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 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   ،"الحمد � رب العالمین

 ."�إحسان
 نقضي.   حتى�الحدر 

 �إذن هللا.
 خمسة عشر سنة أو أكثر. 
 إن شاء هللا. ،هللا المستعان نختم اللیلة

 �إذن هللا. 
 .وللحاضر�ن والمستمعیناللهم اغفر لش�خنا 

 س�عة عشر. من سنة  
 ،أما �عد

 ..فقال في البلوغ وشرحه
 ..نعم ع م ر.

 أحسن هللا إل�ك.
 �اب الذ�ر والدعاء: ،"قال في البلوغ وشرحه

والدعاء  ،والمراد �ه ذ�ر هللا تعالى ،وهو ما �جري على اللسان والقلب ،الذ�ر مصدر ذ�ر
 على الحث على فعل الشيء." ، وهو الطلب و�قال: مصدر دعا

 �طلق.. عندك �قال؟ 
 و�قال على الحث. نعم،

 و�طلق. :كلها المعنى واحد �قال
ا استغثت  دعوت فالن   :"و�طلق على الحث على فعل الشيء نحو دعوت فالن ا استعنته و�قال

 و�طلق على الع�ادة وغیرها." ،�ه
 ا سألته. دعوت فالن  

 هي عندي في نسخة �قول في (ب) سألته. 
 واعلم..  ،نعم

وقد أمر هللا   ،فكل حدیث في فضل الذ�ر �صدق عل�ه  ،"واعلم أن الدعاء ذ�ر هللا تعالى وز�ادة
وأخبرهم �أنه   ، ]60[سورة غافر: }و ق ال  ر ب ك م  اد ع ون ي أ س ت ج ب  ل ك م  { :تعالى ع�اده بدعائه فقال



 
 

 
 
 

3  
 

=Ïÿ_≈‹4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=3 

ف إ ن  ي ق ر یب  أ ج یب  د ع و ة  الد اع  إ ذ ا و إ ذ ا س أ ل ك  ع ب اد ي ع ن  ي { :قر�ب مجیب دعوة الداع وقال
ففي الحدیث عند الترمذي من حدیث أنس   ،وسماه مخ الع�ادة ،] 186[سورة ال�قرة: }د ع ان  
أن هللا تعالى �غضب على من   -صلى هللا عل�ه وسلم-وأخبر  ،»الدعاء مخ الع�ادة« :امرفوع  

من لم �سأل هللا  « :احدیث أبي هر�رة مرفوع   لم یدع فإنه أخرج ال�خاري في األدب المفرد من
 أن هللا.." -صلى هللا عل�ه وسلم-وأخبر  ،»�غضب عل�ه

سؤالههللا �غضــــــــــــــــــــب إن تر�ــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــؤاله �ت  ضب إن تر  هللا �غ
 

نيُّ آدم ...............و�نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ آدم ...............   و�
 إن.. إ�ش؟  

 حین �سأل.
...................................................... 

 
ضب .......... حـــــــــــــــین �ســــــــــــــــأل �غضــــــــــــــــب   سأل �غ حین �  .......... 

  
شكواولـــــــــو ســـــــــئل النـــــــــاس التـــــــــراب ألوشـــــــــكوا تراب ألو ناس ال سئل ال لو   و

 
ــوا و�منعــــــــــــوا  ــاتوا أن �ملــــــــــ ــل هــــــــــ عواإذا قیــــــــــ لوا و�من هاتوا أن �م یل   إذا ق

 لو سألتم أدنى شيء هللا المستعان هللا قر�ب مجیب.  
 طالب: .............

 ك؟ ف�ه �الم الحدیث الدعاء مخ الع�ادة عند الترمذي �سند ف�ه �الم، مخرج عند 
 انظر الصح�حة لألل�اني.  ،هو حدیث حسن  :�قول نعم

 على �ل حال تكلم ف�ه أهل العلم.
 أحسن هللا إل�ك.

فأخرج الترمذي من حدیث ابن مسعود  ،أن هللا �حب أن �سأل -صلى هللا عل�ه وسلم-"وأخبر 
وهو   ،واألحادیث في الحث عل�ه �ثیرة ،»فإنه �حب أن �سأل ،سلوا هللا من فضله« :امرفوع  

وعجز العبد  ،وافتقار العبد وقدرته تعالى ،یتضمن حق�قة العبود�ة واالعتراف �غنى الرب تعالى
ولهذا حث  ،ا �حقه واعتراف   ،ا من ر�هفالدعاء یز�د العبد قر�   ،او�حاطته تعالى �كل شيء علم  

ر ب ن ا ال   { :وعلم هللا ع�اده دعاءه �قوله  ،على الدعاء -صلى هللا عل�ه وسلم-ولذا حث 
 .اآل�ة ونحوها ]286[سورة ال�قرة: }ت ؤ اخ ذ ن ا إ ن ن س ین ا أ و  أ خ ط أ ن ا

أ ر ح م   أ ن  ي م س ن ي  الض ر  و أ نت  { :فقال أیوب ؛وأخبرنا بدعوات رسله وأنب�ائه وتضرعهم 
[سورة  }ر ب   ال ت ذ ر ن ي ف ر دا  { :-عل�ه السالم-وقال ز�ر�ا  ، ]83[سورة األنب�اء:  }الر اح م ین  
ر ب ن ا ظ ل م ن ا  { : وقال أبو ال�شر ،]5[سورة مر�م: }ف ھ ب  ل ي م ن ل د نك  و ل ی ا  { :وقال ،]89األنب�اء: 

ر ب   ق د  آت ی ت ن ي م ن  ال م ل ك  و ع ل م ت ن ي م ن  {  :وقال یوسف ،اآل�ة ]23[سورة األعراف: }أ نف س ن ا
ت و ف ن ي م س ل ما  و أ ل ح ق ن ي  { :اآل�ة بتمامها إلى قوله ]101[سورة یوسف:  }ت أ و یل  األ ح اد یث  
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ي ك نت  م ن   ال  إ ل ھ  إ ال  أ نت  س ب ح ان ك  إ ن   { :وقال یونس ،]101[سورة یوسف: }ب الص ال ح ین  
 .." ]87[سورة األنب�اء: }الظ ال م ین  

عل�ه  -ولذا قال النبي  ،ودعاء الع�ادة ، دعاء المسألة ،وفي ضمنه الدعاء ،وهذه أصلها ذ�ر
إني �نت من   ،ال إله إال أنت س�حانك :دعوة أخي ذي النون إذ نادى« :-الصالة والسالم

لكن وفي ثنا�اه الدعاء   ،ال إله إال أنت.. هذا ذ�ر ألن �عضهم �ستشكل �ونها دعاء   ؛»الظالمین
 ذ�ر هذا الدعاء ل�فرج عنه من الظلمات الثالث. ،وذ�ره ل�فرج عنه
 أحسن هللا إل�ك.

ودعواته   ،في مواقف ال تنحصر عند لقاء األعداء وغیرها -صلى هللا عل�ه وسلم-"ودعا نبینا 
فالعجب من االشتغال بذ�ر الخالف بین من  ،والصلوات وغیرها معروفة في الص�اح والمساء

وال   ،فإن قائل هذا ما ذاق حالوة المناجاة لر�ه ،التفو�ض والتسل�م أفضل من الدعاء :قال
 تضرعه واعترافه �حاجته وذن�ه." 
  ، -وعالجل -انكسار القلب والتضرع واالنطراح بین یدي هللا  ،ال شك أن الدعاء یورث االنكسار

 وهذا من أفضل أنواع الع�ادة.
 أحسن هللا إل�ك.

 .وال تضرعه واعترافه �حاجته وذن�ه ،"فإن قائل هذا ما ذاق حالوة المناجاة لر�ه
بل ال بد من   ،إنه ال �ض�ع الدعاء« :اواعلم أنه قد ورد من حدیث أبي سعید عند أحمد مرفوع   

و�ما أن یدخرها له في   ،إما أن �عج  ل له دعوت ه ،إما أن �عجل له دعوته ؛إحدى خالل ثالث
 .صححه الحاكم ,»و�ما أن �صرف عنه من السوء مثلها ،اآلخرة

ولقبوله موانع قد أودعناها أوائل الجزء الثاني من التنو�ر شرح الجامع   ،وللدعاء شرائط 
 وذ�رنا فائدة الدعاء مع سبق القضاء." ،الصغیر

  ،وتأخر ط�عه مع مس�س الحاجة إل�ه ،اا العام الماضي في أحد عشر مجلد  التنو�ر هذا ط�ع أخیر  
في صح�ح   -رحمه هللا  -�عد أن خدمه الش�خ األل�انيامع الصغیر الناس �حاجته الس�ما الج

�عینهم على   ،وصار �أیدي طالب العلم الس�ما غیر المختصین في الحدیث  ،الجامع وضع�فه
وشرحه الصنعاني في �تاب أسماه   ،اواألحادیث مختصرة جد   ،ح�ح من الضع�فمعرفة الص

 ،فجاء الكتاب حافال   ،علق علیها من قبل المحقق ،اف�ه مخالفات �سیرة جد   ،جامعالالتنو�ر شرح 
  ، ا�عني في شرح المناوي ف�ض القدیر شرح ف�ه فوائد �ثیرة جد   ،وهو أفضل الشروح على اإلطالق

 والمخالفة ف�ه أطم وأعظم.  ،ثل شرح الصنعانيلكن ما هو م
 طالب: .............

 ا.شرح العز�زي وشروح �ثیرة جد  
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�قول  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه -"وعن أبي هر�رة
وصححه ابن   ،أخرجه ابن ماجه .»أنا مع عبدي ما ذ�رني وتحر�ت بي شفتاه :هللا تعالى

 : -صلى هللا عل�ه وسلم-قال النبي  :وهو في ال�خاري بلفظ ،اوذ�ره ال�خاري تعل�ق   ،ح�ان
فإن ذ�رني في نفسه   ،وأنا معه إذا ذ�رني ،أنا عند ظن عبدي بي :-عز وجل -�قول هللا «

إل�ه   ا تقر�تو�ن تقرب إلي شبر   ،أل ذ�رته في مأل خیر منهمو�ن ذ�رني في م ،ذ�رته في نفسي
وهذه مع�ة   ، »ومن أتاني �مشي أتیته هرولة ،اتقر�ت إل�ه �اع   ،او�ن تقرب إلي ذراع   ،اذراع  

 خاصة.."
 ،و� ل  غ بهذا الذ�ر ،من أعجب العجب أن ترى الشخص �فرح إذا ذ كر في مجلس في حال غیبته

ا أثنى عل�ك فرح فرح   :ل الناس إذا قالاذ ولو �ان من أر  ،وأثنى عل�ك ،�هللا ذ�رك فالن ال�ارحة
هذا �مكن ما ینام هاك اللیلة غافل أو متغافل   ،�ختلف ،عن أن �كون ممن له شأن ا فضال  شدید  

وقد یذ�ر في مكان ف�ه خل�ط من   ،»من ذ�رني في نفسه ذ�رته في نفسي«عن هذا الحدیث 
إذا ذ�ره في مأل ذ�ره في مأل  -جل وعال-�هللا  ،ومنهم من ال شأن له ،منهم من له شأن ،اسالن

 ومن أفضل من المالئكة؟!  ،خیر منهم من المالئكة
 أحسن هللا إل�ك.

وأنه مع ذاكره برحمته ولطفه و�عانته والرضى  ،تفید عظمة ذ�ره تعالى ،"وهذه مع�ة خاصة
 ثم قال.." ،ه أنا معه �حسب ما قصده من ذ�ره ليمعنا :وقال ابن أبي جمرة ،�حاله

 ،]40[سورة التو�ة: }ال  ت ح ز ن  إ ن  �   م ع ن ا{  :-جل وعال-هذه هي المع�ة الخاصة المثبتة � 
صوص التي جاءت �الداللة  وغیر ذلك من الن ،]128[سورة النحل: } إ ن  �   م ع  ال ذ ین  ات ق وا  {

�خالف المع�ة العامة التي   ،وهي مع�ة الحفظ واإلعانة والتوفیق والتسدید  ،الخاصة�ة على المع 
 لجم�ع الخلق. 

 أحسن هللا إل�ك.
أو �امتثال األمر واجتناب   ،�حتمل أن یراد الذ�ر �القلب أو �اللسان أو بهما مع ا :"ثم قال
أحدهما مقطوع لصاح�ه �ما  :والذي تدل عل�ه األخ�ار أن الذ�ر على نوعین :قال ،النهي

ف م ن ی ع م ل  م ث ق ال   { :واألول مستفاد من قوله تعالى :قال ،والثاني على خطر ،تضمنه هذا الخبر
من لم تنهه صالته عن  « :والثاني من الحدیث الذي ف�ه ،]7[سورة الزلزلة: } ذ ر ة  خ ی را  ی ر ه  

لكن إن �ان في حال المعص�ة یذ�ر هللا لخوف   ،»احشاء والمنكر لم یزدد من هللا إال �عد  الف
 ووجل فإنه یرجى له."

وهذا  ،إذا تواطأ القلب مع اللسان ،ال شك أنه إذا تواطأ القلب مع اللسان ترتبت اآلثار على الذ�ر
هذا فكر  ،هذا ل�س بذ�رفلكن الذ�ر �القلب المجرد عن اللسان  ،محل اتفاق بین أهل العلم
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وأما إذا �ان �اللسان فقط دون   ،وما جاء من الثواب على الذ�ر ،هذا �ختلف عن الذ�ر ،وتفكر
ألنه   ؛إن شاء هللا تعالى ،القلب فما رتب على مجرد القول من قال �ذا فله �ذا یثبت له أجره

ن مجرد تحر�ك اللسان �الذ�ر من غیر مرور على القلب هذا إ :ومنهم من �قول ،�صح أنه قال
أصیب بهذه  ��ف وهذا �جعل اإلنسان یهتم و�حتاط  ،هذا قول �ثیر من أهل العلم ،ال �فید 

جل  -�هللا  ،وقد ذ�ر ما رتب عل�ه حفظه من هذه المصی�ة إال أن القلب غیر حاضر  ،المصی�ة
و�ن �ان ابن حجر رجح أنه   ،ر اإلنسان من هذاف�حض ،من قلب غافل ال �ستجیب لدعاء -وعال

لكن هناك آثار أخرى مبن�ة على تواطؤ القلب  ،�مجرد القول تترتب اآلثار المعل قة �ه في الحدیث 
 .-جل وعال -وتعلق القلب �ا�  ،مع اللسان

 أحسن هللا إل�ك.
 عمل ابن آدم عمال  ما « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :"وعن معاذ بن جبل أنه قال 

 .أخرجه ابن أبي شی�ة والطبراني �إسناد حسن .»أنجى له من عذاب هللا من ذ�ر هللا
وهو  ،وأنه من أعظم أس�اب النجاة من مخاوف عذاب اآلخرة ،الحدیث من أدلة فضل الذ�ر 

ا من المنج�ات من عذاب الدن�ا ومخاوفها  ولذلك � قرن هللا تعالى األمر ،ولذلك �قرن  ،أ�ض 
إ ذ ا ل ق یت م  ف ئ ة  ف اث ب ت وا   { : -ا �ر�م  عز قائال  -قال  ؛�الث�ات في قتال األعداء وجهادهم �األمر بذ�ره

وغیرها من اآل�ات القرآن�ة واألحادیث الواردة في  ]45ال:[سورة األنف }و اذ ك ر وا  �   ك ث یرا  
 .مواقف الجهاد

ما « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  
  . » وذ�رهم هللا ف�من عنده ،وغشیتهم الرحمة ،ا یذ�رون هللا إال حفتهم المالئكةجلس قوم مجلس  

 .أخرجه مسلم
 :وأخرج ال�خاري  ،وعلى فضیلة االجتماع على الذ�ر ،الس الذ�ر والذاكر�ندل على فضیلة مج 
ا یذ�رون هللا تعالى فإذا وجدوا قوم   ،یلتمسون أهل الذ�ر ،إن � مالئكة �طوفون في الطرق «

وهذا من   ،الحدیث »ف�حفونهم �أجنحتهم إلى السماء الدن�ا :قال ،هلموا إلى حاجتكم :تنادوا
والمراد �الذ�ر التسب�ح والتهلیل   ،فضائل مجالس الذ�ر تحضرها المالئكة �عد التماسهم لها

نه تعالى أ :وفي حدیث البزار ،وفي حدیث البزار .ونحو ذلك ،والتكبیر والتحمید وتالوة القرآن
 ،م بهمما �صنع الع�اد؟ وهو أعل :أنه تعالى �سأل مالئكته ؟�سأل مالئكته ما �صنع الع�اد

 . و�سألونك آلخرتهم ودن�اهم ،و�صلون على نب�ك ،و�تلون �تا�ك ،�عظمون آالءك :ف�قولون 
و�نما �شترط   ،وال �شترط استحضار معناه ،و�ؤجر عل�ه الناطق ،والذ�ر  حق�قة  في ذ�ر اللسان

و�ن انضاف إلیهما   ،فإن انضاف إلى الذ�ر �اللسان الذ�ر �القلب فهو أفضل ،أال �قصد غیره
 ،استحضار معنى الذ�ر وما اشتمل عل�ه من تعظ�م هللا تعالى ونفي النقائص عنه ازداد �ماال  
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فإن صح  ،فإن وقع ذلك في عمل صالح مما ف رض من صالة أو جهاد أو غیرهما فكذلك 
 . التوجه وأخلص � تعالى فهو أبلغ في الكمال

والذ�ر   ،لى التسب�ح والتحمید والتمجیدالمراد بذ�ر اللسان األلفاظ الدالة ع :وقال الفخر الرازي  
وفي أدلة التكال�ف من األمر والنهي حتى �طلع على  ،�القلب التفكر في أدلة الذات والصفات

والذ�ر �الجوارح هو أن تصیر   ،وفي أسرار مخلوقات هللا ،وفي أسرار مخلوقات هللا ،أحكامه
  } ف اس ع و ا إ ل ى ذ ك ر  �   { :ا في قولهومن ثمت سمى هللا تعالى الصالة ذ�ر   ،مستغرقة �الطاعات

 .]9جمعة:[سورة ال
وذ�ر األذنین   ،فذ�ر العینین �ال�كاء ؛وذ�ر �عض العارفین أن الذ�ر على س�عة أنحاء  

وذ�ر القلب   ،وذ�ر البدن �الوفاء ،وذ�ر الیدین �العطاء ،وذ�ر اللسان �الثناء ،�اإلصغاء
 .وذ�ر الروح �التسل�م والرضا ،�الخوف والرجاء

وهو ما أخرجه الترمذي وابن   ،وورد في الحدیث ما یدل على أن الذ�ر أفضل األعمال جم�عها 
وأز�اها عند   ،أال أخبر�م �خیر أعمالكم« :اماجه وصححه الحاكم من حدیث أبي الدرداء مرفوع  

وخیر لكم من أن تلقوا  ،من إنفاق الذهب والورق وخیر لكم  ،وأرفعها في درجاتكم ،مل�ككم
وال تعارضه أحادیث   ،»ذ�ر هللا« :قال ،بلى :قالوا »؟عدو�م فتضر�وا أعناقهم و�ضر�وا أعناقكم

 ،ألن المراد �الذ�ر األفضل من الجهاد ذ�ر اللسان والقلب ؛وأنه أفضل من الذ�ر ،فضل الجهاد
والجهاد أفضل من  ،فهذا أفضل من الجهاد ،واستحضار عظمة هللا تعالى ،ي المعنىوالتفكر ف

 .الذ�ر �اللسان فقط
فمن لم یذ�ر هللا عند   ،إنه ما من عمل صالح إال والذ�ر مشتر ط في تصح�حه :قال ابن العر�ي 

ه  فصار الذ�ر أفضل األعمال من هذ ،صدقته أو ص�امه أو صالته أو حجه فل�س عمله �امال  
 ." »ن�ة المؤمن خیر من عمله« : و�شیر إل�ه حدیث ،الحیث�ة

وما هو أنفع ف�ه   ،و��قى أن �ل إنسان یوج ه إلى ما یناس�ه ،الحدیث ضع�ف عند أهل العلم
وقد �كون الص�ام ل�عض الناس   ،قد �كون الذ�ر ل�عض الناس أنفع له من الص�ام ،لنفسه ولغیره

وفي   ، وقد �كون في وقت یرجح عنده الص�ام ،إلى غیر ذلك ،أنفع لقل�ه من مجرد الذ�ر �اللسان
 . وفي وقت ترجح له قراءة القرآن ،وقت ترجح الصالة

فقد �كون اإلنسان هذا الذ�ر  ،على ع�اده -جل وعال  -المقصود أن تنو ع الع�ادات من نعم هللا 
إلى  ،وثالث یناس�ه الصدقة �المال ،وآخر یناس�ه عمل البدن ،وغیره یناس�ه هذا العمل ،مناسب له

 ال بد أن �قی د �النصوص األخرى.  ،اغیر ذلك مما جاءت النصوص بتفضیله مطلق  
 أحسن هللا إل�ك.
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ا لم ما قعد قوم مقعد  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أي أبي هر�رة أنه قال ،"وعنه
إال �ان علیهم حسرة یوم  -صلى هللا عل�ه وسلم-ولم �صلوا على النبي  ،یذ�روا هللا ف�ه

 .حسن :أخرجه الترمذي وقال .»الق�امة
ا لم یذ�روا ما جلس قوم مجلس  « :وأخرجه أحمد بلفظ ،و�ن شاء غفر لهم ،فإن شاء عذبهم 

ا فلم یذ�ر هللا تعالى إال �ان عل�ه  وما من رجل �مشي طر�ق   ، تعالى ف�ه إال �ان علیهم ترةهللا
إال �ان حسرة « :وفي روا�ة ،»وما من رجل أوى إلى فراشه فلم یذ�ره هللا إال �ان عل�ه ترة ،ترة

 والترة �مثناة فوق�ة مكسورة.." .»و�ن دخلوا الجنة للثواب ،یوم الق�امة
وال یدخل الجنة لو نزلت منزلته ال شك أنه یتمنى أن تكون   ،والحسرة ال تعني أنه یدخل النار

ا ندم أال �كون  إن �ان محسن   ؟ولذلك ما من میت �موت إال وقد استعتب وندم لماذا ،منزلته أعظم
وندم على تضی�ع   ،دم على تفر�طهون ،ا أسف على إساءته و�ن �ان مسیئ   ،ازداد من اإلحسان

 أوقاته وشغلها �األعمال الصالحة.
 أحسن هللا إل�ك.

والحدیث دلیل   ،هي النقص :وقال ابن األثیر ،"والترة �مثناة فوق�ة مكسورة فراء �معنى الحسرة
لورود الوعید  ؛في المجلس -صلى هللا عل�ه وسلم-والصالة على النبي  ،على وجوب الذ�ر �

فإن التعذیب ال �كون   ،فقد فسرت بهما ،على ترك ذلك س�ما مع تفسیر الترة �النار أو العذاب
-وظاهره أن الواجب هو الذ�ر � تعالى والصالة على النبي  ،إال لترك واجب أو فعل محظور

  -لمصلى هللا عل�ه وس-وقد عدت مواضع الصالة على النبي  ،ا مع   -صلى هللا عل�ه وسلم
 .ا فبلغت ستة وأر�عین موضع  

ومعنى صالة المالئكة   ،معنى صالة هللا على نب�ه ثناؤه عل�ه عند مالئكته :قال أبو العال�ة 
الصالة  :وقال غیره ،هذا أجودها ،وفیها أقوال أخر ،عل�ه الدعاء له �حصول الثناء والتعظ�م

والصالة على من دون  ،كرمةتشر�ف وز�ادة ت -صلى هللا عل�ه وسلم-منه تعالى على رسوله 
 ،والمراد �التعظ�م إعالء ذ�ره ،االلهم صل على محمد عظم محمد   : فمعنى قولنا ،النبي رحمة
وتشف�عه   ،�إحراز مثو�ته ،في الدن�ا وفي اآلخرة ،و��قاء شر�عته في الدن�ا واآلخرة ،و�ظهار دینه

  ، ومشار�ة اآلل واألزواج ،دوالشفاعة العظمى للخالئق أجمعین في المقام المحمو  ،في أمته
و�هذا �ظهر وجهه   ،ومشار�ة اآلل واألزواج �العطف یراد �ه في حقهم التعظ�م الالئق بهم

و�تأید هذا �ما أخرجه الطبراني من حدیث   ،دون غیرهم اختصاص الصالة �األنب�اء استقالال  
  ، »عالى �عثهم �ما �عثنيإذا صلیتم عل ي  فصلوا على أنب�اء هللا فإن هللا ت« :ابن ع�اس یرفعه
 فتكون مختصة �من �عث." ،فجعل العلة ال�عثة

 -عل�ه الصالة والسالم-وعلى هذا جرى العرف عند أهل العلم أن الصالة خاصة �النبي 
هذا  ،و�ن �ان ممن دونهم فالترحم ،وأما من عداهم فإن �ان من الصحا�ة فالترضي ،واألنب�اء
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أما على سبیل الت�ع فال مانع أن   ،الذي جرى عل�ه العرف عند أهل العلم على سبیل االستقالل
وجاء �عض األحادیث التي فیها  ،وال مانع من أن �صلى على األصحاب  ،�صلى على اآلل

اللهم  « -عل�ه الصالة والسالم-�ما قال النبي  ،الصالة على غیر األنب�اء على سبیل االستقالل
خ ذ  م ن  أ م و ال ھ م  ص د ق ة  ت ط ھ  ر ھ م   { :-جل وعال -امتثاال لقول هللا  ؛»على آل أبي أوفىصل 

فصلى على آل أبي   ،فهو �متثل هذا األمر ،]103[سورة التو�ة: }و ت ز ك  یھ م ب ھ ا و ص ل   ع ل ی ھ م  
 لما جاء أبو أوفى �صدقته.  ،أوفى لما جاؤوا �صدقتهم

 طالب: .............
 . نعم

    طالب: ............طالب: ............
ھ ل  ی س ت ط یع  ر ب ك  أ ن ی ن ز  ل  ع ل ی ن ا  {�هللا ما ف�ه ما یدل على أنهم.. �ان من أفضلهم الحوار�ون 

النبي   ،صح�حتجزم �أمور س�قت لم ی نق ل فیها نقل  أن  ما تقدر ،]112[سورة المائدة: }م آئ د ة  
 . �عد  ی�عث ما معه أحد 

 طالب: .............
[سورة   }اج ع ل ل ن ا إ ل ھا  ك م ا ل ھ م  آل ھ ة  { وا؟ فعل ماذا صار علیهم �عد؟  ماذا ،س�عین، نعم

 . -عل�ه الصالة والسالم-ما ف�ه أفضل من أصحاب محمد  ،هللا المستعان ،]138األعراف:
 طالب: .............
 هو �غیره.   -وأرضاه رضي هللا عنه-ال غیره و كذلك ال �خص علي 
 طالب: .............

 في الصالة اإلبراه�م�ة فقط ما جاء في غیرها في الصالة.
 طالب: .............

 في الصالة في التشهد مبتدع ما عندنا شك.  ،في الصالة
 طالب: .............

  ، ما ف�ه غیره  ،]56[سورة األحزاب: }ص ل وا ع ل ی ھ  و س ل  م وا ت س ل یما  {ما ف�ه شيء االمتثال یتم 
أما أن نتهم أهل العلم أنهم ال �صلون على   ،هذه طر�قة أهل العلم ، صلى هللا عل�ه وسلم :تقول

فیرون  ،�قول �ه الصنعاني والشو�اني وصدیق وغیرهم ،هذا �الم �اطل :ة للحكام نقولاآلل مماأل
ما فأما ما عداها  ،في التشهد واج�ة ،نعم :أن الصالة على اآلل واج�ة مثل الصالة عل�ه نقول

  -عل�ه الصالة والسالم-وهم وص�ة النبي   ،هم لهم حق ،بل هم �الصحا�ة ،ف�ه ما یدل على ذلك
��ف   ،لكن اآلل ،ا لهأن نصلي علیهم ت�ع   -عل�ه الصالة والسالم-ومن �اب الوفاء له ولهم 

ولذلك ما تجد في �الم أهل   ،الصحا�ة ��ف وصل لنا الدین إال من طر�قهم ؟وصل لنا الدین
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أما في التشهد نعم هذا واجب ما أحد  ،لم ال أبد إال الرافضة فقط العلم صلى هللا عل�ه وآله وس
 ینكره.

 طالب: .............
واتهموا عامة أهل   ،ي نشروهاني والشو�اني هم الذ ا لصدیق والصنعنشر هذا في األخیر ات�اع  

هل العلم وتر�وا الصالة على اآلل مماراة للحكام ومداراة لهم من �ظن �أ  ،العلم أنهم مالؤوا الحكام
 هذا؟ 

 أحسن هللا إل�ك.
ما أعلم الصالة تن�غي ألحد على أحد إال  :"وأخرج ابن أبي شی�ة �سند صح�ح عن ابن ع�اس

 ،وحكى القول �ه عن مالك ،وحكي القول �ه عن مالك ،-صلى هللا عل�ه وسلم -على النبي 
 ، وأنا أمیل إلى قول مالك :قال ،عامة أهل العلم على الجواز :قال القاضي .ما ت عبدنا �ه :وقال

ی ذ�ر غیر األنب�اء �الترضي ال �الصالة  :قالوا ،وهو قول المحققین من المتكلمین والفقهاء
و�نما حدثت في   ،لم تكن من األمر �المعروف والغفران والصالة على غیر األنب�اء استقالال  

فال   -علیهم الصالة والسالم والتح�ة واإلكرام-وأما المالئكة  ،�عني العبیدیین ،دولة بني هاشم
وأما المؤمنون   ،ألن هللا سماهم رسال   ؛و�نما یؤخذ ذلك من حدیث ابن ع�اس ،أعلم ف�ه حدیث ا

ولم   ،ا ف�ما ورد �ه النص �اآلل واألزواج والذر�ةوتجوز ت�ع   ،ال تجوز استقالال   :فقالت طائفة
ا ،ی ذ� ر في النص غیرهم  وال �قاس علیهم الصحا�ة وال غیرهم." ،ف�كون ذلك خاص 

 ولم یرد غیره.  ،لكن هذا الكالم في التشهد في الصالة اإلبراه�م�ة فقط
 أحسن هللا إل�ك.

"وقد بی نا أنه یدعى للصحا�ة ونحوهم �ما ذ�ر هللا تعالى من أنه رضي هللا عنهم و�المغفرة �ما 
  ، ] 19[سورة محمد:  }و اس ت غ ف ر  ل ذ نب ك  و ل ل م ؤ م ن ین  و ال م ؤ م ن ات  { :أمر بها رسوله في قوله تعالى

وأما  ،]19[سورة محمد: }و اس ت غ ف ر  ل ذ نب ك  و ل ل م ؤ م ن ین  و ال م ؤ م ن ات  { :كما أمر �ه رسوله �قوله
 والمسألة فیها خالف معروف.  ،فلم ترد الصالة علیهم استقالال  

بل من الوفاء واالعتراف �فضلهم وحقهم الذین حملوا  ،ا فال مانع منهانعم أما ت�ع   ، لم ترد استقالال  
انمحت معالمه   �عني لوال الصحا�ة ما عرف الدین في القرن الثاني أصال   ،لنا الدین وحملوه لألمة

واندرس ��ف وصل إلى القرن الثاني إال عن طر�ق الصحا�ة ��ف وصل إلى آخر القرون إال 
 من تلقاه عنهم. عن طر�ق 

 أحسن هللا إل�ك.
 ،والمسألة فیها خالف معروف فقال �جوازه ال�خاري  ،فلم ترد "وأما الصالة علیهم استقالال  

�ما أخرجه أبو  ،صلى على آل سعد بن ع�ادة -صلى هللا عل�ه وسلم-ووردت أحادیث �أنه 
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فمن   ،صلى على آل أبي أوفى -صلى هللا عل�ه وسلم-وورد أنه  ،داود والنسائي �سند جید
ھ و  ال ذ ي { :ومن أدلته أن هللا تعالى قال ،على سائر المؤمنین فهذا دلیله قال �جوازه استقالال  

-هذا ورد من هللا ومن رسوله  :ومن منع قال ،]43[سورة األحزاب: } ی ص ل  ي ع ل ی ك م  و م الئ ك ت ھ  
 .ولم یرد اإلذن لنا ،-�ه وسلمصلى هللا عل

  -صلى هللا عل�ه وسلم -وقال ابن الق�م �صلى على غیر األنب�اء والمالئكة وأزواج النبي  
و�كره في غیر األنب�اء لشخص مفرد �حیث �صیر   ،وذر�ته وأهل طاعته على سبیل اإلجمال

و اتفق وقوع ذلك  فل ،�ما تفعله الرافضة ، ا الس�ما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منهشعار  
ا في السالم اختلفوا  أ�ض   ،ا لم �كن ف�ه �أسا في �عض األحایین من غیر أن یتخذ شعار  مفرد  

 ،ات�ع   :وقیل ،ا�شرع مطلق   :على غیر األنب�اء �عد االتفاق على مشروعیته في تح�ة الحي فقیل
 فنقله النووي عن الش�خ محمد الجو�ني." ،ا للرافضةلكونه صار شعار   ؛وال �فرد بواحد

 أبي محمد.
 أحسن هللا إل�ك.

 قلت.."  ،"ونقله النووي عن الش�خ أبي محمد الجو�ني
 عندك؟ محمد؟  ماذا

 طالب: .............
وهو أبو محمد والد أبي  ،لكن أنا عندي محمد  ،أبي محمد أبوه والد إمام الحرمین معروف، نعم

 المعالي والده.
  إل�ك.أحسن هللا

والسالم على الموتى قد شرعه هللا   ،ا ال ینهض على المنعهذا التعلیل �كونه صار شعار   :"قلت
 .."-صلى هللا عل�ه وسلم -على لسان رسوله 

دون الصحا�ة شعار   -عل�ه الصالة والسالم-ن الصالة على اآلل مع النبي إ :لئال �قال
ا ال ینهض  وهذا التعلیل �كونه صار شعار   ،ال ینهض  :ومن قال ،فیرد عل�ه هذا الكالم ،للرافضة

 على المنع.
 أحسن هللا إل�ك.

السالم « :-صلى هللا عل�ه وسلم -"والسالم على الموتى قد شرعه هللا على لسان رسول هللا 
 �ما قال الشاعر: ،ا في الجاهل�ةو�ان ثابت    ،»عل�كم دار قوم مؤمنین

ــ�س بـــــــــن عاصـــــــــم ــك ســـــــــالم هللا قـــــــ صمعل�ـــــــ بن عا ق�س  سالم هللا  �ك   عل
 

ــا  ــاء أن یترحمـــــــــــــــ ــا شـــــــــــــــ ــه مـــــــــــــــ ماورحمتـــــــــــــــ شاء أن یترح ما  ته   ورحم
حد فمـــــــــا �ـــــــــان قـــــــــ�س موتـــــــــه مـــــــــوت واحـــــــــد   موت وا ته  ق�س مو �ان  ما   ف

 
هدماولكنــــــــــــــــــــــه بن�ــــــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــــــوم تهــــــــــــــــــــــدما  قوم ت �ان  نه بن  ولك
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  : -صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  : أنه قال -رضي هللا عنه -وعن أبي أیوب األنصاري 
عشر مرات �ان �من أعتق أر�عة أر�عة أنفس من   ،ال إله إال هللا وحده ال شر�ك له :من قال«

 .متفق عل�ه  .»ولد إسماعیل
من قال ذلك في « :وفي لفظ ،»وهو على �ل شيء قدیر ،وله الحمد ،له الملك« :مسلمزاد  

  ، سیئةومحیت عنه مائة  ،و�تبت له مائة حسنة ،عدل عشر رقابیوم مائة مرة �انت له 
ولم �أت أحد �أفضل مما جاء �ه إال أحد  ،و�انت له حرز ا من الش�طان یومه ذلك حتى �مسي

 ."»عمل أكثر من ذلك
ل�كون �من أعتق أر�عین؟ أو األفضل أن   ؛هل األفضل أن �أتي �المائة مفرقات على عشرات 

ومحیت   ،وحصل له ما ذ�ر في الحدیث مائة حسنة ،اف�كون �من أعتق عشر   ،�أتي بها مجموعة
 ا من الش�طان. و�انت له حرز   ،عنه مائة سیئة

 طالب: .............
 ؟ أفرقهنأم ة �الیوم أجمعهن ائلكن أنا ما عندي إال م ،�جمعهذا الذي 

 ........طالب: .....
لكن  ،�عني في معاملة المخلوق الجملة أرخص وأز�د له ،�جمعهن �من أعتق أر�عین لو فرقهن

 في معاملة الخالق أیهم أفضل؟
 طالب: .............

أنت تتعامل مع خالق فضله ال � ح د و�رمه ولطفه وجوده فأنت على أي حال جمعت أو فرقت 
 إن شاء هللا.  ،على خیر

 "وأخرج أحمد.." 
 طالب: .............

 تنوي أر�عین؟  ك�ف
 طالب: .............

  ، هذه لو أنك عشر مفرقات �مجرد وعد الصادق الذي ال �خلف المتفق عل�ه �من أعتق أر�عین
 ، ا�نت �من أعتق عشر   ،. إلى آخره مائة مرة..ال إله إال هللا وحده ال شر�ك له. :لكن لو أنك قلت 

 ا لك من الش�طان حتى تمسي. و�انت حرز   ،ك مائة سیئةوحط عن ،إضافة إلى مائة حسنة
 طالب: .............

 ؟  ك�ف
 طالب: .............

 واحد؟ ك�ف
 طالب: .............



 
 

 
 
 

3  
 

=Ïÿ_≈‹4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=13 

 وال عتق عشر وال.. �أجرها. ،لكن ال عتق أر�ع  ،لها أجرها هال إله إال هللا مرة واحدة هذ 
 أحسن هللا إل�ك.

ال  :من قال إذا صلى الص�ح« :�ع�ش عن أبي أیوب وف�ه "وأخرج أحمد من طر�ق عبد هللا بن
ومحي   ،و�تب له بهن عشر حسنات ،عشر مرات �ن �عدل أر�ع رقاب« :فذ�ره بلفظ ،»إال هللا

  ،ا من الش�طان حتى �مسيو�ن له حرز   ،ورفع له بهن عشر درجات ،عنه بهن عشر حسنات
 وأخرج جعفر في الذ�ر عن أبي أیوب رفعه.." ،وسنده حسن ،»و�ذا قال �عد المغرب فمثل ذلك

 من جعفر الفر�ابي من هو؟ 
 ما ذ�ر.

 ما هو عند�م؟ 
 طالب: .............

 كم  ل.
 أحسن هللا إل�ك.

لكن زاد  ،فذ�ر مثله ،»من قال حین �ص�ح«  :"وأخرجه جعفر في الذ�ر عن أبي أیوب رفعه
 ."»..سلحةو�ان له م   ،تعدل عشر رقاب« :وقال ،»�حیي و�میت«

 م سلحة..
 أحسن هللا إل�ك.

و�ن قال مثل ذلك   ،�قهرهن ولم �عمل یومئذ عمال   ،أول نهاره إلى آخرهو�ان له م سلحة من «"
واألر�ع في   ،وذ�ر العشر الرقاب في �عضها ،وذ�ر العشر الرقاب ،»حین �مسي فمثل ذلك

واألر�ع في �عضها �أنه �اعت�ار الذاكر�ن في  ،وذ� ر العشر الرقاب في �عضها ،�عضها
ف�كون اختالف   ،و�محاض التوجه واإلخالص لعالم الغیوب ،استحضارهم معاني األلفاظ �القلوب

 . �ما قال القرطبي ،مراتبهم �اعت�ار ذلك و�حس�ه
من  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه -ر�رة وعن أبي ه 

متفق   .»و�ن �انت مثل ز�د ال�حر ،مائة مرة حطت عنه خطا�اه ،س�حان هللا و�حمده :قال
  .عل�ه

فیلزم نفي   ،فیلزم نفي الشر�ك ،معنى س�حان هللا تنز�هه عن �ل ما ال یلیق �ه من نقص
و�طلق على  ،الشر�ك والصاحب والولد وجم�ع الرذائل والتسب�ح �طلق على جم�ع ألفاظ الذ�ر

 ومنه صالة التسب�ح.." ،صالة النافلة
 س�حة �س�حة الضحى. :�قال لها

 أحسن هللا إل�ك.
 لكثرة التسب�ح فیها."  ؛"ومنه صالة التسب�ح خصت بذلك
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 لكنها ضع�فة لم ترد �سند صح�ح.
 "وفي الحدیث داللة أنه.."

 لحظة.
 طالب: .............

 ین؟ أ
 طالب: .............

لهم فضل على �ل حال في الحدیث الصح�ح أنه أعتق من خوالن أنه فالن من الصحا�ة أعتق  
 أعتق من بني تم�م فإنهم من ولد إسماعیل لهم میزة بهذه النصوص. :من خوالن قال

 طالب: .............
 ه؟ ف� ماذا

 طالب: .............
 �عد الصالة �عد الصالة.

 طالب: .............
  ، وهو ثان  ما �صلح التي تقال �عد الص�ح و�عد المغرب من صالة الص�ح و�عد صالة المغرب 

 رجله قبل أن �قوم من مقامه.
 أحسن هللا إل�ك.

والعلماء �قیدون ذلك   ،وظاهره ولو ��ائر ،"وفي الحدیث داللة أنه �كف ر بهذا الذ�ر الخطا�ا
 ال تمحى الك�ائر إال �التو�ة." :و�قولون  ،�الصغائر

إ ن ت ج ت ن ب وا  ك ب آئ ر   { »ما اجتنبت الك�ائر« »ما لم تغش �بیرة« :ألنه جاء القید في نصوص �ثیرة
 فدل على استصحاب هذا القید. ،]31النساء:[سورة  }م ا ت ن ھ و ن  ع ن ھ  ن ك ف  ر  ع نك م  س ی  ئ ات ك م  

 أحسن هللا إل�ك.
فإنه قال في   ،وهو أنه یدل على أن التسب�ح أفضل من التهلیل ،"وقد أورد على هذا سؤال

حطت  « :وهنا قال ،�ما قدمناه ،مائة مرة في یوم محیت عنه مائة سیئة :إن من قال :التهلیل
فقد أخرج  أفضل؛ واألحادیث دالة على أن التهلیل  ،»عنه خطا�اه ولو �انت مثل ز�د ال�حر

أفضل « :اوابن ح�ان والحاكم من حدیث من حدیث جابر مرفوع   ،وصححه ،الترمذي والنسائي
 ." »ال إله إال هللا :وأفضل ما قلت أنا والنبیون من قبلي ،ال إله إال هللا :الذ�ر

ال إله إال هللا وحده ال  :وأفضل ما قلت أنا والنبیون من قبلي ،وأفضل الدعاء دعاء یوم عرفة«
 .»شر�ك له

 أحسن هللا إل�ك.



 
 

 
 
 

5  
 

=Ïÿ_≈‹4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=15 

فإنه التنز�ه   ،ومعنى التسب�ح داخل فیها  ،وهي اسم هللا األعظم ،"وهي �لمة التوحید واإلخالص
إلى  »ال إله إال هللا وحده ال شر�ك له الملك..«  :وهو داخل في ،-عز وجل-عما ال یلیق �ا� 

وأجیب عنه �أنه انضاف إلى ثواب التهلیل مع التكفیر ثالثة أمور رفع   ،وفضائلها عدیدة .آخره
فمن أعتق رق�ة   ،والعتق یتضمن تكفیر جم�ع السیئات ،وعتق الرقاب ،الدرجات و�تب الحسنات

وظاهر األحادیث أن هذه الفضائل  ،�ما سلف ،ا منه في النارأعتق هللا �كل عضو منها عضو  
هذه األعمال  وذ�ر القاضي ع�اض عن �عض العلماء أن الفضل الوارد في مثل  ،ل ذاكرلك

ول�س لمن أصر  ،الصالحة واألذ�ار إنما هو ألهل الفضل والدین والطهارة من الجرائم العظام
وانتهك دین هللا   ،ول�س من أصر على شهواته ،وانتهك دین هللا وحرماته بال حق ،على شهواته

 وحرماته بال حق �األفاضل المطهر�ن.."
 بالحق. 

 أحسن هللا إل�ك.
ا م  ح س ب  ال ذ ین  اج ت ر ح وا  { :و�شهد له قوله تعالى ،"بالحق �األفاضل المطهر�ن في ذلك

 . اآل�ة ]21:[سورة الجاث�ة }الس ی  ئ ات  أ ن ن ج ع ل ھ م  ك ال ذ ین  آم ن وا و ع م ل وا الص ال ح ات  
 أنها قالت.." -رضي هللا عنها-وعن جو�ر� ة بنت الحارث  

 ؟  منوعن 
 وعن.. 

 جو�ر� ة. 
 جو�ر� ة. 

 أحسن هللا إل�ك.
صلى هللا عل�ه  -قال لي رسول هللا  :قالت  -رضي هللا عنها-"وعن جو�ر� ة بنت الحارث 

منذ الیوم  «�كسر التاء خطاب لها  »لقد قلت  �عدك أر�ع �لمات لو وزنت �ما قلت  « :-وسلم
أخرجه   .»ومداد �لماته ،وزنة عرشه ،ورضاء نفسه ،س�حان هللا و�حمده عدد خلقه ،لوزنتهن

  .مسلم
وخل قه   ،ومثله أخواته ،امنصوف صفة مصدر محذوف تقدیره أس�حه تسب�ح   »عدد خلقه«

أي عدد من رضي هللا  »ورضاء نفسه« .شامل لما في السموات واألرض وفي الدن�ا واآلخرة
وزنة  « .عنهم من النبیین والصد�قین والشهداء والصالحین ورضاه عنهم ال ینقضي وال ینقطع

ة �كسر الم�م هو ما تمد �ه الدوا »ومداد �لماته« .أي زنة ما ال �علم قدر وزنه إال هللا »عرشه
 كالحبر."
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�صیر وزن  ماذا إذا �انت السموات الس�ع �النس�ة إلى العرش �دراهم س�عة ألقیت في فالة 
 العرش؟

 هللا المستعان ال إله إال هللا. 
 أحسن هللا إل�ك.

 وال تتناهى."  ، وهي ال تنحصر ،"والكلمات هي معلومات هللا ومقدوراته
في   -جل وعال-ما تكلم �ه �لمات هللا عدد �لماته ما تكلم �ه مما ال نها�ة له معه  ، وما تكلم �ه

[سورة   }ق ل ل و  ك ان  ال ب ح ر  م د ادا  ل  ك ل م ات  ر ب  ي ل ن ف د  ال ب ح ر  { البدا�ة إلى آخر ما یتكلم �ه 
أ ن ت نف د  ك ل م ات  ر ب  ي و ل و  ج ئ ن ا ب م ث ل ھ   ل ن ف د  ال ب ح ر  ق ب ل  {�عني حبر تكتب �ه الكلمات  ]109الكهف:

إذا �انت أخذة القلم التي ال تعادل نقطة من الحبر �كتب بها   ،]109[سورة الكهف: }م د دا  
 فك�ف �ال�حر والمراد جنس ال�حر ما هو �حر واحد. ،عشرات الصفحات 

 طالب: .............
 �ثرة ال تتناهى. .. �ثرة المهم أنها  نعم�الفتح  

 طالب: .............
 هو؟  ما

 طالب: .............
 رضا نفسه. 

 طالب: .............
 األصل أنها مقصورة رضا رضا نفسه.

 أحسن هللا إل�ك.
 "مدادها هو �ل هو �ل م دة �كتب.."

 م د ة.
 أحسن هللا إل�ك.

ومتعلقه غیر منحصر �ما قال هللا  "هو �ل م د ة �كتب بها معلوم أو مقدور وذلك ال ینحصر 
 . اآل�ة ]109[سورة الكهف: }ق ل ل و  ك ان  ال ب ح ر  م د ادا  ل  ك ل م ات  ر ب  ي{ :تعالى

 .وأن قائلها یدرك فضیلة تكرار القول �العدد المذ�ور ،الحدیث دلیل على فضل هذه الكلمات 
  : -صلى هللا عل�ه وسلم-هللا قال رسول  :أنه قال -رضي هللا عنه -وعن أبي سعید الخدري 

وال حول وال قوة إال   ،والحمد � ،�هللا أكبر ،وس�حان هللا ،ال�اق�ات الصالحات ال إله إال هللا«
 ."»�ا�
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�ما جاء أن إبراه�م   ، وهي غراس الجنة ،ال�اق�ات الصالحات المشار إلیها في سورة الكهف
�ا محمد   :في لیلة اإلسراء قال -عل�ه الصالة والسالم-لما رأى النبي  -عل�ه السالم -الخلیل

وال إله إال   ،والحمد � ،وأن غراسها س�حان هللا ،وأخبرهم أن الجنة ق�عان ،أقرئ أمتك مني السالم
واآلن الناس في سنین �غرسون الشجرة   ، �عني في ثان�ة تغرس شجرة في الجنة ،�هللا أكبر ،هللا

لكن   ،ألنهم �شوفون الثمرة ولو �عد حین و�ؤملون  ؛ومع ذلك صابر�ن ،ما تطلع مأ�مكن تطلع 
 هذه خالص شجرة مثمرة.  ،س�حان هللا :اآلن قل

 طالب: .............
لكن ال �منع أن هذا الفضل ثابت  ،ال ال، هو األصل أنها من أذ�ار الص�اح قالته في الص�اح

 في �ل وقت.
 طالب: .............

 ؟ماذا
 طالب: .............

 لكن إذا زدت فا� أكثر. ،ال، هو في مقابل الكثرة
 أحسن هللا إل�ك.
یراد بها األعمال التي ی�قى  ،وصححه ابن ح�ان والحاكم ال�اق�ات الصالحات ،"أخرجه النسائي

و�حتمل أنه تفسیر   ،بهذه الكلمات -صلى هللا عل�ه وسلم-وفسرها  ،آل�ادلصاحبها أجرها أبد ا
 ، ]46[سورة الكهف: }و ال ب اق ی ات  الص ال ح ات  خ ی ر  ع ند  ر ب  ك  ث و ابا  و خ ی ر  أ م ال  { :لقوله تعالى

فأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن   ،وقد جاء في األحادیث تفسیرها �أفعال الخیر ،اآل�ة
 ،ال إله إال هللا :هن ذ�ر هللا ،ال�اق�ات الصالحات هن ذ�ر هللا« :مردو�ه من حدیث ابن ع�اس

وصلى   ،وأستغفر هللا ،وال حول وال قوة إال �ا� ،وت�ارك هللا ،والحمد � ،وس�حان هللا ،�هللا أكبر
  ، والعتق  ،والصدقة ،والص�ام والصالة والحج ،-صلى هللا عل�ه وسلم-هللا على رسول هللا 

وجم�ع أنواع الحسنات هن ال�اق�ات الصالحات التي ت�قى ألهلها في   ،والصلة ،والجهاد
 ."»الجنة

 �عني ما �قي ثوا�ه وأثره لصاح�ه. 
 أحسن هللا إل�ك.

ال�اق�ات الصالحات �ل شيء من طاعة هللا « :المنذر عن قتادة"وأخرج ابن أبي شی�ة وابن 
فإنه ال حصر ف�ه   ،وال ینافي تفسیرها في الحدیث �ما ذ كر ،»فهو من ال�اق�ات الصالحات

 .علیها
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 :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه-وعن سمرة بن الجندب  
 ، وال إله إال هللا ،والحمد � ،س�حان هللا :رك �أیهن بدأتلن �ض ،أحب الكالم إلى هللا أر�ع«

 .أخرجه مسلم .»�هللا أكبر
  . واألكبر�ة ،والوحدان�ة ،و�ث�ات الحمد له ،الشتمالها على تنز�هه ؛إنما �انت أحبها إل�ه تعالى 

ألنها  ؛ولكن تقد�م التنز�ه أولى ،دل على أنه ال ترتیب بینها "ال �ضرك �أیهن بدأت" :وقوله
تخل�ة عن �ل  :والتنز�ه ،-�الحاء المهملة-على التحل�ة  -�الخاء المعجمة  -تقد�م التخل�ة

ا لكنه لما �ان تعالى منزه   ،و�ث�ات الحمد والوحدان�ة واألكبر�ة تحل�ة �كل صفات الكمال ،قب�ح
 ا.."ذات  

أن تعید ص�غ هذا أنت لو أردت  ،والمعنو�ات  وهذا ظاهر في المحسوسات  ،التخل�ة قبل التحل�ة
ي في الجدار ترفع األوساخ هذي الت  أموف�ه أش�اء أنت تص�غ  ،ووسخ ،وف�ه �تا�ات  ،الجدار

ثم  ،تنظف الجدار أن ال بد من التخل�ة قبل ؟�حیث ال یتأثر أو �ظهر منها شيء �عد التحل�ة
 تص�غ. 

 أحسن هللا إل�ك.
 ،منز ه ا ذات ا عن �ل قب�ح لم تضر البداءة �التحل�ة وتقد�مها على التخل�ة"لكنه لما �ان تعالى 

 ، وال یتسع له اإلمالء ،الدالء تنزفه واألحادیث في فضل هذه الكلمات مجموعة ومتفرقة �حر ال
 .وأنها أحب الكالم إال هللا تعالى ،ا في الحدیث من أنها ال�اق�ات الصالحاتمو�فى �

صلى هللا عل�ه -قال لي رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه -ري وعن أبي موسى األشع 
 .»ال حول وال قوة إال �ا� ؟أال أدلك على �نز من �نوز الجنة ،�ا عبد هللا بن ق�س« :-وسلم

 أي.." »ال ملجأ من هللا إال إل�ه« :زاد النسائي من حدیث أبي موسى .متفق عل�ه
ادة؟ ما هو النف�س؟ النف�س هو  كنز عي �  ما الذ  ،الجنة ال حول وال قوة إال �ا� �نز من �نوز

یدفن تر�د أن ماذا  ،ترابها المسك ،فإذا �انت الجنة ترابها المسك ،والذي �خشى عل�ه ،ي �كنزالذ 
 المسك؟! ذا تحت ه

ي تحته ال حول وال قوة ذ �سرق �قدر ما خشیت على هذا الكنز ال أن أنت ما خشیت على المسك
 یدل على عظمة هذه الكلمة.إال �ا�  

 أحسن هللا إل�ك.
فالمراد  ،�ما أن الكنز أنفس أموال الع�اد ،وهو ثواب نف�س ،"أي أن ثوابها مدخر في الجنة

واعتراف  ،وذلك ألنها �لمة استسالم وتفو�ض إلى هللا تعالى ؛مكنون ثوابها عند هللا لكم 
ا من األمر والحول  وأن العبد ال �ملك شیئ   ،وال راد ألمره ،ال صانع غیره وأنه ،�اإلذعان له

أي ال حر�ة وال استطاعة.. والح یلة أي ال حر�ة وال استطاعة وال ح یلة إال   ،والحر�ة والحیلة
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وال قوة على   ،ا أي ال حول عن المعاصي إال �عصمة هللاوروي تفسیرها مرفوع   .�مشیئة هللا
 .طاعة هللا إال �ا�

وال  « :وقوله .»كذلك أخبرني جبر�ل عن هللا ت�ارك وتعالى« :-وسلمصلى هللا عل�ه -ثم قال  
إذا استندت إل�ه  ،والتجأت ،لجأت إل�ه :�قال ،وهو �فتح الهمزة ،مأخوذ من لجأ إل�ه »ملجأ

 . أي ال مستند من هللا وال مهرب عن قضائه إال إل�ه ،واعتضدت �ه
إن « :أنه قال -هللا عل�ه وسلم صلى-عن النبي  -رضي هللا عنهما-وعن النعمان بن �شیر  

اد ع ون ي أ س ت ج ب   { :و�دل له قوله تعالى ،وصححه الترمذي ،رواه األر�عة .»الدعاء هو الع�ادة
وتقدم   ،]60[سورة غافر:  } ل ك م  إ ن  ال ذ ین  ی س ت ك ب ر ون  ع ن  ع ب اد ت ي س ی د خ ل ون  ج ھ ن م  د اخ ر ین  

 الكالم.."
اد ع ون ي أ س ت ج ب  ل ك م  إ ن  ال ذ ین  { ،فلما جعل اللفظ في مقام اللفظ دل على أن معناهما واحد 

فدل على أن الدعاء هو الع�ادة  ،عن دعائي :ما قال ،]60[سورة غافر: }ی س ت ك ب ر ون  ع ن  ع ب اد ت ي
�عني ع�ادتكم وصالتكم   ،]77[سورة الفرقان: }ق ل  م ا ی ع ب أ  ب ك م  ر ب  ي ل و ال د ع اؤ ك م  {  :وفي مقابله

 وغیرها. 
 طالب: .............

 هي؟  ما
 إذا إذا.. 

 طالب: .............
 ي قبله؟ما الذ 

 طالب: .............
 ؟ أم إ�شقبلها إذا 

 طالب: .............
 أي؟  أملجأت إذا استندت إذا  :�قال

 طالب: .............
. استعلت إذا استندت  و�ذا   أي إذا استندت 
 أحسن هللا إل�ك.

 ا.."أي للترمذي من حدیث أنس مرفوع   ،"وله
 أنت ما تحضر؟! تحضر..  ،�قرون  ماا نرد على م  دائ

 طالب: .............
 ال، اعرف.
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 إل�ك.أحسن هللا 
ألن مخ  ؛أي خالصها »الدعاء مخ الع�ادة« :ا بلفظأي للترمذي من حدیث أنس مرفوع   ،"وله

 : و�نما �ان مخها ألمر�ن ،الشيء خالصه
أن  :الثاني . ]60[سورة غافر: }اد ع ون ي { :حیث قال ،أنه امتثال ألمر هللا تعالى :األول 

وأفرده �طلب الحاجات و�نزال  ،الداعي إذا علم أن نجاح األمور من هللا انقطع عما سواه
 .وهذا هو مراد هللا تعالى من الع�ادة ،الفاقات

ل�س شيء على هللا أكرم من « :رفعه -رضي هللا عنه  -أي للترمذي عن أبي هر�رة ،وله 
 .وصححه ابن ح�ان والحاكم .»الدعاء

الدعاء بین « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه-وعن أنس  
تقدم الحدیث بلفظ  .وصححه ابن ح�ان وغیره ،أخرجه النسائي وغیره .»األذان واإلقامة ال یرد

 تقدم الحدیث بلفظه آخ ر �اب األذان.." ،آخر
 .نعم

 ذان. بلفظ آخر في �اب األ
 أحسن هللا إل�ك.

و�تأكد الدعاء �عد الصالة  ،وتقدم الكالم عل�ه ،"تقدم الحدیث بلفظ آخ ر في آخ ر �اب األذان
 لحدیث الترمذي.." ؛المكتو�ة

 في آخ ر �اب األذان؟ 
 طالب: .............

 بلفظ آخ ر في �اب األذان.. 
 طالب: .............
 في آخ ر �اب األذان.. 

 إل�ك.أحسن هللا 
 ."وتقدم الكالم عل�ه

  ، �ا رسول هللا :وعن أبي أمامة أنه قال ، و�تأكد الدعاء �عد الصالة المكتو�ة لحدیث الترمذي 
وأما هذه الهیئة التي   ،»وأد�ار الصلوات المكتو�ات ،جوف اللیل«  : قال ؟أي الدعاء أسمع

والمؤتمون  ،�فعلها الناس في الدعاء �عد السالم من الصالة �أن ی�قى اإلمام مستقبل القبلة
 لم �كن ذلك من هدي.." :خلفه یدعون فقال ابن الق�م 
 �عني یدعون بدعائه.  ،المؤتمون خلفه یدعو و�دعون 

 أحسن هللا إل�ك.
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وال روي عنه في حدیث   ،-صلى هللا عل�ه وسلم -لم �كن ذلك من هدي النبي  :"فقال ابن الق�م
وورد التسب�ح والتحمید   ،وقد وردت أحادیث في الدعاء �عد الصالة معروفة ،صح�ح وال حسن

 .والتكبیر �ما سلف في األذ�ار �عد الصالة
إن ر�كم  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه-وعن سلمان  

ید�ه إل�ه أن یردهما  ، �ستحیي من عبده إذا رفعكر�م« ،من الح�اء بزنة نسي وحشي »حیي
 .وصححه الحاكم ،أخرجه األر�عة إال النسائي .»اصفر  

وصفه تعالى �الح�اء �حمل على ما یلیق �جالله و�بر�ائه �سائر الصفات نؤمن بها وال  
 نك�فها.."

لكنها   ،له تأو�الت  ،لأو   أنه مر ،ل �عض الصفات أو  الصنعاني و�ن �ان  ،على مذهب السلف
عنده   ،إال أنه خرج في أش�اء �سیرة ،وهو في الجملة على مذهب السلف في هذا ال�اب  ،قلیلة

 لكنه �سیر. ،شيء من التأو�ل
 أحسن هللا إل�ك.

ا  وصفر   .هذا مذهب أئمة الحدیث والصحا�ة وغیرهم ،وتطلب له العالقات ،نه مجازإ :"وال �قال
 .�كسر الصاد المهملة وسكون الفاء أي خال�ة

 واألحادیث ف�ه �ثیرة." ،في الحدیث داللة على استح�اب رفع الیدین في الدعاء 
وللسیوطي رسالة اسمها فض الوعاء في  ،مائة حدیث في رفع الیدین في الدعاءأكثر من 

 أحادیث رفع الیدین في الدعاء �صل إلى حد التواتر.
 أحسن هللا إل�ك.

یرفع ید�ه في شيء من الدعاء إال  -صلى هللا عل�ه وسلم-لم �كن النبي  :"وأما حدیث أنس
-وأحادیث رفعه  ،وأنه لم �فعله إال في االستسقاء ،في االستسقاء فالمراد �ه الم�الغة في الرفع

أبو داود وغیره  ، وأخرجید�ه في الدعاء أفردها الحافظ المنذري في جزء -صلى هللا عل�ه وسلم
واالستسقاء أن تشیر �أص�ع   ،المسألة أن ترفع ید�ك حذو منكب�ك" :من حدیث ابن ع�اس

 ف." وهو موقو  ".اواالبتهال أن تمد ید�ك جم�ع   ،واحدة
 لكن ثبت رفع الیدین في االستسقاء في ال�خاري وغیره. 

 طالب: .............
ما ف�ه إال االستسقاء في خط�ة الجمعة إذا رفع الخطیب ید�ه واستسقى یرفع الناس أیدیهم  

 و�ستسقون فقط. 
 طالب: وعلى هذا ینزل حدیث أنس...

 نعم. 
 طالب: .............
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 . نعمعلى هذا 
 .............طالب: 

لكن رفع الیدین هو المستف�ض في الجمعة وفي غیرها   ،ادائم   ول�س ،یدعو بها أح�ان ا ،�شیر بها
 یرفع ید�ه یدعو بها �ما �ان یدعو بها في التشهد. 

 طالب: .............
 وال یرفع المأموم. ،ال یرفع اإلمام ،یؤمن

 أحسن هللا إل�ك.
 الدعاء فورد ف�ه الحدیث اآلتي.""وأما مسح الیدین �عد 

 طالب: .............
 . الكن ال �كون جماع�   ،ا�فعله أح�ان  

 طالب: .............
 ال.

 طالب: .............
 ال �أس، لكن ال یتخذه عادة �حیث �ل ما صلى رفع ید�ه.

 أحسن هللا إل�ك.
 ."وأما مسح الیدین �عد الدعاء فورد ف�ه الحدیث اآلتي

إذا مد   -صلى هللا عل�ه وسلم-�ان رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا تعالى عنه-وعن عمر  
منها حدیث   ،وله شواهد  ،أخرجه الترمذي .ید�ه في الدعاء لم یردهما حتى �مسح بهما وجهه

 . �قضي �أنه حدیث حسن ومجموعها ،ابن ع�اس عند أبي داود وغیره
 ف�ه دلیل.." 

 إلى حد الحسن. والمرجح أنه ضع�ف ال �صل
 أحسن هللا إل�ك.

و�أن المناس�ة أنه   :قیل ."ف�ه دلیل على مشروع�ة مسح الوجه �الیدین �عد الفراغ من الدعاء
فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي  ،فكأن الرحمة أصابتهماا تعالى لما �ان ال یردهما صفر  

 هو أشرف األعضاء وأحقها �التكر�م."
 �عملون �مثل هذا. ،لذین �عملون �الضع�ف في الفضائللكن على طر�قة الجمهور ا

 أحسن هللا إل�ك.
إن أولى « :-صلى هللا عل�ه وسلم -قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه -"وعن ابن مسعود 

 . وصححه ابن ح�ان ،أخرجه الترمذي .»الناس بي یوم الق�امة أكثرهم علي صالة
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صلى هللا -وف�ه فضیلة الصالة عل�ه  .أحقهم �الشفاعة أو القرب من منزلته في الجنة  :المراد 
لكان  ،لكان أوفق ،ولو أضاف هذا الحدیث إلى ما سلف ،وقد تقدمت قر�� ا ،-عل�ه وسلم

   .أوفق
سید  « :-صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا  :أنه قال -رضي هللا عنه -وعن شداد بن أوس 

وأنا على عهدك  ،اللهم أنت ر�ي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك :�قول العبد االستغفار أن
فاغفر   يوأبوء بذنب  ،وأبوء لك بنعمتك علي ،وأعوذ �ك من شر ما صنعت ،ووعدك ما استطعت

من قالها من النهار  «  :وتمام الحدیث .أخرجه ال�خاري  .»فإنه ال �غفر الذنوب إال أنت ،لي
ومن قالها من اللیل وهو موقن   ،من یومه قبل أن �مسي فهو من أهل الجنةا بها فمات موقن  

 .»بها فمات قبل أن �ص�ح فهو من أهل الجنة 
وهو في األصل   ،ا لمعاني التو�ة استعیر له اسم السیدلما �ان هذا الدعاء جامع   : قال الطیبي 

د إل�ه في الحوائج أال « :وجاء في روا�ة الترمذي ،و�رجع إل�ه في األمور ،الرئ�س الذي � قص 
 :وقوله .»تعلموا سید االستغفار« :وفي حدیث جابر عند النسائي ،»أدلك على سید االستغفار

  » أنت خلقتني اللهم لك الحمد ال إله إال« :إلى آخره وقع في روا�ة »ال إله إال أنت خلقتني«
  : دة لقوله جملة مؤ�    »وأنا عبدك«وقوله:  ،»ا لك دینيآمنت لك مخلص  « :وزاد ف�ه ،إلى آخره

 .."و�حتمل أن عبدك �معنى عابدك .»أنت ر�ي «
 تأكید �منعى الجملة األولى.  ،�عني تأكید معنوي 

ومعناه �ما قال  ،»وأنا على عهدك«قوله:  و�ؤ�ده عطف ،افال �كون تأكید   ،"�معنى عابدك
و�خالص الطاعة لك ما  ،الخطابي: أنا على ما عاهدتك عل�ه وواعدتك من اإل�مان �ك

اعتراف   »ما استطعت« وفي قوله:  ،استطعت ومتمسك �ه ومستنجز وعدك في المثو�ة واألجر
 .."�العجز والقصور عن الق�ام

 اعتراف اعتراف..
 .نعم

 اعتراف. 
 أحسن هللا إل�ك.

قال  .�الواجب من حقه تعالىاعتراف �العجز والقصور عن الق�ام  » ما استطعت«  :"وفي قوله
ابن �طال: یر�د �العهد الذي أخذه هللا على ع�اده حیث أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على 

وأذعنوا له �الوحدان�ة و�الوعد ما قال على لسان  ،فأقروا له �الر�و��ة ،أنفسهم ألست بر�كم
 . الجنة ها أن یدخلنب�ه أن من مات ال �شرك بي شیئ  
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  ومنه بوأه هللا منزال   ،ومعناه اللزوم ،وأصله البواء ،وهو مهموز ،أقر وأعترف »أبوء«ومعنى  
فاغفر لي فإنه ال �غفر  «  :أعترف �ه وأقر وقوله »وأبوء بذنبي« .فكأنه ألزمه �ه  ،أي أسكنه

وهذا من أحسن الخطاب وألطف  ،اثم طلب غفرانه ثان�   ،اعترف بذن�ه أوال   »الذنوب إال أنت 
ر ب ن ا ظ ل م ن ا أ نف س ن ا و إ ن ل م  ت غ ف ر  ل ن ا و ت ر ح م ن ا ل ن ك ون ن  م ن   { :رش  �قول أبي ال�   ،االستعطاف
 .."وقد اشتمل الحدیث على اإلقرار �الر�و��ة �  ،]23[سورة األعراف: }ال خ اس ر ین  

  و�تضمن االنكسار  ،هذا اعتراف �الذنب مع عدم المكابرة واإلصرار ، ظلمنا أنفسنا ،ظلمنا أنفسنا
 مع المنكسرة قلو�هم.  -جل وعال -الذي هو مظنة اإلجا�ة إذا قدم االنكسار فا�  

 أحسن هللا إل�ك.
و�اإلقرار   ،و�العبود�ة للعبد في التوحید له ،تعالى"وقد اشتمل الحدیث على اإلقرار �الر�و��ة � 

واإلقرار �العجز عن الوفاء من العبد �العهد  ،واإلقرار �العهد الذي أخذه على األمم ،�أنه الخالق
 ،نعوذ �ا� من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا :واالستعاذة �ه تعالى من شر السیئات نحو

وأفردها للجنس واإلقرار �الذنب وطلب المغفرة وحصر الغفران ف�ه  ،واإلقرار بنعمته على ع�اده
 .."تعالى

 ،وقصدنا حرمك ،جئنا بیتك ،�ا أ�ا عبد هللا :خالف من �قول »إنه ال �غفر الذنوب إال أنت «
 .ئ اما تر�وا � شی ،نسأل هللا العاف�ة ،نرجو مغفرتك

 طالب: ............
 �عني في المستقبل..
 طالب: ............

 ي �منع؟ ذ ال ما�مكن تأكید 
 طالب: ............

 ال ال ال..
 طالب: ............

 إذا غفر وستر هللا أكرم من أن �عید الكرة عل�ه. 
 أحسن هللا إل�ك.

من أنه ��ف �ستغفر وقد   استشكالوأما  ،جات إال �عد الوسائلاوف�ه أنه ال ین�غي طلب الح"
فإنه من   ،ا معصوموهو أ�ض   ،ما تقدم من ذن�ه وما تأخر -صلى هللا عل�ه سلم-غفر له 
و�توب إل�ه في الیوم س�عین   ،أخبر �أنه �ستغفر هللا -صلى هللا عل�ه وسلم-ألنه  ؛الفضول

فعلینا التأسي واالمتثال ال إیراد السؤال واإلشكال وقد علم هذا من   ،وعلمنا االستغفار ،مرة
وهو مثل طلبنا   ، و�كفینا �ونه ذ�ر هللا على �ل حال ،وال سؤاال   فلم یوردوا إشكاال   ،خاطبهم بذلك
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و�له تعبد وذ�ر هللا   ،وتعل�مه لنا على ذلك ارزقنا وأنت خیر الرازقین ،وقد تكفل �ه ،للرزق 
 .تعالى

 ، وآكل اللحم ،وأصلي وأنام ،لكني أصوم وأفطر« :لكنهم استشكلوا في موضع اإلشكال لما قال
استشكلوا في  ،ئتك أنت غفر لك ما تقدم من ذن�ك وما تأخرلسنا �هی :قالوا .»وأتزوج النساء

فال   ،وأعلمهم �ا� وأخشاهم وأتقاهم ،وهو األعلم ،وهو األكمل ،لكن رد علیهم ،موضع اإلشكال
 �جوز أن یتقدم علیهم.

 طالب: ............
والعصمة في الك�ائر   ،هذا محل إجماع ،أنهم �عد النبوة محل إجماع العصمة ف�ما یتعلق �التبل�غ

وهم مبرؤون   ، وال شك أن اقترافها نقص  ،ي فیها خالف بین أهل العلم، والصغائر هي التكذلك
 من هذا النقص. 
 أحسن هللا إل�ك.

یدع   -صلى هللا عل�ه وسلم-قال: لم �كن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وعن ابن عمر "
ودن�اي وأهلي   اللهم إني أسألك العاف�ة في دیني« : حهؤالء الكلمات حین �مسي وحین �ص�

وعن �میني   ،واحفظني من بین یدي ومن خلفي ،اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ،ومالي
  ، أخرجه النسائي وابن ماجه .»وأعوذ �عظمتك أن أغتال من تحتي ،ومن فوقي ،وعن شمالي

 .وصححه الحاكم
 ،والتساهل في الطاعات ،وترك ما �جب ،المعاصي واالبتداعالعاف�ة في الدین: السالمة من  

وفي األهل السالمة من سوء العشرة واألمراض   ،وفي الدن�ا السالمة من شرورها ومصائبها
وستر   ،واألسقام وشغلهم �طلب التوسع في الحطام وفي المال من اآلفات التي تحدث ف�ه

 .."العورات
 وفي المال السالمة من اآلفات.

 .نعم
 وفي المال السالمة من اآلفات.

 أحسن هللا إل�ك.
عام لعورة البدن والدین واألهل  وستر العورات  ،"وفي المال السالمة من اآلفات التي تحدث ف�ه

.. وسأل هللا الحفظ ،وهي الفزع ،وتأمین الروعات: �ذلك والروعات جمع روعة ،والدن�ا واآلخرة
ألن العبد بین أعدائه من ش�اطین اإلنس والجن   ؛له من جم�ع الجهاتوسأل هللا الحفظ 

 .." كالشاة بین الذئاب إذا لم �كن له حافظ من هللا فما له من قوة
 فما له من قوة.

 أحسن هللا إل�ك.
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  ؛ وخص االستعاذة �العظمة عن االغت�ال من تحته ،"إذا لم �كن له حافظ من هللا فما له من قوة
تعالى �قارون أو  هللا �ما صنع  ،ن �خسف �ه األرضألن االغت�ال أخذ الشيء خف�ة هو أ

 .فالكل اغت�ال من التحت ،�ما صنع �فرعون  ،�الغرق 
�قول:   -صلى هللا عل�ه وسلم-�ان رسول هللا قال:  -رضي هللا عنهما -عن ابن عمرو  
 .»وجم�ع سخطك ،وفجاءة نقمتك ،وتحول عافیتك ،اللهم إني أعوذ �ك من زوال نعمتك«

 .أخرجه مسلم
وزوال  ،وهي ال�غتة ،و�ضم الفاء وفتح الج�م والمد ،الفجأة �فتح الفاء وسكون الج�م مقصور 

  : فاالستعاذة من الذنب في الحق�قة �أنه قال ،النعمة ال �كون منه تعالى إال بذنب �صی�ه العبد
وال �كون إال �حصول  ،وتحول العاف�ة انتقالها ،وهو تعل�م للع�اد ،نعوذ �ك من سیئات أعمالنا

  .ضدها
  -صلى هللا عل�ه وسلم-قال: �ان رسول هللا  -رضي هللا عنهما-وعن عبد هللا بن عمرو 

  ، رواه النسائي .»اللهم إني أعوذ �ك من غل�ة الدین وغل�ة العدو وشماتة األعداء«�قول: 
 .وصححه الحاكم

  -صلى هللا عل�ه وسلم -وال ینافي االستعاذة �ونه  ،هغل�ة الدین ما �غلب المدین قضاؤ  
فإن االستعاذة من الغل�ة �حیث ال �قدر   ،استدان ومات ودرعه مرهونة في شيء من شعیر

 تعالى." وال یناف�ه أن هللا مع المدین حتى �قضي دینه ما لم �كن ف�ما �كره هللا ،على قضائه
أما من یتوسع في أمور الدن�ا على حساب أموال الناس  ،هذا إذا لم �فرط وفي حاجة ماسة

و�ضیق على   ،وال ین�غي أن �عان على ذلك ،فهذا هو الذي جنى على نفسه ،واالستكثار منها
فإن �ان   ،وسب�ه هل هو حاجة أو ترف ،المسلمین في موارد ز�اتهم �مثل هذا ی نظ ر في الدین

ا ا ،مع المدین -جل وعال  -لحاجة فا� و�ساعدونه على قضاء   ،لمسلمون معه �عینونهوأ�ض 
فمثل هذا ال   ،وض�عها ،و�ذرها ،وأخذ أموال الناس ،اأما إذا أخذ المال تكثر   ،وتفر�ج همه ،دینه

 �عان. 
 طالب: .............

  ، هللا التفصیالت التي ال داعي لها ال شك ،من االعتداء في الدعاء التفصیل الذي ال داعي له
 هللا �علم ما في نفسك.  ،ك�علم ما في نفس

 طالب: ..........
 ،وتقضى إن شاء هللا تعالى ذ�ر �عضهم أن السجع من االعتداء ،و�أتي �جوامع الدعاء ،ینو�ها

 لكن غیر المتكلف.  ،لكن جاء في �عض األدع�ة النبو�ة شيء من السجع
 أحسن هللا إل�ك.
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ا فمن استدان دین   ،ألنه �حمل على ما ال غل�ة ف�ه ؛اوروي هذا عن عبد هللا بن جعفر مرفوع  "
من أخذ أموال الناس یر�د  «  :وف�ه ورد حدیث ،ا�علم أنه ال �قدر على قضائه فقد فعل محرم  

 .أخرجه ال�خاري  .»ومن أخذها یر�د إتالفها أتلفه هللا  ،أداءها أداها هللا عنه
ولما سألته عائشة   ،وهو الدین ،رممن المغ -صلى هللا عل�ه وسلم-ولذا استعاذ  ،وقد تقدم 

 ، »ووعد فأخلف ،ث فكذبإن الرجل إذا غرم حد  «عن وجه إكثاره من االستعاذة منه قال: 
 .."وأما غل�ة العدو أي ال�اطل ،فالمستدین یتعرض لهذا األمر العظ�م

 أي �ال�اطل. 
 أحسن هللا إل�ك.

عادي في أمر �اطل إما ألمر  هو المألن العدو في الحق�قة إنما  ؛"وأما غل�ة العدو أي �ال�اطل
غیر   وأ �غصب الظالم لحق غیره مع عدم القدرة على االنتصاف منه  ،دیني أو ألمر دنیوي 

 .األعداء فهي فرح العدو �ضر نزل �عدوه ةوأما شمات ،ذلك
وقد قال هارون  ،وتبلغ �ه النفس أشد مبلغ ،شماتة األعداء ما ینكأ القلب :قال ابن �طال 

أي ال تفرحهم �ما  ،]150[سورة األعراف: }ف ال  ت ش م ت  ب ي  األع د اء  { :-علیهما السالم-ألخ�ه 
 . �صیبني من عتا�ك ووجدك علي �المعص�ة

�قول: اللهم  رجال   -عل�ه وسلمصلى هللا -النبي سمع  :قالأنه  -رضي هللا عنه-وعن بر�دة  
 .."إني أسألك �أني أشهد أنك أنت هللا ال إله إال أنت األحد الصمد

 یتوسل �التوحید. 
 أحسن هللا إل�ك.

لقد « :-صلى هللا عل�ه وسلم-ا أحد فقال رسول هللا ولم �كن له �فو   ،الذي لم یلد ولم یولد"
وصححه ابن   ،أخرجه األر�عة »�ه أجابو�ذا دعي و سأل هللا �اسمه الذي إذا سئل �ه أعطى 

 .ح�ان
ألن األحد الحق�قي ما �كون منزه الذات عن أنحاء التر�یب والتعدد وما   ؛األحد صفة �مال 

 ."خواصهاو �ستلزم أحدهما �الجسم�ة والتحیز والمشار�ة في الحق�قة 
وأما  ،فالخوض فیها من فضول الكالم الذي �سلكه أهل البدع ،وهذه أمور لم یرد نفیها وال إث�اتها

 وال یتعدون الكتاب والسنة. ،ورد عن هللا وعن رسوله أهل السنة والجماعة فإنهم �قفون على ما
 أحسن هللا إل�ك.

والصمد السید الذي �صمد إل�ه  ،كوجوب الوجود والقدرة الذات�ة والحكمة الناشئة عن األلوه�ة"
و�ل ما   ،اوالمتصف �ه على اإلطالق هو الذي �ستغني عن غیره مطلق   ،في الحوائج و�قصد
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ولم  ،ووصفه �أنه لم یلد لم �جانسوتقدس ك عنه إال هللا تعالى ول�س ذل ،عداه محتاج إل�ه
 .."والفناء عل�ه ،المتناع الحاجة ؛�فتقر إلى ما �عینه أو �خلف عنه

وأما �النس�ة للمخلوق فعدم الولد  ،فهذه صفة �مال �النس�ة � تعالى ،ال حاجة له �الولد  ،نعم
 ألنه محتاج إلى الولد. ؛�النس�ة له نقص 

 طالب: ..........
 �لها أسماء عظ�مة.  ،تناقض  هما ف� ،ال، ما ف�ه تناقض 
 طالب: ..........

ال یراد �ه أنه أعظم من  ،ألنه قد یرد أفعل التفضیل و�راد �ه الوصف ؛لكن �لها عظ�مة ،واحد 
مثل إخفاء ساعة   ،یلة القدرو�خفاؤه بهذه الطر�قة �حیث ال �مكن الوصول إل�ه مثل إخفاء ل ،غیره

 و�دعو هللا �جم�ع أسمائه.  ،من أجل أن یتجهد اإلنسان ؛الجمعة
 أحسن هللا إل�ك.

  : وقوله .والمس�ح ابن هللا ،عز�ر ابن هللا :ومن قال ،المالئكة بنات هللا :وهو رد على من قال"
 لم یلد أي لم �س�قه عدم.."

 لم یولد.
 أحسن هللا إل�ك.

ا على �ونه  المعروف تقدم �ون المولود مولود   :فإن قلت .أي لم �س�قه عدملم یولد  :"وقوله
القصد األصلي هنا نفي �ونه   :قلت ،الذي لم یولد ولم یلد :فكان هذا �قتضي أن �قال ،اوالد  

فالمقام مقام تقد�م   ،ع أحد أنه تعالى مولودولم ید    ،�ما ادعاه أهل ال�اطل ،تعالى ل�س له ولد
 .."فإن قلت ،نفي ذلك

إن الشمس والقمر آیتان  « :�قدم �النفي ما هو موجود �ما قال ،�قدم ما ینفى ما هو موجود  ،نعم
لكن ما   ،مع أن الح�اة متقدمة على الموت  ،»ال ینكسفان لموت أحد وال لح�اتهمات هللا � من آ

وعطف عل�ه ما   ،وهو ما یدعى ،فقدم ما هو أولى �النفي ،ادعى أحد الح�اة أنها تنكسف لح�اته
 �قابله من �اب التأكید.

 أحسن هللا إل�ك.
   ؟ذ�ر ولم یولد مع عدم من یدع�ه فلم   :"فإن قلت

والكفؤ   ،ءا لكونه ل�س �مثله شيا لتفرد هللا تعالى عن مشابهات المخلوقین وتحق�ق  م�م  تت :قلت
وفي الحدیث دلیل على  ،له في شيء من صفات �ماله وعلو ذاتهثاأي لم �كن أحد �م  ،المماثل

أنه إذا سئل بها  -صلى هللا عل�ه سلم-أنه ین�غي تحري هذه الكلمات عند الدعاء إلخ�اره 
فهو من عطف العام  ،والدعاء أعم منه ،والسؤال الطلب للحاجات ،و�ذا دعي بها أجاب  ،أعطى

 .على الخاص



 
 

 
 
 

9  
 

=Ïÿ_≈‹4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=29 

إذا أص�ح  -صلى هللا عل�ه وسلم-قال: �ان رسول هللا  -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  
و�ذا أمسى قال   ،»و�ل�ك النشور ،و�ك نموت ،و�ك نح�ا ،و�ك أمسینا ،اللهم �ك أص�حنا«�قول: 

 .أخرجه األر�عة  .»و�ل�ك المصیر«مثل ذلك إال أنه قال: 
إذ أنت الذي  ؛أص�حنا أي دخلنا في الص�اح ،الظرف مقدر أي �قوتك وقدرتك و��جادكمتعل  ق  

 ."جدت الص�احو أوجدتنا وأ
وأتهمنا دخلنا في تهامة..   ،وأظلمنا دخلنا في الظالم ،أنجدنا �عني دخلنا في نجد  :�عني.. تقول

 أحسن هللا إل�ك.
فاإل�قاظ  ،ألن النوم أخو الموت ؛إذا أح�اه وف�ه مناس�ة ر المیت  ش  والنشور من ن  ومثله أمسینا "

 .."منه �اإلح�اء
 لكنها موتة صغرى. ،فهو موت  ،]42[سورة الزمر: }�   ی ت و ف ى األ نف س  ح ین  م و ت ھ ا{

 أحسن هللا إل�ك.
وف�ه اإلقرار �أن �ل إنعام  ،والنوم �الموت ،ألنه ینام ف�ه ؛في المساء ذ�ر المصیر"كما ناسب 

 .من هللا تعالى
 : -صلى هللا عل�ه وسلم-قال: �ان أكثر دعاء رسول هللا أنه  -رضي هللا عنه -عن أنسو  
متفق    ،»] 201[سورة ال�قرة: }ر ب ن ا آت ن ا ف ي الد ن ی ا ح س ن ة  و ف ي اآلخ ر ة  ح س ن ة  و ق ن ا ع ذ اب  الن ار  {«

 .عل�ه
قال القاضي ع�اض: إنما �ان یدعو بهذه اآل�ة لجمعها معاني الدعاء �له من أمر الدن�ا  

نسأل  ،فسأل نع�م الدن�ا واآلخرة والوقا�ة من العذاب ،والحسنة عندهم ههنا النعمة :قال واآلخرة
قال ابن �ثیر: الحسنة في  ف ؛لحسنةوقد �ثر �الم السلف في تفسیر ا ،هللا أن �من علینا بذلك

ورزق  ،وولد �ار ،وزوجة حسناء ،ودار رح�ة ،الدن�ا تشمل �ل مطلوب دنیوي من عاف�ة
إلى غیر ذلك مما شملته   ،وث�اب جمیلة ،ومر�ب هني ،وعمل صالح ،وعلم نافع ،واسع

فأما الحسنة في اآلخرة فأعالها دخول الجنة  ،فإنها مندرجة في حسنات الدن�ا ،ع�ارتهم
قتضي ت�سیر أس�ا�ه في الدن�ا من اجتناب �وأما الوقا�ة من النار فهي  ،وتوا�عه من األمن

 .."اأو العفو محض   ،وترك الشبهات ،المحارم
 .-جل وعال -�عني العفو من هللا 

 أحسن هللا إل�ك.
 .  ما یتعق�ه حق�قةوتوا�عه ما یلحق �ه في الذ�ر ال  :ومراده �قوله"
  -صلى هللا عل�ه وسلم -النبي قال: �ان أنه  -رضي هللا عنه-وعن أبي موسى األشعري  

اللهم اغفر  ،وما أنت أعلم �ه مني  ،اللهم اغفر لي خطیئتي وجهلي و�سرافي في أمري « :یدعو
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وما  ،اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ،و�ل ذلك عندي ،لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي
وأنت على �ل شيء   ،وأنت المؤخر ،أنت المقدم ،وما أنت أعلم �ه مني ،أسررت وما أعلنت

 . متفق عل�ه .»قدیر 
في أمري  :وقوله ،واإلسراف مجاوزة الحد في �ل شيء ،الخطیئة الذنب والجهل ضد العلم 

 ،�كسر الج�م ضد الهزل�الكسر والجد  ،قطإسرافي ف :أو �قوله ،�حتمل تعلقه �كل ما تقدم
جد وعن إذ الخطیئة تكون عن  ؛من عطف الخاص على العام » وخطئي وعمدي« :وقوله
و�ظهار   ،لتعدد األنواع التي تقع من اإلنسان من المخالفات واالعتراف بها ؛وتكر�ر ذلك ،هزل

 .ب إال ما رحم عالم الغیوبأن النفس غیر مبرأة من العیو 
أي تقدم من تشاء   »أنت المقدم«ومعنى  ،خبره محذوف أي موجود »و�ل ذلك عندي«  :وقوله 

ر لمن وأنت المؤخ    ،و�تحقق �حقائق العبود�ة بتوف�قك ،فیتصف �صفات الكمال ،من خلقك
  .رجات الخیرتشاء من ع�ادك �خذالنك وت�عیدك له عن د

�ان �قوله في صالة  -صلى هللا عل�ه وسلم -وقع في حدیث ابن ع�اس أنه  :قال المصنف
 ،أنه �ان �قوله �عد الصالة -عل�ه السالم -ووقع في حدیث علي  ،وتقدم ب�انه ،اللیل

بین التشهد  ه ففي مسلم أنه �ان �قول  ؟ واختلفت الروا�ات هل �ان �قوله �عد السالم أو قبله
 .."وأورده ابن ح�ان في صح�حه بلفظ ،والسالم

 . »ثم لیتخیر من المسألة ما شاء«هو داخل في عموم 
 أحسن هللا إل�ك.

 ،وهو ظاهر في أنه �عد السالم ،إذا فرغ من الصالة�ان  :"وأورده ابن ح�ان في صح�حه بلفظ
 .و�حتمل أنه �ان �قوله قبله و�عده

  : �قول -صلى هللا عل�ه وسلم-قال: �ان رسول هللا أنه  -رضي هللا عنه-وعن أبي هر�رة  
وأصلح  ،وأصلح لي دن�اي التي فیها معاشي ،اللهم أصلح لي دیني الذي هو عصمة أمري «

واجعل الموت راحة لي من   ،اة ز�ادة لي في �ل خیرواجعل الح� ،لي آخرتي التي إلیها معادي
 . أخرجه مسلم .»كل شر

بل إنما دل على  ،ول�س ف�ه داللة على جواز الدعاء �الموت ،تضمن الدعاء �خیر الدار�ن 
 .."سؤال أن �جعل الموت في قضائه عل�ه ونزوله �ه راحة من شرور الدن�ا

ما هو طلب للوفاة  ،ما هو لطلب الوفاة ،]101[سورة یوسف: }م س ل ما  ت و ف ن ي {�عني إذا نزل �ه 
 ال، إنما الوفاة على هذه الحالة وهي على اإلسالم.   ،ودعاء على النفس �الموت 

 أحسن هللا إل�ك.



 
 

 
 
 

1  
 

=Ïÿ_≈‹4ò¶^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=31 

 ،"بل إنما دل على سؤال أن �جعل الموت في قضائه عل�ه ونزوله �ه راحة من شرور الدن�ا
وعن  وللترمذي من حدیث..  ،شر أي من �ل شر قبله و�عدهومن شرور القبر لعموم �ل 

اللهم انفعني �ما «�قول:  -صلى هللا عل�ه وسلم-النبي قال: �ان أنه  -رضي هللا عنه -أنس
من  وللترمذي  ،رواه النسائي والحاكم .» وارزقني علما ینفعني ،وعلمني ما ینفعني ،علمتني

 .."وقال في آخره ،حدیث أبي هر�رة نحوه
 وللنسائي للنسائي..

 .نعم
 النسائي؟  أمعندك الترمذي 
 عندي للترمذي.

 طالب: ...........
 قال في التخر�ج؟ ماذا وللنسائي من حدیث أبي هر�رة..  :عندي
 خرجه.

 الترمذي؟أم من النسائي 
 ال، من الترمذي خرجه من الترمذي. 

  طالب: ..........
 طیب.، نعم

 ،الحمد � على �ل حال ،اوزدني علم  « :وقال في آخره ،من حدیث أبي هر�رة نحوه"وللترمذي 
 .و�سناده حسن .»وأعوذ �ا� من حال أهل النار

ما �عود فیها على م والنافع ما یتعلق �أمر الدین والدن�ا  ،ف�ه أنه ال �طلب من العلم إال النافع 
  } و ی ت ع ل م ون  م ا ی ض ر ھ م  و ال  ی نف ع ھ م  { :و�ال فما عدا هذا العلم فإنه ممن قال هللا ف�ه ،نفع الدین

لعدم نفعه في   ؛النفع عن علم السحر ىفإنه نف ،في الدینینفعهم أي  ]102[سورة ال�قرة:
 .الكنه لم �عده نفع   ،وقد ینفعهم في الدن�ا ،بل ألنه ضار فیها ،اآلخرة

اللهم « :علمها هذا الدعاء -صلى هللا عل�ه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنها -وعن عائشة 
وأعوذ �ك من الشر �له  ،عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم ؛إني أسألك من الخیر �له

 ،ك ونب�كاللهم إني أسألك من خیر ما سألك عبد ،عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم
اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلیها من قول   ،وأعوذ �ك من شر ما عاذ �ه عبدك ونب�ك

وأسألك أن  ،وأعوذ �ك من النار وما قرب إلیها من قول أو عمل ،أو عملمن قول  ،وعمل
 .وصححه ابن ح�ان والحاكم ،أخرجه ابن ماجه .»اتجعل �ل قضاء قضیته لي خیر  



 
 

 
 

F=fl˙åÿ^=⁄gã1433_15E= 32 

 ،وسؤال الجنة وأعمالها ،واالستعاذة من شرهما ،الحدیث تضمن الدعاء �خیري الدن�ا واآلخرة 
و�أن المراد سؤال اعتقاد العبد أن �ل ما أصا�ه خیر و�ال   ،اوسؤال أن �جعل هللا �ل قضاء خیر  

وف�ه أنه ین�غي للعبد تعل�م  ،الصورةا في و�ن رآه العبد شر   ،�ه خیر هللا  فإن �ل قضاء قضى
 ." و�ل شر �صیبهم فهو مضرة عل�ه ،ألن �ل خیر ینالونه فهو له ؛أهله أحسن األدع�ة

 ومن دل على خیر فله مثل أجر فاعله.  ،ا إذا علمهم �ان له مثل أجورهموأ�ض  
 طالب: ............

 و�فى و�فى.  ،على �ل حال الحمد � على �ل حال
 �ك.أحسن هللا إل

 .."قال -رضي هللا عنه -وأخرج الش�خان عن أبي هر�رة "
 الحمد �. :ل النار ما هو قائیدخل الذي 

 ،خف�فتان على اللسان ،كلمتان حبیبتان إلى الرحمن«: -صلى هللا عل�ه وسلم-قال رسول هللا "
�ه ال�خاري هذا آخر حدیث ختم  »س�حان هللا العظ�م ،س�حان هللا و�حمده ،ثقیلتان في المیزان

 .."والمراد ،وت�عه جماعة من األئمة في ختم تصان�فهم في الحدیث ،صح�حه
 وت�عهم المؤلف على ذلك ابن حجر ختم البلوغ بهذا الحدیث �ما ختم �ه ال�خاري صح�حه. 

 أحسن هللا إل�ك.
 .." موهو خبر مقد   ،الكالم نحو �لمة الشهادة"والمراد من الكلمتان 
 �عني و�ن �انت جملة. 

.................................................... 
 

ــؤم  ــد یــــــــــــــ ــالم قــــــــــــــ ــا �ــــــــــــــ ــة بهــــــــــــــ یؤموِ�لمــــــــــــــ قد  �الم  ها  مة ب  وِ�ل
د �الم ابن مالك أصدق �لمة قالها الشاعر لبید    وهو �الم.  ،�عني قد � قص 

 أحسن هللا إل�ك.
ألنه في   ؛و�ن �ان جملة ،وصح االبتداء �ه ،مبتدأ مؤخر آخرهى إل »..س�حان هللا« :وقوله"

  ، ا للسامع إلى مبتدأ س�ما �عد ما ذ�ر من األوصافتشو�ق   ؛و�نما قدم الخبر ،معنى هذا اللفظ
والثقیلة فعیلة   ،والخف�فة فعیلة �معنى فاعلة ،والحبی�ة �معنى المحبو�ة أي محبو�تان له تعالى

على اللسان �ما  ه سهولة جر�انهطیبي: الخفة مستعارة للسهولة ش�  قال ال .ا�معنى فاعلة أ�ض  
سائر  وف�ه إشارة إلى أن ،فال یتع�ه �الشيء الثقیل ،خف على الحامل من �عض األمتعة

 ثقلها في المیزان.."وهذه سهلة علیها مع  ،التكال�ف شاقة على النفس ثقیلة
إن الدین   :ا لمن �قولوالجنة حفت �المكاره خالف   ،إلزام ما ف�ه �لفة ، التكال�ف إلزام ما ف�ه �لفة

ل من التكال�ف  ،واألمر �ذلك الدین �سر ،�سر نعم الدین   ،لكن یر�د أن یتوصل بذلك إلى التنص 
شيء ال �طاق �ما من   ،وال شيء محال ، وال شيء ال �طاق ،ول�ست ف�ه آصار وال أغالل ،�سر
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فدیننا   ،ولم نحم لها ،و� الحمد  ،اآلصار واألغالل التي �انت على األمم السا�قة �لها رفعت عنا
 ،والذي ال �ستط�عه المكل ف �سقط عنه ، ما ف�ه شيء ال �ست�طعه اإلنسان -و� الحمد  -�سر

صالة الص�ح في الشتاء یوقظ ل ،ألن الدین تكال�ف ؛لكن الذي �ستط�عه ولو مع مشقة و�لفة
معنى   ماإس�اغ الوضوء على المكاره  ،ما هو �صح�ح ؟هذا الكالم صح�ح ،الدین �سر :و�قول
 هذا؟

  ، الدین �سر  ، و�نما الكالم حق ،هذا الكالم ل�س �صح�ح ،الدین �سر ما ف�ه إس�اغ وضوء :نقول 
 لكن یراد �ه �اطل من �عض الناس.

 أحسن هللا إل�ك.
ألن الحسنة حضرت مرارتها  :السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السیئة فقالوقد سئل �عض "

والسیئة حضرت حالوتها وغابت   ،ك ثقلها على تر�هان  فال �حمل ،فثقلت ،وغابت حالوتها
 .."فال تحملنك خفتها على ارتكابها ،فلذلك خفت ،مرارتها

 والجنة حفت �الشهوات.
 أحسن هللا إل�ك.

 ،واختلف العلماء في الموزون  .�ما دل عل�ه القرآن ،ى ثبوت المیزانوالحدیث من األدلة عل"
  ، ولحدیث السجالت وال�طاقة ،فال توصف بثقل وال خفة ،ألن األعمال أعراض ؛قیل: الصحفف

وأنها تجسد في   ،حق�قةوذهب أهل الحدیث والمحققون إلى أن الموزون نفس األعمال 
 ."اآلخرة

 . »یؤتى �الرجل السمین فال یزن عند هللا جناح �عوضة«  ،حبهاوقد یوز ن صا ،وقد یوز ن صاحبها
 أحسن هللا إل�ك.

فمن   ،فتوزن الحسنات والسیئات ،توضع المواز�ن یوم الق�امة« :او�دل له حدیث جابر مرفوع  "
 ." »..ثقلت حسناته

 القدرة اإلله�ة على تحو�ل المعاني إلى أجسام صالحة على �ل شيء قدیر.
 إل�ك.أحسن هللا 

ومن ثقلت سیئاته على حسناته   ،على سیئاته مثقال ح�ة دخل الجنةفمن ثقلت حسناته «"
 ." »مثقال ح�ة دخل النار

خاب وخسر من   ،خاب وخسر ،خاب وخسر من فاقت آحاده على عشراته :وقد قال أهل العلم
اس ترجح  ومع هذا �عض الن ،والسیئة بواحدة ،فاقت آحاده على عشراته الحسنة �عشر أمثالها

 نسأل هللا العاف�ة.  ،سیئاته على حسناته
 أحسن هللا إل�ك.
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أخرجه خیثمة في   .»أولئك أصحاب األعراف« :قال ؟فمن استوت حسناته وسیئاته :قیل"
واألحادیث ظاهرة في أن  ،اوعند ابن الم�ارك في الزهد عن ابن مسعود نحوه مرفوع   ،فوائده

ص المؤمن الذي ال سیئة له  خ  إنه �   وقال �عضهم: ،أنه عام لجم�عهمو  ،أعمال بني آدم توزن 
فیدخل الجنة �غیر حساب �ما جاء في حدیث   ،وله حسنات �ثیرة زائدة على محض اإل�مان

ه في النار  فإن ،وال ذنب له غیر الكفر ،و�خص منه الكافر الذي ال حسنة له ،االس�عین ألف  
ا ال ثواب له وال الكافر مطلق   :نقل القرطبي عن �عض العلماء أنه قالو  .�غیر حساب وال میزان

[سورة  }ف ال ن ق یم  ل ھ م  ی و م  ال ق ی ام ة  و ز نا  {لقوله تعالى:  ؛توضع حسنته في المیزان
  . »هللا جناح �عوضةالكافر ال یزن عند « :ولحدیث أبي هر�رة في الصح�ح ،]105الكهف:

والصح�ح أن الكافر توزن  ،و�لزم منه عدم الوزن  ،وأجیب �أن هذا مجاز عن حقارة قدره
  :أعماله إال أنه على وجهین

ل�طالن الحسنات مع  ؛وال �جد حسنة �ضعها في األخرى  ة،الكفأن �فره یوضع في  :أحدهما
و م ن  خ ف ت  م و از ین ھ   {له تعالى: قال القرطبي: وهذا ظاهر قو  الكفر فتط�ش التي ال شيء فیها

 . فإنه وصف المیزان �الخفة ،]9[سورة األعراف: }ف أ و ل ئ ك  ال ذ ین  خ س ر وا  أ نف س ھ م
والثاني: أنه قد �قع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخیر المال�ة لو فعلها المسلم  

غیر أن الكفر إذا قابلها رجح  ،فمن �انت له جمعت ووضعت في المیزان ،لكانت له حسنات
 .."و�حتمل أن هذه األعمال ،بها
ال یثبت له حسنة   ،]23[سورة الفرقان: }و ق د م ن ا إ ل ى م ا ع م ل وا م ن  ع م ل  ف ج ع ل ن اه  ھ ب اء  م نث ورا  {

فإنه �جازى بها في الدن�ا ال في   ،الدن�اإن �ان له شيء من أعمال بر وخیر فإنه �جازى بها في 
 اآلخرة. 

 أحسن هللا إل�ك.
توازن ما �قع منه من األعمال السیئة �ظلم غیره وأخذ ماله وقطع  "و�حتمل أن هذه األعمال 

و�ن زادت  ،ا على الكفر منهو�ن زادت عذب �ما �ان زائد   ،فإن ساوتها عذب �الكفر ،الطر�ق
و�قي الكفر �ما جاء في حدیث أبي طالب أنه  ،أعمال الخیر معه طاح عقاب سائر المعاصي

 . في ضحضاح من نار
 ، وخفف مواز�ن سیئاتنا إذا في �فة المیزان وضعت ،اللهم ثقل مواز�ن حسناتنا إذا وزنت

�لمة التوحید   ووفقنا �جعل ،واجعل سجالت ذنو�نا عند �طاقة توحیدنا طائشة من �فة المیزان
 .عند الممات آخر ما ینطق �ه اللسان

نسأل هللا أن �جعله   ،قد انتهى �حمد ولي اإلنعام ما قصدناه من شرح بلوغ المرام سبل السالم
وأن �جعل في   ،وأن یتجاوز عما ارتكبناه من الخطا�ا واآلثام ،من موج�ات دخول دار السالم
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إنه ذو الجالل   ،وأن ینفع �ه األنام ،قالمالحسنات ما جرت �ه ف�ه وفي غیره األ صحائف
 .." ا ال �فنىوالحمد � حمد   ،لع�اده من إفضاله �ل مرام ىواإلكرام والمول

 والمولي والمولي..
 أحسن هللا إل�ك.

وال  ،ما �قیت الل�الي واأل�اما ال �فنى والحمد � حمد   ،"والمولي لع�اده من إفضاله �ل مرام
والصالة والسالم على رسوله الكاشف �أنوار الوحي �ل  ،یزول إن زال دوران الشهور واألعوام

 .وعلى آله العلماء األعالم ،ظالم
 .."وافق الفراغ منه 

 وحسبنا هللا ونعم الو�یل.. ما عندك؟  ،وأصحا�ه الكرام ،وأصحا�ه الكرام
 ال.

 ..  �ا� العلي العظ�م وال حول وال قوة إال ،وحسبنا هللا ونعم الو�یل
 وافق...

أر�ع  وافق الفراغ منه في ص�اح األر�عاء لیلة السا�ع والعشر�ن من شهر ر��ع اآلخر سنة "
 ختمها هللا تعالى �خیر وما �عدها من األعوام." ،وستین ومائة وألف

شرحه الذي بدئ ما أر�د من قراءة البلوغ مع وقد انتهى  ،والحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات 
  ، ا بدئ �ه سنة س�ع عشرة �عد األر�عمائة واأللفبل ستة عشر عام   ،ا�ه قبل خمسة عشر عام  

ثم �عد   ،ثم یرج ع ،وتقطعت أ�امه �حذف و�عاد  ،وتعاقب على قراءته نحو من عشرة من القراء
 . ذلك رأینا إتمامه

شهر جمادى اآلخرة سنة ثالث وثالثین  وقد تم و� الحمد في هذه اللیلة الم�ار�ة لیلة العاشر من  
وقد شرح في أثنائه من بدایته إلى نهایته من أحادیث األحكام �تب فتم بذلك   ،وأر�عمائة وألف

 في �م شر�ط �ا ش�خ إبراه�م؟   المتن بلوغ المرام شرحناه �امال  
 البلوغ.

 طالب: ..........
 ة؟ ئم

 طالب: ..........
�عد بدئنا   اموطأ اإلمام مالك في مائة وأكثر من س�عین شر�ط   ا، وشرح أ�ض  اة وستین شر�ط  ئم

وشرح جل تقر�ب األسانید وثالثة أر�اع   ، اوشرحت العمدة ف�ما �قرب من خمسین شر�ط   ،�السبل
فمع شرح البلوغ رأینا أن هذا �كون مجرد سرد  ،المحرر في الحدیث للحافظ ابن عبد الهادي

فنقدمه   ،وأح�ان ا نرى أن الحاجة لغیره أمس وأدعى ،متون وأنه ال �شرح شرح ال ،وتعلیق �سیر
 ولذلك تأخر تمامه.  ،عل�ه
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 . �هللا أعلم
 وصلى هللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصح�ه أجمعین.  


