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َّاحلمد هللا جمزل العطاء ومسبغ النِّعم, وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال  َ
ًرشيك له ذو الفضل واإلحسان واجلود والكرم, وأشهد أن حممدا عب ده َّ

ِّورسوله سيد العرب والعجم, املخصوص من ربه بجوامع الكلم, اللهم صل  ََّّ ِّ ِّ
َوسلم وبارك عليه وعىل آله أهل املكارم والشيم, وعىل أصحابه مصابيح  ِّ ِّ
َّالدجى والظلم, الذين أكرمهم اهللا فجعلهم خري أمة هي خري األمم, وعىل كل  َ ُّ َ ُّ

ًمن جاء بعدهم مقتفيا آثارهم, وقد  ِخال قلبه من الغل للمؤمنني وسلمَ ِّ ُ.  
َّأما بعد, فإن من املوضوعات التي ألف فيها العلامء يف حديث رسول اهللا  َّ َّ

; ً أحاديث األربعني, وهي مجع أربعني حديثا من أحاديث رسول اهللا 
, ذكر ًحلديث ورد يف فضل حفظ أربعني حديثا من أحاديث رسول اهللا 

 ني له وروده عن تسعة من أصحاب رسول اهللا النووي يف مقدمة األربع
ُواتفق احلفاظ عىل أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه (( : َّسامهم, وقال ُ َّ َّ(( ,

َوذكر أن اعتامده يف تأليف األربعني ليس عليه, بل عىل أحاديث أخر, مثل  َّ
ًنرض اهللا امرءا س(( : , وقوله))ِّليبلغ الشاهد منكم الغائب (( : قوله  مع َّ

 أوهلم َّ احلديث, وذكر ثالثة عرش من العلامء ألفوا يف األربعني,))مقالتي فوعاها 
وخالئق ال (( : عبد اهللا بن املبارك, وآخرهم أبو بكر البيهقي, وقال بعد ذكرهم

ِّحيصون من املتقدمني واملتأخرين  َثم من العلامء من مجع األربعني يف (( : , وقال))ُ ِ
 يف الفروع, وبعضهم يف اجلهاد, وبعضهم يف الزهد, ِّأصول الدين, وبعضهم

ُّوبعضهم يف اآلداب, وبعضهم يف اخلطب, وكلها مقاصد صاحلة ريض اهللا 
ِّتعاىل عن قاصدهيا, وقد رأيت مجع أربعني أهم من هذا كله, وهي أربعون  ُ
ُّحديثا مشتملة عىل مجيع ذلك, وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد  ً
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َوصفه العلامء بأن مدار اإلسالم عليه, أو هو نصف اإلسالم أو ِّالدين, قد  َّ
ُثلثه أو نحو ذلك, ثم التزمت يف هذه األربعني أن تكون صحيحة, ومعظمها 
يف صحيحي البخاري ومسلم, وأذكرها حمذوفة األسانيد ليسهل حفظها ويعم 

 هذه ِّوينبغي لكل راغب يف اآلخرة أن يعرف... االنتفاع هبا إن شاء اهللا 
َّاألحاديث ملا اشتملت عليه من املهامت, واحتوت عليه من التنبيه عىل مجيع  َِ

َّالطاعات, وذلك ظاهر ملن تدبره  َِ((.  
ً اثنان وأربعون حديثا, قد أطلق واألحاديث التي مجعها النووي 

ُعليها أربعني تغليبا مع حذف الكرس الزائد, وقد رزق هذا الكتاب للنووي مع  ً
 القبول عند الناس, وحصل اشتهارمها والعناية هبام, ))رياض الصاحلني (( كتابه 

َوأول كتاب ينقدح يف األذهان يرشد املبتدئون يف احلديث إليه هذه األربعون  ُ َُّ
 عليها ثامنية , وقد زاد ابن رجب احلنبيل لإلمام النووي 

َّ سامهَّأحاديث من جوامع الكلم, فأكمل هبا العدة مخسني, ورشحها بكتاب َ : ))

, وقد كثرت ))ًجامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلم 
َّرشوح األربعني لإلمام النووي, وفيها املخترص واملطول, وأوسع رشوحها 

ُ, وقد رأيت رشح هذه األربعني مع زيادة ابن رشح ابن رجب احلنبيل 
ًرجب رشحا متوسطا قريبا من االختصار, يشتمل  ً ِّرشح كل حديث عىل ًِّ

ُفقرات, ويف ختامه ذكر يشء مما يستفاد من احلديث, وقد استفدت يف هذا  َّ ِ
الرشح من رشوح النووي وابن دقيق العيد وابن رجب وابن عثيمني 

ُلألربعني, ومن فتح الباري البن حجر العسقالين, وسميته فتح القوي املتني : َّ
, واملتني من  وابن رجب رمحهام اهللاَّيف رشح األربعني وتتمة اخلمسني للنووي

َّأسامء اهللا, قال اهللا عز وجل يف سورة الذاريات َّ :® ¨βÎ) ©!$# uθèδ ä−#̈—§9$# ρèŒ Ïο§θà)ø9$# 
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ß⎦⎫ÏGyϑø9$# ∩∈∇∪ 〈,ِّشديد القوة, كام جاء يف كتب التفسري, وإين أويص طلبة :  ومعناه
ع كلم الرسول العلم بحفظ هذه األحاديث اخلمسني, التي هي من جوام

َّالكريم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم, وأسأل اهللا عز وجل أن ينفع هبذا  َّ
َّالرشح كام نفع بأصله, إنه سميع جميب, وصىل اهللا وسلم وبارك عىل عبده 

  .ِّونبيه حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
  
  

JJJ 
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ُسمعت رسول اهللا : قال عن أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب 
ُإنام األعامل بالنيات, وإنام لكل امرئ ما نو, فمن كانت هجرته (( :  يقول َ َِّّ َّ َّ

ُإىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو  ُ
  .))امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه 

ِّرواه إماما املحدثني أبو عبد اهللا حممد بن  إسامعيل بن إبراهيم بن املغرية بن َ
 النيسابوري بردزبه البخاري, وأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي

َّيف صحيحيهام اللذين مها أصح الكتب املصنفة ُّ.  
َّأخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغريهم, وقد تفرد بروايته  ـ ١ ُ

َّعلقمة بن وقاص الليثي, وتفرد به: عن عمر  عنه حممد بن إبراهيم التيمي, ُ
َّوتفرد عنه حييى بن سعيد األنصاري, ثم كثر اآلخذون عنه, فهو من غرائب 
  صحيح البخاري, وهو فاحتته, ومثله يف ذلك خامتته, وهو حديث أيب هريرة 

  .ً احلديث, وهو أيضا من غرائب الصحيح))... كلمتان حبيبتان إىل الرمحن (( 
يث األربعني هبذا احلديث, وقد افتتح مجاعة من افتتح النووي أحاد ـ ٢

َأهل العلم كتبهم به, منهم اإلمام البخاري افتتح صحيحه به, وعبد الغني 
املقديس افتتح كتابه عمدة األحكام به, والبغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة 
ورشح السنة به, وافتتح السيوطي كتابه اجلامع الصغري به, وعقد النووي يف 

 اإلخالص فصل يف(( ): ١/٣٥(ًكتابه املجموع رشح املهذب فصال قال فيه أول 
فيه ثالث , أورد ))والصدق وإحضار النية يف مجيع األعامل البارزة واخلفية 

َّإنام األعامل بالنيات (( آيات من القرآن, ثم حديث  حديث صحيح  ((: , وقال))َّ
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و إحد قواعد متفق عىل صحته, وجممع عىل عظم موقعه وجاللته, وه
يدخل هذا : اإليامن وأول دعائمه وآكد األركان, قال الشافعي 

ًاحلديث يف سبعني بابا من الفقه, وقال أيضا ًهو ثلث العلم, وكذا قاله أيضا : ً
ِّغريه, وهو أحد األحاديث التي عليها مدار اإلسالم, وقد اختلف يف عدها,  ُ

َّحديث, وقد مجعتها كلها يف : يلاثنان, وق: أربعة, وقيل: ثالثة, وقيل: فقيل
َّجزء األربعني, فبلغت أربعني حديثا, ال يستغني متدين عن معرفتها; ألهنا  ِّ ً
َّكلها صحيحة, جامعة قواعد اإلسالم, يف األصول والفروع والزهد واآلداب 
ِّومكارم األخالق وغري ذلك, وإنام بدأت هبذا احلديث تأسيا بأئمتنا ومتقدمي  ََّّ

, وقد ابتدأ به إمام أهل احلديث بال مدافعة أبو عبد اهللا }ا من العلامء أسالفن
ُّالبخاري صحيحه, ونقل مجاعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب هبذا  َّ
َّاحلديث; تنبيها للطالب عىل تصحيح النية وإرادته وجه اهللا تعاىل بجميع أعامله  ً

ُالبارزة واخلفية, وروينا عن اإلمام أيب   سعيد عبد الرمحن بن مهدي َّ
ًلو صنَّفت كتابا بدأت يف أول كل باب منه هبذا احلديث, وروينا عنه أيضا : قال ًُ ِّ َّ
ًمن أراد أن يصنِّف كتابا فليبدأ هبذا احلديث, وقال اإلمام أبو سليامن محد : قال َ

بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب اخلطايب الشافعي اإلمام يف كتابه املعامل 
 ُّكان املتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث : تعاىل األعامل (ِّ
ِّ أمام كل يشء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين; لعموم احلاجة إليه يف مجيع )بالنيات ُ ُ ِّ

  .))أنواعها 
َّواتفق العلامء عىل (( ): ١/٦١(وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم 

َّصحته وتلقيه بالقبول, وبه صدر ا ُلبخاري كتابه الصحيح, وأقامه مقام اخلطبة َّ َ
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ُله; إشارة منه إىل أن كل عمل ال يراد به وجه اهللا فهو باطل, ال ثمرة له يف الدنيا  َّ َّ
  .))وال يف اآلخرة 

ِّوهذا احلديث أحد األحاديث التي يدور الدين (( : قال ابن رجب ـ ٣
العلم, ويدخل يف هذا احلديث ثلث : َّعليها, فروي عن الشافعي أنه قال

أصول اإلسالم عىل ثالثة : ًسبعني بابا من الفقه, وعن اإلمام أمحد قال
من أحدث يف (, وحديث عائشة )األعامل بالنيات(حديث عمر : أحاديث

ِّاحلالل بني واحلرام : (, وحديث النعامن بن بشري)أمرنا ما ليس منه فهو رد
  .))) ِّبني

َّفإن الدين كله يرجع (( : اإلمام أمحديف توجيه كالم ) ١/٧١(ًوقال أيضا  ِّ َّ
ُّإىل فعل املأمورات وترك املحظورات, والتوقف عن الشبهات, وهذا كله 

ُّتضمنه حديث النعامن بن بشري, وإنام يتم ذلك بأمرين ََّّ:  
أن يكون العمل يف ظاهره عىل موافقة السنَّة, وهذا هو الذي : أحدمها

  ). أمرنا ما ليس منه فهو ردمن أحدث يف: (َّتضمنه حديث عائشة
َّأن يكون العمل يف باطنه يقصد به وجه اهللا عز وجل, كام تضمنه : والثاين َّ َّ ُ
  ).األعامل بالنيات: (حديث عمر

عن بعض العلامء يف األحاديث ) ٦٣ ـ ١/٦١(ًوأورد بن رجب نقوال 
َإهنا اثنان, ومنهم م: َّالتي يدور عليها اإلسالم, وأن منهم من قال : ن قالَّ

مخسة, واألحاديث التي ذكرها عنهم باإلضافة إىل : أربعة, ومنهم من قال
ِّإن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه (( : الثالثة األوىل حديث ُ من (( : , وحديث))َُّ

ًإن اهللا طيب ال يقبل إال طيبا(( : , وحديث))حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه  َِّّ َِّّ (( ,
ُّ أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه ال يؤمن(( : وحديث ال (( : , وحديث))َّ
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, ))إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم (( : , وحديث))رضر وال رضار 
, ))ازهد يف الدنيا حيبك اهللا, وازهد فيام عند الناس حيبك الناس (( : وحديث
  .))ِّالدين النصيحة (( : وحديث
) األعامل(يف ) الـ(أداة حرص, و): َّإنام(, ))َّلنيات َّإنام األعامل با(( : قوله ـ ٤
َإهنا خاصة يف القرب, وقيل: قيل ُإهنا للعموم يف كل عمل, فام كان منها قربة : َُّ ِّ َّ

َّأثيب عليه فاعله, وما كان منها من أمور العادات كاألكل والرشب والنوم فإن 
ِّصاحبه يثاب عليه إذا نو به التقوي عىل الطاعة, ُ َ ) النيات(َّ واأللف والالم بـَ

َّاألعامل بنياهتا, ومتعلق اجلار واملجرور حمذوف : , أي)ها(ًبدال من الضمري 
َّأن األعامل معتربة بنياهتا, والنية يف اللغة: تقديره معتربة, أي َّ القصد, وتأيت : َّ

للتمييز بني العبادات, كتمييز فرض عن فرض, أو فرض عن نفل, ومتييز 
ُّن العادات, كالغسل من اجلنابة والغسل للتربد والتنظفالعبادات ع ُّ.  

ِّوإنام لكل امرئ ما نو (( : قوله ـ ٥ ٌإخبار (( ): ١/٦٥(, قال ابن رجب ))َّ
 خريا حصل له خري ٌ, وإن نو ًأنه ال حيصل له من عمله إال ما نواه, فإن نو َّ َّ

ًرشا حصل له رش, وليس هذا تكريرا حمضا للجملة ا ًَ َّألوىل, فإن اجلملة األوىل ٌّ
َدلت عىل أن صالح العمل وفساده بحسب النية املقتضية إلجياده, واجلملة  َ َّ َّ
َّالثانية دلت عىل أن ثواب العامل عىل عمله بحسب نيته الصاحلة, وأن عقابه  َِّ َّ َ َّ
ًعليه بحسب نيته الفاسدة, وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا, فال  ًُ ُ َّ َّ

ُل له به ثواب وال عقاب, فالعمل يف نفسهحيص صالحه وفساده وإباحته : ٌ
ُبحسب النية احلاملة عليه املقتضية لوجوده, وثواب العامل وعقابه وسالمته  ُ

ًبحسب نيته التي هبا صار العمل صاحلا أو فاسدا أو مباحا  ً ً ُ((.  
رسوله, َفمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا و(( : قوله ـ ٦
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ُومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه  ُُ َ((.  
َاهلجرة من اهلجر وهو الرتك, وتكون برتك بلد اخلوف إىل بلد األمن, 
كاهلجرة من مكة إىل احلبشة, وتكون من بالد الكفر إىل بالد اإلسالم, كاهلجرة 

 إليها بفتح مكة, واهلجرة من بالد من مكة إىل املدينة, وقد انتهت اهلجرة
  .الرشك إىل بالد اإلسالم باقية إىل قيام الساعة

َّ احتد ))َفمن كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله (( : وقوله
من كانت هجرته إىل اهللا : فيه الرشط واجلزاء, واألصل اختالفهام, واملعنى

ًورسوله نية وقصدا, فهجرته إىل ا ًهللا ورسوله ثوابا وأجرا, فافرتقا, قال ابن َّ ً
َّ أن األعامل بحسب النيات, وأن حظ العامل ََّملا ذكر (( ): ١/٧٢(رجب  َّ ََّّ َ

َّمن عمله نيته من خري أو رش, وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان, ال  ٍّ
ُخيرج عنهام يشء, ذكر بعد ذلك مثاال من أمثال األعامل التي صورهتا  واحدة, ً

َّوخيتلف صالحها وفسادها باختالف النيات, وكأنه يقول َّ ُ سائر األعامل عىل : ُ
  .))حذو هذا املثال 
َّ أن هذه اهلجرة ختتلف باختالف  ُّالنَّبيفأخرب (( ): ١/٧٣(ًوقال أيضا 

ًالنيات واملقاصد هبا, فمن هاجر إىل دار اإلسالم حبا هللا ورسوله, ورغبة يف  ََّ
إلسالم وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه يف دار الرشك, فهذا هو تعلم دين ا

َّاملهاجر إىل اهللا ورسوله حقا, وكفاه رشفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من  ً ً َ ُ
هجرته إىل اهللا ورسوله, وهلذا املعنى اقترص يف جواب هذا الرشط عىل إعادته 

ُبلفظه; ألن حصول ما نواه هبجرته هناية املطلوب يف   . الدنيا واآلخرةََّ
ُومن كانت هجرته من دار الرشك إىل دار اإلسالم لطلب دنيا يصيبها أو  ُ َ
َّامرأة ينكحها يف دار اإلسالم, فهجرته إىل ما هاجر إليه من ذلك, فاألول 
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  .ٌتاجر, والثاين خاطب, وليس واحد منهام بمهاجر
َِحتقري ملا طلبه من أمر الد) إىل ما هاجر إليه: (ويف قوله نيا واستهانة به, ٌ

َحيث مل يذكره بلفظه, وأيضا فاهلجرة إىل اهللا ورسوله واحدة, فال تعدد فيها,  ُّ ٌ ُ ً
َفلذلك أعاد اجلواب فيها بلفظ الرشط, واهلجرة ألمور الدنيا ال تنحرص, فقد  ُ َ
ُهياجر اإلنسان لطلب دنيا مباحة تارة وحمرمة أخر, وأفراد ما يقصد باهلجرة  َّ ُُ

ًيعني كائنا ) فهجرته إىل ما هاجر إليه(يا ال تنحرص, فلذلك قال من أمور الدن
  .))ما كان 
ِّوقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس (( ): ٧٥ ـ ١/٧٤(قال ابن رجب  ـ ٧ َ َّ

ِّهي كانت سبب قول النبي  َّ من كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة : (َِ
ُوذكر ذلك كثري من املتأخرين يف كتبهم) ينكحها ُ ً, ومل نر لذلك أصال بإسناد ٌ َ َ

ُّيصح, واهللا أعلم  َ((.  
ُالنية حملها القلب, والتلفظ هبا بدعة, فال جيوز التلفظ بالنية يف أي قربة  ـ ٨ ُّ ُِّّ َّ َُّّ

ِّمن القرب, إال يف احلج والعمرة, فله أن يسمي يف تلبيته ما نواه من قران أو  َُ ِّ َّ ُ
َّ وحجا, أو لبيك حجا, أو لبيك عمرة; َّلبيك عمرة: ُّإفراد أو متتع, فيقول َّ

  .لثبوت السنَّة يف ذلك دون غريه
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٩ َّ ِ:  
َّ ـ أنه ال عمل إال بنية١ َّ َّ.  
َّ ـ أن األعامل معتربة بنياهتا٢ َّ.  
َّ ـ أن ثواب العامل عىل عمله عىل حسب نيته٣ َّ.  
  . ـ رضب العامل األمثال للتوضيح والبيان٤
) ١٩٢( هبا, وقد جاء يف صحيح مسلم  ِّالنَّبي ـ فضل اهلجرة لتمثيل ٥
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َأما علمت أن اإلسالم هيدم (( :  قال ِّالنَّبي, عن عن عمرو بن العاص  ََّ َ
َّما كان قبله, وأن اهلجرة هتدم ما كان قبلها, وأن احلج هيدم ما كان قبله?  َّ ََّ((.  

ُ ـ أن اإلنسان يؤجر أو يؤزر أو حي٦ ُ ُ َ   .َّرم بحسب نيتهَّ
َّ ـ أن األعامل بحسب ما تكون وسيلة له, فقد يكون اليشء املباح يف ٧

ًاألصل يكون طاعة إذا نو به اإلنسان خريا, كاألكل والرشب إذا نو به  ً
  .ِّالتقوي عىل العبادة

ً ـ أن العمل الواحد يكون إلنسان أجرا, ويكون إلنسان حرمانا٨ ً َّ.  

* * *  
ïãbrÛa@sí†§a@ @

 ذات يوم ٌبينام نحن جلوس عند رسول اهللا (( : ً أيضا قالعن عمر 
ُإذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب, شديد سواد الشعر, ال ير عليه أثر  ُ ٌ ََ َ

ٌالسفر وال يعرفه منا أحد, حتى جلس إىل  ِّالنبيَّ َ, فأسند ركبتيه إىل ركبتيه,  َّ
ين عن اإلسالم? فقال رسول اهللا يا حممد أخرب: َّووضع كفيه عىل فخذيه, وقال

ًاإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا, وتقيم الصالة, :  َّ َ ُ
ًوتؤيت الزكاة, وتصوم رمضان, وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال, قال َ :

َأن تؤمن : فأخربين عن اإليامن? قال: ِّصدقت, فعجبنا له يسأله ويصدقه, قال
: ُئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر, وتؤمن بالقدر خريه ورشه, قالباهللا ومال

َأن تعبد اهللا كأنك تراه, فإن مل تكن تراه : َصدقت, فأخربين عن اإلحسان? قال َّ َ
َما املسئول عنها بأعلم من السائل, : فأخربين عن الساعة? قال: َّفإنه يراك, قال
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ِفأخربين عن أماراهتا? قال: قال ُألمة ربتها, وأن تر احلفاة العراة َأن تلد ا: َ ََّ ُ َ ُ َ َ
َّالعالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان, ثم انطلق فلبث مليا ثم قال ُ ِ يا عمر : ِ

ُ جربيل أتاكم يعلمكم َّفإنه: اهللا ورسوله أعلم, قال: َأتدري من السائل? قلت ِّ
  . رواه مسلم))َدينكم 
راجه مسلم عن البخاري, انفرد بإخ حديث جربيل هذا عن عمر  ـ ١

بدأ  , واإلمام النووي َّواتفقا عىل إخراجه من حديث أيب هريرة 
َّ, وهو أول حديث يف ))َّإنام األعامل بالنيات (( أحاديث األربعني بحديث عمر 

,  ِّالنَّبيصحيح البخاري, وثنَّى بحديث عمر يف قصة جميء جربيل إىل 
 سبقه إىل ذلك اإلمام البغوي يف كتابيه َّوهو أول حديث يف صحيح مسلم, وقد

  .رشح السنة ومصابيح السنَّة, فقد افتتحهام هبذين احلديثني
  .وقد أفردت هذا احلديث برشح مستقل أوسع من رشحه هنا

َّهذا احلديث هو أول حديث يف كتاب اإليامن من صحيح مسلم, وقد  ـ ٢
ة ذكرها مسلم بني يدي َّحدث به عبد اهللا بن عمر, عن أبيه, ولتحديثه به قص

كان أول من قال يف القدر (( : َهذا احلديث بإسناده عن حييى بن يعمر قال
َّبالبرصة معبد اجلهني, فانطلقت أنا ومحيد ابن عبد الرمحن احلمريي حاجني أو 

َّ فسألناه عام يقول ًلو لقينا أحدا من أصحاب رسول اهللا : فقلنا, معتمرين,
ِّهؤالء يف القدر, فوف ًق لنا عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب داخال املسجد, فاكتنفته ُ

َّأنا وصاحبي, أحدنا عن يمينه واآلخر عن شامله, فظننت أن صاحبي سيكل 
ٌإنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ! أبا عبد الرمحن: َّالكالم إيل, فقلت َّ

َويتقفرون العلم, وذكر من شأهنم, وأهنم يزعمون أن ال قدر و ُأن األمر أنف, ََّّ ُ َّ
ُفإذا لقيت أولئك فأخربهم أين بريء منهم, وأهنم برآء منِّي, والذي : قال َّ ِّْ
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ًلو أن ألحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل اهللا منه ! حيلف به عبد اهللا بن عمر َُّ ُ
, وساق احلديث من ))َّحدثني أيب عمر بن اخلطاب : َحتى يؤمن بالقدر, ثم قال

َّبه عىل اإليامن بالقدر, ويف هذه القصة أن ظهور بدعة القدرية أجل االستدالل 
, ) هـ٧٣(كانت يف زمن الصحابة, يف حياة ابن عمر, وكانت وفاته سنة 

ِّ يف معرفة أمور الدين, وهذا َّوأن التابعني يرجعون إىل أصحاب الرسول 
َّهو الواجب, وهو الرجوع إىل أهل العلم يف كل وقت; لقول اهللا عز   : َّ وجلِّ

® (#ûθè=t↔ó¡sù Ÿ≅÷δr& Íø.Ïe%!$# βÎ) óΟçGΨä. Ÿω tβθçΗs>÷ès? 〈 ;وأن بدعة القدرية من أقبح البدع ,َ َّ
َّوذلك لشدة قول ابن عمر فيها, وأن املفتي عندما يذكر احلكم يذكر معه دليله َّ.  

َاملالئكة تأيت إىل البرش عىل شكل البرش, َّأن يف حديث جربيل دليل عىل  ـ ٣
مثل ذلك ما جاء يف القرآن من جميء جربيل إىل مريم يف صورة برش, وجميء و

َّعز وجل َّاملالئكة إىل إبراهيم ولوط يف صورة برش, وهم يتحولون بقدرة اهللا  َّ
َّعز وجل ُعن اهليئة التي خلقوا عليها إىل هيئة البرش, وقد قال اهللا  يف خلق َّ

ß‰ôϑutù:$# ¬! ÍÏÛ$sù ÏN ®: املالئكة üθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ È≅Ïã%ỳ Ïπs3Í×̄≈n=yϑø9$# ¸ξß™â‘ þ’Í<'ρé& 7πysÏΖô_r& 
4‘sΨ÷V̈Β y]≈n=èOuρ yì≈t/â‘uρ 4 ß‰ƒÍ“tƒ ’Îû È,ù=sƒù:$# $tΒ â™!$t±o„ 4 〈 ٤٨٥٧(, ويف صحيح البخاري( ,

  .رأ جربيل وله ستامئة جناح َّالنَّبي َّأن ) ٢٨٠(ومسلم 
وجلوسه بني يديه بيان يشء من   رسول اهللايف جميء جربيل إىل  ـ ٤

َآداب طلبة العلم عند املعلم, وأن السائل ال يقترص سؤاله عىل أمور جيهل  َِّّ
حكمها, بل ينبغي له أن يسأل غريه وهو عامل باحلكم ليسمع احلارضون 

  : يف آخر احلديث التعليم, حيث قال رسول اجلواب, وهلذا نسب إليه ال
َّ ألنه  ِّالنَّبي, والتعليم حاصل من ))ِّلمكم دينكم َّفإنه جربيل أتاكم يع(( 

  .ِّاملبارش له, ومضاف إىل جربيل; لكونه املتسبب فيه
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: فقال رسول اهللا . أخربين عن اإلسالم! يا حممد: قال(( : قوله ـ ٥
ًاإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا, وتقيم الصالة,  َّ َ ُ

ًوتصوم رمضان, وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال وتؤيت الزكاة,  , أجاب ))َ
 جربيل عندما سأله عن اإلسالم باألمور الظاهرة, وعندما سأله عن  ُّالنَّبي

واإليامن من األلفاظ التي إذا َاإليامن, أجابه باألمور الباطنة, ولفظا اإلسالم 
ِّمجع بينها يف الذكر فرق بينها يف املعنى, وقد اج ُ ِّ ِّتمعا هنا, ففرس اإلسالم ُ ُ

ُباألمور الظاهرة, وهي مناسبة ملعنى اإلسالم, وهو االستسالم واالنقياد هللا 
ِّتعاىل, وفرس اإليامن باألمور الباطنة, وهي املناسبة ملعناه, وهو التصديق 

ًواإلقرار, وإذا أفرد أحدمها عن اآلخر شمل املعنيني مجيعا ُ األمور الظاهرة : ُ
َّعز وجلًن جميء اإلسالم مفردا قول اهللا والباطنة, وم َّ :® ⎯tΒuρ ÆtGö;tƒ uöxî ÄΝ≈n=ó™M}$# 

$YΨƒÏŠ ⎯n=sù Ÿ≅t6ø)ãƒ çμ÷ΨÏΒ uθèδuρ ’Îû Ïοu½zFψ$# z⎯ÏΒ z⎯ƒÍÅ¡≈y‚ø9$# ∩∇∈∪ 〈 ومن جميء اإليامن مفردا ,ً
َّقول اهللا عز وجل َّ :® ⎯tΒuρ öàõ3tƒ Ç⎯≈uΚƒM}$$Î/ ô‰s)sù xÝÎ6xm …ã&é#yϑtã uθèδuρ ’Îû Ïοu½zFψ$# z⎯ÏΒ 

z⎯ƒÎÅ£≈sƒù:$# ∩∈∪ 〈وغري ذلك ونظري ذلك كلمتا الفقري واملسكني, والرب والتقو ,َ.  
َّوأول األمور التي فرس هبا اإلسالم شهادة أن ال إله إال اهللا, وشهادة أن  َُّ ِّ َّ

ٍّ, وهاتان الشهادتان متالزمتان, ومها الزمتان لكل إنيسًحممدا رسول اهللا  ِّ 
 كان من َ إىل قيام الساعة, فمن مل يؤمن به ٍّوجني من حني بعثته 

ٌال يسمع يب أحد من هذه ! والذي نفس حممد بيده(( : أصحاب النار; لقوله 
َّاألمة هيودي وال نرصاين, ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من  ُ َّ

  ).٢٤٠( رواه مسلم ))أصحاب النار 
َّه إال اهللا معناها ال معبود حق إال اهللا, وكلمة اإلخالص وشهادة أن ال إل ٌَّّ
َّنفي عام يف أوهلا, وإثبات خاص يف آخرها, ففي أوهلا نفي : تشتمل عىل ركنني
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ِّالعبادة عن كل من سو اهللا, ويف آخرها إثبات العبادة هللا وحده ال رشيك له, 
َّصلح أن يقدر , وال ي))حق ((  النافية للجنس تقديره ))ال (( وخرب  ; ))موجود (( ُ

ٌألن اآلهلة الباطلة موجودة وكثرية, وإنام املنفي األلوهية احلقة, فإهنا منتفية عن  َّ ََّ َّ ُّ َّ ٌ
  .ِّكل من سو اهللا, وثابتة هللا وحده

ِّومعنى شهادة أن حممدا رسول اهللا, أن حيب فوق حمبة كل حمبوب من  َّ َّ ُ ً َّ
ِّاخللق, وأن يطاع يف كل ما يأم َّر به, وينتهى عن كل ما هنى عنه, وأن تصدق ُ ُ ِّ ُ

ًأخباره كلها, سواء كانت ماضية أو مستقبلة أو موجودة, وهي غري مشاهدة  ً ً ُّ
ِّوال معاينة, وأن يعبد اهللا طبقا ملا جاء به من احلق واهلد َِ ً ُ.  

ّوإخالص العمل هللا واتباع ما جاء به رسول اهللا   مها مقتىض شهادة أن ُ
َّال اهللا وأن حممدا رسول اهللا, وكل عمل يتقرب به إىل اهللا ال بد أن يكون ال إله إ َّ ُ ُّ ً َّ َّ

ًخالصا هللا ومطابقا لسنة رسول اهللا  ُ, فإذا فقد اإلخالص مل يقبل العمل; ً ُ ُ
َّلقول اهللا عز وجل َّ :® !$uΖøΒÏ‰s%uρ 4’n<Î) $tΒ (#θè=Ïϑtã ô⎯ÏΒ 5≅yϑtã çμ≈sΨù=yèyfsù [™!$t6yδ #·‘θèWΨ̈Β ∩⊄⊂∪ 〈 ,

َأنا أغنى الرشكاء عن الرشك, من عمل (( : وقوله تعاىل يف احلديث القديس
ُ, وإذا فقد )٢٩٨٥( رواه مسلم ))ًعمال أرشك فيه معي غريي تركته ورشكه 

َّاالتباع رد العمل; لقوله  ُ  ))َمن أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (( : ِّ
ًمن عمل عمال (( :  ويف لفظ ملسلم,)١٧١٨(, ومسلم )٢٦٩٧(رواه البخاري 

َ, وهذه اجلملة أعم من األوىل; ألهنا تشمل من فعل ))ليس عليه أمرنا فهو رد  َّ ُّ
ًالبدعة وهو حمدث هلا, ومن فعلها متابعا لغريه فيها ٌَ َ ُ.  

َّوستأيت اإلشارة إىل يشء مما يتعلق بالصالة والزكاة والصيام واحلج يف  َّ ِ
, وهو احلديث الذي ييل هذا ))اإلسالم عىل مخس ُبني (( : حديث ابن عمر

  .احلديث
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َّ وجه التعجب أن ))! ِّصدقت, فعجبنا له يسأله ويصدقه: قال(( : قوله ـ ٦ ُّ
ِالغالب عىل السائل كونه غري عامل باجلواب, فهو يسأل ليصل إىل اجلواب,  َ

َّصدقت; ألن السائل إذا صدق : ومثله ال يقول للمسئول إذا أجابه َ َّ َّاملسئول دل َ
ُعىل أن عنده جوابا من قبل, وهلذا تعجب الصحابة من هذا التصديق من هذا  ً ََّّ

  .السائل الغريب
ُأن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه : فأخربين عن اإليامن? قال: قال(( : قوله ـ ٧ َ

ٌ, هذا اجلواب مشتمل عىل ))ورسله واليوم اآلخر, وتؤمن بالقدر خريه ورشه 
ِّن الستة, وأول هذه األركان اإليامن باهللا, وهو أساس لإليامن بكل أركان اإليام َّ

َما جيب اإليامن به, وهلذا أضيف إليه املالئكة والكتب والرسل, ومن مل يؤمن  َ ُ
َّباهللا ال يؤمن ببقية األركان, واإليامن باهللا يشمل اإليامن بوجوده وربوبيته  َّ

َّوألوهيته وأسامئه وصفاته, وأنه سبحان ِّه وتعاىل متصف بكل كامل يليق به, َّ ٌ َّ
َّمنَزه عن كل نقص, فيجب توحيده بربوبيته وألوهيته وأسامئه وصفاته َّ ٌِّ َّ.  

َوتوحيده بربوبيته اإلقرار بأنه واحد يف أفعاله, ال رشيك له فيها, كاخللق  ََّّ ُ
َّوالرزق واإلحياء واإلماتة, وتدبري األمور والترصف يف الكون, وغري ذلك مم ِ ّ ا َّ

َّيتعلق بربوبيته َّ.  
َّوتوحيد األلوهية توحيده بأفعال العباد, كالدعاء واخلوف والرجاء  َّ
َّوالتوكل واالستعانة واالستعاذة واالستغاثة والذبح والنَّذر, وغريها من أنواع  ُّ
ًالعبادة التي جيب إفراده هبا, فال يرصف منها يشء لغريه, ولو كان ملكا مقربا  ًَّ َ ُ

َّا مرسال, فضال عمن سوامهاأو نبي ًَ ً.  
ِّوأما توحيد األسامء والصفات, فهو إثبات كل ما أثبته لنفسه وأثبته له  َّ

 من األسامء والصفات عىل وجه يليق بكامله وجالله, دون تكييف رسوله 
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ِّأو متثيل, ودون حتريف أو تأويل أو تعطيل, وتنزهيه عن كل ما ال يليق به, كام 
, فجمع يف 〉 ∪⊆⊆∩ øŠs9 ⎯ÏμÏ=÷WÏϑx. Ö™ó©x« ( uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# ãÅÁt7ø9$#§{ ®: َّجلَّقال اهللا عز و

, 〉 uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# ãÅÁt7ø9$# ®: هذه اآلية بني اإلثبات والتنزيه, فاإلثبات يف قوله
, فله سبحانه وتعاىل سمع ال كاألسامع, 〉 ) »øŠs9 ⎯ÏμÏ=÷WÏϑx. Ö™ó©x§{ ®: والتنزيه يف قوله

ِّ ال كاألبصار, وهكذا يقال يف كل ما ثبت هللا من األسامء والصفاتوبرص ُ.  
ُواإليامن باملالئكة اإليامن بأهنم خلق من خلق اهللا, خلقوا من نور, كام يف  ٌَ َّ ُ

ُخلقت املالئكة من نور, (( :  قالَّأن رسول اهللا ) ٢٩٩٦(صحيح مسلم  ُ
َّوخلق اجلان من مارج من نار, وخلق آدم مما  ِ ُ , وهم ذوو أجنحة ))ُوصف لكم ُُّ

كام يف اآلية األوىل من سورة فاطر, وجربيل له ستامئة جناح, كام ثبت ذلك عن 
َّ وتقدم قريبا, وهم خلق كثري ال يعلم عددهم إال اهللا عز وجل, رسول اهللا  َّ َّ َ ٌ ٌ ً َّ

َّويدل لذلك أن البيت املعمور ـ وهو يف السامء السابعة ـ يدخله كل يوم  َُّ َّ
, )٢٥٩(, ومسلم )٣٢٠٧(َون ألف ملك ال يعودون إليه, رواه البخاري سبع

قال : قال عن عبد اهللا بن مسعود ) ٢٨٤٢(ورو مسلم يف صحيحه 
ِّيؤتى بجهنَّم يومئذ هلا سبعون ألف زمام, مع كل زمام (( : رسول اهللا  َ ُ

ُّسبعون ألف ملك جيروهنا  َ((.  
َّواملالئكة منهم املوكلون بالوحي, و َ َّاملوكلون بالقطر, واملوكلون باملوت, ُ َّ

َّواملوكلون باألرحام, واملوكلون باجلنَّة, واملوكلون بالنار, واملوكلون بغري  َّ َّ َّ
ُّذلك, وكلهم مستسلمون منقادون ألمر اهللا, ال يعصون اهللا ما أمرهم 
ِّويفعلون ما يؤمرون, وقد سمي منهم يف الكتاب والسنة جربيل وميكائيل  ُ َ

َافيل ومالك ومنكر ونكري, والواجب اإليامن بمن سمي منهم ومن مل وإرس َ ِّ ُ َ
ِّيسم, والواجب أيضا اإليامن والتصديق بكل ما جاء يف الكتاب العزيز  ً َّ
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  .َّوصحت به السنَّة من أخبار عن املالئكة
ِّواإليامن بالكتب التصديق واإلقرار بكل كتاب أنزله اهللا عىل رسول من  ُ

َّأهنا حق, وأهنا منَزلة غري خملوقة, وأهنا مشتملة عىل ما فيه رسله, واعتقاد  َّ ََّّ ٌّ
َسعادة من أنزلت إليهم, وأن من أخذ هبا سلم وظفر, ومن أعرض عنها خاب  َّ ُ
ِّوخرس, ومن هذه الكتب ما سمي يف القرآن, ومنها ما مل يسم, والذي سمي  ُ َّ ِّ ُُ

 إبراهيم وموسى, وقد جاء ُمنها يف القرآن التوراة واإلنجيل والزبور وصحف
َذكر صحف إبراهيم وموسى يف موضعني من القرآن, يف سوريت النجم 
واألعىل, وزبور داود جاء يف القرآن يف موضعني, يف النساء واإلرساء, قال اهللا 

َّعز وجل فيهام َّ :® $sΨ÷s?#u™uρ yŠ…ãρ#yŠ #Y‘θç/y— 〈 وأما التوراة واإلنجيل فقد جاء ذكرمها ,َّ
ُ من سور القرآن, وأكثرمها ذكرا التوراة, فلم يذكر يف القرآن رسول يف كثري ََ ً ُ

ُمثل ما ذكر موسى, ومل يذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى, ويأيت ذكره  ُُ
  .))ِّالذكر (( , و))الضياء (( , و ))الفرقان(( , و))الكتاب (( , و))التوراة (( بلفظ 

َّومما يمتاز به القرآن عىل غريه م ن الكتب السابقة كونه املعجزة اخلالدة, ِ
ًوتكفل اهللا بحفظه, وسالمته من التحريف, ونزوله منجام مفرقا َُّّ ً َّ.  

ًواإليامن بالرسل التصديق واإلقرار بأن اهللا اصطفى من البرش رسال  ُ ُ َُّّ ُ
َّوأنبياء هيدون الناس إىل احلق, وخيرجوهنم من الظلامت إىل النور, قال اهللا عز  ُ ِّ َ

  .〉 ª!$# ’Å∀sÜóÁtƒ š∅ÏΒ Ïπx6Í×̄≈n=yϑø9$# Wξß™â‘ š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$# 4 ®: َّلوج
َّواجلن ليس فيهم رسل, بل فيهم النُّذر, كام قال اهللا عز وجل َّ ُ ُ ُّ :® øŒÎ)uρ !$sΨøùu|À 

y7ø‹s9Î) #XxtΡ z⎯ÏiΒ Çd⎯Åfø9$# šχθãèÏϑtGó¡o„ tβ#u™öà)ø9$# $£ϑn=sù çνρã|Øxm (#ûθä9$s% (#θçFÅÁΡr& ( $£ϑn=sù z©ÅÓè% 
(#öθ©9uρ 4’n<Î) ΟÎγÏΒöθs% z⎯ƒÍ‘É‹Ψ–Β ∩⊄®∪ (#θä9$s% !$sΨtΒöθs)≈tƒ $̄ΡÎ) $sΨ÷èÏϑy™ $·7≈tFÅ2 tΑÍ“Ρé& .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ 4©y›θãΒ 

$]%Ïd‰|ÁãΒ $yϑÏj9 t⎦÷⎫t/ Ïμ÷ƒy‰tƒ ü“Ï‰÷κu‰ ’n<Î) Èd,ysø9$# 4’n<Î)uρ 9,ƒÍsÛ 8Λ⎧É)tGó¡–Β ∩⊂⊃∪ !$uΖtΒöθs)≈tƒ (#θç7ŠÅ_r& z©Ïç#yŠ 
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«!$# (#θãΖÏΒ#u™uρ ⎯ÏμÎ/ öÏøótƒ Νà6s9 ⎯ÏiΒ ö/ä3Î/θçΡèŒ Νä.öÅgä†uρ ô⎯ÏiΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9r& ∩⊂⊇∪ ⎯tΒuρ ω ó=Ågä† 
z©Ïç#yŠ «!$# }§øŠn=sù 9“Åf÷èßϑÎ/ ’Îû ÇÚö‘F{$# }§øŠs9uρ …çμs9 ⎯ÏΒ ÿ⎯ÏμÏΡρßŠ â™!$u‹Ï9÷ρr& 4 y7Í×̄≈s9'ρé& ’Îû 5≅≈n=|Ê   

A⎦⎫Î7–Β ∩⊂⊄∪ 〈 فلم يذكروا رسال منهم, وال كتبا أنزلت عليهم, وإنام ذكروا ,َّ ً ً
الكتابني املنزلني عىل موسى وحممد عليهام الصالة والسالم, ومل يأت ذكر 
ًاإلنجيل مع أنه منَزل من بعد موسى; وذلك أن كثريا من األحكام التي يف  َّ ٌ َّ َّ

ومل (( : ذه اآلياتاإلنجيل قد جاءت يف التوراة, قال ابن كثري يف تفسري ه
َّيذكروا عيسى; ألن عيسى عليه السالم أنزل عليه اإلنجيل فيه مواعظ 
ِّوترقيقات وقليل من التحليل والتحريم, وهو يف احلقيقة كاملتمم لرشيعة 

  .)) 〉 tΑÍ“Ρé& .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ 4©y›θãΒ ®: التوراة, فالعمدة هو التوراة, فلهذا قالوا
َّوالرسل هم املكلفون بإبالغ َّعز وجل رشائع أنزلت عليهم, كام قال اهللا ُ َّ :

® ô‰s)s9 $uΖù=y™ö‘r& $sΨn=ß™â‘ ÏM≈uΖÉit7ø9$$Î/ $uΖø9u“Ρr&uρ ÞΟßγyètΒ |=≈tGÅ3ø9$# šχ#u”Ïϑø9$#uρ 〈 والكتاب اسم ,
ِّجنس يراد به الكتب, واألنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا رشيعة  ُ ُ

َّسابقة, كام قال اهللا عز وجل َّ :® !$̄ΡÎ) $uΖø9u“Ρr& sπ1u‘öθ−G9$# $pκÏù “Y‰èδ Ö‘θçΡuρ 4 ãΝä3øts† $pκÍ5 
šχθ–ŠÎ;̈Ψ9$# t⎦⎪Ï%©!$# (#θßϑn=ó™r& t⎦⎪Ï%©#Ï9 (#ρßŠ$yδ tβθ–ŠÏΨ≈−/§9$#uρ â‘$t6ômF{$#uρ $yϑÎ/ (#θÝàÏósçGó™$# ⎯ÏΒ É=≈tFÏ. 

 عىل التامم والكامل, ُاآلية, وقد قام الرسل واألنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه 〉 #$!»
َّكام قال اهللا عز وجل َّ :® ö≅yγsù ’n?tã È≅ß™”9$# ωÎ) à≈n=t7ø9$# ß⎦⎫Î7ßϑø9$# ∩⊂∈∪ 〈وقال , :® t,‹Å™uρ 

t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρãxŸ2 4’n<Î) tΛ©⎝yγy_ #·tΒã— ( #©®Lxm #sŒÎ) $yδρâ™!%ỳ ôMysÏGèù $yγç/ üθö/r& tΑ$s%uρ öΝßγs9 !$pκçJtΡu“yz öΝs9r& 
öΝä3Ï?ù'tƒ ×≅ß™â‘ ö/ä3ΖÏiΒ tβθè=÷Gtƒ öΝä3ø‹n=tæ ÏM≈tƒ#u™ öΝä3În/u‘ öΝä3tΡρâ‘É‹Ζãƒuρ u™!$s)Ï9 öΝä3ÏΒöθtƒ #x‹≈yδ 4 (#θä9$s% 4’n?t/ 

ô⎯Å3≈s9uρ ôM¤)xm èπyϑÏ=x. É>#x‹yèø9$# ’n?tã z⎯ƒÍÏ≈s3ø9$# ∩∠⊇∪ 〈َّمن اهللا عز وجل (( : , قال الزهري َّ
 أورده البخاري يف ))غ, وعلينا التسليم  البالالرسالة, وعىل رسول اهللا 

َّصحيحه يف كتاب التوحيد, باب قول اهللا عز وجل َّ :® $pκš‰r'̄≈tƒ ãΑθß™§9$# õÏk=t/ !$tΒ tΑÍ“Ρé& 
y7ø‹s9Î) ⎯ÏΒ y7În/§‘ ( βÎ)uρ óΟ©9 ö≅yèøs? $yϑsù |Møó̄=t/  ِرساالته َ َ   ). ـ مع الفتح١٣/٥٠٣( 〉 4 ِ
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َّوالرسل منهم من قص يف ال ُ َّقرآن, ومنهم من مل يقصص, كام قال اهللا عز ُ ُ
, 〉 Wξß™â‘uρ ô‰s% öΝßγ≈sΨóÁ|Ás% y7ø‹n=tã ⎯ÏΒ ã≅ö6s% Wξß™â‘uρ öΝ©9 öΝßγóÁÝÁø)tΡ y7ø‹n=tã 4 ®: َّوجل

َّوقال اهللا عز وجل َّ :® ô‰s)s9uρ $uΖù=y™ö‘r& Wξß™â‘ ⎯ÏiΒ y7Ï=ö7s% Οßγ÷ΨÏΒ ⎯̈Β $sΨóÁ|Ás% y7ø‹n=tã Νßγ÷ΨÏΒuρ 
⎯̈Β öΝ©9 óÈÝÁø)tΡ y7ø‹n=tã 3 〈 والذين قصوا يف القرآن مخسة وعرشون, منهم ثامنية ,ُ

 ™y7ù=Ï?uρ !$uΖçF¤fãm !$yγ≈sΨøŠs?#u ®: عرش جاء ذكرهم يف سورة األنعام يف قوله تعاىل
zΟŠÏδ üö/Î) 4’n?tã ⎯ÏμÏΒöθs% 4 ßìsùötΡ ;M≈y_u‘yŠ ⎯̈Β â™!$t±°Σ 3 ¨βÎ) y7−/u‘ íΟ‹Å3xm ÒΟŠÏ=tæ ∩∇⊂∪ $uΖö6yδuρuρ ÿ…ã&s! 

t,≈ysó™Î) z>θà)÷ètƒuρ 4 ˆξà2 $sΨ÷ƒy‰yδ 4 $·mθçΡuρ $sΨ÷ƒy‰yδ ⎯ÏΒ ã≅ö6s% ( ⎯ÏΒuρ ⎯ÏμÏG§ƒÍh‘èŒ yŠ…ãρ#yŠ z⎯≈yϑø‹n=ß™uρ 
šUθ•ƒr&uρ y#ß™θãƒuρ 4©y›θãΒuρ tβρã≈yδuρ 4 y7Ï9 ẍ‹x.uρ “Í“øgwΥ t⎦⎫ÏΖÅ¡ósßϑø9$# ∩∇⊆∪ $§ƒÍx.y—uρ 4©zøts†uρ 

4©|¤ŠÏãuρ }̈ $u‹ø9Î)uρ ( @≅ä. z⎯ÏiΒ š⎥⎫ÅsÏ=≈¢Á9$# ∩∇∈∪ Ÿ≅‹Ïè≈yϑó™Î)uρ yì|¡uŠø9$#uρ }§çΡθãƒuρ $WÛθä9uρ 4 
yξà2uρ $sΨù=Òsù ’n?tã t⎦⎫Ïϑn=≈yèø9$# ∩∇∉∪ 〈.  

آدم, وإدريس, وهود, وصالح, وشعيب, وذو الكفل, : والسبعة الباقون
  .وحممد صلوات اهللا وسالمه وبركاته عليهم أمجعني

ِّواإليامن باليوم اآلخر التصديق واإلقرار بكل ما جاء يف الكتاب والسنَّة  ُ ُ
َعن كل ما يكون بعد املوت, وقد جعل اهللا الدور دارين ُّ دار الدنيا والدار : ِّ

 حيصل ُّخرة, واحلد الفاصل بني هاتني الدارين املوت والنفخ يف الصور الذياآل
َبه موت من كان حيا يف آخر الدنيا, وكل من مات قامت قيامته, وانتقل من  َُّ

حياة برزخية, وهي ما بني : دار العمل إىل دار اجلزاء, واحلياة بعد املوت حياتان
َّياة الربزخية ال يعلم حقيقتها إال اهللا, املوت والبعث, واحلياة بعد املوت, واحل

ٍّوهي تابعة للحياة بعد املوت; ألن يف كل منهام اجلزاء عىل األعامل, وأهل  َّ
  .َّالسعادة منعمون يف القبور بنعيم اجلنَّة, وأهل الشقاوة معذبون فيها بعذاب النار

ويدخل يف اإليامن باليوم اآلخر اإليامن بالبعث واحلرش والشفاعة 
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َّواحلوض واحلساب وامليزان والرصاط واجلنة والنار وغري ذلك مما جاء يف  ِ
  .الكتاب والسنَّة

ٌواإليامن بالقدر اإليامن بأن اهللا قدر كل ما هو كائن إىل يوم القيامة, وله  َّ َّ َّ ُ
  :مراتب أربعة

ِّـ علم اهللا أزال بكل ما هو كائن ً.  
  .بخمسني ألف سنةـ وكتابته املقادير قبل خلق السموات واألرض 

َّـ ومشيئته كل مقدر ّ.  
َِـ وخلق اهللا وإجياده لكل ما قدره طبقا ملا علمه وكتبه وشاءه ً َّ ِّ.  

َّفيجب اإليامن هبذه املراتب واعتقاد أن كل يشء شاءه اهللا ال بد من  َّ َّ ُ
ُوجوده, وأن كل يشء مل يشأه اهللا ال يمكن وجوده, وهذا معنى قوله  َّ َّ :  

ُ ما أصابك مل يكن ليخطئك, وما أخطأك مل يكن ليصيبك َّواعلم أن((  ُ(( ,
  .وسيأيت يف احلديث التاسع عرش

َّأن تعبد اهللا كأنك تراه, فإن مل : فأخربين عن اإلحسان? قال(( : قوله ـ ٨ َ
, اإلحسان أعىل الدرجات, ودونه درجة اإليامن, ودون ))َّتكن تراه فإنه يراك 

ُّن مسلم, وكل حمسن مؤمن مسلم, وليس كل ُّذلك درجة اإلسالم, وكل مؤم ُّ
ًمسلم مؤمنا حمسنا, وهلذا جاء يف سورة احلجرات ً :® ÏMs9$s% Ü>#{ôãF{$# $̈ΨtΒ#u™ ( ≅è% 

öΝ©9 (#θãΖÏΒ÷σè? ⎯Å3≈s9uρ (#ûθä9θè% $sΨôϑn=ó™r& $£ϑs9uρ È≅äzô‰tƒ ß⎯≈yϑƒM}$# ’Îû öΝä3Î/θè=è% ( 〈 وجاء يف هذا ,
:  أي))َّأن تعبد اهللا كأنك تراه (( : اإلحسان يف قولهِّاحلديث بيان علو درجة 

َّتعبده كأنك واقف بني يديه تراه, ومن كان كذلك فإنه يأيت بالعبادة عىل التامم  َّ ََ ٌ
ٌوالكامل, وإن مل يكن عىل هذه احلال فعليه أن يستشعر أن اهللا مطلع عليه ال  َّ َّ َ

  .َ عىل أن يراه حيث أمرهَخيفى منه خافية, فيحذر أن يراه حيث هناه, ويعمل
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ما املسئول عنها بأعلم من : فأخربين عن الساعة? قال: قال(( : قوله ـ ٩
َّ, اختص اهللا بعلم الساعة, فال يعلم متى تقوم الساعة إال اهللا سبحانه ))السائل  َّ

َّوتعاىل, قال اهللا عز وجل َّ :® ¨βÎ) ©!$# …çνy‰ΨÏã ãΝù=Ïæ Ïπtã$¡¡9$# ãΑÍi”t∴ãƒuρ y]ø‹tóø9$# ÞΟn=÷ètƒuρ $tΒ ’Îû 
ÏΘ%tnö‘F{$# ( $tΒuρ “Í‘ô‰s? Ó§øtΡ #sŒ$̈Β Ü=Å¡ò6s? #Y‰xî ( $tΒuρ “Í‘ô‰s? 6§øtΡ Äd“r'Î/ <Úö‘r& ßNθßϑs? 4 

¨βÎ) ©!$# íΟŠÏ=tæ 7Î6yz ∩⊂⊆∪ 〈وقال تعاىل , :® …çνy‰ΨÏãuρ ßxÏ?$xtΒ É=ø‹tóø9$# Ÿω !$yγßϑn=÷ètƒ ωÎ) uθèδ 4 〈 ,
: عن عبد اهللا بن عمر قال) ٤٧٧٨(, ففي صحيح البخاري ومنها علم الساعة

, )) 〉 βÎ) ©!$# …çνy‰ΨÏã ãΝù=Ïæ Ïπtã$¡¡9$#¨ ®ُمفاتيح الغيب مخسة, ثم قرأ (( :  ُّالنَّبيقال 
 †y7tΡθè=t↔ó¡o„ Ç⎯tã Ïπtã$¡¡9$# tβ$§ƒr& $yγ8y™óßΔ ( ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) $yγãΚù=Ïæ y‰ΖÏã ’Ïn1u‘ ( Ÿω $pκÏk=pgä ®: وقال تعاىل

!$pκÉJø%uθÏ9 ωÎ) uθèδ 4 ôMn=à)rO ’Îû ÏN üθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ 4 Ÿω ö/ä3‹Ï?ù's? ωÎ) ZπtGøót/ 3 y7tΡθè=t↔ó¡o„ y7̄Ρr(x. ;’Å∀xm 
$pκ÷]tã ( ö≅è% $yϑ̄ΡÎ) $yγßϑù=Ïæ y‰ΖÏã «!$# £⎯Å3≈s9uρ unYò2r& Ä¨$̈Ζ9$# Ÿω tβθßϑn=÷ètƒ ∩⊇∇∠∪ 〈.  

َوجاء يف السنَّة أن الساعة ت ِّقوم يوم اجلمعة, أما من أي سنة? ويف أي شهر َّ ِّ َّ
َّمن السنة? ويف أي مجعة من الشهر? فال يعلم ذلك إال اهللا, ففي سنن أيب داود  ِّ

خري يوم طلعت فيه (( : قال رسول اهللا : عن أيب هريرة قال) ١٠٤٦(
ُالشمس يوم اجلمعة, فيه خلق آدم, وفيه أهبط, وفيه تيب عليه, وفيه مات,  ُ

َّفيه تقوم الساعة, وما من دابة إال وهي مسيخة يوم اجلمعة من حني تصبح و
ّحتى تطلع الشمس; شفقا من الساعة إال اجلن واإلنس  َّ  احلديث, وهو ))ً

  .َّحديث صحيح رجاله رجال الكتب الستة, إال القعنبي فلم خيرج له ابن ماجه
َّن اخللق ال يعلمون  معناه أ))ما املسئول عنها بأعلم من السائل (( : وقوله

َّمتى تقوم, وأن أي سائل وأي مسئول سواء يف عدم العلم هبا َّ.  
ِفأخربين عن أماراهتا? قال: قال(( : قوله ـ ١٠ َأن تلد األمة ربتها, وأن : َ ََّ ُ َ َ

ُتر احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان  ُِ ِ َ عالماهتا, : , أماراهتا))ُ
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عالمات قريبة من قيامها, كخروج : ة تنقسم إىل قسمنيوعالمات الساع
َّالشمس من مغرهبا, وخروج الدجال, وخروج يأجوج ومأجوج, ونزول 
عيسى بن مريم عليه الصالة والسالم من السامء وغريها, وعالمات قبل 

  .ذلك, ومنها العالمتان املذكورتان يف هذا احلديث
َّأن تلد األمة ربتها (( : ومعنى قوله َ َّ فرس بأنه إشارة إىل كثرة الفتوحات ))َ ِّ ُ

َّوكثرة السبي, وأن من املسبيات من يطؤها سيدها فتلد له, فتكون أم ولد,  َ ُْ ِّ
ِّويكون ولدها بمنزلة سيدها, وفرس بتغري األحوال وحصول العقوق من  ِّ
َّاألوالد آلبائهم وأمهاهتم وتسلطهم عليهم, حتى يكون األوالد كأهنم سادة  َُّّ

  .َّبائهم وأمهاهتمآل
ِوأن تر احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف (( : ومعنى قوله ِ ُ َ ُ

َّ أن الفقراء الذين يرعون الغنم وال جيدون ما يكتسون به تتغري ))ُالبنيان  َ َّ
أحواهلم وينتقلون إىل سكنى املدن ويتطاولون فيها بالبنيان, وهاتان العالمتان 

  .َقد وقعتا
َيا عمر أتدري من السائل? : َّثم انطلق فلبث مليا ثم قال(( : ولهق ـ ١١
ُ جربيل أتاكم يعلمكم دينَكم َّفإنه: اهللا ورسوله أعلم, قال: قلت :  معنى مليا))ِّ

َّ أصحابه عن السائل بأنه جربيل عقب انطالقه,  ُّالنَّبيًزمانا, فقد أخرب  َ
 أخرب  َّالنَّبيَّ بني ذلك; ألن َّوجاء أنه أخرب عمر بعد ثالث, وال تنايف

َّمعهم, بل يكون انرصف من املجلس, واتفق له  احلارضين ومل يكن عمر 
  . بعد ثالث فأخربه َّالنَّبيَّأنه لقي 
ُمما يستفاد من احلديث ـ ١٢ ُ َّ ِ:  
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َ ـ أن السائل كام يسأل للتعلم, فقد يسأل للتعليم, فيسأل من عنده علم ١ ُّ َ َّ
  . يسمع احلارضون اجلواببيشء من أجل أن

ِّ ـ أن املالئكة تتحول عن خلقتها, وتأيت بأشكال اآلدميني, وليس يف هذا ٢ َِّ ِ َ َّ
ٌدليل عىل جواز التمثيل الذي اشتهر يف هذا الزمان; فإنه نوع من الكذب, وما  َّ

  .حصل جلربيل فهو بإذن اهللا وقدرته
ِّ ـ بيان آداب املتعلم عند املعلم٣ ِّ.  
َّند اجتامع اإلسالم واإليامن يفرس اإلسالم باألمور الظاهرة, َّ ـ أنه ع٤ ُ

  .واإليامن باألمور الباطنة
َ ـ البدء باألهم فاألهم; ألنه بدء بالشهادتني يف تفسري اإلسالم, ٥ ُ َّ ِّ ِّ

  .وبدء باإليامن باهللا يف تفسري اإليامن
َ ـ أن أركان اإلسالم مخسة, وأن أصول اإليامن ستة٦ َّ َّ.  
  .َّن اإليامن بأصول اإليامن الستة من مجلة اإليامن بالغيب ـ أ٧
  . ـ بيان التفاوت بني اإلسالم واإليامن واإلحسان٨
  .ِّ ـ بيان علو درجة اإلحسان٩
َّ ـ أن علم الساعة مما استأثر اهللا بعلمه١٠ ِ َّ.  
  . ـ بيان يشء من أمارات الساعة١١
  .اهللا أعلم: َِ ـ قول املسئول ملا ال يعلم١٢

** *   



 

 

 
 مسنيَّفتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخل١٠٦    

sÛbrÛa@sí†§a@ @

 اهللا سمعت رسول:  قال{عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب 
ً اهللا, وأن حممدا رسول َّإالشهادة أن ال إله : ُبني اإلسالم عىل مخس(( :  يقول َّ

 رواه البخاري ))ِّاهللا, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, وحج البيت, وصوم رمضان 
  .ومسلم
فيه بيان عظم شأن هذه اخلمس, : ))ُبني اإلسالم عىل مخس ((  :قوله ـ ١

َّوأن اإلسالم مبني عليها, وهو تشبيه معنوي بالبناء احليس, فكام أن البنيان  ٌَّّ ٌّ
َّ عىل أعمدته, فكذلك اإلسالم إنام يقوم عىل هذه اخلمس, َّإالاحليس ال يقوم 

َّما سواها فإنه يكون واالقتصار عىل هذه اخلمس لكوهنا األساس لغريها, و
  .ًتابعا هلا
ٌ ـ أورد النووي هذا احلديث بعد حديث جربيل ـ وهو مشتمل عىل هذه ٢

َّاخلمس ـ ملا اشتمل عليه هذا احلديث من بيان أمهية هذه اخلمس, وأهنا  َّ َِ
  .ُاألساس الذي بني عليه اإلسالم, ففيه معنى زائد عىل ما جاء يف حديث جربيل

ُخلمسة التي بني عليها اإلسالم, أوهلا الشهادتان, ومها هذه األركان ا ـ ٣
ُأس األسس, وبقية األركان وغريها تابع هلا, فال تنفع هذه األركان وغريها  ُّ
َّمن األعامل إذا مل تكن مبنية عىل هاتني الشهادتني, ومها متالزمتان, ال بد من  ً َّ

ًشهادة أن حممدا رسول اهللا مع شهادة أن ال إله  أن ال ( اهللا, و مقتىض شهادة َّإالَّ
ُأال يعبد )  اهللاَّإالإله  ًأن حممدا رسول اهللا( اهللا, ومقتىض شهادة َّإالَّ أن تكون ) َّ

َِالعبادة وفقا ملا جاء به رسول اهللا  ً ِّ, وهذان أصالن ال بد منهام يف قبول أي ُ َّ
َّعمل يعمله اإلنسان, فال بد من جتريد اإلخالص هللا وحده, وال بد  من جتريد َّ

  .املتابعة لرسول اهللا 
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مل يذكر اإليامن باألنبياء : فإن قيل(( ): ١/٥٠(قال احلافظ يف الفتح  ـ ٤
َّواملالئكة وغري ذلك مما تضمنه سؤال جربيل عليه السالم? أجيب بأن املراد  َ ُ َّ َّ ِ
بالشهادة تصديق الرسول فيام جاء به, فيستلزم مجيع ما ذكر من املعتقدات, 

: هو من باب تسمية اليشء ببعضه, كام تقول: إلسامعييل ما حمصلهوقال ا
شهدت برسالة حممد, : ًقرأت احلمد, وتريد به مجيع الفاحتة, وكذا تقول مثال

  .))وتريد مجيع ما ذكر, واهللا أعلم 
ُّأهم أركان اإلسالم اخلمسة بعد الشهادتني الصالة, وقد وصفها  ـ ٥

ُ بأهنا عمود اإلسرسول اهللا   ملعاذ بن جبل, َّالم, كام يف حديث وصيته َّ
ُوهو احلديث التاسع والعرشون من هذه األربعني, وأخرب أهنا آخر ما يفقد من  َّ

َالدين, وأول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة, انظر ُ َّ السلسلة الصحيحة : ِّ
, َّ, وأن هبا التمييز بني املسلم والكافر)١٧٤٨(, )١٣٥٨(, )١٧٣٩(لأللباين 

إحدامها واجبة, وهو أداؤها : , وإقامتها تكون عىل حالتني)١٣٤(رواه مسلم 
َّعىل أقل ما حيصل به فعل الواجب وتربأ به الذمة, ومستحبة, وهو تكميلها  َّ ِّ ِّ

ٌّوتتميمها باإلتيان بكل ما هو مستحب فيها ِّ.  
َّ عز , كام قال اهللالزكاة هي قرينة الصالة يف كتاب اهللا وسنة رسوله  ـ ٦
 βÎ*sù ®: , وقال〉 βÎ*sù (#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# (#θ=y⇐sù öΝßγn=‹Î;y™ 4 ®: َّوجل

(#θç/$s? (#θãΒ$s%r&uρ nο4θn=¢Á9$# (#âθs?#u™uρ nο4θŸ2̈“9$# öΝä3çΡ üθ÷zÎ*sù ’Îû Ç⎯ƒÏe$!$# 3 〈وقال , :® !$tΒuρ (#ÿρÞÉΔé& ωÎ) 
(#ρß‰ç6÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁÏ=øƒèΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$!$# u™!$xuΖãm (#θßϑ‹É)ãƒuρ nο4θn=¢Á9$# (#θè?÷σãƒuρ nο4θx.̈“9$# 4 y7Ï9 s̈Œuρ ß⎯ƒÏŠ 

ÏπyϑÍhŠs)ø9$# ∩∈∪ 〈 وهي عبادة مالية نفعها متعد, وقد أوجبها اهللا يف أموال األغنياء ,ٍّ ٌ
َّعىل وجه ينفع الفقري وال يرض الغني;    . مال كثريَّألهنا يشء يسري منُّ

َّصوم رمضان عبادة بدنية, وهي رس بني العبد وبني ربه, ال يطلع عليه  ـ ٧ ِّ ٌّ ُ
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ُ اهللا سبحانه وتعاىل; ألن من الناس من يكون يف شهر رمضان مفطرا وغريه َّإال ً ََّ
ُيظن أنه صائم, وقد يكون اإلنسان صائام يف نفل وغريه يظن أنه مفطر, وهلذا  َّ َُّّ ُُّ ً ُ

َث الصحيح أن اإلنسان جياز عىل عمله, احلسنة بعرش أمثاهلا, ورد يف احلدي ُ َ َّ
َّإىل سبعامئة ضعف, قال اهللا عز وجل  ))َّ الصوم فإنه يل, وأنا أجزي به َّإال(( : َّ

ُّبغري حساب, واألعامل كلها : , أي)١٦٤(, ومسلم )١٨٩٤(رواه البخاري 
َّهللا عز وجل, كام قال اهللا عز وجل ََّّ َّ :® ö≅è% ¨βÎ) ’ÏAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣuρ y“$u‹øtxΧuρ †ÏA$yϑtΒuρ ¬! 

Éb>u‘ t⎦⎫ÏΗs>≈yèø9$# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω y7ƒÎŸ° …çμs9 ( y7Ï9 ẍ‹Î/uρ ßNöÏΒé& O$tΡr&uρ ãΑ̈ρr& t⎦⎫ÏΗÍ>ó¡çRùQ$# ∩⊇∉⊂∪ 〈 وإنام خص ,َّ ُ َّ
َّالصوم يف هذا احلديث بأنه هللا ملا فيه من خفاء هذه العبادة, وأنه ال يطلع عليها  َّ ََِّ

  . اهللاَّالإ
َّحج بيت اهللا احلرام عبادة مالية بدنية, وقد أوجبها اهللا يف العمر مرة  ـ ٨ َّ ُّ

َالنَّبي فضلها بقوله َّواحدة, وبني  َمن حج هذا البيت فلم يرفث ومل (( : ُّ َ َّ َ
, )١٣٥٠(, ومسلم )١٨٢٠( رواه البخاري ))ُّيفسق رجع كيوم ولدته أمه 

ُّرة كفارة ملا بينهام, واحلج املربور ليس له جزاء العمرة إىل العم(( : وقوله  ِ  َّإالَّ
  ).١٣٤٩( رواه مسلم ))اجلنَّة 
ِّهذا احلديث هبذا اللفظ جاء فيه تقديم احلج عىل الصوم, وهو هبذا  ـ ٩

اللفظ أورده البخاري يف أول كتاب اإليامن من صحيحه, وبنى عليه ترتيب 
  .ِّج فيه عىل كتاب الصيامَّكتابه اجلامع الصحيح, فقدم كتاب احل

ِّبتقديم الصيام عىل احلج, ) ١٩(وقد ورد احلديث يف صحيح مسلم 
َّوتقديم احلج عىل الصيام, ويف الطريق األوىل ترصيح ابن عمر بأن الذي  ِّ

ِّ تقديم الصوم عىل احلج, وعىل هذا يكون تقديم سمعه من رسول اهللا 
ُّل ترصف بعض الرواة والرواية ِّاحلج عىل الصوم يف بعض الروايات من قبي

ُبني (( :  قال ِّالنَّبيباملعنى, وسياقه يف صحيح مسلم عن ابن عمر عن 
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َّعىل أن يوحد اهللا, وإقام الصالة, وإيتاء الزكاة, وصيام : اإلسالم عىل مخسة
صيام رمضان ! ال: احلج وصيام رمضان? قال: ِّرمضان, واحلج, فقال رجل
  .)) سول اهللا واحلج, هكذا سمعته من ر

َّهذه األركان اخلمسة وردت يف احلديث مرتبة حسب أمهيتها,  ـ ١٠ َّ
َّوبدء فيها بالشهادتني اللتني مها أساس لكل عمل يتقرب به إىل اهللا عز  َّ ُ ِّ َّ
َّوجل, ثم بالصالة التي تتكرر يف اليوم والليلة مخس مرات, فهي صلة وثيقة  َّ َّ

َاة التي جتب يف املال إذا مىض عليه حول; ألن نفعها ِّبني العبد وبني ربه, ثم الزك ََّ ٌ
ٍّمتعد, ثم الصيام الذي جيب شهرا يف السنة, وهو عبادة بدنية نفعها غري متعد,  ٍَّّ ً

  .َّ مرة واحدةَّإالثم احلج الذي ال جيب يف العمر 
َّ حدث باحلديث عندما سأله {َّورد يف صحيح مسلم أن ابن عمر  ـ ١١

َّ أال تغزو? ثم ساق احلديث, وفيه اإلشارة إىل أن اجلهاد ليس :رجل, فقال له
َّمن أركان اإلسالم, وذلك أن هذه اخلمس الزمة باستمرار لكل مكلف,  ِّ َّ

ِّبخالف اجلهاد, فإنه فرض كفاية وال يكون يف كل وقت َّ.  
ُمما يستفاد من احلديث ـ ١٢ َّ ِ:  
ُ ـ بيان أمهية هذه اخلمس لكون اإلسالم بني ع١   .ليهاَّ
  .َّ ـ تشبيه األمور املعنوية باحلسية لتقريرها يف األذهان٢
  .ِّ ـ البدء باألهم فاألهم٣
ُ ـ أن الشهادتني أساس يف نفسهام, ومها أساس لغريمها, فال يقبل عمل ٤ َّ
  .ُ إذا بني عليهامَّإال

َّتقديم الصالة عىل غريها من األعامل; ألهنا صلة وثيقة بني العبد وبني  ـ ٥
  .هِّرب
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ÉiaŠÛa@sí†§a@ @

َّحدثنا : عن أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن مسعود ريض اله تعاىل عنه قال
َإن أحدكم (( : رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم وهو الصادق املصدوق َّ

ًجيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوما نطفة, ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون  ُِّ ُ
ُامللك فينفخ فيه الروح, ويؤمر بأربع كلامتُمضغة مثل ذلك, ثم يرسل إليه  َ :

َّبكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد, فواهللا الذي ال إله غريه, إن أحدكم 
 ذراع, فيسبق عليه َّإالَّليعمل بعمل أهل اجلنة, حتى ما يكون بينه وبينها 

 َالكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار,
 ذراع, فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة َّإالحتى ما يكون بينه وبينها 

  . رواه البخاري ومسلم))فيدخلها 
َّ معناه الصادق يف قوله, املصدق فيام ))وهو الصادق املصدوق (( : قوله ـ ١

َّجاء به من الوحي, وإنام قال ابن مسعود هذا القول; ألن احلديث عن أمور  َّ
  . عن طريق الوحيَّإالُلتي ال تعرف الغيب ا
ِّجيمع خلقه يف بطن أمه (( : قوله ـ ٢ ُجيمع ماء الرجل مع ماء املرأة : , قيل))ُ

َّيف الرحم, فيخلق منهام اإلنسان, كام قال اهللا عز وجل َّ ُ َّ :® t,Ï=äz ⎯ÏΒ &™!$̈Β 9,Ïù#yŠ ∩∉∪ 〈 ,
, واملراد بخلقه 〉 ∪⊆⊅∩ óΟs9r& /œ3)è=øƒwΥ ⎯ÏiΒ &™!$̈Β &⎦⎫Îγ̈Β ∩⊄⊃∪ çμ≈sΨù=yèyfsù ’Îû 9‘#us% A⎦⎫Å3̈Β ®: وقال

ِّما من كل (( ): ١٤٣٨(ما يكون منه خلق اإلنسان, وقد جاء يف صحيح مسلم 
  .))ِّاملني يكون الولد 

ًأوال: يف هذا احلديث ذكر أطوار خلق اإلنسان, وهي ـ ٣ النطفة, وهي : َّ
ًمتجمد, وثالثاالعلقة, وهي دم غليظ : ًاملاء القليل, وثانيا املضغة, وهي : ِّ

القطعة من اللحم عىل قدر ما يمضغه اآلكل, وقد ذكر اهللا هذه الثالث يف 
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 yγ•ƒr'̄≈tƒ â¨$̈Ζ9$# βÎ) óΟçFΖä. ’Îû 5=÷ƒu‘ z⎯ÏiΒ Ï]÷èt7ø9$# $̄ΡÎ*sù /ä3≈sΨø)n=yz ⎯ÏiΒ 5>#uè? §ΝèO ⎯ÏΒ$ ®: قوله
7πxôÜœΡ §ΝèO ô⎯ÏΒ 7πs)n=tæ ¢ΟèO ⎯ÏΒ 7πtóôÒ–Β 7πs)̄=sƒ’Χ Îöxîuρ 7πs)̄=sƒèΧ 〈 , 7 ®ومعنىπs)̄=sƒ’Χ Îöxîuρ 7πs)̄=sƒèΧ 〈 

َّمصورة وغري مصورة, وأكثر ما جاء فيه بيان أطوار خلق اإلنسان قول اهللا عز  َّ
 _ô‰s)s9uρ $sΨø)n=yz z⎯≈|¡ΣM}$# ⎯ÏΒ 7's#≈n=ß™ ⎯ÏiΒ &⎦⎫ÏÛ ∩⊇⊄∪ §ΝèO çμ≈sΨù=yèy ®: َّوجل يف سورة املؤمنون

ZπxôÜçΡ ’Îû 9‘#us% &⎦⎫Å3̈Β ∩⊇⊂∪ ¢ΟèO $uΖø)n=yz sπxôÜ‘Ζ9$# Zπs)n=tæ $uΖø)n=y‚sù sπs)n=yèø9$# ZπtóôÒãΒ $uΖø)n=y‚sù 
sπtóôÒßϑø9$# $Vϑ≈sàÏã $tΡöθ|¡s3sù zΟ≈sàÏèø9$# $Vϑøtm: ¢ΟèO çμ≈tΡù't±Σr& $̧)ù=yz uyz#u™ 4 x8u‘$t7tFsù ª!$# ß⎯|¡ômr& 

t⎦⎫É)Ï=≈sƒù:$# ∩⊇⊆∪ 〈.  
ِّ احلديث أنه بعد ميض هذه األطوار الثالثة ـ وقدرها مائة وعرشون يف ـ ٤ َّ

ًيوما ـ تنفخ فيه الروح, فيكون إنسانا حيا, وقبل ذلك هو ميت, وقد جاء يف  ًُ
َّالقرآن الكريم أن اإلنسان له حياتان وموتتان, كام قال اهللا عز وجل عن  َّ َ َّ

, فاملوتة األوىل ما كان قبل نفخ 〉 #$θä9$s% !$uΖ−/u‘ $sΨ−FtΒr& È⎦÷⎫tFt⊥øO$# $uΖtG÷u‹ômr&uρ È⎦÷⎫tFt⊥øO#) ®: َّالكفار
الروح, واحلياة األوىل من نفخ الروح إىل بلوغ األجل, واملوتة الثانية من بعد 
املوت إىل البعث, وهذه املوتة ال تنايف احلياة الربزخية الثابتة بالكتاب والسنة, 

َّ, وهي حياة دائمة ومستمرة إىل غري هناية, وهذه واحلياة الثانية احلياة بعد البعث
 uθèδuρ ü”Ï%©!$# öΝà2$u‹ômr& §ΝèO öΝä3çGŠÏϑãƒ ®: َّاألحوال األربع لإلنسان بينها اهللا بقوله

¢ΟèO öΝä3‹ÍŠøtä† 3 ¨βÎ) z⎯≈|¡ΣM}$# Ö‘θàx6s9 ∩∉∉∪ 〈وقوله , :® y#ø‹x. šχρãàõ3s? «!$$Î/ öΝçGΨà2uρ 
$Y? üθøΒr& öΝà6≈uŠômr'sù ( §ΝèO öΝä3çG‹Ïϑãƒ §ΝèO öΝä3‹Í‹øtä† §ΝèO ÏμøŠs9Î) šχθãèy_öè? ∩⊄∇∪ 〈 وإذا ولد بعد ,ُ

ًنفخ الروح فيه ميتا جتري عليه أحكام الوالدة, من تغسيله والصالة عليه 
ِّواخلروج من العدة وكون األمة أم ولد, وكون أمه نفساء, وإذا سقط قبل ذلك  َ

  .فال جتري عليه هذه األحكام
َبعد كتابة امللك رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد, ال تكون  ـ ٥

َمعرفة الذكورة واألنوثة من علم الغيب الذي خيتص اهللا تعاىل به; ألن امللك  َّ ُّ
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  .ًقد علم ذلك, فيكون من املمكن معرفة كون اجلنني ذكرا أو أنثى
َأن قدر اهللا سبق بكل ما هو كائن, وأن املعترب ـ ٦ ََّ  يف السعادة والشقاوة ما َِّّ

  .يكون عليه اإلنسان عند املوت
  : أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع ـ٧

ُمن بدايته حسنة, وهنايته حسنة: األوىل َ.  
ِّمن كانت بدايته سيئة, وهنايته سيئة: الثانية ُِّ ُ َ.  
ِّمن كانت بدايته حسنة, وهنايته سيئة, كالذي نشأ عىل : الثالثة ُ طاعة اهللا, َ

َّوقبل املوت ارتد عن اإلسالم ومات عىل الردة َّ.  
ُمن بدايته سيئة, وهنايته حسنة, كالسحرة الذين مع فرعون, الذين : الرابعة ُِّ َ

  ُّالنَّبي وعاده  َّالنَّبيِّآمنوا برب هارون وموسى, وكاليهودي الذي خيدم 
احلمد هللا الذي (( :  ُّالنَّبييف مرضه, وعرض عليه اإلسالم فأسلم, فقال 

  ).١٣٥٦(, وهو يف صحيح البخاري ))أنقذه من النار 
  .َّواحلالتان األخريتان دل عليهام هذا احلديث

َدل احلديث عىل أن اإلنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته  ـ ٨ ََّ َّ
ٌبمشيئته وإرادته, وأنه بذلك ال خيرج عن مشيئة اهللا وإرادته, وهو خمري  َّ باعتبار َّ

َّأنه يعمل باختياره, ومسري بمعنى أنه ال حيصل منه يشء مل يشأه اهللا, وقد دل  َّ ٌَّ َّ
َّعىل األمرين ما جاء يف هذا احلديث من أنه قبل املوت يسبق عليه الكتاب, 

  .فيعمل بعمل أهل اجلنَّة أو يعمل بعمل أهل النار
َّأن اإلنسان جيب أن يكون عىل خوف ورجاء; ألن ـ ٩ َ َ من الناس من َّ

َّيعمل اخلري يف حياته ثم خيتم له بخامتة السوء, وأنه ال ينبغي له أن يقطع 
 ُّالرجاء; فإن اإلنسان قد يعمل باملعايص طويال, ثم يمن اهللاُ عليه باهلد َ ً َّ
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  .فيهتدي يف آخر عمره
 (βÎ¨ ®: قال اهللا تعاىل: فإن قيل(( : قال النووي يف رشح هذا احلديث ـ ١٠

š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ysÏ=≈¢Á9$# $̄ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒçΡ uô_r& ô⎯tΒ z⎯|¡ômr& ¸ξyϑtã ∩⊂⊃∪ 〈 ,
ُالعمل الصالح من املخلص يقبل, وإذا حصل القبول بوعد َّأن ظاهر اآلية  َ

  :الكريم أمن مع ذلك من سوء اخلامتة, فاجلواب من وجهني
ًأن يكون ذلك معلقا عىل رشوط الق: أحدمها ُبول وحسن اخلامتة, وحيتمل َّ

ًأن من آمن وأخلص العمل ال خيتم له دائام    .بخري َّإالُ
ِّإنام تكون يف حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل خامتة السوء َّأن : ثانيهام َّ

َّإن : (ُّالصالح املشوب بنوع من الرياء والسمعة, ويدل عليه احلديث اآلخر
, أي فيام يظهر هلم من إصالح )يبدو للناسأحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة فيام 

  .))ظاهره مع فساد رسيرته وخبثها, واهللا تعاىل أعلم 
ُمما يستفاد من احلديث ـ ١١ َّ ِ:  
  .ِّ ـ بيان أطوار خلق اإلنسان يف بطن أمه١
ًنفخ الروح يكون بعد مائة وعرشين يوما, وبذلك يكون إنساناَّأن  ـ ٢ ً.  
َّموكل باألرحامَمن املالئكة من هو َّأن  ـ ٣ َ.  
  . ـ اإليامن بالغيب٤
ِّ ـ اإليامن بالقدر, وأنه سبق يف كل ما هو كائن٥ َّ.  
  . ـ احللف من غري استحالف لتأكيد الكالم٦
  .األعامل باخلواتيمَّأن  ـ ٧
َّ ـ اجلمع بني اخلوف والرجاء, وأن عىل من أحسن أن خياف سوء اخلامتة, ٨
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َوأن من أساء ال يقنط من رمحة    .اهللاَّ
ُاألعامل سبب دخول اجلنة أو النارَّأن  ـ ٩ َ.  
ُمن كتب شقيا ال يعلم حاله يف الدنيا, وكذا عكسهَّأن  ـ ١٠ ُ َ.  

* * *  
ßb¨a@sí†§a@ @

َمن (( : قال رسول اهللا :  قالت<عن أم املؤمنني أم عبد اهللا عائشة 
, ويف رواية  رواه البخاري ومسلم))ٌّأحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

ٌّمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد (( : ملسلم ً َ((.  
ُّهذا احلديث أصل يف وزن األعامل الظاهرة, وأنه ال يعتد هبا  ـ ١  إذا َّإالَُّ

ٌ أصل يف األعامل ))َّإنام األعامل بالنيات (( َّكانت موافقة للرشع, كام أن حديث 
ّالباطنة, وأن كل عمل يتقرب فيه إىل  ٍ ّ ًاهللا ال بد أن يكون خالصا هللا, وأن يكون َّ َّ

ّمعتربا بنيته ً.  
ُإذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من اجلنابة والصالة وغري  ـ ٢

َّذلك, إذا فعلت عىل خالف الرشع فإهنا تكون مردودة عىل صاحبها غري  ُ
ُّمعتربة, وأن املأخوذ بالعقد الفاسد جيب رده عىل صاحبه وال يملك, ويدل ُ ّ َّ 

ٌّأما الوليدة والغنم فرد عليك(( :  ألبيه ُّالنَّبيُلذلك قصة العسيف الذي قال  َّ (( 
  ).١٦٩٧(ومسلم ) ٢٦٩٥(رواه البخاري 

َّويدل احلديث عىل أن من ابتدع بدعة ليس هلا أصل يف الرشع فهي  ـ ٣ ُ ُّ
من (( :  يف املدينة ُّالنَّبيمردودة, وصاحبها مستحق للوعيد, فقد قال 
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ًدث فيها حدثا أو آو حمدثا فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني أح ً  رواه ))َ
  ).١٣٦٦(ومسلم ) ١٨٧٠(البخاري 
ّالرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي يف الصحيحني;  ـ ٤

ًألهنا تشمل من عمل البدعة, سواء كان هو املحدث هلا أو مسبوقا إىل إحداثها  ّ
  .أحدثهاوتابع من 

ٌ أي مردود عليه, وهو من إطالق ))ّرد (( : معنى قوله يف احلديث ـ ٥
ْخلق بمعنى خملوق, ونسخ بمعنى منسوخ, : املصدر وإرادة اسم املفعول, مثل َ ْ َ

  .فهو باطل غري معتد به: واملعنى
ًال يدخل حتت احلديث ما كان من املصالح يف حفظ الدين, أو موصال  ـ ٦

 كجمع القرآن يف املصاحف, وتدوين علوم اللغة والنحو, إىل فهمه ومعرفته,
  .وغري ذلك

ُاحلديث يدل بإطالقه عىل رد كل عمل خمالف للرشع, ولو كان قصد  ـ ٧ ٍ ٍ ِّ ِّّ
ّصاحبه حسنا, ويدل عليه قصة الصحايب الذي ذبح أضحيته قبل صالة العيد,  ً

  ).١٩٦١(ومسلم ) ٩٥٥( رواه البخاري ))ُشاتك شاة حلم (( :  ُّالنَّبيوقال له 
َّهذا احلديث يدل بمنطوقه عىل أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو  ـ ٨ َّ

َّمردود, ويدل بمفهومه عىل أن كل عمل عليه أمره فهو غري مردود, واملعنى أن  ََّّ
ًمن كان عمله جاريا حتت أحكام الرشع موافقا هلا فهو مقبول, ومن كان  ً

  .ًخارجا عن ذلك فهو مردود
ُمما يستفاد من احلديث  ـ٩ َّ ِ:  
  . ـ حتريم االبتداع يف الدين١
  .َّ ـ أن العمل املبني عىل بدعة مردود عىل صاحبه٢
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  .َّ ـ أن النهي يقتيض الفساد٣
ُ ـ أن العمل الصالح إذا أيت به عىل غري الوجه املرشوع, كالتنفل يف وقت ٤ َّ

ُّاطل ال يعتد بهَّالنهي بغري سبب, وصيام يوم العيد, ونحو ذلك, فإنه ب ُ.  
ّ ـ أن حكم احلاكم ال يغري ما يف باطن األمر; لقوله٥ ُ   .))ليس عليه أمرنا (( : َّ
َّ ـ أن الصلح الفاسد باطل, واملأخوذ عليه مستحق الرد, كام يف حديث ٦

  .العسيف
  

* * *  
…bÛa@sí†§a@ @

يه سمعت رسول اهللا صىل اهللا عل:  قال{عن أيب عبد اهللا النعامن بن بشري 
ٌإن احلالل بني, وإن احلرام بني, وبينهام أمور مشتبهات ال (( : وآله وسلم يقول ِّ َ َِّّ ََّ

َيعلمهن كثري من الناس, فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه, ومن  ََّ ٌ َّ
َوقع يف الشبهات وقع يف احلرام, كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع  ِ

ِفيه, أال وإن لكل ملك  ِّ ُمحى, أال وإن محى اهللا حمارمه, أال وإن يف اجلسد مضغة, َّ َّ َِّ ِ
ُّإذا صلحت صلح اجلسد كله, وإذا فسدت فسد اجلسد كله, أال وهي القلب  ُّ(( 

  .رواه البخاري ومسلم
ٌإن احلالل بني, وإن احلرام بني, وبينهام أمور مشتبهات ال (( : قوله ـ ١ ِّ َ َِّّ ََّ

ٌيعلمهن كثري من الناس   : فيه تقسيم األشياء إىل ثالثة أقسام,)) َّ
ِّاحلالل البني, كاحلبوب والثامر وهبيمة األنعام, إذا مل تصل إىل : األول ُ
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  .اإلنسان بطريق احلرام
ِّاحلرام البني, كرشب اخلمر وأكل امليتة ونكاح ذوات املحارم, : الثاين ُ

  .ُوهذان يعلمهام اخلاص والعام
ِّني احلل واحلرمة, فليست من احلالل البني ِّاملشتبهات املرتددة ب: الثالث ِّ

ُوال من احلرام البني, وهذه ال يعلمها كثري من الناس, ويعلمها بعضهم ِّ.  
َفمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه, ومن وقع يف (( : قوله ـ ٢ ََّ

َالشبهات وقع يف احلرام, كالراعي يرعى حول احلمى يوشك أن يرتع فيه, أال  ِ
ِ لكل ملك محى, أال وإن محى اهللا حمارمه َّوإن َِّ ِ , هذا يرجع إىل القسم الثالث, ))ِّ

ُوهو املشتبهات, فيتجنَّبها اإلنسان, ويف ذلك السالمة لدينه فيام بينه وبني اهللا, 
والسالمة لعرضه فيام بينه وبني الناس, فال يكون هلم سبيل إىل النَّيل من عرضه 

ُّوقوع يف املشتبهات قد جيره ذلك إىل الوقوع يف بسبب ذلك, وإذا تساهل يف ال
 لذلك املثل بالراعي يرعى حول  ُّالنَّبيَّاملحرمات الواضحات, وقد رضب 

ًاحلمى, فإنه إذا كان بعيدا من احلمى سلم من وقوع ماشيته يف احلمى, وإذا  َّ ِ
  .ًكان قريبا منه أوشك أن تقع ماشيته فيه وهو ال يشعر

َ حيميه امللوك وغريهم من األرايض املخصبة, ويمنعون واملراد باحلمى ما ُ
َغريهم من قرهبا, فالذي يرعى حوهلا يوشك أن يقع فيها, فيعرض نفسه 
َّللعقوبة, ومحى اهللا عز وجل املحارم التي حرمها, فيجب عىل املرء االبتعاد  َّ َّ ِ

  .ِّعنها, وعليه أن يبتعد عن املشتبهات التي قد تؤدي إليها
ُّأال وإن يف اجلسد مضغة, إذا صلحت صلح اجلسد كله, وإذا ((  :قوله ـ ٣ ُ َّ َ

القطعة من اللحم عىل : , املضغة))ُّفسدت فسد اجلسد كله, أال وهي القلب 
َّقدر ما يمضغه اآلكل, ويف هذا بيان عظم شأن القلب يف اجلسد, وأنه ملك 
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  .َّاألعضاء, وأهنا تصلح بصالحه, وتفسد بفساده
) َفمن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام: (قوله (( : قال النووي ـ ٤

  :حيتمل أمرين
َّأن يقع يف احلرام وهو يظن أنه ليس بحرام: أحدمها ُّ.  
املعايص : أن يكون املعنى قد قارب أن يقع يف احلرام, وكام قال: والثاين

 َّبريد الكفر; ألن النفس إذا وقعت يف املخالفة تدرجت من مفسدة إىل أخر َ َّ
tβθè=çGø)tƒuρ u™!$uŠÎ;/ΡF{$# ÎötóÎ/ 9d,xm 4 y7Ï9 ®: وإليه اإلشارة بقوله تعاىل: رب منها, قيلأك s̈Œ $yϑÎ/ 

(#θ|Átã (#θçΡ%x.̈ρ tβρß‰tG÷ètƒ ∩⊇⊇⊄∪ 〈 َّأهنم تدرجوا باملعايص إىل قتل األنبياء, يريد , ويف َّ
فتقطع ُلعن اهللا السارق يرسق البيضة فتقطع يده, ويرسق احلبل : (احلديث

  .))َّيتدرج من البيضة واحلبل إىل الرسقة : , أي)يده
 رسول اهللا  من صغار الصحابة, وقد تويف {النعامن بن بشري  ـ ٥

رسول اهللا سمعت (( : وعمره ثامن سنوات, وقد قال يف روايته هذا احلديث
َّ, وهو يدل عىل صحة حتمل الصغري املميز, وأن ما حتمله يف))يقول   َُّّ ِّ َّ  حال ُّ

َّصغره, وأداه يف حال كربه, فهو مقبول, ومثله الكافر إذا حتمل يف حال كفره,  َّ
  .َّوأد يف حال إسالمه

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٦ َّ ِ:  
ِّ ـ بيان تقسيم األشياء يف الرشيعة إىل حالل بني, وحرام بني, ومشتبه ١ ِّ

  .ّمرتدد بينهام
َ, وأن بعضهم يعلم حكمه بدليلهاملشتبه ال يعلمه كثري من الناسَّأن  ـ ٢ َ َّ.  
ُّ ـ ترك إتيان املشتبه حتى يعلم حله٣ ُ.  
  .َّ ـ رضب األمثال لتقرير املعاين املعنوية بتشبيهها باحلسية٤
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َاإلنسان إذا وقع يف األمور املشتبهة هان عليه أن يقع يف األمور َّأن  ـ ٥
  .الواضحة
َ ـ بيان عظم شأن القلب, وأن األعضاء تابع٦ ٌة له, تصلح بصالحه وتفسد َّ
  .بفساده
ٌفساد الظاهر دليل عىل فساد الباطنَّأن  ـ ٧ َ.  
ِّيف اتقاء الشبهات حمافظة اإلنسان عىل دينه من النقص, وعرضه من َّأن  ـ ٨

  .العيب والثلب

* * *  
ÉibÛa@sí†§a@ @

َّالنبي صىل اهللا عليه وآله وسلم َّأن  َعن أيب رقية متيم بن أوس الداري  َّ
ُالدين النصيحة, قلنا(( : قال َّهللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني : َِملن? قال: ِّ

  . رواه مسلم))َّوعامتهم 
َّ, هذه كلمة جامعة تدل عىل أمهية النصيحة ))ِّالدين النصيحة (( : قوله ـ ١ ُّ

َّيف الدين, وأهنا أساسه وعامده, ويدخل حتتها ما جاء يف حديث جربيل من  ِّ
ًواإليامن واإلحسان, وأنه سمى ذلك دينا, وقال اإلسالم الرسول تفسري  َّ َّ :

ُّاحلج (( : , ويشبه هذه اجلملة قوله ))ِّهذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم (( 
ُّ; وذلك ألنه الركن األعظم يف احلج, الذي يفوت احلج بفواته))عرفة  ِّ َّ.  
ِّالدين (( : ر هذه اجلملةَّ كر َّالنَّبيَّجاء يف مستخرج أيب عوانة أن  ـ ٢

ََّ ثالثا, وهي يف صحيح مسلم بدون تكرار, وملا سمع الصحابة هذه ))النصيحة  ً
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رسول اهللا? َِملن يا : َّالعناية واالهتامم بالنصيحة, وأهنا هبذه املنزلة العظيمة, قالوا
فأجاهبم باخلمس املذكورة يف احلديث, وقد جاء عن مجاعة من أهل العلم 

ذه اخلمس, ومن أحسن ذلك ما جاء عن أيب عمرو بن الصالح يف تفسري ه
كتابه صيانة صحيح مسلم من اإلخالل والغلط, ومحايته من اإلسقاط 

َّوالنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام (( ): ٢٢٤ ـ ٢٢٣:ص(َّوالسقط, قال  ٌ ٌ
ًالناصح للمنصوح له بوجوه اخلري إرادة وفعال, فالنصيحة هللا تبارك وتعاىل ً :

ُّحيده ووصفه بصفات الكامل واجلالل مجع, وتنزهيه عام يضادها وخيالفها, تو ُ َّ ُ
ِّوجتنُّب معاصيه, والقيام بطاعاته وحمابه بوصف اإلخالص, واحلب فيه  ِّ َ
َوالبغض فيه, وجهاد من كفر به تعاىل, وما ضاهى ذلك, والدعاء إىل ذلك  ََ َ

َّيمه وتنزهيه, وتالوته حق ُاإليامن به وتعظ: ِّواحلث عليه, والنصيحة لكتابه
ُّتالوته, والوقوف مع أوامره ونواهيه, وتفهم علومه وأمثاله, وتدبر آياته  ُّ
ُّوالدعاء إليه, وذب حتريف الغالني وطعن امللحدين عنه, والنصيحة لرسوله 

ُّاإليامن به وبام جاء به, وتوقريه وتبجيله, والتمسك :  قريب من ذلك ُ
) استثارة: كذا وفيام نقله عنه ابن رجب( واستشارة بطاعته, وإحياء سنَّته,

َعلومها ونرشها, ومعاداة من عاداه وعاداها, ومواالة من وااله وواالها, 
ُوالتخلق بأخالقه, والتأدب بآدابه, وحمبة آله وصحابته ونحو ذلك, والنصيحة  ُّ ُّ

ُمعاونتهم عىل احلق وطاعته: ألئمة املسلمني, أي خللفائهم وقادهتم م فيه, ُِّ
ُوتنبيههم وتذكريهم برفق ولطف, وجمانبة اخلروج عليهم, والدعاء هلم 
َبالتوفيق, وحث األغيار عىل ذلك, والنصيحة لعامة املسلمني, وهم ها هنا من  ُّ

ُإرشادهم إىل مصاحلهم, وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم, : عدا أوىل األمر منهم
ُّأعدائهم, والذب عنهم, وجمانبة ُّوسرت عوراهتم, وسد خالهتم, ونرصهتم عىل  َّ
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ُالغش واحلسد هلم, وأن حيب هلم ما حيب لنفسه, ويكره هلم ما يكرهه لنفسه,  َُّ ِ

  .))وما شابه ذلك 
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٣ َّ ِ:  
  .ِّ ـ بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدين١
  .َِ ـ بيان ملن تكون النصيحة٢
  . يف اخلمس املذكورة يف احلديثُّ ـ احلث عىل النصيحة٣
َِ ـ حرص الصحابة عىل معرفة أمور الدين, وذلك بسؤاهلم ملن تكون ٤ ِّ

  .النصيحة
ً ـ أن الدين يطلق عىل العمل; لكونه سمى النصيحة دينا٥ ََّّ ُ َ ِّ.  

* * *  
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ه َّأن رسول اهللا صىل اهللا تعاىل عليه وآل: عن ابن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام
ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله (( : وسلم قال ً اهللا, وأن حممدا َّإالُ َّ

ِّرسول اهللا, ويقيموا الصالة, ويؤتوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني  َ َ ُ
ُ بحق اإلسالم, وحساهبم عىل اهللا تعاىل َّإالدماءهم وأمواهلم   رواه البخاري ))ِّ

  .ومسلم
َّ هو اهللا; ألنه ال آمر له غريه, ُ اآلمر لرسول اهللا ))ت ُأمر(( : قوله ـ ١

ُأمرنا بكذا, أو هنينا عن كذا, فاآلمر والناهي هلم رسول اهللا : وإذا قال الصحايب ُ
.  
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َّ, وارتد من ارتد من ُ, واستخلف أبو بكر ََّملا تويف رسول اهللا  ـ ٢ ََّ
ًعىل قتاهلم; بناء  بكر َالعرب, وامتنع من امتنع من دفع الزكاة, عزم أبو 

ِّعىل أن من حق الشهادتني أداء الزكاة, ومل يكن عنده احلديث بإضافة الصالة  َّ
والزكاة إىل الشهادتني, كام يف هذا احلديث, فناظره عمر يف ذلك, وجاءت 

 تويف bŞàÛ((: , قال)٢٠(املناظرة بينهام يف حديث أيب هريرة يف صحيح مسلم 
خلف أبو بكر بعده, وكفر من كفر من العرب, قال عمر ُ, واسترسول اهللا 

ُأمرت أن : (َكيف تقاتل الناس وقد قال رسول اهللا : بن اخلطاب أليب بكر
اهللا فقد عصم منِّي  َّإال اهللا, فمن قال ال إله َّإالأقاتل الناس حتى يقولوا ال إله 

َّألقاتلن ! واهللا: و بكر, فقال أب)ِّ بحقه, وحساهبم عىل اهللا تعاىلَّإالَماله ونفسه 
ُّمن فرق بني الصالة والزكاة; فإن الزكاة حق املال, واهللا َّ َّ ًلو منَعوين عقاال ! َ َ

:  لقاتلتهم عىل منعه, فقال عمر بن اخلطابُّكانوا يؤدونه إىل رسول اهللا 
َّ أن رأيت اهللا عز وجل قد رشح صدر أيب بكر للقتال, فعرفت َّإالما هو ! فواهللا َّ

  .))ُّه احلق َّأن
َوقد استبعد قوم صحته بأن احلديث لو (( ): ١/٧٦(قال احلافظ يف الفتح  َّ ٌ

ََكان عند ابن عمر ملا ترك أباه ينازع أبا بكر يف قتال مانعي الزكاة, ولو كانوا 
ُّيعرفونه ملا كان أبو بكر يقر عمر عىل االستدالل بقوله عليه الصالة والسالم ُ َ :

وينتقل عن االستدالل هبذا )  اهللاَّإال حتى يقولوا ال إله أمرت أن أقاتل الناس(
ُألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة; ألهنا قرينتها : النص إىل القياس; إذ قال َّ َّ َ َّ
َّأنه ال يلزم من كون احلديث املذكور عند ابن عمر أن : يف كتاب اهللا, واجلواب

 له فقد حيتمل أن ال يكون ًيكون استحرضه يف تلك احلالة, ولو كان مستحرضا
َّحرض املناظرة املذكورة, وال يمتنع أن يكون ذكره هلام بعد, ومل يستدل أبو بكر  َ َ َ َ َ
ًيف قتال مانعي الزكاة بالقياس فقط, بل أخذه أيضا من قوله عليه الصالة 
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والزكاة : , قال أبو بكر)ِّ بحق اإلسالمَّإال: (والسالم يف احلديث الذي رواه
ًالم, ومل ينفرد ابن عمر باحلديث املذكور, بل رواه أبو هريرة أيضا ُّحق اإلس َ

بزيادة الصالة والزكاة فيه, كام سيأيت الكالم عليه إن شاء اهللا تعاىل يف كتاب 
َالزكاة, ويف القصة دليل عىل أن السنَّة قد ختفي عىل بعض أكابر الصحابة  َّ ٌ َّ

ُويطلع عليها آحادهم, وهلذا ال يلتفت إىل ُ  اآلراء ولو قويت مع وجود سنة َّ
  .))َختالفها, وال يقال كيف خفي ذا عىل فالن, واهللا املوفق 

ِيستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى اإلتيان بام ذكر يف احلديث ـ ٣ أهل : ُ
الكتاب إذا دفعوا اجلزية لداللة القرآن, وغريهم إذا دفعها لداللة السنَّة عىل 

, )١٧٣١(ُاحلصيب الطويل يف صحيح مسلم ذلك, كام يف حديث بريدة بن 
َّ إذا أمر أمريا عىل جيش أو رسية أوصاه يف خاصته كان رسول اهللا (( : وأوله ً َّ

ًبتقو اهللا, ومن معه من املسلمني خريا    . احلديث)).. َ
َّيكفي للدخول يف اإلسالم الشهادتان, ومها أول واجب عىل املكلف,  ـ ٤ َّ

ِّلمني يف االعتامد عىل أمور أخر, كالنَّظر أو القصد وال التفات ألقوال املتك
وفيه داللة ظاهرة (( : إىل النظر, قال ابن دقيق العيد يف رشح هذا احلديث

َملذهب املحققني واجلامهري من السلف واخللف أن اإلنسان إذا اعتقد دين  َّ
ُّاإلسالم اعتقادا جازما, ال تردد فيه كفاه ذلك, وال جيب عليه تعل ُّ ً َّم أدلة ً

  .))ِّاملتكلمني ومعرفة اهللا هبا 
َّاملقاتلة عىل منع الزكاة تكون ملن امتنع منها وقاتل عليها, أما إذا مل  ـ ٥ َِ

ًيقاتل فإهنا تؤخذ منه قهرا َّ.  
َأن من أظهر اإلسالم وأتى : , أي))وحساهبم عىل اهللا (( : قوله ـ ٦ َ َّ

ُبالشهادتني فإنه يعصم ماله ودمه, فإن كان ً صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند َّ ً ً
ًاهللا, وإن كان الباطن خالف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا, فهو من أهل 
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  .َّالدرك األسفل من النار
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٧ َّ ِ:  
  . ـ األمر باملقاتلة إىل حصول الشهادتني والصالة والزكاة١
ِ, ومما ذكر قبله ))علوا ذلك فإذا ف(( :  ـ إطالق الفعل عىل القول; لقوله٢ َِّ

  .الشهادتان ومها قول
  . ـ إثبات احلساب عىل األعامل يوم القيامة٣
ِّ ـ أن من امتنع عن دفع الزكاة قوتل عىل منعها حتى يؤدهيا٤ َّ َ َّ.  
ُ ـ أن من أظهر اإلسالم قبل منه, ووكل أمر باطنه إىل اهللا٥ ُ ََّ َ.  
ًبد منهام معاَّ ـ التالزم بني الشهادتني وأنه ال ٦ َّ.  
ـ بيان عظم شأن الصالة والزكاة, والصالة حق البدن, والزكاة حق املال٧  ُّ.  

* * *  
ÉbnÛa@sí†§a@ @

ُسمعت : عن أيب هريرة عبد الرمحن بن صخر ريض اهللا تعاىل عنه قال
ُما هنيتكم عنه فاجتنبوه, وما (( : رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله وسلم يقول

َ منه ما استطعتم; فإنام أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم أمرتكم به فأتوا َّ
  . رواه البخاري ومسلم))واختالفهم عىل أنبيائهم 

َّاتفق الشيخان عىل إخراج هذا احلديث, وهو هبذا اللفظ عند مسلم يف  ـ ١
, وقد جاء بيان سبب احلديث عنده يف كتاب احلج )١٧٣٧(كتاب الفضائل 

قد ! ُّأهيا الناس:  فقالخطبنا رسول اهللا (( : عن أيب هريرة قال) ١٣٣٧(
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ُّفرض اهللا عليكم احلج فحجوا, فقال رجل ُ َّأكل عام يا رسول اهللا? فسكت, : َّ
ََلو قلت نعم لوجبت, وملا استطعتم, ثم : ًحتى قاهلا ثالثا, فقال رسول اهللا 

َذروين ما تركتكم; فإنام هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهلم واخ: قال َّ تالفهم ُ
ُعىل أنبيائهم, فإذا أمرتكم بيشء فأتوا منه ما استطعتم, وإذا هنيتكم عن يشء 

  .))فدعوه 
 ))ُما هنيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (( : قوله ـ ٢

َفيه تقييد امتثال األمر باالستطاعة دون النهي; وذلك أن النهي من باب  َّ
ِّفاإلنسان مستطيع أال يفعل, وأما األمر فقد قيد الرتوك, وهي مستطاعة,  ٌُ َُّ َّ

ُباالستطاعة; ألنه تكليف بفعل, فقد يستطاع ذلك الفعل, وقد ال يستطاع,  َّ
ََّفاملأمور يأيت باملأمور به حسب استطاعته, فمثال ملا هني عن رشب اخلمر,  ً

سب واملنهي مستطيع عدم رشهبا, والصالة مأمور هبا, وهو يصليها عىل ح
َّاستطاعته من قيام وإال فعن جلوس, وإال فهو مضطجع, ومما يوضحه يف  ِ َّ َّ

َّال تدخل من هذا الباب, فإنه مستطيع أال يدخل; : َّاحلسيات ما لو قيل إلنسان َّ
امحل هذه الصخرة, فقد يستطيع محلها وقد ال يستطيع; : َّألنه ترك, ولو قيل له

  .َّألنه فعل
 ما تدعو الرضورة َّإالُ عمومه, وال يستثنى منه ترك املنهيات باق عىل ـ ٣

  .َّإليه, كأكل امليتة حلفظ النفس, ودفع الغصة برشب قليل من اخلمر
النهي الذي جيب اجتنابه ما كان للتحريم, وما كان للكراهة جيوز  ـ ٤

  .فعله, وتركه أوىل من فعله
ِّاملأمور به يأيت به املكلف عىل قدر طاقته, ال يكلف ـ ٥  َّإالً اهللا نفسا َّ

وسعها, فإذا كان ال يستطيع اإلتيان بالفعل عىل اهليئة الكاملة, أتى به عىل ما 
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ًدوهنا, فإذا مل يستطع أن يصيل قائام صىل جالسا, وإذا مل يستطع اإلتيان  َّ ً
َبالواجب كامال أتى بام يقدر عليه منه, فإذا مل يكن عنده من املاء ما يكفي  ً

َّعنده وتيمم للباقي, وإذا مل يستطع إخراج صاع لزكاة َّللوضوء توضأ بام  َ
  .الفطر, وقدر عىل إخراج بعضه أخرجه

َفإنام أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم واختالفهم عىل (( : قوله ـ ٦ َّ
َّ املنهي عنه يف احلديث ما كان من املسائل قي زمنه يرتتب عليه حتريم ))أنبيائهم  ُّ

َّه, وما يرتتب عليه إجياب يشء فيه مشقة كبرية يشء عىل الناس بسبب مسألت َّ
ُّوقد ال يستطاع, كاحلج كل عام, واملنهي عنه بعد زمنه ما كان فيه تكلف  َُّّ ِّ ُ

َّوتنطع واشتغال به عام هو أهم منه ُّ.  
وقد (( ): ٢٤٩ ـ ١/٢٤٨(قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم  ـ ٧

َن أتباع أهل احلديث من سد باب ِفم: ًانقسم الناس يف هذا الباب أقساما َّ َ َ
َاملسائل حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل اهللا عىل رسوله, وصار حامل فقه  َُّ ُ
َغري فقيه, ومن فقهاء أهل الرأي من توسع يف توليد املسائل قبل وقوعها, ما  َّ َ ِ َ
ُّيقع يف العادة منها وما ال يقع, واشتغلوا بتكلف اجلواب عن ذلك وكثرة 

َّصومات فيه واجلدال عليه, حتى يتولد من ذلك افرتاق القلوب ويستقر اخل ُ َّ
َّفيها بسببه األهواء والشحناء والعداوة والبغضاء, ويقرتن ذلك كثريا بنية  ً ُ
ُاملغالبة وطلب العلو واملباهاة ورصف وجوه الناس, وهذا مما ذمه العلامء  َّ َّ ِ ِّ

ُالربانيون, ودلت السنَّة عىل قبحه ُ َّ ُّ ُ وحتريمه, وأما فقهاء أهل احلديث العاملون َّ َ
ِّبه, فإن معظم مههم البحث عن معاين كتاب اهللا عز وجل وما يفرسه من  ِّ ََّ َّ َّ
السنن الصحيحة وكالم الصحابة والتابعني هلم بإحسان, وعن سنَّة رسول اهللا 
ُّ ومعرفة صحيحها وسقيمها, ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف عىل 
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, ثم معرفة كالم الصحابة والتابعني هلم بإحسان يف أنواع العلوم من معانيها
التفسري واحلديث ومسائل احلالل واحلرام, وأصول السنة والزهد والرقائق 
ِوغري ذلك, وهذا هو طريقة اإلمام أمحد ومن وافقه من علامء احلديث  َ

َّالربانيني, ويف معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بام أحدث م ٌ ٌ َّن الرأي مما ال ِّ ِ
ُينتفع به وال يقع, وإنام يورث التجادل فيه اخلصومات واجلدال, وكثرة القيل  َّ َُّ
َّوالقال, وكان اإلمام أمحد كثريا إذا سئل عن يشء من املسائل املولدات التي ال  ُ ً

  .))دعونا من هذه املسائل املحدثة : تقع يقول
َّعىل ما ذكرناه متكن من فهم َومن سلك طريقة طلب العلم (( : إىل أن قال َ

َجواب احلوادث الواقعة غالبا; ألن أصوهلا توجد يف تلك األصول املشار  َّ ً
ُإليها, وال بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله املجمع عىل  َّ
َهدايتهم ودرايتهم, كالشافعي وأمحد وإسحاق وأيب عبيد ومن سلك 

َّمسلكهم, فإن من ادعى سلوك هذا َ  الطريق عىل غري طريقهم وقع يف مفاوز َّ
ُومهالك, وأخذ بام ال جيوز األخذ به, وترك ما جيب العمل به, ومالك األمر  ُ ُ
َكله أن يقصد بذلك وجه اهللا والتقرب إليه, بمعرفة ما أنزل عىل رسوله,  َُّ ِّ
َّوسلوك طريقه والعمل بذلك ودعاء اخللق إليه, ومن كان كذلك وفقه اهللا  َ

َوأهلمه رشده وعلمه ما مل يكن يعلم, وكان من العلامء املمدوحني يف َّوسدده  َّ َ َ َ ْ
yϑ̄ΡÎ) ©ý$ ®: الكتاب يف قوله تعاىل øƒs† ©!$# ô⎯ÏΒ ÏνÏŠ$t6Ïã (#àσ̄≈yϑn=ãèø9$# 3 〈 ومن الراسخني يف 

  .))العلم 
 يف هذا احلديث, َويف اجلملة فمن امتثل ما أمر به النبي (( : إىل أن قال

ُ هنى عنه, وكان مشتغال بذلك عن غريه, حصل له النجاة يف الدنيا َّوانتهى عام ً
َّواآلخرة, ومن خالف ذلك, واشتغل بخواطره وما يستحسنه, وقع فيام حذر  َ
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 من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختالفهم منه النبي 
  .))عىل أنبيائهم, وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم 

َّمما  ـ ٨   :ُيستفاد من احلديثِ
َّ ـ وجوب ترك كل ما حرمه اهللا ورسول اهللا ١ ِّ.  
  .ِّ ـ وجوب اإلتيان بكل ما أوجبه اهللا ورسوله ٢
ً ـ التحذير من الوقوع فيام وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا يف هالكهم٣ َّ ِ.  
َّ ـ أنه ال جيب عىل اإلنسان أكثر مما يستطيع٤ ِ َّ.  
َ ـ أن من عجز عن ٥   .بعض املأمور كفاه أن يأيت بام قدر عليه منهَّ
ـ االقتصار يف املسائل عىل ما حيتاج إليه, وترك التنطع والتكلف يف املسائل٦  ُّ ُّ ُ.  

* * *  
Š‘bÈÛa@sí†§a@ @

قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله : عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال
ِّإن اهللا تعاىل طيب ال يقبل (( : وسلم َّ طيبا, وإن اهللا أمر املؤمنني بام أمر به َّإالَّ ً ِّ

  : , وقال تعاىل〉 ) pκš‰r'̄≈tƒ ã≅ß™”9$# (#θè=ä. z⎯ÏΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# (#θè=uΗùå$#uρ $·sÏ=≈|¹$ ®: َاملرسلني, فقال
® $yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=à2 ⎯ÏΒ ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝä3≈sΨø%y—u‘ 〈 ثم ذكر الرجل يطيل ,َّ
ُّسفر, أشعث أغرب, يمد يديه إىل السامءال ُومطعمه حرام, ! ِّيا رب! ِّيا رب: َ

ُومرشبه حرام, وملبسه حرام, وغذي باحلرام, فأنى يستجاب له  َُّ ُ   . رواه مسلم))ُ
ِّإن اهللا تعاىل طيب ال يقبل (( : قوله ـ ١ ً طيبا َّإالَّ َّ يدل عىل أن من أسامء اهللا ))ِّ ُّ

ِّعامل ما كان موصوفا بالطيب, وهو عام يف مجيع ِّالطيب, ويقبل من األ ً
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ً طيبا, وال َّإالً صاحلا, وال يكتسب َّإالاألعامل, ومنها الكسب, فال يعمل املرء  ِّ
  .ِّ من الطيبَّإالينفق 
َوإن اهللا أمر املؤمنني بام أمر به املرسلني, فقال(( : قوله ـ ٢ َّ :® $pκš‰r'̄≈tƒ ã≅ß™”9$# (#θè=ä. 

z⎯ÏΒ ÏM≈t6Íh‹©Ü9$# (#θè=uΗùå$#uρ $·sÏ=≈|¹ ( 〈وقال تعاىل , :® $yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θè=à2 ⎯ÏΒ 
ÏM≈t6ÍhŠsÛ $tΒ öΝä3≈sΨø%y—u‘ 〈 (( ,يف اآليتني أمر املرسلني واملرسل إليهم باألكل من الطيبات ِّ َ َ

ًطيبا َّإالَّال يأكلوا عىل أتباعهم أَّفإن ِّالطيب,  َّإالَاملرسلني ال يأكلون َّأن وكام  ِّ.  
ُّثم ذكر الرجل يطيل السفر, أشعث أغرب, يمد يديه إىل السامء(( : قوله ـ ٣ َ َّ :
ُومطعمه حرام, ومرشبه حرام, وملبسه حرام, وغذي باحلرام, ! ِّيا رب! ِّيا رب ُ ُُ

ُفأنى يستجاب له  ُّ, ملا بني النَّبي ))َّ َّ ًطيبا, َّإالاهللا ال يقبل َّ أن ََّ َّ وأن املرسلني ِّ
َّواملؤمنني أمروا باألكل من الطيبات, بني  ِّ َمن الناس من خيالف هذا َّأن ُ

ًاملسلك, فال يكون أكله طيبا, بل يعمد إىل اكتساب احلرام واستعامله يف مجيع  ِّ
َّشؤونه من مأكل وملبس وغذاء, وأن ذلك من أسباب عدم قبول دعائه, مع 

السفر مع إطالته, :  وهي يف هذا احلديث أربعةكونه أتى بأسباب قبول الدعاء,
َّوكونه أشعث أغرب, وكونه يمد يديه بالدعاء, وكونه ينادي اهللا بربوبيته, مع  َُّ

ُفأنى يستجاب لذلك (( : ِّإحلاحه عىل ربه بتكرار ذلك, ومعنى قوله  استبعاد ))َّ
  .حصول اإلجابة لوجود األسباب املانعة من قبول الدعاء

َّمما  ـ ٤   :ُيستفاد من احلديثِ
َّمن أسامء اهللا الطيب, ومعناه املنَزه عن النقائص, وأن من صفاته َّأن  ـ ١ َّ ِّ

َّأسامء اهللا كلها مشتقة, وتدل عىل صفات مشتقة منهاَّألن الطيب;  َُّّ َّ.  
  .عىل املسلم أن يأيت بالطيب من األعامل واملكاسبَّأن  ـ ٢
  :  قالَّ أنهِّال حالل, وقد ثبت عن النَّبي من م َّإالُالصدقة ال تقبل َّأن  ـ ٣

  ).٢٢٤( رواه مسلم ))ال يقبل اهللا صالة بغري طهور, وال صدقة من غلول (( 
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ْ ـ تفضل اهللا عىل عباده بالنِّعم, وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات٤ ُّ.  
  .َّ ـ أن أكل احلرام من أسباب عدم قبول الدعاء٥
  .السفر, وكون الداعي أشعث أغربَّ ـ أن من أسباب قبول الدعاء ٦
ً ـ أن من أسباب قبوله أيضا رفع اليدين بالدعاء٧ َّ.  
ً ـ أن من أسبابه أيضا التوسل باألسامء٨ َّ.  
  .َّ ـ أن من أسبابه اإلحلاح عىل اهللا فيه٩

* * *  
Š’Ç@ð…b§a@sí†§a@ @

 {ورحيانته  رسول اهللا عن أيب حممد احلسن بن عيل بن أيب طالب سبط 
ُدع ما يريبك إىل ما ال يريبك (( : رسول اهللا حفظت من : قال  رواه ))َ

  .))حديث حسن صحيح (( : الرتمذي والنسائي, وقال الرتمذي
ّهذا احلديث فيه األمر برتك ما يرتاب املرء فيه وال تطمئن إليه نفسه,  ـ ١ ُ ُ

ُوحيدث قلقا واضطرابا يف النفس, وأن يصري إىل ما يرتاح إليه قلبه وتط ً ّمئن إليه ً
  .نفسه

َّفمن اتقى (( : َّوهذا احلديث شبيه بام تقدم يف حديث النعامن بن بشري
, )) الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه, ومن وقع يف الشبهات فقد وقع يف احلرام

َّومها يدالن عىل أن املتقي ينبغي له أال يأكل املال الذي فيه شبهة, كام حيرم عليه  ََّّ َّ
  .أكل احلرام

ومعنى هذا (( ): ١/٢٨٠(قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم ـ  ٢
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َاحلديث يرجع إىل الوقوف عند الشبهات واتقائها; فإن احلالل املحض ال  َ َّ ِّ
ُحيصل للمؤمن يف قلبه منه ريب, والريب بمعنى القلق واالضطراب, بل 

َّتسكن إليه النفس, ويطمئن به القلب, وأما املشتبهات فيحصل هبا لل قلوب ّ
  .))ِّالقلق واالضطراب املوجب للشك 

َّوها هنا أمر ينبغي التفطن له, وهو أن التدقيق يف (( ): ١/٢٨٣(ًوقال أيضا  ُّ ٌ
ُّالتوقف عن الشبهات إنام يصلح ملن استقامت أحواله كلها, وتشاهبت أعامله  َِ َّ

َّيف التقو والورع, فأما من يقع يف انتهاك املحرمات الظاهرة, ثم ير َ يد أن َّ
ُيتورع عن يشء من دقائق الشبه, فإنه ال حيتمل له ذلك, بل ينكر عليه, كام قال  ََّ ُّ َّ

يسألوين عن دم البعوض : (َِابن عمر ملن سأله عن دم البعوض من أهل العراق
  .))) مها رحيانتاي من الدنيا:  يقول َّالنَّبيوقد قتلوا احلسني, وسمعت 

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٣ َّ ِ:  
  . ـ ترك ما يكون فيه ريبة, واألخذ بام ال ريبة فيه١
ُ ـ أن ترك ما يرتاب فيه فيه راحة للنفس وسالمتها من القلق٢ َ َّ.  

* * *   
Š’Ç@ïãbrÛa@sí†§a@ @

ُمن حسن (( : رسول اهللا قال : عن أيب هريرة ريض اهللا تعاىل عنه قال ِ
  .ي وغريه هكذا حديث حسن, رواه الرتمذ))إسالم املرء تركه ما ال يعنيه 

ِّمعنى هذا احلديث أن املسلم يرتك ما ال هيمه من أمر الدين والدنيا يف  ـ ١ ُّ َ َّ
  .َّاألقوال واألفعال, ومفهومه أنه جيتهد فيام يعنيه يف ذلك
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ومعنى (( ): ٢٨٩ ـ ١/٢٨٨(قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم  ـ ٢
ُهذا احلديث أن من حسن إسالمه ترك ما ال ي ُ ََ َ عنيه من قول وفعل, واقترص عىل َّ

َّأنه تتعلق عنايته به, ويكون من ) يعنيه(ما يعنيه من األقوال واألفعال, ومعنى 
َّمقصده ومطلوبه, والعناية شدة االهتامم باليشء, يقال عناه يعنيه إذا اهتم به  ُ َّ
َّوطلبه, وليس املراد أنه يرتك ما ال عناية له وال إرادة بحكم اهلو وطلب 

ِنفس, بل بحكم الرشع واإلسالم, وهلذا جعله من حسن اإلسالم, فإذا ال
َّحسن إسالم املرء ترك ما ال يعنيه يف اإلسالم من األقوال واألفعال, فإن  ُ ُ َ
َاإلسالم يقتيض فعل الواجبات كام سبق ذكره يف رشح حديث جربيل عليه  َ

َّالسالم, وإن اإلسالم الكامل املمدوح يدخل فيه ترك املحر َ : مات, كام قال َّ
, وإذا حسن اإلسالم اقتىض ترك )َاملسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده(

َّما ال يعني كله من املحرمات واملشتبهات واملكروهات وفضول املباحات التي 
ُال حيتاج إليها, فإن هذا كله ال يعني املسلم إذا كمل إسالمه وبلغ إىل درجة  ُ َّ َّ

َاهللا تعاىل كأنه يراه, فإن مل يكن يراه فإن اهللا يراه, فمن اإلحسان, وهو أن يعبد  َّ
َعبد اهللا عىل استحضار قربه ومشاهدته بقلبه, أو عىل استحضار قرب اهللا منه  َ
َّواطالعه عليه, فقد حسن إسالمه, ولزم من ذلك أن يرتك كل ما ال يعنيه يف 

َّاإلسالم, ويشتغل بام يعنيه فيه, فإنه يتولد من هذين  املقامني االستحياء من َّ
ُاهللا, وترك كل ما يستحيى منه  ِّ((.  

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٣ َّ ِ:  
  .ِّ ـ ترك اإلنسان ما ال يعنيه يف أمور الدين والدنيا١
  . ـ اشتغال اإلنسان بام يعنيه من أمور دينه ودنياه٢
ً ـ أن يف ترك ما ال يعنيه راحة لنفسه وحفظا لوقته وسالمة لعرضه٣ ً َّ.  
  . ـ تفاوت الناس يف اإلسالم٤
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Š’Ç@sÛbrÛa@sí†§a@ @

, عن عن أيب محزة أنس بن مالك ريض اهللا تعاىل عنه خادم رسول اهللا 
ِّالنبي ُّال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه (( :  قال َّ َّ ُُ  رواه ))ُ

  .البخاري ومسلم
َّتى حيب ألخيه ُيف هذا احلديث نفي كامل اإليامن الواجب عن املسلم ح ـ ١

ُّاملسلم ما حيب لنفسه, وذلك يف أمور الدنيا واآلخرة, ويدخل يف ذلك أن  ُ
ُيعامل الناس بمثل ما حيب أن يعاملوه به, فقد جاء يف صحيح مسلم  ُّ َ َُ)١٨٤٤ (

ُفمن أحب أن يزحزح (( :  يف حديث طويل{عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  َّ َ
ُه منيته وهو يؤمن باهللا واليوم اآلخر, وليأت إىل ُعن النار ويدخل اجلنَّة, فلتأت َّ

َالناس الذي حيب أن يؤتى إليه  ُ َّ, وقال اهللا عز وجل))ُّ َّ :® ×≅÷ƒuρ t⎦⎫ÏÏesÜßϑù=Ïj9 ∩⊇∪ 
t⎦⎪Ï%©!$# #sŒÎ) (#θä9$tGø.$# ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# tβθèùöθtGó¡o„ ∩⊄∪ #sŒÎ)uρ öΝèδθä9$x. ρr& öΝèδθçΡy—̈ρ tβρãÅ£øƒä† ∩⊂∪ 〈.  
وحديث  ((): ١/٣٠٦(قال احلافظ ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم  ـ ٢

ُّأنس يدل عىل أن املؤمن يرسه ما يرس أخاه املؤمن, ويريد ألخيه املؤمن ما  ُّ َ َ َّ ُّ
ِّيريده لنفسه من اخلري, وهذا كله إنام يأيت من كامل سالمة الصدر من الغل  َُّّ

َوالغش واحلسد, فإن احلسد يقتيض أن ي َّ ِّ ٌكره احلاسد أن يفوقه أحد يف خري, أو ِ َُ
َيساويه فيه; ألنه حيب أن يمتاز عىل الناس بفضائله, وينفرد هبا عنهم, واإليامن  ُّ ُ َّ
ُّيقتيض خالف ذلك, وهو أن يرشكه املؤمنون كلهم فيام أعطاه اهللا من اخلري,  َ

ي ويف اجلملة فينبغ(( ): ١/٣٠٨(, وقال ))من غري أن ينقص عليه منه يشء 
 ُّللمؤمن أن حيب للمؤمنني ما حيب لنفسه, ويكره هلم ما يكره لنفسه, فإن رأ َُّ ُ

  .))ًيف أخيه املسلم نقصا يف دينه اجتهد يف إصالحه 
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٣ َّ ِ:  
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ُّ ـ أن حيب املسلم ألخيه املسلم ما حيب لنفسه, ويكره له ما يكره هلا١ َُّ.  
  .ل اإليامن الواجب عنه حتى يكون كذلك ـ الرتغيب يف ذلك; لنفي كام٢
  .َّ ـ أن املؤمنني يتفاوتون يف اإليامن٣
  .ْ فيه استعطاف للمسلم ألن حيصل منه ألخيه ذلك))أخيه ((  ـ التعبري بـ ٤

* * *  
Š’Ç@ÉiaŠÛa@sí†§a@ @

ُال حيل دم (( : رسول اهللا قال : عن ابن مسعود ريض اهللا تعاىل عنه قال ُّ
ُالثيب الزاين, والنفس بالنفس, والتارك لدينه : بإحد ثالث َّإالامرئ مسلم  ُ ِّ

  . رواه البخاري ومسلم))املفارق للجامعة 
َّ الثيب هو املحصن, وحكمه الرجم كام ثبتت به ))ِّالثيب الزاين (( : قوله ـ ١ َ ِّ

ُ, وكام دلت عليه آية الرجم التي نسخت تالوهتا السنَّة عن رسول اهللا  ُ َّ
  .وبقي حكمها

َّالقتل قصاصا, كام قال اهللا عز وجل: , أي))والنفس بالنفس (( : قوله ـ ٢ َّ ً :
® $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ |=ÏGä. ãΝä3ø‹n=tæ ÞÉ$|ÁÉ)ø9$# ’Îû ‘n=÷Fs)ø9$# ( 〈اآلية, وقال  :® öΝä3s9uρ ’Îû 

ÄÉ$|ÁÉ)ø9$# ×ο4θuŠxm 〈.  
ُالتارك لدينه املفارق للجامعة (( : قوله ـ ٣ ُّ واملراد به املرتد عن اإلسالم; ))ُ
َّمن بدل دينه فاقتلوه (( : لقوله    ).٣٠١٧( رواه البخاري ))َ
ِذكر احلافظ ابن رجب قتل مجاعة غري من ذكر يف احلديث, وهم القتل  ـ ٤ َ

َيف اللواط, ومن أتى ذات حمرم, والساحر, ومن وقع عىل هبيمة, ومن ترك  َ َ
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ة الرابعة, والسارق يف املرة اخلامسة, وقتل الصالة, وشارب اخلمر يف املر
ِّاآلخر من اخلليفتني املبايع هلام, ومن شهر السالح, واجلاسوس املسلم إذا  ََ ََ ِ

  .َّجتسس للكفار عىل املسلمني
ُومما يستفاد من احلديث ـ ٥ َّ ِ:  
  . إذا أتى بواحدة من هذه الثالثَّإالُ ـ عصمة دم املسلم ١
َ ـ أن حكم الزاين امل٢   .ًحصن القتل رمجا باحلجارةَّ
َّ ـ قتل القاتل عمدا قصاصا إذا توفرت رشوط القصاص٣ ً ً.  
ً ـ قتل املرتد عن دين اإلسالم, سواء كان ذكرا أو أنثى٤ ِّ.  

* * *  
Š’Ç@ßb¨a@sí†§a@ @

َمن كان يؤمن باهللا واليوم (( : قال َّأن رسول اهللا : عن أيب هريرة 
ًاآلخر فليقل خريا أو ليصمت ُ ِ, ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم َ ُ َ

َجاره, ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه  ِ ُ َ   . رواه البخاري ومسلم))َ
بني ذكر اإليامن باهللا واإليامن باليوم اآلخر يف هذه  مجع رسول اهللا  ـ ١

ِّاألمور الثالثة; ألن اإليامن باهللا هو األساس يف كل يشء جيب ُ َ َّ اإليامن به, فإن َّ ُ
ُأي يشء جيب اإليامن به تابع لإليامن باهللا, وأما اإليامن باليوم اآلخر ففيه  َّ ٌ َّ

ٌّالتذكري باملعاد واجلزاء عىل األعامل, إن خريا فخري, وإن رشا فرش ٌْ ً َ.  
ًمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت (( : قوله ـ ٢ ُ َ َ(( ,

ِعة من جوامع كلمه ٌهذه كلمة جام َ , مقتضاها وجوب حفظ اللسان من ٌ
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 قال الشافعي (( : يف خري, قال النووي يف رشح هذا احلديث َّإالالكالم 
ِّمعنى احلديث إذا أراد أن يتكلم فليفكر, فإن ظهر : تعاىل ُ َّأنه ال رضر عليه َّ

َّتكلم, وإن ظهر أن فيه رضرا وشك فيه أمسك, وقال اإلمام اجل ً َّ ليل أبو حممد َّ
َّمجيع آداب اخلري تتفرع من أربعة : بن أيب زيد إمام املالكية باملغرب يف زمنها ُ

ًمن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خريا أو : (ِّقول النَّبي : أحاديث
 , وقوله )من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه: (, وقوله )ليصمت

َّال يؤمن أحدكم حتى حيب : (, وقوله)ضبال تغ: (َّللذي اخترص له الوصية ُ َّ ُ
ُّألخيه ما حيب لنفسه لو كنتم تشرتون (( : َّ, ونقل النووي عن بعضهم أنه قال))) ُ

ُّالكاغد للحفظة لسكتم عن كثري من الكالم  َ((.  
ًاخلري اسم يقابله الرش, ويأيت أيضا  ـ ٣ ُ  أفعل تفضيل حذفت منه ))خري (( ٌ

َّبينهام يف قول اهللا عز وجلاهلمزة, وقد جاء اجلمع  َّ :® $pκš‰r'̄≈tƒ ©É<̈Ζ9$# ≅è% ⎯yϑÏj9 þ’Îû Νä3ƒÏ‰÷ƒr& 
š∅ÏiΒ #“uó™F{$# βÎ) ÄΝn=÷ètƒ ª!$# ’Îû öΝä3Î/θè=è% #[öyz öΝä3Ï?÷σãƒ #[öyz !$£ϑÏiΒ x‹Ï{é& öΝà6ΖÏΒ 〈.  
َومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم جاره (( : قوله ـ ٤ َِ اجلار ُّ, حق ))ُ

َّمن احلقوق املؤكدة عىل جاره, وقد جاءت أحاديث كثرية يف الرتغيب يف إكرام 
ما زال (( : <اجلار والرتهيب من إيذائه وإحلاق الرضر به, ومنها حديث عائشة 

ِّجربيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه  ُ َّ , )٦٠١٤( رواه البخاري ))ُ
َمن يا رسول : قالوا! واهللا ال يؤمن! نواهللا ال يؤم(( : , وحديث)٢٦٢٤(ومسلم 
َالذي ال يأمن جاره بوائقه : اهللا? قال   ).٧٣(, ومسلم )٦٠١٦( رواه البخاري ))ُ

ِّوإكرامه يكون بأن يصل إليه بره, وأن حتصل له السالمة من رشه,  ُ ُّ ُ
  :واجلريان ثالثة

حق اجلوار, وحق القرابة, وحق : ٌـ جار مسلم ذو قربى, له ثالثة حقوق
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  .اإلسالم
ُـ وجار مسلم ليس بذي قربى, له حق اإلسالم واجلوار ٌ.  
ُّـ وجار ليس بمسلم وال ذي قربى, له حق اجلوار فقط ُ.  

ًوأوىل اجلريان باإلحسان من يكون أقرهبم بابا; ملشاهدته ما يدخل يف بيت  َ َ
  .َّجاره, فيتطلع إىل إحسانه إليه

َخر فليكرم ضيفه َومن كان يؤمن باهللا واليوم اآل(( : قوله ـ ٥ ِ ُ, إكرام ))ُ
الضيف من احلقوق التي للمسلمني عىل املسلمني, وهو من مكارم األخالق, 

ْسمعت أذناي : ُمن حديث أيب رشيح قال) ٦٠١٩(ويف صحيح البخاري 
ُّوأبرصت عيناي حني تكلم النَّبي  َّ َمن كان يؤمن باهللا واليوم (( : , فقالْ

َاآلخر فليكرم جاره, ومن ك َ ِ َان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائزته, ُ ِ ُ
ٌيوم وليلة, والضيافة ثالثة أيام, وما وراء : وما جائزته يا رسول اهللا? قال: قيل

  .))ذلك فهو صدقة عليه 
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٦ َّ ِ:  
  . ـ الرتغيب يف الكالم فيام هو خري١
  .خريُّ ـ الرتغيب يف الصمت إذا مل يكن التكلم ب٢
َّ ـ التذكري عند الرتغيب والرتهيب باليوم اآلخر; ألن فيه احلساب عىل ٣
  .األعامل
  . ـ الرتغيب يف إكرام اجلار, والتحذير من إيذائه٤
  .ُّ ـ احلث عىل إكرام الضيف واإلحسان إليه٥

Š’Ç@…bÛa@sí†§a@ @
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ِّرجال قال للنبي َّأن : عن أيب هريرة  َّ ب, ال تغض(( : ِأوصني, قال: ً
ًفردد مرارا قال   . رواه البخاري))ال تغضب : َّ

ال : (معنى قوله: قال اخلطايب(( ): ١٠/٥٢٠(قال احلافظ يف الفتح  ـ ١
َّاجتنب أسباب الغضب وال تتعرض ملا جيلبه, وأما نفس الغضب فال ) تغضب َُّ َ َِْ

َّأمر طبيعي ال يزول من اجلبلة َّألنه َّيتأتى النهي عنه;  ِ وقال ابن (( : ً, وقال أيضا))ٌ
َالغضب يؤول َّألن َخري الدنيا واآلخرة; ) ال تغضب: ( يف قولهمجع : التني

َّإىل التقاطع ومنع الرفق, وربام آل إىل أن يؤذي املغضوب عليه فينتقص ذلك  ِّ
  .))ِّمن الدين 

  : َّأنه  ُّالنَّبيمدح اهللا الكاظمني الغيظ والعافني عن الناس, وأخرب  ـ ٢
َشديد بالرصعة, إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ليس ال((  َُّ  رواه ))َّ

, وعىل املرء إذا غضب أن يكظم غيظه, وأن يستعيذ باهللا )٦١١٤(البخاري 
, وأن جيلس أو يضطجع, كام )٦١١٥(من الشيطان الرجيم, كام يف البخاري 

ا غضب إذ(( : قال َّعن أيب ذر أن رسول اهللا ) ٤٧٨٢(يف سنن أيب داود 
َّأحدكم وهو قائم فليجلس, فإن ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع  , وهو ))ُ

  .حديث صحيح, رجاله رجال مسلم
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٣ َّ ِ:  
َّ ـ حرص الصحابة عىل اخلري; لطلب هذا الصحايب الوصية من رسول ١ ُ

  .اهللا 
  .ِّ ـ التحذير من أسباب الغضب واآلثار املرتتبة عليه٢
َّكرار الوصية بالنهي عن الغضب دال عىل أمهية تلك الوصية ـ ت٣ ٌّ.  

Š’Ç@ÉibÛa@sí†§a@ @
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َّإن اهللا كتب (( :  قالرسول اهللا , عن َّعن أيب يعىل شداد بن أوس 
ُاإلحسان عىل كل يشء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا  ْ َُ ِِّ َ

ُالذبحة, وليحد أحدكم شفرته, ولري ََ ُ َّ ْ   . رواه مسلم))َح ذبيحته ِّ
ِّإن اهللا كتب اإلحسان عىل كل يشء (( : قوله ـ ١ َ ُّ, اإلحسان ضد اإلساءة, ))َّ ُ

َّوكتب بمعنى رشع وأوجب, فالكتابة دينية رشعية, واإلحسان فيها يكون 
  .عاما لإلنسان واحليوان

ِّ بإحسان القتلة والذبحة, وإحداد الشفرة وإرارسول َّثم أمر ال ـ ٢ حة ِ
ِّالذبيحة, وهذا مثال من أمثلة إيقاع اإلحسان عند قتل اإلنسان املستحق للقتل 
وذبح احليوان, وذلك بسلوك أسهل الطرق التي يكون هبا إزهاق النفس من 

  .غري تعذيب
وهذا (( ): ٣٨٢ ـ ١/٣٨١(قال ابن رجب يف جامع العلوم احلكم  ـ ٣

ِّاحلديث يدل عىل وجوب اإلحسان يف كل يشء م ِّن األعامل, لكن إحسان كل ُّ
ُيشء بحسبه, فاإلحسان يف اإلتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة اإلتيان هبا عىل  ُ
َّوجه كامل واجباهتا, فهذا القدر من اإلحسان فيها واجب, وأما اإلحسان فيها 
ُبإكامل مستحباهتا فليس بواجب, واإلحسان يف ترك املحرمات, االنتهاء عنها  َّ ُ َّ

, فهذا 〉 ρâ‘sŒuρ uÎγ≈sß ÉΟøOM}$# ÿ…çμsΨÏÛ$t/uρ 4#) ®: اهرها وباطنها, كام قال تعاىلُوترك ظ
ُالقدر من اإلحسان فيها واجب, وأما اإلحسان يف الصرب عىل املقدورات, فأن  َّ ٌُ
ُيأيت بالصرب عليها عىل وجهه, من غري تسخط وال جزع, واإلحسان الواجب  ٍ َ َ ُّ َ َ

ِّ, القيام بام أوجب اهللا من حقوق ذلك كله, َيف معاملة اخللق ومعارشهتم ُ
ِّواإلحسان الواجب يف والية اخللق وسياستهم, القيام بواجبات الوالية كلها,  ُ َ
ٌوالقدر الزائد عىل الواجب يف ذلك كله إحسان ليس بواجب, واإلحسان يف  ِّ ُ
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ُقتل ما جيوز قتله من الناس والدواب, إزهاق نفسه عىل أرسع الوجوه  َّ َ
ٌلها وأوحاها ـ يعني أرسعها ـ من غري زيادة يف التعذيب, فإنه إيالم ال وأسه َّ ِ

َ يف هذا احلديث, ولعله ذكره  ُّالنَّبيُحاجة إليه, وهذا النوع هو الذي ذكره  َّ
إذا قتلتم فأحسنوا : (عىل سبيل املثال, أو حلاجته إىل بيانه يف تلك احلال, فقال

َالقتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا ال ْ ُ, والقتلة )ِّذبحةِ اهليئة, : بالكرس, أيِّوالذبحة ِ
ِأحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل, وهذا يدل عىل وجوب اإلرساع يف : واملعنى ُّ َ َّ َ

ُإزهاق النفوس التي يباح إزهاقها عىل أسهل الوجوه  ُ((.  
ُاإلحسان يف القتل مطلوب بدون تعذيب أو متثيل, سواء كان يف قتال  ـ ٤

ُ أنه عند القتل قصاصا يفعل بالقاتل كام َّإالًقتل قصاصا أو حدا, الكفار أو ال ً َّ
ِّفعل باملقتول, كام جاء عن النَّبي  َ َ َّ يف قتل اليهودي الذي رض رأس جارية َ ِّ

, وكام جاء يف قصة )١٦٧٢(, ومسلم )٢٤١٣(َبني حجرين, رواه البخاري 
ِّالعرنيني, رواه البخاري  ِّوأما ما جاء يف حد , )١٦٧١(, ومسلم )٦٨٠٢(ُ َّ

َّالزاين املحصن, وهو الرجم, فهو إما مستثنَى من عموم هذا احلديث, أو  َّ َ ُ
َاإلحسان يكون يف موافقة الرشع, ورجم املحصن منهَّأن حممول عىل  َ.  

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٥ َّ ِ:  
  .ِّ ـ وجوب اإلحسان يف كل يشء١
  .بيل إلزهاق النفس ـ وجوب اإلحسان عند القتل بسلوك أيرس س٢
  . ـ وجوب اإلحسان عند ذبح احليوان كذلك٣
ُوليحد أحدكم شفرته, (( : َّ ـ تفقد آلة الذبح قبل مبارشته; لقوله ٤ ِّ ُ

َولريح ذبيحته  َ ُ((.  
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Š’Ç@åßbrÛa@sí†§a@ @

ُعن أيب ذر جندب بن جنادة وأيب عبد الرمحن معاذ بن جبل ريض اهللا تعاىل  ُ
َاتق اهللا حيثام كنت, وأتبع السيئة احلسنة (( : ال قرسول اهللا عنهام, عن  َ ِّ ْ َّ

ُمتحها, وخالق الناس بخلق حسن  ُ َ ُِ , ))حديث حسن (( :  رواه الرتمذي, وقال))َ
  .))حسن صحيح (( : ويف بعض النسخ

ِّهذا احلديث اشتمل بجمله الثالث عىل ما هو مطلوب من املسلم لربه  ـ ١ ُِ
  .ولنفسه ولغريه

أن جيعل بينه وبني : ُ, أصل التقو يف اللغة))َّتق اهللا حيثام كنت ا(( : قوله ـ ٢
َّالذي خيافه وقاية تقيه منه, مثل اختاذ النِّعال واخلفاف للوقاية مما يكون يف  ِ ِّ
ِّاألرض من رضر, وكاختاذ البيوت واخليام التقاء حرارة الشمس, ونحو  ِّ

ُأن جيعل اإلنسان بينه و: ذلك, والتقو يف الرشع بني غضب اهللا وقاية تقيه َ
منه, وذلك بفعل املأمورات وترك املنهيات, وتصديق األخبار, وعبادة اهللا 
ٌوفقا للرشع, ال بالبدع واملحدثات, وتقو اهللا مطلوبة يف مجيع األحوال  ً
ِّواألماكن واألزمنة, فيتقي اهللا يف الرس والعلن, وبروزه للناس واستتاره عنهم,  َّ

  .))َّاتق اهللا حيثام كنت (( : ديثكام جاء يف هذا احل
ُوأتبع السيئة احلسنة متحها (( : قوله ـ ٣ َِّ َ ً, عندما يفعل املرء سيئة ))ْ ِّ َّفإنه يتوب ُ

ًمنها, والتوبة حسنة, وهي جتب ما قبلها من الكبائر والصغائر, ويكون أيضا  ُُّ
َّبفعل احلسنات, فإهنا متحو الصغائر, وأما الكبائر فال يمحوها    . التوبة منهاَّإالَّ

ُوخالق الناس بخلق حسن (( : قوله ـ ٤ ُ َ َّ, فإنه مطلوب من اإلنسان أن ))ِ
ُيعامل الناس مجيعا معاملة حسنة, فيعاملهم بمثل ما حيب أن يعاملوه به; لقوله  ُّ ُ َ ًُ

ُّال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه (( :  َُّ َفمن (( : , وقوله ))ُ
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ُأحب أن يزحز ُح عن النار ويدخل اجلنَّة, فلتأته منيته وهو يؤمن باهللا واليوم َّ َّ ُ
َاآلخر, وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليه  ُ  َّ, فقد وصف اهللا نبيه ))ُّ

ُبأنه عىل خلق عظيم, وجاء عن عائشة  ُ  القرآن, رواه مسلم َخلقه َّأن  <َّ
ُّلسنة أحاديث كثرية تدل عىل َّأنه يقوم بتطبيق ما فيه, وجاء يف ا: , أي)٧٤٦(

ِّفضل حسن اخللق, وحتث عىل التخلق باألخالق احلسنة, وحتذر من األخالق  ُُّّ ُ ُ
  .ِّالسيئة
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٥ َّ ِ:  
َّألمته, ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا احلديث   ـ كامل نصح الرسول ١

  .من هذه الوصايا الثالث العظيمة اجلامعة
  .قو اهللا يف مجيع األحوال واألمكنة واألزمان ـ األمر بت٢
ِّ ـ احلث عىل إتباع السيئات باحلسنات٣ ُّ.  
ِّ ـ أن احلسنات متحو السيئات٤ َّ.  
  .ُّ ـ احلث عىل خمالقة الناس باألخالق احلسنة٥

* * *  
Š’Ç@ÉbnÛa@sí†§a@ @

خلف : عن أيب العباس عبد اهللا بن عباس ريض اهللا تعاىل عنهام قال كنت
ِّإين أعلمك كلامت! يا غالم(( : ً يوما فقال يل ِّبيَّالن َاحفظ اهللاَ حيفظك, : ِّ

ِاحفظ اهللاَ جتده جتاهك, إذا سألت فاسأل اهللاَ, وإذا استعنت فاستعن باهللا,  َ َ َ
َواعلم أن األمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك بيشء مل ينفعوك  َّ  بيشء قد كتبه َّإالَّ
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   ١٤٣

َيرضوك بيشء مل يرضوك اهللا لك, وإن اجتمعوا عىل أن   بيشء قد كتبه اهللا َّإالُّ
ُّعليك, رفعت األقالم وجفت الصحف  ََّ ُ حديث (( :  رواه الرتمذي وقال))ُ

َّاحفظ اهللا جتده أمامك, تعرف إىل (( : , ويف رواية غري الرتمذي))حسن صحيح  َ َ
َاهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة, واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليص َّ َّ ِّ َيبك, وما َّ

ِأصابك مل يكن ليخطئك, واعلم أن النرص مع الصرب, وأن الفرج مع الكرب,  ْ َ ْ َُ َ ََ َّ ََّ َّ ِ َ
ًوأن مع العرس يرسا  ُ ُ َّ((.  

احفظ حدود اهللا بامتثال أوامره : , أي))احفظ اهللا حيفظك (( : قوله ـ ١
َِواجتناب نواهيه, وتصديق األخبار, وعبادته وفقا ملا رشع, ال باألهواء ً 

ًوالبدع, حيفظك اهللا يف أمور دينك ودنياك جزاء وفاقا, أي ً َاجلزاء من َّأن : ُ
ٌجنس العمل, فالعمل حفظ واجلزاء حفظ ٌُ ُ.  

ُ جتاهك بمعنى أمامك, كام يف الرواية ))احفظ اهللا جتده جتاهك (( : قوله ـ ٢
ر ُجتده حيوطك ويرعاك يف أمو: , واملعنى))احفظ اهللا جتده أمامك (( : األخر

  .دينك ودنياك
ٌ, هذا مطابق ))إذا سألت فاسأل اهللا, وإذا استعنت فاستعن باهللا (( : قوله ـ ٣

ُسؤال اهللا دعاء, والدعاء َّفإن ; 〉 ∪∋∩ x8$§ƒÎ) ß‰ç7÷ètΡ x8$§ƒÎ)uρ Ú⎥⎫ÏètGó¡nΣ ®: لقوله تعاىل
 َاملسلم يعبد اهللا وحده, ويسأله قضاء حاجاته, ويستعنيَّأن هو العبادة, واملعنى 

ُبه يف مجيع أموره الدنيوية واألخروية, ويأخذ باألسباب املرشوعة, ويسأل اهللا 
احرص عىل ما ينفعك واستعن باهللا وال (( : أن ينفع باألسباب, كام قال 

  ).٢٦٦٤( رواه مسلم ))تعجز 
ُرفعت  ((:  إىل قوله))َّاألمة لو اجتمعت عىل أن ينفعوك َّأن واعلم (( : قوله ـ ٤

ُّجفت الصحف األقالم و َّأن السؤال هللا وحده واالستعانة باهللا , بعد أن ذكر ))َّ
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َّوحده, أخرب أن كل يشء بيده, وأنه ال مانع ملا أعطى, وال معطي ملا منع, وأن  ََّ َِ ُِ ََّ َّ
ُكل يشء ال خيرج عن إرادته ومشيئته, وأن العباد ال يمكنهم أن ينفعوه بيشء مل  َ َّ َّ

ُّيقدره اهللا, وال أن يرض ِّ َّوه بيشء مل يقدره اهللا, وأن كل يشء يقع أو ال يقع سبق ُ َّ ِّ ُ
َّرفعت األقالم وجفت الصحف (( : به القضاء والقدر, وهلذا قال َّأن : , أي))ُ

َّكل كائن قد فرغ منه وكتب, وال بد من وقوعه, واملراد برفع األقالم وجفاف  ُ ُ َّ
َّالصحف االنتهاء من كل يشء مقدر بكتابته يف ِّ ُ َّ اللوح املحفوظ, فال بد أن يقع ُّ

َوفقا ملا قدر, وهذه اجلمل فيها إثبات اإليامن بالقدر, وهو أحد أصول اإليامن  ُ ِّ ُ ًَِ
  .َّالستة املبي ًنة يف حديث جربيل املشهور

َّتعرف إىل اهللا يف الرخاء يعرفك يف الشدة (( : قوله ـ ٥ َّ َأن من : , املعنى))َّ َّ
َأخلص عمله هللا يف حال ر ِّخائه وسعته جيد اخلري من اهللا, ودفع الرض عنه يف َ ََ َْ ُ

َّحال شدته وكربه, كام قال اهللا عز وجل َّ َّ :® ⎯tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† …ã&©! %[ ùøƒxΧ ∩⊄∪ 
çμø%ã—ötƒuρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm Ÿω Ü=Å¡tFøts† 4 〈وقال , :® Iωöθn=sù …çμ̄Ρr& tβ%x. z⎯ÏΒ t⎦⎫ÅsÎm7|¡ßϑø9$# ∩⊇⊆⊂∪ y]Î7n=s9 ’Îû 

ÿ⎯ÏμÏΖôÜt/ 4’n<Î) ÏΘöθtƒ tβθèWyèö7ãƒ ∩⊇⊆⊆∪ 〈 ,وكام يف قصة الثالثة الذين آواهم املبيت إىل غار ,َّ
َّفانحدرت صخرة وسدت باب الغار, وتوسلوا إىل اهللا عز وجل بأعامل هلم  َّ َّ َّ ٌ
َّصاحلة عملوها يف حال رخائهم, فتوسل أحدهم بربه والديه, وتوسل الثاين  ِّ َُّ

َّمانة وتنميتها وردها لصاحبها, وتوسل الثالث برتكه الفاحشة من بحفظه لأل ِّ
َّأجل اهللا بعد قدرته عليها, فكشف اهللا ما هبم من كرب, وأزال ما حل هبم من  ُ
َّرضر, فتزحزحت الصخرة حتى متكنوا من اخلروج من ذلك الغار, رواه  َّ ُ

  ).٢٧٤٣(, ومسلم )٥٩٧٤(البخاري 
ا أخطأك مل يكن ليصيبك, وما أصابك مل يكن َّواعلم أن م(( : قوله ـ ٦

َّأن ما قدر اهللا سالمتك منه فإنه ال حيصل لك, وما قدر : , املعنى))ُليخطئك  َّ َّ َّ
ُّحصوله لك فال بد من وقوعه; ألنه ما شاء اهللا كان, وما مل يشأ مل يكن, وكل  َّ َّ
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ُّيشء قدر اهللا حصوله ال بد أن يوجد وال يتخلف, وكل يشء َّ ََّ َّ مل يقدر لك, ال َّ ُ
  .سبيل إىل حصولك عليه ووصولك إليه

َّواعلم أن النَّرص مع الصرب, وأن الفرج مع الكرب, وأن مع (( : قوله ـ ٧ َّ ََّ َ
ًالعرس يرسا  َ, يف هذه اجلمل الثالث بيان حصول النرص مع الصرب, والفرج ))ُ ُ

ُمع الكرب, واليرس مع العرس, وأن الصرب ينتج عنه النَّ ُ َُ َّرص بإذن اهللا, وأن َّ
ُالكرب والشدة يكشفها اهللا بالفرج الذي يعقبها, وأن العرس يعقبه اليرس من  ََّ َ َّ

َّاهللا عز وجل َّ.  
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٨ َّ ِ:  
َ ـ أن من حفظ حدود اهللا حفظه يف دينه ودنياه١ َ َّ.  
ُ ـ أن من أضاع حدود اهللا ال حيصل له احلفظ من اهللا, كام قال٢ ََّ َ :® (#θÝ¡nΣ ©!$# 

öΝåκuÅ¡t⊥sù 3 〈.  
َ ـ أن اجلزاء من جنس العمل, فالعمل حفظ, واجلزاء حفظ٣ َّ.  
َّ ـ أن العبد خيص ربه بالعبادة واالستعانة٤ ُّ َ َّ.  
  . ـ اإليامن بالقدر٥
ُّ ـ أن العباد ال ينفعون وال يرضون ٦ َ َ إذا كان النفع والرضر مقدرين من َّإالَّ َّ َّ ُ
  .اهللا

ً إذا كان مقدرا, وال يندفع عنه رضر َّإالٌه ال حيصل ألحد نفع َّ ـ أن٧  إذا َّإالَّ
ًكان مقدرا, ما شاء اهللا كان, وما مل يشأ مل يكن َّ.  

  .َّ ـ أن الصرب يعقبه النرص٨
َ ـ أن الكرب يعقبه الفرج٩ َّ.  
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ُ ـ أن العرس يعقبه اليرس١٠ َُ َّ.  
  .ومالطفته الصغار  ـ تواضعه ١١
َأال (( : ِّني يدي ذكر األمر املهم بام حيفز النفوس إليه; لقوله ـ التقديم ب١٢

  .))ِّأعلمك كلامت 

* * *  

æëŠ’ÈÛa@sí†§a@ @

 اهللا قال رسول: قال ُعن أيب مسعود عقبة بن عمرو األنصاري البدري 
ُّإن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل(( :  َّ ِ َإذا مل تستح فاصنع ما شئت : َّ َ(( 
  .بخاريرواه ال
ٌاحلياء ممدوح, وكام هو يف هذه الرشيعة فهو يف َّأن ُّاحلديث يدل عىل  ـ ١ َ

َّالرشائع السابقة, وأنه من األخالق الكريمة التي توارثتها النبوات حتى انتهت 
ًإىل هذه األمة, واألمر فيه لإلباحة والطلب إذا مل يكن املستحيا منه ممنوعا  َّ

ًرشعا, وإن كان ممنوعا فهو  َّممن ذهب  َّإالمثل ذلك ال حيصل َّأن للتهديد, أو ً ِ
فقوله (( ): ١/٤٩٧(َّحياؤه أو قل, قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم 

َّإن مما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل: ( ِ ٌيشري إىل أن هذا مأثور عن ) َّ َّ
َّاألنبياء املتقدمني, وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم ً قرنا بعد قرن, ِّ

َّوهذا يدل عىل أن النبوة املتقدمة جاءت هبذا الكالم, وأنه اشتهر بني الناس  ِّ َ َّ ُّ
َّحتى وصل إىل أول هذه األمة  َّ((.  

  :يف معناه قوالن) إذا مل تستح فاصنع ما شئت: (وقوله(( : إىل أن قال
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َأنه ليس بمعنى األمر أن يصنع ما شاء, ولكنَّه عىل مع: أحدمها ِّنى الذم َّ
ٌأنه أمر بمعنى التهديد : ُوالنهي عنه, وأهل هذه املقالة هلم طريقان, أحدمها َّ

َّإذا مل يكن لك حياء فاعمل ما شئت, فإن اهللا جيازيك عليه, : والوعيد, واملعنى َ ٌ
 ©ρß‰ç7ôã$$sù $tΒ Λä⎢ø⁄Ï#) ®: , وقوله〉 ∪⊂⊇∩ /θè=uΗùå$# $tΒ ôΜçGø⁄Ï© ( …çμ̄ΡÎ) $yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? íÅÁt#) ®: كقوله

⎯ÏiΒ ⎯ÏμÏΡρßŠ 3 〈 ... ُهذا اختيار مجاعة منهم أبو العباس ثعلب.  
ٌأنه أمر ومعناه اخلرب, واملعنى: والطريق الثاين َأن من مل يستح صنع ما : َّ َ َ َّ

ِّشاء, فإن املانع من فعل القبائح هو احلياء, فمن مل يكن له حياء اهنمك يف كل  ٌ َ ِ َ َّ
ِّمتنع من مثله من له حياء عىل حد قوله َفحشاء ومنكر, وما ي من كذب : (َ

َ, فإن لفظه لفظ األمر, ومعناه اخلرب, وأن من )َّعيل فليتبوأ مقعده من النار َّ ُ َ َّ
ُكذب عليه تبوأ مقعده من النار, وهذا اختيار أيب عبيد القاسم بن سالم 

 أبو داود عن وابن قتيبة وحممد بن نرص املروزي وغريهم, ورو 
  ...ُّاإلمام أمحد ما يدل عىل مثل هذا القول 

ٌأنه أمر بفعل ما ) إذا مل تستح فاصنع ما شئت: (والقول الثاين يف معنى قوله َّ
َيشاء عىل ظاهر لفظه, واملعنى إذا كان الذي تريد فعله مما ال يستحيا من فعله ال  ِ َِّ

ألخالق ِمن اهللا وال من الناس; لكونه من أفعال الطاعات أو من مجيل ا
َواآلداب املستحسنة, فاصنع منه حينئذ ما شئت, وهذا قول مجاعة من األئمة 

  .))منهم أبو إسحاق املروزي الشافعي وحكي مثله عن اإلمام أمحد 
ًأحدمها ما كان خلقا : َّواعلم أن احلياء نوعان (( ): ٥٠٢ ـ ١/٥٠١(وقال  ُ ُ

َوجبلة غري مكتسب, وهو من أجل األخالق التي يم ِ ً َّ نحها اهللا العبد وجيبله ِ
ُّ; فإنه يكف عن ارتكاب ) بخريَّإالُاحلياء ال يأيت : (عليها, وهلذا قال  ُ َ َّ

ُّالقبائح ودناءة األخالق, وحيث عىل استعامل مكارم األخالق ومعاليها, فهو  َ
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  ...ِمن خصال اإليامن هبذا االعتبار 
َما كان مكتسبا من معرفة اهللا ومعرفة عظم: والثاين ِ ً ته وقربه من عباده, َ

ِواطالعه عليهم وعلمه بخائنة األعني وما ختفي الصدور, فهذا من أعىل  ِّ
  ...ِخصال اإليامن بل هو من أعىل درجات اإلحسان 

ِوقد يتولد احلياء من اهللا من مطالعة نعمه ورؤية التقصري يف شكرها, فإذا  ُ َّ
ُسلب العبد احلياء املكتسب والغريزي مل يبق له ما يم نعه من ارتكاب القبيح ُ

  .))َّواألخالق الدنيئة, فصار كأنه ال إيامن له 
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٢ َّ ِ:  
  .َّ ـ أن خلق احلياء من األخالق الكريمة املأثورة عن النبوات السابقة١
  .ُّ ـ احلث عىل احلياء والتنويه بفضله٢
ِّ ـ أن فقد احلياء يوقع صاحبه يف كل رش٣ َ َ َّ.  

* * *  

§aæëŠ’ÈÛaë@†yaìÛa@sí†@ @

َعن أيب عمرو وقيل أيب عمرة سفيان بن عبد اهللا  رسول يا : قلت:  قالَ
ًقل يل يف اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا غريك? قال! اهللا ُقل آمنت باهللا, ثم (( : ًُ

  . رواه مسلم))استقم 
ِّأشد الناس حرصا عىل معرفة الدين, وهم  ُأصحاب رسول اهللا  ـ ١ ًُّ
ٌواضح يف ذلك;  ِّ إىل كل خري, وهذا السؤال من سفيان بن عبد اهللا ُأسبق

ًهذا السؤال العظيم, الذي يريد جوابه جامعا واضحا ال  َّإذ سأل النَّبي  ً
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  .حيتاج فيه إىل أحد بعد رسول اهللا 
َّ هذا الصحايب بجواب قليل اللفظ واسع املعنى, وهو  ُّالنَّبيأجاب  ـ ٢

, فأمره أن ينطق ))ُقل آمنت باهللا, ثم استقم (( :  فقال,من جوامع كلمه 
بلسانه بإيامنه باهللا الشامل لإليامن به سبحانه وتعاىل, وبام جاء عنه يف كتابه 

َّألن , فيدخل يف ذلك األمور الباطنة واألمور الظاهرة; وسنة رسوله 
ُاإليامن واإلسالم من األلفاظ التي إذا مجع بينها يف الذكر ق ِّ َُ ِّسم املعنى بينهام, َ

ُوصار لإليامن األمور الباطنة, ولإلسالم األمور الظاهرة, وإذا أفرد أحدمها  ُ ُ ُ
َعن اآلخر ـ كام هنا ـ شمل األمور الباطنة والظاهرة, وبعد إيامنه ويقينه وثباته 

ُأمر باالستقامة عىل هذا احلق واهلد واالستمرار عىل ذلك, كام قال اهللا  ِّ َّعز ُ
, 〉 ∪⊅⊂⊆∩ pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u™ (#θà)̈?$# ©!$# ¨,xm ⎯ÏμÏ?$s)è? Ÿωuρ ¨⎦è∫θèÿsC ωÎ) ΝçFΡr&uρ tβθßϑÏ=ó¡–Β$ ® :َّوجل
دوموا عىل طاعة اهللا وطاعة رسوله, حتى إذا وافاكم األجل يوافيكم : أي

َوأنتم عىل حال حسنة, وقد بني اهللا عز وجل يف كتابه ثواب من آمن واستق ََّّ ام, َّ
 βÎ) š⎥⎪Ï%©!$# (#θä9$s% $sΨš/z’ ª!$# §ΝèO (#θßϑ≈s)tFó™$# ãΑ̈”t∴tGs? ÞΟÎγøŠn=tæ èπx6Í×̄≈n=yϑø9$# ωr& (#θèù$sƒrB¨ ®: فقال

Ÿωuρ (#θçΡu“øtrB (#ρãÏ±÷0r&uρ Ïπ̈Ψpgù:$$Î/ ©ÉL©9$# óΟçFΖä. šχρß‰tãθè? ∩⊂⊃∪ 〈وقال , :® ¨βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θä9$s% $sΨš/z’ 
ª!$# §ΝèO (#θßϑ≈s)tFó™$# Ÿξsù î∃öθyz óΟÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡu“øts† ∩⊇⊂∪ y7Í×̄≈s9'ρé& Ü=≈utõ¾r& Ïπ̈Ψpgù:$# 

t⎦⎪Ï$Í#≈yz $pκÏù L™!#u“y_ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊆∪ 〈.  
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٣ َّ ِ:  
  . ـ حرص الصحابة عىل السؤال عن أمور دينهم١
َّن عبد اهللا الدال عىل كامل عقله ورغبته يف ُ ـ حسن السؤال من سفيان ب٢

  .الوصية اجلامعة
  .ُ ـ اإليامن باهللا وبام جاء يف كتابه وسنَّة رسوله ٣
  .ِّ ـ مالزمة االستقامة عىل احلق واهلد حتى بلوغ األجل٤
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æëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@sí†§a@ @

ًأن رجال سأل رسول: {ِّعن أيب عبد اهللا جابر بن عبد اهللا األنصاري  ,  اهللا َّ
ُأرأيت إذا صليت املكتوبات, وصمت رمضان, وأحللت احلالل, (( : فقال ُ ُ َُ َّ

َّوحرمت احلرام, ومل أزد عىل ذلك شيئا, أدخل اجلنة? قال ًُ َ َ مسلم,  رواه ))نعم : َّ
َّفعلته معتقدا حله: اجتنبته, ومعنى أحللت احلالل: َّومعنى حرمت احلرام ً.  

َّتسمية الرجل ) ١٥( صحيح مسلم جاء يف بعض طرق احلديث يف ـ ١
َالسائل النعامن بن قوقل َ.  

أخربين إذا فعلت هذه األمور أدخل :  معناه))أرأيت (( : قول السائل ـ ٢
  اجلنَّة?
الصالة, والصيام, : األمور التي سأل عن دخوله اجلنَّة إذا فعلها ـ ٣

َّيحتمل أن وإحالل احلالل, وحتريم احلرام, وليس فيها ذكر الزكاة واحلج, ف ُ
ًاحلج مل يذكر ألنه مل يكن قد فرض, ومل تذكر الزكاة الحتامل أن يكون فقريا  ُُ َّ ُ َّ
ُّليس عنده مال يزكي, وحيتمل أن تكون الزكاة واحلج داخلني حتت إحالل  َُّ

  .احلالل وحتريم احلرام
َيف احلديث ذكر القيام بالواجبات, وليس فيه ذكر املستحبات, ومن  ـ ٤ َّ

 ΝèO $uΖøOu‘÷ρr& |=≈tGÅ3ø9$# t⎦⎪Ï%©!$# $uΖøŠxsÜô¹$# ô⎯ÏΒ§ ®: ك فهو املقتصد يف قوله تعاىلكان كذل
$tΡÏŠ$t7Ïã ( óΟßγ÷ΨÏϑsù ÒΟÏ9$sß ⎯ÏμÅ¡øuΖÏj9 Νåκ÷]ÏΒuρ Ó‰ÅÁtFø)–Β öΝåκ÷]ÏΒuρ 7,Î/$y™ ÏN üöy‚ø9$$Î/ ÈβøŒÎ*Î/ «!$# 4 〈 ,

ة, لكن اإلتيان بالنوافل َّوفعل الواجبات وترك املحرمات سبب يف دخول اجلنَّ
َّمع الفرائض يكمل هبا الفرائض إذا مل يكن أمتها, وجاء بذلك حديث صحيح  ََّ

, وابن ماجه )٤١٣(, والرتمذي )٨٦٤(, رواه أبو داود عن رسول اهللا 
ً, وأيضا فالنوافل هي كالسياج للفرائض, ومن كان حمافظا عليها كان )١٤٢٥( ًَ



 

 

   َّفتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني
   ١٥١

ُّومن تساهل هبا قد جيره ذلك إىل اإلخالل بالفرائضَّأشد حمافظة عىل الفرائض,  َ.  
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٥ َّ ِ:  
ِ ـ حرص الصحابة عىل معرفة األعامل التي تدخل اجلنَّة١ ُ.  
  .َّ ـ أن األعامل سبب يف دخول اجلنَّة٢
ـ بيان أمهية الصلوات اخلمس, وقد جاء يف احلديث أهنا عمود اإلسالم٣  َّ َّ.  
  .َّية صيام رمضان ـ بيان أمه٤
ً ـ أن املسلم حيل احلالل معتقدا حله, وجيتنب احلرام معتقدا حرمته٥ ً ََّّ َ ُّ ُ َ.  
َ ـ بيان بطالن قول من زعم من الصوفية أن اإلنسان ال يعبد اهللا رغبة يف ٦ َّ

  .〉 ∪∋∇∩ É_ù=yèô_$#uρ ⎯ÏΒ ÏπrOu‘uρ Ïπ̈Ψy_ ÉΟŠÏè̈Ζ9$#© ®: ًاجلنَّة وخوفا من النار, وقد قال عن خليله

* * *  

æëŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@sí†§a@ @

: قال رسول اهللا : قال عن أيب مالك احلارث بن عاصم األشعري 
َالطهور شطر اإليامن, واحلمد هللا متأل امليزان, وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو ((  َ ُ ُ ُْ َُّ

ُمتأل ما بني السامء واألرض, والصالة نور, والصدقة برهان, والصرب ضياء ُ ُ ُ َ ,
ُوالقرآن حجة لك أو عليك, كل الناس يغدو, فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها  ٌ َُّّ ٌ ُ(( 

  .رواه مسلم
ِّالطهور فرس برتك الرشك والذنوب واملعايص والتخيل عنها, وفرس  ـ ١ ُِّ ُ ُِّّ ِّ

َّبالوضوء للصالة, وفرس اإليامن بالصالة, كام قال اهللا عز وجل َّ ُ ِّ :® $tΒuρ tβ%x. ª!$# 
yì‹ÅÒã‹Ï9 öΝä3sΨ≈yϑƒÎ) 4 〈 َصالتكم إىل بيت املقدس, ويرجح تفسري : أي ُ  ))ُّالطهور (( ِّ
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, )) الوضوء((  ))الطهور (( , وفيه بدل )٣٥١٧(ُبالوضوء رواية الرتمذي للحديث 
ِّ, والشطر فرس بالنصف, ))إسباغ الوضوء (( : بلفظ) ٢٨٠(ورواية ابن ماجه  ُ

ًوفرس باجلزء, وإن مل يكن نصفا, :  ورشط الصالة الوضوء كام جاء يف احلديثِّ
, )٢٢٤( رواه مسلم ))ُال تقبل صالة بغري طهور, وال صدقة من غلول (( 

َّوالطهور بالضم اسم للفعل وهو التطهر, وبالفتح اسم للامء الذي يتطهر به,  ُُّ ٌُّ ٌ ِّ
  .ومثل ذلك لفظ الوضوء والسحور والوجور والسعوط

َ امليزان, وسبحان اهللا واحلمد هللا متآلن أو متأل ما واحلمد هللا متأل(( : قوله ـ ٢ َ
 التحميد ُّهو ميزان األعامل, وهو يدل عىل فضل: , امليزان)) بني السامء واألرض

ِّوالتسبيح, والتسبيح هو تنزيه اهللا عن كل نقص, والتحميد وصفه بكل كامل ُِّ.  
ُ حيتمل أن يكون مأل ما بني ا))متآلن أو متأل (( : وقوله لسموات واألرض َ

َللتسبيح والتحميد معا أو ألحدمها, وحيتمل أن مأل ما بني السامء واألرض هلام  َ َّ ًُ
ِّمعا, واخلرب جاء عىل الشك من الراوي, هل هو بالتثنية أو بدوهنا ً.  

 يشمل النور يف القلب, والنور يف الوجه, ونور ))والصالة نور (( : قوله ـ ٣
  .اهلداية, والنور يوم القيامة

ِدليل عىل إيامن صاحبها وصدقه; :  أي))والصدقة برهان (( : قوله ـ ٤
ًوذلك أن النفوس تشح باملال, فمن وقي شح نفسه وتصدق كان عالمة عىل  ََّّ َّ ُ ُّ ََ
ُإيامنه, وألن املنافق قد يصيل رياء, وال تسمح نفسه بإخراج الصدقة لبخله  َّ

  .وحرصه عىل املال
َّالصرب عىل الطاعات ولو شقت عىل :  أي))والصرب ضياء (( : قوله ـ ٥

النفوس, وعن املعايص ولو مالت إليها النفوس, وعىل أقدار اهللا املؤملة فال 
ُّجيزع وال يتسخط, وحصول ذلك من املسلم يدل عىل قوة إيامنه ونور بصريته,  َّ
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َّوهلذا وصف الصرب بأنه ضياء ُ.  
ٌوالقرآن حجة لك أو عليك (( : قوله ـ ٦ َّي أن القرآن إما حجة , أ))َُّ ُ َّ َ َّ

لإلنسان إذا قام بام جيب عليه وما هو مطلوب منه يف القرآن, من تصديق 
َّاألخبار, وامتثال األوامر, واجتناب النواهي, وتالوته حق تالوته, وإما حجة  ُ َّ َّ

 ُعليه إذا أعرض عنه ومل يقم بام هو مطلوب منه, ومثل هذا احلديث قوله 
َّإن اهللا يرفع هبذا الكتاب (( ): ٨١٧(واه مسلم يف صحيحه يف احلديث الذي ر

َأقواما ويضع به آخرين  ً((.  
ُكل الناس يغدو, فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها (( : قوله ـ ٧ ٌ َّأن : , معناه))ُّ

َالناس يغدون ويسعون, فينقسمون إىل قسمني; قسم يبيع نفسه عىل اهللا, بفعل  َ
ُيعتقها بذلك من النار, ويبعدها عن إضالل الطاعات واجتناب املعايص, ف ُُ

ُالشيطان وإغوائه, وقسم يوبقها بارتكاب الذنوب واملعايص; وذلك بوقوعه  ٌ
  .َّيف الشهوات املحرمة التي توصله إىل النار

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٨ َّ ِ:  
  .ُّ ـ بيان فضل الطهور١
  . ـ بيان فضل التحميد والتسبيح٢
  .وزن األعامل ـ إثبات امليزان و٣
ٌ ـ فضل الصالة, وأهنا نور يف الدنيا واآلخرة٤ َّ.  
ٌ ـ فضل الصدقة, وأهنا عالمة عىل إيامن صاحبها٥ َّ.  
ٌ ـ فضل الصرب, وأنه ضياء للصابرين٦ َّ.  
َّ ـ احلث عىل العناية بالقرآن تعلام وتدبرا وعمال; ليكون حجة لإلنسان٧ ُ ًُّ ً ًُّ ُّ.  
َّجيب نحو القرآن; لئال يكون حجة عليهُ ـ التحذير من اإلخالل بام ٨ َّ.  
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َ ـ احلث عىل كل عمل صالح يعتق اإلنسان نفسه به من خزي الدنيا ٩ ُ ُُّ ِّ
  .وعذاب اآلخرة

َ ـ التحذير من كل عمل يسء جيعل صاحبه من أولياء الشيطان, ١٠ ِّ ِّ
  .ُويفيض بصاحبه إىل النار

* * *  
æëŠ’ÈÛaë@ÉiaŠÛa@sí†§a@ @

ِّالنبي, عن  ِّعن أيب ذر الغفاري َّ فيام يرويه عن ربه عز وجل أنه  َّ َّ َّ
ً إين حرمت الظلم عىل نفيس, وجعلته بينكم حمرما, فال !يا عبادي(( : قال َّ َ َُّ ُ ِّ

ٌّ كلكم ضال !َتظاملوا, يا عبادي ِ من هديته, فاستهدوين أهدكم, يا عباديَّإالُّ ْ َ َ! 
ٌكلكم جائع  ْين أطعمكم, يا عباديَ من أطعمته, فاستطعموَّإالُّ ِ كلكم عار !ُ  َّإالُّ

ُمن كسوته, فاستكسوين أكسكم, يا عبادي ُ َْ ُ إنكم ختطئون بالليل والنهار, وأنا !ََ َّ
ْأغفر الذنوب مجيعا, فاستغفروين أغفر لكم, يا عبادي ًُ ِّ إنكم لن تبلغوا رضي !َ ُ َُّ َ
َّ لو أن أو!فترضوين, ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين, يا عبادي َلكم وآخركم َّ َ

ُوإنسكم وجنكم كانوا عىل أتقى قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك يف ملكي  َِ َّ ِ
َ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا عىل أفجر قلب !ًشيئا, يا عبادي ََّّ ِ َ َ َ َّ

ًرجل واحد منكم, ما نقص ذلك من ملكي شيئا, يا عبادي َ لو أن أولكم !ُ َّ َّ
َّوآخركم وإنسكم وجن ِ َ َّكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين, فأعطيت كل واحد َ ُ

َّمسألته, ما نقص ذلك مما عندي  ِ ُ كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر, َّإالَ َ ْ ِ
ً إنام هي أعاملكم أحصيها لكم, ثم أوفيكم إياها, فمن وجد خريا !ياعبادي َ َ َ ََ َّ َِّّ ُ ُ َّ

َّفليحمد اهللا, ومن وجد غري ذلك فال يلومن  َ َُ َ َ ََ   . رواه مسلم)) نفسه َّالإَ
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 هذا من األحاديث القدسية, ))ِّ فيام يرويه عن ربه  ِّالنَّبيعن (( : قوله ـ ١
َّوهذه العبارة من العبارات التي يعرب هبا عن احلديث القديس, ومثلها عبارة ُ :  

َّعز وجل قال اهللا ((  , واحلديث القديس هو ما )) فيام يرويه عنه رسوله َّ
ُّ إىل ربه تعاىل ويضيفه إليه, ويشتمل عىل ضامئر التكلم  اهللا رسوليسنده  ِّ

  .التي تعود إليه سبحانه وتعاىل
ً إين حرمت الظلم عىل نفيس, وجعلته بينكم حمرما, !يا عبادي(( :  قوله ـ٢ َّ َ َُّ ُِّ

َّ, الظلم وضع اليشء يف غري موضعه, وقد حرمه اهللا عىل نفسه ))َفال تظاملوا  ُ
ً مع قدرته عليه وعىل كل يشء, فال يقع منه الظلم أبدا; لكامل ومنَعها منه, ِّ

َّعز وجلعدله سبحانه وتعاىل, قال اهللا  َّ :® $tΒuρ ª!$# ß‰ƒÍãƒ $Vϑù=àß ÏŠ$t7Ïèù=Ïj9 ∩⊂⊇∪ 〈 ,
̈{ βÎ) ©!$# Ÿω ãΝÏ=øàtƒ¨ ®: , وقال〉 ∪∌⊇∩ tΒuρ y7š/u‘ 5Ο≈̄=sàÎ/ Ï‰‹Î7yèù=Ïj9$ ®: وقال $̈Ψ9$# $Z↔ø‹x© 〈 ,
 tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ z⎯ÏΒ ÏM≈ysÏ=≈¢Á9$# uθèδuρ⎯ ®: , وقال〉 ) βÎ) ©!$# Ÿω ãΝÏ=øàtƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ¨ ®: الوق

Ñ∅ÏΒ÷σãΒ Ÿξsù ß∃$sƒs† $YΗø>àß Ÿωuρ $VϑôÒyδ ∩⊇⊇⊄∪ 〈ًال خياف نقصا من حسناته وال : , أي
َّزيادة يف سيئاته, أو حتميله سيئات غريه, ونفي الظلم عن اهللا عز وجل  َّ ُ ِّ يف هذه ّ

ٌاآليات متضمن إثبات كامل عدله سبحانه, قال ابن رجب يف جامع العلوم  ِّ
َوكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم ال يقتيض وصفه (( ): ٢/٣٦(واحلكم  ََ َ ُ

ُبالظلم سبحانه وتعاىل, كام أنه ال يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد,  َّ
ُوهي خلقه وتقديره, فإنه ال ي َُّ ُ ِ ُ ْ َّ بأفعاله, ال يوصف بأفعال عباده, فإن َّإالَوصف َ

َّأفعال عباده خملوقاته ومفعوالته, وهو ال يوصف بيشء منها, إنام يوصف بام  َ
  .))ِقام به من صفاته وأفعاله, واهللا أعلم 

َوقد حرم اهللا تعاىل عىل عباده الظلم, فال يظلم أحد نفسه وال يظلم غريه َ ُ َّ.  
ٌّ كلكم ضال !ييا عباد(( :  قوله ـ٣ ِ من هديته, فاستهدوين أهدكم َّإالُّ ْ َ َ(( ,

َّقد ظن بعضهم أنه (( ): ٤٠ ـ ٢/٣٩(قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم  ُ َّ
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خلقت : يقول اهللا عز وجل: ( ِّالنَّبيمعارض حلديث عياض بن محار عن 
ك, , وليس كذل)مسلمني ـ فاجتالتهم الشياطني: ُعبادي حنفاء ـ ويف رواية

َفإن اهللا خلق بني آدم وفطرهم عىل قبول اإلسالم وامليل إليه دون غريه,  َ َّ
َّوالتهيؤ لذلك واالستعداد له بالقوة, لكن ال بد للعبد من تعليم اإلسالم  َّ

َّبالفعل, فإنه قبل التعليم جاهل ال يعلم شيئا, كام قال عز وجل ٌَّ ً َّ :® ª!$#uρ 
Νä3y_u÷zr& .⎯ÏiΒ ÈβθäÜç/ öΝä3ÏF≈yγ̈Βé& Ÿω tβθßϑn=÷ès? $Z↔ø‹x© 〈 وقال لنبيه ,ِّ :® x8y‰ỳ uρuρ ω!$|Ê 

3“y‰yγsù ∩∠∪ 〈 واملراد وجدك غري عامل بام علمك من الكتاب واحلكمة, كام قال ,َّ ِ َ َ َ َ
y7Ï9 ®: تعاىل ẍ‹x.uρ !$uΖø‹xm÷ρr& y7ø‹s9Î) %[nρâ‘ ô⎯ÏiΒ $tΡÍøΒr& 4 $tΒ |MΖä. “Í‘ô‰s? $tΒ Ü=≈tGÅ3ø9$# Ÿωuρ 

ß⎯≈yϑƒM}$# 〈 فاإلنسان يولد مفطورا عىل قبول احلق, فإن هداه اهللا سبب له من ,َ َّ ُِّ ً َُ
ًيعلمه اهلد, فصار مهتديا بالفعل, بعد أن كان مهتديا بالقوة, وإن خذله اهللا  ً ِّ

َقيض له من يعلمه ما يغري فطرته, كام قال  ِّ َِّ ُّكل مولود يولد عىل الفطرة, : (َّ
ِّفأبواه هيودان َ ِّه وينَرصانه ويمجسانهُ ُ َُ ِّ (((.  

ويف هذا احلديث األمر بسؤال اهللا اهلداية, وهي تشمل هداية الداللة 
ُّواإلرشاد وهداية التوفيق والتسديد, وحاجة العباد إىل اهلداية أشد من 

tΡÏ‰÷δ$# xÞ$ ®: حاجتهم إىل الطعام والرشاب, وقد جاء يف سورة الفاحتة üÅ_Ç9$# 
zΟ‹É)tGó¡ßϑø9$# ∩∉∪ 〈 َّعز وجل , فهم يسألون اهللا َأن يثبتهم عىل اهلداية احلاصلة, وأن َّ ِّ ُ

عىل هد يزيدهم هد.  
ٌكلكم جائع ! يا عبادي(( : قوله ـ ٤ َ من أطعمته, فاستطعموين َّإالُّ

ْأطعمكم, يا عبادي ُ من كسوته, فاستكسوين أكسكم َّإالُّ كلكم عار !ُ ُ ْ َْ , يف ))ََ
ِّ شدة افتقار العباد إىل رهبم, وحاجتهم إليه يف حتصيل َهاتني اجلملتني بيان َّ

  .َّأرزاقهم وكسوهتم, وأن عليهم أن يسألوه سبحانه وتعاىل طعامهم وكسوهتم



 

 

   َّفتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخلمسني
   ١٥٧

َ إنكم ختطئون بالليل والنهار, وأنا أغفر الذنوب !يا عبادي(( : قوله ـ ٥ ُ ُ َّ
ْمجيعا, فاستغفروين أغفر لكم  َّعز وجل , أوجب اهللا ))ً لعباد امتثال األوامر عىل اَّ

واجتناب املنهيات, والعباد حيصل منهم التقصري يف أداء ما وجب عليهم, 
ُوالوقوع يف يشء مما هنوا عنه, وطريق السالمة من ذلك رجوعهم إىل اهللا,  َّ ِ

َّعز وجل وتوبتهم من ذنوهبم, وسؤال اهللا  ُّكل (( : أن يغفرها هلم, ويف احلديثَّ
َّخلطائني التوابون َّبني آدم خطاء, وخري ا  حديث حسن, أخرجه ابن ماجه ))َّ

  .ُوغريه) ٤٢٥١(
ِّإنكم لن تبلغوا رضي فترضوين, ولن تبلغوا نفعي ! يا عبادي(( : قوله ـ ٦ ُ ُ َ َّ

َالعباد ال يقدرون أن يوصلوا َّأن يعني (( ): ٢/٤٣(, قال ابن رجب ))فتنفعوين 
ٌّي محيد, ال حاجة له بطاعات العباد, اهللا تعاىل يف نفسه غنَّفإن ًنفعا وال رضا; 

َّوال يعود نفعها إليه, وإنام هم ينتفعون هبا, وال يترضر بمعاصيهم, وإنام هم  ََّّ
 Ÿωuρ y7Ρâ“øts† t⎦⎪Ï%©!$# tβθããÍ≈|¡ç„ ’Îû Íøä3ø9$# 4 öΝßγ̄ΡÎ) ⎯s9 ®: َّيترضرون هبا, قال اهللا تعاىل

(#ρ•ÛØtƒ ©!$# $Z↔øŠx© 3 〈وقال , :® ⎯tΒuρ ó=Ï=s)Ζtƒ 4’n?tã Ïμø‹t6É)tã ⎯n=sù §ÛØtƒ ©!$# $Z↔ø‹x© 3 〈 ((.  
ِ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم كانوا عىل !يا عبادي(( : قوله ـ ٧ َ َ َ َّ َّ

ًأتقى قلب رجل واحد منكم, ما زاد ذلك يف ملكي شيئا, يا عبادي ُ َّ لو أن !ِ
ِأولكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم كانوا عىل أفجر َ َ َ  قلب رجل واحد منكم ما َّ

َّعز وجل, , يف هاتني اجلملتني بيان كامل ملك اهللا ))ًنقص ذلك من ملكي شيئا  َّ
ُّوكامل غناه عن خلقه, وأن العباد لو كانوا كلهم عىل أتقى ما يكون أو أفجر ما  َ َّ

ّيكون, مل يزد ذلك يف ملكه شيئا, ومل ينقص شيئا, وأن تقو كل إنسان  َّ ً ً َّإنام َ
ُ نافعة لذلك املتقي, وفجور كل فاجر إنام يكون رضره عليهتكون ََّ َّّ ً.  
ِ لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم قاموا يف !يا عبادي(( : قوله ـ ٨ َ َ َ َّ َّ

َّصعيد واحد فسألوين, فأعطيت كل واحد مسألته, ما نقص ذلك مما عندي  ِ َ َّ  َّإالُ
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ُكام ينقص املخيط إذا أدخل البحر  َ ْ ُّدل عىل كامل غنى اهللا سبحانه , هذا ي))ِ
ُوتعاىل وافتقار عباده إليه, وأن اجلن واإلنس لو اجتمعوا أوهلم وآخرهم,  ُ َّ َ َّ َّ

َّوسأل كل ما يريد, وحقق اهللا هلم ذلك, مل ينقص ذلك مما عند اهللا  ِ َّ كام  َّإالٌّ
ُينقص املخيط إذا أدخل البحر, واملعنى  َ َّأنه ال حيصل نقص أصال; ألن ِ ً ٌ ما يعلق َّ

ًباملخيط ـ وهو اإلبرة ـ من املاء ال يعترب شيئا, ال يف الوزن وال يف رأي العني َ ُ َ.  
َّ إنام هي أعاملكم أحصيها لكم, ثم أوفيكم إياها, !ياعبادي(( : قوله ـ ٩ َِّ َّ ُ ُ َّ

َّفمن وجد خريا فليحمد اهللا, ومن وجد غري ذلك فال يلومن  َ َ َ َ َُ َ َ ََ َ , )) نفسه َّإالًَ
ُّيف هذه احلياة مكلفون بامتثال األوامر واجتناب النواهي, وكل ما ُالناس  َّ

ٌّحيصل منهم من عمل خريا أو رشا فهو حمىص عليهم, وسيجد كل أمامه ما  ُ ً ُ ً
َّقدم, إن خريا فخري, وإن رشا فرش, قال اهللا عز وجل َّ ً َّ :® ⎯yϑsù ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ >ο§‘sŒ 

#Xø‹yz …çνutƒ ∩∠∪ ⎯tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ tΑ$s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ #vx© …çνutƒ ∩∇∪ 〈 فمن قدم خريا وجد ثوابه ,ً َّ َ
أمامه, والثواب من فضل اهللا عىل العبد, وفعل اخلري يف الدنيا هو من توفيق اهللا 
ُعز وجل للعبد, فله الفضل أوال وآخرا, ومن وجد أمامه غري اخلري فإنام أيت  َّ َ َ َ ََّ ً ً َّ َّ

ِّته لربه وجنايته عىل نفسه, فإذا وجد أمامه العذاب العبد من قبل نفسه ومعصي
  . نفسهَّإالَّفال يلومن 
ُ ـ مما يستفاد من احلديث١٠ َّ ِ:  
ِّعن ربه يشتمل عىل ضامئر  َّ ـ أن من األحاديث ما يرويه الرسول ١

ُالتكلم ترجع إىل اهللا, ويقال له احلديث القديس ُّ.  
ِّعنه, مع إثبات كامل ضده وهو  ـ حتريم اهللا الظلم عىل نفسه وتنزهيه ٢
  .العدل
  . ـ حتريم اهللا الظلم عىل العباد ألنفسهم ولغريهم٣
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ُ ـ شدة حاجة العباد إىل سؤال رهبم اهلد والطعام والكسوة وغري ذلك ٤ ِّ َّ
  .من أمور دينهم ودنياهم

َّ ـ أن اهللا حيب من عباده أن يسألوه كل ما حيتاجون إليه من أمور الدنيا ٥ ُّ َّ
  .ِّدينوال

َّ ـ كامل ملك اهللا عز وجل, وأن العباد ال يبلغون نفعه ورضه, بل يعود ٦ َ َّ َّ َّ
ُّنفعهم ورضهم إىل أنفسهم ُ.  

َّ ـ أن العباد ال يسلمون من اخلطأ, وأن عليهم التوبة من ذلك ٧ َّ
  .واالستغفار

, )) عىل أتقى قلب رجل(( : َّ ـ أن التقو والفجور يكونان يف القلوب; لقوله٨
  .))عىل أفجر قلب رجل (( و

َ ـ أن ملك اهللا ال تزيده طاعة املطيعني, وال تنقصه معايص العاصني٩ َّ.  
َّ ـ كامل غنى اهللا وكامل ملكه, وأنه لو أعطى عباده أوهلم وآخرهم كل ١٠ َ َ َّ َ َّ

ًما سألوه مل ينقص من ملك اهللا عز وجل وخزائنه شيئا َّ َّ.  
َّيرهم من املعصية, وأن كل ذلك حمىص ُّ ـ حث العباد عىل الطاعة, وحتذ١١ َّ
  .عليهم
َّ ـ أن من وفقه اهللا لطريق اخلري ظفر بسعادة الدنيا واآلخرة, والفضل ١٢ َّ

  .ُهللا للتوفيق لسلوك سبيل اهلد, وحلصول الثواب عىل ذلك
َّ ـ أن من فرط وأساء العمل ظفر باخلرسان, وندم حيث ال ينفع النَّدم١٣ َ َّ.  

* * *  
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ًأن أناسا من أصحاب رسول اهللا : ًأيضا عن أيب ذر  ِّقالوا للنبي  َّ َّ
ِّذهب أهل الدثور باألجور, يصلون كام نصيل, ويصومون كام نصوم, (( :  ُّ ُُ ُّ

َّأوليس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون? إن : َّويتصدقون بفضول أمواهلم, قال َّ
ِّبكل تسبيحة صدقة, وكل تكبرية ِّ صدقة, وكل حتميدة صدقة, وكل هتليلة ِّ ِّ

ُصدقة, وأمر بمعروف صدقة, وهني عن املنكر صدقة, ويف بضع أحدكم 
َأيأيت أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر? قال! رسول اهللايا : صدقة, قالوا ُ :

أرأيتم لو وضعها يف حرام أكان عليه وزر? فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان 
  .لم رواه مس))له أجر 
ِّأحرص الناس عىل كل خري, وأسبقهم إىل  ُأصحاب رسول اهللا  ـ ١ ُ

ُكل خري, يتنافسون يف األعامل الصاحلة, وحيب بعضهم أن يلحق يف األجر  ُّ ِّ
 بمن سبقه منهم, وهلذا ذكر مجاعة من فقراء أصحاب رسول اهللا 

 بالصدقة َّمشاركتهم لألغنياء بالصالة والصيام, وكون األغنياء متيزوا عليهم
 من الصدقات ً هناك أنواعاَّأن إىل ُّبفضول أمواهلم, وقد أرشدهم النَّبي 

  .يقدر الفقراء عىل اإلتيان هبا, كاألذكار واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
الفقراء إىل اإلتيان هبا تنقسم إىل  ُّالصدقات التي أرشد النَّبي  ـ ٢
  :قسمني

تسبيح والتكبري والتحميد والتهليل, قسم يقترص نفعه عليهم, وهو ال
َّوقسم يتعداهم إىل غريهم, يكون نفعه هلم ولغريهم, وهو األمر باملعروف 

  .والنهي عن املنكر واجلامع
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ًأن ما يأتيه اإلنسان من املباحات التي فيها حظ للنفس تكون قربة  ـ ٣ ُّ َّ
ف نفسه َّبالنية الصاحلة, مثل قضاء اإلنسان شهوته إذا قصد بذلك إعفا

  .وإعفاف أهله وحتصيل األوالد
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٤ َّ ِ:  
  . ـ حرص الصحابة عىل فعل األعامل الصاحلة والتنافس يف اخلريات١
ً ـ أن الصدقة ال تقترص عىل الصدقة باملال, وإن كانت أصال يف٢   . ذلكَّ
َّ ـ احلث عىل التسبيح والتكبري والتحميد والتهليل, وأن ذلك صد٣ قة من ُّ

  .املسلم عىل نفسه
ُ ـ أن من عجز عن فعل يشء من الطاعات لعدم قدرته عليه, فإنه يكثر ٤ َّ َ َّ

  .من الطاعات التي يقدر عليها
ٌ ـ احلث عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر, وأنه صدقة من املسلم ٥ َُّّ

  .عىل نفسه وعىل غريه
َّ ـ أن قضاء اإلنسان شهوته بنية صاحلة يكو٦ َ ن صدقة منه عىل نفسه وعىل َّ
  .غريه
ُّ ـ مراجعة العامل فيام قاله للتثبت فيه٧ ِ.  
َّ ـ إثبات القياس; ألن النَّبي ٨ َشبه ثبوت األجر ل ِمن قىض شهوته يف  َّ ِ َّ

َِاحلالل بحصول اإلثم ملن قضاها يف احلرام, والذي يف هذا احلديث من قبيل 
  .قياس العكس

JJJ 
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ُكل سالمى من الناس عليه (( : رسول اهللا قال :  قالعن أيب هريرة  ُّ
َّصدقة كل يوم تطلع فيه الشمس, تعدل بني اثنني صدقة, وتعني الرجل يف  ُ َ َّ
ِّدابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة, والكلمة الطيبة صدقة,  ُ َ َّ

ُوبكل خطوة متشيها إىل الصالة صدقة, ومتيط َ  رواه )) األذ عن الطريق صدقة ِّ
  .البخاري ومسلم

َّكل سالمى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس (( : قوله ـ ١ ُُّ(( 
السالمى املفاصل, وهي ستون وثالثامئة, جاء تفسريها بذلك يف صحيح 

َّكل يوم تطلع فيه الشمس َّأن , واملعنى )١٠٠٧ (<مسلم من حديث عائشة 
َّك السالمى صدقة يف ذلك اليوم, ثم ذكر بعد ذلك أمثلة مما فعىل مجيع تل ِ

ِّحتصل به الصدقة, وهي فعلية وقولية, وقارصة ومتعدية, وجاء يف صحيح 
ُوجيزئ من ذلك ركعتان يركعهام من (( ): ٧٢٠(مسلم من حديث أيب ذر 

َصالة هاتني الركعيتن حيصل هبام حترك املفاصل يف هذه َّأن ; وذلك ))الضحى 
  .لعبادة وهي الصالة, فتكون جمزئة عن الصدقات يف هذا اليوما

ُكل قربة يأيت هبا اإلنسان سواء كانت قولية أو فعلية فهي صدقة, وما  ـ ٢ ُ ُّ
 يف هذا احلديث هو من قبيل التمثيل ال احلرص, فالعدل بني  ُّالنَّبيذكره 

ٍّويل متعد, االثنني يكون يف احلكم أو الصلح بني متنازعني بالعدل, وهو ق ٌّ
ٍّوإعانة الرجل يف محله عىل دابته أو محل متاعه عليها هو فعيل متعد, وقول  ٌّ َّ َّ
ِّالكلمة الطيبة يدخل حتته كل كالم طيب من الذكر والدعاء والقراءة والتعليم  ِّ ُِّّ
ُّواألمر واملعروف والنهي عن املنكر وغري ذلك, وهو قويل قارص ومتعد, وكل  ٍّ ٌ ٌّ

ٌّ املسلم إىل الصالة صدقة من املسلم عىل نفسه, وهو فعيل خطوة يمشيها
قارص, وإماطة األذ عن الطريق من شوك أو حجر أو زجاج وغري ذلك, 
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ٍّوهو فعيل متعد ٌّ.  
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٣ َّ ِ:  
َّ ـ أن عىل كل سالمى من اإلنسان كل يوم صدقة, سواء كانت قارصة أو ١ ِّ َّ
  .ِّمتعدية
  .ىل اإلصالح بني متنازعني بالعدلُّ ـ احلث ع٢
َّ ـ حث املسلم عىل إعانة غريه بام حيتاج إليه, كحمله عىل دابته أو محل ٣ ُّ

  .متاع عليها
ِّ ـ الرتغيب يف كل كالم طيب من ذكر وقراءة وتعليم ودعوة وغري ذلك٤ ِّ.  
َ ـ فضل امليش إىل املساجد, وقد جاء يف حديث آخر أنه يكتب له ممشاه يف ٥ ُ َّ

  ).٦٦٣(ذهابه وإيابه, رواه مسلم 
َّ ـ فضل إماطة األذ عن الطريق, وقد جاء يف حديث آخر أنه من شعب ٦

  ).٥٨(اإليامن, رواه مسلم 

* * *  

æëŠ’ÈÛaë@ÉibÛa@sí†§a@ @

ِّالنبي, عن عن النواس بن سمعان  ُالرب حسن اخللق, (( :  قال َّ ُ ُّ
َّواإلثم ما حاك يف النفس وكرهت أن يطلع ع َ   . رواه مسلم))ليه الناس ُ

َجئت تسأل (( : , فقالرسول اهللا أتيت :  قالَوعن وابصة بن معبد 
ُّاستفت قلبك, الرب ما اطمأنت إليه النفس : قال! نعم: ِّعن الرب واإلثم? قلت َ

َّواطامن إليه القلب, واإلثم ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر, وإن أفتاك  ُ َّ
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َسن, رويناه يف مسندي اإلمامني أمحد بن حنبل  حديث ح))الناس وأفتوك 
  .والدارمي بإسناد حسن

حديث النواس رواه مسلم, وحديث وابصة رواه أمحد والدارمي ويف  ـ ١
ِّإسناده مقال, لكن له شواهد بأسانيد جيدة, ذكرها احلافظ ابن رجب يف جامع 

  .ُالعلوم واحلكم, وهو يف اجلملة مماثل حلديث النواس بن سمعان
ٌالرب كلمة جامعة تشمل األمور الباطنة التي يف القلب واألمور الظاهرة  ـ ٢ ُّ

واضحة  〉 øŠ©9 §É9ø9$# βr& (#θ—9uθè? öΝä3yδθã_ãρ§{ ®التي تكون عىل اللسان واجلوارح, وآية 
َأوهلا مشتمل عىل األمور الباطنة, وآخرها مشتمل عىل َّفإن الداللة عىل ذلك;  َ َّ
ُطلق الرب عىل خصوص بر الوالدين, ال سيام إذا قرنُاألمور الظاهرة, وي ِّ  بالصلة, ُّ

ًفإنه يراد هبام بر الوالدين وصلة األرحام, ويأيت الرب مقرونا بالتقو, كام يف ُّ ُ  قول َّ
َّاهللا عز وجل َّ :® (#θçΡuρ$yès?uρ ’n?tã ÎhÉ9ø9$# 3“uθø)−G9$#uρ ( 〈 فعند اجتامعهام كام يف هذه اآلية ,

َّيفرس ال ُرب بفعل الطاعات, والتقو برتك املنهيات, فإذا أفرد أحدمها عنُ  اآلخر ُّ
ًبالذكر شمل املعنيني مجيعا, وهذا نظري اإلسالم واإليامن, والفقري واملسكني ِّ.  

ُ وحسن اخللق حيتمل أن ))ُّالرب حسن اخللق (( جاء يف حديث النواس  ـ ٣ ُ ُ ُ
ويكون تفسري هبذا االسم, يكون املراد به خصوص اخللق الكريم املعروف 

َّالرب به ألمهيته وعظيم شأنه, وهو نظري , ))ُّاحلج عرفة (( , و))ِّالدين النصيحة ((  ِّ
ِّويمكن أن يراد به العموم والشمول لكل ما هو خري, ويدل عليه وصف أم  ُّ ِّ ُ ُ

ُ خللق الرسول <املؤمنني عائشة  َّأنه يتأدب بآدابهَّ بأنه القرآن, واملعنى ِ َّ ,
  .ويمتثل أوامره, وجيتنب نواهيه

َّواإلثم ما حاك يف نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس(( :  ـ قوله٤ , من )) ُ
ُّاإلثم ما يكون واضحا جليا, ومنه ما حيوك يف الصدر وال تطمئن إليه النفس,  ً
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ُويكره اإلنسان أن يطلع عليه الناس; ألنه مما يستحيا من فعله, فيخشى َّ ِ َّ َّ ه ُ صاحبُ
َفمن  ((: َألسنة الناس يف نيلهم منه, وهو شبيه بام جاء يف األحاديث الثالثة املاضية

, ))ُدع ما يريبك إىل ما ال يريبك (( , و))َّاتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه 
َّمما أدرك الناس من كالم النبوة األوىل إذا مل تستح فاصنع ما شئت َّإن (( و ِ((.  

ُواإلثم يراد به بالعدوان, ً عموم املعايص الواضحة واملشتبهة, ويأيت مقرتنا ُ
َّكام يف قول اهللا عز وجل َّ :® Ÿωuρ (#θçΡuρ$yès? ’n?tã ÉΟøOM}$# Èβ üρô‰ãèø9$#uρ 4 〈 فيفرس العدوان ,َّ ُ

  .وأعراضهم اء عىل الناس يف دمائهم وأمواهلمباالعتداء والظلم, فيدخل فيه االعتد
ُّفرس الرب يف ح ـ ٥ ِّ َّديث وابصة بام اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب, ُ َّ

ًوال يظهر يل فرق بينهام, فقد تكون اجلملة الثانية مؤكدة للجملة األوىل;  ِّ ٌ
ِّالتفاقهام يف املعنى, وفرس فيه اإلثم بام يقابل ذلك, وهو بمعنى ما فرس به اإلثم  ُِّ ُُ ِّ

  .يف حديث النواس
وإن أفتاك (( :  ويف آخره))استفت قلبك (( : قوله يف أول حديث وابصة ـ ٦

َّ يدل عىل أن ما كان فيه شبهة وريبة وال يطمئن إليه القلب, أن ))الناس وأفتوك  َُّّ ُّ
َّالسالمة يف تركه ولو حصل إفتاء الناس به, واملقصود أن من كان من أهل  َ

ِاإليامن خياف اهللا ويتقيه فإنه ال يقدم عىل اليشء الذي ال ي ُ َّ ُّطمئن إليه قلبه, وقد َّ
َّيكون اإلفتاء ممن ال علم عنده, وقد يكون ممن عنده علم, ولكن ليس يف  َِّ ِ
َّاملسألة دليل بني يعول عليه يف الفعل, أما إذا كان يف املسألة دليل من الكتاب  َِّّ ُ
والسنَّة فاملتعني املصري إليه, واستفتاء القلب ال يكون من أهل الفجور 

ُ من أولئك من قد جياهر باملعايص وال يستحيي من اهللا وال من َّواملعايص; فإن َ
  .ِّخلقه, فمثل أولئك يقعون يف احلرام البني, ومن باب أوىل املشتبه

له بالذي جاء يسأل عنه  ِّما جاء يف حديث وابصة من إخبار النَّبي  ـ ٧
ِّقبل أن يبدي سؤاله حممول ـ واهللا أعلم ـ عىل علم سابق للنَّبي  باهتامم هذا  ُ
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ِّالصحايب بمعرفة الرب واإلثم, فلعله حصل له مراجعة النَّبي  َِّّ من قبل يف  ِّ
  .يشء من ذلك

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٨ َّ ِ:  
  . ـ بيان عظم شأن حسن اخللق١
َ ـ أن الرب واإلثم من الكلامت اجلامعة٢ َّ َّ.  
ـ أن املسلم يقدم يف أمور دينه عىل فعل ما هو ٣  ِ ْ َُّ   .ِّواضح احلل دون ما هو مشتبهَ
ُ ـ أن املؤمن الذي خياف اهللا ال يفعل ما ال يطمئن إليه قلبه, ولو أفتي به, ٤ َّ

ًما مل يكن أمرا واضحا يف الرشع كالرخص ً.  
  . عىل معرفة احلالل واحلرام والرب واإلثم} ـ حرص الصحابة ٥

* * *  

æëŠ’ÈÛaë@åßbrÛa@sí†§a@ @

ًموعظة  وعظنا رسول اهللا : قال رية عن أيب نجيح العرباض بن سا
َّكأهنا ! يا رسول اهللا: َبليغة وجلت منها القلوب, وذرفت منها العيون, فقلنا

ِموعظة مودع فأوصنا, قال ِّ َّأوصيكم بتقو اهللا عز وجل, والسمع والطاعة (( : ُ َّ ُ
ًوإن تأمر عليكم عبد, فإنه من يعش منكم فسري اختالفا كثريا, فعلي ً َ َ كم ََّّ

َّبسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني, عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم  ُِّّ َّ
َّوحمدثات األمور; فإن كل بدعة ضاللة    :  رواه أبو داود والرتمذي, وقال))َّ

  .))حديث حسن صحيح (( 
ًموعظة بليغة وجلت منها  وعظنا رسول اهللا (( : قول العرباض ـ ١
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, املوعظة ما كان من الكالم فيه ترغيب ))ن َالقلوب, وذرفت منها العيو
ّوترهيب, يؤثر عىل النفوس ويبلغ القلوب, فتوجل من خمافة اهللا, وقد وصف  َ

 هذه املوعظة هبذه الصفات الثالث, التي هي البالغة ووجل العرباض 
  ): ٢/١١١(القلب وذرف العيون, قال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم 

ُظة مستحسنة; ألهنا أقرب إىل قبول القلوب واستجالهبا, والبالغة يف املوع((  َّ
ُّوالبالغة هي التوصل إىل إفهام املعاين املقصودة وإيصاهلا إىل قلوب السامعني 
َّبأحسن صورة من األلفاظ الدالة عليها, وأفصحها وأحالها لألسامع وأوقعها 

  .))يف القلوب 
م عند ذكر اهللا, قال وقد وصف اهللا املؤمنني بوجل قلوهبم وذرف عيوهن

َّاهللا عز وجل َّ :® $yϑ̄ΡÎ) tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# t⎦⎪Ï%©!$# #sŒÎ) uÏ.èŒ ª!$# ôMn=Å_uρ öΝåκæ5θè=è% #sŒÎ)uρ ôMu‹Ï=è? öΝÎκön=tã 
…çμçG≈tƒ#u™ öΝåκøEyŠ#y— $YΖ≈yϑƒÎ) 4’n?tãuρ óΟÎγÎn/u‘ tβθè=ª.uθtGtƒ ∩⊄∪ 〈وقال , :® #sŒÎ)uρ (#θãèÏϑy™ !$tΒ tΑÍ“Ρé& ’n<Î) 

ÉΑθß™§9$# #“us? óΟßγuΖãŠôãr& âÙ‹Ïs? š∅ÏΒ ÆìøΒ¤$!$# 〈.  
ِّكأهنا موعظة مودع فأوصنا ! يا رسول اهللا: قلنا(( : قوله ـ ٢ َّأن هذه :  أي))َّ

ِّالوصية تشبه موعظة املودع, لذا فقد طلب الصحابة الكرام ـ وهم احلريصون 
َّعىل كل خري ـ وصية جامعة يعهد هبا إليهم رسول  َّ, يتمسكون هبا اهللا ِّ

ِّويعولون عليها;  َّالوصية عند الوداع هلا وقع يف النفوس, ولعل هذه َّألن ُ َّ
  .َّاملوعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع, لذا طلبوا هذه الوصية

َّعز وجل , تقو اهللا ))أوصيكم بتقو اهللا (( : قوله ـ ٣ أن جيعل املرء بينه َّ
نه, وذلك بفعل الطاعات واجتناب املعايص, وبني غضب اهللا وقاية تقيه م

َّعز وجلَّوتصديق األخبار, وهي وصية اهللا لألولني واآلخرين, كام قال اهللا  َّ :
® ô‰s)s9uρ $uΖøŠ¢¹uρ t⎦⎪Ï%©!$# (#θè?ρé& |=≈tGÅ3ø9$# ⎯ÏΒ öΝà6Ï=ö6s% öΝä.$§ƒÎ)uρ Èβr& (#θà)̈?$# ©!$# 4 〈 وهي سبب ,
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رة, ويأيت األمر بتقو اهللا يف كثري من اآليات, ِّكل خري وفالح يف الدنيا واآلخ
 اهللا , وكذلك يف وصايا رسول〉 ™yγ•ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΨtΒ#u$ ®ال سيام اآليات املبدوءة بـ

  .ألصحابه 
َّ وهي وصية بالسمع ))َّوالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد (( : قوله ـ ٤

ًولو كان األمري عبدا, وقد أمجع والطاعة لوالة األمور يف غري معصية اهللا, 
ُالعلامء عىل أن العبد ليس أهال للخالفة, وحيمل ما جاء يف هذا احلديث وغريه  ً َ َّ
من األحاديث يف معناه عىل املبالغة يف لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان 
ًخليفة, وإن كان ذلك ال يقع, أو أن ذلك حيمل عىل تولية اخلليفة عبدا عىل  َّ

ُو مجاعة, أو أنه كان عند التولية حرا, وأطلق عليه عبد باعتبار ما كان, أو قرية أ َّ
َِعىل أن العبد تغلب عىل الناس بشوكته واستقرت األمور واستتب األمن; ملا  َّ َّ َّ َ َّ

  .يف منازعته من حصول ما هو أنكر من واليته
ًفإنه من يعش منكم فسري اختالفا كثريا (( : قوله ـ ٥ ً ِ َ هذا من دالئل , ))َّ
َِ, حيث أخرب عن أمر مستقبل وقع طبقا ملا أخرب به َّنبوته  ً الذين َّفإن ; َ

َِ أدركوا اختالفا كثريا وخمالفة ملا كان  ِّالنَّبيُطالت أعامرهم من أصحاب  ً ً
 وأصحابه, وذلك بظهور بعض فرق الضالل, كالقدرية رسول اهللا عليه 

  .واخلوارج وغريهم
ُّعليكم بسنَّتي وسنَّة اخللفاء الراشدين املهديني, عضوا عليها ف(( : قوله ـ ٦ ِّ

ُّ بحصول التفرق وكثرته, أرشد إىل طريق السالمة ََّ, ملا أخرب ))بالنَّواجذ 
ُّوالنجاة, وذلك بالتمسك بسنَّته وسنَّة خلفائه الراشدين, وخلفاؤه الراشدون 

َّ خالفتهم بأهنا  رسول اهللا, وقد وصف }هم أبو بكر وعمر وعثامن وعيل  َ
َّخالفة نبوة, كام جاء يف حديث سفينة  خالفة النبوة ثالثون سنة, ثم (( : ُ
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َيؤيت اهللاُ امللك أو ملكه من يشاء  ُوغريه, وهو حديث ) ٤٦٤٦( رواه أبو داود ))َ
, ونقل تصحيحه عن )٤٦٠(صحيح, أورده األلباين يف السلسلة الصحيحة 

والسنَّة هي الطريقة املسلوكة, (( ): ٢/١٢٠(رجب تسعة من العلامء, قال ابن 
ُّفيشمل ذلك التمسك بام كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من االعتقادات 
ًواألعامل واألقوال, وهذه هي السنَّة الكاملة, وهلذا كان السلف قديام ال 

َّعىل ما يشمل ذلك كله, وروي معنى ذلك عن احلسن  َّإاليطلقون اسم السنَّة 
َوزاعي والفضيل بن عياض, وكثري من العلامء املتأخرين خيص اسم السنَّة واأل ُّ

ِّألهنا أصل الدين, واملخالف فيها عىل خطر عظيم َّبام يتعلق باالعتقادات;  ُ َّ((.  
ُّعىل التمسك بسنَّته وسنَّة خلفائه الراشدين  َّوقد حث رسول اهللا 

ُّشد إىل شدة التمسك هبا بقوله, وهي اسم فعل أمر, ثم أر))فعليكم (( : بقوله َّ :
َّ, والنواجذ هي األرضاس, وذلك مبالغة يف شدة ))ُّعضوا عليها بالنَّواجذ (( 

  .ُّالتمسك هبا
َّوإياكم وحمدثات األمور; فإن كل بدعة ضاللة (( : قوله ـ ٧ َّ , يف رواية أيب ))َّ
َّوإياكم وحمدثات األمور; فإن كل حمدثة ب(( ): ٤٦٠٧(داود  َّ َّدعة, وكل بدعة َّ

َّ, حمدثات األمور ما أحدث وابتدع يف الدين مما مل يكن له أصل فيه, ))ضاللة  ِ ِِّ ُ ُ
ُّوهو يرجع إىل االختالف والتفرق املذموم الذي ذكره النَّبي  َّفإنه (( : بقوله ُّ

ًمن يعش منكم فسري اختالفا كثريا  ً َ َّكل البدع بأهنا  ُّ, وقد وصف النَّبي ))َ َّ
ًل, فال يكون يشء من البدع حسنا; لعموم قولهضال , ))وكل بدعة ضاللة (( : ٌ

(( :  قال{وقد رو حممد بن نرص يف كتابه السنة بإسناد صحيح عن ابن عمر 

, وذكر الشاطبي يف االعتصام عن ))ُّكل بدعة ضاللة, وإن رآها الناس حسنة 
اإلسالم بدعة يراها َمن ابتدع يف (( : ًسمعت مالكا يقول: ابن املاجشون قال

َّحسنة فقد زعم أن حممدا خان الرسالة; ألن اهللا يقول ً َّ :® tΠöθu‹ø9$# àMù=yϑø.r& öΝä3s9 
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öΝä3sΨƒÏŠ 〈 فام مل يكن يومئذ دينا فال يكون اليوم دينا ,ً , وقال أبو عثامن ))ً
َّمن أمر السنَّة عىل نفسه قوال وفعال نطق باحلكمة, ومن أم(( : النيسابوري َ َّ ًَ ر ً

ًاهلو عىل نفسه قوال وفعال نطق بالبدعة  حلية األولياء : , انظر))ً
َمن (( ): ١٠١٧(َّ, وأما احلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه )١٠/٢٤٤(

َسن يف اإلسالم سنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا  ٌ فهو حممول عىل ))َّ
َّو أن رسول اهللا القدوة احلسنة يف اخلري, كام هو واضح من سبب احلديث, وه

ُحث عىل الصدقة, فأتى رجل من األنصار برصة كبرية, فتابعه الناس عىل   َّ ُ ٌ َّ
َما قال, وهو حممول أيضا عىل من  الصدقة, فعند ذلك قال رسول اهللا  ً ٌ

يف مجع الناس عىل  وأحياها, كام حصل من عمر  أظهر سنَّة الرسول 
ٌصالة الرتاويح يف رمضان, فإنه إظهار َّصىل بالناس قيام  َّ ألنه ; لسنَّته َّ

ُرمضان يف بعض الليايل, وتركه خشية أن يفرض عليهم, كام يف صحيح 
ُذهب ما كان خيشى من الفرض  َّ, فلام تويف رسول اهللا )٢٠١٢(البخاري 

ً, وهو أيضا , فبقي االستحباب, فأظهره عمر النقطاع الترشيع بوفاته 
, كام يف ))نعم البدعة (( :  من قولهن, وما جاء عنه من سنَّة اخللفاء الراشدي

ُيريد إظهار صالة الرتاويح, يراد به البدعة ) ٢٠١٠(صحيح البخاري 
 األذان يوم اجلمعة, وقد وافقه عليه اللغوية, ومثل ذلك زيادة عثامن 

َّأنه بدعة,  {, فهو من سنَّة اخللفاء الراشدين, وما جاء عن ابن عمر }ُالصحابة 
َّهو حممول ـ إن صح ـ عىل البدعة اللغويةف ٌ.  

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٨ َّ ِ:  
َِ ـ استحباب املوعظة والتذكري يف بعض األحيان; ملا يف ذلك من التأثري ١

  .عىل القلوب
  .َّ عىل اخلري; لطلبهم الوصية منه } ـ حرص الصحابة ٢
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َّعز وجل, وهيَّأهم ما يوىص به تقو اهللا َّأن  ـ ٣  طاعته بامتثال أمره َّ
  .واجتناب هنيه

َِ ـ أن من أهم ما يوىص به السمع والطاعة لوالة األمور; ملا يف ذلك من ٤ ِّ َّ
  .املنافع الدنيوية واألخروية للمسلمني

ً ـ املبالغة يف احلث عىل لزوم السمع والطاعة, ولو كان األمري عبدا٥ ِّ.  
َّري يف أمته, ثم حصوله كام عن وجود االختالف الكث ِّ ـ إخبار النَّبي ٦

  .أخرب من دالئل نبوته 
 وسنَّة ِّطريق السالمة عند االختالف يف الدين لزوم سنَّته َّأن  ـ ٧

  .اخللفاء الراشدين
, } ـ بيان فضل اخللفاء الراشدين, وهم أبو بكر وعمر وعثامن وعيل ٨

ُّوأهنم راشدون مهديون َّ.  
ُ ـ التحذير من كل ما أحدث يف ا٩ َّلدين مما مل يكن له أصل فيهِّ ِ ِّ.  
ًالبدع كلها ضالل, فال يكون يشء منها حسناَّأن  ـ ١٠ َّ.  
, ويف ))فعليكم (( :  ـ اجلمع بني الرتغيب والرتهيب; لقوله يف الرتغيب١١
  .))َّوإياكم (( : الرتهيب
ِّ ـ بيان أمهية الوصية بتقو اهللا والسمع والطاعة لوالة األمور, واتباع ١٢ َّ

: َ أوىص أصحابه هبا بعد قوله عن موعظته ِّالنَّبيلسنن وترك البدع; لكون ا
ِّكأهنا موعظة مودع فأوصنا ((  َّ((.  

* * *  
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æëŠ’ÈÛaë@ÉbnÛa@sí†§a@ @

ُأخربين بعمل يدخلني ! يا رسول اهللا: قلت:  قالعن معاذ بن جبل 
ُاجلنة ويباعدين عن النار, قال َّلقد سألت عن عظيم , وإن(( : َّ َه ليسري عىل من َ

ًيرسه اهللا تعاىل عليه; تعبد اهللاَ ال ترشك به شيئا, وتقيم الصالة, وتؤيت الزكاة,  َّ
ُأال أدلك عىل أبواب اخلري? الصوم : وتصوم رمضان, وحتج البيت, ثم قال ُّ َ

َجنة, والصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار, وصالة الرجل يف جوف  ُُ ُ ُ َّ
, ثم 〉 ∪∠⊆∩ tβθè=yϑ÷ètƒ ®حتى بلغ  〉 nû$yftFs? öΝßγç/θãΖã_ Ç⎯tã ÆìÅ_$ŸÒyϑø9$#’4 ®: الليل, ثم تال

َأال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه? قلت: قال َ ِ ! بىل يا رسول اهللا: َ
َرأس األمر اإلسالم, وعموده الصالة, وذروة سنامه اجلهاد, ثم قال: قال َ ُُ َأال : ُ

ِّأخربك بمالك ذلك كله? ق ِ َّكف : فأخذ بلسانه, وقال! بىل يا رسول اهللا: لتِ ُ
َّوإنا ملؤاخذون بام نتكلم به? فقال! َّيا نبي اهللا: عليك هذا, قلت ُّثكلتك أمك: َّ ِ !

َّوهل يكب الناس يف النار عىل وجوههم أو قال َ ُّ ُ حصائد َّإالعىل مناخرهم : َ
  .))حديث حسن صحيح (( :  رواه الرتمذي وقال))ألسنتهم? 

ُأخربين بعمل يدخلني اجلنَّة ويباعدين عن ! يا رسول اهللا: قلت(( : قولهـ  ١ ُ
ُّ يدل عىل حرص الصحابة عىل اخلري ومعرفة األعامل التي هبا حصول ))النار 

َّاجلنَّة والسالمة من النار, ويدل عىل وجود اجلنَّة والنار, وأن أولياء اهللا يعملون  ُّ
ُوا من النار, وهذا بخالف ما يقوله بعض الصاحلات ليظفروا باجلنَّة ويسلم

ًالصوفية أهنم ال يعبدون اهللا رغبة يف جنَّته وال خوفا من ناره, وهو باطل;  َّ
حلرص الصحابة عىل معرفة األعامل املوصلة إىل اجلنَّة واملباعدة من النار, وقد 

َّ, ويدل أيضا عىل أن 〉 ∪∋∇∩ É_ù=yèô_$#uρ ⎯ÏΒ ÏπrOu‘uρ Ïπ̈Ψy_ ÉΟŠÏè̈Ζ9$#© ®: قال اهللا عن خليله ً ُّ
ٌاألعامل الصاحلة سبب يف دخول اجلنَّة, وقد جاء يف ذلك آيات كثرية, منها  ٌ َ
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َّقول اهللا عز وجل َّ :® y7ù=Ï?uρ èπ̈Ψpgù:$# û©ÉL©9$# $yδθßϑçGøOÍ‘ρé& $yϑÎ/ óΟçFΖä. šχθè=yϑ÷ès? ∩∠⊄∪ 〈 ,
 †βÎ) t⎦⎪Ï%©!$# (#θä9$s% $sΨš/z’ ª!$# §ΝèO (#θßϑ≈s)tFó™$# Ÿξsù î∃öθyz óΟÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡu“øts¨ ®: وقوله

∩⊇⊂∪ y7Í×̄≈s9'ρé& Ü=≈utõ¾r& Ïπ̈Ψpgù:$# t⎦⎪Ï$Í#≈yz $pκÏù L™!#u“y_ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇⊆∪ 〈 وذلك ال ,
وال أنت يا : لن يدخل أحدكم بعمله اجلنَّة, قالوا(( : ُينايف ما جاء يف احلديث

 رواه البخاري ))َّ أن يتغمدين اهللا برمحة منه َّإالوال أنا, : قال! رسول اهللا
َ, فإن الباء يف احلديث للمعاوضة, ويف اآليات )٢٨١٦(, ومسلم )٦٤٦٣( َّ

َّللسببية, ودخول اجلنَّات ليس عوضا عن األعامل, وإنام األعامل الصاحلة  ً
َّأسباب هلا, واهللا عز وجل تفضل بالتوفيق للسبب, وهو العمل  الصالح, ََّّ

َّوتفضل باجلزاء الذي هو دخول اجلنَّة, فرجع الفضل يف السبب واملسبب إىل 
  .اهللا سبحانه وتعاىل

َّلقد سألت عن عظيم, وإنه ليسري عىل من يرسه اهللا تعاىل عليه(( : قوله ـ ٢ َ َّ (( ,
َّفيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأمهيته والتشجيع عىل مثله; حيث وصف 

َّسئول عنه فيه بأنه عظيم, ومع عظمه ومشقة اإلتيان به فقد امل الرسول  َّ
َّبام يبني سهولته ويرسه عىل من يرسه اهللا عليه, وهو يدل عىل أن  ُّأتبعه النَّبي  ُّ َّ َ َِّ ُ ُ

َّاملسلم يصرب عىل الطاعات ولو شقت عىل النفوس; ألن عاقبة الصرب محيدة,  َّ َ
َّوقد قال اهللا عز وجل َّ :® ⎯tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† …ã&©! ô⎯ÏΒ ⎯ÏνÍöΔr& #[ô£ç„ ∩⊆∪ 〈 وقال , :  

َّحفت اجلنَّة باملكاره, وحفت النَّار بالشهوات ((  َُّ , )٦٤٨٧( رواه البخاري ))ُ
  ).٢٨٢٢(ومسلم 
ًتعبد اهللا وال ترشك به شيئا, وتقيم الصالة, وتؤيت الزكاة, (( : قوله ـ ٣

َّأهم يشء يتقرب به إىل اهللا َّأن   ُّالنَّبي َّ, بني))وتصوم رمضان, وحتج البيت  َُّ
وحيصل به الظفر باجلنَّة والسالمة من النار أداء الفرائض, وهي يف هذا 
احلديث أركان اإلسالم اخلمسة التي جاءت يف حديث جربيل وحديث ابن 
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َّوما تقرب (( : , وقد جاء يف احلديث القديس))ُبني اإلسالم عىل مخس (( : عمر
َّ عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضته عليه َّإيل ِ َّ تعبد اهللا وال ترشك به (( : , وقوله))ُّ

ِّ مشتمل عىل بيان حق اهللا, وهو إخالص العبادة هللا, ويدخل يف ذلك ))ًشيئا  ٌ
ُرسول اهللا; ألن عبادة اهللا ال تعرف ًحممدا َّأن شهادة  َ , والعمل  بتصديقه َّإالَّ

ُبام جاء به, وكل عمل ي َتقرب به إىل اهللا ال ينفع صاحبه ُّ ًإذا كان خالصا هللا  َّإالَّ
َّ, والشهادتان متالزمتان, ال بد مع شهادة رسول اهللا ِّومبنيا عىل اتباع سنَّة 

ِ, وقد ذكرت يف احلديث رسول اهللا ًحممدا َّأن اهللا من شهادة  َّإالأن ال إله 
ِّهذه األركان مرتبة حسب أمهيتها, وقدمت َُّ  الصالة لكوهنا صلة وثيقة بني َّ

َّالعبد وبني ربه; لتكررها يف اليوم والليلة مخس مرات, وذكر بعدها الزكاة;  ُِّ ِّ
َّ مرة واحدة, ونفعها حيصل لدافع الزكاة واملدفوعة َّإالَّألهنا ال تأيت يف العام 

َّإليه, ثم بعد ذلك الصيام; لتكرره يف كل عام, وبعده احلج; ألنه ال جي ِّ ب يف ُّ
  .َّ مرة واحدةَّإالالعمر 
ُأال أدلك عىل أبواب اخلري? الصوم جنَّة, والصدقة تطفئ (( : قوله ـ ٤ ُ ُ ُّ َ

َاخلطيئة كام يطفئ املاء النار, وصالة الرجل يف جوف الليل, ثم تال ُ ُ :® 4’nû$yftFs? 
öΝßγç/θãΖã_ Ç⎯tã ÆìÅ_$ŸÒyϑø9$# 〈  حتى بلغ® tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∠∪ 〈 (( ,bŞàÛالفرائض َّني  ب َ

إىل مجلة من  التي هي سبب يف دخول اجلنَّة والسالمة من النار, أرشد 
النوافل التي حيصل للمسلم هبا زيادة اإليامن وزيادة الثواب وتكفري الذنوب, 

ُالصوم جنَّة (( : وهي الصدقة والصيام وقيام الليل, وقال عن الصوم ُ, واجلنَّة ))ُ
 يف الدنيا واآلخرة, فهو وقاية يف الدنيا من الوقوع هي الوقاية, والصوم وقاية

يا معرش (( : قال َّأن رسول اهللا  يف املعايص, فعن عبد اهللا ابن مسعود 
َّمن استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أحصن للفرج وأغض للبرص, ! الشباب َّ َ

ِومن مل يستطع فعليه بالصوم; فإنه له وجاء  َّ , ومسلم )١٩٠٥( رواه البخاري ))َ
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َمن (( :. , وهو وقاية يف اآلخرة من دخول النار, وقد جاء يف احلديث)١٤٠٠(
ًصام يوما يف سبيل اهللا بعد اهللا وجهه عن النار سبعني خريفا   رواه البخاري ))ًَّ

)٢٨٤٠.(  
, فيه بيان عظم شأن ))ُوالصدقة تطفئ اخلطيئة كام يطفئ املاء النار (( : وقوله

َأن اهللا تعاىل حيط هبا اخلطايا ويطفئها هبا كام يطفئ املاء النار, الصدقة النافلة, و ُ ُ ُ ُّ َّ
إطفاء  ِّواخلطايا هي الصغائر, وكذلك الكبائر مع التوبة منها, وتشبيه النَّبي 

َّالصدقة للخطايا بإطفاء املاء النار يدل عىل زوال اخلطايا كلها; فإن املشاهد يف  ّ ُّ
  .ه يزيلها حتى ال يبقى هلا وجودَّاملاء إذا وقع عىل النار أن

 هذا هو األمر الثالث من أبواب ))َّوصالة الرجل يف جوف الليل (( : وقوله
َّاخلري, التي يتقرب إىل اهللا عز وجل هبا, وقد تال رسول اهللا  َّ َّ عند ذلك قوله  ُ

 ‘nû$yftFs? öΝßγç/θãΖã_ Ç⎯tã ÆìÅ_$ŸÒyϑø9$# tβθããô‰tƒ öΝåκ®5u‘ $]ùöθyz $YèyϑsÛuρ $£ϑÏΒuρ öΝßγ≈uΖø%y—u’4 ®: تعاىل
tβθà)ÏΖãƒ ∩⊇∉∪ Ÿξsù ãΝn=÷ès? Ó§øtΡ !$̈Β z’Å∀÷zé& Μçλm; ⎯ÏiΒ Ïο§è% &⎦ã⎫ôãr& L™!#u“y_ $yϑÎ/ (#θçΡ%x. tβθè=yϑ÷ètƒ ∩⊇∠∪ 〈 ,

َأن أفضل الصالة بعد املكتوبة صالة الليل, رواه مسلم  ُّوقد أخرب النَّبي  َّ
ُّ, وقد مهد النَّبي)١١٦٣( لبيان أبواب اخلري هذه باالستفهام, وذلك يف   َّ

ُّأال أدلك عىل أبواب اخلري? (( : قوله ملعاذ َِ; ملا يف ذلك من لفت نظر معاذ إىل ))َ
َأمهية ما يلقى عليه, ليتهيأ لذلك ويستعد لوعي كل ما يلقى عليه َُ َّ ُ َِّّ َّ.  

َأال أخربك برأس األمر وعموده وذروة سنامه?(( : قوله ـ ٥ بىل يا :  قلتَ
, )) رأس األمر اإلسالم, وعموده الصالة, وذروة سنامه اجلهاد: قال! رسول اهللا

ُاملراد باألمر الشأن الذي هو أعظم الشؤون, وهو الدين الذي بعث به رسول  اهللا ِّ
, رأسه اإلسالم وهو عام, يشمل الصالة واجلهاد وغريمها, وقد ذكر 

َّم, شبه ذلك بالبناء الذي يقوم عىل َّالصالة ووصفها بأهنا عمود اإلسال
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ُّأعمدته, وهي أهم العبادات البدنية القارص نفعها عىل صاحبها, ثم ذكر اجلهاد 
َّالذي يشمل جهاد النفس وجهاد األعداء من كفار ومنافقني, ووصفه بأنه  َّ

َّيف اجلهاد قوة املسلمني وظهور دينهم وعلوه َّأن ذروة سنام اإلسالم; وذلك  َ َ
  .غريه من األديانعىل 
ِّأال أخربك بمالك ذلك كله? قلت(( : قوله ـ ٦ ِ ِ فأخذ ! بىل يا رسول اهللا: َ

َّكف عليك هذا, قلت: بلسانه, ثم قال َّوإنا ملؤاخذون بام نتكلم به? ! َّيا نبي اهللا: ُ َّ
ُّثكلتك أمك: فقال َوهل يكب الناس يف النَّار عىل وجوههم أو قال! ِ ُّ عىل : َ

َّ, يف هذا بيان خطر اللسان, وأنه الذي يوقع ))! ُ حصائد ألسنتهم?َّإالمناخرهم 
َيف املهالك, وأن مالك اخلري يف حفظه, حتى ال يصدر منه  ِ    ما هو خري, َّإالَّ

ِمن يضمن يل ما بني حلييه ورجليه أضمن له اجلنَّة (( : كام قال  ْ َ ْ  رواه ))َ
ً اليوم اآلخر فليقل خريا من كان يؤمن باهللا(( : , وقال )٦٤٧٤(البخاري 

, قال ابن رجب يف رشح هذا احلديث يف جامع العلوم واحلكم ))أو ليصمت 
ُهذا يدل عىل أن كف اللسان وضبطه وحبسه هو أصل (( ): ١٤٧ ـ ٢/١٤٦( َُّ َ َ ََّّ َ

َاخلري كله, وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره وأحكمه وضبطه  ََّ َ َ ََ ََ َ (( : , وقال))َِّ

َّائد األلسنة جزاء الكالم املحرم وعقوباته, فإن اإلنسان يزرع ُواملراد بحص َّ ُ
َبقوله وعمله احلسنات والسيئات, ثم حيصد يوم القيامة ما زرع, فمن زرع  َ ِّ
َخريا من قول أو عمل حصد الكرامة, ومن زرع رشا من قول أو عمل حصد  َ ًِ

َغدا النَّدامة, وظاهر حديث معاذ يدل عىل أن أكثر  َُّ َ َما يدخل به الناس النار ًُّ ُ
ُالنطق بألسنتهم, فإن معصية النطق يدخل فيها الرشك, وهو أعظم الذنوب  َ َّ ُ
ُعند اهللا عز وجل, ويدخل فيها القول عىل اهللا بغري علم, وهو قرين الرشك, 
َويدخل فيها شهادة الزور التي عدلت اإلرشاك باهللا عز وجل, ويدخل فيها  ُ
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 من الكبائر والصغائر, كالكذب والغيبة والنَّميمة, ِّالسحر والقذف وغري ذلك
ًوسائر املعايص الفعلية ال خيلو غالبا من قول يقرتن هبا يكون معينا عليها  ً ُ((.  

  :  قال الشيخ ابن عثيمني يف رشح هذا احلديث))ُّثكلتك أمك (( : وقوله
اها, ُفقدتك حتى كانت ثكىل من فقدك, وهذه اجلملة ال يراد هبا معن: أي(( 

ُوإنام يراد هبا احلث واإلغراء عىل فهم ما يقال  ُُّ َّ, بل إن ما جاء من ذلك يف هذا ))َّ
ُّاحلديث وما يامثله يكون من قبيل الدعاء ملن أضيف إليه, ويدل له احلديث يف  َِ ُ

ُيا أم سليم(( : عن أنس, وفيه قول الرسول ) ٢٦٠٣(صحيح مسلم  َّ !  
ِّأما تعلمني أن رشطي عىل ريب َّ ِّ أين اشرتطت عىل ريب, فقلتَ ُّ َّإنام أنا برش, : ِّ

ُّأرىض كام يرىض البرش, وأغضب كام يغضب البرش, فأيام أحد دعوت عليه من 
ًأمتي بدعوة ليس هلا بأهل أن جيعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه هبا منه يوم  َّ

أورد َّأنه  وحسن ترتيبه صحيحه َّ, ومن دقة اإلمام مسلم ))القيامة 
ال أشبع اهللاُ بطنَه (( :  يف قوله يف معاوية{َعقب هذا احلديث حديث ابن عباس 

  .ً, فيكون دعاء له , وليس دعاء عليه))
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٧ َّ ِ:  
ُ عىل اخلري ومعرفة ما يوصل إىل اجلنَّة ويباعد من } ـ حرص الصحابة ١
  .النار
  .ا باقيتان ال تفنيانَّ ـ أن اجلنَّة والنار موجودتان, ومه٢
ُ ـ أن عبادة اهللا يرجى فيها دخول اجلنَّة والسالمة من النار, وليس كام ٣ َّ

ًيقول بعض الصوفية إن اهللا ال يعبد رغبة يف جنَّته وال خوفا من ناره َُّ.  
َّ ـ بيان أمهية العمل املسئول عنه, وأنه عظيم٤ َّ.  
َ ـ أن الطريق املوصل إىل النجاة شاق, وسلو٥   .كه حيصل بتيسري اهللاَّ



 

 

 
 مسنيَّفتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخل١٧٨    

ُ ـ أن أهم يشء كلف به الثقالن عبادة اهللا عز وجل, وقد أنزلت الكتب ٦ َّ َِّّ ُ َّ َّ
  .ُوأرسلت الرسل لذلك

ُ ـ أن عبادة اهللا ال تعترب ٧ َ ُ إذا بنيت عىل الشهادتني, ومها متالزمتان, وال َّإالَّ
ِ إذا كان خالصا هللا, ومطابقا ملا جاء َّإالُيقبل العمل  ً   .به رسول اهللا ً

ً معاذا عليها من  ُّالنَّبيَّ ـ بيان عظم شأن أركان اإلسالم; حيث دل ٨
  .بني الفرائض التي فرضها اهللا

َّ ـ أن هذه الفرائض مرتبة يف أمهيتها حسب ترتيبها يف هذا احلديث٩ َّ َّ.  
  .ُّ ـ احلث عىل اإلتيان بالنوافل مع اإلتيان بالفرائض١٠
ِّ من أهمَّأن ـ ١١ َّ ما يتقرب به إىل اهللا بعد أداء الفرائض الصدقة والصوم ِ ُ

  .وقيام الليل
  .َّ ـ بيان عظم شأن الصالة وأهنا عمود اإلسالم١٢
  .َّ ـ بيان فضل اجلهاد, وأنه ذروة سنام اإلسالم١٣
ُ ـ بيان خطورة اللسان, وأنه يفيض إىل املهالك ويوقع يف النار١٤ ُ َّ.  

* * *  
æìqýrÛa@sí†§a@ @

َّإن (( :  قالرسول اهللا , عن يب ثعلبة اخلشني جرثوم بن نارش عن أ
َّاهللا تعاىل فرض فرائض فال تضيعوها, وحد حدودا فال تعتدوها, وحرم أشياء  ًِّ َّ

 ))فال تنتهكوها, وسكت عن أشياء رمحة لكم غري نسيان فال تبحثوا عنها 
  .ُحديث حسن, رواه الدارقطني وغريه
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ِووي ومن قبله أبو بكر بن السمعاين كام قال ابن َّاحلديث حسنه الن ـ ١
 ٢/١٥٠(رجب, ويف سنده انقطاع, لكن ذكر ابن رجب ما يشهد ملعناه, فقال 

َّوقد روي معنى هذا احلديث مرفوعا من وجوه أخر, خرجه البزار (( ): ١٥١ـ  ً
َّما أحل اهللا : (, قالِّيف مسنده واحلاكم من حديث أيب الدرداء, عن النَّبي 

َّيف كتابه فهو حالل, وما حرم فهو حرام, وما سكت عنه فهو عفو, فاقبلوا من 
 tΒuρ tβ%x. y7š/u‘ $w‹Å¡nΣ$ ®: ًاهللا مل يكن لينسى شيئا, ثم تال هذه اآليةَّفإن اهللا عافيته, 

  .))إسناده صالح : صحيح اإلسناد, وقال البزار: , وقال احلاكم)〉 ∪⊇∌∩
  ): ١٥٣ ـ ٢/١٥٢(ع العلوم واحلكم قال احلافظ ابن رجب يف جام ـ ٢

فرائض, وحمارم, : ُفحديث أيب ثعلبة قسم فيه أحكام اهللا أربعة أقسام(( 
َّوحدود, ومسكوت عنه, وذلك جيمع أحكام الدين كلها, قال أبو بكر ابن  ِّ

ُوحكي عن بعضهم : ِّهذا احلديث أصل كبري من أصول الدين, قال: السمعاين
َ حديث واحد أمجع بانفراده ألصول  رسول اهللا َّأنه قال ليس يف أحاديث ٌ

َّوحكي عن واثلة املزين أنه قال: ِالعلم وفروعه من حديث أيب ثعلبة, قال مجع : ُ
ِّ الدين يف أربع كلامت, ثم ذكر حديث أيب ثعلبة, قال ابن رسول اهللا 
َفمن عمل هبذا احلديث فقد حاز الثواب, وأمن العقاب; ألن من : السمعاين ََّ

َأد الفرائض, واجتنب املحارم, ووقف عند احلدود, وترك البحث عام غاب  َ َّ
َعنه, فقد استوىف أقسام الفضل, وأوىف حقوق الدين; ألن الرشائع ال خترج  َّ ِّ َ

  .))عن هذه األنواع املذكورة يف هذا احلديث, انتهى 
ِّإن اهللا فرض فرائض فال تضيعوها (( : قوله ـ ٣  أوجب أشياء: , أي))َّ

ِّوجعل فرضها حتام الزما, كالصالة والزكاة والصيام واحلج, فيجب عىل كل  ِّ ً ً
  .مسلم اإلتيان هبا كام أمر اهللا, دون ترك هلا أو حصول إخالل يف فعلها
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ًوحد حدودا فال تعتدوها (( : قوله ـ ٤ ًرشع أمورا هي واجبة أو : , أي))َّ
ها, فيقع يف أمر حرام, َّمستحبة أو مباحة, فال يتجاوز تلك احلدود إىل غري

َّعز وجل َّوذلك كاملواريث التي بينها اهللا  َّيف كتابه, فال جيوز ألحد أن يتعداها َّ
َّوأن يأيت بقسمة ختالفها, وتأيت احلدود مرادا هبا ما حرم اهللا, فيكون الواجب  ً

َّعز وجلَعىل املسلم أن ال يقرهبا, كام قال اهللا  َّ :® y7ù=Ï? ßŠρß‰ãn «!$# Ÿξsù $yδθç/uø)s? 3 〈.  
َّما حرمه اهللا ال جيوز َّأن : , أي))َّوحرم أشياء فال تنتهكوها (( : قوله ـ ٥

ُما هنيتكم عنه (( : َّللمسلمني أن يقعوا فيه, بل يتعني عليهم تركه, كام قال 
  .))فاجتنبوه 
, ))وسكت عن أشياء رمحة لكم غري نسيان, فال تبحثوا عنها (( قوله  ـ ٦
ُك أمور مل يأت النص عليها يف الكتاب والسنَّة, فال يشتغل يف البحث هنا: أي ُّ

ِّعنها والسؤال عنها, وذلك مثل السؤال عن احلج يف كل عام الذي أنكره  ِّ
َفإنام أهلك من كان ذروين ما تركتكم; (( :  عىل السائل, وقالرسول ال َّ

ل عن حتريم يشء مل , وكالسؤا))قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم عىل أنبيائهم 
َّحيرم, فيرتتب عليه التحريم بسبب السؤال, كام ثبت بيان خطورته يف احلديث 

ُّ ال يسأل األسئلة التي فيها تنطع وتكلف, , وبعد زمنه عن رسول اهللا  ُّ
ُواملعنى سكت عن أشياء فلم يفرضها ومل يوجبها ومل حيرمها, فال يسأل عنها, 

 @pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ Ÿω (#θè=t↔ó¡n@ ô⎯tã u™!$u‹ô©r& βÎ) y‰ö6è? öΝä3s9 öΝä.÷σÝ¡n$ ®: وقد قال اهللا تعاىل
βÎ)uρ (#θè=t↔ó¡n@ $pκ÷]tã t⎦⎫Ïm ãΑ̈”t∴ãƒ ãβ#u™öà)ø9$# y‰ö7è? öΝä3s9 $xtã ª!$# $pκ÷]tã 3 ª!$#uρ î‘θàxî ÒΟŠÏ=xm ∩⊇⊃⊇∪ ô‰s% 
$yγs9r'y™ ×Πöθs% ⎯ÏiΒ öΝà6Ï=ö6s% ¢ΟèO (#θßst7ô¹r& $pκÍ5 š⎥⎪ÍÏ≈x. ∩⊇⊃⊄∪ 〈.  

ُوأما املسكوت عنه, فهو ما مل يذكر حكمه (( ): ٢/١٦٣(قال ابن رجب  َُّ ُ
بتحليل وال إجياب وال حتريم, فيكون معفوا عنه ال حرج عىل فاعله, وعىل هذا 

  .))َّدلت هذه األحاديث املذكورة ههنا, كحديث أيب ثعلبة وغريه 
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ُمما يستفاد من ا ـ ٧ َّ   :حلديثِ
  .َّ ـ أن من رشيعة اهللا ما هو فرض الزم, جيب فعله وعدم إضاعته١
َّ ـ أنه جيب الوقوف عند الواجبات واملستحبات واملباحات, فال تتجاوز ٢ َّ

  .َّإىل املحرمات
َّ ـ أن كل ما حرمه اهللا يتعني عىل املسلم تركه واالبتعاد عنه٣ َّ َّ َّ.  
ُليل فهو عفو ال يسأل عنهَّ ـ أن ما مل يأت فيه حتريم وال حت٤ ٌ.  

* * *  
æìqýrÛaë@†yaìÛa@sí†§a@ @

ْعن أيب العباس سهل بن سعد الساعدي  َ ِّجاء رجل إىل النبي (( : قال َ َّ ٌ
ُدلني عىل عمل إذا عملته أحبني اهللا وأحبني الناس, ! يا رسول اهللا: فقال,  َّ َّ َُّ
ّازهد يف الدنيا حيبك اهللا, وازهد فيام عند(( : فقال ّ الناس حيبك الناس ُ  حديث ))ُ

  .حسن, رواه ابن ماجه وغريه بأسانيد حسنة
ُأحرص الناس عىل كل خري, وأسبق الناس  ُأصحاب رسول اهللا  ـ ١ ِّ ُ

َّإىل كل خري, وقد حرص هذا الصحايب عىل معرفة ما جيلب له حمبة اهللا وحمبة  َّ ُ َُّ ِّ
  .هذا السؤال َّالناس, فسأل النَّبي 

ّازهد يف الدنيا حيبك اهللا  ((: قوله ـ ٢ َّأن حمبة اهللا عز وجل  َّ, بني ))ُ َّ َّ َّ
ُحتصل بالزهد يف الدنيا, وأحسن ما قيل يف بيان املراد بالزهد يف الدنيا ترك  َّ ُ
َّاإلنسان كل ما يشغله عن اهللا, كام نقله احلافظ ابن رجب يف رشحه جامع 

وقال أبو سليامن (( :  فقالعن أيب سليامن الداراين,) ٢/١٨٦(العلوم احلكم 
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الزهد يف ترك لقاء : َاختلفوا علينا يف الزهد بالعراق, فمنهم من قال: الداراين
ِّيف ترك الشبع, : َيف ترك الشهوات, ومنهم من قال: َالناس, ومنهم من قال

َوأنا أذهب إىل أن الزهد يف ترك ما : ُوكالمهم قريب بعضه من بعض, قال َّ
وهذا الذي قاله أبو سليامن حسن; وهو جيمع مجيع . َّ وجلَّيشغلك عن اهللا عز

  .))معاين الزهد وأقسامه وأنواعه 
ّوازهد فيام عند الناس حيبك الناس (( : قوله ـ ٣ ُ, الناس حريصون عىل ))ُ

ُاملال واملتاع يف احلياة الدنيا, والغالب عليهم إمساك ما يف أيدهيم وعدم اجلود 
 sù ©!$# $tΒ ÷Λä⎢÷èsÜtFó™$# (#θãèyϑó™$#uρ (#θãè‹ÏÛr&uρ (#θà)ÏΡr&uρ #[öyz$$?̈(θà#) ®: به, قال اهللا تعاىل

öΝà6Å¡àΡX{ 3 ⎯tΒuρ s−θãƒ £xä© ⎯ÏμÅ¡øtΡ y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ tβθßsÏ=øçRùQ$# ∩⊇∉∪ 〈 وال يعجبهم من ,َ ُ
ُيطمع فيام عندهم أو يتطلع إليه, فإذا استغنى اإلنسان عنهم نال إعجاهبم  َّ

ِّر بمحبتهم, وإذا ظفر بمحبتهم سلم من رشهموظف َّ َّ.  
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٤ َّ ِ:  
َّ ـ حرص الصحابة عىل ما جيلب هلم حمبة اهللا وحمبة الناس١ َّ.  
َّ ـ إثبات صفة املحبة هللا عز وجل٢ َّ َّ.  
َّ ـ أن اخلري للعبد يف حمبة اهللا إياه٣ َّ َ َّ.  
َّ ـ أن مما جيلب حمبة اهللا الز٤ َّ ِ   .َهد يف الدنياَّ
َ ـ أن زهد املرء فيام يف أيدي الناس سبب يف حمبتهم إياه, فيحصل خريهم ٥ ِّ َّ َّ ٌ َ َّ

  .ِّويسلم من رشهم

* * *  
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æìqýrÛaë@ïãbrÛa@sí†§a@ @

 َّأن رسول اهللا : َعن أيب سعيد سعد بن مالك بن سنان اخلدري 
دارقطني  حديث حسن, رواه ابن ماجه وال))ِال رضر وال رضار (( : قال

ًوغريمها مسندا, ورواه مالك يف املوطأ مرسال عن عمرو بن حييى, عن أبيه, عن  ً
ِّالنبي ً, فأسقط أبا سعيد, وله طرق يقوي بعضها بعضا َّ ُ ِّ.  
ٌهذا احلديث مشتمل عىل قاعدة من قواعد الرشيعة, وهي رفع الرضر  ـ ١

َّوالرضار, وهو خرب بمعنى النهي عن الرضر والرضار, والرض ُر قد حيصل من ٌ
 رجب اإلنسان بقصد أو بغري قصد, والرضار يكون مع القصد, قال احلافظ ابن

َّواختلفوا هل بني اللفظتني ـ أعني (( ): ٢/٢١٢(يف جامع العلوم واحلكم 
َالرضر والرضار ـ فرق أم ال? فمنهم من قال مها بمعنى واحد عىل وجه : َ

ًالتأكيد, واملشهور أن بينهام فرقا, ث َإن الرضر هو االسم, والرضار : م قيلَّ َّ
ٍّالفعل, فاملعنى أن الرضر نفسه منتف يف الرشع, وإدخال الرضر بغري حق  َ َ َّ

ًالرضر أن يدخل عىل غريه رضرا بام ينتفع هو به, والرضار أن : كذلك, وقيل ُ ُ
ُّيدخل عىل غريه رضرا بام ال منفعة له به, كمن منع ما ال يرضه, ويترضر به  َ ً ُ

ٌمنوع, ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد الرب وابن الصالح, وقيلامل َ َّ :
َّالرضر أن يرض بمن ال يرضه, والرضار أن يرض بمن قد أرض به عىل وجه غري  َّ ََّ ُ

ُ إنام نفي الرضر والرضار بغري حق, فأما إدخال ِّجائز, وبكل حال فالنبي  َّ َ ٍَّ َ َِ َّ
َّالرضر عىل أحد بحق, إما لكونه َ تعد حدود اهللا, فيعاقب بقدر جريمته, أو ٍّ ُ َ َّ

ًكونه ظلم نفسه وغريه, فيطلب املظلوم مقابلته بالعدل, فهذا غري مراد قطعا,  َُ َ َ َ
ٍّوإنام املراد إحلاق الرضر بغري حق, وهذا عىل نوعني َّ:  

ٌأن ال يكون يف ذلك غرض سو الرضر بذلك الغري, فهذا ال : أحدمها َ



 

 

 
 مسنيَّفتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخل١٨٤    

َّمه, وقد ورد يف القرآن النهي عن املضارة يف مواضع, منها ُريب يف قبحه وحتري ُ
  .)) 〉 ÏΒ Ï‰÷èt/ 7π§‹Ï¹uρ 4©|»θãƒ !$pκÍ5 ÷ρr& A⎦ø⎪yŠ uöxî 9h‘!$ŸÒãΒ 4⎯. ®: يف الوصية, قال اهللا تعاىل

أن يكون له غرض آخر صحيح, : والنوع الثاين(( ): ٢/٢١٧(إىل أن قال 
َّحة له, فيتعد ذلك إىل رضر غريه, أو َّمثل أن يترصف يف ملكه بام فيه مصل

َّيمنع غريه من االنتفاع بملكه توفريا له, فيترضر املمنوع بذلك  ًَ((.  
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٢ َّ ِ:  
  . ـ بيان كامل الرشيعة وحسنها يف رفع الرضر واإلرضار١
َّ ـ أن عىل املسلم أال يرض غريه وال يضاره٢ َّ َّ.  

* * *  
aë@sÛbrÛa@sí†§aæìqýrÛ@ @

ُلو يعطى الناس بدعواهم, (( : قال , عن رسول اهللا {عن ابن عباس  َ ُ
َالدعى رجال أموال قوم ودماءهم, لكن البينة عىل املدعي, واليمني عىل من  َِّّ َ ٌ َّ

  . حديث حسن, رواه البيهقي وغريه هكذا, وبعضه يف الصحيحني))أنكر 
, )١٧١١(مسلم , و)٤٥٥٢(حديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري  ـ ١

َّالبينة عىل املدعي (( : وأكثره يف الصحيحني, والذي ليس فيهام  , لكن ثبتت ))ِّ
, )٤٥٥٠(هذه اجلملة فيهام من حديث األشعث بن قيس عند البخاري 

ُّيف قصة له مع ابن عم له, قال له النَّبي ) ١٣٨(ومسلم  َبينتك أو يمينه(( : ٍّ ِّ ((.  
وهذا احلديث أصل من (( :  رشح األربعنيقال ابن دقيق العيد يف ـ ٢

ُأصول األحكام, وأعظم مرجع عند التنازع واخلصام, ويقتيض أن ال حيكم 
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ًأنه لو أجيب كل مدع عىل غريه شيئا  فيه  ُّالنَّبيَّ, وقد بني ))ألحد بدعواه  َّ َُّّ
َّألد ذلك إىل ادعاء أموال الناس ودمائهم, لكن النَّبي  ِّ   أوضح ما يكونَّ

ُّفيه الفصل بني الناس يف ذلك, وهو طلب البينة من املدعي, وهي كل ما يبني  َّ ِّ
ُاحلق ويدل عليه, من شهود أو قرائن أو غريها, فإذا أتى بالبينة قيض هبا عىل  ِّ ُّ َّ
َاملدعى عليه, وإن مل توجد البينة طلب من املدعى عليه اليمني, فإن حلف  ََّ َُّ ِّ

َّليمني قيض عليه بالنُّكول, وألزم بام ادعاه عليه ُبرئت ساحته, وإن نكل عن ا ُ ُ
َّإنام كانت البينة عىل املدعي; (( : ُخصمه, وقال النووي يف رشح األربعني َّألنه َِّّ

َّيدعي خالف الظاهر, واألصل براءة الذمة  ِّ ُ, ثم ذكر أنه يستثنى مسائل كثرية ))َّ َّ
ِّيقبل فيها قول املدعي بال بينة, منها دعو  األب حاجته إىل اإلعفاف, َُّ

َّودعو السفيه التوقان إىل النكاح مع القرينة, ودعو خروج املرأة من العدة  ََّ
باألقراء ووضع احلمل, ودعو الطفل البلوغ باالحتالم, ودعو املودع 
َّتلف الوديعة أو ضياعها برسقة ونحوها, واملدعي هو الطالب الذي لو سكت 

َترك, واملدعى عليه  َّ ُهو املطلوب الذي لو سكت مل يرتك, قال ابن املنذر كام يف ُ
َّأمجع أهل العلم عىل أن البينة عىل املدعي (( ): ٢/٢٣٠(جامع العلوم واحلكم  ِّ َّ

َواليمني عىل املدعى عليه, قال َّالبينة عىل املدعي: (ومعنى قوله: َّ : يعني) ِّ
َّيستحق هبا ما ادعى; ألهنا واجبة عليه يؤخذ هب َّ اليمني عىل : (ا, ومعنى قولهُّ

َاملدعى عليه ِّيربأ هبا; ألهنا واجبة عليه, يؤخذ هبا عىل كل حال : , أي)َّ َّ((.  
َّوكام أن املدعي عليه البينة فيام يدعيه من األمور الدنيوية, فإن عىل  ـ ٣ ََّّ َِّّ

َاملدعي البينة يف األمور األخروية, فمن ادعى حمبة اهللا ورسوله  َّ َّ َّ َِّ يكون  َّ
َّصادقا يف دعواه إذا اتبع الرسول  َّعز وجل, كام قال اهللا ً َّ :® ö≅è% βÎ) óΟçFΖä. 

tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãèÎ7̈?$$sù ãΝä3ö7Î6ósãƒ ª!$# öÏøótƒuρ ö/ä3s9 ö/ä3t/θçΡèŒ 3 〈 قال ابن كثري يف تفسري ,
َّهذه اآلية الكريمة حاكمة عىل كل من ادعى حمب(( : هذه اآلية َّ َ ِّ ة اهللا وليس هو ٌ
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َّعىل الطريقة املحمدية, فإنه كاذب يف نفس األمر, حتى يتبع الرشع املحمدي  ََّّ
 ِّوالدين النبوي يف مجيع أقواله وأفعاله, كام ثبت يف الصحيح عن رسول اهللا 

ًمن عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد: (َّأنه قال  .óΟçFΖä (βÎ ®: , وهلذا قال)َ
tβθ™7Åsè? ©!$# ‘ÏΡθãèÎ7̈?$$sù ãΝä3ö7Î6ósãƒ ª!$# 〈 َّحيصل لكم فوق ما طلبتم من حمبتكم : , أي

َّإياه, وهو حمبته إياكم, وهو أعظم من األول, كام قال بعض العلامء احلكامء َّ َّ :
ُليس الشأن أن حتب, إنام الشأن أن حتب, وقال احلسن البرصي وغريه من  َّ َ ُ َُّ ِ

ُّزعم قوم أهنم حيبون ا: السلف ُ َّ   .))هللا, فابتالهم اهللا هبذه اآلية ٌ
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٤ َّ ِ:  
  . ـ اشتامل الرشيعة عىل حفظ أموال الناس ودمائهم١
َالطرق التي يفصل فيها بني املتخاصمني  ـ بيان الرسول ٢ ُ.  
ِّ ـ إذا مل يقر املدعى عليه, فإن عىل املدعي إقامة البينة عىل دعواه٣ َُّ ََّّ َّ.  
ُ تقم البينة حلف املدعى عليه وبرئت ساحته, وإن مل حيلف قيض  ـ إذا مل٤ ُ َّ ُِّ ُ ِّ

  .عليه بالنُّكول

 * * *  
æìqýrÛaë@ÉiaŠÛa@sí†§a@ @

َمن رأ (( : يقول ُسمعت رسول اهللا : قال عن أيب سعيد اخلدري 
ِّمنكم منكرا فليغريه بيده, فإن مل يستطع فبلسانه, فإن مل يستطع فبقلبه, وذلك  ُ ً

  . رواه مسلم))ُف اإليامن أضع
َهذا احلديث مشتمل عىل درجات إنكار املنكر, وأن من قدر عىل  ـ ١ َّ ٌ
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َّالتغيري باليد تعني عليه ذلك, وهذا يكون من السلطان ونوابه يف الواليات 
ًالعامة, ويكون أيضا من صاحب البيت يف أهل بيته يف الواليات اخلاصة, 

راد منها الرؤية البرصية, أو ما يشملها ويشمل ورؤية املنكر حيتمل أن يكون امل
الرؤية العلمية, فإذا مل يكن من أهل التغيري باليد, انتقل إىل التغيري باللسان, 
ُحيث يكون قادرا عليه, وإال فقد بقي عليه التغيري بالقلب, وهو أضعف  َّ ً

قلب اإليامن, وتغيري املنكر بالقلب يكون بكراهة املنكر وحصول األثر عىل ال
بسبب ذلك, وال تنايف بني ما جاء يف هذا احلديث من األمر بتغيري املنكر, 

َّوقول اهللا عز وجل َّ :® $pκš‰r'̄≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ öΝä3ø‹n=tæ öΝä3|¡àΡr& ( Ÿω Νä.•ÛØtƒ ⎯̈Β ¨≅|Ê #sŒÎ) 
óΟçF÷ƒy‰tF÷δ$# 4 〈عروف إذا قمتم بام هو مطلوب منكم من األمر بامل: َّ, فإن املعنى

َّوالنهي عن املنكر, فقد أديتم ما عليكم, واليرضكم بعد ذلك ضالل من ضل  َ ُّ َّ
 عند الكالم عىل إذا اهتديتم, ولشيخنا الشيخ حممد األمني الشنقيطي 

ِّهذه اآلية يف كتابه أضواء البيان حتقيقات جيدة يف مسائل األمر باملعروف 
  . لالستفادة منهاوالنهي عن املنكر, من املناسب الرجوع إليها

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٢ َّ ِ:  
َّ ـ وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر, وأن به صالح العباد ١
  .والبالد
َّ ـ أن تغيري املنكر يكون عىل درجات, من قدر عىل يشء منها تعني عليه ٢
  .ذلك
ّ ـ التفاوت يف اإليامن, وأن منه القوي والضعيف واألضعف٣ َّ.  

* * *  
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ال حتاسدوا, وال تناجشوا, (( : قال رسول اهللا : قال عن أيب هريرة 
ُوال تباغضوا, وال تدابروا, وال يبع بعضكم عىل بيع بعض, وكونوا عباد اهللا 

ُإخوانا, املسلم أخو املسلم, ال يظلمه وال خيذله, وال  ً يكذبه, وال حيقره, التقو
َره ثالث مرات, بحسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه ههنا, ويشري إىل صد ََّ ِّ

  . رواه مسلم))دمه وماله وعرضه : ُّاملسلم, كل املسلم عىل املسلم حرام
ال حتاسدوا, وال تناجشوا, وال تباغضوا, وال تدابروا, وال يبع (( : قوله ـ ١

ُ, احلسد يكون يف األمور الدنيوية واألخروية, ))ُبعضكم عىل بيع بعض 
َيدخل حتته كراهة احلاسد النعمة التي أنعم اهللا هبا عىل غريه, ويدخل فيه متنِّي و

َزوال هذه النعمة عنه, وسواء متنَّى انتقاهلا إليه أو عدم انتقاهلا, وأما إذا متنَّى  ََّ
َمثل ما أنعم اهللا به عىل غريه دون كراهية حصوهلا لغريه, ودون متنِّي زواهلا  َ

ُ, وليس بمذموم, والنَّجشعنه, فهذا هو الغبطة ِّأن يزيد يف ثمن السلعة عند : ْ
املناداة عليها, وهو ال يريد رشاءها, بل يريد نفع البائع بزيادة الثمن له, أو 
اإلرضار باملشرتي بزيادة الثمن عليه, والتباغض هو تعاطي أسباب البغضاء 

 أن يلقى أخاه, بل ُّواإلتيان بام جيلبها, والتدابر املقاطعة والتهاجر; فال حيب
َيويل كل واحد منهم دبره بسبب ما يكون بينهام من تباغض, والبيع عىل بيع  ُ ُّ ِّ
: َّغريه أن يتبايع اثنان سلعة ومها يف مدة اخليار, فيأيت آخر إىل املشرتي فيقول له

َّاترك هذه السلعة وأنا أبيعك سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص مما  ِ
  .ِّالعمل يسبب التباغضاشرتيت به, وهذا 

ًوكونوا عباد اهللا إخوانا, املسلم أخو املسلم, ال يظلمه وال (( : قوله ـ ٢
َّخيذله وال يكذبه وال حيقره, التقو ههنا ويشري إىل صدره ثالث مرات, 
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َبحسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه املسلم  َّعن أمور حمرمة,  , بعد هنيه ))ِّ
إىل ما هو مطلوب من  ني وتعاطي أسبابه, أرشد فيها التباغض بني املسلم

ِّاملسلمني أن يكونوا عليه, وهو أن يكونوا إخوة متحابني متآلفني, يرفق  ً
ُبعضهم ببعض, وحيسن بعضهم إىل بعض, بإيصال النفع إليه ودفع الرضر  ُ

َّأن مقتىض األخوة أن حيب : , أي))املسلم أخو املسلم (( : َّعنه, وأكد ذلك بقوله َّ
ُّلغريه ما حيب لنفسه, ويكره له ما يكره هلا, فال يظلم غريه بأن يعتدي عليه, أو 
َّيلحق أي رضر به, وال خيذله عند حاجته إىل نرصته وهو قادر عىل أن ينرصه, 
َّوال حيدثه بحديث هو كاذب فيه, وال حيقره بأن يستهني به ويستصغره, ثم بني  ِّ

َبحسب امرئ من الرش أن حيقر أخاه  ((:  قبح احتقار املسلم أخاه بقوله ٍّ
َّيكفيه من الرش احتقار أخيه لو مل يكن عنده رش غريه, ووسط : , أي))املسلم  ٌّ ِّ

ِّبني النهي عن االحتقار وبيان عظم رشه قوله   ً مشريا ))التقو ههنا (( : َ
ب من العربة بام يقوم يف القلوَّأن َّإىل صدره ثالث مرات, أي إىل القلب; لبيان 

ُاإليامن والتقو, وأنه قد يكون قلب من احتقر معمورا بالتقو, ويكون قلب  ًُ ُ ََّ
َمن احتقره وتكرب عليه بخالف ذلك, وأما ما يقوله بعض من يقع يف املعايص  َّ َّ َُ

ُ, فيقال ))التقو ههنا (( : ِّالظاهرة إذا نبه عىل يشء منها أشار إىل صدره, وقال
ُرت يف القلب ظهر أثرها عىل اجلوارح باالستقامة وترك َّإن التقو إذا صا: له

ُّأال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله (( : املعصية, وقد قال  ُ َّ
َّإن اهللا ال ينظر (( : , وقال ))ُّوإذا فسدت فسد اجلسد كله, أال وهي القلب 

مسلم  رواه ))َإىل صوركم وأموالكم, ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم 
ليس اإليامن بالتمنِّي وال (( : َّأنه قال, وجاء عن بعض السلف )٢٥٦٤(

َّبالتحيل, ولكن ما وقر يف القلوب وصدقته األعامل  ِّ((.  
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, حيرم ))دمه وماله وعرضه : ُّكل املسلم عىل املسلم حرام(( : قوله ـ ٣
ة والغصب االعتداء عىل النفس بالقتل أو ما دونه, واالعتداء عىل املال بالرسق

ِّوغري ذلك, واالعتداء عىل العرض بالسب والشتم والغيبة والنميمة وغري  ِ
ُّذلك, وقد أكد النَّبي  ً حتريم هذه الثالثة يف حجة الوداع, قارنا حرمتها َّ َّ

َإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم (( : بحرمة الزمان واملكان, حيث قال  َ َ َّ
  .))ركم هذا, يف بلدكم هذا عليكم حرام, كحرمة يومكم هذا, يف شه

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٤ َّ ِ:  
حتريم التحاسد والتناجش والبيع عىل بيع أخيه, وكذا الرشاء عىل  ـ ١

  .ُّرشائه, وكذا كل ما جيلب العداوة والبغضاء بني املسلمني
َّ ـ النهي عن تعاطي أسباب البغضاء, وكذا كل ما يرتتب عىل ذلك من ٢ ُّ

  .ني املسلمنيتقاطع وهتاجر ب
ِّ ـ حث املسلمني مجيعا عىل أن يكونوا إخوة متحابني متآلفني٣ ً ً ُّ.  
َاألخوة بني املسلمني تقتيض إيصال اخلري إليهم ودفع الرضر عنهمَّأن  ـ ٤ َ َّ.  
  .َّ ـ أنه حيرم عىل املسلم ألخيه ظلمه وخذالنه واحتقاره والكذب عليه٥
ِّن ذلك كاف للمحتقر من الرش,  ـ بيان خطورة احتقار املسلم ألخيه, وأ٦ ِ ٍ َّ

  .ٌّوإن مل يكن عنده رش سواه
َّ ـ أن امليزان يف التفاضل بني الناس التقو, كام قال اهللا عز وجل٧ َّ َ َّ :® ¨βÎ) 

ö/ä3tΒuò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 〈.  
ُّ ـ أن التقو حملها القلب, كام يف هذا احلديث, وكام يف قوله تعاىل٨ َّ :  

® y7Ï9 s̈Œ ⎯tΒuρ öΝÏjàyèãƒ uÈ∝̄≈yèx© «!$# $yγ̄ΡÎ*sù ⎯ÏΒ ”uθø)s? É>θè=à)ø9$# ∩⊂⊄∪ 〈.  
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ُ ـ أن التقو يف القلوب تظهر آثارها عىل اجلوارح, وبصالح القلوب ٩ َّ
  .َّيصلح بقية اجلسد

  . ـ حتريم االعتداء عىل املسلمني يف دمائهم وأمواهلم وأعراضهم١٠

* * *  
æìqýrÛaë@…bÛa@sí†§a@ @

ِّالنبي, عن عن أيب هريرة  ِمن نفس عن مؤمن كربة من (( :  قال َّ ً ُ َّ َ َ
َكرب الدنيا نفس اهللاٌ عنه كربة من كرب يوم القيامة, ومن يرس عىل معرس يرس  َّ َ ُ َّ َ َ َ ٍَ ِِ ْ ُ ُ ًُ َّ َ
ًاهللاُ عليه يف الدنيا واآلخرة, ومن سرت مسلام سرته اهللاُ يف الدنيا واآلخرة, واهللاُ يف  َ َ َ َ

َالعبد ما كان العبد يف عون أخيه, ومن سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل َعون  ََّ َ َ َ ًَ ً َ ُ
َاهللاُ له به طريقا إىل اجلنة, وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا  ٌ ً

َّ نزلت عليهم السكينة, وغشيتهم الرمحة, وحفتهمَّإالويتدارسونه بينهم  ُ ُ املالئكة, َُ
َوذكرهم اهللا ف ُيمن عنده, ومن بطأ به عمله مل يرسع به نسبه َ َُ َ ََ ُ َ  رواه مسلم هبذا ))َّ

  .اللفظ
ًمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهللاٌ عنه كربة (( : قوله ـ ١ َّ ً َُّ ُ َُ ََ َِ

ِمن كرب يوم القيامة  َ ُ, الكربة هي الشدة والضيق, وتنفيسها إزالتها, واجلزاء ))ُ َّ ُ ُ
ُالدنيا أن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة, واجلزاء من عىل تنفيس كربة يف  ُ ُ َّ

َاجلزاء فيه أعظم; لشدة كرب يوم القيامة وعظم َّأن َّجنس العمل, وال شك  َُ َّ
  .الفائدة للمكروب يف تنفيسها

َومن يرس عىل معرس يرس اهللاُ عليه يف الدنيا واآلخرة (( : قوله ـ ٢ َّ ُ َّ ََ ْ ٍَ , وهذا ))ِ
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ُء فيه من جنس العمل, والعمل هو التيسري عىل املعرس, وذلك ًأيضا اجلزا ُ
ًبإعانته عىل إزالة عرسته, فإن كان مدينا ساعده بإعطائه ما يقيض به دينه, وإن  َ ُ

ٌكان الدين له أنظره إن مل يربئه منه, واإلبراء خري من اإلنظار; لقول اهللا  ْ ُ َّعز َّ
 .βÎ)uρ šχ%x. ρèŒ ;οuô£ãã îοuÏàsΨsù 4’n<Î) ;οuy£÷tΒ 4 βr&uρ (#θè%£‰|Ás? Ööyz óΟà6©9 ( βÎ) óΟçFΖä ®: َّوجل

šχθßϑn=÷ès? ∩⊄∇⊃∪ 〈 ٌأن اجلزاء عىل التيسري تيسري حيصل يف الدنيا  َّ, وقد بني َ َّ
  .واآلخرة
ًومن سرت مسلام سرته اهللا يف الدنيا واآلخرة (( : قوله ـ ٣ ً, وهذا أيضا ))َ

ُواجلزاء عليه سرت يف الدنيا واآلخرة, والسرت هو العمل فيه سرت يف الدنيا,  ٌ
ًإخفاء العيب وعدم إظهاره, فمن كان معروفا باالستقامة وحصل منه الوقوع  َ
َيف املعصية نوصح وسرت عليه, ومن كان معروفا بالفساد واإلجرام, فإن السرت  َ َُّ ً َ ِ

ُعليه قد هيون عليه إجرامه, فيستمر عليه ويتامد فيه, فاملصلحة  يف مثل هذا ِّ
ْعدم السرت عليه; ليحصل له العقوبة التي تزجره عن العود إىل إجرامه  َ

  .وعدوانه
ُّ, هذا فيه احلث ))ُواهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه (( : قوله ـ ٤

ِّعىل إعانة املسلم أخاه املسلم, وأنه كلام حصل منه العون إلخوانه فإنه حيصل  َّ ََّّ
  . وتسديده, وهي كلمة جامعة من جوامع كلم الرسول بذلك عون اهللا

ًومن سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل اهللا له به طريقا إىل (( : قوله ـ ٥ ًَّ ًُ َ
ِّ, فيه احلث عىل طلب العلم الرشعي وسلوك الطرق املوصلة إىل ))اجلنَّة  ُّ

 اقتناء حتصيله, سواء كان ذلك بالسفر لطلبه; أو باألخذ بأسباب حتصيله, من
الكتب املفيدة وقراءهتا واالستفادة منها, ومالزمة العلامء واألخذ عنهم وغري 
ذلك, واجلزاء عىل ذلك من اهللا تسهيل الطريق التي يصل هبا طالب العلم إىل 
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ًاجلنَّة, وذلك يكون بإعانته عىل حتصيل ما قصد, فيكون بذلك حمصال للعلم,  ِّ

 علمه من أحكام الرشيعة, وذلك يفيض به ًويكون أيضا بإعانته عىل العمل بام
  .إىل دخول اجلنَّة

وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا (( : قوله ـ ٦
َّنزلت عليهم السكينة, وغشيتهم الرمحة, وحفتهم  َّإالويتدارسونه بينهم  َّ

 إىل اهللا ُ, بيوت اهللا هي املساجد, وإضافتها))َاملالئكة, وذكرهم اهللا فيمن عنده 
ُّأحب البالد (( : ُّإضافة ترشيف, واملساجد هي أحب البالد إىل اهللا; لقوله 

, وفيه )٦٧١( رواه مسلم ))إىل اهللا مساجدها, وأبغض البالد إىل اهللا أسواقها 
ُّاحلث عىل االجتامع يف املساجد لتالوة القرآن وتدارسه, ويكون ذلك بقراءة 

ً, وبقراءهتم بالتناوب ليقوم بعضهم بعضا أحد املجتمعني والباقون يسمعون ُ ِّ
ِّيف القراءة, ويستفيد كل واحد منهم من غريه ما حيصل به إجادة القراءة  ُّ
َّوتدارك اخلطأ إن وجد, وإذا كان فيهم عامل بتفسريه علمهم, وإن كانوا من  ُ
أهل العلم فيه تدارسوا معانيه, ورجعوا يف ذلك إىل كتب التفسري يف الرواية 

َّلدراية املبنية عىل ما كان عليه سلف هذه األمة, واجلزاء عىل االجتامع يف وا
نزول السكينة عليهم : املساجد لتالوة القرآن وتدارسه أربعة أمور, هي

ُّوالطمأنينة, وأن الرمحة تغشاهم, أي تشملهم وتغطيهم, وأن املالئكة حتفهم  َّ ِّ َ َّ
  . املالئكةَّحتيط هبم, وأن اهللا تعاىل يذكرهم عند: أي

َّومن بطأ به عمله مل يرسع به نسبه (( : قوله ـ ٧ ُمن أخره عمله : , املعنى))َ َّ َ
َاملعترب يف ذلك اإليامن َّألن عن دخول اجلنَّة مل يرسع به نسبه إىل دخول اجلنَّة; 

َّعز وجلوالتقو, كام قال اهللا  َّ :® ¨βÎ) ö/ä3tΒuò2r& y‰ΨÏã «!$# öΝä39s)ø?r& 4 〈 ,ن قال اب
َالعمل هو الذي يبلغ َّأن معناه (( ): ٢/٣٠٨(رجب يف جامع العلوم واحلكم 
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َ, فمن 〉 5e≅à6Ï9uρ ×M≈y_u‘yŠ $£ϑÏiΒ (#θè=Ïϑtã 4 ®: بالعبد درجات اآلخرة, كام قال تعاىل
أبطأ به عمله أن يبلغ به املنازل العالية عند اهللا تعاىل مل يرسع به نسبه فيبلغه تلك 

َ رتب اجلزاء عىل األعامل ال عىل األنساب, كام قال تعاىلاهللاَّفإن الدرجات;  َّ :  
® #sŒÎ*sù y‡ÏçΡ ’Îû Í‘θÁ9$# Iξsù z>$|¡Σr& óΟßγsΨ÷t/ 7‹Í≥tΒöθtƒ Ÿωuρ šχθä9u™!$|¡tFtƒ ∩⊇⊃⊇∪ 〈 (( إىل أن ,

  :ويف هذا املعنى يقول بعضهم(( : قال
  ًكاال عىل النسبِّـه     فال ترتك التقو ات بــدينَّإاللعمرك ما اإلنسان 

َلقد رفع اإلسالم سلامن فارس     وقد وضع الرشك النسيب أبا هل ٍ َ   .))ب ـُ
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٨ َّ ِ:  
ِّالرتغيب يف تنفيس الكرب يف الدنيا, وأن اهللا تعاىل ينفس هبا كرب يوم  ـ ١ َّ
  .القيامة
ـ ٢   .تنفيس كربةاجلزاء من جنس العمل, فالعمل تنفيس كربة, واجلزاء َّأن  
ـ الرتغيب يف التيسري عىل املعرسين, وأن اجلزاء عليه تيسري يف الدنيا واآلخرة٣  َّ.  
َّ ـ الرتغيب يف سرت العيوب حني تكون املصلحة يف سرتها, وأن اجلزاء ٤

  .عليها سرت يف الدنيا واآلخرة
َّ ـ احلث عىل إعانة املسلم أخاه املسلم, وأنه كلام حصل منه العون ٥ َّ ُّ

ِّفإنه حيصل بذلك عون اهللا وتسديدهإلخوانه  َّ.  
  . ـ بيان فضل طلب العلم الرشعي٦
  . ـ فضل االجتامع يف املساجد لتالوة القرآن وتدارسه٧
َ ـ أن اإليامن والعمل الصالح سبب دخول اجلنَّة وبلوغ الدرجات العالية ٨ َّ

َّعند اهللا عز وجل َّ.  
  .َ يفيد صاحبه عند اهللاَّ ـ أن رشف النَّسب بدون عمل صالح ال٩
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æìqýrÛaë@ÉibÛa@sí†§a@ @

: ِّ فيام يرويه عن ربه تبارك وتعاىل قالرسول اهللا , عن {عن ابن عباس 
َإن اهللا كتب احلسنات والسيئات, ثم بني ذلك, فمن هم بحسنة فلم يعملها ((  َّ َ َّ َِّ َّ

َّكتبها اهللا عنده حسنة كاملة, وإن هم هبا فعملها كتبها اهللا ع نده عرش حسنات ً
َإىل سبعامئة ضعف, إىل أضعاف كثرية, وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا  ِّ َّ

ِّعنده حسنة كاملة, وإن هم هبا فعملها كتبها اهللا سيئة واحدة   رواه البخاري ))َّ
  .ومسلم يف صحيحهام هبذه احلروف

َّإن اهللا كتب احلسنات والسيئات, ثم بني ذلك (( : قوله ـ ١ ِّ  إلخ, )).. .َّ
َّعز وجل ُحيتمل أن يكون املراد بالكتابة تقدير اهللا  لألعامل واجلزاء عليها عىل َّ

ِّهذا التفصيل, وحيتمل أن يراد به كتابة املالئكة للحسنات والسيئات بأمر اهللا  ُ ُ
َّعز وجل, كام قال َّ :® $̈Β àáÏù=tƒ ⎯ÏΒ @Αöθs% ωÎ) Ïμ÷ƒy‰s9 ë=‹Ï%u‘ Ó‰ŠÏGtã ∩⊇∇∪ 〈هلذا ما ُّ, ويدل 

إذا أراد (( : جاء يف حديث أيب هريرة يف كتاب التوحيد من صحيح البخاري
ِّعبدي أن يعمل سيئة فال تكتبوها عليه حتى يعملها, فإن عملها فاكتبوها له 

َّ, وال تنايف بني الكتابتني; فإن ))بمثلها, وإن تركها من أجيل فاكتبوها له حسنة  َ
  .كال منهام حاصل

ًفمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة, وإن (( : قوله ـ ٢ َ َّ ََ
َّهم هبا فعملها كتبها اهللا عنده عرش حسنات إىل سبعامئة ضعف, إىل أضعاف 

َّ, أكد كتابة احلسنة إذا هم هبا ومل يعملها بأهنا كاملة; لئال يتوهم )) كثرية ُ َّ ََّّ َّ
ِّنقصاهنا; ألهنا يف اهلم ال يف العمل َّ, وبني أن املضاعفة يف الفعل إىل عرشة َّ َّ

َّأضعاف, وإىل ما هو أكثر من ذلك, وذلك من فضل اهللا عز وجل وإحسانه إىل  َّ
ِّعباده, وفيه مضاعفة اجلزاء عىل العمل, دون اجلزاء عىل اهلم, وهو واضح, 
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ٌنية املؤمن خري من عمله (( : َّوأما حديث ُ  فهو ضعيف, ذكر ذلك احلافظ يف ))َّ
  ).٢٧٨٩(, وانظر السلسلة الضعيفة لأللباين )٤/٢١٩(الفتح 
َّوإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اهللا عنده حسنة كاملة, وإن هم (( : قوله ـ ٣ َِّّ

ُ, وصفت احلسنة عىل ترك املعصية املهموم ))ِّهبا فعملها كتبها اهللا سيئة واحدة  ُ
ُهبا بأهنا كاملة; لئال يتوهم نقصاهنا, وو َُّ َّ َّصفت السيئة املعمولة بواحدة; لئال َّ ِّ

َّيتوهم زيادهتا, وهذا من فضل اهللا وعدله, والثواب عىل ترك السيئة التي هم  ِّ َُّ
ِّهبا حيصل إذا كان تركها من أجل اهللا, أما إذا كان حريصا عىل فعل السيئة  ً َّ

ٌوقلبه متعلق هبا, وهو مصمم عىل فعلها لو قدر عىل ذلك, فهو مؤاخذ َ ِّ ُ  عىل ِّ
 tΒ⎯ ®: ذلك, قال ابن كثري يف تفسريه عند تفسري قوله تعاىل من سورة األنعام

u™!%ỳ ÏπuΖ|¡utù:$$Î/ …ã&s#sù ãô³tã $yγÏ9$sWøΒr& ( ⎯tΒuρ u™!%ỳ Ïπy∞ÍhŠ¡¡9$$Î/ Ÿξsù #“u“øgä† ωÎ) $yγn=÷WÏΒ öΝèδuρ Ÿω 
tβθßϑn=øàãƒ ∩⊇∉⊃∪ 〈 : ))ِّواعلم أن تارك السيئة الذي ال يع َ تارة : ملها عىل ثالثة أقسامَّ

َّيرتكها هللا, فهذا تكتب له حسنة عىل كفه عنها هللا تعاىل, وهذا عمل ونية, وهلذا  ِّ ُ
ُجاء أنه يكتب له حسنة, كام جاء يف بعض ألفاظ الصحيح َّفإنه تركها من : (َّ

ًمن أجيل, وتارة يرتكها نسيانا وذهوال عنها, فهذا ال له وال : , أي)جرائي ً
ًنه مل ينْو خريا وال فعل رشا, وتارة يرتكها عجزا وكسال عنها بعد عليه; أل ً َ ًَ َ َ َِ َّ

ُّالسعي يف أسباهبا والتلبس بام يقرب منها, فهذا بمنزلة فاعلها, كام جاء يف 
إذا التقى املسلامن بسيفيهام فالقاتل : (َّأنه قال ِّاحلديث الصحيح عن النَّبي 

َّإنه : هذا القاتل, فام بال املقتول? قال! سول اهللايا ر: واملقتول يف النار, قالوا
  .))ًكان حريصا عىل قتل صاحبه 

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٤ َّ ِ:  
  .ِّإثبات كتابة احلسنات والسيئات ـ ١
َّعز وجل من فضل اهللا َّأن  ـ ٢   .مضاعفة ثواب احلسناتَّ
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َّعز وجل  ـ من عدل اهللا ٣ ِّأال يزاد يف السيئاتَّ ُ َّ.  
ِّن اهللا يثيب عىل اهلم باحلسنة إذا مل يعملها بكتابتها حسنة كاملة ـ أ٤ ُ َّ.  
ِّ ـ أن من هم بسيئة وتركها من أجل اهللا يكتب له برتكها حسنة كاملة٥ َّ َ َّ.  
  .ِّ ـ الرتغيب يف فعل احلسنات والرتهيب من فعل السيئات٦

* * *  
æìqýrÛaë@åßbrÛa@sí†§a@ @

َمن عاد : َّإن اهللا تعاىل قال(( :  قال رسول اهللا: قال عن أيب هريرة 
َّيل وليا فقد آذنته باحلرب, وما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضته,  ِ َّ َّ َّ ُ
َوال يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي  ْ َ َُّ ُ َّ َّ

ُيسمع به, وبرصه الذي يبرص به, ويده التي يبطش هبا,  َ ُ ََ َورجله التي يميش هبا, َ َ ِ
َّولئن سألني ألعطينه, ولئن استعاذين ألعيذنه    . رواه البخاري))َّ

, هذا احلديث من ))ُمن عاد يل وليا فقد آذنته باحلرب (( : قوله ـ ١
ِّ عن ربه, وقد أفرد الشوكاين األحاديث القدسية التي يروهيا الرسول 

ْقطر الويل ب(( َّرشحه يف كتاب سامه  َّعز وجل , وأولياء اهللا ))رشح حديث الويل َ َّ
 Iωr& χÎ) u™!$uŠÏ9÷ρr& «!$# Ÿω î∃öθyz óΟÎγøŠn=tæ Ÿωuρ öΝèδ ®: َّهم املؤمنون املتقون, كام قال تعاىل

šχθçΡu“øts† ∩∉⊄∪ š⎥⎪Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u™ (#θçΡ%Ÿ2uρ šχθà)−Gtƒ ∩∉⊂∪ 〈 ومعنى , ))ُآذنته باحلرب (( 
ٌأعلمته أنني حمارب  َّله, وهو يدل عىل خطورة معاداة أولياء اهللا, وأنه من الكبائرَّ ُّ.  

َّوما تقرب إيل عبدي بيشء أحب إيل مما افرتضت عليه (( : قوله ـ ٢ ِ َّ َّ  يف ))ََّّ
ُّوالية اهللا إنام حتصل بالتقرب إليه بأداء َّأن هذه اجلملة وما بعدها بيان  َّ
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َالتقرب بأداء الفرائض َّأن ُّل ٌ عىل الفرائض, واإلتيان مع ذلك بالنوافل, وهو يد ُّ
َّيف ذلك فعل ما أوجب اهللا وترك ما حرم اهللا, َّألن ُّأحب إىل اهللا من النوافل; 

َواآليت بالواجبات التارك للمحرمات هو املقتصد, ومن أتى هبا وأتى بالنوافل  َّ
  .معها فهو السابق باخلريات

َّوال يزال عبدي يتقرب إيل (( : قوله ـ ٣  إلخ, النوافل ))َّبالنوافل حتى أحبه َّ
هي اإلتيان باألعامل الصاحلة زيادة عىل الفرائض, وفعلها مع االستمرار عليها 

َّعز وجل, وإذا حصلت له املحبة ظفر بتسديد اهللا يف ترصفاته, َّجيلب حمبة اهللا  َّ َّ
و حق, وال  ما هَّإال ما هو حق, وال ينال َّإال ما هو حق, وال ير َّإالفال يسمع 

َّ إىل ما هو حق, وأكرمه اهللا بإجابة دعوته إذا دعاه, وإعاذته مما َّإالَيميش  ِ
  .استعاذه منه

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٤ َّ ِ:  
  .َّ ـ بيان فضل أولياء اهللا, وشدة خطر معاداهتم١
َّ ـ أن والية اهللا عز وجل حتصل بأداء الفرائض وفعل النوافل٢ َّ َ َّ.  
َّ ـ أن أحب ٣ َّما يتقرب إىل اهللا عز وجل به أداء الفرائضَّ َّ َّ ُ.  
َّ ـ إثبات صفة املحبة هللا عز وجل٤ َّ َّ.  
َّ ـ تفاوت األعامل يف حمبة اهللا إياها٥ َّ.  
َّ ـ أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض جيلب حمبة اهللا عز وجل٦ َّ َّ َّ.  
ـ أن من ظفر بمحبة اهللا عز وجل سدده يف سمعه وبرص٧  َّ َّ َّ َّ   .ه وبطشه ومشيهَّ
َّ ـ أن حمبة اهللا عز وجل جتلب للعبد إجابة دعائه وإعاذته مما خياف٨ ِ َّ َّ َّ َّ.  
َّ ـ أن ثواب اهللا عز وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسالمة من ٩ َّ َ َّ
  .مرهوبه
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æìqýrÛaë@ÉbnÛa@sí†§a@ @

تي اخلطأ َّاهللا جتاوز يل عن أمَّإن (( : قال َّأن رسول اهللا : {عن ابن عباس 
 حديث حسن, رواه ابن ماجه والبيهقي ))ُوالنسيان وما استكرهوا عليه 

  .وغريمها
ِّأمة نبينا حممد  ـ ١ ُ ُّأمة دعوة وأمة إجابة, فأمة الدعوة هم كل : َّأمتان َّ َّ َّ َّ

َّإنيس وجني من حني بعثته إىل قيام الساعة, وأمة اإلجابة هم الذين وفقهم اهللا  َّ ٍّ ٍّ
َّدينه احلنيف وصاروا من املسلمني, واملراد من األمة يف هذا للدخول يف 

َّاحلديث أمة اإلجابة, ومن أمثلة أمة الدعوة قوله  والذي نفس حممد (( : َّ
َيسمع يب أحد من هذه األمة هيودي وال نرصاين, ثم يموت ومل يؤمن ال ! بيده ٌ

ُبالذي أرسلت به    ).١٥٣( رواه مسلم ))كان من أصحاب النار  َّإالُ
ًأن يكون ذاكرا ليشء فينساه : فعل اليشء من غري قصد, والنسيان: واخلطأ

اإلجلاء عىل قول أو فعل, واإلثم مرفوع يف هذه الثالثة; : عند الفعل, واإلكراه
َّعز وجل وقد جاءت األدلة من كتاب اهللا  َّعز وجلعىل رفع ذلك, قال اهللا َّ َّ :  

® $sΨ−/u‘ Ÿω !$tΡõ‹Ï{#xσè? βÎ) !$uΖŠÅ¡°Σ ÷ρr& $tΡù'sÜ÷zr& 4 〈أخرجه مسلم ))قد فعلت (( : , قال اهللا 
 ?øŠs9uρ öΝà6ø‹n=tæ Óy$uΖã_ !$yϑ‹Ïù Οè?ù'sÜ÷zr& ⎯ÏμÎ/ ⎯Å3≈s9uρ $̈Β ôNy‰£ϑyès§{ ®: , وقال)١٢٦(

öΝä3ç/θè=è% 4 〈وقال , :® ωÎ) ô⎯tΒ oνÍò2é& …çμç6ù=s%uρ B⎦È⌡yϑôÜãΒ Ç⎯≈yϑƒM}$$Î/ ⎯Å3≈s9uρ ⎯̈Β yyuŸ° Íøä3ø9$$Î/ 
#Y‘ô‰|¹ 〈 وأما ما أتلفه لغريه فهو مضمون, كالقتل خطأ جتب فيه الدية مع ,َّ

ْالكفارة, وإذا أكره عىل الزنا أو قتل معصوم فال جيوز له ذلك; فال يستبقي  َ ُ
  .حياته بقتل غريه

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٢ َّ ِ:  
ث رفع عنهم اإلثم  ـ بيان سعة رمحة اهللا وفضله وإحسانه إىل عباده; حي١

  .يف هذه الثالثة



 

 

 
 مسنيَّفتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخل٢٠٠    

َ ـ رفع املؤاخذة عىل اخلطأ, فإن كان اخلطأ يف ترك واجب فعله, وإن كان ٢ َ َ
  .ٍّيف إتالف حق لغريه ضمنه

* * *  
æìÈi‰þa@sí†§a@ @

كن يف الدنيا : بمنكبي, فقال أخذ رسول اهللا (( :  قال{عن ابن عمر 
إذا : يض اهللا تعاىل عنهام يقولَّكأنك غريب أو عابر سبيل, وكان ابن عمر ر

َّأمسيت فال تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فال تنتظر املساء, وخذ من صحتك  َ َ
  . رواه البخاري))ملرضك, ومن حياتك ملوتك 

ٌّبمنكب عبد اهللا بن عمر تنبيه وحث له عىل  يف أخذ رسول اهللا  ـ ١
ُّ بذلك يدل عىل {ر ُوعي ما يلقى عليه يف هذه احلال, وإخبار عبد اهللا بن عم

ُّفيه تذكر احلالة التي حصلت َّألن ; ضبطه وإتقانه ما سمعه من رسول اهللا 
  .رسول اهللا عند سامعه هذا احلديث من 

, الغريب هو املقيم ))َّكن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل (( : قوله ـ ٢
َيف غري بلده لقضاء حاجة, يستعد ملغادرة ذلك البلد متى مت َّكن من ذلك, ُّ

ًوعابر السبيل هو املسافر الذي يمر بالبالد مرورا دون إقامة هبا حتى ينتهي من  ُّ َ
سفره, ودار الغربة وعبور السبيل يف هذا احلديث هي الدنيا, والسري فيها 
ُّلآلخرة, وذلك إنام يكون بتذكر املوت وقرص األمل واالستعداد فيها لآلخرة  َّ

َّعز وجلل اهللا باألعامل الصاحلة, كام قا َّ :® (#ρßŠ̈ρu“s?uρ χÎ*sù uöyz ÏŠ#̈“9$# 3“uθø)−G9$# 4 〈 ,
عن عيل بن أيب طالب )  ـ مع الفتح١١/٢٣٥(وقد ذكر البخاري يف صحيحه 
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ِّارحتلت الدنيا مدبرة, وارحتلت اآلخرة مقبلة, ولكل واحدة (( : َّأنه قال 
َّا من أبناء الدنيا; فإن اليوم عمل َمنهام بنون, فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونو

مثل هذه احلياة  ُّ, وقد أوضح النَّبي ))ًوال حساب, وغدا حساب وال عمل 
ما يل وللدنيا, ما أنا يف (( : َّالدنيا وانتهائها, وأهنا ليست بدار قرار بقوله 

 رواه الرتمذي ))َّكراكب استظل حتت شجرة ثم راح وتركها  َّإالالدنيا 
  .))حديث حسن صحيح (( : غريه, وقالو) ٢٣٧٧(

َإذا أمسيت فال : وكان ابن عمر ريض اهللا تعاىل عنهام يقول(( : قوله ـ ٣
 اهللا رسول, فيه مبادرة أصحاب ))تنتظر الصباح, وإذا أصبحت فال تنتظر املساء 

َّفإنه مع ; , وفيه فضل عبد اهللا بن عمر  إىل تنفيذ وصايا الرسول 
َيرشد غريه إىل تنفيذ ذلك, واملعنى أن املسلم   به رسول اهللا َّتنفيذه ما وصاه َّ َ

ُّيكون مرتقبا املوت, فهو يستعد له بالعمل الصالح دون كسل أو تأخري,  ً ِّ
َّويعمل الصاحلات يف هناره كأنه ال يدرك املساء, ويف ليله كأنه ال يدرك  َُّ

َل هشيم بن بشري قا: الصباح, ويف ترمجة منصور بن زاذان يف هتذيب الكامل ُ
َملك املوت عىل الباب ما كان عنده َّإن : لو قيل ملنصور بن زاذان(( : الواسطي

  .))زيادة يف العمل 
َّ, املعنى أن ))َّوخذ من صحتك ملرضك, ومن حياتك ملوتك (( : قوله ـ ٤

ِّاملسلم يبادر إىل األعامل الصاحلة, حيث يكون متمكنا منها, وذلك يف حال  ُ َ
َبل أن يأتيه ما يعوقه من ذلك كاملرض والكرب, وأن يعمر حياته َّصحته ق ُ

  .باألعامل الصاحلة قبل أن يفجأه املوت, فينتقل من دار العمل إىل دار اجلزاء
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٥ َّ ِ:  
ـ احلث عىل استشعار الغربة يف هذه احلياة; ليستعد فيها باألعامل١  َّ   . الصاحلةُّ
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ِّ ما يلفت نظر املتعلم إىل وعي ما يلقى عليه; لقول عبد اهللا ِّ ـ فعل املعلم٢
  .))بمنكبي  أخذ رسول اهللا (( : بن عمر
  . ـ مبادرة الصحابة إىل تنفيذ وصايا رسول اهللا ٣
  . وحث غريه عليهاِّ ـ فضل عبد اهللا بن عمر بأخذه بوصية النَّبي ٤
  . كسل أو تأخريُّ ـ احلث عىل املبادرة إىل األعامل الصاحلة دون٥

 * * *  
æìÈi‰þaë@†yaìÛa@sí†§a@ @

ال (( : قال رسول اهللا :  قال{عن أيب حممد عبد اهللا بن عمرو بن العاص 
ُيؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ملا جئت به  َ َُِ ً َ  حديث صحيح, رويناه يف ))ُ

  .كتاب احلجة بإسناد صحيح
, قال ابن رجب يف َّاحلديث صححه النووي وعزاه إىل كتاب احلجة ـ ١

يريد بصاحب كتاب احلجة الشيخ أبا (( ): ٢/٢٩٣(جامع العلوم واحلكم 
الفتح نرص بن إبراهيم املقديس الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق, وكتابه هذا 
َّهو كتاب احلجة عىل تاركي املحجة, يتضمن ذكر أصول الدين عىل قواعد 

ث احلافظ أبو نعيم يف كتاب َّأهل احلديث والسنة, وقد خرج هذا احلدي
َّاألربعني ورشط يف أوهلا أن تكون من صحاح األخبار وجياد اآلثار مما أمجع  ِ

َّ, ثم إن احلافظ ابن ))َّالناقلون عىل عدالة ناقليه, وخرجته األئمة يف مسانيدهم 
َّرجب ضعفه, وبني وجوه تضعيفه, وأما احلافظ ابن حجر فقد أشار يف الفتح  َّ َّ

وأخرج البيهقي (( :  إىل ثبوته, وجعله من حديث أيب هريرة, فقال)١٣/٢٨٩(
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يف املدخل وابن عبد الرب يف بيان العلم عن مجاعة من التابعني, كاحلسن وابن 
َّسريين ورشيح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد ذم القول بالرأي املجرد,  ّ ُ

ُوجيمع ذلك كله حديث أيب هريرة  َِن هواه تبعا ملا ُال يؤمن أحدكم حتى يكو(َّ ً َ َ
ُ, أخرجه احلسن بن سفيان وغريه, ورجاله ثقات, وقد صححه )ُجئت به

  .))النووي يف آخر األربعني 
ٌنفي اإليامن يف احلديث نفي للكامل الواجب, قال النووي يف رشح  ـ ٢ ُ

َالشخص جيب عليه أن يعرض عمله عىل الكتاب والسنة, َّأن : أي(( : األربعني َ َ
 tΒuρ tβ%x. 9⎯ÏΒ÷σßϑÏ9 Ÿωuρ$ ®: , وهذا نظري قوله تعاىله ويتبع ما جاء به وخيالف هوا

>πuΖÏΒ÷σãΒ #sŒÎ) ©|Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θß™u‘uρ #·øΒr& βr& tβθä3tƒ ãΝßγs9 äοuzÏƒù:$# ô⎯ÏΒ öΝÏδÍøΒr& 3 〈 فليس ألحد ,
َّمع اهللا عز وجل ورسوله  َّ  أمر وال هو((.  

واملعروف  ((): ٣٩٩ ـ ٢/٣٩٨(علوم واحلكم قال ابن رجب يف جامع ال ـ ٣
َّيف استعامل اهلو عند اإلطالق أنه امليل إىل خالف احلق, كام يف قوله عز  َّ

 }Βr&uρ ô⎯tΒ t∃%s̈$ ®: , وقال تعاىل〉 Ÿωuρ ÆìÎ7®Ks? 3“uθyγø9$# y7̄=ÅÒãŠsù ⎯tã È≅‹Î6y™ «!$# 4 ®: َّوجل
tΠ$s)tΒ ⎯ÏμÎn/u‘ ‘yγtΡuρ }§ø̈Ζ9$# Ç⎯tã 3“uθoλù;$# ∩⊆⊃∪ ¨βÎ*sù sπ̈Ψpgù:$# }‘Ïδ 3“uρù'yϑø9$# ∩⊆⊇∪ 〈  وقد يطلق ,

َّاهلو بمعنى املحبة وامليل مطلقا, فيدخل فيه امليل إىل احلق وغريه, وربام  َِّّ ُ ً
ُاستعمل بمعنى حمبة احلق خاصة واالنقياد إليه, وسئل صفوان بن عسال ِّ هل : َ

ِّسمعت من النَّبي  َأله أعرايب عن الرجل حيب القوم س:  يذكر اهلو? فقالَ ُ ٌّ
َّ, وملا نزل قوله عز وجل)َّاملرء مع من أحب: (ومل يلحق هبم? فقال َُّ ََّ :® ©Åeöè? ⎯tΒ 

â™!$t±n@ £⎯åκ÷]ÏΒ ü“Èθø↔è?uρ y7ø‹s9Î) ⎯tΒ â™!$t±n@ ( 〈  ِّقالت عائشة للنَّبي ) : ربك َّإالَّما أر 
 اهللا فهوي رسول: (ورة يف أسار بدروقال عمر يف قصة املشا) ُيسارع يف هواك

ُ ما قال أبو بكر, ومل هيو ما قلت َّوهذا احلديث مما جاء استعامل اهلو فيه ) َ ِ
  .))بمعنى املحبة املحمودة 
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ُمما يستفاد من احلديث ـ ٤ َّ ِ:  
  .فيام جاء به ِّ ـ وجوب اتباع الرسول ١
  . ـ تفاوت الناس يف اإليامن٢

* * *  
aë@ïãbrÛa@sí†§aæìÈi‰þ@ @

يا ابن : قال اهللا تعاىل(( : يقول ُسمعت رسول اهللا : قال عن أنس 
ُإنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عىل ما كان منك وال أبايل, يا ابن ! آدم َِ َّ
ُلو بلغت ذنوبك عنان السامء ثم استغفرتني غفرت ! آدم َ َّإنك لو ! لك, يا ابن آدمُ

ُي ال ترشك يب شيئا ألتيتك بقراهبا مغفرة ثم لقيتنُأتيتني بقراب األرض خطايا  ًُ(( 
  .))حديث صحيح (( : رواه الرتمذي وقال

 يف كتابه هذا احلديث هو آخر األحاديث التي أوردها النووي  ـ ١
األربعني, وقد زادت عىل األربعني حديثني, فيكون إطالق األربعني عليها من 

من األحاديث القدسية تغليب اللفظ وحذف الكرس الزائد يف العدد, وهو 
  .ِّ عن ربه تبارك وتعاىلرسول اهللا التي يروهيا 

ٌاخلطاب يف احلديث لبني آدم, وهو مشتمل عىل  ـ ٢ من أسباب مغفرة َّأن ُ
َالذنوب دعاء اهللا ورجاءه مغفرة الذنوب واالستغفار منها واإلخالص هللا 

لتجاوز عنها, والسالمة من الرشك, ومعنى مغفرة الذنوب سرتها عن اخللق وا
  .ُفال يعاقب عليها

ُإنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك عىل ما كان ! يا ابن آدم(( : قوله ـ ٣ ِ َ َّ
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دون يأس, مع ّ, دعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه, ورجاؤه ذلك منه ))منك وال أبايل 
 الذنوب وكثرت ُالتوبة من الذنوب حيصل به من اهللا املغفرة ولو عظمت

َّ, ونظري هذا قول اهللا عز ))عىل ما كان منك وال أبايل (( : قالَّوتكررت, وهلذا 
 #$!© ö≅è% y“ÏŠ$t7Ïè≈tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#θèùuó r& #’n?tã öΝÎγÅ¡àΡr& Ÿω (#θäÜuΖø)s? ⎯ÏΒ ÏπuΗ÷q§‘ «!$# 4 ¨βÎ) ®: َّوجل

ãÏøótƒ z>θçΡ—%!$# $·è‹ÏΗsd 4 …çμ̄ΡÎ) uθèδ â‘θàtóø9$# ãΛ⎧Ïm§9$# ∩∈⊂∪ 〈.  
ُلو بلغت ذنوبك عنان السامء ثم استغفرتني غفرت ! يا ابن آدم(( : هقول ـ ٤ َ ُ

بلغت السامء أو ما : َ, لو كثرت ذنوب العبد حتى بلغت عنان السامء, أي))لك 
دون ذلك كالسحاب أو ما يبلغه برص الناظر إىل فوق, ثم حصل من العبد 

ر تلك الذنوب َّاالستغفار مع التوبة من مجيع الذنوب, فإن اهللا تعاىل يغف
ويتجاوز عنها, والتوبة تكون باإلقالع من الذنب, والندم عىل ما فات, 
َّوالعزيمة يف املستقبل عىل أال يعود إليه, ومع هذه الثالثة, فإن كان الذنب يف 
 َّحق اهللا عز وجل وفيه كفارة, أتى بالكفارة, وإن كان يف حق لآلدميني, أد ِّ َّ َّ َّ ِّ

  .لهم منهاَّحقوقهم إليهم أو حتل
ُإنك لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثم لقيتني ال ! يا ابن آدم(( : قوله ـ ٥ َّ

ُترشك يب شيئا ألتيتك بقراهبا مغفرة  َّعز وجل ُ, الرشك باهللا ))ًُ هو الذنب الذي َّ
ُّال يغفره اهللا, وكل ذنب دون الرشك فهو حتت مشيئة اهللا, إن شاء عفا عن 

َّعذبه وأدخله النار, ولكنه ال خيلد فيها خلود صاحبه ومل يعذبه, وإن شاء  ُ َّ
َّعز وجلَّالكفار, بل ال بد أن خيرج منها ويدخل اجلنَّة, كام قال اهللا  َّ :® ¨βÎ) ©!$# Ÿω 

ãÏøótƒ βr& x8uô³ç„ ⎯ÏμÎ/ ãÏøótƒuρ $tΒ tβρßŠ y7Ï9 s̈Œ ⎯yϑÏ9 â™!$t±o„ 4 〈 ,يف آيتني من سورة النساء ,
َّ أن الذنوب ولو بلغت يف الكثرة ما بلغت, فإن اهللا ويف هذا احلديث بيان ََّ

ًيتجاوز عنها, برشط كون العبد خملصا عبادته هللا, سليام من اإلرشاك به ً.  
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ُمما يستفاد من احلديث ـ ٦ َّ ِ:  
َّ ـ سعة فضل اهللا عز وجل ومغفرة ذنوب عباده١ َّ.  
  . ـ من أسباب مغفرة الذنوب دعاء اهللا ورجاؤه من غري يأس٢
َّـ فضل االستغفار مع التوبة, وأن اهللا يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت  ٣

  .يف الكثرة ما بلغت
َّ ـ أن الرشك باهللا هو الذنب الذي ال يغفر, وأن ما سواه حتت مشيئة اهللا٤ َُّ َ.  
ِّ ـ فضل اإلخالص, وأن اهللا يكفر به الذنوب٥ َُّ.  

* * *  
æìÈi‰þaë@sÛbrÛa@sí†§a@ @

أحلقوا الفرائض بأهلها, فام (( : قال رسول اهللا :  قال{عن ابن عباس 
  .َّ خرجه البخاري ومسلم))َأبقت الفرائض فألوىل رجل ذكر 

ُهذا احلديث هو أول األحاديث الثامنية التي زادها احلافظ ابن ـ ١  رجب َّ
 العدة مخسني عىل ما مجعه اإلمام النووي , فأكمل يف 

َّاألحاديث األربعني, ويالحظ أن   الذين رووا احلافظ ابن رجب عند ذكرُ
ّاألحاديث من األئمة يعرب بـ  ً, ويعرب أيضا بـ ))َّخرجه (( ُ ِّ َّ, وأما النووي ))رواه (( ُ

  فكان تعبريه 
  .َّ, وال فرق بني التعبريين; ألن معنامها واحد))رواه (( بـ 

ٌهذا احلديث أصل يف قسمة املواريث, واملراد بالفرائض الفرائض  ـ ٢
الثلثان, والثلث, والسدس, والنصف, : َّملقدرة يف كتاب اهللا, وهي ستة, وهيا
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   ٢٠٧

ًوالربع, والثمن, ويقال فيها اختصارا الثلثان, والنصف, ونصفهام, ونصف : ُ
: ُالثمن, والسدس, وضعفهام, وضعف ضعفهام, أو يقال: ُنصفهام, أو يقال

َّدرة وما جاء معها ٍّالثلث, والربع, وضعف كل, ونصفه, واملراد الفروض املق
يف القرآن من اإلرث بغري تقدير, يف حال اجتامع األوالد واإلخوة لغري أم, 
ِّففي حال اجتامع األوالد إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ األنثيني, وإن  َّ ً ًَ
َّكانوا إناثا ال ذكور معهن, فللثنتني فأكثر الثلثان, وللبنت الواحدة النصف,  ً

َّ يف درجة واحدة, كالبنات وبنات األبناء, فإن كن يف درجتني وكان َّهذا إذا كن
البنات ثنتني فأكثر مل يكن لبنات االبن يشء; الستيعاب البنات الثلثني, وإن 
كانت البنت واحدة فلها النصف, والبنة االبن أو بناته السدس تكملة الثلثني; 

َّ, أما إذا كان )٦٧٣٦(, رواه البخاري لثبوت السنة يف ذلك عن رسول اهللا 
ًاألوالد ذكورا خلصا, سواء كانوا أبناء أو أبناء بنني عند فقد األبناء,  ًَّ َّفإن ُ

ًالواحد منهم حيوز املرياث كله, واجلمع يقتسمونه بينهم بالسوية, ويقال أيضا  ُ َّ َ
يف مرياث اإلخوة األشقاء واإلخوة ألب ما قيل يف مرياث األوالد من تقديم 

َّشقاء عىل اإلخوة ألب, فيقتسم الذكور اخللص املرياث بالسوية, اإلخوة األ ُ َّ
َّفإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ األنثيني, والواحدة منهن هلا النصف,  ِّ َّ ً ً
واالثنتان فأكثر هلام الثلثان, ويكون مرياث اإلخوة ألب مثل مرياث اإلخوة 

ت النصف, ولألخوات ُاألشقاء عند فقدهم, وإذا وجد أخت شقيقة أخذ
َّألب معها السدس تكملة الثلثني, سواء كن واحدة أو أكثر, وأما األبوان  َّ

ًفلكل واحد منهام السدس إذا كان للميت ولد, وإن كان الولد إناثا  َاألب َّفإن ِّ
َّاألم تأخذ الثلث, والباقي َّفإن ًيأخذ الباقي تعصيبا, وإذا مل يكن للميت ولد 

َّه يف هذه احلالة إذا كان مع األبوين أحد الزوجني فإن األم تأخذ َّ أنَّإاللألب,  َّ
ُثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجني, ويقال هلاتني املسألتني العمريتان;  ُ
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  .بذلك لقضاء أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب 
َّوإذا كان للميت إخوة, سواء كانوا أشقاء أو ألب أو ألم, فإن مرياث األم  َّ

َّدس, واجلد أبو األب يرث مرياث األب عند فقده, واجلدة عند فقد يكون الس
األم ترث السدس, سواء كانت اجلدة من قبل األم أو من قبل األب, وعند 
َّاجتامع اجلدات الوارثات يشرتكن يف السدس, وأما اإلخوة ألم فمرياث  ُُ َّ
 ُالواحد منهم السدس إذا مل يكن للميت فرع وارث أو أصل من الذكور
ًوارث, وإن كانوا أكثر من واحد, سواء كانوا ذكورا خلصا, أو إناثا خلصا, أو  ً ً ًَّ َّ
ًذكورا وإناثا, اشرتكوا يف الثلث بالسوية, ال فرق يف ذلك بني ذكورهم  ً
َّوإناثهم, وأما مرياث الزوجني, فالزوج يرث النصف إذا مل يكن للميت فرع 

 الربع إذا مل يكن للميت فرع ُوارث, فإن وجد كان له الربع, والزوجة ترث
َّوارث, فإن وجد كان هلا الثمن, وإن كن أكثر من زوجة اشرتكن يف الربع أو  ُ

  .الثمن
َّقد ذكر اهللا عز وجل يف كتابه العزيز قسمة املواريث يف ثالث آيات اآلية : َّ

اث اآلية, وهي يف مري 〉 ) &ÞΟä3ŠÏ¹θãƒ ª!$# þ’Îû öΝà2Ï‰≈s9÷ρr ®: األوىل قوله تعاىل
َعمودي النسب, أصول امليت وفروعه, واآلية الثانية قوله َ :® öΝà6s9uρ ß#óÁÏΡ $tΒ 

x8us? öΝà6ã_ üρø—r& 〈 اآلية, وهي يف مرياث الزوجني واإلخوة ألم, واآلية الثالثة 
 〉 y7tΡθçFøtGó¡o„ È≅è% ª!$# öΝà6‹ÏFøãƒ ’Îû Ï's#≈n=s3ø9$# 4 ®: قوله تعاىل يف آخر آية من سورة النساء

  .اآلية, وهي يف مرياث اإلخوة األشقاء واإلخوة ألب
َمما تقدم يتبني أن األبناء وأبناء األبناء وإن نزلوا إذا كان معهم إناث  ـ ٣ َ ََّّ َّ َّ ِ

ِّللذكر مثل حظ األنثيني, وكذلك اإلخوة األشقاء : اشرتكوا يف املرياث َّ
ِّللذكر مثل حظ األن: واإلخوة ألب تشرتك معهم أخواهتم َّثيني, وأما أبناء َّ
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َّاإلخوة ألم فليس هلم نصيب يف املرياث, وأما أبناء اإلخوة األشقاء واإلخوة 
َألب وكذلك األعامم وإن علوا أو أبناء األعامم وإن نزلوا, فإن ذكورهم  َّ
َّيستقلون باملرياث عن أخواهتم; ألن اإلناث منهم ال يفرض هلن عند االنفراد,  ُ َّ ُّ

ُّن عند االجتامع, وخيتص الذكور منهم باملرياث; لقوله فكذلك ال مرياث هل َّ
  .))أحلقوا الفرائض بأهلها, فام أبقت الفرائض فألوىل رجل ذكر (( : 

ًوإذا كان للميت بنت أو بنات وأخت شقيقة أو شقيقات وله أيضا إخوة 
اإلخوة ألب ال يرثون; وترث الشقيقة أو الشقيقات ما زاد عىل َّفإن ألب, 
, رواه  اهللا ًبنات تعصيبا مع الغري; لثبوت السنَّة بذلك عن رسولفرض ال

أحلقوا (( : , فيكون ذلك مستثنى من حديث)٦٧٤٢(, و)٦٧٤١(البخاري 
ُالشقيقات أقرب َّألن ; ))الفرائض بأهلها, فام أبقت الفرائض فألوىل رجل ذكر 

  .إىل امليت من اإلخوة ألب
َّفائدة ذكر الذكر بعد الرجل يف ـ ٤ َّالرجل َّأن  ))فألوىل رجل ذكر (( :  قولهِ

َّأن  لبيان ))ذكر (( ًهو الذي يكون كبريا وفيه نجدة وقوة, فأضيف إليه لفظ 
ًاملرياث منوط بالذكورة ال بالرجولة والقوة, فيتساو يف ذلك من يكون كبريا  ٌَ

  .ًجدا ومن يكون صغريا جدا
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٥ َّ ِ:  
  .َّالرشيعة واشتامهلا عىل قواعد كلية عامة, كام جاء يف هذا احلديث ـ كامل ١
َِ ـ تقديم من يرث بالفرض فيعطى مرياثه, وما بقي يكون ملن يرث بغري ٢ ُ
  .تقدير
 ـ بناء عىل هذا احلديث يكون الراجح يف مسألة اجلد واإلخوة ٣

 كاللة, َّألنه أصل, واإلخوة يرثونِّاختصاص اجلد باملرياث دون اإلخوة; 
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ًواجلد مثل األب, فيستقل باملرياث دوهنم, وأيضا يكون الراجح تقديم  ُّ ُّ
َّاإلخوة ألم عىل اإلخوة األشقاء يف مسألة املرشكة; ألن اإلخوة ألم يرثون  َّ

َبالفرض, واألشقاء يرثون بالتعصيب, وصاحب الفرض يعطى فرضه,  ويأخذ ُ
  .َّوض يشء, وإال سقطواالذين يرثون بالتعصيب ما بقي إن بقي بعد الفر

* * *  
æìÈi‰þaë@ÉiaŠÛa@sí†§a@ @

ِّ, عن النبي <عن عائشة  ِّالرضاعة حترم ما حترم الوالدة (( : قال َّ ِّ َّ(( 
  .َّخرجه البخاري ومسلم

َّجاء يف القرآن الكريم حتريم األمهات املرضعات واألخوات من  ـ ١
?ãΝà6çF≈yγ̈Βé&uρ û©ÉL≈©9$# öΝä3sΨ÷è|Êö‘r& Νà6è ®: الرضاعة يف قوله تعاىل üθyzr&uρ š∅ÏiΒ 

Ïπyè≈|Ê§9$# 〈 وجاءت السنَّة هبذا احلديث وما يف معناه بأن الرضاعة حترم ما حترم ,ِّ ِّ َّ َّ
ٌالوالدة, فكل ما حرم بالنَّسب حيرم بالوالدة مثله, فإذا ارتضع طفل من امرأة  ُ ُُّ

ُّله من الرضاعة, وأمها صارت أما له من الرضاعة وصار أبوها وأجدادها آباء 
ًوجداهتا أمهات له من الرضاعة, وإخواهنا أخواال له من الرضاعة, وأخواهتا  ٍ
خاالت له من الرضاعة, وأوالدها سواء كانوا من زوج واحد أو أزواج إخوة 
ًله من الرضاعة, وأيضا يكون زوج املرأة املرضعة الذي رضع من لبنه أبا له من  ً

ُه آباء له من الرضاعة, وأمه وجداته أمهات له من الرضاعة, وأبوه وأجداد ُّ
َّالرضاعة, وإخوانه وأخواته أعامما وعامت له من الرضاعة, وأوالده من  ً
زوجات متعددات إخوة له من الرضاعة, وزوجاته زوجات أب من 
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َّالرضاعة, وهكذا كل ما حرم من النسب فإنه حيرم ما يامثله من الرضاعة ُ ُّ.  
 يكون به التحريم ما بلغ مخس رضعات فأكثر, وكان يف  ـ الرضاع الذي٢

َّاحلولني, فإن نقص عن اخلمس فإنه ال حيصل به التحريم, كام أن رضاع الكبري  َّ
ال حيصل به التحريم, وما جاء يف قصة سامل موىل أيب حذيفة أخرجه مسلم 

َّ, فهو مقصور عليه ال يتعداه إىل غريه, ومما يوضح أن رضاع)١٤٥٣( َّ ِ  الكبري َّ
َّال يعترب; ألنه ال حيصل به التغذية, أن بإمكان كل امرأة تريد أن تتخلص من  ِّ َّ َّ ُ
زوجها أن حتلب يف كأس من ثدهيا ما يبلغ مخس رضعات فأكثر, ثم تسقيه 

َّأنا ال أحل لك; ألنك ابني من : زوجها وهو ال يشعر, وتقول له بعد ذلك
  .الرضاعة
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٣ َّ ِ:  
  .َّ ـ كامل الرشيعة واشتامهلا عىل قواعد كلية عامة, كام جاء يف هذا احلديث١
ُ ـ أن كل امرأة حرمت من النسب حيرم ما يامثلها من الرضاعة٢ ُ َّ َّ.  

* * *  
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: عام الفتح وهو بمكة يقول َّعن جابر بن عبد اهللا أنه سمع رسول اهللا 
يا رسول اهللا : َّحرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام, فقيلاهللا ورسوله َّإن (( 

ُأرأيت شحوم امليتة, فإنه يطىل هبا السفن, ويدهن هبا اجللود, ويستصبح هبا  ُ َّ َ
َّقاتل اهللا اليهود; إن اهللا حرم : هو حرام, ثم قال رسول اهللا ! ال: الناس? قال َّ َ َ

  .َّ خرجه البخاري ومسلم))ا ثمنه عليهم الشحوم, فأمجلوه, ثم باعوه, فأكلو
َّإن اهللا ورسوله حرم(( : قوله ـ ١  باإلفراد, ))َّحرم (( , جاء لفظ الفعل )) َّ
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, وجاءت التثنية يف الضمري الذي يعود إىل ))َّاهللا حرم َّإن (( وجاء بالتثنية, وجاء 
َّثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإليامن(( : اهللا ورسوله يف حديث َّ أن يكون : َ

َّاهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها  ِ , )١٦( احلديث أخرجه البخاري ))... َّ
َّ عىل أنه ))َّحرم (( ُ, وعىل هذا حيمل ما جاء هنا من إفراد الفعل )٦٧(ومسلم 

َّإن : ً, ويكون التحريم املضاف إىل اهللا حمذوفا, والتقديريعود إىل الرسول 
َّاهللا حرم ورسوله حرم, وهو  َّعز وجلنظري قول اهللا َّ َّ :® ª!$#uρ ÿ…ã&è!θß™u‘uρ ‘,xmr& βr& 

çνθàÊöãƒ 〈ُّواهللا أحق أن يرضوه, ورسوله أحق أن يرضوه, ومثله قول : , أي ُُّ
  :الشاعر

  ُختلفـ    دك راض والرأي م  نحن بام عندنا وأنت بام عنـ 
  .نحن بام عندنا راضون, وأنت بام عندك راض: أي
ِّ حيرم هذه األشياء عام الفتح َّأنه سمع رسول اهللا  َّبني جابر  ـ ٢

بمكة, ويكون هذا البيان يف هذا الوقت ويف هذا املكان بمناسبة دخول الكفار 
َّيف اإلسالم, وهم يتعاطون هذه املحرمات, فأعلمهم أهنا حرام, وهذا ال يمنع  َّ

  .أن يكون حتريمها قد حصل من قبل
َشارهبا َّألن ُّاألربع اخلمر, وهي أم اخلبائث; َّاألول من هذه املحرمات  ـ ٣

ِّأنه يقع يف كل يسعى برشهبا إلحلاق نفسه باملجانني, فيحصل نتيجة لذلك  َّ
ٍّحرام, وقد يكون من ذلك االعتداء عىل املحارم, وهي جتلب كل رش وتوقع  َّ

ُّيف كل بالء, وهلذا أطلق عليها أم اخلبائث ُ ِّ.  
َغريها,  لرضورة إبقاء احلياة حيث ال جيد َّإاللها والثانية امليتة, فيحرم أك

ُويستثنى من ذلك جلدها إذا دبغ; لثبوت السنَّة بذلك عن رسول ,  اهللا ُ
  ).٣٦٦(, ومسلم )٢٢٢١(رواه البخاري 
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ُّاخلنزير, فال جيوز أكله وال بيعه, وكل ما حيرم أكله من الدواب : والثالث
  .َّفامليتة واملذكى منه سواء

ُألهنا صنعت لعبادهتا, بل األصنام, فال جيوز بيعها وال اقتناؤها; : والرابع َّ
جيب حتطيمها وكرسها, وال بأس باالنتفاع هبا بعد التكسري يف البناء ونحوه; 

ًألهنا مل تبق أصناما َّ.  
َّأرأيت شحوم امليتة, فإنه : (قوله(( ): ٤/٤٢٥(قال احلافظ يف الفتح  ـ ٤ َ

ُيطىل هبا السفن, ويدهن  ُّفهل حيل : أي) هبا اجللود, ويستصبح هبا الناس?ُ
َِبيعها ملا ذكر من املنافع;  ال, هو : فقال: (َّفإهنا مقتضية لصحة البيع, قولهُ

َّالبيع, هكذا فرسه بعض العلامء كالشافعي ومن اتبعه, ومنهم من : , أي)حرام َ َّ
هو قول أكثر حيرم االنتفاع هبا, و: عىل االنتفاع, فقال) هو حرام: (محل قوله

ًالعلامء, فال ينتفع من امليتة أصال عندهم  َّ ما خص بالدليل, وهو اجللد َّإالُ ُ
  .))املدبوغ 
َّاهللا حرم عليهم الشحوم, فأمجلوه, ثم َّإن قاتل اهللا اليهود; (( : قوله ـ ٥

َّ, هذا من حيل اليهود; فإن اهللا ملا حرم عليهم الشحوم ))باعوه, فأكلوا ثمنه  ََّ َّ
َّأذابوها, وباعوها وأكلوا أثامهنا, واهللا إذا حرم شيئا حرم ثمنه, : وها أيأمجل ًَّ

  .وهلذا دعا عليهم رسول اهللا 
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٦ َّ ِ:  
  . هذه األمور األربعة ِّالنَّبيبيان حتريم  ـ ١
ُ هذا التحريم بمكة عام الفتح; ليبادر الذين أسلموا إىل  ِّالنَّبي ـ بيان ٢

ًالمتناع من هذه األربعة, انتفاعا وبيعاا ً.  
ُما حرم اهللا فبيعه حرام وثمنه حرامَّأن  ـ ٣ َّ.  
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َّ ـ حتريم احليل التي يتوصل هبا إىل استحالل ما حرم اهللا٤ َّ ُ.  
َأهنم أهل حيل للوصول إىل استباحة احلرامُّ ـ ذم اليهود وبيان ٥ ُ َّ.  
  .َه اليهود من هذه احليلَّ ـ حتذير هذه األمة أن تقع فيام وقعت في٦

* * *  
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َّأن النبي ُعن أيب بردة عن أبيه أيب موسى األشعري  َّ بعثه إىل اليمن,  َّ
ْالبتع واملزر, فقيل أليب بردة: ما هي? قال(( : ُفسأله عن أرشبة تصنع هبا, فقال ِْ :

 ))ُّكل مسكر حرام : قالِنبيذ العسل, واملزر نبيذ الشعري, ف: ْوما البتع? قال
  .َّخرجه البخاري

 رسول اهللا ُمن األرشبة التي كانت تستعمل يف اليمن عندما بعث  ـ ١
وهو نبيذ الشعري, : ِالبتع, وهو نبيذ العسل, واملزر: أبا موسى األشعري إليه

 عن هذين الرشابني, فأجابه بجواب رسول اهللا  وقد سأل أبو موسى 
  ُّالنَّبي, فأناط ))ُّكل مسكر حرام (( : غريمها, فقالجامع يشملهام ويشمل 

َّفإنه ما أسكر من األرشبة حرام, وما مل يسكر َّأن َّالتحريم باإلسكار, فدل عىل 
سألت ابن : عن أيب اجلويرية قال) ٥٥٩٨(حالل, ويف صحيح البخاري 

: الباذق, فام أسكر فهو حرام, قال سبق حممد : عباس عن الباذق? فقال
, )) احلرام اخلبيث َّإالليس بعد احلالل الطيب : الرشاب احلالل الطيب, قال

  ).١٠/٦٣(الفتح . َّوقد ذكر ابن سيده يف املحكم أن الباذق من أسامء اخلمر
َّيف أول األمر حرم االنتباذ يف أوعية معينة, كام جاء  وقد كان رسول اهللا  َّ
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َّ, ثم إنه )٢٣(, ومسلم )٥٣(ذلك يف حديث وفد عبد القيس, رواه البخاري 
ُجاء عنه ما ينسخ ذلك يف حديث بريدة بن احلصيب   قال : حيث قال ُ

ُهنيتكم عن زيارة القبور فزروها, وهنيتكم عن حلوم (( : رسول اهللا 
يف سقاء,  َّإالُاألضاحي فوق ثالث فأمسكوا ما بدا لكم, وهنيتكم عن النبيذ 

  ).٩٧٧( رواه مسلم ))ًرشبوا مسكرا ِّفارشبوا يف األسقية كلها, وال ت
ًوكل ما أسكر فهو حرام, سواء كان رشابا أو طعاما, وسواء كان سائال أو  ً ً ُّ

ًجامدا أو دقيقا أو ورقا أو غري ذلك,  ً ٌكل ذلك داخل حتت قوله َّفإن ً ُّكل (( : َّ
  .))مسكر حرام 

ٌاخلمر ما خامر العقل وغطاه, فكل ما كان كذلك داخل حت ـ ٢ ُّ َّ ت قوله ُ
ُ, وكل يشء أسكر كثريه فقليله حرام, وذلك سدا ))ُّكل مسكر حرام (( :  ُُّ

للذريعة املوصلة إىل املسكر, وسواء كان ذلك من العنب أو غريها, وقد جاء 
ُالقليل الذي ال يسكر إذا مل يكن من العنب, فرشبه َّأن عن بعض علامء الكوفة 

من حديث جابر   رسول اهللا َّألنه ثبت عنسائغ, وهذا غري صحيح; 
َّ أن النَّبي }وغريه  ُما أسكر كثريه فقليله حرام (( : قال َّ  أخرجه أبو داود ))ُ

, وهذا لفظ عام يشمل )٣٣٩٣(, وابن ماجه )١٨٦٥(, والرتمذي )٣٦٨١(
ِّكل مسكر, سواء كان من العنب أو غريها, فال جيوز تعاطي كل مسكر   إذا َّإالَّ

ًكان شيئا يسريا   .َّ لدفع غصةً
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٣ َّ ِ:  
  . عىل معرفة األحكام الرشعية} ـ حرص الصحابة ١
  .َّ ـ كامل الرشيعة واشتامهلا عىل قواعد كلية عامة, كام جاء يف هذا احلديث٢
ِّ ـ حتريم كل مسكر من أي نوع كان٣ ِّ.  
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JJJ 
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ما مأل (( : يقول ُسمعت رسول اهللا : عن املقدام بن معد يكرب قال
َآدمي وعاء رشا من بطن, بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه, فإن كان ال  ُ ًٌّ

ِحمالة, فثلث لطعامه, وثلث لرشابه, وثلث لنفسه  َ ٌ ٌ ٌ  رواه أمحد والرتمذي ))ُ
  .))حديث حسن (( : والنسائي وابن ماجه, وقال الرتمذي

 الذي , الوعاء هو الظرف))عاء رشا من بطن ٌّما مأل آدمي و(( : قوله  ـ ١
ُّيوضع فيه اليشء, ورش وعاء ملئ هو البطن; ملا يف ذلك من التخمة, والتسبب  ُُّ َِ ُ ُّ َ

  .َِيف حصول األمراض, وملا يورثه من الكسل والفتور واإلخالد إىل الراحة
َبحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه (( : قوله ـ ٢ دم يكفي ابن آ: , املعنى))ُ

َيقمن صلبه (( : ٌعدد من األكالت التي حتصل هبا حياته, وهو معنى قوله ُ(( ,
َظهره, ويف ذلك حث عىل التقليل من األكل وعدم التوسع فيه; ليحصل : أي ُّ ٌّ

ُّلإلنسان اخلفة والنشاط والسالمة من التعرض لألمراض واألسقام التي تنتج  َّ
  .عن كثرة األكل

ِفثلث لطعامه, وثلث لرشابه, وثلث لنفسهحمالة, فإن كان ال (( : قوله ـ ٣  َ ٌ ٌ ٌ ُ (( ,
ًإذا مل يكتف اإلنسان بأكالت يقمن صلبه, وكان ال حمالة زائدا عن هذا : املعنى َُ ُ

ُاملقدار فليكن مقدار ما يؤكل ويرشب يف حدود ثلثي البطن; ليبقى ثلث يمكن  ُ ٌُ
  .معه التنفس بسهولة

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٤ َّ ِ:  
  .ُ بيان األدب الرشعي الذي ينبغي أن يكون عليه اآلكل يف مقدار أكله ـ١
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  .َِ ـ التحذير من ملء البطن; ملا جيلبه من األمراض والكسل واخلمول٢
  .َالكفاية حتصل بام يكون به بقاء احلياةَّأن  ـ ٣
َّ ـ أنه إن كان ال بد من الزيادة عىل الكفاية, فليكن يف حدود ثلثي البطن٤ َّ.  

* * *   
æìÈi‰þaë@åßbrÛa@sí†§a@ @

ِّالنبي, عن {عن عبد اهللا بن عمرو  ًأربع من كن فيه كان منافقا, (( :  قال َّ َّ ٌ ََ
َّوإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها; إذا حدث  َ ٌ ٌَّ

َّ خرجه البخاري ))َكذب, وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجر, وإذا عاهد غدر 
  .ومسلم
َّأربع من كن فيه كان منافقا, وإن كانت خصلة منهن فيه كانت (( : قوله ـ ١ َّ ٌ ٌَ ً َ

َفيه خصلة من النفاق حتى يدعها  ُمن وجدت فيه هذه اخلصال َّأن , املعنى ))ٌ َ
َاألربع فهو موصوف بالنفاق العميل, ومن كان عنده واحدة منها كانت فيه  ٌ

َخصلة من النفاق حتى يدع هذه اخلصلة, وهذ ; حيث ا من كامل بيانه ٌ
َِيذكر العدد أوال, ثم يأيت بتفصيل املعدود; ملا يف ذلك من حفز السامع إىل  ً َّ
َاالستعداد والتهيؤ لوعي ما سيلقى عليه من هذه اخلصال, وليطالب نفسه  ُ

  .َّأنه فاته يشءُباملعدود, فإن مل يطابق علم 
َث غريه بحديث هو ِّاخلصلة األوىل الكذب يف احلديث, وذلك أن حيد ـ ٢

ُكاذب فيه, فيخرب باليشء عىل غري حقيقته, ويف ذلك إساءة صاحب احلديث 
َّإىل نفسه; التصافه هبذا اخللق الذميم, وإساءة إىل من حيدثه بإهيامه أنه صادق  ِّ ٌ َِّ ُ
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َالصدق هيدي إىل الرب, َّفإن ِّعليكم بالصدق; (( : يف حديثه معه, وقد قال  ِّ
َّوإن الرب هي ُدي إىل اجلنَّة, وما يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب َّ َِّ َّ َّ

َّعند اهللا صديقا, وإياكم والكذب;  َالكذب هيدي إىل الفجور, وإن الفجور َّفإن ً َّ َ
ُهيدي إىل النار, وما يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند اهللا  َّ َّ

ًكذابا    ).٢٦٠٧( رواه مسلم ))َّ
َّإخالف الوعد, وذلك بأن يعد عدة ويف نيته أال يفي هبا, : ثانيةُاخلصلة ال َّ ًَ َِ ِ

َأما إذا وعد وهو عازم عىل الوفاء بالوعد, فطرأ له ما يمنعه من الوفاء فهو  ٌ َّ
دعتني (( : َّأنه قالعن عبد اهللا بن عامر ) ٤٩٩١(معذور, وقد رو أبو داود 

ًأمي يوما ورسول اهللا  ها, تعال أعطيك, فقال هلا : التقاعد يف بيتنا, فق ِّ
:  رسول اهللاًأعطيه مترا, فقال هلا : ِوما أردت أن تعطيه? قالت: رسول اهللا 

ُأما إنك لو مل تعطه شيئا كتبت عليك كذبة  ً َّ   ).٧٤٨(الصحيحة لأللباين : انظر. ))َ
ُالفجور يف اخلصومة, واملعنى أن يكون اإلنسان عند : ُاخلصلة الثالثة

َّعز وجلع غريه يغضب فيتجاوز العدل إىل الظلم, وقد قال اهللا اخلصومة م َّ :  
® Ÿωuρ öΝà6̈ΖtΒÍôftƒ ãβ$t↔sΨx© BΘöθs% #’n?tã ωr& (#θä9Ï‰÷ès? 4 〈وقال , :® Ÿωuρ öΝä3̈ΖtΒÍøgs† ãβ$t↔sΨx© BΘöθs% 

βr& öΝà2ρ‘‰|¹ Ç⎯tã Ï‰Åfó¡yϑø9$# ÏΘ#uutù:$# βr& (#ρß‰tG÷ès? ¢ 〈لفتح , قال احلافظ يف ا
ِّوالفجور امليل عن احلق واالحتيال يف رده (( ): ١/٩٠( ِّ ُ , وقال ابن رجب يف ))ُ

  فإذا كان الرجل ذا قدرة عند اخلصومة (( ): ٢/٤٨٦(جامع العلوم واحلكم 
ّـ سواء كانت خصومته يف الدين أو يف الدنيا ـ عىل أن ينترص للباطل, وخييل  َ ِّ

َّللسامع أنه حق, ويوهن احلق وخير جه يف صورة الباطل, كان ذلك من أقبح َّ
  .))َّاملحرمات, ومن أخبث خصال النفاق 

َّالغدر يف العهد, قال اهللا عز وجل: اخلصلة الرابعة َّ :® (#θèù÷ρr&uρ Ï‰ôγyèø9$$Î/ ( ¨βÎ) 
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y‰ôγyèø9$# šχ%x. Zωθä↔ó¡tΒ ∩⊂⊆∪ 〈وقال , :® (#θèù÷ρr&uρ Ï‰ôγyèÎ/ «!$# #sŒÎ) óΟ›?‰yγ≈tã Ÿωuρ (#θàÒà)Ζs? 
z⎯≈yϑ÷ƒF{$# y‰÷èt/ $yδÏ‰‹Å2öθs? ô‰s%uρ ÞΟçFù=yèy_ ©!$# öΝà6ø‹n=tæ ¸ξŠÏx. 4 〈 قال ابن رجب يف ,

ِّوالغدر حرام ٌ يف كل عهد بني (( ): ٤٨٨ ـ ٢/٤٨٧(جامع العلوم واحلكم  ُ
ًاملسلم وغريه, ولو كان املعاهد كافرا, وهلذا يف حديث عبد اهللا بن عمرو عن  َ

َّن قتل نفسا معاهدا بغري حقها مل يرح رائحة اجلنة, وإن رحيها َم (:ِّالنَّبي  ِّ ً ًَ َ َ
َّخرجه البخاري, وقد أمر اهللا تعاىل يف كتابه ) ًليوجد من مسرية أربعني عاما

َّبالوفاء بعهود املرشكني إذا أقاموا عىل عهودهم ومل ينقضوا منها شيئا, وأما  ً
ً ونقضها أعظم إثام, ومن أعظمها عهود املسلمني فيام بينهم فالوفاء هبا أشد, ُ ُ

َنقض عهد اإلمام عىل من بايعه وريض به, ويف الصحيحني عن أيب هريرة عن 
ِّثالثة ال يكلمهم اهللاُ يوم القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم : (قال ِّالنَّبي  ِّ ٌ
ُورجل بايع إماما ال يبايعه : (فذكر منهم...)  ً َّريد وىف  لدنيا, فإن أعطاه ما يَّإالٌ

ِله, وإال مل يف له َ َ ُ, ويدخل يف العهود التي جيب الوفاء هبا وحيرم الغدر فيها )َّ ُ
ُمجيع عقود املسلمني فيام بينهم إذا تراضوا عليها من املبايعات واملناكحات 
ُوغريها من العقود الالزمة التي جيب الوفاء هبا, وكذلك ما جيب الوفاء به هللا 

َّعز وجل مما يع ِ َّ َّاهد العبد ربه عليه من نذر التربر ونحوه َّ ُ((.  
ُمما يستفاد من احلديث ـ ٣ َّ ِ:  
َ ـ أن من حسن التعليم ذكر املعلم العدد قبل تفسري املعدود; ليكون أوقع ١ ِّ َّ

  .ِّيف ذهن املتعلم
  . ـ بيان خطورة اجتامع خصال النفاق يف الشخص٢
  .ال النفاقَّ ـ التحذير من الكذب يف احلديث, وأنه من خص٣
  .َّ ـ التحذير من إخالف الوعد, وأنه من خصال النفاق٤
  .َّ ـ التحذير من الفجور يف اخلصومة, وأنه من خصال النفاق٥



 

 

 
 مسنيَّفتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخل٢٢٠    

  .َّ ـ التحذير من الغدر يف العهود, وأنه من خصال النفاق٦
æìÈi‰þaë@ÉbnÛa@sí†§a@ @

ِّالنبي, عن عن عمر بن اخلطاب  َّأنكم توكلو (( :  قال َّ لون عىل اهللا َّ
ًحق توكله لرزقكم كام يرزق الطري, تغدو مخاصا, وتروح بطانا  ًُ  رواه اإلمام ))َّ

أمحد والرتمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه واحلاكم, وقال 
  .))حسن صحيح (( : الرتمذي
َّهذا احلديث أصل يف التوكل عىل اهللا عز وجل, مع األخذ باألسباب  ـ ١ ٌَّ ُّ
َوعة, واألخذ هبا ال ينايف التوكل, ورسول اهللا املرش ِّسيد املتوكلني قد دخل  ُ ُ ِّ

إىل اجلمع بني  مكة عام الفتح وعىل رأسه املغفر, وقد أرشد رسول اهللا 
يف احلديث يف صحيح مسلم  األخذ باألسباب واالعتامد عىل اهللا بقوله 

هذا  ث عمر , وحدي))احرص عىل ما ينفعك واستعن باهللا (( ): ٢٦٦٤(
فيه اجلمع بني األخذ باألسباب والتوكل عىل اهللا, واألخذ باألسباب فيام ذكر 
ًعن الطري; ألهنا تغدو مخاصا, أي خالية البطون لطلب الرزق, وتروح بطانا,  ً َّ
ُأي ممتلئة البطون, ومع أخذ املرء باألسباب ال يعتمد عليها, بل يعتمد عىل اهللا 

ِّب ثم يزعم أنه متوكل, واهللا قدر األسباب ُوال هيمل األخذ باألسبا َّ
وهذا (( ): ٤٩٧ ـ ٢/٤٩٦(َّواملسببات, قال ابن رجب يف جامع العلوم احلكم 

َّاحلديث أصل يف التوكل , وأنه من أعظم األسباب التي يستجلب هبا الرزق,  ٌ
]% !©&tΒuρ È,−Gtƒ ©!$# ≅yèøgs† …ã⎯ ®: قال اهللا عز وجل ùøƒxΧ ∩⊄∪ çμø%ã—ötƒuρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹xm Ÿω Ü=Å¡tFøts† 4 

⎯tΒuρ ö≅ª.uθtGtƒ ’n?tã «!$# uθßγsù ÿ…çμç7ó¡xm 4 〈  ...((إىل أن قال  : )) ُوحقيقة التوكل هو صدق ُ
َّاعتامد القلب عىل اهللا عز وجل يف استجالب املصالح ودفع املضار من أمور  َّ ِ
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ِّالدنيا واآلخرة كلها, وكلة األمور كلها إليه, وحتقي َ ُِّ َّق اإليامن بأنه ال يعطي وال ِ
  .))َيمنع وال يرض وال ينفع سواه 

ُمما يستفاد من احلديث ـ ٢ َّ ِ:  
ِّ ـ وجوب التوكل عىل اهللا واالعتامد عليه يف جلب كل مطلوب, ودفع ١

  .ِّكل مرهوب
  .ُ ـ األخذ باألسباب مع التوكل عىل اهللا, وذلك ال ينايف التوكل٢

* * *  
æìà¨a@sí†§a@ @

َّأتى النبي (( : ُ اهللا بن برس قالعن عبد َّإن ! يا رسول اهللا: ٌرجل, فقال َّ
َّرشائع اإلسالم قد كثرت علينا, فباب نتمسك به جامع? قال ٌ ال يزال لسانك : َُ

َّرطبا من ذكر اهللا عز وجل  َّ َّ خرجه اإلمام أمحد هبذا اللفظ, وخرجه الرتمذي ))ً َّ
  .))حسن غريب (( : , وقال الرتمذيوابن ماجه وابن حبان يف صحيحه بمعناه

مثال من األمثلة الكثرية يف سؤال  سؤال هذا الرجل رسول اهللا  ـ ١
ٌّعن أمور الدين, وكل ذلك دال عىل فضلهم ونبلهم  أصحاب رسول اهللا  ُّ ِّ

ِّوسبقهم إىل كل خري وحرصهم عىل كل خري, واملراد بالرشائع التي كثرت  ِّ
ُّحايب معرفة طريق من طرق اخلري خيصها بمزيد النوافل, وقد أراد هذا الص َُّ

ُّاعتناء لتحصيل ثواب اهللا عز وجل, وأما الفرائض فإهنا مطلوبة كلها, وجيب  ََّّ َّ َّ
ُّعىل املسلم التمسك هبا مجيعا, وقد أجابه النَّبي  ًُّ َّباملداومة عىل ذكر اهللا, وأال  ُ
ُيزال لسانه رطبا من ذكره, والذكر يكون عام ِّ ً ُا وخاصا, والذكر العام يدخل ُ ِّ



 

 

 
 مسنيَّفتح القوي املتني يف رشح األربعني وتتمة اخل٢٢٢    

ُّفيه الصلوات وقراءة القرآن وتعلم العلم وتعليمه ومحد اهللا والثناء عليه 
ُوتنزهيه وتقديسه عن كل ما ال يليق به, والذكر اخلاص محد اهللا والثناء عليه  ِّ ِّ

ُله وتكبريه وحتميده, وهو الذي يقرن بالدعاء, فيقالوتسبيحه وهتلي ِّالذكر : ُ
ٌالدعاء, أو األدعية واألذكار, وهذا العمل سهل عىل اإلنسان, عظيم األجر و

عند اهللا, وثبت يف الصحيحني وهو آخر حديث يف صحيح البخاري قوله 
: كلمتان حبيبتان إىل الرمحن, خفيفتان عىل اللسان, ثقيلتان يف امليزان(( : 

  .))سبحان وبحمده, سبحان اهللا العظيم 
ُمما يستفا ـ ٢ َّ   :د من احلديثِ
  . عىل األسئلة عن أمور دينهم}حرص الصحابة  ـ ١
َّعز وجل  ـ فضل ذكر اهللا ٢   .واملدوامة عليهَّ
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