
 
 

 سبل السالم
 

 معالي الشيخ الدكتور 
4ò¶^=!^=Ñgƒ=‚f=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=

Ú_›Ÿ≈ÿ^=á_g‘=ÔÙÎ‰=Èòƒ=
Ú_kÃˇ^Ë=ÔÎ›Ÿ≈ÿ^=qÈwgŸÿ=Ô›Û^Ñÿ^=Ô·sŸÿ^=ÈòƒË=

   

 لیمسجد أ�االخ المكان: هـ 2/6/1433 تار�خ المحاضرة:

 
  



 
 

 
 

F=fl˙åÿ^=⁄gã1433_14E= 2 

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ر�اته. 
 . نعم

 أحسن هللا إل�ك. 
وصلى هللا وسلم على نب�ه محمد وعلى آله وأصحا�ه وأت�اعه �إحسان  ،"الحمد � رب العالمین

 اللهم اغفر لش�خنا وللمستمعین.
 ،أما �عد

 فقال في البلوغ وشرحه في �تاب الجامع:
 �اب الترغیب في مكارم األخالق. 

عل�كم « :-صلى هللا عل�ه وسلم -قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه-عن ابن مسعود 
 ،و�ن البر یهدي إلى الجنة ،إلى البر«�فتح حرف المضارعة  »�الصدق فإن الصدق یهدي

فإن الكذب  ،و��اكم والكذب ،او�تحرى الصدق حتى �كتب عند هللا صد�ق   ،ومایزال الرجل �صدق
الرجل �كذب و�تحرى الكذب حتى  ومایزال ،و�ن الفجور یهدي إلى النار ،یهدي إلى الفجور
 .متفق عل�ه  .»ا�كتب عند هللا �ذا�  

هذه حق�قتهما عند الجمهور من الهادو�ة   ،والكذب ما خالف الواقع ،الصدق ما طابق الواقع 
والبر �كسر الموحدة أصله التوسع في فعل   ،والهدا�ة الداللة الموصلة إلى المطلوب ،وغیرهم
 وهو اسم جامع للخیرات �لها." ،الخیرات

هذه ،هذه حق�قته اللغو�ة  ،هذا األصل ف�ه ،والكذب ما خالف الواقع ،الصدق ما طابق الواقع
ولكن قد ترد �عض النصوص  ،وما خالف الواقع �ذب  ،ما طابق الواقع صدق ،حق�قتهما اللغو�ة
ا شرع�ة ،وهي لغو�ة ،هذه الحق�قة ،ى خالف هذه الحق�قةالشرع�ة تدل عل �ثیر من   ،هي أ�ض 

فتكون  ،النصوص ینطبق عل�ه على هذا الحد النصوص الشرع�ة غالبها ینطبق على هذا الحد 
ن إ  :فمن أهل العلم من �قول ،لكن قد �خرج عن هذا الحد �عض الصور ،حینئذ حق�قة شرع�ة

ا  ، مجازاستعمال الصدق أو الكذب فیهما  و�كون للفظ   ،وال مانع من أن �كون حق�قة شرع�ة أ�ض 
 .�ما ذ�رنا مرار ا في المفلس ،الواحد أكثر من حق�قة شرع�ة

  ، وهي حق�قة لغو�ة ،هذه حق�قته اللغو�ة والشرع�ة ،المفلس عندهم من ال درهم له وال متاع 
من أدرك ماله عند رجل قد أفلس لكن حق�قته الشرع�ة  ،الحق�قة اللغو�ة والعرف�ة ال تخرج عن هذا

و�ن لم �عرفها  ،ا حق�قة شرع�ةأ�ض   »؟أتدرون من المفلس «ینطبق عل�ه هذه حق�قة شرع�ة 
�ما أنه �كون له  ،فقد �كون للفظ أكثر من حق�قة شرع�ة ،ألنها خالفت الحق�قة اللغو�ة ؛الصحا�ة

ف أ و ل ئ ك  ع ند  �   ھ م   {إذا قلوا عن النصاب وال یرد على هذا أن شهود الزنا  ،أكثر من معنى لغوي 
ن و�المهم مطابق  �كونون �اذبی��ف  ،و�المهم مطابق للواقع ،]13[سورة النــور: }ال ك اذ ب ون  

 ؟للواقع
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 طالب: ..........
 . نعم

    طالب: ............طالب: ............
وحق�قة شرع�ة في هذا  ،حق�قة شرع�ة حكم هللا مطابق للشرع ،وهو حق�قة شرع�ة ،هذا حكم هللا 

 .في هذا الموضع ،الموضع
  ، »وأما أبو جهم فكان ال �ضع عصاه عن عاتقه« :-عل�ه الصالة والسالم-طیب قول النبي  

لكن   ،مستحیل ،؟ ال �مكنامالزم له �مالزمة أحد أطرافه؟ ما �ضع عصاه أبد   أنه هل یتصور
و�ن اختلفت  ، وهذه حق�قة من الحقائق الشرع�ة ،�الم من ال ینطق عن الهوى  ،هذا �الم صدق

و�ثبتون واسطة بین   ،عن الحق�قة العرف�ة �شترط المعتزلة في حد الكذب أن �كون عن تعمد 
�الم  ،فعندهم �الم ل�س �صدق وال �ذب  ،سطة بین الصدق والكذبیثبتون وا ،الصدق والكذب 

 ،إما صدق و�ما �ذب  ،أهل السنة والجماعة ما عندهم واسطة في هذا ،ل�س �صدق وال �ذب 
 فالمعتزلة عندهم �الم ل�س �صدق وال �ذب بدلیل.

 طالب: ........
 ؟ماذا

 طالب: ........
  } أ ف ت ر ى ع ل ى �   ك ذ با  أ م ب ھ  ج ن ة  {الكذب �الفر�ة  -جل وعال-نبین، لما قابل هللا  انتظر حتى
دل على أن    ، ] 8[سورة س�أ:   } أ ف ت ر ى ع ل ى �   ك ذ با  أ م ب ھ  ج ن ة  { ،قابل الكذب �الجنة ]8[سورة س�أ:

هذا ف فالذي یتكلم �كالم ال یدري ما هو �المجنون مثال   ،�ه جنة قس�م للكذب  ،الجنة قس�م للكذب 
 كذب؟ ال، هذا صدق؟ صدق؟ 

ا خالف �ه  لكن إذا خالف الواقع قال المجنون �الم   ،اوقد �كون �ذ�   ،اتكلم �كالم قد �كون صدق   
 �ذب؟ أمالواقع صدق 

وال �ذب،  ،دق ل�س �ص افأثبتوا �الم   ،�ه جنة  ،�ه جنة عند المعتزلة ،ال، ال صدق وال �ذب  
 صح؟  

 طالب: ........
 رجل مجنون �عني شخص مجنون تكلم �كالم هذ�ان.  ،ف�ه جنون 

 طالب: ........
وال  ،للواقع األنه قد �كون مخالف   ؛اف�أتي �كالم ال نستط�ع أن نسم�ه صدق   ،ال، �الم مجنون یهذي
 ألنه قو�ل �الكذب.  ؛انستط�ع أن نسم�ه �ذ�  

 طالب: ........



 
 

 
 

F=fl˙åÿ^=⁄gã1433_14E= 4 

خل  ،نتكلم في �اب الصدق والكذب  نحن ،صدق خالص انتهینا من اإلشكال ،المهم أنه صدق
ألنه   ؛ن في �الم الشرع ما �جوز نف�هإ : لئال �قال ؛لكنه صدق ،دعنا منها ،أبواب اللغة األخرى 

ألنه   ؛�صح�ح ل�سالكالم  ،اأبد   :قد �قول قائل »ال �ضع عصاه عن عاتقه « :لما �قول الرسول
لئال یوجد في �الم الشارع ما �جوز   ؛ال بد أن �ضع عصاه ،�ضع عصاه عن عاتقه إذا جاء ینام

 . نف�ه
معنى   ما ،اللفظ المر�ب المفید �الوضع : في اآلجروم�ة ،في تعر�ف الكالم في أ�سط �تب اللغة 

له ما هو  معناه أن �الم األعاجم � ،الوضع اللغوي العر�ي؟ الوضع العر�ي أمالقصد  :الوضع
و�الم  ،ل�س �كالم أصال   ،ما هو �كالم :وقلنا ،و�ذا قلنا �القصد دخل علینا �الم المجنون  ،�كالم

المسألة لها تفاصیل   ،وحینئذ ننتهي من مشكلة المعتزلة ، ل�س �كالم ،ألنه غیر مقصود  ؛الطیور
 حال.  ةننهي الكتاب على أ�   عندنا ن�ة أن  نحن ،وعلیها التزامات ولوازم ،وتفار�ع

 أحسن هللا إل�ك.
 "والبر �كسر الموحدة أصله التوسع في فعل الخیرات.." 

 لسعته.  ؛ومنه الب ر :قالوا ،الب ر �كسر الموحدة أصله التوسع في فعل الخیرات  ،لسعته ؛ومنه الب ر
 أحسن هللا إل�ك.

  : قوله  :وقال ابن �طال .صو�طلق على العمل الصالح الخال ،"وهو اسم جامع للخیرات �لها
  ، ]13[سورة االنفطار: }إ ن  األ ب ر ار  ل ف ي ن ع یم  { :إلى آخره مصداقه قوله تعالى »و�ن البر«

إلى آخره المراد یتكرر منه الصدق حتى �ستحق اسم   »ومایزال الرجل �صدق « :قوله :وقال
 وأصل.." ،وهو الصدیق ،الم�الغة

  : ألن اسم الفاعل صادق إذا صدق في خبر قیل له ؛وقبل هذه الص�غة صدوق ص�غة م�الغة
وهنا   ،صد  یق :إذا لم � عر ف منه �ذب قیل ،صدوق  :إذا عرف �الصدق وتكرر منه قیل ،صادق

قال �عض أهل العلم أنه ال �شعر  ارت�اط في لفظ المحدثین الذي �طلقونه على الراوي لفظ صدوق 
لكن الض�ط هل   ،الصدق وجد  ،فالن صدوق  :�عني إذا قیل ،فال � قب ل حدیثه ،�شر�طة الض�ط

 ؟  اأن �كون ضا�ط   ایلزم من �ونه صدوق  
 طالب: ........

 ؟ماذا
 طالب: ........

 . احافظ    ا�كون ضا�ط  
 طالب: ........

  ، وقاله جمع من أهل العلم ،وقال ابن الصالح ،قال هذا أبو حاتم ، ال یلزم منه شر�طة الض�ط
فجاء طرق ال�اب   ،أبوك جالس �المجلس یوم العید  ،مثال�لك  سآتي .حدیثه ضع�ف :ولذا قال
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ثم ثالث ثم   ثم ثان   ،فالن مطابق للواقع ،ت أخبرته �الواقعانظر من هو وجئ :شخص قال لك
أم ال؟ لكن سألك تستحق ص�غة الم�الغة صدوق صح  ،فالن :قلت  ؟�لهم قال لك من هو ،مائة

ن  و �قي لك خمس وتسع ،اثنین ثالثة أر�عة خمسة ات واحد  ؟ عدد أمس جاءي من الغد: من الذ 
 ما ف�ه؟ أمنسیتهم ف�ه ض�ط  

 طالب: ........
نها تشعر �شر�طة الض�ط  إ :الذین قالوا .فال تدل على توثیق  ،ال تشعر �شر�طة الض�ط :قالوا

وأنه  ،إن مالزمته للصدق وعدم وجود الخلل في �المه :قالوا ،حدیث مقبول وال ف�ه إشكال :وقالوا
ولو وجد الخلل في �المه  ،ألنه �ستحق ص�غة الم�الغة ؛اال �حصل منه مخالفة الواقع إال نادر  

 .ثر لما استحق هذه الص�غةو�
 ، هم نز لوا هذه اللفظة على راو  امتحنوا أحادیثه واختبروها ،وعلى �ل حال المسألة اصطالح�ة 

فمثل  ،ال بد من وجودهفال ، و�افلم یوجد الخلل في حدیثه إال نادر   ،فو ج د ت موافقة ألحادیث الثقات 
 ومشوا عل�ه.  ،وهو الذي اختاره أكثر المتأخر�ن ،ف�قبل حدیثه ، هذا �ستحق ص�غة الم�الغة

 طالب: ........
 .الو �قصد صار �ذا�   ،ما یدري ما �قصد  ،ال، قد �قع الخلل وهو ما یدري 

 طالب: ........
 ؟ ك�ف

 طالب: ........
لو    ه هل الم�الغة مطلو�ة هنا؟ ألن  ]46[سورة فصلت: }ب ید  و م ا ر ب ك  ب ظ ال م  ل  ل ع  { :مثل ما قلنا نعم،
و م ا ر ب ك   { ، ما ف�ه مشكلة إذا نفیت الم�الغة ما نفیت أفرادها ،معناه ظالمفالم�الغة مطلو�ة  :قلنا

معناه أن الظلم مرة أو مرتین �حیث ال �صل فإذا نفیت الم�الغة  ]46[سورة فصلت: }ب ظ ال م  ل  ل ع ب ید  
�عني �قبل   ،هو مثل الطعان اللعان  ،والنفي إنما هو للم�الغة ،إلى الم�الغة في حیز الممكن

 المسلم أن یلعن ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة.
 أحسن هللا إل�ك. 

وعلى االن�عاث في   ،و�طلق على المیل إلى الفساد ،فهو شق الد�انة ،"وأصل الفجور الشق
وما  «  :هو �ما مر في قوله » ومایزال الرجل �كذب«  :ولهوق  ،وهو اسم جامع للشر ،المعاصي

وفي   ،وهو الكذاب ،في أنه إذا تكرر منه الكذب استحق اسم الم�الغة »یزال الرجل �صدق
ومن تعمد الكذب وتحراه   ،الحدیث إشارة إلى أن من تحرى الصدق في أقواله صار سج�ة له

والحدیث دلیل على عظمة   ،وأنه �التدرج واالكتساب تثبت صفات الخیر والشر ،صار له سج�ة
 شأن الصدق."
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والحلم  ،العلم �التعلم :ف�قال له ،ستط�ع أن أتركأما  ،أنا جبلت على هذا :ألن �عض الناس �قول
ثم في النها�ة   ،ال، تحل م :نقول ،غضب أغضب على أدنى سبب  ، هذا ط�عي :�قول ،�التحلم

 ومنها ما هو مكتسب.  ،ألن الغرائز منها ما هو جبلي ؛ال�م  تكون ح
 أحسن هللا إل�ك.

ودلیل على عظمة   ،وأنه ینتهي �صاح�ه إلى الجنة ،"والحدیث دلیل على عظمة شأن الصدق
فإن الصدوق  ،وذلك لغیر ما لصاحبهما في الدن�ا ،وأنه ینتهي �صاح�ه إلى النار ،ق�ح الكذب

محبوب مرغوب في   ،مقبول الشهادة عند الحكام ،مرغوب إل�ه ،مقبول الحدیث عند الناس
 .والكذوب �خالف هذا �له ،أحادیثه

 .." -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  
و�تصل  ،أنا �ذا ،أنا محاصر ،�ا فالن أنقذني ،إنقاذ من هلكة ،ألن الكذوب قد �ضطر إلى شيء

واحد   هناك �فعل.ما  �ثرةهذا من  :تنقذه؟ تقول فهل تر�د أن ت مجر�ه �الكذب عل�ك �التلفون وأن
رح بلغ القاضي في   الناس: قال له واحد من ،وهو مشهور �الكذب  ،�قر�ة من القرى رأى الهالل

  ، ما هو �صح�ح :الهالل بیدي وأور�ه إ�اه قال أحمللو  ،القاضي �عرفني :قال ،المدینة المجاورة
 فمشكلة الكذب له آثاره في الدن�ا قبل اآلخرة. 

 أحسن هللا إل�ك.
 »إ�اكم والظن« قال: -صلى هللا عل�ه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه -"وعن أبي هر�رة

 .متفق عل�ه .»فإن الظن أكذب الحدیث« ،�النصب محذر منه
ن فقد یهجم على القلب وأما نفس الظ ، وأنه تحذیر من أن �حقق ما ظنه ،تقدم ب�ان معناه 

 . ف�جب دفعه واإلعراض عن العمل �ه
 ." -رضي هللا عنه-وعن أبي سعید الخدري  

ومنها ما  ،منها ما هنا ما �صل إلى حد أكذب الحدیث  ،الظن �أتي على عدة معان  وعلى مراتب 
 ، وهذا عل�ه اصطالح المتأخر�ن ،ومنها ما �كون �إزاء االحتمال الراجح ،�كون �إزاء الشك و�معناه

 ، ]46[سورة ال�قرة: }ال ذ ین  ی ظ ن ون  أ ن ھ م م ال ق وا  ر ب  ھ م  { ،العلم ،ومنها ما �طلق �إزاء ال�قین
  ،ألنه حمل الظن في �المه على غیر محمله ؛و�عض الناس یرد على غیره ،فدرجاتهم متفاوتة

  : هل �مكن أن �قال ،فال بد أن تنزل النصوص منازلها ،واآل�ة ال تدل على ما یر�د  ،ستدل �آ�ةوا
أن الظن عندهم هو أكذب الحدیث؟ أو   ]46[سورة ال�قرة: } ال ذ ین  ی ظ ن ون  أ ن ھ م م ال ق وا  ر ب  ھ م  {

 ؟ الراجححتى االحتمال 
 طالب: ............طالب: ............

   �كفي؟ 
 و�وجد احتمال نق�ض؟ احتمال راجح 
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 ال. 
 أحسن هللا إل�ك.

  : -صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  : أنه قال -رضي هللا عنه -"وعن أبي سعدي الخدري 
 .."»إ�اكم والجلوس �الطرقات«

 على؟ أم في 
 .نعم

 في؟ أم على 
 عندي �الطرقات �ال�اء.

  أحسن هللا إل�ك.
فإذا « :قال ،نتحدث فیها ،ما لنا بد من مجالسنا ،�ا رسول هللا :قالوا  ،"�ضمتین جمع طر�ق

وما حقه؟   :قالوا ،»فأعطوا الطر�ق حقه« ،أي امتنعتم عن ترك الجلوس على الطرقات »أبیتم
ورد « ،عن المار�ن �قول أو فعل »و�ف األذى«  ،عن المحرمات »غض ال�صر« :قال

 ،للمار�ن ال القاعد إذ السالم �سن ابتداء   ؛إجابته على من سلم عل�كم من المار�ن ،»السالم
 واألمر �المعروف.."«

 نعم �سلم الماشي على القاعد.
 أحسن هللا إل�ك.

 .متفق عل�ه .»واألمر �المعروف والنهي عن المنكر«"
ما هو للترغیب و�ن ،ف�ه دلیل على أنهم فهموا أن األمر ل�س للوجوب :قال القاضي ع�اض 

و�حتمل أنهم رجوا وقوع  :قال المصنف ،إذ لو فهموا الوجوب لم یراجعوا ؛ف�ما هو األولى
 ا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك.."تخف�ف   ؛النسخ

ألن الجلوس في الطرقات قبل أن یتوسع الناس في البن�ان و�كون لدیهم في بیوتهم أفن�ة �طرقها 
البیوت ض�قة ومكتومة ما   ،�ضطرون  ،هم مضطرون إلى الجلوس في الطرقات فالهواء والشمس 

ین یروحون؟ فإذا �ان أ ،ما لهم بد  ،ما لنا بد من مجالسنا ،ف�جلسون في الطرقات  ،فیها نفس
 �ذلك ف�عطى الطر�ق حقه. األمر 

 أحسن هللا إل�ك.
و�رشاد ابن  « :زاد أبو داود ،"وقد ز�د في أحادیث حق الطر�ق على هذه الخمسة المذ�ورة

وزاد  ،»و�غاثة الملهوف« :وزاد سعید بن منصور ،»السبیل وتشمیت العاطس إذا حمد هللا
وزاد أبو  ،»ا واذ�روا هللا �ثیر   ،وأعینوا المظلوم« :وزاد الطبراني ،»واإلعانة على الحمل« :البزار
 حسن« :وزاد في حدیث أبي طلحة ،»وتهدوا الضالة«  :و�ذا في مراسیل �حیى بن �عمر ،داود
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قال السیوطي في   ،»وأفشوا السالم« :وزاد في حدیث البراء عند أحمد والترمذي ،»الكالم
 التوش�ح.."

 عند�م هذا؟  
 هذا �له ما هو عندنا!  

وطرق المسلمین وشوارعهم الس�ما الداخل�ة من  ،�ل حال الطرق اآلن اختلفت عن السابق على
نصف قبیل الظهر موحشة أشد مما �قع  الو  ةعشر  الحاد�ةأو  ة عشر  �ةد احالإلى  ة نامث الالساعة 

فلو   ،ن نوام، وال�اقو والمعلم �ذلك ،والطالب �مدرسته ،�عد هز�ع من اللیل الموظف بوظ�فته
  ، فهذا أمر ال بد من التن�ه له ،حصل في شوارع المسلمین أو في بیوتهم ما دري أحد �حصل ما �

، و�م من مصی�ة حصلت في هذا الوقت �أتي الجناة �جدون األبواب موصدة ،ال بد أن یتن�ه له
هللا   -ف�حتالون على ال�اب أن �فتح �طر�قة  ،مهو نائ  يف�عرفون الناس الذي �عمله، والذ 

و�ان عموم   ،فال بد من التن�ه لذلك ،ل �حصل �وارث في هذا الوقت حصل حص -المستعان 
وهؤالء في اللیل �انوا اآلن الناس   ،�سمونهم العسة نی، و�ضعون الذ الناس �جتمعون أهل الحي

أقل الناس  ،فإذا لم �كن من الدولة من �عی ن لحراسة هذه األح�اء ،�النهار �حتاجون إلى العسة 
 لیرواو�طلعون  اء،الكهر� مام ما ینت�ه ئ�الص�ف النا  اءالكهر� ئرم �طفك المجئأهل األح�اء �جی 

فخلو الطرقات  ،واالحت�اط له ،فال بد من االهتمام إلى هذا ،المجرم عندهمذا ال�اب إال وه او�فتحو 
و�تفقد   ،�س�ارته فوا لهم من یدور مثال  ظفلو اجتمع أهل الحي وو  ،من الناس یولد مثل هذه األمور

 ماذامائتي بیت  ،أهل الحي إذا �انوا مائة بیت  ئ ا،وال �كلفهم شی ،ینفعهم ذا ،ما �ضرهم هذا
 ذا؟ ه�كلفهم  

 ،الناس آمنین من هذه المشاكل�ان �فاهم �عني بدال من.. في السابق  ت لو یدفعون عشرة ر�ـاال 
ات �حصل له شيء من ي �جلس في الطرقفالذ  ،او�ذا فتح �اب شفت قصا�   ،لكن البیوت صغیرة

 األذى إال إذا تأدب �األدب الشرعي. 
 أحسن هللا إل�ك.

وقد نظمها ش�خ اإلسالم ابن  ،افاجتمع من ذلك ثالثة عشر أد�   :"قال السیوطي في التوش�ح 
وقد نظمتها في أر�عة أب�ات جمعت آداب من  : -رحمه هللا  -قال المصنف ،-رحمه هللا -حجر

 رام الجلوس.."
 �قول عندك؟   ماذاوقد نظمها ش�خ اإلسالم ابن حجر فقال في أر�عة أب�ات.. 

 وقد..
 وقد نظمتها في أر�عة.. : -رحمه هللا-قال المصنف  

 هو ابن حجر.. 
 أحسن هللا إل�ك.
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" 
ـ طـجمعــت آداب مــن رام الجلــوس علــى الطــ لى ال لوس ع من رام الج عت آداب   جم

 
سانار�ـــــق مـــــن قـــــول خیـــــر الخلـــــق إنســـــانا  لق إن یر الخ قول خ من  �ق   ر

ـ  مـأفـــش الســـالم وأحســـن فـــي الكـــالم وشـمــ كالم وش في ال سن  سالم وأح فش ال  أ
 

سانات عاطســـــــــا وســـــــــالما رد إحســـــــــاناـــــــــــ   سالما رد إح سا و  ت عاط
غثفــي الحلــم عــاون ومظلومــا أعــن وأغــث  عن وأ ما أ عاون ومظلو لم   في الح

 
ــا  نالهفـــــــان واهـــــــد ســـــــبیال واهـــــــد حیرانـــــ هد حیرا سبیال وا هد  فان وا  له

ــر   ــالعرف مـ مر �ـ ــر و�ـــف أذى�العرف  ــن نكـ ــه عـ �ف أذىوأنـ كر و عن ن نه   وأ
 

ــا  ــر موالنـــــ ــر ذ�ـــــ ــا وأكثـــــ ناوغـــــــض طرفـــــ �ر موال ثر ذ فا وأك غض طر  و
فإنه قد ینظر إلى  ،والحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات أنه لجلوسه یتعرض للفتنة 

 الشهوات.."
وذ�رها السیوطي في التوش�ح فیها أحد  ، اآلن جاءنا في الز�ادات إال أن األحادیث التي قدمناها

  ، وهو ثابت في حدیث أبي هر�رة  ،حسن الكالم :ألنه زاد  ؛وفي األب�ات ثالثة عشر ،عشر أد� ا
 وقد ذ�ره فیها. ،و�نما ف�ه رد السالم ،ولم أجده في حدیث  ،و�فشاء السالم :وزاد فیها

 هذا ما عندك. 
 .اأبد  

 ن مرة من ق ب ل مؤلفه.یبدو أن الكتاب أعید ف�ه النظر أكثر م
 طالب: ..........

 هذا األصل. ، نعمیرد السالم 
 أحسن هللا إل�ك.

فإنه قد ینظر إلى  ،"والحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات أنه �جلوسه یتعرض للفتنة
وف�ه التعرض للزوم  ،مع مرورهن ،الشهوات ممن �خاف الفتنة على نفسه من النظر إلیهن

ا في منزله لما عرف ذلك وال لزمته الحقوق التي في  ولو �ان قاعد   ،حقوق هللا والمسلمین
وأنه ال   ،ولما طلبوا اإلذن في ال�قاء في مجالسهم ،الجالس على الطر�ق التي قد ال �قوم بها

و�ل ما ورد من الحقوق قد وردت �ه األحادیث   ،بد لهم منها عر فهم �ما یلزمهم من الحقوق 
 .و�أتي �عضها ،مفر قة تقدم �عضها

من یرد هللا �ه خیرا �فقهه في  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا   :وعن معاو�ة أنه قال 
 .متفق عل�ه .»الدین

ا ا عظ�م  وأنه ال �عطاه إال من أراد هللا �ه خیر   ،الحدیث دلیل على عظمة شأن التفقه في الدین 
 و�دل له المقام." ،كما یرشد إل�ه التنكیر

 فتعم. ،ا نكرة في س�اق الشرطالتنكیر نعم خیر  
 أحسن هللا إل�ك.

 الحالل والحرام ومفهوم الشرط..""والفقه في الدین تعل م قواعد اإلسالم ومعرفة 
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في جم�ع أبوا�ه ال �خص الفقه العرفي الذي اصطلح  ،الحالل والحرام في جم�ع أبواب الدین
ال،  ،و�قابل الحدیث  ،و�قابل التفسیر ،الناس أو العلماء على تعر�فه في الفقه ف�ما �قابل العقیدة

بدلیل حدیث جبر�ل سأله عن اإلسالم   ، هفي جم�ع أبوا� »ا �فقهه في الدینمن یرد هللا �ه خیر  «
 .»هذا جبر�ل أتاكم �علمكم دینكم « :واإل�مان واإلحسان قال

 أحسن هللا إل�ك.
 ا.""ومفهوم الشرط أن من لم یتفقه في الدین لم یرد هللا �ه خیر  

فهل معناه  ،من عامة المسلمین لم یتفقوا األن �ثیر   ؛اوال �عني أن هللا أراد �ه شر   ،من هذا ال�اب 
 ؟ اأن هللا أراد بهم شر  

ال �قرأ   اا من أبواب أخرى قد �كون عام�  و�ن أراد هللا بهم خیر   ،ا في هذا ال�اب  بهم خیر  لم یرد هللا 
فهذا أراد هللا �ه  ،لكنه مجاهد  ،لكنه متعب  د  ،لكنه غني منفق �اذل في أبواب الخیر ،وال �كتب 

 لكن في غیر هذا ال�اب. ،اخیر  
 طالب: ..........

 ؟ ك�ف
 طالب: ..........

ذا؟! قد �كون   اتقول یر�د هللا �ه شر   ماذاوحامل س�فه في سبیل هللا  ، ال، عامي ال �قرأ وال �كتب 
ما عنده مقومات ال �حفظ وال   ،انصرافه للجهاد أفضل من انشغاله �العلم وهو ما عنده مؤهالت 

 ال، اجلس اطلب العلم؟! :تقول  .�فهم
 أحسن هللا إل�ك.

وفي   ،»ومن لم �فقه لم ی�ال هللا �ه« :ا في روا�ة أبي �على"وقد ورد هذا المفهوم منطوق  
 ،الفقه في الدین والمتفقهین ف�ه على سائر العلوم والعلماء الحدیث دلیل ظاهر على شرف 
 والمراد �ه معرفة الكتاب والسنة." 

 وفضل أهله. هالمراد �ه العلم الموروث الذي جاءت النصوص �الداللة على فضل  ،نعم
 أحسن هللا إل�ك.

ما من  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه -"وعن أبي الدرداء 
وتقدم الكالم  ، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه .»شيء في المیزان أثقل من حسن الخلق

 . في حق�قة حسن الخلق �ما ال � حتاج ف�ه إلى اإلعادة لقرب عهده
الح�اء « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنهما-وعن ابن عمر  

 . متفق عل�ه .»من اإل�مان
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خلق ی�عث  :وفي الشرع .تغیر وانكسار یلحق اإلنسان من خوف ما �عاب �ه :الح�اء في اللغة 
 ،والح�اء و�ن �ان قد �كون غر�زة ،و�منع من التقصیر في حق ذي الحق ،على اجتناب القب�ح

 فلذلك �ان من اإل�مان." ،فهو في استعماله على وفق الشرع �حتاج إلى اكتساب وعلم ون�ة
 ،ي �سمونه الخجلألنه قد �ستحیي الح�اء العرفي الذ  ؛ا مع مراد الشارع�عني ال بد أن �كون دائر  

هذا  ،هذا ل�س �ح�اءفأو من بذل المعروف و��ان الحق  ،ثم �منعه هذا الخجل من إنكار المنكر
 ل�س �ح�اء. 

 أحسن هللا إل�ك.
ف�صیر   ،ومعنى �ونه من اإل�مان أن المستحیي ینقطع �ح�ائه عن المعاصي ،ا"وقد �كون �سب�  

معناه أن الح�اء �منع صاح�ه من   :وقال ابن قتی�ة .كاإل�مان القاطع بینه و�ین المعاصي
  . فسمي إ�مان ا �ما �سمى الشيء �اسم ما قام مقامه ،�ما �منع اإل�مان ،ارتكاب المعاصي

 ."»..الح�اء �له« :ي الحدیثوف  .والح�اء مر�ب من جبن وعفة
 ،والح�اء ممدوح على �ل حال ،-عل�ه الصالة والسالم-ذ منه النبي لكن الجبن مذموم تعو  

 وال �أتي إال �خیر. ،والح�اء خیر �له
 طالب: ..........

 الح�اء؟  
 المعروف الخشوع في الصالة.

 أحسن هللا إل�ك.
 . »إال �خیرالح�اء خیر �له وال �أتي « :"وفي الحدیث

فال یتم عموم   ،وهو إخالل ب�عض ما �جب ،الح�اء قد �منع صاح�ه عن إنكار المنكر :فإن قلت
 . إنه ال �أتي إال �خیر

والح�اء الذي ینشأ  ،قد أ جیب عنه �أن المراد من الح�اء في األحادیث الح�اء الشرعي :قلت 
 ؛و�نما �طلق عل�ه الح�اء ،بل هو عجز ومهانة ،شرع� ا عنه ترك �عض ما �جب ل�س ح�اء  

 لمشابهته الح�اء الشرعي."
 فهو في الحق�قة ل�س �ح�اء. و�ن سماه الناس ح�اء   ،و�ن سماه الناس ح�اء  

 أحسن هللا إل�ك.
فالخیر  ،وهو أن من �ان الح�اء من خلقه ه،خلقمن وهو أن من �ان الح�اء  ،"و�جواب آخر

ان الح�اء من خلقه �ان الخیر ف�ه �الذات فال یناف�ه حصول التقصیر  أو أنه إذا � ،عل�ه أغلب
 . في �عض األحوال
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قد ج مع له النوعان   -صلى هللا عل�ه وسلم-و�ان النبي  :قال القرطبي في المفهم شرح مسلم 
و�ان في   ،من العذراء في خدرها و�ان في الغر�زي أشد ح�اء   ،من الح�اء المكتسب والغر�زي 

 . -صلى هللا عل�ه وسلم-ي الذروة العل�ا المكتس ب ف 
إن ما « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه -وعن ابن مسعود 

 أخرجه ال�خاري.." .»إذا لم تستحي فاصنع ما شئت :أدرك الناس من �الم النبوة األولى
 �اء؟ أم  تستحیي ف�ه �سر 

 ال، �سر عندي.
 ..........طالب: 

 ؟ماذا
 طالب: ..........

 ولو �تبت �ال�اء غلط؟  
 طالب: ال ال، هي األفصح..

 طالب: ..........
 وت�قى بدون �اء، صح؟ 

  ، في صح�ح ال�خاري في الترجمة �اب  إذا لم تستح بدون �اء فاصنع ما شئت  ،في ال�خاري  
 ،»فاصنع ما شئت «�ال�اء  »إن مما أدرك الناس من �الم النبوة األولى إذا لم تستحي « :والحدیث 

إ ن  �   ال   { ى؛لكنه ب�اءین حذف الجازم ال�اء الثان�ة و�قیت األول ،وهو مجزوم �حذف حرف العلة
 ،وأما لغة تم�م فهي ب�اء واحدة ،هذه لغة قر�ش ،ما هي ال �ستحي ،]26[سورة ال�قرة: }ح ی يی س ت  

ولذا جاءت الترجمة على لغة   ،�اءینبأما بلغة قر�ش التي نزل بها القرآن فهي  ،فی�قى �الكسر
 والحدیث جاء على لغة قر�ش. ،تم�م

 أحسن هللا إل�ك.
إن آخر ما  « :ووقع في حدیث حذ�فة ،بل في سنن أبي داود ،"لفظ األولى ل�س في ال�خاري 

والمراد من   ،أخرجه أحمد والبزار  .إلى آخره »تعلق �ه أهل الجاهل�ة من �الم النبو�ة األولى..
ألنه أمر أط�قت عل�ه  ؛النبوة األولى ما اتفق عل�ه األنب�اء ولم ینسخ �ما نسخت شرائعهم

  .العقول
ر عنه  وعب   ،أي صنعت ما شئت  ،أنه �معنى الخبر :األول :والنفاصنع ما شئت ق :وفي قوله
فإذا تر�ه توفرت   ،لإلشارة إلى أن الذي �كف اإلنسان عن مواقعة الشر هو الح�اء ؛بلفظ األمر

فإن   ،أي اصنع ما شئت ،أو األمر ف�ه للتهدید ،دواع�ه على مواقعة الشر حتى �أنه مأمور �ه
 .هللا مجاز�ك على ذلك
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و�ن �ان مما   ، فإن �ان مما ال �ستحى منه فافعله ، أن المراد انظر إلى ما تر�د فعله :الثاني 
 .�الخلق وال ت�ال   ،�ستحى منه فدعه

المؤمن  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  
لوجود  ؛»خیر«من القوي والضع�ف  »المؤمن الضع�ف وفي �ل    القوي خیر وأحب إلى هللا من
ح ر ص  :و�قال ،من حرص �حرص �ضرب �ضرب »احرص« .اإل�مان في القوي والضع�ف

 في دینك.." »على ما ینفعك «كسمع 
 .]103[سورة یوسف: }و م ا أ ك ث ر  الن اس  و ل و  ح ر ص ت  {

 أحسن هللا إل�ك.
 ."»..و�ن أصا�ك شيء فال تقل« ،�فتح الم�م و�سرها  »وال تعجز« ،عل�ه »واستعن �ا�«"

 .]31[سورة المائدة: }أ ع ج ز ت  {
 . ]31[سورة المائدة: }أ ن  أ ك ون  م ث ل  ھ ذ ا ال غ ر اب  {

 نعم. 
و�ن أصا�ك شيء  فال تقل لو أني فعلت �ذا �ان �ذا و�ذا ولكن قل قدر هللا وما شاء فعل  «"

 .أخرجه مسلم .»الش�طانفإن لو تفتح عمل 
ا في  فإن صاحبها أكثر إقدام   ،المراد من القوي قوي عز�مة النفس في األعمال األخرو�ة 

واحتمال المشاق في ذات هللا   ،والصبر على تحمل األذى في ذلك ،و�نكار المنكر ،الجهاد
والضع�ف �العكس من ذلك �له إال أنه ال   ،والق�ام �حقوقه من الصالة والصوم وغیرهما ،تعالى

 ،وطلب ما عنده ،ثم أمره �الحرص على طاعة هللا تعالى ،لوجود اإل�مان ف�ه ؛�خلو عن الخیر
إذ حرص العبد �غیر إعانة هللا ال ینفعه �ما   ؛وعلى طلب االستعانة �ه تعالى في �ل  أموره

 قال.."
 �ف الشر. ،قل ما �مكن أن یوجد عند المؤمن الضع�ف �ف الشر وأ

 أحسن هللا إل�ك.
" 

تىكما قال إذا لم �كن عـون مـن هللا للفتـى  كما قال إذا لم �كن عون من هللا للف
 

هادهفــــــأكثر مــــــا �جنــــــي عل�ــــــه اجتهـــــــاده  �ه اجت ني عل ما �ج  فأكثر 
  : �قوله -صلى هللا عل�ه وسلم-وقد استعاذ منه  ،وهو التساهل في الطاعات ،ونهاه عن العجز 

 . وس�أتي ،»والكسلاللهم إني أعوذ �ك من الهم والحزن ومن العجز «
لو قال �عض  :إذا أصا�ه شيء من حصول ضرر أو فوات نفع عن أن �قول :ونهاه �قوله 

فأما من رد   ،اوأنه لو فعل ذلك لم �ص�ه قدح   ،اا ذلك حتم  العلماء هذا إنما هو لمن قاله معتقد  
  -واستدل له �قول أبي �كر  ،وأنه ال �صی�ه إال ما شاء هللا فل�س من هذا ،ذلك إلى مشیئة هللا
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صلى -لرسول هللا  -ه نرضي هللا ع -.. واستدل له �قول أبي �كرهللا  لرسول -رضي هللا عنه
 لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا.." :في الغار -هللا عل�ه وسلم 

 ،ل�س ف�ه أدنى اعتراض على القدرو  ،والمعنى �ختلف ،وهذا ل�س مما في الحدیث والنهي عنه
 إنما هو مجرد إخ�ار. 

 أحسن هللا إل�ك.
و�نما أخبر عن أمر  ،وهذا ال حجة ف�ه :قال القاضي ع�اض -صلى هللا عل�ه وسلم-"وسكوته 
و�ذا جم�ع ما ذ�ره ال�خاري في الصح�ح   :قال ،لرد قدره �عد وقوعه ؛ول�س ف�ه دعوى  ،مستقبل

ا �غیر  ولو �نت راجم  « ،الحدیث »لوال حدثان قومك �الكفر« :في �اب ما �جوز من اللو �حدیث
وال اعتراض   ،وشب�ه ذلك فكله مستقبل ،الحدیث »ولوال أن أشق على أمتي«  ،الحدیث »بینة

 ألنه إنما أخبر.."   ؛فال �راه�ة ف�ه ،ف�ه على القدر
هذا ما ف�ه شك أنه تأسف على   ،»لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي« :للكن مث

  ، لكن في أمر الدین اإلنسان ینشغل �الكمال ،لكنه في أمر الدین ال في أمر الدن�ا ، شيء مضى
 و�تمنى أن لو فعل األكمل من دون اعتراض على ما قدره هللا.

 طالب: ..........
 ؟ماذا

 طالب: ..........
 ؟ماذا

 طالب: ..........
 طیب.. �عني ندم على ذلك.

 طالب: ..........
 ال ال. 

 أحسن هللا إل�ك.
ألنه إنما أخبر عن اعتقاده ف�ما  ؛فال �راه�ة ف�ه ،وال اعتراض ف�ه على قدر ،"فكله مستقبل

 .فأما ما ذهب فل�س في قدرته ،وعما هو في قدرته ،كان �فعل لوال المانع
لكن   ،فالذي عندي في معنى الحدیث أن النهي على ظاهره وعمومه :قال القاضي ع�اض 

فإن لو تفتح عمل  «  :-صلى هللا عل�ه وسلم-و�دل عل�ه قوله  ،لكن نهي تنز�ه  ،نهي تنز�ه
 .»ش�طانال
لو « :-صلى هللا عل�ه وسلم-وقد جاء من استعمال لو في الماضي قوله  :قال النووي  

فالظاهر أن النهي إنما هو عن   ،وغیر ذلك ،»استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي
ا على ما فات من وأما ما قاله تأسف   ،ف�كون نهي تنز�ه ال تحر�م ،إطالق ذلك ف�ما ال فائدة ف�ه
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وعل�ه �حمل أكثر االستعمال   ،طاعة هللا وما هو متعذر عل�ه من ذلك ونحو هذا فال �أس �ه
 . الموجود في األحادیث

 :-صلى هللا عل�ه وسلم -قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه -وعن ع�اض بن حمار  
أخرجه  .»حدوال �فخر أحد على أ ،حتى ال ی�غي أحد على أحد ،إن هللا أوحى إلي  أن تواضعوا«

 .مسلم
ألنه یرى لنفسه   ؛وعد التواضع یؤدي إلى ال�غي ،وتقدم تفسیر التكبر ،التواضع عدم الكبر 

 ،وال�غي والفخر مذمومان ،و�زدر�ه ،و�فخر عل�ه ،فی�غي عل�ه �قوله أو فعله ،مز�ة على الغیر
صلى  -قال رسول هللا  :عن أبي �كرة أنه قال :منها ؛ووردت أحادیث في سرعة عقو�ة ال�غي

ما من ذنب أجدر أو أحق من أن �عجل هللا لصاح�ه العقو�ة في الدن�ا مع  «  : -هللا عل�ه وسلم
وأخرجه  ،أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه .»ما یدخر له في اآلخرة من ال�غي وقط�عة الرحم

 . وأسرع عقو�ة من ال�غيل�س شيء مما عصي هللا �ه   :وأخرج البیهقي ،ابن ماجه
 أنه قال.." -صلى هللا عل�ه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه   -وعن أبي الدرداء 
و ت ق ط  ع وا  { ،هذا هو ال�غي ]22[سورة محمد: }ف ھ ل  ع س ی ت م  إ ن ت و ل ی ت م  أ ن ت ف س د وا ف ي األ ر ض  {

 نسأل هللا العاف�ة.  .]23-22[سورة محمد:  }ل ع ن ھ م  �   أ و ل ئ ك  ال ذ ین    22أ ر ح ام ك م  =  
 أحسن هللا إل�ك.

من رد عن « :أنه قال -صلى هللا عل�ه وسلم-عن النبي  -رضي هللا عنه  -"وعن أبي الدرداء 
وألحمد من   ، أخرجه الترمذي وحسنه .»عرض أخ�ه �الغیب رد هللا عن وجهه النار یوم الق�امة 

 .د نحوهحدیث أسماء بنت یز�
ألنه من �اب   ؛وهو واجب ،في الحدیثین دلیل على فضیلة الرد على من اغتاب أخاه عنده 

 ولذا ورد الوعید على تر�ه."   ،اإلنكار للمنكر
 وال �جوز للمسلم أن �سلم أخاه لمن یؤذ�ه �قول أو فعل. 

 أحسن هللا إل�ك.
 �ما أخرجه أبو داود وابن أبي الدن�ا.." ،"و�ذا ورد الوعید على تر�ه 

 ؟ فك�ف �من �سلم دینه لمن �عتدي عل�ه 
 أحسن هللا إل�ك.

ا في موضع ینتهك ف�ه  ما من مسلم �خذل مسلم  « :"كما أخرجه أبو داود وابن أبي الدن�ا
وما   ،و�نتقص من عرضه إال خذله هللا في موطن �حب ف�ه نصرته ،ی نتهك ف�ه حرمته ،حرمته

و�نتهك في من حرمته إال   ،ا مسلم في موضع ینتقص ف�ه من عرضهم ینصر امرء  من مسل
  من رد عن عرض أخ�ه رد هللا عنه « :وأخرج أبو الش�خ ،»نصره هللا في موطن �حب نصرته 
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و�ان حقا علینا نصر { :-صلى هللا عل�ه وسلم-وتال رسول هللا  ،»النار یوم الق�امة
من حمى عن عرض أخ�ه في الدن�ا �عث هللا  « :اوأخرج أبو داود وأبو الش�خ أ�ض   }،المؤمنین

من اغتیب عنده أخوه فاستطاع  « :وأخرج األصبهاني ،»ا یوم الق�امة �حم�ه من النارله ملك  
بل ورد  ،»و�ن لم ینصره أذله هللا في الدن�ا واآلخرة ،نصرته فنصره نصره هللا في الدن�ا واآلخرة

 فمن حضر الغی�ة وجب عل�ه أحد أمور." ،أن المستمع للغی�ة أحد المغتاب ین في الحدیث
 .كما أن من حدث �حدیث یرى أنه �ذب فهو أحد الكاذب ین 

 طالب: ..........
 أبو الش�خ األصبهاني له �تب.

 أحسن هللا إل�ك.
 "فمن حضر الغی�ة وجب عل�ه.."

 له �تاب في الترغیب والترهیب وهذا مظنته. 
 أحسن هللا إل�ك.

الرد عن عرض أخ�ه ولو �إخراج من اغتاب إلى  :"فمن حضر الغی�ة وجب عل�ه أحد أمور
وقد   ،أو الكراهة أو الكراهة للقول ،أو اإلنكار �القلب ،أو الق�ام عن موقف الغی�ة ،حدیث آخر

لم �غیر  ولدخوله في وعید من ،لورود هذا الوعید ؛عد �عض العلماء السكوت على الغی�ة �بیرة
 .اا لغة وشرع  و�ن لم �كن مغتا�   ،اوألنه أحد المغتاب ین حكم   ،المنكر

ما « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  
 .»وما تواضع أحد � إال رفعه هللا تعالى ،اا �عفو إال عز  وما زال هللا عبد   ،نقصت صدقة من مال

 .أخرجه مسلم
ر العلماء عدم النقص �معنیین  ف�جبر   ،و�دفع عنه اآلفات ،له ف�ه أنه ی�ار ك :األول :فس 

 . الناقص الصورة �البر�ة الخف�ة
 والثاني أنه �حصل �الثواب الحاصل.." 

وتصدقت �مثلها نقص   ،وعشر�ن ز�اة ا�عني إذا �ان عندك وأخرجت خمس   ،ألن النقص ظاهر
 ،فهي نماء له �الحس والمعنى ،لكن األصل في الز�اة أنها نماء وز�ادة وتطهیر ،النقص الظاهر

وقد �عاق ب من لم �خرج ما أوجب هللا عل�ه بذهاب ماله أو   ،و�ر�ة وخیر ،وتطهیر له �ذلك
 �هللا المستعان. ،�ما هو مشاهد  ،ف�ما �ضره �إنفاقه في ما ال ینفعه أو

 أحسن هللا إل�ك.
فكأن الصدقة لم تنقص   ،أنه �حصل �الثواب الحاصل عن الصدقة جبران نقص عینها :"والثاني

 المال لما �كتب هللا من مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها إلى أضعاف �ثیرة.."
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 ] 261[سورة ال�قرة:   } س ب ع  س ن اب ل  ف ي ك ل   س نب ل ة  م  ئ ة  ح ب ة  ك م ث ل  ح ب ة  أ نب ت ت  { ،إلى س�عمائة ضعف
 هذا في الصدقة ظاهر.

 أحسن هللا إل�ك.
 :والمعنى الثالث ،أنه تعالى �خلفها �عوض �ظهر �ه عدم نقص المال :والمعنى الثالث :"قلت

و م ا { :ودلیله قوله تعالى ،بل ر�ما زادته ،أنه تعالى �خلفها �عوض �ظهر �ه عدم نقص المال
وما زاد هللا « : وفي قوله ،وهو مجرب محسوس ،]39[سورة س�أ: }أ نف ق ت م م  ن ش ي ء  ف ھ و  ی خ ل ف ھ  

و�ن �انت  ،وعدم مجازاته على إساءته ،ا على العفو على المسيءحث   ؛»اعبدا �عفو إال عز  
 .]40[سورة الشورى: }ف م ن  ع ف ا و أ ص ل ح  ف أ ج ر ه  ع ل ى �   { :قال تعالى ؛جائزة

ألنه �االنتصاف �ظن �أنه �عظم   ؛وعظمة في القلوب ،اوف�ه أنه �جعل هللا تعالى للعافي عز   
صلى -فأخبر رسول هللا  ،ل �ه ذلكو�ظن أن اإلرضاء والعفو ال �حص ،و�صان جان�ه و�هاب

أي ألجل ما أعده هللا  »وما تواضع أحد �«  :وفي قوله ،ا�أنه یزداد �العفو عز   -هللا عل�ه وسلم
 .للمتواضعین

وفي الحدیث حث  .إلطالقه ؛دلیل على أن التواضع سبب للرفعة في الدار�ن » إال رفعه هللا« 
 . وهذه من أمهات مكارم األخالق ،وعلى التواضح ،وعلى العفو ،على الصدقة

�ا أیها الناس « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :وعن عبد هللا بن سالم أنه قال 
تدخلوا الجنة   ، وصلوا �اللیل والناس ن�ام ،وأطعموا الطعام ،وصلوا األرحام ،أفشوا السالم

 .أخرجه الترمذي وصححه .»�سالم
وأخرج   ، وعلى من ال �عرفه ،والمراد نشر السالم على من �عرفه ،هاراإلفشاء لغة اإلظ  

أي اإلسالم  -صلى هللا عل�ه وسلم-سأل النبي  الش�خان من حدیث عبد هللا بن عمر أن رجال  
وال بد في السالم أن   ،»وتقرأ السالم على من عرفت ومن لم تعرف  ،تطعم الطعام«  :خیر؟ قال

وقد أخرج ال�خاري في األدب المفرد �سند صح�ح عن ابن  ،�كون بلفظ مسم ع لمن یرد عل�ه
 فإنها تح�ة من عند هللا." ؛إذا سلمت فأسمع :عمر أنه قال

فال یر�د أن �سمعه أنه   ،في نفسه على الشخص شيء ،ألنه قد �كون في نفسه على إنسان شيء
أو برده ل�سلم من   ،لینال األجل ؛سالم هو یر�د أن �خرج من العهدة �السالمأو رد عل�ه ال ،سل م
 ،�عني لوال ما جاء في الترغیب من نشر السالم و�فشائه ما سل م ،وهو في نفسه عل�ه شيء ،اإلثم

و�ر�د أن �شفي نفسه لما انطوت عل�ه من شحناء بینه   ،لكنه یر�د أن �حصل على هذا األجر
ألن الفائدة من   ؛هذا السالم الذي ال � سم ع وجوده مثل عدمه :فال �سمعه نقول ،و�ین هذا الرجل

ك�ف تنتشر المح�ة بهذه الطر�قة  ففإذا لم �سمع منك  ،نشر السالم نشر المح�ة والمودة بین الناس
 ؟والمودة
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 طالب: ..........
 . »�عرض هذا و�عرض هذا وخیرهما الذي یبدأ �السالم« أنت أد   الذي عل�ك  ،عل�ك منهما 

 طالب: ..........
فهذا  ،عصوا ،-عل�ه الصالة والسالم-هجرهم النبي  ،هذا هجر ،ال ال، ما رده الرسول هجران

 الهجر له وضعه. ،من الهجر
 طالب: ..........
 �عني �عد إ�ش؟  

 �عد السالم؟  
 .......طالب: ...

صالة �عض الناس �سلم  ة أنه إذا جاء وتسنن أو سلم من الهذا العاد  ظت عمرنا شفناهال، ما 
 فهو بدعة.  ظت ول�س عل�ه دلیل ظت یتخذ عادةشيء على �ل حال أي 

 أحسن هللا إل�ك.
فإن  ،فإن لم � سم عه لم �كن آت� ا ،أقله أن یرفع صوته �حیث �سمع المسل م عل�ه :النووي قال "

 ا.."و�ن دخل مكان   ،شك استظهر
 لو شك استظهر �عني لو شك أنه سمع أو ما سمع �عید حتى �سمع. 

 أحسن هللا إل�ك.
  -�ان النبي :ا ف�ه أ�قاظ ون�ام فالسنة ما ثبت في صح�ح مسلم عن المقداد قال"و�ن دخل مكان  

 و�سمع ال�قظان." ،اا ال یوقظ نائم  �جيء من اللیل ف�سلم تسل�م   -صلى هللا عل�ه وسلم
 �عني بین الجهر واإلخفات.

 أحسن هللا إل�ك.
 ألنه یولد الوحشة." ؛و�كره أن �خص أحدهم �السالم ،"فإن لقي جماعة سلم علیهم جم�ع ا

 ف�كون على نق�ض ما شرع التسل�م من أجله. ،نعم
 أحسن هللا إل�ك.

أال  « :افقد أخرج مسلم من حدیث أبي هر�رة مرفوع   ؛"ومشروع�ة السالم لجلب التحاب   واأللفة
�ما   ،و�شرع السالم عند الق�امة من الموقف ،»أفشوا السالم بینكم ؟أدلكم على ما تحابون �ه

إذا قعد أحد�م فل�سلم « :الما أخرجه النسائي من حدیث أبي هر�رة مرفوع   ؛�شرع عند الدخول
لما  ؛وتكره أو تحرم اإلشارة �الید أو الرأس ،»و�ذا قام فل�سلم فل�ست األولى أحق من اآلخرة

فإن تسل�مهم �األكف   ،ال تسلموا تسل�م الیهود« :اأخرجه النسائي �سند جید عن جابر مرفوع  
 �ستثنى من ذلك حال الصالة." إال أنه ،»والرؤوس
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ا أن السالم سالم الیهود اإلشارة �اإلص�ع وسالم النصارى اإلشارة �الكف وهذا محمول وجاء أ�ض  
فإذا  ،ولم تقم الحاجة التي تدعو إلى اإلشارة ،إذا اقتصر على ذلك من دون لفظ السالمما على 

 �إشارة دون لفظ. ف ع منه أما سالمهم لكون صوته ال �سمع ل�عده فهذا ال مان  ؛وأشار ،سلم �صوته
 أحسن هللا إل�ك.

�ان یرد  -صلى هللا عل�ه وسلم-فقد وردت أحادیث �أنه  ،"إال أنه �ستثنى من ذلك حال الصالة
 ،وقد قدمنا تحقیق ذلك في شرح الحدیث العشر�ن ،على من �سلم عل�ه وهو �صلي �اإلشارة

وج و  زت اإلشارة �السالم على من �عد عن سماع لفظ  ،�اب شروط الصالة في الجزء األول
 السالم."

 طالب: ..........
 لكنه مشغول �الصالة.  ،�شیر إل�ه أنه سمع ال ال ال، أنه سمع وفهم

 أحسن هللا إل�ك.
 ،بتداء �السالموقد �ستدل �األمر �إفشاء السالم على من قال بوجوب اال :قال ابن دقیق العید

والشر�عة على  ،و�ر د عل�ه أنه لو �ان االبتداء فرض عین على �ل أحد �ان ف�ه حرج ومشقة
 .انتهى .ف�حمل على االستح�اب ،التخف�ف والت�سیر

 ،واستعمال التواضع ،في التسل�م على من لم �عرف إخالص العمل � تعالى :قال النووي  
 .المحمد�ةو�فشاء السالم الذي هو شعار األمة 

ل�كون  ؛في مشروع�ة السالم على غیر معروف استفتاح المخاط�ة للتأن�س :وقال ابن �طال 
  ، وتقدم الكالم على صلة األرحام مستوفى  ،فال �ستوحش أحد من أحد ،المؤمنون �لهم إخوة

و�الصدقة   ،ا أو عادةولو عرف   ،وعلى إطعام الطعام ف�شمل من �جب عل�ه إنفاقه و�لزمه إطعام
 على السائل للطعام وغیره."

ألنه ما تقرب إلي عبدي �أحب مما   ؛اإلنفاق الواجب مع الن�ة  اأول�   و�دخل ف�ه دخوال   ،نعم
�هللا أنا ملز م �النفقة على نفسي وعلى أوالدي  :ما �قول ،اإلنفاق الواجب داخل ،افترضت عل�ه

 إذا نوى الن�ة الصالحة دخل في هذا.
 �ك.أحسن هللا إل

والمراد �الناس  ،قد ورد تفسیره �صالة العشاء ،»وصلوا �اللیل« :"واألمر �صالة اللیل في قوله
 . و�حتمل أنه یر�د ذلك وما �شمل نافلة هللا ،فإنهم ال �صلون في تلك الساعة ،الیهود والنصارى 

و�أن �سببها   ، إخ�ار �أن هذه األفعال من أس�اب دخول الجنة »تدخلوا الجنة �سالم« :وقوله 
 . وتجنب ما یو�قها من األعمال وحصول الخاتمة  ،�حصل لفاعلها التوفیق

 ،جده دار هو أبو رقي تم�م بن أوس خارجة نسب إلى -رضي هللا عنه-وعن تم�م الداري  
 �ان ف�ه قبل اإلسالم." ،الدیري نس�ة إلى دیر  :و�قال
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 . انصران�    ألنه �ان
 أحسن هللا إل�ك.

�ان  ،أسلم سنة تسع ،ول�س في الصح�حین والموطأ داري وال دیري إال تم�م ،ا"و�ان نصران�  
 و�ان ر�ما.."  ،�ختم القرآن في ر�عة

 . -رضي هللا عنه-�عني مثل عثمان 
 أحسن هللا إل�ك.

 ،ثم انتقل منها إلى الشام ،المدینةسكن  ،"و�ان ر�ما ردد اآل�ة الواحدة اللیل �له إلى الص�اح
 وروى عنه.."

ثم نأتي �عد   ، اإلشكال أننا نق�س أحوالهم على أحوالنا .ال نظن هذا إال م�الغة :هذا �قول المعل  ق
ونحن نقضي األوقات التي لو  ،أو مستحیل ،هذا ال �عقل أو ما �ستطاع ،هذا م�الغة :ذلك نقول

�عني لو أن اإلنسان الذي  ،استغلت �الذ�ر أو �التسب�ح أو �الصالة أو غیرها لحصل خیر عظ�م
�م هذي   ،هذا موجود  ،من صالة العشاء إلى الساعة ثنتین �حادث أصحا�ه �جلس في استراحة 

  ،ات ساعات مرتاح  �قرأ القرآن �س ،�ختم القرآن �ست ساعات �الراحة ،ست ساعات  ؟من ساعة 
 وال هو عند السلف. ،وال هو مستحیل
 وقد وجد... ،طالب: وقد وجد

وف�ه واحد  ،في ذاك الوقت  السادسةأنا خرجت من الحرم مع طلوع الشمس الساعة  ،هو موجود 
و�ذا �ه  ،لصالة الظهرئت وج ،مصري من اإلخوان من الش�اب متقن ومجود ومتكئ على عمود 

والتوفیق   ،لكن الحرمان ما له نها�ة ،�عني ما هو مستحیل ،ي مجرب وعاد  ،�ختم �ست ساعات 
 حدث وال حرج.فإذا رضي هللا و�ارك  ،ال نها�ة له

 أحسن هللا إل�ك.
 .."-صلى هللا عل�ه وسلم-وروى عنه النبي    ،ثم انتقل منها إلى الشام ،"سكن المدینة
 هكذا �ا ش�خ؟

 وروى عنه النبي... حدیث الجساسة.. نعم،
 في خطبته قصة الجساسة والدجال." -صلى هللا عل�ه وسلم -"وروى عنه النبي   
 في صح�ح مسلم. 
 أحسن هللا إل�ك.
ول�س له في صح�ح مسلم إال  ،وهي داخلة في روا�ة األكابر عن األصاغر ،"وهي منق�ة له

  : -صلى هللا عل�ه وسلم-ل رسول هللا قا :قال .ول�س له في ال�خاري شيء ،هذا الحدیث
 ا أي قالها ثالثا."ثالث   »الدین النص�حة«
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فل�س من مسند  ،تم�م في المتن ،تم�م ل�س في السند  ،إنه حدیث تم�م :حدیث الجساسة ما �قال
ف�خرق قولهم ل�س له في مسلم   ،وحدیث الجساسة ،حدیث الدین النص�حة :ما �قال له حتى تم�م 

 إال هذا الحدیث.
 طالب: ..........

 وذاك من الحدیث عنه.  ،وذلك �عني هذا من حدیثه ،ذا في الروا�ة عنهه
 طالب: ..........

 ؟ماذا
 طالب: ..........

لكن حدیث الجساسة ما تجده  ،هذا الحدیث الدین النص�حة حدیث عادي طب�عي من مسند تم�م
 ما هو من سنده. ،ألنه من متن الحدیث   ؛ممن مسند تم�

 أحسن هللا إل�ك.
وألئمة   ،ولرسوله ،ولكتا�ه ،�« :قال ؟أي من �ستحقها ؟لمن هي �ا رسول هللا :"قلنا

 .أخرجه مسلم .»وعامتهم  ،المسلمین
قال  ،إنه أحد األحادیث األر�عة التي یدور علیها اإلسالم :قال العلماء ،هذا الحدیث جلیل 

 بل عل�ه مدار اإلسالم." ،ل�س األمر �ما قالوه :النووي 
صار   ،و�فها عن جم�ع ما ال یر�ده هللا ، ألن اإلنسان إذا نصح نفسه حملها على �ل ما یر�ده هللا

 في النص�حة من هذا الوجه.  الدین �له داخال  
 إل�ك.أحسن هللا 

ومعنى اإلخ�ار عن  ، معناها ح�ازة الحظ للمنصوح له ،النص�حة �لمة جامعة :"قال الخطابي
  ، ونفي الشر�ك عنه ،والنصح � اإل�مان �ه :قالوا ،الدین بها أن عماد الدین وقوامه النص�حة

وتنز�هه تعالى عن  ،ووصفه تعالى �صفات الكمال والجالل �لها ،وترك اإللحاد في صفاته
  ،واجتناب معاص�ه ،والق�ام �طاعته ،و�رادته ،وتقد�سه تعالى عن الشر ،جم�ع أنواع النقائص

وغیر ذلك مما �جب له   ،ومعاداة من عصاه ،ومواالة من أطاعه ،وال�غض ف�ه ،والحب ف�ه
 .تعالى

�هللا تعالى غني عن  ،ء راجعة إلى العبد في نص�حة نفسهوجم�ع هذه األش�ا :بياقال الخط 
 .نصح الناصح

وتحر�م ما   ،وتحلیل ما حلله  ،وأنه من عنده ،والنص�حة لكتا�ه اإل�مان �أنه �الم هللا تعالى 
واالعت�ار   ،واالتعاظ �مواعظه ،والق�ام �حقوق تالوته ،والتدبر لمعان�ه ،واالهتداء �ا ف�ه ،حرمه

 .رفة لهوالمع ،بزواجره
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  ، وات�اعه ف�ما أمر �ه ،تصد�قه �ما جاء �ه -صلى هللا عل�ه وسلم-والنص�حة لرسول هللا  
ومح�ة من أمر �محبته من آله   ،اا ومیت  واحترامه ح�   ،وتوقیره ه، وتعظ�م حق ،ونهى عنه

 .والذب عنها ،والدعاء إلیها ،ونشرها ،والعمل بها ،ومعرفة سنته النبو�ة  ،وصح�ه
وأمرهم  ،والعمل �ه ،وأمرهم �ه ،وطاعتهم ف�ه ،إعانتهم على الحق :والنص�حة ألئمة المسلمین  

و�زالة  ،ونصحهم في الرفق والعدل وترك ال�اطل والظلم ،وتذ�یرهم لحوائج الع�اد ،والعمل �ه ،�ه
 .العسف والجور

 قال الخطابي.." 
ألنه إذا غ ش  ؛دم غشهم �الثناء الكاذب ع ،ومن نص�حتهم عدم غشهم �الثناء الكاذب  :قال العلماء

وال عندك  ،من أبواب الخیر إال فعلت  اوأنت ما تر�ت �ا�   ،�الثناء الكاذب وأنت فعلت أو تر�ت 
  ؟ ومتى �صحح  ؟ومتى ینزجر  ؟متى یرعوي  ،وما أردي إ�ش ،ونحمد هللا على خیر ،مخالفات 

 وقد یز�د في ظلمه وجبروته.  ،�ستمر في غ�ه وضالله
 طالب: ..........

مع أنها إذا أمنت الفتنة   ،السر أقرب إلى اإلخالص  ،�هللا ال شك أن السر أقرب إلى اإلخالص 
لكن السر هو األقرب إلى  ،لكن �شرط أن تؤمن الفتنة ،العالن�ةفحصل من �عض الصحا�ة 

 وأدعى إلى القبول. ،اإلخالص 
 أحسن هللا إل�ك.

وتعداد أس�اب الخیر في �ل   ،والجهاد معهم ،ومن النص�حة لهم الصالة خلفهم :لخطابي"قال ا
و�ذا أر�د �أئمة المسلمین العلماء فنصحهم �قبول أقوالهم   :قیل ،من األقسام هذه ال تنحصر 
 ،و�حتمل أنه �حمل علیهما الحدیث ،و�حتمل أنه �حمل علیهما ،وتعظ�م حقهم واالقتداء بهم 

 .فهو حق�قة فیهما
  ، و�ف األذى عنهم ،والنص�حة لعامة المسلمین �إرشادهم إلى مصالحهم في دن�اهم وأخراهم 

والكالم على �ل قسم   .ونحو ذلك ، ونهیهم عن المنكر ،مرهم �المعروفوأ ، وتعل�مهم ما جهلوه
قال ابن   ،وقد �سطنا الكالم عل�ه في شرح الجامع الصغیر ،وفي هذا �فا�ة ،�حتمل اإلطالة

 في الحدیث دلیل على أن النص�حة.." :�طال
 التنو�ر شرح الجامع الصغیر؟  أل�س

 طالب: ..........
ي مه التنو�ر شرح الجامع الصغیر الذ ه في شرح الجامع الصغیر، اسال، وقد �سطنا الكالم عل�

وهو أفضل   ، ا من سنتین فقط أو أقل �عد ط�ع مؤخر   ،اط�عه محمد إسحاق إحدى عشر مجلد  
 شروح الجامع الصغیر. 

 أحسن هللا إل�ك.
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وأن الدین �قع على  ،اا و�سالم  في الحدیث دلیل على أن النص�حة تسمى دین   :"قال ابن �طال
وتسقط عن  ،والنص�حة فرض �فا�ة �جزئ فیها من قام بها :قال .على القول �ما �قع ،العمل

و�طاع  ،ا علم الناصح أنه �قبل نصحهالزمة على قدر الطاقة ال�شر�ة إذ والنص�حة ،ال�اقین
 �هللا أعلم. ،أذى فهو في حل وسعة إن خشيف ،مكروهوأمن على نفسه ال ،أمره

أكثر ما  « :-صلى هللا عل�ه وسلم -قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة 
 .وصححه الحاكم ،أخرجه الترمذي  .»یدخل الجنة تقوى هللا وحسن الخلق

وتقوى هللا هي اإلت�ان �الطاعات واجتناب   ،الحدیث دلیل على عظمة تقوى هللا وحسن الخلق 
وأما حسن  ،فمن أتى بها وانتهى عن المنه�ات فهي من أعظم أس�اب دخول الجنة ،المق�حات

 . الخلق فتقدم الكالم ف�ه
ال تس عون الناس  إنكم« : -صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :وعنه أي أبي هر�رة أنه قال 

 .وصححه الحاكم ،أخرجه أبو �على .»ولكن ل�سعهم منكم �سط الوجه وحسن الخلق ،�أموالكم
فهو غیر داخل في   ،وقلة المال ،لكثرة الناس ؛أي ال یتم لكم شمول الناس �إعطاء المال

 ،ولكن عل�كم أن تسعوهم ب�سط الوجه والطالقة ولین الجانب وخفض الجناح ،مقدور ال�شر
ومن أ مر �اإلغالظ   ،وذلك ف�ما عدا الكافر ،فإنه مراد � ،ونحو ذلك مما �جلب التحاب  بینكم

 .عل�ه
المؤمن مرآة أخ�ه  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أي أبي هر�رة أنه قال ،وعنه 

 أخرجه أبو داود �إسناد حسن." ،»المؤمن
 ،و�ن �ان له عالج �عرفه عالجه �ه ،ه بهذا العیب �عني �المرآة إذا رأى ف�ه عی� ا فإنه �خبر 

 المقصود أنه �أنه یرى وجهه ف�ه فتتبین ف�ه المحاسن والمساوئ.
 طالب: .........

�عني لو أن اإلنسان أراد أن �عدد المحاسن في مسلم استمر   ،ألن المحاسن هي األصل ؛ال
و�حتاج أن   ، ألنها تكثر وتطول ؛�ما أنهم في الجرح والتعدیل أس�اب التعدیل ما �عدونها ،�عدد 

 ،یذ�ر �ل ما طلب منه فعله ،و�جاهد  ،و�حج ،و�بر والد�ه ،و�صوم ، و�ز�ي ،�قال الرجل �صلي
وما �حتاج إل�ه �حتاج إل�ه المسلم الصادق   ،الجرح �حصل بواحد  ،لكن الجرح �حصل بواحد 

وقد یتضرر  ،ول�س �حاجة إلى ذ�رها ،المحاسن هو �عرفها �ن ،ا �قو م�حتاج إلى أن یرى عی�  
 �عض الناس ما یتحمل مثل هذا. .فتكون من �اب المدح  ،قد یتضرر بذ�رها ،بذ�رها

 أحسن هللا إل�ك.
فالمؤمن �طلع أخاه على ما ف�ه من   ،أي المؤمن ألخ�ه المؤمن �المرآة التي ینظر فیها وجهه"

 ، و�لى ما یز�نه عند ع�اده ،و�رشده إلى ما یز�  نه عند مواله تعالى ،و�نبهه على إصالحه ،عیب
 . وهذا داخل في النص�حة
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 :-عل�ه وسلم  صلى هللا-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنهما-وعن ابن عمر  
المؤمن الذي �خالط الناس و�صبر على أذاهم خیر من المؤمن الذي ال �خالط الناس وال «

إال أنه لم �سم  ،وهو عند الترمذي ،أخرجه ابن ماجه �إسناد حسن  .»�صبر على أذاهم
 الصحابي."

خیر مال « :مع أنه جاء في العزلة نصوص في ال�خاري  ،هذا مما یرج ح �ه الخلطة على العزلة
  ، »�فر بدینه من الفتن ،ا یت�ع بها شعف الج�الیوشك أن �كون خیر مال المسلم غنم  « ..المسلم

 ،إذا صار اإلنسان ما له وجود  ،وال شك أن نصوص العزلة �ثیرة الس�ما إذا �ثرت الفتن والشرور
أما  ،فال شك أن العزلة متعینة في مثل هذا ،و�خشى على نفسه أن یتأثر ،وال �ستط�ع أن یؤثر

و�أمن أن یتأثر �منكراتهم   ،و�نفعهم م،و�صبر على أذاه ،إذا �ان �العكس �خالط الناس
 هذا ال شك أن الخلطة أفضل له.فومعاصیهم 

 طالب: .........
 إذا خاف �عتزل.
 أحسن هللا إل�ك.

 أفضل�ة.." "ف�ه 
ك�ف �حال النساء  ف ،وخاف على نفسه واعتزل ،ا أراد العزلةلكن اإلشكال في وقتنا هب أن شخص  

و�ذا وافقوا راحوا �أجهزتهم   ،�ثیر منهم ما هو موافق ،والذراري والش�اب والبنات �عتزل بهم معه
أن �عینه على نفسه وعلى   -جل وعال  -لكن اإلنسان �سأل هللا  ،ما صارت عزلة هذيف ،معهم

 من تحت یده.
 أحسن هللا إل�ك.

و�حسن  ،و�نهاهم عن المنكر ،"ف�ه أفضل�ة من �خالط الناس مخالطة �أمرهم فیها �المعروف
واألحوال تختلف �اختالف   ،فإنه أفضل من الذي �عتزلهم وال �صبر على المخالطة م،معاملته

وقد  ،من رجح العزلة فله على فضلها أدلةولكل حال مقال  ،األشخاص واألحوال واألزمان
 استوفاها الغزالي في اإلح�اء وغیره."

الستحالة خلو   ؛والمتعی  ن في هذه األزمان العزلة :الشراح في القرن الثامن والتاسع �ثیر منهم قال
 هذا قبل ستمائة سنة. ،المحافل عن المنكرات 

 أحسن هللا إل�ك.
 .."-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :قال أنه -رضي هللا عنه-"عن ابن مسعود 

تفنن من أول ما ف�ه شيء امرأة جالسة تب�ع في السوق  ،تفنن في الفتن ،اآلن تفنن في المنكرات 
وقبل أن تغیب الشمس تضف عفشها   ترى، �أنها �ومة سفلت ما  امن أول ال تفتن مخلوق  

  ، و�ستدلون �ه على هؤالء النسوة البنات الفاتنات �مكای�جهن و�أل�ستهن الض�قة والقصیرة ،وتمشي
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وتجلس في المحل إلى منتصف اللیل للحساب  ،وفي تصرفاتها ،وتفتن الرجال �كالمها
عن في األسواق ، یر�دونهن مثل الالئي ی� و�ذا أذن المغرب والعشاء قفل علیهم ال�اب  ،والمحاس�ة

�هللا ما تفرق عن �ونها �ومة سفلت  ،�ستدلون بهذا على هذا ،ناس �لهم الحر�م تب�عقبل �عمر ال
اآلن   ،صق في الجدار من الح�اءتو�ذا مشت في الطر�ق �هللا إن الع�اءة تل ،ما تلفت أي انت�اه

 ال تصدمك. ؤخر و�ي تصد تأنت الذ ا أبد  
 طالب: .........

والذي �خشى أن   ،و�قوم �الواجب  ،ثر �غشاها و�نكرالذي �ستط�ع أن یؤثر وال یتأ  :مثل ما قلنا
هذا ال یروح ال  ف�خشى على نفسه  ،ألن �عض الناس ما یتحمل هذه المناظر ؛یتأثر بنفسه

 ألن ألزم ما عل�ه نفسه.  ؛�عرضه نفسه للفتنة
 طالب: .........

 ؟ماذا
 طالب: .........

 و�بل  غ من �ستط�ع اإلنكار.  ،اإلنكار �القلب �كفي
 أحسن هللا إل�ك.

اللهم « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه  -"وعن ابن مسعود 
 .�ضمها وضم الالم »فحسن خل قي« ،�فتح الخاء المعجمة وسكون الالم »كما حسنت خل قي

ا من أشرف الع�اد خل ق   -صلى هللا عل�ه وسلم-قد �ان  ،وصححه ابن ح�ان ،رواه أحمد
 ا."ق  وخل  

 بل هو أشرفهم. 
 "وسؤاله ذلك اعتراف ا �المنة وطل� ا الستمرار النعمة وتعل�م ا لألمة." 

 اللهم صل على محمد وعلى آله وصح�ه وأجمعین. 
 طالب: .........

 فیها م�الغة. 
 طالب: .........
 ي ما �حتمل فیها الضد.ال، ف ع  ی ل هذا الذ 
 طالب: .........

 المشقة.
 .........طالب: 
 متعة..

 طالب: .........
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 غلط..


