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 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 جمعينأ هللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ىالعاملين وصل هلل رب الحمد

 :بعد ماأ

 :على "دب الطالب مع نفسهأ "في املرة املاضية ومازال في -رحمه هللا -تكلم املصنف

 العلم عبادة".: " في قوله ول ال دب ال 

 ."كن على جادة السلف الصالح ": دب الثانيوال 

 .الزم خشية هللا :دب الثالثوال 

 .دوام املراقبة : دب الرابعوال 

 .والكبرياء خفض الجناح ونبذ الخيالء : دب الخامسوال 

 .القناعة والزهادة :السادس دبقال في ال 

 هللا لك من قليل أقسم  بما الرضا :القناعة
 
 ،و كثير ، ولذلك يسمون الراض ي قانعا

 :ق بينهما فقالوالزهادة والزهد واحد لكن بعضهم فر   الزهد . والزهادة مصدر مثل

 ويكون في  يعني ليس . أعم من ذلك فتكون في الدنيا الزهد في الدين والزهادة
 
تعبدا

 ..تي بيانه بعد قليلالدين وسيأ

اقنع بما آتاك هللا عز وجل وتحل بالزهد، واعلم ):  -هللارحمه  -قال املصنف

ع إلى ما في أيدي 
ُّ
أن حقيقته الزهد بالحرام، والكف عن املشتبهات وعن التطل

 في معاشك بما ال يشينك، وال ترد مواطن الذلة والهون 
ً
 .)الناس؛ فكن معتدال

 

 عن"قوله 
ّ
يعني الزهد في  "ك كن معتدال في معاش:  "فقال بعدها "املشتبهات  الكف

 .. كمافسره السلف الحقيقة عمل قلبي

  ﴿ن: الزهد بين كلمتين في القرآيقولون  انتبه السلف
َ

ْم َوال
ُ
ك
َ
ات
َ
ى َما ف

َ
َسْوا َعل

ْ
أ
َ
 ت

َ
ْيال

َ
ِلك

ْم 
ُ
اك

َ
َرُحوا ِبَما آت

ْ
ف
َ
 ..اليفرح باآلتي مض ى و ييأس على ما ال يحزن و ال [23] الــحديد : ﴾ت

فهو في  "يدي الناسفي أ :" الزهد قصر المل واليأس مماهللا يقول  حمد رحمهاإلمام أ

نسان إلفقد يكون ا؛حد بالزهد تشهد ل  نال تستطيع أبالظاهر. تعلق له الحقيقة ال

 ذا مال وهو من الزاهدين ككبار الصحابة
 
؛عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن  غنيا

املرء قليل املال لكن قلبه  جمعين ، والعكس صحيح قد يكون عفان رض ي هللا عنهم أ
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  الدنيا ولو هل، فهذا من أيدي الناسف ملافي أمتعلق بالدنيا متشّو  
 
فالزهد  !! كان فقيرا

: قيل له ؛نه ُسئل عن الزاهدأ -رحمه هللا -حمدعن اإلمام أ وقد نقل الخالل .عمل قلبي

 ومعه أ
 
  املبلغ كبير لف دينار من الذهب ؟ هذاهل للمرء أن يكون زاهدا

 
فقال  ! جدا

حتى قال بعض  .ذا نقصتإذا زاد ت ولم يحزن إ ذا لم يفرح،إ نعم:   حمداإلمــام أ

 :العلماء

 ولو اإلفهذا القول ضعيف  ! الزهد ممن المال له والجاه الُيتصور 
 
نسان قد يكون زاهدا

 ن الزهد عمل قلبيّ والجاه لكن املقصود أ المال له

 على فكرهالعبد للدنيا والت فيعني اليتشو  
 
 ..كون الدنيا همه مستحوذة

  (:قال
 
 عن املشتبهاتالزهد بالحرام ،و ال حقيقته واعلم أن

 
وعن التطلع إلى ما  كف

 :ركانثالثة أ املصنف له وذكر،هذا تعريف الزهد  ) يدي الناسفي أ

 .الحرام: يعني ترك الحرام ، بل أشّد من ذلك وهو ترك امليل إلى بالحرام الزهد

 .. يدي الناسوعن التطلع إلى مافي أ الكف عن املشتبهاتقال  : الثانيالركن 

منها  كثير ؛هل العلم ذكرها ابن حجر في الفتحاملشتبهات؟ فيه كالم كثير ل  ماهي

 :اآلتي ن يقال فيهماوقفت عليه في تعريف املشتبهات أجود أاالعتراض لكن  اليسلم من

 حكمه . خفي ما : املشتبهات هو يقال في

 :صورتان والذي يخفى حكمه له

:  ومثل العامي هذا يجب أن يقف وأن يجتنبه حتى على العامي ماخفي حكمه -1

 . هل العلم عن حكمهيسأل أ

ل قاعدة :قد يقول قائل عم 
ُ
 حتى يتبين هذا ال ويكون  "صل الحلال  "ملاذا الن

 
مر حالال

 ! ؟ خالفه

ّل " ال القاعدة  هذه :الجواب ، وأما راد الترجيحمن أعمل الدلة وأ"  في حق صل هو الح 

 عليه من قبل يعلم حكمه لجهل فهذا البّد أن يسأل ل  الذي ال
 
نه قد يكون محكوما

 
 
 ولكنه جهل هذا الحكم لتقصير وتفريط فالب الشارع حكما

 
 بّينا

 
ل ّد أن يسأصريحا

 .. ليكون على بصيرة

في حق أهل العلم  واملشتبه:  هل العلماملشتبهات في حق أ الصورة الثانية من - 2

يتوقفون في  دلة وتعارضها فهؤالءماتعارضت فيه الدلة ولم يتبين له فيه لقوة ال 

 ..املشتبهات نها منلة ويزهدون فيها واليقعون فيها لاملسأ
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يدل على أن  وهذا في ظاهره :يدي الناسالتطلع إلى ما في أالكف عن  : الركن الثالث

 التطلع السياق قال )الكف عن املشتبهات وعن كذلك ظاهر وهو املقصود به القناعة

 ن الإلى ما في أيدي الناس ( وأورده في باب القناعة ، لكن قد يقال أراد بذلك أيضا أ

باح لى مشابهة الناس العوام يعني ممن يشتغل بالدنيا وفضول املإ يميل يشابههم وال

املباحات وأما االقتصار على املعنى زهد ترك الفضول، فضول ال لن هذا هو الزهد ؛

 هذا يعني"فقط أ الكف عن املشتبهات"املقصود  نالول إذا قلنا أ
 
 ن يكون قانعا

ابن تيمية رحمه  هقال .الورع على من مرتبةولهذا يقولون مرتبة الزهد أ تعريف الورع ،

 وهو. "الدار اآلخرةفي  ال ينفع   الزهد املشروع ترك ما: " ن ذلك فقال رحمه هللاهللا وبي  

التنفع في اآلخرة فتركها زهد لنه  ليست محرمة لكن .هناك أشياء مباحةفضول املباح 

"  قد يضر في الدار اآلخرة ترك ما الورع املشروع :"وقال اليستعان بها على طاعة هللا .

اآلخرة وهو املحرمات  نمايترك مايضر فييترك املباحات إ قل مرتبة الإذن هو أ

ابن تيمية رحمه هللا  ، هذه عبارة ارجح منهالتي اليستلزم تركها ترك مافعله أهات والشب

 .. العبارة العظيمة مام ولوالضيق الوقت لتكلمنا في تدبر هذهوتأمل دقة عبارة اإل 

 في معاشك بما ال ) :  -رحمه هللا -قال املصنف
ً
  فكن معتدال

َ
مواطن  دْ رِ ــيشينك والت

  اتوهم   واحتراز من املصنف ليدفع هذا بيان ( الذلة والهون 
 
؛ فبعدما أوص ى فاسدا

ر قّص  فيُ  ،يشينه ويغلو فيقع فيما ن الحّد املطلوب لئال يزيد العبدوالزهادة بي   بالقناعة

ال يكون غريب الناس وأ عينيعاشره ويلبس مثال مايزدريه في أ في حق من يعوله ومن

:  بين التواضع والذلة ،فالتواضع هناك فرق  : لذلك يقول العلماء. الشكل واملنظر

 فهو من يهين نفسه لنيل :ما الذ ليلوأ ؛ فاليظلم الخلق واليتكبر عليهم .جل هللال  تذلل

 
 
ولهذا جاء في وصف سفيان الثوري رحمه  .ففرق بينهما ،ا من الدنياشهواتها ولينال حظ

 بعد قليل .وكان شديد التواضع في غير ذل. وسيأتي مزيد من البيان  :قال هللا

ا وقان طالأ :دبالصة هذا ال خ ا بالدنيا بل يجعل لب  ب العلم واملسلم الينشغل قلب 

فيترك راحة الدنيا ملاذا ؟ طلبا لراحة اآلخرة ..يترك راحة  ؛خرةاآل  مقصده هللا والدار

 ..اآلخرة الدنيا طلبا لراحة

 )التحلي برونق العلم (:  -رحمه هللا -قال

 يعني بحسن وجمال العلم " التحلي برونق العلم "، فقوله الش يءحسن  بمعنى :الرونق

.. 
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رونق العلم هو حسن السمت والهدي الصالح بدوام السكينة ( :  - قال رحمه هللا

 )والتواضع والوقار والخشوع

 يعني :والهدي الهيئة، يعني حسن:  "بحسن السمت"قال  ملا ،السمت يعني : الهدي

 ..واملسلك الطريقة

 )والتواضع بدوام السكينة والوقار والخشوع (: قال 

 . لفاظ في الدرس السابقوقد شرحنا هذه ال

 كما  فقد كان السلف كما قال ابن سيرين رحمه هللا يتعلمون الهدي(:   قال

 ) يتعلمون العلم.

 املصنف إ
 
مشهورة عند  مسألة "دب قبل الطلبال ُينبه إلى مسألة "-رحمه هللا -ذا

: كاد الدب  دب قبل العلم ولذلك كانوا يقولون العلماء كانوا يتعلمون ال ف وعند السل

 قد وقع في منكرين كان دببال  ذا لم يتحل  . لن طالب العلم إن يكون ثلثي العلمأ

 :شنيعين

دب لم قاصد العلم العمل ومن لم يلزم ال هم م، لن من أبالعلم لم يعمل : ول ال **

 .. يعمل بعلمه

 عنده وال يقبلون ما فال ؛الناس منه ومن هذا العلم ر  الناس وينُفرُيَنف ّ ا قالو  : الثاني**

لون على  ..وهذه مفاسد عظيمة، العلم  ُيقب 

ل في املجالس فيــا   (:  - رحمه هللا-قال 
ُّ
ب اللعب والعبث والتبذ

َّ
طالب العلم تجن

 (بالضحك والقهقهة وكثرة  التــنادر

لكنهم  اللعب معروف معناه والعبث قريب منه " والتبذلتجنب اللعب والعبث "قوله 

بعضهم  هكذا يفرق  .يعني ال لذة له فيها لصاحبه اإلرادة وال لذةيقولون العبث ليس 

الس ، يمتهن نفسه بالضحك املج بمعنى االمتهان في : والتبذل .بين اللعب والعبث

 والقهقهة .

و في الفعل بالنوادر والغرائب في الحديث أ تيان"  التنادر يعني اإلوكثرة التنادر "قال

 ..كذلك

فإن املزاح والضحك يضع من القدر، ويزيل املروءة، ويوغر  (:  -رحمه هللا -قال

 .)الصدر، ويجلب الشر

 وكثرة الضحك ذكر آفات اللعب والعبث و التبذل
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  :ربع آفاتأ ذكر منها

 : 
 

يصون نفسه من  نواملسلم مطالب بأووقاره  من وزنه وحرمتهو  ،يضع من القدر أوال

 .تي سيأ كما مور الرذائل وسفاسف  ال 

رحمه  -وضحها قول الدرديري املروءة.  املروءة لها عدة تعاريف من أ يزيل :الثاني مرال 

 يوجب عما نفس كاملة يصونها "النفس بصونها عما يوجب ذمها املروءة كمال" -هللا

 ..ذمها

  يجّم   استعمال ما بأنه " ابن تيمية املجد فها جدويعّر  
ّ
سه له ويزينه واجتناب مايدن

 ..نسانوالعبث يزيل مروءة اإل فكثرة الضحكويشينه"

 والعبث قال يوغر الصدر يعني يملؤ  ذكره من آفات اللعب الذي :الثالث مرال 
 
ا ه غيظ

فكثرة الضحك واملزاح يوغر صدور الجالسين على  ؛ومشاهد مر مجربا ، وهذا أوغضب  

كالخصام ،بوساوس وشرور ، لذلك قال ويجلب الشر هذا الذي يضحك كثيرا ويأتي

 .. ن يجتنبهاوغير ذلك من اآلفات فعلى املسلم أالظن  وسوء

كثر من اللعب يعني من أ («من أكثر من ش يء عرف به»وقد قيل: ( -  رحمه هللا-قال 

 : "وهكذا ، تقرؤون في كتب التراجم العبادة ُعرف بالعبادة كثر منومن أ، ُعرف باللعب

كثر ملاذا ؟ لنه أ " الصالح أهل فالن كان من : "يقولون  و" أهل الصالةوفالن كان من أ

 .بها فر  منها فعُ 

كثر وعرف بهذا؛ أ ،لكنه اشُتهر ...ال.... يصلون  و في زمانه الالذين معه أ وليس معنى هذا

 .. الصالة فُعرف واشُتهر بالصالةمن 

يعني ُيشينه هللا  ) ليس فيه شانه هللا وقال عمر من تزين بما(:    -رحمه هللا -قال

 وهنا سؤال ملاذا ُيشينه هللا ؟ .في باطنه ما فيخرج

ّن املخلص يعجل بطن فعاقبه هللا بنقيض قصده ؛ فكما أيُ  ُيظهر خالف ما نه:  ل قالوا

ليس فيه يعجل لهذا  الدنيا بثناء الناس عليه كذلك الذي يتزين بما في هللا له البشرى 

من
 
 . -رحمه هللا -ذكر هذا املعنى ابن القيم العقوبة املتزين شيئا

 (تحل  باملروءة ) املصنف :  قال

كمال  " -رحمه هللا -سهلها قول الدرديري معنا أّن له عدة تعريفات من أ مض ى : املروءة

بو البركات جد تقي الدين ابن تيمية فها املجد أويعّر  " يوجب ذمها  عما النفس بصونها
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 ُيجمله وُيزينه واجتناب ما استعمال ما : " يقول  -كتاب حنبلي فقهي -"املحرر "في كتابه 

 ."ويشينه ُيدنسه

ل اإلنسان ويزينه عند الناس، ) املصنف  بقوله : وسيعرفها ِ
املروءة فعل ما يجم 

 قريب من تعريف املجد ابن تيمية . هذا (ويشينهواجتناب ما يقبحه 

فعليك بها وما يحمل إليها من مكارم الخالق وطالقة الوجه، وإفشاء السالم  ): قال

 . كمال النفس ومن صونها عما يذمها هذه كلها من  (وتحمل الناس وغير ذلك

 و عمل (عن خوارمها في طبع أ ) وابتعد :  قال

ذا انشق ، فمعنى بمعنى الثقب والقطع من خرم الش يء إ صل:  في ال الخرم الخوارم ،

 ، هذا هو املقصود .ويقطع وينقص املروءة يعني مايبتر "خوارم املروءة"قوله 

 عن خوارمها في طبع أو عمل من حرفة مهينة  ( ) وابتعد:  قال

 عمال مشينة ال يليق بطالب، هناك أالحرفة بمعنى الكسب العمل الذي يكتسب به

 املروءة وقد كتب فيها العلماء وأ ن فيها ماينقصأن يعمل فيها ل  العلم
 
 فيها ومن افو ل

عنوانه  -حفظه هللا  –للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان  كتاب معاصر جمعهاأ

تختلف باختالف الزمان واملكان  بعض الحرف وهي فيها جمع " املروءة وخوارمها"

 .. دةقواعد جي ماكنهم وكتب فيهاوأعراف الناس وأ

من حرفة مهينة، أو صفة رديئة؛ كالعجب والرياء، واحتقار ):  -رحمه هللا -قال

ِ الغيبة عن نفسه
 
 ) .اآلخرين، وغشيان مواطن الريب والتهم، فرحم هللا امرًئ كف

ومن اتقى "  " الصحيح"باالستبراء لدينه وعرضه كماجاء في  املسلم مطالب

هل لماء يجتنب كل ما يعاب عليه عند أقال الع،  "الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه

تعرفون القصة مّر رجالن بالنبي صلى  .والريبة يضع نفسه موضع التهمة الصالح وال

صلى هللا  سرعا فقالفأسرعا ، ملارآه أ هللا عليه وسلم وهو واقف مع زوجته صفية

وقال  .لعرضههللا عليه وسلم  استبرأ صلى   "صفية نها"على رسلكما إعليه وسلم 

بهما الشيطان وفي آخر  يقعا في سوء الظن ويلعب هذا شفقة عليهما حتى ال : العلماء

 ." الدم ن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى :  "إالحديث قال

ليهم ويترك ب العبد السالمة من الناس وينظر إيقول قائل كيف يطل وهنا مسألة قد

قد يقول وجه هللا في العمال؟ينافي هذا قصد  الالريبة لجل الناس أ املشتبهات ومواطن

 .قائل هذا الكالم
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 :وجهأ الجواب من

 أ
 
: " الحديث وقد جاء في،والحياء طلبه الشارع وهو من املروءة مما هذا االستبراء  : وال

 .نفسه مر من الشارعتقوم به من هذا االستبراء أ فما "  يمانأن الحياء من اإل 

ن ء الظن مطلب شرعي فإالناس على قطع سبل الوساوس وسو عانةإ : الثاني مرال 

الريبة يجلب لهم اآلثام ويوقعهم في املعاص ي من  وقوعهم فيك بسبب مجيئك ملواطن

 .وغيرها غيبة ونميمة

 ،الينفع شغلك فيماذلك ردود فعل أخرى وأ تكلم الناس فيك جر   ذاإ : الثالث مرال 

ن أمرنا بترك وتجنب مواطن الريبة و أوله وأقطع الشارع هذا الطريق من  ولهذا كله

ماكنها ومواقعها وهذا كله مالم يكن في هذا وأ نفسنا باجتناب مواطنهاأ ندفع التهم عن

، ي مخلوق ُينظر فيه ل  ُيرتكب وال فيه معصية هلل فال ما ماهلل ؛ وأ االستبراء معصية

و ُيشتبه على الناظر أ ُيجتنب فيما ُيشتبه على الناظر  فهذا  قد املقصود فيما نماوإ

 . معصية ال و ليس حراما السامع مما

 )التمتع بخصال الرجولة):  -رحمه هللا -قال املصنف

 .خالق الخصال : بمعنى ال 

.  )كالشجاعة، وشدة البأس في الحق):  قال
 

 وعمال
 

 يعني القوة والعزيمة في الحق قوال

الخالق، والبذل في سبيل املعروف من مال أو وشدة البأس في الحق ومكارم : )قال 

يعني به وجوه  "سبيل املعروف"نفس و البذل بمعنى العطاء مع طيب )جاه أو علم

 . الخير وطرق املعروف ، واملعروف ماعرفه الشارع

 ال وكذلك الجاه وكذلك العلم ولهالبذل يشمل امل "  إذنو علمجاه أ و: "من مال أقال 

 الوقت لتدارسناها ضيق صور كثيرة لوال

واحذر نواقضها من ضعف الجأش، وقلة الصبر، وضعف املكارم؛ فإنها ): قال 

 .)تهضم العلم وتقطع اللسان عن قول الحق

 " يعني مفسداتها.نواقضها واحذر" 

والجأش يطلق وُيراد  ،يعني ضعف النفس والقلب ش" ضعف الجأمن ضعف الجأش "

رابط الجأش يعني رابط النفس ساكن القلب يقولون  به النفس والصدر والقلب ،

 .. ثابت
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واحذر نواقضها من ضعف الجأش، وقلة الصبر، وضعف املكارم؛ ) -رحمه هللا -قال

 .)فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قول الحق

رحمه -وكالمه هذا صحيح  ،فيعني به نقصان قدره ونزول منزلته " هضم العلم" ماأ

  ؛وضعف املكارم وقلة الصبر فمن اتصف بضعف الجأش  -هللا
 
 وقيمة ما،ت قيمته قل

:  ضعف  سالم ، وهذه الصفاتواإل  يحمله من علم ، وطالب العلم صورة للشرع

غضب أ ن. ل ا يهاب كلمة الحقتجعله خائف   الجأش واملكارم 
ُ
، هل الباطلكلمة الحق ت

شمل من سكت ي ا الوصف الوهذ ا هاب كلمة الحق وسكت ،ذا لم يكن شجاع  فإ

 سالم واملسلمينعلى اإل  كبر تعود بالخيرحكمة ومراعاة ملصالح أخرى أ

 ..علمونقف عند هذا الحد وهللا تعالى أ هذا يطول  والكالم على

 جمعينسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أ وصلى هللا على

 .. العاملين هلل رب والحمد

 


