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 شرح األربعين النووية
 للشيخ العالمة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى

 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد خامت النبيني وإمام املتققني وعلتى هلت     

 وصحب  ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،
 أما بعد ،
وس هذه اإلجازة يف هذه الليلة ليلة السبت اخلامس عشت   نبقدأ در( األربعني النووية ) فهذه هي 

 من ربيع األول سنة إحدى وعش ين وأربع مائة وألف ،
 ونسأل اهلل سبحان  وتعاىل أن ي زقنا علمًا نافعًا وعماًل صاحلًا ،

مث ن حب بإخواننا الذين قدموا حلضور هذه الدروس وهننئهم مبا َمنَّ اهلل ب  عليهم متن الوتواب   
 ل ،اجلزي

من سلك ط يقًا يلقمس ب  علمًا سهَّل اهلل لت   : ) حيث قال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 ، ( ب  ط يقًا إىل اجلنة 

 : وسلوك الط يق للعلم ينقسم إىل قسمني 
 سلوك ط يق حسي ، كأن يأيت اإلنسان من بيق  إىل املسجد حلضور  الدروس ،  – 1
 طالع يف الكقب ويذاك  مع العلماء ، كأن ي: معنوي : والواين  – 2

 وكال األم ين يق تب علي  هذا الوواب ، 
 أيها األخوة إن طلب العلم الش عي ليس جمل د العلم حبكم اهلل عز وجل وحكم رسول  ،

 ألن هذا حيصل من املؤمن والكاف  والرب والفاج  ، 
علم الفق  ما ليس عند كورٍي من ولذلك ت ى الكفار الذين درسوا الفق  اإلسالمي ت ى عندهم من 

 املسلمني ، 
 املقصود من العلم العمل ، وكل علٍم ينقج عماًل فهو وباٌل على صاحب  ، 

 ألن هذا الذي تعلم ومل يعمل من أول وأوىل أهل النار بالعقوبة والعياذ باهلل ،
 :كما قال الناظم 

وعامل بعلم  مل َيتْعتَمتَلتْن                        
.                                                       

معذٌب من قبل عباد التوثتن                    
. 

 فالعلم سالح إما لك وإما عليك ، 
 مىت يكون لك ؟ 

 إذا عملت ب  ويكون عليك إذا مل تعمل ب  ، 
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وليس في  قسٌم ثالتث   (الق هن حجة لك أو عليك : ) قال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 ال لك وال عليك ، إما لك وإما عليك ، 

 فإن عملت ب  كان لك ، وإن مل تعمل ب  كان عليك ، 
 إن عملت ب  يف حق اهلل عز وجل يف العبادة اليت بينك وبني اهلل تبارك وتعاىل ، 

علم حجٌة لك إن عملت ب  فيما بينك وبني الناس منت املعاملة واخللق وغري ذلك فأنت موفٌق وال
 ، وإن كانت األخ ى فقد جانبك القوفيق وصار العلم وبااًل عليك ، 

 : أيها األخوة إن  جيب على طالب العلم م اعاة ما يأيت 
 حسن النية بطلب العلم بأن يكون قصد اإلنسان امقوال أم  اهلل عز وجل ورجاء ثواب  ، : األول 

 هل أم  اهلل بالعلم ؟ 
 نعم ،: اجلواب 

 اهلل بالعلم بأعظم األشياء ، أم  
 ،{ فاعلم أن  ال إل  إال اهلل واسقغف  لذنبك وللمؤمنني واملؤمنات } : قال 

 ،{ قل هل يسقوي الذين يعلمون  والذين ال يعلمون } : وقال عز وجل 
 ، { ي فع اهلل الذين همنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات } : وقال تعاىل 

 ، وهذا حثٌّ على العلم 
 فقنوي بطلب العلم امقوال أم  اهلل ، 

 إخواننا إذا نويت بطلب العلم امقوال أم  اهلل ، ماذا سيكون طلب العلم ؟ 
 يكون عباده تقق ب هبا إىل اهلل ، تقلب صفحات الكقاب فأنت يف عبادة ، 

 كالذي يدس مسدس  ومدفع  للجهاد ، 
 وإذا كان العلم هبذه النية فال يعدل  شيء ، 

 تنوي بطلب العلم رفع اجلهل عنك أواًل وعن الناس ثانيًا ، : ًا ثاني
 كيف عن نفسك أواًل ؟ 

 ً ، ألنك خلقت جاهاًل
 ، {  واهلل أخ جكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئًا} : كما قال عز وجل 

 وأنت بنفسك اآلن ت ى أنك كلما جلست إىل عامل أو راجعت كقابًا ازددت علمًا ، 
 ؟ أليس كذلك 

 فقنوي بطلب العلم رفع اجلهل عنك وعن نفسك ،
 ألن رفع اجلهل نور ، العلم نور يسقضاء ب  ،
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 ولذلك جتد أكو  الناس انش احًا يف الصدر هم أهل العلم ، 
 حفظ الش يعة ، يعين حفظ الش يعة ، : ثالوًا 

 ألن الش يعة حمفوظة بالكقب املسطورة وكذلك بالقلوب ، 
 ن أن تضيع ، فقنوي حفظ الش يعة م

 ألهنا إذا مل يقج  إىل العلم ضاعت الش يعة ، 
 تنوي حفظ الش يعة يعين أن حتفظ الش يعة من أن تضيع ، 

 حتفظها بالصدر حتفظها بالورق ، ألن  إذا مل يقعلم الناس ضاعت الش يعة ، 
ملعلومات مث اعلم أن حفظ الش يعة ، الش يعة كما يكون بققييد املعلومات يكون كذلك بقطبيق ا

 ، انقب  هلذه النقطة ، 
 حفظ الش يعة بقطبيق املعلومات ، 

 وهلذا لو سألقكم هل نسيقم القشهد األول واألخري ؟ 
 ال ، : اجلواب 
 ملاذا ؟ 

 ألنكم تق ؤون  يف اليوم والليلة عدة م ات فهذا حفظ الش يعة ، 
 في  الفنت ، أن ينوي بذلك محاية الش يعة ، ال سيما يف زمٍن تكو  : ال ابع 

 محاية الش يعة غري حفظ الش يعة ، 
 محايقها هي الدفاع عنها ، ورد كيد الكائدين وإبطال شب  املبطلني ، وما أشب  ذلك ، 

 ألن الش يعة ال حتمى إال بأصحاهبا ب جاهلا ، كما أن الديار ال حتمى إال بشجعاهنا ، 
 كقاٍب زوجان ، فيها العلوم الكورية ،  أرأيت لو أن رجاًل مبقدعًا قام يف مكقبة فيها من كل

 وقام يقكلم بالبدعة يق رها ويؤكدها ،
 وليس عنده إال الكقب وطالب علٍم مبقدءون يغق ون بقول  ، 

 هل ميكن هلذه الكقب السلفية أن تدافع ؟ 
 ال ميكن ، 

 لكن لو كان هناك طالب علم أمكن أن يدافع ، 
 اجملاهدون الدفاع عن بالد اإلسالم ،  إذن انِو الدفاع عن الش يعة كما ينوي

 ألن ش يعقك اإلسالمية مسقهدفة منذ بزغ نور فج ها ، 
 وهي مسقهدفة إىل اليوم واليوم أشد وأشد ، 

 ملاذا ؟ 
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 ألن الدول املقحض ة وهي املقخلفة يف الواقع ختاف من اإلسالم خوفًا شديدًا ، 
اآلن استق حنا متن   : ) االحتاد السوفييت قتال  وهلذا يذك  عن بعض زعمائهم أن  قال ملا فقََّت 

 ،( الشيوعية ، لكن بقي علينا العدو األكرب 
 أال وهو اإلسالم ،

ولذلك جتدون محايقهم للنصارى ومساعدهتم ضد املسلمني وكذلك مساعدة اليهود هتذا شتيء    
الشتب  وتتارة   يع ف  مققبع األخبار وهم يبوون مسومهم يف األمة اإلسالمية من كل ناحية ، تارة ب

 باألخالق وتارة باملعامالت ال بوية وامليس ية وما أشب  ذلك ، 
الناس اليوم يف ض ورٍة حلماية الش يعة فهذه سقة أشياء كلها تدور حول اإلخالص يف طلب العلم 

، 
العلم ال يعدل  شيء ملن صحت نيق  ، ال يعدل  شيء أي شيء ملن صحت نيق  ، : قال اإلمام أمحد 

 ينوي رفع اجلهل عن نفس  وعن غريه ، : ف يا أبا عبد اهلل ؟ قال قالوا كي
 وهذا جزء  من إخالص النية ،  

 أن ينوي بطلب العلم إخالص النية ، ويقضمن كل األشياء السقة هذه ، : هذه واحدة 
 أن يعمل بعلم  ، : ثانياًً 

 على طالب العلم أن يعمل بعلم  ألن هذا مث ة العلم ، 
 أمسك باحلجة إما ل  وإما علي  ، فليعمل ، وهو اآلن قد 

واعلم يا أخي ، ويا أيها الشباب أنك إذا عملت بالعلم زدت إميانًا وزدت أج ًا وزدت قبواًل عند 
 الناس ،

 ،{ والذين اهقدوا زادهم هدى وهتاهم تقواهم } : قال اهلل عز وجل 
 أي علمًا ، { زادهم هدًى } 
 احلًا ، أي عماًل ص{ وهتاهم تقواهم } 

كلما عملت بالعلم وف حت باملسألة تع فها من كقاب اهلل وسنة رسول  مث عملت هبا ازددت علمًا 
 وإميانًا وقبواًل عند الناس وفكاكًا من اإلمث ،

 اعمل بالعلم ،
 أرأيت ال جل يع ف أن الغيبة ح ام من  كبائ  الذنوب ولكن  يغقاب الناس هل انقفع بعلم  ؟ 

 ال ، 
 ض ر علي  ،إذن علم  

 ال بد أن تعمل بالعلم ،
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 أسأل اهلل يل ولكم أن ي زقنا علمًا نافعًا ،
 وإال خس ت وفقدت فائدة العلم ،

إذا عملت بعلمك ص ت موثوقًا عند الناس وقبل الناس منك وع فوا أن دعوتك صحيحة وأنك 
 تفعل ما تقول ،

 وهذا شيء  مشاهد ، 
وهو مسبل ثوب  جاء باألدلة والنصوص البينة الواضحة  لو أن رجاًل حذر الناس من إسبال الووب

 وَقِبَل الناُس النصوص ،
 مسققيم ؟ ( ملقزم ) لكن هل قبوهلم هلا كقبوهلم إياها من رجل 

 غلط ،( ملقزم ) أنا قلت 
 عند الناس يعين مسققيم ،( ملقزم ) ألن كلمة 

 ،( فالن ملقزم : ) ال تقل 
 فالن مسققيم ،: قل 

 اب والسنة ،لقوافق الكق
 ،( مث القزموا ) ومل يقل { إن الذين قالوا ربنا اهلل مث اسققاموا } : قال اهلل تعاىل 

: ) قل يل يف اإلسالم قواًل ال أسأل عن  أحدًا غريك ، قال : وقال رجٌل للنيب صلى اهلل علي  وسلم 
 ،( همنت باهلل ، مث اسققم : قل 

ر من إسبال الووب وهو مسبل كقبوهلم متن رجتل   هل يقبلون من هذا ال جل الذي حذ: أقول 
 حذر من إسبال الووب وهو ال يسبل ؟ 

 ال ، : اجلواب 
 فإذا أردت أن تنجو بعلمك من إمثك وأردت الناس أن يقبلوا علمك فاعمل ب  ، 

 حىت تكون أول من يطبق ذلك ، 
 وري ، وهلذا يا مجاعة القطبيق العملي أقوى تأثريًا من القول باللسان أقوى بك

 : أض ب لكم مواًل أو مولني أو ثالثة 
يف صلح احلديبية ملا ق ر النيب صلى اهلل علي  وسلم أن يقحلل ، ألن املش كني صدوا التنيب   – 1

صلى اهلل علي  وسلم عن إمتام العم ة فق ر أن يقحلل أم  الناس أن حيلقوا ، أمت هم أن حيلقتوا   
لعلهم ي جون أن ُينسخ األم  ألن النيب صتلى اهلل  ويقحللوا لكن صار يف نفوسهم شيء ت ددوا 

علي  وسلم أحيانًا يأم  باألم  مث إذا روجع في  أم  بغريه ، فغضب علي  الصالة والستالم دختل   
ما الذي غيَّ ك : على أم سلمة ووجدت  مقغريًا أم سلمة زوجق  وكانت من أعقل النساء ، وسألق  
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: أت يد أن يفعلوا ؟ قتال  : ، أو كالم من هذا املعىن ، قالت  أم هتم أن حيلقوا ومل يفعلوا: ؟ قال 
اخ ج إليهم وادُع باحلالق أن فليحلقك ، خ ج ودعا باحلالق فحلقت  ، فصتار   : نعم ، قالت 

 الناس يكاد يققل بعضهم بعضًا أيهم حيلق أواًل ، 
 سبحان اهلل ، 

 ملاذا ؟ 
 الفعل ، 

 صار تأثري فعل  أشد من تأثري قول  ، 
يف حجة الوداع أم  من َيُسْق اهلدي ، أن جيعل حج  عم ة ، أو ق ان  عمت ة  : املول الواين  – 2

احلل كل  حنل حىت من النستاء ؟  : ف اجعوه يف ذلك ، حىت قالوا قواًل ُيسقحى من ذك ه ، قالوا 
، يعتين   (نعم : ) خن ج من مىن وذك  أحدنا يقط  منيًا ؟ قال : ، قالوا ( حىت من النساء : ) قال 

لو اسققبلت من أمت ي متا   : ) ، فلما رههم مل تطب نفوسهم ، قال ( نعم : ) من اجلماع ، قال 
 ، ( اسقدب ت ما سقت اهلدي وال أحللت لكم 

 لكن منع  أن يفعل ما أم هم ب  منع  من ذلك سوق اهلدي ، 
يف رمضتان قتال    ويذك  أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح  اهلل ملا حاص  الققار دمشق وكان – 3

نفط  ؟ قالوا : أفط وا فإن  أقوى لكم ، فق دد بعض الناس ، وسألوا بعض العلماء قالوا : للجنود 
ال تفط وا ، ال أنقم م ضى وال على سف  ال تفط وا ، فأخذ خبزة وجعل ميت  بتني صتفوف    : 

 املقاتلني ويأكلها ، كل ذلك من أجل أن يطمئنهم إىل جواز اإلفطار ، 
 :صحيح ، ألن في  دليل  وما قال 

فإن النيب صلى اهلل علي  وسلم يف غزوة الفقح وكانت يف رمضان أم هم أن يفط وا ، منهم متن  
إنكم مالقو العدو غدًا والفط  أقوى لكتم  : ) أفط  ومنهم من مل يفط  ، فلما ق بوا من مكة قال 

 فجعل السبب الققوي على الققال ، ( فأفط وا 
كم إذا عملقم بعلمكم صار ذلك أقوى لقبول قولكم وأشد طمأنينة لقبول  وإال املهم يا إخواننا أن

 سينقص قبول الناس لكم بقدر ما نقصقم من العمل بعلمكم ، 
 حفظنا املنت الفالين واملنت الفالين ، : اجقهدوا ال تقولوا 

 هذا طيب ال شك وَنُحثُّ علي  ، 
 ،  لكن الكالم على اإلخالص والعمل حىت ال تضيعوا
 يف املساء ، ( األربعني النووية ) ق اءتنا يف هذا اإلجازة إن شاء اهلل هي هذا الكقاب 

 ون جو اهلل تبارك وتعاىل أن نكمل  على خري ، 
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 ( .             األربعني النووية ) يف هذه الليلة نق أ من كقاب 
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 احلديث األول
مسعت رسول اهلل عليت  وستلم   : عن  قال  عن أمري املؤمنني أيب حفٍص عم  بن اخلطاب رضي اهلل

إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل ام ئ ما : ) مسعت رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم قال : يقول 
نوى ، فمن كانت هج ت  إىل اهلل ورسول  فهج ت  إىل اهلل ورسول  ، ومن كانت هج تت  لتدنيا   

 ( .يصيبها أو ام أة ينكحها فهج ت  إىل ما هاج  إلي  
رواه إماما احملدثني أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إب اهيم بن املغرية بن ب دزب  البخاري وأبتو  
احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري يف صحيحيهما اللذين مها متن أصتح   

 . الكقب املصنفة 
 الش ح

 بسم اهلل ال محن ال حيم
 افعي الذين تعقرب أقواهلم ،اإلمام احلافظ النووي من أصحاب الش

 ومن أشد الشافعية يف احل ص على القأليف ، 
 ،( هتذيب األمساء واللغات ) وَألََّف يف فنوٍن شىت ، يف احلديث ومقعلقات  ويف اللغة كما يف 

 وهو يف احلقيقة من أعلم الناس ،
 والظاه  واهلل أعلم أن  من أخلص الناس يف القأليف ،

 اهلل انقش ت يف العامل اإلسالمي ،ألن تأليفات  رمح  
 ،( رياض الصاحلني ) ال تكاد جتد مسجداًًَ إال ويق أ في  

 وكقب  مشهورة مبووثة يف العامل مما يدل على صحة نيق  ،
فإن قبول الناس للمؤلفات من األدلة على إخالص النية وهو رمح  اهلل جمقهتد واجملقهتد ئطت     

 ويصيب ،
 ائل األمساء والصفات فكان يؤول فيها لكن  ال ينك ها ،وقد أخطأ رمح  اهلل يف مس

 اسقوىل على الع ش ، : ، فيقول أهل القأويل معناها { على الع ش اسقوى } : فمواًل 
 ، { اسقوى } لكن ال ينك ون 

 ألهنم لو أنك وا االسقواء لكف وا إذا أنك وه تكذيبًا لكنهم يصدقون ولكن حي فون  ، 
 مول هذه املسائل ،

 ذا علمنا صدق نية النووي رمح  اهلل وكو ة ما انقفعت األمة مبؤلفات  فإهنا تغقف  ،إ
 ولقد ضل قوٌم أخذوا يسبون  سباًّ عظيمًا من اخللف اخلالفني ،

 ،( جيب أن ُيح ق ش ح النووي على صحيح مسلم : ) حىت بلغين أن بعضهم قال 
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 نسأل اهلل العافية ، 
حال  بالصالح ، وأن  جمقهد ، وأن كل جمقهد قد يصيب ، وقتد   فالنووي نشهد ل  فيما نعلم من

 ئط  وإن أخطأ فل  أجٌ  واحد وإن أصاب فل  أج ان ، 
 ،( األربعني النووية ) وقد ألف مؤلفات كورية من أحسنها هذا الكقاب 

 وهي ليست أربعني بل اثنان وأربعون ، 
 لكن الع ب حيذفون الكس  يف األعداد ، 

 بعون وإن زاد واحدًا أو اثنني أو نقص واحدًا أو اثنني ، أر: فيقولون 
هذه األربعون ينبغي لطالب العلم أن حيفظها ، ألهنا منقخبة من أحاديث عديدة ، ومتن أبتواب   

 مقف قة ، 
منقخبة ال شك لكنها يف باب واحد باب ( عمدة األحكام ) ، ( عمدة األحكام ) يعين لو جئنا إىل 

 الفق  ، 
 ي من أبواب مقف قة مقنوعة ، أما هذه فه

 أمري املؤمنني هو أبو حفص عم  بن اخلطاب ، ( : عن أمري املؤمنني أيب حفٍص : ) قول  
 هلت إلي  اخلالفة ، بقعيني أيب بك  الصديق رضي اهلل عن  ل  ، 

 فهو حسنٌة من حسنات أيب بك  ، 
 ونصب  يف اخلالفة ش عي ، 
 ألن الذي عيَّن  أبو بك  ، 

 بك  تعيَّن مببايعة الصحابة ل  يف السقيفة ، وأبو 
 فخالفق  ش عية كخالفة أيب بك  ، 

 ولقد أحسن أبو بك  اخقيارًا حيث اخقار عم  بن اخلطاب رضي اهلل عن  ،
 اخل ، : ............ أن  مسع النيب صلى اهلل علي  وسلم يقول : يقول 

  صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم بال واسطة ،دليٌل على أن  أخذ من النيب( : مسعت : ) ويف قول  
 والعجب أن هذا احلديث مل ي وه عن النيب صلى اهلل علي  وسلم إال عم  مع أمهيق  ،

 :لكن ل  شواهد يف الق هن والسنة 
 هذه نية ، { وما تنفقون إال ابقغاء وج  اهلل } : ففي الق هن 

محاء بينهم ت اهم ركعًا سجدًا يبقغون فضتاًل  حممد رسول اهلل والذين مع  أشداء على الكفار ر} 
 وهذه نية ، { من اهلل ورضوانًا 
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واعلم أنك لن تنفق نفقة تبقغي هبا وج  اهلل إال ُأِجْ َت عليهتا  : ) وقال النيب صلى اهلل علي  وسلم 
 ،( حىت ما جتعل  يف ِفيِّ ام أتك 

 هذه نية ، ( تبقغي هبا وج  اهلل : ) قول  
 احلديث ثابت بالق هن والسنة ، فاملهم أن معىن

 ولفظ احلديث انف د ب  عم  رضي اهلل عن  ،
 لكن تلقق  األمة بالقبول القام حىت إن البخاري صدَّر كقاب الصحيح هبذا احلديث ، 

 نقكلم أواًل على ما في  من البالغة ، ( إمنا األعمال بالنيات ، وإمنا لكل ام ئ ما نوى : ) يقول 
 :في  من البالغة ( : األعمال بالنيات  إمنا: ) احلديث 
 ،( إثبات احلكم يف املذكور ونفي  عما سواه : ) وهو : احلص  

 ،( إمنا : ) ط يق احلص  يف هذا احلديث 
 تفيد احلص  ، ( إمنا ) ألن 

 ما في  حص  ، ( زيٌد قائم ) إذا قلت 
 داة حص  ، في  حص  ، وأن  ليس إال زيد قائمًا فهذا أ( إمنا زيٌد قائم ) 

 ،( وإمنا لكل ام ٍئ ما نوى ) وكذلك 
فمن كانت هج ت  إىل اهلل ورسول  فهج ت  إىل اهلل ورسول  ومتن كانتت   : ) ومنشي يف احلديث 

 ، ( هج ت  لدنيا يصيبها أو ام أٍة يقزوجها فهج ت  إىل ما هاج  إلي  
 : يف اجلملة األخرية من البالغة 
 ، إخفاء نية من هاج  إىل الدنيا 

 ،( إىل دنيا يصيبها : ) ، ومل يقل ( فهج ت  إىل ما هاج  إلي  : ) لقول  
 : الفائدة البالغية يف ذلك 

 هو حتقري ما هاج  إلي  هذا ال جل ، يعين يل أهاًل ألن يذك  ، 
 ، ( إىل ما هاج  إلي  : ) بل ُيكنَّى عن  بقول  

 ،( من كانت هج ت  إىل اهلل ورسول  ) 
 ذك ها ، ( ج ت  إىل اهلل ورسول  فه: ) اجلواب 

 ،( فهج ت  إىل ما هاج  إلي   –أو ينكحها  –من كانت هج ت  لدنيا يصيبها أو ام أٍة يقزوجها ) 
 ، ( إىل دنيا يصيبها أو ام أٍة ينكحها : ) ومل يقل 
 ملاذا ؟ 

 حتقريًا لشأن ما هاج  إلي  وهي الدنيا أو امل أة ،
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 فذك ه تنويهًا بفضل  ، (  ورسول  فهج ت  إىل اهلل: ) أما األول 
 : وهو البحث الواين : أما من حيث اإلع اب 

 مبقدأ وخرب ،( إمنا األعمال بالنيات ) 
 مبقدأ ،( األعمال ( : ) األعمال بالنيات ) 
 خربه ،( بالنيات ) و 
 أيضًا مبقدأ وخرب ،( وإمنا لكل ام ٍئ ما نوى ) 

 لكن ُقدَِّم اخلرب على املبقدأ ،
 مقأخ  ، ( ما نوى : ) هو ( وإمنا لكل ام ٍئ ما نوى : ) ن املبقدأ يف قول  أل

 .هذه مجلة ش طية ( : فمن كانت هج ت  إىل اهلل ورسول  فهج ت  إىل اهلل ورسول  : ) قول  
 ،( من : ) أداة الش ط فيها 

 ،( كانت : ) وفعل الش ط 
 ،( فهج ت  إىل اهلل ورسول  ) وجواب الش ط 

 يف اإلع اب ، .... ( ومن كانت هج ت  لدنيا يصيبها : ) قول يف وهكذا ن
 : أما يف اللغة 

 : فنقول 
 مجع عمل ،( : األعمال ) 

 األعمال القلبية واألعمال النطقية واألعمال اجلوارحية ،: ويشمل 
 األعمال كلها القلبية والنطقية واجلوارحية ،: يشمل 

 .عمال ما يف القلب من األ: األعمال القلبية 
 كالقوكل على اهلل واإلنابة إلي  واخلشية من  وما أشب  ذلك ،

 هذه أعمال قلبية ،
 .أعمال اللسان : األعمال النطقية 

 وما أكو  أقوال اللسان ،
 ال أعلم شيئًا من اجلوارح أكو  عماًل من اللسان ، 

 اللهم إال أن تكون العني أو األذن ، 
 دين وال جلني وما أشب  ذلك ، أعمال الي: اجلوارحية : الوالث 

 القلب ، : القصد ، وحملها : مجع نية ، وهي : النيات ( : األعمال بالنيات : ) قول  
 فهي عمل قلب وتعلق للجوارح هبا ، 
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 لكل إنسان ،( : وإمنا لكل ام ئ : ) قول  
 أي ما نواه ،( : ما نوى : ) قول  

 خمقلفقان ؟  هاتان اجلملقان ، هل مها مبعىن واحد أو مها
 جيب أن نعلم أن األصل يف الكالم القأسيس دون القوكيد ،: اجلواب 

 ومعىن القأسيس يعين أن الوانية هلا معىن مسققل ،
 ومعىن القوكيد أن الوانية مبعىن األوىل ، 

 هذه ، ننظ  ، 
 اجلملقان مبعىًن واحد ، : بعض العلماء يقول 

 ( .إمنا األعمال بالنيات : ) وسلم  فقد قال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل 
 ( وإمنا لكل ام ٍئ ما نوى : ) وأكد ذلك بقول  

 هذا قوٌل لبعض العلماء ، 
 إن الوانية غري األوىل ، : وبعض العلماء قال 

 فالكالم من باب القأسيس ال من باب القوكيد ، 
وكيدًا أن جنعل  تأسيسًا وأن جنعتل  فالقاعدة أيها االخوة الطلبة أن  إذا دار الكالم بني تأسيسًا أو ت

 الواين غري األول ، 
 ألنك لو جعلت الواين هو األول صار يف ذلك تك ار حيقاج إىل أن نع ف السبب ، 

 أن الوانية غري األوىل ،: والصواب 
 باعقبار املنوي وهو العمل ، : فاألوىل 
 باعقبار املنوي ل  وهو املعمول ل  ، : والوانية 

 هلل أو عملت للدنيا ؟  هل أنت عملت
فمن كانت هج تت  إىل اهلل ورستول    : ) ويدل هلذا ما َف ََّعُ  النيب صلى اهلل علي  وسلم يف قول  

 ،( فهج ت  إىل اهلل ورسول  
 وعلى هذا فيبقى الكالم ال تك ار في  ، 

ومتييز العبادات واملقصود من هذه النية متييز العادات عن العبادات ( : األعمال بالنيات : ) قول  
 بعضها عن بعض ، 

 : متييز العادات عن العبادات 
وكلوا } : ال جل يأكل الطعام شهوًة وال جل اآلخ  يأكل الطعام امقوااًل ألم  اهلل يف قول  : موال  

 ،{ واش بوا 
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 صار أكل الواين عبادة وأكل األول عادة ، 
 ملاء للغسل من اجلنابة ، ال جل يسبح باملاء تربدًا والواين يسبح با: ثانيًا 

 األول عادة والواين عبادة ، 
 وهلذا لو كان على اإلنسان جنابة مث انغمس يف املاء للقربد مث صلى ، 

 هل جيزؤه ذلك أو ال ؟ 
 ال  جيزؤه ، 

 ال بد من النية وهو مل ينو القعبد وإمنا نوى القربد ،
 وعادات أهل اليقظة عبادات ، عبادات أهل الغفلة عادات : وهلذا قال بعض أهل العلم 
 سبحان اهلل سبحان اهلل ، 

 يقوم ويغسل ويصلي ويذهب على العادة ، ( : عبادات أهل الغفلة عادات ) 
جتده إن أكل ي يد امقوال أم  اهلل ي يد إبقاء نفس  ي يد ستق   ( : عادات أهل اليقظة عبادات ) و 

 عورت  ي يد القكفف عن الناس يكون عبادة ، 
 بس ثوبًا جديدًا ي يد أن يزبع  ي يد أن يق ف  بوياب  أو يكشخ هذا ال يؤج  ، هخ  ل

هخ  لبس ثوبًا جديدًا ي يد أن يع ف الناس قدر نعمة اهلل علي  وأن  غين هتذا يتؤج  ، يف يتوم    
 اجلمعة لبس أحسن ثياب  ألهنا يوم اجلمعة ، 

 م ، والواين لبس أحسن ثياب  تأسيًا بالنيب صلى اهلل علي  وسل
 أيهما العبادة ؟ 

 الواين ، وعلى هذا فقس ، 
 يصلي اإلنسان ركعقني أحدمها ينوي بذلك القطوع والواين ينوي الف يضة ، 

 متيز العمالن أم ال ؟ 
 متيزا ، هذا نفل وهذا واجب ، وعلى هذا فقس ، 

العبتادات   إذن القصد متييز العبادات بعضها عن بعض كالنفل مع الف يضة أو متييز العادات عن
 هذا املقصود بالنية ، 

 النية حملها القلب ال ينطق هبا إطالقًا ،
 ،{ يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور } ألن تقعبد ملن 

 عملت هذا لك ، : لست تعمل إلنسان حىت تقول 
 تعمل هلل عز وجل ،

 وهلذا مل ينطق النيب صلى اهلل علي  وسلم بالنية أبدًا ،
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 ينهى عن  ، ال س ًا وال جه ًا ، والنطق هبا بدعة 
 إن  ينطق هبا جه ًا ، : خالفًا ملن قال من أهل العلم 

 ينطق هبا س اًّ ، : وبعضهم قال 
 وعللوا ذلك بأن يطابق اللسان القلب ، 

 يا سبحان اهلل ، أين رسول اهلل عن هذا ؟ : نقول 
 لو كان هذا من ش ع ال سول لفعل  هو وبين  للناس ، 

عاميًا من أهل جند كان يف املسجد احل ام وإىل جانب  رجل ال يع ف إال اجله  بالنيتة ،   ويذك  أن
ال جل النجدي هذا عامي ما يع ف شيء ملا أقيمت صالة الظه  قال ال جل الذي كتان ينطتق   

اللهم إين نويت أن أصلي الظه  أربع ركعات هلل خلف إمام املسجد احل ام ، فعنتدما  : بالنية قال 
قال باقي عليك : وماذا تبقى ؟ قال : اصرب يا رجل باقي عليك ، قال : ن يكرب قال العامي أراد أ

 القاريخ ما اليوم وما الشه  وما السنة ، ما حاجة تعلم ، 
لبيك اللهم عم ًة ولبيك اللهم حجاًّ ولبيك اهلل عم ًة وحجاًّ ، ألتيس  : قول املليب : إذا قال قائل 

 هذا نطقًا بالنية ؟ 
 ال ، هذا إظهارًا للشعرية ، : واب فاجل

 إن القلبية يف النسك كقكبرية اإلح ام يف الصالة ، : وهلذا قال بعض العلماء 
 يعين إذا مل تلبِّ ما انعقد إح امك كما أن تكبرية اإلح ام لو مل تكرب ما انعقدت صالتك ، 

 إلظهار هذه الشعرية فقط ،لبيك عم ًة أو حجاًّ أو عم ًة وحجاًّ ، ليس إال : إذن قول املليب 
اللهم إين أريد نسك العم ة فيس ها يل : وهلذا ليس من السنة أن نقول ما قال  الفقهاء رمحهم اهلل 

 وإن حبسين حابس فمحلي حيث حبسين ، 
 ال تقل هكذا ،

 ألن هذا ذك  حيقاج إىل دليل وال دليل ، 
 القصد ، : إذن النية لغًة 
 نية العمل ، : واصطالحًا 

 حملها القلب ، والنطق هبا بدعة ، و
 إذن ُأْنِكُ  على من نطق هبا أم ال ؟ 

 أنك  علي  ، ولكن هبدوء ، 
 يا أخي هذه ما قاهلا ال سول علي  الصالة والسالم وال أصحاب  فدعها ، : أقول 

 قاهلا فالن يف كقاب  الفالين ، : فإذا قال 



 15 

 القول ما قال  اهلل ورسول  ، : قل 
 هذه األخرية وهي نية املعمول ل  ،( ل ام ٍئ ما نوى وإمنا لك) 

 هي اليت يقفاوت فيها الناس تفاوتًا عظيمًا ، 
 نعم ، يقفاوت فيها الناس تفاوتًا عظيمًا ، 

جتد رجالن يصليان بينهما كما بني املش ق واملغ ب يف الوواب ألن أحدمها خملص والوتاين غتري   
 عظيمًا ،  خملص ، هذه يقفاوت فيها الناس تفاوتًا

جتد شخصني يطلبان العلم القوحيد أو الفق  أو القفسري أو احلديث ، أحدمها بعيد عن اجلنة والواين 
 ق يب منها ومها يق ءان يف كقاب واحد وعلى مدرس واحد ، 

فالناس يف اجلملة األخري ة يقفاوتون تفاوتًا عظيمًا أبعد مما بني املش ق واملغ ب أو مما بني الستماء  
 رض ، واأل
 هذا رجل طلب الفق  ، ملاذا يا أخي طلبت الفق  ؟ ( وإمنا لكل ام ٍئ ما نوى ) 

 لكي أكون قاضيًا ، والقاضي ل  راتب رفيع وم تبة رفيعة ، : قال 
 مل طلبت الفق  ؟ : والواين قيل ل  

 ألكون عاملًا معلمًا ألمة حممد ، بينهما ف ق عظيم ، : قال 
من طلب علمًا مما ُيبقغى ب  وج  اهلل ال ي يد إال أن ينال ع ضًا : ) وسلم  قال النيب صلى اهلل علي 

 أعوذ باهلل ، ( من الدنيا مل َيَ ْح رائحة اجلنة 
 أخلص النية ، 

اخقالفًا عظيمًا ويقباعدون تباعدًا ( وإمنا لكل ام ٍئ ما نوى : ) صار الناس ئقلفون يف هذه اجلملة 
 عظيمًا ، 

 : اهلل علي  وسلم مواًل باملهاج  مث ض ب النيب صلى 
 هي الق ك ،: اهلج ة ( فمن كانت هج ت  : ) فقال 

 وامل اد هبا االنققال من بلد الكف  إىل بلد اإلسالم ، 
 وهل هي واجبة أو سنة أو ما أشب  ذلك ، ل  باٌب هخ  ،

 دينة ،لكن ن يد أن نع ف اهلج ة كهج ة املسلمني من مكة إىل احلبشة أو من مكة إىل امل
 وهي مأخوذة من اهلج  وهو الق ك ، 

رجل انققل من مكة قبتل الفتقح   ( ومن كانت هج ت  إىل اهلل ورسول  فهج ت  إىل اهلل ورسول  ) 
 ي يد اهلل ورسول  يعين ي يد ثواب اهلل وي يد الوصول إىل اهلل ، 

 ، { يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت ت دن اهلل ورسول  } : كقول  تعاىل 
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 أي ي يد وج  اهلل ونص ة دين اهلل وهذه إرادة حسنة ، ( ي يد اهلل ) 
 ي يد رسول اهلل ليفوز بصحبق  والذب عن  ونش  دين  فهج ت  إىل اهلل ورسول  ،( رسول  ) 

 ،( من تق ب إىل شربًا تق بت إلي  ذراعًا : ) واهلل تعاىل يقول 
ذلك بأعظم مما عمل وكذلك ال ستول بعتد متوت    فهو إذا أراد اهلل فإن اهلل تعاىل يكافئ  على 

 ال سول علي  الصالة والسالم ،
 هل ميكن أن هتاج  إىل ال سول علي  الصالة والسالم ؟ 

 أما إىل شخص  فال ، : فاجلواب 
 ولذلك ال هناج  إىل املدينة من أجل شخص ال سول علي  الصالة والسالم ،

 ألن  حتت الو ى ،
 ا وارد ،وأما إىل سنق  وش ع  فهذ

 أذهب إىل بلد أنص  فيها ش يعة ال سول علي  الصالة والسالم وأذود عنها ،
 هذه هج ة إىل رسول اهلل ، 

 اهلج ة إىل اهلل يف كل وقت وحني ، 
 اهلج ة إىل رسول اهلل إىل شخص  وش يعق  يف حيات  وإىل ش يعق  بعد ممات  ،

 ،{ ه إىل اهلل وال سول فإن تنازعقم يف شيء ف دو} : نظري هذا قول  تعاىل 
 إىل اهلل دائمًا ،

 وإىل ال سول يف حيات  وإىل ش يعق  بعد وفات  ، 
 من ذهب مواًل من البلد الفالين إىل البلد الفالين ليقعلم احلديث فهذا هج ت  إىل اهلل ورسول  ،

 بلدي ال أتزوجك إال إذا حض ت إىل: ومن هاج  من بلد إىل بلد الم أة يقزوجها خطبها وقالت 
 ، فهج ت  إىل ما هاج  إلي  ، 

علم أن يف البلد الفالين جتارة راحبة فذهب إليها من أجل أن ي بح فهذا هج ت  ( أو دنيًا يصيبها ) 
 إىل دنيا يصيبها ، 

 انقهى الكالم على احلديث من حيث اللفظ والش ح ، 
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 فوائد احلديث
 :أما الفوائد 

 كان اإلسالم وليس من األركان اخلمسة ، فهذا احلديث أيها األخوة ركن من أر
 لكن على اإلسالم مداره ،

من عمل عمتاًل  : ) مدار اإلسالم على حديوني هذا احلديث وحديث عائشة : وهلذا قال العلماء 
 ، ( ليس علي  أم نا فهو رد 

 هذا احلديث عمدة أعمال القلوب فهو ميزان األعمال الباطنة ،
 وارح فهو ميزان أعمال اجلوارح ، وحديث عائشة عمدة أعمال اجل

هذا رجل خملص غاية اإلخالص ي يد الوصول إىل اهلل ( من عمل عماًل ليس علي  أم نا فهو رد ) 
عز وجل وإىل دار ك امق  لكن  أتى ببدع كورية رجل خملص هلل عز وجل لكن  يعمل عماًل بدعيًا ، 

 هذا من جهة النية ، 
 فقده موافقة الش يعة ، لكن من جهة العمل سي  م دود ، ل

 رجل هخ  أتى بصالة الف يضة على أمت وج  لكن ي ائي والده ، 
 خائف من أيب ، : ملاذا صليت مع اجلماعة ؟ قال : قلنا 

 هذا فقد اإلخالص ال يواب على ذلك ، 
 إال إذا كان يصلي خوفًا من أبي  أن يض ب  على ت ك الصالة فيكون مقعبدًا هلل تعاىل بالصالة ، 

 : من فوائد هذا احلديث 
 أن  جيب متييز العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن املعامالت ، – 1

 فيجب أن متيز ( إمنا األعمال بالنيات : ) لقول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 بالصالة حىت ال تقشعب علينا العلوم ، : ولنض ب مواًل 

الزوال ، ما هذه الصالة ؟ بعد زوال الشمس الظه  جيب  الصالة مواًل إنسان أراد أن يصلي بعد
أن ينوي الظه  حىت تقميز عن غريها إذا كان علي  ظه ان ظه  أمس وظه  قبل أمس جيتب أن  

 مييز ظه  أمس عن ظه  قبل أمس ،
 ألن كل صالة هلا نية ،

يف قلبت   لو نوى بصالة الظه  بعد زوال الشمس خ ج من بيق  مقطه  وراح ودخل املسجد وال 
 أن  ظه  وال عص  وال عشاء فقط أن  ف ض الوقت ، 

 جتزيء أم ال جتزيء ؟ 
 ال جتزيء ، : على القاعدة 
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 ألن  ما عيَّن الظه  وهذا هو املذهب ، 
 املذهب ، يعين مذهب احلنابلة ، : وإذا قلت لكم 

 جتزيء ، وهو رواية عن أمحد ، أن  إذا نوى ف ض الوقت كفى ،: وقيل 
 ول هو الصحيح ، الذي ال يسع الناس العمل إال ب  ،وهذا الق

ألن  أحيانًا يأيت إنسان مع العجلة على طول يكمل ويدخل مع اإلمام بدون أن يقع يف ذهن  أهنتا  
 الظه  لكن وقع يف ذهن  أهنا ف ض الوقت ومل يأيت إال هلذا ،

 أعدها ،: فعلى املذهب نقول 
 ،ال تعدها : وعلى القول الصحيح ، نقول 

 وهذا ي يح القلب ،
  –معىن يسج لغة عامية هذه معىن يستج يستهو    –ألن هذا يقع كوريًا حىت اإلمام أحيانًا يسج 

 ويكرب على أن هذا ف ض الوقت ،
 البد أن يعيد ، : فهذا على املذهب 

 ال يعيد وهو الذي ال يسع الناس إال العمل ب  ، : وعلى القول ال اجح 
 احلث على اإلخالص هلل عز وجل ، : ث ومن فوائد هذا احلدي – 2

 : ألن النيب صلى اهلل علي  وسلم قسم الناس إىل قسمني 
 قسم أراد بعمل  وج  اهلل والدار اآلخ ة ،

 وقسم بالعكس وهذا يعين احلث على اإلخالص هلل عز وجل ،
 واإلخالص جديٌ  باحلث علي  ،

ومتا خلقتت اجلتن    } : جلها قال اهلل تعاىل ألن  هو ال كيزة األوىل اهلامة اليت خلق الناس من أ
 ، { واإلنس إال ليعبدون 

 : ومنها مش وعية اهلج ة ألهنا انقسمت إىل 
 مقبولة ،

 وم دودة ، 
 واملقبولة هي املش وعة وهو كذلك ، 

 ،( االنققال من بلد الش ك إىل بلد اإلسالم : ) فاهلج ة سنة مؤكدة وهي 
  يسقطيع أن يظه  شعائ  دين  وجب علي  أن يهاج  ،وإذا كان اإلنسان يف بلد الش ك ال

 أن يض ب على الصالة أو على الصيام أو على ق اءة الق هن أو ما أشب  ذلك ،: مول 
 فهنا جيب أن يهاج  من بلد الكف  إىل بلد اإلسالم ، 
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 حسن تعليم ال سول صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ،: من فوائد هذا احلديث  – 3
 نويع تنويع الكالم وتقسيم الكالم ،وذلك بالق
 وهذا للمعمول ل  ، ( وإمنا لكل ام ٍئ ما نوى ) وهذا للعمل ( إمنا األعمال بالنيات : ) ألن  قال 

 : اهلج ة قسمها إىل قسمني : ثانيًا 
 ش عية ،

 وغري ش عية ،
 وهذا من حسن القعليم ،

 دًا ،ولذلك ينبغي للمعلم أن ال يس د املسائل على الطالب س 
 ألن هذا ُينسى بل يؤصل يعين جيعل أصواًل وجيعل قواعد وجيعل تقسيمًا ،

 ألن ذلك أدعى لوبوت العلم يف قلب  ،
 أما أن تس د علي  مسائل ما أس ع ما ينساها ، 

 ق ن ال سول علي  الصالة والسالم مع اهلل بالواو ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 4
 ، ( إىل اهلل ورسول  : ) قال 

 ( .إىل اهلل مث رسول  : ) ومل يقل 
متا  : ) ما شاء اهلل وشئت ، فقال : مع أن رجاًل قال ل سول اهلل صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 

 ،( شاء اهلل وحده 
 فما الف ق ؟ 

 فبالواو ،: أما ما يقعلق بالش يعة : نقول 
 هلل ،ألن ما صدر عن النيب صلى اهلل علي  وسلم من الش ع كالذي صدر من ا

 ،{ من يطع ال سول فقد أطاع اهلل } : كما قال اهلل عز وجل 
 فال جيوز أن يق ن مع اهلل أحٌد بالواو أبدًا ،: وأما األمور الكونية 

 ألن كل شيٍء حتت إرادة اهلل ومشيئق  صار هذا هو الف ق ،
 هل ينزل املط  غدًا ؟ : فإذا قال قائل 

 اهلل ورسول  أعلم ، : قال 
 ؟  ماذا نقول

 خطأ ، : نقول 
 ال سول صلى اهلل علي  وسلم ليس عنده علم هبذا ، 

 هل هذا ح ام أو حالل ؟ : إذا قال 
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 اهلل ورسول  أعلم ؟ : قال 
 صحيح أم غري صحيح ؟ 

 صحيح ، 
 ألن حكم ال سول صلى اهلل علي  وسلم يف األمور حكٌم هلل ، 

 ،  {من يطع ال سول فقد أطاع اهلل } : كما قال عز وجل 
 اهلج ة من أي األمور ؟ 

 ش عية ، اهلج ة ش عية ، 
 اإلنسان يهاج  إىل ال سول صلى اهلل علي  وسلم من أجل أن حيمي ش يعق  ودين  ، 

 أيهما أفضل العلم أو اجلهاد يف سبيل اهلل ؟ : هنا سؤال 
 العلم أفضل ، العلم أفضل من حيث هو ، 

 ألن الناس كلهم حمقاجون إىل العلم ، 
 العلم ال يعدل  شيء ، : عقم قول اإلمام أمحد ومس

 العلم من حيث هو علم أفضل من اجلهاد ، 
 وال ميكن أبدًا أن يكون اجلهاد ف ض عني ، 

 ،{ وما كان املؤمنون لينف وا كافة } : لقول اهلل تعاىل 
 فلو كان ف ض عني لوجب على مجيع املسلمني ،

 قعدت طائفة،يعين و{ فلوال نف  من كل ف قٍة طائفة } 
 ، { ليقفقهوا يف الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون } 

 العلم من حيث هو علم أفضل من اجلهاد يف سبيل اهلل ، : قلت لكم 
 لكن باعقبار أحوال وأشخاص قد يكون اجلهاد أفضل ، 

، بليد ال يفهم ،  جاءنا رجل شجاع مقدام قوي جسم  كالبعري لكن ذهن  ذهن بليد: موال ذلك 
اجلهاد أو طلب العلم ؟ اجلهاد ألن  أنفع ، رجل مقدام شجاع نشيط : فجاء يسأل أيهما أفضل ل  

 ميسك ال جلني والوالثة من العدو ويغفص  هذا أفضل يف اجلهاد ، 
رجل هخ  حنيف جبان لو يقح ك الباب من اهلواء فزع ولكن  يف العلم قوي حافظ ذكتي موتاب    

 ، ماذا نقول ل  ؟ العلم أفضل بال شك ، حمب للعلم 
 العلم ال يعدل  شيء أفضل ، : حص  العدو البلد ، وواحد يف املكقبة يطالع ، فقال 

 اذهب ادفع عن البلد لو احقل الكفار البلد لذهب ما في  ، : وهخ  قال 
 أيهما أفضل ؟ 
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 أن يبقى يف مكقبق  أو أن يدافع عن البلد ؟ أن يدافع عن البلد ، 
 فيخقلف باخقالف األحوال واألشخاص ،

 جنس العلم أفضل من جنس اجلهاد يف سبيل اهلل ، : لكن من حيث اجلنس 
 هل يدخل يف ذلك الطالق أي أن  على نية املطلق أو ال ؟ ( : إمنا األعمال بالنيات : ) قول  

 الطالق أو ال ؟ أنِت طالق ، أي غري مقيدة اليدين وال جلني ، يقع : إذا قال ال جل لزوجق  
 ال يقع ، إمنا األعمال بالنيات ، 
 لكن هل ُيصدق أو ال ُيصدق ؟ 

إن كان أمينًا ئشى اهلل عز وجل ُصدِّْق ، ووجب على الزوجة أال تطالب  ، وإن كتان بتالعكس   
ليس لنا إال ما مسعنا ، كما قال : وجب أن ت افع  إىل القاضي ، والقاضي حيكم بالظاه  ، ويقول 

 ، ( إمنا أقضي بنحو ما أمسع : ) صلى اهلل علي  وسلم  النيب
 املهم يا إخوان أن هذا احلديث عظيم تنبين علي  كل األعمال الباطنة اليت حملها القلب ، 

رواه إمام احملدثني حممد بن إمساعيل بن إب اهيم بن املغرية بن ب دزبة : ) قال املؤلف رمح  اهلل تعاىل 
 إمام احملدثني ،  من خبارى وهو( البخاري 

 قشريي ،( مسلم ) و 
صحيح البخاري وصحيح مسلم مها أصتح  ( يف صحيحيهما اللذين مها أصح الكقب املصنفة ) 

 الكقب املصنفة يف علم احلديث ،
 إن ما اتفقا علي  يفيد العلم ، يعين ليس يفيد الظن فقط يفيد العلم ، : وهلذا قال بعض احملدثني 

 وأيهما أصح ؟ 
 ي أصح من مسلم ، البخار

 ألن  يشق ط يف ال واية أن يكون ال اوي قد لقي من روى عن  ،
 وأما مسلم رمح  اهلل فيكقفي مبطلق املعاص ة إن مل يوبت لقي  ،

 وقد أنك  على من يشق ط اللقاء يف أول الصحيح إنكارًا عجيبًا ،
 فالصواب ما ذك ه البخاري البد من ثبوت اللقي ،

 مكان اللقي وإن مل يوبت لقاؤه ،ومسلم يقول يكفي إ
 وهبذا صار البخاري أصح ،

 لكن ذك  العلماء أن سياق مسلم أحسن من سياق البخاري ،
 ألن  رمح  يذك  احلديث مث يذك  شواهده وتوابع  يف مكاٍن واحد ، 

 والبخاري يف ق ،
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 ففي الصناعة مسلم أفضل ،
 وأما يف ال واية والصحة فالبخاري أفضل ،

 ولوال البخاري ما ذهب مسلٌم وال راح ، : أهل العلم قال بعض 
 فاحلديث إذن صحيح أم غري صحيح ؟ 

 صحيح ، يفيد العلم اليقيين ،
 لكن  ليس يقينيًا بالعقل ،

 إمنا هو يقيينٌّ بالنظ  ،
 لوبوت  عن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ، 
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 احلديث الواين
بينما حنن جلوٌس عند النيب صلى اهلل علي  وسلم ذات : ًا عن عم  بن اخلطاب رضي اهلل عن  أيض

يوم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الوياب ، شديد سواد الشع  ، ال ُي ى علي  أث  السف  ، وال 
يع ف  منا أحد ، حىت جلس إىل النيب صلى اهلل علي  وسلم ، فأسند ركبقي  إىل ركبقي  ، ووضتع  

مد ، أخربين عن اإلسالم ، فقال رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم يا حم: كفي  على فخذي  ، وقال 
أن تشهد أن ال إل  إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم : اإلسالم : ) 

: صدقت ، فعجبنا ل  يسأل  ويصدق  ، قال : ، قال ( رمضان وحتج البيت إن اسقطعَت إلي  سبياًل 
اإلميان أن تؤمن باهلل ومالئكق  وكقب  ورسل  واليوم اآلخ  وتتؤمن  : ) ان ، قال فأخربين عن اإلمي

اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك تت اه  : ) فأخربين عن اإلحسان ، قال : ، قال ( بالقدر خريه وش ه 
ما املسؤول عنها بتأعلم متن   : ) فأخربين عن الساعة ، قال : ، قال ( فإن مل تكن ت اه فإن  ي اك 

أن تلد األًََمُة ربقها ، وأن جتد احلفاة الع اة العالة : ) فأخربين عن أماراهتا ، قال : ، قال ( ئل السا
يا عم  ، أتدري من السائل : ) ، مث انطلق فلبوت ملياَّ ، مث قال ( رعاء الشاة يقطاولون يف البنيان 

 .رواه مسلم ( نكم فإن  جربيل أتاكم يعلمكم دي: ) اهلل ورسول  أعلم ، قال : ، قلت ( ؟ 
 الش ح 

 ،( بينا ) هذه هي ( : بينما : ) قول  
 زيدت فيها ،( ما ) ولكن 

 زيدت للقوكيد ، ( ما ) فت ( بينا حنن ) واألصل 
 مبقدأ ، ( : جلوٌس : ) قول  

 ، ( عند رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم : ) وخربه 
 ام ،تفيد النك ة أي يف يوم من األي( ذات ) و 

 : وتسقعمل يف اللغة على وجوٍه مقعددة 
 فقارة تكون مبعىن صاحبة ،
 وتارة تكون امسًا موصواًل ،

 وتارة تكون مبعىن النك ة الدالة على العموم ،
 وهذا أغلب ما تسقعمل ، 

 يعين يف يوٍم من األيام ،( ذات يوم ) فت 
 .وتسقعمل مبعىن صاحبة 

 ،  أي صاحبة( : ذات النطاقني : ) مول 
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 ،( طيء : ) وتسقعمل امسًا موصواًل عند 
 ،( اليت ) مبعىن ( ذات ) وهم قوٌم من الع ب يسقعملون 

 : قال ابن مالك رمح  اهلل 
 وكاليت أيضًا لديهم ذات

 فكأن يقول مواًل بعت عليك بييت ذات اشق يت يعين اليت اشق يت ، 
 ، مبهم وهو رجٌل يف شكل  لكن حقيقق  أن  َمَلْك ( رجل ) 

 يعين علي  ثياب رجل عادي ،( : شديد بياض الوياب : ) قول  
 يعين أن  شاب ،( : شديد سواد الشع  : ) قول  
ألن ثياب  بيضاء وشع ه أسود ، ليس في  غبتار وال َشتَعُث   ( : ال ي ى علي  أث  السف  : ) قول  

 السف  ،
 ، ( ال ي ى علي  أث  السف  : ) وهلذا قال 

لك الوقت ي ى علي  أث  السف  يكون أشعث رأس  ويكون مغربًا وتكون ثيابت   ألن املساف  يف ذ
 غري ثياب احلض  لكن هذا ال ، 

 الحظ يعين ليس من أهل املدينة املع وفني فهو غ يب ،( : وال يع ف  منا أحد : ) قول  
أن جلوس  كان ليفيد الغاية أي ( عنده : ) مل يقل ( جلس إىل النيب صلى اهلل علي  وسلم : ) قول  

 مالصقًا للنيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ،
 ، ( أسند ركبقي  إىل ركبقي  : ) وهلذا قال 

 أي كفي هذا ال جل ،( : ووضع كفي  على فخذي  : ) قول  
على فخذي هذا ال جل ليس على فخذي النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  ( : على فخذي  : ) قول  

 ق ام ، وسلم وهذا من شدة االح
ليوهم أن  أع ايبٌّ ألن األع اب ينتادون  ( يا رسول اهلل : ) ومل يقل ( : يا حممد : وقال : ) قول  

 النيب صلى اهلل علي  وسلم بامس  الَعَلَم وأما أهل احلض  فينادون  بوصف النبوة أو ال سالة ، 
 يعين ما هو اإلسالم ؟ أخربين عن  ، ( : أخربين عن اإلسالم : ) قول  

اإلسالم أن تشهد أن ال إلت  إال اهلل وأن حممتدًا   : ) فقال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 ، ( رسول اهلل 

أي تق  وتعق ف بلسانك وقلبك فال يكفي اللسان ، بل ال بد متن اللستان   ( : تشهد : ) قول  
 ، { إال من شهد باحلق وهم يعلمون } : والقلب قال اهلل عز وجل 

 ( :إل  إال اهلل  ال) نع ب 



 25 

اليت لنفي اجلنس وهي أعم من النفي ، نفي اجلنس أعم متن النفتي ،   ( ال ) هذه مجلة منفية بت 
 وامسها 
 وخربها حمذوف ،( : إل  : ) قول  

 ،( حٌق ) ، تقدي  احملذوف ( حٌق ) والققدي  
 أداة حص  ،( : إال : ) وقول  

 حملذوفة وليس خربها ،ا( ال ) واالسم الك مي لفظ اجلاللة من خرب 
 ملاذا ال يكون خربها ؟ 

 النافية للجنس ال تعمل إال يف النك ات ،( ال ) ألن 
 فصارت اجلملة اآلن فيها شيء  حمذوف ، ما هو ؟ 

 ،( حٌق ) اخلرب تقدي ه 
 وهناك ههلة باطلة تسمى ههلة وليست ههلة ، ( ال إل  حٌق إال اهلل عز وجل ) أي 

 يعين وتشهد أن حممدًا رسول اهلل ، ( : رسول اهلل  وأن حممدًا: ) قول  
 أين رسول اهلل ، : ومل يقل 

 مع أن السياق يققضي  ألن  ئاطب  لكن إظهاره بامس  الَعَلم أوكب وأشد تعظيمًا ،
 هو حممد بن عبد اهلل اهلامشي الق شي من ذرية إمساعيل ،( : حممد : ) وقول  

 ، وليس من ذرية إمساعيل رسوٌل سواه
ربنا وابعث فيهم رسواًل منهم يقلو عليهم هياتك } : وهو امَلْعِنيُّ بقول  تعاىل عن إب اهيم وإمساعيل 

 } ، 
 مبعىن م سل ، ( : رسول : ) قول  

 هو الذي أوحي إلي  بش ع وأم  بقبليغ  ، : وال سول 
 أي تأيت هبا قائمة تامة معقدلة ، ( : وتقيم الصالة : ) قول  

 يشمل الف يضة والنافلة ، ( الة الص) وكلمة 
 مبعىن تعطي ، ( : وتؤيت : ) قول  

 .هي املال الواجب بذل  ملسقحق  من األموال الزكوية ( : الزكاة ) و 
 .كالذهب والفضة واملاشية والومار 

 .اخلارج من األرض وع وض القجارة : وإن شئت قل 
 هذه األموال الزكوية ، 
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ي متسك عن املفط ات من طلوع الفج  إىل غت وب الشتمس ،   أ( : وتصوم رمضان : ) قول  
 واصل الصيام يف اللغة اإلمساك ، 

 هو الشه  املع وف بني شعبان وشوال ، ( رمضان ) و 
 أي تقصد البيت ألداء النسك ، ( : وحتج البيت : ) قول  
 من ؟ ( صدقت : ) القائل ( صدقت : ) فقال 

 وهو السائل ؟ ( قت صد: ) جربيل وهو السائل فكيف يقول 
للمقكلم يعين أن عنده علمًا سابقًا علم أن هذا ال جل أصاب  وهتو  ( صدقت : ) ألن الذي يقول 

 حمل عجب ،
 لكن سيأيت إن شاء اهلل بيان هذا ، ( كيف يسأل  ويصدق  ؟ ) وهلذا تعجب الصحابة 

 : نعود نش ح هذه األركان اخلمسة فنقول 
 ل  إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل ، شهادة أن ال إ: ال كن األول 
 ملاذا ُجِعَل هذان ركنًا واحدًا مل جيعال ركنني ؟ : وهنا نسأل 
 أن الشهادة هبذين تنبين عليها صحة األعمال كلها ،: واجلواب 

 ألن شهادة أن ال إل  إال اهلل تعين اإلخالص أو تسقلزم اإلخالص ،
 اع ،وشهادة أن حممدًا رسول اهلل تسقلزم االتب

 : وكل عمل ُيَقَق َُّب ب  إىل اهلل ال يقبل إال هبذين الش طني 
 اإلخالص هلل ،

 واملقابعة لل سول صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ، 
أن تشهد أن ال إل  إال اهلل يعين بقلبك ولسانك فالقلب ال يكفي واللسان ال يكفي اللتهم إال أن  

 فإن  يكفي للعجز ، يكون الشاهد بلسان  أخ س ال يسقطيع النطق
 : الشهادة باللسان ال تكفي ، بدليل 

 أن املنافقني يشهدون هلل عز وجل بالوحدانية ،
 ولكنهم يشهدون مباذا ؟ 

 فال ينفعهم ،{ فيقولون بألسنقهم ما ليس يف قلوهبم } بألسنقهم 
ن  رسول اهلل وهم يأتون إىل رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم يؤكدون ل  أهنم يشهدون أ

 واهلل يعلم أن  رسول اهلل ولكن يشهد إن املنافقني لكاذبون ، 
 يعين أال يوجد معبوٌد إال اهلل أال يوجد معبوٌد حٌق ؟ ( أن ال إل  إال اهلل ) 

 الواين يقعني هذا ،



 27 

 ألن  يوجد معبودات من دون اهلل معبودات تسمى ههلة ،
 ،{ اليت يدعون من دون اهلل من شيء  فما أغنت عنهم ههلقهم} : قال اهلل تعاىل 

 ،{ م هلم ههلٌة متنعهم من دوننا ال يسقطيعون نص  أنفسهم وال هم منا يسحبون أ} : وقال تعاىل 
 ،{ وال تدع مع اهلل إهلًا هخ  } : وقال تعاىل 

 ،وما سواه فهو باطل إال اهلل أي ال إل  حٌق ( ال إل  إال اهلل ) فاملهم أن امل اد بت 
ذلك بأن اهلل هو احلق وأن ما يدعون من دون  هو الباطل وأن اهلل هو العلي } : اهلل عز وجل قال 

 ، { الكبري 
 ،فإذا جاء املش ك إىل هذا القموال ي كع ويسجد وئشع وينقحب ورمبا ُيغمى علي  فعبادت  باطلة 

 ،ومعبوده باطل أيضًا 
 ،وهو أصل األمساء علٌم على ال ب عز وجل ال يسمى ب  غريه ( اهلل ) و 

 ،وهلذا تأيت األمساء تابعًة ل  
 إال يف هية واحدة ، وال يأيت تابعًا لألمساء

 ،{ إىل ص اط العزيز احلميد اهلل الذي ل  ما يف السماوات واألرض } : وهي قول  تعاىل 
 وليست صفة ،( العزيز ) االسم الك مي بدل من ( اهلل ) لكن اللفظ هنا 

 إمنا تكون تابعًة هلذا االسم العظيم ، ألن مجيع األمساء 
 هل هذه الشهادة تدخل اإلنسان يف اإلسالم ؟ 

 نعم ، تدخل  يف اإلسالم ،: اجلواب 
 حىت لو ظننا أن  قاهلا تعوذًا فإننا نعصم  نعصم دم  ومال  ،

 ولو ظننا أن  قاهلا كاذبًا ،
 : ودليل ذلك 

: عن  حني ه ب املش ك فلما أدرك  أسامة قال  قصة املش ك الذي أدرك  أسامة بن زيد رضي اهلل
فققل  أسامة ظناًّ من  أن  قاهلا تعوذًا من الققل يعين قاهلا ( ال إل  إال اهلل : ) ال إل  إال اهلل ، انظ  قال 

أققلق  بعد أن : ) لئال يققل فققل  فلما أخرب بذلك النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم جعل ي دد 
ال : أققلق  بعد أن قتال  : ) يا رسول اهلل إمنا قاهلا تعوذًا ، فجعل ي دد : قال ( إال اهلل ال إل  : قال 

 فقمنيت أن مل أكن أسلمت ، من شد ما وجد ، : قال أسامة (إل  إال اهلل 
 إذن حنن ليس لنا إال الظاه  ، 

 حىت لو غلب علينا أن  قاهلا تعوذًا عصمق  ، 
 نعم لو ارتد بعد ذلك ققلناه ، 
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أسلمناه من أجل أن يعصموا أنفستهم  : وهذا يوجد من جنود الكف  إذا أس هم املسلمون قالوا 
 من الققل ،

 ال إل  إال اهلل ؟ : أسلمنا ، بعد أن قالوا : هل نققل هؤالء بعد أن قالوا : فيسأل اجملاهدون يقولون 
 حديث أسامة يدل على أهنم ال يققلون ،: نقول 

 منهم ردة ققلوا ،ولكن ي اقبون إذا ظه  
 ألهنم بشهادة أن ال إل  إال اهلل تلزمهم أحكام اإلسالم ،

 ال إل  إال اهلل ،: فإن كان الكاف  يقول 
 لكن ال يشهد أن حممدًا رسول اهلل ،

 فهل يكفي  ذلك ؟ 
 ال يكفي  ، 
 أشهد أن ال إل  إال اهلل وأشهد أن حممدًا رسول اهلل ، : حىت يقول 

 ال إل  إال اهلل ، : يدخل يف اإلسالم مبج د أن يقول وعلى هذا فالكاف  
فإن كان يقوهلا لكن  ينك  رسالة النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم فال بد أن يضتيف إليهتا   

 شهادة أن حممدًا رسول اهلل ، 
 وإذا كان مسلمًا وشهد أن ال إل  إال اهلل ومات على ذلك ، فهل هذا يكفي ؟ 

 يكفي ، : اجلواب 
( ال إل  إال اهلل دخل اجلنتة  : من كان هخ  كالم  : ) ول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم لق

 ،( ال إل  إال اهلل ) وإمنا اكقفي بت 
ألن هذا امليت يق  بأن حممدًا رسول اهلل ليس عنده فيها إشكال ، تسقلزم شهادة أن ال إل  إال اهلل 

 إخالص العبادة هلل ، 
 نوع من القوحيد يسمى توحيد األلوهية ويسمى توحيد العبادة ،وهلذا يسمى هذا ال

 أي ال معبود إال اهلل ،( ال إل  إال اهلل ) ألن معىن 
 إذن ال تعبد غري اهلل ، 

 وعبد غري اهلل فهو كاذب ، ( ال إل  إال اهلل : ) فمن قال 
   وما أشب  ذلك ، إذ أن هذه الشهادة تسقلزم إخالص العبادة هلل عز وجل وط د ال ياء والفخ

 ال بد أن تشهد أن حممدًا رسول اهلل ، ( : أن حممدًا رسول اهلل : ) وقول  
 أي م سل  إىل اخللق ،

 هو الذي أوحي إلي  بش ع وأم  بقبليغ  ،: وال سول كما قلنا قبل قليل 
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جقتهم  وكان الناس قبل نوح على ملٍة واحدة مل حيقاجوا إىل رسول مث كو وا واخقلفوا فكانت حا
 إىل ال سل فأرسل اهلل ال سل ،

كان الناس أمة واحدة فبعث اهلل النبيني مبش ين ومنذرين وأنتزل معهتم   } : قال اهلل عز وجل 
 ،{ الكقاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اخقلفوا في  

 إذن إمنا بعوت ال سل حينما اخقلفت الناس ليحكموا بني الناس باحلق ،
 ًا وهخ هم حممد صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ،وهلذا كان أول ال سل نوح

 إذن نؤمن بأن حممد رسول اهلل ،
                                                    .وال بد أن نؤمن بأن  خامت النبيني 

 األسئلة
 ال إل  إال اهلل وهو قاتل للمسلمني ؟ : ما حكم من يقول : السؤال 
وإن طائفقان من املؤمنني اقققلوا فأصلحوا } : بال شك قال اهلل عز وجل  عاصي ، عاٍص: اجلواب 

بينهما فإن بغت إحدامها على األخ ى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أم  اهلل فإن فاءت فأصلحوا 
 .{ بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهلل حيب املقسطني ، إمنا املؤمنون أخوة 

إل  إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل فهو مسلم ، إذن يا شيخ متن   ال: ذك نا أن من قال : السؤال 
ت ك الصالة مقعمدًا بعد الشهادتني قلنا إن  كاف  ، طيب يا شيخ كيف نفس  حديث معاذ بن جبل 

حق العباد على اهلل أن ال يعذب متن ال  : ) رضي اهلل عن  عندما قال النيب صلى اهلل علي  وسلم 
 أن  قال ال إل  إال اهلل ومل يش ك ولكن  ت ك الصالة ؟: ل اإلشكا( يش ك ب  شيئًا 

 لآليات واألحاديث الواردة يف هذا ، : اجلواب 
 يعني ختصيص يا شيخ ؟ : السائل 
 .  نعم : اجلواب 
 ما حكم من ت ك صالًة واحدة ؟ : السؤال 
ن النيب صلى ذهب بعض السلف وبعض املقأخ ين أن  يكف  والصواب أن  ال يكف  ، أل: اجلواب 

فمن تت ك  : ) أي الصالة ومل يقل ....... ( فمن ت كها : ) ...... اهلل علي  وعلى هل  وسلم قال 
 .من ت ك صالةً  فعلي  وعيد بال شك ولكن ال يكف  هذا القول ال اجح يف هذه املسألة ( صالًة 

 إذا مل يسقطع إنسان نطق الشهادتني باللغة الع بية ؟ : السؤال 
ال إل  إال ) يكفي اللغة اليت يفهم ، يكفي لغق  اليت يفهم ، يعين من ال يسقطيع أن ينطق  :اجلواب 

 . باللغة الع بية فإن  ينطقها بلغق  ( اهلل 
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هو كاذب يف شهادت  كتاف  ، فهتل   : من ص ف شيئًا من العبادة لغري اهلل تعاىل ، قلنا : السؤال 
 إن  منافق ؟ : نقول 

 .ا مش ك ، من ص ف شيئًا من العبادة لغري اهلل فهو مش ك ال ، نقول هذ: اجلواب 
 ولو بال ياء ؟  : السؤال 
ال ، ال ياء ، ال ، ألن ال ياء ، ليس يصلي للناس لكن يصلي ليمدح  الناس هو يصتلي  : اجلواب 

هلل ولكن ليمدح  الناس ليقولون فالٌن ذو عبادة يقعبد هلل ليس يصلي هلم فيجب أن تع ف الف ق 
 . من يصلي هلل ولكن  ي ائي الناس ومن يصلي للناس بني 

 من يقول ال إل  إال اهلل وهو ال يع ف معناها هل حتصل ؟ : السؤال 
إذا كان من عامة املسلمني يكفي ، ألن عامة املسلمني لو متسك واحتد يف الشتارع   : اجلواب 
ال إل  إال اهلل ؟ ليس عنده غتري  :  معىن ال إل  إال اهلل: ما معىن ال إل  إال اهلل ؟ يقول لك : وتقول 

ال معبود حٌق إال اهلل رمبا تشوش علي  وهو يف قلب  يع ف أن معىن ال إلت  إال اهلل  : هذا ، لو قلت 
 أن  ال أحد يعبد سوى خالق األرض والسماء ، 

 اها ؟ ال إل  إال اهلل ، وهو ال يع ف معن: إذا كان يف األصل كاف  وأس ه املسلمون فقال : السؤال 
 . يكفي ، ألن هذه عنوان اإلسالم : اجلواب 
ذك نا أن من قال ال إل  إال اهلل دخل يف اإلسالم فلماذا مل يقم ال سول عليت  الصتالة   : السؤال 

 والسالم احلد على أسامة ألن  ققل مسلمًا ؟
ل  إذا كان لت   اجلواب أن  ققل  مقأواًل بانيًا على أصل وهو كف  هذا املقأول يؤخذ بقأوي: اجلواب 
 وج  ، 

 الش ح 
 : ن جع إىل الدرس 

 ( : وأن حممدًا رسول اهلل : ) الدرس يقول 
 .هو من أوحي إلي  بش ع وأم  بقبليغ  : أن ال سول : قلنا 

 ومىت كانت ال سالة ؟ 
 حني احقاج الناس إليها ، 

 يوجد يف بعض القاريخ أن هناك رسواًل أو أكو  قبل نوح ،
 ،وهذا خطٌأ عظيم 

 ليس قبل نوٍح رسول ،
 :دليل هذا من كقاب اهلل 
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 ،{ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوٍح والنبيني من بعده } : قال اهلل تعاىل 
 ،{ ولقد أرسلنا نوحًا وإب اهيم وجعلنا يف ذريقهما النبوة والكقاب } : وقال اهلل عز وجل 

 إذن مل يكن نبوة وال كقاب من قبل نوح ،
 القاريخ فإن  كذب ال جيوز نش ه وال جيوز اعققاده نوما ذك  يف 

يف قصة نوح أن الناس يوم القيامة يلحقهم من الغم والك ب ما ال يطيقتون  : في  دليل من السنة 
أنت أول رسوٍل أرستل  اهلل إىل  : فيبحوون عمن يشفع هلم إىل اهلل عز وجل فيأتون نوٍح ويقولون 

 أهل األرض ، 
 ل سل نوح وهخ هم حممد صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ، أن أول ا: فعقيدتنا 

 من ادعى النبوة بعد حممد ، فما حكم  ؟ 
 حكم  أن  كاف  ،
 سبحان اهلل ،{ ولكن رسول اهلل وخامت النبيني } : لقول اهلل تعاىل 

 اآلن انقبهوا لبالغة الق هن ،
 ،{ رسول اهلل وخامت النبيني } : قال رسول اهلل 

 باألول ،{ رسول اهلل } : مع أن  قال ( وخامت ال سل  : )ومل يقل 
 ألن  إذا كان خامت النبيني فهو خامت ال سل ،

 إذ ال رسالة إال بعد النبوة ،
 فإذا انقفت النبوة من بعده فال سالة من باب أوىل ، 

 : شهادة أن حممدًا رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى وهل  وسلم تسقلزم ثالثة أشياء 
 تصديق  فيما أخرب ،: األول 

حبيث ال يكون عند اإلنسان ت د فيما أخرب ب  رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم بل يكون يف أشتد  
 مما نطق ،

 اإلنسان ال يشك فيما ينطق ب  ،{ إن  حلٌق كما أنكم تنطقون } : كما قال اهلل عز وجل 
 لم أن  حق ،كذلك ما ينطق ب  رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم ال نشك في  نع

 لكن بيننا وبينهم مفاوز ما هو السند ؟ 
 ألن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ليس أمامنا ،

لكن إذا ثبت احلديث عن رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم وجب علينا تصديق  سواء  علمنا وجه  
 أم مل نعلم  ، 

  ف وج  هذا الواجب علينا القصديق أحيانًا تأيت أحاديث ال نعلم وجهها نع ف املعىن لكن ال نع
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 مما تسقلزم  شهادة أن حممدًا رسول اهلل اتباع  امقوال أم ه أن منقول أم ه ،: الواين 
أن يكون هلم اخلرية متن   وما كان ملؤمٍن وال مؤمنٍة إذا قضى اهلل ورسول  أم ًا} : لقول اهلل تعاىل 

 نفعل األم  بدون ت دد ،{ أم هم 
هتل األمت  للوجتوب أو    : من اخلطأ أن  إذا جاءنا األم  من اهلل ورسول  ، قلنتا   :وهلذا أقول 

 !!!  لالسقحباب ؟
 هل األم  للوجوب أو لغري الوجوب ؟ : كما يقول  كورٌي من الناس اليوم يقول 
 هذا السؤال جيب ط ح  وأال يورد ،

يا : وسلم مل يكونون يقولون  ألن الصحابة رضي اهلل عنهم إذا أم  النيب صلى اهلل علي  وعلى هل 
 رسول اهلل هل األم  للوجوب أو ال ، 

 بل ميقولون بدون أن يسألوا بعض الناس يسأل هل هو للوجوب أو لغري الوجوب ؟ 
 ال تسأل يا أخي افعل أنت تشهد أن حممدًا رسول اهلل افعل ما أم ك ،: نقول 

ل  احلق أن يسأل هل هو للوجوب أو لغتري  نعم لو أن اإلنسان تورط يف املسألة خالف األم  فهنا 
 الوجوب ؟ 

 ألن  لو كان للوجوب وجب علي  أن يقوب من  أله خالف وإذا كان لغري الوجوب فأم ه سهل ، 
 اجقناب ما هنى عن  ، : األم  الوالث 

 أن جيقنب ما هنى رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم عن  بدون ت دد ،
 لق هن فيهلك ،ال يقول هذا ليس يف ا

 ما جاء يف السنة فقد أم  الق هن باتباع  ،: ألننا نقول 
 ولقد حذر النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم من هذا وأموال  الذي يقول ليس هذا يف الق هن ، 

يأتي  األم  متن عنتدي    –يعين جالسًا مقبقخ ًا مقعاظمًا  –ال ألفني أحدكم على أريكق  : ) قال 
 يعين وما مل يكن ال نقبع  ،( أدري إن كان يف كقاب اهلل اتبعناه ال : فيقول 

 كل ما جاء عن رسول اهلل فقد جاء يف الق هن ن: مع أننا نقول 
 وهو عام يف كل ما قال ،{ اتبعوه } : ألن اهلل قال 

 وهو أال يقدم قول أحٍد على قول  ، : بقي أمٌ  رابع 
 صلى اهلل علي  وعلى وسلم ، أال يقدم أحٍد من البش  على قول النيب 

وعلى هذا ال جيوز أن تقدم قول فالن اإلمام من أئمة املسلمني على قول ال سول صلى اهلل عليت   
 وعلى هل  وسلم ،

 ألنك أنت واإلمام يلزمكما اتباع ال سول صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ،
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اإلمام فالن قال كذا وكتذا   لكن: قال رسول اهلل ، قال : وما أعظم قول من إذا حاججق  قلت 
 هذه عظيمة جدًا ،

إذ ال حيل ألحٍد أن يعارض قول رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى هل  وستلم بقتول أحتٍد متن     
 املخلوقني كائنًا من كان ،

يوشك أن تنزل عليكم حجارٌة من السماء : حىت إن  ذك  عن عبد اهلل بن عباس رضى اهلل عنهما 
 أقول لكم قال رسول اهلل وتقولون قال أبو بك  وعم  ،  –لفيل كما نزلت على أصحاب ا –

 ومن إمام هذا ال جل اجملادل بالنسبة أليب بك  وعم  ؟ 
 هذا أيضًا مما يسقلزم  شهادة أن حممدًا رسول اهلل ، 

ومما تسقلزم  هذه الشهادة أال يبقدع يف دين اهلل ما مل يأيت ب  ال سول سواًء كان عقيدة أو قول أو 
 عل ، ف

 وعلى هذا فجميع املبقدعني مل حيققوا شهادة أن حممدًا رسول اهلل ، 
 ألهنم زادوا يف ش ع  ما ليس من  ومل يقأدبوا مع رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ، 

 من حتقيق شهادة أن حممدًا رسول اهلل أال يبقدع يف دين  ما ليس من  ،
 باملولد ناقصون يف حتقيق شهادة أن حممدًا رسول اهلل ،وعلى هذا فالذين يبقدعون االحقفال 

 ألن حتقيقها يسقلزم أال تزيد يف ش يعق  ما ليس من  ،
 فعلى كل حال شهادة أن حممدًا رسول اهلل هلا لوازم ال بد منها كما ذك نا لكم ، 

س ل  شيء  من لي –أي النيب صلى اهلل علي  وسلم  –من لوازمها أيضًا وهو أمٌ  مهم أن تعققد أن  
 ال بوبية ،

 يعين أن  ال يدعى وال يسقغاث إال يف حيات  فيما يقدر علي  ،
 فهو عبد اهلل ورسول ،

 وهبذا نع ف ضالل من يدعون رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى وهل  وسلم ،
 وأهنم ضالون يف دينهم سفهاء يف عقوهلم ،

 عًا وال ض ًا فكيف ميلك لغريه ؟ ،إذا أن النيب صلى اهلل علي  وسلم ال ميلك لنفس  نف
إين ال أملك لكم ض ًا وال رشدًا ، قل إين لن جيريين من اهلل أحتٌد ولتن   } : وهلذا أم ه أن يقول 

 ،{ أجد من دون  ملقحدا 
يعين أن  هو علي  الصالة والسالم لو أراد اهلل ب  ما ي يد ما اسقطاع أحٌد من الناس أن مينع  إرادت  

 بني أن يسقغيث أحٌد ب سول اهلل بل هو من الش ك ،، من الضالل ال
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يتا رستول اهلل   : لو جاء إنسان مهموم مغموم إىل قرب النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم وقال 
 أغوين فإين مهموٌم مغموم ،

 فماذا يكون ؟ 
 مش ٌك ش كًا أكرب ، 

 ألن  دعا رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ،
 ن يغيوك أو يعينك ش ك ،ودعوة امليت أ

 ألن  هو غري قادر هو جسد ،
 وإن كانت ال وح قد تقصل باجلسد يف القرب ،

 لكن هو جسد ،
 وهذا ال ينايف يف قربه حياًّ يف قربه حياًة ب زخية ال تشب  حياة الدنيا ،

 ومن حتقيق شهادة أن حممدًا رسول اهلل احق ام أقوال  وأفعال  ، 
 ،أما أفعال  فقد انقهت 

 لكن أقوال  أن حتق م قول ال سول صلى اهلل علي  وسلم ،
 فال تضع أحاديث ال سول صلى اهلل علي  وسلم يف أماكن غري الئقة ،

 ألن هذا نوٌع من االمقهان ،
 ومن ذلك أال ت فع صوتك عند قربه ،

فعتا  وقد مسع أمري املؤمنني عم  بن اخلطاب رضي اهلل عن  رجلني قدما من الطائف ، فجعتال ي  
لوال أنكما من أهل الطتائف ألوجعقكمتا   : أصواهتما يف مسجد النيب صلى اهلل علي  وسلم فقال 

 ض بًا ،
يا أيها الذين همنوا ت فعوا أصواتكم فوق صوت النيب وال جته وا لت  بتالقول   } : ألن اهلل يقول 

 ،{ كجه  بعضكم لبعض أن حتبط أعمالكم وأنقم ال تشع ون 
 :حصلت عند نزول هذه اآلية وأحتفكم بالقصة اليت 

كان رجٌل من الصحابة من خطبائهم ممن ئطب عند النيب صلى اهلل علي  وعلى وهل  وسلم يقتال  
ل  ثابت بن قيس وكان جهوري الصوت ملا نزلت اآلية بقي يف بيق  يبكي لياًل وهنارًا رضي اهلل عن  

بيق  لياًل هنارًا يبكي ففقده النيب صلى هؤالء الذين كانوا يع فون قدر الق هن الك مي جعل يبقى يف 
اهلل علي  وعلى هل  وسلم ألن من عادة النيب صلى اهلل علي  وسلم أن يقفقد أصحاب  وهتذا متن   

يا رسول اهلل إن ال جل منذ أنزلت هذه اآلية وهو يف بيق  يبكتي  : حسن رعايق  فسأل عن  فقالوا 
إين خشيت أن حيبط عملي : ملاذا ؟ قال : إلي  يسأل   لياًل وهنارًا فأرسل النيب صلى اهلل علي  وسلم
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ف د ال سول صتلى اهلل  { أن حتبط أعمالكم وأنقم ال تشع ون } : وأنا ال أشع  ، ألن اهلل يقول 
اذهب إلي  وقل ل  إنك لست من هؤالء إنك تعيش محيدًا وتققتل  : ) علي  وعلى هل  وسلم وقال 

 ،( شهيدًا وتدخل اجلنة 
 اهلل أكرب ،

 كل من خاف من اهلل َأِمْن ، 
 هو بقي يف بيق  خائفًا من اهلل عز وجل ،

 ولكن َأمََّنُ  اهلل عز وجل عز وجل ،
 تعيش محيدًا ،

 تققل شهيدًا ،: والواين 
 تدخل اجلنة ،: والوالث 

 وهلذا جيب علينا أن نشهد أن ثابت بن قيس من أهل اجلنة جيب علينا وجوبًا ،
 ي  وعلى وسلم أخرب هبذا بقي ال جل محيدًا يف حيات  ،ألن النيب صلى اهلل عل

 وشارك املسلمني الققال ملسيلمة الكذاب ،
 وغزوة مسيلمة الكذاب مشهورة مع وفة يف القاريخ وققل رضي اهلل عن  شهيدًا ،

 ويدخل اجلنة ؟ : نقول 
 نعم ، ويدخل اجلنة ، 

 اللهم اجعلنا من أهل اجلنة يا رب العاملني ، 
م  ب  أحد اجلنود وعلي  درع على ثابت عليت  درٌع جيتد ،   : قصق  أيضًا مسألة غ يبة وقع يف 

فأخذ الدرع أتع فون الدرع ما هو ؟ قميص مم د من ع ى بعضها مع بعض يققي اإلنستان بت    
السهام وال ماح أخذ الدرع من  مث ذهب ب  إىل َرْحِلْ  ووضع  وجعل علي  ُبْ َمة الربمة قتدر متن   

إن درعي م  يب : لليل رأى ثابت بن قيس أحد أصحاب  يف املنام وأخربه اخلرب وقال ل  اخلزف يف ا
رجل من اجلند وأخذه ووضع  حتت ب مة يف ط ف العسك  وحول  ف س تسنت أي رافعة إحتدى  
قوائمها فلما أصبح ال جل الذي رأى هذه ال ؤيا أخرب هبا القائد خالد بن الوليد فأرسل  إىل املكان 

ل  إىل املكان وجد األم  كما قال ثابت سبحان اهلل ما الذي أعلم ثابت ؟ وهو ميت لكتن  ملا أرس
ال ؤيا الصاحلة جزء من سقة وأربعني جزءًا من النبوة فأخذ الدرع ولكن فيها شيء هخ  أوصتى  
ثابت بن قيس بوصية بعد موت  وأبلغت أبا بك  رضي اهلل عن  فنفذ الوصية قالوا وال يوجد أحتد  

 صيق  اليت أوصى هبا بعد موت  إال ثابت بن قيس رضي اهلل عن  ،نفذت و
 كيف نعقرب ال ؤيا يف تنفيذ الوصية ؟ : لكن يشكل على هذا 
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 أن  إذا دلت الق ائن على صدق ال ؤيا نفذت الوصية وال ح ج ،: واجلواب 
لذي ت ك  بعد ولقد حدثين رجل أثق ب  يقول إن  مات أبوه وملا مات أبوه كان قد اسقأج  البيت ا

أخ جتوا  : موت  ملدة كذا سنة فلما مات أتى أهل البيت الذين ميلكون رقبة البيت وقالوا للورثة 
من البيت ، البيت بيقنا فقالوا لن خن ج بني مورثنا وبينكم عقد مل ينقهي بعد قالوا أبدًا انقهى العقد 

ت ليلة رأيت يف املنام أن أيب ففزع الورثة من هذه الدعوى وضاقت هبم األرض يقول فلما كان ذا
أطل علينا من الف جة ف جة اجمللس وقال هلم املكقب يف أول صفحة لكنها الصقة جبلدة التدفق   

 فلما أصبح وفقح أول صفحة وجد العقد ،
 انظ  يعين سبحان اهلل ،

 أن اهلل تعاىل  ئرب املوتى ببعض ما حيصل على أهل  لكن هذه مسائل ليست لكل أحد ،
 لةاألسئ

 إذا كان اإلنسان يا شيخ رأى رؤيا وفيها عربة من العرب ؟: السؤال 
 إذا كان في  مصلحة ئرب هبا إذا كان في  مصلحة فإن  ئرب هبا ألجل مصلحق  ،  : اجلواب 
ت ك العمل ألجل الناس رياء والعمل ألجلهم ش ك ، هل تصح : قول بعض أهل العلم : السؤال 

 هذه العبارة ؟ 
هلا وج  من الصحة ، ت ك العمل ألجل الناس رياء والعمل ألجلهم ش ك ، هتذه هلتا   : اجلواب 

وجهة نظ  ، ألنك إذا ت كت العمل من أجلهم هذا رياء ألنك ت يهم بأنك لست ممن ي ائي الناس 
     ، 

 تكملة الش ح 

ين اهقتدوا  والذ} : إذا علم اهلل صدق النية من العبد زاده من العلم والققوى قال اهلل عز وجل 
 ، { زادهم هدًى وهتاهم تقواهم 

 أي أن تأيت هبا قومية ،( : وتقيم الصالة : ) قول  
وال تكون قومية إال بفعل ش وطها وأركاهنا وواجباهتا وهذا ال بد من  ومكمالهتا وهتذا يكتون   

 أكمل ، 
 ربع املق ر نوال حاجة لش ح هذه ألهنا مع وفة يف كقب الفق  ولو ذهبنا نش حها ما مشينا وال 

 لكن كلٌّ يع ف أن من مل يق أ بفاحتة الكقاب فصالت  باطلة ،
 وأن من صلى صالة وهو حمدث فصالت  باطلة ،

ولكن إذا كان علي  جناسة وصلى وهو جاهٌل هبا ، مل يعلم هبا إال بعد الستالم ، فهتل صتالت     
 صحيحة ؟ 
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 أن صالت  باطلة ،: ي ى بعض العلماء 
 صحيحة ، أن صالت : والصحيح 

ألن جربيل علي  السالم أعلم النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم يف أثناء الصتالة أن يف نعليت    
 قذرًا وكان يصلي بنعلي  فخلعهما ومضى يف صالت  ،

 ولو كان محل النجاسة جاهاًل مبطاًل للصالة السقأنف صالت  من جديد ، 
 كلٌّ يعلم أن  ال بد من القشهد ،

 كنا نقول قبل أن يف ض علينا القشهد ، : د لقول ابن مسعو
 لكن علمنا بالسنة أن القشهد األول ليس ركنًا ،

 دليل  أن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ملا نسي  جربه بسجود السهو ،
 ولو كان ركنًا ما متت الصالة إال ب  وعلى هذا فقس ، 

 ة ،يشمل كل صالة الف يضة والنافل( : الصالة : ) قول  
 وهل تدخل صالة اجلنازة أو ال ؟ 

 حيقمل هذا وهذا ،
 إن رأينا إىل عموم اللفظ ،

 إهنا داخلة ألهنا صالة ،: قلنا 
 ،{ وال تصل على أحد منهم مات أبدًا } : كما قال عز وجل 

 وإن نظ نا إىل صالة اجلنازة صالة طارئة حادثة يقصد هبا الشفاعة للميت ، 
 حلديث ،ال تدخل يف هذا ا: قلنا 

 ولكن تدخل يف عموم األم  بإحسان العمل ، 
 مبعىن تعطي ، ( وتؤيت : ) قول  

 هي املال الواجب يف األموال الزكوية ،( : الزكاة ) و 
 فيعطي  اإلنسان مسقحق  تعبدًا هلل عز وجل ورجاءًا لوواب  ،

 موال ذلك الدراهم والدنانري فيها زكاة ، كم فيها ؟ 
 العش  وهو واحد من أربعني وتعطي  املسقحق ،  ربع العش  تأخذ ربع

 وقد بني اهلل عز وجل أصحاب الزكاة يف سورة ب اءة سورة القوبة ،
 وهم مثانية أصناف ،

إمنا الصدقات للفق اء واملساكني والعاملني عليها والغارمني ويف ستبيل اهلل وابتن   } : قال تعاىل 
 مثانية ،{ السبيل 
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 ضها اهلل علينا أن نعطيها هؤالء وال نعطي غريهم ،أي ف { ف يضًة من اهلل } 
 ، { واهلل عليٌم حكيم } 

 وتفاصيل ذلك مذكورة يف كقب الفق  وال حاجة لقفصيل  ألن  يأخذ منا وققًا كوريًا ، 
بأن متسك عن املفط ات من طلوع الفج  الواين إىل غ وب الشمس ( : وتصوم رمضان : ) قول  

 جة لذك ها ،، املفط ات مع وفة ال حا
 ولكن ننب  على شيء مهم فيها ،

 : املفط ات ال تفط  الصائم إال بوالثة ش وط 
 العلم ،

 وأن يكون ذاك ًا ،
 وأن يكون م يدًا ، 

 : الش وط ثالثة 
 أن يكون عاملًا ،

 ذاك ًا ،
 م يدًا ، 

 اجلاهل ،: ضد العامل 
 صبح وهو يأكل ،فلو أكل الصائم يظن أن الليل باٍق مث تبني أن  قد طلع ال

 فما حكم الصوم ؟ 
 صحيح ،ولو أكل يظن غ وب الشمس مث تبني أهنا مل تغ ب فالصوم صحيح ،

أفط نا يف يوم غتيٍم  : ) والدليل ما رواه البخاري عن أمساء بنت أيب بك  رضي اهلل عنهما قالت 
 ومل يأم هم بالقضاء ، ( على عهد النيب علي  وسلم مث طلعت الشمس 

 قضوا يومًا مكان  ،ا: ما قال 
 لو كان القضاء واجبًا لكان يبين  النيب علي  الصالة والسالم ولنقل إلينا ،

 ألن  لو كان واجبًا كان القضاء من ش يعة اهلل وال بد أن تنقل ،
 ،{ ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } : وهو داخل يف عموم قول  تعاىل 

 ، { خطأمت ب  ولكن ما تعمدت قلوبكم وليس عليكم فيما أ} : وقول  تعاىل 
 ولو أكل غري م يٍد لألكل أو ش ب غري م يد للش ب بأن كان مك هًا فصيام  صحيح ، 

 أن يك ه ال جل زوجق  فيجامعها وهي صائمة ،: ومن ذلك 
 فليس عليها شيء ال قضاء وال كفارة ، 
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 هذه مهمة ،
أكل جاهاًل بالوقت سواًء من أول النهار أو هخ ه إن اإلنسان إذا : ألن كورياًًَ من الفقهاء يقولون 

 وجب علي  القضاء إذا تبني أن  قد أكل يف النهار ،
 إن الذي ش ع الصوم للعباد هو الذي رفع عنهم احل ج هبذه األعذار ، : ولكن يقال 

 أي تقصده ،( : وحتج البيت : ) قول  
 وهل يدخل يف ذلك العم ة أو ال ؟ 

 : ء في  خالف بني العلما
 منهم من قال إن العم ة داخلة ،

 ،( العم ة حج أصغ  : ) لقول النيب صلى علي  وعلى هل  وسلم 
 وألن  وردت روايات يف نفس احلديث فيها ذك  العم ة ،

 والصحيح أن العم ة دون احلج يعين ليست من أركان اإلسالم ،
 ولكنها واجبة ،

 يأمث اإلنسان بق كها إذا متت ش وط الوجوب ، 
وهلل على  الناس حج البيت متن  } : مأخوذة من قول  تعاىل ( : إن اسقطعت إلي  سبياًل : ) قول  

 ،{ اسقطاع إلي  سبياًل 
، { فاتقوا اهلل متا استقطعقم   } : هذا الش ط يف مجيع العبادات لقول اهلل تعاىل : قد يقول قائل 

 فلماذا خص احلج ؟ 
 القعب وعدم القدرة ،خص احلج ألن الغالب في  املشقة و: نقول 

 ولذلك نص علي  ،
 وإال فجميع العبادات ال بد فيها من االسقطاعة ، 

 أي أخربت باحلق ، من القائل صدقت ؟ جربيل ( صدقت : ) قول  
أن الستائل عتادة يكتون جتاهاًل     : ووج  العجب ( : فعجبنا ل  يسأل  ويصدق  : ) قال عم  

ذا ؟ أنت لو قلت يل فالٌن قدم املدينة قلتت صتدقت   واملصدق يكون عاملًا فكيف جيقمع هذا وه
فمققضى هذا أين عامل فكيف يسأل جربيل النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ويقول صدقت ؟ 

 هذا حمل عجب لكن سقأيت احلكمة يف هذا ، انقهى الكالم على اإلسالم ، 
أختربين عتن   ) أي يا حممد ( قال ) قال من ؟ قال جربيل ( : قال فأخربين عن اإلميان : ) قول  

 ، ( اإلميان 
 هو اإلق ار املسقلزم للقبول واإلذعان وهو مطابق للش ع ، : اإلميان يف اللغة 
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 . وأما قوهلم اإلميان يف اللغة القصديق ففي  نظ  
 همن ب  ،: ألن  يقال 

 وال يقال صدق ب  بل يقال صدق  ، 
 فصدق فعل مقعدي وهمن فعل الزم ،

 شيخ اإلسالم رمح  اهلل باسقفاضة يف كقاب اإلميان ،وقد ذك  ذلك 
 احق ازًا مما لو أق  لكن مل يقبل ،( اإلميان املسقلزم للقبول واالذعان : ) وقولنا 

كأيب طالب أبو طالب عم النيب صلى اهلل علي  وعلى وسلم وقد أق  ب  وأن  صادق ، لكن مل يقبل 
 يقابع ، ما جاء ب  نسأل اهلل العافية ومل يذعن ومل

 فلم ينفع  اإلق ار ،
 ال بد من القبول واإلذعان ،

 أن أهل الكقاب مؤمنون ،: ولذلك يوجد من بعض السفهاء من الناس من يقول 
 كيف مؤمنون باهلل وهم مل يقبلوا ش ع اهلل ومل يذعنوا ل  أين اإلميان ؟ ،

( :   وتؤمن بالقدر خريه وش ه اإلميان أن تؤمن باهلل ومالئكق  وكقب  ورسل  واليوم اآلخ: ) قال 
 هذه كم ؟ 
 ( أن تؤمن باهلل ومالئكق  وكقب  ورسل  واليوم اآلخ  وتؤمن بالقدر خريه وش ه : ) سقة أشياء 

 :اإلميان باهلل يقضمن أربعة أشياء ( : تؤمن باهلل  أن: )  قول 
 اإلميان بوجوده فمن أنك  اهلل فليس مبؤمن ، : األول 

 كن ألحد أن ينك  وجود اهلل يف ق ارة نفس  أو ال ميكن ؟هل مي: ولكن قل يل 
كان مق اًّ باهلل قال ل  { ما رب العاملني } : الذي قال ملوسى ال ميكن يف ق ارة نفس  حىت ف عون 

 ،{ لقد علمت ما أنزل هؤالء إال رب العاملني بصائ  } : موسى 
 { , فسهم ظلمًا وعلوا وجحدوا هبا واسقيقنقها أن} : قال تعاىل  كمالكن  جاحد 

 اإلميان بانف اده بال بوبية أي تؤمن بأن  رب وأن  منف د بال بوبية ، : الواين 
 هذا ال ب خالق مالك مدب  ، املدب  ،  املالكهو اخلالق  ال ب

من خلق السماوات واألرض ؟ اهلل من خلق البش  ؟ اهلل من ميلك تدبري هذه ؟ اهلل من يتدب ها ا؟  
  هلل عز وجل ،

 إذن أن تؤمن بانف اده بال بوبية أي باخللق والواين بامللك والوالث القدبري ؟ 
اإلميان بانف اده باأللوهية وأن  وحده الذي ال إل  إال هو : األم  الوالث الذي يدخل يف اإلميان باهلل 

 ، 
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  ،باهلل ؤمن إن  مل يفيعبد من ادعى مع اهلل إهلًا ف
 وهية وإال فما همنت ب  ، ال بد أن تؤمن بانف اده باألل

  أن تؤمن بأمساء اهلل وصفات  على الوج  الذي وردت بدون حت يف وال متويل ،: ال ابع 
 الصفات أو أحاديث الصفات فإن  مل حيقق اإلميان باهلل ،  هياتح ف  منف

 أي اسقوىل ، { ال محن على الع ش اسقوى } :  قوٌم قال
 الع ش ،ومعناه ش عًا ولغة عال وارتفع على 

 لكن  علٌو خاص علوًا على مجيع املخلوقات ، 
 مل حيقق اإلميان باهلل ،( اسقوىل ) بت { اسقوى } هذا الذي فس  

 ألن  نفى صفًة أثبقها اهلل لنفس  والواجب إثبات الصفات ، 
 وليس هلل يد حقيقية ، أو بقدريت أي بقدريت { ملا خلقت بيدي } :  من قال

 ؟  هل حقق اإلميان باهلل
 ال ، مل حيقق اإلميان باهلل ،

 هلل يٌد حقيقية ، لكن ال متاثل أيدي املخلوقني ،: لو حقق اإلميان باهلل ، لقال 
يا أخي حنن ال نقحدث عن اهلل إال حسب ما أخربنتا  { ليس كمول  شيء } : كما قال عز وجل 

يف البيتت ال ميكتن أن   اهلل ب  عن  نفس  إذا ال ميكن أن تقحدث عن شخص عندنا يف البلد لكن  
 تقحدث فكيف تقحدث عن اهلل ؟ 

إن اهلل ال يقكلم بكالٍم مسموع ولكن كالم  املعىن القائم بنفس  وما مسع  جربيل فهتو  : إذا قال 
 خملوق أصوات خلقها اهلل عز وجل لقعرب عما يف نفس  ،

 هل حقق اإلميان باهلل ؟ 
 ال واهلل ،

  ال يقكلم حقيقًة ،ألن تفسري الكالم هبذا يعين أن اهلل
ألنك إذا قلت الكالم هو املعىن القائم بالنفس صار معىن الكالم هو العلم ال أن  مسموع وعلتى  

 هذا فقس ، 
 اهلل كالم نفسي وليس ل  كالم مسموع وأن اهلل ال يقكلم حقيقة ، كالم: قوم  وقال
 ،  باهللالسلف مل حيققوا اإلميان املبقدعة يف األمساء والصفات املخالفني ملا علي   فجميعهذا  وعلى

 إهنم غري مؤمنني ، : وانقب  ال نقول 
 مؤمنون ال شك ، ال ، 

 ،  باهللمل حيققوا اإلميان لكنهم 
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 ما الذي فاهتم من األمور األربعة ؟ 
 ال ابع أمساء اهلل وصفات  ، 

 ال بد من هذا أن تؤمن بأن هلل أمساًء وصفاٍت ،
 املخلوقني ،ولكن صفات  ال متاثل صفات 

ضجوا وارتفعت أصتواهتم وكوت ت   ( أن اهلل خلق هدم على صورت  : ) حديث  يفالناس  شغب
 : مناقشاهتم 

 خلق هدم على صورت  ؟  كيف
 ،ًا  هفح ف  قوم حت يفًا مشينًا مسقك

 ،أي على صورة هدم ، اهلل املسقعان ( خلق هدم على صورت  : ) معىن احلديث : وقالوا 
 البش  أن ي يد بالضمري ضمري املفعول ؟  وأنصحصح البش  هل ميكن ألف

 ؟  هدممبعىن خلق هدم على صورت  أي على صورة 
 ،ال ميكن هذا 

 ، أليس كذلك ؟ ألن كل خملوق فقد خلق على صورت  
 ،كل خملوق خملوق على صورت  

 ،ال فضل آلدم على غريه  وحيننئذ
 ،فهذا ه اء ال معىن ل  

 ا ؟ أتدرون ملا قالوا هذ
 ،املشني  املسقك هالقأويل 

الشيء مطابقتة لت     صورةألنك لو قلت إهنا صورة ال ب عز وجل ملولت اهلل خبلق  ألن : قالوا 
 ، وهذا متويل 

 ، حقهايا أخي لو أعطيت النصوص : جوابنا على هذا أن نقول 
 ، خلق اهلل أدم على صورة اهلل لكن ليس كمول اهلل شيء  : لقلت

  ؟ يصلح يصلح هذا أو ال
 ،يصلح ، هو على صورت  ولكن ليس كمول  
 ،يكون على صورة الشيء وال يكون مماثاًل ل   الشيءفإن قال قائل اض بوا لنا مواًل نققنع ب  أن 

 ،أهاًل وسهاًل : قلنا 
 ، الصالة والسالم أن أول زم ة تدخل اجلنة على صورة القم  ليلة البدر  علي ثبت عن النيب 

 منهم يا رب ، أول زم ة على صورة البدر ،  م اجعلناالله
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 وهل هؤالء وجوههم مماثلة للقم  ؟ 
 ال ، 

 وال يلزم املماثلة ، ( على صورة القم  : ) مع أن  قال 
فاملهم أن باب الصفات باب عظيم ، خط ه جسيم ، وال ميكن أن ينفك اإلنسان من الورطتات  

لصاحل ، اثبت ما أثبق  اهلل لنفس  وانِف ما نفاه اهلل عن واهَلَلكات اليت يقع فيها إال باتباع السلف ا
 نفس  فقسق يح ، 

 هل تبحث يف أم  يكون البحث في  تعمقًا وتنطعًا ؟ 
 اجلواب ال ، 

 كيف اسقوى ؟ { ال محن على الع ش اسقوى } : سئل اإلمام مالك عن قول  تعاىل 
 امسع يا رجل ،

 وتأمل حال السلف الصاحل ،
السؤال أط ق ب أس  وجعل يقصبب ع قًا من ثقل ما ألقي علي  وتعظيمت  الت ب مث   ملا سأل  هذا 
 رفع رأس  ،

 يعين أن  معلوم يف اللغة الع بية ، اسقوى على كذا عال علي  ،( اإلسقواء غري جمهول : ) وقال 
 والكيف غري) فمعناها العلو ( على ) كل ما ورد يف الق هن والسنة وكالم الع ب إذا تعدت بت 

 يعين ال ندرك  بعقولنا ، وال ميكن أن نصل إلي  ،( معقول 
 أي باالسقواء ،( واإلميان ب  واجب ) 
 ملاذا بدعة ؟ ( والسؤال عن  بدعة ) 

 ي يد أن يسأل ال جل يقول بدعة هذا ،
 هل سأل الصحابُة رسوَل اهلل صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم عن ذلك ؟ 

 ال ، 
 ع فة اهلل واجمليب لو سألوه أعلم منا باهلل ومع ذلك مل يقع السؤال ،وهم أشد منا ح صًا على م
 أفال يسعك ما وسعهم ؟ 

 بلى ، جيب على املسلم أن يسع  ما وسع السلف الصاحل ، ال تسأل ، : اجلواب 
 أي ما أظنك ،( ما أراك : ) مث قال اإلمام مالك 

 ت يد أن تفسد على الناس دينهم ،( إال مبقدعًا ) 
 م  ب  فأخ ج من املسجد ، مث أ

 مسجد من ؟ 
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 النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ،
 واهلل ال أسقطيع أن أخ ج  ،: ومل يقل 

 ،{ ومن أظلم ممن منع مساجد اهلل أن يذك  فيها امس  } : أخشى أن أدخل يف قول  تعاىل 
 ألين أمنع هذا من دخول املسجد ،

 هلل بل ليفسد عباد اهلل ، ألن  ال يدخل املسجد ليذك  في  اسم ا
 ومول هذا ُيمنع ، يا مجاعة اسقمع ، 

 إذا كان الذي يأكل الووم والبصل ُيمنع من دخول املسجد ،
 فكيف مبن يفسد على الناس أدياهنم أفال يكون أحق باملنع ؟ 

 بلى واهلل ، 
 ولكن كوريًا من الناس غافلون ، 

 ناه ،يعين لو مشمنا من إنسان رائحة ثوم وبصل طلع
وكان الناس يف عهد النيب علي  الصالة والسالم ، إذا دخل أحد املسجد وفي  رائحة ثوم أو بصل 

 أخ جوه للبقيع ، 
 البقيع تع فون بعيد من املسجد ، 

 ملاذا ؟ 
 ، ال يق ب ، ( ال يق بن مساجدنا : ) ألن النيب علي  الصالة والسالم قال 

 على كل حال ، املقام هذا مقام عظيم ،
 لكين أحذركم أن تقعمقوا يف باب األمساء وأن تسألوا عما ال حاجة لكم ب  ،

 اهلل تعاىل ل  أصابع ،: يقول بعض الناس 
ما من قلب من قلوب بين هدم إال وهتو بتني   : ) ليس ل  أصابع وامل اد بقول  : ويقول احمل فون 

 ،  كمال السيط ة والقدبري: امل اد بذلك ( أصبعني من أصابع ال محن 
 سبحان اهلل أأنقم أعلم أم رسول اهلل ؟ 

 انظ  ، 
 نفوا األصابع ،

 لظنهم أن إثباهتا يسقلزم القمويل فمولوا أواًل وعطلوا ثانيًا فجمعوا بني القمويل والقعطيل ، 
بتني  : ) وأمسك املسواك بأصبعي  وقال ( بني أصبعني من أصابع ال محن : ) جاء هخ ون فقالوا 
 ،( ال محن أصبعني من أصابع 

 قطع اهلل هاتني األصبعني ، 
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 انظ  هل حيل هذا ؟ 
 ال حيل ، 

 هل تعلم أن أصابع اهلل مخسة إهبام سبابة ووسطى وخنص  وبنص  ؟ : أواًل 
 ال تعلم ، 

هل تعلم أن كون القلوب بني أصبعني من أصابع ال محن بني اإلهبام والسبابة بتني اإلهبتام   : ثانيًا 
 والبنص  بني اإلهبام واخلنص  ؟  والوسطى بني اإلهبام

 كيف تقول على اهلل ما ال تعلم ؟ 
 ،{ أم على اهلل يفق ون } 

 هذا يسقحق يعين أن يؤدب ،
 ألن  قال على اهلل ما ال يعلم ، 

 فقال جزاكم اهلل خريًا ، 
  على العني وضع إهبام  وسبابق( كان اهلل مسيعًا بصريًا : ) أليس النيب علي  الصالة والسالم ملا قال 

 واألذن ؟ 
 ماذا نقول ؟ 

 بلى ، : نقول 
 لكن أنت لست رسواًل حىت تفعل هذا ،

 مث املقصود من وضع ال سول علي  الصالة والسالم إصبعي  حتقيق السمع والبص  فقط ،
 املهم أك ر أن باب الصفات باٌب عظيم ،

 احذر أن َتِزلَّ فقحت رجلك هوٌة ،
 احذر األم  صعب جدًا ،

ماذا يعين ؟ ويضتع  { قبضق  } انظ  { واألرض مجيعًا قبضق  يوم القيامة } : بعض اآلخ ين  يقول
 شيء ، 

 أعوذ باهلل ، كيف تقول هذا الكالم ؟
 حتت تص ف  ، : واآلخ ون يقولون 
 الف ق ف ق عظيم ،

 أك ر احذروا باب الصفات أن ختوضوا يف شيء مل يقكلم في  السلف الصاحل ، : فعلى كل حال 
 من مل يسع  ما وسع الصحابة والقابعني فال وسع اهلل علي  ، : يقول بعض العلماء 

 صار اإلميان باهلل يقضمن كم ؟ 
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 أربعة أمور ، 
 املالئكة بدأ هبم قبل ال سل والكقب ألهنم عامل غييب ، ( : ومالئكق  : ) قول  

 ال سل والكقب حمسوس عامل حمسوس ، 
 ن باحلس إال بإذن اهلل عز وجل ، واملالئكة عامل غييب ال يظه و

 هؤالء العامل خلقوا من نور كما جاء عن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ، 
 وهم ال حيقاجون إىل أكل وش ب ، 

 إهنم ُصْمٌد يعين ليس هلم أجواف ، : وهلذا قيل 
 ال حيقاجون إىل أكل وش ب ،

 فنؤمن بأن هناك عاملًا غيبيًا هم املالئكة ، 
 أصناف ووظائفهم أيضًا أصناف حسب حكمة اهلل عز وجل ، وهم

 كالبش  أصناف ووظائفهم أصناف ، 
 : واإلميان باملالئكة يقضمن 

 اإلميان بأمساء من علمنا  أمساءهم ، : أواًل 
 أن نؤمن بأن هناك ملكًا امس  كذا مول من ؟ 

 جربيل ، 
 أن نؤمن مبا هلم من أعمال ووظائف ، : ثانيًا 

 ربيل موكل بالوحي ينزل ب  من عند اهلل إىل رسل  ، مواًل ج
 ميكائيل موكل بالقط  والنبات ، القط  املط  ، والنبات نبات األرض ، 

 إس افيل موكل بالنفخ يف الصور ، 
اللهم رب : ) هؤالء الوالثة كان النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم يسقفقح صالة الليل فيقول 

 ،(  افيل جربائيل وميكائيل وإس
 واحلكمة من هذا أن كل واحد منهم موكل حبياة ، 

{ وكذلك أوحينا إليك روحًا من أم نا } : جربيل بالوحي وهو حياة القلوب كما قال عز وجل 
 ، 

 ميكائيل موكل بالقط  والنبات وهو حياة األرض ، 
 إس افيل بالنفخ وهو حياة الناس احلياة األبدية ، 

 واملناسبة ظاه ة ،
 ك إذا قمت من النوم فقد بعوت من موت ، ألن
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 أليس كذلك ؟ 
 ،{ وهو الذي يقوفاكم بالليل ويعلم ما ج حقم بالنهار مث يبعوكم في  } : قال اهلل تعاىل 

اهلل يقوىف األنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت قضى عليهتا  } : وقال عز وجل 
 ،  {املوت وي سل األخ ى إىل أجل مسمى 

 إذا كان القيام من الليل بعوًا وهؤالء الوالثة الك ام كلهم موكلون باحلياة ،
 صارت املناسبة واضحة ، 

 كذلك أن تؤمن مبا تعلم من وظائفهم وهذه كورية ،
 منها ما نعلم  ،

 ومنها ما ال نعلم  ،
 .في  مالئكة وظيفقهم أن يكقبوا أعمال العباد : مواًل 

 اهلل أكرب ،
ولقد اإلنسان ونعلم ما توسوس ب  نفس  وحنن أق ب إلي  من حبل الوريتد  } : عز وجل قال اهلل 

 ،{ إذ يقلقى املقلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إال لدي  رقيب عقيد 
 هؤالء املوكلون بكقابة أعمال بين هدم ،

عليكم حلافظني ، ك امًا كاتبني  كال بل تكذبون بالدين ، وإن} : قال اهلل عز وجل يف هيٍة أخ ى 
 }، 

 يكقبون كل قول يقول  اإلنسان ،
 وظاه  اآلية الك مية أهنم يكقبون ما لإلنسان وما علي  وما ليس ل  وال علي  ،  

 :وج  كون هذا هو الظاه  
 فقفيد العموم ،( من ) نك ة يف سياق النفي مؤكدة بت { من قول } : أن قول  

 ي  ال حياسب إمنا قال  إن  فات  خرٌي كوري ،لكن ما ليس ل  وال عل
ذك وا أن رجاًل دخل على اإلمام أمحد بن حنبل رمح  اهلل فقي  احملدثني وحمدث الفقهاء إمام أهتل  

يا أبا عبد اهلل إن فالنًا من القتابعني وأظنت    : السنة دخل علي  وهو م يض يئن من الوجع فقال 
أنني امل يض فأمسك أبو عبد اهلل اإلمام أمحد أمسك حتىت  طاووسًا يقول إن امللكني يكقبان حىت 

 عن األنني ، 
 انظ  تعظيم هثار السلف عند السلف ،

 من املالئكة من هم موكلون بالسياحة يف األرض يلقمسون حلق الذك  يعين حلق العلم ،
 ومنهم مالئكة حبفظ بين هدم ،
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 ومنهم مالئكة موكلون بقبض روح بين هدم ،
 موكلون بسؤال ابن هدم يف قربه ، ومنهم مالئكة

 ومنهم مالئكة موكلون بقلقي املؤمنني يوم القيامة تقلقاهم املالئكة ،
يدخلون عليهم من كل باب سالٌم عليكم مبتا  } ومنهم مالئكة  موكلون بقحية املؤمنني يف اجلنة 

 ،{ صربمت 
 هار ال يفق ون ،منهم مالئكة يعبدون اهلل عز وجل لياًل وهنارًا يسبحون الليل والن

األطيط هو صت ي   ( أطت السماء وحق هلا أن تئط : ) قال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
ما من موضع أربع أصابع إال وفي  ملٌك قائٌم هلل أو راكتع أو  ) ال حم على البعري من شدة احلمل 

 ،( ساجد 
 األسئلة 

 ما أوج  االتفاق يف حديث الصورة ؟ : السؤال 
 اهلل أعلم هذه من األشياء اليت نكل علمها إىل اهلل عز وجل ولكن نعلم أن  ال مماثلة ،: ب اجلوا

ذك نا أن اإلميان باهلل وبال سل صلى اهلل عليهم وسلم وباملالئكة يقضمن أمور فلتو أن  : السؤال 
 أحدًا أنك  أم ًا من هذه األمور هل نقول إن  مؤمن ؟ 

عض  مل حيقق اإلميان وبعض  نقول ليس مبؤمن أصاًل من أنك  وجود يف ب: ال ، ال ، نقول : اجلواب 
اهلل مواًل هذا كاف  ليس في  إشكال من أنك  انف اده بال بوبية أو باأللوهية فهو كاف  ، الصتفات  

 هي اليت فيها القفصيل ، 
 ملاذا اخقلف حكم من أنك  الصفات ومل نقل إن  كاف  ؟ : السؤال 
ني األمة اإلسالمية يف الصفات اآلن خمقلفتون يف الصتفات ، ولكتن مل    ألن اخلالف ب: اجلواب 

 ئقلفوا يف انف اد اهلل بال بوبية أو ومل ئقلفوا بانف اد باأللوهية ، 
أي بقوة وقدرة ألن خلق اليد مزية { والسماء بنيناها بأيد } : بعضهم فس  قول  تعاىل : السؤال 

 آلدم علي  السالم ؟ 
 بعض الناس فال بد من بعض هخ  ، : ، أنت قلت !!! ناس وبعض ال: اجلواب 

 أي بقوة ،{ والسماء بنيناها بأيد } : بعض الناس أنك  على من فس  قول  تعاىل 
 وال إنكار يف هذا ،

 وال جيوز أن نفس ها بيد اهلل عز وجل ،
 ومل يضفها إىل نفس  ،{ بأيٍد } : ألن اهلل قال 

 واأليد مع وف بأن  القوة ،
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 أي قويناه ، { وأيدناه ب وح القدس } : قال عز وجل  كما
 فال جيوز أن نقول أن اهلل خلق السماء بيده عز وجل ،

 ألن اهلل مل يضفها إىل نفس  ،
 ،{ يوم يكشف عن ساٍق ويدعون إىل السجود فال يسقطيعون } : وهذا نظري قول اهلل تعاىل 

 كشف عن شدة ،يوم ي: روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن  قال 
 وفس  الساق بالشدة ،
 وهذا تفسرٌي صحيح ،

 ألن اهلل مل يضف الساق إىل نفس  ،
 وال حيل لنا أن نضيف إىل اهلل مل يضفها إىل نفس  ،

 لكن هذا القفسري يضعف  احلديث الطويل يف أن اهلل عز وجل يكشف عن ساق  ،
 وذك  احلديث كسياق اآلية متامًا ،

 لآلية ، فيكون احلديث مفس ًا 
 هل هي من الصفات ؟ { يا حس تى على ما ف طت يف جنب اهلل } : قول  تعاىل : السؤال  

{ يف جنتب  } أي يف جانب  أي يف حق  ، وليس امل اد { يف جنب } نعم ، من الصفات : اجلواب 
 أي يف جانب  أي يف حق  ،{ يف جنب } يعين ذات اهلل عز وجل ، 

 أنك  الصفات هل يكون كاف ًا ؟  من أنك  األمساء أو: السؤال 
من أنك ها تكذيبًا وجحدًا فهو كاف  ، إذا كانت قد ثبقت يف الكقاب والسنة ألن هذا : اجلواب 

 تكذيب ، 
 :ومن أنك ها تأوياًل نظ نا 

 إذا كان القأويل ل  مساٌغ يف اللغة الع بية فإن  ال يكف  ، 
 وإن مل يكن ل  مساغ فإن  يكف  ،

 .فظ إىل ما ال ميكن أن ي اد ب  لغًة وش عًا يعين إنكاره ألن تأويل الل
 هل يف هذا دليل ؟ ( عزرائيل ) بعض الناس يسمي ملك املوت بت : السؤال 
هذا ال جيوز ألن امس  ال بد أن يوبت عن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ومل يوبت : اجلواب 

 ، ( املوت  ملك) عن  لكن سمِّ ملك املوت بامس  يف الق هن 
 هل هناك غري جربيل وميكائيل وإس افيل من ع فنا أمساءهم ؟

 فيها خالف ، ( ونكري ) و ( منك  ) 
 ، { ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك } خازن النار ، يف الق هن ( مالك ) 
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 يقال إن  خازن اجلنة فإذا صح ب  احلديث قبلناه ، ( رضوان ) 
  هذا وصف وليس باسم ،( رقيب ) 
 ،{ وما أنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت } ( هاروت وماروت ) 

 تكملة الش ح 
 نعود إىل ش ح احلديث ونسأل اهلل أن يوفقنا للصواب ، 
 من أنك  املالئكة سيأتينا إن شاء اهلل يف الفوائد حكم  ،  

إال أنزل اهلل عليت    هو الذي أنزل  اهلل عز وجل على ال سل ألن  ما من رسول( : وكقب  : ) قول  
كان الناس أمة واحدة فبعث اهلل النبيني مبش ين ومنتذرين وأنتزل   } : كقابًا كما قال عز وجل 

النبتوة  } أي إبت اهيم ونتوح   { وجعلنا يف ذريقهما } : وقال عز وجل { معهم الكقاب باحلق 
هو الق هن كما قال ولكن اعلم أن مجيع الكقب السابقة منسوخة مبا ل  هيمنٌة عليها و{ والكقاب 
كتل  { وأنزلنا عليك الكقاب باحلق مصدقا ملا بني يدي  من الكقاب ومهيمنًا عليت   } : عز وجل 

 ، ال يعمل هبا ش عًا ،الكقب منسوخة بالق هن 
 واخقلف العلماء فيما ثبت يف ش ائع من سبقنا إىل أن ي د يف ش عنا خبالف  أو ال نعمل ب  ؟ 

 ع من قبلنا ش ع لنا ما مل ي د ش عنا خبالف  ، إن ش : منهم من قال 
وذلك أن ما سبق من الش ائع إما أن توافق  ش يعقنا وإما أن ختالف  ش يعقنا وإما أال نتدري هتل   

 توافق أو ال معناه يعين حكم مذكور يف الكقب السابقة ولكن يف ش يعقنا مسكوت عن  ، 
 األقسام كم ؟ ثالثة ، 
حق ونقبع  وهذا باإلمجاع وإتباعنا إياه ال لنفس الكقاب الستابق ولكتن   ما وافقق  ش يعقنا فهو 

 لش يعقنا ، 
 وما خالفت ش يعقنا ، فال نعمل ب  باالتفاق ألن  منسوخ ، 

 فهل حن م على الناس اآلن اإلبل ؟ 
 ال حن مها ، مع أهنا على بين إس ائيل اليهود خاصة حم مة ، 

 :هذا حمل اخلالف ما مل ي د ش عنا خبالف  وال وفاق  ف
 إن  ش ع لنا ،: فمنهم من قال 
 ال ،: ومنهم من قال 
 ولكلٍّ دليل ،

 وتفصيل ذلك يف أصول الفق  ، 
 ، كيف اإلميان هبا ؟ ( الكقب : ) قول  
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 :اإلميان هبا على الوجوه القالية 
بتأن الكقتب   أن نؤمن بأن اهلل تعاىل أنزل على ال سل كقبًا وأهنا من عند اهلل لكن هتل  : أواًل 

املوجودة يف هذه األمم هي الكقب اليت من عند اهلل ؟ ال ألهنا حم فة ومبدلة لكن أصتل الكقتاب   
 النازل على ال سول نؤمن بأن  حق ، 

 أن نؤمن بكل ما ورد في  من األمور العلمية إذا صحت ، : ثانيًا 
 بأن  حق لكن مىت ؟ يف الزبور في  هيات وأخبار يف القوراة واإلجنيل نؤمن : يعين مواًل 

 إذا صح أن هذا مما جاء يف القوراة واإلجنيل والزبور ، 
 أن نؤمن مبا فيها من أحكام إذا مل ختالف يف الش يعة ، : الوالث 

 : على القول 
 بأن ش ع من قبلنا هو ش ع لنا ،

 وهو احلق ،
 أن نؤمن مبا علمنا من أمسائها ،: رابعًا 
 ور وصحف إب اهيم وصحف موسى ، القوراة واإلجنيل والزب: مول 

 ال أؤمن بأن هناك كقابًا يسمى القوراة ، فإن  كاف  ،: فإذا قال قائل 
 ألن اإلميان باهلل يقضمن اإلميان بالكقب ، 

 امل اد هنا ال سل امَلَلِكيون أو البش  ؟ ( : ورسل  : ) قول  
 البش  ،

 سل من البش  ،ألن اإلميان بال سل من املالئكة سبقوا ، امل اد بال 
 وليعلم أن  يعرب ب سول ويعرب بنيب فهل معنامها واحد ؟ 

أما يف الق هن فالنيب هو ال سول ، كلما وجدت يف الق هن نيب فهو رسول لكتن معتىن التنيب    
 وال سول ئقلف 

والصواب في  أن النيب أوحي إلي  بالش ع وأم  بالعمل ب  ولكن مل يؤم  بقبليغ  فهو نيب مبعىن خمرب 
 ولكن مل يؤم  بالقبليغ 

 هدم ، هدم أبونا نيب مكلم لكن  ليس ب سول ،: موال  
 ألن أول ال سل نوح ، 

 أما هدم فنيب كما صح ذلك عن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ،
 ملاذا مل ي سل رسول يف ذلك الوقت ؟ : إذا قال قائل 
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ا أمة واحدة قليلون وليس بينهم خالف أن الناس يف ذلك الوقت على أمة واحدة كانو: اجلواب 
 ما اتسعت الدنيا وال انقش  البش  فكانوا مقفقني ،

 فكفاهم أن ي وا أباهم على عبادة ويقبعوها مث ملا حصل اخلالف وانقش  الناس احقيج إىل ال سل ،
 ،{ كان الناس أمة واحدة فبعث اهلل النبيني مبش ين ومنذرين } : كما قال تعاىل 

 ما الفائدة من النيب بعد هدم إذا كان مل يؤم  بالقبليغ ؟ : ائل إذا قال ق
الفائدة تذكري الناس بالش يعة اليت نسوها ويف هذا ال يكون اإلع اض من الناس تامًا فتال  : قلنا 

 حيقاجون إىل رسول ويكفي النيب الذي يذك هم بالش يعة ،
 ،{ م هبا النبيون الذين أسلموا للذين هادوا حيك..... إنا أنزلنا القوراة فيها } : قال اهلل تعاىل 

 هذه هي الفائدة من النيب ،
 ما الفائدة من نبوة بال رسالة ؟ : ألن هذا اإلي اد إي اد قوي 

 تذكري الناس مبا غفلوا عن  من ش يعقهم ،: اجلواب ما مسعقم 
 ،( علماء أميت كأنبياء بين إس ائيل : ) وهلذا جاء يف حديث لكن  ضعيف 

 اه صحيح ،معن
 ولكن  ضعيف من حيث أن  مسند إىل النيب صلى اهلل علي  وسلم ،

 أول ال سل نوح وهخ هم حممد صلى اهلل علي  وسلم ،
واعلم أنك سقجد يف بعض كقب القاريخ أن إدريس قبل نوح وأن في  هخ ين شتيث ونستيت   

 الوالث ،
 كل هذا كذب ليس بصحيح إدريس بعد نوح قطعًا ،

 إن إدريس من ال سل يف بين إس ائيل ،: علماء وقد قال بعض ال
 ألن  دائمًا يذك  يف سياق قصصهم ، 

 لكن نعلم علم اليقني أن  ليس قبل نوح ،
 ،{ إنا أوحينا إليك كما أوحينا نوٍح والنبيني من بعده } : والدليل قول  تعاىل 

 ،{ لنبوة والكقاب ولقد أرسلنا إىل نوٍح وإب اهيم وجعلنا يف ذريقهما ا} : وقال عز وجل 
 فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب الق هن علي  أن يقوب إىل اهلل من هذا االعققاد ، 

 ال سل عليهم الصالة والسالم هم أعلى طبقات البش  الذين أنعم اهلل عليهم ، 
ومن يطع ال سول فأولئك مع الذين أنعم اهلل علتيهم متن النبتيني والصتديقني     } : قال تعاىل 

 هذه أربعة أصناف ،{ شهداء والصاحلني وال
 النبيون يدخل فيهم ال سل وهم أفضل من األنبياء مث ال سل ، 
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 أفضلهم مخسة هم أولوا العزم ،
 ذك وا يف الق هن يف موضعني يف سورة األحزاب ويف سورة الشورى ، 

وسى وعيستى  وإذ أخذنا من النبيني ميواقهم ومنك ومن نوح وإب اهيم وم} : يف سورة األحزاب 
 }، 

ش ع لكم من الدين ما وصى ب  نوحًا والذي أوحينا إليك وما وصينا ب  } : ويف سورة الشورى 
 سبحان اهلل ،{ إب اهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تقف قوا في  

 هذه الوصية يف اآلخ ين فهو توصية من اهلل عز وجل بإقامة الدين وعدم القف ق قي الدين ،
 سة يسمون أويل العزم أفضلهم حممد علي  الصالة والسالم ،هؤالء مخ

 ،( أنا سيد ولد هدم : ) كما قال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 وملا الققى هبم يف اإلس اء َأمَُّهْم يف الصالة صلى هبم إمامًا ، 

 إب اهيم إمام احلنفاء صلى وراء حممد صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ،
 أن  ال يقدم يف اإلمامة إال من األش ف فالنيب علي  الصالة والسالم ،ومعلوم 

 هو أش ف أويل العزم ، 
 الواين إب اهيم اخلليل علي  الصالة والسالم يلي م تبة النيب علي  الصالة والسالم ،

 ،{ واختذ اهلل إب اهيم خليال } : الذي قال اهلل في  
إال أولوا العزم ، ما البلية ؟ أن  كرب علي  الصالة والستالم   والذي ابقاله اهلل ببلية ال يصرب عليها

 وأن  ابن  إمساعيل على كرب ،
ومعلوم أن  إذا أتى الف يد الوحيد على كرب سيكون يف قلب أبي  يف غاية احملبة للبش  ملا بلغ متن  

تعلق قلب  بت   السعي فلم يكن طفاًل ال يهقم ب  ومل يكن كبريًا أبقى بنفس  وبلغ السعي يعين ميشي 
 متامًا فامقحن  اهلل ب  سبحان اهلل العظيم ،  

يا بين إين أرى يف املنام أين أذحبك فانظ  ما } : رأى يف املنام أن  يذحب  ورؤيا األنبياء وحي فقال ل  
 هو مل يغريه ولكن أراد أن ميقحن  فجاء االبن يف غاية ما يكون من االمقوال واالنقياد ،{ تنظ  
حىت ينبهت   { افعل ما تؤم  } : ومل يقل يا أبيت اذحبين وإمنا قال { ا أبت افعل ما تؤم  ي} : قال 

 على أن  إمنا يفعل هذا امقوااًل ألم  اهلل عز وجل ،
ال تقولن لشيٍء إين فاعٌل ذلك } ما جزم { إن شاء اهلل { } سقجدين إن شاء اهلل من الصاب ين } 

 ،{ شاء اهلل من الصاب ين  سقجدين إن{ } غدا إال أن يشاء اهلل 
{ للجتبني  } أبوه { وتل  } يعين اسقسلما ألم  اهلل { فلما أسلما } اتفق األب واالبن على ذلك 

اجلبهة ، وإمنا تل  على اجلبني دون أن يذحب  مسقلقيًا لئال ي ى وجت   { اجلبني } يعين على األرض 
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أيضًا على االبن ، جاء الف ج من اهلل ابن  والسكني تلوح على رقبق  فيخفف هو عن نفس  وئفف 
وناديناه أن يا إب اهيم قد صدقت ال ؤيا إنا كذلك جنزي احملسنني إن هتذا هلتو   } ف َّج اهلل عن  
 هذه احملبة هلذا االبن وهذا االبقالء ،{ البالء املبني 

 وهذا االمقوال القام يدل على أن حمبة اهلل يف قلب إب اهيم أعظم من حمبة الولد ،
 فكان إب اهيم خليل اهلل عز وجل ،

 أعطاه اهلل اخللة واخللة هي أعلى أنواع احملبة ، 
 احملبة أنواعها عش  وقيل سبع لكن أعالها اخللة ،

 : ويف هذا يقول الشاع  ملعشوقق  
قد ختللت مسلك ال وح متين                

  .                                                
مي التخليل خليال                              وبذا ست 

. 
 أن حمبق  ختللت مسلك ال وح الع وق والعظام واملخ كل شيء ،

 : وهلذا قال الشاع  املغبون 
 مما يف اجملانني  -أو أبلغ  -قالوا ُجننت مبن هتوى قلت هلم                              العشق أعظم 

 ب                                           وإمنا ُيص ع اجملنون يف احلني العشق ال يسقفيق الده  صاح
 فاملهم أن اخللة أعلى أنواع احملبة ، 

دليل على أن إب اهيم أعلى من ما يكون عند اهلل من { اختذ اهلل إب اهيم خلياًل } : ففي قول  تعاىل 
 احملبوب ففي  إثبات احملبة ، 

 لون أن اهلل ال حيب ،قال احمل فون الذين يقو
 ،{ واختذ اهلل إب اهيم خليال } : قول  تعاىل : يقولون 

 أي فقريًا إلي  ، { واختذ اهلل إب اهيم خليال } خليل مأخوذ من اخللة بالكس  يعين االفققار 
 تبًا لكم على هذا القح يف ،

 كل إنسان على زعمكم يكون خلياًل هلل ألن كل إنسان مفقق  إىل اهلل ،
 اخلليل هو الذين بلغ غاية احملبة ،: كن نقول ول

إن اهلل اختذين خلياًل كما اختذ إب اهيم خلتياًل ولتو   : ) قال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 ،( كنت مقخذًا من أميت خلياًل الختذت أبا بك  

 ليم اهلل ،إب اهيم خليل اهلل حممد حبيب اهلل موسى ك: يقولون : هنا كلمة شائعة عند الناس 
 حممد حبيب اهلل ، قد هضموا حق ال سول علي  الصالة والسالم ،: والذين قالوا 

 ألن احملبة أقل من اخللة ،
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إن من البش  فيما نعلم خلياًل هلل ، إال اثنان إب اهيم وحممتد عليهمتا   : ولذلك ال ميكن أن نقول 
 الصالة والسالم ،
وما أشب  ذلك { حيب الذين يقاتلون يف سبيل  صفا { }  إن اهلل حيب احملسنني} ولكن احملبة كوري 

، 
 فكيف تعدل عن اخللة إىل احملبة ؟ 

 ولذلك يقول بعضهم يا أخي نيب نزور احلبيب ، 
 إن قصد احلبيب إلي  ما ننك  علي  ،

 اصرب يا أخي اخلليل أكمل من احلبيب ،: وإن قصد احلبيب إىل اهلل قلت 
 د قوهلم ،وأنا أحكي نزور احلبيب على ح

 وإال فالصواب أن  يزار قربه ال نفس ال سول علي  الصالة والسالم ،
 يا فالن من فضلك سلم يل على ال سول ، : وهلذا ئط  ملن يقول ملن أراد أن يذهب إىل املدينة 

 اهلل املسقعان ،
 ما أدري عن هذا ال جل هل هذا املساف  سينزل ضيفًا على ال سول صلى اهلل علي  وسلم ،

يا أخي إذا أردنا أن نسلم على ال سول فهناك من هم أمناء أقوياء وهم املالئكة حتمل سالمنا إلي  
 اللهم صل وسلم علي  ، 

 وهم أوثق من هذا ال جل الذي أوصيق  أن يسلم لك على ال سول علي  الصالة والسالم ، 
 أطلنا يف هذه املسألة لكن أرجو أن يكون يف هذه اإلطالة فائدة ، 

 ، ( واليوم اآلخ  ) صلنا إىل قول  و
ذك نا أن اإلميتان بتاهلل   ( : اإلميان أن تؤمن باهلل ومالئكق  وكقب  ورسل  واليوم اآلخ  : ) قول  

 : يقضمن أربعة أمور 
 الوجود خالفًا للشيوعية وامللحدين الذين ينك ون وجود اهلل عز وجل ، 

 وانف اده بال بوبية ،
 وانف اده باأللوهية ،

 ألمساء والصفات ، وا
 جيب اإلميان بأمساء من علمنا أمساؤهم ووظائفهم وأشكاهلم ،: اإلميان باملالئكة 

وقد رأى النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم جربيل على صورت  اليت خلق عليها ل  ست مائتة  
 جناح قد سد األفق ،

 : رهه م تني 
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 م ة يف األرض ،
 وم ة عند سدرة املنقهى ،

 ما شاء من هذا املعىن ،وذك نا 
 والكقب كذلك ،

 وذك نا أن الق هن الك مي مهيمن عليها ناسخ هلا ، 
 : بينا الف ق بني النيب وال سول ( : ورسل  : ) قول  

 أن النيب من أوحي إلي  بش ع ومل يؤم  بالقبليغ فيكون الوحي ل  كالقذكري لألمة ،
 وأما ال سول فهو الذي أم  أن يبلغ ،

 ول قول اجلمهور ،وهذا الق
 وهو الذي ال ي جع علي  إشكال ،

 ألن من قال أن النيب جمدد لنبوة من قبل  وما أشب  ذلك في  نظ  ،
 ألن هدم نيب وليس قبل  أحد ، 

 هذا مبقدأ درس الليلة ، ( : واليوم اآلخ  : ) قول  
 اليوم اآلخ  هو يوم القيامة ،

 م أيضًا ، ومسي هخ ًا ألن  هخ  م احل بين هدم وغريه
 :فاإلنسان ل  أربعة دور 

 يف بطن أم  ،
 ويف الدنيا ،

 ويف الربزخ ،
 ويوم القيامة وهو هخ ها ، 
 : اإلميان باليوم اآلخ  يقضمن 

 اإلميان بوقوع  وأن  واقع ال حمالة ،: أواًل 
 ألن اهلل تعاىل أخرب ب  يف كقاب  وكذلك يف السنة ،

 باهلل واليوم اآلخ  ،وكوريًا ما يق ن اهلل بني اإلميان 
 ألن من مل يؤمن باليوم اآلخ  ال يعمل إذ أن  ي ى أن  ال حساب ، 

يقضمن اإلميان بكل ما صح عن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم مما يكون يف ذلك اليوم وما 
 ذك  يف الق هن ،

  ليس معهم مال ،فمن باب أوىل من كون الناس حيش ون يوم القيامة حفاة ع اة غ اًل هبمًا يعين
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 ،  { كما بدأنا أول خلٍق نعيده } : وهذا كقول  تعاىل 
كذلك اإلميان مبا ذك  في  من احلوض والص اط واجلنة والنار وما فيهما من نعتيم اجلنتة   : ثالوًا 

 وعذاب النار ،
 وت ، ويدخل يف اإلميان باليوم اآلخ  اإلميان بكل ما يكون بعد امل: قال شيخ اإلسالم رمح  اهلل 
 كل ما يكون بعد املوت ،

 مول الفقنة يف القرب ،
 : فإن الناس يفقنون يف قبورهم وُيسألون عن ثالثة أشياء 

 من ربك ،
 وما دينك ،
 ومن نبيك ،

 وكذلك يؤمنون بنعيم القرب وعذاب  ،
 ألن ذلك ثابت بالق هن والسنة وإمجاع السلف ، 

 ى وصف  هو اآلخ  ، هذا اإلميان باليوم اآلخ  ، اليوم اآلخ  عل
 :وهنا أنب  على ما نسمع  يف بعض اإلذاعات أو نق أه يف بعض الصحف 

 انققل إىل موواه األخري ، : إذا مات اإلنسان قالوا 
 هذا غلط ، غلط عظيم ،

 ولوال أنا نعلم مدار قائل  لقلنا إن  ينك  البعث ،
 ، ألن  إذا كان القرب موواه األخري فهذا يقضمن إنكار البعث

 فاملسألة خطرية ،
 لكن بعض الناس إذا قال الناس قواًل أخذ ب  وهو ال يقأمل معناه ،

 ألمهية اإلميان بالقدر ، ( تؤمن ) وهنا أعاد الفعل ( : وتؤمن بالقدر خريه وش ه : ) قول  
 الفعل ما هو ؟ 

 ،( تؤمن ) 
 ألن اإلميان بالقدر مهم جدًا جدًا وخطري جدًا جدًا ، 

 : لقدر يقضمن أربعة أمور اإلميان با
 أن تؤمن بعلم اهلل احمليط بكل شيء مجلًة وتفصياًل ،: األول 

 أن اهلل عامل ما يكون يف املسققبل إىل ما هناية ل  مجلًة وتفصياًل ،
 مبا يفعل  هو سبحان  وتعاىل ومبا يفعل  املخلوق ،
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 هذه واحدة ،
 :عموم األدلة : دليلها 

 ،{ واهلل بكل شيء عليم } 
 وخصوص العلم بالغيب ،

 ،{ يف كقاب ال يضل ريب وال ينسى } وقد قال موسى علي  الصالة والسالم 
 أي ال جيهل وال ينسى ما علم ،

 وقد ذك  اهلل عز وجل العلم يف هيات كورية مجلًة وتفصياًل ، 
 ،{ واهلل بكل شيٍء عليم } قال اهلل عز وجل يف اجلملة 

خلق سبع مساوات ومن األرض مولهن يقنزل األم  بينهن لقعلمتوا أن  اهلل الذي } وقال اهلل تعاىل 
 { ولقعلموا أن اهلل على كل علمًا } أي أخربناكم هبذا { اهلل على كل شيء قدي  

 هذا جممل ، 
 : القفصيل 

وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب وما يف البح  وما تسقط متن ورقتة إال   } 
 علم مىت سقطت وأين سقطت وكيف سقطت ،ي{ يعلمها 

، حبة يف ظلمات األرض { وال حبة يف ظلمات األرض وال رطٍب وال يابس إال يف كقاٍب مبني } 
 وصفني يف ظلمات األرض ،

إذا قدرنا أن حبة ب  غاصة يف قاع البح  وفوقها وفوق الطني ماء وكان ذلك لياًل ظلمتة الليتل   
بلدة فهذا ظلمة املط  ظلمة الغيوم وكان اجلو مغربًا هذا أيضًا ظلمة وكان السماء ممط ة والغيوم مق

 يعلم اهلل عز وجل احلبة يف ظلمات األرض ،
 ،{ وال رطب وال يابس إال يف كقاب مبني } 

يعين العلم أن تؤمن بأن اهلل حميط بكل شيء علمًا مجلًة وتفصياًل فيما يفعل  العباد وفيما يفعل  هتو  
 بنفس  ، 
 ذا إميان حقيقي ،تؤمن هب

 واعلم أنك إذا همنت هبذا أوجب ذلك اخلوف من اهلل وخشية اهلل وال غبة فيما عند اهلل ،
 ألن كل ح كة تقوم هبا فاهلل يعلمها ، 
اإلميان بأن اهلل كنب يف اللوح احملفوظ مقادي  كل شيء إىل : الواين امل تبة الوانية يف القضاء والقدر 

 يوم القيامة ،
 أي يف كقاب ، { وكل شيء أحصيناه يف إماٍم مبني } : عز وجل  قال اهلل
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أن األرض ي ثها } وهو اللوح احملفوظ { ولقد كقبنا يف الزبور من بعد الذك  } : وقال عز وجل 
 ،{ عبادي الصاحلون 

 واآليات يف هذا مقعددة ،
 اكقب أم ه وهو مجاد ،  وأخرب النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم أن اهلل ملا خلق القلم قال ل 

 هل يصح توجي  األم  للجماد ؟ 
 يصح من اهلل ،

 ألن  هو الذي ُيْنِطُق اجلماد ،
 ،{ ائقيا طوعًا أو ك هًا قالقا أتينا طائعني } : قال اهلل تعاىل 

 القلم امقول ،( اكقب : ) قال 
 ماذا يكقب ؟ : ولكن أشكل علي  

 ريب وما اكقب ؟ : قال 
 اكقب ما هو كائن إىل يوم القيامة ،: فقال اهلل ل  

 فج ى يف تلك الساعة يف تلك اللحظة مبا هو كائن إىل يوم القيامة ،
 سبحان اهلل ،

 من حيصي احلوادث والوقائع إال اهلل عز وجل ،
 لكن اللوح احملفوظ مشقمل علي  ، 

 وال تسقغ ب يا أخي ،
 تقول كيف هذا اللوح احملفوظ كقبت في  احلوادث ؟ 

 ال تع ف حجم هذا اللوح وال سعة هذا اللوح قد يكون مأل السموات واألرض ،  ألنك
مث ظه  يف اآلونة األخرية ما يسمى باألق اص أق اص الليزر يقسع الق ص الصغري لكقب كتورية  

 وهو من صنع اآلدمي ،
 وأقول هذا تق يبًا ال تشبيهًا ،

 ألن اللوح احملفوظ أعظم من أن حتيط ب  ، 
 وح احملفوظ مقادي  كل شيء إىل يوم القيامة ، كقب يف الل

 ،( ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن ) وهلذا أمجع املسلمون على هذه الكلمة 
 أي شيء حيدث فبمشيئة اهلل ،

 وهذا عام ملا يفعل  اهلل بنفس  وما يفعل  العباد كل  باملشيئة ،
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ين من بعدهم من بعد ما جاءهتم البينتات ولكتن   ولو شاء اهلل ما اقققل الذ} : اتل قول اهلل تعاىل 
 ،{ اخقلفوا فمنهم من همن ومنهم من كف  ولو شاء اهلل ما اقققلوا ولكن اهلل يفعل ما ي يد 

 ،{ ولو شاء اهلل ما فعلوه } ، { ولو شاء ربك ما فعلوه } : وقال عز وجل 
 هيقان ،

 ،{  أن يشاء اهلل رب العاملني ومن شاء منكم أن يسققيم وما تشاءون إال} : وقال عز وجل 
 فكل ما حدث يف الكون فهو مبشيئة اهلل ،

 فإذا همن اإلنسان هبذا سلم من مشاكل كورية سلم من عمل الشيطان ،
 إذا فعل وحصل خالف املقصود قال ليقين مل أفعل ،

 فهذا من عمل الشيطان ،
 ألن الذي فعلق  هذا قد شاءه اهلل عز وجل ، 

 كن إن كان ذنبًا فعليك بالقوبة ، ال بد أن يكون ل
 أن تؤمن بأن كل موجود سوى اهلل فهو خملوق ،: اخللق : ال ابع 

 من خالق  ؟ 
 ,اهلل عز وجل 

 كل شيء خملوق هلل عز وجل ،
 السماوات األرضون البحار األهنار الكواكب الشمس القم  ،

 اإلنسان خملوق هلل ح كات اإلنسان خملوقة هلل ،
 بصفات  وأفعال  ، ألن اهلل خلق 

 أي بصفات اإلنسان وأفعال  وإذا كان هو خملوق فصفات  وأفعال  خملوقة وال شك ،
 فأفعال العباد خملوقة ل ب العباد عز وجل ، خلق عز وجل كل خملوق سواه ، 

 وهل صفات اهلل خملوقة ؟ 
 ال ، : اجلواب 

 ألن صفات  كذات  ، كما أن صفات اإلنسان كذات  خملوقة ،
 : اإلميان بالقدر يقضمن أمور أربعة : د م ة ثانية فأقول أعو

 العلم ،: األول 
 الكقابة ،: والواين 

 املشيئة ،: والوالث 
 اخللق ،: وال ابع 
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 وسنذك  يف الفوائد إن شاء اهلل ، 
 : أن الناس انقسموا يف القدر إىل ثالث أقسام 

 ُمْفِ ْط ، – 1
 وُمَف ِّْط ، – 2
 مسققيم ، والوالث مققصد  – 3

 القائل جربيل ، ( : صدقت : وتؤمن بالقدر خريه وش ه ، قال : ) قول  
 أحسن حيسن ،: مصدر : اإلحسان ( : أخربين عن اإلحسان : ) مث قال 
 ،( بذل اخلري للغري من مال أو جاه أو غري ذلك : ) وهو 

 هذا بالنسبة لإلحسان للمخلوق ، 
ن تبين عبادتك على اإلخالص واملقابعة ل سول اهلل صلى اهلل أما بالنسبة لإلحسان يف حق اخلالق فأ

 علي  وعلى هل  وصحب  وسلم ،
 وكلما كنت أخلص وأتبع كلما كنت أحسن ، 

هذه واحتدة  ( : اإلحسان أن تعبد اهلل : ) فقال ل  النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وصحب  وسلم 
 تعبد اهلل ،

 : عقم وعبادة اهلل ال حتصل إال بأم ين كما مس
 اإلخالص ،
 واملقابعة ، 

 والعابد هلل كأن  ي اه ال بد أن تكون عبادة مبنية على رغبة شديدة ،( : كأنك ت اه : ) قول  
 ألن من رأى حمبوب  فسوف يس ع إىل الوصول إلي  ،

 فعبادة اإلنسان رب  كأن  ي اه تقضمن ال غبة يف الوصول إلي  سبحان  وتعاىل ،
 االجقهاد يف العبادة ، وهذا يسقلزم اجلد و

 فهنا امل تبة الوانية أقل ، ( : فإن مل تكن ت اه : ) قول  
 فاعبده على وج  اخلوف ال ختالف  ،( : فإن  ي اك : ) قول  

 ألنك إن خالفق  فإن  ي اك ،
 : فصار اإلحسان م تبقان 

 م تبة الطلب ، 
 وم تبة اهل ب ، 

 م تبة الطلب أن تعبد اهلل كأنك ت اه ،
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 م تبة اهل ب أن تعبد اهلل وهو ي اك عز وجل ، و
 : وهبذا نع ف أن اجلملقان مقباينقان 

 ،( فإن مل تكن ت اه فإن  ي اك ) 
 ،( أن تعبد اهلل كأنك ت اه ) 

 وهذا يققضي شدة الطلب وشدة الطاعة لقصل إىل حمبوبك ،
 فاحذره ،( : فإن مل تكن ت اه فإن  ي اك : ) قول  

 ، { وحيذركم اهلل نفس  }  :كما قال عز وجل 
 أيهم أكمل ؟ 

 األول ، 
 وهلذا جعل النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم الواين يف امل تبة الوانية مقأخ  بعد احلديث 

 ، ( فإن مل تكن ت اه فإن  ي اك : ) قال 
  ، اكقفى باألول ،( صدقت : قال : ) ومل يذك  ( : فأخربين عن الساعة ؟ : قال : ) قول  
 ما هي الساعة ؟ ( : فأخربين عن الساعة : ) قال 

 الساعة هي قيام الناس من قبورهم هلل رب العاملني يعين البعث ،
 وستميت الساعة ألهنا داهية عظيمة ،

 ، { يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم } : قال اهلل عز وجل 
( : ما املسؤول عنها : صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم  قال أخربين عن الساعة قال النيب: ) قول  

 يعين نفس  ،
يعين جربيل واملعىن إذا كنت جتهلها فأنا أجهلتها وال أستقطيع أن   ( : بأعلم من السائل : ) قول  

 أخربك هبا أن علم الساعة مما اخقص اهلل ب  ، 
د اهلل وما يدريك لعتل الستاعة   يسألونك عن الساعة قل إمنا علمها عن} : قال اهلل تبارك وتعاىل 

 ،{ تكون ق يبة 
 { يسألون عن الساعة كأنك عنها قل إمنا علمها عند اهلل } : وقال عز وجل يف سورة األع اف 

قل إمنا علمها عند ريب ال جيليها لوققتها إال هتو يف الستماوات واألرض ال    } : وقال عز وجل 
 ،{ تأتيكم إال بغقة 

 كل من حدد عم  الدنيا يف املسققبل ،وهلذا جيب علينا أن نكذب 
 ومن صدق فهو كذب ، 

 وما نسمع عن بعض أهل الشعوذة أن عم  الدنيا كذا وكذا قياسًا على ما مضى منها ،
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 فإن  جيب علينا أن نقول بألسقنا وقلوبنا كذبقم ومن صدق فهو كاف  ،
 تكون ، ألن أعلم ال سل البش ية باهلل وأعلم ال سل امللكية ال يعلمان مىت

 فمن دوهنما من باب أوىل بدون شك ،
أي عن عالمات ( : فأخربين عن أماراهتا : ) قال ( ما املسؤول عنها بأعلم من السائل : ) ملا قال 
 ق هبا 

 ألن اإلمارة مبعىن العالمة ،
 .أي أمارات ق هبا وهو ما يع ف باألش اط ( : أماراهتا ) وامل اد 

 ، { ن أن تأتيهم الساعة إال بغقة فقد جاء أش اطها فهل ينظ و} : كما قال تعاىل 
 أش اط الساعة كورية بعضها ق يب من الساعة وبعضها بعيد ، وبعضها صغري وبعضها كبري ،

 بعوة النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ،: من عالمات الساعة 
 ألن  بعث جلميع من بعده وال يأيت بعده رسول ،

 ق يب ،وهذا يدل على أن الساعة 
 ومنها ما سيذك  يف احلديث ،  

 األمة يعين ال قيقة اململوكة ، ( : رهبا : ) ويف لفظ ( أن تلد األمة ربقها : ) قول  
 أي سيدها ،( : رهبا : ) قول  
 أي سيدهتا ، ( : أو ربقها : ) قول  

 وكال اللفظني حمفوظ ، 
 ني أو اجلنس ؟ ؟ هل امل اد الع( أن تلد األمة رهبا : ) ولكن ما معىن 

 :اخقلف يف هذا العلماء 
 ، يعين أن تلد األمة من يكون سيدًا لغريها ال هلا ،( أن تلد األمة رهبا ) امل اد : منهم من قال 

 فيكون امل اد باألمة اجلنس ،
 أن تلد األمة سيدها أو سيدهتا حبيث يكون امللك قد أولد أمق  ،: املعىن : وقيل 

 وما معىن أولدها ؟ 
 أجنب منها فيكون هذا الولد الذي أجنبق  يكون سيدًا هلا ، أي

 إما ألن أباه سيدها ،
 وإما ألن  سوف ئلف أباه فيكون سيدًا هلا ،

 ولكن املعىن األول أقوى أن اإلماء يلدن امللوك ،
 وهو كناية عن تغري احلال بس عة ،
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 : ويدل هلذا ما ذك ه بعد 
 يعين ليس هلم نعال ، ( : احلفاة ( : ) عالة يقطاولون يف البنيان وأن ت ى احلفاة الع اة ال: ) قول  
 ليس هلم ثياب تكسوهم وتكفيهم ، ( : الع اة : ) قول  
 ليس عندهم ما يأكلون من النفقة أو السكىن أو ما أشب  ذلك ،( : العالة : ) قول  

 لبنيان أيهما أطول ،عالة فق اء يقطاولون يف البنيان أي يكونون أغنياء حىت يقطاولون يف ا
 وهل امل اد بالقطاول ارتفاعًا أو مجااًل أو مها ؟ 

 كالمها ،
 يقطاولون يف البنيان أيهم أعلى ،

 يقطاولون يف البنيان أيهم أحسن ،
 وهم يف األول فق اء ال جيدون شيء ،

 لكن تقغري احلال بس عة مما يدل على ق ب الساعة ،
 وهذا هل وجد اآلن أو مل يوجد ؟ 

 ندري هذا املوجود هو من أش اط الساعة أو بعد يوجد ما هو أعظم من هذا ، فاهلل أعلم ، ال
 ولكن إذا كل ناس وكل جيل حيدث في  مول ذلك ،

 فهذا من أش اط الساعة فاهلل أعلم ، 
 لكن هذه عالمة واضحة ، 

 يعين بقيت مليًا مدة طويلة ،( : مث انطلق فلبوت مليًا : ) يقول يف احلديث 
أي مدة طويلة قيل ثالثة وقيل أكو  وقيل أقل ولكن املع وف { واهج ين مليًا } : ما قال تعاىل ك

 أن امللي يعين الزمن الطويل ، 
 يقول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ،( يا عم  : ) مث قال 
 ا بعد وسأل  يعين كأن  وجده فيم( : اهلل ورسول  أعلم : أتدري من السائل ؟ فقال عم  : ) قول  
 أي أتعلم من هو ؟ ( : من السائل ؟ : ) قول  
 وهذا يعين أن  ال علم عند عم  هبذا ، ( : اهلل ورسول  أعلم : فقال عم  : ) قول  

اإلشتارة  ( : هذا جربيل أتاكم يعلمكم أم  دينكم : ) فقال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 هنا إىل شيء حمسوس ،

 ء معلوم بالذهن ؟ م ئي أو إىل شي
 نعم إىل شيء معلوم بالذهن ، 

 لكن  جاء هبذه الصيغة صيغة السؤال ،( : هذا جربيل أتاكم يعلمكم أم  دينكم : ) قول  



 65 

 ألن  أمكت للنفس وأقوى يف القأثري ،
 هذا احلديث في  فوائد كورية ،

 وإشارًة لكقب جملدًا ، يعين لو أراد اإلنسان أن يسقنبط ما في  من الفوائد منطوقًا ومفهومًا
 لكن نشري إشارًة قليلة إىل ما حيض نا إن شاء اهلل تعاىل ، 

 األسئلة 
من أراد يعبد اهلل مبقام اإلحسان هل يقدرج لذلك حبيث يعبد اهلل أواًل مبقام اإلسالم مث : السؤال 

هل حياول يف البداية مبقام اإلميان حيث جيد اإلميان مققى يف قلب  مث إىل اإلنسان مث على اإلحسان و
 أن يعبد اهلل يف هذا املقام ؟ 

 هذا سؤال وجي  يعين يقول احلديث م تب اإلسالم مث اإلميان مث اإلحسان ،: اجلواب 
 ، 

 فهل معىن هذا أن اإلنسان يبدأ باإلسالم مث اإلميان مث اإلحسان ؟ 
 نعم بدأ باإلسالم ،: اجلواب 

 ألن  أعمال اجلوارح الظاه ة ، 
  باإلميان مع أن اإلسالم مبين على اإلسالم ،مث ثىن

 ألن  أعمال بأمور علمية ال عملية مث اإلحسان ، نعم ، 
أن نوح علي  السالم بعد حدوث الش ك ، هل هو جيء ب  ليوفتق بتني   : قول من قال : سؤال 

 القول أن النيب جيدد الش يعة من قبل  قد يقول قائل ما الفائدة ؟
   حاجة ،أصاًل ما ل: اجلواب 

ألن  هدم علي  السالم ملا كان يصلي ويعبد اهلل وكان ابناه ومن حول  أقل  ومل يكوت وا فيخقلفتوا   
 وتفقنهم الدنيا صاروا يقأسون ب  ،

 لكن إذا قالوا نوح أول رسول بعد حدوث الش ك ما يصح ال يقال أول رسول مطلقًا ،
 لكن ال سل مل ي سلوا إال حني اخقلف الناس ،

لناس أمة واحدة فبعث اهلل النبيني مبش ين ومنذرين وأنزل معهم الكقاب باحلق لتيحكم  كان ا} 
 ،    { بني الناس 
والنيب يبعث إىل قوم  خاصتة  : ) يقال إن النيب نيب ومل ي سل ، أال يشكل علي  حديث : السؤال 

 ؟( وبعو  إىل األمة عامة 
أن  رسول كما أن الق هن مملوء بذك  ال سل هذا يبني أن ال سول علي  الصالة والسالم : اجلواب 

 بلفظ األنبياء ،
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هل جيوز ض ب األموال باألشياء احملسوسة لقق يب األفهام يف مسائل اجلاهليتة موتال   : السؤال 
بعض اإلخوان الوعاظ مول يوم القيامة يساوي مخسني ألف سنة من أيام التدنيا يق بتون عمت     

ن سقني سنة أو كذا وهو يعيش كذا دقيقة بالنستبة ليتوم   اإلنسان إذا كان عم  اإلنسان إذا كا
 اآلخ ة قياس على هذا ؟ 

 ال ، ال جيوز ، هذا ال جيوز ، : اجلواب 
 مولما رأينا بعض الناس يصور النار على ورقة ، 

 فهذا ال حيل ،
 ألن  حيكي كيفية ال يعلمها ،

 وهذا أيضًا مما يقلل هيبة يوم القيامة يف نفوس الناس ،
بعضتهم  ( أنا سيد ولد هدم وال فخ  : ) ذك نا حديث ال سول صلى اهلل علي  وسلم : ال السؤ

ليس امل اد ال رياء وال مسعتة ألن  ( وال فخ  : ) أن بعض من يدَّعون القوحيد يقولون : يقولون 
يعين وال فخ  يوازي هتذا  ( وال فخ  ) قول  : النيب علي  الصالة والسالم ب ئ من هذا ، يقولون 

 فخ  ، ال
ليبني ( وال فخ  : ) هذا خالف ظاه  الواقع لكن ال سول صلى اهلل علي  وسلم يقول : اجلواب 

 كمال صفات  وليس ما نفي عن اإلنسان معناه أن  ميكن أن يقصف ب  ، 
 { لئن أش كت ليحبطن عملك } : أليس اهلل تعاىل قال 

 وهل يش ك ؟ 
 ال ،  
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 تكملة الش ح 
 فوائد احلديث

 : ئد هذا احلديث من فوا
بيان حسن خلق النيب علي  الصالة والسالم وأن  جيلس إىل أصحاب  وجيلسون إلي  ، ولتيس   – 1

 ينف د وي ى نفس  فوقهم ،
بل إن اجلارية تأخذ بيده علي  الصالة والسالم ، حىت ت سل  إىل بيقها ، حىت حيلب هلا الشاة ، من 

 تواضع  علي  الصالة والسالم ،
 لوس األصحاب إىل سيدهم وشيخهم ومن يفوقهم ،جواز ج – 2

 لكن هذا مش وط مبا إذا مل يضيع علي  األوقات ،
 فإذا ضيع علي  األوقات فال ، 

ألن بعض الناس جيلس إىل الشخص مواًل فيجلس إلي  ويقحدث إلي  وجتد أن ال جل الذي حيفتظ  
من شدة حمبق  ل  والقحتدث   األوقات يقململ هكذا ويقول واهلل الليل قص  ويوري ولكن اآلخ 

 إلي  يبقى ، 
أن املالئكة عليهم السالم ميكن أن يقشتكلوا إىل أشتكال غتري    : من فوائد هذا احلديث  – 3

 أشكاهلم ، 
 ألن جربيل أتى بصورة ال جل املذكور يف احلديث ،

 وهل هذا إليهم أو إىل اهلل عز وجل ؟ : فإن قال قائل 
 فاجلواب هذا إىل اهلل ،

 أن  ال يسقطيع امللك أن َيَقتَزَيتىَّ بزيٍّ غري ما خلق  اهلل علي  إال بإذن اهلل عز وجل ،مبعىن 
 األدب مع املعلم كما فعل جربيل جلس أمام  جلسة املقأدب ليأخذ من  ، : ومنها  – 4
 جواز القورية ،: ومنها  – 5

 ،( يا حممد : ) لقول  
أع ايب وإال فأهل املدن املقخلقون باألخالق الفاضلة  وهذه العبارة عبارة األع اب فيوري هبا كأن 

 ال ينادون ال سول علي  الصالة والسالم مبول هذا ،
 فضيلة اإلسالم وأن  ينبغي أن يكون أول ما يسأل عن  ، : ومنها  – 6

وهلذا كان النيب علي  الصالة والسالم إذا أرسل ال سل للدعوة إىل اهلل أم هم أن يبدءوا قبل كل 
 شهادة أن ال إل  إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل ، :  شيء

 أن أركان اإلسالم هي هذه اخلمسة ،: ومنها  – 7
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بتين  : ) ويؤيده حديث عبد اهلل بن عم  رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل علي  وستلم قتال   
 ، ( وذك ها : ) اإلسالم على مخس 

 بعد الشهادتني ،  فضل الصالة وأهنا مقدمة على غريها: ومنها  – 8
 احلث على إقامة الصالة ،: ومنها  – 9

 أي على فعلها قومية مسققيمة ، 
 أن إيقاء الزكاة من اإلسالم ، وكذلك البقية ، : ومنها  – 11

 إذا ت ك اإلنسان واحدًا من هذه األركان اخلمسة أيكف  أم ال ؟ : فإذا قال قائل 
 ال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل فهو كاف  باإلمجاع ، أن  إذا مل يشهد أن  ال إل  إ: فاجلواب 

 وال خالف يف هذا ، 
 :وأما إذا ت ك الصالة والزكاة والصيام واحلج أو واحدًا منها ففي ذلك خالف 

 أن من ت ك واحدًا منها فهو كاف  ،: فعن اإلمام أمحد رمح  اهلل رواية 
 يصم فهو كاف  من مل حيج فهو كاف  ،  يعين من مل يصل فهو كاف  من مل يزك فهو كاف  من مل

 لكن هذه ال واية من حيث الدليل ضعيفة ، 
 أن هذه األربعة ال يكف  تاركها إال الصالة ،: والصواب 

كان أصحاب النيب علي  الصالة والسالم ال ي ون شتيئًا متن   : لقول عبد اهلل بن شقيق رمح  اهلل 
 األعمال ت ك  كف  إال الصالة ، 

 مع وفة ،  ولذلك أدلة
 لو أنك  وجوهبا وهو يفعلها فإن  يكف  ،

 ألن وجوهبا أم  معلوم بالض ورة من دين اإلسالم ،
 هل يقضيها أو ال ؟ 

 املوقت ال يقضيها ،: نقول 
 فلو ت ك الصالة حىت خ ج وققها ،

 ال تقضي ، : قلنا 
 ألن  لو قضاها لن تنفع  ،

 ،{ ولئك هم الظاملون ومن يقعد حدود اهلل فأ} : لقول اهلل تعاىل 
 والظامل ال ميكن أن ُيقبل من  ،

 فمن أخ  الصالة حلني خ وجها من وققها بدون عذر فهو ظامل ،
 ،( من عمل عماًل ليس علي  أم نا فهو رد : ) ولقول النيب علي  الصالة والسالم 
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دخل شوال  لو ت ك اإلنسان صوم يوم عمدًا بدون عذر مث ندم بعد أن: وكذلك يقال يف الصوم 
 وأراد أن يقضيها ،

 ال تقضيها ،: فإننا نقول 
 ألنك لو قضيق  مل ينفعك ،

 لكونك تعديت حدود اهلل ،
 ،( من عمل عماًل ليس علي  أم نا فهو رد : ) ولقول النيب علي  الصالة والسالم 

 ماذا يصنع من ت ك الصالة بال عذر حىت خ ج الوقت ؟
 وقت ؟  أو ت ك الصوم بال عذر حىت خ ج ال

 ماذا يصنع ؟ 
 أكو  من الطاعات وتب إىل اهلل توبة حقيقية ويكفي ، : ال يقضي ، نقول : إذا قلنا 

 الزكاة موققة وغري موققة ؟ 
 منها غري مؤققة ،

 ولكن يف شيء من القوقيت ،
 إذا ت كها اإلنسان مث تاب أراد أن يزكي ،

 زكِّ ، : نقول 
 ال تزكي إال يف الشه  الفالين ،  :ألهنا ليس هلا وقت حمدد يقال في  

 طيب إذا مات وهو مل يزك هتاونًا فهل خت ج الزكاة من مال  أو ال خت ج ؟ 
 خت ج ولكن ال جتزئ  عن الزكاة يعذب عليها ،

 وإمنا قلنا خت ج حلق أصحاب الزكاة يعين حلق أهل الزكاة ،
 لكن ذمق  ال تربأ ،

 ، ألن ال جل مات على عدم الزكاة 
احلج كذلك لو ت ك  اإلنسان القادر املسقطيع تف يطًا حىت مات فإن  ال ُيحج عنت  ألن ال جتل   

 ت ك  ال ي يد أن حيج فكيف حنج عن  وهو ال ي يد ، 
 هل جيب على ورثق  أن  ئ جوا احلج عن  من ت كق  ؟ 

 ال ألن  ال ينفع  ومل يقعلق ب  حق الغري كالزكاة ،
هذا هو الذي ندين اهلل ب  ، أو كلمة حنوها ، وهو الذي تتدل  : السنن  قال ابن القيم يف هتذيب

 علي  األدلة ، 
 فيجب على اإلنسان أن يققي اهلل عز وجل ، 
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 ألن  إذا مات لو ُحجَّ عن  ألف م ة لن تقبل فإن  لن تربأ ذمق  ، 
 االنققال من األدىن إىل األعلى ، : من فوائد هذا احلديث  – 11

 بة لإلميان أدىن ،اإلسالم بالنس
 ،{ قالت األع اب همنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا } ألن كل إنسان ميكن أن يسلم ظاه ًا 

 ليس بالعمل اهلني حمل  القلب واالتصاف ب  صعب ،  –اللهم حقق إمياننا  –لكن اإلميان 
 أن اإلسالم غري اإلميان ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 12

 ،( ما اإلميان ؟ : ) وقال ( ما اإلسالم ؟ ) : ألن جربيل قال 
 وهذا يدل على القغاي  ،

 : وهذه املسألة نقول فيها ما قال السلف 
 إن ذك  اإلميان وحده دخل في  اإلسالم وإن ذك  اإلسالم وحده دخل في  اإلميان ، 

 يشمل اإلميان ، { ورضيت لكم اإلسالم دينًا } : فقول  تعاىل 
 يشمل كذلك اإلميان ،{ قل أسلمت وجهي هلل ومن اتبعين و} : وقول  تعاىل 

 اإلميان إذا ذك  وحده دخل في  اإلسالم ،  
 ،{ وبش  املؤمنني } : قال تعاىل 

 ،{ تؤمنون باهلل ورسول  وجتاهدون يف سبيل اهلل بأموالكم وأنفسكم } بعد أن ذك  
 ، { وبش  املؤمنني } : قال 

 في  اإلميان أو اإلميان وحده دخل في  اإلسالم ، إذن إذا ذك  اإلسالم وحده دخل 
 أما إذا ذك ا مجيعًا فيفق قان إذا ذك ا مجيعًا ،

 صار اإلسالم عالنية واإلميان س اًّ ، 
 موال احلديث الذي معنا على القف يق ،

 فصار اإلسالم عالنية واإلميان ،
 ،{ ميان يف قلوبكم وملا يدخل اإل...... قالت األع اب همنا } : وكذلك قول  تعاىل 

 فهذا يدل على القف يق ، 
قالت األع اب همنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم } : قول  تعاىل 

فأخ جنا من كتان  } : فإن قيل ي د على هذا إشكال وهو قول اهلل تبارك وتعاىل يف قوم لوط { 
 فعرب باإلسالم عن اإلميان ؟ {  بيت من املسلمني فيها من املؤمنني ، فما وجدنا فيها غري

 أن هذا الفهم خطأ ،: فاجلواب 
 ئص املؤمنني ،   { فأخ جنا من كان فيها من املؤمنني } : وأن قول  
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 يعم كل من كان يف بيت لوط ، { فما وجدنا فيها غري بيت من املسلمني } 
 ويف بيت لوط من ليس مبؤمن ،

   وأظه ت أهنا مع  وهي ليست كذلك ، وهي ام أت  اليت خانق
 البيت بيت مسلمني ،

 ألن امل أة مل تظه  العدوان والف قة هم يف بيت واحد ،
 لكن ملا جنوا ، من الناجي ؟ املؤمنون خاصة ،

 وهم ما عدا هذه امل أة ،{ فأخ جنا من كان فيها من املؤمنني  } : وهلذا قال 
 أما البيت فهو بيت مسلم ،

 :هذه اآلية فائدة ويؤخذ من 
وهي أن البلد إذا كان املسيط  علي  هم املسلمني فهو بلد إسالمي وإن كان في  نصارى أو يهود 

 أو مش كون أو شيوعيون ، 
 ألن اهلل جعل بيت لوط بيت إسالم ،

 مع أن ام أت  كاف ة ،
 : هذا هو القفصيل يف مسألة اإلميان واإلسالم 

 وحده دخل في  اإلميان ، أن  إذا ذك  اإلسالم: واحلاصل 
 وإذا ذك  اإلميان وحده دخل في  اإلسالم ، 

 إذا افق قا اجقمعا وإذا اجقمعا افق قا ،
 :وهلذا نظائ  

 كالفقري واملسكني ،
 وكالرب والققوى ،

 هذه ألفاظ إذا اجقمعت افق قت وإذا افق قت اجقمعت ،  
 أن أركان اإلميان سقة ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 13

 وهذه األركان تورث قوة الطلب يف الطاعة واخلوف من اهلل عز وجل ، 
 اإلميان باهلل عز وجل واإلميان باملالئكة ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 14

من أنك  وجود اهلل فهو كاف  هذه األصول السقة أقوهلا على العموم من أنك  واحدًا منتها فهتو   
 كاف  ،

 ال كقب ال رسل ال يوم هخ  ال قدر ، فهو كاف  ، ال رب ال مالئكة : يعين من قال 
 ألن  مكذب ملا أخرب ب  رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ، 
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 إثبات املالئكة ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 15
 وأن  جيب اإلميان هبم ، 

 هل املالئكة أجسام أم عقول أم قوى ؟ : وهنا نسأل 
 ،{ جاعل املالئكة رساًل أويل أجنحة } : املالئكة بال شك كما قال تعاىل 

يعين صار هلا أطيط أي ص ي  من ثقل متن   –أطت السماء : ) وقال النيب علي  الصالة والسالم 
، ( وحق هلا أن تئط ما من موضع أربع أصابع إال في  ملك قائم هلل أو راكع أو ستاجد   –عليها 

 األفق ،ويدل هلذا حديث جربيل أن  ل  ست مائة جناح قد سد 
 واألمولة على هذا كورية قصوى ، 

 واألدلة على هذا كورية ، 
 إهنم أرواح ال أجسام هلم ، : وأما من قال 

 فقول  منك  وضالل ،
كناية :كناية عن قوى اخلري اليت يف نفس اإلنسان ، والشياطني : إن املالئكة : وأنك  من  من قال 

 عن قوى الش  ،
 فهذا من أبطل األقوال ، 

 أن  ال بد من اإلميان جبميع ال سل ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 16
 فلو همن أحد ب سول  وأنك  ما سواه فإن  مل يؤمن ب سول  بل هو كاف  ،

 ،{ كذبت قوم نوح امل سلني } : واق أ قول  تعاىل 
 مع أهنم إمنا كذبوا نوحًا ومل يكن قبل  رسول ،

  لكن تكذيب واحد من ال سل تكذيب للجميع ،
 تكذيب واحد من الكقب أن  نزل من عند اهلل تكذيب للجميع ، 

 إثبات اليوم اآلخ  ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 17
 –جعلين اهلل وإياكم فيها ومن أهلها  –الذي هو مآل اخللق والنهاية أن اإلنسان إما يكون يف جنة 

 أو إىل نار ، 
 ، وقد أنك  البعث قوم من املش كني أو كل املش كني

، رميم يقفقت من { من حييي العظام وهي رميم : وض ب لنا مواًل ونسي خلق  قال } : قال تعاىل 
 حيييها ،

 أجاب اهلل عز وجل ،
 ،{ قل الذي حيييها الذي أنشأها أول م ة } : فأم  نبي  أن  يقول 
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 ،{ حيييها الذي أنشأها أول م ة } هذا الدليل ، 
 اإلجياد قادر على اإلعادة ،أن القادر على : وج  كون  دليل 

 هذا دليل واضح ،
 ،{ وهو الذي يبدئ اخللق وهو يعيده وهو أهون علي  } : قال تعاىل 

فإذا كان ابقداء اخللق هينًا وأنقم أيها املش كون تق ون ب  فإعادت  أهون والكل هني على اهلل عتز  
 وجل ، 

 ،{ حيييها الذي أنشأها أول م ة } 
 ،{ هو بكل خلق عليم و} : الدليل الواين 

 يعلم كيف ئلق عز وجل ويقدر على خلق  ، 
 فكيف تقولون إن  ممقنع ؟ 

 ، { الذي جعل لكم من الشج  األخض  نارًا } 
 أيها املش كون ، { جعل لكم } 

 ما معىن هذا ؟
 يعين ويقدرهم لكن احملاجة مع هؤالء املش كني ، 

 ،{ الذي جعل لكم من الشج  األخض  نارًا } 
 ما معىن هذا ؟  

امَلْ خ والِعفار يض بون  بالزند ، مث يشقعل نارًا مع أن  : معىن هذا أن يف بالد احلجاز شج ًا يقال ل  
 أخض  َوَرْطب وبارد أبعد ما يكون عن النار ُتخلق من  النار ، 

 فالقادر على أن ئلق من الشيء ضده قادر على أن يعيد الشيء نفس  ، 
 ،{ قم من  توقدون فإذا أن} : وقول  

 هذا إلزام هلم ،
 يعين أم  ليس غ يبًا عليكم بل أنقم تسقعملون  ، 

 : دليل هخ  أيضًا 
 ،{ َأَو ليس الذي خلق السماوات واألرض بقادر على أن ئلق مولهم } 

 وأي شيء اجلواب ؟
 أجاب اهلل نفس  ،{ بلى } 

 ألن خلق السماوات واألرض أكرب من خلق الناس ،
 يعين ذو اخللق القام مع القدرة القامة ،{ خلالق العليم وهو ا} 
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 ،{ إمنا أم ه إذا أراد شيئًا أن يقول ل  كن فيكون } 
 كن ، : ومن كان أم ه إذا أراد شيئًا أن يقول ل  

 هل يعجزه شيء ؟ 
 ال واهلل ، ال يعجزه شيء ، 

 مهما كان ، إن أم  موجود أو عدم معدوم أو معدومًا أن يوجد وجد{ كن فيكون } 
 أرأيقم ملا وقف موسى على البح  العميق أم ه اهلل أن يض ب البح  فض ب  م ة واحدة فانفلق ، 

 وصار كم ط يقًا ؟ 
 صار اثين عش  ط يقًا ييس  يف احلال ، 

 من يقدر على هذا املاء ؟ 
 ،{ إذا أراد شيئًا أن يقول ل  كن فيكون } ال يقدر إال اهلل عز وجل ألن  

 :د أن أنب  على كلمة دارجة بني العوام وهنا أو
 ،( يا من أم ه بني الكاف والنون ) 

 وهذا غلط عظيم ،
 ،( بعد الكاف والنون  –مأموره  –يا من أم ه : ) الصواب 

 ألن ما بني الكاف والنون ليس أم ًا ، 
 األم  ال يقم إال إذا جاءت الكاف والنون ، 

 ألن الكاف املضمومة ليس أم ًا ،
 ون كذلك ، والن

 لكن باجقماعهما تكون أم ًا ، 
 ،( بعد الكاف والنون  –مأموره  –يا من أم ه : ) أن تقول : فالصواب 

إمنا أم ه إذا أراد شيئًا أن يقول ل  كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شتيء وإليت    } 
 ،{ ت جعون 

 املهم أن  جيب علينا أن نؤمن باليوم اآلخ  ،
 ل الضعيفة تسقبعده ،وإن كانت العقو

 ألن اهلل تعاىل إذا أم  حصل هذا فورًا ،
 ،{ إن كانت إال صيحة واحدة فإذا هم مجيع لدينا حمض ون } : كما قال تعاىل 

 صيحة واحدة يأيت اخللق كلهم ،   
 اإلميان باليوم اآلخ  ،: ومن اإلميان 
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 ومسي هخ  ألن  ال يوم بعده ،
 هو األخري هخ  امل احل ،

 ، ( انققل إىل موواه األخري : ) ما يقول إذا دفن امليت وغلط 
 ألن هذا إذا اعققد القائل مدلول هذه الكلمة لكان منك ًا للبعث ،

 لكنهم ال ي جون هذا ، 
 جيب احلذر من كل ما يوهم معىن فاسد ،: فنقول 

 أما تفاصيل ذلك موجود يف كقب العقائد ، 
هذا معق ك عظيم اإلميان بالقدر معق ك من زمن الصتحابة   ( :وتؤمن بالقدر خريه وش ه : ) قول  

 إىل يومنا هذا ،
 : وسبق لنا أن م اتب القدر أربع 

 العلم ،: أوهلا 
 الكقابة ،: الواين 

 املشيئة ،: الوالث 
 القدر ، : ال ابع 

 : فلنقكلم عن كل واحد منها تفصياًل وذلك ألمهيقها 
 يم ،أن تؤمن بأن اهلل بكل شيء عل: أواًل 
 ؟ { أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري } : وقال 

 بلى ،: اجلواب 
 ،{ وعنده مفاتح الغيب } وأما القفصيل فذك  هية األنعام 

ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبح  وما تسقط من ورقة إال يعلمهتا وال  } وقد ذك نا لكم 
 ،{ اب مبني حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال يف كق

 علم اهلل عز وجل كامل ابقداًء وانقهاًء ،
 أي أن  مل يزل وال يزال عامل مل يط أ علي  العلم بعد جهل ومل ي د على علم  نسيان ،

 ،{ ما بال الق ون األوىل } : قال موسى علي  الصالة والسالم ملا قال ل  ف عون 
  إل  إال هو ،ال{ علمها عند ريب يف كقاب ال يضل وال ينسى } : قال 
 يعين ال جيهل ،{ ال يضل } 
 أي ما علم بل علم  تام ، { وال ينسى } 
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ولنبلونكم حتىت نعلتم اجملاهتدين متنكم     } : لدينا إشكال مول قول اهلل تعاىل : إن قال قائل 
وأموتال هتذه   { ليعلم اهلل من ئاف  يف الغيب } : وقال عز وجل { والصاب ين ونبلو أخباركم 

أم حسبقم أن } : لة ألن ظاه ها جتدد علم اهلل عز وجل بعد وقوع الفعل وقال تعاىل اآليات مشك
 هذا إشكال ؟ { تدخلوا اجلنة وملا يعلم اهلل الذين جاهدوا منكم ويعلم الصاب ين 

 : واجلواب عن  من أحد أم ين 
 إن علم  عز وجل ب  بعد وقوع  غري علم  ب  قبل وقوع  ، : إما أن يقال 

 ب  قبل وقوع  علم ب  بأن  سيقع وعلم  ب  بعد وقوع  علم بأن  وقع ،  ألن علم 
 :نظري هذا من بعض الوجوه 

 أن اهلل م يد لكل شيء حىت املسققبل الذي ال هناية ل  م يد ل  ال شك ،
 ،{ إمنا أم ه إذا أراد شيئًا أن يقول ل  كن فيكون } : لكن اإلرادة املقارنة تكون عند الفعل 

 :ادتان فهاهنا إر
 إرادة قدمية ،

 وإرادة مقارنة للفعل ،
 إذا أراد اهلل ئلق شيئًا ، مىت ي يد ؟ 

 ي يد عند خلق  ،
 لكن كون  أراد أن ئلق يف املسققبل ،

 هذا غري اإلرادة املقارنة ،
 كذلك العلم هذا جواب ،

 علمًا يق تب علي  الوواب والعقاب ،{ حىت نعلم } : اجلواب الواين 
 هلل األزيل السابق ال يق تب علي  ثواب وال عقاب ، ألن علم ا

 ،{ ولنبلوكم حىت نعلم } الوواب والعقاب يق تب بعد اإلمقحان واالبقالء 
 وحينئذ ال يبقى إشكال وهلل احلمد ، 

 اإلشكال زال ، 
 إن اهلل علم اهلل بأفعال العباد مسقأنف ، أي األم  ُأُنْف أي مسقؤنف ،: قال غالة القدرية 

 إن اهلل ال يعلم الشيء إال بعد وقوع  ،: ؤالء كف ة بال شك الذين يقولون وه
 هؤالء كفار إلنكارهم ما دل علي  الكقاب والسنة داللة قطعية وأمجع علي  املسلمون ، 

 انقهينا اآلن من هذا اإلشكال ،
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لفعل العبتد إال  أن امل اد بالعلم الذي يق تب علي  الوواب والعقاب على معلومة بالنسبة : الواين 
 بعد االبقالء واالمقحان والقكليف ، 

 الكقابة يف اللوح احملفوظ كقب اهلل تعاىل كل شيء هناك ، : امل تبة الوانية 
 : كقابات أخ ى 
 كقابة عم ية ،

 وكقابة حولية ، 
َ  أن وهي أن اجلنني إذا مت ل  أربعة أشه  بعث اهلل ل  امللك املوكل باألرحتام وُأِمت  : كقابة عم ية 

 يكقب أجل  ورزق  وعمل  وشقي أو سعيد هذه كقابة عم ية ،
 ألهنا مقيدة بالعم  تكقب م ة واحدة وال يعاد كقابقها ،

 وهي اليت تكون ليلة القدر ،: وهناك كقابة حولية 
} يعين ُيبني وُيفصَّل { ُيف ق { } فيها يف ق كل أم  حكيم أم ًا من عندنا } : كما قال عز وجل 

 ،{ حكيم كل أم  
 وليس أم  من أم  اهلل إال وهو حكيم هذه تسمى كقابة حولية ،

 بعضهم ذك  كقابة يومية ،
 ،{ يسأل  من السماوات واألرض كل يوم هو يف شأن } : واسقدل لذلك بقول  تعاىل 

 ولكن اآلية ليست واضحة يف هذا املعىن ، 
 هذه الكقابة هل تغري أو ال تقغري ؟ 

اللوح احملفوظ ليس فيت   { ميحو اهلل ما يشاء ويوبت وعنده أم الكقاب } ني امسع كالم رب العامل
 حمو وال َكْقْب ،

 ما كقب يف اللوح احملفوظ فهو كائن وال تغيري في  ،
 ،{ ميحو اهلل ما يشاء ويوبت } لكن ما كقب بالصحف اليت بيد املالئكة هذا 

 ،{ إن احلسنات يذهنب السيئات } : قال تعاىل 
اللهم إين ال أسألك رد القضاء ولكين أسألك اللطتف  : ) املقام ، ُينك  على من يقولون  ويف هذا

 ،( في  
 من أين هذا املبقدع ؟
 دعاء بدعي باطل ،

معناه مسقغين يعين افعل ما شتئت  ( ال أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف في  : ) إذا قلت 
 لكن خفف وهذا غلط ،  
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 اللهم عافين اللهم ارزقين ، وما أشب  ذلك ،: رفع البالء هنائيًا  اإلنسان يسأل اهلل عز وجل
 ال تقل هكذا ،  : نقول 

 ،( اللهم اغف  يل إن شئت : ال يقل أحدكم : ) إذا كان النيب علي  الصالة والسالم يقول 
 أشد ، ( ال أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف في  ) فقولك 

 ، واعلم أن الدعاء قد ي د القضاء
 ،( ال ي د القدر إال الدعاء : ) كما يف احلديث 

 وكم من إنسان افقق  غاية االفققار حىت كاد يهلك فإذا دعا أجاب اهلل دعاه ،
 كم من إنسان يف أيٍس من احلياة فيدعو فيسقجيب اهلل دعاه ، 

} : قال ذك  حال  ي يد أن اهلل يكشف الض  { وأنت أرحم ال امحني ..... أيوب إذ نادى رب  } 
 ،  { فاسقجبنا ل  فكشفنا ما ب  من ض  

 الكقابة اليت ذك نا مىت كانت ؟ 
 كانت قبل خلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة كقب اهلل مقادي  كل شيء ، 

 املشيئة ، كل شيء وقع فهو مبشيئة اهلل كل شيء ، : بقي الوالث 
مبشيئة اهلل اإلحياء مبشيئة اهلل اإلماتة مبشيئة اهلل املط  مبشيئة اهلل ، اجلفاف مبشيئة اهلل نبات األرض 

، 
 وهذا ال إشكال في  ،

 ألن مشيئة اهلل بفعل  ال إشكال فيها ،
 لكن مشيئة اهلل لفعل اهلل ،
 هل اهلل يشاء فعل العبد ؟ 

 نعم ،
 ،{ ملن شاء منكم أن يسققيم وما تشاءون إال أن يشاء اهلل } : قال اهلل عز وجل 

ولو شاء اهلل ما اقققل الذين من بعدهم من بعد أن جاءهتم البينات ولكتن  } : ز وجل وقال اهلل ع
 ، { اخقلفوا فمنهم من همن ومنهم من كف  ولو شاء اهلل ما اقققلوا 

 ، ( ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن : ) وأمجع املسلمون على هذه الكلمة 
 ففعل العبد مبشيئة اهلل ، 

 :كال لكن يبقى عندنا إش
 إذا كان مبشيئة اهلل اإلنسان جمرب على العمل ،

 ألن ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن ،
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 فيؤدي بنا هذا االعققاد إىل مذهب اجلربية ؟ 
 واجلهمية هلم ثالث جيمات كلها فساد ، 

 القجهم وهذا يقعلق باجلرب ، 
 اجلرب يقعلق بالقدر ، 

 اإلرجاء يقعلق باإلميان ،  
 ات كلها ال خري فيها ، ثالث جيم

 حنن إذن حنن جمبورون ،: إذا كان كل شيء مبشيئة اهلل وبكقابة اهلل سيقول القائل 
 وهذا قول ال ئفي ما في  من الفساد ،

 ألن  إذا كان اإلنسان جمرب وفعل العبد مث عذب علي  كان غاية الظلم ،
  كيف ينهانا عن شيء مث جيربنا على فعل  مث يعاقبين علي  ؟
 لو فعل  البش  لصاحوا ب  الناس فكيف باخلالق عز وجل ؟

 ولذلك يعقرب هذا القول من أبطل األقوال ،
 وحنن نشع  بأننا ال جنرب على الفعل وال على الق ك وأننا نفعل ذلك باخقيارنا القام ،

 هل اإلنسان مسري أو خمري ؟ : وهذا القق ي  يبطل هذا االسقفهام 
 رد ، هذا سؤال بارد غري وا

 كلٌّ يع ف أن اإلنسان خمري ، ال أحد جيربه ، 
 أحض  من بييت إىل املسجد هل أشع  بأن أحدًا أجربين ؟ 

 ال ، وعندما أتأخ  باخقياري ال أشع  فاإلنسان خمري بال شك ،
 لكن ما يفعل  اإلنسان نعلم أن  مكقوب من قبل ،   
 هلا وخلق  هلا ، مىت ؟ وهلذا نسقدل بكقابة اهلل عز وجل ألفعالنا وإرادت  

 بعد وقوعها ، إذا وقعت ، أما قبلها ما ندري فال نسقدل ألننا ال ندري ،
 ،  { وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري نفٌس بأي أرض متوت } : وهلذا قال تعاىل 

د خمقارون ، إذا كان هذا الواقع بالنسبة للمشيئة أن اهلل يشاء كل شيء لكن ال جيرب العباد بل العبا
 وهلذا إذا وقع فعل العبد من غري اخقيار رفع عن  اإلمث ألن  مل ئقار ،

ما منكم من أحد إال وقد كقب مقعده من اجلنة ومقعده : ) وهلذا قال النيب علي  الصالة والسالم 
فكلٌّ  ال ، اعملوا: ) يا رسول اهلل أفال ندع العمل ونقكل على ما ُكقب ؟ قال : فقالوا ( من النار 

فييس ون لعمل أهل السعادة وأمتا   –اللهم اجعلنا منهم  –ميس  ملا خلق ل  ، أما أهل السعادة 
، مث ق أ النيب علي  الصالة والسالم مسقداًل ومقت رًا  ( أهل الشقاوة فييس ون لعمل أهل الشقاوة 
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للحستىن ،   فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسىن فسنيس ه} : ملا قال ، ق أ قول اهلل عز وجل 
 ،{ وأما من خبل وكذَّب باحلسىن فسنيس ه للعس ى 

 إذن نعمل ، 
 ال زق مكقوب وم اد هلل أليس كذلك ؟ 
 هل اإلنسان يسعى لل زق أم ال يسعى ؟ 

 يسعى لل زق ، 
 الولد مكقوب أو غري مكقوب ؟ 

 ولد اإلنسان سيولد مكقوب ،
 ب  الف اش ؟ هل اإلنسان يسعى هلذا ويطلب األوالد بالنكاح أو يطل

 لو كان مقدر الولد ، أين يأيت ؟ 
 هل أحد يقول هذا الكالم ؟ 

 هذا جمنون ؟ : لو قال هذا الكالم ، لقال 
 كذلك العمل ، العمل الصاحل ، 

اعمل صاحلًا حىت تدخل اجلنة وال أحد مينعك وال أحد يك هك على املعصية وال أحد مينعك متن  
 ،  الطاعة وال أحد يك هك على املعصية

 في  حديث بل هناك هية من الق هن الك مي ،
سيقول الذين أش كوا لو شاء اهلل ما أش كنا وال هباؤنا وال ح منا متن  } : قال اهلل تبارك وتعاىل 

 ،{ شيء 
 حيقجون بالقدر ، 

 ؟ { لو شاء اهلل ما أش كنا وال هباؤنا وال ح منا من شيء } : يقولون 
 ،{ بلهم حىت ذاقوا بأسنا كذلك كذب الذين من ق} : اجلواب 

 مل تقبل منهم هذه احلجة ،
 ، { حىت ذاقوا بأسنا } ألن اهلل تعاىل جعل ذلك تكذيبًا وجعل ذلك عقوبة 

خيبقنا أخ جقنا ونفسك اجلنة : هدم وموسى حتاجا أي ختاصما فقال موسى آلدم : فإن قال إنسان 
 ، 

أتلتومين  : ليت هني عن األكل منها فقال ألن خ وج هدم من اجلنة من أجل أن  أكل من الشج ة ا
 على شيء قد كقب  اهلل علي قبل أن ُأْخَلْق ، 
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( فحاجت  هدم  : ) ، ويف لفتظ  ( فحج هدم موسى : ) قال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 م تني أو ثالث ، ( فحج هدم موسى ، فحج هدم موسى ) يعين غلب  باحلجة ، 

 اهلل على املعاصي ، ولكن كيف املخ ج واحلديث يف الصحيحني ؟ هذا مقمسك مبن حيقج بقدر 
 كيف املخ ج من هذا ؟ 

 أجاب شيخ اإلسالم رمح  اهلل جبواب وأجاب ابن القيم تلميذه جبواب هخ  ، 
 إن موسى مل َيُلْم أباه على املعصية ،: شيخ اإلسالم قال 

 إن موسى مل َيُلْم أباه على املعصية ،: نعم ، قال 
 اه أن يلوم أباه على معصية تاب منها واجقباه اهلل تعاىل واصطفاه ،وحاش

 لو أن  فعل هذا لكان من أَعقِّ األوالد ، 
 أنت لو ت ى أحدًا فعل معصية وتاب منها وحسنت حال  بعد هذه املعصية ،

 هل لك أن تلوم  على هذه املعصية ؟ 
 على ذنب تاب من  وهداه اهلل عز وجل بعده ؟ال ، فكيف ِبَنِبيٍّ هو أحد أويل العزم أن يلوم أباه 

 إذن على أي شيء احقج ؟ 
 احقج على املصيبة وهي اإلخ اج ،

 ،( أخ جقنا ونفسك من اجلنة : ) وهلذا قال 
 ،( عصيت ربك : ) ومل يقل 

 ،( أخ جقنا ونفسك من اجلنة : ) قال 
 فهنا كالم موسى مع أبي  على ماذا ؟

 املصيبة اليت حصلت ،
 خ اج من اجلنة ،وهي اإل

 وإن كان السبب هو فعل هدم ، 
 اللوم على املصائب أو على املعائب على املصائب ،: وقال رمح  اهلل 

 واملعائب إذا اسقم  اإلنسان فيها ، 
 : أما تلميذه ابن القيم فأجاب جبواب هخ  قال 

 إن اللوم على إتيان املعصية بعد القوبة منها غلط ،
 بالقدر بعد القوبة من املعصية صحيح ،وإن احقجاج اإلنسان 

 يعين مواًل إنسان ش ب اخلم  فجاءت  ذنوب فجعلت تلوم  وهو قد تاب توبة صحيحة ،
 واهلل هذا أم  مقدر علي وإال لست من أهل هذا لكن  مقدر وجتده حزينًا ،: وقال 
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 هذا ال بأس ب  ، : يقول ابن القيم 
 لقدر ليسقم  على معصيق  ،أن حيقج با: االحقجاج بالقدر أن نقول 

 كما فعل املش كون ،
 أما اإلنسان حيقج بالقدر لدفع اللوم عن  ،

 مع أن اللوم قد اندفع بقوبق  فهذا ال بأس ب  ،
 .هذا اجلواب كما ت ون جواب واضح يقصور اإلنسان 

 .وإن كان كالم الشيخ رمح  اهلل أسدد وأصوب 
 جلواب أيضًا ، ولكن كالم الشيخ ال مينع أن جياب هبذا ا

أن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم طلب ابنق  فاطمتة وابتن   : ونظري هذا : وقال ابن القيم 
يا : ملاذا مل تقوما للصالة للقهجد ؟ فقال علي : عم  علي لياًل فوجدمها نائمني فكأن  عاب عليهما 

يب صلى اهلل علي  وعلتى وهلت    رسول اهلل إن أنفسنا بيد اهلل عز وجل لو شاء ألقامنا ، فخ ج الن
 ،{ وكان اإلنسان أكو  شيء جداًل } : وسلم وهو يض ب على فخذه ، ويقول 

 ألن علي رضي اهلل عن  دافع عن نفس  ألم  قد انقهى وانقضى ، 
يا ناس ، أنا مكقوب : لو أن إنسانًا فعل معصية وأردنا أن نقيم علي  العقوبة حداًّ أو تعزي ًا وقال 

مهاًل يا مجاعتة  : اجلدوه مائة جلدة وغ بوه سنة عن البلد ، فقال : ف ض أن  زىن وقلنا علي ، ولن
 هذا شيء مكقوب علي ، 

 أتنك ون هذا ؟ 
 ماذا نقول ل  ؟ 

 ال ننك  ، 
 إذن ال لوم علي  ، 

 ال بأس ، : نقول 
 هذا مكقوب علينا ، : لكننا سنجلدك ، ونقول 

: ني عم  بن اخلطاب رضي اهلل عن  فأم  بقطع يتده ، فقتال   وذك  أن سارقًا رفع إىل أمري املؤمن
 مهاًل يا أمري املؤمنني واهلل ما س قت إال بقدر اهلل ، 

 جواب صحيح أو غري صحيح ؟ 
 صحيح ، 
 وحنن ال نقطعك إال بقدر اهلل ، : قال عم  

 غلب  عم  أو ال ؟ 
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 غلب  ، 
 إننا نقطع يده بقدر اهلل وبش ع اهلل ، : بل نقول 

 لسارق س ق بقدر اهلل ،ا
 لكن  هل س ق بش ع اهلل ؟ 

 ال ، 
 س ق بقدر اهلل وحنن نقطع يده بقدر اهلل وش ع اهلل ،

 ولكن عم  سكت عن مسألة الش ع من أن يقابل هذا احملقج مبول حجق  ، 
لقاك رجل يف السوق ومع  عصا فجعل يض بك ض بًا مربحًا وأنتت تصت خ وكلمتا زدت يف    

 يا مجاعة هذا بقدر اهلل ، : الض ب وملا أمسك بال جل قال الص اخ زادك يف 
 يقبل أو ال يقبل ؟ 

 ما أحد يقبل ، 
 ال أحد يقول ، 

 فقبني أن االحقجاج بالقدر على املعاصي باطل أو غري باطل ؟ 
 باطل ،

 واالحقجاج بالقدر على فوات املكقوب باطل أيضًا ،
 يارهم وال يفوتوهنا ،ولذلك ت ى الناس يقسابقون إىل الوظائف باخق

 ولو أن إنسانًا تقاعس ومل يققدم الم  الناس على ذلك ،
 مما يدل داللة واضحة على أن اإلنسان على إرادة ول  اخقيار أظن واضح إن شاء اهلل ،

 فبطل االحقجاج بالقدر على العاصي بقدر اهلل على ماذا ؟ 
 على معاصي اهلل ،

 اهلل كقب عليك املعصية ملاذا مل يقدر الطاعة وأطعت ؟ أنت اآلن قدرت اآلن أن : ونقول ل  
 ألن القدر س  مكقوب ما يعلم  إال اهلل وال يعلم ماذا قدر اهلل إال بعد الوقوع ،

 فإذا أنت كنت أقدمت على املعصية ،
 فلماذا مل تقدم على الطاعة وتقول بقضاء اهلل وقدره ؟ 

 قضاء والقدر لكان ال حاجة إال البحث في  ،واألم  واحلمد هلل واضح لوال ما أثري حول ال
 ألن  واضح جدًا ،

 ألن ال حجة للقدر على املعاصي وال على ت ك احمل مات ، 
 أن اهلل خالق كل شيء ،: اخللق : املسألة ال ابعة 
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فكل ما يف الكون فهو خملوق هلل بالنسبة ملا حيدث  اهلل من فعل  واضح كاملط  وإنبات األرض ومتا  
 ك كل  خملوق هلل وال شك ،أشب  ذل

 لكن بالنسبة لفعل العبد هو خملوق هلل أم ال ؟ 
 نعم خملوق هلل ، : واجلواب 

 ح كات اإلنسان وسكنات  خملوقة هلل ، 
 ما وج  ذلك ؟ 

 أن اهلل خلق اإلنسان وأعطاه إرادة وقدرة هبما يفعل ، : وج  ذلك 
 زمة والقدرة القامة ،فسبب إجياد العبد ملا يوجده سبب  هو اإلرادة اجلا

 وهاتان الصفقان خملوققان هلل ،
 وخالق السبب خالق املسبب ،

أن اإلنسان جبسم  ووصف  فكما أن  خملوق هلل جبسم  فهو خملوق هلل بوصف  : هذا هو الوج  الواين 
 ، 

ففعل  خملوق هلل عز وجل كما أن الطول والقص  والبياض والسواد والسمن والنحافة كل هتذه  
 قة هلل ،خملو

 فهكذا أيضًا أفعال اإلنسان خملوقة ،
 ألن  صفة من أوصاف  ،

 وخالق األصل خالق للصفة ،
 { أتعبدون ما تنحقون واهلل خلقكم وما تعملون } : ويقم هبذا قول إب اهيم علي  السالم 

 : حتقمل معنيني : { وما تعملون } : وقول  
 مصدرية ، { ما } أن تكون : املعىن األول 

 ، ( خلقكم وخلق عملكم : ) عىن وامل
 مصدرية ، { ما } وهذا واضح إذا كان 

 ألهنا تدل على أن أعمالنا خملوقة هلل عز وجل ، 
 امسًا موصواًل ،{ ما } أن تكون : االحقمال الواين 

 أي خلقكم وخلق الذي تعملون  إهلة أصنامًا فآهلة ما هي خملوقة ،
 :فحينئٍذ حتقاج إىل تدب  تام 

 انت دلياًل على خلق أعمال العباد ؟ كيف ك
 هذا املعمول خملوق هلل ، : القدب  تقول 
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 ملاذا حدث ؟ 
 بفعل العبد ،

 تكون اآلية دلياًل على أن أفعال العباد خملوقة هلل عز وجل ،
 فاهلل تعاىل خالق كل شيء ، 

 هل اهلل عز وجل خالق كل صفات  ؟
 ال ، ألن صفات اخلالق غري خملوقة ، 

 أن القدر في  خري وش  ،: من فوائد هذا احلديث  – 18
 وانقب  هلذه املسألة ، 

 القدر بالنسبة لفعل اهلل كل  خري ،
 :دليل هذا 

 ، ( والش  ليس إليك : ) قول النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم 
 أي ال ينسب إلي  ،

 ألن الش  احملض ال يقع إال من الش ي  ،
 واهلل تعاىل خرٌي وأبقى ،

 ؟ ( والقدر خريه وش ه : ) كيف نوج  إذن 
 أن املفعوالت واملخلوقات هي اليت فيها اخلري والش  ،: نقول 

 أما أصل الفعل فال ، 
 واضح ؟ 

 نعم ، 
 الش  ليس إىل اهلل عز وجل ليس إىل اهلل ،: انقبهوا هلذه املسألة أقول 

 فال يكون فعل  ش اًّ ،
 ت ،إمنا الش  يف املفعوالت أي يف املخلوقا

 ،{ ظه  الفساد يف الرب والبح  مبا كسبت أيدي الناس } : قول اهلل عز وجل : موال ذلك 
 الفساد خري أو ش  ؟ 

 ش  ، إجياد الش  الذي هو الفساد يف خري ،
 ،{ ليذيقهم بعض الذي عملوا لو كانوا ي جعون } : وهلذا قال 

 إذن ففي إعادة الناس خري وإن كان هو نفس  املخلوق ش  ، 
 نفس الفعل ليس الش  ،: فنقول 
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 املفعول هو الذي في  اخلري والش  ،
 ومن احلكمة أن يكون يف املخلوق خري وش  ، 

 ألن  لوال الش  ما ع ف اخلري لوال الش  ما ع ف اخلري ،
 : كما قيل 

 بتضتدهتا تتقتبتيتن األشتيتاء
 لو كان الناس كلهم على خري ما ع فنا الش  ،

 ى ش  ما ع فوا اخلري ،ولو كانوا كلهم عل
 كما أن  ال يع ف اجلمال إال بوجود القبيح ،
 لو كان األشياء كلها مجااًل ما ع فنا القبيح ، 

 أليس كذلك ؟ 
 إذن إجياد الش  لنع ف ب  اخلري ، 

 لكن كون اهلل أوجد هذا الش  ليس ش اًّ ، 
 فهنا ف ٌق بني الفعل واملفعول ، 
 ش  في  ، وفعل اهلل الذي هو تقدي ه ال 

 :ومفعول  الذي هو مقدره هذا الذي ينقسم إىل 
 خري ، – 1
 وش  ، – 2

 وهذا الش  املوجود يف املخلوق حلكمة عظيمة ، 
 ملاذا قدر اهلل الش  ؟ : فإذا قال قائل 

 : اجلواب 
 ليع ف ب  اخلري هذه واحدة ، 

 من أجل أن ي جع الناس إىل اهلل عز وجل ،: وثانيًا 
 أجل أن نقوب إىل اهلل ، من : وثالوًا 

اخللق فقجده حيافظ علتى األوراق  كم من إنسان ال حيمل  على امُلْلك لياًل أو هنارًا إال خمافة ش ور 
 ليحفظ  من الش ور ،

 وهذه الش ور من املخلوقات حتمل اإلنسان على األفكار واألوراق وما أشب  ذلك فهي خري ، 
ابن مشفق علي  متامًا أصيب االبن مب ض وكان من املق ر أن يكوي هذا يف رجٍل ل  : أض ب مواًل 

 االبن يكوي  بالنار ، 
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 النار مؤملة لالبن ال شك أهنا مؤملة ال شك أهنا مؤملة ،
 لكن األب يكوي ، 

 ملاذا ؟ 
 ملا يع ف من املصلحة من هذا الكي ،

 ، مع أن الكي يف نفس  ش  لكن نقيجق  خري ، فعاًل هذا يا أخوة
وإذا علمت أن فعل اهلل عز وجل ، الذي هو فعل  كل  خري ، اطمأننت إىل مقدور اهلل عز وجل ، 

 واسقسلمت متامًا ،
 ،{ ومن يؤمن باهلل يهِد قلب  } : وكما كنت قال اهلل عز وجل 

 هو ال جل يصيب املصيبة يعلم أهنا من عند اهلل فريضى وُيَسلِّْم ، : قال علقمة 
 ن بالقدر اسق اح ، واإلنسان إذا هم

 اسق اح من احلزن واهلم ،
املؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف ويف كتلٍّ  : ) امسع إىل قول ال سول علي  الصالة والسالم 

خري اح ص على ما ينفعك واسقعن باهلل وال تعجز إن أصابك شيء  فال تقل لو أين فعلتت كتذا   
 ، ( لكان كذا وكذا فإن لو تفقح عمل الشيطان 

 أم  النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم باحل ص على ما ينفع ،ف
 هذا قدر اهلل وما شاء فعل ،: مث إذا أخلفت األمور فقل 

 هبذه املناسبة املؤمن خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف ،
 لو كقبت هذه على الفقة كبرية فوق مدينة ال ياض على أن املؤمن القوي قوي العضالت ،

 أو ال جيوز ؟  هل جيوز هذا
 ال جيوز ،

 ألن امل اد من قول النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم باملؤمن القوي يف إميان  ال يف جسم  ،
 كم من إنساٍن قوي اجلسم ال خري في  وبالعكس ،  

 هل الش  منسوب إىل اهلل أم ال ؟ : أظن أنا هذه املسألة 
 ال ،: اجلواب 

 ، ( والش  ليس إليك : ) م قال ألن النيب صلى اهلل علي  وهل  وسل
 هل الش  ينسب إىل املخلوقات ؟ 

 ،{ قل أعوذ ب ب الفلق ، من ش  ما خلق } نعم ، 
 ينسب إىل املخلوقات تقدي  املخلوقات الش ي ة ،
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 هل هي حكمة ؟ 
 نعم ،: اجلواب 

 حكمة عظيمة ،
 ولوال هذه املخلوقات الش ي ة ما ع فنا املخلوقات اخلرية ،

 ن الذئب كبري اجلسم أم صغري بالنسبة للبعري ؟ انظ  اآل
 صغري ، 

 البعري يأكل  الذئب ،
 ،{ إين أخاف أن يأكل  الذئب } : كما يف سورة يوسف أن أخوت  قالوا أن  قال ألبنائ  

 البعري هل تأكل  ؟ 
 البعري أنت تأكل  أنت تأكل  ،

 بل إن البعري ينقاد للصيب الصغري ،
أو مل ي وا أنا خلقنا هلم مما علمت أيدينا أنعامًا فهم هلا مالكون وذللناها هلم } : قال اهلل عز وجل 

 ،{ فمنها ركوهبم ومنها يأكلون 
 تأمل احلكمة البالغة أن اهلل عز وجل خلق اإلبل وهي أجسام كبرية ،

 ،{ أفال ينظ ون إىل اإلبل كيف خلقت } : أم  اهلل أن يقدب  
 بين هدم ، وخلق الذئاب وأشباهها مما يؤذي

 حىت يعلم الناس بذلك قدرة اهلل عز جل ،
 . وأن األمور كلها بيده 

 األسئلة 
 ما ال د على من يقول الق هن خملوق ؟ : السؤال 
 ن د عليهم بأن الق هن كالم اهلل ،: اجلواب 

 وأن الكالم صفة املقكلم ،
 وصفة اخلالق غري خملوقة ،

 واهلل جعل  منزاًل ،
 ،{ ناه ق هنًا ع بيًا إنا أنزل} : وقال 

 مث إذا كان خملوقًا بطلت الش يعة كلها ،
وال ..... ألن  إذا ُقِصَد هبا الصوت صار هذا الصوت كزجم ة ال عد صوت املخلوق على هتذا  

 أم  وال هني ،
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 يف الووب ال أم  وال هني ،.......... وإن كان م ادفًا لألمور املكقوبة صار كالشكل ، 
 إن الزم هذا القول إبطال الش يعة ، نعم ، : سنة وهلذا قال أهل ال

أنا ال أدعو اهلل أن يكشفها عتين ألن اهلل ال  : أثابكم اهلل رجل إذا أصيب مبصيبة يقول : السؤال 
 يبقلي العبد إال إذا أحب  فأنا أنقظ  إىل أن يزيلها اهلل ؟ 

 هذا غلط ، : اجلواب 
 خمالف هلدي ال سل ، 
   دعوا اهلل عز وجل ،ال سل إذا أصاهبم الض

 لكن إذا أراد اهلل عز وجل أن يبقي الض ر فحينئٍذ ُتواب ، 
 وأصل االبقالء هبذه املصيبة أصل  إما أن اهلل عز وجل ابقلى اإلنسان لصرب أو ال يصرب ،

 وإما أن علي  ذنوبًا تكف  هبذه املصائب ، نعم ، 
 خمري مسري ؟  إن اإلنسان: أثابك اهلل ، هل يصح أن تقول : السؤال 
 ال ، : اجلواب 
 مسري يف باب اإلرادة الكونية خمري يف باب اإلرادة الش عية ؟ : السؤال 
هن خمري يف كل حال ، لكن احلوادث اليت هلا تأثري بغري اخقياره ال يقال إهنا متن فعلت    : اجلواب 

 مول لو أن اإلنسان فصار ل  حادث ال نقول هذا من فعل  ، 
 نسب  ؟ امس  و: السؤال 
 كل هذا ليس من فعل اإلنسان ،: اجلواب 

 واإلنسان ما ساف  من أجل أن يصاب حبادث ،
 هذا من قدر اهلل عز وجل احملض ،

إن أصابك شيء  فال تقل لو أين فعلت كذا لكان كتذا  : ) وهلذا قال النيب صلى اهلل علي  وسلم 
 .، نعم ( وكذا فإن لو تفقح عمل الشيطان 

 شيخ بارك اهلل فيكم ، معىن قول اإلنسان القدر ، معناه ؟  يا: السؤال 
إال ..... املعىن هنا غري معلوم حنن ال نعلم ما قدَّر اهلل لنا حىت يقع فواستطة املكقتوب   : اجلواب 
 .... .الوقوع 
يعين اجلواب الواين حىت نعلم أما يق تب علي  الوواب أو العقاب يعين كيف جنمع متع  : السؤال 
 ؟ ( .... حىت يسبق علي  الكقاب فيعمل بعمل أهل كذا : ) حيث يقول ... ن مسعود حديث اب
 .والواين من هذا الباب : اجلواب 
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إذا قال قائل هذا يدل على نقصان علم اهلل حىت نعلم علمًا يق تتب عليت  الوتواب    : السؤال 
 والعقاب ؟
حىت يسبق ......... ذا علم ال ه........ صحيح ألن علم اهلل بأن هذا ال جل سيسبق : اجلواب 

 فإذا سبق علم  اهلل علمًا يعاقب  اهلل علي  على فعل  ،
 ،.... لكن حديث ابن مسعود ينبغي أن تكلم علي  حديث ابن مسعود 

فواهلل الذي ال إل  غريه إن أحتدكم  : ) حديث ابن مسعود قال في  النيب صلى علي  وهل  وسلم 
كون بين  وبينها إال ذراع فيسبق علي  الكقاب فيعمل بعمل أهتل  ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما ي

النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيسبق علي  الكقاب فيعمل بعمل أهتل اجلنتة   
 ،( فيدخلها 

 هنا إشكال لكن هذا احلديث مقيد بالقصة ،  
 :مقيد بالقصة اليت تسمعوهنا اآلن إن شاء اهلل عز وجل 

نيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم يف إحدى الغزوات رجل شجاع مقدام ال يتدع للعتدو   كان مع ال
( هذا من أهتل النتار   : ) شاذة وال غارة إال قضى عليها فقال النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم 

العدو كرب هذا على الصحابة وعظم عليهم كيف هذا ال جتل  ....... رجل يقضي على ....... 
ي ال يدع شيء إال قضى علي  كيف يدخل النار ؟ وهذا عظتيم واهلل اللتهم   الشجاع املقدام الذ

فلزم  فأصتاب   : أتابع  أشوف النهاية يقول ....... واهلل : أعذنا من هذا فقال رجل من الصحابة 
سهٌم من العدو أصاب هذا ال جل سهم من العدو فجزع كيف يصيب  سهم من العدو وهو هتذا  

أعاله على صدره مث اتكأ علي  حىت خ ج من ........ على صدره  الشجاع ؟ فأخذ سيف  ووضع 
ومن يققل مؤمنًا مقعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها } ظه ه نسأل اهلل العافية يعين ماذا ؟ ققل نفس  
واإلنسان إذا ققل نفس  بشيء يعذب ب  يف نتار  { وغضب اهلل علي  ولعن  وأعد ل  عذابًا عظيمًا 

الذي الزم  إىل النيب صلى اهلل  –من ال جل الذي ققل نفس  ؟ الواين  – جل جهنم فلما أصبح ال
: ، قتال  ( مبتا  : ) أشهد أنك رسول اهلل أشهد أنك رسول اهلل ، قال : علي  وهل  وسلم وقال 

إن : ) ال جل الذي قلت عن  كذا وكذا فعل كذا وكذا  ، فقال النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم 
 ،( أهل اجلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار  ال جل ليعمل بعمل

 اللهم أعذنا من هذا اللهم أعذنا من هذا اللهم أعذنا من هذا ،
 يكون يف قلب  والعياذ باهلل حقد خبيث تسوء ب  خامتق  ،

 ،( ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس ) اللهم أج نا من هذا يا رب العاملني 
 ،( ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس ) ابن مسعود على هذا فيمكن أن حيمل حديث 
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وأن ال جل يعمل بعمل أهل اجلنة خملصًا هلل عز وجل فواهلل مث واهلل مث واهلل ال ئيب  اهلل عز وجتل  
 أبدًا سقكون هنايق  اخلري ،

 جلنة فيبقى ذراع ، فليس املعىن ان  يصل إىل ا( حىت ما يكون بين  وبينها إال ذراع : ) وأما قول  
 ولكن املعىن حىت يكون بين  وبني املوت مدة يسرية ،

 ع فقم اآلن هذا املوال يف الذي ساءت خامتق  ،
 نعوذ باهلل من سوء اخلامتة ،

 ضد هذا حسن اخلامتة ،
األصريم من األنصار من بين عبد األشهل كان مع وفتًا بصتده   : في  رجل من األنصار يقال ل  

م منابذًا لإلسالم فلما كانت غزوة أحد وخ ج الناس سبحان اهلل ألقى اهلل يف قلبت   لدعوة اإلسال
اإلسالم واجلهاد امسع يا أخي واهلل أكون بني يدي اهلل فخ ج خ ج إىل الغزوة َفُكِسْ  فلما انقتهى  
من الققال جعل الناس ميشون بني الققلى كلٌّ يع ف صاحب  ويقلمح من املوتى وجدوا هذا ال جل 

ما الذي جاء بك يا فالن ؟ أجئت ح بًا علتى قومتك أم   :  هخ  رمق مققواًل شهيدًا فقالوا ل  يف
بل جئت رغبتة يف  : رغبة يف اإلسالم ؟ يعين هل جئت محية أو عصبية أم رغبة يف اإلسالم ؟ قال 

 اإلسالم وأق ئ على النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم مين السالم ، 
 ء عجيب ،اهلل أكرب سبحان اهلل شي

 ، ....... ققل هذا ال جل شهيدًا ما بين  وبني الكف  إال ذراع أو 
 هذا عكس ، 

 عكس األول ،
 نسأل اهلل أن حيسن لنا ولكم اخلامتة ، نعم ، 

 ؟.......... بارك اهلل فيك ، اإلميان بالقدر للعوام هل يش ح هلم : السؤال 
 ال ، ال ، العامي ال يع ف ، : اجلواب 
 كل شيء بقضاء اهلل ، وقدره ما ئ ج عن قدره شيء ،: بالقدر أن تقول للعامي اإلميان 

 وهلذا يقدر كذا ويقدر كذا ويقدر كذا ،
 أما أن تش ح هلم ذلك فسوف تضع  يف اليم مكقوفًا ،

 : وتقول كما قال األول 
ألقاه يف اليتم مكقوفًا وقال ل     

 .                                                  
إياك إياك أن تتبتقتل باملاء                        

. 
 هل معقول أو غري معقول ؟ 

 اليم يعين البح  ،
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 ،{ فاقذفي  يف اليم } : كما قال عز وجل 
 أن يبقل جسم  ،......... واحد كقف إنسان وألقاه يف البح  و 

 فلكل مقام مقال يا إخواننا ،
إنك لن حتدث قومًا حديوًا ال تبلغت  عقتوهلم إال كتان    : ي اهلل عن  قال عبد اهلل بن مسعود رض

 لبعضهم فقنة ، 
أم  –أي مبا ميكنهم مع فقت    –َحدِّْث الناس مبا يع فون : وقال علي بن أيب طالب رضي اهلل عن  

 ، !!! ت يدون أن يكذب اهلل ورسول  ؟
 يقة فريتعش ورمبا ي تد ، نعم ، وكم من إنساٍن على االسققامة حيدث مبول هذه األحاديث العم

شيخنا بارك اهلل فيك علمنا أن الق هن مكقوب يف اللوح احملفتوظ ، فهتل أفعتال اهلل    : السؤال 
 سبحان  وتعاىل مكقوبة يف اللوح احملفوظ ؟ 

 .نعم ، كل شيء مقادي  كل شيء لإلنسان : اجلواب 
متا  { اكم كما نسيقم لقاء يومكم هتذا  اليوم ننس} : بارك اهلل فيك ما معىن قول اهلل : السؤال 

 معىن النسيان ؟ 
 النسيان يف حق اهلل يعين الق ك ،: اجلواب 

 كلما وجدت يف حق اهلل نسيان فهو ت ك ،
 . ت كهم { فنسيهم } أضاعوا حق  { نسوا اهلل } 

كانتت   جزاك اهلل يا شيخ ، أريد أن تبني يل احلكمة يف الكقابة احلولية أو العم يتة إن : السؤال 
 تقغري ؟ 
 نعم ، سؤال جيد ، : اجلواب 

 يقبني بذلك فضل اهلل على العبد أن يعمل السيئة تكقب علي  ،: احلكمة يف ذلك 
 يقبني بذلك فضل اهلل عز وجل ،

 . كذلك أيضًا يف مسألة الش ائع إذا تنسخ من أسفل إىل أعلى ومن أثقل إىل أخف وما أشب  ذلك 
 العم ية اليت يكون فيها اإلنسان شقي أو سعيد ، هل تقغري ؟ الكقابة: السؤال : السؤال 
 ال ، الشقاوة والسعادة ثابقة ، ،: اجلواب 

 . لكن األعمال ال 
 ؟ ........ يا شيخ بالنسبة لقوحيد األمساء والصفات للعامة إذا كنت ت يد : السؤال 
 ال ، ال ، أبدًا ، أبدًا ، هذا عامة ال خاصة ، : اجلواب 

 : االسم يقضمن ثالثة أشياء : تقول  العامة
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 إثبات االسم ،
 وإثبات الصفة ،

 احلكم ، .... وإثبات 
 مث تفصل ، 

 لكل مقاٍم مقال ، 
 أنا لوال أن هذا مكقوب يف الكقب وأنكم إن شاء مقلبون علي  ما تكلمت في  ،

وري من طلبة العلم وهلذا جتد عند العامي اآلن من اخلشوع وتعظيم اهلل عز وجل ما ال يكون عند ك
 املقعمقني يف األمساء والصفات نعم ،

 وهذا شيء واضح ،
 أنا أموت على عقيدة أمي ، : حىت أن من أكاب  املقكلمني من قال 

 أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور ، : وبعضهم قال 
 . دعوه على ما هو علي  هذه طبيعق  ما مل يكن يف عقيدت  خلل ، نعم 

 تكملة الش ح 
 الكف  ال شك أن  ش  لكن اهلل قدره ملصلحة ،

 حىت يع ف املؤمن من الكاف  ،
 ويقوم اجلهاد ،

 واألم  باملع وف والنهي عن املنك  ،
 وغري ذلك ،

 كذلك أيضًا يقدر اهلل عز وجل يف األرض اجلدب ويف السماء منع القط  ،
 لكن العاقبة محيدة ،
رب والبح  مبا كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض التذي  ظه  الفساد يف ال} : والدليل قول  تعاىل 

 ،{ عملوا لعلهم ي جعون 
 املهم عليك أيها املسلم أن تف ق بني القدر الذي هو فعل وبني املقدور الذي هو خلقك ،

 واملخلوق في  خري وش  ،
 وأما نفس اخللق الذي هو فعل اهلل فهو خري ،

الشت  لتيس   } : اهلل علي  وهل  وسلم كان يقول وهلذا جاء يف احلديث الصحيح أن النيب صلى 
 ، { إليك 
 أن الساعة ال يعلمها أحد ،: من فوائد هذا احلديث  – 19
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 ألن أفضل رسل املالئكة سأل أفضل رسل البش  عنها ،
 ،( ما املسؤول عنها بأعلم من السائل : ) فقال 

ن الساعة ستقكون يف اليتوم   أن  لو صدق أحٌد من الناس شخصًا ادعى أ: ويق تب هذه الفائدة 
 الفالين فإن  يكون كاف ًا ،

 .ألن  مكذب بالق هن والسنة 
 أنا إذا كنا ال نعلم الشيء فإننا نطلب ما يكون من عالمات  ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 21

 ( . أخربين عن أماراهتا : ) ألن جربيل علي  السالم قال 
 عظم الساعة ،: ومن فوائده  – 21

 اءت هلا أمارات وعالمات حىت يسقعد الناس هلا ،وهلذا ج
 .رزقنا اهلل وإياكم السداد هلا 

 ض ب املول ، : ومن فوائد هذا احلديث  – 22
 مبا ذك ه النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم أن تلد األمة ربقها ويف لفظ رهبا ، 

 طاولون يف البنيان ،ويف األمارة الوانية أن ت ى احلفاة الع اة العالة رعاء الشاة يق
 فإن قالت طائفة مل يذك  النيب صلى اهلل علي  وسلم أمارهتا أخ ى أوضح من هذه ؟ 

 أن األمارات األخ ى بينة واضحة ال حيقاج إىل السؤال عنها ،: فاجلواب 
 .ولذلك عدل النيب صلى اهلل علي  وسلم عنها إىل ذك  هذه السورة 

 ،( مث انطلق : ) ملالئكة ميشون إذا حتولوا إىل بش  لقول  أن ا: ومن فوائد هذا احلديث  – 23
 وهل ميشون على صفة اخللق الذي خلقوا علي  ؟ 

قل لو كان يف األرض مالئكة ميشون مقطمئنني لنزلنا عليهم متن  } : قال اهلل عز وجل : اجلواب 
 ،{ السماء ملكًا رسواًل 

 . وهلم أجنحة يطريون هبا كما هو مع وف 
 إلقاء العامل على طلبق  ما ئفى عليهم ،: فوائد هذا احلديث ومن  – 24

 ، ( أتدرون من السائل : ) لقول النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم 
 إن السائل عن العلم يكون معلمًا ملن مسع اجلواب ،: ومن فوائده  – 25

 ،( هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم : ) ألن النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم قال 
 مع أن الذي علمهم هو النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم ،

 ولكن ملا كان سببًا ملا كان سؤال جربيل هو السبب جعل  هو املعلم ،
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وينج  على هذا أن  ينبغي على طالب العلم إذا علم مسألة وكان املهم مع فقها أن يستأل عنتها   
 وإن كان يعلمها ،

 . وإذا سأل عنها وأجيب صار هو املعلم 
 أن السبب إذا بين علي  احلكم صار احلكم للسبب ، : ومن فوائد هذا احلديث  – 26

 وهلذا ذك  العلماء هلذه القاعدة مسائل كورية ، 
لو شهد شخصان على رجٍل مبا يوجب ققل  من ردة أو ح ابة أو زنا لكن الزنا لكن الزنتا  : منها 

تعمدنا ققل  ، فإن هتؤالء الشتهود   : قالوا ال بد من أربعة مث حكم القاضي بذلك مث رجعوا ، و
 يققلون ،

 ألن احلكم مبين على شهادهتم ،
 ولكن اجقمع سبب ومباش  ، 
 فأيهما يقدم ؟ يقدم املباش  ، 

 إذا تعذر إحالة الضمان علي  فعلى السبب ، 
 إذا اجقمع السبب واملباش  فالضمان على املباش  ،

 على املقسبب ، إال إذا تعذر إحالة الضمان علي  فيكون
رجل حف  حف ة يف الط يق فوقف عليها رجل فجاء رجٌل ثالث فدفع ال جتل  : أض ب هلذا مواًل 

 فسقط يف احلف ة ومات ، 
 الضمان على من ؟ 

 على الدافع ألن  هو املباش  ، 
 رجل ألقى بشخص بني يدي أسد فأكل  ، عند املباش  واملقسبب ، : موال ثاين 

 من املباش  ؟ 
 ،  األسد

 واملقسبب ؟ 
 ال جل الذي ألقاه بني يدي  ، 

 الضمان على من ؟ 
 ......... .مباش  ومسبب ، 

 أن ما ذك  يف هذا احلديث هو الدين ،: من فوائد هذا احلديث  – 27
 ، ( يعلمكم دينكم : ) لقول  صلى اهلل علي  وهل  وسلم 
 ولكن ليس على سبيل القفصيل ،
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 ولكن على سبيل اإلمجال ،
ثالث م ات  –الدين النصيحة : ) أليس النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم قال : ن قال قائل فإ
 ؟ ( هلل ولكقاب  ول سول  وألئمة املسلمني وعامقهم  –

 بلى ، : فاجلواب 
 لكن هذا النصيحة ال خت ج عما يف حديث جربيل ،

 . ألهنا من اإلسالم 
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 احلديث الوالث
: ) مسعت رسول اهلل عن  يقول : هلل بن عم  بن اخلطاب رضي اهلل عن  عن أيب عبد ال محن عبد ا
شهادة أن ال إل  إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل ، وإقام الصالة ، وإيقاء : بين اإلسالم على مخس 

 .رواه البخاري ومسلم ( الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان 
 الش ح

 هذه كنية ، ( : أيب عبد ال محن : ) قول  
 هذا اسم علم ، ( : عبد اهلل بن عم  : ) قول  

 أو ما أشب  ذلك ، ( خال ) و ( عم ) و ( أ خ ) و ( أم ) و ( أيب ) كل ما صدر بت : والكنية 
 هذه كلها كىن ، 

 اسم معني مسمى مطلقًا ،: والعلم 
، ( عنهما )  :إذا كان الصحايب وأبوه مسلمني فقل : قال العلماء ( : رضي اهلل عنهما : ) قول  

 ، ( رضي اهلل عن  : ) وإذا كان الصحايب مسلمًا وأبوه كاف  فقل 
 أي مخس دعائم ، ( : بين اإلسالم على مخس : ) قول  
 من الذي بناه ؟ ( : بين : ) قول  

 الذي بناه هو اهلل عز وجل ،
 وأهبم الفاعل للعلم ب  ،

 ،{ يفًا وخلق اإلنسان ضع} : كما أهبم الفاعل يف قول  تعاىل 
 مل يبني من اخلالق لكن  معلوم ،

 فما علم ش عًا أو قدرًا جاز أن يبىن فاعل  ملا مل يسم فاعل  ،
 أي على مخس دعائم ، ( : على مخس : ) قول  
 : ل  وجهان يف اإلع اب ( : شهادة : ) قول  

 الضم ، : األول 
 الكس  ، : والواين 

 أ حمذوف ، بناءًا على أهنا خرب واملبقد( شهادُة ) 
 ، ( هي شهادة : ) والققدي  

 ،( على مخس : ) بالكس  على أهنا بدل من قول  ( شهادِة ) و 
 وما حنن ببعيدين عن دراسة البدل ، أليس كذلك ؟ 

 هذا البدل ، ما نوع  ؟ 
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 سبق الكالم علي  مسقوىف ، ( : شهادة أن ال إل  إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل : ) قول  
 كل هذا سبق الكالم علي  ،( : وإقام الصالة وإيقاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ) : قول  

 لكن يف هذا احلديث إشكال وهو تقدمي احلج على الصوم ،
 .هذا ت تيب ذك ي والق تيب الذك ي جيوز أن يقدم في  املؤخ  : فيقال 

 : كقول الشاع  
  إن من ساد ثتم ستاد أبتوه                      

 . 
ثتم ساد متن بعد ذلك َجدُّ                        

. 
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 الق تيب هنا ت تيب ذك ي وال ت تيب واقعي ؟ 
 ذك ي ال شك ، 

 الق تيب هنا ذك ي ،: هنا تقول 
 تقدمي الصيام على احلج ،: وإال فسبق يف حديث جربيل 

 وال حاجة إىل إعادة الكالم على معاين الكلمات ،
 عز وجل حكيم بىن اإلسالم العظيم على هذا الدعائم اخلمتس متن أجتل    إن اهلل: لكن تقول 

 امقحان العباد فلننظ  ،
 الشهادتان ، نطق باللسان واعققاد باجلنان ، 

 أنعم أو ال ؟ 
 نعم ، 

 إقامة الصالة عمل بدين يشقمل على قول وفعل ، أليس كذلك ؟ أم عمل مايل ؟ 
 ة ال يعد منها ،عمل بدين وما جيب من املال إلكمال الصال

 ألن  من املعلوم أن  جيب الوضوء للصالة وإذا مل جتد مااًل اشق ى ماءًا بومن ،
 ومن املعلوم أيضًا أنك سقسق  العورة يف الصالة ، أليس كذلك ؟ 

 وتشق يها مبال ، 
 لكن هذا خارج عن العبادة ، 

 حمضة ، أو مالية بدنية ؟  إن الصالة عبادة بدنية حمضة ، الزكاة عبادة مالية: ولذلك نقول 
 مالية بدنية ، 

 كون الغين يوصلها للفقري ورمبا ميشي ورمبا يسقأج  سيارة هذا خارج عن العبادة ،
اذهب يتا أيهتا   : وهلذا لو كان الفقري عند الغين وأعطاه الدراهم مباش ة بدون أي عناء ومل يقل 

 البلد مث ارجع ، ما يقول هذا ؟ ...... القاج  
 زكاة عبادة مالية ال بدنية ،إذن ال

 ألن احل كات إليصاهلا إىل الفقري خارجة عن العبادة ،
 صوم رمضان هو بدين ، 

 لكن من نوع هخ  الصالة بدنية لكنها فعل ، 
 الصيام بدين لكن  كف وت ك ، 

 أليس كذلك ؟ 
 كف ، 
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 ملاذا ؟
 ألن  سهل على اإلنسان أن يفعل وصعب علي  أن يكف ، 

 ي  أن يكف ويصعب علي  أن يفعل ، وقد يسهل عل
 فنوعت العبادات ليكون بذلك االمقحان العظيم ، سبحان اهلل العظيم ، 

 حج البيت مايل أو بدين ؟ 
 لننظ  ، 

 هل يقوقف احلج على بذل املال ؟ 
 إذا كان اإلنسان حيقاج إىل شد ال حال احقاج إىل املال ، : في  تفصيل 

 من جنس الوضوء للصالة ،  لكن هذا خارج عن العبادة هذا
 إذا قدم رجل إىل مكة هل حيقاج إىل بذل املال ؟ 

 إذا كان يسقطيع أن ميشي على رجلي  ما حيقاج إىل بذل املال ، 
 والنفقة من األكل والش ب ال بد منها حىت لو مل حيج ، 

 ولذلك احلج عندي مق دد بني أن يكون عبادة بدنية أو عبادة مالية بدنية ،
 كل حال ، وإن كان عبادة مالية بدنية فهو امقحان ،وعلى 

 فصارت هذه هي احلكمة العظيمة يا أخوة ، 
 أهنا بذل احملبوب والكف عن احملذور وإجهاد البدن ، كل هذا امقحان ، 

 بذل احملبوب يف ماذا ؟ 
 الزكاة يعين املال ، حمبوب لإلنسان ، 

 ، { وحتبون املال حباًّ مجاًّ } : قال و{ وإن  حلب اخلري لشديد } : كما قال عز وجل 
 الكف عن احملذور ؟ 

 الصيام ، 
 ،( يدع ش اب  وطعام  وشهوت  من أجلي : ) كما جاء يف احلديث القدسي 

 فقنوعت هذه الدعائم اخلمس على هذه الوجوه تقوجيًا لالمقحان ،
 يعين بعض الناس يسهل علي  أن يصوم ،

 واحدًا ، ولكن ال يسهل علي  أن يعطي ق شًا
 بعض الناس يسهل علي  أن يصلي ،

 ولكن يصعب علي  أن يصوم ،
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يذك  أن بعض امللوك وجبت علي  الكفارة حت ي  رقبة فإن مل جيد فصيام شه ين مققتابعني فتإن مل   
 يسقطع فإطعام سقني مسكينًا ،

تعقق فقيل ل  جيب عليك أن تصوم شه ين مققابعني وال : الشاهد أن بعض العلماء قال هلذا امللك 
 ألن الشه ين أشق على هذا امللك من عقق رقبة ،: يف ذلك للمفيت فقال 

 واملقصود بالكفارة حمو ما حصل من إمث الذنب وأال يعود ،
 هذا اسقحسان ،: فنقول 

 لكن  ليس حبسن ،
 اسقحسان يف غري حمل  ،..... وما أق بنا من ذك  دليل االسقحسان هذا 

   مبا أوجب اهلل علي  والباقي على اهلل عز وجل ليس إلي  ، يعين خمالف للش ع ألزم
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 احلديث ال ابع 
حدثنا رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم وهو الصتادق  : عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عن  قال 

إن أحدكم جيمع خلق  يف بطن أم  أربعون يومًا نطفة ، مث يكون علقة مول ذلك ، مث : ) املصدوق 
مول ذلك ، مث ي سل إلي  امللك ، فينفخ في  ال وح ، ويؤم  امللك يؤم  بأربع كلمات  يكون مضغة

بكقب رزق  وأجل  وعمل  وشقي أو سعيد ، فواهلل الذي ال إل  غريه إن أحدكم ليعمتل بعمتل   : 
أهل اجلنة ، حىت ما يكون بين  وبينها إال ذراع ، فيسبق علي  الكقاب ، فيعمل بعمل أهل النتار  

ا ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ، حىت ما يكون بين  وبينها إال ذراع ، فيسبق علي  فيدخله
 . رواه البخاري ومسلم ( الكقاب ، فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها 

 الش ح 
 حدث وأخرب يف اللغة الع بية واحد ، ( : حدثنا : ) قول  

 وهي كذلك عند قدماء احملدثني ، 
 ،( أخربنا ) و ( حدثنا ) ن احملدثني يف قون بني لكن عند املقأخ ين م

 وعلم ذلك مذكور يف املصطلح ، 
 اجلملة هذه مؤكدة لقول رسول اهلل ،( : وهو الصادق املصدوق : ) قول  

 ألن من اعق ف بأن  رسول اعق ف بأن  صادق مصدوق ، 
 فيما ُأخِب  ب  ، :  (املصدوق ) فيما أخرب ، ( الصادق ( : ) هو الصادق املصدوق : ) وقول  

 قدم زيد ، وكان قادمًا فهذا يقال للمخرب أن  صادق ،: فإذا قلت 
 قدم زيد وهو كاذب علي  أو صادق ،: وإذا حدث اإلنسان وقال 

 إذا كان املميز بالصدق النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم وصف  هكذا متامًا ،
 الصالة والسالم ، فهو صادق فيما أخرب ب  مصدوق فيما أوحي إلي  علي 

 وإمنا ذك  ابن مسعود رضي اهلل عن  هذه اجلملة ،
 ألن القحدث عن هذا املقام من أمور الغيب اليت ختفى ،
 وليس يف ذلك الوقت تقدم طب حىت يع ف ما حيصل ،

 مث هناك شيء فوق الطب وهو زيادة األجل والعمل وشقي أو سعيد ،
النيب صتلى  : ) ..... ضي اهلل عن  أن يأيت هبذه اجلملة فلذلك رأى عبد اهلل بن مسعود من فقه  ر

 ، ( اهلل علي  وهل  وسلم وهو الصادق املصدوق 
 أي أن اإلنسان إذا أتى أهل  فإن هذا املاء املقف ق جيمع ، ( : إن أحدكم جيمع خلق  : ) قول  

 كيفية اجلمع مل يذك  يف احلديث ، 
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 لكن األطباء يع فون  اآلن ، 
 أي قط ة من املين ، ( : ربعني يومًا نطفة أ: ) قول  
 ولكن هل هو ينققل فجأة من النطفة إىل العلقة ؟ ( : مث يكون علقة مول ذلك : ) قول  

 يقكون شيئًا فشيئًا َفَيْحَمْ  حىت يصل إىل الغاية يف احلم ة ، 
 والعلقة هي الدم الغليظ ،( : فيكون علقة : ) قول  

 دة ت ى يف املياه ال اكدة ، وهي دودة يف املياه ال اك
 كم ؟ ( : مث يكون علقة مول ذلك مث يكون مضغة مول ذلك : ) قول  

 أربعني يومًا ، 
 يعين قطعة حلم بقدر ما ميضغ  اإلنسان أربعني يومًا ،( : نطفة : ) قول  

 هذه النطفة هل تقطور شيئًا فشيئًا أو تنققل ؟ 
 كما سبق تقطور شيئًا فشيئًا ،: اجلواب 

 ، { مث من مضغة خملقة وغري وخملقة } : وهلذا قال اهلل عز وجل 
 اجلميع اآلن مائة وعش ون يومًا أي أربعة أشه  ، ( : مث يكون مضغة مول ذلك : ) قول  
وامل سل هو اهلل رب العاملني عز وجل ي سل إىل هذا اجلنني هتذا  ( : مث ي سل إلي  امللك : ) قول  

 امللك واحد بذات  ، 
  اد ب  اجلنس ال ملك معني يعين ملك من املالئكة ،وامل

 ، ( ما ب  حييا البدن : ) ال وح ( : فينفخ في  ال وح : ) قول  
 كيفية النفخ ؟ 

 ال ندري اهلل أعلم ،
 لكن ينفخ يف هذا اجلنني ال وح ويققبلها اجلسم ،

 وال وح سئل عن  النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم عنها ،
 ،{ قل ال وح من أم  ريب وما أوتيقم من العلم إال قلياًل } : يقول  فأم ه اهلل أن

 اجلملة األخرية فيها نوع من القوبيخ ،
{ وما أوتيقم من العلم إال قلياًل } ما بقي عليكم من العلم إال ال وح حىت تسألوا عنها : كأن  قال 

، 
علمي وعلمك من علتم اهلل إال   ما نقص: وهلذا قال اخلض  ملوسى ملا ش ب الطائ  من البح  قال 

 كما نقص البح  من هذا الذي ش ب وهو ما نقص شيء ، 
 من اآلم  ؟ ( : ويؤم  امللك يؤم  بأربع كلمات : ) قول  
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 اهلل عز وجل ، 
 ، ( ما ينقفع ب  اإلنسان : ) ال زق هنا ( : بكقب رزق   : بأربع كلمات : ) قول  

 : وهو نوعان 
 ،  رزق يقوم ب  البدن – 1
 ورزق يقوم ب  الدين ،  – 2

 هو األكل والش ب واللباس واملسكن وامل كوب وما أشب  ذلك ، : ال زق الذي يقوم ب  البدن 
 هو العلم واإلميان ،: وال زق الذي يقوم ب  الدين 
 وكالمها م ادة هبذا احلديث ،

 أي مدة بقائ  يف هذه الدنيا ،( : وأجل  : ) قول  
 األجل باخقالف مقباين ،والناس ئقلفون يف 

 من الناس من ميوت حني الوالدة ،
 ومنهم من يعم  إىل مائة سنة من هذه األمة ،
 أما الذين من قبل فيعم ون أكو  من هذا ، 

 نوح يف قوم  كم ؟ 
 ألف سنة إال مخسني عامًا ،

 واخقياركم لألجل أو قص  األجل ليس إلينا وليس لصحة البدن وقيام البدن ،
 دث املوت حبادث واإلنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكون ،إذ قد حي

 لكن اآلجال تقدي ها إىل اهلل عز وجل ، 
 اهلل ، ...... األجل ال يققدم حلظة وال يقأخ  ، ال يققدم وال يقأخ  

 إذا مت األجل انقهت احلياة ، 
ققتاطع  وإذا  دراجة ناريتة مت ت ب  ................ واذك  لكم قصة وقعت هنا يف عنيزة م ة 

بسيارة أخ ى سيارة ت يد أن تقطع وصاحب الدراجة النارية وقف ينقظ  عبور السيارة والسيارة 
وقفت تنقظ  عبور الدراجة النارية مث انطلقا مجيعًا انطلقا مجيعًا فصدم الدراجتة الناريتة ومتات    

 ال اكب الذي وراء السائق ال ديف ،
 هذا األجل ، سبحان اهلل ، فقأمل وقف هذه الدقيقة من أجل اسقكمال 

 ، { ولن يؤخ  نفسًا إذا جاء أجلها } 
 هل األجل وراثي ؟ 

 ال ، ليس وراثي ، : اجلواب 
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 كم من شاب مات من قبيلة أعمارهم طويلة ،
 وكم من إنسان َعمَّ  يف قبيلة أعمارهم قصرية ، 

لقلبية مكقوبة على اإلنستان  يعين ما يكقسب  من األعمال القولية والفعلية وا( : وعمل  : ) قول  
 العمل ، 
 السعيد هو الذي مت ل  الف ح والس ور والشقي بالعكس ، ( : شقي أو سعيد : ) قول  : ال ابع 

ومنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفتري وشتهيق   } : قال اهلل تبارك وتعاىل 
ربك إن ربك فعال ملا ي يد ، وأما التذين  خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء 

{ سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السماوات واألرض إال ما شاء ربك عطاًء غري جمذوذ 
، 

 فالنهاية إما شقاء وإما سعادة ، 
 اللهم اجعلنا من أهل السعادة ، 

ابن مسعود وليست متن  هذه اجلملة مدرجة من كالم : قيل ( : فواهلل الذي ال إل  غريه : ) قول  
 كالم النيب صلى اهلل علي  وسلم ،

 ولكن إذا اخقلف احملدثون يف مجلة من احلديث أمدرجة هي أم من أصل احلديث فما هو األصل ؟ 
 من أصل احلديث ،: األصل 

 فال يقبل اإلدراج إال بدليل ،
 ال ميكن أن جيمع بني األصل واإلدراج ،

 النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم ، وعلى هذا فالصواب أهنا من كالم 
 قسم مؤكد بالقوحيد ، ( فواهلل : ) قول  

 ، ( فواهلل ) القسم 
 ،( الذي ال إل  غريه ) والقوكيد بالقوحيد 

 أي ال إل  حق إال اهلل ،
 وإن كانت توجد ههلة تعبد من غري اهلل وإن كانت ليست حقًا ،

 ،{ وننا ال يسقطيعون نص  أنفسهم أم هلم ههلة متنعهم من د} : كما قال عز وجل 
 ،{ ذلك بأن اهلل هو احلق وأن ما يدعون من دون  هو الباطل } : وقال عز وجل 

فواهلل الذي ال إل  غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بين  وبينتها إال  : ) قول  
ليعمل بعمل أهتل النتار    ذراع فيسبق علي  الكقاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وأن أحدكم
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اللهم ( : حىت ما يكون بين  وبينها إال ذراع فيسبق علي  الكقاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها 
 أحسن خامتقنا ، األعمال باخلواتيم ، 

أي حىت يق ب ( : إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بين  وبينها إال ذراع : ) قول  
 أجل  متامًا ،

 ما يكون بين  وبينها إال ذراع من م تبة العمل ، : ملعىن وليس ا
 ألن عمل  الذي عمل  ليس عماًل صاحلًا ،

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة ، فيما يبدو للناس ، وهو متن أهتل   : ) كما جاء يف احلديث 
 ، ( النار 

راع ، فيسبق عليت   أن  يعمل بعمل أهل اجلنة ، حىت ما يبقى إال ذ: ألن  أشكل على بعض الناس 
 الكقاب ،

 عمل بعمل أهل اجلنة فيما يبدو للناس ومل يققدم ومل يسبق ، : نقول 
 يعين دنو أجل  يعين أن  ق يب من املوت ،( : حىت ما يكون بين  وبينها إال ذراع : ) قول  
لت   ويدع العمل األول الذي كتان يعم ( : فيسبق علي  الكقاب فيعمل بعمل أهل النار : ) قول  

 وذلك لوجود دسيسة يف قلب  والعياذ باهلل هوت ب  إىل اهلاوية ، 
 هذا بارك اهلل فيكم فال تظنوا باهلل ظن السوء ،: نعم ، أقول 

واهلل ما من أحد يقبل على اهلل بصدق ويعمل بعمل أهل اجلنة بصدق إال مل ئذل  اهلل أبتدًا أو ال  
 ميكن أن ئذل  اهلل عز وجل ، 

 ك م من عبده ،اهلل عز وجل أ
 لكن ال بد من بالٍء يف قلب  ،

وال ...... واذك وا قصة ال جل الذي كان مع النيب صلى اهلل علي  وسلم يف غزوة وكان ال يدع 
هذا الذي كسب املع كة ، فقال النيب : للعدو إال قضى عليها فقعجب الناس من  وقالوا ........ 

فعظم ذلك على الصحابة كيف يكتون هتذا   ( لنار هو من أهل ا: ) صلى اهلل علي  وهل  وسلم 
أللزمن  ، يعين أتابع  ، فقابع  ، فأصيب هذا ال جل الشتجاع  : ال جل من أهل النار ، فقال رجل 

املقدام بسهٍم من العدو فجزع فلما جزع سلَّ سيف  والعياذ باهلل مث وضع دبابتة علتى صتدره    
 نفس  وهو مؤمن ، ووضع  على األرض واتكأ علي  وخ ج من ظه ه فققل

ومن يققل مؤمنًا مقعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب اهلل علي  ولعنت   } : وقد قال اهلل تعاىل 
أشهد أنتك  : فجاء ال جل إىل النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم وأخربه فقال { وأعد عذابًا عظيمًا 
أهل النار حصل من  كذا وكذا ، أن ال جل الذي قلت أن  من : قال ( مب ؟ : ) رسول اهلل ، قال 
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إن ال جل ليعمل بعمل أهل اجلنة فيما يبتدو  : ) فقال النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم بعد ذلك 
 ، ( للناس وهو من أهل النار 

 اللهم أعذنا من هذا يا رب العاملني اللهم أعذنا من  اللهم أعذنا من  لوجود دسيسة يف القلب ، 
 ، .. ......طه  قلبك يا رجل 

 تعاهده كل صباح وكل مساء ما الذي في  لعلك تنجو من هذا ، نعم ، 
واذك وا قصة األصريم من بين عبداألشهل الذي كان منابذًا للدعوة اإلسالمية عدواًّ هلا وملا خ ج 
الناس إىل أحد يف غزوة أحد ألقى يف قلب  اإلميان فآمن وخ ج للجهاد وققل شهيدًا فجاء النتاس  

ما الذي جاء بك يا فالن ؟ أجئت ح بًا علتى  : ة يقفقدون ققالهم وإذا بال جل فقالوا بعد املع ك
بل رغبة يف اإلسالم ، مث طلب منهم أن يق ئوا النيب صلى اهلل : قومك أم رغبة يف اإلسالم ؟ قال 

 علي  وهل  وسلم السالم فصار هذا خقام  أن ققل شهيدًا وهو مضاد للدعوة ،
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 فوائد احلديث 
 : ذا احلديث فوائد منها يف ه

 حسن أسلوب ابن مسعود رضي اهلل عن ، – 1
 وهو رضي اهلل عن  كلمات  كأهنا خت ج من مشكاة النبوة كلمات عذبة مهذبة ،

من س ه أن يلقى اهلل غدًا مسلمًا فليحافظ على هذه الصلوات حيث : وانظ  إىل األث  امل وي عن  
 إىل هخ  احلديث ، ..... ينادى ب  

 منا ئ ج من فم النيب صلى اهلل علي  وسلم ، كأ
أن  ينبغي لإلنسان أن يؤكد اخلرب الذي حيقاج الناس إىل تأكيتده  : ومن فوائد هذا احلديث  – 2

 بأي نوع من أنواع القأكيدات ، 
 األسئلة 

 ، ( ما يقوم علي  الشيء : ) الدعائم  -

 وهو ركن وكل شيء يقوم علي  شيء فهو ركن ل  ،
 ي لإلنسان ملول األشياء اليت درج عليها العلماء السابقون أن يقعمق فيها إىل هذا احلد ، وال ينبغ
متن العبتادة   ........ ما ال يقم الواجب إال ب  ...... األم  بالشيء : بارك اهلل فيك : السؤال 

. ........ 
 .نعم . .......أرأيت لو أذَّن وأتيت على وضوء هل يلزمك أن تقوضأ مل أذن : اجلواب 

 وجب علي  أن يكف  ، ..... امسع إذا ققل معصومًا ققل سواًء كان مسلمًا أو كان ذميًا أو من  -

 .عقق رقبة فإن مل جيد فصيام شه ين مققابعني فإن مل يسقطع فال شيء علي  : الكفارة 

 ؟.......... األجل وينطقون بالشهادة ......... أثابكم اهلل بعض الناس من : السؤال 
 اإلنسان مش كًا قبوريًا ، ..... رمبا : واب اجل

 . ألن بعض القبوريني عندهم نية طيبة لكن عنده عمل خطأ ، نعم 
من أحب أن ينسأ ل  : ) يا شيخ بارك اهلل فيك ، األجل ال ُيقدم وال ُيؤخ  ، في  حديث : السؤال 

 يف أث ه فليصل رمح  ، فكيف جنمع بين  وبني هذا احلديث ؟
ال منافاة ألن اهلل تعاىل قد كقب عنده أن هذا سوف يصل رمح  فسيكون أجل  ممتدودًا  : اجلواب 

من أحب أن يولد ل  فليقزوج ، فقزوج ، هذا مكقوب من قبل فالواقع أن األجتل  : كما أنا قلت 
وال زق والولد على حدٍّ سواء يعين أن تفعل األسباب اليت حيصل هبا هذا ويكون اهلل عز وجل قد 

 األزل أنك سقفعل السبب ويكون املسبب ، كقب يف 
 اهلل يطول يف عم ك ، هل هذا صحيح ؟ : بعض الناس يقول : السؤال 
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 نعم ، صحيح ، : اجلواب 
 كما لو قلت اهلل ي زقك املال ، 

 اللهم صلِّ وسلم على رسول اهلل ، : حنن اآلن نصلي على ال سول صلى اهلل علي  وسلم ، نقول 
 ا اهلل بأن  يصلي علي  ومالئكق  ، ومع ذلك فقد أخربن

 نفخ ال وح يكون يف اليوم مائة وعش ين ؟ : السؤال 
 بعد متام مائة وعش ين ، : اجلواب 
 إذا أسقطت اجلنني يف اليوم املائة وعش ين ، فهل تعقرب قاتلة للنفس ؟ : السؤال 
 يعين الققل عمدًا ؟ : اجلواب 

 إذا تأكدنا أن  قد نفخ في  ال وح ، 
 قكون قاتلًة للنفس عمدًا ،ف

 لكن ليس عليها قصاص ، 
 تكملة الش ح 

 تأكيد اخلرب مبا يدل على صدق  ،: من فوائد هذا احلديث  – 3
 وهو الصادق املصدوق ، : لقول عبد اهلل بن مسعود 

أن اإلنسان يف بطن أم  جيمع على هذا الوج  الذي ذكت ه التنيب   : من فوائد هذا احلديث  – 4
 علي  وعلى هل  وسلم ، صلى اهلل

 أن  يبقى نطفة ملدة أربعني يومًا ، : ومن فوائد هذا احلديث  – 5
 هذه النطفة ، هل جيوز إلقاؤها أو ال جيوز ؟ 

 ذك  الفقهاء رمحهم اهلل أن  جيوز إلقاؤها بدواء مباح ،
 قالوا ألن  مل يقكون إنسانًا ومل يوجد أصل اإلنسان وهو الدم فيجوز إلقاؤها ، 

 ال جيوز ، : قال هخ ون و
 ،{ فجعلناه يف ق اٍر مكني ، إىل قدٍر معلوم } : ألن اهلل تعاىل قال 

 فال جيوز أن نقجاس  على هذا الق ار املكني وخن ج اجلنني من  ،
 وهذا أق ب إىل الصواب ، أن  ح ام ،

 لكن  ليس كقح مي ما بعده ، 
 وز إلقاء هذه النطفة ؟ إذا ُقدِّْر أن امل أة م ضت وخيف عليها ، فهل جي

 جيوز ، : اجلواب 
 ألن إلقاءها اآلن صار ض وريًا ، 
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 حكمة اهلل عز وجل يف أطوار اجلنني من النطفة إىل العلقة ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 6
 أمهية الدم يف بقاء حياة اإلنسان ، : ومن فوائده  – 7

 دم ،: قة العلقة ، والعل: أن أصل بين هدم بعد النطفة : وجه  
 ولذلك إذا نزف دم اإلنسان هلك ، 

 أن الطور الوالث هي املضغة ، : ومن فوائد هذا احلديث  – 8
 هذه املضغة تكون خملقة وغري خملقة بنص الق هن ،

 ،{ مضغة خملقة وغري خملقة } : قال اهلل تعاىل 
 لكن ما الذي يق تب عليها كوهنا خملقة وغري خملقة ؟ 

 :  يق تب عليها مسائل
 لو سقطت هذه املضغة غري املخلقة مل يكن الدم نفاسًا ، الدم الذي ئ ج مل يكن نفاسًا ،

 بل دم فساد ، 
 لو سقطت هذه املضغة قبل أن ُتَخلَّق وكانت امل أة يف عدة مل تنقضي العدة ، 

 بل ال بد يف انقضاء العدة أن يكون احلمل ُمَخلَّقًا ،
 احلمل خملقًا ، ملاذا ؟  وال بد لوبوت النفاس من أن يكون

 ألن  قبل القخليق حيقمل أن يكون قطعة حلم ، وليس هدميًا ،: قال العلماء 
 فلذلك ال نعدل إىل إثبات هذه األحكام إال بيقني ، 

 بأن يقبني يف خلق  إنسان ، 
 أن نفخ ال وح يكون بعد متام أربعة أشه  ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 9

 ،( التخ ....... إلي  امللك فينفخ في  ال وح مث ي سل : ) لقول  
أن  إذا سقط بعد نفخ ال وح في  فإن  ُيَغسَّل ويكفن ويصلى عليت  ويتدفن يف   : وينبين على هذا 

 مقاب  املسلمني ويسمى ويعق عن  ، 
 ألن  صار إنسانًا صار هدميًا إنسانًا ،

 فيوبت ل  حكم الكبري ، 
 ال وح في  حي م إسقاط  بكل حال ، أن  بعد نفخ : ومن الفوائد  – 11

 إذا ُنفخت في  ال وح ال ميكن إسقاط  ، 
 ألن إسقاط  حينئٍذ يكون سببًا هلالك  ،

 وال جيوز ققل  وهو إنسان ،
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أرأيقم لو كان إبقاؤه سببًا ملوت أم  أفيلقى وتبقى حياة األم أو يبقى فقهلك األم مث يهلك اجلنني ؟ 
 األول أو الواين ؟ 

 ل االسقحسان يقولون باألول ،رمبا أه
 ولكن ال اسقحسان يف مقابلة الش ع ، 

 أن الواين هو املقعني ،: نقول 
 مبعىن أن  ال جيوز إسقاط  ،

 إن بقي هلكت األم ، : حىت لو قال األطباء 
 وإذا هلكت األم هلك اجلنني فيهلك نفس  ،

 وإذا أخ جناه هلك اجلنني ولكن األم تسلم ، 
 : ا ال أي الفاسد أن نقول واجلواب على هذ

 ققل النفس إلحياء نفٍس أخ ى ال جيوز ، : أواًل 
ولذلك لو ف ض أن رجلني كانا يف سف  يف أرض فالة كان أحدمها كبريًا واآلخ  عش  ستنني أو  

 تسع سنني الكبري جاع جدًا جدًا حبيث لو مل يأكل هللك ،
 هل جيوز أن يذبح هذا الصغري ليأكل  ؟ 

 ًا ، بإمجاع املسلمني ، ال جيوز أبد
 لو ُقدَِّر أن الصيب هلك مات من اجلوع وبقي الكبري ، 

 والكبري اآلن إما أن يأكل  فيبقى أو يق ك  فيهلك ، 
 هل يأكل  أو ال ؟ 

 فإن  ال جيوز أكل  ،: أما مذهب اإلمام أمحد رمح  اهلل يف املشهور 
 ،( يت ككس ه حيًا كس  عظم امل: ) ألن النيب صلى اهلل علي  وسلم قال 

 وذبح امليت كذحب  حيًا ، 
 أن  جيوز أن يأكل من  ما يسد رمق  ، : ولكن القول الواين يف هذه املسألة 

 ألن ح مة احلي أعظم من ح مة امليت ،
 نعود إىل مسألقنا ،  

 إذا نفخت في  ال وح فال جيوز إسقاط  بأي حال من األحوال حىت لو ماتت األم ،: نقول 
 أننا لو أسقطناه فهلك فنحن الذي ققلناه ،: ك وج  ذل

 ولو أبقيناه فهلكت األم مث هلك هو فالذي أهلكهما اهلل عز وجل ليس من فعلنا هذا واحد ، 
 ال يلزم من هالك األم أن يهلك اجلنني ال سيما يف وققنا احلاض  ،: ثانيًا 
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 إذ من املمكن إج اء عملية س يعة إلخ اج اجلنني فيحيا ، 
 س  كذلك ؟ ألي

 ميكن ال شك ،
 وهلذا بعض البياط ة يف الغنم وشبهها يسقطيع إذا ماتت األم أن ئ ج محلها قبل أن ميوت ،

لو أن  مات هذا اجلنني يف بطنها من عند اهلل عز وجل ال يلزم أن متوت هي فُيخ ج : وأيضًا نقول 
 ألن  ميت وتبقى األم ،

   ال جيوز إسقاط  بأي حال من األحوال ، أن  إذا نفخت في  ال وح فإن: اخلالصة 
 عناية اهلل تبارك وتعاىل باخللق ،: من فوائد هذا احلديث  – 11

 حيث َوكََّل هبم وهم يف بطون أمهاهتم من مالئكة ، 
 سبحان اهلل العظيم ، 

لتدنيا  عناية اهلل تعاىل ببين هدم عنايٌة عظيمة ، وكل ب  مالئكة يف بطن أم  ومالئكة إذا خ ج إىل ا
 ومالئكة إذا مات كل هذا دليل على عناية اهلل تبارك وتعاىل بنا ، 

 أن ال وح يف اجلسد ُتنفخ نفخًا ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 12
 لكن ال نعلم الكيفية ،

 ،{ وم مي ابنة عم ان اليت أحصنت ف جها فنفخنا في  من روحنا } : وهذا كقول  تعاىل 
 لكن ال ندري كيف هذا ، 

 هذا من أمور الغيب ،  ألن
 أن ال وح جسٌم ، ال وح جسم ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 13

 ألن  ُينفخ َفَيِحّل يف البدن ، 
 ولكن هل هذا اجلسم من جنس أجسامنا الكويفة املكونة من عظاٍم وحلٍم وعصٍب وجلود ؟ 

 ال ، : اجلواب 
 طيب من أي شيء ؟ من أي مادة ؟ 

 بذلك ، اهلل أعلم ، اهلل أعلم 
 ،{ ويسألونك عن ال وح ، قل ال وح من أم  ريب } 

وملا مل يكن عند املقكلمني والفالسفة علم شت عي حبتال   : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمح  اهلل 
 ال وح ختبطوا فيها ،

 إن ال وح ع ض أي صفة للبدن كالطول القص  والبياض والسواد ، : فقال بعضهم 
 ي الدم ، إن ال وح ه: وقال بعضهم 
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 إن ال وح جزء  من اإلنسان ، جزء كيده ورجل  ، : وقال بعضهم 
 فقخبطوا فيها ، 
 ال وح من أم  اهلل عز وجل ، : أما حنن فنقول 

 ولكننا نؤمن مبا علمنا من أوصافها يف الكقاب والسنة ، 
 قبضكم ، أي ي{ قل يقوفاكم ملك  املوت الذي وكل بكم } : فمن ذلك قول اهلل تبارك وتعاىل 

 أي قبضق  ،{ حىت إذا جاء أحدهم املوت توفق  رسلنا } : وقول  
وثبت يف الصحيح عن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم أن املالئكة إذا قبضوا الت وح متن   
اجلسد إذا كان من أهل اجلنة اللهم اجعلنا منهم فإذا مع املالئكة كفن من اجلنة وحنوط من اجلنة 

لك املوت ومل يدعوها ط فة عني مث جعلوها يف هذا الكفتن وصتعدوا هبتا إىل    فأخذوها من يد م
 السماء ، 

 إذن هي جسم أو غري جسم ؟ 
 جسم ،

 لكن خمالٌف لألجسام الكويفة اليت هي أجسادنا ،
 واهلل أعلم بكيفيقها ، 

 ال وح عجيبة اآلن يف املنام خت ج ال وح من البدن لكن ليس خ وجًا تامًا ،
جتوب الفيايف رمبا وصلت إىل الصني أو إىل أقصى املغ ب ورمبا طت ت يف الطتائ ة   فقجد نفسك 

 ورمبا ركبت يف السيارة وأنت يف مكانك واللحاف قد غطى جسمك ،
 ومع ذلك تقجول يف األرض ،

لكنها سبحان اهلل ال تفارق اجلسم يف حال النوم مفارقًة تامة تكون عليهم مول شعاع الشمس في  
 يست تامة ،مفارقة لكن ل

 فال وح أم ها عجيب ولسنا نعلم منها إال ما جاء يف الكقاب والسنة والباقي ال ندري عن  ،
 أيها األخ املسلم إذا كنت ال تدري عن نفسك اليت بني جنبيك ،

 فكيف حتاول أن تع ف كيفية صفات اهلل عز وجل الذي هو أعظم وأجل من أن حتيط ب  ؟ 
 ى مع فة كيفية صفات اهلل مهما كنت ،اع ف نفسك وأنك غري قادر عل

 فال حتاول إدراك الكيفية وال السؤال عنها ،
 السؤال عن كيفية االسقواء بدعة ، : وهلذا قال اإلمام مالك رمح  اهلل 

 وهذا املوال أعين موال ال وح يققنع ب  اإلنسان متامًا ،
 أن  ال يع ف عن ال وح اليت هي قوام  بدن  ،
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     عز وجل ؟فكيف بصفات اهلل 
 أن املالئكة عليهم السالم عبيٌد يؤم ون وُينهون ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 14

 ،( فيؤم  بأربع كلمات : ) لقول  
 واآلم  هلم هو اهلل عز وجل ، 

رزق  وأجل  وعملت   : ) أن هذه األربعة مكقوبة على اإلنسان : ومن فوائد هذا احلديث  – 15
 ،( وشقي أو سعيد 

 ل معىن ذلك أال نفعل األسباب اليت حيصل هبا ال زق ؟ ولكن ه
 ال ، نفعل ، 

 وما نفعل  من األسباب تابٌع لل زق ،
 أن املالئكة يكقبون ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 16

بأي ح ٍف يكقبون ؟ أباللغة الع بية أو باللغة الس يانية أو العربية أو ما أشتب   : فلو قال لنا قائل 
 واب ؟ ذلك ؟ فما اجل

 السؤال عن هذا بدعة علينا أن نؤمن بأهنم يكقبون ، 
 أما بأي لغة ؟ 

 ما نقول شيئًا ، 
 هذه الكقابة هل هي بصحيفة أو تكقب على جبني اجلنني ؟ 

 في  هثار تدل على أهنا تكقب على جبني اجلنني ،
 وهثار على أهنا تكقب بصحيفة ،

 واجلمع بينهما سهل ،
 يفة ويأخذها امللك إىل ما شاء اهلل ،إذ ميكن أن تكقب على صح

 وميكن أن تكقب على جبني اإلنسان ، 
 أن اإلنسان ال يدري ماذا ُكقب ل  ،: ومن فوائد هذا احلديث  – 17

 ولذلك ُأم  بالسعي لقحصيل ما ينفع  ،
 وهذا أمٌ  مسلَّم ،

 ندع ما يض نا ، كلنا ال يدري ماذا ُكقب ل  لكننا مأمورون أن نسعى لقحصيل ما ينفعنا وأن 
 : أن هناية بين هدم أحد أم ين : ومن فوائد هذا احلديث  – 18

 إما الشقاء ،
 وإما السعادة ،
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 هل في  قسم ثالث ؟ 
 ال ،

 ،{ فمنهم شقي وسعيد } : قال اهلل تعاىل 
 ،{ هو الذي خلقكم فمنكم كاف  ومنكم مؤمن } : وقال تعاىل 

 من ؟ { فمنهم شقي وسعيد } :   تعاىل وباملناسبة ن يد من أحدكم أن يع ب قول
 ،( أجاب أحد الطلبة ) 

 الفاء حبسب ما قبلها ، 
 جار وجم ور ، { منهم } 

 واجمل ور يف حمل خرب مقدم ، 
 مبقدأ مؤخ  ، { شقي } 
 الواو ح ف عطف ،{ و } 
 مبقدأ ،{ سعيد } 

 ،( ومنهم سعيد : ) واخلرب حمذوف تقدي ه 
 مجلة ،فالعطف إذن عطف مجلة على 

 هذا الصواب ،
 ،{ شقي } معطوف على { سعيد } : ألنك لو تقول 

 معناه أن الواحد اتصف بكون  شقيًا وسعيدًا ،
 ،( ومنهم سعيد ) إن الققدي  : فيقعني أن تقول 

 اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العاملني إنك على كل شيء قدي  ، 
 أو موقوف ؟  يف احلديث هل هو م فوع: إذا اخقلف احملدثون 

 : فلن جح امل فوع لسببني 
 أن ال افع مع  زيادة علم خبالف من رواه غري امل فوع ، : السبب األول 

 أن ال اوي قد حيدث باحلديث أحيانًا ينسب  إىل ال سول صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ، : الواين 
 وأحيانًا ال ينسب  ، 

 ي  وعلى هل  وسلم ، ما نسب إىل ال سول صلى اهلل عل: امل فوع 
 ما نسب إىل الصحايب ، : واملوقوف 

  قال ال سول صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم : فمواًل إذا قلت أنا 
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 احلديث اخلامس
: ) قال رسول اهلل صلى اهلل علي  وستلم  : عن أم املؤمنني أم عبد اهلل عائشة رضي اهلل عنها قالت 

متن  : ) رواه البخاري ومسلم ، ويف روايٍة ملسلم ( رد  من أحدث يف أم نا هذا ما ليس من  فهو
 ( . عمل عماًل ليس علي  أم نا فهو رد 
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 احلديث السادس
مسعت رسول اهلل صلى اهلل علي  وستلم  : عن أيب عبد اهلل النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما قال 

ال يعلمهن كتورٌي متن النتاس ،          احلالل َبيِّْن ، واحل ام َبيِّْن ، وبينهما أموٌر مشقبهات: ) يقول 
فمن اتقى الشبهات فقد اسقربأ لدين  وع ض  ، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احل ام ، كتال اعي  
ي عى يف احِلمى يوشك أن ي تع في  ، أال وإن لكل ملٍك ِحمى ، أال وإن ِحمى اهلل حمارمت  ، أال  

فسدت فسد اجلسد كل  ، أال وهي  وإن يف اجلسد مضغة ، إذا صلحت صلح اجلسد كل  ، وإذا
 . رواه البخاري ومسلم ( . القلب 
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 احلديث السابع
التدين  : ) أن النيب صلى اهلل علي  وسلم قال : عن أيب رقية متيٍم بن أوٍس الداري رضي اهلل عن  

هلل ، ولكقاب  ، ول ستول  ، وألئمتة املستلمني ،    : ) ملن يا رسول اهلل ؟ قال : ، قيل ( النصيحة 
 . رواه مسلم ( وعامقهم 
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 احلديث الوامن 
ُأِمْ ُت أن أقاتل الناس : ) أن رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم قال : عن ابن عم  رضي اهلل عنهما 

حىت يشهدوا أن ال إل  إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل ، ويقيموا الصالة ، ويؤتوا الزكاة ، فإن هتم  
( وأمواهلم ، إال حبق اإلسالم ، وحساهبم علتى اهلل تعتاىل    فعلوا ذلك ، فقد عصموا مين دماءهم

 . رواه البخاري ومسلم 
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 الش يط السابع 
 .على اهلل عز وجل 

يعتين  { لست عليهم مبسيط  ، إال من توىل وكف  } : كما قال تعاىل للنيب علي  الصالة والسالم 
 . { م مث إن علينا حساهبم فيعذب  اهلل العذاب األكرب ، إن إلينا إياهب} من توىل وكف  ، 

 .فال حتزن أيها الداعي إىل اهلل إذا ُردَّ قولك ، أو إذا مل ُيقبل من أول م ة 
 .ألنك أديت ما يوجب عليك 

 . ولكن اعلم أنك إذا قلت حقاًّ ت يد ب  وج  اهلل فال بد أن يؤث  
 . حىت لو ُردَّ أمامك فال بد أن يؤث  

الم ، حني ُجِمَع ل  السح ة من كل وج  يف مصت  ، واجقمعتوا   امسعوا إىل قصة موسى علي  الس
أوجس يف نفس  خيفًة } حباهلم وعصيهم حىت إن األرض كانت متشي ثعابني حىت إن موسى خاف 

ويلكم ال تفق وا على اهلل كذبًا فيسحقكم بعذاب وقتد  } : ، ملا اجقمعوا كلهم قال هلم { موسى 
يعتين أهنتم   { فقنازعوا أم هم بينهم } : ل اهلل عز وجل ، كلمات يسرية ، قا{ خاب من افق ى 

للسببية والق تيب والقعقيب ، فقأمل كيتف أثت ت هتذه    { تنازعوا } تنازعوا فوراًًَ ، والفاء يف 
 . الكلمة من موسى علي  الصالة والسالم هبؤالء السح ة 

 . فالبد لكلمة احلق أن تؤث  
 . قد تؤث  فورًا وقد تقأخ  

 هناك ف ق بني الققل والققال ، أيهما أوسع ؟  :الققل قلنا 
 . الققال 

 . إذ قد جيوز ققال من ال جيوز ققل  
وإن طائفقان من املؤمنني اقققلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت } : بقول اهلل تبارك وتعاىل : وموَّلنا هلذا 

 .{ إحدامها على األخ ى فقاتلوا اليت تبغي حىت تفيء إىل أم  اهلل 
 . ققاهلا وهي مؤمنة فأم  ب

 . ال حيل ققلها وال يباح دمها 
 . لكن من أجل اإلصالح 

 .وهلذا ُأِمَ َت األمة أن توافق اإلمام يف ققال أهل البغي الذين ئ جون على اإلمام بشبهة 
 . فإذا ق ر اإلمام أن يقاتلهم وجب على ال عية طاعق  وموافقق  دفعًا للش  والفساد : قالوا 

 من ؟ مسلمني أو كاف ين ؟  وهنا نقاتل
 . نقاتل مسلمني 
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 .ألجل إقامة العدل وإزالة الفوضى 
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 احلديث القاسع
مسعت رسول اهلل صلى اهلل : عن أيب ه ي ة رضي اهلل عن  عبد ال محن بن صخ  رضي اهلل عن  قال 

، فإمنا أهلتك  ما هنيقكم عن  فاجقنبوه ، وما أم تكم ب  فأتوا من  ما اسقطعقم : ) علي  وسلم يقول 
 .رواه البخاري ومسلم ( الذين من قبلكم كو ة مسائلهم واخقالفهم على أنبيائهم 

 الش ح
 . أكو  الناس ال يع فون امس  ( : أبو ه ي ة عبد ال محن بن صخ  : ) قول  

 . وهلذا اخقلف املؤرخون يف اسم أيب ه ي ة رضي اهلل عن  
 . أن امس  عبد ال محن بن صخ  : ؤلف وأصح األقوال وأق هبا للصواب ما ذك ه امل

 .ألن  كان مع ه ة قد ألفها وألفق  فلمصاحبقها إياه ُكتنِّتَي هبا ( أيب ه ي ة ) ُكتنِّتَي بت 
 . طلب الكف على وج  االسقعالء : النهي ( : ما هنيقكم عن  : ) قول  

 . يعين أن يطلب منك من هو فوقك ولو باعققاده أن تكف 
 . هذا هني 

 .على وج  االسقعالء وال باعققاده : لنا وقو
رجل يف الط يق ميشي صاحب جاه وش ف ومال لقي  بدوي ، بدوي ما ل  قيمة ، فقال ل  : موال  

 . ال تقج  يف هذا الط يق : 
 هذا هني أو غري هني ؟ 

 . هني 
 أيهما أعلى منزلة ؟ 

 . املنهي 
 . لكن هذا الناهي يعققد أن  فوق  فيوج  إلي  النهي 

على وج  االسقعالء ولو حسب : إننا نقول : وهلذا قال الذي يقكلمون على هذه األمور ، قالوا 
 . دعوى الناهي 

 . يعين وإن مل يكن عاليًا على املنهي 
 . ومعلوٌم أن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم أعلى منا حقيقًة 

 .ة هذه اجلملة ش طي( : ما هنيقكم عن  فاجقنبوه : ) قول  
 . اسم ش ط ( : ما ) فت 
 . فعل الش ط ( : هنيقكم ) و 
 . جواب الش ط ( : فاجقنبوه ) 
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 : وق نت بالفاء ألهنا إحدى اجلمل املنظومة يف بيٍت أنشدتكموه من قبل 
 وبالقنفيس  ( لن ) وبت ( قد ) و ( ما ) امسيٌة طلبيٌة وجبامٍد وبت 
 اجلملة اليت معنا من أي األقسام السبعة ؟ 

 . طلبية ، يعين فعل أم  
 . يعين ابقعدوا عن  ( : اجقنبوه : ) قول  

 . فكونوا يف جانب وهو يف جانب 
 . اجلملة هذه أيضًا ش طية ( : وما أم تكم ب  فأتوا من  ما اسقطعقم : ) قول  

 ( . أم تكم : ) فعل الش ط فيها 
 ( .فأتوا من  ما اسقطعقم : ) وجواب  

 . ا اسقطعقم ، أي ما قدرمت علي  افعلوا من  م: يعين 
 . وهنا جتدون الف ق بني املنهيات واملأمورات 

 ( .ما اسقطعقم : ) ، ومل يقل ( اجقنبوه : ) قال : املنهيات 
 . أن النهي كٌف ، وكل إنسان يسقطيع  : ووجه  
 . إجياد قد يسقطاع وقد ال يسقطاع : واألم  

 ( . اسقطعقم ائقوا من  ما : ) وهلذا قال يف األم  
 . ويق تب على هذا فوائد سنذك ها إن شاء اهلل تعاىل يف الفوائد 

 . لكن القعبري النبوي تعبرٌي دقيق 
 . والف ق بني األم  والنهي كما مسعقم 

للقوكيد ( إن ) أداة حص  ، أو ( : إمنا ( : ) فإمنا أهلك الذين من قبلكم كو ة مسائلكم : ) قول  
 ل ؟ اسم موصو( ما ) ، و 

 . الواين 
 ( . إن : ) على أهنا خرب ( : كو ة : ) بدليل قول  

 . فإن الذي أهلك الذين من قبلكم كو ة مسائلهم : أي 
 . أداة حص  ( إمنا ) وجيوز أيضًا أن جتعل 

 . ما أهلك الذين من قبلكم إال كو ة مسائلهم : ويكون املعىن 
 . لنصارى وغريهم يشمل اليهود وا( : الذين من قبلكم : ) وقول  

 . أهنم اليهود والنصارى : واملقبادر 
 . { واحملصنات من الذين أوتوا الكقاب من قبلكم } : كما قال عز وجل 
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 . وذلك ألن األمم السابقة قبل اليهود والنصارى ال تكاد َتِ ُد على قلوب الصحابة 
 . مجيع األمم ( : من قبلكم : ) امل اد بقول  : فإن نظ نا إىل العموم ، قلنا 

 . اليهود والنصارى : امل اد : وإن نظ نا إىل الق ينة ق ينة احلال ، قلنا 
 . واليهود أشد يف كو ة املساءلة اليت يه فون هبا 

{ إن اهلل يأم كم أن تذحبوا بقت ة  } : ولذلك ملا قال هلم نبيهم صلى اهلل علي  وسلم وهو موسى 
 ماذا صار ؟ 

 !!! ، ما عملها ؟{ ما لوهنا } ، { ما هي } : جعلوا يسألون 
 . ما ُيسأل عن  : مجع مسألة ، وهي ( : وكو ة مسائلهم : ) وقول  
 . وأهلكهم اخقالفهم : يعين ( : واخقالفهم على أنبيائهم : ) قول  

 . وجيوز فيها أن تكون جم ورة 
 ( . وكو ة اخقالِفهم على أنبيائهم : ) أي 

 . وكال األم ين صحيح 
 . سبٌب للهالك : إلع اب األول يققضي أن يكون جم د االخقالف ولكن ا

 . كو ة االخقالف : وأما على االحقمال الواين فإن  أن سبب اهلالك هو 
 .يعين املعارضة واملخالفة ( : على أنبيائهم : ) وقول  

 ( . علي   إمنا جعل اإلمام ليؤمت ب  فال ختقلفوا: ) وهذا قول  صلى اهلل علي  وسلم يف اإلمام 
 ( . فال ختقلفوا عن  : ) ومل يقل 

 ( . اخقالفهم على أنبيائهم : ) وهكذا هذا احلديث 
 ( . عن أنبيائهم : ) ومل يقل 

 . تفيد أن هناك معارضة لألنبياء ( : على : ) ألن كلمة 
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 فوائد احلديث 
 : يف هذا احلديث فوائد 

 . اهلل علي  وعلى هل  وسلم وجوب الكف عما هنى عن  النيب صلى : أواًل  – 1
 ( . ما هنيقكم عن  فاجقنبوه : ) لقول  

 . أن املنهي عن  يشمل القليل والكوري : ومنها  – 2
 .ألن  ال يقأتى اجقناب  إال باجقناب قليل  وكوريه 

 .هنانا عن ال با : فمواًل 
 . يشمل قليل  وكوريه  

 . ال تأكل هذه اخلبزة : ولو قلُت لك 
 .   ها وكوريها شتمل قليل

 . يعين ال تأكلوا منها شيئًا 
 . ال تأكلها مجيعها : إال إذا كان معك ق ينة تدل على أن امل اد 

 . فُيعمل هبا 
 . أن الكف أهون من الفعل : ومنها  – 3

 . ألن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم أم  يف املنهيات أن ُتجقنب كلها 
 . ألن الكف سهل 

َيِ ُد على هذا إباحة امليقة للمضط  ، وإباحة اخلنزي  للمضط  ، وإذا كان مضط ًا : ئل فإن قال قا
 مل جيب االجقناب ؟
 . إذا ُوجدت الض ورة ارتفع القح مي : أن نقول : فاجلواب عن هذا 

 . فال حت مي أصاًل 
 . ال حم م مع الض ورة ، وال واجب مع العجز : وهلذا كان من قواعد أصول الفق  

 . ذن اإلي اد هذا غري وارد إ
 هذا عام ، فيشمل اجقناب أكل امليقة عند الض ورة ؟ ( : فاجقنبوه : ) لو قال لنا قائل 

 . ال يشمل : فنقول 
 . ألن  إذا ُوجدت الض ورة ارتفع القح مي 

 . أن  ال جيب من فعل املأمور إال ما كان مسقطاعًا : ومن فوائد هذا احلديث  – 4
 ( . ا أم تكم ب  فأتوا من  ما اسقطعقم وم: ) لقول  
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فاتقوا اهلل ما } : قول  تعاىل : هل هذه اجلملة تفيد القسهيل أو القشديد ، ونظريها : فإن قال قائل 
 ؟  { اسقطعقم 
 : هلا وجهان : فاجلواب 

ال بد أن تقوموا بالواجب بقدر االسقطاعة ، وأال تقتهاونوا متا دمتقم    : قد يكون املعىن  – 1
 . قطيعني مس
 . ال وجوب إال مع االسقطاعة : وحيقمل املعىن  – 2

 . { ال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها } : املعىن الواين يؤيده قول  تعاىل 
 . ما أسقطيع ، وهو يسقطيع مل يسقط عن  األم  : وهلذا لو أم ت إنسانًا ، وقال 
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 احلديث العاش 
إن اهلل تعاىل طيٌب ال يقبل : ) قال رسول اهلل صلى علي  وسلم : قال  عن أيب ه ي ة رضي اهلل عن 

يا ايها ال ستل كلتوا متن    } : إال طيباَّ ، وإن اهلل أم  املؤمنني مبا أم  ب  امل سلني ، فقال تعاىل 
، مث ذكت  ال جتل   { كلوا من طيبات ما رزقناكم } : ، وقال تعاىل { الطيبات واعملوا صاحلا 

يا رب يا رب ، ومطعم  ح ام ، ومش ب  حت ام ،  : عث أغرب ميد يدي  إىل السماء يطيل السف  أش
 . رواه مسلم ( وملبس  ح ام ، وُغذَِّي باحل ام ، فأنَّى ُيسقجاب ل  
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 احلديث احلادي عش  
 –سبط رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم ورحيانقت    –عن أيب حممد احلسن بن علي بن أيب طالب 

دعك ما ي يبتك إىل متا   : ) حفظت من رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم : قال رضي اهلل عنهما 
 . حديث حسن صحيح : رواه الق مذي والنسائي ، وقال الق مذي ( ي يبك 
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 احلديث الواين عش  
من ُحْسِن إسالم امل ء : ) قال رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم : عن أيب ه ي ة رضي اهلل عن  قال 

 . حديٌث حسن رواه الق مذي وغريه هكذا ( ي  ت ك  ما ال يعن
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 احلديث الوالث عش  
عن التنيب   –خادم رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم  –عن أيب محزة أنس بن مالك رضي اهلل عن  

رواه البختاري  ( ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخي  ما حيب لنفست   : صلى اهلل علي  وسلم قال 
 . ومسلم 
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 احلديث ال ابع عش  
ال حيل دم ام ٍئ مسلٍم إال : ) عن ابن مسعود رضي اهلل عن  قال رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم 

رواه البخاري ( الويب الزاين ، والنفس بالنفس ، والقارك لدين  املفارق للجماعة : بإحدى ثالث 
 . ومسلم 
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 احلديث اخلامس عش  
من كان يتؤمن بتاهلل   : )  علي  وسلم قال عن أيب ه ي ة رضي اهلل عن  أن رسول اهلل صلى اهلل 

واليوم اآلخ  فليقل خريًا أو ليصمت ، من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخ  فليك م جاره ، من كتان  
 .رواه البخاري ومسلم ( يؤمن باهلل واليوم اآلخ  فليك م ضيف  
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 الش يط القاسع
 ال ديئة تكقب والطيبة تكقب ، -

 : واللغو في  خالف 
 تكقب ،: قول بعضهم ي

 ال تكقب ، : وبعضهم يقول 
 وظاه  اآليات الك مية أن لدي  رقيب عقيد ،

 وال يلزم من ذلك أن تكقب ، 
 األسئلة 

 من سب األنبياء غري ال سول علي  الصالة والسالم ؟ : السؤال 
 نعم فإن  كاف  ، : أكمل الشيخ وقال : اجلواب 

 ألن من سب رسواًل فقد سب مجيع ال سل ، 
 من كذب رسواًل فقد كذب مجيع ال سل ،و

 ،{ كذبت قوم نوح امل سلني } : امسع إىل قول اهلل عز وجل 
 مع أن  ليس هناك رسول قبل  كل ال سل بعده ،

 فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبًا جلميع ال سل ،
 ألن القكذيب لواحد تكذيب للجنس كل  ، 

  عن  بالزنا ؟ ملاذا مل يققل الذين رموا عائشة رضي اهلل: السؤال 
 احلق لعائشة وللنيب صلى اهلل علي  وعلى وهل  وسلم ،: اجلواب 

 والذين رموها منهم منافقون ال يص حون بالزنا ،
 قال الناس كذا وكذا ، : ولكن مواًل يقولون 

 ما ظنكم بام أة خال هبا رجل ، أو ما أشب  ذلك ، : أو جييء ويقول 
 ُيَع ِّضون ، 

 هلل أعلم ، وهذه قضية عني ، ا
 ولكن َحدَُّه النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ، حد القذف ، 

 وبعضهم ت ك  ، 
 والبن القيم يف زاد املعاد كالم طيب حول هذا املوضوع لو ت جعون إلي  ، 
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 احلديث السادس عش 
، (  ال تغضتب : ) يا رسول اهلل أوصين ، قتال  : ) وعن أيب ه ي ة رضي اهلل عن  أن رجاًل قال 

 .رواه البخاري ( ال تغضب : ) ف دد م ارًا 
 الش ح

 مل يبني هذا ال جل ،
 وهذا يأيت كوريًا يف األحاديث ال يبني فيها املبهم ،

 وذلك ألن مع فة اسم ال جل أو وصف  ال ُيحقاج إلي  ،
 ،( كذا : رجاًل قال ) فلذلك جتد يف األحاديث أن 

  تعيني هذا ال جل ،وجتد بعض العلماء يقعب تعبًا عظيمًا يف
 والذي أرى أن  ال حاجة للقعب ،

 ما دام احلكم ال يقغري بفالن وفالن ،
 فال حاجة إىل القعب ، 

 الوصية هي العهد إىل الشخص بأم  هام ،( : أوصين : ) قول  
 أن يعهد إلي  بأم  هام ،

 كما يوصي ال جل على ثلو  أو على ولده الصغري أو ما أشب  ذلك ، 
 الغضب هو الغضب حقيقة ، ( : ال تغضب ) : قول  

لكن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم بيَّن أهنا مج ة يلقها الشيطان يف قلب ابتن هدم فيغلتي   
 القلب ولذلك حيم  وجه  وتنقفخ أوداج  ، 

 ورمبا يقف شع ه ، 
الغضب أو املعىن  يعين ال يقع منك( ال تغضب : ) فهل م اد النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 

 ال تنفذ الغضب ؟ 
 لننظ  ، 

 أما األول فإن ضبط  صعب ،
 ألن الناس ئقلفون يف هذا اخقالفًا كبريًا ،

 يعين الغضب الطبيعي ،( ال تغضب ) أراد أن : لكن ال مانع أن نقول 
 مبعىن أن توطن نفسك وتربد على نفسك ،

 نهى عن  ، أما الواين وهو أال تنفذ مققضى الغضب فهذا حٌق ي
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هل هني عن الغضب الذي هو طبيعي أو ال ؟ أو هنتي عمتا يققضتي     ( ال تغضب : ) إذن كلمة 
 الغضب ؟ أيهما ؟ 

 الغضب الطبيعي ،( ال تغضب : ) إن نظ نا إىل ظاه  اللفظ قلنا : اجلواب 
 لكن هذا في  صعوبة ،

 ول  وج  ميكن أن حيمل علي  ،
 بب حىت ال تغضب ، اضبط نفسك عند وجود الس: بأن يقال 

 أي ال تنفذ مققضى الغضب ، ( ال تغضب : ) واملعىن الواين 
 ال ، اصرب ، َتَأنَّ ، : فلو غضب إنسان وأراد أن يطلق ام أت  نقول 



 136 

 فوائد احلديث 
 : يف هذا احلديث فوائد كورية منها 

 ح ص الصحابة رضي اهلل عنهم على ما ينفع ، – 1
 ، ( أوصين : ) لقول  
 حابة رضي اهلل عنهم إذا علموا احلق ال يققص ون على جم د العلم بل يعملون ، والص

 كوري من الناس اليوم يسألون عن احلكم فيعلمون  ولكن ال يعملون هبا ،
 .أما الصحابة رضي اهلل عنهم فإهنم إذا سألوا عن الدواء اسقعملوا الدواء فعملوا 

 اطب مبا تققضي  حال  ، أن املخاطب ُيخ: من فوائد هذا احلديث  – 2
 :انقب  هلذه القاعدة املهمة 

 :إذا ق رنا هذا ال َيِ ُد علي  اإلشكال اآليت 
ولقد وصينا الذين أوتتوا  } : ملاذا مل يوص  بققوى اهلل عز وجل كما قال اهلل تعاىل : وهو أن يقال 

 الكقاب وإياكم أن اتقوا اهلل ؟ 
   حال  ،أن كل إنسان ئاطب مبا تققضي: فاجلواب 

 فكان النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ع ف أن هذا ال جل غضوب فأوصاه بذلك ،
 هذا موال ، 
أوصين ، وأنت تع ف أن هذا ال جل يصاحب األشت ار ،  : رجل أتى إليك وقال : وموال هخ  

 أوصيك أال تصاحب األش ار ،: يصلح أن تقول 
 ألن املقام يققضي  ، 

أوصين ، وأنت تع ف أن  يسيء العش ة مع أهل  ، ماذا تقول ؟ : وقال  جاءك رجل: موال هخ  
 أال تسيء العش ة مع أهلك ، 

فهذه القاعدة اليت ذك ناها جيل عليها جواب النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وستلم أن يوصتي   
 اإلنسان مبا يققضي  حال  ال بأعلى ما يوصى ب  أن  أعلى ما يوصى ب  غري هذا ، 

 النهي عن الغضب ،: فوائد هذا احلديث  ومن – 3
 ،( ال تغضب : ) لقول  

 ألن الغضب حيصل من  مفاسد عظيمة إذا نفذ اإلنسان مققضاه ، 
 كم من إنسان غضب ، َفَطلَّق ، فجاء يسأل ، 

 واهلل ال أكلم فالن ، فندم ، وجاء يسأل ، : كم من إنسان غضب فقال 
 وغضب اإلنسان ، فماذا يصنع ؟ إذا ُوجد سبب الغضب : فإن قال قائل 
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 هناك دواء واحلمد هلل ، : نقول 
 دواء لفظي ،

 ودواء فعلي ، 
 ،( أعوذ باهلل من الشيطان ال جيم : ) إذا أحس بالغضب فليقل : اللفظي 

إين أعلم : ) ألن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ، رأى رجاًل قد غضب غضبًا شديدًا فقال 
 هذا قول ،  –أعوذ باهلل من الشيطان ال جيم : لو قال  –يعين مل يغضب  –كلمًة لو قاهلا 

 ،( إذا كان قائمًا فليجلس وإذا كان جالسًا فليضطجع  –الفعل 
 ألن تغري حال  الظاه  يوجب تغري حال  الباطن ، 

 فإن مل ُيِفْد فليقوضأ ، يقوضأ بدون اسقنجاء ، 
 وضوء عادي ،

 الغضب ،ألن اشقغال  بالوضوء ينسي  
 وألن الوضوء يطف  ح ارة الغضب ، 

 وهل ُيققص  على هذا ؟ : سؤال 
 ال يلزم االققصار على هذا ، : اجلواب 
 إذا غضبت فغادر املكان ،: قد نقول 

 وكوري من الناس يفعل هذا ، 
 فإذا غضب غادر البيت حىت ال حيدث ما يك ه بعد ، 

 هى عن مساوئ األخالق ،أن الدين اإلسالمي ين: من فوائد احلديث  – 4
 ،( ال تغضب : ) لقول  

 والنهي عن مساوئ األخالق يسقلزم األم  مبحاسن األخالق ، 
 َعوِّد نفسك القحمل وعدم الغضب ،

 لكن املشكل أن بعض الناس حيملك على أن تغضب ك هًا عليك وذلك بإساءة األدب معك ، 
 فال متلك نفسك ، 

 َم َِّن على عدم الغضب ، إال أن  ينبغي على اإلنسان أن ُي
كان النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم جيذب األع ايبُّ رداءه حىت يؤث  يف رقبق  مث يلقفت إليت   

 ويضحك ،
 مع أن هذا لو فعل  بنا أقل شيء نغضب علي  ،

 ولكن الض ب وارد رمبا تض ب  ،
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 فعليك باحللم ما أمكن ذلك ،
 .طارئة من الغضب كالسك ي والضغط وما أشبه  يسق يح قلبك وتبقعد عن األم اض ال
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 احلديث السابع عش  
: ) عن أيب يعلى شداد بن أوس رضي اهلل عن  عن رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم قال 

إن اهلل كقب اإلحسان على كل شيء ، فإذا ققلقم فأحسنوا الققلة ، وإذا ذحبقم فأحسنوا الذحبة ، 
 .رواه مسلم ( ف ت  َوْلتُيتِ ْح ذبيحق  َوْلُيِحدُّ أحدكم ش

 الش ح 
 مبعىن ش ع ال مبعىن أوجب ، ( : كقب : ) قول  
 أي يف كل شيء ، ( : اإلحسان على كل شيء : ) قول  

 إىل كل شيء ، : ومل يقل 
يعين أن اإلحسان ليس خاصًا بشيء معني من احلياة بل هتو يف مجيتع   ( يف كل شيء : ) بل قال 
 احلياة ، 

 ، ( فإذا ققلقم فأحسنوا الققلة ، وإذا ذحبقم فأحسنوا الذحبة : )  ض ب أمولة فقال مث
أحسن الققلة ، : أن املققول ال حيل بالققل كما لو أراد أن يققل إنسانًا مؤذيًا نقول : الف ق بينهما 

 أحسن الققلة ، : أراد أن يققل ثعبانًا نقول 
 حسن الذحبة لكل ما يكون في  اإلحسان ،إذا ذحبت أحسن الذحبة وهذا فيما يؤكل أ

 السكني ،( : َوْلُيِحدُّ أحدكم شف ت  : ) وهلذا قال 
َوَحدُّها مبعىن َحكُّها حىت تكون قوية القطع حيكها باملربد باحلج  وغريه حىت تكون حادة حيصل ب  

 الذبح بس عة ،
 ، ( ولريح ) الالم لألم  يف ( : َوْلتُيتِ ْح ذبيحق  : )قول  

 عند الذبح حبيث مي  السكني بقوة وبس عة ،( : َوْلتُيتِ ْح ذبيحق  : )ول  ق
 ال يبقى حي ح  هكذا ،

 ألن هذا يؤذي البهيمة ،
 بل بقوة وس عة ، 



 141 

 فوائد احلديث 
 : ففي هذا احلديث فوائد منها 

 رأفة اهلل سبحان  وتعاىل بالعباد وأن  كقب اإلحسان على كل شيء ،  – 1
 ل يف ذلك اإلحسان إىل تدل  الط يق ؟ هل يدخ: سؤال 

نعم ، إطعام الطعام يدخل ، األم  باملع وف والنهي عن املنك  يدخل ، كل شيء ومتا  : اجلواب 
 ذك ه النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم من الققل والذبح جم د أمولة ،

 باحلث على اإلحسان يف كل شيء ، : ومن فوائد هذا احلديث  – 2
 كقب ذلك ،ألن اهلل 

 أي ش ع  ش عاً  مؤكدًا ،
 أنك إذا ققلت شيئًا يباح ققل  فأحسن الققلة ، – 3

 إنسان هذاه كلب وأراد أن يققل  ، : ولنض ب هلذا موالًَ 
 ل  ط ق ققل  ، 
 أليس كذلك ؟ 

 م ة يققل بال صاص ،
 يققل ِبَ ضِّ ال أس ، 
 يققل بإسقائ  السم ،

 يققل بالصعق بالكه باء ، 
 كورية من الققل ، أنواع 

 فبأيها نققل  ؟ 
 باألس  ، 

 بالصعق بالكه باء ،: أسهلها كما قيل 
 ألن الصعق بالكه باء ال حيس املققول بأي أمل ،

 على طول خت ج روح  من غري أن يشع  ،
 فيكون هذا أسهل شيء ،

 يسقوىن من ذلك القصاص ، 
 القصاص يفعل باجلاين كما فعل باملققول ،

فًا قصة اليهودي الذي َرضَّ فأم  النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم أن ُيَ ضَّ رأس  وم  علينا هن
 .بني حج ين 
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 األسئلة 
 أي أوجب  مع أن اهلل أم  باإلحسان ؟ ( ش ع  : ) يقول املصنف : السؤال 
 ،{ إن اهلل يأم  بالعدل واإلحسان } اإلحسان على سبيل الفضل : اجلواب 

 ن فضل ، العدل واجب واإلحسا
 ،........... إذا قلنا بأن اهلل تعاىل أخرب بعفوه عن : السؤال 

لقد جتاءكم  } فإذا قائل بأن رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم لسان حال  ئرب بأن  عفا عن ذلك 
 ،{ رسول من أنفسكم عزيز علي  ما عنقم ح يص عليكم 
متا   –( هذا كالم الشتيخ  ) الذين سبوه  –أيضًا عفوه صلى اهلل علي  وسلم عن بعض الصحابة 

 يكون ش يعة يكون عامًا ،
 ال ، هذه قضايا أعيان ، : اجلواب 

وهلذا مل يعُف عن عبد اهلل بن خطل ، كان أسلم مث ارتد وجعل جاريقني تغنيان هبجاء النيب صتلى  
 ، ( اققلوه : ) اهلل علي  وسلم ويف فقح مكة تعلق بأسقار الكعبة فقال 

 ؟ ........... إقامة احلد يكون لويل األم  حديث سعد بن أيب وقاص : السؤال 
 هذا ليس حبد ، : يقول : اجلواب 

 هذا حد خاص يف قضية خاصة ، 
 كل إنسان جيد والعياذ باهلل رجل على ام أت  فل  أن يققل  ،
 . لكن الحظ أن وراءك قضاًء وهو أن تطالب بإثبات هذا 

 حليوان مىت اإلنسان يققل هذا احليوان هل ما ُعدَّ ع فًا أن  إيذاء ؟ بالنسبة إليذاء ا: السؤال 
 نعم ، : اجلواب 

 مول اإليذاء أن  مواًل يأكل اللحم أو يش ب اللنب أو ينجس املكان أو يكون  ل  أصوات مزعجة ، 
 .أنواٌع كوريٌة من األذى 

كان مع  إنسان فققلت  يف  بالنسبة للذي سب ال سول صلى علي  وعلى هل  وسلم إذا : السؤال 
 نفس الوقت فماذا على الذي ققل  ؟ 

 ليس علي  شيء ، : اجلواب 
 إال أن  اعقدى من جهة حق ويل األم  ،

 لكن هذه النفس غري معصومة ،
 ألن  سب ال سول صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ،

 يبقى إثبات هذا ،: ولكن كما قلنا لألخ 
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 فإذا مل يوبت ُقِقل القاتل ،
 إال لكان كل واحد يققل شخصًا ،و

 سب ال سول صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ،: ويقول 
من هو الضيف ؟ القادم من السف  أم املقيم يف البلد ؟ ويبقى كم يوم ؟ وإذا مل يكت م  : السؤال 

 فهل جيوز أن يأخذ من املال س قة ؟ يعين يأخذ املال بدون إذن ؟ 
على إنسان ومل يك م  يعين مل يعط  حق الضيافة فل  أن يأخذ من الضيف إذا نزل ضيفًا : اجلواب 

 مال  بقدر الضيافة فقط ، ما مل يكن فقنة ، 
 فإن كان فقنة فال ، 

 وهل هو املقيم أو القادم ؟ 
 ال ، القادم من السف  ، : ف د الشيخ 

 وكم يوم يبقى ؟ 
 الضيافة يوم وليلة هذا الواجب ،

 واألكمل ثالثة أيام ، 
 لة الش حتكم

 أسئلة حول احلديث 
أوصين ، قال : ملاذا أوصى ال سول صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم هذا ال جل ملا قال : السؤال 

 ، مع أن هناك شيئًا أهم ؟ ( ال تغضب : ) 
 .كأن النيب صلى اهلل علي  وهل  وسلم شع  أن  غضوب فأوصاه أال يغضب : اجلواب 
 ل على تك ار السؤال ؟ وهل يف احلديث ما يد: السؤال 
 نعم ، : اجلواب 
 كيف ؟ 

 ( . ف دد م ارًا : ) قول  
 ؟ ( ليصمت , من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخ  فليقل خريًا أ: ) ملاذا قال : السؤال 
 من باب احلث والزج  ، : اجلواب 

 يعين الذي إميان  صادق فسوف يفعل هذا فيقول خريًا أو ليصمت ، 
 : مان القول اخلري قس

 خري يف ذات  ،  – 1
 خري بغريه ،  – 2
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 القسبيح والقحميد واألم  باملع وف والنهي عن املنك  ، : موال األول 
 الكالم ليس خريًا يف ذات  ،: وموال الواين 

 لكن  ساق  من أجل الس ور واألنس على إخوان  ، 
 لع ف ؟ إك ام اجلار كيف يكون ؟ وهل ل  حد ش عي أو راجع على ا: السؤال 
 ي جع إىل الع ف ، : اجلواب 

 ما ُعدَّ إك امًا فهو إك ام ،
 وما ال فليس بإك ام ، 

 هل هذا احلديث يدل على أن اإلسالم ي يد من األمة أن تقكاتف وتقعارف وتقآلف ؟ : السؤال 
 ال شك أن  يدل على ذلك ، : اجلواب 

 حىت ال تقف ق األمة ، 
 ويكون كل جار ال يع ف جاره ، 

 الف األمم األخ ى ،خب
 فإن ال جل ال يع ف بل رمبا ال يع ف أوالده إذا كربوا ، 

 أظنهم إذا بلغوا مثانية عش  سنة انفصل بعضهم عن بعض ،
: ) ما معتىن  ( إن اهلل كقب اإلحسان على كل شيء : ) ال سول صلى اهلل علي  وسلم : السؤال 

 ؟ ( كقب اإلحسان على كل شيء 
  كل شيء حىت يف الذبيحة والققلة ، أي جعل  يف: اجلواب 
 سكت عن النح  ؟ : إذا قال قائل : السؤال 
 ألن هذا هو الغالب ، : اجلواب 

 فالغالب هو الذبح ، 
 إذ أن النح  ال يكون إال يف اإلبل ، 

 وكم من يذبح من البهائم ؟ 
 ما ال حيصي  إال اهلل عز وجل أجناسًا وأنواعًا وأف ادًا ، 

 : احلديث  من فوائد هذا
 أن اهلل عز وجل ل  األم  وإلي  احلكم ، – 4

 ،( إن اهلل كقب اإلحسان : ) لقول  
 : وكقابة اهلل نوعان 

 .كقابة كونية  –أ 
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 .كقابة قدرية  –ب 
 الكقابة الكونية ال بد أن تقع ، 

 والكقابة الش عية قد تقع من بين هدم وقد ال تقع ، 
 : موال األول 

وهذه { ولقد كقبنا يف الزبور من بعد الذك  أن األرض ي ثها عبادي الصاحلون }  :قول  اهلل تعاىل 
 كقابة قدرية ،
 : موال الواين 
 ، { لكم  كقب عليكم الققال وهو ك ٌه} : قول  تعاىل 

 كقابة ش عية ، { كقب } 
 ،{ وهو ك ٌه لكم } : وقول  

 ،{ الققال } : ، يعود على { هو } : والضمري 
 على الكقاب ،وليس يعود 

 ألن الصحابة ال ميكن أن يك هوا ف يضة اهلل ،
 لكن يك هون الققل ويقاتلون فُيققلون ، 

 وف ق بني أن يك ه اإلنسان حكم اهلل أو يك ه احلكم ب  ، 
 أي كقب ش عًا ،{ يا أيها الذين همنوا كقب عليكم الصيام } : ومن الكقابة الش عية 

 ، كل شيء ميكن في  اإلحسان ، أن اإلحسان شامٌل يف كل شيء – 5
 ، ( إن اهلل كقب اإلحسان على كل شيء : ) لقول  

 حسن تعليم النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم بض ب األموال ، – 6
 ألن األمولة تق ب املعاين ،

 ، ( وإذا ذحبت ) ، ( إذا ققلت : ) يف قول  
 ْقَلة ،، الِق( الَقْقَلة ( ) الِقْقَلة ) وجوب إحسان  – 7

 ألن هذا وصف للهيئة ال للفعل ، 
 إحسان الققلة مباذا يكون ؟ : سؤال 

إن إحسان الققلة يكون على القول ال اجح هو اتباع الش ع فيها سواًء كانتت  : قلنا : اجلواب 
 أصعب أو أسهل ، 

 على هذا الققدي  ال َيِ ُد علينا مسألة ال َّْجم ، 
 ى الوج  املش وع ، أن حنسن الذحبة بأن تذحبها عل – 8
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 :وسبق أن الذبح ال بد في  من ش وط 
 بأن يكون مسلمًا أو يهوديًا أو نص انيًا ،: يف الذابح : أواًل 

 فإن كان وثنيًا مل حتل ذبيحق  ، 
 وإن كان م تدًا مل حتل ذبيحق  ،

 وعلى هذا فقارك الصالة ال حتل ذبيحق  ، 
 ملاذا ؟ 

 نص انيًا ،  ألن  ليس مسلمًا وال يهوديًا وال
 ما هو الدليل على أن ذبيحة اليهودي والنص اين حالل ؟ : فإذا قال قائل 

 ،{ وطعام الذين أوتوا الكقاب ِحلٌّ لكم وطعامكم ِحلٌّ هلم } : قول اهلل عز وجل : فاجلواب 
 طعامهم ما ذحبوه ، : قال ابن عباس رضي اهلل عن  

 ، أن تكون اآللة مما يباح الذبح هبا: ثانيًا 
 وهي كل ما أهن  الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصى أو قصب ، أي شيء ، 

 ، ( ما أهن  الدم وذك  اسم اهلل علي  فكلوه : ) يقول النيب علي  الصالة والسالم 
 أي أسال  ،( أهن  : ) ومعىن 

 فلو أن إنسانًا ذبح حبج  ل  حدٌّ وأهن  الدم فالذبيحة حالل ، 
 ، ( السن والظف  : ) ن إال أن  يسقوىن شيئا

( أما السن فعظم وأم الظف  فمدا احلبشة : ) علل النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم هذا بقول  
 أي سكاكني احلبشة ، 

 أخذ من هذا بعض أهل العلم أن مجيع العظام ال حتل الذكاة ب  ، ( أما السن فعظم : ) قول  
 فالعلة أعم ،

 حتل القذكية ب  ، وعلى هذا فجميع العظام ال 
 واحلكمة واضحة ألن العظم إن كان من ميقة فال يصح أن ُيذكى ب  ،

 ألن القذكية تطهري وامليقة جنسة ،
 وإن كان العظم من طاه ة كعظم شاة مذكاة فال حتل القذكية ب  ،

 طعام اجلن والقذكية ب  يفسده على اجلن ،( عظم املذكاة ) ألن العظم 
 النجس ، ألن  سوف يقلوث بالدم

لكم كتل  : ) وقد ثبت عن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم أن  قال للجن الذين وفدوا علي  
 ،( عظم ذك  اسم اهلل علي  جتدون  أوف  ما يكون حلمة 
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 أنا أم  بالعظام تلوح ليس عليها حلم ، فما اجلواب ؟ : قد يقول قائل 
 أن أتؤمن باهلل ورسول  ؟ : نقول : اجلواب 

 نعم ، : قول فسي
 هكذا قال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ، : نقول 

 إذن وعليك أن تؤمن بذلك سواًء رأيَت أم مل تَ  ، 
 عامل اجلن عامل غييب ،: ثانيًا 

إنت   : ) وهلذا أخرب النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم عن ال جل الذي مل يصلِّ الصبح ، قال 
 ،( بال الشيطان يف أذن  

 هذا يدل على أن بول الشيطان طاه  ،: والعجب أن بعض العلماء قال 
 ألن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم مل يأم ه بغسل األذن ، 

 يا سبحان اهلل ،
 بول الشيطان طاه  وبول اإلنسان جنس ، 

 :واجلواب عن هذا 
 هذا عامل غييب ال يلحق بعامل احلس ، : أن نقول 

  مما ينه  الدم كل عظم ، يسقوىن: إذن نقول 
 الظف  علل النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ذلك بأن  مد احلبشة أي سكاكينهم ،

 وحنن منهيون أن نقشب  باألعاجم وهم أعاجم ، 
 احلبشة دخلت عليهم الع بية بعد الفقوحات اإلسالمية ، 

 القذكية هبا ؟ لو وجدنا سكاكني ال يسقعملها إال احلبشة فهل حتل : إذا قائل 
 نعم ، : اجلواب 

وال تكون بعموم العلة ( السن فعظم ) كيف تقولون العربة بعموم العلة يف األول : فإذا قال قائل 
 هنا ؟ 

 أن أظفار احلبشة مقصلة بالبدن ،: فاجلواب 
 وجعلها ُمداًّ يسقلزم أال ُتقص وال تقلَّم وهذا خالف الفط ة ،

  ه سقكون مداًّ سيبقيها ، رمبا حيقاجها فقبني الف ق ، ألن اإلنسان إذا ع ف أن أظاف
 وهذا حتذي  من النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم عن مشاهبة األعاجم وعن اختاذ األظاف  ، 

 إهنار الدم أي إسالق  ، : من ش وط الذكاة : ثالوًا 
 ومباذا يكون إهنار الدم ؟ 
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 . ن الغليظان احمليطان باحللقوم يكون إهنار الدم بقطع الودجني ومها الع قا
 هذان الع قان مقصالن بالقلب ، 

 ًَ الدم بكو ة وغزارة وماتت الذبيحة بس عة ، إذا ُقطع إهنار
 : الدليل على أهن  الدم 

، فاشق ط ( ما أهن  الدم وذك  اسم اهلل علي  فكلوا : ) قول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 إهنار الدم ، 

 شق ط مع قطع الودجني قطع احللقوم وامل يء ؟ هل يشق ط قطع األربعة ؟ هل ي: س 
 قطع األربعة ال شك أن  أوىل وأطه  وأذكى ،: ج 

 لكن لو اققص  على قطع الودجني ،
 أن الذبيحة حالل ،: فالصحيح 

 ولو اققص  على قطع امل يء واحللقوم ،
 أهنا ح ام ، : فالصحيح 

 ى هل  وسلم هنى عن ش يطة الشيطان ،ألن النيب صلى اهلل علي  وعل
 وهي أن تذبح وال تف ى أوداجها ، 
 .إذن ال بد من قطع احللقوم وامل يء 

 هل يشق ط أن يكون قطع احللقوم من نصف ال قبة أو من أسفلها أو من أعالها ؟ : س 
 ال يشق ط ، : ج 

 املهم من أن يكون ذلك يف ال قبة ،
 ،سواًء من أعالها مما يلي ال أس 
 أو من أسفلها مما يلي النح  ،

 . أو من وسطها 
 ذك  اسم اهلل علي  عند الذبح ،: رابعًا 

 ، ( ما أهن  الدم وذك  اسم اهلل علي  فكلوا : ) لقول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 فإذا كان إهنار الدم ش طًا فكذلك القسمية ش ط ، 

 ،{ ذك  اسم اهلل علي  وال تأكلوا مما مل ي} : بل إن اهلل قال 
 . فإذا ذبح إنسان ذبيحق  ومل يسم فالذبيحة ح ام وإن كانت بعريًا 

 إن نسي أن يسمي ، هل هي ح ام أم حالل ؟ : س  
 ح ام ، : ج 
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 ألن الش ط ال يسقط بالنسيان ، 
 أن ال جل لو صلى حمدثًا ناسيًا فصالت  غري صحيحة ، : بدليل 

 .، وأطلق بالنسبة للذابح { ا مما مل يذك  اسم اهلل علي  وال تأكلو} : وألن اهلل قال 
فهمنا أن القسمية ش ط ، وأن  لو ت كها سهواًًَ أو عمدًا فالذبيحة ح ام ، لكتن  : فإذا قال قائل 

قتد  : فقتال اهلل  { ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } : ماذا تقولون يف قول اهلل تبارك وتعاىل 
 فعلت ؟ 
 ال نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ومل يسم ،  حنن: فنقول 
 ليس علي  إمث ، : نقول 

 لكن يبقى اآلكل إذا أراد أن يأكل من هذه ، 
 هل ذك  اسم اهلل علي  أم ال ؟ ماذا يقال ل  ؟ : وسأل 
 ال ، : يقال 

 إذن ال يأكل ، 
 لكن لو ف ض أن هذا أكل من الذبيحة ناسيًا أو جاهاًل فال شيء علي  ، 

هذا البعري اليت تساوي ألتف  : يلزم من هذا أن تفسدوا أموال الناس ، إذا قلت : قال قائل  فإن
 إهنا ح ام ، ملا نسي أن يسمي عليها يعين أنك أضعت ألف ريال ؟ : ريال ، قلت 

 حنن ما أضعنا املال ، : فاجلواب 
 ألن كل شيء مق وك بأم  اهلل ، فق ك  ليس إضاعة بل طاعة هلل عز وجل ، 

 ألسنا نطيع اهلل ونعطي الزكاة وهي ربع عش  أموالنا ؟ 
 لو كان إنسان عنده أربعني مليون زكات  مليون ، 

فما دمنا ت كنا هذه الذبيحة ، اليت مل يسم اهلل تعاىل عليها فإننا مل نضع املال يف الواقع بل وضعناه 
 يف حل  وحمل  ، هذه واحدة ، 

 ه امل ة فهل ينسى بعد ذلك أو ال ينسى ؟ إذا ح مناه من الذبيحة هذ: ثانيًا 
 ال ينسى ، : ج 

 ميكن يسمي عش  م ات ، ال ينسى أبدًا ، 
لو أننا قطعنا يد السارق لكان : وقال  –يد السارق  –وهلذا اعق ض بعض الناس على قطع اليد 

 شعبنا أشل لكان شعبنا أقطع ، 
 أنت اآلن أق رت بأن نصف شعبك ُس َّاق ، : فنقول ل  

 لو قطعت سارقاًًَ واحدًا النقهى هالف الُس َّاق ، : ولكننا نقول لك 
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 فهذا ال جل الذي نسي القسمية ، 
 الذبيحة ح ام ، : وقلنا 

 لن ينسى يف املسققبل ، 
أن يقطتع  : ،  يسقوىن متن قولنتا   { وال تأكلوا مما مل يذك  اسم اهلل علي  } : ولدينا هية حمكمة 

ما ليس مقدورًا علي  ، فالذي ليس مقدورًا علي  َيِحتلُّ بطعنت  يف أي    :الوجدين ومها يف ال قبة 
وعجزنا عن إدراكت  ورمينتاه بال صتاص    ( أي ه ب بعري ) موضع كان ببدن  فلو ند لنا بعري 

َيِحلُّ ، ألنت  غتري   : وأصابت ال صاص بطن  وخزقت قلب  ، ومات ، َيِحلُّ أو ال َيِحلُّ ؟ اجلواب 
لو سقط يف بئ  ، ومل نقمكن من النزول إلي  لنذحبت  أو ننحت ه ورمينتاه    مقدور علي  ، وكذلك 

 .وأصابت ال صاصة أي مكان يف بدن  فمات فهو حالل 
 هل يشق ط أن يسققبل القبلة بالذبح ؟ مبعىن أن يوج  الذبيحة على القبلة ؟: س 
 ال ، ليس بش ط ، : ج 

لظاه  من فعل النيب صلى اهلل علي  وعلى ليس بسنة حىت يقوم دليل على ذلك ألن ا: بل لو قائل 
هل  وسلم أن  ال يفعل هذا ، َنَحَ  يف مىن يف حجة الوداع ثالث وسقني بدنة مل يذك  أن  وجَّههتا  

ومل يذك  أن  وجَّهها لكن قد تدخل  –يعين ق ب مصلى العيد  –وذبح األضحية يف مصلى العيد 
 . ة يف عموم كل عبادة ينبغي أن ُيسققبل هبا القبل

 . وعلى كلٍّ فاسققبال القبلة ليس بش ط 
 . وجوب حدِّ الشف ة  –: وإن شئت فقل  –اسقحباب : من فوائد احلديث أيضًا  – 9

 . أن حيدها ألن ذلك أسهل للذبيحة 
 . ومعىن إحدادها أن ميسحها بشيٍء جيعلها حادة 

ما جيب قطع  ، فالذبيحة حالل أو  يعين ما هي جيدة ولكن قطع –فإن ذبح بآلٍة كالَّة بشف ٍة كالَّة 
 ح ام ؟  
 .حالل ، لكن  همث ، حيث مل َيُحد الشف ة : اجلواب 

 هل حيد الشف ة أمام الذبيحة ؟ : مث هنا سؤال 
 .ال ، ال حيد الشف ة أمامها : اجلواب 

 .ُتغطى  ألن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم أم  أن ُتَحدَّ الشِّفار وأن ُتوارى عن البهائم ،
 . وألن  إذا َأَحدَّها أمامها فهي تع ف 

 . وهلذا أحيانًا إذا حدا أمام الذبيحة ه بت وعجزوا عنها 
 .ه بت خوفًا من الذبح َفُحدَّ الشف ة لكن مواراهتا عن الذبيحة 
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وجوب إراحة الذبيحة وذلك بس عة الذبح ، ما يبقى هكذا ئ خ  ، ال ، بس عة ، يعتين   – 11
 . هلا  هو َأْرَيْح

 هل جنعل قوائمها األربع مطلقة أو منسك هبا ؟ : ويبقى النظ  
األرجتل  : جنعلها مطلقة ، وجنعل ال جل على صفحة العنق لئال تقوم ، وبقية األعضاء : فاجلواب 

واأليدي تبقى مطلقة ، هذا َأْرَيْح للذبيحة ، أريح للذبيحة من وج  ، وأشد إف اغًا للدم من وجتٍ   
 . مع احل كة واالضط اب ئ ج الدم هخ  ، ألن 

وما يفعل  بعض الناس اليوم اآلن من كوهنم إذا أضجعوا الشاة وأرادوا التذبح َبَ كتوا عليهتا    
 . وأمسكوا بيديها ورجليها ، هذا تعذيب هلا 

 . وبعضهم يأخذ بيدها اليس ى ويلويها من وراء العنق ، هذا أشد 
 . ودعها ضع يدك على صفحة العنق واذبح : فنقول 

 . يعين دعها تقح ك تضط ب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حىت متوت 
هل من إراحقها ما يفعل  بعض الناس بأن يكس  عنقها ، بعض الناس من يوم يذبح : فإن قال قائل 

 وئ ج الدم قبل أن متوت يكس  العنق من أجل س عة املوت ؟ 
 . ها إيالمًا شديدًا هلا ال ، ال جيوز هذا ، ألن يف كس  عنق: فاجلواب 

 وهل حنن يف حاجة إىل هذا اإليالم ؟ : س 
 . ال ، ننقظ  حىت ئ ج الدم ، وإذا خ ج الدم انقهى كل شيء : ج 
يدخل يف هذا إذا أراد اإلنسان أن يؤدب أهل  وولده ، هل يؤدب بإحستان أو  : هل نقول : س 

 بصلف وشدة ؟ 
ولكم عليهن أال يتوطئن  : ) الة والسالم يف حجة الوداع وهلذا قال النيب علي  الص: األول : ج 

 ( .ف شكم أحٌد تك هون  ، فإْن فعلن ذلك فاض بوهن ض بًا غري مربح 
 . حىت يف القأديب إذا أردت أن تؤدب فأحسن األدب ، ال تؤدب بعنف : فنقول 

 . ف في  وبعض الناس يؤدب بعنف ، يظن أن ذلك أنفع ، وليس هكذا ، فاض ب ض بًا وال تس 
 . لو أن  ض ب ولده ض بًا وأس ف في  ومات ضمن  : وهلذا قال العلماء يف كقاب اجلنايات 

 .      إذا أدب  تأديبًا عاديًا بدون عنف مث مات فال ضمان ل  
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 احلديث الوامن عش  
 عن أيب ذر جندب بن جنادة وأيب عبد ال محن معاذ بن جبل رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل صلى 

اتق اهلل حيث ما كنت ، وأتبع السيئة احلسنة َتتْمُحهتا وخالق النتاس  : ) اهلل علي  وسلم قال 
 .حسن صحيح : حديث حسن ، ويف بعض النسخ : رواه الق مذي وقال ( خبلٍق حسن 

 الش ح 
 . أي اختذ وقاية من اهلل عز وجل ، وذلك بفعل أوام ه واجقناب نواهي  ( : اتق : ) قول  
 . ظ ف مكان ( : حيث ( : ) حيث ما كنت ) : قول  

 .أي يف أي مكان كنت 
سواًء يف العالنية أو يف الس  ، وسواًء يف البيت أو يف السوق ، وسواًء عندك أناس أو ليس عندك 

 . أناس 
( احلسنة ) مفعول أول ، و ( : السيئة ) فعل أم  ، و ( : أتبع ( : ) واتبع احلسنة السيئة : ) قول  

 . ول ثان مفع: 
 . جواب األم  ، وهلذا ُجِزَمْت ( : َتتْمُحهتا : ) قول  

 .ألن جواب األم  يكون جمزومًا 
 ( . متحوها : ) ولو مل يكن جمزومًا لقيل 

 ( .َتتْمُحهتا : ) فهي جمزومة 
 . إذا فعلَت سيئًة َفَأْتِبَعها حبسنة ، هذه احلسنة متحو السيئة : املعىن 

 : اهلل  واخقلف العلماء رمح 
 إذا أسأَت فقب ؟ أو امل اد العموم ؟ : القوبة ، فكأن  قال : هل امل اد احلسن اليت تقبع السيئة 

 . الواين ، أن احلسنة متحو السيئة وإن مل تكن توبة : الصواب 
 : ودليل هذا 
، {  وأقم الصالة ط يف النهار وزلفى من الليل إن احلستنات ُيتْذِهْبَن الستيئات   } : قول  تعاىل 
 . احلسنات 

إن  أصاب ام أة ما يصيب ال جل متن  : وملا سأل النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم رجل قال 
نعم ، ققال : قال ( أصليَت معنا الفج  ؟ : ) ام أت  إال الزنا ، وكان قد صلى معهم الفج  ، قال 

 . { إن احلسنات ُيْذِهْبَن السيئات } : علي  اآلية 
 . ن احلسنة متحو السيئة ، وإن مل تكن هي القوبة وهذا يدل على أ

 ( . اتق اهلل حيث ما كنت : ) األم  األول 
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 ( . وأتبع احلسنة السيئة : ) األم  الواين 
 . َفَبيََّن النقيجة وهي أهنا متحوها 

 . عامل الناس خبلق حسن : يعين ( : وخالق الناس خبلٍق حسن : ) والوالث 
 .لباطنة يف اإلنسان هو الصفة ا: اخُلُلْق 

 . الصفة الظاه ة : واخَلْلْق 
 . املعىن عامل الناس باخُلُلِق احلسن 

 . يعين عاملهم باألخالق احلسنة ، بالقول وبالفعل ( : وخالق الناس خبلٍق حسن : ) قول  
 فما هو اخللق احلسن ؟ 

يعين علتى   –ألذى كف األذى وبذل الندى والصرب على ا: ) هو : اخللق احلسن : قال بعضهم 
 ( . والوج  الَطِلْق  –أذى الغري 

 . منك للناس : كف األذى 
 . العطاء : وبذل الندى 

 . ألن اإلنسان ما ئلو من أذيٍة من الناس : والصرب على األذى 
 . إن هذه هي اخللق احلسن : قال بعضهم : وطالقة الوج  
 . {   بالُعْ ف خذ العفو وأم} : ما ذك ه اهلل عز وجل : وضابط ذلك 

ما عفى وَسُهْل من الناس ، ال ت يد من الناس أن يأتوك على ما حتب ، ألن هذا : { خذا العفو } 
 .   أمٌ  مسقحيل ، لكن خذ ما تيس  

 . واخللق احلسن مع وف : { وأم  بالع ف وأع ض عن اجلاهلني } 
 وهل هو ِجِبلِّي أم حيصل بالكسب ؟ 

 . عض  حيصل بالكسب بعض  ِجِبلِّي وب: اجلواب 
، ( احللم واألناة : إن فيك خلقني حيبهما اهلل : ) قال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ل جل 

، ( بل جبلك اهلل عليهما : ) يا رسول اهلل ، أخلقني ختلقت هبما أم جبلين اهلل عليهما ، قال : قال 
 .احلمد هلل الذي جبلين اهلل على ما حيب : قال 

 . احلسن يكون طبيعيًا ، مبعىن أن اإلنسان َيُمنُّ اهلل علي  من األصل خبلٍق حسن  فاخللق
 . ويكون بالكسب مبعىن أن اإلنسان ُيَم ِّن نفس  حىت يكون ذا خلق حسن 

 . والَعَجب اخللق احلسن يكسب اإلنسان ال احة والطمأنينة وعدم القلق 
 . ألن  مطمئن من نفس  يف معاملة غريه 
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 احلديث فوائد 
 : يف هذا احلديث فوائد منها 

 . وجوب تقوى اهلل حيث ما كان اإلنسان  – 1
 ( .اتق اهلل حيث ما كنت : ) لقول  

 . وذلك بفعل أوام ه واجقناب نواهي  
 . سواًء كنت يف العالنية أو يف الس  

 . وأيهما أفضل أن يكون يف الس  أو يف العالنية : س 
ان إظهارك للققوى يظه  ب  القأسي واالتباع ملا أنت علي  فهنا إعالهنا إذا ك: يف هذا تفصيل : ج 

 . أحسن وأفضل ، وهلذا مدح اهلل الذين ينفقون س اُّ وعالنية 
من سن يف اإلسالم سنًة حسنة كان ل  أج ها وأج  : ) وقال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 

 ( . من عمل هبا إىل يوم القيامة 
 . ت ال حتصل باإلس ار فائدة فاإلس ار أفضل أما إذا كان

رجتٌل تصتدق بصتدقٍة    : ) لقول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم فيمن يظلهم اهلل يف ظل  
 ( . فأخفاها ، حىت ال تعلم مشال  ما تنفق ميين  
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 احلديث القاسع عش 
يب صلى اهلل علي  وستلم  كنُت خلف الن: عن أيب العباس عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قال  

احفظ اهلل حيفظك ، احفظ اهلل جتده جتاهتك ، وإذا  : يا غالم إين أعلمك كلماٍت : ) يومًا ، فقال 
سألت فاسأل اهلل ، وإذا اسقعنت فاسقعن باهلل ، واعلم أن األمة لو اجقمعت علتى أن ينفعتوك   

أن يض وك بشيٍء مل يضت وك إال  بشيٍء مل ينفعوك إال بشيٍء قد كقب  اهلل لك ، وإن اجقمعوا على 
حديث حسن : رواه الق مذي وقال ( بشيٍء قد كقب  اهلل عليك ، ُرفعت األقالم وجفَّت الُصُحف 

 . صحيح 
احفظ اهلل جتده أمامك ، َتَع َّْف إىل اهلل يف ال خاء يع فك يف الشتدة ،  : ) ويف رواية غري الق مذي 

صابك مل يكن ليخطئك ، واعلم أن النص  مع الصرب واعلم أن ما أخطأك مل يكن ليصيبك ، وما أ
 ( .، وأن الف ج مع الك ب ، وأن مع الُعْسِ  ُيْس ا 

 الش ح
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 احلديث العش ون 
قال رسول اهلل صتلى اهلل  : عن أيب مسعود عقبة بن عم و األنصاري البدري رضي اهلل عن  قال 

رواه ( إْن مل تسقح فاصنع ما شتئت  : ىل إن مما أدرك الناس من كالم النبوة األو: ) علي  وسلم 
 البخاري 
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 احلديث احلادي والعش ون
يا رسول اهلل : قلت : سفيان بن عبد اهلل رضي اهلل عن  قال  –أيب عم ة : وقيل  –عن أيب عم و 

 رواه مسلم( همنت باهلل مث اسققم : قل : ) قل يل يف اإلسالم قواًل ال أسأل عن  أحدًا غريك ، قال 
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 يث الواين والعش ون احلد
أن رجاًل سأل رسول اهلل صلى اهلل : عن أيب عبد اهلل جاب  بن عبد اهلل األنصاري رضي اهلل عنهما 

أرأيَت إذا صليُت املكقوبات ، وُصْمُت رمضاُن ، وأحللُت احلالل ، وَح َّْمُت : علي  وسلم فقال 
 .رواه مسلم ( عم ن: ) احل ام ، ومل أزد على ذلك شيئًا أأدخل اجلنة ؟ قال 

 . اجقنبق  : ح مت احل ام : ومعىن 
 .فعلق  معققدًا ِحلَّ  : أحللت احلالل : ومعىن 
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 احلديث الوالث والعش ون
قال رسول اهلل صتلى  اهلل عليت    : عن أيب مالك احلارث بن عاصم األشع ي رضي اهلل عن  قال 

أو متآلن  –، وسبحان اهلل واحلمد هلل متأل  الطهور شط  اإلميان ، واحلمد هلل متأل امليزان: ) وسلم 
ما بني السماء واألرض ، والصالة نور ، والصدقة ب هان ، والصرب ضياء ، والق هن حجٌة لك  –

 . رواه مسلم ( أو عليك ، كل الناس يغدو فبائٌع نفس  فمعققها أو موبقها 
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 احلديث اخلامس والعش ون
لنيب صلى اهلل علي  وسلم فيما ي وي  عن رب  عز وجل أن  عن أيب ذر الغفاري رضي اهلل عن  عن ا 

يا عبادي ، إين ح مت الظلم على نفسي ، فال تظاملوا ، يا عبادي ، كلكم ضالٌّ إال متن  : ) قال 
هديق  ، فاسقهدوين أهدكم ، يا عبادي ، كلكم جائٌع إال من أطعمق  ، فاسقطعموين أطعمكم ، يا 

وت  ، فاسقكسوين َأْكُسُكْم ، يا عبادي ، إنكم ختطئتون بالليتل   عبادي ، كلكم عارٍِ إال من كس
والنهار وأنا أغف  الذنوب مجيعًا ، فاسقغف وين أغف  لكم ، يا عبادي ، إنكم لن تبلغتوا ُضت ِّي   
فقض وين ، ولن تبلغوا نفعي فقنفعوين ، يا عبادي ، لو أن أولكم وهخ كم وإنسكم وجنكم علتى  

ما زاد ذلك من ملكي شيئًا ، يا عبادي ، لو أن أولكتم وهخت كم   أتقى قلب رجٍل واحد منكم 
وإنسكم وجنكم على أفج  قلب رجٍل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا ، يا عبادي ، لو 
أن أولكم وهخ كم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيٍد واحد فسألوين فأعطيت كل واحٍد مسألق  

املخيط إذا ُأْدِخَل البح  ، يا عبادي ، إمنا هي أعمالكم ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص من 
أحصيها لكم مث أوفيكم إياها ، فمن وجد خريًا فليحمد اهلل ومن وجد غري ذلك فتال يلتومن إال   

 . رواه مسلم ( نفس  
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 . رمح  اهللنيبن صاحل العويم حممداألحاديث األربعني النووية لفضيلة الشيخ  ش ح

 ( 12 )يط رقم من الش  األول الوج 
 ،لسنا مكلفني هبذا ( النيب : ) لفظ  أو اهلل

  . ونسكت( اهلل علي  وسلم عن رب   صلىرواه النيب  ما: ) فنقول احلديث القدسي 
 . أن تسأل ويف ذلك نسكت لكليس لنا احلق أن نقكلم وليس : وإذا سألنا سائل نقول 

( : تظتاملوا   فتال فسي وجعلق  بينكم حم ما يا عبادي إين ح مت الظلم على ن) :  أن  قال يف قال
 ، من اهلل عز وجل  ءندا

 ؟  وهل املنادي اآلن يسمعها املنادي
 ، بواسطةلكن ، ال : اجلواب 

 من الذي أبلغنا هبذا ؟ 
 ،أصدق املخربين وهو حممد صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 

 ،عامة والعبودية اخلاصة يف العبودية ال يشمل من كان عابدًا( : يا عبادي : )   وقول
 ،منعق  مع قدريت علي  ، أي منعق  مع قدريت علي  ( : على نفسي  الظلمإين ح مت : ) قول  

 ، علي مع قدريت : وإمنا قلنا 
 ، ألن  لو كان ممقنعا على اهلل مل يكن ذلك مدح وال ثناًء

 _ إذا كان ميكن  أن يفعل أو ال يفعل  إالإذ ال يوىن على الفاعل 
 ؟  اخللق يظلمهل يقدر اهلل أن :  و سألنا سائل موالفل

 ،نعم : فاجلواب 
 ، لكن نعلم أن ذلك مسقحيل خبربه 

 . {  وال يظلم ربك أحدا} : حيث قال 
 ، أي صريت  بينكم حم ما ( : بينكم حم ما  وجعلق : ) قول  
على كونت    أي بناًء( ا بينكم حم م جعلق : )  هذا عطف معنوي على قول( : فال تظاملوا : ) قول  
 ، حم ما 
 ،  أي ال يظلم بعضكم بعضا( : ال تظاملوا : ) قول  
 ، املسققيمأي تائ  عن الط يق ( : كلكم ضال : ) قول  
 ،أي علمق  ووفقق  علمق  ( : إال من هديت : ) قول  
 ،هداية اإلرشاد  ههذ

 ،  القوفيقووفقق  هداية 
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 ،ال من غريي ، مين اهلداية  أي اطلبوا( : فاسقهدوين : ) قول  
 ،األم   جوابهذا ( : أهدكم : ) قول  

 ،{ أسقجب لكم  ادعوين} : وهذا كقول  
 ،كلكم جائع إال من أطعم  اهلل ( : أطعمكم  فاسقطعموينكلكم جائع إال من أطعمق  : ) قول  

 ، كن مل يقمكن اإلنسان من الوصول إلي لو وجدوهذا يشمل ما إذا فقد الطعام أو 
 ؟ كل   الذي أحيا الومار من؟  ؟ من الذي أّدر الض ع من الذي أنبت الزرع

 ، اهلل عز وجل 
 فستبح  }: إىل قول  ، { أف أيقم ما متنون  } : تعاىلواق أ من سورة الواقعة من قول اهلل تبارك و 

 ،{ باسم ربك العظيم 
 ، اآلياتحتدى اهلل اخللق يف هذه  كيفجتد : األوىل 

 ، واملش وبة للمأكول وال املش وب وال ما يش ح ب  املأكول ال بالنسب
 ، فكلنا جائع إال ما أطعم  اهلل 

 ،لكن ال يقمكن اإلنسان من  ، كذلك أظن ميكن يوجد الطعام 
 ،حمبوسا أو مصابا مب ض أو بعيدا عن حمل اخلصب وال خاء  لكون إما 

 ،اطلبوا مين اإلطعام يعين ( : أطعمكم  فاسقطعموينإال ما أطعمق  : ) قول  
 ،سقجدون  أطعمكم ك ذل طلبقموإذا فعلقم إذا 

 ،هذه فعل مضارع جمزوم على أن  جواب الش ط ( : أطعم ) يعين 
 ، من بطون أمهاتنا ع اة خ جنا نعم كلنا عاري ألنا خلقنا( : كلكم عار  عبادييا : ) قول  
كان من فعل  سواء( :   إال من كسوت : )وقول  ( :  أكسكم فاسقكسوينإال من كسوت  : ) قول  

 ، الووباإلنسان كالكبري يشق ي الووب أو من فعل غريه كالصغري يشق ى ل  
 ،إن  يشمل لباس الدين : ورمبا يقال 

 ،وأن كل إنسان يف األصل غري مقدين 
 ،من كساه اهلل الدين  إال

 : فيشمل الكسوتني 
 ،كسوة اجلسد احلسية 

 ،وكسوة ال وح املعنوية 
 ،أي جتانبون الصواب ( : إنكم ختطئون : ) قول  

 ،ألن األعمال إما خطأ أو صواب 
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 ،جمانبة الصواب  فاخلطأ
 ،وذلك إما بق ك الواجب وإما بفعل احمل م 

  ،( يف : ) مبعىن  هناالباء ( : بالليل : ) وقول  
 ،ويف الليل أي  { بالليلو وإنكم لقم ون عليهم مصبحني }: كما هي يف قول اهلل تعاىل 

عنها مهما كو ت مهما عظمت  وأجتاوزأغف ها أسق ها  {بالليل والنهار واغف  الذنوب مجيعا و} 
 ، 

 ،اسقغف وين أي اطلبوا مغف يت { فاسقغف وين أغف  لكم } ولكن حتقاج إىل االسقغفار 
 ؟  مباذا

 ،( وأتوب إلي   اهللاسقغف   )، ( اللهم اغف  يل  : )إما بطلب املغف ة 
ولو كانت مول  خطاياهسبحان اهلل وحبمده مائة م ة غف ت : ) فمن قال : وإما بفعل ما ب  املغف ة 

 ، ( زبد البح  
 ،يشمل طلب االسقغفار طلب املغف ة ( : اسقغف وين ف: ) فقول  

 ،فعل ما تكون ب  املغف ة  وكذلك
 ،ويأيت إن شاء اهلل بقية احلديث 

 .ألن  جاء دور األسئلة 
  األسئلة

إذا كان ال جل ي اجع حفظ  ويق أ احلديث س يع وال يقدب  هل حيصل  اهلل أثابكم: السؤال 
 ل  األج  ؟
 يعين ؟ الق هن: اجلواب 
 .واحلديث الق هن: السؤال 
 نعم ؟. أن  ق أ _ أن  قال  111111حيصل ل  األج  ألن  ق أ  نعم إي: اجلواب 
ة ال يع فون اآلية من الق هن الك مي ال يع فون إليك يف بعض البالد عام اهلل أحسن: السؤال 

 .إال امس  هل يكون الق هن حجة هلم أم عليهم ؟ األم  ال يع فون هية الق هنمن 
 .إذا بلغهم الق هن ولو باملعىن فهو حجة إما هلم أو عليهم _ ولو معناه  بلغهم إذا: اجلواب 
 ة علي  ؟ إليك إذا نسي الق هن هل يعقرب حج اهلل أحسن: السؤال 
الق هن فإن كان إلمهال وعدم مباالة فهو همث وإن كان مبفق ض الطبيعتة   نسي إذا: اجلواب 

 هيةهذا يقع حىت من علية القوم حىت من النيب صلى اهلل علي  وسلم فقد نسى  فإنفليس بآمث 
 هاّل كنت ذك تنياه ؟ : أّبي بن كعب فقال _ فذك ه هبا أّبي 



 163 

 ل  ميت يضحك فهل هذا من ال ضا ؟ مات،  ل ضا أعلى م اتب ا:  قلنا الصرب: السؤال 
 ،  ال: اجلواب 

 ، من الضعف  هذا
 ،بعض الناس إذا مات ل  ميت ضحك وهذا من الضعف 

 ،مع ال ضا  املصيبةألن قلب  عجز أن يقحمل 
 ،فصار يضحك كل إنسان يضحك علي  إذا رهه يضحك 

 ، صيبة ويضحك يصاب مب، جنون وش  أصاب هذا الظاه  : يقول 
 . هذا ما هو معقول

إليك يا شيخ هناك من يك ر هيات بقصد اخلشوع والبكاء هتل هتذا    اهلل أحسن: السؤال 
 ؟ جائز

 ،إال النافلة ، الصالة فال  يف أما: اجلواب 
إن تعذهبم فإهنم عبادك  }:  الليلأن  جعل يك ر يف صالة : فقد ثبت عن النيب صلى اهلل علي  

 ،حىت طلع الفج  ،  {فأنت العزيز احلكيم  فإن تغف  هلم
 .يف صالة الف ائض فال  وأما

 ؟  على األئمة ينك  هل: السؤال 

 ؟ هل عندكم دليل على هذا أو ال : يقال 
أيها اإلمام الضال : أنك إذا سّلمت ووقفت وقلت قائما  األئمةلكن ليس معىن إنكارها على 

 ال ؟ أوما هذا العمل أت يد هذا 
 ،  ال:  اجلواب

 ، تأيت بلطف  لكن
 ،جزاك اهلل خري العبادة القوفيقية : وتقول 

 ،  بني الف يضة والنافلة فّ قوسلم   هل والنيب صلى اهلل علي  وعلى 
 ،جعل يك رها إىل الصباح ، { إن تعذهبم فإهنم عبادك  }: ففي النافلة جلس يك ر 

 ،ما علمنا أن  كان يك رها اآلية  الف يضةويف 
 عندك دليل ؟فهل 

 . شيخ  يا ال: السؤال 
 ،أك ر هية مهمة أن  أحب أنا: اجلواب 

 ، {هم العدو فاحذرهم  }: عز وجل يف املنافقني  قول مول 
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  ،ألهنا تق أ  اجلمعةأود أن أك رها يف صالة 
 ، أهاب أن أك ر  لكن

 ،مل يفعل  ال سول صلى اهلل علي  وسلم  شيئاأن أفعل  أهاب
 ،ر اآلية وبعض الناس يك 
 ، البكاء فيك رها ويك رها حىت يبكي ويبكي الناس  إىلألن  يعىن تدعو 

 . واردًا أعلم  الوهذا 
 قائل ما ثبت يف النافلة ثبت يف الف يضة إال بالدليل ؟ قال إذا: السؤال 
 .  صحيح،  نعم: اجلواب 

 ،صدقت ،  صدقت: نقول 
 ، والسالملي  الصالة ولكن الف يضة الصحابة كلهم يصلون خلف ال سول ع

 ،ومل ينقلوا عن  هذا 
 ،صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم تش يعا لألمة  ال سولفلو كان يسن يف الف يضة لفعل  

 ؟  أفهمت اآلن الف ق
نزل الق هن على قلب النيب صلى اهلل علي  وسلم : ف ق يا شيخ بني قول  هناك هل: السؤال 

 ؟  علي  وسلمعلى النيب صلى اهلل الق هنأو نزل ، 
 ،قلب النيب أوكد وأعظم  على،  نعم: اجلواب 

 ، {نزل ال وح األمني على قلبك  }: قال اهلل عز وجل 
  ،{ حنن نزلنا عليك الق هن تنزيال  إّنا –عليك الق هن  وأنزلنا –وأنزلنا  } وجلوقال عز 

 .ألن  هو حمل الوعي واحلفظ  أبلغلكن على القلب 
في  اآلن مقولة بني الناس يقناقلوهنتا  ، ( اإلميان  شط  الطهور: ) حلديث ا يف ذك نا: السؤال 

 ؟ هل تصح عن النيب صلى اهلل علي  وسلم، (  اإلميانالنظافة من : ) على أهنا حديث وهي 
 . علي  أوحيض ين هذا املوضوع  ما لكن حديث ورد يف هذا  يف هذا: اجلواب 
يق أ سورة اإلخالص يف كل ف يضة حىت لو كتان   هل جيوز أن، إليك  اهلل أحسن: السؤال 
 اإلمام ؟
 ،ليس من السنة  هذا،  نعم: اجلواب 

 ،لكن لو فعل  فاعل 
 ، الذي بعث للنيب صلى اهلل علي  وسلم جس يا  ال جلما فعل   على

 ، أنا أك رها : وقال 
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 ،  أن أق أها وأحبألهنا صفة اهلل 
 ،فإننا ننك  علي   ال ننك  علي  أما إن فعلها تسننا فإننا

 ؟ هل أم  هبا ؟  ال سول هل فعل: ل   نقولألننا 
 ، أهنا صفة ال محن : وقال ،  فعلهاغاية ما هنالك أن  بلغنا عن هذا ال جل أن  

 ،فأحب أن أق أها 
 ،علي   ح جفإن محلك على هذا ما محل الصحايب فال 

 .  وإما إن فعلقها تسننا فال
صلى اهلل علي  وسلم عن الصحايب متا   النيب سكوت؟ ذا يا شيخ إق ار ه يكون ما: السؤال 

 يكون إق ار؟
 . مل يق ها لكانت بدعة ولوعن الفعل  إق ار، لكن  إق ار على السنة  إق ار نعم ،: اجلواب 

 تكملة الش ح 
 ،رضي اهلل عن  وهو حديث عظيم جامع ألصول كبرية  ذرنكمل حديث أيب 

 ،اهلل يف إسهاب مسققل  رمح مي  وقد ش ح  شيخ اإلسالم ابن تي
وأنا أغفت   ، والنهار  بالليليا عبادي إنكم ختطئون : ) إىل قول  تعاىل يف احلديث القدسي  انقهينا

 ، لكم  أغف أي اطلبوا مين املغف ة ( : الذنوب مجيعا فاسقغف وين أغف  لكم 
 ، ( سق  الذنب والقجاوز عن  : ) واملغف ة 

 .عند الققال وفي  سق  ووقاية  ال أس  الذي يوضع على ألهنا مأخوذة من املغف
 ، تسقطيعواأي لن ( : تبلغوا  لن : )قول  
  ،عز وجل  اهللوالنافع هو  الضارألن ( : أن تض وين وأن تنفعوين : ) قول  
متا   واحدعبادي لو أن أولكم وهخ كم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل  يا: ) قول  

لو أن كل العباد من اإلنس واجلن األولني واآلخ يني كانوا على  يعين ( :كي شيئا زاد ذلك يف مل
 ،قلب رجل واحد ما زاد ذلك يف ملك اهلل شيئا  أتقى

 ،للققي والفاج   ش وذلك ألن ملك اهلل عز وجل واسع لكل 
ان متن  واحد ك رجلأن  إذا كانوا على أتقى قلب ( : ما زاد ذلك يف ملكي شيئا : ) قول   ووج 

 ،أولياء اهلل 
 ،اهلل عز وجل جنوده وجنوده يقسع هبم ملك   وأولياء

  ،هذا وج   جبنوده ،كما لو كان للملك جنود كوريون فإن ملك  يقسع هبم 
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أولكم وهخت كم وإنستكم    نأيا عبادي لو  وهذا( : ما زاد ذلك يف ملكي شيئا : )   قول وج 
 .شيئا  ملكيما نقص ذلك يف وجنكم كانوا على أفج  قلب رجل واحد منكم 

 ،اهلل  1111أن الفاج  عدو اهلل عز وجل فال : ووج  ذلك 
 ،شيئا  ملكيومع هذا ال ينقص من 

  ،ألن اهلل غين عن  
،  فستألوين عبادي لو أن أولكم وهخ كم وإنسكم وجنكم قاموا يف صتعيد واحتد    يا: ) قول  

 ( : البح  أدخلال كما ينقص املخيط إذا إ، ما نقص ذلك مما عندي  ،فأعطيت كل واحد مسألق  
 ، النقصوهذا من باب املبالغة يف عدم  

أخ جقها فإهنتا ال   مثلبح  األن كل واحد يعلم لو أنك لو أدخلت املخيط وهو اإلب ة الكبرية يف 
 ،تنقص البح  شيئا وال تغري 

نة حىت يلتج اجلمتل يف   السماء وال يدخلون اجل أبوابة أبواب اجلن هلمال تفقح  }: وهذا كقول  
  ،{ سم اخلياط 

 ،أن اجلمل ال ميكن أن يدخل يف سم اخلياط  وملاملعإذن 
 ، اجلنةون هذه مبالغة يف عدم دخول  كفي

 ،كذلك هنا من املعلوم أن املخيط لو أدخل يف البح  مل ينقص شيئا 
إنسان طلبت   وهخ هم وإنسهم وجنهم لو سألوا اهلل عز وجل وأعطى كل  اخللقفكذلك أن أول 

 ،  بلغتمسألق  مهما 
  ؟ماذا كان ذلك 

 ،ال ينقص مما عنده إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البح  
 ،أن املخيط إذا أدخل البح  ال ينقص من  شيئا  املعلومومن 

 ، (  اءى سحيد اهلل مأل) : اهلل علي  وعلى هل  وسلم  صلىومن احلديث الصحيح أن عن النيب 
 ، ء الليل والنهار أي كورية العطا

ينقص متا   ملأي ( : ما يف ميين  يقض منذ خلق السماوات واألرض فإن  مل  أنفقأرأيقم ما : ) قول  
 ،يف ميين  

 ،ما هي نعم  أي( : إمنا هي ( : ) يا عبادي إمنا هي أمانة أحصيها لكم مث أوفيكم إياها : ) قول  
 .  معىن هذا حص 

 ،اجلملة فيها حص  ط يقة  ههذ
 ،أحصيها لكم أي أضبطها بالعدد  أعمالكميعين ما هي إال ( : إمنا : ) قول  
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 األعداد بإيش ؟   فيضبطونألهنم كانوا يف اجلاهلية ال يع فون احلساب 
  باحلصى

 :  الشاع وهبذا يقول 
               هم حصى تولست باألكو  من

                                                . 
                                    تكاثتزة للتعتما التإنو 

. 
 ،يعين أن عدد أن عددكم قليل 

 ،منهم حصى  باألكو لست 
 ،للكو ة ،  الغلبةأي : للكاث   العزةوإمنا 

 ،مبعىن أضبطها متاما بالعدد ال زيادة وال نقصان ( : أحصيها : ) قول  : على كل حال 
 ، وجد خريا نعم  فمن
وقد يكون يف التدنيا   مجيعاأوفيكم إياها أوفيكم إياها يف الدنيا أو يف اآلخ ة أو فيهما  مث : )  قول

 ،فقط وقد يكون يف اآلخ ة فقط قد يكون يف الدنيا فقط 
 ،جيازى على عمل  احلسن لكن يف الدنيا ال يف اآلخ ة  الكاف فإن 

 ،يف اآلخ ة  الووابواملؤمن قد يؤخ  ل  
 ، الدنيا ويف اآلخ ة وقد جيازى ب  يف

ل  حب ث ومن كان ي يد ح ث الدنيا نؤت  منها  نزدكان ي يد ح ث اآلخ ة  من} :  قال اهلل تعاىل
  ،{ وما ل  يف اآلخ ة من نصيب 

 ، {من كان ي يد العاجلة عجلنا ل  فيها ما نشاء ملن ن يد  }: عز وجل  اهللوقال 
فأولئتك كتان ستعيهم     مؤمنى هلا سعيها وهو ومن أراد اآلخ ة وسع} : وقال اهلل عز وجل 

  ، {مشكورا 
  ؟ية تكون يف الدنيا دون اآلخ ة ملن فالقو أن  املهم

 ،للكاف  
 ،يف الدنيا فقط أو يف الدنيا واآلخ ة مجيعا أو يف اآلخ ة فقط  فقكونأما للمؤمن 

ق  للعمل الصاحل وعلى اهلل على األم ين على توفي ليحمد ( :اهلل  فليحمدفمن وجد خريا : ) قول  
 ، ل ثواب اهلل 

 ،بل وجد ش ا أو عقوبة ( : ومن وجد غري ذلك : ) قول  
 ،ألن  مل يغلب ( : فال يلومن إال نفس  : ) قول  

أن يشع  اإلنسان بقلب  بأن هذا فعل غري الئق وغري مناسب ورمبا ينطتق بتذلك    مع وفواللوم 
 ، بلسان 
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 فوائد احلديث
 : عظيم كما قلت في  فوائد كورية منها حديث  احلديث هذا
النيب صلى اهلل علي  وسلم عتن   رواية –وسلم عن رب   هل رواية النيب صلى اهلل علي  وعلى  – 1

 ، السندأعلى م اتب  وهذا –رب  
 ،ألن  غاية السند إما ال ب عز وجل وهذا يف األحاديث القدسية 

 ،يف األحاديث امل فوعة  علي  وعلى هل  وسلم وهذا اهللوإما النيب صلى 
 ،املوقوفة  األحاديثوإما عن الصحابة وهذا يف 

 ،وإما عن القابعني ومن بعدهم وهذا يف األحاديث املقطوعة 
 :أربعة  إذنفاألقسام 

 . قدسيًا سنده إىل اهلل يسمى حديوًا انقهى من – 1
 . م فوعًا صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم يسمى حديوًا ال سول إىل – 2
 . موقوفًا الصحابة إىل – 3
 . ومن بعدهم يسمى مقطوعًا القابعني وإىل – 4

 فماذا نسمي  ؟ ، أث  عن عم  بن اخلطاب  روي فإذا
 ، صحايبألن   موقوفًا

 . ألن  تابع  عن جماهد نسمي  مقطوعًا وإذا روينا حديوًا
 . احلمد هلل 

ما رواه النيب صتلى  : ) أن   : قدسيأحسن ما يقال احلديث ال أن: احلديث  هذامن فوائد  – 2
 ، ( هل  وسلم عن رب   وعلى  علي اهلل 

 ، هذاونققص  على 
عليت    اهللومن لفظ النيب صلى  هل هو من قول اهلل لفظا ومعىن أو من قول اهلل معىن: وال نبحث 

 ؟ وعلى هل  وسلم 
 ،ألن هذا في  نوع من لقكلف 

 ،وعن القعمد  عطالقنوقد هنينا عن القكلف وهنينا عن 
 . ( رب  فقط  عنما رواه النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم : ) احلديث القدسي : فنقول 

 ،ة القول هلل عز وجل ضافإ: ومن فوائد هذا احلديث  – 3
 ، الك ميوهذا كوري بالق هن 

 ،من أن كالم اهلل يكون بصوت : وهو دليل على ما ذهب إلي  أهل السنة 
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 ،على املسموع  إالإذ ال يطلق 
وهذا قتول  ( اهلل مما نقول  يعذبناويقولون يف أنفسهم لوال ) أليس اهلل تعاىل يقول : فإن قال قائل 

 ؟  بقلوهبم  يقولون  –يقولون  
 ، بلى : فاجلواب 

 ، { يف أنفسهم  يقولون} ، لكن هذا القول مقيد 
 . ما يسمع : فامل اد ب  ، وأما إذا أطلق القول 

 ،اهلل تعاىل قادر على الظلم  أن: ئد هذا احلديث ومن فوا – 4
 ،لكن  ح م  على نفس  أي منع نفس  من  

 ،على نفس  بقح مي الظلم  نغري قادر علي  مل يو كانويف ذلك أن  لو 
 ،ألن  غري قادر 

 . لكن  ح م  على نفس   الظلمهو قادر على : فنقول 
 ، منفيا هو سليب أي أن  من صفات اهلل م: من فوائد هذا احلديث  – 5

 ،الظلم : مول 
 ،ولكن اعلم أن  ال يوجد يف صفات اهلل عز وجل نفي إال لوبوت ضده 

 . نقص في  اليعين ثبوت العدل الكامل الذي  الظلمفنفي 
 ،ما يشاء  نفس أن اهلل عز وجل أن حي م على : ومن فوائد هذا احلديث  – 6

 ،ألن احلكم إلي  
 ،على اهلل  حنن ال نسقطيع أن حن م 

 ،نفس  ما شاء  علىاهلل حي م على نفس  ما شاء كما أن  يوجب  لكن
 ،{ال محة  نفس واألرض قل هلل كقب على  السماوات  يفملن ما  قل} : اق أ قول اهلل تعاىل 

 ،{ على نفس  ال محة  كقب} 
 ،( غضيب  سبقتإن رمحيت ) : وكقب سبحان  وتعاىل كقابا عنده 

 هل جيب على اهلل ش  ؟  ؟هل حي م على اهلل ش  : سائل  لو أن سألنار فصا
 : تفصيلنبي   أما: فاجلواب 

 . أما إذا كان هو الذي أوجب على نفس  أو ح م فنعم 
 ،ألن ل  أن حيكم مبا شاء 

 ،نوجب بعقولنا على اهلل كذا وكذا فال  أوعلى اهلل كذا وكذا  بعقولناأن حن م  ماأو
 ،فالعقل ال يوجب وال حي م 
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 .إىل اهلل عز وجل  واإلجيابوإمنا القح مي 
 : ية نالقيم رمح  اهلل يف النو ابن قال

 هو أوجب األج  العظيم الشاين                                            ما للعباد علي حق واجب 
 حسانإن كان باإلخالص واإل                          وال عمل لدي  ضائع واجبهلم علي حق  ما

 ؟ هو الذي أوجب 
 ، كال 

 .املقابعة  يعيناإلحسان 
 ، إطالق النفس على الذات : من فوائد هذا احلديث  – 7

 ،بنفس  ذات  عز وجل  وامل اد( : على نفس  : ) لقول  
  ،{ وحيذركم اهلل نفس   }: كما قال تعاىل 

 ، ةصف النفسوليس 
 ، ال ، كسائ  الصفات كالسمع والعلم والقدرة 

 ،النفس يعين الذات 
 ،ذات   يعين،  {نفس   اهللحيذركم و }: فقول  

 ،يعين على ذات  : { نفسي } : وقول  اآلن 
 ، هي الصواب ( : النفس )  و

 ، ( الذات : ) كلمة  منأصوب 
 ،إطالق الذات دون إطالق النفس : لكن شاع بني الناس 
 .  النفس: ولكن األصل الع يب 

 ، الظلم بيننا  ح مأن اهلل تعاىل  : ديث من فوائد هذا احل – 8
 ،(  وجعلق  بينكم حم مًا: ) فقال 

 ،  غريهوهذا يشمل ظلم اإلنسان نفس  وظلم 
 ، لكن هو يف املعىن الواين أظه  

 ، ( فال تظاملوا : ) لقول  
 ،ويكون للغري  للناس  يكونومن املعلوم أن الظلم 

 ،{  ولكن ظلموا أنفسهم} : قال اهلل تعاىل 
 ،احلديث ظلم الغري  هبذا امل ادالذي يظه  أن  يفلكن امل اد هنا 

 ،أي ال يظلم بعضكم بعضا ( :  تظاملوافال : ) لقول  
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 ،ومدار الظلم على النقص 
 ، {هتت أكلها ومل تظلم من  شيئا  اجلنقنيكلقا } : كما قال تعاىل 

 : ويدور على أم ين 
 ،إما منع واجب للغري 

 ،ما ال جيب  حتميل وإما 
 ،على هذا يدور الظلم 

 ،إما منع واجب 
 ،توفي  أو متاطل ب   فالأن متنع شخصا من دين عليك : مول 

 ،( مطل الغين ظلم ) : لقول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 ،جيب  الما  حتمل أو 

 ، ظلملك ب  فهذا  فيحكمكأن تدعي علي  دينا تأيت بشهادة زور 
  ؟شيء ( ال تظاملوا )  : اهللقول  منهل يسقوىن  : فإن قال قائل 

 ،يسقوىن  ال ،ال :  فاجلواب
 ؟أليس جيوز لنا أن نأخذ أموال الكفار واحملاربني :  قالفإن 

 ،بلى : فاجلواب 
 ، بظلملكن هذا ليس 

 ،أبيح لنا هذا  ألن 
 وهل حيل لنا أموال املعاهدين ؟ : فإن قال قائل 

 ال ، :  فاجلواب
 ،ل لنا أموال املعاهدين وال دماء املعاهدين ال حي

 . ( اجلنة  رائحة ي حمن ققل معاهدا مل ) : علي  وعلى هل  وسلم قال  اهللحىت أن النيب صلى 
 ،نسأل اهلل العافية 

 ،أموال الكفار املعاهدين  علىيعقدون  الذيوهبذا نع ف عدوان وظلم وضالل أولئك املغ ورون 
 ، معاهديف بلدك وهو سواء كان الكاف  عندك 

 ،أو أنت يف بلده 
بأس أن نفسد أموال هتؤالء   الأن  : فإننا نسمع من بعض الشباب الذين يف بالد الكف  من يقول 

 ،الكفار 
 ،يعقدون على السيارات  املقاج فقجدهم يعقدون على أنوار الشوارع يعقدون على 
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 ،وهذا ح ام عليهم 
 ! سبحان اهلل 

 ، اآلن  عهدهمم يف وأنق، قوم ائقمنوكم 
 ! ليسوا هم يف عهدكم أنقم يف عهدهم وختونوا ، أنقم يف عهدهم 

 ،اإلسالم  يفلإلسالم وقدح  تشويهاأشد ما يكون  هذا
 ، الواقعوالقدح هنا والقشوي  ليس لإلسالم يف 

 ،لكن هلؤالء الذين ينقسبون لإلسالم 
انوا معاهدين عندك أو كان أنت عندهم سواء ك حمق مةولذلك جيب أن نع ف أن أموال املعاهدين 

، 
 ،ال حيل لنا االعقداء عليهم 

 ، ظلمألن  
 ،أن اإلنسان ضال إال من هدى اهلل : ومن فوائد هذا احلديث  – 9

 ،تسأل اهلل اهلداية دائما حىت ال تضل  أن: ويقف ع من هذه الفائدة  – 11
ي  وعلى هل  وسلم أخرب أن كل مولتود  عل اهللوهي أن النيب صلى : هنا إشكال : فإن قال قائل 

 يولد على الفط ة وكيف يقول كلكم ضال ؟ 
فأبواه  ،كل مولود يولد على الفط ة ) : أن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم قال :  فاجلواب

 ،( يهودان  أو ينص ان  أو ميجسان  
هبتاؤهم   علي  هتم إىل ما كان ئاطب اهلل سبحان  وتعاىل املكلفني الذين قد تكون تغريت فط وهنا

 ،فهم أضالء حىت يهديهم اهلل عز وجل 
 ،  العلماحلث على طلب : ومن فوائد هذا احلديث  – 11

 ، ( كلكم ضال : ) لقول  
 ، شك أن طلب العلم من أفضل األعمال  وال

 ، ش  ملن صحت نيق   يعدل ال : بل لقد قال اإلمام أمحد 
 ، من ال يسقحق أن يفيت وأفىتو  في  اجلهل وكو  في  الظن ال سيما يف هذا الزمن الذي ك

 ،فطلب العلم يف هذا الزمان مقأكد 
 ،ال تطلب اهلداية إال من اهلل  أن: ومن فوائد هذا احلديث  – 12

 ،( أهدكم  فاسقهدوين : )لقول  
 : ولكن اهلداية نوعان 
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 ،من اهلل  إالهداية القوفيق هذه ال فط ة  – 1
  ،ع أحد أن يهديك هداية القوفيق إذ ال يسقطي

 ،الداللة هذا يصح أن تطلبها من عند اهلل  وهداية – 2
 ، أفقين بكذا  فالنيا : فمن عنده علم تقول 
 .يعين اهدين للحق في  

 ؟هداية القوفيق  امل اديدل على أن ، ( فاسقهدوين : ) أن قول  : هل نقول 
 ،أن  يشمل اهلدايقني : أو نقول 
 اليت جعلها اهلل عز وجل سببا للعم ؟  الوسائللداللة تكون باتباع وهداية ا
 . العموم، الواين : اجلواب 

 أن العباد يف األصل جياع ، : فوائد هذا احلديث  من ومن – 13
 ،أن ئلقوا ما حتلم ب  نفسهم  ، يكونواجياع ألهنم ال أن 

أف أيقم النتار التيت   ، ملاء الذي تش بون ا أف أيقم، أف أيقم ما حت ثون } : كما يف سورة الواقعة 
  ، { تورون 

 ، اهللمن أطعم   إال جائعأن اإلنسان قاص  : فاألصل 
 ،أي اسألوين الطعام أطعمكم ( : فاسقطعموين أطعمكم : ) قول  : ويقف ع من هذا الفائدة  – 14

 ،فال تلجأ لطلب ال زق إال إىل اهلل عز وجل وحده  وعلي 
  ،عز وجل الطعام  اهلليشمل سؤال ( : وين اسقطعم: ) وقول  
 ،فضل اهلل عز وجل  وابقغاءالسعي يف ال زق  ويشمل

يف األرض وابقغوا من فضل اهلل  فانقش وافإذا قضيت الصالة  }: كما قال تعاىل يف سورة اجلمعة 
 ، { تفلحونواذك وا اهلل كوريا لعلكم 

 ،{ امشوا يف مناكبها وكلوا من رزق  وهو الذي جعل لكم األرض ذلوال ف }:  تعاىلوقال 
 . متط  ذهبا وال درمها وال خبزا فال بد من السعي  الأن السماء  املعلوموإن من 

  ،حىت يكسوه اهلل عز وجل  الع ىأصل اإلنسان  أن : احلديثمن فوائد هذا  – 15
 ،يف األصل الع ى احلسي  أن ش ح اليف  وسبق

 ،وقد ي اد ب  الع ى املعنوي 
 . عاريا وال يكسوه إال اهلل عز وجل مبا قدره من األسباب  أم ك بأن اإلنسان خ ج من بطن وذل
اهلل عز وجل حيث يع ض على عباده بأن حاهلم بافققارهم  ك م: ومن فوائد هذا احلديث  – 16

 . سبحان  وتعاىل حىت يزيل عنهم ما فيهم من الفق  واحلاجة  دعائ إىل اهلل مث يدعوهم إىل 
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 ،بين هدم خطاء أي كوري اخلطأ  أن: ومن فوائد هذا احلديث  – 17
 . {  جهوالن  كان ظلوما إاإلنسان  هاومحل} : كما قال اهلل عز وجل 

 ، أن  مهما كو ت الذنوب واخلطايا : ومن فوائد هذا احلديث  – 18
 ، لكن حيقاج أن يسقغف  اإلنسان  يغف هافإن اهلل تعاىل 

 ،{ ين أغف  لكم فاسقغف و} : وهلذا قال 
 :  وجهنيعلى  يكوناالسقغفار   أنوقد سبق بالش ح 

 ، ( أسقغف  اهلل )  أو( اللهم اغف  يل : ) طلب املغف ة باللفظ : األول 
 ،طلب املغف ة باألعمال الصاحلة اليت تكون سببا لذلك :  والواين
 .( ت مول زبد البح  وحبمده مائة م ة غف ت خطاياه وإن كان اهللمن قال سبحان : ) كقول  
 اهلل ما يقكلم بكالم ؟ يقولون: سؤال 
 .ربك  امحد،  عافهم اللهم: جواب 
 وجهة نظ هم ؟هي  ما: سؤال 
 .اللهم عافهم ، ما هلم وجهة أبدا . وجهة أبدا  هلم ما: جواب 

 ،ملن اسقغف   هذا، اهلل تعاىل يغف  الذنوب مجيعا  أن : احلديثمن فوائد هذا  – 19
 ، ( فاسقغف وين : )  لقول 

 ، أما من مل يسقغف  
 ، الصاحلة  باألعمالفإن الصغائ  تكون مكف ة 

اجلمعة ورمضان إىل  إىلالصلوات اخلمس واجلمعة ) : كقول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 . ( رمضان مكف ات ملا بينهن ما اجقنبت الكبائ  

 ،بد هلا من توبة  فالوأما الكبائ  
 ،ف ها األعمال الصاحلة ال تك

 .  من توبة خاصة افال بد هل
 ،بد ل  من توبة باإلمجاع  فالأما الكف  
 ،{ غف  الذنوب مجيعا إن اهلل ي} : :   فصار قول

 : أقسام  ثالثةهذه الذنوب على 
 ،وهو الكف  : من توبة باإلمجاع  في بد  ال: قسم 

 ،غائ  وهو الص: ما تكف ه األعمال الصاحلة : والواين 
 ،توبة على خالف يف ذلك  منما ال بد ل  : والوالث 
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 . أن الكبائ  ال بد هلا من توبة : لكن اجلمهور يقولون 
 ،كمال سلطان اهلل عز وجل وغناه عن خلق  : هذا احلديث  فوائدمن  – 21

 ،( تبلغوا نفعي  ولن أنكم لن تبلغوا ض ي: ) لقول  
 ،اه وذلك لكمال سلطان  عز وجل وكمال غن

إمنا طلبت منكم االسقغفار من الذنوب ال حلاجة لذلك وال لقضت ري  : وتعاىل  سبحان فكأن  قال 
 . لكم  ولكن معاصيكممن 
 ،القلوب : أن حمل الققوى : ومن فوائد هذا احلديث  – 21

 ،( قلب رجل واحد منكم وعلى أفج  قلب رجل واحد منكم  أتقىعلى ) : لقول  
صلحت  إذاأال وأن يف اجلسد مضغة ) : علي  وعلى هل  وسلم  اهلليب صلى قول الن: ويشهد هلذا 

 ( فسدت فسد اجلسد كل   وإذا ،كل   اجلسدصلح 
 ،بالقلب  أن  جيب علينا أن نعقين:  هذاعلى  ويقف ع – 22

 حّل ؟  أينأين ذهب ؟ : وننظ  
 ، ونصفي حىت نطه ه 

 ،غناه  وسعةوجل كمال غىن اهلل عز : ومن فوائد هذا احلديث  – 23
 ، (اخل  ..... وهخ كم قاموا يف صعيد واحد  أولكمعبادي لو أن  يا: ) لقول  

 ،كامل الوجود  وسعةفهذه األوىل على سعة غىن اهلل عز وجل 
 ،تف قهم  منأن  يظه  أن اجقماع الناس يف مكان واحد أق ب إىل اإلجابة : ومنها  – 24

 ،حد باجلمعة نزل واموهلذا أم وا أن جيقمعوا يف 
 ،وأن جيقمعوا يف مصلى العيد يف االسقسقاء 

 ، مكان واحد يفيف ع فات  معواوأن جيق
  .ألن ذلك أق ب إىل اإلجابة 

 ،جواز املبالغة يف القول : هذا احلديث  فوائدومن  – 25
 ،( إال كما ينقص املخيط إذا أدخل البح  ) : لقول  

 ل  من دليل ؟  هل
 .  {اجلمل يف سم اخلياط  يلجال تفقح أبواب السماء وال يدخلون اجلنة حىت  }:نعم ، قول  تعاىل 

 ،أي يضبطها بالعدد  العبادأن اهلل عز وجل حيصي أعمال : ومن فوائد هذا احلديث  – 26
 ، فال ينقص أحدا شيئا 

  ،ومن يعمل موقال ذرة ش ا ي ه ،  ي هفمن يعمل موقال ذرة خريا  }: قال تعاىل 
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 ،سبيل املبالغة وهذا على 
 ،ل هه  الذرةفلو عمل أدىن من موقال 

 ،لكن ملا كان للذرة من أصغ  املخلوقات 
 ، الصغ ومما تض ب ب  الع ب املول يف 

 . أحصيها لكم  ويقول {فمن يعمل موقال ذرة  }: قال 
 ،شيئا بل من عمل عمال وجده  أحداأن اهلل عز وجل ال يظلم : ومن فوائد هذا احلديث  – 27

 . ( مث أوفيكم إياه ) : لقول  
 ،عز وجل على من وجد خريا  هللاحلمد  وجوب: ومن فوائد هذا احلديث  – 28

 :وذلك من وجهني 
 ، عن أن اهلل سبحان  ّيس ه حىت : الوج  األول 
 . أن اهلل أثاب : والوج  الواين 

 ،الغائب عن نفس  يف صيغة  لإلنسانجواز القحدث : ومن فوائد هذا احلديث  – 29
 ،( من وجد خريا فليحمد اهلل ) : لقول  

 ، ( وجد خريا فليحمدين  فمن: ) دون أن يقال 
 ،وهذا أعين العموم عن ضمري املقكلم  

 ،أن تكون الصيغة للغائب من باب القعظيم  إال
 ،افعلوا كذا وكذا : يقول لكم امللك : وهو يأم   امللكيقول : موال  تقول

 .كذا وكذا  افعلوا: أقول لكم : ل فهو أبلغ من أن يقا
 على من ؟   اللوم، أن من ختلى عن العمل الصاحل ومل جيد اخلري : ومن فوائد هذا احلديث  – 31
 ،على نفس   اللوم

 كيف يكون اللوم على نفس  وأنا مقّدر يل هذا ؟ :  قائلفإن قال 
 ،أن  قّدر لك هذا ت كت الواجب مل تكن تعلم  أوأنك حني فعلت املعصية : فاجلواب 

 ،كقبت علي  إال إذا عمل   أهنافالعاصي يقدم على املعصية وهو ال يعلم 
 ،إذا ت ك  وإىل ماذا يعلم  إالوكذلك تارك الواجب ال يعلم أن  كقب علي  ت ك الواجب 

 ،فاللوم عليك 
 ،ال سل بلغت والق هن حجة 

 ،ذلك ت كت هذا الشيء  ومع
 .فاللوم عليك أنت 
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 األسئلة
يف حالة أن خطبة العيد كانت خطبقني واحدة مبكربات الصوت فهل  اهلل أثابكم: السؤال 

اليوم خطبة  كان إذاخطبة واحدة وال حيض  اخلطبة الوانية وئ ج ؟  حيض جيوز للواحد أن 
 العيد خطبقني فهل جيوز للواحد أن خطبة واحدة ويق ك الوانية ؟

أن ينص ف  ل يعىن .  جيب على اإلنسان أن يبقى خطبة العيد سنة ليست واجبة ال: اجلواب 
 .  من حني ما يسلم اإلمام 

 . لكن إذا بقي يسقمع حّ م علي  أن يقكلم 
 .باملوعظة وحيصل في  تشويش على اآلخ ين  مباالت كالم  واإلمام ئطب يدل على عدم  ألن

 بشيء حمدث ؟هل يكون أتى ، إلزام نفس  حبضور اخلطبة الوانية  حالة يف: السؤال 
 كيف ؟ ، ال: اجلواب 
 واحدة مبكربات الصوت ؟ خطبة ألن : السؤال 
 ؟ والوانية ما هي مبكربات الصوت  :اجلواب 

 .فيها مكربات الصوت  الوانية
ليست واجبة لإلنسان ل  أن ينص ف حني يصلي لكن إذا جلس  العيداملهم أن حضور خطبة 

 ؟ مجعةل  أن ينصت  بدفال 
اهلل إليك الكفار اآلن يسقغلون ضعف املسلمني فينهبون أمواهلم  أحسن شيخ: السؤال 

فيهم الديانة الفاسدة والقاعدة الباطلة فهل لنا أن نعقدي عليهم  ويبوونويس قون ث واهتم 
 ؟ عليناكما اعقدوا 

 ويأخذون مال  من بيق  ؟ اإلنسانهم يأتون إىل  هل: اجلواب 
 ؟  ال: السؤال 
 ؟كيف  إذن: اجلواب 
 .  املسلمني أموال يأخذون: السؤال 
 .بعقد من املسلمني هذا رضا من املسلمني  يأخذون  إذن: اجلواب 

املال فقد انقفض أحدهم ومل يكن ل  معىن ، لك  وينهبونأما إذا كان واهلل يدخلون على بيق  
 .أن جتعل يف رأس  مخس رصاصات 

نصارى ينّص ون املسلمني فهل هم يعين اهلل يف بعض البالد ئ ج ال أثابكم شيخ: السؤال 
 معاهدون ؟
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هبم هذا  تنفذفقد أم  اهلل لكن لست أنت الذي  111دعوا إىل بدعقهم إذا  إذا ال: اجلواب 
  اإلمامإىل 
 .نعم  - نعم -
 هل يؤخ  من يسقغف  بدون حضور قلب  ؟. إليك  اهلل أحسن -
 ؟ هل -
 يسقغف  بدون حضور قلب  يقنفذ ؟ من يؤج  -
ولكن  نفع قليل إذن هذا مما ينفع اإلنسان بال قصد وأنت  ذلكأن ينفع   أرجو ، نعم إي -

 نعم ؟. ال تنعقد إذا كانت بال قصد  اليمنيتعلم أن اليمني وهي 
 إليك الف ق بني قول القلب وعمل القلب ؟ اهلل أحسن -
 .القلب وعمل خوف ووجاه نعم  قول نعم -
 .اهلل رأس  بالنار حديث مبا معناه من قطع سدرة صّوب حيفظك اهلل -
 ؟ إيش -
 .سدرة صّوب رأس  بالنار قطع من -
 ؟ قلع من -
 . قطع -
  قطع -
  سدرة -
 ؟ سدرة -
 .رأس  بالنار اهلل صّوب -
أع ف هذا احلديث لكن ال سول صلى اهلل علي  وعلى هل  وصحب  نزل منزال  ما إي -

هذا االسقظالل هبا أما  من وهنى عن قطع الشج  ألن ال حي م الناس الربذات يوم يف 
 .أع ف   ماالوعيد 

اهلل إليك إذا الم اإلنسان نفس  عن فعل هل يكىن من القسخ  ينايف ما يف  أحسن شيخ -
 ؟القلب 

 .يقول نفسي أنيت السبب نعم  لكن  للقسخ ليس  ال -
 فيك  اهلل بارك -
 .نعم  يدك ارفع -
 املعاهد ؟ ققل حكم -
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 ؟  إيش -
 املعاهد ؟  ققل حكم -
 ؟ نعم -
 ؟ املسلم كققل -
نيفة أن  كققل املسلم وأن  جيب أن يققل املسلم واجلمهور على خالف يف هذا ح أبو ي ى -

ققل املسلم  جيوزيقولون ال يققل املسلم ولو كان معاهدا والصواب هذا أن  ال  اجلمهور –
رائحة  ي حبالكاف  حىت وأن كان معاهدا لكن يف هذا وعيد أن من ققل معاهدا مل 

 نعم ؟.اجلنة
موال قد حيقجون علينا يقولون جئقم يف  يعينول ؤيف ن د على املللنفس ك بالنسبة شيخ -

 النفس فأولقم ؟
 من قال لك ؟ أّولنا ما -
 موال يعق ض ؟ يعين قد -
 .اهلل نفس  مش النفس يعين حيذركم اهلل إياه  حيذركمأولنا  ما -
 ما يف نفسي وال أعلم ما يف نفسك ؟ تعلم لقول  -
 نعم ؟. م ما يف نفسك أعل والما يف نفسي  تعلم الشيء نفس ال -
 فيكم من ققل معاهدا هل ل  توبة ؟  اهلل بارك -
والذين يدعون ال ) كل إنسان مهما عظمت ذنوب  ل  توبة وامسع هية الف قان ،  نعم إي -

مع اهلل إهلا هخ  وال يققلون النفس اليت ح م اهلل إال باحلق وال يزنون ومن يفعل  يدعون
 .من تاب إال :  إىل قول ( يلق هثاما  ذلك

 .بارك اهلل فيك إذا ع ف ال جل بالظلم  شيخ يا -
 ؟ إذا -
ال جل بالظلم وكان عنده عمال فهل مينعهم حقوقهم موال واسقطاع العامل أن  ع ف إذا -

 بط يق غري ش عي فهل ل  ذلك ؟ حق يأخذ 
 بط يق غري ش عي ؟ تقول كيف -
 . موال كالس قة -
. د يسأل عن  لكن هذه املسألة نصورها ق، يلقى  قد، تقول بط يق غري ش عي  اآلن أنت -

دين بذمة شخص وأىب أن ينك ه إما مماطلة أو جهال فهل هلذا الطالب  ل إذا كان اإلنسان 
بالظامل  الظف إذا قدر علي  ؟ هذه املسألة يسميها العلماء الظف   املطلوبأن يأخذ من مال 
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ل النيب صلى اهلل علي  لقو مال والصحيح أن  ال جيوز أن يأخذ ولو قدر على  11111
إال يف مسألة واحدة إذا .  خانكأدي األمانة ملن ائقمنك وال ختن من : وعلى هل  وسلم 

ال ينفق علي  وحصل  ولكن كان السبب ظاه ا ما يف إشكال كال جل تلزم  نفقة زيد 
 . زيد على شيء من مال  فل  أن يأخذ من مال  بقدر النفقة 

عقبة شكت إىل النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم أبا سفيان بنت  أن هندًا: ذلك  ودليل
 ألن ال يعطيها ما يكفيها وولدها فقال خذي من مال ما يكفيك وولدك باملع وف ملاذا ؟  بأن 

 أنإذا نزلوا على قوم أبوا . سبب ظاه  هي زوجق  ونفققها علي  ونزل علي  الضيوف 
ولكن بقدر الضيافة ألن سبب الوجوب همن يضيفوهم وقدروا على شيء من ماهلم أخذوه 

 ؟ نعم
 .اهلل إليك  أحسن شيخ -
 نعم ؟.  يدك ارفع -
 .اليت تقول من ققل معاهدا مل ي ح رائحة اجلنة  األحاديث يف -
 نعم -
واألدلة على أن صاحب ( من يققل معاهدا مقعمدا جزاءه جهنم خالدا فيها )  لقول  -

 يف النار ؟ ئلدالكبرية ال 
 . نعم -
 ؟ معاجل كيف -
هذا وبني األدلة األخ ى اخقلف فيها العلماء فقال بعضهم إن  على تطهري  بني اجلمع -

 سبيلفجزاءه إن جازاه ولكن هذا في  نقص وقال بعضهم من هذا على  واملعىنش ط 
 شيءالوعيد أهنم يلقوه وال نقحدث عن  وقال بعضهم أن هذا مسقوىن ألن الققل أعظم 

 والسببققل املؤمن عمدا سببا يف اخللود يف النار .عمدا ولكن الصواب أن يقال الققل 
يف إشكال لكن اإلميان هذا رجل  مال  مانع وهو اإلميان القوبة  يوجدقد يوجد ل  مانع قد 

فجزاءه جهنم خملدا فيها لكن إذا وجد املانع وهو  حيض ققل مؤمن مقعمدا ومات قبل أن 
ت لو الق ابة سبب لإلرث فاألب ي ث من كما قل اخللوداإلميان ولو موقال ذرة امقنع 

 .قد يوجد مانع مينع اآلباء من املرياث .  الابن  هل هذا ي ث على كل حال ؟ 
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 والعش ون ال ابع ثياحلد
 للنيبأن أناسا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم قالوا : ذر رضي اهلل عن  أيضا  أيب عن

، يصلون كما نصلي ، ويصومون هب أهل الدثور باألجور يا رسول اهلل ذ: صلى اهلل علي  وسلم 
أو ليس قد جعل اهلل لكم ما تصدقون ؟ إن : ) كما نصوم ، ويقصدقون بفضول أمواهلم ، قال 

لكم بكل تسبيحة صدقة ، وكل تكبرية صدقة ، وكل حتميدة صدقة ، وكل هتليلة صدقة ، وأم  
يا رسول اهلل ، : ، قالوا ( أحدكم صدقة باملع وف صدقة ، وهني عن منك  صدقة ، ويف بضع 

أرأيقم لو وضعها يف ح ام ، أكان علي  وزر ؟ : ) أيأيت أحدنا شهوت  ويكون ل  فيها أج  ؟ قال 
 .رواه مسلم ( فكذلك إذا وضعها يف احلالل كان ل  أج  

 الش ح 
 ، ءا الفق هؤالء

 ، باألجور  الدثورذهب أهل : قالوا للنيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 ،الكورية  األموالأي ( : الدثور  أهل : )قول  
 ،أي الوواب علي  ( : باألجور  : )قول  

 ،اهلل  قدروليس قصدهم بذلك احلسد وال االعق اض على 
 ، يف األجور  الدثورلكن قصدهم لعلهم جيدون أعماال يسقطيعوهنا يقومون هبا تقابل ما يفعل  أهل 

 ، نقصدقوال  يعينن كما نصوم ويقصدقون من فضول أمواهلم يصلون كما نصلي ويصومو
 ، عندنا شيء  وليس: يقولون 

 ،ميكن أن نسبقهم  فكيف يعين
 ،امل اد عنهم رضي اهلل عنهم  هذا: كل حال  على

 ،اهلل  قدروليس م ادهم قطعا أن االعق اض على 
 ،وال أن حيسدوا هؤالء األغنياء 
 اهلل لكمما تقصدقون ب  ؟  جعلليس قد  أو: قال النيب صلى اهلل علي  وسلم 

 ، بلى : اجلواب 
 ، سبحان اهلل : يعين إذا قلت ( : صدقة  تسبيحةبكل ) مث يبني هلم علي  الصالة والسالم أن 

 ،فهي صدقة 
 ، صدقة  فهذه، اهلل أكرب : إذا قلت ( : وبكل تكبرية صدقة : ) قول  
 ،فهي صدقة ، احلمد هلل :  إذا قلت( : وبكل حتميدة صدقة : ) قول  
 ،إل  إال اهلل فهي صدقة  الإذا قلت ( : وبكل هتليلة صدقة : ) قول  
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الطاعات وأم ت   منيعين إذا أم ت من رأيق  مقص ا يف شيء ( : وأم  باملع وف صدقة : ) قول  
 ،فهي صدقة 

 ،قة إذا رأيت شخص على املنك  وهنيق  فهي صد( : وهني عن منك  صدقة : ) قول  
 . يعين الزوجة ( : أحدكم صدقة  بضعويف : ) قول  
اليت ذك ها النيب صلى اهلل علي   األشياء هذه: أخل ..... يا رسول اهلل أيأيت أحدنا شهوت  : قالوا 

 ، صدقةوقال أهنا  لموعلى هل  وس
 هل يسقطيعها هؤالء الفق اء ؟ 

 . نعم يسقطيعها 
 وكلهاهليل والقحميد واألم  باملع وف والنهي عن املنك  والق القكبريفأنقم املئوا الزمن من 

 ،صدقات 
 ، األغنياء ميكن ال يقصدقون 

  ،بالصدقة فأنقم قادرون على هذا  اليوموإذا تصدقوا باليوم ال يسقوعبون 
 هنا وال غري واضح ؟  واضح

 ، عنهممّلا ق ر هذا اققنعوا رضي اهلل 
 . يعين إذا أتى ال جل أهل  فل  بذلك صدقة :  (بضع أحدكم صدقة  يف) : لكن مّلا قال 

 ،  يا رسول اهلل أيأيت أحدنا شهوت  ويكون ل  فيها أج  ؟: قالوا 
 ،اسقفهام 

 ، ليس اعق اضًا
 ،ي يدون أن يع فوا  لكن

 مبا أتوه ؟  ويقارنكيف اإلنسان يأيت أهل  وشهوت  : وج  ذلك 
 ، هذايعين أن اإلنسان قد يسقبعد 

 : لى اهلل علي  وسلم بّين هلم وج  ذلك ولكن النيب ص
 (أكان علي  وزر ؟ ،  ح امأرأيقم لو وضعها يف ) : فقال 

 ، نعم : واجلواب 
 ،علي  وزر 

 ،لو وضعها يف ح ام 
 ، ( يف احلالل كان ل  أج   وضعهافكذلك إذا ) : قال 

 . فاسقغىن باحلالل عن احل ام فكان مأجورا هبذا 
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 ،قياس العكس : اء عند العلم يسمىوهذا ما 
 . يعين إذا ثبت هذا ثبت ضده يف ضده 
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 فوائد احلديث 
 :منها  فوائديف هذا احلديث 

 .  إىل اخلري يقسابقوا كلنا  القسابقح ص الصحابة رضي اهلل عنهم على  – 1
وتسابقهم إىل العمل الصاحل ، رضي اهلل عنهم  الصحابةمسارعة : يف هذا احلديث دليل على  – 2
 ، 
اهلل علي  وعلى هل  وسلم أن  ذهب أهل الدثور  صلىلل سول  يقولونالذين جاءوا  هؤالءن  أل

 ،باألجور 
 ،ال ي يدون حسد 

 ،يدركون ب  هذا السبق  أن يفقح هلم النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم بابًا ي يدونولكن 
يف ما في  اخلري يف  مواهلمأأن الصحابة رضي اهلل عنهم يسقعملون : فوائد هذا احلديث  ومن – 3

 ،الدنيا و اآلخ ة 
 ،وهم أهنم يقصدقون 

 ،يشق ك فيها الغين والفقري  األعمالأن :  احلديثهذا  فوائدومن  – 4
 ،وهو كذلك ، ( يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي : ) بقول  
 . يكون أداء الفقري هلا أفضل وأكمل من أداء الغين  وقد
صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم فقح للفق اء أبوابا من اخلري  النيبأن : حلديث من فوائد هذا ا – 5
 ، 

 ( اهلل لكم ما تقصدقون ب  ؟  جعلليس قد  أو: ) لقول  
 . وذك  األبواب 

 ،ال ميكن  إنكاره  مباتق ي  خماطب : ومن فوائد هذا احلديث  – 6
 ( ليس قد جعل اهلل لكم ما تقصدقون ب  ؟  أو: ) لقول  

 . احلجة علي   إقامةألن هذا أبلغ يف 
من األعمال  وسلمأن ما ذك ه النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  : ومن فوائد هذا احلديث  – 7

 ،كل  صدقة 
 ،لكن هذه الصدقة فيها واجب وفيها غري واجب 

 ،قاص   ومنهاومنها مقعدي 
 . حسب ما سنذك ه 
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صدقة وكل حتميدة صدقة  تكبريةصدقة وكل  إن بكل تسبيحة) : قال علي  الصالة والسالم 
 ، ( وكل هتليلة صدقة 

 هذا كل  مقعدي أو قاص  ؟ 
 ،قاص  
 ،وفي  غري واجب  واجبوفي  

 ،القكبري من  واجب ومن  ما ليس بواجب 
 ،فقكبري الصلوات واجب 

 ،الصالة بعدها مسقحب  أذكار تكبريو
 . وهكذا يقال يف القسبيح والقهليل 

 ،ذك نا أوال  ماعلى  منشي
 أو من املسقحب ؟  الواجبهذا من ( : وأم  مبع وف صدقة وهني عن منك  صدقة ) 

 ،ن الواجب مهذا 
 ،لكن األم  باملع وف تارة يكون واجب وجوب عني 

 ،من قدر علي  ومل يوجد غريه  على
 ،وكذلك املنك  

 ،وتارة يكون واجب كفاية ملن قدر علي  
 ،في  من يقوم مقام   ولكن

 ،تارة يكون مسقحبا و
 ،املنك  املك وه  عنوذلك يف األم  باملع وف املسقحب والنهي 

 ،( منك  )  اسمصح أن نطلق علي   إن
 : األم  باملع وف ال بد في  من ش وط 

 ،هذا مع وف  بأنأن يكون اآلم  عاملا : الش ط األول 
 ،فإن كان جاهال فإن  ال جيوز أن يقكلم 

 اهلل ما ال يعلم ،  علىفقد قال  ألن  إذا أم  مبا جيهل
 ،أن يعلم أن هذا قد ت ك  : الش ط الواين 

 ،ت ك املع وف  قد
 ،فإن مل يعلم ت ك  إياه فليسقفس  



 186 

فجلس ، يوم اجلمعة والنيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ئطب  دخلأن رجال : ودليل ذلك 
 ، ( وجتّوز فيهما ، كعقني فصلي ر، قم ) : قال ، ال : قال ، ( أصليت ) : فقال ل  

 أو ال ؟  فعلقهماهل : فلم يأم ه بصالة ركعقني حىت سأل  
 ،فال بد أن تعلم أن  تارك هلذا املع وف 

 : من ش وط  في النهي عن املنك  كذلك ال بد 
 ،أن تعلم أن هذا منك  بالدليل الش عي : الش ط األول 
 ،ة وال بالغرية وال بالعاطف بالعادةال بالذوق ال 

 ،أن تعلم أن هذا منك  بالدليل الش عي 
 منك  يكون منك ا فقد ينك  اإلنسان ما كان مع وفا ،  أن وليس جم د 

 ،يف املنك   أي هذا املخاطب قد وقع في  أنأن تعلم : الش ط الواين 
 ،فإن مل تعلم فال جيوز أن تنهى 

 ،تس عا  منكألنك لو فعلت لّعد ذلك 
 ،وألكل الناس ع ضك 

 ،في  املنك   عال بد أن تعلم أن ما وقبل 
يف املسجد : ولنقل ،  مضانيف البلد يأكل يف رمضان ويش ب يف ر رجالرأيت :  موال ذلك

 لك أن تنك  علي  ؟  هلاحل ام 
 ال ، حىت تسأل أمساف  أنت أم غري مساف  ؟ 

 ،قد يكون مساف ا  ألن 
 ،واملساف  جيوز ل  أن يأكل ويش ب يف رمضان 

 املخاطب وقع يف هذا املنك  ،  هذاأن تعلم ظان  فال بد
 ، من أن ال يزول املنك  إىل ما هو أعظم : الش ط الوالث 

 ،فإن زال املنك  إىل ما هو أعظم كان إنكاره ح اما 
 ،ما هو أخف إىل ما هو أشد  منألن إنكاره يعين أننا حولناه 

 : وحتت هذه املسألة أربعة أقسام 
 ،بالكلية  املنك زول أن ي: القسم األول 
 ،أن ئف : القسم الواين 

 ،أن يقحول إىل منك  مول  : القسم الوالث 
 ،أن يقحول إىل منك  أعظم : ال ابع  القسم
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 :فاألقسام أربعة 
 ، أن يزول املنك  : القسم األول 
 ،  زوال  –يزول  أن –منك   أن أن يعلم أن : القسم الواين 

 . ختفيف  أن ئف املنك  
 ،أن يقحول إىل منك  أعظم ، أكرب من   منك يقحول إىل  أن أن ال يزول: والث ال

  ،يقحول إىل منك  مساوي  أن، أن يقساوى : ال ابع 
 ،اإلنكار واجب  أن شك فال، كان بإمكان املنك  يزول  إذا

 ،فإذا كان ئف فاإلنكار واجب 
 ، الن ختفيف املنك  أم  واجب 

 ،اعظم فاإلنكار ح ام إىل ما هو  يقحولإذا كان 
 ، إذا كان يقحول إىل ما هو مول  

 أو ال ؟ ، اإلنكار  ي جحهل : فمحل نظ  
 ،فقد ي جح اإلنكار 

 ،يكون أخف  رمباإىل شيء  شيءألن اإلنسانيات تغريت ب  األحوال وانققل من 
 ،يكون األم  بالعكس بقاءه على ما هو علي  أحسن من نقل   وقد

 ،إىل منك ات أخ ى  انققلقل ألن  إذا تعدد القن
 .  إنكار املنك  أحوالل هذه أق

 ؟  األقسامعلّل أو دلّل هلذه : فإذا قال قائل 
 ،أما إذا كان إنكاره يققضي زوال  فوجوب  ظاه  : فنقول 

 ، {الرب والققوى  علىوتعاونوا } : لقول  تعاىل 
 ، {عن املنك   وينهونوف ولقكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأم ون باملع  }: وقول  

، ولقنهون عن املنك  ،  باملع وفلقأم ن ، والذي نفسي بيده ) : وقول النيب صلى اهلل علي  وسلم 
 . شديدا  وعيدااحلديث  وذك ، (  ....ولقأطّ ن  على احلق أط ا ، ولقأخذن على عدة الظامل 

 ،أما ختفيف  إذا كان اإلنكار يؤدي إىل ختفيف  
 ،ختفيف الش  واجب أن  فالقعليل

 ،ألن اثنني ناقص واحد ، واحد هخذ من  اثنني 
 ،وهذا تعليل 

 ،أن  دليل : يقال  وقد
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 ،ألن هذا الزائد منك  يزول باإلنكار فيكون واحدا فيما سبق 
 ،أنك  فإن اإلنكار ح ام  هويقحول إىل ما  إىل ولكان يز إذاأما 

دون اهلل فيسب اهلل عدوا بغري  منسبوا الذين يدعون ال ت }: قول اهلل تبارك وتعاىل : ودليل ذلك 
  ،{ علم 

سب من  إىليؤدي  –ههلقهم سب  –سبهم  ألنفنهى عن سب ههلة املش كني مع أن  أم  واجب 
 ،هو منزه عن كل تقص وهو اهلل عز وجل 

  – هلذابغري حق انقب   عدواسبوا اهلل سبوه   إذافنحن إذا سببنا ههلقهم سببنا حبق وهم 
يش بون اخلم  ، أن  مّ  مع صاحب ل  على قوم من القق  ، رمح  اهلل  اإلسالمعن شيخ :  ويذك 

 ،ويفسقون 
 ،شيخ اإلسالم عن هذا  ينههمومل 

 ؟ ال تنهاهم  ملاذايعين : فقال ل  صاحب  
 ،وكان رمح  اهلل ممن ع ف بإنكار املنك  

وانقهكوا أع اضهم وهذا أعظم مما هم علي  هؤالء لقاموا إىل بيوت الناس وهنبوها  هنيتلو : قال 
 ، اآلن
 ، اهلل عز وجل  دينللفق  يف  انظ 
 ،للحديث  نعود
 وهذه من الصدقة الواجبة أو املسقحبة ؟ ( : وهنى عن منك  صدقة  صدقةأم  : ) قول  

 . وجوب عني أو وجوب كفاية أو سنة  مسعق ي ذعلى القفصيل ال
 من املسقحب ؟  أوهذه الصدقة من الواجب :  (ويف بضع أحدكم صدقة : ) قول  

 ،من الواجب تارة 
 ،ومن املسقحب تارة 

 ،من الزنا إن مل يأيت أهل  صار من الصدقة الواجبة  نفس إذا كان اإلنسان ئاف على 
 ، املسقحبةال فهو من الصدقة كان وإن 

 ، أن ذلك صدقة ( : ويف بضع أحدكم صدقة : ) وظاه  هذا احلديث 
 ، الشهوةان على سبيل وإن ك

 ،ال على سبيل الكفاف عن احل ام 
 ،كان على سبيل الكفاف عن احل ام  إذاألن  

 ،فاألم  واضح أن  صدقة 
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 ،احل ام باملباح  يدفعألن  
 ،صدقة  ذلك أنلكن إذا كان جمل د الشهوة فظاه  احلديث 

 : ول  وج  
 ،فس  ما تشقهي أن اإلنسان مأمور أن ال مينع ن:  –الوجوه  من –منها 

 ،( إن لنفسك عليك حق ) ، غري معصية اهلل  يفإذا كان ذلك 
 ، أهل أن  إذا أيت أهل  فقد أحسن إليهم إىل : والواين 

 ،ألن امل أة عندها من الشهوة ما عند ال جل 
 ،فهي تشقهي ال جل كما يشقهيها 

 . صار حمسنا إليها وصار ذلك صدقة  أتاهافإذا 
 .عن   واال يق كون شيئا مشكل إال سأل عنهمأن الصحابة رضي اهلل : ديث ومن فوائد احل – 8
 ،( أيأيت أحدنا شهوت  ويكون ل  فيها أج  ) 

 ،أن كل شيء مل يسأل عن  الصحابة مما يظن أن  من أمور الدين  نعلموب  
 ، بدعةفإن السؤال عن  

 . اضح ل عن  حىت يقبني وأألن  لو كان من دين اهلل لغّي  اهلل من يس
كسنة  أيام حّدث النيب صلى اهلل علي  وسلم عن الدجال أن أول يوم من  امل حتدثمما  ذلكومن 

 ،اقدروا ل  قدره  ال: قالوا يا رسول اهلل هذا اليوم الذي كسنة يكفينا في  صالة واحدة قال 
 ،فكل شيء حيقاج إلي  الناس يف دينهم 

 ، بقداًءاهل  وسلم  علي  وعلى اهللفإما أن يصدر من النيب صلى 
 ،عن   يسألوإما أن 

 ،لسؤال وهو مما يقعلق بالدين  جوابًاوال  ابقداًءمل ي د عن النيب صلى اهلل علي  وسلم  وما
 ،فالسؤال عن  بدعة 

 ،يف أمساء اهلل وصفات   املقنطعنيومن ذلك ما يفعل  بعض 
 ، القيامةأو بعض املقنطعني فيما جاء اخلرب عن  من أحوال يوم 

 ،أنكم مبقدعة : نقول هلؤالء 
 ،إن هذا بدعة : أو نقول على األقل 

 ،ي يد أن يبقدع  اليكون السائل  قد قد يكون سائال  ألن
 ،هذا السؤال بدعة : فنقول 

 ،وإن كنا ال نصف السائل بأن  مبقدع 
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 ؟  مجاعةواضح يا 
 . واضح 

 ،انقبهوا هلذا 
 ،قد يكون العمل بدع  وفاعل  ليس مببقدع 

 . ذلك  أشب لقأويل أو ما  أوألن  ال يعلم 
 ،حسن تعليم النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم : ومن فوائد هذا احلديث  – 9

 ،املول الذي يققنع ب  املخاطب  ض بحيث 
 ،العقلية  باألموروهذا من حسن القعلم أن تق ب األمور احلسية 

يف احلالل كان  وضعهان علي  وزر فكذلك إذا  أرأيقم لو وضعها يف احل ام أكا) : وذلك بقول  
 ،( ل  أج  

 ،أن القياس حجة :  احلديثومن فوائد هذا  – 11
 : فقياس املوافقة كوري جدا وال إشكال في  

 ،يف حكم من األحكام ، هذا الشيء  علىبأن تقيس هذا الشيء 
 ، هذاجيب هذا على قياس هذا ، حي م هذا قياسا على : وتقول 
 ،س العكس هذا أيضا صحيح لكن قيا

 ،قياس العكس صحيح 
 ،هذا القياس قياس العكس  قاسألن النيب صلى اهلل علي  وسلم 

 ،يعين فإذا كانت الشهوة ح ام وزرا فالشهوة احلالل أج  
 .واضح  وهذا
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 والعش ون السادساحلديث 
من الناس  ىكل سالم ): اهلل علي  وسلم  صلىقال رسول اهلل : عن أيب ه ي ة رضي اهلل عن  قال 

تعدل بني اثنني صدقة ، وتعني ال جل يف دابق  فقحمل  : كل يوم تطلع في  الشمس ، علي  صدقة 
عليها أو ت فع ل  عليها مقاع  صدقة ، والكلمة الطيبة صدقة ، وبكل خطوٍة متشيها إىل الصالة 

 . رواه البخاري ومسلم ( صدقة ، ومتيط األذى عن الط يق صدقة 
 الش ح 

 ،هي املفاصل :  ىالسالم:  (ى سالم كل: ) قول  
 ،العظام : وقيل 

 ،اآلخ  بفاصل  عنألن كل عظم مفصول 
 ، األمورعن  بالشكل ويف القدرة ويف كل  ئقلففإن  

 ،وهذا من متام قدرة اهلل عز وجل 
 ،كالكف  األصابعفليس الذراع كالعظم وليس 

 ،صة كل ما فصل عن غريه من العظام فل  ميزة خا
 ، صدقة ىولذلك كان على كل سالم

 ، وإما املفاصل ، إما العظام : قلنا  ىوالسالم
 ،واملعىن واحد ال ئقلف 

 ؟  ىفكم السالم ( :؟ هذه  فكم)  : وقول 
 ،مفصل  361جاء يف صحيح مسلم 

 ، احلديثهكذا جاء يف 
 ،والطب احلديث يوافق هذا 

 ! سبحان اهلل 
 ،وعلى هل  وسلم حق  علي  صلى اهلل مما يدل على أن رسالة النيب

 ،( من الناس علي  صدقة  ىكل سالم: ) وقول  
 ، نعيدها حىت يقضح املعىن 

 ،مبقدأ ( :  ىسالم كل: ) قول  
 ، (  ىسالم) ت أو ل( كل ) ت بيان ل( : ومن الناس : ) قول  
  ، وخربمبقدأ ( : علي  صدقة : ) قول  
 ،علي  صدقة  مفصليعين كل ( : كل : ) قول  
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 361 صدقةيعين كل يوم يصبح على عضو من أعضائنا ( : كل يوم تطلع في  الشمس  : )  وقول
 ، 

 أيام ؟  7كم يف األسبوع 
 ؟ 2421أنقم أعلم منا يف احلساب 

 ، 361كل يوم وكل أسبوع  2521
 ،نعمة اهلل أن هذه الصدقة عامة يف كل الق بات  منلكن 
 ،الق بات صدقات  كل

ما جيب  اإلنسانليس بصعب على اإلنسان مادام كل ق بة صدقة فما أيس  أن يؤدي  يءشوهذا 
 . علي  

 ، يعين تفصل بينهما ( :  صدقةتعدلوا بني اثنني ) :   لوق
 ،تفصل بينهما إما بصلح وإما حبكم  ( :بصلح أو حكم : ) قول  

 أم احلكم ؟  الصلحوأيهما أوىل 
 ،الصلح إذا أمكن 

 ،ل جل أن الصواب مع أن احلكم ألحدمها ما مل يقبني ل
مع  يصلحتبني أن احلكم ألحدمها ح م الصلح وهذا قد يفعل  بعض الناس القضاة حياول أن  فإن

 ،علم  أن احلق مع املدعي أو املدعى علي  
 ،وهذا حم م 

 ،كل واحد عما ادعاه فيحال بين  وبني حق   يقنازلألن  باإلصالح ال بد أن 
 ، باحلكم اثنني بالصلح أو وإذن العدل بني

 .  أن الصلح أفضل إن مل يعلم احلق ألحدهم
 . علم أن احلق ألحدهم فال يصلح فليحكم باحلق  إننعم يكون صدقة 

 ،يف دابق   ال جلتعني : ثانيا 
 ،أي يف بعريه فقحمل  علي  أو ت فع ل  عليها مقاع  صدقة 

 ،ال جل يف دابق  أي يف بعريه  تعنياحلمد هلل 
 . تضع  على ال حل هذا صدقة أو حتمل ل  علي  مقاع   أنت حتمل : موال 

 . وغريمها  ش ابب  يف السف  من طعام و يقمقعمقاع  ما 
 ،حتمل  على البعري وت بط  هذا صدقة 

 ،صدقة أي كلمة طيبة  الطيبةاهلل أكرب الكلمة ( : الطيبة صدقة  والكلمة: ) قول  
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 ، والقهليلبيح والقكبري سواء طيبة يف حق اهلل كالقس
 ،أو يف حق الناس كحسن اخللق 

 ،الطيبة صدقة  الكلمة، ( خل ا.... كل هتليل  صدقة )  قبل وسبق باحلديث األول 
 ،خطوة ختطوها إىل الصالة صدقة  كل ( :وبكل خطوة ختطوها إىل الصالة صدقة : ) قول  

 ، سواء بعدت الدار أم ق بت الدار 
  ؟حيصي اخلطوات  ومن
 ،حاولت إحصاءها أحصيقها لكن بصعوبة  لووأنت  اهلل ،نعم 
تزيل األذى ما يؤذي املارة : ( متيط ( : ) األذى عن الط يق صدقة  متيط وبكل خطوة: ) قول  
 ، املارينأو زجاج أو قاذورات أي شيء يؤذي  حج من 
 ،صدق   فإن عن ط يقهم  أمطق إذا 
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 فوائد احلديث 
 : منها ، هي مقعددة أما فوائد احلديث ف

 الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع في  الشمس عن كل عضو من أعضائ   وجوب – 1
 ؟  واضحواضح وال غري 

 ،  للوجوب( على )  و( : علي  ) : (  صدقةعلي  : ) قول   ألن
يف  ذراع أن كل إنسان يصبح سليما علي  أن يشك  اهلل عز وجل سليما يف كف  يف : ووج  ذلك 

 ، فليشك هاضده يف ساق  يف فخذه يف كل عضو من أعضائ  علي  نعمة من اهلل عز وجل ع
 ؟قد يكون يف إحصاء ذلك صعوبة : فإن قال قائل 

 ،من ذلك  ئعلي  وعلى هل  وسلم أن  جيز اهللأن  صح عن النيب صلى : فاجلواب 
 : من ذلك من هنا  ئيعين عن  بدال عن  جيز

ركعت ركعقني من الضحى  إذا –لك ركعقان ي كعهما من الضحى نعم  مبعىن أن بدل ذ(  بدلي ) 
 ،الباقي نفال وتطوعا  صار –صارت 

أن  ينبغي لإلنسان أن يداوم على ركعيت :  ذك هتاويؤخذ من هذا احلديث أعين من ال واية اليت 
 ،الضحى 

 ،صدقة  361هذه الصدقات عن  عنعجيب أهنا تأيت بدال : وج  ذلك 
 ،هو ال اجح أن  تسن املداومة على ركعيت الضحى وهذا القول 

 ،يف رأي العني إىل قبيل الزوال  رمحووققها من ارتفاع الشمس قيد 
 ،بعش  أو مخس دقائق  الزواليعين بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة إىل قبل 

 ،وهخ  الوقت أفضل 
 ،أقلها ركعقني 

 ،ال حد ل   وأكو ها
 ،صلي ما شئت 

 , خري  على قبيل الزوال فأنت لو تبقى تصلي إىل
 ، بدل الليل  النهار فيأيت، أن الشمس هي اليت تدور على األرض : ومن فوائد هذا احلديث  – 2

 ،( في  الشمس  تطلع) : لقول  
 ،وهذا واضح أن احل كة ح كة الشمس 

يمني وت ى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات ال} : ويدل هلذا قول اهلل تبارك وتعاىل 
 ، {وإذا غ بت تق ضهم ذات الشمال 
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 فعل ؟  منكم 
 ، الشمس  أربعة أفعال مضاف إىل

 ، أي الشمس ،  {توارت  حىتإين أحببت حب اخلري عن ذك  ريب  }: وقال تعاىل عن سليمان 
 ،أي باألرض ،  {باحلجاب  }

 ( ري أين تذهب ؟أتد) ، أليب ذر حني غ بت الشمس  وسلموقال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  
 ، اهلل ورسول  أعلم : قال 

 ،إليها أي إىل الشمس  الذهابفأضاف 
 دوراهنا اخقالف الليل والنهار ؟  يفإن األرض هي اليت تدور ؟ ويكون : أفبعد هذا ميكن أن نقول 

 ،ال ميكن 
 ،معنا  اليتأن نص ف ب  ظاه  النصوص  ب إال إذا ثبت عندنا ثبوتا قطعيا نسقطيع 

 ،الواقع إذا ثبت  يطابق
 ، فالق هن ال ئالف الواقع 

 يا مجاعة ؟  أمسعقم
 ،فالن ينك  كذا أو يوبت كذا : تقولون ، ال تذهبون 

 ،القطعي احلسي أن اخقالف الليل والنهار من دوران األرض  بالدليلإذا ثبت : أنا أقول 
 ،ئالف الواقع  الأن الق هن : فنحن نقول 

 ؟  تدوراليت ظاه ها أن الشمس هي اليت  األفعالولكن كيف نقص ف مع هذه 
 ،تطلع يف رأي العلم : نقص ف فنقول 

 ،تطلع وت تفع  الشمسيعين ألنك أنت موال يف السطح أو يف الرب ت ى 
 يف رأي العلم مىت نقول هذا ؟ 
 ،الليل والنهار يكون بدوران األرض  اخقالفإذا ثبت قطعا ثبوتا حسيا أن 

 ،إلي  وهذا اآلن مل نصل 
 ،إبقاء النص على ما هو علي   فيجب

 الصغري ؟  علىكيف يقصور اإلنسان أن الكبري يدور : فإذا قال قائل 
 ، جدابشيء قليل  ليسألنك لو نسبت األرض إىل الشمس 

 ، على حممد  صلياللهم : نقول  نحن
 من ؟ ، الصغري  علىمن الذي أدار الكبري 

 ، اهلل 
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 ،وهو على كل شيء قدي  
 ، مانع وال

 ، املسألةفهذا ما نعققده حول هذه 
 الداللة قطعية ؟  هل: ومع ذلك لو قال قائل 

 ،ال : فاجلواب 
 ،ما هي قطعية ظنية 

 ،بالدليل الظين الذي هو ظاه  النصي حىت يعارض بدليل قطعي  نعملوحنن علينا أن 
 ،ألرض قطعية اآلية واحلديث على دوران الشمس على ا داللةأن : وال جيوز أن نقول 

 ،أن نقول هذا  وال جيوز
 ؟  ماذابدوران  والنهاريأيت الوقت الذي نقطع بأن اخقالف الليل  رمباألن  

 ،دوران األرض 
 ،من احملال : وحينئذ نقول 

 ،الدليلني القطعيني حمال  تعارضألن 
 ،إذ تعارضهما يققضي انقفاء أحدمها 

 ،ينقفيا  أنأهنما قطعيان فال ميكن : دمنا نقول  وما
 واضح ؟ 

 ،اليت تدور  هيوإذا تق ر بالدليل القطعي أن األرض 
 ،  {أن متيد بكم  رواسيوألقى يف األرض  }: قول  تعاىل بفقد يسقدل بذلك مسقدل 

 ،تضط ب : يعين { متيد } 
 ، احل كةوانقفاء االضط اب يدل على وجود أصل : قالوا 

  ،{ ال تدرك  األبصار  }: كما أن قول  تعاىل 
 ،يدل على ثبوت رؤية اهلل 

  ، األخصحيث نفى 
 ، ونفي األخص يدل على ثبوت األعم 

 ،ولكن إىل اآلن مل نصل إىل القطع 
 ،والنهار يكون بدوران األرض  الليلألن اخقالف 

 ،بدوران الشمس  ال
 ،العدل بني االثنني  فضيلة: ومن فوائد هذا احلديث  – 3
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 ،ح وقد حث اهلل عز وجل على الصل
يصلح بينهما صلحا  أنجناح عليهما  فالأو إع اضا  نشوزاخافت من بعلها  ام أةوإن  }: فقال 

 ، {والصلح خري وأحض ت األنفس الشح 
 ،الصلح خري 

  .بني خصمني يف احلكم واجب  العدل
 ، أخاهاحلث على معونة ال جل : ومن فوائد هذا احلديث  – 4

 ،ألن معونق  إياه صدقة 
 ،وال الذي ذك ه ال سول صلى اهلل علي  وسلم سواء يف امل

 ،غريه  يفأو 
 ، مقاع هو أن يعين  يف دابق  فيحمل  عليها أو ي فع ل  عليها : املوال الذي ذك ه 

 ، ومحلق لو وجدت إنسانا على اخلط وطلب منك أن حتمل  إىل البلد : ولكن هناك أمولة كورية 
 هل يدخل يف هذا أو ال يدخل ؟ 

 ،نعم 
 ،من باب أوىل  خليد

 أو ال جيب ؟ ، حتمل   أنولكن هل جيب عليك 
 ، وجوبًا حتمل إن كان يف مهلكة وأمنت من  وجب عليك أن 

 ،إلنقاذه من اهللكة 
 ،واملهلكة إما لقلة املاشي فيها 

 ، ط يقأو ألن فيها قطاع 
 ،رمبا يكون على هذا ال جل 

 ، حتمل أن على كل حال إذا خفت علي  وأمنت من  وجب عليك 
 ،تورط مع املسؤولني عن الط ق  منإذا محلق  أخاف : فإن قلت 

 ،من اتقى اهلل جعل ل  خم جا : قلنا 
 ،فإن مل تأمن من هذا ال جل فال يلزمك أن حتمل  

 ،اجتاه هخ  بالقوة  إىلحيّول مسريك  أوأن ختاف من أن يغقالك : مول 
 ،فال يلزمك 

 ،( ض ار  والال ض ر : ) هل  وسلم لقول النيب صلى اهلل علي  وعلى 
 األسئلة
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 قائل يا شيخ ملاذا ال حتملون احلياة يف احلديث على أن امل اد رؤية العني قال لو: السؤال 
 ؟لل ؤية  بالنسبةبعد الشمس  أضاف،  وت اه:  فقال

 ال مل يقل وت ى طلعت إذا على فعل إذا طلعت ت اها الكالمإذا طلع  لكن طلع إذا: اجلواب 
إذا جعلنا األرض هي اليت تدور فنحن الذين طلعنا على  يعينالشمس إذا طلعت عليها 

 . فارتفعتالشمس اللي طالعة حنن الذين ق بنا منها  هيالشمس ما 
بل  قطعيةما أعققده يف هذه ملسألة ال أول إن داللة الق هن على هذا  هذاعلى كل حال أنا 

 نعم .  اآلياتل وِّؤوإذا ورد أم  قطعي أمكن أن ن ظنية ولكن الظن مقدم حىت ي د أم  قطعي
 حفظك اهلل من الذي يق ر تضعيف الدليل العلمي ؟ شيخ يا: السؤال 
 . نعم . يق ره أهل  املصوغ هبم  الذي: اجلواب 
 ؟ أثابكم اهلل قلنا إزالة املنك  إذا كان يزول بالكلية أن  واجب  شيخ اي: السؤال 
 ؟  ما هو املنك عن النهي: اجلواب 
 ؟.......... نقول  هلمن   سيخفيعين ظننا  فإذاعن املنك   النهي: السؤال 
 من  ؟  سيخف، سيزول  أن  كيف: اجلواب 
 . سيخف :السؤال 
 الوانية القخفيف  امل تبة هذه :اجلواب 
 }: الدليل قول  تعاىل  نقض هل،  واجب أن  قلنا،  سيخفعن املنك   هنينا إذا :السؤال 
 ؟ {ما اسقطعقم  11111
  .  قضن ما ال :اجلواب 
 ؟ركعيت الضحى إذا كان اإلنسان يقصدق يوميا عن هذه املفاصل  شيخ يا :السؤال 
 . أج  ذات تكون :اجلواب 
 صالة الضحى سنة يف حق  ؟ تكون هل :السؤال 
ن أنك أتى ب  على الوج  املطلوب حىت لو سبّحت هل تقيق أن ألن  من يقيقن .  نعم :اجلواب 

 ؟ املطلوب  الوج أتيت على 
 .عمل صاحل  علىنع فها إذا رتب األج  أو الوواب  أنوهذه مالحظة ينبغي 

ما كل ( الصالة نور ) و  { واملنك إن الصالة تنهى عن الفحشاء  }فامل اد إذن على كمال  
ضمن الفحشاء واملنك  ومن الذي ي عنمصلي تكون صالت  نورا وال كل مصلي تنهاه صالت  

 .   الكمالوج   علىأنك سبحت ومحدت وهللت 
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 ي قصون الدف والواينإليك يا شيخ قوم عندهم طبل وعندهم أشياء  اهلل أحسن :السؤال 
اللهو واللعب  حيبونقوم كفار  هؤالءهؤالء اجلماعة  شيخهمشيخهم أتى  يقولونعلي  

الذك  خفف الناس محل  هذاا فدعاهم اإلنسان فلم يسقجيبوا مث أتى هبذا اللهو فأجابوا قالو
 ؟الناس نقل الناس من الش ك إىل ما هو أقل من  فهل هذا صحيح 

ال ميكن أن يدعي للحق بباطل أبدا فإن فنت اإلنسان وانقفع الناس . صحيح  غري ال :اجلواب 
 .هذا من الفنت  111111ال جل إىل القرب ويدعوه مل ض  يأيتفهذه فقنة أحيانا  الباطلهبذا 
 أحسن اهلل إليك بأن هذا ختفيف من املنك  معىن هذا خف من الش ك ؟ شيخ يا :ال السؤ

باملنك  صحيح أن  خف هذا مع إين أظن أن   نؤم أنت منك  ومل  لكلكن بالنسبة  ال :اجلواب 
 .إذا أسلم على اللهو 

أن ينك  على رجل فعل منك ا فكيف يدري هل هذا ال جل سيقوب عن  أراد من :السؤال 
 إىل أعظم من  ؟ سينققلا املنك  أو هذ

 فكس هاعلي   فأنك  ،اإلنسان رأى شخص مع  هلة هلو يعزف عليها  موال،  ال ، ال :اجلواب 
 .علي  فأراق اخلمور  فأنك يش ب اخلم   رهه ،أمام  هذا زاد 

 يا شيخ قبل إنكار املنك  حىت إذا كان سينققل إىل ما هو أعظم من  ؟ يع ف كيف :السؤال 
 . األصل هذا :اجلواب 
يف حالة أن ، ( من رأى منكم منك ا فليغريه بيده : ) اهلل يف حديث  أثابكم شيخ :السؤال 
  ؟فما هو الضابط ؟ فما هو الضابط لقغيري املنك  باليد للعامة ،  الناسلعامة ( من ) تكون 

 . املنك  باليد ال يكون إال لوالة األمور تغيري هذا :اجلواب 
 من ؟ قول على :السؤال 
لكل واحد لققاتل الناس يف  املنك جعلنا تغيري  لو ،شاء اهلل  احلق إن قول على :اجلواب 

وليس مبنك  خصوصا يف الوقت  ال جلاألسواق لكان مبج د ما يكون أن  منك  يض ب هذا 
غرية كل شيء عنده منك  كل  عندهاحلاض  نعم اآلن يف الوقت احلاض  جتد بعض الناس 

تسوية الصنف ) العالمات على املنت فنده منك  كل شيء عنده بدعة جيادلون اآلن يف شيء ع
 إذا، أنقم مبقدعة ، ميكن بعضهم ما يصلي يف املسجد   بدعةمنك  ، هذا : يقول هذا ( اآلن 

 . صار في  عالمات هذه 
 ، منك  ، سح   الكه باءهذا : بل حدثين من أثق ب  أن قالوا 

 ،  اللمبات الليل يكس ون ويأتون باألحجار يف
 ؟  اذامل
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 .سح  ، هذا منك  : قال 
والفقيلة والوقود الغاز أو ما أشب  ذلك وهذا  الكربيتالس اج جييب  يوقدالواحد  أرادإذا 

 . هذا سح   الدنيابس مسمار يا مسلمون تنقلب 
اللمبات سطوا على املساجد بعض املساجد وكس وا  أم  مف وط فعاًل موت ى هذا حق يعين 

 .( فليغريه بيده ، من رأى منكم منك ا : )  يقول

 تكملة الش ح 
 ،املسلمني  إخوانكمعونة  ىعل احلث: هذا احلديث  فوائد من – 5

 ،حىت يف غري املوال الذي ذك ه النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 ،معونقك كانت املعونة أفضل  إىلوكلما كان أخوك أحوج 

 ،ونة أنفع ألخيك كانت أفضل وكلما كانت املع
هل من هذا النوع أن تعني زميلك يف وقت االخقبار على مع فة اجلواب الصحيح :  السؤالوهنا 

 ؟ 
 كيف ال ؟  ، ال

 ؟  تنجحأنت حتب أن  أليسأليس هذا معونة ل  ؟ 
 ،جنّح زميلك ، طيب 
 ،هذا منك  وخيانة لألمانة :  يقال

 ،جيوز  فاله وأنت لو فعلت فقد أعنق  على منك 
 ، اجلوابفجاءوا يسألون  عن ، كان ي اقب على الطالب يف االمقحان  املشايخ وقيل لنا أن بعض

كيف تعلم : قال ، ودعاه ، فبلغ ذلك مدي  املدرسة ،  الصحيح باجلوابكلما سأل  واحد أجاب 
 علي  وسلم ن النيب صلى اهللإ: قال ، هذا  منلقمنعهم  إالأنا ما وضعقك عندهم !!! ؟الطالب 

، هذا سألوه عن  فعلمهم ، ( يلجم يوم القيامة بلجام من نار  فكقم من سئل عن علم ) : قال 
 ،غريك وخلى واحد ثاين  علىأجل يا اهلل ندور : قال 

 .فاملفاهيم مشكلة ، إهنا مشكلة 
 ،على الكلمة الطيبة  احلث:  هذا احلديث فوائد من – 6

 ، ( والكلمة الطيبة ) : لقول  
 ،كالم اهلل عز وجل  منوال واهلل أطيب 

  ،الق هن كل كلمة يف الق هن فهي صدقة 
 ،أسلوهبا ويف موضوعها ويف إلقائها ويف نواح أخ ى  يفالكلمة الطيبة تكون طيبة 
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السالم عليكم ، حياكم اهلل ، صبحكم اهلل باخلري : طيب  بكالمفإذا رأيت شخصا وتكلمت مع  
 ، 

 ،فهذه كلمة طيبة 
 ،بش ط أال يكون ذلك ممال  لكن

 ،مبعىن أن تبقى مع  مدة وأنت تقول مول هذا الكالم 
 ،إىل غري طيب  انقلبكان ممال  إذا

 وشلون ؟ العيالوشلون  ؟عساك طيب  ؟السالم عليكم ، كيف حالك : لو كان موال سّلم 
  ؟ويش كسبت اليوم ؟  والش اءبالبيع  حالك

 ، وقام يعد علي 
  طيبة ؟ ري غكلمة طيبة وال

 ،طيبة  ريغ
 ،فلكل مقام مقال 

 . كل كلمة طيبة فهي صدقة : املهم القاعدة 
 ،أن إزالة األذى عن الط يق صدقة : فوائد هذا احلديث  ومن – 7

 ،نقيس بالعكس 
 ،ج مية  الط يقوضع األذى يف 

 ،العكسي م  علينا ق يبا  القياسألن اسقعمال 
 ،ق صدقة فإذا كان إماطة األذى عن الط ي

 ،ج مية وأذّية  الط يقفوضع األذى على 
 ،عن الط يق احلسي صدقة  األذىإذا كان إماطة : يقف ع على هذه الفائدة  – 8

 ،فإماطة األذى عن الط يق املعنوي أبلغ 
 ، وغريها واملنك اتوذلك ببيان البدع 

 ،ريها األخالق من الدعارة والزىن واللواط وش ب اخلم  وغ فسكسفا: املنك ات 
 ،هذه األشياء  بيان

 ،ألن ال ميارسها الناس تعقرب صدقة 
 ،عن الط يق احلسي  األذىوأعظم من إماطة 

 ؟  الفسادوهل من إماطة األذى عن الط يق املعنوي ققل داعية 
 ، نعم 
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 ،لكن  ليس إلينا 
 .إىل ويل األم   بل
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 والعش ون السابعاحلديث 
الرب حسن ) : النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم قال  عن عن النواس بن مسعان رضي اهلل عنهما

 .رواه مسلم  (أن يطلع علي  الناس  وك هتواإلمث ما حاك يف نفسك ، اخللق 
جئَت : ) أتيُت رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم ، فقال : وعن وابصة بن معبد رضي اهلل عن  قال 

ت قلبك ، الرب ما اطمأنت إلي  النفس واطمأن اسقف: ) نعم ، قال : ، قلُت ( تسأل عن الرب ؟ 
حديث حسن ( إلي  القلب ، واإلمث ما حاك يف النفس وت دد يف الصدر ، وإن أفقاك الناس وأفقوك 

 .  رويناه يف مسندي اإلمامني أمحد بن حنبل والدارمي بإسناٍد حسن 
 الش ح 

 ، {وتعاونوا على الرب والققوى  }: تعاىل يف الق هن فقال  اهللالذي ذك ه ( :  الرب : )   قول
 ،اهلل وحسن اخللق مع عباد اهلل  معحسن اخللق : ( حسن اخللق : ) قول  

 : أما حسن اخللق مع اهلل 
 ،والقسليم  بال ضافأن تقلقى أحكام  الش عية 

 ، منهانفسك ح ج  يفوأال يكون 
 ،وال تضيق هبا ذرعا 

 ،وغريها  ةبالزكاأم ك بالصيام أهال وسهال ، بالصالة 
 ، أيضامنش ح  بصدرتقابل هذا 

 : اهلل  معحسن اخللق 
، يف نفس  ، يف  أهل اإلنسان ليس دائما مس ورا يأتي  ما حيزن  يف مال  ، يف : يف أحكام  القدرية 

 ،جمقمع  
 ،والذي قدر ذلك هو اهلل عز وجل 

 ،مبا أم ت ب  وتنزج  عن منهيات   وتقوممع اهلل  اخللقفقكون حسن 
 ، ( طالقة الوج  واألذى  كفو ىبذل الند) أن   سبقفقد : ما حسن اخللق مع الناس أ

 ،هذا حسن اخللق مع الناس 
 ،هذا هو الرب 

 ، املطلقوامل اد ب  الرب 
 ،وهناك ب  خاص 

 كرب الوالدين موال ، 
 ،هذا ب  خاص 
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 واجلاه وسائ  اإلحسان ،  والبدنوهو اإلحسان إليهما باملال 
 ؟ ( حسن اخللق : ) الوالدين بقول   هل يدخل ب 

 ،، يدخل  نعم: فاجلواب 
 ،أن  خلق حسن حممود  شكالوالدين ال  ب ألن 
 ،فاعل  علي  اإلمث الذي هو ضد الرب  حيمدهأحد  كل

 ، {الرب والققوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان  علىتعاونوا  }: ألن اهلل قال 
 فما هو اإلمث ؟ 

 ، ( يف نفسك  حاكهو ما : اإلمث : ) قول  
 ،من  يف قلق  وص تأي ت دد : (  حاك: ) قول  
 ،وعيب  ذمألن  حمل ( : وك هت أن يطلع علي  الناس : ) قول  

 ،وتك ه أن يطلع الناس علي   في  فقجدك مق ددًا
 ،قلب  سليما  كانوهذه اجلملة إمنا هي ملن كان قلب  صافيا ملن 

 ،ما كان إمثا ويك ه أن يطلع علي  الناس فهذا هو الذي حيوك يف نفس  
 ،املقم دون اخلارجون عن طاعة اهلل الذين قست قلوهبم  أما

 ،فهؤالء ال يبالون 
 ، واإلمثاملنك   بفعل يقبجحونبل رمبا 

 ،فالكالم هنا ليس كالما ليس عاما لكل أحد 
 ،بل هو خاص ملن كان قلب  سليما طاه ا نقيا 

 ،إمث من قبل الش ع  بأن  يعلم فإن  إذا هّم بإمث وإن مل
 ؟  ماذاجتده 

 ،يك ه أن يطلع الناس علي  ،  مق ددًا
 ، بقاعدةوهذا ضابط وليس 

 . يعين ضابط عالمة على املؤمن أو عالمة على اإلمث يف قلب املؤمن 
 :هذا احلديث فوائد منها  يف
بالكالم اليسري وهو  ميقكلأن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم أعطي جوامع الكلم  – 1

 ،حيمل معاين كورية 
 ،كلمة جامعة باملعىن ( :  اخللقن سالرب ح) : لقول  

 ،  َباحلث على حسن اخللق وأنك مىت أحسنت خلقك فإنك يف : ومنها  – 2



 215 

 وهل ينايف الغضب هلل عز وجل هل ينايف الرب ؟ : فإن قال قائل 
 ،اخللق مع   وشددت علي  ومل حتسن إنسانيعين لو غضبت على 

 ،فإن ذلك ال ينايف حسن اخللق 
 ، اخللقبل هذا من حسن 

 ،ألن املقصود ب  الق بية والقوجي  فهو من حسن اخللق 
 ،وهلذا كان النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ال ينققم لنفس  

 . حمارم اهلل عز وجل كان أشد الناس فيهم  انقهكتلكن إذا 
 ،قلب  صايف سليم حيوك يف نفس  اإلمث  الذيأن املؤمن  :من فوائد هذا احلديث  – 3

 ،وإن مل يعلم أن  إمث بل يق دد في  
 ، ( ما حاك يف نفسك  اإلمث) : لقول  

 . وهو ئاطب النواس بن مسعان وأموال  
 ؟ إذا حاك يف نفس  شيء  اإلنسانفما موقف 

 فهل هو إمث أو غري إمث ؟ 
 ، نييقبموقف  أن يدع أن يدع هذا حىت 

 ،( دع ما ي يبك إىل ما ال ي يبك : ) لقول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 ،فققع يف الشبهات  تقجاس  وال
 ،( الشبهات فقد وقع يف احل ام  يفومن وقع ) 

 ،كما ثبت ذلك عن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 ،لع الناس على هثام  أن ال جل املؤمن يك ه أن يط: فوائد هذا احلديث  ومن – 4

 ،( يطلع علي  الناس  أنوك هت ) : لقول  
 ،أما ال جل الفاج  املقم د فال يك ه أن يطلع الناس على هثام  

 ،الناس من يفقخ  ويفاخ  باملعصية  منبل 
فيقحدث أن  فج  كم  مفقخ امث يأيت  ومخوركما يوجد من الفسقة يذهبون إىل بالد كلها فجور 

 ، ب كم كأسا من اخلم  ام أة ، أن  ش
  ؟ ، ماذافقكون السيئة عنده 

 ، حسنة 
 ،ويكون مسقهق ا بأحكام اهلل عز وجل 
 ،ومول هذا يسققاب فإن تاب وإال ققل 
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 ،من أعظم السخ ية يف دين اهلل  هذاألن 
 ! تأيت تقبجح مبا وصف  اهلل بأن  فاحشة كالزىن 

 ! سلم شارب  علي  و اهللتقبجح بش ب ما لعن النيب صلى  تأيت
 ؟  اإلميانأين  ؟أين الدين  

 األمور  هذهوإذا عومل مول هذا مبا يسقحق ارتدع كوري من الناس عن مول 
 سئلةاأل

 اثنان يقناجيان يف االخقبار فابطش ؟( الظامل ) بعض الناس يقول أن  إذا مسع  مسعنا قد -
 .  نعمإي -
 علي  أن يفضحهم عند األم اء ؟أن يأخذ اإلجابة منهم؟ وجيب ( للظامل )  جيوزهل -
أنا أقول لك اآلن ما أقول يقصنت لكن لو مسع بدون  اليقنصت  اليقول  النعم لكن  إي -

 يف نص  ؟ والتصنت هو تصنت 
 .تصنت -
أقول أصنت فالن لفالن ؟ أو أنصت فالن لفالن ؟ إذن تنصت وهذا من حلن الشاع   أناهل -

 ها ؟. ذا لكن مسع ما أقول ه. والصواب تنصت طيب  تصنت
 ؟   عن  أبلغ -
 .ألن  نصب فهو يسقفيد ويفيد نعم  نعمإي -
 .اهلل املفاخ ة  حفظكشيخ -
 إيش؟-
 تعقرب ردة ؟  املفاخ ة -
 .ما أمجع الناس على حت مي  نعم  حّنايعققد  املفاخ ألن هذا  نعمإي -
 . صلى ال  علي  وسلم  ال سوليقول -
 .نعم  يدكارفع -
من رأى منك ا فإذا علم بوقوع املنك  يف مكان ما فهل : صلى اهلل علي  وسلم  ال سوليقول -

 أن ينك  ؟  علي 
 ؟ إيشعلى -
 علي  إنكاره يعين ؟ جيبفهل -
ألن هذا قال فليغريه بيده فإذا كان لك السلطة أن تغري  اإلنكارذك ت  غري  الذي احلديثهذا -

 .نعم . منك  فغري  املكانبيدك وعلمت بأن هذا 
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 من املفاخ ة فاعقربها ردة ؟ باملعصيةإليك يا شيخ فهم بعضهم أن اجملاه ة   اهللأحسن -
  نعمإي -
 جاه  اإلنسان باملعصية تعقرب ردة ؟ إذافهل -
غنيمة أم اجملاه  ما ف ح ولكن  رجل  معقربها غري املفاخ ة ألن املفاخ  ف ح باملعصيةاجملاه ة  ال -

 . جه ا أو س ا يعصي اهلل  أن –ال يبايل أن 
  شيخيا -
 نعم -
 إليك  اهللأحسن -
  يدكارفع -
إليك إذا قلنا الوجوب القصدق عن املفاصل فهل معىن ذلك أن من ت ك هذه األمور  اهللأحسن -

 ؟ يأمث
 ثاين من الوجوب  وشيءمعلوم -
 للناس أن هذا أم  واجب ؟ نقولوهل -
 علي  وسلم على كل سالمة صدقة اهلل صلىقال ال سول  نقولنقول حنن يا أخي  ما نعم -

 .كل يوم تطلع في  الشمس 

 تكملة الش ح 
 ،اهلل على نبينا حممد وعلى هل  وصحب  ومن تبع  بإحسان إىل يوم الدين  وصلى

 : أما بعد 
 ،خطوة متشيها إىل الصالة صدقة  وجيوز( :  خطوة وبكل: )  قول فاتنا الكالم على  فقد

 ، قص تم أسواء بعدت املسافة 
 ،كل خطوة 

إال الصالة مل ئطو خطوة إال رفع اهلل ل  هبا  ئ ج  وإذا كان قد تطه  يف بيق  وخ ج إىل الصالة ال
 ،خطيئة  هبادرجة وحط عن  
 : فيكقسب شيئني 

 ،الدرجة  رفع
 ، اخلطيئةوحط 

 ،وقد اسقحب بعض العلماء رمحهم اهلل أن يدين اإلنسان خطوات  إذا ذهب إىل املسجد 
 ،غري موضع   يفهذا يف اسقحباب  ولكن
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 ،وال دليل علي  
 ،الصالة صدقة  إىلخطوة ئطوها  بكلألن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ملا أخرب أن 

 ،فليدن أحدكم خطوات  : يقل  مل
 ،ولو كان هذا أم ا مقصودا مش وعا 

 ،وعلى هل  وسلم  علي لبين  النيب صلى اهلل 
 ، وال يدنيها قصدًا قصدًاولكن ال يباعد اخلطى 

 ،ميشي على عادت  
يسقحب ملن دخل املسجد أن ينوي االعقكاف مدة لبو  في  ليحصل ل  : قول بعضهم  نظريوهذا 
 ،الصالة واالعقكاف  انقظار

 ،حض  اإلنسان إىل مسجد اجلامع يف الساعة الواحدة يوم اجلمعة  قد: موال ذلك 
 الصالةة لبو  في  ليحصل ل  ثواب االعقكاف وثواب انقظار ينبغي أن ينوي االعقكاف مد:  قالوا

 ، 
 ،وهذا يف غري حمل  

 ،وال صحة ل  
 ،اإلسالم  يفألن  لو كان هذا أم ا حمبوبا إىل اهلل ومش وعا 

 ،لبين  النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 ،ل ابعة مث اخلامسة األوىل مث الوانية مث الوالوة مث ا الساعةوقد تكلم عن ثواب من راح يف 

 ،مدة لبوكم يف املسجد  االعقكافانووا : ومل يقل للناس 
 ،فهذا ما يسقحسن  بعض العلماء 

 ،لكن ال يعين ال يقفطن 
 ،ل   يعقرب بدعة ال صحة، اسقحباب شيء يقق ب ب  اإلنسان إىل اهلل عز وجل بدون أصل  إن
 ،إن االعقكاف املش وع الذي يطلب من اإلنسان  مث
 . من رمضان فقط  األواخ هو االعقكاف يف العش  ، اعقكف : قال وي

 ،لإلنسان اعقكف يف أي وقت إال يف هذه العش  : ال يقال 
اعقكف يف العش  األول من رمضان  وسلمصلى اهلل علي  وعلى هل   النيب أن: هذا  علىوالدليل 

فاعقكف يف  األواخ  العش  ليلة القدر مث اعقكف العش  األوسط مث قيل ل  أن  يف يقح ىي يد 
 ،العش  األواخ  

 ،ومل يعد إىل اعقكاف العش  األول وال األوسط يف العام القادم 
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 ،أثبق   شيئامع أن  قد فعلها وكان صلى اهلل علي  وسلم إذا فعل 
 ،من رمضان  األواخ  العش  ريفدل هذا على أن االعقكاف غري مش وع يف غ

 ، ليلة القدر  يحت هو : ن سبب االعقكاف إمث 
 ومىت تكون ليلة القدر ؟ 

 ، رمضانيف العش  األواخ  من 
 ، فالعبادات حمددة ش عًا

 ؟ وال أدري هل اإلخوان أدركوا أن العبادة ال تكون موافقة 
 ،تكون العبادة إال إذا وافقت الش يعة يف سقة أمور  ال
 ؟  واخلاصهو الرب ؟ الرب العام  ما

 ،الرب العام حسن اخللق 
 مع من ؟ 

 ، مع اهلل عز وجل وعباده
 اخلاص ؟  الرب

 ،كرب الوالدين هذا خاص 
 ،اخللق  حسنوهو داخل يف الواقع يف 
 ،لكن  نص علي  ألمهيق  

 واحد ؟  هل مها يف معىن، الرب والققوى : يقال 
 ،{ وتعاونوا على الرب والققوى  }: الرب والققوى يف الق هن : يقال 

 ، لكل منهما معىنإذا ذك ا مجيعا صار 
   ، وإذا أف د أحدمها دخل يف اآلخ

 ،إذا ذك ا مجيعا 
 فما امل اد بالرب ؟ 

 ، اخلريفعل : امل اد بالرب 
 ؟ وبالققوى 

 ،اجقناب الش  
 ،هذا إذا ذك ا مجيعا 

 ؟ هل هذا عام لكل أحد، (  الناسيطلع علي   أن وك هتاإلمث ما حاك يف نفسك : ) قول  

 ،سليم  قلب ن كان خاص مل هذا،  ال
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 ،صافيا حمبا للخري 
 ،وأما القلب الزائغ فإن  ال يهقم هلذا األم  

 ،يف صدره إال الرب يق دد يف فعل   حيوكبل ال 
 ،أو ال أفعل  ، افعل  :  يقول

 ،ذلك  أشب وما ، هذا صار مطوع : أخشى أن زمالئي يقولون 
مل يطمئن  صدرهس  بفعل اإلمث حاك يف لكن صاحب القلب الصايف هو الذي إذا هم أو حدثق  نف

 . إلي  ومل ي تح ل  
 ،يف ظاه ها  خربيةهذه مجلة ( : ؟ جئت تسأل عن الرب ) :   لوق

 ،لكن اسقفهامية يف معناها 
 ؟ تسأل عن الرب  أجئت:  يعين( : جئت تسأل : ) فمعىن 

 ،  مبعىن اسقفهامها كورية تأيت واجلملة خربية
 ، {م هلم ههلة من األرض هم ينش ون أ }: عز وجل  اهلل قال

 ،منها مهزة االسقفهام  حذفتمجلة اسقفهامية { هم ينش ون }: مجلة 
 ، (؟ أهم ينش ون حىت أختذهم ههلة : ) والققدي  

 ، { األرضأم هلم ههلة من  }: لقول  { هم ينش ون  }: للقارئ أال يصل قول   ينبغيوهلذا 
 ، {ض هم ينش ون أم هلم ههلة من األر }: بل يقول 

 ،حىت يقبني املعىن 
 ،السامع أن  صفة ههلة  لظنألن لو وصلت 
 يسألصلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم أن هذا ال جل جاء  النيبكيف وقع يف قلب : فإن قال قائل 

 عن الرب ؟ 
 ،قضايا األعيان ال يسأل عنها : فاجلواب 

 ،قضية عني  ههذ
قال ، فلما أتى إلي  ، يسأل عن الرب  وابصةى هل  وسلم بلغ  أن حيقمل أن النيب صلى اهلل علي  وعل

 ،( جئت تسأل عن الرب ؟ ) : ل  
 ،النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم  ف اسةوحيقمل أن هذا من 

 ،اإلنسان أسباهبا  يدركفاملهم أن قضايا األعيان يصعب جدا أن 
 ،اسأل : مبعىن ( :  اسقفيت: ) قول  

 ، ( طلب اإلفقاء ) : واالسقفقاء 
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 ،اخلرب : وهو مبعىن 
 ،أعين اإلفقاء 

 ،إخبارنا عن حكم ش عي  اإلفقاءألن 
 ،يعين اسأل قلبك ( : اسقفيت قلبك ) : فقول  

 علي  وسلم على قلب  ،  اهللفأحال  النيب صلى 
 ،اهلل  رسولما اطمئن إلي  القلب اللهم صلي وسلم ( : طمئنت إلي  النفس اما :  الرب: ) قول  
 ،يعين اسقق  ( : اطمئن : ) قول  
 ،أي تسقق  ( : اركع حىت تطمئن راكعا : ) احلديث : ومن  

 .  القلب ورضي ب  وانش ح ب  واطمأنت إلي  النفس أيضًا إلي فما اسقق  
 ،عن   باخل وج ال حتدثك نفسك

 ،فهذا هو الرب 
 ولكن ملن ؟  

 ، صادقةملن قلب  سليم ونيق  
 ،ذلك فقلب  ال يطمئن للربأما من ليس ك

 ،وال تطمئن إلي  نفس  
 ، ويس ع ه بًا بالرب يضيق ذرعًا ش عوهلذا جتده إذا 

 ،حىت كأن  مط ود 
 ،الرب  إىللكن املؤمن يطمئن قلب  وتطمئن نفس  

 ،يعين ت ددها فيها ( : واإلمث ما حاك يف النفس : ) قول  
 ،(  كحة –إحم ) يعين يف القلب ( يف الصدر  وت دد: ) قول  

 ، ( اطمئن إلي  القلب : ) ألن  قال 
 ، ( إلي  النفس  واطمأنت) 

ورأيت نفسك مل تطمئن فال  قلبكيعين أنك إذا اسقفقيت ( : وإن أفقاك الناس وأفقوك : ) قول  
 ،تفعل 

 ،حىت وإن أفقاك الناس 
 ،ال تفعل حىت ت تاح ، إلي   تطمئنوأنت مل ، هذا حالل : لو قالوا 

 ،هذا من باب القوكيد ( : أفقاك وأفقوك  وإن: ) ل  وقو
 ،وأفقاك ال ت جع إىل فقواهم  وأفقاكيعىن حىت لو أفقاك وأفقاك 
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 ، للفقوىما دام قلبك مل يطمئن ومل يسقق  فال تلقفت 
 :هذا احلديث فوائد منها  يف
نفس السائل حيث يققدم للسائل مبا يف  وسلمحسن خلق النيب صلى اهلل علي  وعلى هل   – 1

 ،ليسق يح ويطمئن 
 ،( جئت تسأل عن الرب ) : لقول  

 ،جواز حذف مهزة االسقفهام إذا دل عليها الدليل :  ومنها – 2
 ،حكما ش عيا إما هو حكم لغوي  ليسلكن هذا 

 ،جواب إلثبات ما سئل عن  ، ( نعم ) أن : ومنها  – 3
 ،  نعم: فقول وابصة 

 ،أي جئت أسأل عن الرب 
 ،لو أجاب اإلنسان هبا من  سأل  عن شيء وهلذا 

 ،ذلك الشيء  إثباتفمعناه 
 نعم ، : قال ، أوقفت بيقك على الفق اء : لو قيل لل جل 

 يكون ؟  ماذا
 ،على الفق اء  تكون وقفًا

 ،طلققها  يعين، نعم : ؟ قال  ام أتكأطلقت :  لل جللو قيل 
 ،فقطلق 

 ،نعم : ل أبعت دارك على فالن ؟ قا: لو قيل لل جل 
 ، البيع  يقم
 ،الذي أق  ل   وافقإذا 

 . ا وهلم ج َّ
 ،جواز ال جوع إىل القلب والنفس : ومن فوائد هذا احلديث  – 4

 ،بش ط أن يكون هذا الذي رجع إىل قلب  ونفس  ممن اسققام دين   لكن
 ،النية  صدق من علم اهلل من  يؤيدفإن اهلل عز وجل 

باههم اسقدلوا هبذا احلديث على أن الذوق دليل ش عي ي جع إلي  الصوفية وأش أن: ومنها  – 5
، 

 ، ( اسقفيت قلبك فما وافق علي  القلب فهو ب  ) :  قالألن  
 ، هذا ال ميكن : قال يف



 213 

 ،من ش عوا دينا مل يعلم ب  اهلل  علىألن اهلل تعاىل أنك  
 .  أبدًا وال ميكن أن يكون ما أنك ه اهلل حقًا

 ،تطبيق الش يعة  علىصحايب ح يص  ل جلآلن اخلطاب ا إنمث 
 ،فمول هذا يؤيده اهلل عز وجل ويهدي قلب  

 ،حممود هلل عز وجل  أم حىت ال يطمئن إال إىل 
 . ما قيل يف احلديث األول ، ( يف الصدر  وت ددما حاك يف النفس : ) ويقال يف اإلمث 

 ،الناس  يغق  اإلنسان بإفقاء الأن : ومن فوائد هذا احلديث  – 6
 ،ال سيما إذا وجد يف نفس  حسكة 

 ،عاملا أو طالب علم فيفقي  مث يق دد ، يشك  يسقفيتفإن كوري من الناس 
 ،هخ  إذا ت دد يف جواب الواين ؟  عاملافهل هلذا الذي ت دد وشك أن يسأل 

 ،ما اشقه  بني الناس  علىأن املدار يف الش يعة على األدلة ال : ومنها  – 7
 ،س قد يشقه  عندهم شيء ويفقون ب  وهو ليس حبق ألن النا

 ،إىل األدلة الش عية  املدار
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 احلديث الوامن والعش ون
وعظنا رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم : بن سارية رضي اهلل عن  قال  جنيح الع باضعن أيب 
ة مودع ، يا رسول اهلل ، كأهنا موعظ: ، فقلنا منها القلوب وذرفت منها العيون  وجلتموعظة 

أوصيكم بققوى اهلل عز وجل ، والسمع والطاعة ، وإن َتَأمََّ  عليكم عبٌد ، فإن  : ) فأوصنا ، قال 
َيِعْش منكم فسريى اخقالفًا كوريا ، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء ال اشدين املهديني ، عضوا عليها 

: بو داود والق مذي وقال رواه أ( بالنواجذ ، وإياكم وحمدثات األمور ، فإن كل بدعٍة ضاللة 
 . حديٌث حسن صحيح 

 الش ح 
 ، أو ت هيبًا املوعظة ت غيبًا كانتالوعظ القذكريي ملا يلني القلب سواء ( : وعظنا : ) قول  

 ، باملوعظة أحيانًا أصحاب وكان النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم يقخول 
 ،يعين خافت ( : وجلت منها القلوب : ) وقول  
  ،{ إذا ذك  اهلل وجلت قلوهبم  الذين }: ال اهلل تعاىل كما ق
 ، البكاءوهو كناية عن ، أي ذرفت الدموع ( : وذرفت منها العيون : ) قول  
 ،أي هذه املوعظة ( كأهنا ( : ) كأهنا موعظة املودع فأوصنا  اهلليا رسول :  فقلنا: ) قول  
 ،ويف هيئة الواعظ  موضوعهائها ويف إلقا يفوذلك لقأثريها ( : موعظة مودع : ) قول  

 ،ألن كل هذا مؤث  
 ،قلبك وئاف وتبكي  فيلنيحىت أننا يف عص نا اآلن تسمع اخلطيب 

 ،مل تقأث   إذا مسعق  مسجاًل صارفإذا مسعت و
 :أسباب منها  ل املواعظ  فقأثري

 ،املوضوع 
 ،ومنها حال الواعظ 

 ، ومنها انفعال 
ولقد  }:  تعاىلوهذه الوصية مأخوذة من قول اهلل ( :  عز وجل بققوى اهلل أوصيكم: ) قول  

 ، {وإياكم أن اتقوا اهلل  موصينا الذين أوتوا الكقاب من قبلك
 ،رأس كل شيء  اهللفققوى 

 ، (  وبصريةطاعة اهلل بامقوال أوام ه واجقناب هني  على علم : ) ومعىن الققوى 
تق ك ما ح م  وأناهلل على نور من اهلل ت جو ثواب اهلل أن تعبد : ) وهلذا قال بعضهم يف تفسريها 

 ،( اهلل على نور من اهلل ختشى عقاب اهلل 
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 : وقال بعضهم 
                           ى تقت ها ذاك القتوكبي  هاتصغيالذنوب  لَِّخ

.          
         فوق أرض الشوك حيذر ما ي ى ل كماٍشتواعم 

. 
                 ةتتيتتغتتص نََّ تتِقتتْحتتال َت

.                                                                  
                                         صىتحتال من التتتجبتال إن 

. 

 ،والطاعة يعين لوالة األم   السمع( : أوصيكم بققوى اهلل والسمع والطاعة : ) قول  
 ،( وإن تأم  عليكم )  :بدليل قول  

 .أن تسمع إذا تكلم وأن تطيع إذا أم  : والطاعة  السمع
 ،يف بيان الفوائد حكم هذه اجلملة العظيمة  اهللشاء  وسيأيت إن

 ،خصها بالذك  بعد ذك  الققوى  وسلملكن انظ  أن النيب صلى اهلل علي  
 ،مع أن السمع والطاعة من تقوى اهلل ألمهيقها 

 ، عليها القم دولعظم 
 ملن ؟ ، يعين ( :  والطاعةوالسمع : ) قول  

 ،لوالة األمور 
 ،  أي صار أمريًا( إن تأم  )  ( :عليكم وإن تأم  : ) قول  
 ، مملوكًا يعين( : عبد : ) قول  
 ،صلي وسلم علي  يعين تطول ب  احلياة  اللهم ( :م فإن  من يعش منك: ) قول  
 ،للقحقيق  هنا والسني( : فسريى : ) قول  
 ؟  ماذايف ( :  كوريًا اخقالفًا: ) قول  

 ، املنهجيف العقيدة ، يف العمل ، يف 
 ، وهذا هو الذي حصل ،  كوريًا ي ى اخقالفًا

 ، يكن ل  يف احلسبان  ملما  روجدوا من االخقالف والفنت والش و الذين عاشوا طوياًل الصحابة
 :عند هذا االخقالف  يلزمون  ما مث أرشدهم صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم إىل

 لزموا ، إأي ( فعليكم : ) قول  
 ،لزموا سنيت إ( : ال اشدين املهديني  اخللفاءعليكم بسنيت وسنة : ) قول  

 ،علي  وعلى هل  وسلم  اهللالط يقة اليت عليها صلى : وامل اد بالسنة هنا 
 ،ق  عن ش يع وافال تبقدعوا يف دين اهلل ما ليس من  وال خت ج

 ،خت جوا عن ش يعق  وال تبقدعوا يف دين  ما ليس من   ال
الذين ئلفون رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم يف  اخللفاءوكذلك سنة اخللفاء ال اشدين 

 ،أمق  
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 ،بك  الصديق رضي اهلل عن   أبووعلى رأسهم 
 ،هلذه األمة  األولفإن أبا بك  الصديق هو اخلليفة 

 ، يق ب من اليقني اهلل علي  وسلم نصًا نص النيب صلى
 ،بأمور تشري إىل أن  اخلليفة بعده  وعامل 

ائيت ) : قال ، يا رسول اهلل إن مل أجدك : قالت  وعدًاأتق  ام أة يف حاجة هلا فوعدها :  موال ذلك
 ،( ائيت أبا بك  ،  أبا بك 
 ،( ورسول  واملؤمنون إال أبا بك   اهلليأىب ) : وقال 
 ،إال باب أبا بك   املسجدعلى  املش عةأن تسد مجيع األبواب وأم  

 ،وجعل  خليفق  يف الصالة باملسلمني حني م ض 
 ،إمامة صغ ى  وهذه

 ،يشري يف ذلك أن  يقوىل اإلمامة الكربى 
 ،عن   خلفًا القاسعةيف السنة  احلجيجعلى  وجعل  أمريًا

 ،فهو اخلليفة بالنص الذي يق ب من اليقني 
 ليفة من بعده ؟ من ؟ مث اخل
 ،عم  
 ،أوىل الناس باخلالفة بعد أيب بك  عم  رضي اهلل عن   ألن

 ،علي  وعلى هل  وسلم  اهللفإهنما صاحبا رسول اهلل صلى 
 ، ( أنا وأبو بك  وعم   وجئت )، ( أنا وأبو بك  وعم   تذهب: ) ما يقول  وكان كوريًا

  ،عم   اخلالفةبف أى أبو بك  رضي اهلل عن  أن أحق الناس 
 أم مل توبت ؟  خالفة عم  ثابقة ش عًا

 ،ثابقة 
 ،ألهنا وقعت من خليفة 

 ،ال إشكال فيها  ش عًا ثابقةفهي 
 ،عن   اهللمث صارت اخلالفة لعومان مبشورة مع وفة رتبها عم  رضي 

 ،مث صارت بعد ذلك لعلي 
 ، فيهمهؤالء هم اخللفاء ال اشدون رضي اهلل عنهم ال إشكال 

 وتوجيهًا ودعوةالنيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم يف أمق  عبادة  َفلَّل يدخل يف هذا من َخوه
 األربعة اخللفاء ؟  هذا خاص يف: أو قال ، 
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 ،األول : الظاه  
 ،من اخللفاء  وُهدُّعبد العزيز رمح  اهلل َع بنكوري من السلف عم   دَّولذلك َع

 ،ا سبق صفة مؤكدة مل( : املهديني : ) وقول  
 ،الزم من كوهنم راشدين أن يكونوا مهديني  ألن 

 ،إذ ال ميكن رشد إال هبداية 
 ،هنا ليست صفة احق از  فالصفةوعلي  

 ،ولكنها صفة توكيد وبيان علة 
 ، مهديونيعين أهنم رشدوا ألهنم 

 ،أي على سنيت وعلى سنة اخللفاء ( : عضوا عليها : ) قول  
 ،األض اس  أقسىي وه( : بالنواجذ : ) قول  

 ،يؤكل  ومن املعلوم أن السنة ليست جسمًا
 ، هبالكن هذه كناية عن شدة القمسك 

 ، أض اس  أن اإلنسان يقمسك هبذه السنة حىت يعض عليها بأقسى
 ،ملا حث على السنة حذر من البدعة ( : وإياكم : ) قال 
 ،يعين اجقنبوها ( :  األموروإياكم وحمدثات : ) قول  
 ،الشئون : د باألمور هنا وامل ا

 ،شئون الدين : وامل اد بالشئون 
 ،يف أمور الدنيا  احملدثاتال 

 ،أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خري  يفاحملدثات 
 ،ومنها ما هو ضار فهو ش  

 ،احملدثات يف أمور الدين كلها ش   لكن
، وكل بدعة ضاللة ،  بدعة كل حمدثة فإن، كل بدعة  فإن: ) وهلذا قال صلى اهلل علي  وسلم 

 ،أحفظها يف هذا احلديث  ال، من عندكم ؟ موجودة  ههذ( : وكل ضاللة يف النار 
 ،جديد  منألهنا ابقدعت وأنشئت ( : فإن كل حمدثة بدعة : ) قول  
 ؟  ماذايعين يف ، بدعة  كل:  (بدعة ضاللة  وكل: ) قول  

 ،فهي ضاللة  يف دين اهلل
 ،أبو داود والق مذي  رواه : اهللقال املؤلف رمح  

 ،صحيح  حسنحديث : وقال 
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 كيف جيمع بينهما ؟ والصحيح غري احلسن ؟ : قد يقول قائل 
 : كَّل  قد َش فاملخ ج بأن  إن كان ط يق احلديث واحدًا:  هذاأجاب العلماء عن 

 ،م تبة احلسن  يفهل الط يق يصل إىل درجة الصحة ؟ أو ما يف دوهنا 
 ،  ددالقوعلى هذا 

 ،حسن :  والواين، صحيح : وإما إذا كان جاء من ط يقني فيحمل على أن أحدمها 
 ،وحسن من ط يق ، صحيح من ط يق ، أي صحيح وحسن : ويكون على تقدي  الواو 

 أو هذا حديث حسن ؟ ، هذا حديث صحيح : أن يقول ؟ أيهما أقوى :  فنقولوعلي  
 ،ح للق دد حديث حسن صحي: إن كان قال : تفصيل   في

 ،صحيح أقوى : فقول  
 . عن ط يق  ،حديث حسن صحيح : قال  كانوإن 

 ،فحسن صحيح أقوى 
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 فوائد احلديث
 :نعود إىل فوائد هذا احلديث منها 

 ،املوعظة ولكن ينبغي أن تكون يف حملها وأن ال يكو  فيمل  مش وعية – 1
 ،حلضور واملوعظة وتقاص  سيماهم عن ا الواعظألن الناس إذا ملوا 

 ،يقخول أصحاب  يف املوعظة  وسلموهلذا كان النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  
 ،وكان بعض الصحابة يعظ أصحاب  كل يوم مخيس 

 ،م ة  باألسبوعيعين 
 ،أن تكون موعظق  مؤث ة باخقيار األلفاظ اجلزلة املورية  للواعظأن  ينبغي :  ومنها – 2

 ، ملوضوعوهذا على حسب ا
 ، د أن يعظ الناس ملشاركة يف جهاد أو حنوه إن كان ي ي

 ؟  ماذا تكونفاخلطبة 
 ،محاسية 

 ،تكون م ققة للقلوب  املوعظةإن كان لعمل اآلخ ة فإن 
 ،باملوعظة إذا كانت بليغة فسوف يقأث   املخاطبأن : ومن فوائد هذا احلديث  – 3

  ، ( وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون : ) لقول  
العني وإذا كان قاسيا نسأل اهلل أن يعيذنا وإياكم من  بكتإذا خاف  القلب أن: ها ومن – 4

 . قسوة القلب لن تدمع العني 
 سليم  يا -
أول بعضهم يف بعض األحيان  منحالة الناس  على – على واطلعنا–لك و  اهلل غف  -

أربعة أزود من ثالثة أو  يكونيبكون يا شيخ بكاء شديد حىت بعضهم يف بعض األحيان 
 يا شيخ ما ينقطع البكاء ما أدري ويش السبب ؟ 1111111 –يف الصف الواحد 

 .القلوب  قسوة السبب -
  ؟يا شيخ  العلم طيب -
 الناسكان األول . القلب بارك اهلل فيك واهنماكها يف طلب الدنيا  وقسوة – و – و -

خ جوا  إذااهنم  مقف غني يف األول وقلوهبم مقعلقة باهلل عز وجل فيق ب منهم البكاء حىت
ميشي يف السوق قبل أن يدخل  وهو –لصالة االسقسقاء أدركناهم تسمع شهيق  وهو 

 .يا سليم  اجلواب. يف الصالة اآلن كما ت ى إنت 
 .، كان اجلواب لق ددي يا شيخ ما أدري ويش السبب نسأل اهلل العافية  لشيء ما -
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 .القلب يا أخي  قسوة السبب -
 .و  من علمهم من أول واألرزاق أكو  منها باألول العلم تعلموا أك أدري ما -
وهلذا قال النيب صلى اهلل علي  وسلم واهلل ما الفق   البالء، األرزاق هي  هذا – هذا إي -

كما تنافسها من  فقنافسوها –تفقح عليكم الدنيا فت  أنأخشى عليكم وإمنا أخشى 
 من قبلكم فقهلككم كما أهلكقهم _ قبلكم 

 ا شيخ خري ي اهلل جزاك -
  نعم -
الدول اإلسالمية ن ى جمموعة من الناس يقخذون هلم أمريا أو يسمون  رئيسا يف  بعض يف -

 ؟_ حكم الوز  فما –داعية ف  مجاعة
 ؟ إيش ما -
  –اختاذ هذا الشخص و  حكم ما -
 .نعم وليد . هذا احلديث  سيأيت –سيأ  هذا  -
سك وك هت أن يطلع علي  واإلمث ما حاك يف نف: إليك يا شيخ لقول النيب  اهلل أحسن -

 اجلملة الوانية يا شيخ يكون ش ط ثاين إلثبات اإلمث أو تكون ؟ نقولالناس هل 
 الوصفني ؟ اجقماعمن الزم من  هل –، يعين ه  نعم إي -
  نعم -
يك ه أن  أن يف األم   يق دد – يتألن  من مجلة ما يفعل  اإلنسان  _ بيان للواقع  هذا ال -

 .يطلع علي  الناس 
 . خشي يا -
 . مجعة -
أحسن اهلل إليك ما ع ف حل  من كقاب رسول اهلل فهل الق دد في  يعين يلزم  شيخ يا -

 ت ك  ؟ 
ما هو من جهة احلل لكن  وت دد –اإلنسان يف نفس  شيء و  يكونلكن أحيانا  ال – نعم -

 .تام  غري –من جهة أن  ئشى أن سبب احلل غري 
احل ام  يف –با من احلالل خوفا من الواقع يف سبعني با يق كونأن املق بني  يقال – القول -

 ؟
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اإلنسان إذا امقنع  بل –هلذا غلط بل  نعم –صلى اهلل علي  وسلم ت ك سبعني  النيب أجل -
( أيها املسلمون كلوا من الطيبات  يا) من الطيبات تعبدا بدون سبب ش عي فهو مذموم 

 .نعم 
علي  وعلى هل  وسلم يف حديث أيب فيك الصدقات اليت بينها النيب صلى اهلل  اهلل باك -

 يشق ط هلا هبا نية أم جم د الفعل حيصل على األج  ؟ هله ي ة 
 .األذى عن الط يق صدقة  متيط –مبج د الفعل  أن  –أن   احلديث ظاه  -
 حيدث ؟ مل وإن -
 .ال شك نعم  أفضلكان بنية فهو  إذا –حتدث النية لكن إذا  مل وإن -
 اطمئنان القلب م جحا من امل جحات عند تعارض األدلة ؟ أثابكم اهلل هل يعقرب شيخ يا -
إىل أحد األقوال عند تعارض األدلة يعقرب م جحا  القلباطمئنان  يعقرب –يع _  نعم إي -

 .غري قلق نعم  مسقحباوهلذا جتد اإلنسان يأيت بشيئا 
احلديث  11111إليك بعض الناس من يأم  باملع وف وال ينك  املنك   اهلل أحسن -

 .ومل ينك  املنك   املع وفن أجاب فيكو
جهة فأم  باملع وف واهني عن املنك  حىت وإن كنت ال تفعل ولكن أم  باملع وف  هذا إي -

عن املنك  وأبدأ بنفسك وهذا نظري من أنا ذا أحفظ الق هن أخشى من اإلمث يف  واهني
هبا  ئ بط ق وأبواب  ل  – ل  –كل هذا من اجلهل من الشيطان والشيطان ل   نسيان 

 .اإلنسان على العمل الصاحل نعم 
 جزاك اهلل خري هل بالنسبة خلطوات املشي إىل الصالة يشق ط أن يكون باألقدام ؟ شيخ يا -
 إيش ؟  أن  – أ -
 _يكون باألرجل أو  أن يشق ط -
 إيش ؟ يكون أن -
 على األقدام ؟ مشيا باألرجل -
 .ئالف  ما –والذي ميشي على يدي  ما يصل  يعين إي -
 ؟ بالسيارة موال -
 )دار الكف  إذا(  cover)هلا خطوة السيارة هو دوران الكف  اخلطوة – السيارة – ال – ه -

cover ) نعم  خطوة هذا– هت – هت. 
 .اجلنة  اهلل أثابك -
 ؟ إيش -
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 .اليت رخصها اهلل عز وجل لعباده كالفط  يف رمضان  ال خص هناك -
  نعم -
 صالة العيد  بني اجلمع -
  نعم -
 يطمئن إلي  القلب  هذا مما أن حبجة -
عظيم اطمئنان القلب إىل ما ئالف الش يعة معناه فساد القلب .  غلط هذا، غلط  ال -

، غمض عيني  يف الصالة صار أخشع ل  هذا من الشيطان  إذابعضهم أن  يطمئن  كقول
أن تطمئن إىل شيء ئالف الش يعة فإن هذا يدل على فساد ،  إحذر،  إحذر،  إحذر
 .قلبك 

 لش ح تكملة ا
 ،بيان الفوائد ونسأل اهلل أن يوفقنا إىل الصواب  إىل نعود

 ،مؤث ة  بليغةتكون  املودعأن موعظة  العادةأن  ج ت : من فوائد هذا احلديث  – 5
 ، املوعظةألن املودع لن يبقى عند قوم  حىت يك ر عليهم 

 ،فيأيت مبوعظة مؤث ة يذك  هبا بعد ذلك 
 ، مودعكأهنا موعظة : لقوهلم 

 ،طلب اإلنسان من العامل أن يوصيهم : ومنها  – 6
 ،أوصنا : اهلل عنهم  رضي لقوهلم

 ولكن هل هذا يكون بدون سبب أو إذا وجد سبب لذلك ؟ 
 ، الواين: الظاه  

 ،أوصنا : تقول ،  مبعىن أن  ليس كلما قابلت أحدًا
 ، يظه فإن هذا خمالف هلدى الصحابة فيما 

 ،أوصنا : تقول ،  َنيَّلم ووعظ وَبلكن إذا وجد سبب إنسان تك
 ،وأما بدون سبب فال 

 ، السف : ومن ذلك 
 ، أن يساف   اإلنسانإذا أراد 

 . أوصين هذا مش وع :  وقال للعامل مواًل
 ،يوصى ب  العبد تقوى اهلل عز وجل  ماأن أهم : ومن فوائد هذا احلديث  – 7

 ،( أوصيكم بققوى اهلل ) : لقول  
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 ،فضيلة الققوى : هذا احلديث ومن فوائد  – 8
 ، العبدحيث كانت أهم وأوىل وأول ما يوصى ب  

 ،األمور  لوالةوالطاعة  بالسمع  وسلم ياهلل عل صلىوصية لنيب :  احلديثومن فوائد  – 9
 ،وهذا واجب 

 ،أعين السمع والطاعة هلم واجب بالكقاب والسنة 
 ، {األم  منكم  وأويلاهلل وأطيعوا ال سول يا أيها الذين همنوا أطيعوا  }:  تعاىلقال اهلل 

 ،األم  بامل تبة الوالوة  أويلفجعل طاعة 
 ،{ أطيعوا } : بالفعل  يأيتولكن  مل 
 ،{  األم أطيعوا اهلل وأطيعوا ال سول وأويل  }: بل قال 

 ،األمور تابعة لطاعة اهلل ورسول   والةألن طاعة 
 ،ال مسع وال طاعة اهلل ف مبعصيةوهلذا لو أم  والة األمور 

 ،اهلل  يعصيوجوب السمع والطاعة لويل األم  وإن كان : وظاه  احلديث 
 ،ولو كان يعصي اهلل ، إذا مل يأم ك مبعصية اهلل فأطع  

  ،(  امسع وأطع وإن ض ب ظه ك وأخذ مالك: ) وعلى هل  وسلم قال  علي ألن النيب صلى اهلل 
 ،عصية ال شك سبب ش عي م بالالظه  وأخذ املال  وض ب

 ،حم م  هذا،  حىت تطيع ربك أطيعكأنا ال : فال يقول اإلنسان لويل األم  
 ،يطيع  وإن مل يطع رب   أنبل جيب 

 ،طاعة  والأما لو أم  باملعصية فال مسع 
 ، وجلواحد عز  ال عية وربألن رب ويل األم  

 ،كلهم جيب أن ئضعوا ل  
 ،وال طاعة  ال مسع: قلنا ، اهلل  مبعصيةفإذا أم  

 ، ثبوت إم ة العبد : ومنها  – 11
 ،(  تأم  عليكم عبد وإن) : لقول  

 ولكن هل يلزم طاعة األمري يف كل شيء أو ما يقعلق باحلكم ؟ 
 ، الواين:  اجلواب

 ،أن يف ما يقعلق باحلكم ورعاية اإلنسان  
 ،شب  ذلك أو ما أ وجبقنياليوم إال  يفتأكل  ال: وإال لو قال لك األمري موال 

 فلم جيب عليك ، 
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 ،توافق  
 ،جه ا  تعصي إال أن  حي م عليك أن تنابذ مبعىن أن 

 ،ألن هذا يفسد الناس علي  
 ،السلطان وإن تأم  عليكم  يكنن مل إوجوب طاعة األمري و: ومن فوائد هذا احلديث  – 11

 ،ي  أم اء للبلدان السلطان وف وهوومعلوم أن األمة اإلسالمية من قدمي الزمان في  خليفة 
 ،وإذا وجبت طاعة األمري فطاعة السلطان من باب أوىل 

 فهل تلزم  طاعق  ؟ ، عليهم يف السف   إذا أم  الناس واحدًا: سؤال يكو   وهنا
 ،نعم : فاجلواب 

 ،تلزم  طاعق  
 ،تأمريه  منمل نقم بذلك لن يكون هناك فائدة  وإذا

 ،لسف  لكن طاعق  فيما يقعلق بالسف  بأمور ا
 ،ال يف كل شيء 

  ،بأمور السف  ال جتوز منابذت  في   يقعلق أن الشيء الذي ال إال
 ، اجلو باردًا سيكوناليوم كل واحد منكم يلبس ثوبني ألن  : لو قال أمري السف  :  موال 

 ،فهنا ال تلزم  طاعق  
 ،لكن ال جتوز منابذت  

 ،لن ألبس ثوبني: جيوز ألحد أن يقول  المبعىن 
 ؟  ماذااألمور تعقرب  والةن جم د منابذة أل

  ،معصية 
 ،وسلم  هل ظهور هية من هيات النيب صلى اهلل علي  وعلى : فوائد هذا احلديث  ومن – 12

 ،(  كوريًا فإن  من يعش منكم فسريى اخقالفًا) : يف قول  
 ،صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم  النيبفقد وقع األم  كما أخرب ب  

 ؟  زمانوهل ميكن أن نطبق هذه اجلملة يف كل : فإن قيل 
 ،نسقطيع أن نطبقها يف كل زمان  ال:  ( كوريًا من يعش منكم فسريى اخقالفًا: ) مبعىن أن نقول 

 ، كوريًا اخقالفًالكن الواقع أن من طال عم ه رأى 
 ،ليس هناك تشقت وال تف ق  واحدًا كان الناس فيما سبق أمة واحدة حزبًا

 ،وا يف بالدنا هذه منقادين ألم ائهم منقادين لعلمائهم اخقلف مث
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إىل القاضي وهو ي ى أن احلق ل  فيحكم القاضي علي  مث يذهب  خصم حىت أن ال جل يأيت مع 
 ، مسق حيًامطمئن القلب 

 ،الش ع ئلف : يا فالن كيف غلبك خصمك ؟ قال : وإذا قيل ل  
 ،اآلن األم  بالعكس 

حق ذهب مياطل وارفعوها للقمييز وارفعوها جمللس القضاء  حبكم  وهو جتد اخلصم إذا حكم علي
 ،األعلى 

 ،احلق علي  وليس ل  لكن ي يد أن يض  بصاحب   أنوإن كان ي ى 
 ، وقعواالخقالف اآلن 

من فك ه دون ذلك ومنهم  ومنهمأحصي موال أفكار الناس ال تكاد حتصيها منهم من فك ه إحلاد 
 ،منهم دون ذلك من فك ه سي  األخالق و

 ،زلنا على خط واحد  ما بالدنالكن احلمد هلل يف 
 ؟  زمنعلى كل  يثهل نطبق هذا احلد: أقول م ة ثانية 

 ،كل زمن  علىميكن أن نطبق   الال ما : فاجلواب 
 ،من الزمن األول  ألن  رمبا يكون الزمن الواين خريًا

يب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم القمسك بسنة الن وجوب: ومن فوائد هذا احلديث  – 13
 ،عند االخقالف 

 ،( بسنيت  فعليكم) : لقول  
 ،والقمسك هبا واجب يف كل حال 
 .لكن يقأكد عند وجود االخقالف 

أن  جيب على اإلنسان أن يقعلم سنة النيب صلى اهلل علي  وعلى : احلديث  هذاومن فوائد  – 14
 ،هل  وسلم 

 ،علمها وإال فال ميكن  بعدا إال أن  ال ميكن لزومه: ذلك  وج 
 ،أن للخلفاء سنة مقبعة : ومنها  – 15

 ،لقول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
ال اشدون اعقرب سنة لل سول صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم بإق اره  اخللفاءوعلى هذا فما سّن  

 ،إياه 
 ،ن أن  أوصى باتباع سنة اخللفاء ال اشدي: كون  أق ه  ووج 

 ،هؤالء القوم الذين يدعون أهنم مقبعون للسنة وهم منك ون هلم  سف وهبذا نع ف 



 226 

 ،حيث األمولة كورية 
 ،أن األذان األول يوم اجلمعة بدعة : قالوا :  واحدًا موااًل نأخذلكن 

 ،وعلى هل  وسلم  علي ألن  ليس مع وفا بعهد النيب صلى اهلل 
 ،إمنا هو من سنة عومان 

 هبا ما مل ختالف سنة ال سول ؟  يؤخذهل هي هدر ؟ أو ، وسنة عومان  :فيقال هلم 
 ،ال شك ، الواين : اجلواب 

 ،األول  األذانالنيب صلى اهلل علي  وسلم يف إحداث  ئالفوعومان رضي اهلل عن  مل 
 ، وسلميف عهد النيب صلى اهلل علي   ألن السبب الذي من أجل  أحدث  عومان ليس موجودًا

 ،صغرية مققاربة ال حتقاج إىل أذان أول  املدينة
فاحقيج إىل أذان هخ   القهاونمنهم شيء من  وصارالناس  وكو يف عهد عومان اتسعت املدينة 

 ، اإلمامعند جميء  الذيقبل األذان 
 ،وهذا الذي فعل  عومان حق وسنة بقول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 

 ،ى اهلل علي  وعلى هل  وسلم النيب صل سنةمن  ل  أصاًل أنمث 
 ،أم مكقوم  وابنوهو أن  يف رمضان كان يؤذن بالل 

 ،بالل يؤذن قبل الفج  
 ،ذان  ال لصالة الفج  أوسلم أن  هل النيب صلى اهلل علي  وعلى  َنيَّوَب

 ، للسحورولكن ليوقظ النائم وي جع القائم 
 ، ويقأهبواالبعيدون إىل املسجد  عن  زاد الوالث من أجل أن يقبل الناس اهللعومان رضي 

 : فهو إذن سنة من وجهني 
 ، اخللفاءوسلم أم  باتباع سنة  هل من جهة النيب صلى اهلل علي  وعلى 

 ، ورأي عومان خري من رأينا 
 .وعلى هل  وسلم  علي يف سنة ال سول صلى اهلل  من جهة أخ ى أن ل  أصاًل

 األسئلة 
 السنة بعيد عن املسجد ؟إليك يا شيخ هل يشفع  اهلل أحسن -
 .يشفع  ال – ال – ال -
 ؟111111111111 -
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يقل للق يبني اخ جوا وألن لو قمنا هبذا بقي ما حول املسجد  ومليأتوا  أنهم  من إال -
عن املسجد قل حضور الساكن إال من  البيتمث يف وققنا احلاض  اآلن كلما بعد  فضاءا

 .شاء اهلل 
 اهلل عن  ت ك سنة عومان هل صحيح ؟ يرضقال إن علي  من –فيك  اهلل بارك -
 ها ؟ سنة ت ك -
 ؟ عومان -
 ؟ إيش يف -
 الواين ؟ األذان يف -
 .نعم .ما يض   باجقهاد –اجقهاد عوض  فهو –ف  ت ك أدري ولكن إن  ما – أدري ما -
غري  من –اهلل إليكم إذا م  السلطان على قوم نسب  املسلمني فيهم أمريا من  أحسن شيخ -

 ؟ علي كف  الفواحش فهل حيق للمسلمني أن ئ جوا املسلمني واضح في  
ولكن هل إذا سنحت هلم  السلطانيناصحوا  أن – أنعلى املسلمني  جيب – جيب ال -

 .تكون بققل السلطان نعم  اليتالف صة جيوز أن يققلوه ؟ ألن لو ققل ما صارت الفوضى 
فس  بأهنم هم السلف هل ميكن أن ي( عليهمص اط الذين أنعمت )بقول  تعاىل   اهلل جزاك -

 هل ميكن أن يفس  هبذا ؟ عليهمالصاحل ومن تبعهم بإحسان يعين الذين أنعمت 
ومن يطع اهلل وال سول فأولئك مع الذين أنعم اهلل )عز وجل يف سورة النساء  اهلل قال -

 أربعةهؤالء هم الذين أنعم اهلل عليهم (من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني عليهم
يعىن ص اط هؤالء الربرة والنبيون (ص اط الذين أنعمت عليهم)فقول   أصناف

 .والشهداء والصاحلون نعم  والصديقون
إليك يا شيخ ذك ت أمس أن  من يذهب لبالد الكف ة وي جع بأوصاف الزنا  اهلل أحسن -

 هو يق ب القول بالكف  فهل ؟ اللي –وكذا 
 .ي يفقخ  الذ قلناقلنا هذا ؟  هل –ما قلنا هذا  أبدا ال -
 يا شيخ  نعم إي -
  يذهبأو ما راح  الكف  –لبالد ال  راح سواء -
- ووكان كما يذك  لذة اخلم    افقخ يسقحلوها ولكن  مل –اسقحليقوا  ما إذا -
 .نفس  ال يفخ  بأن  عصى اهلل  ارتاح –ما يفقخ  بأن  موال ارتاح  هو –ه  ال – ال -
 هذا ؟  يكفي يعين -
  يكفي -
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 مل يسقحل ؟ أن  قال -
ألن املسقحل سواء ش ب وال ما ش ب وسواء افقخ  أو مل يفقخ  يعين لو قال  يكفي نعم -

 .حالل فهو م تد نعم  اخلم  –احل 
 .إليك يقال  اهلل أحسن -
 نعم . يدك ارفع -
إليك يا شيخ أمري اجليش هل يطاع طاعة مطلقة يعين خالف أمري السف  أو  اهلل أحسن -

بالنسبة للنيب علي  الصالة والسالم أم هم بصالة  حيث أن بعض الناس يقول العاماألمري 
 بين ق يظة ف جح أن البد من الطاعة يعين ألن أم  الدين أم  عسك ي ؟ يفالعص  

اجليش وأما  بأمور – ب –فيما يقعلق ب  طاعق اجليش جتب  أمري –األمري  -أ أبدا ال -
ص  إال يف بين ق يظة مث يصلوا الع وأالقصة بين ق يظة فليس هناك أمري أم هم أن ئ جوا 
العص  قبل  ويصلواالغ وب  إىل – إىلحان وقت الصالة ودار األم  أن يؤخ وا الصالة 

بذلك النيب صلى  وأخربوابين ق يظة اخقلفوا وكل حنى املنحى الذي ي ى أن  واجب علي  
الذي صلى يف الوقت  هواهلل علي  وعلى هل  وسلم ومل يعنف واحدا منهم لكن املصيب 

 .  نعم –
 .إليك قول النيب صلى اهلل علي  وسلم بكل خطوة متشيها للصالة صدقة  اهلل أحسن -
 ؟ إيش -
 .متشيها للصالة صدقة  خطوة بكل -
 . نعم -
 الطهارة ؟ يشق ط هل -
أم  أعظم من هذا وهو أن من تطه  يف  يف –الطهارة فيما يف  يشق ط –يشق ط  ال – ال -

صالة مل ئطو خطوة إال رفع اهلل ل  هبا درجة وحط إال ال ئ ج بيق  وخ ج إىل املسجد ال 
 .أوىف من الصدقة نعم  -أعن  هبا خطيئة وهذي 

اهلل من جاء إىل املسجد ي يد النصح أو كذا هل يؤخذ هذا األج  أن  خطوة  أثابكم شيخ -
 ؟بكل 

 من سلك ط يقا يلقمس في  علما سهل اهلل ل  ط يقا إىل اجلنة  قول هذا يدخل يف  ال – ال -
 أن جيمع بينهما ؟ ميكن هل -
 وجد ما يق تب عليهما  السببانإذا وجد  حيصل – ي -
 األ  حىت – انقهى نعم -
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 .  األمس حىت -
 . نعم -
 فيك يف بالد الكف  هل جيب طاعة ؟ اهلل بارك -
 ؟  هل -
 الكف  هل جيب طاعة ال ؤساء ؟ بالد يف -
فال يعين فال جيوز  إال املعصية الدولةبالد الكف  جيب طاعق  يف نظام  يف.   نعم إي -

اآلن حتت  أنت – أن –ألنك  األنظمةلإلنسان أن يقعدى أنظمة امل ور أو غريه من 
 .رعايقهم 

 الش ع ؟ ئالف ولو -
 ؟  ها -
 الش ع ؟ ئالف ولو -
  ئا -
 ؟ الش ع ئالف -
علينا من ش عهم  ما –لكن ما خالف الش ع عندهم هم ما  الما خالف الش ع  ال – ال -

ئالف الش ع وجب علينا  مل –دام مل  ما –لنا  بالنسبةصاة لكن هم ع يكون – ه –ي 
ج ار اخلم  إىل املكان  امحلواقالوا لنا  بأن – قالواأن أن نطيع  أما لو خالف الش ع بأن 

إي نعم انقهينا إىل قول  فإن   الع باب –فال أطيع  نكمل ش ح حديث أ . الفالين فال جيوز 
 .نعم  رياكومن يعش منكم فسريى اخقالفا 

 .سنة مقبعة  للخلفاء أن -
من قول  صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم أن  من يعش منكم سريى اخقالفا  يسقبان نعم -

بسنيت أن  إذا كو ت األحزاب يف األمة ال تنقمي إىل حزب هنا ظه ت  فعليكمكوريا 
 بل رافضة ومث ظه ت شيعة – جهمية  معقزلة –قدمي الزمان خوارج  من –طوائف من 

؟ اجعلها على 111وسلفيون وتبلغيون وما أشب  ذلك كل هذه  إخوانيون –أخريا أ 
إلي  النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم  أرشدوهو ما  باإلمام –وعليك ب  اليسار

شك أن الواجب على مجيع املسلمني أن يكون  والعليكم بسنيت سنة اخللفاء ال اشدين 
 –معني يسمى السلفيني الواجب أن يكون  حزبإىل مذهبهم مذهب السلف ال باالنقماء 

يسمى  منتكون األمة اإلسالمية مذهبها مذهب السلف الصاحل ال القحزب إىل  أن
 إيشالسلفيون انقبهوا للف ق هناك ط يق سلف وهناك حزب يسمى السلفيون املطلوب 
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 إىل – الص إىل الف ق –الف  -؟ اتباع السلف ملاذا ؟ ألن األخوة السلفيني هم أق ب ال
ويبدع   بعضاالصواب ال شك لكن مشكلقهم كغريهم أن بعضهم هذه الف ق يضلل 

 هبذهعلى  البدعويفسق  وحنن ال ننك  هذا إذا كانوا مسقحقني لكننا ننك  معاجلة هذه 
أن جيقمع رؤساء هذه الف ق ويقولون بيننا كقاب اهلل عز وجل وسنة  الواجبالط يقة 
ال إىل األهواء واآلراء وال إىل فالن وفالن كل ئط  ويصيب  إليهما فلنقحاكمرسول  
من العلم والعبادة ولكن العصمة يف دين اإلسالم فهذا احلديث أرشد النيب  بلغمهما 
علي  وسلم في  إىل سلوك ط يق يسلم في  اإلنسان ال ينقمي إىل أي ف قة إال إىل  اهللصلى 
علي  وعلى هل  وسلم واخللفاء ال اشدين  السلف الصاحل بل سنة النيب صلى اهلل ط يق

 . طيب  املهديني

 تكملة الش ح 

 ،احلث على القمسك هبا : احلديث  هذا من فوائد – 16
 ، تامًا وسلم وسنة اخللفاء ال اشدين متسكًا هل أي سنة النيب صلى اهلل علي  وعلى 

 ،( عضوا عليها بالنواجذ : ) لقول  
 ،من البدع حمدثات األمور  القحذي : احلديث  هذا ومن فوائد – 17
 ،لكن يف الدين ، من حمدثات األمور  القحذي :  معناهاألن 

 :أما يف الدنيا فاحملدث منها 
 ،إما مطلوب 

 ، مذموموإما 
 ،حسب ما يؤدي إلي  من النقائج 

 دثة ، اآلن كلها حم، أساليب املواصالت ،  االتصاالت أساليب، أساليب احل ب :  فمواًل
 ،يوجد هلا نوع فيما سبق مل 

 ،ولكن منها صاحل 
 ،ومنها فاسد 
 ،إلي   تؤديحسب ما 

 ؟ ماذا فاحملذر من  هو احملدث يف 
 ، أو عماًل أو قواًل يف الدين عقيدًة

 ،من   حمذركل 
 ،حمدثة مهما صغ ت أو كربت فإهنا بدعة  كل( : فإن كل حمدثة بدعة : ) قال 
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 ،على هل  وسلم و علي هكذا قال النيب صلى اهلل 
 ،بدعة : وامل اد احملدثة يف الدين 

الواضحة البينة أن كل حمدثة بدعة وبني  العامةللكلية  هذاكيف جنمع بني : فإن قال قائل 
سن يف اإلسالم سنة حسنة فلها أج ها وأج  من  من) : قول  صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 

 ؟( عمل هبا إىل يوم القيامة 
 :  جهنيومن : فاجلواب 

أي ، ( من سن يف اإلسالم سنة حسنة : ) أن معىن قول  صلى اهلل علي  وسلم : الوج  األول 
 ،ابقداء العمل بالسنة  من

هل  وسلم ذك  بعد أن حث على الصدقات للقوم  وعلىاهلل علي   صلى النيبأن : هلذا  ويدل
 ،الذين وفدوا إىل املدينة 

 ،فيها  َبغََّرَو الصدقةحث على 
 ،بكل ما تيس  ل   الصحابةاء فج

فوضعها يف حج  النيب صلى اهلل علي   يدهبص ة قد أثقلت  –أظن  من األنصار  –وجاء رجل 
فل  أج ها وأج  من عمل هبا إىل  حسنةمن سن يف اإلسالم سنة : ) : وعلى هل  وسلم فقال 

 ، ( يوم القيامة 
 ،أي ابقداء العمل بسنة ثابقة 

 ،جديدة  أن  يأيت هو بسنة ليس
 ،بل يبقدئ العمل 

 ،الط يق للناس وتأسوا ب  وأخذوا مبا فعل  نََّسألن  إذا ابقدأ العمل 
 هذا واحد ، 

أي سن الوصول إىل شيء مش وع ، ( سنة حسنة  اإلسالممن سن يف : ) أن يقال : الواين 
 ،من قبل 

 ،كجمع الصحابة املصاحف على مصحف واحد 
 ،ال شك ، هذا سنة حسنة 

 ، بعضهم بعضًا وتضليلالقف ق بني املسلمني وإضالل بعضهم  منع: املقصود من ذلك ألن 
 ،مجع السنة وبقبويبها وت تيبها : كذلك أيضا 

 ؟  ماذااحلسنة يقوصلوا هبا إىل  السنةهذه 
 ،الوسائل  علىإىل حفظ السنة إىل أن حتمل 
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 ، ة ش عًاعلى الوسائل إىل أمور ثابق( : سن يف اإلسالم سنة حسنة  من )
 ،أننا نعلم أن كالم النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم ال يقناقض :  هذاوج  

الباب لكل شخص أو لكل طائفة أن تبقدع يف الدين ما ليس من  لقمزقت  فقحونعلم أن  لو 
 ،األمة وتف قت 

 أم هم إن الذين ف قوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء إمنا }: قال اهلل عز وجل  وقد
 ، {إىل اهلل مث ينبئهم مبا كانوا يفعلون 

 ،(بدعة ضاللة  كل: ) لم قال النيب صلى اهلل علي  وس
 ،أن اجلميع البدعة : من هذا  فيسقفاد

 ،مجيع البدع ضاللة ليس فيها هدى  أن
 ،بل هي ش  حمض 

 ،بل وال حسنة ، ابقدعها فإهنا ليست حسىن  منحىت وإن اسقحسنها 
 ؟  وعلى هل  وسلم شيئًا علي هل اسقوىن النيب صلى اهلل ( : دعة ضاللة كل ب: ) قول  

 ،كل بدعة ضاللة ، ال 
 ،إىل مخسة أقسام أو إىل ثالثة أقسام  البدع َمسَّعلى هذا يقبني خطأ من َق وبناًء

 ،وأن  ليس على صواب 
 من ؟ ، أعلم الناس بش يعة اهلل  أنألننا نعلم علم اليقني 

 ،اهلل علي  وعلى هل  وسلم رسول اهلل صلى 
 ،لعباد اهلل رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم  اخللقوأن أوسع 

 ،صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم  حممدًا وأن أفصح اخللق نطقًا
 ،هل  وسلم  وعلىرسول ال  صلى اهلل علي   وأن أصدق اخللق خربًا

 ،هل  وسلم  وعلى صلى اهلل علي  أربعة أوصاف كلها جمقمعة على األكمل يف قول النيب
 ،يأيت من بعده 

 : البدعة أقسام ، ضاللة  ليستالبدعة : ويقول 
 ،حسنة  – 1
 ،باحة مو – 2
 ، ومك وهة  – 3
 ،وحم مة  – 4

 ، العظيمسبحان اهلل 
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 ،يعين لوال إحسان الظن هبؤالء العلماء 
 ،كبرية  املسألةلكانت 

 ،علي  وعلى هل  وسلم بأن  ضاللة حكم النيب صلى اهلل  ماألن يقسموا 
 ،وقبيح ، حسن :  أقسامويقسموه إىل 

 ،إهنا حسنة : وقال ،  بدعةمن ابقدع :  نقول إذن
 ،فإما أن ال تكون بدعة 

 ، وإما أن ال تكون حسنة قطعًا
 ؟ واباجل ما

 ،إهنا حسنة : وقال ، من ابقدع بدعة : أقول 
 ، ننظ وال قبول مث : قلنا 

 ،ون بدعة إما أن ال تك
 ،حسنة  نوإما أن ال تكو

 ،مجع املصاحف يف مصحف واحد : من البدع احلسنة : قالوا : موال ذلك 
 ، احلديثكقابة : ومن البدع 

 ،إنشاء الدور على طالب العلم : ومن البدع احلسنة 
 ،ال شك  حسنةهذه ليست بدع هي : وهكذا فنقول 

 ،لكن ليست بدع 
 ، عًاهذه وسيلة إىل أم  مقصود ش 

 ،عندنا  منحنن مل نبقدع عبادة 
 ،لكنا أم نا بشيء 

 ،ورأينا أق ب ط يق إلي  هذا العمل فعملناه 
 ،والذرائع وبني املقاصد  الوسائلوهناك ف ق بني 

 ،حسنة تنطبق على هذا  أهنا:  قالوا يتألن مجيع األمولة ال
  ، مقصودأهنا وسائل إىل أم  مش وع 

 ،وال جيوز العمل ب  ! الصوت إىل بعيد بدعة  يؤديي  ذالمليك فون ا: د علينا اآلن قال ِ َي
 نقول ؟  ماذا

  اذا ؟مل ،هو بدعة حسنة : نقول 
 ،ألن  يوصل إىل املقصود 
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 ،لألذان  علي  وسلم إىل األذان من هو أندى صوتًا اهللوقد اخقار النيب صلى 
 ،ألن  يبلغ أكو  

 ،( عباس يا : )  ىللعباس يف غزوة حنني ناد وقال
  ،ألن  كان صيقا رضي اهلل عن  

 وال غري مطلوب ؟ ، مطلوب  الصوتإذن رفع 
 ،مطلوب 

 ،هذه وسيلة من وسائل  
 ،هذا املسجد  يفوهلذا ركب امليك فون 

 ،أول ما ركب على زمن شيخنا عبد ال محن رمح  اهلل 
 ،ذلك خطبة  يفخطب 

 ،  اهلل على هذا الذي أتى ب  وهو أحد احملسنني رمح أثىنو
 ، النعمةهذا من : وقال 

 ،النعمة  منوصدق هو 
 ،إىل أم  مقصود  وسيلةألن  

 ،اآلن عندك جهاز حت ك في  ما حت ك :  االتصاالتكذلك أيضا 
 ، مث تقصل بأقصى العامل

 اجلهاز اهلاتف بدعة ؟  هذااسقعمال : نقول  هل
  ؟جيوز ، ال 
 ملاذا ؟ ، ما نقول هذا ، ال 
 ،وسيلة  ألن 

 ،لكن عاد إما أن يكون إىل خري وإما أن يكون إىل ش  
  ، الف ق بني ما كان غاية وما كان ذريعة نع فجيب أن : فعلى كل حال 
 ،اهلل فيها على هيئات معينة  يذك ون أحدثوا أذكارًا: يف أناس موال 

 ،إن قلوبنا ت تاح هلذا الشيء : وقالوا 
  ؟ أو ال ؟ بدعةفهل نقول هذا 

 ،دين اهلل ما ليس من   يفم أحدثوا ألهن، ال 
 ،اهلل على هذا الوج   يقعبدفإن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم مل 

 ،وعلى هذا فقس 



 235 

 ،بأن كل بدعة ضاللة  وصدقنامسعنا وهمنا : إذن الواجب علينا أن نقول 
 ،حسن يف البدع  الوأن  

 تصديقا ملن ؟ 
 ،لل سول صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 

 ، وظن  حسنًا ًً  بدعة حسنة فهو إما أن ال يكون حسنًا أن ادعى صاحب   ما:  ونقول
 ،وإما أن ال يكون بدعة 

 ، بدعة وحسنًا يكونما أن إو
 ،هذا ال ميكن 

 ،نؤمن هبذا عقيدة  أننا يوجيب عل
 ،الط يقة  هبذهوال ميكن أن جنادل أهل الباطل يف بدعهم إال 

 ،كل بدعة ضاللة : أن نقول 
عم  بن اخلطاب رضي اهلل عن  حني مجع  ال اشديماذا تقولون بقول اخلليفة : فإن قال قائل 

 ، فوجدهممن الليايل  ليلة ،يوما من األيام  وخ جالناس يف قيام رمضان على إمام واحد 
 ؟ فسماها بدعة، البدعة هذه  تنعم: واحد قال  بإمامالناس يصلون  فوجد

 ،مل اد هنا البدعة اللغوية ال الش عية ا بأن: أجاب بعض العلماء 
 كيف البدعة اللغوية وهي صالة ؟ :  يسققيمولكن هذا اجلواب ال 

 ،أهنا بدعة نسبية : والصواب 
 ،واحد  بإمام القيامبالنسبة هلج ان هذا 

 ،واحد  بإماموذلك ألن النيب صلى اهلل علي  وسلم أول من سن القيام 
 ،أعين الق اويح 

وت كت وصار الناس يأتون  تف طاب  ثالثة ليال يف رمضان مث ختلف خشية أن فقد صلى بأصح
 ، أوزاعللمسجد يصلي ال جل وحده وال جالن مجيعا والوالثة 

 ،ف أى عم  رضي اهلل عن  بواقب سياسق  أن ي دهم إىل السنة األوىل 
 ،إمام واحد  علىوهي االجقماع 

 ،ركعة  عش ا أن يصليا بالناس أحدا فجمعهم على متيم الداري وأيّب بن كعب وأم مه
 ،ركعة  عش كما كان النيب صلى اهلل علي  وسلم ال يزيد يف رمضان وال غريه على أحد 

 ،البدعة  تنعم: فيكون قول  
 ،يعين البدعة النسبية 



 236 

اهلل علي  وعلى هل  وسلم ويف عهد أيب  صلىهخ  عهد النيب  يفأي بالنسبة إىل أهنا هج ت 
 ،خالفة عم  بك  ويف أول 

 ، اللةكل بدعة ض نأبوإال فنحن نؤمن 
 : مث هذه الضالالت تنقسم إىل 

 ،بدعة مكف ة 
 ،وبدعة مفسقة 

 ،فيها صاحبها  يعذروبدعة 
 ،ال خت ج عن كوهنا ضاللة  فيها صاحبهاولكن الذي يعذر 

 ،عن تأويل وحسن قصد  البدعةولكن يعذر اإلنسان إذا صدرت من  هذه 
النووي ال نشك وبن حج  ا ومهاحبافظني معقمدين موثوقني بني املسلمني :  وأض ب لكم مواًل

 ،أن ال جل ناصح وأن ل  قدم صدق يف اإلسالم 
 ،قبول مؤلفات  :  لذلكويدل 

 ، الصاحلنيمن مساجد املسلمني إال ويق أ يف رياض  حىت أنك ال جتد مسجدًا
 ،وهذا يدل على القبول 

 ،وال شك أن  ناصح 
 ، ةولؤامل مسلكك هبا سل  اهلل أخطأ يف تأويل هيات الصفات حيث ولكن  رمح
 أن ال جل مبقدع ؟ : فهل نقول 

 ، قول  بدعة : نقول 
 ، مبقدعلكن  هو غري 

 ، ل ؤواحلقيقة مق يفألن  
 ،مع اجقهاده فل  أج   أخطأإذا  ولؤواملق

 !!!!     ؟؟؟الناس من   وننف فكيف نصف  بأن  مبقدع 
 ،قائل والقول غري ال

 ،يكف   والقد يقول اإلنسان كلمة الكف  
 فإذاأرأيقم ال جل الذي أضل راحلق  حىت أّيس منها واضطجع حتت شج ة ينقظ  املوت 

 ،ربك  أنت عبدي وأنا اللهم :وقال من شدة الف ح ، بالناقة على رأس  فأخذ هبا 
 إميان ؟  والكف  ،  هالكلمة هذ

 ،كف  
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 ،لكن هو مل يكف  
 ،( أخطأ من شدة الف ح  ) : وسلم صلى اهلل علي  وعلى هل  قال النيب

 ، أو فعاًل أرأيقم ال جل يك ه على الكف  قواًل
 فهل يكف  ؟ 

 ،ال 
 ،والفعل كف  ، كف   القول

 ،بكاف   ليسالفاعل  أولكن هذا القائل 
 ،ألن  مك ه 

 يفيف اليم  وذروين فأح قوينإذا مت :  ألهل  أرأيقم ال جل الذي كان مس فا على نفس  فقال
 ،ما عذب  أحدا من العاملني  عذابًا ليعذبين فواهلل ألن قدر اهلل علي، البح  

 ،عذاب اهلل  منظن أن  بذلك ينجو 
 ،وهذا شك يف قدرة اهلل 

 ، كف والشك يف قدرة اهلل 
 ،لكن هذا مل يكف  مجع  اهلل عز وجل وسأل  

 ملاذا صنعت هذا ؟ 
 ، أو كلمة حنوها ، من عذابك  خوفاخوفا منك أو : قال 

 فغف  اهلل ل  
 ،انقبهوا هلذه املسألة 

 :الوانية  احلادثةأما 
 ، ابن حج  رمح  اهلل 

 . الواقعوابن حج  حسب ما بلغ علمي مقذبذب يف 
 .يسلك مسلك السلف  أحيانًا

 .وأحيانا ينقل نقوالت 
 ،هي يف نظ نا حت يف  اليتوأحيانا ميشي على ط يق القأويل 

 هل ميكن أن نقدح فيهما ؟ ، ول هذين ال جلني م
 ، أبدًا

  ،مها ؤخط نقبللكننا ال 
 ،مها شيء واجقهادمها شيء هخ  ؤخط
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 ، عجيبًا ثالث هتاجم هذين ال جلني هجومًا أوأقول هذا ألن  نبقت نابقة قبل سنقني 
 ،املسلم   حشجيب إح اق فقح الباري وإح اق : وتقول 

 ،أعوذ باهلل 
 الكالم ؟  هذااإلنسان على مول كيف جي أ 

 ،لكن  الغ ور واإلعجاب بالنفس واحققار اآلخ ين 
 ، أن  كاف  أو فاسق حىت تقوم علي  احلجة  صاحبهاالبدعة املكف ة أو املفسقة ال حنكم على 

مهلك الق ى حىت يبعث يف أمها رسوال يقلو عليهم  ربكوما كان  }: لقول اهلل تبارك وتعاىل 
  ،{ ظاملون  وأهلهاكنا مهلكي الق ى إال هياتنا وما 

 ، {سوال روما كنا معذبني حىت نبعث  }: وقال عز وجل 
 ،لكان يعذب  يكف ولو كان اإلنسان 

 ،{ ال يكون للناس حجة بعد ال سل ئرسال مبش ين ومنذرين ل }: وقال عز وجل 
 ،واآليات يف هذا كورية 

 ،نقئد وال نقس ع  أنفعلينا 
  ،أن  رجل مبقدع :  السنني خص أتى ببدعة واحدة من هالفوأن ال نقول لش

 مها من األشاع ة ؟ : ونقول ؟ ال جلني وأمواهلما إىل األشاع ة  هذينهل يصح أن ننسب 
 ، ال 
 ، األشاع ة هلم مذهب مسققل ل  كيان يف األمساء والصفات واإلميان وأحوال اآلخ ة  ألن
 ،عما علم من مذهبهم  أوما ذك وه أحسن ما كقب  أخونا سف  احلوايل ع وما

 ،أكو  الناس ال يفهم من هذا إال أهنم خمالفون للسلف يف باب األمساء والصفات 
 ،كورية  اخقالفاتلكن هلم 

 ، يأشع  أن : فإذا قال قائل مبسألة من مسائل الصفات مبا يوافق مذهبهم فال نقول 
 هل نقول أن  شافعي ؟ ، فعي للشا أرأيقم لو أن إنسانا من احلنابلة اخقار قواًل

 ، شافعيأن  : نقول  ال،  ال
 ،والالحقني  السابقنيفانقبهوا هلذه املسائل الدقيقة ال تقس عوا وال تقهاونوا باغقياب العلماء 

 ،ألن غيبة العامل ليست قدحا يف شخص  فقط 
 ،الش يعة  منبل يف شخص  وما حيمل  

 ،ألن  إذا ساء ظن الناس في  
 ،ش يعة اهلل  منيقبلوا ما يقول فإهنم لن 
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 ،وتكون مصيبة على الش يعة أكو  
 ،هذا املسلك املشني فعليكم بنصح   يسلكونمث أنكم سقجدون قوما 

 ،عليكم بنصح  
 ،بالعلماء فانصحوه وحذروه  يفل القو يفوإذا وجد فيكم من لسان  منطلق 

 ، تقعبد هبذا  ملاتق اهلل أنت : وقولوا ل  
 ؟فالن في  وفالن ما في  : من أن تقول  وما الفائدة

 ،القول في  كذا وكذا غلط  هذا: قل 
 ،بقطع النطع عن األشخاص 

 ،الشخص  نذك األفضل أن  منلكن قد يكون 
 ،لكن ال على سبيل العموم هكذا يف اجملالس أن نذك  الشخص مبا في  

 ،الناس ب   يغق ألن ال 
 ،م القائل ألن  ليس كل إنسان إذا ذك ت القول يفه

 ،جائز عند الض ورة  القائلفاملسألة أعين ذك  
  ،وإال فاملهم إبطال القول الباطل 
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 احلديث القاسع والعش ون
يا رسول اهلل أخربين بعمل يدخلين اجلنة : قلت :  قالعن معاذ بن جبل رضي اهلل عن  

َيسََّ ُه اهلل علي  ،  ، وإن  ليسرٌي على من لقد سألت عن عظيم) : قال ، عن النار  ويباعدين
، ( تعبد اهلل ال تش ك ب  شيئًا ، وتقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة ، وتصوم رمضان ، وحتج البيت 

أال أدلك على أبواب اخلري ؟ الصوم ُجنَّة ، والصدقة تطف  اخلطيئة كما يطف  املاء : ) مث قال 
حىت بلغ { ........ املضاجع  تقجاىف جنوهبم عن} : مث تال ( ، وصالة ال جل يف جوف الليل 

بلى يا : قلُت ( أال أخربك ب أس األم  وعموده وذروة سنام  ؟ : ) ، مث قال { يعملون } 
: ، مث قال ( رأس األم  اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة سنام  اجلهاد ) رسول اهلل ، قال 

كف : ) بلسان  ، وقال  بلى يا رسول اهلل ، فأخذ: قلُت ( أال أخربك مبالك ذلك كل  ؟ ) 
ثكلقك أمك ، هل : ) يا نيب اهلل ، وإنا ملؤاخذون مبا نقكلم ب  ، فقال : قلُت ( عليك هذا 

رواه ( إال حصائد ألسنقهم  –على مناخ هم : أو قال  –يكب الناس يف النار على وجوههم 
 . حديٌث حسن صحيح : الق مذي وقال 

 الش ح 
 ،واهلل مهم عالية : عن النار  ويباعدينين بعمل يدخلين اجلنة يا رسول اهلل أخرب: قلت : قول  

 ،والعش ين أو ثالثني أو ما أشب  ذلك  العش ةأخربين بعمل أكسب في  : مل يقل 
عن النار  والبعديعين يكون سببا لدخول اجلنة : يدخلين اجلنة ويباعدين عن النار  بعمل: قول  

 ، 
 ،واهلل عظيم  إي( : لقد سألت عن عظيم ) :   وسلم فقال النيب صلى اهلل علي  وعلى هل

 ،هذه هي احلياة أن تدخل اجلنة وتبقعد عن النار 
 ، والفالحهذا هو الفوز 

 ، {فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز  }: قال اهلل عز وجل 
 ،صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم بأن  عظيم  النيبوهلذا وصف  

  ،رب العاملني  يا ايس ه علين اللهم، اهلل علي   يس هليسري على من  ولكن واحلمد هلل وإن 
 علي   اهللعلى من يس ه  يسري

 ،وصدق النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 ، السمحفإن الدين اإلسالمي مبين على 

، يس وا وال تعس وا : ) إىل اجلهاد  يبعوهموهو  ألصحاب قال النيب صلى اهلل علي  وسلم 
 ، ( معس ين  تبعوواومل ، فإمنا بعوقم ميس ين ،  وا وال تنف وا وبش
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 ، ( وغلب   إاليّشاد الدين أحد  ولن، إن هذا الدين يس  : ) وقال 
 ؟  لكن ملن، فهو يسري 

 ،ملن يس ه اهلل علي  
 ،( ب  شيئا  تش كتعبد اهلل وال ) : مث ش ح ذلك فقال 

 األسئلة 
 .ق بني الوسائل اليت فيك ما رأيك مبن يف  اهلل بارك -
 . صوتك ارفع -
 مبن يف ق بني الوسائل اليت ميكن فعلها ؟ رأيك ما -
 الوسائل إيش ؟ بني  -
اليت ميكن فعلها يف عهد النيب صلى اهلل علي  وسلم وبني الوسائل اليت ال  الوسائل بني -

 فعلها ؟ ميكن
  نعم -
 سببها ؟ ميكن هل -
علي  وعلى هل  وسلم ومل يفعل  مع عدم شيء وجد سبب  يف عهد النيب صلى اهلل  كل نعم -

بناء الكعبة فإن النيب  قضية –فإن ت ك  سنة وقولنا مع عدم املانع ألن ال ي د قض  املانع
 وذك  –ويبنيها على قواعد إب اهيم لكن و  الكعبةصلى اهلل علي  وسلم أراد أن يهدم 

 قاعدة ال هي –مانعا وهو أن ق يشا كانوا حديث العهد بالكف  فهذه هي 
 شيخ باحلاجز ؟ يا وميول -
  نعم -
 حجز النساء باملسجد  وميول نعم -
 ؟ إيش -
 بني النساء وال جال  الذي احلاجز -
  نعم – نعم -
 ؟ سبب  ما -
يوجد سبب  يف عهد ال سول يف عهد النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم النساء  ملم هذا -

اك أنوار تكشفهن حمقشمات وليس هن 1111 ب –إىل املساجد مقلفعات ب  يأتني
 اآلن –حىت خت ج النساء هذا غري موجود اآلن  ينقظ ونوئ جن قبل ال جال وال جال 
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 –من الوسائل لدر  أهنامن يق قب أن يدخل املسجد لريى النساء فهذه احلواجز ال شك 
 .  نعم. الفقنة  لدرأ

 هل يكفي ؟ شيخ يا -
 ما هو إنت  ال – يدك ارفع -
 ن يقول مقولة اللهم يس  وال تعس  ؟ فيك ما رأيكم مب اهلل بارك -
  صحيح -
 ؟ صحيح -
 علي  –قال موسى علي  الصالة وال  يلامل اد يس   عموما –يس  يل ما هو لل  نعم إي -

 .ريب اش ح يل صدري ويس  يل أم ي نعم : الصالة والسالم 
املبقدعة املوجودة هل يكفي لقفسيقهم إن كانت بدعقهم مفسقة أو  1111 شيخ يا -

 ؟مكف ة 
 ؟ هل -
 إلقامة احلجة عليهم للبيان هلم فقط بدون دعوهتم ؟ يكفي هل -
 سقبني بدون دعوة ؟ أنت هل -
  ال -
أهل البدع أن  ليس  عوام –أن تدعوه لكن مشكلقنا اآلن أن بعض العوام بعض ال  بد ال -

 الذينعندهم أحد ينبههم هذه من جهة وأيضا هم يوقون بعلماء الضاللة  ليس –أحد 
هي املشكلة أنقم ما جئقم  هذهيف مقابلقهم  يكفي – ي –ون أحدا ي عندهم فال ي 

فيك كذا وفالن فيك كذا جئقم لطلب العلم وأنا ال  فالن –لققوموا الناس وتقولون ف 
أرى أن ال نلقفت ألحد بيننا واحلمد هلل كقاب اهلل وسنة رسول  صلى  والذييعين دأيب 
ناس نقول احلق ونبطل الباطل وال علينا من هل  وسلم وال علينا من ال وعلىاهلل علي  

من الناس جعلوا بعض ال جال رموزا يوالون من واالهم ويعادون من  العجبالناس 
أش ت إلي  فأظنك  للذي –لل  بالنسبة –كل هذا من الشيطان و  غلطعاداهم كل هذا 

 . املسئولأنت أش ت إىل شيء وصارت هنا معناها صحيح 
 . أحسن اهلل إليك شيخ يا -
  نعم -
  إلنكارالصحيحة  الط يقة – اهلل أثابك -
 ؟ إيش -
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 إلنكار البدعة هل تكون إنكار مباش  أو دعوة  الصحيحة الط يقة -
 –الط يق إىل حتقيق السنة و  ألق ب –ادع إىل سبيل ربك باحلكمة أنت انظ  ل  أخي يا -

 – واألمبنزهلا األحوال ختقلف  11111البدع وكل إنسان عاقل يوزن  وإبطال
واألماكن ختقلف والبدعة ختقلف أيضا انقهى الوقت طيب  واألزمانئقلفون  واألشخاص

. 

 تكملة الش ح 
 ،احلديث  إىل ن جع
 ،أي تذل ( : تعبد اهلل وال تش ك ب  شيئا : ) هل  وسلم  وعلىاهلل علي   صلى يقول
 ، وتعظيمًا حبًامبعىن تقذلل ل  بالعبادة ( : تعبد : ) قول  
 ،أي تقذلل (  تعبد) انقب  

 ،للسري علي   ومهيأأي ممهد ، ط يق معبد : مأخوذ من قوهلم 
 ،أن لك الفضل على اهلل  تعققدال تعبد اهلل وأنت 

 ، {أسلموا قل ال متنوا على إسالمكم  أنمينون عليك  }: فقكون كمن قال اهلل فيهم 
 ،هذه وهم مل مينوا على اهلل على ال سول 

 ، وتعظيمًا ل  حمبًة تذلاًلاهلل عز وجل  اعبدوافقط 
 ،فباحملبة تفعل الطاعات 

 ،املعاصي  تق كوبالقعظيم 
 أي شيء يكون حىت األنبياء ؟ ( : تش ك ب  شيئا  ال: ) قول  
 ،حىت األنبياء ،  نعم

 ،الش ك  حملاربةبل األنبياء ما جاءوا إال 
 ، م ساًل وال نبيًا مق بًا ًاب  شيئا ال ملك تش كال 

 ، الفوائدشاء اهلل يف  ا ش وط نذك ها إنوالعبادة هل
أركان اإلسالم اخلمسة  هذه ( :وتقيم الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت ) : قال 

 وقد م ت ، 
 ،أبواب أي مسائل ( : ؟ اخلري  أبوابأال أدلك على ) : مث قال 

 ،أبواب تسقعمل بالباب الذي يفقح للداخل واخلارج 
 ،سائل امل يفوتسقعمل 

 ،هذا الباب في  كذا وكذا : مؤلفاهتم  يفومن هذا قول العلماء 
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 ، شيء  البابال يصح يف هذا : وقول احملدثني 
 ،أي يف هذه املسألة شيء 

 ،أي مسائل اخلري ( : أبواب اخلري : )  فقول 
 ،أي مسائل  ( : ؟ أدلك على أبواب اخلري  أال: ) قول  

  ،املع وف الذي يكون من  الدخول واخل وج  بابالن يكون امل اد هبا أوجيوز 
 ،بلى :  اجلواب( : أدلك على أبواب اخلري ؟  أال: ) قول  
 ،أي مانع مينع صاحب  يف الدنيا ومينع صاحب  يف اآلخ ة  ( : ةنَّالصوم ُج) : قال 
 ،الصوم  يف املمنوعةيف الدنيا فإن  مينع صاحب  من تناول الشهوات  أما

 ، علي لصائم أن يقابل من اعقدى علي  مبول ما اعقدى وهلذا ينهى ا
 ، إين صائم : حىت أن  إذا سب  أحد أو شامت  يقول 

 ،يوم القيامة  النارة من النار يقيك من نَّهو أيضا ُج
إىل غ وب  الفج باإلمساك عن املفط ات من طلوع ، القعبد هلل تعاىل : ) والصوم مع وف 

 ،(  الشمس
مطلقا سواء الزكاة الواجبة أو  الصدقة( : تطف  اخلطيئة كما يطف  املاء النار  والصدقة: ) قول  

 ،القطوع 
 ،كانت قليلة أو كورية  وسواء
 ،أي خطيئة بين هدم ( : تطف  اخلطيئة : ) قول  
 ، املعاصيوهي 

 ،كما يطف  املاء النار 
 ،واملاء يطف  النار بدون ت دد 

 ،باألم  احلسي  املعنويم  وسلم األ علي فشب  النيب صلى اهلل 
 ، ( الصدقة : )  قول هذه معطوفة على ( : وصالة ال جل يف جوف الليل : ) قول  
جوف الليل تطف  اخلطيئة وجوف الليل وسط  كجوف اإلنسان تطف   يفوصالة ال جل :  يعين

 ،اخلطيئة 
 ،  {تقجاىف جنوهبم عن املضاجع  }: علي  وعلى هل  وسلم  اهللصلى  مث تال

 ، {يعملون  }حىت بلغ 
 ،  ق أأي ( :  تال: ) قول  

 هذا يف وصف من ؟ ،  {تقجاىف جنوهبم عن املضاجع  }
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 ،وصف املؤمنني 
 ،أهنم ال ينامون  أي {تقجاىف جنوهبم عن املضاجع  }
  ؟{ خوفا وطمعا } كيف ،  {يدعون رهبم خوفا وطمعا  }

 ، خافواإن ذك وا ذنوهبم 
 ،طمعوا وإن ذك وا فضل اهلل 

 ،فهم بني اخلوف وال جاء 
 ،  {ومما رزقناهم ينفقون  }
 ،  هنا{ من } 

 ،إما أن تكون للقبعيض 
 ، كان أو كوريًا قلياًلرزقهم اهلل  مماينفقون : واملعىن 

 ، {مبا كانوا يعملون  فال تعلم نفس ما أخفي هلا من ق ة أعني جزاًء }
 : ية على فضيلة قيام الليل اسقشهد النيب صلى اهلل علي  وسلم هبذه اآل

 ، {يعملون  }حىت بلغ  {تقجاىف جنوهبم عن املضاجع  }
 : ثالثة أشياء ( : ؟ وذروة سنام   وعمودهأال أخربك ب أس األم  ) : مث قال 

 ،( أال أخربك ب أس األم  وعموده وذروة سنام  ؟ ) 
أم  اإلنسان الذي من أجل  خلق  ( :رأس األم  اإلسالم ) : بلى يا رسول اهلل قال : قلت : قول  
 ،رأس  

 ،بقلب  وجوارح   وباطنًا أن يسلم هلل تعاىل ظاه ًا:  اإلسالم
 ،الصلوات اخلمس : وامل اد ( :  الصالةوعموده : ) قول  

 ،الصلوات :  اإلسالمعمود 
 ، سقطت ما تقوم وإذا أزيل علي : اخليمة  وعمود
 ،أن  ذروة السنام  اجلهادذك  ( : هلل سنام  اجلهاد يف سبيل ا وذروة: ) قول  

 ،ألن الذروة أعلى الشيء 
 ،وباجلهاد يعلو اإلسالم 

 ،األم   سنامفجعل  ذروة 
 ، {إن كنقم مؤمنني  األعلونوال هتنوا وال حتزنوا أنقم  }: قال اهلل تعاىل 

 ، {أنقم األعلون واهلل معكم  1111فال هتنوا وتدعوا إىل  }: وقال عز وجل 
 ،يعين يف سبيل اهلل عز وجل ( : اجلهاد : )  وقول 
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 يف سبيل اهلل ؟  اجلهادومىت يكون 
 ،بين  ال سول صلى اهلل علي  وسلم أمت بيان 

محي  ويقاتل لشجاعة ويقاتل لريى مكان  ؟ أي ذلك يف سبيل اهلل ؟  يقاتل: فقد سئل عن ال جل 
 ،( ل اهلل لقكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف سبي قاتلمن ) : قال 
 ، انقب 
 ، مسئل عنه نالذي الوالثةمل جيب عن  هو

 ،( فهو يف سبيل اهلل  العليامن قاتل لقكون كلمة اهلل هي ) : بل ذك  يف عبارة عامة 
 ، ما ميلك ب :  الشيءمالك ( : أال أخربك مبالك ذلك كل  ؟ ) : مث قال 
 ، أي ما متلك ب  كل هذا ( : ذلك  مبالك: ) قول  
 ،أخذ النيب صلى اهلل علي  وسلم بلسان  ( : كف عليك هذا : ) فأخذ بلسان  وقال  :قال 
 ،نفس   بلسانأي 

 ،هذا يعين ال تطلق  يف القيل والقال ( : كف عليك ) : وقال 
  ،( أو ليصمت  باهلل واليوم اآلخ  فليقل خريًا يؤمنمن كان : ) وقد م  علينا 

 ،عليك هذا ال تقكلم إال خبري  كف
 ،اجلملة خربية : وإنا ملؤاخذون مبا نقكلم ب  ؟  اهلليا نيب : يا رسول اهلل قلت : قلت  :ال ق

 ،لكنها اسقفهامية 
 ،ب  ؟  نقكلممبا  ملؤاخذونإننا : واملعىن 

 ؟يعين أن معاذا تعجب كيف يؤاخذ اإلنسان مبا يقكلم ب  
 ، ل  على أن يفهم اهلل علي  وسلم حواًّ صلىفقال ل  رسول اهلل 

 ،أي فقدتك ( : ثكلقك أمك يا معاذ ثكلقك ) : قال ل  
 ،يقصدون هبا املعىن الظاه   والالكلمة يقوهلا الع ب لإلغ اء واحلث  وهذه

 ،ه أم  دوهو أن تفق
 ،احلث واإلغ اء : هبا  يقصدونلكن 

 ،الش ط  تقدي إن هذه اجلملة على : وقال بعض العلماء 
 ،مل تكف لسانك  يا معاذ إن أمكثكلقك :  واملعىن

 ،وأظه   أوضحولكن املعىن األول 
 ،تدل على اإلغ اء واحلث  وأهنا
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 على: قال  وأ –يا معاذ وهل يكب الناس يف النار على وجوههم ) : قال  بالنداءوهلذا خاطب  
 ، (إال حصائد ألسنقهم  –مناخ هم 

 ،يكب الناس على وجوههم إال احلصائد 
 ،شك من ال اوي ( : هم مناخ  على): أو قال : وقول  
 ،أي ما حيصدون بألسنقهم من األقوال ( إال حصائد ألسنقهم : ) قول  
 ،معاذ ملا قال هذا الكالم  فاققنع

 ،ع ف أن مالك األم  كل  هو كف اللسان 
 ،اللسان قد يقول الش ك وقد يقول الكف  وقد يقول الفحشاء  ألن
 ،ل  حد  ليس يعين
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 فوائد احلديث
 : فوائد منها  ديثاحليف هذا 

 ، ح ص الصحابة رضي اهلل عنهم على العلم  – 1
 ،صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم عن العلم  النيبوهلذا يكو  منهم سؤال 

 أو ألجل أن يطبقوا ؟ ، باحلكم  يعلمواولكن سؤاهلم رضي اهلل عنهم جمل د أن 
 ،الواين 

 ،عكس ما يفعل  بعض الناس اليوم 
 ،فقط احلكم  ليع فيسأل 

 ،ن شاء فعل وإن شاء مل يفعل إمث هو باخليار 
 ،وهذا غلط 

 ،العمل ب   العلماجعل غايقك من 
 ،دون اإلطالع على أقوال الناس 

 ،ما عنده  ع فوهلذا جتد بعض الناس يسأل هذا العامل 
 ، ورابعًا هخ  وثالوًا مث يذهب يسأل عاملًا

 ،ألن  ال ي يد العمل بالعلم 
 ،فقط  االطالعبل ي يد 

 ،وهذا غلط 
 ،ال تسأل عن العلم إال هلدف واحد 

 ،وهو العمل 
 ،رضي اهلل عن   جبلمهة معاذ بن  علو: ومن فوائد هذا احلديث  – 2

 ،من النار  ويباعدينعمل يدخلين اجلنة : عن أمور اآلخ ة  بلحيث مل يسأل عن أمور الدنيا 
 ، ليةالعاوجدي  ب  رضي اهلل عن  أن يكون هبذه املنزلة 

 ،ألن  أحد فقهاء الصحابة 
 ، وحاكمًا ومفقيًا اليمن داعيًا إىلوألن النيب صلى ال  علي  وعلى هل  وسلم بعو  

 ،فهو رضي اهلل عن  من أفق  الصحابة 
 ، والنارإثبات اجلنة : ومن فوائد هذا احلديث  – 3

 ، ثواإلميان هبما أحد أركان اإلميان السقة كما سبق ومن هذا احلدي
 ،أن العمل يدخل اجلنة ويباعد عن النار : فوائد هذا احلديث  ومن – 4
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 ،صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم أق ه على هذا  النيبألن 
 : وهنا يقع إشكال 

وال : قالوا ( لن يدخل اجلنة أحد بعمل  ) : علي  وعلى هل  وسلم قال  اهللوهو أن النيب صلى 
فكيف جيمع بني هذا احلديث ، ( إال أن يقغمدين اهلل ب محق  ،  وال أنا) : ؟ قال  اهللأنت يا رسول 

 على أن اإلنسان يدخل بعمل  اجلنة ؟  الدالةاألخ ى  النصوصوبني 
 ،مما علمهم اهلل ذلك  واألبدانالقلوب  أطباءأجاب العلماء رمحهم اهلل فقهاء اإلسالم 

 : نمعنيا االباء هل: قالوا 
 ، للسببيةتارة تكون 

 ، ون للعوضوتارة تك
 :الباء هلا معنيان 

 ،تارة تكون سببية 
 ،وتارة تكون للعوض 

 ، إياي  بإك امك ،أك مت بإك امي :  قلتوإذا 
 ، للسببيةهذه 

 ،العوض  باء:  فاملنفي
 ،باء السببية  واملوبت
 ، ( أحد بعمل   اجلنةلن يدخل : ) معىن قول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم : فقال 
 ،ذلك معاوضة  أي أن
على كل  تقضيأن يعوض العباد بأعماهلم وجزاءهم لكانت نعمة واحدة  وجلأراد اهلل عز  لوألن 

 ،ما عمل 
 بضيقال يع ف قدرها إال من ابقلي  عظيمةبنعمة النفس نعمة النفس هذه نعمة :  واض ب مواًل

 ماذا يعانون من هذا ؟ ، النفس وأسأل من ابقلي بضيق النفس 
ال جيد كلفة يف القمقع هبذه النعمة وهو يقكلم ينفس وهو  النفسمصابا بضيق  ليسلذي ا الصحيح

 ،النعمة  هذهيأكل وال حيس بشيء 
 ،لو عملت أي عمل من األعمال ال تقابلها 

 ،ألن هذه نعمة مسقم ة دائمة 
 ، إذا وفقت إىل العمل الصاحل فهذه نعمة أضل اهلل عن ذلك أممًا:  نقولبل 

 ،إىل شك   حمقاجةة وإن كل نعم
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 ،وإذا شك ت فهي نعمة حتقاج إىل شك  هخ  
 :وهلذا قال الشاع  

 لها جيب الشك  موعلي ل  يف                                          شك ي نعمة اهلل نعمة  كان إذا
 .الشك  إال بفضل  وإن طالت األيام واتصل العم   بلوغ فكيف
  ؟ واضح

 ، ( اجلنة  يدخلينأ) : وقول  ، ( لن يدخل اجلنة أحد بعمل  ) : بقول   إذن اجلمع بني الباء
 ،وما أشب  بذلك ( مبا كنقم تعملون  جزاء: ) أو كقول  تعاىل 

 : نقول الباء هلا معنيان 
 ، للعوضأن تكون : املعىن األول 

 ،أن تكون للسببية : والوانية 
  ،ن تكون الباء للعوض أواملنفي 

 سئلةاأل
 نعم -
 بعض ما قلت يف هذا احلديث  شيخ يا -
 ؟  إيش -
 احلديث ذروة سنام  اجلهاد  هذا يف -
 ؟ ها -
 اجلهاد  سنام  وذروة -
 .وصلناه وليد  ما – وصلناه ما -
يا شيخ ملاذا ال تقول أن احلديث من سن يف اإلسالم سنة حسنة على : قائل  قال لو -

 األول كل بدعة ضاللة ؟ حديوناختصيص على 
 .ما ميكن جنمع بينهما  معىندمنا ع فنا  ما –ميكن ما  ما إي -
 إن القخصيص أوىل من القأويل ؟ يقول بعضهم -
 ؟ إيش على -
 .من سن يف اإلسالم سنة حسنة : محلنا حديث  حيث القأويل -
السبب مع وف أن النيب صلى اهلل علي  وسلم قال ذلك بسبب إتيان هذا ال جل  دام ما -

اللة وحيذر من البدع حىت يف خطب اجلمعة بدعة ض كلميكن أن يقول  وال –بالص ة 
 .ويدخلها القخصيص ما ميكن نعم 
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 اهلل إليكم إذا كان الوسائل مبقدعة والغاية ثابقة يف أصل الش ع ؟ أحسن شيخ -
  نعم -
 الوسائل املبقدعة الغاية الوابقة؟ نف ق هل -
نت من مل تكون الوسيلة ح اما إن كانت ح اما بذاهتا فهي ح ام وإما إذا كا ما نعم -

من كانت وسيلة ل  ولذلك لو كان  حكمحد ذاهتا فلها  يف –مباحة يف  اليتاألمور 
  واجباملاء اآلن  ش اء –ل  البيع  نقولإلنسان ي يد أن يقوضأ ومل جيد ماءا إال بدراهم 

 شيخ  يا -
  نعم -
 يا شيخ كيف يعامل العامل الذي بيده نقطة من البدع عنده شيء من البدع يف اهلل أثابكم -

 املسألة يكون موافق للسنة واجلماعة كيف يعامل مع  ؟ هذهغري 
 ؟ إيش كيف -
 مع  يعين ؟ يعامل كيف -
 اإلنسان مع  ؟ يقعامل كيف -
  نعم -
يقكلم مع  باجملادلة  أن –احلق وي د الباطل ولكن إذا كان حيا أمكن  أن  يقبل إي -

 .إتباع   جيبواملناظ ة واحلق و
قصد هبذا مشيا معنويا يكون مع  يف الدعوة ويكون مع  لإلنسان أن ميشي مع  أ يعين لكن -

 العلم ؟  تعليم
احلق اغق  الناس  يف –سؤال جيد وعلى كل حال املبقدع إذا خيف أننا إذا اتبعناه يف ا هذ -

يف غريه واحلمد هلل وأما إذا كنا ال  موجودب  وأخذوا بكل ما يقول فهنا نقجنب  واحلق 
 ن أي إنسان فالواجب قبول احلق م خنشى هذا

الذين على أهل السنة وهلم علم ونشاط  البلدانمل يكن يوجد يف غريه ألن يف بعض  وإن -
 ؟ احلاليف السنة قليل فماذا حيكم يف هذا 

ما يسقطيع نعم  بقدراإلنسان رب   يقق – رب هذا حيقاج إىل نظ  خاص يقق اإلنسان  إم -
 غامن؟

 ؟ موسلاهلل إليك قول النيب صلى اهلل علي   أحسن -
 صلي وسلم علي   اللهم -
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أحسن اهلل عملك بالنسبة للخلفاء  املهدينيبسنيت وسنة اخللفاء ال اشدين  فعليكم -
يكون هناك خليفة راشد إال هؤالء األربع  الال اشدون أال يكون سنقهم هي املقصورة أي 

 ألن غريهم سنق  غري مقبعة ؟
 أم اد اخللفاء ال اشدين أعياهنم هذا أمس يف الش ح قلنا هل امل ذك نا –ذك نا هذا  إم -

 بأوصافهم 
 ذك نا ت جيح كوري من السلف ؟ لكن -
 نعم؟ -
 ؟ العزيزكوري من السلف عد عم  بن عبد  ذك نا -
 عد عم  بن عبد العزيز من اخللفاء ال اشدين  نعم – نعم -
 تكون سنق  مقبعة أحسن اهلل إليك ؟ فهل -
لكن يف الغالب إنك ما جتي هلؤالء  موالسالعلى هذا نعم بأم  ال سول علي  الصالة  إي -

 ؟ نعمسنة ختالف اآلخ ين يف الغالب  
 شيخ أحسن اهلل إليك يا شيخ  يا -
 نعم؟ -
 الذين ئ جون يف الفضائيات ؟ يعينأوراق فيها حتذي  من بعض العلماء  توزع -
 ؟ إيش -
 يف الفضائيات ؟ ئ جون -
  إي -
ض العوام من هؤالء العلماء حيذر من بع أوجيوز لشخص أن يوزع مول هذه األوراق  هل -

 خاصة إذا كانت عندهم أخطاء يف العقائد ؟
 مبابد من هذا وما أصل اإلنسان ئلي الناس يقكلمون يف الفضائيات  ال –البد  واهلل -

 وأخبثي يدون واملشكلة أن الفضائيات اآلن غزت الناس يف بيوهتم وجاءت عاد اللي أخبث 
مشكلة  ينسخ لعقائد ألن  جيد الشيء مكقوبا يسقطيع مدم ة لألخالق ول هوهي اإلنق نت هذ

 .األمة اإلسالمية اآلن يف حمنة  أن –احلقيقة نسأل اهلل الوبات الواقع أن 
 تكملة الش ح 

 ،من يس ه اهلل علي   علىأن هذا وإن كان عظيما فهو يسري : ومن فوائد هذا احلديث  – 5
 ،اهلل تعاىل القيسري أن  ينبغي لإلنسان أن يسأل : ومن فوائده  – 6
 ،ييس  أموره يف دين  ودنياه أن من مل ييس  اهلل علي  فإن  يصعب علي  كل شيء  أن
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 ، ذك  أركان اإلسالم اخلمسة : هذا احلديث  فوائدومن  – 7
( الصالة وتؤيت الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت  وتقيمتعبد اهلل وال تش ك ب  شيئا ) : يف قول  

 ، 
 ،ل سالة ومل يذك  ا
 ،تقضمن ال سالة  اهللألن عبادة 

 ،هل  وسلم  وعلىإذ ال ميكن أن يعبد اإلنسان رب  إال مبا ش ع نبي  صلى اهلل علي  
 أغلى املهمات وأعلى الواجبات عبادة اهلل أن ،أن أعلى املهمات : من فوائد هذا احلديث  – 8

 ، القوحيدوحده ال ش يك ل  
 ،فضل النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم يف القعليم : ديث احل هذامن فوائد  ومنها – 9

 ،السؤال  يقحمل حيث يأيت مبا مل 
 ، ( أال أدلك على أبواب اخلري ؟ ) : لقول  

 ،هل  وسلم  وعلىوهذا من عادت  صلى اهلل علي  
 ،أن  إذا دعت احلاجة إىل ذك  شيء يضاف إىل اجلواب أضاف  

هو الطهور ماؤه ) :   أنقوضأ ب  ؟ فقال النيب صلى اهلل علي  وسلم عن ماء البح سئل: موال ذلك 
 ، ( ميقق   احلل

 ،هذا جواب السؤال ، ( الطهور ماؤه ) 
 ،زائد ، ( احلل ميقق  ) 

 ،ميقق  حالل  أنالبح  حيقاجون إىل األكل بني هلم  يفلكن ملا كان الناس 
 ، اإلسالم ابن تيمي  رمح  اهلل شيَخ وقد عاب قوٌم

 ، إذا سئل عن املسألة أتى مبسائل كورية  أن : وقالوا 
 ،العلم  بذلجوده وك م  يف  منأن هذا : فأجاب عن ذلك بعض تالميذه وقال 

 ( ميقق   احللالطهور ماؤه  هو: ) واسقشهد بقول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم يف البح  
 ،الوضوء يف ماء البح   عنمل يسأل إال  وهو
 ،ة تنَّتأن الصوم ُج: من فوائد هذا احلديث و – 11

 ،الش ح  يفوسبق معناها 
 ،فمن مل يكن صوم  جّنة ل  فإن  ناقص : على هذا  وبناًء
 ،الصوم  حالاملعاصي يف  تناولعلى اإلنسان  حي موهلذا 

 أو ال ؟ ، ولكن هل تبطل الصوم 
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 ،يعين املعاصي يف الصيام هذه حم مة 
 ذا فعلها اإلنسان تبطل ؟ يبطل صوم  ؟ فهل إ،  يفدوالصوم مل 
 ،أفسد صوم   بالصوم إن كان هذا احمل م خاصًا: فاجلواب 

 ،مل يفسده  وإن كان عامًا
 ،فلو أكل أو ش ب فسد صوم  ،  والش ابحي م على الصائم األكل : موال األول 

 ،يك ه  مباذك ك أخاك : حي م على الصائم وغريه الغيبة 
 ،حدا حت م غيبق  مل يفسد صوم  فلو أغقاب الصائم أ

 ، بالصومألن هذا النهي ال ئقص 
 ،هور أهل العلم مجهذه القاعدة عند 

 ،فسد صوم  ، ولو على سبيل العموم ،  حي مإذا أتى الصائم مبا : وقال بعض أهل العلم 
اجلهل وقول الزور والعمل ب  يدع من مل ) : واسقدل بقول النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 

 ،( فليس هلل حاجة يف أن طعام  وش اب  
 ،ذهب إىل اجلمهور أصح  مالكن 

 ،هل  وسلم ب  أن يبني احلكمة من الصوم  وعلىواحلديث إمنا أراد النيب صلى اهلل علي  
 ،بالزور واجلهل  والعملال أن يبني فساد الصوم بقول الزور 

 ،يئة أن الصدقة تطف  اخلط: ومن فوائد هذا احلديث  – 11
 ،إذا كو ت خطاياك  الصدقةففي  احلث على 

 ،فأكو  من الصدقة فإهنا تطف  اخلطيئة 
 ،( كل ام ئ يف ظل صدقق  يوم القيامة ) : علي  وعلى هل  وسلم  اهللوقد قال النيب صلى 
سبعة يظلهم اهلل يف ظل  يوم ال ظل إال ظل  إمام ) : وعلى هل  وسلم  علي وقال النيب صلى اهلل 

 ، ( ورجل تصدق بصدقة فأطفأها حىت ال تعلم مشال  ما تنفق ميين   –:  قالإىل أن  –ل عاد
القيامة ليس هناك شج  وال مغارات وال جبال وال بناء يسقظل ب   يومأن  يف : ومعىن احلديث 

 ،الناس 
 ،اهلل عز وجل  ئلق الظل الذي  إال

 ،ب  عباده  فيظل فيسقظل ب 
 ،ل ب  أو غريه وهو إما ظل الع ش كما قي

 ،اهلل نفس   ظل: املعىن  أنأن نعققد  جيوزأن  ال : املهم 
 ،تعاىل نور السماوات واألرض وحجاب  النور  اهللفإن 
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 : والظل يققضي ثالثة أشياء 
 ،مقظلل عن   – 1
 ،  وظل – 2
 ،ومظلل  – 3

 ما هو األعلى منها ؟ 
 ،املظلل عن  

 ،يكون فوق اهلل شيء  أن وال ميكن
 ،شيء مسقحيل  هذان اهلل هو الوسط بني الشمس وبني العباد يكو

 ،وليس هذا من باب القأويل كما قيل ب  
 ،هبذا تأويل : قالوا 

 : هذا من وجهني  علىأن جوابنا 
 ،أن القأويل إذا ّدل علي  بدليل فال مانع : الوج  األول 

 ، فهاهم السلف 
 ،بالعلم : املعية  والأوَّ

 ،املعّية بالذات يف نفس األرض  خوفا من أن يظن أن
  ،{ فإذا ق أت الق هن فاسقعذ باهلل من الشيطان ال جيم  }: اهلل عز وجل  قول: ل الفقهاء وأوَّ

 ،أردت أن تق أ  إذا: بأن امل اد 
 ،فالقأويل الذي دل علي  الدليل ليس حت يفا 

 ،الكالم  تفسري، بل هو القفسري 
ئالف الظاه  بال دليل  بال معىًن ظاه هف أن يص ف الكالم عن القح ي) هو : والقأويل املذموم 

 )، 
 ، احل ارةأن اخلطيئة فيها شيء من : من فوائد هذا احلديث  – 12

 ،ألن  يعذب اإلنسان عليها بالنار 
 ،ي  شيء من الربودة فواملاء 

 ،صلى اهلل علي  وسلم ذلك باملاء يطف  النار  النيبوهلذا شب  
 ،وسلم  علي سن تعليم النيب صلى اهلل ح: ومنها  – 13

 ،وما أكو  ما مي  علينا حسن تعليم  صلوات اهلل وسالم  علي  
 ،من متام تبليغ   تعليم ألن حسن 
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 : وذلك بقياس األشياء املعنوية على األشياء احلسية 
 ،( كما يطف  املاء النار  اخلطيئةتطف  ) 

 ، ة الليل احلث على صال: ومن فوائد هذا احلديث  – 14
 ،تطف  اخلطايا كما يطف  املاء  أهناوبيان 

 ،وعلى هل  وسلم بالق هن  علي اسقدالل النيب صلى اهلل :  ومن فوائد هذا احلديث – 15
 ،أن الق هن أنزل علي   مع

 ،لكن الق هن يسقدل ب  
 ، { جنوهبمتقجاىف  }: هذه اآلية  تالأحد وهبذا  لكلألن  كالم اهلل مقنع 

} : وقد قال اهلل تعاىل ، أن  اسقعاذ باهلل من الشيطان ال جيم  احلديثيذك  يف  مل:  قائل وإن قال
 ؟{  أخل.... باهلل من الشيطان ال جيم  فاسقعذفإذا ق أت الق هن 

 ،أن هذه اآلية ال ي اد القالوة : فاجلواب 
 ،ي اد هبا االسقدالل  وإمنا

 ، {وإذا ق أت الق هن  }: واآلية الك مية 
 ،عين للقالوة ي

 ،فيها االسقشهاد باآليات  يذك هذا النوع  منكورية  وأحاديث
 ،وال يذك  فيها االسقعاذة باهلل من الشيطان ال جيم 

إّنا  }:  ال جيمأعوذ باهلل من الشيطان : قال اهلل عز وجل : من االخوة إذا أراد أن يق أ قال  كوري
               كيف ؟ ،{ أنزلناه يف ليلة القدر 

 ،لط غ
 ، { من الشيطان ال جيم  باهللأعوذ } : قال اهلل تعاىل : ألن  قال 

 ،أدخل أعوذ باهلل من الشيطان من ال جيم 
 ،من الشيطان ال جيم قال تعاىل  باهللقل أعوذ ، فقلها قبل 

 ،يقعوذ في   الفإن   االسقداللولكن الذي م  علينا كوريا أمناط أن ما قصد ب  
 ،في  القالوة  خبالف ما قصد

 ، {إذا ق أت الق هن فاسقعذ باهلل  }:  ظاه ةواآلية 
 ،املضاجع  عنم هبأولئك القوم الذين تقجاىف جنو فضيلة: من فوائد هذا احلديث  – 16

 يشقغلون ؟  شغلولكن بأي 
 ، { يدعون رهبم خوفا وطمعا } ، بالصالة 
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 ،واحل ام  اللغوويف اللهو {  املضاجععن  جنوهبم تقجاىف} وليس للذين 
 ،فإن هؤالء بقاؤهم ساه ين إما مك وه وإما حم م 

 ،ب   يشقغلونحسب ما 
وسلم  هل من اآلية اليت اسقشهد هبا رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى :  احلديثومن فوائد  – 17

 ،اهلل عز وجل خائفا راجيا  دعوةأن  ينبغي لإلنسان أن يكون عند 
 ، {وطمعا يدعون رهبم خوفا  }: لقول  

 أو كالمها ؟ ، أو دعاء املسألة ، دعاء العبادة : امل اد  هل: وهنا نسأل 
 ،ختاف أن ال يقبل منك  راجيًا خائفًاكالمها فأنت إذا عبدت اهلل كن 

 ، أي خائفة أال يقبل منهم ،  {وجلة  وقلوهبموالذين يوفون ما أتوا  }: كما قال اهلل عز وجل 
 ،حىت تسري إىل اهلل بني اخلوف وال جاء  وجلربك عز  ضا كن راجيًاولكن أحسن الظن باهلل أي

 :السلوك  أربابوهذه مسألة اخقلف فيها أهل السلوك أو 
 هل األوىل أن يغلب اإلنسان جانب ال جاء ؟ 

 ؟  اخلوفىل أن يغلب جانب أو األْو
 أو يف ذلك تفصيل ؟ 

 ؟  أو جيعل كالمها سواًء، أو جانب اخلوف ، أن يغلب جانب ال جاء : هل األوىل 
 ،فأيهما غلب هلك صاحب   خوف  ورجاءه واحدًا يكونينبغي أن : فقال اإلمام أمحد رمح  اهلل 

يغلب جانب ال جاء ويف حال الصحة جانب اخلوف  أنينبغي عند املوت : وقال بعض أهل العلم 
 ، 

 ، ( وهو حيسن الظن باهلل  إالميوتن أحدكم  ال) :  قالألن النيب صلى اهلل علي  وسلم : قال 
 ،أما يف حالة الصحة فيغلب جانب اخلوف 

 ،أن حيمل  خوف  على االسققامة  ألجل
ويف حال اهلم باملعصية يغلب ، يغلب جانب ال جاء  الطاعةيف حال فعل : وقال بعض أهل العلم 

 ، جانب اخلوف 
 ،وهذا حسن 

 ، أن يف حالة الطاعة يغلب جانب ال جاء :  األولوج  
 ،اهلل علي  بقبوهلا  مّنةسيمّن علي بقبوهلا فيجعل  الطاعةإن الذي مّن علي هبذه : وهو أن  يقول 

 ،ويغّلب جانب ال جاء 
 ، الووابمن اهلل  وأرجوقمت مبا أم ت ب  : ويقول 
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 ،أما إذا هّم باملعصية فيّغلب جانب اخلوف 
 ، املعصيةيقع يف  لئال

 ،قوال وهذا القول من حيث املعىن أحسن األ
 ،لكن مع ذلك ال حنكم ب  على كل ف د 

 ،قد يع ض لإلنسان حاالت يغلب فيها ال جاء  إذ
 ،يّغلب فيها اخلوف  وحاالت

 ،نقكلم عن اخلوف وال جاء ال باعقبار كل واحد  حننلكن 
 ،فضيلة اإلنفاق مما رزق اهلل العبد : يف ظل اآلية : احلديث  فوائدومن  – 18
 ، {ناهم ينفقون ومما رزق }:  لقول 

 ؟  ال زقوهل امل اد ال زق الطيب أو مطلق 
 ،اآلية مطلقة 

 ،فال مدح  حم مًا أو أنفق مااًل حم مًا اكقسب مااًل منولكن 
 ،ال مدح ل  

 ،س ق مال  وراح يقصدق ب   واحد
 ،يسققيم هذا  ما

 ،ال يسققيم  خبنزي إنسان تصدق 
  ؟ ماذاامل اد بال زق هنا : فعلى هذا نقول 

 ، الطيبال زق 
 ،أن رأس األم  اإلسالم : من فوائد هذا احلديث  – 19
 ،أم  الدنيا واآلخ ة رأس  اإلسالم  يعين األم 

 فما هو اإلسالم ؟ 
 ، ( ما بعث ب  النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم )  هو: فاجلواب 

 !! ما كان على ش يعق  انقب   إال إذ بعد بعوق  ال إسالم
 هل النصارى مسلمون ؟  ؟ مسلمونهل اليهود : لو سأل سائل وعلى هذا 
 ،ال : فاجلواب 
 ، أخطأت : فإن قلت 
 ،نعم : وإن قلت 

 ،إذا اتبعوها مسلمون  القوراةش يعة  قيامال ح يفأخطأت اليهود 
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 ، مسلمونوكذلك النصارى يف حال قيام اإلجنيل إذا اتبعوه فهم 
 ،هلؤالء وهؤالء  وهلذا يف الق هن الك مي ذك  اإلسالم

 ،علي  وعلى هل  وسلم فإن كل من كف  ب  ليس مبسلم  اهللوأما بعد بعوة النيب صلى 
 ،إين أسلمت : حىت لو قال 

 ،الصالة عمود الدين  أن: ومن فوائد هذا احلديث  – 21
 :أي  ،والعمود ال يسققيم البناء إال ب  وهو دليل 

 فهو كاف  ، أن من ت ك الصالة : على هذا  يقف ع – 21
 ملاذا ؟ ،  كاف من ت ك الصالة فهو 

 ،ألن العمود إذا سقط مل يسققم البناء 
علي  كقاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل علي  وعلى  دلوهذا القول هو القول ال اجح الذي 

 ،عنهم حىت حكي إمجاعهم  اهللهل  وسلم وأقوال الصحابة رضي 
 ، الصحابةحكي هذا القول إمجاع 

  ؟ أن حيافظ على ت ك الصالة اآلخ إذ كيف ملؤمن باهلل واليوم : مققضى النظ  والقياس  وهو
 ، هذا ال ميكن أبدًا، سبحان اهلل 

  ؟عنده إذا مل يصلي  وماذا
 ،ليس عنده شيء 

 ،وقد كقبنا هذا يف رسالة موجودة واحلمد هلل 
 ،كف  تارك الصالة  علىلكنها تضمنت ذك  األدلة 

 ،أن  ال يكف  : ول من يقول واجلواب عن ق
 ،أن  ال يكف  : من يقول  عندوليس 

 ،الصالة  تاركليس عندهم دليل إال نصوص عامة ختص بنصوص كف  
 ،أو نصوص قيدت مبا ال ميكن مع هذا 

 ،أن يق ك الصالة 
 ،اإلنسان إال إذا كان كاف ا والعياذ باهلل  هباميكن أن يقوم  ال لقيودأو نصوص قيدت 

 ،إنسان أن يق أها مقج دا عن اهلوى  لكللى كل حال ال سالة هذه ينبغي املهم ع
 ،ويف ظين أهنا لو شاع هذا القول بني الناس 

 ،كوري من الناس عن ت ك الصالة  الرتدع
 ،ت ك الصالة فسق من الفسوق : وأما إذا قيل 
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 ، أو مسققيمًا الناس ال يبايل أن يكون فاسقًا منفكوري 
وققها بال عذر  أخ جأن ت ك صالة واحدة حىت : لم من السابقني والالحقني بعض أهل الع وي ى
 ،كف  

 ،ولكن الذي أراه أن  ال يكف  إال إذا ت ك الصالة هنائيا 
 ،ذروة سنام اإلسالم  اجلهادأن : احلديث  هذا فوائدومن  – 22

 ، ( الشيء العايل ) هو : والذروة 
 العليا  هيكلمقهم  تكونأن  سلمني يكونونامل أنألن  إذا اسققام اجلهاد فمققضاه 

 ،وهذا هو ذروة السنام 
 ،يف سبيل اهلل عز وجل يقعني هذا  اجلهادولكن يقيد هذا اإلطالق مبا إذا كان 

ال جل يقاتل محية يعين محية إذا قوى وعصبية  عنسئل ، ألن النيب صلى اهلل علي  وعلى هل  وسلم 
 ،الققال  أنب ويقاتل شجاعة ألن  شجاع والشجاع حي

 ،الطيور واألرانب أحب ذلك  صيدكما أن من اعقاد 
 ،ويقاتل لريى مكان  

 ،  رياًءيقاتل : ويف لفظ 
 ؟ أي ذلك يف سبيل اهلل 

 ،عدل النيب صلى اهلل علي  وسلم عن هذا كل  
 ،( لقكون كلمة اهلل هي العليا فهي يف سبيل اهلل  قاتلمن ) : وقال 

 ،هذا امليزان 
 ،ممن ينقسبون إىل اإلسالم قاتلوا محية مل ينجحوا ولن ينجحوا  قاتلواد الذين ولذلك جن

 الع ب لليهود ؟  ققالماذا حصل من 
 ،حصل الفشل حصد اهلزمية 

 ،العليا  هيألهنم ال يقاتلون لقكون كلمة اهلل 
 ؟  ملاذايقاتلون 

 ،للقومية الع بية 
 املفاسد ؟  من حصلهذه القومية أتدرون ماذا 

 ،النصارى واليهود من الع ب  فيهمل دخ
 ،الع وبة :  احلكمدام مناط  ما

 ، وغريهم إذا كانوا ع بًا يدخل يف ذلك اليهود والنصارى والشيوعيون
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 ؟يقاتل حلماية اإلسالم  شيوعيًا أو أو نص انيًا وهل يعقل أن يهوديًا
 ، أبدًا

 ،وخ ج املاليني من املسلمني غري الع ب 
 ،يء ش نفوسهموصار يف 

 ،الققال  منال يسقفيدون 
 ، والعلووهلذا صارت اهلزمية والفشل الذي ليس بعده اسق داد للعزة 

 ،اهلزمية يبقلي اهلل هبا  يكونوإال قد 
 ،كما حصل يف أحد 

 ، وعلوهمولكن اسق د املسلمون عزهم 
 ا ؟  ذفلم نزل يف ه حنن أما

 ، أرجوحة
 ،عندهم ثالث الءات كما يقولون  الع وبةعنفوان  يفكان الناس 

 :يسموهنم الالءات الوالثة 
 ، صلحال 

 ،ال سالم 
 ،وال اسقسالم 

 ، الءاتيهود باراك جاب مخس إ: اآلن اليهودي اخلبيث 
 ،والع ب اآلن وراءهم يلهوون يطلبون الصلح 

 ، أيضًا دمائهمورمبا  الع بولكن ما هو حاصل إال على ث وات 
 : وض على املسلمني هو أن اجلهاد احملمود املف  فاملهم

 ، (قاتل لقكون كلمة اهلل هي العليا  من )
 ،مالك هذا كل  كف اليد كف اللسان  أن: ومن فوائد هذا احلديث  – 23

 ،( ذلك كل  ؟  مبالكأال أخربك ) : يقول النيب صلى اهلل علي  وسلم 
 ،اللسان  خطورة: ومن فوائده  – 24

 ،من أخط  ما يكون 
كذا وكذا  يف النار اهب ييهو، هلا باالً  ياهلل ال يلق غضبا يقكلم الكلمة من فإن اإلنسان رمب

 ،سنوات 
 ، وهو ما ألقى هلا بااًل
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 ،والعياذ باهلل  فيكف  ما يلقي هلا بااًل الكف يقكلم بكلمة 
 ،وارتدع 

 ،خذ الغيبة اآلن الغيبة مألت اجملالس إال من شاء اهلل  مث
 ،الكذب : اللسان  هفاتوهي من 

 ،السب : من هفات اللسان 
 ،لوج   وجهًا ُةمقابل

 ،النميمة من هفات اللسان : من هفات اللسان 
 ،وخذ 
 ،اإلنسان لسان  حفظ  اهلل عز وجل  حفظفإذا 

 ، (  اجلنةأضمن ل   وفخذي   ييحلمن يضمن يل ما بني : ) وهلذا جاء يف احلديث 
 ،دخل اجلنة من كف عن الزنا وعن القول احمل م فإن  ي: يعين 
 ، بالقول وبالفعل  القعليم: ومن فوائد هذا احلديث  – 25

 ،أخذ بلسان  : لقول  
 ، ( كف عليك هذا ) : وقال 
 ،عليك اللسان  كف: مل يقل 

 ،( كف عليك هذا ) : أخذ بلسان  وقال 
 ،ألن  إذا حصل الفعل 

 ،األذن  مسعت
  ،رأت العني 
 ،القلب  يفالصورة  وانطبعت
 ،ينسى حبيث ال 

 ،هذا املسموع ينسى 
 ،لكن امل ئي ما ينسى 

 ،ما شاء اهلل عز وجل  إىليبقى يف صفحة الذهن 
 . وهلذا كان الصحابة رضي اهلل عنهم أحيانًا

 
 ( 14)الوج  الواين من الش يط رقم  انقهى

 األربعني النووية  األحاديث لش ح
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 العويمني رمح  اهلل  صاحلبن  حممدلفضيلة الشيخ 
  حسنات يف ميزان  وجعل 
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 احلديث الوالثون
:    عن أيب ثعلبة اخلشين ج ثوم بن ناش  رضي اهلل عن  عن رسول اهلل صلى اهلل علي  وستلم قتال   

إن اهلل تعاىل ف ض ف ائض فال تضيعوها ، وَحدَّ حدودًا فال تعقدوها ، وح م أشياء فال تنقهكوها ) 
حديٌث حستن ، رواه التدارقطين   ( بحووا عنها ، وسكت عن أشياء رمحًة لكم غري نسيان فال ت

 . وغريه 
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 احلديث احلادي والوالثون 
جاء رجٌل إىل النيب صلى اهلل علي  : عن أيب العباس سهل بن العباس الساعدي رضي اهلل عن  قال 

ازهتد يف  : ) يا رسول اهلل ، دلين على عمٍل إذا عملق  أحبين اهلل وأحبين الناس ، فقتال  : فقال 
حديٌث حسن ، رواه ابن ماجتة وغتريه   ( يا حيبك اهلل ، وازهد فيما عند الناس حيبك الناس الدن

 . باسانيد حسنة 
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 احلديث الواين والوالثون 
: ) أن رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم قال : عن أيب سعيد سعد بن سنان اخلدري رضي اهلل عن  

رقطين وغريمها مسندًا ، ورواه مالتك يف  حديٌث حسن رواه ابن ماجة والدا( ال ض ر وال ض ار 
املوطأ م ساًل عن عم و بن حيىي عن أبي  عن النيب صلى اهلل علي  وسلم ، فأسقط أبا سعيد ، ولت   

 . ط ٌق يقوي بعضها بعضًا 



 267 

 احلديث الوالث والوالثون
ناس لو ُيعطى ال: ) أن رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم قال : عن ابن عباس رضي اهلل عنهما 

( بدعواهم ، الدَّعى رجاٌل دماء أقواٍم وأمواهلم ، لكن البينة على املدعي ، واليمني على من أنك  
 .  حديٌث حسن رواه البيهقي وغريه هكذا ، وبعض  يف الصحيحني 
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 الش يط السادس عش  
 . أن هذه القبيلة ققلت صاحبهم والقاتل فالن عينق  

 .فهنا ُمدَّعي وُمدََّعًى علي  
 ن امُلدَّعي ؟ م

 . أولياء املققول 
 . القبيلة الوانية : وامُلدََّعًى علي  

 ( . البينة على امُلدَّعي ، واليمني على من أنك  : ) إذا قلنا 
 . البينة ليست الشاهد ، بل ما أبان احلق : وقلنا 

 . اخقلف احلكم 
 . الشاهد : إن البينة : ولو قلنا 

 . نة على أن فالنًا ققل  هاتوا بي: لقلنا للُمدَّعني 
 . وإال فال شيء ل  

 . لكن السنة جاءت على خالف هذا 
 . جاءت بأن املدعني حيلفون على هذا ال جل أن  ققل صاحبهم 

 .حيلفون مخسني ميينًا بأن  ققل صاحبهم 
 . فإذا حلفوا فهو كالشهود متاماًًَ 

 . يأخذون ب مق  ويققلون  
 علي  وسلم وقضى هبا على أن  إذا حلف مخسون رجتاًل متن   هذه وقعت يف عهد النيب صلى اهلل

 . أولياء املققول فإهنم يسقحقون ققل املدعى علي  
 . وهذا هو احلق 

 . وإن كان بعض السلف واخللف أنك  هذا 
 . كيف هلم بأْيماِنِهم وهم مدعون : وقال 
 . السنة هنا مطابقة متامًا للواقع : فيقال 

 . تدل على أن  ققل صاحبهم  ألن مع املدعني ق ينة
 . وهي العداوة 

 . فهذا الققيل رِئَي عند القبيلة األخ ى امُلدَّعى عليها مققواًل 
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 احلديث ال ابع والوالثون
من : ) مسعت رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم يقول : عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عن  قال 
سقطع فبلسان  ، فإن مل يسقطع فبقلب  ، وذلك أضعف رأى منكم منك ًا فليغريه بيده ، فإن مل ي

 . رواه مسلم ( اإلميان 
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 احلديث اخلامس والوالثون 
ال حتاستدوا ، وال  : ) قال رسول اهلل صلى اهلل علي  وستلم  : عن أيب ه ي ة رضي اهلل عن  قال 

باد اهلل إخوانا تناجشوا ، وال تباغضوا ، وال تداب وا ، وال يبع بعضكم على بيع بعض ، وكونوا ع
ويشري إىل  –، املسلم أخو املسلم ، ال يظلم  ، وال ئذل  ، وال يكذب  ، وال حيق ه ، الققوى هاهنا 

حبسب ام ٍئ من الش  أن حيق  أخاه املسلم ، كل املسلم على املسلم ح ام  –صدره ثالث م ات 
 . رواه مسلم ( دم  ومال  وع ض  
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 احلديث السادس والوالثون 
من ف َّج عن مسلٍم ُكْ َبًة متن  : )  ه ي ة رضي اهلل عن  عن النيب صلى اهلل علي  وسلم قال عن أيب

ُكَ ِب الدنيا ف َّج اهلل عن  ُكْ َبًة من ُكَ ِب يوم القيامة ، ومن َيسََّ  على ُمْعِسٍ  َيسَّتَ  اهلل عليت  يف   
واهلل يف عون العبد ما كان العبتد   الدنيا واآلخ ة ، ومن سق  مسلمًا سق ه اهلل يف الدنيا واآلخ ة ،

يف عون أخي  ، ومن سلك ط يقًا يلقمس ب  علمًا َسهََّل اهلل ل  ب  ط يقًا إىل اجلنة ، وما اجقمع قوٌم 
يف بيٍت من بيوت اهلل يقلون كقاب اهلل ويقدارسون  فيما بينتهم إال نزلتت علتيهم الستكينة ،     

َكَ ُهْم اهلل فيمن عنده ، ومن بطأ ب  عمل  مل يست ع بت    وغشيقهم ال محة ، وَحفَّْقُهم املالئكة ، وَذ
 . رواه مسلم هبذا اللفظ ( نسب  
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 احلديث السابع والوالثون
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 احلديث الوامن والوالثون 
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 احلديث القاسع والوالثون



 275 

 احلديث األربعون 
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 احلديث احلادي واألربعون 
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 احلديث الواين واألربعون
  


