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بسم اهلل الرمحن الرحيم
تسع فوائد منتقاة من طفل عمره تسع سنوات يف احدى احللقات
ك الَّ ِذي َخلَ َق (َ )1خلَ َق ِْ
ك
اْلنْ َسا َن ِم ْن َعلَق ( )2اقْ َرأْ َوَربُّ َ
اس ِم َربِّ َ
احلمد هلل رب العاملني القائل يف كتابه العظيم ( اقْ َرأْ بِ ْ

ْاْلَ ْكَرم ( )3الَّ ِذي َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم (َ )4علَّ َم ِْاْلنْ َسا َن َما َلْ يَ ْعلَ ْم ( ) )5وأصلي وأسلم على نبينا حممد القائل ( ":من يرد اهلل به

خريا يفقه يف الدين ).

رواه البخاري

وبعد  :فهذه تسع فوائد انتقاها طفل عمره تسع سنوات يف احدى احللقات  ،اطلعت على كراسته ونقلت منها
هذه الفوائد التسع ،وهي خالصة ذلك اجمللس وزبدته أردت مشاركتها مع إخواين يف اهلل مع تعليق عليها ليعم هبا
النفع ان شاء اهلل .
وقبل الشروع يف املقصود نأخذ من القصة عربتني .
اْلوىل :يف القصة إعالءٌ للهمم وشح ٌذ هلا  ،على محل القرطاس والقلم  ،وعدم تضييع للفوائد واحلكم  ،اليت اليكاد

خيلو منها جملس علم حبمد اهلل ذي املنن والنعم .

وهذه مجلة من اآلثار ذكرها اخلطيب البغدادي رمحه اهلل يف كتابه النافع تقييد العلم لعلها تكون لنا حمفزة
ومنشطة .
فقد ساق بسنده إىل ابن املبارك أنه سئل عن كتابة احلديث فَ َق َال« :لَ ْوَال الْكِتَاب َما َح ِفظْنَا»
َن َه َذا الْعِْلم يَنِ ُّد َك َما تَنِ ُّد ِْ
الْ « :اعلَموا َرِمحَكم اللَّه أ َّ
ب لَه محَاة َو ْاْلَقْ َال َم َعلَْي ِه ر َعاة»
وبسنده إىل الشافعي قَ َ
اْلبِل فَ ْ
اج َعلوا الْكت َ
َ
نَ َّد البَعِري  :نَ َفَر َ ،شَرَد َ ،ه َام َعلَى َو ْج ِه ِه .
َمحَ َدَ « :ما ََِس ْعت َشْيئا ،إَِّال َكتَْبته َوَال َكتَْبت َشْيئا إَِّال َح ِفظْته َوَال َح ِفظْت َشْيئا إَِّال انْتَ َف ْعت بِِه» .
وبسنده إىل ْ
اخلَلِيل بْن أ ْ
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ِ
ب الْعِْل ِم إِ َذا ََِ ...س ْعتَه ِم َن الثِّ َق ْه
يَا طَال َ
فَا ْكتْبه ْحمتَاطا َولَ ْو ِِِ ...بْن َجر ِيف َح َدقَ ْه
فَر َّ ِ
ضيَّ َعه أَ ْن يَ ْل َح َق ْه  (.إ.ه )
ات َم ْن َ ...
ب ع ْلم فَ َ
الثانية  :فيها أمهية احلرص على اْلبناء جبلبهم إىل حلق املساجد ،وإعطائهم قرطاسا وقلما  ،لعل من أبناءك وبناتك
عال وعاملة حيتاج فقط منك إىل إكتشاف املوهبة والنبوغ فيه ،وبعدها املتابعة الالزمة  ،أال ترى كي يفعل أصحاب
الدنيا بأوالدهم ،كل منهم يريد أن يكون إبنه مشهورا يف رياضة معينة أو فن مزعوم فيحرص ويسعى لصقل موهبته
وتطويرها  ،فلنحن أحرى باحلرص منهم  ،وخري مثال هذا الطفل مقيد هذه الفوائد وفقه اهلل .
ولك يف وصية أيب الوليد الباجي لولديه عربه قال رمحه اهلل ":واعلما أنكما إََِّّنَا تصالن إِ َىل أ ََداء َه ِذه الْ َفَرائِض
ِ
ِ
صل إِ َىل الْرب فعليكما بِطَلَبِ ِه فَِإنَّه غىن
كما بِالْعل ِم الَّ ِذي ه َو أصل ْ
اخلَْري َوبِه يتَ َو َّ
واْلتيان ِبَا يلزمكما مْن َها َم َع توفيق اهلل لَ َ
السبب ْاْل َْعظَم إِ َىل ْاآل ِخرة بِِه جتتنب الشُّب هات وتَ ِ
صح القربات  ".النصيحة الولدية
لطالبه َوعز حلامله َوه َو َم َع َه َذا َّ َ
َ َ
َ
واآلن مع الفوائد التسع كما قيدها :
الفائدة اْلوىل  :املعيار هو تقوى اهلل عز وجل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يم َخبِريٌ )
قلت  :يدل عليه قوله تعاىل ( :إ َّن أَ ْكَرَمك ْم عْن َد اللَّه أَتْ َقاك ْم إ َّن اللَّ َه َعل ٌ

ِ
اضلو َن ِعْن َد اللَّ ِه بِالتَّ ْقوى َال بِ ْاْل ْ ِ
َح ِاديث
َي :إََِّّنَا تَتَ َف َ
َح َسابَ .وقَ ْد َوَرَدت ْاْل َ
قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريها  ":أ ْ
َ
ِ
ِ ِ
صلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم:
بِ َذل َ
ك َع ْن َرسول اللَّه َ
َي الن ِ
َّاس أَ ْكَرم؟ قَ َال" :أَ ْكَرمه ْم ِعْن َد اللَّ ِه أَتْ َقاه ْم"
ف َع ْن أَِيب هَريْ َرَة قَ َال :سئِ َل َرسول اللَّ ِه َصلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم :أ ُّ

رواه البخاري

آخرَ :ع ْن أَِيب هَريْ َرةَ قَ َال :قَ َال َرسول اللَّ ِه َصلَّى اللَّه َعلَْي ِه َو َسلَّ َم" :إِ َّن اللَّهَ َال يَْنظر إِ َىل ص َوِرك ْم َوأ َْم َوالِك ْمَ ،ولَ ِك ْن
َح ِد ٌ
يث َ
َع َمالِك ْم ".رواه مسلم (إ.ه)
يَْنظر إِ َىل ق لوبِك ْم َوأ ْ
الفائدة الثانية  :الذي يؤل بني القلوب هو اهلل عزوجل
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ِ
ِِ
ني
(وإِ ْن ي ِريدوا أَ ْن َخيْ َدع َ
وك فَِإ َّن َح ْسبَ َ
ني (َ )62وأَلَّ َ بَ ْ َ
ص ِرِه َوبِالْم ْؤمن َ
ك اللَّه ه َو الَّذي أَيَّ َد َك بِنَ ْ
قلت :يدل عليه قوله تعاىل َ :
ِ
ِِ ِ
ق لوهبِِم لَو أَنْ َف ْقت ما ِيف ْاْلَر ِ ِ
ِ
َّ
يم ()63
ت بَ ْ َ
ض َمجيعا َما أَلَّ ْف َ
ْ
َ َ
ْ ْ
ني ق لوهب ْم َولَك َّن اللَّهَ أَل َ بَْي نَ ه ْم إنَّه َع ِز ٌيز َحك ٌ

ْلنه ال يقدر على تقليب القلوب إال اهلل تعاىل فإذا علمنا هذا كان من الواجب علينا أن ندعو اهلل جل وعلى أن
يؤل بني قلوبنا ويوحد صفوفنا وجيمع كلمتنا .
الفائدة الثالثة  :احلق ضالة املؤمن حيث صدق ( هكذا كتبها )
قلت  :وهي حكمة مشهورة احلكمة ضالة املؤمن حيث وجدها فهو أحق هبا وأصلها حديث ضعي جدا
أما معناها فهو كما أجابت اللجنة الدائمة  ":أن الكلمة املفيدة اليت ال تنايف نصوص الشريعة رِبا تفوه هبا من ليس
هلا بأهل ،مث وقعت إىل أهلها ،فال ينبغي للمؤمن أن ينصرف عنها ،بل اْلوىل االستفادة منها والعمل هبا من غري
التفات إىل قائلها( .إ.ه)
=http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=10410&PageNoا
1&BookID=3

تنبيه  :اليعين هذا جمالسة أهل البدع واْلهواء وأصحاب الشبه فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة كما يقال .
الفائدة الرابعة  :قال ابن عثمني رمحه اهلل إن اهلل يدافع عن عباده املؤمنني
َّ ِ
ِ َّ ِ
ب ك َّل َخ َّوان َكفور ()38
ين َآمنوا إِ َّن اللَّ َه َال ِحي ُّ
قلت  :وهذا مصداقا لقول رب العاملني ( إ َّن اللهَ ي َدافع َع ِن الذ َ

قال السعدي يف تفسريها  ":هذا إخبار ووعد وبشارة من اهلل ،للذين آمنوا ،أن اهلل يدافع عنهم كل مكروه ،ويدفع
عنهم كل شر -بسبب إمياهنم -من شر الكفار ،وشر وسوسة الشيطان ،وشرور أنفسهم ،وسيئات أعماهلم ،وحيمل
عنهم عند نزول املكاره ،ما ال يتحملون ،فيخف

عنهم غاية التخفي  .كل مؤمن له من هذه املدافعة والفضيلة

حبسب إميانه ،فمستقل ومستكثر( .إ.ه )
قال الشيخ ابن عثمني رمحه اهلل يف فتح ذي اجلالل واْلكرام عند حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم "من ضار مسلما ضاره
اهلل ،ومن شاق مسلما شق اهلل عليه".

أخرجه أبو داود والرتمذي وحسنه.
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ومن فوائد احلديث :محاية اهلل -سبحانه وتعاىل -لعباده املسلمني وأنه هو نفسه يدافع عنهم؛ لقوله" :ضار اهلل به"
ولو ل يكن من هذا -أي من اْلسالم واْلميان -إال هذه اخلصلة لكانت كافية مثل قول اهلل تعاىل{ :إن اهلل يدافع
عن الذين آمنوا} يعين لو ل يكن من فوائد اْلميان إال أن اهلل يدافع عن املؤمن يدافع عن املؤمن يدافع عن عرضه
عن ماله عن أهله عن كل ما يضره [لكان فيه كفاية] ( .إ.ه)

الفائدة اخلامسة  :حسن اخللق هو ك اْلذى وبذل الندى وطالقة الوجه
قلت  :وهذا تعري

حلسن اخللق وحسن اخللق منزلته عند اهلل عالية وتنال به جنة الرمحان الغالية فقد سئل رسول

الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة قال« :تقوى الله و حسن اخللق» .رواه مسلم

وأقل اْلحوال أن متسك أذاك عن الناس إن ل تستطع اْلحسان اليهم .
الفائدة السادسة  :البخل هو التقصري يف الواجبات ( قيدها هكذا )
قلت  :املقصود هو ذم البخل ومنه التقصري يف النفقات الواجبة كمنع زكاة املال والنفقة الواجبة على الزوجة
واْلوالد وعدم التوسيع عليهم ،والبخل مذموم وهو ضد الكرم .
ولعل من البخل البخل بالعلم الينشره وال يعلمه مع تأهله وانعزاله عن الناس وانطواءه مع انفتاح الوسائل اليوم
ومن زكاة العلم تبيلغه للناس وتعليمه هلم .
قال ابن حزم رمحه اهلل يف كتابه املاتع اْلخالق والسري  ":الباخل بالعلم أْلم من الباخل باملال ْلن الباخل باملال
أشفق من فناء ما بيده والباخل بالعلم ِبل ِبا ال يفىن على النفقة وال يفارقه مع البذل .ا.ه
قال البسام رمحه اهلل يف كتابه توضيح اْلحكام (رقم احلديث  ) 1342وهو يتحدث عن العزلة واالجتماع أيهما أفضل":
وأفضل ما يقالَّ :
إن صاحب الكلمة املسموعة ،واْلشارة النافذة ،والنفع املتعدي ،من علم ،أو جاه ،أو فضل ،اْلفضل أن
ال يعتزل ،بل يكون مع الناس؛ ينفعهم ،ويصلحهم ،ويرشدهم ،ويعلمهم ،ويرفع صوهتم بالشفاعة إىل من ال تصل إليه
أصواهتم الضعيفة ،وأن جيود بفضول ماله ،وأن يأمر باملعروف ،وينهى عن املنكر ،وهذا هو املؤمن القوي احملبوب عند اهلل.

الفائدة السابعة  :الدعوة البد أن تدخل البيوت .
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قلت  :وهذا واجب الدعاة إىل اهلل أن يبلغوا دين اهلل إىل النساء يف البيوت والقرى البعيدة واملناطق النائية اليت
انتشر فيها اجلهل  ،ومن ذلك حث الرجال على جمالس العلم وإحضار بناهتم وزوجاهتم إن أمكنهم ذلك .
الفائدة الثامنة  :عندما يدخلون اجلنة يشكرون اهلل
قلت  :املقصود هم املؤمنون طبعا مصداقا لقوله تعاىل ( وقَالوا ْ ِ ِ ِ
اجلَن َِّة
ض نَتَبَ َّوأ ِم َن ْ
ص َدقَنَا َو ْع َده َوأ َْوَرثَنَا ْاْل َْر َ
احلَ ْمد للَّه الَّذي َ
َ
ِِ
ِ
ني ()74
َجر الْ َعامل َ
َحْيث نَ َشاء فَن ْع َم أ ْ

ومن عليهم
قال السعدي يف تفسريها َ { ":وقَالوا} عند دخوهلم فيها واستقرارهم ،حامدين رهبم على ما أوالهم َّ
وهداهمِ ِ ِ ْ { :
ص َدقَنَا َو ْع َده} أي :وعدنا اجلنة على ألسنة رسله ،إن آمنا وصلحناَّ ،
فوّف لنا ِبا وعدنا،
احلَ ْمد للَّه الَّذي َ
اجلَن َِّة َحْيث نَ َشاء} أي :ننزل منها أي مكان شئنا،
ض} أي :أرض اجلنة {نَتَبَ َّوأ ِم َن ْ
اْلر َ
وأجنز لنا ما منَّاناَ { .وأ َْوَرثَنَا ْ
ِِ
ِ
ني} الذين اجتهدوا بطاعة رهبم ،يف زمن
َجر الْ َعامل َ
ونتناول منها أي نعيم أردنا ،ليس ممنوعا عنا شيء نريده{ .فَن ْع َم أ ْ

قليل منقطع ،فنالوا بذلك خريا عظيما باقيا مستمرا.

وهذه الدار اليت تستحق املدح على احلقيقة ،اليت يكرم اهلل فيها خواص خلقه ،ورضيها اجلواد الكرمي هلم نزال وبىن أعالها وأحسنها،

وغرسها بيده ،وحشاها من رمحته وكرامته ما ببعضه يفرح احلزين ،ويزول الكدر ،ويتم الصفاء( .إ.ه)
الفائدة التاسعة  :نسأل اهلل أن ينزع احلسد من قلوبنا
قلت  :وهذا ختام اجمللس بأن يؤل اهلل بني قلوبنا وينزع الشحناء والبغضاء من نفوسنا على بعضنا .
ِ َّ ِ
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
اْلميَ ِ
ين َسبَ قونَا بِ ِْ
ان َوَال َْجت َع ْل ِيف ق لوبِنَا ِغ ًال
ين َجاءوا م ْن بَ ْعده ْم يَقولو َن َربَّنَا ا ْغف ْر لَنَا َوِِْل ْخ َواننَا الذ َ
قال تعاىل ( َوالذ َ
ِِ
َّك رء ٌ ِ
ِ
يم ()10
وف َرح ٌ
ين َآمنوا َربَّنَا إن َ َ
للَّذ َ
قال السعدي رمحه اهلل يف تفسريها  ":وهذا دعاء شامل جلميع املؤمنني ،السابقني من الصحابة ،ومن قبلهم ومن
بعدهم ،وهذا من فضائل اْلميان أن املؤمنني ينتفع بعضهم ببعض ،ويدعو بعضهم لبعض ،بسبب املشاركة يف اْلميان
املقتضي لعقد اْلخوة بني املؤمنني اليت من فروعها أن يدعو بعضهم لبعض ،وأن حيب بعضهم بعضا .انتهى
هذا ما متكن مجعه حبول اهلل وقوته فما كان من صواب فمن اهلل وماكان من تقصري فمن أنفسنا والشيطان واهلل
املستعان وعليه التكالن .
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وسبحانك اللهم وحبمد أشهد أن ال اله اال انت استغفرك وأتوب إليك
كتبه أخوكم  :أبو حممد حسني
مجادى اآلخرة  1439ه مارس  2018م
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