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��ة   5   ف��تح الق��وي المت��ین ف��ي ش��رح األربع��ین وتتمَّ
  الخمسین

  

هللا إالَّ الحمد � مجزل الَعطاء ومسبغ النِّعم، وأشھد أن ال إلھ 

م، وأشھد أنَّ ذو الفضل واإلحسان والجود والكروحده ال شریك لھ 

ھ د العرب والعجم، المخصوص من ربِّ ده ورسولھ سیِّ محمداً عب

ھل المكارم م وبارك علیھ وعلى آلھ أھمَّ صلِّ وسلِّ ، اللَّ بجوامع الكلم

َیم، وعلى أصحابھ لَم، الذین أكرمھم هللا والشِّ َجى والظُّ  مصابیح الدُّ

ة ھي خیر األمم، وعلى كل مَ   م مقتفیاً ن جاء بعدھفجعلھم خیر أمَّ

  .الغلِّ للمؤمنین وسلِم خال قلُبھ منآثارھم، وقد 

 دیثات التي ألَّف فیھا العلماء في حالموضوعمن فإنَّ ا بعد، أمَّ 

أحادیث األربعین، وھي جمع أربعین حدیثاً من  رسول هللا 

حدیثاً من أربعین حفظ ث ورد في فضل ؛ لحدیرسول هللا أحادیث 

ین لھ وروده النووي في مقدمة األربع ، ذكررسول هللا أحادیث 

اھم، وقال رسول هللا حاب عن تسعة من أص فق الحفاظ واتَّ  ((: سمَّ

في ه ، وذكر أنَّ اعتمادَ ))دیث ضعیف وإن كُثرت طرقُھ أنَّھ حعلى 

 ((: تألیف األربعین لیس علیھ، بل على أحادیث أخرى، مثل قولھ 

ر هللا امرءاً س ((: قولھ، و))غ الشاھد منكم الغائب لیبلِّ  مع مقالتي نضَّ

فوا في األربعین، ث، وذكر ثالثة عشر من العلماء ألَّ الحدی ))فوعاھا 

أولھم عبد هللا بن المبارك، وآخرھم أبو بكر البیھقي، وقال بعد 

مین والمتأخرین وخالئق ال ُیحصون من ال ((: كرھمذ  ((: ، وقال))متقدِّ

ین العلماء ثم مِ  في  ن، وبعضھمَمن جمع األربعین في أصول الدِّ

عضھم في الجھاد، وبعضھم في الزھد، وبعضھم في الفروع، وب
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مقاصد صالحة رضي هللا تعالى بعضھم في الخطب، وكلُّھا داب، واآل

 ھم من ھذا كلِّھ، وھي أربعونقاصدیھا، وقد رأیُت جمع أربعین أ عن

حدیثاً مشتملة على جمیع ذلك، وكلُّ حدیث منھا قاعدة عظیمة من 

ین، قد  اإلسالم علیھ، أو ھو نصف  مدارَ  وصفھ العلماء بأنَّ قواعد الدِّ

أن تكون  و نحو ذلك، ثم التزمُت في ھذه األربعینأو ثلثھ اإلسالم أ

صحیحة، ومعظمھا في صحیحي البخاري ومسلم، وأذكرھا محذوفة 

وینبغي لكلِّ ... ن شاء هللا عم االنتفاع بھا إاألسانید لیسھل حفظھا وی

ھذه األحادیث لَِما اشتملت علیھ من  خرة أن یعرفراغب في اآل

ات، واحتوت علیھ من التنبیھ على جمیع الطاعات، وذلك ظاھر المھمَّ 

  .))لَِمن تدبَّره 

ھ هللا ـ اثنان وأربعون واألحادیث التي جمعھا النووي ـ رحم

اً مع حذف الكسر الزائد، وقد علیھا أربعین تغلیبقد أطلق حدیثاً، 

القبول عند  )) الصالحین اضری (( مع كتابھُرزق ھذا الكتاب للنووي 

ُل كتاب ینقدح في الناس، وحصل اشتھارھما والعنایة ب ھما، وأوَّ

لإلمام النووي  ھان ُیرَشد المبتدئون في الحدیث إلیھ ھذه األربعوناألذ

رحمھ هللا، وقد زاد ابن رجب الحنبلي ـ رحمھ هللا ـ علیھا ثمانیة 

ة خمسین، وشرحھا بكتاب بھا ا الكلم، فأكمل أحادیث من جوامع لعدَّ

جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الكلم  ((: اهَسمَّ 

، وقد كثرت شروح األربعین لإلمام النووي، وفیھا المختصر ))

ل، وأوسع شروحھا شرح ا بن رجب الحنبلي رحمھ هللا، وقد والمطوَّ

طاً قره األربعین مع زیادة ابن رجب شرذیُت شرح ھرأ یباً حاً متوسِّ
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  الخمسین

حدیث على فقرات، وفي ختامھ ذكر  من االختصار، یشتمل شرح كلِّ 

ا ُیستفاد من الحدیث، وقد استفدت في ھشيء  ذا الشرح من شروح ِممَّ

یق العید وابن رجب وابن عثیمین لألربعین، ومن فتح النووي وابن دق

یُتھالباري  ن في شرح فتح القوي المتی :البن حجر العسقالني، وسمَّ

ة الخمسین للنووي وابن رجب رحمھما هللا والمتین ، األربعین وتتمَّ

 : من أسماء هللا، قال هللا عزَّ وجلَّ في سورة الذاریات      

            ، شدید القوة، كما جاء في كتب : ومعناه

فظ ھذه األحادیث الخمسین، التي التفسیر، وإنِّي أوصي طلبة العلم بح

ھي من جوامع كلم الرسول الكریم علیھ أفضل الصالة وأتم التسلیم، 

صلھ، إنَّھ سمیع كما نفع بأ عزَّ وجلَّ أن ینفع بھذا الشرح وأسأل هللا

مجیب، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ونبیِّھ محمد وعلى آلھ 

  .وصحبھ أجمعین

  

  

* * *  
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  الحدیث األول

: قال میر المؤمنین أبي حفص عمر بن الخطاب عن أ

ما لكلِّ إنَّما األعمال بالنیَّات، وإنَّ  ((: یقول سمعُت رسول هللا 

امرئ ما نوى، فَمن كانت ھجرُتھ إلى هللا ورسولھ فھجرُتھ إلى هللا 

نت ھجرتھ لدنیا ُیصیبھا أو امرأة ینكحھا فھجرتھ ، ومن كاورسولھ

  .))إلى ما ھاجر إلیھ 

ثین أبو عبد هللا محمد بن إسماعیل بن إبراھیم ه إروا ماَما المحدِّ

ن مسلم بن الحجاج بن یلحسبن المغیرة بن بردزبھ البخاري، وأبو ا

یري النیسابوري في صحیحیھما اللذین ھما أصحُّ الكتب مسلم القش

  .المصنَّفة

د رَّ البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغیُرھم، وقد تفأخرجھ ـ  1

د بھ عنھ محمد بن  علقمة بنُ : ن عمرعبروایتھ  وقاص اللیثي، وتفرَّ

د عنھ یحیى بن سعید األنصاري، ثم كثر  إبراھیم التیمي، وتفرَّ

اآلخذون عنھ، فھو من غرائب صحیح البخاري، وھو فاتحتھ، ومثلھ 

كلمتان حبیبتان إلى  ((في ذلك خاتمتھ، وھو حدیث أبي ھریرة 

  .من غرائب الصحیح الحدیث، وھو أیضاً  ))... الرحمن 

افتتح النووي أحادیث األربعین بھذا الحدیث، وقد افتتح ـ  2

م بھ، منھم اإلمام البخاري افتتح صحیحھ كتَبھجماعة من أھل العلم 

ام بھ، والبغوي افتتح ي المقدسي افتتح كتابھ عمدة األحكبھ، وعبد الغن

ھ الجامع ابكتابیھ مصابیح السنة وشرح السنة بھ، وافتتح السیوطي كت
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  الخمسین

ول كتابھ المجموع شرح المھذب الصغیر بھ، وعقد النووي في أ

ق وإحضار دوالص فصل في اإلخالص ((): 1/35(فصالً قال فیھ 

ورد فیھ ثالث آیات من ، أ))عمال البارزة والخفیة ألالنیة في جمیع ا

حدیث صحیح  ((: ، وقال))ات إنَّما األعمال بالنیَّ  ((القرآن، ثم حدیث 

وجاللتھ، وھو إحدى  ھعى صحتھ، ومجمع على عظم موقمتفق عل

: قواعد اإلیمان وأول دعائمھ وآكد األركان، قال الشافعي رحمھ هللا

ھو ثلث : یدخل ھذا الحدیث في سبعین باباً من الفقھ، وقال أیضاً 

ار وھو أحد األحادیث التي علیھا مد العلم، وكذا قالھ أیضاً غیُره،

: أربعة، وقیل: ثالثة، وقیل: ھا، فقیلاإلسالم، وقد اختلف في عدِّ 

بعین، فبلغت حدیث، وقد جمعتھا كلَّھا في جزء األر: اثنان، وقیل

تغني متدیِّن عن معرفتھا؛ ألنَّھا كلَّھا صحیحة، سأربعین حدیثاً، ال ی

داب ومكارم م، في األصول والفروع والزھد واآلد اإلسالجامعة قواع

تنا ومب ما بدأتاألخالق وغیر ذلك، وإنَّ  ا بأئمَّ مي تقدِّ ھذا الحدیث تأسّیً

ھل الحدیث بال أسالفنا من العلماء رضي هللا عنھم، وقد ابتدأ بھ إمام أ

السلف كانوا مدافعة أبو عبد هللا البخاري صحیحھ، ونقل جماعة أنَّ 

تنبیھاً للطالب على تصحیح النیَّة یستحبُّون افتتاح الكتب بھذا الحدیث؛ 

البارزة والخفیَّة، وُروینا عن  تعالى بجمیع أعمالھ دتھ وجھ هللاوإرا

  اإلمام أبي سعید عبد الرحمن بن مھدي 

ل كلِّ باب منھ بھذا : قالـ رحمھ هللا ـ  لو صنَّفت كتاباً بدأت في أوَّ

تاباً فلیبدأ بھذا َمن أراد أن یصنِّف ك: الحدیث، وُروینا عنھ أیضاً قال

د بن محمد بن إبراھیم بن مام أبو سلیمان حمالحدیث، وقال اإل

: الخطاب الخطابي الشافعي اإلمام في كتابھ المعالم رحمھ هللا تعالى
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مون من شیوخنا یستحبُّون تقدیم حدیث  ) األعمال بالنیات(كان المتقدِّ

ین؛أمام كلِّ شيء ُینشأ وُیبت لعموم الحاجة إلیھ في  دأ من أمور الدِّ

  .))جمیع أنواعھا 

واتَّفق  ((): 1/61(العلوم والحكم  وقال ابن رجب في جامع

ر البخاري كتاَبھ تھ وتلقیھ بالقبول، وبھ صدَّ العلماء على صحَّ 

الصحیح، وأقامھ مقام الُخطبة لھ؛ إشارة منھ إلى أنَّ كلَّ عمل ال ُیراد 

  .))بھ وجھ هللا فھو باطل، ال ثمرة لھ في الدنیا وال في اآلخرة 

أحد األحادیث التي یدور وھذا الحدیث  ((: قال ابن رجبـ  3

ین علیھا، فروي عن الشافعي أنَّھ قال ھذا الحدیث ثلث العلم، : الدِّ

ول أص: الفقھ، وعن اإلمام أحمد قال ویدخل في سبعین باباً من

، وحدیث )نیاتاألعمال بال(حدیث عمر : اإلسالم على ثالثة أحادیث

نعمان ، وحدیث ال)مرنا ما لیس منھ فھو ردمن أحدث في أ(عائشة 

  .))) الحالل بیِّن والحرام بیِّن: (بن بشیر

ین كلَّھ  ((: في توجیھ كالم اإلمام أحمد) 1/71(وقال أیضاً  فإنَّ الدِّ

یرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات، والتوقف عن 

ما یتمُّ ذلك نھ حدیث النعمان بن بشیر، وإنَّ الشبھات، وھذا كلُّھ تضمَّ 

  :بأمرین

ن العمل في ظاھره على موافقة السنَّة، وھذا ھو یكو أن: أحدھما

نھ حدیث عائشة من أحدث في أمرنا ما لیس منھ فھو : (الذي تضمَّ

  ).رد

أن یكون العمل في باطنھ ُیقصد بھ وجھ هللا عزَّ وجلَّ، : والثاني



 

 

��ة   11   ف��تح الق��وي المت��ین ف��ي ش��رح األربع��ین وتتمَّ
  الخمسین

  ).األعمال بالنیات: (نھ حدیث عمركما تضمَّ 

ء في عن بعض العلما) 63ـ  1/61(وأورد بن رجب نقوالً 

إنَّھا اثنان، : اإلسالم، وأنَّ منھم من قالاألحادیث التي یدور علیھا 

خمسة، واألحادیث التي ذكرھا : أربعة، ومنھم من قال: قال َمنومنھم 

أحدكم ُیجمع خلقُھ في إنَّ  ((: عنھم باإلضافة إلى الثالثة األولى حدیث

ھ  ، ))یعنیھ  ا المن حسن إسالم المرء تركھ م ((: وحدیث ،))بطن أمِّ

باً  ((: وحدیث ال یؤمن أحدكم  ((: ، وحدیث))إنَّ هللا طیِّب ال یقبل إالَّ طیِّ

ال ضرر وال ضرار  ((: ، وحدیث))حتى یحبَّ ألخیھ ما یحبُّ لنفسھ 

 ((: ، وحدیث))مر فائتوا منھ ما استطعتم أمرتكم بأإذا  ((: ، وحدیث))

، ))ك الناس لناس یحبهللا، وازھد فیما عند اك ازھد في الدنیا یحب

ین النصیحة  ((: وحدیث   .))الدِّ

في ) الـ(ة حصر، وأدا): ماإنَّ (، ))بالنیَّات  إنَّما األعمال ((: قولھـ  4

ھا للعموم في كلِّ إنَّ : إنَّھا خاصة في القَُرب، وقیل: قیل) األعمال(

مور ، وما كان منھا من أب علیھ فاعلھل، فما كان منھا قُربة أثیعم

ات كاألكل والشرب والنوم فإنَّ َصاحَبھ ُیثاب علیھ إذا نوى بھ العاد

ي على الطاعة، واأللف والالَّم بـ ، )ھا(من الضمیر بدالً ) النیات(التقوِّ

ومتعلق الجار والمجرور محذوف تقدیره األعمال بنیَّاتھا، : أي

 ،القصد: والنیَّة في اللغةأنَّ األعمال معتبرة بنیَّاتھا، : معتبرة، أي

و فرض عن ن العبادات، كتمییز فرض عن فرض، أوتأتي للتمییز بی

د  لعادات، كالغسل من الجنابة والغسلنفل، وتمییز العبادات عن ا للتبرُّ

ف   .والتنظُّ



 

 

ة الخمسین    12  فتح القوي المتین في شرح األربعین وتتمَّ
  

  ): 1/65(، قال ابن رجب ))وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى  ((: قولھـ  5

ى خیراً حصل ، فإن نوما نواه إخباٌر أنَّھ ال یحصل لھ من عملھ إالَّ  ((

، ولیس ھذا تكریراً َمحضاً  ا حصل لھ شرٌّ  لھ خیرٌ ، وإن نوى شّرً

، فإنَّ الجملة األولى دلَّت على أنَّ صالَح العمل وفساَده للجملة األولى

بحسب النیة المقتضیة إلیجاده، والجملة الثانیة دلَّت على أنَّ ثواَب 

ِتھ الصالحة، وأنَّ عقا بھ علیھ بحسب نیَّتھ العامل على عملھ بحسب نیَّ

ُتھ مباحًة فیكون العمُل مباحاً، فال یحصل لھ  بھ الفاسدة، وقد تكون نیَّ

صالحھ وفساده وإباحتھ بحسب  :ثواٌب وال عقاب، فالعمُل في نفسھ

النیة الحاملة علیھ المقتضیة لوجوده، وثواُب العامل وعقاُبھ وسالمتھ 

  .))سداً أو مباحاً صار العمُل صالحاً أو فابھا التي  نیتھبحسب 

َمن كانت ھجرتھ إلى هللا ورسولھ فھجرتھ إلى هللا ف ((: قولھـ  6

جرُتھ ا ُیصیبھا أو امرأة ینكحھا فھیَمن كانت ھجرتھ لُدنورسولھ، و

  .))إلى ما ھاجر إلیھ 

الھجرة من الَھجر وھو الترك، وتكون بترك بلد الخوف إلى بلد 

تكون من بالد الكفر إلى بالد األمن، كالھجرة من مكة إلى الحبشة، و

اإلسالم، كالھجرة من مكة إلى المدینة، وقد انتھت الھجرة إلیھا بفتح 

مكة، والھجرة من بالد الشرك إلى بالد اإلسالم باقیة إلى قیام 

  .الساعة

هللا ورسولھ فھجرتھ إلى هللا فَمن كانت ھجرتھ إلى  ((: وقولھ

: ا، والمعنىألصل اختالفھمالشرط والجزاء، وا حد فیھاتَّ  )) ورسولھ

نیَّة وقصداً، فھجرتھ إلى هللا  من كانت ھجرتھ إلى هللا ورسولھ
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ا ذكر  ((): 1/72(ھ ثواباً وأجراً، فافترقا، قال ابن رجب ولسرو لَمَّ

أنَّ األعماَل بحسب النیَّات، وأنَّ حظَّ العامل من عملھ نیتھ من  

، وھاتان كلمتان جامعتان وقاعدت ان كلیَّتان، ال یخرج خیر أو شرٍّ

األعمال التي صورُتھا أمثال الً من اعنھما شيء، ذكر بعد ذلك مث

: واحدة، ویختلف صالُحھا وفساُدھا باختالف النیَّات، وكأنَّھ یقول

  .))سائر األعمال على حذو ھذا المثال 

أنَّ ھذه الھجرة تختلف   النَّبيُّ  أخبرف ((: )1/73(وقال أیضاً 

المقاصد بھا، فَمن ھاجر إلى دار اإلسالم حّبًا � ات والنیَّ باختالف 

ورسولھ، ورغبًة في تعلم دین اإلسالم وإظھار دینھ حیث كان یعجز 

عنھ في دار الشرك، فھذا ھو المھاجُر إلى هللا ورسولھ حّقًا، وكفاه 

حصل لھ ما نواه من ھجرتھ إلى هللا ورسولھ، ولھذا  ھفاً وفخراً أنَّ شرَ 

في جواب ھذا الشرط على إعادتھ بلفظھ؛ ألنَّ حصوَل  المعنى اقتصر

  .ما نواه بھجرتھ نھایُة المطلوب في الدنیا واآلخرة

طلب دنیا ل ھ من دار الشرك إلى دار اإلسالمن كانت ھجرتُ ومَ 

إلیھ فھجرتھ إلى ما ھاجر  ،صیبھا أو امرأة ینكحھا في دار اإلسالمیُ 

  .واحد منھما بمھاجرولیس ، والثاني خاطب ،ل تاجرٌ فاألوَّ  ،من ذلك

ا طلبھ من أمر الدنیا مَ لِ  تحقیرٌ  )إلى ما ھاجر إلیھ( :وفي قولھ

إلى هللا ورسولھ  الھجرةُ ف وأیضاً  ،بلفظھ هحیث لم یذكر ،واستھانة بھ

 والھجرةُ  ،فیھا بلفظ الشرط فلذلك أعاد الجوابَ  ،فیھا دَ فال تعدُّ  ،واحدةٌ 

لطلب دنیا مباحة تارة  اإلنسانُ  فقد یھاجرُ  ،نحصرألمور الدنیا ال تَ 

 ،قصد بالھجرة من أمور الدنیا ال تنحصروأفراد ما یُ  ،أخرىمة ومحرَّ 

  .)) ما كان یعني كائناً  )فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ(فلذلك قال 
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وقد اشتھر أنَّ قصَة مھاجر  ((): 75ـ  1/74(قال ابن رجب ـ  7

انت ھجرتھ إلى دنیا من ك: (أمِّ قیس ھي كانت سبَب قوِل النبَّيِّ 

وذكر ذلك كثیٌر من المتأخرین في ُكُتبھم، ) یصیبھا أو امرأة ینكحھا

، وهللا أعلم بإسناد ولَم نَر لذلك أصالً    .))َیصحُّ

ة محلُّھا القلب، والتلفُّظ بھا بدعة، فال یجوز التلفُّظ بالنیَّة النیَّ ـ  8

في  ي، فلھ أن ُیسمِّ في أيِّ قُربة من القَُرب، إالَّ في الحجِّ والعمرة

ا، : متُّع، فیقوللبیتھ ما نواه من قران أو إفراد أو تت لبَّیك عمرة وحّجً

ا،    .ة في ذلك دون غیرهعمرة؛ لثبوت السنَّ  لبَّیك أوأو لبَّیك حّجً

ا ُیستفاد من الحدیثـ  9   :ِممَّ

  .ـ أنَّھ ال عمل إالَّ بنیَّة 1

  .ـ أنَّ األعمال معتبرة بنیَّاتھا 2

  .ثواب العامل على عملھ على حسب نیَّتھ ـ أنَّ  3

  .ـ ضرب العالم األمثال للتوضیح والبیان 4

ي صحیح مسلم بھا، وقد جاء ف  النَّبيِّ ـ فضل الھجرة لتمثیل  5

 أَما علمتَ  ((: قال  النَّبيِّ ، عن عاص عن عمرو بن ال) 192(

ن قبلھا، وأنَّ أنَّ اإلسالَم یھدم ما كان قبلھ، وأنَّ الھجرَة تھدم ما كا

  .)) ؟الحجَّ یھدم ما كان قبلھ

  .حرم بحسب نیَّتھاإلنساَن ُیؤجُر أو یؤزر أو یُ ـ أنَّ  6

لة لھ، فقد یكون الشيء یـ أنَّ األعمال بحسب ما تكون وس 7

المباح في األصل یكون طاعًة إذا نوى بھ اإلنسان خیراً، كاألكل 
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ي على العبادة   .والشرب إذا نوى بھ التقوِّ

  .ـ أنَّ العمل الواحد یكون إلنسان أجراً، ویكون إلنسان حرماناً  8

  

  

* * *  
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  الحدیث الثاني

عند رسول هللا  بینما نحن جلوسٌ  ((: قال أیضاً  عن عمر 

شدید سواد  ،شدید بیاض الثیاب علینا رجلٌ  عَ لَ ذات یوم إذ طَ  

إلى  حتى جلس ،ا أحدٌ السفر وال یعرفھ منَّ  رى علیھ أثرُ ال یُ  ،الشعر

 ،یھ على فخذیھووضع كفَّ  ،د ركبتیھ إلى ركبتیھفأسنَ ،  النَّبيِّ 

 اإلسالمُ : فقال رسول هللا  ؟یا محمد أخبرني عن اإلسالم :وقال

 ،وتقیم الصالة ،رسول هللا محمداً  أن ال إلھ إال هللا وأنَّ  أن تشھدَ 

إلیھ  وتحج البیت إن استطعتَ  ،وتصوم رمضان ،وتؤتي الزكاة

فأخبرني عن  :قال ،قھفعجبنا لھ یسألھ ویصدِّ  ،صدقت :الق ،سبیالً 

، تبھ ورسلھ والیوم اآلخربا� ومالئكتھ وكُ  أن تؤمنَ  :قال ؟اإلیمان

 ؟فأخبرني عن اإلحسان ،صدقتَ  :قالوتؤمن بالقدر خیره وشره، 

 :قال ،ھ یراكم تكن تراه فإنَّ فإن لَ  ،ك تراههللا كأنَّ  أن تعبدَ  :قال

 ،من السائل ما المسئول عنھا بأعلمَ  :قال ؟ةفأخبرني عن الساع

 ، وأن ترىھاتَ ربَّ  ةُ مَ األَ  أن تلدَ  :قال ؟ھااراتِ فأخبرني عن أمَ  :قال

انطلق  ثمَّ  ،نیانیتطاولون في البُ  عاء الشاءِ راة العالة رِ العُ  فاةَ الحُ 

هللا ورسولھ  :قلت ؟ن السائلیا عمر أتدري مَ  :ا ثم قالفلبث ملیًّ 

  .رواه مسلم )) كمكم دینَ مُ جبریل أتاكم یعلِّ  ھفإنَّ  :قال ،أعلم

رد بإخراجھ مسلم عن انف حدیث جبریل ھذا عن عمر ـ  1

مام واإل ،ھ من حدیث أبي ھریرة اجفقا على إخرالبخاري، واتَّ 

ما إنَّ  ((بدأ أحادیث األربعین بحدیث عمر ـ رحمھ هللا ـ النووي 

ل حدیث في صحوھو أ، ))األعمال بالنیات  ى یح البخاري، وثنَّ وَّ
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ل حدیث  النَّبيِّ جبریل إلى مجيء بحدیث عمر في قصة  ، وھو أوَّ

ي في كتابیھ شرح ، وقد سبقھ إلى ذلك اإلمام البغوفي صحیح مسلم

  .ھما بھذین الحدیثینحالسنة ومصابیح السنَّة، فقد افتت

  .وقد أفردت ھذا الحدیث بشرح مستقل أوسع من شرحھ ھنا

یمان من صحیح ل حدیث في كتاب اإلو أوَّ ھذا الحدیث ھـ  2

ولتحدیثھ بھ قصة  ث بھ عبد هللا بن عمر، عن أبیھ،مسلم، وقد حدَّ 

  : قال ذكرھا مسلم بین یدي ھذا الحدیث بإسناده عن یحیى بن َیعمر

ول من قال في القدر بالبصرة معبد الجھني، فانطلقت أنا كان أ ((

ین اوحمید  لو لقینا : فقلنا, معتمرین، أوبن عبد الرحمن الحمیري حاجَّ

ا یقول ھؤالء في القدر،  أحداً من أصحاب رسول هللا  فسألناه عمَّ

مسجد، فاكتنفتھ أنا نا عبد هللا بن عمر بن الخطاب داخالً الفُوفِّق ل

ا عن یمینھ واآلخر عن شمالھ، فظننت أنَّ صاحبي وصاحبي، أحدن

، فقلت نَّھ قد ظھر قبلنا ناٌس إ! أبا عبد الرحمن: سیكل الكالم إليَّ

ن علم، وذكر من شأنھم، وأنَّھم یزعمون ألیقرؤون القرآن ویتقفَّرون ا

فإذا لقیت أولئك فأخبْرھم أنِّي بريء : الال َقدر وأنَّ األمر أُُنف، ق

لو أنَّ ! منھم، وأنَّھم ُبرآء منِّي، والذي یحلف بھ عبد هللا بن عمر

: م قالبالقدر، ثبل هللا منھ حتى یؤمَن ألحدھم مثل أُُحد ذھباً فأنفقھ ما ق

ثني دیث من أجل االستدالل بھ ، وساق الح)) طابأبي عمر بن الخ حدَّ

مان بالقدر، وفي ھذه القصة أنَّ ظھور بدعة القدریة كانت على اإلی

) ھـ73(في زمن الصحابة، في حیاة ابن عمر، وكانت وفاتھ سنة 

في معرفة  سول ، وأنَّ التابعین یرجعون إلى أصحاب الر
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ین، وھذا ھو الواجب، وھو الرجوع إلى أھل العلم في كلِّ  أمور الدِّ

 : وقت؛ لقول هللا عزَّ وجلَّ                  ،  َّوأن

ة قول ابن عمر فیھا، وأنَّ بدعَة القدریة من أقبح البدع؛ وذلك لشدَّ 

  .الحكم یذكر معھ دلیلھ المفتي عندما یذكر

المالئكَة تأتي إلى البشر على أنَّ على في حدیث جبریل دلیل ـ  3

ء في القرآن من مجيء جبریل إلى شكل البشر، ومثل ذلك ما جا

مالئكة إلى إبراھیم ولوط في صورة مریم في صورة بشر، ومجيء ال

لون بقدرة هللا  قوا علیھا ة التي ُخلعن الھیئعزَّ وجلَّ بشر، وھم یتحوَّ

 : في خلق المالئكةعزَّ وجلَّ شر، وقد قال هللا إلى ھیئة الب      

                                    

                   4857( ، وفي صحیح البخاري( ،

  .رأى جبریل ولھ ستمائة جناح النَّبيَّ أنَّ ) 280(ومسلم 

وجلوسھ بین یدیھ بیان  رسول هللا في مجيء جبریل إلى ـ  4

شيء من آداب طلبة العلم عند المعلِّم، وأنَّ السائَل ال یقتصر سؤالھ 

على أمور یجھل حكمھا، بل ینبغي لھ أن یسأل غیره وھو عالم 

في  رسول حاضرون الجواب، ولھذا نسب إلیھ البالحكم لیسمع ال

، ))دینكم  فإنَّھ جبریل أتاكم یعلِّمكم ((: آخر الحدیث التعلیم، حیث قال

؛ ألنَّھ المباشر لھ، ومضاف إلى جبریل  النَّبيِّ والتعلیم حاصل من 

  .لكونھ المتسبِّب فیھ

 فقال رسول هللا. أخبرني عن اإلسالم! یا محمد: قال ((: قولھـ  5

اإلسالُم أن تشھَد أن ال إلھ إال هللا وأنَّ محمداً رسول هللا، وتقیم : 
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الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البیت إن استطعَت 

جبریل عندما سألھ عن اإلسالم   النَّبيُّ ، أجاب ))إلیھ سبیالً 

ابھ باألمور الباطنة، ألمور الظاھرة، وعندما سألھ عن اإلیمان، أجبا

ق سالم لفَظا اإلو كر فُرِّ واإلیمان من األلفاظ التي إذا ُجمع بینھا في الذِّ

ر اإلسالم باألمور الظاھرة، بینھا  في المعنى، وقد اجتمعا ھنا، ففُسِّ

نى اإلسالم، وھو االستسالم واالنقیاُد � تعالى، وھي مناسبة لمع

ر اإلیمان یق التصد وھي المناسبة لمعناه، وھو باألمور الباطنة، وفسِّ

األمور : واإلقرار، وإذا أُفرد أحُدھما عن اآلخر شمل المعنیین جمیعاً 

 : عزَّ وجلَّ الظاھرة والباطنة، ومن مجيء اإلسالم مفرداً قول هللا 

                                     

مجيء اإلیمان مفرداً قول هللا عزَّ وجلَّ  ، ومن :           

                          ونظیر ذلك كلمَتا ،

  .الفقیر والمسكین، والبر والتقوى وغیر ذلك

ر بھا اإلسالم شھادة أن ال إلھ ل األمور التي فُسِّ إالَّ هللا،  وأوَّ

، وھاتان الشھادتان متالزمتان، وشھادة أنَّ محمداً رسول هللا 

إلى قیام الساعة،  وھما الزمتان لكلِّ إنسيٍّ وجنيٍّ من حین بعثتھ 

والذي نفس  ((: كان من أصحاب النار؛ لقولھ  فَمن لم یؤمن بھ 

، ثم ة یھودي وال نصرانيال یسمع بي أحٌد من ھذه األمَّ ! بیده محمد

رواه  ))یموت ولم یؤمن بالذي أُرسلت بھ إالَّ كان من أصحاب النار 

  ).240(مسلم 

د حقٌّ إالَّ هللا، وكلمة هللا معناھا ال معبون ال إلھ إالَّ وشھادة أ
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 نفي عام في أولھا، وإثبات خاص في: اإلخالص تشتمل على ركنین

لھا نفي العبادة عن كلِّ من سوى هللا،  وفي آخرھا آخرھا، ففي أوَّ

النافیة للجنس تقدیره  ))ال  ((ر شریك لھ، وخب إثبات العبادة � وحده ال

ر ))حق  (( ؛ ألنَّ اآللھة الباطلة موجودةٌ ))موجود  ((، وال یصلح أن ُیقدَّ

عن كلِّ من سوى ما المنفيُّ األلوھیة الحقَّة، فإنَّھا منتفَیٌة وكثیرة، وإنَّ 

  .هللا، وثابتة � وحده

ُیحبَّ فوق محبَّة كلِّ  أنشھادة أنَّ محمداً رسول هللا، ومعنى 

ما  ن الخلق، وأن ُیطاع في كلِّ ما یأمر بھ، وُینتھى عن كلِّ محبوب م

ق أخباره كلُّھا، سواء كانت ماضیًة أو مستقبلًة   أونھى عنھ، وأن ُتصدَّ

ھ موجودًة، وھي غیر مشاھدة وال معاینة، وأن ُیعبد هللا طبقاً لَِما جاء ب

  .من الحقِّ والھدى

ھما مقتضى  رسول هللا بھ الُص العمل � واّتباع ما جاء وإخ

ب بھ أن شھادة  ال إلھ إالَّ هللا وأنَّ محمداً رسول هللا، وكلُّ عمل ُیتقرَّ

، فإذا إلى هللا ال بدَّ أن یكون خالصاً � ومطابقاً لسنة رسول هللا 

 :  عزَّ وجلَّ فُقد اإلخالُص لم ُیقبل العمل؛ لقول هللا         

                    ، دیث وقولھ تعالى في الح

ء عن الشرك، َمن عمل عمالً أشرك فیھ أنا أغنى الشركا ((: القدسي

، وإذا فُقد االتِّباع )2985(رواه مسلم  ))ري تركتھ وشركھ معي غی

َمن أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد  ((: لعمل؛ لقولھ دَّ ارُ 

من  ((: ، وفي لفظ لمسلم)1718(، ومسلم )2697(رواه البخاري  ))

، وھذه الجملة أعمُّ من األولى؛ ))عمل عمالً لیس علیھ أمرنا فھو رد 

ره ٌث لھا، وَمن فعلَھا متابعاً لغیألنَّھا تشمل َمن فعل البدعة وھو ُمحد
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  .فیھا

ا یتعلَّق بالصالة والزكاة والصیام  وستأتي اإلشارة إلى شيء ِممَّ

، وھو ))ُبني اإلسالم على خمس  ((: والحج في حدیث ابن عمر

  .الحدیث الذي یلي ھذا الحدیث

قھ: قال ((: قولھ ـ 6 وجھ  ))! صدقت، فعجبنا لھ یسألھ ویصدِّ

ب أنَّ الغالَب على السائل كونھ غیر عالِم بالج واب، فھو یسأل التعجُّ

صدقَت؛ ألنَّ : لیصل إلى الجواب، ومثلھ ال یقول للمسئول إذا أجابھ

ق المسئول دلَّ على أنَّ عنده جواباً من قبل، ولھذا  السائَل إذا صدَّ

ب الصحابُة من ھذا التصدیق من ھذا السائل الغریب   .تعجَّ

أن تؤمَن با� : فأخبرني عن اإلیمان؟ قال: قال ((: قولھـ  7

، ))الئكتھ وُكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خیره وشره وم

ل ھذه األركان اب مشتمٌل على أركان اإلیمان الستھذا الجو ة، وأوَّ

اإلیمان با�، وھو أساس لإلیمان بكلِّ ما یجب اإلیمان بھ، ولھذا 

لَم یؤمن با� ال یؤمن أُضیف إلیھ المالئكة والكتب والرسل، وَمن 

األركان، واإلیمان با� یشمل اإلیمان بوجوده وربوبیَّتھ وألوھیَّتھ  ببقیَّة

وأسمائھ وصفاتھ، وأنَّھ سبحانھ وتعالى متَّصٌف بكلِّ كمال یلیق بھ، 

هٌ عن كلِّ نقص، فیجب توحیده بربوبیَّتھ وأ ائھ تھ وأسملوھیَّ مَنزَّ

  .وصفاتھ

 شریك لھ فیھا، وتوحیده بربوبیَّتھ اإلقراُر بأنَّھ واحد في أفعالھ، ال

زق واإلحیاء و اإلماتة، وتدبیر األمور والتصّرف في كالَخلق والرَّ

ا یتعلَّق بربوبیَّتھالكون، وغی   .ر ذلك ِممَّ

جاء د األلوھیَّة توحیده بأفعال العباد، كالدعاء والخوف والرَّ یوتوح



 

 

ة الخمسین    22  فتح القوي المتین في شرح األربعین وتتمَّ
  

بح والنَّذر ل واالستعانة واالستعاذة واالستغاثة والذَّ وغیرھا  ،والتوكُّ

ه، ة التي یجب إفراده بھا، فال ُیصرف منھا شيء لغیرن أنواع العبادم

باً أو نبّیًا مرَسالً، فضالً عمَّ    .ن سواھماولو كان ملَكاً مقرَّ

إثبات كلِّ ما أثبتھ لنفسھ ا توحید األسماء والصفات، فھو وأمَّ 

من األسماء والصفات على وجھ یلیق بكمالھ  وأثبتھ لھ رسولھ 

ل، ودون تحریف أو تأویل أو تعطیل، كییف أو تمثیوجاللھ، دون ت

 : ما ال یلیق بھ، كما قال هللا عزَّ وجلَّ  زیھھ عن كلِّ وتن        

             ،في ھذه اآلیة بین اإلثبات  فجمع

 : في قولھ زیھ، فاإلثباتوالتن        والتنزیھ في قولھ ، :

             فلھ سبحانھ وتعالى سمع ال كاألسماع، وبصر ،

  .ال كاألبصار، وھكذا ُیقال في كلِّ ما ثبت � من األسماء والصفات

نَّھم َخلٌق من خلق هللا، ُخلقوا من واإلیمان بالمالئكة اإلیماُن بأ

ُخلقت  ((: قال نَّ رسول هللا أ) 2996(نور، كما في صحیح مسلم 

ا المالئكُة من نور، وُخلق الجانُّ من مارج من نار، وُخلق آدم ِممَّ 

جنحة كما في اآلیة األولى من سورة فاطر، ، وھم ذوو أ))ُوصف لكم 

م  وجبریل لھ ستمائة جناح، كما ثبت ذلك عن رسول هللا  وتقدَّ

هللا عزَّ وجلَّ، ویدلُّ لذلك أنَّ  دَدھم إالَّ قریباً، وھم خلٌق كثیٌر ال یعلم ع

ـ یدخلھ كلَّ یوم سبعون ألف  ةالبیَت المعمور ـ وھو في السماء السابع

، )259(، ومسلم )3207(ملَك ال یعودون إلیھ، رواه البخاري 

: قال عن عبد هللا بن مسعود ) 2842(وروى مسلم في صحیحھ 

سبعون ألف زمام، مع ُیؤَتى بجھنَّم یومئذ لھا  ((: قال رسول هللا 

ونھا    .))كلِّ زمام سبعون ألف ملَك یجرُّ
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لون  لون بالقطر، والموكَّ لون بالوحي، والموكَّ والمالئكُة منھم المَوكَّ

لون بالنار لون بالجنَّة، والموكَّ لون باألرحام، والموكَّ ، بالموت، والموكَّ

لون بغیر ذلك، وكلُّھم مستسلمون منقادون ألمر هللا،  ال والموكَّ

یعصون هللا ما أمرھم ویفعلون ما یؤَمرون، وقد ُسمِّي منھم في 

الكتاب والسنة جبریل ومیكائیل وإسرافیل ومالك ومنكر ونكیر، 

م یسمَّ، والواجب أیضاً ن لَ والواجب اإلیمان بَمن ُسمِّي منھم ومَ 

ت بھ السنَّة اإلیمان والتصدیق بكلِّ ما جاء في الكتاب العزیز وصحَّ 

  .عن المالئكةمن أخبار 

ب أنزلھ هللا على واإلقرار بكلِّ كتاواإلیماُن بالكتب التصدیق 

لة غیر مخلوقة، وأنَّھا  ، وأنَّھا مَنزَّ رسول من رسلھ، واعتقاد أنَّھا حقٌّ

أنَّ َمن أخذ بھا سلم نزلت إلیھم، ومشتملة على ما فیھ سعادة من أُ 

ي في مِّ خاب وخسر، ومن ھذه الكتب ما سُ  عرض عنھاوظفر، ومن أ

راة الذي ُسمِّي منھا في القرآن التوالقرآن، ومنھا ما لم ُیسمَّ، و

واإلنجیل والزبور وُصحف إبراھیم وموسى، وقد جاء ذكر صحف 

إبراھیم وموسى في موضعین من القرآن، في سورَتي النجم 

واألعلى، وزبور داود جاء في القرآن في موضعین، في النساء 

  : وجلَّ فیھما واإلسراء، قال هللا عزَّ 

          ا التوراة واإلنجیل فقد جاء ذك رھما في ، وأمَّ

قرآن التوراة، فلَم ُیذكر في ال كثرھما ذكراً كثیر من ُسَور القرآن، وأ

ُیذكر فیھ كتاب مثل ما ُذكر كتاب  رسول مثل ما ُذكر موسى، ولم

، ))الفرقان ((، و))الكتاب  ((و، ))التوراة  ((موسى، ویأتي ذكره بلفظ 
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  ، ))الضیاء  ((و

كر  ((و   .))الذِّ

معجزة ى غیره من الكتب السابقة كونھ الا یمتاز بھ القرآن علوِممَّ 

ماً زولھ منجَّ  بحفظھ، وسالمتھ من التحریف، ونالخالدة، وتكفُّل هللا

قاً    .مفرَّ

سل التصدیق واإلقراُر بأنَّ هللا اصطفى من البشر  واإلیماُن بالرُّ

، وُیخرجونھم من الظلمات إلى  رُسالً وأنبیاء یھدون الناَس إلى الحقِّ

 : النور، قال هللا عزَّ وجلَّ                       

   .  

 : ، كما قال هللا عزَّ وجلَّ لیس فیھم رُسل، بل فیھم النُُّذروالجنُّ 

                                       

                                    

                                     

                                     

                                     

                             فلم یذكروا ،

ما ذكروا الكتابین المنزلین رسالً منھم، وال كتباً أنزلت علیھم، وإنَّ 

م، ولم یأت ذكر اإلنجیل على موسى ومحمد علیھما الصالة والسال

ٌل من بعد موسى؛ مع أنَّ  وذلك أنَّ كثیراً من األحكام التي في ھ مَنزَّ

 ((: ال ابن كثیر في تفسیر ھذه اآلیاتاإلنجیل قد جاءت في التوراة، ق

م أنزل علیھ اإلنجیل فیھ عیسى علیھ السالولم یذكروا عیسى؛ ألنَّ 
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مواعظ وترقیقات وقلیل من التحلیل والتحریم، وھو في الحقیقة 

م لشریعة التوراة، فالعمدة ھو    : التوراة، فلھذا قالوا كالمتمِّ

    ((.  

عزَّ والرسُل ھم المكلَّفون بإبالغ شرائع أنزلت علیھم، كما قال هللا 

 : وجلَّ                                  ،

ن أالكتب، واألنبیاء ھم الذین أوحي إلیھم ب والكتاب اسم جنس ُیراد بھ

 : غوا شریعة سابقة، كما قال هللا عزَّ وجلَّ ُیبلِّ             

                                 

                    وقد قام الرسل واألنبیاء اآلیة ،

 : ا بتبلیغھ على التمام والكمال، كما قال هللا عزَّ وجلَّ بتبلیغ ما أُمرو

                 وقال ، :           

                                             

                                       

                      من هللا  ((: ، قال الزھري

 ))البالغ، وعلینا التسلیم  عزَّ وجلَّ الرسالة، وعلى رسول هللا 

أورده البخاري في صحیحھ في كتاب التوحید، باب قول هللا عزَّ 

 : وجلَّ                                      

  ).ـ مع الفتح   )13/503 ِرَساالَتِھ

والرسُل منھم من قُصَّ في القرآن، ومنھم من لم ُیقصص، كما 

 : قال هللا عزَّ وجلَّ                      

           َّوقال هللا عزَّ وجل ، :                  

                          والذین قُصوا ،
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في القرآن خمسة وعشرون، منھم ثمانیة عشر جاء ذكرھم في سورة 

 : األنعام في قولھ تعالى                            

                                  

                                

                               

                                

                .  

آدم، وإدریس، وھود، وصالح، وشعیب، وذو : والسبعة الباقون

  .الكفل، ومحمد صلوات هللا وسالمھ وبركاتھ علیھم أجمعین

واإلیماُن بالیوم اآلخر التصدیُق واإلقرار بكلِّ ما جاء في الكتاب 

وَر دارین دار : والسنَّة عن كلِّ ما یكون بعد الموت، وقد جعل هللا الدُّ

خرة، والحدُّ الفاصل بین ھاتین الدارین الموت والنفخ الدنیا والدار اآل

في الصور الذي یحصل بھ موت َمن كان حّیًا في آخر الدنیا، وكلُّ 

مات قامت قیامتھ، وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، والحیاة  َمن

ما بین الموت والبعث، حیاة برزخیة، وھي : الموت حیاتانبعد 

حیاة البرزخیة ال یعلم حقیقتھا إالَّ هللا، وھي والحیاة بعد الموت، وال

ھما الجزاء على األعمال، في كلٍّ منألنَّ بعد الموت؛ تابعة للحیاة 

بون وأھل ال سعادة منعمون في القبور بنعیم الجنَّة، وأھل الشقاوة معذَّ

  .فیھا بعذاب النار

ن بالیوم اآلخر اإلیمان بالبعث والحشر والشفاعة ویدخل في اإلیما

ا  والحوض والحساب والمیزان والصراط والجنة والنار وغیر ذلك ِممَّ
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  .جاء في الكتاب والسنَّة

ر كلَّ ما ھو كائٌن إلى یوم  واإلیمان بالقدر اإلیماُن بأنَّ هللا قدَّ

  :القیامة، ولھ مراتب أربعة

  .بكلِّ ما ھو كائنأزالً ـ علم هللا 

  .بخمسین ألف سنةموات واألرض ـ وكتابتھ المقادیر قبل خلق الس

ر   .ـ ومشیئتھ كّل مقدَّ

ره طبقاً لِ ـ وخلق هللا وإیجاده    .َما علمھ وكتبھ وشاءهلكلِّ ما قدَّ

فیجب اإلیماُن بھذه المراتب واعتقاد أنَّ كلَّ شيء شاءه هللا ال بدَّ 

من وجوده، وأنَّ كلَّ شيء لم یشأه هللا ال ُیمكن وجوده، وھذا معنى 

ما أصابك لم یكن لُیخطئك، وما أخطأك لم یكن  واعلم أنَّ  ((: قولھ 

  .، وسیأتي في الحدیث التاسع عشر))لُیصیبك 

تراه، نَّك أن تعبَد هللا كأ: ن اإلحسان؟ قالفأخبرني ع ((: قولھـ  8

ة درج ھاإلحسان أعلى الدرجات، ودون ،))فإن لم تكن تراه فإنَّھ یراك 

مسلم، وكلُّ محسن  اإلیمان، ودون ذلك درجة اإلسالم، وكلُّ مؤمن

مؤمن مسلم، ولیس كلُّ مسلم مؤمناً محسناً، ولھذا جاء في سورة 

 : الحجرات                               

             وجاء في ھذا الحدیث بیان علوِّ درجة ،

ه كأنَّك واقٌف تعبدَ : أي ))بد هللا كأنَّك تراه تع أن ((: إلحسان في قولھا

كان كذلك فإنَّھ یأتي بالعبادة على التمام والكمال،  َمنبین یدیھ تراه، و

لٌع علیھ ال  أنوإن لَم یكن على ھذه الحال فعلیھ  یستشعر أنَّ هللا مطَّ
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على أن یراه یراه حیث نھاه، ویعمل  أنیخفى منھ خافیة، فیحذَر 

  .حیث أمَره

ما المسئول عنھا : فأخبرني عن الساعة؟ قال: قال ((: قولھـ  9

تقوم  ، اختصَّ هللا بعلم الساعة، فال یعلم متى))بأعلم من السائل 

 : الساعة إالَّ هللا سبحانھ وتعالى، قال هللا عزَّ وجلَّ        

                                   

                               وقال ،

 : تعالى                     ،ومنھا علم الساعة ، 

 النَّبيُّ قال : عن عبد هللا بن عمر قال) 4778(ففي صحیح البخاري 

 مفاتیُح الغیب خمسة، ثم قرأ  ((:            (( ،

  : تعالىوقال 

                                    

                                      

                                      

 .  

ا من أيِّ سنة؟ قوم یوم الجمعة، أمَّ وجاء في السنَّة أنَّ الساعَة ت

وفي أيِّ شھر من السنة؟ وفي أيِّ جمعة من الشھر؟ فال یعلم ذلك إالَّ 

قال رسول هللا : عن أبي ھریرة قال) 1046(هللا، ففي سنن أبي داود 

شمس یوم الجمعة، فیھ ُخلق آدم، وفیھ خیر یوم طلعت فیھ ال ((: 

إالَّ فیھ تقوم الساعة، وما من دابة أُھبط، وفیھ تیب علیھ، وفیھ مات، و

؛ شفقاً من تصبح حتى تطلع الشمس وھي مسیخة یوم الجمعة من حین
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الحدیث، وھو حدیث صحیح رجالھ رجال  ))الساعة إالَّ الجّن واإلنس 

  .الكتب الستة، إالَّ القعنبي فلم یخرج لھ ابن ماجھ

لخلق ال نَّ امعناه أ ))علم من السائل ما المسئول عنھا بأ ((: وقولھ

سائل وأيَّ مسئول سواء في عدم العلم  یعلمون متى تقوم، وأنَّ أي

  .بھا

أن تلَد األََمُة : فأخبرني عن أَماراِتھا؟ قال: قال ((: قولھـ  10

َتھا، وأن ترى الُحفاَة الُعراة العالة ِرعاء الشاِء یتطاولون في الُبنیان  ربَّ

عالمات : ة تنقسم إلى قسمینعالماتھا، وعالمات الساع :تھاا، أمار))

ال،  قریبة من قیامھا، كخروج الشمس من مغربھا، وخروج الدجَّ

علیھ الصالة  أجوج ومأجوج، ونزول عیسى بن مریموخروج ی

والسالم من السماء وغیرھا، وعالمات قبل ذلك، ومنھا العالمتان 

  .المذكورتان في ھذا الحدیث

ر ب ))األََمة ربَّتھا  أن تلد ((: ومعنى قولھ إلى كثرة أنَّھ إشارة فُسِّ

ھا فتلد لھ، ن یطؤھا سیِّدُ بیات مَ ن من المسْ الفتوحات وكثرة السبي، وأ

ر بتغیر األحوال  فتكون أمَّ ولد، ویكون ولدھا بمنزلة سیِّدھا، وفسِّ

ھم وتسلُّطھم علیھم، حتى ھاتاألوالد آلبائھم وأمَّ  وحصول العقوق من

ھاتھمیكون األوالد كأنَّھم سادة آل   .بائھم وأمَّ

وأن ترى الُحفاَة الُعراة العالة ِرعاء الشاِء  ((: ومعنى قولھ

أنَّ الفقراء الذین یرعون الغنم وال یجدون ما  ))یتطاولون في الُبنیان 

َیكتسون بھ تتغیَّر أحوالھم وینتقلون إلى سكنى المدن ویتطاولون فیھا 

  .بالبنیان، وھاتان العالمتان قد وقعَتا
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ا ثم قالثمَّ انطلق  ((: ولھقـ  11  یا عمر أتدري َمن: فلبث ملّیً

جبریل أتاكم یعلُِّمكم دیَنكم  فإنَّھ: هللا ورسولھ أعلم، قال: السائل؟ قلت

أصحاَبھ عن السائل بأنَّھ   النَّبيُّ زماناً، فقد أخبر : معنى ملّیًا ))

بین  جبریل عقب انطالقھ، وجاء أنَّھ أخبر عمر بعد ثالث، وال تنافي

معھم، بل  أخبر الحاضرین ولم یكن عمر   النَّبيَّ ذلك؛ ألنَّ 

بعد ثالث   النَّبيَّ ون انصرف من المجلس، واتَّفق لھ أنَّھ لقي یك

  .فأخبره

ا ـ  12   :ُیستفاُد من الحدیثِممَّ

ـ أنَّ السائَل كما یسأل للتعلُّم، فقد یسأل للتعلیم، فیسأل َمن عنده  1

  .یسمع الحاضرون الجواب أنعلم بشيء من أجل 

دمیِّین، ل عن ِخلقِتھا، وتأتي بأشكال اآلأنَّ المالئكَة تتحوَّ ـ  2

ولیس في ھذا دلیل على جواز التمثیل الذي اشتھر في ھذا الزمان؛ 

  .فإنَّھ نوٌع من الكذب، وما حصل لجبریل فھو بإذن هللا وقدرتھ

  .ـ بیان آداب المتعلِّم عند المعلِّم 3

ر اإلسالم باألمور ـ أنَّھ ع 4 ند اجتماع اإلسالم واإلیمان ُیفسَّ

  .الظاھرة، واإلیمان باألمور الباطنة

م، ىء بالشھاَدتین في تفسیر اإلسالـ البدء باألھمِّ فاألھمِّ؛ ألنَّھ ُبد 5

  .ر اإلیمانوبدىء باإلیمان با� في تفسی

  .اإلیمان ستة أصولَ  ـ أنَّ أركان اإلسالم خمسة، وأنَّ  6

  .صول اإلیمان الستة من جملة اإلیمان بالغیبإلیمان بأنَّ اـ أ 7
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  .یمان واإلحسانـ بیان التفاوت بین اإلسالم واإل 8

  .ـ بیان علوِّ درجة اإلحسان 9

ا استأثر هللا بعلمھ 10   .ـ أنَّ علم الساعة ِممَّ

  .یان شيء من أمارات الساعةـ ب 11

  .هللا أعلم: ـ قول المسئول لَِما ال یعلم 12

* * *  
  الحدیث الثالث

رضي هللا بن الخطاب بن عمر أبي عبد الرحمن عبد هللا عن 

: ُبني اإلسالم على خمس ((: یقول ت رسول هللا معس: عنھما قال

نَّ محمداً رسول هللا، وإقام الصالة، هللا، وأشھادة أن ال إلھ إالَّ 

  .مرواه البخاري ومسل ))م رمضان ووإیتاء الزكاة، وحجِّ البیت، وص

فیھ بیان عظم شأن ھذه : ))ُبني اإلسالم على خمس  ((: قولھـ  1

نويٌّ بالبناء الحسي، سالم مبنيٌّ علیھا، وھو تشبیھ معخمس، وأنَّ اإلال

 إنَّمافكما أنَّ البنیان الحسي ال یقوم إالَّ على أعمدتھ، فكذلك اإلسالم 

 اسیقوم على ھذه الخمس، واالقتصار على ھذه الخمس لكونھا األس

  .رھا، وما سواھا فإنَّھ یكون تابعاً لھالغی

ث بعد حدیث جبریل ـ وھو مشتمٌل ـ أورد النووي ھذا الحدی 2

یث من بیان أھمیَّة ھذه لَِما اشتمل علیھ ھذا الحد على ھذه الخمس ـ

معنى زائد على س الذي ُبني علیھ اإلسالم، ففیھ نَّھا األساالخمس، وأ

  .ما جاء في حدیث جبریل
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ذه األركان الخمسة التي ُبني علیھا اإلسالم، أولھا ھـ  3

ع لھا، فال الشھادتان، وھما أسُّ األُسس، وبقیة األركان وغیرھا تاب

ھا من األعمال إذا لم تكن مبنیًَّة على ھاتین تنفع ھذه األركان وغیر

مع  الشھادتین، وھما متالزمتان، ال بدَّ من شھادة أنَّ محمداً رسول هللا

أالَّ ُیعبد ) أن ال إلھ إالَّ هللا(ال إلھ إالَّ هللا، و مقتضى شھادة شھادة أن 

أن تكون العبادةُ وفقاً ) محمداً رسول هللا أنَّ (إالَّ هللا، ومقتضى شھادة 

، وھذان أصالن ال بدَّ منھما في قبول أيِّ لَِما جاء بھ رسول هللا 

ده، وال بدَّ من عمل یعملھ اإلنسان، فال بدَّ من تجرید اإلخالص � وح

  .تجرید المتابعة لرسول هللا 

لم یذكر اإلیمان  :فإن قیل ((): 1/50(قال الحافظ في الفتح ـ  4

ا تضمَّ باألنبیاء والم  نھ سؤال جبریل علیھ السالم؟الئكة وغیر ذلك ِممَّ

أُجیَب بأنَّ المراد بالشھادة تصدیق الرسول فیما جاء بھ، فیستلزم 

ھو من : قدات، وقال اإلسماعیلي ما محصلھجمیع ما ذكر من المعت

قرأت الحمد، وترید بھ جمیع : باب تسمیة الشيء ببعضھ، كما تقول

شھدت برسالة محمد، وترید جمیع ما ذكر، : الفاتحة، وكذا تقول مثالً 

  .))وهللا أعلم 

ین الصالة، وقد أھمُّ أركان اإلسالم الخمسة بعد الشھادتـ  5

تھ ا عموُد اإلسالم، كما في حدیث وصیَّ ھنَّ أب وصفھا رسول هللا 

والعشرون من ھذه  التاسعلمعاذ بن جبل، وھو الحدیث  

ین ل ما ُیحاَسب علیھ األربعین، وأخبر أنَّھا آخر ما ُیفقد من الدِّ ، وأوَّ

، )1739(السلسلة الصحیحة لأللباني : العبد یوم القیامة، انظر
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مسلم والكافر، رواه مسلم ، وأنَّ بھا التمییز بین ال)1748(، )1358(

إحداھما واجبة، وھو أداؤھا : ، وإقامتھا تكون على حالتین)134(

ة، ومستحبَّة، وھو بھ ما یحصل بھ فعل الواجب وتبرأ  على أقلِّ  مَّ الذِّ

  .تكمیلھا وتتمیمھا باإلتیان بكلِّ ما ھو مستحبٌّ فیھا

  ، الزكاة ھي قرینة الصالة في كتاب هللا وسنة رسولھ ـ  6

 : كما قال هللا عزَّ وجلَّ                        

    وقال ، :                        

  وقال ، :                          

                      عبادةٌ مالیة ، وھي

، وقد أوجبھا هللا في أموال األغنیاء على وجھ ینفع الفقیر  نفعھا متعدٍّ

؛    .ا شيء یسیر من مال كثیرألنَّھوال یضرُّ الغنيَّ

صوُم رمضان عبادة بدنیة، وھي سرٌّ بین العبد وبین ربِّھ، ال ـ  7

لع علیھ إالَّ هللا سبحانھ وتعالى؛ ألنَّ من الناس َمن یكون في شھر  یطَّ

، وقد یكون اإلنساُن صائماً في ھ صائمرمضان مفطراً وغیُره یظنُّ أنَّ 

ث الصحیح أنَّ ورد في الحدی ر، ولھذافطوغیُره یظنُّ أنَّھ مُ ل نف

عمائة ملھ، الحسنة بعشر أمثالھا، إلى سبجاَزى على عاإلنساَن یُ 

 ))إالَّ الصوم فإنَّھ لي، وأنا أجزي بھ  ((: ضعف، قال هللا عزَّ وجلَّ 

بغیر حساب، : ، أي)164(، ومسلم )1894(رواه البخاري 

  : لَّ � عزَّ وجلَّ، كما قال هللا عزَّ وجواألعمال كلُّھا      

                                     

              َّي ھذا الحدیث بأنَّھ � لَِما لصوم فما ُخصَّ ا، وإن

لع علیھا إالَّ هللاھ ال ینَّ وأة، فیھ من خفاء ھذه العباد   .طَّ
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ة بدنیة، وقد أوجبھا هللا في حجُّ بیت هللا الحرام عبادة مالیَّ ـ  8

ة واحدة، وبیَّن  حجَّ ھذا البیَت َمن  ((: النَّبيُّ فضلَھا بقولھ العمر مرَّ

ھ فلَم یرفث ولم ی ، )1820(رواه البخاري  ))فسق رجع كیوم ولدتھ أمُّ

ا، معمرة إلى العمرة كفَّارة لِما بینھال ((: ، وقولھ )1350(ومسلم 

  ).1349(رواه مسلم  ))والحجُّ المبرور لیس لھ جزاء إالَّ الجنَّة 

، وھو فظ جاء فیھ تقدیم الحجِّ على الصومھذا الحدیث بھذا اللـ  9

مان من صحیحھ، وبنى ي أول كتاب اإلیأورده البخاري فبھذا اللفظ 

م كتاب الحجِّ فیھ علىفق ترتیب كتابھ الجامع الصحیح، علیھ ب كتا دَّ

  .الصیام

بتقدیم الصیام على ) 19(یح مسلم وقد ورد الحدیث في صح

، وتقدیم الحجِّ على الصیام، وفي الطریق األولى تصریح ابن  الحجِّ

،  عمر بأنَّ الذي سمعھ من رسول هللا  تقدیم الصوم على الحجِّ

روایات من قبیل وعلى ھذا یكون تقدیم الحجِّ على الصوم في بعض ال

ف بعض الرواة والروایة بالمعنى،  وسیاقھ في صحیح مسلم عن تصرُّ

على أن : ُبني اإلسالم على خمسة ((: قال  النَّبيِّ ابن عمر عن 

د هللا، وإقام الصالة،  ،  وإیتاء الزكاة، وصیامیوحَّ رمضان، والحجِّ

الحج، م رمضان وصیا! ال: الحج وصیام رمضان؟ قال: فقال رجل

  .)) ذا سمعتھ من رسول هللا ھك

ھذه األركان الخمسة وردت في الحدیث مرتَّبة حسب ـ  10

ب بھ أھمیَّ  تھا، وبدىء فیھا بالشھادتین اللَّتین ھما أساس لكلِّ عمل ُیتقرَّ

ر في الیوم واللیلة خمس  إلى هللا عزَّ وجلَّ، ثم بالصالة التي تتكرَّ
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ات، فھي صلة وثیق ة التي تجب في بِّھ، ثم الزكاوبین ر ة بین العبدمرَّ

، ثم الصیام الذي یجب نفعَ ھ َحوٌل؛ ألنَّ المال إذا مضى علی ھا متعدٍّ

، ثم الحج الذي ال  شھراً في السنة، وھو عبادة بدنیَّة نفعھا غیر متعدٍّ

ة واحدة   .یجب في العمر إالَّ مرَّ

ث أنَّ ابن عمر رضي هللاورد في صحیح مسلم ـ  11  عنھما حدَّ

أال تغزو؟ ثم ساق الحدیث، وفیھ : لھ رجل، فقال لھث عندما سأبالحدی

اإلسالم، وذلك أنَّ ھذه الخمس  الجھاد لیس من أركاناإلشارة إلى أنَّ 

مكلَّف، بخالف الجھاد، فإنَّھ فرض كفایة وال  الزمة باستمرار لكلِّ 

  .وقت یكون في كلِّ 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  12   :ِممَّ

  .ھاالخمس لكون اإلسالم ُبني علی ھذهـ بیان أھمیَّة  1

  .ة لتقریرھا في األذھانـ تشبیھ األمور المعنویة بالحسیَّ  2

  .ـ البدء باألھمِّ فاألھم 3

ـ أنَّ الشھادتین أساس في نفسھما، وھما أساس لغیرھما، فال  4

  .ا ُبني علیھماإذُیقبل عمل إالَّ 

ة وثیقة بین تقدیم الصالة على غیرھا من األعمال؛ ألنَّھا صلـ  5

  .العبد وبین ربِّھ

  

* * *  
  الحدیث الرابع
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عن أبي عبد الرحمن عبد هللا بن مسعود رضي الھ تعالى عنھ 

ثنا رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم وھو الصادق : قال حدَّ

  : مصدوقال

ھ أربعین یوماً نطفة، ثم یكون إنَّ أحَدكم ُیجمع خلقُ  (( ھ في بطن أمِّ

رسل إلیھ الملَك فینفخ ون مضغة مثل ذلك، ثم یُ یك علقة مثل ذلك، ثم

بكتب رزقھ وأجلھ وعملھ وشقي : فیھ الروح، وُیؤمر بأربع كلمات

ھل الجنَّة، لیعمل بعمل أالذي ال إلھ غیره، إنَّ أحدكم هللا سعید، فو أو

حتى ما یكون بینھ وبینھا إالَّ ذراع، فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعمل 

یكون  ماكم لیعمل بعمل أھل النار، حتى دَ ، وإن أحأھل النار فیدخلھا

ھل الجنة ، فیسبق علیھ الكتاب فیعمل بعمل أبینھ وبینھا إالَّ ذراع

  .رواه البخاري ومسلم ))فیدخلھا 

معناه الصادق في قولھ،  ))وھو الصادق المصدوق  ((: قولھـ  1

ق فیما جاء بھ من الوحي، وإنَّ  لقول؛ ما قال ابن مسعود ھذا االمصدَّ

  .الحدیث عن أمور الغیب التي ال ُتعرف إالَّ عن طریق الوحيألنَّ 

ھ في بطن خلقھ مع ُیج ((: قولھـ  2 ُیجمع ماء الرجل مع : ، قیل))أمِّ

حم، فُیخلق منھما اإلنسان، كما قال هللا عزَّ وجلَّ    : ماء المرأة في الرَّ

          وقال ، :                      

         والمراد بخلقھ ما یكون منھ خلق اإلنسان، وقد ،

  .))ون الولد ما من كلِّ المنيِّ یك ((): 1438(جاء في صحیح مسلم 

الً : وار خلق اإلنسان، وھيطفي ھذا الحدیث ذكر أـ  3 : أوَّ

د، : ، وثانیاً لقلیالنطفة، وھي الماء ال العلقة، وھي دم غلیظ متجمِّ
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عة من اللحم على قدر ما یمضغھ اآلكل، المضغة، وھي القط: وثالثاً 

 : ثالث في قولھوقد ذكر هللا ھذه ال                  

                                          

        ,  ومعنى               ،رة مصورة وغیر مصوَّ

طوار خلق اإلنسان قول هللا عزَّ وجلَّ في وأكثر ما جاء فیھ بیان أ

  :سورة المؤمنون                            

                                                

                                         

        .  

الثالثة ـ وقدرھا مائة في الحدیث أنَّھ بعد مضيِّ ھذه األطوار ـ  4

ماً ـ ُتنفخ فیھ الروح، فیكون إنساناً حّیًا، وقبل ذلك ھو وعشرون یو

ن الكریم أنَّ اإلنساَن لھ حیاتان وموتتان، كما في القرآجاء میت، وقد 

 : قال هللا عزَّ وجلَّ عن الكفَّار                         ،

األولى ما كان قبل نفخ الروح، والحیاة األولى من نفخ الروح  فالموتة

إلى بلوغ األجل، والموتة الثانیة من بعد الموت إلى البعث، وھذه 

الموتة ال تنافي الحیاة البرزخیة الثابتة بالكتاب والسنة، والحیاة الثانیة 

ة إلى غیر نھایة، وھذه  الحیاة بعد البعث، وھي حیاة دائمة ومستمرَّ

 : األحوال األربع لإلنسان بیَّنھا هللا بقولھ            

                  وقولھ ، :        

                                 

  حكام الوالدة، الروح فیھ میتاً تجري علیھ أ بعد نفخ، وإذا ُولد

م ولد، والخروج من العدة وكون األَمة أ من تغسیلھ والصالة علیھ
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ھ نفساء، وإذا سقط قبل ذلوك   .مكاك فال تجري علیھ ھذه األحون أمِّ

و سعید، شقي ألملَك رزقھ وأجلھ وذكر أو أنثى وكتابة ابعد ـ  5

األنوثة من علم الغیب الذي یختصُّ هللا ال تكون معرفة الذكورة و

عرفة كون ك قد علم ذلك، فیكون من الممكن متعالى بھ؛ ألنَّ الملَ 

  .الجنین ذكراً أو أنثى

لمعتبَر في السعادة أنَّ قدَر هللا سبق بكلِّ ما ھو كائن، وأنَّ اـ  6

  .والشقاوة ما یكون علیھ اإلنسان عند الموت

  :بة للبدایات والنھایات أربعأحوال الناس بالنس ـ 7

  .ھایتھ حسنةَمن بدایُتھ حسنة، ون: األولى

  .َمن كانت بدایُتھ سیِّئة، ونھایُتھ سیِّئة: الثانیة

أ على َمن كانت بدایُتھ حسنة، ونھایتھ سیِّئة، كالذي نش: الثالثة

ة   .طاعة هللا، وقبل الموت ارتدَّ عن اإلسالم ومات على الردَّ

سیِّئة، ونھایُتھ حسنة، كالسحرة الذین مع  َمن بدایُتھ: الرابعة

آمنوا بربِّ ھارون وموسى، وكالیھودي الذي یخدم ین ذفرعون، ال

في مرضھ، وعرض علیھ اإلسالم فأسلم،   النَّبيُّ وعاده   النَّبيَّ 

، وھو في صحیح ))الحمد � الذي أنقذه من النار  ((:  بيُّ النَّ فقال 

  ).1356(البخاري 

  .تان األخیرتان دلَّ علیھما ھذا الحدیثوالحال

تھ أو ي فیھ سعاداإلنساَن یعمل العمَل الذدلَّ الحدیث على أنَّ ـ  8

ھ بذلك ال یخرج عن مشیئة هللا وإرادتھ، أنَّ شقاوتھ بمشیئتھ وإرادتھ، و
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أنَّھ ال یحصل  بمعنىأنَّھ یعمل باختیاره، ومسیٌَّر یٌَّر باعتبار وھو مخ

ألمرین ما جاء في ھذا الحدیث دلَّ على ا قدمنھ شيء لم یشأه هللا، و

 أومن أنَّھ قبل الموت یسبق علیھ الكتاب، فیعمل بعمل أھل الجنَّة 

  .یعمل بعمل أھل النار

ألنَّ من الناس  أنَّ اإلنساَن یجب أن یكون على خوف ورجاء؛ـ  9

ھ ال ینبغي لھ لسوء، وأنَّ ل الخیر في حیاتھ ثم یختم لھ بخاتمة اَمن یعم

منُّ هللاُ ن قد یعمل بالمعاصي طویالً، ثم یَ أن یقطع الرجاء؛ فإنَّ اإلنسا

  .علیھ بالھدى فیھتدي في آخر عمره

ل هللا قا: فإن قیل ((: النووي في شرح ھذا الحدیث قالـ  10

  : تعالى                         

         العمَل الصالح من المخلص ُیقبل، أنَّ ، ظاھر اآلیة

وإذا حصل القبول بوعد الكریم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة، 

  :فالجواب من وجھین

وط القبول وحسن الخاتمة، أن یكون ذلك معلَّقاً على شر: أحدھما

  .بخیرإالَّ وُیحتمل أن من آمن وأخلص العمل ال ُیختم لھ دائماً 

إنَّما تكون في حقِّ من أساء العمل أو خاتمة السوء أنَّ : ثانیھما

علیھ خلطھ بالعمل الصالح المشوب بنوع من الریاء والسمعة، ویدلُّ 

، )یبدو للناس فیما إنَّ أحدكم لیعمل بعمل أھل الجنة: (الحدیث اآلخر

وخبثھا، وهللا أي فیما یظھر لھم من إصالح ظاھره مع فساد سریرتھ 

  .)) تعالى أعلم

ا ُیستفاد من الحدیثـ  11   :ِممَّ
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ھ 1   .ـ بیان أطوار خلق اإلنسان في بطن أمِّ

نفخ الروح یكون بعد مائة وعشرین یوماً، وبذلك یكون أنَّ ـ  2

  .إنساناً 

  .ل باألرحامھو مَوكَّ  نمَ من المالئكة أنَّ ـ  3

  .ـ اإلیمان بالغیب 4

  .ـ اإلیمان بالقدر، وأنَّھ سبق في كلِّ ما ھو كائن 5

  .ـ الحلف من غیر استحالف لتأكید الكالم 6

  .األعمال بالخواتیمأنَّ ـ  7

یخاف  أننَّ على من أحسن الجمع بین الخوف والرجاء، وأـ  8

  .رحمة هللا سوء الخاتمة، وأنَّ َمن أساء ال یقنط من

  .النار أواألعماَل سبُب دخول الجنة أنَّ ـ  9

  .َمن ُكتب شقّیًا ال ُیعلم حالھ في الدنیا، وكذا عكسھنَّ أـ  10

* * *  

  الحدیث الخامس

 قال رسول: عن أم المؤمنین أم عبد هللا عائشة رضي هللا عنھا قالت

رواه  ))َمن أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو ردٌّ  ((: هللا 

َمن عمل عمالً لیس علیھ  ((: البخاري ومسلم، وفي روایة لمسلم

  .))أمرنا فھو ردٌّ 
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وأنَّھ ال ُیعتدُّ عمال الظاھرة، ھذا الحدیث أصل في وزن األـ  1

إنَّما األعمال بالنیات  (( حدیثبھا إالَّ إذا كانت موافقة للشرع، كما أنَّ 

ٍل یتقّرب فیھ إلى هللا ال بدَّ أصٌل في األعمال الباطنة، وأنَّ كّل عم ))

  .نّیتھبأن یكون خالصاً �، وأن یكون معتبراً 

إذا فُعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصالة ـ  2

وغیر ذلك، إذا فُعلت على خالف الشرع فإنَّھا تكون مردودة على 

صاحبھا غیر معتبرة، وأنَّ المأخوذ بالعقد الفاسد یجب رّده على 

  النَّبيُّ ، ویدلُّ لذلك قصُة العسیف الذي قال ُیملكوال  ھصاحب

ا الولیدة والغنم فردٌّ علیك  ((: ألبیھ ) 2695(رواه البخاري  ))أمَّ

  ).1697(ومسلم 

ویدلُّ الحدیُث على أنَّ من ابتدع بدعة لیس لھا أصل في ـ  3

  النَّبيُّ الشرع فھي مردودة، وصاحبھا مستحق للوعید، فقد قال 

  : المدینة في

 والمالئكة والناس ثاً أو آوى محدثاً فعلیھ لعنة هللاا حدَ من أحدث فیھ ((

  ).1366(ومسلم ) 1870(رواه البخاري  ))أجمعین 

الروایة الثانیة التي عند مسلم أعّم من الروایة التي في ـ  4

الصحیحین؛ ألّنھا تشمل من عمل البدعة، سواء كان ھو المحدث لھا 

  .ى إحداثھا وتابع من أحدثھاأو مسبوقاً إل

أي مردوٌد علیھ، وھو من  ))رّد  ((: معنى قولھ في الحدیثـ  5

َخْلق بمعنى مخلوق، : إطالق المصدر وإرادة اسم المفعول، مثل

  .فھو باطل غیر معتد بھ: وَنْسخ بمعنى منسوخ، والمعنى
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ال یدخل تحت الحدیث ما كان من المصالح في حفظ الدین، ـ  6

إلى فھمھ ومعرفتھ، كجمع القرآن في المصاحف، وتدوین  أو موصالً 

  .علوم اللغة والنحو، وغیر ذلك

ولو  ،عمٍل مخالٍف للشرع كلِّ  الحدیث یدّل بإطالقھ على ردِّ ـ  7

صاحبھ حسناً، ویدل علیھ قّصة الصحابي الذي ذبح  كان قصدُ 

رواه  ))شاُتك شاة لحم  ((:  النَّبيُّ أضحیتھ قبل صالة العید، وقال لھ 

  ).1961(ومسلم ) 955(البخاري 

عمل لیس علیھ أمر  ھذا الحدیث یدل بمنطوقھ على أنَّ كلَّ ـ  8

عمل علیھ أمره فھو  الشارع فھو مردود، ویدل بمفھومھ على أنَّ كلَّ 

جاریاً تحت أحكام الشرع  غیر مردود، والمعنى أنَّ من كان عملھ

  .ذلك فھو مردود موافقاً لھا فھو مقبول، ومن كان خارجاً عن

  :ستفاد من الحدیثا یُ مَّ مِ ـ  9

  .ـ تحریم االبتداع في الدین 1

  .ل المبني على بدعة مردود على صاحبھالعمـ أنَّ  2

  .ـ أنَّ النھي یقتضي الفساد 3

ـ أنَّ العمل الصالح إذا أُتي بھ على غیر الوجھ المشروع،  4

ونحو ذلك، فإنَّھ  كالتنفل في وقت النھي بغیر سبب، وصیام یوم العید،

  .باطل ال ُیعتدُّ بھ

لیس علیھ ((: ـ أنَّ حكم الحاكم ال ُیغّیر ما في باطن األمر؛ لقولھ 5

  .))أمرنا 
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ـ أنَّ الصلح الفاسد باطل، والمأخوذ علیھ مستحق الرد، كما في  6

  .حدیث العسیف

  

* * *  
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  الحدیث السادس

سمعت : قال عن أبي عبد هللا النعمان بن بشیر رضي هللا عنھما

إنَّ الحاللَ بیِّن، وإنَّ  ((: رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم یقول

ال یعلمھنَّ كثیٌر من الناس،  الحراَم بیِّن، وبینھما أموٌر مشتبھات

ن اتَّقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ، وَمن وقع في فمَ 

 ، كالراعي یرعى حول الِحَمى یوشك أنالشبھات وقع في الحرام

یرتع فیھ، أال وإنَّ لكلِّ ملِك ِحمى، أال وإنَّ ِحمى هللا محارمھ، أال وإنَّ 

في الجسد ُمضغة، إذا صلحت صلح الجسد كلُّھ، وإذا فسدت فسد 

  .رواه البخاري ومسلم ))الجسد كلُّھ، أال وھي القلب 

إنَّ الحالَل بیِّن، وإنَّ الحراَم بیِّن، وبینھما أموٌر  ((: قولھـ  1

اء إلى ثالثة ، فیھ تقسیم األشی)) ت ال یعلمھنَّ كثیٌر من الناسمشتبھا

  :أقسام

لم  الحالُل البیِّن، كالحبوب والثمار وبھیمة األنعام، إذا: األول

  .متصل إلى اإلنسان بطریق الحرا

الحراُم البیِّن، كشرب الخمر وأكل المیتة ونكاح ذوات : الثاني

  .المحارم، وھذان یعلمھما الخاُص والعام

دة بین الحلِّ والحرمة: الثالث ، فلیست من المشتبھات المتردِّ

 الناس،ھذه ال یعلمھا كثیر من بیِّن، ولبیِّن وال من الحرام الالحالل ا

  .ویعلمھا بعُضھم

فَمن اتَّقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ، وَمن  ((: قولھـ  2
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َمى یوشك وقع في الشبھات وقع في الحرام، كالراعي یرعى حول الحِ 

، ))أن یرتع فیھ، أال وإنَّ لكلِّ ملِك ِحمى، أال وإنَّ ِحمى هللا محارمھ 

ھذا یرجع إلى القسم الثالث، وھو المشتبھات، فیتجنَّبھا اإلنساُن، وفي 

رضھ فیما بینھ المة لعلدینھ فیما بینھ وبین هللا، والسذلك السالمة 

لك، عرضھ بسبب ذ كون لھم سبیل إلى النَّیل منوبین الناس، فال ی

ه ذلك إلى الوقوع في وإذا تساھل في الوقوع في الم شتبھات قد یجرُّ

مات الواضحات، وقد ضرب  لذلك المثل بالراعي   النَّبيُّ المحرَّ

یرعى حول الِحمى، فإنَّھ إذا كان بعیداً من الحمى سلم من وقوع 

ھ وھو تقع ماشیتھ فی أنماشیتھ في الحمى، وإذا كان قریباً منھ أوشك 

  .ال یشعر

والمراد بالحمى ما یحمیھ الملوك وغیُرھم من األراضي 

 أنحولھا یوشك  ىنعون غیَرھم من قربھا، فالذي یرعمالمخصبة، ویَ 

یقع فیھا، فیعرض نفسھ للعقوبة، وِحمى هللا عزَّ وجلَّ المحارم التي 

مھا، فیجب على المرء  االبتعاد عنھا، وعلیھ أن یبتعد عن حرَّ

ي إلیھاقد التي  المشتبھات   .تؤدِّ

أالَ وإنَّ في الجسد ُمضغة، إذا صلحت صلح الجسد  ((: قولھـ  3

القطعة : ، المضغة))كلُّھ، وإذا فسدت فسد الجسد كلُّھ، أال وھي القلب 

من اللحم على قدر ما یمضغھ اآلكل، وفي ھذا بیان عظم شأن القلب 

  .حھ، وتفسد بفسادهھا تصلح بصالنَّ عضاء، وأھ ملك األفي الجسد، وأنَّ 

فَمن وقع في الشبھات وقع في (: قولھ  ((: قال النوويـ  4

  :یحتمل أمرین) الحرام
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  .أن یقع في الحرام وھو یظنُّ أنَّھ لیس بحرام: أحدھما

: لقع في الحرام، وكما قاأن یكون المعنى قد قارب أن ی: والثاني

جت من برید الكفر؛ ألنَّ النفَس إذا وقعت في المخا المعاصي لفة تدرَّ

 : وإلیھ اإلشارة بقولھ تعالى: مفسدة إلى أخرى أكبر منھا، قیل

                              یرید ،

جوا بالمعاصي إلى قتل األنبیاء لعن هللا : (، وفي الحدیثأنَّھم تدرَّ

: ، أي)یده ضة فُتقطع یده، ویسرق الحبل فتقطعالبی السارق یسرق

ج من البیضة والحبل إلى السرقة    .))یتدرَّ

النعمان بن بشیر رضي هللا عنھما من صغار الصحابة، وقد ـ  5

وعمره ثمان سنوات، وقد قال في روایتھ ھذا  رسول هللا توفي 

ة على صحَّ ، وھو یدلُّ ))یقول  رسول هللا سمعت  ((: الحدیث

ل الصغیر الممیِّز، وأنَّ  لھ في حال صغره، وأدَّ  تحمُّ اه في حال ما تحمَّ

ى في  ل في حال كفره، وأدَّ كبره، فھو مقبول، ومثلھ الكافر إذا تحمَّ

  .حال إسالمھ

ا ُیستفاد من الحدیثـ  6   :ِممَّ

تقسیم األشیاء في الشریعة إلى حالل بیِّن، وحرام بیِّن، بیان ـ  1

  .نھماومشتبھ مترّدد بی

المشتبھ ال یعلمھ كثیر من الناس، وأنَّ بعَضھم یعلم حكَمھ أنَّ ـ  2

  .بدلیلھ

  .ـ ترك إتیان المشتبھ حتى ُیعلم حلُّھ 3
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  .ـ ضرب األمثال لتقریر المعاني المعنویة بتشبیھھا بالحسیَّة 4

یقع في  أناإلنساَن إذا وقع في األمور المشتبھة ھان علیھ أنَّ ـ  5

  .األمور الواضحة

ـ بیان عظم شأن القلب، وأنَّ األعضاَء تابعٌة لھ، تصلح  6

  .بصالحھ وتفسد بفساده

  .فساَد الظاھر دلیٌل على فساد الباطنأنَّ ـ  7

نسان على دینھ من النقص، اإل في اتِّقاء الشبھات محافظةأنَّ ـ  8

  .وعرضھ من العیب والثلب

* * *  

  الحدیث السابع

بيَّ صلى هللا علیھ أنَّ  اري عن أبي رقیة َتمیم بن أوس الد النَّ

یُن النصیحة، قلنا ((: وآلھ وسلم قال � ولكتابھ : لَِمن؟ قال: الدِّ

تھم ولرسولھ وألئمَّ    .رواه مسلم ))ة المسلمین وعامَّ

ین النصیحة  ((: قولھـ  1 ، ھذه كلمة جامعة تدلُّ على أھمیَّة ))الدِّ

ین، وأنَّھا أساسھ وعماد ه، ویدخل تحتھا ما جاء في النصیحة في الدِّ

واإلیمان واإلحسان، اإلسالم  حدیث جبریل من تفسیر الرسول 

ى ذلك دیناً، وقال ، ویشبھ ))لِّمكم دینكم ھذا جبریل أتاكم یع ((: وأنَّھ سمَّ

؛ وذلك ألنَّھ الركن األعظم في ))الحجُّ عرفة  ((: لة قولھ ھذه الجم

، الذي یفوت الحجُّ بفواتھ   .الحجِّ
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ر ھذه الجملة  النَّبيَّ ء في مستخرج أبي عوانة أنَّ جاـ  2   : كرَّ

ین النصیحة  (( ا  ))الدِّ ثالثاً، وھي في صحیح مسلم بدون تكرار، ولَمَّ

نایة واالھتمام بالنصیحة، وأنَّھا بھذه المنزلة مع الصحابة ھذه العس

 رسول هللا؟ فأجابھم بالخمس المذكورة فيلَِمن یا : العظیمة، قالوا

الحدیث، وقد جاء عن جماعة من أھل العلم تفسیر ھذه الخمس، ومن 

أحسن ذلك ما جاء عن أبي عمرو بن الصالح في كتابھ صیانة 

قصحیح مسلم من اإلخالل وال ط، قال غلط، وحمایتھ من اإلسقاط والسَّ

ن قیام الناصح تتضمَّ  جامعةٌ  كلمةٌ  والنصیحة ((): 224ـ  223:ص(

 :فالنصیحة � تبارك وتعالى ،وفعالً  ر إرادةً للمنصوح لھ بوجوه الخی

ھا ضادُّ ا یُ وتنزیھھ عمَّ  ،ه ووصفھ بصفات الكمال والجالل جمعتوحیدُ 

ھ بوصف حابِّ والقیام بطاعاتھ ومَ  ،ب معاصیھوتجنُّ  ،ویخالفھا

وما  ،بھ تعالى رَ فَ ن كَ وجھاد مَ  ،فیھ والبغض فیھ والحبِّ  ،اإلخالص

 :والنصیحة لكتابھ ،علیھ الحثِّ والدعاء إلى ذلك و ،ضاھى ذلك

والوقوف مع  ،تالوتھ وتالوتھ حقَّ  ،بھ وتعظیمھ وتنزیھھ اإلیمانُ 

 ،ر آیاتھ والدعاء إلیھوتدبُّ  ،م علومھ وأمثالھوتفھُّ  ،أوامره ونواھیھ

 والنصیحة لرسولھ  ،تحریف الغالین وطعن الملحدین عنھ وذبُّ 

ك والتمسُّ  ،قیره وتبجیلھوتو ،بھ وبما جاء بھ اإلیمانُ  :قریب من ذلك

: كذا وفیما نقلھ عنھ ابن رجب( واستشارة ،تھوإحیاء سنَّ  ،بطاعتھ

ومواالة من  ،ن عاداه وعاداھامَ  ومعاداة ،علومھا ونشرھا )استثارة

آلھ وصحابتھ  ومحبةُ  ،ب بآدابھوالتأدُّ  ،ق بأخالقھوالتخلُّ  ،وااله وواالھا

 :لخلفائھم وقادتھمأي  ،والنصیحة ألئمة المسلمین ،ونحو ذلك
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 ،رفق ولطفبوتنبیھھم وتذكیرھم  ،ھم فیھوطاعتُ  ھم على الحقِّ معاونتُ 

األغیار على  وحثُّ  ،لھم بالتوفیق والدعاءُ  ،ومجانبة الخروج علیھم

ن عدا أولى األمر وھم ھا ھنا مَ  ،والنصیحة لعامة المسلمین ،ذلك

وستر  ،یاھموتعلیمھم أمور دینھم ودن ،ھم إلى مصالحھمإرشادُ  :منھم

 ،عنھم بُّ والذَّ  ،ونصرتھم على أعدائھم ،خالتھم وسدُّ  ،عوراتھم

ویكره لھم  ،حب لنفسھلھم ما یُ  حبَّ وأن یُ  ،ش والحسد لھمومجانبة الغِ 

  .))وما شابھ ذلك  ،ما یكرھھ لنفسھ

ا ُیستفاد من الحدیثـ  3   :ِممَّ

ینـ بیان عظم شأن ا 1   .لنصیحة وعظیم منزلتھا من الدِّ

  .یان لَِمن تكون النصیحةبـ  2

  .ـ الحثُّ على النصیحة في الخمس المذكورة في الحدیث 3

ین، وذلك بسؤالھم لَِمن  4 ـ حرص الصحابة على معرفة أمور الدِّ

  .تكون النصیحة

یَن ُیطلق على العمل؛ لكـ أنَّ  5   .ى النصیحة دیناً ونھ سمَّ الدِّ

* * *  
  الثامن الحدیث

أنَّ رسول هللا صلى هللا : عنھما تعالىعن ابن عمر رضي هللا 

أُمرُت أن أقاتل الناس حتى یشھدوا  ((: وسلم قالوآلھ تعالى علیھ 

أن ال إلھ إالَّ هللا، وأنَّ محمداً رسول هللا، وُیقیموا الصالَة، ویؤتوا 

الزكاَة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منِّي دماءھم وأموالھم إالَّ بحقِّ 
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  .رواه البخاري ومسلم ))تعالى اإلسالم، وحساُبھم على هللا 

ھو هللا؛ ألنَّھ ال آمر لھ  اآلمُر لرسول هللا  ))أُمرت  ((: قولھـ  1

و ُنھینا عن كذا، فاآلمر أُمرنا بكذا، أ: غیره، وإذا قال الصحابي

  . والناھي لھم رسول هللا

ا توفي رسول هللا ـ  2 ، وارتدَّ َمن ، واسُتخلف أبو بكر لَمَّ

 ، عزم أبو بكر لعرب، وامتنع َمن امتنع من دفع الزكاةارتدَّ من ا

ن ولم یكبناًء على أنَّ من حقِّ الشھادتین أداء الزكاة،  على قتالھم؛

عنده الحدیث بإضافة الصالة والزكاة إلى الشھادتین، كما في ھذا 

الحدیث، فناظره عمر في ذلك، وجاءت المناظرة بینھما في حدیث 

ا توفي رسول هللا  ((: ، قال)20(م أبي ھریرة في صحیح مسل ، لَمَّ

واسُتخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن 

أُمرت : (كیف تقاتل الناَس وقد قال رسول هللا : الخطاب ألبي بكر

فقد  هللاإالَّ ، فمن قال ال إلھ أن أقاتل الناس حتى یقولوا ال إلھ إالَّ هللا

، فقال أبو )تعالى إالَّ بحقِّھ، وحسابھم على هللاھ ونفسھ عصم منِّي مالَ 

ق بین الصالة والزكاة؛ فإنَّ الزكاة حقُّ ! وهللا: بكر ألقاتلنَّ َمن فرَّ

ونھ إلى رسول هللا ! المال، وهللا  لو َمَنعوني عقاالً كانوا یؤدُّ

ما ھو إالَّ أن رأیت ! فوهللا: لقاتلتھم على منعھ، فقال عمر بن الخطاب

  .))وجلَّ قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنَّھ الحقُّ  هللا عزَّ 

وقد استبعد قوٌم صحتھ بأنَّ  ((): 1/76(قال الحافظ في الفتح 

الحدیَث لو كان عند ابن عمر لََما ترك أباه ینازع أبا بكر في قتال 

مانعي الزكاة، ولو كانوا یعرفونھ لَما كان أبو بكر ُیقرُّ عمر على 

أمرت أن أقاتل الناس حتى : (قولھ علیھ الصالة والسالماالستدالل ب
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إذ  ؛وینتقل عن االستدالل بھذا النص إلى القیاس) یقولوا ال إلھ إالَّ هللا

ھا في كتاب ھا قرینتُ ألنَّ  ق بین الصالة والزكاة؛ن فرَّ مَ  ألقاتلنَّ  :قال

ن مر أبن عاھ ال یلزم من كون الحدیث المذكور عند أنَّ  :والجواب ،هللا

لھ فقد یحتمل أن  ولو كان مستحضراً  یكون استحضره في تلك الحالة،

ه لھما وال یمتنع أن یكون ذكرَ  ،المذكورة ر المناظرةَ ضَ ال یكون حَ 

بل أخذه  ،أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقیاس فقط م یستدلَّ ولَ  ،بعد

 بحقِّ  إالَّ ( :من قولھ علیھ الصالة والسالم في الحدیث الذي رواه أیضاً 

بن عمر ام ینفرد ولَ  ،اإلسالم حقُّ  والزكاة: قال أبو بكر ،)اإلسالم

بزیادة الصالة والزكاة  بل رواه أبو ھریرة أیضاً  ،بالحدیث المذكور

وفي  ،كما سیأتي الكالم علیھ إن شاء هللا تعالى في كتاب الزكاة ،فیھ

لع ابة ویطَّ قد تخفي على بعض أكابر الصح ةَ السنَّ  على أنَّ  ة دلیلٌ القصَّ 

لتفت إلى اآلراء ولو قویت مع وجود سنة ولھذا ال یُ  ،ھمعلیھا آحادُ 

  .))وهللا الموفق  ،ذا على فالن فيوال یقال كیف خَ  ،تخالفھا

تیان بما ذِكر في الناس حتى اإلُیستثنى من عموم مقاتلة ـ  3

ن، وغیرھم إذا اب إذا دفعوا الجزیة لداللة القرآأھل الكت :الحدیث

لداللة السنَّة على ذلك، كما في حدیث بریدة بن الُحصیب  دفعھا

إذا  كان رسول هللا  ((: ، وأولھ)1731(الطویل في صحیح مسلم 

ر أمیراً على جیش أو سریَّ  َمن ة أوصاه في خاصتھ بتقوى هللا، وأمَّ

  .الحدیث )).. معھ من المسلمین خیراً 

ل واجب على ، وھما أوَّ یكفي للدخول في اإلسالم الشھادتانـ  4

وال التفات ألقوال المتكلِّمین في االعتماد على أمور أخرى،  المكلَّف،
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القصد إلى النظر، قال ابن دقیق العید في شرح ھذا  أوكالنَّظر 

  : الحدیث

وفیھ داللة ظاھرة لمذھب المحققین والجماھیر من السلف والخلف  ((

دذا اعتقد دین اإلسالم اعتقاداً جاأنَّ اإلنساَن إ كفاه  فیھ زماً، ال تردُّ

  .))ة هللا بھا فرمین ومعدلَّة المتكلِّ ذلك، وال یجب علیھ تعلُّم أ

ون لَِمن امتنع منھا وقاتل علیھا، المقاتلة على منع الزكاة تكـ  5

  .ا إذا لم یقاتل فإنَّھا تؤخذ منھ قھراً أمَّ 

وأتى أنَّ َمن أظھر اإلسالَم : ، أي))وحسابھم على هللا  ((: قولھـ  6

اً وباطناً نفعھ ظاھر ُیعصم مالھ ودمھ، فإن كان صادقاً  بالشھادتین فإنَّھ

ن كان الباطن خالف الظاھر وكان أظھر ذلك نفاقاً، ذلك عند هللا، وإ

  .ك األسفل من الناررفھو من أھل الدَّ 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  7   :ِممَّ

  .اةـ األمر بالمقاتلة إلى حصول الشھادتین والصالة والزك 1

ا ))فإذا فعلوا ذلك  ((: ـ إطالق الفعل على القول؛ لقولھ 2 ، وِممَّ

  .ذِكر قبلھ الشھادتان وھما قول

  .ـ إثبات الحساب على األعمال یوم القیامة 3

یھاـ أنَّ َمن امتنع عن دفع الزكاة قوتل على منعھا حتَّ  4   .ى یؤدِّ

  .إلى هللا ـ أنَّ َمن أظھر اإلسالَم قُبل منھ، وُوكل أمر باطنھ 5

  .ـ التالزم بین الشھادتین وأنَّھ ال بدَّ منھما معاً  6
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ـ بیان عظم شأن الصالة والزكاة، والصالة حق البدن، والزكاة  7

  .حقُّ المال

  

* * *  
  الحدیث التاسع

: عن أبي ھریرة عبد الرحمن بن صخر رضي هللا تعالى عنھ قال

ما نھیُتكم عنھ  (( :سمعُت رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم یقول

أھلك َمن كان ا أمرتكم بھ فأتوا منھ ما استطعتم؛ فإنَّما فاجتنبوه، وم

  .رواه البخاري ومسلم ))كثرة سؤالھم واختالفھم على أنبیائھم قبلكم 

اتَّفق الشیخان على إخراج ھذا الحدیث، وھو بھذا اللفظ عند ـ  1

الحدیث عنده ، وقد جاء بیان سبب )1737(مسلم في كتاب الفضائل 

خطبنا رسول هللا  ((: عن أبي ھریرة قال) 1337(في كتاب الحج 

وا، فقال رجل! أیُّھا الناس: فقال  : قد فرض هللا علیكم الحجَّ فُحجُّ

: أكلَّ عام یا رسول هللا؟ فسكت، حتى قالھا ثالثاً، فقال رسول هللا 

ُتكم؛ فإنَّما ذروني ما ترك: لو قلت نعم لوجبت، وَلَما استطعتم، ثم قال

ھلك َمن كان قبلكم بكثرة سؤالھم واختالفھم على أنبیائھم، فإذا أمرتكم 

  .))بشيء فأتوا منھ ما استطعتم، وإذا نھیُتكم عن شيء فدعوه 

ا أمرتكم بھ فأتوا منھ ما ما نھیُتكم عنھ فاجتنبوه، وم (( :قولھـ  2

ي؛ وذلك أنَّ فیھ تقیید امتثال األمر باالستطاعة دون النھ ))استطعتم 

النھَي من باب التروك، وھي مستطاعة، فاإلنساُن مستطیٌع أالَّ یفعل، 
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ا األمر فقد قُیِّد باالستطاعة؛ ألنَّھ تكلیف بفعل، فقد یستطاع ذلك  وأمَّ

 یأتي بالمأمور بھ حسب استطاعتھ،الفعل، وقد ال ُیستطاع، فالمأمور 

ا نھي عن شرب الخمر، والمنھي مستطی ھا، ع عدم شربفمثالً لَمَّ

 على حسب استطاعتھ من قیام وإالَّ والصالة مأمور بھا، وھو یصلیھا 

ا یوضحھ في الحسیَّ  لو ما ات فعن جلوس، وإالَّ فھو مضطجع، وِممَّ

؛ ألنَّھ ال تدخل من ھذا الباب، فإنَّھ مستطیع أالَّ یدخل: قیل إلنسان

د ال احمل ھذه الصخرة، فقد یستطیع حملھا وق: ولو قیل لھ ترك،

  .یستطیع؛ ألنَّھ فعل

ترك المنھیات باق على عمومھ، وال ُیستثنى منھ إالَّ ما تدعو ـ  3

ة بشرب قلیل  الضرورة إلیھ، كأكل المیتة لحفظ النفس، ودفع الغصَّ

  .من الخمر

النھي الذي یجب اجتنابھ ما كان للتحریم، وما كان للكراھة ـ  4

  .یجوز فعلھ، وتركھ أولى من فعلھ

تي بھ المكلَّف على قدر طاقتھ، ال یكلِّف هللا نفساً مور بھ یأالمأـ  5

، أتى ان ال یستطیع اإلتیان بالفعل على الھیئة الكاملةوسعھا، فإذا كإالَّ 

جالساً، وإذا لم  ىبھ على ما دونھا، فإذا لم یستطع أن یصلي قائماً صلَّ 

لَم یكن یستطع اإلتیان بالواجب كامالً أتى بما یقدر علیھ منھ، فإذا 

م للباقي، وإذا لم  أ بما عنده وتَیمَّ عنده من الماء ما یكفي للوضوء توضَّ

  .یستطع إخراج صاع لزكاة الفطر، وقدر على إخراج بعضھ أخرجھ

كثرة سؤالھم واختالفھم كان قبلكم  َمنھلك أفإنَّما  ((: قولھـ  6

زمنھ قي المنھيُّ عنھ في الحدیث ما كان من المسائل  ))على أنبیائھم 
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یترتَّب علیھ تحریم شيء على الناس بسبب مسألتھ، وما یترتَّب علیھ 

إیجاب شيء فیھ مشقَّة كبیرة وقد ال ُیستطاع، كالحجِّ كلَّ عام، 

ا ھو  ع واشتغال بھ عمَّ والمنھيُّ عنھ بعد زمنھ ما كان فیھ تكلُّف وتنطُّ

  .أھم منھ

  ): 249ـ  1/248(قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ـ  7

ن ن أتباع أھل الحدیث مَ فمِ  :أقساماً في ھذا الباب  وقد انقسم الناس ((

حدود ما أنزل هللا على ھ بوعلمُ  فقُھھ المسائل حتى قلَّ  بابَ  دَّ سَ 

 عَ ن توسَّ ن فقھاء أھل الرأي مَ ومِ  ،فقیھ فقھ غیرَ  وصار حاملَ  ،رسولھ

 ،ال یقع ما یقع في العادة منھا وما ،في تولید المسائل قبل وقوعھا

ف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فیھ والجدال واشتغلوا بتكلُّ 

 فیھا بسببھ األھواءُ  القلوب ویستقرَّ  د من ذلك افتراقُ حتى یتولَّ  ،علیھ

ة المغالبة وطلب بنیَّ  ویقترن ذلك كثیراً  ،والشحناء والعداوة والبغضاء

 العلماءُ ھ ا ذمَّ مَّ وھذا مِ  ،والمباھاة وصرف وجوه الناس العلوِّ 

أھل الحدیث  وأما فقھاءُ  ،حریمھبحھ وتَ على قُ  ةُ ت السنَّ ودلَّ  ،ونانیُّ الربَّ 

عزَّ وجلَّ  ھم البحث عن معاني كتاب هللاھمِّ  معظمَ  فإنَّ  ،العاملون بھ

ره من السنن الصحیحة وكالم الصحابة والتابعین لھم وما یفسِّ 

ثم  ،مھاومعرفة صحیحھا وسقی ة رسول هللا وعن سنَّ  ،بإحسان

ثم معرفة كالم الصحابة  ،مھا والوقوف على معانیھافھُّ تالتفقھ فیھا و

والتابعین لھم بإحسان في أنواع العلوم من التفسیر والحدیث ومسائل 

وھذا  ،وأصول السنة والزھد والرقائق وغیر ذلك ،الحالل والحرام

وفي  ،ینن علماء الحدیث الربانیِّ ن وافقھ مِ اإلمام أحمد ومَ  ةھو طریق

ا ال ینتفع مَّ مِ شاغل بما أحدث من الرأي عن التَّ  شاغلٌ  معرفة ھذا شغلٌ 
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وكثرة  ،فیھ الخصومات والجدال جادلُ التَّ  ما یورثُ وإنَّ  ،بھ وال یقع

ئل عن شيء من المسائل إذا سُ  وكان اإلمام أحمد كثیراً  ،القیل والقال

  .))حدثة دعونا من ھذه المسائل الم :دات التي ال تقع یقولولَّ الم

ن مكَّ طلب العلم على ما ذكرناه تَ ن سلك طریقة ومَ  ((: إلى أن قال

ھا توجد في تلك أصولَ  ألنَّ  ؛من فھم جواب الحوادث الواقعة غالباً 

ھذا الطریق خلف أئمة  أن یكون سلوكُ  بدَّ  وال ،األصول المشار إلیھا

ي ق وأباكالشافعي وأحمد وإسح ،المجمع على ھدایتھم ودرایتھمأھلھ 

عى سلوك ھذا الطریق على غیر ن ادَّ مَ  فإنَّ  ،ن سلك مسلكھمعبید ومَ 

وترك  ،بھ وأخذ بما ال یجوز األخذُ  ،طریقھم وقع في مفاوز ومھالك

 بَ هللا والتقرُّ  ھ أن یقصد بذلك وجھَ ومالك األمر كلِّ  ،بھ العملُ  ما یجبُ 

وسلوك طریقھ والعمل بذلك  ،بمعرفة ما أنزل على رسولھ ،إلیھ

ه ھ رشدَ مَ ھَ ده وألْ قھ هللا وسدَّ ن كان كذلك وفَّ ومَ  ،اء الخلق إلیھودع

وكان من العلماء الممدوحین في الكتاب في  ،م یكن یعلممھ ما لَ وعلَّ 

 : قولھ تعالى                      ومن الراسخین في

  .)) العلم

في ھذا  امتثل ما أمر بھ النبي  نوفي الجملة فمَ  ((: إلى أن قال

حصل  ،بذلك عن غیره وكان مشتغالً  ،ا نھى عنھعمَّ  وانتھى ،الحدیث

واشتغل بخواطره وما  ،ن خالف ذلكومَ  ،في الدنیا واآلخرة لھ النجاةُ 

من حال أھل الكتاب الذین  ر منھ النبي وقع فیما حذَّ  ،یستحسنھ

وعدم انقیادھم  ،ئھمھلكوا بكثرة مسائلھم واختالفھم على أنبیا

  .))وطاعتھم لرسلھم 
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ا ُیستفاد من الحدیثـ  8   :ِممَّ

مھ هللا ورسول هللا  تركوجوب ـ  1   .كلِّ ما حرَّ

  .ـ وجوب اإلتیان بكلِّ ما أوجبھ هللا ورسولھ  2

ا كان سبباً  3 ـ التحذیر من الوقوع فیما وقع فیھ أھل الكتاب ِممَّ

  .في ھالكھم

ا یستطیع ـ أنَّھ ال یجب على 4   .اإلنسان أكثر ِممَّ

تي بما قدر علیھ ن عجز عن بعض المأمور كفاه أن یأـ أنَّ مَ  5

  .منھ

ع لى مـ االقتصار في المسائل ع 6 ا ُیحتاج إلیھ، وترك التنطُّ

  .والتكلُّف في المسائل

  الحدیث العاشر

قال رسول هللا صلى : عن أبي ھریرة رضي هللا تعالى عنھ قال

باً، وإنَّ هللا  ((: وسلمهللا علیھ وآلھ  إنَّ هللا تعالى طیِّب ال یقبل إالَّ طیِّ

 : أمر المؤمنین بما أمر بھ المرَسلین، فقال           

               وقال تعالى ، :            

            جل یطیل السفر، أشعث أ، ثم ذكر غبر، َیمدُّ الرَّ

عُمھ حرام، ومشرُبھ حرام، ومط! یا ربِّ ! یا ربِّ : یدیھ إلى السماء

  .رواه مسلم ))ھ حرام، وُغذي بالحرام، فأنَّى ُیستجاب لھ وملبسُ 

باً  ((: قولھـ  1 لى أنَّ یدلُّ ع ))إنَّ هللا تعالى طیِّب ال یقبل إالَّ طیِّ

یب، م ن أسماء هللا الطیِّب، ویقبل من األعمال ما كان موصوفاً بالطِّ
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وھو عام في جمیع األعمال، ومنھا الكسب، فال یعمل المرء إالَّ 

  .صالحاً، وال یكتسب إالَّ طیِّباً، وال ینفق إالَّ من الطیِّب

  :وإنَّ هللا أمر المؤمنین بما أمر بھ المرَسلین، فقال ((: قولھـ  2

                          وقال تعالى ، :      

                     ((  في اآلیتین أمر

 المرَسلین الأنَّ المرَسلین والمرَسل إلیھم باألكل من الطیِّبات، وكما 

باً إالَّ على أتباعھم أالَّ یأكلوا فإنَّ الطیِّب، إالَّ یأكلون    .طیِّ

جل یطیل السفر، أشعث أغبر، َیمدُّ یدیھ  ((: قولھـ  3 ثم ذكر الرَّ

ھ بسُ ومطعُمھ حرام، ومشرُبھ حرام، ومل! یا ربِّ ! یا ربِّ : إلى السماء

ا بیَّن ال))حرام، وُغذي بالحرام، فأنَّى ُیستجاب لھ  هللا أنَّ  نَّبيُّ ، لَمَّ

باً، وأنَّ المرسلإالَّ ال یقبل  ین والمؤمنین أُمروا باألكل من الطیِّبات، طیِّ

من الناس َمن یخالف ھذا المسلك، فال یكون أكلھ طیِّباً، بل أنَّ بیَّن 

یعمد إلى اكتساب الحرام واستعمالھ في جمیع شؤونھ من مأكل 

أتى  بول دعائھ، مع كونھوملبس وغذاء، وأنَّ ذلك من أسباب عدم ق

السفر مع إطالتھ، : بأسباب قبول الدعاء، وھي في ھذا الحدیث أربعة

 وكونھ أشعث أغبر، وكونھ َیمدُّ یدیھ بالدعاء، وكونھ ینادي هللا

فأنَّى  ((: ھ بتكرار ذلك، ومعنى قولھبربوبیَّتھ، مع إلحاحھ على ربِّ 

ألسباب المانعة من استبعاد حصول اإلجابة لوجود ا ))ُیستجاب لذلك 

  .قبول الدعاء

ا ُیستفاد من الحدیثـ  4   :ِممَّ

ه عن النقائص، وأنَّ من أسماء هللا الطیِّب، ومعناه المَنزَّ أنَّ ـ  1
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أسماء هللا كلَّھا مشتقَّة، وتدلُّ على صفات ألنَّ من صفاتھ الطیب؛ 

  .مشتقَّة منھا

  .مكاسبتي بالطیب من األعمال والعلى المسلم أن یأأنَّ ـ  2

 حالل، وقد ثبت عن النَّبيِّ مال من إالَّ الصدقة ال ُتقبل أنَّ ـ  3

 ))ال یقبل هللا صالة بغیر طھور، وال صدقة من غلول  ((: أنَّھ قال

  ).224(رواه مسلم 

ل هللا على عباده بالنِّعم، وأْمرھم  4   .یباتبأن یأكلوا من الطـ تفضُّ

  .ول الدعاءـ أنَّ أكل الحرام من أسباب عدم قب 5

اعي أشعث باب قبول الدعاء السفر، وكون الدـ أنَّ من أس 6

  .أغبر

  .ـ أنَّ من أسباب قبولھ أیضاً رفع الیدین بالدعاء 7

  .ـ أنَّ من أسبابھ أیضاً التوسل باألسماء 8

  .ـ أنَّ من أسبابھ اإللحاح على هللا فیھ 9

  الحدیث الحادي عشر

رسول هللا لب سبط عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طا

 ((: رسول هللا حفظت من : وریحانتھ رضي هللا عنھما قال 

رواه الترمذي والنسائي، وقال  ))ریبك َدع ما یریُبك إلى ما ال ی

  : الترمذي

  .))حدیث حسن صحیح  ((

 فیھ وال تطمئنّ  ھذا الحدیث فیھ األمُر بترك ما یرتاب المرءُ ـ  1
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اً في النفس، وأن یصیر إلى ما إلیھ نفسھ، ویحدث قلقاً واضطراب

  .إلیھ نفسھ ھ وتطمئنّ یرتاح إلیھ قلبُ 

م في حدیث النعمان بن بشیر فمن  ((: وھذا الحدیث شبیھ بما تقدَّ

اتَّقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ، ومن وقع في الشبھات فقد 

، وھما یدالَّن على أنَّ المتَّقي ینبغي لھ أالَّ یأكل ))وقع في الحرام 

  .المال الذي فیھ شبھة، كما یحرم علیھ أكل الحرام

ومعنى  ((): 1/280(قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ـ  2

ھذا الحدیث یرجع إلى الوقوف عند الشبھات واتِّقائھا؛ فإنَّ الحالَل 

المحَض ال یحصُل للمؤمن في قلبھ منھ ریب، والریب بمعنى القلق 

ا  ، ویطمئنّ اب، بل تسكن إلیھ النفسواالضطر بھ القلب، وأمَّ

  .))المشتبھات فیحصل بھا للقلوب القلق واالضطراب الموجب للشكِّ 

ن لھ، وھو أنَّ  ((): 1/283(وقال أیضاً  وھا ھنا أمٌر ینبغي التفطُّ

التدقیق في التوقف عن الشبھات إنَّما یصلح لَِمن استقامت أحوالھ 

ا َمن یقع في انتھاك كلُّھا، وتشابھت أعمالھ في التقوى والورع، ف أمَّ

ع عن شيء من دقائق الشُّ المحرَّ  َبھ، مات الظاھرة، ثم یرید أن یتورَّ

فإنَّھ ال یحتمل لھ ذلك، بل ُینكر علیھ، كما قال ابن عمر لَِمن سألھ عن 

یسألوني عن دم البعوض وقد قتلوا : (دم البعوض من أھل العراق

  .))) تاي من الدنیاھما ریحان: یقول  النَّبيَّ الحسین، وسمعت 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  3   :ِممَّ

  .ـ ترك ما یكون فیھ ریبة، واألخذ بما ال ریبة فیھ 1

  .راحة للنفس وسالمتھا من القلقفیھ ـ أنَّ ترَك ما ُیرتاب فیھ  2
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 * * *  
  الحدیث الثاني عشر

 ((: رسول هللا قال : عن أبي ھریرة رضي هللا تعالى عنھ قال

حدیث حسن، رواه  ))یعنیھ  م المرء تركھ ما الن ُحسن إسالمِ 

  .ي وغیره ھكذاالترمذ

ین معنى ھذا الحدیث أنَّ المسلَم یترك ما ال یـ  1 ھ من أمر الدِّ ھمُّ

  .األقوال واألفعال، ومفھومھ أنَّھ یجتھد فیما یعنیھ في ذلك والدنیا في

  ): 289ـ  1/288(قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ـ  2

ما ال یعنیھ من قول  ھذا الحدیث أنَّ َمن َحُسَن إسالُمھ تركعنى وم ((

 )یعنیھ(ومعنى  ،واقتصر على ما یعنیھ من األقوال واألفعال ،وفعل

ة والعنایة شدَّ  ،ویكون من مقصده ومطلوبھھ تتعلق عنایتھ بھ، أنَّ 

ھ ولیس المراد أنَّ  ،بھ وطلبھ قال عناه یعنیھ إذا اھتمَّ یُ  ،االھتمام بالشيء

بل بحكم  ،وال إرادة بحكم الھوى وطلب النفسیترك ما ال عنایة لھ 

 ن إسالمُ سُ فإذا حَ  ،ن حسن اإلسالمولھذا جعلھ مِ  ،الشرع واإلسالم

 اإلسالمَ  فإنَّ  ،المرء ترك ما ال یعنیھ في اإلسالم من األقوال واألفعال

الواجبات كما سبق ذكره في شرح حدیث جبریل علیھ  یقتضي فعلَ 

كما  ،ماتالكامل الممدوح یدخل فیھ ترك المحرَّ  اإلسالمَ  وإنَّ  ،السالم

وإذا حسن  ،)ن سلم المسلمون من لسانھ ویدهالمسلم مَ ( :قال 

المشتبھات ھ من المحرمات واقتضى ترك ما ال یعني كلَّ اإلسالم 

ھ ال ھذا كلَّ  فإنَّ  ،والمكروھات وفضول المباحات التي ال یحتاج إلیھا

وھو أن یعبد  ،ھ وبلغ إلى درجة اإلحسانل إسالمُ ا كمُ یعني المسلم إذ
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هللا على  دَ ن عبَ فمَ  ،فإن لم یكن یراه فإن هللا یراه ،ھ یراههللا تعالى كأنَّ 

أو على استحضار قرب هللا منھ  ،استحضار قربھ ومشاھدتھ بقلبھ

ما ال  ولزم من ذلك أن یترك كلَّ  ،فقد حسن إسالمھ ،واطالعھ علیھ

من ھذین  ھ یتولَّدفإنَّ  ،ویشتغل بما یعنیھ فیھ ،المیعنیھ في اإلس

  .))منھ  ما ُیستحیى وترك كلِّ  ،المقامین االستحیاء من هللا

ا ُیستفاد من الحدیثـ  3   :ِممَّ

ین والدنیاـ ترك اإلنسان ما ال یعنیھ ف 1   .ي أمور الدِّ

  .ـ اشتغال اإلنسان بما یعنیھ من أمور دینھ ودنیاه 2

لنفسھ وحفظاً لوقتھ وسالمة  ما ال یعنیھ راحةً ـ أنَّ في ترك  3

  .لعرضھ

  .ـ تفاوت الناس في اإلسالم 4

  

* * *  
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  الحدیث الثالث عشر

عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي هللا تعالى عنھ خادم رسول 

بيِّ ، عن هللا  ال ُیؤمُن أحُدكم حتى یحبَّ ألخیھ ما  ((: قال  النَّ

  .لمرواه البخاري ومس ))یحبُّ لنفسھ 

سلم حتى في ھذا الحدیث نفُي كمال اإلیمان الواجب عن المـ  1

حبُّ لنفسھ، وذلك في أمور الدنیا واآلخرة، یحبَّ ألخیھ المسلم ما یُ 

ویدخل في ذلك أن ُیعامَل الناَس بمثل ما یحبُّ أن ُیعاملوه بھ، فقد جاء 

عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي ) 1844(في صحیح مسلم 

فَمن أحبَّ أن ُیزحزح عن النار وُیدخل  ((: ما في حدیث طویلهللا عنھ

ُتھ والجنَّة، فلتأ ت إلى الناس ھو یؤمن با� والیوم اآلخر، ولیأتھ منیَّ

 : ، وقال هللا عزَّ وجلَّ ))الذي یحبُّ أن ُیؤَتى إلیھ           

                                   

 .  

  ): 1/306(قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ـ  2

 ،أخاه المؤمن ه ما یسرُّ سرُّ یَ  المؤمنَ  یدلُّ على أنَّ  وحدیث أنس ((

ي ما یأتھ إنَّ وھذا كلُّ  ،لنفسھ من الخیر هویرید ألخیھ المؤمن ما یرید

یقتضي  الحسدَ  فإنَّ  ،والحسد شِّ الغِ و الغلِّ  من كمال سالمة الصدر من

أن  حبُّ ھ یُ ألنَّ  ؛أو یساویھ فیھ ،في خیر ھ أحدٌ أن یفوقَ  أن یكره الحاسدُ 

 واإلیمان یقتضي خالفَ  ،وینفرد بھا عنھم ،متاز على الناس بفضائلھیَ 

من  ،الخیرھم فیما أعطاه هللا من وھو أن یشركھ المؤمنون كلُّ  ،ذلك

وفي الجملة  ((: )1/308(، وقال ))غیر أن ینقص علیھ منھ شيء 



 

 

ة الخمسین    64  فتح القوي المتین في شرح األربعین وتتمَّ
  

ما ُیحبُّ لنفسھ، ویكره لھم ما یكره  فینبغي للمؤمن أن ُیحبَّ للمؤمنین

  .))لنفسھ، فإن رأى في أخیھ المسلم نقصاً في دینھ اجتھد في إصالحھ 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  3   :ِممَّ

ه ركلنفسھ، ویكره لھ ما یم ما یحبُّ المسلألخیھ  ـ أن یحبَّ المسلمُ  1

  .لھا

نھ حتى یكون ذلك؛ لنفي كمال اإلیمان الواجب ع ـ الترغیب في 2

  .كذلك

  .ـ أنَّ المؤمنین یتفاوتون في اإلیمان 3

ھ استعطاف للمسلم ألْن یحصل منھ فی ))أخیھ  ((ـ التعبیر بـ  4

  .ألخیھ ذلك

* * *  
  الحدیث الرابع عشر

 ((: رسول هللا قال : تعالى عنھ قال ضي هللابن مسعود رعن 

الثیِّب الزاني، والنفُس : ال یحلُّ دُم امرئ مسلم إالَّ بإحدى ثالث

  .رواه البخاري ومسلم ))بالنفس، والتارُك لدینھ المفارق للجماعة 

جم  ))الثیِّب الزاني  ((: قولھـ  1 الثیِّب ھو المحَصن، وحكمھ الرَّ

، وكما دلَّت علیھ آیُة الرجم ن رسول هللا كما ثبتت بھ السنَّة ع

  .التي ُنسخت تالوتھا وبقي حكمھا

القتل قصاصاً، كما قال هللا : ، أي))والنفس بالنفس  ((: قولھـ  2

 : عزَّ وجلَّ                                ،اآلیة



 

 

��ة   65   ف��تح الق��وي المت��ین ف��ي ش��رح األربع��ین وتتمَّ
  الخمسین

 : وقال             .  

والمراد بھ المرتدُّ  ))التارُك لدینھ المفارُق للجماعة  ((: قولھـ  3

ل دینھ فاقتلوه  ((: عن اإلسالم؛ لقولھ  رواه البخاري  ))َمن بدَّ

)3017.(  

ذكر الحافظ ابن رجب قتل جماعة غیر َمن ذِكر في الحدیث، ـ  4

محرم، والساحر، وَمن وقع على  وھم القتل في اللواط، وَمن أتى ذات

بھیمة، وَمن ترك الصالة، وشارب الخمر في المرة الرابعة، 

والسارق في المرة الخامسة، وقتل اآلِخر من الخلیفتین المباَیع لھما، 

الح،  س للكفار على وَمن َشَھر السِّ والجاسوس المسلم إذا تجسَّ

  .المسلمین

ا ُیستفاد من الحدیثـ  5   :وِممَّ

  .ُة دم المسلم إالَّ إذا أتى بواحدة من ھذه الثالثـ عصم 1

  .المحصن القتل رجماً بالحجارةـ أنَّ حكَم الزاني  2

  .ـ قتل القاتل عمداً قصاصاً إذا توفَّرت شروط القصاص 3

  .ـ قتل المرتدِّ عن دین اإلسالم، سواء كان ذكراً أو أنثى 4

* * *  
  الحدیث الخامس عشر

َمن كان یؤمن  ((: قال ول هللا أنَّ رس: عن أبي ھریرة 

با� والیوم اآلخر فلَیقُل خیراً أو لیصمت، وَمن كان یؤمن با� 

والیوم اآلخر فلُیكِرم جاَره، وَمن كان یؤمن با� والیوم اآلخر 
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  .رواه البخاري ومسلم ))فلُیكِرم ضیَفھ 

بین ذكر اإلیمان با� واإلیمان بالیوم  جمع رسول هللا ـ  1

ر في ھذه األمور الثالثة؛ ألنَّ اإلیماَن با� ھو األساُس في كلِّ اآلخ

شيء یجب اإلیماُن بھ، فإنَّ أيَّ شيء یجب اإلیمان بھ تابٌع لإلیمان 

ا اإلیماُن بالیوم اآلخر ففیھ التذكیر بالمَعاد والجزاء على  با�، وأمَّ

ا فشرٌّ    .األعمال، إن خیراً فخیٌر، وإْن شّرً

َمن كان یؤمن با� والیوم اآلخر فلَیقُل خیراً أو  ((: قولھـ  2

، مقتضاھا وجوب مھ لِ ن جوامع كَ ، ھذه كلمٌة جامعٌة م)) لیصمت

في خیر، قال النووي في شرح ھذا إالَّ حفظ اللسان من الكالم 

معنى الحدیث إذا أراد أن : قال الشافعي رحمھ هللا تعالى ((: الحدیث

أنَّھ ال ضرر علیھ تكلَّم، وإن ظھر أنَّ فیھ ، فإن ظھر یتكلَّم فلُیفكِّر

بي زید جلیل أبو محمد بن أشكَّ فیھ أمسك، وقال اإلمام الاً وضرر

ع من أربعة جمیُع : زمنھ إمام المالكیة بالمغرب في آداب الخیر تتفرَّ

من كان یؤمن با� والیوم اآلخر فلیقل خیراً : (قول النَّبيِّ : أحادیث

، )من حسن إسالم المرء تركھ ما ال یعنیھ: (، وقولھ )أو لیصمت

ال یؤمن : (، وقولھ)ال تغضب: (الوصیَّةللذي اختصر لھ   وقولھ

، ونقل النووي عن بعضھم ))) ألخیھ ما ُیحبُّ لنفسھ أحُدكم حتَّى ُیحبَّ 

لو كنتم تشترون الكاَغد للحفظة لسكتُّم عن كثیر من الكالم  ((: أنَّھ قال

((.  

أفعل تفضیل  ))خیر  ((ُیقابلھ الشر، ویأتي أیضاً  ر اسمٌ الخیـ  3

  :حذفت منھ الھمزة، وقد جاء الجمع بینھما في قول هللا عزَّ وجلَّ 
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                .  

، ))وَمن كان یؤمن با� والیوم اآلخر فلُیكِرم جاَره  ((: قولھـ  4

دة على جاره، وقد جاءت أحادیث كثیرة  حقُّ الجار من الحقوق المؤكَّ

إیذائھ وإلحاق الضرر بھ، في الترغیب في إكرام الجار والترھیب من 

ما زال جبریل یوصیني  ((: دیث عائشة رضي هللا عنھاومنھا ح

ثھ با ، ومسلم )6014(رواه البخاري  ))لجار حتى ظننُت أنَّھ سُیورِّ

َمن یا : قالوا! وهللا ال یؤمن! وهللا ال یؤمن ((: ، وحدیث)2624(

رواه البخاري  ))من جاُره بوائَقھ الذي ال یأ: ؟ قالرسول هللا

  ).73(، ومسلم )6016(

ه، وأ من  ن تحصل لھ السالمةُ وإكراُمھ یكون بأن یصل إلیھ برُّ

ه، والجیران ثالثة   :شرِّ

حق الجوار، وحق القرابة، : ـ جاٌر مسلم ذو قربى، لھ ثالثة حقوق

  .وحق اإلسالم

  .ـ وجاٌر مسلم لیس بذي قُربى، لھ حق اإلسالم والجوار

  .ـ وجار لیس بمسلم وال ذي قُربى، لھ حقُّ الجوار فقط

ھ ما وأولى الجیران باإلحسان َمن یكون أقرَبھم باباً؛ لمشاھدت

  .إلى إحسانھ إلیھ جاره، فیتطلَّع یدخل في بیت

، ))وَمن كان یؤمن با� والیوم اآلخر فلُیكِرم ضیَفھ  ((: قولھـ  5

للمسلمین على المسلمین، وھو من إكراُم الضیف من الحقوق التي 

أبي من حدیث ) 6019(في صحیح البخاري كارم األخالق، وم

: ، فقالناي حین تكلَّم النَّبيُّ عی أذناي وأبصرتْ  سمعتْ : ُشریح قال
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َمن كان یؤمن با� والیوم اآلخر فلُیكِرم جاَره، وَمن كان یؤمن با�  ((

وما جائزتھ یا رسول هللا؟ : والیوم اآلخر فلُیكِرم ضیَفھ جائزتھ، قیل

یوٌم ولیلة، والضیافة ثالثة أیام، وما وراء ذلك فھو صدقة علیھ : قال

((.  

ا ُیستفـ  6   :اد من الحدیثِممَّ

  .الترغیب في الكالم فیما ھو خیرـ  1

  .الصمت إذا لم یكن التكلُّم بخیر ـ الترغیب في 2

ـ التذكیر عند الترغیب والترھیب بالیوم اآلخر؛ ألنَّ فیھ  3

  .الحساب على األعمال

  .ـ الترغیب في إكرام الجار، والتحذیر من إیذائھ 4

  .إلیھ كرام الضیف واإلحسانـ الحثُّ على إ 5

 * * *  
  الحدیث السادس عشر

بيِّ أنَّ : عن أبي ھریرة  ال  ((: أوِصني، قال: رجالً قال للنَّ

د مراراً    .رواه البخاري ))ال تغضب : قال تغضب، فردَّ

معنى : قال الخطابي ((): 10/520(قال الحافظ في الفتح ـ  1

ض) ال تغضب: (قولھ لُبھ، لَِما یج اْجتنب أسباَب الغضب وال تتعرَّ

ا نفس الغضب فال یتأتَّى النھي عنھ؛  أمٌر طبیعي ال یزول من  ھألنَّ وأمَّ

ال : (قولھفي  جمع : وقال ابن التین ((: ، وقال أیضاً ))الِجبلَّة 

الغضَب یؤول إلى التقاطع ومنع ألنَّ خیَر الدنیا واآلخرة؛ ) تغضب
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فق، وربَّما آل إلى أن یؤذي المغضوب علیھ فینتقص ذلك من  الرِّ

ین    .))الدِّ

 النَّبيُّ مدح هللا الكاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وأخبر ـ  2

رعة،  ((: أنَّھ  ھ عند ملك نفسَ إنَّما الشدید الذي یَ لیس الشدید بالصُّ

ن یكظم ، وعلى المرء إذا غضب أ)6114(اري رواه البخ ))الغضب 

بخاري ي البا� من الشیطان الرجیم، كما ف غیظھ، وأن یستعیذ

) 4782(یضطجع، كما في سنن أبي داود  أو، وأن یجلس )6115(

إذا غضب أحُدكم وھو قائم  ((: قال عن أبي ذر أنَّ رسول هللا 

، وھو حدیث ))فلیجلس، فإن ذھب عنھ الغضب وإالَّ فلیضطجع 

  .صحیح، رجالھ رجال مسلم

ا ُیستفاد من الحدیثـ  3   :ِممَّ

لب ھذا الصحابي الوصیَّة ـ حرُص الصحابة على الخیر؛ لط 1

  .من رسول هللا 

  .بة علیھـ التحذیر من أسباب الغضب واآلثار المترتِّ  2

ـ تكرار الوصیة بالنھي عن الغضب دالٌّ على أھمیَّة تلك  3

  .الوصیة

* * *  
  السابع عشرالحدیث 

اد بن أوس  إنَّ  ((: قال رسول هللا ، عن عن أبي یعلى شدَّ

ة، وإذا لَ تْ ى كلِّ شيء، فإذا قتلُتم فأحسنوا القِ هللا كتب اإلحساَن عل
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رواه  ))حدَّ أحُدكم شفَرَتھ، ولُیرح ذبیحَتھ حة، ولیبْ ذبحُتم فأحسنوا الذِّ 

  .مسلم

، اإلحساُن ضدُّ ))إنَّ هللا كتب اإلحساَن على كلِّ شيء  ((: قولھـ  1

رعیَّة، اإلساءة، وكتب بمعنى شرع وأوجب، فالكتابة دینیة ش

اواإلحسا   .لإلنسان والحیوان ن فیھا یكون عاّمً

بحة، وإحداد الشفرة تلة والذِّ بإحسان القِ  رسول أمر ال ثمَّ ـ  2

وإراحة الذبیحة، وھذا مثال من أمثلة إیقاع اإلحسان عند قتل اإلنسان 

المستحقِّ للقتل وذبح الحیوان، وذلك بسلوك أسھل الطرق التي یكون 

  .بھا إزھاق النفس من غیر تعذیب

  ): 382ـ  1/381(قال ابن رجب في جامع العلوم الحكم ـ  3

 ،من األعمال شيء على وجوب اإلحسان في كلِّ  وھذا الحدیث یدلُّ  ((

في اإلتیان بالواجبات  فاإلحسانُ  ،شيء بحسبھ لكن إحسان كلِّ 

فھذا القدر من  ،بھا على وجھ كمال واجباتھا الظاھرة والباطنة اإلتیانُ 

اتھا فلیس ا اإلحسان فیھا بإكمال مستحبَّ وأمَّ  ،اإلحسان فیھا واجب

ظاھرھا  عنھا وتركُ  االنتھاءُ  ،ماتحرَّ مفي ترك ال واإلحسانُ  ،بواجب

 : كما قال تعالى ،وباطنھا              ، ُمن  فھذا القدر

فأن  ،في الصبر على المقدورات ا اإلحسانُ وأمَّ  ،اإلحسان فیھا واجبٌ 

 واإلحسانُ  ،عٍ زَ ط وال جَ خُّ سَ من غیر تَ  ،یأتي بالصبر علیھا على وجھھ

بما أوجب هللا من حقوق  القیامُ  ،لق ومعاشرتھمالواجب في معاملة الخَ 

 القیامُ  ،لق وسیاستھمواإلحسان الواجب في والیة الخَ  ،ھذلك كلِّ 

 ھ إحسانٌ الزائد على الواجب في ذلك كلِّ  والقدرُ  ،ھابواجبات الوالیة كلِّ 
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 ،وابجوز قتلھ من الناس والدَّ واإلحسان في قتل ما یَ  ،لیس بواجب

ـ یعني أسرعھا ـ  أوحاھاھا ونفسھ على أسرع الوجوه وأسھلِ  إزھاقُ 

ھو  وھذا النوعُ  ،ال حاجة إلیھ ھ إیالمٌ فإنَّ  ،من غیر زیادة في التعذیب

 ،سبیل المثالره على ھ ذكَ ولعلَّ  ،في ھذا الحدیث  النَّبيُّ الذي ذكره 

 ،لةتْ إذا قتلتم فأحسنوا القِ ( :فقال ،أو لحاجتھ إلى بیانھ في تلك الحال

بحةو تلةُ والقِ  ،)بحةحتم فأحسنوا الذِّ وإذا ذبَ   ،الھیئة :أي ،بالكسر الذِّ

على وجوب  وھذا یدلُّ  ،القتل بح وھیئةَ یئة الذَّ أحسنوا ھَ  :والمعنى

  .)) ھا على أسھل الوجوهاقُ باح إزھفي إزھاق النفوس التي یُ  اإلسراعِ 

قتل مطلوب بدون تعذیب أو تمثیل، سواء كان الاإلحساُن في ـ  4

ا،  إالَّ أنَّھ عند القتل قصاصاً في قتال الكفار أو القتل قصاصاً أو حّدً

في قتل  بالمقتول، كما جاء عن النَّبيِّ  لَ عَ ُیفعل بالقاتل كما فَ 

رین، رواه البخاري الیھوديِّ الذي رضَّ رأس جاریة بین َحج

، وكما جاء في قصة الُعرنیِّین، رواه )1672(، ومسلم )2413(

ا ما جاء في حدِّ الزاني ، وأمَّ )1671(، ومسلم )6802(البخاري 

ا مستثَنى من عموم ھالُمحَصن، وھو الرَّ  ذا الحدیث، أو جم، فھو إمَّ

اإلحساَن یكون في موافقة الشرع، ورجم المحَصن أنَّ محمول على 

  .منھ

ا ُیستفاد من الحدیثـ  5   :ِممَّ

  .كلِّ شيء وجوب اإلحسان في ـ 1

  .فسلقتل بسلوك أیسر سبیل إلزھاق النـ وجوب اإلحسان عند ا 2

  .ـ وجوب اإلحسان عند ذبح الحیوان كذلك 3
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بح قبل مباشرتھ؛ لقولھ  4 ولُیحدِّ أحُدكم  ((: ـ تفقد آلة الذَّ

  .))شفرتھ، ولُیرح ذبیَحَتھ 

* * *  
  الحدیث الثامن عشر

عن أبي ذر ُجندب بن ُجنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل 

اتَّق هللا حیثما  ((: قال رسول هللا رضي هللا تعالى عنھما، عن 

 ))مُحھا، وخالِق الناَس بُخلُق حسن َة الحسنَة تَ ئكنت، وأْتبع السیِّ 

سن ح ((: ، وفي بعض النسخ))حدیث حسن  ((: رواه الترمذي، وقال

  .))صحیح 

ھذا الحدیث اشتمل بُجملِھ الثالث على ما ھو مطلوب من ـ  1

  .المسلم لربِّھ ولنفسھ ولغیره

أن : ، أصُل التقوى في اللغة))اتَّق هللا حیثما كنت  ((: قولھـ  2

النِّعال یجعل بینھ وبین الذي یخافھ وقایة تقیھ منھ، مثل اتِّخاذ 

رض من ضرر، وكاتِّخاذ البیوت ا یكون في األوالخفاف للوقایة ِممَّ 

أن : والخیام التِّقاء حرارة الشمس، ونحو ذلك، والتقوى في الشرع

بینھ وبین غضب هللا وقایة تقیھ منھ، وذلك بفعل  اإلنسانُ  یجعلَ 

المأمورات وترك المنھیات، وتصدیق األخبار، وعبادة هللا وفقاً 

ع األحوال ي جمیللشرع، ال بالبدع والمحدثات، وتقوى هللا مطلوبٌة ف

هللا في السرِّ والعلن، وبروزه للناس  واألماكن واألزمنة، فیتَّقي

  .))اتَّق هللا حیثما كنت  ((: واستتاره عنھم، كما جاء في ھذا الحدیث
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، عندما یفعل المرُء ))وأْتبع السیِّئة الحسنَة َتمُحھا  ((: قولھـ  3

تجبُّ ما قبلھا من الكبائر فإنَّھ یتوب منھا، والتوبُة حسنة، وھي سیِّئًة 

ا والصغائر، ویكون أیضاً بفعل الحسنات، فإنَّھا تمحو الصغائر، وأمَّ 

  .الكبائر فال یمحوھا إالَّ التوبة منھا

، فإنَّھ مطلوب من ))وخالِق الناَس بُخلُق حسن  ((: قولھـ  4

اإلنسان أن ُیعامل الناَس جمیعاً معاملة حسنة، فُیعاملھم بمثل ما یحبُّ 

ال یؤمن أحُدكم حتى یحبَّ ألخیھ ما ُیحبُّ  ((: أن ُیعاملوه بھ؛ لقولھ 

فَمن أحبَّ أن ُیزحزح عن النار وُیدخل الجنَّة،  ((: ، وقولھ ))لنفسھ 

ُتھ فلتأ ت إلى الناس الذي یحبُّ ھو یؤمن با� والیوم اآلخر، ولیأوتھ منیَّ

اء على ُخلُق عظیم، وج بأنَّھ ، فقد وصف هللا نبیَّھ )) أن ُیؤَتى إلیھ

، )746(القرآن، رواه مسلم  خلَقھ أنَّ عن عائشة رضي هللا عنھا 

أنَّھ یقوم بتطبیق ما فیھ، وجاء في السنة أحادیث كثیرة تدلُّ على : أي

ر من  فضل حسن الُخلُق، وتحثُّ على التخلُّق باألخالق الحسنة، وتحذِّ

  .خالق السیِّئةاأل

ا ُیستفاد من اـ  5   :لحدیثِممَّ

تھ، ومن ذلك ما اشتمل علیھ ھذا  ـ كمال نصح الرسول  1 ألمَّ

  .الحدیث من ھذه الوصایا الثالث العظیمة الجامعة

  .ـ األمر بتقوى هللا في جمیع األحوال واألمكنة واألزمان 2

  .ـ الحثُّ على إتباع السیِّئات بالحسنات 3

  .حو السیِّئاتالحسنات تمـ أنَّ  4

  .خالق الحسنةخالقة الناس باألـ الحثُّ على م 5
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* * *  
  التاسع عشرالحدیث 

عنھما قال تعالى عن أبي العباس عبد هللا بن عباس رضي هللا 

: إنِّي أعلِّمك كلمات! یا غالم ((: یوماً فقال لي  النَّبيِّ خلف : كنت

احفظ هللاَ َیحفظك، احفظ هللاَ َتجده تجاھك، إذا سألَت فاسأل هللاَ، وإذا 

ة لو اجتمعت على أن ینفعوك  استعنتَ  فاستِعن با�، واعلم أنَّ األمَّ

بشيء لَم ینفعوك إالَّ بشيء قد كتبھ هللا لك، وإن اجتمعوا على أن 

وك بشيء لَم یضروك إالَّ  بشيء قد كتبھ هللا علیك، ُرفعت  یضرُّ

حف  حدیث حسن صحیح  ((: رواه الترمذي وقال ))األقالُم وَجفَّت الصُّ

ف إلى  ((: یة غیر الترمذي، وفي روا)) احفظ هللا َتجده أماَمك، تعرَّ

ة، واعلم أنَّ ما أخطأك لَم یكن  دَّ خاء یعرفك في الشِّ هللا في الرَّ

لیصیَبك، وما أصاَبك لَم یكن لُِیخطئك، واعلْم أنَّ النَّصَر مع الصبر، 

  .))وأنَّ الَفَرَج مع الَكْرِب، وأنَّ مع الُعسر ُیسراً 

احفظ حدود هللا بامتثال : ، أي))احفظ هللا یحفظك  ((: قولھـ  1

َما شرع، أوامره واجتناب نواھیھ، وتصدیق األخبار، وعبادتھ وفقاً لِ 

في أمور دینك وُدنیاك جزاًء وفاقاً، هللا فظك ال باألھواء والبدع، یح

  .الجزاَء من جنس العمل، فالعمُل حفٌظ والجزاُء حفظٌ أنَّ : أي

ُتجاھك بمعنى أمامك، كما  )) تجده تجاھك احفظ هللا ((: قولھـ  2

تجده : ، والمعنى))احفظ هللا تجده أمامك  ((: في الروایة األخرى

  .في أمور دینك ودنیاكیحوُطك ویرعاك 

، ھذا ))لت فاسأل هللا، وإذا استعنت فاستعن با� إذا سأ ((: قولھـ  3
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 : مطابٌق لقولھ تعالى               سؤال هللا فإنَّ ؛

المسلَم یعبد هللا وحده، ویسألھ أنَّ دعاء، والدعاُء ھو العبادة، والمعنى 

قضاء حاجاتھ، ویستعین بھ في جمیع أموره الدنیویة واألُخرویة، 

، ویسأل هللا أن ینفع باألسباب، كما قال ویأخذ باألسباب المشروعة

 :  

رواه مسلم  ))با� وال تعجز احرص على ما ینفعك واستعن  ((

)2664.(  

ة لو اجتمعت على أن ینفعوك أنَّ واعلم  ((: قولھـ  4 إلى  ))األمَّ

حف  ((: قولھ السؤال � أنَّ ، بعد أن ذكر ))ُرفعت األقالم وجفَّت الصُّ

انع لَِما وحده واالستعانة با� وحده، أخبَر أنَّ كلَّ شيء بیده، وأنَّھ ال م

ھ تدكلَّ شيء ال یخرج عن إرا منع، وأنَّ  طي لَِماأعطى، وال ُمع

ره هللا، وال أن قدِّ ن ینفعوه بشيء لم یُ العباَد ال ُیمكنھم أومشیئتھ، وأنَّ 

وه بشيء لم یُ  ال یقع سبق بھ كلَّ شيء یقع أو  ره هللا، وأنَّ قدِّ یضرُّ

: ، أي))وجفَّت الصحف  ُرفعت األقالم ((: القضاء والقدر، ولھذا قال

مراد برفع من وقوعھ، وال وُكتب، وال بدَّ  كلَّ كائن قد فُرغ منھ أنَّ 

ُحف االنتھاء  ر بكتا من كلِّ األقالم وجفاف الصُّ بتھ في اللوح شيء مقدَّ

إثبات اإلیمان  ار، وھذه الُجَمل فیھن یقع وفقاً لَِما قُدِّ المحفوظ، فال بدَّ أ

ً◌نةبالقدر، وھو أحد أصول اإل حدیث جبریل في  یمان الستة المبيَّ

  .المشھور

ة  ((: قولھـ  5 خاء یعرفك في الشدَّ ف إلى هللا في الرَّ ، ))تعرَّ

من  الخیرَ  أنَّ َمن أخلَص عملَھ � في حال رخائھ وسعتھ یجدُ : المعنى

 : تھ وكربھ، كما قال هللا عزَّ وجلَّ عنھ في حال شدَّ  هللا، وَدْفَع الضرِّ 
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                              وقال ، : 

                                   ،

ة الثالثة الذین آواھم المبیت إلى غار،  فانحدرت صخرةٌ وكما في قصَّ

ت باب الغار، و لوا إلى هللا عزَّ وجلَّ بأعمال لھم صالحة سدَّ وتوسَّ

ل الثاني ا فعملوھ ه والدیھ، وتوسَّ ل أحُدھم ببرِّ ي حال رخائھم، فتوسَّ

ل الثالث بتركھ  ھا لصاحبھا، وتوسَّ بحفظھ لألمانة وتنمیتھا وردِّ

ب، علیھا، فكشف هللا ما بھم من كر الفاحشة من أجل هللا بعد قُدرتھ

نوا من ى تمكَّ حتَّ  حزحت الصخرةُ من ضرر، فتزوأزال ما حلَّ بھم 

  ).2743(، ومسلم )5974(الخروج من ذلك الغار، رواه البخاري 

علم أنَّ ما أخطأك لم یكن لیصیبك، وما أصابك لم او ((: قولھـ  6

ر هللا سالمتك منھ فإنَّھ ال یحصل : ، المعنى))یكن لُیخطئك  أنَّ ما قدَّ

ر حصولھ لك فال ب دَّ من وقوعھ؛ ألنَّھ ما شاء هللا كان، لك، وما قدَّ

ن یوجد وال ر هللا حصولَھ ال بدَّ أوما لم یشأ لم یكن، وكلُّ شيء قدَّ 

ر لك ال سبیل إلى حصولك علیھ ووصولك  ،یتخلَّف، وكلُّ شيء لم ُیقدَّ

  .إلیھ

واعلم أنَّ النَّصَر مع الصبر، وأنَّ الفَرج مع الكرب،  ((: قولھـ  7

، في ھذه الُجمل الثالث بیان حصول النصر ))یسراً  وأنَّ مع الُعسر

الصبَر ینتُج  مع الصبر، والفَرج مع الكرب، والُیسر مع الُعسر، وأنَّ 

ة یكشفھا هللا بالفَرج الذي  بَ ركعنھ النَّصر بإذن هللا، وأنَّ ال والشدَّ

  .یعقبھ الیسر من هللا عزَّ وجلَّ یعقبھا، وأنَّ الُعسر 

ا ُیستفاد ـ  8   :من الحدیثِممَّ
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  .هللا حفظھ في دینھ ودنیاه َمن حفظ حدودَ ـ أنَّ  1

  : أضاع حدوَد هللا ال یحصل لھ الحفُظ من هللا، كما قال َمنـ أنَّ  2

           .  

  .ـ أنَّ الجزاَء من جنس العمل، فالعمل حفظ، والجزاء حفظ 3

  .ستعانةـ أنَّ العبَد یخصُّ ربَّھ بالعبادة واال 4

  .ـ اإلیمان بالقدر 5

ون إالَّ  6 ررـ أنَّ العباَد ال ینفعون وال یضرُّ  إذا كان النفُع والضَّ

َرین من هللا   .مقدَّ

راً، وال یندفع عنھ  ھـ أنَّ  7 ال یحصل ألحد نفٌع إالَّ إذا كان مقدَّ

راً، ما شاء هللا كان، وما لم یشأ لم یكن   .ضرر إالَّ إذا كان مقدَّ

  .لصبر یعقبھ النصرـ أنَّ ا 8

  .ـ أنَّ الكرب یعقبھ الفَرج 9

  .ـ أنَّ الُعسَر یعقبھ الُیسر 10

  .ومالطفتھ الصغار ـ تواضعھ  11

لنفوس إلیھ؛ بما یحفز ا ـ التقدیم بین یدي ذكر األمر المھمِّ  12

  .))مك كلمات أالَ أعلِّ  ((: لقولھ

* * *  

  الحدیث العشرون

قال : قال صاري البدري عن أبي مسعود ُعقبة بن عمرو األن

إذا لَم : األولى ا أدرك الناس من كالم النُّبوةإنَّ ِممَّ  ((: رسول هللا 
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  .رواه البخاري ))تستح فاصنع ما شئَت 

كما ھو في ھذه واَء ممدوٌح، الحیأنَّ الحدیث یدلُّ على ـ  1

ھ من األخالق الكریمة التي فھو في الشرائع السابقة، وأنَّ  ةعالشری

ة، واألمر فیھ لإلتوارث باحة تھا النبوات حتى انتھت إلى ھذه األمَّ

منھ ممنوعاً شرعاً، وإن كان ممنوعاً والطلب إذا لم یكن المستحیا 

ن ذھب حیاؤه أو قلَّ، إالَّ مثل ذلك ال یحصل أنَّ فھو للتھدید، أو  ِممَّ

 إنَّ ( :فقولھ  ((): 1/497(في جامع العلوم والحكم قال ابن رجب 

عن  مأثورٌ  ھذا یشیر إلى أنَّ  )أدرك الناس من كالم النبوة األولى امَّ مِ 

بعد  الناس تداولوه بینھم وتوارثوه عنھم قرناً  وأنَّ  ،میناألنبیاء المتقدِّ 

ھ وأنَّ  ،مة جاءت بھذا الكالمالمتقدِّ  النبوةَ  على أنَّ  وھذا یدلُّ  ،قرن

  .)) ةل ھذه األمَّ اشتھر بین الناس حتى وصل إلى أوَّ 

في معناه  )إذا لم تستح فاصنع ما شئت( :وقولھ ((: ى أن قالإل

  :قوالن

ھ على ولكنَّ  ،ما شاء ھ لیس بمعنى األمر أن یصنعَ أنَّ  :أحدھما

ھ أنَّ  :أحدھما ،ھذه المقالة لھم طریقان وأھلُ  ،والنھي عنھ معنى الذمِّ 

فاعمل ما  حیاءٌ لك إذا لم یكن  :والمعنى ،بمعنى التھدید والوعید أمرٌ 

 : كقولھ ،هللا یجازیك علیھإنَّ ف ،شئتَ                      

   ، وقولھ :                   ... ُھذا اختیار 

  .ثعلبجماعة منھم أبو العباس 

ن لم یستح مَ  نَّ أ :والمعنى ،ومعناه الخبر ھ أمرٌ أنَّ  :والطریق الثاني

ن لم یكن لھ فمَ  ،ن فعل القبائح ھو الحیاءمِ  المانعَ  فإنَّ  ،ما شاء نعَ صَ 
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ن لھ حیاء متنع من مثلھ مَ وما یَ  ،فحشاء ومنكر انھمك في كلِّ  حیاءٌ 

ھ لفظَ  فإنَّ  ،)فلیتبوأ مقعده من النارعليَّ من كذب ( :قولھ  على حدِّ 

 ،تبوأ مقعده من النارب علیھ ن كذمَ  نَّ وأ ،ومعناه الخبر ،األمر لفظُ 

وابن قتیبة ومحمد ـ رحمھ هللا ـ القاسم بن سالم بید وھذا اختیار أبي عُ 

 وروى أبو داود عن اإلمام أحمد ما یدلُّ  ،بن نصر المروزي وغیرھم

  ...على مثل ھذا القول 

ھ أنَّ  )إذا لم تستح فاصنع ما شئت: (والقول الثاني في معنى قولھ

رید فعلھ المعنى إذا كان الذي تو ،لفظھء على ظاھر بفعل ما یشا أمرٌ 

لكونھ من أفعال  ؛من هللا وال من الناس ن فعلھ الَ مِ  ا ال یستحیامَّ مِ 

فاصنع منھ  ،ن جمیل األخالق واآلداب المستحسنةالطاعات أو مِ 

إسحاق أبو منھم  وھذا قول جماعة من األئمة ،حینئذ ما شئتَ 

  .))اإلمام أحمد مثلھ عن  المروزي الشافعي وحكي

أحدھما ما  :الحیاء نوعان  واعلم أنَّ  ((): 502ـ  1/501(وقال 

منحھا هللا ن أجل األخالق التي یَ وھو مِ  ،غیر مكتسب ةً بلَّ وجِ  قاً لُ كان خُ 

ھ فإنَّ  ؛)بخیر ال یأتي إالَّ  الحیاءُ ( :ولھذا قال  ،العبد ویجبلھ علیھا

على استعمال  حثُّ ویَ  ،عن ارتكاب القبائح ودناءة األخالق فُّ كُ یَ 

  ...ن خصال اإلیمان بھذا االعتبار فھو مِ  ،مكارم األخالق ومعالیھا

ظمتھ وقربھ من ن معرفة هللا ومعرفة عَ مِ  باً ما كان مكتسَ  :والثاني

 ،العھ علیھم وعلمھ بخائنة األعین وما تخفي الصدورواطِّ  ،عباده

  ...اإلحسان ن أعلى درجات ن أعلى خصال اإلیمان بل ھو مِ فھذا مِ 

ن مطالعة نعمھ ورؤیة التقصیر في مِ من هللا  الحیاءُ  دوقد یتولَّ 
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الحیاء المكتسب والغریزي لم یبق لھ ما  لب العبدُ فإذا سُ  ،شكرھا

  .))ھ ال إیمان لھ فصار كأنَّ  ،یمنعھ من ارتكاب القبیح واألخالق الدنیئة

ا ُیستفاد من الحدیثـ  2   :ِممَّ

الكریمة المأثورة عن النبوات األخالق ـ أنَّ خلق الحیاء من  1

  .السابقة

  .ـ الحثُّ على الحیاء والتنویھ بفضلھ 2

  .ـ أنَّ فقَد الحیاء یوقع صاحَبھ في كلِّ شر 3

* * *  

  الحدیث الواحد والعشرون

: قال عن أبي َعمرو وقیل أبي َعمرة سفیان بن عبد هللا 

أسأل عنھ أحداً غیرك؟ قُل لي في اإلسالم قوالً ال ! رسول هللایا : قلت

  : قال

  .رواه مسلم ))قل آمنُت با�، ثم استقم  ((

ین،  أصحاُب رسول هللا ـ  1 أشدُّ الناس حرصاً على معرفة الدِّ

 كلِّ خیر، وھذا السؤال من سفیان بن عبد هللا  وھم أسبُق إلى

ھذا السؤال العظیم، الذي یرید  سأل النَّبيَّ واضٌح في ذلك؛ إذ 

  .جامعاً واضحاً ال یحتاج فیھ إلى أحد بعد رسول هللا جوابھ 

ھذا الصحابيَّ بجواب قلیل اللفظ واسع   النَّبيُّ أجاب ـ  2

قل آمنُت با�، ثم استقم  ((: ، فقال، وھو من جوامع كلمھ المعنى

، فأمره أن ینطق بلسانھ بإیمانھ با� الشامل لإلیمان بھ سبحانھ ))
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، فیدخل في ذلك لھ في كتابھ وسنة رسو وبما جاء عنھ وتعالى،

اإلیماَن واإلسالَم من األلفاظ ألنَّ األمور الباطنة واألمور الظاھرة؛ 

م المعالتي إذا جُ  كر قُسِّ ینھما، وصار لإلیمان نى بمع بینھا في الذِّ

األموُر الباطنة، ولإلسالم األموُر الظاھرة، وإذا أُفرد أحُدھما عن 

ل األموَر الباطنة والظاھرة، وبعد إیمانھ ویقینھ اآلخر ـ كما ھنا ـ شم

ر باالستقامة على ھذا الحقِّ والُھدى واالستمرار على ذلك، موثباتھ أُ 

 : عزَّ وجلَّ كما قال هللا                          

           دوموا على طاعة هللا وطاعة رسولھ، : ، أي

حتى إذا وافاكم األجل یوافیكم وأنتم على حال حسنة، وقد بیَّن هللا عزَّ 

  : واستقام، فقال في كتابھ ثواب َمن آمنوجلَّ         

                                       

           وقال ، :                   

             

                                    

     .  

ا ُیستفاد من الحدیثـ  3   :ِممَّ

  .ـ حرص الصحابة على السؤال عن أمور دینھم 1

ال على كمال عقلھ ـ ُحسن السؤال من سفیان بن عبد هللا الدَّ  2

  .الوصیة الجامعةورغبتھ في 

  .ة رسولھ ـ اإلیماُن با� وبما جاء في كتابھ وسنَّ  3

  .الزمة االستقامة على الحقِّ والھدى حتى بلوغ األجلـ م 4
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  الحدیث الثاني والعشرون

: ھماعبد هللا األنصاريِّ رضي هللا عنعن أبي عبد هللا جابر بن 

أرأیَت إذا صلَّیُت المكتوبات،  ((: فقال، أنَّ رجالً سأل رسول هللا 

على  مُت الحراَم، ولَم أزدوُصمُت رمضان، وأحللُت الحالل، وحرَّ 

مت  ))نعم : ذلك شیئاً، أدخل الجنَّة؟ قال رواه مسلم، ومعنى حرَّ

  .فعلتھ معتقداً حلَّھ: اجتنبتھ، ومعنى أحللت الحالل: الحرام

تسمیة ) 15(جاء في بعض طرق الحدیث في صحیح مسلم ـ  1

جل السائل النعمان بن َقوَقل   .الرَّ

مور لت ھذه األأخبرني إذا فع: معناه ))أرأیت  ((: قول السائلـ  2

  أدخل الجنَّة؟

الصالة، : األمور التي سأل عن دخولھ الجنَّة إذا فعلھاـ  3

والصیام، وإحالل الحالل، وتحریم الحرام، ولیس فیھا ذكر الزكاة 

فُرض، ولم ُتذكر  لحجَّ لم ُیذكر ألنَّھ لم یكن قدوالحج، فُیحتمل أنَّ ا

ُیزكَّي، ویحتمل أن لیس عنده مال  ن یكون فقیراً الزكاة الحتمال أ

  .كاة والحجُّ داخلین تحت إحالل الحالل وتحریم الحرامتكون الز

في الحدیث ذكر القیام بالواجبات، ولیس فیھ ذكر المستحبَّات، ـ  4

  : وَمن كان كذلك فھو المقتصد في قولھ تعالى            

                                       

          مات سبب في ، وفعل الواجبات وترك المحرَّ

ل بھا الفرائض دخول الجنَّة، لكن اإلتیان بالنو افل مع الفرائض یكمَّ
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ھا، وجاء بذلك حدیث صحیح عن رسول إذا لم یكن أتَ  ، رواه هللا مَّ

، وأیضاً )1425(، وابن ماجھ )413(، والترمذي )864(أبو داود 

فالنوافل ھي كالسیاج للفرائض، وَمن كان محافظاً علیھا كان أشدَّ 

ه ذلك إلى اإلخالل  محافظة على الفرائض، وَمن تساھل بھا قد یجرُّ

  .بالفرائض

ا ُیستفاد من الحدیثـ  5   :ِممَّ

  .فة األعمال التي ُتدِخل الجنَّةـ حرص الصحابة على معر 1

  .ـ أنَّ األعمال سبب في دخول الجنَّة 2

ود خمس، وقد جاء في الحدیث أنَّھا عمة الصلوات الـ بیان أھمیَّ  3

  .اإلسالم

  .ـ بیان أھمیَّة صیام رمضان 4

ھ، ویجتنب الحرام معتقداً حلُّ الحالَل معتقداً حلَّ ـ أنَّ المسلَم یُ  5

  .حرمتھ

طالن قول من زعم من الصوفیة أنَّ اإلنساَن ال یعبد هللا ـ بیان ب 6

 : رغبة في الجنَّة وخوفاً من النار، وقد قال عن خلیلھ      

         .  

  

* * *  
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  الحدیث الثالث والعشرون

رسول قال : قال الحارث بن عاصم األشعري عن أبي مالك 

مأل المیزان، وسبحان � تَ  اإلیمان، والحمدُ  رُ طْ شَ  ھورُ الطُّ  ((: هللا 

 ما بین السماء واألرض، والصالةُ أو َتمألُ مآلن هللا والحمد � تَ 

لك أو علیك،  ةٌ حجَّ  ضیاء، والقرآنُ  برھان، والصبرُ  نور، والصدقةُ 

  .رواه مسلم ))كلُّ الناس یغدو، فبائٌع نفسھ فُمعتقھا أو موبقھا 

ھـ  1 ر بترك الشِّرك والذنوب والمعاصي الطُّ والتخلِّي ور فُسِّ

ر اإلیماُن بالصالة، كما قال هللا  ر بالوضوء للصالة، وفسِّ عنھا، وفُسِّ

 : عزَّ وجلَّ                صالتكم إلى بیت : أي

حُ   الترمذي بالوضوء روایةُ  ))ھور الطُّ  (( تفسیرَ  المقدس، ویرجِّ

، وروایة ابن ))الوضوء  (( ))الطھور  ((، وفیھ بدل )3517(للحدیث 

ر بالنصف، ، ))إسباغ الوضوء  ((: بلفظ) 280(ماجھ  والشطر فُسِّ

ر با لجزء، وإن لم یكن نصفاً، وشرط الصالة الوضوء كما جاء وفسِّ

 ))ال ُتقبل صالة بغیر طھور، وال صدقة من غلول  ((: في الحدیث

ھور بالضمِّ اسمٌ )224(رواه مسلم  للفعل وھو التطھُّر، وبالفتح  ، والطُّ

ھر بھ، ومثل ذلك لفظاسٌم للماء ا الوضوء والسحور  لذي ُیتطَّ

  .والوجور والسعوط

والحمد � تمأل المیزان، وسبحان هللا والحمد �  ((: قولھـ  2

ھو میزان : ، المیزان)) ما بین السماء واألرضأو َتمأل مآلن تَ 

وھو یدلُّ على فضل التحمید والتسبیح، والتسبیح ھو تنزیھ األعمال، 
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  .هللا عن كلِّ نقص، والتحمید وصفُھ بكلِّ كمال

یحتمل أن یكون َمألُ ما بین السموات  ))تمآلن أو تمأل  ((: وقولھ

ما بین  ألَ مَ  ید معاً أو ألحدھما، وُیحتمل أنَّ واألرض للتسبیح والتحم

خبر جاء على الشكِّ من الراوي، ھل السماء واألرض لھما معاً، وال

  .ھو بالتثنیة أو بدونھا

ر في مل النور في القلب، والنویش ))والصالة نور  ((: قولھـ  3

  .ر یوم القیامةالوجھ، ونور الھدایة، والنو

إیمان صاحبھا  ىلدلیل ع: أي ))والصدقة برھان  ((: قولھـ  4

ق ُوقي  وَس تشحُّ بالمال، فَمنالنفدقھ؛ وذلك أنَّ وصِ  شحَّ نفسھ وتصدَّ

اء، وال تسمح نفسھ مانھ، وألنَّ المنافق قد ُیصلي ریكان عالمًة على إی

  .بإخراج الصدقة لبخلھ وحرصھ على المال

طاعات ولو الصبر على ال: أي ))والصبر ضیاء  ((: قولھـ  5

المعاصي ولو مالت إلیھا النفوس، وعلى  شقَّت على النفوس، وعن

ط، وحصول ذلأقدار هللا المؤل ك من المسلم مة فال یجزع وال یتسخَّ

  .رتھ، ولھذا ُوصف الصبر بأنَّھ ضیاءیدلُّ على قوة إیمانھ ونور بصی

ٌة لك أو علیك  ((: قولھـ  6 ة ))والقرآُن حجَّ ا ُحجَّ ، أي أنَّ القرآَن إمَّ

لإلنسان إذا قام بما یجب علیھ وما ھو مطلوب منھ في القرآن، من 

ر، واجتناب النواھي، وتالوتھ حقَّ وامتثال األوام تصدیق األخبار،

ة علیھ ا ُحجَّ إذا أعرض عنھ ولم یقُم بما ھو مطلوب منھ،  تالوتھ، وإمَّ

في الحدیث الذي رواه مسلم في صحیحھ  ومثل ھذا الحدیث قولھ 
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)817 :(  

  .))إنَّ هللا یرفع بھذا الكتاب أقواماً ویَضع بھ آخرین  ((

، ))لناس یغدو، فبائٌع نفسھ فُمعتقھا أو موبقھا كلُّ ا ((: قولھـ  7

 ون، فینقسمون إلى قسمین؛ قسم یبیعأنَّ الناَس یغدون ویسع: معناه

ات واجتناب المعاصي، فُیعتقُھا بذلك من ھ على هللا، بفعل الطاعنفسَ 

النار، وُیبعدھا عن إضالل الشیطان وإغوائھ، وقسٌم ُیوبقھا بارتكاب 

مة التي توصلھ الذنوب والمعاصي؛ وذل ك بوقوعھ في الشھوات المحرَّ

  .إلى النار

ا ُیستفاد من الحدیثـ  8   :ِممَّ

ھور 1   .ـ بیان فضل الطُّ

  .والتسبیح ـ بیان فضل التحمید 2

  .ان ووزن األعمالـ إثبات المیز 3

  .ي الدنیا واآلخرةف ـ فضل الصالة، وأنَّھا نورٌ  4

  .صاحبھا على إیمان وأنَّھا عالمةٌ  ،ـ فضل الصدقة 5

  .للصابرین ھ ضیاءٌ ـ فضل الصبر، وأنَّ  6

ة ماً وتدبُّراً وعمالً؛ لیكون ُحجَّ الحثُّ على العنایة بالقرآن تعلُّ ـ  7

  .لإلنسان

ة  ـ التحذیرُ  8 من اإلخالل بما یجب نحو القرآن؛ لئالَّ یكون حجَّ

  .علیھ

عمل صالح ُیعتق اإلنساُن نفَسھ بھ من خزي  ـ الحثُّ على كلِّ  9
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  .لدنیا وعذاب اآلخرةا

ء یجعل صاحَبھ من أولیاء  10 ـ التحذیر من كلِّ عمل سيِّ

  .الشیطان، وُیفضي بصاحبھ إلى النار

  الحدیث الرابع والعشرون

 فیما یرویھ عن ربھ  النَّبيِّ ، عن عن أبي ذر الغفاريِّ 

 ،على نفسي الظلمَ  متُ ي حرَّ إنِّ  !یا عبادي ((: ھ قالأنَّ  وجلَّ  عزَّ 

ن مَ  إالَّ  كم ضالٌّ كلُّ  !یا عبادي ،موافال تظالَ  ،ماً حرَّ تھ بینكم مُ وجعل

 ،ن أطعمتھمَ  إالَّ  كم جائعٌ كلُّ  !یا عبادي ،كمدِ فاستھدوني أھْ  ،دیتھھَ 

 ،سوتھن كَ مَ  إالَّ  كم عارِ كلُّ  !یا عبادي ،عمكمطْ فاستطعموني أُ 

وأنا  ،خطئون باللیل والنھاركم تُ إنَّ  !یا عبادي ،مكُ سُ كْ فاستكسوني أَ 

كم لن إنَّ  !یا عبادي ،لكم فاستغفروني أغفرْ  ،جمیعاً  الذنوبَ  أغفرُ 

لو  !یا عبادي ،ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ،ي فتضرونيرِّ غوا ضُ بلُ تَ 

رجل واحد  كم كانوا على أتقى قلبِ نَّ كم وجِ كم وإنسَ كم وآخرَ لَ أوَّ  أنَّ 

كم كم وآخرَ لَ أوَّ  لو أنَّ  !یا عبادي ،لكي شیئاً ما زاد ذلك في مُ  ،منكم

ما نقص ذلك  ،ر قلب رجل واحد منكمكم كانوا على أفجَ نَّ كم وجِ وإنسَ 

لَكم وآخَركم وإنَسكم وِجنَّكملو  !یا عبادي ،لكي شیئاً من مُ   أنَّ أوَّ

ما نقص  ،ھواحد مسألتَ  كلَّ  فأعطیتُ  ،قاموا في صعید واحد فسألوني

ما إنَّ  !یاعبادي ،خل البحردط إذا أُ یَ خْ كما ینقص المِ  ا عندي إالَّ مَّ ذلك مِ 

د فلیحمَ  خیراً  دَ جَ ن وَ فمَ  ،اھایكم إیَّ فِّ أوَ  ثمَّ  ،حصیھا لكمكم أُ ھي أعمالُ 

  .رواه مسلم ))نفسھ  إالَّ  ومنَّ لُ ذلك فال یَ  غیرَ  دَ جَ ن وَ ومَ  ،هللا

ھذا من  ))فیما یرویھ عن ربِّھ   النَّبيِّ عن  ((: قولھـ  1
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التي ُیعبَّر بھا عن  من العباراتاألحادیث القدسیة، وھذه العبارة 

فیما یرویھ عنھ عزَّ وجلَّ قال هللا  ((: الحدیث القدسي، ومثلھا عبارة

ھ إلى ربِّ  رسول هللا ، والحدیث القدسي ھو ما یسنده )) رسولھ 

م التي تعود إلیھ ھ إلیھ، ویشتمل على ضمائر التكلُّ تعالى ویضیف

  .سبحانھ وتعالى

مُت الظلَم على نفسي، وجعلتھ  !یا عبادي ((: قولھ ـ 2 إنِّي حرَّ

ماً، فال تظالَموا  ، الظلم وضُع الشيء في غیر موضعھ، ))بینكم ُمحرَّ

وعلى كلِّ عھا منھ، مع قدرتھ علیھ مھ هللا على نفسھ ومنَ وقد حرَّ 

م أبداً؛ لكمال عدلھ سبحانھ وتعالى، قال هللا شيء، فال یقع منھ الظل

 : عزَّ وجلَّ               وقال ، :         

    وقال ، :  

             وقال ، :                ،

 : وقال                             

 ال یخاف نقصاً من حسناتھ وال زیادة في سّیئاتھ، أو : ، أي

تحمیلھ سیِّئات غیره، ونفُي الظلم عن هللا عزَّ وجلَّ في ھذه اآلیات 

إثبات كمال عدلھ سبحانھ، قال ابن رجب في جامع العلوم ٌن متضمِّ 

ال یقتضي  وفیھا الظلم العبادوكوُنھ َخلََق أفعاَل  ((): 2/36(والحكم 

وصفھ بالظلم سبحانھ وتعالى، كما أنَّھ ال ُیوصف بسائر القبائح التي 

یفعلھا العباد، وھي َخْلقُُھ وتقِدیُره، فإنَّھ ال ُیوَصف إالَّ بأفعالھ، ال 

یوصف بأفعال عباده، فإنَّ أفعاَل عباده مخلوقاتھ ومفعوالتھ، وھو ال 

وصف بما قام بھ ِمن صفاتھ وأفعالھ، وهللا یوصف بشيء منھا، إنَّما ی

  .))أعلم 
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م هللا تعالى على عباده الظلم، فال یظلُم أحد نفَسھ وال یظلم  وقد حرَّ

  .غیَره

كلُّكم ضالٌّ إالَّ َمن َھدیتھ، فاستھدوني  !یا عبادي ((: قولھ ـ 3

قد  ((): 40ـ  2/39(ع العلوم والحكم ، قال ابن رجب في جام))أْھِدكم 

:  النَّبيِّ بعُضھم أنَّھ معارض لحدیث عیاض بن حمار عن  ظنَّ 

مسلمین ـ : عبادي ُحنفاء ـ وفي روایة خلقت: یقول هللا عز وجل(

، ولیس كذلك، فإنَّ هللا خلق بني آدم وفَطَرھم )فاجتالتھم الشیاطین

واالستعداد لھ لذلك على قبول اإلسالم والمیل إلیھ دون غیره، والتھیؤ 

ة، لك م یھ قبل التعلفإنَّ  ،للعبد من تعلیم اإلسالم بالفعل ن ال بدَّ بالقوَّ

 : وجلَّ  كما قال عزَّ  ،شیئاً  ال یعلم جاھلٌ             

               ، ِّھ وقال لنبی :              

 ، َكما قال  ،مك من الكتاب والحكمةا علَّ م بمعالِ  ك غیرَ دَ جَ والمراد و

 : تعالى                                

      ، ُفإن ھداه هللا  ،على قبول الحقِّ  د مفطوراً ولَ یُ  فاإلنسان

 دیاً تبعد أن كان مھ ،لفعلبا دیاً تفصار مھ ،مھ الھدىن یعلِّ ب لھ مَ سبَّ 

كما قال  ،ھر فطرتَ مھ ما یغیِّ ن یعلِّ ض لھ مَ وإن خذلھ هللا قیَّ  ،بالقوة

رانھ صِّ نَ دانھ ویُ وِّ ھَ فأبواه یُ  ،مولود یولد على الفطرة كلُّ ( :

  .))) سانھجِّ مَ ویُ 

وفي ھذا الحدیث األمر بسؤال هللا الھدایة، وھي تشمل ھدایة 

التوفیق والتسدید، وحاجة العباد إلى الھدایة الداللة واإلرشاد وھدایة 

 : أشدُّ من حاجتھم إلى الطعام والشراب، وقد جاء في سورة الفاتحة
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             َتھم أن ُیثعزَّ وجلَّ ، فھم یسألون هللا بِّ

  .على الھدایة الحاصلة، وأن یزیدھم ھدى على ھدى

كلُّكم جائٌع إالَّ َمن أطعمتھ، فاستطعموني ! ديیا عبا ((: قولھـ  4

، ))تكسوني أَْكُسُكم إالَّ َمن َكسوتھ، فاسْ  كلُّكم عار !أُْطعمكم، یا عبادي

ة افتقار العباد إلى ربِّھم، وحاجتھم إلیھ في في ھاَتین الجملتین بیان شدَّ 

تحصیل أرزاقھم وكسوتھم، وأنَّ علیھم أن یسألوه سبحانھ وتعالى 

  .م وكسوتھمطعامھ

إنَّكم ُتخطئون باللیل والنھار، وأنا أغفُر  !یا عبادي ((: قولھـ  5

على عزَّ وجلَّ ، أوجب هللا ))الذنوَب جمیعاً، فاستغفروني أغفْر لكم 

العباد امتثال األوامر واجتناب المنھیات، والعباد یحصل منھم 

ا ُنھو ا عنھ، التقصیر في أداء ما وجب علیھم، والوقوع في شيء ِممَّ

وطریق السالمة من ذلك رجوعھم إلى هللا، وتوبتھم من ذنوبھم، 

كلُّ بني آدم  ((: أن یغفرھا لھم، وفي الحدیثعزَّ وجلَّ وسؤال هللا 

ابون  ائین التوَّ اء، وخیر الخطَّ حدیث حسن، أخرجھ ابن ماجھ  ))خطَّ

  .وغیُره) 4251(

ي ! یا عبادي ((: قولھـ  6 فتضروني، ولن إنَّكم لن َتبلُغوا ُضرِّ

العباَد ال أنَّ یعني  ((): 2/43(، قال ابن رجب ))تبلغوا نفعي فتنفعوني 

ا؛  أنیقدرون  في نفسھ غنيٌّ تعالى هللا فإنَّ یوصلوا نفعاً وال ضّرً

حمید، ال حاجة لھ بطاعات العباد، وال یعود نفعھا إلیھ، وإنَّما ھم 

ر بمعاصیھم، وإنَّما ھم رون بھا، قال  ینتفعون بھا، وال یتضرَّ یتضرَّ

 : هللا تعالى                               
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وقال ، :                       ((.  

لَكم وآخَركم وإ !یا عبادي ((: قولھـ  7 نَسكم وِجنَّكم كانوا لو أنَّ أوَّ

، یا على أتقى قلِب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ُملكي شیئاً 

لَكم وآخَركم وإنَسكم وِجنَّكم كانوا على أفجر قلب  !عبادي لو أنَّ أوَّ

، في ھاتین الجملتین )) رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شیئاً 

قھ، وأنَّ العباَد لو عزَّ وجلَّ، وكمال غناه عن خلبیان كمال ملك هللا 

أتقى ما یكون أو أفجر ما یكون، لَم یزد ذلك في ملكھ  كانوا كلُّھم على

إنَّما تكون نافعًة لذلك شیئاً، ولم ینقص شیئاً، وأنَّ تقوى كّل إنسان 

  .المتَّقي، وفجوَر كّل فاجر إنَّما یكون ضرُره علیھ

لَكم وآخَركم وإ !یا عبادي ((: قولھـ  8 نَسكم وِجنَّكم قاموا لو أنَّ أوَّ

في صعید واحد فسألوني، فأعطیُت كلَّ واحد مسألَتھ، ما نقص ذلك 

ا عندي إالَّ كما ینقص الِمْخَیط إذا أُدخل البحر  ، ھذا یدلُّ على ))ِممَّ

كمال غنى هللا سبحانھ وتعالى وافتقار عباده إلیھ، وأنَّ الجنَّ واإلنَس 

لُھم وآخُرھم، وسأل ك لٌّ ما یرید، وحقَّق هللا لھم ذلك، لم لو اجتمعوا أوَّ

ا عند هللا  كما ینقص الِمخَیط إذا أُدخل البحر، إالَّ ینقص ذلك ِممَّ

أنَّھ ال یحصل نقٌص أصالً؛ ألنَّ ما یعلق بالمخَیط ـ وھو والمعنى 

  .اإلبرة ـ من الماء ال ُیعتَبر شیئاً، ال في الوزن وال في رأي العین

ما ھي أعمالُكم أُحصیھا لكم، ثمَّ أَوفِّیكم إنَّ  !یاعبادي ((: قولھـ  9

إیَّاھا، فَمن َوَجَد خیراً فلیحَمد هللا، وَمن َوَجَد غیَر ذلك فال َیلُومنَّ إالَّ 

تثال األوامر واجتناب یاة مكلَّفون بامالناُس في ھذه الح، ))نفسھ 

ا فھو ُمحًصى النواھي، و كلُّ ما یحصل منھم من عمل خیراً أو شّرً

م، إن خیراً علیھم ا فشر، قال ، وسیجُد كلٌّ أمامھ ما قدَّ فخیر، وإن شّرً
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 : هللا عزَّ وجلَّ                                

        ، م خیراً وجد ثوابھ أمامھ ، والثواب من فضل هللا فَمن قدَّ

للعبد، ل الخیر في الدنیا ھو من توفیق هللا عزَّ وجلَّ على العبد، وفع

غیر الخیر فإنَّما أُتي العبد أمامھ  دَ جَ ن وَ وآخراً، ومَ  الً وَّ فلھ الفضل أ

مامھ ھ وجنایتھ على نفسھ، فإذا وجد أمن قبل نفسھ ومعصیتھ لربِّ 

  .العذاب فال یلومنَّ إالَّ نفسھ

ا ُیستفاد من الحدیثـ  10   :ِممَّ

ھ یشتمل على عن ربِّ  الرسول  من األحادیث ما یرویھ ـ أنَّ  1

  .ضمائر التكلُّم ترجع إلى هللا، وُیقال لھ الحدیث القدسي

ـ تحریم هللا الظلم على نفسھ وتنزیھھ عنھ، مع إثبات كمال  2

ه وھو العدل   .ضدِّ

  .ـ تحریم هللا الظلم على العباد ألنفسھم ولغیرھم 3

ة حاجة العباد إلى سؤ 4 ھم الُھدى والطعام والكسوة ال ربِّ ـ شدَّ

  .غیر ذلك من أمور دینھم ودنیاھمو

لَّ ما یحتاجون إلیھ من هللا یحبُّ من عباده أن یسألوه كـ أنَّ  5

ین   .أمور الدنیا والدِّ

ه،  ـ كمال ملك هللا عزَّ وجلَّ، وأنَّ  6 العباَد ال یبلغون نفعھ وضرَّ

ھم إلى أنفسھم بل   .یعود نفُعھم وضرُّ

علیھم التوبة من ذلك  أنَّ العباد ال یسلمون من الخطأ، وأنَّ ـ  7

  .واالستغفار

على أتقى  ((: ـ أنَّ التقوى والفجور یكونان في القلوب؛ لقولھ 8
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  .))على أفجر قلب رجل  ((، و))قلب رجل 

ـ أنَّ ملَك هللا ال تزیده طاعة المطیعین، وال تنقصھ معاصي  9

  .العاصین

لَھم وَّ أه كمال ملكھ، وأنَّھ لو أعطى عبادَ وـ كمال غنى هللا  10

  .لوه لم ینقص من ملك هللا عزَّ وجلَّ وخزائنھ شیئاً وآخَرھم كلَّ ما سأ

كلَّ ـ حثُّ العباد على الطاعة، وتحذیرھم من المعصیة، وأنَّ  11

  .ذلك محصى علیھم

ـ أنَّ من وفَّقھ هللا لطریق الخیر ظفر بسعادة الدنیا واآلخرة،  12

  .ل � للتوفیق لسلوك سبیل الُھدى، ولحصول الثواب على ذلكوالفض

ط وأساء العمل ظفر بالخسران، وندم حیث ال َمن فرَّ ـ أنَّ  13

  .ینفع النَّدم

  الحدیث الخامس والعشرون

 أنَّ أناساً من أصحاب رسول هللا  :أیضاً  عن أبي ذر 

بيِّ  ون كما نصلِّي، ثور باألجور، ُیصلُّ ذھب أھلُ الدُّ  ((: قالوا للنَّ

قون بفضول أموالھم، قال أولیس قد : ویصومون كما نصوم، ویتصدَّ

قون؟ إنَّ بكلِّ تسبیحة صدقة، وكلِّ تكبیرة جعل هللا لكم ما تصدَّ 

تھلیلة صدقة، وأمر بمعروف  صدقة، وكلِّ تحمیدة صدقة، وكلِّ 

یا : صدقة، ونھي عن المنكر صدقة، وفي ُبضع أحدكم صدقة، قالوا

أرأیتم لو : ھ ویكون لھ فیھا أجر؟ قالنا شھوتَ أیأتي أحدُ ! هللا رسول

وضعھا في حرام أكان علیھ وزر؟ فكذلك إذا وضعھا في الحالل كان 

  .رواه مسلم ))لھ أجر 
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أحرُص الناس على كلِّ خیر،  رسول هللا  أصحابُ ـ  1

یحبُّ ون في األعمال الصالحة، وس، یتنافخیر قھم إلى كلِّ وأسب

ن سبقھ منھم، ولھذا ذكر جماعة من ن یلحق في األجر بمبعُضھم أ

مشاركتھم لألغنیاء بالصالة والصیام،  فقراء أصحاب رسول هللا 

زوا علیھم بالصدقة بفضول أموالھم، وقد أرشدھم وكون األغنیاء تمیَّ 

من الصدقات یقدر الفقراء على اإلتیان  ھناك أنواعاً  أنَّ  إلى النَّبيُّ 

  .واألمر بالمعروف والنھي عن المنكربھا، كاألذكار 

الفقراء إلى اإلتیان بھا تنقسم  الصدقات التي أرشد النَّبيُّ ـ  2

  :إلى قسمین

قسم یقتصر نفعھ علیھم، وھو التسبیح والتكبیر والتحمید والتھلیل، 

اھم  إلى غیرھم، یكون نفعھ لھم ولغیرھم، وھو األمر وقسم یتعدَّ

  .والجماعبالمعروف والنھي عن المنكر 

لنفس تكون ات التي فیھا حظُّ لأنَّ ما یأتیھ اإلنسان من المباحـ  3

إذا قصد بذلك لنیَّة الصالحة، مثل قضاء اإلنسان شھوتھ قربًة با

  .ھلھ وتحصیل األوالدإعفاف نفسھ وإعفاف أ

ا ُیستفاد من الحدیثـ  4   :ِممَّ

ـ حرص الصحابة على فعل األعمال الصالحة والتنافس في  1

  .خیراتال

 ـ أنَّ الصدقة ال تقتصر على الصدقة بالمال، وإن كانت أصالً في 2

  .ذلك

ـ الحثُّ على التسبیح والتكبیر والتحمید والتھلیل، وأنَّ ذلك  3



 

 

��ة   95   ف��تح الق��وي المت��ین ف��ي ش��رح األربع��ین وتتمَّ
  الخمسین

  .صدقة من المسلم على نفسھ

ن عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرتھ علیھ، ـ أنَّ مَ  4

  .فإنَّھ ُیكثر من الطاعات التي یقدر علیھا

ھ صدقٌة ـ الحثُّ على األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وأنَّ  5

  .من المسلم على نفسھ وعلى غیره

ة صالحة یكون صدقة منھ على أنَّ قضاَء اإلنسان شھوتھ بنیَّ ـ  6

  .نفسھ وعلى غیره

  .ـ مراجعة العالِم فیما قالھ للتثبُّت فیھ 7

ت األجر ِلِ◌َمن قضى ھ ثبوشبَّ  القیاس؛ ألنَّ النَّبيَّ  ـ إثبات 8

م لَِمن قضاھا في الحرام، والذي في إلثشھوتھ في الحالل بحصول ا

  .ھذا الحدیث من قبیل قیاس العكس

* * *  

  السادس والعشرونالحدیث 

كلُّ ُسالمى من  ((: رسول هللا قال : قال عن أبي ھریرة 

بین اثنین  عدلُ تَ  ،الناس علیھ صدقة كلَّ یوم تطلع فیھ الشمس

تھ فتحملھ علیھا أصدقة جل في دابَّ و ترفع لھ علیھا ، وتعین الرَّ

بة صدقة، وبكلِّ خطوة تَ ھ متاعَ  مشیھا إلى صدقة، والكلمُة الطیِّ

رواه البخاري  ))الصالة صدقة، وُتمیط األذى عن الطریق صدقة 

  .ومسلم
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كلُّ ُسالمى من الناس علیھ صدقة كلَّ یوم تطلع فیھ  ((: قولھـ  1

رھا ی، وھي ستون وثالثمائة، جاء تفسالمفاصل المىالس ))الشمس 

، )1007(بذلك في صحیح مسلم من حدیث عائشة رضي هللا عنھا 

ة كلَّ یوم تطلع فیھ الشمس فعلى جمیع تلك السالمى صدقأنَّ والمعنى 

ا تحصل بھ الصدقة، وھي مثلة ِممَّ في ذلك الیوم، ثم ذكر بعد ذلك أ

، وجاء في صحیح مسلم من حدیث یةفعلیة وقولیة، وقاصرة ومتعدِّ 

  ): 720(أبي ذر 

صالَة أنَّ ؛ وذلك ))جزئ من ذلك ركعتان یركعھما من الضحى ویُ  ((

ك المفاصل في ھذه العبادة وھي ھاتین الركعیتن یحصل بھما تحر

  .الة، فتكون مجزئة عن الصدقات في ھذا الیومالص

و فعلیة فھي كلُّ قُربة یأتي بھا اإلنساُن سواء كانت قولیة أـ  2

في ھذا الحدیث ھو من قبیل التمثیل ال   النَّبيُّ وما ذكره  صدقة،

الصلح بین متنازعین  أوالحصر، فالعدل بین االثنین یكون في الحكم 

جل في حملھ على دابَّتھ  ، وإعانة الرَّ حمل  أوبالعدل، وھو قوليٌّ متعدٍّ

، وقول الكلمة الطیِّ  یدخل تحتھ كلُّ كالم  بةمتاعھ علیھا ھو فعليٌّ متعدٍّ

كر والدعاء والقراءة والتعلیم واألمر والمعروف  والنھي طیِّب من الذِّ

، وكلُّ خطوة یمشیھا عن المنكر  وغیر ذلك، وھو قوليٌّ قاصٌر ومتعدٍّ

المسلم إلى الصالة صدقة من المسلم على نفسھ، وھو فعليٌّ قاصر، 

وغیر ذلك، زجاج  أوحجر  أووإماطة األذى عن الطریق من شوك 

  .وھو فعليٌّ متعدٍّ 
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ا ُیستفاد من الحدیثـ  3   :ِممَّ

یوم صدقة، سواء كانت  ـ أنَّ على كلِّ سالمى من اإلنسان كلَّ  1

  .یةمتعدِّ  أوقاصرة 

  .بین متنازعین بالعدلـ الحثُّ على اإلصالح  2

ـ حثُّ المسلم على إعانة غیره بما یحتاج إلیھ، كحملھ على  3

  .اع علیھاحمل مت أوتھ دابَّ 

طیِّب من ذكر وقراءة وتعلیم ودعوة كالم ـ الترغیب في كلِّ  4

  .وغیر ذلك

خر أنَّھ ُیكتب ي إلى المساجد، وقد جاء في حدیث آـ فضل المش 5

  ).663(مسلم وإیابھ، رواه  لھ َممشاه في ذھابھ

ـ فضل إماطة األذى عن الطریق، وقد جاء في حدیث آخر أنَّھ  6

  ).58(اه مسلم من شعب اإلیمان، رو

  

* * *  
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  الحدیث السابع والعشرون

البرُّ ُحسن  ((: قال  النَّبيِّ ، عن عن النواس بن سمعان 

 ))لع علیھ الناس یطَّ  أنالُخلق، واإلثُم ما حاك في النفس وكرھَت 

  .رواه مسلم

 ((: ، فقالرسول هللا أتیت : قال وعن وابصة بن معَبد 

استفت قلَبك، البرُّ ما : قال! نعم: قلت جئَت تسأل عن البرِّ واإلثم؟

ما حاك في النفس  ثمُ اطمأنت إلیھ النفس واطمانَّ إلیھ القلب، واإل

د في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك  حدیث حسن، رویناه  ))وتردَّ

  .في مسندي اإلماَمین أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن

حمد واه أاس رواه مسلم، وحدیث وابصة رحدیث النوـ  1

والدارمي وفي إسناده مقال، لكن لھ شواھد بأسانید جیِّدة، ذكرھا 

الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وھو في الجملة ُمماثل 

  .النواس بن سمعانلحدیث 

البرُّ كلمٌة جامعة تشمل األمور الباطنة التي في القلب ـ  2

 وآیة واألمور الظاھرة التي تكون على اللسان والجوارح،        

           ھا مشتمل على لَ أوَّ فإنَّ ذلك؛  علىواضحة الداللة

األمور الباطنة، وآخَرھا مشتمل على األمور الظاھرة، وُیطلق البرُّ 

ھ ُیراد بھما فإنَّ على خصوص برِّ الوالدین، ال سیما إذا قُرن بالصلة، 

وى، كما في قول ویأتي البرُّ مقروناً بالتقبر الوالدین وصلة األرحام، 

 : هللا عزَّ وجلَّ                 ،د اجتماعھما كما في فعن

ر البرُّ بفعل الطاعاتھذه اآلیة ُیف المنھیات، فإذا  ، والتقوى بتركسَّ
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كر شمل المعنیین جمیعاً، وھذا  نظیر أُفرد أحدھما عن اآلخر بالذِّ

  .اإلسالم واإلیمان، والفقیر والمسكین

وُحسُن الُخلُق  ))البرُّ حسن الخلق  ((جاء في حدیث النواس ـ  3

الخلق الكریم المعروف بھذا یحتمل أن یكون المراد بھ خصوص 

ین  (( نھ، وھو نظیرتھ وعظیم شأویكون تفسیر البرِّ بھ ألھمیَّ االسم،  الدِّ

راد بھ العموم والشمول یُ  أن، وُیمكن ))الحجُّ عرفة  ((، و))النصیحة 

مِّ المؤمنین عائشة رضي هللا لكلِّ ما ھو خیر، ویدلُّ علیھ وصف أ

ب بآدابھ، بأنَّھ القرآن، والمعنى  ُخلق الرسول عنھا لِ  أنَّھ یتأدَّ

  .ب نواھیھنویمتثل أوامره، ویجت

لع علیھ الن ((: ـ قولھ 4  اسواإلثُم ما حاك في نفسك وكرھت أن یطَّ

، من اإلثم ما یكون واضحاً جلّیًا، ومنھ ما یحوك في الصدر وال ))

لع علیھ الناس؛ ألنَّ  ا ِممَّ  ھتطمئنُّ إلیھ النفس، ویكره اإلنساُن أن یطَّ

الناس في نیلھم منھ، وھو  ھ ألسنةَ من فعلھ، فیخشى صاحبُ  ستحیایُ 

شبھات فقد فَمن اتَّقى ال ((: شبیھ بما جاء في األحادیث الثالثة الماضیة

إنَّ  ((، و))ع ما یریُبك إلى ما ال یریبك د ((، و))برأ لدینھ وعرضھ تاس

ا أدرك الناس من كالم النبوة األولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت مِ  مَّ

((.  

واإلثُم ُیراد بھ عموم المعاصي الواضحة والمشتبھة، ویأتي 

  : بالعدوان، كما في قول هللا عزَّ وجلَّ مقترناً          

       ر العدوان باالعتداء والظلم، فیدخل فیھ االعتداء ، فُیفسَّ

  .على الناس في دمائھم وأموالھم وأعراضھم
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ر البرُّ في حدیث وابصة بما اطمأنَّ ـ  5 ت إلیھ النفس واطمأنَّ فُسِّ

دًة ملة الثانیة مؤكِّ إلیھ القلب، وال یظھر لي فرٌق بینھما، فقد تكون الج

ر فیھ اإلللجملة األولى؛ التِّفا ثم بما ُیقابل ذلك، قھما في المعنى، وفُسِّ

ر بھ اإلثم في حدیث النواس   .وھو بمعنى ما فُسِّ

 ((: خرهوفي آ ))استفت قلبك  ((: قولھ في أول حدیث وابصةـ  6

بة وال وری ما كان فیھ شبھةلُّ على أنَّ ید ))وإن أفتاك الناس وأفتوك 

ھ ولو حصل إفتاء الناس بھ، تركفي السالمَة یطمئنُّ إلیھ القلب، أنَّ 

ھل اإلیمان یخاف هللا ویتَّقیھ فإنَّھ ال ُیقِدم من كان من أوالمقصود أنَّ 

ون اإلفتاء ِممَّن ال علم ئنُّ إلیھ قلبھ، وقد یكالذي ال یطم على الشيء

ن المسألة دلیل بیِّ  علم، ولكن لیس في هعنده، وقد یكون ِممَّن عند

ل علیھ في الفعل، أمَّ  ة ا إذا كان في المسألة دلیل من الكتاب والسنَّ ُیعوَّ

ن المصیر إلیھ، واستفتاء القلب ال یكون من أھل الفجور فالمتعی

قد ُیجاھر بالمعاصي وال یستحیي من  َمنولئك أمن والمعاصي؛ فإنَّ 

م البیِّن، ومن باب أولى هللا وال من خلقھ، فمثل أولئك یقعون في الحرا

  .المشتبھ

لھ بالذي جاء  ما جاء في حدیث وابصة من إخبار النَّبيِّ ـ  7

یسأل عنھ قبل أن ُیبدي سؤالھ محمول ـ وهللا أعلم ـ على علم سابق 

ھ حصل لھ باھتمام ھذا الصحابيِّ بمعرفة البرِّ واإلثم، فلعلَّ  للنَّبيِّ 

  .ء من ذلكمن قبل في شي مراجعة النَّبيِّ 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  8   :ِممَّ

  .ـ بیان عظم شأن حسن الخلق 1
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  .ـ أنَّ البرَّ واإلثَم من الكلمات الجامعة 2

ـ أنَّ المسلَم ُیْقِدم في أمور دینھ على فعل ما ھو واضح الحلِّ  3

  .دون ما ھو مشتبھ

لو ـ أنَّ المؤمن الذي یخاف هللا ال یفعل ما ال یطمئن إلیھ قلبھ، و 4

  .أُفتي بھ، ما لم یكن أمراً واضحاً في الشرع كالرخص

ـ حرص الصحابة رضي هللا عنھم على معرفة الحالل  5

  .والحرام والبر واإلثم

* * *  

  الحدیث الثامن والعشرون

وعظنا رسول هللا : قال عن أبي نجیح العرباض بن ساریة 

: فقلناوجلت منھا القلوب، وذَرفت منھا العیون، بلیغة موعظًة  

ع فأوِصنا، قالكأ! یا رسول هللا أُوصیكم بتقوى  ((: نَّھا موعظُة مودِّ

ر علیكم عبد، فإنَّھ َمن یَ  عش هللا عزَّ وجلَّ، والسمع والطاعة وإن تأمَّ

منكم فسیرى اختالفاً كثیراً، فعلیكم بسنَّتي وسنة الخلفاء الراشدین 

اكم ومح وا علیھا بالنواجذ، وإیَّ دثات األمور؛ فإنَّ كلَّ المھدیِّین، عضُّ

حدیث حسن  ((: رواه أبو داود والترمذي، وقال ))بدعة ضاللة 

  .))صحیح 

وجلت بلیغة موعظًة  وعظنا رسول هللا  ((: قول العرباضـ  1

، الموعظة ما كان من الكالم فیھ ))منھا القلوب، وذَرفت منھا العیون 

فتوجل من مخافة ر على النفوس ویبلغ القلوب، ثّ ترغیب وترھیب، یؤَ 
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ھذه الموعظة بھذه الصفات الثالث،  هللا، وقد وصف العرباض 

التي ھي البالغة ووجل القلب وذرف العیون، قال ابن رجب في 

في الموعظة مستحسنة؛ والبالغة  ((): 2/111(جامع العلوم والحكم 

ل إلى ألنَّھا أقرُب إلى قبول القلوب واستجالبھا، والبالغة  ھي التوصُّ

ام المعاني المقصودة وإیصالھا إلى قلوب السامعین بأحسن صورة إفھ

الة علیھا، وأفصحھا وأحالھ من األلفاظ ا لألسماع وأوقعھا في الدَّ

  .))القلوب 

وقد وصف هللا المؤمنین بوجل قلوبھم وذرف عیونھم عند ذكر 

 : هللا، قال هللا عزَّ وجلَّ                            

                                    وقال ، : 

                             .  

ع فأوصنا  !رسول هللا یا: قلنا ((: قولھـ  2  ))كأنَّھا موعظة مودِّ

ع، لذا فقد طلب الصحابة ھذه الوصیة تشبھ موعظة المودِّ  أنَّ  :أي

  الكرام 

ة جامعة یعھد بھا إلیھم رسول ـ وھم الحریصون على كلِّ خیر ـ وصیَّ 

كون هللا  اع لھا الوصیَّة عند الودألنَّ لون علیھا؛ بھا وُیعوِّ ، یتمسَّ

ه الموعظة كان فیھا ما یشعر بالتودیع، لذا وس، ولعلَّ ھذوقع في النف

  .طلبوا ھذه الوصیَّة

جعل أن یعزَّ وجلَّ ، تقوى هللا ))أوصیكم بتقوى هللا  ((: قولھـ  3

 ة تقیھ منھ، وذلك بفعل الطاعاتیاالمرء بینھ وبین غضب هللا وق

واجتناب المعاصي، وتصدیق األخبار، وھي وصیَّة هللا لألولین 

 : عزَّ وجلَّ آلخرین، كما قال هللا وا                   
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                 وھي سبب كلِّ خیر وفالح في الدنیا ،

بتقوى هللا في كثیر من اآلیات، ال سیما اآلیات واآلخرة، ویأتي األمر 

 المبدوءة بـ           وكذلك في وصایا رسول هللا ، 

  .ألصحابھ

وھي وصیَّة  ))والسمع والطاعة وإن تأمَّر علیكم عبد  ((: قولھـ  4

بالسمع والطاعة لوالة األمور في غیر معصیة هللا، ولو كان األمیر 

ما عبداً، وقد أجمع العلماء على أنَّ العبَد لیس أھالً للخالفة، وُیحمل 

جاء في ھذا الحدیث وغیره من األحادیث في معناه على المبالغة في 

 لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خلیفة، وإن كان ذلك ال یقع، أو أنَّ 

أنَّھ كان  أوذلك یحمل على تولیة الخلیفة عبداً على قریة أو جماعة، 

ا، وأُطلق علیھ عند التولیة  العبَد نَّ على أ أوباعتبار ما كان،  عبدحّرً

ت األمور واستتبَّ األمن؛ بشوكتھ واسعلى الناس تغلَّب  لَِما في تقرَّ

  .نكر من والیتھمنازعتھ من حصول ما ھو أ

، ھذا من ))یِعش منكم فسیرى اختالفاً كثیراً  َمنفإنَّھ  ((: قولھـ  5

تھ  ، حیث أخبر عن أمر مستقَبل وقع طبقاً لَِما أخبر بھ دالئل نبوَّ

دركوا أ  النَّبيِّ الذین طالت أعماُرھم من أصحاب فإنَّ ؛ 

وأصحابھ، وذلك  رسول هللا َما كان علیھ اختالفاً كثیراً ومخالفة لِ 

  .بظھور بعض فرق الضالل، كالقدریة والخوارج وغیرھم

لخلفاء الراشدین المھدیِّین، ة اتي وسنَّ فعلیكم بسنَّ  ((: قولھـ  6

ق  ا أخبر ، لَمَّ ))واجذ وا علیھا بالنَّ عضُّ  كثرتھ، وبحصول التفرُّ

ك بسنَّتھ وسنَّ  ة خلفائھ أرشد إلى طریق السالمة والنجاة، وذلك بالتمسُّ

الراشدین، وخلفاؤه الراشدون ھم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
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ھا خالفُة خالفَتھم بأنَّ  رسول هللا رضي هللا عنھم، وقد وصف 

ة النبوة ثالثون سنة، ثم خالف ((: ة، كما جاء في حدیث سفینة نبوَّ 

وغیُره، ) 4646(رواه أبو داود  ))أو ملَكھ من یشاء  الملكَ  یؤتي هللاُ 

، )460(لباني في السلسلة الصحیحة وھو حدیث صحیح، أورده األ

 ((): 2/120(ونقل تصحیحھ عن تسعة من العلماء، قال ابن رجب 

ك بما والسنَّ  كان علیھ ھو ة ھي الطریقة المسلوكة، فیشمل ذلك التمسُّ

عمال واألقوال، وھذه ھي وخلفاؤه الراشدون من االعتقادات واأل

على إالَّ اً ال یطلقون اسم السنَّة ة الكاملة، ولھذا كان السلف قدیمالسنَّ 

وزاعي ما یشمل ذلك كلَّھ، وروي معنى ذلك عن الحسن واأل

 والفضیل بن عیاض، وكثیر من العلماء المتأخرین یخصُّ اسَم السنَّة

ین، والمخالف فیھا على خطر بما یتعلَّق باالعتقادات؛  ألنَّھا أصُل الدِّ

  .))عظیم 

ك بسنَّتھ وسنَّة خلفائھ  وقد حثَّ رسول هللا  على التمسُّ

ة م أرشد إلى شدَّ ، وھي اسم فعل أمر، ث))فعلیكم  ((: الراشدین بقولھ

ك بھا بقولھ وا علیھا بالنَّ  ((: التمسُّ اجذ ھي ، والنو))واجذ عضُّ

ك بھااألضراس، وذلك مبالغة في شدَّ    .ة التمسُّ

  ، )) ؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضاللةوإیَّاكم ومحدثات األمور ((: قولھـ  7

  اكم ومحدثات األمور؛ فإنَّ كلَّ وإیَّ  ((): 4607(ایة أبي داود في رو

محدثات األمور ما أُحِدث وابُتدع ، ))محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضاللة 

ی ق في الدِّ ا لم یكن لھ أصل فیھ، وھو یرجع إلى االختالف والتفرُّ ن ِممَّ

عش منكم فسیرى ن یَ فإنَّھ مَ  ((: قولھب المذموم الذي ذكره النَّبيُّ 

، فال ھا ضاللكلَّ البدع بأنَّ  ، وقد وصف النَّبيُّ ))اختالفاً كثیراً 
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وقد ، ))وكل بدعة ضاللة  ((: شيٌء من البدع حسناً؛ لعموم قولھیكون 

روى محمد بن نصر في كتابھ السنة بإسناد صحیح عن ابن عمر 

، ))كلُّ بدعة ضاللة، وإن رآھا الناس حسنة  ((: رضي هللا عنھما قال

سمعت مالكاً : قالوذكر الشاطبي في االعتصام عن ابن الماجشون 

محمداً ھا حسنة فقد زعم أنَّ یراع في اإلسالم بدعة َمن ابتد ((: یقول

 : ة؛ ألنَّ هللا یقولان الرسالخ           ،  فما لم یكن

َمن  ((: بو عثمان النیسابوري، وقال أ))ون الیوم دیناً یومئذ دیناً فال یك

ر السنَّة على نفسھ قوالً وفعالً نطق بالحكمة، وَمن أمَّ  ر الھوى على أمَّ

، )10/244(حلیة األولیاء : ، انظر))نفسھ قوالً وفعالً نطق بالبدعة 

ا الح َمن سنَّ في  ((): 1017(دیث الذي رواه مسلم في صحیحھ وأمَّ

فھو محموٌل على  ))اإلسالم سنَّة حسنة فلھ أجرھا وأجر َمن عمل بھا 

القدوة الحسنة في الخیر، كما ھو واضح من سبب الحدیث، وھو أنَّ 

ة على الصدقة، فأتى رجٌل من األنص حثَّ  رسول هللا  ار بُصرَّ

ما  كبیرة، فتابعھ الناُس على الصدقة، فعند ذلك قال رسول هللا 

وأحیاھا،  ة الرسول قال، وھو محموٌل أیضاً على َمن أظھر سنَّ 

التراویح في في جمع الناس على صالة  كما حصل من عمر 

صلَّى بالناس قیام رمضان  ألنَّھ  ؛رمضان، فإنَّھ إظھاٌر لسنَّتھ 

ُیفرض علیھم، كما في صحیح  أنلیالي، وتركھ خشیة في بعض ال

ا توفي رسول هللا )2012(البخاري  ذھب ما كان ُیخشى  ، فلمَّ

، فبقي االستحباب، فأظھره النقطاع التشریع بوفاتھ  الفرضمن 

 ة الخلفاء الراشدین، وما جاء عنھ ، وھو أیضاً من سنَّ عمر 

یرید ) 2010(ح البخاري ، كما في صحی))نعم البدعة  ((: من قولھ

إظھار صالة التراویح، ُیراد بھ البدعة اللغویة، ومثل ذلك زیادة 
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األذان یوم الجمعة، وقد وافقھ علیھ الصحابُة رضي هللا  عثمان 

ة الخلفاء الراشدین، وما جاء عن ابن عمر رضي عنھم، فھو من سنَّ 

  .دعة اللغویةأنَّھ بدعة، فھو محموٌل ـ إن صحَّ ـ على البهللا عنھما 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  8   :ِممَّ

حیان؛ لَِما في ذلك استحباب الموعظة والتذكیر في بعض األـ  1

  .لى القلوبمن التأثیر ع

ة ـ حرص الصحابة رضي هللا عنھم على الخیر؛ لطلبھم الوصیَّ  2

  .منھ 

طاعتھ بامتثال عزَّ وجلَّ، وھي أھمَّ ما یوصى بھ تقوى هللا أنَّ ـ  3

  .ره واجتناب نھیھأم

ـ أنَّ من أھمِّ ما یوصى بھ السمع والطاعة لوالة األمور؛ لَِما  4

  .في ذلك من المنافع الدنیویة واألخرویة للمسلمین

ـ المبالغة في الحثِّ على لزوم السمع والطاعة، ولو كان األمیر  5

  .عبداً 

تھ، ثم  ـ إخبار النَّبيِّ  6 عن وجود االختالف الكثیر في أمَّ

  .حصولھ كما أخبر من دالئل نبوتھ 

ین لزوم سنَّ أنَّ ـ  7  تھ طریق السالمة عند االختالف في الدِّ

  .وسنَّة الخلفاء الراشدین

وھم أبو بكر وعمر وعثمان  ـ بیان فضل الخلفاء الراشدین، 8

  .ھم راشدون مھدیُّونوعلي رضي هللا عنھم، وأنَّ 
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ی 9 ا لم یكن لھ أصل فیھـ التحذیر من كلِّ ما أُحدث في الدِّ   .ن ِممَّ

  .البدع كلَّھا ضالل، فال یكون شيء منھا حسناً أنَّ ـ  10

فعلیكم  ((: ـ الجمع بین الترغیب والترھیب؛ لقولھ في الترغیب 11

  .))وإیَّاكم  ((: ، وفي الترھیب))

ـ بیان أھمیَّة الوصیة بتقوى هللا والسمع والطاعة لوالة  12

أوصى أصحاَبھ   النَّبيِّ وترك البدع؛ لكون األمور، واتِّباع السنن 

ع فأوصنا  ((: بھا بعد قولھ عن موعظتھ   .))كأنَّھا موعظة مودِّ

* * *  
  الحدیث التاسع والعشرون

أخبرني بعمل ! یا رسول هللا: قلت: قال عن معاذ بن جبل 

سألَت عن عظیم ،  لقد ((: ُیدخلني الجنَّة وُیباعدني عن النار، قال

ه هللا وإنَّھ لی علیھ؛ تعبد هللاَ ال تشرك بھ تعالى سیر على َمن یسرَّ

البیت،  تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحجشیئاً، وتقیم الصالة، و

أالَ أدلُّك على أبواب الخیر؟ الصوُم ُجنَّة، والصدقُة تطفئ : ثم قال

الخطیئة كما یطفئ الماُء النار، وصالةُ الرجل في َجوف اللیل، ثم 

  :تال                 حتى بلغ        ، ثم

بلى یا  :قلت ؟امھنَ ه وذروة سَ أخبرك برأس األمر وعمودِ  أالَ  :قال

وذروة  ،ه الصالةوعمودُ  ،األمر اإلسالمُ  رأسُ  :قال !رسول هللا

لى یا ب :قلت ؟ھذلك كلِّ  الكِ أخبرك بمِ  أالَ  :ثم قال ،امھ الجھادنَ سَ 

 !هللا یا نبيَّ  :قلت ،علیك ھذا فَّ كُ  :قالو ،فأخذ بلسانھ !رسول هللا
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في  الناسَ  كبُّ وھل یَ  !كلتك أمُّ ثكِ  :فقال ؟م بھا لمؤاخذون بما نتكلَّ وإنَّ 

 )) ؟ألسنتھم حصائدُ  على مناخرھم إالَّ  :ار على وجوھھم أو قالالنَّ 

  .)) حدیث حسن صحیح ((: رواه الترمذي وقال

أخبرني بعمل ُیدخلني الجنَّة ! یا رسول هللا: قلت ((: ھقولـ  1

الصحابة على الخیر ومعرفة  یدلُّ على حرص )) وُیباعدني عن النار

المة من النار، ویدلُّ على وجود األعمال التي بھا حصول الجنَّة والس

ة والنار، وأنَّ أولیاء هللا یعملون الصالحات لیظفروا بالجنَّة الجنَّ 

 ال مالنار، وھذا بخالف ما یقولھ بعُض الصوفیة أنَّھ ویسلموا من

تھ وال خوفاً من ناره، وھو باطل؛ لحرص یعبدون هللا رغبة في جنَّ 

مباعدة من ة والالصحابة على معرفة األعمال الموصلة إلى الجنَّ 

  : النار، وقد قال هللا عن خلیلھ

                ،  ویدلُّ أیضاً على أنَّ األعماَل

وقد جاء في ذلك آیاٌت كثیرة، منھا  ة،الصالحة سبٌب في دخول الجنَّ 

 : قول هللا عزَّ وجلَّ                              

وقولھ ، :                                

                                    

     كم دلن یدخل أح ((: ا جاء في الحدیث، وذلك ال ُینافي م

 أن أنا، إالَّ وال: قال! وال أنت یا رسول هللا: ة، قالوابعملھ الجنَّ 

، ومسلم )6463(رواه البخاري  ))دني هللا برحمة منھ یتغمَّ 

، فإنَّ الباَء في الحدیث للمعاوضة، وفي اآلیات للسببیة، )2816(

ة ات لیس عوضاً عن األعمال، وإنَّما األعمال الصالحودخول الجنَّ 

ل بالتوفیق للسبب، وھو العمل أسباب لھا، وهللا  عزَّ وجلَّ تفضَّ
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ل بالجزاء ال الذي ھو دخول الجنَّة، فرجع الفضل في صالح، وتفضَّ

  .السبب والمسبب إلى هللا سبحانھ وتعالى

ره هللا  ((: قولھـ  2 لقد سألت عن عظیم، وإنَّھ لیسیر على َمن یسَّ

تھ والتشجیع ، فیھ بیان عظیم منزلة ھذا السؤال وأھمیَّ ))تعالى علیھ 

ھ عظیم، ئول عنھ فیھ بأنَّ المس على مثلھ؛ حیث وصف الرسول 

ن سھولتھ بما ُیبیِّ  تیان بھ فقد أتبعھ النَّبيُّ ومع عظمھ ومشقَّة اإل

ره هللا علیھ، وھو یدلُّ على أنَّ المسلَم یصبر على على مَ وُیسَره  ن یسَّ

الطاعات ولو شقَّت على النفوس؛ ألنَّ عاقبة الصبر حمیدة، وقد قال 

 : هللا عزَّ وجلَّ                        وقال ، :)) 

رواه البخاري  ))ار بالشھوات ت النَّ ت الجنَّة بالمكاره، وُحفَّ ُحفَّ 

  ).2822(، ومسلم )6487(

، وتؤتي تعبد هللا وال تشرك بھ شیئاً، وتقیم الصالة ((: قولھ ـ 3

أھمَّ شيء أنَّ   لنَّبيُّ ان ، بیَّ ))الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البیت 

ب بھ إلى هللا ویحصل بھ الظفر بالجنَّ  ة والسالمة من النار أداء ُیتقرَّ

التي جاءت  ھذا الحدیث أركان اإلسالم الخمسةالفرائض، وھي في 

، ))ُبني اإلسالم على خمس  ((: في حدیث جبریل وحدیث ابن عمر

ب إليَّ ع ((: وقد جاء في الحدیث القدسي بدي بشيء أحبُّ إليَّ وما تقرَّ

مشتمٌل  ))تعبد هللا وال تشرك بھ شیئاً  ((: وقولھ ،))ا افترضتھ علیھ ِممَّ 

أنَّ  هللا، وھو إخالص العبادة �، ویدخل في ذلك شھادة على بیان حقِّ 

والعمل ، بتصدیقھ رسول هللا؛ ألنَّ عبادَة هللا ال ُتعرف إالَّ محمداً 

إذا كان إالَّ ب بھ إلى هللا ال ینفع صاحَبھ بما جاء بھ، وكلُّ عمل ُیتقرَّ 

، والشھادتان رسول هللا ة باع سنَّ خالصاً � ومبنّیًا على اتِّ 
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محمداً أنَّ هللا من شھادة إالَّ ، ال بدَّ مع شھادة أن ال إلھ متالزمتان

بة حسب ، وقد ذِكرت في الحدیث ھذه األركان مرتَّ رسول هللا 

مت ال ھ؛ بین ربِّ ة لكونھا صلة وثیقة بین العبد وصالأھمیَّتھا، وقُدِّ

ات، وذكر بعدھا الزكاة؛ رِ كرُّ لت ألنَّھا ال ھا في الیوم واللیلة خمس مرَّ

اة والمدفوعة لدافع الزكیحصل ة واحدة، ونفعھا تأتي في العام إالَّ مرَّ 

عام، وبعده الحج؛ ألنَّھ ال  ره في كلِّ رُّ كالصیام؛ لت إلیھ، ثم بعد ذلك

  .ة واحدةي العمر إالَّ مرَّ یجب ف

أالَ أدلُّك على أبواب الخیر؟ الصوُم ُجنَّة، والصدقُة  ((: قولھـ  4

تطفئ الخطیئة كما یطفئ الماُء النار، وصالةُ الرجل في َجوف اللیل، 

 : ثم تال                حتى بلغ        (( ،

ا بیَّ  الفرائَض التي ھي سبب في دخول الجنَّة والسالمة من   نلَمَّ

إلى جملة من النوافل التي یحصل للمسلم بھا زیادة  النار، أرشد 

اإلیمان وزیادة الثواب وتكفیر الذنوب، وھي الصدقة والصیام وقیام 

ة ھي الوقایة، ، والُجنَّ ))ة الصوُم ُجنَّ  ((: اللیل، وقال عن الصوم

الدنیا واآلخرة، فھو وقایة في الدنیا من الوقوع في  والصوم وقایة في

یا  ((: قال أنَّ رسول هللا  بن مسعود االمعاصي، فعن عبد هللا 

ج،استطاع منكم الباءة فلی َمن! معشر الشباب فإنَّھ أحصن للفرج  تزوَّ

رواه  ))صوم؛ فإنَّھ لھ ِوجاء وَمن لم یستطع فعلیھ بال وأغض للبصر،

، وھو وقایة في اآلخرة من )1400(ومسلم  ،)1905(البخاري 

د صام یوماً في سبیل هللا بعَّ  َمن ((:. دخول النار، وقد جاء في الحدیث

  ).2840(رواه البخاري  ))هللا وجھھ عن النار سبعین خریفاً 
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، فیھ ))طفئ الماء النار والصدقة تطفئ الخطیئة كما یُ  ((: وقولھ

هللا تعالى یحطُّ بھا الخطایا  بیان عظم شأن الصدقة النافلة، وأنَّ 

، والخطایا ھي الصغائر، وكذلك كما ُیطفئ الماُء النارَ بھا وُیطفئھا 

إطفاء الصدقة للخطایا  ، وتشبیھ النَّبيِّ الكبائر مع التوبة منھا

المشاھد في الماء بإطفاء الماء النار یدلُّ على زوال الخطایا كلّھا؛ فإنَّ 

  .یزیلھا حتى ال یبقى لھا وجودعلى النار أنَّھ إذا وقع 

جل في جوف اللیل  ((: وقولھ ھذا ھو األمر الثالث  ))وصالة الرَّ

ب إلى هللا عزَّ وجلَّ بھا، وقد تال رسول  من أبواب الخیر، التي ُیتقرَّ

 : عند ذلك قولھ تعالى هللا                 

                                     

                     ُّأنَّ  ، وقد أخبر النَّبي

، وقد )1163(أفضَل الصالة بعد المكتوبة صالة اللیل، رواه مسلم 

لبیان أبواب الخیر ھذه باالستفھام، وذلك في قولھ  د النَّبيُّ مھَّ 

؛ لَِما في ذلك من لفت نظر ))بواب الخیر؟ أالَ أدلُّك على أ ((: لمعاذ

أ لة ما ُیلَقى عمعاذ إلى أھمیَّ  ما ُیلَقى  ي كلِّ ذلك ویستعدَّ لوعلیھ، لیتھیَّ

  .لیھع

: تأخبرك برأس األمر وعموده وذروة َسنامھ؟ قل أالَ  ((: قولھـ  5

رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة : قال! بلى یا رسول هللا

، المراد باألمر الشأن الذي ھو أعظم الشؤون، وھو ))سنامھ الجھاد 

ین الذي ُبعث بھ رسول هللا  ، رأسھ اإلسالم وھو عام، یشمل الدِّ

ھا عمود الصالة والجھاد وغیرھما، وقد ذكر الصالة ووصفھا بأنَّ 

ھمُّ العبادات ھ ذلك بالبناء الذي یقوم على أعمدتھ، وھي أشبَّ  اإلسالم،
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نفعھا على صاحبھا، ثم ذكر الجھاد الذي یشمل جھاد  البدنیة القاصر

ء من كفَّار ومنافقین، ووصفھ بأنَّھ ذروة سنام النفس وجھاد األعدا

ه على في الجھاد قوَة اأنَّ لك اإلسالم؛ وذ لمسلمین وظھوَر دینھم وعلوَّ

  .ه من األدیانغیر

! بلى یا رسول هللا: أالَ أخبرك بِمالِك ذلك كلِّھ؟ قلت ((: قولھـ  6

وإنَّا لمؤاخذون ! یا نبيَّ هللا: ُكفَّ علیك ھذا، قلت: فأخذ بلسانھ، ثم قال

وھل َیكبُّ الناَس في النَّار على ! ثِكلتك أمُّك: بما نتكلَّم بھ؟ فقال

، في ھذا بیان ))! صائُد ألسنتھم؟على مناخرھم إالَّ ح: وجوھھم أو قال

ي ِمالَك الخیر ف في المھالك، وأنَّ  ھ الذي یوقعخطر اللسان، وأنَّ 

یضمن  َمن ((: حفظھ، حتى ال یصدر منھ إالَّ ما ھو خیر، كما قال 

، )6474(رواه البخاري  ))لي ما بین لْحَیْیھ وِرجلیھ أضمن لھ الجنَّة 

  :  وقال

، قال ابن ))لیصمت  أویوم اآلخر فلیقل خیراً المن كان یؤمن با�  ((

ـ  2/146(رجب في شرح ھذا الحدیث في جامع العلوم والحكم 

وضبَطھ وَحبَسھ ھو أصُل  َكفَّ اللسان ھذا یدلُّ على أنَّ  ((): 147

، )) الخیر كلِّھ، وأنَّ َمن َملََك لساَنھ فقد ملََك أمَره وأحكَمھ وضبَطھ

  : وقال

 فإنَّ  ،م وعقوباتھالكالم المحرَّ  د األلسنة جزاءُ بحصائ والمرادُ  ((

ثم یحصد یوم القیامة  ،ئاتاإلنسان یزرع بقولھ وعملھ الحسنات والسیِّ 

ن ومَ  ،ن قول أو عمل حصد الكرامةَ مِ  ع خیراً ن زرَ فمَ  ،ما زرع

حدیث معاذ  وظاھرُ  ،دامةَ النَّ  ا من قول أو عمل حصد غداً زرع شرًّ 
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 فإنَّ  ،بألسنتھم النطقُ  النارَ  الناسُ بھ یدخل  ما أكثرَ  على أنَّ  یدلُّ 

أعظم الذنوب عند هللا عز  وھو ،النطق یدخل فیھا الشركُ  معصیةَ 

 ،وھو قرین الشرك ،على هللا بغیر علم ویدخل فیھا القولُ  ،وجل

ویدخل  ،لت اإلشراك با� عز وجلالزور التي عدَ  ویدخل فیھا شھادةُ 

كالكذب  ،ن الكبائر والصغائرحر والقذف وغیر ذلك مفیھا السِّ 

من قول  المعاصي الفعلیة ال یخلو غالباً  وسائرُ  ،میمةوالغیبة والنَّ 

  .))علیھا  یقترن بھا یكون معیناً 

قال الشیخ ابن عثیمین في شرح ھذا  ))ثكلتك أمُّك  ((: وقولھ

فقدتك حتى كانت ثكلى من فقدك، وھذه الجملة ال : أي ((: الحدیث

  ، ))قال ھا الحثُّ واإلغراء على فھم ما یُ ما ُیراد ب، وإنَّ ُیراد بھا معناھا

  ا ُیماثلھ یكون من قبیل بل إنَّ ما جاء من ذلك في ھذا الحدیث وم

) 2603(الحدیث في صحیح مسلم  ھل الدعاء لَِمن أضیف إلیھ، ویدلُّ 

شرطي  أَما تعلمین أنَّ ! ُسلیم یا أمَّ  ((: نس، وفیھ قول الرسول عن أ

نا بشر، أرضى كما ما أإنَّ : ي أنِّي اشترطتُّ على ربِّي، فقلتعلى ربِّ 

  حد دعوت علیھ ما أوأغضب كما یغضب البشر، فأیُّ یرضى البشر، 

تي بدعوة لیس لھا بأھل أن یجعلھا لھ طھوراً وزكاة وقربة  من أمَّ

مسلم ـ رحمھ هللا ـ مام ، ومن دقَّة اإل))منھ یوم القیامة بھا یقربھ 

بن عباس ا أنَّھ أورد عقب ھذا الحدیث حدیثَ حیحھ سن ترتیبھ صوح

، فیكون ))ھ بطنَ  ال أشبع هللاُ  ((: في معاویةرضي هللا عنھما في قولھ 

  .لھ ، ولیس دعاء علیھ دعاءً 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  7   :ِممَّ
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ة ما بة رضي هللا عنھم على الخیر ومعرفحرص الصحاـ  1

  .ُیباعد من النارى الجنَّة ویوصل إل

  .ة والنار موجودتان، وھما باقیتان ال تفنیانـ أنَّ الجنَّ  2

ـ أنَّ عبادة هللا ُیرجى فیھا دخول الجنَّة والسالمة من النار،  3

تھ وال ال ُیعبد رغبة في جنَّ هللا نَّ إولیس كما یقول بعض الصوفیة 

  .خوفاً من ناره

  .ـ بیان أھمیَّة العمل المسئول عنھ، وأنَّھ عظیم 4

الطریَق الموصل إلى النجاة شاق، وسلوكھ یحصل بتیسیر  ـ أنَّ  5

  .هللا

ـ أنَّ أھمَّ شيء ُكلِّف بھ الثقالن عبادة هللا عزَّ وجلَّ، وقد أُنزلت  6

  .الكتب وأُرسلت الرسل لذلك

إذا ُبنیت على الشھادتین، وھما ـ أنَّ عبادَة هللا ال ُتعتبر إالَّ  7

لِما جاء بھ  ا كان خالصاً �، ومطابقاً إذتالزمتان، وال ُیقبل العمل إالَّ م

  .رسول هللا 

معاذاً   النَّبيُّ ـ بیان عظم شأن أركان اإلسالم؛ حیث دلَّ  8

  .علیھا من بین الفرائض التي فرضھا هللا

بة في أھمیَّ  9 تھا حسب ترتیبھا في ھذا ـ أنَّ ھذه الفرائض مرتَّ

  .دیثالح

  .إلتیان بالفرائضـ الحثُّ على اإلتیان بالنوافل مع ا 10

ب بھ إلى هللا بِمن  أنَّ ـ  11 عد أداء الفرائض الصدقة أھمِّ ما ُیتقرَّ
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  .والصوم وقیام اللیل

  .اإلسالم ھا عمودـ بیان عظم شأن الصالة وأنَّ  12

  .ـ بیان فضل الجھاد، وأنَّھ ذروة سنام اإلسالم 13

في قع وـ بیان خطورة اللسان، وأنَّھ ُیفضي إلى المھالك ویُ  14

  .النار

* * *  
  الحدیث الثالثون

 رسول هللا ، عن ة الخشني جرثوم بن ناشر بعن أبي ثعل

عوھا، وحدَّ حدوداً فال إنَّ هللا تعالى فرض فرائض فال تضیِّ  ((: قال

م أشیاء فال تنتھكوھا، وسكت عن أشیاء رحمة لكم  تعتدوھا، وحرَّ

ارقطني حدیث حسن، رواه الد ))غیر نسیان فال تبحثوا عنھا 

  .وغیُره

السمعاني كما أبو بكر بن ن قبلھ النووي ومِ نھ الحدیث حسَّ ـ  1

قال ابن رجب، وفي سنده انقطاع، لكن ذكر ابن رجب ما یشھد 

وقد روي معنى ھذا الحدیث  ((): 151ـ  2/150(لمعناه، فقال 

جھ البزار في مسنده والحاكم من حدیث مرفوعاً من وجوه أخر، خرَّ 

هللا في كتابھ فھو حالل،  ما أحلَّ : (، قالعن النَّبيِّ بي الدرداء، أ

م فھو حرام، وما سكت عنھ فھو عفو، فاقبلوا من هللا عافیتھ،  وما حرَّ

 : ھذه اآلیة هللا لم یكن لینسى شیئاً، ثم تالفإنَّ             

(لح إسناده صا: صحیح اإلسناد، وقال البزار: ، وقال الحاكم((.  
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ـ  2/152(قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ـ  2

فرائض، : فیھ أحكام هللا أربعة أقسام ثعلبة قسم فحدیُث أبي ((): 153

ین كلَّھا، قال  ومحارم، وحدود، ومسكوت عنھ، وذلك یجمع أحكام الدِّ

ینھذ: السمعانيابن أبو بكر  : ، قالا الحدیث أصل كبیر من أصول الدِّ

حدیٌث  عن بعضھم أنَّھ قال لیس في أحادیث رسول هللا  كيوحُ 

: وفروِعھ من حدیث أبي ثعلبة، قالالعلم بانفراده ألصول  واحد أجمعَ 

ین في أربع  جمع رسول هللا : عن واثلة المزني أنَّھ قال كيوحُ  الدِّ

ن عمل بھذا مَ ف :قال ابن السمعاني ،كلمات، ثم ذكر حدیث أبي ثعلبة

 ،ى الفرائضَ ن أدَّ مَ  ألنَّ  ؛وأمن العقاب ،حاز الثوابالحدیث فقد 

 ،وترك البحث عما غاب عنھ ،ووقف عند الحدود ،واجتنب المحارمَ 

ال تخرج  الشرائعَ  ألنَّ  ؛ینوأوفى حقوق الدِّ  ،الفضل فقد استوفى أقسامَ 

  .))انتھى  ،عن ھذه األنواع المذكورة في ھذا الحدیث

أوجب : ، أي))ئض فال تضیِّعوھا إنَّ هللا فرض فرا ((: قولھـ  3

 ، أشیاء وجعل فرضھا حتماً الزماً، كالصالة والزكاة والصیام والحجِّ

 أوعلى كلِّ مسلم اإلتیان بھا كما أمر هللا، دون ترك لھا فیجب 

  .حصول إخالل في فعلھا

شرع أموراً ھي : ، أي))وحدَّ حدوداً فال تعتدوھا  ((: قولھـ  4

مباحة، فال یتجاوز تلك الحدود إلى غیرھا، فیقع مستحبَّة أو  أوواجبة 

في كتابھ، عزَّ وجلَّ نھا هللا في أمر حرام، وذلك كالمواریث التي بیَّ 

اھا وأن یأف تي بقسمة تخالفھا، وتأتي الحدود ال یجوز ألحد أن یتعدَّ

م هللا،  قَربھا، كما فیكون الواجب على المسلم أن ال یمراداً بھا ما حرَّ

 : وجلَّ  عزَّ قال هللا               .  
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م أشیاء فال تنتھكوھا  ((: قولھـ  5 مھ هللا ال ما حرَّ أنَّ : ، أي))وحرَّ

 ((: یقعوا فیھ، بل یتعیَّن علیھم تركھ، كما قال  أنیجوز للمسلمین 

  .))نھیُتكم عنھ فاجتنبوه  ما

  نسیان، فال تبحثوا  وسكت عن أشیاء رحمة لكم غیر ((قولھ ـ  6

تاب والسنَّة، فال أمور لم یأت النصُّ علیھا في الكھناك : ، أي))عنھا 

والسؤال عنھا، وذلك مثل السؤال عن الحجِّ ُیشتغل في البحث عنھا 

ذروني ما  ((: على السائل، وقال رسول ره العام الذي أنك في كلِّ 

م واختالفھم على فإنَّما أھلك َمن كان قبلكم كثرة مسائلھتركتكم؛ 

یم حر، وكالسؤال عن تحریم شيء لم یحرم، فیترتَّب علیھ الت))أنبیائھم 

في الحدیث عن رسول هللا بسبب السؤال، كما ثبت بیان خطورتھ 

ع وتكلُّف،  نھ ، وبعد زم ال یسأل األسئلة التي فیھا تنطُّ

، فال بھا ولم یحرمھایوج موالمعنى سكت عن أشیاء فلم یفرضھا ول

 : سأل عنھا، وقد قال هللا تعالىیُ                

                                        

                                    

     .  

ا المسكوُت عنھ، فھو  ((): 2/163(قال ابن رجب  لم ُیذكر ما وأمَّ

ا عنھ ال حرج على ال إیجاب وال تحریم، فیكون معفوًّ حكُمھ بتحلیل و

ھنا، كحدیث أبي دلَّت ھذه األحادیث المذكورة ھ فاعلھ، وعلى ھذا

  .))بة وغیره ثعل

ا ُیستفاد من الحدیثـ  7   :ِممَّ

ـ أنَّ من شریعة هللا ما ھو فرض الزم، یجب فعلھ وعدم  1
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  .إضاعتھ

ـ أنَّھ یجب الوقوف عند الواجبات والمستحبَّات والمباحات، فال  2

مات   .تتجاوز إلى المحرَّ

مھ هللا یتعیَّن على المسلم تركھ واالبتعاد عنھ 3   .ـ أنَّ كلَّ ما حرَّ

  .ـ أنَّ ما لم یأت فیھ تحریم وال تحلیل فھو عفٌو ال ُیسأل عنھ 4

  الحدیث الواحد والثالثون

جاء رجلٌ  ((: قال عن أبي العباس َسھل بن َسْعد الساعدي 

ُدلَّني على عمل إذا عملتھ أحبَّني ! ا رسول هللای: فقال، إلى النَّبيِّ 

، وازھد فیما ك هللایا ُیحبّ ازھد في الدن ((: هللا وأحبَّني الناُس، فقال

حدیث حسن، رواه ابن ماجھ وغیره  ))ك الناس عند الناس ُیحبّ 

  .بأسانید حسنة

أحرُص الناس على كلِّ خیر، وأسبُق  أصحاُب رسول هللا ـ  1

الناس إلى كلِّ خیر، وقد حرص ھذا الصحابيُّ على معرفة ما یجلُب 

ب   .ھذا السؤال يَّ لھ محبََّة هللا ومحبَّة الناس، فسأل النَّ

أنَّ محبَّة هللا عزَّ  ، بیَّن ))ك هللا ازھد في الدنیا ُیحبّ  ((: قولھـ  2

ُل بالزھد في الدنیا، وأحسن ما قیل في ب یان المراد بالزھد وجلَّ ُتحصَّ

لھ الحافظ ابن ان كلَّ ما یشغلھ عن هللا، كما نقاإلنس في الدنیا ترك

عن أبي سلیمان ) 2/186(رجب في شرحھ جامع العلوم الحكم 

اختلفوا علینا في الزھد : وقال أبو سلیمان الداراني ((: الداراني، فقال

: ترك لقاء الناس، ومنھم َمن قالفي الزھد : بالعراق، فمنھم َمن قال

في ترك الشِّبع، وكالمھم قریب : في ترك الشھوات، ومنھم َمن قال
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في ترك ما یشغلك  وأنا أذھب إلى أنَّ الزھدَ : من بعض، قالبعُضھ 

وھذا الذي قالھ أبو سلیمان حسن؛ وھو یجمع جمیع . عن هللا عزَّ وجلَّ 

  .))معاني الزھد وأقسامھ وأنواعھ 

، الناُس ))ك الناس وازھد فیما عند الناس ُیحبّ  ((: قولھـ  3

حریصون على المال والمتاع في الحیاة الدنیا، والغالب علیھم إمساُك 

 : لجود بھ، قال هللا تعالىما في أیدیھم وعدم ا              

                                     

          َّع إلیھ، ، وال ُیعجبھم َمن یطمع فیما عندھم أو یتطل

نساُن عنھم نال إعجابھم وظفر بمحبَّتھم، وإذا ظفر اإل فإذا استغنى

ھمبمحبَّ    .تھم سلم من شرِّ

ا ُیستفاد من الحدیثـ  4   :ِممَّ

  .ة الناسة هللا ومحبَّ ـ حرص الصحابة على ما یجلب لھم محبَّ  1

  .ـ إثبات صفة المحبَّة � عزَّ وجلَّ  2

  .اهـ أنَّ الخیَر للعبد في محبَّة هللا إیَّ  3

ا یجلب محبَّة هللا الزھَد في الدنیا ـ أنَّ  4   .ِممَّ

تھم إیَّاه، ـ أنَّ زھَد المرء فیما في أیدي الناس سبٌب في محبَّ  5

ھم ل خیَرھم ویسلم من شرِّ   .فیحصِّ

* * *  
  الحدیث الثاني والثالثون

أنَّ رسول : عن أبي سعید َسعد بن مالك بن سنان الخدري 



 

 

ة الخمسین    120  فتح القوي المتین في شرح األربعین وتتمَّ
  

حدیث حسن، رواه ابن ماجھ  ))ال ضرر وال ِضرار  ((: قال هللا 

والدارقطني وغیرھما مسنداً، ورواه مالك في الموطأ مرسالً عن 

بيِّ عمرو بن یحیى، عن أبیھ، عن  ، فأسقط أبا سعید، ولھ  النَّ

ي بعُضھا بعضاً    .طرق یقوِّ

ھذا الحدیث مشتمٌل على قاعدة من قواعد الشریعة، وھي ـ  1

الضرر  النھي عن ىرفع الضرر والضرار، وھو خبٌر بمعن

رُر قد یحصل من اإلنسان بقصد أو بغیر قصد، والضَّ والضرار، 

والضرار یكون مع القصد، قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم 

 رَ أعني الضرـ ین تفظواختلفوا ھل بین اللَّ  ((): 2/212(والحكم 

ھما بمعنى واحد على وجھ  :ن قالفمنھم مَ  ؟فرق أم الـ والضرار 

 ،الضرر ھو االسم إنَّ  :ثم قیل ،بینھما فرقاً  والمشھور أنَّ  ،التأكید

وإدخال  ،منتف في الشرع نفسھ رَ الضرَ  ، فالمعنى أنَّ الفعل والضرارَ 

 دخل على غیره ضرراً أن یُ  الضررُ  :وقیل ،كذلك الضرر بغیر حقٍّ 

ال منفعة ما ب دخل على غیره ضرراً والضرار أن یُ  ،بما ینتفع ھو بھ

 ح ھذا القولَ ورجَّ  ،ویتضرر بھ الممنوعه، نع ما ال یضرُّ ن مكمَ  ،لھ بھ

ن بمَ  أن یضرَّ  الضررُ  :وقیل ،منھم ابن عبد البر وابن الصالح طائفةٌ 

 ،بھ على وجھ غیر جائز بمن قد أضرَّ  والضرار أن یضرَّ  ،ال یضره

ا فأمَّ  ،بغیر حقٍّ  ارَ رَ والضِ  رَ ما نفي الضرَ إنَّ  حال فالنبي  وبكلِّ 

ب عاقَ فیُ  ،هللا حدودَ  ىا لكونھ تعدَّ إمَّ  ،بحقٍّ ضرر على أحد ال إدخالُ 

فیطلب المظلوم مقابلتھ  ،هھ وغیرَ م نفسَ لَ أو كونھ ظَ  ،بقدر جریمتھ

 ،ما المراد إلحاق الضرر بغیر حقٍّ وإنَّ  ،مراد قطعاً  فھذا غیرُ  ،بالعدل

  :وھذا على نوعین
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  الخمسین

 ،یرالضرر بذلك الغ سوى رضٌ أن ال یكون في ذلك غَ  :أحدھما

عن  وقد ورد في القرآن النھيُ  ،بحھ وتحریمھفھذا ال ریب في قُ 

  : تعالىهللا قال  ،منھا في الوصیة ،ة في مواضعالمضارَّ   

                   ((.  

ون لھ غرض آخر أن یك: ع الثانيوالنو ((): 2/217(إلى أن قال 

ف أنصحیح، مثل  ى ذلك  یتصرَّ في ملكھ بما فیھ مصلحة لھ، فیتعدَّ

إلى ضرر غیره، أو یمنع غیَره من االنتفاع بملكھ توفیراً لھ، 

ر الممنوع بذلك    .))فیتضرَّ

ا ُیستفاد من الحدیثـ  2   :ِممَّ

  .ـ بیان كمال الشریعة وحسنھا في رفع الضرر واإلضرار 1

  .یضاره ـ أنَّ على المسلم أالَّ یضرَّ غیره وال 2

* * *  
  الحدیث الثالث والثالثون

لو  ((: قال عن ابن عباس رضي هللا عنھما، عن رسول هللا 

نة اءھم، لكن البیِّ عى رجالٌ أموالَ قوم ودمم، الدَّ ُیعَطى الناُس بدعواھ

عي، والیمین على َمن أنكر  حدیث حسن، رواه البیھقي  ))على المدَّ

  .وغیره ھكذا، وبعضھ في الصحیحین

، ومسلم )4552(حدیث ابن عباس ھذا أخرجھ البخاري ـ  1

نة على البیِّ  ((: ، وأكثره في الصحیحین، والذي لیس فیھما )1711(

عي  من حدیث األشعث بن قیس فیھما ، لكن ثبتت ھذه الجملة ))المدَّ
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في قصة لھ مع ابن عمٍّ لھ، ) 138(، ومسلم )4550(عند البخاري 

  .))مینھ نتك أو یَ بیِّ  ((: قال لھ النَّبيُّ 

وھذا الحدیث أصل  ((: قال ابن دقیق العید في شرح األربعینـ  2

من أصول األحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ویقتضي 

ھ لو أجیب كلُّ أنَّ فیھ   النَّبيُّ ، وقد بیَّن ))أن ال ُیحكم ألحد بدعواه 

ع على عاء أموال غیره شیئاً ألدَّ  مدَّ الناس ودمائھم، لكن ى ذلك إلى ادِّ

ب فیھ الفصل بین الناس في ذلك، وھو طل أوضح ما یكون  النَّبيَّ 

عي، وھي كلُّ  ما یبین الحقَّ ویدلُّ علیھ، من شھود أو  البیِّنة من المدَّ

َعى علیھ، وإن المدَّ  ىغیرھا، فإذا أتى بالبیِّنة قُضي بھا عل أوقرائن 

َعى علی فإن حلف برئت ساحُتھ، ھ الیمین، لم توجد البیِّنة ُطلب من المدَّ

عاه علیھ ن نكل عن الیمین قُضي علیھ بالنُّكول، وأُلزم بما ادَّ وإ

نة على إنَّما كانت البیِّ  ((: ووي في شرح األربعینخصُمھ، وقال الن

عي؛  ة المدَّ مَّ عي خالف الظاھر، واألصل براءة الذِّ ، ثم ذكر ))ألنَّھ یدَّ

عي بال بیِّنة، منھا دعوى قبل فیھا قول المدَّ أنَّھ ُیستثنى مسائل كثیرة یُ 

قان إلى النكاح مع وَ ، ودعوى السفیھ التَّ األب حاجتھ إلى اإلعفاف

ة با ألقراء ووضع الحمل، القرینة، ودعوى خروج المرأة من العدَّ

 أوالبلوغ باالحتالم، ودعوى المودع تلف الودیعة ودعوى الطفل 

عي ھ و الطالب الذي لو سكت ُترك، ضیاعھا بسرقة ونحوھا، والمدَّ

َعى علیھ ھو المطلوب الذي لو سكت لم ُیترك، قال ابن المنذر  والمدَّ

أجمع أھل العلم على أنَّ  ((): 2/230(كما في جامع العلوم والحكم 

َعى علیھ، قال عي والیمین على المدَّ : ومعنى قولھ: البیِّنة على المدَّ

عيالبیِّ ( عى؛ ألنَّھا واجبة علیھ  یستحقُّ : یعني) نة على المدَّ بھا ما ادَّ
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یبرأ بھا؛ : ، أي)ى علیھعَ الیمین على المدَّ : (قولھیؤخذ بھا، ومعنى 

  .))حال  ألنَّھا واجبة علیھ، یؤخذ بھا على كلِّ 

عيوكما أنَّ ـ  3 عیھ من األمور الدنیویة،  المدَّ علیھ البیِّنة فیما یدَّ

عي البیِّنة في األمور ا عى محبَّةَ فإنَّ على المدَّ هللا  ألخرویَّة، فَمن ادَّ

، كما قال ون صادقاً في دعواه إذا اتَّبع الرسول یك ورسولھ 

  : عزَّ وجلَّ هللا 

                                   قال ،

 آلیة الكریمة حاكمٌة على كلِّ ه اذھ ((: في تفسیر ھذه اآلیة ابن كثیر

دیة، فإنَّھ كاذب في ة هللا ولیس ھو على الطریقة المحمَّ عى محبَّ َمن ادَّ 

ین النبوي في جمیع  دي والدِّ نفس األمر، حتى یتبع الشرع المحمَّ

ن مَ : (ھ قالأنَّ  أقوالھ وأفعالھ، كما ثبت في الصحیح عن رسول هللا 

  : ، ولھذا قال)لیس علیھ أمرنا فھو ردعمل عمالً          

             یحصل لكم فوق ما طلبتم من محبَّتكم : ، أي

األول، كما قال بعض العلماء  ھو محبَّتھ إیَّاكم، وھو أعظم منإیَّاه، و

، وقال الحسن إنَّ ُتِحب،  أنلیس الشأن : الحكماء ما الشأن أن ُتَحبَّ

، فابتالھم هللا زعم قوٌم أنَّھم ُیحبُّون هللا: ه من السلفوغیرُ  البصري

  .))بھذه اآلیة 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  4   :ِممَّ

  .ائھمالشریعة على حفظ أموال الناس ودمـ اشتمال  1

  .الطرق التي ُیفَصل فیھا بین المتخاصمین ـ بیان الرسول  2

عى علیھ، فإنَّ  3 عي إقامة البیِّنة على على ـ إذا لم ُیقرَّ المدَّ المدَّ

  .دعواه
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عى علیھ وبرئت ساحُتھ، وإن لم  4 ـ إذا لم ُتقم البیِّنة ُحلِّف المدَّ

  .كولیحلف قُضي علیھ بالنُّ 

 * * *  
  الحدیث الرابع والثالثون

  : یقول سمعُت رسول هللا : قال عن أبي سعید الخدري 

، فإن لم یستطع فبلسانھ َمن رأى منكم منكراً فلُیغیِّره بیده، فإن لم ((

  .رواه مسلم ))یستطع فبقلبھ، وذلك أضعُف اإلیمان 

قدر  َمنٌل على درجات إنكار المنكر، وأنَّ ھذا الحدیث مشتمـ  1

ن علیھ ذلك، وھذا یكون من السلطان ونوابھ في على التغییر بالید تعیَّ 

الوالیات العامة، ویكون أیضاً من صاحب البیت في أھل بیتھ في 

یكون المراد منھا الرؤیة  أنوالیات الخاصة، ورؤیة المنكر یحتمل ال

ھل الرؤیة العلمیة، فإذا لم یكن من أالبصریة، أو ما یشملھا ویشمل 

التغییر بالید، انتقل إلى التغییر باللسان، حیث یكون قادراً علیھ، وإالَّ 

 ییر المنكري علیھ التغییر بالقلب، وھو أضعُف اإلیمان، وتغفقد بق

بالقلب یكون بكراھة المنكر وحصول األثر على القلب بسبب ذلك، 

وال تنافي بین ما جاء في ھذا الحدیث من األمر بتغییر المنكر، وقول 

 : هللا عزَّ وجلَّ                                

        َّمنكم من األمر إذا قمتم بما ھو مطلوب : معنىال ، فإن

یتم ما علیكمبالمعروف والنھي  كم بعد عن المنكر، فقد أدَّ ، والیضرُّ

ذلك ضالل َمن ضلَّ إذا اھتدیتم، ولشیخنا الشیخ محمد األمین 

الشنقیطي ـ رحمھ هللا ـ عند الكالم على ھذه اآلیة في كتابھ أضواء 
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نھي عن المنكر، األمر بالمعروف وال البیان تحقیقات جیِّدة في مسائل

  .ع إلیھا لالستفادة منھامن المناسب الرجو

ا ُیستفاد من الحدیثـ  2   :ِممَّ

ـ وجوب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وأنَّ بھ صالح  1

  .العباد والبالد

تغییر المنكر یكون على درجات، من قدر على شيء منھا  أنـ  2

  .ن علیھ ذلكتعیَّ 

  .عیف واألضعفوالض منھ القويّ  اإلیمان، وأنَّ  فيفاوت ـ الت 3

  الحدیث الخامس والثالثون

ال تحاسدوا، وال  ((: قال رسول هللا : قال عن أبي ھریرة 

لى بیع ، وال تدابروا، وال یبع بعُضكم عتناجشوا، وال تباغضوا

وكونوا عباد هللا إخواناً، المسلُم أخو المسلم، ال یظلمھ وال بعض، 

یكذبھ، وال یحقره، التقوى ھھنا، ویشیر إلى صدره ثالث لھ، وال یخذ

أخاه المسلم، كلُّ المسلم  حقرَ ات، بحسب امرئ من الشرِّ أن یَ مرَّ 

  .رواه مسلم ))دمھ ومالھ وعرضھ : على المسلم حرام

ال تحاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا، وال  ((: قولھـ  1

، الحسُد یكون في األمور ))بعض تدابروا، وال یبع بعُضكم على بیع 

الدنیویة واألخرویة، ویدخل تحتھ كراھة الحاسد النعمة التي أنعم هللا 

منَّى ي زوال ھذه النعمة عنھ، وسواء تَ منِّ بھا على غیره، ویدخل فیھ تَ 

على بھ منَّى مثَل ما أنعم هللا ا إذا تَ عدم انتقالھا، وأمَّ  أوانتقالھا إلیھ 
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ي زوالھا عنھ، فھذا ھو منِّ ولھا لغیره، ودون تَ یة حصغیره دون كراھ

لعة عند المناداة : الغبطة، ولیس بمذموم، والنَّْجشُ  أن یزید في ثمن السِّ

بزیادة الثمن لھ، أو ید نفع البائع راءھا، بل یرعلیھا، وھو ال یرید ش

اإلضرار بالمشتري بزیادة الثمن علیھ، والتباغض ھو تعاطي أسباب 

تدابر المقاطعة والتھاجر؛ فال یحبُّ ا یجلبھا، والن بمالبغضاء واإلتیا

ه بسبب ما یكون بینھما من واحد منھم ُدبرَ  ي كلُّ ، بل یولِّ یلقى أخاه أن

ة  تباغض، والبیع على بیع غیره أن یتبایع اثنان سلعة وھما في مدَّ

اترك ھذه السلعة وأنا : الخیار، فیأتي آخر إلى المشتري فیقول لھ

ا اشتریت بھ، وھذا أبیعك سلعة م ثلھا أو أحسن منھا بثمن أرخص ِممَّ

  .ب التباغضالعمل یسبِّ 

وكونوا عباد هللا إخواناً، المسلم أخو المسلم، ال یظلمھ  ((: قولھـ  2

قوى ھھنا ویشیر إلى صدره ثالث یخذلھ وال یكذبھ وال یحقره، الت وال

ات، بحسب امرئ من الشرِّ أن یحقَر أخاه المسلم   بعد نھیھ ، ))مرَّ

مة، فیھا التباغض بین المسلمین وتعاطي أسبابھ،  عن أمور محرَّ

 أنھو مطلوب من المسلمین أن یكونوا علیھ، وھو  إلى ما أرشد 

یكونوا إخوًة متحابِّین متآلفین، یرفق بعضھم ببعض، وُیحسن بعُضھم 

 ((: د ذلك بقولھوأكَّ  النفع إلیھ ودفع الضرر عنھ،إلى بعض، بإیصال 

 یحبَّ لغیره ما یحبُّ  أنأنَّ مقتضى األخوة : ، أي))لم أخو المسلم سمال

 أون یعتدي علیھ، لھ ما یكره لھا، فال یظلم غیره بألنفسھ، ویكره 

ھ إلى نصرتھ وھو قادر أيَّ ضرر بھ، وال یخذلھ عند حاجتیلحق 

ثھ بحدیث ینصره،  أنعلى  كاذب فیھ، وال یحقره بأن ھو وال یحدِّ
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 ((: قبح احتقار المسلم أخاه بقولھ  ستصغره، ثم بیَّنیستھین بھ وی

یكفیھ من الشرِّ : ، أي))بحسب امرئ من الشرٍّ أن یحقَر أخاه المسلم 

ط احتقار أخی بین النھي عن  ھ لو لم یكن عنده شرٌّ غیره، ووسَّ

ه قولھ    : االحتقار وبیان عظَم شرِّ

ت، أي إلى القلب؛ لبیان امشیراً إلى صدره ثالث مرَّ  ))التقوى ھھنا  ((

ھ قد یكون العبرة بما یقوم في القلوب من اإلیمان والتقوى، وأنَّ أنَّ 

ون قلُب َمن احتقره وتكبَّر علیھ َمن احُتقر معموراً بالتقوى، ویكقلُب 

ا ما یقولھ بعُض َمن یقع في المعاصي الظاھرة إذا بخالف ذلك، وأمَّ 

، فُیقال ))التقوى ھھنا  ((: الھ على شيء منھا أشار إلى صدره، وقنبِّ 

ارح التقوى إذا صارت في القلب ظھر أثُرھا على الجوإنَّ : لھ

سد ُمضغة أال إنَّ في الج ((: باالستقامة وترك المعصیة، وقد قال 

ھ وإذا فسدت فسد الجسد كلُّھ، أال وھي إذا صلحت صلح الجسد كلُّ 

ركم وأموالكم، ولكن إنَّ هللا ال ینظر إلى صوَ  ((: ، وقال ))القلب 

، وجاء عن بعض )2564(رواه مسلم  ))ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم 

ي وال بالتحلِّي، ولكن ما وقر في لیس اإلیمان بالتمنِّ  ((: أنَّھ قالالسلف 

قتھ األعمال والقل   .))ب وصدَّ

، ))دمھ ومالھ وعرضھ : المسلم على المسلم حرام كلُّ  ((: قولھـ  3

النفس بالقتل أو ما دونھ، واالعتداء على المال  یحرم االعتداء على

بالسرقة والغصب وغیر ذلك، واالعتداء على الِعرض بالسبِّ والشتم 

تحریم ھذه الثالثة في   د النَّبيُّ والغیبة والنمیمة وغیر ذلك، وقد أكَّ 

ة الوداع، قارناً حرمتھا بحرمة الزمان والمكان، حیث قال   ((: حجَّ
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كم علیكم حرام، كحرمة یومكم ھذا، في موالَكم وأعراضَ كم وأدماءَ إنَّ 

  .))شھركم ھذا، في بلدكم ھذا 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  4   :ِممَّ

تحریم التحاسد والتناجش والبیع على بیع أخیھ، وكذا الشراء ـ  1

  .ما یجلب العداوة والبغضاء بین المسلمین على شرائھ، وكذا كلُّ 

غضاء، وكذا كلُّ ما یترتَّب على ـ النھي عن تعاطي أسباب الب 2

  .ذلك من تقاطع وتھاجر بین المسلمین

  .یكونوا إخوًة متحابِّین متآلفین أنـ حثُّ المسلمین جمیعاً على  3

َة بین المسلمین تقتضي إیصاَل الخیر إلیھم ودفع أنَّ ـ  4 األخوَّ

  .الضرر عنھم

والكذب  ـ أنَّھ یحرم على المسلم ألخیھ ظلمھ وخذالنھ واحتقاره 5

  .علیھ

ذلك كاٍف للمحتِقر  تقار المسلم ألخیھ، وأنَّ بیان خطورة احـ  6

، وإن لم یكن عنده شرٌّ سواه   .من الشرِّ

ـ أنَّ المیزاَن في التفاضل بین الناس التقوى، كما قال هللا عزَّ  7

 : وجلَّ              .  

القلب، كما في ھذا الحدیث، وكما في قولھ ھا قوى محلُّ ـ أنَّ الت 8

 : تعالى                            .  

ھا على الجوارح، وبصالح ـ أنَّ التقوى في القلوب تظھر آثارُ  9

  .ة الجسدالقلوب یصلح بقیَّ 

م وأموالھم ـ تحریم االعتداء على المسلمین في دمائھ 10
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  .وأعراضھم

* * *  
  الحدیث السادس والثالثون

َمن َنفَّس عن مؤمن  ((: قال  النَّبيِّ ، عن عن أبي ھریرة 

ُكربًة ِمن ُكَرب الدنیا َنفَّس هللاٌ عنھ ُكربًة من ُكَرِب یوم القیامة، وَمن 

َر هللاُ علیھ في الدنیا واآلخرة، وَمن َسَتَر م ر على ُمْعِسٍر َیسَّ سلماً َیسَّ

ستره هللاُ في الدنیا واآلخرة، وهللاُ في َعون العبد ما كان العبُد في 

عون أخیھ، وَمن َسلََك طریقاً َیلتمس فیھ علماً َسھَّلَ هللاُ لھ بھ طریقاً 

إلى الجنة، وما اجتمع قوٌم في بیت من بیوت هللا یتلون كتاَب هللا 

شیتھم الرحمُة، ویتدارسونھ بینھم إالَّ نزلت علیھم السكینُة، وغَ 

أَ بھ عملُھ لَم طَّ بَ ن وحفَّتھم المالئكُة، وذَكَرھم هللا فیَمن عنده، ومَ 

  .رواه مسلم بھذا اللفظ ))ُیسرع بھ نسُبھ 

َمن َنفَّس عن مؤمن ُكربًة ِمن ُكَرب الدنیا َنفَّس هللاٌ  ((: قولھـ  1

لضیق، ة وا، الُكربُة ھي الشدَّ ))عنھ ُكربًة من ُكَرِب یوم القیامة 

الدنیا أن ینفَّس عنھ وتنفیسھا إزالُتھا، والجزاء على تنفیس كربة في 

أنَّ من جنس العمل، وال شكَّ  ُكربة من ُكرب یوم القیامة، والجزاءُ 

ة ُكَرب یوم القیامة وعظم الفائدة للمكروب في  الجزاَء فیھ أعظم؛ لشدَّ

  .تنفیسھا

رَ  ((: قولھـ  2 ر على ُمْعِسٍر َیسَّ هللاُ علیھ في الدنیا  وَمن َیسَّ

، وھذا أیضاً الجزاُء فیھ من جنس العمل، والعمل ھو ))واآلخرة 
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التیسیر على الُمعسر، وذلك بإعانتھ على إزالة ُعسرتھ، فإن كان 

ین لھ أنظره إن  َمدیناً ساعده بإعطائھ ما یقضي بھ دینھ، وإن كان الدَّ

 : عزَّ وجلَّ هللا لم ُیْبرئھ منھ، واإلبراء خیٌر من اإلنظار؛ لقول    

                                     

       َّأنَّ الجزاَء على التیسیر تیسیٌر یحصل  ن ، وقد بی

  .في الدنیا واآلخرة

، وھذا ))یا واآلخرة ن ستر مسلماً ستره هللا في الدنومَ  ((: قولھـ  3

زاء علیھ ستٌر في الدنیا واآلخرة، أیضاً العمل فیھ ستر في الدنیا، والج

ھو إخفاء العیب وعدم إظھاره، فَمن كان معروفاً باالستقامة  والسترُ 

تر علیھ، وَمن كان وسُ  حَ وحصل منھ الوقوع في المعصیة نوصِ 

ن علیھ إجرامھ، وِّ فإنَّ الستَر علیھ قد یھ ،معروفاً بالفساد واإلجرام

علیھ ویتمادى فیھ، فالمصلحُة في مثل ھذا عدم الستر علیھ؛  فیستمر

  .لیحصل لھ العقوبة التي تزجره عن الَعْود إلى إجرامھ وعدوانھ

، ))وهللا في عون العبد ما كان العبُد في عون أخیھ  ((: قولھـ  4

ما حصل منھ ھ كلَّ خاه المسلم، وأنَّ ذا فیھ الحثُّ على إعانة المسلم أھ

ل بذلك عون هللا وتسدیده، وھي كلمة جامعة  العون إلخوانھ فإنَّھ یحصِّ

  .من جوامع كلم الرسول 

وَمن سلك طریقاً یلتمُس فیھ علماً سھَّل هللا لھ بھ  ((: قولھـ  5

، فیھ الحثُّ على طلب العلم الشرعيِّ وسلوك ))طریقاً إلى الجنَّة 

 أوء كان ذلك بالسفر لطلبھ؛ الطرق الموصلة إلى تحصیلھ، سوا

باألخذ بأسباب تحصیلھ، من اقتناء الكتب المفیدة وقراءتھا واالستفادة 
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منھا، ومالزمة العلماء واألخذ عنھم وغیر ذلك، والجزاء على ذلك 

من هللا تسھیل الطریق التي یصل بھا طالب العلم إلى الجنَّة، وذلك 

، ملالً للعك محصِّ یكون بإعانتھ على تحصیل ما قصد، فیكون بذل

م الشریعة، وذلك ویكون أیضاً بإعانتھ على العمل بما علمھ من أحكا

  .ةل الجنَّ یفضي بھ إلى دخو

وما اجتمع قوم في بیت من بیوت هللا یتلون كتاب هللا  ((: قولھـ  6

حمة، وحفَّ نزلت علیھإالَّ ویتدارسونھ بینھم  تھم م السكینة، وغشیتھم الرَّ

هللا ھي المساجد،  ، بیوتُ ))هللا فیَمن عنده وذكرھم المالئكة، 

وإضافتھا إلى هللا إضافة تشریف، والمساجد ھي أحبُّ البالد إلى هللا؛ 

  : لقولھ 

 ))دھا، وأبغض البالد إلى هللا أسواقھا أحبُّ البالد إلى هللا مساج ((

تالوة ، وفیھ الحثُّ على االجتماع في المساجد ل)671(رواه مسلم 

لمجتمعین والباقون ارسھ، ویكون ذلك بقراءة أحد ان وتدالقرآ

ھم بعضاً في القراءة، م بعضُ اءتھم بالتناوب لیقوِّ یسمعون، وبقر

ل بھ إجادة القراءة وتدارك  واحد منھم ویستفید كلُّ  من غیره ما یحصِّ

 م، وإن كانوا منمھن ُوجد، وإذا كان فیھم عالم بتفسیره علَّ الخطأ إ

جعوا في ذلك إلى كتب التفسیر في معانیھ، ور أھل العلم فیھ تدارسوا

ة، والجزاء ما كان علیھ سلف ھذه األمَّ  الروایة والدرایة المبنیة على

: عة أمور، ھيالمساجد لتالوة القرآن وتدارسھ أربعلى االجتماع في 

الرحمَة تغشاھم، أي تشملھم  والطمأنینة، وأنَّ  نزول السكینة علیھم

ذكرھم تعالى ی هللا نَّ تحیط بھم، وأ: ة تحفُّھم أيكیھم، وأنَّ المالئوتغطِّ 

  .عند المالئكة
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أ بھ عومَ  ((: قولھـ  7 َمن  :، المعنى))ملھ لم یسرع بھ نسبھ ن بطَّ

ره عملُ  ألنَّ ة؛ ھ عن دخول الجنَّة لم یسرع بھ نسبھ إلى دخول الجنَّ أخَّ

 : عزَّ وجلَّ المعتَبر في ذلك اإلیمان والتقوى، كما قال هللا   

             ، امع العلوم والحكم قال ابن رجب في ج

خرة، َل ھو الذي یبلغ بالعبد درجات اآلالعمأنَّ معناه  ((): 2/308(

  : كما قال تعالى

               لمنازل ، فَمن أبطأ بھ عملھ أن یبلغ بھ ا

هللا فإنَّ  تعالى لم یسرع بھ نسبھ فیبلغھ تلك الدرجات؛ هللا العالیة عند

 : ب الجزاَء على األعمال ال على األنساب، كما قال تعالىرتَّ    

                            (( إلى أن ،

  : قال

  :بعضھموفي ھذا المعنى یقول  ((

  ھ     فال تترك التقوى اتِّكاالً على النسبــدینــمرك ما اإلنسان إالَّ بلع

لقد رفع اإلسالُم سلماَن فارٍس     وقد وضع الشرك النسیَب أبا لھب 

((.  

ا ُیستفاد من الحدیثـ  8   :ِممَّ

ینفِّس بھا  الدنیا، وأنَّ هللا تعالىفي كرب الالترغیب في تنفیس ـ  1

  .كرب یوم القیامة

الجزاء من جنس العمل، فالعمل تنفیس كربة، والجزاء أنَّ ـ  2

  .تنفیس كربة

الجزاء علیھ تیسیر  أنَّ وـ الترغیب في التیسیر على المعسرین،  3
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  .في الدنیا واآلخرة

، المصلحة في سترھا الترغیب في ستر العیوب حین تكون ـ 4

  .الجزاء علیھا ستر في الدنیا واآلخرة وأنَّ 

ما حصل منھ ھ كلَّ عانة المسلم أخاه المسلم، وأنَّ ـ الحثُّ على إ 5

ل بذلك عون هللا وتسدیدهن إلخوانھ العو   .فإنَّھ یحصِّ

  .ـ بیان فضل طلب العلم الشرعي 6

  .ن وتدارسھـ فضل االجتماع في المساجد لتالوة القرآ 7

ة وبلوغ ماَن والعمل الصالح سبب دخول الجنَّ اإلیـ أنَّ  8

  . عزَّ وجلَّ ات العالیة عند هللادرجال

  .ـ أنَّ شرف النَّسب بدون عمل صالح ال یفید صاحَبھ عند هللا 9

* * *  
  الحدیث السابع والثالثون

فیما یرویھ  رسول هللا عن ابن عباس رضي هللا عنھما، عن 

ئات، ثم إنَّ  ((: وتعالى قال اركھ تبعن ربِّ  هللا كتب الحسنات والسیِّ

هللا عنده حسنًة كاملة،  م یعملھا كتبھالَ مَّ بحسنة فَمن ھَ بیَّن ذلك، ف

ات إلى سبعمائة بھا فعملھا كتبھا هللا عنده عشر حسن وإن ھمَّ 

فلَم یعملھا كتبھا هللا عنده ثیرة، وإن ھمَّ بسیِّئة ضعف، إلى أضعاف ك

ئة واحدة كاملةحسنة  رواه  ))، وإن ھمَّ بھا فعملھا كتبھا هللا سیِّ

  .ذه الحروفالبخاري ومسلم في صحیحھما بھ

 ))... إنَّ هللا كتب الحسنات والسیِّئات، ثم بیَّن ذلك  ((: قولھـ  1
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لألعمال عزَّ وجلَّ أن یكون المراد بالكتابة تقدیر هللا إلخ، ُیحتمل 

ة المالئكة ُیراد بھ كتاب أنحتمل لجزاء علیھا على ھذا التفصیل، ویُ وا

 : العزَّ وجلَّ، كما قمر هللا للحسنات والسیِّئات بأ           

         ویدلُّ لھذا ما جاء في حدیث أبي ھریرة في ،

یعمل سیِّئة  أنإذا أراد عبدي  ((: كتاب التوحید من صحیح البخاري

فال تكتبوھا علیھ حتى یعملھا، فإن عملھا فاكتبوھا لھ بمثلھا، وإن 

، وال تنافي بین الكتاَبتین؛ فإنَّ ))لھ حسنة تركھا من أجلي فاكتبوھا 

  .كالًّ منھما حاصل

فَمن َھمَّ بحسنة فلَم یعملھا كتبھا هللا عنده حسنًة  ((: قولھـ  2

كاملة، وإن ھمَّ بھا فعملھا كتبھا هللا عنده عشر حسنات إلى سبعمائة 

د كتابة الحسنة إذا ھمَّ )) ضعف، إلى أضعاف كثیرة ھا ھا ولم یعملب ، أكَّ

م نقصانھا؛ ألنَّھا في الھمِّ ال في العمل، وبیَّن أنَّ ھا كاملة؛ لئالَّ ُیتوھَّ نَّ بأ

عاف، وإلى ما ھو أكثر من ذلك، المضاعفة في الفعل إلى عشرة أض

وذلك من فضل هللا عزَّ وجلَّ وإحسانھ إلى عباده، وفیھ مضاعفة 

  الجزاء على العمل، 

 المؤمن خیرٌ  ةُ نیَّ  ((: ا حدیثأمَّ دون الجزاء على الھمِّ، وھو واضح، و

، )4/219(فھو ضعیف، ذكر ذلك الحافظ في الفتح  ))من عملھ 

  ).2789(وانظر السلسلة الضعیفة لأللباني 

وإن ھمَّ بسیِّئة فلم یعملھا كتبھا هللا عنده حسنة كاملة،  ((: قولھـ  3

على ترك  ُوصفت الحسنةُ ، ))وإن ھمَّ بھا فعملھا كتبھا هللا سیِّئة واحدة 

م نقصانھا، و ُوصفت المعصیة المھموم بھا بأنَّھا كاملة؛ لئالَّ ُیتوھَّ

م زیادتھا، وھذا من فضل هللا دة؛ لئالَّ ُیتوھَّ السیِّئة المعمولة بواح
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بھا یحصل إذا كان تركھا  وعدلھ، والثواب على ترك السیِّئة التي ھمَّ 

ا إذا كان حریصاً على فعل السیِّ  ق بھا، تعلِّ ئة وقلبھ ممن أجل هللا، أمَّ

م على فعلھا لو قدر على ذلك، فھو مؤاَخٌذ على ذلك، قال  وھو ُمصمِّ

 : قولھ تعالى من سورة األنعامتفسیر ابن كثیر في تفسیره عند   

                                             

       :  

تارة یتركھا : واعلم أنَّ تارَك السیِّئة الذي ال یعملھا على ثالثة أقسام ((

ة على كفِّھ عنھا � تعالى، وھذا عمل ونیَّة، ن�، فھذا ُتكتب لھ حس

: كما جاء في بعض ألفاظ الصحیحولھذا جاء أنَّھ ُیكتب لھ حسنة، 

من أجلي، وتارة یتركھا نسیاناً وذھوالً : ، أي)يفإنَّھ تركھا من جرائ(

ا، وتارة  لَ عَ خیراً وال فَ  وِ نْ یَ  ، فھذا ال لھ وال علیھ؛ ألنَّھ لمعنھا شّرً

یتركھا َعجزاً وكسالً عنھا بعد السعي في أسبابھا والتلبُّس بما یقرب 

فاعلھا، كما جاء في الحدیث الصحیح عن النَّبيِّ منھا، فھذا بمنزلة 

قاتل والمقتول في النار، إذا التقى المسلمان بسیفیھما فال: (ھ قالأنَّ  

إنَّھ كان : ال المقتول؟ قالذا القاتل، فما بھ !رسول هللا ای: قالوا

  .))حریصاً على قتل صاحبھ 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  4   :ِممَّ

  .ئاتإثبات كتابة الحسنات والسیِّ ـ  1

  .ة ثواب الحسناتمضاعفعزَّ وجلَّ من فضل هللا أنَّ ـ  2

  .أالَّ ُیزاد في السیِّئاتعزَّ وجلَّ ـ من عدل هللا  3

  .ـ أنَّ هللا ُیثیب على الھمِّ بالحسنة إذا لم یعملھا بكتابتھا حسنة كاملة 4
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ـ أنَّ َمن ھمَّ بسیِّئة وتركھا من أجل هللا یكتب لھ بتركھا حسنة  5

  .كاملة

  .ل السیِّئاتـ الترغیب في فعل الحسنات والترھیب من فع 6

  

* * *  
  الحدیث الثامن والثالثون

إنَّ هللا تعالى  ((: قال رسول هللا : قال بي ھریرة عن أ

ا فقد آذنُتھ بالحرب، وعاد َمن: قال ب إليَّ عبدي ى لي ولّیً ما تقرَّ

ا افترضتھ، وال ب إليَّ بالنواف بشيء أحب إليَّ ِممَّ ل یزال عبدي یتقرَّ

سمع بھ، وبصَره الذي ھ الذي یَ سمعَ  ھ كنتُ تُ بْ أحبَ  فإذاھ، حتى أحبَّ 

ھا، ولئن مشي بھ التي یَ جلَ بھا، ورِ  بطشُ ُیبصر بھ، ویَده التي یَ 

  .رواه البخاري ))سألني ألعطینَّھ، ولئن استعاذني ألعیذنَّھ 

ا فقد آذنتُ من ع ((: قولھـ  1 ، ھذا الحدیث ))ھ بالحرب ادى لي ولّیً

عن ربِّھ، وقد أفرد  ا الرسول من األحادیث القدسیة التي یرویھ

اه  ، ))قطر الَوْلي بشرح حدیث الولي  ((الشوكاني شرحھ في كتاب سمَّ

 : ھم المؤمنون المتَّقون، كما قال تعالىعزَّ وجلَّ وأولیاء هللا   

                             

     ني محارٌب لھ، أعلمتھ أنَّ  ))ھ بالحرب آذنتُ  ((، ومعنى

  .ھ من الكبائرولیاء هللا، وأنَّ عاداة أوھو یدلُّ على خطورة م
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ب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ  ((: قولھـ  2 ا افترضت وما تقرَّ إليَّ ِممَّ

إنَّما تحصل  والیة هللاأنَّ ة وما بعدھا بیان لمفي ھذه الج ))علیھ 

ب إلیھ بأ داء الفرائض، واإلتیان مع ذلك بالنوافل، وھو یدلٌُّ◌ بالتقرُّ

َب أنَّ على  في ذلك ألنَّ إلى هللا من النوافل؛  حبُّ بأداء الفرائض أالتقرُّ

م هللا، واآلتي بالواجبات التارك فعل  ما أوجب هللا وترك ما حرَّ

مات ھو الم النوافل معھا فھو السابق تصد، وَمن أتى بھا وأتى بقللمحرَّ

  .بالخیرات

ب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّھ  ((: قولھـ  3 إلخ،  ))وال یزال عبدي یتقرَّ

یان باألعمال الصالحة زیادة على الفرائض، وفعلھا افل ھي اإلتونال

عزَّ وجلَّ، وإذا حصلت لھ مع االستمرار علیھا یجلب محبَّة هللا 

رفاتھ، فال یسمع إالَّ ما ھو حق، وال المحبَّة ظفر بتسدید هللا في تص

ما إلى مشي إالَّ نال إالَّ ما ھو حق، وال یَ ما ھو حق، وال ییرى إالَّ 

ا استعاذه  ھو حق، وأكرمھ هللا بإجابة دعوتھ إذا دعاه، وإعاذتھ ِممَّ

  .منھ

ا ُیستفاد من الحدیثـ  4   :ِممَّ

ة خطر معاداتھم 1   .ـ بیان فضل أولیاء هللا، وشدَّ

  .نَّ والیَة هللا عزَّ وجلَّ تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافلـ أ 2

ب إلى هللا عزَّ وجلَّ ـ أنَّ أحبَّ  3   .أداء الفرائضبھ  ما ُیتقرَّ

  .ـ إثبات صفة المحبَّة � عزَّ وجلَّ  4

  .اھاـ تفاوت األعمال في محبَّة هللا إیَّ  5
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  . عزَّ وجلَّ ة هللاـ أنَّ فعل النوافل بعد أداء الفرائض یجلب محبَّ  6

وبصره ده في سمعھ ـ أنَّ من ظفر بمحبَّة هللا عزَّ وجلَّ سدَّ  7

  .وبطشھ ومشیھ

ا تجلب للعبد إجابة دعائھ وإعاذـ أنَّ محبَّة هللا عزَّ وجلَّ  8 تھ ِممَّ

  .یخاف

ـ أنَّ ثواَب هللا عزَّ وجلَّ للعبد یكون بإجابة مطلوبھ والسالمة  9

  .من مرھوبھ

* * *  
  لتاسع والثالثونالحدیث ا

إنَّ  ((: قال أنَّ رسول هللا : عن ابن عباس رضي هللا عنھما

تي الخطأ والنسیان وما اسُتكرھوا علیھ   ))هللا تجاوز لي عن أمَّ

  .حدیث حسن، رواه ابن ماجھ والبیھقي وغیرھما

ُة نبیِّ ـ  1 تان نا محمد أمَّ ة الدعوة ة دعوة وأمَّ أمَّ : أمَّ ة إجابة، فأمَّ

ة اإلجإنسيٍّ وجنيٍّ من حین بعث ھم كلُّ  ابة ھم تھ إلى قیام الساعة، وأمَّ

الذین وفَّقھم هللا للدخول في دینھ الحنیف وصاروا من المسلمین، 

ة في ھذا الحدیث أمَّ  ة الدعوة ة اإلوالمراد من األمَّ جابة، ومن أمثلة أمَّ

  : قولھ 

مة یھودي وال یسمع بي أحٌد من ھذه األال  !محمد بیده والذي نفس ((

كان من أصحاب إالَّ موت ولم یؤمن بالذي أُرسلُت بھ نصراني، ثم یَ 

  ).153(رواه مسلم  ))النار 
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 یكون ذاكراً  أن: فعل الشيء من غیر قصد، والنسیان: والخطأ

اإللجاء على قول أو فعل، واإلثم : هلشيء فینساه عند الفعل، واإلكرا

على عزَّ وجلَّ ة من كتاب هللا مرفوع في ھذه الثالثة؛ وقد جاءت األدل

 : عزَّ وجلَّ رفع ذلك، قال هللا                     ،

 : ، وقال)126(أخرجھ مسلم  ))قد فعلت  ((: قال هللا       

                           وقال ، :    

                                  َّا ما ، وأم

تلفھ لغیره فھو مضمون، كالقتل خطأ تجب فیھ الدیة مع الكفارة، وإذا أ

تھ َقْتل معصوم فال یجوز لھ ذلك؛ فال یستبقي حیا أوأُكره على الزنا 

  .غیرهبقتل 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  2   :ِممَّ

انھ إلى عباده؛ حیث رفع ـ بیان سعة رحمة هللا وفضلھ وإحس 1

  .م في ھذه الثالثةعنھم اإلث

ذة على الخطأ، فإن كان الخطأ في ترك واجب ـ رفع المؤاخ 2

  .َفَعلَھ، وإن كان في إتالف حقٍّ لغیره ضمنھ

* * *  
  الحدیث األربعون

 أخذ رسول هللا  ((: رضي هللا عنھما قال عن ابن عمر

أو عابر سبیل، وكان ابن كن في الدنیا كأنَّك غریب : فقالبمنكبي، 

إذا أمسیَت فال تنتظر الصباح، : عمر رضي هللا تعالى عنھما یقول
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، ومن مرضكتك لوإذا أصبحَت فال تنتظر المساء، وخذ من صحَّ 

  .رواه البخاري ))حیاتك لموتك 

  وحثٌّ بمنكب عبد هللا بن عمر تنبیھ  رسول هللا  في أخذـ  1

  لھ على وعي ما ُیلقى علیھ في ھذه الحال، وإخبار عبد هللا بن عمر 

رضي هللا عنھما بذلك یدلُّ على ضبطھ وإتقانھ ما سمعھ من رسول 

ر الحالة التي حصلت عند سماعھ ھذا الحدیث ألنَّ ؛ هللا  فیھ تذكُّ

  .رسول هللا من 

، الغریب ))عابر سبیل  أوكن في الدنیا كأنَّك غریب  ((: ھقولـ  2

قضاء حاجة، یستعدُّ لمغادرة ذلك البلد متى ھو المقیم في غیر بلده ل

ن من ذلك، تَ  وعابر السبیل ھو المسافر الذي َیمرُّ بالبالد مروراً مكَّ

دون إقامة بھا حتى ینتھي من سفره، ودار الغربة وعبور السبیل في 

ث ھي الدنیا، والسیر فیھا لآلخرة، وذلك إنَّما یكون بتذكُّر ھذا الحدی

الموت وقصر األمل واالستعداد فیھا لآلخرة باألعمال الصالحة، كما 

 : عزَّ وجلَّ قال هللا                   وقد ذكر ،

طالب عن علي بن أبي ) ـ مع الفتح 11/235(البخاري في صحیحھ 

 آلخرة مقبلة، ولكلِّ ارتحلت الدنیا مدبرة، وارتحلت ا ((: أنَّھ قال 

خرة وال تكونوا من أبناء منھما َبنون، فكونوا من أبناء اآل ةواحد

، وقد ))الدنیا؛ فإنَّ الیوم عمل وال حساب، وغداً حساب وال عمل 

بدار  مثل ھذه الحیاة الدنیا وانتھائھا، وأنَّھا لیست أوضح النَّبيُّ 

كراكب استظلَّ إالَّ نا في الدنیا ما لي وللدنیا، ما أ ((: قرار بقولھ 

: وغیره، وقال) 2377(رواه الترمذي  ))تحت شجرة ثم راح وتركھا 

  .))حدیث حسن صحیح  ((
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إذا : كان ابن عمر رضي هللا تعالى عنھما یقولو ((: قولھـ  3

، فیھ ))ساء ر المیَت فال تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فال تنتظأمس

، وفیھ إلى تنفیذ وصایا الرسول  رسول هللا مبادرة أصحاب 

اه بھ رسول هللا ؛ فضل عبد هللا بن عمر  فإنَّھ مع تنفیذه ما وصَّ

باً قِّ رتالمسلَم یكون میرشد غیَره إلى تنفیذ ذلك، والمعنى أنَّ  

عمل ن كسل أو تأخیر، ویفھو یستعدُّ لھ بالعمل الصالح دوالموت، 

ھ ال یدرك نَّ ھ ال ُیدرك المساء، وفي لیلھ كأالصالحات في نھاره كأنَّ 

قال ُھشیم : الصباح، وفي ترجمة منصور بن زاذان في تھذیب الكمال

ملَك الموت على إنَّ : لو قیل لمنصور بن زاذان ((: بن َبشیر الواسطي

  .))عمل في الالباب ما كان عنده زیادة 

، ))، ومن حیاتك لموتك لمرضكتك وخذ من صحَّ  ((: قولھـ  4

نا  المعنى أنَّ المسلَم ُیبادر إلى األعمال الصالحة، حیث یكون متمكِّ

تیھ ما یعوقھ من ذلك كالمرض تھ قبل أن یأمنھا، وذلك في حال صحَّ 

الصالحة قبل أن یفجأه الموت،  والكبر، وأن یعُمر حیاَتھ باألعمال

  .نتقل من دار العمل إلى دار الجزاءفی

ا ُیستفاد من الحدیثـ  5   :ِممَّ

فیھا  ـ الحثُّ على استشعار الغربة في ھذه الحیاة؛ لیستعدَّ  1

  .باألعمال الصالحة

لیھ؛ نظر المتعلِّم إلى وعي ما یلقى ع ما یلفتـ فعل المعلِّم  2

  .)) بمنكبي أخذ رسول هللا  ((: لقول عبد هللا بن عمر

  .ول هللا ـ مبادرة الصحابة إلى تنفیذ وصایا رس 3
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وحث غیره   النَّبيِّ ـ فضل عبد هللا بن عمر بأخذه بوصیة  4

  .علیھا

ـ الحثُّ على المبادرة إلى األعمال الصالحة دون كسل أو  5

  .تأخیر

 * * *  
  الحدیث الواحد واألربعون

عن أبي محمد عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنھما 

حُدكم حتى یكون ھواه َتَبعاً لَِما ال ُیؤمن أ ((: قال رسول هللا : قال

  .حدیث صحیح، رویناه في كتاب الحجة بإسناد صحیح ))جئُت بھ 

حھ النـ  1 ووي وعزاه إلى كتاب الحجة، قال ابن الحدیث صحَّ

 بصاحب كتاب یرید ((): 2/293(رجب في جامع العلوم والحكم 

یھ الحجة الشیخ أبا الفتح نصر بن إبراھیم المقدسي الشافعي الفق

وكتابھ ھذا ھو كتاب الحجة على تاركي  ،الزاھد نزیل دمشق

 ،ن ذكر أصول الدین على قواعد أھل الحدیث والسنةیتضمَّ  ،المحجة

ج ھذا الحدیث الحافظ أبو نعیم في كتاب األربعین وشرط في وقد خرَّ 

ا أجمع الناقلون مَّ أولھا أن تكون من صحاح األخبار وجیاد اآلثار مِ 

الحافظ ابن  ، ثم إنَّ ))جتھ األئمة في مسانیدھم وخرَّ  ،یھعلى عدالة ناقل

ا الحافظ ابن حجر فقد أشار  فھ، وبیَّن وجوه تضعیفھ، وأمَّ رجب ضعَّ

: إلى ثبوتھ، وجعلھ من حدیث أبي ھریرة، فقال) 13/289(في الفتح 

بن عبد البر في بیان العلم عن وأخرج البیھقي في المدخل وا ((
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والنخعي ریح والشعبي وشُ  الحسن وابن سیرینجماعة من التابعین، ك

د، ویجمع ذلك كلَّھ حدیُث أبي  بأسانید جیاد ذّم القول بالرأي المجرَّ

، أخرجھ )ال یؤمن أحُدكم حتى یكون ھواه َتَبعاً لَِما جئُت بھ(ھریرة 

الحسن بن سفیان وغیُره، ورجالھ ثقات، وقد صححھ النووي في آخر 

  .))األربعین 

اجب، قال النووي في یمان في الحدیث نفٌي للكمال الونفُي اإلـ  2

ھ على لَ مرَض عالشخَص یجب علیھ أن یعأنَّ  :أي ((: شرح األربعین

، وھذا نظیر قولھ الكتاب والسنة، ویخالف ھواه ویتبع ما جاء بھ 

 : تعالى                                    

            َّأمر وال  ورسولھ ، فلیس ألحد مع هللا عزَّ وجل

  .))وى ھ

  ): 399ـ  2/398(قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ـ  3

والمعروف في استعمال الھوى عند اإلطالق أنَّھ المیل إلى خالف  ((

 : عزَّ وجلَّ الحق، كما في قولھ                    

 ،وقال تعالى :                          

             ة والمیل بمعنى المحبَّ  ، وقد یطلق الھوى

ما استعمل بمعنى وربَّ  ،وغیره لى الحقِّ إ فیدخل فیھ المیلُ  ،مطلقاً 

ھل  :ئل صفوان بن عسالوسُ  ،خاصة واالنقیاد إلیھ حبة الحقِّ مَ 

عن الرجل  سألھ أعرابيٌّ  :فقال یذكر الھوى؟  النَّبيِّ من  سمعتَ 

ا نزل مَّ ولَ  ،)المرء مع من أحبَّ ( :قالف ؟ولم یلحق بھم حب القومَ یُ 

 : عزَّ وجلَّ  ھقولُ                       قالت



 

 

ة الخمسین    144  فتح القوي المتین في شرح األربعین وتتمَّ
  

قال عمر و )سارع في ھواكیُ  ك إالَّ ما أرى ربَّ : ( للنَّبيِّ عائشة 

قال أبو ما  رسول هللا  فھوي( :بدر في قصة المشاورة في أسارى

فیھ  ا جاء استعمال الھوىمَّ وھذا الحدیث مِ  )م یھو ما قلتُ ولَ  ،بكر

  .))حبة المحمودة بمعنى الم

ا ُیستفاد من الحدیثـ  4   :ِممَّ

  .فیما جاء بھ باع الرسول ـ وجوب اتِّ  1

  .ـ تفاوت الناس في اإلیمان 2

* * *  
  الحدیث الثاني واألربعون

قال هللا  ((: یقول سمعُت رسول هللا : قال عن أنس 

ان إنَّك ما دعوَتني ورجوتنِي غفرُت لك على ما ك! یا ابن آدم: تعالى

لو بلغت ذنوُبك َعنان السماء ثم ! منك وال أبالي، یا ابن آدم

ك لو أ! لك، یا ابن آدماستغفرتني غفرُت  تیتني بقُراب األرض خطایا إنَّ

رواه الترمذي  ))بي شیئاً ألتیُتك بقُرابھا مغفرة  ثم لقیتني ال تشرك

  .))حدیث صحیح  ((: وقال

ي ـ رحمھ دھا النووھذا الحدیث ھو آخر األحادیث التي أورـ  1

، وقد زادت على األربعین حدیثین، فیكون نیهللا ـ في كتابھ األربع

إطالق األربعین علیھا من تغلیب اللفظ وحذف الكسر الزائد في 

ھ عن ربِّ  رسول هللا قدسیة التي یرویھا ادیث الحالعدد، وھو من األ

  .تبارك وتعالى
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من أنَّ على  الخطاُب في الحدیث لبني آدم، وھو مشتملٌ ـ  2

أسباب مغفرة الذنوب دعاء هللا ورجاءه مغفرَة الذنوب واالستغفار 

منھا واإلخالص � والسالمة من الشرك، ومعنى مغفرة الذنوب 

  .سترھا عن الخلق والتجاوز عنھا، فال ُیعاقب علیھا

إنَّك ما دعوَتني ورجوتنِي غفرُت لك على ! یا ابن آدم ((: قولھـ  3

  ه ذلك فرة ذنوبھ، ورجاؤ، دعاء العبد رّبھ مغ)) أبالي ما كان منك وال

وب یحصل بھ من هللا المغفرة ولو وبة من الذنع التم دون یأس،منھ 

منك وال على ما كان  ((: رت، ولھذا قالالذنوب وكثرت وتكرَّ  متعظُ 

 : ، ونظیر ھذا قول هللا عزَّ وجلَّ ))أبالي                 

                                   

   .  

لو بلغت ذنوُبك َعنان السماء ثم ! یا ابن آدم ((: قولھـ  4

، لو كثرت ذنوب العبد حتى بلغت َعنان ))استغفرتني غفرُت لك 

ت السماء أو ما دون ذلك كالسحاب أو ما یبلغھ بصر بلغ: لسماء، أيا

م حصل من العبد االستغفار مع التوبة من جمیع ق، ثالناظر إلى فو

فإنَّ هللا تعالى یغفر تلك الذنوب ویتجاوز عنھا، والتوبة  الذنوب،

یمة في المستقبل والندم على ما فات، والعزتكون باإلقالع من الذنب، 

هللا عزَّ  لیھ، ومع ھذه الثالثة، فإن كان الذنب في حقِّ یعود إ على أالَّ 

ى ن، أدَّ یآلدمیِّ ل أتى بالكفارة، وإن كان في حق ارة،وجلَّ وفیھ كفَّ 

  .و تحلَّلھم منھاحقوقھم إلیھم أ

م تیتني بقُراب األرض خطایا ثك لو أإنَّ  !یا ابن آدم ((: قولھـ  5
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عزَّ ، الشرُك با� ))رابھا مغفرة ك بقُ لقیتني ال تشرك بي شیئاً ألتیتُ 

ك فھو تحت یغفره هللا، وكلُّ ذنب دون الشرال ھو الذنب الذي وجلَّ 

بھ وأدخلھ  مشیئة هللا، إن شاء عفا عن صاحبھ ولم یعذبھ، وإن شاء عذَّ

الكفار، بل ال بدَّ أن یخرج منھا ویدخل  نار، ولكنھ ال ُیخلَّد فیھا خلودال

  : عزَّ وجلَّ  الجنَّة، كما قال هللا                   

             في آیتین من سورة النساء، وفي ھذا الحدیث ،

لو بلغت في الكثرة ما بلغت، فإنَّ هللا یتجاوز عنھا، وبیان أنَّ الذنوَب 

  .من اإلشراك بھبشرط كون العبد مخلصاً عبادتھ �، سلیماً 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  6   :ِممَّ

  .فرة ذنوب عبادهمغوـ سعة فضل هللا عزَّ وجلَّ  1

  .سلذنوب دعاء هللا ورجاؤه من غیر یأـ من أسباب مغفرة ا 2

هللا یغفر للمستغفر ذنوبھ ولو  ـ فضل االستغفار مع التوبة، وأنَّ  3

  .بلغت في الكثرة ما بلغت

ما سواه تحت  ھو الذنب الذي ال ُیغفر، وأنَّ  ـ أنَّ الشرَك با� 4

  .مشیئة هللا

  .ر بھ الذنوبـ فضل اإلخالص، وأنَّ هللا ُیكفِّ  5

  الحدیث الثالث واألربعون

 ((: قال رسول هللا : عن ابن عباس رضي هللا عنھما قال

 ))فألولى رجل ذَكر أبقت الفرائض ألحقوا الفرائض بأھلھا، فما 
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جھ البخاري ومسل   .مخرَّ

ُل األھذا الحدیث ھو أـ  1  حادیث الثمانیة التي زادھا الحافظ ابنوَّ

على ما جمعھ اإلمام النووي ـ  العدة خمسینرجب رحمھ هللا، فأكمل 

هللا ـ في األحادیث األربعین، وُیالحظ أنَّ الحافظ ابن رجب عند رحمھ 

ر أیضاً عبِّ ، ویُ ))جھ خرَّ  ((الذین رووا األحادیث من األئمة ُیعّبر بـ  ذكر

، وال فرق بین ))واه ر ((ا النووي فكان تعبیره بـ وأمَّ  ،))رواه  ((بـ 

  .ا واحدمعناھمالتعبیرین؛ ألنَّ 

لفرائض ة المواریث، والمراد باقسمفي  ھذا الحدیث أصلٌ ـ  2

رة في كتاب هللا، وھي ستة، وھي الثلثان، والثلث، : الفرائض المقدَّ

الثلثان،  :ثمن، وُیقال فیھا اختصاراً والربع، وال ، والنصف،والسدس

لثمن، والسدس، ا: والنصف، ونصفھما، ونصف نصفھما، أو ُیقال

كلٍّ،  فالثلث، والربع، وضع: ضعفھما، أو ُیقال وضعفھما، وضعف

رة وما جاء معھا  ن من في القرآونصفھ، والمراد الفروض المقدَّ

في غیر أم، فجتماع األوالد واإلخوة لاإلرث بغیر تقدیر، في حال ا

نثیین، األ ثل حظِّ َكر موإناثاً فللذَّ  وراً كانوا ذكحال اجتماع األوالد إذا 

، فللثنتین فأكثر الثلثان، وللبنت الواحدة وإن كا نوا إناثاً ال ذكور معھنَّ

النصف، ھذا إذا كنَّ في درجة واحدة، كالبنات وبنات األبناء، فإن كنَّ 

 ر لم یكن لبنات االبن شيء؛في درجتین وكان البنات ثنتین فأكث

ة ا النصف، والبنھفلانت البنت واحدة الستیعاب البنات الثلثین، وإن ك

ذلك عن رسول  السنة في ناتھ السدس تكملة الثلثین؛ لثبوتاالبن أو ب

ا إذا كان األوالد ذكوراً ُخلَّصاً، ، أمَّ )6736(، رواه البخاري هللا 

الواحَد منھم یحوز فإنَّ ، األبناءفقد  سواء كانوا أبناء أو أبناء بنین عند



 

 

ة الخمسین    148  فتح القوي المتین في شرح األربعین وتتمَّ
  

قال أیضاً في یُ المیراث كلَّھ، والجمع یقتسمونھ بینھم بالسویة، و

میراث اإلخوة األشقاء واإلخوة ألب ما قیل في میراث األوالد من 

اء على اإلخوة ألب، فیقتسم الذكور الُخلَّص تقدیم اإلخوة األشقَّ 

كر مثل حظِّ األنثیین، ناثاً فللذَّ إویراث بالسویة، فإن كانوا ذكوراً الم

لھا النصف، واالثنتان فأكثر لھما الثلثان، ویكون  والواحدة منھنَّ 

عند فقدھم، وإذا ُوجد میراث اإلخوة ألب مثل میراث اإلخوة األشقاء 

خت شقیقة أخذت النصف، ولألخوات ألب معھا السدس تكملة أ

واحد منھما  ألبوان فلكلِّ ا االثلثین، سواء كنَّ واحدة أو أكثر، وأمَّ 

خذ الباقي األَب یأفإنَّ السدس إذا كان للمیت ولد، وإن كان الولد إناثاً 

األمَّ تأخذ الثلث، والباقي لألب، فإنَّ تعصیباً، وإذا لم یكن للمیت ولد 

إالَّ أنَّھ في ھذه الحالة إذا كان مع األبوین أحد الزوجین فإنَّ األمَّ تأخذ 

سألتین أحد الزوجین، وُیقال لھاتین الم فرضثلث ما یبقى بعد 

  .بذلك الُعمریتان؛ لقضاء أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب 

اء أو ألب أو ألم، فإنَّ وإذا كان للمیت إخوة، سواء كانوا أشقَّ 

ب یرث میراث األب عند میراث األم یكون السدس، والجد أبو األ

كانت الجدة من قبل  سواءة عند فقد األم ترث السدس، جدَّ فقده، وال

ات الوارثات یشتركن في األم أو من قبل األب، وعند اجتماع الجدَّ 

ا اإلخوة ألم فمیراث الواحد منھم الُسدس إذا لم یكن الُسُدس، وأمَّ 

أكثر من أصل من الذكور وارث، وإن كانوا  للمیت فرع وارث أو

، كوراً وإناثاً و ذ، أواحد، سواء كانوا ذكوراً خلَّصاً، أو إناثاً خلَّصاً 

 اشتركوا في الثلث بالسویة، ال فرق في ذلك بین ذكورھم وإناثھم،

ا میراث  م یكن للمیت فرع الزوجین، فالزوج یرث النصف إذا لوأمَّ
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وارث، فإن ُوجد كان لھ الربع، والزوجة ترث الربع إذا لم یكن 

كثر من زوجة ن ُوجد كان لھا الثمن، وإن كنَّ أللمیت فرع وارث، فإ

  .شتركن في الربع أو الثمنا

مواریث في ثالث في كتابھ العزیز قسمة القد ذكر هللا عزَّ وجلَّ 

 : اآلیة األولى قولھ تعالى: آیات             ،اآلیة 

صول المیت وفروعھ، واآلیة وھي في میراث َعموَدي النسب، أ

  : الثانیة قولھ

                 اآلیة، وھي في میراث الزوجین

  : واإلخوة ألم، واآلیة الثالثة قولھ تعالى في آخر آیة من سورة النساء

                        میراث في اآلیة، وھي

  .ألشقاء واإلخوة ألباإلخوة ا

لوا إذا كان األبناَء وأبناَء األبناء وإن نز م یتبیَّن أنَّ ا تقدَّ ِممَّ ـ  3

األنثیین، وكذلك  حظِّ مثل كر للذَّ : معھم إناث اشتركوا في المیراث

 كر مثل حظِّ للذَّ : خوة ألب تشترك معھم أخواتھماإلخوة األشقاء واإل

ا نثیین، وأمَّ األ ا أبناء اإلخوة ألم فلیس لھم نصیب في المیراث، وأمَّ

شقاء واإلخوة ألب وكذلك األعمام وإن علوا أو أبناء أبناء اإلخوة األ

خواتھم؛ ألنَّ ذكوَرھم یستقلُّون بالمیراث عن أاألعمام وإن نزلوا، فإنَّ 

 میراث لھنَّ عند عند االنفراد، فكذلك ال ناث منھم ال ُیفرض لھنَّ اإل

ألحقوا  ((: صُّ الذكور منھم بالمیراث؛ لقولھ تاالجتماع، ویخ

  .))فألولى رجل ذكر أبقت الفرائض ھا، فما الفرائض بأھل

و بنات وأخت شقیقة أو شقیقات ولھ أیضاً وإذا كان للمیت بنت أ
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وترث الشقیقة أو الشقیقات ما اإلخوة ألب ال یرثون؛ فإنَّ إخوة ألب، 

 لثبوت السنَّة بذلك عن رسولالبنات تعصیباً مع الغیر؛ زاد على فرض 

 ، فیكون ذلك مستثنى)6742(و، )6741(، رواه البخاري هللا 

فألولى أبقت الفرائض ألحقوا الفرائض بأھلھا، فما  ((: من حدیث

  رجل 

  .ألبإلى المیت من اإلخوة  قیقات أقربُ الشألنَّ ؛ ))ذكر 

كر بعد الرجل في قولھـ  4  ))فألولى رجل ذكر  ((: فائدة ِذكر الذَّ

جل ھو الذي یكون كبیراً وفیھ نجدة وقوة، أنَّ   ((فأضیف إلیھ لفظ الرَّ

لرجولة والقوة، فیتساوى بالذكورة ال با المیراث منوطٌ أنَّ لبیان  ))ذكر 

افي ذلك مَ  ا ومن یكون صغیراً جّدً   .ن یكون كبیراً جّدً

ا ُیستفاد من الحدیثـ  5   :ِممَّ

في ھذا كما جاء  ،ـ كمال الشریعة واشتمالھا على قواعد كلیَّة عامة 1

  .الحدیث

رث بالفرض فُیعطى میراثھ، وما بقي یكون لَِمن ـ تقدیم من ی 2

  .یرث بغیر تقدیر

إلخوة ـ بناء على ھذا الحدیث یكون الراجح في مسألة الجد وا 3

ألنَّھ أصل، واإلخوة یرثون ن اإلخوة؛ اختصاص الجدِّ بالمیراث دو

دونھم، وأیضاً یكون  كاللة، والجدُّ مثل األب، فیستقلُّ بالمیراث

كة؛ ألنَّ  ألم على اإلخوة األشقاء في مسألة خوةیم اإلالراجح تقد المشرَّ

التعصیب، وصاحب اإلخوة ألم یرثون بالفرض، واألشقاء یرثون ب

ھ، ویأخذ الذین یرثون بالتعصیب ما بقي إن بقي الفرض ُیعَطى فرض



 

 

��ة   151   ف��تح الق��وي المت��ین ف��ي ش��رح األربع��ین وتتمَّ
  الخمسین

  .بعد الفروض شيء، وإالَّ سقطوا

* * *  
  الحدیث الرابع واألربعون

بيِّ  عن عائشة رضي هللا عنھا، عن ضاعة  ((: قال النَّ الرَّ

م الوالدة  م ما تحرِّ جھ البخاري ومسلم ))تحرِّ   .خرَّ

ھات المرضعات واألخوات جاء في القرآن الكریم تحریم األمَّ ـ  1

  :من الرضاعة في قولھ تعالى                 

       َّنَّ ة بھذا الحدیث وما في معناه بأ، وجاءت السن 

م الوالدة، فكلُّ ما حُرم بالنَّسب یحرم بالوال م ما تحرِّ ضاعة تحرِّ دة الرَّ

ا لھ من الرضاعة وصار من امرأة صارت أمًّ  ھ، فإذا ارتضع طفلٌ مثلُ 

لھ من  ھا وجداتھا أمھاتٍ أبوھا وأجدادھا آباء لھ من الرضاعة، وأمُّ 

لھ من  التاعة، وأخواتھا خالً لھ من الرضاة، وإخوانھا أخواالرضاع

زواج إخوة لھ الرضاعة، وأوالدھا سواء كانوا من زوج واحد أو أ

ة الذي رضع من عمن الرضاعة، وأیضاً یكون زوج المرأة المرض

ھ بنھ أباً لھ من الرضاعة، وأبوه ول أجداده آباء لھ من الرضاعة، وأمُّ

ات لھ اً وعمَّ موأخواتھ أعماضاعة، وإخوانھ رال مھات لھ منوجداُتھ أ

وأوالده من زوجات متعددات إخوة لھ من الرضاعة، من الرضاعة، 

ب من الرضاعة، وھكذا كلُّ ما حُرم من النسب وجاتھ زوجات أوز

  .فإنَّھ یحرم ما یماثلھ من الرضاعة

یم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، رحـ الرضاع الذي یكون بھ الت 2
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عن الخمس فإنَّھ ال یحصل بھ التحریم، وكان في الحولین، فإن نقص 

نَّ رضاع الكبیر ال یحصل بھ التحریم، وما جاء في قصة سالم كما أ

اه فھو مقصور علیھ ال یتعدَّ  ،)1453( أخرجھ مسلم حذیفةأبي مولى 

ا یوضح أنَّ رضاع الكبیر ال ُیعتبر؛ ألنَّھ ال یحصل إلى غیره، وِممَّ 

أة ترید أن تتخلَّص من زوجھا أن تحلب إمكان كلِّ امرب بھ التغذیة، أنَّ 

ي كأس من ثدیھا ما یبلغ خمس رضعات فأكثر، ثم تسقیھ زوجھا ف

نا ال أحل لك؛ ألنَّك ابني من أ: وھو ال یشعر، وتقول لھ بعد ذلك

  .الرضاعة

ا ُیستفاد من الحدیثـ  3   :ِممَّ

ـ كمال الشریعة واشتمالھا على قواعد كلیَّة عامة، كما جاء في  1

  .الحدیث ھذا

امرأة حُرمت من النسب یحرم ما ُیماثلھا من  ـ أنَّ كلَّ  2

  .الرضاعة

* * *  
  الحدیث الخامس واألربعون

عام الفتح وھو  عن جابر بن عبد هللا أنَّھ سمع رسول هللا 

م بیع الخمر والمیتة والخنزیر إنَّ  ((: بمكة یقول هللا ورسولھ حرَّ

َت شحوم المیتة، فإنَّھ ُیطلى بھا ییا رسول هللا أرأ: واألصنام، فقیل

ھو  !ال: لود، ویستصبح بھا الناس؟ قالالسفن، وُیدھن بھا الج

م علیھم : حرام، ثم قال رسول هللا  قاتلَ هللا الیھوَد؛ إنَّ هللا حرَّ

جھ البخاري ومسلم ))الشحوم، فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنھ    .خرَّ
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م  ((، جاء لفظ الفعل )) مإنَّ هللا ورسولھ حرَّ  ((: قولھـ  1  ))حرَّ

م إنَّ  ((راد، وجاء بالتثنیة، وجاء فباإل ، وجاءت التثنیة في ))هللا حرَّ

فیھ  ثالث َمن كنَّ  ((: الضمیر الذي یعود إلى هللا ورسولھ في حدیث

ا سواھما ن یكون هللا ورسولھ أحبَّ إلیھ ِممَّ أ: وجد بھنَّ حالوة اإلیمان

، وعلى ھذا )67(مسلم ، و)16(لبخاري الحدیث أخرجھ ا ))... 

  ُیحمل 

م  ((ء ھنا من إفراد الفعل ما جا   على أنَّھ یعود إلى الرسول  ))حرَّ

م : ، ویكون التحریم المضاف إلى هللا محذوفاً، والتقدیر إنَّ هللا حرَّ

م، وھو نظیر قول هللا   : عزَّ وجلَّ ورسولھ حرَّ            

     ،ورسولھ أحقُّ أن یرضوه، وهللا أحقُّ أن ُیرضوه: أي ،

  :ومثلھ قول الشاعر

  ت بما عنـ     دك راض والرأي مختلفُ نحن بما عندنا وأن

  .نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راض: أي

م ھذه األشیاء عام یحرِّ  أنَّھ سمع رسول هللا  بیَّن جابر ـ  2

مناسبة البیان في ھذا الوقت وفي ھذا المكان ب ویكون ھذاالفتح بمكة، 

ھا ات، فأعلمھم أنَّ مدخول الكفار في اإلسالم، وھم یتعاطون ھذه المحرَّ 

  .ا ال یمنع أن یكون تحریمھا قد حصل من قبلذحرام، وھ

مات األربع الخمر، وھي أمُّ الخبائث؛ ـ  3 األول من ھذه المحرَّ

نتیجة سھ بالمجانین، فیحصل شارَبھا یسعى بشربھا إللحاق نفألنَّ 

ون من ذلك االعتداء على المحارم، ھ یقع في كلِّ حرام، وقد یكأنَّ لذلك 

أمُّ  اشرٍّ وتوقع في كلِّ بالء، ولھذا أُطلق علیھ وھي تجلب كلَّ 
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  .الخبائث

حیاة حیث ال یجد والثانیة المیتة، فیحرم أكلھا إالَّ لضرورة إبقاء ال

 ة بذلك عن رسولدھا إذا ُدبغ؛ لثبوت السنَّ جل ى من ذلكغیَرھا، وُیستثن

  ).366(، ومسلم )2221(، رواه البخاري هللا 

لُّ ما یحرم أكلھ الخنزیر، فال یجوز أكلھ وال بیعھ، وك: ثالثوال

  .ى منھ سواءذكَّ من الدواب فالمیتة والم

ألنَّھا ُصنعت األصنام، فال یجوز بیعھا وال اقتناؤھا؛ : والرابع

تحطیمھا وكسرھا، وال بأس باالنتفاع بھا بعد یجب لعبادتھا، بل 

  .التكسیر في البناء ونحوه؛ ألنَّھا لم تبق أصناماً 

أرأیَت شحوم : (قولھ ((): 4/425(قال الحافظ في الفتح ـ  4

المیتة، فإنَّھ ُیطلى بھا السفن، وُیدھن بھا الجلود، ویستصبح بھا 

فإنَّھا مقتضیة لمنافع؛ كر من اھا لَِما ذبیعُ  حلُّ فھل ی: أي) الناس؟

ره : ، أي)ال، ھو حرام :فقال: (لصحة البیع، قولھ البیع، ھكذا فسَّ

ھو : (من حمل قولھبعض العلماء كالشافعي وَمن اتَّبعھ، ومنھم 

یحرم االنتفاع بھا، وھو قول أكثر : تفاع، فقالعلى االن) حرام

بالدلیل، وھو  صَّ العلماء، فال ُینتفع من المیتة أصالً عندھم إالَّ ما خُ 

  .))الجلد المدبوغ 

م علیھم الشحوم، فأجملوه، إنَّ قاتل هللا الیھود؛  ((: قولھـ  5 هللا حرَّ

م علیھم ، ھذا من حیل الیھود؛ فإنَّ هللا لَمَّ ))ثم باعوه، فأكلوا ثمنھ  ا حرَّ

م ثمانھا، وهللا إذا حرَّ اعوھا وأكلوا أأذابوھا، وب: جملوھا أيالشحوم أ

  .علیھم رسول هللا م ثمنھ، ولھذا دعا شیئاً حرَّ 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  6   :ِممَّ
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  .ھذه األمور األربعة  النَّبيِّ بیان تحریم ـ  1

لُیبادر الذین  ؛ھذا التحریم بمكة عام الفتح  النَّبيِّ ـ بیان  2

  .أسلموا إلى االمتناع من ھذه األربعة، انتفاعاً وبیعاً 

م هللا فبیأنَّ ـ  3   .ھ حرام وثمنھ حرامعُ ما حرَّ

م هللاـ تحریم  4 ل بھا إلى استحالل ما حرَّ   .الحیل التي ُیتوصَّ

  .ة الحرامھم أھُل حَیل للوصول إلى استباحأنَّ ـ ذمُّ الیھود وبیان  5

  .ن تقع فیما وقعت فیھ الیھود من ھذه الحَیلة أـ تحذیر ھذه األمَّ  6

* * *  
  الحدیث السادس واألربعون

بعثھ  أنَّ النَّبيَّ أبي موسى األشعري عن أبیھ عن أبي ُبردة 

ْتع بال: ما ھي؟ قال ((: إلى الیمن، فسألھ عن أشربة ُتصنع بھا، فقال

نبیذ العسل، والِمزر نبیذ : ْتع؟ قالوما الب: لِمْزر، فقیل ألبي بردةوا

جھ البخاري ))كلُّ مسكر حرام : ، فقالالشعیر   .خرَّ

رسول عث عندما بتعمل في الیمن كانت ُتسمن األشربة التي ـ  1

: والِمزرتع، وھو نبیذ العسل، الب: أبا موسى األشعري إلیھ هللا 

عن ھذین  رسول هللا  ل أبو موسى وھو نبیذ الشعیر، وقد سأ

 كلُّ  ((: ا ویشمل غیرھما، فقالمملھیش فأجابھ بجواب جامعالشرابین، 

ما أنَّ على كار، فدلَّ التحریم باإلس  النَّبيُّ ، فأناط ))مسكر حرام 

فإنَّھ حالل، وفي صحیح أسكر من األشربة حرام، وما لم یسكر 
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سألت ابن عباس عن : قالعن أبي الجویریة ) 5598(البخاري 

: قال، الباذق، فما أسكر فھو حرام سبق محمد : الباذق؟ فقال

بعد الحالل الطیب إالَّ الحرام  لیس: الشراب الحالل الطیب، قال

. حكم أنَّ الباذق من أسماء الخمر، وقد ذكر ابن سیده في الم))بیث الخ

  ).10/63(الفتح 

م االنتباذ في أوعیة في أول األمر حرَّ  وقد كان رسول هللا 

، )53(معیَّنة، كما جاء ذلك في حدیث وفد عبد القیس، رواه البخاري 

جاء عنھ ما ینسخ ذلك في حدیث ُبریدة بن  ھ ، ثم إنَّ )23(ومسلم 

نھیُتكم عن زیارة  ((: قال رسول هللا : حیث قال لُحصیب ا

القبور فزروھا، ونھیتكم عن لحوم األضاحي فوق ثالث فأمسكوا ما 

قیة كلِّھا، في سقاء، فاشربوا في األسإالَّ بدا لكم، ونھیُتكم عن النبیذ 

  ).977(رواه مسلم  ))وال تشربوا مسكراً 

و طعاماً، وسواء كان راباً أأسكر فھو حرام، سواء كان شوكلُّ ما 

كلَّ ذلك داخٌل فإنَّ غیر ذلك،  أوسائالً أو جامداً أو دقیقاً أو ورقاً 

  .))مسكر حرام  كلُّ  ((: تحت قولھ 

اه، فكلُّ ما كان كذلك داخٌل تحت الخمُر ما خامر العقل وغطَّ ـ  2

، ُره فقلیلُھ حرام، وكلُّ شيء أسكر كثی))مسكر حرام كلُّ  ((: قولھ 

ا للذریعة الموصلة إلى المسكر، وسواء كان ذلك من العنب  وذلك سّدً

الذي ال یسكر القلیل أنَّ أو غیرھا، وقد جاء عن بعض علماء الكوفة 

ألنَّھ ثبت عن إذا لم یكن من العنب، فشرُبھ سائغ، وھذا غیر صحیح؛ 

 من حدیث جابر وغیره رضي هللا عنھم أنَّ النَّبيَّ  رسول هللا 
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، )3681(أخرجھ أبو داود  ))ما أسكر كثیُره فقلیلُھ حرام  (( :قال

، وھذا لفظ عام یشمل كلَّ )3393(ماجھ  ، وابن)1865(والترمذي 

مسكر، سواء كان من العنب أو غیرھا، فال یجوز تعاطي كلِّ مسكر 

ة   .إالَّ إذا كان شیئاً یسیراً لدفع غصَّ

ا ُیستفاد من الحدیثـ  3   :ِممَّ

م اكبة رضي هللا عنھم على معرفة األحاـ حرص الصح 1

  .الشرعیة

د كلیَّة عامة، كما جاء في اعـ كمال الشریعة واشتمالھا على قو 2

  .ھذا الحدیث

  .مسكر من أيِّ نوع كان ـ تحریم كلِّ  3

* * *  
  الحدیث السابع واألربعون

 ((: یقول سمعُت رسول هللا : كرب قالیعن المقدام بن معد 

ا ما مأل آدميٌّ وع ت ُیقمن من بطن، بحسب ابن آدم أكالاًء شّرً

صلَبھ، فإن كان ال محالة، فُثلٌث لطعامھ، وثلٌث لشرابھ، وثلٌث لنَفِسھ 

 ((: ، وقال الترمذيأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجھرواه  ))

  .))حدیث حسن 

ا من بطن  ((: قولھ ـ  1 ، الوعاء ھو ))ما مأل آدميٌّ وعاء شّرً

وَضع فیھ الشيء، وشرُّ وعاء ُملئ ھو البطن؛ لَِما في الظرف الذي یُ 

ذلك من التُّخمة، والتسبُّب في حصول األمراض، ولَِما یورثھ من 
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  .الكسل والفتور واإلخالد إلى الراحة

في یك: ، المعنى))الت ُیقمن صلَبھ كبحسب ابن آدم أ ((: قولھـ  2

 ((: معنى قولھ ابن آدم عدٌد من األكالت التي تحصل بھا حیاتھ، وھو

ظھره، وفي ذلك حثٌّ على التقلیل من األكل : ، أي))ُیقمن صلَبھ 

ع فیھ؛ لیحصَل لإلنسان الخفَّة والنشاط والسالمة من  وعدم التوسُّ

ض لألمراض واألسقام التي تنتج عن كثرة األكل   .التعرُّ

فُثلٌث لطعامھ، وثلٌث لشرابھ، فإن كان ال محالة،  ((: قولھـ  3 

إذا لم یكتف اإلنساُن بأكالت ُیقمن صلَبھ، : ، المعنى))نَفِسھ وثلٌث ل

فلیكن مقدار ما ُیؤكل وُیشرب  وكان ال محالة زائداً عن ھذا المقدار

  .فس بسھولةالبطن؛ لیبقى ثلٌث ُیمكن معھ التني حدود ثلثي ف

ا ُیستفاد من الحدیثـ  4   :ِممَّ

اآلكُل في ن یكون علیھ ـ بیان األدب الشرعي الذي ینبغي أ 1

  .مقدار أكلھ

ـ التحذیر من ملء البطن؛ لَِما یجلبھ من األمراض والكسل  2

  .خمولالو

  .الكفایَة تحصل بما یكون بھ بقاء الحیاةنَّ أـ  3

ـ أنَّھ إن كان ال بدَّ من الزیادة على الكفایة، فلیكن في حدود  4

  .ثلثي البطن

 * * *  
  الحدیث الثامن واألربعون
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بيِّ عمرو رضي هللا عنھما، عن عن عبد هللا بن   ((: قال  النَّ

فیھ  تأرَبٌع َمن كنَّ فیھ كان منافقاً، وإن كانت خصلٌة منھنَّ فیھ كان

ث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا  خصلٌة من النفاق حتى یَدعھا؛ إذا حدَّ

جھ البخاري ومسلم ))خاصَم فجر، وإذا عاھد غدر    .خرَّ

ھ كان منافقاً، وإن كانت خصلٌة منھنَّ أرَبٌع َمن كنَّ فی ((: قولھـ  1

َمن ُوجدت أنَّ ، المعنى ))فیھ خصلٌة من النفاق حتى یَدعھا  تفیھ كان

فیھ ھذه الخصال األربع فھو موصوٌف بالنفاق العملي، وَمن كان 

عنده واحدة منھا كانت فیھ خصلٌة من النفاق حتى یَدع ھذه الخصلة، 

الً، ثم یأتي بتفصیل ؛ حیث یذكر الوھذا من كمال بیانھ  عدد أوَّ

المعدود؛ لَِما في ذلك من حفز السامع إلى االستعداد والتھیؤ لوعي ما 

نفَسھ بالمعدود، فإن لم ُیطابق  لبسُیلقى علیھ من ھذه الخصال، ولیطا

  .أنَّھ فاتھ شيءعلم 

ث غیرَ الخصلة األولى الكذـ  2 ه ب في الحدیث، وذلك أن یحدِّ

خبر بالشيء على غیر حقیقتھ، وفي ذلك بحدیث ھو كاذب فیھ، فی

لق الذمیم، وإساءةٌ افھ بھذا الخُ ةُ صاحب الحدیث إلى نفسھ؛ التِّصإساء

ثھ بإیھامھ أنَّھ صادق في حدیثھ معھ، وقد قال   ((: إلى َمن یحدِّ

دَق یھدي إلى البر، وإنَّ البرَّ یھدي إلى الصِّ فإنَّ دق؛ علیكم بالصِّ 

دقَ جل یصدق ویتحوما یزال الرَّ  ة،الجنَّ  ى الصِّ حتى ُیكتب عند هللا  رَّ

الفجوَر  الكذَب یھدي إلى الفجور، وإنَّ فإنَّ اكم والكذب؛ وإیَّ  صدیقاً،

جل یكذب ویتح ى الكذب حیھدي إلى النار، وما یزال الرَّ تب تى ُیكرَّ

اباً    ).2607(سلم رواه م ))عند هللا كذَّ
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وفي نیَّتھ أالَّ ِعدًة  ِعدَ إخالف الوعد، وذلك بأن یَ : یةالخصلُة الثان

ا إذا وعد وھو عازٌم على الوفاء بالوعد، فطرأ لھ ما یفي بھا، أمَّ 

عن عبد ) 4991(بو داود ھ من الوفاء فھو معذور، وقد روى أمنعیَ 

ي یوماً ورسول هللا  ((: ھ قالأنَّ هللا بن عامر  قاعد في  دعتني أمِّ

وما أردِت : رسول هللا عطیك، فقال لھا أ تعال ،ھا: بیتنا، فقالت

أَما إنَّك لو لم : رسول هللا أعطیھ تمراً، فقال لھا : أن تعطیھ؟ قالت

  ).748(الصحیحة لأللباني : انظر. ))ت علیك كذبة تعطھ شیئاً ُكتب

أن یكون اإلنساُن الفجور في الخصومة، والمعنى : الخصلُة الثالثة

الظلم، وقد قال غیره یغضب فیتجاوز العدل إلى  عند الخصومة مع

 : عزَّ وجلَّ هللا                        وقال ، : 

                                  ،  

الحقِّ واالحتیال عن  والفجوُر المیلُ  ((): 1/90(قال الحافظ في الفتح 

ه   ((): 2/486(، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ))في ردِّ

في  خصومتھـ سواء كانت ومة ذا قدرة عند الخصفإذا كان الرجل 

ین أو في الدنیا ـ على أن ینتصَر للباطل، ویخّیل للسامع أنَّھ حق،  الدِّ

قبح اطل، كان ذلك من أویوھن الحقَّ ویخرجھ في صورة الب

مات، ومن أ   .))خبث خصال النفاق المحرَّ

 : الغدر في العھد، قال هللا عزَّ وجلَّ : الخصلة الرابعة   

                   وقال ، :            

                                  

    488ـ  2/487(، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم :(
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والغدُر حرام ٌ في كلِّ عھد بین المسلم وغیره، ولو كان المعاَھد  ((

َمن قتل ( :كافراً، ولھذا في حدیث عبد هللا بن عمرو عن النَّبيِّ 

ح رائحة الجنة، وإنَّ ریحھا لیوجد من رَ ا لم یَ بغیر حقِّھ داً نفساً معاھَ 

جھ البخاري، وقد أمر هللا تعالى في كتابھ ) مسیرة أربعین عاماً  خرَّ

الوفاء بعھود المشركین إذا أقاموا على عھودھم ولم ینقضوا منھا ب

ا عھود المسلمین ف الوفاء بھا أشد، ونقُضھا أعظُم یما بینھم فشیئاً، وأمَّ

عھ ورضي بھ، وفي ن بایا نقض عھد اإلمام على مَ إثماً، ومن أعظمھ

ثالثٌة ال یكلِّمھم هللاُ : (قال الصحیحین عن أبي ھریرة عن النَّبيِّ 

یھم ولھم عذاب ألیم  ورجٌل بایع : (فذكر منھم...) یوم القیامة وال یزكِّ

، )ھَیِف ل مإماماً ال ُیبایعھ إالَّ لدنیا، فإن أعطاه ما یرید وفَّى لھ، وإالَّ لَ 

عقود  جمیعُ فیھا ویدخل في العھود التي یجب الوفاُء بھا ویحرم الغدُر 

المسلمین فیما بینھم إذا تراضوا علیھا من المبایعات والمناكحات 

كذلك ما یجب ، ووغیرھا من العقود الالزمة التي یجب الوفاء بھا

تبرر ھ علیھ من نذر الربَّ  ا یعاھد العبدُ مَّ مِ  عزَّ وجلَّ بھ �  الوفاءُ 

  .))ونحوه 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  3   :ِممَّ

ل تفسیر المعدود؛ م العدد قبـ أنَّ من حسن التعلیم ذكر المعلِّ  1

  .مذھن المتعلِّ  لیكون أوقَع في

  .ـ بیان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص 2

  .ـ التحذیر من الكذب في الحدیث، وأنَّھ من خصال النفاق 3

  .الوعد، وأنَّھ من خصال النفاق ـ التحذیر من إخالف 4
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  .ـ التحذیر من الفجور في الخصومة، وأنَّھ من خصال النفاق 5

  .ـ التحذیر من الغدر في العھود، وأنَّھ من خصال النفاق 6

* * *  
  الحدیث التاسع واألربعون

أنَّكم لو  ((: قال  النَّبيِّ ، عن عن عمر بن الخطاب 

رزقكم كما یرزق الطیر، تغدو خماصاً، توكلھ ل لون على هللا حقَّ توكَّ 

  وتروُح 

 الترمذي والنسائي وابن ماجھ وابنرواه اإلمام أحمد و ))بطاناً 

  .))حسن صحیح  ((: حبان في صحیحھ والحاكم، وقال الترمذي

ھذا الحدیث أصٌل في التوكُّل على هللا عزَّ وجلَّ، مع األخذ ـ  1

   ، ورسول هللا ي التوكلَ باألسباب المشروعة، واألخذ بھا ال ُیناف

لین قد دخل مكة عامسیِّ  الفتح وعلى رأسھ المغفر، وقد أرشد  ُد المتوكِّ

إلى الجمع بین األخذ باألسباب واالعتماد على هللا  رسول هللا 

احرص على ما  ((): 2664(في الحدیث في صحیح مسلم  بقولھ 

ین األخذ ھذا فیھ الجمع ب ، وحدیث عمر ))ینفعك واستعن با� 

باألسباب والتوكل على هللا، واألخذ باألسباب فیما ذكر عن الطیر؛ 

روح بطاناً، لطلب الرزق، وتھا تغدو خماصاً، أي خالیة البطون ألنَّ 

لیھا، بل ومع أخذ المرء باألسباب ال یعتمد ع، متلئة البطونأي مُ 

لیعتمد على هللا وال ُیھ ، وهللا مل األخذ باألسباب ثم یزعم أنَّھ متوكِّ

قدر األسباب والمسبَّبات، قال ابن رجب في جامع العلوم الحكم 

  ): 497ـ  2/496(
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ھ من أعظم األسباب التي وأنَّ  ،في التوكل  أصلٌ  وھذا الحدیث ((

 : قال هللا عز وجل ،یستجلب بھا الرزق                

                                   ...(( 

 على هللا عزَّ  اعتماد القلبِ  التوكل ھو صدقُ  وحقیقةُ  ((: إلى أن قال

ا واآلخرة ینودفع المضار من أمور الدالمصالح في استجالب  وجلَّ 

منع طي وال یَ ھ ال یعوتحقیق اإلیمان بأنَّ  ،ھا إلیھاألمور كلِّ  ِكلَةُ و ،ھاكلِّ 

  .)) وال یضر وال ینفع سواه

ا ُیستفاد من الحدیثـ  2   :ِممَّ

یھ في جلب كلِّ مطلوب، ـ وجوب التوكل على هللا واالعتماد عل 1

  .مرھوب ودفع كلِّ 

  .ـ األخذ باألسباب مع التوكل على هللا، وذلك ال ُینافي التوكل 2

  الحدیث الخمسون

یا رسول : رجلٌ، فقال نَّبيَّ أتى ال ((: عن عبد هللا بن ُبسر قال

: ك بھ جامع؟ قالشرائَع اإلسالم قد كُثرت علینا، فباٌب نتمسَّ إنَّ ! هللا

جھ اإل ))ال یزال لسانك رطباً من ذكر هللا عزَّ وجلَّ  ا ذمام أحمد بھخرَّ

الترمذي وابن ماجھ وابن حبان في صحیحھ بمعناه،  جھاللفظ، وخرَّ 

  .))حسن غریب  ((: وقال الترمذي

رة في یمثال من األمثلة الكث سؤال ھذا الرجل رسول هللا ـ  1

ین، وكلُّ ذلك دالٌّ على  سؤال أصحاب رسول هللا  عن أمور الدِّ

فضلھم ونبلھم وسبقھم إلى كلِّ خیر وحرصھم على كلِّ خیر، والمراد 

معرفَة طریق  النوافل، وقد أراد ھذا الصحابيُّ  بالشرائع التي كثرت
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ھا بمزید اعتناء لتحصیل ثواب هللا عزَّ وجلَّ، من طرق ال خیر یخصُّ

ُك بھا  ا الفرائض فإنَّھا مطلوبة كلُّھا، ویجب على المسلم التمسُّ وأمَّ

ال لساُنھ ذكر هللا، وأالَّ یز ة علىبالمداوم جمیعاً، وقد أجابھ النَّبيُّ 

ارطباً من ذكره ا وخاّصً كُر یكون عاّمً كُر العام، والذِّ یدخل فیھ  ، والذِّ

وتعلیمھ وحمد هللا والثناء علیھ الصلوات وقراءة القرآن وتعلُّم العلم 

كُر الخاص حمد هللا زیھھ وتقدیسھ عن كلِّ ما ال یلیوتن ق بھ، والذِّ

ره وتحمیده، وھو الذي ُیقرن لھ وتكبی0الثناء علیھ وتسبیحھ وتھليو

كر والدعاء، أو األدعیة واألذكار: عاء، فُیقالبالد وھذا العمل ، الذِّ

ت في الصحیحین وھو سھٌل على اإلنسان، عظیم األجر عند هللا، وثب

كلمتان حبیبتان إلى  ((: آخر حدیث في صحیح البخاري قولھ 

سبحان وبحمده، : الرحمن، خفیفتان على اللسان، ثقیلتان في المیزان

  .))سبحان هللا العظیم 

ا ُیستفاد من الحدیثـ  2   :ِممَّ

ة رضي هللا عنھم على األسئلة عن أمور حرص الصحابـ  1

  .دینھم

  .والمدوامة علیھعزَّ وجلَّ ـ فضل ذكر هللا  2

  

ین، وصلى هللا وسلم آخر الشرح، والحمد � ربِّ العالم
  .محمد وعلى آلھ وصحبھ رسولھده ووبارك على عب
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