
يعفو  فربما  بعينه،  واحد  شخص  وليس  أشخاص  عدة  إلى 

أحدهم وآخر ال يعفو.

٦. إن حق المظلوم على الظالم هو رد مظلمته وتبرئة ذمته، 
تائب ومظلوم متمسك بحقه رافض  بين ظالم  فالموقف 
ممكنا،  ذلك  كان  إذا  المظلمة  رد  عرض  هو  للمسامحة 
وطلب السماح من المظلوم، فإن أبي المظلوم فليس على 
يوم  المظلوم  §رضاء  ا�  إلى  اللجوء  إال  التائب  الظالم 
والتعرض  للمظلوم  التذلل  كثرة  عليه  وليس  القيامة، 
السترضاءه، فليس في الشرع - مع تعظيم حق المظلوم 
وا�مر  ا�  بيد  قلبه  بل  الموضع  هذا  في  المظلوم  تأليه   -

كله بيد ا� حتى لو كان ا�مر متعلقا بحقوق العباد.

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤
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١. الحسنة ُتعَطى والخطيئة ُتطرح، فيه علو الحسنة وُسفل 
الخطيئة.

عليه  ا�  صلى  النبي  لقول  النار  دخوله  عند  العبد  هوان   .٢
وسلم ثم طرح في النار فالطرح يدل على الهوان.

٣. دقة لفظ فنيت أي زالت وانتهت، فيدل على أنها طاعات 
الدماء  بسبب  تفنى  لكنها  مكتوبة  حسنات  بها  له  مقبولة 

وا�موال وا�عراض التي وقع فيها.

٤. استخدام من للعاقل وما لغير العاقل استخدام أغلبي، 
وقد جاءت في سورة الكافرون (وال أنتم عابدون ما أعبد) 
فال يصح اعتبار المفلس هنا بمثابة غير العاقل، ولكن السؤال 

عن صفة المفلس.

لنا أن المذنب قد تعددت أذيته  ٥. تكرار كلمة (هذا) يوحى 
يعفو  فربما  بعينه،  واحد  شخص  وليس  أشخاص  عدة  إلى 

أحدهم وآخر ال يعفو.

٦. إن حق المظلوم على الظالم هو رد مظلمته وتبرئة ذمته، 
تائب ومظلوم متمسك بحقه رافض  بين ظالم  فالموقف 
ممكنا،  ذلك  كان  إذا  المظلمة  رد  عرض  هو  للمسامحة 
وطلب السماح من المظلوم، فإن أبي المظلوم فليس على 
يوم  المظلوم  §رضاء  ا�  إلى  اللجوء  إال  التائب  الظالم 
والتعرض  للمظلوم  التذلل  كثرة  عليه  وليس  القيامة، 
السترضاءه، فليس في الشرع - مع تعظيم حق المظلوم 
وا�مر  ا�  بيد  قلبه  بل  الموضع  هذا  في  المظلوم  تأليه   -

كله بيد ا� حتى لو كان ا�مر متعلقا بحقوق العباد.

۰٦

۰٥
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إِالَّ طَيًِّبا،  يَْقَبُل  َال  اللَه طَيٌِّب  إِنَّ  النَّاُس،  أَيَُّها   "
الُْمرَْسلَِ¶،  ِبِه  أََمَر  ِ·َا  الُْمْؤِمِنَ¶  أََمَر  اللَه  َوإِنَّ 
َفَقاَل: {يَا أَيَُّها الرُُّسُل كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا 

َصالًِحا، إِ¾ِّ ِ·َا تَْعَملُوَن َعلِيٌم} [املؤمنون: ٥١]
َوَقاَل: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُلُوا ِمْن طَيَِّباِت َما 
يُِطيُل  الرَُّجَل  َذكََر  ثُمَّ   [١٧٢ [البقرة:  َرزَْقَناكُْم} 
 ، َ�ِء، يَا َربِّ َفَر أَْشَعَث أَْغَربَ، Çَُدُّ يََديِْه إَِىل السَّ السَّ
بُُه َحَراٌم، َوَملَْبُسُه  ، َوَمطَْعُمُه َحَراٌم، َوَمْرشَ يَا َربِّ

َحَراٌم، َوُغِذَي ِبالَْحَراِم، َفأÌََّ يُْسَتَجاُب لَِذلَِك؟ "

الحدـیث
الثالث
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املعاني
ٌب: َطيِّ

كامل في صفات جالله، منزه عن النقائص، سبحانه.

ًبا: َلا َيْقَبُل إِلَّا َطيِّ
النقص،  يشوبه  ما  وا�موال  وا�عمال  ا�قوال  من  يقبل  ال 

من الشرك أو ما دونه من المعاصي.

َأْشَعَث َأْغَبَر:
زين. ثار شعر رأسه وتلون بالغبار لطول السفر والبعد عن التَّ

َوُغِذَي ِباْلَحَراِم:
أكثر من أكل الحرام حتى نبت لحمه منه.

َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك:
من المستبعد أن يستجاب له، وإن كان ليس مستحيال.
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استفاد بعض أهل العلم من هذا الحديث أن "الطيب" من 
أسماء ا� عز وجل، والمسألة محل خالف.

ذاته  في  طيب  تعالى  فا�  بالطيب،  تعالى  ا�  وصف 
وصفاته وأفعاله، وهو أهل �ن يكون العمل له وحده دون 
أن تشوبه شائبة تنجسه من إرادة مخلوق أو تقديم محبة 

أو هوى.

شرف ا§يمان والتوحيد سبب يجمع أهل ا§يمان بالمرسلين 
في تلقي ذات ا�وامر.

ليس كل ما يقدمه العبد � يقبل وإن كان مخلصã فيه، 
فقد يحول حائل ا�كل من الحرام أو غيره من ا§جابة.

على  يدل  ما  يأتي  لم  ما  �مته  أمٌر  فهو  للرسول  أمر  كل 
خصوصيته.

كل أمر لÉمة هو أمر للرسول �نه بشر مثلهم في وجوب 
االستجابة ومخاطب بالتكليف إال ما دل على الخصوصية.

سبحانه  الرب  علو  على  دليل  السماء  إلى  اليدين  رفع  في 
وتعالى.

إن ا� يحب مقتضى أسمائه، فهو طيب ال يقبل إال طيب، 
ورحيم يحب الرحمة، عفو يحب العفو.

سالمة ا§سالم من الخبث، وهو دين الخلق، أول َمن بعث 
ا� به آدم عليه السالم، وآخر من بعث به محمد صلى ا� 

عليه وسلم.

ربها،  بدين  تمسكت  ما  الطيبة  ا�مة  هي  ا§سالم  أمة 
ونصيبها من الطيبة بقدر هذا التمسك.

الفوائد    العقائدية
قد يجتمع في مسلم طاعة ومعصية.

للرسل؟  الخطاب  أليس  الطيبات)  من  كلوا  الرسل  أيها  (يا 
أليس في الخطاب تعليمã لهم ما يأكلون؟

إذا كان الرسل محتاجون �ن يتعلموا ويعرفوا ما يأكلون، 
المسائل  في  ا�مر  هو  وكيف  دونهم؟!  هو  بمن  فكيف 

التي هي أعظم من ا�كل والشرب؟!

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥
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استفاد بعض أهل العلم من هذا الحديث أن "الطيب" من 
أسماء ا� عز وجل، والمسألة محل خالف.

ذاته  في  طيب  تعالى  فا�  بالطيب،  تعالى  ا�  وصف 
وصفاته وأفعاله، وهو أهل �ن يكون العمل له وحده دون 
أن تشوبه شائبة تنجسه من إرادة مخلوق أو تقديم محبة 

أو هوى.

شرف ا§يمان والتوحيد سبب يجمع أهل ا§يمان بالمرسلين 
في تلقي ذات ا�وامر.

ليس كل ما يقدمه العبد � يقبل وإن كان مخلصã فيه، 
فقد يحول حائل ا�كل من الحرام أو غيره من ا§جابة.

على  يدل  ما  يأتي  لم  ما  �مته  أمٌر  فهو  للرسول  أمر  كل 
خصوصيته.

كل أمر لÉمة هو أمر للرسول �نه بشر مثلهم في وجوب 
االستجابة ومخاطب بالتكليف إال ما دل على الخصوصية.

سبحانه  الرب  علو  على  دليل  السماء  إلى  اليدين  رفع  في 
وتعالى.

إن ا� يحب مقتضى أسمائه، فهو طيب ال يقبل إال طيب، 
ورحيم يحب الرحمة، عفو يحب العفو.

سالمة ا§سالم من الخبث، وهو دين الخلق، أول َمن بعث 
ا� به آدم عليه السالم، وآخر من بعث به محمد صلى ا� 

عليه وسلم.

ربها،  بدين  تمسكت  ما  الطيبة  ا�مة  هي  ا§سالم  أمة 
ونصيبها من الطيبة بقدر هذا التمسك.

قد يجتمع في مسلم طاعة ومعصية.

للرسل؟  الخطاب  أليس  الطيبات)  من  كلوا  الرسل  أيها  (يا 
أليس في الخطاب تعليمã لهم ما يأكلون؟

إذا كان الرسل محتاجون �ن يتعلموا ويعرفوا ما يأكلون، 
المسائل  في  ا�مر  هو  وكيف  دونهم؟!  هو  بمن  فكيف 

التي هي أعظم من ا�كل والشرب؟!

۰٦

۰۷

۰۸

۰۹

۱۰
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استفاد بعض أهل العلم من هذا الحديث أن "الطيب" من 
أسماء ا� عز وجل، والمسألة محل خالف.

ذاته  في  طيب  تعالى  فا�  بالطيب،  تعالى  ا�  وصف 
وصفاته وأفعاله، وهو أهل �ن يكون العمل له وحده دون 
أن تشوبه شائبة تنجسه من إرادة مخلوق أو تقديم محبة 

أو هوى.

شرف ا§يمان والتوحيد سبب يجمع أهل ا§يمان بالمرسلين 
في تلقي ذات ا�وامر.

ليس كل ما يقدمه العبد � يقبل وإن كان مخلصã فيه، 
فقد يحول حائل ا�كل من الحرام أو غيره من ا§جابة.

على  يدل  ما  يأتي  لم  ما  �مته  أمٌر  فهو  للرسول  أمر  كل 
خصوصيته.

كل أمر لÉمة هو أمر للرسول �نه بشر مثلهم في وجوب 
االستجابة ومخاطب بالتكليف إال ما دل على الخصوصية.

سبحانه  الرب  علو  على  دليل  السماء  إلى  اليدين  رفع  في 
وتعالى.

إن ا� يحب مقتضى أسمائه، فهو طيب ال يقبل إال طيب، 
ورحيم يحب الرحمة، عفو يحب العفو.

سالمة ا§سالم من الخبث، وهو دين الخلق، أول َمن بعث 
ا� به آدم عليه السالم، وآخر من بعث به محمد صلى ا� 

عليه وسلم.

ربها،  بدين  تمسكت  ما  الطيبة  ا�مة  هي  ا§سالم  أمة 
ونصيبها من الطيبة بقدر هذا التمسك.

قد يجتمع في مسلم طاعة ومعصية.

للرسل؟  الخطاب  أليس  الطيبات)  من  كلوا  الرسل  أيها  (يا 
أليس في الخطاب تعليمã لهم ما يأكلون؟

إذا كان الرسل محتاجون �ن يتعلموا ويعرفوا ما يأكلون، 
المسائل  في  ا�مر  هو  وكيف  دونهم؟!  هو  بمن  فكيف 

التي هي أعظم من ا�كل والشرب؟!

۱۱

۱۲

۱۳
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أعظم  من  هو  الذي  االنكسار  من  فيه  لما  السفر  إطالة 
أسباب ا§جابة.

بساطة الحال في الهيئة إن كانت عن غير تكلف واصطناع، 
على  ا§نسان  وتعين  واالنكسار،  االفتقار  حالة  تعكس  �نها 
عليه  ا�  صلى  النبي  قال  ثم  ومن  الكبر،  وترك  التواضع 
لو  با�بواب  مدفوع  طمرين  ذي  أغبر  أشعث  "رب  وسلم: 

أقسم على ا� �بره".

مد اليدين إلى السماء فإن ا� حيي كريم، يستحي إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن يردهما صفر خائبتين.

ما  أعظم  من  وهو  ربوبيته،  ذكر  بتكرير  ا�  على  ا§لحاح 
يطلب به إجابة الدعاء.

واالنكسار  الفقر  (استشعار  هو  لåجابة  ا�عظم  السبب 
يأكل  الثوب  رث  فقير  من  فكم  وجل)،  عز   � والضراعة 
بالحالل  منعم  غني  من  وكم  دعوته،  تجاب  وال  الحرام 

تستجاب دعوته.

ا�كل من الحالل من أسباب ا§جابة.

عز  ا�  دعاء  في  (يا)  النداء  حرف  استعمال  مشروعية  فيه 
حذفها  القرآن  آيات  في  ا�غلب  أن  مع  رب)  يا  رب  (يا  وجل 
للداللة على قرب المدعو من الداع (فإني قريب أجيب دعوة 

الداع) .

أو  كافرا  صاحبها  كان  وإن  ترد  ال  دعوة  المظلوم  دعوة 
فاسقا.

) بكسر الباء المشددة، ولم يقل (يارْب يارْب)  قوله (يا ربِّ يا ربِّ
بسكون الباء، كقولك (يا صاحبي يا صاحبي) فيه من التقرب 
سبب  وهو  تأمل،  لمن  فيه  ما  واالفتقار  والضراعة  والتودد 

لåجابة.

فوائد تتعلق   بالدعاء وإجابته

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤
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أعظم  من  هو  الذي  االنكسار  من  فيه  لما  السفر  إطالة 
أسباب ا§جابة.

بساطة الحال في الهيئة إن كانت عن غير تكلف واصطناع، 
على  ا§نسان  وتعين  واالنكسار،  االفتقار  حالة  تعكس  �نها 
عليه  ا�  صلى  النبي  قال  ثم  ومن  الكبر،  وترك  التواضع 
لو  با�بواب  مدفوع  طمرين  ذي  أغبر  أشعث  "رب  وسلم: 

أقسم على ا� �بره".

مد اليدين إلى السماء فإن ا� حيي كريم، يستحي إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن يردهما صفر خائبتين.

ما  أعظم  من  وهو  ربوبيته،  ذكر  بتكرير  ا�  على  ا§لحاح 
يطلب به إجابة الدعاء.

واالنكسار  الفقر  (استشعار  هو  لåجابة  ا�عظم  السبب 
يأكل  الثوب  رث  فقير  من  فكم  وجل)،  عز   � والضراعة 
بالحالل  منعم  غني  من  وكم  دعوته،  تجاب  وال  الحرام 

تستجاب دعوته.

ا�كل من الحالل من أسباب ا§جابة.

عز  ا�  دعاء  في  (يا)  النداء  حرف  استعمال  مشروعية  فيه 
حذفها  القرآن  آيات  في  ا�غلب  أن  مع  رب)  يا  رب  (يا  وجل 
للداللة على قرب المدعو من الداع (فإني قريب أجيب دعوة 

الداع) .

أو  كافرا  صاحبها  كان  وإن  ترد  ال  دعوة  المظلوم  دعوة 
فاسقا.

) بكسر الباء المشددة، ولم يقل (يارْب يارْب)  قوله (يا ربِّ يا ربِّ
بسكون الباء، كقولك (يا صاحبي يا صاحبي) فيه من التقرب 
سبب  وهو  تأمل،  لمن  فيه  ما  واالفتقار  والضراعة  والتودد 

لåجابة.

۰٥

۰٦

۰۷

۰۸

۰۹
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ا�كل من طيبات الرزق عبادة أمر ا� بها.

لبس الحرام جاء من ا�مثلة على ا�كل من غير الطيبات، فدل 
على أن ا�كل المقصود في اÇيات ليس الطعام خاصة، وإنما 
يستخدمه  مما  وغيرها  والركوب  واللباس  والشراب  الطعام 

ا§نسان.

بلبس  ابتلي  الحرام  وشربة  الحرام  ُطعمة  في  تساهل  من 
الحرام وركوب الحرام وسكن الحرام فالسحت الذي نبت من 

الحرام ال يتغذى ويتنعم إال بالحرام.

طلب الرزق واالنتفاع بالطيبات من سنن المرسلين والصالحين 
لقوله تعالى (كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصالًِحا) خالفا لمن يقول 

بالرهبانية وعدم العمل.

خطورة إطعام ا�بناء من الحرام لما في ذلك من التسبب في 
إضاللهم عند كبرهم، وكونهم سيئات جارية Çبائهم، فقد 
في  ا§طعام  على  بالحرام)  (غذي  العلم  أهل  بعض  حمل 

الطفولة.

الرسل  وهم  طيبون  والمأمورون  سبحانه،  طيب،  اÇمر 
والمؤمنون، والمأمورات طيبات، والطيبون للطيبات، وا� يعد 

المستجيبين (فلنحيينه حياة طيبة) .

في قول ا� "يا أيها الرسل" إشارة الى ان أصحاب الرسالة هم 
أولى من يلتزم با�مر قبل ا�تباع.

أن الخطاب ليس للمسلمين فقط وأن  الناس) فيه  (أيها  قوله 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

مع ا�خذ بكل أسباب قبول الدعاء، وهو ما يمكن أن نسميه 
الصورة الظاهرة للعبودية، فإن جوهر العبودية المتمثل في 
فا�كل  الحرام،  من  وشربه  بأكله  فيها  رسب  المعامالت 

والشرب متولدون عن معامالت محرمة أو أموال مغصوبة.

الفوائد    العامـة

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤
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ا�كل من طيبات الرزق عبادة أمر ا� بها.

لبس الحرام جاء من ا�مثلة على ا�كل من غير الطيبات، فدل 
على أن ا�كل المقصود في اÇيات ليس الطعام خاصة، وإنما 
يستخدمه  مما  وغيرها  والركوب  واللباس  والشراب  الطعام 

ا§نسان.

بلبس  ابتلي  الحرام  وشربة  الحرام  ُطعمة  في  تساهل  من 
الحرام وركوب الحرام وسكن الحرام فالسحت الذي نبت من 

الحرام ال يتغذى ويتنعم إال بالحرام.

طلب الرزق واالنتفاع بالطيبات من سنن المرسلين والصالحين 
لقوله تعالى (كُلُوا ِمَن الطَّيَِّباِت َواْعَملُوا َصالًِحا) خالفا لمن يقول 

بالرهبانية وعدم العمل.

خطورة إطعام ا�بناء من الحرام لما في ذلك من التسبب في 
إضاللهم عند كبرهم، وكونهم سيئات جارية Çبائهم، فقد 
في  ا§طعام  على  بالحرام)  (غذي  العلم  أهل  بعض  حمل 

الطفولة.

الرسل  وهم  طيبون  والمأمورون  سبحانه،  طيب،  اÇمر 
والمؤمنون، والمأمورات طيبات، والطيبون للطيبات، وا� يعد 

المستجيبين (فلنحيينه حياة طيبة) .

في قول ا� "يا أيها الرسل" إشارة الى ان أصحاب الرسالة هم 
أولى من يلتزم با�مر قبل ا�تباع.

أن الخطاب ليس للمسلمين فقط وأن  الناس) فيه  (أيها  قوله 
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

مع ا�خذ بكل أسباب قبول الدعاء، وهو ما يمكن أن نسميه 
الصورة الظاهرة للعبودية، فإن جوهر العبودية المتمثل في 
فا�كل  الحرام،  من  وشربه  بأكله  فيها  رسب  المعامالت 

والشرب متولدون عن معامالت محرمة أو أموال مغصوبة.

۰٥

۰٦

۰۸

۰۹

۰۷
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التعليم بضرب المثل.

له  م  ُقدِّ الذي  التعجب  سؤال  التعليم  أساليب  من 
بمقدمات يعرف به المتعلم الجواب في حين ا§جابة غير 

مطلوبة (أÌ يستجاب له؟).

الفوائد    الدعوية

۰۱

۰۲
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ًرا،    " كُْنُت ِعْنَد النَِّبيِّ - صىل الله عليه وسلم - َوُهَو يَأكُُل ُج�َّ

َجِر َشَجرًَة َال يَْسُقُط َوَرُقَها، تُْؤِ� أُكْلََها كُلَّ  َفَقاَل: "إِنَّ ِمْن الشَّ

نََفَعَك،  ٍء،  َيشْ ِمْن  ِمْنَها  أََخْذَت  َما  الُْمْسلِِم،  ِمْثُل  َوإِنََّها  ِحٍ¢، 

َشَجِر  ِيف  النَّاُس  َفَوَقَع  اللِه:  َعْبُد  َقاَل  ِهَي؟"    َما   ِ̈ ثُو َفَحدِّ

الَْبَواِدي، َوَرأَيُْت أَبَا بَكٍْر َوُعَمَر َال يََتكَلََّ�ِن، َوَوَقَع ِيف نَْفِيس أَنََّها 

الَْقْوِم،  أَْصَغُر  أَنَا  َفإَِذا  النَّْخلَُة،  ِهَي  أَُقوَل:  أَْن  َفأََرْدُت  النَّْخلَُة، 

َقاَل:  اللِه  َرُسوَل  يَا  ِبَها  أَْخِربْنَا  َقالُوا:  ثُمَّ   ، َفَسكَتُّ َفاْسَتْحَيْيُت 

"ِهَي النَّْخلَُة".   َقاَل َعْبُد اللِه: َفلَ�َّ ُقْمَنا ُقلُْت لُِعَمَر: يَا أَبََتاُه 

َواللِه لََقْد كَاَن َوَقَع ِيف نَْفِيس أَنََّها النَّْخلَُة، َفَقاَل: َما َمَنَعَك أَْن 

تَكَلََّم؟ ُقلُْت: لَْم أََركُْم تَكَلَُّموَن َفكَرِْهُت أَْن أَتَكَلََّم، َفَقاَل ُعَمُر: 

َألَْن تَكُوَن ُقلَْتَها، أََحبُّ إَِيلَّ ِمْن أَْن يَكُوَن ِيل كََذا َوكََذا.  

���� �� ��א א� ��א� �א��
�א��, �א���א�� ����

الحدـیث
الرابع

ا�  من  وبعلم  بَقَدر  إال  أحد  كل  يؤتاه  وال  رزق  الفهم 
وحكمة كسائر ا�رزاق.

عليه  ا�  صلى  النبي  لحديث  عملي  تفسير  الحديث 
وجل  عز  وا�  قاسم  أنا  "إنما  البخاري:  عند  وسلم 
للناس  هنا  الوحي  وهو  العلم  يبذل  أنه  أي  يعطي"، 
الفهم  في  عباده  بين  يفاضل  وجل  عز  وا�  بالسوية، 

فيعطي لهذا ما ال يعطى غيره.

إذ  فيه معنى قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم)، 
الفاضل  الكبير  يدركه  لم  ما  المفضول  الصغير  أدرك 

ا�علم.

سؤال العالم طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استخدام الموجودات في البيئة المحيطة لضرب المثال 
وتقريب المعلومات حيث أنها أقرب لفهمه.

المسائل  تعليم  أو  تعلم  من  صاحبه  يمنع  الذي  الحياء 
ابن  حمل  الذي  أن  إذ  المذموم،  الحياء  من  هو  الشرعية 

عمر على السكوت هو الحياء فاستنكر أبوه ذلك.

إذا استحيا الطالب أن يسأل أو يجيب إجالًال لمن هو أكبر 
بين  فيجمع  عنه  به  ليخبر  ا  سًرّ لغيره  فيذكر  منه، 
أعقبه  ثم  ومن  الكبير)،  احترام   - (التعلم  المصلحتين 

البخاري بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.

كان  إذا  فقط  العلم  أهل  أو  للمتعلمين  الخطاب  ليس 
العالم  فاتت  فائدة  من  فكم  العالم  يدي  بين  ذلك 

ووقعت في ذهن العامي.

تفعيل دور المتعلم ليستحضر معارفه السابقة وخبرته 
ا�سئلة،  على  ا¾جابة  محاولة  في  وتوظيفها  ا�مر،  عن 
تقديم  وعدم  بنفسه  المعرفة  الستنباط  واستنفاره 

المعلومة إليه بشكل مباشر وتلقيني.

والتبسط  التواضع  من  الطالب  أمام  المعلم  أكل 
والتحبب لهم لكي ال يهابوا السؤال واالستفسار.

تبسط  وإن  وتوقيره  معلمهم  هيبة  الطالب  حفظ 
معهم وتواضع لهم.

في  ذلك  يقدح  وال  العلم  لتلقي  ا�كابر  جلوس 
أن  قبل  "تعلموا  لمقولة  الفهم  وخطأ  مكانتهم، 

دوا". ُتسوَّ

من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث 
وليس  التعليم  فالمقصود  ا¾جابة  إدراك  يستحيل 
لتوضيح  الحالية  أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز، 

اللغز.
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الحديث الرابع: (شجرة مثل المسلم)

املعاني
اًرا: قمة رأس النخلة. ُجمَّ

اُس: ذهبت أفكارهم وظنونهم. َفَوَقَع النَّ

َشَجِر اْلَبَواِدي: البوادي مفردها البادية، والمقصود 
الشجر الذي ينبت في ا�رض الفضاء الواسعة 

خارج المدن.

َيُكوَن ِلي َكَذا َوَكَذا: يقصد من ا�موال والمتاع 
وا�نعام.

ا�  من  وبعلم  بَقَدر  إال  أحد  كل  يؤتاه  وال  رزق  الفهم 
وحكمة كسائر ا�رزاق.

عليه  ا�  صلى  النبي  لحديث  عملي  تفسير  الحديث 
وجل  عز  وا�  قاسم  أنا  "إنما  البخاري:  عند  وسلم 
للناس  هنا  الوحي  وهو  العلم  يبذل  أنه  أي  يعطي"، 
الفهم  في  عباده  بين  يفاضل  وجل  عز  وا�  بالسوية، 

فيعطي لهذا ما ال يعطى غيره.

إذ  فيه معنى قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم)، 
الفاضل  الكبير  يدركه  لم  ما  المفضول  الصغير  أدرك 

ا�علم.

سؤال العالم طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استخدام الموجودات في البيئة المحيطة لضرب المثال 
وتقريب المعلومات حيث أنها أقرب لفهمه.

المسائل  تعليم  أو  تعلم  من  صاحبه  يمنع  الذي  الحياء 
ابن  حمل  الذي  أن  إذ  المذموم،  الحياء  من  هو  الشرعية 

عمر على السكوت هو الحياء فاستنكر أبوه ذلك.

إذا استحيا الطالب أن يسأل أو يجيب إجالًال لمن هو أكبر 
بين  فيجمع  عنه  به  ليخبر  ا  سًرّ لغيره  فيذكر  منه، 
أعقبه  ثم  ومن  الكبير)،  احترام   - (التعلم  المصلحتين 

البخاري بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.

كان  إذا  فقط  العلم  أهل  أو  للمتعلمين  الخطاب  ليس 
العالم  فاتت  فائدة  من  فكم  العالم  يدي  بين  ذلك 

ووقعت في ذهن العامي.

تفعيل دور المتعلم ليستحضر معارفه السابقة وخبرته 
ا�سئلة،  على  ا¾جابة  محاولة  في  وتوظيفها  ا�مر،  عن 
تقديم  وعدم  بنفسه  المعرفة  الستنباط  واستنفاره 

المعلومة إليه بشكل مباشر وتلقيني.

والتبسط  التواضع  من  الطالب  أمام  المعلم  أكل 
والتحبب لهم لكي ال يهابوا السؤال واالستفسار.

تبسط  وإن  وتوقيره  معلمهم  هيبة  الطالب  حفظ 
معهم وتواضع لهم.

في  ذلك  يقدح  وال  العلم  لتلقي  ا�كابر  جلوس 
أن  قبل  "تعلموا  لمقولة  الفهم  وخطأ  مكانتهم، 

دوا". ُتسوَّ

من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث 
وليس  التعليم  فالمقصود  ا¾جابة  إدراك  يستحيل 
لتوضيح  الحالية  أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز، 

اللغز.
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َّه النخلة املؤمن؟ ملاذا تشب

وليس  المؤمن  تشبه  التي  هي  النخلة  أن  الحديث  في 
العكس كما يتبادر، وفيه تعظيم المؤمن فهو ا�صل في 

التشبيه.

الشبه  وجه  كان  اذا  والجماد  ا¾نسان  بين  التشبيه  جواز  فيه 
الشبه صالحا، وال يشترط  الطرفين وكان وجه  موجودا في 

كمال التشابه بينهما من كل الوجوه.

لنفسه  وخلقه،  وفعله  قوله  في  نافع  حياته  في  المؤمن 
ولمن حوله، وبعد مماته بما ترك من خير الذرية المؤمنة أو 
يهدر  وال  كالمؤمن،  نفع  كلها  والنخلة  وقف،  أو  علم  من 

منها شيء مطلقا.

اليشترط بالنفع ان يكون متواتر كل ساعة أو كل يوم  (كل 
حين) .

الثمرة  به  المقصود  ليس  هنا  اُ�ُكل  حين)  كل  ُأُكلها  (تؤتي 
فحسب (التمر) وفيه أن كل فائدة تستفيدها فهي ُأُكل.

ثبات النخلة ورسوخها كثبات إيمان المسلم ورسوخه.

المؤمن ال تسقط دعوته والنخلة ال يسقط ورقها.

المؤمن، فاكتشف  أيها  النخلة مفيدة من كل وجه، مثلك 
وال  للناس  وأخرجه  موجود  البد  فهو  الخير  نفسك  في 

تمنعه.

ا�  من  وبعلم  بَقَدر  إال  أحد  كل  يؤتاه  وال  رزق  الفهم 
وحكمة كسائر ا�رزاق.

عليه  ا�  صلى  النبي  لحديث  عملي  تفسير  الحديث 
وجل  عز  وا�  قاسم  أنا  "إنما  البخاري:  عند  وسلم 
للناس  هنا  الوحي  وهو  العلم  يبذل  أنه  أي  يعطي"، 
الفهم  في  عباده  بين  يفاضل  وجل  عز  وا�  بالسوية، 

فيعطي لهذا ما ال يعطى غيره.

إذ  فيه معنى قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم)، 
الفاضل  الكبير  يدركه  لم  ما  المفضول  الصغير  أدرك 

ا�علم.

سؤال العالم طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استخدام الموجودات في البيئة المحيطة لضرب المثال 
وتقريب المعلومات حيث أنها أقرب لفهمه.

المسائل  تعليم  أو  تعلم  من  صاحبه  يمنع  الذي  الحياء 
ابن  حمل  الذي  أن  إذ  المذموم،  الحياء  من  هو  الشرعية 

عمر على السكوت هو الحياء فاستنكر أبوه ذلك.

إذا استحيا الطالب أن يسأل أو يجيب إجالًال لمن هو أكبر 
بين  فيجمع  عنه  به  ليخبر  ا  سًرّ لغيره  فيذكر  منه، 
أعقبه  ثم  ومن  الكبير)،  احترام   - (التعلم  المصلحتين 

البخاري بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.

كان  إذا  فقط  العلم  أهل  أو  للمتعلمين  الخطاب  ليس 
العالم  فاتت  فائدة  من  فكم  العالم  يدي  بين  ذلك 

ووقعت في ذهن العامي.

تفعيل دور المتعلم ليستحضر معارفه السابقة وخبرته 
ا�سئلة،  على  ا¾جابة  محاولة  في  وتوظيفها  ا�مر،  عن 
تقديم  وعدم  بنفسه  المعرفة  الستنباط  واستنفاره 

المعلومة إليه بشكل مباشر وتلقيني.

والتبسط  التواضع  من  الطالب  أمام  المعلم  أكل 
والتحبب لهم لكي ال يهابوا السؤال واالستفسار.

تبسط  وإن  وتوقيره  معلمهم  هيبة  الطالب  حفظ 
معهم وتواضع لهم.

في  ذلك  يقدح  وال  العلم  لتلقي  ا�كابر  جلوس 
أن  قبل  "تعلموا  لمقولة  الفهم  وخطأ  مكانتهم، 

دوا". ُتسوَّ

من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث 
وليس  التعليم  فالمقصود  ا¾جابة  إدراك  يستحيل 
لتوضيح  الحالية  أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز، 

اللغز.

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤



w w w . r a s o u l a l l a h . n e t36
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وليس  المؤمن  تشبه  التي  هي  النخلة  أن  الحديث  في 
العكس كما يتبادر، وفيه تعظيم المؤمن فهو ا�صل في 

التشبيه.

الشبه  وجه  كان  اذا  والجماد  ا¾نسان  بين  التشبيه  جواز  فيه 
الشبه صالحا، وال يشترط  الطرفين وكان وجه  موجودا في 

كمال التشابه بينهما من كل الوجوه.

لنفسه  وخلقه،  وفعله  قوله  في  نافع  حياته  في  المؤمن 
ولمن حوله، وبعد مماته بما ترك من خير الذرية المؤمنة أو 
يهدر  وال  كالمؤمن،  نفع  كلها  والنخلة  وقف،  أو  علم  من 

منها شيء مطلقا.

اليشترط بالنفع ان يكون متواتر كل ساعة أو كل يوم  (كل 
حين) .

الثمرة  به  المقصود  ليس  هنا  اُ�ُكل  حين)  كل  ُأُكلها  (تؤتي 
فحسب (التمر) وفيه أن كل فائدة تستفيدها فهي ُأُكل.

ثبات النخلة ورسوخها كثبات إيمان المسلم ورسوخه.

المؤمن ال تسقط دعوته والنخلة ال يسقط ورقها.

المؤمن، فاكتشف  أيها  النخلة مفيدة من كل وجه، مثلك 
وال  للناس  وأخرجه  موجود  البد  فهو  الخير  نفسك  في 

تمنعه.

ا�  من  وبعلم  بَقَدر  إال  أحد  كل  يؤتاه  وال  رزق  الفهم 
وحكمة كسائر ا�رزاق.

عليه  ا�  صلى  النبي  لحديث  عملي  تفسير  الحديث 
وجل  عز  وا�  قاسم  أنا  "إنما  البخاري:  عند  وسلم 
للناس  هنا  الوحي  وهو  العلم  يبذل  أنه  أي  يعطي"، 
الفهم  في  عباده  بين  يفاضل  وجل  عز  وا�  بالسوية، 

فيعطي لهذا ما ال يعطى غيره.

إذ  فيه معنى قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم)، 
الفاضل  الكبير  يدركه  لم  ما  المفضول  الصغير  أدرك 

ا�علم.

سؤال العالم طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استخدام الموجودات في البيئة المحيطة لضرب المثال 
وتقريب المعلومات حيث أنها أقرب لفهمه.

المسائل  تعليم  أو  تعلم  من  صاحبه  يمنع  الذي  الحياء 
ابن  حمل  الذي  أن  إذ  المذموم،  الحياء  من  هو  الشرعية 

عمر على السكوت هو الحياء فاستنكر أبوه ذلك.

إذا استحيا الطالب أن يسأل أو يجيب إجالًال لمن هو أكبر 
بين  فيجمع  عنه  به  ليخبر  ا  سًرّ لغيره  فيذكر  منه، 
أعقبه  ثم  ومن  الكبير)،  احترام   - (التعلم  المصلحتين 

البخاري بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.

كان  إذا  فقط  العلم  أهل  أو  للمتعلمين  الخطاب  ليس 
العالم  فاتت  فائدة  من  فكم  العالم  يدي  بين  ذلك 

ووقعت في ذهن العامي.

تفعيل دور المتعلم ليستحضر معارفه السابقة وخبرته 
ا�سئلة،  على  ا¾جابة  محاولة  في  وتوظيفها  ا�مر،  عن 
تقديم  وعدم  بنفسه  المعرفة  الستنباط  واستنفاره 

المعلومة إليه بشكل مباشر وتلقيني.

والتبسط  التواضع  من  الطالب  أمام  المعلم  أكل 
والتحبب لهم لكي ال يهابوا السؤال واالستفسار.

تبسط  وإن  وتوقيره  معلمهم  هيبة  الطالب  حفظ 
معهم وتواضع لهم.

في  ذلك  يقدح  وال  العلم  لتلقي  ا�كابر  جلوس 
أن  قبل  "تعلموا  لمقولة  الفهم  وخطأ  مكانتهم، 

دوا". ُتسوَّ

من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث 
وليس  التعليم  فالمقصود  ا¾جابة  إدراك  يستحيل 
لتوضيح  الحالية  أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز، 

اللغز.

۰٥

۰٦

۰۷

۰۸
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الفوائد    الفقهية

رسول  بأكل  استدل  عمر  ابن  أن  حيث  بالقرائن  االستدالل 
ار على أنه يقصد النخلة. ا� صلى ا� عليه وسلم الجمَّ

ا�  صلى  فالنبي  دونهم،  أصحابه  بين  الرجل  أكل  جواز 
عليه وسلم كان يأكل ولم يِرد أن الصحابة شاركوه.

جواز الحلف دون أن يطلب منك "َواِ� َلَقْد َكاَن َوَقَع ِفي 
ْخَلُة". َنْفِسي أَنََّها النَّ

جواز الكالم على الطعام.

جواز تجمير النخل وأنه ليس من إضاعة المال.

جواز  بيع الجمار �ن ما حل أكله حل بيعه.

ا�  من  وبعلم  بَقَدر  إال  أحد  كل  يؤتاه  وال  رزق  الفهم 
وحكمة كسائر ا�رزاق.

عليه  ا�  صلى  النبي  لحديث  عملي  تفسير  الحديث 
وجل  عز  وا�  قاسم  أنا  "إنما  البخاري:  عند  وسلم 
للناس  هنا  الوحي  وهو  العلم  يبذل  أنه  أي  يعطي"، 
الفهم  في  عباده  بين  يفاضل  وجل  عز  وا�  بالسوية، 

فيعطي لهذا ما ال يعطى غيره.

إذ  فيه معنى قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم)، 
الفاضل  الكبير  يدركه  لم  ما  المفضول  الصغير  أدرك 

ا�علم.

سؤال العالم طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استخدام الموجودات في البيئة المحيطة لضرب المثال 
وتقريب المعلومات حيث أنها أقرب لفهمه.

المسائل  تعليم  أو  تعلم  من  صاحبه  يمنع  الذي  الحياء 
ابن  حمل  الذي  أن  إذ  المذموم،  الحياء  من  هو  الشرعية 

عمر على السكوت هو الحياء فاستنكر أبوه ذلك.

إذا استحيا الطالب أن يسأل أو يجيب إجالًال لمن هو أكبر 
بين  فيجمع  عنه  به  ليخبر  ا  سًرّ لغيره  فيذكر  منه، 
أعقبه  ثم  ومن  الكبير)،  احترام   - (التعلم  المصلحتين 

البخاري بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.

كان  إذا  فقط  العلم  أهل  أو  للمتعلمين  الخطاب  ليس 
العالم  فاتت  فائدة  من  فكم  العالم  يدي  بين  ذلك 

ووقعت في ذهن العامي.

تفعيل دور المتعلم ليستحضر معارفه السابقة وخبرته 
ا�سئلة،  على  ا¾جابة  محاولة  في  وتوظيفها  ا�مر،  عن 
تقديم  وعدم  بنفسه  المعرفة  الستنباط  واستنفاره 

المعلومة إليه بشكل مباشر وتلقيني.

والتبسط  التواضع  من  الطالب  أمام  المعلم  أكل 
والتحبب لهم لكي ال يهابوا السؤال واالستفسار.

تبسط  وإن  وتوقيره  معلمهم  هيبة  الطالب  حفظ 
معهم وتواضع لهم.

في  ذلك  يقدح  وال  العلم  لتلقي  ا�كابر  جلوس 
أن  قبل  "تعلموا  لمقولة  الفهم  وخطأ  مكانتهم، 

دوا". ُتسوَّ

من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث 
وليس  التعليم  فالمقصود  ا¾جابة  إدراك  يستحيل 
لتوضيح  الحالية  أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز، 

اللغز.

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥

۰٦
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الفوائد    التعليمية

ا�  من  وبعلم  بَقَدر  إال  أحد  كل  يؤتاه  وال  رزق  الفهم 
وحكمة كسائر ا�رزاق.

عليه  ا�  صلى  النبي  لحديث  عملي  تفسير  الحديث 
وجل  عز  وا�  قاسم  أنا  "إنما  البخاري:  عند  وسلم 
للناس  هنا  الوحي  وهو  العلم  يبذل  أنه  أي  يعطي"، 
الفهم  في  عباده  بين  يفاضل  وجل  عز  وا�  بالسوية، 

فيعطي لهذا ما ال يعطى غيره.

إذ  فيه معنى قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم)، 
الفاضل  الكبير  يدركه  لم  ما  المفضول  الصغير  أدرك 

ا�علم.

سؤال العالم طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استخدام الموجودات في البيئة المحيطة لضرب المثال 
وتقريب المعلومات حيث أنها أقرب لفهمه.

المسائل  تعليم  أو  تعلم  من  صاحبه  يمنع  الذي  الحياء 
ابن  حمل  الذي  أن  إذ  المذموم،  الحياء  من  هو  الشرعية 

عمر على السكوت هو الحياء فاستنكر أبوه ذلك.

إذا استحيا الطالب أن يسأل أو يجيب إجالًال لمن هو أكبر 
بين  فيجمع  عنه  به  ليخبر  ا  سًرّ لغيره  فيذكر  منه، 
أعقبه  ثم  ومن  الكبير)،  احترام   - (التعلم  المصلحتين 

البخاري بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.

كان  إذا  فقط  العلم  أهل  أو  للمتعلمين  الخطاب  ليس 
العالم  فاتت  فائدة  من  فكم  العالم  يدي  بين  ذلك 

ووقعت في ذهن العامي.

تفعيل دور المتعلم ليستحضر معارفه السابقة وخبرته 
ا�سئلة،  على  ا¾جابة  محاولة  في  وتوظيفها  ا�مر،  عن 
تقديم  وعدم  بنفسه  المعرفة  الستنباط  واستنفاره 

المعلومة إليه بشكل مباشر وتلقيني.

والتبسط  التواضع  من  الطالب  أمام  المعلم  أكل 
والتحبب لهم لكي ال يهابوا السؤال واالستفسار.

تبسط  وإن  وتوقيره  معلمهم  هيبة  الطالب  حفظ 
معهم وتواضع لهم.

في  ذلك  يقدح  وال  العلم  لتلقي  ا�كابر  جلوس 
أن  قبل  "تعلموا  لمقولة  الفهم  وخطأ  مكانتهم، 

دوا". ُتسوَّ

من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث 
وليس  التعليم  فالمقصود  ا¾جابة  إدراك  يستحيل 
لتوضيح  الحالية  أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز، 

اللغز.

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤
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الحديث الرابع: (شجرة مثل المسلم)

ا�  من  وبعلم  بَقَدر  إال  أحد  كل  يؤتاه  وال  رزق  الفهم 
وحكمة كسائر ا�رزاق.

عليه  ا�  صلى  النبي  لحديث  عملي  تفسير  الحديث 
وجل  عز  وا�  قاسم  أنا  "إنما  البخاري:  عند  وسلم 
للناس  هنا  الوحي  وهو  العلم  يبذل  أنه  أي  يعطي"، 
الفهم  في  عباده  بين  يفاضل  وجل  عز  وا�  بالسوية، 

فيعطي لهذا ما ال يعطى غيره.

إذ  فيه معنى قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم)، 
الفاضل  الكبير  يدركه  لم  ما  المفضول  الصغير  أدرك 

ا�علم.

سؤال العالم طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استخدام الموجودات في البيئة المحيطة لضرب المثال 
وتقريب المعلومات حيث أنها أقرب لفهمه.

المسائل  تعليم  أو  تعلم  من  صاحبه  يمنع  الذي  الحياء 
ابن  حمل  الذي  أن  إذ  المذموم،  الحياء  من  هو  الشرعية 

عمر على السكوت هو الحياء فاستنكر أبوه ذلك.

إذا استحيا الطالب أن يسأل أو يجيب إجالًال لمن هو أكبر 
بين  فيجمع  عنه  به  ليخبر  ا  سًرّ لغيره  فيذكر  منه، 
أعقبه  ثم  ومن  الكبير)،  احترام   - (التعلم  المصلحتين 

البخاري بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.

كان  إذا  فقط  العلم  أهل  أو  للمتعلمين  الخطاب  ليس 
العالم  فاتت  فائدة  من  فكم  العالم  يدي  بين  ذلك 

ووقعت في ذهن العامي.

تفعيل دور المتعلم ليستحضر معارفه السابقة وخبرته 
ا�سئلة،  على  ا¾جابة  محاولة  في  وتوظيفها  ا�مر،  عن 
تقديم  وعدم  بنفسه  المعرفة  الستنباط  واستنفاره 

المعلومة إليه بشكل مباشر وتلقيني.

والتبسط  التواضع  من  الطالب  أمام  المعلم  أكل 
والتحبب لهم لكي ال يهابوا السؤال واالستفسار.

تبسط  وإن  وتوقيره  معلمهم  هيبة  الطالب  حفظ 
معهم وتواضع لهم.

في  ذلك  يقدح  وال  العلم  لتلقي  ا�كابر  جلوس 
أن  قبل  "تعلموا  لمقولة  الفهم  وخطأ  مكانتهم، 

دوا". ُتسوَّ

من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث 
وليس  التعليم  فالمقصود  ا¾جابة  إدراك  يستحيل 
لتوضيح  الحالية  أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز، 

اللغز.

هذه  في  وزهده  وسلم  عليه  ا�  صلى  ا�  رسول  تواضع 
الدنيا حيث أنه كان يأكل ما يكون متاحا من الطعام ولو كان 

ار. طعاما بسيطا مثل الجمَّ

الفائدة  من  الشخص  إلى  أحب  تكون  قد  المعنوية  الفائدة 
المادية "أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا".

فضل عبد ا� بن عمر وذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه.

جميل في مجالسنا أن نطرح ا�سئلة العاملة وإن لم تكن في 
شغل  ذلك  وفي  المسابقة،  طريقة  على  والحرام  الحالل 

للوقت بالمباح عن الحرام، وفيه إثراء للثقافة.

(أخبرنا بها يا رسول ا�) تقديم ألقاب االحترام والتقدير �هل 
الفضل في كل حديث يدور بينك وبينهم (يا فضيلة الشيخ) .

ينفض  حتى  نفسك  في  بما  احتفظ  لعمر)  قلت  قمنا  (فلما 
من  وذاك  أخوك  أو  أبوك  كان  ولو   ،Ñأحد به  تسار  وال  المجلس 

غاية ا�دب.

فتظهر  يجب  لم  ابنه  كون  على  عنه  ا�  رضي  عمر  تأسف 
له  ويدعو  منه  فيقربه  وسلم  عليه  ا�  صلى  للنبي  فضيلته 

بالبركة.

من  برعايته  يحيطه  لمن  محاسنه  وإبراز  ولده  الرجل  تقديم 
أهل العلم.

حقارة الدنيا في عين عمر، �نه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
َعم (رواية ابن حبان)، مع عظم مقدارها وغالء ثمنها. بُحْمر النَّ

الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير 
ال ُيقدح فيها إذا كان أصلها �، وذلك مستفاٌد من تمني عمر 

المذكور.

ربما كان مطلوبك أمام عينيك وانت تبحث عنه بعيدا، فالجّمار 
كان أمامهم بينما ذهب تفكيرهم إلى شجر البوادي.

أنه  بالضرورة  يعني  ال  منهج  أو  طريق  في  السالكين  كثرة 
صحيح.

مسائل العلم والفقه واسعة جدا وفوات بعضها على فقيه 
ال يقدح أو يجرح أو ينقص من قدره.

۰٥

۰٦

۰۷

۰۸
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الحديث الرابع: (شجرة مثل المسلم)

ا�  من  وبعلم  بَقَدر  إال  أحد  كل  يؤتاه  وال  رزق  الفهم 
وحكمة كسائر ا�رزاق.

عليه  ا�  صلى  النبي  لحديث  عملي  تفسير  الحديث 
وجل  عز  وا�  قاسم  أنا  "إنما  البخاري:  عند  وسلم 
للناس  هنا  الوحي  وهو  العلم  يبذل  أنه  أي  يعطي"، 
الفهم  في  عباده  بين  يفاضل  وجل  عز  وا�  بالسوية، 

فيعطي لهذا ما ال يعطى غيره.

إذ  فيه معنى قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم)، 
الفاضل  الكبير  يدركه  لم  ما  المفضول  الصغير  أدرك 

ا�علم.

سؤال العالم طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استخدام الموجودات في البيئة المحيطة لضرب المثال 
وتقريب المعلومات حيث أنها أقرب لفهمه.

المسائل  تعليم  أو  تعلم  من  صاحبه  يمنع  الذي  الحياء 
ابن  حمل  الذي  أن  إذ  المذموم،  الحياء  من  هو  الشرعية 

عمر على السكوت هو الحياء فاستنكر أبوه ذلك.

إذا استحيا الطالب أن يسأل أو يجيب إجالًال لمن هو أكبر 
بين  فيجمع  عنه  به  ليخبر  ا  سًرّ لغيره  فيذكر  منه، 
أعقبه  ثم  ومن  الكبير)،  احترام   - (التعلم  المصلحتين 

البخاري بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.

كان  إذا  فقط  العلم  أهل  أو  للمتعلمين  الخطاب  ليس 
العالم  فاتت  فائدة  من  فكم  العالم  يدي  بين  ذلك 

ووقعت في ذهن العامي.

تفعيل دور المتعلم ليستحضر معارفه السابقة وخبرته 
ا�سئلة،  على  ا¾جابة  محاولة  في  وتوظيفها  ا�مر،  عن 
تقديم  وعدم  بنفسه  المعرفة  الستنباط  واستنفاره 

المعلومة إليه بشكل مباشر وتلقيني.

والتبسط  التواضع  من  الطالب  أمام  المعلم  أكل 
والتحبب لهم لكي ال يهابوا السؤال واالستفسار.

تبسط  وإن  وتوقيره  معلمهم  هيبة  الطالب  حفظ 
معهم وتواضع لهم.

في  ذلك  يقدح  وال  العلم  لتلقي  ا�كابر  جلوس 
أن  قبل  "تعلموا  لمقولة  الفهم  وخطأ  مكانتهم، 

دوا". ُتسوَّ

من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث 
وليس  التعليم  فالمقصود  ا¾جابة  إدراك  يستحيل 
لتوضيح  الحالية  أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز، 

اللغز.

هذه  في  وزهده  وسلم  عليه  ا�  صلى  ا�  رسول  تواضع 
الدنيا حيث أنه كان يأكل ما يكون متاحا من الطعام ولو كان 

ار. طعاما بسيطا مثل الجمَّ

الفائدة  من  الشخص  إلى  أحب  تكون  قد  المعنوية  الفائدة 
المادية "أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا".

فضل عبد ا� بن عمر وذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه.

جميل في مجالسنا أن نطرح ا�سئلة العاملة وإن لم تكن في 
شغل  ذلك  وفي  المسابقة،  طريقة  على  والحرام  الحالل 

للوقت بالمباح عن الحرام، وفيه إثراء للثقافة.

(أخبرنا بها يا رسول ا�) تقديم ألقاب االحترام والتقدير �هل 
الفضل في كل حديث يدور بينك وبينهم (يا فضيلة الشيخ) .

ينفض  حتى  نفسك  في  بما  احتفظ  لعمر)  قلت  قمنا  (فلما 
من  وذاك  أخوك  أو  أبوك  كان  ولو   ،Ñأحد به  تسار  وال  المجلس 

غاية ا�دب.

فتظهر  يجب  لم  ابنه  كون  على  عنه  ا�  رضي  عمر  تأسف 
له  ويدعو  منه  فيقربه  وسلم  عليه  ا�  صلى  للنبي  فضيلته 

بالبركة.

من  برعايته  يحيطه  لمن  محاسنه  وإبراز  ولده  الرجل  تقديم 
أهل العلم.

حقارة الدنيا في عين عمر، �نه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
َعم (رواية ابن حبان)، مع عظم مقدارها وغالء ثمنها. بُحْمر النَّ

الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير 
ال ُيقدح فيها إذا كان أصلها �، وذلك مستفاٌد من تمني عمر 

المذكور.

ربما كان مطلوبك أمام عينيك وانت تبحث عنه بعيدا، فالجّمار 
كان أمامهم بينما ذهب تفكيرهم إلى شجر البوادي.

أنه  بالضرورة  يعني  ال  منهج  أو  طريق  في  السالكين  كثرة 
صحيح.

مسائل العلم والفقه واسعة جدا وفوات بعضها على فقيه 
ال يقدح أو يجرح أو ينقص من قدره.

۰۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳
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الحديث الرابع: (شجرة مثل المسلم)

ا�  من  وبعلم  بَقَدر  إال  أحد  كل  يؤتاه  وال  رزق  الفهم 
وحكمة كسائر ا�رزاق.

عليه  ا�  صلى  النبي  لحديث  عملي  تفسير  الحديث 
وجل  عز  وا�  قاسم  أنا  "إنما  البخاري:  عند  وسلم 
للناس  هنا  الوحي  وهو  العلم  يبذل  أنه  أي  يعطي"، 
الفهم  في  عباده  بين  يفاضل  وجل  عز  وا�  بالسوية، 

فيعطي لهذا ما ال يعطى غيره.

إذ  فيه معنى قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم)، 
الفاضل  الكبير  يدركه  لم  ما  المفضول  الصغير  أدرك 

ا�علم.

سؤال العالم طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استخدام الموجودات في البيئة المحيطة لضرب المثال 
وتقريب المعلومات حيث أنها أقرب لفهمه.

المسائل  تعليم  أو  تعلم  من  صاحبه  يمنع  الذي  الحياء 
ابن  حمل  الذي  أن  إذ  المذموم،  الحياء  من  هو  الشرعية 

عمر على السكوت هو الحياء فاستنكر أبوه ذلك.

إذا استحيا الطالب أن يسأل أو يجيب إجالًال لمن هو أكبر 
بين  فيجمع  عنه  به  ليخبر  ا  سًرّ لغيره  فيذكر  منه، 
أعقبه  ثم  ومن  الكبير)،  احترام   - (التعلم  المصلحتين 

البخاري بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.

كان  إذا  فقط  العلم  أهل  أو  للمتعلمين  الخطاب  ليس 
العالم  فاتت  فائدة  من  فكم  العالم  يدي  بين  ذلك 

ووقعت في ذهن العامي.

تفعيل دور المتعلم ليستحضر معارفه السابقة وخبرته 
ا�سئلة،  على  ا¾جابة  محاولة  في  وتوظيفها  ا�مر،  عن 
تقديم  وعدم  بنفسه  المعرفة  الستنباط  واستنفاره 

المعلومة إليه بشكل مباشر وتلقيني.

والتبسط  التواضع  من  الطالب  أمام  المعلم  أكل 
والتحبب لهم لكي ال يهابوا السؤال واالستفسار.

تبسط  وإن  وتوقيره  معلمهم  هيبة  الطالب  حفظ 
معهم وتواضع لهم.

في  ذلك  يقدح  وال  العلم  لتلقي  ا�كابر  جلوس 
أن  قبل  "تعلموا  لمقولة  الفهم  وخطأ  مكانتهم، 

دوا". ُتسوَّ

من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث 
وليس  التعليم  فالمقصود  ا¾جابة  إدراك  يستحيل 
لتوضيح  الحالية  أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز، 

اللغز.

الفوائد    الرتبوية

مجالس  وبعض  العلم  مجالس  فى  الولد  الوالد  أخذ 
الكبار ليتعلم منهم ويأخذ من سلوكهم وسمتهم.

ا�دب مع ا�كبر عمرا وفضال وعدم تقدمهم بالكالم.

عدم الكالم بال علم هو سمت الكبار وأهل الفضل وفيه 
بعدم  وعمر  بكر  أبو  فعله  ما  وهذا  �عراضهم،  حفظ 

إجابتهم لما جهلوا.

فرح الوالد بتميز ولده �نه كالفرع منه واالمتداد له.

أهمية الحوار مع ا�بناء والمناقشة وتحليل ا�حداث.

(يا أبتاه) غاية ا�دب والتلطف والتودد والقرب، وداللة على 
عمق العالقة السابقة بينهما ودفئها.

هذه  في  وزهده  وسلم  عليه  ا�  صلى  ا�  رسول  تواضع 
الدنيا حيث أنه كان يأكل ما يكون متاحا من الطعام ولو كان 

ار. طعاما بسيطا مثل الجمَّ

الفائدة  من  الشخص  إلى  أحب  تكون  قد  المعنوية  الفائدة 
المادية "أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا".

فضل عبد ا� بن عمر وذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه.

جميل في مجالسنا أن نطرح ا�سئلة العاملة وإن لم تكن في 
شغل  ذلك  وفي  المسابقة،  طريقة  على  والحرام  الحالل 

للوقت بالمباح عن الحرام، وفيه إثراء للثقافة.

(أخبرنا بها يا رسول ا�) تقديم ألقاب االحترام والتقدير �هل 
الفضل في كل حديث يدور بينك وبينهم (يا فضيلة الشيخ) .

ينفض  حتى  نفسك  في  بما  احتفظ  لعمر)  قلت  قمنا  (فلما 
من  وذاك  أخوك  أو  أبوك  كان  ولو   ،Ñأحد به  تسار  وال  المجلس 

غاية ا�دب.

فتظهر  يجب  لم  ابنه  كون  على  عنه  ا�  رضي  عمر  تأسف 
له  ويدعو  منه  فيقربه  وسلم  عليه  ا�  صلى  للنبي  فضيلته 

بالبركة.

من  برعايته  يحيطه  لمن  محاسنه  وإبراز  ولده  الرجل  تقديم 
أهل العلم.

حقارة الدنيا في عين عمر، �نه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
َعم (رواية ابن حبان)، مع عظم مقدارها وغالء ثمنها. بُحْمر النَّ

الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير 
ال ُيقدح فيها إذا كان أصلها �، وذلك مستفاٌد من تمني عمر 

المذكور.

ربما كان مطلوبك أمام عينيك وانت تبحث عنه بعيدا، فالجّمار 
كان أمامهم بينما ذهب تفكيرهم إلى شجر البوادي.

أنه  بالضرورة  يعني  ال  منهج  أو  طريق  في  السالكين  كثرة 
صحيح.

مسائل العلم والفقه واسعة جدا وفوات بعضها على فقيه 
ال يقدح أو يجرح أو ينقص من قدره.

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥
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الحديث الرابع: (شجرة مثل المسلم)

ا�  من  وبعلم  بَقَدر  إال  أحد  كل  يؤتاه  وال  رزق  الفهم 
وحكمة كسائر ا�رزاق.

عليه  ا�  صلى  النبي  لحديث  عملي  تفسير  الحديث 
وجل  عز  وا�  قاسم  أنا  "إنما  البخاري:  عند  وسلم 
للناس  هنا  الوحي  وهو  العلم  يبذل  أنه  أي  يعطي"، 
الفهم  في  عباده  بين  يفاضل  وجل  عز  وا�  بالسوية، 

فيعطي لهذا ما ال يعطى غيره.

إذ  فيه معنى قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم)، 
الفاضل  الكبير  يدركه  لم  ما  المفضول  الصغير  أدرك 

ا�علم.

سؤال العالم طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استخدام الموجودات في البيئة المحيطة لضرب المثال 
وتقريب المعلومات حيث أنها أقرب لفهمه.

المسائل  تعليم  أو  تعلم  من  صاحبه  يمنع  الذي  الحياء 
ابن  حمل  الذي  أن  إذ  المذموم،  الحياء  من  هو  الشرعية 

عمر على السكوت هو الحياء فاستنكر أبوه ذلك.

إذا استحيا الطالب أن يسأل أو يجيب إجالًال لمن هو أكبر 
بين  فيجمع  عنه  به  ليخبر  ا  سًرّ لغيره  فيذكر  منه، 
أعقبه  ثم  ومن  الكبير)،  احترام   - (التعلم  المصلحتين 

البخاري بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.

كان  إذا  فقط  العلم  أهل  أو  للمتعلمين  الخطاب  ليس 
العالم  فاتت  فائدة  من  فكم  العالم  يدي  بين  ذلك 

ووقعت في ذهن العامي.

تفعيل دور المتعلم ليستحضر معارفه السابقة وخبرته 
ا�سئلة،  على  ا¾جابة  محاولة  في  وتوظيفها  ا�مر،  عن 
تقديم  وعدم  بنفسه  المعرفة  الستنباط  واستنفاره 

المعلومة إليه بشكل مباشر وتلقيني.

والتبسط  التواضع  من  الطالب  أمام  المعلم  أكل 
والتحبب لهم لكي ال يهابوا السؤال واالستفسار.

تبسط  وإن  وتوقيره  معلمهم  هيبة  الطالب  حفظ 
معهم وتواضع لهم.

في  ذلك  يقدح  وال  العلم  لتلقي  ا�كابر  جلوس 
أن  قبل  "تعلموا  لمقولة  الفهم  وخطأ  مكانتهم، 

دوا". ُتسوَّ

من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث 
وليس  التعليم  فالمقصود  ا¾جابة  إدراك  يستحيل 
لتوضيح  الحالية  أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز، 

اللغز.

الفوائد    الدعوية

أساليب  تنويع  على  وسلم  عليه  ا�  صلى  النبي  حرص 
السآمة،  ودفع  الفكرة  ¾يصال  والتعليم  الدعوة 

فاستخدم الخطبة والسؤال واللغز وغيرها.

ومؤانستهم  الناس  حديث  في  القرآن  ُجَمل  استعمال 
(تؤتي ُأُكلها كل حين) .

هذه  في  وزهده  وسلم  عليه  ا�  صلى  ا�  رسول  تواضع 
الدنيا حيث أنه كان يأكل ما يكون متاحا من الطعام ولو كان 

ار. طعاما بسيطا مثل الجمَّ

الفائدة  من  الشخص  إلى  أحب  تكون  قد  المعنوية  الفائدة 
المادية "أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا".

فضل عبد ا� بن عمر وذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه.

جميل في مجالسنا أن نطرح ا�سئلة العاملة وإن لم تكن في 
شغل  ذلك  وفي  المسابقة،  طريقة  على  والحرام  الحالل 

للوقت بالمباح عن الحرام، وفيه إثراء للثقافة.

(أخبرنا بها يا رسول ا�) تقديم ألقاب االحترام والتقدير �هل 
الفضل في كل حديث يدور بينك وبينهم (يا فضيلة الشيخ) .

ينفض  حتى  نفسك  في  بما  احتفظ  لعمر)  قلت  قمنا  (فلما 
من  وذاك  أخوك  أو  أبوك  كان  ولو   ،Ñأحد به  تسار  وال  المجلس 

غاية ا�دب.

فتظهر  يجب  لم  ابنه  كون  على  عنه  ا�  رضي  عمر  تأسف 
له  ويدعو  منه  فيقربه  وسلم  عليه  ا�  صلى  للنبي  فضيلته 

بالبركة.

من  برعايته  يحيطه  لمن  محاسنه  وإبراز  ولده  الرجل  تقديم 
أهل العلم.

حقارة الدنيا في عين عمر، �نه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
َعم (رواية ابن حبان)، مع عظم مقدارها وغالء ثمنها. بُحْمر النَّ

الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير 
ال ُيقدح فيها إذا كان أصلها �، وذلك مستفاٌد من تمني عمر 

المذكور.

ربما كان مطلوبك أمام عينيك وانت تبحث عنه بعيدا، فالجّمار 
كان أمامهم بينما ذهب تفكيرهم إلى شجر البوادي.

أنه  بالضرورة  يعني  ال  منهج  أو  طريق  في  السالكين  كثرة 
صحيح.

مسائل العلم والفقه واسعة جدا وفوات بعضها على فقيه 
ال يقدح أو يجرح أو ينقص من قدره.

۰۱

۰۲
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الحديث الرابع: (شجرة مثل المسلم)

ا�  من  وبعلم  بَقَدر  إال  أحد  كل  يؤتاه  وال  رزق  الفهم 
وحكمة كسائر ا�رزاق.

عليه  ا�  صلى  النبي  لحديث  عملي  تفسير  الحديث 
وجل  عز  وا�  قاسم  أنا  "إنما  البخاري:  عند  وسلم 
للناس  هنا  الوحي  وهو  العلم  يبذل  أنه  أي  يعطي"، 
الفهم  في  عباده  بين  يفاضل  وجل  عز  وا�  بالسوية، 

فيعطي لهذا ما ال يعطى غيره.

إذ  فيه معنى قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم)، 
الفاضل  الكبير  يدركه  لم  ما  المفضول  الصغير  أدرك 

ا�علم.

سؤال العالم طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استخدام الموجودات في البيئة المحيطة لضرب المثال 
وتقريب المعلومات حيث أنها أقرب لفهمه.

المسائل  تعليم  أو  تعلم  من  صاحبه  يمنع  الذي  الحياء 
ابن  حمل  الذي  أن  إذ  المذموم،  الحياء  من  هو  الشرعية 

عمر على السكوت هو الحياء فاستنكر أبوه ذلك.

إذا استحيا الطالب أن يسأل أو يجيب إجالًال لمن هو أكبر 
بين  فيجمع  عنه  به  ليخبر  ا  سًرّ لغيره  فيذكر  منه، 
أعقبه  ثم  ومن  الكبير)،  احترام   - (التعلم  المصلحتين 

البخاري بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.

كان  إذا  فقط  العلم  أهل  أو  للمتعلمين  الخطاب  ليس 
العالم  فاتت  فائدة  من  فكم  العالم  يدي  بين  ذلك 

ووقعت في ذهن العامي.

تفعيل دور المتعلم ليستحضر معارفه السابقة وخبرته 
ا�سئلة،  على  ا¾جابة  محاولة  في  وتوظيفها  ا�مر،  عن 
تقديم  وعدم  بنفسه  المعرفة  الستنباط  واستنفاره 

المعلومة إليه بشكل مباشر وتلقيني.

والتبسط  التواضع  من  الطالب  أمام  المعلم  أكل 
والتحبب لهم لكي ال يهابوا السؤال واالستفسار.

تبسط  وإن  وتوقيره  معلمهم  هيبة  الطالب  حفظ 
معهم وتواضع لهم.

في  ذلك  يقدح  وال  العلم  لتلقي  ا�كابر  جلوس 
أن  قبل  "تعلموا  لمقولة  الفهم  وخطأ  مكانتهم، 

دوا". ُتسوَّ

من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث 
وليس  التعليم  فالمقصود  ا¾جابة  إدراك  يستحيل 
لتوضيح  الحالية  أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز، 

اللغز.

الفوائد    العامـة
هذه  في  وزهده  وسلم  عليه  ا�  صلى  ا�  رسول  تواضع 
الدنيا حيث أنه كان يأكل ما يكون متاحا من الطعام ولو كان 

ار. طعاما بسيطا مثل الجمَّ

الفائدة  من  الشخص  إلى  أحب  تكون  قد  المعنوية  الفائدة 
المادية "أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا".

فضل عبد ا� بن عمر وذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه.

جميل في مجالسنا أن نطرح ا�سئلة العاملة وإن لم تكن في 
شغل  ذلك  وفي  المسابقة،  طريقة  على  والحرام  الحالل 

للوقت بالمباح عن الحرام، وفيه إثراء للثقافة.

(أخبرنا بها يا رسول ا�) تقديم ألقاب االحترام والتقدير �هل 
الفضل في كل حديث يدور بينك وبينهم (يا فضيلة الشيخ) .

ينفض  حتى  نفسك  في  بما  احتفظ  لعمر)  قلت  قمنا  (فلما 
من  وذاك  أخوك  أو  أبوك  كان  ولو   ،Ñأحد به  تسار  وال  المجلس 

غاية ا�دب.

فتظهر  يجب  لم  ابنه  كون  على  عنه  ا�  رضي  عمر  تأسف 
له  ويدعو  منه  فيقربه  وسلم  عليه  ا�  صلى  للنبي  فضيلته 

بالبركة.

من  برعايته  يحيطه  لمن  محاسنه  وإبراز  ولده  الرجل  تقديم 
أهل العلم.

حقارة الدنيا في عين عمر، �نه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
َعم (رواية ابن حبان)، مع عظم مقدارها وغالء ثمنها. بُحْمر النَّ

الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير 
ال ُيقدح فيها إذا كان أصلها �، وذلك مستفاٌد من تمني عمر 

المذكور.

ربما كان مطلوبك أمام عينيك وانت تبحث عنه بعيدا، فالجّمار 
كان أمامهم بينما ذهب تفكيرهم إلى شجر البوادي.

أنه  بالضرورة  يعني  ال  منهج  أو  طريق  في  السالكين  كثرة 
صحيح.

مسائل العلم والفقه واسعة جدا وفوات بعضها على فقيه 
ال يقدح أو يجرح أو ينقص من قدره.

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥
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الحديث الرابع: (شجرة مثل المسلم)

ا�  من  وبعلم  بَقَدر  إال  أحد  كل  يؤتاه  وال  رزق  الفهم 
وحكمة كسائر ا�رزاق.

عليه  ا�  صلى  النبي  لحديث  عملي  تفسير  الحديث 
وجل  عز  وا�  قاسم  أنا  "إنما  البخاري:  عند  وسلم 
للناس  هنا  الوحي  وهو  العلم  يبذل  أنه  أي  يعطي"، 
الفهم  في  عباده  بين  يفاضل  وجل  عز  وا�  بالسوية، 

فيعطي لهذا ما ال يعطى غيره.

إذ  فيه معنى قوله تعالى: (وفوق كل ذى علم عليم)، 
الفاضل  الكبير  يدركه  لم  ما  المفضول  الصغير  أدرك 

ا�علم.

سؤال العالم طلبته تنشيطا للذهن ومدارسة العلم.

استخدام الموجودات في البيئة المحيطة لضرب المثال 
وتقريب المعلومات حيث أنها أقرب لفهمه.

المسائل  تعليم  أو  تعلم  من  صاحبه  يمنع  الذي  الحياء 
ابن  حمل  الذي  أن  إذ  المذموم،  الحياء  من  هو  الشرعية 

عمر على السكوت هو الحياء فاستنكر أبوه ذلك.

إذا استحيا الطالب أن يسأل أو يجيب إجالًال لمن هو أكبر 
بين  فيجمع  عنه  به  ليخبر  ا  سًرّ لغيره  فيذكر  منه، 
أعقبه  ثم  ومن  الكبير)،  احترام   - (التعلم  المصلحتين 

البخاري بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال.

كان  إذا  فقط  العلم  أهل  أو  للمتعلمين  الخطاب  ليس 
العالم  فاتت  فائدة  من  فكم  العالم  يدي  بين  ذلك 

ووقعت في ذهن العامي.

تفعيل دور المتعلم ليستحضر معارفه السابقة وخبرته 
ا�سئلة،  على  ا¾جابة  محاولة  في  وتوظيفها  ا�مر،  عن 
تقديم  وعدم  بنفسه  المعرفة  الستنباط  واستنفاره 

المعلومة إليه بشكل مباشر وتلقيني.

والتبسط  التواضع  من  الطالب  أمام  المعلم  أكل 
والتحبب لهم لكي ال يهابوا السؤال واالستفسار.

تبسط  وإن  وتوقيره  معلمهم  هيبة  الطالب  حفظ 
معهم وتواضع لهم.

في  ذلك  يقدح  وال  العلم  لتلقي  ا�كابر  جلوس 
أن  قبل  "تعلموا  لمقولة  الفهم  وخطأ  مكانتهم، 

دوا". ُتسوَّ

من طرح سؤاال أو لغزا ال ينبغي أن يغرب فيه جدا بحيث 
وليس  التعليم  فالمقصود  ا¾جابة  إدراك  يستحيل 
لتوضيح  الحالية  أو  اللفظية  بالقرينة  وليستعن  التعجيز، 

اللغز.

هذه  في  وزهده  وسلم  عليه  ا�  صلى  ا�  رسول  تواضع 
الدنيا حيث أنه كان يأكل ما يكون متاحا من الطعام ولو كان 

ار. طعاما بسيطا مثل الجمَّ

الفائدة  من  الشخص  إلى  أحب  تكون  قد  المعنوية  الفائدة 
المادية "أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا".

فضل عبد ا� بن عمر وذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه.

جميل في مجالسنا أن نطرح ا�سئلة العاملة وإن لم تكن في 
شغل  ذلك  وفي  المسابقة،  طريقة  على  والحرام  الحالل 

للوقت بالمباح عن الحرام، وفيه إثراء للثقافة.

(أخبرنا بها يا رسول ا�) تقديم ألقاب االحترام والتقدير �هل 
الفضل في كل حديث يدور بينك وبينهم (يا فضيلة الشيخ) .

ينفض  حتى  نفسك  في  بما  احتفظ  لعمر)  قلت  قمنا  (فلما 
من  وذاك  أخوك  أو  أبوك  كان  ولو   ،Ñأحد به  تسار  وال  المجلس 

غاية ا�دب.

فتظهر  يجب  لم  ابنه  كون  على  عنه  ا�  رضي  عمر  تأسف 
له  ويدعو  منه  فيقربه  وسلم  عليه  ا�  صلى  للنبي  فضيلته 

بالبركة.

من  برعايته  يحيطه  لمن  محاسنه  وإبراز  ولده  الرجل  تقديم 
أهل العلم.

حقارة الدنيا في عين عمر، �نه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
َعم (رواية ابن حبان)، مع عظم مقدارها وغالء ثمنها. بُحْمر النَّ

الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير 
ال ُيقدح فيها إذا كان أصلها �، وذلك مستفاٌد من تمني عمر 

المذكور.

ربما كان مطلوبك أمام عينيك وانت تبحث عنه بعيدا، فالجّمار 
كان أمامهم بينما ذهب تفكيرهم إلى شجر البوادي.

أنه  بالضرورة  يعني  ال  منهج  أو  طريق  في  السالكين  كثرة 
صحيح.

مسائل العلم والفقه واسعة جدا وفوات بعضها على فقيه 
ال يقدح أو يجرح أو ينقص من قدره.
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الحديث الرابع: (شجرة مثل المسلم)

هذه  في  وزهده  وسلم  عليه  ا�  صلى  ا�  رسول  تواضع 
الدنيا حيث أنه كان يأكل ما يكون متاحا من الطعام ولو كان 

ار. طعاما بسيطا مثل الجمَّ

الفائدة  من  الشخص  إلى  أحب  تكون  قد  المعنوية  الفائدة 
المادية "أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا".

فضل عبد ا� بن عمر وذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه.

جميل في مجالسنا أن نطرح ا�سئلة العاملة وإن لم تكن في 
شغل  ذلك  وفي  المسابقة،  طريقة  على  والحرام  الحالل 

للوقت بالمباح عن الحرام، وفيه إثراء للثقافة.

(أخبرنا بها يا رسول ا�) تقديم ألقاب االحترام والتقدير �هل 
الفضل في كل حديث يدور بينك وبينهم (يا فضيلة الشيخ) .

ينفض  حتى  نفسك  في  بما  احتفظ  لعمر)  قلت  قمنا  (فلما 
من  وذاك  أخوك  أو  أبوك  كان  ولو   ،Ñأحد به  تسار  وال  المجلس 

غاية ا�دب.

فتظهر  يجب  لم  ابنه  كون  على  عنه  ا�  رضي  عمر  تأسف 
له  ويدعو  منه  فيقربه  وسلم  عليه  ا�  صلى  للنبي  فضيلته 

بالبركة.

من  برعايته  يحيطه  لمن  محاسنه  وإبراز  ولده  الرجل  تقديم 
أهل العلم.

حقارة الدنيا في عين عمر، �نه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
َعم (رواية ابن حبان)، مع عظم مقدارها وغالء ثمنها. بُحْمر النَّ

الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير 
ال ُيقدح فيها إذا كان أصلها �، وذلك مستفاٌد من تمني عمر 

المذكور.

ربما كان مطلوبك أمام عينيك وانت تبحث عنه بعيدا، فالجّمار 
كان أمامهم بينما ذهب تفكيرهم إلى شجر البوادي.

أنه  بالضرورة  يعني  ال  منهج  أو  طريق  في  السالكين  كثرة 
صحيح.

مسائل العلم والفقه واسعة جدا وفوات بعضها على فقيه 
ال يقدح أو يجرح أو ينقص من قدره.

اختيار  عند  التكلف  تعمد  وعدم  الزواج  تيسير  على  الحث 
الزوجين.

المال والحسب مطلب في المرأة والرجل والجمال كذلك، ما 
اجتمعوا مع الدين فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوجين  أحد  االختيار  عند 
من  أفضل  واثنين  اثنين،  من  أفضل  وثالث  ثالث،  من  أفضل 
بالتقديم  الصفات  أولى  الدين هي  واحدة بحيث تكون صفة 

إعماال لقاعدة أن تحصيل ا�هم مقدم.

إكرام ا� عز وجل للمرأة وتعزيزها بأن جعلها مطلوبة للنكاح 
وليست طالبة.

إذ  نفسها  تزوج  ال  وأنها  المرأة،  ج  يزوِّ الذي  هو  الولي  أن  فيه 
الخطاب متوجه في الحديثين لجماعة ومفرد المذكر.

الدين والخلق شرطي تزويج الرجل والمرأة.

قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

أنه  على  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  ولم  وخلقه)  دينه  (ترضون 
أمر نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان وا�شخاص.

الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها على شرفه من 
بالخلق  المقصود  يكون  وقد  العام،  بعد  الخاص  ذكر  باب 
يكون  فقد  الشخص،  لنفسية  تعود  والتي  المباحة  الطباع 
والمزاح  البشاشة  خلقه  أحدهما  دين  ذوي  شخصان  هناك 

واÝخر أقرب للصرامة والجدية.

الظفر هو الفوز واالنتصار فمن تزوج ذات الدين فقد فاز.

عن  والشرع  الدين  يجنب  من  خسارة  على  دليل  يداك  تربت 
حياته عامة وزواجه خاصة.

السبيل الوحيد لوجود عالقة بين الرجل والمرأة يكون بالزواج 
الشرعي من خالل طرق أبواب ا�سر المسلمة.

التأكد من دين وخلق الرجل فال يكفي أن يزكيه من ذكره بل 
على ا�هل التحقق من دينه وخلقه ويسألوا عنه.

متعددة،  بمعان  والسنة  الكتاب  في  تأتي  (الفتنة)  كلمة 
والمعاصي  الذنوب  في  الوقوع  هو  هنا  منها  والمقصود 
الرجل  بين  للعالقة  الشرعي  السبيل  تسهيل  عدم  بسبب 

والمرأِة.

والفتيات  الشباب  لوقوع  سبيل  إليه  الحاجة  عند  الحالل  ترك 
في الفتنة والفساد.

استواء حق الرجل والمرأة في اختيار الطرف اÝخر.

ترك تزويج ا�كفاء ديانة وخلقÞ سبب للفتنة والفساد العريض.

معايير التفاضل بين الناس في ا�مور كافة ينبغي تصحيحها 
على مراد الشرع ورد معايير الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغيره في ا�بناء والبنات 
لكي ال نصطدم بمعايير مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

صاحب  لها  اختار  وإن  وليها  اختيار  قبول  على  المرأة  ُتكره  ال 
الدين.

الرجَل  المرأُة  ترفض  أن  يمنع  ما  الثاني  الحديث  في  ليس 
الصالح، وجواز رده ال خالف فيه، فالمرأة يعجبها من الرجل ما 
يعجب الرجل منها فقد ترفض الرجل لدمامته أو رغبة فيمن 
فإن  به،  التعفف  على  لها  عونا  يكون  وهذا  منه،  أوسم  هو 
زوجة ثابت بن قيس بن شماس تركته لدمامته، رضي ا� عنها 
وعنه، ولم تعب عليه خلقا وال دينا، ولم ينكر عليها رسول ا� 

وال راجعها في رغبتها.

اعتبار الكفاءة في الدين أصًال وكماًال، فال تزوج مسلمة بكافر، 
غير  الكفاءة  في  والسنة  القرآن  يعتبر  ولم  بفاجر،  عفيفة  وال 

ذلك.

البد من انتباه للفرق بين قضيتين: 

تمتد  أم  فحسب  الدين  في  هي  وهل  الكفاءة  -اشتراط 
لغير ذلك، واقتصارها على الدين أرجح كما بين أهل العلم.

أو  تكون  فقد  الطرفين،  عند  والرضى  والرغبة  الميل   -
يكون صاحب دين وال يميل له ويرفضه الطرف اÝخر، وإن 

كان ذا حسب أو غير ذي حسب.

فهما مسألتان منفصلتان ولكل منهما آثار مختلفة.

لو كان ا�مر الشرعي على االكتفاء بالدين دون الميل والرضى، 
لما شرع النظر للمخطوبة.

بالدين  االهتمام  تأخير  يعكس  الحديث  في  الصفات  ترتيب 
عند الناس عادة.

الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، �ن صاحبهم 
يستفيد من أخالقهم وبركتهم، وحسنن طرائقهم، ويأمن 

المفسدة من جهتهم.

أن  على  داللة  فيه  (اظفر)  لكلمة  الكريم  الرسول  استخدام 
صاحبة الدين أشبه بالكنز الثمين، وارتباط الرجل بها يعني أنه 
غنم غنيمة كبيرة، فهي ستحثه على الطاعات وتمسك بيده 

إلى الجنة، وتحرص على تربية أطفاله تربية إسالمية راسخة.

على  الصحيح  وتكوينها  با�سرة  ا¾سالمي  التشريع  اهتمام 
أساس من الدين والتقوى والخلق منذ بدايات تأسيسها باختيار 

الزوج والزوجة الصالحين. 

فيه  حلقى)  (عقرى  ومثله  أنفك)  (رغم  ومثله  يداك)  (تربت 
جواز الدعاء الذي يجري على ا�لسن مثل قول من قال (يخرب 

بيتك) وأنه غير مقصود لذاته وال يأثم قائله.
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الحديث الرابع: (شجرة مثل المسلم)

هذه  في  وزهده  وسلم  عليه  ا�  صلى  ا�  رسول  تواضع 
الدنيا حيث أنه كان يأكل ما يكون متاحا من الطعام ولو كان 

ار. طعاما بسيطا مثل الجمَّ

الفائدة  من  الشخص  إلى  أحب  تكون  قد  المعنوية  الفائدة 
المادية "أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا".

فضل عبد ا� بن عمر وذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه.

جميل في مجالسنا أن نطرح ا�سئلة العاملة وإن لم تكن في 
شغل  ذلك  وفي  المسابقة،  طريقة  على  والحرام  الحالل 

للوقت بالمباح عن الحرام، وفيه إثراء للثقافة.

(أخبرنا بها يا رسول ا�) تقديم ألقاب االحترام والتقدير �هل 
الفضل في كل حديث يدور بينك وبينهم (يا فضيلة الشيخ) .

ينفض  حتى  نفسك  في  بما  احتفظ  لعمر)  قلت  قمنا  (فلما 
من  وذاك  أخوك  أو  أبوك  كان  ولو   ،Ñأحد به  تسار  وال  المجلس 

غاية ا�دب.

فتظهر  يجب  لم  ابنه  كون  على  عنه  ا�  رضي  عمر  تأسف 
له  ويدعو  منه  فيقربه  وسلم  عليه  ا�  صلى  للنبي  فضيلته 

بالبركة.

من  برعايته  يحيطه  لمن  محاسنه  وإبراز  ولده  الرجل  تقديم 
أهل العلم.

حقارة الدنيا في عين عمر، �نه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
َعم (رواية ابن حبان)، مع عظم مقدارها وغالء ثمنها. بُحْمر النَّ

الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير 
ال ُيقدح فيها إذا كان أصلها �، وذلك مستفاٌد من تمني عمر 

المذكور.

ربما كان مطلوبك أمام عينيك وانت تبحث عنه بعيدا، فالجّمار 
كان أمامهم بينما ذهب تفكيرهم إلى شجر البوادي.

أنه  بالضرورة  يعني  ال  منهج  أو  طريق  في  السالكين  كثرة 
صحيح.

مسائل العلم والفقه واسعة جدا وفوات بعضها على فقيه 
ال يقدح أو يجرح أو ينقص من قدره.

الفوائد     اللغوية    والحديثية

بل  القليل  النفر  على  الناس  كلمة  إطالق  فيه  الناس)  (فوقع 
قد تطلق على الرجل الواحد كما في قوله تعالى: (الذين قال 
أعرابي واحد  الناس قد جمعوا لكم) والقائل  إن  الناس  لهم 

من خزاعة.

َثَنا أو أخبرنا فهما بمعنى واحد على  وفيه أن الراوي إذا قال َحدَّ
ثين. قال رسول ا� (فحدثوني) وقالوا هم  الُمَحدِّ خالف بين 

(أخِبرَنا) .

لكن  والتكرار،  والدوام  االستمرار  على  يدل  غالبا  (كان)  الفعل 
(كنت  قال  ذلك  ومع  واحدة،  مرة  إال  تحدث  لم  القصة  هذه 
فليس  جمارا)  يأكل  وهو  وسلم  عليه  ا�  صلى  النبي  عند 
بالضرورة أن يكون أكل الرسول صلى ا� عليه وسلم للجمار 

في حضور الصحابة قد تكرر.

اختيار  عند  التكلف  تعمد  وعدم  الزواج  تيسير  على  الحث 
الزوجين.

المال والحسب مطلب في المرأة والرجل والجمال كذلك، ما 
اجتمعوا مع الدين فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوجين  أحد  االختيار  عند 
من  أفضل  واثنين  اثنين،  من  أفضل  وثالث  ثالث،  من  أفضل 
بالتقديم  الصفات  أولى  الدين هي  واحدة بحيث تكون صفة 

إعماال لقاعدة أن تحصيل ا�هم مقدم.

إكرام ا� عز وجل للمرأة وتعزيزها بأن جعلها مطلوبة للنكاح 
وليست طالبة.

إذ  نفسها  تزوج  ال  وأنها  المرأة،  ج  يزوِّ الذي  هو  الولي  أن  فيه 
الخطاب متوجه في الحديثين لجماعة ومفرد المذكر.

الدين والخلق شرطي تزويج الرجل والمرأة.

قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

أنه  على  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  ولم  وخلقه)  دينه  (ترضون 
أمر نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان وا�شخاص.

الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها على شرفه من 
بالخلق  المقصود  يكون  وقد  العام،  بعد  الخاص  ذكر  باب 
يكون  فقد  الشخص،  لنفسية  تعود  والتي  المباحة  الطباع 
والمزاح  البشاشة  خلقه  أحدهما  دين  ذوي  شخصان  هناك 

واÝخر أقرب للصرامة والجدية.

الظفر هو الفوز واالنتصار فمن تزوج ذات الدين فقد فاز.

عن  والشرع  الدين  يجنب  من  خسارة  على  دليل  يداك  تربت 
حياته عامة وزواجه خاصة.

السبيل الوحيد لوجود عالقة بين الرجل والمرأة يكون بالزواج 
الشرعي من خالل طرق أبواب ا�سر المسلمة.

التأكد من دين وخلق الرجل فال يكفي أن يزكيه من ذكره بل 
على ا�هل التحقق من دينه وخلقه ويسألوا عنه.

متعددة،  بمعان  والسنة  الكتاب  في  تأتي  (الفتنة)  كلمة 
والمعاصي  الذنوب  في  الوقوع  هو  هنا  منها  والمقصود 
الرجل  بين  للعالقة  الشرعي  السبيل  تسهيل  عدم  بسبب 

والمرأِة.

والفتيات  الشباب  لوقوع  سبيل  إليه  الحاجة  عند  الحالل  ترك 
في الفتنة والفساد.

استواء حق الرجل والمرأة في اختيار الطرف اÝخر.

ترك تزويج ا�كفاء ديانة وخلقÞ سبب للفتنة والفساد العريض.

معايير التفاضل بين الناس في ا�مور كافة ينبغي تصحيحها 
على مراد الشرع ورد معايير الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغيره في ا�بناء والبنات 
لكي ال نصطدم بمعايير مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

صاحب  لها  اختار  وإن  وليها  اختيار  قبول  على  المرأة  ُتكره  ال 
الدين.

الرجَل  المرأُة  ترفض  أن  يمنع  ما  الثاني  الحديث  في  ليس 
الصالح، وجواز رده ال خالف فيه، فالمرأة يعجبها من الرجل ما 
يعجب الرجل منها فقد ترفض الرجل لدمامته أو رغبة فيمن 
فإن  به،  التعفف  على  لها  عونا  يكون  وهذا  منه،  أوسم  هو 
زوجة ثابت بن قيس بن شماس تركته لدمامته، رضي ا� عنها 
وعنه، ولم تعب عليه خلقا وال دينا، ولم ينكر عليها رسول ا� 

وال راجعها في رغبتها.

اعتبار الكفاءة في الدين أصًال وكماًال، فال تزوج مسلمة بكافر، 
غير  الكفاءة  في  والسنة  القرآن  يعتبر  ولم  بفاجر،  عفيفة  وال 

ذلك.

البد من انتباه للفرق بين قضيتين: 

تمتد  أم  فحسب  الدين  في  هي  وهل  الكفاءة  -اشتراط 
لغير ذلك، واقتصارها على الدين أرجح كما بين أهل العلم.

أو  تكون  فقد  الطرفين،  عند  والرضى  والرغبة  الميل   -
يكون صاحب دين وال يميل له ويرفضه الطرف اÝخر، وإن 

كان ذا حسب أو غير ذي حسب.

فهما مسألتان منفصلتان ولكل منهما آثار مختلفة.

لو كان ا�مر الشرعي على االكتفاء بالدين دون الميل والرضى، 
لما شرع النظر للمخطوبة.

بالدين  االهتمام  تأخير  يعكس  الحديث  في  الصفات  ترتيب 
عند الناس عادة.

الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، �ن صاحبهم 
يستفيد من أخالقهم وبركتهم، وحسنن طرائقهم، ويأمن 

المفسدة من جهتهم.

أن  على  داللة  فيه  (اظفر)  لكلمة  الكريم  الرسول  استخدام 
صاحبة الدين أشبه بالكنز الثمين، وارتباط الرجل بها يعني أنه 
غنم غنيمة كبيرة، فهي ستحثه على الطاعات وتمسك بيده 

إلى الجنة، وتحرص على تربية أطفاله تربية إسالمية راسخة.

على  الصحيح  وتكوينها  با�سرة  ا¾سالمي  التشريع  اهتمام 
أساس من الدين والتقوى والخلق منذ بدايات تأسيسها باختيار 

الزوج والزوجة الصالحين. 

فيه  حلقى)  (عقرى  ومثله  أنفك)  (رغم  ومثله  يداك)  (تربت 
جواز الدعاء الذي يجري على ا�لسن مثل قول من قال (يخرب 

بيتك) وأنه غير مقصود لذاته وال يأثم قائله.

۰۱

۰۲

۰۳
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هذه  في  وزهده  وسلم  عليه  ا�  صلى  ا�  رسول  تواضع 
الدنيا حيث أنه كان يأكل ما يكون متاحا من الطعام ولو كان 

ار. طعاما بسيطا مثل الجمَّ

الفائدة  من  الشخص  إلى  أحب  تكون  قد  المعنوية  الفائدة 
المادية "أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا".

فضل عبد ا� بن عمر وذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه.

جميل في مجالسنا أن نطرح ا�سئلة العاملة وإن لم تكن في 
شغل  ذلك  وفي  المسابقة،  طريقة  على  والحرام  الحالل 

للوقت بالمباح عن الحرام، وفيه إثراء للثقافة.

(أخبرنا بها يا رسول ا�) تقديم ألقاب االحترام والتقدير �هل 
الفضل في كل حديث يدور بينك وبينهم (يا فضيلة الشيخ) .

ينفض  حتى  نفسك  في  بما  احتفظ  لعمر)  قلت  قمنا  (فلما 
من  وذاك  أخوك  أو  أبوك  كان  ولو   ،Ñأحد به  تسار  وال  المجلس 

غاية ا�دب.

فتظهر  يجب  لم  ابنه  كون  على  عنه  ا�  رضي  عمر  تأسف 
له  ويدعو  منه  فيقربه  وسلم  عليه  ا�  صلى  للنبي  فضيلته 

بالبركة.

من  برعايته  يحيطه  لمن  محاسنه  وإبراز  ولده  الرجل  تقديم 
أهل العلم.

حقارة الدنيا في عين عمر، �نه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
َعم (رواية ابن حبان)، مع عظم مقدارها وغالء ثمنها. بُحْمر النَّ

الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير 
ال ُيقدح فيها إذا كان أصلها �، وذلك مستفاٌد من تمني عمر 

المذكور.

ربما كان مطلوبك أمام عينيك وانت تبحث عنه بعيدا، فالجّمار 
كان أمامهم بينما ذهب تفكيرهم إلى شجر البوادي.

أنه  بالضرورة  يعني  ال  منهج  أو  طريق  في  السالكين  كثرة 
صحيح.

مسائل العلم والفقه واسعة جدا وفوات بعضها على فقيه 
ال يقدح أو يجرح أو ينقص من قدره.
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َوَجَ�لَِها  َولَِحَسِبَها  لَِ�لَِها  ِألَْربَعٍ:  املَْرأَُة  "تُْنكَُح 
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ُجوُه،  "إَِذا َخطََب إِلَْيكُْم َمْن تَرَْضْوَن ِديَنُه َوُخلَُقُه َفَزوِّ
إِالَّ تَْفَعلُوا تَكُْن ِفْتَنٌة ِيف األَْرِض، َوَفَساٌد َعِريٌض"

الحدـیث
والسادسالخامس

اختيار  عند  التكلف  تعمد  وعدم  الزواج  تيسير  على  الحث 
الزوجين.

المال والحسب مطلب في المرأة والرجل والجمال كذلك، ما 
اجتمعوا مع الدين فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوجين  أحد  االختيار  عند 
من  أفضل  واثنين  اثنين،  من  أفضل  وثالث  ثالث،  من  أفضل 
بالتقديم  الصفات  أولى  الدين هي  واحدة بحيث تكون صفة 

إعماال لقاعدة أن تحصيل ا�هم مقدم.

إكرام ا� عز وجل للمرأة وتعزيزها بأن جعلها مطلوبة للنكاح 
وليست طالبة.

إذ  نفسها  تزوج  ال  وأنها  المرأة،  ج  يزوِّ الذي  هو  الولي  أن  فيه 
الخطاب متوجه في الحديثين لجماعة ومفرد المذكر.

الدين والخلق شرطي تزويج الرجل والمرأة.

قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

أنه  على  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  ولم  وخلقه)  دينه  (ترضون 
أمر نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان وا�شخاص.

الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها على شرفه من 
بالخلق  المقصود  يكون  وقد  العام،  بعد  الخاص  ذكر  باب 
يكون  فقد  الشخص،  لنفسية  تعود  والتي  المباحة  الطباع 
والمزاح  البشاشة  خلقه  أحدهما  دين  ذوي  شخصان  هناك 

واÝخر أقرب للصرامة والجدية.

الظفر هو الفوز واالنتصار فمن تزوج ذات الدين فقد فاز.

عن  والشرع  الدين  يجنب  من  خسارة  على  دليل  يداك  تربت 
حياته عامة وزواجه خاصة.

السبيل الوحيد لوجود عالقة بين الرجل والمرأة يكون بالزواج 
الشرعي من خالل طرق أبواب ا�سر المسلمة.

التأكد من دين وخلق الرجل فال يكفي أن يزكيه من ذكره بل 
على ا�هل التحقق من دينه وخلقه ويسألوا عنه.

متعددة،  بمعان  والسنة  الكتاب  في  تأتي  (الفتنة)  كلمة 
والمعاصي  الذنوب  في  الوقوع  هو  هنا  منها  والمقصود 
الرجل  بين  للعالقة  الشرعي  السبيل  تسهيل  عدم  بسبب 

والمرأِة.

والفتيات  الشباب  لوقوع  سبيل  إليه  الحاجة  عند  الحالل  ترك 
في الفتنة والفساد.

استواء حق الرجل والمرأة في اختيار الطرف اÝخر.

ترك تزويج ا�كفاء ديانة وخلقÞ سبب للفتنة والفساد العريض.

معايير التفاضل بين الناس في ا�مور كافة ينبغي تصحيحها 
على مراد الشرع ورد معايير الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغيره في ا�بناء والبنات 
لكي ال نصطدم بمعايير مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

صاحب  لها  اختار  وإن  وليها  اختيار  قبول  على  المرأة  ُتكره  ال 
الدين.

الرجَل  المرأُة  ترفض  أن  يمنع  ما  الثاني  الحديث  في  ليس 
الصالح، وجواز رده ال خالف فيه، فالمرأة يعجبها من الرجل ما 
يعجب الرجل منها فقد ترفض الرجل لدمامته أو رغبة فيمن 
فإن  به،  التعفف  على  لها  عونا  يكون  وهذا  منه،  أوسم  هو 
زوجة ثابت بن قيس بن شماس تركته لدمامته، رضي ا� عنها 
وعنه، ولم تعب عليه خلقا وال دينا، ولم ينكر عليها رسول ا� 

وال راجعها في رغبتها.

اعتبار الكفاءة في الدين أصًال وكماًال، فال تزوج مسلمة بكافر، 
غير  الكفاءة  في  والسنة  القرآن  يعتبر  ولم  بفاجر،  عفيفة  وال 

ذلك.

البد من انتباه للفرق بين قضيتين: 

تمتد  أم  فحسب  الدين  في  هي  وهل  الكفاءة  -اشتراط 
لغير ذلك، واقتصارها على الدين أرجح كما بين أهل العلم.

أو  تكون  فقد  الطرفين،  عند  والرضى  والرغبة  الميل   -
يكون صاحب دين وال يميل له ويرفضه الطرف اÝخر، وإن 

كان ذا حسب أو غير ذي حسب.

فهما مسألتان منفصلتان ولكل منهما آثار مختلفة.

لو كان ا�مر الشرعي على االكتفاء بالدين دون الميل والرضى، 
لما شرع النظر للمخطوبة.

بالدين  االهتمام  تأخير  يعكس  الحديث  في  الصفات  ترتيب 
عند الناس عادة.

الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، �ن صاحبهم 
يستفيد من أخالقهم وبركتهم، وحسنن طرائقهم، ويأمن 

المفسدة من جهتهم.

أن  على  داللة  فيه  (اظفر)  لكلمة  الكريم  الرسول  استخدام 
صاحبة الدين أشبه بالكنز الثمين، وارتباط الرجل بها يعني أنه 
غنم غنيمة كبيرة، فهي ستحثه على الطاعات وتمسك بيده 

إلى الجنة، وتحرص على تربية أطفاله تربية إسالمية راسخة.

على  الصحيح  وتكوينها  با�سرة  ا¾سالمي  التشريع  اهتمام 
أساس من الدين والتقوى والخلق منذ بدايات تأسيسها باختيار 

الزوج والزوجة الصالحين. 

فيه  حلقى)  (عقرى  ومثله  أنفك)  (رغم  ومثله  يداك)  (تربت 
جواز الدعاء الذي يجري على ا�لسن مثل قول من قال (يخرب 

بيتك) وأنه غير مقصود لذاته وال يأثم قائله.
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الحديث الخامس والسادس: (صفات الزوجين)

هذه  في  وزهده  وسلم  عليه  ا�  صلى  ا�  رسول  تواضع 
الدنيا حيث أنه كان يأكل ما يكون متاحا من الطعام ولو كان 

ار. طعاما بسيطا مثل الجمَّ

الفائدة  من  الشخص  إلى  أحب  تكون  قد  المعنوية  الفائدة 
المادية "أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا".

فضل عبد ا� بن عمر وذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه.

جميل في مجالسنا أن نطرح ا�سئلة العاملة وإن لم تكن في 
شغل  ذلك  وفي  المسابقة،  طريقة  على  والحرام  الحالل 

للوقت بالمباح عن الحرام، وفيه إثراء للثقافة.

(أخبرنا بها يا رسول ا�) تقديم ألقاب االحترام والتقدير �هل 
الفضل في كل حديث يدور بينك وبينهم (يا فضيلة الشيخ) .

ينفض  حتى  نفسك  في  بما  احتفظ  لعمر)  قلت  قمنا  (فلما 
من  وذاك  أخوك  أو  أبوك  كان  ولو   ،Ñأحد به  تسار  وال  المجلس 

غاية ا�دب.

فتظهر  يجب  لم  ابنه  كون  على  عنه  ا�  رضي  عمر  تأسف 
له  ويدعو  منه  فيقربه  وسلم  عليه  ا�  صلى  للنبي  فضيلته 

بالبركة.

من  برعايته  يحيطه  لمن  محاسنه  وإبراز  ولده  الرجل  تقديم 
أهل العلم.

حقارة الدنيا في عين عمر، �نه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
َعم (رواية ابن حبان)، مع عظم مقدارها وغالء ثمنها. بُحْمر النَّ

الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير 
ال ُيقدح فيها إذا كان أصلها �، وذلك مستفاٌد من تمني عمر 

المذكور.

ربما كان مطلوبك أمام عينيك وانت تبحث عنه بعيدا، فالجّمار 
كان أمامهم بينما ذهب تفكيرهم إلى شجر البوادي.

أنه  بالضرورة  يعني  ال  منهج  أو  طريق  في  السالكين  كثرة 
صحيح.

مسائل العلم والفقه واسعة جدا وفوات بعضها على فقيه 
ال يقدح أو يجرح أو ينقص من قدره.

اختيار  عند  التكلف  تعمد  وعدم  الزواج  تيسير  على  الحث 
الزوجين.

المال والحسب مطلب في المرأة والرجل والجمال كذلك، ما 
اجتمعوا مع الدين فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوجين  أحد  االختيار  عند 
من  أفضل  واثنين  اثنين،  من  أفضل  وثالث  ثالث،  من  أفضل 
بالتقديم  الصفات  أولى  الدين هي  واحدة بحيث تكون صفة 

إعماال لقاعدة أن تحصيل ا�هم مقدم.

إكرام ا� عز وجل للمرأة وتعزيزها بأن جعلها مطلوبة للنكاح 
وليست طالبة.

إذ  نفسها  تزوج  ال  وأنها  المرأة،  ج  يزوِّ الذي  هو  الولي  أن  فيه 
الخطاب متوجه في الحديثين لجماعة ومفرد المذكر.

الدين والخلق شرطي تزويج الرجل والمرأة.

قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

أنه  على  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  ولم  وخلقه)  دينه  (ترضون 
أمر نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان وا�شخاص.

الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها على شرفه من 
بالخلق  المقصود  يكون  وقد  العام،  بعد  الخاص  ذكر  باب 
يكون  فقد  الشخص،  لنفسية  تعود  والتي  المباحة  الطباع 
والمزاح  البشاشة  خلقه  أحدهما  دين  ذوي  شخصان  هناك 

واÝخر أقرب للصرامة والجدية.

الظفر هو الفوز واالنتصار فمن تزوج ذات الدين فقد فاز.

عن  والشرع  الدين  يجنب  من  خسارة  على  دليل  يداك  تربت 
حياته عامة وزواجه خاصة.

السبيل الوحيد لوجود عالقة بين الرجل والمرأة يكون بالزواج 
الشرعي من خالل طرق أبواب ا�سر المسلمة.

ِلَحَسِبَها:
شرف اÝباء ومفاخرهم وأخالقهم الكريمة.

َفاْظَفْر:
َفُفز.

َتِرَبْت:
افتقرت وخسرت إن لم تفعل ما آمرك به.

املعاني

التأكد من دين وخلق الرجل فال يكفي أن يزكيه من ذكره بل 
على ا�هل التحقق من دينه وخلقه ويسألوا عنه.

متعددة،  بمعان  والسنة  الكتاب  في  تأتي  (الفتنة)  كلمة 
والمعاصي  الذنوب  في  الوقوع  هو  هنا  منها  والمقصود 
الرجل  بين  للعالقة  الشرعي  السبيل  تسهيل  عدم  بسبب 

والمرأِة.

والفتيات  الشباب  لوقوع  سبيل  إليه  الحاجة  عند  الحالل  ترك 
في الفتنة والفساد.

استواء حق الرجل والمرأة في اختيار الطرف اÝخر.

ترك تزويج ا�كفاء ديانة وخلقÞ سبب للفتنة والفساد العريض.

معايير التفاضل بين الناس في ا�مور كافة ينبغي تصحيحها 
على مراد الشرع ورد معايير الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغيره في ا�بناء والبنات 
لكي ال نصطدم بمعايير مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

صاحب  لها  اختار  وإن  وليها  اختيار  قبول  على  المرأة  ُتكره  ال 
الدين.

الرجَل  المرأُة  ترفض  أن  يمنع  ما  الثاني  الحديث  في  ليس 
الصالح، وجواز رده ال خالف فيه، فالمرأة يعجبها من الرجل ما 
يعجب الرجل منها فقد ترفض الرجل لدمامته أو رغبة فيمن 
فإن  به،  التعفف  على  لها  عونا  يكون  وهذا  منه،  أوسم  هو 
زوجة ثابت بن قيس بن شماس تركته لدمامته، رضي ا� عنها 
وعنه، ولم تعب عليه خلقا وال دينا، ولم ينكر عليها رسول ا� 

وال راجعها في رغبتها.

اعتبار الكفاءة في الدين أصًال وكماًال، فال تزوج مسلمة بكافر، 
غير  الكفاءة  في  والسنة  القرآن  يعتبر  ولم  بفاجر،  عفيفة  وال 

ذلك.

البد من انتباه للفرق بين قضيتين: 

تمتد  أم  فحسب  الدين  في  هي  وهل  الكفاءة  -اشتراط 
لغير ذلك، واقتصارها على الدين أرجح كما بين أهل العلم.

أو  تكون  فقد  الطرفين،  عند  والرضى  والرغبة  الميل   -
يكون صاحب دين وال يميل له ويرفضه الطرف اÝخر، وإن 

كان ذا حسب أو غير ذي حسب.

فهما مسألتان منفصلتان ولكل منهما آثار مختلفة.

لو كان ا�مر الشرعي على االكتفاء بالدين دون الميل والرضى، 
لما شرع النظر للمخطوبة.

بالدين  االهتمام  تأخير  يعكس  الحديث  في  الصفات  ترتيب 
عند الناس عادة.

الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، �ن صاحبهم 
يستفيد من أخالقهم وبركتهم، وحسنن طرائقهم، ويأمن 

المفسدة من جهتهم.

أن  على  داللة  فيه  (اظفر)  لكلمة  الكريم  الرسول  استخدام 
صاحبة الدين أشبه بالكنز الثمين، وارتباط الرجل بها يعني أنه 
غنم غنيمة كبيرة، فهي ستحثه على الطاعات وتمسك بيده 

إلى الجنة، وتحرص على تربية أطفاله تربية إسالمية راسخة.

على  الصحيح  وتكوينها  با�سرة  ا¾سالمي  التشريع  اهتمام 
أساس من الدين والتقوى والخلق منذ بدايات تأسيسها باختيار 

الزوج والزوجة الصالحين. 

فيه  حلقى)  (عقرى  ومثله  أنفك)  (رغم  ومثله  يداك)  (تربت 
جواز الدعاء الذي يجري على ا�لسن مثل قول من قال (يخرب 

بيتك) وأنه غير مقصود لذاته وال يأثم قائله.
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الحديث الخامس والسادس: (صفات الزوجين)

هذه  في  وزهده  وسلم  عليه  ا�  صلى  ا�  رسول  تواضع 
الدنيا حيث أنه كان يأكل ما يكون متاحا من الطعام ولو كان 

ار. طعاما بسيطا مثل الجمَّ

الفائدة  من  الشخص  إلى  أحب  تكون  قد  المعنوية  الفائدة 
المادية "أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا".

فضل عبد ا� بن عمر وذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه.

جميل في مجالسنا أن نطرح ا�سئلة العاملة وإن لم تكن في 
شغل  ذلك  وفي  المسابقة،  طريقة  على  والحرام  الحالل 

للوقت بالمباح عن الحرام، وفيه إثراء للثقافة.

(أخبرنا بها يا رسول ا�) تقديم ألقاب االحترام والتقدير �هل 
الفضل في كل حديث يدور بينك وبينهم (يا فضيلة الشيخ) .

ينفض  حتى  نفسك  في  بما  احتفظ  لعمر)  قلت  قمنا  (فلما 
من  وذاك  أخوك  أو  أبوك  كان  ولو   ،Ñأحد به  تسار  وال  المجلس 

غاية ا�دب.

فتظهر  يجب  لم  ابنه  كون  على  عنه  ا�  رضي  عمر  تأسف 
له  ويدعو  منه  فيقربه  وسلم  عليه  ا�  صلى  للنبي  فضيلته 

بالبركة.

من  برعايته  يحيطه  لمن  محاسنه  وإبراز  ولده  الرجل  تقديم 
أهل العلم.

حقارة الدنيا في عين عمر، �نه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
َعم (رواية ابن حبان)، مع عظم مقدارها وغالء ثمنها. بُحْمر النَّ

الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير 
ال ُيقدح فيها إذا كان أصلها �، وذلك مستفاٌد من تمني عمر 

المذكور.

ربما كان مطلوبك أمام عينيك وانت تبحث عنه بعيدا، فالجّمار 
كان أمامهم بينما ذهب تفكيرهم إلى شجر البوادي.

أنه  بالضرورة  يعني  ال  منهج  أو  طريق  في  السالكين  كثرة 
صحيح.

مسائل العلم والفقه واسعة جدا وفوات بعضها على فقيه 
ال يقدح أو يجرح أو ينقص من قدره.

الفوائد    العامـة
اختيار  عند  التكلف  تعمد  وعدم  الزواج  تيسير  على  الحث 

الزوجين.

المال والحسب مطلب في المرأة والرجل والجمال كذلك، ما 
اجتمعوا مع الدين فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوجين  أحد  االختيار  عند 
من  أفضل  واثنين  اثنين،  من  أفضل  وثالث  ثالث،  من  أفضل 
بالتقديم  الصفات  أولى  الدين هي  واحدة بحيث تكون صفة 

إعماال لقاعدة أن تحصيل ا�هم مقدم.

إكرام ا� عز وجل للمرأة وتعزيزها بأن جعلها مطلوبة للنكاح 
وليست طالبة.

إذ  نفسها  تزوج  ال  وأنها  المرأة،  ج  يزوِّ الذي  هو  الولي  أن  فيه 
الخطاب متوجه في الحديثين لجماعة ومفرد المذكر.

الدين والخلق شرطي تزويج الرجل والمرأة.

قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

أنه  على  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  ولم  وخلقه)  دينه  (ترضون 
أمر نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان وا�شخاص.

الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها على شرفه من 
بالخلق  المقصود  يكون  وقد  العام،  بعد  الخاص  ذكر  باب 
يكون  فقد  الشخص،  لنفسية  تعود  والتي  المباحة  الطباع 
والمزاح  البشاشة  خلقه  أحدهما  دين  ذوي  شخصان  هناك 

واÝخر أقرب للصرامة والجدية.

الظفر هو الفوز واالنتصار فمن تزوج ذات الدين فقد فاز.

عن  والشرع  الدين  يجنب  من  خسارة  على  دليل  يداك  تربت 
حياته عامة وزواجه خاصة.

السبيل الوحيد لوجود عالقة بين الرجل والمرأة يكون بالزواج 
الشرعي من خالل طرق أبواب ا�سر المسلمة.

التأكد من دين وخلق الرجل فال يكفي أن يزكيه من ذكره بل 
على ا�هل التحقق من دينه وخلقه ويسألوا عنه.

متعددة،  بمعان  والسنة  الكتاب  في  تأتي  (الفتنة)  كلمة 
والمعاصي  الذنوب  في  الوقوع  هو  هنا  منها  والمقصود 
الرجل  بين  للعالقة  الشرعي  السبيل  تسهيل  عدم  بسبب 

والمرأِة.

والفتيات  الشباب  لوقوع  سبيل  إليه  الحاجة  عند  الحالل  ترك 
في الفتنة والفساد.

استواء حق الرجل والمرأة في اختيار الطرف اÝخر.

ترك تزويج ا�كفاء ديانة وخلقÞ سبب للفتنة والفساد العريض.

معايير التفاضل بين الناس في ا�مور كافة ينبغي تصحيحها 
على مراد الشرع ورد معايير الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغيره في ا�بناء والبنات 
لكي ال نصطدم بمعايير مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

صاحب  لها  اختار  وإن  وليها  اختيار  قبول  على  المرأة  ُتكره  ال 
الدين.

الرجَل  المرأُة  ترفض  أن  يمنع  ما  الثاني  الحديث  في  ليس 
الصالح، وجواز رده ال خالف فيه، فالمرأة يعجبها من الرجل ما 
يعجب الرجل منها فقد ترفض الرجل لدمامته أو رغبة فيمن 
فإن  به،  التعفف  على  لها  عونا  يكون  وهذا  منه،  أوسم  هو 
زوجة ثابت بن قيس بن شماس تركته لدمامته، رضي ا� عنها 
وعنه، ولم تعب عليه خلقا وال دينا، ولم ينكر عليها رسول ا� 

وال راجعها في رغبتها.

اعتبار الكفاءة في الدين أصًال وكماًال، فال تزوج مسلمة بكافر، 
غير  الكفاءة  في  والسنة  القرآن  يعتبر  ولم  بفاجر،  عفيفة  وال 

ذلك.

البد من انتباه للفرق بين قضيتين: 

تمتد  أم  فحسب  الدين  في  هي  وهل  الكفاءة  -اشتراط 
لغير ذلك، واقتصارها على الدين أرجح كما بين أهل العلم.

أو  تكون  فقد  الطرفين،  عند  والرضى  والرغبة  الميل   -
يكون صاحب دين وال يميل له ويرفضه الطرف اÝخر، وإن 

كان ذا حسب أو غير ذي حسب.

فهما مسألتان منفصلتان ولكل منهما آثار مختلفة.

لو كان ا�مر الشرعي على االكتفاء بالدين دون الميل والرضى، 
لما شرع النظر للمخطوبة.

بالدين  االهتمام  تأخير  يعكس  الحديث  في  الصفات  ترتيب 
عند الناس عادة.

الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، �ن صاحبهم 
يستفيد من أخالقهم وبركتهم، وحسنن طرائقهم، ويأمن 

المفسدة من جهتهم.

أن  على  داللة  فيه  (اظفر)  لكلمة  الكريم  الرسول  استخدام 
صاحبة الدين أشبه بالكنز الثمين، وارتباط الرجل بها يعني أنه 
غنم غنيمة كبيرة، فهي ستحثه على الطاعات وتمسك بيده 

إلى الجنة، وتحرص على تربية أطفاله تربية إسالمية راسخة.

على  الصحيح  وتكوينها  با�سرة  ا¾سالمي  التشريع  اهتمام 
أساس من الدين والتقوى والخلق منذ بدايات تأسيسها باختيار 

الزوج والزوجة الصالحين. 

فيه  حلقى)  (عقرى  ومثله  أنفك)  (رغم  ومثله  يداك)  (تربت 
جواز الدعاء الذي يجري على ا�لسن مثل قول من قال (يخرب 

بيتك) وأنه غير مقصود لذاته وال يأثم قائله.

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥



w w w . r a s o u l a l l a h . n e t50

الحديث الخامس والسادس: (صفات الزوجين)

هذه  في  وزهده  وسلم  عليه  ا�  صلى  ا�  رسول  تواضع 
الدنيا حيث أنه كان يأكل ما يكون متاحا من الطعام ولو كان 

ار. طعاما بسيطا مثل الجمَّ

الفائدة  من  الشخص  إلى  أحب  تكون  قد  المعنوية  الفائدة 
المادية "أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا".

فضل عبد ا� بن عمر وذكائه وحسن فهمه ودقة استنباطه.

جميل في مجالسنا أن نطرح ا�سئلة العاملة وإن لم تكن في 
شغل  ذلك  وفي  المسابقة،  طريقة  على  والحرام  الحالل 

للوقت بالمباح عن الحرام، وفيه إثراء للثقافة.

(أخبرنا بها يا رسول ا�) تقديم ألقاب االحترام والتقدير �هل 
الفضل في كل حديث يدور بينك وبينهم (يا فضيلة الشيخ) .

ينفض  حتى  نفسك  في  بما  احتفظ  لعمر)  قلت  قمنا  (فلما 
من  وذاك  أخوك  أو  أبوك  كان  ولو   ،Ñأحد به  تسار  وال  المجلس 

غاية ا�دب.

فتظهر  يجب  لم  ابنه  كون  على  عنه  ا�  رضي  عمر  تأسف 
له  ويدعو  منه  فيقربه  وسلم  عليه  ا�  صلى  للنبي  فضيلته 

بالبركة.

من  برعايته  يحيطه  لمن  محاسنه  وإبراز  ولده  الرجل  تقديم 
أهل العلم.

حقارة الدنيا في عين عمر، �نه قابل فهم ابنه لمسألة واحدة 
َعم (رواية ابن حبان)، مع عظم مقدارها وغالء ثمنها. بُحْمر النَّ

الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير 
ال ُيقدح فيها إذا كان أصلها �، وذلك مستفاٌد من تمني عمر 

المذكور.

ربما كان مطلوبك أمام عينيك وانت تبحث عنه بعيدا، فالجّمار 
كان أمامهم بينما ذهب تفكيرهم إلى شجر البوادي.

أنه  بالضرورة  يعني  ال  منهج  أو  طريق  في  السالكين  كثرة 
صحيح.

مسائل العلم والفقه واسعة جدا وفوات بعضها على فقيه 
ال يقدح أو يجرح أو ينقص من قدره.

اختيار  عند  التكلف  تعمد  وعدم  الزواج  تيسير  على  الحث 
الزوجين.

المال والحسب مطلب في المرأة والرجل والجمال كذلك، ما 
اجتمعوا مع الدين فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوجين  أحد  االختيار  عند 
من  أفضل  واثنين  اثنين،  من  أفضل  وثالث  ثالث،  من  أفضل 
بالتقديم  الصفات  أولى  الدين هي  واحدة بحيث تكون صفة 

إعماال لقاعدة أن تحصيل ا�هم مقدم.

إكرام ا� عز وجل للمرأة وتعزيزها بأن جعلها مطلوبة للنكاح 
وليست طالبة.

إذ  نفسها  تزوج  ال  وأنها  المرأة،  ج  يزوِّ الذي  هو  الولي  أن  فيه 
الخطاب متوجه في الحديثين لجماعة ومفرد المذكر.

الدين والخلق شرطي تزويج الرجل والمرأة.

قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

أنه  على  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  ولم  وخلقه)  دينه  (ترضون 
أمر نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان وا�شخاص.

الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها على شرفه من 
بالخلق  المقصود  يكون  وقد  العام،  بعد  الخاص  ذكر  باب 
يكون  فقد  الشخص،  لنفسية  تعود  والتي  المباحة  الطباع 
والمزاح  البشاشة  خلقه  أحدهما  دين  ذوي  شخصان  هناك 

واÝخر أقرب للصرامة والجدية.

الظفر هو الفوز واالنتصار فمن تزوج ذات الدين فقد فاز.

عن  والشرع  الدين  يجنب  من  خسارة  على  دليل  يداك  تربت 
حياته عامة وزواجه خاصة.

السبيل الوحيد لوجود عالقة بين الرجل والمرأة يكون بالزواج 
الشرعي من خالل طرق أبواب ا�سر المسلمة.

التأكد من دين وخلق الرجل فال يكفي أن يزكيه من ذكره بل 
على ا�هل التحقق من دينه وخلقه ويسألوا عنه.

متعددة،  بمعان  والسنة  الكتاب  في  تأتي  (الفتنة)  كلمة 
والمعاصي  الذنوب  في  الوقوع  هو  هنا  منها  والمقصود 
الرجل  بين  للعالقة  الشرعي  السبيل  تسهيل  عدم  بسبب 

والمرأِة.

والفتيات  الشباب  لوقوع  سبيل  إليه  الحاجة  عند  الحالل  ترك 
في الفتنة والفساد.

استواء حق الرجل والمرأة في اختيار الطرف اÝخر.

ترك تزويج ا�كفاء ديانة وخلقÞ سبب للفتنة والفساد العريض.

معايير التفاضل بين الناس في ا�مور كافة ينبغي تصحيحها 
على مراد الشرع ورد معايير الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغيره في ا�بناء والبنات 
لكي ال نصطدم بمعايير مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

صاحب  لها  اختار  وإن  وليها  اختيار  قبول  على  المرأة  ُتكره  ال 
الدين.

الرجَل  المرأُة  ترفض  أن  يمنع  ما  الثاني  الحديث  في  ليس 
الصالح، وجواز رده ال خالف فيه، فالمرأة يعجبها من الرجل ما 
يعجب الرجل منها فقد ترفض الرجل لدمامته أو رغبة فيمن 
فإن  به،  التعفف  على  لها  عونا  يكون  وهذا  منه،  أوسم  هو 
زوجة ثابت بن قيس بن شماس تركته لدمامته، رضي ا� عنها 
وعنه، ولم تعب عليه خلقا وال دينا، ولم ينكر عليها رسول ا� 

وال راجعها في رغبتها.

اعتبار الكفاءة في الدين أصًال وكماًال، فال تزوج مسلمة بكافر، 
غير  الكفاءة  في  والسنة  القرآن  يعتبر  ولم  بفاجر،  عفيفة  وال 

ذلك.

البد من انتباه للفرق بين قضيتين: 

تمتد  أم  فحسب  الدين  في  هي  وهل  الكفاءة  -اشتراط 
لغير ذلك، واقتصارها على الدين أرجح كما بين أهل العلم.

أو  تكون  فقد  الطرفين،  عند  والرضى  والرغبة  الميل   -
يكون صاحب دين وال يميل له ويرفضه الطرف اÝخر، وإن 

كان ذا حسب أو غير ذي حسب.

فهما مسألتان منفصلتان ولكل منهما آثار مختلفة.

لو كان ا�مر الشرعي على االكتفاء بالدين دون الميل والرضى، 
لما شرع النظر للمخطوبة.

بالدين  االهتمام  تأخير  يعكس  الحديث  في  الصفات  ترتيب 
عند الناس عادة.

الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، �ن صاحبهم 
يستفيد من أخالقهم وبركتهم، وحسنن طرائقهم، ويأمن 

المفسدة من جهتهم.

أن  على  داللة  فيه  (اظفر)  لكلمة  الكريم  الرسول  استخدام 
صاحبة الدين أشبه بالكنز الثمين، وارتباط الرجل بها يعني أنه 
غنم غنيمة كبيرة، فهي ستحثه على الطاعات وتمسك بيده 

إلى الجنة، وتحرص على تربية أطفاله تربية إسالمية راسخة.

على  الصحيح  وتكوينها  با�سرة  ا¾سالمي  التشريع  اهتمام 
أساس من الدين والتقوى والخلق منذ بدايات تأسيسها باختيار 

الزوج والزوجة الصالحين. 

فيه  حلقى)  (عقرى  ومثله  أنفك)  (رغم  ومثله  يداك)  (تربت 
جواز الدعاء الذي يجري على ا�لسن مثل قول من قال (يخرب 

بيتك) وأنه غير مقصود لذاته وال يأثم قائله.
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الحديث الخامس والسادس: (صفات الزوجين)

اختيار  عند  التكلف  تعمد  وعدم  الزواج  تيسير  على  الحث 
الزوجين.

المال والحسب مطلب في المرأة والرجل والجمال كذلك، ما 
اجتمعوا مع الدين فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوجين  أحد  االختيار  عند 
من  أفضل  واثنين  اثنين،  من  أفضل  وثالث  ثالث،  من  أفضل 
بالتقديم  الصفات  أولى  الدين هي  واحدة بحيث تكون صفة 

إعماال لقاعدة أن تحصيل ا�هم مقدم.

إكرام ا� عز وجل للمرأة وتعزيزها بأن جعلها مطلوبة للنكاح 
وليست طالبة.

إذ  نفسها  تزوج  ال  وأنها  المرأة،  ج  يزوِّ الذي  هو  الولي  أن  فيه 
الخطاب متوجه في الحديثين لجماعة ومفرد المذكر.

الدين والخلق شرطي تزويج الرجل والمرأة.

قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

أنه  على  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  ولم  وخلقه)  دينه  (ترضون 
أمر نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان وا�شخاص.

الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها على شرفه من 
بالخلق  المقصود  يكون  وقد  العام،  بعد  الخاص  ذكر  باب 
يكون  فقد  الشخص،  لنفسية  تعود  والتي  المباحة  الطباع 
والمزاح  البشاشة  خلقه  أحدهما  دين  ذوي  شخصان  هناك 

واÝخر أقرب للصرامة والجدية.

الظفر هو الفوز واالنتصار فمن تزوج ذات الدين فقد فاز.

عن  والشرع  الدين  يجنب  من  خسارة  على  دليل  يداك  تربت 
حياته عامة وزواجه خاصة.

السبيل الوحيد لوجود عالقة بين الرجل والمرأة يكون بالزواج 
الشرعي من خالل طرق أبواب ا�سر المسلمة.

التأكد من دين وخلق الرجل فال يكفي أن يزكيه من ذكره بل 
على ا�هل التحقق من دينه وخلقه ويسألوا عنه.

متعددة،  بمعان  والسنة  الكتاب  في  تأتي  (الفتنة)  كلمة 
والمعاصي  الذنوب  في  الوقوع  هو  هنا  منها  والمقصود 
الرجل  بين  للعالقة  الشرعي  السبيل  تسهيل  عدم  بسبب 

والمرأِة.

والفتيات  الشباب  لوقوع  سبيل  إليه  الحاجة  عند  الحالل  ترك 
في الفتنة والفساد.

استواء حق الرجل والمرأة في اختيار الطرف اÝخر.

ترك تزويج ا�كفاء ديانة وخلقÞ سبب للفتنة والفساد العريض.

معايير التفاضل بين الناس في ا�مور كافة ينبغي تصحيحها 
على مراد الشرع ورد معايير الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغيره في ا�بناء والبنات 
لكي ال نصطدم بمعايير مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

صاحب  لها  اختار  وإن  وليها  اختيار  قبول  على  المرأة  ُتكره  ال 
الدين.

الرجَل  المرأُة  ترفض  أن  يمنع  ما  الثاني  الحديث  في  ليس 
الصالح، وجواز رده ال خالف فيه، فالمرأة يعجبها من الرجل ما 
يعجب الرجل منها فقد ترفض الرجل لدمامته أو رغبة فيمن 
فإن  به،  التعفف  على  لها  عونا  يكون  وهذا  منه،  أوسم  هو 
زوجة ثابت بن قيس بن شماس تركته لدمامته، رضي ا� عنها 
وعنه، ولم تعب عليه خلقا وال دينا، ولم ينكر عليها رسول ا� 

وال راجعها في رغبتها.

اعتبار الكفاءة في الدين أصًال وكماًال، فال تزوج مسلمة بكافر، 
غير  الكفاءة  في  والسنة  القرآن  يعتبر  ولم  بفاجر،  عفيفة  وال 

ذلك.

البد من انتباه للفرق بين قضيتين: 

تمتد  أم  فحسب  الدين  في  هي  وهل  الكفاءة  -اشتراط 
لغير ذلك، واقتصارها على الدين أرجح كما بين أهل العلم.

أو  تكون  فقد  الطرفين،  عند  والرضى  والرغبة  الميل   -
يكون صاحب دين وال يميل له ويرفضه الطرف اÝخر، وإن 

كان ذا حسب أو غير ذي حسب.

فهما مسألتان منفصلتان ولكل منهما آثار مختلفة.

لو كان ا�مر الشرعي على االكتفاء بالدين دون الميل والرضى، 
لما شرع النظر للمخطوبة.

بالدين  االهتمام  تأخير  يعكس  الحديث  في  الصفات  ترتيب 
عند الناس عادة.

الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، �ن صاحبهم 
يستفيد من أخالقهم وبركتهم، وحسنن طرائقهم، ويأمن 

المفسدة من جهتهم.

أن  على  داللة  فيه  (اظفر)  لكلمة  الكريم  الرسول  استخدام 
صاحبة الدين أشبه بالكنز الثمين، وارتباط الرجل بها يعني أنه 
غنم غنيمة كبيرة، فهي ستحثه على الطاعات وتمسك بيده 

إلى الجنة، وتحرص على تربية أطفاله تربية إسالمية راسخة.

على  الصحيح  وتكوينها  با�سرة  ا¾سالمي  التشريع  اهتمام 
أساس من الدين والتقوى والخلق منذ بدايات تأسيسها باختيار 

الزوج والزوجة الصالحين. 

فيه  حلقى)  (عقرى  ومثله  أنفك)  (رغم  ومثله  يداك)  (تربت 
جواز الدعاء الذي يجري على ا�لسن مثل قول من قال (يخرب 

بيتك) وأنه غير مقصود لذاته وال يأثم قائله.
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الحديث الخامس والسادس: (صفات الزوجين)

اختيار  عند  التكلف  تعمد  وعدم  الزواج  تيسير  على  الحث 
الزوجين.

المال والحسب مطلب في المرأة والرجل والجمال كذلك، ما 
اجتمعوا مع الدين فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوجين  أحد  االختيار  عند 
من  أفضل  واثنين  اثنين،  من  أفضل  وثالث  ثالث،  من  أفضل 
بالتقديم  الصفات  أولى  الدين هي  واحدة بحيث تكون صفة 

إعماال لقاعدة أن تحصيل ا�هم مقدم.

إكرام ا� عز وجل للمرأة وتعزيزها بأن جعلها مطلوبة للنكاح 
وليست طالبة.

إذ  نفسها  تزوج  ال  وأنها  المرأة،  ج  يزوِّ الذي  هو  الولي  أن  فيه 
الخطاب متوجه في الحديثين لجماعة ومفرد المذكر.

الدين والخلق شرطي تزويج الرجل والمرأة.

قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

أنه  على  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  ولم  وخلقه)  دينه  (ترضون 
أمر نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان وا�شخاص.

الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها على شرفه من 
بالخلق  المقصود  يكون  وقد  العام،  بعد  الخاص  ذكر  باب 
يكون  فقد  الشخص،  لنفسية  تعود  والتي  المباحة  الطباع 
والمزاح  البشاشة  خلقه  أحدهما  دين  ذوي  شخصان  هناك 

واÝخر أقرب للصرامة والجدية.

الظفر هو الفوز واالنتصار فمن تزوج ذات الدين فقد فاز.

عن  والشرع  الدين  يجنب  من  خسارة  على  دليل  يداك  تربت 
حياته عامة وزواجه خاصة.

السبيل الوحيد لوجود عالقة بين الرجل والمرأة يكون بالزواج 
الشرعي من خالل طرق أبواب ا�سر المسلمة.

التأكد من دين وخلق الرجل فال يكفي أن يزكيه من ذكره بل 
على ا�هل التحقق من دينه وخلقه ويسألوا عنه.

متعددة،  بمعان  والسنة  الكتاب  في  تأتي  (الفتنة)  كلمة 
والمعاصي  الذنوب  في  الوقوع  هو  هنا  منها  والمقصود 
الرجل  بين  للعالقة  الشرعي  السبيل  تسهيل  عدم  بسبب 

والمرأِة.

والفتيات  الشباب  لوقوع  سبيل  إليه  الحاجة  عند  الحالل  ترك 
في الفتنة والفساد.

استواء حق الرجل والمرأة في اختيار الطرف اÝخر.

ترك تزويج ا�كفاء ديانة وخلقÞ سبب للفتنة والفساد العريض.

معايير التفاضل بين الناس في ا�مور كافة ينبغي تصحيحها 
على مراد الشرع ورد معايير الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغيره في ا�بناء والبنات 
لكي ال نصطدم بمعايير مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

صاحب  لها  اختار  وإن  وليها  اختيار  قبول  على  المرأة  ُتكره  ال 
الدين.

الرجَل  المرأُة  ترفض  أن  يمنع  ما  الثاني  الحديث  في  ليس 
الصالح، وجواز رده ال خالف فيه، فالمرأة يعجبها من الرجل ما 
يعجب الرجل منها فقد ترفض الرجل لدمامته أو رغبة فيمن 
فإن  به،  التعفف  على  لها  عونا  يكون  وهذا  منه،  أوسم  هو 
زوجة ثابت بن قيس بن شماس تركته لدمامته، رضي ا� عنها 
وعنه، ولم تعب عليه خلقا وال دينا، ولم ينكر عليها رسول ا� 

وال راجعها في رغبتها.

اعتبار الكفاءة في الدين أصًال وكماًال، فال تزوج مسلمة بكافر، 
غير  الكفاءة  في  والسنة  القرآن  يعتبر  ولم  بفاجر،  عفيفة  وال 

ذلك.

البد من انتباه للفرق بين قضيتين: 

تمتد  أم  فحسب  الدين  في  هي  وهل  الكفاءة  -اشتراط 
لغير ذلك، واقتصارها على الدين أرجح كما بين أهل العلم.

أو  تكون  فقد  الطرفين،  عند  والرضى  والرغبة  الميل   -
يكون صاحب دين وال يميل له ويرفضه الطرف اÝخر، وإن 

كان ذا حسب أو غير ذي حسب.

فهما مسألتان منفصلتان ولكل منهما آثار مختلفة.

لو كان ا�مر الشرعي على االكتفاء بالدين دون الميل والرضى، 
لما شرع النظر للمخطوبة.

بالدين  االهتمام  تأخير  يعكس  الحديث  في  الصفات  ترتيب 
عند الناس عادة.

الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، �ن صاحبهم 
يستفيد من أخالقهم وبركتهم، وحسنن طرائقهم، ويأمن 

المفسدة من جهتهم.

أن  على  داللة  فيه  (اظفر)  لكلمة  الكريم  الرسول  استخدام 
صاحبة الدين أشبه بالكنز الثمين، وارتباط الرجل بها يعني أنه 
غنم غنيمة كبيرة، فهي ستحثه على الطاعات وتمسك بيده 

إلى الجنة، وتحرص على تربية أطفاله تربية إسالمية راسخة.

على  الصحيح  وتكوينها  با�سرة  ا¾سالمي  التشريع  اهتمام 
أساس من الدين والتقوى والخلق منذ بدايات تأسيسها باختيار 

الزوج والزوجة الصالحين. 

فيه  حلقى)  (عقرى  ومثله  أنفك)  (رغم  ومثله  يداك)  (تربت 
جواز الدعاء الذي يجري على ا�لسن مثل قول من قال (يخرب 

بيتك) وأنه غير مقصود لذاته وال يأثم قائله.
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الحديث الخامس والسادس: (صفات الزوجين)

اختيار  عند  التكلف  تعمد  وعدم  الزواج  تيسير  على  الحث 
الزوجين.

المال والحسب مطلب في المرأة والرجل والجمال كذلك، ما 
اجتمعوا مع الدين فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوجين  أحد  االختيار  عند 
من  أفضل  واثنين  اثنين،  من  أفضل  وثالث  ثالث،  من  أفضل 
بالتقديم  الصفات  أولى  الدين هي  واحدة بحيث تكون صفة 

إعماال لقاعدة أن تحصيل ا�هم مقدم.

إكرام ا� عز وجل للمرأة وتعزيزها بأن جعلها مطلوبة للنكاح 
وليست طالبة.

إذ  نفسها  تزوج  ال  وأنها  المرأة،  ج  يزوِّ الذي  هو  الولي  أن  فيه 
الخطاب متوجه في الحديثين لجماعة ومفرد المذكر.

الدين والخلق شرطي تزويج الرجل والمرأة.

قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

أنه  على  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  ولم  وخلقه)  دينه  (ترضون 
أمر نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان وا�شخاص.

الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها على شرفه من 
بالخلق  المقصود  يكون  وقد  العام،  بعد  الخاص  ذكر  باب 
يكون  فقد  الشخص،  لنفسية  تعود  والتي  المباحة  الطباع 
والمزاح  البشاشة  خلقه  أحدهما  دين  ذوي  شخصان  هناك 

واÝخر أقرب للصرامة والجدية.

الظفر هو الفوز واالنتصار فمن تزوج ذات الدين فقد فاز.

عن  والشرع  الدين  يجنب  من  خسارة  على  دليل  يداك  تربت 
حياته عامة وزواجه خاصة.

السبيل الوحيد لوجود عالقة بين الرجل والمرأة يكون بالزواج 
الشرعي من خالل طرق أبواب ا�سر المسلمة.

التأكد من دين وخلق الرجل فال يكفي أن يزكيه من ذكره بل 
على ا�هل التحقق من دينه وخلقه ويسألوا عنه.

متعددة،  بمعان  والسنة  الكتاب  في  تأتي  (الفتنة)  كلمة 
والمعاصي  الذنوب  في  الوقوع  هو  هنا  منها  والمقصود 
الرجل  بين  للعالقة  الشرعي  السبيل  تسهيل  عدم  بسبب 

والمرأِة.

والفتيات  الشباب  لوقوع  سبيل  إليه  الحاجة  عند  الحالل  ترك 
في الفتنة والفساد.

استواء حق الرجل والمرأة في اختيار الطرف اÝخر.

ترك تزويج ا�كفاء ديانة وخلقÞ سبب للفتنة والفساد العريض.

معايير التفاضل بين الناس في ا�مور كافة ينبغي تصحيحها 
على مراد الشرع ورد معايير الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغيره في ا�بناء والبنات 
لكي ال نصطدم بمعايير مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

صاحب  لها  اختار  وإن  وليها  اختيار  قبول  على  المرأة  ُتكره  ال 
الدين.

الرجَل  المرأُة  ترفض  أن  يمنع  ما  الثاني  الحديث  في  ليس 
الصالح، وجواز رده ال خالف فيه، فالمرأة يعجبها من الرجل ما 
يعجب الرجل منها فقد ترفض الرجل لدمامته أو رغبة فيمن 
فإن  به،  التعفف  على  لها  عونا  يكون  وهذا  منه،  أوسم  هو 
زوجة ثابت بن قيس بن شماس تركته لدمامته، رضي ا� عنها 
وعنه، ولم تعب عليه خلقا وال دينا، ولم ينكر عليها رسول ا� 

وال راجعها في رغبتها.

اعتبار الكفاءة في الدين أصًال وكماًال، فال تزوج مسلمة بكافر، 
غير  الكفاءة  في  والسنة  القرآن  يعتبر  ولم  بفاجر،  عفيفة  وال 

ذلك.

البد من انتباه للفرق بين قضيتين: 

تمتد  أم  فحسب  الدين  في  هي  وهل  الكفاءة  -اشتراط 
لغير ذلك، واقتصارها على الدين أرجح كما بين أهل العلم.

أو  تكون  فقد  الطرفين،  عند  والرضى  والرغبة  الميل   -
يكون صاحب دين وال يميل له ويرفضه الطرف اÝخر، وإن 

كان ذا حسب أو غير ذي حسب.

فهما مسألتان منفصلتان ولكل منهما آثار مختلفة.

لو كان ا�مر الشرعي على االكتفاء بالدين دون الميل والرضى، 
لما شرع النظر للمخطوبة.

بالدين  االهتمام  تأخير  يعكس  الحديث  في  الصفات  ترتيب 
عند الناس عادة.

الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، �ن صاحبهم 
يستفيد من أخالقهم وبركتهم، وحسنن طرائقهم، ويأمن 

المفسدة من جهتهم.

أن  على  داللة  فيه  (اظفر)  لكلمة  الكريم  الرسول  استخدام 
صاحبة الدين أشبه بالكنز الثمين، وارتباط الرجل بها يعني أنه 
غنم غنيمة كبيرة، فهي ستحثه على الطاعات وتمسك بيده 

إلى الجنة، وتحرص على تربية أطفاله تربية إسالمية راسخة.

على  الصحيح  وتكوينها  با�سرة  ا¾سالمي  التشريع  اهتمام 
أساس من الدين والتقوى والخلق منذ بدايات تأسيسها باختيار 

الزوج والزوجة الصالحين. 

فيه  حلقى)  (عقرى  ومثله  أنفك)  (رغم  ومثله  يداك)  (تربت 
جواز الدعاء الذي يجري على ا�لسن مثل قول من قال (يخرب 

بيتك) وأنه غير مقصود لذاته وال يأثم قائله.

۲۳

۲٤

۲٥

۲٦



w w w . r a s o u l a l l a h . n e t54

الحديث الخامس والسادس: (صفات الزوجين)

اختيار  عند  التكلف  تعمد  وعدم  الزواج  تيسير  على  الحث 
الزوجين.

المال والحسب مطلب في المرأة والرجل والجمال كذلك، ما 
اجتمعوا مع الدين فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوجين  أحد  االختيار  عند 
من  أفضل  واثنين  اثنين،  من  أفضل  وثالث  ثالث،  من  أفضل 
بالتقديم  الصفات  أولى  الدين هي  واحدة بحيث تكون صفة 

إعماال لقاعدة أن تحصيل ا�هم مقدم.

إكرام ا� عز وجل للمرأة وتعزيزها بأن جعلها مطلوبة للنكاح 
وليست طالبة.

إذ  نفسها  تزوج  ال  وأنها  المرأة،  ج  يزوِّ الذي  هو  الولي  أن  فيه 
الخطاب متوجه في الحديثين لجماعة ومفرد المذكر.

الدين والخلق شرطي تزويج الرجل والمرأة.

قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

أنه  على  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  ولم  وخلقه)  دينه  (ترضون 
أمر نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان وا�شخاص.

الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها على شرفه من 
بالخلق  المقصود  يكون  وقد  العام،  بعد  الخاص  ذكر  باب 
يكون  فقد  الشخص،  لنفسية  تعود  والتي  المباحة  الطباع 
والمزاح  البشاشة  خلقه  أحدهما  دين  ذوي  شخصان  هناك 

واÝخر أقرب للصرامة والجدية.

الظفر هو الفوز واالنتصار فمن تزوج ذات الدين فقد فاز.

عن  والشرع  الدين  يجنب  من  خسارة  على  دليل  يداك  تربت 
حياته عامة وزواجه خاصة.

السبيل الوحيد لوجود عالقة بين الرجل والمرأة يكون بالزواج 
الشرعي من خالل طرق أبواب ا�سر المسلمة.

التأكد من دين وخلق الرجل فال يكفي أن يزكيه من ذكره بل 
على ا�هل التحقق من دينه وخلقه ويسألوا عنه.

متعددة،  بمعان  والسنة  الكتاب  في  تأتي  (الفتنة)  كلمة 
والمعاصي  الذنوب  في  الوقوع  هو  هنا  منها  والمقصود 
الرجل  بين  للعالقة  الشرعي  السبيل  تسهيل  عدم  بسبب 

والمرأِة.

والفتيات  الشباب  لوقوع  سبيل  إليه  الحاجة  عند  الحالل  ترك 
في الفتنة والفساد.

استواء حق الرجل والمرأة في اختيار الطرف اÝخر.

ترك تزويج ا�كفاء ديانة وخلقÞ سبب للفتنة والفساد العريض.

معايير التفاضل بين الناس في ا�مور كافة ينبغي تصحيحها 
على مراد الشرع ورد معايير الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغيره في ا�بناء والبنات 
لكي ال نصطدم بمعايير مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

صاحب  لها  اختار  وإن  وليها  اختيار  قبول  على  المرأة  ُتكره  ال 
الدين.

الرجَل  المرأُة  ترفض  أن  يمنع  ما  الثاني  الحديث  في  ليس 
الصالح، وجواز رده ال خالف فيه، فالمرأة يعجبها من الرجل ما 
يعجب الرجل منها فقد ترفض الرجل لدمامته أو رغبة فيمن 
فإن  به،  التعفف  على  لها  عونا  يكون  وهذا  منه،  أوسم  هو 
زوجة ثابت بن قيس بن شماس تركته لدمامته، رضي ا� عنها 
وعنه، ولم تعب عليه خلقا وال دينا، ولم ينكر عليها رسول ا� 

وال راجعها في رغبتها.

اعتبار الكفاءة في الدين أصًال وكماًال، فال تزوج مسلمة بكافر، 
غير  الكفاءة  في  والسنة  القرآن  يعتبر  ولم  بفاجر،  عفيفة  وال 

ذلك.

البد من انتباه للفرق بين قضيتين: 

تمتد  أم  فحسب  الدين  في  هي  وهل  الكفاءة  -اشتراط 
لغير ذلك، واقتصارها على الدين أرجح كما بين أهل العلم.

أو  تكون  فقد  الطرفين،  عند  والرضى  والرغبة  الميل   -
يكون صاحب دين وال يميل له ويرفضه الطرف اÝخر، وإن 

كان ذا حسب أو غير ذي حسب.

فهما مسألتان منفصلتان ولكل منهما آثار مختلفة.

لو كان ا�مر الشرعي على االكتفاء بالدين دون الميل والرضى، 
لما شرع النظر للمخطوبة.

بالدين  االهتمام  تأخير  يعكس  الحديث  في  الصفات  ترتيب 
عند الناس عادة.

الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، �ن صاحبهم 
يستفيد من أخالقهم وبركتهم، وحسنن طرائقهم، ويأمن 

المفسدة من جهتهم.

أن  على  داللة  فيه  (اظفر)  لكلمة  الكريم  الرسول  استخدام 
صاحبة الدين أشبه بالكنز الثمين، وارتباط الرجل بها يعني أنه 
غنم غنيمة كبيرة، فهي ستحثه على الطاعات وتمسك بيده 

إلى الجنة، وتحرص على تربية أطفاله تربية إسالمية راسخة.

على  الصحيح  وتكوينها  با�سرة  ا¾سالمي  التشريع  اهتمام 
أساس من الدين والتقوى والخلق منذ بدايات تأسيسها باختيار 

الزوج والزوجة الصالحين. 

فيه  حلقى)  (عقرى  ومثله  أنفك)  (رغم  ومثله  يداك)  (تربت 
جواز الدعاء الذي يجري على ا�لسن مثل قول من قال (يخرب 

بيتك) وأنه غير مقصود لذاته وال يأثم قائله.

۲۷

۲۸

۲۹
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الحديث الخامس والسادس: (صفات الزوجين)

اختيار  عند  التكلف  تعمد  وعدم  الزواج  تيسير  على  الحث 
الزوجين.

المال والحسب مطلب في المرأة والرجل والجمال كذلك، ما 
اجتمعوا مع الدين فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوجين  أحد  االختيار  عند 
من  أفضل  واثنين  اثنين،  من  أفضل  وثالث  ثالث،  من  أفضل 
بالتقديم  الصفات  أولى  الدين هي  واحدة بحيث تكون صفة 

إعماال لقاعدة أن تحصيل ا�هم مقدم.

إكرام ا� عز وجل للمرأة وتعزيزها بأن جعلها مطلوبة للنكاح 
وليست طالبة.

إذ  نفسها  تزوج  ال  وأنها  المرأة،  ج  يزوِّ الذي  هو  الولي  أن  فيه 
الخطاب متوجه في الحديثين لجماعة ومفرد المذكر.

الدين والخلق شرطي تزويج الرجل والمرأة.

قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

أنه  على  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  ولم  وخلقه)  دينه  (ترضون 
أمر نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان وا�شخاص.

الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها على شرفه من 
بالخلق  المقصود  يكون  وقد  العام،  بعد  الخاص  ذكر  باب 
يكون  فقد  الشخص،  لنفسية  تعود  والتي  المباحة  الطباع 
والمزاح  البشاشة  خلقه  أحدهما  دين  ذوي  شخصان  هناك 

واÝخر أقرب للصرامة والجدية.

الظفر هو الفوز واالنتصار فمن تزوج ذات الدين فقد فاز.

عن  والشرع  الدين  يجنب  من  خسارة  على  دليل  يداك  تربت 
حياته عامة وزواجه خاصة.

السبيل الوحيد لوجود عالقة بين الرجل والمرأة يكون بالزواج 
الشرعي من خالل طرق أبواب ا�سر المسلمة.

التأكد من دين وخلق الرجل فال يكفي أن يزكيه من ذكره بل 
على ا�هل التحقق من دينه وخلقه ويسألوا عنه.

متعددة،  بمعان  والسنة  الكتاب  في  تأتي  (الفتنة)  كلمة 
والمعاصي  الذنوب  في  الوقوع  هو  هنا  منها  والمقصود 
الرجل  بين  للعالقة  الشرعي  السبيل  تسهيل  عدم  بسبب 

والمرأِة.

والفتيات  الشباب  لوقوع  سبيل  إليه  الحاجة  عند  الحالل  ترك 
في الفتنة والفساد.

استواء حق الرجل والمرأة في اختيار الطرف اÝخر.

ترك تزويج ا�كفاء ديانة وخلقÞ سبب للفتنة والفساد العريض.

معايير التفاضل بين الناس في ا�مور كافة ينبغي تصحيحها 
على مراد الشرع ورد معايير الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغيره في ا�بناء والبنات 
لكي ال نصطدم بمعايير مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

صاحب  لها  اختار  وإن  وليها  اختيار  قبول  على  المرأة  ُتكره  ال 
الدين.

الرجَل  المرأُة  ترفض  أن  يمنع  ما  الثاني  الحديث  في  ليس 
الصالح، وجواز رده ال خالف فيه، فالمرأة يعجبها من الرجل ما 
يعجب الرجل منها فقد ترفض الرجل لدمامته أو رغبة فيمن 
فإن  به،  التعفف  على  لها  عونا  يكون  وهذا  منه،  أوسم  هو 
زوجة ثابت بن قيس بن شماس تركته لدمامته، رضي ا� عنها 
وعنه، ولم تعب عليه خلقا وال دينا، ولم ينكر عليها رسول ا� 

وال راجعها في رغبتها.

اعتبار الكفاءة في الدين أصًال وكماًال، فال تزوج مسلمة بكافر، 
غير  الكفاءة  في  والسنة  القرآن  يعتبر  ولم  بفاجر،  عفيفة  وال 

ذلك.

البد من انتباه للفرق بين قضيتين: 

تمتد  أم  فحسب  الدين  في  هي  وهل  الكفاءة  -اشتراط 
لغير ذلك، واقتصارها على الدين أرجح كما بين أهل العلم.

أو  تكون  فقد  الطرفين،  عند  والرضى  والرغبة  الميل   -
يكون صاحب دين وال يميل له ويرفضه الطرف اÝخر، وإن 

كان ذا حسب أو غير ذي حسب.

فهما مسألتان منفصلتان ولكل منهما آثار مختلفة.

لو كان ا�مر الشرعي على االكتفاء بالدين دون الميل والرضى، 
لما شرع النظر للمخطوبة.

بالدين  االهتمام  تأخير  يعكس  الحديث  في  الصفات  ترتيب 
عند الناس عادة.

الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، �ن صاحبهم 
يستفيد من أخالقهم وبركتهم، وحسنن طرائقهم، ويأمن 

المفسدة من جهتهم.

أن  على  داللة  فيه  (اظفر)  لكلمة  الكريم  الرسول  استخدام 
صاحبة الدين أشبه بالكنز الثمين، وارتباط الرجل بها يعني أنه 
غنم غنيمة كبيرة، فهي ستحثه على الطاعات وتمسك بيده 

إلى الجنة، وتحرص على تربية أطفاله تربية إسالمية راسخة.

على  الصحيح  وتكوينها  با�سرة  ا¾سالمي  التشريع  اهتمام 
أساس من الدين والتقوى والخلق منذ بدايات تأسيسها باختيار 

الزوج والزوجة الصالحين. 

فيه  حلقى)  (عقرى  ومثله  أنفك)  (رغم  ومثله  يداك)  (تربت 
جواز الدعاء الذي يجري على ا�لسن مثل قول من قال (يخرب 

بيتك) وأنه غير مقصود لذاته وال يأثم قائله.

الفوائد    اللغوية

الفرق بين: "إن" و "إذا"
وهما يؤديان معنى الجزاء والشرط.

أداة الشرط ( إْن ) حرف جازم، واستعمالها غالبÞ يكون في 
حصولها،  المحبب  غير  أو  وقوعها  المؤكد  غير  ا�مور 
شرط  اسم  وأما  فاستغِفْر،  أخطأَت  إْن  تقول:  أن  ومثاله: 
(إذا) فهي ظرف زمان، وتستعمُل غالبÞ في ا�مور المؤكد 
زرتني  إذا  أن تقول:  المحبُب حصولها، ومثاله  أو  وقوعها 

أكرمُتك.

فإذا قلَت : إْن زرتني أكرمُتك، فأنت أحد رجلين، إما أنك غير 
ولكنك  زيارته،   ßتود ال  أنك  وإما  لك،  زيارته  من  متأكد 

تعرُضها مجاملة.
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الحديث الخامس والسادس: (صفات الزوجين)

اختيار  عند  التكلف  تعمد  وعدم  الزواج  تيسير  على  الحث 
الزوجين.

المال والحسب مطلب في المرأة والرجل والجمال كذلك، ما 
اجتمعوا مع الدين فإن وقع تعارض فالدين مقدم.

الصفات  من  أربع  ُوجدت  إذا  لآلخر  الزوجين  أحد  االختيار  عند 
من  أفضل  واثنين  اثنين،  من  أفضل  وثالث  ثالث،  من  أفضل 
بالتقديم  الصفات  أولى  الدين هي  واحدة بحيث تكون صفة 

إعماال لقاعدة أن تحصيل ا�هم مقدم.

إكرام ا� عز وجل للمرأة وتعزيزها بأن جعلها مطلوبة للنكاح 
وليست طالبة.

إذ  نفسها  تزوج  ال  وأنها  المرأة،  ج  يزوِّ الذي  هو  الولي  أن  فيه 
الخطاب متوجه في الحديثين لجماعة ومفرد المذكر.

الدين والخلق شرطي تزويج الرجل والمرأة.

قد يوجد الدين ويفقد الخلق. 

أنه  على  دل  وخلق)  دين  (ذو  يقل  ولم  وخلقه)  دينه  (ترضون 
أمر نسبي يختلف باختالف الزمان والمكان وا�شخاص.

الخلق من الدين ومع ذلك ُخص بالذكر تنبيها على شرفه من 
بالخلق  المقصود  يكون  وقد  العام،  بعد  الخاص  ذكر  باب 
يكون  فقد  الشخص،  لنفسية  تعود  والتي  المباحة  الطباع 
والمزاح  البشاشة  خلقه  أحدهما  دين  ذوي  شخصان  هناك 

واÝخر أقرب للصرامة والجدية.

الظفر هو الفوز واالنتصار فمن تزوج ذات الدين فقد فاز.

عن  والشرع  الدين  يجنب  من  خسارة  على  دليل  يداك  تربت 
حياته عامة وزواجه خاصة.

السبيل الوحيد لوجود عالقة بين الرجل والمرأة يكون بالزواج 
الشرعي من خالل طرق أبواب ا�سر المسلمة.

التأكد من دين وخلق الرجل فال يكفي أن يزكيه من ذكره بل 
على ا�هل التحقق من دينه وخلقه ويسألوا عنه.

متعددة،  بمعان  والسنة  الكتاب  في  تأتي  (الفتنة)  كلمة 
والمعاصي  الذنوب  في  الوقوع  هو  هنا  منها  والمقصود 
الرجل  بين  للعالقة  الشرعي  السبيل  تسهيل  عدم  بسبب 

والمرأِة.

والفتيات  الشباب  لوقوع  سبيل  إليه  الحاجة  عند  الحالل  ترك 
في الفتنة والفساد.

استواء حق الرجل والمرأة في اختيار الطرف اÝخر.

ترك تزويج ا�كفاء ديانة وخلقÞ سبب للفتنة والفساد العريض.

معايير التفاضل بين الناس في ا�مور كافة ينبغي تصحيحها 
على مراد الشرع ورد معايير الجاهلية.

غرس قيمة التفاضل بالدين عند الزواج وغيره في ا�بناء والبنات 
لكي ال نصطدم بمعايير مخالفة ومدمرة عند تزويجهم.

صاحب  لها  اختار  وإن  وليها  اختيار  قبول  على  المرأة  ُتكره  ال 
الدين.

الرجَل  المرأُة  ترفض  أن  يمنع  ما  الثاني  الحديث  في  ليس 
الصالح، وجواز رده ال خالف فيه، فالمرأة يعجبها من الرجل ما 
يعجب الرجل منها فقد ترفض الرجل لدمامته أو رغبة فيمن 
فإن  به،  التعفف  على  لها  عونا  يكون  وهذا  منه،  أوسم  هو 
زوجة ثابت بن قيس بن شماس تركته لدمامته، رضي ا� عنها 
وعنه، ولم تعب عليه خلقا وال دينا، ولم ينكر عليها رسول ا� 

وال راجعها في رغبتها.

اعتبار الكفاءة في الدين أصًال وكماًال، فال تزوج مسلمة بكافر، 
غير  الكفاءة  في  والسنة  القرآن  يعتبر  ولم  بفاجر،  عفيفة  وال 

ذلك.

البد من انتباه للفرق بين قضيتين: 

تمتد  أم  فحسب  الدين  في  هي  وهل  الكفاءة  -اشتراط 
لغير ذلك، واقتصارها على الدين أرجح كما بين أهل العلم.

أو  تكون  فقد  الطرفين،  عند  والرضى  والرغبة  الميل   -
يكون صاحب دين وال يميل له ويرفضه الطرف اÝخر، وإن 

كان ذا حسب أو غير ذي حسب.

فهما مسألتان منفصلتان ولكل منهما آثار مختلفة.

لو كان ا�مر الشرعي على االكتفاء بالدين دون الميل والرضى، 
لما شرع النظر للمخطوبة.

بالدين  االهتمام  تأخير  يعكس  الحديث  في  الصفات  ترتيب 
عند الناس عادة.

الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، �ن صاحبهم 
يستفيد من أخالقهم وبركتهم، وحسنن طرائقهم، ويأمن 

المفسدة من جهتهم.

أن  على  داللة  فيه  (اظفر)  لكلمة  الكريم  الرسول  استخدام 
صاحبة الدين أشبه بالكنز الثمين، وارتباط الرجل بها يعني أنه 
غنم غنيمة كبيرة، فهي ستحثه على الطاعات وتمسك بيده 

إلى الجنة، وتحرص على تربية أطفاله تربية إسالمية راسخة.

على  الصحيح  وتكوينها  با�سرة  ا¾سالمي  التشريع  اهتمام 
أساس من الدين والتقوى والخلق منذ بدايات تأسيسها باختيار 

الزوج والزوجة الصالحين. 

فيه  حلقى)  (عقرى  ومثله  أنفك)  (رغم  ومثله  يداك)  (تربت 
جواز الدعاء الذي يجري على ا�لسن مثل قول من قال (يخرب 

بيتك) وأنه غير مقصود لذاته وال يأثم قائله.

ا�  صلى  قوله  الحديث  في  ا�داتين  بين  الفرق  طريف  ومن 

عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إال 

"Êتفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كب

فعّبَر بمجيء الكفء للفتاة طالبا نكاَحها بإذا،  وعّبَر عن رفض 

أهلها له بإن ( إال تفعلوه ) وأصلها ( إْن ال تفعلوه ) في داللة 

على الحث على ا�ول، والتحذير من الثاني.
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ثُوِر ِباْألُُجوِر، يَُصلُّوَن كََ�  يَا َرُسوَل اللِه، َذَهَب أَْهُل الدُّ

ِبُفُضوِل  ُقوَن  َويََتَصدَّ نَُصوُم،  كََ�  َويَُصوُموَن   ، نَُصيلِّ

ُقوَن؟  دَّ أَْمَوالِِهْم، َقاَل:" أََولَْيَس َقْد َجَعَل اللُه لَكُْم َما تَصَّ

َوكُلِّ  َصَدَقًة،  تَكِْبÊٍَة  َوكُلِّ  َصَدَقًة،  تَْسِبيَحٍة  ِبكُلِّ  إِنَّ 

ِبالَْمْعُروِف  َوأَْمٌر  َصَدَقًة،  تَْهلِيلٍَة  َوكُلِّ  َصَدَقًة،  تَْحِميَدٍة 

َصَدَقٌة، َونَْهٌي َعْن ُمْنكٍَر َصَدَقٌة، َوِيف بُْضعِ أََحِدكُْم َصَدَقٌة، 

َقالُوا: يَا َرُسوَل اللِه، أَيَأِ� أََحُدنَا َشْهَوتَُه َويَكُوُن لَُه ِفيَها 

أَْجٌر؟ َقاَل: «أََرأَيُْتْم لَْو َوَضَعَها ِيف َحَراٍم أَكَاَن َعلَْيِه ِفيَها 

ِوْزٌر؟ َفكََذلَِك إَِذا َوَضَعَها ِيف الَْحَالِل كَاَن لَُه أَْجٌر»

الحدـیث
السابع
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الحديث السابع: (ذهب أهل الدثور با�جور)

ُثوِر: َأْهُل الد�
أصحاب ا�موال الكثيرة.

ُفُضوِل َأْمَواِلِهْم:
أموالهم التي تزيد على حاجتهم.

َتْهِليَلٍة:
قول ال إله إال ا�.

ُبْضِع َأَحِدُكْم:
الجماع أو هو الفرج نفسه.

املعاني
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الحديث السابع: (ذهب أهل الدثور با�جور)

الفوائد    العامـة
المالي، فحسب بل  اتساع معنى الصدقة عن كونها ا¾نفاق 
لها أوجه عديدة كذكر ا� عز وجل وركعتي الضحى وغيرها 
ا�  صلى  قوله  في  كما  أيضا  والتروك  والسلوك  ا�عمال  من 
أي  ا�،  رسول  يا  قلت:  قال:  ذر  أبي  حديث  في  وسلم  عليه 
قال:  سبيله»  في  والجهاد  با�  «ا¾يمان  قال:  أفضل؟  ا�عمال 
قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا» 
قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعا أو تصنع �خرق» 
العمل؟  بعض  عن  ضعفت  إن  أرأيت  ا�،  رسول  يا  قلت:  قال: 

قال: «تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك».

تتجلى رحمة ا� بأن جعل كل مسلم لديه ما يتصدق به غني 
أم فقير.

من  يعول  من  وحاجة  حاجته  عن  زاد  بما  المسلم  يتصدق 
عالة  يتركهم  ثم  يحتاجونه  بما  يتصدق  فال  وأوالد،  زوجة 

يتكففون الناس.

الصدقة من أوسع أبواب الطاعات وتتفاضل تبعا لمعايير عدة، 
أحاول أن أذكر بعضها:

حتى  البر  تنالوا  "لن  تعالى:  قال  تحب،  مما  الصدقة  خير 
تنفقوا مما تحبون".

خير الصدقة مما تشح به النفس وأنت صحيح قوي، فقد 
الصدقِة  أفضِل  عن  وسلم  عليه  ا�  صلى   ßالنبي سئل 
دَق وأنت صحيٌح شحيٌح تخشى الفقَر وتأمُل  فقال أن تصَّ

الغني.
بقية  الصدقة  بعد  منه  عندك  بقي  مما  الصدقة  خير 
تغنيك، قال صلى ا� عليه وسلم: "خير الصدقة ما كان 

عن ظهر غنى"
رسول  قال  قليال،  شيئا  منه  تملك  كانت  ما  الصدقة  خير 
دقِة أفضُل قاَل  ا� صلى ا� عليه وسلم: "قيَل فأيß الصَّ

" ُجهُد المقلِّ
خير الصدقة ما امتد نفعه لما بعد الموت، قال رسول ا� 
صلى ا� عليه وسلم: "إذا ماَت الرجُل انقطَع عمُلُه إّلا من 
ثالٍث ولٍد صالٍح يدعو َلُه، أو صدقٍة جاريٍة أو علٍم ُينَتفُع ِبِه".

خير الصدقة ما كان نفعه متعديا للغير (وأمر بالمعروف 
صدقة ونهي عن منكر صدقة) .

فلو كنت تحب المال أو الراحة أو العلم  أو الطعام  أو وقتك 
القليل أو أي نوع من الممتلكات المادية أو المعنوية، فإنفاقك 
من النوع الذي تحبه وتشح نفسك به ويبقى عندك منه بقية 
وإن كانت قليلة، يجعله من أفضل الصدقات التي توصلك إلى 

تحقيق مرتبة البر إن شاء ا�.

أفضل  هو  آخر  دون  ما  نوعا  أن  نقول  أن  يمكن  فال  وعليه، 
الصدقات بالمطلق، فقد تسبق كلمة في العلم والنصح آالف 
ا�موال، وقد تسبق مساعدة ¾نسان متعب في تجاوز الطريق 
لحظة  تسبق  وقد  الشروح،  وسالسل  علمية  محاضرات 
غير  ونفسك  الضيق  وقتك  في  طفل  مع  ولعب  مالطفة 

المؤهلة جهاد مجاهد أو إنفاق منفق.

وا�مور على ما عند ا� ال على ما عند الناس، وا� أعلم.

۰۱

۰۱

۰۱
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الحديث السابع: (ذهب أهل الدثور با�جور)

المالي، فحسب بل  اتساع معنى الصدقة عن كونها ا¾نفاق 
لها أوجه عديدة كذكر ا� عز وجل وركعتي الضحى وغيرها 
ا�  صلى  قوله  في  كما  أيضا  والتروك  والسلوك  ا�عمال  من 
أي  ا�،  رسول  يا  قلت:  قال:  ذر  أبي  حديث  في  وسلم  عليه 
قال:  سبيله»  في  والجهاد  با�  «ا¾يمان  قال:  أفضل؟  ا�عمال 
قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا» 
قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعا أو تصنع �خرق» 
العمل؟  بعض  عن  ضعفت  إن  أرأيت  ا�،  رسول  يا  قلت:  قال: 

قال: «تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك».

تتجلى رحمة ا� بأن جعل كل مسلم لديه ما يتصدق به غني 
أم فقير.

من  يعول  من  وحاجة  حاجته  عن  زاد  بما  المسلم  يتصدق 
عالة  يتركهم  ثم  يحتاجونه  بما  يتصدق  فال  وأوالد،  زوجة 

يتكففون الناس.

الصدقة من أوسع أبواب الطاعات وتتفاضل تبعا لمعايير عدة، 
أحاول أن أذكر بعضها:

حتى  البر  تنالوا  "لن  تعالى:  قال  تحب،  مما  الصدقة  خير 
تنفقوا مما تحبون".

خير الصدقة مما تشح به النفس وأنت صحيح قوي، فقد 
الصدقِة  أفضِل  عن  وسلم  عليه  ا�  صلى   ßالنبي سئل 
دَق وأنت صحيٌح شحيٌح تخشى الفقَر وتأمُل  فقال أن تصَّ

الغني.
بقية  الصدقة  بعد  منه  عندك  بقي  مما  الصدقة  خير 
تغنيك، قال صلى ا� عليه وسلم: "خير الصدقة ما كان 

عن ظهر غنى"
رسول  قال  قليال،  شيئا  منه  تملك  كانت  ما  الصدقة  خير 
دقِة أفضُل قاَل  ا� صلى ا� عليه وسلم: "قيَل فأيß الصَّ

" ُجهُد المقلِّ
خير الصدقة ما امتد نفعه لما بعد الموت، قال رسول ا� 
صلى ا� عليه وسلم: "إذا ماَت الرجُل انقطَع عمُلُه إّلا من 
ثالٍث ولٍد صالٍح يدعو َلُه، أو صدقٍة جاريٍة أو علٍم ُينَتفُع ِبِه".

خير الصدقة ما كان نفعه متعديا للغير (وأمر بالمعروف 
صدقة ونهي عن منكر صدقة) .

فلو كنت تحب المال أو الراحة أو العلم  أو الطعام  أو وقتك 
القليل أو أي نوع من الممتلكات المادية أو المعنوية، فإنفاقك 
من النوع الذي تحبه وتشح نفسك به ويبقى عندك منه بقية 
وإن كانت قليلة، يجعله من أفضل الصدقات التي توصلك إلى 

تحقيق مرتبة البر إن شاء ا�.

أفضل  هو  آخر  دون  ما  نوعا  أن  نقول  أن  يمكن  فال  وعليه، 
الصدقات بالمطلق، فقد تسبق كلمة في العلم والنصح آالف 
ا�موال، وقد تسبق مساعدة ¾نسان متعب في تجاوز الطريق 
لحظة  تسبق  وقد  الشروح،  وسالسل  علمية  محاضرات 
غير  ونفسك  الضيق  وقتك  في  طفل  مع  ولعب  مالطفة 

المؤهلة جهاد مجاهد أو إنفاق منفق.

وا�مور على ما عند ا� ال على ما عند الناس، وا� أعلم.

۰۱
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الحديث السابع: (ذهب أهل الدثور با�جور)

المالي، فحسب بل  اتساع معنى الصدقة عن كونها ا¾نفاق 
لها أوجه عديدة كذكر ا� عز وجل وركعتي الضحى وغيرها 
ا�  صلى  قوله  في  كما  أيضا  والتروك  والسلوك  ا�عمال  من 
أي  ا�،  رسول  يا  قلت:  قال:  ذر  أبي  حديث  في  وسلم  عليه 
قال:  سبيله»  في  والجهاد  با�  «ا¾يمان  قال:  أفضل؟  ا�عمال 
قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا» 
قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين صانعا أو تصنع �خرق» 
العمل؟  بعض  عن  ضعفت  إن  أرأيت  ا�،  رسول  يا  قلت:  قال: 

قال: «تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك».

تتجلى رحمة ا� بأن جعل كل مسلم لديه ما يتصدق به غني 
أم فقير.

من  يعول  من  وحاجة  حاجته  عن  زاد  بما  المسلم  يتصدق 
عالة  يتركهم  ثم  يحتاجونه  بما  يتصدق  فال  وأوالد،  زوجة 

يتكففون الناس.

الصدقة من أوسع أبواب الطاعات وتتفاضل تبعا لمعايير عدة، 
أحاول أن أذكر بعضها:

حتى  البر  تنالوا  "لن  تعالى:  قال  تحب،  مما  الصدقة  خير 
تنفقوا مما تحبون".

خير الصدقة مما تشح به النفس وأنت صحيح قوي، فقد 
الصدقِة  أفضِل  عن  وسلم  عليه  ا�  صلى   ßالنبي سئل 
دَق وأنت صحيٌح شحيٌح تخشى الفقَر وتأمُل  فقال أن تصَّ

الغني.
بقية  الصدقة  بعد  منه  عندك  بقي  مما  الصدقة  خير 
تغنيك، قال صلى ا� عليه وسلم: "خير الصدقة ما كان 

عن ظهر غنى"
رسول  قال  قليال،  شيئا  منه  تملك  كانت  ما  الصدقة  خير 
دقِة أفضُل قاَل  ا� صلى ا� عليه وسلم: "قيَل فأيß الصَّ

" ُجهُد المقلِّ
خير الصدقة ما امتد نفعه لما بعد الموت، قال رسول ا� 
صلى ا� عليه وسلم: "إذا ماَت الرجُل انقطَع عمُلُه إّلا من 
ثالٍث ولٍد صالٍح يدعو َلُه، أو صدقٍة جاريٍة أو علٍم ُينَتفُع ِبِه".

خير الصدقة ما كان نفعه متعديا للغير (وأمر بالمعروف 
صدقة ونهي عن منكر صدقة) .

فلو كنت تحب المال أو الراحة أو العلم  أو الطعام  أو وقتك 
القليل أو أي نوع من الممتلكات المادية أو المعنوية، فإنفاقك 
من النوع الذي تحبه وتشح نفسك به ويبقى عندك منه بقية 
وإن كانت قليلة، يجعله من أفضل الصدقات التي توصلك إلى 

تحقيق مرتبة البر إن شاء ا�.

أفضل  هو  آخر  دون  ما  نوعا  أن  نقول  أن  يمكن  فال  وعليه، 
الصدقات بالمطلق، فقد تسبق كلمة في العلم والنصح آالف 
ا�موال، وقد تسبق مساعدة ¾نسان متعب في تجاوز الطريق 
لحظة  تسبق  وقد  الشروح،  وسالسل  علمية  محاضرات 
غير  ونفسك  الضيق  وقتك  في  طفل  مع  ولعب  مالطفة 

المؤهلة جهاد مجاهد أو إنفاق منفق.

وا�مور على ما عند ا� ال على ما عند الناس، وا� أعلم.
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الحديث السابع: (ذهب أهل الدثور با�جور)

الفوائد العامة
الباقيات  وهن  والتهليل..  والتكبير  والتحميد  التسبيح  فضل 

الصالحات كما جاء في الحديث.

التنافس على غنائم اÝخرة رغم الفقر. 

المسلم أيÞ كان حاله في هذه الحياة الدنيا، في سعة وغنى 
أم في ضيق وفقر ومهما وقع عليه من الهموم واالبتالءات، 
دار  في  وجوده  أن  ويعلم  عينيه،  نصب  اÝخرة  يضع  أن  فالبد 

االختبار هو وجود مؤقت مهما طال به العمر.

المسلم ينبغي عليه أال يشغل نفسه بالتفاصيل التي ال تفيد، 
ودنياه،  دينه  أمر  في  شيئ  عليها  ينبني  ال  أمور  عن  يسأل  وال 
فأبو ذر ذكر أن ناسا من أصحاب النبي صلى ا� عليه وسلم 

قالوا، ولم يهتم بنقل أسماءهم لراوي الحديث.

في قوله صلى ا� عليه وسلم (في ُبضع أحدكم صدقة) 
توجيه عام لåمة بأسرها سواء الموسر والفقير والمعدم 

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥
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النية،  فليستحضر  تزوج  كان  فمن  الزواج،  باستحباب  منهم 
ومن لم يتزوج فليسع لتحصيل أسباب الزواج ليدرك الثواب.

كل عضو من أعضاء ا¾نسان يضعه في حله ويستخدمه في 
لَْو  تقول:(أََرأَيُْتْم  النبوية  القاعدة  �ن  أجر،  بذلك  فله  الحالل 
ِيف  َوَضَعَها  إَِذا  َفكََذلَِك  ؟  ِوْزٌر  ِفيَها  َعلَْيِه  أَكَاَن  َحَراٍم،  ِيف  َوَضَعَها 

الَْحَالِل ؛ كَاَن لَُه أَْجٌر) .

الثواب على ا�مر المباح وإن لم تنعقد له نية التعبد با�مر ذاته، 
ويكفيه نية الخير العام والمتابعة �مر الشارع بلزوم الحالل. 

المباحات  النية صالحة حتى في فعل  أن تكون  الحرص على 
وجميع ا�عمال اليومية.

بالحرام  شهوته  قضى  أنه  فلو  عباده،  مع  وجل  عز  ا�  عدل 
قضاها  ولو  وزر،  عليه  كان  ا�  شرعه  الذي  السبيل  غير  وفي 

بالحالل وبما شرعه له كان له أجر. 

۰٦

۰۷

۰۸

۰۹
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أو  قول  من  العبد  من  يقع  ما  لكل  العبادة  معنى  شمولية 
قضاء  كان  لو  حتى  عبده،  من  ويرضاه  ا�  يحبه  مما  فعل 

الشهوة في الحالل بما ُيعفß نفسه وزوجه.

تجاه  صدورهم  وسالمة  الفقراء  الصحابة  نفوس  اطمئنان 
التنافس  ميدان  هي  اÝخرة  أن  وعلمهم  ا�غنياء  إخوانهم 

الحقيقي.

مشروعية جمع المال ولو كان فاضال عن الحاجة.

الدونية للجنس، حيث ذكر الجنس هنا  النظرة الكنسية  نفي 
والصالة،  والصدقة  كالذكر  الصالحة  ا�عمال  مصاف  في 
ا¾نسان  تساعد  الواقعية  ا¾نسانية  الطهورية  النظرة  وهذه 
على قبول احتياجاته، فال يصارع ا¾نسان طبيعته وال يستحي 
مع  الغريزة  إرواء  على  يساعد  نفسه  الشعور  وهذا  منها 

الشعور بالعزة والكرامة. 

من  وتقريبها  الشريعة  ُحسن  لمعالم  المبسط  العرض 
ا�ذهان في أيسر لفظ.

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱٤
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كثرة طرق الخير التي يتقرب بها العبد إلى مواله، فإن عجز عن 
ل ا� له طريقّا آخر. طريق سهَّ

العالقة  يخص  فيما  الصريحة  ا�لفاظ  ذكر  بعدم  التأدب 
الزوجية (وفي ُبضع) أو ما يخص أمر العورات، فالمؤمن ا�صل 
المصلحة  دعت  إذا  إال  القول  من  الفحش  عن  يبتعد  أن  فيه 

خالف ذلك.

شمول شريعة ا¾سالم لجميع مناحي الحياة، فأرشدت الخلق 
ا�مور  وأخص  أدق  في  حتى  شيئ،  كل  في  ينفعهم  ما  إلى 

كالعالقة الزوجية وقضاء الحاجة وغيرها.

فضل الغني الشاكر.

عمل الصالحات أمر يسير ال يحتاج لكثير مشقة.

تيسير الوصول إلى الجنة بتعدد الطرق الموصلة إليها، حسب 
استطاعة كل إنسان.

۲۰

۱۹

۱۸

۱۷

۱٦
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النبوي  المالية والتطييب  الصدقة  جبر خاطر من ال يقدر على 
لقلبه.

في  إال  تكون  ال  والتي  الغبطة،  لمعنى  عملي  وتطبيق  تقرير 
اثنتين، المال أو العلم، كما في قوله صلى ا� عليه وسلم:

" ال حسَد إالَّ يف اثنَتِ¢: رجٌل آتاُه اللُه القرآَن فهو يقوُم به آناَء 
الليِل  يُْنِفُقُه آناَء  اللُه ماالً فهو  النهاِر، ورجٌل آتاُه  الليِل وآناَء 

والنهاِر".

۲۱

۲۲
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الفوائد األصولية
دليل على إثبات القياس كدليل من ا�دلة الشرعية.

مشروعية تعليل ا�حكام الشرعية والبحث فيها وهو مدخل 
لعلم المقاصد.

۰۱

۰۲
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الفوائد التعليمية
فتح الباب للمناقشة وعدم قمع الطالب عند السؤال وإن كان 

السؤال غريبا.

إثارة ذهن المستمع با�سئلة وإعانته على ا¾جابة وإرشاده إلى 
القياس على خبراته السابقة.

۰۱

۰۲
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الفوائد اللغوية
سنين)،  ِبضع  (في  تعالى:  قال  بالعدد،  مختص  بالكسر،  ِبضع 
في  وردت  ما  وهي  نفسه  الفرج  هو  أو  الجماع  بالضم  وُبضع 
القطعة  واسم  الَقطع  فعل  هو  بالفتح  وَبضع  حديثنا، 
وسلم:  عليه  ا�  صلى  قوله  في  وهي  َبضعة،  المقطوعة 

"فاِطَمُة بَْضَعٌة ِمنِّي، فَمن أْغَضَبها أْغَضَبِني".

(ليس) يفيد  بـ  المنفية  الجملة  دخول همزة االستفهام على 
تقرير وتوكيد ما يأتي بعد النفي.

۰۱

۰۲
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الُْمْنِذِر،  أَبَا  «يَا  َوَسلََّم:  َعلَْيِه  اللُه  اللِه َصىلَّ  َرُسوُل  َقاَل 

أَتَْدِري أَيُّ آيٍَة ِمْن ِكَتاِب اللِه َمَعَك أَْعظَُم؟» َقاَل: ُقلُْت: 

آيٍَة  أَيُّ  أَتَْدِري  الُْمْنِذِر  أَبَا  َقاَل: «يَا  أَْعلَُم.  َوَرُسولُُه  اللُه 

ِمْن ِكَتاِب اللِه َمَعَك أَْعظَُم؟» َقاَل: ُقلُْت: {اللُه َال إِلََه إِالَّ 

َصْدِري،  ِيف  َفَرضََب  َقاَل:  [البقرة: ٢٥٥].  الَْقيُّوُم}  الَْحيُّ  ُهَو 

َوَقاَل: «َواللِه لَِيْهِنَك الِْعلُْم أَبَا الُْمْنِذِر»

الحدـیث
الثامن

التلطف مع الطالب بندائهم بأحب ا�سماء إليهم.
دفع المعلم طالبه لالجتهاد في حضوره ليصحح لهم.

الدعاء بتيسير العلم والثناء على الطالب المجتهد يعزز من 
ثقته في نفسه ويدفعه إلى الثبات والتجويد.

زائدا  علما  بتمهله  يصيب  فقد  ا�جابة  في  الطالب  َتَمُهل 
على ما عنده.

يحاول الطالب أن يجيب سؤال المعلم إن علم أن المعلم 
يريد إجابته منه وليس أنه يريد مجرد لفت االنتباه له.

الطالب  يدفع  ا�مر  لزم  إن  صيغته  وتعديل  السؤال  تكرار 
لشحذ همته ويوضح مقصد المعلم من السؤال.

سؤال المعلم ومناقشته لطالبه يدفعهم �عادة تنظيم 
ومتنوعة  مختلفة  زوايا  من  فيها  والتفكر  معلوماتهم 
هذه  بين  مبتكرة  عالقات  وتكوين  جديدة  معارف  النتاج 

المعارف.

قوله  من  حصلوه،  وبما  طالبه  بمستويات  المعلم  خبرة 
(معك) "أَي½ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب ا¹ِ َمَعَك أَْعَظُم".

التعزيز والدعم للطالب بالتالمس الجسدي حسب المقام 
والمكانة.

المباشر  والتلقين  السؤال  بين  التعليم  أساليب  تنويع 
وغيرها.
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الحديث الثامن: (أي آية في كتاب ا� أعظم؟)

املعاني
ِلَيْهِنَك اْلِعْلُم:

دعاء بتيسير العلم والرسوخ فيه.

التلطف مع الطالب بندائهم بأحب ا�سماء إليهم.
دفع المعلم طالبه لالجتهاد في حضوره ليصحح لهم.

الدعاء بتيسير العلم والثناء على الطالب المجتهد يعزز من 
ثقته في نفسه ويدفعه إلى الثبات والتجويد.

زائدا  علما  بتمهله  يصيب  فقد  ا�جابة  في  الطالب  َتَمُهل 
على ما عنده.

يحاول الطالب أن يجيب سؤال المعلم إن علم أن المعلم 
يريد إجابته منه وليس أنه يريد مجرد لفت االنتباه له.

الطالب  يدفع  ا�مر  لزم  إن  صيغته  وتعديل  السؤال  تكرار 
لشحذ همته ويوضح مقصد المعلم من السؤال.

سؤال المعلم ومناقشته لطالبه يدفعهم �عادة تنظيم 
ومتنوعة  مختلفة  زوايا  من  فيها  والتفكر  معلوماتهم 
هذه  بين  مبتكرة  عالقات  وتكوين  جديدة  معارف  النتاج 

المعارف.

قوله  من  حصلوه،  وبما  طالبه  بمستويات  المعلم  خبرة 
(معك) "أَي½ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب ا¹ِ َمَعَك أَْعَظُم".

التعزيز والدعم للطالب بالتالمس الجسدي حسب المقام 
والمكانة.

المباشر  والتلقين  السؤال  بين  التعليم  أساليب  تنويع 
وغيرها.
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الحديث الثامن: (أي آية في كتاب ا� أعظم؟)

فوائد تتعلق    بآية   الكرسي

أعظم آية في كتاب ا¹ عز وجل.

خلوص مضمونها حيث أنها تتحدث عن ا¹ فحسب، وهو 
ذات سبب تفضيل سورة ا�خالص، وهو السبب الذي ترفع به 

ا�عمال وتقبل، وهكذا كلما خلص شيء ¹ زاد قدره.

وجل  عز  ا¹  صفات  من  صفتين  على  الكرسي  آية  احتواء 
وهي  وتعالى  تبارك  الرب  صفات  جميع  فلكها  في  تدور 
(الحياة) و (القيومية) فال ُيمكن وجود أي صفة من الصفات 
كالسمع البصر والقدرة وغيرها بدون صفة الحياة وال تقوم 

إال بذات الرب تبارك وتعالى.

آية الكرسي اسم ا¹ ا�عظم الذي إذا دعي به أجاب،  في 
فقد جاء في الحديث: "من دعا الله (أسألك بأنك أنت الله 

ال إله إال أنت الحي القيوم) فقد دعا الله باسمه األعظم".

تفاضل اÈيات والسور القرآنية في المعنى وا�جر وا�ثر وليس 
هذا التفاضل عن نقص في المفضول.

لعظمة آية الكرسي وجهت السنة لقراءتها صباحا ومساءا 
أكثر  تكون  تكاد  حتى  الصلوات  أعقاب  وفي  النوم  وقبل 

اÈيات تكرارا في اليوم والليل على لسان وقلب المؤمن.

التلطف مع الطالب بندائهم بأحب ا�سماء إليهم.
دفع المعلم طالبه لالجتهاد في حضوره ليصحح لهم.

الدعاء بتيسير العلم والثناء على الطالب المجتهد يعزز من 
ثقته في نفسه ويدفعه إلى الثبات والتجويد.

زائدا  علما  بتمهله  يصيب  فقد  ا�جابة  في  الطالب  َتَمُهل 
على ما عنده.

يحاول الطالب أن يجيب سؤال المعلم إن علم أن المعلم 
يريد إجابته منه وليس أنه يريد مجرد لفت االنتباه له.

الطالب  يدفع  ا�مر  لزم  إن  صيغته  وتعديل  السؤال  تكرار 
لشحذ همته ويوضح مقصد المعلم من السؤال.

سؤال المعلم ومناقشته لطالبه يدفعهم �عادة تنظيم 
ومتنوعة  مختلفة  زوايا  من  فيها  والتفكر  معلوماتهم 
هذه  بين  مبتكرة  عالقات  وتكوين  جديدة  معارف  النتاج 

المعارف.

قوله  من  حصلوه،  وبما  طالبه  بمستويات  المعلم  خبرة 
(معك) "أَي½ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب ا¹ِ َمَعَك أَْعَظُم".

التعزيز والدعم للطالب بالتالمس الجسدي حسب المقام 
والمكانة.

المباشر  والتلقين  السؤال  بين  التعليم  أساليب  تنويع 
وغيرها.

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤
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الحديث الثامن: (أي آية في كتاب ا� أعظم؟)

أعظم آية في كتاب ا¹ عز وجل.

خلوص مضمونها حيث أنها تتحدث عن ا¹ فحسب، وهو 
ذات سبب تفضيل سورة ا�خالص، وهو السبب الذي ترفع به 

ا�عمال وتقبل، وهكذا كلما خلص شيء ¹ زاد قدره.

وجل  عز  ا¹  صفات  من  صفتين  على  الكرسي  آية  احتواء 
وهي  وتعالى  تبارك  الرب  صفات  جميع  فلكها  في  تدور 
(الحياة) و (القيومية) فال ُيمكن وجود أي صفة من الصفات 
كالسمع البصر والقدرة وغيرها بدون صفة الحياة وال تقوم 

إال بذات الرب تبارك وتعالى.

آية الكرسي اسم ا¹ ا�عظم الذي إذا دعي به أجاب،  في 
فقد جاء في الحديث: "من دعا الله (أسألك بأنك أنت الله 

ال إله إال أنت الحي القيوم) فقد دعا الله باسمه األعظم".

تفاضل اÈيات والسور القرآنية في المعنى وا�جر وا�ثر وليس 
هذا التفاضل عن نقص في المفضول.

لعظمة آية الكرسي وجهت السنة لقراءتها صباحا ومساءا 
أكثر  تكون  تكاد  حتى  الصلوات  أعقاب  وفي  النوم  وقبل 

اÈيات تكرارا في اليوم والليل على لسان وقلب المؤمن.

التلطف مع الطالب بندائهم بأحب ا�سماء إليهم.
دفع المعلم طالبه لالجتهاد في حضوره ليصحح لهم.

الدعاء بتيسير العلم والثناء على الطالب المجتهد يعزز من 
ثقته في نفسه ويدفعه إلى الثبات والتجويد.

زائدا  علما  بتمهله  يصيب  فقد  ا�جابة  في  الطالب  َتَمُهل 
على ما عنده.

يحاول الطالب أن يجيب سؤال المعلم إن علم أن المعلم 
يريد إجابته منه وليس أنه يريد مجرد لفت االنتباه له.

الطالب  يدفع  ا�مر  لزم  إن  صيغته  وتعديل  السؤال  تكرار 
لشحذ همته ويوضح مقصد المعلم من السؤال.

سؤال المعلم ومناقشته لطالبه يدفعهم �عادة تنظيم 
ومتنوعة  مختلفة  زوايا  من  فيها  والتفكر  معلوماتهم 
هذه  بين  مبتكرة  عالقات  وتكوين  جديدة  معارف  النتاج 

المعارف.

قوله  من  حصلوه،  وبما  طالبه  بمستويات  المعلم  خبرة 
(معك) "أَي½ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب ا¹ِ َمَعَك أَْعَظُم".

التعزيز والدعم للطالب بالتالمس الجسدي حسب المقام 
والمكانة.

المباشر  والتلقين  السؤال  بين  التعليم  أساليب  تنويع 
وغيرها.

۰٥

۰٦
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الحديث الثامن: (أي آية في كتاب ا� أعظم؟)

الفوائد    الفقهية
استحباب التكني بأبي فالن أو أم فالن وإن لم يكن لÉنسان ولد.

استحباب أن ينادي ا�خ أخاه والشيخ طالبه بكنيته تحببا وتلطفا.

جواز مدح ا�نسان في وجهه إن لم ُيخف عليه من ا�عجاب.

جواز المزاح باليد في غير أذى.

استحباب التبشير با�خبار الصالحة.

كلمة (ا¹ ورسوله أعلم) ال تقال إال في حياته صلى ا¹ عليه 
وسلم، وفي ا�مور الشرعية حصرا، أما بعد مماته نقتصر على 

كلمة (ا¹ أعلم) وذلك في كل شأن شرعي أو غيره.

التفريق بين الضرب المشروع وغير المشروع.

جواز الحلف للتوكيد ومن دون استحالف.

جواز ذكر بعض آية من كتاب ا¹ تعالى.

التلطف مع الطالب بندائهم بأحب ا�سماء إليهم.
دفع المعلم طالبه لالجتهاد في حضوره ليصحح لهم.

الدعاء بتيسير العلم والثناء على الطالب المجتهد يعزز من 
ثقته في نفسه ويدفعه إلى الثبات والتجويد.

زائدا  علما  بتمهله  يصيب  فقد  ا�جابة  في  الطالب  َتَمُهل 
على ما عنده.

يحاول الطالب أن يجيب سؤال المعلم إن علم أن المعلم 
يريد إجابته منه وليس أنه يريد مجرد لفت االنتباه له.

الطالب  يدفع  ا�مر  لزم  إن  صيغته  وتعديل  السؤال  تكرار 
لشحذ همته ويوضح مقصد المعلم من السؤال.

سؤال المعلم ومناقشته لطالبه يدفعهم �عادة تنظيم 
ومتنوعة  مختلفة  زوايا  من  فيها  والتفكر  معلوماتهم 
هذه  بين  مبتكرة  عالقات  وتكوين  جديدة  معارف  النتاج 

المعارف.

قوله  من  حصلوه،  وبما  طالبه  بمستويات  المعلم  خبرة 
(معك) "أَي½ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب ا¹ِ َمَعَك أَْعَظُم".

التعزيز والدعم للطالب بالتالمس الجسدي حسب المقام 
والمكانة.

المباشر  والتلقين  السؤال  بين  التعليم  أساليب  تنويع 
وغيرها.

۰۱
۰۲
۰۳
۰٤
۰٥
۰٦

۰۷
۰۸
۰۹



w w w . r a s o u l a l l a h . n e t75

الحديث الثامن: (أي آية في كتاب ا� أعظم؟)

الفوائد    التعليمية

التلطف مع الطالب بندائهم بأحب ا�سماء إليهم.
دفع المعلم طالبه لالجتهاد في حضوره ليصحح لهم.

الدعاء بتيسير العلم والثناء على الطالب المجتهد يعزز من 
ثقته في نفسه ويدفعه إلى الثبات والتجويد.

زائدا  علما  بتمهله  يصيب  فقد  ا�جابة  في  الطالب  َتَمُهل 
على ما عنده.

يحاول الطالب أن يجيب سؤال المعلم إن علم أن المعلم 
يريد إجابته منه وليس أنه يريد مجرد لفت االنتباه له.

الطالب  يدفع  ا�مر  لزم  إن  صيغته  وتعديل  السؤال  تكرار 
لشحذ همته ويوضح مقصد المعلم من السؤال.

سؤال المعلم ومناقشته لطالبه يدفعهم �عادة تنظيم 
ومتنوعة  مختلفة  زوايا  من  فيها  والتفكر  معلوماتهم 
هذه  بين  مبتكرة  عالقات  وتكوين  جديدة  معارف  النتاج 

المعارف.

قوله  من  حصلوه،  وبما  طالبه  بمستويات  المعلم  خبرة 
(معك) "أَي½ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب ا¹ِ َمَعَك أَْعَظُم".

التعزيز والدعم للطالب بالتالمس الجسدي حسب المقام 
والمكانة.

المباشر  والتلقين  السؤال  بين  التعليم  أساليب  تنويع 
وغيرها.

۰۱
۰۲
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الحديث الثامن: (أي آية في كتاب ا� أعظم؟)

التلطف مع الطالب بندائهم بأحب ا�سماء إليهم.
دفع المعلم طالبه لالجتهاد في حضوره ليصحح لهم.

الدعاء بتيسير العلم والثناء على الطالب المجتهد يعزز من 
ثقته في نفسه ويدفعه إلى الثبات والتجويد.

زائدا  علما  بتمهله  يصيب  فقد  ا�جابة  في  الطالب  َتَمُهل 
على ما عنده.

يحاول الطالب أن يجيب سؤال المعلم إن علم أن المعلم 
يريد إجابته منه وليس أنه يريد مجرد لفت االنتباه له.

الطالب  يدفع  ا�مر  لزم  إن  صيغته  وتعديل  السؤال  تكرار 
لشحذ همته ويوضح مقصد المعلم من السؤال.

سؤال المعلم ومناقشته لطالبه يدفعهم �عادة تنظيم 
ومتنوعة  مختلفة  زوايا  من  فيها  والتفكر  معلوماتهم 
هذه  بين  مبتكرة  عالقات  وتكوين  جديدة  معارف  النتاج 

المعارف.

قوله  من  حصلوه،  وبما  طالبه  بمستويات  المعلم  خبرة 
(معك) "أَي½ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب ا¹ِ َمَعَك أَْعَظُم".

التعزيز والدعم للطالب بالتالمس الجسدي حسب المقام 
والمكانة.

المباشر  والتلقين  السؤال  بين  التعليم  أساليب  تنويع 
وغيرها.

۰۸

۰۹

۱۰
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الحديث الثامن: (أي آية في كتاب ا� أعظم؟)

التلطف مع الطالب بندائهم بأحب ا�سماء إليهم.
دفع المعلم طالبه لالجتهاد في حضوره ليصحح لهم.

الدعاء بتيسير العلم والثناء على الطالب المجتهد يعزز من 
ثقته في نفسه ويدفعه إلى الثبات والتجويد.

زائدا  علما  بتمهله  يصيب  فقد  ا�جابة  في  الطالب  َتَمُهل 
على ما عنده.

يحاول الطالب أن يجيب سؤال المعلم إن علم أن المعلم 
يريد إجابته منه وليس أنه يريد مجرد لفت االنتباه له.

الطالب  يدفع  ا�مر  لزم  إن  صيغته  وتعديل  السؤال  تكرار 
لشحذ همته ويوضح مقصد المعلم من السؤال.

سؤال المعلم ومناقشته لطالبه يدفعهم �عادة تنظيم 
ومتنوعة  مختلفة  زوايا  من  فيها  والتفكر  معلوماتهم 
هذه  بين  مبتكرة  عالقات  وتكوين  جديدة  معارف  النتاج 

المعارف.

قوله  من  حصلوه،  وبما  طالبه  بمستويات  المعلم  خبرة 
(معك) "أَي½ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب ا¹ِ َمَعَك أَْعَظُم".

التعزيز والدعم للطالب بالتالمس الجسدي حسب المقام 
والمكانة.

المباشر  والتلقين  السؤال  بين  التعليم  أساليب  تنويع 
وغيرها.

الفوائد    الدعوية
اللين للمدعوين والتحبب إليهم بالنداء والدعاء والمزاح معهم 

ولو بلمسة يسيرة أو وكزة، حسب المقام والمكانة.

مناداة الجالس معك وإن كان قريبÐ وقد أرعاك اهتمامه فيه 

شحذ النتباهه.

۰۱

۰۲
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الحديث الثامن: (أي آية في كتاب ا� أعظم؟)

التلطف مع الطالب بندائهم بأحب ا�سماء إليهم.
دفع المعلم طالبه لالجتهاد في حضوره ليصحح لهم.

الدعاء بتيسير العلم والثناء على الطالب المجتهد يعزز من 
ثقته في نفسه ويدفعه إلى الثبات والتجويد.

زائدا  علما  بتمهله  يصيب  فقد  ا�جابة  في  الطالب  َتَمُهل 
على ما عنده.

يحاول الطالب أن يجيب سؤال المعلم إن علم أن المعلم 
يريد إجابته منه وليس أنه يريد مجرد لفت االنتباه له.

الطالب  يدفع  ا�مر  لزم  إن  صيغته  وتعديل  السؤال  تكرار 
لشحذ همته ويوضح مقصد المعلم من السؤال.

سؤال المعلم ومناقشته لطالبه يدفعهم �عادة تنظيم 
ومتنوعة  مختلفة  زوايا  من  فيها  والتفكر  معلوماتهم 
هذه  بين  مبتكرة  عالقات  وتكوين  جديدة  معارف  النتاج 

المعارف.

قوله  من  حصلوه،  وبما  طالبه  بمستويات  المعلم  خبرة 
(معك) "أَي½ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب ا¹ِ َمَعَك أَْعَظُم".

التعزيز والدعم للطالب بالتالمس الجسدي حسب المقام 
والمكانة.

المباشر  والتلقين  السؤال  بين  التعليم  أساليب  تنويع 
وغيرها.

الفوائد    العامـة

الوسائل  النبي صلى ا¹ عليه وسلم كان خير معلم بكل 
سؤاال وتحفيظا وتعليما وتطبيقا وسلوكا.

دعم النبي صلى ا¹ عليه وسلم أصحابه وإظهار مكانتهم 
للناس ليقتدوا بهم في العلوم التي يتميزون فيها.

فضيلة أبي بن كعب رضي ا¹ عنه وسعة علمه في علوم 
القرآن خاصة، ولهذا قال رسول ا¹ صلى ا¹ عليه وسلم: 

"أقرأكم أّ¡".

ضرب رسول ا¹ صلى ا¹ عليه وسلم لصدر أبي بن كعب 
رضي ا¹ عنه إشارة إلى امتالئه حكمة وعلما.

۰۱

۰۲
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الحديث الثامن: (أي آية في كتاب ا� أعظم؟)

التلطف مع الطالب بندائهم بأحب ا�سماء إليهم.
دفع المعلم طالبه لالجتهاد في حضوره ليصحح لهم.

الدعاء بتيسير العلم والثناء على الطالب المجتهد يعزز من 
ثقته في نفسه ويدفعه إلى الثبات والتجويد.

زائدا  علما  بتمهله  يصيب  فقد  ا�جابة  في  الطالب  َتَمُهل 
على ما عنده.

يحاول الطالب أن يجيب سؤال المعلم إن علم أن المعلم 
يريد إجابته منه وليس أنه يريد مجرد لفت االنتباه له.

الطالب  يدفع  ا�مر  لزم  إن  صيغته  وتعديل  السؤال  تكرار 
لشحذ همته ويوضح مقصد المعلم من السؤال.

سؤال المعلم ومناقشته لطالبه يدفعهم �عادة تنظيم 
ومتنوعة  مختلفة  زوايا  من  فيها  والتفكر  معلوماتهم 
هذه  بين  مبتكرة  عالقات  وتكوين  جديدة  معارف  النتاج 

المعارف.

قوله  من  حصلوه،  وبما  طالبه  بمستويات  المعلم  خبرة 
(معك) "أَي½ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب ا¹ِ َمَعَك أَْعَظُم".

التعزيز والدعم للطالب بالتالمس الجسدي حسب المقام 
والمكانة.

المباشر  والتلقين  السؤال  بين  التعليم  أساليب  تنويع 
وغيرها.

تأدب أبي في رد العلم ¹ والرسول في محضر رسول ا¹ 
صلى ا¹ عليه وسلم، ورغم علمه با�جابة رفض أن يقولها 
ل حديثه مع النبي صلى ا¹ عليه وسلم، أو ينتظر  لعله يطوِّ
وسلم،  عليه  ا¹  صلى  ا¹  رسول  من  إضافة  إو  زائدا  علما 
ولما أعاد النبي صلى ا¹ عليه وسلم السؤال بادر إلى ا�جابة 
امتثاال وإسراعا لتلبية قصد رسول ا¹ صلى ا¹ عليه وسلم 

في اختباره.

العلوم وأزكاها عند ا¹ وأرجاها  الشرع أشرف وأنفع  علم 
في اÈخرة، لذلك قال صلى ا¹ عليه وسلم "العلم" معرفة 
بـ "ال"، وعلوم الزراعة والصناعة وسائر المنافع يثاب صاحبها 
لو جلب نفعا للخلق مسلمهم وكافرهم وحتى البهائم، 

يَغرُِس  "َما ِمن ُمسلم  قال رسول ا¹ صلى ا¹ عليه وسلم 

َغرًْسا أو يَزَرُع َزْرًعا فيأكُُل ِمنه طَ§ٌ أو إنَساٌن أو بهْيَمٌة إال كان 
لُه بِه َصدَقٌة". رواه النسائي.

۰٥

۰٦
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الحديث الثامن: (أي آية في كتاب ا� أعظم؟)

التلطف مع الطالب بندائهم بأحب ا�سماء إليهم.
دفع المعلم طالبه لالجتهاد في حضوره ليصحح لهم.

الدعاء بتيسير العلم والثناء على الطالب المجتهد يعزز من 
ثقته في نفسه ويدفعه إلى الثبات والتجويد.

زائدا  علما  بتمهله  يصيب  فقد  ا�جابة  في  الطالب  َتَمُهل 
على ما عنده.

يحاول الطالب أن يجيب سؤال المعلم إن علم أن المعلم 
يريد إجابته منه وليس أنه يريد مجرد لفت االنتباه له.

الطالب  يدفع  ا�مر  لزم  إن  صيغته  وتعديل  السؤال  تكرار 
لشحذ همته ويوضح مقصد المعلم من السؤال.

سؤال المعلم ومناقشته لطالبه يدفعهم �عادة تنظيم 
ومتنوعة  مختلفة  زوايا  من  فيها  والتفكر  معلوماتهم 
هذه  بين  مبتكرة  عالقات  وتكوين  جديدة  معارف  النتاج 

المعارف.

قوله  من  حصلوه،  وبما  طالبه  بمستويات  المعلم  خبرة 
(معك) "أَي½ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب ا¹ِ َمَعَك أَْعَظُم".

التعزيز والدعم للطالب بالتالمس الجسدي حسب المقام 
والمكانة.

المباشر  والتلقين  السؤال  بين  التعليم  أساليب  تنويع 
وغيرها.

(آية من كتاب ا¹) فيه ا�شارة إلى أن اÈية تكون من كتاب 
ا¹ ومن غيره لذلك نصص على كونها من كتاب ا¹، ومن 
قوله  في  كما  الكونية،  اÈيات  الكتاب  غير  من  اÈيات  أمثلة 

يَْنكَِسَفاِن  َال  َوالَْقَمَر  ْمَس  الشَّ ""إِنَّ  وسلم:  عليه  ا¹  صلى 

َفإَِذا  اللَِّه،  آيَاِت  ِمْن  آيٌَة   َ̧ َولَِكنَُّه لَِحَياتِِه،  َوَال  أََحٍد  لَِمْوِت 
َ̧ َفَصلُّوا". َرأَيُْتُموُه

۰۷
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الحديث الثامن: (أي آية في كتاب ا� أعظم؟)

التلطف مع الطالب بندائهم بأحب ا�سماء إليهم.
دفع المعلم طالبه لالجتهاد في حضوره ليصحح لهم.

الدعاء بتيسير العلم والثناء على الطالب المجتهد يعزز من 
ثقته في نفسه ويدفعه إلى الثبات والتجويد.

زائدا  علما  بتمهله  يصيب  فقد  ا�جابة  في  الطالب  َتَمُهل 
على ما عنده.

يحاول الطالب أن يجيب سؤال المعلم إن علم أن المعلم 
يريد إجابته منه وليس أنه يريد مجرد لفت االنتباه له.

الطالب  يدفع  ا�مر  لزم  إن  صيغته  وتعديل  السؤال  تكرار 
لشحذ همته ويوضح مقصد المعلم من السؤال.

سؤال المعلم ومناقشته لطالبه يدفعهم �عادة تنظيم 
ومتنوعة  مختلفة  زوايا  من  فيها  والتفكر  معلوماتهم 
هذه  بين  مبتكرة  عالقات  وتكوين  جديدة  معارف  النتاج 

المعارف.

قوله  من  حصلوه،  وبما  طالبه  بمستويات  المعلم  خبرة 
(معك) "أَي½ آَيٍة ِمْن ِكَتاِب ا¹ِ َمَعَك أَْعَظُم".

التعزيز والدعم للطالب بالتالمس الجسدي حسب المقام 
والمكانة.

المباشر  والتلقين  السؤال  بين  التعليم  أساليب  تنويع 
وغيرها.

الفوائد  األصولية

عليه  ا¹  صلى  الرسول  وجود  في  الصحابة  اجتهاد 
وسلم، وإن كان ذلك ال يعد اجتهادا بالمعنى المقصود 
فيرتقي  النبوي  با�قرار  تدعيمه  يتم  �نه  ا�صوليين  عند 

إلى كونه سنة نبوية.
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الحديث الثامن: (أي آية في كتاب ا� أعظم؟)

الفوائد   اللغوية

(لَيْهِنك) َهِنَئ بالشيء:
فرح به. فالعلم من أسباب الفرح والسعادة.
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ِجَهاٌد يف  إِالَّ  يُْخرُِجُه  ال  َسبيلِِه،  َخَرَج يف  لَِمْن  الله  َن  "تََضمَّ

أَْن  َضاِمٌن  َعَيلَّ  َفُهَو  ِبرُُسِيل،  َوتَْصِديٌق   ،¡ِ َوإÄَاٌن  َسبيِيل، 

أُْدِخلَُه الَجنََّة، أَْو أُْرِجَعُه إَِىل َمْنِزلِه الَِّذي َخَرَج ِمْنُه Åَِا نَاَل 

ٍد ِبَيِدِه، َما ِمْن كَلٍْم  ِمْن أْجٍر، أَْو َغنيَمٍة. َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

يُكْلَُم يف َسبيِل اللِه، إِالَّ َجاَء يَْوَم الِقَياَمِة كََهْيَئِتِه يَْوَم كُلِم؛ 

ٍد ِبَيِدِه،  لَْونُُه لَْوُن َدٍم، َوِريُحُه ريُح ِمْسٍك. َوالَِّذي نَْفُس ُمَحمَّ

يٍَّة تَْغُزو يف  لَْوالَ أَْن يَُشقَّ َعَىل املُْسلِِمÐَ َما َقَعْدُت ِخالََف َرسِ

يَِجُدوَن  َوالَ  فأْحِملُُهْم  َسَعًة  أِجُد  الَ  َولِكْن  أبًدا،  اللِه  َسبيِل 

ٍد  َسَعًة، َويَُشقُّ َعلَْيِهْم أَْن يََتَخلَُّفوا َعنِّي. َوالَِّذي نَْفس ُمَحمَّ

أْغُزَو  ثُمَّ  َفأُْقَتَل،  اللِه،  َسبيِل  يف  أْغُزَو  أَْن  لََوِدْدُت  ِبَيِدِه، 

َفأُْقَتَل، ثُمَّ أْغُزَو َفأُْقَتَل"

الحدـیث
التاسع
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ن ا� لمن خرج في سبيله) الحديث التاسع: (َتَضمَّ

املعاني
َن ا�: َتَضمَّ

ل ا¹" ، أي وعد  وفي رواية أخرى صحيحة "تكفَّ
وأوجب فضال منه.

َكْلٍم ُيْكَلُم في َسبيِل اِ�:
بفتح الكاف وسكون الالم، الجرح يجرح في 

الجهاد الذي يبتغى به وجه ا¹.

َال أِجُد َسَعًة:
بفتح السين والعين، الغنى واليسر المالي.
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ن ا� لمن خرج في سبيله) الحديث التاسع: (َتَضمَّ

فوائد      حول     الجهاد

الجهاد ذروة سنام ا�سالم، أي أعلى أعماله فضال وقدرا وثوابا.

الجهاد فرع ا�يمان با¹ والتصديق برسوله صلى ا¹ عليه وسلم.

وهذا  لوجهه،  المخلصين  للمجاهدين  الجنة  وضمن  ا¹  ل  تكفَّ
الضمان محض تفضل منه سبحانه وتعالى من غير موجب.

تودد ا¹ لعباده وتحببه لهم بحديثه القدسي وبما تكفل من 
ا�جر. 

الجهاد فيه أجر أخروي وفيه غنيمة دنيوية.

تنكير "كلم" يفيد تحقق البشرى للجرح كبيرا كان أو صغيرا.

لها  لما  للشهادة  وسلم  عليه  ا¹  صلى  النبي  وحب  رغبة  شدة 
من الكرامة والفضل والمكانة عند ا¹.

النبي صلى ا¹ عليه وسلم لم يتخلف عن سرية تغزو في سبيل 
ا¹ إال لعذر.

عظمة  على  توكيد  ِبَيِدِه"  ٍد  ُمَحمَّ نَْفس  "َوالَِّذي  القسم  تكرار 
القضية وشدة تمني رسول ا¹ صلى ا¹ عليه وسلم لها.

لزوم إعداد العدة قبل الخروج للغزو
"وأعدوا لهم ما استطعتم"، "ولو ارادوا الخروج ألعّدوا له عدة".

قبلها  حالل  تكن  ولم  ا�سالم  في  للمجاهدين  الغنائم  حل 
لغيرهم من ا�مم.

شيم  من  ليس  عين  فرض  كان  إذا  وخاصة  الغزو  عن  التخلف 
المؤمنين، والصحابة كانوا إذا تخلف أحدهم عن غزوة ذكر أنه 

تخلف عن غزوة كذا لعذر كذا.

جهاد طلب ا�عداء في عقر دارهم �عالء كلمة ا¹ ونشر دين 
من  على  إال  َيَتَعيَّن  وال  الكفاية،  على  فرض  هو  إنما  ا�سالم 

َدهم لذلك. استنفرهم إمام المسلمين للخروج وحدَّ

۰۱
۰۲

۰٤

۰٦

۰۳

۰٥

۰۷

۰۸

۰۹
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ن ا� لمن خرج في سبيله) الحديث التاسع: (َتَضمَّ

الجهاد ذروة سنام ا�سالم، أي أعلى أعماله فضال وقدرا وثوابا.

الجهاد فرع ا�يمان با¹ والتصديق برسوله صلى ا¹ عليه وسلم.

وهذا  لوجهه،  المخلصين  للمجاهدين  الجنة  وضمن  ا¹  ل  تكفَّ
الضمان محض تفضل منه سبحانه وتعالى من غير موجب.

تودد ا¹ لعباده وتحببه لهم بحديثه القدسي وبما تكفل من 
ا�جر. 

الجهاد فيه أجر أخروي وفيه غنيمة دنيوية.

تنكير "كلم" يفيد تحقق البشرى للجرح كبيرا كان أو صغيرا.

لها  لما  للشهادة  وسلم  عليه  ا¹  صلى  النبي  وحب  رغبة  شدة 
من الكرامة والفضل والمكانة عند ا¹.

النبي صلى ا¹ عليه وسلم لم يتخلف عن سرية تغزو في سبيل 
ا¹ إال لعذر.

عظمة  على  توكيد  ِبَيِدِه"  ٍد  ُمَحمَّ نَْفس  "َوالَِّذي  القسم  تكرار 
القضية وشدة تمني رسول ا¹ صلى ا¹ عليه وسلم لها.

لزوم إعداد العدة قبل الخروج للغزو
"وأعدوا لهم ما استطعتم"، "ولو ارادوا الخروج ألعّدوا له عدة".

قبلها  حالل  تكن  ولم  ا�سالم  في  للمجاهدين  الغنائم  حل 
لغيرهم من ا�مم.

شيم  من  ليس  عين  فرض  كان  إذا  وخاصة  الغزو  عن  التخلف 
المؤمنين، والصحابة كانوا إذا تخلف أحدهم عن غزوة ذكر أنه 

تخلف عن غزوة كذا لعذر كذا.

جهاد طلب ا�عداء في عقر دارهم �عالء كلمة ا¹ ونشر دين 
من  على  إال  َيَتَعيَّن  وال  الكفاية،  على  فرض  هو  إنما  ا�سالم 

َدهم لذلك. استنفرهم إمام المسلمين للخروج وحدَّ

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳
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ن ا� لمن خرج في سبيله) الحديث التاسع: (َتَضمَّ

الفوائد    الفقهية

لم  فإن  ا�مام  على  واجب  للجهاد  المجاهدين  تجهيز 
أفراد  إلى  الواجب  انتقل  التجهيز  ا�مام  يستطيع 

المسلمين.

التي  مالبسه  في  ويكفن  تغسيل  دون  الشهيد  يدفن 
قتل فيها.

۰۱

۰۲
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ن ا� لمن خرج في سبيله) الحديث التاسع: (َتَضمَّ

الفوائد    العامـة
ومن  العبادات  أعمال  من  عمل  أي  في  وركنيته  ا�خالص  أهمية 

أولها الجهاد.

سبيلي)،  (في  ا�خالص  العمل:  قبول  شرطي  الى  إشارة  فيه 
والمتابعة (تصديق برسلي) .

كفر  ومن  الرسل،  بجميع  ا�يمان  منه  يلزم  واحد  برسول  ا�يمان 
برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل وكفر با¹ عز وجل.

طلب النبي صلى ا¹ عليه وسلم لمعالي ا�مور ولو كانت شاقة 
على النفس درس للقادة في ا�قدام.

يبعث  طاعة  على  مات  فمن  عليه،  تموت  ما  على  تبعث  الناس 
من  خبر  وفي  الحديث  هذا  في  ودليله  كذلك،  والعكس  عليها، 
الكعبة  يغزو  الذي  الجيش  وخبر  ملبيا  يبعث  أنه  الحج  في  مات 

فيخسف بهم ويبعثون على نياتهم.

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥
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ن ا� لمن خرج في سبيله) الحديث التاسع: (َتَضمَّ

يشق  سرية  كل  في  وسلم  عليه  ا¹  صلى  النبي  خروج  كان  لما 
كبيان  أخرى  أمور  في  يحتاجونه  �نهم  المسلمين  على 

التشريعات وحل المعضالت، ترك صلى ا¹ عليه وسلم الخروج.

في  شرعي  غرض  والدنيوية  الدينية  المسلمين  مصالح  تحقيق 
ذاته.

في  عليهم  وإشفاقه  بأمته  وسلم  عليه  ا¹  صلى  النبي  رحمة 
دنياهم وأخراهم.

وإنابة  وتفويض  الكفائية  الواجبات  بعض  عن  ا�مام  تخلف  جواز 
غيره جمعا بين المصالح.

غير المستساغ وغير المحبوب في الدنيا إن كان نتيجة عبادة فهو 
عند ا¹ مهم ومعتبر كدم الشهيد وخلوف فم الصائم.

عزيز،  ا¹  عند  وهو  الشهيد  دم  بها  شبه  �نه  المسك  ريح  فضل 
وهو فضل في العادات وليس أفضلية شرعية.

۰٦

۰۷

۰۸

۰۹

۱۰

۱۱
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ن ا� لمن خرج في سبيله) الحديث التاسع: (َتَضمَّ

عليه  يشق  ا�يمان  كامل  عني"،  يتخلفوا  أن  عليهم  "ويشق 
حرص  قد  و  وسلم  عليه  ا¹  صلى  الحبيب  متابعة  في  التقصير 
عليه  ا¹  صلى  النبي  مالزمة  على  عليهم  ا¹  رضوان  الصحابة 

وسلم في كل الظروف.

قدر ا¹ عّز وجل يجري على ا�نبياء كما يجري على غيرهم، فمع 
أنه  إال  النبي صلى ا¹ عليه وسلم للشهادة وحرصه عليها  حب 

مات على فراشه.

من أوجز وأصدق ما قيل: "ال أجد سعة فأحملهم" يومها كانت 
أزمة غياب ا�حصنة واليوم أزمتنا غياب الفرسان.

تمني ا�نسان من الطاعات ما ال يدركه فلعله يبلغ بنيته ما ال يبلغ 
بعمله.

"أدخله" "أرجعه" يجُدُر بالعبد السالك الى ا¹، أن ينسب كل عمل 
في حياته لمواله.

۱۲

۱۳

۱٤

۱٥

۱٦



w w w . r a s o u l a l l a h . n e t91

ن ا� لمن خرج في سبيله) الحديث التاسع: (َتَضمَّ

الجنة)  (ُأدخله  و  سبيلي)  في  جهاد  إال  ُيخرجه  (ال  بين  ١الجمع 
يوضح أن العاقبة عند ا¹ إنما مدارها على النوايا والسرائر، لذلك 
ُنهينا عن إطالق لقب الشهيد على من ُقِتل في المعركة، فا¹ 
دون  شهيدا  ونحتسبه  ندعو  ولكن  سبيله،  في  ُيقتل  بمن  أعلم 

جزم.

ولكّنها  النفس،  حفظ  الكبرى  الخمس  الشريعة  مقاصد  من 
وجهاد  الدين،  حفظ  مع  تعارضت  حين  ا¹  سبيل  في  أزهقت 

الطلب

وسلم  عليه  ا¹  صلى  النبي  بين  فقد  الكرام  شيم  من  االعتذار 
عذره �مته.

بهم  ظنه  وحسن  لصحابته  سلم  و  عليه  ا¹  صلى  النبي  عذر 
بقوله: "َوالَ يَِجُدوَن َسَعًة، َويَُشقُّ َعلَْيِهْم أَْن يََتَخلَُّفوا َعنِّي".

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰
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ن ا� لمن خرج في سبيله) الحديث التاسع: (َتَضمَّ

لية  ألصو ا ئد  ا لفو ا
لفقهية ا عد  ا لقو ا و

في  ِجَهاٌد  ِإالَّ  ُيْخِرُجُه  "ال  وسلم:  عليه  ا¹  صلى  قوله 
الخاص،  على  العام  عطف  على  مثال  ِبي"  َوإيَماٌن  َسبيِلي، 

فالخاص هو الجهاد وا�يمان عام ويشمله.

عند تعارض المصالح يقدم ا�هم على المهم.

المشقة تجلب التيسير.

االقتضاء،  لداللة  مثال  فأقتل"،  أغزو  ثم  فأقتل  "أغزو 
فالتقدير (فأحيا ثم أغزو) .

"وال أجد سعة" ال تكليف بما ال ُيطاق.

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥
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ن ا� لمن خرج في سبيله) الحديث التاسع: (َتَضمَّ

الفوائد   اللغوية

"فهو عليَّ ضامن"
) يفيد الحصر. تقديم المعمول (عليَّ
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ن ا� لمن خرج في سبيله) الحديث التاسع: (َتَضمَّ

الفوائد       الحديثية

النبوي في سياق  فيه اجتماع الحديث القدسي والحديث 
يليها  وما  قدسي  حديث  ا�ولى  العبارة  أن  فيبدو  واحد، 

كالم النبي صلى ا¹ عليه وسلم.
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ا أنا بََرشٌ وإنَّكُْم تَْخَتِصُموَن إَيلَّ، ولََعلَّ بَْعَضكُْم  "إ×َّ
ِتِه ِمن بَْعٍض، فأْقِيض عىل نَْحِو  أْن يَكوَن ألَْحَن بُحجَّ
ما أْسَمُع، فَمن َقَضْيُت له ِمن َحقِّ أِخيِه شيًئا، فال 

ا أْقطَُع له ِقطَْعًة ِمَن الّناِر." يَأُْخْذُه فإ×َّ

الحدـیث
العاشر
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( الحديث العاشر: (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

املعاني
ِتِه: أْلَحَن بُحجَّ

أكثر قدرة على بيان مقصوده وعرض قضيته.



w w w . r a s o u l a l l a h . n e t97

( الحديث العاشر: (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

ء لقضا با ملتعلقة  ا ئد  ا لفو ا

وجوب التحاكم إلى شريعة رب العالمين في الخصومات ال 
ا�عراف وال القوانين الوضعية التي وضعها البشر.

من  بينهم  فيما  يحكم  أن  المسلمين  إمام  واجبات  من 
ُيعيِّنهم  ممن  عنه  ينوب  من  أو  بنفسه  ونزاعات  خصومات 

من الوالة والقضاة.

يحكم القاضي بالظاهر من ا�دلة والبراهين "فأْقِضي على 
َنْحِو ما أْسَمُع".

حكم  بما  القاضي  ُيؤاَخذ  لم  الظاهر  على  بني  إن  الحكم 
وإن كان خالف الحق عند ا¹.

إلى  يستند  لم  ما  منه،  تيقن  وإن  بعلمه  القاضي  يحكم  ال 
دليل قاطع.

وجوب سماع القاضي من طرفي الخصومة.

القاضي من غير هوى وال حيف وفقا لáصول  به  ما يقضي 
يحلل  ال  القاضي  قضاء  وإن  الباطن،  الحق  عين  يخالف  قد 

للمبطل ما قضى له به ويبقى حراما في حقه.

قد يحوز ا�نسان شيئا بحكم قضائي ولكن ال يحل له في 
دين ا¹، والعكس صحيح، وإبراء الذمة في اÈخرة بأداء الحق 

الذي يعلم ا�نسان أنه حق عند ا¹.

النظر  وإعادة  القضائية  ا�حكام  استئناف  طلب  مشروعية 
الحكم،  استخراج  في  القاضي  عند  خطأ  وجود  لظن  فيها 

وال يعد ذلك صورة من صور رد الحكم بما أنزل ا¹.

حسن البيان ال يقلب الحق باطال وال الباطل حقا عند ا¹.

حقوق العباد ال تسقط بالخطأ في الحكم القضائي.

أو  ا�لفاظ  معاني  ف  حرَّ أو  الكالم  فنون  استخدم  من  إثم 
تالعب با�دلة الشرعية أو المادية ليحق باطال أو يبطل حقا.

يعظ القاضـــي المتخاصميـــــن ويذكــرهــم با¹ وبعاقبة 
الظلم.

الحق، وا�ثم  المحاماة إن كانت لتحقيق  مشروعية مهنة 
العظيم لمن سخرها �بطاله.

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥

۰٦
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( الحديث العاشر: (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

وجوب التحاكم إلى شريعة رب العالمين في الخصومات ال 
ا�عراف وال القوانين الوضعية التي وضعها البشر.

من  بينهم  فيما  يحكم  أن  المسلمين  إمام  واجبات  من 
ُيعيِّنهم  ممن  عنه  ينوب  من  أو  بنفسه  ونزاعات  خصومات 

من الوالة والقضاة.

يحكم القاضي بالظاهر من ا�دلة والبراهين "فأْقِضي على 
َنْحِو ما أْسَمُع".

حكم  بما  القاضي  ُيؤاَخذ  لم  الظاهر  على  بني  إن  الحكم 
وإن كان خالف الحق عند ا¹.

إلى  يستند  لم  ما  منه،  تيقن  وإن  بعلمه  القاضي  يحكم  ال 
دليل قاطع.

وجوب سماع القاضي من طرفي الخصومة.

القاضي من غير هوى وال حيف وفقا لáصول  به  ما يقضي 
يحلل  ال  القاضي  قضاء  وإن  الباطن،  الحق  عين  يخالف  قد 

للمبطل ما قضى له به ويبقى حراما في حقه.

قد يحوز ا�نسان شيئا بحكم قضائي ولكن ال يحل له في 
دين ا¹، والعكس صحيح، وإبراء الذمة في اÈخرة بأداء الحق 

الذي يعلم ا�نسان أنه حق عند ا¹.

النظر  وإعادة  القضائية  ا�حكام  استئناف  طلب  مشروعية 
الحكم،  استخراج  في  القاضي  عند  خطأ  وجود  لظن  فيها 

وال يعد ذلك صورة من صور رد الحكم بما أنزل ا¹.

حسن البيان ال يقلب الحق باطال وال الباطل حقا عند ا¹.

حقوق العباد ال تسقط بالخطأ في الحكم القضائي.

أو  ا�لفاظ  معاني  ف  حرَّ أو  الكالم  فنون  استخدم  من  إثم 
تالعب با�دلة الشرعية أو المادية ليحق باطال أو يبطل حقا.

يعظ القاضـــي المتخاصميـــــن ويذكــرهــم با¹ وبعاقبة 
الظلم.

الحق، وا�ثم  المحاماة إن كانت لتحقيق  مشروعية مهنة 
العظيم لمن سخرها �بطاله.

۰۷

۰۸

۰۹

۱۰

۱۲

۱۱
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( الحديث العاشر: (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

وجوب التحاكم إلى شريعة رب العالمين في الخصومات ال 
ا�عراف وال القوانين الوضعية التي وضعها البشر.

من  بينهم  فيما  يحكم  أن  المسلمين  إمام  واجبات  من 
ُيعيِّنهم  ممن  عنه  ينوب  من  أو  بنفسه  ونزاعات  خصومات 

من الوالة والقضاة.

يحكم القاضي بالظاهر من ا�دلة والبراهين "فأْقِضي على 
َنْحِو ما أْسَمُع".

حكم  بما  القاضي  ُيؤاَخذ  لم  الظاهر  على  بني  إن  الحكم 
وإن كان خالف الحق عند ا¹.

إلى  يستند  لم  ما  منه،  تيقن  وإن  بعلمه  القاضي  يحكم  ال 
دليل قاطع.

وجوب سماع القاضي من طرفي الخصومة.

القاضي من غير هوى وال حيف وفقا لáصول  به  ما يقضي 
يحلل  ال  القاضي  قضاء  وإن  الباطن،  الحق  عين  يخالف  قد 

للمبطل ما قضى له به ويبقى حراما في حقه.

قد يحوز ا�نسان شيئا بحكم قضائي ولكن ال يحل له في 
دين ا¹، والعكس صحيح، وإبراء الذمة في اÈخرة بأداء الحق 

الذي يعلم ا�نسان أنه حق عند ا¹.

النظر  وإعادة  القضائية  ا�حكام  استئناف  طلب  مشروعية 
الحكم،  استخراج  في  القاضي  عند  خطأ  وجود  لظن  فيها 

وال يعد ذلك صورة من صور رد الحكم بما أنزل ا¹.

حسن البيان ال يقلب الحق باطال وال الباطل حقا عند ا¹.

حقوق العباد ال تسقط بالخطأ في الحكم القضائي.

أو  ا�لفاظ  معاني  ف  حرَّ أو  الكالم  فنون  استخدم  من  إثم 
تالعب با�دلة الشرعية أو المادية ليحق باطال أو يبطل حقا.

يعظ القاضـــي المتخاصميـــــن ويذكــرهــم با¹ وبعاقبة 
الظلم.

الحق، وا�ثم  المحاماة إن كانت لتحقيق  مشروعية مهنة 
العظيم لمن سخرها �بطاله.

۱۳

۱٤
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( الحديث العاشر: (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

الفوائد      العقائد  ية

النبي صلى ا¹ عليه وسلم بشر، ومرسل من عند ا¹، ومعصوم 
على  الوحي  يقره  وال  الكبائر،  من  ومعصوم  بالتبليغ،  يتعلق  فيما 
على  الوحي  يقره  وال  ويجتهد  وتولى)،  (عبس  وقعت  إن  الصغائر 

االجتهاد الخاطئ (أسرى بدر).

عدم قضاء الرسول صلى ا¹ عليه وسلم بالوحي، إذ لو فعل لبطل 
ليكون تشريعا  والبراهين  بالبينات  القضاء من بعده، فكان قضاؤه 
من بعده للقضاة، كمثل سهوه في الصالة ليكون سجود السهو 

تشريعا للمصلين.

لعاقب  وإال  بالوحي،  وسلم  عليه  ا¹  صلى  الرسول  قضاء  عدم 
المنافق الذي تولى كبر قذف أم المؤمنين عائشة، فهو لم يحده 
حد القذف لعدم ثبوت التهمة عليه بالبينات والشهادات، وإن ثبتت 

بإخبار الوحي.

لصاحب  لقضى  وإال  الغيب،  يعلم  ال  وسلم  عليه  ا¹  صلى  النبي 
الحق بدون أن يسمع حجة كل منهما، إال ما إراد ا¹ أن يطلعه عليه 

كعالمات آخر الزمان وغيرها.

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤
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( الحديث العاشر: (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

الفوائد    العامـة
إذ  بهم  ورحمته  أمته  على  وسلم  عليه  ا¹  صلى  النبي  شفقة 

دلهم على ما فيه نجاتهم يوم القيامة.

أنا  "إنما  النبي صلى ا¹ عليه وسلم وخفض جناحه �مته،  تواضع 
بشر".

أثر ا�يمان باليوم اÈخر في ضبط سلوك الفرد والمجتمع المسلم.

تحريم الظلم بجميع أشكاله وصوره في كل شيء، صغيرا كان أم 
كبيرا، نفيسا كان أم حقيرا، (من التبعيضية "ِمن َحقِّ أِخيِه").

ا¹  فيه  يقتص½  يوم  يأتي  أن  قبل  أهلها  إلى  المظالم  رد  وجوب 
من  أتدرون   :٢ رقم  الحديث  فوائد  (راجع  الظالم  من  للمظلوم 

المفلس؟).

عزاء المظلوم في الدنيا أن ا¹ لن يضيعه وأن ظالمه وإن أفلت في 
الدنيا فال مهرب له يوم القيامة.

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٦

۰٥
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( الحديث العاشر: (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

تصديق قول ا¹ تعالى: (وكان ا�نسان أكثر شيء جدال) .

ا�فكار  وعرض  ا�قناع  في  البيان  وعلوم  الفصاحة  تعلم  أهمية 
. (éإن من البيان لسحر) والدفاع عن الحقوق المشروعة

الحكم  رأسها  وعلى  الحياة  جوانب  لكافة  الشريعة  شمول 
والتقاضي، وهو إبطال لمن يزعم أنها عبادات وأخالق فحسب.

إن كان الرسول صلى ا¹ عليه وسلم ال يعلم الغيب وال يحكم به، 
أحكاما  ويبني  والمشعوذين  والعرافين  للكهنة  يلجأ  بمن  فكيف 

على دجلهم.

"فَمن  القضائية  الخصومة  رغم  ا�يمانية  ا�خوة  بقاء  على  التأكيد 
َقَضْيُت له ِمن َحقِّ أِخيِه شيًئا".

وجوب استشعار مراقبة ا¹ عز وجل على الدوام.

وإمكاناتهم  قدراتهم  في  الناس  بين  واالختالف  التفاوت 
وسماتهم الشخصية سنة ا¹ في خلقه.

۰۷

۰۸

۰۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳
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( الحديث العاشر: (إنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَليَّ

الفوائد  األصولية
أفعال النبي صلى ا¹ عليه وسلم وما يقع منها على جهة 
مسائل  أهم  من  العادة،  جهة  على  منها  يقع  وما  التشريع 

أصول الفقه وأدقها.
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«ثَالٌث َمن كُنَّ فيه وَجَد بِهنَّ َحالَوَة اإل�اِن: َمن كاَن 

اللَُّه وَرسولُُه أَحبَّ إلَْيِه مّ� ِسواُه�، وأَْن يُِحبَّ املَْرَء 

ال يُِحبُُّه إّال لِلَِّه، وأَْن يَكْرََه أْن يَُعوَد يف الكُْفِر بَْعَد أْن 

أنَْقَذُه اللَُّه منه، ك� يَكْرَُه أْن يُْقَذَف يف الّناِر»

الحدـیث
عشــرالحــادي
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الحديث الحادي عشر:
" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

سواها  محبة  وكل  المحاب،  كل  أصل  هي  وجل  عز  ا	  محبة 
تابعة لها

المحبات  أصل  هي  ا	  يحبه  ما  ومحبة  ا	  محبة  أن  كما 
والخسارة  الشقاء  أصل  هي  ا	  يحبه  ال  ما  فمحبة  والسعادة 

في الدنيا وا�خرة

المحبة ا�يمانية عبادة وعليه فال توجه إال 	 عز وجل خالصة

محبتنا  تكون  الصالح  لعمله  أو  للشخص  ا	  حب  قدر  على 
ا�يمانية له، �ننا نحب من يحبه ا	 من ا�شخاص ومن ا�عمال، 

والعكس صحيح

المحبة  بخالف  ومنطق  تفكير  على  مؤسسة  ا�يمانية  المحبة 
ية المؤسسة على الفطرة أو العاطفة الطبيعية الِجِبلِّ

نية میا إل ا ملحبة  ا ل  حو ئد  ا فو

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥
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الحديث الحادي عشر:
" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

ا�يمانية،  المحبة  مع  ية  الِجِبلِّ الفطرية  المحبة  تعارض  عند 
ينبغي تقديم المحبة ا�يمانية على الفطرية الِجِبلِّية

ومنع  أخذ  كل  عليها  ينبني  بحيث  ا�يمانية  المحبة  ترسيخ 
ا�يمان، قال رسول ا	 صلى ا	  ووصل وقطع، يحقق كمال 

عليه وسلم:

«من أحبَّ للَِّه وأبغَض للَِّه وأعطى للَِّه ومنَع للَِّه فقِد 

استكمَل اإل�اَن»

ا	  حب  ادعى  فمن  ا�يمانية،  المحبة  آثار  من  واالتباع  الطاعة 
ورسوله وهو عاص �وامر ا	 كان كاذب· في دعواه، قال تعالى:

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعو£ يحببكم الله ويغفر 

لكم ذنوبكم

۰٦

۰۷

۰۸
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الحديث الحادي عشر:
" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

سياج  وهو  الحق،  ا�يمان  أساسيات  من  وأهله  الكفر  كراهية 
يحوط المحبة ا�يمانية ويوضح حدودها، قال تعالى:

«ال تجد قوما يؤمنون بالله واليوم اآلخر يوادون من 

أو  أبناءهم  أو  آباءهم  كانوا  ولو  ورسوله  الله  حاد 

̄تهم» إخوانهم أو عش

العدل  وبين  فيه  والبغض  ا	  في  بالحب  التعبد  بين  التفريق 
والقسط، فال يحمل الحب على الميل نحو ظالم مسلم على 

حساب مظلوم غير مسلم، قال تعالى:

«ال ينهاكم الله عن الذين ± يقاتلوكم يف الدين و ± 

يخرجوكم من دياركم أن تربوهم و تقسطوا إليهم إن 

«µالله يحب املقسط

۰۹

۱۰
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الحديث الحادي عشر:
" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

ا	  يحبه  ال  مما  والبراء  (أشخاص/أعمال)  يحبه  ولما   	 الوالء 
(أشخاص/أعمال)

دليل  منهما  كل  متقابلتان  عمليتان  وهما  وهدم،  بناء  المحبة 
بالنفي  إال  تتحقق  ال  التوحيد  كلمة  أن  كما  الثاني،  وجود  على 
وا�ثبات (نفي لآللهة الباطلة وإثبات ا�لوهية 	 وحده) فهذه 
الثنائية المتضادة البد من تحققها في الحب، فالمحبة ا�يمانية 

هدم لكل حب لغير ا	 واثباته 	 وحده

تذوق حالوة المحبة ال يوصف بالمقال بل يعرف في جوف الليل 
النعم  وعند  باالطمئنان،  والمصاعب  المصائب  وعند  بالحال، 

بالشكر والعرفان

يوم  صاحبها  تنفع  التي  هي  ا	  طاعة  وفي  ا	  في  المحبة 
القيامة، أما عدا ذلك فهي هباء منثور بل تنقلب عداوة وخسران 
كما في قول ا	 عز وجل (ا�خالء يومئذ بعضهم لبعض عدو 

إال المتقين)

۱۱

۱۲

۱۳

۱٤
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الحديث الحادي عشر:
" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

أسالفه  يحب  فالمؤمن  الزمان،  حدود  تتجاوز  ا�يمانية  المحبة 
في ا�يمان من ا�نبياء الكرام وأتباعهم (مؤمن ياسين/مؤمن 

آل فرعون/ذي القرنين)

المحبة ا�يمانية تتجاوز حدود المكان فالمؤمن يحب المؤمنين 
من كل عرق وبلد ولون (بالل الحبشي/سلمان الفارسي/صهيب 

الرومي) (عرب/عجم/إيغور/روهنجا/زنج)

سبقونا  من  لكل  ونصرة  واقتداءا  ودعاءا  محبة  ا�يمان  يوجب 
وعاصرونا ويأتونا بعدنا من أهل ا�يمان وا�سالم

واجتمعت  ووجدت  تحققت  إذا  والخالل  ا�وصاف  من  ثالث·  أن 
في ا�نسان فإنه يجد حالوة ا�يمان

۱٥

۱٦

۱۷

۱۸
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الحديث الحادي عشر:
" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

هلل ا محبة  تحقيق  ق  طر و ب  سبا أ

ذكر ابن القيم رحمه ا� أسبابا عشرة تجلب محبة 
ا� (نذكرها مختصرة):

قراءُة القرآن بالتدبر والتفّهم لمعانيه وما أُريَد به

التقرب إلى ا� بالنوافل بعد الفرائض

دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال

إيثاُر محاّبه على محاّبك عند غَلَبات الهوى

مطالعة القلب ¤سمائه وصفاته

ه وإحسانه وآالئه ونعمه الباطنة والظاهرة مشاهدة برِّ

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥

۰٦
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الحديث الحادي عشر:
" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

انكسار القلب بكليته بين يدي ا� تعالى

الخلوة به وقت النزول ا�لهي لمناجاته وتالوة كالمه

مجالسة المحبين الصادقين

مباعدُة كلِّ سبٍب يحوُل بيَن القلب وبيَن اِ� عزَّ وجلَّ

۰۷

۰۸

۰۹

۱۰
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الحديث الحادي عشر:
" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

الفوائد    العقائدية

لÐيمان وا�عمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى مواله بها 

حالوة وطعم وانشراح يشعر به المؤمن في قلبه، ويؤيد ذلك 

دين·  وبا�سالم  رب·  با	  رضي  من  اإل�ان"  طعم  "ذاق  حديث: 

وبمحمد رسوًال، وعليه فإن ذكر العدد ليس الغرض منه الحصر 

التنبيه على عظمتها وفضلها  الثالث فحسب ولكن  في هذه 

على ما سواها

ا�يمان يزيد وينقص "من كن فيه وجد حالوة اإل�ان" يستلزم 
أنه من لم تكن فيه لم يكن كامل ا�يمان

في قوله صلى ا	 عليه وسلم: "بعد أن أنقذه ا	 منه" تصديق 
قوله تعالى: 

«وما كان لنفس أن تؤمن إال بإذن الله»
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الحديث الحادي عشر:
" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

في قوله صلى ا	 عليه وسلم:

"يكره أن يعود يف الكفر"، دليل أن ا�نسان معرض للكفر في أي 

لحظة وال يأمن على نفسه الفتنة لذلك يحسن للمؤمن أن يكثر 

من الدعاء الذي كان به يدعو رسول ا	 صلى ا	 عليه وسلم:

"اللهم يا مقلّب القلوب ثبت قلبي عىل دينك"
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الحديث الحادي عشر:
" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

الفوائد    الفقهية

الضمير  بتثنية  "رسوله"  و  "ا	"  لفظي  بين  الجمع  جواز 
كان  اللفظ  قل  كلما  �نه  التعليم،  مقام  في  (سواهما) 
البسط  إلى  تحتاج  التي  الخطب  بخالف  الحفظ،  إلى  أقرب 
وا�يضاح، لذا أنكر رسول ا	 على الخطيب الذي قال (ومن 

يعصهما فقد غوى) وقال له (بئس الخطيب أنت)
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الحديث الحادي عشر:
" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

الفوائد    الرتبوية

غرس قيمة التفاضل بالتقوى وقيمة المفاضلة با�يمان

مقاومة روح التعصب والوالء لغير ا	 (عائلة / قبيلة / 
وطن / عرق)
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الحديث الحادي عشر:
" ثالث من كن فيه وجد حالوة ا�يمان "

الفوائد    اللغوية

التنوين في كلمة (ثالٌث) ِعوٌض عن مضاف محذوف 
تقديره (خصال)
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: ����� ���� א����א� �א���� ����� �� ��

ال  النَّهاِر،  ِمَن  طائَِفٍة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرسوِل  مع  «َخرَْجُت 

ثُمَّ  َقْيُنقاَع،  بَِني  ُسوَق  جاَء  حّتى  أُكَلُِّمُه،  َوال  يُكَلُِّمِني 

انَْرصََف، حّتى أÈَ ِخباَء فاِطَمَة [عند البخاري: َفَجلََس بِفناِء 

َحَسًنا  يَْعِني  لُكَُع؟"  أَثَمَّ  لُكَُع؟  :أَثَمَّ  َفقاَل"  فاِطَمَة]  بَْيِت 

لَُه َوتُلِْبَسُه ِسخابًا، َفلَْم  ُه ألَْن تَُغسِّ ا تَْحِبُسُه أُمُّ َّÍَفظََنّنا أنَُّه إ

خاُب]  يَلَْبْث أَْن جاَء يَْسعى، [عند البخاري: ويف ُعُنِقِه السِّ

اللِه  َرسوُل  َفقاَل  صاِحَبُه،  منه�  واِحٍد  كُلُّ  اْعَتَنَق  حّتى 

وزاد  يُِحبُُّه.  َمن  َوأَْحِبْب  فأِحبَُّه  أُِحبُُّه،  إ£ِّ  اللَُّهمَّ  ملسو هيلع هللا ىلص: 

ِمَن  إَيلَّ  أَحبَّ  أَحٌد  كاَن  َف�  ُهَريْرََة:  أبو  وقاَل  البخاري 

« ، بَْعَد ما قاَل َرسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص ما قاَلِ الَحَسِن بِن َعِيلٍّ

الحدـیث
عشــرالثـــاني
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الحديث الثاني عشر:
(اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه)

املعاني
طاِئَفٍة: قطعة وبعض

ِخباَء: بيت

بِفناِء َبْيِت: الساحة الداخلية للبيت

َأَثمَّ ُلَكُع؟: أين الصغير؟، يعني طفلها الحسن بن علي 
رضي ا	 عنه، وإن قيلت للكبير فتعني قلة العقل وقلة 

المكانة فيراد بها الذم

َتْحِبُسُه: تؤخره

ِسخاًبا: قالدة عنق لÙطفال فيها قرنفل أو عنبر أو خرز، 
رون ويزينون بها ُيعطَّ

جاَء َيْسعى: جاء مسرعا إجابة �شارة النبي إليه كما 
ِده عليها Üفي بعض الروايات، لَتَعو
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الحديث الثاني عشر:
(اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه)

سلم و عليه  هلل  ا صلى  لنبي  ا ئل  شما في  ئد  ا فو
بيته ل  آ حق  و

تواضع النبي صلى ا	 عليه وسلم وذهابه للتسوق بنفسه

وتعليم  لمراقبته  للسوق  وسلم  عليه  ا	  صلى  النبي  خروج 

الناس ا�حكام المتعلقة بالمعامالت

أو  حراسة  دون  أصحابه  مع  وسلم  عليه  ا	  صلى  سيره 

مرافقين يدفعون الناس

تخصيص  دون  البيت  فناء  في  وسلم  عليه  ا	  صلى  جلوسه 

مجلس له

تلطفه ومحبته صلى ا	 عليه وسلم لÙطفال ومالعبته لهم

وأحاسيسه  حبه  عن  وسلم  عليه  ا	  صلى  وإخباره  تبسطه 

تجاه أهل بيته من زوجة أو بنات أو ذرية

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥

۰٦
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الحديث الثاني عشر:
(اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه)

فضل الحسن بن علي رضي ا	 عنه وعن والديه، والخبر أنه من 

أهل الجنة وهو خامس الخلفاء الراشدين المهدين، وحقن ا	 

به دماء المسلمين

وجه  على  وسلم  عليه  ا	  صلى  النبي  بيت  آل  بمحبة  التعبد 

ا�جمال في كل زمان ومكان وإكرامهم وإجالل قدرهم دون 

إفراط أو غلو

جلب  أسباب  من  وسلم  عليه  ا	  صلى  النبي  بيت  آل  محبة 

محبة ا	 للعبد، فإن من أحبهم أحبه ا	 كدعاء النبي صلى 

ا	 عليه وسلم

النبي صلى ا	 عليه  بيت  آل  أبغض  أن من  المخالفة  بمفهوم 

وسلم من أزواجه أو من ذريته أبغضه ا	

۰۷

۰۸

۰۹

۱۰
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الحديث الثاني عشر:
(اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه)

الفوائد    الفقهية

جواز لبس القالدة للذكور وا�ناث من ا�طفال للزينة ما لم 
تكن تميمة

استحباب إخبار من تحب بحبك له

َجَواز المعانقة

وجوب قيام ولي أمر المسلمين بمراقبة معامالت ا�سواق 
بمهنة  تاريخيا  يعرف  ما  وهي  شرعيا  وضبطها  والتجارات 

المحتسب

وجوب تفقد ولي ا�مر لحال الناس واحتياجاتهم بنفسه أو 
من ينوب عنه في ذلك

جواز تسمية ا�ماكن بأسماء من يسكنها وإن كانوا كفارا، 
فيها  يكن  لم  إذا  مغادرتهم  بعد  ولو  ذلك  واستمرار 

مخالفة شرعية "سوق بني قينقاع"
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الحديث الثاني عشر:
(اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه)

الفوائد    الرتبوية

أو  ذكورا  كانوا  سواء  الصغار  ا�طفال  وتزيين  وتعطير  تنظيف 
إناثا، وخاصة عند حضور ا�هل والزوار ا�فاضل، وهذا من شأنه 
الكبار  تقدير  على  وينعكس  الكبار،  عند  قبولهم  زيادة 

واحتفائهم بهم فيزداد ا�طفال فرحا بذلك

الدعاء لÙطفال من الذرية والعامة وإخبارهم بأنهم محبوبون، 
ودعاء ا	 أن يحبهم ويحبب الخلق فيهم

بهم  رحمة  ذلك  على  وتعويدهم  الصغار  ا�طفال  معانقة 
با�مان  ا�حساس  منحهم  من  فيه  لما  إليهم،  وتوددا 
والطمأنينة، وهو ما يسهم في تنمية السواء النفسي للطفل.

يحب  هريرة  أبو  صار  فقد  والعواطف  السلوك  تعديل  إمكانية 
يكن  ولم  خبر،  من  سمع  ما  بعد  أحد  كل  من  أكثر  الحسن 

كذلك قبلها 
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الحديث الثاني عشر:
(اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه)

الفوائد    العامـة

توقير الصحابة لرسول ا	 صلى ا	 عليه وسلم، فقد رأى أبو 
يبادره  ولم  فسكت  بالكالم،  يبادره  لم  ا	  رسول  أن  هريرة 

بالكالم

مكان  أو  واحد  طريق  في  يسيرون  أشخاص   بين  الكالم  عدم 
واحد ال يعني وجود تخاصم أو احتقار بينهما

لكل مقام مقال ولكل شخص أسلوب يخاطب فيه، فما يقال 
للطفل من باب التحبب قد ال يقال للكبير وقد يعد إهانة

مالعبة ا�طفال والتودد لهم ال ينافي الوقار والهيبة

أنه رافق  أبي هريرة لمالزمته الشديدة لرسول ا	، حتى  فضل 
الرسول صلى ا	 عليه وسلم في زياراته العائلية وليس العامة 

فقط
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الحديث الثاني عشر:
(اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه)

بيت  في  وملكة  سيدة  جعلها  بأن  للمرأة  ا�سالم  تكريم 
ملك  البيت  أن  مع  فاطمة)  (بيت  إليها  البيت  فنسب  الزوجية 

لزوجها، وهي نسبة لالختصاص وليست للملكية

حرص الصحابة على موافقة النبي صلى ا	 عليه وسلم في 
كل ما فعله أو قاله "فما كان أحد أحب إلي من الحسن"

تكرار السؤال للتحقق من بلوغه للمسئول''أثم لكع، أثم لكع''

أن  العالم  أو  للداعية  ينبغي  فال  الداعية،  حياة  في  التوازن 
أحق  وهم  بيته،  أهل  عن  العلمي  نشاطه  أو  بدعوته  ينشغل 

الناس بدعوته وعلمه
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الحديث الثاني عشر:
(اللهم إني أحبه فأحبه، وأحبب من يحبه)

الفوائد    اللغوية

وقوع الظن بمنزلة العلم في قوله "فظَنّنا"
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َد أََحُدكُْم َفلَْيْسَتِعْذ ِباللِه ِمْن أَْربَعٍ يَُقوُل: اللُهمَّ  «إَِذا تََشهَّ

إِ£ِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، َوِمْن َعَذاِب الَْقْربِ، َوِمْن 

اِل» جَّ ِفْتَنِة الَْمْحَيا َوالَْمَ�ِت، َوِمْن َرشِّ ِفْتَنِة الَْمِسيحِ الدَّ

الحدـیث
عشــرالثـــالث
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الحديث الثالث عشر:
(إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

املعاني
َد: َتَشهَّ

فرغ من قراءة التشهد وقبل أن يسلم من الصالة

َأُعوُذ:
أعتصم وأستجير

ِفْتَنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت:
االبتالء واالمتحان في الحياة، وعند االحتضار وسؤال 

الملكين في القبر
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الحديث الثالث عشر:
(إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

مكانة الدعاء وأهميته، وحرص النبي صلى ا	 عليه وسلم على 
أن يدل أصحابه عليه، كما قال عليه الصالة والسالم:

"اليرد القضاء اال الدعاء"

ر،  Üاالستعاذة هي االلتجاء واالعتصام والتحصن بغرض دفع الض
من  إلى  تخافه  شيء  من  الهروب  هو  معناها  فحقيقة 

يعصمك منه

التعوذ يدخل في أكثر أمور الحياة فهو باب كبير لدفع الضر عن 
كالشرك  أخرى  وأمور  الحديث،  هذا  في  ذكر  ما  ومنها  العبد 
ين والشياطين والعين  وأشرار الخلق  والفقر والجبن والبخل والدَّ

والبالء وحتى دخول الخالء

ورد في حديث آخر أن الرسول صلى ا	 عليه وسلم كان يعلم 
أصحابه هذه التعوذات ا�ربع كما يعلمهم السورة من القرآن 

اها والعمل بها لشدة عنايته بها وحرصه على تحفيظهم إيَّ

ة ذ ستعا ال ا و ء  عا لد ا في  ئد  ا فو
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الحديث الثالث عشر:
(إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

اليوم  في  ا�قل  على  مرات  خمس  ا�ربع  االستعاذات  تكرار 
الدائم  والليلة دليل على خطور هذه ا�مور، ولزوم االستحضار 

لها واالحتياج لتوفيق ا	 في مقابلها

ومعصوم  معاذ  أنه  رغم  وسلم  عليه  ا	  صلى  النبي  تعوذ 
�مته  قدوة  وليكون   ،	 والخضوع  والعبودية  للفقر  إظهار 

وتشريعا

إال ا	  الضر فيما ال يقدر عليه  بغائب لدفع  االستعاذة  ال يجوز 
فهي عبادة ال ُتصرف إال 	 عز وجل، فمن استعاذ بمخلوق في 

هذا المقام كفر با	 عز وجل

ُضرِّ  لدفع  المستطيع  الحاضر  الحي  بالمخلوق  االستعاذة 
رواه  الذي  ا�نصاري  مسعود  أبي  حديث  بدليل  جائزة،  يشاهده 
مسلم أنه كان يضرب غالما له، فلما رأى الغالم رسول ا	 قال 

أعوذ برسول ا	 وذلك لينجيه من هذا الضرب الذي يالقيه
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الحديث الثالث عشر:
(إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

الفوائد    العقائدية

إثبات عذاب القبر ونعيمه ووجوب ا�يمان به �نه أول منازل 
ا�يمان باليوم ا�خر

الفتن  أعظم  من  فتنته  وأن  الدجال،  المسيح  خروج  اثبات 
التي تمر على الخلق منذ آدم



w w w . r a s o u l a l l a h . n e t131

الحديث الثالث عشر:
(إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

الفوائد    الفقهية

استحباب الدعاء قبل التسليم لقوله صلى ا	 عليه وسلم 

في هذا الموضع: "ثم ليتخ¯ من املسألة ما شاء"

استحباب هذه التعوذات ا�ربع بالذات استحبابا شديدا وهو 

قول الجمهور من أهل العلم، بل ذهب بعضهم لوجوبها 
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الحديث الثالث عشر:
(إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

الفوائد    العامـة

استمرار الفتن من بداية خلق ا�نسان حتى موته كلما زالت فتنة 
ظهرت أخرى

قوله  مع  يتناسب  وهو  بعده  ولما  للموت  الدائم  االستحضار 
صلى ا	 عليه وسلم: "أكثروا من ذكر هاذم اللذات"

بها  فيزداد  فيها،  وثبت  العبد  صبر  إذا  خيرا  يكون  ما  الفتن  من 
الذين آمنوا إيمانا، وتكون شرا على ضعاف ا�يمان وتنقية للصف 

المسلم منهم

فتنة المحيا: هي كل ما يتعرض له ا�نسان في كل لحظات 
حياته من الكفر والشرك والبدع والشهوات والشبهات، وما يمر 

به من ا�قدار خيرها وشرها

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤
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الحديث الثالث عشر:
(إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

فتنة الممات: لها معنيان

االنسان  به  يشعر  وما  الروح  وخروج  االحتضار  ا�ول:  المعنى 
عندها من آالم شديدة في سكرات الموت، وما ورد من حضور 
عندها،  با	  للكفر  ا�نسان  لدعوة  االحتضار  للحظة  الشيطان 
ذكرها  ويكون  المحيا،  فتنة  من  جزء  ذلك  على  الممات  ففتنة 

بعدها لتأكيد خطورة هذه اللحظة من الحياة

والدين  الرب  عن  القبر  في  الملكين  سؤال  الثاني:  المعنى 
والرسول، ويكون ذكرها مع فتنة المحيا لقربها منها زمنيا، أو 

�نها حصاد لها

فإنهم  والفساد،  ا�لحاد  وناشرى  السوء،  بدعاة  التبصر 
المصلحين  باسم  الناس  على  يخرجون  الدجال  كالمسيح 

المجددين، وهم الهادمون للفضيلة والدين

۰٥

۰٦
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الحديث الثالث عشر:
(إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

آن  الدنيا وا�خرة في  بالحياة  يربطها  الدعاء  بهذا  الصالة  ختام 
الفعلية لمواجهة  الممارسة  بينها وبين  واحد، فهو حلقة ربط 
وعذاب  القبر  عذاب  اتقاء  بغرض  الممات  فتنة  ثم  المحيا  فتنة 
جهنم ومن فتنة الدجال، فيكون هذا الدعاء مذكرا بالوظيفة 

العملية للصالة وهي النهي عن الفحشاء والمنكر

استحباب الدعاء بالجوامع من ا�لفاظ

۰۷

۰۸
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الحديث الثالث عشر:
(إذا تشهد أحدكم فليستعذ با�)

الفوائد    اللغوية
االستعاذة تكون لدفع الشر أما اللياذة (ألوذ) تكون لطلب الخير

معنى كلمة "المسيح":-
ا�رض  في  المتحرك  السالم:  عليه  عيسى  حق  في  أوال   - أ 
للتعبد أو للجهاد، أو هو الذي يمسح على أصحاب العاهات 

فتبرأ ببركة مسحته
أو  لÐفساد  ا�رض  في  المتحرك  الدجال:  حق  في  ثانيا   - ب 

�نه ممسوح العين اليمنى أعور

ال يقال المسيح مطلقا بغير صفة إال إن ُأريد به المسيح النبي، أما 
للتفريق  الدجال  بوصف  مقترنا  إال  يطلق  فال  الدجال  المسيح 

بينهما

في  ورودها  لعدم  "المسيخ"،  الدجال  المسيح  تسمية  خطأ 
السنة بهذا اللفظ

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤
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«َقاَل: َجاَءِت اْمَرأٌَة إَِىل َرُسوِل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم 

َفَقالَْت: يَا َرُسوَل اللِه َذَهَب الرَِّجاُل ِبَحِديِثَك، َفاْجَعْل 

لََنا ِمْن نَْفِسَك يَْوًما نَأْتِيَك ِفيِه، تَُعلُِّمَنا ِم�َّ َعلََّمَك اللُه، 

َفأَتَاُهنَّ  َفاْجَتَمْعَن،  َوكََذا»  كََذا  يَْوَم  «اْجَتِمْعَن  َقاَل: 

َعلََّمُه  ِم�َّ  َفَعلََّمُهنَّ  َوَسلََّم  َعلَْيِه  اللُه  َصىلَّ  اللِه  َرُسوُل 

ُم بَْ�َ يََديَْها، ِمْن  اللُه، ثُمَّ َقاَل: "َما ِمْنكُنَّ ِمِن اْمَرأٍَة تَُقدِّ

َفَقالَِت  النَّاِر»  ِمَن  ِحَجابًا  لََها  كَانُوا  إِالَّ  ثـََالثًَة،  َولَِدَها 

، َفَقاَل َرُسوُل اللِه َصىلَّ اللُه  ، َواثَْنْ�ِ ، َواثَْنْ�ِ اْمَرأٌَة: َواثَْنْ�ِ

" ويف رواية أخرى  ، َواثَْنْ�ِ ، َواثَْنْ�ِ َعلَْيِه َوَسلََّم: «َواثَْنْ�ِ

ملسلم: "َال َ®ُوُت ِإلِْحَداكُنَّ ثـََالثٌَة ِمَن الَْولَِد َفَتْحَتِسَبُه" 

« وعند البخاري عن أ²َ ُهَريْرََة: لَْم يَْبلُُغوا الِحْنَثِ

الحدـیث
عشــرالراـبــــع



w w w . r a s o u l a l l a h . n e t137

الحديث الرابع عشر:
ُم) (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

َجاُل ِبَحِديِثَك: َذَهَب الرِّ
استأثروا واختصوا به دوننا

ُم َبْيَن َيَدْيَها: ُتَقدِّ
ماتوا في حياة الوالدين

َلْم َيْبُلُغوا الِحْنَث:
الحيض، فلم  أو  باالحتالم  الشرعي  التكليف  يبلغوا حد  لم 

ُتكتب لهم ذنوب

ني ملعا ا
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الحديث الرابع عشر:
ُم) (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

ب حتسا ال ا و لصرب  با تتعلق  ئد  ا فو

عظيم  وبالء  كبير  ألم  االبن  ففقد  البالء،  قدر  على  الجزاء 
فوافقه ثواب عظيم وهو الحجب وا�بعاد عن النار

سلوك  من  الصبر  لتحويل  شرط  المصائب  عند  االحتساب 
فطري معتاد إلى سلوك تعبدي يثاب ا�نسان عليه

والرضا  الصبر  بشرط  الجنة  لدخول  سبب  الولد  فقد 
واالحتساب

رسولنا صلى اª عليه وسلم وهو أحب الخلق ª وأعزهم 
إناث  ثالث  خديجة  من  أبنائه  من  حياته  في  فقد  عليه، 
وفقد  الحنث،  يبلغوا  ولم  ثالثة  أو  ذكرين  وفقد  راشدات، 
وبكى  تألم  وقد  عمره،  أواخر  في  مارية  من  إبراهيم  ولده 

لفقدهم ولكن كان أسوة في الرضى واالحتساب

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤
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الحديث الرابع عشر:
ُم) (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

الولد  فقد  ثواب  في  الحديث  أن  العلم  أهل  بعض  ذهب 
أكبر  بالكبير  الفاجعة  ´ن  بالغين  كبارا  ماتوا  وإن  عامة 
وحملوا  ا�نجاب،  وصعوبة  الوالدين  سن  كبر  مع  وخاصة 

الحديث على أنه نوع من التنبيه با´دنى على ا´على

ذلك  وجاء  ا´مهات  كما  ا¸باء  تشمل  الحديث  في  البشرى 
في رواية أخري بلفظ "ال يموت لمسلم"

من مات له ولد به جنون وكان قد تجاوز سن التكليف يدخل 
وا´طفال  فهو  بلغ،  وإن  مكلف  غير  ´نه  أيضا،  البشري  في 

سواء

۰۷

۰٦

۰٥
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الحديث الرابع عشر:
ُم) (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

ء لنسا ا بتعليم  تتعلق  ئد  ا فو

الحديث،  هذا  في  كما  الشرعية  للعلوم  النساء  طلب  جواز 
ولغيرها من العلوم كما في أدلة أخرى

من  يتوفر  لم  إن  الشرعية  العلوم  للنساء  الرجال  تدريس  جواز 
يقوم بمهمة التدريس من النساء أو كان عند الرجال علم ليس 
مراعاة  مع  أيضا،  صحيح  ذلك  وعكس  النساء،  عند  موجودا 

الضوابط الشرعية مثل عدم الخلوة

للنساء كما للرجل احتياجات شرعية وحياتية البد من االهتمام 
بها في التخطيط لتعليمهن

مستعدات،  ليكن  لهن  نه  عيَّ وكذا)  كذا  يوم  في  (اجتمعن 
ن ما حصل بالطلب ليس كالحاصل بال  فتكون الموعظة أوقع́ 

تعب

الحياء لم يمنع الصحابيات من تعلم أمور دينهن

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥
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الحديث الرابع عشر:
ُم) (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

الفوائد    الفقهية

صوت المرأة ليس بعورة

جواز تكلم المرأة مع الرجال للمصلحة

مصلحة  أو  لحاجة  إال  والنساء  الرجال  بين  االختالط  عدم 
راجحة

۰۱

۰۲

۰۳



w w w . r a s o u l a l l a h . n e t142

الحديث الرابع عشر:
ُم) (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

الفوائد    العقائدية

ذراري المسلمين في الجنة ´ن اª يغفر ¸بائهم برحمته، فهي 
أولى لÅبناء الذين لم يبلغوا التكليف

بشرية رسول اª صلى اª عليه وسلم، إذ أنه يحتاج إلى تعليم 
ينطق  (وما  تعالى:  قال  الرسالة،  من  للناس  يبلغه  فيما  له   ªا

عن الهوى إن هو إال وحي يوحى)

نزول الوحي �جابة ا´سئلة، لذلك أورده البخاري في باب تعليم 
النبي صلى اª عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه 
المرأة  سؤال  تكرار  عند  ذلك  ويظهر  تمثيل،  وال  برأي  ليس   ،ªا

ثالثا، وعدم رد النبي عليها حتى أوحى اª له الرد

۰۱

۰۲

۰۳
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الحديث الرابع عشر:
ُم) (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

الفوائد    التعليمية

بيان أن رسول اª صلى اª عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه 
بالموعظة والتعليم

فال  ورسوله   ªا عن  بالنصوص  يحدث  أن  أمكنه  إذا  العالم 
يحدث بنظره وال قياسه

استحباب االجتماع لطلب العلم

مجيء العالم إلى الطالب ال ينقص من شرف العالم وال شرف 
العلم

سؤال الطالب العالم أن يجعل لهم يوًما ومكانا لتلقي العلم، 
وإجابة العالم إلى ذلك، وجواز ا�عالم بذلك المجلس لالجتماع 

فيه

كتاب  في  البخاري  له  وترجم  بالتعليم،  فئة  يخص  أن  جواز 
العلم هل يجعل للنساء يوًما على حده في العلم

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥

۰٦
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الحديث الرابع عشر:
ُم) (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

الفوائد    العامــة

المرأة كانت سببا في تعلم  الحسنة، فسؤال  المبادرة  فضيلة 
كثير من النساء والرجال بشرى رسول اª صلى اª عليه وسلم

بداية  فالثالثة  ا´والد،  كثرة  استحباب  دليل  ثالثة)  ولدها  (من 
أو  ذلك  من  أكثر  لديهم  أن  فربما  ثالثة  له  مات  فمن  الكثرة، 

أنهم يسعون �نجاب أوالد غيرهم

الذرية الصالحة رزق وعون في الدنيا وستر من النار يوم القيامة

ا´صل للمرأة هو القرار في البيت ويجوز خروجها للحاجة، على 
 Ðسبب فكان  البيت  من  خروجهم  يكثر  الذين  الرجال  عكس 

الستئثارهم بحديث رسول اª صلى اª عليه وسلم

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤
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الحديث الرابع عشر:
ُم) (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

الفوائد    الدعوـیـة

 مراعاة رسول اª صلى اª عليه وسلم حال الذي يخاطبه، 
أو  سخرية  أو  توبيخ  دون  يناسبه  الذي  با´سلوب  فيعامله 
 ªا رسول  أجابها  اثنتين  كلمة  كررت  لما  فالمرأة  استهزاء، 

بنفس الطريقة مع أنه كان يكفيه الرد مرة واحدة
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الحديث الرابع عشر:
ُم) (َما ِمْنُكنَّ ِمِن اْمَرأٍَة ُتَقدِّ

الفوائد    اللغوـیـة

الولد يطلق على الذكر وا´نثى، وعلى المفرد والجمع
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َمْرَواُن  َالِة  الصَّ َقْبَل  الِْعيِد  يَْوَم  ِبالُْخطَْبِة  بََدأَ  َمْن  ُل  «أَوَّ

َالُة َقْبَل الُْخطَْبِة، َفَقاَل: َقْد  َفَقاَم إِلَْيِه َرُجٌل، َفَقاَل: الصَّ

ا َهَذا َفَقْد  تُرَِك َما ُهَنالَِك، َفَقاَل أَبُو َسِعيٍد الخدري: أَمَّ

َقَىض َما َعلَْيِه َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َصىلَّ اللُه َعلَْيِه َوَسلََّم 

لَْم  َفإِْن  ِبَيِدِه،  ُْه  َفلُْيَغ½ِّ ُمْنكًَرا  ِمْنكُْم  َرأَى  "َمْن  يَُقوُل: 

َوَذلَِك  َفِبَقلِْبِه،  يَْسَتِطْع  لَْم  َفإِْن  َفِبلَِسانِِه،  يَْسَتِطْع 

أَْضَعُف اْإلِ®َاِن»

الحدـیث
عشــرالخــامس
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الحديث الخامس عشر:
(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

َمْرَواُن:
هو ابن الحكم الخليفة ا´موي، وإنما أراد أن يجعل الخطبة 
لسماع  الصالة  بعد  تجلس  لن  الناس  أن  لظنه  الصالة  قبل 

خطبته

َقْد ُتِرَك َما ُهَناِلَك:
كان مروان قد اجتهد في أن الخطبة قبل الصالة أو بعدها 
إسماع  هو  المراد  أن  رأى  وإنما  الصالة،  لصحة  شرطا  ليس 
من  للمأثور  خالفا  الصالة،  قبل  ما  إلى  نقلها  فاختار  الناس، 

السنة لتحصيل المصلحة

ني ملعا ا
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الحديث الخامس عشر:
(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

ف ملعرو با ألمر  با تتعلق  ئد  ا فو
ملنكر ا عن  لنهي  ا و

ا´مر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب خيرية ا´مة، قال 
تعالى:

«كنتم خ½ أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف 
وتنهون عن املنكر»

ا´مر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الطائفة المنصورة 
ومهمة الغرباء، كما قال صلى اª عليه وسلم "

«فطوÃ للغرباء، الذين يُْصلِحوَن ما أْفَسد الناس 
بعدي من ُسنَّتي»

وبغير هذه المهمة تضيع معالم الدين وتندرس

۰۱

۰۲
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الحديث الخامس عشر:
(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

٣.  ا´مر بالمعروف والنهي عن المنكر من صفات المؤمنين، 

يقول ربنا تبارك وتعالى

«واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
باملعروف وينهون عن املنكر»

٤.  (منكم) ِمن للتبعيض، فأفادت أن شعيرة ا´مر بالمعروف 

والنهي عن المنكر باليد واللسان فرض على الكفاية إذا قام 

بها البعض سقطت عن الباقين، وقد تتعيَّن أحيانÐ كالرجل 

في بيته مع أهله وأسرته

٥.  جعل النبي صلى اª عليه وسلم تغيير المنكر على 

مراتب، ا´ولى باليد، فإن لم يستطع ينتقل للمرتبة الثانية 

ا�نكار باللسان، فإن لم يستطع ينتقل للمرتبة الثالثة وهي 

ا�نكار بالقلب

۰۳

۰٤

۰٥
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الحديث الخامس عشر:
(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

٦.  في سورة الكهف أمثال ثالثة لØنكار، فإنكار باليد لصاحب 

السلطان حيث كان سلطانه (بيت/مؤسسة/دولة) وهو ذو 

القرنين، وإنكار باللسان للصديق على صديقه صاحب 

الجنتين، وإنكار بالقلب ´صحاب الكهف عندما اعتزلوا

 ªصلى ا ª٧.  مخالفة الكيفية التي كان عليها رسول ا

عليه وسلم في العبادات والقربات منكر يجب النهي عنه 

والحذر من الوقوع فيه

٨.  ا�نكار القلبي واجب على كل مسلم وا�نكار الفعلي 

والقولي على المستطيع

٩.  قد ينكر المنكر المفضول في حضرة الفاضل والتلميذ 

بحضرة العالم فهذا الرجل أنكر المنكر مع وجود الصحابي

۰٦

۰۷

۰۸

۰۹
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الحديث الخامس عشر:
(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

١٠.   (من رأى منكم منكرا) "من" تفيد تعميم الخطاب لكل 

المكلفين، لفظة "منكرا" تنكيرها يفيد عموم المنكرات من 

الصغائر والكبائر والمكروهات أيضا

١١.  (من رأى منكم منكرا) المسلم ال ينكر حتى يستيقن 

ويتحقق من وقوع المنَكر عليه فيما ُينكر، وال يحكم بمجرد 

ما يسمع وال بالشبهات

١٢.  (من رأي) ترسي مبدأ اليقين قبل ا�نكار، لذلك ال إنكار في 

مسائل الخالف السائغ، ´نها ال يقين فيها، ´نك وإن رأيت 

قولك ا´صوب فأنت تراه يحتمل الخطأ، وإن رأيت قول غيرك 

خطأ فهو يحتمل الصواب

١٣.  عدم ا�نكار في مسائل الخالف السائغ ال ينفي التناصح 

مع بقاء الود وحسن الظن في المخالف

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳
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الحديث الخامس عشر:
(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

١٤.  أشهر خالف سائغ وقع في عهد النبوة هو اختالف 

الصحابة في فهم أمره صلى اª عليه وسلم بصالة العصر 

في بني قريظة، فحمله بعضهم على مفهومه وهو إرادة 

التعجيل بالوصول، وحمله بعضهم على منطوقه بتأخير 

 ªصالة العصر وإن دخل وقت المغرب، ولم ينكر صلى ا

عليه وسلم على الفريقين

١٥.  مناصحة الحكام ووالة ا´مور لمن كان مستطيعÐ لذلك، 

عمًال بحديث رسول اª (الدين النصيحة) حيث قال فيه 

(و´ئمة المسلمين)

١٦.  مناصحة الحاكم تكون بالسر والعلن، بحسب حال 

المخالفة

۱٤

۱٥

۱٦
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الحديث الخامس عشر:
(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

مكانة المخالف للسنة وسلطانه ال يمنع من أمره بالمعروف 

ونهيه عن المنكر

مساعدة من يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان 

مشروعية عمله، فربما الذي ينهى يعلم الحكم لكن نسي 

أو يجهل الدليل فيكون تقديم الدليل مساعدة وأبين 

للحجة كما فعل ابو سعيد الخدري رضي اª عنه

عدم انكار ابي سعيد في هذه الرواية ال تنفي أنه لم ينكر 

على مروان بل ووردت روايات أخرى في الصحيحين أنه جذبه 

من يده حين هم بصعود المنبر، وقال النووي: "فيحتمل 

أنهما قضيتان"

ليس شرطا وجود القبول لقيام ا´مر بالمعروف والنهي عن 

ا اْلَبالُغ} ُسوِل ِإلَّ المنكر، قال اª تعالى: {َما َعَلى الرَّ

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰
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الحديث الخامس عشر:
(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

يكون  أن  المنكر  عن  والناهي  بالمعروف  ا¸مر  في  يشترط  ال 

كامل الحال، ممتثًال ما يأمر به، مجتنبÐ ما ينهى عنه بل عليه 

أن  شيئان:  عليه  يجب  ´نه  ذلك  خالف   Ðمرتكب كان  وإن  ا´مر، 

يأمر نفسه وينهاها، وأن يأمر غيره وينهاه، فإذا أخذ بأحدهما 

ال يسقط عنه ا¸خر

ال يختص ا´مر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الوالية 

 Ðبل ذلك ثابت ¸حاد المسلمين وإنما يأمر وينهى من كان عالم

مثل:  الظاهرة  ا´مور  من  كان  فإن  عنه  وينهى  به  يأمر  بما 

فكل  ذلك،  ونحو  الخمر  وشرب  والزنا  والصوم  الصالة 

المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق ا´فعال وا´قوال وما 

لهم  فليس  مدخل  فيه  للعوام  يكن  ولم  باالجتهاد  يتعلق 

إنكاره بل ذلك للعلماء

۲۱

۲۲
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الحديث الخامس عشر:
(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

قال تعالى: (َوْأُمْر ِباْلُعْرِف) ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، 

وليكن نهيك عن المنكر بغير منكر، ومثاله في قوله: (الصالة 

قبل الخطبة)، فيها تذكير للخليفة فلعله فعل ذلك ناسيا

۲۳
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الحديث الخامس عشر:
(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

الفوائد    العقائدية

ا´عمال من ا�يمان

ا�يمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي

إنكار المنكر من أعمال ا�يمان

أعمال القلب من ا�يمان، وا�نكار القلبي عمل من أعمال القلب

يخشى على من فقد االنكار القلبي كلية أن يخرج من االيمان، 
الروايات عند  وفي شأنه قال صلى اª عليه وسلم في إحدى 

مسلم إيضا: "وليس وراء ذلك من اال®ان مثقال حبة خردل"

التكليف الشرعي على قدر االستطاعة، قال تعالى: (فاتقوا الله 
ما استطعتم)

ضرورة اتباع الشرع وأال ُيبتدع ما ليس فيه بالرأي

۰۱

۰۲

۰۳

۰٤

۰٥

۰٦

۰۷
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الحديث الخامس عشر:
(َمْن َرأَى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا)

الفوائد    العامــة

بهم  ليصلي  بنفسه  الناس  إلى  الوالي  أو  الحاكم  خروج 
الجمع والجماعات وا´عياد
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ًتدبر حديثا
www.rasoulallah.net

الجزء ا�ول


