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المدخل َ

َ

نَلهمَأسبابَالخَسرَ
أَ
الحمدَهللَحمدًاَمباركاَ،عصمَأولياءهَمنَالهالكَ،وبيَ
والشَراكَ،وصلىَهللاَوسلمَعلىَالنبيَالمختارَ،أفصحَالناسَبالهدىَ
واآلثارَ،صلىَهللاَعليهَوعلىَالهَوصحبهََأجمعينََ .َ.
أماَبعدَ ََ :
َ
يَمظنةَالهالكََ،وأبانتَطرقًاَعاقبتهاَ
فقدَكشفتَالسنةََالنبويةَأبوابًاَ،ه َ
الوقوعَفيَالشباكَ،فكانَرسولناَالكريمَناصحاَبالَانقطاعَ،ومذكراَمعَ
اإلشفاقََ،وواع ً
ظاَعلىَاتساقَ.فلماَكانتَبهذهَالهميةَونحنَفيَدارَ
ابتالءَ،وقدَهلكتَأممَ،وتورطتَفئاتََ،رؤيَمنَالحكمةَذكرَهاَ
وإيضاحهاَ،وتحذيرََالناسَأسباَأبهاَ،حتىَتدو أَمَلهمَالنجاةَ،وتستقيمَ
الحياةَ،ويهنؤواَعلىَسرورََ،ويتخذواَمنهاَوقايةَباقتفاءَطرقَالنجاةَ،
والتباعدَعنَحبائلَالهلكةَََ .
واتباعاَلطريقتناَالمسلوكةَفيَ(َالجمعَالربعينيَ)َالمعهودَ،طابَلناَ
تعدادَهاَوالعنايةَبهاَ،كعادةَأئمةَاإلسالمَفيَاإلعالمَوالتنبيهَعلىَ
موضوعاتَمهمةَ،والتذكيرَبفضائلَمقصودةَ،أوَالتحذيرَمنَمسالكَ
مذمومةََ .
فتأتيَهذهَالربعونَلتجسدَمعانيَاالستقامةَ،وسلوكَالطريقَالمستقيمََ،
الذيَالَريبَفيهَوالَاعوجاجَََ .
فاستقيمواَولأنَتحصواَ،وجدواَوالَتكسلواَ،وجاهدواَوالَتذعنواَ،واتقواَ
هللاَحيثماَكنتمَََ .
ففيَالسننَالصحاحَماَتصحَُّبهَالجسادَ،وتصحوَبهَالنفوسََ،وتصلحَ
بهَالفئدةَََ .
فهلمواَإلىَتالوتهاَوتفهمهاَ،ودرسهاَوحكمتهاَ،وإنماَنذكرهاَهناَمنَبابَ
البالغَالنبويَ،والنشرَالدعويََ،الحاضَعلىَالنفعَواإلصالحَ،استنادًاَ
للنصوصَالثابتاتَ،وليسَالنصَالضعيفَالمشهورََ !َ ..
فالعملَهناَبماَصحَوعظمَ،ولتقريبَالسننَ،ونصحَالناسَ،وتنبيهَ
الغافلينََ،كماَصنعَالئمةَالوائلََ،كماَقالَأبوَزكرياَالنواويَرحمهَهللاَ
فيَمقدمةَأربعينهََ":ومعَهذاَفليسَاعتماديَعلىَهذاَالحديثَ،بلَعلىَ
قولهََ-صلىَهللاَعليهَوسلمََ-فيَالحاديثَالصحيحة«َ:ليبلغَالشاهدََمنكمَ
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الغائب»َ،وقولهََ-صلىَهللاَعليهَوسلمَ«َ:-نضرَهللاَامرأًَسمعَمقالتيَ
فوعاهاََ،فأداهاَكماَسمعهاَ"َ .
فنحنَهناَنبلغَالسننَبالغاَمتفقهاَ،ونؤديهاَأدا ًءَمبيناََ،لكيَنزكيَبهاَ
نفوسناَ،ونوقظَضمائرناَ،ونهديَبهاَغيرناَ،وهللاَالموفقََ .َ.
َ
هامَومفَتــَـتأنَ َ
هدايةَهللاَبالتنزيلَوالسـنـــنَََ...فاقتَهــَـدايةأَمفـَـ ٍ
َهللاَبالوحيينَكانَلهَ...منَالمغانمَماَيعلوَعلىَالمنن َ
َ
منَيطلب
فالحمدَهللاَياَربيَوياَأمــليَ...أنَقدَفتحتأ َلناَمنَنوركأ َالحسنَ َ
َ
وهللاَالموفقَوالهاديَالىَسواءَالسبيلَََ .

َ
1441/8/14هَـ َ
َ
َ
َ
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َ/1الحديثَالولَ:الهالكَبتعطيلَالحدودَ َ:
َ
ي
ن ق أريشًا أ أ أهمهمَ شأأنَ ال أمرأأةَ ال أمخزوميةَ الت َ
ي ّللاَ عأن أها ،أ أ َ
عأنَ عأائش َأةأ أرض أَ
سل أَم َ؟ فأقأالوَا :
صلى ّللاَ أ
س أرقأت ،فأقأالوا َ :أو أمنَ يكألمَ في أهَا أرسو أَل ّللاَ أ
علأيهَ أو أ
أ
سل أَم
ّللا أ
صلى َ
ب أرسولَ َ
سا أمةَ بنَ أزيدٍ ،ح َُّ
أو أمنَ يأجتأرئَ أ
ّللا أ
علأيهَ أو أ
علأي َه إ َال أ أ
ن
سل أَم  ( :أأتأشفأعَ في أح ٍَد م َ
ّللا أ
صلى َ
سا أمة ،فأقأا أَل أرسولَ َ
ّللا أ
علأيهَ أو أ
َ؟ فأكأل أمهَ أ أ
حدودَ ّللاَ َ؟ " ثمَ قأا أَم فأاخت أ أ
ين قأبلأكمَ أأنهمَ كأانوَا
ب ث َم قأا أَل  " :إن أما أأهلأكأَ الذ أَ
ط أَ
علأيهَ
يف أأقأاموَا أ
ق فيهمَ الضع َ
س أر أَ
س أر أَ
ق فيه َم الشريفَ ت أ أركوه َ ،أوإذأا أ
إذأا أ
س أرقأتَ لأقأ أ
طعتَ أي أد أها )  .البخاري(
ال أحد ،أواي َم ّللاَ لأ َو أ أ َ
ن فأاط أم َةأ بنأ َةأ م أحم ٍَد أ
 ) ٣٤٧٥مسلم( .)١٦٨٨
فيه إثبات الهالك بتعطيل الحدود الشرعية ،ومحاباة الشرفاء ،وجعلها على
الضعفاء ،وأن ذلك مؤذن بالخراب والدمار .
قال في الفتح رحمه هللا :وفي هذا الحديث من الفوائد منع الشفاعة في
الحدود ،وفيه ترك المحاباة في إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولدا
أو قريبا أو كبير القدر والتشديد في ذلك واإلنكار على من رخص فيه أو
تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه.
وفيه جواز ضرب المثل بالكبير القدر للمبالغة في الزجر عن الفعل ومراتب
ذلك مختلفة ،وفيه االعتبار بأحوال من مضى من األمم ،وال سيما من خالف
أمر الشرع  .انتهى باختصار .
َ/2الحديثَالثانيَ:الهالكَبالهواءَوالتفرقََ َ:
عنَثوبانَرضيَهللاَعنهَقالَ:قالَرسولَهللاَصلىَهللاَعليهَوسلمَ :
سل أَ
ط
سنأ ٍَة بعأامةٍَ-،قحط -أوأ أ َ
(َوإن َ
ن أَال ي أ
سأألتَ أربي لمتي أأنَ أَال يهل أك أهَا ب أ
ي أ
أ
ح بأي أ
ي
ن أرب َ
ضتأهمَ َ-،أيَجماعته َم -أوإ َ
ى أأنفسهمَ فأيأستأبي أَ
ن س أو َ
علأيهمَ عأد ًّوا م َ
أ
ضا ًَء فأإن َه أَال ي أردُّ ،أوإني أأع أ
ضيتَ قأ أ
قأا أَل  :يأا م أحمدَ َ؛ إني إذأا قأ أ
طيتكأَ لمتكأَ أأنَ
ى أأنفسهمَ أيستأبيحَ
علأيهمَ عأد ًّوا منَ س أو َ
ط أ
سل أَ
سنأ ٍَة ب أعامةٍ ،أوأ أ َ
ن أَال أ أ
أَال أهلكأهمَ ب أ
ن أأق أ
علأيهمَ أمنَ بأأق أ
أبي أ
طار أها -
طار أها  -أ أ َو قأا أَل  :أمنَ أبي أَ
ضتأهم ،أولأ َو اجت أ أم أَع أ
ي بأعضهمَ بأعضًا )  .مسلم(َ.)2889
ون بأعضهمَ يهلكَ بأعضًا ،أويأسب َ
أحتى يأك أَ
فيه أن من أسباب هالك هذه األمة تفرقهم وتقاتلهم ،حتى يسبي بعضهم
ضا ،وأن من رحمة هللا أن ال يسلط عليهم عدوا يستأصل أصلهم
بع ً
وجماعتهم ،وأن ال يعمهم قحط عام ،وإن أصاب أطرافًا منهم ،ولكن الهلكة
الحقيقية في تدمير بعضهم بعضا .
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َّللاَعأنهَقأا ألََ:لأماَنأ أزلأتَ أهذهَاآليأةََ{َ:قلَ
َرض أي َ
وفيَالصحيحَعأنَ أجاب ٍر أ
علأىَأأنَيأبعأ أ
صلىَّللاَ
علأيكمَ أ
ثَ أ
ه أوَالقأادرَ أ
َرسولَّللاَ أ
عذأابًاَمنَفأوقكمَ}ََ.قأا أل أ
سل أمََ"َ:أأعوذَب أوجهكأ َ"َ.قأا ألََ{َ:أأوَمنَتأحتَأأرجلك َمَ}ََ.قأا ألََ"َ:
أ
َو أ
علأيه أ
يقَبأع أ
ضَ}ََ.قأا ألَ
اَويذ أ
سَبأع ٍ
أأعوذَب أوجهكأ َ"َ{َ.أأوَيألب أ
سكمَشيأعً أ
ضكمَبأأ أ
سرَ"ََ .
صلىَّللاَ أ
أرسولَّللاَ أ
سل أمَ َ"َ:أهذأاَأأه أونَ"َ.أأوَ َ"َ:أهذأاَأأي أ
َو أ
علأيه أ
َ
َ/٣الحديثَالثالثََ:الهالكَبالجرأةَعلىَالمعاصيََ َ:
سل أَم في أما
صلى ّللاَ أ
اس  ،رضيَهللاَعنهماَعأنَ أرسولَ َ
عنَ ابنَ عأب ٍ َ
ّللا أ
علأي َه أو أ
ن أربكمَ
سل أَم َ ( :إ َ
صلى ّللاَ أ
ول َ
أر أوى عأنَ أربه ،قأا أَل َ :قأا أَل أرس َ
ّللا أ
علأيهَ أو أ
سنأةً ،فأإنَ عأملأ أها
سنأ ٍَة فألأ َم أيع أمل أها كت أبتَ لأهَ أح أ
اركأَ أوت أ أعالأى أرحي ٌم َ ،أمنَ أهمَ ب أح أ
ت أ أب أ
سيئ أ ٍَة فألأمَ أيع أمل أها
سبعمائ أ ٍَة إلأى أأض أع ٍَ
كت أبتَ لأهَ أ
ير ٍة ،أو أمنَ أهمَ ب أ
عش أأر َةً إلأى أ
اف كأث أ
علأى
سنأةً َ ،فأإنَ عأملأ أها كتبأتَ لأهَ أواح أدةً ،أ أ َو يأمحو أها ّللا َ ،أو أَال يأهلكَ أ
كتبأتَ لأهَ أح أ
ّللاَ تأعأالأى إالَ أهالكٌَ ) َ.مسلم(ََ)1٣1المسندَ(َ.َ)َ2٥19
خطر الجرأة على المعاصي ،وقد اتسعت رحمة هللا ،وتعددت أفضاله ،
فيه
ُ
فكيف يضيع مثل ذلك ..؟!
قال النووي رحمه هللا :إال هالك " فقال القاضي عياض رحمه هللا  :معناه
من حتم هالكه وسدت عليه أبواب الهدى  ،مع سعة رحمة هللا تعالى
وكرمه ،وجعله السيئة حسنة إذا لم يعملها  ،وإذا عملها واحدة  ،والحسنة إذا
لم يعملها واحدة  ،وإذا عملها عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة
 .فمن حرم هذه السعة وفاته هذا الفضل وكثرت سيئاته حتى غلبت مع أنها
أفراد حسناته مع أنها متضاعفة فهو الهالك المحروم وهللا أعلم ".
َ/4الحديثَالرابعََ:مصدرَالهالكَ َ:
سل أَم :
ّللا أ
صلى َ
ي ّللاَ عأنه َ ،قأا أَل  :قأا أَل أرسولَ َ
ي ه أري أر َةأ أرض أَ
عأنَ أأب َ
ّللا أ
علأيهَ أو أ
ش " .قأالوا  :فأ أما تأأمرنأا َ؟ قأا أَل  " :لأوَ أأنَ
ي منَ ق أري ٍ َ
اس أهذأَا ال أح َُّ
( يهلكَ الن أَ
اس اعت أ أزلوهمَ )َ.البخاريَ(َ.َ)٣٦04
الن أَ
فيه خطر التنازع على الحكم ال سيما من حدثاء األسنان من القرشيين .
قال الحافظ رحمه هللا  ":وإن المراد بعض قريش وهم األحداث منهم ال
كلهم  ،والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال ألجله فتفسد
أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن  ،وقد وقع األمر كما أخبر صلى هللا
عليه وسلم  ،وأما قوله  :لو أن الناس اعتزلوهم " محذوف الجواب ،
وتقديره  :لكان أولى بهم  -والمراد باعتزالهم أن ال يداخلوهم وال يقاتلوا
معهم ويفروا بدينهم من الفتن  ،ويحتمل أن يكون " لو " للتمني فال يحتاج
إلى تقدير جواب  .ويؤخذ من هذا الحديث استحباب هجران البلدة التي يقع
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فيها إظهار المعصية  ،فإنها سبب وقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهالك
 ،قال ابن وهب عن مالك  :تُهجر األرض التي يصنع فيها المنكر جهارا ،
وقد صنع ذلك جماعة من السلف " .
َ/٥الحديثَالخامسَ:موطنَهالكَالدجالََ َ:
سل أَم قأا أَل  ( :أيأتي
صلى ّللاَ أ
عأنَ أأب َ
ي ه أري أر َةأ رضيَهللاَعن َه أأنَ النبيَ أ
علأيهَ أو أ
ال منَ قبألَ ال أمشرق َ ،أوهمتهَ ال أمدينأةَ أحتى يأنز أَل دب أَر أحدٍ ،ثمَ
ال أمسيحَ الدج َ
تأصرفَ ال أم أالئكأةَ أوج أههَ قبأ أَل الشام ،أوهنأالكأَ يأهلكَ )َ.المسندَ(َ.)91٦٦
فيه بيان موضع هالك المسيح الدجال ،وأن فتنته ال تدوم ،وأن خروجه في
األصل بالء للناس وهلكة ،والنجاة منه بالسبب الشرعي من الذكر والعصمة
وتالوة فواتح الكهف  ،والثبات على الحق المبين .
َ/٦الحديثَالسادسَ:قأا أَل :خطورةَاإليغالَفيَالذنوب ََ :
صلى ّللاَ
َعنَأبيَالبختريَالطائيَقال :أأخبأ أرن َ
سمعأهَ منَ أرسولَ ّللاَ أ
ي أمنَ أ
سل أم ،أأن َه قأا أَل َ ( :لأنَ يأهلكأَ الناسَ أحتى يعذروَا منَ أأنفسهمَ )َ.أبوَ
أ
علأيهَ أو أ
داودَ(َ)4٣٧4المسندَ(َ.)َ18289
قال المناوي في فيض القدير ( :لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم )
أي تكثر ذنوبهم وعيوبهم ويتركون تالفيها فيظهر عذره تعالى في عقوبتهم
فيستوجبون العقوبة .قال البيضاوي  :يقال أعذر فالن إذا كثرت ذنوبه فكأنه
سلب عذره بكثرة اقتراف الذنوب أو من أعذر أي صار ذا عذر .والمراد
يذنبون فيعذرون أنفسهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا .انتهى.
َ/٧الحديثَالسابعََ:هالكَالمللَإالَاإلسالمََ َ:
سل أَم قأا أَل َ ( :الأنبيأاءَ إخ أو َةٌ
ّللا أ
صلى َ
ي ه أري أر َةأ َ ،أ أ َ
عأنَ أأب َ
ن النبيَ أ
علأيهَ أو أ
ت -،أيَإخوةَلب -أم أهاتهمَ شأتى ،أودينهمَ أواحدٌ ،أوإني أأولأى الناسَ
لعأال ٍَ
ي أو أبينأهَ نأب ٌّي ،أوإن َه نأاز ٌل َ ،فأإذأَا أرأأيتموه،
ن أمر أي أَم َ؛ لأنهَ لأمَ أيكنَ أبين َ
سى اب َ
بعي أ
ان م أمص أرانَ َ ،أي
علأيهَ ثأو أب َ
ع إلأى الحم أرةَ أوال أب أياض ،أ
فأاعرفوهَ  :أرج ٌَل أمربو ٌَ
يب ،أويأقت َل
سهَ يأقطر َ ،أوإنَ لأمَ يصبهَ بألأ ٌل َ ،فأيأد َُّ
مائل للصفرة  -أكأأنَ أرأ أ
ق الصل أ
ير ،أويأ أ
ى اإلس أالم ،فأيهلكَ ّللاَ في أز أمانهَ
اس إلأ َ
ضعَ الجزيأةأ ،أويأدع َو الن أَ
الخنز أ
ح الدجا أل ،ثمَ تأقأعَ ال أ أمنأةَ
ي أز أمانهَ ال أمسي أَ
ّللا ف َ
الملأ أَل كل أها ،إالَ اإلس أال أم ،أويهلكَ َ
علأى الأرض ،أحتى تأرت أ أَع السودَ أم أَع اإلبل َ ،أوالن أمارَ أم أَع البأقأر َ،
أي األمان  -أب الصب أيانَ بال أحيات َ ،أَال تأض ُّرهم ،فأ أيمكثَ أأر أبع أَ
ين
أوالذئ أابَ أم أَع الغأنأم ،أو أيل أع أَ
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ون "َ.المسندَ(ََ.)َ92٧0وأصلهَ
علأيهَ المسلم أَ
صلي أ
سنأةً ،ثمَ يت أ أوفى َ ،أوي أ
أ
فيَالصحيحين.)2٣٦٥(َ)٣٥4٣(.
فيه فضل اإلسالم ،وأنه دين هللا الخاتم ،وأنه منجاة ،وأن المسيح عليه السالم
ينز ُل متمما مقررا له ،ويهلك هللا األديان ،فال يقبل إال اإلسالم .
َ/8الحديثَالثامنََ:الهالكَباالختالفََ َ:
سل أَم
ّللا أ
صلى َ
سم أَع أرج ًَ
سم أَع النبيَ أ
علأيهَ أو أ
ال يأق أرَأ آيأ َةً أ
عأنَ عأبدَ ّللاَ َ ،أأنهَ أ
خ أالفأ أها ،فأأ أ أخذتَ بيأده ،فأان أ
سل أم ،فأقأا أَل ( :
صلى ّللاَ أ
طلأقتَ ب َه إلأى النبيَ أ
علأيهَ أو أ
أان قأبلأكمَ اختألأفوا فأأأهلأكأهمَ
ن أمنَ ك أَ
ن فأاق أرأأا  -أأكبأ َر علمي قأا أَل  -فأإ َ
ك أالك أما محس ٌَ
) َ.البخاري(َ.)٥0٦2
فيه ذم االختالف مطلقا والمجادلة على الكتاب وشبهه .
قال في الفتح  :وفي هذا الحديث الحض على الجماعة واأللفة ،والتحذير من
الفرقة واالختالف ،والنهي عن المراء في القرآن بغير حق ،ومن شر ذلك
أن تظهر داللة اآلية على شيء يخالف الرأي فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى
تأويلها وحملها على ذلك الرأي ،ويقع اللجاج في ذلك والمناضلة عليه.
َ/9الحديثَالتاسعََ:هالكَالعصاةَالمتأخرينََ َ:
سل أَم قأا أَل َ( :
صلى ّللاَ أ
عأنَ أأب َ
سى َ ،رضي هللا عنه عأنَ النبيَ أ
علأيهَ أو أ
ي مو أ
ّللا بهَ أك أمثألَ أرج ٍَل أأتأى قأو ًما ،فأقأا أَل  :يأا قأوم ،إني
ي أو أمث أ َل أما بأعأثأني َ
إن أما أمثأل َ
طاعأهَ أ
ي أأنأا النذيرَ العريأانَ فأالن أجا أَء  .فأأ أ أ
طائفأ َةٌ منَ
ش بعأينأي ،أوإن َ
أرأأيتَ ال أجي أَ
ى أم أهلهمَ فأنأ أجوا ،أوكأذبأتَ أ
قأومه ،فأأأدلأجوا َ ،فأان أ
طائفأ َةٌ منهم،
علأ َ
طلأقوا أ
جيشَ فأأأهلأكأه َم أواجتأا أحهم ،فأذألكأَ أمث أ َل أمنَ
صب أحه َم ال أَ
فأأأصبأحوا أمكأانأهم ،فأ أ
أأ أ
ق
ن ال أح َ
ب ب أما جئتَ ب َه م أَ
صاني أوكأذ أَ
ي فأات أب أَع أما جئتَ به ،أو أمثألَ أمنَ أ
طاعأن َ
ع أ
)َ.البخاري(ََ)َ٧28٣مسلم(َ.)228٣
قال في الفتح رحمه هللا :قال الطيبي :شبه صلى هللا عليه وسلم نفسه
بالرجل ،وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح،
وشبه من أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره ومن
صدقه.
وقال النووي رحمه هللا  :قال العلماء  :أصله أن الرجل إذا أراد إنذار قومه
وإعالمهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه  ،وأشار به إليهم إذا كان بعيدا منهم
ليخبرهم بما دهمهم  ،وأكثر ما يفعل هذا ربيئة القوم  ،وهو طليعتهم
ورقيبهم  ،قالوا  :وإنما يفعل ذلك ألنه أبين للناظر  ،وأغرب وأشنع منظرا ،
فهو أبلغ في استحثاثهم في التأهب للعدو  ،وقيل  :معناه  :أنا النذير الذي
أدركني جيش العدو فأخذ ثيابي  ،فأنا أنذركم عريانا .
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قوله  ( :فالنجاء ) ممدود أي  :انجوا النجاء  ،أو  :اطلبوا النجاء .
َ/10الحديثَالعاشرََ:كراهةََتزكيةَالنفسََ َ:
سل أَم قأا أَل  ( :إذأَا قأا أَل الرجلَ
ّللا أ
صلى َ
ن أرسو أَل َ
ي ه أري أر َةأ َ ،أ أ َ
عأنَ أأب َ
ّللا أ
علأيهَ أو أ
ي " أأهلأكأهمَ "
اق  :أَال أأدر َ
 :أهلأكأَ الناسَ .فأه أَو أأهلأكهمَ )  ٧ { .قأا أَل أأب َو إس أح أَ
بالنصب ،أأوَ " أأهلأكه َم " بالرفعَ } .مسلمَ(َ.)2٦2٣
فيه ذم تزكية النفس وإظهار التفاخر على اآلخرين .
وقال  :الخطابي  :معناه  :ال يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ،
ويقول  :فسد الناس  ،وهلكوا  ،ونحو ذلك  ،فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي :
أسوأ حاال منهم بما يلحقه من اإلثم في عيبهم  ،والوقيعة فيهم  ،وربما أداه
ذلك إلى العجب بنفسه  ،ورؤيته أنه خير منهم  ،وهللا أعلم .
وضبطت بالوجهين كاف أهلكهم ضما وفتحا .
َ/11الحديثَالحاديَعشرََ:الهالكَباالختالفَعلىَالقرآنَ ََ :
صلى ّللاَ
سم أَع النب َُّ
ب  ،عأنَ أأب َ
ن شعأي ٍَ
عأنَ عأمرو ب َ
ي أ
يه  ،عأنَ أجدهَ  ،قأا أَل َ :أ
أان قأبلأكمَ ب أهذأا َ ،أ
ض أربوا
ون .فأقأا أَل َ ( :إن أما أهلأكأَ أمنَ ك أَ
أارء أَ
أ
علأيهَ أو أ
سل أَم قأو ًما أيتأد أ
اب ّللاَ بأع أ
ق بأعضهَ بأعضًا ،فأ أَ
ال
صد َ
كت أ أَ
ض ،أوإن أما نأ أز أَل كتأابَ ّللاَ ي أ
ض َه ببأع ٍ
تكأذبوا بأع أ
ض ،فأ أما عألمتمَ منهَ فأقولوا ،أو أما أجهلتمَ فأكلوهَ إلأى عأالمهَ
ضهَ ببأع ٍ
) .المسندَ(َ.)٦٧41
فيه ذم االختالف في الكتاب وضرب بعضه ببعض .
َ/12الحديثَالثانيَعشرََ:منَهالكَالقلوبَلهالكَالعمالَ ََ :
اس ،كنتَ عن أَد ابنَ ع أم أر َ ،فأقأ أرَأ أ أهذهَ اآل أي َةأ
ن عأب ٍ َ
َعن اب َ
اس َ ،فأقلتَ  :أيا أ أ أبا عأب ٍ
فأبأكأى .قأا أَل َ :أأيةَ آيأ ٍَة َ؟ قلتَ  { :إنَ تبدوا أمَا في أأنفسكمَ أأوَ تخفوهَ ي أحاسبكمَ
ين أنزلأتَ أ
اب أرسولَ
غمتَ أأص أح أَ
ن أهذهَ اآليأ َةأ ح أَ
اس  :إ َ
ن عأب ٍ َ
بهَ ّللاَ }  .قأا أَل اب َ
غا أ
غيَ ً
ظتهمَ أ
غ ًّما شأديدًا ،أو أ
سل أَم أ
ظَا شأديدًا ،يأعني ،أوقأالوا
ّللا أ
صلى َ
ّللاَ أ
علأيهَ أو أ
 :يأا أرسو أَل ّللا ،أهلأكنأا إنَ كنا نؤأا أخذَ ب أما تأكألمنأا ،أوب أما نأع أمل ،فأأأما قلوبنأا،
سمعنأا
صلى ّللاَ أ
ستَ بأأيدينأا .فأقأا أَل لأهمَ أرس َ
ول ّللاَ أ
سل أَم َ " :قولوا َ :أ
علأيهَ أو أ
فألأي أ
سمعنأا أوأ أ أ
أوأ أ أ
س أخت أها أهذهَ اآل أي َة  { :آ أم أَ
ن
طعنأا .قأا أَل  :فأنأ أ
طعنأَا " .قأالوَا  :أ
سا إالَ
ون } إلأى { أَال يكألفَ َ
الرسولَ ب أما أنز أَل إلأي َه منَ أربهَ أوالمؤمن أَ
ّللا نأف ً
سبأتَ }  ،فأتجو أَز لأهمَ عأنَ أحديثَ النفس َ،
سبأتَ أو أ
علأي أها أما اكت أ أ
وسعأ أها لأ أها أما أك أ
الَ.المسندَ(ََ)٣0٧0وأصلهَفيَمسلمَ(َ.َ)12٦
أوأخذوا بالأع أم َ
فيه إثبات المؤاخذة باألعمال ،وعفو هللا ومنته عن أحاديث النفوس ،فوجب
الحذر واالعتبار .
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َ/1٣الحديثَالثالثَعشرََ:الهالكَالعمليََ َ:
ال أهذهَ اآليأ َةأ { :
ال ت أ أَ
سل أم ،أأنَ أرج ًَ
صلى ّللاَ أ
عنَ عأائش َأةأ أزوجَ النبيَ أ
علأيهَ أو أ
ع أملنأا َ؟ أهلأكنأا إذأنَ .فأ أبلأ أَغ
ى بكلَ أ
أمنَ أيع أملَ سو ًءَا يج أَز بهَ } قأا أَل  :إنا لأنج أز َ
ون في
سل أم ،فأقأا أَل  " :نأعأم َ ،يج أزى بهَ المؤمن أَ
ى ّللاَ أ
صل َ
ذأاكأَ أرسو أَل ّللاَ أ
علأيهَ أو أ
سدهَ في أما يؤذيهَ "..المسندَ(.)24٣٦8
الدُّنيأا ف َ
ي مصيبأ ٍَة في أج أ
فيه المحاسبة على األعمال والسوء ،ولكن هللا يجعل مصائب الدنيا لعباده
المؤمنين كفارات ممحصات ،ومطهرات فاعالت ،فيأتون القيامة وقد
تجووزت عنهم ،ووسعتهم رحمات الباري .
َ/14الحديثَالرابعَعشرََ:الهالكَبالغلمةَالقرشيينَ ََ:
وقَصلىَهللاَ
ق ال أمصد َ
سمعتَ الصاد أَ
عنَأأبأَ َ
ي ه أري أر َةأ رضي هللا عنهَقالَ :أ
ان
ش ) .فأقأا أَل أمر أو َ
علأى يأدأيَ غل أم ٍَة منَ ق أري ٍ َ
عليهَوسلم يأقولَ َ ( :أه أالكَ أمتي أ
نَ.
ي ف أال ٍَ
ن أوبأن َ
سميأهمَ بأني ف أال ٍَ
 :غل أم َةٌ َ؟ قأا أَل أأب َو ه أري أر َةأ  :إ َ
ن شئتأَ أأنَ أ أ
البخاريَ(َ.َ)٣٦0٥
تقدم برواية أخرى ،وهنا حددهم بالغلمة ،أي أحداث متهورون ،قد قلت
خبرتهم ،وتضاعف طموحهم وحرصهم  ،وفيه دليل على سعة علم أبي
هريرة رضي هللا عنه ،وصدعه بالحق عند من يكره ذلك .
َ/1٥الحديثَالخامسَعسرََ:الهالكَبانقطاعَالغيثََ َ:
سل أَم يأخطبَ يأو أَم
صلى ّللاَ أ
عأنَ أأنأ ٍسَرضيَهللاَعنه قأا أَل  :بأينأ أما النب َُّ
ي أ
علأيهَ أو أ
اع أو أهلأكأَ الشاء ،فأادعَ
الجم أعةَ إذَ قأا أَم أرج ٌَل فأقأا أَل  :أيَا أرسو أَل ّللا َ ،أهلأكأَ الك أر َ
ن يأسقيأنأَا .فأ أمدَ يأدأيهَ أو أدعأاَ.البخاريَ(ََ)َ9٣2مسلمَ(َ.َ)٧98
ّللاأ أ أ َ
َ
فيه فضل هللا على الناس بالغيث وأن انقطاعه سبب للهالك ،وذهاب األموال
والدواب  .و(الكراع) بضم الكاف :جماعة الخيل (الشاء) جمع شاة .
َ/1٦الحديثَالسادسَعسرََ:الذنوبَالمهلكةََ َ:
سل أمَ
ّللا أ
صلى َ
ّللا أَ
سمعتأَ أرسو أَل َ
علأيهَ أو أ
عنَابنَعمرَرضيَهللاَعنهَقالَ أ
ن فأ أي أ
علأيهَ أكنأفأ َه أو أيستره،
ضعَ أ
ي المؤم أَ
ّللاأ يدن َ
ي النج أوى َ ( :إنَ َ
يقو َل ف َ
ول  :نأعأ َم أأيَ أربَ .أحتى إذأا
ب أكذأَا َ؟ فأيأق َ
ب أكذأا َ؟ أأتأعرفَ ذأن أَ
فأيأقولَ َ :أأتأعرفَ ذأن أَ
ي الدُّنيأا أوأأنأا
علأيكأَ ف َ
ستأرت أها أ
قأر أرهَ بذنوبه َ ،أو أرأأى في نأفسهَ أأن َه أهلأكأ  ،قأا أَل  :أ
أأغفر أها لأكأَ اليأو أَم .فأيع أ
ون فأيأقولَ
سنأاته ،أوأأما الكأافرَ أوالمنأافق أَ
طى كت أ أَ
اب أح أ
علأى الظالم أ
ينَ)َ.
ّللا أ
علأى أربه َم أ أ أَال لأعنأةَ َ
ين أكذأبوَا أ
الأش أهادَ  ( :أهؤ أالءَ الذ أَ
البخاريَ(ََ)2441مسلمَ(َ.)2٧٦8
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فيه أن الذنوب مهلكة ،وان هللا ال تخفى عليه خافية  ،وسعة رحمته لعباده،
وأنه عفو كريم .
قال في الفتح  " :قال المهلب :في الحديث تفضل هللا على عباده بستره
لذنوبهم يوم القيامة ،وأنه يغفر ذنوب من شاء منهم ،بخالف قول من أنفذ
الوعيد على أهل اإليمان؛ ألنه لم يستثن في هذا الحديث ممن يضع عليه
كنفه وستره أحدا إال الكفار والمنافقين فإنهم الذين ينادى عليهم على رءوس
األشهاد باللعنة .قلت :قد استشعر البخاري هذا فأورد في كتاب المظالم هذا
الحديث ومعه حديث أبي سعيد " :إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا
بقنطرة بين الجنة والنار يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا ،حتى إذا
هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الحنة  ،"...الحديث ،فدل هذا الحديث على
أن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وربه سبحانه
وتعالى دون مظالم العباد"..،
َ/2٧الحديثَالسابعَعشرََ:هالكَالممَالعتيةَ َ:
سل أَم قأا أَل َ( :
ّللا أ
صلى َ
ي ّللاَ عأنه َ ،أ أ َ
ي ه أري أر َةأ أرض أَ
عأنَ أأب َ
ن أرسو أَل ّللاَ أ
علأيهَ أو أ
ي
ص أَر أبعدأه ،أوالذ َ
صرَ فأ أَ
إذأا أهلأكأَ كس أرى فأ أَ
ال قأي أ
ال كس أرى أبعدأه ،أوإذأا أهلأكأَ قأي أ
ّللا ) َ.البخاريَ(َ)٣120مسلمَ(َ
سبيلَ َ
نأفسي بيأدهَ لأتنفأقأنَ كنوزه أما في أ
.)2918
فيه بيان هالك األمم العاتية الكافرة ،وصدق نبوة رسول هللا في ذلك .
قال في الفتح رحمه هللا :وقد استشكل هذا مع بقاء مملكة الفرس؛ ألن آخرهم
قتل في زمان عثمان ،واستشكل أيضا مع بقاء مملكة الروم ،وأجيب عن
ذلك بأن المراد :ال يبقى كسرى بالعراق ،وال قيصر بالشام ،وسبب الحديث
أن قريشا كانوا يأتون الشام والعراق تجارا ،فلما أسلموا خافوا انقطاع
سفرهم إليهما لدخولهم في اإلسالم ،فقال النبي صلى هللا عليه وسلم ذلك لهم
تطييبا لقلوبهم وتبشيرا لهم بأن ملكهما سيزول عن اإلقليمين المذكورين.
وقيل :الحكمة في أن قيصر بقي ملكه وإنما ارتفع من الشام وما واالها،
وكسرى ذهب ملكه أصال ورأسا؛ قال الخطابي :معناه :فال قيصر بعده
يملك مثل ما يملك ،وذلك أنه كان بالشام وبها بيت المقدس الذي ال يتم
للنصارى نسك إال به ،قيل :والحكمة فيه أنه قال ذلك لما هلك كسرى بن
هرمز.
وعلى كل تقدير فالمراد من الحديث وقع ال محالة؛ ألنهما لم تبق مملكتهما
على الوجه الذي كان في زمن النبي صلى هللا عليه وسلم كما قررته.
مختصرا .
انتهى
ً
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َ/٢٨الحديثَالثامنَوالعشرونَ:الهالكَبالئمةََ :
سل أَم قأا أَل ( :
ّللا أ
صلى َ
َعنَأبيَهريرةَرضيَهللاَعنه ،عأنَ النب َ
ي أ
علأيهَ أو أ
ي
ي أخلأفأهَ نأب ٌّي َ ،أوإنهَ أَال نأب َ
كأانأتَ بأنو إس أرائي أَل تأسوسهمَ الأنبيأاء ،كل أما أهلأكأَ نأب ٌَّ
ون ) .قأالوا َ :فأ أما تأأمرنأا َ؟ قأا أَل  " :فوا ب أبي أعةَ
ون خلأفأاءَ فأ أيكثر أَ
س أيك َ
أبعدي ،أو أ
سائلهمَ عأما استأرعأاهمَ "َ.
الأو َل فأالأول ،أأعطوهمَ أحقهمَ َ؛ فأإنَ َ
ّللاأ أ
البخاري(َ.ََ)٣٥44
فيه بيان تنازع الخلفاء ،وأن الهالك من جهتهم وخالفهم ،والواجب الوفاء
لألول .
قال في الفتح  :قوله ( :فوا ) فعل أمر بالوفاء ،والمعنى :أنه إذا بويع الخليفة
بعد خليفة فبيعة األول صحيحة يجب الوفاء بها وبيعة الثاني باطلة .قال
النووي :سواء عقدوا للثاني عالمين بعقد األول أم ال ،سواء كانوا في بلد
واحد أو أكثر ،سواء كانوا في بلد اإلمام المنفصل أم ال .هذا هو الصواب
الذي عليه الجمهور..،
وقال القرطبي :في هذا الحديث حكم بيعة األول وأنه يجب الوفاء بها،
وسكت عن بيعة الثاني ،وقد نص عليه في حديث عرفجة في صحيح مسلم
حيث قال :فاضربوا عنق اآلخر.
َ/29الحديثَالتاسعَوالعشرونََ:هالكَالكذابينَ ََ :
ف عأنَ تأبوكأَ " :
َعنَكعبَبنَمالكَفيَقصةَتوبتهَالمشهورةَحين ت أ أخل أَ
ي منَ نع أم ٍَة أبع أَد إذَ أهدأاني أأع أ
ّللا
ظ أَم منَ صدقي أرسو أَل َ
علأ َ
أوّللاَ أما أأن أع أَم ّللاَ أ
ين أكذأبوا ح أَ
ين
ون أكذأبته ،فأأأهلكأَ أك أما أهلأكأَ الذ أَ
سل أَم أأنَ أَال أأك أَ
صلى ّللاَ أ
أ
علأيهَ أو أ
اّلل لأكمَ إذأا انقألأبتمَ إلأيهمَ }  ،إلأى  { :الفأاسق أَ
ين
ون ب َ
سيأحلف أَ
أنز أَل ال أوح َ
ي {:أ
} َ.البخاري(ََ)4٦٧٣مسلم(َ.)2٧٦9
المجرمة  ،ومنقبة لكعب رضي
فيه إثبات الهالك بالكذب ،وأنه من الكبائر
ّ
هللا عنه في صدقه وتورعه ،قال تعالى  (:يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكونوا
مع الصادقين ) سورة التوبة  .وكان ذلك سببًا في منجاته  .وقد قيل :حبل
الكذب قصير ،يكشفه الوحي ،أو المواقف ودروس الحياةَ.قال عمر بن
الخطاب رضي هللا عنه  ":ال تجد المؤمن كذابا " .وقال عمر بن عبد
العزيز رحمه هللا  " :ما كذبت كذبةً منذ شددتُ علي إزاري".
َ/٣0الحديثَالثالثونَ:حينماَيهلكَالصالحونََ َ:
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ي كأانأتَ في قأو َم
ارتَ الأوثأانَ الت َ
اس أرض أَ
عأنَ ابنَ عأب ٍ َ
ي ّللاَ عأنه أما قالَ :أ
ص أ
ع كأانأتَ
ب بدأو أمةَ ال أجندأل َ ،أوأأما س أوا ٌَ
ي العأ أربَ بأعدَ ؛ أأما أو ٌَّد كأانأتَ لكأل ٍَ
وح ف َ
ن ٍَ
يغ أ
سبأ ٍأ ،أوأأما
طي ٍَ
لهذأي ٍل ،أوأأما يأغوثَ فأكأانأتَ لم أرادٍ ،ثمَ لبأن َ
ف بال أجوفَ عن أَد أ
يأعوقَ فأكأانأتَ ل أهمد أ
ي الك أأالعَ أأس أماءَ ر أجا ٍَل
أان ،أوأأما نأس ٌَر فأكأانأتَ لحميأ أَر آللَ ذ َ
وح ،فألأما أهلأكوَا أأو أحى الشي أ
ن انصبوا
طانَ إلأى قأومهمَ أ أ َ
صالح أَ
أ
ين منَ قأومَ ن ٍ
س ُّمو أها بأأس أمائهمَ .فأفأعألوا ،فألأمَ
ي كأانوا يأجلس أَ
إلأى أم أجالسهمَ الت َ
ون أأن أ
صابًا َ ،أو أ
خ العلمَ عبدأتََ.البخاري(َ.)4920
ى إذأَا أهلأكأَ أولأئكأ  ،أوتأنأس أَ
تعبأد ،أحت َ
فيه فضل وجود الصالحين ،وأن هالكهم وموتهم سبب للضالل واالنحراف.
.
قال في الفتح  :وقال بعض الشراح :محصل ما قيل في هذه األصنام قوالن:
أحدهما أنها كانت في قوم نوح ،والثاني أنها كانت أسماء رجال صالحين ...
إلى آخر القصة.
قلت :بل مرجع ذلك إلى قول واحد ،وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم
نوح هذه األصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك.
َ/٣1الحديثَالواحدَوالثالثونََ:الحسابَالمهلكََ :
سل أَم ( :
صلى ّللاَ أ
ّللا عأن أها قأالأتَ  :قأا أَل أرسولَ َ
ي َ
َعأنَ عأائش َأةأ أرض أَ
ّللا أ
علأي َه أو أ
ي ّللاَ فدأا أءكأ ،
سبَ إالَ أهلأكأَ " .قأالأتَ  :قلتَ  :يأا أرسو أَل ّللا َ ،أجعألأن َ
لأي أَ
س أ أ أح ٌَد ي أحا أ
سو أَ
ف
ّللا عأزَ أو أجلَ َ { :فأأأما أمنَ أوت أَ
ول َ
س يأق َ
أألأي أَ
ي كتأابأهَ بيأمينهَ } { فأ أ
اك العأرضَ يع أرض أ
ون َ ،أو أمنَ نوق أَ
ش
يرا } َ؟ قأا أَل  " :ذأ َ
سبَ ح أ
ي أحا أ
سابًا يأس ً
اب أهلأكأَ )َ.البخاريَ(َ)49٣9مسلم(َ.)28٧٦
س أَ
الح أ
فيه إثبات الحساب يوم القيامة ،وأنه مظنة الهلكة واالستفصال .
قال في الفتح رحمه هللا ":قوله ( :نوقش ) بالقاف والمعجمة من المناقشة،
وأصلها االستخراج ،ومنه :نقش الشوكة إذا استخرجها ،والمراد هنا
المبالغة في االستيفاء ،والمعنى :أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق
العذاب؛ ألن حسنات العبد موقوفة على القبول ،وإن لم تقع الرحمة
المقتضية للقبول ال يحصل النجاء.
قوله في آخره ( يهلك ) بكسر الالم وإسكان الكاف ،وفي الحديث ما كان
عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث ،وأن النبي صلى هللا عليه
وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم .وفيه جواز المناظرة  ،ومقابلة
السنة بالكتاب ،وتفاوت الناس في الحساب ،وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم
يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى { :ال تسألوا عن أشياء "..
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َ/٣2الحديثَالثانيَوالثالثونَ:الهالكَبكثرةَالسؤالَواالختالفََ َ:
سل أَم قأا أَل َ ( :دأعوني أما
صلى ّللاَ أ
ي ه أري أر َةأ َ ،عأنَ النب َ
عأنَ أأب َ
ي أ
علأيهَ أو أ
علأى أأنبيأائهم ،فأإذأا
أان قأبلأكمَ بسؤأالهمَ أواخت أالفه َم أ
ت أ أركتكم ،إن أما أهلأكأَ أمنَ ك أَ
نأ أهيتك َم عأنَ شأيءٍَ فأاجتأنبوه ،أوإذأا أ أ أمرتكمَ بأأم ٍَر فأأتوا من َه أما است أ أ
طعتمَ ) َ.
البخاريَ(َ)٧288مسلم(َ.)1٣٣٧
فيه ذم السؤال والبحث لغير حاجة  ،وأن التعمق فيه موجب للهالك وتضييع
اصل الدين .
قال في الفتح  ":وفي الحديث إشارة إلى االشتغال باألهم المحتاج إليه عاجال
عما ال يحتاج إليه في الحال؛ فكأنه قال :عليكم بفعل األوامر واجتناب
النواهي فاجعلوا اشتغالكم بها عوضا عن االشتغال بالسؤال عما لم يقع.
فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن هللا ورسوله ثم يجتهد في تفهم ذلك
والوقوف على المراد به .ثم يتشاغل بالعمل به فإن كان من العلميات
يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيته ،وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام
به فعال وتركا ،فإن وجد وقتا زائدا على ذلك فال بأس بأن يصرفه في
االشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقع ،فأما إن كانت
الهمة مصروفة عند سماع األمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد ال تقع
مع اإلعراض عن القيام بمقتضى ما سمع ،فإن هذا مما يدخل في النهي،
فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل ال للمراء والجدال " .
َ/٣٣الحديثَالثالثَوالثالثونََ:الهالكَبالمجاهرةََ َ:
سل أَم
صلى ّللاَ أ
سمعتَ أرسو أَل َ
ّللا أ
علأي َه أو أ
عنَأبيَهريرةَرضيَهللاَعنهَ :أ
ن يأع أم أَل الرجلَ
ن ال أم أجانأةَ أ أ َ
ين  ،أوإنَ م أَ
ول  ( :ك َُّل أمتي معأافًى إ َال الم أجاهر أَ
يأق َ
ست أ أرهَ ّللا ،فأيأقو أَل  :يأَا ف أالن ،عأملتَ البأار أح َةأ أكذأا
ع أم ًال ،ث َم يصب أَ
بالليلَ أ
ح أوقأدَ أ
ح يأكشفَ ست أَر ّللاَ عأن َه ) .البخاري
أو أكذأا .أوقأدَ بأاتأَ يأسترهَ أربُّه ،أويصب َ
( )٦٠٦٩مسلم ( .)٢٩٩٠
فيه قبح المجاهرة بالمعاصي والتفاخر بها في المجالس ،وأن ذلك من أسوأ
الخصال ،لما فيها من االستخفاف بالشرع ،وتجرئة الغير .
وأن السالمة اخفاء ذلك والمجاهدة بالتوبة .
قال النووي رحمه هللا  :وقوله  ( :إال المجاهرين ) هم الذين جاهروا
بمعاصيهم وأظهروها  ،وكشفوا ما ستر هللا تعالى عليهم  ،فيتحدثون بها
لغير ضرورة وال حاجة  ،يقال  :جهر بأمره وأجهر وجاهر .
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قال في الفتح " :وأما الرواية بلفظ المجانة فتفيد معنى زائدا وهو أن الذي
يجاهر بالمعصية يكون من جملة المجان ،والمجانة مذمومة شرعا وعرفا،
فيكون الذي يظهر المعصية قد ارتكب محذورين :إظهار المعصية وتلبسه
بفعل المجان".. ،
/٣4الحديثَالرابعَوالثالثونَ:الهالكَبالدنياََ َ:
علأيهَ
صلى ّللاَ أ
صلى أرسولَ َ
عن عقبأ َةأ ب َ
ّللا أ
ن عأام ٍَر رضيَهللاَعنه قأا أَل َ :أ
صع أَد المنبأ أَر كأالم أودعَ لْلأحيأاءَ أوالأم أوات ،فأقأا أَل َ( :
سل أَم أ
علأى قأتلأى أحدٍ ،ثمَ أ
أو أ
علأى ال أحوض ،أوإنَ عأر أ
ي لأستَ
ن أأيلأ َةأ إلأى الجحفأة ،إن َ
ضهَ أك أما بأي أَ
ي فأ أرطكمَ أ
إن َ
ن تأنأافأسوا
علأيكمَ الدُّنيأا َ؛ أ أ َ
علأيكمَ أأنَ تشركوا بأعدي ،أولأكني أأخشأى أ
أأخشأى أ
أان قأبلأكمَ " .قأا أَل عق أب َة  :فأكأانأتَ آخ أَر
في أها ،أوتأقتأتلوا فأتأهلكوا ،أك أما أَهلأكأَ أمنَ ك أَ
علأى المن أب َرَ.البخاريَ(ََ)1٣44
سل أَم أ
صلى ّللاَ أ
أما أرأأيتَ أرسو أَل َ
ّللا أ
علأيهَ أو أ
مسلم(ََ.)229٦واللفظَلهَ.
فيه التحذير من التنافس الدنيوي المحض ،والمفضي الى التقاتل وفساد
الناس .
قال في الفتح رحمه هللا ":فيه إنذار بما سيقع ،فوقع كما قال صلى هللا عليه
وسلم ،وقد فتحت عليهم الفتوح بعده ،وآل األمر إلى أن تحاسدوا وتقاتلوا،
ووقع ما هو المشاهد المحسوس لكل أحد مما يشهد بمصداق خبره صلى هللا
عليه وسلم ،ووقع من ذلك في هذا الحديث إخباره بأنه فرطهم أي :سابقهم
وكان كذلك ،وأن أصحابه ال يشركون بعده فكان كذلك ،ووقع ما أنذر به من
التنافس في الدنيا"..،
َ/٣٥الحديثَالخامسَوالثالثونََ:الهالكَبالتنطعَ ََ :
سل أَم َ ( :أهلأكأَ
صلى ّللاَ أ
ّللا  ،قأا أَل َ :قأا أَل أرس َ
عأنَ عأبدَ َ
ول ّللاَ أ
علأيهَ أو أ
ون )  .قأالأ أها ث أ أالثًا .مسلم(َ.)2٦٧0
المتأنأطع أَ
فيه ذم التنطع والمبالغة في األمور ،وأن ذلك سبب الهالك ،وإجهاد النفس،
ونفرة اآلخرين ،قال النووي رحمه هللا :المتنطعون  :المتعمقون الغالون
المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم .
َ/٣٦الحديثَالسادسَوالثالثونَ:الهالكَبالشحََ َ:
ن عأم ٍر َو رضيَهللاَعنهما قأا أَل  :أخ أ
صلى ّللاَ
ب أرس َ
ط أَ
عأنَ عأبدَ ّللاَ ب َ
ول ّللاَ أ
أان قأبلأكمَ بالشُّح ،أ أ أم أرهمَ
ُّح ؛ فأإن أما أهلأكأَ أمنَ ك أَ
سل أَم فأقأا أَل  ( :إياكمَ أوالش َ
أ
علأيهَ أو أ
بالبخ َل فأبأخلوا َ ،أوأ أ أم أرهمَ بالقأطيعأةَ فأقأ أ
طعوا ،أوأ أ أم أرهمَ بالفجورَ فأفأ أجروا )  .أبوَ
داودَ(َ .)1٦98
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فيه ذم الشح وبيان سوء عاقبته ،وأنه أعجب مما يتصوره اإلنسان ،هالكا ً
وبؤسا ،وحرصا ً وفسادا ،قال الخطابي رحمه هللا  :الشح أبلغ في المنع من
البخل ،وإنما الشح بمنزلة الجنس ،والبخل بمنزلة النوع .وأكثر ما يقال:
البخل إنما هو في أفراد األمور وخواص األشياء ،والشح :عام هو كالوصف
ضن بمال ِه
الالزم لإلنسان من قبل الطبع والجبلة .وقال بعضهم :البخل أن َي ِ
وبمعروفه ،والشح أن يبخ َل بماله انتهى.
َ/٣٧الحديثَالسابعَوالثالثونََ:الهالكَبالتنازعَفيَالقدرَ :
ن
سل أَم أونأح َ
ّللا أ
صلى َ
علأينأَا أرس َ
ج أ
عأنَ أأبي ه أري أر َةأ قأا أَل َ :أخ أر أَ
ول ّللاَ أ
علأيهَ أو أ
نأتأنأ أ
ي أوجنأتأيهَ
ئفَ
ى أكأأن أما فق أَ
ب أحتى اح أم َر أوجهه ،أحت َ
ازعَ في القأدأر ،فأغأض أَ
الرمان ،فأقأا أَل  ( :أأب أهذأا أمرتم ،أأمَ ب أهذأا أرسلتَ إلأيكمَ َ؟ إن أما أهلأكأَ أمنَ ك أَ
أان
ُّ
علأيكمَ أأالَ تأتأنأ أ
ين تأنأ أ
ازعوا فيهَ ).
ازعوَا في أهذأا الأمر ،ع أأزمتَ أ
قأبلأكمَ ح أَ
الترمذي ( .)٢١٣٣
قال في التحفة رحمه هللا ":قوله  :الرمان  :أي حبّه  ،فهو كناية عن مزيد
حمرة وجهه المنبئة عن مزيد غضبه  ،وإنما غضب  ،ألن القدر سر من
أسرار هللا تعالى وطلب سره منهي  ،وألن من يبحث فيه ال يأمن من أن
يصير قدريا أو جبريا  ،والعباد مأمورون بقبول ما أمرهم الشرع من غير
أن يطلبوا سر ما ال يجوز طلب سره ".
َ/٣8الحديثَالثامنَوالثالثونََ:الهَلكةََبالتقصيرَوقتَالسعةََ َ:
ان أمنَ
ي أز أم ٍَ
سل أَم قأا أَل َ ( :إنك َم ف َ
صلى ّللاَ أ
ي ه أري أر َةأ َ ،عأنَ النب َ
عأنَ أأب َ
ي أ
علأيهَ أو أ
ان أمنَ عأم أَل منهمَ بعشرَ أما أم أَر
ت أ أركأَ منكمَ عش أَر أما أم أَر بهَ أهلأكأ  ،ث َم أيأتي أز أم ٌَ
بهَ نأ أجَا )َالترمذيَ(.)22٦٧
فيه المسارعة باستثمار ايّام السعة والرخاء في العمل الصالح ،وأن تضييعها
سبب للهلكة وتضييع الخيرات .
قال في تحفة األحوذي  ":قوله  ( :إنكم ) أيها الصحابة ( في زمان )
متصف باألمن وعز اإلسالم ( من ترك منكم ) أي فيه وهو الرابط لجملة
الشرط بموصوفها وهو أمان
( عشر ما أمر به ) من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
( هلك ) أي وقع في الهالك ألن الدين عزيز وأنصاره كثرة فالترك تقصير
فال عذر ( ثم يأتي زمان )
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يضعف فيه اإلسالم ويكثر الظلم ويعم الفسق ويقل أنصار الدين وحينئذ (
من عمل منهم ) أي من أهل ذلك الزمن ( بعشر ما أمر به نجا ) ".
َ/٣9الحديثَالتاسعَوالثالثونَ:الهالكَباإلمارةَوتبعاتهاَ َ:
صلى ّللاَ
ن أهذأا عأه ٌَد م أَ
عنَأبيَبنَكعبَرضيَهللاَعنهَقا َل ( :إ َ
ن النبيَ أ
ن نأليأه ،ثمَ استأقبأ أَل القبلأةأ َ ،فأقأا أَل َ :أهلأكأَ أأه َل العقأدَ أو أربَ
سل أَم إلأينأَا أ أ َ
أ
علأيهَ أو أ
علأى أمنَ أ أ أ
ضلُّواَ)َ.
سى أ
ّللا أما أ
الكأعبأةَ .ث أ أالثًا ،ث َم قأا أَل َ :أو َ
سى ،أولأكنَ آ أ
علأيهمَ آ أ
ي بأأهلَ العقأدَ َ؟ قأا أَل  :ال أم أراءَ .النسائيَ(.)808
وب َ ،أما يأعن َ
قلتَ  :يأا أأبأا يأعق أ
فيه خطورة الواليات وأنها من أسباب الهلكة ،ال سيما لمن أخذها بغير
حقها ،أو خان فيها أو غدر ،وبدا وأضاع حق هللا وحق الرعية .
َ/40الحديثَالربعونََ:الفرحَبهالكَيأجوجَومأجوجَ ََ :
علأيهَ
ّللا أ
ى َ
صل َ
سعي ٍَد الخدريََرضيَهللاَعنه َ ،أأنَ أرسو أَل ّللاَ أ
َعأنَ أأبي أ
ّللا تأعأالأى  { :أوهمَ
ون أك أما قأا أَل َ
وج أو أمأجوج ،فأيأخرج أَ
ح يأأج َ
سل أَم قأا أَل َ ( :تفت أ َ
أو أ
ضَ...،وفيهَ:فأيأنز َل منه َم أرج ٌَل قأدَ
ون } ،فأيأع ُّم أَ
ب يأنسل أَ
منَ كلَ أح أد ٍَ
ون الأر أ
ن أيقتلوه ،فأ أيجدهمَ أموتأى فأينأاديهمَ َ :أ أ أَال أأبشروا فأقأدَ أهلأكأَ
علأى أ أ َ
سهَ أ
أوط أَ
ن نأف أ
ي إ َال
سبي أَل أم أواشيهمَ فأ أما يأكونَ لأه َم أرع ٌَ
اس أويأخل أَ
ج الن َ
عأد ُّوكمَ .فأيأخر َ
ون أ
صابأتهَ قأ َُّ
ط
سنَ أما شأك أرتَ منَ نأبأا ٍَ
لحومهم ،فأتأشكأرَ -أي تسمن -أ
ت أأ أ
علأي أها أكأأح أ
)  .ابنَماجةَ(َ.)40٧9
فيه بيان خروج يأجوج ومأجوج قبل قيام الساعة ،وبيان خوف الناس منهم،
وإثبات هالكهم ،وفرح الخلق بذلك لعتوهم الفظيع .وفي صحيح مسلم أن
هالكهم على دود النغف  ،قال في حديث النواس بن سمعان رضي هللا عنه
َف فِي ِرقَابِ ِه ْم،
 (:يَ ْرغ ُ
سى َوأ َ ْ
ص َحابُهُ ،فَي ُْر ِس ُل َّللاُ َ
ي َّللاِ ِعي َ
علَ ْي ِه ُم النغ َ
َب نَبِ ُّ
احدَةٍ ) .قال النووي رحمه هللا ":النغَف " -
سى َك َم ْو ِ
ت نَ ْف ٍس َو ِ
فَيُ ْ
صبِ ُحونَ فَ ْر َ
بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاء  -وهو دود يكون في أنوف اإلبل
سى "  -بفتح الفاء  -مقصور أي  :قتلى ،
والغنم ،الواحدة  :نغفة  ،و " الفَر َ
واحدهم فريس ".
َ/41الحديثَالواحدَوالربعونََ:الهالكَبالغلوَفيَالدينَ ََ :
علأيهَ
ّللا أ
صلى َ
ول َ
اس رضيَهللاَعنه قأا أَل َ :قأا أَل لي أرس َ
ن عأب ٍ َ
عأنَ اب َ
ّللا أ
سل أَم أ
ف
صى ال أخذ َ
غدأا َةأ أجم ٍَع  " :أهلمَ الق َ
صيأاتٍ ،هنَ أح أ
ط لي " .فألأقأطتَ لأهَ أح أ
أو أ
 ،فألأما أو أ
ضعأهنَ في يأده ،قأا أَل َ " :نأعأم َ ،بأأمثأالَ أهؤ أالء ،أوإياك َم أوالغلوَ في
ي الدينَ "َ.المسندَ(.)18٥1
أان قأبلأكمَ بالغلوَ ف َ
الدين ،فأإن أما أهلأكأَ أمنَ ك أَ
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فيه ذ ُّم الغلو في الدين ،وهو المبالغة في تطبيق األحكام الشرعية ،حتى
يخرجها عن الجادة  .وهو من أسباب الهالك  .قال مخلَد بن الحسين رحمه
ندب هللا العباد إلى شيء إال اعترض فيه إبليس بأمرين بأيّهما ظفر
هللا ( :ما َ
غلوا ً فيه وإما تقصيرا ً عنه ).
 :إما ّ
فينهى عن الغلو في الحج وسائر الطاعات  ،لما فيه من المخالفة والتجاوز،
واعتقاد فضله على اآلخرين  .وفي الحديث الصحيح  (:عليكم هديا قاصدا ؛
فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه ).
َ/42الحديثَالثانيَوالربعونََ:الهالكَبالتأليَعلىَهللاَ ََ :
علأيهَ
ى ّللاَ أ
صل َ
سمعتَ أرسو أَل ّللاَ أ
عن أأبي ه أري أر َةأ رضيَهللاَعنهَقا َل  :أ
أان أ أ أحده أما يذنبَ
ي أبني إس أرائي أَل مت أ أواخ أيين ،فأك أَ
أان أرج أالنَ ف َ
سل أَم أيقولَ َ ( :ك أَ
أو أ
علأى الذنبَ
ال المجتأهدَ يأ أرى اآل أخ أَر أ
أان أَال يأ أز َ
ي العبأادأة ،فأك أَ
أواآل أخ َر مجتأه ٌَد ف َ
ي
خلن َ
ب ،فأقأا أَل لأهَ  :أأقصرَ .فأقأا أَل  :أَ
فأيأقولَ َ :أأقصرَ .فأ أو أجدأهَ يأو ًما أ
علأى ذأن ٍ
ّللا لأكأَ  -أ أ َو أَال يدخلكأَ ّللاَ
ّللا أَال يأغفرَ َ
علأيَ أرقيبًا َ؟ فأقأا أَل َ :أو َ
أو أربي َ ،أأبعثتأَ أ
ض أأر أوا أحه أما ،فأاجت أ أمعأا عن أَد أربَ العأالأم أ
ين ،فأقأا أَل ل أهذأَا المجتأهدَ :
ال أجن َةأ  -فأقأبأ أَ
ي أيدي قأاد ًرا َ؟ أوقأا أَل للمذنبَ  :اذ أهبَ
علأى أما ف َ
ي عأال ًما َ؟ أ أ َو كنتأَ أ
أأكنتأَ ب َ
فأادخلَ ال أجن َةأ ب أرح أمتي .أوقأا أَل لْل أخرَ َ :اذ أهبوا بهَ إلأى النارَ ) .قأا أَل أأبو ه أري أر َةأ
ي بيأدهَ لأتأكأل أَم بكأل أم ٍَة أأوبأقأتَ دنيأاهَ أوآخ أرتأهَ .أبوَداودَ(.)َ4901
ي نأفس َ
 :أوالذ َ
فيه الهالك بالتألي والتعدي على مشيئة هللا تعالى  ،وأن الهداية من هللا(
لست عليهم بمسيطر ) سورة الغاشية  ،وحرمة تأنيب العصاة ،وأن ال يقطع
ألحد بجنة أو نار .
وأن كلمةً ظاهرها اليسر تودي بصاحبها أسفل سافلين  .ومعنى ( أوبقت
دنياه وآخرته) قال في القاموس :أوبقه أهلكه أي :أهلكت تلك الكلمة ما سعى
في الدنيا وحظ اآلخرة .
َ-4٣الحديثَالثالثَوالربعونََ:التهاونَبالمَهلكاتََ :
ق في أأعينكمَ
ي أ أ أد َُّ
اال ه أَ
ون أأع أم ًَ
ّللا عأنهَ قأا أَل  " :إنكمَ لأتأع أمل أَ
ي َ
س أرض أَ
عأنَ أأنأ ٍ َ
سل أَم الموبقأاتَ ".
ى ّللاَ أ
صل َ
علأى عأهدَ النب َ
ن كنا نأع َُّد أ
ن الش أعر ،إ َ
م أَ
ي أ
علأيهَ أو أ
قأا أَل أأب َو عأبدَ ّللاَ  :يأعني بذألكأَ المهلكأاتَ  .البخاريَ(.َ)٦492
فيه تحذير الناس من المهلكات ،وإن بان ليست كذلك  ،بسبب قلة العلم ،أو
كثرة الشرور والخبث  .قالَتعالىَ(:قلَالَيستويَالخبيثَوالطيبَولوَ
أعجبكَكثرةَالخبيثَ)َسورةَالمائدةََ.
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قال في الفتح رحمه هللا  " :هي أدق :إشارة إلى تحقيرها وتهوينها،
وتستعمل في تدقيق النظر في العمل واإلمعان فيه ،أي تعملون أعماال
تحسبونها هينة وهي عظيمة ،أو تئول إلى العظم.
وقال ابن بطال :المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع اإلصرار ،وقد
أخرج أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب األنصاري قال " :إن الرجل
ليعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات ،فيلقى هللا وقد أحاطت به ،وإن
الرجل ليعمل السيئة فال يزال منها مشفقا حتى يلقى هللا آمنا ".

تم بحمد هللا األربعون
السببية في الهلكة والهالك
 ،والحمد هللا الذي بنعمته
تتم الصالحات ..
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