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m :  

، وعظیم سلطانھ،  یلیق بجاللھاحمًد، الحمد هللا رب العالمین

ولم یضع عمل عامل ، وقدر فھدى، الذي خلق فسوى، وفیض عطائھ

ممن جاھد منھم في حفظ شریعتھ وتبلیغھا بالتعلم ، من ذكر أو أنثى

  : والتعلیم قال تعالى

﴿z̀ ÉÏ%©!$#ur (#rßâyg»y_ $uZäÏù öNåk̈]tÉÏâöks]s9 $uZn=ç7ßô 4 ¨bÎ)ur ©!$# yìyJs9 tûüÏZÅ¡ósßJø9$# ÇÏÒÈ﴾ 
   .]69: العنكبوت[

 ،فعسى اهللا أن یرزقنا التوفیق والھدایة إلى سلوك سبیلھم

، مع الذین أنعم اهللا علیھم من النبیین، ویجمعنا وإیاھم في دار كرامتھ

ا فھو أھل وإن كنا لسنا لذلك أھًل، والصالحین، والشھداء، والصدیقین

  . رین ین والمقّصى عباده المجّدالكرم والفضل عل

المبعوث ،  وخاتم النبیین،والصالة والسالم على سید المرسلین

وعلى آلھ وصحابتھ ، نبینا محمد الھادي األمین، رحمة للعالمین

السالكین سبیلھ في إقامة الحق ونشر الدین ورضي اهللا عمن تبعھم 

  . على نھجھم وتمسك بدینھ في مشارق األرض ومغاربھا 
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  ، ، ،  دــــــبع ا ــــــأم

  فلقد اختارت اللجنة المكلفة بتطویر منھج الحدیث في دار

كتاب جامع العلوم   الدراسات اإلسالمیةالقرآن الكریم التابعة إلدارة

  : منھا، والحكم لیدرس في دور القرآن الكریم ألسباب كثیرة

  .  أحادیث الكتاب شملت معظم أبواب الدین إن لم تكن كلھا-1

 ،حیث ابتدأ األمر باإلمام أبي عمرو بن الصالح، عنایة العلماء بھ-2

،  rا رأى أنھا من جوامع كالم النبي فجمع ستة وعشرین حدیًث

ثم جاء اإلمام أبو زكریا النووي فاعتمدھا وأضاف إلیھا ستة 

  . وھو المشھور باألربعین النوویة ، اعشر حدیًث

أبي العباس : عالم أمثالواعتنى باألربعین النوویة أئمة أ

ثم أتى بعد ، والسیوطي، وابن الملقن، وابن دقیق العید، األشبیلي

النووي اإلمام ابن رجب الحنبلي وأضاف إلیھا ثمانیة أحادیث فبلغت 

  . ثم قام بشرحھا وھو المسمى بجامع العلوم والحكم، اخمسین حدیًث

  . ءعلمیة ومنزلتھ الفذة بین العلما مكانة ابن رجب ال-3
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ا عن ا ومعارف فضًلا وحكًم كثرة فوائد الكتاب حیث جمع المؤلف آداًب-4

  .التخریج والحكم على األحادیثفي ع والتوس، األحكام الشرعیة

  .تھ وانتشاره بین الخاصة والعامة شھرة الكتاب وذیاع صی-5

  .ھذا الكتاب من القبول بین الناس لَعِض ما ُو-6
  

  : مالحظاتنا على الكتاب

 ذي بدء نقول لیس لمثلنا أن یتكلم عن أمثال ابن رجب بادئ

ولكننا أثناء عملنا في ، الحنبلي العالم الرباني رحمھ اهللا رحمة واسعة

 ال من باب ،ھذا الكتاب لفت انتباھنا بعض األمور أحببنا التنبیھ علیھا

 ولكن من باب التنبیھ على منھجیتھ رحمھ اهللا ،النقد البن رجب

  . تعالى

إذا أردنا بیان مزایا الكتاب وفوائده الجلیلة وأھمیتھ  ونحن 

 ولكنا سنشیر فقط إلى ،الحتاج منا إلى تسطیر صفحات في ذلك

 فال یظنن ،بعض الملحوظات التي عرضت لنا أثناء العمل في الكتاب

ظان أن اختصارنا لھذا الكتاب كان ارتجالیفمن ، اا أو عشوائی

  : ملحوظاتنا
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  .یث بلفظھا بإیراد الحدلمعنى وال یلتزم أحیاًن األحادیث بايیرو -1

قد یتساھل بالعزو لبعض المصادر التي قد تكون روت الحدیث  -2

 .بالمعنى دون اللفظ

 . بعض العلماء من مؤلفاتھم بتصرفا ما ینقل أقوالغالًب -3

رغم حرصھ رحمھ اهللا على بیان أصح الروایات وبیان علة  -4

یات ضعیفة وال ینبھ ا یورد روا إال أنھ أحیاًن،ضعف بعضھا

 . علیھا

 

  ي الكتابــعملنا ف

أسفرت رحلة اختصار الكتاب عن وضع منھج لنا في 

  : فأھم ما قمنا بھ وأبرزه، االختصار وخطوات اتبعناھا

 .وضع عنوان لكل حدیث -1

یث من الصحابة رضوان اهللا ذكر تراجم مختصرة لرواة األحاد -2

 .علیھم
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الكتاب وانتقینا منھا أصوبھا درسنا أسانید الروایات المبثوثة في  -3

 .لبة العلم في دور القرآن الكریموما یناسب ط

  واخترنا،مطابقة الروایات في الكتاب مع أصولھا التي أخرجتھا -4

 .ا لما أورده ابن رجبأقربھا لفًظ

كثیر من الروایات واألقوال واألمثلة عن السلف قمنا بحذف  -5

روحھا دون الصالح دون بخس األحادیث حقھا في استیفاء ش

 .إغفال التزامنا بمنھج دراسي محدد

ا لطلبة العلم في دور قمنا بشرح كثیر من المفردات اللغویة تیسیًر -6

 .وذلك لتباین مستویاتھم العلمیة، القرآن الكریم

م نتطرق لالختالفات الفقھیة واكتفینا بذكر مثال أو اثنین في ل -7

 .مسائل المھمة والمرتبطة بالواقعال

، روایات الضعیفة ذات الصلة ببعض األحادیثذكرنا بعض ال -8

ب العلم بالشيء خیر من وأوردناھا من با، ونبھنا على ضعفھا

 .الجھل بھ

أضفنا في نھایة كل حدیث جملة من فوائد الحدیث أتبعناھا  -9

 .بأسئلة عامة علیھ 
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ترقیم األحادیث مسلسلة في المختصر ووضع رقم الحدیث في  -10

 .الجامع بین قوسین

ا أن ننبھ إلى أننا استفدنا كثیرا من تحقیق وترتیب وال یفوتن -11

ر للكتاب فجزاه اهللا خیر وتبویب الدكتور األحمدي أبو النو

 .الجزاء

 .علمیة لآلیات واألحادیث واآلثارعملنا فھارس  -12

-احتجنا إلى إضافة بعض الكلمات في ثنایا كالم ابن رجب  -13

ین  لتوضیح المعنى ومیزنا ما أضفنا بوضعھ ب-رحمھ اهللا

 [ ].معقوفتین ھكذا 

  .لضعفھاحذفنا بعض األحادیث  -14

  : ة لضعفھاااألحادیث الملغ

  :  الحادي والثالثون-1

حدیث سھل بن سعد رضي اهللا عنھ عن النبي صلى اهللا علیھ 

 فیھ خالد بن عمرو القرشي، .»ك اُهللانیا یحبَّ في الدُّزھْدا«: وسلم قال

  .وھو متروك

  :  الحادي واألربعون-2
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 عن النبي ماعبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھحدیث 

r فیھ  .» بھا لما جئُت ھواه تبًعكم حتى یكوَن أحُدال یؤمُن«: قال

نعیم بن حماد، وھو منكر الحدیث
)1(

.  

ا نحمد اهللا جل وعال على منھ وفضلھ علینا بشرف وأخیًر

دراسة كتاب جامع العلوم والحكم البن رجب الحنبلي واختصار 

وأن ینفع بھ أمة اإلسالم وأن ، سائلین اهللا أن یتقبل عملنا ھذا، ھشرح

فھو ولي ذلك ، یستعملنا فیما یرضیھ عنا ویوفقنا لما یحبھ و یرضاه

  .والقادر علیھ

  

  ، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
نبي األمین وصلى اللھم على نبینا محمد ال

 وعلى آلھ وصحبھ وسلم
  

                                                        
 .انظر كالم ابن رجب على ھذین الحدیثین في أصل الكتاب )1(
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  ابن رجب الحنبلي

 

ھو االمام الحافظ العالمة زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن 

المي بي البركات مسعود الْسأعبد الرحمن بن الحسن بن محمد بن 

ثم الدمشقي الحنبلي الشھیر بابن رجب وھو لقب جده عبد ، البغدادي

  . الرحمن

 سنة لى أنھ ولد في بغدادواتفقت المصادر التى ترجمت لھ ع

 على سقوط بغداد حاضرة العلم ابعد انصرام ثمانین عاًم) ھـ736(

  . بأیدي المغول

 

كان والده رحمھ اهللا یحرص على إسماعھ الحدیث من الشیوخ 

خذ أوی، الثقات الذین لھم شھرة علمیة في الروایة في مختلف البلدان

، لة الطلب والتحمل على مواصالتكون لھ حافًز، لھ اإلجازات منھم

ودمشق ومصر وغیرھا على ، فقد سمع الحدیث باعتناء والده ببغداد

  .  وأجاز لھ طائفة منھم،كثیر من الشیوخ
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لیتمَّ لھ بھا وبغیرھا سماع ) ھـ744(قدم بھ أبوه إلى دمشق سنة 

ولیتخرج في الحدیث وغیره بطائفة ، عصارھمأالعوالي على مسندي 

ا من المراكز  ھاماوكانت دمشق یومئذ مركًز، رمن الشیوخ الكبا

 المعارف يالعلمیة یُؤمُّھا الطلبة من كل حدب وصوب لتلق

 تم ي الت، وما یمت إلیھا بسبب في مدارسھا العامرة الكثیرة،اإلسالمیة

وتشجیع ، انشاؤھا على ید األمراء المسلمین الذین عرفوا بحب العلم

 فسمع بھا من شیوخ –مالئمة لھم وإیجاد الظروف ال، المشتغلین بھ

  -: كثیرین منھم

أبو العباس أحمد بن الحسن بن عبد اهللا الشھیر بابن قاضي  -1

 . )ھـ771(الجبل المتوفى سنة 

شھاب الدین أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن الحریري  -2

 . )ھـ758(المقدسي الصالحي المتوفى سنة 

ن یوسف بن محمد حمد بن عبد الھادي بأبو العباس أعماد الدین  -3

 . )ھـ754(بن قدامة المقدسي المتوفى سنة 

 . )ھـ750(عالء الدین علي بن زین الدین المنجا المتوفى سنة  -4

مسند العصر عمر بن حسن بن فرید بن أمیلة المراغي الحلبي  -5

 . )ھـ778(ي المتوفى سنة ي ثم المزِّثم الدمشق
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عفیف محمد الفقیھ الفرضي جمال الدین یوسف بن عبد اهللا بن ال -6

 . )ھـ754(النابلسي المتوفى سنة 

بو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أیوب الزرعي أشمس الدین  -7

  . )ھـ751(الشھیر بابن قیم الجوزیة المتوفي سنة 

  :  فسمع بھا من)ھـ754(ثم رحل إلى مصر قبل سنة 

ماعة جعز الدین عبد العزیز بن محمد بن إبراھیم بن سعد اهللا بن  -1

 . )ھـ767(ر المصریة المتوفى سنة قاضي الدیا

الحافظ الكبیر زین الدین أبو الفضل عبد الرحیم بن الحسین  -2

  . )ھـ806(العراقي المتوفى سنة 

 

 ،القدس ونابلس ومصر والحجاز وبغداد ودمشق رحل إلى

  : وسمع ببغداد من

، ئمقرتاج الدین عبد اهللا بن عبد المؤمن بن الوجیھ الواسطي ال -1

 ).ھـ740(المتوفى سنة

 محدث ،بو حفص عمر بن علي بن عمرو القزوینيأسراج الدین  -2

 . )ھـ750 (ة المتوفى سن،العراق
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وقد توالت رحالتھ إلى القدس ونابلس ومصر والحجاز 

  . وغیرھا في طلب الحدیث

فسمع بالقدس من الحافظ صالح الدین أبي سعید خلیل بن كیكلدي  -

  . )ھـ761(العالئي المتوفى سنة 

 من فخر الدین عثمان بن یوسف بن )ھـ749(وسمع بمكة سنة  -

 . )ھـ756(یري الفقیھ المالكي المتوفى سنةوأبي بكر النُّ

وسمع بالمدینة من حافظھا ومؤرخھا عفیف الدین أبي محمد عبد  -

 لعبادي المطري المتوفى سنةبن محمد بن محمد الخزرجي اااهللا 

  . )ھـ765(

 

فأقبل علیھ ، لإلفادة ى الحافظ ابن رجب رحمھ اهللادَّوقد تص  

وقد ، ویسمعون مرویاتھ، ویفیدون من علومھ، الطلبة یأخذون عنھ

نالوا مراتب ، فكانوا فیما بعد علماء ثقات، غیر واحدعلى یدیھ تخرج 

  : خذ عنھأ فممن ، نافعةة علمیاوخلفوا آثاًر، عالیة

 عبد اهللا بن محمد الفقیھ أبو ذر عبد الرحمن بن محمد بن -1

بیھ المتوفى سنة أصنعة ، المصري الحنبلى الشھیر بالزركشي

 . )ھـ846(
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صولي عالء الدین أبوالحسن علي شیخ الحنابلة اإلمام العالمة األ -2

 ،بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي الشھیر بابن اللحام

 . )ھـ803(بیھ المتوفى سنة أصنعة 

بو بكر بن إبراھیم بن محمد بن مفلح أمام الواعظ صدرالدین اإل -3

  . )ھـ825(المتوفى سنة 

  . وغیرھم خلق كثیر

 

قال القاضي عالء الدین بن اللحام فیما نقلھ عنھ یوسف بن عبد  -1

امة األوحد الحافظ شیخ سیدنا وشیخنا اإلمام العالم العلَّ: الھادي

االسالم ُمجّلى المشكالت وموضح المبھمات
)1(

: ایًضأوقال  .

، وحید عصره، شیخنا اإلمام العالم الحافظ بقیة السلف الكرام

 . سالمإلوفرید دھره شیخ ا

 يحمد بن حّجأسالم شھاب الدین إلومؤرخ ا، وقال حافظ الشام -2

ھل أوصار أعرف ، اتقن الفن: فیما نقلھ عنھ الحافظ ابن حجر

                                                        
 .47الجوھر المنضد، ص )1(
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نابلة صحابنا الحأتخرج بھ غالب ، عصره بالعلل وتتبع الطرق

بدمشق
)1(

. 

مام العالمة الزاھد القوة الشیخ اإل: وقال ابن ناصر الدین الدمشقي -3

مفید ، أوعظ المسلمین، البركة الحافظ العمدة الثقة الحجة

 أحد األئمة الزھاد والعلماء العباد...المحدثین
)2(

. 

مھر في فنون : الشیخ المحدث الحافظ: وقال الحافظ ابن حجر -4

وكان ، ا على معانیھ واطالًعا وطرًقاسماء ورجاًلأالحدیث 

صاحب عبادة وتھجد
)3(

 . 

قدوة ، نامأوحد األ، مامالشیخ اإل: وقال یوسف بن عبد الھادي -5

البارع ، الفقیھ الزاھد، جامع الشتات والفضائل، الحفاظ

 . الفقیھ المحدث، األصولي

 الشیخ اإلمام العالم العالمة الزاھد القدوة البركة: وقال ابن العماد -6

الحافظ العمدة الثقة الحجة
)4(

.  

 
                                                        

 .3/176أنباء الغمر  )1(
 .176الرد الوافر ، ص )2(
 .3/176الغمر ، أنباء 2/322الدرر الكامنة  )3(
 .6/339شذرات الذھب  )4(
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، عد الحافظ ابن رجب من أقدر علماء عصره على التصنیفی

وتصانیف عدیدة ممتعة في ، وأمھرھم فیھ فقد ألف تآلیف كثیرة مفیدة

عن اتساع تنبئ وھى ، التفسیر والحدیث والفقھ والتاریخ والرقائق

  . وإخالصھ وزھده، وتعدد مواھبھ، دائرتھ

  : علوم القرآنففي 

  . تفسیر سورة النصر -1
  . خالصاإل تفسیر سورة -2
  . إعراب البسملة -3
  . إعراب أم الكتاب -4
  . تفسیر سورة الفاتحة -5
  . االستغناء بالقرآن -6

  : في الحدیث

كتب قطعة منھ وصل فیھ . فتح الباري شرح صحیح البخاري -1

سم شرحھ على اإلى كتاب الجنائز ومنھ استمد الحافظ ابن حجر 

 . البخاري

 وقد فقد في جملة ما افي نحو عشرین مجلًد. شرح جامع الترمذي -2

 . )ھـ803(ة التتر سنة نتففقد من كتب التراث في 
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، تضمن كل واحدة منھا شرح حدیث واحدتمجموعة رسائل 

 : ومنھا ما قد طبع ومنھا ما لم یطبع فمما طبع

ین  بیِف بالسَّثُتِعُب« rالِحَكُم الجدیرة باإلذاعة من قول النبى -3

 . »اعِة السَِّيَدَی

 عاِناِئَج باِنْئِذما « : قالrشرح حدیث كعب بن مالك عن النبى -4

 رِف والشَّ على الماِل المرِء لھا من حرِص بأفسَدرسال في غنٍمُأ

 . »لدینِھ

 .في شرح اختصام المأل األعلى  ولىألاختیار ا -5

 ، وھي شرح حدیث أنس،الكالم على كلمة اإلخالص وتحقیقھا -6

 ". . … ومعاذ ردیفھ على الرحل rن النبىكا: قال

وھو . غایة النفع فى شرح حدیث تمثیل المؤمن بخامة الزرع -7

مثل المؤمن كخامة الزرع من حیث أتتھا الریح «: شرح حدیث 

 .»كفأتھا

یا غالم «. البن عباسrنور االقتباس في مشكاة وصیة النبى -8

 .»هللا یحفظكااحفظ 

وھو شرح حدیث ، ةكشف الكربة فى وصف حال أھل الغرب -9

  .».…ا كما بدأ ا وسیعود غریًبسالم غریًبإلبدأ ا«
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  : ومما لم یطبع

ن أعلمھ دعاًء وأمره rن النبىأشرح حدیث زید بن ثابت  -10

قبح« : قال،یتعاھد بھ أھلھ كل یوم لبیك لبیك : قل حین ت

اللھم ما قلت من ، والخیر في یدیك ومنك بك وإلیك، وسعدیك

فمشیئتك بین ، حلفت من حلف وأ، رذرت من نذو نأ، قول

وال قوة إال  وال حول، وما لم تشأ لم یكن، وما شئت كان، یدیھ

 .»...نك على كل شي قدیرإ، بك

كبر أم الخبائث وأالخمر «: ابن عباس المرفوعحدیث شرح  -11

 .»من شربھا وقع على أمھ وعمتھ وخالتھ، الكبائر

كنز ذا إ«یقول rسمعت النبى: حدیث شداد بن أوس قال شرح -12

 .»...فاكنزوا أنتم ھؤالء الكلمات، الناس الذھب والفضة

كان یدعو بھؤالء rأن النبى: شرح حدیث عمار بن یاسر -13

 . »...وقدرتك على الخلق ، اللھم بعلمك الغیب«الكلمات 

 عن أھل المعرفة والحقائق في معاملة الظالم يمختصر فیما رو -14

 . السارق

 . ». …یتبع المیت ثالث «شرح حدیث  -15

 . الة في فضل صدقة السررس -16

فاجعل لنا ، غلبنا علیك الرجال«شرح حدیث أبي سعید الخدري  -17

 . »...ا من نفسكیوًم
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ن أغبط أولیائي عندي إ«:  rشرح حدیث أبي أمامة عن النبى -18

..«. 

 من الحمى كیٌر«:  قالrشرح حدیث أبي أمامة عن النبى -19

ھا سما. »من النارحظَّھ اب المؤمن منھا كان أصفما ، جھنم

 . البشارة العظمى للمؤمن بأن حظھ من النار الحمى

  .شرح علل الترمذي  -20

  : ھفي الفق

 . القواعد الفقھیة -1

 . االستخراج في أحكام الخراج -2

  . كتاب أحكام الخواتیم وما یتعلق بھا -3

  :ومما لم یطبع

 . إزالة الشنعة عن الصالة بعد النداء یوم الجمعة -1

 . انیضاح والبیان فى طالق كالم الغضبإلا -2

 . ربعةعلى من اتبع غیر المذاھب األ الرد -3

 . القول المعذاب في تزویج أمھات أوالد الغیاب -4

 . الكشف والبیان عن حقیقة النذور واألیمان -5

 . نزھة األسماع في مسألة السماع -6

 . تعلیق الطالق بالوالدة -7
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  . ن الطالق الثالث واحدةأفي ،  األحادیث الواردةةمشكل -8

  : فى التراجم

 . لى طبقات الحنابلةالذیل ع -1

 . مختصر سیرة عمر بن عبد العزیز -2

 . سیرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز -3

 . مشیخة ابن رجب -4

  . وقعة بدر -5

  : تصانیفھ في الوعظ والفضائل والرقائق

 .لطائف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف -1

 .فضل علم السلف على علم الخلف  -2

 . ال دار البوار التخویف من النار والتعریف بح -3

 . أھوال یوم القیامة -4

 . أھوال القبور -5

 . الفرق بین النصیحة والتعییر -6

طبع بعنوان الخشوع في : الذل واالنكسار للعزیز الجبار -7

 . الصالة

 . فضائل الشام -8

 . نس من نفحات ریاض القدسألاستنشاق نسیم ا -9
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 . اإللمام في فضائل بیت اهللا الحرام -10

 . عبد من الشیطاناالستیطان فیما یعتصم بھ ال -11

  . ذم الخمر -12

 

 ودفن )ھـ795 (ةسنبدمشق توفي الحافظ ابن رجب رحمھ اهللا 

  . بمقبرة الباب الصغیر

  

  

$  $  $  
$  $  
$  
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  الحدیُث األوَُّل

»« 
عن أمیِر المؤمنین أبي حفٍص عمَر بِن الخطَّاِب 

)1(
 tقال  :

وإنَّما لكلِّ امرٍئ ، إنَّما األعماُل بالنِّیَّاِت«:  یقوُلrِهللا سِمعُت رسوَل ا

فَمْن كانْت ھجرُتھ إلى اِهللا ورسوِلھ فھجرُتھ إلى اِهللا ، ما نَوى

أو امرأٍة ینِكُحھا فھجرُتھ ، وَمن كانْت ھجرُتھ لُدْنَیا ُیِصیُبھا، ورسوِلھ

رواه البخاري ومسلم. »إلى ما ھاَجر إلیھ 
)2(

 .  

  : یث وتلقي األمة لھصحة الحد

وبھ صّدر البخاري ، اتفق العلماء على صحتھ وتلقیھ بالقبول 

إشارة منھ إلى أن كل عمل ال ، وأقامھ مقام الخطبة لھ الصحیحكتابھ 

                                                        
 أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي العدوي أبو حفص الفاروق )1(

ثاني الخلفاء الراشدین وأول من لقب بأمیر المؤمنین، الصحابي العظیم 
كان في الجاھلیة من . الشجاع، الحازم، الحكیم، العادل، صاحب الفتوحات

فارة فیھم، أسلم قبل الھجرة بخمس سنین، وبإسالمھ أبطال قریش، ولھ الس
اعتز المسلمون، وكانت لھ تجارة بین الشام والحجاز، بویع بالخالفة یوم وفاة 

 قتلھ غیلة أبو لؤلؤة المجوسي غالم المغیرة بن ،ھـ بعھد منھ13أبي بكر سنة 
 . حدیث500روي لھ . ھـ23 فكانت وفاتھ سنة،شعبة

 باب كیف كان بدء الوحي إلى رسول –اب بدء الوحي  كت– أخرجھ البخاري )2(
 إنما األعمال بالنیة r باب قولھ -   كتاب اإلمارة– ومسلم ،اهللا الحدیث األول

 ). 1907( -  155 ح –
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، وال في اآلخرة، ال ثمرة لھ في الدنیا، اهللا فھو باطلیراد بھ وجھ 

حدیث لو صنفت األبواب لجعلت : بن مھدياولھذا قال عبد الرحمن 

  . عمر بن الخطاب في األعمال بالنیة في كل باب

 فلیبدأ بحدیث األعمال امن أراد أن یصنف كتاًب: وعنھ أنھ قال

  . بالنیات

  : منزلة ھذا الحدیث في اإلسالم

  . ھذا الحدیث أحد األحادیث التي یدور الدین علیھا 

ویدخل في ، ھذا الحدیث ثلث العلم: فروي عن الشافعي أنھ قال

ً من الفقھسبعی أصول : وعن اإلمام أحمد رضي اهللا عنھ قال. ن بابا

  : اإلسالم على ثالثة أحادیث

 . »إنما األعمال بالنیات«: حدیث عمر -1

 في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو من أحدث«: وحدیث عائشة -2

 . »رد

»الحالل بّین والحرام بّین«: وحدیث النعمان بن بشیر -3
)1(

 .  

e 

                                                        
 . من قولھ قال الحاكم وإسحاق بن راھویھ وأبو عبید وأبو داوداوقریًب  )1(
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األعمال «: وفي روایة. »إنما األعمال بالنیات«: eقولھ

: تقدیر الكالم. وكالھما یقتضي الحصر على الصحیح: »بالنیات

  عن األعمالافیكون إخباًر، األعمال واقعة أو حاصلة بالنیات

وھو سبب عملھا ، أنھا ال تقع إال عن قصد من العامل: االختیاریة

 اإخباًر »وإنما لكل امرئ ما نوى« :عد ذلكویكون قولھ ب، ووجودھا

فإن كانت ،  وھو أن حظ العامل من عملھ نیتھ؛عن حكم الشرع

فعلیھ ، فعملھ فاسد، وإن كانت فاسدة، فلھ أجره، فعملھ صالح، صالحة

  . وزره

األعمال  »األعمال بالنیات«: ویحتمل أن یكون التقدیر في قولھ 

أو غیر مثاب ، ة أو مثاب علیھاصالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردود

أن صالح :  عن حكم شرعي وھوافیكون خبًر، بالنیات: علیھا

إنما « :eكقولھ ، األعمال وفسادھا بحسب صالح النیات وفسادھا

»األعمال بالخواتیم
)1(

 أي أن صالحھا وفسادھا وقبولھا وعدمھا 

  . بحسب الخاتمة

»« 

                                                        
 –ب األعمال بالخواتیم با: ھذا جزء حدیث أخرجھ البخاري في كتاب الرقاق  )1(

 .6493ح 
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 إخبار أنھ ال یحصل »وإنما لكل امرئ ما نوى«: عد ذلكقولھ ب

وإن نوى ،  حصل لھ خیرافإن نوى خیًر ؛لھ من عملھ إال ما نواه بھ

  .  حصل لھ شراشرًّ

فإن الجملة األولى ،  للجملة األولىا محًضاولیس ھذا تكریًر

، دلت على أن صالح العمل وفساده بحسب النیة المقتضیة إلیجاده

یة دلت على أن ثواب العامل على عملھ بحسب نیتھ والجملة الثان

  . وأن عقابھ علیھ بحسب نیتھ الفاسدة، الصالحة

فال یحصل لھ بھ ، افیكون العمل مباًح، وقد تكون نیتھ مباحة

  . ثواب وال عقاب

صالحھ وفساده وإباحتھ بحسب النیة الحاملة : فالعمل في نفسھ

بھ وسالمتھ بحسب نیتھ وثواب العامل وعقا، علیھ المقتضیة لوجوده

  . ا أو مباًحا أو فاسًداالتي صار بھا العمل صالًح

 

وإن كان قد ، واعلم أن النیة في اللغة نوع من القصد واإلرادة 

  . فرق بین ھذه األلفاظ بما لیس ھذا موضع ذكره

  : والنیة في كالم العلماء تقع بمعنیین 
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ت بعضھا عن بعض كتمییز صالة بمعنى تمییز العبادا :أحدھما

وتمییز صیام رمضان من صیام ، االظھر من صالة العصر مثًل

أو تمییز العبادات من العادات كتمییز الغسل من الجنابة من ، غیره

  . و التنظف ونحو ذلك غسل التبرد

  .  في كالم الفقھاء في كتبھماوھذه النیة ھي التي توجد كثیًر

و ھل ھو اهللا ، یز المقصود بالعملبمعنى تمی :والمعنى الثاني

  وحده ال شریك لھ أم اهللا وغیره ؟

 في كالمھم، العارفون في كتبھمعنھا وھذه النیة ھي التي یتكلم 

 في كالم السلف اوھي التي توجد كثیًر. على اإلخالص وتوابعھ

  . المتقدمین

فَمْن كانْت ھجرُتھ إلى اِهللا ورسوِلھ فھجرُتھ إلى اِهللا «: rقولھ 

وَمن كانْت ھجرُتھ لُدنیا ُیِصیُبھا أو امرأٍة َینِكُحھا فھجرُتھ ، رسوِلھو

  . »إلى ما ھاَجر إلیھ

 

وأن حظ العامل من ، أن األعمال بحسب النیات eلما ذكر  

وقاعدتان ،  وھاتان كلمتان جامعتان-عملھ نیتھ من خیر أو شر 

 ذكر بعد ذلك مثاالً من أمثال األعمال -ال یخرج عنھما شيء، كلیتان
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 ،التي صورتھا واحدة ویختلف صالحھا وفسادھا باختالف النیات

  . سائر األعمال على حذو ھذا المثال: وكأنھ یقول

 

ھجران بلد الشرك واالنتقال منھ إلى دار : أصل الھجرة 

ھا إلى مدینة اإلسالم كما كان المھاجرون قبل فتح مكة یھاجرون من

وقد ھاجر من ھاجر منھم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى ، eالنبي 

أن ھذه الھجرة تختلف باختالف النیات والمقاصد rفأخبر ، النجاشي

  . بھا

ورغبة في تعلم ،  هللا ورسولھاحبًّ، فمن ھاجر إلى دار اإلسالم 

 - حیث كان یعجز عنھ في دار الشرك -دین اإلسالم وإظھار دینھ 

 أنھ حصل ا وفخًراوكفاه شرًف. اذا ھو المھاجر إلى اهللا ورسولھ حقًّفھ

  . لھ ما نواه من ھجرتھ إلى اهللا ورسولھ

 ؛ولھذا المعنى اقتصر في جواب ھذا الشرط على إعادتھ بلفظھ

  . ألن حصول ما نواه بھجرتھ نھایة المطلوب في الدنیا واآلخرة

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

31 

شرك إلى دار اإلسالم لطلب دنیا ومن كانت ھجرتھ من دار ال

یصیبھا أو امرأة ینكحھا في دار اإلسالم فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ 

  . من ذلك

  . ولیس واحد منھما بمھاجر ،والثاني خاطب ،فاألول تاجر

تحقیر إلى ما طلبھ من أمر  »إلى ما ھاجر إلیھ«: وفي قولھ

  . حیث لم یذكره بلفظھ، واستھانة بھ، الدنیا

 

فلذلك أعاد ،  الھجرة إلى اهللا ورسولھ واحدة ال تعدد فیھااوأیًض 

  . الجواب فیھا بلفظ الشرط

فقد یھاجر اإلنسان لطلب ، والھجرة ألمور الدنیا ال تنحصر

  . ومحرمة تارة أخرى، مباحة تارة: الدنیا

: فلذلك قال، وأفراد ما یقصد بالھجرة من أمور الدنیا ال تنحصر

  .  ما كانایعني كائًن. »فھجرتھ إلى ما ھاجر إلیھ«

  : قصة مھاجر أم قیس

، عن أبي وائل، روي من طریق سفیان الثوري عن األعمش

 ، لھا أم قیس:كان فینا رجل خطب امرأة یقال: قال، عن ابن مسعود
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فتزوجھا وكنا نسمیھ مھاجر أم ، فھاجر، فأبت أن تزوجھ حتى یھاجر

قیس
)1(

.   

وقد اشتھر أن قصة مھاجر أم قیس ھي كانت سبب قول النبي 

r :»وذكر ذلك  »لدنیا یصیبھا أو امرأة ینكحھا ومن كانت ھجرتھ

كثیر من المتأخرین في كتبھم ولم نر لذلك أصالً بإسناد یصح واهللا 

  . أعلم

 

دھا فصالحھا وفسا، وسائر األعمال كالھجرة في ھذا المعنى

  . بحسب النیة الباعثة علیھا كالجھاد والحج وغیرھما

 أتى اأن أعرابیًّ: tاألشعري  ففي الصحیحین عن أبي موسى

والرجل یقاتل ، الرجل یقاتل للمغنم!یا رسول اهللا :  فقالrالنبي 

فمن في سبیل اهللا؟ فقال رسول ، والرجل یقاتل لیرى مكانھ، للذكر

                                                        
 روى سعید بن منصور عن أبي معاویة عن األعمش :قال الحافظ ابن حجر  )1(

سناد صحیح إ : وذكر القصة وقال– وھو ابن مسعود –عن شقیق عن عبداهللا 
 ولكن لیس فیھ أن حدیث األعمال سیق بسبب ذلك، فتح ،على شرط الشیخین

 .1/16الباري 
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» اِهللا ھي الُعْلَیا فھو في سبیِل اِهللاَمن قاَتل لتكوَن كلمُة«: اهللا
 )1(

 .

،  عن الرجل یقاتل شجاعةrسئل رسول اهللا : وفي روایة لمسلم

ویقاتل ریاًء فأي ذلك في سبیل اهللا ؟ فذكر الحدیث، ویقاتل حمیَّة
 

)2(
 .  

 

خرجھ اإلمام وقد ورد الوعید على تعلم العلم لغیر وجھ اهللا كما  

 اَمْن تعلَّم علًم «:  قالr عن النبي tأحمد من حدیث أبي ھریرة 

 اِهللا ال یتعلَُّمھ إال لُیصیَب بھ عَرًضا من الدُّنیا لم ممَّا ُیبَتَغى بھ وجُھ

»یِجْد َعْرَف الجنَِّة یوَم القیامِة
 )3(

  . یعني ریحھا. 

بھ لتماروا : ال تعلموا العلم لثالث: tوقال ابن مسعود 

، أو لتصرفوا وجوه الناس إلیكم، أو لتجادلوا بھ الفقھاء، السفھاء

ویذھب ما سواه، فإنھ یبقى، وابتغوا بقولكم وفعلكم ما عند اهللا
)4(

 .  
                                                        

 ح – باب من قاتل لتكون كلمة اهللا ھي العلیا - كتاب الجھاد –أخرجھ البخاري   )1(
 باب من قاتل لتكون كلمة اهللا ھي العلیا -  ومسلم في كتاب اإلمارة ،2810

 ).1904( - 149ح
 باب من قاتل لتكون كلمة اهللا ھي العلیا فھو – في كتاب اإلمارة أخرجھ مسلم  )2(

 ).1904( -  150ح في سبیل اهللا ، 
 باب في طلب العلم لغیر –، وأبو داود في كتاب العلم 338 / 2:  أحمد  أخرجھ)3(

  ).3664(اهللا تعالى  ح 
 .1/85 : باب العمل بالعلم وحسن النیة فیھ– أخرجھ الدارمي في المقدمة )4(
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كما خرج اإلمام . اوقد ورد الوعید على العمل لغیر اهللا عموًم 

بشِّْر ھذه األمََّة  «:  قالeلنبي عن اtأحمد من حدیث أبّي بن كعب 

فَمْن عِمل منھم ، بالسَّناِء والرِّفعِة والدِّیِن و التَّمكیِن في األرِض

»عمَل اآلخرِة للدُّنیا لم یُكْن لھ في اآلخرِة نصیٌب 
 )1(

 .  

  : واعلم أن العمل لغیر اهللا أقسام

1 بحیث ال یراد بھ سوى ، افتارة یكون ریاء محًض: ریاء محض

كما ،  المخلوقین لغرض دنیوي كحال المنافقین في صالتھممراءاة

så#﴿: قال اهللا عز وجل Î) ur (#þqãB$s% í n<Î) Ío 4qn=¢Á9$# (#qãB$s% 4í n<$|¡ ä. tbr âä!#tçãÉ }̈ $̈Z9$# 

üwur öcr ãç ä.õã tÉ ©!$# ûw Î) WxäÎ= s%﴾ .]وھذا الریاء المحض ال ]142: النساء 

 . یكاد یصدر من مؤمن في فرض الصالة والصیام

وقد یصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغیرھما من األعمال 

  . فإن اإلخالص فیھا عزیز، أو التي یتعدد نفعھا، الظاھرة

عمل ال یشك مسلم أنھ حابط وأن صاحبھ یستحق المقت وھذا ال

  .من اهللا والعقوبة 

2 ویشاركھ الریاء، وتارة یكون العمل هللا: عمل هللا مع ریاء .

                                                        
 .5/134 : أخرجھ أحمد)1(
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فإن شاركھ من أصلھ فالنصوص الصحیحة تدل على بطالنھ و 

 e عن النبي tوفي صحیح مسلم عن أبي ھریرة . احبوطھ أیًض

أنا أْغَنى الشُّركاِء عِن الشِّرِك َمْن : یقوُل اُهللا تباَرك وتعالى«: قال

» عِمل عمالً  أشرك فیھ معي غیري ترْكُتھ و شریَكھ
 )1(

 .  

3 نیة غیر افإن خالط نیة الجھاد مثًل: العمل یخالطھ غیر الریاء 

أو أخذ شيء من الغنیمة أو التجارة ، الریاء مثل أخذ أجرة للخدمة

 . نقص بذلك أجر جھادھم ولم یبطل بالكلیة

وفي صحیح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنھما عن 

فإْن ، إنَّ الغزاَة إذا غِنموا غنیمًة تعجَّلوا ُثُلَثي أجِرھم«:  قالrالنبي 

»  تمَّ لھم أجُرھمالم یْغَنموا شیًئ
 )2(

 .  

 

وقد ذكرنا فیما مضى أحادیث تدل على أن من أراد بجھاده 
                                                        

 46 أخرجھ مسلم في كتاب الزھد والرقائق باب من أشرك في عملھ غیر اهللا ح)1(
 . بدل من شریكھ، وشركھ:وفیھ )2985( -

 - 153 أخرجھ مسلم في كتاب اإلمارة باب بیان ثواب من غزا فغنم  ح)2(
ما من غازیة تغزو في سبیل اهللا فیصیبون الغنیمة إال : ولكن لفظھ) 1906(

وا غنیمة تم لھ صیب أجرھم من اآلخرة ویبقى الثلث وإن لم یيتعجلوا ثلث
  . أجرھم
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  .  من الدنیا أنھ ال أجر لھاعرًض

  . وھي محمولة على أنھ لم یكن لھ غرض في الجھاد إال الدنیا

التاجر و المستأجر والمكاري: وقال اإلمام أحمد
)1(

 أجرھم 

وال یكونوا مثل من جاھد ، على قدر ما یخلص من نیتھم في َغزاتھم

  . بنفسھ ومالھ وال یخلط بھ غیره

إذا لم یخرج ألجل :  على الجھادا فیمن یأخذ ُجعًلا وقال أیًض

  .  أخذهافإن أعطي شیًئ، كأنھ خرج لدینھ الدراھم فال بأس أن یأخذ

إذا أجمع أحدكم على : وكذا روي عن عبد اهللا بن عمرو قال

وأما أن أحدكم إن أعطي ،  فال بأس بذلكاالغزو فعوضھ اهللا رزًق

  .  مكث فال خیر في ذلكاوإن منع درھًم،  غزاادرھًم

  : ل هللا ثم یلقي اهللا لھ الثناء الحسنالعم

ا ثم ألقى اهللا لھ الثناء الحسن في قلوب فأما إذا عمل هللا خالًص 

ففرح بفضل اهللا ورحمتھ واستبشر بذلك لم یضره ، المؤمنین بذلك

عن النبي  -رضي اهللا عنھ–وفي ھذا المعنى جاء حدیث أبي ذر . ذلك

r ویحمده الناس علیھ؟،  الرجل یعمل العمل من الخیرعن :أنھ سئل 

                                                        
 ).ك ر ا( انظر مادة 218/ 15 لسان العرب .المستأجر المكاري ھو )1(
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»تلك عاجُل ُبْشَرى المؤمِن«: فقال
)1(

 .  

  : في بعض األحكام الفقھیة للنیة

وأما النیة بالمعنى الذي یذكره الفقھاء وھو تمییز العبادات عن  

وتمییز العبادات بعضھا عن بعض فإن اإلمساك عن األكل ، العادات

 اوتارة تارًك، ألكلوتارة لعدم القدرة على ا، والشرب یقع تارة حمیة

فیحتاج في الصیام إلى نیة لیتمیز بذلك عن ترك ، Uللشھوات هللا 

  . الطعام على غیر ھذا الوجھ

  .  ومنھا نفل، منھا فرض،وكذلك العبادات كالصالة والصیام

فإن الصلوات المفروضات خمس ، اوالفرض یتنوع أنواًع

، رمضانوالصوم الواجب تارة یكون صیام ، صلوات كل یوم ولیلة

. وال یتمیز ھذا كلھ إال بالنیة. وتارة یكون صیام كفارة أو عن نذر

والفرض منھ زكاة ومنھ . اوتكون فرًض، اوكذلك الصدقة تكون نفًل

: eفیدخل ذلك كلھ في عموم قولھ ،وال یتمیز ذلك إال بالنیة. كفارة

  . »وإنما لكل امرئ ما نوى«

إن منھم من ال ف، وفي بعض ذلك اختالف مشھور بین العلماء

 بل یكفي عنده أن ینوي فرض ،یوجب تعیین النیة للصالة المفروضة
                                                        

 – على الصالح فھي بشرى يباب إذا أثن- أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة   )1(
 ).2642( - 166ح
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وھو روایة عن اإلمام ، الوقت وإن لم یستحضر تسمیتھ في الحال

  . أحمد

ذھب طائفة من العلماء إلى أن صیام : النیة في صیام رمضان

ألن  ؛ا بل یجزئ بنیة الصیام مطلًق،رمضان ال یحتاج إلى نیة تعیینھ

وربما .  روایة عن اإلمام أحمداوھو أیًض. تھ غیر قابل لصیام آخروق

لتعینھ ، حكي عن بعضھم أن صیام رمضان ال یحتاج إلى نیة بالكلیة

  . فھو كرد الودائع، بنفسھ

ومما تدخل النیة فیھ من أبواب العلم مسائل : النیة واألیمان

سان من وھو ما جرى على الل، فلغو الیمین ال كفارة فیھ، األیمان

، في أثناء الكالم، وبلى واهللا، ال واهللا: كقولھ، غیر قصد بالقلب إلیھ

 .ûw ãNä.äãÏ{#xsãÉ ª!$# Èqøó̄=9$$Î/ þíÎû öNä3ÏY»yJ÷Ér& Å̀3»s9ur Nä.äãÏ{#xsãÉ $oÿÏ3 ôMt6|¡x﴿: قال تعالى

öNä3ç/qè=è% 3 ª!$#ur îëqàÿxî ×LìÎ=ym ÇËËÎÈ﴾ .]225: البقرة[  

فإن ، وما قصد بیمینھ، وكذلك یرجع في األیمان إلى نیة الحالف

عى أنھ نوى ما یخالف ظاھر لفظھ فإنھ حلف بطالق أو عتاق ثم ادَّ

  . Uدّین فیما بینھ وبین اهللا ی

األعمال بالنیات وإنما «: rوقد استدل بقولھ : النیة في العقود

على أن العقود التي یقصد بھا في الباطن »لكل امرئ ما نوى

 كعقود البیوع التي یقصد ،غیر صحیحة: التوصل إلى ما ھو محرم
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بھا معنى الربا ونحوھا
)1(

 ،كما ھو مذھب مالك وأحمد وغیرھما، 

  . وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن ھذا العقد إنما نوي بھ الربا ال البیع

 

وال یجب التلفظ بما في القلب في شيء ، ھي قصد القلب: والنیة

 باشتراط التلفظ اوخرج بعض أصحاب الشافعي لھ قوًل ،من العبادات

  . وغلطھ المحققون منھم ،بالنیة للصالة

لف المتأخرون من الفقھاء في التلفظ بالنیة في الصالة واخت

  . فمنھم من استحبھ ومنھم من كرھھ. وغیرھا

، وال یعلم في ھذه المسائل نقل خاص عن السلف وال عن األئمة

  . إذا أراد الحج یسمي ما یھل بھ:  قالافإن مجاھًد، إال في الحج وحده

، س مما نحن فیھوھذا لی ،یسمیھ في التلبیة: وروي عنھ أنھ قال

، »لبیك عمرة وحج«: كان یذكر نسكھ في تلبیتھ فیقول rفإن النبي 

اللھمَّ إني أریُد «: إلحراماإنما كالمنا في أنھ یقول عند إرادة عقد 

 وكالم مجاھد ،كما استحب ذلك كثیر من الفقھاء. »الحجَّ والعمرَة

  .  في ذلكالیس صریًح

  
                                                        

 . من یفطر باألكل حتى یجامعك وفي غیر العقود ،كالمحلل في النكاحوكذلك  )1(
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  : ما یستفاد من الحدیث

 . ى فعلھاال وال بد منھا لیترتب الثواب علاألعمالنیة ركن  -1

، وأھمیتھا لسائر أعمالھ، على المؤمن أن یؤمن بعظم شأن النیة -2

 . إذ مدار أعمال العباد على نیاتھم

 . وال یشرع التلفظ بھا. محل النیة القلب -3

 . ویذھب ثوابھ، الریاء یحبط العمل -4

فإن اهللا ، اإلخالص هللا تعالى في العمل شرط من شروط قبولھ -5

  .  لوجھھ الكریماتعالى ال یقبل من العمل إال ما كان خالًص
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  : المناقشة

وضح معنى .  الحدیث أحد األحادیث التي یدور الدین علیھا:1س 

  . ھذه العبارة

  . » إنما األعمال بالنیات«: r اشرح معنى قولھ :2س

  . اذكرھما.  النیة في كالم العلماء تقع بمعنیین:3س

 إلى ما «: مة من التعبیر بقولھ علیھ الصالة السالمما الحك: 4س

  ؟»ھاجر إلیھ

  . ا عرف الھجرة لغة واصطالًح:5س

ھجرتھ إلى اهللا ف«: r ما حكمة إعادة الشرط بلفظھ في قولھ:6س

  ؟»ورسولھ

  ما شروط قبول العمل عند اهللا ؟ : 7س

  : اذكر حكم اإلسالم في المواقف اآلتیة: 8س

 . الغنیمةرجل قاتل بنیة الجھاد و -1

 . أشرك رجل بین نیة الوضوء وقصد التبرد -2

  . رأى امرأة فظنھا امرأتھ فطلقھا ثم بانت أجنبیة -3

$  $  $  
$  $  
$  
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  الحدیُث الثَّاني

»« 
 rبینما نحن عنَد رسوِل اِهللا :  قالtعن عمَر بِن الخطَّاِب 

ال ، ِض الثَِّیاِب شدیُد َسَواِد الشََّعِرذاَت یوٍم إذ َطَلع علینا رُجٌل شدیُد َبَیا
 rحتَّى َجلَس إلى النَّبيِّ ، وال َیْعِرُفُھ ِمنَّا َأَحٌد، ُیَرى علیھ أثُر السََّفِر

، یا ُمَحّمُد: َوَقاَل، َوَوَضَع َكفَّْیِھ على َفِخَذْیِھ، َفأسنَد ُرْكبَتْیِھ إلى ُرْكبَتْیِھ
 اِإلْسالُم َأْن َتشھَد أْن ال «: r فقال رسول اهللا. أخْبرِني عن اِإلسالم

، وُتْؤِتَي الزََّكاَة، وُتقیَم الصَّالَة، وأن ُمَحمًَّدا رُسوُل اهللا، إلَھ إال اُهللا
: َقاَل. » ا اْلبیَت إِن اسَتَطعَت إلیِھ َسبیًلَوَتُحجَّ، وَتُصوَم رمَضاَن

َفأْخبرِني َعن اإلیماِن ؟ : َقاَل. ُھ وُیَصّدقُھْبَنا َلُھ َیْسأُلَفعِج: َقاَل، َصَدْقَت
، والیوِم اآلخر، وكتبھ َوُرُسِلِھ، وَمالِئكِتھ،  أْن ُتؤمَن باهللا«: َقالَ 

َفأْخِبرِني عن : َقاَل، َصَدْقت: َقاَل. »َخْیِره َوَشرِِّه: َوتؤِمَن بالقَدر
إّنھ َیَراك فإْن َلْم َتُكْن َتراُه ف،  اهللا كأّنَك َتراُه أْن َتْعُبَد«: اإلْحسان ؟ َقاَل

 ما المسئوُل عنھا ِبَأْعَلَم من «: فأْخِبرني َعِن السَّاعة ؟ َقاَل: قال »َ
، َأن َتِلَد األمُة َربََّتھا«: َقاَل فأخبرني عن َأَماَراتھا؟: قال. »السَّاِئل 

  . »وأْن َتَرى الُحَفاَة الُعَراَة العاَلَة ِرَعاَء الشَّاِء یَتطاوُلوَن في الُبْنیاِن 

أتْدِري َمِن الَساِئُل ، یا عمُر «: ُثمَّ َقاَل لي، ْثُت َملیاَفَلِب،  اْنَطَلَقُثمَّ
 .»فإنھ ِجْبِریُل َأَتاُكم ُیعلُِّمُكم دیَنكم«: َقاَل، اهللا َوَرُسوُلھ أْعَلُم: ُقْلُت »؟
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رواه مسلم 
)1(

 .  

  : معنى اإلسالم

ل ولھذا قا،  یشتمل على شرح الدین كلھاوھو حدیث عظیم جدًّ

 بعد أن شرح »  ھذا جبریل أتاكم یعلمكم دینكم«في آخره  rالنبي 

ودرجة اإلحسان فجعل ذلك كلھ ، ودرجة اإلیمان، درجة اإلسالم

 بأعمال الجوارح الظاھرة من rفأما اإلسالم فقد فسره النبي ، ادیًن

 رسول اوأّوُل ذلك شھادة أن ال الھ إال اهللا وأن محمًد، القول والعمل

وصوم ، ثم إقام الصالة وإیتاء الزكاة،  عمل اللسانوھو، اهللا

  . اوحج البیت من استطاع إلیھ سبیًل، رمضان

وإلى عمل ، وھي منقسمة إلى عمل بدني كالصالة والصوم

وإلى ما ھو مركب منھما كالحج بالنسبة إلى ، مالي وھو إیتاء الزكاة

  البعید عن مكة 

ار والغسل من االعتم:  وفي روایة ابن حبان أضاف إلى ذلك

الجنابة وإتمام الوضوء 
)2(

 .  

 وفي ھذا تنبیھ على أن جمیع الواجبات الظاھرة داخلة في 
                                                        

 -1واإلسالم واإلحسان ح باب بیان اإلیمان – أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان )1(
)8 .( 

 198/ 1اإلحسان بترتیب صحیح ابن حبان . 173 صحیح ابن حبان ح )2(
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وإنما ذكر ھھنا أصول أعمال اإلسالم التي یبنى  ،مسمى اإلسالم

كما سیأتي شرح ذلك في حدیث ابن عمر رضي اهللا . اإلسالم علیھا

  .  شاء اهللا تعالى في موضعھ إن» ُبِنَي اإلسالُم على خمٍس«: عنھما

 » نعم: فإذا فعلت فأنا مسلم ؟ قال «: وقولھ في بعض الروایات

 ایدل على أن من أكمل اإلتیان بمباني اإلسالم الخمس صار مسلًم

فإذا دخل في ، ا حكًمامع أن من أقر بالشھادتین صار مسلًم، احق

تین ومن ترك الشھاد، اإلسالم بذلك ألزم بالقیام ببقیة خصال اإلسالم

  . خرج عن اإلسالم

وفي خروجھ من اإلسالم بترك الصالة خالف مشھور بین 

  . وكذلك في ترك بقیة مباني اإلسالم الخمس. العلماء

  : ي القرآن والسنةـمعنى اإلیمان ف

وأما اإلیمان فقد فسره النبي علیھ الصالة والسالم في ھذا 

الئكتھ وكتبھ أن تؤمن باهللا وم«: الحدیث باالعتقادات الباطنة فقال

  . »خیره وشره: وتؤمن بالقدر، ورسلھ والبعث بعد الموت

وقد ذكر اهللا في كتابھ اإلیمان بھذه األصول الخمسة في مواضع 

z̀﴿: كقولھ تعالى tB#uä ãAqßô §ç9$# !$yJ Î/ tA ÌìRé& Ïm øãs9Î) ` ÏB ¾Ïm În/ §ë tbqãZ ÏB÷sßJ ø9$# ur 4 <@ä. 

z̀ tB#uä «!$$Î/ ¾ Ïm ÏFs3Í´ ¯» n=tB ur ¾ Ïm Î7çF ä.ur ¾Ï& Î#ßô âëur üw ä- Ìhçxÿ çR öú ÷ü t/ 7â ymr& ` ÏiB ¾Ï& Î#ßô ïë 4﴾ 
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   .]285: البقرة[

§{ *﴿: وقال تعالى øä©9 §é É9 ø9$# b r& (#qó9uqè? öN ä3 ydqã_ ãr ü@ t6Ï% É- Îéô³ yJ ø9$# 

É>Ìç øóyJ ø9$#ur £` Å3» s9ur §éÉ9 ø9$# ô` tB z̀ tB#uä «!$$Î/ ÏQ öquãø9$# ur ÌçÅz Fy$# Ïp x6Í´̄» n= yJø9 $#ur É=» tG Å3ø9$# ur 

z̀ ¿ÍhãÎ; ¨Z9$# ur﴾] 177: البقرة[.  

  : الزم اإلیمان بالرسل

 واإلیمان بالرسل یلزم منھ اإلیمان بجمیع ما أخبروا بھ من 

وغیر ذلك من ، والقدر، والبعث، والكتاب، نبیاءواأل، المالئكة

وصفات الیوم اآلخر ، تفاصیل ما أخبروا وغیر ذلك من صفات اهللا

  . كالمیزان والصراط والجنة والنار

  . خیره وشره: اإلیمان بالقدر: و قد أدخل في اإلیمان

وألجل ھذه الكلمة روى ابن عمر رضي اهللا عنھما ھذا الحدیث 

 یعني أنھ ،نف ُأ األمَروزعم أنَّ، القدر ن أنكر بھ على مامحتجًّ

وقد غّلظ عبد اهللا بن ،  من اهللا عز وجل قدٍرمستأنف لم یسبق بھ سابُق

وأخبر أنھ ال تقبل منھم أعمالھم بدون ، عمر علیھم وتبرأ منھم

اإلیمان بالقدر
)1(

 .  

                                                        
كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجھني فانطلقت :  عن یحیى بن یعمر قال)1(

 من الو لقینا أحًد: أنا وحمید بن عبدالرحمن الحمیري حاجین أو معتمرین فقلنا
= 
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  : درجتا اإلیمان بالقدر

ملھ العباد من خیر ي علمھ ما یعاإلیمان بأن اهللا سبق ف: إحداھما

ومن ھو منھم من أھل ، وطاعة ومعصیة قبل خلقھم وإیجادھم، شرو

وأعد لھم الثواب والعقاب جزاء ، ومن ھو منھم من أھل النار، الجنة

وأن ، وأحصاه، وأنھ كتب ذلك عنده، ألعمالھم قبل خلقھم وتكوینھم

  . أعمال العباد تجري على ما سبق في علمھ وكتابھ

أن اهللا خلق أفعال عباده كلھا من الكفر : یةوالدرجة الثان

فھذه الدرجة یثبتھا أھل . وشاءھا منھم، والطاعة والعصیان، واإلیمان

  . السنة والجماعة وُینكرھا القدریة

كمعبد ، ونفاھا ُغالُتھم، والدرجة األولى أثبتھا كثیر من القدریة

  . الجھني الذي سئل ابن عمر عن مقالتھ وكعمرو بن عبید وغیره

، وأما من أنكر العلم القدیم فنص الشافعي وأحمد على تكفیره
                                                                                                                                         

لناه عما یقول ھؤالء في القدر َفُوفَِّق لنا عبداهللا بن عمر أصحاب رسول اهللا فسأ
 أحدنا عن یمنھ واآلخر عن ؛ا المسجد فاكتنفتھ أنا وصاحبيبن الخطاب داخًل

أبا عبدالرحمن إنھ قد ظھر :  فظننت أن صاحبي سیكل الكالم إليَّ فقلت،شمالھ
م یزعمون أن  وذكر من شأنھم وأنھ، العلمویتقفرونون القرآن ءقبلنا ناس یقر

فإذا لقیت أولئك فأخبرھم أني بريء منھم وأنھم : ال قدر وأن األمر أنف قال
 فأنفقھ ا لو أنھ ألحدھم مثل أحد ذھًب: والذي یحلف بھ عبداهللا بن عمر،برآء مني

  . ثم ذكر الحدیث... ما قبل اهللا منھ حتى یؤمن بالقدر 
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  . وكذلك غیرھما من أئمة اإلسالم

  : بین اإلیمان واإلسالم

وجعل ،  في ھذا الحدیث بین اإلسالم واإلیمانrفرق النبي 

والمشھور عن السلف وأھل ، األعمال كلھا من اإلسالم ال من اإلیمان

وأن األعمال كلھا داخلة في ، ونیةقول وعمل : الحدیث أن اإلیمان

وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعین . مسمى اإلیمان

وأنكر السلف على من أخرج األعمال عن  ،ومن بعدھم ممن أدركھم

  . ا شدیًدااإلیمان إنكاًر

، سعید بن ُجبیر: ا محدًثاوممن أنكر ذلك على قائلھ وجعلھ قوًل

، والزھري، والنخعي، وأیوب الّسْخَتیاني، ةوقتاد، ومیمون بن ِمْھران

  . وغیرھم، ویحیى بن أبي كثیر

وكان من مضى من السلف ال یفرقون بین : وقال األوزاعي

  . اإلیمان والعمل

  : دخول األعمال في اإلیمان

yJ$﴿: وقد دل على دخول األعمال في اإلیمان قولھ تعالى ¯RÎ) 

öcqãZ ÏB÷sßJ ø9$# tûïÏ% ©!$# #så Î) tçÏ.èå ª!$# ôMn= Å_ur öNåk æ5qè= è% #såÎ) ur ôMuãÎ= è? öN Íköén= tã ¼çm çG» tÉ#uä 

öN åkøEyä#yó $YZ» yJÉ Î) 4í n?tã ur óO Îg În/uë tbqè= ©.uqtG tÉ ÇËÈ öúïÏ%©! $# öcqßJãÉ)ãÉ no 4qn=¢Á9$# $£J ÏBur 
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öN ßg» uZ ø%yóuë tbq à) ÏÿZ ãÉ ÇÌÈ y 7Í´ ¯» s9'r é& ãNèd tbqãZ ÏB ÷sßJø9 $# $y)ym 4 öN çl °; ìM» y_uë yä yâY Ïã óO ÎgÎn/ uë 

×o tçÏÿøó tBur ×-øóÍë ur ÒOÉ Ìçü2 ÇÍÈ﴾  ]  4-2سورة األنفال[  .  

: rأن النبي : عن ابن عباس رضي اهللا عنھما: وفي الصحیحین

رون ْدوھل َت ، وحدَه باِهللاإلیماِن: كم بأربٍعآمُر«: قال لوفد عبد القیس

 وإیتاُء، الِةوإقاُم الصَّ،  إال اُهللا ال إلَھ أْن؟ شھادُة باِهللاما اإلیماُن

» الُخُمَسوا من المغنِمُطْعوأن ُت،  رمضاَنوصوُم، كاِةالزَّ
 )1(

 .  

  : وجھ الجمع بین النصوص

 - وأما وجھ الجمع بین ھذه النصوص وبین حدیث سؤال جبریل

 بینھما وإدخالھ rوتفریق النبي ، اإلسالم واإلیمانعن  -علیھ السالم

األعمال في مسمى اإلسالم دون مسمى اإلیمان فإنھ یتضح بتقریر 

 لمسمیات متعددة عند اوھو أن من األسماء ما یكون شامًل، أصل

 على بعض تلك افإذا ُقرن ذلك االسم بغیره صار دال. إفراده وإطالقھ

وھذا كاسم الفقیر ،  على باقیھاادالواالسم المقرون بھ  ،المسمیات

فإذا قرن ، فإذا أفرد أحدھما دخل فیھ كل من ھو محتاج، والمسكین

أحدھما باآلخر دل أحد االسمین على بعض أنواع ذوي الحاجات 

إذا أفرد أحدھما ، فھكذا اسم اإلسالم واإلیمان. واآلخر على باقیھا
                                                        

 53 ح –الخمس من اإلیمان  باب أداء –اإلیمان :  أخرجھ البخاري في كتاب)1(
 . نحوه) 17 (- 23 ح–ومسلم في كتاب اإلیمان باب األمر باإلیمان . بمعناه
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فإذا قرن ، ھ اآلخرودل بانفراده على ما یدل علی، دخل فیھ اآلخر

ودل اآلخر على ، بینھما دل أحدھما على بعض ما یدل علیھ بانفراده

  . الباقي

قال اإلمام أبو بكر : وقد صرح بھذا المعنى جماعة من األئمة

قال كثیر من أھل السنة : اإلسماعیلي في رسالتھ إلى أھل الجبل

 على واإلسالم فعل ما فرض اهللا، إن اإلیمان قول وعمل: والجماعة

  . اإلنسان أن یفعلھ

: فقیل،  إلى اآلخراعلى حدتھ مضموًم إذا ذكر كل اسمو

 أرید بأحدھما معنى لم یرد بھ ، مفردیناالمؤمنون والمسلمون جمیًع

  .  وإذا ذكر أحد االسمین على حدتھ شمل الكل وعمھم،اآلخر

وقد ذكر ھذا المعنى أیضا الخطابي في كتابھ معالم السنن وتبعھ 

  . ماعة من العلماء من بعدهعلیھ ج

إذا أفرد : وبھذا التفصیل الذي ذكرناه یزول االختالف ، فیقال

كل من اإلسالم واإلیمان بالذكر فال فرق بینھما حینئٍذ، وإن قرن بین 

والتحقیق في الفرق بینھما أن اإلیمان ھو االسمین كان بینھما فرق، 

سالم العبد هللا واإلسالم ھو است. تصدیق القلب وإقراره ومعرفتھ

   .وذلك یكون بالعمل، وخضوعھ وانقیاده لھ

  . وھذا ألن األعمال تظھر عالنیة والتصدیق في القلب ال یظھر
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  كل مؤمن مسلم؟: لماذا قیل

 فإن »كل مؤمن مسلم «:  ومن ھنا قال المحققون من العلماء

: rورسخ في قلبھ قام بأعمال اإلسالم كما قال ، من حقق اإلیمان

وإذا ، ھ كلُُّدح الجَسحت صَلإذا صَل، غًةْض ُم في الجسِدنَّأال وإ«

»أال وھي القلُب، ھ كلُُّدد الجَس فَسْتَدفَس
 )1(

فال یتحقق القلب . 

  . باإلیمان إال وتنبعث الجوارح في أعمال اإلسالم

 فال یتحقق افإنھ قد یكون اإلیمان ضعیًف، اولیس كل مسلم مؤمًن
ا فیكون مسلًم، مل جوارحھ بأعمال اإلسالما مع عا تامالقلب بھ تحقًق

ÏM *﴿: كما قال تعالى، ولیس بمؤمن باإلیمان التام s9$s% Ü>#{èôãF{ $# $ ¨YtB#uä ( 
@ è% öN ©9 (#qãZ ÏB ÷sè? ` Å3» s9ur (#þqä9qè% $oYôJ n= óôr& $£Js9 ur È@äz ôâ tÉ ß`» yJÉ M}$# íÎû öN ä3Î/qè= è% (﴾ .
كلیة على أصح ولم یكونوا منافقین بال] 14: سورة الحجرات[

التفسیرین
)2(

، ابل كان إیمانھم ضعیًف، وھو قول ابن عباس وغیره، 
(bÎ﴿: ویدل علیھ قولھ تعالى ur (#qãèãÏÜ è? ©! $# ¼ã& s!qßô uëur üw N ä3 ÷GÎ= tÉ ô Ï̀iB öN ä3 Î=» yJ ôãr& 

$º«øã x© 4 ¨bÎ) ©!$# Öëqàÿ xî îLì Ïm §ë﴾ ]یعنى ال ینقصكم من ] 14: سورة الحجرات
  . ن معھم من اإلیمان ما ُتْقبل بھ أعمالھمفدل على أ، أجورھا

 لم تعِط : لسعد بن أبي وقاص لما قال لھrوكذلك قول النبي 

                                                        
 .  سیأتي الكالم علیھ في الحدیث السادس من أحادیث الجامع)1(
 .  انظر تفسیر ھذه اآلیة في تفسیري ابن جریر وابن كثیر)2(
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»؟أو مسلٌم«: r فقال النبي؟ا وھو مؤمٌنفالًن
)1(

یشیر إلى أنھ لم  

  . في مقام اإلسالم الظاھریحقق مقام اإلیمان وإنما ھو 

 أعمال وال ریب أنھ متى ضعف اإلیمان الباطن لزم منھ ضعف
 من الكن اسم اإلیمان ینفى عمن ترك شیًئ. االجوارح الظاھرة أیًض

» ال یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن«: rواجباتھ كما في قولھ 
 

)2(
 .  

 :یقال أو،  ناقص اإلیماناوقد اختلف أھل السنة ھل یسمى مؤمًن

  . لیس بمؤمن لكنھ مسلم ؟ على قولین

فاء بعض واجباتھ أو انتھاك وأما اسم اإلسالم فال ینتفي بانت

  . وإنما ینتفي باإلتیان بما ینافیھ بالكلیة، بعض محرماتھ

  : خطورة قضایا اإلیمان والكفر

 –أعني مسائل اإلسالم واإلیمان والكفر والنفاق ،  وھذه المسائل

السعادة : فإن اهللا عز وجل عّلق بھذه األسماء، امسائل عظیمة جدًّ

                                                        
 ح – اإلسالم على الحقیقة  باب إذا لم یكن– أخرجھ البخاري في كتاب اإلیمان )1(

 - ومسلم في كتاب اإلیمان باب تألیف قلب من یخاف على إیمانھ. بمعناه27
 . بمعناه) 150( - 236ح

، 2475 بغیر إذن صاحبھ ح بى باب النھ-أخرجھ البخاري في كتاب المظالم   )2(
 - 100ح -ومسلم في كتاب اإلیمان باب بیان نقصان اإلیمان بالمعاصي 

)57.( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 جامع العلوم والحكم

52 

واالختالف في مسمیاتھا أول .  والنارواستحقاق الجنة، والشقاوة

وھو خالف الخوارج للصحابة حیث ، اختالف وقع في ھذه األمة

وأدخلوھم في دائرة ، أخرجوا عصاة الموحدین من اإلسالم بالكلیة

واستحلوا بذلك دماء المسلمین ، وعاملوھم معاملة الكفار، الكفر

لمنزلة بین وقولھم با، ثم حدث بعد ذلك خالف المعتزلة، وأموالھم

ثم حدث خالف المرجئة وقولھم أن الفاسق مؤمن كامل ، المنزلتین

  . اإلیمان

  :  لإلحسانrتفسیر النبي 

 امشیًر» أن تعبد اهللا كأنك تراه «:  في تفسیر اإلحسانrقولھ و

 ،وھي استحضار قربھ، إلى أن العبد یعبد اهللا تعالى على ھذه الصفة

والھیبة و ، جب الخشیة والخوفوذلك یو، وأنھ بین یدیھ كأنھ یراه

  . التعظیم

النصح في العبادة و بذل الجھد في تحسینھا و : اویوجب أیًض

  . إكمالھاوإتمامھا  

، وخطب عروة بن الزبیر إلى ابن عمر ابنتھ وھما في الطواف

كنا في الطواف نتخایل : ثم لقیھ بعد ذلك فاعتذر إلیھ وقال، فلم یجبھ

  . اهللا بین أعیننا
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  : الجملة الثانیة في الوصیة باإلحسانتفسیر 

، قیل إنھ تعلیل لألول: »فإن لم تكن تراه فإنھ یراك «: rقولھ 

فإن العبد إذا أمر بمراقبة اهللا في العبادة واستحضار قربھ من عبده 

فیستعین على ذلك بإیمانھ ، حتى كأن العبد یراه فإنھ قد یشق ذلك علیھ

، وباطنھ وظاھره، ره وعالنیتھبأن اهللا عز وجل یراه ویطلع على س

  . وال یخفى علیھ شيء من أمره

وھو ، فإذا تحقق ھذا المقام سھل علیھ االنتقال إلى المقام الثاني

  .  ومعیتھ حتى كأنھ یراههدوام التحدیق بالبصیرة إلى قرب اهللا من عبد

بل ھو إشارة إلى من شق علیھ أن یعبد اهللا تعالى كأنھ : وقیل

فلیستحي من نظره إلیھ ،  على أن اهللا یراه ویطلع علیھفلیعبد اهللا، یراه

  . اتق اهللا أن یكون أھون الناظرین إلیك: كما قال بعض العارفین

  

واستحي منھ ، خف اهللا على قدر قدرتھ علیك: وقال بعضھم

  . على قدر قربھ منك

كقولھ ، وقد دل القرآن على ھذا المعنى في مواضع متعددة

så#﴿: تعالى Î) ur y7 s9r' yô ì Ïä$t6 Ïã ÓÍh_ tã íÎoT Î*sù ë=ÉÌç s% ( Ü=ãÅ_ é& no uqôãyä Æí#¤$!$# # såÎ) Èb$tã yä 

uq﴿:  وقولھ،]186: سورة البقرة [﴾) èdur óO ä3yè tB tûøïr& $tB öN çGY ä. 4﴾ ،] سورة
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  ].4: الحدید

وقد وردت األحادیث الصحیحة بالندب إلى استحضار ھذا 

: رفعوا أصواتھم بالذكر للذین rكقولھ ، في حال العبادات ، القرب

»ا قریًباإنكم تدعون سمیًع، ا وال غائًبكم ال تدعون أصمَّإنَّ«
)1(

 .  

 عبدي بي وأنا معھ أنا مع ظنِّ:  عز وجل اُهللایقوُل«: وقولھ

رني في  ذَكوإْن، يھ في نفِسھ ذكرُترني في نفِس ذَكفإْن، رني ذَكحیُث

 منھ ُت تقرْباشبًر مني َبوإن تقرَّ،  منھمھ في مأل خیٍرمأل ذكرُت

وإن أتاني یمشي ، ا منھ باًعُت تقرْبا مني ذراًعَب تقرَّوإْن، اذراًع

 »ھ ھرولًةأتیُت
)2(

 .  

  :استئثار اهللا بعلم الساعة

فقول جبریل علیھ . بقي الكالم على ذكر الساعة من الحدیث

                                                        
 6610ال حول وال قوة إال باهللا ح :  باب–القدر : كتابفي أخرجھ البخاري   )1(

- 44باب استحباب خفض الصوت بالذكر ح  -الدعاء وذكر الومسلم في كتاب 
 . بمعناه)2704(

ویحذركم اهللا ﴿:  باب قول اهللا تعالى–التوحید : كتابفي أخرجھ البخاري   )2(
 باب الحث على ذكر ،والدعاء ومسلم في كتاب الذكر ،7405 ح – ﴾نفسھ
  ).2675(-  2 ح -اهللا
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ما المسئول عنھا : rأخبرني عن الساعة ؟ فقال النبي «: السالم

. یعني أن علم الخلق كلھم في وقت الساعة سواء. »لبأعلم من السائ

  . وھذا إشارة إلى أن اهللا تعالى استأثر بعلمھا

ال : ولھذا جاء أن العالم إذا سئل عن شيء ال یعلمھ أن یقول

 ألن فوق كل ؛ بل ھو من ورعھ ودینھاوأن ذا ال ینقصھ شیًئ، أعلمھ

  . ذي علم علیم

¡y7tRqè=t«ó﴿: قال اهللا عز و جل oÑ Ç` tã Ïp tã$¡¡9$# tb$Ér& $yg8yô óê ßD ( ö@è% $ yJ̄RÎ) $yg ãKù=Ïæ 

yâZ Ïã íÎn1 uë ( üw $pkéÏk=pgäÜ !$pkÉJ ø%uqÏ9 ûwÎ) uqèd 4 ôMn= à)rO íÎû ÏNºuq» yJ¡¡9$# ÇÚ öë F{$# ur 4 üw ö/ ä3ãÏ?ù' s? 

ûwÎ) Zp tGøó t/ 3 y7tRqè= t«ó¡ oÑ y7̄R r( x. ;í Å"ym $pk÷] tã ( ö@ è% $ yJ̄RÎ) $ygßJ ù=Ïæ yâZ Ïã «!$# £` Å3» s9ur ué sYò2r& 

Ä¨$̈Z9$# üw tbqßJ n=ôè tÉ ÇÊÑÐÈ﴾  ]187: سورة األعراف [   

وفي صحیح البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنھما عن النبي 

rثم قرأ ھذه اآلیة» إال اُهللاھنَُّم ال یعَل خمٌس الغیِبمفاتیُح«: قال  :

﴿¨b Î) ©! $# ¼çn yâYÏã ãNù= Ïæ Ïp tã$¡¡9$# Ú Í̂iî t\ãÉur y] øãtóø9 اآلیة ﴾#$
)1(

: سورة لقمان[. 

34[.  

                                                        
b¨﴿:  باب–التفسیر : كتابفي  أخرجھ البخاري )1( Î) ©! $# ¼ çnyâYÏã ãNù=Ïæ Ïptã$ ¡¡9 $#﴾ – 

  . 4778ح
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  : أمارات الساعة

یعني عن عالماتھا التي تدل  » فأخبرني عن أماراتھا«: ھقول

  . على اقترابھا

  :  للساعة عالمتینrوقد ذكر النبي 

، و المراد بربتھا سیدتھا ومالكتھا: أن تلد األمة ربتھا: األولى

حتى تكثر السراري ، وكثرة جلب الرقیق، وھذه إشارة إلى فتح البالد

،  وأوالده منھا بمنزلتھ،لسیدھاو تكثر أوالدھن فتكون األمة رقیقة 

 فیصیر ولد األمة بمنزلة ربھا و سیدھا ، بمنزلة السیدفإن ولد السید
)1(

 .  

والمراد  » أن ترى الحفاة العراة العالة «: العالمة الثانیةو

x8yâ﴿: الفقراء كقولھ تعالى: بالعالة ỳ ur ur Wx Í¬!% tæ 4Óo_ øî r'sù﴾ ] سورة

  ].8: الضحى

والمراد أن . »  یتطاولون في البنیانرعاء الشاء«: وقولھ

أسافل الناس یصیرون رؤساءھم وتكثر أموالھم حتى یتباھون بطول 

  . وإتقانھ، و زخرفتھ، البنیان

وھم أھل الجھل ، فإنھ إذا صار الحفاة العراة رعاء الشاء

                                                        
 .  كنایة عن كثرة العقوق فتكون األم كاألمة عند أوالدھا: وقیل)1(
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والجفاء رءوس الناس وأصحاب الثروة واألموال حتى یتطاولوا في 

 الناس من سفإنھ إذا رأ، نظام الدین والدنیاالبنیان فإنھ یفسد بذلك 

 أو ا على الناس سواء كان ملكھ عامًّا فصار ملًكا عائًلاكان فقیًر

فإنھ ال یكاد یعطي الناس حقوقھم بل ، في بعض األشیاءا خاص

ألن : فقد قال بعض السلف، یستأثر علیھم بما استولى علیھ من المال

ر لك من أن تمدھا إلى ید غني قد تمد یدك إلى فم التنین فیقضمھا خی

عالج
)1(

  .  الفقر

ألنھ ال یكون لھ  ؛ فسد بذلك الدینا جافًیاوإذا كان مع ھذا جاھًل

بل ھمتھ في جبایة المال ، ھمة في إصالح دین الناس وال تعلیمھم

وال بمن ضاع من أھل ، واكتنازه وال یبالي بما فسد من دین الناس

  . حاجاتھم

دلیل على ذم التباھي  »ن في البنیان یتطاولو«: وفي قولھ

  .  بالتطاول في البنیاناوالتفاخر خصوًص

 وأصحابھ رضي r في زمن النبي اولم یكن إطالة البناء معروًف

  .  بقدر الحاجةااهللا عنھم بل كان بنیانھم قصیًر

 اعُة السَّتقوُم ال«: rقال رسول اهللا : قال، t عن أبي ھریرة 

                                                        
 .  عانى وعایش الفقر)1(
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 »نیاِن في الُباُس النَّطاوَلَتَیحتى 
)1(

 .  

كنت أدخل بیوت أزواج : وقال حریث بن السائب عن الحسن

  . فأتناول سقفھا بیدي، t في خالفة عثمان rالنبي 

  : ما یستفاد من الحدیث

 . بیان أركان اإلسالم وقواعد اإلیمان وحقیقة اإلحسان -1

أن الساعة من الغیب الذي اختص اهللا بعلمھ فال یجوز الخوض  -2

 . فیھا

 ویعتقد جھل الحاضرین بھ أن یسأل لتكون اغي لمن یعلم شیًئینب -3

 .  لھمااإلجابة تعلیًم

 . ینبغي للسائل أن یتأدب بآداب طالب العلم ویجلس جلسة المتلقي -4

 . ول أن یتلطف بالسائل ویترفق بھ ویجیبھ بأمانةئینبغي للمس -5

 . بیان بعض عالمات الساعة الصغرى -6

 . حسنةقدرة المالئكة على التشكل بصور  -7

ول إذا لم یكن یعرف اإلجابة علیھ أن یوضح عدم ئأن المس -8

بل العیب والخطر أن یجیب بدون علم ، معرفتھ وال یعیبھ ھذا

                                                        
 . 7121 ح–حدثنا مسدد :  باب–تن الف: كتابفي  أخرجھ البخاري )1(
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 . وكیفما اتفق

 . حرص جبریل علیھ السالم على تعلیم المسلمین أصول دینھم -9
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  : المناقشة

ھات .  یقترن اإلیمان بالعمل الصالح في آیات كثیرة من القرآن:1 س

  .  على ذلك وبین الحكمة منھامثاًل

من أین تأخذ من الحدیث ما .  جوامع الكلمr لقد أوتي النبي 2س

  یؤكد ھذه الحقیقة ؟

  : )ب(ما یناسبھ من العمود ) ا( اختر من العمود 3س

 )ا( العمود )ب( العمود

  الفقراء

  عالماتھا

  سیدتھا ومالكتھا

  یتفاخرون ویتباھون بالتطاول في البنیان

  نیاءاألغ

 حكامھا

  أماراتھا

  ربتھا

  العالة

 یتطاولون

 على ضوء فھمك للحدیث الشریف ما عقیدة المسلم فیما یحدث :4س

  للبشر بعد موتھم ؟

 عندما سئل عن الساعة ؟ وعالم تدل r بماذا أجاب الرسول 5س

  ھذه اإلجابة ؟

  فما ھما ؟ ، للساعة عالمتینr ذكر النبي :6س
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  الحدیُث الثَّالُث

»« 
عن أبي عبِد الرحمِن

)1( 
عبِد اِهللا بِن عمَر بِن الخطَّاِب رضي 

  : یقول rسِمعُت رسوَل اِهللا : اهللا عنھما قال

َأنَّ و، َشَھاِدِة أن َال ِإَلَھ ِإال اُهللا:  ُبِنَى اإلسالُم َعَلى َخْمٍس«

،  البیِتَو َحجِّ، و ِإیتاِء الزَكاِة، وإقاِم الصَّالِة، رُسوُلھُمَحمًدا َعْبُدُه َو

رواه البخاري و مسلم. »َو َصْوِم َرَمَضاَن
)2(

 .  

  : الحدیث معنى

المراد من ھذا الحدیث أن اإلسالم مبنيٌّ على ھذه الخمس؛ فھي  

  . والدعائم لبنیانھ كاألركان

و دعائم البنیان ھذه ،  و المقصود تمثیل اإلسالم بالبنیان
                                                        

ھو أبو عبد الرحمن، أحد العبادلة وفقھاء الصحابة والمكثرین منھم، روي   )1(
 وكان مولده في ،حدیث، أفتى الناس في اإلسالم أكثر من ستین سنة) 2630(لھ

السنة الثانیة أو الثالثة من المبعث، أسلم صغیًرا وھاجر مع أبیھ، استصغر یوم أحد 
غزا إفریقیة . واتھ الخندق، ولما قتل عثمان عرضت علیھ الخالفة فأبىفأول غز
كف بصره آخر عمره وتوفي بمكة شیًخا جلیًلا في الخامسة والثمانین من . مرتین

 .ھـ73عمره سنة 
ومسلم في . 8 ح – باب دعاؤكم إیمانكم - أخرجھ البخاري في كتاب اإلیمان)2(

 ). 16 (-  21ح -م باب بیان أركان اإلسال - كتاب اإلیمان 
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بقیة خصال اإلسالم َكَتِتمَّة و ، فال یثبت البنیان بدونھا، الخمس

  . الُبْنَیان

فإذا ُفِقَد منھا شيء نقص البنیان و ھو قائم ال ُیْنتَقُض بنقص 

فإن اإلسالَم یزول بفقدھا ، بخالف نقص ھذه الدعائم الخمس، ذلك

  . و كذلك یزول بفقد الشھادتین. جمیعھا بغیر إشكال

  : المراد بالشھادتین

و قد جاء في روایة .  باهللا و رسولھاإلیماُن: المراد بالشھادتین

اإلیمان باهللا و : َخْمٍس ُبني اإلسالم على«: اذكرھا البخاري تعلیًق

»رسولھ
)1(

  . ذكر بقیة الحدیث و

و في . »Uعلى أن ُیوحَّد اهللا : على خمس«: وفي روایة لمسلم

» بما دونھُركَفعلى أن ُیعبد اهللا وُی«: روایة لھ
)2(

 .  

، باهللا ورسولھ داخل في ضمن اإلسالم مانوبھذا یعلم أن اإلی

  . كما سبق تقریره في الحدیث الماضي

  : إقام الصالة و تركھا
                                                        

وقاتلوھم حتى ال تكون ﴿ باب سورة البقرة -أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر  )1(
 . موقوًفا على ابن عمر4514 ح - ﴾فتنة

 19 ح– باب أركان اإلسالم ودعائمھ العظام –أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان   )2(
–) 16( ،20 –) 16.( 
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وأما إقام الصالة فقد وردت أحادیث متعددة تدل على أن من  

  . فقد خرج من اإلسالم تركھا

َبین الرَُّجِل «: قال r عن النبي tففي صحیح مسلم عن جابر 

»ِر َتْرُك الصَّالِة والُكْفرِكَبْیَن الشَِّو
 )1(

 .  

 )2( وُروي ِمْثُلھ من حدیث ُبَرْیَدَة
و ثوبان

)3( 
و أنس

)4( 
و 

  . غیرھم

َو ، َرْأُس األْمِر اِإلسالُم«: r عن النبي tو في حدیث معاذ 

  َعُموُده 

»الصَّالُة 
 )5(

 .  

                                                        
طالق اسم الكفر على من ترك إیان باب ب -أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان   )1(

  ).82(-134الصالة ح

وأحمد  - 2621 ح، باب ما جاء في ترك الصالة–أخرجھ الترمذي في كتاب اإلیمان   )2(

5/346. 

 .5/282مسند أحمد   )3(

 -باب ما جاء فیمن ترك الصالة -أخرجھ ابن ماجھ في كتاب إقامة الصالة   )4(

 .1080ح

 –ھ في كتاب اإلیمان باب ما جاء في حرمة الصالة أخرجھ الترمذي في جامع  )5(

 .ھذا حدیث حسن صحیح: بسیاقھ مطوالً وعقب علیھ بقولھ. 2616ح
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ال یثبت و فجعل الصالة كعمود الفسطاط الذي ال یقوم الفسطاط

  . ولم یثبت بدونھ عمود لسقط الفسطاطولو سقط ال، ال بھإ

  . ال َحظَّ في اإلسالم لمن ترك الصالة: tوقال عمر 

  . من تركھا فقد كفر: t و علي بن أبي طالب tو قال سعد 

وھو قول . وذھب إلى ھذا القول جماعٌة من السلف و الخلف

ق إجماع أھل العلم او حكى إسح. قاابن المبارك و أحمد و ِإسح

  . ھو قول جمھور أھل الحدیث: محمد بن نصر المروزيوقال . علیھ

  : اإلسالم  من أركانامن ترك شیًئ 

 من أركان اشیًئ  إلى أن من ترك]العلماء[ذھب طائفة منھم 

  . أنھ كافر بذلك اإلسالم الخمسة عمًدا

 وھو روایة، عن سعید بن جبیر و نافع و الحَكم و ُروي ذلك

وھو قول ابن حبیب ، ن أصحابھم اختارھا طائفة، عن اإلمام أحمد

  . من المالكیة

:  َضْرُب الجزیة على من لم یحج وقالtُروي عن عمر  وقد

  . لیسوا بمسلمین

  .  أن تارك الزكاة لیس بمسلمtوعن ابن مسعود 
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كاة خاصًَّة ُكْفٌر دون وعن أحمد روایة أن ترك الصالة و الز

  . الحجالصیام و

 تارك الصالة بكفر إبلیس  و قد استدل أحمد و إسحاق على كفر

  . وترُك السجود هللا أعظم، بترك السجود آلدم

  

إذا «:  قالr عن النبي tوفي صحیح مسلم عن أبي ھریرة 

ِمَر ُألي یا وْی:  وسَجَد اْعَتزل إبلیُس َیْبكى َوَیقوُلأ ابُن آَدَم السْجدَةقَر

 َفأبیُت فلَي جوِدمرُت بالسُُّأو، ابُن آدم بالسُّجود َفسَجَد فلھ الجنَُّة

»الناُر
)1(

 .  

  : ھذه الدعائم الخمس مترابطة
قال ابن ،  اعلم أن ھذه الدعائم الخمس بعضھا مرتبط ببعض

  . من لم ُیَزكِّ فال صالة لھ: tمسعود 

وال وجوُب اإلعادة ،  القبول ھنا ال یراد بھ نفُي الصحةوَنفُي
                                                        

أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان باب إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة   )1(
  .نحوه) 81(- 133ح
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الثناء بذلك و، ومدح عاملھ  وإنما یراد بذلك انتفاء الرضا بھ،بتركھ

فمن قام بھذه األركان . علیھ في المأل األعلى والمباھاِة بھ للمالئكة

ومن قام ببعضھا دون . على وجھھا حصل لھ القبول بھذا المعنى

وإن كان ال یعاقب على ما أتى بھ منھا ، بعض لم یحصل لھ ذلك

  . وقد یثاب علیھ أیًضا، عقوبة تاركھ بل تبرأ بھ ذمتھ

  

  :  یمنع قبول طاعةارتكاب محرم قد

من ھنا یعلم أن ارتكاب بعض المحرمات التي ینقص بھا 

تكون مانعة من قبول بعض الطاعات ولو كان من بعض ، اإلیمان

  . أركان اإلسالم بھذا المعنى الذي ذكرناه

ُقوُل لم ُتْقَبل لھ َصالٌة َمْن َأَتى َعرَّاًفا َفَصدََّقُھ بَما َی«: rقال 

»َبِعیَن یوًماَأر
 )1(

 .  

»َأیُّما َعبٍد أَبَق من َموالِیھ َلْم ُتْقبُل لھ َصَالٌة«: rوقال  
 )2(

 .  
                                                        

 125ح -  كتاب السالم باب تحریم الكھانة–وأخرجھ مسلم ، 4/68 أخرجھ أحمد )1(
من أتى عرافا فسألھ عن شيء لم تقبل لھ صالة أربعین « :ولفظھ) 2230( -

 . ولیس فیھ فصدقھ» لیلة
) 70( -124ح - اباب تسمیة العبد اآلبق كافًر -  أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان )2(

 . »ا أبق العبد لم تقبل لھ الصالةإذ« :ولفظھ
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  : بطالن القول بزوال اإلیمان لزوال بعض أعمالھ

حدیث ابن عمر یستدل بھ على أن االسم إذا شمل أشیاء متعددة 

إن : فیبطل بذلك قول من قال، لم یلزم زوال االسم بزوال بعضھا

 األعمال للزم أن یزول بزوال عمل مما دخل اإلیمان لو دخلت فیھ

، دعائم اإلسالم ومبانیھ:  جعل ھذه الخمسrفإن النبي ، في مسماه

وفي حدیث طلحة بن عبید اهللا ، وفسر بھا اإلسالم في حدیث جبریل

 عن اإلسالم ففسره لھ بھذه rالذي فیھ أن أعرابیا سأل النبي 

الخمس
)1(

 .  

لو زال من اإلسالم : ن یقولونمع ھذا فالمخالفون في اإلیما

خصلة واحدة أو أربع خصال سوى الشھادتین لم یخرج بذلك من 

  . اإلسالم

 عن شرائع اإلسالم rوقد روى بعضھم أن جبرئیل سأل النبي 

  . ال عن اإلسالم

وقد ضرب العلماء َمَثل اإلیمان بمثل شجرة لھا أصل وفروع 

لو زال شيء من شعبھا و، فاسم الشجرة یشتمل على ذلك كلھ، وُشَعٌب

                                                        
 .1891ح  -وم رمضان باب وجوب ص -أخرجھ البخاري في كتاب الصوم   )1(

 – باب بیان الصلوات التي ھي أحد أركان اإلسالم –ومسلم في كتاب اإلیمان 
 ).11 (– 8ح
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،  ھي شجرة ناقصة:وإنما یقال، وفروعھا لم یزل عنھا اسم الشجرة

  !أو غیرھا أتم منھا

öN﴿: وقد ضرب الّلھ مثل اإلیمان بذلك في قولھ تعالى s9r& tçs? y# øãx. 

z>ué üÑ ª!$# Wx sWtB Zp yJ Î=x. Zp t6 ÍhäsÛ ;otç yft± x. Bp t7ÍhãsÛ $yg è=ô¹r& ×MÎ/$rO $yg ããöç sùur í Îû Ïä!$yJ ¡¡9$# 

ÇËÍÈ þíÎA ÷sè? $ygn= à2é& ¨@ä. ¤ûüÏm Èbøå Î*Î/ $ygÎn/ uë 3﴾ ]25-24: سورة إبراھیم[.  

التوحید الثابت في : وبأصلھا، كلمة التوحید: والمراد بالكلمة

   .ھو األعمال الصالحة الناشئة منھ: وُأُكُلھا، القلوب

ولو زال شيء ،  مثل المؤمن والمسلم بالنخلةrوضرب النبي 

، ن فروع النخلة ومن ثمرھا لم َیُزل بذلك عنھا اسم النخلة بالكلیةم

  . وإن كانت ناقصة الفروع أو الثمر

  لماذا لم یذكر الجھاد؟

 ولم یذكر الجھاد في حدیث ابن عمر ھذا مع أن الجھاد أفضل 

  . األعمال

وعموده ،  أنَّ رْأَس األمر اِإلسالمtوفي حدیث معاذ بن جبل 

امھ الجھادوذروة سن، الصالة
)1(

 .  
                                                        

 ح – باب ما جاء في حرمة الصالة –أخرجھ الترمذي في كتاب اإلیمان  )1(
2616.  

  
= 
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ولكنھ لیس من دعائمھ وأركانھ ، أعلى شيء فیھ :وذروة َسنامھ

  : التي بني علیھا وذلك لوجھین

لیس ، أن الجھاد فرض كفایة عند جمھور العلماء: أحدھما

  . بفرض عین بخالف ھذه األركان

أن الجھاد ال یستمر فعلھ إلى آخر الدھر بل إذا نزل : والثاني

فحینئذ ، ولم یبق حینئذ ِملَّة غیر ِملَّة اإلسالم ،عیسى علیھ السالم

بخالف ھذه األركان . تضع الحرب أوزارھا وُیْسَتْغنى عن الجھاد

واهللا . فإنھا واجبة على المؤمنین إلى أن یأتي أمر اهللا وھم على ذلك

  . سبحانھ وتعالى أعلم

  

  : ما یستفاد من الحدیث

فمن . ألركان الخمسةإن اإلسالم ال یتحقق إال باإلیمان بھذه ا - 1

 .  فقد فجرا منھا تھاوًناومن ترك واحًد،  منھا فقد كفراأنكر واحًد

 . والعقیدة أصل العمل وأساسھ، اإلسالم عقیدة وعمل - 2

األركان الخمسة التي ذكرھا الحدیث والتي ُیبنى علیھا اإلسالم  - 3
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 . تتضمن في جوھرھا جل تعالیم اإلسالم

ي ولكنھ ما وقر في القلب و لیس اإلیمان بالتمني وال بالتحل - 4

 . صدقھ العمل

 . الصالة عماد الدین وھي أھم أركان اإلسالم بعد الشھادتین - 5

لكل ركن من أركان اإلسالم حكمة وفائدة عظیمة للفرد  - 6

  . والمجتمع
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  : المناقشــة

   من أبو عبد الرحمن راوي الحدیث؟:1س 

 الدین في  األركان األساسیة التي یبنى علیھاr لم حصر النبي :2س

  ھذه األمور الخمسة؟

اشرح ھذه العبارة على ضوء فھمك .  اإلسالم قول وعمل:3س 

  . للنص الشریف

  :  اذكر الحكم الشرعي في المسائل اآلتیة:4س 

 . ارجل ترك أداء الزكاة متعمًد §

  .  فصدقتھ بما یقولاامرأة أتت عراًف §

  :  علل:5س 

 .  مانعي الزكاةtحارب أبو بكر الصدیق  §

  . ذكر الجھاد في الحدیثعدم  §

$  $  $  
$  $  
$
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  الحدیُث الرَّابُع

»« 
عن أبي عبِد الرحمِن عبِد اِهللا بِن مسعوٍد

)1(
tحدَّثنا :  قال

إنَّ أحَدكم ُیْجَمع «:  قال-وھو الصَّادُق المصدوُق- rرسوُل الِلھ 

ثم ، وُن علقًة مثَل ذلكثم یك، َخلُقھ في بطِن أمِّھ أربعین یوًما ُنطفًة

یكوُن مضغًة مثَل ذلك
)2(

فینفُخ فیھ ، ثم یرسُل اُهللا إلیھ الَمَلَك، 
                                                        

ھو عبد اهللا بن مسعود بن غافل أبو عبد الرحمن، الھذلي، المكي حلیف بني   )1(
عرف بابن أم عبد، إمام، حبر، فقیھ، قارئ، صحابي جلیل، شھد زھرة، كان ی

، ولھ مناقب جمة، وحدث اغزیًرا وغیرھا وھاجر الھجرتین، روى علًمابدًر
عنھ أبو موسى، وأبو ھریرة، وابن عباس، وابن عمر، وأنس وطائفة من 

 33توفي سنة . الصحابة، وروى عنھ القراءة أبو عبد الرحمن السلمي وغیره
 . احدیًث) 848(أو التي قبلھا ودفن بالبقیع، ولھ بضع وستون سنة، روي لھ ھـ ، 

  :  یمر الجنین في رحم أمھ بعدة أطوار)2(
-80من : المضغة/  یوًما 80- 40من : العلقة/  یوًما 40 -  0من : النطفة -

  . یوًما280: الوالدة/ یوًما 120: نفخ الروح/  یوًما 120
جنین من نطفة الرجل وبویضة المرأة اللتین والنطفة ھي التي یتخلق فیھا ال -

 . تلتحمان عقب الجماع وتشكالن ما یسمى بالبیضة الملقحة
ترحل ھذه النطفة من } البیضة الملقحة { أما العلقة فإنھ بعد تشكل النطفة  -

قناة فالوب إلى سقف الرحم وتثبت نفسھا فیھ ومن ثم تتابع نموھا فیھ 
 .  وجھ تسمیتھا بالعلقةوتتدلى في باطن الرحم ولعل ھذا

وذلك } وھو أدق لفظ یطلق على الجنین في ھذه المرحلة { وأما المضغة  -
أن الناظر إلیھ یراه مثل قطعة اللحم الممضوغة فإذا دقق النظر الحظ 

 . الجنین والمشیمة: أمارات التخلق واضحة علیھ ومنقسمة إلى
= 
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بَكْتِب رزِقھ وعمِلھ وأجِلھ وشقيٍّ أو : الرُّوَح وُیؤمُر بأربِع كلماٍت

إنَّ أحَدكم َلیعَمُل بعمِل أھِل الجنَِّة ، فواِهللا الذي ال إلَھ غیُره، سعیٍد

فَیْسِبُق علیھ الكتاُب فیعمُل بعمِل ، نھا إال ذراٌعحتى ما یكوُن بینھ وبی

حتى ما یكوُن ، وإنَّ أحَدكم َلیعَمُل بعمِل أھِل النَّاِر، أھِل النَّار فیدُخُلھا

فیعمُل بعمِل أھِل الجنَِّة ، فَیْسِبُق علیھ الكتاُب، بینھ وبینھا إال ذراٌع

»رواه البخاري ومسلم. »فیدُخُلھا
)1(

 .  

  . وتلقتھ األمة بالقبول، ق على صحتھھذا الحدیث متف

  :داللة الحدیث 

والعلقة قطعة  ، یعني أربعین یوًما»ثم یكون علقة مثل ذلك«: قولھ

  . من دم

والمضغة قطعة  ، یعني أربعین یوًما»ثم یكون مضغة مثل ذلك«

  . من لحم

 : ویؤمر بأربع كلمات،ثم یرسل اهللا إلیھ الملك فینفخ فیھ الروح

  . لھ وأجلھ وشقي أو سعیدبكتب رزقھ وعم

 وعشرین یوًما في مئةفھذا الحدیث یدل على أنھ یتقلب في 
                                                                                                                                         

  .د كنعانبتصرف من كتاب الموسوعة الطبیة الفقھیة للدكتور أحم
ومسلم في / 6594 أخرجھ البخاري في كتاب القدر ـ باب حدثنا أبو الولید ـ ح)1(

 ). 2643( -  1كتاب القدر ـ باب كیفیة خلق اآلدمي ح
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فیكون في ، في كل أربعین یوًما منھا یكون في َطور، ثالثة أطوار

ثم في األربعین ، ثم في األربعین الثانیة علقة، األربعین األولى نطفة

، فیھ الروحا ینفخ الملك  والعشرین یوًممئةثم بعد ال، الثالثة مضغة

  . ویكتب لھ ھذه األربع كلمات

وقد ذكر اهللا تعالى في القرآن في مواضع كثیرة َتَقلَُّب الجنین 

yg$﴿: في ھذه األطوار كقولھ تعالى ïÉr' ¯» tÉ â¨$̈Z9$# bÎ) óO çFZ ä. í Îû 5= ÷Éuë z̀ ÏiB 

Ï]÷è t7ø9$# $̄RÎ* sù /ä3» oY ø)n= yz Ï̀iB 5>#tçè? §NèO ` ÏB 7p xÿ õÜúR §N èO ô` ÏB 7p s) n=tæ ¢O èO ` ÏB 7p tó ôÒ ïB 

7p s)̄= sÉíC Îé öç xîur 7p s)̄= sÉèC tûÎiü t7ãY Ïj9 öN ä3s9 4 îç É)çR ur íÎû ÏQ% tnöë F{ $# $tB âä!$t± nS #ín<Î) 9@ y_r& ë wK|¡ ïB﴾ 
  . ]5: الحج[

: »المؤمنون«وفي موضع آخر ذكر زیادة علیھا فقال في سورة 

﴿ôâ s) s9ur $ oYø) n=yz z̀ » |¡SM}$# ` ÏB 7' s#» n= ßô ` ÏiB &ûüÏÛ ÇÊËÈ §N èO çm» oY ù=yè y_ Zp xÿôÜçR íÎû 9ë#tçs% 

&ûüÅ3̈B ÇÊÌÈ ¢O èO $uZ ø)n= yz sp xÿ ôÜëZ9$# Zp s) n=tæ $ uZø) n= yÇsù sp s)n= yèø9$# Zp tó ôÒ ãB $uZ ø)n= yÇsù sp tóôÒ ßJ ø9$# 

$VJ» sà Ïã $tRöq |¡ s3sù zO» sà Ïè ø9$# $VJ øtm: ¢O èO çm» tRù' t±Sr& $ ¸)ù= yz tç yz#uä 4 x8uë$t7 tFsù ª!$# ß` |¡ ômr& 

tûüÉ)Î=» sÉø:$# ÇÊÍÈ﴾ ]فھذه سبع تارات ذكرھا اهللا في ، ]14-12: المؤمنون

  . ھذه اآلیة لخلق ابن آدم قبل نفخ الروح فیھ

وقد ورد في حدیث حذیفة بن أسید ما یدل على خلق اللحم 

ففي صحیح مسلم عن حذیفة بن ، والعظام في أول األربعین الثانیة

 وأربعون لیلًة  اثنتانطفِة بالنُّإذا مرَّ«:  أنھ قالr عن النبيtأسید 
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ھا ھا وجلدھا ولحَمھا وبصَر إلیھا ملًكا فصوَّرھا وَخَلَق سمَعث اُهللابَع

ك ما شاء  أم أنثى ؟ فیقضي ربُّیا ربِّ أذكٌر: ثم قال ،ھاوعظاَم

 ُبویكُت، ك ما شاء ربُّھ؟ فیقوُلیا ربِّ أجُل: ثم یقوُل. ُك المَلُبویكُت

ثم .  الملكُبك ما شاء ویكُت ربُّھ؟ فیقضيیا ربِّ رزُق: ثم یقوُل. ُكالمَل

 وال َرِم على ما ُأه فال یزیُد في یِد بالصحیفِةُكج المَلیخُر

»ُصینُق
)1(

 .  

فظاھر ھذا الحدیث یدل على أن تصویر الجنین وخلق سمعھ 

 فیلزم ،وبصره وجلده ولحمھ وعظامھ یكون في أول األربعین الثانیة

  . ا وعظاًمامن ذلك أن یكون في األربعین الثانیة لحًم

  :  لتكون الجنینالتفسیر العلمي

إن المني إذا : وقد ذكر علماء أھل الطب ما یوافق ذلك وقالوا

 وفي ھذه ،وقع في الرحم حصل لھ زبدیة أو رغوة ستة أیام أو سبعة

 ثم بعد ذلك تستمد ،األیام تصور النطفة من غیر استمداد من الرحم

، وقد یتقدم یوًما، ثالثة أیاموابتداء الخطوط والنقط بعد ھذا ب، منھ

ثم بعد ستة أیام وھو الخامس عشر من وقت العلوق ، ویتأخر یوًما

، ینفذ الدم إلى الجمیع فیصیر علقة ثم تتمیز األعضاء تمیًزا ظاھًرا

ثم بعد تسعة ، وتمتد لرطوبة النخاعویتنحى بعضھا عن مماسة بعض 
                                                        

 ). 2645(-3 أخرجھ مسلم في كتاب القدر ـ باب كیفیة خلق اآلدمي ح)1(
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ا تمیًز، صابعواألطراف عن األ، أیام ینفصل الرأس عن المنكبین

  . یستبین في بعض ویخفى في بعض

والزمان . وأقل مدة یتصور الذكر فیھا ثالثون یوًما: قالوا

المعتدل في تصور الجنین خمسة وثالثون یوًما وقد یتصور في 

  . خمسة وأربعین یوًما

ولم یوجد في اَألسقاط ذكر َتمَّ قبل ثالثین یوًما وال أنثى : قالوا

ذا یوافق ما دل علیھ حدیث حذیفة بن أسید في قبل أربعین یوًما فھ

  . التخلیق في األربعین الثانیة ومصیره لحًما فیھا أیًضا

وقد . ولیس في حدیث ابن مسعود ذكر وقت تصویر الجنین

روي عن ابن مسعود نفسھ ما یدل على أن تصویره قد یقع قبل 

  . األربعین الثالثة أیًضا

د رضي اهللا عنھم أنھ فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعو

أي : النطفة إذا استقرت في الرحم جاءھا ملك فأخذھا بكفھ فقال: قال

،  لم تكن نسمة،غیر مخلقة:  أم غیر مخّلقة ؟ فإن قیلربِّ مخّلقٌة

أي رب ذكر أم أنثى؟ : قال،  مخلقة:وإن قیل، وقذفتھا األرحام دًما

فیقال :  قالشقي أم سعید؟ ما األجل؟ وما األثر؟ وبأي أرض تموت ؟

: فیقال. اهللا: من رازقك؟ فتقول: فیقال. اهللا: من ربك؟ فتقول: للنطفة

فتخلق : قال. فإنك ستجد فیھ قصة ھذه النطفة، اذھب إلى الكتاب
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وتطأ في أثرھا حتى إذا جاء أجلھا ، وتأكل رزقھا، فتعیش في أجلھا

yg$﴿فدفنت في ذلك ثم تال الشعبي ھذه اآلیة ، ماتت ïÉr' ¯» tÉ â¨$̈Z9$# bÎ) óO çFZ ä. 

íÎû 5= ÷É uë z̀ ÏiB Ï]÷è t7ø9$# $̄RÎ* sù /ä3» oYø) n=yz ` ÏiB 5>#tç è? §N èO ` ÏB 7p xÿ õÜúR §N èO ô` ÏB 7p s) n=tæ ¢O èO 

` ÏB 7p tó ôÒ ïB 7p s)̄= sÉíC Îé öç xîur 7p s)̄= sÉèC﴾  اآلیة فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق

وإن ، دًمافإن كانت غیر مخلقة قذفتھا األرحام ، الرابع فكانت نسمًة

  . كانت مخلقًة نكست نسمًة

خرجھ ابن أبي حاتم وغیرهأ
)1(

 .  

وبنى اإلمام أحمد مذھبھ المشھور عنھ على ظاھر حدیث ابن 

وأنھ إذا سقط ، وأن الطفل ُینفخ فیھ الروح بعد األربعة أشھر، مسعود

  . بعد تمام أربعة أشھر ُصلِّي علیھ حیث كان قد نفخ فیھ الروح ثم مات

وھو أحد قولي ،  أیضا عن سعید بن المسیبوحكي ذلك

  . الشافعي وإسحاق

  كتابة الملك ومتى تكون ؟

وأما كتابة الملك فحدیث ابن مسعود یدل على أنھا تكون بعد 

  . األربعة أشھر أیضا على ما سبق

                                                        
ذان أحمد  أخرجھ ابن أبي حاتم في تفسیره وراجع إن شئت ما أورده األستا)1(

 . شاكر ومحمود شاكر بشأن المسألة في تعلیقھما على تفسیر الطبري
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َوكَّل اهللا «:  قالr عن النبيtوفي الصحیحین عن أنس 

 علقة؟ أي ربِّ مضغة؟ أي ربِّ نطفة؟ أي ربِّ: ا یقوُللًكبالرحم َم

 أم  أم أنثى؟ أشقٌيیا ربِّ أذكٌر:  خلًقا قالفإذا أراد اهللا أن یقضَي

» أمھ؟ فیكتب كذلك في بطِن؟ فما األجُل؟ فما الرزُقسعیٌد
)1(

.  

، ولكن لیس فیھ تقدیُر مدة، وظاھُر ھذا یوافق حدیَث ابن مسعود

  . ربعین الثانیةوحدیث حذیفة بن أسید یدل على أن الكتابة في أول األ

ا بلفظ آخر من حدیث حذیفة بن أسید یبلغ بھ خرجھ مسلم أیًضأو

 حِم في الرَّرُّ ما تستِق بعَدطفِة على النُُّك المَلیدخُل«:  قالrالنبي

؟  أم سعیٌدیا ربِّ أشقيٌّ:  فیقوُلبأربعین أو خمس وأربعین لیلًة

ه ھ وأثَر عمَلتُبویك.  أم أنثى؟ فیكتبانأي ربِّ أذكٌر: فیقول. فیكتبان

» فیھا وال ینقص فال یزاُدحُفثم ُتطَوى الصُّ، ھھ ورزَقوأجَل
)2(

 .  

:  قالr عن النبيtوفي مسند اإلمام أحمد من حدیث جابر

 ُبعث ا أو أربعین لیلًة أربعین یوًمحِم في الرَّطفُةت النُّإذا استقرَّ«

 ما ،یا ربِّ: فیقوُل.  لھ؟ فیقاُل ما رزقُھ،یا ربِّ: إلیھا ملٌك فیقوُل

یا ربِّ : فیقوُل.  أو أنثى؟ َفُیعلُمیا ربِّ ذكٌر: فیقوُل.  لھھ؟ فیقاُلأجُل

                                                        
 ومسلم في كتاب ،6595ح -الباب األول  -  أخرجھ البخاري في كتاب القدر )1(

 ). 2646( - 5ح -  باب كیفیة خلق اآلدمي -  القدر
 ). 2644(-2 باب كیفیة خلق اآلدمي ح– أخرجھ مسلم في كتاب القدر )2(
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»؟ فُیعلُم أم سعیٌدشقيٌّ
)1(

 .  

وقد جمع بعضھم بین ھذه األحادیث واآلثار وبین حدیث ابن 

  . فأثبت الكتابة مرتین، مسعود

إن إحداھما في السماء واألخرى في بطن : وقد یقال مع ذلك

  . ماأل

  .  أنھا مرة واحدة– واهللا أعلم –واألظھر 

فبعضھم ُیكتب لھ ذلك بعد ، ولعل ذلك یختلف باختالف اَألِجنَّة

  . وبعضھم بعد األربعین الثالثة األربعین األولى

 في حدیث ابن مسعود إنما یراد بھا )ثم(إن لفظة : وقد یقال

  .  أعلمواهللا. ال ترتیب الُمْخَبر عنھ في نفسھ، ترتیب األخبار

   :الكتابة في بطن األم غیر كتابة المقادیر قبل الخلق

بكل حال فھذه الكتابة التي ُتكتب للجنین في بطن أمھ غیر كتابة 

 &tB z>$|¹r$!﴿: المقادیر السابقة لخلق الخالئق المذكورة في قولھ تعالى

` ÏB 7p t6äÅÁ ïB íÎû ÇÚ öë F{$# üwur þíÎû öN ä3Å¡ àÿRr& ûw Î) íÎû 5=» tG Å2 ` ÏiB È@ ö6 s% b r& !$yd r&uéö9 ¯R 4 
¨bÎ) öÅ Ï9º så ín? tã «!$# ×éç Å¡ oÑ ÇËËÈ﴾] كما في صحیح مسلم عن ، ]22: الحدید

  الخالئِق اهللا قدَّر مقادیَرإنَّ«:  قالr عن النبيtعبد اهللا بن عمرو
                                                        

 3/397أحمد  مسند )1(
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» سنة بخمسین ألَف واألرَضواِتام السََّق أن یخُلقبَل
)1(

.  

 ما ُلأوَّ«:  قالrبي عن النtوفي حدیث عبادة بن الصامت 

َفَجَرى بما ھو كائن إلى یوم ، ْباكُت: قال لھ،  القلُمق اُهللاخَل

»القیامة
)2(

 .  

. وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة

ما «:  أنھ قالr عن النبيtففي الصحیحین عن علي بن أبي طالب

 وإال اِر أو النَِّة الجنَّھا من مكاَنب اُهللاِمن نفٍس َمْنفوسة إال وقد كَت

 أفال نمكُث ،یا رسول اهللا: فقال رجل. »ً أو سعیدةوقد ُكتبت شقیًة

أما  ،ق لھِلاعملوا فكلٌّ ُمَیسٌَّر لما ُخ«: على كتابنا وندُع العمل؟ فقال

وأما أھل الشقاوة ، أھل السعادة َفُیَیسَُّرون لعمل أھل السعادة

Br'sù ô̈$﴿ :م قرأث »َفُیَیسَُّرون لعمل أھل الشقاوة t̀B 4ësÜôãr& 4ís+̈?$#ur ÇÎÈ 

s-£â|¹ur 4Óo_ ó¡çtø:$$Î/ ÇÏÈ ¼çnçéÅc£ uèãY|¡sù 3ìuéô£ãèù=Ï9 ÇÐÈ $̈Br&ur . t̀B ü@ÏÉr2 4Óo_øótGóô$#ur ÇÑÈ z>¤ãx.ur 

4Óo_ ó¡çtø:$$Î/ ÇÒÈ ¼çnçéÅc£uèãY|¡sù 3ìuéô£ãèù=Ï9 ÇÊÉÈ﴾ ]10-5: اللیل[
)3(

 .  

الشقاوة قد سبق الكتاب بھما وأن ففي ھذا الحدیث أن السعادة و
                                                        

- 16موسى علیھما السالم حآدم و أخرجھ مسلم في كتاب القدر ـ باب حجاج )1(
)2653 .( 

 ). 3319(سورة ن ـ ح:  أخرجھ الترمذي في كتاب التفسیر ـ باب)2(
 وكذب بالحسنى ـ:  سورة اللیل أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر ـ باب)3(

 ). 2647( -  6ح -خلق اآلدمي باب كیفیة  - ومسلم في كتاب القدر ،)4948(ح
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 ُمَیسَّر لما ُخلق لھ من األعمال وأن ُكال، ب األعمالــذلك ُمَقدَّر بحس

وفي الصحیحین عن عمران بن . التي ھي سبب للسعادة أو الشقاوة

ن ــیا رسول اهللا أُیعرف أھل الجنة م: ال رجلــق:  قالtحصین 

ُكلٌّ «:  العاملون؟ قالَم یعمُلَفِل: الــق. »نعم«: الـــار؟ قــأھل الن

»أو لما ُیسِّر لھ، ق لھ لما ُخِلَیعمُل
)1(

 .  

  .  من وجوه كثیرةrوقد روي ھذا المعنى عن النبي

  العبرة بالخواتیم

حدیث ابن مسعود فیھ أن السعادة والشقاوة بَحَسب خواتیم 

فواهللا الذي ال إلھ «: إن قولھ في آخر الحدیث: وقد قیل. األعمال

إلى آخر الحدیث  »... إن أحدكم لیعمل بعمل أھل الجنةغیره

ُمْدَرج
)2(

عن زید ، كذلك رواه سلمة بن كھیل،  من كالم ابن مسعود

  . عن ابن مسعود من قولھ، بن وھب

  .  من وجوه متعددة أیًضاrوقد روي ھذا المعنى عن النبي

:  قالr عن النبيtوفي صحیح البخاري عن سھل بن سعد 
                                                        

  ـ﴾ولقد یسرنا القرآن﴿: قولھ تعالى:  أخرجھ البخاري في كتاب التوحید ـ باب)1(
- 9ومسلم في كتاب القدر ـ باب كیفیة خلق اآلدمي ح، بمعناه) 7551(ح 

)2649 .( 
 ولكنھ من كالم ابن مسعود قالھ ولم r مدرج یعنى أنھ لیس من كالم النبي )2(

 .rالم النبي یمیزه من ك
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» بالخواتیِمإنما األعماُل«
)1(

 .  

 إنَّ«:  قالr عن النبيtوفي صحیح مسلم عن أبي ھریرة 

 ھ بعمِل لھ عمُلُمخَت ثم ُیِةالجنَّ أھلِ  بعمِل الطویَلماَن الزَّ لیعمُلجَلالرَّ

ثم ، اِر النَّ أھِل بعمِل الطویَلماَن الزَّ لیعمُلجَل الرَّوإنَّ، اِر النَّأھِل

»ِةلجنَّ ا أھِلھ بعمِل لھ عمُلُمخَتُی
)2(

 .  

 اْلتقى ھو r أن النبيtوفي الصحیحین عن سھل بن سعد 

والمشركون وفي أصحابھ رجل ال َیَدُع شاذًَّة
)3(

 وال فاذًَّة إال اتََّبَعھا 

 فقال ،ما أجزأ منَّا الیوم أحد كما أجزأ فالن: َیْضِربھا بسیفھ فقالوا

نا صاحبھ أ: فقال رجل من القوم. »ھو من أھل النار«: rرسول اهللا 

فوضَع َنْصَل ، فُجِرح الرجُل ُجْرًحا شدیًدا فاستعجل الموَت، فاتََّبعھ

وُذباَبھ، سیفھ على األرض
)4(

 بین َثْدَییھ
)5(

ثم تحاَمل على سیفھ ، 

َأْشَھد َأنَّك رسول :  فقالrفخرج الرجُل إلى رسول اهللا ، فَقَتل نفسھ

  عمَل لیعمُل الرجَلإنَّ«: rفقال رسول اهللا . وَقصَّ علیھ القصة، اهللا
                                                        

 ). 6493(الرقاق ـ باب األعمال بالخواتیم ـ ح:  أخرجھ البخاري في كتاب)1(
 ). 2651(- 11 أخرجھ مسلم في كتاب القدر ـ باب كیفیة خلق اآلدمي ح)2(
 ). 540 / 7فتح الباري ( أي ال یترك ما ینفرد ویبتعد حتى یصیبھ )3(
 . 383 / 1لعرب  لسان ا– طرف السیف الذي یضرب بھ وقیل حده )4(
تثینة ثدي بفتح الثاء، مذكر وقد یؤنث، واختلف في اختصاصھ بالمرأة، وعلیھ  )5(

شرح النووي على صحیح مسلم . یكون إطالقھ في الرجل مجاًزا واستعارة
)1/47 .( 
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  لیعمُل الرجَلوإنَّ، اِر النَّ وھو من أھِلاِس فیما یبدو للنَِّة الجنَّأھِل

»ِة الجنَِّلھ وھو من أاِس فیما یبدو للنَّاِر النَّ أھِلبعمِل
)1(

 .  

 إشارة إلى أن باطن األمر یكون »فیما یبدو للناس«: وقولھ

یسة باطنة للعبد ال وأن خاتمة السوء تكون بسبب َدِس، بخالف ذلك

فتلك الَخْصَلُة ، إما من جھة عمل سیئ ونحو ذلك: َیطَِّلع علیھا الناس

  . الخفیُة توجب سوء الخاتمة عند الموت

وفي باطنھ َخْصَلة خفیة ، وكذلك قد یعمل الرجل عمل أھل النار

فتوجب ، َفَتْغِلب علیھ تلك الَخْصَلة في آخر ُعُمِره، من خصال الخیر

  . لخاتمةلھ حسن ا

فكان ،  یشتدُّ قلُقھ من السوابق والخواتیم)الثوري(وكان سفیان 

: ویقول، ا ویبكيأخاف أن أكون في ُأمِّ الكتاب شقیًّ: یبكي ویقول

أخاف أن ُأْسلب اإلیمان عند الموت
)2(

 .  

ومن ھنا كان الصحابة وَمْن َبعَدھم من السلف الصالح یخافون 

فالمؤمن یخاف على ،  وجزعھم منھویشتد قلقھم، على أنفسھم النفاق
                                                        

/ نحوه ) 2898( باب ال یقول فالن شھید ح–أخرجھ البخاري في كتاب الجھاد   )1(
) 112 (-179 باب غلط تحریم قتل اإلنسان نفسھ ح–ومسلم في كتاب اإلیمان 

 . بمعناه
 سورة ﴾یمحو اهللا ما یشاء ویثبت وعنده أم الكتاب﴿ :یشیر إلى قولھ تعالى  )2(

   ).39(الرعد آیة 
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ویخاف أن َیْغِلب ذلك علیھ عند الخاتمة ، نفسھ النفاق األصغر

كما تقدم أن دسائس السوء الخفیة توجب ، فیخرجھ إلى النفاق األكبر

  . سوء الخاتمة

یا ُمَقلب القلوب «:  ُیكثر أن یقول في دعائھrوقد كان النبي 

،  آَمنَّا بك وبما جئت بھ، نبيَّ اهللایا: فقیل لھ. »َثبِّت قلبي على دینك

صُبعین من أصابع إن القلوب بین ُأ، نعم«: فھل تخاف علینا؟ فقال

  . » یقلبھا كیف یشاءUالرحمن 

tخرجھ اإلمام أحمد والترمذي من حدیث أنس
)1(

 .  

  : ما یستفاد من الحدیث

 . یكتب أجل اإلنسان وعملھ ورزقھ ومصیره وھو في بطن أمھ -1

 . بظاھر ما یعملھ اإلنسان بل بنیتھ وإخالصھلیست العبرة  -2

 . ال تعارض بین كتابة األعمال وبین األمر والنھي -3

 . األعمال بالخواتیم -4

یكون اإلنسان في بطن أمھ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم یرسل إلیھ  -5

  . الملك فینفخ فیھ الروح
                                                        

أخرجھ الترمذي في كتاب القدر ـ باب ما جاء أن القلوب بین أصبعي الرحمن ـ  )1(
  ). كیف یشاء( ولیس فیھ 3/112وأحمد) 2140(ح
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  : المناقشة

  . والمضغة، والعلقة،  من النطفةعرِّف كال: 1س

  الكتابة التي تكون للجنین ھي كتابة المقادیر ؟ھل : 2س

  حدثنا الصادق المصدوق ؟: على ماذا یدل قول ابن مسعود: 3س

  متى تنفخ الروح في الجنین ؟: 4س

من أحب أن «: rكیف نجمع بین ھذا الحدیث وبین قول النبي : 5س

   ؟ »فلیصل رحمھ، وأن ینسأ لھ في أثره، یبسط لھ في رزقھ

 

$  $  $  
$  $  
$
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  حدیُث الخامُسال

»« 
عن أمِّ المؤمنین أمِّ عبِد اِهللا عائشَة 

)1(
: قالت-رضي اهللا عنھا-

»َمْن أحَدث في أمِرنا ھذا ما لیس منھ فھو َردٌّ«: eقال رسوُل الِلھ
 

 

رواه البخاري ومسلم
)2(

.  

»نا فھو ردٌّ لیس علیھ أمُرال عمًل عِمْنَم«وفى روایة لمسلم
 

)3(
.  

  . قیمة الحدیث

وھو كالمیزان ، ھذا الحدیث أصل عظیم من أصول اإلسالم

لألعمال في ظاھرھا كما أن حدیث األعمال بالنیات میزان لألعمال 
                                                        

 ، أبي بكر القرشیة التیمیة أفقھ نساء األمةrھي بنت الصدیق خلیفة رسول اهللا   )1(
 وحدث عنھا المئات من الصحابة ،اا طیًب كثیًرا علًمrروت عن النبي 

 في شوال بعد موقعة بدر واستفاض بین rوالتابعین، تزوجھا رسول اهللا 
النساء كفضل فضل عائشة على «:  فقالrالناس علمھا وفقھھا وامتدحھا 

 وستة 63 ھجریة وكان عمرھا 57 وتوفیت عام »الثرید على سائر الطعام
 .أشھر

 باب إذا اصطلحوا على صلح جور -  أخرجھ البخاري في كتاب الصلح  )2(
باب نقض األحكام  -مسلم في كتاب األقضیة و، 2697ح -فالصلح مردود 

 ).1718 (– 17 ح-الباطلة
 .)1718(- 18یة باب نقض األحكام الباطلة ح أخرجھ مسلم في كتاب األقض  )3(
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فكما أن كل عمل ال یراد بھ وجھ اهللا تعالى فلیس لعاملھ . في باطنھا

فكذلك كل عمل ال یكون علیھ أمر اهللا ورسولھ فھو مردود ، فیھ ثواب

وكل من أحدث في الدین ما لم یأذن بھ اهللا ورسولھ فلیس ، املھعلى ع

  . من الدین في شيء

 على أن كل عمل لیس علیھ أمر ھفھذا الحدیث یدل بمنطوق

 ویدل بمفھومھ على أن كل عمل علیھ أمره فھو ،الشارع فھو مردود

  . والمراد بأمره ھھنا دینھ وشرعھ،غیر مردود

 ا عن الشرع لیس متقیًداخارًجا أن من كان عملھ فالمعنى إًذ

  . بالشرع فھو مردود

  . لیس علیھ أمرنا: معنى قولھ

إشارة إلى أن أعمال العاملین كلھم  » لیس علیھ أمرنا« :قولھ

فتكون أحكام الشریعة حاكمة ، ینبغي أن تكون تحت أحكام الشریعة

 تحت أحكام الشریعة افمن كان عملھ جارًی، علیھا بأمرھا ونھیھا

  . فھو مردود ا عن ذلكومن كان خارًج، ا لھا فھو مقبولموافًق

  :قسما األعمال 

فأما العبادات فما كان : عبادات ومعامالت: األعمال قسمان

، فھو مردود على عاملھ،  عن حكم اهللا ورسولھ بالكلیةامنھا خارًج
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P÷﴿: وعاملھ یدخل تحت قولھ تعالى r& óO ßg s9 (#às̄» ü2 uéà° (#qãã uéü° O ßgs9 z̀ ÏiB 

ÉúïÏe$!$# $tB öN s9 .bså ù'tÉ Ïm Î/ ª!$# 4﴾ ]21: سورة الشورى اآلیة[.  

فمن تقرب إلى اهللا بعمل لم یجعلھ اهللا ورسولھ قربة إلى اهللا 

وھو شبیھ بحال الذین كانت صالتھم عند ، فعملھ باطل مردود علیھ

البیت مكاء
)1(

وتصدیة
)2(

 ؟ وھذا كمن تقرب إلى اهللا تعالى بسماع 

الرقص وما أشبھ ذلك من المحدثات التي لم یشرع اهللا المالھي أو ب

  . ورسولھ التقرب بھا بالكلیة

  خلط المشروع بما لیس بمشروع 

 أصلھ مشروع وقربة ثم أدخل فیھ ما لیس اوأما من عمل عمًل

 مخالف للشریعة بقدر افھذا أیًض، بمشروع أو أخل فیھ بمشروع

وھل یكون عملھ من أصلھ ، إخاللھ بما أخل بھ أو إدخالھ ما أدخل فیھ

   علیھ أم ال؟امردوًد

  . فھذا ال یطلق القول فیھ برد وال قبول بل ینظر فیھ

 اأو شروطھ موجًب، فإن كان ما أخل بھ من أجزاء العمل

لبطالنھ في الشریعة كمن أخل بالطھارة مع القدرة علیھا أو كمن أخل 
                                                        

الصفیر، والمكاء طائر صغیر یألف الریف یجمع جناحیھ ثم یصفر : المكاء  )1(
 .)م ك ا(، مادة انظر اللسان والھادي إلى لغة العرب. ا حسًنافیھا صفیًر

 .)ى د ص(انظر اللسان والھادي إلى لغة العرب مادة . التصفیق: التصدیة  )2(
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 ،ردود علیھ فھذا عملھ م–بالركوع أو السجود أو بالطمأنینة فیھما 

  . اوعلیھ إعادتھ إن كان فرًض

وإن كان ما أخل بھ ال یوجب بطالن العمل كمن أخل بالجماعة  

 إن :ال یقال فھذا، اوال یجعلھا شرًط للصالة المكتوبة عند من یوجبھا

  .  بل ھو ناقص،عملھ مردود من أصلھ

وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما لیس بمشروع فزیادتھ 

لكن تارة ، وال یثاب علیھا، أنھا ال تكون قربة  بمعنى،یھمردودة عل

 كمن زاد فى صالتھ ركعة ایبطل بھا العمل من أصلھ فیكون مردوًد

  . ا مثًلاعمًد

 أو ا أربًعاوتارة ال یبطلھ وال یرده من أصلھ كمن توضأ أربًع 

  . صام اللیل مع النھار وواصل في صیامھ

 أن یكون النھي لمعنى ق من العلماء بینق من فّرولھذا فّر

  .  بھا فال یبطلھاایختص بالعبادة فیبطلھا وبین أن ال یكون مختصًّ

ویشھد لھذا أن الصیام ال یبطلھ إال ارتكاب ما نھي عنھ فیھ 

 بخالف ما نھي ،وھو جنس األكل والشرب والجماع، بخصوصھ

  . ال بخصوص الصیام كالكذب والغیبة عند الجمھور عنھ الصائم

وھو ، اإلحرام ج ال یبطلھ إال ما نھي عنھ فيوكذلك الح
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یختص بإالحرام من المحرمات كالقتل  وال یبطلھ ما ال، الجماع

  . والسرقة وشرب الخمر

  

  

  بماذا تبطل المعامالت؟

أما المعامالت كالعقود والفسوخ
)1(

ونحوھما فما كان منھا  

 ذلك لألوضاع الشرعیة كجعل حد الزنا عقوبة مالیة وما أشبھ اتغییًر

 ألن ھذا معھود في أحكام ؛فإنھ مردود من أصلھ ال ینتقل بھ الملك

  . اإلسالم

إن ابني كان : قال للذي سألھ eویدل على ذلك أن النبي  

اعسیًف
)2(

 فقال ؟ شاة وخادممئةعلى فالن فزنى بامرأتھ فافتدیت منھ ب

وتغریب  مئةوعلى ابنك جلد ،  شاة والخادم رد علیكمئةال« eالنبي

                                                        
 في النھایة )خ س ف( وانظر مادة ،خ جمع فسخ وھو نقض الشيءالفسو  )1(

 .واللسان والھادي
انظر مادة عسف النھایة . األجیر والخادم والرجل یمتھن فى الخدمة: العسیف  )2(

 .واللسان والھادي
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»عام
)1(

.   

  :التفریق بین ما فیھ حق هللا تعالى وما فیھ حق آلدمي

إما لكون المعقود ،  عنھ في الشرعا منھیاوما كان منھا عقًد

أو لظلم یحصل بھ للمعقود ،  للعقد أو لفوات شرط فیھاعلیھ لیس محل

الواجب عند U أو لكون العقد یشغل عن ذكر اهللا، معھ أو علیھ

 ال ینتقل ،فھذا العقد ھل ھو مردود بالكلیة ،تضایق وقتھ أو غیر ذلك

  بھ اِلْملك أم ال؟

واألقرب ، ا كثیًراھذا الموضع قد اضطرب الناس فیھ اضطراًب

إن شاء اهللا تعالى أنھ إن كان النھي فیھ لحق اهللا تعالى فإنھ ال یفید 

ومعنى أن یكون الحق هللا أنھ ال یسقط برضا المتعاقدین . الملك بالكلیة

  . علیھ

، إن كان النھي عنھ لحق آدمي معین بحیث یسقط برضاه بھو

فإن رضي لزم العقد واستمر الملك وإن لم ، فإنھ یقف على رضاه بھ

  . یرض بھ فلھ الفسخ

فإن كان الذي یلحقھ الضرر ال یعتبر رضاه بالكلیة كالزوجة 
                                                        

 -  باب الشروط التي ال تحل في الحدود -أخرجھ البخاري في كتاب الشروط   )1(
باب من اعترف على نفسھ في  -كتاب الحدود ، ومسلم في 2725 و 2724ح 

  ].1698 – 1697 [ – 25 ح- الزنى
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وإن كان . برضاه وال بسخطھ فال عبرة، والعبد في الطالق والعتاق

 بالمنھي خاصة لما یلحقھ من المشقة فخالف وارتكب االنھي رفًق

  . المشقة لم یبطل بذلك عملھ

 

نكاح من یحرم نكاحھ إما لعینھ : أما األول فلھ صور كثیرة منھا

أو للجمع أو لفوات شرط ، كالمحرمات على التأبید بسبب أو نسب

الُمحِرمة والنكاح بغیر كنكاح المعتدة و: الیسقط بالتراضي بإسقاطھ

  . ولي ونحو ذلك

ومنھا بیع الخمر والمیتة والخنزیر واألصنام والكلب وسائر ما 

  . نھي عن بیعھ مما ال یجوز التراضي ببیعھ

 

وأما الثانى فلھ صور عدیدة منھا إنكاح الولي من الیجوز لھ 

  . إنكاحھا إال بإذنھا بغیر إذنھا

نكاح امرأة ثیب َزوََّجھا أبوھا وھى  eنبي وقد رد ال

كارھة
)1(

 .  

                                                        
باب إذا زوج الرجل ابنتھ وھى كارھة  -أخرجھ البخاري فى كتاب النكاح   )1(

 .5138ح - فنكاحھ مردود 
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أنھ خّیر امرأة زوجت بغیر إذنھا eوروي عنھ 
)1(

.  

وقد ذھب طائفة من العلماء إلى أن من تصرف لغیره في مالھ 
فإن ، بل یقف على إجازتھ، ا من أصلھبغیر إذنھ لم یكن تصرفھ باطًل

  . أجازه جاز وإن رده بطل

 شاتین eة بن الجعد في شرائھ للنبي واستدلوا بحدیث عرو
وإنما كان أمره بشراء شاة واحدة ثم باع إحداھما وقبل ذلك 

eالنبي
)2(

.  

رواه القاسم بن محمد لما سئل عن رجل لھ  وھذا الحدیث إنما
، بثلث ثالث مساكن ھل یجمع لھ في مسكن واحد مساكن فأوصى

هللا عنھا أن حدثتني عائشة رضي ا، یجمع ذلك كلھ مسكن واحد: فقال
» لیس علیھ أمرنا فھو ردامن عمل عمًل« :قال eالنبي 

 )3(
.  

  ما یستفاد من الحدیث

 . الحدیث فیھ داللة واضحة على أن الشریعة كاملة ال نقص فیھا -1

األمور المستحدثة في مصالح الناس والتي ال تتعارض مع  -2

 . الشرع ال تدخل في المحظور المنھي عنھ
                                                        

 -باب فى البكر یزوجھا أبوھا الیستأمرھا  -أخرجھ أبو داود فى كتاب النكاح   )1(
 .2096ح

 .3642ح  -  28باب  -ارى فى كتاب المناقب أخرجھ البخ  )2(
 ].1718[- 18ح  - باب نقض األحكام  -أخرجھ مسلم فى كتاب األقضیة   )3(
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 . ال یغیر ما في باطن األمر وحقیقتھحكم الحاكم على الظاھر  -3

 . الصلح الفاسد المخالف للشرع ال یلتفت إلیھ -4

  . الحدیث فیھ تحذیر من االبتداع في الدین -5
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  :المناقشة

  . وضح قیمة الحدیث من الناحیة الشرعیة: 1س

 غیر مشروع أو ا خلط فیھ عمًلا مشروًعا ما حكم من عمل عمًل: 2س

  أخل فیھ بمشروع ؟

  . قسام األعمال منھي عنھا في الحدیث ؟ َمثِّل لما تقول أي أ: 3س

شریعة المتعاقدین ھذه القاعدة ھل تنطبق ) القبول( الرضا: 4س

  : على

  . نكح معتدة أو أختھ من الرضاع من -أ 

  . باع المیتة واألصنام والخنزیرمن  -ب 

  . ذنھ ثم رضيإتصرف في مال الغیر بغیر من  -جـ 

  

$  $  $  
$  $  
$
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   السَّادُسالحدیُث

»  « 
عن أبي عبِد اِهللا النُّعماِن بِن بشیٍر

)1(
 -رضي اهللا تعالى عنھما-

، وإنَّ الحراَم بیٌِّن، إنَّ الحالَل بیٌِّن«:  یقوُلr سِمعت رسوَل الِلھ: قال

فمن اتَّقى ، ال َیعَلُمُھنَّ كثیٌر من النَّاِس، وبینھما أموٌر مشَتبھاٌت

وقَع ، وَمن َوَقَع في الشُُّبھاِت، فقِد اْستبَرَأ لِدیِنھ وِعرِضھ، شُُّبھاِتال

أال ، یوِشُك أن یرَتَع فیھ، كالرَّاعي َیْرَعى حوَل الِحمى، في الحراِم

أال وإنَّ في الجسِد ، أال وإنَّ ِحَمى اِهللا محاِرُمھ، وإنَّ لكلِّ َمِلٍك ِحَمى

أال ، ُكلُّھ وإذا فَسَدت َفَسَد الجسُد ُكلُّھإذا َصَلَحت َصَلَح الجسُد ، مضغًة

  . »وھي القلُب

رواه البخاري ومسلم
)2(

  

  :المعنى العام للحدیث

                                                        
النعمان بن بشیر بن سعد الخزرجي األنصاري أبو عبداهللا، أول مولود في اإلسالم   )1(

 استعملھ معاویة :من األنصار بعد الھجرة، كان قاضي دمشق، قال سماك بن حرب
.  ھـ65 حدیثًا، وتوفي سنة 114لكوفة وكان أخطب من سمعت، روى على ا

 .3/529اإلصابة 
   .52فضل من استبرأ لدینھ ـ ح : اإلیمان ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )2(

 - 107ح  - ـ باب أخذ الحالل وترك الشبھات ة ومسلم في كتاب المساقا
)1599.( 
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ن وبینھما أمور مشتبھات ال ن والحرام بّیالحالل بّی«: rفقولھ 

أن الحالَل المحَض بیِّن ال اشتباه : معناه، »یعلمھن كثیر من الناس

ین األمرین أموٌر تشتبھ على ولكن ب،  المحضوكذلك الحرام ،فیھ

وأمَّا الراسخون ، ھل ھي من الحالِل أم من الحراِم، كثیٍر من الناس

  . في العلِم فال یشتبُھ علیھم ذلك ویعلمون ِمن أيِّ القسمین ھي

  : الحالُل الَمْحُض والحرام المحض

أكِل الطیبات من الزروع والثمار  :فأمَّا الحالُل المحُض فمثل

 ولباس ما ُیحتاج إلیھ من ، وُشرب األشربِة الطیبِة،اموبھیمة األنع

 وكالنكاح والتََّسرِّي،القطن والكتان والصوف والشعر
)1(

وغیر ، 

  . ذلك إذا كان اكتساُبھ بعقٍد صحیٍح كالبیِع أو بمیراٍث أو ھبٍة أو غنیمٍة

، ولحِم الِخْنزیر، والدِم، مثل أكِل المیتة: والحراُم المحُض

ومثل ، ولباِس الحریِر للرجال، ونكاِح الَمحاِرِم، وشرِب الَخمِر

االكتساِب الُمَحرَِّم كالربا والَمْیِسر
)2(

وأخذ ، وَثَمِن ما ال َیِحلُّ بیعھ، 

األموال المغصوبِة بسرقٍة أو غصٍب أو تدلیٍس
)3(

  .  ونحو ذلك

  :المشتبھ 
                                                        

 .4/358لسان العرب. ة للملك والجماع من اتخاذ السرِّیة، وھي الجاریة المتخذ)1(
 .5/298 لسان العرب –ھو القمار :  المیسر)2(
 .115– 86 لسان العرب –التدلیس في البیع ھو كتمان عیب السلعة :  التدلیس)3(
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ا إمَّ: وأمَّا المشتبھ فمثل أكل بعض ما اخُتِلف في ِحلِّھ أو تحریِمھ

وشرِب ما اخُتِلف في ، من األعیان كالخیِل والبغاِل والحمیِر والضَّبِّ

تحریِمھ من األْنِبَذة
)1(

ولبِس ما اخُتِلف في إباحِة ، التي ُیْسِكر كثیُرھا

وإمَّا من المكاسب المخَتَلف فیھا ، ُلْبِسھ من جلود السباع ونحوھا

كمسائل الِعْیَنة
)2(

و ھذا المعنى َفسََّر وبنح، ق ونحو ذلك والتََّورُّ

  . المشتبھات أحمُد وإسحاُق وغیرھما من األئمة

وحاصل األمر أن اهللا تعالى أنزل على نبیِّھ الكتاَب وبیَّن فیھ 

uZ$﴿: لألمة ما تحتاج إلیھ من حالٍل وحراٍم كما قال تعالى ø9̈ìtR ur öÅ øãn= tã 

|=» tG Å3ø9$# $YZ» uã ö; Ï? Èe@ ä3 Ïj9 &äóÓx«﴾ ]لكلِّ :  مجاھٌد وغیرهقال،  ]89 :النحل

وقال اهللا تعالى في آخر سورة النساء ، أو ُنُھوا عنھ، شيٍء ُأِمُروا بھ

                                                        
 وقد ال ا أي مسكًراأي ما ینبذ أي یترك من األشربة حتى یصیر نبیًذ: األنبذة  )1(

 .)لسان العرب(یسكر 
 والمراد أن یبتاع شیئا من غیره بثمن مؤجل، ویسلم إلى ،لسلفا:  العینة)2(

المشتري، ثم یشتریھ قبل قبض الثمن بثمن أقل مما باع بھ، وینقده الثمن، قال 
فھذا مع التواطؤ یبطل البیعتین، ألنھا حیلة، واستشھد : شیخ اإلسالم ابن تیمیة

ذكر أنھ إذا لم و، بحدیث ابن عمر في التبایع بالعینة وما فیھ من توعد شدید
ولو كان مقصود المشتري الدراھم وابتاع : یتواطأ بطل البیع الثاني ثم قال

السلعة إلى أجل لیبیعھا ویأخذ ثمنھا فھذا یسمى التورق، ففي كراھتھ عن أحمد 
مع ) المال أو الدراھم(تطلب الرقة :  وكأن التورق: أقول،لخإ. . روایتان

 . 143-142راجع القواعد النورانیة ص. لكالتظاھر بالشراء ففیھ تحایل كذ
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التي بیَّن فیھا كثیًرا من أحكام األموال واَألْبضاع
)1(

: ﴿ßûÎiüt6 ãÉ ª!$# öNà6 s9 

br& (#qù= ÅÒ s? 3 ª!$#ur Èe@ä3 Î/ >äóÓx« 7OäÎ= tæ﴾] وقال تعالى، ]176: النساء :﴿$tB ur öNä3 s9 

ûwr& (#qè= à2ù' s? $£JÏB tçÏ. èå ÞO óô $# «!$# Ïm øãn= tã ôâ s%ur ü@¢Á sù N ä3s9 $ ¨B tP §çym öNä3 øãn= tæ ûw Î) $tB 

óO è?öë ÌçäÜ ôÊ$# Ïm øã s9Î) 3﴾] وقال تعالى، ]119: األنعام :﴿$tBur öc% ü2 ª!$# 

¨@ ÅÒ ããÏ9 $JBöq s% yâ ÷è t/ øå Î) öN ßg1 yâ yd 4Ó®Lym öú Îiüt7 ãÉ O ßgs9 $̈B öcqà) GtÉ 4﴾ ]توبةال :

115[ .  

كما قال  ،rَوَوكَّل بیاَن ما أشكَل من التنزیِل إلى الرسول 

$!﴿: تعالى uZ ø9tìR r&ur y7øã s9Î) tçò2 Ïe%!$# tû Îiüt7çF Ï9 Ä¨$̈Z=Ï9 $ tB tA ÌhìçR öN Íköés9Î)﴾ ]44 :النحل 

[ .  

  : إكماُل الدِّین

ل ولھذا ُأنِز،  حتى ُأكِمَل لھ وألمَِّتھ الدینrوما ُقِبَض رسوُل اهللا 

tP﴿: علیھ بعرفَة قبَل موتھ بمدٍة یسیرٍة öquãø9$# àM ù=yJ ø.r& öNä3 s9 öNä3 oYÉÏä àMôJ oÿ øC r&ur 

öN ä3øã n=tæ ÓÉL yJ÷è ÏR àMäÅÊ uëur ãN ä3s9 zN» n=óô M} $# $YYÉÏä 4﴾ ]وقال ، ]3: المائدةr :

»َتَرْكُتُكم على بیضاَء نقیٍة لیُلھا كنھاِرھا ال یزیُغ عنھا إال ھالٌك«
 

)2(
.  

 وما طائٌر یحرُِّك جناحیھ rُتُوفَِّي رسول اهللا : tبو ذر وقال أ
                                                        

 .8/14لسان العرب - الفروج: األبضاع  )1(
 .4/126مسند أحمد   )2(
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في السماء إال وقد ذكر لنا منھ علًما
)1(

 .  

 

وال حراًما إال ،  إال ُمَبیًَّناافي الجملِة فما ترَك اُهللا ورسوُلھ حالًلو

ُتھر واش، فما ظھر بیاُنھ، ُمَبیًَّنا لكن بعضھ كان أظھَر بیاًنا من بعض

وال ُیْعَذر أحٌد ، وُعِلم من الدین بالضرورة من ذلك لم َیْبق فیھ شٌك

  . بجھلھ في بلٍد یظھر فیھا اإلسالم

فمنھ ما َیْشَتِھُر بین َحَمَلِة الشریعِة ، وما كان بیاُنھ دون ذلك

وقد َیخفى على بعض َمْن ، فأجمع العلماُء على ِحلِّھ أو ُحْرَمتھ. خاصًة

فاختلفوا في  ،بین َحَمَلِة الشریعِة أیًضاُیْشَتَھْر ا لم ومنھ م. لیس منھم

  : ألسباب تحلیلھ وتحریمھ وذلك

منھا أنَّھ قد یكون النصُّ علیھ َخِفیا لم َیْنُقْلھ إال قلیل من الناس  -

  . فلم َیْبُلْغ جمیَع َحَمَلِة العلم

واآلخر ، أحدھما بالتحلیل: ومنھا أنَّھ قد ُینقل فیھ نصَّان -

یم فیبلغ طائفًة منھم أحُد النصَّین دون اآلخر فیتمسكون بما بالتحر

أو یبلغ النصان مًعا َمْن ال یبلغھ التاریخ فیقف لعدم معرفتھ . بلغھم

                                                        
   . وفیھ انقطاع ولھ طرق یرتقي بھا إلى الحسن لغیره5/162مسند أحمد   )1(

 .346، 35/290وانظر مسند أحمد تحقیق شعیب األرنؤوط 
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  . بالناسخ

ومنھا ما لیس فیھ نص صریح وإنما ُیؤخُذ من عموٍم أو  -

  . مفھوٍم أو قیاٍس فتختلف أفھاُم العلماِء في ھذا كثیًرا

 فیھ أمر ونھي فتختلف أفھاُم العلماء في َحْمِل ومنھا ما یكون -

وفي َحْمِل النھي على التحریم أو ، األمر على الوجوب أو الندب

  . التنزیھ

ومع ھذا فال ُبدَّ في األمة ، وأسباب االختالف أكثُر ممَّا ذكرنا 

وغیره یكون ، فیكون ھو العالم بھذا الحكم، من عالم یوافق قولھ الحق

فإنَّ ھذه األمَة ال تجتمُع ، علیھ وال یكون عالًما بھذااألمر مشتبًھا 

فال یكون الحقُّ ،  وال َیظھر أھُل باطلھا على أھِل حقھا،على ضاللٍة

ولھذا قال ، مھجوًرا غیَر معموٍل بھ في جمیع األمصاِر واألعصاِر

rفدلَّ على أنَّ من الناس ، ال یعلمھن كثیر من الناس:  في المْشتِبھات

 ولیست مشتبھًة في ، وإنما ھي مشتبھٌة على من لم یعلمھامن یعلمھا

نفس األمر فھذا ھو السبب الُمقتِضي الشتباه بعض األشیاء على كثیٍر 

  . من العلماء

 

 إذا لم یتقین ،ما أصلھ اإلباحة كطھارة الماء والثوب واألرض
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ولحوم ،  كاألبضاعوما أصلھ الحظر، فیجوز استعمالھ زوال أصلھ

  . فال تحل إال بیقین ِحلِّھ من التذكیة والعقد، الحیوان

فإن تردد في شئ من ذلك لظھور سبب آخر رجع إلى األصل 

  .  فیبني فیما أصلھ الحرمة على التحریم–فبنى علیھ 

فال َیْنُجس الماُء واألرُض ، ویرجع فیما َأْصُلھ الِحلُّ إلى الِحلِّ

وكذلك البدُن إذا تحقََّق طھارَتھ وشكَّ . النجاسةوالثوُب بمجرد ظنِّ 

ھل انَتَقَضت بالحدِث عند جمھور العلماء خالًفا لمالك رحمھ اهللا إذا 

  . لم یكن قد دخل في الصالة

 أنَّھ ُشكي إلیھ الرجل ُیَخیَُّل إلیھ أنَّھ یجُد rح عن النبي صوقد 

 أو یجَد ال ینصرُف حتَّى یسمَع صوًتا«: الشيء في الصالة فقال

»ریًحا
)1(

 .  

وھذا َیُعمُّ حاَل . في المسجد بدل الصالة:  وفي بعض الروایات

  . الصالة وغیرھا

 

َفسََّر اإلماُم أحمُد الشبھة بأنَّھا منزلٌة بین الحالل والحرام یعني 
                                                        

 . 137 یتوضأ من الشك ـ ح ال: الوضوء ـ باب:  أخرجھ البخاري في كتاب)1(
 - 98 باب الدلیل على أن من تیقن الطھارة ح – ومسلم في كتاب الحیض 

)361(. 
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.  لدینھَمن اتَّقاھا فقد اْسَتْبرأ: الحالَل الَمْحَض والحراَم الَمْحَض وقال

  . وَفسََّرھا تارًة باختالط الحالل والحرام

ویتفرُع على ھذا ُمعاملُة َمْن في ماِلِھ حالٌل وحراٌم مختلٌط فإن 

إال أن یكون شیًئا ، ینبغي أن یجتنبھ: كان أكثُر ماِلھ الحراَم فقال أحمد

  . یسیًرا أو ال ُیعرف

ى ھل ھو مكروه أو محرم ؟ عل: ]الحنابلة[واختلف أصحابنا 

  . وجھین

  . وإن كان أكثُر ماِلِھ الحالل جازت معاملتھ واألكل من مالھ

 وأصحابھ یعاملون المشركین وأھل الكتاب مع rوكان النبي 

، وإن اشتبھ األمر فھو شبھة. علمھم بأنَّھم ال یجتنبون الحرام كلھ

  . والورُع تركھ

عرف أنَّھ ؤكل منھ ما لم ُیال بأس أْن ی: وقال الزُّْھِريُّ وَمْكحوٌل

 فإن لم ُیعرف في مالھ حراٌم بعینھ ولكن ُعلم أنَّ فیھ ،حراٌم بعینھ

  . َنصَّ علیھ أحمد في روایة َحْنَبٍل، شبھًة فال بأس باألكل منھ

إن كان : وقال اإلمام أحمد في المال المشتبھ حالُلھ بحراِمھ

وإن كان ، الماُل كثیًرا أخرج منھ قدر الحرام وتصرَّف في الباقي

وھذا ألن القلیل إذا تناول منھ شیًئا فإنَّھ یتعذُر ،  اجتنبھ كلَّھالماُل قلیًلا
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  . معھ السالمُة من الحرام بخالف الكثیر

وأباح ، ومن أصحابنا من َحَمَل ذلك على الورع دون التحریم

وھو قول ، التصرف في القلیل والكثیر بعد إخراج قدِر الحراِم منھ

  . ھ قوٌم من أھل الورع منھم بشٌر الحافيوأَخَذ ب، الحنفیة وغیِرھم

ومتى َعِلَم أنَّ َعیَن الشيِء حراٌم ُأِخَذ بوجٍھ ُمَحرٍَّم فإنَّھ َیْحُرم 

  . تناولھ وقد َحكى اإلجماَع على ذلك ابُن عبِد الَبرِّ وغیُره

  : »ال یعلمھن كثیر من الناس « :معنى قولھ

َن الناِس َمن یعلمھا  یُدل على أنَّ ھذه المشتبھاِت ِمrكالم النبي 

  : وكثیٌر منھم ال یعلمھا فدخل فیمن ال یعلمھا نوعان

  . الشتباھھا علیھ، من یتوقف فیھا: أحدھما

  . من یعتقدھا على غیر ما ھي علیھ: والثاني

ومراُده أنَّھ یعلمھا على ما ھي علیھ في نفس األمر من تحلیل أو 

  . تحریم

   .ودل كالمھ على أن غیر ھؤالء یعلمھا

وھذا من أظھر األدلة على أنَّ المصیَب عند اهللا في مسائل 

وغیره ، Uالحالل والحرام المشتبھة المختلف فیھا واحٌد عند اهللا 

أنَّھ غیُر مصیٍب لحكم اهللا فیھا في نفس األمر : لیس بعالم بھا بمعنى
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 ویكون اوإن كان یعتقد فیھا اعتقاًدا یستند فیھ إلى شبھة یظنھا دلیًل

  . ومغفوًرا لھ خطؤه لعدم اعتماده، ا على اجتھادهمأجوًر

  : من حام حول الحمى یوشك أن یقع فیھ

، فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ«: rوقولھ 

من حام حول الحمى یوشك  ،ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام

  . »أن یقع فیھ

ما ھو وھذا إنِّ، َقسَّم الناس في األموِر المشتبھِة إلى قسمین

  . وھو ِممَّن ال یعلمھا، بالنسبة إلى َمن ھي مشتبھٌة علیھ

فأمَّا من كان عالًما بھا واتََّبع ما دلَّھ علُمھ علیھا فذلك قسٌم ثالٌث 

ألنَّھ ، فإنَّ ھذا القسَم أفضُل األقساِم الثالثِة، لظھور ُحْكِمھ، لم نذكره

 الناس واتََّبَع علَمھ في َعِلَم ُحْكَم اِهللا في ھذه األموِر المشتبھِة على

من َیتَّقي ھذه : أحدھما: وأمَّا من لم َیعلم حكَم اِهللا فیھا فھم قسمان، ذلك

ومعنى ، الشبھات الشتباھھا علیھ فھذا قد استبرأ لدیِنھ وعرِضھ

  . استبرأ طلَب البراءة لدینھ وعرضھ من النقص والشَّْین

ما یحصل لھ والِعرض ھو موضُع المدِح والذمِّ من اإلنسان و

  . وبذكره بالقبیح قدٌح، بذكره بالجمیل مدٌح

أو في ، وتارًة في َسَلِفھ، وقد یكون ذلك تارًة في َنْفِس اإلنسان
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فمن اتقى األموَر المشتبھَة واجتنبھا فقد حصَّن عرَضھ من ، أھلھ

  . القدح والشَّْین الداخل على من ال یجتنبھا

بھاِت فقد عرَّض نفَسھ وفي ھذا دلیٌل على أنَّ من ارتكَب الش

َمْن َعرَّض نفسھ للتُّھم فال : للقدح فیھ والطعن كما قال بعض السلف

  . َیُلوَمنَّ من أساَء الظنَّ بھ

فأمَّا ، من یقع في الشبھات مع كونھا مشتبھة عنده: القسم الثاني

، َمن َأتى شیًئا ممَّا یظنھ أناٌس شبھًة لعلِمھ بأنَّھ حالٌل في َنْفِس األمر

لكن إذا خشَي من طعن الناس علیھ ، ال حرَج علیھ من اهللا في ذلكف

  . بذلك كان ترُكھا حینئٍذ استبراء لعرضھ فیكون حسًنا

إنَّھا صفیُة «:  ِلَمن رآُه واقًفا مع صفیَةrوھذا كما قال النبي 

»بنُت ُحَیيٍّ
)1(

 .  

 r والذي یأتي الشبھاِت مع اشتباھھا علیھ قد أخبر عنھ النبي

  : وقع في الحراِم فھذا ُیَفسَُّر بمعنیینأنَّھ 

أن یكون ارتكاُبھ للشبھة مع اعتقاده أنَّھا شبھٌة ذریعًة  :أحدھما

وفي ، إلى ارتكابھ الحرام الذي یعتقد أنَّھ حراٌم بالتدریج والتسامح
                                                        

باب ھل یخرج المعتكف لحوائجھ  -  أخرجھ البخاري في كتاب االعتكاف )1(
 بامرأة ا خالًیيباب ما یستحب لمن رؤ - ومسلم في كتاب السالم ،2035ح
 ). 1712(-4ح
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ومن اجترأ على ما َیُشكُّ فیھ «: روایة في الصحیحین لھذا الحدیث

»ع ما استبانِمن اِإلثم أوَشَك أن ُیواِق
)1(

 .  

أنَّ َمن َأْقَدَم على ما ھو مشتبھ عنده ال یدري  :والمعنى الثاني

،  فإنَّھ ال یأمن أن یكون حراًما في نفس األمر،أھو حالٌل أو حراٌم

  . فیصاِدُف الحراَم وھو ال یدري أنَّھ حرام

  :مثل الراعي والحمى

أال  ،كالراعي یرعى حول الحمى یوشك أن یرتع فیھ«: rقولھ 

  . » أال وإن حمى اهللا محارمھ،وإن لكل ملك حمى

 لمن وقع في الشبھات وأنَّھ َیْقُرب rھذا َمَثٌل َضَرَبھ النبي 

:  قالrوفي بعض الروایات أنَّ النبي . وقوُعھ في الحرام الَمْحض

»اسأضرُب لكم مثًل«
)2(

 .  

 مثل المحرمات كالحمى الذي rفجعل النبي ، ثم ذكر ھذا الكالم

  .  الملوك ویمنعون غیرھم من قربانھیحمیھ

ال ، اا حمى محرًَّم عشر میًلي حول مدینتھ اثنrوقد جعل النبي 

وحمى عمر وعثمان أماكن ینبت فیھا ، وال یصاد صیده، یقطع شجره
                                                        

 .5726 ح–في كتاب األشربة باب الحث على ترك الشبھات أخرجھ النسائي   )1(
 2051 ح–باب الحالل بین والحرام بین  -أخرجھ البخاري في كتاب البیوع   )2(

 .ولم نجده في مسلم
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 واهللا سبحانھ وتعالى حمى ھذه المحرمات ،الكأل ألجل إبل الصدقة

=y7ù﴿: ى فقال تعال، من قربانھا وسماھا حدودههومنع عباد Ï? ßär ßâ ãn «! $# 

üx sù $ydqç/ tçø) s? 3 y7Ï9º xã x. Úú Îiüt6 ãÉ ª! $# ¾Ïm ÏG» tÉ#uä Ä¨$̈Y=Ï9 óO ßg ¯=yè s9 öcqà)G tÉ﴾ 
  .]187 :البقرة[

 فال ،وھذا فیھ بیان أنھ حدَّ لھم ما ُأِحلَّ لھم وما ُحرِّم علیھم

 ?y7ù=Ï﴿:  وكذلك قال في آیة أخرى، وال یتعدوا الحالل،یقربوا الحرام

ßär ßâ ãn «! $# üx sù $ydr ßâ tG ÷ès? 4 ` tB ur £â yètG tÉ yär ßâ ãn «!$# y7Í´̄» s9 'r é'sù ãN èd tbqãKÎ=» ©à9$#﴾ 

وجعل من یرعى حول الحمى أو قریًبا منھ جدیًرا ، ]229: البقرة[

فلذلك من تعدى الحالل ووقع في ، بأن یدخل الحمى ویرتع فیھ

فما َأْخَلَقھ بأن یخالَط الشبھات فإنَّھ قد قارب الحرام غایَة الُمقاربة 

  . ویقَع فیھ، الحراَم الَمْحَض

وفي ھذا إشارٌة إلى أنَّھ ینبغي التباُعُد عن المحرمات وأن یجعل 

  . اإلنسان بینھ وبینھا حاجًزا

  :الذرائع قاعدة َسدِّ

وَیستدل بھذا الحدیث من یذھب إلى َسدِّ الذراِئِع إلى المحرمات 

  . وتحریم الوسائل إلیھا

لُّ على ذلك أیًضا من قواعد الشریعة تحریُم قلیِل ما ُیسكُر وَیُد

وتحریُم الصالة بعد الصبح وبعد ، وتحریُم الَخلوة باألجنبیة، كثیُره

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

109 

ومنُع ، العصر سدا لذریعة الصالة عند طلوِع الشمس وعند غروبھا

  . الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شھوَتھ

َة الحائِض فیما بین ُسرَّتھا وركبتھا وَمَنَع كثیٌر من العلماء مباشر

 یأمُر امرأَتھ إذا كانت حائًضا أن َتتَّزَر rإال ِمْن وراء حائٍل كما كان 

فیباشُرھا من فوِق اإلزاِر
 )1(

 .  

  : القلب ملك الجوارح

أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد «: rوقولھ 

فیھ إشارٌة إلى أنَّ  ،»كلھ أال وھي القلب  وإذا فسدت فسد الجسد،كلھ

واجتنابھ للمحرمات واتقائھ للشبھات ، صالَح حركاِت العبِد بجوارحھ

لیس فیھ إال محبة اهللا ، فإن كان قلُبھ سلیًما، ِبَحَسِب صالِح حركة قلبھ

 َصَلحت ، وخشیة اهللا وخشیة الوقوع فیما یكرھھ،ومحبة ما یحبھ

، حرمات كلِّھاونشأ عن ذلك اجتناُب الم، حركاُت الجوارح كلھا

  . حذًرا من الوقوع في المحرمات، وَتَوقِّي الشبھات

ان القلب فاسًدا قد استولى علیھ اتِّباُع ھواه وطلُب ما ــوإن ك

 وانبعثت إلى ، فسدت حركات الجوارح كلھا،-ولو كرھھ اهللا-، یحبھ

  . كل المعاصي والمشتبھات بحسب اتباع ھوى القلب
                                                        

 ومسلم في ، 302مباشرة الحائض ـ ح : الحیض ـ باب: البخاري في كتاب  )1(
 ).293 (-1 ح- باب مباشرة الحائض فوق اإلزار -الحیض : كتاب
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وھم ، وبقیة األعضاء جنوده، ألعضاءالقلُب َمِلُك ا: ولھذا یقال

ال ، وتنفیذ أوامره منبعثون في طاعتھ، مع ھذا جنود طائعون لھ

  . یخالفونھ في شيٍء من ذلك

وإن كان ، فإن كان الملك صالًحا كانت ھذه الجنود صالحًة

 وال ینفع عند اهللا إال القلب ،فاسًدا كانت جنوده بھذه المثابة فاسدة

tP﴿: السلیم كما قال تعالى öqtÉ üw ßì xÿZ tÉ ×A$tB üw ur tbqãZ t/ ÇÑÑÈ ûw Î) ô` tB í tAr& ©!$# 

5= ù= s)Î/ 5OäÎ= yô ÇÑÒÈ﴾ ]89، 88: الشعراء[ .  

ال «:  قالrعن النبي  t عن أنس tوفي مسند اإلمام أحمد 

»یستقیُم إیماُن عبٍد حتَّى یستقیَم قلُبھ
)1(

 .  

إن أعمال  ف؛والمراد باستقامة إیماِنھ استقامُة أعمال جوارحھ

ومعنى استقامة القلب أن یكون . جوارحھ ال تستقیم إال باستقامة القلب

  . ومحبة طاعتھ وكراھة معصیتھ، ممتلًئا من محبة اهللا تعالى

فال ،  ال إلھ إال اهللا:وھو معنى قول، وھذا ھو حقیقة التوحید

صالح للقلوب حتى یكون إلُھھا الذي تؤلھھ وتعرفھ وتحبھ وتخشاه 

وات واألرض إلٌھ ُیؤلھ اولو كان في السم، حده ال شریك لھھو اهللا و

%öqs9 tb﴿: كما قال تعالى، وات واألرضاسوى اهللا لفسدت بذلك السم x. 
                                                        

:  وتتمتھ– بإسناد حسن من حدیث أنس بن مالك 3/198رواه أحمد في المسند   )1(
 .وال یستقیم قلبھ حتى یستقیم لسانھ، وال یدخل رجل الجنة ال یأمن جاره بوائقھ
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!$yJ ÍkéÏù îp ol Î;#uä ûw Î) ª!$# $s?yâ |¡ xÿ s9 4﴾ ]فُعلم بذلك أنھ ال صالح ، ]22: األنبیاء

 الجسد للعالم العلوي والسفلي مًعا حتى تكون حركات أھلھا وحركات

فإن كانت حركتھ وإرادتھ هللا وحده فقد ، تابعًة لحركة القلب وإرادتھ

وإن كانت حركة القلب وإرادتھ ، صلح وصلحت حركات الجسد كلھ

 وفي ، وفسدت حركات الجسد بحسب فساد حركة القلب،لغیر اهللا فسد

غَض َمْن َأعَطى ِهللا وَمَنَع ِهللا وَأَحبَّ ِهللا وَأب«:  قالrالسنن عن النبي 

»ِهللا فقد استكَمَل إیمانھ
)1(

 .  

ومعنى ھذا أنَّ كلَّ حركاِت القلب والجوارح إذا كانت كلھا هللا 

  . فقد كمل إیمان العبد بذلك ظاھًرا وباطًنا

وال ، وال نطقُت بلساني، ما ضربُت ببصري: tقال الحسن 

َأَعلى طاعٍة أو : حتى أنظَر، وال نھضُت على قدمي، بطشُت بیدي

  .  وإن كانت معصیًة تأخرت، ؟ فإن كانت طاعًة تقدمتعلى معصیة

  : ما یستفاد من الحدیث

وإما بین ، وإما حرام محض بیِّن، األمر إما حالل محض بیِّن -1

 . البینین
                                                        

ح  ،حدثنا عمرو بن علي: صفة القیامة ـ باب: أخرجھ الترمذي في كتاب  )1(
  .140، 3/138في المسند  من حدیث معاذ بن أنس الجھني، وأحمد 2521
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 . واألكل من مالھ، من كان أكثر مالھ الحالل جازت معاملتھ -2

 . متى ُعلم أن عین الشيء حرام فإنھ یحرم تناولھ -3

وینبغي أن یجعل المسلم بینھ وبینھا ، حرماتیجب التباعد عن الم -4

 . حاجًزا

 . ھذا الحدیث أصل في سد الذرائع -5

 . واألعضاء جنوده، القلب سید الجوارح -6

ال «: rبدلیل قولھ ، األمور ال تكون مشتبھة عند كل الناس -7

 . ولم یقل كل الناس، »یعلمھا كثیر من الناس

بھة أو شك الحرص على سالمة الدین بالبعد عن كل ما فیھ ش -8

  . وریبة
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  : المناقشة

  . للحرام المحضآخر ایت بمثال للحالل المحض ومثال : 1س

 ما سبب وجود المشتبھات ؟ وھل ھذا یعني قصوًرا في :2س

  الشریعة ؟

  ما أسباب اختالف العلماء ؟: 3س

أین نجد ھذه القاعدة في ھذا . األصل بقاء ما كان على ما كان: 4س

  الحدیث ؟

  اإلمام أحمد المشتبھات ؟بم فسَّر : 5س

  ھل یجوز األكل من مال اإلنسان الذي اختلط حالُلھ بحراِمھ ؟: 6س

ومن وقع في الشبھات وقع في الحرام : rما معنى قول النبي : 7س

  ؟

قلب اإلنسان وعاء لخواطره التي تحرك فیھ الرغبة لفعل : 8س

  .األشیاء أو تركھا

  .ھا بالحدیثاشرح العبارة السابقة موضًحا مدى ارتباط

$  $  $  
$  $  
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  الحدیُث السَّابُع

»« 
ِمیتم عن أبي رقیََّة

)1(
أنَّ ، بِن أوٍس الدَّاريِّ رضي اهللا عنھ 

؟ ]یارسوَل اِهللا[لمن : قلنا، ]اثالثـً[ »الدِّیُن النَّصیحُة«:  قالeالنَّبيَّ 

رواه  »وعامَِّتھموألئمَِّة المسلمین  eولكتاِبھ ولرسوِلھ Uِهللا « :قال

مسلم
)2(

.  

إن ھذا الحدیث أحد األحادیث التى یدور علیھا  :قال أبوداود

ذكر محمد بن ، ھذا الحدیث لھ شأن عظیم: وقال الحافظ أبونعیم. الفقھ

  . أسلم الطوسى أنھ أحد أرباع الدین

   :أنواع النصیحة

 وفى بعضھا اورد فى أحادیث كثیرة النصح للمسلمین عموًم

فأما . وفى بعضھا نصح والة األمور لرعایاھم، الة أمورھمالنصح لو

األول وھو النصح للمسلمین عموما ففى الصحیحین عن جریر بن 

                                                        
ا فقدم المدینة وأسلم سنة  كان نصرانیًّ،تمیم بن أوس بن خارجة الداري أبو رقیة  )1(

 وكان عابًدا وواعظًا rث عنھ النبي دَّر للنبي قصة الدجال والجساسة فحھـ، وذك9
، اإلصابة 1/448معرفة الصحابة )  ھـ40( وتوفي سنة ، حدیًثا18روى . مفوًھا

1/186. 
 ).55(-95ح– باب بیان أن الدین النصیحة –مان یأخرجھ مسلم في كتاب اإل  )2(
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 صِح والنُّكاِة الزَّ وإیتاِءالِة الصَّعلى إقاِم e النبيُُّتْعباَی«: عبداهللا قال

» مسلٍملكلِّ
 )1(

.  

 ففي وأما الثاني وھو النصح لوالة األمور ونصحھم لرعایاھم

ما من عبٍد «:  قالeالصحیحین عن معقل بن یسار عن النبي 

»َیْسَترعیھ اُهللا رعیًَّة ثم لم ُیحْطھا بنصِحھ إال لم یدخِل الجنََّة
 )2(

.  

أنھم نصحوا  وقد ذكر اهللا في كتابھ عن األنبیاء علیھم السالم

ألممھم كما أخبر اهللا بذلك عن نوح علیھ السالم وعن صالح علیھ 

   .السالم

   نصح الضعفاء هللا ورسولھ

§{﴿ :وقال تعالى øä©9 ín? tã Ïä!$xÿ yèëÒ9$# üwur ín? tã 4ÓyÌ öçyJ ø9$# üw ur ín? tã 

öúïÏ%©!$# üw öcr ßâ ÅgsÜ $tB öcqà)ÏÿY ãÉ ël tçym #så Î) (#qßs|Á tR ¬! ¾Ï& Î!qßô uëur 4﴾ 
  یعني أن من تخلف عن الجھاد لعذر فال حرج،]91: سورة التوبة[

 فإن المنافقین ، هللا ورسولھ في تخلفھان ناصًحبشرط أن یكو، علیھ

                                                        
 ،57 ح-  الدین النصیحةrباب قول النبي –أخرجھ البخاري في كتاب اإلیمان   )1(

 -97 ح،باب بیان أن الدین النصیحة– ومسلم في كتاب اإلیمان ،ولھ أطراف
)56(. 

سترعى رعیة فلم ینصح،  باب من ا–أخرجھ البخاري في كتاب األحكام   )2(
، ومسلم في كتاب اإلیمان باب استحقاق الوالي الغاش لرعیتھ النار ، 7150ح

 .بمعناه) 1429 (– 227ح 
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و یتخلفون عن الجھاد من غیر ، كانوا یظھرون األعذار كاذبین 

  . نصح هللا ورسولھ

فھذا یدل على أن النصیحة : النصیحة  أن الدینeوأخبر النبي 

تشمل خصال اإلیمان واإلسالم واإلحسان التي ذكرت في حدیث 

 فإن النصح هللا یقتضي القیام ،ادیًن  كلھذلك جبریل علیھ السالم وسمَّى

 فال یكمل، بأداء واجباتھ على أكمل وجوھھا وھو مقام اإلحسان

كمال المحبة الواجبة  بدون ذلك وال یتأتى، النصح هللا بدون ذلك

ویستلزم ذلك االجتھاد في التقرب إلیھ بنوافل الطاعات ، والمستحبة

ت على ھذا الوجھ والمكروھا، وترك المحرمات، على ھذا الوجھ

  . اأیًض

 

إرادة الخیر للمنصوح : یعبر بھا عن جملة ھيكلمة  النصیحة

 إذا ، نصحت العسل: یقال،وأصل النصح في اللغة الخلوص: قال، لھ

فمعنى النصیحة هللا سبحانھ صحة االعتقاد في ، خلصتھ من الشمع

اإلیمان بھ  :النصیحة لكتابھو. وحدانیتھ وإخالص النیة في عبادتھ

التصدیق بنبوتھ وبذل الطاعة لھ  :النصیحة لرسولھو. والعمل بما فیھ

  . فیما أمر بھ ونھى عنھ
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إرشادھم الى مصالحھم :النصیحة لعامة المسلمینو
)1(

. 

   :النصیحة هللا

فالنصیحة المفترضة هللا ھي شدة العنایة من الناصح باتباع  

  . ض ومجانبة ما حرممحبة اهللا فى أداء ما افتر

وقد ترفع األعمال كلھا عن العبد في بعض الحاالت وال یرفع 

فلو كان من المرض بحال ال یمكنھ عمل شيء من ، عنھم النصح هللا

جوارحھ بلسان وال غیره غیر أن عقلھ ثابت لم یسقط عنھ النصح هللا 

أن یقوم بما افترض - إن صح-وھو أن یندم على ذنوبھ وینوي ، بقلبھ

  . وإال كان غیر ناصح هللا بقلبھ،  علیھ ویجتنب ما نھاه عنھاهللا

فیما أوجبھ على الناس عن أمر  eوكذلك النصح هللا ورسولھ 

 ویحب ، ومن النصح الواجب هللا أن ال یرضى بمعصیة العاصي،ربھ

  . طاعة من أطاع اهللا ورسولھ

   :النصیحة لكتاب اهللا

إذ ھو كالم : رهالنصیحة لكتاب اهللا ھي شدة حبھ وتعظیم قد 

والوقوف ، تدبرهفي وشدة العنایة ، وشدة الرغبة في فھمھ، الخالق

 ویقوم بھ لھ ،عنھ عند تالوتھ لطلب معاني ما أحب مواله أن یفھمھ

                                                        
 .193- 1/189: أعالم السنن للخطابي : انظر  )1(
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، وكذلك الناصح من العباد یتفھم وصیة من ینصحھ، بعد ما یفھمھ

  . یھلیقوم علیھ بما كتب بھ فیھ إل، وإن ورد علیھ كتاب منھ ُعني بفھمھ

فكذلك الناصح لكتاب ربھ ُیعنى بفھمھ لیقوم هللا بما أمره بھ كما 

ویدیم دراستھ بالمحبة لھ ، ثم ینشر ما فھم في العباد ،یحب ویرضى

  . والتخلق بأخالقھ والتأدب بآدابھ

  : النصیحة للرسول في حیاتھ وبعد مماتھ

في حیاتھ ھي بذل المجھود في طاعتھ  eالنصیحة للرسول  

  . محبتھ والمسارعة إلى، وبذل المال إذا أراده، معاونتھھ وتصرنو

والبحث عن أخالقھ وآدابھ ، بطلب سنتھ وأما بعد وفاتھ فالعنایة 

دین یوشدة الغضب واإلعراض عمن ، ولزوم القیام بھ، وتعظیم أمره

ا وإن كان متدیًن، والغضب على من ضیعھا ألثرة دنیا، بخالف سنتھ

ل من قرابة أو صھر أو ھجرة أو نصرة  وحب من كان منھ بسبی،بھا

والتشبھ بھ في زیھ ، أو صحبة ساعة من لیل أو نھار على اإلسالم

 . ولباسھ

   :النصیحة ألئمة المسلمین

، ورشدھم، وأما النصیحة ألئمة المسلمین فحب صالحھم

، وكراھة افتراق األمة علیھم، وحب اجتماع األمة علیھم، وعدلھم
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والبغض لمن رأى الخروج ، ة اهللا عزوجلوالتدین بطاعتھم في طاع

  . وحب إعزازھم في طاعة اهللا عز وجل، علیھم

   :النصیحة لعامة المسلمین

ویكره ، وأما النصیحة للمسلمین فأن یحب لھم ما یحب لنفسھ

، ویوقر كبیرھم، ویرحم صغیرھم، ویشفق علیھم، لھم ما یكره لنفسھ

كرخص ، ي دنیاهوإن ضره ذلك ف، ویحزن لحزنھم ویفرح لفرحھم

وكذلك جمیع ، تجارتھ وإن كان ذلك فوات ربح ما بیع من، أسعارھم

 ،ألفتھم ودوام النعم علیھمو، ویحب صالحھم، ما یضرھم عامة

  . ونصرھم على عدوھم ودفع كل أذى ومكروه عنھم

  : النصیحة عند ابن الصالح

وقال أبو عمرو بن الصالح
)1(

النصیحة كلمة جامعة تتضمن : 

 فالنصیحة هللا ،اناصح للمنصوح لھ بوجوه الخیر إرادة وفعًلقیام ال

 والجالل وتنزیھھ عما ،تعالى توحیده ووصفھ بصفات الكمال

 وتجنب معاصیھ والقیام بطاعتھ ومحابھ بوصف ،یضادھا ویخالفھا

 وما ،وجھاد من كفر بھ تعالى، اإلخالص والحب فیھ والبغض فیھ

  . یھ والدعاء إلى ذلك والحث عل،ضاھى ذلك
                                                        

في كتاب صیانة صحیح مسلم من اإلخالل والخلط وحمایتھ من اإلسقاط   )1(
 .224- 221. والسقط
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    :النصیحة لكتابھ

 وتالوتھ حق ،اإلیمان بھ وتعظیمھ وتنزیھھ: والنصیحة لكتابھ

 وتدبر ،وتفھم علومھ وأمثالھ،  والوقوف مع أوامره ونواھیھ،تالوتھ

 . وذب تحریف الغالین وطعن الملحدین عنھ،آیاتھ والدعاء إلیھ

   :النصیحة لرسولھ

 ، وبما جاء بھاإلیمان بھ:  قریب من ذلكeوالنصیحة لرسولھ 

 واستثارة علومھا ، وإحیاء سنتھ، والتمسك بطاعتھ،وتوقیره وتبجیلھ

، ومواالة من وااله وواالھا، ومعاداة من عاداه وعاداھا، ونشرھا

  .  ونحو ذلك،والتأدب بآدابھ ومحبة آلھ وصحابتھ، والتخلق بأخالقھ

   :النصیحة ألئمة المسلمین

 ، وطاعتھم فیھ، على الحقمعاونتھم: والنصیحة ألئمة المسلمین

،  ومجانبة الوثوب علیھم، وتنبیھھم في رفق ولطف،وتذكیرھم بھ

  . یار على ذلكغوحث األ، والدعاء لھم بالتوفیق

    :النصیحة لعامة المسلمین

إرشادھم إلى مصالحھم وتعلیمھم : والنصیحة لعامة المسلمین

 على وسد خالتھم ونصرتھم، أمور دینھم ودنیاھم وستر عوراتھم

وأن یحب لھم ما ، ومجانبة الغش والحسد لھم، أعدائھم والذب عنھم

  .  انتھى. وما شابھ ذلك،ویكره لھم ما یكره لنفسھ، یحب لنفسھ
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، إیثار فقیرھمو ومن أنواع نصحھم دفع األذى والمكروه عنھم 

، ورد من زاغ منھم عن الحق في قول أو عمل ، وتعلیم جاھلھم

والرفق بھم في األمر بالمعروف ، حقبالتلطف في ردھم إلى ال

محبة إزالة فسادھم ولو بحصول ضرر لھ في و، والنھي عن المنكر

ن أوددت أن ھذا الخلق أطاعوا اهللا و« :دنیاه كما قال بعض السلف

  .» قرض بالمقاریضيلحم

 یا لیتني عملت فیكم بكتاب اهللا :وكان عمر بن عبدالعزیز یقول

بسنة وقع منى عضو حتى یكون آخر فكلما عملت فیكم ، وعملتم بھ

  . »شيء منھا خروج نفسي

 

 وھو مما یختص -النصح هللا تعالى وكتابھ ورسولھ من أنواع 

 وبیان ، رد األھواء المضلة بالكتاب والسنة على موردھا–بھ العلماء 

 وكذلك رد األقوال الضعیفة ،داللتھما على ما یخالف األھواء كلھا

  .  العلماء وبیان داللة الكتاب والسنة على ردھامن زالت

 ؛وما لم یصح منھ r ومن ذلك بیان ماصح من حدیث النبي

 وبیان غلط ، ومن تقبل روایاتھ منھم ومن ال تقبل،بتبیین حال رواتھ

  . من غلط من ثقاتھم الذین تقبل روایاتھم
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تك ألخیك حتى تأمره بما إنك لن تبلغ حق نصیح: قال الحسن 

  . تعجز عنھ

والذي نفسي بیده إن شئتم : e وقال بعض أصحاب النبي

إن أحب عباد اهللا إلى اهللا الذین یحببون اهللا إلى : ألقسمن لكم باهللا

  .  ویسعون في األرض بالنصیحة،ویحببون عباد اهللا إلى اهللا، عباده

 عز المحب هللا«: قرأت في بعض الكتب: وقال فرقد السبخي

،  زمرتھ أول الزمر یوم القیامة،األمراء أمیر مؤمر على وجل

 والمحبة ، والمحبة فیما ھناك،ومجلسھ أقرب المجالس فیما ھناك

 - ولن یسأم المحبون من طول اجتھادھم هللا ،منتھى القربة واالجتھاد

یمشون بین  ،ویحببونھ إلى خلقھ،  یحبونھ ویحبون ذكره،-عز وجل 

،  ویخافون علیھم من أعمالھم یوم تبدو الفضائح،عباده بالنصائح

 أولئك الذین ال راحة لھم دون ،أولئك أولیاء اهللا وأحباؤه وصفوتھ

  . »لقائھ

 في قول أبى بكر المزني ما فاق أبو بكر -وقال ابن ُعلیة 

رضي اهللا عنھ أصحاب محمد بصوم وال صالة ولكن بشيء كان في 

  . والنصیحة في خلقھ، وجل هللا عزالذي كان في قلبھ الحب : قلبھ قال

ما أدرك عندنا من أدرك : وقال الفضیل بن عیاض رحمھ اهللا 
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وسالمة ، وإنما أدرك عندنا بسخاء األنفس، بكثرة الصالة والصیام

  .والنصح لألمة ، الصدور

 حتى قال اوكان السلف إذا أرادوا نصیحة أحد وعظوه سرًّ 

ومن وعظھ ، فھي نصیحةمن وعظ أخاه فیما بینھ وبینھ : بعضھم

  . وس الناس فإنما وبخھءعلى ر
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  : ما یستفاد من الحدیث

 . النصح واجب على كل مسلم لنفسھ ولغیره -1

 . النصیحة لھا آداب یجب أن تراعى لتؤدي غرضھا -2

 . ا وإسالًماتسمى النصیحة دیًن -3

 . أي حالبالنصح هللا ال یسقط عن المسلم  -4

 . النصیحة تقتضي محبة للمنصوح -5

 . امة على أمر اهللا ھي نصح اإلنسان لنفسھاالستق -6

إذا علم الناصح أنھ یقبل نصحھ ، النصیحة الزمة على قدر الطاقة -7

فإن خشي على نفسھ ، وأمن على نفسھ المكروه، ویطاع أمره

  . أذى فھو في سعة
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  : المناقشة

  .  للنصیحةاذكر تفسیر الخطابي اللغوي والشرعي: 1س

   في حیاتھ وبعد مماتھ ؟rما أوجھ النصیحة للرسول : 2س

  ما الفرق بین النصیحة ألئمة المسلمین وعامتھم ؟: 3س

  ماذا تقتضي النصیحة هللا ؟: 4س

  ؟ كیف یكون النصح لكتاب اهللا: 5س

  

  

$  $  $  
$  $  
$  
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  الحدیُث الثَّامُن

» « 
  أنَّ رسوَل اِهللا– رضي اهللا تعالى عنھما -عن عبِد اِهللا بِن عمَر

rوأنَّ ، ُأِمرُت َأْن ُأقاِتَل النَّاَس َحتَّى َیْشَھُدوا أْن ال إلَھ إال اُهللا« : قال

فإذا َفَعُلوا ذلك ، وُیؤُتوا الزَّكاَة ، َویقیُموا الصَّالَة،  َرُسوُل اِهللاُمَحمًَّد

وِحساُبُھْم َعلى ، إال بحقِّ اإلْسالِم ،َعَصُموا ِمني ِدماَءُھْم َوأْموَالھم ، 

رواه البخاري ومسلم. » تعالىاِهللا
)1(

.  

  : داللة الحدیث

 یدل على أنھ كان ،»عصموا منى دماءھم وأموالھم «: rقولھ 

وھذا كلھ بعد .  بالقتال ویقتل من أبى اإلسالماعند ھذا القول مأموًر

  . ھجرتھ إلى المدینة

  : الشھادتان ثم شرائع اإلسالم

بل من كل من جاءه  كان یقrأن النبي : من المعلوم بالضرورة 

ویعصم دمھ بذلك ویجعلھ ، الشھادتین فقط  یرید الدخول في اإلسالم

                                                        
. 25 ح - فإن تابوا وأقاموا الصالة :  باب-اإلیمان :  في كتاب أخرجھ البخاري)1(

 باب األمر بقتال الناس حتى یقولوا ال إلھ إال اهللا ح - ومسلم في كتاب اإلیمان
36 –)22 .( 
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لما  ، ال إلھ إال اهللا:وقد أنكر على أسامة بن زید قتلھ لمن قال. امسلًم

  . واشتد نكیره علیھ، رفع علیھ السیف

 إلى ا لما بعثھ إلى الیمن أن یدعوھم أوًلا أمر معاًذr و أنھ 

إن ھم أطاعوا لذلك فأعلمھم بالصالة ثم « :الشھادتین وقال

»بالزكاة
)1(

 بدخولھ في اإلسالم ُأمر بعد اومراده أن من صار مسلًم. 

  . ذلك بإقام الصالة ثم بإیتاء الزكاة

وكان من سألھ عن اإلسالم یذكر لھ مع الشھادتین بقیة أركان 

قال وكما . اإلسالم كما قال لجبریل علیھ السالم لما سألھ عن اإلسالم

  . لألعرابي الذي جاءه ثائر الرأس یسألھ عن اإلسالم

  : الشھادتان تعصمان الدم والمال

، وبھذا فإن كلمتي الشھادتین بمجردھما تعصم من أتى بھما

فإن أقام الصالة وآتى ، فإذا دخل في اإلسالم، اویصیر بذلك مسلًم

وإن  ، وقام بشرائع اإلسالم فلھ ما للمسلمین وعلیھ ما علیھم، الزكاة

وقد . أخل بشيء من ھذه األركان فإن كانوا جماعة لھم منعة قوتلوا

، ظن بعضھم أن معنى الحدیث أن الكافر یقاتل حتى یأتي بالشھادتین 

وجعلوا ذلك حجة خطاب الكفار ، ویؤتي الزكاة ، ویقیم الصالة 
                                                        

وھو ) 19(-  29 باب الدعاء إلى الشھادتین ح - أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان )1(
 . جزء منھ
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  . وفي ھذا نظر. بالفروع

   . في قتال الكفار تدل على خالف ھذاrوسیرة النبي 

 یوم ا دعا علیr أن النبي tففي صحیح مسلم عن أبي ھریرة 

 »، علیك اُهللا حتى یفتَحْتتِفْلامش وال َت«: خیبر فأعطاه الرایة وقال

 ثم وقف فصرخ یا رسول اهللا على ماذا ،ا ولم یلتفت شیًئفسار عليٌّ

وأّن ،  إال اُهللا ال إلَھدوا أْنَھْشھم على أن َیْلقاِت «:  فقال؟ُأقاتل الناس

ھم وا منك دماَءُمعلوا ذلك فقد عَصفإذا َف ،  اِهللامحمًدا رسوُل

»U ھم على اِهللاھا وحسـاُبـھم إال بحقِّوأمواَل
 )1(

 .  

فجعل مجرد اإلجابة إلى الشھادتین عاصمة للنفوس واألموال 

ومن حقھا االمتناع عن الصالة والزكاة بعد الدخول في . إال بحقھا

  . بة رضي اهللا عنھماإلسالم كما فھمھ الصحا

  : قتال الجماعة الممتنعة عن الشرائع

ومما یدل على قتال الجماعة الممتنعین من إقام الصالة وإیتاء  

bÎ*sù (#qç/$s? (#qãB$s%r&ur no﴿: الزكاة من القرآن قولھ تعالى 4qn= ¢Á9$# (# âqs?#uäur 

no 4qü2̈ì9$# (#qù= yÜsù öN ßgn=ãÎ; yô 4﴾] وقولھ تعالى ]5: التوبة: ﴿öN èdqè= ÏG» s%ur 4Ó®Lym üw 
öcqä3s? ×p uZ ÷GÏù tbqà6tÉ ur ß`É Ïe$!$# ¼ã& ó#à2 ¬! 4﴾ ]39: األنفال[.  

                                                        
 باب من فضائل علي بن أبي طالب –الصحابة فضائل : أخرجھ مسلم في كتاب  )1(

 ).2405 (-  33ح  -
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 ،ا لم یغر علیھم حتى یصبح كان إذا غزا قوًمrوثبت أن النبي 

مع احتمال أن یكونوا قد دخلوا في . ا وإال أغار علیھمفإن سمع أذاًن

  . اإلسالم

م مسجًدا فال یُتا أو رَأ مؤذًنمُتْع سِمإْن «: وكان یوصي سرایاه

 » لوا أحًداُتْقَت
)1(

 .  

فھذا كلھ یدل على أنھ كان یعتبر حال الداخلین في اإلسالم فإن 

وفي ھذا وقع . أقاموا الصالة وآتو الزكاة وإال لم یمتنع عن قتالھم

عن أبي ، تناظر أبي بكر وعمر رضي اهللا عنھما كما في الصحیحین 

واسُتخلف أبو بكر الصدیق  rي رسول اهللا لما ُتوف: قال tھریرة 

t ،  وكفر من كفر من العرب قال عمرtكیف تقاتل :  ألبي بكر

 ال : حتى یقولوااَس النَّ أن أقاتَلرُتِمُأ«: rالناس وقد قال رسول اهللا 

ھ إال ھ ونفَسم مني ماَل فقد عَص، إال اُهللا ال إلَھ:ن قالفَم،  إال اُهللاإلَھ

واهللا ألقاتلن من فرق : tفقال أبو بكر، »U  اِهللاھ علىھ وحساُببحقِّ

 اواهللا لو منعوني عقاًل ،فإن الزكاة حق المال، بین الصالة والزكاة 

فواهللا : فقال عمر،  لقاتلتھم على منعھrهللا اكانوا یؤدونھ إلى رسول 

ما ھو إال أن رأیت اهللا قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنھ 

                                                        
وفیھ تقدیم ، 2635ح  -في دعاء المشركین : الجھاد باب: كما عند أبي داود في كتاب) 1(

 . وتأخیر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

131 

»الحق
 )1(

 .  

  : ر أبي بكر وعمروجھتا نظ

 فدل على أن قتال »إال بحقھ«:  أخذ قتالھم من قولھtفأبو بكر  

  . ومن حقھ أداء حق المال الواجب من أتى بالشھادتین جائز

یعصم الدم في ،  ظن أن مجرد اإلتیان بالشھادتینt وعمر 

الدنیا تمسًكا بعموم أول الحدیث كما ظن طائفة من الناس أن من أتى 

اْمَتنع من دخول النار في اآلخرة تمسًكا بعموم ألفاظ بالشھادتین 

أبي بكر  ثم إن عمر رجع إلى موافقة، وردت ولیس األمر على ذلك

t .  

فإن الزكاة حق ، ألقاتلن من فرق بین الصالة والزكاة (: وقولھ

، ألنھا حق البدن ،  یدل على أن من ترك الصالة فإنھ یقاتل . )المال

  . لتي ھي حق المالفكذلك من ترك الزكاة ا

  : الدلیل على قتال تارك الصالة

، وفي ھذا إشارة إلى أن قتال تارك الصالة أمر مجمع علیھ 

ولیس ھو مذكوًرا في الحدیث الذي ،  علیھ ا مقیًساألنھ جعلھ أصًل
                                                        

ح  -  rاالقتداء بسنن رسول اهللا :  باب-أخرجھ البخاري في كتاب االعتصام   )1(
بقتال الناس حتى یقولوا ال إلھ إال باب األمر  - ومسلم في كتاب اإلیمان. 7285

 ).20(-  32 ح -اهللا
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 فكذلك الزكاة »إال بحقھا«:  وإنما أخذ من قولھtاحتج بھ عمر 

ویستدل أیًضا على . الموكل ذلك من حقوق اإلس. ألنھا من حقھا

القتال على ترك الصالة بما في صحیح مسلم عن أم سلمة عن النبي 

rفَمن أنَكر فقد ، ُیسَتعمُل علیكم ُأمراُء فتعِرفون وُتنِكرون«:  قال

یا رسول : فقالوا »ولكْن َمن َرِضَي وتاَبع، وَمن كِره فقد َسِلم ، بِرَئ

»واما صلَّ، ال«: أال نقاتلھم ؟ قال! اهللا 
)1(

 .  

  :قتال الّطائفة لتركھا سائر أركان اإلسالم

یھا كما یقاتلون حكم من ترك سائر أركان اإلسالم أن یقاتلوا عل 

  . والزكاةعلى ترك الصالة 

 روى ابن شھاب عن حنظلة بن علي بن األسقع أن أبا بكر

 وأمره أن یقاتل الناس على t بعث خالد بن الولید t الصدیق

حدة من الخمس فقاتلھم علیھا كما تقاتل على فمن ترك وا، خمس 

وإقام ، وأن محمًدا رسول اهللا ، شھادة أن ال إلھ إال اهللا : الخمس

  . وصوم رمضان، وإیتاء الزكاة ، الصالة 

لو أن الناس تركوا : قال عمر بن الخطاب: وقال سعید بن جبیر

  . الحج لقاتلناھم علیھ كما نقاتلھم على الصالة والزكاة
                                                        

- 62باب وجوب اإلنكار على األمراء ح –أخرجھ مسلم في كتاب اإلمارة   )1(
)1854.( 
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 الكالم في قتال الطائفة الممتنعة عن شيء من ھذه  فھذا

  . الواجبات

  : محاربة الممتنع عن أداء الصالة أو قتلھ

أما قتل الواحد الممتنع عنھا فأكثر العلماء على أنھ یقتل الممتنع 

، وأبي عبید ، وأحمد ، وھو قول مالك والشافعي . عن الصالة

  . وغیرھم

أن : tأبي سعید الخدريویدل على ذلك ما في الصحیحین عن 

 ھ أن یكوَنلعلَّ، ال«:  في قتل رجل فقالrخالد بن الولید استأذن النبي 

فقال  !وكم من مصل یقول بلسانھ ما لیس في قلبھ :  فقال خالد»ي ؟لَِّصُی

 قَّ وال أُشاِس النَّ عن قلوِبأنقَب  أنْروَمإني لم ُأ«: rرسول اهللا 

»ھمبطوَن
)1(

 .  

  : زكاةالممتنع عن أداء ال

یقتل : قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففیھ قوالن لمن قال أما

یقتل أیًضا وھو المشھور عن أحمد : أحدھما. الممتنع من فعل الصالة

                                                        
 ح -بعث علي بن أبي طالب:  باب-أخرجھ البخاري في كتاب المغازي   )1(

- 144 باب ذكر الخوارج وصفاتھم ح -مسلم في كتاب الزكاةو. 4351
)1064(.  
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  .  ویستدل لھ بحدیث ابن عمر ھذا- رحمھ اهللا -

وأحمد في ، والشافعي ، الك وھو قول م، ال یقتل  :والثاني

  .روایة

  : الممتنع عن الصوم

وقال . یقتل بتركھ: وم فقال مالك وأحمد في روایة عنھأما الص

  . ال یقتل بذلك: الشافعي وأحمد في روایة

فإنھ لیس في .  ویستدل لھ بحدیث ابن عمر وغیره مما في معناه

الصوم : ولھذا قال أحمد في روایة أبي طالب. شيء منھا ذكر الصوم

  . لم یجئ فیھ شيء

  : الممتنع عن الحج

  . في القتل بتركھ روایتان - رحمھ اهللا -حمدفعن أ أما الحج 

 على اوحمل بعض أصحابنا روایة قتلھ على من أّخره عازًم
فأما إن ، أو أخره وغلب على ظنھ الموت في عامھ ،تركھ بالكلیة
فال قتل ،  أنھ على التراخي كما یقولھ كثیر من العلماءاأخره معتقًد

  . بذلك

   إال بحق اإلسالمrمعنى قولھ 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

135 

»إال بحقھا«: r قولھ 
)1(

قد  »إال بحق اإلسالم«: وفي روایة 
وأن من ، ،سبق أّن أبا بكر أدخل في ھذا الحق فعل الصالة والزكاة 

  . العلماء من أدخل فیھ فعل الصیام والحج أیًضا

  . ومن حقھا ارتكاب ما یبیح دم المسلم من المحرمات

ي عن النب ، tویشھد لھذا ما في الصحیحین عن ابن مسعود 
rوأني رسوُل إال اُهللا أن ال إلَھ یشھُد مسلٍم امرٍئ دُمال یحلُّ«:  قال  
  لدینِھوالتارُك،  بالنفِسوالنفُس،  الزاني یُبالثَّ:  إال بإحدى ثالٍثاِهللا

» للجماعِةالمفارُق
)2(

 .  

  . »Uوحسابھم على اهللا «: rوقولھ 

دم تعصم ، یعني أن الشھادتین مع إقام الصالة وإیتاء الزكاة

وأما في اآلخرة  ،إال أن یأتي ما یبیح دمھ، صاحبھا ومالھ في الدنیا

، فإن كان صادًقا أدخلھ بذلك الجنة  ؛- عز وجل -فحسابھ على اهللا 

  . وإن كان كاذًبا فإنھ من جملة المنافقین في الدرك األسفل من النار

                                                        
 عن tعن أنس :  وذلك كما في الروایة التي أخرجھا البخاري في صحیحھ)1(

أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا ال إلھ إال اهللا، فإذا قالوھا، : "  قالrالنبي 
وصلوا صالتنا، واستقبلوا قبلتنا، وذبحوا ذبیحتنا، فقد حرمت علینا دماؤھم 

استقبال القبلة :  باب–الصالة : ابكت". وأموالھم إال بحقھا، وحسابھم على اهللا
 . 392 ح –

 ح - أن النفس بالنفس:  باب قول اهللا تعالى-أخرجھ البخاري في كتاب الدیات ) 2(
 ). 1676(-  25ح - باب ما یباح بھ دم المسلم-ومسلم في كتاب القسامة . 6878
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.öçÏj﴿: قال تعالى xã sù !$ yJ̄RÎ) |MRr& ÖçÅe2 xã ãB ÇËÊÈ  |Mó¡ ©9 O Îgøã n=tæ @ç ÏÜøä|Á ßJ Î/ 

ÇËËÈ ûw Î) ` tB 4í̄<uqs? tçxÿ x.ur ÇËÌÈ  çm ç/Éjã yè ããsù ª!$# z>#xã yèø9 $# uéy9 ø.F{ $# ÇËÍÈ ¨bÎ) !$ uZ øãs9Î) öNåk u5$tÉ Î) 

ÇËÎÈ §NèO ¨b Î) $uZ øän= tã N åku5$|¡ Ïm ÇËÏÈ﴾ .]26-21: الغاشیة[  .  

 اولسَت مسلًط، إنما علیك تذكیرھم باهللا ودعوتھم إلیھ : والمعنى

ثم أخبر تعالى . وال مكلًفا بذلك، على إدخال اإلیمان في قلوبھم قھًرا 

  . وحسابھم علیھ، أن مرجع العباد كلھم إلیھ 

  : قبول توبة الزندیق

وقد استدل بھذا
)1( 

من یرى قبول الزندیق
)2(

، وھو المنافق ، 

كما ، ولم یر قتلھ بمجرد ظھور نفاقھ، إذا أظھر العود إلى اإلسالم 

 یعامل المنافقین ویجریھم على أحكام المسلمین في rنبي كان ال

  . الظاھر مع علمھ بنفاق بعضھم في الباطن

وحكاه الخطابي عن . وھذا قول الشافعي وأحمد في روایة عنھ

  . أكثر العلماء واهللا أعلم

  : ما یستفاد من الحدیث الشریف

جل یجب على المسلمین أن یقاتلوا من یمنع تبلیغ دعوة اهللا عز و -1

                                                        
 .أي بحدیث الباب  )1(
 .أي قبول توبتھ: قبول الزندیق  )2(
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 . أو غیرھم ورسالتھ من المشركین أو أھل الكتاب

 . فقد سلم،  بمقتضاھااعامًل،  بھاا مخلًص، ال إلھ إال اهللا:من قال -2

قوتل علیھ حتى یؤدیھ ، من فرط في حق من حقوق اهللا ورسولھ -3

 . أو یھلك

أما السرائر ، للمسلمین وحكامھم الظاھر من معامالت الناس -4

 . ىفیتوالھا اهللا سبحانھ وتعال

  . أول األركان وأھمھا الشھادتان -5
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  :المناقشة

=bÎ*sù (#qç/$s? (#qãB$s%r&ur no4qn﴿: اشرح معنى قولھ تعالى: 1س ¢Á9$# (#âqs?#uäur 

no 4qü2̈ì9$# (#qù= yÜsù öNßg n=ãÎ; yô 4﴾ .عالقتھ بالحدیث الشریفاموضًح  .  

عصموا مني دماءھم وأموالھم إال : وضح معنى الجمل اآلتیة: 2س

  . حسابھم على اهللاو بحقھا

  ما المراد بالناس في الحدیث الشریف؟: 3س

 من قائل العبارة ؟ ولمن قیلت ؟ ». . . . . كیف تقاتل الناس«: 4س

وفي أي مناسبة قیلت ؟ وما المراد من االستفھام في ھذه 

  العبارة ؟

. العقل والنقل واإلجماع كلھا تشھد بوجوب فریضة الزكاة: 5س

  . وضح ذلك

ناقش ھذا في ضوء موقف . الف الرأي ال یفسد للود قضیةاخت: 6س

  . الشیخین أبي بكر وعمر رضي اهللا عنھما

لقد جاءت الزكاة في القرآن الكریم وفي السنة النبویة مقترنة : 7س

  فعالم یدل ذلك ؟. بالصالة في كثیر من اآلیات واألحادیث

  

$  $  $  
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  الحدیث التاسع 

 
ریرة عبدالرحمن بن صخرعن أبي ھ

)1(
 tسمعت :  قال

َما َنَھْیُتُكْم َعْنُھ َفاْجَتِنُبوُه، َوَما َأَمْرُتُكْم ِبِھ «:  یقولrرسول اهللا 
َفاْفَعُلوا ِمْنُھ َما اْسَتَطْعُتْم، َفِإنََّما َأْھَلَك الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َكْثَرُة َمَساِئِلِھْم 

)رواه البخاري ومسلم(. »َیاِئِھْمَواْخِتَلاُفُھْم َعَلى َأْنِب
)2(

 .  

وخرجاه من روایة أبي الزناد عن األعرج عن أبي ھریرة عن 
َدُعوِني َما َتَرْكُتُكْم، ِإنََّما أَھَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم  ُسَؤاُلُھْم «:  قالrالنبي 

 َفاْجَتِنُبوُه َوِإَذا َواْخِتَلاُفُھْم َعَلى َأْنِبَیاِئِھْم، َفِإَذا َنَھْیُتُكْم َعْن َشْيٍء
»َأَمْرُتُكْم ِبَأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُھ َما اْسَتَطْعُتْم

)3(
.  

                                                        
 صحابي جلیل مشھور، قدم المدینة ،ن بن صخر الدوسي الیماني ھو عبد الرحم)1(

، فكان r بخیبر، فأسلم سنة سبع للھجرة و لزم صحبة النبي rورسول اهللا 
كان أكثر مقامھ في المدینة وقد تولى .  للحدیث وروایةلھاأكثر الصحابة حفًظ

سنة  وھناك اختالف في ،إمارتھا في بعض األحایین وبھا توفي ودفن بالبقیع
  . حدیث) 5374(روي لھ ، ھـ ) 59(ت في سنة  والراجح أنھ ما،وفاتھ

-130 باب توقیره صلى اهللا علیھ وسلم ح ،أخرجھ مسلم في كتاب الفضائل  )2(
 وھو غیر موجود في البخاري بھذا ،»فأتوا«بدًلا من » فافعلوا «:وفیھ) 1337(

  .اللفظ
 باب االقتداء بسنن ،لسنةأخرجھ البخاري في كتاب االعتصام بالكتاب وا  )3(

، ومسلم في الموضع السابق 7288رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم ح 
= 
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  . وخرجھ مسلم من طریقین آخرین عن أبي ھریرة بمعناه

وفي روایة لھ ذكر سبب ھذا الحدیث من روایة محمد بن زیاد 
 َأیَُّھا النَّاُس، َقْد«:  فقالrخطبنا رسول اهللا :  قالtعن أبي ھریرة 

؟  َأُكلَّ َعاٍم َیا َرُسوَل اِهللا:َفَقاَل َرُجٌل. » َعَلْیُكْم اْلَحجَّ َفُحجُّواَفَرَض اُهللا

َلْو «:  َعَلْیِھ َوَسلََّم َثَلاًثا، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللاَفَسَكَت َحتَّى َقاَلَھا
َذُروِني َما َتَرْكُتُكْم؛ «: ُثمَّ َقاَل. »َنَعْم َلَوَجَبْت، َوَلَما اْسَتَطْعُتْم: ُقْلُت

َفِإنََّما َھَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِبَكْثَرِة ُسَؤاِلِھْم َواْخِتَلاِفِھْم َعَلى َأْنِبَیاِئِھْم، َفِإَذا 
َأَمْرُتُكْم ِبَشْيٍء َفْأُتوا ِمْنُھ َما اْسَتَطْعُتْم، َوِإَذا َنَھْیُتُكْم َعْن َشْيٍء 

»َفَدُعوُه
)1(

.  

   :داللة الحدیث

على النھي عن السؤال عما ال یحتاج إلیھ مما ] دل الحدیث[
یسوء السائل جوابھ، وعلى النھي عن السؤال على وجھ التعنت 

  .  كما كان یفعلھ كثیر من المنافقین وغیرھم؛والعبث واالستھزاء

ویقرب من ذلك السؤال عما أخفاه اهللا عن عباده ولم یطلعھم 
  .ن الروح كالسؤال عن وقت الساعة وع؛علیھ

                                                                                                                                         
 من ًلا بد»يءإذا أمرتكم بش «أن فیھ  إال،واللفظ للبخاري) 1337(- 131ح
  .»بأمر«

 - 412 باب فرض الحج مرة في العمر ح ،أخرجھ مسلم في كتاب الحج  )1(
)1337.(  
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أیًضا على نھي المسلمین عن السؤال عن كثیر من ] ودل[
الحالل والحرام مما یخشى أن یكون السؤال سبًبا لنزول التشدید فیھ، 

  ال؟  ھل یجب كل عام أو:كالسؤال عن الحج

 حتى ابتلي ، عن اللعان كره المسائل وعابھاrولما سئل النبي 

السائل عنھ قبل وقوعھ بذلك في أھلھ
)1(

.  

   :أدب الصحابة

 ینھى عن قیل وقال وكثرة السؤال وإضاعة rكان النبي 

المال
)2(

 یرخص في المسائل إال لألعراب r ولم یكن النبي ،

 یتألفھم بذلك، فأما المھاجرون ،ونحوھم من الوفود القادمین علیھ

واألنصار والمقیمون بالمدینة الذین رسخ اإلیمان في قلوبھم فنھوا 

أقمت : في صحیح مسلم عن النواس بن سمعان قالعن المسألة، كما 

كان :  بالمدینة سنة ما یمنعني من الھجرة إال المسألةrمع رسول اهللا 

فسألتھ عن البر :  عن شيء، قالrأحدنا إذا ھاجر لم یسأل النبي 

البر حسن الخلق واإلثم ما حاك في «: rواإلثم فقال رسول اهللا 

                                                        
  )1495 (-10ن ح أخرجھ مسلم في كتاب اللعا  )1(
 باب ما ینھى عن إضاعة المال ح ،أخرجھ البخاري في كتاب االستقراض  )2(

 باب النھي عن كثرة المسائل ، ومسلم في كتاب األقضیة،، ولھ طرفان408
 )593 (- 12من غیر حاجة بعدة روایات منھا ح 
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»نفسك وكرھت أن یطلع علیھ الناس
)1(

.  

 عن rنھینا أن نسأل رسول اهللا :  قالtوفیھ أیًضا عن أنس 

 الرجل من أھل البادیة العاقل فیسألھ ء فكان یعجبنا أن یجي،شيء

ونحن نسمع
)2(

.  

 فإنما أھلك من ؛ذروني ما تركتكم«: rوھو قولھ -فھذا الحدیث 

 یدل على كراھة -»نبیائھمأكان قبلكم كثرة سؤالھم واختالفھم على 

  . وذمھاالمسائل

  : الواجب على المسلم

 ُیسأل عن المسائل فیحیل على القرآن، كما سألھ rكان النبي 

عمر عن الكاللة
)3(

»یكفیك آیة الصیف«: ، فقال
)4(

.  

 في ھذا الحدیث إلى أن في االشتغال rوأشار رسول اهللا 

إذا نھیتكم عن «:  فقال،بامتثال أمره واجتناب نھیھ شغًلا عن المسائل

                                                        
 - 15 باب تفسیر البر واإلثم ح،أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب  )1(

)2553(  
 )12 (- 10ح باب السؤال عن أركان اإلسالم ،أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان  )2(
 ). ل ل ك(انظر لسان العرب مادة . الرجل الذي ال ولد لھ وال والد: الكاللة  )3(
) یستفتونك قل اهللا یفتیك في الكاللة (:ھي قولھ تعالى في آخر سورة النساء  )4(

 ).1617 (– 9 باب میراث الكاللة ح ،فرائضاآلیة، أخرجھ مسلم في كتاب ال
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  .»ما استطعتممنھ بوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا شيء فاجتن

أن یبحث عما : فالذي یتعین على المسلم االعتناء بھ واالھتمام

 ثم یجتھد في فھم ذلك والوقوف على ،rجاء عن اهللا ورسولھ 

معانیھ، ثم یشتغل بالتصدیق بذلك إن كان من األمور العلمیة، وإن 

تھاد في فعل ما یستطیعھ كان من األمور العملیة بذل وسعھ في االج

 عنھ، وتكون ھمتھ مصروفة بالكلیة ىمن األوامر، واجتناب ما ینھ

  . إلى ذلك ال إلى غیره

، والتابعین لھم بإحسان في rوھكذا كان حال أصحاب النبي 

  . طلب العلم النافع من الكتاب والسنة

فأما إن كانت ھمة السامع مصروفة عند سماع األمر والنھي 

 فإن ھذا مما یدخل في النھي، ،ور قد تقع وقد ال تقعإلى فرض أم

  .ویثبط عن الجد في متابعة األمر

  :  قبل وقوعھيءالسؤال عن الش

رأیت «: وقد سأل رجل ابن عمر عن استالم الحجر فقال لھ

ن غلبت عنھ؟ أرأیت إ أرأیت : یستلمھ ویقبلھ، فقال لھ الرجلrالنبي 

أیت بالیمن، رأیت رسول اجعل أر: ن زوحمت؟ فقال لھ ابن عمرإ
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» یستلمھ ویقبلھrاهللا 
)1(

.  

 ،r إال في االقتداء بالنبي ومراد ابن عمر أن ال یكون لك ھمٌّ

وال حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو َتَعّسره قبل وقوعھ، فإنھ قد 

یفتر العزم على التصمیم على المتابعة، فإن التفقھ في الدین والسؤال 

  .كان للعمل ال للمراء والجدلعن العلم إنما یحمد إذا 

ولھذا المعنى كان كثیر من الصحابة والتابعین یكرھون السـؤال 

  . عن الحوادث قبل وقوعھا، وال یجیبون عن ذلك

كان ھذا؟ فإن :  یقوليءوكان زید بن ثابت إذا سئل عن الش

  . »دعوه حتى یكون« : ال، قال:قالوا

 الرجل یكون ،اهللا دیا أبا عب: قلت لمالك: قال الھیثم بن جمیل

ولكن یخبر بالسنة، فإن قبلت ! ال: عالًما بالسنن یجادل عنھا؟ قال

  .  وإال سكت،منھ

ُیسأل عن  –یعني أحمد–سمعت أبا عبداهللا : وقال المیموني

 وقعت ھذه المسألة؟ بلیتم بھا بعد؟ : مسألة فقال

  : قسام الناس في افتراض المسائلأ

                                                        
  .1611 باب تقبیل الحجر ح،أخرجھ البخاري في كتاب الحج  )1(
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  :  أقساًماوقد انقسم الناس في ھذا الباب

فمن أتباع أھل الحدیث من سد باب المسائل حتى قلَّ فقھھ * 

  . وعلمھ بحدود ما أنزل اهللا على رسولھ، وصار حامل فقھ غیر فقیھ

ومن فقھاء أھل الرأي من توسع في تولید المسائل قبل  *

ما یقع في العادة منھا وما ال یقع، واشتغلوا بتكلف الجواب : وقوعھا

الخصومات فیھ، والجدال علیھ، حتى یتولد من ذلك عن ذلك، وكثرة 

افتراق القلوب، ویستقر فیھا بسبب األھواء والشحناء والعداوة 

، ةوالبغضاء، ویقترن ذلك كثیًرا بنیة المغالبة، وطلب العلو والمباھا

  .وصرف وجوه الناس

 العلماء الربانیون، ودلت السنة على قبحھ ھوھذا مما ذم

  .وتحریمھ

 فإن معظم ھمھم البحث ،اء أھل الحدیث العاملون بھوأما فقھ* 

عن معاني كتاب اهللا عز وجل، وما یفسره من السنن الصحیحة، 

 rوكالم الصحابة والتابعین لھم بإحسان، وعن سنة رسول اهللا 

ومعرفة صحیحھا وسقیمھا، ثم التفقھ فیھا وتفھمھا والوقوف على 

ن لھم بإحسان في أنواع معانیھا، ثم معرفة كالم الصحابة، والتابعی

العلوم من التفسیر، والحدیث، ومسائل الحالل والحرام، وأصول 

  . السنة والزھد والرقائق وغیر ذلك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 جامع العلوم والحكم

146 

وھذا ھو طریق اإلمام أحمد ومن وافقھ من علماء الحدیث 

  . الربانیین

ومن سلك طریقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فھم 

ن أصولھا توجد في تلك األصول  أل؛جواب الحوادث الواقعة غالًبا

  .المشار إلیھا

  : سبب كثرة الحوادث وعالجھ

من لم یشتغل :  فنقولtولنرجع إلى شرح حدیث أبي ھریرة 

، rبكثرة المسائل التي ال یوجد مثلھا في كتاب اهللا وال سنة رسولھ 

بل اشتغل بفھم كالم اهللا ورسولھ، وقصد بذلك امتثال األوامر، 

 في ھذا الحدیث rمتثل أمر رسولھ ا فھو ممن واجتناب النواھي،

  . وعمل بمقتضاه

ومن لم یكن اھتمامھ بفھم ما أنزل اهللا على رسولھ، واشتغل 

-تقع، وتكلف أجوبتھا بمجرد الرأي  بكثرة تولید مسائل قد تقع وقد ال

  .. مرتكًبا لنھیھ، تارًكا ألمره،خشي علیھ أن یكون مخالًفا لھذا الحدیث

 وقوع الحوادث التي ال أصل لھا في الكتاب واعلم أن كثرة

والسنة إنما ھي من ترك االشتغال بامتثال أوامر اهللا ورسولھ، 

 فلو أن من أراد أن یعمل عمًلا سأل عما ،واجتناب نواھي اهللا ورسولھ
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شرعھ اهللا في ذلك العمل فامتثلھ، وعما نھى عنھ فیھ فاجتنبھ، وقعت 

  .الحوادث مقیدة بالكتاب والسنة

إنما یعمل العامل بمقتضى رأیھ وھواه، فتقع الحوادث عامتھا و

 في ةھا إلى األحكام المذكورمخالفة لما شرعھ اهللا، وربما َعُسَر ردُّ

  . الكتاب والسنة لبعدھا عنھا

 ، في ھذا الحدیثr فمن امتثل ما أمر بھ النبي ،وفي الجملة

ھ النجاة حصل ل-وانتھى عما نھى عنھ، وكان مشتغال بذلك عن غیره 

  . في الدنیا واآلخرة

ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما یستحسنھ، وقع فیما حذَّر 

 من حال أھل الكتاب الذین ھلكوا بكثرة مسائلھم، rمنھ النبي 

  . واختالفھم على أنبیائھم، وعدم انقیادھم وطاعتھم لرسلھم

 وإذا أمرتكم بأمر ،إذا نھیتكم عن شيء فاجتنبوه« :rوقولھ 

ھذا یؤخذ منھ أن النھي :  قال بعض العلماء»ا منھ ما استطعتمفأتو

 واألمر ، ألن النھي لم یرخص في ارتكاب شيء منھ،أشد من األمر

  .قید بحسب االستطاعة

  . وروي ھذا عن اإلمام أحمد رحمھ اهللا

ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما «: وقال الحسن
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  . »نھاھم اهللا عنھ

  : على فعل الطاعاتترك المحرمات مقدم 

الظاھر أن ما ورد من تفضیل ترك المحرمات على فعل 

الطاعات فإنما أرید بھ على نوافل الطاعات، وإال فجنس األعمال 

عمال مقصودة  ألن األ؛الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات

 ولذلك ال تحتاج إلى نیة بخالف ؛لذاتھا، والمحارم المطلوب عدمھا

ن جنس ترك األعمال قد یكون كفراًَ كترك األعمال، ولذلك كا

التوحید، وكترك أركان اإلسالم أو بعضھا على ما سبق
)1(

 بخالف 

  .ارتكاب المنھیات فإنھ ال یقتضي الكفر بنفسھ

لیست التقوى قیام اللیل وصیام النھار : وقال عمر بن عبدالعزیز

رك ما  وت،ولكن التقوى أداء ما افترض اهللا! ذلك؟ والتخلیط فیما بین

  . حرم اهللا، فإن كان مع ذلك عمل فھو خیر إلى خیر

 فھي ،وحاصل كالمھم یدل على أن اجتناب المحرمات وإن قلت

  .أفضل من اإلكثار من نوافل الطاعات، فإن ذلك فرض وھذا نفل

                                                        
  . انظر الحدیث الثالث  )1(

ئة األن َأُردَّ ِدْرَھًما من شبھة أحب إليَّ ِمْن أن أتصدق بم«: وقال ابن المبارك
  .»ئة ألفائة ألف حتى بلغ ستماألف وم
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إذا نھیتكم عن شيء «: rإنما قال : وقال طائفة من المتأخرین

 ألن االمتثال »ا استطعتمفاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ م

لألمر ال یحصل إال بعمل، والعمل یتوقف وجوده على شروط 

 وبعضھا قد ال یستطاع، فلذلك قیده باالستطاعة، كما قید اهللا ،وأسباب

?̈(qà#)﴿ :-وجل عز-األمر بالتقوى وباالستطاعة، قال اهللا  $$sù ©!$# $tB 

÷Läê ÷è sÜtF óô !¬﴿: وقال في الحج) 16: التغابن. (﴾#$ ur ín? tã Ä¨$̈Z9$# êk Ïm ÏMøè t7ø9$# 

Ç` tB tí$sÜ tG óô$# Ïm øãs9Î) WxãÎ6 yô ﴾)97: آل عمران.(  

 وذلك ھو األصل، فالمقصود ،وأما النھي فالمطلوب عدمھ

  .ال یستطاع استمرار العدم األصلي وذلك ممكن، ولیس فیھ ما

أن اهللا ال یكلف العباد من األعمال ماال طاقة : والتحقیق في ھذا

بھ، وقد أسقط عنھم كثیًرا من األعمال بمجرد المشقة رخصة لھم 

  . علیھم، ورحمة لھم

وأما المناھي فلم یعِذر أحًدا بارتكابھا بقوة الداعي والشھوات، 

بل كلفھم تركھا على كل حال، وإنما أباح أن یتناولوا من المطاعم 

  .ة ال ألجل التلذذ والشھو،المحرمة عند الضرورة ما تبقى معھ الحیاة

أن النھي : -رحمھ اهللا-ومن ھنا یعلم صحة ما قال اإلمام أحمد 

  . أشد من األمر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 جامع العلوم والحكم

150 

  : ما ال یدرك كلھ ال یترك جلھ

 دلیل »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منھ ما استطعتم«: rفي قولھ 

 فإنھ ،على أن من عجز عن فعل المأمور بھ كلھ، وقدر على بعضھ

   :وھذا مطرد في مسائل. یأتي بما أمكنھ منھ
إما لعدم الماء -فإذا قدر على بعضھا وعجز عن الباقي : الطھارة •

فإنھ یأتي من ذلك بما  -أو المرض في بعض أعضائھ دون بعض
 وسواء في ذلك الوضوء والغسل على .قدر علیھ ویتیمم للباقي

   .المشھور
فإن عجز ا،  صلى قاعًدافمن عجز عن فعل الفریضة قائًم: الصالة •

   .اصلى مضطجًع

: r أن النبي tحیح البخاري عن عمران بن حصین وفي ص

»صّل قائًما، فإن لم تستطع فقاعًدا، فإن لم تستطع فعلى جنب«
)1(

.  

ولو عجز عن ذلك كلھ أومأ بطرفھ، وصلى بنیتھ، ولم تسقط 

  . عنھ الصالة على المشھور
 لزمھ ذلك على ،فإذا قدر على إخراج بعض صاع: زكاة الفطر •

 فال ،لى صیام بعض النھار دون تكملتھ فأما من قدر ع.الصحیح
في  ألن صیام بعض الیوم لیس بقربة ؛یلزمھ ذلك بغیر خالف

   .نفسھ

 ألن ؛وكذا لو قدر على عتق بعض رقبة في الكفارة لم یلزمھ
                                                        

 صلى على ااب تقصیر الصالة باب إذا لم یطق قاعًدأخرجھ البخاري في كت  )1(
 .1117جنب ح 
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  .  بل یؤمر بتكملتھ بكل طریق،تبعیض العتق غیر محبوب للشارع

  : ما یستفاد من الحدیث

  . تعالى واجبة كطاعة اهللاrطاعة الرسول  -1

 التشریع ا وھما مصدر،السنة النبویة مكملة للقرآن الكریم -2

 .األصلیان

اإلسالم ینھى عن البحث في األمور التي لم تقع والتي ال  -3

 .ینبني علیھا العمل

 .یجتھد المسلم في عمل ما أمر بھ واجتناب ما نھي عنھ -4

 .ھلُّترك ُجدرك كلھ ال ُیما ال ُی -5

 .سورمن فعل المیسور سقط عنھ المع -6

 .العلم سبیل إلى العمل -7

  : المناقشة

  . اذكر سبب ورود الحدیث -1

 مالذي یتعین على المسلم االعتناء بھ؟ -2
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 عن السؤال إلى أقسام، rانقسم الناس في نھي النبي  -3

 .اذكرھا

 متى یقع الناس في حوادث ال أصل لھا في الكتاب والسنة؟ -4

. اعةمن رحمة اهللا تعالى بعباده أنھ قید فعل األمر باالستط -5

 .تحدث عن ذلك مدلًلا على ما تقول

 أم فعل ، ترك المحرمات:أیھما أفضل في الطاعة -6

 . وضح ذلك؟الطاعات

  

$  $  $
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  العاشرالحدیُث 
»« 

إنَّ ،  یأیُّھا النَّاُس«: rقال رسوُل اِهللا : قال tعن أبي ھریرَة  

بَما  اَهللا َتعاَلى أمَر المْؤمنَین وإنَّ، ااهللا َتعالى َطیٌِّب ال َیْقبُل إال طیًِّب

pköâ$﴿: فقال تعالىُلمْرَسلیَن َأَمَر ِبِھ ا r'̄» tÉ ã@ ßôîç9$# (#qè= ä. z̀ ÏB ÏM» t6Íhã ©Ü9$# (#qè= uHùå $#ur 

$·s Î=» |¹ ( íÎoTÎ) $yJÎ/ tbqè= yJ ÷ès? ×Lì Î= tæ ÇÎÊÈ﴾ ]وقال تعالى]51: المؤمنون  :

﴿$yg ïÉr' ¯» tÉ öúïÏ% ©!$# (#qãZ tB# uä (#qè=à2 ` ÏB ÏM» t6Íhä sÛ $tB öN ä3» oYø%yó uë (#r ãç ä3ô© $#ur ¬! bÎ) 

óO çFZ à2 çn$É Î) öcr ßâ ç7÷è s? ÇÊÐËÈ﴾ ]ثم ذَكر الرَُّجَل ُیِطیُل  ،]172: البقرة

ومطعُمھ ! یاربِّ! یاربِّ: السَّفَر أشعَث أغبَر یُمدُّ یدیھ إلى السَّماِء

فأنَّى ، ِموُغذَِّي بالحرا، وملبُسھ حراٌم، ومشرُبھ حراٌم، حراٌم

رواه مسلم .»ُیْسَتجاُب لذلك؟
)1(

 .  

  : »إن اهللا تعالى طیب«: معنى قولھ

أن اهللا سبحانھ وتعالى مقدس منزه عن النقائص :  والمعنى

  . والعیوب كلھا

«àM﴿: وھذا كما في قولھ تعالى t6Íhã©Ü9$# ur tûüÎ6 Íhã©Ü=Ï9 tbqç7Íhä ©Ü9$# ur ÏM» t6Íhã©Ü= Ï9 4 
y7Í´̄» s9 'r é& öcr âä §éy9 ãB $£JÏB tbqä9qà)tÉ (﴾ ]26: النور[.  

                                                        
– 65باب قبول الصدقة من الكسب الطیب ح: أخرجھ مسلم في كتاب الزكاة  )1(

 .نحوه بزیادة ونقص) 1015(
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والمراد المنزھون من أدناس الفواحش وأوضارھا
)1(

.   

، قد ورد معناه في حدیث الصدقة، »ال َیقَبُل إال طیًِّبا«: rوقولھ 

وال یقبُل اُهللا إال ، ال یتَصدَّْق أحٌد بصدقٍة إال من كسٍب طیٍِّب«: ولفظھ

»اطیًِّب
)2(

 .  

  .  حالًلاا یقبل من الصدقات إال ما كان طیًبوالمراد أنھ تعالى ال

  : عموم معنى الطیب في األموال واألعمال واألقوال

: r إن المراد في ھذا الحدیث الذي نتكلم فیھ اآلن بقولھ:وقد قیل

 أعم من ذلك وھو أنھ ال یقبل من األعمال إال ما »ایقبل إال طیًبال «

وال من ، ء والُعْجبكالریا ا من المفسدات كلھا طاھًراكان طیًب

فإن الطَّیِّب یوصُف بھ األعماُل ، ا حالًلااألموال إال ما كان طیًب

  . فكل ھذه تنقسم إلى طّیٍب وخبیٍث، واألقواُل واالعتقاداُت

 بما سكن في قلبھ من ؛قلبھ ولسانھ وجسده: فالمؤمن كلھ طیب

 وعلى جوارحھ من األعمال ، وظھر على لسانھ من الذكر،اإلیمان

                                                        
 .أوساخھا: أوضارھا  )1(
باب قبول الصدقة من الكسب : جزء من حدیث أخرجھ مسلم في كتاب الزكاة  )2(

 ).1014(– 63الطیب ح
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  . الحة التي ھي ثمرة اإلیمان وداخلة في اسمھالص

وفى ھذا الحدیث إشارة إلى أنھ ال ُیْقَبُل العمُل وال َیْزُكو إال  

فإنھ قال بعد ، وأن أكل الحرام یفسد العمل ویمنع قبولُھ، بأكل الحالل

وإن اهللا أمر المؤمنین بما أمر بھ « ااهللا ال یقبل إال طیًبن أ تقریره

$﴿:  تعالىالمرسلین ؛ فقال pköâr' ¯» tÉ ã@ ßô îç9$# (#qè= ä. z̀ ÏB ÏM» t6 Íhã©Ü9$# (#qè= uHùå $#ur $·s Î=» |¹ 

ygïÉ$﴿: وقال ﴾ ) r' ¯» tÉ öúïÏ% ©!$# (#qãZ tB#uä (#qè=à2 ` ÏB ÏM» t6 ÍhäsÛ $tB öNä3» oY ø%yóuë ﴾« .  

أن الرسل وأممھم مأمورون باألكل من الطیبات : والمراد بھذا

فما دام األكل حالًلا فالعمل صالح ، حوبالعمل الصال، التي ھي الحالل

  فإذا كان األكل غیر حالل فكیف یكون العمل مقبوالً ؟، مقبول

َتَقبَُّل مع الحرام فھو وأنھ كیف ُی، وما ذكره بعد ذلك من الدعاء

  . مثال الستبعاد قبول األعمال مع التغذیة بالحرام

  : المراد بقبول العمل

ومن صلى في ،  بمال حراموقد اختلف العلماء في حج من حجَّ

ھل یسقط عنھ فرُض الصالة والحج بذلك؟ وفیھ عن ، ثوب حرام

وھذه األحادیث المذكورة تدل .  روایتان- رحمھ اهللا- اإلمام أحمد

لكن القبول قد یراد بھ ، على أنھ ال یتقبل العمل مع مباشرة الحرام

، مباھاة بھوالثناء علیھ بین المالئكة وال، ومدح فاعلھ، الرضا بالعمل

وقد یراد بھ سقوط الفرض ، وقد یراد بھ حصول الثواب واألجر علیھ
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  . من الذمة

فإن كان المراد ھھنا القبول بالمعنى األول أو الثاني لم یمنع ذلك 
كما ورد أنھ ال تقبل صالة اآلبق. من سقوط الفرض بھ من الذمة

)1(
 ،

وال من شرب ، اوال من أتى كاھًن، وال المرأة التي زوجھا علیھا ساخط
  . االخمر أربعین یوًم

،  نفي القبول بالمعنى األول أو الثاني–اهللا أعلم و –والمراد 
yJ$ ﴿:  من قولھ اهللا عز و جل- واهللا أعلم -وھو المراد  ¯RÎ) ã@ ¬7s) tG tÉ ª!$# 

z̀ ÏB tûüÉ)F ßJ ø9$#﴾ .]27: المائدة[.  

، ولھذا كانت ھذه اآلیة یشتد منھا خوف السلف على نفوسھم
وسئل اإلمام ، فخافوا أن ال یكونوا من المتقین الذین یتقبل اهللا منھم

فال یقع فیما ال یحل ، یتقي األشیاء: أحمد عن معنى المتقین فیھا فقـال
  . لھ

  : الصدقة بالمال الحرام

وأما الصدقة بالمال الحرام فغیر مقبولة كما في صحیح مسلم  

ال َیْقبُل اهللا صالًة «: قال rعن ابن عمر رضي اهللا عنھما عن النبي 

»من ُغلوٍلوال صدقة ، بغیر ُطُھوٍر
)2()1(

 .  
                                                        

والحدیث انظر مختار الصحاح، . ضمھا أي ھربوأبق العبد یأبق بكسر الباء   )1(
 ).70( - 124ح -  اأخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان باب تسمیة العبد اآلبق كافًر

 .ھو األخذ من الغنیمة قبل القسمة بدون إذن اإلمام: الغلول  )2(
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ما «:  قالr عن النبي tوفي الصحیحین عن أبي ھریرة 

 إال - یَب إال الطَّ اُهللا وال یقبُل-  طیٍب من ماٍل بصدقٍةق أحٌددَّتَص

 وذكر الحدیث»ھ بیمیِنھا الرحمُنأخَذ
)2(

 .  

  : ام تقع على وجھینواعلم أن الصدقة بالمال الحر

أن یتصدق بھ الخائن أو الغاصب ونحوھما على نفسھ : أحدھما 
 یعني أنھ ال یؤجر ،فھذا ھو المراد من ھذه األحادیث أنھ ال یتقبل منھ
وال یحصل للمالك ، علیھ بل یأثم بتصرفھ في مال غیره بغیر إذنھ

  . بذلك أْجٌر لعدم قصده ونیتھ

یقصد ( م ابن عقیل من أصحابناكذا قال جماعة من العلماء منھ
حدثنا عبد الرحمن بن زیاد عن أبي : قال أسد بن موسى، )الحنابلة

قال ابن عمر البن عامر وقد سألھ : ملیح عن میمون بن مھران قال
 ،مثلك مثل رجل سرق إبل حاج ثم جاھد بھا في سبیل اهللا: عن العتق

  . فانظر ھل یقبل منھ

صب في المال المغصوب أن من تصرفات الغا: الوجھ الثاني
                                                                                                                                         

) 224 (-1  حالةأخرجھ مسلم في كتاب الطھارة باب وجوب الطھارة للص  )1(
 .نحوه

 ،1410 باب الصدقة من كسب طیب ح –أخرجھ البخاري في كتاب الزكاة   )2(
) 1014 (– 63ومسلم في كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطیب ح

  .نحوه
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فھذا ، یتصدق بھ عن صاحبھ إذا عجز عن رده إلیھ أو إلى ورثتھ

  . وأبو حنیفة وأحمد وغیرھم، جائز عند أكثر العلماء منھم مالك

  : أقوال العلماء في ذلك

، واألوزاعى، والثوري، ذھب الزھري: قال ابن عبد البر 

ولم یصل إلیھم أنھ یدفع ، واللیث إلى أن الغالَّ إذا تفرق أھل العسكر

  . إلى اإلمام ُخُمَسھ ویتصدق بالباقي

، والحسن البصري، ومعاویة، روي ذلك عن عبادة بن الصامت

وابن عباس رضى اهللا عنھما أنھما ، وھو یشبھ مذھب ابن مسعود

وقد : وقال، كانا یریان أن یتصدق بالمال الذي ال ُیْعرُف صاحبھ

دقة بھا بعد التعریف وانقطاع أجمعوا في اللقطة على جواز الص

 بین األجر والضمان وكذلك ا مخیًر- إذا جاء -وجعلوه، صاحبھا

وبُصالمغ
)1(

  . انتھى. 

  : أسباب إجابة الدعاء وآدابھ

ثم ذكر الرجل یطیل السفر أشعث أغَبَر َیمدُّ َیَدْیھ «: rوقولھ  

 وملبسھ، ومشربھ حرام،  ومطعمھ حرام،یارب ، یاربِّ:إلى السَّماء

  .»!فأنى ُیستجاب لذلك ؟، وغذى بالحراِم، حرام

                                                        
 ).غ ص ب(، مادة ، انظر مختار الصحاحاأخذ الشيء ظلًم: الغصب  )1(
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وإلى األسباب التي ،  إلى آداب الدعاءrھذا الكالم أشار فیھ  

فذكر من األسباب التي ، وإلى ما یمنع من إجابتھ، تقتضي إجابتھ

  : تقتضي إجابة الدعاء أربعة

والسفـر بمجرده یقتضي إجـابة الدعـاء : إطالة السفر: أحدھـا

  دعواٍتثالُث«:  قالrعن النبي ، tیث أبي ھریرة كمـا في حد
 ودعوُة،  المسافِرو دعوُة،  المظلوِمدعوُة:  فیھنَّ ال شكَّمستجاباٌت

» لولدِهالوالِد
)1(

 . 

كان أقرب إلى إجابة الدعاء ؛ ألنھ مظنة ، ومتى طال السفر

 ،حصول انكسار النفس بطول الغربة عن األوطان وتحمل المشاق
  . أعظم أسباب إجابة الدعاءواالنكسار من 

حصول التبذل في اللباس والھیئة بالشعث و : والثاني 

  . االغبرار

إلجابة الدعاء كما في الحدیث   من المقتضیاتاوھو أیًض

ُربَّ أْشعَث«: rالمشھور عن النبي 
)2(

أغبَر ذي طمرین 
)3(

 

                                                        
 دعوة الوالد ودعوة المظلوم ، ح أخرجھ ابن ماجھ في كتاب الدعاء باب  )1(

، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في دعوة الوالدین، ح 3862
 .1536، وأبو داود في كتاب الصالة باب الدعاء بظھر الغیب ، ح 1910

 ).ش ع ث(المغبر الرأس، انظر مختار الصحاح، مادة : األشعث  )2(
 ).ط م ر(لصحاح، مادة الثوب الخلق، انظر مختار ا: الطمر  )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 جامع العلوم والحكم

160 

»ه على اهللا ألبرَّ لو أقسَم باألبواِبمدفوٍع
)1(

 .  

 ا متواضًعا لالستسقاء خرج متبذًلrولما خرج النبي 

امتضرًع
)2(

 .  

مد یدیھ إلى السماء وھو من آداب الدعاء التي یرجى : والثالث

  . بسببھا إجابتھ

  كریٌميٌّ تعالى حِیإن اَهللا«: rعن النبي ، tوفي حدیث سلمان 

» خائبتیناًرْفھما ِصدَُّر إلیھ یدیھ أن َیُلُج الرَّعي إذا رَفِحَتْسَی
)3(

 .

 یرفع یدیھ في االستسقاء حتى یرى بیاض إبطیھr النبي وكان
)4(

 ،

ورفع یده یوم بدر یستنصر على المشركین حتى سقط رداؤه عن 

                                                        
 باب فضل الضعفاء والخاملین - أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب   )1(

، ولیس فیھ ذي طمرین، وأخرجھ مسلم في كتاب الجنة )2622 (- 38 ح-
 ح - باب النار یدخلھا الجبارون والجنة یدخلھا الضعفاء -وصفة نعیمھا وأھلھا 

48 -) 2854.( 
 ح - باب ما جاء في صالة االستسقاء - في كتاب الجمعة أخرجھ الترمذي   )2(

557. 
، )3565( ح -  rأخرجھ الترمذي في كتاب الدعوات، باب في دعاء النبي   )3(

 باب رفع الیدین في -، وأخرجھ ابن ماجھ في كتاب الدعاء )5/438(وأحمد 
 ح -  باب الدعاء - ، وأبو داود في كتاب الصالة )3865( ح - الدعاء 

)1488(. 
 باب رفع الیدین في الدعاء في - أخرجھ مسلم في كتاب صالة االستسقاء   )4(

  ).895 (-  5  ح- االستسقاء 
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منكبیھ
)1(

 .  

وھو من ،  بتكریر ذكر ربوبیتھUاإللحاح على اهللا : والرابع
ما قال عبد " :  وعن عطاء قال،أعظم ما یطلب بھ إجابة الدعاء

: فذكر ذلك للحسن فقال" اٍت إال نظر اهللا إلیھَثالَث مر! یارب! یاربِّ
%tûïÏ﴿ :؟ ثم تال قولھ تعالىون القرآنءأما تقر ©!$# tbr ãçä. õã tÉ ©!$# $VJ» uä Ï% 

#Yäqãèè% ur 4ín? tã ur öN ÎgÎ/qãZ ã_ tbr ãç ¤6xÿtG tÉ ur íÎû È, ù=yz ÏNºuq» uK¡¡9$# ÇÚ öë F{$# ur $uZ /uë $tB 

|Mø) n=yz #xã» yd Wx ÏÜ» t/ y7oY» ys ö6ßô $oYÉ) sù z>#xã tã Íë$̈Z9$# ÇÊÒÊÈ !$ oY/ uë y7 ¨RÎ) ` tB È@ Åz ôâ è? 
uë$̈Z9$# ôâ s) sù ¼çm tF ÷É tì÷z r& ( $tB ur tûüÏJ Î=» ©à=Ï9 ô Ï̀B 9ë$|ÁRr& ÇÊÒËÈ !$oY /§ë $oY ¯RÎ) $oY ÷èÏJ yô $ZÉ Ïä$oYãB 

ì Ïä$oY ãÉ Ç`»yJÉ M~ Ï9 ÷br& (#qãY ÏB#uä öNä3 În/ tçÎ/ $ ¨YtB$t«sù 4 $oY /uë öçÏÿ øî$$sù $uZ s9 $oY t/qçRèå öçÏeÿ ü2 ur $̈Y tã 
$oY Ï?$t«Íhã yô $oY ©ùuq s?ur yìtB Íë#tç ö/F{ $# ÇÊÒÌÈ  $ oY/ uë $oYÏ?#uäur $tB $oŸ?â tã ur 4í n?tã y7Î=ßô âë üwur $tRÌì øÉéB 

tP öqtÉ Ïp yJ» uä É)ø9$# 3 y7̈RÎ) üw ß# Î=øÉéB yä$yèäÎRùQ $# ÇÊÒÍÈ z>$yftF óô$$ sù öN ßgs9 öNßg ö/uë íÎoTr& Iw ßìãÅÊé& 
ü@ uHxå 9@ ÏJ» tã N ä3Y ÏiB ﴾] 195-191: آل عمران[.  

  : موانع إجابة الدعاء

التوسع في :  إلى أنھrوأما ما یمنع إجابة الدعاء فقد أشار 
فأكل الحالل وشربھ ولبسھ .  و تغذیةالبًس واشرًب واالحرام أكًل

  . سبب موجب إلجابة الدعاء: التغذي بھو

 بن أبي قیل لسعد: حدثنا األصفر قال: روى عكرمة بن عمارو
                                                        

 - باب اإلمداد بالمالئكة في غزوة بدر- أخرجھ مسلم في كتاب الجھاد والسیر   )1(
  ).1763 (- 58ح
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:  ؟ قالrكیف تستجاب دعوتك من بین أصحاب رسول اهللا : وقاص
لم من أین مجیئھا ومن أین خرجت ما رفعت إلى فمي لقمة إال وأنا عا

 .  

   »؟فأنى یستجاب لھ«: rوقولھ 

فھو استفھام وقع على وجھ التعجب ! كیف یستجاب لھ ؟ :معناه
. ومنعھا بالكلیة ، في استحالة االستجابةاولیس صریًح، واالستبعاد

فیؤخذ من ھذا أن التوسع في الحرام والتغذي بھ من جملة موانع 
وقد یكون ارتكاب ، وقد یوجد ما یمنع ھذا المانع من منعھ، اإلجابة

وكذلك ترك الواجبات كما ، ا من اإلجابة أیًضاالمحرمات الفعلیة مانًع
في الحدیث أن ترك األمر بالمعروف والنھي عن المنكر یمنع 

 الستجابة اوفعل الطاعات یكون موجًب، استجابة دعاء األخیار
  . الدعاء

ولھذا لما توسل الذین دخلوا الغار وانطبقت الصخرة علیھم 

ودعوا اهللا بھا أجیبت ، بأعمالھم الصالحة التي أخلصوا فیھا هللا تعالى

دعوتھم
)1(

.  

مثل الذي یدعو بغیر عمل كمثل الذي یرمي " وقال وھب بن منبھ 
                                                        

 باب من استأجر أجیًرا فترك األجیر –أخرجھ البخاري في كتاب اإلجارة   )1(
، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة )2272( ح – فعمل فیھ أجره

 - ح – باب قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصالح األعمال –واالستغفار 
)2743.( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

163 

إن ترك الذنوب ھو : لو دعوت اهللا ؟ قال: وقیل لسفیان، "ر وتر بغی

  . الدعاء

  : وأخذ بعض الشعراء ھذا المعنى فقال 

ثم ننساه عند كشف      نحن ندعو اإللھ في كل كرب

  !الكروب

وب ـقد سددنا طریقھا بالذن     اءــكیف نرجو استجابة لدع

  ؟

  : ما یستفاد من الحدیث

 . عن النقائص والعیوب كلھاإن اهللا تعالى مقدس منزه  - 1

 وأن یكون من، طیب مطعمھ: من أعظم وسائل طیب العمل للمؤمن - 2

 . فبذلك یزكو عملھ، حالل

 . ویمنع قبولھ، أكل الحرام یفسد العمل - 3

 . ال یتقرب إلى اهللا تعالى إال بالطیب - 4

 . أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة - 5

 .  للدعاء آداب یستحب اإلتیان بھا - 6
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  : لمناقشةا

pköâ$﴿: 1س r'̄» tÉ ã@ßô îç9$# (#qè= ä. z̀ ÏB ÏM» t6 Íhã©Ü9$# (#qè= uHùå $#ur $·s Î=» |¹ ( íÎoT Î) $yJ Î/ tbqè=yJ ÷è s? 

×Lì Î= tæ ÇÎÊÈ﴾ . بم أمرت اآلیة الكریمة؟ وھل یشمل الخطاب غیر

  . الرسل؟ وضح إجابتك

 اشرح »وال صدقة من غلول، ال یقبل اهللا صالة بغیر طھور«: 2س

  .  مدى ارتباطھ بالحدیث الذي درستھاالحدیث السابق موضًح

  :  اذكر آراء العلماء في المسائل اآلتیة:3س

  .  حج بمال حرام-

  .  تصدق الغاصب بالمال المغصوب عن صاحبھ-

  . آداب الدعاء المستنبطة من الحدیث الشریف  ما:4س

؟ وما "فأنى یستجاب لھ": r ما نوع االستفھام في قولھ :5س

 الغرض منھ؟

$  $  $  
$  $  
$
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  الحادي عشرالحدیُث 

 
عن أبي محمٍَّد الحسِن بِن عليِّ بِن أبي طالٍب

)1(
 رضي اهللا 

عنھما سبِط
)2(

 حفْظُت من رسوِل اِهللا: قال  وریحانِتھr رسوِل اِهللا 

r :»رواه النسائي والترمذي وقال »دْع ما َیریُبك إلى ما ال َیریُبك: 

حسن صحیح
)3(

.   

وعند ، دیث قطعة من حدیث طویل فیھ ذكر قنوت الوترھذا الح 

، فإنَّ الصِّدَق ُطَمأنینٌة«الترمذي وغیره زیادة في ھذا الحدیث وھي 

فإنَّ الخیَر ُطمأنینٌة وإنَّ الشَّرَّ « ولفظ ابن حبان »وإنَّ الكِذَب ِریبٌة

  . »ریبٌة

  :قلب المؤمن دلیلھ 

                                                        
وشبیھھ،  rالحسن بن علي بن أبي طالب، أبو محمد، سبط رسول اهللا : ھو  )1(

أبیھ علي،  ، وعن rولد سنة ثالث من الھجرة، روى عن جده رسول اهللا 
حدیًثا، قال فیھ النبي ) 34(وأخیھ الحسین، وروى عنھ خلق، لھ عند الطبراني 

r : »األحادیث : انظر. 50: ھـ، وقیل49توفي سنة . »...إن ابني ھذا سید
الواردة في شأن السبطین، رسالة ماجستیر، عثمان محمد الخمیس، جامعة 

 ).26-1/22(الكویت 
 .السبط ھو ابن البنت  )2(
 ،ا مطوًل2023ح  -) 60(باب  - أخرجھ الترمذي في كتاب صفة القیامة  )3(

 .5727ح  -  باب الحث على ترك الشبھات -  والنسائي في كتاب األشربة
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 ؛بھات واتقائھاومعنى ھذا الحدیث یرجع إلى الوقوف عند الش

والریب ،  ال یحصل للمؤمن في قلبھ منھ ریبفإن الحالل المحض

، ویطمئن بھ القلب، بل تسكن إلیھ النفس، بمعنى القلق واالضطراب

  . وأما الشبھات فیحصل بھا للقلوب القلق واالضطراب الموجب للشك

  :اإلسالم یأبى حبس السلع لزیادة أسعارھا  

لى البصرة مع رجل إا عث طعاًمكان الحجاج بن دینار قد ب

إني قدمت البصرة : وأمره أن یبیعھ یوم یدخل بسعر یومھ فأتاه كتابھ

، تھ فزاد الطعام فازددت فیھ كذا وكذابس فح،اًضبغَّفوجدت الطعام ُم

 فإذا ،إنك قد خنتنا وعملت بخالف ما أمرناك بھ: فكتب إلیھ الحجاج

قراء البصرة فَلْیَتني أتاك كتابي فتصدق بجمیع ثمن الطعام على ف

  . أسلم إذا فعلت ذلك

لت عن أكل الصید ئي عن عائشة رضي اهللا عنھا أنھا سوور

 یعنى ما اشتبھ » فما رابك فدعھ،إنما ھي أیام قالئل«للمحرم فقالت 

فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل ، علیك ھل حرام أم حالل فاتركھ
  . الصید للمحرم إذا لم یصده ھو

  :خصة أفضل العمل بالر

على أن الخروج من اختالف العلماء أفضل بھذا وقد یستدل 
ن من العلماء من أصحابنا ی ولكن المحقق،ألنھ أبعد عن الشبھة
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ما الخالف فإن من مسائل ، وغیرھم على أن ھذا لیس على إطالقھ

فاتباع تلك الرخصة ، رخصة لیس لھا معارضr ثبت فیھ عن النبي

، م تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماءوإن ل، أولى من اجتنابھا
فإنھ ، وھذا كمن تیقن الطھارة وشك في الحدث. فامتنع منھا لذلك

ا أو یجد  صوًت حتى یسمَعینصرُفال « :أنھ قالr صح عن النبي
»اریًح

)1(
 فإنھ ال یجوز لھ قطعھا ، والسیما إن كان شكھ في الصالة

  . وإن كان بعض العلماء یوجب ذلك، لصحة النھي عنھ

  :متى یترك العمل بالرخصة 

إن كان للرخصة معارٌض إما من سنة أخرى أو من عمل األمة 

وكذا لو كان قد عمل بھا شذوذ من ، بخالفھا فاألولى ترك العمل بھا

واشتھر في األمة العمل بخالفھا في أمصار المسلمین من ، الناس

لمین فإن األخذ بما علیھ عمل المس -رضي اهللا عنھم–عھد الصحابة 

فإن ھذه األمة قد أجارھا اهللا أن یظھر أھل باطلھا على ، ھو المتعین

، فما ظھر العمل بھ في القرون الثالثة المفضلة فھو الحق، أھل حقھا

  . وما عداه فھو الباطل

وھو أن التدقیق في التوقف عن ، وھا ھنا أمر ینبغي التفطن لھ
                                                        

 ح - باب الوضوء من الشك حتى یستیقن -أخرجھ البخاري في كتاب الوضوء   )1(
باب الدلیل على من تیقن  -ولھ أطراف ومسلم في كتاب الحیض ، 137

 ).361 (– 98طھارة ثم یشك في الحدث ح ال
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شابھت أعمالھ في وت، الشبھات إنما یصلح لمن استقامت أحوالھ كلھا

  . التقوى والورع

   :التنزه عن الصغیرة مع ارتكاب الكبیرة لیس من الورع

فأما من یقع في انتھاك المحرمات الظاھرة ثم یرید أن یتورع 

كما ،  فإنھ ال یحتمل لھ ذلك بل ینكر علیھ،عن شيء من دقائق الشبھ

ني یسألون: قال ابن عمر عمن سألھ عن دم البعوض من أھل العراق

: یقول r عن دم البعوض وقد قتلوا الحسین وسمعت رسول اهللا

»نیا من الدُّحانتاَيْیا َرَمُھ«
)1(

.  

  :الخیر طمأنینة والشر ریبة 

 یعنى أن الخیر »فإن الخیر طمأنینة وإن الشر ریبة« rوقولھ 

.  والشر ترتاب بھ وال تطمئن إلیھ، االشتباهدتطمئن بھ القلوب عن

  . لرجوع إلى القلوب عند االشتباهوفي ھذا إشارة إلى ا

  : الصدق طمأنینة والكذب ریبة

إن الصدق طمأنینة والكذب « :وقولھ في الروایة األخرى 

 یشیر إلى أنھ ال ینبغي االعتماد على قول كل قائل كما في ،»ریبة

                                                        
 باب رحمة الولد وتقبیلھ ومعانقتھ، ح –أخرجھ البخاري في كتاب األدب   )1(

)5994.( 
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»وإْن أْفَتاك النَّاُس وأْفَتوك« :وابصةحدیث 
)1(

وإنما یعتمد على ، 

  . قول من یقول الصدق

 وعالمة الكذب أنھ ، وعالمة الصدق أن تطمئن بھ القلوب

ومن ھنا كان . بل تنفر منھ، تحصل بھ الریبة فال تسكن القلوب إلیھ

وما یدعو إلیھ عرفوا ،  إذا سمعوا كالمھrالعقالء على عھد النبي 

 وإذا سمعوا كالم مسیلمة عرفوا أنھ ،وأنھ جاء بالحق، أنھ صادق

  . وأنھ جاء بالباطل، كاذب

 أنھ ي یدَّعھوقد روي أن عمرو بن العـاص سمعھ قبل إسالم

 )وإنك لتعلم یا عمرو ،ذنان وصدرأوبر لك  وبر یا یا( :أنزل علیھ

  . واهللا إني ألعلم أنك تكذب: فقال

   : وبضدھا تتمیز األشیاء

ثم ، وتفكر فیھ، ر ما شئت في قلبكصّو: وقال بعض المتقدمین

 ،بینھما عرفت الحق من الباطل فإنك إذا میزت ،قسھ إلى ضده

ثم تتفكـر فیما أتى  r اكأنك َتصوَُّر محمًد:  قـال،والصدق من الكذب

b¨﴿فتقـرأ  بھ من القرآن Î) íÎû È, ù=yz ÏNº uq» yJ ¡¡9$# ÇÚ öëF{ $#ur É#» n=ÏG ÷z $#ur È@ øä©9 $# 

Íë$yg̈Y9$# ur Å7ù=àÿ ø9$#ur ÓÉL©9 $# ì ÌçøgrB íÎû Ìçós t7ø9$# $ yJÎ/ ßìxÿZ tÉ }̈ $̈Z9$# !$tB ur tA tìR r& ª!$# z̀ ÏB 

                                                        
 .4/228أخرجھ أحمد في المسند   )1(
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Ïä!$yJ ¡¡9$# Ï̀B &ä!$̈B $uäôm r'sù Ïm Î/ uÚöë F{ $# yâ ÷è t/ $pkÌE öqtB £]t/ ur $pkéÏù ` ÏB Èe@à2 7p / !#yä 

É#É ÎéóÇ s?ur Ëx» tÉ Ìhç9$# É>$ys ¡¡9$#ur Ìç¤Ç|¡ ßJ ø9$# tû÷üt/ Ïä !$yJ¡¡9$# ÇÚ öë F{$# ur ;M» tÉ Uy 5Qöqs) Ïj9 

tbqè= É)÷è tÉ ÇÊÏÍÈ﴾ ]م تتصور ضد محمدث] 164: البقرةrفتجده مسیلمة  ،

 قـد ھیـئ لـك ،اال یـا ربَّـة المخـدع : فتتفكر فیما جاء بھ فتقرأ

  . یعنى قولھ لسجاح حین تزوج بھا، عالمضج

 یلوط بالقلباا عجیًبرصیًن) یعنى القرآن( فترى ھذا :قال
)1(

 

، اا فاحًش غثا بارًد-یعنى قول مسیلمة  - وترى ذا ،َویحُسن في السمع

  . وأن مسیلمة كذاب أتى بباطل،  حق أتى بوحيr افتعلم أن محمًد

  ما یستفاد من الحدیث 

 . یبني المكلف أمره على الیقین ویكون على بصیرة في دینھ - 1

ترك ما یشك فیھ من األقوال واألعمال أنھ منھي عنھ أو بدعة  - 2

 . خیر من المضي فیھ

 . ھما النفسالصدق والحق یطمئن إلیھما القلب وتسكن وترتاح ل - 3

 . الكذب والباطل یقلقان القلب وتنفر منھما النفس - 4

الحدیث من جوامع الكلم وحاسم في دفع التردد في أي أمر  - 5

 . یعرض للمكلف دیني أو دنیوي
                                                        

 .7/395 لسان العرب –یتعلق بھ : القلببیلوط   )1(
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  . الورع یشمل ترك الصغائر والكبائر - 6
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  :المناقشة 

 ایرى البعض أن ترك العمل بالرخصة أفضل وذلك اتباًع: 1س

  .  ذلكفھل ھذا رأي صائب ؟ وضح. یث لھذا الحداوتطبیًق

  متى یترك العمل بالرخصة ؟: 2س

في أي الجوانب الحیاتیة والدینیة یمكن أن یعمل بھذا الحدیث ؟ : 3س

  . ةاذكر أمثل

 ما المعاییر التي نستطیع أن نمیز بھا بین ما ھو جائز القیام بھ :4س

   وما ھو غیر جائز ؟

$  $  $  
$  $  
$
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  عَشَري ناثالالحدیُث 

»« 
ِمن ُحسِن إسالِم «:  قالrعن النبيِّ ، tعن أبي ھریرَة  

  . »المرِء تْرُكھ ما ال َیْعِنیھ

حدیٌث حسٌن رواه الترمذي وغیره ھكذا
)1(

 .  

  : ي اإلسالمـأحادیث لھا مكانتھا ف

وقد َحكى اإلماُم أبو ، ھذا الحدیث أصٌل عظیٌم من أصوِل اَألَدب

إمام المالكیة في -  عن أبي محمد بن أبي زیدعمرو بن الصالح

  : وَأِزمَُّتھ تتفرُع من أربعة أحادیث، ِجماع آداب الخیر:  أنَّھ قال-زمانھ

َمن كان ُیؤِمن باِهللا والیوِم اآلخر فلیقْل خیًرا أو «: rقول النبي  - 1

»ِلیصُمت
)2(

 . 

  .»ِمْن ُحْسِن إسالِم المرِء َتْرُكھ ما ال َیْعِنْیھ«: rوقولھ  - 2

                                                        
 ح -الناس فیمن تكلم بكلمة یضحك بھا : الزھد ـ باب: أخرجھ الترمذي في كتاب  )1(

2317. 
من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فال : األدب ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )2(

- 14باب الضیافة ونحوھا ح -اللقطة :  ومسلم في كتاب،6018یؤذ جاره ـ ح
)48(. 
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»ال َتْغَضب«: للذي اختصر لھ في الوصیة: r وقولھ - 3
)1(

 . 

»المؤمُن ُیِحبُّ ألخیِھ ما ُیِحبُّ لنفسھ«: rوقولھ  - 4
)2(

 .  

  : معنى الحدیث

واقتصر ، ال یعنیھ من قول وفعل  أنَّ ِمن َحُسن إسالُمھ ترك ما

  . على ما یعنیھ من األقوال واألفعال

یكون من مقصده و، أنَّھ تتعلق عنایتھ بھ: ومعنى یعنیھ

  . ومطلوبھ

عناه یعنیھ إذا اھتم بھ : یقال، شدة االھتمام بالشيء: والعنایة

بحكم  ولیس المراد أنَّھ یترك ما ال عنایة لھ بھ وال إرادة، وطلبھ

ولھذا جعلھ من ، بل بحكم الشرع واإلسالم، الھوى وطلب النفس

اإلسالم فإذا حسن إسالم المرء ترك ما ال یعنیھ في ، حسن اإلسالم

فإن اإلسالم یقتضي ِفْعَل الواجبات كما سبق ، من األقوال واألفعال

                                                        
 من حدیث 6116الحذر من الغضب ـ ح : األدب ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )1(

: ، فردد مرارا قال»ال تغضب«: قال. أوصني: r للنبي أن رجال قال: أبي ھریرة
 .»ال تغضب«

من اإلیمان أن یحب ألخیھ ما یحب : اإلیمان ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )2(
ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ، ومسلم :  ولفظھ13لنفسھ ـ ح 
…  یحب ألخیھن من خصال اإلیمان أناإلیمان ـ باب الدلیل على أ: في كتاب

 .كالھما من حدیث أنس بن مالك) 45(– 71ح
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ذكره في شرح حدیث جبریل علیھ السالم
)1(

وإن اإلسالم الكامَل ، 

 من المسلُم«: rكما قال النبي، الممدوَح َیْدُخل فیھ ترُك المحرمات

» ویدِه المسلمون من لسانِھَمسِل
)2(

 .  

  : الحیاء من اهللا

، ُسن اإلسالم اقتضى ترك ما ال یعني كلِّھ من المحرمات وإذا َح

، وُفضوِل المباحات التي ال ُیحتاج إلیھا، والمكروھات، والمشتبھات

فإن ھذا كلھ ال یعني المسلم إذا َكُمل إسالُمھ وبلغ إلى درجة 

وھو أن یعبد اهللا تعالى كأنھ یراه فإن لم یكن یراه فإن اهللا ، اإلحسان

  . یراه

أو على ، َد اهللا على استحضار ُقْرِبِھ ومشاھدتھ بقلبھفمن َعَب 

وَلِزم ، فقد َحُسن إسالمھ، واطِّالعھ علیھ، استحضاره قرَب اهللا منھ

 ،ویشتغل بما یعنیھ فیھ، من ذلك أن یتُرك كلَّ ما ال یعنیھ في اإلسالم

االستحیاء من اهللا وترك كل ما ُیستحیا : فإنَّھ یتولُد من ھذین المقامین

  . ھمن

                                                        
 .الحدیث الثاني في الجامع  )1(
المسلم من سلم المسلمون من لسانھ : اإلیمان ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )2(

 -اإلیمان ـ باب بیان تفاضل اإلسالم:  وأخرجھ مسلم في كتاب،10ویده ـ ح 
 ).41 (- 65ح
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وَخِف اهللا ، استحي من اهللا على قدر ُقْرِبھ منك: قال بعضھم

  . على قدر ُقدرتھ علیك

، حفظ اللسان من لغو الكالم: وأكثر ما یراد بترك ما ال یعني

َمن عدَّ كالمھ من عملھ َقلَّ : وقال عمُر بن عبد العزیز رحمھ اهللا

  . كالُمھ إال فیما یعنیھ

، لناس ال َیُعدُّ كالَمھ من عملھفإن كثیًرا من ا، وھو كما قال

  . فیجازف فیھ وال یتحرَّى

 حتـى سـأل عنـھ النبي tوقـد خفـي ھـذا على معـاذ بن جبـل 

rَثَكَلْتَك ُأمَُّك«: َأُنؤاَخُذ بمـا نتكلـُم بـھ ؟ فقـال:  فقـال
)1(

! یا معـاذ 

»ھمحصائُد أْلِسَنِت َس على مناِخِرھم في النار إالوھل َیُكـبُّ النـا
)2(

 .  

  : آثار الكالم فیما ال یعني والسكوت عنھ

                                                        
وامرأة . فقد الولد: والثكل.  أي فقدتك»ثكلتك أمك«: 1/217قال في النھایة   )1(

. ثاكل وثكلى، كأنھ دعا علیھ بالموت لسوء فعلھ أو قولھ، والموت یعم كل أحد
فإذن الدعاء علیھ كال دعاء، أو أراد إذا كنت ھكذا فالموت خیر لك لئال تزداد 

یراد بھا ، ویجوز أن یكون من األلفاظ التي تجري على ألسنة العرب وال اسوًء
 .تربت یداك: الدعاء كقولھم

ما جاء في حرمة الصالة ـ رقم : اإلیمان ـ باب: أخرجھ الترمذي في كتاب  )2(
كف : الفتن ـ باب: وابن ماجھ في كتاب.  وقال حدیث حسن صحیح2616

 .5/231وأحمد في المسند . 3973اللسان في الفتنة ـ رقم
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  :نفي الخیر عن كثیر مما یتناجى فیھ الناس  -1

 *﴿ :وقد نفى اهللا الخیر عن كثیر مما یتناجى بھ الناس بینھم فقال
ûw ué öç yz íÎû 9éç ÏV ü2 ` ÏiB öN ßg1 uqôf ¯R ûwÎ) ô` tB tçtB r& >p s%yâ |Á Î/ ÷r r& >$r ãç ÷ètB ÷r r& £x» n= ô¹Î) 

öú ÷ü t/ Ä¨$̈Y9$# 4 ﴾  ]114: النساء[  .  

  : رفعة الشأن -2

مر رجل بلقمان والناس عنده فقال : قال عمرو بن قیس المالئي

الذي كنت ترعى عند جبل : قال،  بلى:قال ألست عبد بني فالن ؟: لھ

صدق الحدیث : فما بلغ بك ما أرى ؟ قال: قال، بلى: ؟ قالكذا وكذا

  . وطول السكوت عما ال یعنیني

  :  الكرامة-3

ا مكان في بني إسرائیل رجالن بلغت بھ: قال وھب بن منبھ

فبینما ھما یمشیان في البحر إذا ھما ، عبادتھما أن مشیا على الماء

 بأي شيء أدركت ھذه ،یا عبداهللا : برجل یمشي على الھواء فقاال لھ

وكففت ، طمت نفسي عن الشھواتف، بیسیر من الدنیا: المنزلة ؟ قال

ورغبت فیما دعاني إلیھ ربي ولزمت الصمت ، ما ال یعنینيلساني ع

  . وإن سألتھ أعطاني،  فإن أقسمت على اهللا أبر قسمي،

  : التھلل عند الموت -4

 فسألوه ،ودخلوا على بعض الصحابة في مرضھ ووجھھ یتھلل
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 ؛ما من عمل أوثق عندي من خصلتین: عن سبب تھلل وجھھ ؟ فقال

  .  للمسلمینا وكان قلبي سلیًم،نيكنت ال أتكلم فیما ال یعنی

أمر أنا في طلبھ منذ كذا وكذا سنة لم أقدر : وقال ُمَورِّق الِعْجلي

الَكفُّ عمَّا ال : وما ھو ؟ قال: علیھ، ولست بتارك طلبھ أبًدا، قالوا

  .یعنیني

  : إعراض اهللا تعالى عن العبد -5

 من عالمة إعراض اهللا تعالى: روى أبو عبیدة عن الحسن قال

  . عن العبد أن یجعل شغلھ فیما ال یعنیھ

  . من تكلم فیما ال یعنیھ ُحِرم الصدق: ستري وقال سھل التُّ

  . Uخذالن من اهللا : كالم العبد فیما ال یعنیھ: وقال معروف

  : حسن اإلسالم

من حسن  ھذا الحدیث یدل على أن ترك ما ال یعني المرء

فقد كمل ُحْسُن ، یھ كلھفإذا ترك ما ال یعنیھ وفعل ما یعن، إسالمھ

  . إسالمھ

 وأنھ تضاعف ،وقد جاءت األحادیث بفضل من حسن إسالمھ

والظاھر أن كثرة المضاعفة تكون بحسب ، وتكفر سیئاتھ حسناتھ

  . حسن اإلسالم
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إذا «:  قالr عن النبي tففي صحیح مسلم عن أبي ھریرة 

 أمثالھا إلى  بعشِرُبھا ُتكَتُل یعَم حسنٍةھ فكلُّكم إسالَم أحُدَنأحَس

U ى اَهللاَقھا حتى یْل بمثِل تكتُب سیئٍةوكلُّ،  ِضْعٍفمئةسبِع
)1(   

والزیادة على ذلك ، فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالھا ال بد منھ

والحاجة إلى ذلك العمل ، تكون بحسب إحسان اإلسالم وإخالص النیة

، ىوفي الیتام، وفي األقارب، وفي الحج،  كالنفقة في الجھاد،وفضلھ

  . وأوقات الحاجة إلى النفقة، والمساكین

نزلت :  قالtویشھد لذلك ما روي عن عطیة عن ابن عمر 

﴿` tB uä!% ỳ Ïp uZ |¡ pt ø:$$Î/ ¼ ã&s# sù çé ô³ tã $yg Ï9$sWøB r& (﴾] في األعراب ]160: األنعام، 

(bÎ﴿ :ثم تال قولھ تعالى، ما ھو أكثر: فما للمھاجرین؟ قال: قیل لھ ur 

à7s? Zp uZ |¡ ym $ygøÿ Ïè» üÒ ãÉ ÅV ÷sãÉ ur ` ÏB çm ÷R à$©! #·çô_ r& $VJäÏàtã﴾ ]40: النساء[ .  

  : ما یستفاد من الحدیث

 . ھذا الحدیث أصٌل عظیٌم من أصول األدب -1

 . من عدَّ كالمھ من عملھ قلَّ كالمھ إال فیما یعنیھ -2

 . الَكفُّ عمَّا ال یعني یحتاج إلى مجاھدة -3

 . فضول الكالم من االنشغال بما ال یعني -4
                                                        

 .)129 (-205ح  - ھم العبد بحسنة  باب إذا–خرجھ مسلم في كتاب اإلیمان أ  )1(
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 .إذا حسن إسالم المرء ترك ما ال یعنیھ من قول أو فعل -5

*    *    *  
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  :المناقشة 

  ؟»تركھ ما ال یعنیھ« : rما معنى قول النبي : 1س

: إن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر : یقول بعض الناس : 2س

  فكیف ترد علیھم؟. تدخل فیما ال یعني

  .ياذكر ثالًثا من ثمرات السكوت عما ال یعن: 3س

  كیف یتولد االستحیاء من اهللا وماذا ینتج عنھ؟: 4س

وضح ذلك . من َحُسن إسالمھ تضاعف حسناتھ وتكفر سیائتھ: 5س

  .بالدلیل من القرآن والسنة

  

$  $  $  
$  $  
$ 
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   عَشَر لثالثاالحدیُث 

»« 
أنِس بِن مالٍك عن أبي حمزَة

)1( 
t ھ خادِم رسوِل الِلr ، عِن

[ . »ال یؤمُن أحُدكم حتى یحبَّ ألخیھ ما یحبُّ لنفِسھ«: قال، rالنبيِّ 

]رواه البخاري ومسلم 
 )2(

 .  

  : المراد بنفي اإلیمان

ال یْبُلُغ عبٌد «: ھذا الحدیث أخرجھ اإلمام أحمد رحمھ اهللا ولفظھ

»حقیقَة اإلیماِن حتى ُیحبَّ للنَّاِس ما یحبُّھ لنفِسھ من الخیِر
)3( 

 ،

وأن ، وھذه الروایة تبین معنى الروایة المخرجة في الصحیحین
                                                        

ھو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن عدي بن النجار األنصاري   )1(
، ا وخادمھ، مولده بالمدینة وأسلم صغیًرr صاحب رسول اهللا ،الخزرجي

 إلى أن قبض، ثم رحل إلى دمشق ومنھا إلى البصرة، أمھ أم rوخدم النبي 
. »للھم أكثر مالھ وولده وأدخلھ الجنةا« : فقالr دعا لھ رسول اهللا ،سلیم

 ،ھـ92 : ھـ وقیل91 في قصره بالطف على فرسخین من البصرة سنة tمات 
كان من المكثرین من .  ھو آخر من توفي من الصحابة في البصرة،93 :وقیل

 .حدیث) 2268( روي لھ ،الروایة
. 13 ح–یھ ن اإلیمان أن یحب ألخم:  باب–أخرجھ البخاري في كتاب اإلیمان   )2(

أن من خصال اإلیمان أن یحب  باب الدلیل على –مسلم في كتاب اإلیمان و
 ).45 (-71ح...ألخیھ

 1/471ھ ابن حبان في صحیحھ أخرج، و بلفظ مقارب3/206أخرجھ أحمد   )3(
 .235ح
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 ما افإن اإلیمان كثیًر، نفي بلوغ حقیقتھ ونھایتھ: المراد بنفي اإلیمان

 اني حیَنني الزَّْزال َی«: rُینفي النتفاء بعض أركانھ وواجباتھ كقولھ 

وال ،  وھو مؤمٌنُق یسِر حیَنارُق السَُّقوال یسِر، یزني وھو مؤمٌن

»ھا وھو مؤمٌنُب حین یشَر الخمَرُبیشَر
)1(

 .  

  : رأي العلماء في مرتكب الكبیرة والصغیرة

 ناقص اھل یسمى مؤمًن: وقد اختلف العلماء في مرتكب الكبائر

ھو مسلم ولیس بمؤمن ؟ على :  وإنما یقالااإلیمان أم ال یسمى مؤمًن

  . روایتان عن اإلمام أحمد: وھما، قولین

بل ، ب الصغائر فال یزول عنھ اسم اإلیمان بالكلیةفأما من ارتك

إیمانھ بحسب ما ارتكب من من ینقص ، ھو مؤمن ناقص اإلیمان

  . ذلك

  : المؤمن الكامل یحب للناس ما یحب لنفسھ

اإلیمان كالقمیص یلبسھ : قال عبد اهللا بن رواحة وأبو الدرداء 

  . اإلنسان تارة ویخلعھ أخرى

شيء  ال اإلیمان لبسھ فإذا نقص منھوالمعنى أنھ إذا أكمل خصا

                                                        
. 6810ح و. 2475 ح ى باب النھب––المظالم : أخرجھ البخاري في كتاب  )1(

 ).57 (– 100بیان نقصان اإلیمان بالمعاصي ح ومسلم في كتاب اإلیمان باب 
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  . نزعھ

وكل ھذا إشارة إلى اإلیمان الكامل التام الذي ال ینقص من 

والمقصود أن من جملة خصال اإلیمان الواجبة أن  ،واجباتھ شيء

، ویكره لھ ما یكره لنفسھ، یحب المرُء ألخیھ المؤمن ما یحب لنفسھ

  . فقد نقص إیمانھ بذلك، فإذا زال ذلك عنھ

  ما تحبُّاِسَأِحبَّ للنَّ«:  قال ألبي ھریرةr أن النبي يقد روو 

»ا مسلًمْنك تُكلنفِس
)1(

.  

  : الخصلةمن ثمرات ھذه 

  :  دخول الجنة-1 

ففي مسند .  دخول الجنة على ھذه الخصلةrوقد رتب النبي  

قال لي : عن یزید بن أسد القْسري قال -رحمھ اهللا -اإلمام أحمد 

 ألخیك فأحبَّ«: قال. نعم: قلت،  قال»؟ الجنةأتحب«: rرسول اهللا 

»ك لنفِسما تحبُّ
)2(

 .  

  :  البعد عن النار-2

                                                        
 وفیھ ،2305ح - باب من اتقى محارم اهللا –أخرجھ الترمذي في كتاب الزھد   )1(

 وابن ماجھ في كتاب ،انقطاع حیث لم یسمع الحسن البصري من أبي ھریرة
 .4216باب الورع والتقوى ح  - الزھد 

 .4/70مسند أحمد   )2(
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وفي صحیح مسلم من حدیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص عن 

، َة الجنَّوُیْدخَل، اِرمن أحب أن ُیزْحَزح عن النَّ«:  قالrالنبي 

ى الناس الذي ویأتي إل، ھ منیتھ وھو یؤمن باهللا والیوِم اآلخرْكدِرفلُت

»ُیحب أن ُیؤتى إلیھ
) 1(

 .  

  :  حب الخیر للمسلمین-3 

یا أبا «: rقال لي رسول اهللا : قال t عن أبي ذر اوفیھ أیًض

نَّ على َرَمال تَأ،  لنفسي لك ما ُأحبُّوأني ُأحبُّ، ا إني أراك ضعیًف،ذر

» یتیٍم ماَلینَّلََّووال ُت، اثنین
)2(

 .  

 یحب ھذا لكل rوھو ، من ضعفھوإنما نھاه عن ذلك لما رأى 

وأمره ، ألن اهللا قّواه على ذلك، وإنما كان یتولى أمور الناس، ضعیف

  . وأن یتولى سیاسة دینھم ودنیاھم، بدعاء الخلق كلھم إلى طاعتھ

أترضاه لي :  لھ فقال لھ رجلاوكان محمد بن واسع یبیع حماًر

  . لو رضیتھ لم أبعھ: ؟ قال

وھذا ، رضى ألخیھ إال ما یرضاه لنفسھوھذه إشارة منھ أنھ ال ی

                                                        
 -46 ح– باب وجوب الوفاء ببیعة الخلفاء –مارة أخرجھ مسلم في كتاب اإل  )1(

 ).تدركھ(فلتأتھ منیتھ، بدل : ، وفیھ)1844(
 -16 باب كراھة اإلمارة بغیر ضرورة ح-أخرجھ مسلم في كتاب اإلمارة  )2(

)1825.( 
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  . كلھ من جملة النصیحة لعامة المسلمین التي ھي من جملة الدین

  : ه وفیما یسرهءالمؤمن مع المؤمن فیما یسو

ھم ِفھم وتعاُط المؤمنین في توادِّمثُل «: قالrعن النبي 
  الجسِد إذا اشتكى منھ عضٌو تداعى لھ سائُر الجسِدھم مثُلِموتراُح
»ِرَھى والسَّحمَّبال

)1(
.  

، وھذا یدل على أن المؤمن یسوؤه ما یسوُء أخاه المؤمن

وحدیث أنس الذي نتكلم اآلن فیھ یدل على أن ، ویحزنھ ما یحزنھ

ویرید ألخیھ المؤمن ما یرید ، المؤمن یسره ما یسر أخاه المؤمن

  . لنفسھ من الخیر

لغل وھذا كلھ إنما یأتي من كمال سالمة الصدر من الغش وا

فإن الحسد یقتضي أن یكره الحاسد أن یفوقھ أحد في خیر أو ، والحسد

وینفرد بھا ، ألنھ یحب أن یمتاز على الناس بفضائلھ ؛یساویھ فیھ

  . عنھم

وھو أن یشركھ المؤمنون كلھم ، واإلیمان یقتضي خالف ذلك

  . فیما أعطاه اهللا من الخیر من غیر أن ینقص علیھ منھ شيء
                                                        

 66ح  -باب تراحم المؤمنین  -البر و الصلة واآلداب : أخرجھ مسلم في كتاب  )1(
باب رحمة الناس  -جھ البخاري في كتاب األدب وأخر. واللفظ لھ) 2586(-

 .6011ح  - والبھائم 
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لى في كتابھ من ال یرید العلو في األرض وال وقد مدح اهللا تعا

=y7ù﴿: الفساد فقال Ï? âë#¤$!$# äo tçÅz Fy$# $ ygè= yèøgwU tûïÏ%©#Ï9 üw tbr ßâÉ ÌçãÉ #vqè= ãæ íÎû ÇÚöë F{ $# 

üwur #Yä$ |¡ sù 4﴾ ]83: القصص[.  

: العلو في األرض: قال عكرمة وغیره من المفسرین في ھذه اآلیة

العمل : والفساد، ند ذي سلطانھاالتكبر وطلب الشرف والمنزلة ع

  . بالمعاصي

وقد ورد ما یدل على أنھ ال یأثم من كره أن یفوقھ أحد من 

من حدیث ابن  -رحمھ اهللا- فخرج اإلمام أحمد ؛الناس في الجمال

 وعنده مالك بن ُمرارة الرَّھاوي rأتیت النبي : قال، tمسعود 

 ،ن الجمال ما ترى قد ُقسم لي م،یا رسول اهللا : فأدركتھ وھو یقول

ألیس ذلك ،  من الناس َفَضلني بشراكین فما فوقھماافما أحبُّ أحًد

أو  - من َبَطر  البغَيولكنَّ،  ذلك بالبغِيلیَس! ال «: ھوالبغي ؟ فقال

ھ سَف:قال
)1(

طم وَغالحقَّ - 
)2(

»اَسالنَّ 
)3(

.  

                                                        
الجاھل انظر : جھلھ، والسفیھ: الخفة والطیش، وسفھ الحق: السفھ في األصل  )1(

 .)ـھ ف س(اللسان مادة 
ب (انظر اللسان، مادة . رده: وبطر الحق. احتقارھم وازدراؤھم: غمط الناس  )2(

 ).غ م ط(، )ط ر
 .1/385مسند أحمد   )3(
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 r عن النبي tوخرج أبو داود من حدیث أبي ھریرة 

معناه
)1(

 فنفى أن تكون كراھتھ »البغي« بدل »الكبر«: وفي حدیثھ، 

وفسر البغي أو الكبر ببطر ، ا أو كبًراألن یفوقھ أحد في الجمال بغًی

  .  إذا خالف ھواهاواالمتناع من قبولھ كبًر، وھو التكبر علیھ، الحق

أن تقبل الحق من كل من : التواضع: ومن ھنا قال بعض السلف

  . اجاء بھ وإن كان صغیًر

 وذلك یحصل من ،ھو احتقارھم وازدراؤھم: ناس الطوغم

  . وإلى غیره بعین النقص، النظر إلى النفس بعین الكمال

  : لناس یدفعھم إلى إصالح عیوبھمالخیر لحب 

، وفي الجملة فینبغي للمؤمن أن یحب للمؤمنین ما یحب لنفسھ

 في دینھ افإن رأى في أخیھ المسلم نقًص، ویكره لھم ما یكره لنفسھ

أھل المحبة هللا : قال بعض الصالحین من السلف.  في إصالحھاجتھد

،  مقتوا أعمالھم؛وعطفوا على أھل معاصي اهللا، نظروا بنور اهللا

وأشفقوا على أبدانھم ، وعطفوا علیھم لیزیلوھم بالمواعظ عن فعالھم

  . من النار

                                                        
 .4092ح - باب ما جاء في الكبر - أخرجھ أبو داود في كتاب اللباس  )1(
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  : إلى الغبطة ال الحسد

رضاه  حتى یرضى للناس ما یا حقًّاال یكون المؤمن مؤمًن 

، وإن رأى في غیره فضیلة فاق بھا علیھ فتمنى لنفسھ مثلھا. لنفسھ

 لنفسھ rوقد تمنى النبي . افإن كانت تلك الفضیلة دینیة كان حسًن

 ا ماًلآتاه اُهللاا رجًل:  إال في اثنتینَدال حَس«:  وقال،منزلة الشھادة

 وه آناَءُل فھو یْتآَن القر آتاه اُهللاورجٌل، ھاِر النَّوآناَء،  اللیِل آناَءینفقُھ

»ھاِر النَّوآناَء، اللیِل
)1(

 .  

:  دنیویة فال خیر في تمنیھا كما قال تعالى]الفضیلة[وإن كانت 

﴿yl tç yÇsù 4ín? tã ¾ ÏmÏB öqs% íÎû ¾Ïm ÏF t̂ É Îó ( tA$s% öúïÏ% ©!$# öcr ßâÉÌçãÉ no 4quä ys ø9$# $uã÷Rëâ9$# 

|Møã n=» tÉ $oY s9 ü@ ÷WÏB !$tB öÜÎAr é& ãbr ãç» s% ¼çm ¯RÎ) rä% s! >eá ym 5OäÏàtã ÇÐÒÈ tA$s%ur öúïÏ%©! $# 

(#qè?r é& zN ù=Ïè ø9$# öN à6n= ÷Éur Ü>#uqrO «! $# ×é öç yz ô` yJÏj9 öÆ tB#uä ü@ÏJ tã ur $[s Î=» |¹﴾ 
  . ]80-79: القصص[

  : أن یكون غیرھم مثلھم وأحسن منھم

إن كنت تحب أن یكون الناس مثلك فما أدیت : قال الفضیل

  ! تحب أن یكونوا دونك ؟كیف وأنت، النصیحة لربك

                                                        
رجل آتاه اهللا القرآن : rقول النبي :  باب–التوحید : أخرجھ البخاري في كتاب  )1(

 باب فضل من یقوم بالقرآن – ومسلم في كتاب صالة المسافرین ،7529 ح -
 ).815 (– 266ح  -
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 عن الدرجات اوینبغي للمؤمن أن ال یزال یرى نفسھ مقصًر

االجتھاد في طلب الفضائل : العالیة فیستفید بذلك أمرین نفیسین

  . واالزدیاد منھا والنظر إلى نفسھ بعین النقص

فمن كان ال یرضى عن نفسھ فكیف یحب للمسلمین أن یكونوا 

،  منھاحب للمسلمین أن یكونوا خیًربل ھو ی، مع نصحھ لھم، مثلھ

   مما ھو علیھ اویحب لنفسھ أن یكون خیًر

فقد ، وال یمنع ھذا أن یحب للناس أن یشاركوه فیما خصھ اهللا بھ

إني َألمرُّ على اآلیة من كتاب اهللا : قال ابن عباس رضي اهللا عنھما

  فأود أن الناس كلھم یعلمون منھا ما أعلم 

الناس تعلموا ھذا العلم ولم ینسب إلّى وددت أن : وقال الشافعي

  . منھ شيء

  : ما یستفاد من الحدیث الشریف

من شروط اإلیمان الكامل أن یرغب المسلم إلخوانھ ما یرغبھ  - 1

 . الخیرات و الطاعات لنفسھ من

 . حب المسلم الخیر ألخیھ یستلزم بغض ما یؤذیھ - 2

 . الحض على التواضع ومحاسن األخالق - 3

 . المسلم أن یقدم النصح لھ وال یغشھ من حق المسلم على  - 4
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  : المناقشة

  . اذكر ما تعرفھ عن راوي الحدیث: 1س

اشرح ھذه العبارة وذلك من خالل . اإلسالم دین اجتماعي: 2س

  . فھمك للحدیث الشریف

  :  تعني»ال یؤمن أحدكم«: 3س

  . ) مسلم ولیس بمؤمن-  ناقص اإلیمان- ال یدخل في اإلسالم( 

  . كیف تفھم ھذا المعنى من الحدیث. ل وعملاإلیمان قو: 4س

  : أكمل الجمل اآلتیة: 5س

  .........................................التواضع ھو )أ

  ...........................................الكبر ھو )ب

  ..........................................الحسد ھو )جـ

  .......................................... ھوطالغم ) د 

$  $  $  
$  $  
$
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   عَشَر بعارالالحدیُث 

»« 
 :rقال رسوُل اِهللا : رضي اهللا عنھ قال عن عبِد الِلھ بِن مسعوٍد 

والنَّفُس ، الثَّیُِّب الزَّاني: ال یِحلُّ دُم امرٍئ مسلٍم إال بإحدى ثالٍث«

»والتَّارُك لدیِنھ المفارُق للجماعِة، بالنَّفِس
)1(

رواه البخاري . 

  . ومسلم

 

أن ھذه الثالث خصال ھي حق اإلسالم التي ] الحدیثیعني [فیھ 

والقتل ،  رسول اهللا وأن محمًدیستباح بھا دم من شھد أن ال إلھ إال اهللا

  . بكل واحدة من ھذه الخصال الثالث متفق علیھ بین المسلمین

1
2

 

أما زنا الثیب فأجمع المسلمون على أن حده الرجم حتى یموت 

                                                        
، )1676 (– 25سامة، باب ما یباح بھ دم المسلم، حأخرجھ مسلم في كتاب الق  )1(

، ح ﴾النفس بالنفس﴿ باب قول اهللا تعالى –وأخرجھ البخاري في كتاب الدیات 
 . نحوه وفیھ زیادة) 6878(

 .ھو كل من دخل بنكاح صحیح رجًال كان أو امرأة: الثیب  )2(
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 والغامدیةا ماعًزrوقد رجم النبي 
)1(

وكان في القرآن الذي نسخ ، 

اهللا واهللا   مناما البتة نكاًلالشیخ والشیخة إذا زنیا فارجموھ(لفظھ 

: وقد استنبط ابن عباس الرجم من القرآن من قولھ تعالى )عزیز حكیم

﴿ü@ ÷d r'̄» tÉ É=» tG Å6ø9$# ôâ s% öN à2 uä!$y_ $oY ä9qßô uë Úú Îiü t7ãÉ öN ä3 s9 #Zéç ÏWü2 $£J ÏiB öN çFY à2 

öcqàÿøÉéB z̀ ÏB É=» tG Å6ø9$# (#qàÿ ÷ètÉ ur Æ tã 9éç ÏV ü2 4﴾ ]15: المائدة[ .  

فمن كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حیث ال یحتسب ثم : الق 

وروي من حدیث جابر ، كان الرجم مما أخفوا: تال ھذه اآلیة وقال

*bÎ﴿ :فأنزل اهللا: وفي حدیثھ قال، قصة رجم الیھودیین sù x8r âä!$ y_ 

N ä3÷n$$ sù öN æh uZ ÷èt/ ÷r r& óÚ Íèôã r& öNåk ÷]tã (﴾ إلى قولھ: ﴿÷bÎ) ur |MôJs3 ym Nä3 ÷n$$sù N æhuZ ÷è t/ 

ÅÝ ó¡ É)ø9$$ Î/ 4﴾ ]42:المائدة[ 
 )2(

 .  

2 

 بغیر حق اوأما النفس بالنفس فمعناه أن المكلف إذا قتل نفًس 

oY$﴿ :وقد دل القرآن على ذلك بقولھ تعالى،  فإنھ یقتل بھااعمًد ö; tFx.ur 

öN Íköén= tã !$pkéÏù ¨br& }§ øÿ̈Z9$# Ä§ øÿ̈Z9$$Î/﴾ ]وقال تعالى. ]45: المائدة :﴿$pköâ r' ¯» tÉ 

tûïÏ%©! $# (#qãZ tB#uä |= ÏG ä. ãNä3 øãn= tæ ÞÉ$|Á É) ø9$# íÎû ën= ÷Fs)ø9$# ( îç çtø:$# Ìhççtø: $$Î/ ßâ ö6yè ø9$#ur Ïâö7 yèø9 $$Î/ 

                                                        
من راجع قصة ماعز والغامدیة في صحیح مسلم في كتاب الحدود، باب   )1(

 ).1695 (- 22اعترف على نفسھ بالزنا، ح 
 ).4452(أخرجھ أبو داود في كتاب الحدود، باب في رجم الیھودیین، ح   )2(
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4Ós\RW{ $#ur 4Ós\RW{$$Î/ 4﴾] 178: البقرة[  .  

§{﴿ :یستثنى من عموم قولھ تعالى  øÿ̈Z9$# Ä§ øÿ̈Z9$$Î/﴾صور منھا  :  

  :صاص بین والد وولده ال ق) أ 

الجمھور على أنھ ال یقتل بھ وصح ذلك ، أن یقتل الوالد ولده 

  . عن عمر رضي اهللا عنھ

 فإنھ ، ال یشك فیھ مثل أن یذبحھاإن تعمد قتلھ تعمًد: وقال مالك 

  .  لم یقتلایقتل بھ وإن حذفھ بسیف أو عص

  :ال قصاص بین حر وعبد ) ب

: كثرون على أنھ ال یقتل بھ، وقیلومنھا أن یقتل الحر عبًدا، فاأل

: یقتل بعبد غیره دون عبده، وھو قول أبي حنیفة وأصحابھ، وقیل

یقتل بعبده وعبد غیره، وھي روایة عن الثوري وقول طائفة من أھل 

من قتل عبده قتلناه، ومن « : rالحدیث؛ لحدیث سمرة عن النبي 

»دعناهججدعھ 
)1(

قد أجمعوا ووقد طعن فیھ اإلمام أحمد وغیره، ، 

على أنھ ال قصاص بین العبید واألحرار في األطراف وھذا یدل على 

                                                        
 ح – باب من قتل عبده أو مثل بھ أیقاد منھ –أخرجھ أبو داود في كتاب الدیات   )1(

 ح – باب ھل یقتل الحر بالعبد –، وابن ماجھ في كتاب الدیات )4515(
 ح – باب ما جاء في الرجل یقتل عبده –الترمذي في كتاب الدیات ، و)2663(
 ).19، 18، 11، 5/10(، وقد أخرجھ أحمد )1414(
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وھذا مما یستدل بھ على أن ، أن ھذا الحدیث مطَّرح ال یعمل بھ

§{﴿المراد بقولھ  øÿ̈Z9$# Ä§øÿ ¨Z9$$Î/﴾القصاص في ه األحرار ألنھ ذكر بعد 

  . األطراف وھو یختص باألحرار

  : ال قصاص بین مسلم وكافر )ج

 لم یقتل بھ بغیر ا فإن كان حربًی،انھا أن یقتل المسلم كافًروم 

 ا أو معاھًداوإن كان ذمیًّ،  ألن قتل الحربي مباح بال ریب؛خالف

وفي صحیح البخاري عن علي ، افالجمھور على أنھ ال یقتل بھ أیًض

»ال ُیقَتُل مسلٌم بكافٍر«: قال rعن النبي 
)1(

وقال أبو حنیفة ، 

  . یقتل بھ: لكوفیینوجماعة من فقھاء ا

  :المساواة بین الرجل والمرأة في القصاص 

 rوصح أنھ ، ومنھا أن یقتل الرجل امرأة فیقتل بھا بغیر خالف

قتل جاریةاقتل یھودی 
) 2(

 .  

3 

                                                        
 6915 ح– باب ال یقتل المسلم بالكافر –أخرجھ البخاري في كتاب الدیات   )1(

 ).امطوًل(
، )6877( ح–باب إذا قتل بحجر أو عصا  - أخرجھ البخاري في كتاب الدیات   )2(

- 15 ح-  باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر –م في كتاب القسامة مسلو
)1672.( 
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من ترك اإلسالم : أما التارك لدینھ المفارق للجماعة فالمراد بھ 

نما استثناه مع من یحل دمھ وإ، وارتد عنھ وفارق جمـاعة المسلمین

وحكم اإلسالم ، من أھل الشھادتین باعتبار ما كان علیھ قبل الردة

 اوأیًض، ویطلب منھ العوُد إلى اإلسالم، ولھذا یستتاب، الزم لھ بعدھا

فقد یترك دینھ ویفارق الجماعة وھو مقر بالشھادتین ویدعي اإلسالم 

أو كفر ، اهللا ورسولھ من أركان اإلسالم أو سب اكما إذا جحد شیًئ

ببعض المالئكة أو النبیین أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم 

  . بذلك

وفي صحیح البخاري عن ابن عباس رضي اهللا عنھما عن 

»من بدََّل دیَنھ فاْقُتُلوه«:  قالrالنبي 
)1(

.  

 ومنھم ،ال فرق في ھذا بین الرجل والمرأة عند أكثر العلماء  

المرأة إذا ارتدت كما ال تقتل نساء أھل دار الحرب ال تقتل : من قال

  . في الحرب وإنما یقتل رجالھم

وجعلوا الكفر الطارئ ،   وھذا قول أبي حنیفة وأصحابھ

والجمھور فرقوا بینھما وجعلوا الطارئ أغلظ لما سبقھ ، كاألصلي

 ؛ولھذا یقتل بالردة عنھ من ال یقتل من أھل الحرب، من اإلسالم
                                                        

باب حكم  -أخرجھ البخاري في كتاب استتابة المرتدین والمعاندین وقتالھم   )1(
 .ا مطوًل6922 ح -المرتد والمرتدة واستتابتھم 
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ني والزَِّمنكالشیخ الفا
)1(

  . ال یقتلون في الحربوواألعمى  

  :قبول توبة المرتد 

 یدل على أنھ لو »التارك لدینھ المفارق للجماعة«:  rقولھ  

، تاب ورجع إلى اإلسالم ال یقتل ألنھ لیس بتارك لدینھ بعد رجوعھ

  . وال مفارق للجماعة

نھ أما المرتد فإنما قتل لوصف قائم بھ في الحال وھو ترك دی 

 فإذا عاد لدینھ وإلى موافقتھ للجماعة فالوصف ،ومفارقة الجماعة

  .  واهللا أعلم،فتزول إباحة دمھ، الذي أبیح بھ دمھ قد انتھى

 

 مع ،ومنھا من ترك الصالة فإنھ یقتل عند كثیر من العلماء 

  . )في الحدیث الثامن(مستوفى وقد ذكر ذلك ،  إنھ لیس بكافر:قولھم

 

َمن أتاكم وأْمُركم جمیٌع على رجٍل واحٍد ُیریُد «: rومنھا قولھ 

»أن یُشقَّ عصاكم أو ُیفرَِّق جماعَتكم فاْقُتلوه
)2(

 .  

                                                        
 .ذو العاھة كالشلل: الزمن  )1(
 -60فرق أمر المسلمین ح باب حكم من –أخرجھ مسلم في كتاب اإلمارة   )2(

)1852.( 
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»فاضِربوا رأَسھ بالسَّیِف كائًنا َمن كان« :وفي روایة 
)1(

 .  

 

لمین ومنھا قتل الجاسوس المسلم إذا تجسس للكفار على المس 

في حق حاطب بن أبي بلتعة لما ، rواستدل من أباح قتلھ بقول النبي 

 إلیھم ویأمرھم rإلى أھل مكة یخبرھم بسیر النبي  الكتاب كتب 

»إنَّھ شِھَد بدًرا«: بأخذ حذرھم فاستأذن عمر في قتلھ فقال
)2(

 .  

 وإنما علل بوجود مانع من ، إنھ لم یأت بما یبیح دمھ:فلم یقل

وھذا المانع منتف في ،  ومغفرة اهللا ألھل بدراوده بدًر ھو شھ،قتلھ

  . حق من بعده

أن حدیث ابن مسعود تضمن أنھ ال یستباح دم خالصة ما سبق 

 إما أن یترك دینھ ویفارق جماعة :المسلم إال بإحدى ثالث خصال

،  بغیر حقا وإما أن یقتل نفًس،وإما أن یزني وھو محصن، المسلمین

                                                        
- 59 باب حكم من فرق أمر المسلمین ح–أخرجھ مسلم في كتاب اإلمارة   )1(

)1852.( 
باب  -راجع قصة حاطب بن أبي بلتعة فیما أخرجھ البخاري في كتاب الجھاد   )2(

وأخرجھ مسلم في كتاب فضائل الصحابة  - ولھ أطراف 3007الجاسوس ح
 بسیاقھ tكالھما من حدیث علي ) 2414 (- 161باب فضائل أھل بدر ح

  .امطوًل
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ترك ، لمسلم ال یستباح إال بأحد ثالثة أنواعأن قتل ا: فیؤخذ منھ

 فھذه األنواع ،وانتھاك الفرج المحرم، وإراقة الدم المحرم، الدین

  . الثالثة ھي التي تبیح دم المسلم دون غیرھا

  :حكمة قتل المحصن 

فأما انتھاك الفرج المحرم فقد ذكر في الحدیث أنھ الزنا بعد  

فإن المحصن قد تمت ، المثالوھذا واهللا أعلم على وجھ ، اإلحصان

فإذا أتاھا بعد ذلك من فرج ، الشھوة بالنكاحھذه علیھ النعمة بنیل 

  . محرم علیھ أبیح دمھ

  قطع الطریق وبم یباح قتل النفس ؟

  كذلك قطع الطریق بمجرده ھل یبیح القتل أم ال ؟  

U ﴿¼çmوقول اهللا ، ألنھ مظنة لسفك الدماء المحرمة  ¯R r& t̀B ü@ tFs% 

$G¡ øÿ tR Îéöç tó Î/ C§ øÿtR ÷r r& 7ä$|¡ sù íÎû ÇÚ öëF{ $# $yJ̄R r'x6 sù ü@ tFs% }̈ $̈Z9$# $YèãÏJ y_﴾ 
  :یدل على أنھ یباح قتل النفس بشیئین، ]32: المائدة[

  . بالنفس: أحدھما

  . بالفساد في األرض: الثاني

فإن ذلك ، ویدخل في الفساد في األرض الحراب والردة والزنا 

  .كلھ فساد في األرض
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االرتداد عن دین  : ما ترك الدین ومفارقة الجماعة فمعناهوأ

 وھو مقر rفلو سب اهللا ورسولھ ، اإلسالم ولو أتى بالشھادتین

  . ألنھ قد ترك بذلك دینھ، بالشھادتین أبیح دمھ

   :حكم من استھان بالقرآن

أو جحد ما ، كذلك لو استھان بالمصحف وألقاه في القاذورات 

رة كالصالة وما أشبھ ذلك مما یخرج من ُیعلم من الدین بالضرو

  . الدین

  :حكم الداعي إلى بدعة 

من ھذا الباب ما قالھ كثیر من العلماء في قتل الداعیة إلى 

وھو ، فإنھم نظروا إلى أن ذلك شبیھ بالخروج عن الدین، البدع

فإن استخفى بذلك ولم یدع غیره كان حكمھ حكم ، ذریعة ووسیلة إلیھ

وإذا دعا إلى ذلك تغلظ جرمھ بإفساد دین ، تخفواالمنافقین إذا اس

  . األمة

 األمر بقتال الخوارج وقتلھمrوقد صح عن النبي  
)1(

وقد ، 

ھم كفار فیكون قتلھم :  فمنھم من قال؛اختلف العلمـاء في حكمھم
                                                        

 - باب قتل الخوارج والملحدین -أخرجھ البخاري في كتاب استتابة المرتدین   )1(
 باب التحریض على قتال –، ومسلم في كتاب الزكاة 6931 – 6930ح 

 ).1066(- 154 ح-الخوارج
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  . لكفرھم

إنما یقتلون لفسادھم في األرض بسفك دماء : ومنھم من قال 

یعني [ قول مالك وطائفة من أصحابنا وھو ، لھم المسلمین وتكفیرھم

  . وأجازوا االبتداء بقتالھم واإلجھاز على جریحھم] الحنابلة 

وإن أظھروه ، إن دعوا إلى ما ھم علیھ قوتلوا: ومنھم من قال 

  . ولم یدعوا إلیھ لم یقاتلوا

ا بقتال أو بما یبیح ءوومنھم من لم یر البداءة بقتالھم حتى یبد 

  . نحوهقتالھم من سفك دم و

  ھذه النصوص محكمة أم منسوخة ؟

كثیر من العلماء یقول في كثیر من ھذه النصوص التي ذكرناھا 

  : نھا منسوخة بحدیث ابن مسعود وفي ھذا نظر من وجھینأھنا 

 عن تلك اأنھ ال ُیعلم أن حدیث ابن مسعود كان متأخًر: أحدھما 

وكثیر ، نوال سیما وابن مسعود من قدماء المھاجری، النصوص كلھا

من تلك النصوص یرویھا من تأخر إسالمھ كأبي ھریرة وجریر بن 

  . عبداهللا

 عنھ اأن الخاص ال ینسخ بالعام ولو كان العام متأخًر: والثاني

ألن داللة الخاص على معناه ، في الصحیح الذي علیھ جمھور العلماء
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ر فال یبطل الظاھ، وداللة العام علیھ بالظاھر عند األكثرین، بالنص

  . حكم النص

  ما یستفاد من الحدیث

 . یتساوى الرجل والمرأة في عقوبة الجرائم المذكورة في الحدیث - 1

 . تتساوى النفوس في القتل العمد فیقاد لكل مقتول من قاتلھ - 2

تضمن الحدیث حمایة الضرورات اإلنسانیة وھي حمایة النفس  - 3

 . والعرض والدین وھي حق اإلسالم

 القتل لكن یقاس علیھا غیرھا من حدد الحدیث جرائم عقوبتھا - 4

 . تؤدي إلى الجرائم المحددة العقوبة جرائم

  .القصاص حیاة للفرد والمجتمع - 5
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   :المناقشة

§{﴿ من عموم قولھ تعالى ياستثن: 1س øÿ̈Z9$# Ä§ øÿ̈Z9$$Î/﴾صور اذكرھا  .  

  ما أسباب إباحة قتل قاطع الطریق ؟: 2س

  :لمین حكم علیھ بالردةھا أحد المسمن األعمال التي إذا قام ب: 3س

  ................................................-أ 

  ..............................................-ب 

  ..............................................-ج 

  البدعة ؟الداعي إلى ما حكم : 4س

  

$  $  $  
$  $  
$  
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   عَشَرخامسالالحدیُث 

»« 
َمن كان ُیؤمُن «: rقال رسوُل اِهللا : قال tعن أبي ھریرَة 

 باِهللا وَمن كان ُیؤمُن، فْلَیُقْل خیًرا أو ِلَیْصُمْت، باِهللا والیوِم اآلِخِر

، وَمن كان ُیؤمُن باِهللا والیوِم اآلِخِر، فْلُیكِرْم جاَره، والیوِم اآلِخِر

رواه البخاري ومسلم[ . »فْلُیكِرْم ضیَفھ
)1(

[.  

 وفي بعض tوھذا الحدیث خرجاه من طرق عن أبي ھریرة

»فال ُیْؤِذ جاَره«: ألفاظھا
)2(

فْلُیْحِسْن ِقَرى «: وفي بعضھا. 

»َضیِفھ
)3(

»فْلَیِصَل رحَمھ«: ھاوفي بعض. 
)4(

  . بدل ذكر الجار. 

   الكالم أو الصمت

 یدل )من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیفعل كذا وكذا( :فقولھ

وقد سبق أن األعمال تدخل في ، أن ھذه الخصال من خصال اإلیمان
                                                        

هللا والیوم اآلخر فال من كان یؤمن با: األدب ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )1(
اإلیمان ـ باب : وأخرجھ مسلم في كتاب، ) 6019 و 6018(یؤذ جاره ح 

 ).47( - 74ح - الحث على إكرام الجار 
ومسلم في  / 6475حفظ اللسان ـ ح: الرقاق ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )2(

 ).47( -75ح -  باب الحث على إكرام الجار –كتاب اإلیمان 
 .ذا اللفظلم نجده بھ  )3(
 .6138إكرام الضیف ـ ح : األدب ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )4(
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  . اإلیمان

: قال الحسن.  اإلیمان بالصبر والسماحةrوقد فسر النبي 

  . والسماحة بالطاعة، المعاصيالصبر عن : المراد

وترك ، وأعمال اإلیمان تارة تتعلق بحقوق اهللا كأداء الواجبات

  . والصمُت عن غیره، ومن ذلك قوُل الخیر. المحرمات

  وإكرام الجار،وتارة تتعلق بحقوق عباده كإكرام الضیف

  : فھذه ثالثة أشیاء یؤمر بھا المؤمن: والَكفِّ عن أذاه

وقد ورد أن استقامة . الصمت عمَّا سواهقول الخیر و: أحدھا

 r عن النبيtكما في المسند عن أنس، اللسان من خصال اإلیمان

وال یستقیم قلبھ حتى ، ال یستقیم إیمان عبد حتى یستقیم قلبھ«: قال

»یستقیم لسانھ
)1(

.  

وفي مسند اإلمام أحمد أیًضا عن عبد اهللا بن عمرو بن 

»امن صمت نج«: قال r عن النبيtالعاص
)2(

 .  

 إنَّ«:  قالr عن النبيt وفي الصحیحین عن أبي ھریرة

  ما بیَن أبعَداِر ما فیھا َیِزلُّ بھا في النَّ ما یتبیُن بالكلمِةُم لیتكلَّالرجَل

                                                        
 .198/ 3أخرجھ أحمد في المسند   )1(
 .159/ 2المسند   )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 جامع العلوم والحكم

206 

» والمغرِبالمشرِق
)1(

 .  

، أمر بقول الخیر. »فلیقل خیًرا أو لیصمت«: rفقولھ 

الم یستوي قولھ وھذا یدل على أنھ لیس ھناك ك، وبالصمت عما عداه

وإما أن ، فیكون مأموًرا بقولھ، بل إما أن یكون خیًرا، والصمت عنھ

 (øåÎ﴿ :وقد قال اهللا تعالى، یكون غیر خیر فیكون مأموًرا بالصمت عنھ

í¤+n= tG tÉ Èb$uãÉe) n=tG ßJø9$# Ç` tã ÈûüÏJ uãø9$# Ç t̀ã ur ÉA$uKÏe±9$# ÓâãÏè s% ÇÊÐÈ $̈B àáÏÿ ù=tÉ ` ÏB @A öqs% ûw Î) 

Ïm ÷É yâ s9 ë=ãÏ%uë ÓâäÏGtã ÇÊÑÈ﴾  ]18، 17:ق[ .  

وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن یمینھ یكتب  

وفي الصحیح عن ، تئاالحسنات والذي عن شمالھ یكتب السی

 عن والملُك، ھ اجي ربََّني فإنھ ُیلَِّصكم ُیإذا كان أحُد«: rالنبي

»یمینِھ
)2(

.  

 

                                                        
مسلم في ، و6477 ح- حفظ اللسان:  باب–أخرجھ البخاري في كتاب الرقاق   )1(

 .)2988( -49 ح- باب التكلم بالكلمة –الزھد : كتاب
 416دفن النخامة في المسجد ـ ح: الصالة ـ باب: ي في كتابأخرجھ البخار  )2(

فإنما یناجي اهللا ما دام في إذا قام أحدكم إلى الصالة فال یبصق أمامھ، : ولفظھ
 ومسلم في كتاب المساجد ـ باب .ھ ملًكامصاله، وال عن یمینھ فإن عن یمین

لك عن ولیس فیھ زیادة والم) 547( - 50ح - النھي عن البصاق في المسجد 
 .یمینھ
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 أو ال یكتب إال ما فیھ ،ا یتكلم بھ ھل یكتب كل م: واختلفوا 

  . ثواب أو عقاب ؟ على قولین مشھورین

یكتب كل ما تكلم بھ : وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 

 ،ذھبت وجئت، أكلت وشربت:  حتى إنھ لیكتب قولھ،من خیر أو شر

حتى إذا كان یوم الخمیس ُعرض قوُلھ وعمُلھ فُأِقرَّ منھ ما كان فیھ 

qßs#)﴿ :فذلك قولھ تعالى، شر وُأْلِغَي سائُرهمن خیر أو  ôJ tÉ ª! $# $tB âä!$t± oÑ 

àMÎ6 ÷VãÉ ur ( ÿ¼çn yâY Ïãur ëP é& É=» tG Å6ø9$# ÇÌÒÈ﴾ ]39: الرعد[  .  

: ركب رجل الحمار فعثر بھ فقال: وعن یحیى بن أبي كثیر قال 

وقال . ما ھي حسنة فأكتبھا: فقال صاحب الیمین. تعس الحمار

فأوحى اهللا إلى صاحب .  ھي سیئة فأكتبھاما: صاحب الشمال

: فأثبت في السیئات. ما ترك صاحب الیمین من شيء اكتبھ: الشمال

  . تعس الحمار

وظاھر ھذا أن ما لیس بحسنة فھو سیئة وإن كان ال یعاَقب 

وقد تقع ُمَكفََّرًة باجتناب ، فإن بعض السیئات قد ال یعاَقب علیھا، علیھا

فیحصل ، اد خسره صاحبھا حیث ذھب باطًلولكن زمانھا ق، الكبائر

  .  وھو نوع عقوبة،وأسٌف علیھ، لھ بذلك حسرٌة في القیامة

وخرج اإلمام أحمد وأبو داود والنسائي من حدیث أبي  

 ال  یقومون من مجلٍسما من قوٍم«: قال r عن النبيtھریرة
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 وكان لھم  حماٍرإال قاموا عن ِمْثِل جیفِة،  فیھیذكرون اَهللا

»حسرٌة
)1(

 .  

فمن ھنا ُیْعَلم أن ما لیس بخیر من الكالم فالسكوت عنھ أفضل 

  . اللھم إال ما تدعو إلیھ الحاجة مما ال بد منھ، من التكلم بھ

َر َسْقُطھ ومن َكُث، َر َسْقُطھَر َكالُمھ َكُثمن َكُث: tوقال عمر  

  . َرت ذنوُبھ كانت النار أولى بھومن َكُث، َرت ذنوُبھَكُث

ما یستطیع من : قال. ال َتَكلَّم: قال. أوصني: لسلمانوقال رجل 

  . فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت: عاش في الناس أال یتكلم ؟ قال

 ما على األرض ،واهللا الذي ال إلھ إال ھو: وقال ابن مسعود 

  . أحق بطول سجن من اللسان

أمر بالكالم بالخیر والسكوت عما لیس  rوالمقصود أن النبي

بل ، وال السكوت كذلك،  الكالم مأموًرا بھ على اإلطالقفلیس. بخیر

  . ال بد من الكالم بالخیر والسكوت عن الشر

  : الصمت عن الشر فضیلة
                                                        

كراھیة أن : األدب ـ باب:  وأبو داود في كتاب،2/389أخرجھ أحمد في مسنده   )1(
: والنسائي في الكبرى كتاب،  4855یقوم الرجل من مجلسھ وال یذكر اهللا ـ ح 

مع ، 10241من جلس مجلًسا لم یذكر اهللا فیھ ـ ح : عمل الیوم واللیلة ـ باب
 .ياختالف یسیر في لفظھ عند النسائ
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، وعما ال یعني،  یمدحون الصمت عن الشرا وكان السلف كثیًر

فكانوا یعالجون ، اولذلك یقع الناس فیھ كثیًر، لشدتھ على النفس

  . كوت عما ال یعنیھمویجاھدونھا على الس، أنفسھم

إن كان الكالم من : وسئل ابن المبارك عن قول لقمان البنھ 

لو كان الكالم بطاعة اهللا : فقال معناه ! فضة فإن الصمت من ذھب ؟

  .الصمت عن معصیة اهللا من ذھب فإن ،من فضة

وھذا یرجع إلى أن الكف عن المعاصي أفضل من عمل  

  . الطاعات

الصمت أو :  أیُّما أفضلt قیسوتذاكروا عند األحنف بن 

ألن  ؛النطق أفضل: فقال األحنف. الصمت أفضل: النطق ؟ فقال قوم

  . والنطق الحسن ینتفع بھ من سمعھ، فضل الصمت ال یعدو صاحبھ

: وقال رجل من العلماء عند عمر بن عبد العزیز رحمھ اهللا 

إني ألرجو أن : فقال عمر . الصامت على علم كالمتكلم على علم

وذلك أن منفعتھ ، اكون المتكلم على علم أفضلھما یوم القیامة حاًلی

وكیف بفتنة ، یا أمیر المؤمنین: فقال لھ! وھذا صمتھ لنفسھ، للناس

  . فبكى عمر عند ذلك بكاًء شدیًدا !المنطق ؟

ولقد خطب عمر بن عبد العزیز یوًما فرقَّ الناس وبكوا فقطع  

: ونا أن ینفع اهللا بھ ؟ فقال عمرلو أتممت كالمك رج: فقیل لھ. خطبتھ
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  . والفعل أولى بالمؤمن من القول، إن القول فتنة

وكنت من مدَّة طویلة قد رأیت في المنام أمیر ] :قال ابن رجب[

 ، وسمعتھ یتكلم عن ھذه المسألةtالمؤمنین عمر بن عبد العزیز

وأظن أني فاوضتھ فیھا وفھمت من كالمھ أن التكلم بالخیر أفضل من 

وأظن أنھ في أثناء الكالم ذكر سلیمان بن عبد الملك وأن . سكوتال

: وقد روي عن سلیمان بن عبد الملك أنھ قال. عمر قال ذلك لھ

یعني ال . وال یتم حال إال بحال، والنطق یقظتھ، العقل الصمت منام

  . بد من الصمت والكالم

وما أحسن ما قال عبید اهللا بن أبي جعفر فقیھ أھل مصر في 

إذا كان المرء یحدِّث في مجلس فأعجبھ : ھ وكان أحد الحكماءوقت

  . وإذا كان ساكًتا فأعجبھ السكوت فلیحدث، الحدیث فلیسكت

إما مطلًقا أو : واعتقاده قربة، وبكل حال فالتزام الصمت مطلًقا

  . منھي عنھ، في بعض العبادات كالحج واالعتكاف والصیام

إن ھذا ال : ُمْصِمتة المرأة حجت t وقال أبو بكر الصدیق 

یحل؛ ھذا من عمل الجاھلیة
)1(

 .  

  : حق الجار وحرمتھ

                                                        
 .3834 ح– باب أیام الجاھلیة –أخرجھ البخاري في كتاب مناقب األنصار   )1(
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إكرام :  في ھذا الحدیث المؤمنینrالثاني مما أمر بھ النبي 

  . النھي عن أذى الجار: وفي بعض الروایات، الجار

، فإن األذى بغیر حق محرم لكل أحد ؛فأما أذى الجار فُمَحرَّم

عن ابن ، وفي الصحیحین. ًماولكن في حق الجار ھو أشد تحری

 أن تجعَل«: أيُّ الذنب أعظم ؟ قال:  أنھ سئلr عن النبي tمسعود

 أن ك مخافَة ولَدَلأن تقُت«: ثم أيُّ ؟ قال: قیل. »كا وھو خلَقهللا ندًّ

»ك جاِر حلیلَةانَيَزأن ُت«: ثم أيُّ ؟ قال: قیل. » معكَمَعیْط
)1(

 .  

قال :  قالtاألسودوفي مسند اإلمام أحمد عن المقداد بن 

حرام حرَّمھ اهللا :  قالوا»؟ما تقولون في الزنا«: rرسول اهللا 

ي  یزَنْنَأل«: rفقال رسول اهللا . فھو حرام إلى یوم القیامة، ورسولھ

: قال. »ه جاِر بامرأِة یزنَي علیھ من أْن أیسُر نسوٍة بعشِرالرجُل

فھي ، لھحرام حرمھا اهللا ورسو:  قالوا»؟فما تقولون في السرقة«

 علیھ من أن  أیسُر أبیاٍت من عشرِة الرجُلَقألن یسِر«: قال. حرام

»ه من جاِرَقیسِر
 )2(

 .  

:  قالr عن النبي tوفي صحیح البخاري عن أبي شریح  
                                                        

فال ﴿:  باب قولھ تعالى –) سورة البقرة(أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر   )1(
 باب كون الشرك –، ومسلم في كتاب اإلیمان 4477، ح ﴾تجعلوا هللا أنداًدا

 ).86 (- 141 ح –أقبح الذنوب 
 .6/8مسند أحمد   )2(
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من یا رسول : قیل .» ال یؤمُنواِهللا،  ال یؤمُنواِهللا، واهللا ال یؤمُن«

»ه َبواِئَقھ جاُرمن ال یأمُن«: اهللا ؟ قال
)1(

-.   

:  أیًضا قالtوخرج اإلمام أحمد والحاكم من حدیث أبي ھریرة

وفي لسانھا ، وتصوم النھار، یا رسول اهللا إن فالنة تصلي باللیل: قیل

. »ھي في النار، ال خیر فیھا«: سلیطة ؟ قال، تؤذي جیرانھا، شيء

وتتصدق ، وتصوم رمضان، إن فالنة تصلي المكتوبة: وقیل لھ

باألثوار
)2(

ھي في «: وال تؤذي أحًدا ؟ قال،  شيء غیرهولیس لھا، 

  . »الجنة

وال تؤذي بلسانھا جیرانھا: ولفظ أحمد
)3(

 .  

د قال اهللا ـوق، وأما إكرام الجار واإلحسان إلیھ فمأمور بھ 

 rßâç6ôã$#ur ©!$# üwur (#qä.Îéô³è@ ¾ÏmÎ/ $\«øãx© ( Èûøït$Î!ºuqø9$$Î/ur $YZ»|¡ômÎ) ìÉãÎ/ur#) *﴿ :ىـتعال

4ín1öçà)ø9$# 4íyJ»tGuäø9$#ur ÈûüÅ3»|¡yJø9$#ur Íë$pgø:$#ur ìÏå 4ín1öçà)ø9$# Íë$pgø:$#ur É=ãYàfø9$# É=Ïm$¢Á9$#ur 

É=/Zyfø9$$Î/ Èûøó$#ur È@ãÎ6¡¡9$# $tBur ôMs3n=tB öNä3ãZ»yJ÷Ér& 3 ¨bÎ) ©!$# üw è=ÏtäÜ t̀B tb%ü2 Zw$tFøÉèC 

#·ëqãÇsù ÇÌÏÈ﴾] 36: النساء[ .  
                                                        

أخرجھ البخاري في والحدیث  . اللسان مادة بوق–غوائلھ وشره وظلمھ : بوائقھ  )1(
 .6016إثم من ال یأمن جاره بوائقھ ـ ح : األدب ـ باب: كتاب

، )ث و ر(اللسان ، مادة . مفردھا الثور، وھي القطعة من اإلقط: األثوار  )2(
 .الحلیب المجمد مع سمن: واإلقط

 .4/166، والحاكم في المستدرك 2/440د أخرجھ أحمد في المسن  )3(
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وحقوق ،  ھذه اآلیة بین ِذْكِر َحقِّھ على العبدفجمع اهللا تعالى في

  . العباد على العبد أیًضا

 بك من أعوُذ«:  أنھ كان یقول في دعائھrوقد روي عن النبي 

» َیَتَحوَُّلِة البادی جاَرفإنَّ،  اإلقامِة في داِروِء السُّجاِر
)1(

 .  

  : أولى الجیران باإلحسان

 الجیراُن«: ا مرفوًعtوفي مسند البزار من حدیث جابر 

، انقَّ لھ َحوجاٌر، ا حقًّوھو أدنى الجیراِن،  واحٌد لھ حقٌّجاٌر: ثالثٌة

 ا الذي لھ حقٌّفأمَّ، ا حقًّ الجیراِنوھو أفضُل، حقوٍق  لھ ثالثُةوجاٌر

: اِنقَّا الذي لھ َحوأمَّ،  الجواِرلھ حقُّ،  ال َرِحَم لھٌكفجاٌر مشِر: واحٌد

 ا الذي لھ ثالثُةوأمَّ.  اإلسالِموحقُّ،  الجواِرلھ حُق، فجاٌر مسلٌم

 وحقُّ،  اإلسالِموحقُّ،  الجواِرلھ حقُّ، فجاٌر مسلٌم ذو َرِحٍم: حقوٍق

»ِمِحالرَّ
)2(

 .  

وي ھذا الحدیث من وجوه أخر متصلة ومرسلة وال تخلو وقد ُر 

  . كلھا من مقال
                                                        

، والبخاري في األدب المفرد 1033 ح - 3/307أخرجھ ابن حبان في صحیحھ   )1(
  .وإسناده حسن. فإن جار الدنیا یتحول: ، ولفظھ117 ح – باب الجار السوء –

  
 
 .2/280أخرجھ البزار، انظر كشف األستار   )2(
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: قلت: وفي صحیح البخاري عن عائشة رضي اهللا عنھا قالت 

ما ِھِبإلى أقَر«: فإلى َأیِّھما ُأھدي ؟ قال،  لي جارینإنَّ! اهللایا رسول 

»منك باًبا
)1(

 .  

  : َحدُّ الجوار

: وقیل. حدُّ الجوار أربعون داًرا: وقال طائفة من السلف 

  . ُمْسَتداُر أربعین داًرا من كل جانب

، وأربعون ھكذا، وأربعون ھكذا، أربعون ھكذا: وقال الزھري

وعن ، وعن یمینھ، ومن خلفھ، ني من بین یدیھیع، وأربعون ھكذا

  . شمالھ

  .  في إكرام الجارtولنرجع إلى حدیث أبي ھریرة 

  . فمن أنواع اإلحسان إلى الجار مواساتھ عند حاجتھ 

  دوَن المؤمُنال یشبُع«:  قالr عن النبي tوفي المسند عن عمر

»هجاِر
)2(

 .  

إذا «: rي أوصاني خلیل: قال tوفي صحیح مسلم عن أبي ذرٍّ

ھم منھا ْبك فأِص جیراِن بیِت إلى أھِلْرثم انُظ، ه ماَءْرَطَبْخَت َمَرًقا فأكِث

                                                        
 .2259 ح –أي الجوار أقرب  باب –أخرجھ البخاري في كتاب الشفعة   )1(
 . وفیھ ضعف– وفیھ الرجل بدل المؤمن 1/54أخرجھ أحمد في مسنده  )2(
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»بمعروٍف
)1(

 .  

وفي المسند والترمذي عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص  

ھل أھدیتم منھا لجارنا الیھودي : أنھ ذبح شاًة فقال: رضي اهللا عنھما

 ما زال جبریُل« : یقولrسمعت النبي : ثم قال، ؟ ثالث مرات

»ھُثرَِّو أنھ سُینُتَن حتى َظیني بالجاِروِصُی
)2(

 .  

ال «:  قالrعن النبي t وفي الصحیحین عن أبي ھریرة 

»هَیْمَنَعنَّ أحُدكم جاره أن َیْغِرَز َخَشَبًة في جداِر
)3(

 .  

ما لي أراكم عنھا معرضین ؟ واهللا : tثم یقول أبو ھریرة 

  . مَألْرِمَینَّ بھا بین أكتافك

أن الجار یلزمھ أن ُیَمكَِّن جاره من وضع : ومذھب اإلمام أحمد

لھذا ، ضر بجدارها احتاج الجار إلى ذلك ولم یإذ، خشبة على جداره

  . الحدیث الصحیح
                                                        

 -  143 باب الوصیة بالجار ح–البر والصلة : أخرجھ مسلم في كتاب  )1(
)2625.( 

ما : البر والصلة ـ باب:  ـ والترمذي في كتاب2/160أخرجھ أحمد في المسند  )2(
 وھو في الصحیحین من حدیث عائشة بدون – 1943جاء في حق الجوار ـ ح

 .القصة
ال یمنع جار جاره أن یغرز خشبة : المظالم ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )3(

 ـ باب غرس الخشب في جدار ةالمساقا:  ومسلم في كتاب،2463في جداره ـ ح
 .واللفظ لھ) 1609 (-136ح -الجار 
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  : منع اإلضرار بالجار

أن یتصرف في خاصِّ ومذھب أحمد ومالك أنھ ُیْمَنع الجار 

األذى عن الجار بمنع فیجب عندھما كفُّ ، رُّ بجارهُمْلِكھ بما یض

  . ولو كان المنتفع إنما ینتفع بخاصِّ ُمْلِكھ، إحداث االنتفاع المضر بھ

وال ضرر علیھ ، ویجب عند أحمد أن یبذل لجاره ما یحتاج إلیھ

  . في بذلھ

  . وال یقابلھ باألذى، وأعلى من ھذین أن یصبر على أذى جاره

 ُحْسَن الجوار ولكن،  األذىلیس ُحْسُن الجوار كفَّ: قال الحسن

  . احتمال األذى

  : إكرام الضیف من اإلیمان

والمراد ، إكرام الضیف:  المؤمنینrالثالث مما أمر بھ النبي  

:  قالt وفي الصحیحین من حدیث ألبي شریح ،إحسان ضیافتھ

من «:  وَسِمَعْتُھ ُأُذناَي حین تكلم بھ قالrَأْبَصَرت عیناَي رسول اهللا 

وما : قالوا. »ھ ضیَفھ جائزَترْمْكُی فْل اآلخِروِم باهللا والیكان یؤمُن

وما كان ، والضیافة ثالثة أیام«: قال. » ولیلٌةیوٌم«: جائزتھ ؟ قال
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»بعد ذلك فھو صدقة
)1(

 .  

 عن النبي tوخرَّج اإلمام أحمد من حدیث أبي سعید الخدري 

r :»الًثاقالھا ث، »ھ ضیَفْمكِرُی فْل اآلخِر والیوِم باهللاِِمن كان یؤمُن ،

 َسفما حَب،  أیاٍمثالثُة«: وما كرامة الضیف یا رسول اهللا ؟ قال: قالوا

»قٌة ذلك فھو صَدبعَد
)2(

 .  

وأن الضیافة ، ففي ھذه األحادیث أن جائزة الضیف یوم ولیلة 

وقد ورد في . وأكد الجائزة، الجائزة والضیافة ففرَّق بین، ثالثة أیام

  . تأكیدھا أحادیث أخر

یا رسول اهللا : قلنا:  قالt عن ُعْقَبَة بن عامروفي الصحیحین

 فما ترى فیھ ؟ فقال لنا رسول اهللا ،إنك َتْبَعُثنا َفَنْنِزُل بقوم ال ُیْقُروَننا

r :»لم فإْن، واُلَب فاْقیِفبغي للضَّْنوا لكم بما َیُر فأَمم بقوٍمُتْلَز َنإْن 

»مبغي لھْن الذي َییِف الضَّوا منھم حقَُّذوا ُخُلَعْفَی
)3(

 .  

من لم ُیضیِّف فلیس : وقال عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنھما

                                                        
كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فال من : األدب ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )1(

– 14اللقطة ـ باب الضیافة ونحوھا ح:  ومسلم في كتاب،6019یؤذ جاره ـ ح 
 ).1727 و 1726 (بین

 .3/76أخرجھ أحمد في مسنده   )2(
 ومسلم في ،6137حق الضیف ـ ح : األدب ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )3(

 ).1727( -  17اللقطة ـ باب الضیافة ونحوھا ح: كتاب
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  . r وال من إبراھیم rمن محمد 

، لقوم نزل علیھم فاستضافھم فلم ُیضیِّفوه tوقال أبو ھریرة 

ال ُتْنِزلون : فقال لھم، فلم یجیبوه، َفَتَنحَّى ونزل فدعاھم إلى طعام

اإلسالم على شيء ؟ فعرفھ ما أنتم من ، وال تجیبون الدعوة، الضیف

ال ُتْنِزلون ، ھذا شرٌّ وشرٌّ: قال. انزل عافاك اهللا: رجل منھم فقال لھ

  !إال من تعرفون ؟

  : حكم الضیافة

وھو قول ، وھذه النصوص تدل على وجوب الضیافة یوًما ولیلة

ألنھ حق لھ  ؛لھ المطالبة بذلك إذا منعھ: وقال أحمد، اللیث وأحمد

یده من مالھ إذا منعھ أو یرفعھ إلى الحاكم ؟ على وھل یأخذ ب، واجب

  . روایتین َمْنُصوَصَتْین عنھ

ولیس لھ أن یأخذ ، لیلة الضیف واجبة: وقال ُحَمْید بن َزْنَجَوْیھ

ِقَراه منھم َقْھًرا إال أن یكون مسافًرا في مصالح المسلمین العامة دون 

  . مصلحة نفسھ

عبد أضافھ من المال لو نزل الضیف بال: وقال اللیث بن سعد

ألن ، وللضیف أن یأكل وإن لم یعلم أن سیده أذن لھ، الذي بیده

  . الضیافة واجبة
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ألنـھ نصَّ على أنھ یجـوز إجابـة دعـوة ، وھو قیاس قول أحمـد

  . العبد المـأذون لھ في التجـارة

أم تختص ، ھل تجب على أھل اَألْمَصار والُقَرى: واختلف قولھ

 كان على طریق یمرُّ بھـم المسافرون ؟ على بأھل الُقَرى ومن

والمنصوص عنھ أنھ تجب للمسـلم . روایتین َمْنُصوَصَتْین عنھ

  . والكـافر

وَخصَّ كثیٌر من أصحابھ الوجوب للمسلم كما ال تجب نفقة 

وأما الیومان . األقارب مع اختالف الدین على إحدى الروایتین عنھ

  . تمام الضیافةاآلخران وھما الثاني والثالث فھما 

:  قالr عن الرسول tوخرَّج البخاري من حدیث أبي ھریرة

یا : قیل. »من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر َفْلُیْحِسْن ِقَرى ضیفھ«

فما كـان بعـد فھو ، ثالثة«:  وما قرى الضیف ؟ قـال،رسول اهللا

»صدقة
)1(

 .  

ل وال تجب إال على من عنده فض، وأیًضا فالضیافة نفقة واجبة
                                                        

من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فال : األدب ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )1(
ومن كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیكرم ضیفھ :  ولفظھ6019یؤذ جاره ـ ح 

یوم ولیلة، والضیافة ثالثة أیام : وما جائزتھ یا رسول اهللا ؟ قال: قیل. جائزتھ
باب  -ھ أخرجھ مسلم في كتاب األدب فما كان وراء ذلك فھو صدقة علی

 ).1727( و )1726 (-14 ح،الضیافة
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كنفقة األقارب وزكاة الفطر، وقوت عیالھ، عن قوتھ
)1(

 .  

  : ما یستفاد من الحدیث

قول الخیر والصمت عن الشر وإكرام الجار والضیف من  -1

 . خصال اإلیمان

والصمت عن الشر منفعتھ ، قول الخیر منفعتھ متعدیة إلى الغیر -2

 . غیر متعدیة غالًبا

 . ما لیس بخیر من الكالم فالسكوت عنھ أفضل -3

وإن ، إذا كان اإلنسان في مجلس یتحدث فأعجبھ حدیثھ فلیصمت -4

 . كان في مجلس ساكًتا فأعجبھ سكوتھ فلیتكلم

 . إیذاء الجار أشد حرمة من إیذاء غیره -5

ولكن حسن الجوار في تحمل ، لیس حسن الجوار في كفِّ األذى -6

 . األذى

 . للضیف المطالبة بحق الضیافة إذا منعت عنھ -7

 :بل باإلنفاق من الموجود كما قیل، التكلفإكرام الضیف لیس ب -8
                                                        

 ؟ قال ما ھي، أقبل بثالثة شروط:صدیقھفقال لھ  لھ ااستضاف رجل صدیًق  )1(
 ال تتكلف ما لیس :قال،  اشرحھا : قال،ْن وال تُخجْر ال تتكلف وال ُت:قال

 .عني ما عندك فتخفي ْن وال تُخ، فتعطیني طعام أوالدكْر وال تُج،عندك
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  . الجود من الموجود
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  : المناقشة

  . اذكر حدیًثا فیھ بیان خطورة الكلمة: 1س

ھل ُیكتب على العبد كل ما یتكلم بھ ؟ أم یكتب ما فیھ خیر أو : 2س

  شر ؟

  لماذا كان الزنا بحلیلة الجار أشد من الزنا بغیرھا من النساء ؟ : 3س

  مل اإلنسان مع جاره السیئ ؟كیف یتعا: 4س

جار لھ حق واحد وھو : الجیران ثالثة: أكمل الفراغ: 5س

وجار لھ ثالثة حقوق ، .......وجار لھ حقان وھو ، .............

   ..........وھو 

  . ھات ثالث صور من صور إكرام الجار: 6س

  فما ھي ؟، للضیف جائزة: 7س

   یكون قرى الضیف ؟اكم یوًم: 8س

$  $  $  
$  $  
$  
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  عَشَرس داسالالحدیُث 

»« 
ال « :قال: أْوِصني: r قال للنبيِّ اأنَّ رجًل، t عن أبي ھریرَة 

 رواه البخاري»ال تغَضْب«: قال، ا فردد مراًر»َتْغَضْب
)1(

.   

  : مناسبة الحدیث

أن یوصیھ وصیة موجزة جامعة  rھذا الرجل طلب من النبي  

فوصاه ، خشیة أن ال یحفظھا لكثرتھا، فظھا عنھلخصال الخیر لیح

 r والنبي اثم ردد ھذه المسألة علیھ مراًر، أن ال یغضب r النبي

 ھو أبو r ولعل ھذا الرجل الذي سأل النبي ، ھذا الجوابھیردد على

قلت یا : فقد خرج الطبراني من حدیث أبي الدرداء قال، الدرداء

ال تغَضْب ولك «: قال، ةرسول اهللا دلني على عمل یدخلني الجن

!»الجنَُّة
)2(

فھذا یدل على أن الغضب جماع الشر وأن التحرز منھ . 

  . جماع الخیر

وخرج اإلمام أحمد من حدیث الزھري عن حمید بن عبد 
                                                        

 .6116باب الحذر من الكذب ح  -أخرجھ البخاري في كتاب األدب   )1(
 رواه الطبراني في الكبیر : وقال8/70جمع الزوائد ذكره الھیثمي في م  )2(

  .واألوسط وأحد إسنادي الكبیر رجالھ ثقات
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یا رسول اهللا :  قالrالرحمن عن رجل من أصحاب النبي 

 r قال الرجل ففكرت حین قال النبي »ال تغضب«:  قال،)أوصني(

فإذا الغضب یجمع الشر كلھ: ما قال
)1(

 .  

 فإذا الغضب یجمع r ففكرت فیما قال النبي :وقول الصحابي

  . أن الغضب جماع الشر كلھ ؛یشھد لما ذكرناه، الشر كلھ

وقیل البن المبارك . الغضب مفتاح كل شر: قال جعفر بن محمد

وكذا فسر اإلمام . ترك الغضب:  قال.اجمع لنا حسن الخلق في كلمة

  .  حسن الخلق بترك الغضبھ وإسحاق بن راھویأحمد

  : "ال تغضب": معنى قولھ

  : یحتمل أمرین»ال تغضب«لمن استوصاه r  فقولھ

أن یكون مراده األمر باألسباب التي توجب حسن :  أحدھما

، والتواضع، والحیاء، والحلم، والسخاء، من الكرم: الخلق

والطالقة ، غیظوكظم ال، والعفو، وكف األذى والصفح، واالحتمال

ونحو ذلك من األخالق الجمیلة فإن النفس إذا تخلقت بھذه ، والبشر

أوجب لھا ذلك دفع الغضب عند حضور ، األخالق وصارت لھا عادة

  . أسبابھ

                                                        
 .5/373: أخرجھ أحمد في المسند  )1(
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ال تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل : أن یكون المراد: الثاني

فإن ، والعمل بما یأمر بھ  بل جاھد نفسك على ترك تنفیذه،لك

وبھذا المعنى قال اهللا ، ذا ملك ابن آدم كان كاآلمر الناھي لھالغضب إ

J£$﴿ – عز وجل - s9ur |Ms3 yô t̀ã ÓyõqïB Ü= üÒ tóø9$#﴾ ]154: األعراف[.  

وجاھد نفسھ على ذلك ، ثل اإلنسان ما یأمره بھ غضبھتفإذا لم یم

وكأنھ ، اوذھب عاجًل، وربما سكن غضبھ، اندفع عنھ شر الغضب

  . حینئذ لم یغضب

: - عز وجل -إلى ھذا المعنى وقعت اإلشارة بالقرآن بقولھ و

﴿# såÎ) ur $tB (#qç6 ÅÒ xî öNèd tbr ãç Ïÿøó tÉ﴾] عز وجل -وبقولھ  ] 37: الشورى -: 

﴿tûüÏJ Ïà» x6ø9$# ur xá øãtó ø9$# tûüÏù$yè ø9$#ur Ç t̀ã Ä¨$̈Y9$# 3﴾  ] 134: آل عمران[  .  

  : السنة في عالج الغضب

 بتعاطي أسباب تدفع عنھ َبِضن َغ یأمر َمrكان النبي  

ویمدح من ملك نفسھ عند غضبھ ففي الصحیحین ، الغضب وتسكنھ

 ونحن عنده rاستب رجالن عند النبي : بن صرد قالاعن سلیمان 

فقال النبي ،  وقد احمر وجھھاجلوس وأحدھما یسب صاحبھ مغضًب

r »باِهللاأعوُذ: لو قال، ُدِجب عنھ ما َیَھھا لَذ لو قاَلمًةِل َكُمإني ألعَل  

: ؟ قالr فقالوا للرجل أال تسمع ما یقول النبي »جیِم الرَّیطاِنمن الشَّ
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إني لست بمجنون؟
 )1(.  

 rوخرج اإلمام أحمد وأبو داود من حدیث أبي ذر أن النبي 

 ُبَضب عنھ الَغَھ فإذا َذْسِلْجَی فْلكم وھو قائٌم أحُدَبِضإذا َغ«: قال

»ْعِجَطْضَیوإال فْل
)2(

.   

والجالس ، أن القائم متھیئ لالنتقام: یل إن المعنى في ھذاوقد ق

  . دونھ في ذلك والمضطجع أبعد عنھ فأمره بالتباعد عن حالة االنتقام

  فیھا خیٌرُعِجَط المْضإنَّ« : في الفتنrولھذا المعنى قال النبي 

 من  فیھا خیٌروالقائَم،  من القائِم فیھا خیٌرَد والقاِع،من القاعِد

»اعي من السَّوالماشي فیھا خیٌر، الماشي
)3(

وإن كان ھذا على ، 

وجھ ضرب المثال في اإلسراع في الفتن إال أن المعنى أن من كان 

  . أقرب إلى اإلسراع فیھا شر ممن كان أبعد عن ذلك

إذا «: قالr وخرج اإلمام أحمد من حدیث ابن عباس عن النبي

                                                        
، ومسلم 6115ح  - ذر من الغضب باب الح - أخرجھ البخاري في كتاب األدب   )1(

ح  -باب فضل من یملك نفسھ عند الغضب  - في كتاب البر والصلة واآلداب 
 .نحوه )2610 (– 109

، 4782ح -ما یقال عند الغضب  باب –أخرجھ أبو داود في كتاب األدب   )2(
 .5/152: وأحمد في المسند

الفتن كمواقع القطر باب نزول  -أخرجھ مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة   )3(
 .)2886( -  12وحدیث أبي بكرة ح ) 2886 (– 10من حدیث أبي ھریرة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

227 

ا قالھا ثالًث»ْتُكْسَیكم فْل أحُدَبِضَغ
)1(

 دواء عظیم اذا أیًضوھ 

 ألن الغضبان یصدر منھ في حال غضبھ من القول ما یندم ؛للغضب

مما یعظم   من السباب وغیرها كثیًر؛علیھ في حال زوال غضبھ

  . ضرره فإذا سكت زال ھذا الشر كلھ عنھ

لیس «:  قالrوفي الصحیحین عن أبي ھریرة عن النبي 

» الغضِبھ عنَد نفَسُكِلْملذي َی اما الشدیُدوإنَّ، ِةَعَر بالصُّدیُدالشَّ
)2(

.   

 وَندُُّعما َت«: قالr وفي صحیح مسلم عن ابن مسعود عن النبي

 ،لیس ذلك«:  ؟ قالجاُلھ الرُِّعَرْص قلنا الذي ال َت»م؟ فیُكَةَعَرالصُّ

» الغضِبھ عنَد نفَسُكِلْمھ الذي َیولكنَّ
)3(

.   

مھ  وحّرأربع من كن فیھ عصمھ اهللا من الشیطان: قال الحسن

 ،والرھبة والشھوة والغضب، من ملك نفسھ عند الرغبة:  النارعلى

  . وھذه األربع التي ذكرھا الحسن ھي مبدأ الشر كلھ

فمن ، العتقاد نفعھ، میل النفس إلیھ: فإن الرغبة في الشيء ھي

                                                        
 .365، 283، 239/ 1: أخرجھ أحمد في المسند  )1(
 - 6114ح . . . باب الحذر من الغضب - أخرجھ البخاري في كتاب األدب   )2(

باب فضل من یملك نفسھ عند  -ومسلم في كتاب البر والصلة واآلداب 
 .)2609 (– 107 ح - الغضب

فضل من یملك نفسھ عند  باب –واآلداب أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة   )3(
 .وھو جزء منھ) 2608( - 106ح -الغضب 
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حصل لھ رغبة في الشيء حملتھ تلك الرغبة على طلب ذلك الشيء 

 وقد یكون اوقد یكون كثیر منھ محرًم ، إلیھامن كل وجھ یظنھ موصًل

  . اذلك الشيء المرغوب فیھ محرًم

الخوف من الشيء وإذا خاف اإلنسان من شيء : والرھبة ھي

وقد یكون كثیر منھ ،  لھاتسبب في دفعھ عنھ بكل طریق یظنھ دافًع

  . امحرًم

وقد تمیل ، میل النفس إلى ما یالئمھا وتتلذذ بھ: والشھوة ھي

 بل وإلى ، ھو محرم كالزنا والسرقة وشرب الخمر إلى مااكثیًر

  . والبدع، والنفاق، والسحر، الكفر

 خشیة ھ لدفع المؤذي عناغلیان دم القلب طلًب: والغضب ھو

وینشأ من ،  لالنتقام ممن حصل منھ األذى بعد وقوعھاأو طلًب، وقوعھ

ذلك كثیر من األفعال المحرمة كالقتل والضرب وأنواع الظلم 

 ، وكثیر من األقوال المحرمة كالقذف والسب والفحشوالعدوان

وربما ارتقى إلى درجة الكفر كما جرى لجبلة بن األیھم
)1(

 ،

 وكطالق الزوجة الذي ُیْعقب اوكاألیمان التي ال یجوز التزامھا شرًع

                                                        
ھو جلبة بن األیھم بن جلبة الغساني من آل جفنة آخر ملوك الغساسنة، أسلم   )1(

 ،عمر القصاص كما حكم ى من مزینة وأباوھاجر إلى المدینة ثم لطم رجًل
  .ھـ20وآثر االرتداد وفر إلى القسطنطینیة إلى أن توفي عام 
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  . الندم

  : واجب المؤمن

تكون شھوتھ مقصورة على طلب ما  والواجب على المؤمن أن

 وأن یكون ،بما تناولھا بنیة صالحة فأثیب علیھا ور،أباحھ اهللا لھ

 ممن عصى اهللا ا لألذى في الدین لھ أو لغیره وانتقاًماغضبھ دفًع

öN﴿: ورسولھ كما قال تعالى èdqè= ÏF» s% ÞO ßgö/ Éjã yè ãÉ ª!$# öNà6É Ïâ ÷É r' Î/ öN ÏdÌì øÉäÜ ur 

öN ä.÷éÝÇZ tÉ ur óO Îgøän= tæ É# ô± oÑ ur uër ßâß¹ 7Qöqs% öúüÏZ ÏB÷sïB ÇÊÍÈ ó= Ïdõã ãÉ ur xáøã xî óO Îg Î/qè= è% 

   ]15-14: التوبة[  ﴾3

 ولكن إذا ،فإنھ كان ال ینتقم لنفسھ r وھذه كانت حال النبي

 وال اولم یضرب بیده خادًم، انتھكت حرمات اهللا لم یقم لغضبھ شيء

  . امرأة إال أن یجاھد في سبیل اهللا

 وال قال لھ لشيء ، أف قط:وخدمھ أنس عشر سنین فما قال لھ

 أال فعلت كذا: وال شيء لم یفعلھ؟ لم فعلت كذا:لھفع
)1(

.  

ھذه قسمة ما أرید بھا وجھ : ولما َبلَّغھ ابن مسعود قول القائل

قد «:  وتغیر وجھھ وغضب ولم یزد على أن قالrشق علیھ ، اهللا

                                                        
 51 ح اباب كان رسول اهللا أحسن الناس خلًق: أخرجھ مسلم في كتاب الفضائل  )1(

 . نحوه6038والبخاري في كتاب األدب باب حسن الخلق ح ) 1309 (–
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»رَب من ھذا فَصَر موسى بأكَثَيوِذُأ
)1(

 .  

»اَضوالرِّ ِب في الغَض الحقِّك كلمَةُلَأْسَأ«: rومن دعائھ
)2(

.  

وھو أن اإلنسان ال یقول سوى الحق سواء ،اوھذا عزیز جد 

  .  فإن أكثر الناس إذا غضب ال یتوقف فیما یقولي،غضب أو رض

  :  التحذیر من التفوه بما یوبق حال الغضب

كان : أنھ أخبر عن رجلین ممن كان قبلناr روي عن النبي 

 وكان العابد یعظھ فال ،سھ على نفا وكان اآلخر مسرًف،اأحدھما عابًد

واهللا ال یغفر اهللا لك؟ :  على ذنب استعظمھ فقالا فرآه یوًم،ینتھي

  . فغفر اهللا للمذنب وأحبط عمل العابد

خرتھآ لقد تكلم بكلمة أوبقت دنیاه و:وقال أبو ھریرة 
)3(

.  

فكان أبو ھریرة یحذر الناس أن یقولوا مثل ھذه الكلمة في 

  . غضب
                                                        

  یعطيrباب ما كان من النبي  - أخرجھ البخاري في كتاب فرض الخمس   )1(
ولھ أطراف إال أن ، 1350 ح–المؤلفة قلوبھم وغیرھم من الخمس ونحوه 

 وأخرجھ مسلم في ،"رحم اهللا موسى قد أوذي بأكثر من ھذا فصبر"لفظھ 
 ).1062( -140- عطاء المؤلفة قلوبھم إباب : كتاب الزكاة

باب الدعاء بعد  -ھذا جزء من حدیث طویل أخرجھ النسائي في كتاب السھو   )2(
 .1304ح  - وع منھ الذكر ن

 .4901ح-  باب النھي عن البغي -  أخرجھ أبو داود في كتاب األدب  )3(
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 وحتم ،كلم في حال غضبھ هللا بما ال یجوزفھذا غضب هللا ثم ت

 فكیف بمن تكلم في غضبھ ، فأحبط اهللا عملھ،على اهللا بما ال یعلم

  . لنفسھ ومتابعة ھواه بما ال یجوز

  :»إذا غضبت فاسكت« rمعنى قولھ 

 أنھ أمر من غضب أن یتالفى غضبھ بما rوقد صح عن النبي 

 لھ بقطع الغضب وھذا ھو عین التكلیف، یسكنھ من أقوال وأفعال

  فكیف یقال إنھ غیر مكلف في حال غضبھ بما یصدر منھ؟

  : ما یؤاخذ بھ وما ال یؤاخذ

إن الغضبان إذا كان سبب غضبھ : ثم إن من قال من السلف

إنما مراده ،  كالمرض والسفر أو الطاعة كالصوم ال یالم علیھامباًح

 من كالم ایًرأنھ ال إثم علیھ إذا كان مما یقع منھ في حال الغضب كث

ى  أرَض،ٌرَشا أنا َبنمَّإ«: rكما قال ،  ونحوها أو سبًّایوجب تضجًر

ھ أو ُتْبَب َسما مسلٍم فأیُّ،ُرَش الَبُب كما یغَضُب وأغَض،ُرَشى الَبَضْركما َی

»ھا لھ كفارًةْلَعھ فاْجُتْدجَل
)1(

.  

فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال بغیر حق 

  . فھذا ال یشك مسلم أنھم لم یریدوا أن الغضبان ال یؤاخذ بھونحو ذلك 
                                                        

 أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة واألدب بوجوه مختلفة وعن عدد الصحابة  )1(
 .)2603( - 95ح - r باب من لعنھ النبي -
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وكذلك ما یقع من الغضبان من طالق وعتاق ویمین فإنھ یؤاخذ 

  . بذلك كلھ بغیر خالف

  : ما یستفاد من الحدیث

 . ةجوامع الكلم فھذه وصیة جامعة في كلمة واحد r أوتي - 1

 . عالج الغضب باالبتعاد عن مصدره - 2

 . آدم كان كاآلمر الناھي لھالغضب إذا ملك ابن  - 3

االنجراف مع مسببات الغضب یؤدي إلى ما یوبق العمل  - 4

 . اأحیاًن

بالحلم فلم یكن یغضب إذا أغضب إال أن تنتھك  rوصف  - 5

 . حرمات اهللا

  .  یكون من الشیطاناالغضب غالًب - 6
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  : المناقشة

  ؟»ال تغضب«:   rھ ما المعاني المحتملة للغضب في قول: 1س

  . وضح ذلك. إلى تجنب الغضب rنبي أرشدنا ال: 2س

  یرضى ویغضب فكیف كان ھدیھ حین یغضب ؟ rالنبي : 3س

ما األحوال التي یؤاخذ علیھا المرء في حالة الغضب والتي ال : 4س

  . یؤاخذ علیھا ؟ اذكر الدلیل

أربع من كن : قال الحسن قوًال كریًما: أكمل الفراغ: 5س

  ..............فیھ

  

  

$  $  $  
$  $  
$  
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  حدیث السابع عشرال

 
عن أبي یعلى شداد بن أوس

)1(
 عن -رضي اهللا تعالى عنھ- 

 َكَتَب اْلِإْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء، َفِإَذا َقَتْلُتْم ِإنَّ اَهللا«:  قالrرسول اهللا 

 َأَحُدُكْم َشْفَرَتُھ، َفَأْحِسُنوا اْلِقْتَلَة، َوِإَذا َذَبْحُتْم َفَأْحِسُنوا الذَّْبَح، َوْلُیِحدَّ

رواه مسلم. »َوْلُیِرْح َذِبیَحَتُھ
)2(

.  

   »إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء«معنى قولھ 

إن اهللا كتب اإلحسان إلى كل شيء أو في كل :  إن المعنى:قیل

شيء، أو كتب اإلحسان في الوالیة على كل شيء، فیكون المكتوب 

 ولفظ الكتابة یقتضي ،ن إلیھعلیھ غیر مذكور، وإنما المذكور المحَس

الوجوب عند أكثر الفقھاء واألصولیین خالًفا لبعضھم، وإنما یعرف 

                                                        
 شداد بن أوس بن ثابت األنصاري أبو یعلى، ابن أخي حسان بن ثابت شاعر  )1(

 المقدس وبھا مات، وكان زھاد األنصار تالنبي صلى اهللا علیھ وسلم، نزل بی
 وشداد بن أوس، كما وصفھ أبو ، وعمیر بن سعد، أبو الدرداء:ثالثة ھم

مس خ ھـ وھو ابن 64 سنة يمت بالعلم والحلم، توفاالدرداء وعبادة بن الص
 .اى اهللا علیھ وسلم خمسین حدیًثل روى عن النبي ص،وسبعین

 باب األمر بإحسان الذبح والقتل ح ،أخرجھ مسلم في كتاب الصید والذبائح  )2(
57 -) 1955(  
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 كقولھ ؛استعمال لفظ الكتابة في القرآن بما ھو واجب حتم، إما شرًعا

bÎ) no¨﴿: تعالى 4qn=¢Á9$# ôMtR% x. ín? tã öúüÏZ ÏB÷sßJ ø9$# $Y7» tF Ï. $Y?qè% öq ¨B ÇÊÉÌÈ﴾) النساء :

=|﴿: وقولھ) 103 ÏGä. ãN à6øã n=tæ ãP$uãÅ_Á9$#﴾) أو فیما ھو )183: البقرة ،

=|﴿ : كقولھ؛ا ال محالةواقع قدًر tF ü2 ª!$# ûú tù Î=øî V{ O$tRr& þí Í?ßô âë ur﴾ 

  ) 21: المجادلة(

 َبَتْك ُی أْنیُتِشي َخإنِّ«:  في قیام شھر رمضانrوقال النبي 

»معلیُك
)1(

.  

 ذلك ال ٌكِرْدنا، فھو ُمھ من الزِّ حظُّ آدَم على ابِنَبِتُك«: وقال

»الَةَحَم
)2(

.  

  : أنواعھ واإلحسان

وقد أمر اهللا تعالى بھ . ھذا الحدیث نص في وجوب اإلحسان

bÎ) ©!$# ãç¨ *﴿: فقال ãBù' tÉ ÉAôâ yè ø9$$Î/ Ç`» |¡ ôm M}$# ur﴾ )وقال) 90: النحل :﴿(#þqãZ Å¡ ômr&ur ¡ 
¨bÎ) ©! $# è= ÏtäÜ tûüÏZ Å¡ ós ßJø9 $# ÇÊÒÎÈ﴾) 195: البقرة(.  

                                                        
 باب إذا كان بین اإلمام وبین القوم حائط أو ،أخرجھ البخاري في كتاب األذان  )1(

  .729سترة ح 
 باب زنا الجوارح دون الفرج ح ،أخرجھ البخاري في كتاب االستئذان  )2(

قدر باب قدر على ابن آدم حظھ من الزنى وغیره ، ومسلم في كتاب ال6343
  .»مدرك« من  بدًال»أدرك«إال أن فیھ ) 2657 (-20ح 
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حسان تارة یكون للوجوب، كاإلحسان إلى وھذا األمر باإل

الوالدین واألرحام بمقدار ما یحصل بھ البر والصلة، واإلحسان إلى 

الضیف بقدر ما یحصل بھ قراه
)1(

كصدقة : وتارة یكون للندب، 

  .التطوع ونحوھا
و ھذا الحدیث یدل على وجوب اإلحسان في كل شيء من  •

ء بحسبھ، فاإلحسان في اإلتیان  لكن إحسان كل شي،األعمال
اإلتیان بھا على وجھ كمال : بالواجبات الظاھرة والباطنة

واجباتھا، فھذا القدر من اإلحسان فیھا واجب، وأما اإلحسان فیھا 
  .  فلیس بواجب،بإكمال مستحباتھا

 ترك ظاھرھا، واالنتھاء عنھا: اإلحسان في ترك المحرماتو •
r#)﴿باطنھا كما قال تعالى و âëså ur tç Îg» sß ÉO øO M}$# ÿ¼ çm oY ÏÛ$t/ur ﴾ )األنعام :

  .فھذا القدر من اإلحسان فیھا واجب، )120
أما اإلحسان في الصبر على المقدورات فأن یأتي بالصبر علیھا و •

  .ال جزع وعلى وجھھ من غیر تسخط
القیام بما أوجب : واإلحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتھم •

   .اهللا من حقوق ذلك كلھ
القیام بواجبات : اإلحسان الواجب في والیة الخلق وسیاستھمو •

  .الوالیة كلھا
  .إحسان لیس بواجب: و القدر الزائد على الواجب في ذلك كلھ •

  : اإلحسان المقصود في الحدیث

إزھاق نفسھ : اإلحسان في قتل ما یجوز قتلھ من الناس والدواب
                                                        

 ).اللسان(ضیافتھ : قراه  )1(
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على أسرع الوجوه وأسھلھا وأوحاھا
)1(

ة في التعذیب،  من غیر زیاد

  . فإنھ إیالم ال حاجة إلیھ

 في ھذا الحدیث، ولعلھ ذكره rوھذا النوع ھو الذي ذكره النبي 

إذا « :على سبیل المثال، أو لحاجتھ إلى بیانھ في تلك الحال، فقال

  .»قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة

أحسنوا ھیئة : أي الھیئة، والمعنى: -بالكسر–والقتلة والذبحة 

  .الذبح، وھیئة القتل

وھذا یدل على وجوب اإلسراع في إزھاق النفوس التي یباح 

  .إزھاقھا على أسھل الوجوه

  .اإلجماع على وجوب اإلحسان في الذبحة: وقد حكى ابن حزم

  :أنواعھا وإباحة قتل اآلدمي

 قال اهللا ؛السیف على العنقبضربھ : أسھل وجوه قتل اآلدمي

så#﴿ :لكفارتعالى في حق ا Î*sù ÞO çFãÉ)s9 tûïÏ%©! $# (#r ãç xÿx. z>÷é |Ø sù É>$s% Ìhç9$#﴾) محمد :

íÅ+ø9﴿: ، وقال)4 é'yô íÎû É>qè=è% öúïÏ% ©!$# (#r ãç xÿx. |= ôãîç9$# (#qç/ ÎéôÑ $$sù s- öqsù É-$oY ôãF{ $# 

(#qç/ Îé ôÑ $#ur öN åk÷]ÏB ¨@ à2 5b$uZ t/ ÇÊËÈ﴾) 12: األنفال.(  

                                                        
 .»ي ح و«ظر اللسان مادة ان. أسرعھا: أوحاھا  )1(
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 یكون الضرب فیھ أسھل على  إنھ عین الموضع الذي:وقد قیل

  . المقتول، وھو فوق العظام، ودون الدماغ

  .َوَوصَّى درید بن الصمة قاتلھ أن یقتلھ كذلك

  : واعلم أن القتل المباح یقع على وجھین

 فال یجوز التمثیل فیھ ،ا أن یكون قصاًص:]الوجھ األول[

فإن كان مثَّل. بالمقتص منھ، بل یقتل كما قتل
)1(

َمثَُّل  ُیل بالمقتول فھ

  .بھ كما فعل أم ال یقتل إال بالسیف؟ فیھ قوالن مشھوران للعلماء

أن یفعل بھ كما فعل، وھو قول مالك والشافعي وأحمد : أحدھما

خرجت جاریة : في المشھور عنھ، وفي الصحیحین عن أنس، قال

علیھا أوضاح
)2(

 فجيء بھا إلى ، فرماھا یھودي بحجر، بالمدینة

 فرفعت »؟ِكَلَت َقالٌنُف«: rرمق، فقال رسول اهللا  وبھا rرسول اهللا 

 فخفضت رأسھا، فدعا بھ »؟ ِكَلَت َقالٌنُف «: رأسھا، فقال لھا في الثالثة

  . ، فرضخ رأسھ بین حجرینrرسول اهللا 

                                                        
 و سمل العین وھكذاأذن أو األنف التمثیل ھو التشویھ بقطع األ  )1(
  ).ح ض و(انظر اللسان مادة .  من الفضةنوع من الحلي یعمل: األوضاح  )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

239 

فأخذ فاعترف: وفي روایة لھما
)1(

.  

قود إال بالسیف، ھو قول الثوري، وأبي  ال: والقول الثاني

  .ن أحمد وروایة ع،tحنیفة 

یفعل بھ كما فعل إال أن یكون حرقھ : وعن أحمد روایة ثالثة

أو مثَّل بھ، فیقتل بالسیف، للنھي عن المثلة وعن التحریق ، بالنار

  .بالنار

 ولیس إسناده بجید، ،»ال قود إال بالسیف«یروى : قال أحمد

  . أسند منھ وأجود– یعني في قتل الیھودي بالحجارة -وحدیث أنس

إما لكفر أصلي أو لردة : أن یكون القتل للكفر: انيوالوجھ الث

 وأنھ یقتل ،اعن اإلسالم، فأكثر العلماء على كراھة المثلة فیھ أیًض

  . فیھ بالسیف

  : األمر بالرفق في الذبح

أن تحبس :  وھو،البھائم  أنھ نھى عن صبرrثبت عن النبي 

 ففي الصحیحین عن ؛البھیمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت

                                                        
، ومسلم 6877 إذا قتل بحجر أو عصا ح ،أخرجھ البخاري في كتاب الدیات  )1(

- 15 باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغیره ح ،في كتاب القسامة
)1672.(  
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البھائم  نھى أن ُتْصَبرrأن النبي : أنس
)1(

.  

أنھ مر بقوم نصبوا دجاجة : وفیھما أیًضا عن ابن عمر

 لعن من فعل rمن فعل ھذا؟ إن رسول اهللا :  فقال ابن عمر،یرمونھا

ھذا
)2(

.  

 بإحسان r فلھذا أمر النبي ؛وفي ھذا المعنى أحادیث كثیرة

اح الذبیحة، یشیر إلى أن القتل والذبح، وأمر أن تحّد الشفرة، وأن تر

  . الذبح باآللة الحادة یریح الذبیحة بتعجیل زھوق نفسھا

  . وقد ورد األمر بالرفق بالذبیحة عند ذبحھا

ال والطبراني من حدیث عكرمة عن ابن عباس وخّرج الخلَّ

 دُِّح وھو ُی شاٍةھ على صفحِة رجَل واضٍع برجٍلr اهللا  رسوُلمرَّ: قال

  أْنریُد ھذا؟ أُتال قبَلَفَأ«: ھا، فقال إلیھ ببصِرُظَحْلھ، وھي َتَتَرْفَش

»نْیھا موتَتیَتِمُت
)3(

.  
                                                        

 باب ما یكره من المثلة ،أخرجھ البخاري في كتاب الذبائح والصید  )1(
 باب النھي عن صبر ،سلم في كتاب الصید والذبائح، وم5513صبورة حموال

  ).1956 (-58البھائم ح 
، ومسلم في الموضع السابق 5515أخرجھ البخاري في الموضع السابق ح   )2(

 )1958 (- 59ح
 وعزاه إلى الطبراني في الكبیر 4/33أورده الھیثمي في مجمع الزوائد   )3(

 . رجالھ رجال الصحیح: وقال،واألوسط
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  : ما یستفاد من الحدیث

  .  مراقبة اهللا وخشیتھ تبعث على اإلحسان-1

 وھو أمر واجب في كل شيء حتى ، اإلسالم دین الرحمة-2

  . القتل والذبح

  .  وجوب اإلحسان في كل شيء من األعمال-3

اإلسراع في إزھاق النفوس التي یباح إزھاقھا على  وجوب -4

  . أیسر الوجوه
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  : المناقشة

أین تجد ھذا . إحسان كل أمر یقوم بھ المسلم أمر واجب: 1س

  . في الحدیث؟ مدعًما إجابتك بالدلیل من الكتاب والسنة

  ما اإلحسان المقصود في الحدیث؟ : 2س

  ًبا؟ ومتى یكون مندو؟متى یكون اإلحسان واجًبا: 3س

  القتل المباح لآلدمي یقع على وجھین اذكرھما؟ : 4س

  : يلكیف یمكنك أن تحقق اإلحسان فیما ی: 5س

 . معاملة الوالدین-ج     . الصالة -أ

 . الوالیة وسیاسة الخلق-د  . ترك المحرمات -ب
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  عَشَر مناثالالحدیُث 

»« 
عن أبي ذرٍّ 

)1( 
معاذ منوأبي عبد الرح، نادةُجندِب بِن ج

)2( 

اتَِّق اَهللا حیُثما «:  قالrبن جبل رضي اهللا عنھما أن رسول اهللا 

. »وخاِلِق النَّاَس ِبُخُلٍق َحَسن، وَأْتِبع السَّیَِّئَة الَحَسَنَة َتْمُحھا، كنَت

وفي بعض النسخ حسن ، حدیث حسن: وقال، رواه الترمذي

صحیح
)3(

 .  

  : معنى التقوى

، وحقوق عباده، عة لحقوق اهللافھذه الوصیة وصیة عظیمة جام 

                                                        
الغفاري، صحابي جلیل، مشھور، كان یفتي في خالفة أبي دب بن جنادة جنھو   )1(

م، في مكان 652/ ھـ 32بكر وعمر وعثمان، اشتھر بزھده وفضلھ، توفي 
 وانفرد البخاري احدیًث) 12(یسمى الرََّبَذة، وقد روى لھ البخاري ومسلم 

 .ا حدیًث281، وعدد أحادیثھ بحدیثین ومسلم بتسعة عشر حدیًثا
 أبو عبد الرحمن بن عمرو األنصاري الخزرجي، سید، إمام، فقیھ، أحد ھو  )2(

 والمشاھد كلھا، ا وأحًداالسبعین الذین شھدوا العقبة من األنصار، وشھد بدًر
إنھ إمام العلماء یوم القیامة، وھو الذي بنى جامع الَجَند توفي في : rقال عنھ 

ر ناحیة األردن م، ودفن بالَغْو639/ ھـ18سنة ) عمواس(مرض الطاعون
 .ا حدیًث157وعدد أحادیثھ ، وعمره ثالث وثالثون سنة 

 ح – باب ما جاء في معاشرة الناس –أخرجھ الترمذي في كتاب البر والصلة   )3(
 .5/153، ومسند أحمد 1987
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والتقوى وصیة اهللا ، أن یتقوه حق تقاتھ فإن حق اهللا على عباده

ôâ﴿: قال اهللا تعالى، لألولین واآلخرین s) s9ur $uZ øä¢¹ur tûïÏ% ©!$# (#qè?r é& |=» tG Å3ø9$# 

` ÏB öN à6Î= ö6s% öNä.$ÉÎ) ur Èb r& (#qà)   .  ]131: النساء [ ﴾4 #$!© #$?®

جعل العبد بینھ وبین ما یخافھ ویحذره وقایة وأصل التقوى أن ی

فتقوى العبد لربھ أن یجعل بینھ وبین ما یخشاه من ربھ من  ؛تقیھ منھ

وھو فعل طاعتھ ، غضبھ وسخطھ وعقابھ وقایة تقیھ من ذلك

  . واجتناب معاصیھ

وأدوا ما افترض ، المتقون اتقوا ما حرم اهللا علیھم: وقال الحسن

  . اهللا علیھم

على نور من ، التقوى أن تعمل بطاعة اهللا: بن حبیبوقال طلق 

 ،على نور من اهللا، وأن تترك معصیة اهللا، ترجو ثواب اهللا، اهللا

  . تخاف عقاب اهللا

(qà#)﴿:  وقال ابن مسعود في قولھ تعالى ®?$# ©! $# ¨, ym ¾Ïm Ï?$s) è?﴾ ]  آل

وأن ، ویذكر فال ینسى، أن یطاع فال یعصى: قال، ]102: عمران

  .  یكفریشكر فال

كما قال أبو ، وقد یغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرمات

. نعم:  قال ذا شوك؟اھل َأخذَت طریًق :ھریرة وسئل عن التقوى فقال

 وأ لشوَك عدلُت َعْنھ أو جاوزُتھإذا رأیُت ا :فكیف صنعت ؟ قال: قال
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  . ؟!ذاك التقوى: قال. قصرُت عنھ

   :وأخذ ھذا المعنى ابن المعتز فقال

  وكبیَرھا َفُھو التَُّقـــى    َخلِّ الذنوَب صغیَرھـا

  ِض الشَّوِك َیْحَذُر ما یَرى      واْصَنْع َكماٍش فوَق أر

  إنَّ الجباَل ِمن الَحَصـى       ال َتْحِقَرنَّ صغیــرًة

 rوفي الجملة فالتقوى ھي وصیة اهللا لجمیع خلقھ ووصیة الرسول 

  . ألمتھ

  : التواصي بالتقوى

 بعث أمیًرا على َسِریٍَّة أوصاُه في خاصَِّة َنْفِسِھ  إذاrوكان  

وبمن معھ من المسلمین خیًرا، بتقَوى اِهللا
)1(

 .  

أوصیكم : فقال، أوِصنا: وقیل لرجٍل ِمن التابعین عند موتھ

%bÎ) ©!$# yìtB tûïÏ¨﴿ :بخاتمة سورة النحل ©!$# (#qs)̈?$# tûïÏ%©!$# ¨r N èd öcqãZ Å¡ øtíC 

ÇÊËÑÈ﴾] 128: النحل[ .  

في السر والعالنیة : مراده، »اتق اهللا حیثما كنت«: rفقولھ 

  . وحیث ال یرونھ، حیث یراه الناس

                                                        
 ).1731(-3 باب تأمیر اإلمام األمراء ح–أخرجھ مسلم في كتاب الجھاد   )1(
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أسألُك خشیتَك في الَغْیِب «:  یقول في دعائھrوكان النبي 

»والشھادة
)1(

 .  

  : ینشدوكان اإلمام أحمد 

  خلوُت ولكن ُقْل عليَّ رقیب   إذا ما خلوَت الدَّھَر یوًما فال َتُقْل

  وال أنَّ ما ُیْخَفى علیھ َیغیُب    اعًةـُل سـنَّ اَهللا َیغفـتحسبوال 

 لمَّا وصَّى معاًذا بتقوى اهللا سًرا rوالمقصوُد أنَّ النبي  

وھو أن یستحیي من اهللا كما ، أرشده إلى ما یعینھ على ذلك، وعالنیة

أن یستشعر دائًما : ومعنى ذلك، یستحیي من رجل ذي ھیبة من قومھ

  . فیستحیي من نظره إلیھ، واطِّالعھ علیھ، هللا منھبقلبھ قرَب ا

 دائًما أو غالًبا فھو من المحسنین اومن صار لھ ھذا المقام حاًل

ومن المحسنین الذین یجتنبون كبائر ، الذین یعبدون اهللا كأنھم یرونھ

اإلثم والفواحش إال اللمم
)2(

 .  

  : آثار الذنوب

ذنَب في السِّرِّ فیصبُح إنَّ الرجل لیصیُب ال: قال سلیمان التیمي

                                                        
 باب الدعاء بعد -  والنسائي في كتاب السھو 4/264أخرجھ أحمد في المسند   )1(

 . من حدیث عمار بن یاسر1305الذكر، ح 
 .صغائر الذنوب: اللمم  )2(
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  . وعلیھ َمَذلَُّتھ

فإنَّھ َمن أصلَح ما بینھ ، فالسعید من أصلح ما بینھ وبین اهللا 

ومن اْلَتَمَس َمحامد الناس ، وبین اهللا أصلَح اهللا ما بینھ وبین الخلق

  . بَسَخط اهللا عاد حاِمُده من الناس لھ ذاما

قال أبو سلیمان
)1(

،  صاِلح عملھالخاسر من أبدى للناس: 

  . وبارز بالقبیح من ھو أقرب إلیھ من حبل الورید

 أصاب من امرأٍة اأن رجًل: وفي الصحیحین عن ابن مسعود 

حتى نزلت ھذه ، r فذكر ذلك لھ فسكت النبي r قبلًة ثم أتى النبي

اآلیة
)2(

بل «: ھذا لھ خاصة ؟ قال:  فقال رجل،فقرأھا علیھ، فدعاه 

»ة عامَّاِسللنَّ
)3(

 .  

 ،ربِّ: أْذَنَب عبٌد ذنًبا فقال«:  قالrفي الصحیحین عن النبي و

 ُر لھ ربا یغِفنََّعِلم عبدي أ: فقال اهللا. إنِّي عملت ذنًبا فاغفر لي

إلى أن ..   ذنًبا آخَرَبَن ثم أْذ، لعبديرُتقد غَف، نِب بالذَُّذویأُخ، َبْنالذَّ
                                                        

، ) ھـ215(ني توفي اعبد الرحمن بن أحمد بن عطیة الدار: ھو أبو سلیمان  )1(
 .276– 9/275وانظر بقیة كالمھ ھذا في حلیة األولیاء 

)2(  ﴿ÉO Ï%r& ur no 4q n=¢Á9$# Çí nûtç sÛ Íë$ pk̈]9$# $ Zÿs9ãóur z̀ ÏiB È@øä ©9$# 4 ¨bÎ) ÏM»uZ|¡ pt ø:$# tû ÷ùÏdõããÉ ÏN$ t«Íhä¡¡9$# 4 ﴾ ] 114: ھود[. 
 ومسلم في ،4687ح -  باب سورة ھود –أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر   )3(

 -  42 ح-  ﴾إن الحسنات یذھبن السیئات﴿ باب قولھ تعالى –كتاب التوبة 
)2763.( 
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» ما شاَءْلَمفلیْع: ابعِةقال في الرَّ
)1(

 .  

ومعنى ،  ما دام على ھذه الحال كلَّما أذنب ذنًبا استغفر منھیعني

 rھذا أن العبد البد أن یفعل ما ُقدِّر علیھ من الذنوب كما قال النبي 

» على ابن آدم حظھ من الزنا فھو مدرك ذلك ال محالةَبِتُك«
)2(

 .  

ا عما وقع فیھ من الذنوب بالتوبة ولكن اهللا جعل للعبد مخرًج

 فإن أصر على ،إن فعل فقد تخلص من شر الذنوب ف،واالستغفار

  . الذنب ھلك

  : الحسنات ُیذھبن السیئات

التوبة : قد یراد بالحسنة، »وأتبع السیئة الحسنة«: rوقولھ 

  . من تلك السیئة

، وقد أخبر اهللا في كتابھ أن من تاب من ذنبھ فإنَّھ ُیغفُر لھ ذنُبھ 

yJ$﴿: الىكقولھ تع، أو یثاُب علیھ في مواضع كثیرٍة ¯RÎ) èp t/ öqG9$# ín? tã «!$# 

öúïÏ%©#Ï9 tbqè=yJ ÷ètÉ uä þqè¡9$# 7's#» ygpg¿2 ¢O èO öcqç/qçG tÉ ` ÏB 5=É Ìçs% y7Í´̄» s9'r é' sù Ü>qçGtÉ ª! $# 
                                                        

 ح – باب یریدون أن یبدلوا كالم اهللا –اري في كتاب التوحید أخرجھ البخ  )1(
 - 29 ح – باب قبول التوبة من الذنوب –، ومسلم في كتاب التوبة 7507

 . بمعناه) 2758(
 – باب زنا الجوارح دون الفرج –أخرجھ البخاري في كتاب االستئذان   )2(

من الزنا  باب قدر على ابن آدم حظھ –، ومسلم في كتاب القدر 6242ح
 ).2657(- 20 ح –وغیره 
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O¢﴿ :وقولھ èO ¨b Î) öÅ/ uë öúïÏ% ©#Ï9 (#qè=ÏJ tã uäþqè¡9$# 7' s#» ygpg ¿2 §N èO (#qç/$s? . Ï̀B 

Ïâ ÷è t/ y7Ï9º så (# þqßsn=ô¹ r&ur ¨bÎ) y7/ uë .` ÏB $ydÏâ ÷è t/ Öëqàÿ tós9 îLì Ïm §ë ÇÊÊÒÈ﴾  ]النحل :

` (ûwÎ﴿ :وقولھ] 119 tB z>$s? öÆ tB#uäur ü@ ÏJtã ur Wx yJtã $[s Î=» |¹ öÅÍ´̄» s9'r é' sù 

ãA Ïdâ t6ãÉ ª!$# ôMÎg Ï?$t«Íhã yô ;M» uZ |¡ ym 3﴾ ] 70: الفرقان[  .  

 أنَّ من تاب إلى اهللا توبًة وظاھُر ھذه النصوص َیُدلُّ على 

فإنَّھ ُیقَطُع بقبول اهللا ، واجتمعت شروط التوبة في حقھ، نصوًحا

  . كما ُیْقَطُع بقبول إسالم الكافر إذا أسلم إسالًما صحیًحا، توبِتھ

، »أتبع السیئة الحسنة«: rوقد یراد بالحسنة في قول النبي  

ÉO﴿: ما ھو أعم من التوبة كما في قولھ تعالى Ï%r&ur no4q n=¢Á9$# Çínû tç sÛ Íë$pk̈]9$# 

$Zÿ s9ãóur z̀ ÏiB È@ øä©9 $# 4 ¨bÎ) ÏM» uZ |¡ ptø: $# tû ÷ùÏdõã ãÉ ÏN$t« Íhä¡¡9$# 4﴾ ]114:  ھود[  .  

وَخرََّج اإلماُم أحمُد وأبو داوَد والترمذيُّ والنَّسائيُّ وابُن ماجھ * 

ما ِمن رجٍل «:  قالrعن النبي ، tمن حدیث أبي بكٍر الصدیق 

. »ر اهللا لھ إال غَف اَهللاي ثم یستغفُرلَِّص ثم ُیُر فیتطھَّب ذنًبا ثم یقوُمیذن

!©%öúïÏ﴿: ثم قرأ ھذه اآلیة $#ur # såÎ) (#qè= yèsù ºp t± Ås» sù ÷r r& (#þqßJ n=sß öN æh |¡àÿRr& (#r ãç x.så 

©!$# (#r ãç xÿøó tGóô $$sù öN ÎgÎ/qçRäã Ï9﴾)1( ]135آل عمران[ .  
                                                        

- باب ما جاء في الصالة عند التوبة –أخرجھ الترمذي في كتاب الصالة   )1(
وابن – 1521ح- باب في االستغفار – وأبو داود في كتاب الصالة – 406ح

= 
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 فجاءه رجل r عند النبي وفي الصحیحین عن أنس قال كنت* 

، ولم یسألھ عنھ: قال.  فأقمھ علياإني أصبت حدًّ ،یا رسول اهللا: فقال

 الصالة rفلما قضى النبي ، rفحضرت الصالة فصلى مع النبي 

 فأقم فيَّ كتاب ا إني أصبت حدًّ،یا رسول اهللا : قام إلیھ الرجل فقال

 لك  قد غفَر اَهللافإنَّ«: قال،  نعم: قال»؟ معنا یَتلَّألیس َص«:  قال،اهللا

»كك أو قال حدَّذنَب
)1(

 .  

ن َم«:  قالr عن النبي tوفي الصحیحین عن أبي ھریرة * 
 ومن قاَم، م من ذنبِھر لھ ما تقدَّ إیماًنا واحتساًبا ُغِف رمضاَناَمَص

  لیلَةومن قاَم،  من ذنبِھَمر لھ ما تقدَّ إیماًنا واحتساًبا ُغِفرمضاَن
»م من ذنبھا ُغفر لھ ما تقدَّواحتساًبا  إیماًنالقدِر

)2(
.  

 حجَّ ھذا ْنَم«: قال r عن النبيtوفیھما عن أبي ھریرة *  

                                                                                                                                         
، 1395ح-  باب ما جاء أن الصالة كفارة – في كتاب إقامة الصالة ھماج

 - باب ما یفعل من بلي بذنب –یوم واللیلة والنسائي في الكبرى كتاب عمل ال
 .1/10وأحمد ، 11078ح

، ومسلم 6823أخرجھ البخاري في كتاب الحدود باب إذا أقر بالحد ولم یبین ح  )1(
 ).2764 (-44إن الحسنات یذھبن السیئات ح: في كتاب التوبة باب قولھ تعالى

 -باب فضل لیلة القدر –در راجع في ھذا ما أخرجھ البخاري في كتاب لیلة الق  )2(
 -باب الترغیب في قیام رمضان  - ، ومسلم في كتاب المسافرین 2014ح 

  غفر لھ ما تقدما واحتساًباومن قام رمضان إیماًن: بدون قولھ). 760 (- 175ح
 .من ذنبھ
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»ھھ أمُّْت ولَدھ كیوَمج من ذنوِب خَرْقُس ولم یْف فلم َیْرُفْثالبیَت
)1(

 .  

وفي الصحیحین عن  -عز وجل–ومما یكفر الخطایا ذكر اهللا * 

 في  وبحمدِه اِهللا سبحاَن:المن ق«:  قالrعن النبي  tأبي ھریرة 
»ِرْح الَبوإن كانت مثل َزَبِد،  ُحطَّت عنھ خطایاه مرٍةمئةیوٍم 

)2(
 .  

  : الكبائر ال ُبدَّ لھا من توبة

ھل ُتَكفُِّر األعماُل : إحداھما، وقد اختلف الناس في مسألتین 

الصالحُة الكبائَر والصغائَر أم ال تكفر سوى الصغائر؟ فمنھم من 

ألن  ؛وأما الكبائر فال ُبدَّ لھا من التوبة، ُتَكفِّر سوى الصغائرال : قال

  . وجعل من لم یتب ظالًما، اهللا أمر العباد بالتوبة

والفرائض ال ُتَؤدَّى إال ، واتفقت األمة على أنَّ التوبة فرٌض 

ولو كانت الكبائُر تقُع مكفَّرة بالُوضوء والصالة وأداء . بنیٍة وقصٍد

  . وھذا باطل باإلجماع، الم لم ُیْحَتج إلى التوبةبقیة أركان اإلس

وأیًضا فلو ُكفَِّرت الكبائر بفعل الفرائض لم یبَق ألحد ذنٌب  

                                                        
 - 1819ح - أخرجھ البخاري في كتاب المحصر باب قولھ تعالى فال رفث   )1(

 .بنحوه) 1350( -  438ح -فضل الحج في  باب –ومسلم في كتاب الحج 
، ومسلم 6405 ح – باب فضل التسبیح –أخرجھ البخاري في كتاب الدعوات   )2(

 باب فضل التھلیل والتسبیح –في كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار 
 ).2691 (- 28 ح –والدعاء 
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  . وھذا یشبھ قول المرجئة وھو باطل. َیدخُل بھ النار إذا أتى بالفرائض

وحكى إجماع ، ھذا ما ذكره ابُن عبد الَبرِّ في كتابھ التمھید

  : ل علیھ بأحادیث منھاواستد، المسلمین على ذلك

،  إلى الجمعِةوالُجُمعُة، الصلواُت الخمُس«: rقول النبي 

  . »ما اْجُتِنَبت الكبائر،  لما بینھنمكفراٌت،  إلى رمضاَنورمضاُن

t وھو مخرج في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة
)1(

.  

  . وھذا یدل على أن الكبائر ال تكفرھا ھذه الفرائض

 وغیرھم إلى أن ھذه األعمال تكفر وذھب قوم من أھل الحدیث

  . الكبائر

ألن ، إن الكبائر ال تكفر بدون التوبة: والصحیح قول الجمھور

`﴿: Uوقد قال ، التوبة فرض على العباد tBur öN ©9 ó= çGtÉ y7Í´ ¯» s9'r é'sù ãN èd 

tbqçH Í>» ©à9$# ÇÊÊÈ﴾]11: الحجرات[ .  

أو ،  منھاومما یستدل بھ على أن الكبائر ال تكفر بدون التوبة 

كنا عند رسول اهللا :  قالtالعقوبة علیھا حدیث عبادة بن الصامت 

rوا وال ُقِرْس شیًئا وال َتكوا باِهللاِرْش ال ُتوني على أْنُعاِیَب«:  فقال
                                                        

، )233 (-  16 ح – باب الصلوات الخمس –أخرجھ مسلم في كتاب الطھارة   )1(
 .ولم نجده عند البخاري
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 وقرأ علیھم اآلیة– »واُنْزَت
)1(

، ه على اِهللامن وفَّى منكم فأجُرَف« – 

 من ومن أصاَب، ٌة لھ بھ فھو كفارَبوِق من ذلك شیًئا فُعاَبومن أَص

ر َف َغوإن شاَء، بھ عذَّ إن شاَءفھو إلى اِهللا،  علیھ اُهللاذلك شیًئا فستَر

خرجاه في الصحیحین. »لھ
)2(

ى منكم من أَت«: وفي روایة لمسلم، 

ھقیم علیھ فھو كفارُتا فُأحد«
)3(

.  

  . وھذا یدل على أن الحدود كفارات

ال تدري یقبل منك أم ال تثق بكثرة العمل فإنك : وقال ابن عون

 ألن عملك ؛ال ؛ وال تأمن من ذنوبك فإنك ال تدري كفرت عنك أم ال

  .ب عنك كلھ غّیم

  ھل تجب التوبة من الصغائر ؟

أن الصغائر ھل تجب التوبة منھا كالكبائر ؟ : والمسألة الثانیة

bÎ) (#qç6Ï﴿: لقولھ تعالى، أم ال ؟ ألنھا تقع مكفرة باجتناب الكبائر t̂F øg rB 

                                                        
pk$﴿ :ةاآلی  )1( öâr'̄»tÉ êÓ É<̈Z9 $# #så Î) x8uä!%ỳ àM»oYÏB ÷sßJ ø9$# y7 uZ ÷è ÎÉ$t7ãÉ #í n? tã br& ûw öÆ ø.Îéô³çÑ «! $$Î/ $\« øã x© 

üwur z̀ ø%Îé ô£tÉ üwur tûüÏR ÷ìtÉ üwur z̀ ù=çF ø)tÉ £ è̀d yâ»s9÷r r& üwur tûüÏ? ù'tÉ 9`»tFôgç6 Î/ ¼çm uZÉ ÎétIøÿtÉ tû ÷ü t/ £` Íkâ Ïâ ÷Ér& 
 ÆÎgÎ= ã_öë r&ur üwur öÅoYä ÅÁ÷è tÉ íÎû 7$râê ÷êtB   £ ß̀g ÷èÎÉ$t6 sù öç Ïÿøó tGóô $#ur £ ç̀l m; ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# Öëqàÿxî 

×Lì Ïm§ë ÇÊËÈ﴾ ]12آیة : الممتحنة[. 
، ومسلم 6784 ح – باب الحدود كفارة –أخرجھ البخاري في كتاب الحدود   )2(

 ).1709 (- 41 ح – باب الحدود كفارات –في كتاب الحدود 
 ).1709( - 43 باب الحدود كفارات ح–أخرجھ مسلم في كتاب الحدود   )3(
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tçÍ¬ !$t6ü2 $tB tb öqpk÷]è? çm ÷Ytã öç Ïeÿs3 çR öN ä3Y tã öN ä3Ï?$t«Íhãyô N à6ù= Åz ôâ çRur Wx yzôâ ïB $VJÉ Ìç x. 

ÇÌÊÈ﴾ ]31: النساء[ .  

وھو ، فمنھم من أوجب التوبة منھا: ھذا مما اختلف الناس فیھ

وغیرھم من الفقھاء والمتكلمین ، ]یعني الحنابلة[قول أصحابنا 

 فقال ،بالتوبة عقیب ذكر الصغائر والكبائر Uوقد أمر اهللا . وغیرھم

@﴿ :تعالى è% öúüÏZ ÏB÷sßJ ù= Ïj9 (#qëÒ äó tÉ ô Ï̀B ôMÏdÌç» |Á ö/r& (#qÝàxÿ øtsÜur óO ßg y_r ãçèù 4 y7 Ï9º så 

4ís1 øór& öNçlm; 3 ¨bÎ) ©! $# 7éç Î7yz $ yJÎ/ tbqãèoY óÁ tÉ ÇÌÉÈ @è%ur ÏM» uZ ÏB÷s ßJù= Ïj9 z̀ ôÒ àÒ øó tÉ ô` ÏB 

£` ÏdÌç» |Á ö/ r& z̀ ôàxÿøtsÜ ur £` ßg y_r ãçèù﴾ إلى قولھ :﴿(#þqç/qè?ur ín<Î) «!$# $·èäÏHsd tm ïÉ r& 

öcqãZ ÏB÷sßJ ø9$# ÷/ ä3ª= yè s9 öcqßs Î=øÿ è? ﴾ ] 31، 30النور[ .  

 . ومن الناس من لم یوجب التوبة منھا •

یجب : ومن المتأخرین من قال، وُحكي عن طائفٍة من المعتزلة •

عض المكفرات للذنوب أو اإلتیان بب، إما التوبة منھا: أحُد أمرین

 . من الحسنات

وحكى ابن عطیة في تفسیره في تكفیر الصغائر بامتثال الفرائض  •

  : واجتناب الكبائر قولین

وحكاه عن جماعة من الفقھاء وأھل الحدیث أنھ یقطع : أحدھما

  . لظاھر اآلیة والحدیث، ابتكفیرھا بذلك قطًع
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 بل ُیحمل ،وحكاه عن األصولیین أنھ ال ُیقطع بذلك :والثاني

إذ لو ،  وھو في مشیئة اهللا عز وجل،وقوة الرجاء على غلبة الظن

وذلك ، ُقطع بتكفیرھا لكانت الصغائر في حكم المباح الذي ال تبعة فیھ

  . نقٌض ِلُعَرى الشریعة

ألن أحادیث  ؛ال ُیقطع بتكفیرھا: قد یقال: ]ابن رجب[قلت 

كما ورد ذلك ، لعملالتكفیر المطلقة باألعمال جاءت مقیدة بتحسین ا

وحینئذ فال یتحقق وجود حسن العمل الذي . في الوضوء والصالة

  . یوجب التكفیر

وعلى ھذا االختالف الذي ذكره ابن عطیة ینبني االختالف في 

  . وجوب التوبة من الصغائر

 yìÌìøgsÜur﴿:  قال تعالى،وقد وصف اهللا المحسنین باجتناب الكبائر

tûïÏ%©!$# (#qãZ|¡ômr& Óo_ó¡çtø:$$Î/ ÇÌÊÈ tûïÏ%©!$# tbqç7Ï t̂GøgsÜ uéÈµ̄»t6x. ÉOøOM}$# |·Ïmºuqxÿø9$#ur ûwÎ) zNuH©>9$# 4 
¨bÎ) y7/uë ßìÅôºur ÍotçÏÿøóyJø9$# 4﴾] 32، 31: النجم[ .  

  : تفسیر اللمم عند السلف

  : في تفسیر اللمم عند السلف قوالن

ابن وعن ، أنھ مقدِّمات الفواحش كاللمس والقبلة: أحدھما 

  . وحد الدنیا، وعید اآلخرة بالنار: عباس ھو ما دون الحدین
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أنھ اإللمام بشيء من الفواحش والكبائر مرة واحدة ثم : والثاني

  . یتوب منھ

، وأن كلیھما مراد من اآلیة، والظاھر أن القولین صحیحان

ومن ، وحینئذ فالمحسن ھو من ال یأتي بكبیرة إال نادًرا ثم یتوب منھا

وال ُبدَّ أن ال ، بصغیرة كانت مغمورة في حسناتھ المكفرة لھاإذا أتى 

öN﴿: یكون مصرا علیھا كما قال تعالى s9ur (#r ïéÅÇ ãÉ 4ín? tã $tB (#qè= yèsù öNèd ur 

öcqßJn= ôètÉ ÇÊÌÎÈ﴾ ]135 :آل عمران[ .  

  : الخلق الحسن مع الناس

ھذا من خصال ، »وخالق الناس بخلق حسن«: r وقولھ

، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بیانھ،  التقوى إال بھالتقوى وال تتم

فإن كثیًرا من الناس یظن أن التقوى ھي القیام بحق اهللا دون حقوق 

فإنھ كان قد بعثھ ، فنص لھ على األمر بإحسان العشرة للناس، عباده

ومن كان كذلك فإنھ یحتاج إلى . إلى الیمن معلًما لھم وُمَفقًِّھا وقاضًیا

ناس بخلق حسن ما ال یحتاج إلیھ غیره ممن ال حاجة للناس مخالقة ال

  . بھ وال یخالطھم

واالنعكاف ، وكثیًرا ما یغلب على من یعتني بالقیام بحقوق اهللا

أو التقصیر ، على محبتھ وخشیتھ وطاعتھ إھمال حقوق العباد بالكلیة

  . فیھا
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ى والجمع بین القیام بحقوق اهللا وحقوق عباده عزیز جدا ال یقو

  . علیھ إال الُكمَّل من األنبیاء والصدیقین

كما خرج ؛  حسن الخلق أكمل خصال اإلیمانrوقد جعل النبي 

:  قالr عن النبي tاإلمام أحمد وأبو داود من حدیث أبي ھریرة 

»أكمُل المؤمنین إیماًنا أحسنھم خلًقا«
)1(

 .  

 أن صاحب الخلق الحسن یبلغ بخلقھ درجة rوأخبر النبي 

وأبو داود من حدیث عائشة رضي ، فَخرَّج اإلماُم أحمُد؛ لقائمالصائم ا

إن المؤمَن َلُیدِرُك بُحسن ُخُلقھ درجة «:  قالrاهللا عنھا عن النبي 

»الصائم والقائم
)2(

 .  

أنا «:  قالr عن النبي tوخّرج أبو داود من حدیث أبي أمامة 

»قھُل ُخـَنُس لمـن َحِةى الجنَّزعیٌم ببیٍت في أعَل
)3(

 .  

  : وسئل سالم بن أبي مطیع عن حسن الخلق فأنشد

   

                                                        
، وأبو داود في 13/133سنده صحیح :  وقال أحمد شاكر2/250أخرجھ أحمد   )1(

 .4679ح - باب الدلیل على زیادة اإلیمان –كتاب السنة 
باب في حسن  – وأبو داود في كتاب األدب 6/90أخرجھ أحمد في المسند   )2(

 .4798الخلق ح
 .4800ح - باب في حسن الخلق –أخرجھ أبو داود في كتاب األدب   )3(
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  : ما یستفاد من الحدیث

 . یة بالتقوى وصیة جامعة لحقوق اهللا وحقوق العبادالوص -1

 . التقوى وصیة اهللا لألولین واآلخرین -2

وأن ، أن یذكر فال ینسىو، من التقوى أن یطاع اهللا فال یعصى -3

 . یشكر فال یكفر

 . التقوى ھي الطریق الموصل إلى اإلحسان -4

 . من تاب توبة نصوًحا فاألصل أنھا مقبولة عند اهللا -5

 . أما الكبائر فال بد لھا من توبة، حة تكفر الصغائراألعمال الصال -6

  . ال تتم التقوى حتى یخالق الناس بخلق حسن -7
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  : المناقشة

  ما معنى التقوى ؟: 1س

  ما عالقة التقوى باإلحسان ؟: 2س

  : أكمل الفراغ: 3س

ومن التمس محامد ، .......السعید من أصلح ما بینھ وبین §

 ............امده من الناس لھ عاد ح، .............الناس بسخط 

  . ........و........و........: منھا، مكفرات الذنوب كثیرة §

%ÉOÏ﴿: اذكر سبب نزول قولھ تعالى: 4س r&ur no4qn= ¢Á9 $# Çí nûtç sÛ Íë$ pk̈]9 $# $Zÿ s9 ãóur z̀ ÏiB 

È@ øä©9 $# 4 ¨b Î) ÏM» uZ|¡ptø: $# tû÷ùÏd õããÉ ÏN$ t«Íhä¡¡9 $# 4 y7Ï9ºså 3ìtçø. Ïå öúïÌçÏ.º©%# Ï9 ÇÊÊÍÈ﴾ .  

  ھل الحدود كفارات ؟ وما الدلیل ؟: 5س

  . علل ذلك، لألخالق منزلة عظیمة في اإلسالم: 6س

  

$  $  $  
$  $  
$  
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  عشر تاسعالالحدیث 

»« 
t اٍس عبَّ اهللا بِنعبِد اِسعن أبي العبَّ

)1(
 بيِّ النَّ خلَفكنُت:  قال

rَكْظ یحَف اَهللاِظاحَف: ك كلماٍتُم إني ُأعلِّ، یا غالُم«: فقال، ا یوًم ،

 ْنِعَت فاْسَتعْنَتوإذا اْس،  اَهللاِل فاسَأَتإذا سأْل، كه تجاَھ تجْد اَهللاِظاحَف

وك ُعلم ینَف، وك بشيٍءُع ینَف على أْنْتمَعَت لو اْجَة األمَّ أنَّْمَلواْع، باِهللا

 وَكرُُّض یوا على أْنُعَمَت اْجوإِن،  تعالى لكبھ اُهللا قد كَتإال بشيٍء

 الُم األْقِتَعِفُر،  تعالى علیكبھ اُهللا قد كَت إال بشيٍءوَكرُّلم یُض، بشيٍء

حدیث حسن صحیح: رواه الترمذي وقال »ُفُح الصُِّتفَّوَج
)2(

.  

وقواعد كلیة من أھم ُأمور ، ھذا الحدیث یتضمن وصایا عظیمة

تدبرت ھذا الحدیث فأدھشني وكدت : الدین حتى قال بعض العلماء

  !وقلة التفھم لمعناه ؟، فوا أسفا من الجھل بھذا الحدیث، یشأط

                                                        
 حبر األمة، rعبد اهللا بن عباس بن عبد المطلب بن ھاشم ابن عم النبي   )1(

، ولد قبل الھجرة بمكة بثالث المفسرینالصحابي الجلیل، فقیھ عصره وإمام 
لى األشیاخ وھو شاب، ع عمر یقدمھ كان من علماء الصحابة حتى كان. سنین

شھد مع علي الجمل وصفین وكف بصره في آخر حیاتھ فسكن الطائف وبھا 
 .ا حدیًث1660ھـ وھو من المكثرین من الروایة لھ 68مات سنة 

  ).2516( ح59 باب –صفة القیامة :  كتاب- جامع الترمذي   )2(
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  : احفظ اهللا

 وأوامره، وحقوقھ،  یعنى احفظ حدوده»احفظ اهللا«: rقولھ 

  . نواھیھو

وعند نواھیھ ، ھو الوقوف عند أوامره باالمتثال: وحفظ ذلك

إلى ما ، فال یتجاوز ما أمر بھ وأذن فیھ، عند حدودهو، باالجتناب

فمن فعل ذلك فھو من الحافظین لحدود اهللا الذین مدحھم  .ُنھي عنھ

«U :﴿#xã اهللا في كتابھ وقال yd $tB tbr ßâ tãqè? Èe@ ä3Ï9 A>#̈r r& 7áãÏÿym ÇÌËÈ ô`̈B 

zÓÅ´yz z̀ » uH÷q §ç9$# Í= øã tóø9 $$Î/ uä!% ỳ ur 5= ù= s)Î/ A=äÏZ ïB ÇÌÌÈ﴾ ]وُفسِّر ] 33-32: ق

  . لیتوب منھا، لذنوبھوبالحافظ ، الحفیظ ھنا بالحافظ ألوامر اهللا

 

qÝà#)﴿ :وقد أمر اهللا تعالى بالمحافظة علیھا فقال:  الصالة-أ Ïÿ» ym í n?tã 

ÏNº uqn=¢Á9$# Ío4qn= ¢Á9$# ur 4ë sÜóô âqø9$#﴾] ومدح المحافظین ] 238: البقرة

%tûïÏ﴿ :علیھا بقولھ تعالى ©!$#ur ö/ãf 4ín? tã öN ÍkÌEº uqn= |¹ tbqÝà Ïù$ptäÜ ÇÒÈ﴾ 
  . وكذلك الطھارة فإنھا مفتاح الصالة  ]9: المؤمنون[

#)﴿ :U قال اهللا، األیمان: ومما یؤمر بحفظھ-ب þqÝàxÿôm $# ur öNä3 oY» yJ÷É r& 4﴾ 
ویھمل كثیر ، افإن األیمان یقع الناس فیھا كثیًر. ]89: المائدة[

  . منھم ما یجب بھا فال یحفظھ وال یلتزمھ

وحفظ الرأس وما وعى یدخل فیھ : لرأس والبطنومن ذلك حفظ ا-ج
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وحفظ البطن وما . حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات

 :U قال اهللا، حوى یتضمن حفظ القلب عن اإلصرار على محرم

﴿(# þqßJn= ôã$# ur ¨br& ©!$# ãN n=÷è tÉ $tB þí Îû öNä3 Å¡ àÿRr& çnr âëxã ÷n $$sù 4﴾ ]وقد ] 235: البقرة

b¨﴿ :ي قولھ تعالىجمع اهللا ذلك كلھ ف Î) yì ôJ ¡¡9$# ué|Ç t7 ø9$#ur yä#xsàÿø9 $#ur ë@ ä. 

y7Í´̄» s9 'r é& tb% x. çm ÷Y tã Zwqä«ó¡ tB﴾ ]حفظ اویتضمن أیًض] 36: اإلسراء 

  . البطن من إدخال الحرام إلیھ من المآكل والمشارب

  . U ومن أعظم ما یجب حفظھ من نواھي اهللا

 عن tدیث أبي موسى وخرج اإلمام أحمد من ح:  اللسان والفرج-د

یھَمْق ما بین ُفَظن حِفَم«:  قالrالنبي 
)1(

 ھ دخَلَجْروَف

»َةالجنَّ
)2(

 .  

  : أنواع الحفظ

وراعى ، أن من حفظ حدود اهللا: یعني »یحفظك«: rقولھ 

 :كما قال تعالى، فإن الجزاء من جنس العمل، حقوقھ حفظھ اهللا

﴿(#qèù÷r r&ur üì Ïâ ök yéÎ/ Å$r é& öN ä.Ïâ ôg yèÎ/﴾ ]وقال تعالى] 40: بقرةال: ﴿þíÎTr ãçä.øå $$sù 

öN ä.öçä.øå r&﴾ ]152: البقرة[ .  

                                                        
 ).ف ق م(ي، انظر مختار الصحاح، مادة  اللح: بالضم،قمُفال  )1(
 .398/ 4مسند أحمد   )2(
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  : وحفظ اهللا لعبده یدخل فیھ نوعان

كحفظھ في بدنھ وولده ،  لھ في مصالح دنیاهھحفظ: َأحدھما

U: ﴿¼çm قال اهللا، وأھلھ ومالھ s9 ×M» t7Ée) yèãB .` ÏiB Èû÷ü t/ Ïm ÷É yâ tÉ ô Ï̀B ur ¾Ïm Ïÿ ù=yz 

¼çm tRqÝàxÿøtsÜ ô` ÏB Ìç øBr& «!   . ]11: الرعد[  ﴾3 #$

وضعف  ومن حفظ اهللا في صباه وقوتھ حفظھ اهللا في حال ِكَبره

  . وعقلھ وقوتھ، وحولھ، وبصره، ومتعھ بسمعھ، قوتھ

،  سنة وھو ممّتع بقوتھ وعقلھمئةوكان بعض العلماء قد جاوز ال

ھذه جوارح حفظناھا : فعوتب في ذلك فقال، ا وثبة شدیدةفوثب یوًم

  . فحفظھا اهللا علینا في الكبر،  المعاصي في الصغرعن

إن :  یسأل الناس فقالاأن بعض السلف رأى شیًخ: وعكس ھذا

  . فضیعھ اهللا في كبره، ھذا ضّیع اهللا في صغره

وقد یحفظ اهللا العبد بصالحھ بعد موتھ في ذریتھ كما قیل في  

%tb﴿ :قولھ تعالى x.ur $yJ èdqç/ r& $[s Î=» نھما ُحفظا أ] 82: الكھف[ ﴾¹|

ومتى كان العبد مشتغال بطاعة اهللا فإن اهللا یحفظھ في . بصالح أبیھما

  . تلك الحال

 كانت امرأة في بیٍت«:  قالrوفي مسند اإلمام أحمد عن النبي 

 ا عنًزكت اثنتي عشرَة من المسلمین وتَرٍةیَِّرت في َسفخرَج
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ِصَیتھا ی لھا وِصا عنًزقدْتفَف: قال،  بھاِصَیتھا كانت تنسُجوِصی

 ، علیھَظك أن تحَفج في سبیِل لمن خَرَتْنِم إنك قد َضیاربِّ: فقالت

ك عنزي ُدنُشوإني َأ، ِصَیتي من غنمي وِصیا عنًزدُتْقوإني قد َف

  . »ِصَیتيوِصی

، تبارك وتعالى  یذكر شدة مناشدتھا ربھاrوجعل النبي : قال

ھا ُتَییِصھا وِصھا ومثُل عنُزْتَحَبْصفَأ«: rقال رسول اهللا 

»ھاومثُل
)1(

 .  

  . الصنارة التي یغزل بھا وینسج ھي: ِصیةو الِصی

من :  قال بعض السلف،فمن حفظ اهللا حفظھ اهللا من كل أذى

 ومن ضیع تقواه فقد ضیع نفسھ واهللا الغني ،اتقى اهللا فقد حفظ نفسھ

  . عنھ

أن یجعل الحیوانات المؤذیة : ومن عجیب حفظ اهللا لمن حفظھ

 حیث rكما جرى لسفینة مولى النبي ، لھ من األذىبالطبع حافظًة 

وخرج إلى جزیرة فرأى األسد فجعل یمشى معھ ، ُكسر بھ المركب

 ثم ،فلما أوقفھ علیھا جعل ُیھمِھم كأنھ یودعھ، حتى دلھ على الطریق

  !رجع عنھ

                                                        
 .5/67مسند أحمد   )1(
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 حتى ،أن من ضیع اهللا ضیعھ اهللا فضاع بین خلقھ: وعكس ھذا

  . ان یرجو نفعھ من أھلھ وغیرھمیدخل علیھ الضرر واألذى ممن ك

إني ألعصي اهللا فأعرف ذلك في خلق : كما قال بعض السلف 

  . خادمي ودابتي

 

حفظ اهللا للعبد في : النوع الثاني من الحفظ وھو أشرف النوعین 

ومن الشھوات ، فیحفظھ في حیاتھ من الشبھات المضلة، دینھ وإیمانھ

 وفي ،فیتوفاه على اإلیمان. علیھ دینھ عند موتھویحفظ ، المحرمة

ویحول ،  یحفظ على المؤمن الحافظ لحدوده دینھUالجملة فإن اهللا 

وقد ال یشعر العبد ، بینھ وبین ما یفسد علیھ دینھ بأنواع من الحفظ

 : كما قال في حق یوسف علیھ السالم، لھاببعضھا وقد یكون كارًھ

﴿y7Ï9º xã ü2 t$ Îé óÇ uZ Ï9 çm ÷Z tã uäþqè¡9$# uä!$t± ósxÿ ø9$#ur 4 ¼çm ¯RÎ) ô` ÏB $tRÏä$t6Ïã 

öúüÅÁ n=øÜ ßJø9   . ]24: یوسف[  ﴾#$

  : احفظ اهللا تجده تجاھك

 »أمامك« وفى روایة »احفظ اهللا تجده تجاھك«: rوقولھ  

وجد اهللا معھ في كل ، وراعى حقوقھ، أن من حفظ حدود اهللا: معناه

فإن ، یوفقھ ویسددهیحوطھ وینصره ویحفظھ و، أحوالھ حیث توجھ
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  . اهللا مع الذین اتقوا والذین ھم محسنون

فمن فإن كان اهللا معك ، أما بعد: كتب بعض السلف إلى أخ لھ 

  ؟ وإن كان علیك فمن ترجو ؟تخاف

وھذه المعیة الخاصة ھي المذكورة في قولھ تعالي لموسى 

_ÓÍ﴿ :وھارون ¯R Î) !$yJ à6yè tB ßìyJ óô r& 2î uër& ur﴾ ]موسىوقول ، ]46: طھ: 

﴿Hx x. ( ¨b Î) zÓÉë tB íÎn1 uë ÈûïÏâ ök uéyô﴾ ]وفي قو ل النبي ، ]62: الشعراءr 
üw ÷btì﴿ » ثالثھما اُهللا ك باثنینما ظنُّ«: ألبي بكر وھما في الغار  øtrB 

ûc Î) ©!$# $oY yètB (﴾)1(
  ].40 :التوبة [

فھذه المعیة الخاصة تقتضي النصر والتأیید والحفظ واإلعانة 

tB Ücqà6$﴿: العامة المذكورة في قولھ تعالىبخالف المعیة  tÉ ` ÏB 

3ì uqøgªU >p sW» n= rO ûw Î) uq èd óO ßgãè Î/#uë üwur >p |¡ ÷Hs~ ûwÎ) uqèd öNåk ÞùÏä$yô Iw ur 4í oT÷är& ` ÏB y7 Ï9º så 

Iwur uésYò2 r& ûw Î) uqèd óO ßgyè tB tûøï r& $tB (#qçR% x. (﴾ ]7: المجادلة[  .  

 فھي ،ھ ومراقبتھ ألعمالھمفإن ھذه المعیة تقتضي علمھ واطالع

  . مقتضیة لتخویف العباد منھ

 فمن حفظ ،تقتضي حفظ العبد وحیاطتھ ونصره: والمعیة األولى

 فاستأنس بھ ،اهللا وراعى حقوقھ وجده أمامھ وتجاھھ على كل حال
                                                        

، 3653ح - ینأخرجھ البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب المھاجر  )1(
 .)2381(- 1 ح- باب من فضائل أبي بكر -ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 
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  . واستغنى بھ عن خلقھ

محمد بن ولما ھرب الحسن من الحجاج دخل إلى بیت حبیب 

ربك ما تدعوه بھ ألیس بینك وبین  ، سعیدیا أبا: فقال لھ حبیب

ادخل البیت فدخل ودخل الشرط على أثره فلم  ؟فیسترك من ھؤالء

بل كان في البیت إال أنَّ اهللا طمس : فقال. فذكر ذلك للحجاج. یروه

  . أعینھم فلم یروه

  : إذا سألت فاسأل اهللا

  . »إذا سألت فاسأل اهللا وإذا استعنت فاستعن باهللا«: rوقولھ 

xÇ$É﴿ :ھذا منتزع من قولھ تعالى Î) ßâ ç7 ÷ètR yÇ$É Î) ur ÚúüÏè tGó¡ nS 

ÇÎÈ﴾ ]والدعاء ، فإن السؤال هللا ھو دعاؤه والرغبة إلیھ] 5: الفاتحة

  . ھو العبادة

وأن ، وال یسأل غیره، U أن یسأل اهللا: فتضمن ھذا الكالم

 :فأما السؤال فقد أمر اهللا بمسألتھ فقال. یستعان باهللا دون غیره

﴿(#qè=t« óôur ©!$# ` ÏB ÿ¾Ï& Î#ôÒ sù 3﴾ ]وقد ثبت في الصحیحین عن ] 32: النساء

  لھ؟ ھل من سائٍل فأستجیَب من داٍعْلَھ«: یقول U  أن اهللاrالنبي 
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» لھ فأغفَرتغفٍرْسھ ؟ ھل من ُمھ سؤَلَیِطْعفُأ
)1(

 .  

لح في وی ،واهللا سبحانھ یحب أن یسأل ویرغب إلیھ في الحوائج

 ویستدعي من عباده ، ویغضب على من ال یسألھ،سؤالھ ودعائھ

 وھو قادر على إعطاء خلقھ كلھم سؤلھم من غیر أن ینقص ،سؤالھ

  . من ملكھ شيء

سأل  یسأل ویحب أن ال ُیوالمخلوق بخالف ذلك كلھ یكره أُن

  . لعجزه وفقره وحاجتھ

  : حكمة االستعانة باهللا وحده

فألن العبد ، الخلقوأما االستعانة باهللا عز و جل دون غیره من 

وال معین لھ ، ودفع مضاره، عاجٌز عن االستقالل بجلب مصالحھ

فمن أعانھ اهللا فھو ، على مصالح دینھ ودنیاه إال اهللا عز و جل

  .  ومن خذلھ فھو المخذول،المعان

: فإن المعنى، ال حول وال قوة إال باهللا: وھذا تحقیق معنى قول

  .  قوة لھ على ذلك إال باهللاوال، ال تحول للعبد من حال إلى حال

فالعبد محتاج ، وھي كنز من كنوز الجنة، وھذه كلمة عظیمة 
                                                        

 ح – باب الدعاء والصالة من آخر اللیل –التھجد : أخرجھ البخاري في كتاب  )1(
 باب الترغیب في الدعاء –صالة المسافرین : كتابفي بمعناه ومسلم . 1145

 ).758( - 168 ح–
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والصبر ، وترك المحظورات، إلى االستعانة باهللا في فعل المأمورات

وعند الموت وبعده من أھوال ، على المقدورات كلھا في الدنیا

فمن ، U وال یقدر على اإلعانة على ذلك إال اهللا، البرزخ یوم القیامة

  . حقق االستعانة علیھ في ذلك كلھ أعانھ

احِرْص على ما «:  قالrوفى الحدیث الصحیح عن النبي 

»واسَتِعْن باِهللا وال َتعَجْز، ینَفُعك
)1(

 .  

ومن ترك االستعانة باهللا واستعان بغیره وكلھ اهللا إلى من 

  . فصار مخذوال، استعان بھ

  :قضاء اهللا نافذ

 أرادوا أْن ینفعوك بشيٍء لم اَخْلَق جمیًعفلو أنَّ ال«: rوقولھ 

وإن أرادوا أن یضرُّوك بشيٍء لم ، علیھ لم یقِدروا-یقِضھ اُهللا علیك

ھذه روایة اإلمام أحمد »لم یقِدروا علیھ–یكُتْبھ اُهللا علیك 
)2(

 .  

والمراد أن ما یصیب العبد في دنیاه مما یضره أو ینفعھ فكلھ 

 ما كتب لھ من ذلك في الكتاب وال یصیب العبد إال، مقدر علیھ

  . ا ولو اجتھد على ذلك الخلق كلھم جمیًع،السابق
                                                        

 -34 باب األمر بالقوة وترك العجز ح –أخرجھ مسلم في كتاب القدر   )1(
)2664(. 

 .1/307مسند أحمد   )2(
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@﴿ :Uوقد دل القرآن على مثل ھذا في قولھ  è% ©̀9 !$uZ u;ãÅÁ ãÉ ûwÎ) $tB 

|= tF ü2 ª! $# $uZ s9﴾ ]وقولھ .]51: التوبة: ﴿!$tB z>$|¹r& Ï̀B 7p t6äÅÁ ïB íÎû 

ÇÚ öëF{ $# üwur þíÎû öN ä3 Å¡ àÿRr& ûwÎ) íÎû 5=» tGÅ2 ` ÏiB È@ ö6 s% b r& !$yd r&uéö9 ¯R 4﴾ ]الحدید :

22[  

 rعن النبي ، tوخرج اإلمام أحمد من حدیث أبي الدرداء 

وما بَلغ عبٌد حقیقَة اإلیماِن حتَّى یعلَم ، إنَّ لكلِّ شيٍء حقیقًة«: قال

»وما أخَطأه لم یُكْن ِلُیصیَبھ، أنَّ ما أصابھ لم یكن ِلُیخِطَئھ
)1(

 .  

  : مدار الوصیة

وما ذكر . واعلم أن مدار جمیع ھذه الوصیة على ھذا األصل

فإن العبد إذا علم أنھ لن ، وراجع إلیھ، قبلھ وبعده فھو متفرع علیھ

وأن اجتھاد ، یصیبھ إال ما كتب اهللا لھ من خیر وشر ونفع وضر

الخلق كلھم على خالف المقدور غیر مفید ألبتة علم حینئذ أن اهللا 

فأوجب ذلك للعبد توحید ربھ ، المانعالمعطي  ،وحده ھو الضار النافع

U ،فإن المعبود إنما یقصد بعبادتھ ، حدودهوحفظ ، وإفراده بالطاعة

ولھذا ذم اهللا من یعبد من ال ینفع وال ، جلب المنافع ودفُع المضار

  . ا عن عابده شیًئيیضر وال یغن

                                                        
 .لكل شيء حقیقة:  وبدایتھ 441/ 6مسند أحمد   )1(
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،  وال یمنع غیر اهللايفمن علم أنھ ال ینفع وال یضر وال یعط

والتضرع ، والمحبة والسؤال، ب ذلك إفراده بالخوف والرجاءأوج

وأن یتقى سخطھ ، اوتقدیم طاعتھ على طاعة الخلق جمیًع، والدعاء

، والسؤال لھ، وإفراده باالستعانة بھ، اولو كان فیھ سخط الخلق جمیًع

 خالف ما كان ،وحال الرخاء في حال الشدة وإخالص الدعاء لھ

ونسیانھ في ، الدعاء لھ عند الشدائدالمشركون علیھ من إخالص 

@U: ﴿öودعاء مْن یرجون نفعھ من دونھ قال اهللا ، الرخاء è% O çF ÷Éuä tçsùr& 

$̈B tbqãã ôâ s? ` ÏB Èbr ßä «!$# ÷bÎ) uíÎTyä#uë r& ª!$# AhéÛØ Î/ ö@ yd £` èd àM» xÿÏ±» x. ÿ¾Ín ÎhéàÑ ÷r r& 

íÎTyä#uë r& >p yJômtç Î/ ö@ yd  Æ èd àM» s3Å¡ ôJ ãB ¾ ÏmÏG uH ÷quë 4 ö@ è% zÓÉ< ó¡ ym ª!$# ( Ïm øãn= tã 

ã@ û2 uqtGtÉ tbqè=Ïj.uqtG ßJ ø9$#﴾  ]38: الزمر[  .  

  : جفت الصحف

 ھو كنایة عن تقدم »رفعت األقالم وجفت الصحف«: rقولھ  

فإن الكتاب إذا فرغ ، كتابة المقادیر كلھا والفراغ منھا من َأمد بعید

، عنھ األقالموطال عھده فقد رفعت ، ورفعت األقالم عنھ، من كتابتھ

وجفت الصحف التي كتب ، وجفت األقالم التي كتب بھا من مدادھا

  . وھذا من َأحسن الكنایات وأبلغھا. فیھابھ فیھا بالمداد المكتوب 

 ؛وقد دل الكتاب والسنة الصحیحة الكثیرة على مثل ھذا المعنى

tB z>$|¹$!﴿ :قال اهللا تعالى r& ` ÏB 7p t6äÅÁ ïB íÎû ÇÚ öëF{ $# üw ur þíÎû öN ä3Å¡ àÿRr& ûwÎ) íÎû 
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5=» tG Å2 Ï̀iB È@ ö6 s% b r& !$ydr&ué ö9 ¯R 4 ¨b Î) öÅÏ9º så í n?tã «! $# ×éç Å¡ oÑ ÇËËÈ﴾ ]22: الحدید[ ،

  اَهللاإنَّ«:  قالrوفى صحیح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو عن النبي 

  بخمسین ألَف واألرَضماواِت السََّق أن یخُل قبَل الخالئِق مقادیَركتَب

»سنٍة
)1(

 .  

  : ا یستفاد من الحدیثم

 . تحریم سؤال غیر اهللا تعالى مما ال یقدر علیھ إال اهللا - 1

والتفویض ، ومراعاة حقوقھ، الحث على مراقبة اهللا تعالى - 2

 . ألمره والتوكل علیھ

، ومن ضیع تقواه فقد ضیع نفسھ، من اتقى اهللا فقد حفظ نفسھ - 3

 . واهللا غني عنھ

،  ومراقبتھالحرص على غرس محبة اهللا واالستعانة بھ - 4

 . واإلیمان بالقضاء والقدر في نفوس الصغار

 . عنایة األنبیاء والرسل بسالمة عقیدة أتباعھم - 5

أو ما أثبتھ سبحانھ في أم الكتاب ثابت ال ، ما في علم اهللا - 6

   . وال یتغیر، یتبدل

 . باألطفال الناشئة لیكونوا قادة المستقبل rاھتمام الرسول  - 7

                                                        
 16حعلیھما السالم اج آدم وموسى  باب حج-كتاب القدر–أخرجھ مسلم   )1(

)2653.( 
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  : المناقشة

وقواعد كلیة من أھم أمور ،  یتضمن وصایا عظیمةھذا الحدیث: 1س

  . وضح معنى ھذه العبارة. الدین

  كیف یحفظ المسلم ربھ؟: 2س

ھات من الحدیث ما یؤكد ھذا  »الجزاء من جنس العمل«: 3س

  . المعنى

  : ما یؤكد الحقائق اآلتیةماستشھد بنصوص من القرآن : 4س

  . حفظ اهللا العبد الصالح بحفظ ذریتھ -

 .  العبد الصالح في جوارحھحفظ اهللا -

 . حفظ اهللا العبد الصالح في مالھ -

   مثلھ؟ا ما الفرق بین سؤال العبد ربھ وسؤال العبد مخلوًق:5س

`﴿ :6س tBur È,G tÉ ©! $# @ yè øgsÜ ¼ã&©! % [ t̀ç øÉxC ÇËÈ çm ø% ãó öçtÉ ur ô Ï̀B ß]øãym üw Ü= Å¡ tF øtsÜ 4﴾ :  

  ما عالقة اآلیة بالحدیث الشریف؟  ) أ

`U :﴿ôولھ ماذا یعني ق) ب ÏB ß]øã ym üw Ü= Å¡ tF øtsÜ 4﴾  ؟ 

  ؟ »رفعت األقالم وجفت الصحف«: r عالم یدل قولھ: 7س

 قارن بین موقف المؤمن وموقف المشرك تجاه المصائب :8 س

  . والبالیا

.  یحرص اإلسالم على تربیة المؤمنین على الشجاعة واإلقدام:9 س
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   فمن أین تأخذ من الحدیث ما یدل على ذلك؟
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  ونالعشریث الحد

»« 
عن أبي مسعود

)1(
:  قالtعقبة بن عمرو األنصاري البدري  

إذا :  األولى من كالِم النُّبوِةإنَّ ممَّا أدَرك النَّاُس«: r قال رسول اهللا

رواه البخاري. »لم َتْسَتِحي فاصَنْع ما ِشْئَت
)2(

 .  

یشیر ، »النُّبوَِّة األولى من كالِم اُسإنَّ ممَّا أدَرك النَّ«: rفقولھ 

، وأن الناس تداولوه بینھم، إلى أنَّ ھذا مأثوٌر عن األنبیاء المتقدمین

وھذا یدل على أن النبوات المتقدمة ، وتوارثوه عنھم قرًنا بعد قرٍن

وأنھ اشتھر بین الناس حتى وصل إلى أول ھذه ، جاءت بھذا الكالم

  . األمة

  : فاصنع ما شئتيمعنى إذا لم تستح

  : في معناه قوالن، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت: وقولھ

ولكنھ على ، أنھ لیس بمعنى األمر أن یصنع ما شاء: أحدھما

  : وأھل ھذه المقالة لھم طریقان. معنى الذم والنھي عنھ

                                                        
 ،عقبة بن عمرو بن ثعلبة الخزرجي أبو مسعود األنصاري، مشھور بكنیتھ  )1(

 . توفي بعد األربعین،احدیًث102 روى ،شھد العقبة
 .3483ـ ح ثنا أبو الیمان حد: األنبیاء ـ باب: ي في كتابأخرجھ البخار  )2(
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  . أنَّھ أمٌر بمعنى التھدید والوعید: أحدھما

 والمعنى إذا لم یكن لك حیاء فاعمل ما شئت فإن اهللا ُیجازیك

qè=uH#)﴿علیھ كقولھ تعالى  ùå$# $tB ôMçG ø¤Ï© ( ¼ çm̄R Î) $ yJ Î/ tbqè= yJ ÷ès? îéç ÅÁ t/ ÇÍÉÈ﴾ 

r#)﴿: وقولھ تعالى] 40: فصلت[ ßâ ç7 ôã$$sù $tB Läê ø¤Ï© ` ÏiB ¾Ïm ÏRr ßä 3﴾ ]15: الزمر 

[ .  

أن من لم : والمعنى. ومعناه الخبر، أنھ أمر: والطریق الثاني

فمن لم ،  فعل القبائح ھو الحیاءفإن المانع من، یستح صنع ما شاء

وما یمتنع ِمْن ِمْثلھ من لھ ، یكن لھ حیاء اْنَھَمَك في كل فحشاء ومنكر

ه من  مقعَدوْأبََّتَی فْلا عليَّ متعمًدَبَذن َكَم«: rعلى َحدِّ قولھ ؛ حیاٌء 

»اِرالنَّ
)1(

فإنَّ لفظھ لفظ األمر ومعناه الخبر، وأن من كذب علیھ . 

  .لنارتبوأ مقعده من ا

، وابن قتیبة، وھذا اختیار أبي عبید القاسم بن سالم رحمھ اهللا

وروى أبو داود عن اإلمام . بن نصر الِمْرَوزي وغیرھماومحمد 

  . أحمد ما یدل على مثل ھذا القول

إنَّ اهللا إذا أراد بعبٍد ھالًكا َنزع :  قالtوعن سلمان الفارسي 

فإذا كان َمقیًتا ،  إال َمقیًتا ُممقًتافإذا َنزع منھ الحیاء لم تلقھ، منھ الحیاء
                                                        

، 110 ح - r باب إثم من كذب على النبي –أخرجھ البخاري في كتاب العلم   )1(
 ).3 (-  3 ح - r باب تغلیظ الكذب على الرسول –ومسلم في المقدمة 
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فإذا كان خائًنا ُمَخوًَّنا ، فلم تلقھ إال خائًنا ُمَخوًَّنا، ُممقًتا َنزع منھ األمانة

فإذا كان فظا غلیًظا نزع ، فلم تلقھ إال فظا غلیًظا، َنزع منھ الرحمة

لقھ إال فإذا َنزع ِرْبقة اإلیمان من عنقھ لم ت، ِرْبَقة اإلیمان من عنقھ

  . شیطاًنا لعیًنا ملعًَّنا

عن ،  الحیاء من اإلیمان كما في الصحیحینrوقد جعل النبي 

الحیاء في  مرَّ على رجل وھو یعاتب أخاه rأن النبي : tابن عمر 

فقال رسول اهللا ، قد أَضرَّ بك: حتى كأنھ یقول! إنك لتستحي ؟: یقول

r :»للبخاريولفظھ . » من اإلیماِن الحیاَءھ فإنَّْعَد
)1(

 .  

:  قالr عن النبي tوفي الصحیحین عن عمران بن حصین 

 خیٌر الحیاُء«: وفي روایة لمسلم قال. »تي إال بخیٍرْأ ال َیالحیاُء«

» ُكلُّھ خیٌرالحیاُء«: أو قال ،»ُكلُّھ
)2(

 .  

 tوَخرَّج اإلماُم أحمُد والنَّسائيُّ من حدیث األشج العصري 

: قلت .»ھما اُهللاتین یحبَُّلْصن فیك لَخإ«: rقال لي رسول اهللا : قال

بل «: أقدیًما كان أو حدیًثا ؟ قال: قلت. » والحیاُءالحلُم«: ما ھما؟ قال

                                                        
ومسلم في كتاب ،  6118 ح– باب الحیاء –أخرجھ البخاري في كتاب األدب   )1(

 .بمعناه) 36( -  59ح - باب بیان عدد شعب اإلیمان –اإلیمان 
ومسلم في كتاب  - 6117 ح– باب الحیاء –أخرجھ البخاري في كتاب األدب   )2(

 .بمعناه) 37( -  61ح - باب بیان عدد شعب اإلیمان –اإلیمان 
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الحمد هللا الذي جعلني على خلقین یحبھما اهللا: قلت. »قدیًما
)1(

 .  

  

  

   :الحیاء نوعان

  : واعلم أن الحیاء نوعان

ھو ِمْن َأَجلِّ و، ما كان خلًقا وِجِبلًَّة غیر مكتسب: أحدھما

 ولھذا قال رسول اهللا، ویجبلھ علیھا، األخالق التي یمنحھا اهللا العبد

r :»فإنَّھ َیُكفُّ عن ارتكاب القبائح، »الحیاء ال یأتي إال بخیر ،

فھو ، ویحث على استعمال مكارم األخالق ومعالیھا، ودناءة األخالق

  . من خصال اإلیمان بھذا االعتبار

، فتركتھا مروءة، یت المعاصي نذالةرأ: وعن بعضھم قال

  . فاستحالت دیانة

، ومعرفة عظمتھ، ما كان مكتسًبا من معرفة اهللا: النوع الثاني

وما تخفي ، وعلمھ بخائنة األعین، واطالعھ علیھم، وقربھ من عباده

بل ھو من أعلى درجات ، فھذا من أعلى خصال اإلیمان، الصدور

                                                        
 باب -المناقب: والنسائي في الكبرى في كتاب، 206- 4/205مسند أحمد   )1(

 .8306 ح- األشج
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  . اإلحسان

هللا من مطالعة نعمھ تعالى ورؤیة وقد یتولد الحیاء من ا 

فإذا ُسلب العبُد الحیاء الُمكتسب والَغریزي لم ، التقصیر في شكرھا

فصار كأنھ ال ، یبَق ما یمنعھ من ارتكاب القبیح واألخالق الدنیئة

  . إیمان لھ

إنَّا : tوكذلك قال بشر بن كعب العدوي لعمران بن حصین 

فغضب ، ومنھ ضعف، اًرا هللانجد في بعض الكتب أنَّ منھ سكینًة ووق

 وتعارض فیھrُأَحدُِّثك عن رسول اهللا : عمران وقال
)1(

 .  

فإن الحیاء الممدوح في كالم النبي ، tواألمر كما قالھ عمران 

r وترك القبیح، إنما یرید بھ الخلق الذي َیُحثُّ على فعل الجمیل .  

فأما الضعف والعجز الذي یوجب التقصیر في شيٍء من حقوق 
، فإنما ھو ضعف وَخَوٌر،  أو حقوق عباده فلیس ھو من الحیاءاهللا

  . وعجز وَمھانة

، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت:  في معنى قولھوالقول الثاني
إذا كان الذي : وأن المعنى. أنھ أمر بفعل ما یشاء على ظاھر لفظھ

ال من اهللا وال من الناس لكونھ من ، ترید فعلھ مما ال ُیستحیا من فعلھ

                                                        
 .تقدمت روایة البخاري ومسلم من حدیث عمران  )1(
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فاصنع ، أو من جمیل األخالق واآلداب المستحسنة، فعال الطاعاتأ

  . منھ حینئٍذ ما شئت

أبو إسحاق المروزي : وھذا قول جماعة من األئمة منھم
  . الشافعي وُحكي مثلھ عن اإلمام أحمد

أن ال : وقد سئل عن المروءة فقال، ومن ھذا قول بعض السلف

  . نیةتعمل في السرِّ شیًئا تستحیي منھ في العال

،  آخر حكاه عن جریراوحكى أبو عبید في معنى الحدیث قوًل

معناه أن یرید الرجل أن یعمل الخیر فیدعھ حیاًء من الناس كأنھ : قال

  . یخاف الریاء

كما جاء في ، فال یمنعك الحیاء من المضي لما أردت: یقول

ھا ْدفِز ،رائيك ُت إنَّ:ي فقاللَِّص وأنت ُتیطاُن الشَّإذا جاءَك«: الحدیث

»اوًلُط
)1(

 .  

وھذا الحدیث لیس یجيء سیاقھ وال لفظھ على : ثم قال أبو عبید

  .ھذا التفسیر وال على ھذا یحملھ الناس

 : لو كان على ما قالھ جریر لكان لفظ الحدیث:]ابن رجب[قلت 

 وال یخفى بعد ھذا من ،إذا استحییت مما ال یستحیا منھ فافعل ما شئت

                                                        
 ).6884(مان ، شعب اإلی)2/223(مصنف ابن أبي شیبة   )1(
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  .معناهولفظ الحدیث 

  :  یستفاد من الحدیثما

توارثھا الناس عن األنبیاء ،  فاصنع ما شئتيإذا لم تستح: مقولة -1

 . قرًنا بعد قرن

 . من أعظم المصائب أن ینزع من العبد الحیاء -2

 . من لم یكن لھ حیاء انھمك في كل فحشاء ومنكر -3

  . وُمكتسب، ِجِبلِّيٌّ: الحیاء قسمان -4
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  : المناقشة

رك الناس من كالم النبوة إن مما أد«: rما مفھوم قول النبي : 1س

  .»األولى

ثم ، اذكرھما.  قوالن ألھل العلم»فاصنع ما شئت«في معنى : 2س

  . اختر أحدھما مع بیان سبب االختیار

  ما فائدة الحیاء ؟: 3س

  كیف یكون الحیاء من اإلیمان ؟: 4س

  ما الفرق بین الحیاء والَخَور ؟: 5س

  . اذكر ما تعرفھ منھا. ھناك أسباب الكتساب الحیاء: 6س

  

$  $  $  
$  $  
$  
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  الحادي والعشرونالحدیث 

»« 
t ُسْفیاَن بِن عبِد اِهللا -أبى َعمرَة:  وقیل-عن أبي َعْمٍرو 

)1(
 

 ا ال َأسأُل عنھ أحًداقل لي في اإلسالِم قوًل، یا رسوَل اِهللا: قلت: قال

رواه مسلم. »سَتِقْمآمنُت باِهللا ثم ا: قل«: قال، غیَرك 
)2(

 .  

  : مناسبة الحدیث 

 ال أسأل اقل لي في اإلسالم قوًل: r قال سفیان بن عبد اهللا للنبي 

، ا ألمر اإلسالم كافًیا جامًعاطلب منھ أن یعلمھ كالًم ، بعدكاعنھ أحًد

قل آمنت باهللا «: rفقال لھ النبي ،  إلى غیره- بعده –حتى ال یحتاج 

»قل ربي اهللا ثم استقم«: ایة األخرىالرووفي . »ثم استقم
)3(

.  

  :عالقة الحدیث بالقرآن

%U :﴿¨bÎ) öúïÏھذا منتزع من قولھ  ©!$# (#qä9$s% $ oYö/ uë ª!$# §N èO (#qßJ» s) tF óô $# 
                                                        

 r أسلم مع وفد الطائف وسأل النبي ،سفیان بن عبد اهللا بن أبي ربیعة الثقفي  )1(
، واستعملھ عمر على »قل ربي اهللا ثم استقم«: عن أمر یعتصم بھ فقال لھ

  .53 /2اإلصابة ، )  ھ40( أحادیث وتوفي 5صدقات الطائف، روى 
 ).38( - 62ح - اف اإلسالم  باب جامع أوص–اإلیمان :  كتابأخرجھ مسلم في  )2(
 ح – باب ما جاء في حفظ اللسان –أخرجھ الترمذي في كتاب الزھد   )3(

 ح – باب كف اللسان في الفتنة –، وابن ماجھ في كتاب الفن )2410(
)3972.( 
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ãA ¨ît\tG s? ÞO Îgøän= tæ èp x6Í´̄» n= yJø9 $# ûw r& (#qèù$sÉrB üw ur (#qçRtìøtrB (#r ãçÏ± ÷0 r&ur Ïp ¨Y pgø:$$Î/ ÓÉL©9 $# óO çFZ ä. 

öcr ßâ tãqè? ÇÌÉÈ﴾ ]وقولھ ، ]30: فصلتU: ﴿¨bÎ) tûïÏ% ©!$# (#qä9$s% $oY ö/ zí ª!$# 

§N èO (#qßJ» s) tF óô$# üxsù ì$ öqyz óO Îgøä n=tæ üwur öNèd öcqçR tìøtsÜ ÇÊÌÈ y7Í´̄» s9'r é& Ü=» pt õ¾r& Ïp ¨Y pgø:$# 

tûïÏ$Î#» yz $pkéÏù Lä!#tì y_ $yJ Î/ (#qçR% x. tbqè= yJ÷è tÉ ÇÊÍÈ﴾  ]قال .] 14-13: األحقاف 

، لم یشركوا باهللا شیئا: قال: "ثم استقاموا"أبو بكر الصدیق في تفسیر 

لم یلتفتوا إلى غیره: و عنھ قال
)1(

ثم استقاموا على أن : وعنھ قال، 

  . اهللا ربھم

، و السُّدي، و زید بن أسلم، و مجاھد،  وروي نحوه عن أنس
  . وغیرھم، عكرمةو

b¨﴿ : قولھ تعالىعن ابن عباس في، وروى علي بن أبي طلحة Î) 
tûïÏ%©! $# (#qä9$s% $oYö/ zí ª!$# §N èO (#qßJ» s) tF óô$#﴾ استقاموا على أداء : قال

فرائضھ
)2(

 .  

إنما أراد  ؛إن المراد االستقامة على التوحید: ولعل من قال
وھو تحقیق معنى ، التوحید الكامل الذي یحّرم صاحبھ على النار

، خشیة، بود الذي یطاع فال یعصىفإن اإللھ ھو المع" الإلھ إال اهللا "
  . ودعاًء، اوتوكًل، ورجاء، ومحبة، ومھابة، اوإجالًل

إجابة لداعي  ألنھا ؛المعاصي كلھا قادحة في ھذا التوحیدو
                                                        

 ).13: األحقاف (4/98راجع في ھذا تفسیر ابن كثیر   )1(
 ).13: األحقاف (4/99راجع في ھذا تفسیر ابن كثیر   )2(
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U: ﴿|M÷Éقال اهللا ، وھو الشیطان، الھوى uätçsùr& Ç` tB xã sÉªB $# ¼çm yg» s9Î) çm1 uqyd﴾ 
  . ]73:الجاثیة[

 یھوى شیئا إال ركبھھو الذي ال: قال الحسن وغیره
)1(

فھذا . 

  ینافي االستقامة على التوحید

 ألن ؛قل آمنت باهللا فالمعنى أظھر: وأما على روایة من روى

ومن تابعھم من أھل ، اإلیمان یدخل فیھ األعمال الصالحة عند السلف

  . الحدیث

U: ﴿öNوقال اهللا  É)tG óô $$sù !$yJ x. |N öçÏBé& ` tBur z>$s? y7 yètB üwur (# öqtóôÜ s? 4 ¼çm ¯R Î) 

$yJ Î/ öcqè= yJ ÷ès? ×éç ÅÁ t/ ÇÊÊËÈ﴾ ]فأمره أن یستقیم ومن تاب ] 112: ھود

 وأخبر أنھ بصیر ،وأن ال یجاوزوا ما أمروا بھ وھو الطغیان، معھ

  . بأعمالھم مطلع علیھا

 أن یستقیم على أمر اهللاrُأِمَر محمد : وقال قتادة
)2(

و قال . 

على القرآن: الثوري
)3(

 .  

 في المنام r أنھ رأى النبي: شیري وغیره عن بعضھموذكر الق

                                                        
عن مالك فیما روي عنھ : ، وفیھ)73: سورة الجاثیة (4/150تفسیر ابن كثیر   )1(

 .ال یھوى شیًئا إال عبده: من التفسیر
 . سورة األحقاف–انظر الدر المنثور   )2(
 . سورة األحقاف–ذكره السیوطي في الدر المنثور   )3(
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 شیبتني ھود وأخواتھا فما شیَّبك منھا؟: قلت! یا رسول اهللا: فقال لھ

öN﴿: قولھ تعالى: قال É)tG óô $$sù !$yJ x. |N öç ÏBé&﴾ .  

وھو الدین القیم من ، ھي سلوك الصراط المستقیم: واالستقامة

:  فعل الطاعات كلھاویشمل ذلك، غیر تعریج عنھ یمنة وال یسرة

فصارت ھذه الوصیة ، وترك المنھیات كلھا كذلك، الظاھرة والباطنة

  . جامعة لخصال الدین كلھا

  : حكمة اقتران االستقامة باالستغفار

U: ﴿(#þqßJãÉ)وفي قولھ   tGóô $$sù Ïm øã s9Î) çnr ãç Ïÿøó tGóô $#ur 3﴾ ]6: فصلت [ 

فیجبر ذلك ، أمور بھاإشارة إلى أنھ البد من تقصیر في االستقامة الم

فھو كقول ، و الرجوع إلى االستقامة،  للتوبةيباالستغفار المقتض

وأتبع السیئة الحسنة ، اتق اهللا حیثما كنت«:  لمعاذrالنبي 

»تمحھا
)1(

 .  

 . أن الناس لن یطیقوا االستقامة حق االستقامةrوقد أخبر النبي 

وا سدد«:  قالr عن النبي tوفي الصحیحین عن أبي ھریرة 

                                                        
-رة الناس  باب ما جاء في معاش–أخرجھ الترمذي في كتاب البر والصلة   )1(

 .ا وقد مضى شرحھ في الحدیث الثامن عشر وافًی1987ح
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»وقاربوا
)1(

 .  

وھو اإلصابة في جمیع األقوال ، ھو حقیقة االستقامة: فالسداد

  . كالذي یرمي إلى غرض فیصیبھ، واألعمال والمقاصد

والمقاربة أن یصیب ما قرب من الغرض إذا لم یصب الغرض 

وإصابة ،  على قصد السداداولكن بشرط أن یكون مصمًم، نفسھ

  . الغرض

فإنھم لو ، د و اإلصابة واالستقامةاقصدوا التسدی: والمعنى

  . سددوا في العمل كلھ لكانوا قد فعلوا ما أمروا بھ كلھ

  : استقامة القلب استقامة للجوارح

فأصل االستقامة استقامة القلب على التوحید كما فسر أبو بكر  
!©%U :﴿¨bÎ) öúïÏوغیره قولھ  الصدیق $# (#qä9$s% $oY ö/ uë ª! $# §N èO (#qßJ» s) tF óô$#﴾ 

  . بأنھم لم یلتفتوا إلى غیره ] 30: فصلت[

، وعلى خشیتھ وإجاللھ، فمتى استقام القلب على معرفة اهللا
والتوكل علیھ واإلعراض  ورجائھ ودعائھ، ومھابتھ ومحبتھ وإرادتھ

فإن القلب ھو ملك ، استقامت الجوارح كلھا على طاعتھ: عما سواه
                                                        

 ح –القصد والمداومة على العمل :  باب–الرقاق :  كتابأخرجھ البخاري في  )1(
 - باب لن یدخل أحد الجنة بعملھ - ومسلم في كتاب صفات المنافقین،6464

 ).2818 (- 78ح
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  . مت جنوده ورعایاهفإذا استقام الملك استقا، وھي جنوده، األعضاء

U: ﴿óOوكذلك فسر قولھ تعالى  Ï%r' sù y7ygô_ur ÈûïÏe$#Ï9 $ZÿãÏZ ym 4﴾  
  . بإخالص القصد هللا وإرادتھ وحده ال شریك لھ] 30: الروم[

فإنھ ، اللسان: وأعظم ما یراعى استقامتھ بعد القلب من الجوارح

  . و المعبر عنھ، ترجمان القلب

بعد  ن عبد اهللا الثقفي باالستقامة وصاه سفیان بrلھذا لما أمر النبي 
ال «:  قالrفي مسند اإلمام أحمد عن أنس عن النبي ف ،ذلك بحفظ لسانھ

 ـھ حتى یستقیَم قلُب یستقیُمھ وال قلُب حتى یستقیَم عبٍد إیماُنیستقیُم
»ھلساُن

)1(
 .  

: ا وموقوًفاوفي روایة الترمذي عن أبي سعد الخدري مرفوًع

 كلھا ُتكفِّر فإن األعضاَءَم آدح ابُنإذا أصَب«
)2( 

 ِقاتَّ: فتقوُل، اللساَن

 َتْجَجَو اْعوإِن، ناْمَق اسَتَتْمَق اسَتفإِن، فإنما نحن بك،  فینااَهللا

»ناْجَجَواْع
)3(

 .  

  : ما یستفاد من الحدیث

                                                        
 .، وبلفظ أتم منھ3/198أخرجھ أحمد في المسند   )1(
 .أي تذل وتخضع لھ: فإن األعضاء كلھا تكفر اللسان: 188/ 4قال في النھایة   )2(
 ،2407 ح–ما جاء في حفظ اللسان :  باب–الزھد :  كتاب–أخرجھ الترمذي   )3(

 .وذكر أن الموقوف أصح
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 . rھذا الحدیث من جوامع كلمھ  - 1
فإنھ ، دعوى اإلیمان ال تكفي ما لم یدل على اإلیمان عمل - 2

 . وثمرة من ثمراتھ، ھترجمة ل
وخطة یلتزمھا ،  یسیر علیھاإن اهللا عز وجل رسم لإلنسان منھًج - 3

 . ومع غیره، في سلوكھ مع اهللا
 . وعلو الھمة، االستقامة درجة عالیة تدل على كمال اإلیمان - 4
وتصل بھ إلى الذروة ، االستقامة من شأنھا أن ترقى باإلنسان - 5

 أن یتطرق إلیھم وتحفظ عقلھ وقلبھ ونفسھ من، في الكمال
 . الفساد

 . المسلم یسدد ویقارب - 6
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  : المناقشة

  ما مناسبة الحدیث الشریف ؟: 1س

&br¨﴿ :قال تعالى :2س ur # xã» yd ë ÏÛºué ÅÀ $VJäÉ) tGó¡ ãB çnqãèÎ7 ¨?$$sù ( üwur (#qãè Î7Fs? 

ü@ ç6è¡9$# s-§ç xÿtG sù öNä3 Î/ ` tã ¾Ï& Î#ãÎ7 yô 4﴾ ]اشرح اآلیة   ]153: األنعام

 أثر االنحراف عن صراط اهللا في حیاة اضًحالكریمة مو

  . اإلنسان

  : أكمل الفراغات اآلتیة: 3س

  ......................................:  االستقامة ھي-أ

...........  أعظم ما یراعى استقامتھ بعد القلب من الجوارح-ب

   ............فإنھ

والمقاربة أن ............  السداد ھو اإلصابة في جمیع-ج 

  ..............................قرب من یصیب ما

: من اقتران االستقامة باالستغفار في قولھ تعالىما الحكمة : 4س

﴿(#þqßJãÉ)tG óô $$sù Ïm øãs9Î) çnr ãçÏÿ øótG óô $#ur 3 ﴾ ؟  

قامة كما دعا إلیھ الحدیث نستطیع أن نحقق مفھوم االست  كیف5س

  ؟الشریف
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  العشرون الثاني والحدیُث

»« 
رضي اهللا - عن أبي عبِد الِلھ جابِر بِن عبد اِهللا األنصاريِّ

أرَأیَت إذا صلَّیُت :  فقالr سَأل رسوَل الِلھ اإنَّ رجًل:  قال-عنھما

ولم ، وحرَّمُت الحراَم، وأحلْلُت الحالَل، وصْمُت رمضاَن، المكتوباِت

رواه مسلم. »نعم«: أْدُخُل الجنََّة؟ قال، أِزْد على ذلك شیًئا
)1(

 .  

   :المراد بالتحلیل والتحریم

 الحرام  وتحریَم،ھلِّھم تحلیَل الحالِل باعتقاِد ِحوقد َفسََّر بعُض

  . باعتقاد ُحْرمتھ مع اجتنابھ

ویكون الحالُل ھنا عبارًة ، وُیحتمل أن ُیراد بتحلیل الحالل إتیاُنھ

ویكوُن ، والمباُح، والمستحبُّ، فدخل فیھ الواجُب، عمَّا لیس بحرام

 ما ُأبیَح لھ إلى وال یتعدى، أنَّھ یفعُل ما لیس بمحرم علیھ: المعنى

  . ویجتنب المحرمات، غیره

كما ، واجتناُب الحرام، والمراد بالتحریم والتحلیل فعُل الحالل

ُذكر في ھذا الحدیث وقد قال اهللا تعالى في حق الكفار الذین كانوا 

                                                        
 - 18ح- ة باب اإلیمان الذي یدخل الجن–اإلیمان : أخرجھ مسلم في كتاب  )1(

)15(. 
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yJ$﴿: یغیرون تحریم الشھور الُحُرم ¯RÎ) âäûÓÅ¤ ¨Y9$# ×o yä$tÉ Îó íÎû Ìç øÿà6ø9$# ( ë@ üÒ ãÉ Ïm Î/ 

öúïÏ%©!$# (#r ãçxÿ x. ¼çm tRqù= ÏtäÜ $YB% tæ ¼çm tRqãBÌhçptäÜ ur $YB% tæ (#qä«ÏÛ#uq ããÏj9 no£â Ïã $tB tP§ç ym ª!$#﴾ 

  .  ]37التوبة[

فُیحلُّونھ ، أنھم كانوا یقاتلون في الشھر الحرام عاًما: والمراد

  . فیحرمونھ بذلك، ویمتنعون من القتال فیھ عاًما، بذلك

وانتھى ،  على أنَّ من قام بالواجباتوبكل حاٍل فھذا الحدیث یدل

  . عن المحرمات دخل الجنة

   :الجزاء بین الفعل والترك

إذا كان ال یمتنع ، "فالن ال یحلل وال یحرم  " :یقال في األمثال 

، وإن كان یعتقد تحریم الحرام، من فعل حرام والیقف عند ما أبیح لھ

لھ وإن كان ال یعتقد  امحلًل، منھ فیجعلون َمْن فعل الحرام ولم یتحاش

  . حلھ

بھذا المعنى أو ما ھو قریٌب  rوقد تواترت األحادیث عن النبي 

، من حدیث أبي ھریرة، والحاكم، وابُن ِحبَّان، كما َخرََّج النَّسائيُّ، منھ

ي لَِّصما ِمن عبٍد ُی«:  قالrوأبي سعید رضي اهللا عنھما عن النبي 

 ُبویجتِن، كاَة الزَُّجِرخوُی،  رمضاَنویصوُم،  الخمَسالصلواِت

 ثم » من أیِّھا شاءیدخُل، ِة الجنَّ لھ أبواُبحْتإال ُفِت، بَعالكبائَر السَّ

^bÎ) (#qç6Ï﴿: تال tF øgrB tç Í¬!$t6 ü2 $ tB tb öqpk÷]è? çm ÷Ytã öçÏeÿ s3çR öNä3Y tã öNä3 Ï?$t«Íhã yô Nà6 ù=Åz ôâ çRur 
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Wx yzôâ ïB $VJÉ Ìç x. ÇÌÊÈ﴾
)1(

.  

وفي الصحیحین
)2( 

 أن أعرابًیا جاء t بن عبید اهللاعن طلحة 

 أخبرني ماذا فرض ،یا رسول اهللا:  ثائر الرأس قالrإلى رسول اهللا 

. »الصلوات الخمس إال أن تطوَّع شیًئا«: فقال. اهللا عليَّ من الصالة

شھر رمضان إال « :فقال. أخبرني بما فرض اهللا عليَّ من الصیام: فقال

فأخبره .  فرض اهللا عليَّ من الزكاةأخبرني بما: فقال ،»أن تطوَّع شیًئا

والذي أكرمك بالحق ال أتطوَّع : فقال،  بشرائع اإلسالمrرسول اهللا 

أفلح إن «: rفقال رسول اهللا . شیًئا وال أنقص ممَّا فرض اهللا شیًئا

أو »صدق
)3( 

  . »دخل الجنة إن صدق«

والزكاة ، ومراد األعرابي أنھ ال یزید على الصالة المكتوبة

لیس ، وحج البیت شیًئا من التطوع، وصیام رمضان، ةالمفروض

  . مراده أنھ ال یعمل بشيٍء من شرائع اإلسالم وواجباتھ غیر ذلك

ألن السائل  ؛وھذه األحادیث لم یذكر فیھا اجتناب المحرمات

                                                        
وجوب الزكاة ـ : الزكاة ـ باب:  والنسائي في كتاب،1748 ح أخرجھ ابن حبان  )1(

 .امختصًر2/240 والحاكم في المستدرك ، بدون ذكر اآلیة،2438ح
، 1891 ح – باب وجوب صوم رمضان –أخرجھ البخاري في كتاب الصوم   )2(

 8 ح– باب بیان الصلوات التي ھي أحد أركان اإلسالم –ومسلم في كتاب اإلیمان 
–) 11 .( 

 . ھذا الشك من الراوي  )3(
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  . إنما سألھ عن األعمال التي یدخل بھا عاملھا الجنة

  : كبائر مانعة من دخول الجنة

دیث الصحیحة أن ارتكاب بعض الكبائر یمنع وقد ثبت في األحا

  : دخول الجنة

» قاطٌع الجنَةال یدخُل«: rكقولھ ] قطع الرحم [-1
)1(

 .  

ھ مثقاُل ذرٍة  في قلِب من كاَن الجنَةال یدخُل«: r كقولھ ]الكبر[ -2

»من ِكْبٍر
)2(

 .  

واألحادیث التي جاءت في منع دخول الجنة بالدین حتى ] ینالدَّ[ -3

یقضى
)3(

 .  

إن الرجل لُیحبس على باب الجنة :  وقال بعض السلف]الذنب[ -4

  . فھذه كلھا موانع،  عام بالذنب كان یعملھ في الدنیامئة
                                                        

 ومسلم في – 5984 ح- باب إثم القاطع–أخرجھ البخاري في كتاب األدب   )1(
 ).2556 (- 18ح -كتاب البر والصلة باب صلة الرحم 

 ).91 (- 149ح - رباب تحریم الكب–أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان   )2(
، من حدیث 4698 ح- باب التغلیظ في الدین -  النسائي في كتاب البیوع أخرج  )3(

 فرفع رأسھ الى السماء، ثم r عند رسول اهللا اكنا جلوًس: محمد بن جحش قال
 فسكتنا »!سبحان اهللا، ما نزل من التشدید « :وضع راحتھ على جبھتھ ثم قال

 ما ھذا التشدید الذي نزل ؟ ،یا رسول اهللا :  فلما كان من الغد سألتھ،وفزعنا
 قتل في سبیل اهللا ثم أحیي ثم قتل ثم أحیي ارجًلوالذي نفسي بیده لو أن «: فقال

 .» ما دخل الجنة حتى یقضى عنھ دینھ،ثم قتل وعلیھ دین
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ومن ھنا یظھر معنى األحادیث التي جاءت في َتَرتُِّب دخوِل الجنة 

ففي الصحیحین، على مجرد التوحید
)1(

 r عن النبي tعن أبي ذر  

 َلإال دَخ،  ثم مات على ذلك، إال اَهللا إلَھال:  قالما من عبٍد«: قال

:  قالھا»وإن زنى وإن سرق«: وإن زنى وإن سرق؟ قال: قلت. »َةالجنَّ

: فخرج أبو ذر یقول. »ْغِم َأْنِف أبي ذرٍّعلى ُر« :ثالثا ثم قال في الرابعة

  . وإن رغم أنف أبي ذر

د  ق اَهللاإنَّ«:  قالr عن النبي tوفیھما عن عتبان بن مالك 

»غي بھا وجَھ اِهللاَتْب َی، إال اُهللا ال إلَھ:اَل من َقحرَّم على الناِر
)2(

 .  

إن كلمة التوحید سبٌب ُمْقَتٍض لدخول : فقال طائفة من العلماء

، اإلتیان بالفرائض: لكن لھ شروط وھي، والنجاِة من النار الجنة

  . اجتناب الكبائر: وموانع وھي

   :تفاسیر أخرى ألحادیث التوحید

، بلى: َألیَس ال إلھ إال اهللا مفتاح الجنة؟ قال: وقیل ِلَوْھِب بِن ُمَنبٍِّھ

، فإن جئت بمفتاح لھ أسنان فتح لك، ولكن ما من مفتاح إال ولھ أسنان
                                                        

 ومسلم في ،5827 ح– باب الثیاب البیض –أخرجھ البخاري في كتاب اللباس   )1(
 ).94 (-154ح -باب من مات ال یشرك باهللا شیئا - كتاب اإلیمان 

صالة النوافل : باب–التھجد : ري في كتابھذا جزء من حدیث أخرجھ البخا  )2(
باب الرخصة في التخلف عن –المساجد :  ومسلم في كتاب،1186ح–جماعة 

 .)33(-263الجماعة بعذر ح
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وإال لم یفتح لك
)1(

 .  

كان ھذا قبل الفرائض : والزُّْھِريُّ، وقالت طائفة منھم الضَّحَّاك

یًرا من ھذه األحادیث متأخٌر بعد فإن كث، وفي ھذا كلھ نظر. والحدود

  . الفرائض والحدود

ھذه النصوص المطلقة جاءت ُمَقیَّدًة بأن یقولھا : وقالت طائفة

وإخالُصھا وصدُقھا یمنُع اإلصراَر معھا على ، بصدق وإخالص

  . معصیة

ال إلھ إال اهللا إال لمن : َفَتَبیََّن بھذا أنھ ال َیِصحُّ تحقیق معنى قول

وال على إرادة ما ال ، بھ إصرار على محبة ما یكرھھ اهللالم یكن في قل

، ومتى كان في القلب شيٌء من ذلك كان نقًصا في التوحید، یریده اهللا

  . وھو نوع من الشرك الخفي

  : ما یستفاد من الحدیث

، وترك المحرمات، یدل الحدیث على أن من فعل الواجبات -1

 . یدخل الجنة

 . كون باالعتقاد ویكون بالفعلی، تحلیل الحالل وتحریم الحرام -2

ارتكاب بعض الكبائر یمنع من دخول الجنة حتى یحاسب علیھا  -3
                                                        

 . أول كتاب الجنائزاذكره البخاري تعلیًق  )1(
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 . أو یعفو اهللا عنھا

 . التوحید ھو أعظم عمل یدخل الجنة -4

 . ولكن لھا شروط ،كلمة التوحید سبب مقتض لدخول الجنة -5

  . وال یفتح إال مفتاح لھ أسنان ،ال یكون دخول الجنة إال بمفتاح -6
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  : ةالمناقش

  أحللت الحالل وحرمت الحرام ؟: ما معنى قولھ: 1س

أنھ ال یعمل . ولم أزد على ذلك شیًئا: ھل معنى قول األعرابي: 2س

  بشيٍء من شرائع اإلسالم وواجباتھ غیر ذلك ؟

  . اذكر بعض الكبائر التي تمنع من دخول الجنة: 3س

  : أكمل الفراغ: 4س

. . و . . . روط وھي كلمة التوحید سبب لدخول الجنة لكن بش-أ

 .  

 متى كان في القلب شيء من محبة ما یكرھھ اهللا أو ما ال -ب

  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ذلك نوع من یریده كان

  

$  $  $  
$  $  
$  
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  والعشرون لثاثالالحدیُث 

»« 
tعن أبي مالٍك الحارِث بِن عاصٍم األشعريِّ 

)1(
قال :  قال

، والحمُد ِهللا تمُأل المیزاَن، الطُّھوُر شطُر اإلیماِن«: r اِهللا رسوُل

 ما بیَن السَّماواِت -أو تمُأل-تمآلن ، والحمُد ِهللا، وسبحاَن اِهللا

والقرآُن ، والصَّبُر ضیاٌء، والصَّدقُة برھاٌن، و الصَّالُة نوٌر، واألرِض

ُمْعِتُقھا أو كلُّ النَّاِس یغدو؛ فبائٌع نفَسھ ف، حجٌَّة لك أو علیك

ُموِبُقھا
)2(

رواه مسلم. »
)3(

 .  

  : الطھور شطر اإلیمان

 فسر بعضھم الطھور ھاھنا »الطھوُر شطُر اإلیمان«: rقولھ  

öNßg﴿: بترك الذنوب كما في قولھ تعالى ¯RÎ) Ó¨$ tRé& tbr ãç £gsÜ tGtÉ ÇÑËÈ﴾] النمل :

y7t/$uãÏO﴿: وقولھ،  ]56 ur öç ÎdgsÜ sù ÇÍÈ﴾] وقولھ] 4: المدثر: ﴿¨b Î) ©! $# è= ÏtäÜ 

tûüÎ/º§qG9$# è= ÏtäÜur öúïÌçÎdg sÜtF ßJ ø9$#﴾ ]222: البقرة[ .  

                                                        
من الیمن وقیل غیر ،  كعب بن كعب : وقیل، اسمھ الحارث بن الحارث:قیل  )1(

 .، توفي في خالفة عمر بالطاعوناحدیًث) r )27روى عن النبي . ذلك
 .مھلكھا انظر مادة وبق في اللسان: موبقھا  )2(
 ).223 (- 1ح -باب فضل الوضوء  - أخرجھ مسلم في كتاب الطھارة   )3(
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]بعض العلماء[ وقال
) 1(

، فعل و ترك: اإلیمان نوعان: 

وھو تطھیر ، ونصفھ ترك المحظورات، فنصفھ فعل المأمورات

  . المعاصي النفس بترك

الوضوء شطر «: لوال أن روایة. وھذا القول محتمل

»اإلیمان
)2(

»وإسباغ الوضوء«: وكذلك روایة،  ترده
)3(

 .  

ا من األعمال ُتَطھر فإن كثیًر.  ففیھ نظر من جھة المعنىاوأیًض

  فكیف ال تدخل في اسم الطھور ؟، النفس من الذنوب السابقة كالصالة

متى دخلت األعمال أو بعضھا في اسم الطُّھور لم یتحقق كون و

  . ترك الذنوب شطر اإلیمان

: أن المراد بالطھور ھاھنا: ي علیھ األكثرونوالصحیح الذ

  . التطھر بالماء من األحداث

وكذلك خرجھ ابن . ولذلك بدأ مسلم بتخریجھ في أبواب الوضوء

  . ماجھ وغیرھما

  الطھور بالماء شطر اإلیمان ؟: معنى ما
                                                        

 .ھذه الكلمة لیست من كالم بن رجب  )1(
 .3517ح -  86باب  - أخرجھ الترمذي في كتاب الدعوات   )2(
 - باب الوضوء شطر اإلیمان– كتاب الطھارة وسننھا  فيھأخرجھ ابن ماج  )3(

 .280ح
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  : اختلف الناس في معنى كون الطھور بالماء شطر اإلیمان

، طر الجزء؛ ال أنھ النصف بعینھالمراد بالش:  فمنھم من قال-1

  .  من اإلیمانافیكون الطھور جزًء

وھذا فیھ ضعف ؛ ألن الشطر إنما یعرف استعمالھ لغة في 

  نصُفھوُرالطُّ« وألن في حدیث الرجل من بني سلیم، النصف

»اإلیماِن
)1(

 .  

الوضوء یكفر و، اإلیمان یكفر الكبائر كلھا: منھم من قال و-2

  . اإلیمان بھذا االعتبارالصغائر؛ فھو شطر 

 في َلِم بما َعَذِخ ُأ في اإلسالِمن أساَءَم«وھذا یرده حدیث 

»الجاھلیِة
)2(

 .  

فصار نصف ، الوضوء یكفر الذنوب مع اإلیمان:  ومنھم من قال-3

  . وھذا ضعیف، اإلیمان

: Uالمراد باإلیمان ھاھنا الصالة كما في قولھ :  ومنھم من قال-4
                                                        

 وفیھ جري بن كلیب النھدي 372 – 5/263 ، 4/260أخرجھ أحمد في المسند   )1(
 ولكن یشھد لھ حدیث أبي مالك األشعري الذي أخرجھ مسلم ،وھو مجھول

 وھو الذي بین أیدینا
 – من أشرك باهللا  باب إثم–أخرجھ البخاري في كتاب استتابة المرتدین   )2(

 -باب ھل یؤاخذ بأعمال الجاھلیة -ومسلم في كتاب اإلیمان .  بمعناه6921ح
 ).120 (- 189ح
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﴿$tBur tb% x. ª! $# yìãÅÒ ããÏ9 öN ä3 oY»yJÉ Î) 4 ﴾ ]والمراد صالتكم .  ]143: البقرة

فالصالة ، باإلیمان الصالةفإذا كان المراد ، إلى بیت المقدس

  . االعتبار فصار الطھور شطر اإلیمان بھذا التقبل إال بطھور

كل شيء كان تحتھ نوعان ؛ : ]ابن رجب[قلت : الراجح

أو أحدھما ،  على السواءوسواء كان عدد النوعین. فأحدھما نصف لھ

 بیني وبین الَة الصَُّتْمَسَق«: ؛ ویدل ھذا على حدیث من اآلخرأزید

»عبدي نصفین
)1(

، ولھذا فسرھا بالفاتحة، قراءة الصالة:  والمراد

والمسألة ، فالعبادة حق الرب،  والمسألةةوالمراد أنھا مقسومة للعباد

  . ءولیس المراد قسمة كلماتھا على السوا، حق العبد

الخطابي: وقد ذكر ھذا
)2(

نصف : واستشھد بقول العرب، 

، ولیس على تساوي الزمانین فیھما: قال، ونصفھا حضر، السنة سفر

  . لكن على انقسام الزمانین لھما وإن تفاوتت مدتاھما

ویقول شَریٌح
)3(

أصبحت : كیف أْصَبحت؟ قال: وقد قیل لھ

محكوم لھ و یرید أن الناس بین . !ونصف الناس علّي غضبان؟

،  والمحكوم لھ راض عنھ،فالمحكوم علیھ غضبان علیھ، محكوم علیھ

                                                        
 ).395 (- 38ح-  باب وجوب قراءة الفاتحة –أخرجھ مسلم في كتاب الصالة   )1(
 .176/ 1في معالم السنن   )2(
 .شریح قاضي الكوفة لمدة سبعین سنة  )3(
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  : ویقول الشاعر، فھما حزبان مختلفان

  
  . ومراده أنھم ینقسمون قسمین

اإلیمان : والیقین، الصبر نصف اإلیمان : ومنھ قول ابن مسعود

  . كلھ

وال . وترك المحرمات، فلما كان اإلیمان یشمل فعل الواجبات 

فھكذا یقال في ، كان الصبر نصف اإلیمان: إال بالصبر، ُیَناُل ذلك كلھ

  . إنھ نصف الصالة: الوضوء

 فالصالة تكفر الذنوب و الخطایا بشرط إسباغ الوضوء اوأیًض

صحیح ؛ كما في افصار شطر الصالة بھذا االعتبار أیًض، وإحسانھ 

َفُیِتمُّ  ،ُرھََّطَت َیما من مسلٍم«:  قالrعن النبي ، tمسلم عن عثمان 

فیصلي ھذه الصلوات الخمس إال كانت ،  الذي ُكتب علیھھوَرالطُّ

»ا لما بینھاٍتاركفَّ
)1(

.  

ما منكم من أحد «:  قالrوعن عقبة عن عمر عن النبي 

 ،  إال اُهللا أن ال إلَھأشھُد:  ثم یقوُل الوضوَء أو ُیسبُغ فیبلُغُأوضََّتَی

                                                        
 -10ح- باب فضل الوضوء والصالة عقبھ - طھارةأخرجھ مسلم في كتاب ال  )1(

)231.( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 جامع العلوم والحكم

304 

 مانیُة الثَِّة الجنَّحت لھ أبواُبِتإال ُف،ھ  و رسوُل عبدُها محمًد أنَّوأشھُد

»ھا شاَء من أیُِّلیدُخ
)1(

.  

 لفتح أبواب الجنة صار افإذا كان الوضوء مع الشھادتین موجًب

  . الوضوء نصف اإلیمان باهللا ورسولھ بھذا االعتبار

  : الوضوء من اإلیمان

وضوء من خصال اإلیمان الخفیة التي ال یحافظ علیھا إال ال

 على ُظحاِفال ُی«: rكما في حدیث ثوبان وغیره عن النبي ، مؤمن 

»الوضوء إال مؤمُن
)2(

.  

 األقوال كلھا خصاُل اإلیمان من األعمال و: ویحتمل أن یقال

وأما الطھارة بالماء فھي تختص بتطھیر الجسد  ،تطھر القلب وتزكیھ

 ،أحدھما یطھر الظاھر، فھ ؛ فصارت خصال اإلیمان قسمینوتنظی

واهللا أعلم بمراده . واآلخر یطھر الباطن ؛ فھما نصفان بھذا االعتبار

  . ومراد رسولھ في ذلك كلھ،

  :  والحمد هللا تمأل المیزان

: تمأل المیزان وسبحان اهللا والحمد هللا: والحمد هللا«: rقولھ  
                                                        

 -17ح- باب الذكر المستحب عقب الوضوء –أخرجھ مسلم في كتاب الطھارة   )1(
)234.( 

 .5/276أخرجھ أحمد   )2(
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فھذا شك من . »ماوات و األرضما بین الس -أو تمأل  -تمآلن 

  . الراوي في لفظھ

، التسبیح نصف المیزان«: وفي حدیث الرجل من بني سلیم 

  . »والتكبیر یمأل ما بین السماء واألرض، والحمد هللا تملؤه

، فاتفقت األحادیث كلھا على أنھ یمأل المیزان" الحمد هللا "فأما 

 لمأل اد جسًملو كان الحم: وإن المعنى، وقد قیل إنھ ضرب مثل

 ُترى اوأقوالھم ُصوًر، یمثل أعمال بني آدم Uبل اهللا : وقیل،المیزان 

  القیامِة یوَمیأتي القرآُن«: rوُتوزُن كما قال النبي ، یوم القیامة 

ا غمامتان أو غیایتانمكأنھ )آل عمران( و)البقرُة(ھ َتْقُدُم
)1(

أو  

فرقان
)2(

»افََّو َصٍرْیمن َط 
)3(

 .  

 ، ثقیلتان في المیزاِن ، حمِنتان حبیبتان إلى الرَّمِلَك«: وقال

  اِهللاسبحاَن، ه وبحمِد اِهللاسبحاَن: فیفتان على اللساِنَخ

                                                        
 انظر .كل شيء أظل اإلنسان فوق رأسھ كالسحابة وغیرھا والغبرة والظل: الغیایة  )1(

 .اللسان
 .ان انظر اللس.قطیع من طیر  )2(
 -252 باب فضل قراءة القرآن ح–أخرجھ مسلم في كتاب صالة المسافرین   )3(

)804.( 
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»العظیِم
)1(

.  

» الحسُنالخلُق:  في المیزاِنُعوَض ما ُیأثقُل«: وقال
)2(

.  

  : بین التسبیح والتحمید

أل سبحان اهللا و الحمد هللا تم«: أما سبحان اهللا ففي روایة مسلم

فشك الراوي في الذي یمأل . »ما بین السماء واألرض -أو تمآلن  -

   ھل ھو الكلمتان أو إحداھما ؟ –ألرض اما بین السماء و

 اكما جاء صریًح،وبكل حال فالتسبیح دون التحمید في الفضل 

وعبد اهللا بن عمرو،وأبي ھریرة، في حدیث علي
)3(

والرجل من  ،

بني سلیم
)4(

والحمد ، التسبیح نصف المیزان أن«: رضي اهللا عنھم 

فدخل في ، أن التحمید إثبات المحامد كلھا هللا: وسبب ذلك. »هللا تملؤه

والتسبیح ھو تنزیھ ، ونعوت الجالل كلھا، ذلك إثبات صفات الكمال
                                                        

) ونضع الموازین القسط( باب قول اهللا تعالى –أخرجھ البخاري في كتاب التوحید   )1(
 - 31ومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل التھلیل والتسبیح ح، 7563ح
)2694.( 

 2003 ح- باب ما جاء في حسن الخلق-لبر والصلة أخرجھ الترمذي في كتاب ا  )2(
 .بمعناه

، ح )86( باب – أخرجھ الترمذي في كتاب الدعوات –حدیث عبداهللا بن عمرو   )3(
3527. 

 باب – أخرجھ الترمذي في كتاب الدعوات –حدیث الرجل من بني سلیم   )4(
 .372، 5/363، ومسند أحمد 3528 ح–) 86(
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  . واإلثبات أكمل من السلب، اهللا عن النقائص والعیوب واآلفات

 یدل على إثبات  بماالكن مقروًن ،اولھذا لم یرد التسبیح مجرًد

 ،سبحان اهللا ،سبحان اهللا وبحمده «: فتارة یقرن بالحمد كقولھ ؛الكمال

وتارة باسم من األسماء الدالة على العظمة والجالل ، »والحمد هللا

  . »سبحان اهللا العظیم«: كقولھ

فإن كان حدیث أبي مالك یدل على أن الذي یمأل ما بین السماء 

  . فاألمر ظاھر، كبیرواألرض ھو مجموع التسبیح والت

فإن المیزان أوسع مما ، منھما یمأل ذلك ان كان المراد أن كلًّإو

فما یمأل المیزان فھو أكثر مما یمأل ما بین ، بین السماء واألرض

  . ألرضاالسماء و

 ُعوَضُی«:  عن النبي أنھ قالtویدل علیھ أنھ صح عن سلمان 

ت َعِسَو َل واألرُضماواُت فیھ السََّنِزفلو ُو ، القیامِة یوَمالمیزاُن

  لمن شئُت: تعالى اُهللافیقوُل ؟ ھذاُنِزلمن َت ! یاربِّ:  المالئكُةفتقوُل

»ك عبادِتاك حقَّدَنْب ما َع،ك سبحاَن:  المالئكُةفتقوُل ،من خلقي
)1(

 .  

  : النور والبرھان والضیاء

                                                        
  .4/586درك أخرجھ الحاكم في المست  )1(
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 جامع العلوم والحكم

308 

. »والصبر ضیاء، والصدقة برھان، والصالة نور«: rقولھ 

  .»والصیام ضیاء« :حیح مسلموفي بعض نسخ ص

لكن منھا ما ،  فھذه األنواع الثالثة من األعمال أنوار كلھا

فھي للمؤمنین في ، فالصالة نور مطلق، یختص بنوع من أنواع النور

 تشرق بھا قلوبھم وتستنیر ،الدنیا نور في قلوبھم وبصائرھم

  . بصائرھم

 ْتَلِعُج«:  یقولrولھذا كانت قرة عین المتقین؛ كما كان النبي 

أخرجھ أحمد والنسائي. »الِة عیني في الصَُّةرَُّق
)1(

وھي نور ، 

وھي في اآلخرة نور . للمؤمنین في قبورھم وال سیما صالة اللیل

وعلى الصراط ؛ فإن األنوار تقسم لھم ، للمؤمنین في ظلمات القیامة

  . على حسب أعمالھم

ھ ذكر أن: rعن النبي ، وفي المسند عن عبد اهللا بن عمرو

  ونجاًة یوَما وبرھاًنا لھ نوًر علیھا كانْتَظاَف َحْنَم«: الصالة فقال

ا وال ا وال برھاًن لھ نوًرْنُك علیھا لم َتْظحاِف لم ُیْنوَم، القیامِة

»نجاًة
)2(

 أول ما یحاسب بھ المرء یوم القیامة فإن تمت اوھي أیًض، 
                                                        

 باب حب –، والنسائي في كتاب عشرة النساء 3/128أخرجھ أحمد في مسنده   )1(
 .3950 ح-النساء

 ح – باب في المحافظة على الصالة –أخرجھ الدارمي في كتاب الرقاق   )2(
 .2/169، وأحمد في المسند 2621
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  . صالتھ فقد أفلح وأنجح

برھان ھو الشعاع الذي یلي وجھ وال :وأما الصدقة فھي برھان

لوضوح داللتھا على ما ، اومنھ سمیت الحجة القاطعة برھاًن، الشمس

وطیب النفس ، برھان على صحة اإلیمان" الصدقة"دلت علیھ فكذلك 

كما في حدیث عبد اهللا ، بھا عالمة على وجود حالوة اإلیمان وطعمھ

  فقد َطِعم َطْعَمھنَل من فَعثالٌث«: rبن معاویة الغاضري عن النبي 

 بًةھ طیِّ ماِلى زكاَةوأدَّ،  اال اُهللاوأنھ ال إلَھ ه وحَد اَهللاَدِب َعمَن: اإلیماِن

رافدًة، ھبھا نفُس
)1(

خرجھ أبو ، وذكر الحدیث. » عاٍمعلیھ في كلِّ 

داود
)2(

.  

فإذا سمحت ، وتبخل بھ، أن المال تحبھ النفوس: وسبب ھذا

صحة إیمانھا باهللا ووعده بإخراجھ هللا عز وجل دل ذلك على 

وقاتلھم الصدِّیق ، rولھذا منعت العرب الزكاة بعد النبي  ،ووعیده

  . على منعھا

والضیاء ھو النور الذي یحصل منھ  :وأما الصبر فإنھ ضیاء

فإنھ نور محض ، بخالف القمر، نوع حرارة وإحراق كضیاء الشمس

U :﴿uqèd ìقال اهللا ، فیھ إشراق بغیر إحراق Ï% ©!$# ü@ yè y_ ö[ ôJ¤±9$# [ä!$uã ÅÊ 

                                                        
 . انظر اللسان.الرفد بكسر الراء العطاء واإلعانة: رافدة  )1(
 .1582 ح-  باب في زكاة السائمة–جھ أبو داود في كتاب الزكاة أخر  )2(
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tç yJs) ø9$#ur # YëqçR﴾ ] 5: یونس[.  

ôâ﴿ :كما قال، ومن ھنا وصف اهللا شریعة موسى بأنھا ضیاء s) s9ur 

$oY ÷è s?#uä 4ÓyõqãB tbr ãç» yd ur tb$s% öçàÿ ø9$# [ä!$uãÅÊ ur # [çø.Ïå ur öúüÉ) F ãKù= Ïj9 ÇÍÑÈ﴾ ]األنبیاء :

 RÎ) $uZø9tìRr& sp1uëöqG9$#̄$!﴿: ا قال كماوإن كان قد ذكر أن في التوراة نوًر، ]48

$pkéÏù ìWâèd ÖëqçRur 4﴾ ]لكن الغالب على شریعتھم الضیاء لما ، ]44: المائدة

فیھا من اآلصار
)1(

  . واألغالل واألثقال 

،  على النفوس یحتاج إلى مجاھدة النفساولما كان الصبر شاقًّ
: في اللغةفإن معنى الصبر ، وكفھا عما تھواه كان ضیاء، وحبسھا

  . أن یحبس الرجل حتى یقتل: وھو، ومنھ قتل الصبر، الحبس

و منھ ، U منھ صبر على طاعة اهللا، والصبر المحمود أنواع
  . U ومنھ صبر على أقدار اهللا، Uصبر عن معاصي اهللا 

وعن المحرمات أفضل من الصبر ، والصبر على الطاعات
و ، ید بن جبیرسع: صرح بذلك السلف منھم، على األقدار المؤلمة
  . وغیرھما، میمون بن مھران

فإنھ یجمع الصبر على ثالثة ، الصیام: وأفضل أنواع الصبر
ألن ، وصبر عن معاصي اهللا، Uألنھ صبر على طاعة اهللا  ؛أنواع

ولھذا جاء في الحدیث ، العبد یترك شھواتھ هللا و نفسھ قد تنازعھ إلیھا
                                                        

 . انظر اللسان مادة أصر.العھد أو إثم العھد والعھد إذا ضیع: اإلصر  )1(
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فإنَّھ لي ، َم لھ إال الصِّیاَمكلُّ عمِل ابِن آد«: یقولU الصحیح أن اهللا
»إنَّھ تَرك شھوَتھ وطعاَمھ و شراَبھ ِمْن أجلي، وأنا أْجزي بھ

)1(
 .  

صبر على األقدار المؤلمة بما قد یحصل للصائم : وفیھ أیضا 

  . من الجوع والعطش

  : القرآن حجة

U :﴿ãA قال اهللا، »والقرآن حجة لك أو علیك«: r قولھ  Íiî t\çRur 

z̀ ÏB Èb#uäöçà) ø9$# $tB uqèd Öä!$xÿÏ© ×p uH÷q uë ur tûüÏZ ÏB÷sßJ ù=Ïj9   üwur ßâÉ Ìì tÉ tûüÏJ Î=» ©à9$# ûwÎ) #Yë$|¡ yz 

ÇÑËÈ﴾ ]82: اإلسراء[ .  

 بل إما ،اما جالس أحد القرآن فقام عنھ سالًم: قال بعض السلف

ثم تال ھذه اآلیة. أن یربح أو أن یخسر
)2(

 . 

حلوما، القرآن شافع مشفع: tمسعود  وقال ابن
)3(

، مصدق 

و من جعلھ خلف ظھره قاده إلى ، فمن جعلھ أمامھ قاده إلى الجنة

  . النار

 اقائًد فیشفع لصاحبھ فیكون یجيء القرآن یوم القیامة: و عنھ قال

                                                        
 - إني صائم إذا شتم : باب ھل یقول–أخرجھ البخاري في كتاب الصوم   )1(

 .)1151 (– 161ح  - باب فضل الصیام  - ومسلم في كتاب الصیام .1904ح
 .یقصد اآلیة السابقة  )2(
 ).م ح ل(، مادة  انظر اللسان-أي خصم مجادل مصدق: ماحل  )3(
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  .  إلى الناراأو یشھد علیھ فیكون سائًق، إلى الجنة

، اإن ھذا القرآن كائن لكم أجًر:  و قال أبو موسى األشعري

فإنھ من اتبع ، وال یتبعكم القرآن، فاتبعوا القرآن، اوزًروكائن علیكم 

من اتبعھ القرآن زخ في قفاه  و، القرآن ھبط بھ على ریاض الجنة

  . فقذفھ في النار

  : بیع الناس أنفسھم

  . »كل الناس یغدو فبائع نفسھ فمعتقھا أو موبقھا«: rقولھ  

§>﴿ :U قال اهللا  øÿtR ur $tB ur $yg1 §q yô ÇÐÈ $ ygyJ ol ù;r'sù $yd uëqègéú $ yg1 uqø)s?ur ÇÑÈ 

ôâ s% yx n=øù r& ` tB $yg8©.yó ÇÒÈ ôâ s%ur z>% s{ ` tB $yg9¢ô yä)1(ÇÊÉÈ﴾ ]10-7: الشمس[.  

و خاب من دّساھا ، من زّكى نفسھ بطاعة اهللا قد أفلح: المعنىو

و ، فترتفع بھا، وتطھرھا، فالطاعة ُتزكي النفس، بالمعاصي

تنخفض و تصیر كالذي ُیدس في ف وتقمعھا، المعاصي تدّسي النفس

  . التراب

أو ، ودل الحدیث على أن كل إنسان فھو إما ساع في ھالك نفسھ

وأعتقھا من ، فمن سعى في طاعة اهللا فقد باع نفسھ هللا، في فكاكھا

، ومن سعى في معصیة اهللا تعالى فقد باع نفسھ بالھوان، عذابھ

                                                        
  .أي جعلھا خسیسة  )1(
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!© (bÎ¨ *﴿ :تعالىقال ، وأوبقھا باآلثام الموجبة لغضب اهللا وعقابھ $# 

3ì uétI ô©$# öÆ ÏB öúüÏZ ÏB÷s ßJø9$# óO ßg |¡ àÿRr& Nçl m;ºuq øBr&ur  c r' Î/ ÞO ßgs9 sp ¨Y yf ø9$# 4 
öcqè=ÏG» s)ãÉ í Îû È@ãÎ6 yô «! $# tbqè= çGø) uäsù öcqè= tF ø)ãÉ ur ( #́â ôã ur Ïmøã n=tã $y)ym ÜÎû 

Ïp1 uëöqG9$# È@ãÅgUM} $#ur Éb#uäöç à)ø9$# ur 4 ô` tB ur 4Ünû ÷r r& ¾Ín Ïâ ôgyè Î/ öÆ ÏB «! $# 4 (#r çé Å³ ö6tF óô $$sù 

ãN ä3Ïè øãu; Î/ ì Ï%©! $# Läê ÷è tÉ$t/ ¾Ïm Î/ 4 öÅ Ï9º såur uq èd ãóöqxÿ ø9$# ÞOäÏàyèø9 $# ÇÊÊÊÈ﴾ ]111: التوبة [

ö@è% ¨bÎ) z̀﴿ :وقال تعالى ÉÎé Å£» sÉø:$# tûïÏ%©! $# (#ÿr çéÅ£ yz öNåk |¦àÿRr& öN ÍkéÎ=÷d r&ur tP öqtÉ Ïp yJ» uäÉ) ø9$# 3 
üwr& y7Ï9º så uqèd ãb#ué ô£ ãÇ ø9$# ßûüÎ7ßJ ø9$# ÇÊÎÈ﴾  ]15: الزمر[.  

 - rقال رسول اهللا :  قالtفي الصحیحین عن أبي ھریرة  و

öë﴿: حین أنزل اهللا علیھ ÉãRr& ur y7s?uéç Ï± tã öúüÎ/ tçø% F{ $# ÇËÊÍÈ﴾] 214: الشعراء 

غني عنكم من ال ُأ، كم من اِهللاَس اشتروا أنُف، قریٍشَریا معَش« -:]

»اغني عنكم من اهللا شیًئ ال ُأ، مناٍفیا بني عبِد، اًئاهللا شی
)1(

 .  

  : ربح البیع

وقد اشترى جماعة من السلف أنفسھم من اهللا عز وجل 

فمنھم من تصدق بمالھ كلھ كحبیب بن محمد، بأموالھم
)2(

ومنھم ، 
                                                        

باب ھل یدخل النساء والولد في األقارب –أخرجھ البخاري في كتاب الوصایا   )1(
باب في قولھ تعالي وأنذر عشیرتك –ومسلم في كتاب اإلیمان . 2753ح–

 .لفظ لھوال) 206(-351األقربین ح
، وھو أبو محمد حبیب »حبیب بن أبي محمد«: في المطبوع من جامع العلوم  )2(

 .5/389انظر ترجمتھ في تھذیب الكمال . بن محمد
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من تصدق بوزنھ فضة ثالث مرات أو أربعا كخالد بن الطحان
)1(

!  

إنما أنا : ویقول، عمال الصالحةومنھم من كان یجتھد في األ

!عمرو بن عتبة: في فكاك رقبتي منھم أسٌیر أسعى
 )2(

   

، وكان بعضھم یسبح كل یوم اثني عشرألف تسبیحة بقدر دیتھ

  !فسھ فھو یفتكھا بدیتھاكأنھ قتل ن

ال ، المؤمن في الدنیا كاألسیر یسعى في فكاك رقبتھ: قال الحسن

  . Uا حتى یلقى اهللا یأمن شیًئ

إنما لي نفس ، لیس لي نفسان: كان بعض السلف یبكي ویقولو

  . واحدة إذا ذھبت لم أجد األخرى

 ألنفسكم فال ا جعل الجنة ثمًنUإن اهللا : وقال محمد بن الحنفیة

  :  وأنشد بعض المتقدمین،تبیعوھا بغیرھا

  

 
 

 

  

 

                                                        
 .8/99انظر ترجمتھ في تھذیب الكمال  )1(
 .22/135انظر ترجمتھ في تھذیب الكمال   )2(
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  : ما یستفاد من الحدیث

 . وھو شرط صحة الصالة،فضل الوضوء في اإلسالم  -1

 . بیان فضل الذكر -2

 . الحث على اإلكثار من الصالة -3

 . الصالة نور یضيء للمسلم سبل السالمة في الحیاة -4

 . الصالة تنھى عن الفحشاء و المنكر -5

 . الصالة تھدي إلى الصواب و تصد عن المھالك -6

 . اإلكثار من الصدقة دلیل على صدق المؤمن وإخالصھ -7

 . القرآن الكریم ھو المصدر األول لجمیع األحكام الشرعیة -8

  . المسلم یسعى لالستفادة من عمره في طاعة اهللا عز و جل -9
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  : المناقشة

  : معنى اللغوي للمفردات اآلتیةوضح ال: 1س

  .  برھان– سبحان اهللا - شطر-الطھور 

الطھور شطر «: rاذكر أقوال العلماء في معنى قولھ : 2س

  .  وما القول الذي ترجحھ؟ مع التوجیھ»اإلیمان

ygïÉ$﴿ :قال تعالى 3س  r' ¯» tÉ z̀ É Ï%©! $# (#qãZ tB#uä (#qãYãÏè tGóô $# Îé ö9 ¢Á9$$Î/ Ío4q n=¢Á9$# ur 4 ¨bÎ) ©! $# 

yìtB tûïÎéÉ9» ¢Á9$# ÇÊÎÌÈ﴾ ]اآلیة الكریمة   لم أمرت]153: البقرة

  باالستعانة بالصبر و الصالة ؟

   كیف یكون القرآن حجة لك أو علیك؟:4س 

  :  وضح ما یھدف إلیھ الحدیث عندما أخبر عن:5س 

  .  الصالة بأنھا نور- 

  .  والصدقة بأنھا برھان- 

  . والصبر بأنھ ضیاء- 

فبائع نفسھ فمعتقھا أو : كل الناس یغدو«: rتفھم من قولھ ماذا : 6س

  ؟»موبقھا

  . اذكر الفوائد المستنبطة من الحدیث الشریف: 7س

  :  أكمل الفراغات اآلتیة:8س

  .................أما التحمید فھو ............... التسبیح ھو
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  والعشرون بعارالالحدیُث 

»« 
 U فیما یرویھ عن ربِّھ rعن النبيِّ ، tرٍّ الِغفاريِّ عن أبي ذ

وجعلُتھ بینكم ، إنِّي حرَّمُت الظُّلَم على نفسي، یا عبادي«: أنَّھ قال

فاْسَتھُدوني ، ُكلُّكم ضالٌّ إال من ھَدیُتھ، یا عبادي، محرًَّما فال َتَظالموا

، ْطعموني ُأْطِعْمكمفاْسَت، ُكلُّكم جائٌع إال من أْطَعْمُتھ، یا عبادي، أھِدكم

، یا عبادي، فاْسَتْكُسوني َأْكُسكم، ُكلُّكم عاٍر إال من َكَسوُتھ، یا عبادي

فاْسَتْغِفُروني ، وأنا أغِفُر الذُّنوَب جمیًعا، إنَّكم ُتخطئون باللَّیِل والنَّھاِر

ولن َتْبُلغوا ، إنَّكم لن َتْبُلغوا ُضرِّي فَتُضرُّوني، یا عبادي، أغفْر لكم

لو أنَّ أوََّلكم وآخَركم وإنَسكم وجنَّكم ، یا عبادي، ي فَتْنَفُعونينْفِع

یا ، كانوا على أْتَقى قلِب رجٍل واحٍد منكم ما زاد ذلك في ملكي شیًئا

لو أنَّ أوََّلكم وآخَركم وإنَسكم وجنَّكم كانوا على أفجِر قلِب ، عبادي

لو أنَّ ، یا عبادي، رجٍل واحٍد منكم ما نَقص ذلك من ُملكي شیًئا

فَسَأُلوني ، قاموا في صعیٍد واحٍد، أوََّلكم وآخَركم وإنَسكم وجنَّكم

ما نَقص ذلك ممَّا عندي إال كما َینُقص ، فأعَطْیُت ُكلَّ واحٍد مسألَتھ

الِمْخَیُط
)1( 

إنَّما ھي أعماُلكم ُأْحِصیھا ، یا عبادي، إذا ُأدِخَل البحَر

ومن وجَد غیَر ذلك ،  خیًرا فْلَیْحَمد اَهللا فمن وجَد،لكم ثمَّ ُأَوفِّیكم ِإیَّاھا
                                                        

 .7/298لسان العرب. اإلبرة التي یخاط بھا  )1(
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رواه مسلم. »فال َیُلوَمنَّ إال نفَسھ
)1(

.  

ھو أشرف حدیث ألھل : وحدیث أبي ذر قال اإلمام أحمد

الشام
)2(

 .  

  :  الظلُم حراٌم

 إني حرمت الظلم ،یا عبادي«:  فیما یرویھ عن ربھrفقولھ 

U :﴿!$tB ه كما قالیعني أنھ منع نفسھ من الظلم لعباد، »على نفسي ur 

O$tRr& 5O» ¯= sà Î/ ÏâãÎ7yè ù=Ïj9﴾ ]وقال، ]29: ق :﴿$ tBur ª! $# ßâÉ ÌçãÉ $VJ ù=àß tûüÏHs>» yèù= Ïj9 ÇÊÉÑÈ﴾ 

b¨﴿: وقال] 108: آل عمران[ Î) ©!$# üw ãN Î=ôàtÉ tA$s) ÷WÏB ;o§ë så (﴾] 40: النساء[ ،

`﴿: وقال tBur ö@ yJ ÷ètÉ z̀ ÏB ÏM» ys Î=» ¢Á9$# uq èdur ÑÆ ÏB÷sãB üx sù ß$$sÉsÜ $YH ø>àß üw ur 

$VJ ôÒ yd ÇÊÊËÈ﴾] والَھْضُم أن ُیْنقص من جزاء حسناتھ، ]112: طھ ،

  . والظلُم أن یعاَقب بذنوب غیره

وھو ِممَّا َیُدل على أنَّ اهللا قادٌر على ، ومثُل ھذا كثیٌر في القرآن

  .  منھ وجوًدا وكرًما وإحساًنا إلى عبادهافضًل، ولكن ال یفعلھ، الظلم

  :  الظلممعنى

َفسََّر كثیٌر من العلماء الظلَم بأنَّھ َوْضُع األشیاء في غیر 

                                                        
 ).2577 (- 55البر والصلة ـ باب تحریم الظلم ح: في كتابأخرجھ مسلم   )1(
 .ألن رواتھ كلھم من أھل الشام  )2(
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  . مواضعھا

َخَلَق أفعاَل العباد وفیھا الظلم ال ] سبحانھ وتعالى [ وكونھ 

كما أنَّھ ال یوصف بسائِر ، یقتضي وصَفھ بالظلم سبحانھ وتعالى

ھ ال یوصُف إال فإنَّ، القبائِح التي یفعُلھا العباُد وھي َخْلُقھ وتقدیُره

فإنَّ أفعاَل عباده مخلوقاُتھ ، وال یوصُف بأفعال عباده، بأفعالھ

إنَّما یوصُف بما قام بھ من ، وھو ال یوصف بشيٍء منھا، ومفعوالُتھ

  . صفاتھ وأفعالھ واهللا أعلم

  : الظلم نوعان

  . »وجعلتھ بینكم محرًما فال تظالموا«: وقولھ تعالى

ونھاھم أْن یتظالموا فیما ، لَم على عبادهیعني أنَّھ تعالى حرَّم الظ
فحراٌم على كلِّ عبٍد أن یظلَم غیَره مع أنَّ الظلَم في نفِسھ محرٌم ، بینھم
  : وھو نوعان، مطلًقا

ûc﴿: كما قال تعالى، الشرك: وأعظُمھ، ظلُم النفس: أحدھما Î) 

x8 ÷é Åe³9$# íO ù= Ýàs9 ÒOäÏàtã ÇÊÌÈ﴾] آن وعید وأكثر ما ذكر في القر] 13: لقمان
U :﴿tbrإنَّما ُأریَد بھ المشركون كما قال اهللا ، الظالمین ãç Ïÿ» s3 ø9$#ur ãNèd 

tbqãK Î=» ©à9$# ÇËÎÍÈ﴾] 254: البقرة[ .  

وقد ، وھو المذكور في ھذا الحدیث، ظلُم العبِد لغیره: والثاني
إنَّ دماَءكم وأمواَلكم «:  في ُخطبتھ في َحجَّة الوداعrقال النبي 
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كم حراٌم كُحرمة یوِمكم ھذا في شھركم ھذا في بلدكم وأعراَضكم علی
»ھذا

)1(
 .  

 إنَّ«:  أنھ قالr عن النبي tوفي الصحیحین عن ابن عمر 

» القیامِة یوَم ظلماٌتلَمالظُّ
)2(

 .  

إن اهللا لُیمِلي «:  قالr عن النبي tوفیھما عن أبي موسى 

öÅÏ9ºxã﴿:  ثم قرأ،»للظالم حتى إذا أخَذه لم ُیْفِلْتھ x.ur äã÷{r& y7În/ uë !#så Î) xãs{r& 

3ìtçà)ø9$# }ëÉdur îp uHÍ>»sß 4 ¨b Î) ÿ¼çn xã ÷{r& ÒOäÏ9r& îâÉÏâ x© ÇÊÉËÈ﴾] 102: ھود[
 )3(

 .  

:  قالr عن النبي tوفي صحیح البخاري عن أبي ھریرة 

 وال فإنَّھ لیس َثمَّ دیناٌر، َمن كانت عنده َمظلمٌة ألخیھ َفْلَیَتَحلَّْل منھا«

فإن لم یكن لھ حسنات ، ْبل أن ُیؤخَذ ألخیھ من حسناتھ ِمْن َقدرھٌم

»ُأِخذ من سیئات أخیھ َفُطِرحت علیھ
)4(

 .  
                                                        

 ﴾وجوه یومئذ ناضرة﴿باب قولھ تعالى  - أخرجھ البخاري في كتاب التوحید   )1(
 - 30ح - باب تغلیظ تحریم الدماء  - ومسلم في كتاب القسامة .7447 ح -
 .واللفظ لھ) 1679(

 ومسلم في .2447ح -باب الظلم ظلمات  - في كتاب المظالم أخرجھ البخاري   )2(
 .)2580( - 58ح -باب تحریم الظلم  -لصلة كتاب البر وا

 - ﴾وكذلك أخذ ربك﴿باب  - سورة ھود –أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر   )3(
- 61ح - باب تحریم الظلم –ومسلم في كتاب البر والصلة  / 4686ح
)2583.( 

  .6534 باب القصاص یوم القیامة ـ ح -   في كتاب الرقاقأخرجھ البخاري  )4(
  

= 
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  افتقار الخلق إلى اهللا تعالى 

 ، كلكم ضال إال من ھدیتھ فاستھدوني أھدكم،یا عبادي «: قولھ

یا  ،فاستطعموني أطعمكم،  كلكم جائع إال من أطعمتھ،یا عبادي 

 ،یا عبادي ، فاستكسوني أكسكم ،من كسوتھ كلكم عار إال ،عبادي

فاستغفروني ، إنكم تخطئون باللیل والنھار وأنا أغفر الذنوب جمیعا

  . »أغفر لكم

ھذا یقتضي أنَّ جمیَع الخلق ُمفتقرون إلى اهللا تعالى في َجْلْب 

وأنَّ العباد ال ، وَدْفع َمَضارِّھم في أموِر دیِنھم ودنیاھم، َمصاِلحھم

  . م شیًئا من ذلك كلھیملكون ألنفسھ

وأن من لم یتفضل اهللا علیھ بالھدى والرزق فإنَّھ ُیْحرمُھما في 

ومن لم یتفضل اهللا علیھ بمغفرة ذنوبھ َأْوَبَقْتُھ خطایاه في ، الدنیا

`﴿: قال اهللا تعالى، اآلخرة tB Ïâ ökuâ ª!$# uq ßgsù Ïâ tG ôgßJ ø9$# ( Æ tB ur ö@Î= ôÒ ãÉ ` n= sù 

yâ ÅgrB ¼çm s9 $|ãÏ9ur # Yâ Ï©óê ëD﴾ ]17: الكھف[ .  

 B ËxtGøÿtÉ ª!$# Ä¨$̈Y=Ï9 Ï̀B 7puH÷q§ë̈$﴿: قال تعالى، ومثل ھذا كثیر في القرآن

üxsù y7Å¡ôJãB $ygs9 ( $tBur ô7Å¡ôJãÉ üxsù ü@ÅôöçãB ¼çms9 . Ï̀B ¾ÍnÏâ÷èt/ 4 uqèdur âìÉÍïyèø9$# ãLìÅ3ptø:$#﴾ 

  . ]6: ھود [﴾tBur Ï̀B 7p/!#yä íÎû ÇÚöëF{$# ûwÎ) ín?tã «!$# $ygè%øóÍë$ *﴿: قال. ]2: فاطر[

وفي الحدیث دلیل على أنَّ اهللا ُیحب أن یسَأَلھ العباد جمیَع 
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َمصالح دینھم ودنیاھم من الطعام والشراب والِكسوة وغیر ذلك كما 

  . یسألونھ الھدایة والمغفرة

  ؟  أو ضاًالاھل یولد المرء مھتدًی

 بعُضھم أنَّھ قد ظنَّ، »كلكم ضال إال من ھدیتھ«: وقولھ

tُمعارٌض لحدیث ِعیاض بن ِحمار 
)1(

یقول اهللا : r عن النبي 

U :»خلقُت عبادي ُحَنفاَء«
)2(

، ینمسلم«: وفي روایة، 

فاْجتاَلْتُھم
)3(

»الشیاطین 
)4(

 .  

، وفَطَرھم على َقبوِل اإلسالم، فإنَّ اهللا خلق بني آدم، ولیس كذلك

لكْن ال ُبدَّ ، واالستعداِد لھ بالقوة، والتَّھُیؤ لذلك، والمیِل إلیھ دون غیره

كما قال ، للعبد من َتَعلُِّم اإلسالم بالفعل فإنَّھ َقْبَل التعلم جاھٌل ال یعلم شیًئا

U :﴿ª!$#ur Nä3y_tç÷zr& . Ï̀iB ÈbqäÜç/ öNä3ÏF»yg̈Bé& üw öcqßJn=÷ès? $\«øãx©﴾] 78: النحل[ ،

r :﴿x8yâỳوقال لنبیھ  urur ~w!$|Ê 3ìyâ ygsù﴾] وجدك : والمراد، ]7: لضحىا

 y7Ï9ºxãx.ur﴿: غیر عالم بما علََّمك من الكتاب والحكمة كما قال تعالى

!$uZøãym÷rr& y7øãs9Î) %[nrâë ô Ï̀iB $tRÌçøBr& 4 $tB |MZä. ì Íëôâ s? $tB Ü=»tGÅ3ø9$# üwur ß`»yJÉM}$# Å̀3»s9ur 
                                                        

 .ھو عیاض بن حمار بن أبي حمار بن ناجیة بن عقال التمیمي سكن البصرة  )1(
 .والمقصود ھنا المائل إلى اإلسالم، المائل عن الشيء : حنفاء  )2(
 . لسان العرب–أي استخفتھم : فاجتالتھم  )3(
باب الصفات التي یعرف بھا في الدنیا أھل  - أخرجھ مسلم في كتاب الجنة   )4(

 ).2865 (- 63 ح- الجنة
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çm»oYù=yèy_ #YëqçR ìÏâ ök̈X ¾Ïm Î/ t̀B âä!$t±®S ô Ï̀B $tRÏä$t6Ïã 4﴾ ]52: الشورى[ .  

فإْن ھداه اهللا تعالى ، فاإلنسان یوَلُد مفطوًرا على قبول الحق

فصار مھتدًیا بالفعل بعد أن كان مھتدًیا ، َسبََّب لھ من ُیعلمھ الھدى

: rكما قال ، وإن خذلھ اهللا َقیََّض لھ من یعلمھ ما یغیر فطرتھ، بالقوة

َھوِّدانھ وُیَنصِّرانھ فأبواه ُی، كلُّ مولوٍد یولُد على الفطرة«

»وُیَمجِّسانھ
)1(

 .  

  ھل یطلب المھتدي الھدایة ؟

  : فإنَّ الھدایة نوعان، وأما سؤاُل المؤمِن من اهللا الھدایة

وھي حاصلٌة ، وھي الھدایة لإلسالم واإلیمان، ھدایٌة ُمْجَملٌة-1

  . للمؤمن

وھي ھدایتھ إلى معرفة تفاصیل اإلیمان ، وھدایٌة ُمفصلٌة-2

 ا وھذا َیحتاج إلیھ كلُّ مؤمن لیًل،وإعانتھ على فعل ذلك، المواإلس

ولھذا أمر اهللا عباده أن یقرءوا في كل ركعة من صالتھم ، ونھاًرا

tRÏâ$﴿: قولھ ÷d$# xÞº ué Å_Ç9$# tLì É) tGó¡ ßJ ø9$# ÇÏÈ﴾ ]6: الفاتحة[ .  

ني لما اْخُتِلف فیھ ِداْھ«:  یقول في دعائھ باللیلrوكان النبي 
                                                        

ما قیل في أوالد المشركین ـ ح : الجنائز ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )1(
 -22ح - باب معنى كل مولود یولد على الفطرة -  ومسلم في كتاب القدر1385

)2658.( 
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»یٍمتِقْس ُم إلى صراٍطن تشاُءي َمِدْھك َتإنَّ، كبإذِن من الحقِّ
)1(

 .  

كما جاءت السنة . یھدیكم اهللا: ولھذا ُیَشمَُّت العاطُس فیقال لھ

بذلك
)2(

 .  

والعبد أْحَوُج . وأما االستغفار من الذنوب فھو طلب المغفرة

وقد تكرر في القرآن ِذْكُر ، ألنھ یخطئ باللیل والنھار، شيٍء إلیھ

  . واألمر بھما والَحثُّ علیھما، ة واالستغفارالتوب

وَخرَّج الترمذي
)3(

وابن ماجة 
)4(

 عن tمن حدیث أنس  

. »ابونوَّائین التَّ الخطَّ وخیُراٌءطَّ َخ بني آدَمكلُّ«:  قالrالنبي 

وخرج البخاري
)5(

 واِهللا«:  قالrمن حدیث أبي ھریرة عن النبي  

  . »ًة من سبعین مرَّ أكثَري الیوِم وأتوُب إلیھ ف اَهللاُرِفإنِّي ألستْغ

  : لن َیبُلغ أحٌد ُضرَّ اهللا وال نفَعھ

                                                        
 الدعاء في صالة صالة المسافرین وقصرھا ـ باب: أخرجھ مسلم في كتاب  )1(

 ).770(-200ح -اللیل 
 ، 6224 ح – باب إذا عطس كیف یشمت –أخرجھ البخاري في كتاب األدب   )2(

 ).2993 (- 55 ح – باب تشمیت العاطس –ومسلم في كتاب الزھد والرقائق 
 .2499صفة القیامة ـ باب حدثنا ھنَّاد ـ ح : أخرجھ الترمذي في كتاب  )3(
 .4251الزھد ـ باب ذكر التوبة ـ ح : كتابأخرجھ ابن ماجھ في   )4(
-ة لی في الیوم و اللrباب استغفار النبي  -أخرجھ البخاري في كتاب الدعوات   )5(

 .6307ح
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ولن ، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني! یا عبادي : وقولھ

یعني أن العباد ال یقدرون أن یوصلوا إلى اهللا ، تبلغوا نفعي فتنفعوني

فإن اهللا تعالى في نفسھ غنيٌّ حمیٌد ال حاجة لھ ، نفًعا وال ضًرا

وال ، وال یعود نفُعھا إلیھ وإنما ھم ینتفعون بھا،  العبادبطاعات

 üwur﴿: قال اهللا تعالى، وإنما ھم یتضررون بھا، یتضرر بمعاصیھم

y7Râì øtsÜ tûïÏ% ©!$# tbqããÌç» |¡ çÑ íÎû Ìç øÿä3 ø9$# 4 öNßg ¯RÎ) s̀9 (#r ïéÛØ tÉ ©!$# $\« øäx© 3﴾ ]آل عمران :

`﴿: وقال. ]176 tBur ó= Î=s)Z tÉ 4ín? tã Ïm øãt6 É) tã ǹ= sù §éÛØ tÉ ©!$# $\« øãx© 3﴾]آل عمران :

144[ .  

كما أنَّھ ، أنَّھ تعالى ُیحب من عباده أن یتقوه ویطیعوه: والمعنى
ولھذا یفرُح بتوبة التائبین أشدَّ ِمن فرح َمن ، یكره منھم أن َیعصوه

وَطَلَبھا ، َضلَّت راحلُتھ التي علیھا طعاُمھ وشراُبھ بفالٍة من األرض
وأیس من الحیاة ثم غلبتھ ، واستسلم للموت، ْعیا وَأِیَس منھاحتى َأ

وھذا أعلى ما یتصوره المخلوق . عیُنھ فنام فاستیقظ وھي قائمة عنده
  . من الفرح

وأنَّھ إنَّما ، وتوباتھم إلیھ، ھذا كلُّھ مع غناه عن طاعاِت عباده
باده ولكن ھذا من كمال ُجوده وإحسانھ إلى ع، یعود نفعھا إلیھم دوَنھ

، فھو یحب من عباده أن یعرفوه، ودفع الضرر عنھم، ومحبتھ لنفعھم
ویحب أن یعلموا ، ویتقربوا إلیھ، ویطیعوه، ویتقوه، ویخافوه، ویحبوه

  . وأنھ قادر على مغفرة ذنوب عباده، أنھ ال یغفر الذنوب غیره
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!©%öúïÏ﴿: وتفكروا في قولھ تعالى $#ur #så Î) (#qè= yèsù ºp t± Ås» sù ÷r r& (# þqßJn= sß 

öN æh|¡ àÿRr& (#r ãçx.så ©!$# (#r ãçxÿ øótG óô $$sù öN ÎgÎ/qçRäã Ï9 ` tBur ãçÏÿøó tÉ öUqçRó%!$# ûw Î) ª!$#﴾ 
المذنبین لیس لھم من  إلى أن فإن فیھ إشارة. ]144: عمران آل[

فإن العبد إذا ، ون إلیھ ویعولون علیھ في مغفرة ذنوبھم غیرهئیلج
 وأما من خاف اهللا فما لھ ،هخاف من مخلوق ھرب منھ وفر إلى غیر

 ، فیھرب منھ إلیھ،من ملجأ یلجأ إلیھ وال مھرب یھرب إلیھ إال ھو
ك إال ْنجا ِمْن وال َمجَأْلال َم«: یقول في دعائھ rكما كان النبي 

»إلیك
)1(

 .  

  : ال تزید ملَكھ الطاعُة وال ُتنقصھ المعصیُة

فقولھ بعد ھذا
)2(

وإنسكم  لو أن أولكم وآخركم ،یا عبادي «: 

وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي 

ولو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي ، شیًئا

ولو كانوا كلھم ، ھو إشارة إلى أنَّ ملَكھ ال یزیُد بطاعة الخلق ،»شیًئا

وال ینقص ملكھ ، قلوبھم على قلب أتقى رجل منھم، بررًة أتقیاء

 قلوبھم ،ولو كان الجن واإلنس كلُّھم عصاة فجرة ، العاصینبمعصیة

ولھ ، فإنھ سبحانھ الغني بذاتھ عمن سواه، على قلب أفجر رجل منھم

                                                        
، ومسلم 6313ح -باب ما یقول إذا نام  -أخرجھ البخاري في كتاب الدعوات   )1(

 ).2710(-56ح -باب ما یقول عند النوم  -في كتاب الذكر والدعاء 
 .إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني: یعني قولھ تعالى  )2(
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فملكھ كامٌل ال َنْقص فیھ ، الكمال المطلق في ذاتھ وصفاتھ وأفعالھ

  . بوجھ من الوجوه على أي وجھ كان

ى والفجوِر ھي وفي ھذا الكالم دلیٌل على أنَّ األصَل في التقو

وإذا َفَجر القلب فجرت ،  فإذا َبرَّ القلُب واتقى برَّت الجوارح،القلوب

»التقوى ھھنا«:  rكما قال النبي ، الجوارح
)1(

  . وأشار إلى صدره 

  : دخزائن اهللا ال تنف

 لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا ،یا عبادي «: قولھ

 ما نقص ذلك ،ان مسألتھفسألوني فأعطیت كل إنس، في صعید واحد

  . »مما عندي إال كما ینقص المخیط إذا أدخل البحر

وأنَّ ُملَكھ ، وكماِل ملكھ، المراد بھذا ذكُر كماِل قدرتھ سبحانھ

ولو أعطى األولین واآلخرین ، وخزائَنھ ال َتْنَفُد وال تنقص بالعطاء

للخلق وفي ذلك َحثٌّ ، من الجن واإلنس جمیَع ما سألوه في مقاٍم واحد

  . على سؤالھ وإنزال حوائجھم بھ

وفي الصحیحین عن أبي ھریرة
)2(

 t عن النبي rیُد «:  قال

                                                        
-  32ح -باب تحریم ظلم المسلم  -أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة   )1(

)2564.( 
 ﴾لما خلقت بیدي﴿: ل اهللا تعالىباب قو - أخرجھ البخاري في كتاب التوحید   )2(

 .)993(-  37ح - باب الحث على النفقة  - ومسلم في كتاب الزكاة .7411ح–
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َسحَّاُء، اهللا َمألى ال َیغیُضھا نفقٌة
)1(

ق َفْن أفرأیتم ما َأ،ھاِر والنَّاللیِل 

  . » ما في یمینِھ ؟ فإنھ لم َیِغْض واألرَضواِتامق السََّلكم منذ َخربُّ

بي ھریرةوفي صحیح مسلم عن أ
)2(

 t عن النبي rقال  :

ولكن ِلَیْعِزم ، َتْئ لي إن ِشْر اغِفاللھمَّ: ْلُقكم فال َیا أحُدَعإذا َد«

  . »اه أعَطھ شيٌءُمعاَظَت اهللا ال َیفإنَّ، المسألَة وْلُیَعظِّم الرغبَة

إال كما ینقص الِمْخَیط إذا ، لم ینقص ذلك مما عندي«: وقولھ

: كما قال تعالى، ن ما عنده ال ینقص اْلَبتَّةلتحقیق أ، »أدخل في البحر

﴿$tB óO ä. yâYÏã ßâ xÿZ tÉ ( $ tBur yâZ Ïã «!$# 5-$t/ 3﴾ ]96: لنحلا[ .  

 من عطاء أو عذاب أو غیر ذلك قال افھو سبحانھ إذا أراد شیًئ

فكیف یتصور أن ینقص ھذا ؟ وكذلك إذا أراد أن ،  فكان، كن:لھ

@ûcÎ) ü﴿  فیكون كما قال، كن: قالایخلق شیًئ sV tB 4Ó |¤äÏã yâZ Ïã «!$# È@ sVyJ x. 

tP yä#uä ( ¼çm s)n= yz ` ÏB 5>#tç è? ¢O èO tA$s% ¼çm s9 ä̀. ãbqä3 uãsù ÇÎÒÈ﴾ ]59: آل عمران[ .  

  : إنَّما ھي األعماُل ُتحَصى علینا

ثم أوفیكم ، یا عبادي إنما ھي أعمالكم أحصیھا لكم«: وقولھ

  . »إیاھا
                                                        

 . لسان العرب–أي دائمة الصب والھطل بالعطاء : سحاء  )1(
) 2679 (- 8 باب العزم بالدعاء ح–أخرجھ مسلم في كتاب الذكر والدعاء   )2(

 .وكلمة أعطاه سقطت في المطبوع
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عباده ثم ُیَوفِّیھم إیاھا بالجزاء یعني أنَّھ سبحانھ ُیحصي أعمال 

`﴿: وھذا كقولھ: علیھا yJ sù ö@ yJ÷è tÉ tA$s) ÷WÏB >o §ë så # \çøãyz ¼çn tçtÉ ÇÐÈ t̀B ur ö@ yJ÷è tÉ 

tA$s)÷W ÏB ;o§ë så #vç x© ¼çn tçtÉ ÇÑÈ﴾ ]وقولھ] 8، 7: الزلزلة :﴿(#r ßâ ỳ ur ur $tB (#qè= ÏJtã 

#Zé ÅÑ% tn 3 üw ur ÞO Î= ôàtÉ y7ï/ uë # Yâ tnr&﴾ ]وقولھ] 49: الكھف: ﴿tPöqtÉ ßâ Éfs? ë@à2 

<§ øÿtR $̈B ôMn= ÏJ tã ô` ÏB 9éöç yz #\ç üÒ øtíC $tB ur ôMn=ÏJ tã Ï̀B &äþqßô ñäuq s? öqs9 ¨b r& $yg oY÷è t/ ÿ¼çm uZ ÷è t/ ur 

#Jâ tB r& # YâãÏè t/ 3﴾ ]30: آل عمران[ .  

الظاھر أن المراد توفیتھا یوم : »ثم أوفیكم إیاھا«: وقولھ

$﴿: كما قال تعالى، القیامة yJ̄RÎ) ur öcöq©ù uqè? öN à2 uëqã_ é& tPöqtÉ Ïp yJ» uäÉ) ø9$# (﴾]  آل

ویحتمل أن المراد أنھ یوفي عباده جزاء أعمالھم في ، ]185: عمران

`﴿: الدنیا واآلخرة كما في قولھ تعالى tB ö@ yJ ÷è tÉ #[äþqßô tìøgäÜ ¾Ïm Î/﴾] النساء :

123[ .  

شر فال، وتوفیة األعمال ھي توفیة جزائھا من خیر أو شر

والخیر تضاعف ، إال أن یعفو اهللا عنھ، یجازى بھ مثلھ من غیر زیادة

 ضعف إلى أضعاف كثیرة ال مئةالحسنة منھ بعشر أمثالھا إلى سبع

yJ̄R$﴿: كما قال تعالى، یعلم قدرھا إال اهللا Î) í®û uqãÉ tbr çéÉ9» ¢Á9$# Nèd tçô_r& Îéöç tó Î/ 

5>$|¡ Ïm﴾] 9: الزمر[  .  

 ومن وجد غیر ذلك فال ،لیحمد اهللا فافمن وجد خیًر«: وقولھ

عبده من ى  إشارة إلى أن الخیر كلھ فضل من اهللا عل»یلومن إال نفسھ
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 من اتباع ھوى نفسھ كما ؛ والشر كلھ من عند ابن آدم،غیر استحقاق لھ

U ﴿!$̈B y7t/$|¹r& ôقال  Ï̀B 7puZ|¡ym z̀ ÏJsù «!$# ( !$tBur y7t/$|¹r& Ï̀B 7py¥Íhãyô Ï̀Jsù y7Å¡øÿ̄R 

  .  ]79: النساء [ ﴾4

  :احتماالت تفسیر الجملة

إن كان المراد من وجد ذلك في الدنیا فإنھ یكون حینئذ -1

 بالحمد هللا على ما وجده من جزاء األعمال الصالحة الذي امأموًر

`ô﴿: عجل لھ في الدنیا كما قال تعالى tB ü@ÏJ tã $[s Î=» |¹ ` ÏiB @çü2 så ÷r r& 4Ó s\Ré& 

uqèd ur Ö Ï̀B ÷sãB ¼çm ¨Z tè Íãós ãZ n= sù Zo4q uãym Zp t6 ÍhäsÛ ( óO ßg̈Y tÉÌì ôfuZ s9ur N èd tçô_ r& Ç` |¡ ômr'Î/ $tB (#qçR$ü2 

tbqè= yJ ÷ètÉ ÇÒÐÈ﴾ ]بلوم نفسھ على ما فعلت اویكون مأموًر. ]97: النحل 

N﴿ :من الذنوب التي وجد عاقبتھا في الدنیا كما قال تعالى ßg̈Y s)É Éã ãZ s9ur 

öÆ ÏiB É>#xã yè ø9$# 4íoT÷ä F{$# tbr ßä É>#xã yè ø9$# Îéy9 ø.F{ $# öN ßḡ= yè s9 öcqãèÅ_ öç tÉ ÇËÊÈ﴾ 
فالمؤمن إذا أصابھ في الدنیا بالء رجع إلى نفسھ  ،]21:السجدة[

  . ودعاه ذلك إلى الرجوع إلى اهللا بالتوبة واالستغفار، باللوم

كان ،  أو غیره في اآلخرةاوإن كان المراد من وجد خیًر-2
، یر في اآلخرة یحمدون اهللا على ذلك منھ بأن الذین یجدون الخاإخباًر

 فیكون الكالم ،وأن من وجد غیر ذلك یلوم نفسھ حین ال ینفعھ اللوم
 امن كذب علَي متعمًد«: rكقولھ ، ومعناه الخبر لفظھ لفظ األمر

 والمعنى أن الكاذب علیھ یتبوأ مقعده من »فلیتبوأ مقعده من النار
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  . النار

ة أنھم یحمدون اهللا على ما وقد أخبر اهللا تعالى عن أھل الجن
uZ$﴿ :فقال تعالى، رزقھم من فضلھ ôã tìtR ur $tB íÎû N ÏdÍër ßâ ß¹ ô` ÏiB 9e@Ïî ì Ìçøg rB 

` ÏB ãN ÍkÉJ øtrB ãç» pk÷XF{ $# ( (#qä9$s%ur ßâ ôJptø: $# ¬! ì Ï% ©!$# $uZ1 yâ yd # xã» ygÏ9 $ tBur $̈Z ä. yì Ïâ tF öks]Ï9 Iw öqs9 
÷br& $uZ1yâ yd ª!$# (﴾ ]43: األعراف[ .  

حذًرا ، قد كان السلف الصالح یجتھدون في األعمال الصالحةو
  . من َلْوِم النفس عند انقطاع األعمال على التقصیر

  : ما یستفاد من الحدیث

 . ظلم النفس وظلم الغیر: الظلم نوعان -1

في الحدیث دلیل على أن اهللا یحب أن یسألھ العباد جمیع  -2

 . مصالحھم الدنیویة واألخرویة

 . مجملة ومفصلة :الھدایة نوعان -3

 . القلب ھو األصل في التقوى والفجور -4

ویحتمل ، یحتمل أن یكون ذلك في الدنیا. »ثم أوفیكم إیاھا«: قولھ -5

  . أن یكون في اآلخرة
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  : المناقشة

  . اذكر بعض األدلة على عدم وقوع الظلم من اهللا: 1س

  ما معنى الظلم لغة واصطالًحا ؟: 2س

ویحتج بأن اهللا ھو ،  إلى اهللاكیف نرد على من ینسب الظلم: 3س

  الذي خلقھ ؟

  . استخرج من الحدیث ما یدل على افتقار العبد إلى ربھ: 4س

  : كیف ُنَوفِّق: 5س

 وبین قول النبي. »كلكم ضال إال من ھدیتھ«:  بیَن قولھ تعالى-أ

r :»؟ »كل مولود یولد على الفطرة  

ل وبین قولھ ج. »لن تبلغوا ضري«: ب ـ وبین قولھ تعالى

%bÎ) tûïÏ¨﴿: وعال ©!$# öcr èå ÷sãÉ ©!$# ¼ ã&s!qßôuë ur﴾ ؟  

إال كما ینقص المخیط إذا أدخل في البحر : ما معنى قولھ تعالى: 6س

  ؟

 فسر ھذه العبارة في ضوء .ل التقوى والفجور في القلبص أ-7

  . فھمك للحدیث

$  $  $  
$  $  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

333 

$  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 جامع العلوم والحكم

334 

  والعشرون خامسالالحدیُث 

»« 
 قالوا للنبيِّ r أنَّ ناًسا من أصحاِب رسوِل الِلھ t عن أبي ذرٍّ

r :كما ُنَصلِّي ُیَصلُّون، ذَھب أھُل الدُّثوِر باألجوِر، یا رسوَل الِلھ ،

لیس أو«: قال ؟ ویتصدَّقون بفضوِل أمواِلھم، ویصومون كما نصوُم

 وكلُّ تكبیرٍة، تسبیحٍة صدقًة قد جَعل اُهللا لكم ما تَصدَّقون؟ إنَّ بكلِّ

بالمعروِف  وأمٌر، صدقٌة وكلُّ تھلیلٍة، صدقٌة تحمیدٍة وكلُّ، صدقٌة

ُبْضِع وفي، ونھٌي عن المنكِر صدقٌة، صدقٌة
)1(

. »أحِدكم صدقٌة 

: قال ؟ ویكوُن لھ فیھا أجٌر، أیأتي أحُدنا شھوَتھ، اهللا یا رسول: قالوا

عھا أكان علیھ ِوْزٌر؟ فكذلك إذا وَض، لو وَضعھا في الحراِم أرأیُتم«

  . »كان لھ أجٌر في الحالِل

رواه مسلم
)2(

  

  : من فقھ الحدیث

لشدة ، الحدیث دلیل على أن الصحابة رضي اهللا عنھم في ھذا 

وقوة رغبتھم في الخیر كانوا ، على األعمال الصالحة حرصھم
                                                        

 .الجماع: بضع  )1(
أخرجھ مسلم في كتاب الزكاة ، باب بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من   )2(

 ).1006 (-53 ح- المعروف 
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، یحزنون على ما یتعذر علیھم فعلھ من الخیر مما یقدر علیھ غیرھم

ات الصدقة باألموال التي یقدر علیھا یحزنون على فو فكان الفقراء

في الجھاد لعدم القدرة  ویحزنون على التخلف عن الخروج، األغنیاء

?üwur ín﴿ :بذلك في كتابھ فقال عنھم وقد أخبر اهللا ،على آالتھ tã öúïÏ% ©!$# 

#så Î) !$tB x8 öqs? r& óO ßgn= ÏJóstG Ï9 |Mù=è% Iw ßâ Å_ r& !$ tB öNà6 è=ÏH ÷q r& Ïm øãn= tã (#q©9 uqs? óO ßgãZ ããôã r&̈r 

âÙãÏÿs? z̀ ÏB Æì øB¤$!$# $ºRtì ym ûwr& (#r ßâ ÅgsÜ $tB tbqà)ÏÿZ ãÉ ÇÒËÈ﴾ ] 92: التوبة[ .  

والدثور ھي ، أن الفقراء َغَبطوا أھل الدثور: وفي ھذا الحدیث

 rفدلھم النبي ، من أجر الصدقة بأموالھم مما یحصل لھم، األموال

  . علیھا یقدرون صدقات على

  : تصحیح المفاھیم

 وھم ،ومعنى ھذا أن الفقراء ظنوا أن ال صدقة إال بالمال 

 أن جمیع أنواع فعل المعروف r فأخبرھم النبي ،عاجزون عن ذلك

  . واإلحسان صدقة

  معروٍفكلُّ«:  قالr وفي صحیح مسلم عن حذیفة عن النبي 

»ٌةَقَدَص
)1(

فالصدقة تطلق على جمیع أنواع فعل المعروف . 

 اهللا الواصل منھ إلى عباده صدقة منھ واإلحسان حتى إن فضل
                                                        

كل نوع من على باب بیان أن اسم الصدقة یقع  - أخرجھ مسلم في كتاب الزكاة   )1(
 ).1005(-  52ح - المعروف 
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إنما الصدقة ممن :  وقد كان بعض السلف ینكر ذلك ویقول،علیھم

  . یطلب جزاءھا وأجرھا

 في قصر الصالة في rوالصحیح خالف ذلك؛ وقد قال النبي 

خرجھ . »ھَتَقوا صَدُلَب بھا علیكم فاْق اُهللاَقدََّص َتقٌةَدَص«: السفر

مسلم
)1(

.  

 َبَت عنھا َكناَم َف علیھ نوٌمَبَل فَغ بلیٍل لھ صالٌةْتَنن كاَم«: وقال

. »ق بھا علیھدَّ من اهللا تَصھ صدقًةوكان نوُم، ھ صالِت لھ أجَراُهللا

خرجھ النسائي وغیره من حدیث عائشة رضي اهللا عنھا
)2(

.  

وما ، یتصدق كل یوم بصدقة إن اهللا: وقال خالد بن معدان

  .  خیر من أن یتصدق علیھ بذكرهتصدق اهللا على أحد من خلقھ بشيء

  : الصدقة بغیر المال وأنواعھا

  : والصدقة بغیر المال نوعان 

ما فیھ تعدیة اإلحسان إلى الخلق؛ فیكون صدقة : أحدھما 

وربما كان أفضل من الصدقة بالمال؛ وھذا كاألمر بالمعروف ، علیھم

                                                        
 -4ح - باب صالة المسافرین  -أخرجھ مسلم في كتاب صالة المسافرین   )1(

)686.( 
 ،1783ح - باب من كان لھ صالة باللیل  -أخرجھ النسائي في كتاب قیام اللیل   )2(

 .1314ح  -باب من نوى الصیام فنام  - د في كتاب الصالة وأبو داو
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، ھوكف عن معاصی، و النھي عن المنكر؛ فإنھ دعاء إلى طاعة اهللا

، وإقراء القرآن، وكذلك تعلیم العلم النافع، وذلك خیر من النفع بالمال

ودفع ، السعي في جلب النفع للناسو، وإزالة األذى عن الطریق

  . و االستغفار لھم، وكذلك الدعاء للمسلمین، األذى عنھم

  . تعلیم العلم لمن ال یعلمھ صدقة: قال معاذ

 ؛ ففي الصحیحین  ومن أنواع الصدقة كف األذى عن الناس

:  أي األعمال أفضل ؟ قال،یا رسول اهللا: قلت:  قالtعن أبي ذر 

: فأي الرقاب أفضل؟ قال:  قلت،»الجھاد في سبیلھاإلیمان باهللا و«

ھاُسأنَف«
)1(

: فإن لم أفعل؟ قال:  قلت»اھا ثمًنوأكثُر،  أھلھاعنَد 

 ألخرَقُعَنْص أو َت،این صانًعِعُت«
)2(

أرأیت  ، یا رسول اهللا: قلت .»

 فإنھا اِسك عن النَّ شرَّتكفُّ«: إن ضعفُت عن بعض العمل؟ قال

»ٌةصدَق
)3(

فخرج ، وقد روي في حدیث أبي ذر زیادات أخرى . 

 ك في وجِھُمسَُّبَت«: قال rالترمذي من حدیث أبي ذر عن النبي 

،  صدقٌةك عن المنكِرونھُی ك بالمعروِفوأمُر، أخیك لك صدقٌة

                                                        
ن ف (، مادة لسان العرب. أجودھا وأحسنھا والمال النفیس ھو المرغوب فیھ  )1(

 ).س
 ).خ ر ق(، مادة لسان العرب. ةمن ال یحسن صنع: رقاألخ  )2(
 ومسلم في 2518أخرجھ البخاري في كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل ح  )3(

 ).83 (- 136یمان باب كون اإلیمان باهللا أفضل األعمال حكتاب اإل
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 جِلك للرَُّروبَص ، لك صدقٌةالِل الضَّ في أرِضجَلك الرَّوإرشاُد

 عن َم والعْظوَك والشَّك الَحَجَروإماطُت،  لك صدقٌةِرَص الَبالرديِء

 أخیك لك ك في دلِوك من دلِووإفراُغ،  لك صدقٌةریِقالطَّ

»َصدقٌة
)1(

 .  

 دیناٌر«: r عن النبي tوفي صحیح مسلم عن أبي ھریرة 

 بھ َتْقدَّ تَصودیناٌر، ھ في رقبٍةَت أنفْقیناٌرود،  اِهللاھ في سبیِلَتأنفْق

ھ على َتھا الذي أنفْقُلأفَض، َكھ على أھِلَت أنفْقودیناٌر، على مسكیٍن

»كأھِل
)2(

.   

 ما من مسلٍم«:  قالr عن النبي tوفي الصحیحین عن أنس 

 ؛ ٌة أو طیر أو دابَّ منھ إنساٌنفیأكُل، ا زرًعُعأو یزَر، ا غرًسُسیغِر

»ھ صدقًةإال كان ل
)3(

 r عن النبي tوفي صحیح مسلم عن جابر ، 

 وما ،ل منھ لھ صدقًةِك إال كان ما ُأاما من مسلم یغرس غرًس«: قال

 یُر الطَِّتَلوما أَك،  فھو لھ صدقٌةُعُبل السَّ وما أَك،ق منھ صدقًةِرُس

                                                        
 - باب ما جاء في صنائع المعروف–أخرجھ الترمذي في كتاب البر والصلة   )1(

 .1956ح
 ).995(- 39ح- باب فضل النفقة على العیال –أخرجھ مسلم في كتاب الزكاة   )2(
 2320ح-باب فضل الزرع -أخرجھ البخاري في كتاب الحرث والمزارعة   )3(

 ).1553 (- 12ح- باب فضل الغرس والزرع – ةومسلم في كتاب المساقا
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وال یرزؤه، فھو لھ صدقٌة
)1(

» إال كان لھ صدقًةأحٌد 
)2(

 .  

  األجر مرتبط بالنیة 

وظاھر ھذه األحادیث كلھا یدل على أن ھذه األشیاء تكون  

صدقة یثاب علیھا الزارع والغارس ونحوھما من غیر قصد وال نیة 

رأیت لو وضعھا في الحرام أكان علیھ أ«: rوكذلك قول النبي  ،

یدل بظاھره على  » فكذلك إذا وضعھا في الحالل كان لھ أجر؟وزر

لمباضع ألھلھ كالزارع في  نیة فإن اأنھ یؤجر في إتیان أھلھ من غیر

  . بذر فیھااألرض یحرث وی

ومال إلیھ أبو أحمد بن ، وقد ذھب إلى ھذا طائفة من العلماء 

إن «: rواستدل بقول النبي ، قتیبة في األكل والشرب والجماع 

  . »ھا إلى فیھ یرفُع حتى اللقمِة شيٍء في كلِّیؤجُر َلالمؤمَن

إنما المعروف قول ،  غیر معروفوھذا اللفظ الذي استدل بھ

 َتْرِج إال ُأ اِهللا تبتغي بھا وجَھ نفقًةك لن تنفَقإنَّ«:  لسعدrالنبي 

»كعھا إلى في امرأِت ترُفعلیھا حتى اللقمَة
)3(

وھو مقید بإخالص ،  
                                                        

 .)رزأ(ینقصھ ویأخذ منھ، انظر اللسان مادة : یرزؤه  )1(
 - 7 ح– باب فضل الغرس والزرع –أخرجھ مسلم في كتاب المساقاة   )2(

)1552.( 
 .56ح -باب ما جاء في أن األعمال بالنیة-أخرجھ البخاري في كتاب اإلیمان   )3(

 ).1628(-5ح -باب الوصیة بالثلث  - ومسلم في كتاب الوصیة 
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  . واهللا أعلم. النیة هللا فتحمل األحادیث المطلقة علیھ

U: ﴿* ûw uéöçویدل علیھ أیضا قول اهللا  yz íÎû 9éç ÏVü2 ` ÏiB öN ßg1 uqôf ¯R 

ûwÎ) ô` tB tç tBr& >p s%yâ |Á Î/ ÷r r& >$r ãç÷è tB ÷r r& £x» n=ô¹ Î) öú ÷üt/ Ä¨$̈Y9$# 4 ` tBur ö@ yè øÿtÉ öÅÏ9º så 

uä!$tó ÏF ö/ $# ÏN$|Ê óê sD «! $# t$ öq|¡ sù ÏmäÏ?÷sçR # ·çô_r& $\KãÏàtã ÇÊÊÍÈ﴾ ]114: النساء[ 

 وأما إذا ، اإلخالصا ولم یرتب علیھ األجر إال مع نیةفجعل ذلك خیًر

وإنما محل التردد إذا فعلھ بغیر نیة صالحة ، فعلھ ریاء فإنھ یعاقب

  . وال فاسدة

من َعِمل َعَمل خیر من غیر نّیة كفاه : قال أبو سلیمان الداراني 

وظاھر ھذا أنھ یثاب . نیة اختیاره لإلسالم على غیره من األدیان

اإلسالم مختار ألعمال ألنھ بدخولھ في ، علیھ من غیر نیة بالكلیة

واهللا . فیثاب عل كل عمل یعملھ منھا بتلك النیة، الخیر في الجملة

  . أعلم

رأیت لو وضعھا في الحرام أكان علیھ وزر فكذلك أ«: وقولھ 

عند األصولیین ھذا یسمى . »إذا وضعھا في الحالل كان لھ أجر

 ، كلمة rقال النبي :  قالtومنھ قول ابن مسعود ، قیاس العكس

 َلَخ َدا شیًئ باِهللاُكِرْشُیمات  ْنَم«: rقال رسول اهللا : وقلت أنا أخرى
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من مات ال یشرك باهللا شیئا دخل الجنة:  وقلت»اَرالنَّ
)1(

 .  

  : النوع الثاني من الصدقة غیر المالیة

والنوع الثاني من الصدقة التي لیست مالیة ما نفعھ قاصر على  

، لتسبیح والتحمید والتھلیل واالستغفارفاعلھ كأنواع الذكر من التكبیر وا

ولم یذكر في شيء من األحادیث  ،وكذلك المشي إلى المساجد صدقة

وأكثر ھذه األعمال أفضل . الصالة والصیام والحج والجھاد أنھ صدقة

 لسؤال الفقراء الذین األنھ إنما ذكر ذلك جواًب ،من الصدقات المالیة

وأما الفرائض فقد كانوا كلھم ،الھمسألوه عما یقاوم تطوع األغنیاء بأمو

  . مشتركین فیھا

  :الذكر أفضل من الصدقة 

وقد تكاثرت النصوص بتفضیل الذكر على الصدقة بالمال 

 rعن النبي  ، tكما في حدیث أبي الدرداء ، وغیره من األعمال 

ھا في وأرفِع،  ملیككم اھا عنَدوأزَك، كم  أعماِلكم بخیِرُئِبَنأال ُأ«: قال

 لكم من أن وخیٍر، ِة والفضَّھِب الذَّ لكم من إنفاِقوخیٍر، كم درجاِت

بلى یا : ؟ قالوا»وا أعناقكمُبھم ویضِربوا أعناَقِرْضَتكم َفوا عدوََّقْلَت

                                                        
 باب في الجنائز من كان آخر كالمھ ال إلھ إال اهللا –أخرجھ البخاري في كتاب الجنائز   )1(

 -150 ح-  باب من مات ال یشرك باهللا شیئًا- ومسلم في كتاب اإلیمان. 1238ح -
)92.( 
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خرجھ اإلمام أحمد. »Uذكر اهللا «: قال !رسول اهللا 
)1(

 

والترمذي
)2(

 .  

 َقاَل َمْن«: قالr  عن النبيtوفي الصحیحین عن أبي ھریرة 

 میُتُیحیي وُی،  َلُھ اْلُمْلُك َوَلُھ اْلَحْمُد، َوْحَدُه َلا َشِریَك َلُھا ِإَلَھ ِإلَّا اُهللاَل

 َكاَنْت َلُھ َعْدَل َعْشِر ، ِفي َیْوٍم ِمَئَة َمرٍَّة،َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر

 َوَكاَنْت َلُھ ،َئٍة َوُمِحَیْت َعْنُھ ِمَئُة َسیِّ، َوُكِتَبْت َلُھ ِمَئُة َحَسَنٍة،ِرَقاٍب

 َوَلْم َیْأِت َأَحٌد ِبَأْفَضَل ِممَّا ،ِحْرًزا ِمْن الشَّْیَطاِن َیْوَمُھ َذِلَك َحتَّى ُیْمِسَي

»َجاَء ِبِھ ِإلَّا َأَحٌد َعِمَل َأْكَثَر ِمْن َذِلَك
)3(

.   

 قالھا ْنَم«:  أنھ قالrوفیھما أیضا عن أبي أیوب عن النبي 

» إسماعیَلن ولِد ِم أنفٍس أربعَةَقَتْع َأْن كان كَم،راٍر ِمعشَر
)4(

 .

اهللا أكبر مئة مرة أحب إلّي : ألن أقول:  قالاوعن أبي الدرداء أیًض
                                                        

 .5/195مسند أحمد   )1(
 .3377 ح -  )6( باب –مذي في كتاب الدعاء أخرجھ التر  )2(
. 3293ح -باب صفة إبلیس وجنوده  -أخرجھ البخاري في كتاب بدء الخلق   )3(

 -28ح - باب فضل التھلیل والتسبیح –ومسلم في كتاب الذكر والدعاء 
)2691.( 

 - 30 ح- باب فضل التھلیل والتسبیح- أخرجھ مسلم في كتاب الذكر والدعاء  )4(
باب فضل التھلیل  - في كتاب الدعوات اأخرجھ البخاري مختصًر و.)2693(
  .6404ح -
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  . من أن أتصدق بمئة دینار

  

  : ما یستفاد من الحدیث 

وحرصھم على نیل عظیم ، تنافس الصحابة على فعل الخیرات -1

 . Uاألجر والفضل عند اهللا 

ي اإلسالم حیث إنھا تشمل كل عمل یقوم بھ سعة مفھوم العبادة ف -2

 . المسلم بنیة صالحة وقصد حسن

 . المباحات تصیر طاعات بالنیة الصادقة -3

 . فضیلة التسبیح والتكبیر وسائر األذكار -4

وھو مذھب جمھور العلماء ولم یخالف فیھ إال . فیھ جواز القیاس -5

  . أھل الظاھر
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  : المناقشة

 المذكورة في الحدیث؟ دلل ھل تنحصر الصدقة في األمور: 1س

  . على إجابتك

. وحیاة الجماعة، للعمل بھذا الحدیث أثر في سلوك المؤمن: 2س 

  . وضح ذلك

فما دلیلھم .  على جواز القیاسا استنبط العلماء من الحدیث دلیًل:3س

  على ذلك؟

  :  قسم ابن رجب الصدقة بغیر المال إلى نوعین:4س

   فما ھما ؟-أ 

  ن رجب ھذا التقسیم من الحدیث؟ كیف استنبط اب-ب 

  . اذكر أمثلة على كال النوعین -ج 

لم یذكر الحدیث الصالة والصیام والحج والجھاد أنھ :  علل:5س

  . كونھا أفضل األعمال صدقة بالرغم من
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  والعشرون دساسالالحدیُث 

»« 
tعن أبي ھریرَة 

)1(
كلُّ ُسَلاَمى من « :rقال رسول اهللا : قال 

تعِدُل بین االثنین ، النَّاِس علیھ صدقٌة كلَّ یوٍم تطلُع فیھ الشَّمُس 

أو ترَفُع علیھا ، وُتعیُن الرَّجَل في دابَِّتھ فتحمُلھ علیھا ، صدقٌة 

 وبكلِّ خطوٍة تمشیھا إلى ،والكلمُة الطَّیبُة صدقٌة ،متاَعھ صدقٌة

  . » وُتمیُط األَذى عِن الطَّریِق صدقٌة، الصَّالِة صدقٌة 

 رواه البخاري ومسلم
)2(

  

  : على كل سالمى صدقة

  . »كل سالمى من الناس علیھ صدقة«: rقولھ 

السالمى في األصل عظم یكون في فرسن :  قال أبو عبید

على كل عظم من عظام ابن آدم : فكأن معنى الحدیث: قال، البعیر

  . صدقة

ي یشیر أبو عبید إلى أن السالمى اسم لبعض العظام الصغار الت
                                                        

 .سبق ترجمتھ  )1(
مسلم  و.2989ح -  باب من أخذ بالركاب –أخرجھ البخاري في كتاب الجھاد   )2(

- باب بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروف -  في كتاب الزكاة
 ).1009 (- 56ح
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في اإلبل ثم عبر بھا عن العظام في الجملة بالنسبة إلى اآلدمي 

  . وغیره

  . على كل عظم من عظام ابن آدم صدقة: فمعنى الحدیث عنده

وكنى بذلك ، السالمى عظم في طرف الید والرجل: وقال غیره

  . عن جمیع عظام الجسد

وقد ذكر علماء الطب أن ، ھو مفرد: وقیل، والسالمى جمع

 سوى السمسمانیات ا البدن مائتان وثمانیة وأربعون عظًمجمیع عظام

یظھر منھا للحس مائتان ، ا وستون عظًممئةھي ثالث: وبعضھم یقول

وتسمى ،  والباقیة صغار ال تظھراوخمسة وستون عظًم

السمسماني
)1(

 .  

كما أنھا في ، ولعل السالمى عبر بھا عن ھذه العظام الصغار

وروایة البزار لحدیث .  من العظاماألصل اسم ألصغر ما في البعیر

"أو ستة وثالثون سالمى": أبي ھریرة تشھد لھذا حیث قال فیھا
)2(

 .  

  : نعم جلیلة

                                                        
اللسان مادة . ف اللطیف السریعــالخفی: م السینینـــبضالسمسمان والسمسماني   )1(

 .)م م س(
 باب ما یؤجر فیھ – أبواب صدقة التطوع –أخرجھ البزار في كتاب الزكاة   )2(

 .1/454 – 957المؤمن 
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معنى الحدیث أن تركیب ھذه العظام وسالمتھا من أعظم نعم اهللا و

، فیحتاج كل عظم منھا إلى صدقة یتصدق ابن آدم عنھ ، على عبده 

 /U: ﴿$pköâr'̄»tÉ ß`»|¡RM}$# $tB x8¡èxî y7În/tçÎ  اهللاقال. لیكون ذلك شكًرا لھذه النعمة

ÉOÉÌçx6ø9$# ÇÏÈ ìÏ%©!$# y7s)n=yz y71§q|¡sù y7s9yâyèsù ÇÐÈ þíÎû Ädìr& ;ouëqß¹ $̈B uä!$x© öÅt7©.uë 

ÇÑÈ﴾ ]وقال اهللا ]8 -6: االنفطار  U :﴿ö@è% uqèd üìÏ%©!$# ö/ä.r't±Sr& ü@yèy_ur â/ä3s9 

yìôJ¡¡9$# tç»|Á ö/F{$#ur noyâÏ«øùF{$#ur ( WxãÎ=s% $̈B tbrãçä3ô±n@ ÇËÌÈ﴾ .]وقال. ]23: الملك :

﴿óOs9r& @yèøgwU ¼ã&©! Èû÷üuZøätã ÇÑÈ $ZR$|¡Ï9ur Éú ÷ütGxÿx©ur ÇÒÈ﴾] 9-8: البلد[.  

  . كیما تشُكر،ھذه نعم من اهللا متظاھرة یقررك بھا : قال مجاھد

ھل : ھ فقالفبكى فُسئل عن بكائ،  وقرأ الفضیل ھذه اآلیة لیلة

بت لیلة شاكًرا هللا أن جعل لك عینین تبصر بھما ؟ ھل بت لیلة شاكًرا 

  . وجعل یعدد من ھذا الضرب هللا أن جعل لك لساًنا تنطق بھ ؟

: فقال لھ یونس،  شكا إلیھ ضیق حالھ اوعن یونس بن عبید أن رجًل

:  ألف درھم ؟ قال الرجلمئةأیسرك أن لك ببصرك ھذا الذي تبصر بھ 

قال ، ال : فرجلیك ؟ قال: قال ال: قال  ألف درھم ؟مئةفبیدیك : قال .ال

 وأنت تشكو ،أرى عندك مئین ألوًفا: فقال یونس، فذكره بنعم اهللا علیھ 

   !!الحاجة

یابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم : وعن بكر المزني قال

 . اهللا علیك فغمض عینیك
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 عنھما عن وفي صحیح البخاري عن ابن عباس رضي اهللا

الصحة : نعمتان مغبوٌن فیھما كثیر من الناس«:  قالrالنبي 

»والفراغ
)1(

.   

  : شكر النعم

ھذه النعم مما ُیسأل اإلنسان عن شكرھا یوم القیامة وُیطالب  

O¢﴿: كما قال تعالى، بھا  èO £ è̀= t«ó¡ çFs9 >ã Í³tBöqtÉ Ç` tã ÉOäÏè ¨Z9$# ÇÑÈ﴾ .]8: التكاثر[  

وقال علي بن . األمن والصحة: لنعیما: t وقال ابن مسعود 

O¢﴿: أبي طلحة عن ابن عباس في قولھ èO £` è=t« ó¡ çFs9 >ã Í³tB öqtÉ Ç t̀ã ÉOäÏè ¨Z9$# ÇÑÈ﴾ 

 یسأل اهللا العباد فیم ،صحة األبدان واألسماع واألبصار: النعیم: قال

b¨﴿ : وھو قولھ تعالى،؟ وھو أعلم بذلك منھماستعملوھا Î) yì ôJ ¡¡9$# 

ué |Çt7 ø9$#ur yä#xs àÿø9$# ur ë@ ä. y7Í´̄» s9 'r é& tb% x. çm ÷Ytã Zwqä« ó¡ tB﴾)2(
  ]36: اإلسراء[. 

والمقصود أن اهللا تعالى أنعم على عباده بما ال یحصونھ كما قال 

b﴿: تعالى Î) ur (#r ëâ ãès? sp yJ ÷è ÏR «!$# üw !$ydqÝÁ øtéB 3﴾ ]وطلب منھم  ]18: النحل

  . الشكر ورضي بھ منھم

وكلفھم ، هللا أنعم على العباد على قدره إن ا: قال سلیمان التیمي 
                                                        

 باب ما جاء في الرقاق وأن ال عیش إال –أخرجھ البخاري في كتاب الرقاق   )1(
 .6412ح -عیش اآلخرة 

 .روي عن ابن مسعود وابن عباس تفسیر ابن كثیر عن ھذه اآلیةراجع فیما   )2(
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حتى رضي منھم من الشكر باالعتراف بقلوبھم ، الشكر على قدرھم 

 . وبالحمد بألسنتھم علیھا، بنعمھ

 ، tكما أخرج أبو داود والنسائي من حدیث عبد اهللا بن غنام 

ِبي ِمْن اللَُّھمَّ َما َأْصَبَح  :َمْن َقاَل ِحیَن ُیْصِبُح«:  أنھ قالrعن النبي 

 َفَلَك اْلَحْمُد َوَلَك ، َفِمْنَك َوْحَدَك َلا َشِریَك َلَك،َكِقْل َخْن ِم بأحٍدأْوِنْعَمٍة 

 َفَقْد َأدَّى ، ِحیَن ُیْمِسيھا َوَمْن َقاَل،َیْومِِذلَك الَفَقْد َأدَّى ُشْكَر ، الشُّْكُر 

» ُشْكَر َلْیَلِتِھ
)1(

 . 

  : كل سالمى علیھ صدقة

 علیھ ى من الناِسالَمكلُّ ُس«لى تفسیر حدیث ولنرجع اآلن إ 

یعني أن الصدقة على ابن آدم . » كلَّ یوم تطلع فیھ الشمسصدقٌة

فإن الیوم قد ُیعبر بھ ، عن ھذه األعضاء في كل یوم من أیام الدنیا 

وعن ، وكان مدة أیام ، عن مدة أزید من ذلك كما یقال یوم صفین 

üwr& tPöqtÉ óO﴿: مطلق الوقت كما في قولھ تعالى ÎgäÏ?ù' tÉ ö[ øãs9 $̧ùr çéóÇ tB 

öN åk÷]tã﴾ .]8: ھود[  

                                                        
 - 5073ح -  باب ما یقول إذا أصبح –أخرجھ أبو داود في كتاب األدب   )1(

 باب ثواب من قال حین یصبح –والنسائي في السنن الكبرى عمل الیوم واللیلة 
  . وفیھ عبداهللا بن عنبسة وھو مجھول،9835ح-
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فإذا قیل كل یوم تطلع فیھ الشمس ، ا ونھاًرا  وقد یكون ذلك لیًل

  . علم أن ھذه الصدقة على ابن آدم في كل یوم یعیش فیھ من أیام الدنیا

  : درجات الشكر

وظاھر الحدیث یدل على أن ھذا الشكر بھذه الصدقة واجب 

  ولكن الشكر على درجتین ، ى المسلم كل یومعل

، ویتجنب المحارم، واجب وھو أن یأتي بالواجبات : إحداھما

 ومن ھنا قال بعض . ویكفي في شكر ھذه النعم، فھذا البد منھ 

الشكر أن ال یستعان : وقال بعضھم. الشكر ترك المعاصي: السلف

 . بشيء من النعم على معصیتھ

ختر یتبا ورأى الحسن رجًل
)1( 

هللا في كل : في مشیتھ فقال

  . اللھم ال تجعلنا ممن یتقوى بنعمتك على معصیتك ،عضو منھ نعمة

وھو أن یعمل ، الشكر المستحب  : الثانیة من الشكرالدرجة

  . بنوافل الطاعات، واجتناب المحارم ، العبد بعد أداء الفرائض 

 rالنبي وھي التي أرشد إلیھا ،  وھذه درجة السابقین المقربین 

ویقوم ،  یجتھد في الصالة rوكذلك كان النبي ، في ھذه األحادیث 

لم تفعل ھذا وقد ُغفر لك ما تقدم من ذنبك : حتى تتفطر قدماه فإذا قیل

                                                        
 .لسان العرب –التكبر : التبختر  )1(
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»؟أفال أكون عبًدا شكوًرا «: وما تأخر ؟ فیقول
)1(

 . 

=U :﴿(#þqèلما قال اهللا : وقال بعض السلف yJôã $# tA#uä yä¼ãr#yä #[ç õ3ä© 4﴾ 

إال وفیھم مصل ، ساعة من لیل أو نھار  لم یأت علیھم: ]13: سبأ[

  . یصلي

إما :  واجبr وھذا مع أن بعض ھذه األعمال التي ذكرھا النبي 

على األعیان كالمشي إلى الصالة عند من یرى وجوب الصالة في 

والنھي ، كاألمر بالمعروف، وإما على الكفایة، الجماعات في المساجد

وإما ، إما في الحكم بینھم، والعدل بین الناس، غاثة اللھفان وإ، عن المنكر

 . في اإلصالح

  : الصدقة المتعدیة

 من الصدقة منھا ما نفعھ rوھذه األنواع التي أشار إلیھا النبي  

تھ بحملھ علیھا لرفع متاعھ وإعانة الرجل على داب، متعدٍّ كاإلصالح 

، وتشمیت العاطس  ، ویدخل فیھا السالُم، والكلمة الطیبة ، علیھا

، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وإزالة األذى عن الطریق 

وإسماع ، وإعانة ذي الحاجة الملھوف ، ودفن النخاعة في المسجد 

                                                        
 باب لیغفر اهللا لك ما تقدم – )سورة الفتح(أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر   )1(

 - باب إكثار األعمال-  ومسلم في كتاب صفات المنافقین– 4836 ح- من ذنبك
 ).2820(- 81ح
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وھدایة األعمى أو غیره ، وتبصیر المنقوص بصره ، األصم 

  . الطریق

، والتحمید ، ومنھ ما ھو قاصر النفع كالتسبیح والتكبیر 

  . وصالة ركعتي الضحى، والمشي إلى الصالة ، لیل والتھ

َأَتْدُروَن  «:  قالrعن النبي  ، tوفي المسند عن ابن مسعود 

:  قال،اهللا ورسولھ أعلم: قالوا »؟ُرَیْخ َأأْو َأيُّ الصََّدَقِة َأْفَضُل

لشَّاِة، أو ا َبَن َأْو َل، َأْو َظْھَر الدَّابَِّة،َمِھار الدََّكْمَنَح َأَخاَتاْلَمِنیَحُة َأْن «

» لبَن البقرِة
)1(

.  

ومنیحة ظھر الدابة إفقارھا  ، ا الدراھم َقرضھةوالمراد بمنیح

نَحھ بقرًة نیحة لبن الشاة أو البقرة أن َیموم، وھو إعارتھا لمن یركبھا 

وإذا أطلقت المنیحة لم تنصرف . أو شاة یشرب لبنھا ثم یعیدھا إلیھ

  . إال إلى ھذا

  : قةبعض مجاالت الصد

                                                        
 ولھ شاھد في الصحیحین ، ضعیف:وفیھ ابراھیم الھجري، 1/463مسند أحمد   )1(

والشاة الصفي  - نعم المنیحة اللقحة الصفي منحة «: من حدیث أبي ھریرة
باب فضل  -  أخرجھ البخاري في كتاب الھبة ،» وتروح بإناءتغدو بإناء

 -74ح -باب فضل المنیحة  - ومسلم في كتاب الزكاة .2629ح -المنیحة 
 .بمعناه) 1020(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

353 

كف األذى عن الناس بالید واللسان كما في الصحیحین-1
)1(

 

 «:  قال؟َأيُّ اْلَأْعَماِل َأْفَضُل،   َیا َرُسوَل اِهللا:ُقْلُت tعن أبي ذر 

 «:  فإن لم أفعل ؟ قال: قلت»  اِهللا َواْلِجَھاُد ِفي َسِبیِلاْلِإیَماُن ِباِهللا

» ُتِعیُن َصاِنًعا َأْو َتْصَنُع ِلَأْخَرَق
)2(

 أرأیت إن ضعفت عن :قلت 

  . » ُتِعیُن َصاِنًعا َأْو َتْصَنُع ِلَأْخَرَق «: بعض العمل ؟ قال

یا رسول اهللا : قلت: قال tوفي صحیح ابن حبان عن أبي ذر  

 » باِهللاُنِمُیْؤ«: قال، دلني على عمل إذا عمل بھ العبد دخل الجنة! 

ُخَضَیْر«:  ؟ قالاإن مع اإلیمان عمًل ،  اِهللایا رسوَل: قلُت: قال
)3(

 

یقوُل «: قال،  ال شيء لھاًمفإن كان معِد:  قلت»ھ اُهللاَقا رَزممَّ

:  ال ُیبلغ عنھ لسانھ ؟ قالافإن كان عیی:  قلت.»ھ بلساِنامعروًف

 ْعَنْصَیْلَف«:  ال قدرة لھ؟ قالافإن كان ضعیًف:  قلت»ا مغلوًبعیُنفُی«

 َعَد َت أْنیُدِرما ُت«:  فقالليَّفإن كان أخرق؟ فالتفت إ:  قلت»َقألخَر

یا رسول :  قلت»ن أذاه ِماَس النَِّعَدَیْل؟ َفن الخیِر ِماك شیًئفي صاحِب

 ُلَمْع َین عبٍدما ِم! ه والذي نفسي بیِد«:  قال! إن ھذا كلھ لیسیر ،اهللا 

                                                        
، ومسلم في 2518أخرجھ البخاري في كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل ح  )1(

 ).83 (- 136اب اإلیمان باب كون اإلیمان باهللا أفضل األعمال حكت
انظر . الجاھل بما یجب أن یعملھ ولم یكن في یده صنعة یكتسب بھا: األخرق  )2(

 .)ق ر خ(اللسان مادة 
 .العطیة القلیلة: الرضخ  )3(
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ى  حتَّ القیامِةه یوَم بیِدْتَذا أَخ ؛ إلَّ اِهللا بھا ما عنَدریُد منھا ُیٍةَلْصبَخ

» الجنَةیدخَل
)1(

 فاشترط في ھذا الحدیث لھذه األعمال كلھا إخالص 

  . النیة

U: ﴿* ûw uéöçوھذا كما في قولھ  yz íÎû 9éç ÏVü2 Ï̀iB öN ßg1 uqôf ¯R ûw Î) ô` tB 

tç tBr& >p s%yâ |Á Î/ ÷r r& >$r ãç ÷ètB ÷r r& £x» n= ô¹Î) öú ÷üt/ Ä¨$̈Y9$# 4 ` tBur ö@ yèøÿ tÉ öÅÏ9º så uä!$tó ÏF ö/ $# 

ÏN$|Ê óê sD «! $# t$ öq|¡ sù ÏmäÏ?÷sçR #·çô_ r& $\KãÏà tã ÇÊÊÍÈ﴾ ]114: النساء[  .  

وفي الصحیحین:  أداء حقوق المسلم على المسلم-2
)2(

عن  

 َعَلْیِھ َوَسلََّم َأَمَرَنا َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا«:  قالtعازب بن البراء 

 َوِإْبَراِر ،َوَتْشِمیِت اْلَعاِطِس َزِة، َواتَِّباِع اْلَجَنا،ْلَمِریِض ِبِعَیاَدِة ا:ِبَسْبٍع

  . »َوِإْفَشاِء السََّلاِمالدَّاِعي،  مظلوِم، وإجابِة  َوَنْصِر ال،اْلُمْقِسِم

وفي روایة لمسلم
)3(

  .  "برار القسمإ" بدل  " الِّ الضَّإرشاِد"  

: tقال ابن عباس،  المشي بحقوق اآلدمیین الواجبة إلیھم-3
                                                        

ذكر الخصال التي یستوجب المرء بھا : صحیح ابن حبان كتاب البر والصلة  )1(
 وأخرجھ ، وفیھ أبو كثیر السحیمي عن أبیھ وأبوه مجھول.373ح-الجنان 

 -باب كون اإلیمان باهللا أفضل األعمال  - في كتاب اإلیمان امسلم مختصًر
 ).84 (- 136ح

 -باب حق إجابة الولیمة والدعوة  - أخرجھ البخاري في كتاب النكاح   )2(
ل إناء الذھب باب تحریم استعما - ، ومسلم في كتاب اللباس والزینة 5157ح

 ).2066 (- 3ح - والفضة 
 .عقب الروایة السابقة في مسلم  )3(
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  . فلھ بكل خطوة صدقة، ھمن مشى بحق أخیھ إلیھ لیقضی

َمْن َأْنَظَر  «: اوفي المسند عن بریدة مرفوًع: انظار المعسر -4

 َفِإَذا َحلَّ الدَّْیُن ،ُمْعِسًرا َفَلُھ ِبُكلِّ َیْوٍم َصَدَقٌة َقْبَل َأْن َیِحلَّ الدَّْیُن

»  َفَلُھ ِبُكلِّ َیْوٍم ِمْثَلْیِھ َصَدَقٌة،َفَأْنَظَرُه
)1(

 .  

:  لما سئل عن سقیھا فقالrقال النبي  :لى البھائماإلحسان إ -5
 أجٌرٍةَبْط َرٍد كِبفي كلِّ«

)2(
 ا سقت كلًبا أن بغًیrوأخبر النبي  ،»

یلھث من العطش فغفر لھا
)3(

 .  

  : الصدقة غیر المتعدیة

أما الصدقة القاصرة على نفس العامل فمثل أنواع الذكر من 
 rستغفار والصالة على النبي التسبیح والتكبیر والتحمید والتھلیل واال

لى المساجد والجلوس فیھا النتظار الصالة إوكذلك تالوة القرآن والمشي 
  . أو الستماع الذكر

ومن ذلك التواضع في اللباس والمشي والھدي والتبذل *
)4(

 
                                                        

 .360/ 5مسند أحمد   )1(
، 6009ح -باب رحمة الناس بالبھائم  -أخرجھ البخاري في كتاب األدب   )2(

 ).2244( - 153ح - باب فضل ساقي البھائم  - ومسلم في كتاب السالم 
، 3466 ح- باب حدثنا أبو الیمان -اء أخرجھ البخاري في كتاب أحادیث األنبی  )3(

 ).2245(- 154ح - باب فضل ساقي البھائم  - ومسلم في كتاب السالم 
البذاذة من « rمنھ قول النبي،  ترك التكلف والمبالغة في اللباس وھ: التبذل  )4(

 . اخشوشونوا فإن النعم ال تدوم: وقول عمر،»اإلیمان
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  . في المھنة واكتساب الحالل والتحري فیھ

الندم  و، محاسبة النفس على ما سلف من أعمالھااومنھا أیًض *

  . من الذنوب السالفة والحزن علیھاوالتوبة 

  : ما یستفاد من الحدیث

  .شكر اهللا تعالى على نعمھ -1

ویكون بالقیام بالواجبات وترك  ،شكر واجب: الشكر قسمان -2

 وھو أن یزید على ذلك بنوافل ،وشكر مستحب، المحرمات

  . الطاعات

  . الق الكریمةومعاملتھم باألخ الحث على اإلصالح بین الناس -3

  . فضل المحافظة على صالة الجماعة في المسجد -4

األعمال المذكورة في الحدیث لھا من األجر والثواب ما یساوي  -5

  . أجر الصدقة لمن عجز عنھا

كل ما یفعلھ المؤمن من أعمال البر والخیر لھ ثوابھ إن أخلص  -6

  . النیة هللا تعالى

ي القول وإلى االرتقاء الحدیث الشریف یدعو إلى السمو ف -7

  . ا وسلوًكاباإلنسان خلًق

الصدقة منھا ما یتعدى نفعھ الى غیر فاعلھا ومنھا ما یقتصر  -8

  . علیھ
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  : المناقشة

  . الصدقة أنواع منھا متعد ومنھا قاصر: 1س

  .  وضح المراد من ھذا القول– أ

  .  منھماا اذكر من األمثلة ما یوضح كلًّ-ب 

  . في حیاة الفرد والجماعةا منھم بین أثر كل -ج 

أمام العبارات التي تتفق مع ما یدعو إلیھ " صح" ضع عالمة :2س

  : الحدیث الشریف مما یأتي

 . على كل مسلم صدقة كل یوم §

 . للمجتمع حق في مال المسلم §

 . إن نعم اهللا عظیمة على عباده §

 . فضل الدعاء والتحذیر من تركھ §

 یعلمھم ما ینفعھم في  وكان، ألتباعھا كان محبrالرسول  §

  . دینھم ودنیاھم
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 ماذا ترى من عالقة بین الحدیث الشریف والنصوص القرآنیة :3س

  : اآلتیة

@ö﴿ –أ  è% uqèd üì Ï%©! $# ö/ä. r't±Sr& ü@ yèy_ur â/ ä3s9 yì ôJ ¡¡9$# tç» |Á ö/ F{$# ur noyâ Ï«øù F{$# ur ( 
WxãÎ=s% $̈B tbr ãçä3 ô± n@ ÇËÌÈ﴾ .  

þq#)﴿ -ب è=yJ ôã$# tA#uä yä¼ãr#yä # [çõ3ä© 4﴾ .  

ûw ué *﴿ -ج öç yz íÎû 9éç ÏVü2 Ï̀iB öN ßg1 uqôf ¯R ûwÎ) ô` tB tçtB r& >p s%yâ |Á Î/ ÷r r& >$r ãç÷è tB 

÷r r& £x» n= ô¹Î) öú ÷üt/ Ä¨$̈Y9$# 4 ` tBur ö@ yèøÿ tÉ öÅ Ï9º så uä!$tó ÏF ö/$# ÏN$|Êóê sD «!$# 

t$ öq|¡ sù ÏmäÏ?÷sçR # ·çô_r& $\KãÏàtã ÇÊÊÍÈ﴾ .  

#)﴿ -د ÿr ßâ èdur ín<Î) É= Íhã©Ü9$# öÆ ÏB ÉA öqs)ø9$# (#ÿr ßâ èd ur 4ín<Î) ÅÞº uéÅÀ ÏâãÏJ ptø:$#﴾ . 

yJ$﴿ :4س ¯RÎ) tbqãZÏB ÷sßJ ø9$# ×o uq÷z Î)﴾  ومقتضى ھذه األخوة أن تكون الحیاة

 من المودة الخالصة والحب الصادق والتآلف بین ا دائًمارصیًد

ھات من الحدیث ما یؤكد حرص اإلسالم على تحقیق . القلوب

  . معانيھذه ال

 . إماطة األذى عن الطریق من شعب اإلیمان:  علل5س
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  والعشرونسابع الالحدیث 

»« 
عن النَّوَّاِس

)1(
الِبرُّ ُحسُن «:  قالrعِن النبيِّ ، tبِن َسْمعان  

. »وَكِرھَت أْن َیطَِّلع علیھ الناُس، واإلثُم ما حاَك في نفِسك، الُخُلِق

مرواه مسل
)2(

.  

جئَت «:  فقالr أتیُت رسوَل اهللا:  قالtوعن واِبَصَة بِن َمْعَبد 

الِبرُّ ما ، اْسَتْفِت قلَبك«: قال، نعم:  قلت»تسأُل عن الِبرِّ واإلثِم؟

واإلثُم ما حاَك في النَّفِس ، واْطَمأنَّ إلیھ القلُب، اطمأنَّت إلیھ النَّفُس

» وأفَتوكوإن أفتاك النَّاُس، وتردََّد في الصَّدِر
)3(

 .  

وَخرََّج اإلماُم أحمُد
)4(

من روایة عبد اهللا بن العالء بن َزْبر  

:  یقولtسمعت أبا ثعلبة الُخَشني : سمعت ُمْسلم بن ِمْشَكم قال: قال

الِبرُّ ما «: قال.  أخبرني ما َیِحلُّ لي ویحُرم عليَّ،قلت یا رسول اهللا 

                                                        
 ا حدیًث17 روى ،معدود في الشامیین ،النواس بن سمعان بن خالد الكالبي  )1(

 .3/546 اإلصابة .ھ34توفي 
 - 15ح - باب تفسیر البر واإلثم –أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة   )2(

)2553.( 
 2438 ح- باب دع ما یریبك–والدارمي في كتاب البیوع ، 4/228مسند أحمد   )3(

 .ا انقطاع أیًضوفیھ،  ضعیف :فیھ الزبیر أبو عبد السالم، وإسناده ضعیف 
 .4/194المسند   )4(
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 إلیھ ْن ما لم تسُكواإلثُم ، إلیھ القلُبنََّأَمواْط، سكنت إلیھ النفُس

  . » المفتون أفتاَكوإْن،  إلیھ القلُبولم یطمئنَّ، النفُس

وعبد اهللا بن العالء بن زبر ثقة ،  إسناد جیداوھذا أیًض

مشھور
)1(

  . وخرج لھ البخاري. 

  . اومسلم بن مشكم ثقة مشھور أیًض

  : معنى البر

  . ھذه األحادیث اشتملت على تفسیر البر واإلثم

  .  فیھ البر بحسن الخلقr ث النواس بن سمعان فسر النبيفحدی

، وفسره في حدیث وابصة وغیره بما اطمأن إلیھ القلب والنفس

  . كما فسر الحالل بذلك في حدیث أبي ثعلبة

یطلق باعتبارین على ، وإنما اختلف تفسیره للبر ألن البر

  : معنیین

ما خص باعتبار معاملة الخلق باإلحسان إلیھم ورب: أحدھما

 على اویطلق كثیًر، بر الوالدین: باإلحسان إلى الوالدین فیقال

  . ااإلحسان إلى الخلق عموًم

                                                        
 .ھو عبد اهللا بن العالء بن زبر بن عطارد الربعي أبو زبر  )1(
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qçR#)﴿:  وإذا ُقِرن البر بالتقوى كما في قولھ تعالى ur$yès? ur ín? tã Îhé É9 ø9$# 

3ì uqø)G9$# ur (﴾ ]معاملة الخلق : فقد یكون المراد بالبر. ]2: المائدة

  . واجتناب محرماتھ، بفعل طاعتھ، عاملة الحقم: وبالتقوى، باإلحسان

وبالتقوى اجتناب ، وقد یكون أرید بالبر فعل الواجبات

  . المحرمات

أن یراد بھ فعل جمیع الطاعات : والمعنى الثاني من معنى البر

§{ *﴿ :كقولھ تعالى، الظاھرة والباطنة øä©9 §éÉ9 ø9$# br& (#qó9uqè? öN ä3 ydqã_ ãr ü@ t6Ï% 

É- Îéô³ yJ ø9$# É>Ìç øóyJ ø9$#ur £` Å3» s9 ur §é É9 ø9$# ô` tB z̀ tB#uä «!$$Î/ ÏQ öquãø9$# ur ÌçÅz Fy$# Ïp x6 Í´̄» n= yJø9$# ur 

É=» tG Å3ø9$# ur z̀ ¿ÍhãÎ; ¨Z9$#ur ítA# uäur tA$yJ ø9$# 4ín?tã ¾ Ïm Îm6ãm ì Ír så 4Ün1 öç à)ø9$# 4íyJ» tGuä ø9$#ur 

tûüÅ3» |¡ yJ ø9$#ur tûøó $#ur È@ãÎ6¡¡9$# tû,Î#Í¬!$¡¡9$# ur íÎû ur ÅU$s% Ìhç9$# uQ$s%r& ur no 4qn=¢Á9$# ítA#uä ur 

no 4qü2̈ì9$# öcqèùqßJ ø9$# ur öNÏd Ïâ ôgyè Î/ #så Î) (#r ßâ yg» tã ( tûïÎé É9» ¢Á9$# ur íÎû Ïä!$yô ù' t7ø9$# Ïä!#§é úØ9$#ur 

tûüÏnur Ä ù̈' t7ø9$# 3 y7Í´̄» s9'r é& tûïÏ% ©!$# (#qè%yâ |¹ ( y7Í´̄» s9'r é& ur ãNèd tbqà) GßJ ø9$# ÇÊÐÐÈ ﴾ 
  ]177: البقرة[

فالبر بھذا المعنى یدخل فیھ جمیع الطاعات الباطنِة كاإلیماِن 

والطاعات الظاھرة كإنفاق األموال ، ورسلھ، وكتبھ، ومالئكتھ، باهللا

والصبر ، والوفاء بالعھد، وإیتاء الزكاة، وإقام الصالة، فیما یحبھ اهللا

لى لقاء كالصبر ع، وعلى الطاعات، والفقر، على األقدار كالمرض

  . العدو
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  : النزوع إلى الفطرة

 لھذه ا في حدیث النواس شامًلrوقد یكون جواب النبي 

، ألن حسن الخلق قد یراد بھ التخلق بأخالق الشریعة، الخصال كلھا

كما قال تعالى ، والتأدب بآداب اهللا التي أدب بھا عباده في كتابھ

r :﴿y7لرسولھ  ¯RÎ) ur 4ín? yè s9 @,è= äz 5OäÏàtã ÇÍÈ﴾] وقالت عائشة ، ]4: القلم

 القرآنrكان خلقھ «: رضي اهللا عنھا
)1(

 .  

، البر ما اطمأن إلیھ القلب«: وأما في حدیث وابصة فقال

»ما انشرح لھ الصدر«: وفي روایة. »واطمأنت إلیھ النفس
)2(

 .  

كما في حدیث أبي ثعلبة وغیره وھذا ، وفسر الحالل بنحو ذلك
 ،ى معرفة الحق والسكون إلیھ وقبولھیدل على أن اهللا فطر عباده عل

  . وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده

نِّي ِإ«: tوقد یدخل ھذا في قولھ في حدیث عیاض بن حمار 
  َفاْجَتاَلْتُھْم،َأَتْتُھْم الشََّیاِطیُنف، لمیَنْس ُمَخَلْقُت ِعَباِدي ُحَنَفاَء

)3(
َعْن 

 َوَأَمَرْتُھْم َأْن ُیْشِرُكوا ِبي َما َلْم ، َأْحَلْلُت َلُھْم َوَحرََّمْت َعَلْیِھْم َما،ِدیِنِھْم

                                                        
 -139 باب جامع صالة اللیل ح–المسافرین صالة أخرجھ مسلم في كتاب   )1(

)746.( 
 .1/175ذكره الھیثمي في مجمع الزوائد   )2(
 ).ول ج( اللسان مادة –حولتھم عن القصد   )3(
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»ُأْنِزْل ِبِھ ُسْلَطاًنا
)1(

 .  

فأبواه یھودانھ أو ، كل مولود یولد على الفطرة«: وقولھ
ھل َتُحسُّون ، ینصرانھ أو یمجسانھ كما ُتْنِتج البھیمُة بھیمًة َجمعاء

N|﴿ : إن شئتماقرءوا: t؟ قال أبو ھریرة »فیھا من َجْدعاء tçôÜÏù «!$# 
ÓÉL©9$# tçsÜ sù }̈ $̈Z9$# $pköé n=tæ 4 üw ü@ÉÏâ ö7s? È,ù= yÜ Ï9 «!$# 4﴾)2(

  .  ]30: الروم [

فقال ، وما نھى عنھ منكًرا، ولھذا َسمَّى اهللا ما َأَمر بھ معروًفا

bÎ) ©!$# ãçãB¨ *﴿: تعالى ù'tÉ ÉAôâ yè ø9$$Î/ Ç`» |¡ ôm M}$# ur Çõ !$tGÉ Î) ur ìÏå 4Ü n1 öçà) ø9$# 4ësS ÷Z tÉ ur 

Ç` tã Ïä!$t± ósxÿ ø9$# Ìçx6Y ßJ ø9$#ur ÄÓøö t7ø9$# ur 4﴾ ]وقال تعالى في صفة ، ]90: النحل

@r :﴿ëالرسول  ÏtäÜ ur ÞO ßgs9 ÏM» t6 Íhã©Ü9$# ãPÌhç ptäÜur ÞO Îgøän= tæ y]Í´ ¯» t6yÇ ø9 : األعراف[ ﴾#$

157[ .  

  : طمأنینة القلب

خلھ نور فالقلب الذي د، وأخبر أن قلوب المؤمنین تطمئن بذكره

وَیْنِفر . ویقبلھ، ویطمئن بھ، َیْسُكن للحق: وانفسح وانشرح بھ، اإلیمان

فھذا یدل على أن الحق والباطل ال ، ویكرھھ وال یقبلھ، عن الباطل

                                                        
باب الصفات التي یعرف بھا في الدنیا أھل  - مسلم في كتاب الجنة أخرجھ   )1(

 ).2865 (- 63 ح- الجنة
 ومسلم ،1358أخرجھ البخاري في كتاب الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات ح  )2(

واللفظ ) 2658(- 22في كتاب القدر باب معنى كل مولود یولد على الفطرة ح
 .لھ
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 بل یعرف الحق بالنور الذي ،یلتبس أمرھما على المؤمن البصیر

فدل حدیث ،  وینفر عن الباطل فینكره وال یعرفھ،علیھ فیقبلھ قلبھ

 فما سكن ،وابصة وما في معناه على الرجوع إلى القلب عند االشتباه

 وما كان بخالف ،إلیھ القلب وانشرح إلیھ الصدر فھو البر والحالل

  . ذلك فھو اإلثم والحرام

 أحیاًنا یأمر أصحابھ بما ال تنشرح بھ صدور rوقد كان النبي 

 الحج كما أمرھم بفسخ. فغضب من ذلك، فیمتنعون من فعلھ، بعضھم

فكرھھ من كرَھُھ منھم، إلى العمرة
)1(

، وكما أمرھم ِبَنْحر َھْدِیھم. 

والتََّحُلل من عمرة الحدیبیة فكرھوه
)2(

وكما كرھوا مفاوضتھ ، 

وعلى أنَّ من أتاه منھم یرده ، لقریش على أن یرجع من عامھ

إلیھم
)3(

 .  

 وفي الجملة فما ورد النص بھ فلیس للمؤمن إال طاعة اهللا 

$﴿: ھ كما قال تعالىورسول tBur tb% x. 9` ÏB÷s ßJÏ9 üwur >p uZ ÏB ÷sãB #så Î) Ó|Ó s% ª!$# 

ÿ¼ã& è!qßô uë ur #·ç øBr& b r& tbqä3tÉ ãN ßgs9 äo ué zçÏÉø: $# ô` ÏB öNÏd ÌçøB r& 3﴾]36: األحزاب[ .  

                                                        
 ).1216(- 142ح- بیان وجوه اإلحرام  باب –أخرجھ مسلم في كتاب الحج   )1(
، 2731ح- باب الشروط في الجھاد - كتاب الشروط  فـيأخرجھ البخاري   )2(

2732. 
  .الحدیث السابق  )3(
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فإن ما شرعھ ، وینبغي أن یتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا

: كما قال تعالى. لتسلیم لھوا، اهللا ورسولھ یجب اإلیمان بھ والرضا بھ

﴿üxsù y7În/ uë ur üw öcqãYÏB ÷sãÉ 4Ó®Lym x8qßJ Åj3ys ãÉ $yJäÏù tçyfx© óO ßg oY ÷èt/ §N èO üw (#r ßâ ÅgsÜ þíÎû 

öN ÎhÅ¡ àÿRr& % [ t̀ç ym $£J ÏiB |M øäüÒ s% (#qßJÏk= |¡ çÑur $VJäÎ= ó¡ n@ ÇÏÎÈ﴾ ]65: النساء[ .  

مَّن ُیْقَتَدى بقولھ وال َع، وأمَّا ما لیس فیھ َنصٌّ من اهللا وال رسولھ

فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبھ ، من الصحابة وسلف األمة

وحاك في ، المنشرح صدره بنور المعرفة والیقین منھ شيء، باإلیمان

 فیھ بالرخصة إال من یخبر يولم یجد من یفت، صدره لشبھة موجودة

باع بل ھو معروف بات، وھو ممن ال یوَثق بعلمھ وبدینھ، عن رأیھ

فھنا یرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه ھؤالء ، الھوى

  . وقد َنصَّ اإلمام أحمد على مثل ھذا. المفتون

  : ما یستفاد من الحدیث

فعل : واآلخر. معاملة الخلق باإلحسان: أحدھما: الِبرُّ لھ معنیان -1

 . الطاعات واجتناب المعاصي

والنفوِر عن ، والسكوِن إلیھ ،فَطَر اُهللا العباَد على معرفِة الحقِّ -2

 . ضده

،  وإن لم ینشرح إلیھ الصدر،ما جاء فیھ النص فإنھ یجب قبولھ -3
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 . وذلك ألن الخلل في الصدر ال في النص

  . یجب أن ُیَتلقى النص بانشراح الصدر -4
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  : المناقشة

 . ذكرت األحادیث معانَي مختلفة للبر اذكرھا -1

 للبر معنیان وضحھما ؟  -2

 ما معیار اإلثم ؟ -3

 متى یستفتي المسلم قلبھ ؟ -4

  كیف یكون البر مع الناس ؟ -5
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  والعشرون مناثالالحدیُث 

»« 
عن أبي نجیٍح العرباِض بِن ساریَة

)1(
 tوعَظنا رسوُل :  قال

یا : فقلنا، و ذَرفْت منھا العیوُن،  موعظًة و جلْت منھا القلوُبrاِهللا 

بتقَوى  ُأوِصیكم«: قال، ِصناكأنَّھا موعظُة مودٍِّع ؟ فأو، رسول اهللا

إنَّھ من ؛ وو إن تأمَّر علیكم عبٌد، السَّمِع و الطَّاعِةو، عزَّ وجلَّ اِهللا

 سنَِّةفعلیكم بسنَّتي و كثیًرا ؛ یِعْش منكم بعدي فَسَیرى اختالًفا

َعضُّوا علیھا بالنَّواجِذ المھِدیِّین الخلفاِء الرَّاشدین
)2(

وإیَّاكم ، 

رواه أبو داود و الترمذي . » فإنَّ كلَّ بدعٍة ضاللٌة؛ومحدثاِت األموِر

حدیث حسن صحیح: قالو
)3(

 .  

  : rموعظة رسول اهللا 

  . » موعظةr وعظنا رسول اهللا«: العرباض قول 

                                                        
 ونزل الصفة، أخرج البخاري بسند االعرباض بن ساریة السلمي، أسلم قدیًم  )1(

ل الناس فعل أبي نجیح قولوال أن ی: شامي عن العرباض بن ساریة قال
. أحادیث) 4(ھـ روي لھ ) 75(أللحقت مالي سبلھ، سكن حمص وتوفي سنة 

 .7/412اإلصابة 
 ).ذ ج ن(أقصى األضراس، اللسان مادة : النواجذ  )2(
 ،4607ح -  باب لزوم السنة –أخرجھ أبو داود في السنن في كتاب السنة   )3(

 .2676ح -باب ما جاء في األخذ بالسنة  - والترمذي في كتاب العلم 
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في روایة اإلمام أحمدو
)1(

و ، »بلیغة«: أبي داود و الترمذيو 
ا  ما كثیًرrكان النبي و ،أن ذلك كان بعد صالتھ الصبح: في روایتھم

قد  و، الجمع و األعیاد كخطب، یعظ أصحابھ في غیر الخطب الراتبة
@﴿ :تعالى بذلك فقال U أمره اهللا è%ur öN çl °; þ_Îû öN ÎhÅ¡ àÿRr& Kw öqs% $ZóäÎ= t/﴾  

äí﴿ :قال تعالىو] 63: النساء[ ÷ä $# 4ín<Î) È@ãÎ6 yô y7În/ uë Ïp yJ õ3 Ïtø:$$Î/ Ïp sà ÏãöqyJ ø9$# ur 

Ïp uZ |¡ ptø: بل یتخولھم، وعظھم لكنھ كان ال یدیمو، ]125: النحل[ ﴾) #$
)2(

 
اهللا بن  كان عبد: قال، كما في الصحیحین عن أبي وائل، أحیانا بھا

 إنا ،یا أبا عبد الرحمن: فقال لھ رجل، مسعود یذكرنا كل یوم خمیس
ما " : لوددنا أنك حدثتنا كل یوم ؟ فقالو، نحب حدیثك و نشتھیھ
 كان rإن رسول اهللا  ،ة أن أملكمإال كراھ یوم یمنعني أن أحدثكم كل

"كراھة السآمة علینا، یتخولنا بالموعظة
)3(

 یقصر rكان النبي و، 
  . یوجزبل كان یبلغ و، خطبھ و ال یطیلھا

ُكْنُت ُأَصلِّي  «:  قالtعن جابر بن سمرة  في صحیح مسلم و
 ًدا َوُخْطَبُتُھ َقْصًدا َعَلْیِھ َوَسلََّم َفَكاَنْت َصَلاُتُھ َقْص َصلَّى اُهللالنَِّبيَِّمَع 
«

)4)(1(
 .  

                                                        
 .127، 4/126مسند أحمد   )1(
 .یتعاھدھم ویصلحھم: یتخولھم  )2(
 - یتخولھم بالموعظة rباب ما كان النبي  -أخرجھ البخاري في كتاب العلم   )3(

 - 83ح -باب االقتصاد في الموعظة  -  ومسلم في كتاب المنافقین .68ح
)2821.( 

 .)د ص ق(التوسط واالعتدال، انظر اللسان مادة : القصد  )4(
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 َعَلْیِھ َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا « :وخرجھ أبو داود ولفظھ
 ، ِإنََّما ُھنَّ َكِلَماٌت َیِسیَراٌت،َوَسلََّم َلا ُیِطیُل اْلَمْوِعَظَة َیْوَم اْلُجُمَعِة

«
)2(

.   

فأوجز ، tخطبنا عمار : وخرج مسلم من حدیث أبي وائل قال

أوجزت فلو كنت  لقد أبلغت و،یا أبا الیقظان: فلما نزل قلنا، بلغأو

تنفست
)3(

  صالِةإن طوَل«:  یقولrإني سمعت رسول اهللا : فقال، 

ٌةنَِّئھ َم خطبِتَرَصِق وجِلالرَّ
)4(

روا ُصاْق والَةفأطیلوا الصَّ، من فقھِھ 

»ا سحًر من البیاِنفإنَّ، الخطبَة
)5(

.  

  :  قلوب المؤمنین

 ھذان »ذرفت منھا العیون ووجلت منھا القلوب«: قولھ 

 :كما قال تعالى الوصفان بھما مدح اهللا المؤمنین عند سماع الذكر

﴿$yJ ¯RÎ) öcqãZ ÏB÷sßJ ø9$# tûïÏ% ©!$# #så Î) tçÏ.èå ª!$# ôM n=Å_ur öN åkæ5qè= è% #så Î) ur ôMuãÎ= è? öN Íköén= tã 

¼çm çG» tÉ#uä öN åkøE yä#yó $YZ» yJÉ Î)﴾ ]لوقا. ]2: األنفال :﴿#så Î) ur (#qãèÏJ yô !$tB tA ÌìRé& ín<Î) 
                                                                                                                                         

- 41ح -باب تخفیف الصالة والخطبة  - أخرجھ مسلم في كتاب الجمعة   )1(
)866.( 

 .1107ح -باب إقصار الخطب - كتاب الصالة يأخرجھ أبو داود ف  )2(
ن المتكلم إذا تنفس أ وأصلھ ،أي لو كنت أطلت الخطبة" لو كنت تنفست "قولھ   )3(

 .استأنف القول، وسھلت علیھ اإلطالة
 .مةعالال: الَمِئنَّة   )4(
 ).869 (-47أخرجھ مسلم في كتاب الصالة باب تخفیف الصالة والخطبة ح  )5(
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ÉAqßô§ç9$# #ì tçs? óO ßg uZ ãäôãr& âÙãÏÿs? öÆ ÏB Æì øB ¤$!$# $£JÏB (#qèùzê tä z̀ ÏB Èd, ys ø9$# (﴾ ]المائدة :

83[  .  

كان :  یتغیر حالھ عند الموعظة كما قال جابرrو كان النبي 

، وعال صوتھ، اشتد غضبھ، وذكر الساعة، إذا خطب rالنبي 

خرجھ . صبحكم و مساكم: كأنھ منذر جیش یقول، مرت عیناهواح

مسلم بمعناه
)1(

 .  

  : طلب الوصیة

یدل . »فأوصنا   كأنھا موعظة مودع، یا رسول اهللا«: قولھم 

فلذلك ،  قد أْبلغ في تلك الموعظة ما لم ُیبلغ في غیرھاrعلى أنھ كان 

صـي ْقَتْس ما ال َیـيِصْقَتْسَیفإن المودع ، فھموا أنھا موعظة مودع

 صالة ىلََّص أن ُیrولذلك أمر النبي ، غیره في القول والفعل

مودع
)2(

ألن من استشعر أنھ مودع بصالتھ أتقنھا على أكمل ، 

،  تعریض في تلك الخطبة بالتودیعrو لربما قد وقع منھ ، وجوھھا

ال أدري لعلي «: وقال، كما عرض بذلك في خطبتھ في حجة الوداع

                                                        
 .43ح -  باب تخفیف الصالة –ب الجمعة أخرجھ مسلم في كتا  )1(
 .412/ 5انظر مسند أحمد   )2(
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» ھذايال ألقاكم بعد عام
)1(

ھذه حجة :  وطفق یودع الناس فقالوا

  . الوداع

فإنھم لما . وصیة جامعة كافیة:  یعنون»فأوصنا«: و قولھم 
یكون و، فھموا أنھ مودع استوصوه وصیة ینفعھم التمسك بھا بعده

  . و سعادة لھ في الدنیا و اآلخرة، فیھا كفایة لمن تمسك بھا

  : rوصیة النبي 

فھاتان . »الطاعةى اهللا والسمع وأوصیكم بتقو«: rقولھ  
أما التقوى فھي كافلة سعادة ، اآلخرة والكلمتان تجمعان سعادة الدنیا

، وھي وصیة اهللا لألولین واآلخرین، اآلخرة لمن تمسك بھا والدنیا
ôâ﴿: كما قال تعالى s) s9ur $uZ øä¢¹ ur tûïÏ%©! $# (#qè?r é& |=» tG Å3ø9 $# ` ÏB öN à6Î= ö6 s% öNä.$ÉÎ) ur Èb r& 

(#qà) وقد سبق شرح التقوى بما فیھ كفایة في ] 131: النساء[. ﴾4 #$!© #$?®
t لمعاذ rشرح حدیث وصیة النبي 

)2(
 .  

 ،ففیھا سعادة الدنیا، الطاعة لوالة أمور المسلمین ووأما السمع

بھا یستعینون على إظھار  و،بھا تنتظم مصالح العباد في معایشھمو

  . طاعة ربھم و،دینھم

، الجمعة: اھم یلون من أمورنا خمًس: األمراءقال الحسن في 

                                                        
 .229ح -باب االقتداء بالعلماء  - أخرجھ الدارمي في المقدمة   )1(
 .18انظر الحدیث   )2(
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 ،واهللا ال یستقیم الدین إال بھم، الحدود و،والثغور، العید و،والجماعة

مع ، یصلح اهللا بھم أكثر مما یفسدون اهللا لما وإن جاروا أو ظلموا ؛و

  !إن فرقتھم لكفر و،لغیظ اهللا إن طاعتھم وأن

جة الوداع في خطبتھ في ح rبھذین األصلین وصى النبي و

الترمذي من روایة أم الحصین  وأیضا كما خرج اإلمام أحمد

 یخطب في حجة الوداع rسمعت رسول اهللا : األحمسیة قالت

  : فسمعتھ یقول

 يٌّ حبش علیكم عبٌدَرمِّإن ُأ و اتقوا اهللا،اُسیا أیھا النَّ«

ٌعجدَُّم
)1(

» اِهللاوا ما أ قام فیكم كتاَبیُعأِط ووا لھُع؛ فاسَم
)2(

 .  

  : والیة العبید

  . »حبشي«: في روایة و،»وإن تأمر علیكم عبد«: rقولھ  

ھو مما اطلع علیھ  و،rھذا ما تكاثرت بھ الروایات عن النبي 

  . ووالیة العبید علیھم  من أمر أمتھ بعدهrالنبي 

:  قالrي بعن الن، tو في صحیح البخاري عن أنس 

                                                        
طع األعضاء، والتشدید فیھ للتكثیر والجدع قطع األنف واألذن المجدع ھو المق  )1(

 .والشفة، والذي قطع منھ ذلك أجدع، واألنثى جدعاء
باب ما جاء في طاعة  -الترمذي في كتاب الجھاد وأخرجھ ، 4/70مسند أحمد   )2(

 .1706ح - اإلمام 
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ھ  رأَس كأنَّيٌّ حبشبٌد علیكم عَلِمْعإن اسُت ویعواِطَأ وواُعَماْس«
زبیبٌة

)1(
«

)2(
 .  

 أوصاني أن r إن خلیلي«:  قالtو في صحیح مسلم عن أبي ذر 
» األطراِفَعا مجدَّا حبشیلو كان عبًد وأطیَع وأسمَع

)3(
  .  

إن العبد : وقد قیل، اواألحادیث في ھذا المعنى كثیرة جد
كما ، عھالحبشي إنما ذكره على وجھ ضرب المثل وإن لم یصح وقو

»اٍةَطَق ِصَحْف ولو كَمامن بنى مسجًد«: rقال 
)4(

 .  

  : االختالف بعد الصدر األول

ا ا كثیًریرى اختالًف منكم بعدي فَسْشیِع إنھ منو«: rقولھ  و

وا ضُّ؛ َعبعدي اشدین المھدیین من الرَّ الخلفاِءِةسنَّ وتيفعلیكم بسنَّ

  . »ِذواِجعلیھا بالنَّ

ع في أمتھ بعده من كثرة االختالف في  بما وقrھذا إخبار منھ 

  . االعتقادات وفي األقوال واألعمال و،فروعھ وأصول الدین

                                                        
شبھھ بذلك لصغر رأسھ، وذلك معروف في : قیل . ذاوي العنب: الزبیب  )1(

 .2/187فتح الباري . لقصر شعر رأسھ وتفلفلھ: لسواده، وقیل: الحبشة، وقیل
 .693ح - باب إمامة العبد  -أخرجھ البخاري في كتاب اآلذان   )2(
 ).1837 (-36أخرجھ مسلم في كتاب اإلمارة باب وجوب طاعة األمراء ح  )3(
. 738ح - اباب من بنى هللا مسجًد -أخرجھ ابن ماجھ في كتاب المساجد   )4(

 .ومفحص القطاة ھو موضعھا الذي تجثم فیھ وتبیض
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سبعین  وھذا موافق لما روي عنھ من افتراق أمتھ على بضعو

 من كان على ما كان يھ و،أنھا كلھا في النار إال فرقة واحدة و،فرقة

أصحابھ وھو علیھ
)1(

 .  

االختالف بالتمسك  وند االفتراقو كذلك في ھذا الحدیث َأَمَر ع

  . سنة الخلفاء الراشدین من بعده وبسنتھ

والسنة ھي الطریق المسلوكة فیشمل ذلك التمسك بما كان علیھ 

ھذه ھي  و،األقوال واألعمال وخلفاؤه الراشدون من االعتقادات وھو

إال على  ا ال یطلقون اسم السنةلھذا كان السلف قدیًم والسنة الكاملة ؛

  . شمل ذلك كلھما ی

الطاعة ألولي األمر  ووفي ذكرھذا الكالم بعد األمر بالسمع

كما صح عنھ ، إشارة إلى أنھ ال طاعة ألولي األمر إال في طاعة اهللا

rفي المعروِفاعُةما الطَّإنَّ«:  قال أنھ «
)2(

 .  

:  قالr أن النبي tو خرج ابن ماجھ من حدیث ابن مسعود 

 ،عِةْدیعملون بالِب و،َةنَّئون السُِّفْطُی  أموركم بعدي رجاٌليلَیَس«
                                                        

باب شرح السنة  - راجع في ھذا ما أخرجھ أبو داود في سننھ، أول كتاب السنة   )1(
 .4596ح -

 .7145ح - باب السمع والطاعة لإلمام - أخرجھ البخاري في كتاب األحكام) 2(
).1840 (-39 ح-باب وجوب طاعة األمراء  -ومسلم في كتاب اإلمارة 
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 إن أدركتھم ،یا رسول اهللا :  فقلت.» عن مواقیتھاالَةرون الصِّؤخُِّیو

لمن  ؟ ال طاعَة كیف تفعُل عبٍدتسألني یا بن أمِّ« :كیف أفعل ؟ قال

»عصى اهللا
)1(

 .  

  : سنة الخلفاء الراشدین

بعد أمره سنة خلفائھ الراشدین  و باتباع سنتھrفي أمره  و

ن سنة الخلفاء أ دلیل على االطاعة لوالة األمور عموًم وبالسمع

  بخالف غیرھم من والة األمور ، الراشدین متبعة كاتباع سنتھ

 ،أبو بكر: الخلفاء الراشدون الذین أمرنا باالقتداء بھم ھمو

علي رضي اهللا عنھم ؛ فإن في حدیث سفینة عن  و،عثمان و،عمرو

»اثم تكون ملًك، عدي ثالثون سنةالخالفة ب«: rالنبي 
)2(

قد  و.

  . احتج بھ على خالفة األئمة األربعة و،صححھ اإلمام أحمد

نص كثیر من األئمة على أن عمر بن عبد العزیز خلیفة راشد و

 عن tیدل علیھ ما أخرجھ اإلمام أحمد من حدیث حذیفة  و.اأیًض

 ُثمَّ َیْرَفُعَھا ، َأْن َتُكوَن اُهللااَءَتُكوُن النُُّبوَُّة ِفیُكْم َما َش«:  قالrالنبي 

 َفَتُكوُن َما ، ُثمَّ َتُكوُن ِخَلاَفٌة َعَلى ِمْنَھاِج النُُّبوَِّة،ِإَذا َشاَء َأْن َیْرَفَعَھا

                                                        
 .2865ح -باب ال طاعة في معصیة اهللا  - أخرجھ ابن ماجھ في كتاب الجھاد   )1(
باب ما جاء في  -  وأخرجھ الترمذي في كتاب الفتن ،5/220مسند أحمد   )2(

 .2226ح- الخالفة 
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 ُثمَّ َتُكوُن ُمْلًكا ، َأْن َیْرَفَعَھا َیْرَفُعَھا ِإَذا َشاَء اُهللاَأْن َتُكوَن ُثمَّاُهللا َشاَء 

 َأْن َیُكوَن ُثمَّ َیْرَفُعَھا ِإَذا َشاَء َأْن َیْرَفَعَھا ُثمَّ  َما َشاَء اُهللاُكوُنَعاضا َفَی

 َأْن َتُكوَن ُثمَّ َیْرَفُعَھا ِإَذا َشاَء َأْن یًَّة َفَتُكوُن َما َشاَء اُهللاَتُكوُن ُمْلًكا َجْبِر

  . »َسَكَتَیْرَفَعَھا ُثمَّ َتُكوُن ِخَلاَفًة َعَلى ِمْنَھاِج النُُّبوَِّة ُثمَّ 

فلما ولي عمر بن عبد العزیز دخل علیھ رجل فحدثھ بھذا 

أعجبھ و بھرَّالحدیث فُس
)1(

 .  

ا عن شيء من األشربة كان محمد بن سیرین یسأل أحیاًنو

  . رحمھ وtعمر بن عبد العزیز : نھى عنھ إمام ھدى: فیقول

ھل ھو إجماع : و قد اختلف العلماء في إجماع الخلفاء األربعة

فیھ روایتان عن  وال ؟ مع مخالفة غیرھم من الصحابة أمأوحجة 

في زمن المعتضد بتوریث ذوي  حكم أبو حازم الحنفي و،اإلمام أحمد

  . في اآلفاق نفذ حكمھ و،لم یعتد بمن خالف الخلفاء و،األرحام

  

بل ، لم یخالفھ منھم أحد وقوًلا لو قال بعض الخلفاء األربعةو

قدم قولھ على قول غیره ؟ فیھ قوالن فھل ی، خالفھ غیره من الصحابة

  . ا للعلماءأیًض
                                                        

  . 4/273مسند أحمد   )1(
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أنھ یقدم قولھ على قول غیره من : و المنصوص عن أحمد

كالم أكثر السلف یدل على  و،غیره وكذا ذكره الخطابي و،الصحابة

 من rفإنھ روي عن النبي ، t عمر بن الخطاب اخصوًص، ذلك

»ِھقلِب و عمَر على لساِنل الحقَّ جَع اَهللاإنَّ«: وجوه أنھ قال
)1(

 .  

یستدل بقول النبي  و،و كان عمر بن عبد العزیز یتبع أحكامھ

r :»َّوكان علي . »ِھقلِب و عمَر على لساِنل الحقَّ جَع اَهللاإنt یتبع 

  . إن عمر كان رشید األمر: یقول وقضایاه وأحكامھ

  : الخلفاء الراشدون مھدیون

. قضوا بھ ووصف الخلفاء بالراشدین ألنھم عرفوا الحق

  . عمل بخالفھ والغاوي من عرف الحق و،فالراشد ضد الغاوي

ال یضلھم  ویھدیھم للحق یعني أن اهللا »المھدیین«: و في روایة

  . عنھ

 فالراشد عرف الحق، ضال وغاو وراشد: فاألقسام ثالثة

  . الضال لم یعرفھ بالكلیة و،لم یتبعھ والغاوي عرفھ و،اتبعھو

 مھتد ھدایة تامة فھو راشد ؛ ألن كل و،فكل راشد فھو مھتد 

                                                        
باب في مناقب عمر بن  - والترمذي في كتاب المناقب ،  2/95مسند أحمد   )1(

 .368ح  - tاب خطال
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  . بھ أیضا والعمل، الھدایة إنما تتم بمعرفة الحق

 ، كنایة عن التمسك بھا»عضوا علیھا بالنواجذ«: قولھ و

  . األضراس: النواجذو

 »فإن كل بدعة ضاللة، محدثات األمور ووإیاكم«: قولھ و

: بقولھأكد ذلك  و،تحذیر لألمة من اتباع األمور المحدثة المبتدعة

  . »كل بدعة ضاللة«

  : كل بدعة ضاللة

  . ما أحدث مما ال أصل لھ في الشریعة یدل علیھ: المراد بالبدعة

 ،افأما ما كان لھ أصل من الشرع یدل علیھ فلیس بدعة شرًع

  . إن كان بدعة لغةو

في  كان یقول r أن النبي tو في صحیح مسلم عن جابر 

 شرَّ و، محمٍدُيْد َھ الھدِيخیَر و، اِهللا كتاُب الحدیِث خیَرإنَّ«: خطبتھ

» ضاللٌة بدعٍةكلُّ و،ھا محدثاُتاألموِر
)1(

 .  

 من جوامع الكلم ال یخرج عنھ »كل بدعة ضاللة«: rفقولھ 

من «: rھو شبیھ بقولھ  و،ھو أصل عظیم من أصول الدین و،شيء

                                                        
 ).867 (- 43ح -باب تخفیف الصالة  -أخرجھ مسلم في كتاب الجمعة   )1(
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»أحدث في أمرنا ما لیس منھ فھو رد
)1(

 .  

لم یكن لھ أصل من  و،لدیننسبھ إلى ا واأحدث شیًئ فكل من

سواء في ذلك  و،الدین بريء منھ و،الدین یرجع إلیھ فھو ضاللة

  . الباطنة ومسائل االعتقادات أو األعمال أو األقوال الظاھرة

  : مما استحسن من البدع اللغویة

أما ما وقع في كالم السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك 

  . في البدع اللغویة ال الشرعیة

لما جمع الناس في قیام رمضان على ، tمن ذلك قول عمر ف

نعمت : فقال، خرج ورآھم یصلون كذلك و،إمام واحد في المسجد

البدعة ھذه
)2(

إن كانت ھذه بدعة فنعمت : وروي عنھ أنھ قال، 

  . البدعة

قد :  فقال عمر،إن ھذا لم یكن: روي أن أبي بن كعب قال لھو

  . لكنھ حسن وعلمت

،  الفعل لم یكن على ھذا الوجھ قبل ھذا الوقتمراده أن ھذا و

  : ولكن لھ أصل من الشریعة یرجع إلیھا فمنھا
                                                        

 .انظر الحدیث الخامس  )1(
 -باب ما جاء في قیام رمضان  - أخرجھ مالك في الموطأ في كتاب الصالة   )2(

 .3ح
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كان  و،یرغب فیھ و كان یحث على قیام رمضانrأن النبي  -1

ھو  و،الناس في زمنھ یقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحدانا

rنھ ا بأًللِّثم امتنع من ذلك مع،  صلى بأصحابھ في رمضان غیر لیلة

فیعجزون عن القیام بھ، خشى أن یكتب علیھم
)1(

ھذا قد أمن من  و،

 أنھ كان یقوم بأصحابھ لیالي اإلفراد في rروي عنھ  وrبعده 

العشر األواخر
)2(

 .  

 وھذا قد صار،  أمر باتباع سنة خلفائھ الراشدینrومنھا أنھ  -2

  . من سنة خلفائھ الراشدین

علي رضي  وعثمانفإن الناس اجتمعوا علیھ في زمن عمر و

  . اهللا عنھم

 ،ومن ذلك أذان الجمعة األول زاده عثمان لحاجة الناس إلیھ -

  . استمر عمل المسلمین علیھ ويٌّ،أقره علو

توقف فیھ زید بن ، ومن ذلك جمع المصحف في كتاب واحد -

كیف تفعالن ما لم : عمر رضي اهللا عنھما وقال ألبي بكر و،ثابت
                                                        

 - باب فضل من قام رمضان –أخرجھ البخاري في كتاب صالة التراویح   )1(
 –باب الترغیب في قیام رمضان  -اب صالة المسافرین  ومسلم في كت2008ح

 ).761 (-  178، 177ح 
وأبو . 806أخرجھ الترمذي في كتاب الصوم باب ما جاء في قیام رمضان ح  )2(

 .1376داود في كتاب الصالة باب في قیام شھر رمضان ح
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قد كان النبي  و.أنھ مصلحة فوافق على جمعھ ؟ ثم علم rیفعلھ النبي 

r بل ، اا أو مجموًعوال فرق بین أن یكتب مفرًق، یأمر بكتابة الوحي

  . جمعھ صار أصلح

إعدامھ لما  و، مصحف واحديوكذلك جمع عثمان األمة عل -

أكثر الصحابة  وقد استحسنھ علي و،خالفھ ؛ خشیة تفرق األمة 

  . مصلحةال كان ذلك عین و، اهللا عنھميرض

  : وجوب ضبط ما نقل عن السلف

في ھذه األزمان التي بعد العھد فیھا بعلوم السلف یتعین ضبط  و

 في اما نقل عنھم من ذلك كلھ ؛ لیتمیز بھ ما كان من العلم موجوًد

  . فیعلم بذلك السنة من البدعة ؛ما أحدث من ذلك بعدھم و،زمانھم

 قد أصبحتم الیوم إنكم:  عنھ أنھ قالtو قد صح عن ابن مسعود 

ثة فعلیكم َدْحْحدثون وُیحَدث لكم فإذا رأیتم ُمإنكم سُت و،على الفطرة

  . بالھدي األول

  !!و ابن مسعود قال ھذا في زمن الخلفاء الراشدین

لم یكن شيء من ھذه األھواء : وروى ابن مھدي عن مالك قال

  . وعثمان، وعمر، وأبي بكر، rفي عھد النبي 

باألھواء إلى ما حدث من التفرق في أصول  یشیر اوكأن مالًك
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ممن ، والمرجئة ونحوھم، والروافض، من أمر الخوارج، الدیانات

أو في تخلیدھم ، وأموالھم، واستباحة دمائھم، تكلم في تكفیر المسلمین

أو في تفسیق خواص ھذه األمة أو عكس ذلك من زعم أن ، في النار

  . لنار من أھل التوحید أحدأو أنھ ال یدخل ا، المعاصي ال تضر أھلھا

من ، وأصعب من ذلك ما أحدث من الكالم في أفعال اهللا تعالى

وزعم أنھ نزه اهللا بذلك عن ، وكذب بذلك من كذب، قضائھ وقدره

  . الظلم

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكالم في ذات اهللا وصفاتھ مما 

  .  وأصحابھ والتابعون لھم بإحسانrسكت عنھ النبي 

الكالم في :  في األمة بعد عصر الصحابة والتابعینومما أحدث

 ورد كثیر مما وردت بھ السنة في ،الحالل والحرام بمجرد الرأي

  . ذلك لمخالفتھ الرأي واألقیسة العقلیة

 وزعم ،الكالم في الحقیقة بالذوق والكشف: ومما حدث بعد ذلك

 ،ة وأن المعرفة وحدھا تكفي مع المحب،أن الحقیقة تنافي الشریعة

 أو أن الشریعة إنما یحتاج ، أو أنھا حجاب،وأنھ ال حاجة إلى األعمال

  . إلیھا العوام

  . واهللا یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم
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  : ما یستفاد من الحدیث

 . وھي امتثال أوامر الشرع واجتناب نواھیھ، لزوم تقوى اهللا - 1

لزوم طاعة األمراء ما داموا یأمرون بطاعة اهللا وعدم  - 2

 .  إلى أشكالھم وھیئاتھمااللتفات

 فقد اختلف rوھذا من معجزات الرسول ، اإلخبار بالمغیبات - 3

 .  كثیرةاالمسلمون وتفرقوا فرًق

 رضي يأبو بكر وعمر وعثمان وعل: الخلفاء الراشدون ھم - 4

اهللا عنھم وما عرف عن ھؤالء من األحكام أولى باالتباع من 

 . غیرھم

بل ،  محدث أو بدعةإن منشأ الذم في البدعة لیس مجرد لفظ - 5

  . ما اقترن بھا من مخالفة للدین ومصادمة لقواعده
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  : المناقشة

  . "كأنھا موعظة مودع" : اشرح معنى قول العرباض: 1س

  :  أكمل العبارات اآلتیة على ضوء فھمك للنص:2س 

........ بـ  المؤمنین في ھذا الحدیثr أوصى الرسول - أ

  .........و

 ...................على التمسك بسنةحث الحدیث الشریف - ب 

  ..................................وحذر من

 السمع والطاعة لوالة أمور المسلمین تكون - ج 

  ...............فـي

  .........................ویقابلھا...............ھي:  السنة-د  

  . ا عرف البدعة لغة وشرًع:3س

   ؟ ولم أمرنا باتباع سنتھم ؟ الخلفاء الراشدونْن َم:4س

  ؟ "عضوا علیھا بالنواجذ" ماذا تفید عبارة :5س

  .  تحدث عن موقف السلف الصالح من البدع:6س

$  $  $  
$  $  
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  والعشرونع ساتالالحدیُث 

»« 
tعن معاِذ بِن جبٍل 

)1(
أخِبْرني ، یا رسوَل اِهللا: قلت:  قال

لقد سألتني عن «: ُدني من النَّار؟ قالوُیباِع،بعمٍل ُیْدِخُلني الجنَّة 

وال ، تعُبُد اَهللا: على َمن یسَّره اُهللا تعالى علیھ وإنَّھ لیسیٌر، عظیٍم 

، وتصوُم رمضاَن، وتؤتي الزَّكاَة، وتقیُم الصَّالَة  ، اتشِرُك بھ شیًئ

أال أُدلُّك على أبواِب الخیِر ؟ الصَّوُم ُجنٌَّة «: ثم قال، »وتحجُّ البیَت

وصالُة الرَّجِل من ، كما ُیْطِفُئ الماُء النَّاَر،الصَّدقُة ُتْطِفُئ الخطیئَة و،

$4ínû﴿: ثم تال، »جوِف اللیِل yftF s? öN ßgç/qãZ ã_ Ç` tã Æì Å_$ üÒ yJ ø9$#﴾  حتى بلغ

﴿tbqè=yJ ÷ètÉ﴾ ]ُأخبُرك برأِس األمِر أال «: ثم قال. ]17-16 :السجدة

: قال! بلى یا رسوَل الِلھ :قلت »ِة سنامھ؟َوْروِذ، وعموِده، كلِّھ

: ُة سناِمھَوْروِذ، الصَّالُة: وعمودُه، اإلسالُم: رأُس األمِر«

بلى یا نبيَّ : قلت »أال أخبُرك بمالِك ذلك كلِّھ؟«: ثم قال. »الجھاُد

! یا نبيَّ الِلھ: فقلت، »كفَّ علیك ھذا«: ثم قال، فأَخذ بلساِنھ، اِهللا

وھل یُكبُّ ، ثكَلْتك أمُّك یا معاُذ«:  فقالوإنَّا لمؤاخذون بما نتكلَُّم بھ؟

                                                        
 ).18(سبق ذكره في الحدیث رقم   )1(
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أو- الناَس في النَّاِر علي وجوِھھم 
)1(

 إال -على مناخِرھم: قال 

رواه الترمذي !؟»حصائُد ألسنِتھم
)2(

  . حدیث حسن صحیح: وقال 
  

  : بالغة السؤال

  . »أخبرني بعمل یدخلني الجنة ویباعدني من النار«: قولھ 

 ،یا رسول اهللا: حدیث معاذ أنھ قالمام أحمد في لإلوفي روایة 

 ،وأحزنتني، وأسقمتني، إني أرید أن أسألك عن كلمة قد أمرضتني

أخبرني بعمل یدخلني : قال ،»سلني عما شئت«: rفقال نبي اهللا 

الجنة ال أسألك غیره
)3(

 tوھذا یدل على شدة اھتمام معاذ . 

  . باألعمال الصالحة

:  الجنة كما قال تعالىوفیھ دلیل على أن األعمال سبب لدخول

﴿y7ù=Ï? ur èp ¨Ypg ø:$# ûÓÉL©9$# $ ydqßJ çGøO Íëré& $yJ Î/ óO çFZ ä. öcqè= yJ ÷ès? ÇÐËÈ﴾ .]72: الزخرف[  

                                                        
 .ھذا شك من أحد رجال اإلسناد  )1(
. 2616ح - باب ما جاء في حرمة الصالة  - رجھ الترمذي في كتاب اإلیمان أخ  )2(

ومسند ، 3973 ح-باب كف اللسان في الفتنة  -وابن ماجة في كتاب الفتن 
 .5/231أحمد 

 .5/245راجع المسند   )3(
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»ِھِل بعَمَة منكم الجنَّ أحٌدلن یدخَل«: rوأما قولھ 
)1(

-فالمراد ، 

 لوال أن اهللا،  أن العمل بنفسھ ال یستحق بھ أحد الجنة-واهللا أعلم

Uوالعمل نفسھ من رحمة اهللا ،  لذلك احمتھ سبًبجعلھ بفضلھ ور

  . فالجنة وأسبابھا كل من فضل اهللا ورحمتھ، وفضلھ على عبده

، وذلك ألن دخول الجنة. »لقد سألت عن عظیم«: وقولھ 
وأرسل ، وألجلھ أنزل اهللا الكتاب، اوالنجاة من النار أمر عظیم جدًّ

أسأل : قال، ؟»َتْی إذا صلَّ تقوُلكیَف«:  لرجلrوقال النبي ، الرسل
، وال دندنة معاذ، وال أحسن دندنتك، وأعوذ بھ من النار، اهللا الجنة

: rفقال النبي ، كثرة دعائھما واجتھادھما في المسألةى إل یشیر
»ُنِدْنَدھما ُنحوَل«

)2(
.   

 إشارة إلى »وإنھ لیسیر على من یسره اهللا علیھ«: rوقولھ 
ومن لم ، ر اهللا علیھ الھدى اھتدى فمن یس. Uأن التوفیق كلھ بید اهللا 

'Br̈$﴿ :قال تعالى. ییسر علیھ لم یتیسر لھ ذلك sù ô` tB 4ë sÜôã r& 4ís+̈?$# ur ÇÎÈ 

                                                        
 -باب القصد والمداومة في العمل  -أخرجھ البخاري في كتاب الرقاق   )1(

باب لن یدخل  -م في كتاب صفات المنافقین  من حدیث عائشة، ومسل6464ح
  .من حدیث أبي ھریرة) 2816 (-75ح -الجنة أحد بعملھ 

 
، وابن ماجھ في كتاب إقامة الصالة والسنة فیھا باب ما 3/474أخرجھ أحمد   )2(

، وفي كتاب الدعاء باب الجوامع من 910 حrیقال في التشھد على النبي 
 .792 الصالة باب في تخفیف الصالة ح، وأبو داود في كتاب3847الدعاء ح
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s- £â |¹ur 4Óo_ ó¡ çtø: $$Î/ ÇÏÈ ¼çn çéÅc£ uè ãY |¡ sù 3ì uéô£ ãè ù= Ï9 ÇÐÈ $̈B r&ur .` tB ü@ ÏÉr2 4Óo_ øó tGóô $#ur ÇÑÈ 

z>¤ã x. ur 4Óo_ ó¡ çtø:$$Î/ ÇÒÈ ¼çnçé Åc£ uè ãY|¡ sù 3ì uéô£ ãè ù=Ï9 ÇÊÉÈ﴾ ]وقال النبي ، ]10-5: اللیل
r :»روَنسََّی فُی السعادِةا أھُلأمَّ: ق لھ ُمیسٌر لما ُخِللٌّاعملوا فُك 

  أھِل لعملِِروَنسََّی فُی الشقاوِةا أھُلأمَّو  ، السعادِة أھِللعمِل
 ھذه اآلیةrثم تال  »الشقاوِة

)1(
 .  

  : فضل النوافل

 لما رتب دخول الجنة على »ب الخیر؟أال أدلك على أبوا«: قولھ

فإن ، واجبات اإلسالم دلھ بعد ذلك على أبواب الخیر من النوافل

أفضل أولیاء اهللا ھم المقربون الذین یتقربون إلیھ بالنوافل بعد أداء 

  . الفرائض

  :  الصوم جنة-1

 من وجوه rھذا الكالم ثابت عن النبي  »الصوم جنة«قولھ 

 عن النبي tد والنسائي من حدیث أبي عبیدة ج اإلمام أحمكثیرة خّر

rھاْقِرم یْخل ا م جنٌةیاُمالصِّ«:  قال«
)2(

 یعني ،م یخرقھاال م:وقولھ 

                                                        
 - باب فسنیسره للعسرى -) سورة اللیل(أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر   )1(

 ).2647 (-  6ح -باب كیفیة خلق اآلدمي  -ومسلم في كتاب القدر ، 4949ح
باب ذكر االختالف على  - والنسائي في كتاب الصیام ،  1/195أخرجھ أحمد   )2(

باب الصائم  -والدارمي في كتاب الصوم ، 2232ح -ب بن أبي یعقوامحمد 
 .1683ح -یغتاب فیخرق صومھ 
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الغیبة تخرق الصیام :  وقال بعض السلف، ونحوهيءبالكالم الس

 یأتي بصوم مخرق  ال فمن استطاع منكم أن،عھقواالستغفار یر

  . فلیفعل

كالمجن الذي یقیھ عند القتال من فالجنة ھي ما یستجن بھ العبد 

كذلك الصیام یقي صاحبھ من المعاصي في الدنیا كما ، الضرب

U: ﴿$ygقال ïÉr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãZ tB#uä |= ÏGä. ãN à6øã n=tæ ãP$uãÅ_Á9$# $yJ x. |= ÏG ä. ín? tã 

öúïÏ%©!$# Ï̀B öNà6 Î=ö7 s% öN ä3 ª=yè s9 tbqà) Gs? ÇÊÑÌÈ﴾ ]فإذا كان لھ ] 183: البقرة

وإن لم یكن لھ ،  من المعاصي كان لھ في اآلخرة جنة من النارجنًة

  . جنة في الدنیا من المعاصي لم یكن لھ جنة في اآلخرة من النار

  :  الصدقة تطفئ الخطیئة– 2

  . »والصدقة تطفئ الخطیئة كما ُیطفئ الماء النار«: rوقولھ 

 فخرجھ اإلمام ، من وجوه أخرr عن النبي يھذا الكالم ُرو

،  حصینٌةٌةنَّ ُجوُمالصَّ«: rد من حدیث كعب بن عجرة عن النبي أحم

» الناَر الماُءطفُئ كما ُی الخطیئَةفُئْط ُتوالصدقُة
)1(

.  

 اهللا عنھما أنھ كان یحمل يوروي عن علي بن الحسین رض

إن : ویقول، الخبز على ظھره باللیل یتتبع بھ المساكین في ظلمة اللیل
                                                        

وھو عند الترمذي بتمامھ في . . . یطفئ  كما : بدون قولھ3/321مسند أحمد   )1(
 .614ح -باب ما ذكر في فضل الصالة  -  كتاب الجمعة
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: وقد قال اهللا تعالى، U غضب الرب الصدقة في سواد اللیل تطفئ

﴿bÎ) (#r ßâ ö6 è? ÏM» s%yâ ¢Á9$# $£J Ïè ÏZ sù }ë Ïd ( bÎ) ur $ydqàÿ÷Ç è? $ydqè?÷sè? ur uä!# tçs)àÿ ø9$# uqßgsù ×éöç yz 

öN à6©9 4 ãç Ïeÿs3 ãÉ ur Nà6Z tã ` ÏiB öN à6Ï?$t«Íhãyô 3 ﴾] فدل على أن ] 271: البقرة

  . ة السرأوصدق، اإما مطلًق، الصدقة تكفر بھا السیئات

  :  الصالة في جوف اللیل- 3

یعني أنھا تطفئ . »وصالة الرجل في جوف اللیل«: rقولھ 

ویدل على ذلك ما خرجھ اإلمام أحمد من ،  كالصدقةاالخطیئة أیًض

 من rأقبلنا مع النبي : قال tعن معاذ ، روایة ُعروة بن النزال

ام العبد والصدقة وقی، الصوم ُجنة«: تبوك فذكر الحدیث وفیھغزوة 

»في جوف اللیل یكفر الخطیئة
)1(

 .  

:  قالrعن النبي ، tوفي صحیح مسلم عن أبي ھریرة 

»ِلْی اللَّ قیاُم المكتوبِة بعَد الصالِةأفضُل«
)2(

 .  

أن الناس یحترقون بالنھار : وقد روي عن جماعة من الصحابة
وكلما قاموا إلى صالة من الصلوات المكتوبات أطفأوا ، بالذنوب
  . ألنھ أفضل نوافل الصلوات، فكذلك قیام اللیل یكفر الخطایا. مذنوبھ

                                                        
 .5/237أخرجھ أحمد في المسند   )1(
 -202ح - باب فضل صوم المحرم  -الصیام :  مسلم في كتابأخرجھ  )2(

)1163.( 
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فضل صالة اللیل على صالة النھار كفضل : وقال ابن مسعود
وقد تقدم أن صدقة السر تطفئ ، صدقة السر على صدقة العالنیة
  . غضب الرب فكذلك صالة اللیل

$4ínû﴿ :ثم تال قولھ تعالى: وقولھ yf tFs? öN ßgç/qãZ ã_ Ç` tã Æì Å_$ üÒ yJ ø9$# 
tbqãã ôâ tÉ öN åk®5 uë $]ùöqyz $YèyJ sÛ ur $£J ÏB ur öN ßg» uZ ø%yóuë tbqà) ÏÿZ ãÉ ÇÊÏÈ üxsù ãN n=÷è s? Ó§øÿ tR !$̈B 

uíÅ" ÷z é& Mçlm; ` ÏiB Ío §çè% &ûãü ôãr& Lä!#tì y_ $yJ Î/ (#qçR% x. tbqè=yJ ÷ètÉ ÇÊÐÈ﴾ . یعنى أن النبيr 
ذلك فضل لیبین ب، تال ھاتین اآلیتین عند ذكره فضل صالة اللیل

  . الصالة باللیل

 أن ھذه اآلیة نزلت في انتظار صالة t عن أنس يوقد رو

خرجھ الترمذي وصححھ. العشاء
)1(

 .  

كانوا یتنفلون بین المغرب : وروي عنھ أنھ قال في ھذه اآلیة

خرجھ أبوداود. والعشاء
)2(

.  

فإن اهللا مدح الذین تتجافى ، وكل ھذا یدخل في عموم لفظ اآلیة 

فیشمل ذلك كل من ترك النوم باللیل ،  المضاجع لدعائھجنوبھم عن

ومن انتظر ، فیدخل فیھ من صلى بین العشاءین، لذكر اهللا ودعائھ

، ال سیما مع حاجتھ إلى النوم، صالة العشاء فلم ینم حتى یصلیھا

                                                        
 .3196ح -باب من سورة السجدة  - أخرجھ الترمذي في كتاب التفسیر   )1(
 .1321ح - rباب وقت قیام النبي  -أخرجھ أبو داود في كتاب الصالة   )2(
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  . ومجاھدة نفسھ على تركھ ألداء الفریضة

زالوا في ن َتم لُكإنَّ«:  لمن انتظر صالة العشاءrوقد قال النبي 

»الَةم الصَُّت ما انتظْرصالٍة
)1(

 .  

وھو أفضل ، ویدخل فیھ من نام ثم قام من نومھ باللیل للتھجد

  . اأنواع التطوع بالصالة مطلًق

وقام إلى أداء ، وربما دخل فیھ من ترك النوم عند طلوع الفجر

ولھذا یشرع للمؤذن في ، ال سیما مع َغَلبة النوم علیھ، صالة الصبح

  . الصالة خیر من النوم: ان الفجر أن یقول في أذانھذأ

ذكر أفضل أوقات ، »وصالة الرجل من جوف اللیل«: rوقولھ 

  .وھو جوف اللیل التھجد باللیل

إن جوف اللیل إذا أطلق فالمراد بھ َوَسطھ، وإن قیل : وقد قیل

وھو السدس ، فالمراد بھ وسط النصف الثاني .جوف اللیل اآلخر

  . وھو الوقت الذي ورد فیھ النزول اإللھي، داس اللیلالخامس من أس

  : التوحید والصالة والجھاد

  : »أال ُأخبرَك برأس األمر وعموده وذروة سنامھ«: rقولھ 

الدین الذي : فأما رأس األمر فیعنى باألمر: ]رأس األمر [– 1
                                                        

 .2 600ح - باب السمر في الفقھ  -أخرجھ البخاري في كتاب مواقیت الصالة   )1(
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، وھو اإلسالم وقد جاء تفسیرُه في روایة أخرى بالشھادتین،بعث بھ 
  .  فلیس من اإلسالم في شيءا وظاھًراُیقر بھما باطًنفمن لم 

وأما قوام الدین الذي یقوم بھ الدین كما یقوم : ]عموده [– 2
  .  الصالةالفسطاط على عموده فھو

وأما ذروة سنامھ وھو أعلى ما فیھ : ]ذروة سنامھ[ – 3
، وھذا یدل على أنھ أفضل األعمال بعد الفرائض. وأرفعھ فھو الجھاد

  .  قول اإلمام أحمد وغیره من العلماءكما ھو

 أي ،یا رسول اهللا : قلت:  قالtوفي الصحیحین عن أبي ذر 
»إیمان باهللا وجھاد في سبیلھ«: العمل أفضل ؟ قال

)1(
وفیھما عن . 

 ثمَّ،  باِهللا إیماٌن األعماِلأفضُل«:  قالrعن النبي ، tأبي ھریرة 
» اِهللا في سبیِلجھاٌد

)2(
  . اا المعنى كثیرة جًدواألحادیث في ھذ. 

  : حصائد األلسن

: فأخذ بلسانھ فقال ...أال أخبرك بمالك ذلك كلھ ؟«: rوقولھ  

                                                        
، 2518ح - باب أي الرقاب أفضل؟  - ي كتاب العتق أخرجھ البخاري ف  )1(

باب بیان كون اإلیمان باهللا تعالى أفضل  -یمان إلوأخرجھ مسلم في كتاب ا
 ).84 (- 136ح -األعمال 

توا بالتوراة أقل ف﴿ في كتاب التوحید باب قولھ تعالى اًقلذكره البخاري مع  )2(
یمان باهللا تعالى أفضل اإل، ومسلم في كتاب اإلیمان باب بیان كون ﴾فاتلوھا

 ).83 (- 135ح -األعمال 
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  . إلى آخر الحدیث »كف علیك ھذا 

ھذا یدل على أن كف اللسان وضبطھ وحبسھ ھو أصل الخیر 

  . وضبطھ ،وأحكمھ ، وأن من ملك لسانھ فقد ملك أمره، كلھ 

من كان «: عنى في شرح حدیثوقد سبق الكالم على ھذا الم

: وفي شرح حدیث. » أو لیصمتایؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیقل خیًر

  . »قل آمنت باهللا ثم استقم«

فإن ، وعقوباتھ جزاء الكالم المحرم: والمراد بحصائد األلسنة

ثم یحصد یوم ، اإلنسان یزرع بقولھ وعملھ الحسنات والسیئات

، ن قوٍل أو عمل حصد الكرامة مافمن زرع خیًر، القیامة ما زرع

  .  الندامةا من قوٍل أو عمل حصد غًداومن زرع شًر

: وظاھر حدیث معاذ یدل على أن أكثر ما یدخل الناس بھ النار

وھو أعظم ، فإن معصیة النطق یدخل فیھا الشرك، النطق بألسنتھم

وھو قرین ، ویدخل فیھا القول على اهللا بغیر علم، Uالذنوب عند اهللا 

ویدخل ، Uویدخل فیھا شھادة الزور التي عدلت اإلشراك باهللا ، كالشر

كالكذب والغیبة ، فیھا السحر والقذف وغیر ذلك من الكبائر والصغائر

 من قول یقترن بھا اوسائر المعاصي الفعلیة ال تخلو غالًب، والنمیمة

  .  علیھاایكون بھا معیًن

 إنَّ«:  قالrعن النبي ، tوفي الصحیحین عن أبي ھریرة 
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ا  ممَّ أبعَداِر النَّفي بھا زلُّ َی، ما فیھاُنیََّبَت ما َی بالكلمِةُملََّكَتَی َلالرجَل

» والمغرِبِق المشِربیَن
)1(

 .  

ما على : یحلف باهللا الذي ال إلھ إال ھو tوكان ابن مسعود 

  . األرض شئ أحوج إلى َسجن من لسان

 األعضاء شیًئفإذا جنى على ا، اللسان أمیر البدن: وقال الحسن

  . وإذا عف عفت، جنت

  : ما یستفاد من الحدیث

 rوسؤال الرسول ، حرص الصحابة على معرفة أمور دینھم -1

 . U عن كل ما یقرب من اهللا

النجاة من النار یحتاج إلى أعمال عظیمة  ودخول الجنة والمباعدة -2

 . وجھود كبیرة

وحقق من استعان باهللا وأخلص العمل لھ یسر اهللا علیھ كل عسیر  -3

 . لھ ما یتمنى

 القیام بما فرض اهللا ھو أقرب الطرق إلى الفوز برضا اهللا -4

 . بجنتھو
                                                        

 ، ومسلم في 6477 ح – باب حفظ اللسان –أخرجھ البخاري في كتاب الرقاق   )1(
 ).2988 (- 50 ح – باب التكلم بالكلمة یھوي بھا في النار –كتاب الزھد 
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 ویحقق محبة اهللا، التقرب إلى اهللا بالنوافل یفتح أبواب الخیر -5

 . رضوانھو

التحذیر من مغبة االنزالق في شھوة اللسان واستخدامھ فیما حرم  -6

 . اهللا

لطالبھا في صورة یوضحھا  ویجب على العالم أن یبذل النصیحة -7

  . وافیة
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  : المناقشــة 

 – جنة -ال تشرك بھ شیئا : وضح المراد من الكلمات اآلتیة: 1س

   رأس األمر ؟–جوف اللیل 

  ؟»لقد سألتني عن عظیم«: rالنبي   بماذا توحي عبارة:2س 

نھ لیسیر على من یسره اهللا تعالى إو« r ما المراد بقولھ :3س 

الصدق في توفیق اهللا للعبد  وص أثر اإلخالا؟ مبیًن»علیھ

  . وھدایتھ

  كیف یحقق المسلم العبودیة الخالصة هللا تعالى ؟ »تعبد اهللا«: 4س 

  بین توحید اهللا وتنزیھھ عن الشریك؟ rلم جمع الرسول : 5س

أین تفھم ھذا . التسابق في الخیرات وفي الحدیث دعوة للتنافس: 6س

  من الحدیث الشریف؟

   :أكمل الجمل اآلتیة: 7س

من أبواب النوافل التي سماھا أبواب  r ذكر رسول اهللا -أ

. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . . و. . . . . . . . . . الخیر

 . . . .  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  أفضل صالة اللیل-ب 

. . . . . . . . هوعمود. . . . . . . . . . . . . . . .  رأس األمر-ج  

  . . . . . . . . . . . . . . . وذروة سنامھ. . . . . . . . . . . . 
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مسك علیك لسانك وصنھ أ:  لمعاذrكانت نصیحة الرسول : 8س

 فما أثر االلتزام بھذه النصیحة على الفرد. وحافظ علیھ

   المجتمع؟و
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  الثالثونالحدیُث 

»« 
َلبَة الُخَشنيِّ ُجْرثوِم بِن ناِشٍرعن أبي َثْع

)1(
t ، عن رسوِل اِهللا

rوَحدَّ ُحدوًدا فال ، إنَّ اَهللا فرَض فرائَض فال ُتَضیِّعوھا«:  قال

وسَكت عن أشیاَء رحمًة لكم ، وَحرَّم أشیاَء فال َتْنَتھكوھا، َتْعتُدوھا

»فال تبحثوا عنھا، من غیِر نسیاٍن
)2(

 .  

  : أقسام األحكام

، فرائض: ي ثعلبة َقسَّم فیھ أحكاَم اهللا أربعة أقسامحدیث أب

  . وذلك یجمع أحكام الدین كلھا، ومسكوت عنھ، وحدود، ومحارم

ھذا الحدیث أصل كبیر من أصول : قال أبو بكر السَّْمعاني

  . الدین

وألزمھم القیام بھ ، فما فرضھ اهللا على عباده: فأما الفرائض

  . جوالح، والصیام، والزكاة، كالصالة

، ومنع من ُقربانھا، فھي التي حماھا اهللا تعالى: وأما المحارم
                                                        

جرثوم بن ناشر وقیل ناشب مشھور بكنیتھ من بني جشین من قضاعة، سكن   )1(
إلى قومھ فأسلموا، روى  rان ممن بایع تحت الشجرة، وأرسلھ النبي الشام وك

 .ھـ75، وتوفي سنة ا حدیًث40
 .4350ح -4/184سنن الدار قطني في كتاب الرضاع   )2(
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  . وانتھاكھا، وارتكابھا

والمحرمات المقطوع بھا مذكورة في الكتاب والسنة كقولھ 

@ö *﴿ :تعالى è% (#öqs9$yès? ã@ ø?r& $tB tP§ç ym öN à6ö/ uë öN à6øä n=tæ ( ûwr& (#qä.Îé ô³ è@ ¾ Ïm Î/ $\«øãx© ( 
Èûøï t$Î!º uqø9$$Î/ ur $YZ» |¡ ôm Î) ( üw ur (# þqè=çF ø) s? Nà2 yâ» s9÷r r& ïÆ ÏiB 9,» n= øBÎ) ( ß` ós ¯R öNà6 è% ãóöçtR 

öN èd$É Î) ur ( üw ur (#qç/ tçø) s? |· Ïmº uqxÿø9 $# $tB tçyg sß $yg÷Y ÏB $ tBur öÆ sÜ t/ ( üwur (#qè= çGø) s? 

ö[ øÿ̈Z9$# ÓÉL©9$# tP §çym ª!$# ûw Î) Èd, ys ø9$$Î/ 4 ö/ä3 Ï9º så N ä38¢¹ur ¾Ïm Î/ ÷/ ä3ª= yè s9 tbqè=É) ÷ès? 

ÇÊÎÊÈ﴾  وقولھ تعالى، ]153-151األنعام[خر اآلیات الثالث آإلى: 

﴿ö@ è% $ yJ̄RÎ) tP§ç ym }ë În/uë |· Ïmº uqxÿ ø9$# $ tB tç ygsß $pk ÷]ÏB $ tBur z̀ sÜt/ zN øO M}$# ur zÓøö t7ø9$# ur Îéöç tó Î/ 

Èd, yÛø9$# br&ur (#qä.Îéô³ è@ «! $$Î/ $tB óOs9 öA Íiît\ãÉ ¾Ïm Î/ $YZ» sÜù= ßô b r&ur (#qä9qà)s? ín? tã «!$# $tB üw 
tbqçH s>÷è s? ÇÌÌÈ﴾ ]33األعراف[ .  

  : حدود اهللا

فالمراُد بھا ُجملَة ما َأِذَن : وأما حدود اهللا التي نھى عن اعتدائھا

. في فعلھ سواًء كان على طریق الوجوب أو الندب أو اإلباحة

: كما قال تعالى، واعتداؤھا ھو تجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نھي عنھ

﴿y7ù=Ï? ur ßär ßâ ãn «! $# 4 ` tB ur £â yè tG tÉ yär ßâ ãn «!$# ôâ s) sù zNn= sß ¼çm |¡ øÿtR 4﴾ ] 1: الطالق 

[ .  

ولیس وراء ما حد اهللا من المأذون فیھ إال ما نھى عنھ ولھذا 

مدح سبحانھ المحافظین لحدوده وذم من ال یعرف حد الحالل من 
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}Ü>#{èôãF﴿ :الحرام كما قال تعالى $# ëâ x©r& #\çøÿ à2 $]%$xÿ ÏRur âë yâ ô_r&ur ûw r& (#qßJn= ÷ètÉ 

yär ßâ ãn !$tB tA tìR r& ª!$# 4ín? tã ¾ Ï&Î!qßôuë 3﴾ ]والمراد أن من لم ،  ]97: التوبة

ومن تعدى ، یجاوز ما ُأذن لھ فیھ إلى ما نھى عنھ فقد حفظ حدود اهللا

، وقد ُتْطَلق الحدود وُیراد بھا نفس المحارم ذلك فقد تعدى حدود اهللا

y7﴿: كما قال تعالى، بوا حدود اهللاال تقر: وحینئٍذ فیقال ù=Ï? ßär ßâ ãn «!$# üx sù 

$ydqç/tç ø)s? 3﴾] النھي عن ارتكاب ما نھى عنھ في : والمراد، ]187البقرة

  . واالعتكاف في المساجد، اآلیة من محظورات الصیام

: rوھو تسمیة المحارم حدوًدا قوُل النبي ، ومن ھذا المعنى

موا  اقتَس قوٍمِلَث فیھا كَم والُمداِھِن اِهللا على حدوِدَمَثُل القائِم«

»سفینًة
)1(

 .  

  . والناھي عنھا، الُمْنِكر للمحرمات: وأراد بالقائم على حدود اهللا

إني أصبت حدا فأقمھ : rومنھ قول الرجل الذي قال للنبي 

عليَّ
)2(

 .  

وقد ُتَسمَّى العقوبات الُمَقدََّرة الرادعة عن المحارم الُمَغلََّظة 

  . وحد شرب الخمر، وحد السرقة، حد الزنا: كما یقال، احدوًد

                                                        
 .2493أخرجھ البخاري في كتاب الشركة ـ باب ھل یقرع في القسمة ـ ح   )1(
ومسلم في . 6823ـ حأخرجھ البخاري في كتاب الحدود ـ باب إذا أقر بالحد   )2(

 ).2765 (- 45ح - باب قولھ تعالى إن الحسنات یذھبن السیئات  - كتاب التوبة 
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على ھذه ، وَحدَّ حدوًدا فال تعتدوھا: rوقد حمل بعضھم قولھ 

المراد النھي عن تجاوز : وقال، العقوبات الزاجرة عن المحرمات

  . ھذه الحدود وتعدیھا عند إقامتھا على أھل الجرائم

  : رحمة ال نسیان

، وال إیجاب، لم ُیذكر حكمھ بتحلیلفھو ما : وأما المسكوت عنھ

  . ال حرج على فاعلھ، ا عنھفیكون معفو، وال تحریم

، »رحمة من غیر نسیان«: وقولھ في األشیاء التي سكت عنھا

ورفًقا حیث لم یحرمھا ، رحمًة بعباده، یعني أنھ إنما سكت عن ذكرھا

على ولم یوجبھا علیھم حتى یعاقبھم ، حتى یعاقبھم على فعلھا علیھم

فإن فعلوھا فال حرج علیھم وإن تركوھا ، بل جعلھا عفًوا، تركھا

فكذلك
)1(

 .  

یحتمل اختصاص ھذا النھي بزمن . »اھفال تبحثوا عن«: وقولھ

ألن كثرَة البحِث والسؤال عمَّا لم ُیذكر قد یكون سبًبا لنزول ، rالنبي 

  . التشدید فیھ بإیجاب أو تحریم
                                                        

ذروني ما تركتكم « :في كل عام ؟ فقالأ : لما سئل عن الحج-  rمثل قولھ   )1(
فإنما ھلك من كان قبلكم بكثرة سؤالھم واختالفھم على أنبیائھم، فإذا نھیتكم عن 

، أخرجھ البخاري في » بأمر فأتوا منھ ما استطعتمشيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم
 ومسلم في ،7288ح - rباب االقتداء بسنة رسول اهللا  - كتاب االعتصام 

 .نحوه) 1337 (- 130ح - rباب توقیره  - كتاب الفضائل 
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»ك الُمَتَنطِّعونَھَل«: rوقد یدخل ذلك في قولھ 
)1(

. قالھا ثالًثا. 

َخرَّجھ مسلم
)2(

 .  

 وھذا قد یتمسك بھ ،والمتنطع ھو الُمَتَعمِّق الَبحَّاث عمَّا ال یعنیھ

  . وینفي المعاني والقیاس كالظاھریة، من یتعلق بظاھر اللفظ

  : سكوت عنھمأقسام البحث في ال

ا لم یوجد فیھ لبحث عمَّأن ا: والتحقیُق في ھذا المقام واهللا أعلم

  :  على قسمین أو عامٌّنصٌّ خاصٌّ

الالِت النصوص الصحیحة أن یبحث عن دخوِلھ في د: أحدھما

وھو ممَّا ، فھذا َحقٌّ، من الفتوى والمفھوم والقیاس الظاھر الصحیح

  . َیَتَعیَُّن فعلھ على المجتھدین في معرفة األحكام الشرعیة

 الفروق هره في وجوأن ُیَدقق الناظُر نظَره وفك: والثاني

فُیَفرِّق بین متماثلین بمجرد فرق ال یظھر لھ أثر في ، الُمْسَتْبَعدة

أو یجمع بین ، مع وجود األوصاف الُمْقَتِضَیة للجمع، الشرع

بمجرد األوصاف الطارئة التي ھي غیر مناسبة وال یدل ، متفرقین

  . دلیل على تأثیرھا في الشرع

                                                        
 .لسان العرب مادة نطع. ھم المتعمقون المغالون في الكالم  )1(
 ).2670(- 7ح - المتنطعون  باب ھلك- أخرجھ مسلم في كتاب العلم  )2(
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 وال محمود مع أنھ قد وقع في يٍٍّفھذا النظر والبحث غیُر َمْرِض

 وإنما المحمود النظر الموافق لنظر الصحابة ،طوائف من الفقھاء

  . رضي اهللا عنھم ومن بعدھم من القرون الُمَفضَّلة كابن عباس ونحوه

أمور الغیب : ومما یدخل في النھي عن التعمق والبحث عنھ

  . ولم یبین كیفیتھا، الخبریة التي أمر باإلیمان بھا

فالبحث ، وبعضھا قد ال یكون لھ شاھد في ھذا العالم المحسوس
وقد یوجب ، وھو مما ینھى عنھ، عن كیفیة ذلك ھو مما ال یعني

  . ویرتقي إلى التكذیب، الحیرة والشك

ال «: قال r عن النبيtوفي صحیح مسلم عن أبي ھریرة 
 ؟  اَهللاَقَل َخْن فَم، الَخْلَقھذا َخَلَق اُهللا: ى ُیقاَلسألون حتَّ َی الناُسیزاُل
» باِهللاُتآمْن: ْلُقَیْلن ذلك شیًئا َف ِمَد وَجْنفَم

)1(
 .  

 :َیْأِتي الشَّْیَطاُن َأَحَدُكْم َفَیُقوُل «: وَخرَّجھ البخاري أیضا ولفظھ
 َفِإَذا َبَلَغُھ ؟ َمْن َخَلَق َربََّك: َحتَّى َیُقوَل؟ َمْن َخَلَق َكَذا؟َمْن َخَلَق َكَذا

»ِعْذ ِباللَِّھ َوْلَیْنَتِھَفْلَیْسَت
)2(

 .  

  :  ما یستفاد من الحدیث

                                                        
-  212ح- باب بیان الوسوسة من اإلیمان –أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان   )1(

)134.( 
 .3276ح-باب صفة إبلیس وجنوده  - أخرجھ البخاري في كتاب بدء الخلق   )2(
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 .  كبیًرا من أصول الدینایعتبر ھذا الحدیث أصًل -1
. وكذا تطلق على ما نھى عنھ، حدود اهللا تطلق على ما أمر بھ -2

وقد ، أو في فعل المحظور، واالعتداء یكون في ترك المأمور
 . وحد السرقةتطلق أیًضا على العقوبات المقدرة كحد الزنا 

البحث في دالالت النصوص الصحیحة من الفتوى والمفھوم  -3
 . جائز بل مطلوب، والقیاس الظاھر الصحیح

  . البحث في األمور الغیبیة من التنطع المنھي عنھ -4
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  : المناقشة

وعدم النص على ، ما الحكمة في السكوت عن بعض األشیاء: 1س

  أنھا حالل أو حرام أو واجب ؟

  بحث عن حكم شيء لم یرد فیھ نص ؟ما حكم ال: 2س

  ما الموقف الصحیح للمسلم من المسكوت عنھ ؟: 3س

  ما التنطع ؟ وما حكمھ ؟: 4س

   ……-4......... -3 ........-2 .....-1: أقسام األحكام: 5س

  صح أم خطأ: 6س

   المراد بالحدود الوقـوف عند األوامـر والنواھـي-أ

  )  (   

   )  (   اادعة عن المحارم حدوًدتسمى العقوبات المقدرة الر-ب

     یجـوز البحـث في أمـور الغـیب الخبـریة-جـ

  )  (  

  (  )      المسـكوت عنـھ من المباح المـأذون فیـھ-د
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  ) في الجامع32(حادي والثالثون الالحدیُث 

» « 
عن أبي سعیٍد سعِد بِن مالِك بِن سناٍن الخدريِّ

)1(
أنَّ رسوَل ، 

  . »ال ضرَر وال ضراَر«:  قالr اِهللا

رواه الدار قطني 
)2(

 .  

  : الضرار وبین الضرر 

  . الفعل: الضرار و،إن الضرر ھو االسم: قیل 

إدخال الضرر  و،أن الضرر نفسھ منتف في الشرع: فالمعنى

  . بغیر حق كذلك

  .  بما ینتفع ھو بھاالضرر أن یدخل على غیره ضرًر: وقیل

كمن ،  بال منفعة لھ بھایره ضرًرعلى غ أن یدخل: والضرار

                                                        
أبو سعید نسبتھ إلى خدرة بطن من الخزرج، : سعد بن مالك بن سنان الخدري  )1(

غر بأحد، واستشھد أبوه بھا، وغزا ھو ما بعدھا مع مشھور بكنیتھ، استص
كان من فقھاء الصحابة . احدیًث) r) 1170، روى عن النبي rرسول اهللا 

 .ھـ) 64(ھـ وقیل ) 65(وعلمائھم، مات سنة 
والحاكم في المستدرك ، 4/228في كتاب البیوع في السنن ، قطني الداررواه   )2(

وصححھ . شرط مسلم وسكت الذھبي صحیح اإلسناد على : وقال58– 57/ 2
 .896اإلرواء في األلباني 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 جامع العلوم والحكم

410 

ورجح ھذا القول طائفة . یتضرر بھ الممنوع و،منع ما ال یضره

  . ابن الصالح و،ابن عبد البر: منھم

أن یضر بمن : الضرار و،الضرر أن یضر بمن ال یضره: وقیل

  . قد أضر بھ على وجھ غیر جائز

  . الضرار بغیر حق وإنما نفى الضرر، rفالنبي ، وبكل حال

، إما لكونھ تعدى حدود اهللا أما إدخال الضرر على أحد بحقف

أو كونھ ظلم غیره فیطلب المظلوم مقابلتھ ، جریمتھ فیعاقب بقدر

إلحاق الضرر بغیر : إنما المراد وابالعدل ؛ فھذا غیر مراد قطًع

  . الحق

  : و ھذا على نوعین

  : مواضع النھي عن المضارة

 الضرر بذلك الغیر أن ال یكون في ذلك غرض سوى: أحدھما

  . تحریمھ و؛ فھذا ال ریب في قبحھ

  : منھا. و قد ورد في القرآن النھي عن المضارة في مواضع

  : من صور اإلضرار

`.﴿: قال تعالى:  في الوصیة-1 ÏB Ïâ ÷èt/ 7p §ã Ï¹ur 4Ó |»qãÉ !$pkÍ5 ÷r r& Aûøïyä ué öç xî 

9hë !$üÒ ãB 4﴾ .]12: النساء[  
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  اِهللا بطاعِةُل لیعَم العبَدنَّإ« :و في حدیث أبي ھریرة المرفوع

 ،»َ النارُلُخْدفَی ِة في الوصیَّضارُّ ؛ فُیه الموُتُرُض یْح ثمَّ سنًةیَنتَِّس

=öÅù﴿:  تالثمَّ Ï? ßär ßâ ãm «!$# 4﴾ .إلى قولھ: ﴿Æ tB ur ÄÈ÷è tÉ ©!$# ¼ã&s!qßô uëur 

£â yè tGtÉ ur ¼ çnyär ßâ ãn ã& ù#Åz ôâãÉ # ·ë$tR # V$Î#» yz $ ygãÏù ¼ã& s!ur ÑU#xã tã ÑúüÎgïB ÇÊÍÈ﴾ 
  .]14-13: النساء[

 وقد خرجھ الترمذي
)1(

 رضي قال ابن عباس و.غیره بمعناهو 

  . ثم تال ھذه اآلیة  اإلضرار في الوصیة من الكبائر:اهللا عنھما

واإلضرار في الوصیة تارة یكون بأن یخص بعض الورثة 

فیتضرر بقیة الورثة ، بزیادة على فرضھ الذي فرضھ اهللا لھ

  . یصھبتخص

ھ فال  حقَّ ذي حقٍّى كلَّ قد أعَطإن اَهللا«: rولھذا قال النبي 

» لوارٍثوصیَة
)2(

 .  

على الثلث فینقص حقوق  وتارة بأن یوصي ألجنبي بزیادة

                                                        
 2117ح -باب ما جاء في الضرار في الوصیة  -الترمذي في كتاب الوصایا   )1(

 ).الحفظسيء فیھ شھر بن حوشب (
، 3643 ح– باب إبطال الوصیة لوارث –یا أخرجھ النسائي في كتاب الوصا  )2(

 وابن ،2120ح  - ال وصیة لوارث باب ما جاء -والترمذي في كتاب الوصایا 
 .2713 ح ،باب ال وصیة لوارث - ماجھ في كتاب الوصایا 
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» كثیٌرُثُلالثُّ وُثُلالثُّ« rلھذا قال النبي و،الورثة
)1(

 .  

لم ینفذ ما وصى ، ومتى وصى لوارث أجنبي بزیادة على الثلث

  . وسواء قصد المضارة أو لم یقصد. بإجازة الورثةبھ إال 

وأما إن قصد المضارة بالوصیة ألجنبي بالثلث ؛ فإنھ یأثم 

  . بقصده المضارة

Æ ﴿: قال تعالى: الرجعة في النكاح-2 èdqä3 Å¡ øBr' sù >$r áè÷è oÿÏ3 ÷r r& 

£` èdqãm Îhé |  7$r ãç ÷èoÿ Ï3 4 üwur £` èdqä3 Å¡ ÷IäC # Yë#uéÅÑ (#r ßâ tF ÷è tG Ïj9 4 ` tBur ö@ yè øÿtÉ y7Ï9º så ôâ s) sù 

zOn= sß ¼çm |¡ øÿ tR 4﴾] قال و،]231: البقرة: ﴿£` åkçJ s9qãèç/ ur ë, ymr& £` ÏdÏjä tçÎ/ íÎû y7Ï9º så ÷b Î) 

(#ÿr ßä#uë r& $[s» n=ô¹Î) 4﴾ ]فدل ذلك على أن من كان قصده  ،]228: البقرة

  . فإنھ آثم بذلك، بالرجعة المضارة

، حصر الطالق في ثالثوھذا كما كانوا في أول اإلسالم قبل 

ثم ، یتركھا حتى یقارب انقضاء عدتھا ثم، یطلق الرجل امرأتھ

ال : ا بغیر نھایة فیدع المرأةیفعل ذلك أبًد و،ثم یطلقھا، یراجعھا

وحصر الطالق في ثالث ، فأبطل اهللا ذلك، ال ممسكة و،مطلقة

  . مرات

üw §ë﴿: قال تعالى:  في الرضاع-3 !$üÒ è? 8ot$ Î!º ur $ ydÏ$ s!uqÎ/ üw ur ×äqä9öqtB ¼çm ©9 
                                                        

 ومسلم ،2744ح -باب الوصیة بالثلث  - أخرجھ البخاري في كتاب الوصایا   )1(
 ).1628( - 5ح - باب الوصیة بالثلث  -في كتاب الوصیة 
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¾Ín Ï$s! uqÎ/ 4﴾ .]233: البقرة[   

 ال یمنع أمَّھ أن »ال تضار والدة بولدھا«: قال مجاھد في قولھ

  . ترضعھ لیحزنھا بذلك

إذا : وغیرھم، السدي و،سفیان و،الزھري و،قتادة و،وقال عطاء

وھذا المنصوص عن . فھي أحق بھ، رضیت بما یرضى بھ غیرھا

  . أحمد رحمھ اهللا

üwur ×äqä9öqtB ¼çm﴿: وقولھ تعالى ©9 ¾ÍnÏ$ s!uq Î/ 4﴾ . یدخل فیھ أن المطلقة إذا

وسواء ، لزم األب إجابتھا إلى ذلك، طلبت إرضاع ولدھا بأجرة مثلھا

  . وجد غیرھا أو لم یوجد

فإن طلبت زیادة على أجرة مثلھا زیادة كثیرة ووجد األب من 

ألنھا تقصد ، ھا إلى ما طلبتیرضعھ بأجرة المثل لم یلزم األب إجابت

  . المضارة

قال . بیع الضرورة ربا: قال عبد اهللا بن معقل: في البیع-4

: كیف ھو ؟ قال: فكرھھ فقیل لھ سئل أحمد عن بیع المضطر: حرب

  ھو محتاج فتبیعھ ما یساوي عشرة بعشرین ؟ ویجیئك

إن ربح بالعشرة خمسة ؟ فكره : قیل ألحمد: وقال أبو طالب

  . ذلك
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ن كان المشتري مسترسًلا ال یحسن أن یماكسإو
)1(

فباعھ  

بغبن
)2(

  . ایجز أیًض كثیر لم 

وھوأن یغبنھ فیما ال یتغابن الناس ، الخداع: الخالبة: قال أحمد

ومذھب مالك وأحمد أنھ ، ا بخمسةیبیعھ ما یساوي درھًم: في مثلھ

  . یثبت لھ خیار الفسخ بذلك

  : مضارة ظاھرھا مصلحة مشروعة

مثل أن ، أن یكون لھ غرض آخر صحیح:  الثانيوالنوع

، فیتعدى ذلك إلى ضرر غیره، یتصرف في ملكھ بما فیھ مصلحة لھ

  .  لھ فیتضرر الممنوع بذلكاتوفیًر، أو یمنع غیره من االنتفاع بملكھ

  . ھو التصرف في ملكھ بما یتعدى ضرره إلى غیره وفأما األول

یؤجج في أرضھ نارا فإن كان على غیر الوجھ المعتاد مثل أن 

، فإنھ متعد في ذلك وعلیھ الضمان، في یوم عاصف فیحرق ما یلیھ

  : وإن كان على الوجھ المعتاد ففیھ للعلماء قوالن مشھوران

وھو قول الشافعي وأبي حنیفة ، ال یمنع من ذلك: أحدھما

  . وغیرھما

                                                        
 ).س ك م(ن مادة اللسا. طلب المشتري من البائع أن تنقص الثمن : المماكسة  )1(
 ).ن ب غ( اللسان مادة .أن یخدعھ فیزید علیھ في الثمن: الغبن  )2(
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ووافقھ مالك في بعض ، وھو قول أحمد، المنع: والثاني

  : ذلكفمن صور ، الصور

  .  أن یفتح كوة في بنائھ العالي مشرفة على جاره-أ 

فإنھ یلزم ، ا یشرف على جاره وال یستره أن یبني بناء عالًی- ب

  . نص علیھ أحمد ووافقھ طائفة من أصحاب الشافعي، بستره

 ،یجتھد الحاكم في ذلك: قال الرویاني منھم في كتاب الحلیة

  . دوقصد الفسا، یمنع إذا ظھر لھ التعنتو

   .، ومنع الشمس والقمر وكذلك القول في إطالة البناء- ج

، فیذھب ماؤھا، ا بالقرب من بئر جارهأن یحفر بئًرومنھا  - د

  .  في ظاھر مذھب مالك وأحمدفإنھا ُتطمُّ

 أن یحدث في ملكھ ما یضر ملك جاره من ھز أو دق -ھـ

  فإنھ یمنع منھ في ظاھر مذھب مالك وأحمد ، ونحوھما

نحو  وكان یضر بالسكان كما إذا كان لھ رائحة خبیثة إذا -و

  . ذلك

یتضرر صاحب األرض  و أن یكون لھ ملك في أرض غیره-ز

  . فإنھ یجبر على إزالتھ لیندفع بھ ضرر الدخول، بدخولھ إلى أرضھ

، محمد بن على: خرج أبو داود في سننھ من حدیث أبي جعفرو
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  ِمْن َنْخٍل ِفي َحاِئِطذٌق َلُھ َعَأنَُّھ َكاَنْت، أنھ حدث عن سمرة بن جندب

َسُمَرُة َیْدُخُل ِإَلى َنْخِلِھ  اَنَكَو ، َوَمَع الرَُّجِل َأْھُلُھ،َرُجٍل ِمْن اْلَأْنَصاِر

َفَیَتَأذَّى ِبِھ َوَیُشقُّ َعَلْیِھ َفَطَلَب ِإَلْیِھ َأْن ُیَناِقَلُھ َفَأَبى َفَأَتى النَِّبيَّ َصلَّى 

لََّم َفَذَكَر َذِلَك َلُھ َفَطَلَب ِإَلْیِھ النَِّبيُّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم الَلُھ َعَلْیِھ َوَس

ْبُھ َفَھ «: اَلَق، َأْن َیِبیَعُھ َفَأَبى َفَطَلَب ِإَلْیِھ َأْن ُیَناِقَلُھ َفَأَبى
)1(

َلَك َفَلُھ   

اِهللا اَل َرُسوُل َفَقاَل َأْنَت ُمَضارٌّ َفَق فأبى - رغبھ فیھ اأمًر- » َكَذا َوَكَذا

» اْذَھْب َفاْقَلْع َنْخَلُھ «: َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِلْلَأْنَصاِريِّ
)2(

وقد ، 

  . اروي عن أبي جعفر مرسًل

كل ما : قال أحمد في روایة حنبل بعد أن ذكر لھ ھذا الحدیث

وإال ، فإن أجاب، یمنع من ذلك، كان على ھذه الجھة وفیھ ضرر

  . فیھ مرفق لھ، وال یضر بأخیھ في ذلك، نأجبره السلطا

  : مضارةاالنتفاع بملك الغیر دون 

ھو منع الجار  و:]ةنتفاع بملك الغیر دون مضارالا[وأما الثاني 

 فإن كان ذلك یضر بمن انتفع بملكھ ،االرتفاق بھ ومن االنتفاع بملكھ

  . كمن لھ جدار واه ال یحمل أن ُیطرح علیھ خشٌب، فلھ المنع

ال «:  قالr عن النبي t عن أبي ھریرة صحیحینوفي ال
                                                        

 .أي من الھبة  )1(
 .3636 ح-أبواب من القضاء –أخرجھ أبو داود في كتاب األقضیة   )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

417 

: قال أبو ھریرة، »ه على جداِر خشبًةه أن یغرَزكم جاَر أحُدیمنعنَّ

اهللا ألرمین بھا بین أكتافكم ومالي أراكم عنھا معرضین ؟
)1(

 .  

 على محمد بن مسلمة أن یجري tعمر بن الخطاب  قضىو

  . ك لتمرن بھ ولوعلى بطن:و قال،  جاره في أرضھماء

ومذھب أبي ، في اإلجبارعلى ذلك روایتان عن اإلمام أحمد و

ثور اإلجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قناة في 

  . باطن أرضھ نقلھ عنھ حرب الكرماني

  . الكأل ومنع الماء:  و مما ینھى عن منعھ للضرر

 َلا َتْمَنُعوا «: rعن النبي ، tھریرة  وفي الصحیحین عن أبي

» َأَتْمَنُعوا ِبِھ اْلَكَلَفْضَل اْلَماِء ِل
)2(

.  

وذھب أكثر العلماء إلى أنھ ال یمنع فضل الماء الجاري والنابع 
ھذا قول أبي  و.إن الماء ملك لمالك أرضھ أم ال: ا سواء قیلمطلًق

  . غیرھم وأبي عبید وإسحاق وأحمد والشافعي وحنیفة
                                                        

 باب ال یمنع جار جاره أن یغرز خشبة –أخرجھ البخاري في كتاب المظالم   )1(
باب غرز الخشب في جدار  -ب المساقاة ، ومسلم في كتا2463ح - في جداره 

 ).1609 (-136ح -الجار 
 باب من قال أن صاحب الماء –أخرجھ البخاري في كتاب الحرث والمزارعة   )2(

فضل الماء بیع  باب تحریم – ةومسلم في كتاب المساقا، 2353 ح-  أحق بالماء
 ).1566(- 37ح -
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ر عوض  بغیاو المنصوص عن أحمد وجوب بذلھ مجاًن
  . سقي الزروع و،سقي البھائم و،للشرب

  . الشافعي ال یجب بذلھ للزرع وومذھب أبي حنیفة

  : مصالح العباد

أن اهللا تعالى لم ، »ال ضرر«: rومما یدخل في عموم قولھ 

فإن ما یأمرھم بھ ھو عین صالح ، یكلف عباده فعل ما یضرھم البتة

دنیاھم ؛ لكنھ لم  ومینھما نھاھم عنھ ھو عین فساد د و،دنیاھم ودینھم

لھذا أسقط  و،ایأمر عباده بشيء ھو ضار لھم في أبدانھم أیًض

tB ßâÉ$﴿: وقال، الطھارة بالماء عن المریض ÌçãÉ ª!$# ü@ yè ôfuäÏ9 N à6øã n=tæ ô` ÏiB 

8l tçym﴾ .]وقال. وأسقط الصیام عن المریض والمسافر، ]6: المائدة :

﴿ßâÉÌçãÉ ª! $# ãN à6Î/ tçó¡ ãä ø9$# üw ur ßâÉÌç ãÉ ãNà6 Î/ ué ô£ ãè ø9$#﴾ .]185: البقرة[ .  

إني «:  قالrومن حدیث عائشة رضي اهللا عنھا عن النبي 

»ٍةَحْم َسٍة بحنیفیَُّتْلِسْرُأ
)1(

.   

 رأى rومن ھذا المعنى ما في الصحیحین عن أنس عن النبي 

 عن  لغنيٌّ اَهللاإنَّ«:  فقالاإنھ نذر أن یحج ماشًی:  یمشي قیل لھارجًل

ِإنَّ اللََّھ َلَغِنيٌّ َعْن َتْعِذیِب َھَذا  « :في روایة و.»ْب فلیرَكھمشِی
                                                        

 . باب الدین یسر–مان  وعلقھ البخاري في كتاب اإلی6/116مسند أحمد   )1(
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»َنْفَسُھ
)1(

.   

ال یطالب بھ مع ،  أن من علیھ دیناومما یدخل في عمومھ أیًض

(bÎ﴿: قال تعالى، بل ینظر إلى حال یساره، إعساره ur öc% x. r èå ;oué ô£ ãã 

îo tçÏàoY sù 4ín<Î) ;oué y£ ÷ètB 4﴾ ]280: البقرة[ .  

  : ما یستفاد من الحدیث

ھذا الحدیث من القواعد األصولیة التي أجمع على القول بھا  -1

 . علماء اإلسالم

 . ال یحق للمسلم إلحاق الضرر بنفسھ وبغیره -2

 ألن اهللا أمر ؛االحدود من القتل والضرب ونحوه ال تسمى ضرًر -3

 . بإقامتھـا

عذب اإلسالم یطھر نفس الفرد من النزعات العدوانیة التي تست -4

 . اإلضرار بالناس

بل ھو اسم لما وقر في ، ا أو ادعاًء نظریًّالیس اإلیمان مظھًر -5

                                                        
 - باب النذر فیما ال یملك –أخرجھ البخاري في كتاب األیمان والنذور   )1(

 - 9ح -باب من نذر أن یمشي إلى الكعبة  - ومسلم في كتاب النذر 6701ح
)1642.(  
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 . القلب وصدقھ العمل

 ا متعاوًنالجعل المجتمع متكامًل في الحدیث دعوة لتقویة الروابط -6

  . امتحابًّ
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  : المناقشة
  من أبو سعید الخدري؟: 1س
  ما الفرق بین الضرر والضرار ؟: 2س

 ااذكر بعًض. رآن النھي عن المضارة في مواضعورد في الق: 3 س
  . منھا

على  »إن اهللا أعطى كل ذي حق حقھ فال وصیة لوارث«: 4 س
 لم نھى الشارع الحكیم عن ،ضوء فھمك للحدیث الشریف

  الوصیة للوارث ؟
  : كیف یمكن أن یقع اإلضرار في الحاالت اآلتیة: 5 س

  ..............................: في الوصیة - أ
  ................................: في البیـع -ب
  ...............................: القفي الط -ج

یدعي البعض أن تطبیق الحدود في الشریعة اإلسالمیة فیھا : 6 س
  فكیف ترد علیھم ؟ . إضرار وإجحاف

فما . قسم العلماء الضرر الذي قد یلحق باآلخرین إلى قسمین: 7 س
   ھما؟

  : اذكر أقوال العلماء في المسائل اآلتیة: 8 س
  .  في یوم عاصفا شخص أوقد في أرضھ ناًر-أ
  . ااع ما قیمتھ عشرة دنانیر بعشرین دیناًر تاجر ب-ب
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  .  یشرف على جارها رجل بنى بناء عالًی-ج
  ؟ »إني أرسلت بالحنیفیة السمحة«: rعالم یدل قولھ : 9س
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  ) في الجامع33 (الثَّالثونالثاني والحدیُث 

»« 
 : قالr أن رسوَل اِهللا -رضي اُهللا تعالى عنھما-عن ابِن عباٍس 

ولكنَّ ، لو ُیعَطى الناُس بدعواھم الدَّعى رجاٌل أمواَل قوٍم ودماَءھم«

حدیث حسن رواه . »والیمیَن على َمن أنَكر، يالبینَة على الُمدَِّع

البیھقي
)1(

  . وبعضھ في الصحیحین،  وغیره ھكذا

  :البینة أو الیمین 

أصل الحدیث خرجاه في الصحیحین من حدیث ابن ُجَرْیج عن 

 r َلْیَكة عن ابن عباس رضي اهللا تعالى عنھما عن النبيابن أبي ُم

، ھم وأمواَل رجاٍل دماَءعى ناٌسالدَّ،  بدعواھماُسى النَّعَطلو ُی«: قال

» على الُمدََّعى علیھ الیمیَنولكنَّ
)2(

 .  

عن ابن أبي ، وخرجاه أیضا من روایة نافع بن عمر الُجَمِحي

ن الیمین على الُمدََّعى أ:  قضىrأن النبي  ،عن ابن عباس، ملكیة

                                                        
 .10/246أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى   )1(
إن الذین یشترون ﴿: لىقولھ تعا: باب - التفسیر : أخرجھ البخاري في كتاب  )2(

باب الیمین على  -ومسلم في كتاب األقضیة ،  4552ح - ﴾ا قلیًلابعھد اهللا ثمًن
 ).1711(-1ح -المدعى علیھ 
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علیھ
)1(

  . وفي المعنى أحادیث كثیرة، 

كان بیني وبین رجٍل : ففي الصحیحین عن األشعث بن قیس قال

: rفقال رسول اهللا ، rخصومٌة في بئٍر فاختصمنا إلى رسول اهللا 

إًذا َیْحِلف وال ُیبالي ؟ فقال رسول اهللا : قلت، » َشاِھَداَك َأْو َیِمیُنُھ«

r :» َحَلَف َعَلى َیِمیٍن َیْسَتِحقُّ ِبَھا َماًلا َوُھَو ِفیَھا َفاِجٌر َلِقَي اللََّھ َمْن 

 (bÎ¨﴿: فأنزل اهللا تصدیق ذلك ثم اْقَتَرأ ھذه اآلیة. »َوُھَو َعَلْیِھ َغْضَباُن

tûïÏ%©! $# tbr çétIô± oÑ Ïâ ôgyè Î/ «!$# öNÍkÈ]» yJ÷É r&ur $YY yJ rO ¸xãÎ= s%﴾] 141: آل عمران[
 )2(

 .  

لیس لك إالَّ «:قال، ا یحلف  إًذ:ي روایة مسلم بعد قولھوف

»ذلك
)3(

 .  

وقد روي عن عمر أنھ كتب إلى أبي موسى أن البینة على 

  . المدعي والیمین على من أنكر

  . وقضى بذلك زید بن ثابت على عمر ألبي بن كعب ولم ینكراه
                                                        

باب إذا اختلف الراھن والمرتھن ـ  -الرھن : أخرجھ البخاري في كتاب  )1(
-2ح باب الیمین على المدعى علیھ - األقضیة:  ومسلم في كتاب،2514ح
)1711.( 

 -باب إذا اختلف الراھن والمرتھن  - أخرجھ البخاري في كتاب الرھن   )2(
باب وعید من اقتطع حق مسلم  - یمان إلومسلم في كتاب ا،  2516– 2515ح
 ).138(- 221- 220ح -

 – 223 ح – باب وعید من اقتطع حق مسلم –أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان   )3(
)139.( 
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  : قاعدة جلیلة

على المدِعي أجمع أھل العلم على أن البینة : قال ابن المنذر

  . والیمین على المدَعى علیھ

یعني أنھ یستحق بھا ، »البینة على المدِعي«: ومعنى قولھ: قال

  . أنھا واجبة یؤخذ بھا ما ادعى ال

أي یبرأ بھا ال أنھا  ،»الیمین على المدَعى علیھ«: ومعنى قولھ

  انتھى. »یؤخذ بھا على كل حال، واجبة علیھ

ا والشافعیة في تفسیر المدعي وقد اختلف الفقھاء من أصحابن

  . والمدعى علیھ

المدِعي ھو الذي یخلَّى وسكوتھ من :  فمنھم من قال- أ

  . والمدعى علیھ من ال یخلَّى وسكوتھ منھما، الخصمین

ا على خالف المدعي من یطلب أمًرا خفیًّ:  ومنھم من قال-ب

  .  والمدعى علیھ بخالفھ،األصل والظاھر

، كالموَدع إذا ادعى تلف الودیعة، التلفوأما األمین إذا ادعى 

وإنما لم َیْحَتْج إلى ، ألن األصل یخالف ما ادعاه، إنھ مدع: فقد قیل

  . واالئتمان یقتضي قبول قولھ، ألن الموِدع ائتمنھ ة؛بین

إن المدعي الذي یحتاج إلى بینة ھو المدعي لیعطى : وقیل
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فأما األمین فال . بدعواه مال قوم أو دماءھم كما ذكر ذلك في الحدیث

  . یدعي لیعطى شیًئا

بل ال بد لھ ، ألنھ إذا سكت لم یترك ؛بل ھو مدعى علیھ: وقیل

ألنھ إذا سكت ترك ولو ادعى األمین  ؛والموِدع مدع ،من رد الجواب

 افاألكثرون على أن قولھ مقبول أیًض، رد األمانة إلى من ائتمنھ

  . كدعوى التلف

  . ألنھ مدع، ال یقبل قولھ: وقال األوزاعي

لم ، إن ثبت قبضھ لألمانة ببینة: وأحمد في روایة، وقال مالك

  . یقبل قولھ في الرد بدون البینة

  : ال دعوى بدون بینة

لم یرد بھ النفي ، »لیس لك إال ذلك«: وقولھ في تمام الحدیث

وھو أن یكون : وھو الذي أراده المدعي، بل النفي الخاص، العام

  . وأبى ذلك علیھ، فمنعھ من ذلك، القول قولھ بغیر بینة

ولكن الیمین على المدعى «: وكذلك قولھ في الحدیث اآلخر

وأول الحدیث یدل ، إنما أرید بھا الیمین المجرَّدة عن الشھادة، »علیھ

لو ُیعطى الناس بدعواھم الدََّعى رجاٌل دماَء «: على ذلك وھو قولھ

  . »رجاٍل وأمواَلھم
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إنما ھي ، » على المدعى علیھالیمین«: فدل على أن قولھ

  . الیمین القاطعة للمنازعة مع عدم البینة

لو یعطى الناس بدعواھم الدعى قوم دماء قوم «: وقولھ

یدل على أنَّ ُمدَِّعي الدم والمال ال بد لھ من بینة تدل ، »وأموالھم

  . على ما ادعاه

  

  : الیمین على من أنكر

ل على أن كل من ادُِّعَي ید، والیمین على الُمدََّعى علیھ: قولھ

  . وھذا قول أكثر الفقھاء، فأنكر فإن علیھ الیمین، علیھ دعوى

إذا كان بین ، إنما تجب الیمین على المنِكر: وقال مالك

خوًفا من أن َیْبَتِذل السفھاُء الرؤساَء بطلب ، الُمَتداِعَیْین نوع مخالطة

. ذا اْسَتراَبھم أیًضاإ، وكان بعض المتقدِِّمین ُیَحلِّف الشھود. أیمانھم

وجوَّز ذلك القاضي أبو یعَلى ، ومنھم ِسوار الَعْنَبري قاضي البصرة

  . من أصحابنا لوالي المظالم دون القضاة

إنھا : وقد قال ابن عباس في المرأة الشاھدة على الرضاع

  .  وأخذ بھ اإلمام أحمد،ُتسَتحَلف

  : شھادة الكفار
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 عند االرتیاب بشھاداتھم وقد دل القرآن على استحالف الشھود

'pköâr$﴿ :في الوصیة في السفر في قولھ تعالى ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãZ tB#uä äoyâ» pk y öN ä3ÏZ ÷è t/ 

#så Î) ué |Øym ãN ä.yâ tn r& ßN öqyJø9 $# tûüÏm Ïp §ãÏ¹uqø9 $# Èb$uZ øO $# # ur så 5A ôâ tã öN ä3Z ÏiB ÷r r& Èb#tçyz#uä 

ô` ÏB öN ä.Îé öçxî﴾ إلى قولھ  :﴿Èb$yJ Å¡ ø)ãäsù «!$$Î/ ÈbÎ) óO çG ö6 s?öë $# üw ì ÎétI ô± tR ¾Ïm Î/ $YY yJ rO 

öqs9ur tb% x. # så 4ín1 öçè%   üwur ÞO çF õ3 tR noyâ» pk y «! وھذه اآلیة لم ] 106المائدة[ ﴾#$

  . ُینسخ العمل بھا عند جمھور السلف

وابن ، وأفتى بھا علي، وابن مسعود، وقد عمل بھا أبو موسى

  . عباس

، وسفیان، وابن أبي لیلى، َخِعيوالنَّ، وھو مذھب ُشَریح

  ، واألوزاعي

تقبل شھادة الكفار في وصیة : وغیرھم قالوا، وأبي ُعبید، وأحمد

  . وُیستحلفان مع شھادتھما، المسلمین في السفر

إنما أرید . »البینة على المدِعي والیمین على من أنكر«: وقولھ

، َمن ادعاه علیھوینكر أنھ ِل،  على رجل ما یدعیھ لنفسھَيعبھ إذا ادُّ

لو یعطى الناس بدعواھم الدعى رجال «: ولھذا قال في أول الحدیث

  . »دماء قوم وأموالھم

 لنفسھ منكٌر لدعواه فھذا أسھل ُمدٍَّع، فأما من ادعى ما لیس لھ

ولكن ُیكتفى من البینة ھنا بما ،  وال بد للمدعي ھنا من بینة،من األول
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ویشھد لذلك ، عي لنفسھ المنكرال ُیكتفى بھا في الدعوى على المد

  : مسائل منھا

، فإنھا ال تدفع إلیھ بغیر بینة باالتفاق، اللقطة إذا جاء َمن وَصَفھا -1

وال ، ھلكن منھم من یقول یجوز الدفع إذا غلب على الظن صدق

یجب دفعھا : ومنھم من یقول.  كقول الشافعي وأبي حنیفة،یجب

  . كقول مالك وأحمد، بذكر الوصف المطابق 

 وأنھ كان لھ واستولى ،ومنھا الغنیمة إذا جاء من یدعي منھا شیًئا -2

  . اكتفي بھ - وأقام على ذلك ما یبین أنھ لھ ،علیھ الكفار

: وروى الخالل بإسناده عن الركین بن الربیع عن أبیھ قال

َحَسَر
فرسي : فقال، مر فرآه في مربط سعدقألخي فرس بعین ال )1(

فدعاه ، فیحمحم ولكن أدعوه، ال : لألك بینة ؟ قا: فقال سعد! ؟

  . فحمحم فأعطاه إیاه

  . ثم ظھر علیھ المسلمون، وھذا یحتمل أنھ كان لحق بالعدو

ویحتمل أنھ عرف أنھ ضال َفُوِضَع بین الدواب الضالة فیكون 

  . كاللقطة

                                                        
ادة حسر یقصد تعبت الفرس فسیبھا أي انظر اللسان م: تعب وكل: حسر  )1(

 .تركھا
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  : ما یستفاد من الحدیث

 . والیمین على المدعى علیھ، البینة على المدعي -1

 . فعلیھ الیمین، لیھ دعوى فأنكركل من ادُِّعَي ع -2

 . رعایة اإلسالم لحقوق الخلق -3

 . یجوز استحالف الشھود عند االرتیاب -4

  . التحذیر من االستخفاف باألیمان -5
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  : المناقشة

  ھل ُتقبل شھادة الكفار ؟: 1س

   ؟ ما معنى قولھ البینة على المدعي :2س

  . ى علیھ المدعي والمدع:اذكر أقوال الفقھاء في تفسیر قولھ: 3س

  . ھل یجوز استحالف الشھود ؟ اذكر الدلیل: 4س
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  ) في الجامع34 (والثالثونالثالث الحدیُث 

»« 
:  یقوُلrسِمعُت رسوَل اِهللا :  قالtعن أبي سعیٍد الخدريِّ 

فإن لم ، فإن لم یستِطْع فبلساِنھ، منكم منكًرا فلُیَغیُِّره بیِده َمن رَأى«

رواه مسلم. »وذلك أضعُف اإلیماِن، ِبھیستِطْع فبقل
)1(

 .  

ما «:  قالrعن النبي ، tوخرج مسلم من حدیث ابن مسعود 

من نبيٍّ بعَثھ اهللا في أمٍَّة قبلي إال كان لھ من أمَِّتھ حواِریُّون 

 ثم إنَّھا تخلُف من بعِدھم ،وأصحاٌب یأخذون بسنَِّتھ ویقتدون بأمِره

فَمن جاَھدھم ، یفعلون ما ال یؤمرون و،ُخلوٌف یقولون ما ال یفعلون

ومن جاَھدھم ، ومن جاَھدھم بلسانھ فھو مؤمٌن، بیِده فھو مؤمٌن

»ولیس وراَء ذلك من اإلیماِن حبَُّة خردٍل، بقلِبھ فھو مؤمٌن
)2(

 .  

  : داللة الحدیث

دلت ھذه األحادیث كلھا على وجوب إنكار المنكر بحسب 

فمن لم ینكر قلبھ المنكر ، د منھوأن إنكاره بالقلب ال ب، القدرة علیھ

  . دل على ذھاب اإلیمان من قلبھ
                                                        

-78ح -باب كون النھي عن المنكر من اإلیمان  -اإلیمان : مسلم في كتابأخرجھ   )1(
)49.( 

 ).50(– 80ح -أخرجھ مسلم في صحیحھ عقب الروایة السابقة   )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

433 

إن أول ما تغلبون : قال علي: وقد روي عن أبي جحیفة قال

ثم الجھاد ، ثم الجھاد بألسنتكم، الجھاد بأیدیكم: علیھ من الجھاد

ینكر قلبھ المنكر ُنِكس فجعل  وفمن لم یعرف قلبھ المعروف، بقلوبكم

  .أعاله أسفلھ

لم  وھلك من لم یأمر بالمعروف: ابن مسعود رجًلا یقولسمع و

 ھلك من لم یعرف بقلبھ المعروف: فقال ابن مسعود، ینھ عن المنكر

  . المنكرو

المنكر بالقلب فرض ال یسقط  ویشیر إلى أن معرفة المعروف

فإنما یجب ، الید وأما اإلنكار باللسانو. فمن لم یعرفھ ھلك، عن أحد

  . بحسب الطاقة

 ال ایوشك من عاش منكم أن یرى منكًر: قال ابن مسعودو

  . یستطیع لھ غیر أن یعلم اهللا من قلبھ أنھ لھ كاره

  . فتبین بھذا أن اإلنكار بالقلب فرض على كل مسلم في كل حال

فبحسب القدرة كما في حدیث أبي ، أما اإلنكار بالید واللسانو

  :  قالr عن النبي tبكر الصدیق 

روا یَِّغ ُیون على أْنُر فیھم المعاصي ثم یقِدُلعَم ُیما من قوٍم«
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» بعقاٍبھم اُهللامَّ أن یُعُكإال یوِش، فال یغیرون
)1(

.   

قال سمعت رسول ، وخرج اإلمام أحمد من حدیث عدي بن عمیرة

وا َرحتى َی، ِة الخاصَّ بعمِلَة العامَُّب ال یعذِّ اَهللاإنَّ«:  یقولrاهللا 

 فال –روه ِكْنھم قادرون على أن ُیو –رانیھم ْھ بین َظالمنكَر

»َة والعامََّة الخاصَّب اُهللاعذَّ، وا ذلكُلفإذا فَع، ینكرونھ
)2(

.   

: من حدیث أبي سعید الخدري قالوابن ماجھ وخرج أیضا ھو 

:  حتى یقوَل القیامِة یوَم العبَدأُلیْس َل اَهللاإنَّ«:  یقولrسمعت النبي 

یا : ھ قالَت حجَّا عبًدن اُهللاه ؟ فإذا لقََّرِكْن أن ُت المنكَرعك إذا رأیَتما مَن

»اِس من النَُّتْقِرَف وكرجوُت،  ربِّ
)3(

.   

من حدیث أبي سعید أیضا عن النبي ، فأما ما خرجھ الترمذي

r ،أنھ قال في خطبة :  

 .»ھَم إذا عِل بحقٍّ أن یقوَلاِس النَّ رجًلا ھیبُةأال ال یمنعنَّ«

                                                        
 .4338 ح – باب األمر والنھي –أبو داود في كتاب المالحم أخرجھ   )1(
 .4/192 :دأخرجھ أحم  )2(
أیھا الذین آمنوا علیكم  یا﴿ :باب قولھ تعالى -أخرجھ ابن ماجھ في كتاب القدر   )3(

 .3/29 ومسند أحمد .4017 ح ﴾أنفسكم
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هللا رأینا أشیاء فھبناقد وا: قال و،بكى أبو سعیدو
)1(

خرجھ اإلمام  و.

  أن یقاَل من رزٍقُدباِعال ُی و من أجٍلُبرَِّقفإنھ ال ُی«: زاد فیھ وأحمد

» بعظیمٍٍَركََّذ أو ُیبحقٍّ
)2(

.   

 rعن النبي ، وكذلك خرج اإلمام أحمد من حدیث أبي سعید

نا  أحُدُر كیف یحق، اِهللایا رسوَل: قالوا ،»ھكم نفَس أحُدْرال یحِق«: قال

  اُهللافیقوُل،  فیھ ثم ال یقوُل علیھ فیھ مقاٌل ِهللایرى أمًر« :ھ؟ قالنفَس

Uخشیَة كذا وكذا ؟ فیقوُل فيَّعك أن تقوَلما مَن:  القیامِة لھ یوَم  

»ى تخَش أْن أحقُّفإیاَي:  اُهللافیقوُل، اِسالنَّ
)3(

.   

ار فھذان الحدیثان محموالن على أن یكون المانع لھ من اإلنك

  . مجرد الھیبة دون الخوف المسقط لإلنكار

  اإلنكار على السلطان وكیف یكون ؟

، آمر السلطان بالمعروف: قلت البن عباس: قال سعید بن جبیر

ثم عدت فقال لي ، إن خفت أن یقتلك فال: وأنھاه عن المنكر ؟ قال
                                                        

ح  - أصحابھ rباب ما جاء ما أخبر النبي  -أخرجھ الترمذي في كتاب الفتن   )1(
 -منكر باب األمر بالمعروف والنھي عن ال-  في كتاب الفتنھوابن ماج، 2191

 .وفیھ انقطاع بین أبي البختري وأبي سعید،  4007ح
 .ھذه الزیادة ضعیفة النقطاعھ، و 3/50مسند أحمد   )2(
باب األمر  - وأخرجھ ابن ماجھ في كتاب الفتن .  وفیھ انقطاع3/47مسند أحمد   )3(

 .4008 ح - بالمعروف والنھي عن المنكر
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 ففیما اإن كنت البد فاعًل: قال و،ثم عدت فقال لي مثل ذلك، مثل ذلك

 . بینھ وكبین

یخلف من بعدھم «: وقد ذكرنا حدیث ابن مسعود الذي فیھ

وھذا یدل . الحدیث. ». . . . فمن جاھدھم بیده فھو مؤمن، خلوف

  . على جھاد األمراء بالید

: وقد استنكر اإلمام أحمد ھذا الحدیث في روایة أبي داود وقال

ور  بالصبر على جrھو خالف األحادیث التي أمر فیھا رسول اهللا 

  . وقد یجاب على ذلك بأن التغییر بالید ال یستلزم القتال. األئمة

التغییر :  في روایة صالح فقالاوقد نص على ذلك أحمد أیًض

  . بالید لیس بالسیف والسالح

وحینئذ فجھاد األمراء بالید أن یزیل بیده ما فعلوه من 

 ،مأو یكسر آالت المالھي التي لھ، مثل أن یریق خمورھم، المنكرات

أو یبطل بیده ما أمروا بھ من الظلم إن كان لھ قدرة على ، ونحو ذلك

  . ذلك

ال الخروج علیھم  و،لیس ھو من باب قتالھم و،و كل ھذا جائز

فإن ھذا أكثر ما یخشى منھ أن یقتل اآلمر ، الذي ورد النھي عنھ

فیخشى منھ الفتن التي تؤدي إلى ، أما الخروج علیھم بالسیف و.وحده

  .  المسلمینسفك دماء
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 إن خشي في اإلقدام على اإلنكار على الملوك أن یؤذي ،نعم 

لم ینبغ لھ التعرض لھم حینئذ لما فیھ من تعدي ، أھلھ أو جیرانھ

  . كذلك قال الفضیل بن عیاض وغیره، األذى إلى غیره

  

  متى یسقط األمر والنھي ؟

أو السوط أو ، مع ھذا فمتى خاف منھم على نفسھ السیفو

 من األذى سقط ؛أو نحو ذلك، أو القید أو النفي أو أخذ المالالحبس 

 ،قاوقد نص األئمة على ذلك منھم مالك وأحمد وإسح. نھیھم وأمرھم

  . وغیرھم

  . ال تتعرض إلى السلطان فإن سیفھ مسلول: قال أحمد

كالجھاد ، النھي عن المنكر واألمر بالمعروف: قال ابن شبرمةو

 ،ویحرم علیھ الفرار منھما، یھ االثنینیجب على الواحد أن یصابر ف

فإن خاف السب أو سماع ، ال یجب علیھ مصابرة أكثر من ذلكو

وإن . نص علیھ أحمد، لم یسقط عنھ اإلنكار بذلك، الكالم السیئ

  .ااحتمل األذى وقوي علیھ، فھو أفضل، نص علیھ أحمد أیًض

ن لیس للمؤمن أ«:  أنھ قالrألیس قد جاء عن النبي : قیل لھو
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»یذل نفسھ
)1(

لیس ھذا : قال، أي یعرضھا للبالء لما ال طاقة لھا بھ 

  . من ذلك

و یدل على ما قال ما خرجھ أبو داود من حدیث أبي سعید عن 

» جائٍر سلطاٍن عنَد عدٍل كلمُة الجھاِدأفضُل«: rالنبي 
)2(

.  

فإنما یدل على . »ال ینبغي للمؤمن أن یذل نفسھ«: وأما حدیث

فإنھ ال یتعرض ، صبر علیھالال  وھ ال یطیق األذىأنھ إذا علم أن

وإنما الكالم فیمن علم من نفسھ الصبر ،  وھذا حق،حینئذ لألمر

  . ذلكك

  . وغیرھم، كسفیان وأحمد والفضیل بن عیاض، قالھ األئمة

قال ، ما یدل على االكتفاء باإلنكار بالقلب، وقد روي عن أحمد

وإن أنكره ، فقد سلم،  بقلبھنحن نرجو إن أنكر: في روایة أبي داود

  . فھو األفضل، بیده

ما صرح بذلك في روایة غیر كوھذا محمول على أنھ یخاف 

  . واحد

                                                        
 .یف وسنده ضع5/1710أخرجھ ابن عدي في الكامل   )1(
  .4344 ح-باب األمر والنھي  -أخرجھ أبو داود في كتاب المالحم   )2(
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وقد حكى القاضي أبو یعلى روایتین عن أحمد في وجوب إنكار 

وھو ، وصحح القول بوجوبھ. المنكر على من یعلم أنھ ال یقبل منھ

یكون لك : ھذا ؟ فقالوقد قیل لبعض السلف في ، قول أكثر العلماء

وھذا كما أخبر اهللا تعالى عن الذین أنكروا على المعتدین في . معذرة

zN﴿: السبت أنھم قالوا لمن قال لھم Ï9 tbqÝà Ïè s? $·Böqs%   ª!$# öN ßgä3 Î=ôg ãB ÷r r& öNåkæ5 Éjã yèãB 

$\/#xã tã # YâÉÏâ x© ( (#qä9$s% ¸ouë Éã ÷è tB 4ín<Î) óO ä3 În/ uë óO ßḡ= yès9 ur tbqà)G tÉ ÇÊÏÍÈ﴾ .]األعراف :

164[ .  

وقد ورد ما یستدل بھ على سقوط األمر والنھي عند عدم القبول 

ففي سنن أبي داود وابن ماجھ والترمذي عن أبي ثعلبة : واالنتفاع بھ

öNä3﴿: كیف تقول في ھذه اآلیة: الخشني أنھ قیل لھ øãn= tæ öN ä3|¡ àÿRr& ( üw 
N ä.ïéÛØ tÉ ` ¨B ¨@ |Ê # såÎ) óO çF ÷É yâ tF ÷d$# 4﴾ .]فقال سألت عنھا .  ]105: المائدة

َبْل اْئَتِمُروا «:  فقالr لقد سألت عنھا رسول اهللا ،أما واهللا . . . اخبیًر

 َوَھًوى ، َحتَّى ِإَذا َرَأْیَت ُشحا ُمَطاًعا،َھْوا َعْن اْلُمْنَكِرْنِباْلَمْعُروِف َوا

 ، َفَعَلْیَك ِبَنْفِسَك،ي َرْأٍي ِبَرْأِیِھ َوِإْعَجاَب ُكلِّ ِذ، َوُدْنَیا ُمْؤَثَرًة،ُمتََّبًعا

» اْلَعَوامَّأمَر َوَدْع َعْنَك 
)1(

.   
                                                        

ھو ، و 4341ح - باب األمر والنھي  -أخرجھ ابو داود في كتاب المالحم   )1(
 وأخرجھ ،ضعیف فیھ عمرو بن جاریة وأبو أمیة الشعباني وھما ضعیفان

ن ماجھ في  واب– 3058 ح-  التفسیر باب من سورة المائدة؛الترمذي في كتاب
 .4014ح  - ﴾یاأیھا الذین آمنوا علیكم أنفسكم﴿ : باب قولھ تعالى- كتاب الفتن
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öN﴿:  عن طائفة من الصحابة في قولھ تعالىيكذلك روو ä3øãn= tæ 

öN ä3|¡ àÿRr& ( üw N ä.ïéÛØ tÉ `̈B ¨@ |Ê #så Î) óO çF ÷Éyâ tF ÷d ، لم یأت تأویلھا بعد:  قالوا. ﴾4 #$

  . إنما تأویلھا في آخر الزمان

 وُأْلِبستم ،إذا اختلفت القلوب واألھواء: وعن ابن مسعود قال

فھو ، فیأمر اإلنسان حینئذ نفسھ، وذاق بعضكم بأس بعض ، اشیًع

  . حینئذ تأویل ھذه اآلیة

أو ، و ھذا كلھ قد یحمل على أن من عجز عن األمر بالمعروف

  . خاف الضرر سقط عنھ

یدل . »یمانوذلك أضعف اإل«:  في الذي ینكر بقلبھrوقولھ 

، على أن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر من خصال اإلیمان

ویدل على أن من قدر على خصلة من خصال اإلیمان وفعلھا كان 

  .  عنھااأفضل ممن تركھا عجًز

  : اإلنكار متعلق بالرؤیة

یدل على أن اإلنكار یتعلق ، »امن رأى منكم منكًر«: rقولھ و

فالمنصوص عن ، ولكن علم بھ فلم یره افلو كان مستوًر، بالرؤیة

وأنھ ال یفتش على ما ، أحمد في أكثر الروایات أنھ ال یعرض لھ

  . استراب بھ
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وعلم المكان ، أو آالت المالھي، ولو سمع صوت غناء محرم

وعلم موضعھ فھو ، ألنھ قد تحقق المنكر: التي ھي فیھ فإنھ ینكرھا

وأما ، مكانھ فال شيء علیھإذا لم یعلم : نص علیھ أحمد وقال، كما رآه

تسور الجدران على من علم اجتماعھم على منكر ؛ فقد أنكره األئمة 

  . وھو داخل في التجسس المنھي عنھ، مثل سفیان الثوري وغیره

إن كان : ]األحكام السلطانیة  [قال القاضي أبو یعلى في كتاب

تھاك في المنكر الذي غلب على ظنھ االستسرار بھ بإخبار ثقة عنھ ان

والقتل جاز التجسس واإلقدام على ،كالزنا ،حرمة یفوت استدراكھا 

،  من فوت ما ال یستدرك من انتھاك المحارماحذًر، الكشف والبحث

وال الكشف ، لم یجز التجسس علیھ، وإن كان دون ذلك في الرتبة

  . عنھ

  

  : حدود المنكر الذي یجب إنكاره

فإما المختلف  ، علیھاوالمنكر الذي یجب إنكاره ما كان مجمًع 

 فیھ اال یجب إنكاره على من فعلھ مجتھًد: فمن أصحابنا من قال، فیھ

  . ا سائًغا لمجتھد تقلیًداأو مقلًد

واستثنى القاضي في األحكام السلطانیة ما ضعف فیھ الخالف 

، الخالف فیھ ضعیف: وكان ذریعة إلى محظور متفق علیھ كربا النقد
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وھو ذریعة إلى ربا النساء
)1(

وكنكاح المتعة ، المتفق على تحریمھ 

  . فإنھ ذریعة إلى الزنا

  : الدوافع إلى األمر والنھي

واعلم أن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر تارة یحمل  

  : علیھ

  . رجاء ثوابھ-1

  .  خوف العقاب في تركھ-2

  . الغضب هللا على انتھاك محارمھ-3

نقاذھم مما أوقعوا ورجاء إ، والرحمة لھم، النصیحة للمؤمنین-4

  . أنفسھم فیھ من التعرض لغضب اهللا وعقوبتھ في الدنیا واآلخرة

إجالل اهللا وإعظامھ ومحبتھ وأنھ أھل أن یطاع فال یعصى -5

 من انتھاك محارمھ ىوأنھ یفتد، ویشكر فال یكفر، ویذكر فال ینسى

وددت أن الخلق كلھم : كما قال بعض السلف. بالنفوس واألموال

  . وأن لحمي قرض بالمقاریض، أطاعوا اهللا

ومن لحظ ھذا المقام والذي قبلھ ھان علیھ كل ما یلقى من األذى 

 لما ضربھ rوربما دعا لمن آذاه كما قال ذلك النبي ،في اهللا تعالى 
                                                        

 . أؤجلك و تزید:ھو ربا النسیئة وھو أن یقول الدائن للمدین  )1(
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فإنھم ال  رب اغفر لقومي«: قومھ فجعل یمسح الدَم عن وجھھ ویقول

»یعلمون
)1(

.   

  : الرفق في اإلنكار

ال : قال سفیان الثوري، عین الرفق في اإلنكاروبكل حال فیت 

  : إال من كان فیھ ثالث خصال ینھى عن المنكرال المعروف وبیأمر 

  . رفیق بما ینھي، رفیق بما یأمر §

  . عدل بما ینھى، عدل بما یأمر §

  . عالم بما ینھى، عالم بما یأمر §

 األمر .الناس محتاجون إلى مداراة ورفق: وقال أحمد

  . فال ُحرمة لھ، إال رجل معلن بالفسق، لظةبالمعروف بال غ

وكان أصحاب ابن مسعود إذا مروا بقوم یرون منھم ما : قال

  . مھال رحمكم اهللا مھال رحمكم اهللا: یكرھون یقولون

فإن أسمعوه ما یكره ال ، یأمر بالرفق والخضوع: وقال أحمد

  . واهللا أعلم، فیكون یرید أن ینتصر لنفسھ ، یغضب
                                                        

 وأصلھ في الصحیحین ولكن 973 ح254/ 3أخرجھ ابن حبان في صحیحھ   )1(
 - أحادیث األنبیاء  أخرجھ البخاري في كتاب–أخبر بھ عن نبي من األنبیاء 

 - 105، ومسلم في كتاب الجھاد باب غزوة أحد ح3477ح-  54باب 
)1792.( 
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  :  الحدیثما یستفاد من

 . وجوب تغییر المنكر بأي وسیلة كانت -1

 . وجوب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر وعلیھ إجماع األمة -2

ال یسقط عن المكلف األمر بالمعروف والنھي عن المنكر لكونھ  -3

 . بل یجب علیھ فعلھ فإن الذكرى تنفع المؤمنین، ال یفید في ظنھ

لبحث والتجسس لیس لآلمر بالمعروف والناھي عن المنكر ا -4

 . إنما یأمر وینھى على ما ظھر من المحرمات. واقتحام الدور

ینبغي لآلمر والناھي أن یرفق باآلخرین لیكون أقرب إلى  -5

 . تحصیل المطلوب

  . عدم إنكار القلب دلیل على ذھاب اإلیمان -6
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  : المناقشة

  ما شروط األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ؟: 1س

 öNä3øãn=tæ﴿: یث الشریف وبین قولھ تعالىكیف توفق بین الحد: 2س

öNä3|¡àÿRr& ( üw Nä.ïéÛØtÉ `̈B ¨@|Ê #såÎ) óOçF÷ÉyâtF÷d$# 4﴾؟    

   متى یجوز التجسس ؟:3س

  :  من دوافع األمر بالمعروف والنھي عن المنكر:4س

1-  

2-  

3-  

  ؟ »وذلك أضعف اإلیمان«: r عالم یدل قولھ :5س

  فوائد ؟ ماذا یؤخذ من الحدیث الشریف من:6س

$  $  $  
$  $  
$  
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  ) في الجامع35(الرابع والثالثون الحدیث 

 
َلا َتَحاَسُدوا، َوَلا «: rقال رسول اهللا :  قالtعن أبي ھریرة 

َتَناَجُشوا، َوَلا َتَباَغُضوا، َوَلا َتَداَبُروا، َوَلا َیِبْع َبْعُضُكْم َعَلى َبْیِع 

اَد اللَِّھ ِإْخَواًنا، اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، َلا َیْظِلُمُھ، َوَلا َبْعٍض، َوُكوُنوا ِعَب

 -َوُیِشیُر ِإَلى َصْدِرِه َثَلاَث َمرَّاٍت-َیْخُذُلُھ، َوَلا َیْحِقُرُه، التَّْقَوى َھاُھَنا 

َعَلى ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمْن الشَّرِّ َأْن َیْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِلَم، ُكلُّ اْلُمْسِلِم 

»َدُمُھ َوَماُلُھ َوِعْرُضُھ: اْلُمْسِلِم َحَراٌم
)1(

  .رواه مسلم. 

  : الحسد وأقسام الناس فیھ

  .»تحاسدوا ال«: -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-قولھ 

یحسد بعضكم بعًضا، والحسد مركوز في طباع البشر،  یعني ال

أن اإلنسان یكره أن یفوقھ أحد من جنسھ في شيء من الفضائل،  وھو

  : ثم ینقسم الناس بعد ھذا إلى أقسام

  . من یسعى في زوال نعمة المحسود بالبغي علیھ بالقول والفعل-1

  . من یسعى في نقل ذلك إلى نفسھ-2

                                                        
 ).2564(- 32 باب تحریم ظلم المسلم ح ،أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة  )1(
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.  من یسعى في إزالتھ عن المحسود فقط من غیر نقلٍ  إلى نفسھ-3
  . وھو شرھما وأخبثھما

س؛ وھو كان ذنب إبلی، وھذا ھو الحسد المذموم المنھي عنھ
 بأن اهللا ةحیث كان حسد آدم علیھ السالم لما رآه قد فاق على المالئك

خلقھ بیده وأسجد لھ مالئكتھ، وعلمھ أسماء كل شيء، وأسكنھ في 
  . حتى أخرج منھاةجواره؛ فما زال یسعى في إخراجھ من الجن

اثنتان بھما ُأھلك : أن ابلیس قال لنوح: ویروى عن ابن عمر
: والحرص .سد لعنت وجعلت شیطاًنا رجیًماالحسد، وبالح: بني آدم

  . كلھا؛ فأصبت حاجتي منھ بالحرصةأبیح آدم الجن

إذا حسد غیره لم یعمل بمقتضى حسده، ولم یبغ َمن  من الناس -4
  .فعل على المحسود بقول وال

  .یأثم بذلك أنھ ال: وقد روي عن الحسن

  : وھذا على نوعین

عن نفسھ؛ فیكون مغلوًبا أنھ الیمكنھ إزالة ذلك الحسد : أحدھما
  .على ذلك؛ فال یأثم بھ

 ،من یحدث نفسھ بذلك اختیاًرا ویعیده ویبدئھ في نفسھ: والثاني
خیھ، فھذا شبیھ بالعزم المصمم على أ ةإلى تمني زوال نعم مستروًحا
  .المعصیة
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 بل یسعى في اكتساب مثل ، المحسودة إذا حسد لم یتمن زوال نعم-5

 فال ة فإن كانت الفضائل دنیوی،ن مثلھفضائلھ، ویتمنى أن یكو

!©%tA$s% öúïÏ﴿: خیر في ذلك؛ كما قال اهللا تعالى $# öcr ßâÉÌç ãÉ no4quä ys ø9$# 

$uã÷R ëâ9$# |M øãn=» tÉ $oY s9 ü@ ÷W ÏB !$tB öÜÎAr é& ãbr ãç» s%﴾ ] 79القصص آیة[.  

  .ن كانت فضائل دینیة؛ فھو حسنإو

ھ الشھادة في وقد تمنى النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم لنفس

  .سبیل اهللا عز وجل

َلا  «:  قال-صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-وفي الصحیحین عنھ 

َء اللَّْیِل َوآَناَء  َماًلا َفُھَو ُیْنِفُقُھ آَناَرُجٌل آَتاُه اُهللا: َحَسَد ِإلَّا ِفي اْثَنَتْیِن

 اللَّْیِل َوآَناَء َرُجٌل آَتاُه اُهللا اْلُقْرآَن َفُھَو َیُقوُم ِبِھ آَناَء ، والنََّھار

»النََّھاِر
)1(

.  

  . وسماه حسًدا من باب االستعارةة،وھذا ھو الغبط

 إذا وجد من نفسھ الحسد سعى في إزالتھ، وفي اإلحسان إلى -6

المحسود بإسداء اإلحسان إلیھ والدعاء لھ، ونشر فضائلھ، وفي 

 أن یكون ةوجد لھ في نفسھ من الحسد حتى یبدلھ بمحب  ماةإزال

                                                        
 266 باب فضل من یقوم بالقرآن ح ،أخرجھ مسلم في كتاب صالة المسافرین  )1(

  . بمعناه73اب االغتباط في العلم ح  ب،، والبخاري في كتاب العلم)815(-
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  .ه المسلم خیًرا منھ وأفضلأخو

وھذا من أعلى درجات اإلیمان، وصاحبھ ھو المؤمن الكامل 
 وقد سبق الكالم على ھذا في تفسیر ،الذي یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ

»ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ«: حدیث
)1(

.  

  : النجش وآراء العلماء فیھ

العلماء بالنجش  فسره كثیرون من »تناجشوا وال«: rوقولھ 
 إما لنفع البائع : وھو أن یزید في السلعة من ال یرید شراءھا،في البیع

  . أو بإضرار المشتري بتكثیر الثمن علیھ،بزیادة الثمن لھ

وفي الصحیحین عن ابن عمر، عن النبي صلى اهللا علیھ وآلھ 
وسلم؛ أنھ نھى عن النجش

)2(
.  

  .الناجش آكل رًبا خائن: بي أوفىأوقال ابن 

أجمعوا على أن فاعلھ عاص هللا تعالى إذا : قال ابن عبد البر
  .كان بالنھي عالًما

  : واختلفوا يف البيع

                                                        
  .الحدیث الثالث عشر في ھذا الكتاب  )1(
، ومسلم 6963 باب ما یكره من التناجش ح ،أخرجھ البخاري في كتاب الحیل  )2(

  ).1516 (13 باب تحریم بیع الرجل على بیع أخیھ ح ،في كتاب البیوع
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 وھو روایة عن أحمد، اختارھا طائفة ،نھ فاسدإ: فمنھم من قال

  . من أصحابھ

إن كان الناجش ھو البائع أو من واطأه البائع : ومنھم من قال

  . إلى العاقد نفسھألن النھي ھنا یعود  فسد؛،على النجش

  . ألنھ یعود إلى أجنبي؛وإن لم یكن كذلك لم یفسد

 البیع بأن البائع غیر ةوكذا حكي عن الشافعي أنھ علل صح

  .الناجش

  .وأكثر الفقھاء على أن البیع صحیح مطلًقا

وھو قول أبي حنیفة رحمھ اهللا، ومالك رحمھ اهللا، والشافعي 

  .عنھرحمھ اهللا، وأحمد رحمھ اهللا في روایة 

 إذا لم یعلم بالحال، ،إال أن مالًكا وأحمد أثبتا للمشتري الخیار

  .وغبن غبًنا فاحًشا یخرج عن العادة

وقدره مالك وبعض أصحاب أحمد بثلث الثمن، فإن اختار 

غبن  وإن أراد اإلمساك فإنھ یحط ما . فلھ ذلك،المشتري حینئذ الفسخ

  ]یعني الحنابلة[. ذكره أصحابنا. بھ من الثمن

ویحتمل أن یفسر التناجش المنھي عنھ في ھذا الحدیث بما ھو 

ثارة الشيء بالمكر والحیلة إن أصل النجش في اللغة إعم من ذلك، فأ
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 ویسمى الصائد في ، ومنھ سمى الناجش في البیع ناجًشا،والمخادعة

 وحینئد فیكون ، ألنھ یثیر الصید بحیلتھ علیھ وخداعھ لھ؛ ناجًشاةاللغ

. ا بالمكر واالحتیالادعوا، وال یعامل بعضكم بعًضال تخ: المعنى

 إما بطریق ،وإنما یراد بالمكر والمخادعة إیصال األذى إلى مسلم

  .ما اجتالب نفعھ بذلكإ وةصالاأل

:  وقد قال تعالى،لیھ، ودخولھ علیھإویلزم منھ وصول الضرر 

﴿üwur ß,ãÏtsÜ ãçõ3 yJø9$# à×Ähê¡¡9$# ûwÎ) ¾Ï&Î# ÷dr' Î/ 4﴾] 43: فاطر[.  

: وفي حدیث ابن مسعود، عن النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم

»من غشنا فلیس منا، والمكر والخداع في النار«
)1(

.  

جمیع أنواع : فیدخل على ھذا التقدیر في التناجش المنھى عنھ

 كتدلیس العیوب وكتمانھا، وغش المبیع ؛المعامالت بالغش ونحوه

یعرف المماكسةالجید بالرديء، وغبن المسترسل الذي ال
)2(

.  

  : العداوة والبغضاءإىل حتريم كل ما يؤدي 

                                                        
 ورجالھ ،بیر والصغیر رواه الطبراني في الك: وقال79، 78/ 4مجمع الزوائد   )1(

  .ثقات
الھادي إلى لغة (یعني سلم لھ واستأنس ولم یمتنع : استرسل الرجل إلى صاحبھ  )2(

  ).اللسان(والمماكسة ھي المشاكسة في البیع ) العرب
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نھى للمسلمین عن التباغض بینھم : »وال تباغضوا«: rقولھ 

في غیر اهللا تعالى، بل على أھواء النفوس، فإن المسلمین جعلھم اهللا 

  .إخوة، واإلخوة یتحابون بینھم وال یتباغضون

َلا ، هِدسي بَیْفَنالَّذي و«: وقال النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم

َلا َأُدلُُّكْم َعَلى   َأَو، َوَلا ُتْؤِمُنوا َحتَّى َتَحابُّوا، اْلَجنََّة َحتَّى ُتْؤِمُنوااَتْدُخُلو

خرجھ مسلم. »  َأْفُشوا السََّلاَم َبْیَنُكْم؟َشْيٍء ِإَذا َفَعْلُتُموُه َتَحاَبْبُتْم
)1(

.  

نھم العداوة والبغضاء كما یوقع بی وقد حرم اهللا على المؤمنین ما

yJ$﴿: قال اهللا تعالى ¯RÎ) ßâÉ ÌçãÉ ß`»sÜ øã¤±9$# br& yì Ï%qãÉ ãN ä3 uZ ÷èt/...﴾]91: المائدة[ .

r#)﴿:  كما قال تعالى؛وامتن على عباده بالتألیف بین قلوبھم ãç ä.øå$# ur |MyJ÷è ÏR 

«!$# öN ä3 øãn= tæ øåÎ) ÷LäêZ ä. [ä!#yâ ôã r& y# ©9r' sù ...﴾]وقال،]103: آل عمران  :﴿uqèd 

üì Ï%©! $# öÇyâ É r& ¾ ÍnÎé óÇuZ Î/ öúüÏZ ÏB÷s ßJø9$$Î/ ur ÇÏËÈ y# ©9r& ur öú ÷ü t/ öNÍk Í5qè=è% 4 öqs9 |Mø) xÿRr& 

$tB íÎû ÇÚ öëF{ $# $ YèäÏH sd...﴾]63: األنفال[.  

 لما فیھا من إیقاع العداوة ةولھذا المعنى حرم المشي بالنمیم

 ورغب اهللا ،لناس ورخص في الكذب في اإلصالح بین ا،والبغضاء

ûw ué *﴿: في اإلصالح بینھم كما قال تعالى öç yz íÎû 9éç ÏV ü2 ` ÏiB öN ßg1 uqôf ¯R ûwÎ) 

ô` tB tçtB r&...﴾ ]وقال،]114: النساء  :﴿bÎ) ur Èb$tG xÿÍ¬!$ sÛ z̀ ÏB tûüÏZ ÏB ÷sßJø9$# (#qè= tGtG ø% $# 

                                                        
 باب بیان أنھ ال یدخل الجنة إال المؤمنون ح ،أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان  )1(

93) 54(  
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(#qßs Î=ô¹r' sù $yJ åks] ÷èt/﴾ ]وقال ،]9:الحجرات :﴿(#qà) ¨?$$sù ©! $# (#qßs Î=ô¹r& ur |N#så 

öN à6ÏZ ÷è t/﴾] 1: األنفال[.  

وخرج اإلمام أحمد وأبو داود والترمذي من حدیث أبي الدرداء 

أال أخبركم بأفضل من «:  قال-صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-عن النبي 

: قال! رسول اهللا بلى یا:  قالوا»؟ة الصاله والصیام والصدقةدرج

»ةھي الحالق فإن فساد ذات البین ؛إصالح ذات البین«
)1(

.  

عنھاالبغض في اهللا لیس منھی  :  

یمان، ولیس داخًلا أما البغض في اهللا؛ فھو من أوثق عرى اإل

ظھر لرجل من أخیھ شر فأبغضھ علیھ وكان الرجل  في النھي، ولو

 كما ؛ أثیب المبغض لھ وإن عذر أخوه،مرا فیھ في نفس األمعذوًر

 -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم- إنا كنا نعرفكم إذ رسول اهللا: قال عمر

ن رسول إال وأ ، وإذ ینبئنا من أخباركم، وإذ ینزل الوحي،ظھرناأبین 

نما إ و،اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم قد انطلق بھ، وانقطع الوحي

ا ا ظننا بھ خیًرظھر منكم لنا خیًرأال من أنعرفكم بما نخبركم، 

ا وأبغضناه علیھ، شرا ظننا بھ ظھر منكم شرأ ومن ،حببناه علیھأو
                                                        

صالح إ باب في ، وأبو داود في كتاب األدب،6/444أخرجھ أحمد في المسند   )1(
ح 56 ھ باب من، والترمذي في كتاب صفة القیامة،4919ذات البین ح 

)2508.(  
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  .سرائركم بینكم وبین ربكم تعالى

ا لو رأیت رجًلا یظھر خیًرا، ویسر شر: وقال الربیع بن خثیم

 یظھر شًرا رأیت رجًال  آجرك اهللا على حبك الخیر، ولو،أحببتھ علیھ

  . آجرك اهللا على بغضك الشر،ویسر خیًرا أبغضتھ علیھ

  : االختالف يف الدين طريق للتباغض

 كثر ،ما كثر اختالف الناس في مسائل الدین، وكثر تفرقھمل

 وقد ،نھ یبغض هللاأبسبب ذلك تباغضھم وتالعنھم، وكل منھم یظھر 

ا وقد ال یكون معذوًرا، بل یكون متبًعا مر معذوًریكون في نفس األ

 فإن كثیًرا من ،لھواه، مقصًرا في البحث عن معرفة ما یبغض علیھ

 متبوع یظن أنھ ال یقول إال الحق، وھذا ةخالفالبغض لذلك إنما یقع لم

  . وإن أرید أنھ ال یقول إال الحق فیما خولف فیھ،الظن خطأ قطًعا

فھذا الظن قد یخطئ ویصیب، وقد یكون الحامل على المیل إلیھ 

مجرد الھوى واإللف أو العادة، وكل ھذا یقدح في أن یكون ھذا 

  .البغض هللا

نفسھ ویتحرز في ھذا غایھ فالواجب على المؤمن أن ینصح ل

 أن یقع فیما نھى ةالتحرز، وما أشكل منھ فال یدخل نفسھ فیھ؛ خشی

  .عنھ من البغض المحرم
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  : االنتصار للحق ال للمذھب

  .مر خفي ینبغي التفطن لھأھھنا 

 الدین قد یقول قوًلا مرجوًحا، ویكون ةئمأا من وھو أن كثیًر

 وال ،موضوًعا عنھ خطؤه فیھا على اجتھاده فیھ، ا فیھ مأجوًرمجتھًد

 ألنھ قد الینتصر ة؛یكون المنتصر لمقالتھ تلك بمنزلتھ في ھذه الدرج

 ةئمألھذا القول إال لكون متبوعھ قد قالھ بحیث إنھ لو قالھ غیره من 

 وال عادى من ، وال والى من وافقھ،انتصر لھ الدین لما قبلھ، وال

 ولیس ، لمنزلة متبوعھنما ینتصرللحقإنھ أخالفھ، وھو مع ھذا یظن 

خطأ في أن إنما كان قصده االنتصار للحق وإن متبوعھ إ ف؛كذلك

  .اجتھاده

رادة علو إما ھذا التابع فقد شاب انتصاره لما یظنھ الحق أو
  . وأن ال ینسب إلى الخطأ،متبوعھ وظھور كلمتھ

 فإنھ ؛وھذه دسیسة تقدح في قصد االنتصار للحق؛ فافھم ھذا
  .یھدي من یشاء إلى صراط مستقیم واهللا ،مھم عظیم

  : »وال تدابروا«: rقولھ 

 مأخوذ من أن ،المصارمة والھجران: التدابر: بو عبیدأقال 
  . الرجل صاحبھ دبره، ویعرض عنھ بوجھھ وھو التقاطعيیول

صلى اهللا علیھ وآلھ -وخرج مسلم من حدیث أنس عن النبي 
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عوا، وكونوا عباد تقاط تباغضوا، وال تحاسدوا، وال ال«:  قال-وسلم
»خواًنا كما أمركم اهللا تعالىإاهللا 

)1(
.  

یحل  ال«:  قالrیوب عن النبي أوفي الصحیحین عن أبي 
 ،خاه فوق ثالث، یلتقیان فیصد ھذا ویصد ھذاألمسلم أن یھجر 

»وخیرھما الذي یبدأ بالسالم
)2(

.  

  .وكل ھذا في التقاطع لألمور الدنیویة

؛ نص علیھ اإلمام ة على الثالثةما ألجل الدین فتجوز الزیادأف

صلى اهللا علیھ -النبي   الذین خلفوا وأمرة الثالثة واستدل بقص،حمدأ

لما خاف منھم النفاق؛  بھجرانھم-وآلھ وسلم
)3(

 وأباح ھجران أھل ،

  .البدع المغلظة والدعاة إلى اإلھواء

وذكر الخطابي أن ھجر الوالد لولده والزوج لزوجتھ، وماكان 

صلى -ا تجوز الزیاده فیھ على الثالث؛ ألن النبي دیًبأ تفي معنى ذلك

                                                        
  ).2563 (28 باب تحریم الظن ح ،أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة  )1(
 باب السالم للمعرفة وغیر المعرفة ،أخرجھ البخاري في كتاب االستئذان  )2(

 25 باب تحریم الھجر فوق ثالث ح ،م في كتاب البر والصلة، ومسل6237ح
  .»یصد« بدل »یعرض«وفیھ ) 2560(في مسلم 

 باب وعلى ،قصة الثالثة أخرجھا البخاري في كتاب التفسیر سورة براءة  )3(
 53 باب توبة كعب بن مالك ح ، ومسلم في كتاب التوبة،4677الثالثة ح 

)2769.(  
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 ھجر نساءه شھًرا-اهللا علیھ وآلھ وسلم
)1(

.  

وال یبع بعضكم على بیع «: -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-قولھ 

  : »بعض

 عن ةقد تكاثر النھي عن ذلك؛ ففي الصحیحین عن أبي ھریر

 بیع ىمؤمن علیبیع ال ال«:  قال-صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-النبي 

»یخطب على خطبة أخیھ  وال،أخیھ
)2(

.  

یخطب   وال،خیھأیسم المسلم على سوم  ال« :وفي روایة لمسلم

»على خطبتھ
)3(

.  

وھذا یدل على أن ھذا حق للمسلم على المسلم، فال یساویھ 

 بل یجوز للمسلم أن یبتاع على بیع الكافر ویخطب ،الكافر في ذلك

 كما ال یثبت للكافر على ،ي وأحمدوزاع وھو قول األ،على خطبتھ

  .المسلم حق الشفعة عنده

                                                        
  .235/ 1أخرجھ أحمد في المسند   )1(
 وفیھ ،2140ع أخیھ ح ی باب وال یبع على ب،أخرجھ البخاري في كتاب البیوع  )2(

 باب تحریم الخطبة على ،، ومسلم في كتاب النكاح»المؤمن« بدل »الرجل«
  ).1412(50خطبة أخیھ ح 

 باب تحریم بیع الرجل على بیع أخیھ ح ،أخرجھ مسلم في كتاب البیوع  )3(
9)1515.(  
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وكثیر من الفقھاء ذھبوا إلى أن النھي عام في حق المسلم 

  و التنزیھ؟أ ھل النھي للتحریم : واختلفوا،والكافر

  .للتنزیھ دون التحریم ھو: فمن أصحابنا من قال

  .والصحیح الذي علیھ جمھور العلماء أنھ للتحریم

ل یصح البیع على بیع أخیھ والنكاح على خطبتھ؟  ھ:واختلفوا

  .یصح:  رحمھ اهللا والشافعي رحمھ اهللا وأكثر أصحابناةفقال أبو حنیف

 وإن ،إنھ إن لم یدخل بھا فرق بینھما: وقال مالك في النكاح

  .دخل بھا لم یفرق

 إنھ باطل بكل :صحابنا في البیع والنكاحأوقال أبو بكر من 

  . حمدأ وحكاه عن .حال

 فیبذل ،أن یكون قد باع منھ شیًئا: ومعنى البیع على بیع أخیھ

  .للمشتري سلعتھ لیشتریھا ویفسخ بیع األول

  .»اخواًنإوكونوا عباد اهللا «: rوقولھ 

كالتعلیل لما : -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-ھذا ذكره النبي 

نھم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض أ إلى ةشارإوفیھ .تقدم

  .اخواًنإكانوا -دابر، وبیع بعضھم على بعض والت

 ،طالقا على اإلیصیر المسلمون بھ إخواًن وفیھ أمر باكتساب ما
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 ، وتشمیت العاطس،وذلك یدخل فیھ أداء حقوق المسلم من رد السالم

بتداء بالسالم  واال، الدعوةة وإجاب، وتشییع الجنازة،وعیادة المریض

  . والنصح بالغیب،عند اللقاء

  : المسلم خوأ المسلم

 المسلم أخو المسلم ال« :-صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-وقولھ 

  .»یحقره  وال،یكذبھ  وال،یخذلھ  وال،یظلمھ

yJ$﴿: ھذا مأخوذ من قولھ تعالى ¯RÎ) tbqãZ ÏB÷sßJ ø9$# ×o uq÷z Î) (#qßs Î=ô¹ r' sù tû ÷üt/ 

ö/ä3 ÷É uqyz r& ﴾ ]10  :الحجرات[.  

  .خوةإذا كان المؤمنون إف

ما بینھم بما یوجب تآلف القلوب واجتماعھا، ونھوا عما  أمروا فی-1

  . وھذا من ذاك.یوجب تنافر القلوب واختالفھا

 أن یوصل إلى أخیھ النفع، ویكف عنھ الضرر، ومن أعظم -2

یختص  وھذا ال. الضرر الذي یجب كفھ عن األخ المسلم الظلم

وقد سبق الكالم على .  بل ھو محرم في حق كل أحد،بالمسلم

 إني ،یا عبادي«: لھيم مستوفى عند ذكر حدیث أبي ذر اإلالظل

 فال ، وجعلتھ بینكم محرًما،حرمت الظلم على نفسي
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»تظالموا
)1(

.  

 ؛خذالن المسلم ألخیھ؛ فإن المؤمن مأمور أن ینصر أخاه] عدم [-3

 یا:  قیل»او مظلوًمأا خاك ظالًمأانصر «: rكما قال النبي 

تمنعھ «: ا؟ قالنصره ظالًمأ ا، فكیفنصره مظلوًمأ ،رسول اهللا

»یاهإ فذلك نصرك ،من الظلم
)2(

.  

مام أحمد من حدیث أبي أمامة بن سھل، عن أبیھ، ج اإلوخرَّ

من أذل عنده مؤمن فلم «:  قال-صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-عن النبي 

وس الخالئق ء وھو یقدر على أن ینصره، أذلھ اهللا على ر،ینصره

»یوم القیامة
)3(

.  

  بل ال،كذب المسلم ألخیھ، فال یحل لھ أن یحدثھ فیكذبھ] عدم [-4

  .اال صدًقإیحدثھ 

 كما ؛ناشئ عن الكبر  وھو،احتقار المسلم ألخیھ المسلم] عدم [-5

 خرجھ مسلم .»الكبر بطر الحق وغمط الناس«: rقال النبي 

: وفي روایة لھ. وخرجھ اإلمام أحمد .من حدیث ابن مسعود

وغمص « :وفي روایة. » الناسالكبر سفھ الحق وازدراء«
                                                        

  . في الكتاب24حدیث رقم   )1(
  .بمعناه. 2444 باب أعن أخاك ح،أخرجھ البخاري في كتاب المظالم  )2(
 3/487في المسند   )3(
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»الناس
)1(

.  

pköâ$﴿: قال اهللا تعالى؛ الطعن علیھم وازدراؤھم: وغمص الناس r'̄» tÉ 

tûïÏ%©! $# (#qãZ tB#uä üw öç yÇ ó¡ oÑ ×P öqs% ` ÏiB BQöq s% ...﴾] فالمتكبر ،]11: الحجرات 

ینظر إلى نفسھ بعین الكمال، وإلى غیره بعین النقص فیحتقرھم 

 وال أن یقبل من احد ،ن یقوم بحقوقھم ألھًالأھم یرا ویزدریھم، وال
  .وردوه علیھأمنھم الحق إذا 

  : القلب ومكانتھ

لى إ ویشیر »التقوى ھھنا«: -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-وقولھ 
 ،ن كرم الخلق عند اهللا بالتقوىألى إشارة إ فیھ .صدره ثالث مرات

أعظم قدًرا  وھو ،فرب من یحقره الناس لضعفھ وقلة حظھ من الدنیا
نما یتفاوتون بحسب إ فإن الناس ؛عند اهللا تعالى ممن لھ قدر في الدنیا

bÎ) ö/ä3¨﴿:  كما قال اهللا تعالى؛التقوى tB tçò2 r& yâY Ïã  ...﴾ ] 13: الحجرات[.  

: من أكرم الناس؟ قال: -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-وسئل النبي 

»تقاھم هللا تعالىأ«
)1(

:  كما قال تعالى؛، والتقوى أصلھا في القلب

﴿t̀B ur öN ÏjàyèãÉ ué Èµ̄» yè x© «!$# $yḡR Î*sù ` ÏB î uqø)s? É>qè=à) ø9$#﴾]32:الحج[.  

                                                        
، وأحمد في )91 (147أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان، باب تحریم الكبر، ح  )1(

  .4/151، 1/399المسند 
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لھي بي ذر اإلأوقد سبق ذكر ھذا المعنى في الكالم على حدیث 

 وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى ،لو أن أولكم وآخركم«: عند قولھ

»زاد ذلك في ملكي شیئا  ما،قلب رجل واحد منكم
)2(

.  

وإذا كان أصل التقوى في القلوب؛ فال یطلع أحد على حقیقتھا؛ 

ینظر  إن اهللا ال«: -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم- كما قال ؛إال اهللا تعالى

» ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم،موالكمأإلى صوركم و
)3(

.  

و أوحینئذ فقد یكون كثیر ممن لھ صورة حسنة أو مال أو جاه، 

بھ خراب من التقوى، ویكون من لیس لھ شيء  قل،ریاسة في الدنیا

  .من ذلك قلبھ مملوء من التقوى، فیكون أكرم عند اهللا تعالى

 كما في الصحیحین عن حارثة بن ؛كثر وقوًعابل ذلك ھو األ

  بأھِلُمُكُرِبْخُأا ألَّ«:  قال-صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم- عن النبي ،وھب

 كُمُرِبْخه، أال ُأ ألبرَّ على اِهللاقسَم لو أ،ٍفضعََّت ُم ضعیٍف؟ كلُِّةالجنَّ

لٍُّت ُع؟ كلُّ الناِربأھِل
)4(

اٍظوََّج 
)1(

»ٍرستكِب ُم
)2(

.  
                                                                                                                                         

لقد كان في :  باب قولھ تعالى،أخرجھ البخاري في كتاب أحادیث األنبیاء  )1(
، ومسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل یوسف 3383یوسف ح

168)2378.(  
 . في الكتاب24حدیث رقم   )2(
  ).2564(34 باب تحریم ظلم المسلم ح،أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة  )3(
 ).اللسان( شدید الخصومة : وقیل،ھو الشدید الجافي والفظ الغلیظ: عتل  )4(
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صلى اهللا علیھ وآلھ -وفي الصحیحین عن أبي ھریرة عن النبي 

وثرت بالمتكبرین أ:  فقالت النار، والنارةتحاجت الجن«:  قال-وسلم

 ضعفاء الناس الإلي الیدخلني  ما: ة وقالت الجن،والمتجبرین

أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من : ةوسقطھم؟ فقال اهللا تعالى للجن

نت عذابي أعذب بك من أشاء من أ: عبادي، وقال للنار

»عبادي
)3(

.  

مر رجل على :  قال،وفي صحیح البخاري عن سھل بن سعد

:  فقال لرجل عنده جالس-صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-رسول اهللا 

شراف الناس؛ ھذا واهللا حري إن أرجل من : لمارأیك في ھذا؟ فقا

: قال . وإن قال أن یستمع لقولھ، وإن شفع أن یشفع،خطب أن ینكح

 فقال لھ ، ثم مر رجل آخر-صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-فسكت النبي 

رسول   یا:مارأیك في ھذا؟ قال: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم

                                                                                                                                         
  ).اللسان(ول الشروب البطر الكافر الرجل الجسیم األك: الجواظ  )1(
 باب عتل بعد ذلك زنیم ،أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر سورة ن  )2(

 46 باب النار یدخلھا الجبارون ح،، ومسلم في كتاب الجنة)4918(ح
)2853.(  

 ؟ باب وتقول ھل من مزید،أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر سورة ق  )3(
 باب النار یدخلھا الجبارون ،، ومسلم في كتاب الجنة)4850(ح
 ).2846(35ح
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ن خطب أن الینكح، إذا حري  ھ، ھذا رجل من فقراء المسلمین،اهللا

: rفقال رسول اهللا . ن ال یسمع لقولھأن قال إ و،یشفع ن شفع أن الإو

»رض من مثل ھذاھذا خیر من ملء األ«
)1(

.  

så#﴿: وقال محمد بن كعب القرظي في قولھ تعالى Î) ÏMyè s%ur èp yè Ï%#uqø9$# 

ÇÊÈ }§ øä s9 $pkÉJ yè ø%uqÏ9 îp t/Ïå% x. ÇËÈ...﴾ ]تخفض رجاًلا كانوا : لقا] 2-1: الواقعة

  . كانوا في الدنیا مخفوضین وترفع رجاًال،في الدنیا مرتفعین

  : الكبر وعواقبھ

بحسب امرئ من الشر أن «: -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-قولھ 

 فانھ ،خاه المسلمأیعني یكفیھ من الشر احتقاره : »خاه المسلمأیحقر 

  .عظم خصال الشرأن  والكبر م،خاه المسلم لتكبره علیھأإنما یحتقر 

نھ أ -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-وفي صحیح مسلم عن النبي 

» من في قلبھ مثقال ذرة من كبرةیدخل الجن ال«: قال
)2(

.  

 ْن فَم،ؤُه ردا والكبریاُء،ُه إزاُرالعزُّ«: نھ قالأیضا عنھ أوفیھ 

»ھبُتني عذَُّعناِزُی
)3(

.  

                                                        
  .نحوه) 6447( باب فضل الفقر ح،أخرجھ البخاري في كتاب الرقاق  )1(
  ).91 (149، 147 باب تحریم الكبر وبیانھ ح،یمانأخرجھ مسلم في كتاب اإل  )2(
  ).2620 (136 باب تحریم الكبر ح ،أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة  )3(
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  .اخلوق كفى بھا شرفمنازعة اهللا تعالى صفاتھ التي ال تلیق بالم

صلى اهللا علیھ -وفي صحیح مسلم عن أبي ھریره عن النبي 

»ھلك الناس فھو أھلكھم: من قال«:  قال-وآلھ وسلم
)1(

: قال مالك .

 فال أرى بھ -یعني في دینھم-ا لما یرى في الناس إذا قال ذلك تحزًن

لذي  فھو المكروه ا،ا بنفسھ وتصاغًرا للناسقال ذلك عجًباذ إبأًسا، و

  . عنھينھ

  :  صورةةیذاء المسلم بأیإتحریم 

كل المسلم على المسلم «: -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-قولھ 

  .» وعرضھ، ومالھ، دمھ؛حرام

 یخطب بھ في -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-ھذا مما كان النبي 

، فإنھ خطب بھ في حجة الوداع یوم النحر، ویوم ةالمجامع العظیم

موالكم أن دماءكم وإ«: یام التشریق، وقالأي من  والیوم الثان،عرفة

 في ، في شھركم ھذا،عراضكم علیكم حرام كحرمة یومكم ھذاأو

»بلدكم ھذا
)2(

.  
                                                        

 139 ھلك الناس ح : باب النھي عن قول،كتاب البر والصلةأخرجھ مسلم في   )1(
)2623.(  

، ومسلم )4406( ح ، باب حجة الوداع،أخرجھ البخاري في كتاب المغازي  )2(
  ).1679 (29 ح ، باب تغلیظ تحریم الدماء،في كتاب القسامة
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ن اهللا حرم علیكم دماءكم وأموالكم إف«: وفي روایھ للبخاري

» إال بحقھا،وأعراضكم
)1(

.  

داود والترمذي عن السائب بن یزید، عن  بوأحمد وأوخرج 

كم عصا أخیھ  أحُدْذیأُخ ال«:  قال-اهللا علیھ وآلھ وسلمصلى -النبي 

ھا إلیھدَُّرَیْلذ عصا أخیھ َفن أَخ فَم،االعًبا جاد«
)2(

.  

 أن یأخذ متاعھ الیرید سرقتھ، إنما یرید ي یعن:قال أبو عبید

 جاد في إدخال ،إدخال الغیظ علیھ، فھو العب في مذھب السرقة

  .الروع واألذى علیھ

صلى اهللا علیھ وآلھ -عن ابن مسعود عن النبي وفي الصحیحین 

 فإن ذلك ،إذا كنتم ثالثة فال یتناجى اثنان دون الثالث«:  قال-وسلم

»یحزنھ
)3(

.  

صلى اهللا علیھ وآلھ -ن النبي أ ةوفي صحیح مسلم عن أبي ھریر
                                                        

  ).6785( ح ، باب ظھر المؤمن حمى،أخرجھ البخاري في كتاب الحدود  )1(
 باب من یأخذ ،دببو داود في كتاب األأ، و4/221حمد في المسند أخرجھ أ  )2(

  باب ما جاء ال،، والترمذي في كتاب الفتن)5003( ح ،الشيء على المزاح
  ).2160( ح ،ایحل لمسلم أن یروع مسلًم

 ح ، كانوا أكثر من ثالثةإذا باب ،أخرجھ البخاري في كتاب االستئذان  )3(
 38 ح ، باب مناجاة االثنین دون الثالث،، ومسلم في كتاب السالم)6290(
)2184.(  
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ن إأرأیت :  قال.»ذكرك أخاك بما یكره«:  سئل عن الغیبة فقال-وسلم

 لم ْنإ و،ھَت فقد اغتْبتقوُل  كان فیھ ماإْن«:  فقال؟كان فیھ ما أقول

»ھتََّھ فقد َب فیھ ما تقوُلْنُكَی
)1(

.  

فتضمنت ھذه النصوص كلھا، أن المسلم ال یحل إیصال األذى 

  .إلیھ بوجھ من الوجوه من قول، أو فعل، بغیر حق

%tûïÏ﴿: وقد قال اهللا تعالى ©!$#ur öcr èå÷sãÉ öúüÏZ ÏB÷sßJ ø9$# ÏM» oY ÏB÷sßJ ø9$# ur Îé öçtó Î/ 

$tB (#qç6 |¡ oKò2 $# Ïâ s)sù (#qè=yJ tF ôm $# $YZ» tF ôgç/ $VJ øOÎ) ur $YYè Î6ïB ÇÎÑÈ﴾] 58: األحزاب[ ،

  .وإنما جعل اهللا المؤمنین إخوة لیتعاطفوا ویتراحموا

صلى اهللا -وفي الصحیحین عن النعمان بن بشیر، عن النبي 

ادِِّھْم َوَتَعاُطِفِھْم  َمَثُل اْلُمْؤِمِنیَن ِفي َتَو«:  قال-علیھ وآلھ وسلم

 َتَداَعى َلُھ َساِئُر اْلَجَسِد ، ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُھ َشْيٌء:َوَتَراُحِمِھْم َمَثُل اْلَجَسِد

»السََّھِرَو ِباْلُحمَّى
)2(

.  

اجعل كبیر المسلمین عندك «: قال رجل لعمر بن عبد العزیز

تسيء ا، وصغیرھم ابًنا، وأوسطھم أًخا، فأي أولئك تحب أن أًب

                                                        
  ).2589(70 ح ، باب تحریم الغیبة،أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة  )1(
، 6011 ح ،باب رحمة الناس والبھائم: دبأخرجھ البخاري في كتاب األ  )2(

 باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم ،كتاب البر والصلة واآلداب: ومسلم في
  ).2586 (-66 ح ،وتعاضدھم
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  .»!إلیھ؟

لیكن حظ المؤمن منك «: ومن كالم یحیى بن معاذ الرازي

إن لم تنفعھ، فال تضره، وإن لم تفرحھ فال تغمھ، وإن لم تمدحھ : ثالثة

  .»فال تذمھ

  : ما یستفاد من الحدیث

  .تحریم النجش لما فیھ من غش وخداع -1

النھي عن األمور التي تؤدي إلى الفرقة والضعف  -2

 . لمینوالشتات بین المس

 .النھي عن التدابر لغیر سبب یسمح بھ الشرع -3

 . ولكن ینظر إلى قلوبكم،ینظر إلى أجسامكم ن اهللا الإ -4

في الحدیث نھي عن التنافس في الرغبة في الدنیا  -5

 .وحظوظھا

 . األمر بحفظ وصون عرض المسلم ودمھ ومالھ -6
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  : المناقشة

  أقسام الناس فیھ؟  ما الحسد؟ وما-1

وما حكم العقد الذي . لماء في معنى النجش اذكر أقوال الع-2

  وقع فیھ النجش؟ 

   كیف یكون البیع على البیع؟ وما علة تحریمھ؟- 3

ى األخوة ن كیف یمكن تحقیق مع»وكونوا عباد اهللا إخوانا« - 4

  في واقع المسلمین؟

 – یكذبھ ال -یخذلھ ال-یظلمھ ال : ةتی اذكر معاني الكلمات اآل- 5

  .یحقره ال

 بما سبقھ؟» التقوى ھھنا«: قة قولھ ما عال-6
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  ) في الجامع36 ( والثالثونخامسالحدیث ال

 
  :  قالr عن النبي tبي ھریرة أعن 

َمْن َنفََّس َعْن ُمْؤِمٍن ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب الدُّْنَیا، َنفََّس اللَُّھ َعْنُھ «

، َوَمْن َیسََّر َعَلى ُمْعِسٍر، َیسََّر اللَُّھ َعَلْیِھ ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب َیْوِم اْلِقَیاَمِة

ِفي الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اللَُّھ ِفي الدُّْنَیا َواْلآِخَرِة، 

َواللَُّھ ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخیِھ، َوَمْن َسَلَك َطِریًقا 

ِمُس ِفیِھ ِعْلًما، َسھََّل اللَُّھ َلُھ ِبِھ َطِریًقا ِإَلى اْلَجنَِّة، َوَما اْجَتَمَع َقْوٌم َیْلَت

ِفي َبْیٍت ِمْن ُبُیوِت اللَِّھ، َیْتُلوَن ِكَتاَب اللَِّھ، َوَیَتَداَرُسوَنُھ َبْیَنُھْم، ِإلَّا 

 َوَحفَّْتُھْم اْلَمَلاِئَكُة، َوَذَكَرُھْم َنَزَلْت َعَلْیِھْم السَِّكیَنُة، َوَغِشَیْتُھْم الرَّْحَمُة،

رواه . »اللَُّھ ِفیَمْن ِعْنَدُه، َوَمْن َبطََّأ ِبِھ َعَمُلُھ َلْم ُیْسِرْع ِبِھ َنَسُبُھ

مسلم
)1(

.  

صلى -وخرجا في الصحیحین من حدیث ابن عمر عن النبي 

ِلُمُھ، َوَلا اْلُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم، َلا َیْظ«:  قال-اهللا علیھ وآلھ وسلم

ُیْسِلُمُھ، َوَمْن َكاَن ِفي َحاَجِة َأِخیِھ، َكاَن اللَُّھ ِفي َحاَجِتِھ، َوَمْن َفرََّج 
                                                        

 باب فضل االجتماع على تالوة القرآن ،أخرجھ مسلم في كتاب الذكر والدعاء  )1(
 .وفیھ ما اجتمع بدل ما جلس). 2699 (38ح 
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َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة، َفرََّج اللَُّھ َعْنُھ ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت َیْوِم اْلِقَیاَمِة، َوَمْن 

»َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اللَُّھ َیْوَم اْلِقَیاَمِة
)1(

.  

  : من نفس عن مؤمن كربة

من نفس عن مؤمن كربة «: -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-قولھ 

  .» نفس اهللا عنھ كربة من كرب یوم القیامة،من كرب الدنیا

ھذا یرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت 

نما إ«: -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم- كقولھ ؛النصوص بھذا المعنى

»عباده الرحماءیرحم اهللا من 
)2(

.  

»ن اهللا یعذب الذین یعذبون الناس في الدنیاإ«: وقولھ
)3(

.  

ھي الشدة العظیمة التي توقع صاحبھا في الكرب، : والكربة

 كأنھ یرخي ؛ن یخفف عنھ منھا، مأخوذ من تنفس الخناقإوتنفیسھا 

                                                        
 ،2442 باب ال یظلم المسلم المسلم ح ،أخرجھ البخاري في كتاب المظالم  )1(

  ).2580 (58 باب تحریم الظلم ح ،ومسلم في كتاب البر والصلة
 باب قول النبي ، حدیث طویل أخرجھ البخاري في كتاب الجنائزجزء من  )2(

 ولھ أطراف، ومسلم في كتاب 1284 ح ،یعذب المیت ببعض بكاء أھلھ
  ).923 (11 ح ، باب البكاء على المیت،الجنائز

 الشدید لمن عذب الناس ح ید باب الوع،أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة  )3(
118) 2613.(  
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  . خذ نفًساألھ الخناق حتى ی

ة فتنفرج عنھ ن یزیل عنھ الكربأوالتفریج أعظم من ذلك، وھو 

  .كربتھ، ویزول ھمھ وغمھ

  . وجزاء التفریج التفریج،فجزاء التنفیس التنفیس

  : حكمة االقتصار على كربة من كرب یوم القیامة

، ولم یقل من كرب الدنیا »كربة من كرب یوم القیامة« :وقولھ

ن إ :والستر، وقد قیل في مناسبة ذلك  كما قال في التیسیر؛واآلخرة

 ،حد یحصل لھ ذلك في الدنیاأدائد العظیمة، ولیس كل الكرب ھي الش

یكاد  ا الحًدأن إبخالف اإلعسار والعورات المحتاجة إلى الستر؛ ف

  . ولو بتعسر بعض الحاجات المھمة،یخلو في الدنیا من ذلك

 ، ألن كرب الدنیا بالنسبة إلى كرب اآلخرة كال شيء:وقیل

  .ھ كرب اآلخرةفادخر اهللا جزاء تنفیس الكرب عنده لینفس ب

  : فضل التیسیر على المعسر

 یسر اهللا علیھ في الدنیا ،على معسر ومن یسر«: rقولھ 

  .»واآلخرة

  .یضا یدل على أن اإلعسار قد یحصل في اآلخرةأھذا 
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نھ على الكافرین إ و،وقد وصف اهللا یوم القیامة بأنھ یوم عسیر

  .نھ ییسر على غیرھمأ فدل على ؛غیر یسیر

%tb﴿: وقال ü2 ur $·BöqtÉ ín? tã tûïÍçÏÿ» s3 ø9$# #Zéç Å¡ tã ÇËÏÈ﴾]26: الفرقان[.  

والتیسیر على المعسر في الدنیا من جھة المال یكون بأحد 

(bÎ﴿:  وذلك واجب كما قال تعالى،نظاره إلى المیسرةإما بإ: مرینأ ur 

öc% x. r èå ;o uéô£ ãã ...،﴾ ال إ و،ان كان غریًمإ وتارة بالوضع عنھ

  . وكالھما لھ فضل عظیم،عسارهإبھ یزول  فبإعطائھ ما

صلى اهللا علیھ وآلھ -بي ھریرة عن النبي أوفي الصحیحین عن 

 َفِإَذا َرَأى ُمْعِسًرا َقاَل ،َكاَن َتاِجٌر ُیَداِیُن النَّاَس «:  قال-وسلم

 َعْنُھ َفَتَجاَوَز اللَُّھ . َتَجاَوُزوا َعْنُھ َلَعلَّ اَهللا َأْن َیَتَجاَوَز َعنَّا:َیاِنِھِصبِل

«
)1(

.  

بي مسعود عن النبي صلى اهللا علیھ أوخرجھ مسلم من حدیث 

 َتَجاَوُزوا ، َنْحُن َأَحقُّ ِبَذِلَك ِمْنُھ:َقاَل اُهللاَف « :وفي حدیثھ، وآلھ وسلم

» َعْنُھ
)2(

.  

صلى اهللا علیھ -بي قتادة عن النبي أا من حدیث یًضأوخرج 
                                                        

، ومسلم في 2078 ح ا باب من أنظر معسًر،ي في كتاب البیوعأخرجھ البخار  )1(
  ).1562 (- 31نظار المعسر ح باب إ ،كتاب المساقاة

  ).1562(-  30 ح ،نظار المعسرإ باب فضل ،أخرجھ مسلم في كتاب المساقاة  )2(
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 ، القیامِة یوِمِبَرن ُك ِم اُهللاُھَیِجْن ُی أْنُهرَّ َسْنَم«:  قال-وآلھ وسلم

» عنھْعَضَی وأ ٍرِسْع عن ُمْسفَِّنُیْلَف
)1(

.  

  

  : الستر على المسلم

ره َت َس،ا مسلًمَرَت َسْنوَم«: -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-وقولھ 

   .»نیا واآلخرِة في الدُّاُهللا

  .ھذا مما تكاثرت النصوص بمعناه

- سمع النبي ،امرحمد من حدیث عقبة بن عأوخرج اإلمام 

َمْن َسَتَر ُمْؤِمًنا ِفي الدُّْنَیا َعَلى  «:  یقول-صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم

»  َیْوَم اْلِقَیاَمِة-َعزَّ َوَجلَّ- َسَتَرُه اُهللا ،َعْوَرٍة
)2(

.  

ا لم یكن لھم دركت قوًمأ: نھ قالأوقد روي عن بعض السلف 

ا قواًمأ وأدركت .ا فذكروا عیوب الناس فذكر الناس لھم عیوًب،عیوب

أو كما  . فنسیت عیوبھم، فكفوا عن عیوب الناس،كانت لھم عیوب

  .قال

ص لى اهللا علی ھ   -بي برزة عن النب ي  أوشاھد ھذا الحدیث حدیث    
                                                        

  ).1563(-  32 ح ،أخرجھ مسلم في الموضع السابق  )1(
  .159 / 4مسند أحمد   )2(
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اْلِإیَم اُن   َیا َمْع َشَر َم ْن آَم َن ِبِل َساِنِھ َوَل ْم َی ْدُخلْ          «: نھ قال أ -وآلھ وسلم 

 تَّب عَ ا َفِإنَّ ُھ َم ْن   ؛ِلِمیَن َوَل ا َتتَِّبُع وا َع ْوَراِتِھمْ    َل ا َتْغَت اُبوا اْلُم سْ      ،ِھِب  َقْلفي  

  اُهللا َعْوَرَت ُھ َیْف َضْحُھ ِف ي َبْیِت ھِ        َتَتبَّ عَ َوَم ْن   ،  اُهللا َعْوَرَت ھُ  َتَتبََّع  َعْوَراِتِھْم  

«.  

بو داودأحمد وأمام خرجھ اإل
)1(

.  

  : الناس في المعاصي قسمان

  :ن الناس على ضربینأواعلم 

ذا إ ف،یعرف بشيء من المعاصي ا المن كان مستوًر: أحدھما
وال التحدث ، یجوز كشفھا، والھتكھا نھ الإزلة ف وقعت منھ ھفوة أو

  . ألن ذلك غیبة محرمة؛بھا

وھذا ھو الذي وردت فیھ ھذه النصوص؛ وفي ذلك قال اهللا 
%ûcÎ) tûïÏ﴿: تعالى ©!$# tbqô7 ÏtäÜ b r& yìãÏ± n@ èp t± Ås» xÿø9 شاعة إ: د والمرا﴾...  #$

 يءو اتھم بھ وھو برأالفاحشة على المؤمن المستتر فیما وقع منھ، 
  . فكمنھ كما في قصة اإل

 :قال بعض الوزراء الصالحین لبعض من یأمر بالمعروف
 ،سالمھل اإلأ فإن ظھور معاصیھم عیب في ؛اجتھد أن تستر العصاة

                                                        
 باب في الغیبة ،، وأبو داود في كتاب األدب121 / 4 المسند أخرجھ أحمد في  )1(

  .4880ح 
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  .وأولى األمور ستر العیوب

 ،أقر بحد ولم یفسره، لم یستفسرا وا نادًمجاء تائًب ومثل ھذا لو
صلى اهللا علیھ وآلھ -مر النبي أنفسھ، كما  بل یؤمر بأن یرجع ویستر

ا والغامدیة ماعًز-وسلم
)1(

 أصبت : وكما لم یستفسر الذي قال لھ،
ا فأقمھ عليحد

)2(
.  

 فإنھ یشفع لھ حتى ،ومثل ھذا لو أوخذ بجریمتھ ولم یبلغ اإلمام
 جاء الحدیث عن النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وفي مثلھ .یبلغ اإلمام ال

  .»ھْماِتَرَث َعي الھیئاِتِووا َذیُلِقَأ«: وسلم

بو داود والنسائي من حدیث عائشةأخرجھ 
)3(

.  

ا بھا، وال یبالي بما ا بالمعاصي، معلًنمن كان مشتھًر: والثاني
 ولیس لھ غیبة ، فھذا ھو الفاجر المعلن،ارتكب منھا، والبما قیل لھ

بأس   ومثل ھذا ال،ص على ذلك الحسن البصري وغیرهكما ن
  .بالبحث عن أمره لتقام علیھ الحدود

                                                        
 -22حبالزنا،  باب من اعترف على نفسھ ،أخرجھ مسلم في كتاب الحدود  )1(

)1695.(  
، 6823بالحد ولم یبین ح   أقرإذا باب ،أخرجھ البخاري في كتاب الحدود  )2(

 - 44ت ح ئات یذھبن السیومسلم في كتاب التوبة باب قول اهللا تعالى إن الحسنا
)2764.(  

، وأبو داود )»إال في الحدود«وتتمتھ  (6/181أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده   )3(
  ).4375ح(كتاب الحدود، باب في الحد یشفع فیھ : في
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 ،نما كانت منھ زلةإمن لم یعرف منھ أذى للناس، و: قال مالك
  .لم یبلغ اإلمام فال بأس أن یشفع لھ ما

 ولكن ،و فساد فال أحب أن یشفع لھ أحدأما من عرف بشر أو
  .وغیره  ابن المنذر حكاه،یترك حتى یقام علیھ الحد

  .لى السلطان بكل حالإوكره اإلمام أحمد رفع الفساق 

 ولھذا ؛وإنما كرھھ ألنھم غالًبا ال یقیمون الحدود على وجھھا
 نھم ضربوا رجًالأنھ یقیم الحد فارفعھ، ثم ذكر أن علمت إ :قال

  .الم یكن قتلھ جائًز:  یعني،فمات

  : المسلم في عون أخیھ

 وفي ،»خیھأن العبد مادام العبد في عون واهللا في عو« :قولھ

  .»خیھ كان اهللا في حاجتھأومن كان في حاجة «: حدیث ابن عمر

وقد سبق في شرح الحدیث الخامس والعشرین والسادس 

  .الحوائج والسعي فیھا والعشرین فضل قضاء

صحابھ في قضاء حاجة لرجل أا من بعث الحسن البصري قوًم

 ناأ: ا فقالتوا ثابًتأني فخذوه معكم، ف مروا بثابث البنا:وقال لھم

ما أ ، یا أعمش:قولوا لھ: خبروه فقالألى الحسن فإ فرجعوا ،معتكف

!. خیك المسلم خیر لك من حجة بعد حجة؟أتعلم أن مشیك في حاجة 
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  . فترك اعتكافھ وذھب معھم،لى ثابتإفرجعوا 

:  قالت،حمد من حدیث ابنة الخباب بن األرتأمام وخرج اإل

 -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم- فكان النبي ،باب في سریةخرج خ

ا لنا في جفنة لنا فتمتلئ حتى تفیض، فلما یتعاھدنا حتى یحلب عنًز

لى ما كانإقدم خباب حلبھا فعاد حالبھا 
)1(

.  

 فلما استخلف ،غنامھمأ یحلب للحي tبكر الصدیق  بوأوكان 

ن أى وإني ألرجو بل: بكر بوأ فقال .یحلبھا اآلن ال: قالت جاریة منھم

  .و كما قالأ .فعلھأدخلت فیھ عن شيء كنت  یغیرني ما ال

تحلب النساء  ن العرب كانت النما كانوا یقومون بالحالب ألإو
 وكانوا یستقبحون ذلك، وكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء ،منھم

  .لى من یحلب لھنإ

  .وكان عمر یتعاھد األرامل فیستقي لھم الماء باللیل

وائل یطوف على نساء الحي وعجائزھن كل یوم  بوأان وك
  .یصلحھن فیشتري لھن حوائجھن وما

 فكان ،صحبت ابن عمر في السفر ألخدمھ: وقال مجاھد
  .یخدمني

 فكان ،ا في الجھاد فاشترط علیھم أن یخدمھموصحب رجل قوًم
                                                        

  .111 / 5أخرجھ في المسند   )1(
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 ، ھذا من شرطي:ثوبھ قال وأحد منھم أن یغسل رأسھ أراد أإذا 
 . من أھل الجنة:ا فرأوا على یده مكتوًب، فجردوه للغسل فمات،فیفعلھ

  .فنظروا فإذا ھي كتابة بین الجلد واللحم

صلى اهللا علیھ - كنا مع النبي :نس قالأوفي الصحیحین عن 
  فنزلنا منزًال: قال، في السفر فمنا الصائم، ومنا المفطر-وآلھ وسلم

 ،تقي الشمس بیده ومنا من ی، صاحب الكساءكثرنا ظالأ ،في یوم حار
 وقام المفطرون فضربوا األبنیة وسقوا الركاب، ،فسقط الصوام: قال

 رون الیوَمِطْف الُمَبَھَذ«: -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-فقال رسول اهللا 
»باألجِر

)1(
.  

  : العلم طریق الجنة

ومن سلك طریقا یلتمس «: -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-قولھ 

  .»لى الجنةإا ریًقفیھ علما سھل اهللا لھ بھ ط

وسلوك الطریق اللتماس العلم یدخل فیھ سلوك الطریق 

 وھو المشي باألقدام إلى مجالس العلماء، ویدخل فیھ سلوك ،الحقیقي

الطرق المعنویة المؤدیة إلى حصول العلم مثل حفظھ ومذاكرتھ، 

ومطالعتھ وكتابتھ والتفھم لھ ونحو ذلك من الطرق المعنویة التي 

                                                        
، 2890 باب فضل الخدمة في الغزو ح ،أخرجھ البخاري في كتاب الجھاد  )1(

  ).1119 (- 100 باب أجر المفطر في السفر ح ،اب الصیامومسلم في كت
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  .لى العلمیتوصل بھا إ

ا إلى سھل اهللا لھ طریًق«: -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-وقولھ 

 ، قد یراد بذلك أن اهللا یسھل لھ العلم الذي طلبھ وسلك طریقھ»الجنة

: وھذا كقولھ تعالى.  فإن العلم طریق موصل إلى الجنة،وییسره علیھ

﴿ôâ s)s9ur $ tR÷éú£ oÑ tb#uäöçà) ø9$# Ìçø.Ïe%#Ï9 ö@ yg sù ` ÏB 9ç Ï.£â ïB ÇÊÐÈ﴾] 17: القمر[.  

  ھل من طالب علم فیعان علیھ؟: قال بعض السلف

ذا قصد بطلبھ وجھ إن اهللا ییسر لطالب العلم إ: ایًضأوقد یراد 

ا لھدایتھ ولدخول  فیكون سبًب،اهللا تعالى، واالنتفاع بھ والعمل بمقتضاه

  . الجنة بذلك

 موصلة  وتكون،خر ینتفع بھاأا وقد ییسر اهللا لطالب العلم علوًم

  .لم یعلم علم أورثھ اهللا علم ما من عمل بما: قیل  كما؛لھ إلى الجنة

  . بعدھا الحسنُة:ثواب الحسنِة: قیل وكما

ßâÉ ﴿وقد دل على ذلك قولھ تعالى Ìì tÉur ª!$# öúïÏ% ©!$# (#÷r yâ tG÷d$# ì Wâ èd﴾  

!©%tûïÏ﴿: وقولھ تعالى] 76:مریم[ $#ur (# ÷r yâ tG÷d $# óO èd yä#yó ì Wâ èd﴾]17: محمد[.  

تسھیل طریق الجنة الحسِّي یوم : ایًضأوقد یدخل في ذلك 

 فییسر ذلك ،ھوال وھو الصراط وما قبلھ وما بعده من األ،القیامة

 فإن العلم یدل على اهللا من أقرب الطرق ،على طالب العلم لالنتفاع بھ
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لى إلى اهللا تعالى، وإلیھ، فمن سلك طریقھ ولم یعرج عنھ، وصل إ

 فسھلت علیھ الطرق الموصلة إلى ،سھلھاألطرق وقرب اأالجنة من 

لى إالجنة كلھا في الدنیا وفي اآلخرة، فال طریق إلى معرفة اهللا، و

ال بالعلم إالوصول إلى رضوانھ والفوز بقربھ ومجاورتھ في اآلخرة، 

 وبھ ، فھو الدلیل علیھ،النافع الذي بعث اهللا بھ رسلھ وأنزل بھ كتبھ

 اهللا كتابھ ى ولھذا سم؛لشبھ والشكوك في ظلمات الجھل وايیھتد

ôâ﴿:  قال اهللا تعالى؛ھ في الظلماتب ي ألنھ یھتد؛انوًر s% Nà2 uä!% ỳ öÆ ÏiB 

«!$# ÖëqçR Ò=» tG Å2ur ÑúüÎ7ïB ÇÊÎÈ...﴾] 15: المائدة[.  

 وھو ،كان ثمرتھ في قلب اإلنسان ما: أحدھما: العلم قسمان

 المقتضي لخشیتھ، ،العلم باهللا تعالى، وأسمائھ وصفاتھ، وأفعالھ

ومھابتھ، وإجاللھ والخضوع لھ، ومحبتھ ورجائھ، ودعائھ والتوكل 

  .فھذا ھو العلم النافع. علیھ ونحو ذلك

 فذاك حجة اهللا ،علم على اللسان: العلم علمان: وقال الحسن

  . فذاك العلم النافع، وعلم في القلب،على بني آدم

 حجة اهللا كما في  وھو،العلم الذي على اللسان: والقسم الثاني

»القرآن حجة لك أو علیك« :الحدیث
)1(

.  

                                                        
  .نیى في الحدیث الثالث والعشرضم  )1(
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العلم النافع، وھو العلم الباطن الذي : فأول ما یرفع من العلم
یخالط القلوب ویصلحھا، ویبقى علم اللسان حجة فیتھاون الناس بھ، 
وال یعملون بمقتضاه، ال حملتھ وال غیرھم، ثم یذھب ھذا العلم 

 ولیس َثّم من یعلم ، القرآن في المصاحف فال یبقى إال،بذھاب حملتھ
 فال یبقى ، بھ في آخر الزماني ثم یسر، وال حدوده وال أحكامھھمعانی

عد ذلك تقوم بفي المصاحف وال في القلوب منھ شيء بالكلیة و
»ال تقوم الساعة إال على شرار الناس«: rكما قال ، الساعة

)1(
 ،

» اُهللا اُهللا:یقوُل  أحٌد وفي األرِض الساعُةال تقوُم« :وقال
)2(

.  

  :للعلم والقرآن والذكر في المساجدالجلوس 

 یتلون كتاب ،جلس قوم في بیت من بیوت اهللا وما«: rقولھ 
 ، وغشیتھم الرحمة،ال نزلت علیھم السكینةإ ،اهللا ویتدارسونھ بینھم

  ». وذكرھم اهللا فیمن عنده،وحفتھم المالئكة

جد لتالوة القرآن ھذا یدل على استحباب الجلوس في المسا

  .ومدارستھ

ن حمل على تعلم القرآن وتعلیمھ، فال خالف في إوھذا 

                                                        
  ).2949 (- 131 ح ، باب قرب الساعة،أخرجھ مسلم في كتاب الفتن  )1(
 -234 ح ، باب ذھاب اإلیمان آخر الزمان،أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان  )2(

  ).وفي األرض(ولیس فیھ ) 148(
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  .استحبابھ

صلى اهللا علیھ -وفي صحیح البخاري عن عثمان عن النبي 

  .»ن وعلمھآخیركم من تعلم القر«:  قال-وآلھ وسلم

فذلك الذي أقعدني مقعدي ھذا: الرحمن السلمي بو عبدأقال 
)1(

.  

آن في زمن عثمان بن عفان حتى بلغ الحجاج وكان قد علم القر

بن یوسف
)2(

.  

 دخل فیھ االجتماع في ،ھو أعم من ذلك ن حمل على ماإو

  .االمساجد على دراسة القرآن مطلًق

 وما: ذكر اهللا، قال: ي العمل أفضل؟ قالأ: وسئل ابن عباس

جلس قوم في بیت من بیوت اهللا یتعاطون فیھ كتاب اهللا فیما بینھم 

  وكانوا أضیاف اهللا ما،ال أظلتھم المالئكة بأجنحتھاإ ،ونھویتدارس

  . داموا على ذلك، حتى یفیضوا في حدیث غیره

                                                        
 باب خیركم من تعلم القرآن وعلمھ ،اري في كتاب فضائل القرآنأخرجھ البخ  )1(

  .5027ح 
  .حتى أدرك والیة الحجاج بن یوسف: معناه  )2(
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 كانوا إذا صلوا الغداة قعدوا: نس قالأوروى یزید الرقاشي عن 

 ویذكرون اهللا ، ویتعلمون الفرائض والسنن،ن القرآنءوا یقرا حلًقحلًق

  .تعالى

صلى اهللا علیھ -ول اهللا وفي صحیح مسلم عن معاویة أن رس

 : قالوا»؟َما ُیْجِلُسُكْم «: صحابھ فقالأ خرج على حلقة من -وآلھ وسلم

آللَِّھ  «:  فقال. علینا بھجلسنا نذكر اهللا ونحمده لما ھدانا لإلسالم، ومنَّ

َأَما ِإنِّي َلْم  «: قال. ذلك الإجلسنا  أاهللا ما:  قالوا»؟َما َأْجَلَسُكْم ِإلَّا َذاَك

نَُّھ َأَتاِني ِجْبِریُل َفَأْخَبَرِني َأنَّ اللََّھ ُیَباِھي ِبُكْم ِكَل، َوَتْحِلْفُكْم ُتْھَمًة َلُكْمَأْس

» اْلَمَلاِئَكَة
)1(

.  

  .ةث أخر متعددیوفي المعنى أحاد

  :فضل عظیم

 أن جزاء الذین -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-وقد أخبر النبي 

  : هللا أربعة أشیاءیجلسون في بیت اهللا یتدارسون كتاب ا

  .تنزل السكینة علیھم: أحدھا

                                                        
 - 40 باب فضائل االجتماع على تالوة القرآن ح ،أخرجھ مسلم في كتاب الذكر  )1(

)2701.(  
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كان رجل یقرأ : وفي الصحیحین عن البراء بن عازب قال

سورة الكھف وعنده فرس مربوط بشطنین
)1(

فتغشتھ سحابة ، 

-تى النبي أصبح أوتدنو، وجعل فرسھ ینفر منھا، فلما  فجعلت تدور

 السَِّكیَنُة َتَنزََّلْت ِتْلَك «:  فذكر ذلك لھ فقال-صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم

» ِباْلُقْرآِن
)2(

.  

ا عن أبي سعید أن أسید بن حضیر بینما ھو لیلة وفیھما أیًض

:  قال أسید،ا فقرأ ثم جالت أیًض،یقرأ في مربده، إذ جالت فرسھ

فقمت إلیھا فإذا مثل الظلة :  قال-یعني ابنھ-فخشیت أن تطأ یحیى 

فغدا :  قال،ى ما أراھافوق رأسي أمثال السرج عرجت في الجو حت

ِتْلَك  «: r فذكر ذلك لھ فقال -صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-على النبي 

 َما ، َوَلْو َقَرْأَت َلَأْصَبَحْت َیَراَھا النَّاُس،اْلَمَلاِئَكُة َكاَنْت َتْسَتِمُع َلَك

» َتْسَتِتُر ِمْنُھْم
)3(

  .واللفظ لمسلم فیھما. 

                                                        
  ).اللسان(الشطن ھو الحبل   )1(
 - 240اب نزول السكینة ح  ب،أخرجھ مسلم في كتاب صالة المسافرین  )2(

 5011 باب فضل الكھف ح ،، والبخاري في كتاب فضائل القرآن)795(
  .نحوه

، والبخاري في كتاب )796 (- 242أخرجھ مسلم في الموضع السابق ح   )3(
  .5018 باب نزول السكینة ح ،فضائل القرآن
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bÎ) |M¨﴿:  تعالى قال اهللا؛غشیان الرحمة: والثاني uH÷q uë «!$# Ò=É Ìçs% 

öÆ ÏiB tûüÏZ Å¡ ós ßJ ø9$# ÇÎÏÈ﴾ ]56: األعراف[.  

نھ كان في عصابة، یذكرون أ: وخرج الحاكم من حدیث سلمان

 ما«:  فقال-صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم- فمر بھم رسول اهللا ،اهللا تعالى

كم َك أشاِر أْنُت فأرْد، علیكمُلزََّن َت الرحمَةي رأیُتنِّإ؟ فم تقولوُنكنُت

»فیھا
)1(

.  

أن المالئكة تحف بھم، وھذا مذكور في ھذه األحادیث : والثالث

  .التي ذكرناھا

  .أن اهللا یذكرھم فیمن عنده: الرابع

صلى اهللا علیھ وآلھ -وفي الصحیحین عن أبي ھریرة عن النبي 

 َوَأَنا َمَعُھ ، َأَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي:عزَّ وجلََّیُقوُل اللَُّھ «:  قال-وسلم

 َوِإْن َذَكَرِني ، َفِإْن َذَكَرِني ِفي َنْفِسِھ َذَكْرُتُھ ِفي َنْفِسي،ِنيحیَن َیْذُكُر

ِفي َمَلٍإ َذَكْرُتُھ ِفي َمَلٍإ َخْیٍر ِمْنُھم
 )2(

.  

 .وھذه الخصال األربع لكل مجتمعین على ذكر اهللا تعالى
                                                        

  .1/122الحاكم في المستدرك أخرجھ   )1(
 ویحذركم اهللا نفسھ ح : باب قول اهللا تعالى،حیدأخرجھ البخاري في كتاب التو  )2(

 ).2675 (-1، ومسلم في كتاب التوبة باب في الحض على التوبة ح 7405
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 من شكره، إن اهللا ذاكر من ذكره، وزائد: قال الربیع بن أنس

pk$﴿: قال تعالى، ومعذب من كفره öâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãZ tB#uä (#r âê è0 øå$# ©!$# ...﴾ 
  .]41: األحزاب[

ثناؤه علیھ بین مالئكتھ وتنویھھ : وصالة اهللا على عبده ھي
  .بذكره، كذا قال أبو العالیة

  ! عملھ بھمن أبطأ

 أن :معناه. »ومن بطأ بھ عملھ لم یسرع بھ نسبھ«: rقولھ 
  .العمل ھو الذي یبلغ بالعبد درجات اآلخرة

@9e﴿: كما قال تعالى à6 Ï9ur ×M» y_ uëyä $I ÊeE (#qè=ÏH xå﴾ بطأ بھ عملھ أن أ فمن
 لم یسرع بھ نسبھ، فیبلغھ تلك ،یبلغ بھ المنازل العالیة عند اهللا

نساب  فإن اهللا تعالى رتب الجزاء على األعمال، ال على األ،الدرجات
#﴿: كما قال تعالى såÎ*sù yá Ïÿ çR íÎû ÍëqêÁ9$# Ixsù z>$|¡Sr& óO ßgoY ÷èt/ 7ã Í³tB öqtÉ üw ur 

öcqä9uä!$|¡ tFtÉ ÇÊÉÊÈ﴾] 101:المؤمنون[.  

 ؛وقد أمر اهللا تعالى بالمسارعة إلى مغفرتھ ورحمتھ باألعمال
þq#) *﴿: قال تعالى كما ããÍë$yô ur 4ín<Î) ;o tçÏÿ øótB Ï̀iB öN à6În/ §ë...﴾] آل عمران :

!©%bÎ) tûïÏ¨﴿: ال تعالىوق، ]133 $# N èd ô` ÏiB Ïp uäô± yz N ÍkÍh5uë tbqà)Ïÿô± ïB ÇÎÐÈ tûïÏ%©!$# ur 

O èd ÏM» tÉ$t« Î/ öN ÍkÍh5 uë tbqãZ ÏB÷sãÉ ÇÎÑÈ tûïÏ%©! $#ur O èd öNÍk Íh5tçÎ/ üw öcqä.Îéô³ çÑ ÇÎÒÈ tûïÏ% ©!$#ur 
tbqè? ÷sãÉ !$tB (#qs?#uä öN åkæ5qè= è% ¨r î' s#Å_ur öN åk̈X r& 4ín<Î) öNÍk Íh5uë tbqãèÅ_º uë ÇÏÉÈ y7Í´ ¯» s9'r é& tbqãã Ìç» |¡ çÑ 

íÎû ÏNº uéöç sÉø: $# öN èd ur $olm; tbqà)Î7» yô ÇÏÊÈ﴾] 61-57: المؤمنون[.  
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یأمر اهللا بالصراط فیضرب على جھنم، فیمر : قال ابن مسعود
 ثم كمر ، أوائلھم كلمح البرق،اا زمًرعمالھم زمًرأالناس على قدر 

ا، وحتى لبھائم، حتى یمر الرجل سعًی ثم كمر المطر، ثم كمر ا،الریح
لم ! رب یا:  حتى یمر آخرھم یتلبط على بطنھ، فیقول،ایمر مشًی
انما بطأ بك عملك بطئ بك؛أني لم إ:  فیقول؟بطأت بي

)1(
.  

صلى اهللا -قال رسول اهللا : بي ھریرة قالأوفي الصحیحین عن 

öë﴿:  حین أنزل علیھ-علیھ وآلھ وسلم ÉãRr&ur y7 s?uéç Ï± tã öúüÎ/ tçø% F{ $# ÇËÊÍÈ﴾ :

َلا ُأْغِني َعْنُكْم ِمْن اللَِّھ ، ْم ِمْن اِهللا اْشَتُروا َأْنُفَسُك،َیا َمْعَشَر ُقَرْیٍش«

َشْیًئا َیا َبِني َعْبِد اْلُمطَِّلِب َلا ُأْغِني َعْنُكْم ِمْن اللَِّھ َشْیًئا َیا َعبَّاَس ْبَن 

صلَّى  النَّبيِّللَِّھ َشْیًئا َیا َصِفیَُّة َعمََّة َعْبِد اْلُمطَِّلِب َلا ُأْغِني َعْنَك ِمْن ا

 َیا َفاِطَمُة ِبْنَت َرُسوِل ،َلا ُأْغِني َعْنِك ِمْن اللَِّھ َشْیًئااُهللا علیھ وسلََّم 

»  َشْیًئااِهللاللَِّھ َسِلیِنيِ َما ِشْئِت َلا ُأْغِني َعْنِك ِمْن 
)2(

.  

هللا علیھ وآلھ صلى ا-وفي المسند عن معاذ بن جبل أن النبي 

 ثم التفت فأقبل بوجھھ ، لما بعثھ إلى الیمن خرج معھ یوصیھ-وسلم
                                                        

 باب أدنى أھل الجنة منزلة ح ،راجع في ذلك صحیح مسلم في كتاب اإلیمان  )1(
329 -) 195.(  

ك  باب وأنذر عشیرت،أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر من سورة الشعراء  )2(
 باب في قول اهللا تعالى ، نحوه، ومسلم في كتاب اإلیمان4771األقربین ح 

  ).206 (-351 ح ،وأنذر عشیرتك األقربین
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 ن كانوا وحیُث َمقوَن بي المتَّى الناِسَلْو ّأإنَّ«: إلى المدینة فقال

»كانوا
)1(

.  

ھم  أنََّنْوَر بیتي ھؤالء ُی أھَلإنَّ «:وخرجھ الطبراني وزاد فیھ

ن كانوا قون َمیائي منكم المتَّ أول إنَّ، ولیس كذلك، بيى الناِسَلْوَأ

» كانواوحیُث
)2(

، یشیر إلى أن والیتھ ال تنال بالنسب ]قولھ ھذا [.

 وإنما تنال باإلیمان والعمل الصالح، فمن كان أكمل إیماًنا ،وإن قُرب

  . فھو أعظم والیة لھ، سواء كان لھ نسب قریب أو لم یكن،وعمًلا

  : وفي ھذا المعنى یقول بعضھم

 
 

  
 

 
 

 
 

  : ما یستفاد من الحدیث

 الحث على العمل على تفریج كرب المكروبین، والتیسیر -1

  .على المعسرین

                                                        
  . أتم من ھذا235 / 5: أخرجھ أحمد في المسند  )1(
 رواه الطبراني : وقال232- 231 / 10أورده الھیثمي في مجمع الزوائد   )2(

  .وإسناده جید
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ت   الحرص على التعاون في جمیع وجوه البر وتوثیق عالقا-2

  . األخوة بین أفراد المجتمع

بین جزاء اهللا   ولكن شتان ما، الجزاء من جنس العمل-3

  .وجزاء العباد

وجل یكون في عون العباد إذا قاموا بدورھم في   إن اهللا عز-4

  .اهللا معونة عباد

 یكشف الحدیث عن الجزاء العظیم والمثوبة الكبیرة من اهللا -5

  .عزوجل للعلماء والمتعلمین

ذیر الرسول الكریم للمھملین والمقصرین في العمل  تح-6

  .یتمتعون بھ في الدنیا من حسب أو نسب ا على مااعتماًد
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  : المناقشة

  :  اذكر معاني المفردات اآلتیة1س

  . بطأ بھ عملھ– غشیتھم – السكینة - كربة –نفس 

ة ق لقد رسم لنا الحدیث الشریف صورة مضیئة توضح عال2س
  .اشرح معنى العبارة السابقة. عھالمسلم بأبناء مجتم

نس في المعاصي إلى قسمین المستور والمجاھر  ینقسم اإل3س
فما الفرق بینھما؟ وھل ینطبق علیھما حدیث رسول . بالمعاصي

  ؟»ومن ستر مسلما ستره اهللا في الدنیا واآلخرة «:اهللا

ا على طلبھ مشجًع،  بأھمیة العلم وقیمتھr نوه الرسول 4س
ین تجد أ. ا على الحرص علیھ وعلى تحصیلھ وحاث،واالھتمام بھ

  ھذا المعنى في الحدیث الشریف؟

öë﴿ حین أنزل علیھ r قال الرسول 5س ÉãRr& ur y7s?uéç Ï± tã öúüÎ/ tçø% F{ $# 
ÇËÊÍÈ﴾ :» ال أغني عنكم من اهللا ،نفسكمأیا معشر قریش اشتروا 
  . الحدیث» ..ا شیًئ

ولمن  التحذیر؟فما ھو ، في الحدیث الشریف السابق تحذیر
 وجھ ارتباط الحدیث السابق بالحدیث الذي درستھ؟  وما ولم؟ موجھ؟
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  ) في الجامع37(والثَّالثون سادس الالحدیُث 

»« 
 فیما یروي rعن ابِن عباٍس رضي اهللا عنھما عن رسوِل اِهللا 

ثم ، یِّئاِتإنَّ اَهللا كَتب الحسناِت والسَّ«: عن ربِّھ تبارك وتعالى قال

،  فَمن ھمَّ بحسنٍة فلم یعَمْلھا كتبھا اُهللا عنَده حسنًة كاملًة؛بیَّن ذلك

 مئةإلى سبِع،  عنَده عشَر حسناٍتUوإْن ھمَّ بھا فعِملھا كتَبھا اُهللا 

 وإن ھمَّ بسیئٍة فلم یعَمْلھا كتَبھا اُهللا ،إلى أضعاٍف كثیرٍة، ضعٍف

. » فعِملھا كَتبھا اُهللا سیئًة واحدًةوإْن ھـمَّ بھا، عنَده حسنًة كاملـًة

رواه البخاري ومسلم في صحیحیھما بھذه الحروف
)1(

 .  

  : اهللا لطیف بعباده

انظر یا أخي وفقنا اهللا وإیاك إلى عظیم لطف اهللا تعالى وتأمل 

  . ھذه األلفاظ

  . إشارة إلى االعتناء بھا، »عنده«: وقولھ

  . ھاللتأكید وشدة االعتناء ب، »كاملة«: وقولھ

كتبھا اهللا عنده حسنًة «: وقال في السیئة التي ھمَّ بھا ثم تركھا
                                                        

 ومسلم في ،6491ح -من ھمَّ بحسنة : باب - الرقاق : ب أخرجھ البخاري في كتا)1(
 . اللفظ لھ، ) 131( - 207ح -باب إذا ھمَّ العبد بحسنة  -اإلیمان : كتاب
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فأكد تقلیلھا ، وإن عملھا كتبھا سیئًة واحدًة، فأكدھا بكاملة، »كاملًة

سبحانھ ال نحصي ، فللھ الحمد والمنة، ولم یؤكدھا بكاملة، بواحدة

  . وباهللا التوفیق، ثناًء علیھ

، ومحاھا اهللا«دیث وھي وفي روایة لمسلم زیادة في آخر الح

»وال یھلك على اهللا إال ھاِلك
)1(

 .  

  : وفي ھذا المعنى أحادیث متعددة

 r عن النبيtـ فخرَّجا في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة

 َفَلا َتْكُتُبوَھا َعَلْیِھ ،ِإَذا َأَراَد َعْبِدي َأْن َیْعَمَل َسیَِّئًة« :یقول اهللا: قال

 َوِإْن َتَرَكَھا ِمْن َأْجِلي ، َعِمَلَھا َفاْكُتُبوَھا ِبِمْثِلَھا َفِإْن،َحتَّى َیْعَمَلَھا

 َفاْكُتُبوَھا ، َأَراَد َأْن َیْعَمَل َحَسَنًة َفَلْم َیْعَمْلَھاْن َوِإ،َفاْكُتُبوَھا َلُھ َحَسَنًة

 َئِة ِضْعٍف َفِإْن َعِمَلَھا َفاْكُتُبوَھا َلُھ ِبَعْشِر َأْمَثاِلَھا ِإَلى َسْبِعِم،َلُھ َحَسَنًة

«
)2(

  . وھذا لفظ البخاري. 

ِإَذا َتَحدََّث َعْبِدي ِبَأْن َیْعَمَل «:  قال اهللا تعالى:ـ وفي روایة لمسلم

 َفِإَذا َعِمَلَھا َفَأَنا َأْكُتُبَھا ِبَعْشِر ،َحَسَنًة َفَأَنا َأْكُتُبَھا َلُھ َحَسَنًة َما َلْم َیْعَمْل

                                                        
 ).131 (-208أخرجھ مسلم عقب الروایة السابقة ح  )1(
یریدون أن یبدلوا ﴿: باب قول اهللا تعالى -أخرجھ البخاري في كتاب التوحید   )2(

 205،باب إذا ھمَّ العبد بحسنة -  ومسلم في كتاب اإلیمان ،7501 ح ﴾كالم اهللا
–) 129.( 
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 ،َأْن َیْعَمَل َسیَِّئًة َفَأَنا َأْغِفُرَھا َلُھ َما َلْم َیْعَمْلَھا َوِإَذا َتَحدََّث ِب،َأْمَثاِلَھا

  . »َفِإَذا َعِمَلَھا َفَأَنا َأْكُتُبَھا َلُھ ِبِمْثِلَھا

 َذاَك َعْبُدَك ُیِریُد َأْن ، َربِّ:َقاَلْت اْلَمَلاِئَكُة«: rـ وقال رسول اهللا 

 َفِإْن َعِمَلَھا َفاْكُتُبوَھا َلُھ ؛ اْرُقُبوُه:َقاَل -َوُھَو َأْبَصُر ِبِھ-َیْعَمَل َسیَِّئًة 

  . » يئ ِإنََّما َتَرَكَھا ِمْن َجرَّا؛ َوِإْن َتَرَكَھا َفاْكُتُبوَھا َلُھ َحَسَنًة،ِبِمْثِلَھا

 َفُكلُّ َحَسَنٍة ،ِإَذا َأْحَسَن َأَحُدُكْم ِإْسَلاَمُھ «: rـ وقال رسول اهللا 

 َوُكلُّ َسیَِّئٍة َیْعَمُلَھا ،ْمَثاِلَھا ِإَلى َسْبِع ِمَئِة ِضْعٍفَیْعَمُلَھا ُتْكَتُب ِبَعْشِر َأ

»  تعالىُتْكَتُب ِبِمْثِلَھا َحتَّى َیْلَقى اَهللا
)1(

 .  

  : الحسنات والسیئات

وفي المعنى أحادیث آخر متعددة فتضمنت ھذه النصوص كتابة 

  : الحسنات والسیئات والھمَّ بالحسنة والسیئة فھذه أربعة أنواع

فتضاعف الحسنة بعشر أمثالھا : النوع األول عمل الحسنات

  .  ضعف إلى أضعاف كثیرةمئةإلى سبع

وقد دلَّ ، فمضاعفة الحسنة بعشر أمثالھا الزم لكل الحسنات

%!t̀B uä﴿: علیھ قولھ تعالى ỳ Ïp uZ |¡ ptø:$$Î/ ¼ã& s#sù çéô³ tã $ygÏ9$sWøB r& (﴾ ]160: األنعام[ .  

                                                        
  باب إذا ھم العبد بحسنة-  أخرجھ مسلم عقب الحدیث السابق في كتاب اإلیمان  )1(

 .)129(- 205ح -
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العشر لمن شاء اهللا أن یضاعف لھ وأما زیادة المضاعفة على 

@ã﴿ :فدلَّ علیھ قولھ تعالى sẄB tûïÏ%©! $# tbqà)ÏÿZ ãÉ óO ßgs9º uqøB r& íÎû È@ãÎ6yô «!$# È@ sVyJ x. 

>p ¬6 ym ôMtFu; /Rr& yì ö7yô ü@Î/$uZ yô íÎû Èe@ ä. 7' s#ç7/Y ßô èp sù($ÏiB 7p ¬6 ym 3 ª!$# ur ß# Ïè» üÒ ãÉ ` yJÏ9 âä !$t± oÑ 3 
ª!$# ur ìì Åôº ur íOäÎ=tæ ÇËÏÊÈ﴾ ]فدلَّت ھذه اآلیة على أن النفقة . ]261 :البقرة

  .  ضعفمئةفي سبیل اهللا تضاعف بسبع

جاء رجل بناقة :  قالtوفي صحیح مسلم عن ابن مسعود 

مخطومة
)1(

 بھا لَك«: فقال. یا رسول اهللا ھذه في سبیل اهللا:  فقال

» ناقٍةمئِة سبُع القیامِةیوَم
)2(

 .  

فتكتب السیئة بمثلھا من غیر  : عمل السیئات:النوع الثاني

t̀B﴿: كما قال اهللا تعالى، مضاعفة ur uä !% ỳ Ïp y¥Íhä¡¡9$$Î/ üx sù #ì tìøgäÜ ûwÎ) $ygn= ÷WÏB 

öN èdur üw tbqßJ n=ôà ãÉ ÇÊÏÉÈ﴾ ]كتب لھ سیئة واحدة: وقولھ] 160:األنعام ،

  .كما صرح في حدیث آخر، إشارة إلى أنھا غیر مضاعفة

  : ا بشرف الزمان أو المكانلكن السیئة ُتَعظَّم أحیاًن

b¨﴿ :كما قال تعالى: شرف الزمان* Î) no £â Ïã Íëqåk í¶9$# yâZ Ïã «! $# $ oYøO $# 

ué |³ tã # \çöky íÎû É=» tF Å2 «!$# tP öqtÉ t, n=y{ ÏNº uq» yJ ¡¡9$# öß öëF{ $#ur !$pk ÷]ÏB îp yè t/ öër& ×Pãç ãm 4 
                                                        

 12/187لسان العرب.  في رأسھا یقودھا بھ»وھو الحبل« أي وضع الخطام )1(
- 132ل الصدقة في سبیل اهللا ح أخرجھ مسلم في كتاب اإلمارة باب فض)2(

)1892 .( 
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öÅÏ9º så ßûïÏe$!$# ãN Íhäs) ø9$# 4 üxsù (#qßJ Î=ôàs? £ Í̀kéÏù öN à6|¡ àÿRr& 4﴾ ]36: التوبة[ .  

`﴿: وقال تعالى: شرف المكان* tBur ÷ä ÌçãÉ ÏmäÏù ¥ä$ys ø9Î*Î/ 5O ù= Ýà Î/ çm ø% Éã úR ô Ï̀B 

A>#xã tã 5OäÏ9r& ÇËÎÈ﴾] وكان جماعة من الصحابة َیتَّقون . ]25: الحج

وعبد اهللا ، ابن عباس: منھم. خشیة ارتكاب الذنوب فیھ، ُسكنى الَحَرم

  . وكذلك كان عمر بن عبد العزیز یفعل، بن العاصابن عمرو 

ألن أخطئ سبعین خطیئة :  قالt عن عمر بن الخطاب يورو

  .  أَحبُّ إليَّ من أن أخطئ خطیئًة واحدة بمكة»یعني بغیر مكة«

وقوة ، وقد تضاعف السیئات بشرف فاعلھا: شرف مقترفھا*

 فإن من عصى السلطان على بساطھ أعظم ،معرفتھ باهللا وقربھ منھ

  . ا ممن عصاه على بعدرًمُج

ولھذا َتَوعَّد اهللا خاصََّة عباده على المعصیة بُمضاعفة الجزاء 

وإن كان قد َعَصَمھم منھا لیبین لھم فضلھ علیھم بعصمتھم من ذلك 

Iw﴿ :كما قال تعالى öqs9ur br& y7» oY ÷G¬; rO ôâ s)s9 £Nâ Ï. ß ǜ2 öçs? óO Îgøä s9Î) $ \«øãx© ¸xäÎ= s% 

ÇÐÍÈ #]å Î) öÅ» oY ø%så̀{ y# ÷è ÅÊ Ío 4quäys ø9$# y# ÷è ÅÊur ÏN$yJ yJø9 $# §N èO üw ßâ ÅgrB y7 s9 $uZ øän= tã 

#Zéç ÅÁ tR ÇÐÎÈ﴾ ] وقال تعالى. ]75، 74اإلسراء: ﴿uä!$ |¡ ÏY»tÉ ÄcÓÉ< ¨Z9$# ` tB ÏN ù' tÉ 

£` ä3Z ÏB 7p t± Ås» xÿÎ/ 7p oYÉiè t6 ïB ô#yè» üÒ ãÉ $yg s9 Ü>#xã yèø9$# Èû ÷üxÿ ÷èÅÊ 4 öc% x.ur y7Ï9º så ín? tã «!$# 

#Zéç Å¡ oÑ ÇÌÉÈ * ` tBur ôMãZ ø) tÉ £` ä3Z ÏB ¬! ¾ Ï&Î!qßô uë ur ö@ yJ÷è s?ur $[s Î=» |¹ !$yg Ï?÷súR $ ydtçô_ r& 

Èû÷ü s?§çtB﴾  إلى قولھ﴿# ·çô_r& ur $VJãÏàtã﴾]  35-30األحزاب[ .  
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فتكتب حسنة كاملة وإن لم یعملھا : النوع الثالث الھمُّ بالحسنات

  . كما في حدیث ابن عباس وغیره

إذا تحدث «: بي ھریرة الذي خرجھ مسلم كما تقدموفي حدیث أ

  . »فأنا أكتبھا لھ حسنة، عبدي بأن یعمل حسنًة

  . والظاھر أن المراد بالتحدث حدیث النفس وھو الھمُّ

ومتى اقترن بالنیة قول أو سعي تأكََّد الجزاء واْلَتَحق صاحبھ 

  . بالعامل

ْنَیا ِلَأْرَبَعِة ِإنََّما الدُّ«:  قالr عن النبيtكما روى أبو كبشة 

 َوَیِصُل ِفیِھ ، َفُھَو َیتَِّقي ِفیِھ َربَُّھ، َماًلا َوِعْلًمااُهللا َعْبٍد َرَزَقُھ :َنَفٍر

  . َفَھَذا ِبَأْفَضِل اْلَمَناِزِل، َوَیْعَلُم ِللَِّھ ِفیِھ َحقا،َرِحَمُھ

َصاِدُق النِّیَِّة  َفُھَو ، ِعْلًما َوَلْم َیْرُزْقُھ َماًلااُهللا َوَعْبٍد َرَزَقُھ 

 َفَأْجُرُھَما ، َفُھَو ِبِنیَِّتِھ، َلَعِمْلُت ِبَعَمِل ُفَلاٍن، َلْو َأنَّ ِلي َماًلا:َیُقوُلف

  .َسَواٌء

 َفُھَو َیْخِبُط، َماًلا َوَلْم َیْرُزْقُھ ِعْلًمااُهللا َوَعْبٍد َرَزَقُھ 
)1(

 ِفي َماِلِھ 

 َوَلا َیْعَلُم ِللَِّھ ِفیِھ ، َوَلا َیِصُل ِفیِھ َرِحَمُھ َلا َیتَِّقي ِفیِھ َربَُّھ،ِبَغْیِر ِعْلٍم
                                                        

 وھي اإلبل التي ال ،خبط عشواء: الخبط ھو المشي بدون بصیرة، ومنھ قولھم  )1(
 .7/281لسان العرب. تبصر
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  . َفَھَذا ِبَأْخَبِث اْلَمَناِزِل،َحقا

 َلْو َأنَّ ِلي َماًلا : َفُھَو َیُقوُل، َوَعْبٍد َلْم َیْرُزْقُھ اللَُّھ َماًلا َوَلا ِعْلًما

  . »ُھَما َسَواٌء َفُھَو ِبِنیَِّتِھ َفِوْزُر،َلَعِمْلُت ِفیِھ ِبَعَمِل ُفَلاٍن

  

وابن ماجھ، لفظھ وھذا، والترمذي، خرجھ اإلمام أحمد
)1(

 ،

 على استوائھما في أصل »وھما في األجر سواء«: وقد حمل قولھ

، فالمضاعفة یختص بھا من عمل العمل، دون مضاعفتھ، أجر العمل

فإنھما لو استویا من كل وجھ لكتب لمن ھمَّ ، دون من نواه ولم یعملھ

ویدل ، وھو خالف النصوص كلھا، لم یعملھا عشر حسناتبحسنة و

ü@ûÒ﴿ :على ذلك قولھ تعالى sù ª!$# tûïÏâ Îg» yf çR ùQ$# óO ÎgÏ9º uqøB r' Î/ öN ÍkÅ¦àÿRr&ur ín? tã 

tûïÏâ Ïè» s) ø9$# Zp y_uë yä 4 yxä. ur yâ tã ur ª!$# 4Óo_ ó¡ çtø: $# 4 ü@ ûÒ sù ur ª!$# tûïÏâ Îg» yf ßJ ø9$# ín? tã 

tûïÏâ Ïè» s) ø9$# #·ç ô_r& $VJäÏàtã ÇÒÎÈ ;M» y_ uëyä çm ÷Z ÏiB Zotç Ïÿøó tBur Zp uH ÷quë ur 4 tb% x.ur ª!$# #Yëqàÿxî 

$̧JãÏm §ë ÇÒÏÈ﴾ ]القاعدون : قال ابن عباس وغیره، ]96، 95النساء

، ھم القاعدون من أھل األعذار، الُمَفضَّل علیھم المجاھدون درجة

ن غیر ھم القاعدون م، والقاعدون الُمَفضَّل علیھم المجاھدون درجات

  . أھل األعذار
                                                        

-ما جاء في مثل الدنیا : باب -  والترمذي في كتاب الزھد - 4/231مسند أحمد   )1(
 .4228ح -لنیة باب ا -  وابن ماجھ في كتاب الزھد ،واللفظ لھ ،  2325ح
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ففي حدیث ابن :  الھمُّ بالسیئات من غیر عمل لھا:النوع الرابع

: عباس أنھا تكتب لھ حسنة كاملة وكذلك في حدیث أبي ھریرة قال

  . یعني من أجلي] بن رجباقال [ ، »إنما تركھا من جرَّائي«

وھذا یدل على أن المراد من َقَدر على ما ھمَّ بھ من المعصیة 

ألن تركھ ، وھذا ال ریب في أنھ یكتب لھ بذلك حسنة، هللا تعالىفتركھ 

  . للمعصیة بھذا القصد َعَمٌل صالح

ا من المخلوقین أو فأما إن ھمَّ بمعصیة ثم ترك عملھا خوًف

ألن تقدیم ، إنھ یعاقب على تركھا بھذه النیة: فقد قیل، مراعاة لھم

  . خوف المخلوقین على خوف اهللا ُمَحرَّم

 الریاء للمخلوقین ُمَحرَّم فإذا اقترن بھ ترك وكذلك قصد

  . المعصیة ألجلھ عوقب على ھذا الترك

یا : ج أبو نعیم بإسناد ضعیف عن ابن عباس قالوقد خّر

صاحب الذنب ال تأمَننَّ سوء عاقبتھ ولما یتبع الذنب أعظم من الذنب 

، وخوفك من الریح إذا حركت ستر بابك: فذكر كالًما قال، إذا عملتھ

وال یضطرب فؤادك من نظر اهللا إلیك أعظم من ، وأنت على الذنب

  . الذنب إذا عملتھ

كانوا یقولون ترك العمل للناس ریاء : وقال الفضیل بن عیاض

وأما إن سعى في حصولھا بما أمكنھ ثم حال بینھ . والعمل لھم شرك
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 لقول النبي، القدر فقد ذكر جماعة أنھ یعاقب علیھا حینئذوبینھا 

r :»َتَكلَّْم ِبِھ َت َحدََّثْت ِبِھ َأْنُفَسَھا َما َلْم َعمَّامَِّتي ُألَتَجاَوَز  اهللا نَِّإ

»َأْو َتْعَمْل 
)1(

ومن سعى في حصول المعصیة جھده ثم عجز . 

ِإَذا اْلَتَقى اْلُمْسِلَماِن  «: rوكذلك قول النبي، عنھا فقد عمل

 ھذا ،یا رسول اهللا: قالوا. »ي النَّاِرِبَسْیَفْیِھَما َفاْلَقاِتُل َواْلَمْقُتوُل ِف

 ِإنَُّھ َكاَن َحِریًصا َعَلى َقْتِل َصاِحِبِھ «: قال  فما بال المقتول ؟،القاتل

«
)2(

.   

  : فتور العزیمة

فھل ، وأما إن انفسخت نیتھ وَفَتَرت عزیمتھ من غیر سبب منھ
  : یعاقب على ما ھمَّ بھ من المعصیة أم ال ؟ ھذا على قسمین

ولم ُیساِكُنھ ، أن یكون الھمُّ بالمعصیة خاطًرا خطر: اأحدھم
وھو ، بل كرھھ ونفر منھ فھذا معفو عنھ، ولم یعقد قلبھ علیھ، صاحبھ

  صریُحذاَك«:  عنھا فقالrكالوساوس الردیئة التي سئل النبي

                                                        
 ،6664ح - اباب إذا حنث ناسًی - یمان والنذور ألأخرجھ البخاري في كتاب ا  )1(

 .)127 (-201ح - باب تجاوز اهللا عن حدیث النفس  - ومسلم في كتاب اإلیمان 
 -باب وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا  -أخرجھ البخاري في كتاب اإلیمان   )2(

-14ح -باب إذا تواجھ المسلمان بسیفیھما  - ومسلم في كتاب الفتن ،  31ح
)2888.( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

501 

»اإلیماِن
)1(

 .  

(bÎ﴿: ولما نزل قولھ تعالى ur (#r ßâ ö7è? $ tB þíÎû öNà6Å¡ àÿRr& ÷r r& çnqàÿ÷Ç è? 
N ä3ö7Åô$yÛ ãÉ Ïm Î/ ª!$# ( ãçÏÿ øóuã sù ỳJ Ï9 âä!$t± oÑ Ü>Éjã yèãÉ ur t̀B âä!$t± oÑ 3﴾] 284: البقرة[  

فنزلت اآلیة ، شقَّ ذلك على المسلمین وظنوا دخول ھذه الخواطر فیھ
$﴿: التي بعدھا وفیھا قولھ uZ /uë üw ur $oY ù=ÏdJ ys è? $tB üw sp s%$sÛ $oY s9 ¾Ïm Î/ (﴾] البقرة :

  . فبینت أن ما ال طاقة لھم بھ فھو غیر مؤاِخٍذ بھ وال ُمَكلٍِّف بھ، ]286

، وتدوم، العزائم الُمَصمِّمة التي تقع في النفوس: القسم الثاني

  . ویساكنھا صاحبھا

  :  نوعانافھذا أیًض

 كالشك ،ا بنفسھ من أعمال القلوبما كان عمال مستقل: أحدھما

 غیر ذلك من أصول الكفر أو، في الوحدانیة أو النبوة أو البعث

فھذا كلھ یعاقب علیھ العبد ویصیر ،  أو اعتقاد تكذیب ذلك،والنفاق

  . ا ومنافًقابذلك كافًر

 كمحبة ما ،ویلحق بھذا القسم سائر المعاصي المتعلقة بالقلوب

وسوء ، والحسد، والِكْبر والُعْجب، وبغض ما یحبھ اهللا، یبغضھ اهللا

                                                        
- 209أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان باب بیان الوسوسة من اإلیمان ح   )1(

)132.(  
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  . الظن بالمسلم من غیر ُموجب

بل كان من أعمال ، ما لم یكن من أعمال القلوب: والنوع الثاني

ونحو ، والقذف، والقتل، والسرقة وشرب الخمر، الجوارح كالزنا

ولم یظھر لھ أثر ،  والعزم علیھ،ذلك إذا أصر العبد على إرادة ذلك

  . في الخارج أصال فھذا في المؤاخذة بھ قوالن مشھوران للعلماء

  . یؤاخذ بھ: أحدھما

أیؤاخذ العبد بالَھمَّة ؟ : سألت سفیان الثوري: ال ابن المباركق

  . إذا كانت عزًما ُأوخذ بھا: فقال

ورجح ھذا القول كثیر من الفقھاء والمحدثین والمتكلمین من 

þq#)﴿: واستدلوا لھ بنحو قولھ تعالى، أصحابنا وغیرھم ßJn= ôã$# ur ¨br& ©!$# ãN n=÷è tÉ 

$tB þíÎû öN ä3 Å¡ àÿRr& çnr âë xã ÷n$$sù 4﴾] وقولھ تعالى، ]235البقرة :﴿` Å3» s9 ur Nä.äã Ï{#xs ãÉ 

$oÿ Ï3 ôMt6 |¡ x. öNä3 ç/qè=è% 3﴾] وبنحو قول النبي ، ]225: البقرةr :»ما اإلثُم 

»اُس علیھ النََّعِلطَّ أن َیَتْھِرك وَكِرْد في َصحاَك
)1(

.  

 بھ أنفسھا ْتَث ألمتي عما حدََّز تجاَو اَهللاإنَّ«: rوحملوا قولھ 
، ما ساكنھ العبد: وقالوا. على الخطرات، »ْل بھ أو تعَمْمما لم تتكلَّ

  . ا عنھفال یكون معفو، فھو من َكْسِبھ وعملھ، وعقد قلبھ علیھ
                                                        

-  15ح - باب تفسیر البر واإلثم  -أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة   )1(
)2553.( 
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  . ال یؤاخذ بمجرد النیة مطلًقا: والقول الثاني

من ، وھو قول ابن حامد، ونسب ذلك إلى نص الشافعي
  .  بالعموماتاأصحابنا عمًل

إال بأن یھمَّ ، أنھ ال یؤاخذ بالھمِّ بالمعصیة: لثوفیھ قول ثا
 كما روى السُّدِّيُّ عن ُمرَّة عن عبد اهللا بن ،بارتكابھا في الَحَرم

ولو ، ما من عبد یھمُّ بخطیئة فلم یعملھا فتكتب علیھ:  قالtمسعود
وھو ِبَعَدن َأْبَین، ھمَّ بقتل اإلنسان عند البیت

)1(
أذاقھ اهللا من عذاب  

`﴿: قرأ عبد اهللا و،ألیم tB ur ÷äÌç ãÉ ÏmäÏù ¥ä$ys ø9Î*Î/ 5O ù= Ýà Î/ çm ø% Éã úR ô` ÏB A>#xã tã 5OäÏ9r&﴾ 
خرجھ اإلمام أحمد وغیره] 25: الحج[

)2(
 .  

 الو أن رجًل: من یرد فیھ بإلحاد قال أحمد: یقول: ثم قال أحمد

çm﴿: ھذا قول اهللا تعالى، بعدن أبین ھمَّ بقتل رجل في الحرم  ø% Éã úR ô` ÏB 

A>#xã tã 5OäÏ9r&﴾ھكذا قال ابن مسعود رحمھ اهللا  .  

وقد رد بعضھم ھذا إلى ما تقدم من المعاصي التي ُمَتَعلقھا 

. الحرم یجب احترامھ وتحریمھ وتعظیمھ بالقلوب: القلب وقال

  . فالعقوبة على ترك ھذا الواجب

                                                        
. ن ابني عدنانسمِّیت عدن أبین بعدن وأبی: مدینة مشھورة بالیمن، قال الطبري  )1(

 .4/89معجم البلدان
  . والموقوف أصحا وروي مرفوًع1/428المسند   )2(
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فإن حرمة الحرم لیست بأعظم من حرمة ، وھذا ال یصح

 والعزم على معصیة اهللا عزم على انتھاك ،لىُمَحرِِّمھ سبحانھ وتعا

، حرمة الحرم ولكن لو عزم على ذلك قصدا النتھاك، محارمھ

فھذا كما لو عزم على فعل معصیة بقصد ، واستخفافا بحرمتھ

  . َفَیْكفر بذلك، االستخفاف بحرمة الخالق تعالى

 الكفر عنھ إذا كان ھمُّھ بالمعصیة بمجرد نیل يوإنما ینتف

واالستخفاف ، مع ذھولھ عن قصد مخالفة اهللا، غرض نفسھو، شھوتھ

  . بھیبتھ وبنظره

  : العزم على تكرار المعصیة إصرار

سواء كان الفعل ، ومتى اقترن العمل بالھمِّ فإنھ یعاقب علیھ

ا مرة ثم عزم على فعلھ متى قدر  فمن فعل محرًم،اا أو متقدًممتأخًر

وإن لم َیُعد ، ذه النیةومعاقب على ھ، علیھ فھو مصر على المعصیة

وبذلك فسر ابن المبارك وغیره . إلى عملھ إال بعد سنین عدیدة

  . اإلصرار على المعصیة

فالمعصیة إنما تكتب بمثلھا من غیر مضاعفة ، وبكل حال

إذ لو ُضمَّ إلى ، وال ینضم إلیھا الھمُّ بھا، فتكون العقوبة على المعصیة

: وال یقال، لمعصیة عقوبتینالمعصیة الھمُّ بھا لعوقب على عمل ا

فھذا یلزم مثلھ في عمل الحسنة فإنھ إذا عملھا بعد الھمِّ بھا أثیب على 
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 فإن من عمل حسنة ،ھذا ممنوع: ألنا نقول، دون الھمِّ بھا، الحسنة

فیجوز أن یكون بعض ھذه األمثال جزاء للھمِّ ، كتبت لھ عشر أمثالھا

  . بالحسنة واهللا أعلم

 ،»أومحاھا اهللا«: ن عباس في روایة مسلموقولھ في حدیث اب

أو یمحوھا اهللا ، یعني أن عمل السیئة إما أن تكتب لعاملھا سیئة واحدة

  .  كالتوبة واالستغفار وعمل الحسنات؛بما شاء من األسباب

  : ال یھلك على اهللا إال ھالك

یعني بعد ھذا  .»وال یھلك على اهللا إال ھالك«: وقولھ بعد ذلك

، والرحمة الواسعة منھ بمضاعفة الحسنات،  من اهللالفضل العظیم

وألقى بیدیھ ،  ال یھلك على اهللا إال من ھلك،والتجاوز عن السیئات

وأعرض ، ورغب عن الحسنات،  وتجرأ على السیئات،إلى التھلكة

  . عنھا

  . ھویل لمن غلب ِوْحداُنھ َعَشراِت: ولھذا قال ابن مسعود

من ، والترمذي، النسائيو، وأبو داود، وخرج اإلمام أحمد
: rقال رسول اهللا : قال رضي اهللا عنھما حدیث عبد اهللا بن عمرو

 َوَمْن ،َوُھَما َیِسیٌر ،َخلََّتاِن َلا ُیْحِصیِھَما َرُجٌل ُمْسِلٌم ِإلَّا َدَخَل اْلَجنََّة«
 ،ْحَمُدُه َعْشًرا َوَی، ِفي ُدُبِر ُكلِّ َصَلاٍة َعْشًرااَهللا ُیَسبُِّح ؛َیْعَمُل ِبِھَما َقِلیٌل
 َوَأْلٌف َوَخْمُسِمَئٍة ،َخْمُسوَن َوِمَئٌة ِباللَِّساِنفذلك : قال، َوُیَكبُِّرُه َعْشًرا
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 ، َوَتْحَمُدُه ِمَئًة، َوُتَكبُِّرُه، َوِإَذا َأَخْذَت َمْضَجَعَك ُتَسبُِّحُھ.ِفي اْلِمیَزاِن
 َفَأیُُّكْم َیْعَمُل ِفي اْلَیْوِم َواللَّْیَلِة ، َوَأْلٌف ِفي اْلِمیَزاِن،َفِتْلَك ِمَئٌة ِباللَِّساِن

؟َأْلَفْیِن َوَخْمَسِمَئِة َسیَِّئٍة
 )1(

 .  

  : ما یستفاد من الحدیث

 مئةوقد تزید إلى سبع، الحسنة تضاعف إلى عشرة أمثالھا -1

 . ضعف

 . السیئة تضاعف من حیث الكیف ولیس الكم -2

ب علیھ فإنھا تكت، من سعى في حصول المعصیة ثم عجز عنھا -3

 . سیئة

  . كرم اهللا ولطفھ بعباده ال حد لھ -4

                                                        
 - باب في التسبیح عند النوم -، وأبو داود في كتاب األدب 160/ 2مسند أحمد   )1(

 3410ح -حدثنا أحمد بن منیع : باب -، والترمذي في كتاب الدعوات 5065ح
 .1348ح  - ب عدد التسبیح با -واللفظ لھ، والنسائي في كتاب السھو 
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  : المناقشة

¡|$!uä﴿: كیف نجمع بین قولھ تعالى -1 ÏY» tÉ ÄcÓÉ<̈Z9$# ` tB ÏN ù' tÉ £ ä̀3Z ÏB 7p t± Ås» xÿÎ/ 

7p oY Éiè t6ïB ô#yè» üÒ ãÉ $yg s9 Ü>#xã yèø9$# Èû÷ü xÿ÷è ÅÊ 4 ﴾ .وبین ھذا الحدیث ؟ 

 فما ھو ؟، ولكن بشرط، السیئة تكتب حسنة إذا تركھا العبد -2

 وال یھلك على اهللا إال ھالك ؟: rما معنى قول النبي  -3

 ھل السیئات تضاعف؟ -4

أین نجد ھذا من خالل دراستنا لھذا . فضل اهللا على عباده عظیم -5

 الحدیث؟

$  $  $  
$  $  
$  
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  ) في الجامع38 (والثالثونسابع الحدیث ال

 
: اَهللا تعالى قالإنَّ «: rقال رسوُل اِهللا :  قالtعن أبي ھریرة 

َمن عاَدى لي ولیا فقد آذْنُتھ بالحرِب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء 
أحبَّ إليَّ مما افترْضُتھ علیھ، وال یزال عبدي یتقرَُّب إليَّ بالنوافِل 
حتى ُأِحبَّھ، فإذا أحببُتھ كنت َسْمَعھ الذي یسَمُع بھ، وبصَره الذي 

بھا، وِرْجَلھ التي یمشي بھا، وإن ُیْبِصُر بھ، ویُده التي َیْبِطُش 
  . روه البخاري.»سألني ُألْعِطینَّھ، ولئن استعاذني ألعیَذنَّھ

ھذا الحدیث تفرد بإخراجھ البخاري من دون بقیة أصحاب 
  .الكتب

وما َتَردَّْدُت عن شيٍء أنا فاعُلھ تردُّدي عن «وزاد في آخره 
»ھیكَرُه الموَت وأنا أكَرُه مساءَت: نفِس المؤمِن

)1(
إنھ :  وقد قیل.

  .أشرُف حدیٍث روي في ذكِر األولیاِء

  : المعاصي محاربة هللا تعالى

فقد :  یعني»َمن عاَدى لي ولیا فقد آذنتھ بالحرِب«: قوُلھ تعالى

أعلمتھ بأني محارب لھ، حیث كان محارًبا لي بمعاداتھ أولیائي، 
                                                        

 .6502أخرجھ البخاري في كتاب الرقاق باب التواضع ح   )1(
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داءه تجب فأولیاء اهللا تجب مواالتھم، وتحرم معاداتھم، كما أن أع

  .معاداتھم، وتحرم مواالتھم

üw (#r﴿: قال تعالى äã ÏÇ Gs? ì Íir ßâ tã öN ä.̈r ßâ tã ur uä!$uã Ï9÷r r&وقال تعالى ،﴾ :
﴿$uK̄RÎ) ãN ä3ñä Ï9ur ª!$# ¼ ã&è!qßô uë ur tûïÏ%©! $#ur (#qãZ tB#uä tûïÏ% ©!$# tbqßJãÉ) ãÉ no 4qn=¢Á9$# tbqè? ÷sãÉur 

no 4qx.̈ì9$# öN èdur tbqãèÏ.º uë ÇÎÎÈ ` tB ur ¤Auq tGtÉ ©!$# ¼ã& s!qßô uëur tûï Ï%©!$# ur (#qãZ tB#uä ¨bÎ*sù z> ÷ìÏm 

«!$# ÞO èd tbqç7Î=» tóø9$# ÇÎÏÈ﴾.  

  .واعلم أن جمیع المعاصي محاربة هللا تعالى

ولھذا سمى اهللا تعالى أكلة الربا، وقطاع الطریق، محاربین هللا 

  .تعالى ورسولھ لعظم ظلمھم لعباده، وسعیھم بالفساد في بالده

ذلك معاداة أولیائھ، فإنھ تعالى یتولى نصرة أولیائھ، ویحبھم، وك
  .ویؤیدھم، فمن عاداھم فقد عادى اهللا تعالى وحاربھ

 : أنھ قال-صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم-وفي الحدیث عن النبي 
 َفَمْن آَذاُھْم َفَقْد ، َلا َتتَِّخُذوُھْم َغَرًضا َبْعِدي، ِفي َأْصَحاِبياَهللا اَهللا«
 .»  َوَمْن آَذى اللََّھ ُیوِشُك َأْن َیْأُخَذُه،اَهللا َوَمْن آَذاِني َفَقْد آَذى ،يآَذاِن

خرجھ الترمذي وغیره
)1(.  

  : التقرب بالفرائض ثم النوافل

  . »حتى أحبھ............ وما تقرب إلي عبدي«: قولھ
                                                        

  ).3862 ( ح59أخرجھ الترمذي في كتاب المناقب باب منھ   )1(
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لما ذكر أن معاداة أولیائھ محاربة لھ، ذكر بعد ذلك وصف 

 معاداتھم، وتجب مواالتھم، فذكر ما یتقرب بھ أولیائھ الذین تحرم

  . إلیھ

ھم : البعد، فأولیاء اهللا: القرب، وأصل العداوة: وأصل الوالیة

الذین أبعدھم عنھ : الذین یتقربون إلیھ بما یقربھم منھ، وأعداؤه

بأعمالھم المقتضیة لطردھم وإبعادھم منھ، فقسم أولیاءه المتقربین إلى 
  : قسمین

تقرب إلیھ بأداء الفرائض، ویشمل ذلك فعل من ی: أحدھما

الواجبات، وترك المحرمات؛ ألن ذلك كلھ من فرائض اهللا التي 
 . افترضھا على عباده

فظھر بذلك أنھ . من یتقرب إلیھ بعد الفرائض بالنوافل: والثاني

ال طریق یوصل إلى التقرب إلى اهللا تعالى، ومواالتھ ومحبتھ سوى 
فمن ادعي والیة اهللا والتقرب . سان رسولھطاعتھ التي شرعھا على ل

إلیھ ومحبتھ بغیر ھذا الطریق، تبین أنھ كاذب في دعواه، كما كان 

 إلى اهللا تعالى بعبادة من یعبدونھ من دونھ، كما ونقربتالمشركون ی
tB öN$ ﴿:حكى اهللا عنھم أنھم قالوا èdßâ ç6 ÷è tR ûw Î) !$tRqç/ Ìhçs) ããÏ9 ín<Î) «!$# #ís" ø9ãó﴾ 

`ß﴿: ، وكما حكى اهللا عن الیھود والنصارى أنھم قالوا]3: الزمر[ øtwU 

(#às ¯» oYö/ r& «!$# ¼çn às̄» ¬6Ïm r&ur ﴾] مع إصرارھم على تكذیب رسلھ، ]18:المائدة 
  . وارتكاب نواھیھ، وترك فرائضھ
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  .فلذلك ذكر في ھذا الحدیث أن أولیاء اهللا على درجتین

 وھذه درجة .المتقربون إلیھ بأداء الفرائض: حداھماإ* 

 وذلك ،تصدین أصحاب الیمین، وأداء الفرائض أفضل األعمالقالم
ألن اهللا تعالى إنما افترض على عباده ھذه الفرائض، لیقربھم منھ، 

  .ھتویوجب لھم رضوانھ رحم

: الصالة كما قال تعالى: وأعظم فرائض البدن التي تقرب إلیھ
﴿ôâ ßÚóô $#ur >Îé tIø% $#ur ،﴾ وقال النبيr :» َرُب َما َیُكوُن اْلَعْبُد ِمْن َربِِّھ َأْق

» َوُھَو َساِجٌد
)1(

.  

ومن الفرائض المقربة إلى اهللا تعالى عدل الراعي في رعیتھ، 
سواء كانت رعیة عامة كالحاكم، أو خاصة كعدل آحاد الناس في 

  .دهلأھلھ وو

وفي صحیح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو، عن النبي صلى اهللا 
 ، َعَلى َمَناِبَر ِمْن ُنوٍرِإنَّ اْلُمْقِسِطیَن ِعْنَد اهللا «: علیھ وآلھ وسلم قال
 الَِّذیَن َیْعِدُلوَن ِفي ُحْكِمِھْم ؛ َوِكْلَتا َیَدْیِھ َیِمیٌن،َعْن َیِمیِن الرَّْحَمِن
»َوَأْھِلیِھْم َوَما َوُلوا

)2(
.  

                                                        
-  215 ح ،كوع والسجودر باب ما یقال في ال،أخرجھ مسلم في كتاب الصالة  )1(

)282.( 
  )1827 (– 18 العادل، ح  باب فضیلة اإلمام، كتاب اإلمارةفيأخرجھ مسلم   )2(
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درجة السابقین المقربین، وھم الذین تقربوا إلى ] الدرجة الثانیة[

جتھاد في نوافل الطاعات، واالنكفاف عن دقائق عد الفرائض باالاهللا ب

وال یزال «: المكروھات بالورع، وذلك یوجب للعبد محبة اهللا كما قال
  .»عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ

 واالشتغال بذكره وخدمتھ، ،فمن أحبھ اهللا رزقھ محبتھ وطاعتھ

وة عنده، كما قال اهللا  لدیھ، والحظى، والزلفھفأوجب لھ ذلك القرب من
`﴿: تعالى tB £â s? öçtÉ öN ä3Y ÏB ` tã ¾Ïm ÏZÉ Ïä t$ öq|¡ sù íÎA ù'tÉ ª!$# 5Qöq s)Î/ öN åkô: ÏtäÜ ÿ¼çm tRqô6 ÏtäÜ ur 

A' ©!Ïår& í n?tã tûüÏZ ÏB ÷sßJ ø9$# >öì Ïã r& ín?tã tûïÍçÏÿ» s3 ø9$# öcr ßâ Îg» pg äÜ íÎû È@ãÎ6 yô «!$# üwur 

tbqèù$sÉsÜ sp tBöqs9 5O Í¬Iw 4 y7Ï9º så ã@ ôÒ sù «!$# ÏmäÏ?÷sãÉ ` tB âä!$ t± oÑ 4 ª!$# ur ìì Åôº ur íOäÎ= tæ ÇÎÍÈ﴾.  

  : المحبون هللا عز وجل والمحبة

:  لي فقاَل-یعني في المناِم-  وجلَّي عزَّبِّي َراِنأَت«: rقال النبي 
ذي  الََّعَمَلال َو ، َوُحبَّ َمْن ُیِحبَُّك،َأْسَأُلَك ُحبََّكإنِّي  مَُّھ اللَّ:ْل ُق،ُدیا محمَّ
»َكُحبَُّیَبلُِّغني 

)1(
.  

ة منتھى القربة واالجتھاد، ولن یسأم المحبون من بو المح •

طول اجتھادھم هللا تعالى یحبونھ، ویحبون ذكره، ویحببونھ إلى خلقھ، 
یمشون بین عباده بالنصائح، ویخافون علیھم من أعمالھم یوم تبدو 

                                                        
 ،)324( باب ومن سورة ص ح ،أخرجھ الترمذي في كتاب تفسیر القرآن  )1(

 ).5/243(وأحمد في المسند 
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 أولئك ،وتھ أولئك أولیاء اهللا عز وجل وأحباؤه، وأھل صف،الفضائح

  .الذین ال راحة لھم بدون لقائھ

المحب ال یجد مع حب اهللا عز وجل «: وقال فتح الموصلي
  » للدنیا لذة، وال یغفل عن ذكر اهللا طرفة عین

كثرة : ومن أعظم ما یتقرب بھ العبد إلى اهللا تعالى من النوافل

  .تالوة القران الكریم وسماعھ بتفكر وتدبر وتفھم

تقرب إلى اهللا تعالى ما «:  لرجلtت قال خباب بن األر

  .»استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إلیھ بشيء ھو أحب إلیھ من كالمھ

ال شيء عند المحبین أحلى من كالم محبوبھم، فھو لذة قلوبھم، 
  .وغایة مطلوبھم

  .»لو طھرت قلوبكم ما شبعتم من كالم ربكم«: وقال عثمان

  .ھ القلب واللسانكثرة ذكر اهللا الذي یتواطأ علی: ومن ذلك

 ،َأَنا ِعْنَد َظنِّ َعْبِدي ِبي «: rوفى الحدیث الصحیح عن النبي 
 َوِإْن ، َفِإْن َذَكَرِني ِفي َنْفِسِھ َذَكْرُتُھ ِفي َنْفِسي،ِنيُرُكْذَی حیَن َوَأَنا َمَعُھ 

» َذَكَرِني ِفي َمَلٍإ َذَكْرُتُھ ِفي َمَلٍإ َخْیٍر ِمْنُھْم
)1(

 -عز وجل-وقال . 
﴿þíÎTr ãçä.øå $$sù öN ä.öçä. øår&﴾.  

                                                        
 ﴾ویحذركم اهللا نفسھ﴿ باب قول اهللا تعالى ،أخرجھ البخاري في كتاب التوحید  )1(

  .7405ح 
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ومن ذلك محبة أولیاء اهللا وأحبابھ فیھ، ومعاداة أعدائھ فیھ، وفى 

 ِاهللاِإنَّ ِمْن ِعَباِد  «:  قالr عن النبي tسنن أبي داود عن عمر 
  َیْغِبُطُھْم اْلَأْنِبَیاُء َوالشَُّھَداُء َیْوَم،َُأَناًسا َما ُھْم ِبَأْنِبَیاَء َوَلا ُشَھَداَء
یا رسول اهللا، تخبرنا من ھم؟ : ، قالوا»اْلِقَیاَمِة ِبَمَكاِنِھْم ِمْن اِهللا َتَعاَلى

َعَلى َغْیِر َأْرَحاٍم َبْیَنُھْم َوَلا  ، اِهللاِبُروِح في ُھْم َقْوٌم َتَحابُّوا   «:قال
منابَر من َلى َعل َوِإنَُّھْم ،ِإنَّ ُوُجوَھُھْم َلُنوٌر  ، اهللا َفَو.َأْمَواٍل َیَتَعاَطْوَنَھا

م ث .» َوَلا َیْحَزُنوَن ِإَذا َحِزَن النَّاُس، َلا َیَخاُفوَن ِإَذا َخاَف النَّاُس،ُنوٍر

Iw﴿: تال ھذه اآلیة r& ûc Î) uä!$uäÏ9÷r r& «!$# üw êí öqyz óO Îgøä n=tæ üwur öN èd öcqçRtì øtsÜ 

ÇÏËÈ﴾
)1(

.  

  : ثر محبة اهللا للعبدأ

یسمع بھ، وبصره الذي فإذا أحببتھ كنت سمعھ الذي «: قولھ

  .»یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشى بھا

أن من اجتھد بالتقرب إلى اهللا تعالى : المراد بھذا الكالم

بالفرائض، ثم بالنوافل قربھ اهللا إلیھ، ورقاه من درجة اإلیمان إلى 

درجة اإلحسان، فیصیر یعبد اهللا على الحضور والمراقبة، كأنھ یراه، 

                                                        
 .3527أخرجھ أبو داود في كتاب البیوع باب الرھن ح   )1(
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تلئ قلبھ بمعرفة اهللا تعالى، ومحبتھ وعظمتھ، وخوفھ ومھابتھ، فیم

 .وإجاللھ واألنس بھ، والشوق إلیھ

وال یزال ھذا الذي في قلوب المحبین المقربین یقوى حتى 

تمتلىء قلوبھم بھ، فال یبقى في قلوبھم غیره، وال تستطیع جوارحھم 

ما : قیل فیھأن تنبعث إال بموافقة ما في قلوبھم، ومن كان حالھ ھذا 

بقي في قلبھ إال اهللا، فمتى امتأل القلب بعظمة اهللا تعالى محا ذلك من 

القلب كل ما سواه، ولم یبق للعبد شيء من نفسھ وھواه، وال إرادة إال 

لما یریده منھ مواله، فحینئذ ال ینطق العبد إال بذكره، وال یتحرك إال 

نظر نظر بھ، وإن بأمره فإن نطق نطق باهللا، وإن سمع سمع بھ، وإن 

  .بطش بطش بھ

كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره «: فھذا ھو المراد بقولھ
  .»الذي یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي بھا

وإنما تنشأ . ومن كان كذلك لم تنبعث جوارحھ إال بطاعة اهللا
  .الذنوب من محبة ما یكرھھ، أو كراھة ما یحبھ اهللا

  .»ي ألعطینھ، وإن استعاذني ألعیذنھو إن سألن«: قولھ
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یعني أن ھذا المحبوب المقرب لھ عند اهللا منزلة خاصة تقتضي 

أنھ إذا سأل اهللا شیًئا أعطاه إیاه، وإن استعاذ بھ من شيء أعاذه منھ، 

  .وإن دعاه أجابھ، فیصیر مجاب الدعوة لكرامتھ على ربھ تعالى

  .ة الدعوةوقد كان كثیر من السلف الصالح معروًفا بإجاب

وفي الصحیح أن الرَُّبیَِّع بنت النضر كسرت ثنیة جاریة، 

فعرضوا علیھم األرش
)1(

 فأبوا، فطلبوا منھم العفو، فأبوا، فقضى 
بینھم رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم بالقصاص، فقال أنس بن 

ال تكسر ثنیتھا، ! أتكسر ثنیة الربیع؟ والذي بعثك بالحق: النضر

وأخذوا األرش، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وآلھ فرضي القوم 
» َلَأَبرَُّه اهللا َمْن َلْو َأْقَسَم َعَلى  اهللا ِإنَّ ِمْن ِعَباِد  «: وسلم

)2(
.  

وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، فكذب علیھ رجل، 

. اللھم إن كان كاذًبا فأعم بصره وأطل عمره، وعرضھ للفتن«: فقال
: كلھ، فكان یتعرض للجواري في السكك ویقولفأصاب الرجل ذلك 

  .»أصابتني دعوة سعد! شیخ كبیر فقیر، مفتون

                                                        
  .)أ ر ش(العرب مادة   دیة الجراحات، لسان:األرش  )1(
 - 24 ح ،باب إثبات القصاص في األسنان: أخرجھ مسلم في كتاب القسامة  )2(

)1675.( 
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 زید في أرض لھ، فادعت أنھ أخذ منھا  بَن سعیَدونازعت امرأٌة

. اللھم إن كانت كاذبة فأعم بصرھا، واقتلھا في أرضھا: أرضھا، فقال

ر فعمیت، فبینما ھي ذات لیلة تمشي في أرضھا، إذ وقعت في بئ
  .فیھا، فماتت

و أكثر من كان مجاب الدعوة من السلف كان یصبر على 

  .البالء، ویختار ثوابھ، وال یدعو لنفسھ بالفرج منھ

وربما دعا المؤمن المجاب الدعوة بما یعلم اهللا الخیرة لھ في 

غیره عنھ فال یجیبھ إلى سؤالھ، ویعوضھ عنھ ما ھو خیر لھ، إما في 

  .الدنیا أو في اآلخرة

و ما ترددت عن شيء أنا فاعلھ ترددي عن نفس «: لھوقو
  .»المؤمن، یكره الموت، وأنا أكره مساءتھ

المراد بھذا أن اهللا تعالى قضى على عباده بالموت كما قال 
@ë﴿: تعالى ä. <§ øÿtR èp s) Í¬!#så ÏN öq yJø9$#﴾ ،والموت ھو مفارقة الروح للجسد ،

م اآلالم التي تصیب وال یحصل ذلك، إال بألم عظیم جدا، وھو أعظ

  .العبد في الدنیا

و لما احتضر عمرو بن العاص سألھ ابنھ عن صفة الموت، 

واهللا لكأن جنبي في تخت، ولكأني أتنفس من سم إبرة، وكأن : فقال

  .غصن شوك یجر بھ من قدمي إلى ھامتي
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فلما كان الموت بھذه الشدة، واهللا تعالى قد حتمھ على عباده 

ھ، وھو تعالى یكره أذى المؤمن ومساءتھ، سمى كلھم، وال بد لھم من

  .ذلك تردًُّدا في حق المؤمن

ما أغبط أحًدا یھون علیھ الموت بعد الذي : وقد قالت عائشة

  .rرأیت من شدة موت رسول اهللا 

 ثم یمسح ، فیدخل یده في القدح،وكان عنده قدح من ماء: قالت
:  قالت.» على سكرات الموتياللھم أعن«: وجھھ بالماء ویقول

»موت لسكراتلل إن ،ال إلھ إال اهللا«: وجعل یقول
)1(

.  

                                                        
  6510 الموت ح ، باب سكرات،أخرجھ البخاري في كتاب الرقاق  )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

519 

  :ما یستفاد من الحدیث

  . محاربة هللا تعالىجمیع المعاصي -1

 .إن اهللا یحارب من یحارب أولیاءه -2

 .أداء الفرائض مقدم على النوافل -3

 .ائض وتزید بالنوافلرمحبة اهللا تحصل بأداء الف -4

  .هإجابة الدعاء من ثمرات والیة اهللا لعبد -5

  :المناقشة

 كیف یصل العبد إلى والیة اهللا؟ مع ذكر أمثلة على األعمال -1

  .المقربة هللا تعالى

 ، للولي منزلة عند اهللا تعالى من مظاھرھا إجابة دعوتھ-2

  .وضح تلك المنزلة مدعًما إجابتك بالدلیل

 فمنھم مقتصد ؛ الناس في أداء الطاعات أصناف ودرجات-3

ذكر درجات المتقربین بالطاعات ا. ومنھم سابق بالخیرات

  .موضًحا إجابتك باألدلة

 فما أعظم ما یتقرب بھ ، التقرب إلى اهللا لھ طرق وأدوات-4

  العبد إلى اهللا عز وجل؟
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  ) في الجامع39( والثَّالثون منالثاالحدیُث 

»« 
 إنَّ اَهللا«:  قالrعن ابِن عباٍس رضي اهللا عنھما أنَّ رسوَل اِهللا 

تجاَوز لي
)1(

. »عن أمَّتي الخطَأ والنِّسیاَن وما اْسُتْكِرھوا علیھ 

والبیھقي وغیرھما، حدیث حسن رواه ابن ماجھ
)2(

.  

لما : قال tوفي صحیح مسلم عن سعید بن جبیرعن ابن عباس 

oY$﴿: نزل قولھ تعالى / uë üw !$ tRõã Ï{#xsè? bÎ) !$uZäÅ¡ ®S ÷r r& $tRù' sÜ÷z r& 4﴾ ىقال اهللا تعال :

قد فعلت
)3(

أنھا لما نزلت : tوعن العالء عن أبیھ عن أبي ھریرة . 

نعم: قال
)4(

 .  

  . ا برفعھًحولیس واحد منھما مصرَّ

  : التجاوز عن الخطأ والنسیان

، إلى آخره. . »إن اهللا تجاوز لي عن أمتي الخطأ«: فقولھ

                                                        
 . أن ابن رجب رواه بالمعنىمسندة والظاھرلیست " لي"كلمة   )1(
والبیھقي ، 2043ح-باب طالق المكره  - ب الطالق أخرجھ ابن ماجھ في كتا  )2(

 .7/356في السنن
باب بیان أنھ سبحانھ وتعالى لم یكلف إال ما -أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان   )3(

 ).125 (-199ح-یطاق 
 ).126 (-200حعقب الروایة السابقة ، أخرجھ مسلم   )4(
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فإنَّ ، أو ترك ذلك عنھم، إن اهللا رفع لي عن أمتي الخطأ: تقدیره

  . وز ال یتعدى بنفسھتجا

 فأما الخطأ ،»الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ« :قولھ

oY$﴿: والنسیان فقد صرح القرآن بالتجاوز عنھما قال اهللا تعالى /uë üw 
!$tRõã Ï{#xsè? bÎ) !$uZäÅ¡ ®S ÷r r& $tR ù'sÜ ÷z r& 4﴾ ،وقال تعالى :﴿}§øä s9ur öN à6øã n=tæ Óy$uZ ã_ 

!$yJãÏù O è?ù' sÜ÷z r& ¾Ïm Î/ Å̀3» s9ur $̈B ôN yâ £J yès? öN ä3 ç/qè= è% 4﴾] وفي ، ]5: األحزاب

 ِإَذا «:  یقولrسمع النبي] أنھ [tالصحیحین عن عمرو بن العاص 

 َفَلُھ ،َأَصاَبُثمَّ اْجَتَھَد ف َوِإَذا َحَكَم ،َحَكَم اْلَحاِكُم َفاْجَتَھَد َفَأْخَطَأ َفَلُھ َأْجٌر

»َأْجَراِن 
)1(

 .  

یعني [ ذكر اهللا من أمر ھذین الرجلین لوال ما: وقال الحسن

فإنھ أثنى على ھذا بعلمھ ،  لرأیت أن القضاة قد ھلكوا]داود وسلیمان

yä¼ãr#yäur z̀﴿: یعني قولھ، وعذر ھذا باجتھاده »yJ øän=ßô ur øåÎ) Èb$yJ à6øtsÜ íÎû 

Ï ö̂ç ptø:$# øåÎ) ôMt± xÿ tR ÏmäÏù ãNoY xî ÏQöqs) ø9$#﴾] فصرح وأما اإلكراه ، ]78: األنبیاء

`﴿: القرآن أیضا بالتجاوز عنھ قال تعالى tB tçxÿ ü2 «!$$Î/ . Ï̀B Ïâ ÷è t/ ÿ¾Ïm ÏZ» yJÉ Î) 

ûwÎ) ô t̀B on Ìçò2 é& ¼çm ç6 ù= s%ur BûÈõ yJôÜ ãB Ç`»yJÉ M} $$Î/﴾] ونحن نتكلم إن . ]106: النحل

  . شاء اهللا في ھذا الحدیث في فصلین

                                                        
 ،7352ح  -ا اجتھد باب أجر الحاكم إذ - أخرجھ البخاري في كتاب االعتصام   )1(

 ).1716 (- 15ح - باب بیان أجر الحاكم إذا اجتھد  - ومسلم في كتاب األقضیة 
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  . في حكم الخطأ والنسیان: أحدھما

  . اهفي حكم اإلكر: والثاني

 

، فیصادف فعلھ غیر ما قصده، أن یقصد بفعلھ شیئا: الخطأ ھو

  . فیصادف قتلھ مسلًما، مثل أن یقصد قتل كافر

  . أن یكون ذاكًرا لشيء فینساه عند الفعل: والنسیان

ولكن َرْفَع اإلثم ال ، وكالھما َمْعفو عنھ بمعنى أنھ ال إثم فیھ

  .  نسیانھ حكمینافي أن َیَتَرتب على

*فال إثم علیھ بذلك، ا أنھ متطھرمن نسي الوضوء وصلى ظان ،

  . فإن علیھ اإلعادة، ثم إن تبین أنھ كان قد صلى ُمْحِدًثا

وقلنا بوجوبھا فھل ، الو ترك التسمیة على الوضوء نسیاًن*

  . یجب علیھ إعادة الوضوء ؟ فیھ روایتان عن اإلمام أحمد

وأكثر ، فیھ عنھ روایتان. ذبیحة نسیاًنالو ترك التسمیة على ال*

  . الفقھاء على أنھا تؤكل

كما قال ، فإن علیھ القضاء، لوترك الصالة نسیانا ثم َذَكَر*

 ارَةال كفَّ، ھاَرَكا إذا َذَھلَِّصُیْلھا َفَیِس أو َن صالٍة عْن ناَمْنَم«: rالنبي
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ÉO﴿:  ثم تال،»ا ذلَكلھا إلَّ Ï%r&ur no 4qn=¢Á9$# üì Ìçò2 Ï% Î!﴾] 14: طھ[
 )1(

.  

، أنھ ال یبطل صیامھ لوأكل في صومھ ناسیا فاألكثرون على* 

 َأْطَعَمُھ ما َفِإنَّ؛ َفْلُیِتمَّ َصْوَمُھ، َمْن َأَكَل َأْو َشِرَب َناِسًیا«: rعمال بقولھ

»َوَسَقاُهاُهللا 
)2(

.   

  . فإن علیھ الكفارة والدیة بنص الكتاب، طًأل مؤمًنا خلو قت* 

  . أتلف مال غیره خطأ یظنھ أنھ لنفسھلو وكذا * 

 

ا وكذا قال الجمھور في المحرم یقتل الصید خطأ أو ناسًی

إال أن ، ال جزاء علیھ: ومنھم من قال، أن علیھ جزاءه: إلحرامھ

t̀B﴿: َتَمسًُّكا بظاھر قولھ تعالى، ا لقتلھیكون متعمًد ur ¼ ã&s#tF s% N ä3Z ÏB 

#Yâ ÏdJ yè tGïB Öä !#tì yfsù ã@÷W ÏiB $tB ü@ tFs% z̀ ÏB ÉOyè ¨Z9$#﴾ ]وھو روایة عن ، ]95 :المائدة

بأنھ رتب على قتلھ متعمدا الجزاء : وأجاب الجمھور عن اآلیة، أحمد

                                                        
 ،597ح  -باب من نسي صالة  -مواقیت الصالة : أخرجھ البخاري في كتاب  )1(

 ).684 (- 314ح -باب قضاء الصالة الفائتة  - ومسلم في كتاب المساجد 
الصائم أذا أكل أو شرب ناسًیا ـ ح باب  - أخرجھ البخاري في كتاب الصوم   )2(

- 171ح -باب أكل الناسي وشربھ  -  بنحوه، ومسلم في كتاب الصیام 1933
)1155.(  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 جامع العلوم والحكم

524 

فإذا انتفى العمد انتفى ، ومجموعھما یختص بالعامد، وانتقام اهللا تعالى

  . ا بدلیل آخروبقي الجزاء ثابًت، االنتقام

 -أن الناسي والمخطئ إنما عفي عنھما ، ألظھر واهللا أعلموا

، ألن اإلثم مرتب على المقاصد والنیات -بمعنى رفع اإلثم عنھما

وأما رفع األحكام ، فال إثم علیھما، والناسي والمخطئ ال قصد لھما

ا من ھذه النصوص فُیحتاج في ثبوتھا ونفیھا إلى عنھما فلیس مراًد

  . دلیل آخر

2 

  : وال قدرة لھ على االمتناع، من ال اختیار لھ بالكلیة: أحدھما

وُأدخل إلى مكان حلف على االمتناع من ، اكمن ُحِمل ُكرًھ §

 . دخولھ

وال قدرة ، حتى مات ذلك الغیر، وُضِرب بھ غیره، اُحِمل ُكرًھ §

 . لھ على االمتناع

  .  لھا على االمتناعُأْضِجَعت المرأُة ثم ُزِني بھا من غیر قدرة §

وال یترتب علیھ حنث في یمینھ عند ،  فھذا ال إثم علیھ باالتفاق

  . جمھور العلماء
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  . من ُأكره بضرب أو غیره حتى فعل: والنوع الثاني

فھو مختار ، فإنھ یمكنھ أن ال یفعل، فھذا الفعل یتعلق بھ التكلیف

فھو مختار  ،بل َدْفُع الضرر عنھ، لكن لیس غرضھ نفس الفعل، للفعل

ھل ھو : ولھذا اختلف الناس، غیر مختار من وجھ آخر، من وجھ

  ؟مكلف أم ال

واتفق العلماء على أنھ لو أكره على قتل معصوم لم ُیَبح لھ أن * 

  . افتداًء لنفسھ من القتل، فإنھ إنما یقتلھ باختیاره، یقتلھ

  . ھذا إجماع من العلماء المعتد بھم

الجمھور على أنھما یشتركان في ف، فإذا قتلھ في ھذه الحال

وجوب القود
)1(

وھو قول ، الشتراكھما في القتل، المكِره والمكَره: 

  . مالك والشافعي في المشھور عنھ وأحمد

وھو ، ألن المكَره صار كاآللة، یجب على المكِره وحده: وقیل

  . وأحد قولي الشافعي، قول أبي حنیفة

ففي ، فعال المحرمةلوُأكره على شرب الخمر أو غیره من األ *

  . إباحتھ باإلكراه قوالن

üwur (#qèdÌç﴿ :ا بقولھ تعالىیباح لھ ذلك استدالًل: أحدھما  õ3è? 
                                                        

 .القصاص  )1(
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öN ä3ÏG» uätG sù ín? tã Ïä!$tóÎ7 ø9$# ÷b Î) tb÷ä uë r& $YY êÁ ptrB (#qäó tGö; tG Ïj9 uÚ tçtã Ío 4quäptø: $# $uã ÷Rëâ9$# 4 ` tBur 

£` ëgdÌç õ3ãÉ ¨bÎ*sù ©!$# .` ÏB Ïâ ÷è t/ £ Î̀g Ïdº tçø. Î) Öëqàÿxî ÒOãÏm §ë﴾ ] وھذه  ] 33النور

 كانت لھ أمتان یكرھھما على ،بن سلولا بن أبيٍّانزلت في عبد اهللا 

  . وھما یأبیان ذلك، الزنا

وھو المشھور عن ، كالشافعي وأبي حنیفة: وھذا قول الجمھور

  ، أحمد

أن التقیة في األقوال وال تقیة في األفعال وال : والقول الثاني

  . اه علیھاإكر

فاتفق العلماء على صحتھ وأن من : وأما اإلكراه على األقوال

وال ، أن لھ أن یفتدي نفسھ بھ: اا معتبًرأكره على قول ُمَحرَّم إكراًھ

`ûwÎ) ô﴿: وقد دل علیھ قول اهللا تعالى، إثم علیھ tB on Ìçò2 é& ¼çm ç6ù= s%ur BûÈõ yJôÜ ãB 

Ç`» yJÉ M}$$Î/﴾] 106: النحل[ .  

»ْدُعوا َف عاُدإْن«:  لعمارrوقال النبي 
)1(

وكان المشركون ، 

  . ففعل، قد عذبوه حتى یوافقھم على ما یریدونھ من الكفر

 فعلى ،ا ففعلھ مكرًھالو حلف ال یفعل شیًئ :اإلكراه في األفعال

  : وأما على قول الجمھور ففیھ قوالن، قول أبي حنیفة یحنث

                                                        
 .8/208 ـ والبیھقي في السنن2/357أخرجھ الحاكم في المستدرك  )1(
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ولم یقدر ، اكرًھال یحنث كما ال یحنث إذا فعل بھ ذلك : أحدھما

  . وھذا قول األكثرین منھم، على االمتناع كما سبق

ألنھ فعلھ باختیاره بخالف إذا ُحِمَل ولم ، یحنث ھا ھنا: الثاني

   .وھو روایة عن أحمد وقول للشافعي، یمكنھ االمتناع

 الُمكَره بما أكره علیھ لحدوث رغبة لھ فیھ بعد يومتى رض

 صدر منھ من العقود وغیرھا بھذا صح ما، واإلكراه قائم، اإلكراه

  . ھذا ھو المشھور عند أصحابنا، القصد

فلو ، وأما اإلكراه بحق فھو غیر مانع من لزوم ما ُأكره علیھ

  . صح إسالمھ، ُأكِرَه الحربي على اإلسالم فأسلم

أو أكره ،  على بیع مالھ لیوفي دینھاوكذا لو أكره الحاكم أحًد

المؤلي
)1(

  .  على الطالق- وامتناعھ من الفیئة بعد مدة اإلیالء- 

فإنھ یحنث ، ولو حلف ال یوفى دینھ فأكرھھ الحاكم على وفائھ

بخالف ما . بذلك ألنھ فعل ما حلف علیھ حقیقة على وجھ ال یعذر فیھ

 ألنھ لم یوجد ؛فإنھ ال یحنث، إذا امتنع من الوفاء فأدى عنھ الحاكم

  . منھ فعل المحلوف علیھ

  : یثما یستفاد من الحد
                                                        

 .)أ ل ا( انظر اللسان مادة .ھو الممتنع من الدخول على امرأتھ: المؤلي  )1(
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من رحمة اهللا بعباده أنھ ال یؤاخذھم على الخطأ والنسیان وما  -1

 . أكرھوا علیھ

 . حصول العقاب مبني على العلم والقصد -2

رفع اإلثم في الخطأ والنسیان ال یعني عدم ترتب األحكام  -3

، األخرى كعدم صحة صالة من صلى من غیر وضوء ناسًیا

 . ًأووجوب الدیة على من قتل خط

  .  اإلكراه في االعتداء على اآلخرین بالقتلال تقبل دعوى -4
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  : المناقشة

  فھل یعذر ؟ ولم؟، لو ُأكره على قتل معصوم الدم: 1س

  ما حكم من أتلف مال غیره یظنھ مالھ ؟: 2س

  من نسي طواف اإلفاضة ھل یأثم ؟ وھل یصح حجھ ؟ ولماذا ؟: 3س

  . ما حكم من نطق بكلمة الكفر مكرًھا ؟ مع ذكر الدلیل: 4س

  في الحاالت اآلتیة ھل یحنث الحالف أو ال یحنث ؟: 5س

  . حربي ُأكِرَه على اإلسالم) أ

  . شخص امتنع عن وفاء دینھ فأدى عنھ الحاكم) ب

  .  أكره على الطالقمؤٍل) ج

  . رضا المكَره بما أكره علیھ واإلكراه قائم) د

  

$  $  $  
$  $  
$  
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  ) في الجامع40( والثالثون سعاتالالحدیُث 

»« 
 بَمْنِكبي rأخَذ رسوُل اِهللا : عن ابِن عمَر رضي اهللا عنھما قال

  . »أو عابُر سبیٍل، ُكْن في الدُّنیا كأنَّك غریٌب«: فقال

إذا أمسیت فال تنتظر : وكان ابن عمر رضي اهللا عنھما یقول

، وخذ من صحتك لمرضك، وإذا أصبحت فال تنتظر المساء، الصباح

رواه البخاري. ومن حیاتك لموتك
)1(

 .  

   :اعبروھا وال تعمروھا

وأن المؤمن ال ، وھذا الحدیث أصل في ِقَصر األمل في الدنیا

ولكن ینبغي أن ، فیطمئن فیھا، اا ومسكًنینبغي لھ أن یتخذ الدنیا وطًن

  . یكون فیھا كأنھ على جناح سفر ُیھیئ َجھازه للرحیل

  . وقد اتفقت على ذلك وصایا األنبیاء وأتباعھم

«(ÉQöqs﴿ :ا عن مؤمن آل فرعون أنھ قالقال تعالى حاكًی tÉ $yJ̄RÎ) 

Ín Éã» yd äo 4quãys ø9$# $uã÷R ëâ9$# Óì» tFtB ¨bÎ) ur notç ÅzFy $# }ë Ïd âë#yä Íë# tçs)ø9$# ÇÌÒÈ﴾ ]39 :غافر[ .  

نیا  الدُُّلَثلي وَمَثما َمنیا ؟ إنَّما لي وللدُّ«:  یقولrوكان النبي 
                                                        

 كن في الدنیا كأنك r باب قول النبي –جھ البخاري في كتاب الرقاق أخر  )1(
 .6416ح–غریب 
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 قاَل راكٍبِلَثكَم
)1( 

»كھا وتَر ثم راَح شجرٍةظلِّفي 
)2(

 .  

اعبروھا وال :  ألصحابھ أنھ قال لھمuومن وصایا المسیح 

  . تعمروھا

من ذا الذي یبني على موج البحر داًرا ؟ : وروي عنھ أنھ قال

  . فال تتخذوھا قراًرا، تلكم الدنیا

: فقال،  فجعل ُیَقلِّب بصَره في بیتھtودخل رجل على أبي ذر

إنھ ال بد لك : قال. ا نتوجھ إلیھإن لنا بیًت: تاعكم؟ قالیا أبا ذر أین م

  . إن صاحب المنزل ال یدعنا فیھ: فقال من متاع ما دمت ھاھنا ؟

، إن الدنیا قد ارتحلت ُمْدِبرة:  یقولtوكان علي بن أبي طالب 

فكونوا من أبناء ، ولكلٍّ منھما َبُنون، وإن اآلخرة قد ارتحلت ُمْقِبلة

وغدا ، فإن الیوم عمل وال حساب، نوا من أبناء الدنیاوال تكو، اآلخرة

  . حساب وال عمل
                                                        

) ق ي ل(، مادة ربلسان الع. أي نام في وقت القیلولة، وھي الظھیرة  )1(
11/577. 

. 2377ح –أخرجھ الترمذي في كتاب الزھد باب حدثنا موسى بن عبدالرحمن   )2(
 بمعناه 4109ح -  باب مثل الدنیا – وأخرجھ ابن ماجھ في كتاب الزھد، بمعناه 
 ولم نجده بھذا اللفظ الذي ذكره المؤلف، إال عند الحاكم في كتاب الرقاق ،اأیًض

 .قال تحت شجرة في یوم صائف ثم راح وتركھا: وفیھ 4/310
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   :حال المؤمن في الدنیا

فینبغي للمؤمن ، اوإذا لم تكن الدنیا للمؤمن دار إقامة وال وطًن

إما أن یكون كأنھ غریب مقیم في : أن یكون حالھ فیھا على أحد حالین

كون كأنھ مسافر غیر أو ی،  ھمُّھ التزود للرجوع إلى وطنھ،بلد غربة

  . بل ھو لیلھ ونھاره یسیر إلى بلد اإلقامة، ُمقیم َأْلَبتَّة

 ابن عمر أن یكون في الدنیا على أحد rفلھذا وصى النبي 

  : ھذین الحالین

 فیتخیل ،أن ُینزل المؤمن نفسھ كأنھ غریب في الدنیا: فأحدھما

بل ، غربةفھو غیر متعلق القلب ببلد ال، اإلقامة ولكن في بلد غربة

  . قلبھ متعلق بوطنھ الذي یرجع إلیھ

وإنما ھو مقیم في الدنیا لیقضي َمَرمَّة
)1(

َجھازه إلى الرجوع 

  . إلى وطنھ

وال ، المؤمن في الدنیا كالغریب ال یجزع من ذلھا: قال الحسن

  . لھ شأن وللناس شأن، ینافس في عزھا

ثم ُأھبطا  ،لما خلق اهللا آدم علیھ السالم ُأْسكن ھو وزوجھ الجنة

  . اموصالُح ذریتھ، َوُوِعدا الرجوع إلیھا، منھا

                                                        
 .)م رم(لسان العرب مادة . من رمََّم الشئ إذا أصلحھ وھي كذلك الشيء القلیل  )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

533 

وُحبُّ الوطن من اإلیمان ، فالمؤمن أبًدا َیِحنُّ إلى وطنھ األول

  : وكما قیل
  وكم منزل للم رء یألف ھ الفت ى       

  
  وحنین         ھ أب         دًا ألول من         زل    ∴

  
  : ولبعض شیوخنا

فحي على جنات ع دن فإنھـ ـا       
  ولكننا سبي العدو فھل تـ ـرى      

ق    د زعم    وا أن الغری    ب إذا و
  ن                                                               أى

وأي اغت    راب ف    وق غربتن    ا  
  الت                                                              ي

  

∴  
∴  
∴  
∴  
∴  

ك األول    ى وفیھ    ا الُمَخ     یَّمُ      منازل   ـ 
  نعـ   ـود إل   ى أوطانن   ا وُن   َسلَُّم ؟   

  وش  ـَطَّت ب  ھ أوطان  ھ فھ  و ُمْغ  َرُم 
  لھا أضحت األعداء فینا َتَحكَّ ُم ؟  

  

ر أن ینزل المؤمن نفسھ في الدنیا كأنھ مسافر غی: الحال الثاني

حتى ینتھي بھ ، وإنما ھو سائر في قطع منازل السفر، مقیم َأْلَبتَّة

  . وھو الموت ،السفر إلى آخره

، َفِھمَُّتھ تحصیل الزاد للسفر، ومن كانت ھذه حالھ في الدنیا

 rولھذا وصَّى النبي، ولیس لھ ِھمَّة في االستكثار من متاع الدنیا

  .  كزاد الراكبجماعة من أصحابھ أن یكون بالغھم من الدنیا

  . إنما أنت أیام كلما مضى یوم مضى بعضك: وقال الحسن

ستون : كم أتت علیك ؟ قال: وقال الفضیل بن عیاض لرجل

فقال . فأنت منذ ستین سنة تسیر إلى ربك یوشك أن تبلغ: قال، سنة
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أتعرف تفسیره؟ : فقال الفضیل. إنا هللا وإنا إلیھ راجعون: الرجل

، وأنھ إلیھ راجع،  فمن علم أنھ هللا عبد،یھ راجعأنا هللا عبد وإل: تقول

ومن ، ولئفلیعلم أنھ مس، ومن علم أنھ موقوف، فلیعلم أنھ موقوف

  . َفْلُیِعدَّ للسؤال جواًبا، ولئعلم أنھ مس

تحسن : ما ھي؟ قال: قال. یسیرة: فما الحیلة؟ قال: فقال الرجل

خذت بما ُأ، فإنك إن أسأت فیما بقي، فیما بقي ُیغفر لك ما مضى

  : وفي ھذا المعنى یقول بعضھم، مضى وبما بقي

   قد س ار س تین حج ةً       رًأوإن ام 
  

  إل    ى منھ    ل م    ن ورده لقری    ب    ∴
  

   :وصیة ابن عمر وقصر األمل

 فھي مأخوذة من ھذا الحدیث الذي tوأما وصیة ابن عمر 
وأن اإلنسان إذا أمسى لم ، وھي متضمنة لنھایة قصر األمل، رواه

بل یظن أن أجلھ یدركھ ، إذا أصبح لم ینتظر المساءو، ینتظر الصباح
  .قبل ذلك

قال ، وبھذا فسَّر غیُر واحد من العلماء الزھد في الدنیا
  أي شيء الزھد في الدنیا ؟-یعني أحمد-قلت ألبي عبد اهللا : المروزي

وھكذا قال : قال. ال أمسي: قصر األمل من إذا أصبح یقول: قال
  . سفیان

ا قط فحدثت نفسي أني أستیقظ ا نمت نوًمم: وقال بعض السلف
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إن استطاع أحدكم أن ال یبیت إال وعھده عند : وقال بكر المزني، منھ
ویصبح ، فإنھ ال یدري لعلھ یبیت في أھل الدنیا، رأسھ مكتوب فلیفعل

  . من أھل اآلخرة

  : وألبي العتاھیة
 

 
 

∴ 
∴ 

 
 

 
  : ومما أنشده بعض السلف

 
 

 

∴ 
∴ 

 
 

 

  : صنیع العقالء

:  یعني»ومن حیاتك لموتك، تك لسقمكوخذ من صح«: وقولھ
، اغتنم األعمال الصالحة في الصحة قبل أن یحول بینك وبینھا السقم

  . وفي الحیاة قبل أن یحول بینك وبینھا الموت

ففي ،  من وجوهrوقد روي معنى ھذه الوصیة عن النبي
ِنْعَمَتاِن  «:  قالr عن النبي tابن عباس  صحیح البخاري عن

  الصِّحَُّة َواْلَفَراُغ:َما َكِثیٌر ِمْن النَّاِسَمْغُبوٌن ِفیِھ
)1(

 .  

                                                        
 .6412ح  - ما جاء في الرقاق : باب -  كتاب الرقاق أخرجھ البخاري في  )1(
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 قال rأن رسول اهللا  tوفي صحیح الحاكم عن ابن عباس 
، َكِمَرك قبل َھشباَب:  خمٍسا قبَل خمًسْمِناغَت«: لرجل وھو َیِعُظھ

 َكوحیاَت، َكِلْغ ُش قبَلَكوفراَغ، َك فقِرناك قبَلوِغ، َكِمَق ِس قبَلَكَتحَّوِص
»ك موِتقبَل

)1(
 .  

َباِدُروا  «:  قالrوفي صحیح مسلم عن أبي ھریرة عن النبي 

 َأْو ، َأْو الدَّجَّاَل، َأْو الدَُّخاَن، ُطُلوَع الشَّْمِس ِمْن َمْغِرِبَھا:ِباْلَأْعَماِل ِستا

»  َأْو َأْمَر اْلَعامَِّة، َأْو َخاصََّة َأَحِدُكْم،الدَّابََّة
)2(

 .  

ھذه األشیاء كلھا تعوق عن األعمال أن : والمراد من ھذا

فبعضھا یشغل عنھ إما في خاصة االنسان كفقره وغناه ومرضھ 

  . وھرمھ وموتھ

 وكذلك الفتن ،وخروج الدجال، وبعضھا عام كقیام الساعة

  . المزعجة

: وبعض ھذه األمور العامة ال ینفع بعدھا عمل كما قال تعالى

﴿tP öqtÉ íÎAù' tÉ âÙ÷è t/ ÏM» tÉ#uä y7În/ uë üw ßìxÿZ tÉ $²¡ øÿ tR $pk ß]» yJÉ Î) óOs9 ô ä̀3 s? ôM uZ tB#uä ` ÏB ã@ ö6 s% 

÷r r& ôM t6|¡ x. þíÎû $pkÈ]» yJÉ Î) #Zé öçyz 3﴾ ]  158: االنعام[  .  

                                                        
 .4/306المستدرك   )1(
باب في بقیة من أحادیث  -أخرجھ مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة   )2(

 ).2947 (- 128 ح-الدجال
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َثَلاٌث  «:  قالr عن النبي ]أبي ھریرة[وفي صحیح مسلم عنھ 

َسَبْت ِفي  َقْبُل َأْو َكِإَذا َخَرْجَن َلْم َیْنَفْع َنْفًسا ِإیَماُنَھا َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن

  َوَدابَُّة اْلَأْرِضجَّاُل،لشَّْمِس ِمْن َمْغِرِبَھا َوالدَُّطُلوُع ا: ِإیَماِنَھا َخْیًرا

«
)1(

 .  

فالواجب على المؤمن المبادرة باألعمال الصالحة قبل أن ال 

إما بمرض أو موت أو بأن یدركھ ، ویحال بینھ وبینھا، یقدر علیھا

  . التي ال یقبل معھا عملبعض ھذه اآلیات 

فال ، إن بضاعة اآلخرة كاسدة یوشك أن تنفق: قال أبو حازم

  . یوصل منھا إلى قلیل وال كثیر

َل بین اإلنسان والعمل لم یبق لھ إال الحسرة واألسف ومتى ِحی
فال تنفعھ ، ویتمنى الرجوع إلى حال یتمكن فیھا من العمل، علیھ

  . األمنیة

þqç7è#)﴿ :قال تعالى ÏRr& ur 4ín<Î) öNä3 În/uë (#qßJ Î=óô r&ur ¼ çm s9 ` ÏB È@ ö6 s% b r& ãN ä3 uãÏ?ù' tÉ 

Ü>#xã yèø9$# §N èO üw öcr çé|ÇZ è? ÇÎÍÈ (#þqãè Î7̈?$# ur z̀ |¡ ômr& !$ tB tA ÌìRé& Nä3 øãs9 Î) Ï̀iB N à6În/ §ë 
` ÏiB È@ ö6 s% b r& ãN à6uãÏ? ù'tÉ Ü>#xã yè ø9$# Zp tG øó t/ óO çFRr&ur üw öcr ãçãèô± n@ ÇÎÎÈ br& tAqà) s? 

Ó§ øÿtR 4ítA uéô£ ys» tÉ 4ín? tã $tB àMÛ §ç sù íÎû É= /Z y_ «!$# bÎ) ur àMZ ä. z̀ ÏJs9 tûïÌçÏÇ» ¡¡9$# ÇÎÏÈ 

                                                        
 -باب بیان الزمن الذي ال یقبل فیھ اإلیمان  -أخرجھ مسلم في كتاب اإلیمان   )1(

  ).158 (- 249ح
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÷r r& tAqà) s? öqs9 ûc r& ©! $# ÓÍ_1 yâ yd àMY à6s9 z̀ ÏB öúüÉ) F ßJ ø9$# ÇÎÐÈ ÷r r& tAqà)s? tûüÏm 

ì tçs? z>#xã yèø9 $# öq s9 ûc r& íÍ< Zo§ç ü2 öcqä.r'sù z̀ ÏB tûüÏZ Å¡ ós ßJ ø9$# ÇÎÑÈ﴾ ]الزمر :
Ó#﴿: وقال تعالى. ]58، 54 ¨Lym #så Î) uä!% ỳ ãN èdyâ tnr& ßN öqyJ ø9$# tA$s% Éb>uë Èbqãè Å_ öë $# 

ÇÒÒÈ þíÌj? yès9 ã@ yJ ôãr& $[s Î=» |¹ $yJäÏù àMø. tçs? 4 Hxx. 4 $yḡRÎ) îp yJÎ= x. uqèd $ygè= Í¬!$s% ( ` ÏB ur 
N ÎgÍ¬!# uëur îàyóöç t/ 4ín<Î) ÏQöq tÉ tbqèW yèö7ãÉ ÇÊÉÉÈ﴾ ]وقولھ. ]100: 99المؤمنون: 

﴿(#qà)ÏÿRr&ur ` ÏB $̈B N ä3» oY ø%yóuë ` ÏiB È@ ö6 s% br& öÜÎA ù'tÉ ãN ä.yâ tnr& ßN öqyJø9$# tAqà)uã sù Éb>uë 
Iwöqs9 ûÓ Í_ s?öç̈z r& #ín<Î) 9@ y_r& 5=ÉÌç s% öX £â ¢¹r' sù ` ä.r&ur z̀ ÏiB tûüÅs Î=» ¢Á9$# ÇÊÉÈ s̀9 ur tç ½jzxs ãÉ 

ª!$# $²¡ øÿ tR #så Î) uä!% ỳ $yg è=y_r& 4 ª!$# ur 7éç Î7 yz $yJ Î/ tbqè= yJ ÷ès? ÇÊÊÈ﴾ ] 10المنافقون-
11[ .  

  : ما یستفاد من الحدیث

 .  ألصحابھrنصح النبي  -1

 . ھذا الحدیث أصل في قصر األمل -2

 . دعا إلیھ األنبیاء، الزھد في الدنیا -3

 . ابن آدم أیام كلما ذھب یوم ذھب بعضھ -4

الحة قبل فوات الواجب على العاقل المبادرة إلى األعمال الص -5

  . األوان
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  : المناقشة

  في الدنیا كأنك غریب ؟كن : rما معنى قول النبي : 1س

  كیف یتعامل المسلم مع الدنیا ؟ ، من خالل فھمك للحدیث: 2س

إنا هللا وإنا إلیھ : وبین قول العبد، بین ھذا الحدیثما العالقة : 3س

  راجعون ؟

  . فیت بمثال عن زھد السلإثم ، عرِّف الزھد: 4س

  خذ من صحتك لسقمك ؟: rما مفھوم قولھ : 5س
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  ) في الجامع42( ربعون األالحدیُث 

»« 
قال «:  یقوُلrسِمعُت رسوَل اِهللا :  قالtعن أنِس بِن مالٍك 

غفرُت لك على ما ، إنَّك ما دعوَتني ورجوَتني، یاْبَن آدَم : اُهللا تعالى

ثم ، و َبَلَغْت ذنوُبك َعناَن السَّماِء ل،یاْبَن آدَم، كان منك وال ُأبالي

 إنَّك لو أتیَتني بُقراِب،یاْبَن آدَم، استغفرتني غفرُت لك وال ُأبالي
)1(

 

  . »ألتیُتك بُقرابھا مغفرًة، األرِض خطایا ثم لِقیَتني ال تشرُك بي شیًئا

حدیث حسن: رواه الترمذي وقال
)2(

 .  

وُروي بعُضھ .  ال بأس بھوإسناُده. ھذا الحدیث َتَفرََّد بھ الترمذي

  . من وجوٍه ُأَخر

عن أبي ، فخرج مسلم في صحیحھ من حدیث معرور بن سوید

من َتَقرََّب ِمنِّي ِشْبًرا  :یقول اهللا تعالى«:  قالr عن النبيtذر

ومن ، ومن َتَقرََّب ِمنِّي ذراًعا َتَقرَّْبُت منھ باًعا، َتَقرَّْبُت منھ ذراًعا

ِني بُقراب األرض خطیئًة ال ومن َلِقَی، َوَلًةأتاني یمشي أتیُتھ َھْر

                                                        
 .)ب ر ق(لسان العرب مادة . رب مألھابما یقا  )1(
 .3540أخرجھ الترمذي في كتاب الدعوات باب فضل التوبة ـ ح   )2(
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»ا لقیتھ بُقرابھا مغفرًة بي شیًئیشرُك
)1(

 .  

  : أسباب المغفرة

َتَضمََّن حدیث أنس الَمْبُدوء ِبِذْكِره أن ھذه األسباب الثالثة 

  . یحصل بھا المغفرة

وموعوٌد ، فإن الدعاء مأموٌر بھ، الدعاء مع الرجاء: أحدھا

tA$s%ur ãN﴿ :ما قال تعالىعلیھ باإلجابة ك à6ö/ uë þíÎTqãã ÷ä$# ó= ÉftGóô r& ö/ä3 s9 4﴾ 

  . ]60: غافر[

وفي السنن األربعة عن النعمان بن بشیر رضي اهللا عنھما عن 

 ثم تال ھذه اآلیة» ھو العبادُةعاَء الدُّإنَّ«:  قالrالنبي
)2(

 .  

  : حضور القلب وحسن الظن باهللا

مال شرائطھ وانتفاء الدعاء سبب مقتض لإلجابة مع استك

وقد تتخلف إجابتھ النتفاء بعض شروطھ أو وجود بعض . موانعھ

  . موانعھ

ورجاء اإلجابة من اهللا ، ومن أعظم شرائطھ حضور القلب
                                                        

 -  22الذكر والدعاء باب فضل الذكر والدعاء ح: أخرجھ مسلم في كتاب  )1(
)2687.( 

، والترمذي في كتاب 1479ح  -أخرجھ أبو داود في كتاب الصالة باب الدعاء   )2(
 .2969ح  - البقرة التفسیر باب سورة
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 r عن النبيtكما خرجھ الترمذي من حدیث أبي ھریرة ، تعالى

 َیْقَبُلَلا تعالى  اَهللانَّ فإ ،َوَأْنُتْم ُموِقُنوَن ِباْلِإَجاَبِةاهللا اْدُعوا  «: قال

» ُدَعاًء ِمْن َقْلٍب َغاِفٍل َلاٍه
)1(

 .  

، اللھم اغفر لي إن شئت: ولھذا ُنِھَي العبُد أن یقول في دعائھ

فإن اهللا ال ُمْكِرَه لھ، ولكن ِلَیْعِزم المسألة
)2(

 .  

 وُنِھَي أن یستعجل ویترك الدعاء الستبطاء اإلجابة
)3(

وجعل ، 

، ى ال یقطع العبد رجاءه من إجابة دعائھحت، ذلك من موانع اإلجابة

  . فإنھ سبحانھ یحب المِلحِّین في الدعاء، ولو طالت المدة

أو ما یستلزم ذلك ، ومن أھم ما یسأل العبد ربھ مغفرة ذنوبھ

ا مَحوَلھ«: rالنبي  وقد قال، ودخول الجنة، كالنجاة من النار

»ُنَدْنِدن
)4(

  . اریعني حول سؤال الجنة والنجاة من الن. 

إال ، ما َعَرَضت لي دعوة فذكرت النار: قال أبو مسلم الَخْوالني
                                                        

 .3479ح- باب حدثنا عبد اهللا بن معاویة  - أخرجھ الترمذي في كتاب الدعوات   )1(
 ،7477ح  - باب في المشیئة واإلرادة  -أخرجھ البخاري في كتاب التوحید   )2(

 ).2679(-  8ح -باب العزم بالدعاء  -ومسلم في كتاب الذكر 
 یستجاب للداعي مالم ھب بیان أنبا -أخرجھ مسلم في كتاب الذكر والدعاء   )3(

 ).2735 (- 91ح - یعجل 
وابن ، 792ح -باب في تخفیف الصالة  -أخرجھ أبو داود في كتاب الصالة   )4(

وأحمد في ) 910(ح  -باب ما یقال في التشھد  -ماجھ في كتاب إقامة الصالة 
 .3/474المسند 
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  . صرفتھا إلى االستعاذة منھا

  : إجابة الدعاء

، ومن رحمة اهللا تعالى بعبده أن العبد یدعوه بحاجة من الدنیا

 ،إما أن یصرف عنھ بذلك سوًء، ویعوضھ خیًرا منھا، فیصرفھا عنھ

كما في المسند ، ر لھ بھا ذنًباأو یغف، أو یدخرھا لھ في اآلخرة

َما ِمْن َأَحٍد َیْدُعو  «:  قالr عن النبي tوالترمذي من حدیث جابر

 َما َلْم َیْدُع ،َما َسَأَل َأْو َكفَّ َعْنُھ ِمْن السُّوِء ِمْثَلُھاهللا  ِإلَّا آَتاُه ،ِبُدَعاٍء

»ِبِإْثٍم َأْو َقِطیَعِة َرِحٍم 
)1(

 .  

:  قالr عن النبيtعن أبي سعیدوفي المسند وصحیح الحاكم 

 ِإلَّا ، َلْیَس ِفیَھا ِإْثٌم َوَلا َقِطیَعُة َرِحٍم،َما ِمْن ُمْسِلٍم َیْدُعو ِبَدْعَوٍة«

 َوِإمَّا َأْن َیدَِّخَرَھا ،ُھَل َلُھ َدْعَوَتَعجُِّی ِإمَّا َأْن :ِبَھا ِإْحَدى َثَلاٍثاهللا َأْعَطاُه 

 ؟ ِإًذا ُنْكِثُر: َقاَل. َیْصِرَف َعْنُھ ِمْن السُّوِء ِمْثَلَھا َوِإمَّا َأْن،َلُھ ِفي اْلآِخَرِة

»َأْكَثُراهللا « :َقاَل
 )2(

بالمغفرة مع وبكل حال فاإللحاح بالدعاء . 

 نِّ َظأنا عنَد«: واهللا تعالى یقول، رجاء اهللا تعالى موجب للمغفرة

» بي ما شاَءنَُّظَیْل َف،عبدي بي
)3(

 .  
                                                        

ما جاء :  باب-ء الدعا: الترمذي في كتاب، و3/360أحمد في مسنده أخرجھ   )1(
 .3381 ح -أن دعوة المسلم مستجابة 

 .493/ 1ومستدرك الحاكم ، 3/18مسند أحمد   )2(
 .4/240، والحاكم في المستدرك 3/491أخرجھ أحمد في المسند   )3(
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»ا خیًرا إلَّوا باِهللانُُّظفال َت«: وفي روایة
)1(

 .  

إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك وال «: وقولھ

وال ، وال َیَتَعاَظُمني ذلك، یعني على كثرة ذنوبك وخطایاك: »أبالي

  . أستكثره

َفْلُیَعظِّْم  ِإَذا َدَعا َأَحُدُكْم «:  قالrوفي الصحیح عن النبي 

»َعاَظُمُھ َشْيٌء َلا َیَتاهللا  َفِإنَّ ،الرَّْغَبَة
)2(

 .  

فإن عفو اهللا ومغفرتھ أعظم منھا ، فذنوب العباد وإن عظمت

  . فھي صغیرة في جنب عفو اهللا ومغفرتھ، وأعظم

  : وفي ھذا المعنى یقول بعضھم
 
 
 

 

∴ 
∴ 
∴ 

 
 
 

 

وبلغت ، ولو عظمت الذنوب ،االستغفار: السبب الثاني للمغفرة

 -وھو السحاب وقیل ما انتھى إلیھ البصر منھا - الكثرة َعنان السماء

لو أخطأتم حتى بلغت خطایاكم ما بین «: وفي الروایة األخرى

  . »تم اهللا لغفر لكمثم استغفر، السماء واألرض
                                                        

 .لم نجده بھذا اللفظ  )1(
 .896ح-  3/177أخرجھ ابن حبان في صحیحھ  )2(
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ھي وقایة شر الذنوب مع : والمغفرة. واالستغفار طلب المغفرة

  . سترھا

  . وقد كثر في القرآن ذكر االستغفار

r#)﴿: كقولھ تعالى. فتارة یؤمر بھ * ãçÏÿ øótG óô $#ur ©!$# ( ¨bÎ) ©!$# Öëqàÿ xî 

7Lì Ïm §ë ÇËÉÈ﴾] 199: البقرة[ .  

töúïÌç﴿: كقولھ تعالى. وتارة یمدح أھلھ * Ïÿøó tGó¡ ßJ ø9$#ur Íë$ys óôF{ $$Î/ 

ÇÊÐÈ﴾] 17: آل عمران[ .  

t̀B﴿ :كقولھ تعالى. وتارة یذكر أن اهللا یغفر لمن استغفره * ur 

ö@ yJ÷è tÉ #¹äþqßô ÷r r& öNÎ= ôàtÉ ¼çm |¡ øÿ tR ¢O èO ÌçÏÿ øótG ó¡ oÑ ©!$# Ïâ ÉftÉ ©!$# #Yëqàÿ xî $VJäÏm §ë ÇÊÊÉÈ﴾ 
  . ]110: النساء[

: بینما رجل خبیث فتذكر یوًما فقال: قالوعن ُمِغیث بن ُسَمّي 

  . فغفر لھ، ثم مات ، اللھم غفرانك، اللھم غفرانك، اللھم غفرانك

 r عن النبيtویشھد لھذا ما في الصحیحین عن أبي ھریرة

: اهللا تعالىَقاَل  . َربِّ َأْذَنْبُت َفاْغِفْر ِلي:ِإنَّ َعْبًدا َأْذَنَب َذْنًبا َفَقاَل«: قال

 ُثمَّ َمَكَث . َغَفْرُت ِلَعْبِدي، َوَیْأُخُذ ِبِھ،ِدي َأنَّ َلُھ َربا َیْغِفُر الذَّْنَبَعِلَم َعْب

فذكر مثل األول مرتین ، »...آخَرُثمَّ َأْذَنَب َذْنًبا   تعالى،اُهللاَما َشاَء 

  . أخریین
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 ْلَمْعَیْلي َف لعبِدُتْرَفقد َغ«: وفي روایة لمسلم أنھ قال في الثالثة

»ما شاء
)1(

 .  

والظاھر أن ،  ما دام على ھذه الحال كلما أذنب استغفر:والمعنى

  . مراده االستغفار المقرون بعدم اإلصرار

وأما استغفار اللسان مع إصرار القلب على الذنب فھو دعاء 

 اوقد یكون اإلصرار مانًع. وإن شاء رده، إن شاء اهللا أجابھ، مجرد

  . من اإلجابة

: فھو كقولھ، أطلب مغفرتھ:  معناه،أستغفر اهللا: وقول القائل

  . اللھم اغفر لي

ھو ما قارن عدم اإلصرار : فاالستغفار التام الموجب للمغفرة

من : قال بعض العارفین. ووعدھم المغفرة، كما مدح اهللا تعالى أھلھ

وكان . فھو كاذب في استغفاره، لم یكن ثمرة استغفاره تصحیح توبتھ

  . اج إلى استغفار كثیراستغفارنا ھذا یحت: بعضھم یقول

وھو حینئذ توبة ، فأفضل االستغفار ما اقترن بھ ترك اإلصرار

  . نصوح
                                                        

یریدون أن یبدلوا ﴿: قولھ تعالىباب  –التوحید : أخرجھ البخاري في كتاب  )1(
 -ومسلم في كتاب التوبة ـ باب قبول التوبة من الذنوب ، 7507 ح-  ﴾كالم اهللا

 ).2758 (- 29ح
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  : أفضل االستغفار

  : وأفضل أنواع االستغفار

 . أن یبدأ العبد بالثناء على ربھ -1

 . یثني باالعتراف بذنبھ -2

  . یسأل اهللا المغفرة -3

َسیُِّد «:  قالr عن النبي tكما في حدیث شداد بن أوس

 َخَلْقَتِني ، َلا ِإَلَھ ِإلَّا َأْنَت،مَّ َأْنَت َربِّياللھ :ِتْغَفاِر َأْن َیُقوَل اْلَعْبُداِلاْس

 َأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ ، َوَأَنا َعَلى َعْھِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت،َوَأَنا َعْبُدَك

 َفِإنَُّھ َلا ، َفاْغِفْر ِلي،ي َوَأُبوُء ِبَذْنِب، َأُبوُء َلَك ِبِنْعَمِتَك َعَليَّ،َما َصَنْعُت

خرجھ البخاري .»َیْغِفُر الذُُّنوَب ِإلَّا َأْنَت
)1(

 .  

 أن أبا بكر tوفي الصحیحین عن عبد اهللا بن عمرو

: قال. یا رسول اهللا علمني دعاًء أدعو بھ في صالتي:  قالtالصدیق

 ،ْغِفُر الذُُّنوَب ِإلَّا َأْنَت َوَلا َی،مَّ ِإنِّي َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلًما َكِثیًرااللھ :ْلُق«

  َواْرَحْمِني ِإنََّك َأْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحیُم،َفاْغِفْر ِلي َمْغِفَرًة ِمْن ِعْنِدَك

                                                        
 .6306ح–باب أفضل االستغفار  - الدعوات : أخرجھ البخاري في كتاب  )1(
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«
)1(

 .  

 ذي ال إلَھ الَّ اَهللاُرِفْغَتْسَأ: ـ ومن أنواع االستغفار أن یقول العبد

  .  إلیھ وأتوُبوُمیُّ الَقا ھو الحيُّإلَّ

إن كنا َلَنُعدُّ لرسول :  قالtربعة عن ابن عمروفي السنن األ

  عليَّْب لي وُتْر اغِفربِّ«:  مرة یقولمئة في المجلس الواحد rاهللا 

» الرحیُماُبوَّك أنت التَّإنَّ
)2(

 .  

 َو «:  قالr عن النبيtوفي صحیح البخاري عن أبي ھریرة

 َیْوِم َأْكَثَر ِمْن َسْبِعیَن َمرًَّةَوَأُتوُب ِإَلْیِھ ِفي اْلاهللا ِإنِّي َلَأْسَتْغِفُر  ،اهللا

«
)3(

 .  

ھ إنَّ«:  قالr عن النبيtوفي صحیح مسلم عن اَألَغرِّ الُمَزني

لُیغاُن
)4(

» مرٍةمئَة  في الیوِماَهللا َلَأْسَتْغِفُري  وإنِّ،على قلبي 
)1(

 .  
                                                        

م  ومسل،834ح–باب الدعاء قبل السالم  - أخرجھ البخاري في كتاب األذان   )1(
-48ح -باب استحباب خفض الصوت بالذكر  - الذكر والدعاء  كتاب في

)2705(. 
والترمذي في ، 1516ح -باب االستغفار  - أخرجھ أبو داود في كتاب الصالة   )2(

والنسائي في ، 3434ح -باب ما یقول إذا قام من المجلس  - كتاب الدعوات 
جھ في وابن ما، 10292ح -باب كیف االستغفار  -كتاب عمل الیوم واللیلة 

 .3814ح - باب االستغفار  -كتاب األداب 
 .3606 ح–باب استغفار النبي  - أخرجھ البخاري في كتاب الدعوات   )3(
 .3/403 النھایة –لغین ھو الغیم، ویغن على قلبي أي یغطى ا  )4(
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طوبى لمن وجد في صحیفتھ : وقالت عائشة رضي اهللا عنھا

، إن ھذا القرآن یدلكم على دائكم ودوائكم: ادةقال قت، استغفاًرا كثیًرا 

  . فاالستغفار: وأما دواؤكم، فالذنوب: فأما داؤكم

ومن كثرت ذنوبھ وسیئاتھ حتى فاقت العدد واإلحصاء فاْسَتْغَفَر 
 :كما قال تعالى، فإن اهللا قد علم كل شيء وأحصاه، اَهللا مما َعِلَم اُهللا

﴿tP öqtÉ ãN ßgèWyè ö6 tÉ ª!$# $YèãÏHsd O ßgã¥Îm7 t̂ ããsù $yJ Î/ (#þqè= ÏJtã 4 çm9|Á ôm r& ª!$# çnqÝ¡ nSur 4﴾ 
:  أنھ قالr عن النبيtوفي حدیث شداد بن أوس، ]6:المجادلة[
ا ملَوَأْسَتْغِفُرَك ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ َما َتْعَلُم، َأْسَأُلَك ِمْن َخْیِر َما َتْعَلُم«

»وِب ِإنََّك َأْنَت َعلَّاُم اْلُغُی،َتْعَلُم
)2(

 .  

وھو السبب . التوحید: السبب الثالث من أسباب المغفرة
ومن جاء بھ فقد أتى بأعظم أسباب ، فمن فقده فقد المغفرة، األعظم
b¨﴿: قال اهللا تعالى، المغفرة Î) ©!$# üw ãçÏÿøó tÉ b r& x8uéô³ çÑ ¾Ïm Î/ ãç Ïÿøó tÉur $tB tbr ßä 

y7Ï9º så ` yJÏ9 âä!$ t± oÑ 4﴾] ء مع التوحید بقراب األرض فمن جا] 116: النساء
 ،لقیھ اهللا بقرابھا مغفرة، خطایا -أو ما یقارب مألھا ، وھو ملؤھا -

، وإن شاء أخذه بذنوبھ، فإن شاء غفر لھ، U لكن ھذا مع مشیئة اهللا
  . بل یخرج منھا ثم یدخل الجنة، ثم كان عاقبتھ أن ال ُیَخلَّد في النار

وال یبقى ، نار كما ُیلقى الكفارالُمَوحِّد ال ُیلقى في ال: قال بعضھم
                                                                                                                                         

-41 ح-باب استحباب االستغفار -أخرجھ مسلم في كتاب الذكر والدعاء   )1(
)2702(. 

 .1/508والحاكم في المستدرك ، 4/123 مسنده أخرجھ أحمد في  )2(
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  . فیھا كما یبقى الكفار

وقام بشروطھ كلھا بقلبھ ، فإن كمل توحید العبد وإخالصھ هللا فیھ
 أو بقلبھ ولسانھ عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما ،ولسانھ وجوارحھ

  . ومنعتھ من دخول النار بالكلیة، سلف من الذنوب كلھا

جت منھ كل ما سوى اهللا فمن تحقق بكلمة التوحید قلبھ أخر
  . اوتوكًل، ورجاًء، وخشیًة، ومھابًة، اوإجالًل، وتعظیًما، محبًة

،  ولو كانت مثل َزَبِد البحر،وحینئذ ُتْحرق ذنوبھ وخطایاه كلھا
وربما قلبتھا حسنات كما سبق ذكره في تبدیل السیئات حسنات

)1(
 ،

فإن ھذا التوحید ھو اُألكسیر
)2(

نھ على فلو وضع ذرة م، األعظم 
  . لقلبھا حسنات، جبال الذنوب والخطایا

  : ما یستفاد من الحدیث

 . ورحمتھ بعباده، سعة مغفرة اهللا -1

. االستغفار: ثانًیا. الدعاء مع الرجاء: اأوًل: أسباب المغفرة ثالثة -2

 . التوحید: ثالًثا

فھو بین ، فإذا أتى بھ العبد بشروطھ ولم یستجب، الدعاء عبادة -3

أو یصرف عنھ من السوء ، وضھ اهللا خیًرا منھأن یع: ثالثة أمور
                                                        

 .18انظر الحدیث رقم   )1(
مادة مركبة كان األقدمون یزعمون أنھا تحول المعدن الرخیص إلى : األكسیر  )2(

 ).المعجم الوسیط كلمة إكسیر(ذھب 
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 . أو یدخره لھ إلى یوم القیامة، مثلھ

ثم ، ثم االعتراف بالذنب، الثناء على اهللا: أفضل أنواع االستغفار -4

  . سؤال اهللا المغفرة
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  : المناقشة

  اللھم اغفر لي إن شئت ؟: ما الحكمة من النھي عن الدعاء بلفظ: 1س

  ما معنى االستغفار ؟: 2س

  ھل االستغفار مع اإلصرار مقبول ؟ ولماذا ؟: 3س

  ما التوحید الذي ذكر أھل العلم أنھ یحرق الذنوب ؟: 4س

  : اذا دعا العبد ربھ فلھ أربع حاالت: 5س

  ............................................: اـإم 

  ...........................................: وإما 

  ...........................................: وإما 

  ...........................................: وإما 

  

$  $  $  
$  $  
$  
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  ) في الجامع43(الحدیث الحادي واألربعون 

»«  

 صلى هللا قال رسول ا: قال– رضي اهللا عنھما –ن عباس عن اب

  الفرائُضِت فما أبَق،ھا بأھِلَضوا الفراِئُقِحـْلَأ« :اهللا علیھ وآلھ وسلم
  .»ٍرَك َذى رجٍلَلْوفَأل

خرجھ البخاري ومسلم
)1(

.  

  .وھذا الحدیث مشتمل على أحكام المواریث وجامع لھا

  :بالفرائض املراد
؛ »ألحقوا الفرائض بأھلھا« :عنى قولھوقد اختلف العلماء في م

 الفروض المقدرة في كتاب اهللا : المراد بالفرائض:فقالت طائفة
 فما بقى ، أعطوا الفرائض المقدرة لمن سماھا اهللا لھم: والمراد،تعالى

  .بعد ھذه الفروض فیستحقھ أولى الرجال

                                                        
، 6732 ح ،باب میراث الولد من أبیھ وأمھ: كتاب الفرائض: أخرجھ البخاري في  )1(

) 1615 (-2 ح،باب ألحقوا الفرائض بأھلھا: كتاب الفرائض: يوأخرجھ مسلم ف
 .نحوه
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 یقرب : أي، ھذا یلي ھذا: كما یقال، األقرب:المراد باألولىو

 أقرب العصبات: فأقرب الرجال ھو،منھ
)1(

، فیستحق الباقي 

  .بالتعصیب

 ، فإذا اجتمع بنت وأخت وعم أو ابن عم أو ابن أخ:وعلى ھذا

  . العصبة:فینبغي أن یأخذ الباقي بعد نصف البنت

وھذا قول ابن عباس وكان یتمسك بھذا الحدیث ویقر بأن الناس 

  .كلھم على خالفھ

 األخت مع البنت عصبة لھا ما وذھب جمھور العلماء إلى أن

 ومعاذ بن ، وابن مسعود،وزید، وعائشة،عمر، وعلي: منھم،فضل

  . وتابعھم سائر العلماء،جبل

وفي صحیح البخاري، عن أبي قیس األودي، عن ھزیل بن 

جاء رجل إلى أبي موسى، فسألھ عن ابنة، وابنة ابن، : شرحبیل قال

 وائت ابن ،خت ما بقيلالبنة النصف، ولأل:  وأم، فقال،وأخت ألب

لقد ضللت : مسعود فسیتابعني، فأتى ابن مسعود، فذكر ذلك لھ، فقال

ا وما أنا من المھتدین، ألقضین فیھا بقضاء رسول اهللا صلى اهللا إًذ

لالبنة النصف، والبنة االبن السدس تكملة الثلثین، وما : علیھ وسلم
                                                        

 فأما في الفرائض فكل من لم تكن لھ ،عصبة الرجل أولیاؤه الذكور من ورثتھ  )1(
 ).اللسان. (فریضة مسماة فھو عصبة
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: ابن مسعود، فقالفأتینا أبا موسى، فأخبرناه بقول : بقي فلألخت، قال

ال تسألوني ما دام ھذا الحبر
)1(

  . فیكم

 واألخت الواحدة، إنما تأخذ ،والصواب قول عمر والجمھور

 ، وكذلك األختان فصاعدا،النصف مع عدم وجود الولد الذكر واألنثى

   . الذكر واألنثى:إنما یستحقون الثلثین مع عدم وجود الولد

خوة  فھو مقدم على اإل،ا فإن كان ذكًر،فإن كان ھناك ولد -

  . مطلقا ذكورھم وإناثھم

 فالباقي بعد فرضھا ، بل أنثى، وإن لم یكن ھناك ولد ذكر-

  .یستحقھ األخ مع أختھ باالتفاق

 فكیف یسقطھا من ھو ، فإذا كانت األخت ال یسقطھا أخوھا-

  أبعد منھ من العصبات كالعم وابنھ؟ 

 وإن كان ،لمیراثا منع األخ من افكما أن الولد إن كان ذكًر •

 فكذلك ، وإن منعھ حیازة المیراث،أنثى لم یمنعھ الفاضل عن میراثھا

 وإن كان أنثى منعت ،ا منع األخت المیراث بالكلیةكان ذكًر  إن،الولد

 ولم تمنعھا أن تأخذ ما فضل عن ،األخت أن یفرض لھا النصف

  . واهللا أعلم،فرضھا

                                                        
 6736باب میراث ابنة ابن مع ابنة ح : أخرجھ البخاري في كتاب الفرائض  )1(
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  :ما بقي بعد الفرائض فألقرب ذكر
 :فقد قیل؛ »فما أبقت الفرائض فألولى رجل ذكر« :ھوأما قول

 ، وبنیھم، واألعمام،إن المراد بھ العصبة البعید خاصة كبني األخوة

 بدلیل أن الباقي بعد الفروض یشترك فیھ الذكر ،دون العصبة القریب

 فكذلك ،خوة باالتفاقكاألوالد واإل ا إذا كان العصبة قریًب،واألنثى

  . الدال علیھاألخت مع البنت بالنص

 وكذلك یخص ، فإنھ ُیَخصُّ منھ ھذه الصورة باالتفاق،وأیضا

 فتخص منھ صورة األخت مع ،منھ المعتقة موالة النعمة باالتفاق

   .البنت بالنص

  :خرونآوقالت طائفة  •

 ما یستحقھ ذوو »ألحقوا الفرائض بأھلھا« :مراد بقولھلا

  .رأ لھم سواء أخذوه بفرض أو بتعصیب ط،الفروض في الجملة

لیس لھ   العصبة:» فألولى رجل ذكريفما بق« :والمراد بقولھ

  .فرض بحال

 : المراد بأھل الفرائض في قولھ:فرقة أخرى وقالت •

 جملة من سماه اهللا في كتابھ من أھل ،»ألحقوا الفرائض بأھلھا«

 فإن كل ما یأخذه ،المواریث من ذوي الفروض والعصبات كلھم
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 ،ا أو غیر مقدرًر سواء كان مقدَّ، لھمالورثة، فھو فرض فرضھ اهللا

Zp﴿ :كما قال بعد ذكر میراث الوالدین واألوالد üÒÉ Ìçsù öÆ ÏiB «!$#﴾  وفیھم

ÉA%ỳ﴿ :وكما قال،ذو فرض وعصبة Ìhç=Ïj9 Ò=äÅÁtR $£JÏiB x8tçs? Èb#t$Î!ºuqø9$# 

tbqç/tçø%F{$#ur Ïä!$|¡ÏiY=Ï9ur Ò=äÅÁtR $£JÏiB x8tçs? Èb#t$Î!ºuqø9$# öcqç/tçø%F{$#ur $£JÏB ¨@s% çm÷ZÏB ÷rr& uéèYx. 4 
$Y7äÅÁtR $ZÊrãçøÿ̈B ÇÐÈ﴾] وھذا یشمل العصبات وذوي .]7: النساء 

  .الفروض

 فیختص بالفاضل أقرب ،فإن قسم على ذلك ثم فضل منھ شيء

   .الورثة الذكور من

  : قسمة املواريث
فھذا الحدیث مبین لكیفیة قسمة المواریث المذكورة في كتاب * 

 بین أھلھا، ومبین لقسمة ما فضل من المال عن تلك القسمة مما لم اهللا

 ومبین أیضا ،یصرح بھ في القرآن من أحوال أولئك الورثة وأقسامھم

  .لكیفیة توریث بقیة العصبات الذین لم یصرح بتسمیتھم في القرآن

فإذا ضم ھذا الحدیث إلى آیات القرآن انتظم في ذلك كلھ * 

   .ث بین جمیع ذوي الفروض والعصباتمعرفة قسمة المواری
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 كما ذكره اهللا ،ونحن نذكر حكم توریث األوالد والوالدین* 

 وحكم توریث اإلخوة من األبوین أو من ،تعالى في أول سورة النساء

  . كما ذكره اهللا تعالى في آخر السورة المذكورة،األب

  : توريث األوالد
ÞO﴿ : فقد قال اهللا تعالى،فأما األوالد*  ä3äÏ¹qãÉ ª!$# þíÎû öNà2 Ïâ» s9÷r r& ( 

Ìçx. ©%#Ï9 ã@ ÷VÏB Åeá ym Èû÷ü uãsVRW{$#﴾ ]فھذا حكم اجتماع ذكورھم ] 11: النساء

 األوالد : ویدخل في ذلك، أنھ یكون للذكر مثل حظ األنثیین:وإناثھم

 .وأوالد البنین باتفاق العلماء

 ،وعندھم أن الولد وإن نزل یعصب من في درجتھ بكل حال* 

وال یعصب من ھو أعلى  ، كان لألنثى فرض بدونھ أو لم یكنسواء

 وال یعصب ، إال بشرط أن ال یكون لھا فرض بدونھ،منھ من اإلناث

*bÎ﴿ : ثم قال تعالى، أسفل منھ بكل حال]ھو[من  sù £ ä̀. [ä!$|¡ ÎS s-öqsù Èû÷ü tG t̂ øO$# 

£` ßgn= sù $sV è=èO $tB x8tç s? ( bÎ) ur ôMtR% x. Zo yâ Ïmº ur $yg n=sù ß# óÁ ÏiZ9$#﴾ ]فھذا  ]11: النساء

 ولما فوق ، أن للواحدة النصف؛حكم انفراد اإلناث من األوالد

   .االثنتین الثلثان

 فإن ، وبنات االبن عند عدمھن،ویدخل في ذلك بنات الصلب* 

 فال شيء لبنات االبن ،اجتمعن فإن استكمل بنات الصلب الثلثین
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 ا بل كان ولد الصلب بنًت، وإن لم یستكمل البنات الثلثین،المنفردات

 ولبنات االبن السدس تكملة ، فللبنت النصف،واحدة ومعھا بنات ابن

   . لئال یزید فرض البنات على الثلثین،الثلثین

وبھذا قضى النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم في حدیث ابن * 

  .مسعود الذي تقدم ذكره

ن بن  إال ما روي عن أبي موسى وسلما،وھو قول عامة العلماء

وقد رجع أبو موسى إلى قول ابن ، شيء لبنات االبن ربیعة أنھ ال

   .مسعود لما بلغھ قولھ في ذلك

 فإن لھما الثلثین ،وإنما أشكل على العلماء حكم میراث البنتین* 

 :وما حكى فیھ عن ابن عباس، باإلجماع كما حكاه ابن المنذر وغیره

 والقرآن یدل على ، إن إسناده ال یصح: فقد قیل،أن لھما النصف

(bÎ﴿ : حیث قال تعالى،خالفھ ur ôMtR% x. Zoyâ Ïmº ur $ygn= sù ß# óÁ ÏiZ9$# ﴾ ، فكیف

  .تورث أكثر من واحدة النصف؟

 وبنت االبن ،وحدیث ابن مسعود في توریث البنت النصف* 

   . تكملة الثلثین یدل على توریث البنتین الثلثین بطریق األولى،السدس
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بو داود والترمذي من حدیث جابر أن وخرج اإلمام أحمد وأ* 

النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم ورث ابنتي سعد بن الربیع 

الثلثین
)1(

.   

  : انفراد الذكور
 یصرح القرآن بذكره وھو حكم وبقى ھاھنا قسم ثالث لم •

 : وھذا مما یمكن إدخالھ في حدیث ابن عباس.انفراد الذكور من الولد

 ولم یصرح ،ن ھذا القسم قد بقي فإ؛»فما بقي فألولى رجل ذكر«

 ، فیكون المال حینئذ ألقرب الذكور من الولد،بحكمھ في القرآن

 ، لكان المال كلھ لالبن، فإنھ لو اجتمع ابن وابن ابن،واألمر على ھذا

 لكان المال كلھ البن االبن على ،ولو كان ابن ابن وابن ابن ابن

   .علمأ واهللا ،مقتضى حدیث ابن عباس رضي اهللا عنھما

  : مرياث األبوين
Ïm  ﴿ :ذكر تعالى حكم میراث األبوین فقال تعالى ÷É uqt/L{ ur Èe@ ä3 Ï9 

7â Ïnº ur $yJ åk÷]ÏiB â¨ ßâè¡9$# $£J ÏB x8 tçs? b Î) tb% x. ¼çm s9 Ó$ s!ur﴾] 11: النساء[.   

                                                        
باب :  كتاب الفرائض: ، ورواه أبو داود في3/352سند أخرجھ أحمد في الم  )1(

: كتاب الفرائض: ، وأخرجھ الترمذي في2891 ح ،ما جاء في میراث الصلب
 .2092 ح،باب ماجاء في میراث البنات
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 وسواء في ،فھذا حكم میراث األبوین إذا كان للولد المتوفى ولد

 ھذا ، وولد االبن،ولد الصلب وسواء فیھ ،الولد الذكر واألنثى

   .كاإلجماع من العلماء

 فلكل واحد من ، ولھ أبوان،فمتى كان للمیت ولد أو ولد ابن* 

 فالباقي بعد سدسي ، ثم إن كان الولد ذكرًا، فرضًا،أبویھ السدس

   .األبوین لھ

ألحقوا « :وربما دخل ھذا في قولھ صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم

 :وأقرب العصبات، »ي فألولى رجل ذكر فما بق،الفرائض بأھلھا

   .االبن

 وال ، فإن كانتا اثنتین فصاعدًا فالثلثان لھن،وإن كان الولد أنثى

   .یفضل من المال شيء بعد أخذ األبوین السدسین

 ویفضل من المال سدس ، فلھا النصف،وإن كانت بنتًا واحدة* 

 : وآلھ وسلم عمًال بقولھ صلى اهللا علیھ؛ فیأخذه األب بالتعصیب،آخر

   .» فألولى رجل ذكري فما بق،ألحقوا الفرائض بأھلھا«

 ، إذ ھو أقرب من األخ وابنھ؛فھو أولى رجل ذكر عند فقد االبن

   .والعم وابنھ
b﴿ :ثم قال تعالى Î*sù óO ©9 ` ä3 tÉ ¼ã& ©! Ó$s! ur ÿ¼çm rOÍë ur ur çn#uqt/ r& Ïm ÏiBT| sù ß] è=õW9$#﴾ 

  . فألمھ الثلث،وان یرثانھ إذا لم یكن للمیت ولد ولھ أب:يیعن
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 ألنھ أثبت میراثھ ؛ أن الباقي بعد الثلث لألب:فیفھم من ذلك
  . فعلم أن الباقي لألب، وخص األم من المیراث بالثلث،ألبویھ

فلألب ِمثال ما لألم؛ لئال یوھم أن اقتسامھما المال ھو : ولم یقل
  .بالتعصیب، كاألوالد واإلخوة إذا كان فیھم ذكور وإناث

  ]:عمریتانال[
 ابن عباس یتمسك بھذه اآلیة بقولھ في المسألتین الملقبتین وكان

: بالعمریتین؛ وھما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان، فإن عمر قضى
أن الزوجین یأخذان فرضھما من المال، وما بقي بعد فرضھما في 

  .الباقي والباقي لألبالمسألتین فلألم ثلث 
  :]رأي ابن عباس[

b﴿ : تمسكًا بقولھ تعالى؛بل لألم الثلث كامًال :وقال ابن عباس Î*sù 

óO ©9 ` ä3 tÉ ¼ ã&©! Ó$s! ur ÿ¼çm rO Íë ur ur çn#uqt/ r& Ïm ÏiBT| sù ß] è=õW9$#﴾ .  
   : إن اهللا إنما جعل لألم الثلث بشرطین:وقد قیل في جواب ھذا* 
   . ولدى أن ال یكون للولد المتوف:أحدھما -
 فما لم ،د أبواه بمیراثھ أي أن ینفر، أن یرثھ أبواه:والثاني -

  . وإن لم یكن للمتوفى ولد،ینفرد أبواه بمیراثھ فال تستحق األم الثلث
   : ابن رجب وجواب لم یسبق بھ

ÿ¼çm﴿ : إن قولھ:– وھو أحسن –وقد یقال *  rO Íëur ur çn#uqt/ r& Ïm ÏiB T| sù 
ß]è= õW9$#﴾ كما )فألمھ الثلث مما ترك( : ولم یقل،أي مما ورثھ األبوان 

 أنھ إذا لم یكن لھ ولد وكان ألبویھ من مالھ : فالمعنى،ل في السدسقا
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 ویبقى ، فلألم ثلث ذلك المیراث الذي یختص بھ األبوان،میراث
   .الباقي لألب

 حیث ذكر اهللا الفروض المقدرة – واهللا أعلم –ولھذا السر 
.﴿ : كقولھ تعالى؛ مما ترك أو ما یدل على ذلك:ألھلھا قال فیھا Ï̀B 

Ïâ ÷è t/ 7p §ãÏ¹ur ÓÅ»qãÉ !$pk Í5 ÷r r& Aûøï yä﴾  لیبین أن ذا الفرض حقھ ذلك الجزء
   .المفروض المقدر لھ من جمیع المال بعد الوصایا والدیون

وحیث ذكر میراث العصبات أو ما یقتسمھ الذكور واإلناث 
 لیبین ؛خوة لم یقیده بشيء من ذلك كاألوالد واإل،على وجھ التعصیب
 بل تارة یكون جمیع ،لتعصیب لیس ھو المال كلھأن المال المقتسم با

 ، وتارة یكون ھو الفاضل عن الفروض المفروضة المقدرة،المال
 ولم یكن ،وھنا لما ذكر میراث األبوین من ولدھما الذي ال ولد لھ
 وال كان ،اقتسامھما المال بالفرض المحض كما في میراثھا مع الولد

 ویأخذ مثلي ما ، األنثىبالتعصیب المحض الذي یعصب فیھ الذكر
 واألب یأخذ ما ، بل كانت األم تأخذ ما تأخذه بالفرض،تأخذه األنثى

   :یأخذه بالتعصیب
ÿ¼çm﴿ :وقال تعالى*  rO Íë ur ur çn#uq t/r& Ïm ÏiB T|sù ß] è=õW9$#﴾  یعني أن القدر الذي

 والباقي یأخذه األب ،یستحقھ األبوان من میراثھ تأخذ األم ثلثھ فرضًا
   .بالتعصیب

   . وهللا الحمد والمنة، سبق إلیھا وال أعلم أحًد،وھذا مما فتح اهللا بھ
  :خوةاألم واإل
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*bÎ﴿ :قال تعالى*  sù tb% x. ÿ¼ã& s! ×ouq÷z Î) Ïm ÏiBT| sù â ß̈â è¡9$# 4 .` ÏB Ïâ ÷èt/ 7p §ãÏ¹ur 

ÓÅ»qãÉ !$pkÍ5 ÷r r& Aûøï yä﴾.  

 لألم السدس مع اإلخوة من جمیع التركة الموروثة التي :یعني
 وال شك أنھ إذا ، ولم یذكر ھنا میراث األب مع األم،مھا الورثةتقتس

 ، والباقي لإلخوة، فإن لألم السدس،اجتمع أم وإخوة لیس معھم أب
حجب النقصان إلى السدس [ویحجبھا األخوان فصاعدًا عند الجمھور 

   .]اولیس حرماًن

 یحجب :خوة أب فقال األكثرونوأما إن كان مع األم واإل* 
  .ألم وال یرثوناإلخوة ا

 إذا كان اإلخوة محجوبین :ومن العلماء المتأخرین من قال
   . بل لھا حینئذ الثلث، فال یحجبون األم عن شيء،باألب

   .)رحمة اهللا علیھ(ورجحھ اإلمام أبو العباس ابن تیمیة 

 من ال یرث ال :وقد یؤخذ من عموم قول عمر وغیره من السلف
  . یحجب

  :  اجلد واجلدة
 ولم یذكر الجد ،ن اهللا تعالى ذكر حكم میراث األبوینواعلم أ

   .وال الجدة
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   :فأما الجدة

 وعمر بن الخطاب ،فقد قال أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنھ

   . إنھ لیس لھما في كتاب اهللا شيء:رضي اهللا عنھ

 وأن فرضھا إنما ،فقد حكى بعض العلماء اإلجماع على ذلك

   .ثبت بالسنة

عمة أطعمھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ  إن السدس ط:وقیل* 

   . ولیس بفرض،وآلھ وسلم

   :وأما الجد

فاتفق العلماء على أنھ یقوم مقام األب في أحوالھ المذكورة من 

 ومع عدم الولد یرثھ ، فیرث مع الولد السدس بالفرض،قبل

 ، وإن بقى شيء مع إناث الولد أخذه بالتعصیب أیضًا،بالتعصیب

   .جتمع أم وجد مع أحد الزوجینولكن اختلفوا إذا ا

 وھو ،وجمھور العلماء على أن األم لھا الثلث مع الجد مطلقًا* 

   .قول علي وزید وابن عباس

  : اجلد واإلخوة
 ، فإن كانوا ألم سقطوا بھ:وأما إن اجتمع الجد مع اإلخوة* 

 فقد اختلف العلماء في حكم میراثھ ،وأما إن كانوا ألب أو ألبوین
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 كما یسقطون ، فمنھم من أسقط اإلخوة بالجد مطلقًا؛ثًاقدیمًا وحدی

 وابن عباس ، ومعاذ، وھذا قول الصدیق رضي اهللا عنھ،باألب

 وبأن الجد ، واستدلوا بأن الجد أب في كتاب اهللا عز وجل،وغیرھم

 ، الجتماع الفرض والتعصیب لھ من جھة واحدة،أقوى من اإلخوة

 :ھ صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم وحینئذ فیدخل في عموم قول،فھو كاألب

 ،خوة والجد ومنھم من شرك بین اإل.»فما بقي فألولى رجل ذكر«

 وأكثر الفقھاء بعدھم على اختالف ،وھو قول كثیر من الصحابة

   .في المیراث طویل بینھم في كیفیة التشریك بینھم

  : مرياث اإلخوة والكاللة
 ذكره اهللا  فقد، أو لألب،وأما حكم میراث اإلخوة لألبوین* 

y7tRqçF﴿ :تعالى في آخر سورة النساء في قولھ تعالى øÿ tGó¡ oÑ È@è% ª!$# 

öN à6ãÏF øÿ ãÉ íÎû Ï's#» n=s3 ø9$# 4 ÈbÎ) (# îtâê öD$# y7n= yd }§ øä s9 ¼çm s9 Ó$s! ur ÿ¼ã& s!ur ×M÷z é& $yg n=sù ß# óÁ ÏR $tB 

x8tç s?﴾ ]والكاللة مأخوذة من تكلل النسب وإحاطتھ ، ]176: النساء

  .بالمیت

 تنبیھ على انتفاء ،وتنصیصھ سبحانھ وتعالى على انتفاء الولد* 

 ألن انتساب الولد إلى والده أظھر من انتسابھ ؛الوالد بطریق األولى

   .إلى ولده
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 من ال ولد : الكاللة:وقد قال أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنھ* 

  . والعلماء بعدھم، وتابعھ جمھور الصحابة.لھ وال والد

ÈbÎ) (#îtâê﴿ :-لعز وج-فقولھ  öD $# y7n=yd }§ øä s9 ¼ çm s9 Ó$s! ur ÿ¼ã&s! ur ×M÷z é& $ygn= sù 

ß# óÁ ÏR $tB x8 tçs?﴾ ]یعني إذا لم یكن للمیت ولد بالكلیة] 176:  النساء، 

   .ا النصف مما ترك فرًض: فلألخت حینئذ،ال ذكر وال أنثى

  .ا أنھ إذا كان لھ ولد فلیس لألخت النصف فرًض:ومفھوم ھذا

 لما سبق تقریره في ؛ فھو أولى بالمال كلھ،ان الولد ذكرًاثم إن ك

 وھم ، فإنھم أقرب العصبات،میراث األوالد الذكور إذا انفردوا

   فكیف ال یسقطون األخوات؟ ،یسقطون اإلخوة

b﴿ :وأیضًا فقد قال تعالى Î) ur (#þqçR% x. Zouq÷z Î) Zw% ỳ Íhë [ä!$|¡ ÎS ur Ìçx.©%#Î= sù ã@ ÷WÏB 

Åeá ym Èû ÷üuãs[RW{ وھذا یدخل فیھ ما إذا كان ھناك ذو ، ]176: النساء [﴾#$

   .فرض كالبنات وغیرھن

 فإذا انفردوا ،فإذا استحق الفاضل ذكور اإلخوة مع األخوات

   .فكذلك یستحقونھ وأولى

 ولكن ، فلیس لألخت ھنا النصف بالفرض،وإن كان الولد أنثى

  . لھا الباقي في التعصیب عند جمھور العلماء

uqèdur !$yg﴿ :الىوقولھ تع èOÌç tÉ bÎ) öN ©9 ` ä3tÉ $ol °; Ó$s! ur﴾] 176: النساء[.  
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یعني أن األخ یستقل بمیراث أختھ إذا لم یكن لھا ولد ذكر أو 

 فإنھ أولى ، فإن كان لھا ولد ذكر فھو أولى من األخ بغیر إشكال،أنثى

   .رجل ذكر

  ألنھ أولى رجل؛ فالباقي بعد فرضھا یكون لألخ،وإن كان أنثى

   . كما إذا لم یكن لھا ولد، ولكن ال یستقل بمیراثھا حینئذ،ذكر

  :مرياث اإلخوة
(bÎ﴿ :وأما حكم اجتماعھم فقد قال تعالى*  ur (# þqçR% x. Zo uq÷z Î) Zw% ỳ Íhë 

[ä!$|¡ ÎS ur Ìçx.©%#Î= sù ã@ ÷WÏB Åeá ym Èû÷ü uãs[RW{    .فدخل في ذلك ما إذا كانوا منفردین ﴾#$

ض من األوالد أو غیرھم كأحد وأما إذا كان ھناك ذو فر* 

 فیكون الفاضل عن فروضھم ، أو اإلخوة من األم، أو األم،الزوجین

   .لإلخوة واألخوات بینھم للذكر مثل حظ األنثیین

 أن وجود الولد إنما یسقط فرض األخوات :فقد تبین بما ذكرناه

 وال یسقط توریثھن بالتعصیب مع أخواتھن ،من األبوین أو األب

 فالكاللة ، وال تعصیبھن بانفرادھن مع البنات عند الجمھور،باإلجماع

 كما أنھ لیس بشرط ، ال لثبوت میراثھن،شرط لثبوت فرض األخوات

  .لمیراث ذكورھم باإلجماع
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وأما من لم یذكر باسمھ من العصبات في القرآن كابن األخ * 

qä9#)﴿ : فإنما دخل في عمومات مثل قولھ تعالى، وابنھ،والعم 'ré& ur 

ÏQ% tnöëF{ $# öNåkÝÕ ÷èt/ 4ín<÷r r& <Ù ÷èt7Î/ íÎû É=» tF Ï. «!$#﴾ ]وقولھ، ]75: األنفال: 

﴿9e@ à6Ï9 ur $oY ù= yèy_ uíÍ<º uqtB $£JÏB x8tç s? Èb#t$ Î!º uqø9$# öcqç/tç ø% F{ $#ur﴾ ]33: النساء[ ،

   . أعني حدیث ابن عباس،فھذا یحتاج في توریثھم إلى ھذا الحدیث

 ویقدم منھم ،ھم انفردوا بھفإذا لم یوجد للمال وارث غیر

  . ألنھ أولى رجل ذكر؛األقرب فاألقرب

وإن وجدت فروض ال تستغرق المال كأحد الزوجین أو األم أو 

 فالباقي كلھ ألولى ، أو أخوات منفردات، أو بنات منفردات،ولد األم

   .ذكر من ھؤالء

  :الزوجان
   . فیرثان بسبب عقد النكاح،فأما الزوجان* 

 ، والمودة والتناصر،الزوجین من األلفةولما كان بین 

 وجعل ، جعل میراثھا كمیراث األقارب، مابین األقارب،والتعاقب

المتیاز الذكر عن األنثى بمزید النفع ؛للذكر منھما مثال ما لألنثى

   . والنصرة،باإلنفاق

  :  اإلخوة ألم
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 ، وال عشیرتھ،وأما ولد األم فإنھم لیسوا من قبیلة الرجل •

 ، ففرض اهللا لواحدھم السدس،ي المعنى من ذوي رحمھوإنما ھم ف

 حیث لم ، وسوى فیھ بین ذكورھم وإناثھم، صلة،ولجماعتھم الثلث

 ،في الحیاة من المعاضدة والمناصرة یكن لذكرھم زیادة على أنثاھم

  .كما بین أھل القبیلة والعشیرة الواحدة فسوى بینھم في الصلة

  : أولو األرحام
 على أن ،» فألولى رجل ذكريفما بق« :ولھ واستدل بعضھم بق

 ألنھ لم یجعل حق المیراث لمن لم یذكر في ؛ال میراث لذوي األرحام

  . إال ألقرب الذكور،القرآن

 فإن من ورث ،ھذا الحكم یختص بالعصبات دون ذوي األرحام

  .ذكورھم وإناثھم ذوي األرحام ورث

 دل  بأن ھذا الحدیث،وأجاب من یرى توریث ذوي األرحام

  .على توریث العصبات ال على نفي توریث غیرھم

 فیكون ذلك زیادة ،وتوریث ذوي األرحام مأخوذ من أدلة أخرى

  . رضي اهللا عنھما،على ما دل علیھ حدیث ابن عباس

  : وصف الرجل بالذكورة
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 مع أن الرجل ال یكون إال »فألولى رجل ذكر« :وأما قولھ* 

یطلق الرجل ویراد بھ  أنھ قد ، فالجواب الصحیح عنھ،ذكرًا

»َسَل قد أْف رجٍل عنَدُھ ماَلَدَج َوْنَم« : كقولھ؛الشخص
)1(

وال فرق  

 ، فتقییده بالذكر ینفي ھذا االحتمال،بین أن یجده عند رجل أو امرأة

   . وھو المقصود،ویخلصھ للذكر دون األنثى

 :وكذلك االبن لما كان قد یطلق ویراد بھ أعم من الذكر كقولھ

   . جاء تقیید ابن اللبون في نصب الزكاة للذكر،لابن السبی

                                                        
 - 22أخرجھ مسلم في كتاب المساقاة باب من أدرك ما باعھ عند المشتري ح   )1(

)1559.( 
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  :ما يستفاد من احلديث
 .تكفل اهللا تبارك وتعالى ببیان جل مسائل المیراث -1

 .إذا ورثت البنات الثلثین فال شيء لبنات االبن -2

 .یرث كل من األب واألم سدًسا إذا كان للمتوفى ولد -3

 .الكاللة ھي من مات ولیس لھ والد وال ولد -4

تشریعات إلى شریعة بأحوال المیراث ولم تكلھا عنایة ال -5

 .البشر وھذا یدل على كمال الشریعة

 ولیس متروًكا ،اجب االتباعوھذا أمر » ألحقوا الفرائض« -6

 .الختیار البشر

زیادة میراث الذكر عن األنثى لیس تمیًزا وإنما تكلیًفا  -7

بمھام وواجبات زیادة عن األنثى ویصب في مصلحتھا في 

 .اآلخر
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  : ناقشةامل
 اھتمام الشریعة بتقسیم المواریث ولم یترك في ما الحكمة -1

  ؟األمر للناس

  ؟ ما الفرق بین الفرض والتعصیب-2

  :كیف تقسم تركة رجل مات عن -3

  .بنتان وبنت ابن وأخ -

  . أب وأم-

  . ابن وبنت-

  . عرف الكاللة، ولم سمیت بذلك-4

  :أمام العبارات اآلتیة) ×(أو ) √( ضع عالمة -5

(             البنات تأخذ النصف في عدم جود الذكر -

(  

  (        )      . لألم السدس إن كان للمیت ولد-

(              . الجد یقوم مقام األب في المیراث-

(  
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  ) في الجامع44(ي واألربعون ناثالالحدیُث 

»« 
عُة الرَّضا«:  قالr عن النبيِّ -رضي اهللا عنھا-عن عائشَة 

َخرََّجھ البخاري ومسلم »ُتَحرُِّم ما ُتحرُِّم الوالدُة
)1(

 .  

 rعن النبي ، عن عائشة، وَخرََّج مسلم أیضا من روایة ُعْروة

»َیْحُرُم من الرَّضاعِة ما یحرُم من النَّسب«: قال
)2(

 .  

وأن ، وقد أجمع العلماء على العمل بھذه األحادیث في الجملة

  . سبالرضاع یحرم ما یحرمھ الن

  : المحرمات من النسب

وھو على ، الوالدة والنسب قد ُیَؤثِّران التحریم في النكاح

  : قسمین

  : وھو نوعان. تحریٌم ُمؤبٌد على االنفراد: القسم األول
                                                        

 - ﴾وأمھاتكم الالتي أرضعنكم﴿: باب - اح النك: أخرجھ البخاري في كتاب  )1(
 -1ح-  باب ما یحرم من الرضاعة -  ومسلم في كتاب الرضاع،5099ح
)1444(. 

 - 9 ح- باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل-  أخرجھ مسلم كتاب الرضاع  )2(
 -باب الشھادة على األنساب - وأخرجھ البخاري في كتاب الشھادات ،)1445(

 -باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل  -ب الرضاع ومسلم في كتا،  2645ح
 .كالھما من حدیث ابن عباس، ) 1447 (- 13ح
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فیحرم على الرجل ُأصوُلھ ، ما یحرم بمجرد النسب: أحدھما

  . وفروَعھ وإْن َسُفْلن، وإْن َعَلْون

 وفروُع أصولھ البعیدة دون ، َسُفْلنوفروُع أصِلھ األدنى وإْن

، فدخل في أصولھ أمھاتھ وإن علون من جھة أبیھ وأمھ. فروعھن

  . وفي فروعھ بناتھ وبنات أوالده وإن سفلن

أخواتھ من األبوین أو من أحدھما : وفي فروع أصلھ األدنى

  . وبناتھن وبنات اإلخوة وأوالدھم وإن سفلن

مات والخاالت وعمات الع: ودخل في فروع أصولھ البعیدة

  . وإن علون، األبوین وخاالتھما

،  للرجل سوى فروع أصولھ البعیدةافلم َیْبَق من األقارب حالًل

  . وبنات الخاالت، وبنات الخال، وبنات العمات وھن بنات العم

وھو ، ما یحرم من النسب مع سبب آخر: والنوع الثاني

وأمھات ، ئل أبنائھوحال، الُمصاھرة فیحرم على الرجل حالئل آبائھ

فیحرم على الرجل أم امرأتھ ، وبنات نسائھ الَمْدخول ِبِھنَّ، نسائھ

ویحرم علیھ بنات امرأتھ ، وأمھاتھا من جھة األم واألب وإن علون

وكذلك بنات بني زوجتھ وھن بنات ، وھن الربائب وبناتھن وإن سفلن

  . الربائب
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وال ُیعلم فیھ ، وأحمد رحمھ اهللا، نص علیھ الشافعي رحمھ اهللا

وبامرأة ابنھ ، ویحرم علیھ أن یتزوج بامرأة أبیھ وإن عال، خالف

  . وإن سفل

  . التحریم المؤبد على االجتماع دون االنفراد: والقسم الثاني

الستحالة إباحة جمع المرأة بین ، وتحریمھ یختص بالرجال

یحرم الجمع بینھما بحیث ، فكل امرأتین بینھما رحم محرم، زوجین

فإنھ یحرم ، من األخرىكانت إحداھما ذكًرا لم َیُجْز لھ التزوج لو 

  . الجمع بینھما بعقد النكاح

  : المحرمات من الرضاع

فإنھ یحرم من ، فإذا علم ما یحرم من النسب فكل ما یحرم منھ

  . الرضاع نظیُره

، فیحرم على الرجل أن یتزوج أمھاتھ من الرضاعة وإن علون

وبنات ، وأخواتھ من الرضاعة، سفلنوإن ، وبناتھ من الرضاعة

وإن علون ، وعماتھ وخاالتھ من الرضاعة، أخواتھ من الرضاعة

  . دون بناتھن

الرضاَع الُمْعَتَبر في : اأن المرأة إذا أرضعت طفًل: ومعنى ھذا
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المدة المعتبرة
)1(

صارت أما لھ بنص كتاب اهللا فتحرم علیھ ھي ، 

وتصیر بناتھا كلھن أخوات وإن علون من نسب أو رضاع ، وأمھاتھا

  . فیحرمن علیھ بنص القرآن، لھ من الرضاعة

  : السنة مكملة للقرآن

كما اْسُتِفید من ، وبقیة التحریم من الرضاعة اْسُتِفید من السنة

، بل المرأة وعمتھا، السنة أن تحریم الجمع ال یختص باألختین

  . والمرأة وخالتھا كذلك

،  نسٍب أو رضاٍع إخوًة للمرَتَضعوإذا كان أوالُد الُمْرِضعة من

  . فیحرم علیھ بنات إخوتھ أیًضا

، وابنة أبي سلمة،  من تزویج ابنة عمھ حمزةrوقد امتنع النبي 

  . وعلََّل بأنَّ أبویھما كانا أخوین لھ من الرضاعة

وینتشر ، ألنھن خاالتھ، ویحرم علیھ أیًضا أخوات المرِضعة

التحریم أیًضا إلى الفحل
)2( 

، الذي ارتضع منھ الطفل، للبنصاحب ا

وتصیر أوالده كلھم من المرِضَعة أو ، لطفللفیصیر صاحب اللبن 

ویصیر إخوتھ ، من غیرھا من نسب أو رضاع إخوًة للمرَتِضع

  . أعماًما للطفل المرتِضع
                                                        

 .أي خمس رضعات في السنتین األولیین  )1(
 .أي زوج المرضعة الذي بسببھ كان اللبن  )2(
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، وأجمع علیھ األئمة األربعة ،وھذا قول الجمھور من السلف

  . ومن بعدھم

أن :  روت عائشة رضي اهللا عنھاوقد دل على ذلك من السنة ما

قالت عائشة ، أفلح أخا أبي القعیس استأذن علیھا بعد ما أنزل الحجاب

فإن ، rواهللا ال آذن حتى أستأذن رسول اهللا : فقلت: رضي اهللا عنھا

فلما : قالت، ولكن أرضعتني امرأتھ، أبا القعیس لیس ھو أرضعني

 ْتَبِر َتِكھ عمُّفإنَّ،  لھيِنَذاْئ«:  ذكرت ذلك لھ فقالrدخل رسول اهللا 

   !»ِكیمیُن

وكان أبو القعیس زوج المرأة التي أرضعت عائشة رضي اهللا 

  . عنھا

َخرَّجاه في الصحیحین بمعناه
)1(

 .  

  : امتداد التحریم بالرضاع

وینتشر التحریم بالرضاع إلى ما حرم بالنسب مع الصھر إما 

 نسب الزوجة أو من جھة، من جھة نسب الرجل كامرأة أبیھ وابنھ

وإلى ما حرم جمعھ ألجل نسب المرأة أیًضا كالجمع ، كأمھا وابنتھا
                                                        

 -تربت یمینك :  rباب قول النبي  - أخرجھ البخاري في كتاب األدب   )1(
 - باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل  - ومسلم في كتاب الرضاع ،6156ح
 ).1445 (-5ح
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، فیحرم ذلك كلھ من الرضاع، بین األختین والمرأة وعمتھا أو خالتھا

یحرم من الرضاع ما «: rكما یحرم من النسب لدخولھ في قولھ 

  . »یحرم من النسب

سب وبعضھ لن، فبعضھ لنسب الزوج، وتحریم ھذا كلھ للنسب

  . الزوجة

@ã﴿: وأما قولھ عز وجل  Í´̄» n= ymur ãN à6 Í¬!$oYö/ r& tûïÉã ©9 $# ô Ï̀B öN à6Î7» n= ô¹r&﴾ 

لم ُیِرد بذلك أنھ ال یحرم حالئل األبناء من : فقالوا، ] 23 :النساء[

إنما أراد إخراج حالئل الذین تبنوا ولم یكونوا أبناًء من ، الرضاع

  . ارثة بعد أن كان قد تبناه زوجة زید بن حrكما تزوج النبي ، النسب

  : التحریم بالرضاع وإلى من ینتشر

وینتشر إلى ، وھذا التحریم بالرضاع یختص بالمرَتَضع نفسھ

وال ینتشر تحریمھ إلى َمن في درجة المرَتَضع من إخوتھ ، أوالده

وأمھاتھ وأعمامھ ، وال إلى َمن ھو أعلى منھ من آبائھ، وأخواتھ

فتباح المرِضعُة نفُسھا ألبي المرَتَضع من ، وعماتھ وأخوالھ وخاالتھ

وتباح أم المرَتَضع من النسب وأختھ منھ ألبي ، النسب وألخیھ

  . وألخیھ، المرَتَضع من الرضاع

من ، یباح أن یتزوج أخت أخیھ: ھذا قول جمھور العلماء وقالوا

  . وأخت ابنتھ من الرضاعة، الرضاعة
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  : ما یستفاد من الحدیث

 .  أصول وفروع من أرضعھیحرم على المرَضع -1

 . الرضاع یحرم ما یحرمھ النسب -2

 . وإما بالنسب، إما بالسبب: المحرمات قسمان -3

وھن بنات ، ال یحل للرجل من أقاربھ سوى فروع أصولھ البعیدة -4

 . وبنات الخاالت، وبنات األخوال، وبنات العمات، األعمام

وأم ، وزوجة االبن، زوجة األب: ما یحرم بالمصاھرة أربع -5

 . وبنت الزوجة المدخول بھا، الزوجة

یحرم الجمع بینھما بحیث لو ، كل امرأتین بینھما رحم محرم -6

 .  لم یجز لھ التزوج من األخرىكانت إحداھما ذكًرا

وجمیع ، زوج المرِضعة الذي تسبب باللبن یكون أًبا للرضیع -7

 .  من غیرھا إخوة للرضیعم من المرِضعة أأوالده سواء

فال ینتشر ،  النسب ال شأن لھم بالرضاعةإخوة المرتَضع من -8

  . التحریم إلیھم
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  : المناقشة

  .  من المحرمات بمجرد النسبااذكر خمًس: 1س

  : ما حكم الزواج ممن یأتي: 2س

 .زوجة االبن -

 .أم الزوجة -

 .بنت الزوجة -

 .أخت من أرضعتك -

 .بنت زوج من أرضعتك من امرأة أخرى -

 .خالة والدك -

 .بنت مرضعة أخیك -

    بالتبني ؟زوجة ابنك -

  . ماذا یحل للرجل من فروع أصولھ البعیدة: 3س

مع بیان . ھناك محرمات على التأقیت اذكر أمثلة على ذلك: 4س

  . الفرق بین التأقیت والتأبید

ما المقصود بالتحریم المؤبد على االجتماع دون االنفراد ؟ : 5س

  . اذكر أمثلة على ذلك
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  )امع في الج45( واألربعون لثثاالالحدیُث 

»« 
عن جابٍر

)1(
 t َّأنھ سِمع النبي rعاَم الفتِح وھو بمكَّة یقوُل  :

، » ورسوَلھ َحرََّم بیَع الخمِر والمیتِة والخنزیِر واألصناِمUإنَّ اَهللا «
أرأیَت شحوَم المیتة فإنھ ُیطَلى بھا السفن وُیْدَھُن ، یا رسول اهللا: فقیل

ثم قال رسوُل ، »ھو حراٌم، ال«: ُح بھا النَّاُس؟ قالبھا الجلوُد وَیْسَتْصِب
إنَّ اَهللا حرَّم علیھم الشُّحوم ! قاَتَل اُهللا الیھوَد«:  عند ذلكrاِهللا 

فَأْجَمُلوه
)2(

خرجھ البخاري ومسلم. » ثمَّ باعوه فأَكُلوا ثمَنھ
)3(

 .  

إنَّ اَهللا إذا حرَّم شیًئا حرَّم «: وخرَّجھ ابن أبي شیبة ولفظھ
»ھثمَن

)4(
 .  

ِإنَّ  «:  قالr عن النبي tوخرَّج مسلم من حدیث أبي سعید 
 َفَلا ، َفَمْن َأْدَرَكْتُھ َھِذِه اْلآَیُة َوِعْنَدُه ِمْنَھا َشْيٌء،َحرََّم اْلَخْمَراهللا 

فاستقبل الناس بما كان عندھم منھا في طریق :  قال» َیْشَرْب َوَلا َیِبْع

                                                        
 مشھور من أھل ،جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام الخزرجي أبو عبد اهللا  )1(

ا وعشرین  خمًسr استغفر لھ النبي ، وكان من علماء الصحابة،بیعة الرضوان
 .ھـ78، وتوفي سنة ا حدیًث1540مرة في لیلة واحدة، روى 

 ).ج م ل(لسان العرب، مادة : انظر. أذابوه: أجملوه  )2(
 ،2236بیع المیتة واألصنام ـ ح : البیوع ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )3(

 ).1581(-71باب تحریم بیع الخمر والمیتة ح -ة المساقا: ومسلم في كتاب
  .6/100مصنف ابن أبي شیبة   )4(
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المدینة فسفكوھا
)1(

 .  

  : فاع بما حرمحكم االنت

، فالحاصل من ھذه األحادیث كلھا أن ما حرم اهللا االنتفاع بھ
: كما جاء مصرًحا بھ في الروایة المتقدمة، فإنھ یحرم بیعھ وأكل ثمنھ

  . »إن اهللا إذا حرم شیًئا حرم ثمنھ«

وھذه كلمٌة عامٌة جامعٌة َتطَِّرد في كل ما كان المقصود من 
  : نوھو قسما، االنتفاع بھ حراًما

  :  مع بقاِء عیِنھاما كان االنتفاُع بھ حاصًل: أحدھما

وھو ، الشرك باهللا: فإن منفعتھا المقصودة منھا،  كاألصنام*
  . أعظم المعاصي على اإلطالق

َكُكتب الشرك والسحر والبدع ، ما كانت منفعتھ محرمة*

  . والضالل
وآالت المالھي المحرمة كالطُّْنبور، الُصَور المحرمة*

)2(
 .  

  . شراء الجواري للغناء* 

لم ، نعم لو َعِلم أن المشتري ال یشتریھ إال للمنفعة المحرمة منھ
                                                        

 -67ح - المیتة باب تحریم بیع الخمر و - ةالمساقا: تابأخرجھ مسلم في ك  )1(
 .ومعنى سفكوھا أى أراقوھا). 1578(

 .4/504لسان العرب. ُدْنَبِھ َبَرْه: آلة موسیقیة، وھو فارسي معرب دخیل، أصلھ  )2(
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  . وغیره من العلماء، یجز بیعھ لھ عند اإلمام أحمد

  . بیع العصیر ممن یتخذه خمًرا*

  .بیع السالح في الفتنة*

  . بیع الریاحین واألقداح لمن ُیعلم أنھ یشرب علیھا الخمر *

  .  لمن یعلم منھ الفاحشةبیع الغالم* 

فإذا كان المقصود : ما ینتفع بھ مع إتالف عینھ: والقسم الثاني

األعظم منھ محرًما فإنھ یحرم بیعھ كما یحرم بیع الخنزیر والخمر 

  . والمیتة مع أن في بعضھا منافع غیر محرمة

  كأكل المیتة للمضطر *

  . دفع الُغصَّة بالخمر وإطفاء الحریق بھ* 

واالنتفاع بشعره وجلده عند ، عند قومالخنزیر شعر الخرز ب *

  . من یرى ذلك

وَحُرم ،  ولكن لما كانت ھذه المنافع غیر مقصودة لم ُیعبأ بھا

ومن ، لكون المقصود األعظم من الخنزیر والمیتة أكلھما، البیع

 إلى ھذا rوقد أشار، ولم یلتفت إلى ما عدا ذلك، الخمر شربھا

، فإنھا یطلى بھا السفن، یت شحوم المیتةأرأ: المعنى لما قیل لھ

  . »ھو حرام، ال«: ویستصبح بھا الناس؟ فقال، ویدھن بھا الجلود
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  : »ھو حرام«:  rمعنى قولھ 

فقالت  ؛»ھو حرام«: rوقد اختلف الناس في تأویل قولھ 

  . أراد أنَّ ھذا االنتفاع المذكور بشحوم المیتة حرام: طائفة

حیُث لم َیجعل ،  للمنع من بیع المیتةوحینئٍذ فیكون ذلك تأكیًدا

  . شیًئا من االنتفاع بھا مباًحا

وإن كان قد ُینتفع بھا ، بل أراد أن بیعھا حرام: وقالت طائفة

فال یباح بیعھا ، لكن المقصود من الشحوم ھو األكل، بھذه الوجوه

  . لذلك

لجواِز ، فما ُحِكم بطھارتھ منھا جاز بیُعھ: بقیة أجزاء المیتة

وكذلك . عند من یقول بطھارتھما، والَقْرن، رَعوھذا كالشَّ، تفاع بھاالن

، كما ُحكي عن الزھري. الجلد عند من یرى أنھ طاھر بغیر دباغ

 ِةَتْی الَمْن ِمَمُرما َحإنَّ«: واستدل بقولھ، وَتْبویب البخاري یدل علیھ

»ھاُلأْك
)1(

الدباغ وأما الجمھور الذین یرون نجاسة الجلد قبل. 
)2(

، 

وَشذَّ بعضھم ، ألنھ جزء من المیتة ؛فأكثرھم منعوا من بیعھ حینئٍذ

، ولكن الثوب طاھر طرأت علیھ النجاسة، فأجاز بیَعھ كالثوب النجس
                                                        

ومسلم في ، 5531ح - باب جلود المیتة  -أخرجھ البخاري في كتاب الذبائح   )1(
 .)363 (-101ح - باب طھارة جلود المیتة بالدباغ  -كتاب الحیض 

) دبغ(المعجم الوسیط، مادة . ھو معالجة الجلد بمادة لیلین ویزول ما بھ من نتن: الدباغ  )2(
. 
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  . وھو نجُس العین، وجلد المیتة جزء منھا

ھل بیع جلود المیتة إال كأكل : وقال سالم بن عبد اهللا بن عمر

  !لحمھا؟

كانوا یكرھون أن : نخعيوقال ال. وكرھھ طاوس وعكرمة

  . یبیعوھا فیأكلوا أثمانھا

ومن لم ، فمن قال بطھارتھا بالدبغ أجاز بیعھا، وأما إذا دبغت

  . َیَر طھارتھا بذلك لم ُیجز بیعھا

  ثمن الكلب ؟

وأما الكلب فقد ثبت في الصحیحین عن أبي مسعود األنصاري 
tأن رسول اهللا  r :نھى عن ثمن الكلب

) 1(
 .  

 r  أنھ سمع النبيtسلم عن رافع بن خدیج وفي صحیح م
»وَكْسب الَحجَّام، وَثَمُن الكلب، َشرُّ الَكْسب َمْھر الَبِغيِّ«: یقول

)2(
.  

: منھم، فأكثرھم حرموه، وقد اختلف العلماء في بیع الكلب
، وإسحاق، وأحمد، والشافعي، ومالك في المشھور عنھ، األوزاعي
  . وغیرھم

                                                        
 ومسلم في ،2237ثمن الكلب ـ ح: البیوع ـ باب: أخرجھ البخاري في كتاب  )1(

 ).1567(-39ح -ـ باب تحریم ثمن الكاھن ة المساقا: كتاب
 ).1568(- 40لكلب ح ـ باب تحریم ثمن اةالمساقا: في كتابأخرجھ مسلم   )2(
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ھو ُسْحت: وقال أبو ھریرة
)1(

 .  

  . ھو أخبث الكسب: وقال ابن سیرین

  : وھؤالء لھم مآخذ

وھؤالء التزموا تحریم ، أنھ إنما نھى عن بیعھا لنجاستھا: أحدھا
  . بیع كل نجس العین

ووافقھم جماعٌة من ، وھذا قول الشافعي وابن جریر الطبري

أن البغل والحمار : أصحابنا كابن عقیل في نظریاتھ وغیره والتزموا

  . وھذا مخالٌف لإلجماع. جیز بیعھما إذا لم نقل بنجاستھماإنما ن

أن الكلب لم ُیَبح االنتفاع بھ واقتناؤه مطلًقا كالبغل : والثاني

وذلك ال یبیح بیعھ ، وإنما أبیح اقتناؤه لحاجات مخصوصة، والحمار

  . كما ال تبیح الضرورة إلى المیتة والدم بیعھما

  . موھذا مأخذ طائفة من أصحابنا وغیرھ

فإنھ ال قیمة لھ ، أنھ إنما نھى عن بیعھ لِخسَِّتھ وَمھاَنِتھ: والثالث

فنھى عن أخذ ثمنھ ، وھو ُمَتَیسُِّر الوجود، إال عند ذوي الشُّحِّ والَمھانة

  . ترغیًبا في المواساة بما یفضل منھ عن الحاجة

وكذا قال بعض . وھذا مأخذ الحسن البصري وغیره من السلف

                                                        
 .ما خبث من المكاسب وُحرِّم  )1(
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ھي عن بیع السِّنَّورأصحابنا في الن
)1(

 .  

  : حكم اقتناء كلب الصید

ورخصت طائفة في بیع ما یباح اقتناؤه من الكالب ككلب 

، وھو قول عطاء والنخعي وأبي حنیفة رحمھم اهللا وأصحابھ، الصید

  . وروایة عن مالك

  

وروى حماد بن .  إنما نھي عن بیع ما یحرم اقتناؤه منھا:وقالوا

 نھى عن ثمن rأن النبي «: t جابر سلمة عن أبي الزبیر عن

خرجھ النسائي. »الكلب والسِّنَّور إال كلب الصید
)2(

ھو حدیث : وقال 

  . لیس بصحیح: وقال أیضا. منكر

: وقال أحمد. tوذكر الدارقطني أن الصحیح وقفھ على جابر 

  .  رخصة في كلب الصیدrلم یصح عن النبي 

ض الرواة ھذا وأشار البیھقي وغیره إلى أنھ اشتبھ على بع

وحماد بن سلمة في روایتھ . االستثناء فظنھ من البیع وإنما ھو االقتناء

                                                        
 .4/381لسان العرب. السنور ھو الھر  )1(
 باب النھي عن ثمن – كتاب الصید والذبائح –أخرجھ النسائي في الكبرى   )2(

، )6264( ح – باب بیع الكلب – ، وفي كتاب البیوع 4806 ح –الكلب 
 . 3/73وأخرجھ الدارقطني 
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  . عن أبي الزبیر لیس بقوي

إن ھذا الحدیث على شرط مسلم كما ظنھ طائفة من : ومن قال

ألن مسلًما لم ُیَخرِّج لحماد بن سلمة عن أبي ، المتأخرین فقد أخطأ

لتمییز أن روایاتھ عن كثیر من وقد َبیَّن في كتاب ا، الزبیر شیًئا

  . شیوخھ أو أكثرھم غیر قویة

  

  : ما یستفاد من الحدیث

 . إن اهللا إذا حرَّم شیًئا حرَّم ثمنھ -1

ال یجوز البیع إذا علم البائع أن المشتري إنما یشتریھ لمنفعة  -2

 . محرمة

 . یجوز اقتناء كلب الصید -3

  . الحیوانات التي ال تؤكل وال نفع فیھا ال یجوز بیعھا -4
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  : المناقشة

  كیف احتال الیھود عندما حرَّم اهللا علیھم الشحوم ؟: 1س

  ما حكم شراء كتب السحر للثقافة واالطالع ؟: 2س

   وما مآخذ العلماء من ثمن الكلب ؟ما حكم بیع كلب الصید ؟: 3س

 . ذكر ثالثة مما حرم االنتفاع بھا مع بقاء عینھاا: 4س

  

$  $  $  
$  $  
$  
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  ) في الجامع46(ربعون واأل بعارالالحدیُث 

»« 

 rأنَّ النبيَّ ، tعن أبیھ أبي موسى األشعريِّ ، عن أبي ُبْرَدَة

: قال »وما ھي؟«: فقال، بعثھ إلى الیمِن فسألھ عن أشربٍة ُتصنُع بھا

: والِمْزُر، نبیُذ العسِل: ما الِبْتُع ؟ قال: فقیل ألبي بردَة-الِبْتُع والِمْزُر 

َخرَّجھ البخاري. »كلُّ مسكٍر حراٌم«:  فقال-لشَّعیِرنبیُذ ا
 )1(

 .  

  : علة تحریم الخمر

ھذا الحدیث أصل في تحریم تناول جمیع الُمْسِكرات الُمَغطَِّیة 

وقد ذكر اهللا تعالى في كتابھ العلة المقتضیة لتحریم ، للعقل

  . المسكرات

وكان أول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصالة لما صلى 

فنزل قولھ ، عض المھاجرین وقرأ في صالتھ َفَخلَّط في قراءتھب

'pköâr$﴿ :تعالى ¯» tÉ tûïÏ%©! $# (#qãY tB#uä üw (#qç/ tçø) s? no4qn= ¢Á9$# óO çFRr&ur 3ìtç» s3ßô 4Ó ®Lym (#qßJn= ÷ès? 

$tB tbqä9qà) s?﴾ ]43: النساء[ .  

ثم . ال یقرب الصالة سكران:  یناديrوكان منادي رسول اهللا 

                                                        
عث أبي موسى ومعاذ إلى الیمن ـ ب: المغازي ـ باب:  في كتابأخرجھ البخاري  )1(

 .4343ح
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pköâ$﴿ : حرمھا على اإلطالق بقولھإن اهللا r'̄» tÉ tûï Ï%©!$# (# þqãY tB#uä $ yJ̄RÎ) ãçôJ sÉø:$# 

çéÅ£ øä yJø9 $#ur Ü>$ |ÁRF{ $#ur ãN» s9øóF{ $#ur Ó§ ô_ Íë ô` ÏiB È@ yJtã Ç`»sÜ øã¤±9$# çnq ç7Ï t̂G ô_ $$sù öN ä3ª= yès9 

tbqßs Î=øÿè? ÇÒÉÈ $yJ ¯RÎ) ßâÉ ÌçãÉ ß`» sÜøã ¤±9$# br& yì Ï%qãÉ ãNä3 uZ ÷è t/ no urºyâ yè ø9$# uä!$üÒ øó t7ø9$# ur íÎû 

Ìç÷K sÉø:$# ÎéÅ£ ÷è yJø9 $#ur öN ä.£â ÝÁ tÉ ur t̀ã Ìçø.Ïå «!$# Ç` tãur Ío 4qn=¢Á9$# ( ö@ ygsù LäêRr& tbqåktJZ ïB ÇÒÊÈ﴾ 
وھو  - فذكر سبحانھ علة تحریم الخمر والَمْیِسر] 91، 90 :المائدة[

ن من فإ، وھو أن الشیطان یوقع بینھم العدواة والبغضاء -القمار 

، فربما تسلط على أذى الناس في أنفسھم وأموالھم، سكر اْخَتلَّ عقلھ

  . وربما بلغ إلى القتل

  . وھي أم الخبائث فمن شربھا قتل النفس وزنى وربما كفر

فیشتدُّ ، وُأِخَذ ماُلھ قھًرا فلم یبَق لھ شيٌء، فربما ُقِھَر، ومن قامر

  . ِحْقُده على من أخذ مالھ

وأخبر ، إیقاع العداوة والبغضاء كان حراًماوكل ما أدَّى إلى 

، سبحانھ أن الشیطان یصد بالخمر والمیسر عن ذكر اهللا وعن الصالة

فال یستطیع أن یذكر اهللا وال أن ، أو یختل، فإن السكران یزول عقلھ

  . یصلي

إن شارب الخمر َتُمرُّ علیھ ساعة : ولھذا قالت طائفة من السلف

،  سبحانھ تعالى إنما خلق الخلق لیعرفوهواهللا، ال َیعرف فیھا ربَّھ

وحال ، فما أدى إلى االمتناع من ذلك، ویطیعوه، ویعبدوه، ویذكروه
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كان محرًما وھو ، بین العبد وبین معرفة ربھ وذكره ومناجاتھ

  . المسكر

فإن اهللا تعالى جبل العباد علیھ واضطرھم ، وھذا بخالف النوم

، ذ ھو راحة لھم من السعي والنََّصبإ، وال ِقوام ألبدانھم إال بھ، إلیھ

ثم ، فإذا نام المؤمن بقدر الحاجة، فھو من أعظم َأْنُعم اهللا على عباده

كان نومھ عوًنا لھ على ، ودعائھ، استیقظ إلى ذكر اهللا ومناجاتھ

  . الصالة والذكر

إني أحتسب َنوَمتي كما احتسب : ولھذا قال من قال من الصحابة

  . قوَمتي

   :كل مسكر خمر

 عن َرَك ما أْسوكلُّ،  حراٌمٍر مسِكلُُّك«:  قالrالمقصود أن النبي 

» فھو حراٌمالصالِة
)1(

 rوقد تواترت األحادیث بذلك عن النبي . 

  خمٍر وكلُّ، خمٌرٍر مسِكلُُّك «:  قالr عن النبي tفعن ابن عمر 

»حراٌم
)2(

 .  

                                                        
باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر  - أخرجھ مسلم في كتاب األشربة   )1(

 ).1733(- 70 ح- حرام
 ).2003(- 75أخرجھ مسلم في الموضع السابق برقم ح  )2(
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»حراٌم ٍر مسِكلُُّك «  ولفظ مسلم
)1(

.  

جمھور من علماء المسلمین من الصحابة وإلى ھذا القول ذھب 

وھو مما أجمع على القول ، والتابعین وَمْن بعدھم من علماء األمصار

  . بھ أھل المدینة كلھم

إن الخمر : وقالوا، وخالف فیھ طوائف من علماء أھل الكوفة 

وما عداھا إنما یحرم منھ القدر الذي ، إنما ھو خمر العنب خاصة

  . نھوال یحرم ما دو، ُیْسكر

ومما یدل على أن كل مسكر خمر أن تحریَم الخمر إنما نزل في 

المدینة بسبب سؤال أھل المدینة عما عندھم من األشربة ولم یكن بھا 

لما كان ، فلولم تكن آیة تحریم الخمر شاملة لما عندھم، خمر العنب

 من عموم اولكان محمل السبب خارًج، فیھا بیان لما سألوا عنھ

  . متنعوھو م، الكالم

فدل على ، ولما نزل تحریم الخمر أراقوا ما عندھم من األشربة

  . أنھم فھموا أنھ من الخمر المأمور باجتنابھ

، نزل تحریم الخمر: وفي صحیح البخاري عن ابن عمر قال 

وإن بالمدینة یومئذ لخمسة أشربة ما فیھا شراب العنب
)2(

 .  
                                                        

 ).2003(- 74أخرجھ مسلم في الموضع السابق برقم ح  )1(
 .4616ح) …إنما الخمر والمیسر( البخاري في كتاب التفسیر باب أخرجھ  )2(
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  : ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام

سألت أنس بن : أحمد عن الُمْختار بن ُفْلُفل قالفي مسند اإلمام 

 عن rنھى رسول اهللا :  عن الشرب في األوعیة؟ قالtمالك 

الُمَزفَّتة
)1(

: قال المغیرةالمقیرة، : قالوما المزفتة ؟ :  قلت:قال، 

 افإن ناًس: قلت: قال، ما بأس بھما :؟ قالفالرصاص والقارورة: قلت

 كل مسكر حراملى ما ال یریبك فإن دع ما یریبك إ: قال، یكرھونھما

فالشَّْربة والشَّْربتان على طعامنا ؟ ، الُسْكر حرام، صدقت: قلت لھ

، والتمر، الخمر من الِعَنب: وقال، المسكر قلیلھ وكثیره حرام: قال

فھو ، فما خمرت من ذلك، والذرة، والشعیرة، والِحْنطة، والعسل

سمعت المختار : قالخرجھ أحمد عن عبد اهللا بن إدریس . الخمر

یقول فذكره
)2(

  . وھذا إسناد على شرط مسلم. 

كما خرجھ أبو ، وجاء التصریح بالنھي عن قلیل ما أسكر كثیره

 r عن النبي tمن حدیث جابر ، داود وابن ماجھ والترمذي وحسنھ

»ھ حراٌم فقلیُلُه كثیُرَرَكْسما َأ«: قال
)3(

 .  

                                                        
 .2/34لسان العرب. المطلیة بالزفت وھو القار: المزفتة  )1(
 . بمعناه3/112المسند   )2(
، 3681النھي عن المسكر ـ ح : األشربة ـ باب: أخرجھ أبو داود في كتاب  )3(

، 1865 ح - لیلھ حرامما أسكر كثیره فق: األشربة ـ باب: والترمذي في كتاب
 .3393ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام ـ ح : األشربة ـ باب: وابن ماجھ في كتاب
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وخرج أبو داود
)1( 

والترمذي
)2( 

حدیث عائشة وحسنھ من 

 منھ َرَكْسَأوما ،  حراٌمٍر مسِككلُّ«:  قالrعن النبي ، رضي اهللا عنھا

الَفْرُق
)3( 

  . » منھ حراٌم الكفُِّءْلفَم

الحسوة: وفي روایة
)4( 

منھ حرام
)5(

 .  

  

  : المسكر داء ال دواء

  : واعلم أن المسكر المزیل للعقل نوعان

  . ر المحرم شربھفھذا ھو الخم، ما كان فیھ لذة وَطَرب: أحدھما

، rأنھ كان جالًسا عند النبي ، وفي المسند عن طلق الحنفي

یا رسول اهللا ما ترى في شراب نصنعھ بأرضنا من : فقال لھ رجل

 ِھُھ َوَلا َتْسِقَلا َتْشَرْبف ؟َمْن َساِئٌل َعْن اْلُمْسِكِر «: rثمارنا ؟ فقال 

 ُھُبَرْش ال َی، بھُفَلْحذي ُی أو بالَّ،هسي بیِدْففوالذي َن، أخاك المسلَم
                                                        

 .3687النھي عن المسكر ـ ح : األشربة ـ باب: أخرجھ أبو داود في كتاب  )1(
 ح –ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام : األشربة ـ باب: أخرجھ الترمذي في كتاب  )2(

1866. 
لسان العرب .  ھو ستة عشر رطًال: قیل، ألھل المدینةمكیال ضخم: الفرق  )3(

 .)ف ر ق(، مادة 10/306
 ).ح س و( ، مادة 14/176لسان العرب. ھو ملء الفم: الحسوة  )4(
 .ھي روایة الترمذي  )5(
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» القیامِة یوَم الخمَرھ اُهللافیسقَی، رٍة مسِكٍة لذَّ ابتغاَءرجٌل
)1(

.   

وسواء كان ھذا المسكر جامًدا أو : قالت طائفة من العلماء

 أو تمٍر وسواء كان من حبٍّ ،وسواء كان مطعوًما أو مشروًبا ،مائًعا

  . أو لبٍن أو غیر ذلك

 التي تعمل من ورق الِقنَّبوأدخلوا في ذلك الحشیشة
)2(

 

وفي سنن أبي داود من حدیث ، وغیرھا مما یؤكل ألجل لذتھ وسكره

 عن كل rنھى رسول اهللا : عن أم سلمة قالت، شھر بن حوشب

مسكر وُمَفتِّر
)3(

 .  

  . ھو المخدر للجسد وإن لم ینتھ إلى حد اإلسكار: والمفتر

كالبنج ،  وال طربوال لذة فیھ، ما یزیل العقل ویسكره: والثاني

وكان الغالب منھ ، إن تناولھ لحاجة التداوي بھ: فقال أصحابنا. ونحوه

وقد روي عن عروة بن الزبیر أنھ لما وقعت . السالمة جاز

اَألَكَلة
)4(

نسقیك دواء : قال لھ األطباء، وأرادوا قطعھا، في رجلھ 

                                                        
والحدیث ذكره الھیثمي في مجمع ، )1/11(أخرجھ أحمد في كتاب األشربة   )1(

 . ورجال أحمد ثقات: ال وعزاه ألحمد والطبراني، وق5/70الزوائد
 .2/767 المعجم الوسیط،نبات یستخرج منھ المخدر المعروف بالحشیش  )2(
. 3686النھي عن المسكرـ ح: األشربة ـ باب: أخرجھ أبو داود في كتاب  )3(

 .5/43لسان العرب. والمفتر ھو الذي یفتر الجسد أي یضعفھ ویلین مفاصلھ
 ].غریناالغر[داء یصیب العضو فیتآكل العضو   )4(
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ما ظننت أن : وقال، فأبى، وال تحس بألم القطع، حتى یغیب عقلك

  . خلًقا یشرب شراًبا یزول منھ عقلھ حتى ال یعرف ربھ

  . ال أشرب شیًئا یحول بیني وبین ذكر ربي: وروي عنھ أنھ قال

  : متى یحد السكران

، وأما الحدُّ فإنما یجب بتناول ما فیھ شدة وطرب من المسكرات

  . ألنھ ھو الذي تدعو النفوس إلیھ فجعل الحد زاجًرا عنھ

، فلیس فیھ سوى التعزیر، وال لذة،  طربفأما ما فیھ سكر بغیر

، ألنھ لیس في النفوس داع إلیھ حتى یحتاج إلى حد مقدر زاجر عنھ

  . وشرب الدم، ولحم الخنزیر، فھو كأكل المیتة

یرون ، وأكثر العلماء الذین یرون تحریم قلیل ما أسكر كثیره

قول وھو ، اوإن اعتقد ِحلَّھ متأوًل، َحدَّ َمْن شرب ما یسكر كثیره

فھو ، ال ُیحد لتأویلھ: خالًفا ألبي ثور فإنھ قال، وأحمد، الشافعي

  . كالناكح بال ولي

  : ا یستفاد من الحدیثم

 . كل مسكر خمر وكل خمر حرام -1

 . ھذا الحدیث أصل في تحریم تناول جمیع المسكرات -2
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 . كل ما أدَّى إلى إیقاع العداوة والبغضاء فھو حرام -3

  .ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام -4

  . بل التعزیر، كل ما كان فیھ سكر بدون طرب فلیس فیھ الحد -5
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  : المناقشة

  :كیف نردُّ على: 1س

 من یقیس النوم على الخمر بجامع أن كال منھما یغیب العقل -أ

  ؟

  .  الخمر ھو خمر العنب خاصة-ب

   ما حكم تناول الخمر للعالج ؟:2س

   حلَّھ ؟اما حكم من تناول الخمر متأوًل: 3س

  : مسكر نوعان ال:4س

  .........................................-أ

  .......................................-ب

  :  أكمل الفراغ:5س

  .........................  علة تحریم الخمر-أ

  ........................... الخمر من العنب-ب

أما التعزیز ، ................... الحد یجب بتناول ما فیھ-ج

   ...................................تناول ما فیھبف
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  ) في الجامع47( واألربعون مساخالالحدیُث 

»« 
عن المقداِم بِن معِد یَكِرب

)1(
:  یقوُلrسِمْعُت رسوَل اِهللا : قال 

بحسِب،  ابُن آدَم وعاًء شرًّا من بطٍنأما مَل«
)2(

ابِن آدَم ُأْكالٌت  

ُیِقمَن صلَبھ
)3(

فإْن كان ال محالَة، 
)4(

 ،وثلٌث لشراِبِھ ،فُثُلٌث لطعاِمھ 

رواه اإلمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجھ . »وثلٌث لنَفِسِھ

حدیث حسن: وقال الترمذي
)5(

.  

   :الحمیة رأس الدواء

وقد روى أن ابن ، ھذا الحدیث أصل جامع ألصول الطب كلھا 

لو : ماسویھ الطبیب لما قرأ ھذا الحدیث في كتاب أبي خیثمة قال

                                                        
ابن عمرو بن یزید بن معد یكرب أبو كریمة وقیل أبو : المقدام بن معد یكرب  )1(

 نزل حمص، مات احدیًث) r) 47یحیى، صحابي مشھور، روى عن النبي 
 .، وقیل غیر ذلك سنةإحدى وتسعینھـ وھو ابن ) 87(سنة 

 .أي كافیھ: بحسب  )2(
 .یشتد بھن ظھره: یقمن صلبھ  )3(
 .ي البدأ: ال محالة  )4(
باب ما جاء في كراھیة كثرة  -الترمذي في كتاب الزھد و، 4/132مسند أحمد   )5(

باب القدر الذي  -  كتاب آداب األكل - ، سنن النسائي الكبرى2380ح -األكل 
 -ن ابن ماجھ في كتاب األطعمة ن، س6768ح -یستحب لإلنسان من األكل 

 .3349ح -باب االقتصاد في األكل 
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استعمل الناس ھذه الكلمات لسلموا من األمراض واألسقام ولتعطلت 

المارستانات
)1(

  . ودكاكین الصیادلة 

وإنما قال ھذا ألن أصل كل داء التخم
)2(

 .  

، الحمیة رأس الدواء: رث بن كلدة طبیب العربقال الحا

  . والبطنة رأس الداء

: لقالوا، ما كان سبب آجالكم: لو قیل ألھل القبور: وقال غیره

  . التخم

وترك التملي من الطعام بالنسبة  ،فھذا بعض منافع تقلیل الغذاء

  . إلى صالح البدن وصحتھ

الغذاء توجب فإن قلة ، وأما منافعھ بالنسبة إلى القلب وصالحھ

. وضعف الھوى والغضب، وانكسار النفس، وقوة الفھم، رقة القلب

  . وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك

، واشرب في ثلثھ،  كل في ثلث بطنك،یا ابن آدم : قال الحسن

  . لتتفكر، ودع ثلث بطنك یتنفس

یعظم أمر  یعني اإلمام أحمد جعل أبو عبد اهللا: وقال المروزي

                                                        
 .یاتأي المستشف  )1(
 .لسان العرب مادة وخم. التخمة من الوخم ووخم الطعام إذا ثقل  )2(
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: یؤجر الرجل في ترك الشھوات ؟ فقال: لھفقلت ، والفقر الجوع

  !ما شبعت منذ أربعة أشھر: ؟ وابن عمر یقولوكیف ال یؤجر

عن ابن ، وروى ابن أبي الدنیا في كتاب الجوع بإسناده عن نافع

  . ما شبعت منذ أسلمُت: عمر قال

فھم ، من قل ُطْعُمھ: وروى بإسناده عن محمد بن واسع قال

لتثقل صاحبھ عن كثیر مما  كثرة الطعاموإن ، وصفا َورقَّ، وأفھم

  . یرید

. فإنھا تقسي القلب، إیاكم والبطنة: وعن عمرو بن قیس قال

إن كان الرجل لیعیر بالبطنة كما یعیر : وعن سلمة بن سعید قال

  . بالذنب یعملھ

:  إلى التقلل من األكل في حدیث المقدام وقالrوقد ندب النبي 

  .»ھحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلب«

ى ًع في ِمُل یأُكالمؤمُن«:  أنھ قالrوفي الصحیحین عنھ 

» أمعاٍء في سبعِةُل یأُكوالكافُر،واحٍد
)1(

 والمراد أن المؤمن یأكل 

والكافر یأكل بمقتضى الشھوة ،  واحدىفیأكل في مع، بآداب الشرع
                                                        

 ح – واحد ى باب المؤمن یأكل في مع–كتاب األطعمة في أخرجھ البخاري   )1(
 - واحد ىباب المؤمن یأكل في مع -كتاب األشربة في  –مسلم و. 5393

 ).2061(- 184ح
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 مع التقلل من األكل rوندب ،والشره والنھم فیأكل في سبعة أمعاء 

َطَعاُم اْلَواِحِد  «:  الطعام إلى اإلیثار بالباقي منھ فقالواالكتفاء ببعض

 َیْكِفيالثالثة َوَطَعاُم الثَّالثَة،  َوَطَعاُم اِلاْثَنْیِن َیْكِفي ،َیْكِفي اِلاْثَنْیِن

» اْلَأْرَبَعَة
)1(

 .  

  : فضل اإلقالل من الطعام والشراب

وترك ، وشرب في ثلث،  فأحسن ما أكل المؤمن في ثلث بطنھ

فإن كثرة الشرب ،  في حدیث المقدامr كما ذكره النبي النفس ثلًثل

  . وتفسد الطعام، تجلب النوم

فإذا ، كان شباب یتعبدون في بني إسرائیل: قال بعض السلف

، افتشربوا كثیًر، اال تأكلوا كثیًر: كان عید فطرھم قام علیھم قائم فقال

  . افتخسروا كثیًر، فتناموا كثیرا

 ، ا وآلھ وسلم وأصحابھ یجوعون كثیًرrوقد كان النبي 

إال أن ، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام، ویتقللون من أكل الشھوات 

  . اهللا تعالى ال یختار لرسولھ إال أكمل األحوال وأفضلھا

  منُذr  محمٍد آُلَعما شِب«: ففي الصحیحین عن عائشة قالت
                                                        

–لواحد یكفي االثنین باب طعام ا - كتاب األطعمة في أخرجھ البخاري   )1(
كتاب األشربة باب فضیلة المواساة في الطعام القلیل في  ومسلم ،5392ح
 ).2058 (- 178ح
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»َضَبى ُقتَّح، ا تباًع لیاٍل ثالَثرٍّ ُبن خبِز المدینة ِمقدَم
)1(

 .  

 r  اِهللا رسوُلَعما شِب«: وخرج البخاري عن أبي ھریرة قال

»َضِبى ُق حتَّ أیاٍم ثالثَةن طعاٍمِم
)2(

 .  

أنھ خطب فذكر ما أصاب الناس من : وفي صحیح مسلم عن عمر

ا یظل الیوم یتلوى ما یجد دقًلrلقد رأیت رسول اهللا : الدنیا فقال
)3(

یمأل  

بھ بطنھ
)4(

 .  

  :  اتبع الشھواتذم من

=y#n *﴿ :وقد ذم اهللا ورسولھ من اتبع الشھوات قال تعالى  sÉmú .` ÏB 

öN ÏdÏâ ÷è t/ ì# ù=yz (#qãã$|Ê r& no 4qn= ¢Á9$# (#qãè t7̈?$# ur ÏNº uqpk¤¶9$# ( t$ öq|¡ sù tböqs) ù=tÉ $Üãxî ÇÎÒÈ ûwÎ) 

` tB z>$s?﴾ ]وصح عن النبي ] 60-59: مریمrخیُر «:  أنھ قال

 َقْوٌم یأتي مَُّث، ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُھْم ُثمَّ الَِّذیَن َیُلوَنُھْم، نيْر َقالُقروِن

 َوَیْنِذُروَن َوَلا ، َوَیْشَھُدوَن َوَلا ُیْسَتْشَھُدوَن،َیُخوُنوَن َوَلا ُیْؤَتَمُنوَن

                                                        
 – وأصحابھ یأكلون rباب ما كان النبي  -كتاب األطعمة في أخرجھ البخاري   )1(

 .)2970(- 20الزھد والرقائق  ح:  ومسلم كتاب،5416ح 
كلوا من طیبات ما ﴿: اب قولھ تعالىب - كتاب األطعمة في أخرجھ البخاري   )2(

 .5374 ح -﴾رزقناكم
 .التمر الرديء: الدقل  )3(
 ).2978(- 36 ح- أخرجھ مسلم في كتاب الزھد والرقاق  )4(
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»  َوَیْظَھُر ِفیِھْم السَِّمُن،َیُفوَن
)1(

 .  

َأْخَوَف ما  ِإنَّ «:  قالrوفي المسند عن أبي برزة عن النبي 

 اْلَغيِّ َعَلْیُكْم َشَھَواُتَأَخاُف
 )2(

ِفي ُبُطوِنُكْم َوُفُروِجُكْم َوُمِضلَّاِت 

» اْلَھَوى
)3(

 .  

حمد بإسناد لھ أ بن منذر في كتاب مناقب اإلمام ىوروى یحی

وثلث ،ثلث للطعام «: rعن اإلمام أحمد أنھ سئل عن قول النبي 

وثلث للشراب ،لطعام ھو القوت ثلث ل: فقال »وثلث للنفس ،للشراب

  . وثلث للنفس ھو الروح، ھو القوى

  :  ما یستفاد من الحدیث الشریف

إرشاد إلى اإلقالل من الطعام ؛ فإن كثرة الطعام تسبب  -1

 . الخمول وتفسد الصحة

 عن ااالسترسال في تحصیل الملذات یقعد اإلنسان غالًب -2

 . طلب الكمال في الدین

                                                        
 ثم الذین باب فضل الصحابة - كتاب فضائل الصحابة في أخرجھ مسلم   )1(

 .قرنيكم خیرإن  :ولفظھ) 2535(-214ح -  ..یلونھم
 وھو ﴾افسوف یلقون غی﴿ : وھو غیر الغي في قولھ،دالغي ھو ضد الرشا  )2(

 .)ي ي غ(اللسان مادة . العذاب
 .4/420مسند أحمد   )3(
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، ن الزھد في الدنیا والتقلل منھا مrما كان علیھ الرسول  -3

 . وخشونة العیش، والصبر على الجوع

 توضیح المعنى الحقیقي بالتشبیھ rمن بالغة الرسول  -4

 . المناسب

  . ویعینھ على طاعة اهللا، المؤمن یكتفي من الطعام بما یقویھ -5
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  : المناقشة

  :  ما یدخل البطن إلى ثالثة أنواعrقسم الرسول : 1س

  .نواعاذكر ھذه األ -أ

   دون غیرھا ؟ r لماذا ذكرھا الرسول -ب

   ؟"أكالت": ماذا تفھم من كلمة: 2س

  فما معنى ذلك ؟. الكافر یأكل أضعاف ما یأكل المؤمن: 3س

  ما أضرار كثرة الطعام والشراب ؟: 4س

 والسلف الصالح في المطعم r تحدث عن ھدي الرسول :5س

  . والمشرب

  

$  $  $  
$  $  
$  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

609 

  ) في الجامع48(ربعون س واألداس الالحدیث

»« 
رضي اهللا عنھماعن عبد اهللا بن عمرو 

)1(
:  قالr عن النبي 

  منھنٌَّةصَلفیھ َخمن كانت  وا خالًصا فیھ كان منافًق من ُكنَّأربٌع«

وإذا ، َب كَذَثمن إذا حدَّ: عھاَد حتى َیفاِقكانت فیھ خصلٌة من النِّ

  . »رَد َغَدوإذا عاَھ، َر فجَموإذا خاَص، َفَلد أْخَعَو

البخاري ومسلم خرجھأ
)2(

  

 آیُة«: قال r من حدیث أبي ھریرة عن النبي اوخرجاه أیًض

»ن خانِمف وإذا ائُتخَلأد َعب وإذا َوث كَذ إذا حدَّ: ثالٌثالمنافِق
)3(

.   

                                                        
عبد اهللا بن عمرو بن العاص بن وائل بن كعب بن لؤي السھمي القرشي، أسلم   )1(

قبل أبیھ، وكان من عباد الصحابة وعلمائھم، كان اسمھ العاص فغیره النبي 
rجاھلیة، فاستأذن رسول اهللا ، وكان یكتب في الr في أن یكتب ما یسمع منھ 

 وقیل غیر ذلك )ھـ65(فأذن لھ، شھد صفین مع معاویة، مات في الشام سنة 
 .حدیث) 700(روي لھ . وھو ابن اثنتین وسبعین سنة

ومسلم ، 2459ح -باب إذا خاصم فجر  -أخرجھ البخاري في كتاب المظالم   )2(
 .)58( -106ح - ل المنافق باب خصا -في كتاب اإلیمان 

في ومسلم ، 33 ح–عالمة المنافق : باب–أخرجھ البخاري في كتاب اإلیمان   )3(
  .)59(-107ح - باب بیان خصال المنافق  -اإلیمان : كتاب
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  :تفسیر النفاق 

وھذا الحدیث قد حملھ طائفة ممن یمیل إلى اإلرجاء على  

، فكذبوه، rفإنھم حدثوا النبي  rانوا في عھد النبي المنافقین الذین ك

ووعدوه أن یخرجوا معھ في الغزو ، وائتمنھم على سره فخانوه

  . فأخلفوه

أن النفاق في اللغة ھو من : والذي فسره بھ أھل العلم المعتبرون

  . جنس الخداع والمكر وإظھار الخیر وإبطان خالفھ

  : ینقسم إلى قسمین وھو في الشرع

وھو أن یظھر اإلنسان اإلیمان باهللا : النفاق األكبر: اأحدھم

 ویبطن ما یناقض ذلك كلھ أو ،ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر

  . بعضھ

ونزل القرآن ، rوھذا ھو النفاق الذي كان على عھد رسول اهللا 

 . وأخبر أن أھلھ في الدرك األسفل من النار، بذم أھلھ وبكفرھم

وھو نفاق العمل وھو أن یظھر : غرالنفاق األص: والثاني

  .  ویبطن ما یخالف ذلكة،اإلنسان عالنیة صالح

  : أصول النفاق

وأصول ھذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في ھذه 
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  : الحدیث وھى خمسة

  . وھو كاذب لھ، أن یحدث بحدیث لمن یصدقھ بھ: أحدھا

القول و، النفاق اختالف السر والعالنیة: كان یقال: قال الحسن

أس النفاق الذي بنى علیھ : وكان یقال، والمدخل والمخرج، والعمل
  . الكذب: النفاق

  : وھو على نوعین. إذا وعد أخلف: الثاني

، وھذا أشر الخلف، أن یعد ومن نیتھ أن ال یفي بوعده: أحدھما 
 اكان كذًب، أفعل كذا إن شاء اهللا تعالى ومن نیتھ أال یفعل: ولو قال

  . األوزاعىقالھ . اوخلًف

أن َیعد ومن نیتھ أن یفي ثم یبدو لھ فیخلف من غیر : والثاني
  . عذر لھ في الُخلف

 وفي سنن » ھبٌةُةَدالِع«:  قالrوفي مراسیل الحسن عن النبي 

 rجاء النبي :  قالةعن مولى لعبد اهللا بن عامر بن ربیع، أبي داود
اهللا تعال یا عبد :  فقالت أمي،إلى بیتنا وأنا صبى فخرجت أللعب

أردت أن : لتا ق» ؟ُھَیِطْع ُت أْنِتْدَرما َأ«: rفقال رسول اهللا ، أعطك

»ٌ علیك كذبةْتَبِتلي ُكَعْف لم َتإْن«: فقال ،اأعطیھ تمًر
)1(

سناده إوفي . 
من قال لصبي :  وذكر الزھري عن أبي ھریرة قال،من ال یعرف

                                                        
 .4983ح –في التشدید في الكذب :  باب–األدب :  كتاب– داود أخرجھ أبو  )1(
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  .  فھي كذبةا ثم ال یعطیھ شیًئاتعال ھاك تمًر

فمنھم من أوجبھ ، لف العلماء في وجوب الوفاء بالوعدوقد اخت

  . امطلًق

 وھو ، للموعودا تغریًمىومنھم من أوجب الوفاء بھ إذا اقتض

  . ابونھ مطلًقج وكثیر من الفقھاء ال یو،المحكي عن مالك

  : إذا خاصم فجر: والثالث

 حتى یصیر الحق اویعني بالفجور أن یخرج عن الحق عمًد

  . اًقوالباطل ح، باطال

 ؛ِإیَّاُكْم َواْلَكِذَب «: rوھذا مما یدعو إلیھ الكذب كما قال النبي 

» َوِإنَّ اْلُفُجوَر َیْھِدي ِإَلى النَّاِر،َفِإنَّ اْلَكِذَب َیْھِدي ِإَلى اْلُفُجوِر
)1(

 .

 إن أبغض الرجال إلى اهللا األلد«: rوفي الصحیحین عن النبي 

»الخصم
)2(

.  

 َوَلَعلَّ َبْعَضُكْم َأْن َیُكوَن َأْلَحَن ،َتِصُموَن ِإَليََّتْخلِإنَُّكْم «: rوقال 

                                                        
 باب قبح –تاب البر والصلة  ك–انظر في ھذا ما رواه مسلم في صحیحھ   )1(

 ).2607(-103 ح-الكذب وحسن الصدق وفضلھ 
 ﴾وھو ألد الخصام﴿:  باب قول اهللا تعالى – كتاب المظالم –صحیح البخاري   )2(

 -5 ح – باب في األلد الخصم – كتاب العلم –، وصحیح مسلم 2457 ح-
)2668.( 
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 َفَمْن َقَضْیُت َلُھ ،َأْقِضَي َعَلى َنْحِو َما َأْسَمُعإنَّما  َو،ِبُحجَِّتِھ ِمْن َبْعٍض

  َفِإنََّما َأْقَطُع َلُھ ِقْطَعًة ِمْن النَّاِره؛ َفَلا َیْأُخْذ،ِمْن َحقِّ َأِخیِھبشيٍء 

«
)1(

.  

سواء كانت خصومتھ  -ان الرجل ذا قدرة عند الخصومة فإذا ك

ویخیل للسامع أنھ ، على أن ینتصر للباطل -أو في الدنیا ، في الدین

ویخرجھ في صورة الباطل كان ذلك من أقبح ، ویوھن الحق، حق

وفي سنن أبي داود عن ابن . ومن أخبث خصال النفاق، المحرمات

َمْن َخاَصَم ِفي َباِطٍل «: م قال وآلھ وسلصلى اهللا علیھعمر عن النبي 

» َحتَّى َیْنِزَع اهللا  َلْم َیَزْل ِفي َسَخِط ،َوُھَو َیْعَلُمُھ
)2(

 وفي روایة لھ .

  َفَقْد َباَء ِبَغَضٍب ِمْن ،َوَمْن َأَعاَن َعَلى ُخُصوَمٍة ِبُظْلٍم «: اأیًض

»اهللا
)3(

 .  

  . إذا عاھد غدر ولم یف بالعھد: الرابع

qèù÷r#)﴿ :الوفاء بالعھد فقالوقد أمر اهللا ب r&ur Ïâ ôgyè ø9$$Î/ ( ¨bÎ) yâ ôgyè ø9$# 

öc% x. Zwqä«ó¡ tB﴾ ]وقال، ]34: اإلسراء: ﴿(#qèù÷r r&ur Ïâôg yèÎ/ «!$# #så Î) óO õ?â yg»tã 
                                                        

ومسلم . 6967رقم  – باب إذا غصب جاریة – كتاب الحیل - صحیح البخاري  )1(
 ).1713 (-4 ح– باب الحكم الظاھر واللحن بالحجة – كتاب األقضیة –

 ح – باب فیمن یعین على خصومة – كتاب األقضیة –سنن أبي داود   )2(
)3597.( 

 ).3598( ح – عقب الروایة السابقة – سنن أبي داود   )3(
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üwur (#qàÒ à)Z s? z̀ »yJ ÷É F{$# yâ ÷è t/ $yd ÏâãÅ2 öqs? ôâ s%ur ÞO çF ù= yèy_ ©!$# öN à6øãn= tæ ¸xäÏÿx. 4﴾  
  .]91: النحل[

  غادٍرلِّلُك«:  قالrعن النبي ،  الصحیحین عن ابن عمروفي

» بھُفَرْع ُی القیامِة یوَمواٌءِل
)1(

 .  

ولو كان المعاھد ، والغدر حرام في كل عھد بین المسلم وغیره
َمْن َقَتَل  «: rولھذا في حدیث عبد اهللا بن عمرو عن النبي ، اكافًر

 َوِإنَّ ِریَحَھا َلُیوَجُد ِمْن ،رَاِئَحَة اْلَجنَِّةَلْم َیِرْح بغیِر حقِّھ، َنْفًسا ُمَعاَھًدا 
»سنًةَمِسیَرِة َأْرَبِعیَن 

)2(
.  

وقد أمر اهللا تعالى في كتابھ بالوفاء بعھود المشركین إذا أقاموا 
  . اولم ینقضوا منھا شیًئ، على عھودھم

ونقضھا أعظم ، أما عھود المسلمین فیما بینھم فالوفاء بھا أشد
ففي .  بھيمھا نقض عھد اإلمام على من بایعھ ورضومن أعظ. اإثًم

اهللا َثَلاَثٌة َلا ُیَكلُِّمُھْم  «:  قالrالصحیحین عن أبي ھریرة عن النبي 
َوَرُجٌل َباَیَع : فذكر منھم،  َوَلُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم، َوَلا ُیَزكِّیِھْمیوَم القیامِة ،

 َوِإلَّا َلْم َیِف ،َأْعَطاُه َما ُیِریُد َوَفى َلُھ َفِإْن ،ْنَیاُد َلا ُیَباِیُعُھ ِإلَّا ِلإماًما
                                                        

، 3015 ح –فاجر  باب إثم الغادر للبر وال– كتاب الجزیة –صحیح البخاري   )1(
 كتاب الجھاد –، ومسلم 6966 ح – باب إذا غصب جاریة –وكتاب الحیل 

 ).1735) (1737(- 14 ح– باب تحریم الغدر –والسیر 
 ح – باب إثم من قتل معاھًدا بغیر جرم – كتاب الجزیة –صحیح البخاري   )2(

 .»بغیر حقھ«: ، ولیس فیھ 6914
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»َلُھ
)1(

.   

ویدخل في العھود التي یجب الوفاء بھا ویحرم الغدر فیھا جمیع 
 عقود المسلمین فیما بینھم إذا تراضوا علیھا من المبایعات

   .غیرھا من العقود الالزمة التي یجب الوفاء بھا والمناكحاتو

 مما یعاھد العبد ربھ من نذر Uھ هللا كذلك ما یجب الوفاء بو
نحوه والتبرر

)2(
.  

ن الرجل أمانة فالواجب ِمئُتفإذا ا، الخیانة في األمانة: الخامسو

bÎ) ©!$# öNä.ãç¨ *﴿: كما قال تعالى، علیھ أن یردھا ãBù' tÉ b r& (#r ñäxs è? ÏM» uZ» tBF{ $# #ín<Î) 

$ygÎ= ÷dr&﴾ .]وقال النبي ، ]58: النساءr :»ْن إلى َمنَة األمادَِّأ 

»َكائتمَن
)3(

 .  

  .فالخیانة في األمانة من خصال النفاق

  كلَُّرفَِّك ُی اِهللا في سبیِلالقتُل«: وفي حدیث ابن مسعود مرفوًعا 

                                                        
 ، 2358 ح –باب إثم من منع ابن السبیل  – كتاب المساقاة –صحیح البخاري   )1(

-173 ح– باب بیان تحریم إسبال اإلزار والمن بالعطیة – كتاب اإلیمان –ومسلم 
)108.( 

ھو نذر التقرب المحض إلى اهللا، وصاحبھ بر وبار، أي صادق وناٍء عن اآلثام   )2(
مكروه، هللا عليَّ أن أتصدق بكذا، ویقابلھ نذر المجازاة وھو : في نذره، كقولك

 .11/578انظر الفتح . هللا عليَّ كذا إن شفي مریضي: كقولك
 ح – باب في الرجل یأخذ حقھ من تحت یده – كتاب البیوع –أخرجھ أبو داود   )3(

 باب في النھي للمسلم أن یدفع – كتاب البیوع –، والترمذي 3535، 3534
 .1264 ح –إلى الذمي الخمر 
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: ك ، فیقوُل أمانَتأدِّ:  لھقاُل فُی األمانِةى بصاحِبَتْؤ؛ ُیا األمانَة إلَّذنٍب

 .وا بھ إلى الھاویِةُب اذَھ:قاُلفُی! نیا الدُّ وقد ذھبْت یا ربِّن أیَنِم

ھا ُلھا، فیحِمھا ھناك كھیئِتُدِج فَی،ھا إلى قعِرَيِھَتْنى َیى بھ حتََّوفُیْھ

ى إذا رأى أنھ قد ، حتََّم جھنَّ بھا في ناِرُدَعْص فَی،ھِقُنھا على ُعُعَضفَی

  .» اآلبدیَنَدھا أَبِري ھو في أَثِوْھ فَیْتَىِو فَھْتلَّ منھا َزَجخَر

مانة في الصالة، واألمانة في الصوم، واألمانة في واأل: قال

الحدیث، وأشد من ذلك الودائع
)1(

.  

أن النفاق األصغر كلھ یرجع إلى اختالف : وحاصل األمر

  . السریرة والعالنیة كما قالھ الحسن

خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا : قال طائفة من السلفو

  . والقلب لیس بخاشع

إنا ندخل على : أنھ قیل لھ بن عمرفي صحیح البخاري عن او

كنا نعد :  قال،سلطاننا فنقول لھ بخالف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده

اھذا نفاًق
)2(

یعمل ما  و،المنافق یقول ما یعرف: قال بالل بن سعد. 

                                                        
، وذكره أبو نعیم في الحلیة 293- 5/292د أورده الھیثمي في مجمع الزوائ  )1(

 .4/201موقوًفا على ابن مسعود 
 باب ما یكره من ثناء السلطان وإذا خرج –أخرجھ البخاري في كتاب األحكام   )2(

 .7187 ح –قال غیر ذلك 
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  . ینكر

  : خوف الصحابة من النفاق

كان عمر یسأل  و،من ھنا كان الصحابة یخافون على أنفسھم و

ھل أدركت من أدركت : سئل أبو رجاء العطاردي و.ھحذیفة عن نفس

إني أدركت ، نعم:  یخشون النفاق ؟ فقالrمن أصحاب رسول اهللا 

  . انعم شدیًد، انعم شدیًد، ا حسًنامنھم بحمد اهللا صدًر

أدركت ثالثین : قال ابن أبي ملكیة و:قال البخاري في صحیحھو

 كلھم یخاف النفاق على نفسھrمن أصحاب النبي 
)1(

 .  

  . ال أمنھ إال منافق و،ما خافھ إال مؤمن: و یذكر عن الحسن قال

إال ، ال بقي وما مضى مؤمن قط: وروى عن الحسن أنھ حلف

إال وھو من ، ال بقي وما مضى منافق قط و،وھو من النفاق مشفق

  . النفاق آمن

  . من لم یخف النفاق فھو منافق: و كان یقول

 لنفاق في صالتھ فلما سلمسمع رجل أبا الدرداء یتعوذ من او
ال تأمن ، االلھم اغفر لي ثالًث: شأن النفاق ؟ فقال وما شأنك: قال لھ

                                                        
 باب خوف المؤمن من أن یحبط عملھ – كتاب اإلیمان –رواه البخاري معلًقا   )1(

 .وھو ال یشعر
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  . واهللا إن الرجل لیفتن في ساعة واحدة فینقلب عن دینھ، البالء

  . اآلثار عن السلف في ھذا كثیرةو

  : من أعظم خصال النفاق العملي

  عمًلاأن یعمل اإلنسان: من أعظم خصال النفاق العملي و
لھ إنما عملھ لیتوصل بھ إلى غرض  و،یظھر أنھ یقصد بھ الخیرو

یفرح  و،یتوصل بھذه الخدیعة إلى غرضھ و،فیتم لھ ذلك، سیئ
توصلھ بھ إلى غرضھ  و،على ما أظھرهلھ وحمد الناس ، بمكره

  . السیئ الذي أبطنھ

فحكى عن . وھذا قد حكاه اهللا في القرآن عن المنافقین والیھود
%öúïÏ﴿ :ین أنھمالمنافق ©!$# ur (#r äã sÉªB$# # Yâ Éf ó¡ tB #Yë#ué ÅÑ #\ç øÿà2 ur $K)É Ìç øÿs? ur öú ÷ü t/ 

öúüÏZÏB ÷sßJ ø9$# #Yä$|¹öë Î) ur ô` yJ Ïj9 öU uë% tn ©!$# ¼ã& s!qßô uë ur Ï̀B ã@ ö6 s% 4 £` àÿÎ=ós uäs9ur ÷bÎ) 
!$tR÷ä uë r& ûwÎ) 4Óo_ ó¡ ßs ø9$# ( ª! $#ur ßâ pkô¶ tÉ öNåk̈X Î) öcqç/ Éã» s3 s9 ÇÊÉÐÈ﴾ ]107: التوبة [

üw ¨û﴿ :وأنزل في الیھود tù|¡ øtrB tûïÏ% ©!$# tbqãmtçøÿ tÉ !$yJ Î/ (#qs? r& tbqô6Ït äÜ̈r br& (#r ßâ yJ øtäÜ 
$oÿ Ï3 öN s9 (#qè=yè øÿtÉ üx sù N åk̈]u; |¡ øtrB ;oyó$xÿyJ Î/ z̀ ÏiB É>#xã yè ø9$# ( öNßgs9 ur ë>#xã tã ÒOäÏ9r& ÇÊÑÑÈ﴾ 
  .]188: آل عمران[

 عن شيء فكتموه rود سألھم النبي وھذه اآلیة نزلت في الیھ

، وأخبروه بغیره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألھم عنھ

قال . وفرحوا بما أوتوا من كتمانھم ما سئلوا عنھ، واستحمدوا بذلك
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وحدیثھ مخرج في الصحیحین، ذلك ابن عباس
)1(

.  

أن النفاق ھو : و لما تقرر عند الصحابة رضي اهللا عنھم
والعالنیة خشي بعضھم على نفسھ أن یكون إذا تغیر اختالف السر 

خشوعھ عند سماع الذكر برجوعھ إلى  وعلیھ حضور قلبھ ورقتھ
،  أن یكون ذلك منھ نفاقا،االشتغال باألھل واألوالد واألموال والدنیا

ھو  وtكما في صحیح مسلم عن حنظلة األسیدي أنھ مر بھ أبو بكر 
نكون عند رسول ! لة یا أبا بكر نافق حنظ: قال. لك؟ ما: یبكي فقال

فإذا رجعنا عافسنا ،  یذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عینrاهللا 
، فواهللا إنا لكذلك: فقال أبو بكر، ااألزواج والضیعة فنسینا كثیًر

نافق حنظلة : قال! مالك یا حنظلة ؟:  فقالrفانطلقنا إلى رسول اهللا 
: rفقال رسول اهللا ، بكروذكر لھ مثل ما قال ألبي ! یا رسول اهللا 

 َلَصاَفَحْتُكْم ،ِعْنِديمن  الحاِل التي تقومون بھاَلْو َتُدوُموَن َعَلى «
  َوَلِكْن َیا َحْنَظَلُة َساَعًة َوَساَعًة، َوِفي ُطُرِقُكْمفي مجالِسكماْلَمَلاِئَكُة 

«
)2(

.  

إنا نكون ! یا رسول اهللا : قالوا: وفي مسند البزار عن أنس قال
                                                        

ال تحسبن الذین یفرحون بما ﴿ باب – البخاري في كتاب التفسیر أخرجھ  )1(
 -8 ح– باب منھ – كتاب صفة المنافقین وأحكامھم –، ومسلم 4568 ح- ﴾أتوا

)2778.( 
 باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور – كتاب التوبة – بمعناه –أخرجھ مسلم   )2(

 ).2750(- 12 ح–اآلخرة 
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 »م ؟ أنُتكیَف«: فإذا فارقناك كنا على غیره ؟ قال، ى حالعندك عل

»فاَقم النُِّكلیس ذِل«: قال، اهللا ربنا في السر والعالنیة: قالوا
)1(

.  

  : ما یستفاد من الحدیث الشریف

نفاق أصغر ونفاق : وھو نوعان، لظاھرلالنفاق مخالفة الباطن  -1

 . أكبر

 . بیان خصال النفاق وأوصاف المنافقین -2

ومن اتصف ، ا خالًصاصف بجمیع ھذه الخصال كان منافًقمن ات -3

 . ببعضھا كان على درجة من النفاق بقدرھا

و إنما ذكر ،ما ذكر من خصال النفاق لیس على سبیل الحصر -4

 . أھمھا

 . األخالق الفاضلة وثیقة الصلة باإلیمان -5

  . للنفاق أضرار جسیمة على الفرد والمجتمع -6

                                                        
 .35- 1/34): كشف األستار(مسند البزار   )1(
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  : المناقشة

إذا خاصم فجر  – ا خالًصامنافًق: اكیب اآلتیةوضح معنى التر: 1س

  . إذا عاھد غدر –

   ما حقیقة النفاق ؟:2س

 من حیث أن ھذه الخصال ا اعتبر العلماء ھذا الحدیث مشكًل:3س

فكیف ترد . . . . توجد في المسلم المصدق الذي لیس فیھ شك

  على ھذا اإلشكال ؟ 

إلنسان علیھ من یشمل كل ما ائتمن ا. . .  األمانة باب واسع:4س

مع . وضح معنى العبارة السابقة. حقوق اهللا أو حقوق العباد

  . ضرب األمثلة

فما ھما ؟ وما حكم كل .  قسم العلماء خلف الوعد إلى نوعین:5س

  نوع منھما ؟ 

  .  ھات مما حفظت من نصوص تحذر من خیانة العھد:6س

  : » نافق حنظلة« :7س
  من قائل ھذه العبارة ؟  -أ 
    قیلت ؟ ولمن-ب
   عند سماعھا؟rوماذا كان رد الرسول  -جـ
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  *) في الجامع49(واألربعون  بعساالالحدیُث 

»« 
tعن عمَر بِن الخطَّاِب 

)1(
لو أنَّكم كنتم «:  قالrعن النبيِّ  

تغدو ، لرَزقكم كما یرُزق الطَّیَر، َتَوكَُّلون على اِهللا حقَّ توكُِّلھ
اخماًص

)2(
 بطاًناتروح و

)3(
« .  

والترمذي والنسائي وابن ماجھ وابن حبان في  رواه اإلمام أحمد
وقال الترمذي. صحیحھ والحاكم

)4(
  . حسن صحیح: 

  : التوكل والرزق

وأنھ من أعظم األسباب التي ، ھذا الحدیث أصل في التوكل
`﴿ :U قال اهللا، یستجلب بھا الرزق tBur È, GtÉ ©!$# @ yèøg sÜ ¼ ã&©! % [ t̀çøÉxC ÇËÈ 

çm ø% ãóöç tÉur ô` ÏB ß]øã ym üw Ü= Å¡ tF øtsÜ 4 ` tB ur ö@ ©.uqtG tÉ ín? tã «!$# uqßgsù ÿ¼çm ç7ó¡ ym 4﴾  
: على أبي ذر وقال لھھذه اآلیة  rوقد قرأ النبي ] 3-2: الطالق[

»ھمْتَفوا بھا لَكُذھم أَخ كلَّ الناَس أنَّلْو«
)5(

.   
                                                        

 .انظر ترجمتھ في الحدیث األول  )1(
 ).خ م ص(انظر اللسان . الضامر البطن: الجائع: الخمص  )2(
 ).ب ط ن(انظر اللسان . الممتلئ البطن: الَبِطن  )3(
 – باب في التوكل على اهللا –، والترمذي في كتاب الزھد 1/52مسند أحمد   )4(

، 8/79لى النسائي في الكبرى ، وذكره المزي في التحفة ، ونسبھ إ2300ح
 –ولم نجده في النسائي ال المجتبى وال الكبرى، وابن ماجھ في كتاب الزھد 

 .4/318، والحاكم 730، وابن حبان 4164 ح –باب التوكل والیقین 
 .5/187انظر جزء من حدیث أخرجھ أحمد في المسند   )5(
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ي مصالح  یعني أنھم لو حققوا التقوى والتوكل الكتفوا بذلك ف

حدیث ابن  وقد سبق الكالم على ھذا المعنى في شرح، دینھم ودنیاھم

»احفظ اهللا یحفظك«: عباس
)1(

 .  

بحسبك من التوسل إلیھ أن یعلم من قلبك : قال بعض السلف

فكفاه ، فكم من عبد من عباده قد فوض إلیھ أمره، حسن توكلك علیھ

`﴿: منھ ما أھمھ ثم قرأ tBur È,G tÉ ©! $# @ yèøgsÜ ¼ã&©! % [ t̀çøÉxC ÇËÈ çm ø% ãóöç tÉur ô` ÏB ß]øã ym 

üw Ü= Å¡ tF øtsÜ 4﴾ .  

  : حقیقة التوكل

،  في استجالب المصالحUھو صدق اعتماد القلب على اهللا 

،  األمور كلھا إلیھِةَلوِك، من أمور الدنیا واآلخرة كلھا، ودفع المضار

  . هوتحقیق اإلیمان بأنھ ال یعطي وال یمنع وال یضر وال ینفع سوا

إن : وقال الحسن. التوكل جماع اإلیمان: قال سعید بن جبیر

  . أن یعلم أن اهللا ھو ثقتھ، توكل العبد على ربھ

  :  التوكل وبذل األسباب

واعلم أن تحقیق التوكل ال ینافي السعي في األسباب التي قدر  

فإن ، وجرت سنتھ في خلقھ بذلك، تعالى المقدورات بھا واهللا سبحانھ

                                                        
 ).19(انظر الحدیث   )1(
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فالسعي في ، ى أمر بتعاطي األسباب مع أمره بالتوكلاهللا تعال

والتوكل بالقلب علیھ إیمان بھ قال اهللا ، األسباب بالجوارح طاعة لھ

$﴿: تعالى pköâr' ¯» tÉ tûïÏ% ©!$# (#qãY tB#uä (#r äã è{ öNà2 uë õã Ïm﴾ .]وقال  . ]71: النساء

r#)﴿: تعالى ëâ Ïã r&ur Nßg s9 $̈B O çF ÷èsÜ tGóô $# ` ÏiB ;o§qè% Æ ÏBur ÅÞ$t/ Íhë È@ øã yÜø9$#﴾] األنفال :

#﴿:  وقال،]60 såÎ*sù ÏMuäÅÒ è% äo 4qn=¢Á9$# (#r ãç Ï± tFR$$sù íÎû ÇÚ öëF{ $# (#qäó tGö/ $#ur ` ÏB È@ ôÒ sù 

  ]10: الجمعة[. ﴾#$!»

 یعني في السعي -من طعن في الحركة : قال سھل التستري

فقد طعن في ، ومن طعن في التوكل، فقد طعن في السنة -لكسباو

فمن عمل على حالھ ، والكسب سنتھ، rفالتوكل حال النبي  ،اناإلیم

  . فال یتركن سنتھ

  : أعمال العبد

  : ثم إن األعمال التي یعملھا العبد ثالثة أقسام 

ا للنجاة من وجعلھا سبًب، الطاعات التي أمر اهللا عباده بھا - 1 

، فھذا البد من فعلھ مع التوكل على اهللا فیھ، ودخول الجنة، النار

وما شاء كان وما لم ، فإنھ ال حول وال قوة إال بھ، واالستعانة بھ علیھ

  . یشأ لم یكن

فمن قصر في شيء مما وجب علیھ من ذلك استحق العقوبة في 

اعمل : كان یقال: قال یوسف بن أسباط، ا وقدًراالدنیا واآلخرة شرًع
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 وتوكل َتوَُّكل رجل ال یصیبھ إال ما، عمل رجل ال ینجیھ إال عملھ

  . كتب لھ

، وأمر عباده بتعاطیھ، ما أجرى اهللا العادة بھ في الدنیا - 2 

، واالستظالل من الحر، والشرب عند العطش، كاألكل عند الجوع

فھذا أیضا واجب على المرء تعاطي . نحو ذلك ووالتدفي من البرد

، ومن قصر فیھ حتى تضرر بتركھ مع القدرة على استعمالھ، أسبابھ

لكن اهللا سبحانھ وتعالى قد یقوي بعض ،  العقوبةفھو مفرط یستحق

فإذا عمل بمقتضى قوتھ ، عباده من ذلك على ما ال یقوى علیھ غیره

  . فال حرج علیھ، التي اختص بھا عن غیره

ینھى عن ذلك  و، یواصل في صیامھrولھذا كان النبي 

»ىَقْسُأ وُمَعْطي ُأ إنِّ؛مُكِتَئْی كَھُتي لْسإنِّ«: یقول لھم و،أصحابھ
)1(

 

»ینِقْسوَی،نيُمِعْطي ُی ربِّ عنَدلَُّظي َأإنِّ«: وفي روایة
)2(

 .  

واألظھر أنھ أراد بذلك أن اهللا یقویھ ویغذیھ بما یورده على قلبھ 

 عن ھوالمعارف الربانیة التي تغنیوالمنح اإللھیة ، من الفتوح القدسیة

  . الطعام والشراب برھًة من الدھر
                                                        

 ح – باب بركة السحور من غیر إیجاب –  كتاب الصوم–أخرجھ البخاري   )1(
 -55 ح– باب النھي عن الوصال في الصوم – كتاب الصیام –، ومسلم 1922

)1102.( 
 .1964، 1963 ح – باب الوصال – كتاب الصوم –أخرجھ البخاري   )2(
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م من القوة على ترك الطعام وقد كان كثیر من السلف لھ

  . وال یتضررون بذلك، والشراب ما لیس لغیرھم

وكان أبو الجوزاء یواصل . فكان ابن الزبیر یواصل ثمانیة أیام

فیكاد ، ثم یقبُض على ذراع الشاب،في صومھ بین سبعة أیام 

  . یحطمھا

یلبس  tوال بالبرد كما كان علي ، وكان بعضھم ال یبالي بالحر

  . ولباس الشتاء في الصیف،  في الشتاء لباس الصیف

ولم ، فمن كان لھ قوة على مثل ھذه األمور فعمل بمقتضى قوتھ

ومن كلف نفسھ ذلك حتى . یضعفھ عن طاعة اهللا فال حرج علیھ

وكان السلف . فإنھ ینكر علیھ ذلك، أضعفھا عن بعض الواجبات

دة حیث كان یترك األكل م، ینكرون على عبد الرحمن بن أبي نعم

  . حتى یعاد من ضعفھ

وقد  ، ما أجرى اهللا العادة بھ في الدنیا في األعم األغلب - 3 

  : وھو أنواع، یخرق العادة في ذلك لمن یشاء من عباده

كاألدویة ،  من خلقھاویغني عنھ كثیًر، امنھا ما یخرقھ كثیًر

  . وسكان البوادي ونحوھا، بالنسبة إلى كثیر من البلدان

  : حكم التداوي
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قد اختلف العلماء ھل األفضل لمن أصابھ المرض التداوي أم و

وظاھر كالم ، تركھ لمن حقق التوكل على اهللا ؟ فیھ قوالن مشھوران

:  أنھ قالrأحمد أن التوكل لمن قوى علیھ أفضل لما صح عن النبي

َلا ُھْم الَِّذیَن :  قالمَّ ُث. حساٍب بغیِرا ألًف سبعوَنتي الجنَة ُأمَّْن ِمُلُخْدَی«

» َوَعَلى َربِِّھْم َیَتَوكَُّلوَن، َوَلا َیْكَتُووَن، َوَلا َیْسَتْرُقوَن،َیَتَطیَُّروَن
)1(

 .  

،  الذي كان یداوم علیھrإنھ حال النبي : ومن رجح التداوي قال

وحمل الحدیث على الرقى المكروھة التي ، وھو ال یفعل إال األفضل

وكالھما ،  والتطیربدلیل أنھ قرنھا بالكي، یخشى منھا الشرك 

  . مكروه

لمن ترك ، ومنھا ما یخرقھ لقلیل من عباده كحصول الرزق

فمن رزقھ اهللاِ صْدَق یقیٍن وتوكٍل َوَعِلَم من اهللا أن . السعي في طلبھ

وال یحوجھ إلى األسباب المعتادة في طلب الرزق ، یخرق لھ العوائد

ث عمرھذا وحدی، ولم ینكرعلیھ ذلك، جاز لھ ترك األسباب، ونحوه

ویدل على أن الناس إنما یؤتون من قلة  الذي نتكلم علیھ یدل على ذلك

ومساكنتھم لھا ، ووقوفھم مع األسباب الظاھرة بقلوبھم، تحقیق التوكل

، ویجتھدون فیھا غایة االجتھاد، فلذلك یتعبون أنفسھم في األسباب، 

  . وال یأتیھم إال ما قدر لھم
                                                        

 .5705 ح – باب من اكتوى أو كوى غیره – كتاب الطب –أخرجھ البخاري   )1(
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  : لو حقق العبد التوكل بالقلب

فلو حققوا التوكل على اهللا بقلوبھم لساق اهللا إلیھم أرزاقھم مع  

، كما یسوق إلى الطیر أرزاقھا بمجرد الغدو والرواح، أدنى سبب

  . لكنھ سعي یسیر، وھو نوع من الطلب والسعي

كما في ، وربما حرم اإلنسان رزقھ أو بعضھ بذنب یصیبھ

  بالذنِبَقْز الرُِّمَرْح لُی العبَدإنَّ«:  قالrحدیث ثوبان عن النبي 

»ھیُبِصُی
)1(

ِإنَّ َنْفًسا َلْن َتُموَت «: rوفي حدیث جابر عن النبي . 

 ، ُخُذوا َما َحلَّ،َوَأْجِمُلوا ِفي الطََّلِب ،اَهللاَفاتَُّقوا  ،ِرْزَقَھاْكِمَل َحتَّى َتْسَت

» َوَدُعوا َما َحُرَم
)2(

 .  

ع ورضیت فإن قن، بین العبد وبین رزقھ حجاب: وقال عمر

  . لم یزد فوق رزقھ، وإن اقتحم وھتك الحجاب، نفسھ آتاه اهللا رزقھ

توكل تسق إلیك األرزاق بال تعب وال : وقال بعض السلف

  . تكلف

كان عابد یتعبد في غار فكان غراب یأتیھ : عن ابن عباس قالو

  . حتى مات ذلك العابد، كل یوم برغیف یجد منھ طعم كل شيء

                                                        
 ح – باب العقوبات – كتاب الفتن –ورواه ابن ماجھ ، 5/208مسند أحمد   )1(

4022. 
 .2/4مستدرك الحاكم   )2(
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راھیم الخلیل علیھ السالم حیث ترك ھاجر ولھ في ذلك أسوة بإب

،  فیھ تمراوترك عندھما جراًب، وابنھا إسماعیل بواد غیر ذي زرع

: إلى من تدعنا ؟ قال لھا: فلما تبعتھ ھاجر وقالت لھ، وسقاًء فیھ ماء

  . رضیت باهللا: قالت، إلى اهللا

فقد یقذف اهللا تعالى في قلوب ، وھذا كان یفعلھ بأمر اهللا ووحیھ

  . ویثقون بھ،  أولیائھ من اإللھام الحق ما یعلمون أنھ حقبعض

  : صدق التوكل

أي شيء صدق التوكل على : قیل ألبي عبد اهللا: قال المروزي

وال یكون في قلبھ أحد من اآلدمیین ، أن یتوكل على اهللا: اهللا ؟ قال

  . اوكان متوكًل، كان اهللا یرزقھ، فإذا كان كذا، یطمع أن یجیئھ بشيء

فأجازه لمن استعمل فیھ ، وذكرت ألبي عبد اهللا التوكل: قال

  . الصدق

أجلُس :  وسألت أبا عبد اهللا عن رجل جلس في بیتھ ویقول:قال

  وھو یقدر أن یحترف ؟ ، اوأصبُر وال ُأطلُع على ذلك أحًد

وإذا جلس خفت أن ، لو خرج فاحترف كان أحب إليَّ: قال

  .یھ بشيءیحوجھ إلى أن یكون یتوقع أن ُیْرَسَل إل

أو ، وخشي على نفسھ أن ال یصبر، اومتى كان الرجل ضعیًف
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لم یجز لھ ترك ، أن یقع في الشك والتسخط أو، یتعرض للسؤال

كما أنكر اإلمام أحمد ، وأنكرعلیھ غایة اإلنكار، األسباب حینئذ

، وعلى من دخل المفازة بغیر زاد، وغیره على من ترك الكسب

  . وخشي علیھ التعرض للسؤال

لیمن یحجون وال كان أھل ا: وقد روي عن ابن عباس قال

نحن متوكلون فیحجون فیأتون مكة فیسألون : ویقولون ،یتزودون

r#)﴿: فأنزل اهللا ھذه اآلیة، الناس ßä̈r tì s?ur  c Î*sù ué öç yz Ïä#̈ì9$# 3ì uqø)G9$# 4﴾ .

  ]197: البقرة[

، وغیر واحد من السلف، والنخعي، وعكرمة، وكذا قال مجاھد

ال یرخص في ترك السبب بالكلیة إال لمن انقطع قلبھ عن ف

وقد روي عن أحمد أنھ سئل عن ، االستشراف إلى المخلوقین بالكلیة

  . قطع االستشراف بالیأس من الخلق: التوكل فقال

  : الكسب أفضل

فإنھ ُسئل عمن ، أن الكسب أفضل بكل حال: وظاھر كالم أحمد

ینبغي للناس كلھم : هللا فقالتوكلت على ا: یقعد وال یكتسب ویقول

  . ولكن یعودون على أنفسھم بالكسب، یتوكلون على اهللا

لو أن : أنھ قیل لھ: وروى الخالل بإسناد عن الفضیل بن عیاض

إذا وثق باهللا : فیأتیھ برزقھ ؟ قال،  قعد في بیتھ زعم أنھ یثق باهللاارجًل
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عل ھذا لكن لم یف، حتى یعلم أنھ قد وثق بھ لم یمنعھ شيء أراده

  . وال غیرھم، األنبیاء

،  یؤجِّر نفسھrوكان النبي ، وقد كانت األنبیاء یؤجرون أنفسھم

  . Uحتى یرزقنا اهللا ، نقعد: وعمر ولم یقولوا، وأبو بكر

U :﴿(#rوقال اهللا  ãç Ï± tFR$$sù íÎû ÇÚ öëF{ $# (#qäó tGö/ $# ur ` ÏB È@ôÒ sù «!$# ﴾  

  . وال بد من طلب المعیشة] 10: الجمعة[

فال بد لھ ، فمن لم یصل إلى ھذه المقامات العالیة، ل حالوبك

وقد قال النبي ، من معاناة األسباب ال سیما من لھ عیال ال یصبرون

r :»ُقوت َیْن َمَعیَِّض ُی أْنا إثًمى بالمرِءَفَك«
)1(

 .  

بل قد ،وھذا كلھ إشارة إلى أن التوكل ال ینافي اإلتیان باألسباب 

  . یكون جمعھما أفضل

  : وكل الحقیقيالت

،  من أھل الیمنالقي ُعَمر بن الخطاب ناًس: قال معاویة بن قرة

إنما ، بل أنتم المتأكلون: قال. نحن المتوكلون: من أنتم ؟ قالوا: فقال

  . Uویتوكل على اهللا ، المتوكل الذي یلقي حبَّة في األرض

                                                        
 باب في – كتاب الزكاة –، وأخرجھ أبو داود 195، 194، 2/160مسند أحمد   )1(

 .1692، وابن حبان 1692 ح –صلة الرحم 
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ال یأتي ، ومعنى ھذا الكالم أن المتوكل على اهللا حق التوكل

فإنھ ،  لحصول الكفایة لھ من اهللا بالرزق وغیرهال ویجعلھ سبًببالتوك

، الستجالب الرزق، لو فعل ذلك لكان كمن أتى بسائر األسباب

وإنما المتوكل حقیقة ، وھذا نوع نقص في تحقیق التوكل ،والكفایة بھا

، فیصدق اهللا فیما ضمنھ من یعلم أن اهللا ضمن لعبده رزقھ وكفایتھ

من غیر ، حقق االعتماد علیھ فیما ضمنھ من الرزقوی، ویثق بھ بقلبھ

  .أن یخرج التوكل مخرج األسباب في استجالب الرزق بھ

قال  كما، من بر وفاجر ومؤمن وكافٍر، والرزق مقسوم لكل أحد

tB$ *﴿: تعالى ur Ï̀B 7p / !#yä íÎû ÇÚöë F{ $# ûwÎ) í n?tã «!$# $ygè% øóÍë﴾ .]ھذا  ] 6: ھود

، السعي في طلب الرزق وعجزھا عنمع ضعف كثیر من الدواب 

)ûÉiïr﴿: قال تعالى ü2 ur ` ÏiB 7p /!# yä ûw ã@ ÏJøt rB $yg s% øóÍë ª! $# $yg è% ãóöçtÉ öN ä.$É Î) ur 4﴾ .

   ]60: العنكبوت[

وقد ییسره اهللا لھ بكسب،  فرزقھ على اهللاافما دام العبد حی ،

 اًبفقد جعل التوكل سب، فمن توكل على اهللا لطلب الرزق، وبغیر كسب

 فقد توكل علیھ ثقة بھ، ومن توكل علیھ لثقتھ بضمانھ، اوكسًب

وھو من أعیان  -  بوعده وما أحسن قول المثني األنبارياتصدیًقو

فتكونوا للضامن ، ال تكونوا بالمضمون مھتمین -أصحاب اإلمام أحمد

  . وبرزقھ غیر راضین، متھمین
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  : ثمرة التوكل

فمن وكل أموره إلى اهللا ، واعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء

فقد حقق التوكل علیھ ولذلك كان ،  بما یقضیھ لھ ویختارهيورض

  . الحسن والفضیل وغیرھما یفسرون التوكل على اهللا بالرضا

التوكل على : بلغني عن بعض الحكماء قال: قال ابن أبي الدنیا

  : ثالث درجات

  . حبةالم: والثالثة. الرضا: والثانیة. ترك الشكایة: أولھا

والرضا سكون القلب بما قسم اهللا . فترك الشكایة درجة الصبر

. والمحبة أن یكون حبھ لما یصنع اهللا بھ. وھي أرفع لھ من األولى، لھ

  انتھى. والثالثة للمرسلین، والثانیة للصادقین، فاألولى للزاھدین

فالمتوكل على اهللا إن صبر على ما یقدره اهللا لھ من الرزق أو 

 ،فھو الراضي، وإن رضي بما یقدر لھ بعد وقوعھ،  صابرفھو، غیره

إال فیما یقدر لھ فھو درجة ، اوال رًض، وإن لم یكن لھ اختیار بالكلیة

أصبحت وما : كما كان عمر بن عبد العزیز یقول، المحبین العارفین

  . لي سرور إال في مواقع القضاء والقدر

  : ما یستفاد من الحدیث الشریف

 . ونئاهللا تعالى بصدق ویقین في كل الشل على الحث على التوك -1
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، مع ھدوء قلب وطمأنینة نفس، التوكل عند المسلم عمل وأمل -2

 . واعتقاد جازم أن ما شاء اهللا كان وما لم یشأ لم یكن

األخذ باألسباب والسعي في طلب الرزق من صدق التوكل على  -3

 . اهللا

رون  والسلف الصالح أنھم كانوا ال ینكrمن ھدي الرسول  -4

 . قون بھالاألسباب وال یتع

  . من فوائد التوكل تعلق القلب باهللا وحده -5
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  : المناقشة

  إلى أي شيٍء یدعو الحدیث الشریف ؟: 1س

 وماذا یفید ھذا التعبیر »ا وتروح بطاًناتغدوا خماًص« ما معنى :2س

  ؟

   ما حقیقة التوكل كما صورھا الحدیث الشریف ؟:3س

.  في التوكل على اهللا حق التوكل ضرب الرسل أروع األمثلة:4س

  . ھات من المواقف ما یدل على ذلك

tB$ *﴿ : كیف یمكن التوفیق بین قولھ تعالى:5س ur ` ÏB 7p / !#yä íÎû ÇÚöë F{ $# 

ûwÎ) ín? tã «! $# $ygè% øóÍë﴾ وقولھ تعالى :﴿(#r ãç Ï± tFR$$sù íÎû ÇÚ öëF{ $# (#qäó tGö/ $# ur Ï̀B 

È@ ôÒ sù «!   ؟ ﴾#$

   یجنیھا الفرد عند التمسك بعقیدة التوكل ؟ ما الثمرة التي :6س

  

$  $  $  
$  $  
$  
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  ) في الجامع50 ( واألربعونمناثالالحدیُث 

» « 
عن عبِد اِهللا بن بسٍر

)1(
یا رسوَل :  رجٌل فقالrأتى النبيَّ : قال 

: قال، فباٌب نتمسَُّك بھ جامٌع، اإلسالِم قد كُثَرْت علینا نَّ شرائَعإ، اِهللا

خرجھ اإلمام أحمد بھذا . »U لساُنك َرطًبا من ذكِر اِهللا ال یزال«

اللفظ
)2(

 .  

  : مقاصد الحدیث

ومدح من ذكره ، ا كثیًراقد أمر اهللا المؤمنین بأن یذكروه ذكًر 

 pköâr'̄»tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#râêè0øå$# ©!$# #[çø.Ïå #ZéçÏVx. ÇÍÊÈ çnqßsÎm7yôur$﴿ :قال تعالى، كذلك

Zotçõ3ç/ ¸xãÏ¹r&ur ÇÍËÈ﴾ ]وقال تعالى، ]42-41: األحزاب: ﴿(#rãçä.øå$#ur ©!$# #ZéçÏWx. 

ö/ä3̄=yè©9 tbqßsÎ=øÿè?﴾ ]وقال تعالى ،]10: الجمعة: ﴿öúïÌçÅ2º©%!$#ur ©!$# #ZéçÏVx. 

ÏNºtçÅ2º©%!$#ur £âtãr& ª!$# Mçlm; ZotçÏÿøó̈B #·çô_r&ur $VJãÏàtã﴾ ]وقال  ، ]35: األحزاب

tûïÏ%©!$# tbrãçä.õã﴿ :ىتعال tÉ ©!$# $VJ»uäÏ% #Yäqãèè%ur 4ín?tãur öNÎgÎ/qãZã_﴾ ]آل عمران :

                                                        
. أبو صفوان لھ وألبیھ صحبة: عبد اهللا بن بسر المازني القیسي أبو بسر، وقیل  )1(

سنة، ) 94(ھـ وھو ابن ) 96(وھو آخر من مات بالشام من الصحابة سنة 
روى .  یده على رأسھ وبرك علیھ ودعا لھrصلى إلى القبلتین، وضع النبي 

 .ا حدیًث50
 .188 / 4مسند أحمد  )2(
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191[.  

 مرعلى rوفي صحیح مسلم عن أبي ھریرة أن رسول اهللا 

 » َسَبَق اْلُمَفرُِّدوَن، َھَذا ُجْمَداُن،ِسیُروا «:  فقال، ُجمدان:جبل ُیقال لھ

َكِثیًرا اهللا الذَّاِكُروَن  «: الق! رسول اهللا  ومن المفردون ؟ یا: قالوا
» َوالذَّاِكَراُت

)1(
 .  

قول عمر بن عبد العزیز لیلة عرفة بعرفة ، ومن ھذا المعنى

لیس السابق الیوم من سبق بعیره وإنما السابق : عند قرب اإلفاضة
  . من غفر لھ

 یذكر اهللا rكان رسول «: وفي صحیح مسلم عن عائشة قالت
»على كل أحیانھ

)2(
 .  

، الذین ال تزال ألسنتھم رطبة من ذكر اهللا: ال أبو الدرداءوق

  . یدخل أحدھم الجنة وھو یضحك

 نسمة من مال مئةإن : فقال،  نسمةمئة أعتق اإن رجًل: وقیل لھ
وأن ال ، وأفضل من ذلك إیماٌن ملزوم باللیل والنھار، رجل كثیٌر

  . U من ذكر اهللا ایزال لسان أحدكم رطًب

                                                        
-4ح - أخرجھ مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب الحث على ذكر اهللا تعالى  )1(

)2676.(  
 ).373(- 117 في كتاب الحیض باب ذكر اهللا في حال الجنابة حأخرجھ مسلم  )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 جامع العلوم والحكم

638 

ذكر اهللا من بكرٍة إلى اللیل أحب إلي من أن ألن أ: وقال معاذ

  . أحمل على جیاد الخیل في سبیل اهللا من بكرة إلى اللیل

(qà#)﴿: ي قولھ تعالىــود فــن مسعـال ابـوق ®?$# ©!$# ¨,ym ¾Ïm Ï?$s)è?﴾]  آل

ویشكر ،  ویذكر فال ینسى،أن یطاع فال یعصى: قال ] 102: عمران

  . فال یكفر

  : عالمة حب اهللا

عالمة حب اهللا كثرة : ل الربیع بن أنس عن بعض أصحابھقا 

  .  إال أكثرت ذكرهاذكره ؛ فإنك لن تحب شیًئ

  . المحب هللا ال یغفل عن ذكر اهللا طرفة عین: قال فتح الموصلي

من اشتغل قلبھ ولسانھ بالذكر قذف اهللا في قلبھ : وقال ذو النون

  . نور االشتیاق إلیھ

  .  یذكر اهللا على كل أحیانھrلنبي كان ا: وقد ذكرنا قول عائشة

وسواء . في حال قیامھ ومشیھ وقعوده واضطجاعھ: والمعنى

  . كان على طھارة أو على حدث

فكنت كلما استیقظت من :  قال،نام بعضھم عند إبراھیم بن أدھم

y7Ï9º﴿:  نفسي بھذه اآلیةيفأغتم ثم أعز، اللیل وجدتھ یذكر اهللا så ã@ ôÒ sù 

«!$# ÏmäÏ?÷sãÉ ` tB âä!$t± oÑ 4﴾ .]21: الحدید[ .  
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كان بالل كلما عذبھ المشركون في الرمضاء على التوحید 

  . ال ُأحسنھ: قال. والالت والعزى: فإذا قالوا لھ قل! أحد . أحٌد: یقول

  وتأبى الطباع على الناقِل     یراد من القلب نسیانكم

من ، صار الذكر یجري على لسان الذاكر ، كلما قویت المعرفة

، اهللا اهللا : حتى كان بعضھم یجري على لسانھ في منامھ، كلفة غیر 

ال إلھ : وتصیر، كما یلھمون النفس ، ولھذا یلھم أھل الجنة التسبیح 

  . إال اهللا لھم كالماء البارد ألھل الدنیا

  : كان النوري ینشد

  ي لسانيِرْج َی بذاَكلكْن     راكْك ِذُرِثْكال ألني أنساك ُأ

، زاد طربھ ،  اسم الحبیب من غیره إذا سمع المحب ذكر

ْ اقَر«:  ال بن مسعودrقال النبي ، وتضاعف قلقھ  . » القرآَنعليَّأ

 »ھ من غیري أسمَع أْنبُِّحي ُأإنِّ«: أقرُأ علیك وعلیك أنزل؟ قال: قال

ففاضت عیناه، فقرأ علیھ
)1(

 .  

رجل ، یوم ال ظل إال ظلھ، أحد السبعة الذین یظلھم اهللا في ظلھ

                                                        
فكیف إذا جئنا ﴿: باب - سورة النساء –التفسیر : أخرجھ البخاري في كتاب  )1(

 باب - ومسلم في كتاب صالة المسافرین. 4582 ح﴾. . . من كل أمة بشھید
 ).800 (-248ح - فضل استماع القرآن 
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 ففاضت عیناهاهللا خالًیذكر ا
)1(

 .  

üw﴿ :قال اهللا تعالى، الذكر لذة قلوب العارفین r& Ìçò2 Éã Î/ «!$# 

íûÈõ yJôÜ s? Ü>qè=à)ø9   .] 28: الرعد[  ﴾#$

  : اللیلة وأنواع الذكر في الیوم

معلوم أن اهللا فرض على المسلمین أن یذكروه كل یوم ولیلة 

وشرع ، المؤقتةبإقامة الصلوات الخمس في مواقیتھا ، خمس مرات

 -  یكون لھم نافلةالھم مع ھذه الفرائض الخمس أن یذكروه ذكًر

فیكون ذلك زیادة على الصلوات الخمس وھو  -الزیادة: والنافلة

  : نوعان

فشرع لھم أن یصلوا مع ، ما ھو من جنس الصالة: أحدھما

فتكون زیادة ، اأو قبلھا وبعدھا سنًن، الصلوات الخمس قبلھا أو بعدھا

، فإن كان في الفریضة نقص جبر نقصھا بھذه النوافل، الفریضةعلى 

  . وإال كانت النوافل زیادة على الفرائض

وأطول ما یتخلل بین مواقیت الصالة مما لیس فیھ صالة 

                                                        
 – باب من جلس في المسجد ینتظر الصالة – أخرجھ البخاري في كتاب األذان  )1(

 -91 ح – باب فضل إخفاء الصدقة –، ومسلم في كتاب الزكاة 660ح
)1031.(  
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وما بین صالة الفجر ، ما بین صالة العشاء وصالة الفجر: مفروضة

صالة ، فشرع ما بین كل واحدة من ھاتین الصالتین، وصالة الظھر

فشرع ما بین صالة ، لئال یطول وقت الغفلة عن الذكر، تكون نافلة

وشرع ما بین صالة ، وقیام اللیل، صالة الوتر: العشاء وصالة الفجر

  . صالة الضحى: الفجر وصالة الظھر

فمشروع في جمیع األوقات ویتأكد في ، وأما الذكر باللسان

  :فمما یتأكد فیھ الذكر. بعضھا

وأن یذكر اهللا عقیب كل ، المفروضاتعقیب الصلوات -1

  .  مرة ما بین تسبیح وتحمید وتكبیٍر وتھلیٍلمئةصالة منھا 

وھما الفجر ، الذكر بعد الصالتین اللتین ال تطوع بعدھما-2

وبعد ، بعد صالة الفجر إلى أن تطلع الشمس، فیشرع الذكر، والعصر

  . العصر حتى تغرب الشمس

 ھما –جر ووقت العصر وقت الف:  أعني–وھذان الوقتان 

  . أفضل أوقات النھار للذكر

: ولھذا أمر اهللا تعالى بذكره فیھما في مواضع من القرآن كقولھ

﴿çnqßs Îm7yô ur Zo tçõ3 ç/ ¸xãÏ¹ r&ur ÇÍËÈ﴾ ]وقولھ] 42: األحزاب: ﴿Ìç ä.øå$# ur zN óô $# 

y7În/ uë Zotç õ3ç/ WxãÏ¹r&ur ÇËÎÈ﴾ ]وقولھ ، ]25: اإلنسان :﴿ôx Îm7yô ur ÄcÓÅ´yè ø9$$Î/ 

Ìç» x6 ö/M} $#ur ÇÍÊÈ﴾ ]وقولھ ، ]41: آل عمران :﴿ôx Îm7yô ur Ïâ ôJ pt¿2 y7În/uë ü@ ö6s% 
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Æíqè=èÛ Ä§ ôJ ¤±9$# ü@ ö6 s%ur $pk Í5r ãçäî (﴾ ]130: طھ[ .  

صالة الفجر ، وأفضل ما فعل في ھذین الوقتین من الذكر

  . وھما أفضل الصلوات، وصالة العصر

وھما البردان ،  الوسطىإنھا الصالة: وقد قیل في كل منھما

اللذان من حافظ علیھما دخل الجنة
)1(

 .  

ولھذا یذكر بعد ھذین الوقتین . و یلیھما من أوقات الذكر اللیل

  . في القرآن تسبیح اللیل وصالتھ

وتعلمھ ، وتالوة القرآن، الذكر المطلق ویدخل فیھ الصالة-3

. ر والتھلیلكما یدخل فیھ التسبیح والتكبی، والعلم النافع، وتعلیمھ

 في الصباح والمساء كثیرة rواألذكار واألدعیة المأثور عن النبي 

  . اجدًّ

إحیاء ما بین العشائین بالصالة والذكر وقد تقدم حدیث -4

أنس
)2(

$4ínû﴿: أنھ نزل في ذلك قولھ تعالى  yftFs? öN ßgç/qãZ ã_ Ç` tã 

Æì Å_$ üÒ yJ ø9$#﴾] ثلث  ویستحب تأخیر صالة العشاء إلى ،]16: السجدة

وھو مذھب اإلمام أحمد ، كما دلت علیھ األحادیث الصحیحة، اللیل
                                                        

 باب فضل صالتي –كتاب المساجد  -إشارة إلى ما رواه مسلم في صحیحھ   )1(
 ).635(- 215ح - الصبح والعصر

 .نیلتاسع والعشروقد مضى الحدیث في شرح الحدیث ا  )2(
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ویشتغل ، وھو آخره حتى تفعل ھذه الصالة في أفضل وقتھا، وغیره

منتظر ھذه الصالة في الجماعة في ھذا الثلث األول من اللیل 

ثم إذا صلى العشاء ، وانتظار الصالة في المسجد، بالصالة أو بالذكر

بعھا من سنتھا الراتبة أو أوتر بعد ذلك إن كان وصلى بعدھا ما یت

  . یرید أن یوتر قبل النوم

فإنھ یستحب لھ أن ال ینام ، إذا أوى إلى فراشھ بعد ذلك للنوم -5

 كما علم النبي مئةفیسبح ویحمد ویكبر تمام ال، وذكر إال على طھارة

rًّأن یفعاله عند منامھماا فاطمة وعلی 
)1(

 .  

 عند r من األذكار الواردة عن النبي  ویأتي بما قدر علیھ

ثم ینام على ، وذكر اهللا، من تالوة القرآن، وھى أنواع متعددة، النوم
  . فلیذكر اهللا كلما تقلب، فإذا استیقظ من اللیل وتقلب على فراشھ، ذلك

َمْن َتَعارَّ «:  قالrوفي صحیح البخاري عن عبادة عن النبي 
 َوَلُھ ، َلُھ اْلُمْلُك،َوْحَدُه َلا َشِریَك َلُھ ،اهللاَھ ِإلَّا  َلا ِإَل: َفَقاَل،ِمْن اللَّْیِل
َوَلا ِإَلَھ ، اْلَحْمُد ِهللا، و اِهللا ُسْبَحاَن ، َوُھَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر،اْلَحْمُد

-ْر ِلي  اْغِفربِّ :ُثمَّ َقاَل ،اهللا َوَلا َحْوَل َوَلا ُقوََّة ِإلَّا ِب،َأْكَبُراهللا َو ،اهللاِإلَّا 
 ُقِبَلْت ،َصلَّىثمَّ َتَوضََّأ َعَزَم ف َفِإْن ، اْسُتِجیَب َلُھ-َدَعا: قالَأْو 

                                                        
 -باب التسبیح أول النھار وعند النوم  -رجھ مسلم في كتاب الذكر والدعاء أخ  )1(

 ).2727(- 80ح
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»َصَلاُتُھ
)1(

 .  

َمْن َأَوى ِإَلى «:  قالrعن النبي ، عن أبي أمامة، وفي الترمذي
ْن  َلْم َیْنَقِلْب َساَعًة ِم، َیْذُكُر اَهللا َحتَّى ُیْدِرَكُھ النَُّعاُس،ِفَراِشِھ َطاِھًرا

 ِإلَّا َأْعَطاُه ، َشْیًئا ِمْن َخْیِر الدُّْنَیا َواْلآِخَرِةفیھا اللَّْیِل َیْسَأُل اَهللا 
»ِإیَّاُه

)2(
 .  

 إذا قام إلى الوضوء والتھجد أتى بذلك كلھ على ما ورد عن -6
كما مدح اهللا  باالستغفار في السحر ویختم تھجده، rالنبي 

  . المستغفرین باألسحار

، ثم صلى الفجر، صلى ركعتي الفجر، لفجرإذا طلع ا-7

إلى أن تطلع الشمس على ما  ویشتغل بعد صالة الفجر بالذكر المأثور

  . تقدم ذكره

 بذكر اهللا الم یزل لسانھ رطًب، فمن كان حالھ على ما ذكرنا

، حتى ینام علیھ ثم یبدأ بھ عند استیقاظھ فیستصحب الذكر في یقظتھ

  : ا قال بعضھموذلك من دالئل صدق المحبة كم

  وأول شيء أنت وقت ھبوبي  وآخر شيء أنت في كل ھجعٍة 

                                                        
 – باب فضل من تعار من اللیل فصلى –أخرجھ البخاري في كتاب التھجد   )1(

 .1154ح
 .3526 ح-   باب حدثنا الحسن بن عرفة–أخرجھ الترمذي في كتاب الدعوات   )2(
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  : ذكر اهللا على كل حال

وأما ما یفعلھ اإلنسان في آناء اللیل والنھار من مصالح بدنھ 

فیشرع لھ ذكر اسم اهللا ، فعامة ذلك یشرع ذكر اسم اهللا علیھ، ودنیاه

 منزلھ ودخولھ، وجماعھ أھلھ، ولباسھ، وشربھ، وحده على أكلھ

ویسمي ، وركوبھ دابتھ، ودخول الخالء وخروجھ منھ، وخروجھ منھ

   .على ما ذبحھ من نسك وغیره

وعند رؤیة أھل البالء في ، ویشرع لھ حمد اهللا على عطاسھ

،  عن حالھاوعند التقاء اإلخوان وسؤال بعضھم بعًض، الدین أو الدنیا

 ،كرھھ من النقمواندفاع ما ی، وعند تجدد ما یحبھ اإلنسان من النعم

، والشدة والرخاء، وأكمل من ذلك أن یحمد اهللا على السراء والضراء

  . ویحمده على كل حال

وعند سماع أصوات ، ویشرع لھ دعاء اهللا عند دخول السوق

وعند اشتداد ، وعند نزول المطر، وعند سماع الرعد، الدیكة باللیل

  . لثمارھبوب الریاح وعند رؤیة األھلة وعند رؤیة باكورة ا

وحدوث ،  ذكر اهللا ودعاؤه عند نزول الكرباویشرع أیًض

 ویشرع التعوذ باهللا عند ،وعند الخروج للسفر، المصائب الدنیویة

وعند سماع أصوات الكالب ، وعند رؤیة ما یكره في منامھ، الغضب

ویشرع استخارة اهللا عند العزم على ما ال تظھر ، والحمیر باللیل
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وبة إلى اهللا واالستغفار من الذنوب كلھا وتجب الت، الخیرة فیھ

%öúïÏ﴿: صغیرھا وكبیرھا كما قال تعالى ©!$# ur #så Î) (#qè=yè sù ºp t± Ås» sù ÷r r& (#þqßJ n= sß 

öN æh|¡ àÿRr& (#r ãç x.så ©! $# (#r ãç xÿøó tGóô $$sù öN ÎgÎ/qçRäã Ï9﴾] فمن حافظ ،]135: آل عمران 

  . الھ بذكر اهللا في كل أحواعلى ذلك لم یزل لسانھ رطًب

  : من جوامع الكلم في الذكر

 یعجبھ جوامع r فكان ، بعث بجوامع الكلمrقد ذكرنا أن النبي 

عن ابن ، كما في صحیح مسلم، ویختاره على غیره من الذكر، الذكر

 خرج من عندھا بكرًة rأن النبي ، عن جویریة بنت الحارث، عباس

ھى ثم رجع بعد أن أضحى و، وھى في مسجدھا، حین صلى الصبح

نعم :  قالت»؟َما ِزْلِت َعَلى اْلَحاِل الَِّتي َفاَرْقُتِك َعَلْیَھا «: جالسة فقال

 َلْو ُوِزَنْت ِبَما ،َلَقْد ُقْلُت َبْعَدِك َأْرَبَع َكِلَماٍت َثَلاَث َمرَّاٍت«: فقال النبي

 َوِرَضا ،ْلِقِھ َعَدَد َخ،َوِبَحْمِدِهاهللا  ُسْبَحاَن :ُقْلِت ُمْنُذ اْلَیْوِم َلَوَزَنْتُھنَّ

» َوِمَداَد َكِلَماِتِھ، َوِزَنَة َعْرِشِھ،َنْفِسِھ
)1(

 .  

ففي سنن أبي ،  یعجبھ من الدعاء جوامعھrوكذلك كان النبي  

،  یعجبھ الجوامع من الدعاءrكان النبي: داود عن عائشة قالت

                                                        
-79ح - دعاء باب التسبیح أول النھار أخرجھ مسلم في كتاب الذكر وال  )1(

)2726.( 
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ویدع ما بین ذلك
)1(

 .  

یا «:  قال لھاr أن النبي اوحدیث عائشة رضي اهللا عنھا أیًض

 ِإنِّي َأْسَأُلَك ِمْن اْلَخْیِر ُكلِِّھ ،اللَُّھمَّ،  علیك بجوامع الدعاء،عائشة

َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن الشَّرِّ ُكلِِّھ ،  َما َعِلْمُت ِمْنُھ َوَما َلْم َأْعَلْم،َعاِجِلِھ َوآِجِلِھ

َأْسَأُلَك ِمْنْ َخْیِر إني  ،اللھمَّ،  َما َعِلْمُت ِمْنُھ َوَما َلْم َأْعَلْم،َعاِجِلِھ َوآِجِلِھ

 منھ  ما عاَذ شرِّْن بك ِموأعوُذ، نبیَُّكَعْبُدَك َو ُمَحمٌَّدمنھ َما َسَأَلَك 

َأْسَأُلَك اْلَجنََّة َوَما َقرََّب ِإَلْیَھا ِمْن َقْوٍل َأْو  إني ،اللھم، نبیَُّكَعْبُدَك َو

َوَأْسَأُلَك ، ْیَھا ِمْن َقْوٍل َأْو َعَمٍل َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن النَّاِر َوَما َقرََّب ِإَل،َعَمٍل

» َأْن َتْجَعَل َعاِقَبَتُھ َرَشًداقضاٍءَما َقَضْیَت ِلي ِمْن 
)2(

 .  

  rواهللا أعلم وأحكم وصلى اهللا على خیر خلقھ محمد 

                                                        
 .1482أخرجھ أبو داود في كتاب الصالة باب الدعاء ح  )1(
-باب الجوامع من الدعاء  -، وابن ماجھ في كتاب الدعاء 146 /6: مسند أحمد  )2(

 .3846ح
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  : ما یستفاد من الحدیث الشریف

 . عجز اإلنسان عن استقصاء الطاعات لكثرتھا -1

من  فالمداومة على ذكر اهللا الحث علیھ وبیان فضل الذكر -2

 . إلیھ أعظم ما یتقرب بھ

سعة فضل اهللا حیث أنھ یعطي الثواب العظیم الجزیل على  -3

 . العمل القلیل

 . Uاألزمات ھو دوام ذكر اهللا  والدواء عند الشدائد -4

أفضل  r الدعاء بجوامع الكلم والمأثور عن رسول اهللا  -5

 . الذكر

للمسلم من وساوس المداومة علیھ فیھ حصن  و ذكر اهللا -6

 . فتنھ والشیطان

 . ذكر باللسان وذكر بالقلب: ذكر اهللا نوعان -7

 ا باهللاأمرنا اهللا عز وجل بالذكر لیظل قلب المؤمن مرتبًط -8

 . في جمیع األحوالو

 ألن الذكر ؛ا أن یرطب لسانھ بذكر اهللاینبغي للمؤمن دائًم -9

 . یحیي موات القلوب
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  : المناقشة

  لشریف ؟ما مناسبة الحدیث ا :1س

  اطمئنان القلوب ؟ وما العالقة بین ذكر اهللا :2س

 ما األوقات التي یستحب فیھا الذكر أكثر من غیرھا؟ دلل على :3س

  . إجابتك

  متى تقال ؟ و.rاذكر بعض األمثلة من أدعیة الرسول  :س

   ؟»اال یزال لسانك رطًب« rبم یوحي قولھ  :5س

اشرح معنى العبارة .  یعجبھ الجوامع من الدعاءr كان النبي :6س

  . السابقة

  :  خطأ أمام العبارات اآلتیةو ضع عالمة صح أ:7س 

ھذا الحدیث یفتح المجال للكسل والھروب من العمل إلى -1 

  . حلق الذكر والمساجد

  . الثناء یكون باللسان فقط والذكر -2

ما جعل علیكم في " الحدیث الشریف یؤكد القاعدة الشرعیة -3 

  . "حرج  الدین من

الجلوس بعد الصلوات التي ال نافلة بعدھا للذكر تنطع  -4 

  . وغلو

  .  یستحب التفصیل في الدعاء والذكر-5
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  فھـــــــــارس
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  فھرس اآلیات

  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

 

﴿xÇ$ É Î) ßâ ç7 ÷è tR yÇ$ É Î) ur Úúü Ïè tG ó¡ nS ÇÎÈ﴾  5  246  

﴿$ tR Ïâ ÷d $# xÞº ué Å_Ç9 $# tLì É) tG ó¡ ßJ ø9 $# ÇÏÈ﴾  6  297  

 

﴿(#q èù÷rr&ur üìÏâök yéÎ/ Å$ré& öNä. ÏâôgyèÎ/﴾  40  242  

﴿$tB ur tb%x. ª!$# yìãÅÒ ããÏ9 öNä3 oY»yJÉ Î) 4﴾  143  276  

﴿þí ÎTrãçä.øå $$sù öN ä.öçä. øår&﴾  152  242  

﴿$ygïÉr'̄»tÉ z̀ ÉÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qãYãÏètGóô$# Îéö9¢Á9$$Î/ Ío4qn=¢Á9$#ur 4 ¨bÎ) ©!$# yìtB tûïÎéÉ9»¢Á9$# ÇÊÎÌÈ﴾  153  290  

﴿¨bÎ) í Îû È, ù=yz ÏNº uq»yJ¡¡9$# ÇÚöë F{$#ur ..É>$ys¡¡9$#ur Ìç¤Ç |¡ßJø9$# tû ÷üt/ Ïä !$yJ¡¡9$# 

ÇÚöëF{$# ur ;M»tÉUy 5Qöqs)Ïj9 tbqè=É)÷ètÉ ÇÊÏÍÈ﴾  
164  156  

﴿$ygïÉ r' ¯»tÉ öúï Ï%©!$# (#qãZtB#uä (#q è=à2 Ï̀B ÏM»t6Íhä sÛ $tB öNä3»oY ø% yóuë (#rãçä3ô©$#ur ¬! bÎ) 

óOçFZà2 çn$É Î) öcrßâç7 ÷ès? ÇÊÐËÈ﴾  
172  141  

﴿* }§øä ©9 §éÉ9ø9 $# br& (#qó9 uqè? öN ä3ydqã_ãr ü@t6 Ï% É-Îéô³yJø9$# É>ÌçøóyJø9$#ur    ...... y7Í´ ¯»s9'ré&ur 

ãN èd tbqà)G ßJø9$# ÇÊÐÐÈ﴾  
177  41 ،331  

﴿$pk öâr' ¯»tÉ tûïÏ% ©!$# (#q ãZtB#uä |=ÏG ä. ãNä3øãn= tæ ÞÉ$|Á É)ø9$# í Îû ë n=÷Fs)ø9 $# ( îççt ø:$# Ìhççtø: $$Î/ ßâö6 yèø9 $#ur 

Ïâö7 yèø9$$Î/ 4Ós\RW{ $#ur 4Ó s\RW{$$Î/ 4﴾  
178  178  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

﴿$ygïÉ r' ¯»tÉ tûï Ï%©! $# (#qãZ tB#uä |=ÏG ä. ãN à6øãn= tæ ãP$uã Å_Á9$# $yJx. |=ÏG ä. ín? tã öúïÏ%©! $# Ï̀B 

öN à6Î= ö7 s% öN ä3ª=yès9 tbqà)G s? ÇÊÑÌÈ﴾  
183  216 ،357  

﴿ßâÉ ÌçãÉ ª!$# ãN à6Î/ tçó¡ãäø9 $# üwur ßâÉÌçãÉ ãN à6Î/ uéô£ãèø9$#﴾  185  382  

﴿#så Î) ur y7s9r' yô ìÏä$t6 Ïã ÓÍh_ tã íÎoT Î*sù ë=ÉÌçs% ( Ü=ã Å_é& nouq ôãyä Æí#¤$!$# #såÎ) Èb$tãyä (﴾  186  50  

﴿y7ù= Ï? ßärßâãn «!$# üxsù $ydqç/ tçø)s? 3 y7Ï9º xãx. ÚúÎiü t6ãÉ ª!$# ¾ Ïm ÏG»tÉ#uä Ä¨$̈Y=Ï9 

óOßḡ=yès9 öcqà)G tÉ﴾  
187  100 ،368  

﴿(#þq ãZÅ¡ômr&ur ¡ ¨b Î) ©!$# è=Ït äÜ tûüÏZ Å¡ósßJø9$# ÇÊÒÎÈ﴾  195  216  

﴿(#rßä ¨rtìs?ur  cÎ* sù uéöç yz Ïä#̈ì9$# 3ì uqø)G9$# 4﴾  197  579  

﴿(#rãçÏÿøótG óô$#ur ©!$# 4 ûcÎ) ©!$# Öëqàÿxî ÒOã Ïm§ë﴾  199  499  

﴿¨bÎ) ©!$# è=Ït äÜ tûüÎ/º§q G9$# è=Ït äÜur öúï ÌçÎdg sÜtF ßJø9$#﴾  222  274  

﴿ûw ãN ä.äãÏ{#xs ãÉ ª! $# Èqøó̄=9$$Î/ þíÎû öNä3ÏY»yJ÷É r& Å̀3»s9ur N ä.äãÏ{#xsãÉ $oÿÏ3 ôMt6|¡ x. 

öN ä3ç/qè=è% 3 ª!$#ur îëqàÿxî ×LìÎ=ym ÇËËÎÈ﴾  
225  35  

﴿£ å̀kçJ s9qãèç/ ur ë, ymr& £ Ï̀dÏjä tçÎ/ íÎû y7Ï9º så ÷bÎ) (#ÿrßä#uë r& $[s»n= ô¹Î) 4﴾  228  376  

﴿y7ù= Ï? ßärßâãn «!$# üxsù $ydrßâtG ÷ès? 4 t̀B ur £âyètG tÉ yärßâãn «!$# y7Í´ ¯»s9'ré' sù ãNèd 

tbqãKÎ=»©à9$#﴾  
229  100  

﴿ Æèdqä3Å¡øB r' sù >$r áè÷èoÿÏ3 ÷rr& £ è̀dqãmÎhé |  7$r ãç÷èoÿÏ3 4 üwur £ è̀dq ä3Å¡÷IäC #Yë#ué ÅÑ 

(#rßâtF ÷ètGÏj9 4 t̀B ur ö@yèøÿtÉ y7Ï9º så ôâs)sù zO n=sß ¼çm |¡øÿtR 4﴾  
231  376  

﴿üw §ë !$üÒè? 8ot$Î!ºur $ ydÏ$ s!uq Î/ üwur ×äqä9öq tB ¼ çm ©9 ¾ ÍnÏ$s! uq Î/ 4﴾  233  376  

﴿(#þq ßJn=ôã $#ur ¨br& ©! $# ãNn= ÷ètÉ $tB þí Îû öN ä3Å¡àÿRr& çnrâë xã÷n$$sù 4﴾  235  242 ،460  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

﴿(#q ÝàÏÿ»ym í n?tã ÏNº uq n=¢Á9$# Ío4q n=¢Á9$#ur 4ë sÜóôâqø9 $#﴾  238  241  

﴿tbrãçÏÿ»s3ø9 $#ur ãNèd tbqãK Î=»©à9$#﴾  254  293  

﴿ã@sW ¨B tûïÏ% ©!$# tbqà)ÏÿZãÉ óOßgs9º uq øB r& íÎû È@ãÎ6yô «!$# È@sVyJx. >p ¬6ym ôMtFu;/Rr& yì ö7 yô 

ü@Î/$uZyô í Îû Èe@ä. 7' s#ç7 /Yßô èpsù ($ÏiB 7p ¬6 ym 3 ª!$# ur ß#Ïè»üÒ ãÉ ỳJÏ9 âä!$ t±oÑ 3 ª!$# ur ììÅôº ur 

íOä Î=tæ ÇËÏÊÈ﴾  

261  453  

﴿bÎ) (#rßâö6 è? ÏM»s%yâ¢Á9$# $£JÏèÏZsù }ë Ïd ( b Î)ur $ ydqàÿ÷Çè? $ydqè?÷s è?ur uä !#tçs)àÿø9$# uq ßgsù 

×éöç yz öN à6©9 4 ãçÏeÿs3ãÉ ur Nà6Ztã Ï̀iB öN à6Ï?$ t«Íhãyô 3﴾  271  358  

﴿bÎ) ur öc%x. rèå ;ouéô£ãã îotçÏàoYsù 4í n<Î) ;oué y£÷ètB 4﴾  280  382  

﴿bÎ) ur (#rßâö7 è? $tB þí Îû öN à6Å¡àÿRr& ÷rr& çnq àÿ÷Çè? N ä3ö7Åô$yÛãÉ ÏmÎ/ ª!$# ( ãçÏÿøóuãsù ỳJÏ9 

âä !$t±oÑ Ü>ÉjãyèãÉ ur t̀B âä !$t± oÑ 3﴾  284  458  

﴿z̀ tB#uä ãAq ßô§ç9$# !$yJÎ/ tAÌìRé& Ïm øãs9Î) Ï̀B ¾ Ïm În/§ë tbqãZÏB ÷sßJø9$#ur 4 <@ä. z̀ tB#uä «! $$Î/ 

¾ ÏmÏFs3Í´ ¯»n= tBur ¾ Ïm Î7 çF ä.ur ¾ Ï& Î#ßôâë ur﴾  
285  41  

﴿$uZ/ uë üwur $oY ù=ÏdJysè? $tB üw sp s%$sÛ $oYs9 ¾ Ïm Î/ (﴾  286  458  

 

﴿öúïÌçÏÿøótG ó¡ßJø9$#ur Íë$ysóôF{$$ Î/﴾  17  50  

﴿tP öqtÉ ßâÉfs? ë@ à2 <§øÿ tR $̈B ôMn=ÏJtã ô Ï̀B 9éöçyz #\çüÒøt íC $tB ur ôMn=ÏJtã Ï̀B &ä þq ßô 

ñä uqs? öq s9 ¨b r& $ygoY ÷èt/ ÿ¼ çmuZ ÷èt/ ur #JâtB r& #Yâã Ïèt/ 3﴾  
30  302  

﴿ôxÎm7 yôur ÄcÓ Å ýèø9$$Î/ Ìç»x6ö/M}$# ur﴾  41  590  

﴿ûcÎ) ü@sV tB 4Ó|¤ä Ïã yâZÏã «!$# È@ sVyJx. tPyä#uä ( ¼ çm s)n= yz Ï̀B 5>#tçè? ¢OèO tA$s% ¼ çm s9 59  302  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

ä̀. ãbqä3uãsù ÇÎÒÈ﴾  

﴿¬!ur í n?tã Ä¨$̈Z9$# êk Ïm ÏMøèt7 ø9$# Ç t̀B tí$sÜ tGóô$# Ïmøãs9Î) Wxã Î6yô ﴾  97  137  

﴿(#q à)®?$# ©!$# ¨, ym ¾ Ïm Ï?$s)è?﴾  102  225 ،586  

﴿$tB ur ª!$# ßâÉ ÌçãÉ $VJù= àß tûüÏH s>»yèù= Ïj9﴾  108  292  

﴿tûüÏJÏà»x6ø9$#ur xá øãtóø9 $# tûüÏù$yèø9$#ur Ç t̀ã Ä¨$̈Y9$# 3﴾  134  207  

﴿öúïÏ% ©!$#ur #så Î) (#q è=yèsù ºpt± Ås»sù ÷rr& (#þq ßJn=sß öNæh |¡ àÿRr& (#rãçx.så ©!$# (#rãçxÿøótG óô$$sù 

öN ÎgÎ/qçRäãÏ9 t̀B ur ãçÏÿøótÉ öUq çRó%! $# ûwÎ) ª!$# öN s9ur (#rïéÅÇãÉ 4í n?tã $tB (#qè= yèsù öNèdur 

öcqßJn=ôètÉ﴾  

135  
230 ،299 ،

594  

﴿¨bÎ) tûï Ï%©! $# tbrçétI ô±oÑ ÏâôgyèÎ/ «!$# öN Ík È]»yJ÷Ér&ur $YYyJrO ¸xãÎ=s%﴾  141  386  

﴿t̀B ur ó=Î=s)ZtÉ 4í n?tã Ïm øãt6É)tã ǹ= sù §é ÛØtÉ ©!$# $\«øãx© 3﴾  144  298  

﴿üwur y7RâìøtsÜ tûïÏ%©!$# tbqããÌç»|¡çÑ íÎû Ìçøÿä3ø9$# 4 öNßḡRÎ) s̀9 (#rïéÛØtÉ ©!$# $\«øäx© 3﴾  176  298  

﴿$yJ̄RÎ) ur öcöq ©ùuq è? öN à2uëqã_é& tPöq tÉ Ïp yJ»uä É)ø9$# (﴾  185  302  

﴿üw ¨û tù |¡øt rB tûïÏ% ©!$# tbqãm tçøÿ tÉ !$ yJÎ/ (#q s?r& tbqô6Ït äÜ̈r br& (#rßâyJøt äÜ $oÿÏ3 öNs9 (#qè= yèøÿtÉ 

üx sù N åk̈] u;|¡øt rB ;oyó$xÿyJÎ/ z̀ ÏiB É>#xãyèø9$# ( öNßgs9 ur ë>#xãtã ÒOäÏ9r& ÇÊÑÑÈ﴾  
188  568  

﴿tûï Ï%©!$# tbrãçä.õãtÉ ©!$# $ VJ»uä Ï% #Yäqãèè%ur 4í n?tãur öN ÎgÎ/qãZã_﴾  191  489  

﴿tûï Ï%©!$# tbrãçä.õãtÉ ©!$# $ VJ»uä Ï% #Yäqãèè%ur 4í n?tãur öN ÎgÎ/qãZã_  ....íÎoT r& Iw ßìã ÅÊé& ü@uH xå 

9@ÏJ»tã Nä3Y ÏiB ﴾  
191-195  149 ،585  

 

﴿ÉA% ỳ Ìhç=Ïj9 Ò=ä ÅÁtR $ £JÏiB x8tçs? Èb#t$Î!º uqø9$# tbqç/tçø%F{ $#ur﴾  7  510  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

﴿ÞOä3ä Ï¹qãÉ ª!$# þí Îû öN à2Ïâ»s9÷rr& ( Ìçx. ©%#Ï9 ã@ ÷VÏB Åeáym Èû ÷ü uãsVRW{$#...﴾  11  511-517  

﴿. Ï̀B Ïâ÷èt/ 7p §ã Ï¹ur 4Ó |»qãÉ !$pk Í5 ÷rr& Aû øï yä uéöçxî 9hë !$üÒãB 4﴾  12  374  

﴿öÅù= Ï? ßärßâãm «! $# 4 ÆtBur Æì ÏÜãÉ ©!$# ¼ ã& s!qßôuëur ã&ù#ÅzôâãÉ ;M»̈Zy_ îÌçôfs? 

Ï̀B $ygÏF óss? ãç»yg÷RF{$# öúïÏ$Î#»yz $ ygäÏù 4 öÅÏ9º så ur ãóöq xÿø9$# ÞOä Ïàyèø9$# ÇÊÌÈ ÆtBur 

ÄÈ÷ètÉ ©!$# ¼ ã& s!qßôuëur £âyètG tÉ ur ¼ çnyärßâãn ã& ù#ÅzôâãÉ #·ë$tR #V$ Î#»yz $ygã Ïù ¼ ã&s! ur 

ÑU#xãtã ÑúüÎgïB ÇÊÍÈ﴾  

13-14  375  

﴿$yJ̄RÎ) èp t/öq G9$# í n?tã «!$# öúïÏ% ©#Ï9 tbqè= yJ÷ètÉ uä þqè¡9$# 7' s#»ygpg¿2 ¢OèO öcqç/qçG tÉ Ï̀B 

5=ÉÌçs% y7Í´ ¯»s9'ré' sù Ü>qçG tÉ ª!$# öNÍk öén= tã 3﴾  
17  229  

﴿ãN à6Í¬ !$oY ö/ r& tûïÉã©9$# ô Ï̀B öN à6Î7»n=ô¹r&﴾  23  531  

﴿bÎ) (#q ç6 Ï t̂F øgrB tçÍ¬ !$t6 ü2 $tB tböq pk÷]è? çm÷Ytã öçÏeÿs3çR öN ä3Ytã öNä3Ï?$t«Íhãyô N à6ù=ÅzôâçRur 

Wx yzôâïB $VJÉ Ìçx. ÇÌÊÈ﴾  
31  234  

﴿(#q è=t« óôur ©!$# Ï̀B ÿ¾ Ï&Î#ôÒ sù 3﴾  32  247  

﴿9e@à6Ï9ur $ oYù= yèy_ uí Í<º uqtB $£JÏB x8tçs? Èb#t$ Î!ºuqø9 $# öcqç/tçø% F{$#ur﴾  33  523  

﴿* (#rßâç6 ôã $#ur ©!$# üwur (#q ä. Îéô³è@ ¾ Ïm Î/ $\«øãx© ( ...¨b Î) ©!$# üw è=Ït äÜ t̀B tb%ü2 

Zw$tF øÉ èC #·ëqãÇsù ÇÌÏÈ﴾  
36  196  

﴿¨bÎ) ©!$# üw ãN Î=ôàtÉ tA$s)÷W ÏB ;o§ëså ( ﴾  40  292  

﴿bÎ) ur à7s? ZpuZ |¡ym $ygøÿÏè»üÒ ãÉ ÅV÷s ãÉ ur Ï̀B çm ÷Rà$©! #·çô_r& $VJä Ïàtã ﴾  40  164  

﴿$pk öâr' ¯»tÉ tûïÏ% ©!$# (#q ãYtB#uä üw (#qç/ tçø)s? no4q n=¢Á9$# óOçFRr&ur 3ì tç»s3ßô 4Ó®L ym (#q ßJn= ÷ès? $tB 

tbqä9q à)s?﴾  
43  544  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

﴿* ¨bÎ) ©!$# öN ä.ãçãB ù' tÉ br& (#rñä xsè? ÏM»uZ»tBF{$# #ín< Î) $ygÎ= ÷dr&﴾  58  456  

﴿@è% ur öNçl °; þ_Îû öNÎh Å¡àÿRr& Kwöqs% $ZóäÎ= t/ ﴾  63  338  

﴿üxsù y7În/uëur üw öcqãYÏB÷sãÉ 4Ó®Lym x8qßJÅj3ysãÉ  ...(#qßJÏk=|¡çÑur $VJäÎ=ó¡n@ ÇÏÎÈ﴾  65  334  

﴿!$ ¨B y7t/$|¹r& ô Ï̀B 7p uZ|¡ym z̀ ÏJsù «!$# ( !$tBur y7t/$|¹r& Ï̀B 7p y¥ Íhãyô Ï̀Jsù y7Å¡øÿ ¯R ﴾  79  303  

﴿$pk öâr' ¯»tÉ tûïÏ% ©!$# (#q ãYtB#uä (#räãè{ öN à2uëõãÏm﴾  71  574  

﴿ü@ûÒ sù ª!$# tûïÏâÎg»yfçR ùQ$# óOÎgÏ9º uqøB r'Î/ öN ÍkÅ¦ àÿRr&ur ín? tã tûïÏâÏè»s)ø9$# Zpy_uë yä 4 
....tb%x.ur ª!$# #Yëqàÿxî $̧JãÏm§ë ÇÒÏÈ﴾  

95-96  456  

﴿¨bÎ) no 4qn=¢Á9$# ôM tR%x. í n?tã öúüÏZÏB ÷s ßJø9 $# $Y7»tF Ï. $ Y?qè% öq̈B ÇÊÉÌÈ﴾  103  216  

﴿t̀B ur ö@yJ÷ètÉ #¹ä þq ßô ÷rr& öN Î=ôàtÉ ¼ çm|¡øÿ tR ¢OèO ÌçÏÿøótG ó¡oÑ ©!$# ÏâÉftÉ ©!$# #Yëqàÿxî 

$VJäÏm §ë ÇÊÊÉÈ﴾  
110  500  

﴿* ûw uéöçyz íÎû 9éçÏVü2 Ï̀iB öNßg1uqôf̄R ûwÎ) ...t$öq|¡sù ÏmäÏ?÷sçR #·çô_r& $\KãÏàtã ÇÊÊÍÈ﴾  
114  

162 ،311 ،

324  

﴿¨bÎ) ©!$# üw ãçÏÿøótÉ br& x8ué ô³çÑ ¾Ïm Î/ ãçÏÿøótÉur $ tB tbrßä y7Ï9º så ỳJÏ9 âä!$ t±oÑ 4 t̀B ur 

õ8Îéô³çÑ «!$$ Î/ Ïâs)sù #ìué tIøù $# $̧JøOÎ) $̧Jä Ïàtã ÇÍÑÈ﴾  
116  504  

﴿t̀B ö@yJ÷ètÉ # [äþq ßô tìøgäÜ ¾ Ïm Î/ ﴾  123  302  

﴿ôâs)s9ur $uZøä¢¹ur tûï Ï%©! $# (#q è?ré& |=» tGÅ3ø9 $# Ï̀B öNà6Î=ö6 s% öN ä.$ÉÎ) ur Èb r& (#qà)®?$# ©!$# 4﴾  131  225 ،341  

﴿#så Î)ur (# þqãB$s% í n< Î) Ío4qn= ¢Á9$# (#qãB$s% 4ín<$|¡ ä. tbrâä!# tçãÉ }̈ $̈Z9$# üwur öcrãçä. õãtÉ ©!$# 

ûwÎ) WxäÎ=s% ﴾  
142  31  

﴿y7tRq çF øÿtGó¡ oÑ È@è% ª!$# öN à6ãÏF øÿãÉ íÎû Ï's#»n= s3ø9$#﴾  176  519-521  
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  اآلیة

  رقم
  الصفحة

﴿ßû Îiüt6 ãÉ ª!$# öNà6s9 br& (#q ù=ÅÒ s? 3 ª!$#ur Èe@ä3Î/ >äóÓ x« 7OäÎ= tæ﴾  176  91  

 

﴿(#q çRur$yès?ur í n?tã ÎhéÉ9 ø9$# 3ìuq ø)G9$#ur (﴾   2  330  

﴿tP öquã ø9$# àMù=yJø. r& öNä3s9 öNä3oYÉ Ïä àMôJoÿøCr&ur öNä3øãn= tæ Ó ÉLyJ÷èÏR àMä ÅÊuëur ãNä3s9 zN»n= óôM}$# 

$YYÉÏä 4﴾  
3  92  

﴿$tB ßâÉÌçãÉ ª!$# ü@ yèôf uäÏ9 Nà6øãn=tæ ô Ï̀iB 8l tçym﴾   6  382  

﴿ü@÷dr' ¯»tÉ É=»tG Å6ø9$# ôâs% öN à2uä !$y_ $oY ä9q ßôuë ÚúÎiü t7ãÉ öN ä3s9 #Zéç ÏW ü2 $£JÏiB 

öN çFYà2 öcqàÿøÉ éB z̀ ÏB É=»tG Å6ø9$# (#q àÿ÷ètÉur Ætã 9éç ÏVü2 4﴾  
15  178  

﴿$yJ̄RÎ) ã@¬7 s)tG tÉ ª!$# z̀ ÏB tûüÉ)F ßJø9$#﴾  27  144  

﴿¼ çm ¯Rr& t̀B ü@ tFs% $G¡ øÿtR Îéöç tóÎ/ C§øÿtR ÷rr& 7ä$|¡sù í Îû ÇÚöëF{ $# $yJ̄Rr' x6sù ü@tFs% 

}̈ $̈Z9$# $Yèã ÏJy_﴾  
32  184  

﴿÷bÎ) ur |MôJs3ym Nä3÷n$$sù N æh uZ÷èt/ ÅÝ ó¡É)ø9$$Î/ 4﴾   42  178  

﴿!$̄RÎ) $uZø9 tìRr& sp1uë öqG9$# $pkéÏù ìWâèd ÖëqçRur 4﴾  44  283  

﴿$oY ö;tFx. ur öN Íköén= tã !$pkéÏù ¨b r& }§øÿ ¨Z9$# Ä§øÿ̈Z9$$Î/﴾  45  178  

﴿#så Î) ur (#qãèÏJyô !$tB tAÌìRé& ín< Î) ÉAq ßô§ç9$# #ìtçs? óOßguZãäôãr& âÙãÏÿs? öÆÏB Æì øB¤$! $# 

$£JÏB (#qèù zêtä z̀ ÏB Èd,ysø9 $# (﴾   
83  339  

﴿(#þq Ýàxÿôm$#ur öN ä3oY»yJ÷É r& 4﴾  89  241  

﴿$pk öâr' ¯»tÉ tûïÏ% ©!$# (# þqãYtB#uä $yJ̄RÎ) ãçôJsÉ ø: $# çéÅ£øä yJø9$#ur Ü>$|ÁRF{$#ur ãN»s9øóF{$#ur Ó§ô_Íë 

....ö@ygsù LäêRr& tbqåktJZïB ÇÒÊÈ﴾  
90-91  525  
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  اآلیة

  رقم
  الصفحة

﴿t̀B ur ¼ ã&s#tFs% Nä3ZÏB #YâÏdJyètG ïB Öä!# tìyfsù ã@ ÷WÏiB $tB ü@tFs% z̀ ÏB ÉOyè̈Z9$#﴾   95  479  

﴿$pköâr'̄»tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä öNä3øãn=tæ öNä3|¡àÿRr& ( üw Nä.ïéÛØtÉ `̈B ¨@|Ê #såÎ) óOçF÷ÉyâtF÷d$# 4﴾  105  400  

﴿$pk öâr' ¯»tÉ tûïÏ% ©!$# (#q ãZtB#uä äoyâ»pky öN ä3ÏZ÷èt/ #så Î) ué|Øym ãN ä.yâtnr& ßN öqyJø9$# tûü Ïm 

Ïp §ã Ï¹uq ø9$#  ....Èb$yJÅ¡ø) ãäsù «!$$Î/ ÈbÎ) óOçG ö6s?öë $# üw ì ÎétI ô±tR ¾ Ïm Î/ $ YYyJrO öqs9 ur tb%x. #så 

4í n1öçè%   üwur ÞOçF õ3tR noyâ»pk y «!$#﴾  

106  389  

 

﴿$tB ur öN ä3s9 ûwr& (#q è=à2ù' s? $£JÏB tçÏ.èå ÞOóô$# «! $# Ïmøãn= tã ôâs%ur ü@¢Á sù Nä3s9 $̈B tP§çym 

öN ä3øãn=tæ ûwÎ) $tB óOè?öëÌçäÜôÊ $# Ïmøãs9 Î) 3 ﴾  
119  92  

﴿(#râë såur tçÎg»sß ÉOøOM}$# ÿ¼çm oY ÏÛ$t/ur ﴾  120  217  

﴿ö@è% (#öqs9$yès?  ...¨b r&ur #xã»yd ëÏÛº uéÅÀ $VJä É)tG ó¡ãB çnqãèÎ7 ¨?$$sù ( üwur (#q ãèÎ7 Fs? ü@ç6è¡9$# 

s-§çxÿtG sù öNä3Î/ t̀ã ¾ Ï&Î#ã Î7 yô 4﴾  
151-153  226 ،367  

﴿ë@Ït äÜur ÞOßgs9 ÏM»t6Íhã ©Ü9$# ãP ÌhçptäÜ ur ÞOÎgøän= tæ y]Í´ ¯»t6yÇ ø9$# ﴾  157  312  

﴿tP öqtÉ í ÎAù' tÉ âÙ÷èt/ ÏM»tÉ#uä y7În/ uë üw ßì xÿZtÉ $²¡øÿtR $ pkß]»yJÉ Î) óO s9 ô ä̀3s? ôMuZtB#uä Ï̀B 

ã@ö6 s% ÷rr& ôMt6 |¡x. þí Îû $pk È]»yJÉÎ) #Zéöç yz 3 ﴾  
158  491  

﴿t̀B ur uä !%ỳ Ïp y¥Íhä ¡¡9$$Î/ üx sù #ì tìøgäÜ ûwÎ) $ygn= ÷W ÏB öN èdur üw tbqßJn=ôàãÉ﴾  160  164 ،452 ،453  

 
﴿ö@è% $yJ̄RÎ) tP§çym }ëÎn/ uë |·Ïmº uqxÿø9$# $tB tçygsß $pk ÷]ÏB $tB ur z̀ sÜt/ zN øOM}$#ur zÓ øöt7 ø9$#ur 

Îéöç tóÎ/ Èd, yÛø9$# br&ur (#q ä.Îéô³è@ «!$$Î/ $tB óOs9 öAÍiî t\ãÉ ¾ ÏmÎ/ $YZ» sÜù=ßô b r&ur (#qä9q à)s? ín? tã «!$# 

$tB üw tbqçH s>÷ès? ÇÌÌÈ﴾  

33  367  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

﴿$uZôãtìtRur $ tB í Îû N ÏdÍërßâß¹ ô Ï̀iB 9e@Ïî ...Iwöqs9 ÷br& $ uZ1yâyd ª!$# (﴾   43  304  

﴿yl tçyÇsù 4ín? tã ¾Ïm ÏB öqs% íÎû ¾ ÏmÏF t̂ ÉÎó ( ...öNà6n=÷É ur Ü>#uq rO «!$# ×é öçyz ô ỳJÏj9 öÆtB#uä 

ü@ÏJtãur $[sÎ=» |¹﴾   
79-80  161  

﴿$£Js9ur |M s3yô t̀ã ÓyõqïB Ü=üÒ tóø9$#﴾   154  207  

﴿ë@Ït äÜur ÞOßgs9 ÏM»t6Íhã ©Ü9$# ãP ÌhçptäÜ ur ÞOÎgøän= tæ y]Í´ ¯»t6yÇ ø9$#﴾  157  333  

﴿zN Ï9 tbqÝàÏès? $·B öqs%   ª!$# öNßgä3Î= ôgãB ÷rr& öNåk æ5ÉjãyèãB $\/#xãtã #YâÉÏâx© ( (#q ä9$s% ¸ouëÉã÷ètB 

4í n<Î) óOä3În/ uë óOßḡ=yès9ur tbqà) GtÉ﴾  
164  317  

﴿y7tRq è=t« ó¡oÑ Ç t̀ã Ïp tã$¡¡9$# tb$Ér& $yg8yôóêßD ( ö@è% $yJ̄RÎ) ...£ Å̀3»s9ur ué sYò2r& Ä¨$̈Z9$# 

üw tbqßJn=ôètÉ ÇÊÑÐÈ﴾  
187  51 ،333  

 

﴿$yJ̄RÎ) öcqãZÏB÷s ßJø9$# tûï Ï%©! $# #så Î) tçÏ.èå ª!$# ôMn= Å_ur öN åkæ5qè=è% ... öNçl °; ìM»y_uë yä 

yâY Ïã óOÎgÎn/uë ×otçÏÿøótB ur ×-øóÍëur ÒOÉ Ìçü2 ÇÍÈ﴾  
2-4  44 ،339  

﴿í Å+ø9é' yô í Îû É>q è=è% öúïÏ%©! $# (#rãçxÿx. |=ôã îç9$# (#q ç/ÎéôÑ $$sù s-öq sù É-$oY ôãF{ $# (#qç/ ÎéôÑ$#ur 

öN åk÷]ÏB ¨@à2 5b$uZt/ ÇÊËÈ﴾  
12  219  

﴿öN èdqè=ÏG»s% ur 4Ó ®Lym üw öcqä3s? ×p uZ÷G Ïù tbqà6tÉur ß`É Ïe$!$# ¼ ã&ó#à2 ¬!﴾  39  119  

﴿(#rëâÏãr&ur Nßgs9 $̈B OçF ÷èsÜtG óô$# Ï̀iB ;o§qè% ÆÏB ur ÅÞ$t/Íhë È@øãyÜø9$#﴾  60  554  

﴿(#q ä9'ré&ur ÏQ%tnöë F{$# öN åkÝÕ÷èt/ 4í n< ÷rr& <Ù÷èt7 Î/ í Îû É=»tF Ï. «!$#﴾  75  521  

 

﴿bÎ* sù (#qç/$s? (#q ãB$s%r&ur no4q n=¢Á9$# (#âq s?#uä ur no4qü2̈ì9$# (#qù= yÜsù öNßgn=ã Î;yô 4 ﴾  5  119  

﴿öN èdqè=ÏF»s% ÞOßgö/ ÉjãyèãÉ ª!$# öN à6ÉÏâ÷É r' Î/ öN ÏdÌìøÉ äÜur öN ä.÷éÝÇZ tÉur óOÎgøä n=tæ É#ô±oÑur 14-15  210  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

uërßâß¹ 7Q öqs% öúüÏZÏB÷s ïB ÇÊÍÈ ó=ÏdõããÉ ur xáøãxî óOÎgÎ/qè= è% 3﴾  
﴿¨bÎ) no £âÏã Íëqåk í¶9$# yâZÏã «!$# $oY øO $# ué|³tã #\çök y ...üx sù (#qßJÎ=ôà s? £ Í̀kéÏù 

öN à6|¡ àÿRr& ﴾  
36  453  

﴿$yJ̄RÎ) âä ûÓ Å¤̈Y9$# ×oyä$tÉÎó íÎû Ìçøÿ à6ø9 $# ( ë@üÒ ãÉ Ïm Î/ öúïÏ%©! $# (#rãçxÿx. ¼ çm tRqù=Ït äÜ $YB%tæ 

¼ çm tRqãB ÌhçptäÜ ur $YB%tæ (#q ä«ÏÛ#uq ããÏj9 no£âÏã $tB tP§çym ª!$# ﴾  
37  267  

﴿üw ÷b tìøt rB ûcÎ) ©!$# $oYyètB (﴾  40  245  

﴿@è% ©̀9 !$uZ u;ã ÅÁãÉ ûwÎ) $tB |=tF ü2 ª!$# $uZ s9 ﴾  51  249  

﴿}§øä©9 ín? tã Ïä !$xÿyèëÒ9$# üwur í n?tã 4Ó yÌöçyJø9 $# üwur í n?tã öúïÏ% ©!$# üw öcrßâÅgsÜ 

$tB öcqà)ÏÿY ãÉ ël tçym # såÎ) (#q ßs|ÁtR ¬! ¾ Ï&Î!qßôuë ur 4 ﴾  91  107  

﴿üwur ín?tã öúïÏ%©!$# #såÎ) !$tB x8öqs?r& óOßgn=ÏJóstGÏ9 |Mù=è% Iw ßâÅ_r& !$tB öNà6è=ÏH÷qr& Ïmøãn=tã 

(#q©9uqs? óOßgãZããôãr&̈r âÙãÏÿs? z̀ ÏB ÆìøB¤$!$# $ºRtìym ûwr& (#rßâÅgsÜ $tB tbqà)ÏÿZãÉ ÇÒËÈ﴾  
92  307  

﴿Ü>#{è ôãF{ $# ëâx©r& #\çøÿà2 $]%$xÿÏRur âëyâô_ r&ur ûwr& (#qßJn= ÷ètÉ yärßâãn !$tB tAtìRr& ª!$# 

4í n?tã ¾ Ï&Î!qßôuë 3 ﴾  
97  367  

﴿öúïÏ% ©!$#ur (#räãsÉ ªB$# #YâÉfó¡ tB #Yë#uéÅÑ #\çøÿà2ur ....ª!$#ur ßâpk ô¶tÉ öN åk̈XÎ) 

öcqç/Éã»s3s9 ÇÊÉÐÈ﴾  
107  548  

﴿* ¨bÎ) ©!$# 3ì uétI ô©$# öÆÏB öúüÏZÏB ÷sßJø9$# óOßg |¡àÿRr& N çlm;º uqøB r&ur  cr' Î/ ÞOßgs9 

sp ¨Yyfø9$# 4 ...öÅÏ9º så ur uq èd ãóöq xÿø9$# ÞOä Ïàyèø9 $# ÇÊÊÊÈ﴾  
111  286  

﴿$tB ur öc%ü2 ª!$# ¨@ÅÒãã Ï9 $JBöq s% yâ÷èt/ øå Î) öNßg1 yâyd 4Ó ®Lym öúÎiüt7 ãÉ Oßgs9 $̈B 115  92  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

öcqà)G tÉ 4 ﴾  
 

﴿uq èd ì Ï% ©! $# ü@ yè y_ ö[ ôJ ¤±9 $# [ä !$ uã ÅÊ tç yJ s) ø9 $# ur # Yëq çR﴾   5  283  

 

﴿$ tB ur ` ÏB 7p / !# yä í Îû ÇÚ öë F{ $# ûw Î) í n? tã «! $# $ yg è% øó Íë﴾  6  295  

﴿üw r& tP öq tÉ óO Îgä Ï? ù' tÉ ö[ øã s9 $ ¸ùr çé óÇ tB öN åk ÷] tã﴾  8  320  

﴿öÅ Ï9º xã x. ur äã ÷{ r& y7 În/ uë !# så Î) xã s{ r& 3ì tç à) ø9 $# }ë Éd ur îp uH Í>» sß 4 ¨b Î) ÿ¼ çn xã ÷{ r& ÒOä Ï9 r& 

îâÉ Ïâ x© ÇÊÉËÈ﴾  
102  294  

﴿öN É) tG óô $$ sù !$ yJ x. |N öç ÏB é& ` tB ur z>$ s? y7 yè tB üw ur (# öq tó ôÜ s? 4 ¼ çm ¯R Î) $ yJ Î/ öcq è= yJ ÷è s? 

×éç ÅÁ t/ ÇÊÊËÈ﴾  
112  262  

﴿* $ tB ur ` ÏB 7p / !# yä í Îû ÇÚ öë F{ $# ûw Î) í n? tã «! $# $ yg è% øó Íë﴾   6  274 ،485  

﴿ÉO Ï% r& ur no 4q n= ¢Á9 $# Çí nû tç sÛ Íë$ pk ¨]9 $# $ Zÿ s9 ãó ur z̀ ÏiB È@ øä ©9 $# 4 ¨b Î) ÏM» uZ |¡ pt ø: $# tû ÷ù Ïd õã ãÉ 

ÏN$ t« Íhä ¡¡9 $# 4﴾   
114  208  

 

﴿y7 Ï9º xã ü2 t$ Îé óÇ uZ Ï9 çm ÷Z tã uä þq è¡9 $# uä !$ t± ós xÿ ø9 $# ur 4 ¼ çm ¯R Î) ô` ÏB $ tR Ïä$ t6 Ïã 

öúü ÅÁ n= øÜ ßJ ø9 $#﴾   
24  245  

 

﴿¼ çm s9 ×M»t7 Ée)yèãB . Ï̀iB Èû ÷ü t/ Ïm ÷É yâtÉ ô Ï̀B ur ¾ Ïm Ïÿù=yz ¼ çm tRq Ýàxÿøt sÜ ô Ï̀B ÌçøB r& «!$# 3 ﴾  11  243  

﴿üw r& Ìç ò2 Éã Î/ «! $# íû Èõ yJ ôÜ s? Ü>q è= à) ø9 $#﴾  28  588  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

﴿(#q ßs ôJ tÉ ª! $# $ tB âä !$ t± oÑ àM Î6 ÷V ãÉ ur ( ÿ¼ çn yâY Ïã ur ëP é& É=» tG Å6 ø9 $# ÇÌÒÈ﴾  39  191  

 

﴿öN s9r& tçs? y#øãx. z>uéüÑ ª!$# WxsWtB Zp yJÎ= x. Zpt6 Íhä sÛ ;otçyf t±x. Bpt7 ÍhãsÛ $ygè=ô¹r& ×MÎ/$rO 

$ygãã öçsùur íÎû Ïä!$yJ¡¡9$# ÇËÍÈ þíÎA ÷sè? $ygn=à2é& ¨@ä. ¤ûüÏm Èbøå Î*Î/ $ygÎn/ uë 3﴾  
24-25  62  

 

﴿bÎ) ur (#rëâãès? |MyJ÷èÏR «!$# üw !$ydq ÝÁøt éB 3﴾  18  319  

﴿!$uZø9 tìRr&ur y7øãs9Î) tçò2Ïe%! $# tû Îiüt7 çF Ï9 Ä¨$̈Z=Ï9 $tB tAÌhìçR öN Íköés9Î)﴾  44  92  

﴿ª!$#ur N ä3y_tç÷zr& . Ï̀iB ÈbqäÜç/ öN ä3ÏF»yg̈Bé& üw öcqßJn=÷ès? $\«øãx©﴾  78  296  

﴿$uZø9 ¨ìtRur öÅøãn=tã |=»tG Å3ø9$# $YZ»uã ö;Ï? Èe@ä3Ïj9 &ä óÓx«﴾  89  91  

﴿* ¨bÎ) ©!$# ãçãB ù' tÉ ÉA ôâyèø9 $$Î/ Ç`»|¡ ômM}$#ur Çõ!$tGÉ Î)ur ì Ïå 4Ün1öçà)ø9 $# 4ë sS÷ZtÉ ur Ç t̀ã 

Ïä !$t±ósxÿø9 $# Ìçx6YßJø9 $#ur ÄÓøöt7 ø9$# ur 4﴾  90  216 ،333  

﴿(#q èù÷rr&ur ÏâôgyèÎ/ «!$# #så Î) óOõ?âyg»tã üwur (#qàÒ à)Zs? z̀ »yJ÷É F{$# yâ÷èt/ $ydÏâã Å2öq s? 

ôâs%ur ÞOçF ù= yèy_ ©!$# öN à6øãn=tæ ¸xäÏÿx. 4﴾  91  564  

﴿$tB óOä. yâYÏã ßâxÿZtÉ ( $tBur yâZÏã «!$# 5-$t/ 3﴾   96  301  

﴿ô t̀B ü@ÏJtã $[sÎ=»|¹ Ï̀iB @çü2så ÷rr& 4Ó s\Ré& uqèdur Ö Ï̀B ÷sãB ¼ çm ¨Ztè Íã ósãZn=sù Zo4q uãym Zp t6 ÍhäsÛ 

( óOßg̈YtÉ ÌìôfuZs9ur N èdtçô_r& Ç |̀¡ôm r'Î/ $tB (#q çR$ü2 tbqè=yJ÷ètÉ ÇÒÐÈ﴾  
97  303  

﴿t̀B tçxÿü2 «!$$Î/ . Ï̀B Ïâ÷èt/ ÿ¾ Ïm ÏZ»yJÉÎ) ûwÎ) ô t̀B onÌçò2é& ¼ çmç6 ù=s% ur Bû ÈõyJôÜãB 

Ç`»yJÉM}$$ Î/﴾   
106  477 ،482  

﴿¢OèO ûcÎ) öÅ/uë öúïÏ% ©#Ï9 (#rãçy_$yd . Ï̀B Ïâ÷èt/ $tB (#qãZÏF èù ¢OèO (#rßâyg»y_ 119  229  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

(#ÿrçéy9 |¹ur ûcÎ) öÅ/ uë . Ï̀B $ydÏâ÷èt/ Öëqàÿtós9 ÒOã Ïm§ë ÇÊÊÉÈ﴾  

﴿äí÷ä $# 4í n<Î) È@ã Î6 yô y7În/ uë ÏpyJõ3Ït ø:$$ Î/ Ïp sàÏã öqyJø9$# ur ÏpuZ |¡pt ø:$#﴾   125  338  

﴿¨bÎ) ©!$# yì tB tûï Ï%©! $# (#qs) ¨?$# tûïÏ%©! $#̈r N èd öcqãZÅ¡øt íC ÇÊËÑÈ﴾  128  226  

 

﴿(#q èù÷rr&ur Ïâôgyèø9$$Î/ ( ¨b Î) yâôgyèø9$# öc%x. Zwq ä«ó¡ tB﴾   34  564  

﴿¨bÎ) yì ôJ¡¡9$# ué|Çt7 ø9$#ur yä#xs àÿø9$#ur ë@ä. y7Í´ ¯»s9'ré& tb%x. çm ÷Ytã Zwqä« ó¡tB﴾   36  242 ،319  

﴿Iwöq s9ur br& y7»oY÷G ¬; rO ... üw ßâÅgrB y7s9 $uZ øän= tã #ZéçÅÁ tR ÇÐÎÈ﴾  74-75  454  

﴿ãAÍiît\ çRur z̀ ÏB Èb#uäöçà)ø9$# $tB uqèd Öä !$xÿÏ© ×p uH ÷quë ur tûüÏZÏB ÷s ßJù= Ïj9   üw ur ßâÉÌìtÉ tûüÏJÎ=»©à9$# 

ûwÎ) #Yë$|¡yz ÇÑËÈ﴾  
82  285  

 

﴿t̀B Ïâökuâ ª!$# uqßgsù ÏâtGôgßJø9$# ( ÆtBur ö@Î=ôÒãÉ ǹ=sù yâÅgrB ¼çms9 $|ãÏ9ur #YâÏ©óêëD﴾   17  295  

﴿(#rßâỳ urur $tB (#q è=ÏJtã #ZéÅÑ%tn 3 üwur ÞOÎ=ôàtÉ y7ï/ uë #Yâtnr&﴾   49  302  

﴿tb%x.ur $yJèdq ç/r& $ [sÎ=»|¹﴾   82  243  

 

﴿* y#n=sÉ mú . Ï̀B öN ÏdÏâ÷èt/ ì#ù=yz (#qãã$|Êr& no4q n=¢Á9$# (#q ãèt7 ¨?$#ur ÏNº uq pk¤¶9$# ( t$ öq |¡sù 

tböq s)ù= tÉ $Üãxî ÇÎÒÈ ûwÎ) t̀B z>$s?﴾   
59-60  557  

 

﴿ÉOÏ% r&ur no4qn= ¢Á9$# üìÌçò2Ï%Î!﴾   14  478  

﴿Ó Í_̄RÎ) !$yJà6yètB ßì yJóôr& 2îuër&ur﴾   46  245  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

﴿t̀Bur ö@yJ÷ètÉ z̀ ÏB ÏM»ysÎ=»¢Á9$# uqèdur ÑÆÏB÷sãB üxsù ß$$sÉsÜ $YHø>àß üwur $VJôÒyd ÇÊÊËÈ﴾  112  292  

﴿ôxÎm7 yôur ÏâôJpt ¿2 y7În/ uë ü@ö6 s% Æíqè= èÛ Ä§ôJ¤±9$# ü@ö6s% ur $pkÍ5rãçäî (﴾   130  590  

 

﴿öq s9 tb%x. !$ yJÍkéÏù îpol Î;#uä ûwÎ) ª!$# $s? yâ|¡ xÿs9 4﴾  22  103  

﴿ôâs)s9ur $oY ÷ès?#uä 4ÓyõqãB tbrãç»ydur tb$s%öçàÿø9$# [ä!$ uã ÅÊur #[çø.Ïå ur öúüÉ)F ãKù=Ïj9 ÇÍÑÈ﴾  48  283  

﴿yä¼ ãr#yäur z̀ »yJøä n=ßôur øå Î) Èb$yJà6øt sÜ í Îû Ï ö̂çpt ø: $# øå Î) ôMt±xÿtR Ïmä Ïù ãN oYxî ÏQöq s)ø9$#﴾   78  477  

 

﴿$ygïÉ r' ¯»tÉ â¨$̈Z9$# b Î) óOçFZä. íÎû 5=÷Éuë z̀ ÏiB Ï]÷èt7 ø9$# ...îçÉ)çRur í Îû ÏQ%tnöë F{$# $tB âä !$t±nS 

#í n<Î) 9@ y_r& ë wK|¡ïB﴾   
5  68  

﴿t̀B ur ÷äÌçãÉ ÏmäÏù ¥ä$ysø9Î*Î/ 5Où= ÝàÎ/ çm ø%ÉãúR ô Ï̀B A>#xãtã 5Oä Ï9r&﴾   25  454 ،460  

 

﴿tûï Ï%©!$#ur öLèe 4í n?tã öN ÍkÍE üx|¹ tbqÝàÏù$pt äÜ ÇÌÍÈ﴾  9  241  

﴿ôâs)s9ur $oY ø)n=yz z̀ »|¡S M}$# Ï̀B 7' s#»n=ßô Ï̀iB &ûüÏÛ ... x8uë$t7 tFsù ª!$# ß |̀¡ômr& 

tûüÉ)Î=»sÉø: $# ÇÊÍÈ﴾  
12-14  68  

﴿$pköâr'̄»tÉ ã@ßôîç9$# (#qè=ä. z̀ ÏB ÏM»t6Íhã©Ü9$# (#qè=uHùå$#ur $·sÎ=»|¹ ( íÎoTÎ) $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? ×LìÎ=tæ ÇÎÊÈ﴾  51  141  

﴿#Ó ¨Lym #så Î) uä !%ỳ ãN èdyâtnr& ßNöqyJø9$# ...4ín< Î) ÏQöq tÉ tbqèWyèö7 ãÉ ÇÊÉÉÈ﴾  99-100  492  

 

﴿àM»t6Íhã©Ü9$#ur tûüÎ6Íhã©Ü=Ï9 tbqç7Íhä©Ü9$#ur ÏM»t6Íhã©Ü=Ï9 4 y7Í´̄»s9'ré& öcrâä§éy9ãB $£JÏB tbqä9qà)tÉ (﴾   26  141  

﴿@è% öúüÏZÏB÷s ßJù=Ïj9 (#qëÒ äótÉ ... (# þqç/qè?ur í n< Î) «!$# $·èä ÏHsd tm ïÉ r& öcqãZÏB÷s ßJø9$# 30-31  234  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

÷/ ä3ª=yès9 öcqßsÎ= øÿè?﴾   

﴿üwur (#q èdÌçõ3è? öNä3 ÏG»uä tG sù ín? tã Ïä!$tóÎ7 ø9$# ÷bÎ) tb÷ä uë r& $YY êÁpt rB (#q äótG ö;tG Ïj9 uÚtçtã Ío4q uä ptø: $# 

$uã ÷Rëâ9$# 4 t̀Bur £ ë̀gdÌçõ3ãÉ ¨bÎ* sù ©!$# . Ï̀B Ïâ÷èt/ £ Î̀gÏdº tçø.Î) Öëqàÿxî ﴾  
33  481  

 

﴿ûwÎ) t̀B z>$s? öÆtB#uä ur ü@ÏJtãur Wx yJtã $[sÎ=»|¹ öÅÍ´ ¯»s9'ré' sù ãAÏdât6 ãÉ ª!$# 

ôMÎgÏ?$t«Íhãyô ;M»uZ|¡ ym 3﴾   
70  229  

 

﴿Hx x. ( ¨bÎ) zÓ ÉëtB íÎn1 uë ÈûïÏâökué yô ÇÏËÈ﴾  62  245  

﴿tP öqtÉ üw ßì xÿZtÉ ×A$tB üwur tbqãZ t/ ÇÑÑÈ ûwÎ) ô t̀B í tAr& ©!$# 5=ù=s)Î/ 5OäÎ= yô ÇÑÒÈ﴾  88-89  102  

﴿öë ÉãRr&ur y7s?uéçÏ± tã öúüÎ/tçø%F{ $# ÇËÊÍÈ﴾  214  287  

 

﴿öN ßḡRÎ) Ó¨$tRé& tbr ãç£gsÜtG tÉ﴾   56  274  

 

﴿yl tçyÇsù 4ín? tã ¾Ïm ÏB öqs% íÎû ¾ ÏmÏF t̂ ÉÎó﴾  79-108  173-174  

﴿y7ù= Ï? âë#¤$! $# äotçÅzFy $# $ygè= yèøgwU tûïÏ% ©#Ï9 üw tbrßâÉÌçãÉ #vqè= ãæ í Îû ÇÚöë F{$# üwur 

#Yä$|¡sù﴾  
83  171  

 

﴿û Éiï r(ü2ur Ï̀iB 7p /!# yä ûw ã@ÏJøt rB $ygs%øó Íë ª!$# $ygè%ãóöçtÉ öNä.$É Î)ur 4﴾  60  582  

﴿z̀ É Ï%©!$#ur (#rßâyg»y_ $uZä Ïù öN åk̈] tÉÏâök s]s9 $uZ n=ç7 ßô 4 ¨b Î) ur ©!$# yì yJs9 tûüÏZÅ¡ ósßJø9 $# ÇÏÒÈ﴾  69  5  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

﴿4óOÏ% r'sù y7ygô_ur ÈûïÏe$#Ï9 $Zÿã ÏZym 4﴾  30  264  

﴿|NtçôÜ Ïù «!$# ÓÉL©9 $# tçsÜsù }̈ $̈Z9$# $pk öén=tæ 4 üw ü@ÉÏâö7 s? È, ù=yÜÏ9 «!$# 4﴾  30  332  

 

﴿yl tçyÇsù 4ín? tã ¾Ïm ÏB öqs% ... ü@ÏJtãur $[sÎ=»|¹﴾  79-80  174  

﴿ûcÎ) x8÷é Åe³9$# íOù=Ýàs9 ÒOäÏàtã﴾   13  293  

﴿¨bÎ) ©!$# ¼ çnyâYÏã ãN ù=Ïæ Ïp tã$¡¡9$# Ú^ Íiît\ ãÉur y] øãtóø9 $#﴾   34  51  

 

﴿4í nû$yftFs? öN ßgç/qãZã_ Ç t̀ã ÆìÅ_$üÒ yJø9$#  ...$ yJÎ/ (#q çR%x. tbqè=yJ÷ètÉ﴾  16 ،17  359 ،591  

﴿N ßg̈Ys)ÉÉããZs9 ur öÆÏiB É>#xãyèø9$# 4í oT÷ä F{$# tbrßä É>#xãyèø9 $# Îéy9 ø.F{ $# öNßḡ= yès9 

öcqãèÅ_öçtÉ ÇËÊÈ﴾  
21  303  

 

﴿}§øäs9 ur öNà6øãn= tæ Óy$uZã_ !$yJãÏù Oè?ù' sÜ÷zr& ¾Ïm Î/ Å̀3»s9ur $̈B ôNyâ£Jyès? öN ä3ç/q è=è%﴾  5  477  

﴿uä !$|¡ÏY»tÉ ÄcÓ É<̈Z9$#  ... öúïÌçÅ2º ©%! $#ur ©!$# #Zéç ÏVx. ÏNº tçÅ2º ©%!$#ur £âtãr& ª!$# Mçlm; 

ZotçÏÿøó̈B #·çô_r&ur $VJãÏàtã﴾   
30-35  454 ،585  

﴿$tB ur tb%x. 9 Ï̀B ÷sßJÏ9 üwur >puZ ÏB÷s ãB # såÎ) Ó |Ós% ª! $# ÿ¼ ã&è!qßôuë ur #·çøBr& br& tbqä3tÉ ãNßgs9 

äouézç ÏÉ ø:$# ô Ï̀B öN ÏdÌçøB r& 3 ﴾  
36  334  

﴿$pköâr'̄»tÉ tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#râêè0øå$# ©!$# #[çø.Ïå #ZéçÏVx. ÇÍÊÈ çnqßsÎm7yôur Zotçõ3ç/ ¸xãÏ¹r&ur ÇÍËÈ﴾  41-42  585 ،494  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

﴿(#þq è=yJôã $# tA#uä yä¼ ãr#yä #[çõ3ä© 4﴾  13  321  

 

﴿$̈B ËxtG øÿtÉ ª!$# Ä¨$̈Y=Ï9 Ï̀B 7p uH÷q§ë üxsù y7Å¡ôJãB $ygs9 ( $tB ur ô7Å¡ôJãÉ üx sù ü@ÅôöçãB 

¼ çm s9 . Ï̀B ¾ÍnÏâ÷èt/ 4 uq èdur âìÉ Íïyèø9$# ãLìÅ3pt ø: $# ÇËÈ﴾  
2  295  

 

﴿$yJ̄RÎ) í ®ûuqãÉ tbrçé É9»¢Á9$# N èdtçô_r& Îéöç tóÎ/ 5>$|¡Ïm﴾   9  303  

﴿(#rßâç7 ôã$$ sù $ tB L äêø¤ Ï© Ï̀iB ¾ Ïm ÏRrßä 3 ö@è% ¨b Î) z̀ ÉÎéÅ£»sÉ ø: $# tûïÏ% ©!$# (#ÿrçé Å£yz öN åk|¦àÿR r& 

öN ÍkéÎ= ÷dr&ur tPöq tÉ ÏpyJ»uä É)ø9$# 3 üw r& y7Ï9º så uqèd ãb#uéô£ãÇø9$# ßûüÎ7ßJø9$# ÇÊÎÈ﴾  
15  254 ،286  

﴿ö@è% OçF ÷Éuä tçsù r& $̈B tbqãã ôâs? Ï̀B Èbrßä «!$# ...ö@è% zÓ É<ó¡ym ª!$# ( Ïm øãn= tã ã@ û2uq tGtÉ 

tbqè=Ïj. uq tGßJø9$#﴾  
38  250  

﴿(#þq ç7èÏRr&ur 4í n< Î) öNä3 În/uë (#qßJÎ= óôr&ur ¼çm s9  ....öcqä.r' sù z̀ ÏB tûüÏZÅ¡ósßJø9$# ÇÎÑÈ﴾  54-58  492  

 

﴿ÉQöqs)»tÉ $yJ̄RÎ) ÍnÉã»yd äo4quãysø9$# $uã÷Rëâ9$# Óì»tFtB ¨bÎ)ur notçÅzFy$# }ëÏd âë#yä Íë#tçs)ø9$# ÇÌÒÈ﴾  39  485  

﴿tA$ s%ur ãN à6ö/ uë þíÎTqãã ÷ä $# ó=ÉftG óôr& ö/ ä3s9 4﴾   60  496  

 

﴿(#þq ßJãÉ)tG óô$$sù Ïm øãs9Î) çnrãçÏÿøótGóô$# ur 3﴾   6  263  

﴿¨bÎ) öúï Ï%©!$# (#qä9$s% $oY ö/ uë ª!$# §N èO (#q ßJ»s)tF óô$# ãÄît\ tG s? ÞOÎgøä n=tæ èp x6Í´ ¯»n= yJø9 $# ûwr& 

(#q èù$sÉ rB üw ur (#qçRtìøt rB (#rãçÏ±÷0 r&ur Ïp ¨Ypgø: $$Î/ ÓÉL ©9$# óOçFZä. öcrßâtãqè? ÇÌÉÈ﴾  
30  261 ،264  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

﴿(#q è=uHùå $# $tB ôM çG ø¤Ï© ( ¼çm ¯RÎ) $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? îéç ÅÁt/﴾   40  254  

 

﴿÷Pr& óOßgs9 (#às̄»ü2uéà° (#qããuéü° Oßgs9 z̀ ÏiB ÉúïÏe$!$# $tB öNs9 .bsåù'tÉ ÏmÎ/ ª!$# 4﴾  21  81  

﴿#så Î) ur $tB (#qç6 ÅÒxî öN èd tbrãçÏÿøótÉ﴾   37  207  

﴿y7Ï9º xãx. ur !$uZøãym÷rr& y7øãs9Î) %[nrâë ô Ï̀iB $tRÌçøBr& 4 ..ì Ïâök ¨X ¾ Ïm Î/ t̀B âä !$t± ®S ô Ï̀B 

$tRÏä$t6 Ïã 4﴾   
52  296  

 

﴿y7ù= Ï?ur èp̈Ypgø: $# ûÓ ÉL©9$# $ydq ßJçGøO Íëré& $yJÎ/ óOçFZä. öcqè=yJ÷ès? ÇÐËÈ﴾  72  355  

 

﴿|M÷É uä tçsùr& Ç t̀B xãsÉ ªB$# ¼ çm yg»s9Î) çm1uq yd﴾  73  261  

 

﴿¨bÎ) öúïÏ%©!$# (#qä9$s% $oYö/uë ª!$# §NèO (#qßJ»s)tFóô$# ãÄît\tGs? ÞOÎgøän=tæ èpx6Í´̄»n=yJø9$# ûwr& (#qèù$sÉrB 

üwur (#qçRtìøtrB (#rãçÏ±÷0r&ur Ïp̈Ypgø:$$Î/ ÓÉL©9$# óOçFZä. öcrßâtãqè? ÇÌÉÈ﴾  
13-14  261  

 

﴿#så Î*sù ÞOçFã É)s9 tûï Ï%©!$# (#rãçxÿx. z>÷é |Øsù É>$s% Ìhç9$#﴾  4  219  

 

﴿t̀B ur öN©9 ó=çG tÉ y7Í´ ¯»s9'ré' sù ãNèd tbqçHÍ>»©à9$#﴾   11  233  

﴿* ÏMs9$s% Ü>#{èôã F{$# $̈YtB#uä ( @è% öN ©9 (#q ãZÏB ÷sè? Å̀3»s9 ur (#þqä9q è% $oY ôJn= óôr& $£Js9ur 

È@äzôâtÉ ß`»yJÉM}$# íÎû öNä3Î/qè= è% ( bÎ) ur (#qãèã ÏÜè? ©!$# ¼ ã&s!q ßôuëur üw N ä3÷G Î=tÉ ô Ï̀iB 
14  47  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

öN ä3Î=»yJôãr& $º«øãx© 4 ¨bÎ) ©!$# Öëqàÿxî îLìÏm§ë﴾   

 

﴿øå Î) í¤+ n=tG tÉ Èb$uãÉe) n=tG ßJø9$# Ç t̀ã ÈûüÏJuã ø9$# Ç t̀ãur ÉA$uKÏe±9$# Óâã Ïès% ÇÊÐÈ $ ¨B àá Ïÿù=tÉ Ï̀B 

@Aöq s% ûwÎ) Ïm ÷É yâs9 ë=ã Ï%uë ÓâäÏG tã ÇÊÑÈ﴾  
17-18  190  

﴿!$tB ur O$tRr& 5O»̄= sàÎ/ Ïâã Î7 yèù=Ïj9 ÇËÒÈ﴾  29  292  

﴿#xã»yd $tB tbrßâtãq è? Èe@ä3Ï9 A>#̈rr& 7áã Ïÿym ÇÌËÈ ô`̈B zÓ Å ýz z̀ »uH÷q§ç9$# Í=øãtóø9$$Î/ 

uä !%ỳ ur 5=ù=s)Î/ A=ä ÏZïB ÇÌÌÈ﴾  
32-33  241  

 

﴿yìÌìøgsÜ ur tûïÏ%©! $# (#q ãZ|¡ômr& Óo_ó¡ çtø: $$Î/ ÇÌÊÈ tûï Ï%©! $# tbqç7 Ï t̂G øgsÜ ué Èµ̄»t6x. ÉOøO M}$# 

|·Ïmº uqxÿø9 $#ur ûwÎ) zNuH ©>9$# 4 ¨b Î) y7/uë ßì Åôºur Ío tçÏÿøóyJø9$# 4﴾   
31-32  236  

 

﴿uq èdur óOä3yètB tûøï r& $tB öN çGYä. 4﴾  4  50  

﴿y7Ï9º så ã@ôÒ sù «!$# ÏmãÏ?÷s ãÉ t̀B âä !$t±oÑ 4﴾   21  587  

﴿!$ tB z>$ |¹ r& ` ÏB 7p t6ä ÅÁ ïB í Îû ÇÚ öë F{ $# üw ur þí Îû öN ä3 Å¡ àÿR r& ûw Î) í Îû 5=» tG Å2 ` ÏiB 

È@ ö6 s% b r& !$ yd r& ué ö9 ¯R 4 ¨b Î) öÅ Ï9º så í n? tã «! $# ×éç Å¡ oÑ ÇËËÈ﴾  
22  

73 ،249 ،

251  

 

﴿tP öqtÉ ãN ßgèWyèö6 tÉ ª!$# $Yèã ÏHsd Oßgã¥ Îm7 t̂ ããsù $yJÎ/ (# þqè=ÏJtã 4 çm9|Á ômr& ª!$# çnq Ý¡nS ur 4 ª!$#ur 

4í n?tã Èe@ä. &ä óÓx« îâã Íky ÇÏÈ﴾  
6  503  

﴿$tB Ücqà6tÉ Ï̀B 3ìuq øgªU >p sW»n=rO ûwÎ) uq èd óOßgãèÎ/#uë üwur >p |¡÷Hs~ ûwÎ) uqèd 7  246  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

öN åkÞùÏä$yô Iwur 4í oT÷ä r& Ï̀B y7Ï9º så Iwur uésY ò2r& ûwÎ) uqèd óOßgyètB tû øï r& $tB (#qçR%x. (﴾   

﴿|=tF ü2 ª!$# ûútù Î=øî V{ O$tRr& þíÍ?ßôâë ur﴾   21  216  

 

﴿#så Î*sù ÏMuä ÅÒè% äo4qn= ¢Á9$# (#rãçÏ±tFR$$sù íÎû ÇÚöë F{$# (#q äótG ö/$#ur Ï̀B È@ôÒ sù «!$# (#rãçä. øå$#ur 

©!$# #Zéç ÏWx. ö/ä3̄= yè©9 tbqßsÎ= øÿè?﴾  
10  574 ،576  

 

﴿(#q à)ÏÿRr&ur Ï̀B $̈B N ä3»oY ø%yóuë ...ª!$#ur 7éç Î7 yz $yJÎ/ tbqè=yJ÷ès? ÇÊÊÈ﴾  10-11  492  

 

﴿(#q à)̈?$$sù ©!$# $tB ÷Läê÷èsÜ tF óô$#﴾  16  137  

 

﴿y7ù= Ï?ur ßärßâãn «!$# 4 t̀Bur £âyètG tÉ yärßâãn «!$# ôâs)sù zNn= sß ¼ çm |¡øÿtR 4﴾  1  367  

﴿t̀B ur È,G tÉ ©!$# @yèøgsÜ ¼ã& ©! %[ t̀çøÉ xC ÇËÈ çmø% ãóöçtÉur ô Ï̀B ß]øãym üw Ü=Å¡tF øt sÜ 4﴾  2-3  572  

 

﴿ö@è% uqèd üìÏ%©! $# ö/ ä.r' t±S r& ü@yèy_ur â/ ä3s9 yìôJ¡¡9$# tç»|Áö/ F{$#ur noyâÏ« øùF{ $#ur ( WxãÎ= s% $̈B 

tbrãçä3ô± n@ ÇËÌÈ﴾  
23  318  

 

﴿y7̄RÎ) ur 4í n?yès9 @, è=äz 5OäÏàtã ÇÍÈ﴾  4  331  

 

﴿y7t/$uã ÏOur öçÎdgsÜ sù ÇÍÈ﴾  4  274  
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  رقم  نص اآلیـــــة
  اآلیة

  رقم
  الصفحة

 

﴿Ìçä. øå$#ur zN óô$# y7În/ uë Zotçõ3ç/ Wxã Ï¹r&ur ÇËÎÈ﴾  25  590  

 

﴿$pk öâr' ¯»tÉ ß`»|¡RM}$# $tB x8 ¡èxî y7În/ tçÎ/ ÉOÉÌçx6ø9$# ÇÏÈ ìÏ% ©!$# y7s)n=yz y71§q |¡sù 

y7s9yâyèsù ÇÐÈ þí Îû Ädìr& ;o uëqß¹ $̈B uä!$ x© öÅt7©. uë ÇÑÈ﴾  
6-8  318  

 

﴿óOs9r& @ yèøgwU ¼ ã&©! Èû ÷üuZøä tã ÇÑÈ $ZR$|¡ Ï9ur Éú÷ü tG xÿx©ur ÇÒÈ﴾  8-9  318  

 

﴿<§øÿtRur $tB ur $yg1 §qyô ÇÐÈ $ ygyJolù; r' sù $yduëqègéú $yg1 uqø) s?ur ÇÑÈ ôâs% yx n=øù r& t̀B 

$yg8©. yó ÇÒÈ ôâs% ur z>%s{ t̀B $yg9 ¢ôyä ÇÊÉÈ﴾  
7-10  286  

 

﴿$̈B r' sù ô t̀B 4ë sÜôãr& 4í s+̈?$#ur ÇÎÈ ... ¼ çnçéÅc£uè ãY|¡sù 3ì uéô£ãèù=Ï9 ÇÊÉÈ﴾  5-10  74 ،356  

 

﴿öç Ïj. xã sù !$ yJ ¯R Î) |MR r& Öç Åe2 xã ãB ÇËÊÈ.. §N èO ¨b Î) $ uZ øä n= tã N åk u5$ |¡ Ïm ÇËÏÈ﴾ 21-26  125  

 

﴿x8 yâ ỳ ur ur ~w !$ |Ê 3ì yâ yg sù ÇÐÈ﴾  7  296  

﴿x8 yâ ỳ ur ur Wx Í¬ !% tæ 4Ó o_ øî r' sù ÇÑÈ﴾  8  52  

 

﴿ỳJsù ö@yJ÷ètÉ tA$s)÷W ÏB >o§ë så #\çøãyz ¼ çntçtÉ ÇÐÈ t̀B ur ö@yJ÷ètÉ tA$s)÷WÏB ;o§ëså #vçx© ¼çntçtÉ ÇÑÈ﴾  7-8  302  
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  فھرس الحدیث
  الصفحة  طرف الحدیث

  531  ائذني لھ، فإنھ عمك
  469   یعني في المنام-عز وجل–أتاني ربي 

  169  أتحب الجنة ؟
  322  أتدرون أي الصدقة أفضل

  263، 224  اتق اهللا حیثما كنت
  280  أثقل ما یوضع في المیزان الخلق الحسن

  460  اإلثم ما حاك في صدرك وكرھت أن یطلع علیھ الناس
  169  أحب للناس ما تحب لنفسك

  248  احرص على ما ینفعك
  546  ائتمنكأد األمانة إلى من 

  496  ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة
  452، 164  إذا أحسن أحدكم إسالمھ

  72  إذا استقرت النطفة في الرحم أربعین یوًما
  265  إذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء كلھا تكفر اللسان

  457  إذا التقى المسلمان بسیفیھما 
  477  إذا حكم الحاكم فاجتھد فأخطأ

  301  م فال یقلإذا دعا أحدك
  198  إذا طبخت مرًقا فأكثر ماءه

  208  إذا غضب أحدكم فلیسكت
  208  إذا غضب أحدكم وھو قائم

  60  إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد اعتزل إبلیس یبكي
  190  إذا كان أحدكم یصلي فإنھ یناجي ربھ

  425  إذا كنتم ثالثة فال یتناجى اثنان
  19  إذا كنز الناس الذھب والفضة

  69، 68  إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون لیلة
  228  أذنب عبد ذنًبا

  380  اذھب فاقلع نخلھ
  311، 310  أرأیت لو وضعھا في جرام

  560  أربع من كن فیھ كان منافًقا خالًصا
  226  أسألك خشیتك في الغیب والشھادة

  211  أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا
  503  أسألك من خیر ما تعلم
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  الصفحة  طرف الحدیث
  329  تفت قلبكاس

  39  ...اإلسالم أن تشھد أن ال إلھ إال اهللا 
  342  اسمعوا وأطیعوا وإن استعمل علیكم عبد حبشي

  356  اعملوا فكل میسر لما خلق لھ
  196  أعوذ بك من جار السوء في دار اإلقامة

  490  اغتنم خمًسا قبل خمس
  362  أفضل األعمال إیمان باهللا

  398  سلطان جائرأفضل الجھاد كلمة عدل عند 
  359  أفضل الصالة بعد المكتوبة

  321  أفال أكون عبًدا شكوًرا ؟
  221  أفال قبل ھذا

  269  أفلح إن صدق
  588  اقرأ عليَّ القرآن

  468  أقرب ما یكون العبد من ربھ وھو ساجد
  435  أقیلوا ذوي الھیئات عثراتھم

  237  أكمل المؤمنین إیماًنا أحسنھم خلًقا
  412   بأفضل من درجة الصالة والصیامأال أخبركم

  421  أال أخبركم بأھل الجنة
  312  أال أنبئكم بخیر أعمالكم وأزكاھا عند ملیككم

  395  أال ال یمنعن رجًال ھیبة الناس
  46  أال وإن في الجسد مضغة
  507  ألحقوا الفرائض بأھلھا
  197  إلى أقربھما منك باًبا
  231، 230  ألیس صلیت معنا

  117  ن أقاتل الناس حتى أمرت أ
  44  اإلیمان باهللا وحده: آمركم بأربع

  324  أمرنا رسول اهللا بسبٍع
  119  امش وال تلتفت حتى یفتح اهللا علیك

  563  إن أبغض الرجال إلى اهللا األلد الخصم
  66  ن أمھطإن أحدكم یجمع خلقھ في ب
  557  إن أخوف ما أخاف علیكم
  20  إن أغبط أولیائي عندي

  89  لحالل بین وإن الحرام بینإن ا
  363، 189  إن الرجل لیتكلم بالكلمة ما یتبین ما فیھا
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  الصفحة  طرف الحدیث
  75  إن الرجل لیعمل الزمان الطویل

  294  إن الظلم ظلمات یوم القیامة
  578  إن العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبھ
  375  إن العبد لیعمل بطاعة اهللا ستین سنة
  32   ثلثي أجرھمإن الغزاة إذا غنموا غنمیة تعجلوا

  516  إن اهللا إذا حرم شیًئا حرم ثمنھ
  460، 457  إن اهللا تجاوز ألمتي عما حدثت بھ أنفسھا
  476، 460  إن اهللا تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسیان

  148  إن اهللا تعالى حیي كریم
  465  امن عاد لي ولی: إن اهللا تعالى قال

  346  إن اهللا جعل الحق على لسان عمر وقلبھ
  535  إن اهللا حرم الخمر، فمن أدركتھ

  535  إن اهللا عز وجل ورسولھ حرم بیع الخمر
  366  إن اهللا فرض فرائض فال تضیعوھا
  375  إن اهللا قد أعطى كل ذي حق حقھ

  271  إن اهللا قد حرم على النار
  73  إن اهللا قدر مقادیر الخالئق 

  215  إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء
  450  كتب الحسنات والسیئاتإن اهللا 

  251  إن اهللا كتب مقادیر الخالئق
  395  إن اهللا ال یعذب العامة بعمل الخاصة

  421  إن اهللا ال ینظر إلى صوركم
  382  إن اهللا لغني عن تعذیب ھذا نفسھ

  382  إن اهللا لغني عن مشیھ فلیركب
  395  إن اهللا لیسأل العبد یوم القیامة

  294  إن اهللا لیملي للظالم
  430  إن اهللا یعذب الذین یعذبون الناس

  311  إن المؤمن لیؤجر في كل شيء حتى اللقمة
  237  إن المؤمن لیدرك بحسن خلقھ

  208  إن المضطجع فیھا خیر من القاعد
  385   قضى أن الیمین على المدعى علیھrأن النبي 

اللھم بعلمك :  كان یدعو بھؤالء الكلماتrأن النبي 
  الغیب

19  

  221، 220   نھى أن تصبر البھائمr النبي أن
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  الصفحة  طرف الحدیث
  513   ورث ابنتي سعد بن الربیع الثلثینrأن النبي 

  447  إن أھل بیتي ھؤالء
  446  إن أولى الناس بي المتقون

  306  إن بكل تسبیحة صدقة
  194  أن تجعل هللا ندا وھو خلقك

  342  إن خلیلي أوصاني أن أسمع وأطیع
  347  إن خیر الحدیث كتاب اهللا

  293  إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علیكم حرام
  228  أن رجًال أصاب من امرأة قبلة

  267  أرأیت إذا صلیت:  فقالrإن رجًال سأل رسول اهللا 
  338   كان یتخولنا بالموعظةrإن رسول اهللا 
  541، 539   نھى عن ثمن الكلبrإن رسول اهللا 

  120  إن سمعتم مؤذًنا أو رأیتم مسجًدا
  339  ول صالة الرجل وقصر خطبتھ مئنة من فقھھإن ط

  482  إن عادوا فعد
  500  إن عبًدا أذنب ذنًبا

  255  إن فیك لخصلتین یحبھما اهللا
  425  إن كان فیھ ما تقول فقد اغتبتھ

  249  إن لكل شيء حقیقة
  253  إن مما أدرك الناس من كالم النبوة
  470  إن من عباد اهللا أناًسا ما ھم بأنبیاء

  473  ن من عباد اهللا من لو أقسم على اهللا ألبرَّهإ
  200  إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ینبغي

  578  إن نفًسا لن تموت حتى تستكمل رزقھا
  118   لذلك فأعلمھماإن ھم أطاعو

  238 - 237  بیت في أعلى الجنةبأنا زعیم 
  498  أنا عند ظن عبدي بي

  419  انصر أخاك ظالًما أو مظلوًما
  311   لن تنفق نفقة تبتغي بھا وجھ اهللاإنك

  50  إنكم ال تدعون أصمَّ وال غائًبا
  543  إنكم لتختصمون إلي

  360  إنكم لن تزالوا في صالة ما انتظرتم الصالة
  75، 25  إنما األعمال بالخواتیم
  23  إنما األعمال بالنیات
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  الصفحة  طرف الحدیث
  455  إنما الدنیا ألربعة نفر

  344  إنما الطاعة في المعروف
  213  ما أنا بشر، أرضى كما یرضى البشرإن

  456  إنما تركھا من جرائي
  538  إنما حرم من المیتة أكلھا

  430  إنما یرحم اهللا ن عباده الرحماء
  183  إنھ شھد بدًرا

  503  إنھ لیغان على قلبي
  98  إنھا صفیة بنت ُحیي

  382  إني أرسلت بحنیفیة سمحة
  216  إني خشیت أن یكتب علیكم

  332  قت عبادي حنفاء مسلمینإني خل
  207  إني ألعلم كلمة لو قالھا لذھب عنھ ما یجد

  575  إني لست كھیئتكم إني أطعم وأسقى
  123  إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس
  297  اھدني لما اختلف فیھ من الحق بإذنك

  47  أو مسلم ؟
  337  أوصیكم بتقوى اهللا عز وجل والسمع والطاعة

  73  اهللا القلمأول ما خلق 
  306  أولیس قد جعل اهللا لكم ما تصدقون؟

  563  إیاكم والكذب فإن الكذب یھدي إلى الفجور
  560  آیة المنافق ثالث

  61  أیما عبد أبق من موالیھ
  323  اإلیمان باهللا والجھاد في سبیل اهللا
  309  اإلیمان باهللا والجھاد في سبیلھ
  361  إیمان باهللا وجھاد في سبیلھ

  129  ھا الناس، قد فرض علیكم الحجأی
  491  بادروا باألعمال ستا

  106   على إقام الصالةrبایعت النبي 
  233  بایعوني على أن ال تشركوا باهللا شیًئا

  19  بدأ اإلسالم غریًبا وسیعود غریبا
  329، 130  البر حسن الخلق

  332  البر ما اطمأن إلیھ القلب
  329  البر ما سكنت إلیھ النفس
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  الصفحة  طرف الحدیث
  31  بشر ھذه األمة بالسناء والرفعة
  18  بعثت بالسیف بین یدي الساعة

  400  بل ائتمروا بالمعروف وانھوا عن المنكر
  228  بل للناس عامة

  56، 40  بني اإلسالم على خمس
  57  اإلیمان باهللا ورسولھ: بني اإلسالم على خمس 

  58  بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصالة
  309  صدقةلك ھ أخیك تبسمك في وج

  422  تحاجت الجنة والنار
  92  تركتكم على بیضاء نقیة

  300  التقوى ھھنا
  345  تكون النبوة فیكم ما شاء اهللا أن تكون

  443  تلك السكینة تنزلت للقرآن
  443  تلك المالئكة كانت تستمع لك

  34  تلك عاجل بشرى المؤمن
  92   وما طائر یحرك جناحیھrتوفي رسول اهللا 
  333، 162  ثكلتك أمك یا معاذ

  491  ثالث إذا خرجن لم ینفع نفًسا إیمانھا لم تكن آمنت
  147  ثالث دعوات مستجابات ال شك فیھن
  283  ثالث من فعلھن فقد طعم طعم اإلیمان

  565  ثالثة ال یكلمھم اهللا یوم القیامة
  558  ثلث للطعام، وثلث للشراب

  375  الثلث والثلث كثیر
  508  إلى أبي موسى فسألھ عن ابنة وابنة ابنجاء رجل 

  329  جئت تسأل عن البر واإلثم
  282  جعلت قرة عیني في الصالة

  197  الجیران ثالثة
  555  حسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبھ

  24  الحالل بین والحرام بین
  20  الحمى كیر من جھنم

  497، 356  حولھما ندندن
  255  الحیاء كلھ خیر

  255  أتي إال بخیرالحیاء ال ی
  344  الخالفة بعدي ثالثون سنة
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  الصفحة  طرف الحدیث
  463  خلتان ال یحصیھما رجل مسلم إال دخل الجنة

  296  خلقت عبادي حنفاء
  19  الخمر أم الخبائث
  557  خیر القرون قرني

  441  خیركم من تعلم القرآن وعلمھ
  86  َخیَّر امرأة زوجت بغیر إذنھا
  152  دع ما یریبك إلى ما ال یریبك

  255  ھ فإن الحیاء من اإلیماندع
  128  دعوني ما تركتكم
  106  الدین النصیحة

  309  دینار أنفقتھ في سبیل اهللا
  458  ذاك صریح اإلیمان
  131، 129  ذروني ما تركتكم

  437  ذھب المفطرون الیوم باألجر
  333، 63، 58  رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة

  132   یستلمھ ویقبلھrرأیت النبي 
  147  رب أشعث أغبر ذي طمرین

  403  رب اغفر لقومي فإنھم ال یعلمون
  502  رب اغفر لي وتب علي

  86   نكاح امرأة ثیب زوجھا أبوه وھي كارھةrردَّ النبي 
  527  الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة

  99  سأضرب لكم مثًال
  263  سددوا وقاربوا

  501  سید االستغفار أن یقول العبد
  585  جمدان، سبق المفردونسیروا، ھذا 

  344  سیلي أموركم بعدي رجال یطفئون السنة
  386  شاھداك أو یمینھ

  539  شر الكسب مھر البغي
  308  صدقة تصدق اهللا بھا علیكم

  138  صل قائًما، فإن لم تستطع فقاعًدا
  269  الصلوات الخمس إال أن تطوع شیًئا

  232  الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة
  359، 354  م جنةالصو

  358  الصوم جنة حصینة
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  الصفحة  طرف الحدیث
  357  الصیام جنة ما لم یخرقھا
  555  طعام الواحد یكفي االثنین

  274  الطھور شطر اإلیمان
  276  الطھور نصف اإلیمان

  562  العدة ھبة
  423  يالعز إزار

  220  ن قتلك؟فال
  325  في كل كبد رطبة أجر

  535  مقاتل اهللا الیھود، إن اهللا حرم علیھم الشحو
  451  إذا تحدث عبدي بأن یعمل حسنة: قال اهللا تعالى 
  495  یابن آدم إنك ما دعوتني: قال اهللا تعالى 
  452  رب ذاك عبدك یرید: قالت المالئكة

  546  القتل في سبیل اهللا یكفر كل ذنب إال األمانة
  211  قد أوذي موسى بأكثر من ھذا فصبر

  277  قسمت الصالة بیني وبین عبدي نصفین
  260  ربي اهللا ثم استقم: قل 

  260  قل آمنت باهللا ثم استقم
  19  لبیك اللھم لبیك وسعدیك: قل حین تصبح

  502  اللھم إني ظلمت نفسي: قل
  226   إذا بعث أمیًرا على سریة أوصاهrكان 
  101   یأمر امرأتھ إذا كانت حائًضا أن تتزر rكان 

  339   وذكر الساعة إذا خطبrكان النبي 
  595   یعجبھ الجوامع من الدعاءrكان النبي 

  432  كان تاجر یداین الناس
  338   یوم الجمعة ال یطیل الموعظةrكان رسول اهللا 
  566   یذكر اهللا على كل أحیانھrكان رسول اهللا 

  243  كانت امرأة في بیت فخرجت في سریة
  420  الكبر بطر الحق

  229- 228، 216  كتب على ابن آدم حظھ من الزنا
  581  كفى بالمرء إثًما أن یضیع من یقوت

  298  كل بني آدم خطاء
  316  كل سالمى من الناس علیھ صدقة
  284  كل عمل ابن آدم لھ إال الصیام

  546، 544  كل مسكر حرام

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 نیل اإلرب

681 

  الصفحة  طرف الحدیث
  307  كل معروف صدقة

  332، 297- 296  كل مولود یولد على الفطرة
  74  كل یعمل لما خلق لھ

  280  حمن ثقیلتان في المیزانكلمتان حبیبتان إلى الر
  485  كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل

  338   فكانت صالتھ قصًداrكنت أصلي مع النبي 
  570  كیف أنتم؟

  123  ال ، لعلھ أن یكون یصلي
  172  ال ، لیس ذلك بالبغي

  340  ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي ھذا
  415  ال تحاسدوا وال تباغضوا

  406  دوا وال تناجشواال تحاس
  205، 159  ال تغضب 

  440  ال تقوم الساعة إال على شرار الناس
  53  ال تقوم الساعة حتى یتطاول الناس في البنیان

  381  ال تمنعوا فضل الماء
  172  ال حسد إال في اثنتین
  408  ال حسد إال في اثنتین

  195  ال خیر فیھا، ھي في النار
  373  ال ضرر وال ضرار

  172   لیس ذلك بالبغي ولكنال
  299  ال ملجأ وال منجا منك إال إلیك

  167  ال یؤمن أحدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ
  425  ال یأخذ أحدكم عصا أخیھ العًبا جادا

  167  ال یبلغ عبد حقیقة اإلیمان حتى
  416  ال یبیع المؤمن على بیع أخیھ

  142  ال یتصدق أحد بصدقة إال من كسب طیب
  279  ال یحافظ على الوضوء إال المؤمن

  396  ال یحقر أحدكم نفسھ
  124  ال یحل دم امرئ مسلم

  177  ال یحل دم امرئ مسلم إال بإحدى ثالث
  415  ال یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثالث

  270  ال یدخل الجنة قاطع
  423  ال یدخل الجنة من في قلبھ مثقال ذرة من كبر
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  الصفحة  طرف الحدیث
  270   في قلبھ مثقال ذرة من كبرال یدخل الجنة من كان

  371  ال یزال الناس یسألون حتى یقال
  565  ال یزال لسانك رطًبا من ذكر اهللا

  168، 47  ال یزني الزاني حین یزني وھو مؤمن
 -264، 189، 102  ال یستقیم إیمان عبد حتى یستقیم قلبھ

265  
  417  ال یسم المسلم على سوم أخیھ
  198  ال یشبع المؤمن دون جاره

  144  ال یقبل اهللا صالة بغیر طھور
  180  ال یقتل مسلم بكافر

  359، 198  ال یمنعن أحدكم جاره أن یغرز خشبة
  154، 153  ال ینصرف حتى یسمع صوًتا أو یجد ریًحا

  537  ال،  ھو حرام
  r  508ألقضین فیھا بقضاء رسول اهللا 
  195  ألن یزني الرجل بعشرة نسوة

  195  شرة أبیاتألن یسرق الرجل من ع
  537  لقد رأیت رسول اهللا یظل الیوم یتلوى ما یجد دقًال

  354  لقد سألتني عن عظیم
  453   ناقةمئةلك بھا یوم القیامة سبع

  564  لكل غادر لواء یوم القیامة یعرف بھ
ربنا ال تؤاخذنا إن نسینا أو ﴿: لما نزل قولھ تعالى 

  ﴾أخطأنا

476  

  355  لھلن یدخل أحد منكم الجنة بعم
  466  اهللا اهللا في أصحابي

  474  اللھم أعني على سكرا الموت
  19  علمك الغیبباللھم 

  499  لو أخطأتم حتى بلغت خطایاكم ما بین السماء واألرض
  572  لو أن الناس كلھم أخذوا بھا لكفتھم

  572  لو أنكم كنتم توكلون على اهللا حق توكلھ
  569   من عنديلو تدومون على الحال التي تقومون بھا

  385  لو یعطى الناس بدعواھم
  209  لیس الشدید بالصرعة

  570  لیس ذلكم النفاق
  398  لیس للمؤمن أن یذل نفسھ
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  الصفحة  طرف الحدیث
  84   شاة والخادم رد علیكمئةال

  555  المؤمن یأكل في مًعى واحد
  160  المؤمن یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ

  562  ما أردت أن تعطیھ
  548  ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام

  145، 144  ما تصدق أحد بصدقة من مال طیب
  209  ما تعدون الصرعة فیكم؟

  195  ما تقولون في الزنا؟
  18  ما ذئبان جائعان أرسال في غنم قوم

  422  ما رأیك في ھذا؟
  198  ما زال جبریل یوصیني بالجار

  574  ما زلت على الحال التي فارقتك علیھا؟
  536  دینة منذ قدم المrما شبع آل محمد 

  557- 556   من طعام ثالثة أیامrما شبع رسول اهللا 
  245  ما ظنك باثنین اهللا ثالثھما

  444  ما كنتم تقولون؟
  569  ما لك یا حنظلة؟

  485  ما لي وللدنیا، إنما مثلي ومثل الدنیا
  553  ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطن

  230  ما من رجل یذنب ذنًبا
  270  لھ إال اهللا، ثم ماتال إ: ما من عبد قال

  107  ما من عبد یسترعیھ اهللا رعیة
  268  ما من عبد یصلي الصلوات الخمس

  394  ما من قوم یعمل فیھم المعاصي
  191  ما من قوم یقومون من مجلس ال یذكرون اهللا فیھ

  278  ما من مسلم یتطھر فیتم الطھور
  310  ما من مسلم یغرس غرًسا

  393  ي أمة قبليما من نبي بعثھ اهللا ف
  74، 73  ما من نفس منفوسة إال وقد كتب اهللا مكانھا

  278  ما منكم من أحد یتوضأ فیبلغ أو یسبغ
  128  ما نھیتكم عنھ فاجتنبوه

  442  ما یجلسكم؟
  368  مثل القائم على حدود اهللا

  18  مثل المؤمن كخامة الزرع
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  الصفحة  طرف الحدیث
  426 ،171، 170  مثل المؤمنین في توادھم وتعاطفھم وتراحمھم

  429  المسلم أخو المسلم
  160  المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده
  51  مفاتیح الغیب خمس ال یعلمھن إال اهللا

  182  من أتاكم وأمركم جمیع على رجل واحد
  61  من أتى عراًفا فصدقھ بما یقول
  233  من أتى منكم حدا فأقیم علیھ

  169  من أحب أن یزحزح عن النار
  348، 80، 24  ي أمرنامن أحدث ف

  419  من أذل عنده مؤمن فلم ینصره
  276  من أساء في اإلسالم أخذ بما عمل في الجاھلیة

  103  من أعطى هللا ومنع هللا
  479  من أكل أو شرب ناسیا فلیتم صومھ
  325  من أنظر معسًرا فلھ بكل یوم صدقة
  592  من أوى إلى فراشھ طاھًرا یذكر اهللا

  181  تلوهمن بدل دینھ فاق
  342  من بنى مسجًدا ولو كمفحص قطاة

  592  :من تعار من اللیل فقال
  30  من تعلم علًما مما یبتغى بھ وجھ اهللا

  282  من حافظ علیھا كانت لھ نوًرا
  231  من حج ھذا البیت فلم یرفث

  159  من حسن إسالم المرء تركھ ما ال یعنیھ
  242  من حفظ ما بین فقمیھ
  386   یستحق بھا ماًالمن حلف على یمین

  564، 563  من خاصم في باطل وھو یعلمھ
  393  من رأى منكم منكًرا فلیغیره

  549  من سائل عن المسكر؟
  433  من ستر مؤمًنا في الدنیا على عورة

  432  من سره أن ینجیھ اهللا من كرب یوم القیامة
  231  من صام رمضان إیماًنا واحتساًبا

  189  من صمت نجا
  80  عمًالمن عمل 

  30  من قاتل لتكون كلمة اهللا ھي العلیا
  319  اللھم ما أصبح بي من نعمة: من قال حین یصبح
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  الصفحة  طرف الحدیث
  424  من قال ھلك الناس، فھو أھلكھم

  231  سبحان اهللا وبحمده: من قال
  313  ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ: لامن ق

  313  من قالھا عشر مرار كان كمن أعتق أربعة أنفس
  179  تل عبده قتلناهمن ق

  565  من قتل نفًسا معاھًدا بغیر حقھ
  202  من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیحسن قرى ضیفھ

  362، 188، 159   فلیقل خیًرامن كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر
  200، 199  من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیكرم ضیفھ جائزتھ

  294  ل منھامن كانت عنده مظلمة ألخیھ فلیتحل
  308  من كانت لھ صالة بلیل فغلب علیھ نوم

  304، 254  من كذب علّي متعمًدا فلیتبوأ مقعده من النار
  312  من مات یشرك

  478  من نام عن صالة أو نسیھا
  429  من نفس عن مؤمن كربة

  77  نعم إن القلوب بین أصبعین من أصابع الرحمن
  490، 318  نعمتان مغبون فیھما كثیر من الناس

  549   عن كل مسكر ومفترrنھى رسول اهللا 
  130   عن شيءrنھینا أن نسأل رسول اهللا 
  247  ھل من داع فأستجیب لھ

  369  ھلك المتنطعون
  155  ھما ریحانتاي من الدنیا

  76  ھو من أھل النار
  411  والذي نفسي بیده، ال تدخلوا الجنة حتى تحابوا

  523، 298  لیھواهللا إني ألستغفر اهللا وأتوب إ
  195  واهللا ال یؤمن، واهللا ال یؤمن، واهللا ال یؤمن

  155  وإن أفتاك الناس وأفتوك
  275  الوضوء شطر اإلیمان

  337   موعظة وجلت منھا القلوبrوعظنا رسول اهللا 
  71  وكل اهللا بالرحم ملًكا

  544  وما ھي؟
  99  ومن اجترأ على ما یشك فیھ من اإلثم

  323  یؤمن باهللا
  170   أبا ذر ، إني أراك ضعیًفایا
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  الصفحة  طرف الحدیث
  341  یا أیھا الناس، اتقوا اهللا

  141  یا أیھا الناس، إن اهللا تعالى طیب
  595  یا عائشة، علیك بجوامع الدعاء

  291  یا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي
  419  یا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي
  240، 19  یا غالم إني أعلمك كلمات، احفظ اهللا
  446، 287  یا معشر قریش اشتروا أنفسكم من اهللا

  433  یا معشر من آمن بلسانھ ولم یدخل اإلیمان في قلبھ
  77  یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دینك

  371  من خلق كذا؟: یأتي الشیطان أحدكم فیقول
  279  یأتي القرآن یوم القیامة تقدمھ البقرة وآل عمران

  141   طیبیأیھا الناس ، إن اهللا تعالى
  341  یأیھا الناس، اتقوا اهللا وإن أمر علیكم عبد حبشي

  19  یتبع المیت ثالث
  531، 507  یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب

  301  ید اهللا مألى ال یغیضھا نفقة
  72  یدخل الملك على النطفة بعدما تستقر

  577، 576  یدخل من أمتي الجنة سبعون ألًفا بغیر حساب
  122، 121  كم أمراءیستعمل علی

  32  أنا أغنى الشركاء عن الشرك: یقول اهللا تبارك وتعالى
  495  من تقرب مني شبًرا: یقول اهللا تعالى 
  470  أنا عند ظن عبدي بي: یقول اهللا تعالى

  444  أنا عند ظن عبدي بي: یقول اهللا عز وجل
  50  أنا مع ظن عبدي: یقول اهللا عز وجل

  451  دي أن یعمل سیئةإذا أراد عب: یقول اهللا
  131  یكفیك آیة الصیف

  281  یوضع المیزان یوم القیامة
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  فھرس الرواة
  167........................................................................أنس بن مالك

  106...............................................................تمیم بن أوس الداري

  535....................................................................جابر بن عبد اهللا

  210......................................................................جبلة بن األیھم

  366..............................................جرثوم بن ناشر، أبو ثعلبة الخشني

  224...............................................)أبو ذر الغفاري(جندب بن جنادة 

  274.........................................مالك األشعريالحارث بن عاصم، أبو 

  152.....................................................الحسن بن علي بن أبي طالب

  373.................................................سعد بن مالك، أبو سعید الخدري

  260...........................................................سفیان بن عبد اهللا الثقفي

  80..................................................................عائشة بنت أبي بكر

  128.............................................)أبو ھریرة(عبد الرحمن بن صخر 

  585.....................................................................عبد اهللا بن بسر

  240...................................................................عبد اهللا بن عباس

  56......................................................................عبد اهللا بن عمر

  560.....................................................عبد اهللا بن عمرو بن العاص

  66.................................................................... اهللا بن مسعودعبد

  337................................................................العرباض بن ساریة
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  253..............................................عقبة بن عمرو، أبو مسعود البدري

  23.....................................................................عمر بن الخطاب

  224........................................................................معاذ بن جبل

  553...............................................................المقدام بن معدیكرب

  89......................................................................النعمان بن بشیر

  239..................................................................النواس بن سمعان

  215.............................................................شداد بن أوس بن ثابت
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  فھرس غریب األلفاظ
  91..............................األبضاع

  144................................اآلبق
  196..............................األثوار
  162.............................اجتالتھم
  535..............................أجملوه
  309.............................األخرق

  472..............................األرش
  411.............................استرسل
  147.............................األشعث
  284..............................اإلصر
  504.............................األكسیر
  550................................األكلة
  91.................................األنبذة
  309...............................أنفسھا
  218..............................أوحاھا

  219...........................األوضاح
  142...........................أوضارھا

  306................................بضع
  172.................................بطر
  195...............................بوائقھ
  321..............................التبختر
  325................................التبذل
  554...............................التخمة

  90................................التدلیس
  90...............................التسري

  82..............................التصدیة
  219..............................التمثیل
  91...............................رقالتو
  76...................................ثدي
  162...............................ثكلتك
  177................................الثیب

  422.............................الجواظ
  391................................حسر

  548.............................الحسوة
  296...............................حنفاء
  455...............................الخبط
  538...............................الدباغ
  286...............................دساھا
  557................................الدقل
  76..................................ذبابھ
  283................................رافدة

  323.............................الرضخ
  342................................زبیبة
  181...............................الزمن
  301...............................سحاء

  535.............................سفكوھا
  172................................السفھ

  317.........................السمسماني
  550..............................السنور
  76..................................شاذة
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  443..............................الشطن
  147...............................الطمر
  536.............................الطنبور
  53...................................عالج
  422.................................عتل

  84...............................العسیف
  507.............................العصبة
  91..................................العینة
  377................................الغبن

  146.............................الغصب
  144...............................الغلول
  172...............................الغمط
  557.................................الغي

  280..............................غیایتان
  530................................الفحل
  548................................الفرق
  280...............................فرقان

  84................................الفسوخ
  242.................................الفقم
  486..................................قال

  495................................قراب
  338...............................القصد
  549................................القنب
  481.................................القود

  131...............................الكاللة
  227.................................اللمم

  483..............................المؤلي
  339...............................المئنة
  285...............................ماحل

  554..........................المارستان
  369.........................المتنطعون

  341...............................مجدَّع
  453...........................مخطومة

  291.............................المخیط
  75.................................مدرج
  487...............................مرمَّة

  547.............................المزفتة
  549................................مفتر

  342.............................مفحص
  82.................................المكاء

  33..............................المكاري
  377...........................المماكسة
  274..............................موبقھا
  90................................المیسر
  402...............................النساء
  337.............................النواجذ
  338.............................یتخولھم
  310..............................یرزؤه
  503................................یغان

  553.........................یقمن صلبھ
  156................................یلوط
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على بن بلبان،  اإلحسان بترتیب صحیح ابن حبان ترتیب األمیر عالء الدین - 1

قدم لھ وضبط نصھ كمال یوسف الحوت، مركز الخدمات واألبحاث الثقافیة، 

  .بیروت -  دار الكتب العلمیة ،1996-1417. الطبعة الثانیة

 محمد األدب المفرد ألبي عبد اهللا محمد بن اسماعیل البخاري، خرج أحادیثھ - 2
 - دار البشائر اإلسالمیة ، 1977 - 1417فؤاد عبد الباقي، الطبعة الرابعة 

  .بیروت

حمد بن محمد : أعالم الحدیث في شرح صحیح البخاري لإلمام أبي سلیمان - 3

الخطابي تحقیق ودراسة الدكتور محمد بن سعید بن عبد الرحمن آل سعود، ،
 .1988 –1409، طباعة جامعة أم القرى الطبعة األولى 

 .بیروت -دار المعرفة ، 1982 – 1402، بن كثیر تفسیر القرآن العظیم ال - 4

 حققھ وعلق ،بن جریر الطبري جامع البیان عن تأویل القرآن ألبي جعفر محمد - 5

 ،حواشیھ محمود محمد شاكر، راجعھ وخرج أحادیثھ أحمد محمد شاكر
 . القاھرة-  مكتبة ابن تیمیة،الطبعة الثانیة

 -ي التفسیر بالمأثور لإلمام جالل الدین السیوطي، دار المعرفة الدر المنثور ف - 6

 .ھـ1314بیروت، بعد عام 

حقق ،  تصنیف اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن یزید القزوینيھسنن ابن ماج - 7
 دار الكتب ، نصوصھ ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ محمد فؤاد عبد الباقي

 . بیروت–العلمیة 

 تحقیق ،جستاني األزديسداود سلیمان بن األشعث الأبي داود لإلمام أبي سنن  - 8

 . بیروت– الدین عبد الحمید المكتبة العصریة صیدا يمحمد محی
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ة تحقیق أحمد محمد شاكر رسنن الترمذي ألبي عیسى محمد بن عیسى بن سو - 9
 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي 

 -لطباعة المحاسن ل  دار،سنن الدارقطني لإلمام علي بن عمر الدارقطني - 10

 .القاھرة

سنن الدارمي ألبي محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بھرام  - 11
مصطفى دیب . حققھ وشرح ألفاظھ وعلق علیھ ووضع فھارسھ د، الدارمي

 .م1991–ھـ  1412 الطبعة األولى ،دمشق –البغا، دار القلم 

 تحقیق ،ئيالسنن الكبرى تصنیف اإلمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسا - 12

 –الكتب العلمیة  دار، روى حسن سعبد الغفار سلیمان البنداري وسید ك. د
 .1991 – 1411 الطبعة األولى ،بیروت

 الطبعة األولى ،السنن الكبرى ألبي بكر أحمد بن الحسین بن علي البیھقي - 13

 .دار المعرفة بیروت،  1986 -1406

 النسائي بشرح الحافظ سنن النسائي تصنیف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیـب - 14
 – طبع بدار البشائر اإلسالمیة ،نديسجالل الدین السیوطي وحاشیة ال

 - 1409 الطبعة الثالثة ،  الناشر مكتب المطبوعات اإلسالمیة بحلب،بیروت

1988. 

سماعیل البخاري مع فتح الباري إصحیح البخاري لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن  - 15

دار ،  ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي ،عسقالنيلإلمام الحافظ أحمد بن حجر ال
 .بیروت - المعرفة للطباعة والنشر 

تحقیق ، صحیح مسلم لإلمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري - 16

 - دار الحدیث 1991 - 1412األولى  الطبعة ،وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي

 .القاھرة
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ایتھ من اإلسقاط والسقط لإلمام صیانة صحیح مسلم من اإلخالل والغلط وحم - 17
، اهللا بن عبد القادر دراسة وتحقیق موفق بن عبد،أبي عمرو بن الصالح

 .بیروت -رب اإلسالمي غ دار الم،1987- ھـ1408الطبعة الثانیة 

عمل الیوم واللیلة تصنیف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي راجعة  - 18

 مؤسسة الكتب الثقافیة –ة وعلق علیھ مركز الخدمات واألبحاث الثقافی
 .بیروت -م  1986 – ھـ1406الطبعة األولى 

فتح الباري بشرح صحیح اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن إسماعیل البخاري  - 19

 - دارالمعرفة للطباعة والنشر ،لإلمام الحافظ أحمد بن حجر العسقالني

 ).ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(بیروت 

واآلثار لإلمام أبي بكر محمد بن عبد اهللا بن أبي الكتاب المصنف في األحادیث  - 20
شیبة، ضبطھ وصححھ ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ محمد عبد السالم 

 .م، بیروت1995- ھـ1416شاھین، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى 

ة تألیف الحافظ نور الدین علي تكشف األستار عن زوائد البزار على الكتب الس - 21

 ، مؤسسة الرسالة، تحقیق حبیب الرحمن األعظمي،يبن أبي بكر الھیثم
 . بیروت م1984 – ھـ1404الطبعة الثانیة 

 نسقھ وعلق علیھ ووضع فھارسھ ،لسان العرب لإلمام العالمة ابن منظور - 22

 مؤسسة التاریخ ، طباعة دار إحیاء التراث العربي،مكتب تحقیق التراث

 . لبنانبیروت -م 1993 – ھـ1413العربي، الطبعة الثالثة 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الھیثمي  - 23
 - دار الكتب العلمیة ، العراقي وابن حجر : بتحریر الحافظین الجلیلین

 .م1988 –ھـ  1408بیروت لبنان 
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محمد بن عبداهللا الحاكم : المستدرك على الصحیحین لإلمام الحافظ أبي عبد اهللا - 24
 . التلخیص للحافظ الذھبي دار الكتاب العربي بیروتھیلالنیسابوري وبذ

مسند اإلمام أحمد بن حنبل وبھامشھ منتخب كنز العمال في سنن األقوال  - 25

 –ھـ  1403 ،  الطبعة الرابعة، المكتب اإلسالمي،واألفعال للمتقي الھندي

 . بیروت-م 1983

محمد بن أبي أبي شیبة في األحادیث واآلثار للحافظ عبد اهللا بن مصنف ابن  - 26

شیبة ضبطھ وعلق علیھ األستاذ سعید اللحام واإلشراف الفني والمراجعة 

 .بیروت. 1994- 1414والتصحیح مكتب الدراسات والبحوث في دار الفكر 

معجم البلدان للشیخ شھاب الدین أبي عبد اهللا یاقوت بن عبد اهللا الحموي  - 27
، ار الكتب العلمیة فرید عبد العزیز الجندي، د:  تحقیق،الرومي البغدادي

 . بیروت- م 1990 - ھـ 1410الطبعة األولى 

 ،عبد الحلیم منصور. إبراھیم انیس و د.  قام بإخراج الطبعة د،المعجم الوسیط - 28

،  ومحمد شوقي أمین ، وأشرف على الطبع حسن علي عطیة،وغیرھم

 .الطبعة الثانیة

 .الموسوعة الطبیة الفقھیة للدكتور أحمد كنعان - 29

 صححھ ورقمھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ محمد ،ام مالك بن أنسالموطأ لإلم - 30

 بیروت -  فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة، ودار الكتب العلمیة

 .لبنان

النھایة في غریب الحدیث واألثر لإلمام مجد الدین أبي السعادات المبارك بن  -31

محمد  تحقیق طاھر أحمد الزاوي ومحمود ،محمد الجزري ابن األثیر

 .بیروت -دار الفكر ، الطناحي 
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،  الطبعة األولى ، دار لبنان،حسن سعید الكرمي: الھادي إلى لغة العرب لــ -32
 . بیروت -م 1991 -ھـ 1411
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 5......................................................................المقدمة •

  7..................................................:مالحظاتنا على الكتاب •

  9.........................................................عملنا فــي الكتاب •

  10..............................................:األحادیث الملغاة لضعفھا •

  11............................................:األحادیث الملغاة اختصاًرا •

  12....................................................................ابن رجب الحنبلي

  12..................................................:اسمھ ونسبھ ووال دتھ •

  12.........................................................:بدایة طلبھ للعلم •

  12...................................................................:شیوخھ •

  14...................................................:رحلتھ فى طلب العلم •

  15...................................................................:تالمیذه •

  16........................................................:ثناء العلماء علیھ •

  17..................................................................:تصانیفھ •

  17.........................................................:في علوم القرآن •

  18..............................................................:في الحدیث •

  19............................................................:ومما لم یطبع •

  20..................................................................:في الفقھ •

  20............................................................:ومما لم یطبع •
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  21..............................................................:فى التراجم •

  21.............................:والفضائل والرقائقتصانیفھ في الوعظ  •

  22..............................................................:وفـــاتــــــھ •

  23......................................»مداُر األعماِل على النِّیَّاِت«: الحدیُث األوَُّل

  23.........................................:صحة الحدیث وتلقي األمة لھ •

  24........................................:منزلة ھذا الحدیث في اإلسالم •

  24................................:إنما األعمال بالنیات:  rمعنى قولھ  •

  25............................:»و إنما لكل امرئ ما نوى«: معنى قولھ •

  26........................................................:النیة لغة وشرًعا •

  27......................................:حكمة ترتیب الجمل في الحدیث •

  27.....................................................:أصل معنى الھجرة •

  28.........................................................:من ھاجر للدنیا •

  28...........................:حكمة أخرى إلعادة الجواب بلفظ الشرط •

  29...................................................:قصة مھاجر أم قیس •

  29...........................................:قیاس األعمال على الھجرة •

  30.................................:الوعید على تعلم العلم لغیر وجھ اهللا •

  31...................................:الوعید على العمل لغیر اهللا عموًما •

  33.......................................:ن ما مضىالتوفیق بین ھذا وبی •

  33.................................:العمل هللا ثم یلقي اهللا لھ الثناء الحسن •

  34........................................:في بعض األحكام الفقھیة للنیة •

  36.........................................:النیة والتلفظ بھا في العبادات •
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  37..................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  38..................................................................:المناقشة •

  39....................................»اإلسالُم واإلیماُن واإلحساُن«: الحدیُث الثَّاني

  40...........................................................:معنى اإلسالم •

  41.....................................:سنةمعنى اإلیمان فـي القرآن وال •

  42...................................................:الزم اإلیمان بالرسل •

  43...................................................:درجتا اإلیمان بالقدر •

  43...................................................:بین اإلیمان واإلسالم •
  44............................................:دخول األعمال في اإلیمان •
 45............................................:وجھ الجمع بین النصوص •
  46..............................................كل مؤمن مسلم: لماذا قیل •
  48........................................:خطورة قضایا اإلیمان والكفر •
  48..............................................:لإلحسان  rتفسیر النبي  •
  49..........................:سانتفسیر الجملة الثانیة في الوصیة باإلح •
  51................................................:استئثار اهللا بعلم الساعة •
  52.........................................................:أمارات الساعة •
  54..................................................:ما یستفاد من الحدیث •
  55..................................................................:المناقشة •

  56..................................................»أركاُن اإلسالِم«: الحدیُث الثَّالُث
  56...........................................................:معنى الحدیث •
  57.......................................................:المراد بالشھادتین •

  57...................................................:إقام الصالة و تركھا •
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 59.....................................:من ترك شیًئا من أركان اإلسالم •

  60...........................................ھذه الدعائم الخمس مترابطة •

  61...................................:ارتكاب محرم قد یمنع قبول طاعة •

  61..................:بطالن القول بزوال اإلیمان لزوال بعض أعمالھ •

  63...................................................لماذا لم یذكر الجھاد؟ •

  64..................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  65................................................................:المناقشــة •

  66......................................»دقَُّة الخلِق وعدُل الخالِق « : الحدیُث الرَّابُع

  67...........................................................:داللة الحدیث  •

  69.........................................:التفسیر العلمي لتكون الجنین •

  71..............................................الملك ومتى تكون ؟كتابة  •

  73................:الكتابة في بطن األم غیر كتابة المقادیر قبل الخلق  •

  75..........................................................العبرة بالخواتیم •

  78..................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  79..................................................................:المناقشة •

  80...........................................»االبتداُع في الدِّیِن « : الحدیُث الخامُس

  80..............................................................قیمة الحدیث •

  81............................................لیس علیھ أمرنا: معنى قولھ •

  81..........................................................:قسما األعمال  •

  82......................................ا لیس بمشروعخلط المشروع بم •

  84.................................................بماذا تبطل المعامالت؟ •
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  84...............:التفریق بین ما فیھ حق هللا تعالى وما فیھ حق آلدمي •

  85..........................................):حق اهللا تعالى(صور األول •

  86.............................................)حق اآلدمي(صور الثانى  •

  87...................................................ما یستفاد من الحدیث •

  88..................................................................:المناقشة •

  89.................................»موقُف المسلِم من الشُّبھاِت « : الحدیُث السَّادُس

  89...................................................:یثالمعنى العام للحد •

  90....................................:الحالُل الَمْحُض والحرام المحض •

  90..................................................................:المشتبھ  •

  92..............................................................:إكماُل الدِّین •

  92.................................................:أسباب اختالف العلماء •

  94..............................................:الیقین ال یزول إال بالیقین •

  95................................................:الشبھة عند اإلمام أحمد •

  96..........................:»ال یعلمھن كثیر من الناس« : معنى قولھ •

  97..............................:من حام حول الحمى یوشك أن یقع فیھ •

  99...................................................:مثل الراعي والحمى •

  100.....................................................:قاعدة َسدِّ الذرائع •

  101..................................................:القلب ملك الجوارح •

  104................................................:ما یستفاد من الحدیث •

 105................................................................:المناقشة •
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  106..............................................»الدِّیُن النصیحُة « : الحدیُث السَّابُع

  106.......................................................:أنواع النصیحة  •

  107...........................................نصح الضعفاء هللا ورسولھ •

  108.......................................:تفسیر النصیحة عند الخطابي •

  108...........................................................:النصیحة هللا  •

  109..................................................:النصیحة لكتاب اهللا  •

  109...........................:النصیحة للرسول في حیاتھ وبعد مماتھ •

  110...........................................:النصیحة ألئمة المسلمین  •

  110...........................................:النصیحة لعامة المسلمین  •

  111..........................................:النصیحة عند ابن الصالح •

  111......................................................:النصیحة لكتابھ  •

  111....................................................:النصیحة لرسولھ  •

  112...........................................:النصیحة ألئمة المسلمین  •

  112...........................................:النصیحة لعامة المسلمین  •

  113...................................................:من واجب العلماء  •

  113........................................السلف في النصیحةمن مآثر  •

  115................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  116................................................................:المناقشة •

  117........................................»قاعدة اإلسالم الكلیة « : الحدیُث الثَّامُن

  117..........................................................:داللة الحدیث •

  117.........................................:الشھادتان ثم شرائع اإلسالم •
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  118.....................................:الشھادتان تعصمان الدم والمال •

  119................................:قتال الجماعة الممتنعة عن الشرائع •

  121.........................................:وجھتا نظر أبي بكر وعمر •

  121......................................:الدلیل على قتال تارك الصالة •

  122..........................:قتال الّطائفة لتركھا سائر أركان اإلسالم •

  122..........................:محاربة الممتنع عن أداء الصالة أو قتلھ •

  123..............................................:الممتنع عن أداء الزكاة •

  123...................................................:الممتنع عن الصوم •

  124.....................................................:الممتنع عن الحج •

  124.....................................إال بحق اإلسالم  rمعنى قولھ  •

  125....................................................:قبول توبة الزندیق •

  126......................................:تفاد من الحدیث الشریفما یس •

  127................................................................:المناقشة •

  128...........................................النھي عن كثرة السؤال: الحدیث التاسع

  129..........................................................:داللة الحدیث •

  130.........................................................:أدب الصحابة •

  131..................................................:الواجب على المسلم •

  132......................................:السؤال عن الشيء قبل وقوعھ •

  133..................................:أقسام الناس في افتراض المسائل •

  134.......................................:سبب كثرة الحوادث وعالجھ •

  136.........................:فعل الطاعاتترك المحرمات مقدم على  •
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 138........................................:ما ال یدرك كلھ ال یترك جلھ •

  139.................................................ما یستفاد من الحدیث •

 140................................................................:المناقشة •

  141.........................................»الدعاء ھبة من اهللا « : الحدیُث العاشر

  141..................................:»إن اهللا تعالى طیب«: معنى قولھ •

  142.............:عموم معنى الطیب في األموال واألعمال واألقوال •

  143...................................................:المراد بقبول العمل •

  144................................................:حرامالصدقة بالمال ال •

  146................................................:أقوال العلماء في ذلك •

  146..........................................:أسباب إجابة الدعاء وآدابھ •

  149...................................................:موانع إجابة الدعاء •

  150................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  151................................................................:المناقشة •

  152.................................»الیقین ال یزول بالشك«: الحدیُث الحادي عشر

  152....................................................:قلب المؤمن دلیلھ  •

  153........................:اإلسالم یأبى حبس السلع لزیادة أسعارھا  •

  153.............................................:ة أفضل العمل بالرخص •

  154........................................:متى یترك العمل بالرخصة  •

  154........:التنزه عن الصغیرة مع ارتكاب الكبیرة لیس من الورع •

 155.........................................:الخیر طمأنینة والشر ریبة  •

 155.......................................:الصدق طمأنینة والكذب ریبة •
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  156................................................وبضدھا تتمیز األشیاء •

  157.................................................ما یستفاد من الحدیث •

  158...............................................................:المناقشة  •

  159...................................»مع غیرهأدب المسلم «: الحدیُث الثاني عَشَر

  159....................................:أحادیث لھا مكانتھا فـي اإلسالم •

  160.........................................................:معنى الحدیث •

  161.........................................................:الحیاء من اهللا •

  162............................:آثار الكالم فیما ال یعني والسكوت عنھ •

  164.........................................................:حسن اإلسالم •

  165................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  166...............................................................:المناقشة  •

  167..................»المؤمُن یحبُّ ألخیھ ما یحبُّ لنفِسھ « : الحدیُث الثالث عَشَر

  167...................................................:د بنفي اإلیمانالمرا •

  168.......................:رأي العلماء في مرتكب الكبیرة والصغیرة •

  168........................:المؤمن الكامل یحب للناس ما یحب لنفسھ •

  169.............................................:من ثمرات ھذه الخصلة •

 170.......................:المؤمن مع المؤمن فیما یسوءه وفیما یسره •

 173......................لناس یدفعھم إلى إصالح عیوبھمالخیر لحب  •

 173.................................................:إلى الغبطة ال الحسد •

  174................................مثلھم وأحسن منھمأن یكون غیرھم  •

  175......................................:ما یستفاد من الحدیث الشریف •
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  176................................................................:المناقشة •

  177...............»صیانة اإلسالم للنفس والدین والمجتمع«: الحدیُث الرابع عَشَر

  177..........................................................:حق اإلسالم  •

  177...............................................................:زنا الثیب- 1

  178..........................................................:النفس بالنفس - 2

  179...................................:ال قصاص بین والد وولده ) أ 

  179...................................:ال قصاص بین حر وعبد ) ب

  180.................................:اص بین مسلم وكافر ال قص) ج

  180....................:المساواة بین الرجل والمرأة في القصاص 

  180............................................................:المرتد یقتل - 3

  181....................................................:قبول توبة المرتد  •

  182.........................................................:تارك الصالة  •

  182........................................:الخارج على إمام المسلمین  •

  182.............................................................:الجاسوس  •

  183.................................................:حكمة قتل المحصن  •

  184.................................قطع الطریق وبم یباح قتل النفس ؟ •

  184............................................:حكم من استھان بالقرآن  •

  184...............................................:حكم الداعي إلى بدعة  •

  185................................ھذه النصوص محكمة أم منسوخة ؟ •

  186.................................................ما یستفاد من الحدیث •

  187...............................................................:المناقشة  •
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  188..........................»اإلیمان ومكارم األخالق « : الحدیُث الخامس عَشَر

  188......................................................الكالم أو الصمت •

  190..................................................ھل یكتب كل شيء ؟ •

  192............................................:الصمت عن الشر فضیلة •

  194...................................................:حق الجار وحرمتھ •

  197.............................................:إلحسانأولى الجیران با •

  197.............................................................:َحدُّ الجوار •

  199.................................................:منع اإلضرار بالجار •

  199...........................................:إكرام الضیف من اإلیمان •

  201..........................................................:حكم الضیافة •

  203................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  204................................................................:المناقشة •

  205.........................»الغضب دواعیھ وروادعھ « : الحدیُث السادس عَشَر

  205........................................................:مناسبة الحدیث •

  206............................................":ال تغضب: "معنى قولھ •

  207.............................................:السنة في عالج الغضب •

  210.........................................................:واجب المؤمن •

  212.........................:التحذیر من التفوه بما یوبق حال الغضب •

  212............................................:ما یؤاخذ بھ وما ال یؤاخذ •

  213................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  214................................................................:المناقشة •
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  215.......................................اإلتقان شعار المسلم: الحدیث السابع عشر

 215..................إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء: معنى قولھ •

  216.....................................................:اإلحسان وأنواعھ •

  218......................................: في الحدیثاإلحسان المقصود •

  219..........................................:إباحة قتل اآلدمي وأنواعھا •

  220...............................................:األمر بالرفق في الذبح •

  222................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  223................................................................:المناقشة •

  224...........................................»وصایا نبویة« : الحدیُث الثامن عَشَر

  224..........................................................:معنى التقوى •

  226.....................................................:التواصي بالتقوى •

  227...........................................................:آثار الذنوب •

  229.............................................:الحسنات ُیذھبن السیئات •

  232............................................:ا من توبةالكبائر ال ُبدَّ لھ •

  234......................................ھل تجب التوبة من الصغائر ؟ •

  236..............................................:تفسیر اللمم عند السلف •

  236..............................................:الخلق الحسن مع الناس •

  238................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  239................................................................:المناقشة •

  240.....................................»احفظ اهللا یحفظك « : الحدیث التاسع عشر

  241...............................................................:احفظ اهللا •
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  241..........................:ومن أعظم ما یجب حفظھ من أوامر اهللا •

  242...........................................................:أنواع الحفظ •

  244...............................................:وع الثاني من الحفظالن •

  245................................................:احفظ اهللا تجده تجاھك •

  246...................................................:إذا سألت فاسأل اهللا •

  247...........................................:حكمة االستعانة باهللا وحده •

  248.........................................................:قضاء اهللا نافذ •

  249..........................................................:مدار الوصیة •

  250........................................................:جفت الصحف •

  251................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  252................................................................:المناقشة •

  253.......................................»الحیاء من اإلیمان « : الحدیث العشرون

  253................................: فاصنع ما شئتمعنى إذا لم تستحي •

  256.........................................................:الحیاء نوعان  •

  258................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  259................................................................:المناقشة •

  260.....................»استقامة الراعي والرعیة « : الحدیث الحادي والعشرون

  260........................................................:مناسبة الحدیث •

  260...............................................:عالقة الحدیث بالقرآن •

  263.................................:حكمة اقتران االستقامة باالستغفار •

  264....................................:استقامة القلب استقامة للجوارح •
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  265................................................:فاد من الحدیثما یست •

  266................................................................:المناقشة •

  267..............................»الفروض والنوافل « : الحدیُث الثاني والعشرون

  267...........................................:المراد بالتحلیل والتحریم  •

  268...........................................:الجزاء بین الفعل والترك  •

  269........................................:كبائر مانعة من دخول الجنة •

  271....................................:تفاسیر أخرى ألحادیث التوحید  •

  272................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  273................................................................:المناقشة •

  274..................................»فضائل مبثوثة « : لثالث والعشرونالحدیُث ا

 274................................................:الطھور شطر اإلیمان •

  275............................الطھور بالماء شطر اإلیمان؟: ما معنى •

 278.................................................:الوضوء من اإلیمان •

 279.................................................الحمد هللا تمأل المیزان •

  280..................................................بین التسبیح والتحمید •

  282............................................:النور والبرھان والضیاء •

 285...........................................................:القرآن حجة •

  286......................................................بیع الناس أنفسھم •

  287..............................................................:ربح البیع •

  288................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  290................................................................:المناقشة •
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  291.......................»وما قدروا اهللا حق قدره « : الحدیُث الرابع والعشرون

  292............................................................:الظلُم حراٌم •

  292............................................................:معنى الظلم •

  293...........................................................:الظلم نوعان •

  294...........................................افتقار الخلق إلى اهللا تعالى •

  295....................................ھل یولد المرء مھتدًیا أو ضاًال ؟ •

  297.........................................ھل یطلب المھتدي الھدایة ؟ •

  298.......................................:حٌد ُضرَّ اهللا وال نفَعھلن َیبُلغ أ •

  300.........................:ال تزید ملَكھ الطاعُة وال ُتنقصھ المعصیُة •

  300.....................................................:خزائن اهللا ال تنفد •

  302.....................................:إنَّما ھي األعماُل ُتحَصى علینا •

  303..............................................:احتماالت تفسیر الجملة •

  304................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  305................................................................:المناقشة •

  306..............................»الصدقة بغیر مال«: الحدیُث الخامس والعشرون

  306.......................................................:ھ الحدیثمن فق •

  307......................................................:تصحیح المفاھیم •

  308........................................:الصدقة بغیر المال وأنواعھا •

  310....................................................األجر مرتبط بالنیة •

  312...............................:النوع الثاني من الصدقة غیر المالیة •

  312............................................:الذكر أفضل من الصدقة  •
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  314................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  315................................................................:المناقشة •

  316....................................»ُیْسر الصدقة«: الحدیُث السادس والعشرون

  316..............................................:على كل سالمى صدقة •

  317..............................................................:نعم جلیلة •

  319.............................................................:شكر النعم •

  320..............................................:كل سالمى علیھ صدقة •

  320........................................................:درجات الشكر •

  322......................................................:الصدقة المتعدیة •

  323..............................................:بعض مجاالت الصدقة •

  325................................................:الصدقة غیر المتعدیة •

  326................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  327................................................................:المناقشة •

  329......................»فتوى القلب في البر واإلثم«: الحدیث السابع والعشرون

  330..............................................................:معنى البر •

  331...................................................:النزوع إلى الفطرة •

  333.........................................................:طمأنینة القلب •

  335................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  336................................................................:المناقشة •

  337....................................»موعظة مودع«: الحدیُث الثامن والعشرون

  337...................................................:موعظة رسول اهللا  •
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  339........................................................:قلوب المؤمنین •

  340.........................................................:طلب الوصیة •

  r:.......................................................340وصیة النبي  •

  342............................................................:والیة العبید •

  343........................................:االختالف بعد الصدر األول •

  344................................................:ء الراشدینسنة الخلفا •

  346...........................................:الخلفاء الراشدون مھدیون •

  347......................................................:كل بدعة ضاللة •

  348......................................:مما استحسن من البدع اللغویة •

  350....................................:وجوب ضبط ما نقل عن السلف •

  351................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  353................................................................:المناقشة •

  354......................................»أبواب الخیر«: الحدیُث التاسع والعشرون

  355.........................................................:بالغة السؤال •

  357..........................................................:فضل النوافل •

  361............................................:الة والجھادالتوحید والص •

  362........................................................:حصائد األلسن •

  363................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  365.............................................................:المناقشــة  •

  366..............................»الحكمة والرحمة في الشریعة«: الحدیُث الثالثون

  366.........................................................:أقسام األحكام •
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  367...............................................................:حدود اهللا •

  369.......................................................:رحمة ال نسیان •

  370.....................................:أقسام البحث في المسكوت عنھ •

  371................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  372................................................................:المناقشة •

  373.........»ال ضرر وال ضرار«: ) في الجامع32(ُث الحادي والثالثون الحدی

  373...............................................:بین الضرر والضرار •

  374..................................................:من صور اإلضرار •

  378................................:مضارة ظاھرھا مصلحة مشروعة •

  380...................................:االنتفاع بملك الغیر دون مضارة •

  381.........................................................:مصالح العباد •

  383................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  384................................................................:المناقشة •

  385.............»البینة على المدعي«: )ي الجامع ف33(الحدیُث الثاني والثَّالثون 

  385.......................................................:البینة أو الیمین  •

  386............................................................:قاعدة جلیلة •

  388..................................................:ال دعوى بدون بینة •

  389.................................................:الیمین على من أنكر •

  389..........................................................:شھادة الكفار •

  391................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  392................................................................:المناقشة •
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  393..............»من شعب اإلیمان«: ) في الجامع34(الحدیُث الثالث والثالثون 

  393..........................................................:داللة الحدیث •

  396................................اإلنكار على السلطان وكیف یكون ؟ •

  398............................................متى یسقط األمر والنھي ؟ •

  401...............................................:اإلنكار متعلق بالرؤیة •

  402.....................................:حدود المنكر الذي یجب إنكاره •

  402............................................:الدوافع إلى األمر والنھي •

  403.....................................................:الرفق في اإلنكار •

  404................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  405................................................................:المناقشة •

  406......  مقتضیات األخوة اإلسالمیة:) في الجامع35(الحدیث الرابع والثالثون 

  406.............................................:الحسد وأقسام الناس فیھ •

  407.....................................................:وھذا على نوعین •

  409............................................:النجش وآراء العلماء فیھ •

  409.....................................................:واختلفوا في البیع •

  411........................:تحریم كل ما یؤدي إلى العداوة والبغضاء •

  413......................................:البغض في اهللا لیس منھیا عنھ •

  413...............................:االختالف في الدین طریق للتباغض •

  414..........................................:لحق ال للمذھباالنتصار ل •

  418....................................................:المسلم أخو المسلم •

  420.........................................................:القلب ومكانتھ •
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  423.........................................................:الكبر وعواقبھ •

  424.....................................:تحریم إیذاء المسلم بأیة صورة •

  427................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  428................................................................:المناقشة •

  429....................فضل التعاون: ) في الجامع36(الحدیث الخامس والثالثون 

  430............................................:من نفس عن مؤمن كربة •

  431.................: من كرب یوم القیامةحكمة االقتصار على كربة •

  431..........................................:فضل التیسیر على المعسر •

  433....................................................:الستر على المسلم •
  434..........................................:الناس في المعاصي قسمان •
  436.................................................:المسلم في عون أخیھ •
 438.....................................................:العلم طریق الجنة •
  440.........................الجلوس للعلم والقرآن والذكر في المساجد •
  442...........................................................:فضل عظیم •
  445.....................................................!من أبطأ بھ عملھ •
  447................................................:ما یستفاد من الحدیث •
  449................................................................:اقشةالمن •

  450..........»سخاء الواسع العلیم«: ) في الجامع37(الحدیُث السادس والثَّالثون 
  450......................................................:اهللا لطیف بعباده •
  452...................................................:الحسنات والسیئات •
  458..........................................................:فتور العزیمة •

  461................................:العزم على تكرار المعصیة إصرار •
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  462............................................:ال یھلك على اهللا إال ھالك •

  463................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  464................................................................:المناقشة •

  465......................طریق الوالیة: ) في الجامع38(بع والثالثون الحدیث السا

  465.........................................:المعاصي محاربة هللا تعالى •

  466........................................:التقرب بالفرائض ثم النوافل •

  469......................................:المحبة والمحبون هللا عز وجل •

 471....................................................:أثر محبة اهللا للعبد •

  475.................................................ما یستفاد من الحدیث •

  475................................................................:المناقشة •

  476.........»ف الرحمنعفو الرؤو«: ) في الجامع39(الحدیُث الثامن والثَّالثون 

  476........................................:التجاوز عن الخطأ والنسیان •

  478.................................................:حكم الخطأ والنسیان •

  479...................................:حكم صیِد الُمْحرم خطأ أو نسیاًنا •

  480.........................................: حكم المكره وھو نوعان- 2 •

  483................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  484................................................................:المناقشة •

  485...................»الزھد بالدنیا«: ) في الجامع40(الحدیُث التاسع والثالثون 

  485..............................................:اعبروھا وال تعمروھا  •

  487...............................................:حال المؤمن في الدنیا  •

  489.....................................:وصیة ابن عمر وقصر األمل  •
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  490.........................................................:صنیع العقالء •

  493................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  494................................................................:المناقشة •

  495...........................»أدویة ناجعة«: ) في الجامع42( الحدیُث األربعون 

  496........................................................:أسباب المغفرة •

  496....................................:حضور القلب وحسن الظن باهللا •

  497...........................................................:إجابة الدعاء •

  501......................................................:أفضل االستغفار •

  505................................................:ما یستفاد من الحدیث •

 506................................................................:المناقشة •

 507.....»ألحقوا الفرائض بأھلھاو«)  في الجامع43(الحدیث الحادي واألربعون 

 507.......................................................المراد بالفرائض •

 509....................................ما بقي بعد الفرض فألقرب ذكر •

 511........................................................قسمة المواریث •

 511.........................................................توریث األوالد •

 513...........................................................انفراد الذكور •

 514.........................................................میراث األبوین •

 515.......................................ق بھابن رجب وجواب لم یسب •

 517............................................................األم واألخوة •

 517.............................................................الجد والجدة •

 518...........................................................الجد واإلخوة •
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 519...............................................میراث اإلخوة والكاللة •

 521..........................................................میراث اإلخوة •

 522................................................................الزوجان •

 522..............................................................اإلخوة ألم •

 523...........................................................أولو األرحام •

 523...............................................وصف الرجل بالذكورة •

 525.................................................ما یستفاد من الحدیث •

  526.................................................................المناقشة •

  527...........» الرضاعمن أحكام«: ) في الجامع44(ي واألربعون ناثالحدیُث ال

  527................................................:المحرمات من النسب •

  529..............................................:المحرمات من الرضاع •

  529...................................................:السنة مكملة للقرآن •

  531.............................................:امتداد التحریم بالرضاع •

  532..................................:التحریم بالرضاع وإلى من ینتشر •

  532................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  534................................................................:المناقشة •

  535............»األمور بمقاصدھا«: ) في الجامع45( واألربعون لثالحدیُث الثا

 536.................................................نتفاع بما حرمحكم اال •

  539............................................................ثمن الكلب ؟ •

  540...............................................:حكم اقتناء كلب الصید •

  542................................................:ما یستفاد من الحدیث •
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  543................................................................:المناقشة •

  544..............»كل مسكٍر حراٍم«: ) في الجامع46( واألربعون بعارالحدیُث ال

  544.....................................................:علة تحریم الخمر •

  546.......................................................:كل مسكر خمر •

  547..........................................:ما أسكر كثیره فقلیلھ حرام •

  549..................................................:المسكر داء ال دواء •

  550....................................................:ى یحد السكرانمت •

  551................................................:ما یستفاد من الحدیث •

  552................................................................:المناقشة •

  553................»الداُء والدَّواُء«: ) في الجامع47( واألربعون مساخالحدیُث ال

  553...................................................:الحمیة رأس الدواء •

  556.................................:فضل اإلقالل من الطعام والشراب •

  557.................................................:ذم من اتبع الشھوات •

  558......................................:ما یستفاد من الحدیث الشریف •

  559................................................................:المناقشة •

  560.............»النفاق وخصالھ«: ) في الجامع48(س واألربعون داسث الالحدی

  561..........................................................:تفسیر النفاق  •

  561..........................................................:أصول النفاق •

  567...........................................:خوف الصحابة من النفاق •

  568.....................................:من أعظم خصال النفاق العملي •

  570......................................:ما یستفاد من الحدیث الشریف •
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  571................................................................:المناقشة •

  572..............»التوكل والتواكل«: ) في الجامع49( واألربعون بعالحدیُث السا

  572.......................................................:التوكل والرزق •

  573..........................................................:حقیقة التوكل •

  573................................................:التوكل وبذل األسباب •

  574............................................................:أعمال العبد •

  576...........................................................:حكم التداوي •

  577.........................................:لو حقق العبد التوكل بالقلب •

  579..........................................................:صدق التوكل •

  580.........................................................:الكسب أفضل •

  581........................................................:التوكل الحقیقي •

  582...........................................................:ثمرة التوكل •

  583......................................:ما یستفاد من الحدیث الشریف •

  584................................................................:المناقشة •

  585..............»الذكُر لبُّ العبادِة«: ) في الجامع50( واألربعون مناثالحدیُث ال

  585........................................................:مقاصد الحدیث •

  587........................................................:عالمة حب اهللا •

  589........................................:أنواع الذكر في الیوم واللیلة •

  593................................................:ذكر اهللا على كل حال •

  594...........................................:من جوامع الكلم في الذكر •

  596......................................:ما یستفاد من الحدیث الشریف •
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  597................................................................:المناقشة •

  598...........................................................فھـــــــــارس •

  599..........................................................یاتفھرس اآل •

  619.........................................................فھرس الحدیث •

  643...........................................................فھرس الرواة •

  645.................................................فھرس غریب األلفاظ •

  647........................................................فھرس المراجع •

  651..................................................فھرس الموضوعات •
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