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 بياء نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على خري األن
 
 

 أما بعد
 

 فهذه شرح ) كتاب الرقاق ( من صحيح البخاري ، سائالً املوىل تبارك وتعاىل أن ينفع به
 

 وأن يرزقنا اإلخالص يف العلم والعمل .
 

 وعملي يف هذا الشرح : هو شرح األحاديث من كتب العلماء األجالء ، كاإلمام النووي
 

 بن حجر وغريمها من العلماءواحلافظ ا
 

 أسأل هللا تعاىل أن يرفع قدرهم ، وأن يعلي منزلتهم ، وأن يغفر لنا وهلم
 

 على ما قدموه من جهود يف نشر العلم وتوضيحه .
 
 بقلم

 سليمان بن حممد اللهيميد
 رفحاء -السعودية 
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 ن الرحيم.بسم هللا الرمح
 كتاب الرقاق  - 85

 َعي َش ِإاَّ َعي ُش اآلِخَرةِ   الرقِقَاِق ، َوَأن  اَ باب َما َجاَء يف  -1
ُهَما، قَاَل:  ، َرِضيَ َعِن اب ِن َعبَّاس   -6412  ) نِع َمَتاِن َمغ ُبوٌن ِفيِهَما َكِثرٌي ِمَن النَّاِس الصِقحَُّة َوال َفَراغ ( . قَاَل النَِّبُّ اَّللَُّ َعن  
َواُن ب ُن ِعيَسى، حَ َعن رَبِيُّ قَاَل َعبَّاٌس ال   -م 6412 ثَ َنا َصف  ع ُت اب َن َعبَّاس  ، َعن  ب ِن َسِعيِد ب ِن َأِب ِهن د   ، َعن  َعب ِد هللاِ دَّ ، أَبِيِه َسَِ

َلُه. َعِن النَِّبِق   ِمث  
---------- 

 النعمة : ما يتنعم به اإلنسان ويستلذه .) نعمتان ( 
 مثن املثل .هو الشراء بأضعاف الثمن ، بأقل من ) مغبون ( 

الفراغ برأس املال ، فمن أحسن استخدام رأس ماله نال الربح ، ومن ضيعه تشبيه املكلف بالتاجر ، والصحة و  يف احلديث -1
 خسر وندم .

 ومعىن احلديث : أن من صح بدنه ، وتفرغ من األشغال العائقة ، ومل يسع لصالح آخرتــه فهو كاملغبـون يف البيــع .
: قد يكون اإلنسان صحيًحا وال يكون متفرًغا لشغله باملعاش، وقد يكون مستغنًيا وال يكون صحيًحا، فإذا  قاَل ابن اجلوزي  

 ا يِف اآلخرة، ِاجتمعا فغلب عليه الكسل َعِن الطَّاعة فهَو املغبون، ومتاُم ٰذلَك أنَّ الد نيا مزرعة اآلخرة، وفيها التِ جارة الَّيت يظهر رحبه
 راغه وصحَّته يف طاعة هللا فهَو املغبوط ، وَمْن ِاْستعملهما يف معصية هللا فهَو املغبوُن. فَمْن ِاْستعمل ف

 ألنَّ الفراغ يعقبه الش غل، والصِ حة يعقبها الس قم، ولو مل يكن إالَّ اهلرم،
دة املباريات ، واجللوس عند كثري من الناس ال ينتفعون بالصحة والفراغ ، بل قضوا أوقاهتم باملعاصي واملنكرات ، من مشاه-2

 القنوات ، والسعي وراء امللهيــات ، وكذلك الصحة ، فصرفومها يف غري حملهما فكانت وباالً وحسرة عليهم يوم القيامــة .
 بني أن من مل يستفد من وقته فهو مغبون . أمهية الوقت واالستفادة منه ، ألن النيب -3

 والوقت مهم جداً :
 هللا . أوا : هو من نعم

 قال تعاىل ) وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرٌت بأمره إن يف ذلك آليات لقوم يعقلــون ( .
 وقال تعاىل ) وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً ( .

 أي خياف كل منهما اآلخـر .
 عاىل يقسم بأجزاء منه :وملزيد أمهيته جند أن املوىل سبحانه وت

 .كقوله تعاىل ) والفجر وليال عشر ( وقوله ) والضحى وليال عشر ( 
 عنه اإلنسان . ثانياً : أنه يسأل

وذكر منها عن عمره فيما أفناه ، وعن مة حىت يسأل عن أربع خصال: ... ال تزول قدم عبد يوم القيا ) كما قال رسول هللا 
 مذي .شبابه فيما أباله ( رواه الت 

 يستفد منه فهو مغبون . ثالثاً : أن من مل
 كما يف حديث الباب .

 على اغتنام الفراغ قبل الشغل . حث النِب  رابعاً :
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 اغتنم مخساً قبل مخس : .. وذكر منها : فراغك قبل شغلك .. ( رواه احلاكم .)  قال رسول هللا 
 لى تفريطهم وعدم اتعاظهم من التعمري .أنه عندما يدخل الكفار النار يوخبهم هللا ع خامساً :

ُهم مِ ْن َعَذابَِ  ( َوُهْم 36ا َكَذِلَك جَنْزِي ُكلَّ َكُفور) )قال تعاىل ) والَِّذيَن َكَفُروا هَلُْم نَاُر َجَهنََّم ال يـُْقَضى َعَلْيِهْم فـََيُموُتوا َوال خُيَفَُّف َعنـْ
َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَمُل أَوملَْ نـَُعمِ رُْكم مَّا يـََتذَكَُّر ِفيِه َمن َتذَكََّر َوَجاءُكُم النَِّذيُر فَ َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا نـَْعمَ  ُذوُقوا َفَما ْل َصاحِلًا َغيـْ

 لِلظَّاِلِمنَي ِمن نَِّصري) ( .
، ومادة معيشته يف العذاب األليـم ،قيمحياته األبدية يف النعيم امل ، وهو مادةحلقيقةقال ابن القيم : وقت اإلنسان هو عمره يف ا

 وهو مير مر السحــاب .
 شرف وقته وصحته . أن قليل من الناس من يوفق ويعرف -4
 أكثر الناس دائماً على غري احلق . -5
 استحباب دعاء اإلنسان ربه أن يكون من القليل الذي مل خيسر وقته وصحته . -6
 من أسباب معرفة قيمة الوقت : -7

 : معرفة أنه مير مر السحاب .أوًا 
 اإلنسان يندم على ضياعه عند ااحتضار يف النار .ثانياً : معرفة أن 

 ( َلَعلِ ي أَْعَمُل َصاحِلًا ِفيَما تـَرَْكُت ... ( .99قال تعاىل ) َحىتَّ ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِ  اْرِجُعوِن )
َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَمُل أَوملَْ نـَُعمِ رُْكم مَّا يـََتذَكَُّر ِفيِه َمن َوُهْم َيْصَطرُِخونَ  وقال تعاىل )  َتذَكَّر ( .َ  ِفيَها رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل َصاحِلًا َغيـْ

 من أقوال السلف : -8
 فارغني فإن املوت يطلبكـــم . قال شعبة : ال جتلســـوا

 ب يوم ذهب بعضك .وقال احلسن : ابن آدم إمنا أنت أيام كلما ذه
 وقال عمر بن عبدالعزيز : إن الليل والنهار يعمالن فيك فاعمــل فيهمــا .

 وقال ابن مسعود : ما ندمــت على شيء ندمي على يوم غربت مشسه نقص فيه أجلي ومل يزدد فيه عملي .
 وقال احلسن : يا ابن آدم هنــارك ضيفك فأحسن إليه ) أي بالطاعات( .

 بيته يتوضأ لكل صالة واملصحف فيما بينهما . يفابن عمر كان  وعن نافع : أن
 وال جتعلنا من الغافلني .غمرة وال تأخذنا على غمرة  يف: اللهم ال تدعنا  كان من دعاء ايب بكر الصديق 
 األوقات .  يف: اللهم إنا نسألك صالح الساعات والبكرة  كان من دعاء عمر بن اخلطاب 

أقوامًا ما كانوا على أوقاهتم  قال احلسن البصري رمحه هللا : يا ابن آدم إمنا أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك وقال : أدركت
 أشد منكم حرصاً على دارمهكم ودنانريكم . 

 . وقال : ما من يوم ينشق فجره إال وينادي : يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد فأغتنم مين فإين ال أعود
 قال الشاعر :

 وثواين دقات قلب املــــرء قائــــلة له***إن احلياة دقائق
 بعد موتك ذكرها*** فالذكر لإلنسان عمر ثاين فارفع لنفسك
اخلطاب يقول أليب: ما مينعك أن تغرس  بن اجلامع الكبري: فعن عمارة بن خزمية بن ثابت قال مسعت عمر يفذكر الطرباين 

قال له عمر: أعزم عليك لتغرسنها، فقال عمارة: فلقد رأيت عمربن اخلطاب أرضك ؟ فقال له أيب: أنا شيخ كبريأموت غدا ف
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 . يغرسها بيده مع أيب"
املمات إن مىت تتطلب العلم ؟قال: حىت  عن نعيم بن محاد قال: قيل البن مبارك: إىل -جامع بيان العلم: يفقال ابن عبد الرب 

 شاء هللا .
 شي من عمل الدنيا وال عمل اآلخرة . يف: إين ألمقت الرجل أن أراه فارغا ليس  بن مسعود  هللاقال سيدنا عبد 

 :فائدة 
اإلمام النووي ) حيىي بن شرف احلوراين ( : مل تتجاوز حياة هذا العامل املبارك مخسًا وأربعني سنة، ومع هذا فقد مألها بالدراسة  

 والعبادة واحلفظ والتأليف، فكان فقيه الشافعية املقدَّم، وحمدِ ث الفقهاء، وإمام الزهد والورع يف زمانه، وقد بارك هللا له يف وقته
 فأخرج لألمة املصنفات الرائعة يف الفقه واحلديث والزهد وغريها، رمحه هللا رمحة واسعة. وعمره،

 ِح األَن َصاَر َوال ُمَهاِجَره  ( .اللَُّهمَّ اَ َعي َش ِإاَّ َعي ُش اآلِخَره  فََأص لِ قَاَل )   َعن  أََنس  ، َعِن النَِّبقِ   -6413
 [ . 1805] م : 

ل ب ن -6414 ُقُل الت َُّراَب َومَيُرُّ بَِنا فَ َقاَل  ُكنَّا َمَع َرُسوِل هللِا قال )  ع د  السَّاِعِديُّ سَ  عن َسه  َو ََي ِفُر َوََن ُن نَ ن   َن َدِق َوه  يف اْل 
 ِلألَن َصاِر َوال ُمَهاِجَره  ( . اللَُّهمَّ َا َعي َش ِإاَّ َعي ُش اآلِخَره  فَاغ ِفر  

ُل ب ُن َسع د   َلُه . ، َعِن النَِّبِق  تَابَ َعُه َسه   ِمث  
 [ . 1804] م : 

---------- 
َن َدِق ( )   أي : غزوة اخلندق ، قال ابن القيم : وكان األحزاب يف سنة مخس من اهلجرة يف شوال ، على أصح القولني .يف اْل 
َو ََي ِفرُ )   وحنن حنفر اخلندق ( . ( ويف الرواية األخرى ) جاءنا رسول هللا  َوه 
 ( أي : ال عيش باق إال عيش اآلخرة . اللَُّهمَّ َا َعي َش ِإاَّ َعي ُش اآلِخَره  ) 
 احلديث دليل على حتقري عيش الدنيا ملا يعرض له من التكدير وسرعة الفناء . -1

 ) كل من عليها فان ( .يف الدنيا موت قال تعاىل 
 قال تعاىل ) وهم فيها خالدون ( . ويف اآلخرة ال موت

 الدنيا مهوم وأحزان :يف 
 وٌر َشُكوٌر ( .ويف اآلخرة ال أحزان وال مهوم : قال تعاىل ) َوقَاُلوا احلَْْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا احلََْزَن ِإنَّ رَبَـَّنا َلَغفُ 

 بَاق) ( .ويف اآلخرة ال ينتهي : قال تعاىل ) َما ِعندَُكْم يَنَفُد َوَما ِعنَد اّلِلَِّ ،  يف الدنيا ينفد
  :وقد قال الشاعر الزاهد

 ال تركنن  إىل القصور الفاخرة .... واذكر عظامك حني متسي ناِخرة
 وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل .... يا رب إن  العيَش عيُش اآلخرة

 وقال آخر :
 وأنظر إىل من حوى الدنيا بأمجعها    هل راح منها بغري القطن والكفِن .

يا واآلخرة ؛ قال هللا تعاىل ش اآلخرة طاب له عيش الدنيا ؛ ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنوالعجيب أن من طلب عي
 .( سروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامةقل إن اخلاسرين الذين خ: )
 وأصحابه يف سبيل الدعوة إىل هللا تعاىل من اجلهد والتعب . بيان ما أصاب النيب -2

http://www.hayah.cc/forum/t18480.html
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 على املؤمنني يف تلك الغزوة ، فقد صرف عنهم شر أعدائهم مع كثرة عددهم وُعَددهم . بيان ما من  هللا به تعاىل-3
 مشروعية التحصن وأخذ األسباب يف حرب األعداء .-4
 باآلخرة تعلق النيب عليه الصالة والسالم-5
 ة .بات اآلخـــر إث-6
 ة .اآلخر  أن العيش احلقيقي عيش-7
  .حقري أن العيش بالدنيا زائل-8
 لربه م النيب عليه الصالة والسالمتعظي-9

 ل .الزائ أن العيش احلقيقي هو الباقي ال-10
 ا .زواهل حقارة الدنيا وسرعة-11
 ة .باآلخر  ينبغي على القائد تعليق الناس-12
 ة .باآلخر  فضيلة اليقني الذي يؤدي إىل اإلميان-13
 .التعلق باآلخرة يريح القلب والبدن -14
 ا .واملسارعة إليه قة يقود للطاعاتاإلميان باآلخرة حقي-15

 فائدة :
أنه ذكر هللا عز وجل بقوله " إن العيش عيش اآلخرة "، أو " إن اخلري خري اآلخرة " يف معرض رؤية ما  ورد عن النيب  -

  يعجب من الدنيا ، ويف معرض مواجهة الشدة واملشقة
 : وذلك يف األحاديث اآلتية

َهاِجُروَن َواألَْنَصاُر حَيِْفُروَن يف َغَداة) بَارَِدة) ، فـََلْم َيُكْن هَلُْم  َرُسوُل اّلِلَِّ  قال ) َخرَجَ  عن أنس بن مالك 
ُ
ِإىَل اخلَْنَدِق ، فَِإَذا امل

َهاِجَرْه ، َعِبيٌد يـَْعَمُلوَن َذِلَك هَلُْم ، فـََلمَّا رََأى َما ِبِْم ِمَن النََّصِب َواجُلوِع قَاَل : اللَُّهمَّ ِإنَّ الَعْيَش َعيْ 
ُ
ُش اآلِخَرْه ، فَاْغِفْر ِلأْلَْنَصاِر َوامل

 فـََقاُلوا ُمُِيِبنَي لَُه : حَنُْن الَِّذيَن بَايـَُعوا حُمَمََّدا ... َعَلى اجِلَهاِد َما بَِقيَنا أَبََدا ( متفق عليه .
ُهَما أَنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ َوَقَف ِبعَ  ُر اآْلِخرَةِ َعِن اْبِن َعبَّاس) َرِضَي اّلِلَُّ َعنـْ ُر َخيـْ َا اخْلَيـْ  ( . َرفَات) فـََلمَّا قَاَل : ) لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك ، قَاَل : ِإمنَّ

 ، وابن خزمية يف " صحيحه "ن اجلارود يف " املنتقى "رواه اب
 . هذا إسناد حسن : وقال الشيخ األلباين رمحه هللا

 يستحب للمرء إذا رأى ما يعجبه أن يقول : اللهم إن العيش عيش اآلخرة .وقد أخذ بذه األحاديث أهل العلم ، فقالوا 
  .ليذكر نفسه بغربته يف هذه الدنيا ، وأن اآلخرة هي احلياة احلقيقية اليت سباه الشيطان عنها ملا استزل أبانا آدم عليه السالم 

 عيش اآلخرة .إذا رأى شيئاً يعجبه قال لبيك إن العيش  :قال اإلمام النووي رمحه هللا
 باب كان إذا رأى شيئا يعجبه قال : لبيك إن العيش عيش اآلخرة . :وقد بوب عليه اإلمام البيهقي رمحه هللا بقوله

يعجبه يقول : لبيك إن العيش عيش اآلخرة ، فكان  شيئاً  - يعين النيب  –وقال أبو عبد هللا املواق املالكي رمحه هللا : إذا رأى 
 دة والرخاء ، وهكذا يقول كل من عرف اآلخرة وحقر الدنيا وذمها .يقوهلا يف حال الش

يعجبه من الدنيا كان إذا رأى شيئًا   وأما الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا فقد ذكر ذلك يف أكثر من موضع ، قال : الرسول 
 يقول: 

ا يلت( ألن اإلنسان إذا رأى ما يعجُبه ِمن الد نيا رُ لبيَك، إنَّ العيَش عيُش اآلخرة) ( )لبيكفت إليه فُيعرض عن هللا، فيقول َّبَّ
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فهذا العيش الذي يعجبك عيش زائل، والعيش حقيقة  (نفسه فيقول: )إنَّ العيَش عيُش اآلخرة، مث يوطِ ُن استجابًة هلل عزَّ وجلَّ 
 ( .ك ، إن العيَش عيُش اآلخرةما يعجُبه يف الد نيا أن يقول: )لبي ، وهلذا كان من الس نَّة إذا رأى اإلنسانُ هو عيش اآلخرة

ن  َيا يف اآلِخَرِة. -2  باب َمَثِل الدُّ
َنُكم  َوَتَكاثُ ٌر يف اأَلم   ن  َيا َلِعٌب َوهَل ٌو َوزِيَنٌة َوتَ َفاُخٌر بَ ي   ََياُة الدُّ َا احل  ِلِه تَ َعاىَل : }َأَّنَّ َواِل َواأَلو َاِد َكَمَثِل َغي ث  َأع َجَب ال ُكفَّاَر َوقَ و 

ن  َيا ِإاَّ َمَتاُع تُُه ُثَّ يَِهيُج فَ تَ َراُه ُمص َفرًّا ُثَّ َيُكوُن ُحطَاًما َويف اآلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمغ ِفَرٌة ِمَن هللِا َوِرض  نَ َبا ََياُة الدُّ َواٌن َوَما احل 
 ال ُغُروِر{.
ع ُت النَِّبَّ  -6415 ل  قَاَل : َسَِ ِضُع َسو ط  ) يَ ُقوُل  َسه  َوٌة يف َسِبيِل هللِا ، َأو  َمو  ن  َيا َوَما ِفيَها َوَلَغد  ٌر ِمَن الدُّ َنَِّة َخي   يف اْل 

ن  َيا َوَما ِفيَها ( .َرو َحٌة َخي     ٌر ِمَن الدُّ
 [ . 1881 ] م :

---------- 
َوٌة يف َسِبيِل هللِا ( )   الغدوة الذهاب أول النهار .َوَلَغد 

 ب آخر النهار .الروحة الذها) َأو  َرو َحٌة ( 
 يم اجلنة .دليل على حقارة الدنيا وعظمة نع احلديث-1

 ومما يدل على ذلك :
 حديث الباب .

ْستَـْورِد
ُ
نـَْيا ِِف اآلِخَرِة ِإالَّ ِمْثُل َما ََيَْعُل َأَحدُُكْم ِإْصبَـَعُه َهِذِه  قال : قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  وعن امل ِِف  -ىَي بِالسَّبَّابَِة َوَأَشاَر حيَْ  -) َواّلِلَِّ َما الد 

 اْلَيمِ  فـَْليَـْنظُْر ِِبَ يـَْرِجع ( رواه مسلم .
 اآلية اليت تدل على حقارة الدنيا وزواهلا : –رمحه هللا  –وذكر املصنف 

َنُكم  َوَتَكاثُ رٌ  ن  َيا َلِعٌب َوهَل ٌو َوزِيَنٌة َوتَ َفاُخٌر بَ ي   ََياُة الدُّ َا احل  ِلِه تَ َعاىَل ) إَّنَّ يف اأَلم َواِل َواأَلو َاِد َكَمَثِل َغي ث  َأع َجَب ال ُكفَّاَر نَ َباتُُه  َوقَ و 
َوانٌ  ن  َيا ِإاَّ َمَتاُع ال ُغُرو  ُثَّ يَِهيُج فَ تَ َراُه ُمص َفرًّا ُثَّ َيُكوُن ُحطَاًما َويف اآلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمغ ِفَرٌة ِمَن هللِا َوِرض  ََياُة الدُّ  ِر ( .َوَما احل 

ن  َيا َلِعٌب َوهَل ٌو ( ََياُة الدُّ َا احل   أي : ما احلياة الدنيا إال ُمرد لعب وهلـو ، لعب باألبدان واجلوارح ، وهلو وغفلة بالقلوب . )إَّنَّ
 حتسني ملا هو خارج عن ذات الشيء. ) َوزِيَنٌة ( 

َنُكم  ( )  تفاخرون باخللقة والقوة ، وقيل : باألنساب واألحساب كما  أي : يفتخر به بعضكم على بعض ، وقيل : يَوتَ َفاُخٌر بَ ي  
 كانت عليه العرب .

َو اِد (  َم َواِل َواأل   أي : يتكاثرون بأمواهلم وأوالدهم ويتطاولون بذلك على الفقراء .) َوَتَكاثُ ٌر يف األ 
 مث ضرب تعاىل مثل احلياة الدنيا يف أهنا زهرة فانية ونعمة زائلة فقال :

َوُهَو  وهو املطر الذي يأيت بعد قنوط الناس كما قال )َوُهَو الَِّذي يـُنَـز ُِل اْلَغْيَث ِمْن بـَْعِد َما قـََنُطوا َويـَْنُشُر َرمْحََتهُ َثِل َغي ث  ( )  َكمَ 
 اْلَوِل  احلَِْميُد ( .

أي : يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث) َأع َجَب ال ُكفَّاَر نَ َباتُُه (  ، وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب  ِِ
 احلياة الدنيا الكفار ، فإهنم أحرص شيء عليها أميل الناس إليها .

  ) قال ابن مسعود : املراد من الكفار الزراع قال األزهري : والعرب تقول  األول :فيه قوالن : فقوله ) َأع َجَب الكفار نَ َباتُُه
 يبذره بتاب األرض ، وإذا أعجب الزراع نباته مع علمهم به فهو يف غاية احلسن ، للزارع : كافر ، ألنه يكفر البذر الذي 
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أن املراد بالكفار يف هذه اآلية الكفار باهلل وهم أشد إعجابًا بزينة الدنيا وحرثها من املؤمنني ، ألهنم ال يرون سعادة  الثاين : 
 سوى سعادة الدنيا .

وقيل : الكف ار هنا الكافرون باهلل عز وجل ؛ ألهنم أشد إعجاباً بزينة الدنيا  هنم يغط ون البذر.قال القرطيب : الكف ار هنا : الزر اع أل
 من املؤمنني ، وهذا قول حسن ؛ فإن أصل اإلعجاب هلم وفيهم ، ومنهم يظهر ذلك ، وهو التعظيم للدنيا وما فيها.

 ذلك الزرع ، يعين ييبس .) ُثَّ يَِهيُج ( 
 بعد أن كان خضراً نضراً .رقًا ( ) فَ تَ َراُه ُمص فَ 

 ( أي : مث يكون بعد ذلك كله حطاماً ، أي : يصري يبساً متحطماً .) ُثَّ َيُكوُن ُحطَاماً 
هكذا احلياة الدنيا تكون أواًل شابة ، مث تكتهل ، مث تكون عجوزًا شوهاء ، واإلنسان كذلك يكون يف أول عمره وعنفوان شبابه 

اف ، بي املنظر ، مث إنه يشرع يف الكهولة فتتغري طباعه وينفد بعض قواه ، مث يكرب فيصري شيخًا كبريًا ، غضًا طريًا لني األأعط
 َضْعف) قـُوًَّة ضعيف القوى ، قليل احلركة ، يعجزه الشيء اليسري  كما قال تعاىل ) اّلِلَُّ الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعف) مُثَّ َجَعَل ِمْن بـَْعدِ 

 ْن بـَْعِد قـُوَّة) َضْعفاً َوَشْيَبًة خَيُْلُق َما َيَشاُء َوُهَو اْلَعِليُم اْلَقِديُر ( .مُثَّ َجَعَل مِ 
قال القرطيب : واملعىن أن احلياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه خلضرته بكثرة األمطار ، مث ال يلبث أن يصري هِشيمًا كأن مل 

 يكن ، وإذا أعجب الزراع فهو غاية ما يستحسن
َواٌن (  ِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمغ ِفَرٌة ِمَن اَّللَِّ َوِرض  أي : وليس يف اآلخرة اآلتية القريبة إال إما هذا وإما هذا ، إما عذاب ) َويف اآل 

 . شديد ، وإما مغفرة من هللا ورضوان
ن  َيا (  ََياُة الدُّ  اليت نعيشها اآلن .) َوَما احل 

أي : متاع يزول قريبًا ، فهي متاع فان) غار ) ملن ركن إليه ، فإنه يغت با وتعجبه حىت يعتقد أنه ال دار سواها ( ) ِإاَّ َمَتاُع ال ُغُروِر 
 وال معاد وراءها ، وهي حقرية قليلة بالنسبة إىل الدار اآلخرة .

رضوان هللا وطلب اآلخرة فنعم قال سعيد بن جبري : الدنيا متاع الغرور إذا أهلتك عن طلب اآلخرة ، فأما إذا دعتك إىل طلب 
 الوسيلة .

نـَْيا َكَماء) أَنـَْزْلَناُه ِمَن السََّماِء فَاْختَـَلَط بِِه نـََباُت اأْلَ  ُ وقال تعاىل )َواْضِرْب هَلُْم َمَثَل احْلََياِة الد  ْرِض فََأْصَبَح َهِشيماً َتْذُروُه الر ِيَاُح وََكاَن اّلِلَّ
 ( . َعَلى ُكلِ  َشْيء) ُمْقَتِدراً 

نـَْيا َمَتاٌع َوِإنَّ اآْلِخرََة  َا َهِذِه احْلَـَياُة الد   ِهَي َداُر اْلَقرَاِر ( .وقال سبحانه وتعاىل عن مؤمن فرعون أنه قال لقومه )يَا قـَْوِم ِإمنَّ
 وقال القرطيب : متاع : أي يتمتع با قليل مث تنقطع وتزول . ودار اآلخرة هي دار االستقرار واخللود . 

 حلديث دليل على عظم نعيم اجلنة .ا-2
 :من وجوه متعددة م اآلخرة يفضل على متاع الدنيا نعيو 

 أوًا: متاع الدنيا قليل .
ٌر لِ َمِن اتَـَّقى ( .قال تعاىل ) ق نـَْيا قَِليٌل َواآلِخَرُة َخيـْ  ْل َمَتاُع الدَّ

ما الدنيا يف اآلخرة إال مثل ما َيعل  ل ضربه فقال ) وهللاقلة متاع الدنيا بالنسبة إىل نعيم اآلخرة َّبثا وقد صور لنا الرسول 
 يف اليم، فلينظر ِب ترجع ( . –وأشار بالسبابة  –أحدكم إصبعه هذه 

 ثانياً : هو أفضل من حيث النوع .
  <أفضل مما يف الدنيا، بل ال وجه للمقارن –فثياب أهل اجلنة وطعامهم وشرابم وحليهم وقصورهم 
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 موضع سوط يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها ( . ففي حديث الباب )

 س ( .قوس أحدكم من اجلنة خري مما طلعت عليه الشم ر ) ولقابويف احلديث اآلخ
 ضل ما يف اجلنة على ما يف الدنيا .نساء أهل اجلنة بنساء الدنيا لتعلم فوقارن 
بينهما، وملألت ما بينهما رحياً، ولنصيفها على  أن امرأة من نساء أهل اجلنة اطلعت على األرض ألضاءت ما) لو  قال 

 ها ( .رأسها خري من الدنيا وما في
 ثالثاً : اْلنة خالية من األكدار واهلموم والغموم .

 َوقَاُلوا احلَْْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا احلََْزَن ِإنَّ رَبَـَّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر ( . قال تعاىل عن أهل اجلنة )
 عاً : قلوبم صافية ، وأعماهلم وألسنتهم طيبة .راب

 قال تعاىل ) ال َيْسَمُعوَن ِفيَها لَْغًوا َوال تَْأثِيًما . ِإالَّ ِقياًل َسالًما َسالًما ( .
 وقال تعاىل ) َونـََزْعَنا َما يِف ُصُدورِِهم مِ ْن ِغل ) ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرر) م تَـَقابِِلنَي ( .

 ى حقارة الدنيا .احلديث دليل عل-3
 احلديث دليل على فضل اجلهاد يف سبيل هللا .-4
 : بعض األعمال الصاحلة خري من الدنيا وما فيها 

نـَْيا َوَما ِفيَها ( . ٌر ِمَن الد   حديث الباب ) َلَغْدَوٌة يف َسِبيِل هللِا ، أَْو َرْوَحٌة َخيـْ
  من الدنيا وما فيها ( .) ركعتا الفجر خري حديث عائشة . قالت : قال رسول هللا 

َها َعْن َسْهِل ْبِن َسْعد) السَّاِعِديِ  ، َرِضَي اّلِلَُّ َعْنُه ، َأنَّ َرُسوَل هللِا  نـَْيا َوَما َعَليـْ ٌر ِمن الد   ( . قَاَل ) رِبَاُط يـَْوم) يف َسِبيِل هللِا َخيـْ
ِل النَِّبِق  -3 ن  َيا َكأَنََّك َغرِي  باب قَ و   َسِبيل   ٌب ، َأو  َعاِبرُ ُكن  يف الدُّ

ُهَما ، قَاَل )َعن  َعب ِد هللِا ب ِن ُعَمَر ، رَ -6416 ن  َيا َكأَنََّك  َأَخَذ َرُسوُل هللِا  ِضَي اَّللَُّ َعن   َغرِيٌب ، َأو  ِبَن ِكِب فَ َقاَل ُكن  يف الدُّ
 َعاِبُر َسِبيل  ( .

َت َفاَل تَ ن َتِرِر ال َمَساَء َوُخذ  ِمن  ِصحَِّتَك ِلَمَرِضَك َوِمن  وََكاَن اب ُن ُعَمَر يَ ُقوُل ِإَذا َأم َسي َت َفالَ    تَ ن َتِرِر الصََّباَح ، َوِإَذا َأص َبح 
ِتَك.  َحَياِتَك ِلَمو 
--------- 

 أمسك .(  ) أَخذَ 
 : ُمتمع رأس العضد والكتف .  املنكب) ِبَن ِكِب ( 

 البعيد عن وطنه . مثل الغريب ، والغريب هو: أي  ( كأنك غريب) 
 َّبعىن : بل . وقيل،  : أو للتخري قيل: (  أو عابر سبيل) 
 احلديث دليل على الزهد يف الدنيا وقصر األمل .-1

 ترك ماال ينفع يف اآلخرة والورع : ترك ما ختاف ضرره يف اآلخرة .والزهد يف الدنيا : هو 
 .وهذه العبارة من أحسن ما قيل يف الزهد والورع وأمجعها 

قال اإلمام أمحد بن حنبل : الزهد على ثالثة أوجه : األول : ترك احلرام وهو زهد العوام ، والثاين : ترك الفضول من احلالل وهو 
 .      زهد اخلواص ، والثالث : ترك ما يشغل عن هللا وهو زهد العارفني

 ) الفوائد ( .        قال ابن القيم : أفضل الزهد إخفاء الزهـد ، وأصعبه الزهد يف احلظوظ . 
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 وال حتدث نفسك بطول البقاء فيها ، وال باالعتناء ذها وطناً : ال تركن إىل الدنيا وال تتخهمعنا: قال النووي يف شرح احلديث ،
 با ، وال تتعلق منها إال َّباء يتعلق به الغريب يف غري وطنه ، وال تشتغل فيها َّبا ال يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إىل

    أهله .
التزهيد يف الدنيا ، وأنه ال ينبغي لإلنسان أن يتخذها وطنًا يركن إليها ، وهذا احلديث أصل يف قصر األمل يف ففي هذا احلديث 

 الدنيا ، وأن املؤمن ينبغي أن يكون فيها كأنه على جناح سفر .
 : وقد زهد هللا يف الدنيا وبني  خستها وحقارهتا 

 يَنَفُد َوَما ِعنَد اّلِلَِّ بَاق) ( .قال تعاىل )ما عندَكم 
َنُكْم َوَتَكاثـٌُر يف اأَلمْ  نـَْيا َلِعٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ َا احْلََياُة الد  َواِل َواأَلْوالِد َكَمَثِل َغْيث) أَْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه وقال تعاىل ) اْعَلُموا أمنَّ

 َيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر ( .َفرًّا مُثَّ َيُكوُن ُحطَاًما َويف اآلِخرَِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة مِ َن اّلِلَِّ َورِْضَواٌن َوَما احْلََياُة الد نْـ مُثَّ يَِهيُج فـَتَـرَاُه ُمصْ 
نـَْيا َكَماء أَنَزْلَناُه ِمَن السََّماء فَاْختَـَلطَ  َا َمَثُل احْلََياِة الد  ِبِه نـََباُت اأَلْرِض ممَّا يَْأُكُل النَّاُس َواألَنـَْعاُم َحىتََّ ِإَذا َأَخَذِت  وقال تعاىل ) ِإمنَّ

َهآ أَتَاَها أَْمرُنَا لَْياًل أَْو نـََهارًا  اأَلْمِس َكَذِلَك َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َكَأن ملَّْ تـَْغَن بِ اأَلْرُض ُزْخُرفـََها َوازَّيَـَّنْت َوَظنَّ أَْهُلَها أَنَـُّهْم قَاِدُروَن َعَليـْ
 َتِقيم) ( .نـَُفصِ ُل اآليَاِت لَِقْوم) يـَتَـَفكَُّروَن . َواّلِلَُّ يَْدُعو ِإىَل َداِر السَّاَلِم َويـَْهِدي َمن َيَشاء ِإىَل ِصرَاط) م سْ 

ٌر لِ َمِن اتَـَّقى َوالَ ُتْظَلُموَن فَ  نـَْيا قَِليٌل َواآلِخَرُة َخيـْ  ِتياًل ( .وقال تعاىل ) ُقْل َمَتاُع الدَّ
نـَْيا .وقال تعاىل ) َبْل تـُْؤثِ  ٌر َوأَبـَْقى ( . ُروَن احْلََياَة الد   َواآلِخَرُة َخيـْ

ُهْم َزْهرََة احْلََياِة الد نَيا لِنَـْفتِ  نَـْيَك ِإىَل َما َمتـَّْعَنا بِِه أَْزَواًجا مِ نـْ  ٌر َوأَبـَْقى ( .نَـُهْم ِفيِه َورِْزُق رَبِ َك َخيْـ وقال تعاىل ) َوال مَتُدَّنَّ َعيـْ
ُلَوُهْم أَيـ ُهْم َأْحَسُن َعَماًل . َوِإنَّا جَلَاِعلُ  َها َصِعيًدا ُجُرزًا ( .وقال تعاىل ) ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اأَلْرِض زِيَنًة هلََّا لَِنبـْ  وَن َما َعَليـْ

واإلخبار بشرفها ، والتغيب ِف اآلخرة ، فنائها  والقرآن مملوء من التزهيد ِف الدنيا واإلخبار خبستها وقلتها وانقطاعها وسرعة
 ودوامها فإذا أراد هللا بعبد خريا أقام ِف قلبه شاهدا يعاين به حقيقة الدنيا واآلخرة ويؤثر منهما ما هو أوىل باإليثار

غبة يف الد نيا ، قال تعاىل ) َبْل تـُْؤثُِروَن وقال ابن رجب : فأمَّا الز هد يف الد نيا ، فقد كثُر يف الُقرآن اإلشارة إىل مدحه ، وإىل ذم  الر 
ٌر َوأَبـَْقى ( وقال تعاىل ) تُرِيُدوَن َعَرَض الد نيا َوهللُا يُرِيُد اآلِخَرَة ( ، وقال تعاىل يف قصة قارون ) َفَخرََج  احْلََياَة الد نيا َواآلِخَرُة َخيـْ

ِعْلَم َويـَْلُكْم َن احْلََياَة الد نيا يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُويتَ قَاُروُن ِإنَُّه َلُذو َحظ ) َعِظيم) َوقَاَل الَِّذيَن أُوُتوا الْ َعَلى قـَْوِمِه يف زِيَنِتِه قَاَل الَِّذيَن يُرِيُدو 
ٌر ِلَمْن آَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا َوال يـَُلقَّاَها ِإالَّ الصَّاِبُروَن ( إىل قوله ) تِْلَك الدَّ  اُر اآلِخَرُة جَنَْعُلَها لِلَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلو ًا يف ثـََواُب هللِا َخيـْ
نيا يف اآلِخَرِة ِإالَّ َمَتاٌع ( ، وقال ) ُقْل َمَتاُع اأَلْرِض َوال َفَساداً َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي ( ، وقال تعاىل ) َوَفرُِحوا بِاحْلََياِة الد نيا َوَما احْلََياُة الد  

ٌر ِلَمِن اتَـَّقى َوال ُتْظَلُموَن فَِتياًل ( . الد نيا  قَِليٌل َواآلِخَرُة َخيـْ
َا َهِذهِ  نيا َمَتاٌع َوِإنَّ اآلِخرََة وقال حاكياً عن مؤمن آل فرعون أنَّه قال لقومه ) يَا قـَْوِم اتَِّبُعوِن أَْهدُِكْم َسِبيَل الرََّشاِد يَا قـَْوِم ِإمنَّ  احْلََياُة الد 

 اْلَقرَاِر ( . ِهَي َدارُ 
 وقد ذمَّ هللا َمْن كان يُريد الد نيا بعمله وسعيه ونيَّته .

: وهذا احلديث أصٌل يف ِقَصر األمل يف الدنيا ، وأنَّ املؤمَن ال ينبغي له أن يتَّخذ الد نيا وطنًا ومسكناً ، فيطمئن    وقال رمحه هللا
 سفر : يـَُهيِ ُئ جهازَه للرحيل .فيها ، ولكن ينبغي أْن يكوَن فيها كأنَّه على جناح 

َا َهِذِه احْلََياةُ  نـَْيا َمَتاٌع وقد اتَّفقت على ذلك وصايا األنبياء وأتباعهم ، قال تعاىل حاكياً عن مؤمن آل فرعون أن ه قال ) ا قـَْوِم ِإمنَّ  الد 
 َوِإنَّ اآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقرَاِر ( .

ا َمثَلي وَمَثُل الد نيا كمثل راكب) قاَل يف ظلِ  شجرة) مث راَح وتركها ( .يقول ) ماِل ولِلد   وكان النَّيب    نيا إمنَّ
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 ألصحابه أنَّه قال هلم : اعرُبوها وال َتعُمُروها . ومن وصايا املسيح 
 .وُروي عنه أنَّه قال : من ذا الذي يبين على موِج البحر داراً ، تلُكُم الد نيا ، فال تتَّخذوها قراراً  

 : إنَّه ودخل رجٌل على أيب ذر ) ، فجعل يُقلِ ب بصره يف بيته ، فقال : يا أبا ذر ) ، أين متاُعكم ؟ قاَل : إنَّ لنا بيتاً نوجه إليه ، قالَ 
 البدَّ لك من َمتاع مادمت هاهنا ، قاَل : إنَّ صاحب املْنزل ال يدُعنا فيه .

ه ، فقالوا له : إنَّا نرى بيَتك بيَت رجل) مرحتل) ، فقال : أمرحتٌل ؟ ال ، ولكن ودخلوا على بعض الصاحلني ، فقلبوا بصرهم يف بيت
 أُْطَرُد طرداً .

يقول : إنَّ الد نيا قِد ارحتلت مدبرًة ، وإنَّ اآلخرة قِد ارحتلت مقبلًة ، ولُكل ) منهما بنون ، فكونوا من  وكان علي  بُن أيب طالب 
 بناء الدنيا ، فإنَّ اليوَم عمٌل وال حساب ، وغداً حساٌب وال عمل  .أبناء اآلخرة ، وال تكونوا من أ

 قال بعُض احلكماء : عجبُت ممَِّن الد نيا موليٌة عنه ، واآلخرة مقبلٌة إليه يشغتُل باملدبرة ، ويُعِرض عن املقبلة  .
هللا عليها الفناء ، وكتب على أهلها منها الظََّعن ،  وقال ُعمُر بُن عبد العزيز يف خطبته : إنَّ الد نيا ليست بداِر قرارُِكم ، كتب

منها الر ِحلة بأحسن ما  -رمحكم هللا  -فكم من عامر) موثَّق عن قليل) خَيَْرُب ، وكم من مقيم) ُمغَتبط) عما قليل َيظَعُن ، فأحسنوا 
 حبضرتكم ِمن النقلة ، وتزوَّدوا فإنَّ خرَي الزَّاد التقوى  .

ا للمؤمن دار إقامة ، وال وطنًا ، فينبغي للمؤمن أْن يكون حالُه فيها على أحد حالني : إما أْن يكوَن كأنَّه وإذا مل تكن الدني
رُي إىل بلِد غريب مقيٌم يف بلد ُغربة) ، مَه ه التزو د للرجوع إىل وطنه ، أو يكون كأنَّه مسافٌر غري مقيم البتَّة ، بل هو ليله وهنارَه ، يس

 ابَن عمر أْن يكوَن يف الد نيا على أحد هذين احلالني . ا وص ى النَّيب  اإلقامة ، فلهذ
بل أْن يْنزِل املؤمن نفسه كأنَّه غريٌب يف الدنيا يتخيَُّل اإلقامَة ، لكن يف بلد ُغربة) ، فهَو غرُي متعلِ ِق القلب ببلد الغربة ،  فأحدمها :

ا هو مقيٌم يف الدنيا ليقضي َمَرمََّة جهازه إىل الرجوع إىل وطنه ، قال الفضيُل بن عياض : قلُبه متعلِ ٌق بوطنه الذي يَرِجُع إليه ، وإمن  
 املؤمن يف الدنيا مهموٌم حزين ، مه ه َمَرمَُّة جهازه .

ذي هو غريٌب بينهم ومن كان يف الدنيا كذلك ، فال همَّ له إال يف التزو د َّبا ينفُعه عنَد عوِده إىل وطنه ، فال يُناِفُس أهَل البلِد ال
، له شأٌن ، يف عز ِهم ، وال ََيْزَُع من الذلِ  عندهم ، قال احلسن : املؤمن يف الد نيا كالغريب ال َيزع من ُذهلا ، وال يُناِفُس يف ِعز ِها 

 وللناس شأن.
 ، فاملؤمن أبداً حيَِن  إىل وطنه األوَّل .يَّتهماـدا الرجوع إليها، وصاحل ذر ِ ، ووعُ زوجُته اجلن ة، مث أُهبطا منهاملا ُخِلق آدم ُأسِكَن هو و 

 كان عطاء السَِّليمي يقول يف دعائه : اللهمَّ ارحم يف الد نيا ُغربيت ، وارحم يف القرب وحشيت ، وارحم موقفي غداً بني يديك .
ا هو سائٌر يف قطِع منازل السَّفر حىت  ينتهي به أن يـُْنزَِل املؤمُن نفَسه يف الدنيا كأنَّه مسافٌر غرُي مقيم البتة ، وإ احلال الثاين : منَّ

 السفُر إىل آخره ، وهو املوت .
  ومن كانت هذه حاَله يف الدنيا ، فهمَُّته حتصيُل الزاد للسفر ، وليس له مِهٌَّة يف االستكثار من متاع الدنيا ، وهلذا أوصى النَّيب   

 ا كزاِد الرَّاكب .مجاعًة من أصحابه أن يكوَن بالُغهم من الد ني
 قيل حملمد بن واسع : كيف أصبحَت ؟ قال : ما ظَن ك برجل يرحتَُِل كلَّ يوم) مرحلًة إىل اآلخرة  ؟

ا أنت أياٌم ُمموعة ، كل ما مضى يوٌم مضى بعُضك  .   وقال احلسن : إمنَّ
ا أنت بني مطيتني يُوضعاِنَك ، يُوِضُعك النهار إىل اللي ل ، والليل إىل النهار ، حىت ُيسِلَماِنك إىل اآلخرة ، وقال : ابَن آدم إمنَّ

 فمن أعظم منك يا ابَن آدم خطراً .
 وقال : املوُت معقود يف نواصيكم والدنيا ُتطوى ِمن ورائكم . 
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ا الليُل والنهاُر مراحُل يـَْنزهُِلا الناُس مرحلًة مرحلًة حىت ينتهي ذلك بم إىل آخر سفرهم ، فإِن استطعت أن  قال داود الطائي : إمنَّ
رك ، تُقدِ م يف كلِ  مرحلة زاداً ِلما َبنَي يديها ، فافعل ، فإنَّ انقطاع السَّفر عن قريب ما هو ، واألمر أعجُل من ذلك ، فتزوَّد لسف

 واقض ما أنَت قاض) من أمرك ، فكأنَّك باألمر قد بـََغتك  .
ك مقيم ، بل أنَت دائُب السَّرِي ، ُتساق مع ذلك سوقًا حثيثًا ، املوت وكتب بعُض السَّلف إىل أخ) له : يا أخي خُييَُّل لك أنَّ 

 موجٌَّه إليك ، والدنيا ُتطوى من ورائك ، وما مضى من عمرك ، فليس بكار ) عليك حىت َيُكرَّ عليك يوم التغابن .
ه ، وسنته هَتِدُم ُعُمَره ، وكيف يفرح من يقوده سَنتَ  قال بعُض احلكماء : كيف يفرُح بالدنيا من يوُمه يَهِدُم شهَره ، وشهرُه يهِدمُ 

 عمرُه إىل أجله ، وتقوُده حياتُه إىل موته .
وقال الفضيُل بُن عياض لرجل) : كم أتت عليك ؟ قال : ستون سنة ، قال فأنت منذ ستني سنة تسرُي إىل ربِ ك يُوِشُك أْن تَبُلَغ ، 

ال الفضيُل : أتعرف تفسريَه تقول : أنا هلل عبد وإليه راجع ، فمن َعِلَم أنَّه هلل عبد ، فقال الرجل : إن ا هلل وإن ا إليه راجعون ، فق
ل جوابًا ، وأنَّه إليه راجع ، فليعلم أنَّه موقوٌف ، ومن علم أنَّه موقوف ، فليعلم أنَّه مسؤول ، ومن َعِلَم أنَّه مسؤوٌل ، فلُيِعدَّ للسؤا

سرية ، قال : ما هي ؟ قال : حُتِسُن فيما بقي يُغَفُر لك ما مضى فإن ك إْن أسأَت فيما بقي ، فقال الرجل : فما احليلُة ؟ قال : ي
 .ُأِخْذَت َّبا مضى وَّبا بقي 

قال احلسن : مل يزل الليُل والنهار سريعني يف نقص األعمار ، وتقريِب اآلجال ، هيهات قد صحبا نوحًا وعادًا ومثوَد وقرونًا بني 
م ، ووردوا على أعماهلم ، وأصبح اللَّيُل والنَّهاُر غضَّنْيِ جديدين ، مل يُبِلُهما ما مرَّا به ، ذلك كثريًا ، فأصبح وا َقِدموا على ربِ 

 مستعدِ ين ملن بقي َّبثل ما أصابا به من مضى .
يوم) وليلة) ، فاحذِر هللا ،  وكتب األوزاعي  إىل أخ) له : أما بعد ، فقد ُأحيَط بك من كل  جانب ، واعلم أنَّه ُيساُر بك يف كل ِ 

 واملقام بني يديه ، وأْن يكوَن آخر عهدك به ، والسَّالم  .
 فُعْمُرَك أياٌم وُهنَّ َقالِئُل .        ) جامع العلوم واحلكم ( . ---ترحَّل من الد نيا بزاد) من الت قى 

 وقد جاءت أحاديث كثرية يف التزهيد يف الدنيا :
 ل الدنيا إال كراكب استظل حتت شجرة مث راح وتركها ( رواه التمذي .) ما مثلي ومث قال 

قال بعض العلماء : فتأمل هذا املثال ، ومطابقته للواقع سواء ، فإهنا يف خضرهتا كشجرة ، ويف سرعة انقضائها وقبضها شيئاً 
سن به أن يبين حتتها داراً ، وال يتخذها قراراً ، فشيئاً كالظل ، والعبد مسافر إىل ربه ، واملسافر إذا رأى شجرة يف يوم صائف ال حي

 بل يستظل با بقدر احلاجة ، ومىت زاد على ذلك انقطع عن الرفاق .
ْدى) َأَسكَّ َميِ ت) فـَتَـَناَوَلُه َمرَّ بِالس وِق َداِخاًل ِمْن بـَْعِض اْلَعالَِيِة َوالنَّاُس َكنَـَفَتُه َفَمرَّ ِبَ  وَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اّلِلَِّ ) َأنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ 

قَاُلوا «. َأحتُِب وَن أَنَُّه َلُكْم » فـََقالُوا َما حنُِب  أَنَُّه لََنا ِبَشْىء) َوَما َنْصَنُع بِِه قَاَل «. أَي ُكْم حيُِب  َأنَّ َهَذا لَُه ِبِدْرَهم) » فََأَخَذ بِأُُذنِِه مُثَّ قَاَل 
نـَْيا أَْهَوُن َعَلى اّلِلَِّ ِمْن َهَذا َعَلْيُكم ( رواه مسلم .» ا َكاَن َعْيًبا ِفيِه ألَنَُّه َأَسك  َفَكْيَف َوُهَو َميِ ٌت فـََقاَل َواّلِلَِّ َلْو َكاَن َحيًّ   فـََواّلِلَِّ لَلد 

ْستَـْورِد . قال : قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ 
ُ
نـَْيا ِِف اآلِخَرِة ِإالَّ ِمثْ  وعن امل َوَأَشاَر حَيْىَي بِالسَّبَّابَِة  -ُل َما ََيَْعُل َأَحدُُكْم ِإْصبَـَعُه َهِذِه ) َواّلِلَِّ َما الد 

 ِِف اْلَيمِ  فـَْليَـْنظُْر ِِبَ يـَْرِجع ( رواه مسلم . -
نـَْيا تـَْعِدُل ِعْنَد اّلِلَِّ َجَناَح بـَُعوضَ  وَعْن َسْهِل ْبِن َسْعد) قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  َها َشْربََة َماء) ( رواه ) َلْو َكاَنِت الد  ة) َما َسَقى َكاِفرًا ِمنـْ

 التمذي .
 فضائل الزهد يف الدنيا ؟ -2

 أوًا : راحة للقلب والبدن .
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 قال احلسن : الزهد يف الدنيا يريح القلب والبدن .
 ثانياً : سبب حملبة هللا .

 كما يف احلديث ) ازهد يف الدنيا حيبك هللا ( رواه ابن ماجه .
فجعل الزهد سببا للمحبة فمن أحبه هللا تعاىل فهو يف أعلى الدرجات فينبغي أن  -رمحه هللا-ذا احلديث يقول اإلمام الغزاِلويف ه

 أن من حمب الدنيا متعرض لبغض هللا تعاىل .ا من أفضل املقامات ومفهومه أيضاً يكون الزهد يف الدني
 ثالثاً : أن هللا زهدنا فيها .

 ياة الدنيا إال متاع ( .فقال تعاىل ) وما احل
 وقال سبحانه ) قل متاع الدنيا قليل واآلخرة خري ملن اتقى وال تظلمون فتياًل ( .

 قال القرطيب : متاع الدنيا منفعتها واالستمتاع بلذاهتا ، ومساه قلياًل ألنه ال بقاء له .
 رابعاً : سبب هلوان املصائب .

 صيبات .قال علي : من زهد يف الدنيا هانت عليه امل
 . من عالمات الزهد أن يستوي عند العبد حامده وذامه يف احلق 

دَح قال ابن رجب : وهذا من عالمات الز هد يف الد نيا ، واحتقارها ، وقلَِّة الرَّغبة فيها ، فإنَّ من عُظمِت الد نيا عنده أحبَّ امل
يَة الذَّمِ  ، وعلى فعِل كثري) ِمَن الباطِل رجاَء املدح ، فمن استوى عنده وكرَِه الذَّمَّ ، فرَّبا محله ذلك على ترِك كثري) ِمَن احلق خش

ابن  حامُده وذام ه يف احلقِ  ، دلَّ على ُسقوط منزلة املخلوقني من قلبه ، وامتالئه ِمْن حمبَّة احلقِ  ، وما فيه رضا مواله ، كما قال
 مدح هللا الذين َُياهدون يف سبيل هللا ، وال خيافون لومة الئم . مسعود : اليقني أْن ال تُرضي النَّاَس بسخط هللا  ، وقد

 : قال ابن القيم : حيسن إعمال اللسان يف ذم الدنيا يف موضعني 
 : موضع التزهيد فيها للراغب . أحدمها
وفائها وكثرة جفائها : عندما يرجع به داعي الطبع والنفس إىل طلبها ، وال يأمن إجابة الداعي ، فيستحضر يف نفسه قلة  والثاين

 رشده زهد فيها وال بد .  وخسة شركائها ، فإنه إن مت عقله وحضر
 وقال رمحه هللا :

ليس الزهد أن تتك الدنيا من يدك وهي يف قلبك ، وإمنا الزهد أن تتكها من قلبك وهي يف يدك ، وهذا كحال اخللفاء الراشدين 
حني فتح هللا عليه  أن خزائن األموال حتت يده ، بل كحال سيد ولد آدم  وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده املثل مع

 . ال يزيده ذلك إال زهداً من الدنيا ما فتح ، و 
  ثالثة أشياء :وقال رمحه هللا : والذي يصحح هذا الزهد ثالثة أشياء 

ا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم علم العبد أهنا ظل زائل ، وخيال زائر ، وأهنا كما قال تعاىل ) اعلموا أمن أحدها :
 وتكاثر يف األموال واألوالد .. ( .

 علمه أن وراءها داراً أعظم منها قدراً ، وأجل خطراً ، وهي دار البقاء . الثاين :
ها ، فمىت تيقن ذلك  َيلب له ما مل يقض له منمعرفته أن زهده فيها ال مينعه شيئاً كتب له منها ، وأن حرصـه عليها ال الثالث :

 وصار له به علم يقني هان عليه الزهد فيها ..
 فهذه األمور الثالثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه يف مقامه وهللا املوفق ملن يشاء . ) طريق اهلجرتني (

 : من أقوال السلف 



 14 

 “ .يا فال تتخذوها قراراً :  من ذا الذي يبين على موج البحار داراً ، تلكم الدن قال عيسى ابن مرمي
 : اعربوها وال تعمروها  . وقال موسى عليه الصالة والسالم

: يا أهل الشام ! ما ِل أراكم تبنون ما ال تسكنون ، وجتمعون ما ال تأكلون ، وًتؤم لون ما ال  وقال أبو الدرداء ألهل الشام
 “ .تيداً ، فأصبح أملهم غروراً ، ومساكنهم قبوراً تدركون ، إن الذين قبلكم بنوا مشيداً وأملوا بعيداً ومجعوا ع

: أال إن الدنيا بقاؤها قليل ، وعزيزها ذليل ، وغنيها فقري ، وشابا يهرم ، وحيها ميوت ، فال يغرنكم  قال عمر بن عبد العزيز
 إقباهلا مع معرفتكم بسرعة إدبارها ، فاملغرور من اغت با  .

رة ، وارحتلت اآلخرة مقبلة ، ولكل واحد منهما بنون ، فكونوا من أبناء اآلخرة وال تكونوا من :  ارحتلت الدنيا مدب وقال علي
 أبناء الدنيا ، فإن اليوم عمل وال حساب وغداً حساب وال عمل .

ها، :  إن املوتى مل يبكوا من املوت ، ولكنهم يبكون من حسرة الفوات ، فاتتهم وهللا دار مل يتزودوا من وقال ابن السماك
 ودخلوا داراً مل يتزودوا هلا  .

 “ .: أيها اإلنسان إمنا أنت نازل من الدنيا يف منزل تعمره أيام عمرك ، مث ختليـــه عند موتك ملن ينزله بعدك  وقال بعض العلماء
 قال الشاعر :

 إن هلل عبـاداً فطنـا            طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
 أهنا ليسـت حلي وطنـا       نظروا إليها فلما علموا    

 جعلـوها جلة واختذوا          صاحل األعمال فيها سـفنا 
 قواًل وعماًل . امتثل ابن عمر وصية رسول هللا -2

، فإنه كان يقول : إذا أصبحت فال تنتظر املساء ، وإذا أمسيت فال تنتظر الصباح ، وخذ من صحتك ملرضك ومن  أما قواً 
 .حياتك ملوتك 

على جانب كبري من الزهد فيها والقناعــة منها باليسري الذي يقيم صلبه ويست بدنه ، وما سوى  : فقد كان  ا يف الفعلوأم
 ذلك يقدمه لغده .

 : ما رأينا أحداً إال قد مالت به الدنيا أو مال با إال عبد هللا بن عمر  . قال جابر بن عبد هللا
 لألمر األول من ابن عمر  . : ما رأيت أحداً ألـــزم وقالت عاشة
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 باب يف اأَلَمِل َوُطوِلهِ  -4
ن  َيا ِإاَّ  ََياُة الدُّ َنََّة فَ َقد  فَاَز َوَما احل  ِزَح ، َعِن النَّاِر َوُأد ِخَل اْل  ِل هللِا تَ َعاىَل : }َفَمن  زُح    َمَتاُع ال ُغُروِر{.َوقَ و 

 ل ِهِهُم اأَلَمُل َفَسو َف يَ ع َلُموَن{.}َذر ُهم  يَأ ُكُلوا َويَ َتَمت َُّعوا َوي ُ 
ُهَما بَ ُنوَن فَ  ِبَلًة َوِلُكلِق َواِحَدة  ِمن   ِبَرًة َوار ََتََلِت اآلِخَرُة ُمق  ن  َيا ُمد  ُكونُوا ِمن  أَب  َناِء اآلِخَرِة ، َوَا َتُكونُوا ِمن  َوقَاَل َعِليٌّ ار ََتََلِت الدُّ

ن  َيا فَِإنَّ ال ي َ  َم َعَمٌل ، َوَا ِحَساَب َوَغًدا ِحَساٌب ، َواَ َعَمَل.أَب  َناِء الدُّ  و 
زِِحِه{ ِبَُباِعِدِه.  }ِبَُزح 

َخطًّا ُمَرب ًَّعا َوَخطَّ َخطًّا يف ال َوَسِط َخارًِجا ِمن ُه َوَخطَّ ُخُططًا ِصَغارًا ِإىَل َهَذا  َخطَّ النَِّبُّ ) قَاَل  َعن  َعب ِد هللِا  -6417
َوَهَذا الَِّذي ُهَو  -ِه ال َوَسِط ِمن  َجانِِبِه الَِّذي يف ال َوَسِط َوقَاَل َهَذا اإِلن َساُن َوَهَذا َأَجُلُه حمُِيٌط بِِه ، َأو  َقد  َأَحاَط بِ  الَِّذي يف

طََأُه َهَذا نَ َهَشُه َهَذا َوِإن   ُُطُط الصِقغَاُر اأَلع َراُض فَِإن  َأخ  طََأُه َهَذا نَ َهَشُه َهَذا. َخارٌِج َأَمُلُه َوَهِذِه اْل   َأخ 
َنَما ُهَو َكَذِلَك إِ  َخطَّ النَِّبُّ ) َعن  أََنس  قَاَل  -6418  ذ  َجاَءُه اْل َطُّ اأَلق  َرُب ( .ُخُطوطًا فَ َقاَل َهَذا اأَلَمُل َوَهَذا َأَجُلُه فَ بَ ي  

---------- 
 أي : للصحابة .(  َخطَّ النَِّبُّ ) 
 الظاهر أنه كان بيده املباركـــة . ًعا (َخطًّا ُمَرب َّ ) 
 أي : وسط املربع .( َوَخطَّ َخطًّا يف ال َوَسِط ) 
 أي : اخلط املصور مثاله اإلنسان .( َوقَاَل َهَذا اإِلن َساُن ) 

 أي : املربع .) َوَهَذا َأَجُلُه حمُِيٌط ِبِه ( 
 ستطيل املنفرد .أي : اخلط امل( َوَهَذا الَِّذي ُهَو َخارٌِج َأَمُلُه ) 
ُُطُط الصِقَغاُر اأَلع َراُض )   أي : اآلفات واألعراض من املرض واجلوع والعطش وغريه .( َوَهِذِه اْل 
طََأُه َهَذا نَ َهَشُه َهَذا )   أي : أصابه ، وعرب بالنهش وهو لدغ ذات السم مبالغة يف اإلصابة واإلهالك .( فَِإن  َأخ 
وهو لدغ ذات السم مبالغة يف  ض على قصر األمل ، واالستعداد لبغتة األجل ، وعرب بالنهشويف احلديث إشارة إىل احل -1

 . اإلصابة واإلهالك
 املعىن . هذا حدود أجله ، و خيتمه أجله دون أمله ، وقد أوضح النيب  والشاهد أن اإلنسان تتجاوز آماله

، ، فغرس آخر مث مشى قليالً س إىل جنبه واحدًا مث مشى قليالً ، فغر الثة أعوادث قال: أخذ رسول هللا  فعن جابر بن زيد  
 أمله ، وخيتمه أجله دون أمله . آخر مث قال : هل تدرون ما هذا ؟ هذا مثل ابن آدم ، وأجله ، وأمله ، فنفسه تتوق إىل فغرس
 . احلديث دليل على خطر طول األمل ، وأن على اإلنسان أن يقصر أمله 

 االستمرار يف احلرص علي الدنيا ومداومة االنكباب عليها مع كثرة اإلعراض عن اآلخرة. معين طول األمل :  هو
 : أي يشغلهم عن الطاعة . -رمحه هللا-ويف تفسري قوله تعاِل : ) ويُلِهِهُم اأَلمُل (  يقول القرطيب 

نفسه أن يشرع يف عمل من أعمال  و قال ابن حجر : ويف األمل سر لطيف ، ألنه لوال األمل ما هتين أحد بعيش ، وال طابت
الدنيا ، وإمنا املذموم منه االستسال فيه ، وعدم االستعداد ألمر اآلخرة ، فمن سلم من ذلك مل يكلف بإزالته ، وسبب طول 

 األمل اجلهل وحب الدنيا .
 : وقد جاءت اآليات الكثرية يف ذم طول األمل 

 وا َويـُْلِهِهُم اأَلَمُل َفَسْوَف يـَْعَلُموَن ( .َذْرُهْم يَْأُكُلوا َويـََتَمتـَّعُ قال تعاىل ) 
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أَْلَف َسَنة) َوَما ُهَو َّبَُزْحزِِحِه ِمَن اْلَعَذاِب  وقال تعاىل ) َولََتِجَدنَـُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياة) َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوْا يـََود  َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَّرُ 
 َبِصرٌي َّبَا يـَْعَمُلوَن ( .َأن يـَُعمََّر َواّلِلَُّ 

نُوا َكالَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمن قـَْبُل َفطَاَل وقال تعاىل ) َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأن خَتَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اّلِلَِّ َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقِ  َوال َيُكو 
ُهْم فَاِسُقوَن ( .َعَلْيِهُم اأَلَمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم وََكثِ   رٌي مِ نـْ

 قال رسول هللا : )ال يزال قلب الكبري شاب اً يف اثنتني: يف حب  الد نيا وطول األمل( .
  من طول األمل :يتولد 

ر الكسُل عن الطاعة، والتسويُف بالتوبة، والرغبُة يف الدنيا، والنسياُن لآلخرة، والقسوة يف القلب؛ ألن رقته وصفاءه إمنا يقع بتذك
 املوت، والقرب، والثواب، والعقاب، وأهوال يوم القيامة؛ كما قال تعاىل ) َفطَاَل َعَلْيِهُم اأَلَمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم ( .

 قال ابراهيم بن أدهم : من أطلق بصره طال أسفه ، ومن طال أمله ساء عمله .
 قال ابن القيم : إضاعة الوقت من طول األمل .

 ل عبٌد األمل إال أساء العمل .وقال احلسن : ما أطا
 وقال الفضيل: إن من الشقاء طول األمل، وإن من النعيم قصر األمل .

 وقال بعض احلكماء : اجلاهل يعتمد على األمل، والعاقل يعتمد على العمل .
 وقال ابن القيم : مفتاح كل شر حب الدنيا وطول األمل .

 بغدك . وقال احلسن: إياك والتسويف؛ فإنك بيومك ولست
 قال الغزاِل : إذا طولت أملك قلت طاعتك . 

 وقال بعضهم : األمل كالسراب غر من رآه وخاب من رجاه .
 وقال حيىي بن معاذ : األمل قاطع عن كل خري ، والطمع مانع من كل حق .

 وقال ابن مسعود : ال يطولن  عليكم األمد وال يلهين كم األمل فإن  كل  ما هو آت قريب .
 عروف الكرخي : نعوُذ باهلل من طوِل األمل ، فإنَّه مينع خرَي العمل .وقال م

 ، واملوت ال يؤَمن . ، واملوانع متنع ؛ فإن اآلفات تعرض قال ابن بطال: اخلري ينبغي أن يباَدر به
 وقال القرطيب : ) ويُلِهِهُم اأَلمل ( أي : يشغلهم عن الطاعة .

 نتني: طول األمل واتباع اهلوى؛ فأما طول األمل فينسي اآلخرة، قال علي : إن أخوف ما أختوف عليكم اث
 وأما اتباع اهلوى فيصد عن احلق .

ومن أقوال ابن اجلوزي : األمل مذموم إال للعلماء فلواله ما صنفوا ، وإين رأيت خلقًا كثريًا غرهم الشباب ونسوا فقد األقران، 
 وما من آفة أعظم منه ، فإنه لوال طول األمل ما وقع إمهال أصالً.وأهلاهم طول األمل ، ومن االغتار طول األمل ، 

 وَيب على من ال يدري مىت يبغته املوت أن يكون مستعداً .
 قصر األمل  . احلث على -2

: قصر األمل : هو العلم بقرب الرحيل ، وسرعة انقضاء مدة احلياة ، وهو من أنفع األمور للقلب ، فإنه يبعثه  قال ابن القيم
، يثري ساكن عزماته إىل دار البقاء، و حاب، ومبادرة طيء صحائف األعمال، وانتهاز الفرص اليت متر مر السعلى معافصة األيام

وحيثه على قضاء جهاز سفره ، وتدارك الفارط ، ويزهده يف الدنيا ، ويرغبه يف اآلخرة ، فيقوم بقلبه _ إذا داوم مطالعة قصر 
 ، يريه فناء الدنيا ، وسرعة انقضائها ، وقلة ما بقي منها ، وأهنا قد ترحلت مدبرة ، ومل يبق األمل _ شاهد من شواهد اليقني
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منها إال صبابة كصبابة اإلناء يتصابا صاحبها ، وأهنا مل يبق منها إال كما بقي من يوم صارت مشسه على روؤس اجلبال ، ويريه 
جاء أشراطها وعالماهتا ، وأهنا مع لقائها كمسافر قد خرج صاحبه يتلقاه ، بقاء اآلخرة ودوامها ، وأهنا قد ترحلت مقبلة ، وقد 

 فكل منهما يسري إىل اآلخر ، فيوشك أن يلتقيا سريعاً .
 ويكفي يف قصر األمل :: إىل أن قال رمحه هللا 

ُهم مَّا َكانُوا مُيَتـَُّعوَن (أَفـََرأَْيَت ِإن مَّتـَّْعَناُهْم ِسِننَي . مُثَّ َجاءُهم مَّا َكانُوا يُوَعُدو  قوله تعاىل )  َن . َما أَْغىَن َعنـْ
نَـُهْم ( . وقوله تعاىل )  َويـَْوَم حَيُْشُرُهْم َكَأن ملَّْ يـَْلَبُثوْا ِإالَّ َساَعًة مِ َن النـََّهاِر يـَتَـَعاَرُفوَن بـَيـْ
 ُضَحاَها ( . َكأَنَـُّهْم يـَْوَم يـََرْونـََها ملَْ يـَْلَبُثوا ِإالَّ َعِشيًَّة أَوْ   وقوله تعاىل )
 نُتْم تـَْعَلُموَن ( .قَالُوا لَِبثْـَنا يـَْوًما أَْو بـَْعَض يـَْوم) فَاْسَأْل اْلَعادِ يَن . قَاَل ِإن لَِّبْثُتْم ِإالَّ قَِلياًل لَّْو أَنَُّكْم كُ  وقوله تعاىل )
ما مضى منها إال كما بقي من يومكم أصحابه يوماً والشمس على روؤس اجلبال فقال : إنه مل يبق من الدنيا في وخطب النيب 

 هذا فيما مضى منه  .
 وقصر األمل بناؤه على أمرين : ُث قال رمحه هللا :

 تيقن زوال الدنيا ومفارقتها .
 وتيقن لقاء اآلخرة وبقائها ودوامها .

    . وقال : ليس للعبد أنفع من قصر األمل ، وال أضر من التسويف وطول األمل 
 ب للقاء هللا ، هو مفتاح مجيع األعمال الصاحلة واألحوال اإلميانية . ) طريق اهلجرتني ( .وقال : صدق التأه  

:  فأما طول األمل فينسي اآلخرة، وأما اتباع اهلوى قال، يشتد خوفه من اثنتني : طول األمل، واتباع اهلوى ، كان علي 
 فيصد عن احلق  .

إن مت اليوم فأرسلي إىل فالن  –تعين أبا حممد  –:  كان يقول ِل  لتقاوحكي يف قصر األمل أن امرأة حبيب أيب حممد 
 “ .يغسلين ويفعل كذا وكذا ، واصنعي كذا ، فقيل هلا : أرى رؤيا ؟ قالت : هكذا يقول كل يوم 

مل ينسي قال ابن القيم : اتباع اهلوى وطول األمل مادة كل فساد ، فإن اتباع اهلوى يعمي عن احلق معرفة وقصدًا ، وطول األ
 اآلخرة ويصد عن االستعداد هلا . 

وقال : وأعظم هذه اإلضاعات إضاعتان مها أصل كل إضاعة :  إضاعة القلب ، وإضاعة الوقت ، فإضاعة القلب من إيثار 
تباع الدنيا على اآلخرة ، وإضاعة الوقت من طول األمل ، فاجتمع الفساد كله يف اتباع اهلوى وطول األمل ، والصالح كله يف ا

 اهلدى ، واالستعداد للقاء .               ) الفوائد ( .
: قال ِل أبو زرعة : ألقولن لك قواًل ما قلته ألحد سواك : ما خرجت من املسجد منذ عشرين سنة  وعن إبراهيم بن سبط قال

 ، فحدثتين نفسي أن أرجع من ذلك .
َصُر األمل ، ليس بأكل الغليظ ، وال بلبس العباء  ، وقال : كان من وقال سفيان الثوري : الزهد يف الد نيا قِ قال ابن رجب : 

الد نيا : دعائهم : اللهم زهِ دنا يف الد نيا ، ووسِ ع علينا منها ، وال تزِوها عنا ، فتغِ بنا فيها . وكذا قال اإلمام أمحد : الز هد يف 
 أيدي الناس .ِقَصُر األمل ، وقال مرة : ِقَصُر األمِل واليأُس مما يف 

أمُله ، فقد   ووجه هذا أنَّ ِقَصَر األمِل يُوِجُب حمبََّة لقاء هللا باخلروج من الد نيا ، وطول األمل يقتضي حمبََّة البقاِء فيها ، فمن قُصرَ 
ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكُم  ) ىلكره البقاء يف الد نيا ، وهذا هناية الز هد فيها ، واإلعراض عنها ، واستدل ابُن عيينة هلذا القول بقوله تعا

 َولََتِجَدنَـُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياة) ( .َصاِدِقنَي ( إىل قوله )  الدَّاُر اآلِخَرُة ِعْنَد هللِا َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس فـََتَمنـَُّوا اْلَمْوَت إْن ُكْنُتمْ 
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شتغال با ؛ ليتفرَّغ ِلطلب هللا ، ومعرفته ، والقرب منه ، واألُنس به ، والشَّوِق إىل فالز هد يف الد نيا يُراُد به تفريُغ القلب مَن اال
 لقائه .

 مث قال : وبكلِ  حال) ، فالز هد يف الد نيا شعاُر أنبياِء هللا وأوليائه وأحبَّائه .
إن ه كان أزهَد النَّاس يف الد نيا ، وأنتم ،  -صلى هللا عليه وسلم  -قال عمرو بن العاص : ما أبعَد هديُكم ِمْن هدي نبيِ كم  

 .أرغُب الناس فيها ، خرَّجه اإلمام أمحد 
وُهْم كانوا خرياً منكم، قالوا: وكيف ذلك؟  وقال ابن مسعود ألصحابه : أنتم أكثُر صومًا وصالًة وجهاداً من أصحاب حممد 

 .آلخرة ، وأرغب منكم يف اقال: كانوا أزهَد منكم يف الد نيا
 قال أبو الدَّرداء : لَِئْن َحلفُتْم ِل على رجل) أنَّه أزهدُكم ، ألحلفنَّ لكم أنَّه خريُكم  . و 
  وتنور قلبه .، قل مهه ، قيل : من قصر أمله 

نـَْيا تـَُفْز   َفَدلِيل اْلَعْقِل تـَْقِصرُي اأَلَملْ   **   َقصِ ْر اآلَماَل يِف الد 
 فَ َقد  َأع َذَر اَّللَُّ ِإلَي ِه يف ال ُعُمرِ باب َمن  بَ َلَغ ِستِقنَي َسَنًة  -5

ِلِه : }َأَو ملَ  نُ َعمِقر ُكم  َما يَ َتذَكَُّر ِفيِه َمن  َتذَكََّر َوَجاءَُكُم النَِّذيُر{.  ِلَقو 
  بَ لََّغُه ِستِقنَي َسَنًة.فَ َقاَل َأع َذَر اَّللَُّ ِإىَل ام ِرئ  َأخََّر َأَجَلُه َحّتَّ  َعن  َأِب ُهَري  َرَة ، َعِن النَِّبِق  -6419

اَلَن ، َعِن ال َمق رُبِيِق.  تَابَ َعُه أَبُو َحازِم  ، َواب ُن َعج 
-------- 

 ( يعين أطاله . ) َأخََّر أَجَلهُ 
ُرْك َلُه ُعذرًا ِإْذ  قوله -1 دََّة . يقال : ) أْعَذَر هللا ِإىَل اْمرِئ) َأخََّر ... ( قال النووي : قَاَل العلماء : معناه ملَْ يـَتـْ

ُ
أْمَهَلُه هِذِه امل

 أْعَذَر الرُجُل ِإَذا بـََلَغ الغايََة يف الُعْذِر .
وقال احلافظ ابن حجر : اإلعذار إزالة العذر ، واملعىن أنه مل يبق له اعتذار كأن يقول لو مد ِل يف األجل لفعلت ما أمرت به . 

منه ، وإذا مل يكن له عذر يف ترك الطاعة مع متكنه منها بالعمر الذي  يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية يف العذر ومكنه
 حصل له ، فال ينبغي له حينئذ إال االستغفار والطاعة واإلقبال على اآلخرة بالكلية .

 . ) قَاَل هللا تَ َعاىَل ) َأَوملَ  نُ َعمِقر ُكم  َما يَ َتذَكَُّر ِفيِه َمن  َتذَكََّر َوَجاءُكُم النَِّذير 
 أي: أو ما عشتم يف الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع باحلق النتفعتم به يف مدة عمركم؟ل ابن كثري : قا 

َُحقِ ُقوَن : معناه أَو ملَْ نـَُعمِ رُْكْم ِستِ نَي َسَنًة ؟ ورجح ذلك ابن كثري يف تفسريه ، حيث قال : 
عن ُماهد  ، عن قَاَل ابن عباس وامل

أعذر هللا فيه البن آدم يف قوله ) أَوملَْ نـَُعمِ رُْكْم َما يـََتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر ( ستون سنة ، فهذه الرواية ابن عباس قال: العمر الذي 
 أصح عن ابن عباس، وهي الصحيحة يف نفس األمر أيًضا، ملا ثبت يف ذلك من احلديث . 

 والتعمري : تطويل العمر . قال ابن عاشور :
  ( : وقوله تَ َعاىَل ) قَاَل ابن عباس واجلمهور : ُهَو النَّيب  وَجاءُكُم النَِّذير . وقيل : الشَّيُب ، 

َنة أهنم قالوا: يعين: الشيب. قال ابن كثري :  روي عن ابن عباس، وِعْكرَِمة، وأيب جعفر الباقر، وقتادة، وسفيان بن ُعيَـيـْ
وقرأ ابن زيد ) َهَذا َنِذيٌر ِمَن الن ُذِر األوىَل ( وهذا اختيار ابن  ول وقال الس دِ ي ، وعبد الرمحن بن زيد بن أسلم: يعين به الرس

 جرير، وهو األظهر .
َناُكْم بِاحلَْقِ  َولَ  َنا رَب َك قَاَل ِإنَُّكْم َماِكثُوَن َلَقْد ِجئـْ َن (  أي: لقد ِكنَّ أَْكثـَرَُكْم لِْلَحقِ  َكارُِهو لقوله تعاىل ) َونَاَدْوا يَا َماِلُك لِيَـْقِض َعَليـْ
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 بينا لكم احلق على ألسنة الرسل، فأبيتم وخالفتم .

َعَث َرُسوال ( . ِبنَي َحىتَّ نـَبـْ  وقال تعاىل) َوَما ُكنَّا ُمَعذِ 
بـَْنا َوقـُْلَنا َما نزَل اّلِلَُّ ِمْن نَ وقال تبارك وتعاىل ) ُكلََّما أُْلِقَي ِفيَها فـَْوٌج َسَأهَلُْم َخَزنـَتُـَها َأملَْ يَْأِتُكْم نَِذيٌر قَاُلوا بـََلى َقْد َجاءَ   ا َنِذيٌر َفَكذَّ

 َشْيء) ِإْن أَنـُْتْم ِإال يِف َضالل) َكِبري ( .
 ، وهذا قول أكثر املفسرين . هو يعين حممداً  قال البغوي :

 النذارة .ووصف الرسول بالنذير ألن األهم من شأنه بالنسبة إليهم هو ،  حممد  والنذير الرسول وقال ابن عاشور :
ويف احلديث إشارة إىل أن استكمال الستني مظنة النقضاء األجل ، وأصرح من ذلك ما أخرجه التمذي بسند حسن عن  -2

 أيب هريرة رفعه ) أعمار أميت ما بني الستني إىل السبعني وأقلهم من َيوز ذلك ( .
 فار يف أواخر العمر .ة واالستغيف احلديث احلث على االزدياد من اخلري واألعمال الصاحل -3

قال وهب بن الورد : إن هلل ملكًا ينادي يف السماء كل يوم وليلة أبناء اخلمسني : زرع دنا حصاده ، أبناء الستني : هلموا إىل 
 ماذا أخرمت، أبناء الثمانني : ال عذر لكم .ب، أبناء السبعني : ماذا قدمتم و احلسا

 : عدوا أنفسكم يف املوتى . وعن وهب قال : ينادي مناد : أبناء الستني
 إىل من بلغه ستني من عمره  ( . قال ) أعذر  يف صحيح البخاري عن أيب هريرة عن النيب و 

 .ومل نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر(أالقيامة نودي أين أبناء الستني وهو العمر الذي قال هللا فيه )إذا كان يوم ويف حديث آخر )
 أقلهم من َيوز ذلك ( .ني إىل السبعني و أعمار أميت بني الستقال )  ويف التمذي عنه  
 يف حديث آخر ) معتك املنايا ما بني الستني إىل السبعني ( .و  
 . يف هذا املعتك قبض النيب  ما بني الستني إىل السبعني ( و حصاد أميتحديث آخر ) إن لكل شيء حصاداً و  يفو 

 فليتخذ لنفسه كفناً .  قال سفيان الثوري : من بلغ سن رسول هللا
قال الفضيل لرجل : كم أتى عليك ؟ قال : ستون سنة، قال له : أنت من ستني سنة تسري إىل ربك يوشك أن تبلغ، فقال 
الرجل : إنا هلل وإنا إليه راجعون، فقال فضيل : من علم أنه هلل عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف وأنه مسؤول فليعد للمسألة 

اً ، فقال له الرجل : فما احليلة ؟ قال : يسرية، قال : ما هي ؟ قال : حتسن فيما بقي يغفر لك ما مضى ، فإنك إن أسأت جواب
 فيما بقي أخذت َّبا مضى وما بقى .

 خذ يف جد فقد توىل العمر ... كم ذا التفريط قد تداىن األمر .
 در .أقبل فعسى يقبل منك العذر ... كم تبين كم تنقض كم ذا الغ

 األعمال باخلواتيم ، من أصلح فيما بقي غفر له ما مضى ، ومن أساء فيما بقي أخذ َّبا بقي وما مضى .
 قال مسروق : إذا أتتك األربعون فخذ حذرك .

 وقال النخعي : كان يقال لصاحب األربعني احتفظ بنفسك .
 وكان كثري من السلف إذا بلغ األربعني تفرغ للعبادة  .

 د العزيز : متت حجة هللا على ابن األربعني فمات هلا ، ورأى يف منامه قائالً يقول له : قال عمر بن عب
 إذا ما أتتك األربعون فعندها ... فاخش اإلله وكن للموت حذاراً . 

أبناء  يا أبناء العشرين كم مات من أقرانكم وختلفتم ، يا أبناء الثالثني أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم ، يا
األربعني ذهب الصبا وأنتم على اللهو قد عكفتم ، يا أبناء اخلمسني تنصفتم املائة وما أنصفتم ، يا أبناء الستني أنتم على معتك 
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 املنايا قد أشرفتم أتلهون وتلعبون لقد أسرفتم .   ) لطائف املعارف ( .
 ل البلوغ صيب ، ليس على عمره عيار ....وقال ابن اجلوزي : العاقل من فهم مقادير الزمان ؛ فإنه فيما قب 

فإذا بلغ فليعلم أنه زمان اجملاهدة للهوى ، وتعلم العلم ، فإذا رزق األوالد ، فهو زمان الكسب للمعاملة ، فإذا بلغ األربعني ، 
 انتهى متامه ، وقضى مناسك األجل ، ومل يبق إال االحندار إىل الوطن .

 .. إىل أن َيوز األربعني وينحط  كأن الفىت يرقى من العمر سلًما .
فينبغي له عند متام األربعني أن َيعل جل مهته التزود لآلخرة ، ويكون كل تلمحه ملا بني يديه ، ويأخـذ يف االستعداد للرحيل ، 

 وإن كان اخلطاب بذا البن عشرين ، إال أن رجاء التدارك يف حق الصغري ال يف حق الكبري . 
د أعذر هللا إليه يف األجل ، وجاز من الزمن ، فليقبل بكليته على مجع زاده ، وهتيئة آالت السفر ، وليعتقد فإذا بلغ الستني ؛ فق

 أن كل يوم) حييا فيه غنيمة ، ما هي يف احلساب ، خصوًصا إذا قوي عليه الضعف وزاد .
 وكلما علت سنة فينبغي أن يزيد اجتهاده . 

 داع ، وما بقي من العمر إال أسف على تفريط ، أو تعبد على ضعف . فإذا دخل يف عشر الثمانني ليس إال الو 
 نسأل هللا عز وجل يقظة تامة ، تصرف عنا رقاد الغفالت ، وعماًل صاحلًا نأمن معه من الندم يوم االنتقال .

 عدم التسويف يف األعمال إذا قارب اإلنسان ستني سنة .-4
 جة عليه .أن هللا ال يعاقب أحداً إال بعد قيام احل -5

ع ُت َرُسوَل هللِا  عن َأَِب ُهَري  َرَة  -6420 ن  َيا َوُطوِل  قَاَل : َسَِ ِ يف ُحبِق الدُّ يَ ُقوُل ) َا يَ َزاُل قَ ل ُب ال َكِبرِي َشابًّا يف اث  َنتَ ني 
 اأَلَمِل ( .

 [ . 2411] م : 
بَ َرين َسِعيٌد ، َوأَبُو َسَلَمة.قَاَل اللَّي ُث ، َحدََّثِِن يُوُنُس ، َواب ُن َوه ب  َعن  يُونُ   َس ، َعِن اب ِن ِشَهاب  قَاَل : َأخ 

بَ ُر َمَعُه اث  َناِن ُحبُّ ال َماِل َوُطوُل ال ُعُمِر ( . قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  َعن  أََنس   -6421 بَ ُر اب ُن آَدَم َوَيك   ) َيك 
 َرَواُه ُشع َبُة ، َعن  قَ َتاَدَة.

 . [ 2412م : ] 
---------- 

 املراد به هنا هو حمبة طول العمر ، كما فسره حديث أنس الثاين .ُطوِل اأَلَمِل ( ) 
 مساه شاباً إشارة إىل قوة استحكام حبه للمال .) ال َكِبرِي َشابًّا ( 

 احلديث دليل على استحكام حب املال وطول احلياة عند اإلنسان . -1
 : حب اإلنسان للمال . أواً 

 َوِإنَُّه حِلُبِ  اخلَْرْيِ َلَشِديٌد ( . عاىل )قال ت
 َوحتُِب وَن اْلَماَل ُحبًّا مَجًّا ( . وقال تعاىل )

 قَاَل ) َلْو أنَّ البِن آَدَم َواِدياً ِمْن َذَهب) أَحبَّ أْن يُكوَن َلُه َواِدياِن، َوَلْن مَيْأَل فَاهُ  وعن ابِن عباس) رضي هللا عنهما أنَّ َرُسوَل هللا 
 إالَّ التـ رَاُب ، َويـَْتوُب هللاُ َعَلى َمْن تَاَب( ُمتـََّفٌق عليه .

 ألنه يشغل القلب ويلهي عن الطاعة وينسي اآلخرة .فتنة ،  ل: املا ثانياً 
 قال تعاىل ) َكالَّ ِإنَّ اإْلْنَساَن لََيْطَغى . أَْن َرآُه اْستَـْغىَن ( .
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 إْلْنَساِن أَْعَرَض َونََأى ِبَانِِبِه ( .وقال تعاىل ) َوِإَذا أَنـَْعْمَنا َعَلى ا
نـَْيا يف اآْلِخَرِة ِإالَّ َمَتاٌع ( . نـَْيا َوَما احْلََياُة الد   وقال تعاىل ) َوَفرُِحوا بِاحْلََياِة الد 

 َقَدر) َما َيَشاُء ِإنَُّه ِبِعَباِدِه َخِبرٌي َبِصرٌي ( .وقال تعاىل ) َوَلْو َبَسَط اّلِلَُّ الر ِْزَق لِِعَباِدِه لَبَـَغْوا يف اأْلَْرِض َوَلِكْن يـُنَـز ُِل بِ 
 الذين ابتالهم هللا ، فجحد اثنان منهما . –األقرع واألبرص واألعمى  –وقصة الثالثة 

َنٌة َوَأنَّ اّلِلََّ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم ( . َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم ِفتـْ  وقال تعاىل ) َواْعَلُموا أمنَّ
َلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنَي ( .و   قال تعاىل )َأن َكاَن َذا َمال) َوبَِننَي . ِإَذا تـُتـْ

َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاحِتَُه لَتَـ   أُوِل اْلُقوَِّة ( .ُنوُء بِاْلُعْصَبِة وقال تعاىل )ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمن قـَْوِم ُموَسى فـَبَـَغى َعَلْيِهْم َوآتـَيـْ
 ) إن لكل أمة فتنة ، وفتنة أميت باملال ( رواه التمذي . وقال 
) لو كان البن آدم واديان من ذهب ألحب أن يكـون له ثالثًا ، وال ميأل جوف ابن آدم إال التاب ، ويتوب هللا على  وقال 

 من تاب ( متفق عليه .
 ن : احلرص على العمر ، واحلرص على املال ( متفق عليه .) يهرم ابن آدم ويهرم معه اثنتا وقال 
 )اثنتان يكرمها ابن آدم: يكره املوت واملوت خري له من الفنت، ويكره قلة املال، وقلة املال أقل للحساب( رواه أمحد . وقال 
 ( رواه البخاري . ِمَن احلَْاَلِل أَْم ِمَن احلَْرَامِ يَْأِتى َعَلى النَّاِس َزَماٌن ، الَ يـَُباىِل اْلَمْرُء َما َأَخَذ ِمْنُه أَ )  وقال 
 ) ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسَد هلا من حرص املرء على املال والشرف لدينه ( . وقال 

لفساد دين املسلم باحلرص على املال والشرف يف الدنيا ، وأن فساد الدين  هذا مثل عظيم ضربه النيب  قال ابن رجب :
ليس بدون فساد الغنم بذئبني جائعني ضاريني باتا يف الغنم ، قد غاب عنها رعاؤها لياًل ، فهما يأكالن يف الغنم بذلك 

 ويفتسان فيها .
 أن حرص املرء على املال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبني هلذه الغنم . فأخرب النيب 

 شر احلرص على املال والشرف يف الدنيا .فهذا املثل العظيم يتضمن غاية التحذير من 
 : احلرص على املال على نوعني 

 األول : شدة حمبة املال مع شدة طلبه من جوهه املباحة املبالغة يف طلبه واْلد يف َتصيله .
رجات ولو مل يكن يف احلرص على املال إال تضييع العمر الشريف الذي ال قيمة له ، وقد كان ميكن صاحبه فيه اكتساب الد

 العلى والنعيم املقيم ، فضي عه باحلرص يف طلب رزق مضمون مقسوم .
 فاحلريص يضيع زمانه الشريف خياطر بنفسه اليت ال قيمة هلا يف األسفار وركوب األخطار جلمع مال ينتفع به غريه .

 . قال : ما مجع شيئاً . قيل لبعض احلكماء : إن فالناً مجع مااًل ، فقال : فهل مجع أياماً ينفقه فيها ؟ قيل : ال
 كان عبد األحد بن زيد حيلف باهلل ، حلرص املرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعدى أعدائه .

 ويف بعض اآلثار اإلسرائيلية : الرزق مقسوم، واحلريص حمروم، ابَن آدم، إذا أفنيَت عمَرك يف طلب الدنيا، فمىت تطلب اآلخرة .
 عاجزاً      فما أنت يف يوِم القيامة صانُع . إذا كنت يف الدنيا عن اخلريِ 

قال بعض السلف : إذا كان القدر حقًا فاحلرُص باطٌل ، وإذا كان الغدر يف الناس طباعًا فالثقة بكل أحد) عجٌز ، وإذا كان 
 املوت لكِل أحد راصداً فالطمأنينة إىل الدنيا محق .

يا : أما بعد ، فإنك أصبحت حريصاً على الدنيا ، ختدمها وهي تزجُرك عن كتب بعض احلكماء إىل أخ) له كان حريصاً على الدن
نفسها باألعراض واألمراض واآلفات والعلل ، كأنك مل تر حريصًا حمرومًا ، وال زاهدًا مرزوقًا ، وال ميتًا عن كثري ، وال مبلغًا من 
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 الدنيا باليسري .
هم عيشًا القنوع ، وأصربهم على األذى احلريص ، وأخفضهم عيشاً قال بعض احلكماء : أطول الناس مهًا احلسود ، وأهنؤ 

 أرفضهم للدنيا ، وأعظمهم ندامة العامل املفرط .
 الثاين : أن يزيد على ما سبق ذكره يف النوع األول حّت يطلب املال من الوجوه احملرمة .

 َن ( .قال تعاىل ) وَمن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحو 
قال ) اتقوا الشح ، فإن الشح أهك من كان قبلكم ، أمرهم بالقطيعة  ويف سنن أيب داود عن عبد هللا بن عمر عن النيب 

 فقطعوا ، وأمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا ( .
لهم على أن سفكوا دماءهم قال ) اتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، مح ويف صحيح مسلم عن جابر عن النيب 

 واستحلوا حمارمهم ( .
 قال طائفة من العلماء : الشح هو احلرص الشديد الذي حيمل صاحبه على أن يأخذ األشياء من غري حلها ومينع حقوقها .

 والبخل : هو إمساك اإلنسان ما يف يده .
نـَْيا ( وذلك إلعانتهما فيها ، ووجود الشرف بما مث أشار إىل أهنما ليسا من أسباب  قال تعاىل ) اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الد 

ٌر أَمَ  ٌر ِعْنَد رَبِ َك ثـََوابًا َوَخيـْ اًل ( أي : واألعمال الشرف األخروي ، إذ ال حيتاج فيها إليهما ، بقوله )  َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخيـْ
دات واألخالق والعبادات الكامالت ، خري عند ربك من املال والبنني ، يف اجلزاء والفائدة اليت تبقى مثراهتا األخروية ، من االعتقا

وخري مما يتعلق بما من األمل ، فإن ما ينال بما من اآلمال الدنيوية ، أمرها إىل الزوال ، وما ينال بالباقيات الصاحلات من 
 . ) تفسري القامسي ( . منازل القرب الرباين والنعيم األبدي ، ال يزول وال حيول

 ثالثاً : غوائل املال :
 : أنه َير إىل املعاصي غالباً ، ألن من استشعر القدرة على املعصية انبعث داعيته إليها . أواً 

 واملال نوع من القدرة حيرك داعيته إىل املعاصي، ومىت يئس اإلنسان من املعصية، مل تتحرك داعيته إليها .
، فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهى هلك، وإن صرب لقي شدة يف معاناة الصرب مع القدرة، وفتنة ومن العصمة أن ال جتد

 السراء أعظم من فتنة الضراء .
: أنه َير إىل التنعم يف املباحات ، حىت تصري له عادة وإلفاً ، فال يصرب عنها ، ورَّبا مل يقدر على استدامتها إال بكسب فيه  ثانياً 

 لشبهات .شبهة ، فيقتحم ا
 : أنه يلهيه عن ذكر هللا ، وهذا الدال العضال ، فإن صاحب املال ميسي ويصبح متفكراً يف ماله وحفظه وزيادته . ثالثاً 

 عن طاعة هللا وعن ذكره وشكره . -ولو كان حالاً  -ااشتغال باملالرابعاً : حذر هللا 
 ( .ُكْم أَْمَواُلُكْم َواَل أَْواَلدُُكْم َعن ذِْكِر اّلِلَِّ َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فَُأْولَـِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن يأَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل تـُْلهِ  ) كما قال تعاىل

َنآ أَْمَوالَُنا َوأَْهُلونَا فَاْستَـْغِفْر لََنا قال سبحانه ) و   ( .َسيَـُقوُل َلَك اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اأَلْعرَاِب َشَغَلتـْ
 على أمته . ملال من الفنت اليت خشيها النِب خامساً : فتنة ا

) وهللا، ال الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم،  قال 
 فتنافسوها كما تنافسوها، وهتلككم كما أهلكتهم ( .

 سخط .ذم هللا ورسوله عبد املال الذي إذا أعطي رضي، وإن مل يعط  : سادساً 
َها ِإَذا هُ  َها َرُضوا َوِإْن ملَْ يـُْعَطْوا ِمنـْ ُهْم َمْن يـَْلِمُزَك يف الصََّدقَاِت فَِإْن أُْعُطوا ِمنـْ  ْم َيْسَخُطون ( .قال تعاىل ) َوِمنـْ
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 سابعاً : وهذا املال إن مل يستخدمه صاحبه يف طاعة هللا وينفقه يف سبيله، كان وباًا وحسرة عليه .
نـَْيا َوتَـ قال تعاىل )   بـَُهْم ِبَا يِف احْلََياِة الد  َا يُرِيُد اّلِلَُّ لِيُـَعذِ   ْزَهَق أَنـُْفُسُهْم َوُهْم َكاِفُرون ( .َفال تـُْعِجْبَك أَْمَواهُلُْم َوال أَْوالُدُهْم ِإمنَّ

ّلِلَِّ َفَسيُـْنِفُقونـََها مُثَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة مُثَّ يـُْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا ِإىَل وقال تعاىل ) ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم لَِيُصد وا َعْن َسِبيِل ا
 َجَهنََّم حُيَْشُرون ( .

ثامنًا : وبعض الناس يغلط، ويرن أن من رُِزق ماًا كثريًا، فإنه قد وفق، وهو دليل على حمبة هللا له! واألمر ليس كذلك، 
 عطيها هللا من َيب ومن ا َيب، وقد ذكر هللا هذا عن اإلنسان، وأخرب أن األم ر ليس كما ظن .فإن الدنيا ي

رَاِت َبل اَل َيْشُعرُ   َا منُِد ُهْم ِبِه ِمْن َمال) َوبَِننَي . ُنَسارُِع هَلُْم يف اخْلَيـْ  وَن ( .قال تعاىل: ﴿ َأحَيَْسُبوَن أمنَّ
ْنَسانُ  َلْيِه رِْزقَُه فـَيَـُقوُل َريبِ  ِإَذا َما ابـَْتاَلُه رَب ُه فََأْكَرَمُه َونـَعََّمُه فـَيَـُقوُل َريبِ  َأْكَرَمِن . َوأَمَّا ِإَذا َما ابـَْتاَلُه فـََقَدَر عَ  وقال تعاىل ) فََأمَّا اإْلِ

 أََهاَنِن * َكال ( .
ُه هللاِ  -6  باب ال َعَمِل الَِّذي يُ ب تَ َغى بِِه َوج 

 ِفيِه َسع ٌد.
ِريعَ  -6422 بَ َرين حَم ُموُد ب ُن الرَّبِيِع َوزََعَم حَم ُموٌد  ِن الزُّه  ن  َدل و   َوقَاَل َوَعَقَل ََمًَّة ََمََّها مِ  أَنَُّه َعَقَل َرُسوَل هللِا ) ، قَاَل : َأخ 

 َكاَنت  يف َدارِِهم ( .
ع ُت ِعت َباَن ب َن َماِلك  األَن َصاِريَّ ُثَّ َأحَ  -6423 َم ) فَ َقاَل  َساملِ  قَاَل َغَدا َعَليَّ َرُسوُل هللِا  َد َبِِن قَاَل : َسَِ َلن  يُ َوايفَ َعب ٌد يَ و 

َه هللِا ِإاَّ حَ   رََّم اَّللَُّ َعَلي ِه النَّاَر ( .ال ِقَياَمِة يَ ُقوُل َا ِإلََه ِإاَّ اَّللَُّ يَ ب َتِغي ِبِه َوج 
 [ . 263] م : 

---------- 
 فيه أن املوح د ال يدخل النار ، وحترمي النار على املوحد ينقسم إىل قسمني : ، احلديث تقدم شرحه -1

 حترمي دخول ، وهذا حظ من كُمل توحيده . أحدمها :
حترمي خلود ، وهذا حظ من استحق التطهري بالنار من أهل التوحيد ، فيدخلها مث خُيرج منها ويُدخل اجلنة فال خيلد يف  واآلخر :

 النار أبداً .
 وللتوحيد فضائل :احلديث دليل على فضل التوحيد ، وأنه سبب للنجاة من النار ،  -2

 أوًا :  أنه أكرب دعامة للرغبة يف الطاعة .
ألن املَوحِ د يعمل هلل سبحانه وتعاىل ، وعليه فهو يعمل سراً وعالنية ، أما غري املوحد كاملرائي مثـاًل ، فإنه يتصدق ويصلي ويذكر  

 ن عنده من يراه فقط ، وهلـذا قال بعض السـلف : ) إين ألود أن أتقرب إىل هللا بطاعة ال يعلمها إال هـو ( .هللا إذا كا
 ثانياً :  أن املوحدين هلم األمن وهم مهتدون .

 كما قال تعاىل ) الذين آمنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون ( .  
 أي مل خيلطوا ، قوله تعاىل ) بظلم ( الظلم هنا مقابل اإلميان وهو الشرك .قوله تعاىل ) مل يلبسوا ( 

 ثالثاً :  أن التوحيد يكفر الذنوب .
يقول : )قال هللا تعاىل : يا ابن آدم لو أتيتين بقراب األرض خطايا ، مث لقيتين ال  قال : مسعت رسـول هللا  عن أنس 

 رواه التمذي تشرك يب شيئاً ألتيتك بقرابا مغفرة( . 
 ألن حسنة التوحيد عظيمة تكفر اخلطايا الكبرية إذا لقي هللا وهو ال يشرك به شيئاً . 
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 رابعاً : أن التوحيد سبب لدخول اْلنة .
 ) من مات وهو يعلم أن ال إله إال هللا دخل اجلنة ( . كما قال 

 هللا مستيقناً با قلبه فبشره باجلنة(.   أليب هريرة: )من لقيت وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال وقال 
 خامساً :  أن من فضل التوحيد أنه سبب لدخول اْلنة بغري حساب .

أنه قال : ) عرضت علي األمم فرأيت النيب ... فنظرت فإذا سواد عظيم ، فقيل ِل هذه  عن النيب  حلديث ابن عباس 
ال عذاب ... مث قال : هم الذين ال يستقون وال يكتوون وال يتطريون أمتك ، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون اجلنة بغري حساب و 

 وعلى ربم يتوكلون ( . متفق عليه .
 وحلديث عبادة السابق ) من شهد أن ال إله إال هللا وأن حممد رسول هللا وأن عيسى عبد هللا ورسوله .. ( .

 سادساً : أن التوحيد سبب للنجاة من عذاب هللا .
بـَُهم ( . رواية ) َهْل َتْدرِي َما َحق  اْلِعَباِد َعَلى اّلِلَِّ ِإَذا فـََعُلوا َذِلَك قَاَل قـُْلُت اّلِلَُّ َوَرُسولُُه أَْعَلُم قَاحلديث الباب يف  َل َأْن اَل يـَُعذِ 

 سابعاً : أن هللا أثىن على األنبياء بتوحيدهم وسالمتهم من الشرك .
 أُمًَّة قَانِتاً ّلِِلَِّ َحِنيفاً وملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي( .قال تعاىل : )ِإنَّ ِإبـْرَاِهيَم َكاَن 

 وقال تعاىل ) والذين هم بربم ال يشركون ( .
 أن من شروط ال إله إال هللا الصدق ، وال إله إال هللا هلا شروط : -2

 اإلخالص : األول :
يُن اخْلَاِلُص ( .  قال تعاىل ) َأاَل ّلِِلَِّ الدِ 

يَن ( . وقال تعاىل  )فَاْعُبِد اّلِلََّ ُُمِْلصاً لَُّه الدِ 
 ) أسعد الناس بشفاعيت من قال : ال إله إال هللا خالصاً من قلبه ( رواه البخاري . وقال 
 ) إن هللا تعاىل حرم على النار من قال : ال إله إال هللا يبتغي بذلك وجه هللا ( رواه البخاري .  وقال 

 العلم . الثاين :
 عاىل ) إال من شهد باحلق وهم يعلمون ( أي : بـ ال إله إال هللا ـ وهم يعلمون  بقلوبم .قال ت
 ) من مات وهو يعلم أن ال إله إال هللا دخل اجلنة ( .  وقال 

 اليقني . الثالث :
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاّلِلَِّ َوَرُسولِِه مُثَّ ملَْ يـَْرتَابُ   وا ( .قال تعاىل )ِإمنَّ

 ) أشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا ، ال يلقى هللا بما عبد غري شاك) فيها إال دخل اجلنة ( . وقال 
أليب هريرة ) اذهب بنعلي هاتني ، فمن لقيَت من وراء هذا احلائط يشهد أن ال إله إال هللا ، مستيقنًا با قلبه ، فبشره  وقال 

 باجلنة ( رواه مسلم .
 : االنقياد هلا املنايف للتك . عاً راب

 َعاِقَبُة اأْلُُموِر ( . قال تعاىل )َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإىَل اّلِلَِّ َوُهَو حُمِْسٌن فـََقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثـَْقى َوِإىَل اّلِلَِّ 
 : القبول املنايف للرد . خامساً 

ُ َيْسَتْكربُوَن ( . قال تعاىل )ِإنَـُّهْم َكانُوا ِإَذا ِقيلَ   هَلُْم ال ِإلََه ِإالَّ اّلِلَّ
 الصدق . سادساً :
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  ِإالَّ َحرََّمُه اّلِلَُّ َعَلى النَّاِر ( .حلديث الباب ) َما ِمْن َأَحد) َيْشَهُد َأْن اَل إِلََه ِإالَّ اّلِلَُّ َوأَنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل اّلِلَِّ ِصْدقاً ِمْن قـَْلِبهِ 
 ة هلا .احملب سابعاً :

 قال تعاىل ) يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء ( .
بـَْناَءُهْم أَْو ِإْخَوانـَُهْم أَْو انُوا آبَاَءُهْم أَْو أَ وقال تعاىل )ال جتَُِد قـَْومًا يـُْؤِمُنوَن بِاّلِلَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر يـَُواد وَن َمْن َحادَّ اّلِلََّ َوَرُسوَلُه َوَلْو كَ 

 َعِشريَتـَُهْم ( .
 احلرص على حتقيق التوحيد ، وحتقيق التوحيد ينقسم إىل قسمني باعتبار احلكم :  -3

حتقيق واجب : وهو ختليصه من الشرك والبدع واملعاصي، وهذا َيب على املكلف أن يسعى فيه. والدليل على هذا  األول :
 األوىل، واآلية الثانية يف الباب .التحقيق هو اآلية 

 حتقيق مستحب : وهو ختليص القلب من التعلق باملخلوقني وسؤال ما فيه مذلة أو منة . والثاين :
 وهذا دليله احلديث حديث ابن عباس )ال يستقون وال يكتوون وال يتطريون وعلى ربم يتوكلون(، وحكم هذا التحقيق مستحب.

 ف الناس وسؤاهلم األمور املباحة. فتتك احلاجة إىل املخلوقني .: أن يتك استعطا وضابطه
ِمِن ِعن ِدي َجَزاٌء ِإَذا قَ َبض ُت َصِفيَُّه ِمن   َعن  َأِب ُهَري  َرَة ، َأنَّ َرُسوَل هللِا  -6424 قَاَل ) يَ ُقوُل اَّللَُّ تَ َعاىَل َما ِلَعب ِدي ال ُمؤ 

َتَسَبُه إِ  ن  َيا ُثَّ اح  ِل الدُّ َنَُّة ( .َأه   اَّ اْل 
---------- 

 هذا يسمى عند العلماء حديث قدسي .) يَ ُقوُل هللُا تَ َعاىَل ( 
 هو احلبيب املصايف كالولد واألخ وكل من حيبه اإلنسان ، واملراد بالقبض قبض روحه وهو املوت .(  إ)ِ َذا قَ َبض ُت َصِفيَّهُ 

َتَسَبهُ )   األجر من هللا على ذلك ، واالحتساب طلب األجر من هللا خالصاً .( أي : صرب على فقده راجياً  ُثَّ اح 
 احلديث دليل على فضل من صرب واحتسب على فقد من حيبه . -1
 فضل الصرب وأن جزاءه دخول اجلنة ، ومن فضائل الصرب .احلديث دليل على  -2

 أوًا : معية هللا للصابرين .
 .قال تعاىل ) ِإنَّ اّلِلََّ َمَع الصَّاِبرِيَن ( 

 ثانياً : حمبة هللا هلم .
ُ حيُِب  الصَّاِبرِيَن ( .  قال تعاىل ) َواّلِلَّ

 ثالثاً : إطالق البشرى هلم .
 قال تعاىل ) َوَبشِ ِر الصَّاِبرِيَن ( .

 رابعاً : إجياب اْلزاء على أحسن أعماهلم .
 َكانُوا يـَْعَمُلوَن ( .  قال تعاىل ) َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما

 خامساً : ضمان املدد والنصرة هلم .
  اْلَمالِئَكُة ُمَسوِ ِمنَي ( .قال تعاىل ) بـََلى ِإْن َتْصربُوا َوتـَتـَُّقوا َويَْأُتوُكْم ِمْن فـَْورِِهْم َهَذا مُيِْددُْكْم رَب ُكْم خِبَْمَسِة آالف) ِمنَ 

 الئكة عليهم .سادساً : استحقاقهم دخول اْلنة وتسليم امل
 قال تعاىل ) َوَجزَاُهْم َّبَا َصبَـُروا َجنًَّة َوَحرِيراً ( .

 دَّاِر ( وقال تعاىل ) َواْلَمالِئَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِ  بَاب) . َسالٌم َعَلْيُكْم َّبَا َصبَـْرمُتْ فَِنْعَم ُعْقََب ال
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 سابعاً : حفرهم من كيد األعداء .
 َوِإْن َتْصربُوا َوتـَتـَُّقوا ال َيُضر ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً ِإنَّ اّلِلََّ َّبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط ( .قال تعاىل ) 

 ثامناً : سبب للحصول على درجة اإلمامة يف الدين .
ُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبآياتَِنا  يُوِقُنوَن ( . قال تعاىل )َوَجَعْلَنا ِمنـْ

بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين . مث تال هذه اآلية ) وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا  قال ابن تيمية :
 بآياتنا يوقنون ( .

 تاسعاً : أنه من أسباب النصر .
 كما يف حديث ابن عباس ) واعلم أن النصر مع الصرب ( .

 ه املؤمنني .عاشرًا : أمر هللا ب
 قال تعاىل )يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّرْبِ َوالصَّالِة ِإنَّ اّلِلََّ َمَع الصَّاِبرِيَن ( .

 وقال تعاىل )يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْصربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتَـُّقوا اّلِلََّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ( .
 ادي عشر : الصرب ضياء .احل

 كما يف حديث الباب ) والصرب ضياء ( .
 الثاين عشر : أنه خري ما أعطي العبد .

 ) وما أعطي أحد عطاء خرياً وأوسع من الصرب ( رواه مسلم . قال 
 اإلنسان جتاه املصيبة له أحوال : -3

 : الصرب .األول 
 وهذا واجب .

 : الرضا .الثاين 
 و أن يكون األمران عنده سواء .وهو أعلى من الصرب ، وه

 وهذا مستحب ال واجب على القول الصحيح .
 الشكر . الثالث :

 وهو أعلى املراتب ، وهو أن يشكر هللا على ما أصابه من مصيبة .
 التسخط . الرابع :

 اء بالويل والثبور .وهو إما أن يكون بالقلب ، كأن يسخط على ربه ويغضب على ما قدر هللا له ، وقد يكون باللسان ، كالدع
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َرِة ا -7 ن  َيا َوالت ََّناُفِس ِفيَهاباب َما َُي َذُر ِمن  زَه   لدُّ
رًا َمَع َرُسوِل هللِا  -6425 َو َحِليٌف لَِبِِن َعاِمِر ب ِن ُلَؤيق  َكاَن َشِهَد َبد  َرو ب ن َعو ف َوه  بَ َرُه َأنَّ َرُسوَل هللِا  عن َعم   َأخ 

َري ِن يَأ ِت ِبِز يَِتَها ، وََكاَن َرُسوُل هللِا بَ َعَث أَبَا ُعب َ  َرَّاِح ِإىَل ال َبح  َري ِن َوَأمََّر َعَلي ِهُم ال َعاَلَء ب َن  ي َدَة ب َن اْل  َل ال َبح  ُهَو َصاحلََ َأه 
َري ِن َفَسِمَعِت األَن َصاُر بِ  َرِميِق فَ َقِدَم أَبُو ُعبَ ي َدَة ِبَال  ِمَن ال َبح  ض  فَ َلمَّا ان َصَرَف  ُقُدوِمِه فَ َوافَ ت ُه َصالََة الصُّب ِح َمَع َرُسوِل هللِا احلَ 

ء   ع ُتم  ِبُقُدوِم َأِب ُعبَ ي َدَة َوأَنَُّه َجاَء ِبَشي  وا قَاُلوا َأَجل  يَا َرُسوَل هللِا قَاَل فَأَب ِشرُ  تَ َعرَُّضوا َلُه فَ َتَبسََّم ِحنَي رَآُهم  َوقَاَل َأظُنُُّكم  َسَِ
َشى َعَلي ُكم  َأن  تُ ب َسَط َعَلي ُكمُ  َشى َعَلي ُكم  َوَلِكن  َأخ  َر َأخ  الدُّن  َيا َكَما ُبِسَطت  َعَلى َمن  َكاَن  َوَأمِقُلوا َما َيُسرُُّكم  فَ َواَّللَِّ َما ال َفق 

ُهم ( . َت   َلُكم  فَ تَ َناَفُسوَها َكَما تَ َناَفُسوَها َوتُ ل ِهَيُكم  َكَما َأهل   قَ ب  
 [ . 2961] م : 

--------- 
 التنافس من املنافسة وهي الرغبة الرغبة يف الشيء وحمبة االنفراد به واملغالبة عليه .فَ تَ َناَفُسوَها ( ) 
ُهم ( )  َت   ع ن املال مرغوب فيه فتتاح النفس لطلبه فتمنألويف الرواية األخرى ) وهُتلككم كما أهلكتهم ( أي : َوتُ ل ِهَيُكم  َكَما َأهل 

 منه فتقع العداوة املقتضية للمقاتلة املفضية إىل اهلالك .
 احلديث دليل على خطر الدنيا وفتنتها وزهرهتا ونضرهتا . -1

فال يطمئن إىل زخرفها وال ، قال بن بطال : فيه أن زهرة الدنيا ينبغي ملن فتحت عليه أن حيذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها 
على أن الفقر أفضل من الغىن ألن فتنة الدنيا مقرونة بالغىن والغىن مظنة الوقوع يف الفتنة اليت قد ويستدل به ، ينافس غريه فيها 

 جتر إىل هالك النفس غالبا والفقري آمن من ذلك .
نـَْيا َقْد جَتُر  : قال احلافظ رمحه هللا  ِإىَل َهاَلك الدِ ين . ِفيِه أَنَّ اْلُمَناَفَسة يف الد 

والسالم ، هذا الذي أهلك الناس اليوم ، الذي أهلك الناس اليوم التنافس  صدق الرسول عليه الصالة: ه هللاوقال ابن عثيمني رمح
تكاس ، نسأل هللا ، وهذا من االن وكوهنم كأهنم إمنا خلقوا هلا ال أهنا خلقت هلم ، فاشتغلوا َّبا خلق هلم عما خلقوا له يف الدنيا
 العافية .

 إثبات اجلزية .-2
 . لق النيب حسن خ-3
 فضل إدخال السرور والبشرى على الناس .-4
 أن فتنة الغىن أعظم من فتنة الفقر .-5

َبَة ب ِن َعاِمر  ) َأنَّ َرُسوَل هللِا  -6426 ِل ُأُحد  َصالََتُه َعَلى ال َميِقِت ُثَّ ان َصَرَف ِإىَل ال ِمن رَبِ  َعن  ُعق  ًما َفَصلَّى َعَلى َأه  َخَرَج يَ و 
اتِيَح َخَزاِئِن اأَلر ِض ، َأو  َمَفاتِيَح َل ِإينقِ فَ َرُطُكم  َوأَنَا َشِهيٌد َعَلي ُكم  َوِإينقِ َواَّللَِّ ألَن ُرُر ِإىَل َحو ِضي اآلَن َوِإينقِ َقد  ُأع ِطيُت َمفَ فَ َقا

رُِكوا بَ ع ِدي َوَلِكِنِق  -اأَلر ِض   َأَخاُف َعَلي ُكم  َأن  تَ َناَفُسوا ِفيَها ( . َوِإينقِ َواَّللَِّ َما َأَخاُف َعَلي ُكم  َأن  ُتش 
 [ . 2296] م : 

---------- 
ًما  َأنَّ َرُسوَل هللِا )     . كان ذلك بعد سبع سنوات ونصف السنــة من غزوة أحد إذ كانت يف شوال سنة ثالث( َخَرَج يَ و 
ِل ُأُحد  )   أي : على شهداء أحد .( َفَصلَّى َعَلى َأه 
 قيل : املراد الدعاء ، وقيل : صالة توديع هلم . ( َعَلى ال َميِقتِ  َصالََتهُ ) 
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 أي : سابقكم ، والفرط هو الذي يتقدم الورد ليصلح احلوض والدلو وحنو ذلك .( ِإينقِ فَ َرُطُكم  ) 
َماء : َهَذا حَمُْمول َعَلى ُسْلطَاهِنَا َوُمْلِكَها ، َوفـَْتح قَاَل اْلُعلَ  (ِض ، َأو  َمَفاتِيَح األَر ِض َوِإينقِ َقد  ُأع ِطيُت َمَفاتِيَح َخَزاِئِن اأَلر  ) 

 . ِباَلدَها ، َوَأْخذ َخزَاِئن أَْمَواهلَا ، َوَقْد َوَقَع َذِلَك ُكل ُه َوّلِِلَِّ احلَْْمد ، َوُهَو ِمْن اْلُمْعِجزَات
 احلديث دليل على خطر فتنة الدنيا وزينتها وخطر التنافس فيها . -1
 .به على أن احلوض ُملوق وموجود اآلن  استدل -2

 م .قال النووي : َهَذا َتْصرِيح بَِأنَّ احلَْْوض َحْوض َحِقيِقي  َعَلى ظَاِهره َكَما َسَبَق ، َوأَنَُّه َُمُْلوق َمْوُجود اْليَـوْ 
ألنه غييب، وحيتمل أن ) ومنربي على حوضي ( وهذا حيتمل أنه يف هذا املكان، لكن ال نشاهده  وجاء يف الصحيحني : قوله 

 املنرب يوضع يوم القيامة على احلوض .
نـَْيا ، قَاَل : َوَهَذا هُ  ُهْم َغرْيه ، قَاَل اْلَقاِضي : قَاَل َأْكَثر اْلُعَلَماء : اْلُمرَاد ِمْنرَبه ِبَعْيِنِه الَِّذي َكاَن يف الد  َو اأْلَْظَهر ، قَاَل َوأَْنَكَر َكِثري ِمنـْ

ْعَمال الصَّاحِلَة يُورِد : ِإنَّ لَُه ُهَناَك ِمْنبَـرًا َعَلى َحْوضه ، َوِقيَل : َمْعَناُه أَنَّ َقْصد ِمْنرَبه ، َواحلُُْضور ِعْنده ِلُماَلَزَمِة اأْلَ قَاَل : َوِقيَل 
 َصاِحبه احلَْْوض َويـَْقَتِضي ُشْربه ِمْنُه .

 العلماء يف هذه املسألة على قولني :استدل به من قال َّبشروعية الصالة على الشهيد ، وقد اختلف  -3
 أنه ال يصلى عليه .القول األول : 

 وهذا مذهب ومالك ، والشافعي ، أمحد .
 فأما الصالة عليه ، فالصحيح أنه ال يصلى عليه ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وإسحاق  .قال ابن قدامة : 

مل  املعركة ال تشرع الصالة عليهم مطلقًا وال يُغسلون ؛ ألن النيب  قال الشيخ عبد العزيز ابن باز : الشهداء الذين ميوتون يف
 ُيصلِ  على ومل يُغسلهم .رواه البخاري يف صحيحه  عن جابر ابن عبد هللا رضي هللا عنهما .

 وملَْ ُيَصلِ  َعَلْيِهْم ( . حلديث جابر يف شهداء أحد ) ... -أ
 نوا بدمائهم ومل ُيصِل عليهم ( رواه أبو داود .وعن أنس ) أن شهداء أحد مل يُغس لوا وُدفِ  -ب
انه قال يف قتلى أحد ) ال تغسلوهم فإن كلَّ جرح) أو كلَّ دم يفوح مسكا يوم القيامة ومل  عن جابر بن عبد هللا عن النيب  -ج

 يصل عليهم ( رواه أمحد .
 أنه يصلى عليه .القول الثاين : 

 وهذا مذهب احلنفية .
 خرج يوماً فصلى على أهل أُحد صالته على امليت ، ... ( رواه البخاري . عامر ) أن النيب  حلديث عقبة بن -أ

 على قتلى أحد بعد مثاين سنني كاملودع لألحياء واألموات ... ( رواه البخاري . ويف رواية ) صلى رسول هللا 
لَّى َعَلى َأْهل ُأُحد بـَْعد ُمدَّة ، َفَدلَّ َعَلى َأنَّ الشَِّهيد ُيَصلَّى َعَلْيِه َكَما ُيَصلَّى َقْد صَ  قال العيين رمحه هللا : قَاَل اخلَْطَّايب  : ِفيِه أَنَُّه 

ُهْم َوِقلَّة فـَرَاغه د َعَلى َمْعىَن ِاْشِتَغاله عَ َعَلى َمْن َماَت َحْتف أَْنفه ، َوِإلَْيِه َذَهَب أَبُو َحِنيَفة َوأَوََّل اخلَْرَب يف تـَْرك الصَّاَلة َعَلْيِهْم يـَْوم ُأحُ  نـْ
 ِلَذِلَك ، وََكاَن يـَْوًما َصْعًبا َعَلى اْلُمْسِلِمنَي فـَُعِذُروا بِتَـْرِك الصَّاَلة َعَلْيِهم .   ) عمدة القارىء ( .

 صلى على محزة وكرب عليه تسعاً ( رجاله ثقات وصححه األلباين . وجاء ) أنه  -ب
 سابق بعدة أجوبة :أجاب اجلمهور  عن حديث عقبة بن عامر ال 

 على شهداء أحد ، أي : أنه دعا هلم . أن املقصود بصالته  األول :
 أن هذا خاص بشهداء أحد ، بدليل أنه مل ينقل أنه صلى على غريهم من الشهداء . الثاين :
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 أن هذا خاص به عليه الصالة والسالم . الثالث :
َها أَْن َتُكون َّبَْعىَن الد َعاء  قال ابن حجر رمحه هللا :  فَِإنَّ َصاَلته َعَلْيهِ  َها أَْن َتُكون ِمْن َخَصاِئصه ، َوِمنـْ ْم حَتَْتِمل أُُمورًا ُأَخر : ِمنـْ

 ( .رََّر ؟ .   ) الفتح َكَما تـََقدََّم ، مُثَّ ِهَي َواِقَعة َعنْي اَل ُعُموم ِفيَها ، َفَكْيَف يـَْنَتِهض ااِلْحِتَجاج ِبَا ِلَدْفِع ُحْكم َقْد تـَقَ 
 : َوأَمَّا َهِذِه الصَّاَلُة َفِفيَها َجَوابَاِن :  وقال احلافظ عبد الرحيم بن احلسني العراقي

 اِء َصاَلِة اْلَميِ ِت .َدَعا هَلُْم ِبُدعَ  َأنَّ اْلُمرَاَد ِبَا الد َعاُء ، َولَْيَس اْلُمرَاُد ِبَا َصاَلَة اجْلَِنازَِة اْلَمْعُهوَدِة ، قَاَل النـََّوِوي  : َأيْ  َأَحُدمُهَا :
َا َصلَّى َعَلْيِهْم يف أَنَـَّها َُمُْصوَصٌة ِبُشَهَداِء ُأُحد) ، فَِإنَُّه ملَْ ُيَصلِ  َعَلْيِهْم قـَْبَل َدْفِنِهْم َكَما ُهَو اْلَمْعُهوُد يِف َصاَل  َوالثَّاين : ِة اجْلَِنازَِة ، َوِإمنَّ

دَّة) َُمُْصوَصة) َلَعلََّها فَائَِتٌة َنِفيَُّة مَيْنَـُعوَن الصَّاَلَة َعَلى اْلَقرْبِ ُمْطَلًقا ، َواْلَقائُِلوَن بِالصَّاَلِة َعَلى اْلَقرْبِ يـَُقيِ ُدونَُه َّبُِ اْلُقُبوِر بـَْعَد مَثَاين ِسِننَي َواحلَْ 
 ) انتهى من " طرح التثريب ( .    ُهَنا ، َوَلْو َكاَنْت الصَّاَلُة َعَلْيِهْم َواِجَبًة َلَما تـَرََكَها يف اأْلَوَِّل .  

أي ، وأما حديث عقبة فأجاب أصحابنا وغريهم : بأن املراد من الصالة هنا الدعاء )وقوله( صالته على امليت قال النووي : 
عند موته  َّبا فعله دعا هلم كدعاء صالة امليت ، وهذا التأويل البد منه ، وليس املراد صالة اجلنازة املعروفة باإلمجاع ، ألنه 

 بعد دفنهم بثمان سنني ولو كان صالة اجلنازة املعروفة ملا أخرها مثان سنني .
ِقيِع ِع هَلُْم َوُيْشِبُه َهَذا ُخُروَجُه إىَل اْلبَ وقال ابن القيم : ِقيَل أَم ا َصاَلتُُه َعَلْيِهْم َفَكاَنْت بـَْعَد مَثَاِن ِسِننَي ِمْن قـَْتِلِهْم قـُْرَب َمْوتِِه َكاْلُمَود  

أَنـ َها ُسن ُة الص اَلِة َعَلى اْلَمي ِت َوَلْو َكاَن َذِلَك  قـَْبَل َمْوتِِه َيْستَـْغِفُر هَلُْم َكاْلُمَود ِع ِلأْلَْحَياِء َواأْلَْمَواِت فـََهِذِه َكاَنْت تـَْوِديًعا ِمْنُه هَلُْم اَل 
 ُيَصل ى َعَلى اْلَقرْبِ أَْو ُيَصل ى َعَلْيِه إىَل َشْهر) .  ) زاد املعاد ( .  َكَذِلَك ملَْ يـَُؤخ ْرَها مَثَاِن ِسِننَي اَل ِسي َما ِعْنَد َمنْ 

ه اإلشراك وفيه أن األمة ال خياف عليها اإلشراك يف مستقبل الزمان واملقصود أنه ال خياف على مجيعها أما البعض فقد يقع من -3
 وقد وقع والعياذ باهلل .

 يد اخلرب الغريب وتعظيمه .الف لتأكوفيه احللف من غري استح -4
 يف آخر حياته يف استشعاره باملصري وتوديعه األحياء واألموات  وفيه ما كان عليه  -5
 على أمته آلخر حلظة من حياته وحتذيرهم من االغتار بالدنيا يف مستقبل أيامهم  وفيه حرصه  -6

ثَ َر َما َأَخاُف َعَلي ُكم  َما ُُي ِرُج اَّللَُّ َلُكم  ِمن  بَ رََكاِت اأَلر ِض ، ِقيَل ) إِ  َعن  َأِب َسِعيد  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -6427 نَّ َأك 
ُر بِالشَّرِق َفَصَمَت النَِّبُّ  َي   ن  َيا فَ َقاَل لَُه رَُجٌل َهل  يَأ ِت اْل  َرُة الدُّ َزُل  َوَما بَ رََكاُت اأَلر ِض قَاَل زَه  َعَلي ِه ُثَّ َجَعَل َحّتَّ ظَنَ نَّا أَنَُّه يُ ن  

نَاُه ِحنَي َطَلَع َذِلَك قَالَ  ري ِ ِإنَّ َهَذا مَي َسُح َعن  َجِبيِنِه فَ َقاَل أَي َن السَّاِئُل قَاَل أَنَا قَاَل أَبُو َسِعيد  َلَقد  محَِد  ُر ِإاَّ بِاْل  َي    : َا يَأ ِت اْل 
ُتُل َحَبطًا ، َأو  يُِلمُّ ِإاَّ آِكَلَة اْل َِضَرِة َأَكَلت  َحّتَّ ِإَذا ام َتدَّت  َخاِصَرتَاَها  ال َماَل َخِضَرٌة ُحل َوٌة َوِإنَّ ُكلَّ َما أَن  َبتَ  الرَّبِيُع يَ ق 

تَ رَّت  َوثَ َلَطت  َوبَاَلت  ُثَّ َعاَدت  فََأَكَلت  َوِإنَّ َهَذا ال َماَل ُحل َوٌة َمن  َأَخذَ  َس فَاج  بَ َلِت الشَّم  تَ ق  َقِقهِ اس  َوَوَضَعُه يف َحقِقِه فَِنع َم  ُه ِِ
َبُع ( .  ال َمُعونَُة ُهَو ، َوَمن  َأَخَذُه ِبَغري ِ َحقِقِه َكاَن الَِّذي يَأ ُكُل ، َواَ َيش 

 [ . 1052] م : 
---------- 

ن  َيا (  َرُة الدُّ  أي : حسنها وبجتها .) زَه 
ُر بِالشَّرقِ )  َي   ويف رواية ) أَو يأيت اخلري بالشر ؟ ( أي : أتصري النعمــة عقوبة ؟ ألن زهرة الدنيا نعمة (  فَ َقاَل َلُه رَُجٌل َهل  يَأ ِت اْل 

 . من هللا تعاىل ، فهل تعود هذه النعمة نقمة ؟ وهذا استفهام استشاد ال إنكار
 ( ويف الرواية الثانية ) ساعة ( . َفَصَمَت النَِّبُّ ) 
ُر ِإاَّ بِ   َي   قال يف الفتح : يؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من مجلة اخلري ، وإمنا يعرض له الشر بعارض البخل اْل َري ِ ( ) َا يَأ ِت اْل 
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 . به عمن يستحقه ، واإلسراف يف إنفاقه فيما مل ُيشرع
  القرطيب : اجلدول الذي ُيسقى به قالإلنبات ، وقيل : النهر الصغري ، قيل : هو الفصل املشهور باَوِإنَّ ُكلَّ َما أَن  َبَت الرَّبِيُع ( ) 
ُتُل َحَبطًا ( )   .بفتح احلاء هو انتفاخ البطن من كثرة األكل يَ ق 
 بضم أوله وكسر ثانيه من اإلملام وهو القرب ، أي : يقارب القتل .( َأو  يُِلمُّ  )

 بكسر اهلمزة .( ِإاَّ ) 
 . واخلضرة : هو ضرب من الكأل يُعجب املاشيــةر ، : يقتل كل آكلة إال آكلة اخلضأي (  آِكَلَة اْل َِضَرةِ ) 
 ويف رواية ) فإهنا تأكل ( .( َأَكَلت   )

 تثنية خاصرة ومها جانبا البطن من احليوان ، حىت إذا شبعت .(  َحّتَّ ِإَذا ام َتدَّت  َخاِصَرتَاَها) 
َس  ) بَ َلِت الشَّم  تَ ق   ويف رواية ) عني الشمس ( .( اس 

تَ رَّت  )   أي : استفعت ما أدخلته يف كرشها .( فَاج 
 أي : ألقت ما يف بطنها رقيقاً .( َوثَ َلَطت  ) 

َقِقِه   أي من حالل .( َمن  َأَخَذُه ِِ
 املشروع . (َوَوَضَعُه يف َحقِقِه ) 
 بأن يأخذ ظلماً ، أو اكتسبه من حرام .َوَمن  َأَخَذُه بَِغري ِ َحقِقِه ( ) 
 ير من املنافسة يف الدنيا .احلديث دليل على التحذ -1

َا ُهَو  نـَْيا لَْيَس خِبَرْي) ، َوِإمنَّ َنة ، َوتـَْقِديره : اخلَْرْي اَل يَْأيت قال النووي يف معىن احلديث : ... َأنَّ َهَذا الَِّذي حَيُْصل َلُكْم ِمْن َزْهَرة الد  ِفتـْ
قْـَبال َعَلى اآْلِخَرة ، مُثَّ ِإالَّ خِبَرْي) ، َوَلِكْن لَْيَسْت َهِذِه الزَّْهَرة خِبَرْي)  َنة َواْلُمَناَفَسة َوااِلْشِتَغال ِبَا َعْن َكَماِل اإْلِ   ِلَما تـَُؤدِ ي ِإلَْيِه ِمْن اْلِفتـْ

ِإىَل آِخره ( َوَمْعَناُه : أَنَّ نـََبات . ِلم  ِإالَّ آِكَلة اخلَِْضر ..: ) ِإنَّ ُكل  َما يـُْنِبت الرَّبِيع يـَْقُتل َحَبطًا أَْو يُ  َضَرَب ِلَذِلَك َمَثاًل فـََقاَل 
 َعَلى اْلَيِسري الَِّذي َتْدُعو ِإلَْيِه احْلَاَجة َوحَتُْصل الرَّبِيع َوَخِضَرُه يـَْقُتل َحَبطًا بِالت َخَمِة ِلَكثْـَرِة اأْلَْكل ، أَْو يـَُقاِرب اْلَقْتل ِإالَّ ِإَذا اُقْـُتِصَر ِمْنهُ 

ُهْم َمْن َيْسَتْكِثر ِمْنُه َدة فَِإنَُّه اَل َيُضر  ، َوَهَكَذا اْلَمال ُهَو َكَنَباِت الرَّبِيع ُمْسَتْحَسن َتْطُلبُه النـ ُفوس َومَتِيل ِإلَْيِه ، َفمِ ِبِه اْلِكَفايَة اْلُمْقَتصَ  نـْ
ُهْم َمْن يـَْقَتِصد ِفيِه َفاَل يَْأُخذ ِإالَّ َيِسريًا ، َوِإْن َأَخَذ  َوَيْستَـْغرِق ِفيِه َغرْي َصاِرف لَُه يف ُوُجوهه ، فـََهَذا يـُْهِلكُه أَْو يـَُقاِرب ِإْهاَلكه ، وَ  ِمنـْ

 َكِثريًا فـَرََّقُه يِف ُوُجوهه َكَما تـَْثِلطُُه الدَّابَّة فـََهَذا اَل َيُضر ُه .
َشارَة ِبَقْولِِه َهَذا ُُمَْتَصر َمْعىَن احلَِْديث . قَاَل اأْلَْزَهرِي  : ِفيِه َمَثاَلِن َأَحدمهَا لِْلُمْكِثِر مِ  : ) ِإنَّ  ْن اجلَْْمع اْلَمانِع ِمْن احلَْق  ، َوِإلَْيِه اإْلِ

َشارَة تـَْهِلك ، َوالثَّاين لِْلُمْقَتِصِد ، َوِإلَيْ ممَّا يـُْنِبت الرَّبِيع َما يـَْقُتل ( ؛ أِلَنَّ الرَّبِيع يـُْنِبت َأْجرَار اْلبُـُقول فـََتْسَتْكِثر ِمْنُه الدَّابَّة َحىتَّ  ِه اإْلِ
هَلُْم َمَثاًل حِبَاَليَتْ  : ) ِإالَّ آِكَلة اخلَِْضر ( ؛ أِلَنَّ اخلَِْضر لَْيَس ِمْن َأْجرَار اْلبُـُقول ، َوقَاَل اْلَقاِضي ِعَياض : َضَرَب  ِبَقْولِِه 

 ، َوبِِه ِقَوام احْلَيَـَوان َولَْيَس ُهَو َكَذِلَك ُمْطَلًقا ، بَْل ِمْنُه َما يـَْقُتل أَْو : أَنـُْتْم تـَُقوُلوَن ِإنَّ نـََبات الرَّبِيع َخرْي  اْلُمْقَتِصد َواْلُمْكِثر فـََقاَل 
ط يف ِإىَل َأنَّ ااِلْعِتَدال َوالتـََّوس   يـَُقاِرب اْلَقْتل ، َفَحاَلة اْلَمْبُطون اْلَمْتُخوم َكَحاَلِة َمْن ََيَْمع اْلَمال َواَل َيْصرِفُه يف ُوُجوهه ، فََأَشاَر 

َفعُه ِإْكثَاره َوُهَو التَّْشِبيه بِآِكَلِة اخلَِْضر ، َوَهَذا التَّْشِبي ه ِلَمْن َصَرفه يف ُوُجوهه الشَّْرِعيَّة . َوَوْجه اجلَْْمع َأْحَسن ، مُثَّ َضَرَب َمَثاًل ِلَمْن يـَنـْ
 َخاِصَرهتَا مُثَّ تـَْثِلط ، َوَهَكَذا ِمْن ََيَْمعُه مُثَّ َيْصرِفُُه ، َوَاّلِلَّ أَْعَلم . الشََّبه َأنَّ َهِذِه الدَّابَّة تَْأُكل ِمْن اخلَِْضر َحىتَّ مَتَْتِلئ

 أن املكتسب للمال من غري حله ال يبارك له فيه ، لتشبيهه بالذي يأكل وال يشبع .-2
 سبب حملقه . ذم اإلسراف وكثرة األكل .أن اكتساب املال من غري حله ، وكذا إمساكه عن إخراج احلق منه -3
 تسمية املال خرياً . -4
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 استفهام العامل عما يشكل .-5
 ضرب املثل .-6
 كان ينتظر الوحي عند إرادة اجلواب عما يسأل عنه .  أنه -7
 احلض على إعطاء املسكني والفقري .-8

ُهَما ، َعِن النَِّبِق  -6428 َراَن ب َن ُحَصني   ، َرِضَي اَّللَُّ َعن   رُُكم  قَ ر ين ُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهم  ُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهم   قَاَل ) عن ِعم  َخي  
َراُن َفَما َأد ِري قَاَل النَِّبُّ  َهُدوَن َوَُيُونُوَن  قَاَل ِعم  َتش  َهُدوَن ، َوَا ُيس  ٌم َيش  ِ ، َأو  َثالَثًا ُثَّ َيُكوُن بَ ع َدُهم  قَ و  لِِه َمرَّتَ ني  ، بَ ع َد قَ و 

ََتَُنوَن َويَ ن ِذُروَن ، َواَ يَ ُفوَن َوَير َهُر ِفيِهُم السِقَمُن ( . َواَ   يُ ؤ 
 [ . 2535 ] م :

ُر النَّاِس قَ ر ين ُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهم  ُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهم  ُثَّ جيَِيُء ِمن  بَ ع ِدِهم   َعِن النَِّبِق  َعن  َعب ِد هللِا  -6429 ٌم قَاَل ) َخي   قَ و 
َانُ ُهم  َشَهاَدتَ ُهم ( . َانَ ُهم  َوَأمي  ِبُق َشَهاَدتُ ُهم  َأمي   َتس 

 [ . 2533] م : 
--------- 

رُُكم  قَ ر ين قوله )  -1 ُثَّ الَِّذيَن ( أي : قرن التابعني ) ُثَّ الَِّذيَن يَ ُلونَ ُهم   ويف لفظ ) خري أميت قرين ( .أي : أهل قرين ، (  َخي  
 وهم أتباع التابعني .(  يَ ُلونَ ُهم  

 يف هذا : أن هذه القرون الثالثة أفضل مما بعدها إىل يوم القيامة .
دم (  آقوله ) وبعثت يف خري قرون بين وقد سبق يف صفة النيب ، الصحابة  يف هذا احلديث قال احلافظ : واملراد بقرن النيب 

 ثت فيهم ( .ويف رواية بريدة عند امحد ) خري هذه األمة القرن الذين بع
وقد ظهر أن الذي بني البعثة وأخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة أو دوهنا أو فوقها بقليل على االختالف يف 

 فيكون مائة سنة أو تسعني أو سبعاً وتسعني . وفاة أيب الطفيل ، وان اعترب ذلك من بعد وفاته 
من مخسني ،  ان اعترب منها كان حنواً حنو سبعني أو مثانني ، وأما الذين بعدهم ف ن اعترب من سنة مائة كان، فإا قرن التابعني وأم

 ن مدة القرن ختتلف باختالف أعمار أهل كل زمان وهللا اعلم .ذلك أفظهر ب
 تباع التابعني ممن يقبل قوله من عاش إىل حدود العشرين ومائتني ، ويف هذا الوقت ظهرت البدعن آخر من كان من أواتفقوا أ

لق القران وتغريت األحوال تغرياً ظهورًا فاشيًا ، وأطلقت املعتزلة ألسنتها ، ورفعت الفالسفة رءوسها وامتحن أهل العلم ليقولوا خب
فعال ألحىت يشمل األقوال وا ( ظهورًا بينًا ،مث يفشو الكذب )  وظهر قوله ، ن ، ومل يزل األمر يف نقص إىل اآل شديداً 

 ستعان .  ) الفتح ( .واملعتقدات وهللا امل
وقال القرطيب : أن هذه القرون الثالثة : أفضل ممَّا بعدها إىل يوم القيامة ، وهذه القرون يف أنفسها متفاضلة ، فأفضلها : األول ، 

 .األول على من بعدهم ، فال ختفى مث الذي بعده ، مث الذي بعده . هذا ظاهر احلديث . فأما أفضلية الصحابة ، وهم القرن 
  واقتضى هذا احلديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعني ، والتابعون أفضل من أتباع … (  قوله ) مث الذين يلوهنم

 فراد ، حمل حبث واىل الثاين حنا اجلمهور واألول قول بن عبد الرب .فضلية بالنسبة إىل اجملموع أو األالتابعني لكن هل هذه األ
خره ( وهو حديث حسن له طرق قد يرتقي با إىل  مثل املطر اليدرى أوله خري أم آأميتواحتج بن عبد الرب حبديث ) مثل 

 الصحة .
صالب الرجال يؤمنون يب ومل يروين ( احلديث أخرجه الطيالسي قوم يف أواحتج أيضاً أيضا حبديث عمر رفعه ) أفضل اخللق إمياناً 
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 وغريه لكن إسناده ضعيف فال حجة فيه .
أذاهم مياهنم لكثرة الكفار حينئذ وصربهم على إهنم كانوا غرباء يف يف كون القرن األول خري القرون أ لسببواحتج أيضًا بأن ا
كانوا ،  وصربوا على الطاعة حني ظهور املعاصي والفنت  قاموا الدين ومتسكوا بهواخرهم إذا أقال فكذلك أ، ومتسكهم بدينهم 

) بدأ ويشهد له ما رواه مسلم عن أيب هريرة رفعه ، ن كما زكت أعمال أولئك أيضا عند ذلك غرباء وزكت أعماهلم يف ذلك الزما
 ء ( .كما بدأ فطوىب للغربااإلسالم غريباً وسيعود غريباً  
 ال ُمرد املشاهدة ( .يمن مل حيصل له إ) وحمصل النزاع يتمحض ف

 ائناً من كان .والذي عليه اجلمهور هو احلق ، أن الصحابة أفضل ممن بعدهم إىل يوم القيامة ك
ْمَنا َأنَّ الصَِّحيح الَِّذي َعَلْيِه اجلُْْمُهور َأنَّ ُكل   قال النووي : اِتَـَّفَق اْلُعَلَماء َعَلى َأنَّ َخرْي اْلُقُرون قـَْرنه  ، َواْلُمَراد َأْصَحابه ، َوَقْد َقدَّ

 َوَلْو َساَعة فـَُهَو ِمْن َأْصَحابه . ُمْسِلم رََأى النَّيب  
، ورآه ولو مرة من عمره ، أفضل من كل من  وذهب معظم العلماء إىل خالف هذا ، وأن من صحب النيب القرطيب : وقال 

 يأيت بعده ، وأن فضيلة الصحبة ال يعدهلا عمٌل ، وهو احلق الذي ال ينبغي أن يصار لغريه ؛ ألمور : 
 . اهدة رسول هللا أوهلا : مزية الصحبة ومش

 بق لإلسالم .وثانيها : فضيلة الس
 . وثالثها : خصوصية الذب عن حضرِة رسول هللا 

 ورابعها : فضيلة اهلجرة والنصرة .
 . وخامسها : ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول هللا 

 وسادسها : تبليغها ملن بعدهم .
 وسابعها : السبق يف النفقة يف أول االسالم .

عل يف الشريعة إىل يوم القيامة ، فحظهم منه أكمل حظ) ، وثوابم فيه وثامنها : أن كل خري وفضل وعلم وجهاد ومعروف ف
 أجزل ثواب ؛ ألهنم سنوا سنن اخلري ، وافتتحوا أبوابه .

  ذكر يف احلديث مظاهر االحنراف بعد القرون املفضلة ، وهي ثالثة :مث 
َهُدوَن ( قوله ) -2 َتش  َهُدوَن ، َواَ ُيس  ٌم َيش   . قَ و 

 مل أن يكون املراد التحمل بدون التحميل ، أو األداء بدون طلب ، والثاين أقرب .قال احلافظ : حيت
  حديث زَْيِد ْبِن َخالِد) اجلَُْهىِنِ  َأنَّ النََِّبَّ فإن قيل : ما اجلمع بني  قَاَل ) َأاَل ُأْخربُُكْم خِبَرْيِ الش َهَداِء الَِّذى يَْأِتى ِبَشَهاَدتِِه قـَْبَل

 ا ( رواه مسلم .َأْن ُيْسَأهلََ 
 تْأِوياَلِن :(  ….َأالَ ُأْخربُُكْم خِبَرْيِ الش َهَداِء قال النووي : َويِف اْلُمرَاد ِبََذا احلَِْديث ) 

ْنَسان) حِبَ   ْنَسان  ق ) َأَصح هَما َوَأْشَهرمُهَا : تَْأِويل َماِلك َوَأْصَحاب الشَّاِفِعي  أَنَُّه حَمُْمول َعَلى َمْن ِعْنده َشَهاَدة إِلِ ، َواَل يـَْعَلم َذِلَك اإْلِ
 أَنَُّه َشاِهد ، فـََيْأيت ِإلَْيِه فـَُيْخربُه بِأَنَُّه َشاِهد لَُه .

َهاَدة احلِْْسَبة الطَّاَلق يَما تـُْقَبل ِفيِه شَ َوالثَّاين : أَنَُّه حَمُْمول َعَلى َشَهاَدة احلِْْسَبة ، َوَذِلَك يِف َغرْي ُحُقوق اآْلَدِميِ نَي اْلُمْخَتصَّة ِبِْم ، فِ  
َب َعَلْيِه َرْفعه ِإىَل اْلَقاِضي ، َوِإْعاَلمه بِِه َواْلِعْتق َواْلَوْقف ، َواْلَوَصايَا اْلَعامَّة ، َواحلُُْدود َوحَنْو َذِلَك ، َفَمْن َعِلَم َشْيًئا ِمْن َهَذا النـَّْوع َوجَ 

ْنَسان) اَل يـَْعَلمَها َأْن يـُْعِلمُه  (َوأَِقيُموا الشََّهاَدة ّلِِلَِّ  ): َوالشََّهاَدة َواِجَبة ، قَاَل اّلِلَّ تـََعاىَل  وََكَذا يف النـَّْوع اأْلَوَّل يـَْلَزم َمْن ِعْنده َشَهاَدة إِلِ
َغة يِف أََداء الشََّهاَدة بـَْعد طََلبَها اَل قـَْبله ، َكَما ِإيَّاَها ؛ أِلَنَـَّها أََمانَة لَُه ِعْنده . َوُحِكَي تَْأِويل ثَاِلث أَنَُّه حَمُْمول َعَلى اْلَمَجاز َواْلُمَبالَ 
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 يـَُقال : اجلََْواد يـُْعِطي قـَْبل الس َؤال َأْي : يـُْعِطي َسرِيًعا َعِقب الس َؤال ِمْن َغرْي تـََوق ف .
: "  َمْن يَْأيت بِالشََّهاَدِة قـَْبل َأْن ُيْسَتْشَهد يف قـَْوله قَاَل اْلُعَلَماء : َولَْيَس يف َهَذا احلَِْديث ُمَناَقَضة لِْلَحِديِث اآْلَخر يف َذم   

 َيْشَهُدوَن َواَل ُيْسَتْشَهُدوَن " َوَقْد تََأوََّل اْلُعَلَماء َهَذا تَْأِوياَلت :
 َيْأيت فـََيْشَهد ِبَا قـَْبل أَْن ُتْطَلب ِمْنُه .َأَصح َها تَْأِويل َأْصَحابَنا : أَنَُّه حَمُْمول َعَلى َمْن َمَعُه َشَهاَدة آِلَدِميِ  َعامِل ِبَا فَـ  

 َوالثَّاين : أَنَُّه حَمُْمول َعَلى َشاِهد الز ور فـََيْشَهد َّبَا اَل َأْصل َلُه وملَْ ُيْسَتْشَهد .
َوالرَّاِبع : أَنَُّه حَمُْمول َعَلى َمْن َيْشَهد لَِقْوم) بِاجْلَنَِّة أَْو  َوالثَّاِلث : أَنَُّه حَمُْمول َعَلى َمْن يـَْنَتِصب َشاِهًدا َولَْيَس ُهَو ِمْن أَْهل الشََّهاَدة .

 النَّار ِمْن َغرْي تـََوق ف َوَهَذا َضِعيف . َواّلِلَُّ أَْعَلم .   ) شرح مسلم ( .
ََتَُنوَن ) قوله  -3  ( .َوَُيُونُوَن ، َوَا يُ ؤ 

َقى َمَعَها أََمانَة ، خِبِاَلِف َمْن َخاَن حِبَِقري) َمرَّة َواِحَدة ؛ فَِإنَُّه َيْصُدق َعَلْيِه أَ : َوَمْعَناُه خَيُونُوَن ِخَيانَة ظَ قال النووي  نَُّه اِهرَة حِبَْيُث اَل يـَبـْ
 َخاَن ، َواَل خَيْرُج بِِه َعْن اأْلََمانَة يف بـَْعض اْلَمَواِطن .

 ( .َويَ ن ِذُروَن ، َوَا يَ ُفوَن قوله )  -4
 وجب عليهم . أي : ال يؤدون ما

 َبَق يِف بَابه .ِفيِه ُوُجوب اْلَوفَاء بِالنَّْذِر ، َوُهَو َواِجب ِباَل ِخاَلف ، َوِإْن َكاَن اِبِْتَداء النَّْذر َمْنِهيًّا َعْنُه َكَما سَ 
 ُكل  اأْلُُمور الَّيِت َأْخبَـَر ِبَا َوقـََعْت َكَما َأْخبَـَر .  ؛ فَِإنَّ  َويف َهِذِه اأْلََحاِديث َداَلِئل لِلن بُـوَِّة ، َوُمْعِجَزة ظَاِهَرة لَِرُسوِل اّلِلَّ  

 ففي هذا وجوب الوفاء بالنذر ، ويف احلديث ) من نذر أن يطيع هللا فليطعه ( .
 وفيه مدح الوفاء بالنذر .

 .َوَير َهُر ِفيِهُم السِقَمُن ( قوله )  -5
: ب السمن بالتشديد ، قال بن التنييف املآكل واملشارب ، وهي أسبا : حيبون التوسعهملة وفتح امليم بعدها نون ، أيفبكسر امل

املراد ذم حمبته وتعاطيه ال من ختلق بذلك ، وقيل املراد يظهر فيهم كثرة املال ، وقيل : املراد أهنم يتسمنون أي يتكثرون َّبا ليس 
 أن يكون مجيع ذلك مراداً .فيهم ويدعون ما ليس هلم من الشرف ، وحيتمل : 

قد رواه التمذي من طريق هالل بن يساف عن عمران بن حصني بلفظ ) مث َييء قوم يتسمنون وحيبون السمن ( وهو ظاهر و 
بليد الفهم ثقيل عن  ألن السمني غالباً  يف تعاطي السمن على حقيقته فهو أوىل ما محل عليه خرب الباب وإمنا كان مذمومًا ، 

 العبادة كما هو مشهور . ) الفتح ( .
: اْلُمرَاد بِالسِ َمِن ُهَنا َكثْـرَة ال النووي : السََّمانَة ِبَفْتِح السِ ني ِهَي السِ ني ِهَي السِ َمن ، قَاَل مُجُْهور اْلُعَلَماء يف َمْعىَن َهَذا احلَِْديث ق

مِسَانًا ، قَاُلوا : َواْلَمْذُموم ِمْنُه َمْن َيْسَتْكِسُبُه ، َوأَمَّا َمْن ُهَو ِفيِه  اللَّْحم ، َوَمْعَناُه أَنَُّه َيْكثُر َذِلَك ِفيِهْم ، َولَْيَس َمْعَناُه َأْن يـََتَمحَُّضوا
َنا َتاد ، َوِقيَل : اْلُمرَاد بِالسِ َمِن هُ ِخْلَقة َفاَل يَْدُخل يف َهَذا ، َواْلُمَتَكسِ ب لَُه ُهَو اْلُمتَـَوسِ ع يف اْلَمْأُكول َواْلَمْشُروب زَائًِدا َعَلى اْلُمعْ 

 عهْم اأْلَْمَوال .أَنَـُّهْم يـََتَكثَـُّروَن َّبَا لَْيَس ِفيِهْم ، َويَدَُّعوَن َما لَْيَس هَلُْم ِمْن الشََّرف َوَغرْيه ، َوِقيَل : اْلُمرَاد مجَْ 
 تفضيل القرون الثالثة األوىل .-6
 ه حىت تلقوا ربكم ( .قال أنس : ) ال يأيت زمان إال والذي بعده شر منأن الشر يزيد يف األمة ،  -7
 ذم االستعجال بالشهادة . -8
 ذم آخر الزمان . -9

 ذم كثرة األكل .-10
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ًعا يف َبط ِنِه َوقَاَل َلو َا َأنَّ َرُسوَل هللِا قَاَل ) َعن  قَ ي س   -6430 َمِئذ  َسب   تَ َوى يَ و  ع ُت َخبَّابًا َوَقِد اك  ُعَو  َسَِ نَ َهانَا َأن  نَد 
ِت َلدَ  ِت ِإنَّ َأص َحاَب حُمَمَّد  بِال َمو  ُت بِال َمو  ِضًعا  َعو  ن  َيا َما َا َنَُِد َلُه َمو  َنا ِمَن الدُّ ء  َوِإنَّا َأَصب   ن  َيا ِبَشي  ُهُم الدُّ ُقص  ا َوملَ  تَ ن   َمَضو 

 ِإاَّ الت َُّراَب ( .
 [ . 2681] م : 

َو يَ ب ِِن حَ  -6431 ن  َيا َشي ًئا َوِإنَّا عن قَ ي س قَاَل ) أَتَ ي ُت َخبَّابًا َوه  ُهُم الدُّ ُقص  ا ملَ  تَ ن   اِئطًا لَُه فَ َقاَل ِإنَّ َأص َحابَ َنا الَِّذيَن َمَضو 
ِضًعا ِإاَّ الت َُّراَب ( . َنا ِمن  بَ ع ِدِهم  َشي ًئا اَ َنَُِد لَُه َمو   َأَصب  

 [ . 2681] م : 
 ... ( . قَاَل ) َهاَجر نَا َمَع َرُسوِل هللاِ  َعن  َخبَّاب   -6432

 [ . 940] م : 
----------------------- 

 بن أيب حازم .اَعن  قَ ي س  ( ) 
ع ُت َخبَّابًا : قَاَل )   . ابن األرت ، الصحايب املشهور( َسَِ
ًعا يف َبط ِنِه )  َمِئذ  َسب   تَ َوى يَ و   .أي : واحلال أنه قد تداوى بالكي من مرض أصابه يف بطنه سبع كيات ( َوَقِد اك 
ِت ِإنَّ َأص َحاَب حُمَمَّد   َوقَاَل َلو َا َأنَّ َرُسوَل هللِا )  ُت بِال َمو  ِت َلَدَعو  ُعَو بِال َمو  ن  َيا  نَ َهانَا َأن  َند  ُهُم الدُّ ُقص  ا َوملَ  تَ ن   َمَضو 

ء   رة ، وكأنه عين بأصحابه بعض أي : مل تنقص أجورهم َّبعىن أهنم مل يتعجلوها يف الدنيا بل بقيت موفرة هلم يف اآلخ (ِبَشي 
، فأما من عاش بعده فإهنم اتسعت هلم الفتوح ، ويؤيده حديثه اآلخر ) هاجرنا مع رسول  الصحابة ممن مات يف حياة النيب 

منهم مصعب بن عمري ، وقد مضى يف اجلنائز ، وحيتمل أن منا من مضى مل يأكل من أجره شيئاً ، فوقع أجرنا على هللا ف هللا 
وكان من حيتاج إليه إذ ن عين مجيع من مات قبله وأن من اتسعت له الدنيا مل تؤثر فيه إما لكثرة إخراجهم املال يف وجوه الرب يكو 

ناس حبيث صار الغين ومشل العدل يف زمن اخللفاء الراشدين استغىن ال، مث ملا اتسع احلال جداً فكانت تقع هلم املوقع ذاك كثرياً ، 
 إال التاب أي اإلنفاق يف البنيان . : وإنا أصبنا ما ال جتد له موضعاً وهلذا قال خباب ، ع بره فيه يض ال َيد حمتاجاً 

 خوف الصحابة من انفتاح الدنيا عليهم ، وأن ذلك نقصاً يف درجاهتم . -1
 احلذر من الدنيا وفتنتها . -2
 احلديث دليل على النهي عن متين املوت . -3

وَت لُضر ) َأَصابَُه، فَِإْن َكاَن اَل بُدَّ فاعاًل ، فَليَـُقْل: اللَُّهمَّ أْحيين َما    رسوُل هللا ، قَاَل: قَاَل  عن أنس 
َ
) ال يـََتَمنـَّنَيَّ َأَحدُُكُم امل

 َكاَنِت احلََياُة َخرياً ِل، َوَتوف يِن ِإَذا َكاَنِت الَوفَاُة َخرياً ِل ( ُمتـََّفٌق َعَليهِ 
  الباب .وحلديث 

 العلماء هل النهي عن متين املوت هني عام أم َيوز يف أحوال ؟ واختلف -4
 اختلف العلماء يف ذلك على قولني :

 : املنع مطلقاً .القول األول 
 وهذا قول القرطيب .

 حلديث الباب .-أ
ًا فلعله يستعتب( )ال يتمىن أحدكم املوت ، إما حمسنًا فلعله يزداد، وإما مسيئ وحلديث أيب هريرة . قال : قال رسول هللا -ب
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 رواه البخاري . 
) ال يتمىن أحدكم املوت ، وال يدُْع به من قبل أن يأتَيه ، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ، وإنه ال  وعنه . قال : قال -ج

 يزيد املؤمن عمره إال خرياً ( رواه مسلم .
 لضر ) ولغري ضر . قال القرطيب : وأما حديث أيب هريرة ففيه النهي عن متين املوت مطلقاً 

 : أنه ال َيوز  لضر نزل به من فقر أو مرض ، وأما إذا خاف فتنة يف دينه فإنه َيوز . القول الثاين
 وهذا مذهب مجاهري العلماء .

النهي عن متين املوت ، وقي ده يف حديث أنس، بأن يكون متنيه لضر نزل به،  –يف حديث أيب هريرة  –أطلق  أن النيب  -أ
 طلق على املقيد .فيحمل امل

أن مطلق حديث أنس يشمل الضر الدنيوي واألخروي ، لكن املراد إمنا هو الضر الدنيوي فقط ، بدليل رواية ابن حبان:  -ب
 )... لضر نزل به يف الدنيا ( حيث قيد الضر كونه يف الدنيا .

قال ) ... وإذا  ففي احلديث أن النيب ما يدل على جواز الدعاء باملوت عند خوف الفنت ،  أنه قد ورد عن النيب  -ج
 أردت بعبادك فتنة فاقبضين إليك غري مفتون ( رواه أمحد .

) والذي نفسي بيده ال تذهب الدنيا حىت مير الرجل على القرب فيتمرغ عليه ويقول : ياليتين كنت مكان صاحب هذا  وقال 
 القرب ، وليس به الدين إال البالء ( رواه مسلم .

 ) وليس به الدين ( يقتضي إباحة ذلك أن لو كان عن الدين . فقوله 
 : وأما متين خوف فتنة يف الدين ، فإنه َيوز بغري خالف . قال ابن رجب

 : هو جائز عند أكثر العلماء .وقال يف موضع آخر 
 . وقد ورد عن السلف متين املوت خوف الفتنة 

 رعييت ، فاقبضين إليك غري مضيع وال مفرط ( .قال عمر ) اللهم كربت سين ، وضعفت قويت ، وانتشرت 
ومتنت زينب بنت جحش ملا جاءها عطاء عمر فاستكثرته وقالت : اللهم ال يدركين عطاء لعمر بعدها ، فماتت قبل أن يدركها 

 عطاء ثان لعمر .
وخشي العجز عن القيام  وسأل عمر بن عبد العزيز من ظن به إجابة الدعاء أن يدعو له باملوت ، ملا ثقلت عليه الرعية ،

 حبقوقهم .
 وطُلب كثري من السلف الصاحل إىل بعض الواليات ، فدعوا ألنفسهم باملوت فماتوا .

 واشتهر بعضهم واطلع على بعض عمل أحدهم أو معاملته مع هللا فدعا لنفسه باملوت فمات .
علي أدخل يف بدعة ، لعلي أدخل فيما ال حيل ِل ، وكان سفيان الثوري يتمىن املوت كثريًا فسئل عن ذلك فقال : ما يدريين ل

 لعلي أدخل يف فتنة أكون قد مت فسبقت هذا .
قال ) اثنتان يكرههما ابن آدم : املوت ، واملوت خري للمؤمن من الفتنة ، ويكره  ويف املسند عن حممود بن لبيد . عن النيب 

 قلة املال ، وقلة املال أقل للحساب ( .
 مي متين اإلنسان املوت بسبب الضر الدنيوي ، ألمور : احلكمة من حتر -4

 أنه يدل على عدم الصرب ، واملسلم مطالب بالصرب واالحتساب .أوًا : 
 أن بقاء املسلم قد يكون خرياً له .ثانياً : 
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لعله أن يستعتب ( أي ) ال يتمنني أحدكم املوت ، إما حمسنًا فلعله أن يزداد خريًا ، وإما مسيئًا ف -وقد سبق  –ففي احلديث  
 يتوب ، وعند أمحد  ) وأنه ال يزيد املؤمن عمره إال خرياً ( .

فيه إشارة إىل أن املعىن يف النهي عن متين املوت والدعاء به هو انقطاع العمل باملوت ، فإن احلياة يتسبب منها قال احلافظ : 
 لتوحيد فهو أفضل األعمال .العمل ، والعمل حيصل زيادة الثواب ، ولو مل يكن إال استمرار ا

 : ) إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله ( . وقد قال 
 أن اإلنسان ال يدري ما األفضل له ، البقاء أم املوت .ثالثاً : 

ِل هللِا تَ َعاىَل  -8  باب قَ و 
ن  َيا ، ََياُة الدُّ َا  }يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ َوع َد هللِا َحقٌّ َفاَل تَ ُغرَّنَُّكُم احل  ُذوُه َعُدوًّا ِإَّنَّ َوَا يَ ُغرَّنَُّكم  بِاَّللَِّ ال َغُروُر ِإنَّ الشَّي طَاَن َلُكم  َعُدوٌّ فَاَّتَِّ

ُعو ِحز بَُه لَِيُكونُوا ِمن  َأص َحاِب السَِّعرِي{.  َيد 
 مَج ُعُه ُسُعٌر.

 قَاَل َُمَاِهٌد ال َغُروُر الشَّي طَاُن.
َسَن ال ُوُضوَء ُثَّ قَاَل رَأَي ُت النَِّبَّ ) قَاَل عن اب َن أَبَان .  -6433 َو َجاِلٌس َعَلى ال َمَقاِعِد فَ تَ َوضََّأ فََأح   أَتَ ي ُت ُعث َماَن ِبَطُهور  َوه 

َسَن ال ُوُضوَء ُثَّ قَاَل َمن  تَ َوضََّأ ِمث َل َهَذا ال وُ  ِلِس فََأح  َو يف َهَذا ال َمج  ِجَد ضُ صلى هللا عليه وسلم تَ َوضََّأ َوه  وِء ُثَّ أََتى ال َمس 
ِ ُثَّ َجَلَس ُغِفَر َلُه َما تَ َقدََّم ِمن  َذن ِبِه قَاَل َوقَاَل النَِّبُّ صلى هللا َعتَ ني    عليه وسلم : اَ تَ غ تَ رُّوا ( .فَ رََكَع رَك 

 [ . 226] م : 
---------- 

َو َجاِلٌس َعَلى ال َمَقاِعِد ( )  َوبِاْلَقاِف ِقيَل : ِهَي دََكاِكني ِعْند َدار ُعْثَمان ْبن َعفَّاَن َوِقيَل : َدرَج ، َوِقيَل :  املقاعدَ ِبَفْتِح اْلِميمَوه 
 ) َوِعْنده رَِجال ِمْن َأْصَحاب ةَمْوِضع ِبُقْرِب اْلَمْسِجد ِاختَََّذُه لِْلُقُعوِد ِفيِه لَِقَضاِء َحَواِئج النَّاس َواْلُوُضوء َوحَنْو َذِلَك ، جاء يف رواي

َهِقي  َوَغرْيه أَنَّ ُعْثَمان َرِضَي وَمْعَناُه : أَنَّ ُعْثَمان قَاَل َما قَالَُه َوالر َِجال ِعْنده فـََلْم خُيَالُِفوُه ، َوَقْد َجاَء يِف رَِوايَة َرَواَها الْ  ( النَّيب   بَـيـْ
فـََعَل َهَذا ؟ قَاُلوا :  َرُسول اّلِلَّ َصلَّى اّلِلَّ َعَلْيِه َوَسلََّم : َهْل رَأَيـُْتْم َرُسول اّلِلَّ  اّلِلَّ تـََعاىَل َعْنُه تـََوضََّأ َثاَلثًا َثاَلثًا مُثَّ قَاَل أِلَْصَحابِ 

 .  ) نووي ( . نـََعْم َوَاّلِلَّ أَْعَلم
ضم الواو ، ألن املراد به فعل ويف رواية ) تـََوضََّأ حَنَْو ُوُضوِئي َهَذا ( أي : شبه وضوئي ، وهو ب (تَ َوضََّأ ِمث َل َهَذا ال ُوُضوِء ) من 

 الوضوء ، وقد ورد عند أيب داود ) توضأ مثل وضوئي هذا ( .
 ( املراد هبا الصغائر عند مجاهري العلماء .ُغِفَر َلُه َما تَ َقدََّم ِمن  َذن ِبِه 

ر له ما تقدم من مث صلى ركعتني غف احلديث دليل على فضل الوضوء ، وأن من أحسن الوضوء وتوضأ كما توضأ النيب  -1
 ذنبه .

ومعىن إحسان الوضوء : أن يأيت به تاماً بكمال صفاته وآدابه ، قال العيين : معىن إحسان الوضوء : اإلتيان به تاماً بصفته وآدابه 
 وتكميل سننه .

 فضل إحسان العمل . -2
 وإحسان العمل : إتقان العمل إخالصاً ومتابعة .

 ن يعبد العبد ربه كأنه يراه .قال ابن رجب : واحلامل على ذلك أ
 معاذاً أن يقول ) اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ( . وعلم 
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رجاًل أن يصلي صالة مودع ، يعين يستشعر أنه يصلي صالة ال يصلي بعدها صالة أخرى ، فيحمله على ذلك  وقد وصى 
 إتقاهنا وتكميلها وإحساهنا .

 ال مقيدة بإحسان العمل .وقد وردت أحاديث يف فضائل األعم
يـَُقوُل ) ِإَذا َأْسَلَم اْلَعْبُد َفَحُسَن ِإْساَلُمُه ُيَكفِ ُر اّلِلَُّ َعْنُه ُكلَّ َسيِ َئة) َكاَن  َأيَب َسِعيد) اخْلُْدرِي أَنَُّه مسََِع َرُسوَل اّلِلَِّ كما يف حديث 

َها ( .زََلَفَها ، وََكاَن بـَْعَد َذِلَك اْلِقَصاُص ، احلََْسَنُة  ُ َعنـْ  ِبَعْشِر أَْمثَاهِلَا ِإىَل َسْبِعِماَئِة ِضْعف) ، َوالسَّيِ َئُة َّبِْثِلَها ِإالَّ َأْن يـََتَجـاَوَز اّلِلَّ
َلُه ِبَعْشِر أَْمثَاهِلَا ِإىَل َسْبِعِمائَِة ) ِإَذا َأْحَسَن َأَحـدُُكْم ِإْساَلَمُه ، َفُكل  َحَسَنة) يـَْعَمُلَها ُتْكَتُب  وعْن َأىِب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ 

 ِضْعف) ، وَُكل  َسيِ َئة) يـَْعَمُلَها ُتْكَتُب لَُه َّبِْثِلَها ( متفق عليه .
 ) من توضأ فأحسن الوضوء ، خرجت خطاياه من جسده .. ( رواه مسلم . وعن عثمان . قال : قال 

 من طال عمره وحسن عمله ( رواه التمذي .) خري الناس  وعن عبد هللا بن بسر قال . قال 
وكان السلف يوصون بإتقان العمل وحتسينه دون ُمرد اإلكثار منه ، فإن العمل القليل مع التحسني واإلتقان أفضل من الكثري مع 

 عدم اإلتقان .
، على غفراهنا بالصالة  الذنوب اتكاالً  لوا يفقوله )اَل تـَْغتَـر وا ( أي : ال حتملوا الغفران على عمومه يف مجيع الذنوب فتستس -3

 .حد عليه ، وال اطالع ألفإن الصالة اليت تكفر الذنوب هي املقبولة 
فإنه ، فال تغتوا فتعملوا الكبرية بناء على تكفري الذنوب بالصالة ، وهو أن املكفر بالصالة هي الصغائر ، وظهر ِل جواب آخر 

أو أن ذلك ، صرار تعطي حكم الكبرية فال يكفرها ما يكفر الصغرية ا باإلفإهن، غائر أو ال تستكثروا من الص، خاص بالصغائر 
 ن هو مرتبك يف املعصية وهللا أعلم .  ) الفتح ( .خاص بأهل الطاعة فال يناله م

بل يَعَمل الَعَمل وهو خائف على املسلم أن َيكون خائفا ِمن َعَدم قـَُبول العمل ، فال يُِدل  على هللا ِبَعَمله ، وال مَيْنَت  به ، -4
 َوِجل أن ال يُتقبَّل منه .

 قال ابن حجر : قد َيِصح  الَعَمل ويتخلف القبول ِلَمانِع . 
 .هللاالَعمل وأْمنًا ِمن َمْكِر  . يـَْعيِن إَساءًة يفْلُمَناِفق مَجَع إَساءة وأْمًنا، وإنَّ اُمؤِمن مَجَع إْحَسانًا وَشَفَقة: إنَّ الْ ريقال احلسن البص

 املؤمن يَعمل الصَّاحِلات وَيتهد يف طََلب رِضا رب  األرض والسَّماوات .. وهو مع ذلك خَيَاف ِمن ُذنُوبه أن ُتوِبقه .
 ه َكُذبَاب) قال ابن مسعود رضي هللا عنه : إنَّ املؤمن يَرى ُذنُوبَه كأنه قَاِعد حَتْت َجبل خَيَاف أن يـََقع عليه ، وإن الَفاِجر يَرى ُذنُوبَ 

 َمـر  على أْنفه ، فقال ِبه َهكذا . رواه البخاري .
َبكى وقال : يا خليل الرمحن ! تـَْرَفع قوائم قرأ ُوهيب بن الَورد : )َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َوِإمْسَاِعيُل رَبَـَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا( مث 

 تَـَقبَّل ِمْنك .بـَْيت الرَّمحن وأنت ُمْشِفق أن ال يُـ 
 ( مجهور العلماء املراد بالذنوب الصغائر دون الكبائر ، فالكبائر ال بد من توبة . ُغِفَر لَُه َما تَ َقدََّم ِمن  َذن ِبهِ قوله ) -5

قال ) الصلوات اخلمس ، واجلمعة إىل اجلمعة ، ورمضان إىل رمضان مكفرات ملا بينهن ، ما  حلديث أيب هريرة ، عن النيب 
 جتنبت الكبائر ( رواه مسلم .ا

قال )  ما من امرئ مسلم حتضره صالة مكتوبة ، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها ؛ إال   وحلديث عن عثمان ، عن النيب 
 كانت كفارًة ملا قبلها من الذنوب ، ما مل تؤت كبرية وكذلك الدهر كله ( .

قال )والذي نفسي بيده، ما من عبد يصلي  ، عن النيب أيب هريرةاكم من حديث أيب سعيد و ، واحلوخرج النسائي، وابن حبان
 .ر السبـع إال فتحت له أبــواب اجلنة، مث قيل له: ادخل بسالم(، وَيتنب الكبائالصلوات اخلمس، ويصوم رمضان، وخيرج الزكاة
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 هاب الصاحلني ويقال الذهاب املطرباب ذ -9
َلِميِق قَاَل : -6434 َقى ُحَفالٌَة َكُحَفاَلِة الشَِّعرِي ، َأِو )  قَاَل النِقِبُّ  َعن  ِمر َداس  اأَلس  َهُب الصَّاحِلُوَن اأَلوَُّل فَاأَلوَُّل َويَ ب   َيذ 
ِر اَ    يُ َبالِيِهُم اَّللَُّ بَاَلًة ( .التَّم 

 قَاَل أَبُو َعب ِد هللِا يُ َقاُل ُحَفاَلٌة َوُحثَاَلٌة.
---------- 

َهُب الصَّاحِلُوَن   املراد موهتم .اأَلوَُّل فَاأَلوَُّل ( ) َيذ 
ِر (  َقى ُحَفالٌَة َكُحَفاَلِة الشَِّعرِي ، َأِو التَّم   قال اخلطايب : احلثالة الردىء من كل شيء ، وقال ابن التني : احلثالة سقط الناس ) َويَ ب  

 اً .أي : ال يرفع هلم قدراً وال يقيم هلم وزن(  َا يُ َبالِيِهُم اَّللَُّ بَاَلةً ) 
 احلديث دليل على أن ذهاب الصاحلني من عالمات الساعة . -1

قال ) ال تقوم الساعة حىت يأخذ هللا شريطته من أهل األرض، فيبقى فيها  عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنه، أن رسول هللا 
 عجاجة ، ال يعرفون معروفاً ، وال ينكرون منكراً ( رواه أمحد .

 خلري والدين ، والعجاج: الغوغاء واألراذل، ومن ال خري فيه.والشريطة: يعين أهل ا
 أن موت الصاحلني يكون شيئاً فشيئاً . -2
 الندب إىل االقتداء بالصاحلني . -3
 التحذير من ُمالفتهم خشية أن يصري من خالفهم ممن ال يعبأ هللا به .-4
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َنِة ال َمالِ باب َما  -10  يُ ت ََّقى ِمن  ِفت  
َنٌة{. َا َأم َواُلُكم  َوَأو َادُُكم  ِفت   ِل هللِا تَ َعاىَل : }ِإَّنَّ  َوقَ و 

َِميَصِة ِإن  ُأع ِطَي َرِضَي َوِإن  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  َعن  َأِب ُهَري  َرَة  -6435 ر َهِم َوال َقِطيَفِة َواْل  يَناِر َوالدِق ) َتِعَس َعب ُد الدِق
 ر َض ( .ملَ  يُ ع َط ملَ  ي َ 

ع ُت النَِّبَّ  -6436 ُهَما يَ ُقوُل : َسَِ يَ ُقوُل ) َلو  َكاَن ِاب ِن آَدَم َواِديَاِن ِمن  َمال  اَب  تَ َغى ثَالِثًا  عن اب َن َعبَّاس ، َرِضَي اَّللَُّ َعن  
َف اب ِن آَدَم ِإاَّ الت َُّراُب َويَ ُتوُب اَّللَُّ َعَلى َمن  تَاَب   ( .، َوَا مَي ألُ َجو 

 [ . 1049] م : 
ع ُت َرُسوَل هللِا  -6437 َلُه ، َواَ  عن اب َن َعبَّاس قالُ  : َسَِ يَ ُقوُل ) َلو  َأنَّ ِاب ِن آَدَم ِمث َل َواد  َماًا أَلَحبَّ َأنَّ َلُه ِإلَي ِه ِمث  

َ اب ِن آَدَم ِإاَّ الت َُّراُب َويَ ُتوُب اَّللَُّ َعَلى َمن  تَاَب  ع ُت اب َن مَي أُل َعني  آِن ُهَو َأم  َا قَاَل َوَسَِ ( قَاَل اب ُن َعبَّاس  َفاَل َأد ِري ِمَن ال ُقر 
 الزُّبَ ري ِ يَ ُقوُل َذِلَك َعَلى ال ِمن رَبِ.

 [ . 1049 ] م :
ع ُت اب َن الزُّبَ ري ِ َعَلى ال ِمن رَبِ ِبَكَّةَ  -6438 ِل ب ِن َسع د  قَاَل : َسَِ يف ُخط َبِتِه يَ ُقوُل ) يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّ النَِّبَّ  َعن  َعبَّاِس ب ن َسه 
   ََحبَّ ِإلَي ِه ثَالِثًا ، َوَا َيُسدُّ َجو َف َكاَن يَ ُقوُل َلو  َأنَّ اب َن آَدَم ُأع ِطَي َواِديًا َمأًل ِمن  َذَهب  َأَحبَّ ِإلَي ِه ثَانًِيا َوَلو  ُأع ِطَي ثَانًِيا أ

 الت َُّراُب َويَ ُتوُب اَّللَُّ َعَلى َمن  تَاَب ( . اب ِن آَدَم ِإاَّ 
قَاَل ) َلو  َأنَّ ِاب ِن آَدَم َواِديًا ِمن  َذَهب  َأَحبَّ َأن  َيُكوَن َلُه َواِديَاِن َوَلن  مَي أَل  عن  أََنس ب ن َماِلك  َأنَّ َرُسوَل هللِا  -6439

 َمن  تَاَب ( . فَاُه ِإاَّ الت َُّراُب َويَ ُتوُب اَّللَُّ َعَلى
 [ . 1048م : ] 

َاُكُم التََّكاثُ ُر{ - 6440 آِن َحّتَّ نَ َزَلت  }َأهل   َعن  أََنس  ، َعن  ُأَِبق  قَاَل : ُكنَّا نَ َرى َهَذا ِمَن ال ُقر 
---------- 

 احلديث دليل على عظم حب اإلنسان للمال ، وأنه حيرص على مجعه من مجيع الوجوه . -1
نه من أعظم الفنت ، ألنه حيمل صاحبه على اإلعراض عن طريق هللا تعاىل ، وحيمله أيضًا على الطغيان املال ، وأخطر فتنة  -2

 والبغي .
َنٌة ( . َا أَْمَواُلُكْم َوأَْواَلدُُكْم ِفتـْ  قال تعاىل ) ِإمنَّ

 ألنه يشغل القلب ويلهي عن الطاعة وينسي اآلخرة .فتنة ،  –أيضاً  –واملال 
 ِإنَّ اإْلْنَساَن لََيْطَغى . أَْن َرآُه اْستَـْغىَن ( .قال تعاىل ) َكالَّ 

 وقال تعاىل ) َوِإَذا أَنـَْعْمَنا َعَلى اإْلْنَساِن أَْعَرَض َونََأى ِبَانِِبِه ( .
نـَْيا يف اآْلِخَرِة ِإالَّ َمَتاٌع ( . نـَْيا َوَما احْلََياُة الد   وقال تعاىل ) َوَفرُِحوا بِاحْلََياِة الد 

 ِعَباِدِه َخِبرٌي َبِصرٌي ( .عاىل ) َوَلْو َبَسَط اّلِلَُّ الر ِْزَق لِِعَباِدِه لَبَـَغْوا يف اأْلَْرِض َوَلِكْن يـُنَـز ُِل ِبَقَدر) َما َيَشاُء ِإنَُّه بِ وقال ت
 الذين ابتالهم هللا ، فجحد اثنان منهما . –األقرع واألبرص واألعمى  –وقصة الثالثة 

َنٌة َوَأنَّ اّلِلََّ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظيٌم ( .وقال تعاىل ) َواْعَلمُ  َا أَْمَواُلُكْم َوأَْوالدُُكْم ِفتـْ  وا أمنَّ
َلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطرُي اأْلَوَِّلنَي ( .  وقال تعاىل )َأن َكاَن َذا َمال) َوبَِننَي . ِإَذا تـُتـْ

َناُه ِمَن اْلُكُنوِز َما ِإنَّ َمَفاحِتَُه لَتَـُنوُء بِاْلُعْصَبِة أُوِل اْلُقوَِّة ( .وقال تعاىل )ِإنَّ قَاُروَن َكاَن ِمن قـَْوِم ُموسَ   ى فـَبَـَغى َعَلْيِهْم َوآتـَيـْ
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 ) إن لكل أمة فتنة ، وفتنة أميت باملال ( رواه التمذي . وقال 
 رف لدينه ( .) ما ذئبان جائعان أرسال يف غنم بأفسَد هلا من حرص املرء على املال والش وقال 

لفساد دين املسلم باحلرص على املال والشرف يف الدنيا ، وأن فساد الدين  هذا مثل عظيم ضربه النيب  قال ابن رجب :
بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبني جائعني ضاريني باتا يف الغنم ، قد غاب عنها رعاؤها لياًل ، فهما يأكالن يف الغنم 

 ويفتسان فيها .
 أن حرص املرء على املال والشرف إفساد لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبني هلذه الغنم . يب فأخرب الن

 فهذا املثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر احلرص على املال والشرف يف الدنيا .
 : احلرص على املال على نوعني 

 لبه واْلد يف َتصيله .األول : شدة حمبة املال مع شدة طلبه من جوهه املباحة املبالغة يف ط
ولو مل يكن يف احلرص على املال إال تضييع العمر الشريف الذي ال قيمة له ، وقد كان ميكن صاحبه فيه اكتساب الدرجات 

 العلى والنعيم املقيم ، فضي عه باحلرص يف طلب رزق مضمون مقسوم .
 ار وركوب األخطار جلمع مال ينتفع به غريه .فاحلريص يضيع زمانه الشريف خياطر بنفسه اليت ال قيمة هلا يف األسف

 قيل لبعض احلكماء : إن فالناً مجع مااًل ، فقال : فهل مجع أياماً ينفقه فيها ؟ قيل : ال . قال : ما مجع شيئاً .
 الثاين : أن يزيد على ما سبق ذكره يف النوع األول حّت يطلب املال من الوجوه احملرمة .

 ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ( .قال تعاىل ) وَمن يُوَق 
قال ) اتقوا الشح ، فإن الشح أهك من كان قبلكم ، أمرهم بالقطيعة  ويف سنن أيب داود عن عبد هللا بن عمر عن النيب 

 فقطعوا ، وأمرهم بالبخل فبخلوا ، وأمرهم بالفجور ففجروا ( .
) اتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، محلهم على أن سفكوا دماءهم قال  ويف صحيح مسلم عن جابر عن النيب 

 واستحلوا حمارمهم ( .
 قال طائفة من العلماء : الشح هو احلرص الشديد الذي حيمل صاحبه على أن يأخذ األشياء من غري حلها ومينع حقوقها .

 والبخل : هو إمساك اإلنسان ما يف يده .
نـَْيا ( وذلك إلعانتهما فيها ، ووجود الشرف بما مث أشار إىل أهنما ليسا من أسباب  قال تعاىل ) اْلَمالُ  َواْلبَـُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الد 

ٌر أَمَ  ٌر ِعْنَد رَبِ َك ثـََوابًا َوَخيـْ عمال اًل ( أي : واألالشرف األخروي ، إذ ال حيتاج فيها إليهما ، بقوله )  َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخيـْ
اليت تبقى مثراهتا األخروية ، من االعتقادات واألخالق والعبادات الكامالت ، خري عند ربك من املال والبنني ، يف اجلزاء والفائدة 
وخري مما يتعلق بما من األمل ، فإن ما ينال بما من اآلمال الدنيوية ، أمرها إىل الزوال ، وما ينال بالباقيات الصاحلات من 

 قرب الرباين والنعيم األبدي ، ال يزول وال حيول . ) تفسري القامسي ( .منازل ال
 غوائل املال :

 : أنه َير إىل املعاصي غالباً ، ألن من استشعر القدرة على املعصية انبعث داعيته إليها . أواً 
ورَّبا مل يقدر على استدامتها إال بكسب فيه  : أنه َير إىل التنعم يف املباحات ، حىت تصري له عادة وإلفاً ، فال يصرب عنها ، ثانياً 

 شبهة ، فيقتحم الشبهات .
 : أنه يلهيه عن ذكر هللا ، وهذا الدال العضال ، فإن صاحب املال ميسي ويصبح متفكراً يف ماله وحفظه وزيادته . ثالثاً 

 فضل القناعة والرضا باليسري . -3
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 -َفسَّر احلياَة الطيبة عليٌّ وابن عباس واحلسن أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيِ َبًة ( قال تعاىل ) َمْن َعِمَل َصاحِلًا مِ ن ذََكر) أَْو 
 فقالوا : احلياة الطيبة هي القناعة . -رضي هللا عنهم 

 . ويف هذا املعىن قال ابن اجلوزي : من قنع طاب عيشه ، ومن طمع طال طيشه 
سالم ، وََكاَن َعْيشُه َكَفافاً ، َوقَِنَع  ( .ُطوىَب ِلَمْن  ) وعن فضالة ِْ  ُهِدَي ِإىل اإِل

 )َقْد أَفْـَلَح َمْن َأْسَلَم َوُرزَِق َكَفافاً َوقـَنـََّعُه اّلِلَُّ َّبَا آتَاُه ( رواه مسلم . وعن عبد هللا بن عمرو . قال : قال 
 التحذير من الطمع .-4

 قال ابن اجلوزي :
نوع باليسري ، فإنه كلما زاد احلرص على فضول العيش زاد اهلم  ، وتشتت القلب ، واستعبد العبد ، وأما ال عيش يف الدنيا إال للق

 القنوع فال حيتاج إىل ُمالطة من فوقه ، وال يباِل َّبن هو مثله ، إذ عنده ما عنده
 والبْقل مل يستعبده أحد كما قيل : من رضي باخلل ِ 

 ًا .ين قنعُت لكنت حر ولو أ       أطعت مطامعي فاستعبدتِن
 ) وأعوذ بك من نفس ال تشبع ( . وقال 

ما طمحت نفس لذلك يقول ابن القيم رمحه هللا : ألن النفس إذا ما رُبيت على القناعة واالقتصاد واالقتصار فإهنا ال تشبع ، و 
 لشيء من هذه الدنيا فبلغته إال طمحت إىل ما هو أعلى منه .

 ، وعليك بالقناعة فإهنا مال ال ينفد .ع فإنه فقر حاضر قال سعد البنه : إياك والطم
 قال علي ) وما اخلمر الصرف بأذهب لعقول الرجال من الطمع (

 قيل :
 . ما الذل إال يف الطمع               إن نفع حسيب بعلمي

 ع .عن سوء ما كان صن                   من راقب هللا نزع
  ، يبعث برسالة للعلماء ، قال :وقال عبد العزيز اجلرجاين رمحه هللا

 ولو َعظَّموه يف النفوس لُعظِ ما     ولو أن أهل العلم صانوه صاهنم
 حمياه باألطماع حىت جتهما .           ولكن أهانوه فهان ودنسوا

 من الشيء استغىن عنه  . وكان عمر يقول يف خطبته على املنرب : إنَّ الطمع فقر ، وإنَّ اليأس غىن ، وإنَّ اإلنساَن إذا أَِيسَ 
 الطمع يذهب العلم .و 

روي أنَّ عبد هللا بن سالم لقَي كعب األحبار عند عمر ، فقال : يا كعب ، َمْن أرباُب العلم ؟ قال : الذين يعملون به ، قال : 
، لُب احلاجات إىل النَّاسفس، وتطفما يذهب بالعلم من قلوب العلماء بعد إذ حفظوه وعقلوه ؟ قال : يُذهبه الطمُع ، وشَرُه الن

 قال : صدقت .
 والطمع ميحق الربكة .

يا حكيم إن هذا اين، مث سألته فأعطاين، مث قال: قال ) سألت رسول هللا فأعطاين، مث سألته فأعط فعن حكيم بن حزام  
 كالذي يأكل وال يشبع ( .،  املال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس مل يُبارك له فيه

قال أبو بكر الوراق: لو قيل للطمع من أبوك؟ لقال: الشك يف املقدور، ولو قيل له: ما حرفتك؟ لقال: اكتساب الذل، ولو قيل 
 ما غايتك؟ لقال: احلرمان.
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 عليه آيس، وعبد ملا أنت له طامع . أنت حر مما أنتقال ابن عطاء هللا: 
 واحلـر عبـد مـا طمـع .   العبـد حـر مـا قنـع قيل :

وقيل: إن العقاب يطري يف مصاف عزه حبيث ال يرتقي طرف إىل مطاره، وال تسمو اهلمة إىل الوصول إليه، فريى قطعة حلم معلقة 
على شبكة فينـزله الطمع من مطاره فيعلق بالشبكة جناحه فيصيده صيب يلعب به، فحني كان يف عليائه كان عزيزًا حراً، فلما 

 يف قطعة حلم ورغب فيها نزل إليها فقد حريته.طمع 
 قال احلسن البصري: فساد الدين الطمع وصالح الدين الورع .

) لو كان البن آدم واديان من ذهب البتغى  قال الغزاِل : وقد جبل اآلدمي على احلرص والطمع وقلة القناعة قال رسول هللا 
 هلما ثالثاً ( وعالج ذلك ال يكون إال بأمور :

االقتصاد يف املعيشة والرفق يف اإلنفاق ، وهو األصل يف القناعة ، فإن من كثر خرجه واتسع إنفاقه مل متكنه القناعة ،  األول : 
) ثالث منجيات : خشية هللا يف السر والعالنية ، والقصد يف الغىن والفقر ،  ويف احلديث ) ما عال من اقتصد ( وعنه 

 ) االقتصاد وحسن السمت واهلدي الصاحل جزء من بضعة وعشرين جزءاً من النبوة ( .  نه والعدل يف الرضا والغضب ( وع
 أن يتحقق بأن الرزق الذي قدر له ال بد وأن يأتيه وإن مل يشتد حرصه . الثاين : 
 : أن يعرف ما يف القناعة من عز االستغناء ، وما يف احلرص والطمع من الذل واملداهنة . الثالث 

أن يكثر تأمله يف تنعم الكفرة واحلمقى ، مث ينظر إىل أحوال األنبياء واألولياء ، ويستمع أحاديثهم ويطالع أحواهلم وخيري  الرابع :
 عقله بني أن يكون على مشابة الفجار أو األبرار فيهون عليه الصرب على القليل والقناعة باليسري .

كرنا يف آفات املال ، ويتم ذلك بأن ينظر أبدًا  إىل من دونه يف الدنيا ال : أن يفهم ما يف مجع املال من اخلطر كما ذ  اْلامس 
 إىل من فوقه ، فبهذه األمور يقدر على اكتساب خلق القناعة وعماد األمر الصرب .  

 وقال بعضهم:
 احلرص يُنقص قدر اإلنسان، وال يزيد يف رزقه.

، وعبد شهوة، وعبد طمع.  هــــ ( .1436/  5/  5) الثالثاء :      وقالوا: العبيد ثالثٌة: عبد رِق 
ِل النَِّبِق  -11  َذا ال َماُل َخِضَرٌة ُحل َوةٌ هَ  باب قَ و 

َي ِل ال ُمَسوََّمِة ِمَن الذََّهِب َوال ِفضَِّة وَ َوقَاَل اَّللَُّ تَ َعاىَل ) زُيِقَن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النِقَساِء َوال َبِننَي َوال َقَناِطرِي ال ُمَقن َطَرِة  اْل 
ن  َيا ( . ََياِة الدُّ َر ِث َذِلَك َمَتاُع احل   َواألَن  َعاِم َواحل 

أَُلَك َأن   َرَح ِبَا زَي َّن َتُه لََنا اللَُّهمَّ ِإينقِ َأس  َتِطيُع ِإاَّ َأن  نَ ف   أُن ِفَقُه يف َحقِقِه. قَاَل ُعَمُر اللَُّهمَّ ِإنَّا اَ َنس 
َهَذا ال َماُل ، ) فََأع طَاين ُثَّ َسأَل ُتُه فََأع طَاين ُثَّ َسأَل ُتُه فََأع طَاين ُثَّ قَاَل  يِم ب ِن ِحَزام  ، قَاَل : َسأَل ُت النَِّبَّ َعن  َحكِ  -6441

َياُن : قَاَل ِل يَا َحِكيُم  َا قَاَل ُسف  َذُه ِبِطيِب نَ ف س  بُوِرَك َلُه ِفيِه ، َوَمن  َأَخَذُه ِإنَّ َهَذا ال َماَل َخِضَرٌة ُحل َوٌة َفَمن  َأخَ  -َوُرِبَّ
ٌر ِمَن ا َبُع َوال َيُد ال ُعل َيا َخي   َراِف نَ ف س  ملَ  يُ َباَرك  لَُه ِفيِه ، وََكاَن َكالَِّذي يَأ ُكُل ، َوَا َيش   ل َيِد السُّف َلى ( .بِِإش 

 [ . 1035] م : 
----------- 

 أي : املال . ( ) َسأَل ُت النَِّبَّ 
بفتح اخلاء وكسر الضاد ، قال النووي : َشبـََّهُه يِف الرَّْغَبة ِفيِه َواْلَمْيل ِإلَْيِه َوِحْرص النـ ُفوس َعَلْيِه ) ِإنَّ َهَذا ال َماَل َخِضَرٌة ُحل َوٌة( 

 يِه َعَلى اِْنِفرَاده ، َواحْلُْلو َكَذِلَك َعَلى اِْنِفرَاده فَاْجِتَماُعُهَما َأَشد  .بِاْلَفاِكَهِة اخلَْْضرَاء احْلُْلَوة اْلُمْستَـَلذَّة ، فَِإنَّ اأْلَْخَضر َمْرُغوب فِ 
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َقى َواَل تـُرَاد لِْلبَـَقاِء . َوَاّلِلَّ أَْعَلم .  َوِفيِه ِإَشارَة ِإىَل َعَدم بـََقائِِه ؛ أِلَنَّ اخلَْْضرَاَوات اَل تـَبـْ
 يُبذل له .أي : من أخذ املال الذي ) َفَمن  َأَخَذُه ( 

 أي : من غري شره وال إحلاح ، ويف رواية ) فمن أخذه بسخاوة نفس ( .) ِبِطيِب نَ ف س  ( 
َؤال َواَل َمْن َأَخَذُه ِبَغرْيِ سُ  : َوأَمَّا ِطيب النـَّْفس َفذََكَر اْلَقاِضي ِفيِه ِاْحِتَماَلنْيِ َأْظَهرمُهَا : أَنَُّه َعائِد َعَلى اآْلِخذ ، َوَمْعَناُه :قال النووي 

يَْدَفع ُمْنَشرًِحا ِبَدْفِعِه ِإلَْيِه طَيِ َب النـَّْفِس اَل ِإْشرَاف َوَتطَل ع) بُورَِك َلُه ِفيِه . َوالثَّاين : أَنَُّه َعائِد ِإىَل الدَّاِفع ، َوَمْعَناُه : َمْن َأَخَذُه ممَّْن 
 ع .يب َمَعُه نـَْفس الدَّافِ ِبُسَؤال) ِاْضَطرَُّه ِإلَْيِه أَْو حَنْوه ممَّا اَل َتطِ 

 أي : جعل هللا تعاىل الربكة له يف ذلك املال .) بُوِرَك َلُه ِفيِه ( 
َراِف نَ ف س  (   . يريد به شدة حرص السائل ، وإشرافه على املسألة) َوَمن  َأَخَذُه بِِإش 

 تـََعر ُضَها َلُه َوَطَمُعَها ِفيِه .قَاَل اْلُعَلَماء : ِإْشرَاف النـَّْفس َتطَل ُعَها ِإلَْيِه وَ قال النووي : 
َبُع )   ِعَية .ِقيَل : ُهَو الَِّذي ِبِه َداء اَل َيْشَبع ِبَسَبِبِه ، َوِقيَل : حَيَْتِمل َأنَّ اْلُمرَاد التَّْشِبيه بِاْلَبِهيَمِة الرَّا (وََكاَن َكالَِّذي يَأ ُكُل ، َوَا َيش 
 . وهي املنفقة( َوال َيُد ال ُعل َيا ) 
َلى)  ٌر ِمَن ال َيِد السُّف   وهي اآلخذة .(  َخي  
 فيه . املال احملر م ال بركةأن احلديث دليل على  -1
 قوله تعاىل ) مَيَْحُق اّلِلَُّ الر ِبَا َويـُْريب الصََّدقَات ( .-أ

 يَْأُكُلَها  َصاِحبُـَها  ُسْحًتا ( . ) َفَما ِسَواُهنَّ ِمَن اَْلَمْسأََلِة يَا قَِبيَصُة ُسْحتٌ   حلديث قبيصة . قال : قال  -ب
َفَخَطَب النَّاَس فـََقاَل: ال َواّلِلَِّ َما َأْخَشى َعَلْيُكْم، أَيـ َها النَّاُس! ِإالَّ َما خُيْرُِج  َسِعيد) اخْلُْدرِي قال ) قَاَم َرُسوُل اّلِلَِّ  حديث َأيب -ج

نـَْيا .. اّلِلَُّ َلُكمْ  ِذي فيه : َفَمْن يَْأُخْذ َمااًل حِبَقِ ِه يـَُباَرْك َلُه ِفيِه، َوَمْن يَْأُخْذ َمااًل ِبَغرْيِ َحقِ ِه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل الَّ احلديث و  .ِمْن َزْهَرِة الد 
 .يَْأُكُل َوال َيْشَبع ( 

ْعَم اْلَمُعونَُة ُهَو َوَمْن َأَخَذُه ِبَغرْيِ َحقِ ِه َكاَن َكالَِّذى يَْأُكُل ويف لفظ ) ِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضرٌَة ُحْلَوٌة َفَمْن َأَخَذُه حِبَقِ ِه َوَوَضَعُه ِِف َحقِ ِه فَنِ 
 َواَل َيْشَبُع ( .

س) مَلْ ِإْشرَاِف نـَفْ يَا َحِكيُم ِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة، َفَمْن َأَخَذُه ِبَسَخاَوِة نـَْفس) بُورَِك لَُه ِفيِه، َوَمْن َأَخَذُه بِ  حديث الباب ) -د
 يـَُباَرْك لَُه ِفيِه، َكالَِّذي يَْأُكُل َوال َيْشَبع ( متفق عليه .

َتَما بَا وَكَ قَال ) اْلبَـيِ َعاِن بِاخْلَِياِر َما ملَْ يـَتَـَفرَّقَا فَِإْن َصَدقَا َوبـَيـََّنا بُورَِك هَلَُما ِِف بـَْيِعِهَما َوِإْن َكذَ  َعْن َحِكيِم ْبِن ِحزَام) َعِن النََّبِ  -هـ
 حمَُِقْت بـَرََكُة بـَْيِعِهَما ( متفق عليه .

قال ابن حجر رمحه هللا : وفيه أن املكتسب للمال من غري حله ال يُبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل وال يشبع، وفيه ذم -2
بب حملقه فيصري غري اإلسراف، وكثرة األكل والنهم فيه، وأن اكتساب املال من غري حله، وكذا إمساكه عن إخراج احلق منه س

 مبارك، كما قال تعاىل ) مَيَْحُق اّلِلَُّ الر ِبَا َويـُْريب الصََّدقَات ( .
) َمرًَّة بـَْعَد َمرَّة) مُثَّ قَاَل  قال ابن تيمية : يف اأْلَْخِذ ِمْن َغرْيِ ُسَؤال) ، يف الصَِّحيِح َحِديُث  َحِكيِم ْبِن ِحزَام) : َلمَّا َسَأَل النَّيبَّ -3

ْشرَاِف نـَْفس) ملَْ يـَُباَرْك لَُه ِفيِه وََكاَن  يَا َحِكيُم : إنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضرٌَة ُحْلَوٌة َفَمْن َأَخَذُه ِبَسَخاَوِة نـَْفس) بُورَِك َلُه ِفيِه َوَمْن َأَخَذُه بِإِ 
ٌر ِمْن اْلَيِد الس   ْفَلى . قَاَل َحِكيٌم : فـَُقْلت : يَا َرُسوَل اّلِلَِّ َواَلَِّذي بـََعَثك بِاحلَْقِ  اَل أَْرزَأُ َأَحًدا َكاَلَِّذي يَْأُكُل َواَل َيْشَبُع َواْلَيُد اْلُعْلَيا َخيـْ

نـَْيا . َفَكاَن أَبُو َبْكر)  مُثَّ إنَّ ُعَمَر َدَعاُه لِيُـْعِطَيُه يَْدُعو َحِكيًما لِيُـْعِطَيُه اْلَعطَاَء فـََيْأىَب َأْن يـَْقَبَل ِمْنُه َشْيًئا  بـَْعَدك َشْيًئا َحىتَّ أُفَارَِق الد 
 َأين ِ أَْعِرُض َعَلى َحِكيم) َحقَُّه الَِّذي َقَسَم فََأىَب َأْن يـَْقبَـَلُه . فـََقاَل : يَا َمْعَشَر اْلُمْسِلِمنَي َويف رَِوايَة) إين ِ ُأْشِهدُُكْم يَا َمْعَشَر اْلُمْسِلِمنيَ 
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 ( . ْأىَب أَْن يَْأُخَذُه فـََلْم يـَْرزَْأ َحِكيٌم َأَحًدا ِمْن النَّاِس بـَْعَد النَّيبِ  اّلِلَُّ َلُه يف َهَذا اْلَفْيِء فـَيَ 
ا ُحجٌَّة يف َجَواِز َعَلى َذِلَك وََكَذِلَك اخْلَُلَفاُء بـَْعَدُه . َوَهذَ  أَنَُّه اَل يـَْقَبُل ِمْن َأَحد) َشْيًئا َوأَقـَرَُّه النَّيب   َفِفيِه َأنَّ َحِكيًما ذََكَر لِلنَّيبِ  

ٌر ِمْن اْلَيِد الس ْفَلى  ( تـَْنِبيٌه َلُه َعَلى َأنَّ يََد اآْلِخِذ ُسْفَلى . الرَّدِ  َوِإْن َكاَن َعْن َغرْيِ َمْسأََلة) َواَل إْشرَاف) . َوقـَْولُُه )  اْلَيُد اْلُعْلَيا َخيـْ
نـَْيا أَيـَْقبَـُلُه ؟ أَْم يـَُرد ُه ؟ َعْن َرُجل) أَْعطَاُه َأٌخ لَُه َشْيئً  وسئل ابن تيمية :  ا ِمْن الد 

 فََأَجاَب :
ُر َساِئل) َواَل ُمْشِرف) َفُخْذُه َوَما اَل َفاَل تـُْتبِ  َقْد ثـََبَت عن النَّيِبِ   ْعُه نـَْفَسك ( أَنَُّه قَاَل لُِعَمِر ) َما أَتَاك ِمْن َهَذا اْلَماِل َوأَْنَت َغيـْ
ا َحِكيُم َما َأْكثـََر َمْسأَلَِتك ِحيِح ) َأنَّ َحِكيَم ْبَن ِحزَام) َسأََلُه فََأْعطَاُه مُثَّ َسأََلُه فََأْعطَاُه مُثَّ َسأَلَُه فََأْعطَاُه مُثَّ قَاَل : يَ َوثـََبَت أَْيًضا يِف الصَّ 

َمْن َأَخَذُه بِِإْشرَاِف نـَْفس) ملَْ يـَُباَرْك َلُه ِفيِه َفَكاَن َكاَلَِّذي يَْأُكُل إنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضَرٌة ُحْلَوٌة َفَمْن َأَخَذُه ِبَسَخاَوِة نـَْفس) بُورَِك َلُه ِفيِه وَ 
َ و َبْكر) َوُعَمُر يـُْعطََيانِِه َفاَل يَأْ َواَل َيْشَبُع فـََقاَل لَُه َحِكيٌم : َواَلَِّذي بـََعَثك بِاحلَْقِ  اَل أَْرزَأُ بـَْعَدك ِمْن َأَحد) َشْيًئا (  . َفَكاَن أَبُ  ُخُذ . فـََتبَـنيَّ

ْنَساَن إَذا َكاَن َساِئاًل بِِلَسانِِه ، أَْو ُمْشرِفًا إىَل َما يـُْعطَاُه َفاَل يـَْنبَ  ِغي َأْن يـَْقبَـَلُه إالَّ َحْيُث تـَُباُح َلُه اْلَمْسأََلُة ِبََذْيِن احلَِْديثـَنْيِ َأنَّ اإْلِ
 َوااِلْسِتْشرَاُف .

ُعَمَر ِمْن بـَْيِت اْلَماِل   َمْسأََلة) ؛ َواَل إْشرَاف) فـََلُه َأْخُذُه إْن َكاَن الَِّذي أَْعطَاُه أَْعطَاُه َحقَُّه َكَما أَْعَطى النَّيب  َوأَمَّا إَذا أَتَاُه ِمْن َغرْيِ  
ام) َما اَل َيْسَتِحق ُه َعَلْيِه فَِإْن قَِبَلُه وََكاَن ِمْن َغرْيِ إْشرَاف) لَُه فَِإنَُّه َقْد َكاَن َعِمَل فََأْعطَاُه ِعَمالََتُه َولَُه أَْن اَل يـَْقبَـَلُه َكَما فـََعَل َحِكيُم ْبُن ِحزَ 

 َعَلْيِه فـََقْد َأْحَسَن . 
 احلديث دليل على فضل االستعفاف . -4
 من عالمات الربكة باملال أخذه بطيب نفس . -5
 لسفلى ( .من اليد ااحلديث دليل على فضل اإلنفاق لقوله ) اليد العليا خري  -6

 : هي السائلة . والسفلى: هي املنفقة .  واملراد باليد العليا
 كما جاء يف حديث آخر : ) يد هللا فوق يد املعطي ، ويد املعطي فوق يد املعطى ، ويد املعطى أسفل األيدي ( .

 .) األيد ثالثة : فيد هللا العليا ، ويد املعطي اليت تليها ، ويد السائل السفلى (  وقال 
 وقد ورد يف فضل اإلنفاق يف سبيل هللا فضائل :

 أن اإلنفاق استجابة ألمر ربنا تعاىل . أوًا :
 ال ُخلٌَّة َوال َشَفاَعٌة ( .قال تعاىل )يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ممَّا َرَزقْـَناُكْم ِمْن قـَْبِل أَْن يَْأيتَ يـَْوٌم ال بـَْيٌع ِفيِه وَ 

َأَجل) َقرِيب) فََأصَّدََّق َوَأُكن مِ َن ) َوأَنِفُقوا ِمن مَّا َرزَقْـَناُكم مِ ن قـَْبِل أَن يَْأيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َربِ  َلْواَل َأخَّْرَتيِن ِإىَل  وقال تعاىل
َر اّلِلَُّ نـَْفساً ِإَذا َجاء َأَجُلَها َواّلِلَُّ َخِبرٌي َّبَِ   ا تـَْعَمُلوَن ( .الصَّاحِلِنَي . َوَلن يـَُؤخِ 

 مضاعفة احلسنات . ثانياً :
لِ  ُسْنبُـَلة) ِمائَُة َحبَّة) َواّلِلَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن قال تعاىل ) َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اّلِلَِّ َكَمَثِل َحبَّة) أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يِف كُ 

 َعِليٌم ( . َيَشاُء َواّلِلَُّ َواِسعٌ 
 أن درجة الرب تنال باإلنفاق . ثالثاً :

 قال تعاىل ) َلْن تـََناُلوا اْلربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ممَّا حتُِب وَن ( .
 أهنا من صفات املتقني . رابعاً :

أْلَْرُض أُِعدَّْت لِْلُمتَِّقنَي . الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن يف السَّرَّاِء كما قال تعاىل ) َوَسارُِعوا ِإىَل َمْغِفَرة) ِمْن رَبِ ُكْم َوَجنَّة) َعْرُضَها السََّماَواُت َوا
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رَّاِء َوالضَّرَّاِء ( دليل على اإلنفاق مالزم َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواّلِلَُّ حيُِب  اْلُمْحِسِننَي ( فقوله تعاىل )يِف السَّ 
 أحواهلم . هلم يف مجيع

 األمان من اخلوف يوم الفزع األكرب . خامساً :
 ْم َوال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن ( .قال تعاىل ) الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم بِاللَّْيِل َوالنـََّهاِر ِسر اً َوَعالنَِيًة فـََلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرب ِِ 

 اق موعود باخلري اجلزيل .أن صاحب اإلنف سادساً :
 قال تعاىل ) َوَما تـُْنِفُقوا ِمْن َخرْي) يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنـُْتْم ال ُتْظَلُموَن ( .

 وقال تعاىل ) فَالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوأَنـَْفُقوا هَلُْم َأْجٌر َكِبرٌي ( . 
 أن هللا خيلف املنِفق . سابعاً :

ُر الرَّازِِقنَي ( .قال تعاىل ) َوَما أَنـَْفْقتُ   ْم ِمْن َشْيء) فـَُهَو خُيِْلُفُه َوُهَو َخيـْ
 أن اإلنفاق دليل على صحة اإلميان . ثامناً :

 ) والصدقة برهان ( رواه مسلم ، فالصدقة برهان على صحة اإلميــان . قال 
 ينال دعاء املالئكة . تاسعاً :

حدمها اللهم أعط منفقًا خلفًا ويقول اآلخر : اللهم أعط ممسكًا تلفًا ( ) ما من صباح إال وينزل ملكان : يقول أ كما قال 
 متفق عليه .

 فضل من سبق باالنفاق واجلهاد . عاشرًا :
َفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل أُولَِئَك ْم َمْن أَنْـ قال تعاىل )َوَما َلُكْم َأالَّ تـُْنِفُقوا يف َسِبيِل اّلِلَِّ َوّلِِلَِّ ِمريَاُث السََّماَواِت َواأْلَْرِض ال َيْسَتِوي ِمْنكُ 

ً َوَعَد اّلِلَُّ احلُْْسىَن ( .  أَْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن أَنـَْفُقوا ِمْن بـَْعُد َوقَاتـَُلوا وَُكال 
 أهنا ارغام للشيطان وحسن ظن باهلل . احلادي عشر :

ُ َواِسٌع َعِليٌم ( .قال تعاىل )الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأمُ   رُُكْم بِاْلَفْحَشاِء َواّلِلَُّ يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل َواّلِلَّ
 ال حسد إال ملن أنفق يف وجوه اخلري . الثاين عشر :

قِ  ، َوَرُجٌل آتَاُه اّلِلَُّ احلِْْكَمَة ، فـَْهَو يـَْقِضى ِبَا اَل َحَسَد ِإالَّ ِِف اثـَْنتَـنْيِ َرُجٌل آتَاُه اّلِلَُّ َمااًل َفُسلِ َط َعَلى َهَلَكِتِه ِِف احلَْ  ) قال 
 َويـَُعلِ ُمَها ( .

 : أن املنفق خري من اآلخذ . الثالث عشر
 ) اليد العليا خري من اليد السفلى ( . قال 

َو لَهُ باب َما قَ  -12  دََّم ِمن  َماِلِه فَ ه 
ُكم  َماُل َوارِثِِه َأَحبُّ ِإلَي ِه ِمن  َماِلِه قَاُلوا : يَا َرُسوَل هللِا َما ِمنَّا َأَحٌد ِإاَّ َمالُُه َأَحبُّ ) أَيُّ  عن َعب د هللِا قَاَل النَِّبُّ  -6442

 ِإلَي ِه قَاَل فَِإنَّ َمالَُه َما َقدََّم َوَماُل َوارِثِِه َما َأخََّر ( .
---------- 

أي إن الذي خيلفه اإلنسان من املال وإن كان حااًل منسوبًا إليه فإنه  قال يف ) الفتح (( ن  َماِلِه أَيُُّكم  َماُل َوارِثِِه َأَحبُّ ِإلَي ِه مِ ) 
 ُمازيه ومن بعد حقيقه .

 ( أي : من مال وارثه . َما ِمنَّا َأَحٌد ِإاَّ َمالُُه َأَحبُّ ِإلَي هِ ) 
 احلديث اآليت .س كما يف و أكل أو لب( بأن تصدق أ) فَِإنَّ َماَلُه َما َقدََّم 
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فإن عمل فيه بطاعة هللا اختص بثوابه عن امليت وإن كان عمل فيه َّبعصية هللا تعاىل فذلك أبعد ملالكه َوَماُل َوارِثِِه َما َأخََّر ( ) 
 األول من االنتفاع إن سلم من تبعته .

 احلديث دليل على أن مال اإلنسان حقيقة ما قدمه من عمل صاحل وصدقة . -1
أهَْلَاُكُم  َوُهَو يـَْقَرُأ ) ، أنه قَاَل : أتـَْيُت النَّيبَّ  -رضي هللا عنه  - -بكسر الشنِي واخلاء املعجمتني  -هللا بن الشِ خِ رِي عن عبِد 
أفْـنَـْيَت ، أَو لَِبْسَت فَأَبـَْلْيَت ، أَْو قَاَل ) يـَُقوُل اْبُن آَدَم : َماِل ، ماِل ، َوَهْل َلَك يَا اْبَن آَدَم ِمْن َماِلَك ِإالَّ َما أَكْلَت فَ  (التََّكاثـُُر 

 َتَصدَّْقَت فََأْمَضْيَت ؟!( رواه مسلم .
َا َلُه ِمْن َمالِِه َثاَلٌث َما َأَكَل فَأَفْـىَن أَْو لَِبَس فَأَبـَْلى أَْو  قَاَل ) َعْن َأىِب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ  أَْعَطى فَاقْـتَـىَن يـَُقوُل اْلَعْبُد َماىِل َماىِل ِإمنَّ

 َذاِهٌب َوتَارُِكُه لِلنَّاِس ( رواه مسلم .َوَما ِسَوى َذِلَك فـَُهَو 
 فهذا هو الذي يضاف إليه حياً وميتاً خبالف ما خيلفه من املال. 

خيلفه يصري قال ابن بطال: فيه التحريض على ما ميكن تقدميه من املال يف وجوه الرب  والقرب لينتفع به يف اآلخرة، فإن كل ما 
 ملكاً للوارث

َها ِإالَّ َكِتُفها . قَاَل )  ويف عن عائشة رضي هللا عنها : أنَـُّهْم َذحَبُوا َشاًة ، فـََقاَل النيب   َها ؟ ( قالت : َما بَِقَي ِمنـْ ) َما بَِقَي ِمنـْ
ُر َكِتِفَها ( رواه التمذي .  بَِقَي ُكل َها َغيـْ

 َكِتَفها . فـََقاَل : بَِقَيْت لََنا يف اآلِخرَِة ِإالَّ َكِتَفَها .  ومعناه : َتَصدَُّقوا ِبَا ِإالَّ 
 نفاق ِف سبيل هللا .دليل على التغيب ِف اإلاحلديث  -2
 وفيه التحريض على تقدمي ما ميكن تقدميه من املال يف وجوه القربة والرب لينتفع به يف اآلخرة .-3
 العمل لآلخرة .-4
 يث ثالثة : أهله وماله وعمله ، فريجع اثنان ويبقى واحد ، يرجع أهله وماله ويبقى عمله ( .مصداق حلديث ) يثبع امل -5
 الدنيا دار ابتالء واختبار ال دار قرار .-6
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ِثُروَن ُهُم ال ُمِقلُّونَ باب ال   -13  ُمك 
ن  َيا َوزِيَنت َ  ََياَة الدُّ لُُه تَ َعاىَل : }َمن  َكاَن يُرِيُد احل  َها نُ َوفِق ِإلَي ِهم  َأع َماهَلُم  ِفيَها َوُهم  ِفيَها َا يُ ب َخُسوَن ُأولَِئَك الَِّذيَن لَي َس هَلُم  يف َوقَ و 

 اآلِخَرِة ِإاَّ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا يَ ع َمُلوَن{.
َلًة مِ ) قَاَل  َعن  َأِب َذرق   -6443 ُت لَي   َدُه َولَي َس َمَعُه ِإن َساٌن قَاَل : َفرَنَ ن ُت  َن اللََّياِل فَِإَذا َرُسوُل هللِا َخَرج  مَي ِشي َوح 

َرُه َأن  مَي ِشَي َمَعُه َأَحٌد قَاَل : َفَجَعل ُت َأم ِشي يف ِظلِق ال َقَمِر فَال تَ َفَت فَ َرآين فَ َقاَل َمن   ُ َهَذا قُ ل ُت أَبُو َذرق  َجعَ  أَنَُّه َيك  َلِِن اَّللَّ
ِثرِيَن ُهُم ال ُمِقلُّوَن يَ و   ًرا ِفَداَءَك قَاَل يَا أَبَا َذرق  تَ َعاَله  قَاَل َفَمَشي ُت َمَعُه َساَعًة فَ َقاَل ِإنَّ ال ُمك  َم ال ِقَياَمِة ِإاَّ َمن  َأع طَاُه اَّللَُّ َخي  

َ َيَدي ِه َوَورَ  َلَسِِن يف  اَءهُ فَ نَ َفَح ِفيِه مَيِيَنُه َوِِشَاَلُه َوبَ ني  ِلس  َهاُهَنا قَاَل فََأج  ًرا قَاَل َفَمَشي ُت َمَعُه َساَعًة فَ َقاَل ِل اج  َوَعِمَل ِفيِه َخي  
َرَِّة َحّتَّ َا أَ  ِلس  َهاُهَنا َحّتَّ َأر ِجَع ِإلَي َك قَاَل فَان َطَلَق يف احل  لَُه ِحَجارٌَة فَ َقاَل ِل اج  ِنِق فََأطَاَل اللُّب َث ُثَّ ِإينقِ رَاُه فَ َلِبَث عَ قَاع  َحو 
َو يَ ُقوُل َوِإن  َسَرَق َوِإن  َزََن قَاَل فَ َلمَّا َجاَء ملَ  َأص رِب  َحّتَّ قُ ل ُت يَا َنِبَّ  ِبٌل َوه  َو ُمق  ع ُتُه َوه   هللِا َجَعَلِِن اَّللَُّ ِفَداَءَك َمن  ُتَكلِقُم يف َسَِ

ع ُت َأحَ  َرَِّة َما َسَِ ِيُل َجاِنِب احل  َرَِّة قَاَل َبشِقر  أُمََّتَك أَنَُّه َمن  َماَت  ًدا يَ ر ِجُع ِإلَي َك َشي ًئا قَاَل َذِلَك ِجرب  َعَرَض ِل يف َجاِنِب احل 
ِيُل َوِإن  َسَرَق َوِإن  َزََن قَاَل نَ َعم  ، قَاَل : قُ ل   َنََّة قُ ل ُت يَا ِجرب  ِرُك بِاَّللَِّ َشي ًئا َدَخَل اْل  ُت َوِإن  َسَرَق َوِإن  َزََن قَاَل نَ َعم  َوِإن  َا ُيش 

َر. َم   َشِرَب اْل 
بَ َرنَا ُشع َبُة َوَحدَّثَ َنا َحِبيُب ب ُن َأِب ثَاِبت  َواأَلع َمُش َوَعب ُد ال َعزِيِز ب ُن رُفَ ي ع   ُر ، َأخ   ، َحدَّثَ َنا زَي ُد ب ُن َوه ب  هِبََذا. قَاَل النَّض 

َا َأَرد نَا لِل َمع رَِفِة َوالصَِّحيُح َحدِ قَاَل أَبُو َعب ِد هللاِ   يُث َأِب َذرق . َحِديُث َأِب َصاِلح  ، َعن  َأِب الدَّر َداِء ُمر َسٌل اَ َيِصحُّ ِإَّنَّ
َوالصَِّحيُح َحِديُث َأِب َذرق  َوقَاَل اض رِبُوا  ِقيَل أَلِب َعب ِد هللِا َحِديُث َعطَاِء ب ِن َيَسار  ، َعن  َأِب الدَّر َداِء قَاَل ُمر َسٌل أَي ًضا َا َيِصحُّ 

ِت. َهَذا ِإَذا َماَت قَاَل : اَ  َعَلى َحِديِث َأِب الدَّر َداءِ   ِإَلَه ِإاَّ اَّللَُّ ِعن َد ال َمو 
 [ . 94] م : 

--------- 
ِثُروَن ُهُم ال ُمِقلُّوَن (  ) قوله : ذر ) األخسرون ( بدل ) املقلون ( وهو َّبعناه بناء على  ووقع يف رواية املعرور عن أيبباب ال ُمك 

 ) الفتح ( ..  أن املراد بالقلة يف احلديث قلة الثواب ، وكل من قل  ثوابه فهو خاسر
 الصحايب اجلليل .) َعن  َأِب َذرق  ( 

ِثرِيَن (   أي : أموااًل .) فَ َقاَل ِإنَّ ال ُمك 
َم ال ِقَيامَ   ثواباً . ِة () ُهُم ال ُمِقلُّوَن يَ و 

َ َيَدي ِه َوَورَاَءهُ  ًرا فَ نَ َفَح ِفيِه مَيِيَنُه َوِِشَاَلُه َوبَ ني  كما يف الرواية األخرى ) إال من قال هكذا وهكذا وهكذا (  ) ِإاَّ َمن  َأع طَاُه اَّللَُّ َخي  
 فذلك ليس من األخسرين . ( واملعىن : إال من تصدق من األكثرين يف مجيع اجلوانب ، وهو كناية عن كثرة التصدق ،

 احلديث دليل على ذم كثرة املال إال إذا أنفقه يف وجوه اخلري . -1
 أن الغالب أن املال يكون سبباً للطغيان وقلة اإلنفاق . -2
 فضل من كثر ماله وعمل فيها باخلريات وأنواع الصدقات . -3
 خطر فتنة املال .-4
 ال يقتصر على نوع من وجوه الرب  . احلث على الصدقة يف وجوه اخلري ، وأنه -5
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ِل النَِّبِق  -14  َأنَّ ِل ِمث َل ُأُحد  َذَهًباَما ُأِحبُّ  باب قَ و 
بَ َلَنا ُأُحٌد فَ َقاَل يَ  ) ُكن ُت َأم ِشي َمَع النَِّبِق ه ب  قَاَل : قَاَل أَبُو َذرق  َعن  زَي ِد ب ِن وَ  -6444 تَ ق  ا أَبَا َذرق  يف َحرَِّة ال َمِديَنِة فَاس 

ِعن ِدي ِمن ُه ِديَناٌر ِإاَّ َشي ًئا َأر ُصُدُه قُ ل ُت لَب َّي َك يَا َرُسوَل هللِا قَاَل َما َيُسرُّين َأنَّ ِعن ِدي ِمث َل ُأُحد  َهَذا َذَهًبا ََت ِضي َعَليَّ ثَالَِثٌة وَ 
َثرِيَن ُهُم ِلَدي ن  ِإاَّ َأن  َأُقوَل ِبِه يف ِعَباِد هللِا َهَكَذا َوَهكَ  َذا َوَهَكَذا َعن  مَيِيِنِه َوَعن  ِِشَالِِه َوِمن  َخل ِفِه ُثَّ َمَشى فَ َقاَل ِإنَّ اأَلك 

َم ال ِقَياَمِة ِإاَّ َمن  قَاَل َهَكَذا ُثَّ قَاَل ِل َمَكاَنَك  َوَقِليٌل َما ُهم   -َعن  مَيِيِنِه َوَعن  ِِشَاِلِه َوِمن  َخل ِفِه  -َوَهَكَذا َوَهَكَذا  اأَلقَ لُّوَن يَ و 
تًا َقِد ار تَ َفَع فَ َتَخوَّ  َرح  َحّتَّ آتَِيَك ُثَّ ان َطَلَق يف َسَواِد اللَّي ِل َحّتَّ تَ َواَرى َفَسِمع ُت َصو   ف ُت َأن  َيُكوَن َقد  َعَرَض ِللنَِّبِق َا تَ ب  

َرح   َلُه ِل َا تَ ب   تًا ََّتَوَّف ُت  فََأَرد ُت َأن  آتَِيُه َفذََكر ُت قَ و  ع ُت َصو  َحّتَّ آتَِيَك فَ َلم  أَب  َرح  َحّتَّ أَتَاين قُ ل ُت يَا َرُسوَل هللِا َلَقد  َسَِ
ِيُل أَتَاين فَ َقاَل َمن  َماَت ِمن  ُأمَِّتَك َا  ع َتُه قُ ل ُت نَ َعم  قَاَل َذاَك ِجرب  ِرُك بِاَّللَِّ شَ َفذََكر ُت لَُه فَ َقاَل َوَهل  َسَِ َنََّة قُ ل ُت ُيش  ي ًئا َدَخَل اْل 

 َوِإن  َزََن َوِإن  َسَرَق قَاَل َوِإن  َزََن َوِإن  َسَرَق ( .
 [ . 94] م : 

ي ِمن ُه ) َلو  َكاَن ِل ِمث ُل ُأُحد  َذَهًبا َلَسرَّين َأن  َا ََتُرَّ َعَليَّ َثاَلُث لََيال  َوِعن دِ  قَاَل َرُسوُل هللِا  عن َأِب ُهَري  َرَة  -6445
ٌء ِإاَّ َشي ًئا َأر ُصُدُه ِلَدي ن  ( .  َشي 

 [ . 991] م : 
---------- 

 الغفاري .قَاَل أَبُو َذرق   ( ) 
احلر ة أرض ذات حجارة سود ، قال احلافظ : احلرة مكان معروف باملدينة ، من يف َحرَِّة ال َمِديَنِة (  ُكن ُت َأم ِشي َمَع النَِّبِق )  

 شماِل منها .اجلانب ال
بَ َلَنا ُأُحٌد )  تَ ق   اجلبل املعروف .( فَاس 
ويف رواية حفص بن غياث ) ما أحب أن ِل  (َما َيُسرُّين َأنَّ ِعن ِدي ِمث َل ُأُحد  َهَذا َذَهًبا ََت ِضي َعَليَّ ثَالِثٌَة َوِعن ِدي ِمن ُه ِديَناٌر ) 

ار ( ويف رواية أيب معاوية عن األعمش عند امحد ) ما أحب ان ِل أحدا أحدا ذهبا يأيت على يوم وليلة أو ثالث عندي منه دين
ذاك ذهباً ( ويف رواية أيب شهاب عن األعمش يف االستئذان ) فلما أبصر أحدا قال ما أحب أنه حتول ِل ذهبا ميكث عندي منه 

 دينار فوق ثالث ( .
 أي : أعده أو أحفظه .( ِإاَّ َشي ًئا َأر ُصُدُه ِلَدي ن  ) 
يف هذا أن نفي حمبة املال مقيده بعدم اإلنفاق ، فيلزم حمبة وجوده مع اإلنفاق ، فما دام اإلنفاق ( ِإاَّ َأن  َأُقوَل بِِه يف ِعَباِد هللِا ) 

 . مستمراً ال يكره وجود املال ، وإذا انتفى اإلنفاق ثبتت كراهية وجود املال
َثرِيَن ُهُم اأَلقَ لُّ )  َم ال ِقَياَمِة فَ َقاَل ِإنَّ اأَلك  املراد اإلكثار من املال ، واإلقالل من ثواب اآلخرة ، وهذا يف حق من كان ( وَن يَ و 

 . مكثراً ومل يتصف َّبا دل عليه االستثناء بعده من اإلنفاق
اه إال من صرف املال على الناس ميينًا ومشاالً معن( َعن  مَيِيِنِه َوَعن  ِِشَاِلِه َوِمن  َخل ِفِه  -َوَهَكَذا َوَهَكَذا  ِإاَّ َمن  قَاَل َهَكَذا) 

 وأماماً .
 احلديث دليل على ذم كثرة املال إال من أنفقه يف وجوه اخلري .-1
 احلديث دليل على قلة من يعطى املال وينفقه يف وجوه اخلري والصدقات .-2
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 احلديث دليل على فضل من أعطي ماالً وأنفقه يف وجوه اخلري . -3
 ملال .خطر فتنة ا-4
 قليل من يسلم من فتنة املال . -4
 وجوب سداد الدين . -5

 باب ال ِغىَن ِغىَن الن َّف سِ  -15
ِلِه تَ َعاىَل : }ِمن  ُدو  ُل هللِا تَ َعاىَل : }َأََي ِسُبوَن َأنَّ َما َّنُِدُُّهم  ِبِه ِمن  َمال  َوبَِننَي{ ِإىَل قَ و   ِن َذِلَك ُهم  هَلَا َعاِمُلوَن{.َوقَ و 

َنَة ملَ  يَ ع َمُلوَها اَبُدَّ ِمن  َأن  يَ ع َمُلوَها. قَالَ   اب ُن ُعيَ ي  
َرِة ال َعَرِض َوَلِكنَّ ال ِغىَن ِغىَن الن َّف ِس ( . َعن  َأِب ُهَري  َرَة ، َعِن النَِّبِق  -6446  قَاَل ) لَي َس ال ِغىَن َعن  َكث  

 ثيويب [ . 1051 ] م :
---------- 

 ( بفتح املهلة والراء ، والعرض : ما ينتفع به من متاع الدنيا . َعَرضِ َعن  َكث  َرِة ال  ) 
نـَْيا . يًعا ، َوُهَو َمَتاُع الد   قال النووي : اْلَعَرض ُهَنا ِبَفْتِح اْلَعنْي َوالرَّاء مجَِ

 احلديث دليل على أن الغىن احلقيقي هو غىن النفس ال غىن اليد . -1
منا الغىن يف النفس ( وأصله يف مسلم والبن حبان من حديث أيب ذر قال ِل إر وغريمها ) وسعيد بن منصو وقد جاء عند أمحد 

منا الغىن : إ) يا أبا ذر أترى كثرة املال هو الغىن قلت نعم قال وترى قلة املال هو الفقر قلت نعم يا رسول هللا قال  رسول هللا 
 غىن القلب والفقر فقر القلب ( .

يث : ليس حقيقة الغىن كثرة املال ، ألن كثرياً ممن وسع هللا عليه يف املال ال يقنع َّبا أوتى فهو َيتهد يف قال بن بطال معىن احلد
االزدياد وال يباِل من أين يأتيه فكأنه فقري لشدة حرصه ، وإمنا حقيقة الغىن غىن النفس ، وهو من استغىن َّبا أويت وقنع به ورضي 

 الطلب فكأنه غين .ومل حيرص على االزدياد وال أحل يف 
نه إذا استغنت نفسه  ومعىن هذا احلديث : أن الغىن النافع أو العظيم أو املمدوح ، هو غىن النفس ، وبيانه : أ : وقال القرطيب

عن املطامع ، فعز ت وعظمت ، فجعل هلا من احلظوة والنزاهة والتشريف واملدح أكثر ممن كان غنًيا َّباله ، فقريًا حبرصه  كف ت
، فإن ذلك يورطه يف رذائل األمور ، وخسائس األفعال ، لبخله ودناءة مه ته ، فيكثر ذام ه من الناس ، ويصغر قدره فيهم  وشرهه

 ؛ فيكون أحقر من كل حقري ، وأذل من كل صغري .
ا ، اَل َكثْـرَة اْلَمال َمَع احْلِْرص َعَلى الز ِيَاَدة ؛ أِلَنَّ : َوَمْعىَن احلَِْديث : اْلِغىَن اْلَمْحُمود ِغىَن النـَّْفس َوِشبَـُعَها َوِقلَّة ِحْرصهَ  وقال النووي

 . َمْن َكاَن طَالًِبا لِلز ِيَاَدِة ملَْ َيْستَـْغِن َّبَا َمَعُه فـََلْيَس لَُه ِغىًن 
 فضل غىن النفس .-2
 العفاف .فضل -3
 ذم الطمع .-4
 فضل تزكية النفس وقمعها عن شهواهتا .-5
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 باب فضل الفقر -16
ِل ب ِن َسع د  السَّاِعِديِق أَنَُّه قَاَل ) َمرَّ رَُجٌل َعَلى َرُسوِل هللِا  -6447 فَ َقاَل ِلَرُجل  ِعن َدُه َجاِلس  َما رَأ ُيَك يف َهَذا  َعن  َسه 

َراِف النَّاِس َهَذا َواَّللَِّ َحِريٌّ ِإن  َخَطَب َأن  يُ ن َكَح َوِإن  َشَفَع  ُثَّ َمرَّ  َأن  ُيَشفََّع قَاَل َفَسَكَت َرُسوُل هللِا فَ َقاَل رَُجٌل ِمن  َأش 
ِلِمنَي َهَذا َحِريٌّ ِإن  َخَطَب َأن  اَ  رَُجٌل فَ َقاَل َلُه َرُسوُل هللِا   َما رَأ ُيَك يف َهَذا فَ َقاَل يَا َرُسوَل هللِا َهَذا رَُجٌل ِمن  فُ َقَراِء ال ُمس 

ِلِه ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا يُ ن َكَح َوِإن  َشَفَع َأن  َا ُيشَ  َمَع ِلَقو  ٌر ِمن  ِمل ِء اأَلر ِض ِمث َل َهَذا ( . فََّع َوِإن  قَاَل : َأن  َا ُيس   َهَذا َخي  
نَا َخبَّابًا فَ َقاَل َهاَجر نَا َمَع النَِّبِق  -6448 ُرنَا عَ  عن  َأَِب َواِئل  قَاَل ) ُعد  َه هللِا فَ َوَقَع َأج  َلى هللِا َفِمنَّا َمن  َمَضى ملَ  نُرِيُد َوج 

ُهم  ُمص َعُب ب نُ  رِِه ِمن   َم ُأُحد   يَأ ُخذ  ِمن  َأج  َلي ِه َبَدا رَأ ُسُه ُعَمري   قُِتَل يَ و  َنا رِج  الَُه ، َوِإَذا َغطَّي   َنا رَأ َسُه َبَدت  رِج  َوتَ َرَك َّنََِرًة فَِإَذا َغطَّي  
ُدبُ َها ( .َأن  نُ غَ  فََأَمَرنَا النَِّبُّ  َو يَ ه  َلي ِه ِمَن اإِلذ ِخِر َوِمنَّا َمن  أَي  نَ َعت  َلُه ََثََرتُُه فَ ه   طِقَي رَأ َسُه َوََن َعَل َعَلى رِج 

 [ . 940 ] م :
ُهَما ، َعِن النَِّبِق  -6449 َراَن ب ِن ُحَصني   ، َرِضَي اَّللَُّ َعن   َنَِّة فَ رَ  َعن  ِعم  ِلَها ال ُفَقَراَء قَاَل ) اطََّلع ُت يف اْل  ثَ َر َأه  أَي ُت َأك 

ِلَها النِقَساَء ( . ثَ َر َأه   َواطََّلع ُت يف النَّاِر فَ َرأَي ُت َأك 
ٌف.  تَابَ َعُه أَيُّوُب َوَعو 

ٌر َومَحَّاُد ب ُن َنَِيح  ، َعن  َأِب رََجاء  ، َعِن اب ِن َعبَّاس.  َوقَاَل َصخ 
 [ . 2738] م : 

ًزا ُمَرق ًَّقا َحّتَّ َماَت ( . قَاَل ) ملَ  يَأ ُكِل النَِّبُّ  َعن  أََنس   -6450  َعَلى ِخَوان  َحّتَّ َماَت َوَما َأَكَل ُخب  
 [ . 5386] م : 

َها ، قَاَلت  ) َلَقد  تُ ُويفِقَ النَِّبُّ  -6451 ء  يَأ ُكُلُه ذُ  َعن  َعاِئَشَة ، َرِضَي اَّللَُّ َعن   و َكِبد  ِإاَّ َشط ُر َشِعري  يف َوَما يف َريفِق ِمن  َشي 
 َرفق  ِل فََأَكل ُت ِمن ُه َحّتَّ طَاَل َعَليَّ َفِكل ُتُه فَ َفِِنَ ( .

 [ . 2973] م : 
---------- 

 املراد بالفقر هنا الفقر من املال .) باب فضل الفقر ( 
َراِف النَّاِس ( )   أي : هذا رجل من أشراف الناس .رَُجٌل ِمن  َأش 
 ( أي : جدير وحقيق . َذا َواَّللَِّ َحِريٌّ هَ ) 
 ( أي : جتاب خطبته . ِإن  َخَطَب َأن  يُ ن َكحَ ) 
( أي : تقبل شفاعته ، ويف رواية ) وإن قال أن يستمع ( ويف رواية ابن حبان ) إذا سـأل أعطى وإذا  َوِإن  َشَفَع َأن  ُيَشفَّعَ ) 

 حضر أدخل ( .
 رواية ) من فقراء املسلمني ( . ... ( يف ) ُثَّ َمرَّ رَُجلٌ 

َه هللِا (   أي : جهة ما عنده من الثواب ال جهة الدنيا .) نُرِيُد َوج 
ُرنَا َعَلى هللِا ( )   أي : إثابتنا وأجرنا .فَ َوَقَع َأج 
رِِه ( )   أي : من عرض الدنيا .َفِمنَّا َمن  َمَضى ملَ  يَأ ُخذ  ِمن  َأج 

ُهم  ُمص َعُب ب ُن عُ   من السابقني إىل اإلسالم ، ، وإىل اهلجرة إىل املدينة .َمري   ( ) ِمن  
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ُدبُ َها (   َو يَ ه   ا .بفتح أوله وسكون ثانيه أي : يقطفه) َوِمنَّا َمن  أَي  نَ َعت  َلُه ََثََرتُُه فَ ه 
 التقوى ، وأن العربة عند هللا بالتقوى واإلميان ال باألحساب .فضل احلديث دليل على  -1

ٌر ِمْن ِمْلِء اأْلَْرِض ِمْن ِمْثِل  ثـََبَت يِف الصَِّحيِح َعْن النَّيبِ    ":الم ابن تيمية رمحه هللاقال شيخ اإلس يِف َحقِ  َشْخَصنْيِ : )َهَذا َخيـْ
رًا ِمْن ِمْلِء اأْلَْرِض ِمْن َبيِن ِجْنِسِه ؛ َوَهَذا تـََبايٌُن َعظِ  يٌم اَل حَيُْصُل ِمثْـُلُه يِف َسائِِر احْلَيَـَواِن ، َوِإىَل َهَذا ( َفَصاَر َواِحٌد ِمْن اآْلَدِميِ نَي َخيـْ

ميَاُن. َوِمْنُه َهَذا اْلَمْعىَن َأَشاَر َمْن قَاَل : " َما َسبَـَقُكْم أَبُوَبْكر) ِبَفْضِل َصاَلة) َواَل ِصَيام) َوَلِكْن ِبَشْيِء َوقـََر يِف   قـَْلِبِه ". َوُهَو اْلَيِقنُي َواإْلِ
 ن . رُِفَع اْلِميزَاُوزِْنت بِاأْلُمَِّة فـََرَجْحت مُثَّ ُوزَِن أَبُو َبْكر) بِاأْلُمَِّة فـََرَجَح مُثَّ ُوزَِن ُعَمُر بِاأْلُمَِّة فـََرَجَح مُثَّ : ) قـَْولُُه 

نـَْيا اَل أَثـََر هَلَا وقال احلافظ ابن حجر رمحه هللا : و  َياَدَة َّبَُجرَِّد الد  َا ااِلْعِتَباُر يِف َذِلَك بِاآْلِخرَِة ، َكَما تـََقدََّم يِف احلَِْديِث : أَنَّ السِ  ، َوِإمنَّ
نـَْيا يـَُعاُض َعْنُه حِبََسَنِة اآْلِخَرِة ،  َفِفيِه َفِضيَلٌة لِْلَفْقِر َكَما تـَْرَجَم بِِه ، َلِكْن اَل  َأنَّ اْلَعْيَش َعْيُش اآْلِخَرِة ، َوأَنَّ الَِّذي يـَُفوتُُه احلَْظ  ِمَن الد 

َ ِمْن ِسَياِق طُُرِق اْلِقصَِّة أَنَّ  َا ِهَي لَِفْضِلِه  ُحجََّة ِفيِه لتفضيل اْلَفِقري على اْلَغيِن  َكَما قَاَل ابن َبطَّال) ، َلِكْن تـَبَـنيَّ ِجَهَة تـَْفِضيِلِه ِإمنَّ
 .بِالتـَّْقَوى 

وممن له كلمة فيهم ، وممن َياب إذا خطب ،  فهذان رجالن أحدمها من أشراف القوم ،  ":وقال الشيخ ابن عثيمني رمحه هللا
ع ، وإن ــع فال يشفــــويسمع إذا قال ، والثاين بالعكس، رجل من ضعفاء الناس ليس له قيمة ، إن خطب فال َياب ، وإن شف

من مثل )هذا خري من ملء األرض مثل هذا ( أي : خري عند هللا عز وجل من ملء األرض  ال النيب ـــــمع ، فققال فال يس
هذا الرجل الذي له شرف وجاه يف قومه ؛ ألن هللا سبحانه وتعاىل ليس ينظر إىل الشرف ، واجلاه ، والنسب ، واملال ، والصورة ، 
واللباس ، واملركوب ، واملسكون ، وإمنا ينظر إىل القلب والعمل ، فإذا صلح القلب فيما بينه وبني هللا عز وجل ، وأناب إىل هللا ، 

رًا هلل تعاىل خائفًا منه ، ُمبتًا إليه ، عاماًل َّبا يرضي هللا عز وجل ، فهذا هو الكرمي عند هللا، وهذا هو الوجيه عنده، وصار ذاك
 . وهذا هو الذي لو أقسم على هللا ألبره

وقد يكون يف  فيؤخذ من هذا فائدة عظيمة ، وهي أن الرجل قد يكون ذا منزلة عالية يف الدنيا، ولكنه ليس له قدر عند هللا ،
 اه .   ) شرح رياض الصاحلني ( .الدنيا ذا مرتبة منحطة ، وليس له قيمة عند الناس ، وهو عند هللا خري من كثري ممن سو 

 جاءت األحاديث بأن العربة باإلميان والتقوى : -2
اّلِلََّ ال يـَْنظُُر ِإىَل ُصَورُِكْم َوأَْمَواِلُكْم َوَلِكْن يـَْنظُُر ِإىَل  ) ِإنَّ  ما جاء يف الصحيح َعْن َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ منها : 

 ( رواه مسلم . قـُُلوِبُكْم َوأَْعَماِلُكم ْ 
َها َفذََكَرين ِإىَل النَّ وَعْن َأيب َذر ) قَاَل ... فـََقاَل ِل َأَسابـَْبَت ُفاَلنًا قـُْلُت  يبِ  َكاَن بـَْييِن َوبـَنْيَ َرُجل) َكاَلٌم وََكاَنْت أُم ُه أَْعَجِميًَّة فَِنْلُت ِمنـْ

 احلديث ( رواه البخاري ومسلم . نـََعْم قَاَل أَفَِنْلَت ِمْن أُمِ ِه قـُْلُت نـََعْم قَاَل ِإنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليٌَّة ...
 . أي خصلة من خصال اجلاهلية ويف رواية : فقلت له : يا ابن السوداء . وقوله عليه الصالة والسالم : فيك جاهليًّة 

 وحديث الباب .
َا ُهْم َفْحُم َجَهنََّم أَْو لََيُكونُنَّ  وَعْن َأيب ُهَريـَْرَة َعْن النَّيبِ    أَْهَوَن َعَلى اّلِلَِّ ِمْن قَاَل : لَيَـْنَتِهنَيَّ أَقْـَواٌم يـَْفَتِخُروَن ِبآبَائِِهْم الَِّذيَن َماُتوا ِإمنَّ

ا ُهَو ُمْؤِمٌن َتِقيٌّ َوفَاِجٌر َشِقيٌّ النَّاُس ُكل ُهْم يَُدْهِدُه اخلَِْراَء بِأَْنِفِه ِإنَّ اّلِلََّ َقْد أَْذَهَب َعْنُكْم ُعبِ يََّة اجْلَاِهِليَِّة َوَفْخَرَها بِاآْلبَاِء ِإمنََّ  اجْلَُعِل الَِّذي
 ْن تراب ( رواه التمذي .بـَُنو آَدَم َوآَدُم ُخِلَق مِ 

ُفَساء ، ومعىن ) يَُدْهِدُه (ِبَضمِ  ِجيم) َوفـَْتِح َعنْي) َوُهَو ُدَويـَْبٌة َسْوَداُء ُتِديُر اْلَغائِ  ) واجلَُعل ( َأْي يَُدْحرُِجُه " بِأَْنِفِه ،  َط يـَُقاُل هَلَا اخْلُنـْ
 . َواخْلِرَاُء ِبَكْسِر اخْلَاِء مَمُْدوًدا َوُهَو اْلُعْذرَةُ 

َرَهاِبَضمِ  اْلَعنْيِ اْلُمْهَمَلِة وََكْسِر اْلُمَوحََّدِة اْلُمَشدََّدِة َوفـَْتِح التَّْحِتيَِّة اْلُمَشدََّدِة َأْي ََنَْوتـَهَ  ) وُعبِ يََّة اجْلَاِهِليَِّة (  . ا وَِكبـْ
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سلم فكل هذه األحاديث تدل على ما سبق ذكره من أن الشكل واللون ال ُيشكِ ل تفاخرًا وِميَزة وعلو ًا ورفعة ، والواجب على امل
 . أن يقرِ ب املتقني والصاحلني

َر ِسر ) يقول ) جِ  عن َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص قَاَل : مسَِْعُت النَّيبَّ  َا َولِيِ َي اّلِلَُّ َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننيَ َهارًا َغيـْ   ....احلديث ( متفق عليه .ِإمنَّ
 أقوال :  الغين الشاكر أم الفقري الصابر على اختلف العلماء أيهما أفضل -3

 : أن الغين الشاكر أفضل من الفقري الصابر . القول األول
 قال احلافظ يف الفتح : وصرح كثري من الشافعية بأن الغين الشاكر أفضل .

الدََّرَجاِت اْلُعَلى َوالنَِّعيِم اْلُمِقيِم. فـََقاَل فـََقاُلوا َذَهَب أَْهُل الد ثُوِر بِ  َأىِب ُهَريـَْرَة ) َأنَّ فـَُقرَاَء اْلُمَهاِجرِيَن أَتـَْوا َرُسوَل اّلِلَِّ  حلديث  -أ
  فـََقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  قَالُوا ُيَصل وَن َكَما ُنَصلِ ى َوَيُصوُموَن َكَما َنُصوُم َويـََتَصدَُّقوَن َواَل نـََتَصدَُّق َويـُْعِتُقوَن َواَل نـُْعِتُق.«. َوَما َذاَك » 
«. ِمْثَل َما َصنَـْعُتْم  ُتْدرُِكوَن بِِه َمْن َسبَـَقُكْم َوَتْسِبُقوَن بِِه َمْن بـَْعدَُكْم َواَل َيُكوُن َأَحٌد أَْفَضَل ِمْنُكْم ِإالَّ َمْن َصَنعَ  أََفاَل أَُعلِ ُمُكْم َشْيًئا» 

. قَاَل  ُوَن َوحَتَْمُدوَن ُدبـَُر ُكلِ  َصالَة) » قَاُلوا بـََلى يَا َرُسوَل اّلِلَِّ قَاَل أَبُو َصاِلح) فـََرَجَع فـَُقرَاُء «. َثالَثًا َوَثالَِثنَي َمرًَّة  ُتَسبِ ُحوَن َوُتَكربِ 
َع ِإْخَوانـَُنا أَْهُل األَْمَواِل َّبَا فـََعْلَنا فـََفَعُلوا ِمثْـَلُه. فـََقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  اْلُمَهاِجرِيَن ِإىَل َرُسوِل اّلِلَِّ  يِه : َذِلَك َفْضُل اّلِلَِّ يـُْؤتِ  فـََقاُلوا مسَِ

 َمْن َيَشاُء ( رواه مسلم .
اَلف َمْشُهور بـَنْي السََّلف قال النووي : َويِف َهَذا احلَِْديث َدلِيل ِلَمْن َفضََّل اْلَغيِن  الشَّاِكر َعَلى اْلَفِقري الصَّابِر ، َويِف اْلَمْسأََلة خِ 

 َواخْلََلف ِمْن الطََّواِئف . َواّلِلَُّ أَْعَلم .
ٌر ِمْن أَْن َتَذَرُهْم َعالًَة يـََتَكفَُّفوَن النَّاَس ... ( متفق عليه .لسعد ) إِ  ولقوله  -ب  نََّك أَْن َتَذَر َورَثـََتَك أَْغِنَياَء َخيـْ
ٌر َلَك ( متفق عليه .ـــــْك بـَْعَض َماِلَك فـَهُ ــــوحلديث كعب بن مالك حني استشار يف اخلروج من ماله كله فقال ) أَْمسِ  -ج  َو َخيـْ
 ) يَا َعْمُرو، نِْعم اْلَمال الصَّاِلح لِلرَُّجِل الصَّاِلح ( رواه مسلم . ث عمرو بن العاص . قال : قال وحلدي -د
 ) ِإنَّ اّلِلََّ حيُِب  اْلَعْبَد التَِّقىَّ اْلَغىِنَّ اخْلَِفىَّ ( رواه مسلم . وحلديث سعد . قال : قال  -ه

لغين فيه على املال أو على غىن النفس فإنه على األول ظاهر وعلى الثاين يتناول قال ابن حجر : وهو دال ملا قلته سواء محلنا ا
 القسمني فيحصل املطلوب .

األول أفضل من الثاين كما يف  أن الغين الشاكر نفعه متعدي ، خبالف الفقري الصابر فنفعه قاصٌر على نفسه ، فيكون -ه
 نظائرها من املسائل .

 ر .: الفقري الصاب القول الثاين
 ) يدخل الفقراء قبل األغنياء خبمسمائة عام ( . لقوله 

 . ت أكثر أهلها الفقراء ( ) اطلعت يف اجلنة فرأي ولقوله 
 واختار شيخ اإلسالم ابن تيمية أن من كان تقياً فهــو أفضل .

أفضل فرجح هذا طائفة من العلماء  قد تنازع كثري من متأخرى املسلمني ِف الغىن الشاكر والفقري الصابر ايهماقال ابن تيمية : 
والتابعون فلم ينقل  وأما الصحابة، والعباد ورجح هذا طائفة من العلماء والعباد وقد حكى ِف ذلك عن االمام امحد روايتان 

 اناً ر فضيلة إال بالتقوى فأيهما كان أعظم إميليس ألحدمها على اآلخ: وقال طائفة ثالثة  حد الصنفني على اآلخرعنهم تفضيل أ
ألن الكتاب والسنة إمنا تفضل باالميان والتقوى ، وان استويا ِف ذلك استويا ِف الفضيلة وهذا أصح األقوال ، وتقوى كان أفضل 
 ا ( .فاهلل أوىل بم ) إن يكن غنياً أو فقرياً وقد قال هللا تعاىل 

وهذا  : املاوردي قال، والقدرة أفضل من العجز  ذهب قوم إىل تفضيل الغين ؛ ألن الغين مقتدر والفقري عاجز : القرطيب قالو 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14979
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14979
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تفضيل الفقري ؛ ألن الفقري تارك والغين مالبس ، وترك الدنيا أفضل من  مذهب من غلب عليه حب النباهة ، وذهب آخرون إىل
  مذهب من غلب عليه حب السالمة وهذا : املاوردي مالبستها قال

 األمرين قال الفقر إىل أدىن مراتب الغىن ليصل إىل فضيلة وذهب آخرون إىل تفضيل التوسط بني األمرين بأن خيرج من حد
 أوساطها . وهذا مذهب من يرى تفضيل االعتدال ، وأن خيار األمور : املاوردي

ن هللا ، أل ولو مل يكن يف الفقر إال أنه باب رضاء هللا ولو مل يكن يف الغىن إال أنه باب سخط  :الوزير احلنبلي هبرية ابن قال
 . الفقري على الغينفضل  يف رضي عن هللا يف تقديره ، وإذا رأى الغين تسخط َّبا هو عليه ، وذلك يكفي اإلنسان إذا رأى الفقري

ُهم  ُمص َعُب ب ُن ُعَمري    قوله ) -9 رِِه ِمن   ( وهذا مشكل على ما تقدم من تفسري ابتغاء وجه هللا ، َفِمنَّا َمن  َمَضى ملَ  يَأ ُخذ  ِمن  َأج 
ل هو ما تقدم ، لكن وَيمع بأن إطالق األجر على املال يف الدنيا بطريق اجملاز بالنسبة لثواب اآلخرة ، وذلك أن القصد األو 

منهم من مات قبل الفتوح كمصعب بن عمري ، ومنهم من عاش إىل أن فتح عليهم ، مث انقسموا فمنهم من أعرض عنه وواسى 
 حبيث بقي على تلك احلالة األوىل وهم قليل ، منهم أبو ذر ، وهؤالء ملتحقون بالقسم األول . فأوالً ،  به احملاويج أوالً 

بعض املباح فيما يتعلق بكثرة النساء والسراري أو اخلدم واملالبس وحنو ذلك ومل يستكثر وهم كثري ، ومنهم ومنهم من تبسط يف 
ابن عمر ، ومنهم من زاد فاستكثر بالتجارة وغريها مع القيام باحلقوق الواجبة واملندوبة وهم كثري أيضًا ، منهم عبد الرمحن بن 

 عوف .
لقسم األول وما التحق به توفر له أجره يف اآلخرة ، والقسم الثاين مقتضى اخلرب أنه حيسب واىل هذين القسمني أشار خباب ، فا

عليهم ما وصل إليهم من مال الدنيا من ثوابم يف اآلخرة ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث عبد هللا بن عمرو رفعه ) ما من 
مث آثر كثري من السلف قلة املال وقنعوا به اما ليتوفر هلم ثوابم ومن ، غازية تغزو فتغنم وتسلم اال تعجلوا ثلثي أجرهم ( احلديث 

 يف اآلخرة واما ليكون أقل حلسابم عليه .         ) فتح الباري ( .
يف عكة هلا  أن أم مالك كانت هتدي للنيب ) قوهلا ) فكلته ففين ( جاء عند أخرجه مسلم من طريق أيب الزبري عن جابر  -4

فقال  فما زال يقيم هلا أدم بيتها حىت عصرته فأتت النيب  م فتعمد إىل العكة فتجد فيها مسنًا ،دوها فيسألون األمسنًا فيأتيها بن
 . ( لو تركتها ما زال قائماً 

وقد استشكل هذا النهي مع األمر بكيل الطعام وترتيب الربكة على ذلك كما تقدم يف البيوع من حديث املقدام بن معد يكرب 
 ( .وا طعامكم يبارك لكم فيه كيل) بلفظ 

وأما الكيل عند اإلنفاق فقد يبعث ، جل تعلق حق املتبايعني فلهذا القصد يندب أن الكيل عند املبايعة مطلوب من أوأجيب ب
 :عليه الشح فلذلك كره ويؤيده 

َشْطَر َوْسِق َشِعري) َفَما زَاَل الرَُّجُل يَْأُكُل ِمْنُه َواْمَرأَتُُه  َيْسَتْطِعُمُه فََأْطَعَمهُ  : عن َجاِبر ) َأنَّ َرُجاًل أََتى النََِّبَّ  ما أخرجه مسلم
ُفُهَما َحىتَّ َكالَُه فَأََتى النََّبَّ   َلْو ملَْ َتِكْلُه أَلَكْلُتْم ِمْنُه َوَلَقاَم َلُكم ( .» فـََقاَل  َوَضيـْ

م االلتفات بعني احلرص مع معاينة ادرار نعم هللا ومواهب  علمن ذلك عند العصر والكيل وهللا أ سبب رفع النماء: قال القرطيب 
، وامليل إىل األسباب املعتادة عند مشاهدة خرق العادة ، كراماته وكثرة بركاته والغفلة عن الشكر عليها والثقة بالذي وهبها 

ىل وال حيدث يف لشكر ورؤية املنة هلل تعاأو أكرم بكرامة أو لطف به يف أمر ما فاملتعني عليه مواالة ا ويستفاد منه أن من رزق شيئاً 
 تلك احلالة تغيرياً وهللا اعلم .

 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13615
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13615
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ن  َيا َوَأص َحاِبهِ  باب َكي َف َكاَن َعي ُش النَِّبِق  -17  َوََّتَلِقيِهم  ِمَن الدُّ
ُوِع َوِإن  ُكن ُت أَلُشدُّ آَّللَِّ الَِّذي َا ِإَلَه ِإاَّ ُهَو ِإن  ُكن ُت أَلع َتِمُد بِ  عن َأَِب ُهَري  َرَة .قال ) -6452 َكِبِدي َعَلى اأَلر ِض ِمَن اْل 

ًما َعَلى َطرِيِقِهمُ  ُت يَ و  ُوِع ، َوَلَقد  قَ َعد  ََجَر َعَلى َبط ِِن ِمَن اْل  ر  َفَسأَل ُتُه َعن  آيَة  ِمن  ِكَتاِب هللِا  احل  الَِّذي َُي ُرُجوَن ِمن ُه َفَمرَّ أَبُو َبك 
َعل  ُثَّ َمرَّ ِب ُعَمُر َفَسأَل ُتُه َعن  آيَة  ِمن  ِكَتاِب هللِا َما َسأَل ُتُه ِإاَّ  َما َسأَل ُتُه ِإاَّ  ِبَعِِن َفَمرَّ َوملَ  يَ ف  َعل  ُثَّ َمرَّ  لُِيش  ِبَعِِن َفَمرَّ فَ َلم  يَ ف  لُِيش 

ِهي ُثَّ قَاَل أَبَا ِهرق  قُ ل ُت لَب َّي َك يَا َرُسوَل ِب أَبُو ال َقاِسِم صلى هللا عليه وسلم فَ َتَبسََّم ِحنَي رَآين َوَعَرَف َما  يف نَ ف ِسي َوَما يف َوج 
َتأ َذَن فََأِذَن ِل َفَدَخَل فَ َوَجَد لَبَ ًنا يف َقَدح  فَ َقاَل ِمن   َق  َوَمَضى فَ َتِبع ُتُه َفَدَخَل فَاس  َداُه َلَك هللِا قَاَل احل  ُ قَاُلوا َأه   أَي َن َهَذا اللَََّ
ِل الصُّفَِّة فَاد ُعهُ  َق  ِإىَل َأه  َياُف ُفاَلٌن ، َأو  ُفالَنَُة قَاَل أَبَا ِهرق  قُ ل ُت لَب َّي َك يَا َرُسوَل هللِا قَاَل احل  ُل الصُّفَِّة َأض  م  ِل قَاَل َوَأه 

ل  ، َوَا َمال  ، َوَا َعَلى َأَحد  ِإَذا أَتَ ت هُ  اَلِم َا يَأ ُووَن ِإىَل َأه  َها َشي ًئا ، َوِإَذا أَتَ ت ُه َهِديٌَّة  اإِلس  َصَدَقٌة بَ َعَث هِبَا ِإلَي ِهم  َوملَ  يَ تَ َناَول  ِمن  
ِل الصُّ  ُ يف َأه  رََكُهم  ِفيَها َفَساَءين َذِلَك فَ ُقل ُت َوَما َهَذا اللَََّ َها َوَأش  ِصيَب ِمن  فَِّة ُكن ُت َأَحقُّ أَنَا َأن  أُ َأر َسَل ِإلَي ِهم  َوَأَصاَب ِمن  

ُلَغِِن ِمن   ِ َشر بًَة أَتَ َقوَّى هِبَا فَِإَذا َجاَء َأَمَرين َفُكن ُت أَنَا ُأع ِطيِهم  َوَما َعَسى َأن  يَ ب   ِ َوملَ  َيُكن  ِمن  طَاَعِة هللِا َهَذا اللَََّ  َهَذا اللَََّ
بَ لُ  َوطَاَعِة َرُسوِلِه  تُ ُهم  فََأق   َتأ َذنُوا فََأِذَن هَلُم  َوَأَخُذوا ََمَاِلَسُهم  ِمَن ال بَ ي ِت قَاَل يَا أَبَا ِهرق  قُ ل ُت لَب َّي َك بُدٌّ فَأَتَ ي تُ ُهم  َفَدَعو  وا فَاس 

َرُب َحّتَّ يَ ر َوى ُت ال َقَدَح َفَجَعل ُت ُأع ِطيِه الرَُّجَل فَ َيش  َليَّ ال َقَدَح فَُأع ِطيِه ُثَّ يَ ُردُّ عَ  يَا َرُسوَل هللِا قَاَل ُخذ  فََأع ِطِهم  قَاَل فََأَخذ 
َرُب َحّتَّ يَ ر َوى ُثَّ يَ ُردُّ َعَليَّ ال َقَدحَ  َرُب َحّتَّ يَ ر َوى ُثَّ يَ ُردُّ َعَليَّ ال َقَدَح فَ َيش  َوَقد  َرِوَي  َحّتَّ ان  تَ َهي ُت ِإىَل النَِّبِق  الرَُّجَل فَ َيش 

ُم ُكلُُّهم  فََأَخَذ ال َقَدَح فَ َوَضَعُه  قُ ل ُت  َعَلى َيِدِه فَ َنَرَر ِإَِلَّ فَ َتَبسََّم فَ َقاَل أَبَا ِهرق  قُ ل ُت لَب َّي َك يَا َرُسوَل هللِا قَاَل بَِقيُت أَنَا َوأَن تَ ال َقو 
َرب  َفَشرِب ُت َفَما زَاَل يَ ُقوُل اش   ُت َفَشرِب ُت فَ َقاَل اش  َرب  فَ َقَعد  َرب  َحّتَّ قُ ل ُت : اَ َصَدق َت يَا َرُسوَل هللِا قَاَل اق  ُعد  فَاش 

َلًكا قَاَل فََأِرين فََأع طَي ُتُه ال َقَدَح َفَحِمَد اَّللََّ َوََسَّى وَ  َقِق َما َأِجُد َلُه َمس  َلةَ َوالَِّذي بَ َعَثَك بِاحل   ( . َشِرَب ال َفض 
------------------- 
ُوعِ )   . أي : ألصق بطين باألرض(  ِإن  ُكن ُت أَلع َتِمُد ِبَكِبِدي َعَلى اأَلر ِض ِمَن اْل 
ُوِع ()  ََجَر َعَلى َبط ِِن ِمَن اْل  أيب هريرة سنة فقال لو  عند أمحد يف طريق عبد هللا بن شقيق ) أقمت مع َوِإن  ُكن ُت أَلُشدُّ احل 

به على أمخص بطنه مث  يقيم به صلبه ، حىت إن كان أحدنا ليأخذ احلجر فيشد على أحدنا األيام ما َيد طعامًا نه ليأيترأيتنا وإ
يشده بثوبه ليقيم به صلبه ( قال العلماء : فائدة شد احلجر املساعدة على االعتدال واالنتصاب أو املنع من كثرة التحلل من 

ن فيه اإلشارة إىل  ، أو ألالغذاء الذي يف البطن لكون احلجر بقدر البطن فيكون الضعف أقل أو لتقليل حرارة اجلوع بربد احلجر 
 النفس . كسر

ًما َعَلى َطرِيِقِهمُ )   ُت يَ و  وبعض أصحابه ممن كان طريق منازهلم إىل املسجد  الضمري للنيب  الَِّذي َُي ُرُجوَن ِمن ُه ( َوَلَقد  قَ َعد 
 متحدة .

 يشري إىل أنه استمر يف مكانه بعد ذهاب أيب بكر إىل أن مر عمر . ُثَّ َمرَّ ِب ُعَمُر () 
ألن ، على أنه عرف ما به  استدل أبو هريرة بتبسمه  (فَ َتَبسََّم ِحنَي رَآين َوَعَرَف َما يف نَ ف ِسي   أَبُو ال َقاِسِم ُثَّ َمرَّ ِب ) 

 التبسم تارة يكون ملا يعجب وتارة يكون إليناس من تبسم إليه ومل تكن تلك احلال معجبة فقوي احلمل على الثاين .
َق  )   أي : اتبع .( قَاَل احل 
 يف رواية ) إىل أهله ( .( َوَمَضى فَ َتِبع ُتُه َفَدَخَل ) 
ِل الصُّفَِّة فَاد ُعُهم  ِل )  َق  ِإىَل َأه   ويف رواية أخرى ) انطلق ( .( احل 
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اَلِم )  َياُف اإِلس  ُل الصُّفَِّة َأض  يما يأتيه كان خيصهم َّبا يأتيه من الصدقة ويشركهم ف  وللسبب يف استدعائهم فإنه  (قَاَل َوَأه 
من اهلدية وقد وقع يف رواية يونس بن بكري هذا القدر يف أول احلديث ولفظه عن أيب هريرة قال ) كان أهل الصفة أضياف 

 شعار بأن أبا هريرة كان منهم .فيه إاإلسالم ال يأوون على أهل وال مال وهللا الذي ال إله إال هو اخل ( و 
ل  ، َوَا )  كان ) وقد وقع يف حديث طلحة بن عمرو عند أمحد وبن حبان واحلاكم  (َمال  ، َوَا َعَلى َأَحد  َا يَأ ُووَن ِإىَل َأه 

 ة ( .وكان له باملدينة عريف نزل عليه فإذا مل يكن له عريف نزل مع أصحاب الصف الرجل إذا قدم على النيب 
َها)  رََكُهم  ِفيَها  َوِإَذا أَتَ ت ُه َهِديٌَّة َأر َسَل ِإلَي ِهم  َوَأَصاَب ِمن   كان يقبل اهلدية وال يقبل   وقد تقدم يف الزكاة وغريها بيان أنه  (َوَأش 

تى بطعام سأل عنه فإن قيل إذا أ من رواية حممد بن زياد عنه ) كان النيب   اهلبة من حديث أيب هريرة ُمتصراً الصدقة وتقدم يف
يده فأكل معهم ( وألمحد وبن حبان من هذا الوجه ) إذا أتى بطعام ن قيل هدية ضرب ب، وإصدقة قال ألصحابه كلوا ومل يأكل 

ن تبىن الصفة فكان يقسم الصدقة فيمن يف حديث الباب بأن ذلك كان قبل أ من غري أهله ( وَيمع بني هذا وبني ما وقع
 يستحقها ويأكل من اهلدية مع من حضر من أصحابه .

 ن قوله ) ادعهم ِل ( اإلشارة إىل ما تقدم م( َفَساَءين َذِلَك ) 
 يف نفسي .( فَ ُقل ُت ) 
 ( ُ  أي ما قدره .( َوَما َهَذا اللَََّ
ِل الصُّفَّةِ )   ووقع يف رواية ) وأين يقع هذا اللنب من أهل الصفة وأنا ورسول هللا ( .(  يف َأه 
 يف اجمللس الذي يليق به .أي : فقعد كل منهم ( فََأِذَن هَلُم  َوَأَخُذوا ََمَاِلَسُهم  ِمَن ال بَ ي ِت )  

 وأصحابة من التقلل من الدنيا والزهد فيها . احلديث دليل على ما كان عليه النيب  -1
 استحباب الشرب من قعود .-2
ان خادم القوم إذا دار عليهم َّبا يشربون يتناول اإلناء من كل واحد فيدفعه هو إىل الذي يليه وال يدع الرجل يناول رفيقه ملا -3

 لك من نوع امتهان الضيف .يف ذ
 . فيه معجزة عظيمة وقد تقدم هلا نظائر يف عالمات النبوة من تكثري الطعام والشراب بربكته -4

َأَحاِديث آَحاد ، َوَقْد َتظَاَهَرْت  قال النووي يف َحِديث َطَعام َجاِبر : فيه الدَّلِيل الظَّاِهر َواْلِعْلم اْلَباِهر ِمْن أَْعاَلم نـُبُـوَّة َرُسول اّلِلَّ 
يِه َهِذِه اآْلَحاد ، َوُهَو ِاَنِْرَاق اْلَعاَدة َّبَا َّبِْثِل َهَذا َحىتَّ زَاَد َُمُْموعَها َعَلى التـََّواتُر ، َوَحَصَل اْلِعْلم اْلَقْطِعي  بِاْلَمْعىَن الَِّذي ِاْشتـَرََكْت فِ 

، رْي َذِلَك ممَّا ُهَو َمْعُروف، َوَتْسِبيح الطََّعام َوَحِنني اجلِْذْع َوغَ ة، َونـَْبع اْلَماء َوَتْكِثريهالظَّاِهرَ ِمْن َتْكِثري الطََّعام اْلَقِليل اْلَكثْـَرة  أََتى بِِه 
َهِقيِ  ْبد اّلِلَّ احلَْ َوَقْد مَجََع َذِلَك اْلُعَلَماء يف ُكُتب َداَلِئل الن بُـوَّة ، َكالدَّاَلِئِل لِْلَقفَّاِل الشَّاِشي  ، َوَصاِحبه َأيب عَ  ِليِمي  ، َوَأيب َبْكر اْلبَـيـْ
َهِقيِ  ، فَِللَِّه احلَْْمد َعَلى َما أَنـْعَ  َمام احْلَاِفظ َوَغرْيهْم َّبَا ُهَو َمْشُهور ، َوَأْحَسنَها ِكَتاب اْلبَـيـْ َنا  َم ِبِه َعَلى نَِبيـ َنا حُمَمَّد اإْلِ ، َوَعَليـْ

 يق . ) نووي ( .، َوبَِاّلِلَِّ التـَّْوفِ  بِِإْكرَاِمِه 
على ذلك خالفا ملن  وفيه جواز الشبع ولو بلغ أقصى غايته ، أخذاً من قول أيب هريرة ) ال أجد له مسلكاً ( وتقرير النيب  -5

َّبا  لكن حيتمل أن يكون ذلك خاصاً ، قال بتحرميه وإذا كان ذلك يف اللنب مع رقته ونفوذه فكيف َّبا فوقه من األغذية الكثيفة 
) أكثرهم يف الدنيا بن عمر رفعه اوقد أورد التمذي عقب حديث أيب هريرة هذا حديث ، تلك احلال فال يقاس عليه وقع يف 

 .وقال حسن ويف الباب عن أيب جحيفة ( يوم القيامة  شبعاً أطوهلم جوعاً 
ما مأل بن آدم ) ب رفعه ويف الباب أيضا حديث املقدام بن معد يكر ، وحديث أيب جحيفة أخرجه احلاكم وضعفه أمحد : قلت 

 . وقال حسن صحيح احلديث أخرجه التمذي أيضاً ( من بطنه  وعاء شراً 



 56 

وميكن اجلمع : بأن حيمل الزجر على من يتخذ الشبع عادة ملا يتتب على ذلك من الكسل عن العبادة وغريها ، وحيمل اجلواز 
 ل شيء بعده عن قرب .على من وقع له ذلك نادراً وال سيما بعد شدة جوع واستبعاد حصو 

ُهَما  -أِلَيب َبْكر َوُعَمر  قال النووي يف قـَْوله  ) فـََلمَّا َأْن َشِبُعوا َوُرُووا قَاَل َرُسول اّلِلَّ  : َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه  -َرِضَي اّلِلَّ َعنـْ
َبع َفَمْحُمول َعَلى اْلُمَداَوَمة َعَلْيِه ، أِلَنَُّه لَُتْسأَُلنَّ َعْن َهَذا النَِّعيم يـَْوم اْلِقَياَمة ( ِفيِه : َدلِيل َعَلى َجوَ  َبع ، َوَما َجاَء يِف َكرَاَهة الشِ  از الشِ 

 يـَُقسِ ي اْلَقْلب َويـُْنِسي أَْمر اْلُمْحَتاِجنَي . ) نووي ( .
على كراهة الشبع عن النيب  وقال القرطيب : وقوله ) حىت شبعوا ، ورروا ( دليل على جواز الشبع من احلالل ، وما جاء مما يدل  

  ، وعن السلف : إمنا ذلك يف الشبع املثقل للمعدة ، املبطئ بصاحبه عن الصلوات ، واألذكار ، املضر  لالنسان بالتخم ،
ه ، وقد يلحق باْلُمحرَّم إذا كثرت آفات ه ،وغريها ؛ الذى يفضي بصاحبه إىل البطر ، واألشر ، والنوم ، والكسل . فهذا هو املكرو 

 وعمَّت بليَّاته .   ) املفهم ( .
 وفيه أن كتمان احلاجة والتلويح با أوىل من إظهارها والتصريح با .-6
 يثاره على نفسه وأهله وخادمه .وإ وفيه كرم النيب -7
 من ضيق احلال . وفيه ما كان بعض الصحابة عليه يف زمن النيب -8
على حظ نفسه مع شدة  ال واكتفاؤه باإلشارة إىل ذلك وتقدميه طاعة النيب وفضل أيب هريرة وتعففه عن التصريح بالسؤ -9

 احتياجه .
يف وجه أيب هريرة، ليطمئنه أنه عرف ما خفي من  مشروعية التبس م يف األحوال اليت تدعو إىل التبس م، فمن ذلك تبس مه -10

د أدرك ما قام يف نفسه من خشيته أن ال يبقى له من اللنب حاله، وأنه سيليب حاجته، وتبس م أخرى تعجباً من حال أيب هريرة، فق
 شيء، فأمره أن يشرب حىت مل يبَق من جوعه شيء، وإنه ملوضع تبس م.

 فضل أهل الصفة .-11
 وفيه أن املدعو إذا وصل إىل دار الداعي ال يدخل بغري استئذان .-12
إليه، وهذا يدل على جواز تضييف الرجل مما أُهِدَي إليه،   َضيَّف الرسول أصحابه من أهل الصفة من اللنب الذي أُهِديَ -13

 . اهلدية ال هُتدى وال تُباع: كما َيوز بيعه، وهو يدل على خطأ ما يدور على ألسنة الناس من أن 
مجيعاً( اللقصد السؤآل ولكن  جواز التحايل ألمر مشروع كما فعل أبوهريرة حيث سأل أبوبكر وعمر )رضي هللا عنهم-14
 .د اإلطعاملقص
يف املنشط واملكره، فأبو هريرة مع شدة جوعه ومعاناته، أطاع، ودعا أهل الصفة، وصرب على  وجوب طاعة الرسول -15

 أمره . جوعه، ومل يرد على الرسول 
 وفيه جلوس كل أحد يف املكان الالئق به .-16
 . وفيه إشعار َّبالزمة أيب بكر وعمر للنيب -17
 العمل بالفراسة .-18
 واستئذان اخلادم على ُمدومه إذا دخل منزله .-19
بعد أن صار إليه اإلناء شرب بعد شرب أيب  ساقي القوم آخرهم شرباً، فأبو هريرة شرب بعد أن سقى القوم، والرسول -20

 هريرة.
رة بدعوة أهل أبا هري ال حرج على وِل األمر أو العامِل أن يكلف بعض أتباعه ببعض املهمات، كما كل ف الرسول -21
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 الصفة، وإسقاء القوم اللنب.
َيب على العاملني باإلسالم أن ال حيتجوا بضيق ذات اليد يف ترك العمل لإلسالم، فالذين بنوا األمة اإلسالمية يف عهدها -22

العسر ال ،  األول، كانوا على ما وصفتهم األحاديث الدالة على قل ة ما كان يف أيديهم، ولكنهم بذلوا جهدهم فأعاهنم ربم
 صاغرة، وملكوا كنوز كسرى وقيصر . يدوم، فقد وس ع هللا على الذين طالت أعمارهم من الصحابة، فجاءهتم الدنيا

بعض املشكالت يف اجملتمع املسلم، ومن ذلك فقراء الصحابة الذين خص ص  معرفة الكيفية اليت كان يعاجل با الرسول -23
بيتهم، وفيهم يقول أبو هريرة يف هذا احلديث )وأهل الصفة أضياف اإلسالم، ال يأوون على موضعاً يف املسجد مل هلم الرسول 

 أهل وال مال، وال على أحد ( .
 احلمد على النعم .-24
 والتسمية عند الشرب .-25

َلِة َوَهَذا ِإينقِ أَلوَُّل ال َعَرِب رََمى ِبَسه م  يف َسِبيِل هللِا َورَأَي  تُ َنا نَ غ   عن  َسع د .قال ) -6453 ُب   ُزو َوَما لََنا َطَعاٌم ِإاَّ َوَرُق احل 
الَ السَُّمُر َوِإنَّ َأَحَدنَا لََيَضُع َكَما َتَضُع الشَّاُة َما لَُه ِخل ٌط ُثَّ َأص َبَحت  بَ ُنو َأَسد  تُ َعزِقُرين َعَلى ا  ِم ِخب ُت ِإًذا َوَضلَّ َسع ِيي ( .إِلس 

 [ . 2966] م : 
---------- 

 مثرة السمر من فصيلة البقوليات ذات فلقتني تتفتح عندما تنضج حلبلة () ا
 مجع مسرة وهو نوع من الشجر صغار الورق قصار الشوك .( السمر  )

َلة ( ِبَضمِ  احْلَاء اْلُمْهَمَلة َوِإْسَكان اْلُمَوحََّدة . َو ) السَُّمر ( ِبَفْتِح السِ ني َوَضم  ا م َومُهَا نـَْوَعاِن ِمْن َشَجر ْلِميقال النووي : ) احْلُبـْ
َلة مَثَر اْلِعَضاة ، َوَهَذا َيْظَهر َعَلى رَِوايَة  َلة َوَوَرق السَُّمر ( . اْلَباِديَة ، َكَذا قَالَُه أَبُو ُعبَـْيد َوآَخُروَن ، َوِقيَل : احْلُبـْ  اْلُبَخارِي  : ) ِإالَّ احْلُبـْ

 مة كناية عن الذي خيرج منه يف حال التغوط .بالضاد املعجَوِإنَّ َأَحَدنَا لََيَضُع ( ) 
 زاد بيان ) والبعري ( .َكَما َتَضُع الشَّاُة ( ) 
 . ال خيتلط من شدة اليبس الناشيء عن قشف العيش : يصري بعراً بكسر املعجمة وسكون الالم أي  ( َما َلُه ِخل طٌ ) 
َبَحت  بَ ُنو َأَسد   ) وتبعوا طليحة  كانوا فيمن ارتد بعد النيب ،  خزمية جد قريش وبنو أسد خوة كنانة بن وبنو أسد هم إ (ُثَّ َأص 

مث قاتلهم خالد بن الوليد يف عهد أيب بكر وكسرهم ورجع بقيتهم إىل اإلسالم وتاب طليحة ، بن خويلد األسدي ملا ادعى النبوة 
ىت عزله وهو أمري الكوفة إىل عمر حمث كانوا ممن شكا سعد بن أيب وقاص ، وحسن إسالمه وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك 

 . نه ال حيسن الصالةوقالوا يف مجلة ما شكوه أ
اَلِم (  وقال الطربي معناه ، قاله أبو عبيد اهلروي ، حكام والفرائض توقفين والتعزير التوقيف على األأي : ) تُ َعزِقُرين َعَلى اإِلس 

حكام مع سابقيته مه األهلية بين أسد لتعلي: أن سعدًا أنكر أديب واملعىن تقومين وتعلمين ومنه تعزير السلطان وهو التقومي بالتأ
 وقدم صحبته .

َها ، َوالصَّرْب يف طَاَعة اّلِلَّ  -1 نـَْيا ، َوالتـََّقل ل ِمنـْ   تـََعاىَل َعَلى اْلَمَشاق  الشَِّديَدة .يف َهَذا احلديث بـََيان َما َكانُوا َعَلْيِه ِمْن الز ْهد يف الد 
َعة) َمَع َرُسوِل اّلِلَِّ وجا َما لََنا َطَعاٌم ِإالَّ َوَرُق الشََّجِر َحىتَّ  ء يف صحيح مسلم من حديث عتبة بن غزوان ) َوَلَقْد رَأَيـُْتىِن َساِبَع َسبـْ

 َقرَِحْت َأْشَداقـَُنا ( .
َقَبة ظَاِهَرة لسعد .-2  يف احلديث َمنـْ
ْنَسان نـَْفس -3  ه ِعْند احْلَاَجة .يف احلديث َجَواز َمْدح اإْلِ
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 قال هللا عز وجل : )َفاَل تـُزَك وا أَنـُْفَسُكْم ُهَو أَْعَلُم َّبَِن اتَـَّقى( .
ويف هذا هني عن تزكية النفس وإطرائها واإلخبار عنها بطهارهتا وبعدها عن الذنوب واآلثام لغري حاجة إىل ذلك ، إال ُمرد حب 

 . املدح والثناء
 ا زكية بريئة من الذنوب واملعاصي .قول جل ثناؤه : ال تشهدوا ألنفسكم بأهنقال الطربي رمحه هللا : ي
َها ، فَِإنَّ تـَْرَك تـَزِْكَيِة النـَّْفِس أَبْـ  : وقال الشوكاين رمحه هللا َعُد ِمَن الر ِيَاِء َوأَقْـَرُب َأْي : اَل مَتَْدُحوَها َواَل تـُبَـر ُِئوَها َعِن اآْلثَاِم َواَل تـُثْـُنوا َعَليـْ

ُشوِع إِ   .ىَل اخلُْ
ْطرَاِء اْلُموِرِث ُعْجًبا َوتِيًها َوَمَرًحا: وقال ابن عقيل رمحه هللا  نـََهى َعْن تـَزِْكَيِة النـَّْفِس بِاْلَمْدِح َواإْلِ

األصل يف ذكر حماسن النفس ، ومدحها بذلك : املنع ، وأقل أحواله الكراهة ، لكن يف موضع احلاجة واملصلحة الشرعية : ف
   مثل ذلك ، بقدر ما تقتضيه احلاجةيرخص يف

 . اعلم أن ذكَر حماسن نفسه ضربان: مذموم ؛ وحمبوب: قال النووي رمحه هللا 
  .فاملذموُم : أن يذكَره لالفتخار ، وإظهار االرتفاع ، والتمي ز على األقران ، وشبه ذلك

، أو ناهياً عن منكر ، أو ناصحاً أو مشرياً َّبصلحة ، أو  واحملبوُب : أن يكوَن فيه مصلحة دينية ، وذلك بأن يكون آمراً َّبعروف
اوياً معلمًا ، أو مؤدباً ، أو واعظاً ، أو مذكِ راً ، أو ُمصلحاً بني اثنني ، أو يَدفُع عن نفسه شر ا ، أو حنو ذلك ، فيذكر حماسَنه ، ن

كالم الذي أقوله ال جتدونه عند غريي فاحتفظوا به ، بذلك أن يكون هذا أقرَب إىل قَبول قوله واعتماد ما يذُكره ، أو أن هذا ال
 . أو حنو ذلك

 ذا املعىن ما ال حيصى من النصوص :وقد جاء يف ه
( ، )إين أْعَلُمُكْم باّلِلَِّ وأْتقاُكمْ أنا َمْن تـَْنَشق  َعْنُه األْرُض( ، ) أنا أوَّلُ )أنا النَّيب ال َكِذْب( ، )أنا َسيِ ُد َوَلد آَدم( ، ) كقول النيب    

 . ( ، وأشباهه كثريةأبِيُت عْنَد ريب
 .)اْجَعْلين على َخزَاِئِن األْرِض إين َحِفيٌظ َعِليٌم(  وقال يوسف 

 شاَء اّلِلَُّ ِمَن الصَّاحِلِني ( . )َسَتِجُدين إنْ  وقال شعيب  
قال ) َمْن َجه َز َجْيَش  هللا  حني ُحصر ما رويناه يف صحيح البخاري أنه قال: ألستم تعلمون أن رسول وقال عثمان 

  الُعْسَرِة فـََلُه اجلَنَُّة ( فجه زهتم ؟
  فصد قوه َّبا قال ) َمْن َحَفَر بِئَر ُروَمة فـََلُه اجلَنَُّة ( فحفرهتا ؟ قال ألستم تعلمون أن رسول هللا 

وقالوا: ال  فة إىل عمَر بن اخلطاب وروينا يف صحيحيهما عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه أنه قال حني شكاه أهل الكو 
 ( . وهللا إين  ألول رجل من العرب رمى بسهم يف سبيل هللا تعاىلفقال سعد )  .!حُيسن يصلي

إال مؤمٌن ، وال إِل  : أنه ال حيبين  والذي فلق احلبَّة وبرَأ النسمَة ، إنه لعهُد النيب  قال )   وروينا يف صحيح مسلم عن علي  
 منافق ( .يبغضين إال 

 ة على ما ذكرنا .               ) األذكار للنووي ( .ونظائر هذا كثرية ال تنحصر ، وكل ها حممول
 ن قيل كيف ساغ لسعد أن ميدح نفسه ومن شأن املؤمن ترك ذلك لثبوت النهي عنه ؟إقال بن اجلوزي : 

ضطر إىل ذكر فضله ، واملدحة إذا خلت عن البغي ه اجلهال بأنه ال حيسن الصالة فا: أن ذلك ساغ له ملا عري  فاجلواب 
واالستطالة وكان مقصود قائلها إظهار احلق وشكر نعمة هللا مل يكره  ، كما لو قال القائل : إين حلافظ لكتاب هللا عامل بتفسريه 

وهلذا قال يوسف عليه  وبالفقه يف الدين قاصدًا إظهار الشكر ، أو تعريف ما عنده ليستفاد ولو مل يقل ذلك مل يعلم حاله ،
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السالم ) إين حفيظ عليم ( وقال علي ) سلوين عن كتاب هللا ( وقال بن مسعود : لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب هللا مين ألتيته ( 
 عن الصحابة والتابعني تؤيد ذلك .   ) الفتح ( . يف ذلك أخباراً وآثاراً  وساق

: فَِإْن ِقيَل َكْيَف َمَدَح نـَْفَسُه ِبََذا اْلَقْوِل ، َوِمْن -َعَلْيِه السَّاَلُم  -زِيِ  : َعْن ِقصَِّة يُوُسَف اَل اْبُن اجلَْوْ قَ  : وقال ابن مفلح رمحه هللا
  َشْأِن اأْلَنِْبَياِء َوالصَّاحِلِنَي التـََّواُضُع ؟

اَن ُمرَاُدُه ِبِه اْلُوُصوَل إىَل َحق ) يُِقيُمُه ، َوَعْدل) حُيِْييه ، َوَجْور) يـُْبِطُلُه : َكاَن فَاجلََْواُب : أَنَُّه َلمَّا َخاَل َمْدُحُه لِنَـْفِسِه ِمْن بـَْغي) َوَتَكرب ) ، وَكَ 
ياًل َجائِزًا  .َذِلَك مجَِ

 .: َوَاّلِلَِّ َما آيٌَة إالَّ َوأَنَا أَْعَلُم بَِلْيل) نـََزَلْت أَْم بِنَـَهار)  َوَقْد قَاَل َعِلي  ْبُن َأيب طَاِلب) 
ِبُل أَلَتـَْيُتهُ  اْبُن َمْسُعود)  َوقَالَ  ُلُغُه اإْلِ  . : " َلْو أَْعَلُم َأَحًدا أَْعَلَم ِبِكَتاِب اّلِلَِّ ِمينِ  تـَبـْ

  زِي ِ انـْتَـَهى َكاَلُم اْبِن اجلَْوْ .   فـََهِذِه اأْلَْشَياُء َخَرَجْت َُمْرََج الش ْكِر ّلِِلَِّ َوتـَْعرِيِف اْلُمْسَتِفيِد َما ِعْنَد اْلُمِفيدِ 
رُُه َما ِمْن ِكَتاِب اّلِلَِّ ُسورٌَة إالَّ َوأَنَا أَْعَلُم َحْيُث أُْنزَِلْت ، َوَما ِمنْ  َويف الصَِّحيَحنْيِ َعْن اْبِن َمْسُعود)  آيَة)  قَاَل: " َواَلَِّذي اَل إَلَه َغيـْ

ِبُل لَرَِكْبُت إلَْيهِ إالَّ َوأَنَا أَْعَلُم ِفيَما أُْنزَِلْت ، َوَلْو أَْعَلُم َأَحًدا ُهَو أَ  ُلُغُه اإْلِ   .ْعَلُم ِبِكَتاِب اّلِلَِّ ِمينِ  تـَبـْ
ْرَداِء   . : " َسُلوين فـََوَاّلِلَِّ لَِئْن فـََقْدمُتُوين لَتَـْفِقُدنَّ َرُجاًل َعِظيًما َويف تـَْرمَجَِة َأيب الدَّ

َبيِن اّلِلَُّ َوَقْد َخَتْمت يف َهِذِه الزَّاِويَةِ  َوقَاَل أَبُو َبْكر) ْبُن َعيَّاش) َلمَّا َحَضَرْتُه اْلَوفَاةُ   َوَبَكْت ابـَْنُتُه : يَا بـُنَـيَُّة اَل تـَْبِكي ، َأخَتَاِفنَي َأْن يـَُعذِ 
 أَْربـََعًة َوِعْشرِيَن أَْلَف َخْتَمة) ؟

  اِصًما ، مُثَّ َنَظْرت إىَل أَفْـَقِه النَّاِس فـََلزِْمته ُمِغريًَة ، فَأَْيَن جتَُِد ِمْثِلي ؟َوقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن َعيَّاش) أيضاً : نََظْرت إىَل أَقْـَرِأ النَّاِس فـََلزِْمته عَ 
 ) اآلداب الشرعية ( . 

َرَحْلت أَْعَلُم ِمينِ  لَ  ، َوَلْو أَْعَلُم َأنَّ َأَحًدااِب اّلِلَّ َأين ِ أَْعَلُمُهْم ِبِكتَ  َوَلَقْد َعِلَم َأْصَحاب َرُسول اّلِلَّ قال النووي يف قول ابن مسعود )
 . ، َفَما مسَِْعت َأَحًدا يـَُرد  َذِلَك َعَلْيِه ، َواَل يَِعيُبُه ( : َفَجَلْست يف َحَلق َأْصَحاب حُمَمَّد ِإلَْيِه . قَاَل َشِقيق

ْنَسان نـَْفسه بِاْلَفِضيَلِة َواْلِعْلم َوحَنْوه لِْلحَ  َا ُهَو ِلَمْن زَكَّاَها َويف َهَذا احلَِْديث َجَواز ذِْكر اإْلِ اَجِة ، َوأَمَّا النـَّْهي َعْن تـَزِْكَية النـَّْفس فَِإمنَّ
ْعَجاب ، َوَقْد َكثـَُرْت تـَزِْكَية النـَّْفس ِمْن اأْلََماِثل ِعْند احلَْ  ِصيل اَجة َكَدْفِع َشر ) َعْنُه ِبَذِلَك ، أَْو حتَْ َوَمَدَحَها لَِغرْيِ َحاَجة) ، َبْل لِْلَفْخِر َواإْلِ

 َمْصَلَحة لِلنَّاِس ، أَْو تـَْرِغيب يف َأْخذ اْلِعْلم َعْنُه ، أَْو حَنْو َذِلَك .
 ) ِاْجَعْليِن َعَلى َخزَاِئِن اأْلَْرِض ِإين ِ َحِفيٌظ َعِليٌم ( . َفِمْن اْلَمْصَلَحِة قـَْول يُوُسف  
 ( .ُه َجهََّز َجْيش اْلُعْسَرة ، َوَحَفَر بِْئر ُروَمة أَنَّ ) يف َوْقت ِحَصاره  َوِمْن َدْفع الشَّر  قـَْول ُعْثَمان  
 يب قـَْول اِْبن َمْسُعود َهَذا .َوِمْن التـَّْرغِ  
 َأَحد أَْعَلم ِبَذِلَك ِمينِ  ( . َما بَِقيَ  )َوقـَْول َسْهل ْبن َسْعد  
 َوقـَْول َغرْيه : َعَلى اخْلَِبري َسَقْطت ، َوَأْشَباهه . 
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 لََيال  تَِباًعا َحّتَّ قُِبَض ( . ُمن ُذ َقِدَم ال َمِديَنَة ِمن  َطَعاِم بُ رق  َثاَلثَ  َما َشِبَع آُل حُمَمَّد  اِئَشَة ، قَاَلت  ) َعن  عَ  -6454
 [ . 2970] م : 

َها ، قَاَلت   -6455 ِ يف ي َ  َما َأَكَل آُل حُمَمَّد  ) َعن  َعاِئَشَة ، َرِضَي اَّللَُّ َعن   َلتَ ني  َدامُهَا ََت ر ( .و  َأك   م  ِإاَّ ِإح 
 [ . 2970] م : 

ُوُه ِمن  لِيف  ( .مِ  َكاَن ِفَراُش َرُسوِل هللِا َعن  َعاِئَشَة ، قَاَلت  )   -6456  ن  َأَدم  َوَحش 
 [ . 2082] م : 

رََأى رَِغيًفا ُمَرق ًَّقا َحّتَّ حلََِق  ُلوا َفَما َأع َلُم النَِّبَّ ُكنَّا نَأ ِت أََنَس ب َن َماِلك  َوَخبَّازُُه قَاِئٌم َوقَاَل كُ   عن قَ َتاَدة قَاَل ) -6457
يطًا ِبَعي ِنِه َقطُّ ( .بِاَّللَِّ ، َواَ رََأى   َشاًة َسَِ

َها .َعن  َعاِئشَ  -6458 ُر َما نُوِقُد ِفيِه نَارًا ِإَّنََّ ) قَاَلت   َة ، َرِضَي اَّللَُّ َعن   َنا الشَّه  ُر َوال َماُء إِ َكاَن يَأ ِت َعَلي   َتى ا ُهَو التَّم  اَّ َأن  نُ ؤ 
 بِاللَُّحي ِم ( .

 [ . 2972] م : 
اَلِل َثالَثََة َأِهلَّة  يف ) َعن  يَزِيَد ب ِن ُروَماَن ، َعن  ُعر َوَة ، َعن  َعاِئَشَة أَن ََّها قَاَلت  ِلُعر َوَة  -6459 يِت ِإن  ُكنَّا لَنَ ن ُرُر ِإىَل اهلِ   اب َن ُأخ 

َري ِن َوَما ُأوِقَدت  يف أَب  َياِت َرُسوِل هللِا  ُر َوال َماُء ِإاَّ أَنَُّه َقد  َكاَن ِلَرُسوِل  َشه  َوَداِن التَّم  نَاٌر فَ ُقل ُت َما َكاَن يُِعيُشُكم  قَاَلِت اأَلس 
ِقيَناهُ  وَل هللِا ِجريَاٌن ِمَن األَن َصاِر َكاَن هَلُم  َمَناِئُح وََكانُوا مَي َنُحوَن َرسُ  هللِا   ( . ِمن  أَب  َياِِتِم  فَ َيس 

 [ . 2972] م : 
 : اللَُّهمَّ ار ُزق  آَل حُمَمَّد  ُقوتًا. قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  َعن  َأِب ُهَري  َرَة  -6460

 [ . 1055 ] م :
---------- 

 بفتح اهلمزة والدال . ِمن  َأَدم  () 
 أي : ليناً واسعاً . ًقا (رََأى رَِغيًفا ُمَرق َّ ) 
 من التقلل من الدنيا وزخرفها . هذه األحاديث فيها بيان ما كان عليه النيب  -1

 يبيت اللياِل املتتابعة وأهله طاوين ال َيدون عشاء ( . وجاء عند التمذي وصححه من حديث بن عباس قال ) كان النيب 
بطعام سخن فأكل فلما فرغ قال احلمد هلل ما دخل بطين طعام سخن منذ   وعند بن ماجة من حديث أيب هريرة ) أتى النيب 

 كذا وكذا ( وسنده حسن .
يقول مرارًا ) والذي نفس حممد بيده ما  ومن شواهد احلديث ما أخرجه بن ماجة بسند صحيح عن أنس مسعت رسول هللا 

 أصبح عند آل حممد صاع حب وال صاع متر وان له يومئذ لتسع نسوة ( .
 ( . قوله ) اللَُّهمَّ ار ُزق  آَل حُمَمَّد  ُقوتًا -2

نـْيَ  َها َوالد َعاء قال النووي : قَاَل أَْهل الل َغة َواْلَعَربِيَّة : اْلُقوت َما َيُسد  الرََّمق ، َوِفيِه َفِضيَلة التـََّقل ل ِمْن الد  ا َوااِلْقِتَصار َعَلى اْلُقوت ِمنـْ
 ِبَذِلَك .

فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البلغة من الدنيا والزهد فيما فوق ذلك ، رغبة يف توفر نعيم اآلخرة وإيثاراً ملا قال ابن بطال :  
 يبقى على ما يفىن ، فينبغي أن تقتدي به أمته يف ذلك .

ات مة من آفوقال القرطيب معىن احلديث : أنه طلب الكفاف فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن احلاجة ويف هذه احلالة سال
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 وهللا أعلم .الغىن والفقر مجيعاً 
ف ه َوالتََّبس ط َأْي اِْكِفِهْم ِمْن اْلُقوت َّبَا اَل يـُْرِهُقُهْم ِإىَل ُذل  اْلَمْسأََلة ، َواَل َيُكون ِفيِه ُفُضول تـَبـَْعث َعَلى التـَّرَ وقال احلافظ ابن حجر : 

نـْيَ   ا .يف الد 
رزق آل حممد قوتًا ( هكذا وقع هنا ويف رواية األعمش عن عمارة عند مسلم والتمذي والنسائي قال ابن حجر : قوله ) اللهم ا

وبن ماجة ) اللهم اجعل رزق آل حممد قوتاً ( وهو املعتمد ، فإن اللفظ األول صاحل ألن يكون دعاء بطلب القوت يف ذلك اليوم 
االحتمال الثاين وهو الدال على الكفاف وقد تقدم تقرير ذلك يف  ، وأن يكون طلب هلم القوت خبالف اللفظ الثاين ، فإنه يعني

 الباب الذي قبله وعلى ذلك شرحه بن بطال .
 فضل العفاف . -3
 فضل القناعة واحلث عليها . -4

 فالقناعة هي السعادة واحلياة ملن أراد احلياة .
 ْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَيِ َبًة ( .قال تعاىل ) مْن َعِمَل َصاحِلاً مِ ن ذََكر) أَْو أُنَثى َوُهَو مُ 

 قال العلماء : احلياة الطيبة : الرضا والقناعة .
 : من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه .-رمحه هللا تعاىل -وهلذا قال ابن اجلوزي 

 والقناعة أفضل احلسنات واخلريات .
ُهم مَّن يـَُقوُل رَبَـّ  قال رب األرض والسماوات  نـَْيا َحَسَنًة َويف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر ( .) ِوِمنـْ  َنا آتَِنا يِف الد 

 حسنة الدنيا : القناعة يف الرزق .
 والقناعة سبب للنعيم .

 قال تعاىل ) إن األبرار لفي نعيم (
 قال الرازي : قال بعضهم : النعيم القناعة ، واجلحيم الطمع .

 قال آخرون : النعيم : القناعة والتوكل .وقال النيسابوي : و 
 والقناعة من أسباب الفالح .

 قَاَل ) َقْد أَفْـَلَح َمْن َأْسَلَم َوُرزَِق َكَفافًا َوقـَنـََّعُه اّلِلَُّ َّبَا آتَاُه ( رواه مسلم . َعْن َعْبِد اّلِلَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص َأنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ 
 لو مل يكن لك إال راحـة البدن . ----تعش ملًكا  هي القناعة فالزمها

 هل راح منها بغري القطن والكفن .  ----فأين من ملك الدنيا بأمجعهـا 
 أن من قنع فله طوىب . وأخرب النيب 

ُشُه َكَفافًا َوقَِنع ( رواه ، يقول ) ُطوىَب ِلَمْن ُهِدَي ِلإلْسالَِم ، وََكاَن َعيْ : أنه مسع رسول هللا عن فَضالَة بن عبيد) األنصاريِ  
 التمذي .

 القناعة سبب للغىن .
َرَة ) َمْن يَْأُخُذ َعىنِ  َهُؤاَلِء اْلَكِلَماِت فـَيَـْعَمُل ِبِنَّ أَْو يـَُعلِ ُم َمْن يـَْعَمُل ِبِنَّ (. فـََقاَل أَبُو ُهَريْـ  َعْن َأىِب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ 

َم اّلِلَُّ َلَك َتُكْن أَْغىَن النَّاِس يَا َرُسوَل اّلِلَِّ فََأَخَذ بَِيِدى فـََعدَّ مَخًْسا َوقَاَل ) اتَِّق اْلَمَحارَِم َتُكْن أَْعَبَد النَّاِس َواْرَض َّبَا َقسَ  فـَُقْلُت أَنَا
 ْن ُمْسِلًما َوالَ ُتْكِثِر الضَِّحَك فَِإنَّ َكثْـرََة الضَِّحِك مُتِيُت اْلَقْلَب(َوَأْحِسْن ِإىَل َجارَِك َتُكْن ُمْؤِمًنا َوَأِحبَّ لِلنَّاِس َما حتُِب  لِنَـْفِسَك َتكُ 

 قالت احلكماء : اقنع تشبع .
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 وخري من قول احلكماء ، قول سيد احلكماء ، عليه الصالة والسالم يف األرض والسماء :
) َمْن أْصَبَح ِمْنُكْم آِمناً يف سرِبِه ، ُمَعاِفًَ يف َجَسِدِه ،  رسول هللا  ، قَاَل : قَالَ  عن ُعبْيِد هللا بِن حْمصن األَنَصارِيِ  اخلطميِ  

نـَْيا حِبََذاِفريَِها ( رواه التمذي . َا ِحيَزْت َلُه الد   ِعْنَدُه ُقوُت  يـَْوِمِه ، َفَكأمنَّ
 العز ، والذل يف الطمع .والقناعة فيها 

 عزيزاً بينهم، والطم اع يُذل نفسه من أجل املزيد .الناس فال يزال  ذلك أن القانع ال حيتاج إىل
 سعد مرفوعاً )شرف املؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس ( . جاء يف حديث سهل بن

 أحد . رمحه هللا تعاىل يبل اخلبز اليابس باملاء ويأكله ويقول : من قنع بذا مل حيتج إىل وكان حممد بن واسع
مل تغاط ما يف أيديهم، فإذا فعلت ذلك استخفوا  : ال تزال كرميًا على الناس، وال يزال الناس يكرمونك ما وقال احلسن رمحه هللا

 بك وكرهوا حديثك وأبغضوك .
إذا استغىن عن الناس وما يف أيديهم، واحتاج  كما أن اإلمامة يف الدين والسيادة يف الدنيا والرفعة يف الذكر ال حيص لها املرء إال

 يه يف العلم والوعظ واإلحسان .الناس إل
قالوا: احتاج الناس إىل علمه، واستغىن هو  قال أعرايب ألهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية ؟ قالوا: احلسن، قال: ِب سادهم ؟

 عن دنياهم .
 قال بعض احلكماء : وجدت أطول الناس مهاً احلسود واهنأهم عيشاً القنوع .

 الطمع ، وقيل : للعز والكرامة من أبوك ؟ قال : الرضا والقناعة .قيل : للذل من أبوك ؟ قال : 
 من طمع ذل ، ومن قنع عز .

قال سعد البنه : يا بين إذا طلبت الغىن فاطلبه بالقناعة ، فإهنا مال ال ينفد ، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر ، وعليك باليأس مما 
 يف أيدي الناس .

الذي زهدك يف الدنيا ، ما سر زهدك ، فقال : علمت أن رزقي ال يأكله غريي فاطمأن  قيل للحسن للبصري : وقيل له : ما
 قليب ، وعلمت أن عملي ال يقوم به غريي فاشتغلت به ، وعلمت أن املوت ينتظرين فانا يف استعداد له .

 بالقضاء، والثقة الرضا من للبدن وقال ابن حبان : ِمن أكثر مواهب هللا لعباده وأعظمها خطًرا القناعة، وليس شيء أروح
الواجب على  يف القناعة خصلة حُتمد إال الراحة، وعدم الدخول يف مواضع السوء لطلب الفضل، لكان بالقسم، ولو مل يكن

 لة من األحوال .العاقل أال يفارق القناعة على حا
 وكان حممد بن واسع يبل اخلبز اليابس باملاء ويأكل ويقول: من قنع بذا مل حيتج إىل أحد .

 التعلق باآلخرة وعدم التعلق بالدنيا .-5
 نعيم الدنيا زائل قليل . -6
 . االقتداء بالنيب  -7
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 لى العملباب القصد واملداومة ع -18
ُروق ، قَاَل  -6461 َها ، َأيُّ ال َعَمِل َكاَن َأَحبَّ ِإىَل النَِّبِق عن  َمس  قَاَلِت الدَّاِئُم ، قَاَل :  : َسأَل ُت َعاِئَشَة ، َرِضَي اَّللَُّ َعن  

َع الصَّارَِخ ( .  قُ ل ُت فََأيَّ ِحني  َكاَن يَ ُقوُم قَاَلت  َكاَن يَ ُقوُم ِإَذا َسَِ
 [ . 741] م : 

 الَِّذي َيُدوُم َعَلي ِه َصاِحُبُه ( . اَلت  ) َكاَن َأَحبُّ ال َعَمِل ِإىَل َرُسوِل هللِا َعن  َعاِئَشَة أَن ََّها قَ  -6462
 [ . 741] م : 

، َواَ  ) َلن  يُ َنجِقَي َأَحًدا ِمن ُكم  َعَمُلُه قَاُلوا ، َوَا أَن َت يَا َرُسوَل هللِا قَالَ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللاِ  َعن  َأِب ُهَري  َرَة  -6463
َِة َوال   ٌء ِمَن الدُّْل  ُدوا َوقَارِبُوا َواغ ُدوا َوُروُحوا َوَشي  ُلُغوا ( .أَنَا ِإاَّ َأن  يَ تَ َغمََّدين اَّللَُّ ِبَرمح َة  َسدِق َد تَ ب   َد ال َقص   َقص 

 [ . 2816] م :
ُدوا َوقَارِبُوا َوا َعن  َعاِئَشَة َأنَّ َرُسوَل هللِا  -6464 َنََّة ، َوَأنَّ َأَحبَّ قَاَل ) َسدِق ِخَل َأَحدَُكم  َعَمُلُه اْل  ع َلُموا َأن  َلن  يُد 

 اأَلع َماِل َأد َوُمَها ِإىَل هللِا َوِإن  َقلق ( .
 [ . 782 ] م :

َها ، أَن ََّها قَاَلت  ) ُسِئَل النَِّبُّ  -6465 ِإىَل هللِا قَاَل َأد َوُمَها َوِإن  َقلَّ َوقَاَل َأيُّ اأَلع َماِل َأَحبُّ  َعن  َعاِئَشَة ، َرِضَي اَّللَُّ َعن  
َلُفوا ِمَن اأَلع َماِل َما ُتِطيُقون ( .  اك 

 [ . 782] م : 
ِمِننَي َكي َف َكاَن َعَمُل النَِّبقِ  -6466 ِمِننَي َعاِئَشَة قُ ل ُت يَا ُأمَّ ال ُمؤ  َُيُصُّ َشي ًئا  َهل  َكانَ   َعن  َعل َقَمَة ، قَاَل : َسأَل ُت ُأمَّ ال ُمؤ 

َتِطيُع َما َكاَن النَِّبُّ  َتِطيُع ( . ِمَن األَيَّاِم قَاَلت  اَ َكاَن َعَمُلُه ِدميًَة َوأَيُُّكم  َيس   َيس 
 [ . 783] م : 

ِخُل أَ  َعن  َعاِئَشَة ، َعِن النَِّبِق  -6467 ُدوا َوقَارِبُوا َوأَب ِشُروا ، فَِإنَُّه َا يُد  َنََّة َعَمُلُه قَاُلوا ، َوَا أَن َت يَا قَاَل ) َسدِق َحًدا اْل 
 ِب َسَلَمَة ، َعن  َعاِئَشَة لنَّض ِر ، َعن  أَ َرُسوَل هللِا قَاَل ، َواَ أَنَا ِإاَّ َأن  يَ تَ َغمََّدين اَّللَُّ ِبَغ ِفَرة  َوَرمح َة  ( قَاَل َأظُنُُّه ، َعن  َأِب ا

ُدوا َوأَب ِشُروا. النَِّبِق  َعن  َعاِئَشَة ، َعنِ  -م6467  َسدِق
قًا.  َوقَاَل َُمَاِهٌد }قَ و اً َسِديًدا{ َوَسَداًدا ِصد 

 [ . 782] م : 
ًما الصَّاَلَة ُثَّ رَِقَي ال ِمن بَ َر فََأَشاَر بَِيِدِه ِقَبَل ِقب    َعن  أََنِس ب ِن َماِلك  . قال ) ِإنَّ َرُسوَل هللِا  -6468 َلِة َصلَّى لََنا يَ و 

ِجِد فَ َقاَل : َقد  ُأرِيُت اآلَن  ِم يف  -ُمن ُذ َصلَّي ُت َلُكُم الصَّالََة  -ال َمس  َداِر فَ َلم  َأَر َكال يَ و  ِ يف قُ ُبِل َهَذا اْلِ  َنََّة َوالنَّاَر ُُمَث ََّلتَ ني  اْل 
ِم يف اْل َري ِ َوالشَّرِق ( .اْل َري ِ َوالشَّرِق فَ َلم  َأَر َكال    يَ و 

 [2359 . ] 
---------- 

ُروق ( )   ابن األجدع اهلْمداين ، ثقة فقيه عابد .عن  َمس 
 أي : العمل الذي يدوم عليه صاحبه . ) قَاَلِت الدَّاِئُم (

 . يقوم فيصلي أي : يف أي أوقات الليل كان ( قَاَل : قُ ل ُت فََأيَّ ِحني  َكاَن يَ ُقوُم ) 
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َع الصَّارَِخ ( )   نه يقوم يف الليل وقت مساعه صوت الصارخ ، وهو الديك .أي : أِإَذا َسَِ
 الصَّارِخ ُهَنا ُهَو الدِ يك بِات َِفاِق اْلُعَلَماء قَاُلوا : َومُسِ َي ِبَذِلَك ِلَكثْـَرِة ِصَياِحِه .قال النووي : 

، والصرخة الصيحة الشديدةالديك (  ، ووقع يف مسند الطيالسي يف هذا احلديث ) الصارخقال ابن حجر : الصارخ أي : الديك
 وجرت العادة بأن الديك يصيح عند نصف الليل غالباً ، قاله حممد بن ناصر .

 هذه األحاديث فيها فضل املداومة على العمل الصاحل . -1
رًا ِمْن  قال النووي : َوِفيِه : احلَْث  َعَلى اْلُمَداَوَمة َعَلى اْلَعَمل َوَأنَّ قَِليله الدَّائِم َخرْي ِمْن َكِثري َا َكاَن اْلَقِليل الدَّائِم َخيـْ َقِطع ، َوِإمنَّ يـَنـْ
َقِطع ؛ أِلَنَّ ِبَدَواِم اْلَقِليل َتُدوم الطَّاَعة َوالذ ِْكر َواْلُمرَاقـََبة َوالنِ يَّة َواإْلِْخاَلص وَ  قْـَبال َعَلى اخْلَاِلق ُسْبَحانه تـََعاىَل ، َويـُْثِمر اْلَكِثري اْلُمنـْ اإْلِ

َقِطع َأْضَعافًا َكِثريَة . اْلَقِليل ائِم حِبَْيُث يَزِيد َعَلى اْلَكِثري اْلُمنـْ  الدَّ
 : إمنا أحب العمل الدائم ملعنيني : وقال ابن اْلوزي

عرض بعد الوصول ، فهو متعرض هلذا . أحدمها :
ُ
 أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كامل

 الزم الباب يف كل يوم وقتاً ما كمن الزم يوماً كامالً مث انقطع .أن مداومة اخلري مالزم للخدمة ، وليس من  والثاين :
وعمل آله وأزواجه من بعده ، وكان ينهى عن قطع العمل ، وقال لعبد هللا بن  وقال ابن رجب : وهكذا كان عمل النيب 

م ما مل يـَْعجل فيقول : قد ) يستجاب ألحدك عمرو بن العاص ) ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فتك قيام الليل ( وقال 
دعوُت فلم يستجب ِل فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء ( وقال احلسن : إذا نظر إليك الشيطان فرآك مداومًا على طاعة هللا 

 فبغاك وبغاك ، فإن رآك مداوماً مل َك ورفضك ، وإذا رآك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك .
فاعله ال ينقطع عن عمل اخلري ، وال ينقطع عنه الثواب واألجر ، وَيتمع منه الكثري وإن وقال القرطيب : وسبب حمبته للدائم : أن 

قل العمل يف الزمان الطويل ، وال تزال صحائفه مكتوبة باخلري ، ومصعد عمله معمورًا بالرب ، وحيصل به مشابة املالئكة يف 
 الدوام ، وهللا أعلم .

 فضائل املداومة على العمل الصاحل :-2
 أن هذا عمل حيبه هللا . وًا :أ

 ) أحب األعمال إىل هللا أدومها وإن قل (  كما قال 
 . أن هذا هو هدي النيب  ثانياً :

 إذا عمل عماًل أثبته( رواه مسلم . كما قال عائشة قالت ) كان رسول هللا 
 موه وداوموا عليه .إذا عملوا عماًل أثبتوه ( متفق عليه ، أي : الز  وعنها قالت ) وكان آل حممد 

 دمية ( رواه مسلم ، ) ِدمية ( بكسر الدال أي : دائماً . - يعين النيب  –وعنها قالت ) كان عمله 
 وقال لعبد هللا بن عمرو ) ال تكن مثل فالن كان يقوم الليل فتك قيام الليل ( رواه مسلم .

 أن املداومة على العمل الصاحل سبب حملبة هللا . ثالثاً :
 حىت أحبه .. ( رواه البخاري . بالنوافل  إِل   ) وال يزال عبدي يتقرب ا يف حديث أيب هريرة كم  

 . أن املداومة سبب إلظالل العبد يف ظل هللارابعاً : 
... ( ومن   ظله : وذكر منها : وشاب نشأ يف عبادة هللا ال ظله إال يف حديث ) سبعة يظلهم هللا يف ظله يوم كما قال 

 . على األجر ذلك ليحصل أنه البد من االستمرار علىاملعلوم 
 أن املداومة سبب لطهارة القلب من النفاق .خامساً : 
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  قاموا كساىل ( . يستمر با . ) وإذا قاموا إىل الصالة وال يستطيع أن ألن املنافق تثقل عليه العبادة والطاعة
 كتبت له براءتان ، براءة من النفاق ، وبراءة من النار ( .ويف احلديث ) من حافظ على تكبرية اإلحرام أربعني يوماً  

 الشدائد . أن املداومة على العمل سبب للنجاة منسادساً : 
 يعرفك يف الشدة ( رواه التمذي . ) تعرف إىل هللا يف الرخاء يف احلديث قال 

 باهلل . فيه دوام اتصال القلب  أن املداومة على العملسابعاً : 
 وتوكالُ وتعلقاً باهلل . القلب قوة وثباتا ونشاطاً وهذا يزيد 

 الطاعة . أن املداومة على العمل ترويض للنفس علىثامناً : 
 باملعصية . شغلتك وهلذا قيل : نفسك إن مل تشغلها بالطاعة

 احلكمة من النهي عن استدامة الصيام ؟ فائدة :
 إىل احلكمة يف ذلك من وجوه : قد أشار النيب 

يف صيام الدهر ) ال صام وال أفطر ( يعين أنه ال َيد مشقة الصيام وال فْقَد الطعام والشراب والشهوة ، ألنه صار  وله ق منها :
الصيام له عادة مألوفة ، فرَّبا تضرر بتكه ، فإذا صام تارة وأفطر تارة حصل له بالصيام مقصوده بتك هذه الشهوات ، ويف نفسه 

 أن يتكها ونفسه ال تتوق إليها . داعية إليها ، وذلك أفضل من
يف حق داود عليه السالم ) كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ، وال يفر إذا القى ( يشري إىل أنه كان ال يضعفه صيامه  : قوله ومنها 

 عن مالقاة عدوه وُماهدته يف سبيل هللا .
حياة ( يعين أن من تكل ف االجتهاد يف العبادة فقد حتِمُله  لعبد هللا بن عمرو ) لعله أن تطول بك ما أشار إليه بقوله  ومنها :

قوة الشباب ما دامت باقية ، فإذا ذهب الشباب وجاء املشيب والِكرَب عجز عن محل ذلك ، فإن صابر وجاهد واستمر  فرَّبا 
   هلك بدنه ، وإن قطع فقد فاته أحب األعمال إىل هللا تعاىل ، وهو املداومة على العمل الصاحل . 

َو فِ  -19  باب الرََّجاِء َمَع اْل 
ء  َحّتَّ تُِقيُموا الت َّو رَاَة َواإِلَن ِ  ُتم  َعَلى َشي  آِن آيٌَة َأَشدُّ َعَليَّ ِمن  }َلس  َياُن َما يف ال ُقر   يَل َوَما أُن ِزَل ِإلَي ُكم  ِمن  رَبِقُكم {.َوقَاَل ُسف 

ع تُ  َعن  َأِب ُهَري  َرَة  -6469 َة  فََأم َسَك ِعن َدُه  )يَ ُقوُل  َرُسوَل هللِا  قَاَل : َسَِ َم َخَلَقَها ِمَئَة َرمح  ِإنَّ اَّللََّ َخَلَق الرَّمح ََة يَ و 
ًَة َواِحَدًة فَ َلو  يَ ع َلُم ال َكاِفُر ِبُكلِق الَِّذي  ِعنَي َرمح ًَة َوَأر َسَل يف َخل ِقِه ُكلِقِهم  َرمح  ًعا َوِتس  َنَِّة َوَلو   ِعن َد هللِا ِمنَ ِتس  الرَّمح َِة ملَ  يَ ي َأس  ِمَن اْل 

ِمُن ِبُكلِق الَِّذي ِعن َد هللِا ِمَن ال َعَذاِب ملَ  يَأ َمن  ِمَن النَّارِ   ( . يَ ع َلُم ال ُمؤ 
 [ . 2752] م : 

--------- 
ِعنَي َرمح ًَة ( )  ًعا َوِتس  رمحة هللا تعاىل ال هناية هلا قال الطييب : ًا وتسعني رمحة ( ويف الرواية األخرى ) وأخ ر تسعفََأم َسَك ِعن َدُه ِتس 

 فلم يرد َّبا ذكره حتديدا بل تصويرا للتفاوت بني قسط أهل اإلميان منها يف اآلخرة وقسط كافة املربوبني يف الدنيا .
ًَة َواِحَدًة ()  َها َرمْحًَة َواِحَدًة بـَنْيَ اجلِْنِ  َواإِلْنِس َواْلبَـَهائِِم ِإنَّ ّلِِلَِّ ويف رواية مسلم )  َوَأر َسَل يف َخل ِقِه ُكلِقِهم  َرمح  ِماَئَة َرمْحَة) أَنـَْزَل ِمنـْ

 ا ِعَباَدُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة ( .ًعا َوِتْسِعنَي َرمْحًَة يـَْرَحُم بَِ َواهْلََوامِ  فَِبَها يـَتَـَعاَطُفوَن َوِبَا يـَتَـرَامَحُوَن َوِبَا تـَْعِطُف اْلَوْحُش َعَلى َوَلِدَها َوَأخََّر اّلِلَُّ ِتسْ 
 .قدم ذكر الكافر ألن كثرهتا وسعتها تقتضي أن يطمع فيها كل أحد، مث ذكر املؤمن استطراداً  فَ َلو  يَ ع َلُم ال َكاِفُر () 
ليت نراها يف سعة رمحة هللا تعاىل ألهل اجلنة يف اآلخرة، فإذا كانت الرمحة ا : يف هذا احلديث يبني النيب شرح احلديث -1

األرض واليت مشلت كل اخلالئق تساوى واحدًا يف املائة من رمحة هللا تعاىل، فكيف برمحته تعاىل يف اجلنة اليت تساوي تسعاً 
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 وتسعني!
ه الفوز ، إهنا رمحة شاملة كبرية ينعم فيها اإلنسان وال ييأس، إن إنه إغراء كبري ورفع هلمم املؤمنني الذين يرجون رمحة هللا يف اآلخرة

 الكبري كما مساه هللا تعاىل يف كتابه، وهو العطاء املمدود األبدي غري املقطوع.
قال ابن حجر : ومطابقة احلديث للتمجة ، أنه اشتمل على الوعد والوعيد املقتضيني للرجاء واخلوف ، فمن علم أن من صفات 

تقم منه ال يأمن انتقامه من يرجو رمحته وال ييأس من رمحته من خياف هللا تعاىل الرمحة ملن أراد أن يرمحه واالنتقام ممن أراد أن ين
 انتقامه وذلك باعث على ُمانبة السيئة ولو كانت صغرية ومالزمة الطاعة ولو كانت قليلة .  ) الفتح ( .

 احلديث دليل على أن املسلم ينبغي أن يكون راجياً خائفاً . -2 
ْنَساِن ِمْن َرمْحَة َوا قال النووي : َهِذِه اأْلََحاِديث ِمنْ  ِحَدة َأَحاِديث الرََّجاء َواْلِبَشارَة لِْلُمْسِلِمنَي ، قَاَل اْلُعَلَماء : أِلَنَُّه ِإَذا َحَصَل ِلإْلِ

ْساَلِم َواْلُقْرآن َوالصَّاَلة َوالرَّمْحَة يف قـَْلبه َوَغرْي  -اْلَمْبِنيَّة َعَلى اأْلَْكَدار  -يف َهِذِه الدَّار   َذِلَك ممَّا أَنـَْعَم اّلِلَّ تـََعاىَل بِِه ، َفَكْيف الظَّن  بِاإْلِ
يًعا ) َجَعَل اّلِلَّ الرَّمْحَة ِمائَة َّبِاَئِة َرمْحَة يف الدَّار اآْلِخَرة ، َوِهَي َدار اْلَقرَار َوَدار اجلَْزَاء . َوَاّلِلَّ أَْعَلم . َهَكَذا َوَقَع يِف ُنسَ  خ ِباَلدنَا مجَِ

 ) نووي ( .   ُجْزء ( . 
 الرجاء حاد) حيدو الُقلوب إىل بالد احملبوب، وهو هللا والدَّار اآلخرة، ويُطَيِ ب هلا السري. تعريف الرجاء : -3

 سبحانه. -واالرتياح ملطالعة كرمه  -تبارك وتعاىل  -وقيل: هو االسِتْبشار ِبود فضل الربِ  
 وقيل: هو الثِ قة بود الرب تعاىل.

 ظر إىل سعة رمحة هللا.وقيل: هو النَّ 
 ة والرهبة .اد الصاحلني بالرغبوقد امتدح هللا األنبياء والعب -4
رَاِت َويَْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا وََكانُوا  )تعاىل فقال    لََنا َخاِشِعني ( .ِإنَـُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخْلَيـْ

قَاَل َواّلِلَِّ يَا َرُسوَل اّلِلَِّ ِإىنِ  أَْرُجو اّلِلََّ َوِإىنِ  َأَخاُف  ؟َكْيَف جتَُِدكَ   :َوُهَو ِِف اْلَمْوِت فـََقالَ  َشاب )  َدَخَل َعَلى َعْن أََنس) ) َأنَّ النََِّبَّ 
  رواه التمذي .(يـَْرُجو َوآَمَنُه ممَّا خَيَافَما  الَ ََيَْتِمَعاِن ِِف قـَْلِب َعْبد) ِِف ِمْثِل َهَذا اْلَمْوِطِن ِإالَّ أَْعطَاُه اّلِلَُّ :ُذنُوىِب. فـََقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ 

 وف من هللا .وقد وصف هللا املؤمنني بعمل الصاحلات مع اخل
 َرَة َويـَْرُجو َرمْحََة رَب ِِه ( .أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آنَاء اللَّْيِل َساِجًدا َوقَائًِما حَيَْذُر اآْلخِ  كما قال هللا تعاىل )

 ا َساِبُقوَن ( .اِت َوُهْم هلََ ِذيَن يـُْؤُتوَن َما آَتوا وَّقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنَـُّهْم ِإىَل َربِ ِْم رَاِجُعوَن* أُْولَِئَك ُيَسارُِعوَن يف اخْلَيـْرَ َوالَّ وقال تعاىل ) 
َن يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة( قَاَلْت َعاِئَشُة أَُهُم َعْن َهِذِه اآليَِة )َوالَِّذي قَاَلْت ) َسأَْلُت َرُسوَل اّلِلَِّ  عن َعاِئَشة َزْوَج النََّبِ  

يِق َوَلِكنـَُّهُم الَِّذيَن َيُصوُموَن َوُيَصل   وَن َويـََتَصدَُّقوَن َوُهْم خَيَاُفوَن َأْن اَل يـُْقَبَل الَِّذيَن َيْشَربُوَن اخلَْْمَر َوَيْسرُِقوَن قَاَل : اَل يَا بِْنَت الصِ دِ 
رَاِت َوُهْم هَلَا َساِبُقوَن ( رواه التمذي .مِ  ُهْم أُولَِئَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِِف اخْلَيـْ  نـْ

 يف كتابه الكرمي يف مواضع كثرية . اخلوف مقرونًا بالرجاء -تعاىل  -وقد ذكر هللا 
آلِخَرَة َويـَْرُجوْا َرمْحََة رَب ِه ُقْل َهْل َيْسَتِوى ٱلَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوٱلَِّذيَن الَ قال تعاىل ) أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت ءانَاء ٱلَّْيِل َساِجدًا َوقَائِمًا حَيَْذُر ٱ

َا يـََتذَكَُّر أُْوُلو ٱألْلَباِب ( .  يـَْعَلُموَن ِإمنَّ
 ٱْعَلُموْا َأنَّ ٱّلِلََّ َشِديُد ٱْلِعَقاِب َوأَنَّ ٱّلِلََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم ( .وقوله تعاىل )  
ء ِعَباِدى َأىن  أَنَا ٱْلَغُفوُر ٱلرَِّحيُم*َوَأنَّ َعَذاىِب ُهَو ٱْلَعَذاُب ٱأللِيُم ( .اىل ) وقوله تع   نـََب 

 .َذاَب رَبِ َك َكاَن حَمُْذوراً(عَ  وَن َعَذابَُه ِإنَّ ـأُولَِئَك الَِّذيَن يَْدُعوَن يـَْبتَـُغوَن ِإىَل َربِ ُِم اْلَوِسيَلَة أَيـ ُهْم أَقْـَرُب َويـَْرُجوَن َرمْحََتُه َوخَيَافُ وقوله تعاىل )
رَاِت َويَْدُعونـََنا َرَغًبا َوَرَهًبا ( .   وقوله تعاىل ) ِإنَـُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخْلَيـْ
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 يَْدُعوَن رَبَـُّهْم َخْوفًا َوَطَمًعا ( .)  –سبحانه  - وكما يف قوله 
َمْن عبَد هللا باحلبِ  وحده، فهو زنديق، وَمن عبَده باخلوف وْحده، فهو وهي : كِلمًة مشهورًة،   -هم هللا رمِح  -وهلذا قال السَّلف 

 حلب والرَّجاء، فهو مؤمن موحِ د .وَمن عبَده بالرَّجاء وْحده، فهو مرجئ، ومن عبَده باخلوف وا -أي: خارجي  -حروريٌّ 
؛ فاحملبَّة رأسه، واخلوف والرَّجاء جناحاه، فمىت سِلم الرَّأس َّبنزلة الطَّائر -عزَّ وجلَّ  -: القلب يف سريه إىل هللا  قال ابن القيم

 واجلناحان، فالطائر جيِ ُد الطريان، ومىت قطع الرأس، مات الطائر، ومىت فقد اجلناحان، فهو عرضة لكل صائد) وكاسر .
 قال ابن القيم : من تأمل الصحابة وجدهم يف غاية اجلد يف العمل مع غاية اخلوف .  -5

 صديق يقول : وددت لو أين شعرة يف جنب عبد مؤمن . الكان 
 وكان ميسك بلسانه ويقول : هذا الذي أوردين املوارد .

 وكان يبكي كثرياً ويقول : ابكوا ، فإن مل تبكوا فتباكوا .
 وهذا عمر قرأ سورة الطور إىل أن بلغ قوله ) إن عذاب ربك لواقع ( فبكى واشتد بكاؤه حىت مرض وعادوه .

 مير باآلية يف ورده بالليل فتخنقه العربة ، فيبقى يف البيت أياماً ويعاد وحيسبونه مريضاً .وكان 
 وكان يف وجهه خطان أسودان من البكاء .

 وهذا عثمان كان إذا وقف على القرب يبكي حىت تبتل حليته .
قال : فأما طول األمل فينسي اآلخرة ،  وهذا علي وبكاؤه وجوفه ، وكان يشتد خوفه من اثنني : طول األمل ، واتباع اهلوى ،

 وأما اتباع اهلوى فيصد عن احلق .
 وهذا ابن عباس كان أسفل عينيه مثل الشراك الباِل من الدموع .

 اجلواب الكايف ( .وودت أين مل أخلق .          )  وكان أبو ذر يقول : يا ليتين كنت شجرة تعضد ،
 جر يعمل باملعاصي وهو آمن. ، والفا ات وهو مشفق وجل خائفقال احلسن البصري: املؤمن يعمل بالطاع

وقال السبكي يف طبقات الشافعية الكربى: األنبياء عليهم السالم يعلمون أهنم مأمونوا العواقب ومع ذلك هم أشد خوفاً، 
 ا ما أمنت مكر هللا .خارجه: لو أن رجلي الواحدة داخل اجلنة واألخرى والعشرة املشهود هلم باجلنة كذلك، وقد قال عمر 

وقد بوب البخاري يف صحيحه ـ باب: الرجاء مع اخلوف ـ قال ابن حجر يف الفتح: أي استحباب ذلك فال يقطع النظر يف 
الرجاء عن اخلوف، وال يف اخلوف عن الرجاء، لئال يفضي يف األول إىل املكر، ويف الثاين إىل القنوط، وكل منهما مذموم، 

أن من وقع منه تقصري فليحسن ظنه باهلل ويرجو أن ميحو عنه ذنبه، وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبوهلا، واملقصود من الرجاء 
وأما من اهنمك على املعصية راجيًا عدم املؤاخذة بغري ندم وال إقالع، فهذا يف غرور، وما أحسن قول أيب عثمان اجليزي: من 

 ة الشقاء أن تعطي وترجو أن تنجو. انتهى.عالمة السعادة أن تطيع وختاف أن ال تقبل ومن عالم
 قال ابن القيم : َوممَّا يـَْنَبِغي أَنَّ َمْن َرَجا َشْيًئا اْستَـْلَزَم َرَجاُؤُه َثاَلثََة أُُمور) : -6

 َأَحُدَها : حَمَبَُّة َما يـَْرُجوُه .
 الثَّاين : َخْوفُُه ِمْن فـََواتِِه .
ْمَكاِن . الثَّاِلُث : َسْعُيُه يِف حَتِْصيِلهِ   حِبَْسِب اإْلِ

ٌء آَخُر ، َفُكل  رَاج) َخاِئٌف ، َوالسَّائُِر َعَلى َوأَمَّا َرَجاٌء اَل يـَُقارِنُُه َشْيٌء ِمْن َذِلَك فـَُهَو ِمْن بَاِب اأْلََماين ِ ، َوالرََّجاُء َشْيٌء َواأْلََماين  َشيْ 
َر َُمَاَفةَ   اْلَفَواِت . الطَّرِيِق ِإَذا َخاَف َأْسرََع السَّيـْ

ِْمِذيِ  ِمْن َحِديِث َأيب ُهَريـَْرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  َمْن َخاَف أَْدجلََ ، َوَمْن أَْدجلََ بـََلَغ اْلَمْنزَِل ، َأاَل ِإنَّ ِسْلَعَة اّلِلَِّ )  َويف َجاِمِع التِ 
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 ِسْلَعَة اّلِلَِّ اجْلَنَُّة ( . َغالَِيٌة ، َأاَل ِإنَّ 
لرََّجاَء َواخْلَْوَف الصَّاحلَِِة ، فـَُعِلَم َأنَّ ا َو ُسْبَحانَُه َكَما َجَعَل الرََّجاَء أِلَْهِل اأْلَْعَماِل الصَّاحلَِِة ، َفَكَذِلَك َجَعَل اخْلَْوَف أِلَْهِل اأْلَْعَمالِ َوهُ 

 النَّاِفَع َما اقْـتَـَرَن ِبِه اْلَعَمُل .
 ُيْشرُِكوَن َوالَِّذيَن يـُْؤُتوَن ِذيَن ُهْم ِمْن َخْشَيِة َربِ ِْم ُمْشِفُقوَن َوالَِّذيَن ُهْم ِبآيَاِت َربِ ِْم يـُْؤِمُنوَن َوالَِّذيَن ُهْم ِبَربِ ِْم اَل ِإنَّ الَّ  قَاَل اّلِلَُّ تـََعاىَل )

رَ َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنَـُّهْم ِإىَل َربِ ِْم رَاِجُعوَن أُولَِئَك ُيَسارُِعوَن   . اِت َوُهْم هَلَا َساِبُقوَن (يف اخْلَيـْ
ِْمِذي  يف َجاِمِعِه َعْن َعاِئَشَة  َها  -َوَقْد َرَوى التِ  َعْن َهِذِه اآْليَِة فـَُقْلُت : أَُهُم الَِّذيَن  قَاَلْت : َسأَْلُت َرُسوَل اّلِلَِّ  -َرِضَي اّلِلَُّ َعنـْ

يِق ، َوَلِكنـَُّهُم الَِّذيَن َيُصوُموَن َوُيَصل وَن َويـََتَصدَُّقوَن ، َوخيََ َيْشَربُوَن اخْلَْمَر ، َويـَْزنُوَن ، َويَ  اُفوَن أَْن اَل ْسرِقُوَن ، فـََقاَل : اَل يَا ابـَْنَة الصِ دِ 
رَاِت . َوَقْد ُرِوَي ِمْن َحِديِث َأيب ُهَريـَْرَة أَْيضً  ُهْم ، أُولَِئَك ُيَسارُِعوَن يف اخْلَيـْ  ا .يـُتَـَقبََّل ِمنـْ

َساَءِة َمَع  ْحَساِن َمَع اخْلَْوِف ، َوَوَصَف اأْلَْشِقَياَء بِاإْلِ  اأْلَْمِن .َواّلِلَُّ ُسْبَحانَُه َوَصَف أَْهَل السََّعاَدِة بِاإْلِ
 من كان رجاؤه جاذباً إىل الطاعة ، زاجراً عن املعصية ؛ فهو رجاء صحيح .

 ؛ فهو املغرور .     ) اجلواب الكايف ( .وتفريطاً  ومن كانت بطالته رجاء ، ورجاؤه بطالة
صادق التوك ل عليه: فإنَّ هللا ال خييِ ب أمله فيه البتَّة؛ فإنَّه  قال ابن القيِ م : كلما كان العبد َحسن الظَّن باهلل، َحسن الرَّجاء له،

، وعربَّ عن الثقة وُحْسن الظَّن سبحانه ، وال يضيِ ع عمل عامل) السَّعة؛ فإنَّه ال أشرح للصَّدر، وال أوسع له بعد ب ال خييِ ب أمل آمل)
 باهلل، ورجائه له، وُحْسن ظنِ ه به . اإلميان من ثقته

حُبْسن الظَّن باهلل،  عليه؛ ولذلك َفسَّر بعضهم التَّوك ل وقال أيًضا: فعلى قدر ُحْسن ظنِ ك بربِ ك ورجائك له، يكون توك لك
 .وال التَّوك ل على من ال ترجوه اء ظنك به،سالتَّوك ل على من  رـَوَّ التوك ل عليه، إذ ال يـَُتص إىلوه ُحْسن الظَّن به يدع: أن والتَّحقيق

 الصَّرب ِ َعن  حَمَارِِم هللاِ  باب -20
.} َرُهم  ِبَغري ِ ِحَساب  َا يُ َوَّفَّ الصَّاِبُروَن َأج   }ِإَّنَّ

َر َعي ِشَنا بِالصَّرب   نَا َخي    .َوقَاَل ُعَمُر َوَجد 
ُهم  ِإاَّ َأع طَاُه َحّتَّ نَِفَد َما ِعن َدُه  عن َأَِب َسِعيد  ) َأنَّ أُنَاًسا ِمَن األَن َصاِر َسأَُلوا َرُسوَل هللِا  -6470 أَل ُه َأَحٌد ِمن   فَ َلم  َيس 

ء  أَن  َفَق بَِيَدي ِه َما َيُكن  ِعن ِدي ِمن  َخري   اَ  َتِعفَّ يُِعفُُّه اَّللَُّ ، َوَمن  يَ َتَصب َّر   فَ َقاَل هَلُم  ِحنَي نَِفَد ُكلُّ َشي  َأدَِّخر ُه َعن ُكم  َوِإنَُّه َمن  َيس 
َسَع ِمَن الصَّرب  ( . ًرا َوَأو  ا َعطَاًء َخي   تَ غ ِن يُ غ ِنِه اَّللَُّ َوَلن  تُ ع َطو   ُيَصربِق ُه اَّللَُّ ، َوَمن  َيس 

 [ . 1053 ] م :
---------- 

 يدخل يف ذلك الصرب على الطاعات يف أدائها ، وعن احملرمات يف تركها وجتنبها . رِِم هللِا () الصَّرب ِ َعن  حَمَا
اثنيت عشرة غزوة ، أوهلا غزوة اخلندق سنة مخس ، وكان قبلها صغرياً ،   األنصاري اخلزرجي ، غزا مع النيب وعن أِب َسعيد( ) 

 ( ودفن يف البقيع . 74كان من علماء األنصار مات سنة ) 
 أي : شيئاً من املال .(  ) َأنَّ نَاساً ِمَن األَن َصاِر َسألوا رسوَل هللا 

 بتكرير السؤال واإلعطاء مرتني .) فَأع طَاُهم  ، ُثَّ َسألوُه فَأع طَاُهم  ( 
 أي : انقطع .) َحّتَّ نَِفَد َما ِعنَدُه ( 

 أي : فلن أحبسه عنكم . ) َما َيُكن  ِعن دي ِمن  َخري  فَ َلن  أدَِّخَرُه َعن ُكم  (
تَ ع ِفف  (   . أي : من طلب العفة وتكلفها أعطاه هللا إياه ، واالستعفاف : هو الكف عن احلرام ، والسؤال من الناس) َوَمن  َيس 
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 أي : يرزقه هللا العفة ، قال القرطيب : أي َيازه على استعفافه بصيانه وجهه ورفع فاقته .) يُِعفُه هللُا ( 
تَ غ ِن ( ) َوَمن  يَ   أي : من يستغن باهلل عمن سواه ، أو يُظهر الغىن باالستغناء عن أموال الناس .س 

 يرزقه هللا غىن القلب .) يُ غ ِنِه هللاُ ( 
 أي : يتكلف يف حتمل مشاق الصرب .) َوَمن  يَ َتَصب َّر  ( 

 أي : يعينه هللا ويسهل عليه الصرب .) ُيَصربِق ُه هللُا ( 
ًا َوأو َسَع ِمَن الصَّرب   ) َوَما ُأع ِطيَ   أي : الصرب من أفضل ما يعطاه أحد وأوسعه .(  َأَحٌد َعطَاًء َخري 

 احلديث دليل على فضل الصرب ، وأنه من يتبصر وَياهد نفسه على الصرب يصربه هللا ويوفقه ويسهل عليه الصرب . -1
 ، فقال : ذكرها ابن القيم  وقدعلى العبد أن يعرف األسباب اليت تعني على الصرب عن املعصية ، -2

 : علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءهتا . أحدها
 -وكان حياً حيياً  -، وأنه َّبرأى منه ومسمع مىت علم بنظره إليه ومقامه عليه ، فإن العبد: احلياء من هللا عز وجل السبب الثاين

 استحى من ربه أن يتعرض ملساخطه .
 وإحسانه إليك .   : مراعاة نعمه عليك السبب الثالث
 : خوف هللا وخشية عقابه . السبب الرابع

 : حمبة هللا سبحانه ، وهي من أقوى األسباب يف الصرب عن ُمالفته ومعاصيه . السبب اْلامس
 : شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها ومحيتها أن ختتار األسباب اليت حتطها وتضع قدرها . السبب السادس

 العلم بسوء عاقبة املعصية وقبح أثرها .: قوة  السبب السابع
 : قصر األمل وعلمه بسرعة انتقاله . السبب الثامن
 : ُمانبة الفضول يف مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه بالناس . السبب التاسع
ملعاصي إمنا هو حبسب : وهو اجلامع هلذه األسباب كلها : وهو ثبات شجرة اإلميان يف القلب ، فصرب العبد عن ا السبب العاشر

 قوة إميانه .    ) طريق اهلجرتني ( .
 احلديث دليل على أن أفضل ما أعطي العبد الصرب لقوله ) وما أعطي أحد عطاء خرياً وأوسع من الصرب ( . -2

 قال ابن القيم : فإن هذا بعد نزول البالء ، ليس للعبد أوسع من الصرب ، وأما قبله فالعافية أوسع له
ي : وإمنا كان الصرب أعظم العطايا ، ألنه يتعلق بميع أمور العبد وكماالته ، وكل حالة من أحـواله حتتاج إىل صرب ، وقال السعد

فإنه حيتاج إىل الصرب على طاعة هللا ، حىت يقوم با ويؤديها ، وإىل صرب عن معصية هللا حىت يتكها هلل ، وإىل صرب على أقدار هللا 
، بل إىل صرب على نعم هللا وحمبوبات النفس ، فال يدع النفس مترح وتفرح الفرح املذموم ، بل يشتغل املؤملة ، فال يتسخطها 

ُلوَن بشكر هللا ، فهو يف كل أحواله حيتاج إىل الصرب ، وبالصرب ينال الفالح ، وهلذا ذكر هللا أهـل اجلنة فقال ) َواْلَماَلِئَكُة يَْدخُ 
 ( . َساَلٌم َعَلْيُكْم َّبَا َصبَـْرمُتْ فَِنْعَم ُعْقََب الدَّاِر ( وكذلك قوله )  أُولَِئَك َُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة َّبَا َصبَـُرواَعَلْيِهْم ِمْن ُكلِ  بَاب) ( ) 

د ر فهم نالوا اجلنة بنعيمها ، وأدركوا املنازل بالصرب ، ولكن العبد يسأل هللا العافية من االبتالء الذي ال يدري ما عاقبته ، مث إذا و 
عليه فوظيفته الصرب ، فالعافية هي املطلوبة باألصالة يف أمور االبتالء واالمتحان ، والصرب يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته ، 

 وهللا هو املعني .
 فضائل الصرب كثرية :فضائل الصرب ،  -4

 أوًا : معية هللا للصابرين .
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 .قال تعاىل ) ِإنَّ اّلِلََّ َمَع الصَّاِبرِيَن ( 
 ثانياً : حمبة هللا هلم .

ُ حيُِب  الصَّاِبرِيَن ( .  قال تعاىل ) َواّلِلَّ
 ثالثاً : إطالق البشرى هلم .

 قال تعاىل ) َوَبشِ ِر الصَّاِبرِيَن ( .
 رابعاً : إجياب اْلزاء على أحسن أعماهلم .

 َكانُوا يـَْعَمُلوَن ( .  قال تعاىل ) َولََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما
 خامساً : ضمان املدد والنصرة هلم .

  اْلَمالِئَكُة ُمَسوِ ِمنَي ( .قال تعاىل ) بـََلى ِإْن َتْصربُوا َوتـَتـَُّقوا َويَْأُتوُكْم ِمْن فـَْورِِهْم َهَذا مُيِْددُْكْم رَب ُكْم خِبَْمَسِة آالف) ِمنَ 
 الئكة عليهم .سادساً : استحقاقهم دخول اْلنة وتسليم امل
 قال تعاىل ) َوَجزَاُهْم َّبَا َصبَـُروا َجنًَّة َوَحرِيراً ( .

 .دَّاِر ( وقال تعاىل ) َواْلَمالِئَكُة يَْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِ  بَاب) . َسالٌم َعَلْيُكْم َّبَا َصبَـْرمُتْ فَِنْعَم ُعْقََب ال
 سابعاً : حفرهم من كيد األعداء .

 َوِإْن َتْصربُوا َوتـَتـَُّقوا ال َيُضر ُكْم َكْيُدُهْم َشْيئاً ِإنَّ اّلِلََّ َّبَا يـَْعَمُلوَن حمُِيٌط ( . قال تعاىل )
 ثامناً : سبب للحصول على درجة اإلمامة يف الدين .

ُهْم أَئِمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َلمَّا َصبَـُروا وََكانُوا ِبآياتِنَ   ا يُوِقُنوَن ( .قال تعاىل )َوَجَعْلَنا ِمنـْ
بالصرب واليقني تنال اإلمامة يف الدين . مث تال هذه اآلية ) وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا  قال ابن تيمية :
 بآياتنا يوقنون ( .

 تاسعاً : أنه من أسباب النصر .
 كما يف حديث ابن عباس ) واعلم أن النصر مع الصرب ( .

 به املؤمنني .عاشرًا : أمر هللا 
 قال تعاىل )يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّرْبِ َوالصَّالِة ِإنَّ اّلِلََّ َمَع الصَّاِبرِيَن ( .

 وقال تعاىل )يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْصربُوا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتَـُّقوا اّلِلََّ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن ( .
 ادي عشر : الصرب ضياء .احل

 كما يف حديث الباب ) والصرب ضياء ( .
 الثاين عشر : أنه خري ما أعطي العبد .

 ) وما أعطي أحد عطاء خرياً وأوسع من الصرب ( رواه مسلم . قال 
 احلديث دليل على فضل االستعفاف عن الناس واالستغناء عنهم . -5

 مجل جامعة نافعة . : هذا احلديث اشتمل على أربع قال السعدي
 ( . ومن يستعفف يعفه هللا: قوله : )  إحداها
 ( . ومن يستغن يغنه هللا: قوله : )  والثانية

وهاتان اجلملتان متالزمتان ، فإن كمال العبد يف إخالصه هلل رغبة ورهبة وتعلقاً به دون املخلوقني  ، فعليه أن يسعى لتحقيق هذا 
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ىل ذلك ، حىت يكون عبدًا هلل حقًا حرًا من رق املخلوقني ، وذلك بأن َياهد نفسه على الكمال ، ويعمل كل سبب يوصله إ
لعمر )ما  أمرين : انصرافها عن التعلق باملخلوقني باالستعفاف عما يف أيديهم ، فال يطلبه َّبقاله وال بلسان حاله ، وهلذا قال 

ال تتبعه نفسك( فقطع اإلشراف يف القلب والسؤال باللسان، أتاك من هذا املال وأنت غري مْشرف وال سائل فخذه، وما ال ف
 تعففاً وترفعاً عن من اخللق ، وعن تعلق القلب بم ، سبب قوي حلصول العفة .

: أن َياهد نفسه على األمر الثاين : وهو االستغناء باهلل والثقة بكفايته ، فإنه من يتوكل على هللا فهو حسبه ، وهذا وَتام ذلك 
د ، واألول وسيلة إىل هذا ، فإن من استعف عما يف أيدي الناس وعما يناله منهم ، أوجب له ذلك أن يقوى تعلقه هو املقصو 

باهلل ، ورجاؤه وطمعه يف فضل هللا وإحسانه ، وحيسن ظنه وثقته بربه ، وهللا تعاىل عند حسن ظن عبده به ، إن ظن خريًا فله ، 
 ميد اآلخر فيقويه ، فكلما قوي تعلقه باهلل ضعف تعلقه باملخلوقني وبالعكس . وإن ظن غريه فله ، وكل واحد من األمرين

) اللهم إين أسألك اهلدى والتقى ، والعفاف والغىن ( فجمع اخلري كله يف هذا الدعاء ، فاهلدى : هو العلم  ومن دعاء النيب 
 لدين .النافع ، والتقى : هو العمل الصاحل ، وترك احملرمات كلها ، هذا صالح ا

ومتام ذلك بصالح القلب، وطمأنينته بالعفاف عن اخللق، والغىن باهلل ، ومن كان غنياً باهلل فهو الغين حقاً، وإن قلت حـواصله ، 
فليس الغىن عن كثرة العرض ، إمنا الغىن غىن القلب ، وبالعفاف والغىن يتم للعبـد احلياة الطيبة ، والنعيم الدنيوي ، والقناعة َّبا 

 هللا.آتاه 
 وقال ابن تيمية :سبحانه  أكرم ما تكون عليه أحوج ما تكون إليه .

وقال ابن القيم : يستعني اإلنسان على التجرد من الطمع والفزع ؟ بالتوحيد والتوكل والثقة باهلل ، وعلمك بأنه ال يأيت باحلسنات 
 هللا شيء إال هو ، وال يذهب بالسيئات إال هو ، وأن األمر كله هلل ، ليس ألحد مع

باألمر باالستعفاف عن مسألة الناس واالستغناء عنهم ، فمن سأل  وقد تكاثرت األحاديث عن النيب :  وقال ابن رجب
 الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه ، ألن املال حمبوب لنفوس بين آدم ، فمن طلب منهم ما حيبونه ، كرهوه لذلك .

 ، وإن اليأس غىن ، وإن اإلنسان إذا أيس من الشيء استغىن عنه .وكان عمر يقول يف خطبته : إن الطمع فقر 
مجاعًة من أصحابه على أْن ال  : ويف النَّهي عن مسألة املخلوقني أحاديُث كثرية صحيحة ، وقد بايع النيب   وقال رمحه هللا

يسقط سوطُه أو ِخطام ناقته ، فال يسأل أحداً يسألوا النَّاَس شيئاً، منهم : أبو بكر الصدِ يق ، وأبو ذر ، وثوبان ، وكان أحدهم 
 أْن يُناوله إياه .

يه واعلم أنَّ سؤاَل هللِا تعاىل دوَن خلقه هَو املتعني ؛ ألنَّ السؤال فيِه إظهار الذلِ  من السائل واملسكنة واحلاجة واالفتقار ، وف
املنافع ، ودرء املضارِ  ، وال يصلح الذل  واالفتقار إالَّ هلل  االعتاُف بقدرِة املسؤول على دفع هذا الضَّرر ، ونيل املطلوب ، وجلبِ 

وحَده ؛ ألنَّه حقيقة العبادة ، وكان اإلماُم أمحد يدعو ويقول : اللهمَّ كما ُصنَت وجهي َعِن الس جود لغريك فُصْنه عن املسألة 
َسْسَك هللُا ِبُضر ) َفال َكاِشَف َلُه ِإالَّ ُهَو َوِإْن يُرِْدَك خِبَرْي) لغريك ، وال يقدر على كشف الضرِ  وجلب النفع سواه . كما قال ) َوِإْن ميَْ 

 ُه ِمْن بـَْعِدِه ( .َفال رَادَّ لَِفْضِلِه ( وقال ) َما يـَْفَتِح هللاُ لِلنَّاِس ِمْن َرمْحَة) َفال ممُِْسَك هَلَا َوَما مُيِْسْك َفال ُمْرِسَل لَ 
 فيه ثالث مفاسد : سؤال املخلوقني : وقال ابن تيمية

 مفسدة االفتقار إىل غري هللا وهي نوع من الشرك . األوىل : 
 مفسدة إيذاء املسؤول وهي نوع من ظلم اخللق . والثانية : 
 أنواع الظلم الثالثة . فيه ذل لغري هللا وهو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على والثالثة : 
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 من فضائل العفة :-6
ا من   :اإلميان خصال أهلأوًا : أّنق

فَاِعُلوَن .  ُهْم لِلزََّكاةِ أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن . الَِّذيَن ُهْم يف َصالهِتِْم َخاِشُعوَن . واَلِذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعرُِضوَن . َوالَِّذيَن  َقدْ قال تعاىل ) 
ُر َمُلوِمني ( .أَْزَواجِ  َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفُظوَن . ِإالَّ َعَلى  ِهْم أَْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهْم فَِإنَـُّهْم َغيـْ

ا  من أسباب الفوز برلق هللا يوم القيامة . ثانياً : أّنق
َماُم الْ  قَال )سبعٌة يُِظل ُهْم اّلِلَُّ يف ِظلِ ِه يـَْوَم اَل ِظلَّ  َعْن النَّيبِ   َأيب ُهَريـَْرَة  َعنْ   َعاِدُل، َوَشابٌّ َنَشَأ يف ِعَباَدِة رَب ِِه،ِإالَّ ِظل ُه: اإْلِ

َمْنِصب) َومَجَال) فـََقاَل ِإين ِ  اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوتـََفرَّقَا َعَلْيِه، َوَرُجٌل طََلَبْتُه اْمَرأٌَة َذاتُ  َوَرُجٌل قـَْلُبُه ُمَعلٌَّق يف اْلَمَساِجِد، َوَرُجاَلِن حَتَابَّا يِف اّلِلَِّ 
َناه( . متفق عليه  َحىتَّ اَل تـَْعَلَم مِشَالُُه َما تـُْنِفُق مَيِيُنُه، َوَرُجٌل ذََكَر اّلِلََّ  ، َوَرُجٌل َتَصدََّق َأْخَفىَأَخاُف اّلِلََّ   َخالًِيا فـََفاَضْت َعيـْ

 ثالثاً : أنق أهل العفقة ينالون عون هللا .
مذي وغريه ،  وُل اّلِلَّ قَاَل: قَاَل َرسُ  َعْن َأيب ُهَريـَْرَة  ففي سنن الت  ) ثالثٌة َحقٌّ َعَلى اّلِلَِّ َعْونـُُهم : اْلُمَجاِهُد يف َسِبيِل اّلِلَِّ

 ( . َوالنَّاِكُح الَِّذي يُرِيُد اْلَعَفاف َواْلُمَكاَتُب الَِّذي يُرِيُد اأْلََداَء،
 كان يدعو هبا .  رابعاً : أن النِب 

 أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن ( رواه مسلم . يدعو : اللهم إين عن ابن مسعود قال ) كان النيب 
ا من أسباب سعادة  املرء . خامساً : أّنق

 الذ نب . كما قال بعض الس لف : وهللا للذ ة العف ة أعظم من لذ ة
الصمت  من العف ة، وال عبادة أحسن من اخلشوع، وال زهد خري من القنوع ، وال حارس أحفظ من وقال الغزاِل : وال معيشة أهنأ
 ، وال غائب أقرب من املوت .

 قال حكيم : إذا أراد هللا بعبد خرياً أهلمه الطاعة ، وألزمه القناعة ، وأكساه العفاف .
 ولباسه التقوى، وزينته احلياء، وماله العف ة . عن وهب بن منبه أن ه قال: اإلميان عريان

 ا يف أيديهم، فإذا فعلَت ذلك استخف وا بَك، وكرهوا حديثك، وأبغضوك .وقال احلسن  : ال تزاُل كرمياً على الناس ما مل َتعاَط م
 وقال أيوب السَّختياين : ال يـَْنُبُل الرجُل حىت تكوَن فيه خصلتان: العفَُّة عمَّا يف أيدي الناس، والتجاوُز عم ا يكون منهم .

قال : َّبا سادهم؟ قالوا: احتاَج الناُس إىل علمه ، واستغىن وقال أعرايبٌّ ألهل البصرة: من سيِ ُد أهل هذه القرية؟ قالوا: احلسن. 
 هو عن دنياهم .

 كيفية السبيل إىل التعلق باهلل والتعفف عن الناس :-7
 أوًا : بالصرب وَماهدة النفس .

 حلديث الباب ) ومن يستعفف يعفَّه هللا ، ومن يستغن يغِنه هللا ( .
 ثانياً : بالدعاء .

 ل ) اللهم إين أسألك اهلدى والتقى والعفاف والغىن ( رواه مسلم .يقو  فقد كان النيب 
وكل من علق قلبه باملخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهدوه خضع قلبه له ، وصار فيه من العبودية هلم  قال ابن تيمية :

 احلقائق ال إىل الظواهر، فالرجل إذا تعلق قلبه بقدر ذلك ، وإن كان يف الظاهر أمرياً هلم مدبراً هلم متصرفاً بم ، فالعاقل ينظر إىل
بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسرياً هلا حتكم فيه وتتصرف َّبا تريد ، وهو يف الظاهر سيدها ألنه زوجها ، ويف احلقيقة هو 

هنا حينئذ حتكم فيه حبكم السيد القاهر أسريها ومملوكها ، ال سيما إذا َدَرت بفقره إليها وعشقه هلا وأنه ال يعتاض عنها بغريها ، فإ
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الظامل يف عبده املقهور الذي ال يستطيع اخلالص منه بل أعظم ، فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم 
يال يف اخلالص من استعباد البدن ، فإن من استعبد بدنه واستق ال يباِل إذا كان قلبه مستحياً من ذلك مطمئناً ، بل ميكنه االحت

 رقيقاً مستعبداً متيماً لغري هللا فهذا هو الذل واألسر احملض والعبودية ملا استعبد القلب.  -الذي هو امللك-، وأما إذا كان القلب 
وعبودية القلب وأسره هي اليت يتتب عليها الثواب والعقاب ، فإن املسلم لو أسره كافر أو استقه فاجر بغري حق مل يضره ذلك 

ذا كان قائما َّبا يقدر عليه من الواجبات ، ومن استعبد حبق إذا أدى حق هللا وحق مواليه له أجران، ولو أكره على التكلم إ
بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن باإلميان مل يضره ذلك، وأما من استعبد قلبه فصار عبدًا لغري هللا فهذا يضره ذلك ولو كان يف 

 حرية القلب ، والعبودية عبودية القلب ، كما أن الغىن غىن النفس .الظاهر ملك الناس ، فاحلرية 
وقال ابن القيم : أعظم الناس خذالناً من تعلق بغري هللا ، فإن ما فاته من مصاحله وسعادته وفالحه أعظم مما حصل له ممن تعلق 

 لربد ببيت العنكبوت أوهـن البيوت .به، وهو معرض للزوال والفوات، ومثل املتعلق بغري هللا كمثل املستظل من احلر وا
اجلاهل يشكو هللا إىل الناس ، وهذا غاية اجلهل باملشكو واملشكو إليه ، فإنه لو عرف ربه ملا شكاه، ولو عرف الناس ملا وقال : 

يرمحك شكا إليهم ، ورأى بعض السلف رجاًل يشكو إىل رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا، وهللا ما زدت على أن شكوت من 
 إىل من ال يرمحك، ويف ذلك قيل: 

 إمنا تشكو الرحيم إىل الذي ال يرحم  ----وإذا شكوت إىل ابن آدم 
ًدا َقَدَماُه فَ يُ َقاُل َلُه فَ يَ ُقوُل َأَفاَل َأُكوُن َعب   -ُيَصلِقي َحّتَّ َترَِم ، َأو  تَ ن َتِفَخ  عن ال ُمِغريَة ب َن ُشع َبة قال ) َكاَن النَِّبُّ  -6471

 َشُكورًا ( .
 [ . 2819 ] م :

---------- 
 لربه سبحانه وتعاىل . احلديث دليل على شدة عبودية النيب -1
 احلديث دليل على مشروعية قيام الليل ، ولقيام الليل فضائل :-2

 أوًا : أن هللا تبارك وتعاىل مدح أهله .
ْدُعوَن رَبَـُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا َوممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنِفُقوَن . َفاَل تـَْعَلُم نـَْفٌس مَّا ُأْخِفَي هَلُم مِ ن قال تعاىل ) تـََتَجاَِف ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَ 

 قـُرَِّة أَْعنُي) َجزَاء َّبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن ( .
 على الفرش الوطيئة . : تتجايف جنوبم عن املضاجع : يعين بذلك قيام الليل وترك النوم واالضطجاع قال ابن كثري

 يدعون ربم خوفاً وطمعاً : أي خوفاً من وبال عقابِه وطمعاً يف جزيل ثوابِه . 
 ومما رزقناهم ينفقون : فيجمعون بني فعل القربات الالزمة واملتعدية .

 ثانيا : قيام الليل  من عالمات املتقني .
. آِخِذيَن َما آتَاُهْم رَبـ ُهْم ِإنَـُّهْم َكانُوا قـَْبَل َذِلَك حُمِْسِننَي . َكانُوا قَِلياًل مِ َن اللَّْيِل َما قال تعاىل ) إنَّ اْلُمتَِّقنَي يف َجنَّات) َوُعُيون) 

 يـَْهَجُعوَن . َوبِاأَلْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُروَن . َويف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ ل ِلسَّاِئِل َواْلَمْحُروِم ( .
 ال ينامون من الليل إال أقله ، كابدوا قيام الليل .قال احلسن البصري يف اآلية : 

ن أن ويف قوله سبحانه ) َوبِاأَلْسَحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُروَن ( قال الرازي يف اآلية : إشارة إىل أهنم كانوا يتهجدون وَيتهدون مث يريدو 
: يأيت بأبلغ وجوه الكرم ويستقله  يكون عملهم أكثر من ذلك ، وأخلص منه ، فيستغفرون من التقصري ، وهذه سرية الكرمي

 ويعتذر من التقصري ، واللئيم يأيت بالقليل ويستكثره ومين به .
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 ثالثاً : قيام الليل  من صفات عباد الرمحن . أولياء هللا ومن أسباب دخول اْلنة .
ا َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا اْصـِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها  يقول تعاىل يف وصف عباد الرمحن ) َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن لَِربِ ِْم ُسجَّـًدا َوِقَيامً 

 ا َحُسَنْت ُمْستَـَقرًّا َوُمَقاًما ( .َكاَن َغرَاًما ... أولَِئَك َُيَْزْوَن اْلُغْرَفَة َّبَا َصبَـُروا َويـَُلق ـَْوَن ِفيَها حتَِيًَّة َوَسـاَلًما َخاِلِديَن ِفيهَ 
 : وفرق تعاىل بني من قام الليل ومن مل يقمه ، ُمتدحاً صاحب القيام . رابعاً 

ي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل )  أَمَّْن ُهَو قَاِنٌت آنَاء اللَّْيِل َساِجدًا َوقَائِمًا حَيَْذُر اآْلِخَرَة َويـَْرُجـو َرمْحََة رَب ِِه ُقْل َهْل َيْسَتوِ  فقال تعاىل
 ( . يـَْعَلُمونَ 

 خامساً : قيام الليل  أفضل الصالة بعد الفريضة .
 ) أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل ( رواه مسلم . عن أيب هريرة . قال : قال 

: وإمنا فضلت صالة الليل على صالة النهار ، ألهنا أبلغ يف اإلسرار وأقرب إىل اإلخالص ، وألن صالة الليل  قال ابن رجب
، فإن الليَل حمل النوِم والراحة من التعب بالنهار ، فْتك النوم مع ميل النفس إليه ُماهدٌة عظيمٌة ، وألن القراءة  أشق على النفوس

يف صالة الليل أقرب إىل التدبر ، فإنه تنقطع الشواغل بالليل ، وحيضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم كما قال تعاىل ) 
 وأقوم قيالً ( . إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً 

 سادساً : من أسباب دخول اْلنة .
) أيها الناس ! أطعموا الطعام ، وصلوا األرحام ، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا اجلنة  عبد هللا بن سالم . قال : قال  عن

 بسالم ( رواه التمذي .
 سابعاً : قيام الليل سبب للنجاة من الفنت .

 لليل خصوصاً سبب من أسباب النجاة من الفنت .فالصالة عموماً ، وصالة ا
َقَظ النَّيب   َلَة ِمَن اْلِفنَتِ َوَماَذا فُِتَح ِمَن اخْلَزَاِئِن أَْيقِ  َعْن أُمِ  َسَلَمَة قَاَلِت ) اْستَـيـْ َلة) فـََقاَل : ُسْبَحاَن اّلِلَِّ َماَذا أُْنزَِل اللَّيـْ ُظوا َذاَت لَيـْ

نـَْيا َعارِيَة) يف اآلِخَرِة ( رواه البخاري .َصَواِحَباِت احلَُْجِر ، فَـ   ُربَّ َكاِسَية) يف الد 
 ففي هذا احلديث دليل وتنبيه على أثر الصالة بالليل يف الوقاية من الفنت .

 ثامناً : أنه شرف للمؤمن .
زي به ، ... واعلم أن ) جاءين جربيل ! فقال يا حممد ! اعمل ما شئت فإنك ُم فقد جاء يف احلديث عن سهل قال : قال 

 شرف املؤمن قيامه بالليل ، وعزه استغناؤه عن الناس ( رواه الطرباين وحسنه األلباين .
فقيام الليل شرف للمؤمن ، ألنه دليل على إخالصه ، ودليل على ثقته بربه ، ودليل على قوة إميانه ، فريفعه هللا ويعزه ويرفع 

 اىل .مكانته ويعلي درجته ألنه خلى باهلل تع
 تاسعاً : هلم غرف يف اْلنة .

) إن يف اجلنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها ، وباطنها من ظاهرها ، أعدها هللا ملن أطعم الطعام ، وأفشى السالم ،  قال 
 وصلى بالليل والناس نيام ( رواه أبو داود .

 عاشرًا  : بقيام الليل يدرك املصلي وقت النزول اإلهلي .
) ينزل ربنا كلَّ ليلة إىل مساء الدنيا حني يبقى ثلث الليل األخري فيقول: من يدعوين  . قال : قال رسول هللا عن أيب هريرة 

 فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه ؟ من يستغفرين فأغفر له ( متفق عليه 
 من يقوم الليل بِنعم الرجل . احلادي عشر :وصف النِب 
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فـََتَمنـَّْيُت َأْن أََرى ُرْؤيَا فَأَُقصََّها  ِإَذا رََأى ُرْؤيَا َقصََّها َعَلى َرُسوِل اّلِلَِّ  ) َكاَن الرَُّجُل يف َحَياِة النَّيبِ  قَاَل  َعْن َساملِ) َعْن أَبِيِه 
فـََرأَْيُت يف النـَّْوِم َكَأنَّ َمَلَكنْيِ َأَخَذاين  وَُكْنُت ُغالَمًا َشابًّا ، وَُكْنُت أَنَاُم يف اْلَمْسِجِد َعَلى َعْهِد َرُسوِل اّلِلَِّ  َعَلى َرُسوِل اّلِلَِّ 

 -ْد َعَرفْـتُـُهْم َفَجَعْلُت أَُقوُل أَُعوُذ بِاّلِلَِّ ِمَن النَّاِر َفَذَهَبا يب ِإىَل النَّاِر فَِإَذا ِهَي َمْطوِيٌَّة َكَطيِ  اْلِبْئِر ، َوِإَذا هَلَا قـَْرنَاِن ، َوِإَذا ِفيَها أُنَاٌس قَ 
َها َحْفَصُة َعَلى َرُسوِل اّلِلَِّ  - قَالَ  فـََقاَل : نِْعَم الرَُّجُل َعْبُد  فـََلِقيَـَنا َمَلٌك آَخُر فـََقاَل ِل ملَْ تـُرَْع ، فـََقَصْصتُـَها َعَلى َحْفَصَة فـََقصَّتـْ

 قَِلياًل ( رواه البخاري . اّلِلَِّ ، َلْو َكاَن ُيَصلِ ى ِمَن اللَّْيِل ، َفَكاَن بـَْعُد الَ يـََناُم ِمَن اللَّْيِل ِإالَّ 
 قال احلافظ ابن حجر : فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نِعم الرجل .

 الثاين عشر  : قيام الليل من أسباب املغفرة والرمحة .
َفَصلَّى ، َوأَيـَْقَظ اْمَرأََتُه َفَصلَّْت ، فَِإْن أََبْت َنَضَح يِف  : َرِحَم اّلِلَُّ َرُجاًل قَاَم ِمَن اللَّْيلِ  َعْن َأيب ُهَريـَْرَة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا 

 ْت يِف َوْجِهِه اْلَماَء ( رواه أبو داود .َوْجِهَها اْلَماَء ، َرِحَم اّلِلَُّ اْمَرأًَة قَاَمْت ِمَن اللَّْيِل َفَصلَّْت ، َوأَيـَْقَظْت َزْوَجَها ، فَِإْن َأىَب َنَضحَ 
 فضل قيام الليل أنه من مران اإلجابة . الثالث عشر : من 

) إن يف الليل ساعة ال يوافقها رجل مسلم يسأل هللا خرياً من أمر الدنيا واآلخرة اال أعطاه  عن جابر . قال : قال رسول هللا 
 وذلك كل ليلة ( متفق عليه .

 السلف وقيام الليل .-3
ما كان يدعه ، وكان إذا مرض أو كسل صلى وهو قاعد ( متفق  النيب  قالت عائشة ) يا عبد هللا ! ال تدع قيام الليل ، فإن

 عليه.
وجاء يف موطأ اإلمام عن ابن عمر قال ) كان عمر يصلي يف الليل حىت إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله وقرأ : َوْأُمْر أَْهَلَك 

َها اَل َنْسأَُلَك رِْزقاً حنَُّْن نَـ   ْرزُُقَك َواْلَعاِقَبُة لِلتـَّْقَوى ( .بِالصَّاَلِة َواْصَطربْ َعَليـْ
وقال أبو عثمان النْهدي : تضيفت أبا هريرة سبعة أيام ] أي نزلت عليه ضيفاً [ فكان هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثالثاً، 

 الزوجة ثلثاً وخادمه ثلثاً وأبو هريرة ثلثاً .
 ثالثاً .وكان سليمان التيمي عنده زوجتان وكانوا يقتسمون الليل أ

واحلسن بن صاحل كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه أثالثاً ، فماتت أمه ، فاقتسم الليل هو وأخوه علي ، فمات أخوه فقام الليل 
 بنفسه .

 وكان حممد بن واسع إذا جن  عليه الليل يقوم ويتهجد ، يقول أهله : كان حاله كحال من قتل أهل الدنيا مجيعاً .
مان الداراين يقول : وهللا لوال قيام الليل ما أحببت الدنيا ، ووهللا إن أهل الليل يف ليلهم ألذ من أهل اللهو وكان اإلمام أبو سلي

يف هلوهم ، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيه طربًا بذكر هللا فأقول : إن كان أهل اجلنة يف مثل ما أنا فيه من النعيم إهنم لفي 
 نعيم عظيم .

بن حممد الزاهد توقظه بالليل وتقول : ذهب الليل ، وبني أيدينا طريق بعيد ، وزادنا قليل ، وقوافل الصاحلني وكانت امرأة حبيب 
 ُقد امنا وحنن قد بقينا ، وكانت تقول :

 يا راقَد الليِل كم ترقُد             قم يا حبيِب قد دنا املوعدُ                                      
 وخذ من الليِل وأوقاتِه             ور دًا إذا ما هجَع الرُّق دُ                                      

 من ناَم حّت ينقضي ليلُه           مل يبل غ املنزَل أو جيه دُ                                      
 قَنطرُة الَعر ِض لكم موعدُ قل ألوِل األلباِب أهِل التقى                                            
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 وقال أبو الدرداء : صلوا ركعتني يف ظلم الليل لظلمة القبور .
 وقال أمحد بن حرب : عجبت ملن يعلم أن اجلنة تزين فوَقه ، والنار تضرم حتته ، كيف ينام بينهما .

ن النار أذهبت النوم، فيقوم فيصلي حىت وكان شداد بن أوس إذا دخل الفراش يتقلب على فراشه ال يأتيه النوم، فيقول: اللهم إ
 يصبح .

 وحني سألت ابنة الربيع بن خثيم أباها : يا أبتاه الناس ينامون وال أراك تنام ؟ قال : يا بنية إن أباِك خياف السيئات .
 سحر .ويروى أن طاووساً جاء يف السحر يطلب رجالً ، فقالوا : هو نائم ، قال : ما كنت أرى أن أحداً ينام يف ال

 وكان عبد هللا بن داود يقول : كان أحدهم إذا بلغ أربعني سنة طوى فراشه ، كان ال ينام الليل .
وذكر أن عامرًا ملا احتضر جعل يبكي ، فقيل : ما يبكيك يا عامر ؟ قال : ما أبكي جزعًا من املوت وال حرصًا على الدنيا ، 

 ولكين أبكي على ظمأ اهلواجر وقيام الشتاء .
 حممد بن املنكدر :  ما بقي من لذات الدنيا إال ثالث : قيام الليل ، ولقاء اإلخوان ، والصالة يف مجاعــة . وقال

 وقال احلسن البصري : ما نعلم عماًل أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا املال ، وإن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل .
 أن شكر النعمة من صفات األنبياء عليهم الصالة والسالم .احلديث دليل على وجوب شكر النعم ، و  -4
 : فضائل الشكر 

 أوًا : هللا أمر به .
 قال تعاىل : )َبِل اّلِلََّ فَاْعُبْد وَُكْن ِمَن الشَّاِكرِيَن( .

 ثانياً : التوبيخ على عدم الشكر .
 ( .قال تعاىل : )َوهَلُْم ِفيَها َمَناِفُع َوَمَشاِرُب أََفال َيْشُكُرونَ 

 ثالثاً : الثناء على الشاكرين وأنه سبل الرسل .
 قال تعاىل : )ُذر ِيََّة َمْن مَحَْلَنا َمَع نُوح) ِإنَُّه َكاَن َعْبداً َشُكوراً( .

 وقال تعاىل عن إبراهيم ) َشاِكراً أَلَنـُْعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإىَل ِصرَاط) ُمْسَتِقيم) ( .
 ر نفسه .رابعاً : الشكر نفع للشاك

َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه ( .  قال تعاىل : ) َوَمْن َيْشُكْر فَِإمنَّ
 خامساً : أن الشكر إذا صدر من املؤمنني فهو مانع من نزول العذاب .

 قال تعاىل : )َما يـَْفَعُل اّلِلَُّ ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرمُتْ َوآَمْنُتْم ( .
 سادساً : أن الشكر سبب لزيادة النعم .

 ال تعاىل : )َوِإْذ تََأذََّن رَب ُكْم لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم ( .ق
 سابعاً : أن الصفوة من عباد هللا يسألون هللا أن يوزعهم شكر نعمته .

 قال تعاىل عن سليمان : ) َوقَاَل َربِ  أَْوزِْعيِن أَْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ ( .
 : أن الشاكرين قليلون . ثامناً 

 قال تعاىل : ) َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال َيْشُكُروَن( .
 وقال تعاىل : ) َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر( .

 وهذا يدل على أهنم هم خواص هللا .
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 احلديث دليل على أن الشكر يكون باجلوارح كما يكون بالقلب واللسان .-5
 تعاىل )اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكراً( . أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان كما قال وفيهقال ابن حجر : 

وقليل من عبادي : منه مسي شكورا ومن مث قال سبحانه والشكر االعتاف بالنعمة والقيام باخلدمة فمن كثر ذلك: مث قال 
 الشكور.

 بالقلب ، وثناء باللسان ، وطاعة باألركان . ولذلك تعريف الشكر : هو القيام بطاعة املنعم اعتافاً 
 بالقلب ، قال تعاىل )َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمة) َفِمَن اّلِلَِّ ( .
 وباللسان ، قال تعاىل ) َوأَمَّا بِِنْعَمِة رَبِ َك َفَحدِ ْث ( .

 ُكوُر ( ، وحديث الباب .وباجلوارح ، قال تعاىل ) اْعَمُلوا آَل َداُوَد ُشْكراً َوقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَّ 
 ويف ذلك يقول الشاعر : 

 أفادتكم النعماُء مين ثالثًة                يدي ولساين والضمري احملجبا
فنعمة العني : أن ال ينظر با إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة اليد أن ال يبطش با إال فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة الرِجل أن 

 فيما يرضي هللا ، وشكر نعمة املال : أن ال يستعني به ويصرفه إال فيما يرضي هللا .ال ميشي با إال 
o كيف يتحقق الشكر ؟ 

 سؤال هللا ذلك .أوًا : 
 كما قال تعاىل عن سليمان : ) َوقَاَل َربِ  أَْوزِْعيِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنـَْعْمَت َعَليَّ ( .

 . رواه أبو داودبادتك( ال تدعن دبر كل صالة أن تقول : اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن ع ملعاذ : )يا معاذ ، وقال 
 أن يعلم اإلنسان أن النعم إذا شكرت قرت وزادت .ثانياً : 

 قال تعاىل : )َوِإْذ تََأذََّن رَب ُكْم لَِئْن َشَكْرمُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم ( .
 أله يوم القيامة عن شكر نعمه .أن يعلم اإلنسان أن هللا سيسثالثاً : 

 قال تعاىل : )مُثَّ لَُتْسأَُلنَّ يـَْوَمِئذ) َعِن النَِّعيِم( .
أي مث لتسألن عن شكر ما أنعم هللا به عليكم من الصحة واألمن والرزق وغري ذلك ، ما ذا قابلتم به نعمه من قال ابن كثري : 

 شكر وعبادة .
 أمور الدنيا ، فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه هللا .أن ينظر إىل من هو دونه يف رابعاً : 

 : ) انظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم ، فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم ( . قال 
 الشكر يكون من هللا لعبده ومن العبد لربه .

َنا لُْقَمانَ   احلِْْكَمَة أَِن اْشُكْر ّلِِلَِّ ( . وقوله تعاىل )َكَذِلَك ُنَصرِ ُف اآْلياِت لَِقْوم) َيْشُكُروَن ( . فشكر العبد لربه كقوله تعاىل )َولََقْد آتـَيـْ
 وتعريفه كما سبق وهو أن يستعمل نعمه يف طاعة هللا .

 وشكر هللا لعبده :
 كقوله تعاىل ) وَمْن َتَطوََّع َخرْياً فَِإنَّ اّلِلََّ َشاِكٌر َعِليٌم ( .

 ىل )ِإنَّ رَبَـَّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر ( وقوله تعا
ومعىن شكر هللا لعبده: هو أن يثيبه الثواب اجلزيل من عمله القليل ، فإنه يعطي العبد ويوفقه ملا يشكره عليه، ويشكر القليل من 

أعطاه أفضل منه ،  العمل والعطاء فال يستقله أن يشكره، ويشكر احلسنة بعشر أمثاهلا إىل أضعاف مضاعفة، وإذا ترك له شيئاً 
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 وإذا بذل له شيئاً رد ه عليه أضعافاً مضاعفة .
 ملا عقر سليمان اخليل غضباً له إذ شغلته عن ذكره ، فأراد أال تشغله مرة أخرى ، أعاضه عنها منت الريح .

 وملا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها يف مرضاته ، أعاضهم عنها أن مل كهم الدنيا وفتحها عليهم .
 ا احتمل يوسـف الصـديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مك ـن له يف األرض يتبـوأ منها حيث يشاءومل
 أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . احلديث دليل على أن من خصائص النيب  -6

 حلديث الباب . أوًا :
 غفر ِل ما تقدم من ذنيب ( رواه أمحد .) وجعلت أميت خري األمم ، ومسيت أمحد ، و  حلديث علي قال : قال  ثانياً :

 احلديث دليل على شرف وفضل العبودية هلل تعاىل ، وأن اإلنسان كلما كان أكثر عبودية هلل كان أكثر رفعة عند هللا . -7
 بالعبودية يف أعلى املقامات : وقد وصف هللا نبيه 

 أوًا : يف مقام التحدي .
 ْيب) ممَّا نـَزَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا ( .قال تعاىل ) َوِإْن ُكْنُتْم يف رَ 
 ثانياً : يف مقام اإلسراء .

 بَارَْكَنا َحْوَلُه ( . كما قال تعاىل ) ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى الَِّذي
 سبحان الذي أسرى بعبده ليالً ... ( . 

 ثالثاً : يف حال إنزال القرآن .
 كما قال تعاىل  ) احلَْْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي أَنـَْزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وملَْ ََيَْعْل َلُه ِعَوَجا ( .

 رابعاً : يف مقام الدعوة إىل هللا .
 َعَلْيِه لَِبداً ( . قال تعاىل ) َوأَنَُّه َلمَّا قَاَم َعْبُد اّلِلَِّ يَْدُعوُه َكاُدوا َيُكونُونَ 

ُبُه{باب }َوَمن  يَ تَ وَكَّ  -21  ل  َعَلى هللِا فَ ُهَو َحس 
 قَاَل الرَّبِيُع ب ُن ُخثَ ي م  ِمن  ُكلِق َما َضاَق َعَلى النَّاِس.

ُعوَن أَل ًفا بِ  َعِن اب ِن َعبَّاس  َأنَّ َرُسوَل هللِا  -6472 َنََّة ِمن  ُأمَّيِت َسب   ُخُل اْل  تَ ر ُقوَن ، قَاَل ) َيد  َغري ِ ِحَساب  ُهُم الَِّذيَن َا َيس 
 َوَا يَ َتطَي َُّروَن ، َوَعَلى َرهبِقِم  يَ تَ وَكَُّلوَن ( .

 [ . 220 ] م :
--------- 

 احلديث دليل على فضل التوكل على هللا وأنه من أسباب دخول اجلنة .-1
 تعريف التوكل :

 س من اخللق .قال اإلمام أمحد : هو قطع االستشراف باإليا
 قال ابن رجب : التوكل هو صدق اعتماد القلب على اّلِل  تعاىل يف استجالب املصاحل ودفع املضار من أمور الدنيا واآلخرة .

وقال الشيخ السعدي رمحه هللا : وحقيقة التوكل على هللا : أن يعلم أن األمر كله هلل ، وأنه ما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن ، 
 حول وال قوة إال باهلل . وأنه ال

 قال ابن القيم أيضاً : فعلى حسن ظنك بربك ورجائك له ، يكون توكلك عليه ، ولذلك فسر بعضهم التوكل حبسن الظن باهلل .
 والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إىل التوكل عليه إذ ال يتصور التوكل على من ساء ظنه به، وال التوكل على من ال يرجوه.
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 ل التوكل :فضائ -2
 أوًا : أنه سبب لدخول اْلنة .

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اّلِلَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه  زَاَدتْـُهْم ِإميَانًا َوَعَلى َربِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن . الَِّذيَن قال تعاىل ) ِإمنَّ
 ٌق َكرمٌِي ( .ممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن . أُولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحقًّا هَلُْم َدَرَجاٌت ِعْنَد َربِ ِْم َوَمْغِفَرٌة َورِزْ يُِقيُموَن الصَّاَلَة وَ 

ِتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي . وقال تعاىل ) َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لَُنبَـو ِئـَنـَُّهْم ِمَن اجْلَنَِّة ُغَرفًا جَتْرِي ِمْن حتَْ 
 الَِّذيَن َصبَـُروا َوَعَلى َربِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( .

ٌر َوأَبـَْقى لِلَِّذيَن آمَ  نـَْيا َوَما ِعْنَد اّلِلَِّ َخيـْ  َوَعَلى َربِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( . ُنواوقال تعاىل ) َفَما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيء) َفَمَتاُع احْلََياِة الد 
 وحلديث الباب .

 قوام أفئدهتم مثل أفئدة الطري ( رواه مسلم .) يدخل اجلنة أ وحلديث أيب هريرة . قال : قال 
 حكى النووي يف هذا احلديث : أن املراد بؤالء القوم هم املتوكلون .

 ثانياً : أهل التوكل هم أهل حمبة هللا عز وجل .
 فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اّلِلِ  ِإنَّ اّلِلَ  حيُِب  اْلُمتَـوَكِ ِلني ( . تعاىل )قال 

 ثالثاً : التوكل من شيم أنبياء هللا ورسله وأوليائه .
 َقاِمي َوَتْذِكرِيي ِبآيَاِت اّلِلِ  فـََعَلى اّلِلِ  تـَوَكَّْلُت(.قال تعاىل يف نوح )َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ نُوح) ِإْذ قَاَل لَِقْوِمِه يَا قـَْوِم ِإن َكاَن َكبُـَر َعَلْيُكم مَّ 

( .وقال تعاىل عن هود  )ِإين ِ تـَوَكَّْلُت َعَلى اّلِلِ  َريبِ  َورَبِ ُكم مَّا ِمن َدآبَّة) ِإالَّ ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيِتَها ِإنَّ    َريبِ  َعَلى ِصرَاط) م ْسَتِقيم)
 اإلميان . رابعاً : أهل التوكل هم أهل

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اّلِلُ  َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَ   اَدتْـُهْم ِإميَاناً َوَعَلى َربِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( .قال تعاىل ) ِإمنَّ
 أي : وعلى هللا وحده فليعتمد وْليثق املؤمنون .وقال تعاىل ) َوَعَلى اّلِلَِّ فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن ( 

فجعل التوكل شرطاً يف اإلميان ، فدل على انتفاء اإلميان عند انتفائه ، وكلما قوي توكل العبد كان إميانه أقوى ، قال ابن القيم :  
 . وإذا ضعف اإلميان ضعف التوكل ، وإذا كان التوكل ضعيفاً كان دلياًل على ضعف اإلميان وال بد

 خامساً : التوكل على هللا َملبة للرزق .
)لو أنكم تتوكلون على هللا حق تـوكله لرزقكم كما يرزق الطري تغدو مخاصًا وتروح بطاناً(  قال : قال رسول هللا  عن عمر 

 رواه التمذي .
 سادساً : املتوكلون ليس عليهم للشيطان سبيل .

 َعَلى الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعَلى َربِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( . قال تعاىل ) ِإنَُّه لَْيَس لَُه ُسْلطَانٌ 
 سابعاً : املتوكلون هللا حسبهم وكافيهم .

 قال تعاىل )َوَمن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اّلِلَِّ فـَُهَو َحْسُبُه ( .
)ومن يتوكل على هللا ل فقا ،اء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، وجعل جز جعل هللا لكل عمل جزاء من جنسه: قال بعض السلف

وحسبه  ،ه سبحانه كايف عبده املتوكل عليه، بل جعل نفسمن األجر، كما قال يف األعمال : نؤته كذا وكذاومل يقل فهو حسبه(
 ) بدائع الفوائد (، وكفاه ونصره . جلعل له ُمرجاً  ، فلو توكل العبد على هللا حق توكله وكادته السموات واألرض ومن فيهنيهوواق

 مناً  : أهل التوكل على هللا هم أهل العزة وااستعالء .ثا
 قال تعاىل ) َوَمن يـَتَـوَكَّْل َعَلى اّلِلِ  فَِإنَّ اّلِلَ  َعزِيٌز َحِكيٌم ( .
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قال يف اإلحياء : أي عزيز ال يذل من استجار به ، وال يضيع من الذ بنابه والتجأ إىل زمامه ومحاه ، وحكيم ال يقصر عن تدبري 
 توكل على تدبريه . أمر من

 تاسعاً : ا توكل بدون إميان .
 قال تعاىل ) َوَعَلى اّلِلَِّ فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنني ( .

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اّلِلَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُهُ   ِإميَانًا َوَعَلى َربِ ِْم يـَتَـوَكَُّلوَن ( . زَاَدتْـُهمْ  وقال تعاىل ) ِإمنَّ
 . الفرق بني الثقة باهلل والغرور والعجز 

قال ابن القيم : والفرق بينهما : أن الواثق باهلل قد فعل ما أمره هللا به ، ووثق باهلل يف طلوع مثرته وتنميتها  وتزكيتها ، كغارس 
 الشجر وباذر األرض .
 ط فيما أمر به ، وزعم أنه واثق باهلل ، والثقة إمنا تصح بعد بذل اجملهود .واملغت العاجز : قد أفر 

 من أقوال السالف : -3
َا َخرَّ قال شيخ اإلسالم : وما رجا أحٌد ُملوقاً أو توكل عليه إال خاب ظنه فيه ، فإنه مشرك ، قال تعاىل ) َوَمْن ُيْشرِْك بِاّلِلَِّ َفَكأَ  منَّ

ُر أَْو تـَْهِوي ِبِه الر ِيُح يف َمَكان) َسِحيق) ( .ِمَن السََّماِء فـََتْخطَ   ُفُه الطَّيـْ
 . من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللا:  وقال

 وقال بعض العارفني : املتوكل كالطفل ال يعرف شيئاً يأوي إليه إال ثدي أمه ، كذلك املتوكل ال يأوي إال إىل ربه سبحانه .
 وكان مأموراً بإزالته ألزاله . ولو توكل العبد على هللا حق توكله يف إزالة جبل عن مكانه ،- رمحه هللا –وقال ابن القيم 

 قال : على خصال أربعة : قيل حلامت األصم :  على ما بنيت أمرك يف التوكل ؟
 علمت أن رزقي ال يأكله غريي ... فاطمأنت به نفسي .

 ه .أن عملي ال يعمله غريي ... فأنا مشغول ب وعلمت
 أبادره . وعلمت أن املوت يأيت بغتة ... فأنا

 وعلمت أين ال أخلو من عني هللا ... فأنا مستحي) منه .
 قال بعض العلماء ال تتكلن على غري هللا فيكلك هللا إىل من اتكلت عليه .

 قال منصور بن عمار : قلوب املتوكلني أوعية الرضا .
 ع : أي يف اخللق واألسباب .وقال بعضهم : عالمة التوكل انقطاع املطام

 وقال آخر : التوكل إسقاط رؤية الوسائط والتعلق بأعلى العالئق . 
َرُه ِمن  ِقيَل َوقَالَ باب  -22  َما ُيك 

َِدي -6473 ُتب  ِإَِلَّ ِِ ع َتُه ِمن  َرُسوِل هللِا َعن  َورَّاد  َكاِتِب ال ُمِغريَِة ب ِن ُشع َبَة َأنَّ ُمَعاِويََة َكَتَب ِإىَل ال ُمِغريَِة َأِن اك  قَاَل :  ث  َسَِ
ع ُتُه يَ ُقوُل ِعن َد ان ِصَراِفِه ِمَن الصَّاَلِة ) َا ِإلََه ِإاَّ اَّللَُّ َوح   َو َفَكَتَب ِإلَي ِه ال ُمِغريَُة َأينقِ َسَِ ُد َوه  َم  َدُه َا َشرِيَك لَُه َلُه ال ُمل ُك َولَُه احل 

ء  َقِديٌر  َرِة السَُّؤاِل َوِإَضاَعِة ال َماِل َوَمن ع  َوَهاِت َوُعقُ َعَلى ُكلِق َشي  َهى َعن  ِقيَل َوقَاَل وََكث   وِق َثاَلَث َمرَّات  قَاَل : وََكاَن يَ ن  
 األُمََّهاِت َوَوأ ِد ال بَ َناِت ( .

 [ . 593 ] م : 
--------- 

 احلديث دليل على النهي عن هذه األمور : -1
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َهى قوله   فـَُهَو اخْلَْوض يف َأْخَبار النَّاس ، َوِحَكايَات َما اَل يـَْعيِن ِمْن َأْحَواهلْم َوَتَصر فَاهتْم . (  َعن  ِقيَل َوقَالَ ) وََكاَن يَ ن  
 : بقيل وقال (  أوجه ( قال الطربي يف املراد

  الزجر منه .أل هنا تئول إىل اخلطر ،وإمنا كرره للمبالغة يف اإلشارة إىل كراهة كثرة الكالم: املراد األول
 عنها )والنهي عنها للزجر عن اإلستكثار منها ( . إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ليخرب: املراد الثاين

 الزلل ( . اإلختالف يف أمور الدين ) والنهي عنه إلن كثرة اإلختالف تؤدي إىل: الثالث املراد
ويؤيد ذلك احلديث الصحيح الذي اخرجه مسلم ) كفى باملرء ،  ذلك من غري تثبت ولكن يقلد ويسمع وهو ُمصوص ملن ينقل

 بكل مامسع ( . إمثاً أن حيدث
من غيبة إىل الوقوع يف احملرم  جتر صاحبها على الوقوع يف املكروه بل وهذه الوجوه مجيعًا داخله يف النهي فإن كثرة الكالم قد

 ومنيمه وغريها .
اخلوض يف أحاديث الناس اليت ال فائدة فيها وإمنا جلها الغلط وحشو  -وهللا أعلم  - وقال ابن عبدالرب : فاملعىن يف قيل وقال

 وغيبة وما ال يكتب فيه حسنة وال سلم القائل واملستمع فيه من سيئة .
 ( . َكث  َرة السَُّؤال ) قوله 

الس َؤال َعمَّا ملَْ يـََقع ، َواَل َتْدُعو ِإلَْيِه َحاَجة ، َوَقْد َتظَاَهَرْت  َفِقيَل : اْلُمرَاد ِبِه اْلَقْطع يف اْلَمَساِئل ، َواإْلِْكثَار ِمنْ قال النووي : 
ِهي  َعْنُه . َويف الصَِّحيح : َكرَِه اأْلََحاِديث الصَِّحيَحة بِالنـَّْهِي َعْن َذِلَك ، وََكاَن السََّلف َيْكَرُهوَن َذِلَك ، َويـََرْونَُه ِمْن التََّكل ف اْلَمنْ 

َحاِديث الصَِّحيَحة اْلَمَسائِل َوَعابـََها ، َوِقيَل : اْلُمرَاد ِبِه ُسَؤال النَّاس أَْمَواهلْم ، َوَما يِف أَْيِديهْم ، َوَقْد َتظَاَهَرْت اأْلَ  ّلِلَّ َرُسول ا
ْنَسان ، َوَهَذا بِالنـَّْهِي َعْن َذِلَك ، َوِقيَل : حَيَْتِمل َأنَّ اْلُمرَاد َكثْـرَة الس َؤال َعْن َأْخَبار النَّاس  ، َوَأْحَداث الزََّمان ، َوَما اَل يـَْعيِن اإْلِ

ْنَسان َعْن َحاله َوتـََفاِصيل أَْمره ، َضِعيف أِلَنَُّه َقْد َعَرَف َهَذا ِمْن النـَّْهي َعْن ِقيَل َوقَاَل ، َوِقيَل : حَيَْتِمل َأنَّ اْلُمَراد َكثْـَرة ُسَؤال اإْلِ 
ْحَوالِِه ، فَِإْن له َعمَّا اَل يـَْعِنيه ، َويـََتَضمَّن َذِلَك ُحُصول احلَْرَج يف َحق  اْلَمْسُئول ، فَِإنَُّه َقْد اَل يـَُؤث ِر ِإْخَباره بِأَ فـََيْدُخل َذِلَك يف ُسَؤا

ْخَبار أَْو َتَكلََّف التـَّْعرِيض حَلَِقْتُه اْلَمَشقَّة  وقال ابن حجر ، َوِإْن َأمْهََل َجَوابه ِاْرَتَكَب ُسوء اأْلََدب َأْخبَـَرُه َشقَّ َعَلْيِه ، َوِإْن َكذَّبَُه يِف اإْلِ
قوله : )وكثرة السؤال( هل هو سؤال املال ، أو السؤال عن املشكالت واملعضالت ، أو أعم من ذلك ؟ األوىل محله على : 

 العموم .
مان ، أو كثرة سؤال إنسان بعينه عن تفاصيل وقد ذهب بعض العلماء إىل أن املراد به كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الز 

وثبت عن مجع أخرجه أبو داود من حديث معاوية ، حاله ، فإن ذلك مما يكره املسئول غالباً، وقد ثبت النهي عن األغلوطات . 
القول بالظن ، إذ من السلف كراهة تكلف املسائل اليت يستحيل وقوعها عادة أو يندر جداً ، وإمنا كرهوا ذلك ملا فيه من التنطع و 

 .ال خيلو صاحبه من اخلطأ .           ) الفتح ( 
 حيتمل وجوهاً :وقال القرطيب رمحه هللا : 

 أن يريد به كثرة سؤال الناس األموال ، واحلوائج إحلاًحا ، واستكثارًا . أحدها :
كان السَّلف يكرهون ذلك ، ويرونه من التكل ف . وقال أن يكثر من املسائل الفقهية تنط ًعا وتكل ًفا فيما مل ينزل . وقد   وثانيها :

املسائل وعابا ، أو هو : مسألة  مالك يف هذا احلديث : ال أدري أهو ما أهناكم عنه من كثرة املسائل ، فقد كره رسول هللا 
 الناس أمواهلم .

 واإلطالع على مساوئهم . ذلك إىل كشف عوراهتم يث يُؤِدي ، حبعمَّا ال يعنيه من أحوال النَّاسأن يكثر من السؤال  وثالثها :
 قلت : والوجه : محل احلديث على عمومه ، فيتناول مجيع تلك الوجوه كلِ ها .
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َاّلِلَّ اَل حيُِب  ( فـَُهَو َصْرفه يف َغرْي ُوُجوهه الشَّْرِعيَّة ، َوتـَْعرِيضه لِلتـََّلِف ، َوَسَبب النـَّْهي أَنَُّه ِإْفَساد ، وَ  قوله ) َوِإَضاَعِة ال َمالِ 
 اْلُمْفِسِديَن ، َوأِلَنَُّه ِإَذا َأَضاَع َماله تـََعرََّض ِلَما يف أَْيِدي النَّاس .

َأْن مَيَْنع  ي( َويف الر َِوايَة اأْلُْخَرى : ) َواَل َوَهاِت ( فـَُهَو ِبَكْسِر التَّاء ِمْن ) َهاِت ( . َوَمْعىَن احلَِْديث : أَنَُّه نـَهْ َوَمن ع  َوَهاتِ  قوله )
 الرَُّجل َما تـََوجََّه َعَلْيِه ِمْن احْلُُقوق أَْو َيْطُلب َما اَل َيْسَتِحق ُه .

ُمََّهات  ِه ِمنْ قوله ) ُعُقوق األ  ائِر ، اْلَكبَ  ( َفَحرَام ، َوُهَو ِمْن اْلَكَبائِر بِِإمْجَاِع اْلُعَلَماء ، َوَقْد َتظَاَهَرْت اأْلََحاِديث الصَِّحيَحة َعَلى َعدِ 
َا اِقْـَتَصَر ُهَنا َعَلى اأْلُمََّهات أِلَنَّ ُحْرَمتهنَّ آَكد ِمْن حُ  ِحني قَاَل لَُه  ْرَمة اآْلبَاء ، َوهِلََذا قَاَل وََكَذِلَك ُعُقوق اآْلبَاء ِمْن اْلَكَبائِر ، َوِإمنَّ

اَل يف الرَّاِبَعة : " مُثَّ أَبَاك " . َوأِلَنَّ َأْكثَر اْلُعُقوق يـََقع ِلأْلُمََّهاِت ، َوَيْطَمع السَّاِئل : َمْن أَبـَر  ؟ قَاَل : " أُم ك مُثَّ أُم ك " َثاَلثًا مُثَّ قَ 
ميَان .  اأْلَْواَلد ِفيِهنَّ ، َوَقْد َسَبَق بـََيان َحِقيَقة اْلُعُقوق ، َوَما يـَتَـَعلَّق ِبِه يِف ِكَتاب اإْلِ

 َو َدْفنهنَّ يف َحَياهتنَّ ؛ فـََيُمنْتَ حَتْت التـ رَاب ، َوُهَو ِمْن اْلَكَبائِر اْلُموِبَقات ، أِلَنَُّه قـَْتل نـَْفس ِبَغرْيِ ( بِاهْلَْمِز ، فـَهُ  قوله ) َوأ د ال بَ َنات
َا اِقْـَتَصَر َعَلى اْلبَـَنات ، أِلَنَُّه اْلُمْعَتاد الَِّذي َكاَنتْ   اجْلَاِهِليَّة تـَْفَعلُه . َحق ) ، َويـََتَضمَّن أَْيًضا َقِطيَعة الرَِّحم ، َوِإمنَّ

ِظ اللِقَسانِ  - 23  بَاٌب ِحف 
. ًرا ، َأو  لَِيص ُمت  ِم اآلِخِر فَ ل يَ ُقل  َخي   ِمُن بِاَّللَِّ َوال يَ و   َوَمن  َكاَن يُ ؤ 

ِلِه تَ َعاىَل : }َما يَ ل ِفُظ ِمن  قَ و ل  ِإاَّ َلَدي ِه رَِقيٌب َعِتيٌد{.  َوقَ و 
ِل ب ِن َسع   -6474 َنََّة ( . د  َعن  َرُسوِل هللِا َعن  َسه  َلي ِه َأض َمن  َلُه اْل  َ رِج  َ حلَ يَ ي ِه َوَما بَ ني   قَاَل ) َمن  َيض َمن  ِل َما بَ ني 
ًرا  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  َعن  َأِب ُهَري  َرَة  -6475 ِم اآلِخِر فَ ل يَ ُقل  َخي   ِمُن بِاَّللَِّ َوال يَ و  ، َأو  لَِيص ُمت  ، َوَمن   ) َمن  َكاَن يُ ؤ 

ِم اآلِخِر فَ ل يُ  ِمُن بِاَّللَِّ َوال يَ و  ِذ َجارَُه ، َوَمن  َكاَن يُ ؤ  ِم اآلِخِر َفاَل يُ ؤ  ِمُن بِاَّللَِّ َوال يَ و  َفُه ( .َكاَن يُ ؤ  رِم  َضي    ك 
 [ . 47] م : 

َع ُأُذنَاَي َوَوَعا -6476 َُزاِعيِق قَاَل َسَِ يَ ُقوُل ) الضِقَياَفُة َثالَثَُة أَيَّام  َجائَِزتُُه ِقيَل َما َجائَِزتُُه  ُه قَ ل ِب النَِّبَّ َعن  َأِب ُشَري ح  اْل 
ِمُن بِ  َفُه ، َوَمن  َكاَن يُ ؤ  رِم  َضي   ِم اآلِخِر فَ ل ُيك  ِمُن بِاَّللَِّ َوال يَ و  َلٌة ، َوَمن  َكاَن يُ ؤ  ٌم َولَي   ِم اآلِخِر ف َ قَاَل يَ و  ًرا ، َأو  اَّللَِّ َوال يَ و  ل يَ ُقل  َخي  

ُكت ( .  لَِيس 
 [ . 48] م : 

َع َرُسوَل هللِا  -6477 َ  َعن  َأِب ُهَري  َرَة َسَِ ُ ِفيَها يَِزلُّ هِبَا يف النَّاِر أَب  َعَد ُمَّا بَ ني   يَ ُقوُل ) ِإنَّ ال َعب َد لََيَتَكلَُّم بِال َكِلَمِة َما يَ َتبَ نيَّ
ِرق ( .  ال َمش 

 . [ 2988] م : 
َواِن هللِا َا يُ ل ِقي هَلَا بَاًا يَ ر َفُع اَّللَُّ هِبَا  َعن  َأِب ُهَري  َرَة ، َعِن النَِّبِق  -6478 قَاَل ) ِإنَّ ال َعب َد لََيَتَكلَُّم بِال َكِلَمِة ِمن  ِرض 

ِوي هِبَا يف َجَهنَّم ( .َدرََجات  َوِإنَّ ال َعب َد لََيَتَكلَُّم بِال َكِلَمِة ِمن  َسَخِط هللِا َا يُ ل قِ   ي هَلَا بَاًا يَ ه 
---------- 

 أي : عن النطق َّبا ال يسوغ شرعاً مما ال حاجة للتكلم به .بَاٌب ِحف ِظ اللِقَساِن ( ) 
 هذه األحاديث ليستدل با على فضل حفظ اللسان ، وخطر إطالقه والتكلم الكثري . –رمحه هللا  –ذكر املصنف  -1
 ه فضائل :وحفظ اللسان ل 

 أوًا : من أسباب دخول اْلنان .
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 حلديث الباب .
) َمْن َوقَاُه هللُا َشرَّ َما بـَنْيَ حلَْيَـْيِه ، َوَشرَّ َما بـَنْيَ رِْجَلْيِه َدَخَل اجلَنََّة (   قَاَل : قَاَل رسول هللا  وعند التمذي عن َأيب هريرة 

 رواه التمذي .
 لدخول النريان . أن عدم حفظ اللسان سببثانياً : 

 ( . َكِلَمِة ِمْن َسَخِط هللِا ...كما يف أحاديث الباب ) َوِإنَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِالْ 
ُسِئَل َعْن ُل النَّاَس اجْلَنََّة ؟ قَاَل : ) تـَْقَوى هللِا َوُحسُن اخلُُلِق ( ، وَ ــــــــَعْن أكثِر َما يُْدخِ  قَاَل : ُسِئَل رسوُل هللا  عن َأيب هريرة 

 رواه التمذي . النَّاَس النَّاَر، فـََقاَل ) الَفُم َوالَفرُْج (أْكَثِر َما يُْدِخُل 
 ثالثاً : حفظ اللسان من عالمات اإلميان .

 ) من كان يؤمن باهلل واليوم فليقل خرياً أو ليصمت ( . قال 
 رابعاً : حفظ اللسان سبب للنجاة .

ْلُت : يَا رسوَل هللِا َما النََّجاُة ؟ قَاَل ) أَْمِسْك َعَلْيَك ِلَساَنَك ، َوْلَيَسْعَك بـَْيُتَك ، واْبِك َعَلى قَاَل : قُـ  عن عقبة بن عامر) 
 َخِطيَئِتَك ( . 

 ) من صمت جنا ( . وقال 
 الت .فإمساك اللسان سبب للنجاة : ألن يف ذلك سالمة من الكالم يف األعراض النيات ، وسالمة من التصنيف والتحلي

 َفُكل َك َعوراٌت وللن اِس ألُسنُ  -ِلساُنَك ال َتذُكْر بِِه َعورََة امرئ)  يُنَك َموفوٌر وِعْرُضَك َصنِي  َود -إذا ُرمَت أْن حَتيا َسليماً ِمن األذى 
 خامساً : حفظ اللسان سبب للسيادة ورفعة الدرجات .

 كان األحنف بن قيس سيد بين متيم .
َوَرُعُه ، َوَمْن َقلَّ يَا َأْحَنُف ، َمْن َكثـَُر َكاَلُمُه َكثـَُر َسَقطُُه ، َوَمْن َكثـَُر َسَقطُُه َقلَّ َحَياُؤُه ، َوَمْن َقلَّ َحَياُؤُه َقلَّ قال : قال ِل عمر : 

 َوَرُعُه َماَت قـَْلُبُه .
 سادساً : حفظ اللسان عالمة اإلسالم احلقيقي .

 املسلمون من لسانه و يده ". أي املسلمني أفضل؟ فقال: من سلم سئل  
 سابعاً : حفظ اللسان سبب لغفران الذنوب .

 ِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن ُيِطْع اّلِلََّ َوَرُسوَلُه فـََقدْ قال تعاىل ) يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّلِلََّ َوُقوُلوا قـَْواًل َسِديًدا . ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَغْ 
 فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما ( .

 ثامناً : حفظ اللسان سبب للفوز برضوان هللا تعاىل .
 ات) (  .) إنَّ الَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِالَكِلَمِة ِمْن رِْضَواِن هللا تـََعاىَل َما يـُْلِقي هَلَا بَااًل يـَْرفـَُعُه هللاُ ِبَا َدَرج قال  

ُلَغ َما بـََلَغْت َيْكُتُب هللُا َلُه ِبَا رِْضــــــوَ  ) إنَّ الرَُّجَل لََيَتَكلَّمُ  وقال  انَُه ِإىَل يَوِم ِبالَكِلَمِة ِمْن رِْضَواِن هللِا تـََعاىَل َما َكاَن َيُظن  أْن تـَبـْ
 يـَْلَقاه ( رواه التمذي .

 تاسعاً : حفظ اللسان عالمة على من حسن إسالم اإلنسان
 ال يعنيه ( .) من حسن إسالم املرء تركه ما  قال 

 فمن حسن إسالمه ال ينشغل بالقيل والقال ، وال بتتبع عورات الناس . 
 من حسن إسالمه : قل كالمه ، وكثر ذكره ، وطال فكره .
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 من حسن إسالمه انشغل بعبادة ربه ، وطاعة مواله ، والتزود إىل يوم يلقاه .
 وأطال قراءة القرآن . من حسن إسالمه أكثر من األذكار ، واستغفر بالليل والنهار ،

 من حسن إسالمه : استعد للقاء ربه ، قبل غياب مشسه ، ورحيل يومه .
 عاشرًا : حفظ اللسان سبب للنجاة من النريان .

َلَقْد َسألَت َعْن َعظيم) ، وإنَُّه  )اِعُدين ِمَن النَّاِر؟ قَاَل: قَاَل : قـُْلُت: يَا َرُسوَل هللِا ، َأْخربْين ِبَعَمل) يُْدِخُلين اجلَنََّة َويـُبَ  عن ُمَعاذ) 
( قـُْلُت : بَلى يَا َرسوَل هللِا ، فَأَخَذ بِِلسانِِه وقال ) ُكفَّ َك َّبِالِك َذِلَك ُكلِ ِه ! أاَل ُأْخربُِ  هللُا تـََعاىَل َعَلْيه : ... لََيسرٌي َعَلى َمْن َيسََّرهُ 

ؤاَخُذوَن َّبا نـََتَكلَُّم ِبِه ؟ فقاَل ) َثِكَلْتَك أُم َك ! َوَهْل َيُكب  الناَس يِف النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهْم َعَلْيَك َهَذا ( قـُْلُت : يَا رسوَل هللا وإنَّا َلمُ 
 ِإالَّ َحَصائُِد أَْلِسَنِتِهْم ؟ ( .

 يعنيينقال رجل للقمان احلكيم كيف وصلت إىل ما وصلت إليه ، فقال لقمان بأمرين : بقلة كالمي ، وعدم تدخلي فيما ال 
 وقال البنه : يا بين إذا افتخر الناس بكالمهم فافتخر أنت بسكوتك .

 قيل يف مأثور احلكم: إذا مت العقل نقص الكالم . 
حتصى، والذي أحصيته: مثانية آالف عيب، فوجدت  وقال بعض احلكماء: يف ابن آدم من العيوب؟! فقال: هي أكثر من أن

 قال ما هي؟ قال: حفظ اللسان ا،خصلًة إن استعملتها ستت العيوب كله
 .وقيل : احلكمة عشرة أجزاء تسعة منها الصمت والعاشرة قلة الكالم

 يف قلة االهتمام، وراحة اللسان يف قلة الكالم . وقيل : راحة اجلسم يف قلة الطعام، وراحة النفس يف قلة اآلثام، وراحة القلب
 يه من طالقة لسانه .األوزاعي : ما بلي أحد يف دينه ببالء أضر علقال 

َيِة هللاِ  باب -24  ال ُبَكاِء ِمن  َخش 
َناُه ( . َعِن النَِّبِق  َعن  َأِب ُهَري  َرَة  -6479 َعٌة يُِرلُُّهُم اَّللَُّ رَُجٌل ذََكَر اَّللََّ فَ َفاَضت  َعي    قَاَل ) َسب  

 [ . 1031] م : 
--------- 

 ستدل به على فضل البكاء من خشية هللا .هذا احلديث لي –رمحه هللا  –ذكر املصنف  -1
 وللبكاء من خشية هللا فضائل :

 أوًا : أنه من صفات املؤمنني عند َساع املواعظ ، البكاء واْلوف .
 قال ابن رجب رمحه هللا :  هذان الوصفان بما مدح هللا املؤمنني عند مساع الذكر  . 
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَّ  كما قال تعاىل )    ِذيَن ِإَذا ذُِكَر اّلِلَُّ َوِجَلْت قـُُلوبـُُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه زَاَدتْـُهْم ِإميَانًا ( .ِإمنَّ

 َأملَْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأن خَتَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اّلِلَِّ َوَما نـََزَل ِمَن احلَْقِ  ( . وقال سبحانه )
نُي ُجُلوُدُهْم َوقـُُلوبـُُهْم ِإىَل ذِْكِر َل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا م َتَشاِبًا مَّثَاينَ تـَْقَشِعر  ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن خَيَْشْوَن رَبَـُّهْم مُثَّ تَلِ اّلِلَُّ نـَزَّ  وقال تعاىل )

 اّلِلَِّ ( .
ُعوْا َما أُنزَِل ِإىَل الرَُّسوِل تـََرى أَْعيُـنَـهُ  وقال تعاىل )  ْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ممَّا َعَرُفوْا ِمَن احلَْقِ  ( .َوِإَذا مسَِ

 ثانياً : سبب للنجاة من النار .
 ) لن يلج النار رجل بكى من خشية هللا حىت يعود اللنب يف الضرع ( رواه التمذي . قال 

  ( رواه التمذي .) عينان ال متسهما النار : عني بكت من خشية هللا ، وعني باتت حترس يف سبيل هللا وقال 



 85 

 : البكاء مع الذكر سبب إلظالل هللا للعبد . ثالثاً 
 حلديث الباب ) ... ورجل ذكر هللا خالياً ففاضت عيناه ( .

 : أن البكاء من خشية هللا َسة من َسات الصحابة .رابعاً 
ها العيون ، فقلنا : يا رسول هللا !  موعظة وجلت منها القلوب ، وذرفت من عن العرباض بن سارية قال ) وعظنا رسول هللا 

 ... ( رواه التمذي .كأهنا موعظة مودع فأوصنــا . قال : أوصيكم بتقوى 
) لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثريًا ، قال : فغطى أصحاب رسول هللا  وحلديث أنس قال : قال رسول هللا 

 . وجوههم وهلم خنني ( متفق عليه 
 ؟ البكاء من خشية هللا وصية النِب  : خامساً 

 ) أمسك عليك لسانك ، وابك على خطيئتك ، ... ( رواه التمذي . قال 
 : البكاء من خشية هللا من َسات األنبياء .سادساً 

ْن مَحَْلَنا َمَع نُوح) َوِمن ُذر ِيَِّة ِإبـْرَاِهيَم َوِإْسرَائِيَل َوممَّْن َهَديـَْنا قال تعاىل ) أُْولَِئَك الَِّذيَن أَنـَْعَم اّلِلَُّ َعَلْيِهم مِ َن النَِّبيِ نَي ِمن ُذر ِيَِّة آَدَم َوممَّ 
َلى َعَلْيِهْم آيَاُت الرَّمْحَن َخر وا ُسجًَّدا َوُبِكيًّا ( . َنا ِإَذا تـُتـْ  َواْجَتبَـيـْ

( رواه أمحد .                           ي وجلْوِفِه أَزِيٌز َكَأزِيِز املْرَجِل ِمَن الُبَكاِء َوُهو ُيصل ِ  أَتـَْيُت رُسوَل اّلِلَّ قال )  وَعن عبد اّلِلَّ بِن الشِ خِ ري 
 ل : الِقدر الذي يغلي فيه املاء ( .املِْرج) 
 : أمثلة على بكاء الصحابة 

 ثبت يف ترمجة عمر بن اخلطاب أنه كان يف وجهه خطان أسودان .
 تبتل حليته من البكاء . وكان عثمان إذا وقف على قرب يبكي حىت

 ثبت عن ابن عمر أنه ما قرأ قول هللا ) أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوبم لذكر هللا ( إال بكى حىت يغلبه البكاء  .
 فائدة : قال أبو سليمان الداراين :  لكل شيء علم ، وعلم اخلذالن ترك البكاء من خشية هللا .

هذه مبالغٌة يف صفتهم  "فع ، كما قال القرطيب يف تفسري قوله تعاىل : ) َوخيَِر وَن ِلأَلْذقَاِن يـَْبُكوَن ( إن هذا البكاُء مثرُة العلِم النا
ومدٌح هلم ؛ وُحقَّ لكل  من توس م بالعلم وحص ل منه شيئاً أن َيري إىل هذه املرتبة ؛ فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويذل  ، 

ِكِه خلليٌق أال يكون أُويت علمًا ؛ ألن هللا تعاىل ويف مسند الد ارمي  عن أيب حم ِْ مد عن التـَّْيمي  قال : من أُويَت من العلم ما مل يُب
 جلامع ألحكام القرآن ( .ا ماء ، مث تال هذه اآلية ،...     ) نعت العل
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ِف ِمَن هللاِ  -25 َو   باب اْل 
ِلِه ِإَذا أَنَا ُمتُّ َفُخُذوين قَاَل  َعن  ُحَذي  َفَة ، َعِن النَِّبِق  -6480 َلُكم  ُيِسيُء الرَّنَّ ِبَعَمِلِه فَ َقاَل أَله  ) َكاَن رَُجٌل ُمَّن  َكاَن قَ ب  

م  َصاِئف  فَ َفَعُلوا بِِه َفَجَمَعُه اَّللَُّ ُثَّ قَاَل َما مَحََلَك َعَلى الَِّذي َصنَ ع   ِر يف يَ و  اَّ ََمَافَ ُتَك فَ َغَفَر َلِِن إِ َت قَاَل َما محََ َفَذرُّوين يف ال َبح 
 َلُه ( .
 [ . 2756] م : 

َلُكم  آتَاُه اَّللَُّ َماًا َووَ اًل ِفيَمن  َكاَن َسَلفَ ) ذََكَر رَجُ  َعِن النَِّبِق  َعن  َأِب َسِعيد   -6481  :َلًدا، يَ ع ِِن َأع طَاُه قَالَ ، َأو  قَ ب  
ًرا فَ َلمَّا ُحِضَر قَاَل لَِبِنيِه َأيَّ أَ  َر َأب  قَاَل فَِإنَُّه ملَ  يَ ب َتِئر  ِعن َد هللِا َخي   َوِإن  يَ ق َدم   -َفسََّرَها قَ َتاَدُة ملَ  َيدَِّخر   -ب  ُكن ُت قَاُلوا َخي  

َحُقوين ، َأو  قَ  ًما فَاس  رُِقوين َحّتَّ ِإَذا ِصر ُت َفح  ب ُه فَان ُرُروا فَِإَذا ُمتُّ فََأح  َهُكوين ، ُثَّ ِإَذا َكاَن رِيٌح َعاِصٌف َعَلى هللِا يُ َعذِق اَل فَاس 
 قَاَل َأي  َعب ِدي َما مَحََلَك َعَلى َما فََأذ ُروين ِفيَها فََأَخَذ َمَواثِيَقُهم  َعَلى َذِلَك َوَرِبِق فَ َفَعُلوا فَ َقاَل اَّللَُّ ُكن  فَِإَذا رَُجٌل قَاِئٌم ُثَّ 

َر أَنَُّه زَاَد  -َرٌق ِمن َك فَ َعل َت قَاَل ََمَافَ ُتَك ، َأو  ف َ  ع ُت َسل َماَن َغي   َفَما َتاَلفَاُه َأن  َرمِحَُه اَّللَُّ َفَحدَّث ُت أَبَا ُعث َماَن فَ َقاَل : َسَِ
ِر ، َأو  َكَما َحدََّث (  فََأذ ُروين يف ال َبح 

ع ُت ُعق   -م6481 ثَ َنا ُشع َبُة ، َعن  قَ َتاَدَة َسَِ ع ُت أَبَا َسِعيد  ، َعِن النَِّبِق َوقَاَل ُمَعاٌذ ، َحدَّ  .َبَة َسَِ
 [ . 2757] م : 

--------- 
َلُكم  ( ويف حديث أيب سعيد )آتَاُه اّلِلَُّ َمااًل َوَوَلًدا ( وصرح يف حديث حذيفة وأيب مسعود عند الطرباين  ) َكاَن رَُجٌل ُمَّن  َكاَن قَ ب  

 أنه كان من بين إسرائيل .
 ويف رواية ) أسرف رجل على نفسه ( ويف رواية ) مل يعمل حسنة قط ( .( ِبَعَمِلِه  ُيِسيُء الرَّنَّ )  

ِر )  ِلِه ِإَذا أَنَا ُمتُّ َفُخُذوين َفَذرُّوين يف ال َبح   أي : فرقوين يف البحر .( فَ َقاَل أَله 
 فجمع ما فيه ( أي : من أجزائه . ويف رواية ) فأمر هللا البَـر  فجمع ما فيه ، وأمر البحرَ ( َفَجَمَعُه اَّللَُّ ) 
 أي : ما ذكر من الوصية اجلائرة .( ُثَّ قَاَل َما مَحََلَك َعَلى الَِّذي َصنَ ع َت ) 
 الرجل .( قَاَل ) 
 أي : من أجل خشييت لعذابك .( َما مَحََلِِن ِإاَّ ََمَافَ ُتَك ) 
 . ويف حديث أيب سعيد ) فما تالفاه أن رمحه ((  فَ َغَفَر لَهُ ) 
 ديث دليل على فضل اخلوف من هللا ، وبه انتفع هذا املسرف وحصلت له املغفرة .احل -1

 واخلوف هللا من لوازم اإلميان ، فعلى قدر إميان العبد يكون خوفه من هللا .
 واخلوف احملمود : ما حجزك عن حمارم هللا . 
 : وللخوف من هللا فضائل 

 أوًا : أنه من عالمات اإلميان .
 عاىل )َفال خَتَافُوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي ( .قال ت

 ثانياً : مدح هللا أنبياءه باْلوف منه .
رَاِت َويَْدُعونـََنا َرَغباً َوَرَهباً وََكانُوا لََنا َخاِشِعنَي (   .كما قال تعاىل )إِنَـُّهْم َكانُوا ُيَسارُِعوَن يف اخْلَيـْ
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 عل اإلنسان يف ظل العرش يوم القيامة .ثالثاً : اْلوف من هللا جي
اليًا ففاضت ـــــل ذكر هللا خـــــيف حديث السبعة ) ورجل طلبته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف هللا ، ورج ذكر النيب 

 عيناه ( فاخلشية املوجبة لدمع العني تؤدي إىل أن النار ال متس العني يوم القيامة.
 نجاة من كل سوءرابعاً : اْلوف سبب لل

 .خشية هللا تعاىل يف السر والعالنية ( فهذه اخلشية هي اليت حتفظ العبد وتنجيه من كل سوء :  ) ثالث منجيات قال 
 خامساً : أثىن هللا على مالئكته بشدة خوفهم منه .

 كما قال تعاىل ) َوُهْم ِمْن َخْشَيِتِه ُمْشِفُقوَن ( .
 ء .سادساً : من صفات الرجال العرما

 ـوَن يـَْوماً تـَتَـَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصاُر ( .قال تعاىل ) رَِجاٌل ال تـُْلِهيِهْم جِتَارٌَة َوال بـَْيٌع َعْن ذِْكِر اّلِلَِّ َوِإقَاِم الصَّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة خَيَافُ 
 سابعاً : من صفات األبرار خوفهم من عدم القبول .

ال يتقبل  ِذيَن يـُْؤُتوَن َما آتـَْوا َوقـُُلوبـُُهْم َوِجَلٌة أَنَـُّهْم ِإىَل َربِ ِْم رَاِجُعوَن ( أي : والذين يعطون ويعملون وخيافون أنقال تعاىل ) َوالَّ 
 منهم .

 ثامناً : وعد هللا اْلائفني اْلنة .
 كما يف هذه اآلية ) َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِ ِه َجنََّتاِن ( .

 وأصحابه . ن صفات نبينا حممد تاسعاً : أنه م
 ) إين أخشاكم هلل وأتقاكم له ( رواه مسلم . قال 

وعن أنس قال ) خطبنا رسول هللا خطبة ما مسعت مثلها قط قال : لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثريًا ، فغطى 
 أصحاب رسول هللا وجوههم وهلم خنني ( متفق عليه .

 النجاة من النار .:  من أسباب عاشرًا 
 ) عينان ال متسهما النار : عني باتت حترس يف سبيل هللا ، وعني بكت من خشية هللا ( رواه التمذي . كما قال 
 ) من خاف أدجل ومن أدجل بلغ املنزل ، أال إن سلعة هللا غالية ، أال إن سلعة هللا اجلنة ( . وقد قال 

 عاصي .اْلوف سبب للبعد عن امل  : احلادي عشر
 َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلُمِبنُي( . قال تعاىل ) ُقْل ِإين ِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِ  َعَذاَب يـَْوم) َعِظيم) . َمْن ُيْصَرْف َعْنُه يـَْوَمِئذ) فـََقْد َرمِحَهُ 

 قال بعض السلف: إذا سكن اخلوف يف القلب أحرق موضع الشهوات منه.
 مل هلل .: سبب يف إخالص الع الثاين عشر

َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِه اّلِلَِّ ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاًء َوال ُشُكوراً . ِإنَّا ََنَاُف ِمْن رَب َِنا يَـ   ْوماً َعُبوساً َقْمَطرِيراً ( .قال تعاىل ) ِإمنَّ
 : سبب لعلو اهلمة يف العبادة . الثالث عشر

 ِجِع يَْدُعوَن رَبَـُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوممَّا َرزَقْـَناُهْم يـُْنِفُقوَن ( .قال تعاىل ) تـََتَجاَِف ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمَضا
 : اْلوف جيعل العبد سائرًا على طريق اهلداية . الرابع عشر

 قال ذو النون املصري : الناس على الطريق ما مل يزل عنهم اخلوف فإذا زال عنهم اخلوف ضلوا عن الطريق .
 في املهابة على صاحبه .اْلوف يض : اْلامس عشر

 قال عمر بن عبدالعزيز رمحه هللا : من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء، ومن مل خيف هللا خاف من كل شيء .
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 وقال حيىي بن معاذ الرازي : على قدر حبك هلل حيبك اخللق، وعلى قدر خوفك من هللا يهابك اخللق .
 اْلوف من أسباب قبول الدعاء . : السادس عشر

 وادعوه خوفاً وطمعاً إن رمحت هللا قريب من احملسنني ( . ال تعاىل: )ق
 : اْلوف من أسباب اانتفاع بكالم هللا تعاىل . السابع عشر

 قال تعاىل ) فذكر بالقرآن من خياف وعيد ( .
 من أقوال السلف يف اخلوف . -2

 قال أبو سليمان الداراين : ما فارق اخلوف قلباً إال خرب .
 مت األصم : لكل شيء زينة ، وزينة العبادة اخلوف من هللا .وقال حا

 وقال عامر بن قيس : من خاف هللا أخاف هللا منه كل شيء ، ومن مل خيف هللا أخافه هللا من كل شيء .
ر جهنم وحني سئل عطاء السليمي : ما هذا احلزن ؟ قال وحيك ؟ املوت يف عنقي ، والقرب بييت ، ويف القيامة موقفي ، وعلى جس

 طريقي ، ال أدري ما يصنع يب ؟
 وقال الفضيل : من خاف هللا دله اخلوف على كل خري .

 وقال يزيد بن حوشب : ما رأيت أخوف من احلسن وعمر بن عبدالعزيز كأن النار مل ختلق إال هلما .
 أيته قط .ر  ، إال رأيت له بابا من احلكمة والعربة ماكي رمحه هللا : ما خفت هللا يوماً وقال السب

 على الطاعة ، وذكر املوت يزهد يف الفضول . وقال حكيم : احلزن مينع الطعام ، واخلوف مينع الذنوب ، والرجاء يقوي
 وقال احلسن : الرجا واخلوف مطيتا املؤمن .

 .الذي أذهب عنا احلزن( احلمد هلل) ن أهل النار ألن أهل اجلنة قالواوقال إبراهيم التيمي: ينبغي ملن مل حيزن أن خياف أن يكون م
 )إنا كنا قبل يف أهلنا مشفقني( .  يكون من أهل اجلنة ألهنم قالواوينبغي ملن مل يشفق أن خياف أن ال

 استشكل العلماء هذا احلديث ، كيف يغفر هلذا الرجل وهو منكر للبعث ؟ -3
 وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبــة :

 الً .: أن هذا الرجل كان جاه اْلواب األول
 وإىل هذا ذهب ابن قتيبة ، واخلطايب ، وابن حزم ، وابن عبد الرب ، وابن تيمية ، وابن القيم .

 قال اخلطايب عن هذا الرجل : إنه ليس َّبنكر للبعث ، إمنا رجل جاهل ، ظن أنه إذا فُعل به هذا الصنيع تُرك فلم ينشر ومل يعذب 
 ، َلِكْن  قُْدرَِة اّلِلَِّ َويِف إَعاَدتِِه إَذا ُذر َِي ، بَْل اْعتَـَقَد أَنَُّه اَل يـَُعاُد ، َوَهَذا ُكْفٌر بِات َِفاِق اْلُمْسِلِمنيَ وقال ابن تيمية : فـََهَذا َرُجٌل َشكَّ يف 

 َكاَن َجاِهاًل اَل يـَْعَلُم َذِلَك وََكاَن ُمْؤِمًنا خَيَاُف اّلِلََّ َأْن يـَُعاِقَبُه فـََغَفَر لَُه ِبَذِلَك .
: أن قوله ) لئن قدر علي ريب ( َّبعىن ضيق ، فهو من التقدير الذي هو التضييق ، وليس من القدرة اليت هي صفة  لثايناْلواب ا

 من صفات هللا .
 وإىل هذا ذهب الطحاوي ، وابن مجاعة .

 عليه رزقه ( .واستشهدوا بعدة آيات من كتاب هللا : كقوله ) هللا يبسط الرزق ... ( وقوله ) وأما إذا ما ابتاله فقدر 
 وقوله عن يونس ) فظن أن لن نقدر عليه ( .

 فقالوا : إن املعىن يف هذه اآليات كلها صائر إىل التضييق ، وعليه حيمل معىن هذا احلديث .
 : أن معىن ) لئن قدر علي ريب ( أي : قد ر ، من القدر الذي هو القضاء ، وليس من باب القدرة يف شيء . اْلواب الثالث
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املعىن على هذا : لئن كان قد سبق يف قدر هللا وقضائه أن يعذب كل ذي جرم على جرمه ليعذبين هللا على إجرامي ويكون 
 وذنويب عذاباً ال يعذبه أحداً من العاملني .

هذا الكالم وهو ال يدري ما يقول، فهو كالرجل الذي قال  ، فقالهذا الرجل غلب عليه اخلوف واجلزع: أن  اْلواب الرابع
 ، ال َّبا سها أو غلط به اللسان .ال يؤاخذ إال َّبا عقد عليه القلب، وهللا دي وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح(للهم أنت عبا)

 واختار هذا القول القرطيب ، وابن حجر .
له قاصداً قال ابن حجر : أظهر األقوال : أنه قال ذلك يف حال دهشته وغلبة اخلوف عليه ، حىت ذهب بعقله ملا يقول ، ومل يق

 حلقيقة معناه .
 وهذا التفسري ضعيف لوجهني :

 أنه لو كان غري مدرك وال عاقل ملا يقول ، لفهم أوالده ذلك ، وملا نفذوا هذه الوصية . األول :
لرجل  : أن هذا احلديث يذكر لبيان سعة رمحة هللا تعاىل ، حيث غفر هلذا الرجل رغم هذا اجلهل الكبري ، فلو كانت املغفرةالثاين 

 أخطأ يف كالم قاله دون شعور منه وال إدراك ملا كان للمغفرة يف هذه احلالة مزية .   ) نواقض اإلميان االعتقادية ( .
 باب اانتهاء عن املعاصي -26

َي َش ) َمَثِلي َوَمَثُل َما بَ َعَثِِن اَّللَُّ َكَمَثِل رَُجل   َعن  َأِب ُموَسى قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -6482 ًما فَ َقاَل رَأَي ُت اْل  أََتى قَ و 
ِلِهم   َِنَّ َوِإينقِ أَنَا النَِّذيُر ال ُعر يَاُن فَالنََّجا النََّجاَء فََأطَاَعت ُه طَائَِفٌة فََأد َْلُوا َعَلى َمه  َي ُش ِبَعي   بَ ت ُه طَائَِفٌة َفَصبََّحُهُم اْل  ا وََكذَّ  فَ َنَجو 

َتاَحُهم ( .  فَاج 
 . [ 2283] م : 

--------- 
 أي : تركها أصالً ورأساً واإلعراض عنها بعد الوقوع فيها .) باب اانتهاء عن املعاصي (  

 إليكم .َمَثِلي َوَمَثُل َما بَ َعَثِِن اَّللَُّ ( ) 
ًما ()   ال قدرة هلم على لقائه . أي : لينذرهم بقرب عدوهم منهم وأهنم َكَمَثِل رَُجل  أََتى قَ و 
َي َش ( فَ َقاَل رَأَ )   العسكر الكثري .ي ُت اْل 
َِنَّ )  .كم وال خيالطه شعينه ال يعتيه وهْ ب يع ما أخرب عنه حتقق من رأى شيئاً إىل أنه حتقق عنده مجقيل ذكر العينني ارشاداً ( ِبَعي  
 .احملذور وبراءة احملذر عن التهمةر ودنو بني العرب يضرب لشدة األم : مثل مشهور سائرالنذير العريان (ا النَِّذيُر ال ُعر يَانُ َوِإينقِ أَنَ )

 أي : اطلبوا النجاء بأن تسرعوا اهلرب إشارة إىل أهنم ال يطيقون مقاومة ذلك اجليش . فَالنََّجا النََّجاَء () 
 . أي : ساروا أول الليل( فََأطَاَعت ُه طَائَِفٌة فََأد َْلُوا ) 
ِلِهم  )   والسكون . بفتحتني واملراد به اهلينة(  َعَلى َمه 
َي شُ )  بَ ت ُه طَائَِفٌة َفَصبََّحُهُم اْل   أي : أتاهم صباحاً .(  وََكذَّ
َتاَحُهم ( )    أي : استأصلهم .فَاج 

 علي هداية أمته والناس أمجعني : حرصه احلديث دليل على -1
ِر َمَثٌل َمْشُهوٌر َسائٌِر بـَنْيَ اْلَعَربِ ) وهو نفسه بالنذير العريان،  شبه النيب -2 ، ُيْضَرُب ِلِشدَِّة اأْلَْمِر َوُدنـُوِ  اْلَمْحُذوِر َوبـَرَاَءِة اْلُمَحذِ 

َد َعْن وََكاَن خَيَْشى حلُُوقـَُهْم قـَْبَل حلُُوِقِه جَتَرَّ  َعِن التـ ْهَمِة، َوَأْصُلُه: أَنَّ الرَُّجَل ِإَذا رََأى اْلَعُدوَّ َقْد َهَجَم َعَلى قـَْوِمِه، َوأَرَاَد َأْن يـَُفاِجئَـُهمْ 
 ثـَْوِبِه، َوَجَعَلُه َعَلى رَْأِس َخَشَبة) َوَصاَح لَِيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم، 
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َها َوحلََِق ِبَقْوِمِه فَ َوِقيَل: ُهَو الَِّذي َغِشَيُه اْلَعُدو  وََكاَن رَبِيَئَة قـَْوِمِه، َأْي: َجاُسوَسُهْم، فََأَخُذوُه َوتـََعلَُّقوا بِِثَيابِ  أَْنَذَرُهْم، فـََلمَّا ِه، فَاْنَسلَّ ِمنـْ
َياِب فَأََتى قـَْوَمُه ُعْريَانًا خُيْربُُهْم، َفَصدَُّقوُه ِلَما رَأَْوُه َعَلى َحالَِتِه تِْلَك اْرحَتَُلوا َعْن آِخرِِهْم، َوِقيَل: ِإنَُّه الَِّذي َسَلَب اْلَعُدو  َما َعَلْيِه ِمَن الث ِ 

 اْلُعْريَاُن بِالذ ِْكِر؛ أِلَنَُّه أَبـْنَيُ يف اْلَعنْيِ َوأََغر  َوَأْشَنُع ِعْنَد اْلَبَصر . َعَلْيِه ِمْن آثَاِر الصِ ْدِق، َوُخصَّ 
يف أنه مل يدع كل احلرص علي هداية الناس أمجعني، ويتبني ذلك   بالنذير العريان بيان لكونه حريصاً نفسه  ويف تشبيه النيب -3

 -واللفظ له–من الشر إال وحذر الناس منه، فقد أخرج أمحد والطرباين يف الكبري دع بابًا ال ودل الناس عليه، ومل يمن اخلري إ باباً 
َوَما طَائٌِر يـَُقلِ ُب َجَناَحْيِه يِف اهْلََواِء، ِإالَّ َوُهَو يُذَكِ رُنَا ِمْنُه ِعْلًما، قَاَل:  تـَرَْكَنا َرُسوَل هللِا قَاَل )  َأيب َذر ) وصححه ابن حبان َعْن 

َ َلكُ :  اَل: فـَقَ   م ( .بَِقَي َشْيٌء يـَُقرِ ُب ِمَن اجْلَنَِّة، ويـَُباِعُد ِمَن النَّاِر، ِإالَّ َوَقْد بـُنيِ 
 ، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه .مما يكون بينه وبني الساعة لألمة خري يف معرفته إال أخربهم به ومل يدع شيئاً 

َمَقاًما، فََأْخبَـَرنَا َعْن بَْدِء اخلَْلِق، َحىتَّ َدَخَل أَْهُل اجلَنَِّة َمَنازهَِلُْم، َوأَْهُل  َم ِفيَنا النَّيِب  قَا) قال:  البخاري عن ُعَمَر  فقد أخرج 
 ِفَظُه، َوَنِسَيُه َمْن َنِسَيه ( .النَّاِر َمَنازهَِلُْم، َحِفَظ َذِلَك َمْن حَ 

َمَقاًما، َما تـََرَك َشْيًئا َيُكوُن يف َمَقاِمِه َذِلَك ِإىَل ِقَياِم السَّاَعِة، ِإالَّ  َرُسوُل هللِا قَاَم ِفيَنا قَاَل: )  ُحَذيـَْفَة وأخرج مسلم َعْن 
فََأرَاُه فََأذُْكرُُه، َكَما  الشَّْيُء َقْد َنِسيُتهُ  َحدََّث ِبِه، َحِفَظُه َمْن َحِفَظُه َوَنِسَيُه َمْن َنِسَيُه، َقْد َعِلَمُه َأْصَحايب َهُؤاَلِء، َوِإنَُّه لََيُكوُن ِمْنهُ 

 َفُه ( .يَْذُكُر الرَُّجُل َوْجَه الرَُّجِل ِإَذا َغاَب َعْنُه، مُثَّ ِإَذا َرآُه َعرَ 
ِت الظ ْهُر، اْلَفْجَر، َوَصِعَد اْلِمْنبَـَر َفَخطَبَـَنا َحىتَّ َحَضرَ  َصلَّى بَِنا َرُسوُل هللِا »قَاَل:  وأخرج مسلم أيضا عن َعْمرِو ْبِن َأْخَطَب 

ْنبَـَر، َفَخطَبَـَنا َحىتَّ َغَرَبِت الشَّْمُس، فـَنَـَزَل َفَصلَّى، مُثَّ َصِعَد اْلِمْنبَـَر، َفَخطَبَـَنا َحىتَّ َحَضَرِت اْلَعْصُر، مُثَّ نـََزَل َفَصلَّى، مُثَّ َصِعَد اْلمِ 
 َنا ( .ٌن، فََأْعَلُمَنا َأْحَفظُ فََأْخبَـَرنَا َّبَا َكاَن َوَّبَا ُهَو َكائِ 

يـَْوًما َصاَلَة الَعْصِر بِنَـَهار)، مُثَّ قَاَم َخِطيًبا، فـََلْم  َصلَّى بَِنا َرُسوُل اّلِلَِّ قَاَل: )  خلُْدرِيِ  وأخرج التمذي وحسنه َعْن َأيب َسِعيد) ا
 َنِسَيُه َمْن َنِسَيُه ( .َظُه، وَ يَدَْع َشْيًئا َيُكوُن ِإىَل ِقَياِم السَّاَعِة ِإالَّ َأْخبَـَرنَا ِبِه، َحِفَظُه َمْن َحفِ 

ومن ذلك أنه حذر أمته من التنافس على الدنيا، ومن املتابعة ألعدائها، ومن الفنت اليت متوج كموج البحر، ومن فتنة الدجال، 
  وأطلع األمة على عالمات الساعة الصغرى والكربى، لتبقى األمة يف حالة يقظة مستمرة.

 اع عذر الكف ار واملنافقني وإقامة احلج ة عليهم:باإلنذار وانقط قيامه -4
 أي: شاهدا على األم ة، ومبش را للمطيعني باجلن ة ومنذرا للعصاة بالن ار، وقد قام  اِهًدا َوُمَبشِ رًا َونَِذيرًا (شَ )  أرسل هللا نبيه 

يعين ينذر الناس عقاب ربم،  اَلِمنَي نَِذيًرا (اَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلعَ تـََباَرَك الَِّذي نـَزََّل اْلُفْرقَ ة َّبا أنزل هللا عليه من اآليات ) بالنذار 
 وخيو فهم عذابه إن مل يوح دوه ومل خيلصوا له العبادة وخيلعوا كل  ما دونه من اآلهلة واألوثان .

 وجوب االنتهاء عن معصية هللا ورسوله . -3
 أن طاعة الرسول سبب للنجاة . -4
 تبليغ دون اهلداية .أن مهمة الرسول ال -5
 دعاء هللا للتوفيق لالستجابة واهلداية . -6
 انقسام الناس إىل مطيع وعاص . -7
 أن الناس ينقسمون يف دعوة الرسل إىل قسمني . -8
 ضرب األمثال تقريباً إلفهام املخاطبني . -9
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َع َرُسوَل هللِا  عن أِب ُهَري  َرَة  -6483 َا َمثَِلي وَ  أَنَُّه َسَِ َقَد نَارًا فَ َلمَّا َأَضاَءت  َما يَ ُقوُل ) ِإَّنَّ تَ و  َمَثُل النَّاِس َكَمَثِل رَُجل  اس 
َلُه َجَعَل ال َفَراُش َوَهِذِه الدََّوابُّ الَّيِت تَ َقُع يف النَّاِر يَ َقع َن ِفيَها َفَجَعَل يَ ن زُِعُهنَّ َويَ غ ِلب    َُجزُِكم  ، َحو  َن ِفيَها فَأَنَا آُخُذ ِِ َنُه فَ يَ ق َتِحم 

َتِحُموَن ِفيَها ( .  َعِن النَّاِر َوأَن  ُتم  تَ ق 
 [  2284] م : 

---------- 
َُجزُِكم  (   مجع ُحْجزة ، وهي معقد اإلزار والسراويل .) فَأَنَا آُخُذ ِِ

َتِحُموَن ِفيَها (   التقحم : هو اإلقدام والوقوع يف األمور الشاقة من غري تثبت .) َوأَن  ُتم  تَ ق 
َشبََّه َتَساُقط اجْلَاِهِلنَي َواْلُمَخالِِفنَي َّبََعاِصيِهْم َوَشَهَواهتْم يف نَار اآْلِخَرة ، َوِحْرصهْم َعَلى  : َمْقُصود احلَِْديث أَنَُّه قال النووي  -1

ُهْم ، بَِتَساُقِط اْلفِ  نـَْيا ، هِلََواُه ، َوَضْعف مَتِْييزه ، اْلُوُقوع يف َذِلَك ، َمَع َمْنعه ِإيَّاُهْم ، َوقـَْبضه َعَلى َمَواِضع اْلَمْنع ِمنـْ رَاش يف نَار الد 
 وَِكاَلمُهَا َحرِيٌص َعَلى َهاَلِك نـَْفسه ، َساع) يف َذِلَك جلَِْهِلِه .

 على هداية الناس . حرص النيب -2
 ُماهدة النفس على طاعة الرسول .-3
 خطر اهلوى والشهوات . -4
 مهمة الرسول التبشري واإلنذار .-5

ر و يَ ُقوُل : قَاَل النَِّبُّ  -6484 ِلُموَن ِمن  ِلَسانِِه َوَيِدِه َوال ُمَهاِجُر َمن  َهَجَر َما  َعب َد هللِا ب َن َعم  ِلُم َمن  َسِلَم ال ُمس  ) ال ُمس 
 نَ َهى اَّللَُّ َعن ُه ( .
--------- 

 م .املراد به هنا املسلم الكامل وليس املراد نفي أصل اإلسال ) املسلم (
 ( من سب وشتم ولعن . ) من لسانه

 أي ضرب وبطش . ) ويد (
 : معناه : من مل يؤذ مسلماً بقول وال فعل ، وَخص  اليد بالذكر ألن معظم األفعال با . قال النووي

 احلديث دليل على حترمي إيذاء املسلمني بأي نوع من أنواع األذى . -1
 فعال بما .وخص احلديث اللسان واليد بالذكر ألن أكثر األ

 ومما يدل على حترمي إيذاء املسلمني :
 مْثاً م ِبيناً ( .قوله تعاىل )َوالَِّذيَن يـُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغرْيِ َما اْكَتَسُبوا فـََقِد اْحَتَمُلوا بـُْهَتاناً َوإِ 

 ألذى .أن من عالمات املسلم الكامل أن يسلم الناس من إيذائه بأي نوع من ا -2
 أن إيذاء املسلمني من عالمات نقص اإلميان . -3
 على كف األذى عن أخيه املسلم أشدقوله ) سلم املسلمون ( ذِْكر املسلمني هنا خرج ُمرج الغالب ، ألن حمافظة املسلم  -4

 تأكيداً ، وإال فإن الكافر املستأمن واملعاهد يف بلدنا َيب كف األذى عنه .
 وعدم ظلمهم بشيء .وجوب العناية حبقوق العباد  -5
 أن اإلميان يزيد وينقص . -6
 أن خصال اإلسالم متفاوتة . -7
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 حرص الشريعة على محاية حقوق الناس . -8
 فضل هجر ما هنى هللا عنه ، بل هي من أفضل الطاعات . -9
 أن من هجر ما هنى هللا عنه عوضه هللا ورزقه . -10

اأْلَْرِض ُمرَاَغمًا َكِثرياً َوَسَعًة( ومن ذلك اهلجرة من بلد ال يستطيع أن يقيم فيها دينه، قال تعاىل )َوَمْن يـَُهاِجْر يِف َسِبيِل اّلِلَِّ َيَِْد يِف 
 فإن هذا من هجرة ما هنى هللا عنه .

ُدَعاِء َريبِ  َشِقي ًا . فـََلمَّا وَن بِ وإبراهيم ملا هاجر وترك قومه عوضه هللا ) َوأَْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ َوأَْدُعو َريبِ  َعَسى َأالَّ َأكُ 
ً َجَعْلَنا نَِبي اً ( . َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب وَُكال   اْعتَـَزهَلُْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اّلِلَِّ َوَهبـْ

 : واهلجرة فضلها عظيم 
 َكِثرياً َوَسَعًة( .  قال تعاىل )َوَمْن يـَُهاِجْر يِف َسِبيِل اّلِلَِّ َيَِْد يف اأْلَْرِض ُمرَاَغماً 

 ففي هذه اآلية وعد هللا تعاىل أن من هاجر يف سبيله سيجد أمرين :
 مراغماً كثرياً . أوهلما : 
 سعة . وثانيهما : 

واملراد باألمر األول كما يقول الرازي : ) مراغمًا ( ومن يهاجر يف سبيل هللا إىل بلد آخر َيد يف أرض ذلك البلد من اخلري 
 يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه يف بلدته األصلية .والنعمة ما 

 واملراد باألمر الثاين ) سعة ( السعة يف الرزق .
  أنواع : 3وهي 

 ) واملهاجر من هجر ما هنى هللا عنه ( . هجرة ترك املعاصي ، كما قال  األول :
 فارقة بلد الشرك إىل بلد اإلسالم .مفارقة الدار والتحول عنها ، وهذا له صور أعظمها م والثاين :

 باملتابعة .  ومن أعظم اهلجرة هجرة القلوب: وهي اهلجرة العظيمة، وهي إىل هللا باإلخالص وإىل رسوله 
 قال ابن رجب : أصل اهلجرة : هجران الشر ومباعدته لطلب اخلري وحمبته والرغبة  فيه .

إىل هجران بلد الشرك إىل دار اإلسالم رغبة يف تعلم اإلسالم والعمل به ، وإذا  واهلجرة عند اإلطالق يف كتاب السنة إمنا تنصرف 
كان كذلك فأصل اهلجرة : أن يهجر ما هناه هللا عنه من املعاصي ، فيدخل يف ذلك هجران بلد الشرك رغبة يف دار اإلسالم ، 

، بل اهلجرة التامة الكاملة : هجران ما هنى هللا وإال فمجرد هجرة بلد الشرك مع اإلصرار على املعاصي ليس بجرة تامة كاملة 
 عنه ، ومن مجلة ذلك : هجران بلد الشرك مع القدرة عليه .

ِل النَِّبِق  -27 ُتم  قَ  باب قَ و   ِليالً َولََبَكي ُتم  َكِثريًاَلو  تَ ع َلُموَن َما َأع َلُم َلَضِحك 
ُتم  َقِليالً َولََبَكي ُتم  َكِثريًا ( .) َلو  تَ ع َلمُ   قال : قَاَل َرُسوُل هللاِ  عن َأَِب ُهَري  َرَة  -6485  وَن َما َأع َلُم َلَضِحك 
ُتم  قَِلياًل َولََبَكي ُتم  َكِثريًا ( . قَاَل : قَاَل النَِّبُّ  َعن  أََنس   -6486  ) َلو  تَ ع َلُموَن َما َأع َلُم َلَضِحك 

 [ . 2359] م : 
--------- 

هوال اليت تقع عند ظمة هللا وانتقامه ممن يعصيه واألقوله ) لو تعلمون ... ( واملراد بالعلم هنا ما يتعلق بع قال ابن حجر :-1
 النزع واملوت ويف القرب ويوم القيامة ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك يف هذا املقام واضحة واملراد به التخويف .

ول يف الدنيا ــــــــهده فحقه أن يطده والوقوف بني يدي هللا تعاىل مشـــــقيامة موعـأن املوت مورده وال من علم : وعن احلسن البصري



 93 

 . حزنه
ُكُكْم ، ْقُتْم ِإْشَفاقًا بَِليًغا ، َوَلَقلَّ َضحِ وقال النووي : َوَلْو رَأَيـُْتْم َما رَأَْيت ، َوَعِلْمُتْم َما َعِلْمت ممَّا رَأَيْته اْليَـْوم ، َوقـَْبل اْليَـْوم ، أَلَْشفَ 

  أَْعَلُم .وََكثـَُر ُبَكاؤُُكْم . َوِفيِه َدلِيٌل َعَلى أَنَُّه اَل َكرَاَهة يف ِاْسِتْعَمال َلْفظَة ) َلْو ( يِف ِمْثل َهَذا . َواّلِلَُّ 
اآلخرة وشدة  يعين ما يعلم هو من أمور ) لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياًل ولبكيتم كثرياً (  وقال القرطيب رمحه هللا ك قوله 

د كان رأى كل ذلك مشاهدة ق أهواهلا ، ومما أعد يف النار من عذابا وأنكاهلا ، ومما أعد يف اجلنة من نعيمها وثوابا ، فإنه 
 .ليل الضحك ، ُجل ه التبسم متواصل األحزان ، ق ، ولذلك كان وحتقيقاً 

أحواهلا ما علمته ملا ن عظم انتقام هللا من أهل اجلرائم وأهوال القيامة و وقال املناوي رمحه هللا قوله ) لو تعلمون ما أعلم( أي : م
( إذ القليل َّبعىن العدمي على ما يقتضيه السياق ، ألن )لو( حرف امتناع ، املعرب عنه بقوله )لضحكتم قلياًل  ضحكتم أصالً 

 المتناع .
أنه قال  )ِإين ِ أََرى َما اَل تـََرْوَن َوَأمْسَُع َما  عنه عن النيب ومن أعظم سياقات هذا احلديث ما رواه التمذي عن أيب ذر رضي هللا 

َهَتُه َساِجًدا ّلِِلَِّ ، َواّلِلَِّ َلْو تـَْعَلُموَن اَل َتْسَمُعوَن ، َأطَّْت السََّماُء َوُحقَّ هَلَا َأْن تَِئطَّ ، َما ِفيَها َمْوِضُع أَْربَِع َأَصاِبَع ِإالَّ َوَمَلٌك َواضِ  ٌع َجبـْ
( .َما أَْعَلُم َلَضِحْكُتْم قَِلياًل ، َولََبَكْيُتْم َكِثريًا ، َوَما تـََلذَّْذمُتْ بِالنِ َساِء َعَلى اْلُفُرِش ، َوخَلََرْجتُ   ْم ِإىَل الص ُعَداِت جَتَْأُروَن ِإىَل اّلِلَِّ

 : قال املباركفوري رمحه هللا
: . وأطيط اإلبل: أصدرت صوتًا أي: صوَّتت ، أي )أطَّت السماء( : أبصر ما ال تبصرون ،ال ترون( أي قوله : )إين أرى ما
( أي : ويستأصواهتا وحنينها ،  أصابع إال وَمَلك( أي : ما فيها موضع أربع  حق وينبغي )هلا أن تئط( أي : تصوت ، )) وُحقَّ
ضهم قيام ، وبعضهم ركوع ، وبعضهم ع جبهته هلل ساجداً( قال القاري : أي منقادًا ، ليشمل ما قيل إن بعفيه َمَلك ( ) واض

نهم ، أو هذا ُمتص سجود ، كما قال تعاىل حكاية عنهم : )َوَما ِمنَّا ِإالَّ لَُه َمَقاٌم َمْعُلوٌم( أو خص السجود باعتبار الغالب م
أرون إىل هللا( أي : جتاد بالصعدات هنا الرباري والصحاري ، ) الص ُعدات( أي : الطرق . وقيل : املر  بإحدى السماوات ، ) إىل

 . تتضرعون إليه بالدعاء ليدفع عنكم البالء" انتهى باختصار
 باب حجبت النار بالشهوات -28

َنَُّة بِال َمَكارِِه ( . َعن  َأِب ُهَري  َرَة ، َأنَّ َرُسوَل هللِا  -6487  قَاَل ) ُحِجَبِت النَّاُر بِالشََّهَواِت َوُحِجَبِت اْل 
 [ . 2823] م : 
---------- 

اجلنة والنار حمجوبتان باملكاره والشهوات ، فمن هتك احلجاب وصل إىل احملجوب، فهتك  جعل النيب  يف هذا احلديث  -1
 وهتك حجاب النار بارتكاب الشهـوات احملرمة . -وهى العبادات الشاقة على النفس-حجاب اجلنة باقتحام باملكاره

 –وفيه قصة  -بلفظ آخر أطول من هذا  عن أىب هريرة وقد أخرج التمذي وأبو داود هذا احلديث
 ولفظ التمذي

َها َوِإىَل مَ  َعْن َأىِب ُهَريـَْرَة َعْن َرُسوِل اّلِلَِّ  ا أَْعَدْدُت أَلْهِلَها قَاَل )  َلمَّا َخَلَق اّلِلَُّ اجْلَنََّة َوالنَّاَر أَْرَسَل ِجرْبِيَل ِإىَل اجْلَنَِّة فـََقاَل اْنظُْر ِإلَيـْ
َها َوِإىَل َما أََعدَّ اّلِلَُّ أَلْهِلَها ِفيَها قَاَل فـََرَجَع ِإلَْيِه قَاَل فـََوعِ  زَِّتَك اَل َيْسَمُع ِبَا َأَحٌد ِإالَّ َدَخَلَها. فََأَمَر ِبَا ِفيَها قَاَل َفَجاَءَها َوَنَظَر ِإلَيـْ

َها فَاْنظُْر ِإىَل  َها فَِإَذا ِهَى َقْد ُحفَّْت بِاْلَمَكارِِه فـََرَجَع إِلَْيِه َفُحفَّْت بِاْلَمَكارِِه فـََقاَل اْرِجْع ِإلَيـْ  َما أَْعَدْدُت أَلْهِلَها ِفيَها قَاَل فـََرَجَع ِإلَيـْ
َها َوِإىَل َما أَ  ْهِلَها ِفيَها. فَِإَذا ِهَى يـَرَْكُب ْعَدْدُت ألَ فـََقاَل َوِعزَِّتَك َلَقْد ِخْفُت َأْن اَل يَْدُخَلَها َأَحٌد. قَاَل اْذَهْب ِإىَل النَّاِر فَاْنظُْر ِإلَيـْ

َها بـَْعُضَها بـَْعًضا فـََرَجَع ِإلَْيِه فـََقاَل َوِعزَِّتَك اَل َيْسَمُع ِبَا َأَحٌد فـََيْدُخُلَها. فََأَمَر ِبَا َفُحفَّْت بِا َها. فـََرَجَع ِإلَيـْ لشََّهَواِت فـََقاَل اْرِجْع ِإلَيـْ
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َها َأَحٌد ِإالَّ َدَخَلَها ( . فـََقاَل َوِعزَِّتَك َلَقْد َخِشيتُ   أَْن الَ يـَْنُجَو ِمنـْ
 ( . ُحِجَبِت النَّاُر بِالشََّهَواِت َوُحِجَبِت اجْلَنَُّة بِاْلَمَكارِهِ قوله )قال النووي : 

احلََْسن ، َوَمْعَناُه : اَل يُوَصل اجْلَنَّة ِإالَّ بِاْرِتَكاِب ِمْن التَّْمِثيل  قاَل اْلُعَلَماء : َهَذا ِمْن بَِديع اْلَكاَلم َوَفِصيحه َوَجَواِمعه الَّيِت أُوتِيَـَها 
ْحُجوب ، فـََهْتك ِحَجاب اجْلَنَّة اْلَمَكارِه ، َوالنَّار بِالشََّهَواِت ، وََكَذِلَك مُهَا حَمُْجوبـََتاِن ِبَِما ، َفَمْن َهَتَك احلَِْجاب َوَصَل ِإىَل اْلمَ 

َها ، ا ااِلْجِتَهاد يف اْلِعَباَدات، فَأَمَّا اْلَمَكارِه فـََيْدُخل ِفيهَ لنَّار بِاْرِتَكاِب الشََّهَواتْتك ِحَجاب ابِاْقِتَحاِم اْلَمَكارِه ، َوهَ  ، َواْلُمَواظََبة َعَليـْ
ْحَسان ِإىَل اْلُمِسيء  َوالصَّرْب َعْن الشََّهَوات ، َوحَنْو َذِلَك . َوأَمَّا َوالصَّرْب َعَلى َمَشاقـ َها ، وََكْظم اْلَغْيظ ، َواْلَعْفو َواحْلِْلم َوالصََّدَقة َواإْلِ
ر ِإىَل اأْلَْجَنِبيَّة َواْلِغيَبة َواْسِتْعَمال اْلَماَلِهي الشََّهَوات الَّيِت النَّار حَمُْفوفَة ِبَا ، فَالظَّاِهر أَنَـَّها الشََّهَوات اْلُمَحرََّمة َكاخْلَْمِر َوالز ِنَا َوالنَّظَ 

 َك .َوحَنْو َذلِ 
 :عواقب اتباع الشهوة -2

 أوًا : مرض القلب :
 ومرض القلوب نوعان مرض شبهة وشك ، ومرض شهوة وغي وكالمها يف القرآن .

( ، وأما مرض الشهوات فقال تعاىل ) يا نساء النيب لسنت كأحد يف قلوبم مرض فزادهم هللا مرضاً قال تعاىل يف مرض الشبهة ) 
 ضعن بالقول فيطمع الذي يف قلبه مرض ( فهذا مرض شهوة الزنا ) زاد املعاد ( .من النساء إن اتقينت فال خت

األسري هو أسري شهوته وهواه ، ومىت أسرت الشهوة واهلوى القلب متكن منه عدوه وسامه سوء العذاب وصار كعصفور يف كف 
 طفل يسومها حياض الردى والطفل يلهو و يلعب .  ) روضة احملبني ( .

 ضالل عن احلق بسبب سكر الشهوة .ثانياً : ال
 قال تعاىل يف قوم لوط )لعمرك إهنم لفي سكرهتم يعمهون( .

من يوم ، وأما سكر الشهوة واحملبة الفاسدة فقوي دائم  اخلمر ، فإن سكر اخلمر يكون يومًا أو قريباً  وهذا السكر أشد من سكر
 ، وقد يصل إىل اجلنون .   ) قاعدة يف احملبة ( .

 الشهوة بريد الكفر واْلروج عن الدين .  ثالثاً :
 فإن الشهوة خطوة من خطوات الشيطان اليت يتدرج بالعبد عن طريقها حىت يفسد عليه دينه وقد خيرجه منه .

قال عدي ابن ثابت كان يف زمن بين إسرائيل راهب يعبد هللا حىت كان يؤتى باجملانني يعوذهم فيربأون على يديه وإنه أيت بامرأة 
شرف من قومها قد جنت وكان هلا إخوة فأتوه با فلم يزل الشيطان يزين له حىت وقع عليها فحملت فلما استبان محلها مل  ذات

يزل خيوفه ويزين له قتلها حىت قتلها ودفنها فذهب الشيطان يف صورة رجل حىت أتى بعض إخوهتا فأخربه بالذي فعل الراهب مث 
الرجل يلقى أخاه فيقول وهللا لقد أتاين آت فذكر ِل شيئا كرب علي ذكره فذكر ذلك بعضهم أتى بقية إخوهتا رجاًل رجاًل فجعل 

لبعض حىت رفعوا ذلك إىل ملكهم فسار الناس إليه حىت استنزلوه من صومعته فأقر هلم بالذي فعل فأمر به فصلب فلما رفع على 
فهل أنت مطيعي فيما أقول لك وأخلصك قال نعم قال اخلشبة متثل له الشيطان فقال أنا الذي زينت لك هذا وألقيتك فيه 

تسجد ِل سجدة واحدة فسجد له وقتل الرجل فهو قول هللا تعاىل كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر فلما كفر قال إين بريء 
 منك إين أخاف هللا رب العاملني .   ) روضة احملبني ( .

 رابعاً : احلجب عن الرب جل وعال .
ا قدم شهوته على مراد ربه عرض نفسه للحجب واجلفاء بينه وبني ربه ، فإن أراد هللا خذالنه وكله إىل شهوته وتركه فإن العبد إذ

حمجوبًا عنه ، وإن أراد هللا عصمته نغص عليه الشهوة وحال بينه وبني اللذة احملرمة حىت ال تكون حجابًا بينه وبينه . )مدارج 
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 السالكني( .
 ة وتعلق القلب هبا .خامساً : إدمان الشهو 

 مدمنو الشهوات يصريون إىل حالة ال يلتذون با وهم مع ذلك ال يستطيعون تركها.
 وهلذا ترى مدمن اخلمر واجلماع ال يلتذ به عشر معشار التذاذ من يفعله يف بعض األحيان . ) روضة احملبني ( .

 سادساً : الغفلة عن ذكر هللا والصالة .
ه وهواه قوي قلبه على الصالة واخلشوع فيها ، وهذا خبالف من قهرته الشهوة وأسره اهلوى ووجد ألن العبد إذا قهر شهوت

 الشيطان فيه مقعدا فإنه ال ميكن أن يتخلص من الوساوس واألفكار . ) الوابل الصيب ( .
 سابعاً :  الشقاء واحلسرة يف الدنيا .

 إغاثة اللهفان (  خبس وشهوة عاجلة ذهبت لذهتا وبقيت تبعتها . ) فيا حسرة احملب الذي باع نفسه لغري احلبيب األول بثمن
 ثامناً : العقوبة عند املوت .

شهوات الدنيا يف القلب كشهوات األطعمة يف املعدة ، وسيجد العبد عند املوت لشهوات الدنيا يف قلبه من الكراهة والننت 
 ) عدة الصابرين ( .  والقبح ما َيده لألطعمة اللذيذة إذا انتهت إىل غايتها . 

 تاسعاً : العقوبة يف الربزخ .
ففي حديث مسرة بن جندب الذي يف صحيح البخاري ) أن النيب قال رأيت الليلة رجلني أتياين فأخرجاين فانطلقت معهما فإذا 

النار ارتفعوا حىت يكادوا  بيت مبين على مثل بناء التنور أعاله ضيق وأسفله واسع يوقد حتته نار فيه رجال ونساء عراة فإذا أوقدت
 . أن خيرجوا فإذا أمخدت رجعوا فيها فقلت من هؤالء قال هم الزناة (

اجلزاء من جنس العمل ، فهؤالء كانوا يف الدنيا كلما مهوا بالتوبة واإلقالع واخلروج من تنور الشهوة إىل فضاء التوبة عادوا إليه 
 حملبني ( .) روضة ا  فكان هذا عذابم يف تنور اآلخرة .  

 عاشرًا : العذاب يف النار .
 قال تعاىل ) َفَخَلَف ِمْن بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة َواتَـّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغي اً ( .

له عليهم ، قال بعض العلماء : إذا عال الذكر الذكر هربت املالئكة ، وعجت األرض إىل ربا ، ونزل سخط اجلبار جل جال
وغشيتهم اللعنة، وحفت بم الشياطني، واستأذنت األرض ربا أن ختسف بم، وثقل العرش على محلته، وكربت املالئكة، 
واستعرت اجلحيم ، فإذا جاءته رسل هللا لقبض روحه ، نقلوها إىل ديار إخواهنم وموضع عذابم فكانت روحه بني أرواحهم 

 ن تنور الزناة . ) روضة احملبني ( .وذلك أضيق مكانا وأعظم عذابا م
ذهبت اللذات ، وأعقبت احلسرات ، متتعوا قلياًل وعذبوا طوياًل ، أسكرهتم مخرة تلك الشهوات فما استفاقوا منها إال يف ديار 

اجلحيم ، وهم املعذبني ، فلو رأيت األعلى واألسفل من هذه الطائفة ، والنار خترج من منافذ وجوههم وأبداهنم ، وهم بني أطباق 
صلوها فاصربوا ايشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس احلميم ، ويقال هلم وهم على وجوههم يسحبون : ذوقوا ما كنتم تكسبون ، 

 أو ال تصربوا سواء عليكم إمنا جتزون ما كنتم تعملون . ) اجلواب الكايف ( .
 مثرات االنتصار على الشهوة . -3

  الدنيا واآلخرة ، منها :لالنتصار على الشهوة عدة مثرات يف
 أوًا : سالمة القلب .

وقد اختلفت عبارات الناس يف معىن القلب السليم واألمر اجلامع لذلك أنه الذي قد سلم من كل شهوة ختالف أمر هللا وهنيه، 
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 ومن كل شبهة تعارض خربه .  ) إغاثة اللهفان ( .
 ثانياً : علو النفس واالتحاق باملأل األعلى .

نسان منا إذا غلب صربه باعث اهلوى والشهوة ، التحق باملالئكة ، وان غلب باعث اهلوى والشهوة صربه التحق بالشياطني ، فاإل
 وان غلب باعث طبعه من األكل والشرب واجلماع صربه التحق بالبهائم . ) عدة الصابرين ( .

 ثالثاً : النجاة من عذاب هللا .
 عز وجل يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله وجدهتم إمنا نالوا ذلك الظل َّبخالفة اهلوى ، فإن وإذا تأملت السبعة الذين يظلهم هللا

اإلمام املسلط القادر ال يتمكن من العدل إال َّبخالفة هواه ، والشاب املؤثر عبادة هللا على داعي شبابه ، لوال ُمالفة هواه مل 
ا محله على ذلك ُمالفة اهلوى الداعي له إىل أماكن اللذات، واملتصدق يقدر على ذلك، والرجل الذي قلبه معلق باملساجد، إمن

املخفي لصدقته عن مشاله لوال قهره هلواه مل يقدر على ذلك ، والذي دعته املرأة اجلميلة الشريفة فخاف هللا عز وجل وخالف 
الفة هواه ، فلم يكن حلر املوقف وعرقه هواه ، والذي ذكر هللا عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشيته إمنا أوصله إىل ذلك ُم

 وشدته سبيل عليهم يوم القيامة . ) روضة احملبني ( .
 قلبه فاهلل أكرم أن يعذب با قلبه .قال أبو سليمان الداراين : ومن ترك هلل شهوة من 

 رابعاً : دخول اْلنة .
 املأوى ( . قال تعاىل  ) وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي

 خامساً :  كمال اإلميان ولذة األنس باهلل والشوق إليه .
 هل العبادة والزهد والعلم .، وإن كان من أتهاج به ال حتصل يف قلب فيه غريهفإن لذة األنس باهلل والشوق إليه والفرح واالب

 ( .)الفوائد
o وعقوبة ، وإما أن تقطع فإهنا أما أن توجب أملاً هوة ، : الصرب عن الشهوة أسهل من الصرب على ما توجبه الش قال ابن القيم

ما أن تذهب لذة أكمل منها ، وإما أن تضيع وقتاً إضاعته حسرة وندامة ، وإما أن تثلم عرضـــــــــاً توفريه أنفـــــــــــع للعبد من ثلمه ، وأ
وضعه ، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من مااًل بقاؤه خري له من ذهابه ، وإما أن تضع قدرًا وجاهًا قيامه خري من 

قضاء الشهوة ، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقاً مل يكن َيدها قبل ذلك ، وإما أن جتلب مهاً وغماً وحزناً وخوفاً ال يقارب لذة 
أن تقطع الطريق على نعمة  الشهوة ـ، وإما أن تنسي علمًا ذكره ألذ من نيل الشهوة ، وإما أن تشمت عدوا ، وحتزن وليًا ، وإما

 مقبلة ، وإما أن حتدث عيباً يبقى صفة ال تزول ، فإن األعمال تورث الصفات واألخالق .   ) الفوائد ( .
 : فما أخذ املرء ما حرم عليه إال من وجهني :  وقال رمحه هللا

 سوء ظنه برب ه ، وأنه لو أطاعه وآثره مل يُعطه خرياً منه حالاًل .  أحدامها :
: أن يكون عاملاً بذلك ، وأن من ترك شيئاً هلل عوضه هللا خرياً منه ، ولكن تغلب شهــــــــــوته صربه ، وهواه عقله ، فاألول والثانية 

 من ضعف علمه .. والثاين من ضعف عقله وبصريته . ) الفوائد ( .
 أن اجلنة والنار ُملوقتان موجودتان اآلن.-4
 . اليت أوتيها  احلديث مثال جلوامع الكلم-5
 أن اجلنة حمفوفة َّبا يشق على النفوس من التكاليف، فالبد لسالك طريقها من الصرب على املكاره. -6
 أن الشهوات قد حفت با النار، فعلى املسلم أن يصرب عنها وحيذر من الوقوع فيها. -7
 احلث على الطاعة وإن كرهتها النفوس.-8
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 نفوس.ذم الشهوات وإن مالت إليها ال -9
 أن الصرب على املكاره عاقبته حسنة.-10
 أن تعاطي الشهوات عاقبته وخيمة.-11
 اإلميان بالغيب.-10
 التنبيه إىل احلكمة يف حف اجلنة باملكاره والنار بالشهوات ، ليتميز املؤمنون بالغيب وغريهم.-11

 دكم من شراك نعله والنار مثل ذلكباب اْلنة أقرب إىل أح -29
َنَُّة َأق   قَاَل : قَاَل النَِّبُّ  َعب ِد هللِا َعن   -6488  َرُب ِإىَل َأَحدُِكم  ِمن  ِشَراِك نَ ع ِلِه َوالنَّاُر ِمث ُل َذِلك ( .  ) اْل 

---------- 
 قال احلافظ : هو السري الذي يدخل فيه إصبع الرجل .) ِشَراِك نَ ع ِلِه ( 

 ن وفقه هللا ، وكذلك النار سهل دخوهلا ملن خذله هللا .احلديث دليل على أن اجلنة سهلة حصوهلا مل -1
قال ابن اجلوزي : معىن احلديث أن حتصيل اجلنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة ، والنار كذلك ، َّبوافقة اهلوى وفعل 

 املعصية .
 ن يتجنبه .ولذلك على املسلم أن ال حيتقر شيئاً من الطاعات أن يفعله ، وال يتهاون بشيء من املعاصي أ

ُ َما ِفيَها يـَْهِوى ِبَا يِف النَّاِر أَبـَْعَد َما بـَنْيَ اْلَمشْ  ) كما قال   رِِق َواْلَمْغِرب ( .ِإنَّ اْلَعْبَد لََيَتَكلَُّم بِاْلَكِلَمِة َما يـََتبَـنيَّ
ُلَغ َما بـََلَغْت َيْكُتُب هللاُ َلُه ِبَا رِ إنَّ الرَُّجَل لََيَتَكلَُّم بِالَكِلَمِة ِمْن رِْضَواِن هللِا تـََعاىَل َما كَ  ) وقال  ، ْضَوانَُه ِإىَل يَوِم يـَْلَقاهُ اَن َيُظن  أْن تـَبـْ

ُلَغ َما بـََلَغْت َيْكُتُب هللا لَُه بَِ  َقاُه ( رواه التمذي ا َسَخَطُه ِإىَل يـَْوِم يـَلْ وإنَّ الرَُّجَل لََيَتَكلَُّم بِالَكِلَمِة ِمْن َسَخِط هللِا َما َكاَن َيُظن  أْن تـَبـْ
 من حديث بالل بن احلارث .

قالوا: وكيف ذلك يا رجل يف ذباب ،  دخل اجلنَة رجل يف ذباب، ودخل النارَ ال ) ق وعن طارق بن شهاب .أن رسول هللا 
ب قال: ليس عندي شيٌء مر رجالِن على قوم هلم صنم ال َُيوزُُه أحد حىت يَقرِ َب له شيئاً، فقالوا ألحدمِها قر ِ رسول هللا؟! قال: 

أقرب قالوا له: قرب ولو ذباباً، فقرب ذباباً، فخلوا سبيله، فدخل النار، وقالوا لآلخر: قرب، فقال: ما كنت ألقرب ألحد شيئاً 
 دون هللا عز وجل، فضربوا عنقه فدخل اجلنة( رواه أمحد يف الزهد عن سلمان موقوفاً وإسناده صحيح .

 وكحديث الذي سقت كلباً .
 كحديث الذي دخل اجلنة بغصن شجرة أزاحه عن الطريقة .و 

 ) ال حتقرن من املعروف شيئاً ..... ( . وقد قال 
 احلديث دليل على وجود اجلنة والنار ، وهذا مذهب أهل السنة واجلماعة ، وقد تقدم ذلك . -2
 التحذير من الذنوب الصغرية . -3

ء  َما َخاَل اَّللََّ بَاِطُل ( .  َعن  َأِب ُهَري  َرَة ، َعِن النَِّبقِ  -6489  قَاَل ) َأص َدُق بَ ي ت  قَاَلُه الشَّاِعُر : َأاَ ُكلُّ َشي 
 [ .  2256] م :

---------- 
، ن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره تمل أحي ويف رواية ) أصدق كلمة ( قال احلافظ : ) َأص َدُق بَ ي ت  قَاَلُه الشَّاِعُر (

 ) أصدق بيت ... ( .يريد القصيدة كلها ويؤيد األول رواية ن وحيتمل أ
كل شيء ما خال هللا باطل ،  كل شيء يف هذه الدنيا بنعيمها وبرجها باطل وال نفع منه إذا مل يكن مقتنًا بذكر هللا ومل   -1
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غي با وجه هللا، نعم على قدر عالقتك ، كل ما يف احلياة من أمور ال قيمة هلا ولن تنفعك يف أخرتك إذا مل تبت يكن فيه رضا هللا
مع هللا ستتفع منزلتك يف دنياك وأخرتك، وهي ما سيبقى وما سواه سيفىن، ليتنا نعي هذا األمر جيداً قبل فوات األوان فال ينفع 

 مال وال بنون إال من اتى هللا بقلب سليم.
احلَْق  َوأَنَّ َما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو  كقوله ) َذِلَك بَِأنَّ اّلِلََّ ُهوَ فقد جعل هذه الكلمة أصدق كلمة قاهلا شاعر وهذا   قال ابن تيمية :

 اْلَباِطُل ( .
وغريهم  ِإالَّ الضَّاَلُل ( وحنو ذلك يتناول كل معبود من دون هللا من املالئكة والبشر وقال ) َفَذِلُكُم اّلِلَُّ رَب ُكُم احلَْق  َفَماَذا بـَْعَد احلَْق ِ 

 .كاألصنام كل شيء فهو باطل وعبادته باطله وعابده على باطل وإن كان موجوًدامن  
حىت الدرهم والدينار كما ، شيء سوى هللا باطل بذا االعتبار  والباطل يراد به الذي ال ينفع عابده وال ينتفع املعبود بعبادته فكل

أن  فإن كل نفس ال بد هلا( ك باطل إال وجهك الكرمي أن كل معبود من لدن عرشك إىل قرار أرض أشهد) يف الدعاء املأثور 
 .بذلك يف كتابه وهو ضال عن عابده كما أخرب، فكل ما سوى هللا باطل ، تأله إهلًا هو غاية مقصودها 

ترابًا وأصله  الوا معناه هلكنا وصرناَضَلْلَنا يف اأْلَْرِض أَإِنَّا َلِفي َخْلق) َجِديد) ( ق والضالل يراد به اهلالك كما قال تعاىل ) َوقَاُلوا أَِإَذا
َضلَّ ( فإذا كان الضال يف الشيء هالًكا فيه فالضال عنه هالًكا عنه وهلذا قال، فيه وتالشى  قوله ضل املاء يف اللنب إذا هلك من

نـَْيا (َسْعيُـ   .أي هلك وذهب وهو َّبعىن بطل ُهْم يف احْلََياِة الد 
فعبادة ما سواه فاسدة  ،يضل عابده ويضل عنه ويذهب عنه وهالك عنه إال وجه هللامعبود سوى هللا فهو باطل وضال  فكل

 .وباطل وضالل واملعبود سواه فاسد
 َشْيء) َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه ( قال إال ما أريد به وجهه . قال ُماهد يف قوله ) ُكل  

 الصاحل .  والعمليبقى إال هللا ابتغي به وجهه كما يقال ما إال ما: وقال سفيان الثوري 
فأي شيء قصده العبد وتوجه إليه بقلبه أو رجاه  (ومتعلم  الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله وعامل) ويف احلديث 

 .أو وااله فإن ذلك هالك مهلك وال ينفعه إال ما كان هلل أو خافه أو أحبه أو توكل عليه
َها فَان) . َمْن َعلَ  وهذا خبالف قوله ) ُكل   َقى َوْجُه رَبِ َك ُذو اجلَْاَللِ يـْ َواإْلِْكرَاِم ( فإنه حصر كل من عليها ومل يستثن مع أن هذا  َويـَبـْ

ذي اجلالل واإلكرام كما قال مالك  مجيع األعمال تفىن وال يبقى منها شيء ينفع صاحبه إال ما كان لوجه املعىن تدل عليه فإن
 .لغري هللا ال يدوم وال يبقى وما كان هلل فهو يبقى وما كان

َفُد َوَما ِعْندَ   اّلِلَِّ بَاق) ( . وقال تعاىل ) َما ِعْندَُكْم يـَنـْ
 .قيمة كل امرئ ما يطلب الناس يقولون قيمة كل امرئ ما حيسن وأهل املعرفة يقولون: وهلذا قيل 

 .أنظر إىل مهته احلكيم ولكين إمنا ومما روي عن بين إسرائيل يقول هللا إين ال أنظر إىل كالم
 صانع بالعامل إذا أحب الدنيا أن أمنع قلبه حالوة ذكري وتصديق ذلك يف القرآن وقد روي أن هللا سبحانه يقول إن أدىن ما أنا

نـَْيا ) فََأْعِرْض َعْن َمْن تـََوىلَّ َعْن ذِْكرِنَا وملَْ يُرِْد ِإالَّ احْلََياةَ ) َلُغُهْم ِمَن اْلعِ ( ذَ 29الد   ( .ْلمِلَك َمبـْ
نـَْيا َوُهْم َعنِ وقال )   اآْلِخَرِة ُهْم َغاِفُلون ( . يـَْعَلُموَن ظَاِهرًا ِمَن احْلََياِة الد 

فيقال ، النار ذكر منهم العامِل الذي يقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك  ويف الصحيح حديث الثالثة الذين أول ما سعرت بم
احلديث بكى وقال  ومعاوية ملا مسع هذا، مث يؤمر به فيسحب إىل النار ، د قيل أردت أن يقال فالن عامل وق كذبت بل: له 

نـَْيا َوزِيَنتَـَها نـَُوفِ  ِإلَْيِهْم أَْعَماهَلُْم ِفيَها َوُهْم ِفيَها صدق هللا وبلغ رسوله مث قرأ قوله ) َمْن َكاَن يُرِيُد احْلََياةَ  ( 15اَل يـُْبَخُسوَن ) الد 
 يـَْعَمُلون ( . النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَـُعوا ِفيَها َوبَاِطٌل َما َكانُوا لَْيَس هَلُْم يف اآْلِخَرِة ِإالَّ أُولَِئَك الَِّذيَن 
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 من الدنيا مل يرح رائحة هللا ال يطلبه إال ليصيب به عرضـــــاً  هـــــــعلًما مما يبتغى به وج وكذلك يف احلديث يف السنن ) من طلب
 اجلنة ( .

ويتأكل به الدنيا ، ومياري به السفهاء  : من تعلم علًما ليجاري به العلماء ،اآلخر ) من طلب علًما أو قال  ويف احلديث
 .غضبان ( ، ويف رواية مل َيد عرف اجلنة ويصرف به وجوه الناس إليه لقي هللا وهو عليه

وآية الشورى وغري ذلك من اآليات  وآية سبحان وهذا باب واسع قد بسط يف غري هذا املوضع وتكلمنا فيه على آية هود
الشركاء عن  املريد للدنيا والقالة وبينا فيه أمارات ذلك َوبينا أن الدين كله هلل وأن هللا أغىن واألحاديث واآلثار يف ذم العامل وغريه

 .اخلطر الشرك وأن الصحابة والسلف كانوا من أخوف اخللق يف هذا املقام
 به وجه هللا يبقى وينفع ويدوم ، وما يراد به غري هللا ال ينفع وال يدوم .احلديث دليل على أن ما يراد -2
 احلديث دليل على حقارة الدنيا وذم طلبها والسعي هلا . -3
 احلث على العمل هلل .-4

 باب لينرر إىل من هو أسفل منه وا ينرر إىل من هو فوقه -30
َل ِق فَ ل يَ ن ُرر  ِإىَل َمن  ُهَو ) اَل قَ  َعن  َأِب ُهَري  َرَة َعن  َرُسوِل هللِا  -6490 ِإَذا َنَرَر َأَحدُُكم  ِإىَل َمن  ُفضِقَل َعَلي ِه يف ال َماِل َواْل 

َفَل ِمن هُ   ( . َأس 
 [ . 2963] م : 

---------- 
َل قِ )   ( بفتح اخلاء أي : الصورة . يف ال َماِل َواْل 
حتته ، وأن ال ينظر إىل من فوقه إىل من هو  –من مال وجاه  –يف أمور الدنيا  احلديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن ينظر -1

) اْنظُُروا ِإىَل َمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َواَل تـَْنظُُروا ِإىَل َمْن ُهَو فـَْوَقُكْم فـَُهَو  وقد جاء يف صحيح مسلم َعْن َأىِب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ 
 َعَلْيُكْم ( .» قَاَل أَبُو ُمَعاِويََة «. تـَْزَدُروا نِْعَمَة اّلِلَِّ َأْجَدُر َأْن اَل 

 ويف ذلك فوائد :
 القيام بشكر هللا على نعمة وعدم احتقارها . أوًا :

نـَْيا ) َواَل تـَْنظُُروا ِإىَل   .َمْن ُهَو فـَْوَقُكْم ( قال املباركفوي : ) اُْنظُُروا ِإىَل َمْن ُهَو َأْسَفُل ِمْنُكْم ( َأْي يف أُُموِر الد 
 تـَْزَدُروا ( َأْي بَِأْن اَل حَتَْتِقُروا َوااِلْزِدرَاُء ِفيَها ) فَِإنَُّه ( َأْي فَالنَّظَُر ِإىَل َمْن ُهَو َأْسَفُل اَل ِإىَل َمْن ُهَو فـَْوُق ) َأْجَدُر ( َأْي َأْحَرى ) َأْن اَل 

 أُْبِدَلْت التَّاُء بِالدَّاِل ) نِْعَمَة اّلِلَِّ َعَلْيُكْم ( .ااِلْحِتَقاُر َفَكاَن َأْصُلُه ااِلْزتِرَاَء فَ 
نـَْيا ِاْسَتْصَغَر َما ِعْنَدُه ِمْن نَِعِم اّلِلَِّ َفَكا َة َن َسَبًبا ِلَمْقِتِه ، َوِإَذا َنَظَر لِلد وِن َشَكَر النِ ْعمَ فَِإنَّ اْلَمْرَء ِإَذا َنَظَر ِإىَل َمْن ُفضِ َل َعَلْيِه يف الد 

نـَْيا فَِإنَُّه حُيَر ُِك َداِعيَ  َد . فـَيَـْنَبِغي لِْلَعْبِد أَْن اَل يـَْنظَُر ِإىَل جَتَم ِل أَْهِل الد  نَـْيك ِإىَل َما َوتـََواَضَع َومحَِ َة الرَّْغَبِة ِفيَها َوِمْصَداقُُه : } َواَل مَتُدَّنَّ َعيـْ
ُهْم َزْهَرَة احْلَيَ  نـَْيا ( .          ) التحفة ( .َمتـَّْعَنا ِبِه أَْزَواًجا ِمنـْ  اِة الد 

أي : اعتربوا َّبن فضلتم عليه يف املال ، واخلنق ، والعافية ، فيظهر عليكم ما أنعم هللا به عليكم فتشكرونه على  وقال القرطِب :
ده ما أنعم هللا عليه به عنذلك ، فتقومون حبق النعمة ، وذلك خبالف ما إذا نظر إىل ما فضل عليه غريه من ذلك ؟ فإنَّه يضحل 

عينه إىل الدنيا فينافس أهلها ،  ورَّبا محله ذلك النظر إىل أن متتدعم ، وحبتقرها ، فال حيسبها نعما ، فينسى حن هللا فيها ، من الن
 ويتقلع حلسرة فؤيها ، وحيسد أهلها ، وذلك هو اهلالك يف الدنيا واآلخرة .

نـَْيا طَ : قَاَل اِْبن َجرِير َوغَ  وقال النووي ْنَسان ِإَذا رََأى َمْن ُفضِ َل َعَلْيِه يف الد  َلَبْت رْيه : َهَذا َحِديث َجاِمع أِلَنـَْواع) ِمْن اخلَْرْي ؛ أِلَنَّ اإْلِ
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أَْو يـَُقارِبُه . َهَذا ُهَو اْلَمْوُجود يِف  نـَْفسه ِمْثل َذِلَك ، َواْسَتْصَغَر َما ِعْنده ِمْن نِْعَمة اّلِلَّ تـََعاىَل ، َوَحَرَص َعَلى ااِلْزِديَاد لِيَـْلَحق ِبَذِلكَ 
نـَْيا ِإىَل َمْن ُهَو ُدونه ِفيَها َظَهَرْت َلُه نِْعَمة اّلِلَّ تـََعاىَل   َعَلْيِه ، َفَشَكَرَها ، َوتـََواَضَع ، َوفـََعَل ِفيِه َغاِلب النَّاس . َوأَمَّا ِإَذا َنَظَر يف أُُمور الد 

 اخلَْرْي .
إىل هذا الدواء العجيب ، والسبب القوي لشكر نعم هللا ، وهو أن يلحظ العبد يف كل وقت من  د أرشد وق وقال السعدي :

ناء عليه ، فإنه ال يزال فمىت استدام هذا النظر اضطره إىل كثرة شكر ربه والثال وأصناف النعم ، هو دونه يف العقل والنسب وامل
 ، ويتمىن كثري منهم أن يصل إىل قريب مما أوتيه من عافية ومال ورزق ، وخلقدونه بدرجات يف هذه األوصاف  يرى خلقًا كثرياً 

 وفضلين على كثري ممن خلق تفضياًل .، ويقول : احلمد هلل الذي أنعم علي  وخلق ، فيحمد هللا على ذلك محداً كثرياً 
ليس هلم قوت مدخر ، وال مساكن كثريًا به على كمال العقل ، ويشاهد عاملًا  ينظر إىل خلق كثري ممن سلبوا عقوهلم ، فيحمد ر 

 يأوون إليها ، وهو مطمئن يف مسكنه ، موسع عليه رزقه .
قد ابتلوا بأنواع األمراض ، وأصناف األسقام وهو معاِف من ذلك ، مسربل بالعافية . ويشاهد خلقا كثريا قد  ويرى خلقًا كثرياً 

 يف قاذورات املعاصي ، وهللا قد حفظه منها أو من كثري منها .ابتلوا ببالء أفظع من ذلك ، باحنراف الدين ، والوقوع 
ويتأمل أناساً كثريين قد استوىل عليهم اهلم ، وملكهم احلزن والوساوس ، وضيق الصدر ، مث ينظر إىل عافيته من هذا الداء ، ومنة 

 كثريا من األغنياء .  -حة القلب نعمة القناعة ورا -هللا عليه براحة القلب ، حىت رَّبا كان فقريا يفوق بذه النعمة 
مث من ابتلي بشيء من هذه األمور َيد عاملا كثريا أعظم منه وأشد مصيبة ، فيحمد هللا على وجود العافية وعلى ختفيف البالء ، 

 فإنه ما من مكروه إال ويوجد مكروه أعظم منه .
  قوة ومنو ، ومل تزل نعم هللا عليه تتى وتتواىل .مل يزل شكره يف فمن وفق لالهتداء بذا اهلدي الذي أرشد إليه النيب 

يزدري نعمة  ، فإنه ال بد أنلعافية واملال والرزق وتوابع ذلكومن عكس القضية فارتفع نظره وصار ينظر إىل من هو فوقه يف ا 
، واحلزن الدائم ، والتسخط ملا عنه النعم ، وتسابقت إليه النقم، وامتحن بالغم املالزم ومىت فقد الشكر ترحلت، هللا، ويفقد شكره

 ) شرح جوامع األخبار ( . هو فيه من اخلري ، وعدم الرضى باهلل رباً ومدبراً، وذلك ضرر يف الدين والدنيا وخسران مبني .
يف احلديث الصحيح  : ومن أنفع األشياء يف هذا املوضع ) للحياة السعيدة ( استعمال ما أرشد إليه النيب  وقال رمحه هللا
انظروا إىل من هو أسفل منكم وال تنظروا إىل من هو فوقكم فإنه أجدر أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم( ، فإن العبد  حيث قال: )

إذا نصب بني عينيه هذا امللحظ اجلليل ، رآه يفوق مجعًا كثريًا من اخللق يف العافية وتوابعها، ويف الرزق وتوابعه مهما بلغت به 
 ومهه وغمه، ويزداد سروره واغتباطه بنعم هللا اليت فاق فيها غريه ممن هو دونه فيها.احلال، فيزول قلقه 

وكلما طال تأمل العبد بنعم هللا الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، رأى ربه قد أعطاه خرياً ودفع عنه شروراً متعددة، وال شك أن 
 الوسائل املفيدة ( . هذا يدفع اهلموم والغموم، ويوجب الفرح والسرور.     )

عن عون بن عبد هللا قال : صحبت األغنياء فلم يكن أحدا أطول غما مىن إن رأيت أحدًا أحسن ثيابا مىن وأطيب رحيًا مىن 
 فصحبت الفقراء فاستحت.

 ثانياً : القناعة .
 وقد نقدم الكالم عليها .

 الشكر . احلديث دليل على وجوب شكر هللا على نعمه ، وقد تقدمت مباحث -2
 احلذر من التسخط من نعم هللا . -3
 علو منزلة الشكر هلل . -4
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 فضل ُمالسة املساكني والفقراء ، ألهنا تؤدي إىل شكر هللا .-5
 قال ابن رجب رمحه هللا : 

 : اعلم أن حمبة املساكني هلا فوائد كثرية 
 : أهنا توجب إخالص العمل هلل .منها 

 كون إال هلل تعاىل ، ألن نفعهم يف الدنيا ال يرجى غالباً.ألن اإلحسان إليهم حملبتهم ال ي
 أهنا تزيل الكرْب . ومنها :

 ألن املستكرب ال يرضى ُمالسة املساكني ، كما سبق عن رؤساء قريش واألعراب .
 : أنه يوجب صالح القلب وخشوعه . ومنها

ال له : إن أحببَت أن يلني قلُبك فأطعم املسكني ، قسوة قلبه ، فق ففي حديث أيب هريرة ) أن رجاًل شكى إىل رسول هللا 
 وامسح رأس اليتيم ( رواه أمحد .

أن ُمالسة املساكني توجب رضى من َيالسهم برزق هللا عز وجل ، وتعظم عنده نعمة هللا ، وُمالسة األغنياء توجب  ومنها :
نَـْيَك ِإىَل  ل نبيه التسخط بالرزق ومد العني إىل زينتهم وما هم فيه ، وقد هنى هللا عز وج عن ذلك فقال تعاىل ) َوال مَتُدََّن َعيـْ

ٌر َوأَبـَْقى نـَْيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه َورِْزُق رَبِ َك َخيـْ ُهْم َزْهَرَة احْلََياِة الد  ) انظروا إىل من دونكم ، وال تنظروا  ( وقال  َما َمتـَّْعَنا بِِه أَْزَواجًا ِمنـْ
 أن ال تزدروا نعمة هللا عليكم ( . إىل من فوَقكم ، فإنه أجدر

 أوصى حبب املساكني . : أن النيب  ومنها
 أن أنظر إىل دوين، وال أنظر إىل من فوقي، وأوصاين أن أحب املساكني وأن أدنو منهم( . قال أبو الدرداء )أوصاين رسول هللا 

رى من هو أحسن منه لباسًا ومركبًا وطعامًا ومسكنًا ، وكان عون بن عبد اله َيالس األغنياء فال يزال يف غم ، ألنه ال يزال ي
 فتكهم وجالس املساكني فاستاح .

 ويف احلديث ) اللهم إين أسألك فعل اخلريات ... وحب املساكني ( .
 ويروى أن داود كان َيالس املساكني ويقول : مسكني بني مساكني .

عاىل، واإلخالص هو أساس األعمال الذي ال تثبت األعمال إال قال ابن رجب: وحب املساكني مستلزم إلخالص العمل هلل ت
 عليه .

 ومل يزل السلف يوصون حبب املساكني .
 كان يسأل ربه حب املساكني .  كتب الثوري إىل بعض إخوانه : عليك بالفقراء واملساكني والدنو منهم ، فإن رسول هللا 

يكنيه أبا  املساكني وَيلس إليهم وحيدثهم وحيدثونه ، وكان النيب : كان جعفر بن أيب طالب حيب ويروى عن أيب هريرة قال
 املساكني .

 . وكانت زينب بنت خزمية تسمى أم املساكني لكثرة إحساهنا إليهم ، وتوفيت يف حياة النيب 
 ربِيَن ( .ومر احلسن بن علي على مساكني يأكلون ، فدعوه فأجابم وأكل معهم وتال ) ِإنَُّه ال حيُِب  اْلُمْسَتكْ 

 وكان ابن عمر ال يأكل غالباً إال مع املساكني ، وكان يقول : لعل بعض هؤالء أن يكون ملكاً يوم القيامة .
 وكان سفيان الثوري يعظم املساكني ، وَيفو أهل الدنيا ، فكان الفقراء يف ُملسه هم األغنياء واألغنياء هم الفقراء .

 ا علية أصحابنا وجدناهم عند الفقراء واملساكني .وقال سليمان التيمي : كنا إذا طلبن
 وقال الفضيل : من أراد عز اآلخرة فليكن ُملسه مع املساكني .
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 باب من هم ِسنة أو بسيئة -31
ُهَما ، َعِن النَِّبِق  -6491 قَاَل ) ِإنَّ اَّللََّ َكَتَب  ِفيَما يَ ر ِوي َعن  رَبِقِه َعزَّ َوَجلَّ قَاَل : َعِن اب ِن َعبَّاس  ، َرِضَي اَّللَُّ َعن  

ََسَنة  فَ َلم  يَ ع َمل َها َكَتبَ َها اَّللَُّ َلُه ِعن َدُه  َسَناِت َوالسَّيِقَئاِت ُثَّ بَ نيََّ َذِلَك َفَمن  َهمَّ ِِ َحَسَنًة َكاِمَلًة فَِإن  ُهَو َهمَّ هِبَا فَ َعِمَلَها َكَتبَ َها احلَ 
َر َحَسَنا ن َدُه َحَسَنًة  ت  ِإىَل َسب ِعِمَئِة ِضع ف  ِإىَل َأض َعاف  َكِثريَة  ، َوَمن  َهمَّ ِبَسيِقَئة  فَ َلم  يَ ع َمل َها َكَتبَ َها اَّللَُّ َلُه عِ اَّللَُّ َلُه ِعن َدُه َعش 

 َكاِمَلًة فَِإن  ُهَو َهمَّ هِبَا فَ َعِمَلَها َكَتبَ َها اَّللَُّ لَُه َسيِقَئًة َواِحَدًة ( .
 [ . 131] م : 

---------- 
معىن كونه كتب احلسنات والسيئات أي أنه قدرها وأثبتها يف سابق علمه ، أو أمر احلفظة   ( كتب احلسنات والسيئات) 

 بكتابتها يف اللوح احملفوظ بدليل قوله )إذا هم عبدي بسيئة فال تكتبوها عليه ( .
 أي فصله ووضحه . ( بنيق ذلك) 
( ويف ذلك إشارة إىل  عنده كاملة ال نقص فيها . ويف رواية )، فهي  فع توهم النقص( لد كاملة قيدها بقوله ) ( حسنة كاملة) 

 الشرف .
 قيدها بقوله ) واحدة ( للتأكيد أن السيئة ال تضاعف كما تضاعف احلسنة . ( سيئة واحدة) 
 أي بسبيب .(  من جرقاي) 
 وين واإلحصاء ، واملراد أهنا مكتوبة على العبد يف األزل.( الكتابة َّبعىن التدإنَّ هللَا َكَتَب احلََسَناِت والسَّيِقَئاتِ )
 ( أي : فضله .ُثَّ بَ نيََّ ذِلَك )  

 يف هذا احلديث بيان كتابة احلسنات والسيئات واهلم باحلسنة والسيئة . -1
 والكتابة القدرية للحسنات والسيئات تشمل أمرين :

 ِبا وتعييُنه .كتابة ثوا  واآلخر :كتابة عمل اخللق هلا .   أحدها :
 وكالمها حق ، إال أن املراد منها يف هذا احلديث الثاين .

 واحلسنة شرعاً : اسم لكل ما تُوع د عليه بالثواب احلسن ، وهي كل ما أمر به الشرع .
 والسيئة شرعا : اسم لكل ما ُتوع د عليه بالثواب السيئ ، وهي كل ما هنى عنه الشرع هني حترمي .

 على أن من هم  حبسنة فلم يعملها كتبها هللا عنده حسنة كاملة .احلديث دليل  -2
 . ) َفَمْن َهمَّ حِبََسَنة) فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اّلِلَُّ ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة ( لقوله 

 ويف رواية ) إذا حتدث عبدي بأن يعمل حسنة ، فأنا أكتبها له حسنة ( .
 خلطرات، فإذا وجد يف القلب خطرة إىل احلسنة كتبها هللا له حسنة وإن مل يعمل .واملراد باهلم  هنا هو هم  ا 
 احلديث دليل على أن من هم  حبسنة فعملها كتبها هللا عنده عشر حسنات . -3

ىَل َأْضَعاف) َكِثريَة) ( وهذا شامل لكل )َوِإْن َهمَّ ِبَا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اّلِلَُّ ِعْنَدُه َعْشَر َحَسَنات) إىَل َسْبِعِماَئِة ِضْعف) إ لقوله 
 احلسنات .

 كما قال تعاىل )َمْن َجاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثَاهِلَا ( .
 وأما زيادة املضاعفة على العشر ملن شاء هللا أن يضاعف له  تكون حسب اإلخالص واإلحسان يف العمل .

 ُيَضاِعُف ِلَمْن َن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اّلِلَِّ َكَمَثِل َحبَّة) أَنـَْبَتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِ  ُسْنبُـَلة) ِماَئُة َحبَّة) َواّلِلَُّ كما قال تعاىل ) َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقو 
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 َيَشاُء َواّلِلَُّ َواِسٌع َعِليٌم ( .
سبيل هللا ، فقال : لك با يوم القيامة سبعمائة وعن ابن مسعود قال ) جاء رجل بناقة ُمطومة ، فقال : يا رسول هللا ! هذه يف 

 ناقة ( رواه مسلم .
 ويف حديث الصيام ) قال تعاىل : إال الصيام ، فإنه ِل وأنا أجزي به ( متفق عليه .

قال ابن رجب : إن مضاعفة احلسنات زيادة على العشر تكون حبسب حسن اإلسالم ، ويكون حبسب كمال اإلخالص ، 
 لعمل يف نفسه ، وحبسب احلاجة إليه .وحبسب فضل ذلك ا

 وقال ابن كثري : وقوله ههنا ) َواّلِلَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء ( أي : حبسب إخالصه يف عمله .
 وقال الشيخ ابن عثيمني : ) إىل سبعمائة ضعف ( وهـذا حتت مشيئة هللا تعاىل ، فإن شاء ضاعف هذا ، وإن شاء مل يضاعف .

يف الصحيحني ) إن امرأة بغيا رأت كلبًا يف يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها قال ابن تيمية : و 
 فسقته به فغفر هلا ( ويف لفظ يف الصحيحني ) أهنا كانت بغياً من بغايا بين إسرائيل ( .

غصن شوك على الطريق فأخره فشكر قال : )بينما رجل ميشي يف طريق وجد   ويف الصحيحني عن أيب هريرة أن رسول هللا 
 هللا له فغفر له ( .

 . فليس كل بغي سقت كلباً يغفر هلافهذه سقت الكلب بإميان خالص كان يف قلبها فغفر هلا ، وإال 
، فإن وكذلك هذا الذي حنَّى غصن الشوك عن الطريق ، فعله إذ ذاك بإميان خالص وإخالص قائم بقلبه ، فغفر له بذلك 

، وإن الرجلني ليكون مقامهما يف الصف واحدًا وبني  اضل بتفاضل ما يف القلوب من اإلميان واإلخالصاألعمال تتف
 .   ، وليس كل من َنَّى غصن شوك عن الطريق يغفر له صالتيهما كما بني السماء واألرض 

 القلوب ، والناس يتفاضلون يف ذلك وقال : واملقصود أن فضل األعمال وثوابا ليس جملرد صورها الظاهرة ، بل حلقائقها اليت يف
 تفاضاًل عظيماً .      

وقال رمحه هللا : والنوع الواحد من العمل قد يفعله اإلنسان على وجه يكمل فيه إخالصـه وعبوديته هلل ، فيغفر هللا له به كبائر ،  
قال : ) ُيصاح برجل من أميت يوم القيامة أنه  كما يف التمذي وابن ماجه وغريمها عن عبد هللا بن عمرو بن العاص عن النيب 

على رؤوس اخلالئق فينشر عليه تسعة وتسعون سجاًل ، كل سجل منها مد البصر ، فيقال : هل تنكر من هذا شيئًا ؟ فيقول : 
البطاقة مع  ال يا رب ، فيقول : ال ظلم عليك ، فتخرج له بطاقة قدر الكف فيها شهادة أن ال إله إال هللا ، فيقول: أين تقع هذه

 هذه السجالت ؟ فتوضع هذه البطاقة يف كفه ، والسجالت يف كفة ، فثقلت البطاقـة وطاشت السجالت ( .
فهذه حال من قاهلا بإخالص وصدق ، كما قاهلا هذا الشخص، وإال فأهل الكبائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون : ال إله 

 م كما ترج ح قول صاحب البطاقة .                        إال هللا ، ومل يتجح قوهلم على سيئاهت
 احلديث دليل على أن من هم  بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة . -4

 . ) َوِإْن َهمَّ ِبَسيِ َئة) فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها اّلِلَُّ ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة ( لقوله 
 هلل كما يف رواية ملسلم ) إمنا تركها من أجلي أو من جرائي ( .وهذا : إذا كان تركها من خشية 

 ومثل قصة الذي هم  بابنة عمه بسوء فتكها هلل ، فأجاب هللا دعاءه وفرج مهه فانفرجت الصخرة .
 فإن تركها ُمافة املخلوقني ومرآهتم فيعاقب على هذا . -ب
 أسبابا ، فهذا يعاقب كمن عِمل ، فتكتب عليه سيئة . فإن تركها بسبب عدم القدرة عليها مع االشتغال بتحصيل -ج

قال الشيخ ابن عثيمني : من هم  بالسيئة وسعى يف حتصيلها لكن عجز عنها ، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاماًل ، دليل ذلك، 
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! هـذا القاتل ، فما بال املقتول ؟ ) إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار ، قالوا : يا رسول هللا  قول النيب 
 قال : ألنه كان حريصاً على قتل صاحبه ( .

 احلديث دليل على أن من هم  بسيئة وعملها فإهنا تكتب عليه سيئة واحدة من غري مضاعفة . -5
 ) َوِإْن َهمَّ ِبَا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها اّلِلَُّ َسيِ َئًة َواِحَدًة ( . لقوله 

 ) َوَمْن َجاَء بِالسَّيِ َئِة َفال َُيَْزى ِإالَّ ِمثْـَلَها َوُهْم ال يُْظَلُموَن ( .كما قال تعاىل 
 فمن عمل سيئة تكتب عليه سيئة َّبثلها من غري مضاعفة وهلذا قال )َكَتبَـَها اّلِلَُّ َسيِ َئًة َواِحَدًة ( إشارة إىل أهنا غري مضاعفة . 
 كان .لكن السيئة تعُظم أحياناً بشرف الزمان أو امل 
اختلف العلماء فيمن نوى وهم  بالعمل الصاحل واقتن مع النية قول أو سعي بأسبابا ، لكنه مل يدرك هذا العمل على ثالثة  -6

 أقوال :
 مع املضاعفة . أنه يكتب له األجر كامالً  القول األول :

 يف املفهم . وهو اختيار القرطيب يف أحكام القرآن ، والقرطيب
 أنَّ له أجر النية فقط . : القول الثاين
فلعله يرى رأيه ! وهو اختيار الشيخ ابن  -فيما نقله ابن حجر يف الفتح ومل يتعقبه ابن حجر  –السبكي الكبري  وهو اختيار

 يف شرح رياض الصاحلني . –رمحه هللا  –عثيمني 
 أنه يكتب له أجر النية مع العمل دون املضاعفة . القول الثالث :

 يف جامع العلوم واحلكم . –رمحه هللا  –بن رجب اختيار ا وهو 
 ، وذلك ملا يلي : –وهللا أعلم  –ولعل القول الثالث هو الراجح 

ُر أُوِل الضََّرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يِف َسِبيِل اّلِلَِّ بَِأْموَ  قال أوًا : ُ اهلِِْم َوأَنْـ تعاىل ) ال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِننَي َغيـْ ُفِسِهْم َفضََّل اّلِلَّ
ً َوَعَد اّلِلَُّ احلُْْسىَن َوَفضََّل اّلِلَُّ    اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجراً َعِظيماً ( .اْلُمَجاِهِديَن بَِأْمَواهلِِْم َوأَنـُْفِسِهْم َعَلى اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة وَُكال 

القاعدين عن اجلهاد وبني اجملاهدين ، مث أخرب عن  اآلية التسوية بني املؤمنني نفى يف هذه –سبحانه  – وجه االستدالل : أن هللا
  أوِل الضرر بدرجة ، وتفضيل اجملاهدين على القاعدين من غري أوِل الضرر بدرجات تفضيل اجملاهدين على القاعدين من

القاعدون من أهل األعذار ، والقاعدون  م: القاعدون املفضَّل عليهم اجملاهدون درجة ه –رضي هللا عنهما  –قال ابن عباس 
 من غري أهل األعذار . املفضَّل عليهم اجملاهدون درجات هم القاعدون

 . رُُه َعَلى اّلِلَِّ (قوله تعاىل ) َوَمْن خَيْرُْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجراً ِإىَل اّلِلَِّ َوَرُسولِِه مُثَّ يُْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأجْ  ثانياً :
الذي متت هجرته ؛ وال حيصل على أجر  االستدالل : أنَّ من خرج مهاجرًا مث مات قبل أن تتم هجرته فإنَّ له أجر املهاجر وجه

إن هذه املسألة خارج البحث ، وذلك أنَّ هذه املسألة فيمن بدأ بالعمل  : املضاعفة بدليل ما سيأيت يف الذي بعده ، أو يقال
 ية فيحصل على أجر العمل مع املضاعفةأدركته املن وشرع فيه مث

ُهَما قَاَل )ُكنَّا َمع النَّيِبِ   ثالثًا : يف َغزَاة فـََقاَل: ِإنَّ بِاْلَمِديَنِة َلرَِجااًل َما ِسْرمُتْ َمِسرياً  عن جاِبِر ْبِن َعْبِد اّلِلَِّ األَْنَصارِيِ  رِضَي هللا عنـْ
 ( رواه مسلم . َويف روايَِة : ِإالَّ َشرُكوُكْم يف اأَلْجرِ « عُكم َحَبَسُهُم اْلَمَرضُ ، َوالَ َقَطْعُتْم َواِدياً ِإالَّ كانُوا مَ 

سلكنا شعباً ( يدل على أنَّ هلم أجر  ) ما سرنا مسرياً ، وال قطعنا وادياً  ( ويف اللفظ اآلخر ) ما وجه االستدالل : أنَّ قوله 
املتقدم :  ... فمن همَّ با فعملها   –رضي هللا عنهما  –ىل حديث ابن عباس إ هذه األعمال ومل يتعرض للمضاعفة ، فإذا نظرنا

املضاعفة معلَّقة على مباشرة العمل  هللا عنده عشر حسنات إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف) كثرية ... ، اتضح لنا أنَّ  كتبها
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 إال على أجر العمل فقط .العمل وإن همَّ به ، فال حيصل  والفعل ، وهذا الذي من أهل األعذار مل يباشر
 احلديث دليل على عظم فضل هللا ورمحته بعباده .-7

 فمن رمحته : أن احلسنة مضاعفة ، والسيئة ال تضاعف .

 ومن رمحته : جعل أبواب اجلنة مثانية وأبواب النار سبعة .
 هوا عليه ( .) إن هللا جتاوز ِل عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكر  ومن رمحته : ما جاء يف قوله 

ومن رمحته : ما جاء يف حديث ) وجعلت ِل األرض مسجدًا وطهورًا ، فأميا رجل من أميت أدركته الصالة فليصل ، وأحلت ِل 
 الغنائم ومل حتل ألحد قبلي ( .

 ومن رمحته : أن أمة اإلسالم هي أقل األمم عماًل ، وأكثرهم أجراً .
 على هللا هالك ( . جاء يف رواية يف آخر احلديث ) وال يهلك-8

قال ابن رجب رمحه هللا : يعين بعد هذا الفضل العظيم من هللا والرمحة الواسعة منه َّبضاعفـة احلسنات والتجاوز عن السيئات ، ال 
 يهلك على هللا إال من هلك ، وألقى بيده إىل التهلكة ، وجترأ على السيئات ، ورغب عن احلسنات ، وأعرض عنها .

 يب والتهيب من أفضل أساليب التبية .أسلوب التغ -9
 اطالع املالئكة على ما يهم به اإلنسان . -10
 على املسلم أن ينوي فعل اخلري دائماً وأبداً ، لعله يكتب له أجره وثوابه . -11
 احلث على العمل الصاحل واملسارعة فيه . -12

 ى ِمن  حُمَقََّراِت الذُّنُوبِ باب َما يُ ت َّقَ  -32
ِد ا ن  أََنس  عَ  -6492  لنَِّبِق قَاَل ) ِإنَُّكم  لَتَ ع َمُلوَن َأع َماًا ِهَي َأَدقُّ يف َأع ُيِنُكم  ِمَن الشََّعِر ِإن  ُكنَّا نَ ُعدَُّها َعَلى َعه 

 ال ُموِبَقاِت ( .
ِلَكاِت.  قَاَل أَبُو َعب ِد هللِا يَ ع ِِن ِبَذِلَك ال ُمه 

---------- 
 من حمقرات الذنوب . احلديث فيه التحذير-1

 واحملقرات هي : ما ال يباِل املرء با من الذنوب .
 وقال العيين يف عمدة القاري: هي الذنوب اليت حيتقرها فاعلها .

ثـََنا َعْبُد اّلِلَِّ َحِديثـَنْيِ َأَحُدمُهَا َعِن النَّيبِ   ) ِإنَّ اْلُمْؤِمَن يـََرى ُذنُوبَُه َكأَنَُّه قَاِعٌد  َواآلَخُر َعْن نـَْفِسِه قَالَ  َعِن احْلَاِرِث ْبِن ُسَوْيد) َحدَّ
َهَكَذا قَاَل أَبُو ِشَهاب) بَِيِدِه فـَْوَق أَْنِفِه ( حَتَْت َجَبل) خَيَاُف َأْن يـََقَع َعَلْيِه ، َوِإنَّ اْلَفاِجَر يـََرى ُذنُوبَُه َكُذبَاب) َمرَّ َعَلى أَْنِفه ( فـََقاَل ِبِه 

 رواه البخاري .
يقَع َعليه ( قال ابن أيب مجرة : السبب يف ذلك  يف الفتح : قوله ) املؤِمَن يَرى ُذنوبَُه كأنَّه قاِعٌد حتَت َجَبل) خَياُف أنْ  افظقال احل

 من نفسه ما خيالف ما ينور به قلبه عظم األمر عليه . أن قلب املؤمن منور ، فإذا رأى
 قد حيصل التسبب إىل النجاة منه خبالف اجلبل إذا سقط على الشخص ال غريه من املهلكات واحلكمة يف التمثيل باجلبل ، أن 

العقوبة بسببها ، وهذا شأن املسلم  ينجو منه عادة ، وحاصله أن املؤمن يغلب عليه اخلوف لقوة ما عنده من اإلميان ، فال يأمن
 من صغري عمله السيئ . ، أنه دائم اخلوف واملراقبة يستصغر عمله الصاحل وخيشى

ا ذباب َمرَّ  الزهراين عن أيب شهاب عند له ) وإن الفاجر يرى ُذنوبَه كُذباب ( يف رواية أيب الربيعقو  على  اإلمساعيلي )  ُذنوبَه كأهنَّ
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 كما أن ضرَر الذ باب عنده سهـل، وكذا دفعه عنه . أنفه ( أي : ذنُبه سهٌل عنده ، ال يعتقد أنه حيصل له بسِببه كبري ضرر)،
 أبلغ . به هكذا ( أي : حناه بيده ، أو دفعه ، هو ِمن إطالق القول على الفعل ، قالوا : وهوقوله ) فقال 

ا كانت هذه صفة املؤمن لشدَّة خوفه ِمن هللا وِمن عقوبته ؛ ألنَّه على يقني ِمن :قال احملب  الطَّربي الذنب ، وليس على يقني)  إمنَّ
  .واستهان باملعصية فلذلك قلَّ خوفُه،من املغفرة ، والفاجر قليل املعرفة باهلل ؛ 

جتد َمن يقع يف املعصيِة إذا ُوعظ  مجرة: السَّبب يف ذلك أنَّ قلب الفاجِر ُمظلٌم ، فُوقوع الذنِب خفيٌف عنده ، وهلذا وقال ابن أيب
 يقول: هذا سهل .

 على ُفجوره .وِخفََّته عليه يدل   قال : وُيستفاد من احلديث أنَّ قلَّة خوف املؤمن ُذنوبَه،
 الطَّري وأحقَره، وهو مما يعاين ويُدفع بأقل األشياء . قال : احلكمُة يف تشبيه ذنوِب الفاجر بالذ باِب ، كوُن الذ باب أخفَّ 

ا يقصد غالًبا  قال: ويف ذِكر األنف ُمبالغٌة يف اعتقاده ِخفَّة   .العنيَ الذَّنب عنده ، ألنَّ الذ باب قلَّما ينزُل على األنف؛ وإمنَّ
  .للِخفَّة أيًضا؛ ألنه بذا القدر اليسري يدفع ضرره قال: ويف إشارتِه بيِده تأكيدٌ 

 على حماسبة النفس واعتبار العالمات الدالة على بقاء نعمِة اإلميان،  قال: ويف احلديث ضرُب املثل َّبا مُيكن، وإرشاد إىل احلض
ألن  -صغريًا كان أو كبريًا -املؤمن عظيَم اخلوف من هللا تعاىل ِمن كل ذنب  ينبغي أن يكونَ  بطال : يُؤخذ منه أنه قال ابن -2

 عما يَفعل سبحانه وتعاىل . هللا تعاىل قد يُعذِ ب على القليِل؛ فإنه ال ُيسأل
نُوِب َكَمَثِل قـَْوم) نـََزُلواالذ نُوَب، فَِإنَّ  قال )ِإيَّاُكْم َوحُمَقَّرَاتِ  أن َرُسوَل هللا  ِن َسْعد) السَّاِعِديبْ  َعْن َسْهلِ  -3  َمَثَل حُمَقَّرَاِت الذ 

َزُهْم، َوِإنَّ حُمَقَّرَاِت الذ نُوِب َمىَت يـُْؤَخذْ  ، َفَجاَء َذا ِبُعود) َوَذا ِبُعود) َحىتَّ مَجَُعوا َمابَِبْطِن َواد)  ِبَا َصاِحبُـَها تـُْهِلْكه( رواه  أَْنَضُجوا ِبِه ُخبـْ
 أمحد .

 تفوت أهل الس عادة بدم أصل اإلميان عند اخلامتة . غائر املعاصي َير  بعضها إىل بعض حىت  قال الغزاِل : ص
 وقال : تصري الصغرية كبرية بأسباب :

 : االستصغار واإلصرار .منها 
 هصغر عند هللا ، وكلما استصغره عظم عند هللا ، ألن استعظامه يصدر عن نفور القلب من فإن الذنب كلما استعظمه العبد

يوجب شدة األثر يف القلب املطلوب  وكراهته له ، وذلك النفور مينع من شدة تأثريه به ، واستصغاره يصدر عن األلفة به ، وذلك
 .باخلطيئة تنويره بالطاعة واحملذور تسويده

الشمس  َّبنزلةإذا استخف باحملقرات ، دخل التخلط يف إميانه ، وذهب الوقار وانتقص من كل  شيء  : وقال احلكيم التمذي
أهل الدنيا وخلص النقصان إىل كل  ينكسف طرف منها ، فبقدر ما انكسف ولو كرأس إبرة ينقص من شعاعها وإشراقها على

قدره فيصري قلبه حمجوباً عن هللا ، فزوال الدنيا بكليتها أهون من ذلك،  شيء يف األرض ، فكذا نور املعرفة ، ينقص بالذنب على
 م نقصانه وهو أبله ال ينتبه لذلك حىت يستوجب احلرام .ويتاك فال يزال ينقص

يف سواد القلب ، وهو كتواتر قطرات املاء على احلجر ، فإنه حيدث فيه حفرة ال حمالة  وتواتر الص غائر عظيم التأثري : وقال الغزاِل
  لني املاء وصالبة احلجر. مع

يث احلث على عدم التهاون بالصغائر ، وحماسبة النفس عليها احلد قال العالئي : أخذ من كالم حجة اإلسالم : أن مقصود
ويعد التمكن منها  فإن يف إمهاهلا هالكه ، بل رَّبا تغلب الغفلة على اإلنسان فيفرح بالصغرية ويتحجج با وعدم الغفلة عنها ،

فرحه َّبفارقته فيقول: أما رأيتين  يتمدح بذنبه لشدة نعمة ، غافاًل عن كوهنا وإن صغرت سبب للشقاوة ، حىت أن من املذنبني من
 عرضه؟ كيف مزقت
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  وكيف استخففت به وحقرته ؟ ويقول املناظر : أما رأيتين كيف فضحته وذكرت مساوئه حىت أخجلته ؟ ،
 وكيف خدعته وغبنته ؟ وذلك وأمثاله من املهلك . ويقول التاجر : أما رأيت كيف روجت عليه الزائف

 يه عليها : وها هنا أمور ينبغي التنب -4
 أن اإلصرار ُيصريِ  الصغرية كبرية . األمر األول:

 كما قال شيخ اإلسالم : إذا أصر على الصغرية صارت كبرية ، وإذا تاب منها غفرت .  
أن حمقرات األعمال وصغار الذنوب هلا قدرها من احلساب والعذاب ، فمىت اجتمعت على املرء أهلكته، ولذلك واألمر الثاين : 

 ) إياكم وحمقرات الذنوب، فإهنن َيتمعن على الرجل حىت يهلْكَنه ( . نيب قال ال
هلن مثاًل فقال )كمثل قوم نزلوا أرض فالة ، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود  وقد ضرب رسول هللا 

 أمحد .رواه والرجل َييء بالعود حىت مجعوا سواداً فأججوا ناراً  وأنضجوا ما قذفوا فيها( 
 لعائشة ) إياك وحمقرات األعمال ، فإن هلا من هللا طالباً ( رواه أمحد وابن ماجه . وقال رسول هللا 

فال قال القاري يف املرقاة ) طالباً ( أي نوعاً من العذاب يعقبه، فكأنه يطلبه طلباً ال مرد له، فالتنوين للتعظيم، أي طالباً عظيماً ، 
 غي أن خيشى منه .ينبغي أن يغفل عنه بل ينب

 ومن أعظم مصائب هذه احملقرات أهنا ُتظِلم القلب وُتسوِ ده، إذا مل يتب منها صاحبها ويستغفر هللا تعاىل. -5
) إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت يف قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها  فقد قال 

 ان الذي ذكر هللا ) َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى قـُُلوِبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن( رواه التمذي .حىت تعلو قلبه : وهو الر 
 أن الوقوع يف الصغائر خطوة من خطوات الشيطان للوقوع يف الكبائر. -6

ْلِم َكآفًَّة َواَل تـَتَِّبعُ  وْا ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ م ِبنٌي * فَِإن زَلَْلُتْم مِ ن بـَْعِد وقد قال تعاىل ) يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا يف السِ 
 َما َجاءْتُكُم اْلبَـيِ َناُت فَاْعَلُموْا َأنَّ اّلِلَ  َعزِيٌز َحِكيم ( .

ين، وال يتكوا منها شيئًا ، قال السعدي : هذا أمر من هللا تعاىل للمؤمنني أن يدخلوا يف السلم كافة ، أي: يف مجيع شرائع الد
، وملا كان الدخول يف السلم كافة، ال   وأن ال يكونوا ممن اختذ إهله هواه ، إن وافق األمر املشروع هواه فعله ، وإن خالفه تركه

مبني(  ميكن وال يتصور إال َّبخالفة طرق الشيطان قال )وال تتبعوا خطوات الشيطان( أي: يف العمل َّبعاصي هللا )إنه لكم عدو
والعدو املبني ال يأمر إال بالسوء والفحشاء ، وما به الضرر عليكم ، وملا كان العبد ال بد أن يقع منه خلل وزلل، قال تعاىل ) فإن 
زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ( أي : على علم ويقني ) فاعلموا أن هللا عزيز حكيم ( وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما 

لزلل، فإن العزيز القاهر احلكيم ، إذا عصاه العاصي قهره بقوته، وعذبه َّبقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب يوجب ترك ا
 العصاة واجلناة .
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َها -33 ََواتِيِم َوَما ُُيَاُف ِمن    باب اأَلع َماُل بِاْل 
ِل ب ِن َسع د  السَّاِعِديِق قَاَل ) َنَرَر النَِّبُّ -6493 ِلِمنَي َغَناًء ِإىَل  َعن  َسه  رِِكنَي ، وََكاَن ِمن  َأع َرِم ال ُمس   رَُجل  يُ َقاِتُل ال ُمش 

ِل النَّاِر فَ ل يَ ن رُر  ِإىَل َهَذا فَ َتِبَعُه رَُجٌل فَ لَ  ُهم  فَ َقاَل َمن  َأَحبَّ َأن  يَ ن ُرَر ِإىَل رَُجل  ِمن  َأه  م  يَ َزل  َعَلى َذِلَك َحّتَّ ُجِرَح َعن  
تَ ع َجلَ  ِ َكِتَفي هِ  فَاس  يَ ي ِه فَ َتَحاَمَل َعَلي ِه َحّتَّ َخَرَج ِمن  بَ ني  َ َثد  ِإنَّ ال َعب َد  فَ َقاَل النَِّبُّ  ال َمو َت فَ َقاَل ِبُذبَابَِة َسي ِفِه فَ َوَضَعُه بَ ني 

ِل النَّاِر  َنَِّة َوِإنَُّه َلِمن  َأه  ِل اْل  َا لَيَ ع َمُل ِفيَما يَ َرى النَّاُس َعَمَل َأه  َنَِّة َوِإَّنَّ ِل اْل  َو ِمن  َأه  ِل النَّاِر َوه  َويَ ع َمُل ِفيَما يَ َرى النَّاُس َعَمَل َأه 
 اأَلع َماُل خبََواتِيِمَها ( .

 [ . 112] م : 
---------- 

ِلِمنَي َغنَ  ) َنَرَر النَِّبُّ  رِِكنَي ، وََكاَن ِمن  َأع َرِم ال ُمس  ُهم  ( ِإىَل رَُجل  يُ َقاِتُل ال ُمش  ويف الرواية األخرى  ) َويِف َأْصَحاِب اًء َعن  
 ْوَم َأَحٌد َكَما َأْجَزأَ ُفاَلٌن ( .َرُجٌل الَ يَدَُع هَلُْم َشاذًَّة ، َوالَ فَاذًَّة ِإالَّ اتَـّبَـَعَها َيْضرِبـَُها ِبَسْيِفِه فـََقاَل َما َأْجَزأَ ِمنَّا اْليَـ  َرُسوِل هللِا 

ِل النَّاِر فَ ل يَ ن ُرر  ِإىَل َهَذا ( فَ َقاَل َمن  َأَحبَّ )  أََما ِإنَُّه ِمْن أَْهِل  ويف الرواية األخرى ) فـََقاَل َرُسوُل هللِا  َأن  يَ ن ُرَر ِإىَل رَُجل  ِمن  َأه 
 النَّاِر ( .

 رواية ) فقال رجل من القوم التبعن ه ( .ويف الرواية األخرى ) فـََقاَل َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم أَنَا َصاِحُبُه ( ويف ( فَ َتِبَعُه رَُجٌل ) 
 حده وطرفه .فَ َقاَل ِبُذبَابَِة َسي ِفِه ( ) 
ِل النَّاِر )  َنَِّة َوِإنَُّه َلِمن  َأه  ِل اْل  ِفيَما  ِإنَّ الرَُّجَل لَيَـْعَمُل َعَمَل أَْهِل اجْلَنَّةِ ويف رواية ) (ِإنَّ ال َعب َد لَيَ ع َمُل ِفيَما يَ َرى النَّاُس َعَمَل َأه 

 ... ( . يـَْبُدو لِلنَّاِس َوْهَو ِمْن أَْهِل النَّارِ 
 قال تعاىل ) وال تقتلوا أنفسكم ( . احلديث دليل على حترمي قتل اإلنسان نفسه وأن ذلك من الكبائر . – 1

ِه ِِف نَاِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُُمَلًَّدا ِفيَها أَبًَدا َوَمْن َشِرَب مَسًّا فـََقَتَل ) َمَن قـََتَل نـَْفَسُه حِبَِديَدة) َفَحِديَدتُُه ِِف َيِدِه يـَتَـَوجَُّأ ِبَا ِِف َبْطنِ   وقال 
َخاِلًدا ُُمَلًَّدا  َسُه فـَُهَو يـَتَـَردَّى ِِف نَاِر َجَهنَّمَ نـَْفَسُه فـَُهَو يـََتَحسَّاُه ِِف نَاِر َجَهنََّم َخاِلًدا ُُمَلًَّدا ِفيَها أَبًَدا َوَمْن تـََردَّى ِمْن َجَبل) فـََقَتَل نـَفْ 

 ِفيَها أَبَداً ( .
 أن األعمال باخلواتيم .-2
 علم من أعالم نبوته . -3
 إثبات البعث والنشور .-4
 حرص الصحابة على ما تطمئن به نفوسهم .-5
 أنه ال يعلم بالنيات إال هللا .-6
 احلذر من االغتار والعجب بالنفس . -7
 بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبني اجلنة ..... ( .فيه تفسري حديث ) إن أحدكم ليعمل -8
 احلرص واالنتباه للقلب .-9

 اخلوف من سوء اخلامتة .-10
 . أنه الَيوز ألحد أن يشهد ألحد بنة أو نار ملا يرى عليه من أعمال من خري أو شر إال ملن حكم له النيب -11
 وجوب اإلخالص يف العمل .-12
 ة وأهنما يفسدان األعمال .خطر الرياء والسمع-13
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 باب العزلة راحة من ُخالط السوء -34
ِريِق قَاَل َجاَء َأع َراِبٌّ ِإىَل النَِّبِق  -6494 ُد  ٌر قَاَل رَُجٌل َجاَهَد بِنَ ف ِسِه  َعن  َأِب َسِعيد  اْل  فَ َقاَل يَا َرُسوَل هللِا َأيُّ النَّاِس َخي  

 الشِقَعاِب يَ ع ُبُد رَبَّ     ُه َوَيدَُع النَّاَس ِمن  َشرقِِه ( . َوَماِلِه َورَُجٌل يف ِشع ب  ِمنَ 
 [ . 1888 ] م :

ع ُت النَِّبَّ  -6495 ُر َماِل الرَُّجِل  يَ ُقوُل ) يَأ ِت َعَلى النَّاسِ  َعن  َأِب َسِعيد  .قال : َسَِ ِلِم ال َغَنُم يَ ت َبُع هِبَا زََماٌن َخي   ال ُمس 
َِبالِ   َوَمَواِقَع ال َقط ِر يَِفرُّ ِبِديِنِه ِمَن ال ِفنَتِ ( . َشَعَف اْل 

--------- 
ٌر (  هدين ؛ بدليل أنه أجابه بقوله : ) رجل ويف الرواية األخرى ) أفضل ( ، قال القرطيب : أي : أي  الناس اجملا ) َأيُّ النَّاِس َخي  

 عن الناس .مث ذكر بعده َمن جاهد نفسه بالُعْزلة  ُماِهد بنفسه وماله (
ِسِه َوَماِلهِ   ( أي : يبذل ماله ونفسه إلعالء كلمة هللا . ) َجاَهَد بِنَ ف 

 ويف الرواية األخرى ) مث رجل معتزل ( .( َورَُجٌل ) 
َعاِب )   الشِ عب : هو ما انفرج بني جبلني .( يف ِشع ب  ِمَن الشِق
 ويف رواية ) يتقي ربه ( .( يَ ع ُبُد رَبَّ     ُه ) 
 أي : يتك .( دَُع َويَ ) 
 أي : يُبعد عنهم شره .النَّاَس ِمن  َشرقِِه ( ) 

 أي يقرب . ) يوشك ( 
إن قيل : ملاذا قيد املال بالغنم ؟ اجلواب : بأن هذا النوع من املال ، منوه وزيادته أبعد من الشوائب احملرمة كالربا  ) غنم (

السكينة والربكة ، وقد رعاها األنبياء عليهم الصالة والسالم ، مع أهنا والشبهات املكروهة ، وخصت الغنم بذلك ملا فيها من 
 سهلة االنقياد ، خفيفة املؤنة ، كثرية النفع .

 أي : رؤوس اجلبال ، وَشَعفة كل شيء أعاله .) شعف اْلبال ( 
 .أي : موضع نزول املطر ، كبطون األودية ، وخصها بالذكر ألهنا مكان الرعي   ) مواقع القطر (

 فإن قيل : ملاذا قيد االتباع بشعف اجلبال ، ومواقع القطر ؟ اجلواب : بأهنا أسلم غالباً من املعادات املؤدية إىل الكدورات .
أي بسبب دينه خوفًا على دينه وطلباً لسالمة رأس ماله ) ألن الدين هو رأس املال ( ، وقيل : للمصاحبة كما يف  ) يفر بدينه (

 بسالم منا ( أي يفر مصحباً دينه .قوله تعاىل ) اهبط 
 أي الفرار سببه ومنشأه الفنت . ال لغرض دنيوي ، والفنت مجع فتنة واألصل فيها االختبار واالبتالء .) من الفنت ( 

 احلديث دليل ملن قال العزلة أفضل من اخللطة ، وقد اختلف العلماء يف هذه املسألة على قولني : -1
 ضل واستدلوا :: العزلة أف القول األول

 بأحاديث الباب .
 : اخللطة أفضل إذا أمن على دينه . القول الثاين

 ونسبه احلافظ ابن حجر للجمهور .
) املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من املسلم الذي ال خيالط الناس وال يصرب  حلديث ابن عمر . قال : قال 



 110 

 على أذاهم ( رواه ابن ماجه .
ٌر ِمْن اْلُمْعَتزِل : دي قال السن  هـ.ا .احلَِْديث يَُدل  َعَلى َأنَّ اْلُمَخاِلَط الصَّاِبَر َخيـْ

فيه أفضلية من خيالط الناس ُمالطة يأمرهم فيها باملعروف وينهاهم عن املنكر وحيسن معاملتهم فإنه أفضل من  :وقال الصنعاين 
 الذي يعتزهلم وال يصرب على املخالطة .

عل األنبياء ـ صلوات هللا وسالمه عليهم ـ ومن بعدهم من الصحابة والتابعني ، ومن بعدهم من علماء املسلمني وألن ذلك هو ف
 وأخيارهم .

قال احلافظ ابن حجر : قال اجلمهور االختالط أوىل ملا فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر اإلسالم وتكثري سواد 
 ليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغري ذلك .املسلمني وإيصال أنواع اخلري إ

وقال النووي: مذهب الشافعي وأكثر العلماء أن االختالط أفضل بشرط رجاء السالمة من الفنت، وأجابوا عن هذا احلديث 
ن ال ]مؤمن يف شعب) من الشعاب يتقي هللا ويدُع الناس من شره[ بأنه حممول على االعتزال يف زمن الفنت واحلروب ، أو هو فيم

 .يسلم الناس منه 
 قال احلافظ ابن حجر يف حديث أيب سعيد : َواخلَْرَب َدال  َعَلى َفِضيَلة اْلُعْزَلة ِلَمْن َخاَف َعَلى ِدينه .   ) الفتح ( .

 . وقال السندي : ِفيِه أَنَُّه ََيُوز اْلُعْزَلة َبْل ِهَي أَْفضُل أَيَّام اْلِفنَت اهـ
 لى فضيلة العزلة ملن خاف على دينه وقد اختلف السلف :قال احلافظ : واخلرب دال ع

 فقال اجلمهور االختالط أوىل .
ملا فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر اإلسالم ، وتكثري سواد املسلمني ، وايصال أنواع اخلري إليهم من إعانة) ، واغاثة  

 وعيادة ، وغري ذلك .

 وقال قوم العزلة أوىل .
 لسالمة بشرط معرفة ما يتعني .لتحقق ا

 وقال النووي املختار تفضيل املخالطة ملن ال يغلب على ظنه أنه يقع يف معصية فان أشكل األمر فالعزلة أوىل . 
...... إىل أن قال احلافظ : وهذا حيث ال يكون هناك فتنة عامة ، فان وقعت الفتنة ترجحت العزلة ، ملا ينشأ فيها غالبًا من 

 احملذور ، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلها ، كما قال تعاىل ) واتقوا فتنة ال تصينب الذين الوقوع يف
ظلموا منكم خاصة ( ويؤيد التفصيل املذكور حديث أيب سعيد أيضًا ) خري الناس رجل جاهد بنفسه وماله ورجل يف شعب من 

 ) الفتح ( .          الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره ( .   
 وهذا هو الراجح . 

 فائدة :
)وأعتزلكم وما تدعون من دون هللا ( فاعتزهلم ملا يئس منهم وخاف  ىل كان أول من اعتزل إبراهيم ـ عليه السالم ـ ، قال هللا تعا

 ىل الكهف( .وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إال هللا فأووا إ ) قصة أصحاب الكهف: على نفسه.وقال تعاىل حاكياً 
 . قال ابن كثري : وهذا هو املشروع عند وقوع الفنت 

 عة للحاجة وجارية مع املصلحة .قال اإلمام اخلطايب:إن  العزلة َيب أن تكون تاب
تماع مع عام تهم وام هم، واخللطة بالصاحلني،واالجيقول اإلمام علي القاري:"و املختار هو التوس ط بني العزلة عن أكثر الن اس وع

م اليقوون  (،30يف حنو مجعهم ومجاعاهتم")  وال تصلح العزلة لعام ة النا س بابتعادهم عن الن اس وعن أهل العلم منهم خاص ة ألهن 
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 على مقاومة الشيطان ألنه يأكل من القاصية..
  : ا تنفع العلماء العقالء، وهي من أضر  شيء على اجله ال .لذا قال اخلطايب  فالعزلة إمن 
 للعامل فإن ه إذا اعتزل اجلاهل فاته العلم فتخبط . إال اجلوزي : ولكن ال يصح هذاوقال ابن  
 وقال الر بيع بن خثيم : تفق ه مث  اعتزل . 
 العزلة بغري عني العلم زل ة، وبغري زاي الزهد عل ة .:  وقال بعض العارفني 
 تمع فيها الناس على املالهي واألغاين واجملون وغريها ، ويف هذا الزمن كثرت الفنت وتنوعت وقل احلياء وكثرت اجملالس اليت َي

فاألوىل للمسلم أن يعتزهلا حىت ال يفنت با ، كما فنت الكثري ، وأيضًا يسلم من الغيبة والنميمة وغريها من الكالم الذي ال فائدة 
 منه . وهللا املستعان .

 مث أقبل على شأنه ولزم الصمت وآثر اخلمول وفر بدينه .كان داود الطائي من كبار أئمة الفقه والرأي ، برع يف العلم 
 كان الثوري يعظمه ويقول : أبصر داود أمره .

 قال عبد هللا بن داود : من أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينه ودنياه .
 وقال أمحد بن حنبل : أشتهي ما ال يكون ، أشتهي مكاناً ال يكون فيه أحد من الناس .

 بن احلداد : ال تعدلن بالوحدة شيئاً ، فقد صار الناس ذئاباً . وقال سعيد
 وقال سفيان الثوري : كان طاووس َيلس يف بيته ، فقيل له يف ذلك ، فقال : حيف األئمة ، وفساد الناس .

ر جنازة، أو قال: كان أيب أصرب الناس على الوحدة ، مل يره أحد إال يف مسجد أو حضو  -بن أمحد بن حنبل  -وعن عبد هللا 
 عيادة مريض ، وكان يكره املشي يف األسواق .

 أن فرار اإلنسان بدينه من الفنت من اإلميان .-2
 وقد مدح هللا من فر بدينه :

 قال تعاىل )َوِإِذ اْعتَـَزْلُتُموُهْم َوَما يـَْعُبُدوَن ِإالَّ اّلِلََّ فَْأُووا ِإىَل اْلَكْهِف ( .
 َعَسى َأالَّ ْيَك َسَأْستَـْغِفُر َلَك َريبِ  ِإنَُّه َكاَن يب َحِفي ًا . َوأَْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اّلِلَِّ َوأَْدُعو َريبِ  وقال تعاىل ) قَاَل َساَلٌم َعلَ 
 َأُكوَن ِبُدَعاء َريبِ  َشِقي اً ( .

 ) من مسع بالدجال فلينأ عنه ( رواه أبو داود . وقال 
 هو الدين . أن أعظم ما حُيافظ عليه-3
 بذلك : إثبات الفنت وكثرهتا وقدومها ، وقد أخرب النيب -4

) بادروا باألعمال الصاحلة فتنًا كقطع الليل املظلم ، يصبح الرجل مؤمنًا ، وميسي كافرًا ، وميسي مؤمنًا ويصبح كافراً  فقال 
 يبيع دينه بعرض من الدنيا ( رواه مسلم .

على أطم من آطام املدينة ، فقال : هل ترون ما أرى ؟ إين ألرى مواقع الفنت خالل  لنيب وعن أسامة بن زيد قال ) أشرف ا
 بيوتكم كمواقع القطر ( رواه البخاري .                  

 أشرف : نظر وطلع .       اأُلطم : حصن مبين باحلجارة .
من املاشي ، واملاشي فيها خري من الساعي ، من  ) ستكون فنت ، القاعد فيها خري من القائم ، والقائم فيها خري وقال 

 تشر ف هلا تستْشرفُه ، ومن وجد فيها ملجًأ فليَـُعْد به ( رواه مسلم .
 ) إهنا ستكون فنت ( رواه مسلم . وقال 
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 ) ال تقوم الساعة حىت يقبض وتظهر الفنت ( رواه البخاري .  وقال 
 قة .أمهية اهلجرة يف سبيل هللا ولو كان فيها مش-5
 فضل العزلة إذا خاف اإلنسان على دينه .-6

: فإن من خالط الفنت وأهل القتال على امللك، مل يسلم دينه من اإلمث، إما بقتل معصوم ، أو أخذ مال معصوم، قال ابن رجب
 ار منه .أو املساعدة على ذلك ، وحنوه، وكذلك لو غلب على الناس من يدعوهم إىل الدخول يف كفر أو معصية حُسَن الفر 

 وقال اخلطايب : لو مل يكن يف العزلة إال السالمة من الغيبة ومن رؤية املنكر الذي ال يقدر على إزالته لكان ذلك خرياً كثرياً .
، وهذا من مجلة  ) يوشك .. ( تقريب للفتنة، قال ابن رجب: وقد وقع ذلك يف زمن عثمان، كما أخرب به  قوله -7

 ل مجاعة من الصحابة كسعد بن أيب وقاص وسعيد بن زيد، فإهنما لزما منزهلما بالعقيق حىت حلقا باهلل.، وقد اعتز أعالم نبوته 
 أخرب بذلك وال بد من وقوعه . وجوب االستعداد للفنت َّبا يعصم منها ، فإن النيب -8
بدليل حديث حذيفة يف الفنت ) قال قوله ) غنم يتبع با .. ( هذا بناء على األغلب ، وإال لو جلس يف بيته لكان مصيباً ، -9
  تلزم مجاعة املسلمني وإماَمهم ، قلت : إن مل يكن هلم إمام وال مجاعة ؟ قال : جتلس يف بيتك ولو أن تعض على أصل :

 شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك ( .
وألهنا أهدأ من غريها فال  –ا من الربكة وملا فيه –بالذكر ألمور : ألهنا أقل تكلفًة من غريها  هاقوله ) غنم ... ( خص-10

 ولتيسر احلصول عليها . –تتعب 
 واختبار للبصرية ، واختبار للتقوى ، واختبار للعلم . –احلكمة من الفنت : فهي اختبار لإلميان -11
 مشروعية فعل األسباب .-12
 أمحد .) نِعم املال الصاحل للرجل الصاحل ( رواه  جواز ادخار املال وقد قال -13
 اختاذ املال وخاصة الغنم لربكتها كما يف احلديث .-14
 اإلشارة إىل الفنت يف آخر الزمان .-15

 باب رفع األمانة -35
؟ َرُسوَل هللاِ ِإَضاَعتُ َها يَا  ِإَذا ُضيِقَعِت اأَلَمانَُة فَان  َتِرِر السَّاَعَة قَاَل َكي فَ )  : قَاَل َرُسوُل هللاِ قَالَ  َعن  َأِب ُهَري  َرَة  -6496

ِنَد اأَلم ُر ِإىَل َغري ِ  ِلِه فَان  َتِرِر السَّاَعةَ قَاَل ِإَذا ُأس   ( .َأه 
--------- 

 هي ضد اخليانة ، واملراد برفعها إذهابا حبيث يكون األمني معدوماً أو شبه معدوم .) باب رفع األمانة ( 
 أي : أسند .) إذا وسد ( 

 نة ) إسناد األمور إىل غري أهلها ( .من عالمات الساعة ضياع األما -1
بضياع األمانة بقوله ) ... فيصبح الناس يتبايعون، ال يكاد أحد يؤدي األمانة، حىت يقال: إن يف بين فالن  وقد أخرب النيب 

 رجاًل أميناً ... ( متفق عليه .
أمانة له ، وال دين ملن ال عهد له ( .حديث ) ال إميان ملن ال  وضياع األمانة دليل على ضياع اإلميان ونقص الدين ، قال 

 وإسناده جيد رواه اإلمام أمحد والبيهقي . صحيح ،
  وإسناد األمر إىل غري أهله دليل واضح على عدم اكتاث الناس بدينهم ، حىت إهنم ليولون أمرهم من ال يهتم بدينه ، وهذا

 إمنا يكون عند غلبة اجلهل ، ورفع العلم .
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يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمتن فيها اخلائن  بقوله )سيأيت على الناس سنوات خداعات وقد أخرب النيب 
 فيها الرويبضة( قيل: وما الرويبضة؟ قال: )الرجل التافه يف أمر العامة( رواه ابن ماجه . وخيون فيها األمني وينطق

إال لصاحبه اجلدير به، واألحق به من غريه،  عمل وال املنصبيسند ال ال بد وأن يوضع يف مكانه املناسب، فال أن كل شيء -2
)من وِل من أمر املسلمني  عمر بن اخلطاب  املؤمنني الساعة، قال أمري حماباة ألحد وإال فقد ضاعت األمانة واقتبت دون
 واملسلمني(.  فوىل رجالً ملودة أو قرابة بينهما فقد خان هللا ورسوله شيئاً 
 مانة ، إسناد أمور الناس من إمارة وخالفة وقضاء ووظائف على اختالفها إىل غري أهلها القادرين على من مظاهر ضياع األ

 تسيريها واحملافظة عليها ، ألن يف ذلك تضييعاً حلقوق الناس ، واستخفافاً َّبصاحلهم ، وإيغاراً لصدورهم ، وإثارة للفنت بينهم .
باب وغريه قد شاع بني الناس معظمه، ووسد األمر إىل غري أهله، وصار رؤوس يف هذا ال : ما أخرب به النيب قال القرطِب

 الناس أسافلهم ، وفشت يف الناس اخليانة وسوء األخالق .
 فكيف لو رأى القرطيب زماننا هذا ؟؟

 ينبغي االستعداد للساعة . -3
 طالقات :أن الساعة عند اإلطالق يراد با يوم القيامة ، ألن الساعة تطلق على عدة إ-4

 القيامة . اإلطالق األول :
 كقوله تعاىل ) اقتبت الساعة ( .

 وقوله تعاىل ) َيْسأَُلَك النَّاُس َعِن السَّاَعِة ( .
 : موت اإلنسان . اإلطالق الثاين

 فمن مات فقد قامت قيامته ، لدخوله عامل الربزخ الذي هو أول عوامل اآلخرة .
 راد با موت أهل القرن .: تطلق أحياناً وي اإلطالق الثالث

ُهْم  َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت ) َكاَن اأَلْعرَاُب ِإَذا َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اّلِلَِّ  َسأَُلوُه َعِن السَّاَعِة َمىَت السَّاَعُة فـََنَظَر ِإىَل َأْحَدِث ِإْنَسان) ِمنـْ
 َلْيُكْم َساَعُتُكْم ( .فـََقاَل : ِإْن يَِعْش َهَذا ملَْ يُْدرِْكُه اهْلََرُم قَاَمْت عَ 

ثَ َنا َرُسوُل هللِا  -6497 ثَ َنا ُحَذي  َفُة قَاَل : َحدَّ ثَ َنا ) َأنَّ اأَلَمانََة نَ َزَلت  يف  َحدَّ ِ رَأَي ُت َأَحَدمُهَا َوأَنَا أَن  َتِرُر اآلَخَر ، َحدَّ َحِديثَ ني 
آِن ُثَّ  ِر قُ ُلوِب الرقَِجاِل ُثَّ َعِلُموا ِمَن ال ُقر  َبُض اأَلَمانَُة ِمن   َجذ  َمَة فَ تُ ق  ثَ َنا َعن  رَف ِعَها قَاَل يَ َناُم الرَُّجُل الن َّو  َعِلُموا ِمَن السُّنَِّة َوَحدَّ

َمَة فَ تُ ق َبضُ  ِت ُثَّ يَ َناُم الن َّو  ر  دَ  قَ ل ِبِه فَ َيَرلُّ أَثَ ُرَها ِمث َل أَثَِر ال وَك  ِل َكَجم  َقى أَثَ ُرَها ِمث َل ال َمج  ِلَك فَ َنِفَط فَ تَ َراُه فَ َيب   َتُه َعَلى رِج  َرج  ح 
ِبُح النَّاُس يَ َتَبايَ ُعوَن َفاَل َيَكاُد َأَحٌد يُ َؤدِقي اأَلَمانََة فَ يُ َقاُل ِإنَّ  ٌء فَ ُيص   يف َبِِن ُفاَلن  رَُجاًل َأِميًنا َويُ َقاُل ِللرَُّجِل ُمن َترِبًا َولَي َس ِفيِه َشي 

َقاُل َحبَِّة َخر َدل  ِمن  ِإميَان  ، َوَلَقد  أََتى َعَليَّ زََماٌن َوَما أُبَاِل َما َأع َقَلُه َوَما َأظ َرفَ  َلَدُه َوَما يف قَ ل ِبِه ِمث    أَيَُّكم  بَايَ ع ُت لَِئن   ُه َوَما َأج 
َرانِيًّا َردَُّه َعَليَّ َساِعيِه فَأَمَّا ال   اَلُم َوِإن  َكاَن َنص  ِلًما َردَُّه اإِلس  َم َفَما ُكن ُت أُبَاِيُع ِإاَّ ُفالَنًا َوُفالَنًا ( .َكاَن ُمس   يَ و 

ع ُت َأمح ََد ب َن َعاِصم  يَ ُقوُل : َسَِ  ع ُت أَبَا ُعبَ ي د  يَ ُقوُل : قَاَل قَاَل ال َفَرب ِريُّ قَاَل أَبُو َجع َفر  َحدَّث ُت أَبَا َعب ِد هللِا فَ َقاَل : َسَِ
ر و وَ  ِء ال َيِسرُي ِمن ُه َوااأَلص َمِعيُّ ، َوأَبُو َعم  ُت أَثَ ُر الشَّي  ء  َوال وَك  ُر اأَلص ُل ِمن  ُكلِق َشي  َذ  ُر قُ ُلوِب الرقَِجاِل اْل  ُرمُهَا َجذ  ُل َغي   ل َمج 

 أَثَ ُر ال َعَمِل يف ال َكفِق ِإَذا َغُلَظ.
 [ . 143] م : 

---------- 
يوكل إىل اإلنسان حفظه ، وخُيل ى بينه وبينه ، ومن هنا مسي التكليف أمانة يف قوله قال القرطيب : األمانة : كل ما (  ) َأنَّ اأَلَمانَةَ 
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 تعاىل ) إنا عرضنا األمانة ... ( .
ِر قُ ُلوِب الرقَِجالِ )   قال النووي : جذر بفتح اجليم وإسكان الذال ، وهو أصل الشيء . ( نَ َزَلت  يف َجذ 

: أنَّ هللا تعاىل جَبَل القلوَب الكاملَة على القياِم حبقِ  األمانة ؛ ِمْن ِحْفِظَها واحتاِمَها ، قال القرطيب : ومعىن إنزاهِلَا يف القلوِب 
ا َحَسَنٌة يف ذاهتا ؛ كما تقولُُه املعتزلُة ؛ على ما  وأدائَِها ملسَتِحقِ ها ، وعلى النـ ْفرِة ِمَن اخليانِة فيها ؛ لِتَـْنَتِظَم املصاحُل بذلك ، ال ألهنَّ

 ُف يف موضعه.يـُْعرَ 
آِن ُثَّ َعِلُموا ِمَن السُّنَّةِ  ( قال يف الفتح : فيه إشارة إىل أهنم كانوا يتعلمون القرآن قبل أن يتعلموا السنن ،  ) ُثَّ َعِلُموا ِمَن ال ُقر 

 واجباً كان أو مندوباً . واملراد بالسنن ما يتلقونه عن النيب 
ثَ َنا َعن  رَف ِعَها   رفع األمانة أصالً ، حىت ال يبقى من يوصف باألمانة إال النادر .( أي : ) َوَحدَّ

 وهذا هو احلديث الثاين الذي ذكره حذيفة أنه ينتظره ، وهو رفع األمانة أصالً .
َمةَ   ( بفتح فسكون ، املرة من النوم . ) يَ َناُم الرَُّجُل الن َّو 

 .أي : تنزع منه ) فَ تُ ق َبُض اأَلَمانَُة ِمن  قَ ل ِبِه ( 
 أي : فيصري .(  فيرل) 
 أي : أثر األمانة ، وهو مثرة اإلميان ، واملعىن أن األمانة تذهب حىت ال يبقى منها إال األثر املوصوف يف احلديث .أَثَ ُرَها ( )  

ِت ( )  ة ِمْن فـَْوق َوُهَو اأْلَثَر اْلَيِسري َكَذا قَالَُه اهْلََرِوي  ، قال النووي : فـَُهَو ِبَفْتِح اْلَواو َوِإْسَكان اْلَكاف َوبِالتَّاِء اْلُمثـَنَّاِمث َل أَثَِر ال وَك 
 َوقَاَل َغرْيه : ُهَو َسَواد َيِسري ، َوِقيَل : ُهَو َلْون حَيُْدث ُُمَاِلٌف لِلَّْوِن الَِّذي َكاَن قـَْبله .

ِل (  َقى أَثَ ُرَها ِمث َل ال َمج  : قال أهل اللغة والغريب : اجملل : هو التنقط الذي يصري قال النووي  بفتح امليم وإسكان اجليم ،) فَ َيب  
 يف اليد من العمل بفأس أو حنوها ، ويصري كالقبة ، فيه ماء قليل .

 هي القطعة امللتهبة .( كجمر ) 
 أي قلبت ذلك اجلمر . (دحرجته ) 

 بكسر الفاء .) فَ َنِفَط ( 
 فتى املوضع املدحرج عليه اجلمر .: أي  (فرتاه ) 

 مرتفعاً .( أي :  ن َترِبًا) مُ 
ءٌ   ( أي : ليس يف ذلك املنترب شيء صاحل ، وإمنا هو ماء فاسد . ) َولَي َس ِفيِه َشي 

ِبُح النَّاُس يَ َتَبايَ ُعوَن )   أي : يدخلون يف الصباح ، أو املراد يصريون .( فَ ُيص 
 هم اخليانة يف املبايعة واملعاهدة .بل يظهر من كل أحد من( َفاَل َيَكاُد َأَحٌد يُ َؤدِقي اأَلَمانََة ) 
 أي : من غاية قلة األمانة يف الناس .( فَ يُ َقاُل ) 
 ( أي : كامل األمانة .ِإنَّ يف َبِِن ُفاَلن  رَُجاًل َأِميًنا ) 
 يف ذلك الزمان .( َويُ َقاُل ِللرَُّجِل ) 
 أي : ما أحسن فهمه وتدبريه للشيء .( َما َأع َقَلُه ) 
 أي : ما أحسنه .( َرَفُه َوَما َأظ  ) 
َلَدُه )   أي : يقال له هذا تعجباً من كمال جَلِده ، وهو القوة والشدة .( َوَما َأج 
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َقاُل حَ )   أي : وما يف قلبه مقدار شيء قليل من إميان .بَِّة َخر َدل  ِمن  ِإميَان  ( َوَما يف قَ ل ِبِه ِمث  
يعين البيع والشراء ، ال املبايعة .قال يف الفتح : مراده املبايعة يف السلع وحنوها   ( َوَلَقد  أََتى َعَليَّ زََماٌن َوَما أُبَاِل أَيَُّكم  بَايَ ع تُ ) 

 ال املبايعة باخلالفة وال اإلمارة .
 أي : الذي بايعته .( لَِئن  ) 
اَلُم )  ِلًما َردَُّه اإِلس   اإلميان يدعو إىل أداء األمانة . إذ (َكاَن ُمس 
َرانِيًّا َردَُّه َعَليَّ َساِعيِه )  : أي الواِل عليه ، ألهنم كانوا يف ذلك الوقت ال يولون إال من كان مستقيمًا يف دينه  (َوِإن  َكاَن َنص 

 منه .قادراً على إيصال كل ذي حق حقه ، قال يف الفتح : ساعيه : أي واليه الذي أقيم عليه لُينصف 
مَ )   ( أي : يف الوقت الذي يتحدث فيه بذا احلديث . فََأمَّا ال يَ و 
 أي أشخاصاً معينني يثق بم وبدينهم وأماهنم . ( َفَما ُكن ُت أُبَاِيُع ِإاَّ ُفالَنًا َوُفالَنًا ) 

رَاده َأين ِ ُكْنت أَْعَلم َأنَّ اأْلََمانَة ملَْ تـَْرَتِفع ، َوَأنَّ يف النَّاس َوفَاء قال النووي : َفَمْعىَن اْلُمَبايـََعة ُهَنا اْلبَـْيع َوالشِ رَاء اْلَمْعُروفَاِن . َومُ 
َمانَته مَتَْنعُه ِإنَُّه ِإْن َكاَن ُمْسِلًما َفِدينه َوأَ بِاْلُعُهوِد ، َفُكْنت أُْقِدُم َعَلى ُمَبايـََعة َمْن اِتَـَّفَق َغرْي بَاِحث َعْن َحاله ُوثُوقًا بِالنَّاِس َوأََمانَتهْم ؛ فَ 

ا يـَُقوم بِاأْلََمانَِة يف واَِليَته فـََيْسَتْخرِج َحقِ ي ِمْن اخْلَِيانَة َوحَتِْملُه َعَلى أََداء اأْلََمانَة ، َوِإْن َكاَن َكاِفرًا َفَساِعيه َوُهَو اْلَواِل َعَلْيِه َكاَن أَْيضً 
ا ( َوُفاَلنًا ة َفَما بَِقَي ِل ُوثُوق َّبَْن أُبَاِيعُه ، َواَل بِالسَّاِعي يف أََدائِِهَما اأْلََمانَة ، ) َفَما أُبَاِيع ِإالَّ ُفاَلنً ِمْنُه ، َوأَمَّا اْليَـْوم فـََقْد َذَهَبْت اأْلََمانَ 

 يـَْعيِن أَفْـرَاًدا ِمْن النَّاس أَْعرِفُهْم َوأَثِق ِبِْم .
 ل ، فأدرك بعض الزمن الذي وقع فيه التغري .بعد قتل عثمان بقلي 36سنة : يف أول وحذيفة كانت وفاته  

 وجوب حفظ األمانة ورعايتها .احلديث دليل على  -1
 إذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة ( .فع األمانة من عالمات الساعة وقد تقدم ) أن ر احلديث دليل على  -2
 أن األخالق اإلسالمية وغريها تنبع من الكتاب والسنة . -3
 فضل تعلم الكتاب والسنة . -4
 أن تعلم الكتاب والسنة أمان من الزيغ . -5
هذا احلديث من أعالم النبوة ؛ ألن فيه اإلخبار عن فساد أديان الناس وقلة أمانتهم يف آخر الزمان ، وال سبيل إىل معرفة   -6

قال  ) قال  t ذلك قبل كونه إال من طريق الوحي ، وهذا كقوله ) بدأ اإلسالم غريًبا وسيعود غريًبا كما بدأ ( وروى أبو هريرة
رسول هللا لعبد هللا بن عمرو : كيف بك يا عبد هللا إذا بقيت ِف حثالة من الناس ، قد مرجت عهودهم وأماناهتم واختلفوا 

 فصاروا هكذا ، وشبك بني أصابعه ؟ قال : قلت : يا رسول هللا ، فما تأمرين ؟ قال : عليك خباصتك ، ودع عنك عوامهم (.
فإنك تستعرض الناس رجالً  رمحه هللا : ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا احلديث عن رسول هللا  قال الشيخ ابن عثيمني

 رجاًل حىت تبلغ إىل حد املائة أو املئات ، ال جتد الرجل األمني الذي أدى األمانة كما ينبغي يف حق هللا وال يف حق الناس . 
 ينام فيقوم فال َيد قلبه على حاله قبل النوم ، بل تغري وانقلب . سرعة تقلب القلوب بسبب كثرة الفنت ، حيث إن الرجل -7
يف احلديث السابق أن سبب ضياع األمانة؛ فساد سرائر الناس، وقلة إمياهنم؛ ألن هناك عالقة وثيقة بني اإلميان  بنيَّ النيب  -8

 .واألمانة؛ فإذا ضاع اإلميان فال أمانة
ن ال عهد له ( .إال قال قال أنس ) ما خطبنا رسول هللا 

َ
ن ال أمانة له، وال دين مل

َ
  .": ال إميان مل

 نقصت أمانة الرجل إال نقص إميانه . يقول: "ما وكان عروة بن الزبري 
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 احلذر من اخليانة يف األعمال اليت توكل للشخص . -9
 أن فضل الزمان واجملتمعات باألمانة واإلميان ال بالشكليات واملظاهر . -10
 ه .غربة اإلسالم وأهل -11
قوله ) وما يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان ( قال يف الفتح : قد يفهم منه أن املراد باألمانة يف احلديث اإلميان ، وليس   -12

 كذلك، بل ذكر ذلك لكوهنا الزمة اإلميان .
 أن أداء األمانة من اإلميان . -13
 ح خائناً بعد أن كان أميناً .ينبغي لإلنسان أن يتعاهد أخالقه الطيبة وحيافظ عليها ، فهذا الشخص أصب -14
 فضل قرن الصحابة على من بعدهم حيث كانت األمانة فيهم كاملة . -15
 استعمال التشبيه يف التعليم . -16

ع ُت َرُسوَل هللِا  -6498 ُهَما ، قَاَل : َسَِ َا النَّاُس َكاإِلِبِل ال ِمائَ  َعب َد هللِا ب َن ُعَمَر ، َرِضَي اَّللَُّ َعن   ُة َا َتَكاُد َتَُِد يَ ُقوُل ) ِإَّنَّ
 ِفيَها رَاِحَلًة ( .

 [ . 2547 ] م :
---------- 

 راحلة : أي مرحولة ، وهي النجيبة املختارة .) َا َتَكاُد َتَُِد ِفيَها رَاِحَلًة ( 
 . احلديث دليل على أن الكامل يف دينه وأمانته يف الناس قليل -1

 معىن احلديث :
ُهْم َفْضل يف النََّسبيث َأنَّ النَّاس ُمَتَساُووَن لَْيَس أِلَحَ : َوَمْعىَن احلَْدِ قال النووي ِبِل الْ د) ِمنـْ  ِماَئة . ، َبْل ُهْم َأْشَباه َكاإْلِ

َكَما يـَُقال : َرُجل فـَهَّاَمة َوَنسَّابَة . : الرَّاِحَلة ِعْند اْلَعَرب اجلََْمل النَِّجيب َوالنَّاَقة النَِّجيَبة . قَاَل : َواهْلَاء ِفيَها لِْلُمَباَلَغِة  َوقَاَل اأْلَْزَهرِي  
نـَْيا اْلَكاِمل يِف الز ْهد ِفيَها َوالرَّْغَبة يِف اآْلِخَرة قَِليل  قَاَل : َواْلَمْعىَن الَِّذي ذََكرَُه اِْبن قـُتَـْيَبة َغَلط ، بَْل َمْعىَن احلَِْديث أَنَّ الزَّاِهد يف الد 

ُهَما قـَْول آَخرِيَن َأنَّ ِجدًّا َكِقلَِّة الرَّاِحَلة يف  ِبل ، َهَذا َكاَلم اأْلَْزَهرِي  ، َوُهَو َأْجَود ِمْن َكاَلم اِْبن قـُتَـْيَبة ، َوَأْجَود ِمنـْ  َمْعَناُه اْلَمْرِضي   اإْلِ
َها اأْلَْحَوال ِمْن النَّاس اْلَكاِمل اأْلَْوَصاف احلََْسن اْلَمْنَظر اْلَقِوي  َعَلى اأْلَمْحَال َواأْلَْسفَ  ار . مُسِ َيْت رَاِحَلة أِلَنَـَّها تـَْرَحل َأْي َُيَْعل َعَليـْ

 الرَّْحل َفِهَي فَاِعَلة َّبَْعىَن َمْفُعولَة َكِعيَشة) رَاِضَية َأْي َمْرِضيَّة َوَنظَائِره .
 وقال اخلطايب تأولوا هذا احلديث على وجهني :

بل املائة اليت ال ، كاإل وال لرفيع على وضيع، لشريف على مشروف فضل فيها  ال، أن الناس يف أحكام الدين سواء  أحدمها :
وهي اليت ترحل لتكب والراحلة فاعلة َّبعىن مفعولة أي كلها محولة تصلح للحمل وال تصلح للرحل والركوب ، يكون فيها راحلة 

 .عليها 
) زلة الراحلة يف اإلبل احلمولة ومنه قوله تعاىل فهم َّبنوأما أهل الفضل فعددهم قليل جدًا ،  أن أكثر الناس أهل نقص :والثاين 

 ( . ولكن أكثر الناس ال يعلمون
قلت : ويقع ِل أن الذي يناسب التمثيل بالرَّاحلة إمنا هو الرجل الكرمي ، اجلواد ؛ الذي يتحمَّل كل الناس  وقال القرطيب :

كربم ، فهذا هو القليل الوجود ، بل : قد يصدق عليه اسم   وأثقاهلم َّبا يتكلَّفه من القيام حبقوقهم ، والغرامات عنهم ، وكشف
 مفقود ، وهذا أشبه القولني ، وهللا تعاىل أعلم .

 وقال السعدي : هذا احلديث مشتمل على خرب صادق ، وإرشاد نافع .
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كاإلبل املائة ،   فيهم قليل ، -أو مقارب الكمال  -ص شامل ألكثر الناس ، وأن الكامل قأخرب أن الن أما اخلرب ، فإنه 
تستكثرها ، فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل والركوب ، والذهاب واإلياب ، مل تكد جتدها ، وهكذا الناس كثري ، فإذا 
أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو اإلمامة ، أو الواليات الكبار أو الصغار ، أو الوظائف املهمة ، مل تكد 

، وهذا هو الواقع ، فإن اإلنسان ظلوم جهول ، والظلم واجلهل سبب للنقائص ، وهي  الوظيفة قيامًا صاحلاً تلك جتد من يقوم ب
 مانعة من الكمال والتكميل .

إىل أنه ينبغي جملموع األمة أن يسعوا ، وَيتهدوا يف تأهيل الرجال الذين  وأما اإلرشاد ، فإن مضمون هذا اخلرب إرشاد منه 
 م باملهمات ، واألمور الكلية العامة النفع .يصلحون للقيا

 باب الرياء والسمعة -36
ُ ِبِه ، َوَمن  يُ َراِئي يُ َراِئي اَّللَُّ بِِه ( . عن ُجن َدب قال : قَاَل النَِّبُّ  -6499  ) َمن  ََسََّع ََسََّع اَّللَّ

 [ . 2987 ] م :
---------- 

وختفيف التحتانية واملد وهو مشتق من الرؤية واملراد به : إظهار العبادة لقصد رؤية : الرياء بكسر الراء ) باب الرياء والسمعة (
 الناس هلا فيحمدوا صاحبها .

 والسمعة بضم املهملة وسكون امليم مشتقة من مسع واملراد با : حنو ما يف الرياء لكنها تتعلق حباسة السمع والرياء حباسة البصر .
 ياء وعلى خطره وشدة عقوبته .احلديث دليل على حترمي الر  -1

 قوله ) َمْن مَسََّع مَسََّع اّلِلَُّ بِِه ، َوَمْن يـُرَاِئي يـُرَاِئي اّلِلَُّ ِبِه ( .
مْن » َمِة ، وَمْعىن : ُه يـَْوَم اْلِقَياقال النووي ) مَسََّع ( بَتْشِديِد املِيِم ، َوَمْعَناُه : أْشَهَر عَمَلُه للنَّاس ريَاًء ) مَسََّع اّلِلَّ بِِه ( أْي : َفَضحَ 

 أْي : أْظَهَر َسرِيَرَتُه َعلى ُرؤوس اخَلالِئِق .« رَاَءى اّلِلَّ ِبِه »أْي : َمْن َأْظَهَر للنَّاِس اْلَعَمل الصَّاحَل لِيَـْعُظَم ِعْندُهْم « رَاَءى 
ي على ذلك بأن يشهره هللا على غري إخالص وإمنا يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوز  : معناه من عمل عمالً قال اخلطايب 

 .ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه 
عند الناس الذين أراد نيل املنزلة عندهم  به وجه هللا فإن هللا َيعله حديثاً من قصد بعمله اجلاه واملنزلة عند الناس ومل يرد : وقيل 

 .وال ثواب له يف اآلخرة 
 سوء الثناء عليه يف الدنيا أو يف القيامة َّبا ينطوي عليه من خبث السريرة. شهره أو مأل أمساع الناس ب( مسع هللا به ) معىن : وقيل 

فعند أمحد والدارمي من ورد يف عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك يف اآلخرة فهو املعتمد قال احلافظ ابن حجر : قلت 
 ( .به  من قام مقام رياء ومسعه راءى هللا به يوم القيامة ومسع) حديث أيب هند الداري رفعه 

 خطر الرياء : -2
 أنه حمبط للعمل . أوًا :

 ْؤِمُن بِاّلِلَِّ َواْليَـْوِم ـــــُق َمالَُه رِئَاَء النَّاِس َوال يُ ــــــقال هللا تعاىل ) يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـُْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم بِاْلَمنِ  َواأْلََذى َكالَِّذي يـُْنفِ 
 اآْلِخِر ... ( .

 اَس َوال يَْذُكُروَن اّلِلََّ ِإالَّ ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي خُيَاِدُعوَن اّلِلََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإىَل الصَّالِة قَاُموا ُكَساىَل يـُرَاُؤوَن النَّ  وقال سبحانه )
 قَِلياًل ( .

ناس تقية هلم ومصانعة، وهلذا يتخلفون كثريًا عن الصالة يشهدون ال : ال إخالص هلم وال معاملة مع هللا، بل إمنا قال ابن كثري
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 غالًبا كصالة العشاء يف وقت العتمة وصالة الصبح يف وقت الغلس.  اليت ال يُرون فيها
 . هو من صفات املنافقني ثانياً :

 قال تعاىل يف املنافقني ) يـُرَاُؤوَن النَّاَس َوال يَْذُكُروَن اّلِلََّ ِإالَّ قَِلياًل ( .
َا ِإهَلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن يـَْرُجو لَِقاء رَبِ ِه فَـ  قال سبحانه وتعاىل )و  َا أَنَا َبَشٌر مِ ثْـُلُكْم يُوَحى ِإَِلَّ أمنَّ ْليَـْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َوال ُقْل ِإمنَّ

 ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَب ِِه َأَحداً ( .
بعبادة ربه أحداً( وهو الذي  وقوله )وال يشرك عماًل صاحلًا ( أي: ما كان موافًقا لشرع هللا،قال ابن كثري يف قوله تعاىل ) فليعمل 

 .تعاىل وحده ال شريك له يُراد به وجه هللا
 وقال جل شأنه ) َوبََدا هَلُْم ِمَن اّلِلَِّ َما ملَْ َيُكونُوا حَيَْتِسُبوَن ( .

 سيئات . وا أهنا حسنات فإذا هيقال ُماهد يف معىن هذه اآلية: عملوا أعمااًل تومه
 .آيتهم وقصتهم ، هذه ، ويل ألهل الرياء وقال سفيان الثوري يف هذه اآلية: ويل ألهل الرياء

 ثالثاً : هدد تعاىل املرائني .
 َومَيْنَـُعوَن اْلَماُعوَن( . ؟؟؟َن .فـََوْيٌل لِْلُمَصلِ نَي . الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالهِتِْم َساُهو  قال سبحانه موضًحا عقوبة املرائني يوم القيامة )

 رابعاً : أول من يقضى عليه يوم القيامة املرائي بعمله .
ْعُت َرُسوَل اّلِلَِّ  َفُه نَِعَمُه يـَُقوُل ) ِإنَّ أَوََّل النَّاِس يـُْقَضى يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلْيِه َرُجٌل اْسُتْشِهَد فَُأيتَ ِبِه فـََعرَّ  َعْن َأىِب ُهَريـَْرَة قال : مسَِ

ْن يـَُقاَل َجرِيٌء . فـََقْد ِقيَل . مُثَّ فـََعَرفـََها قَاَل َفَما َعِمْلَت ِفيَها قَاَل قَاتـَْلُت ِفيَك َحىتَّ اْسُتْشِهْدُت . قَاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك قَاتـَْلَت ألَ 
َعلََّم اْلِعْلَم َوَعلََّمُه َوقـََرَأ اْلُقْرآَن فَأُِتَى ِبِه فـََعرَّفَُه نَِعَمُه فـََعَرفـََها قَاَل َفَما َعِمْلَت أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحىتَّ أُْلِقَى يِف النَّاِر َوَرُجٌل تَـ 

َعامِلٌ . َوقـََرْأَت اْلَقْرآَن لِيُـَقاَل ُهَو  َم لِيُـَقالَ ِفيَها قَاَل تـََعلَّْمُت اْلِعْلَم َوَعلَّْمُتُه َوقـََرْأُت ِفيَك اْلُقْرآَن . قَاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك تـََعلَّْمَت اْلِعلْ 
ْيِه َوأَْعطَاُه ِمْن َأْصَناِف اْلَماِل ُكلِ ِه فَأُِتَى بِِه قَارٌِئ . فـََقْد ِقيَل مُثَّ أُِمَر بِِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحىتَّ أُْلِقَى يف النَّاِر . َوَرُجٌل َوسََّع اّلِلَُّ َعلَ 

َفَق ِفيَها ِإالَّ أَنـَْفْقُت ِفيَها فـََعرََّفُه نَِعَمهُ  َلَك قَاَل َكَذْبَت َوَلِكنََّك  فـََعَرفـََها قَاَل َفَما َعِمْلَت ِفيَها قَاَل َما تـَرَْكُت ِمْن َسِبيل) حتُِب  َأْن يـُنـْ
 ْلِقَى يِف النَّاِر ( رواه مسلم .فـََعْلَت لِيُـَقاَل ُهَو َجَواٌد . فـََقْد ِقيَل مُثَّ أُِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه مُثَّ أُ 

 خامساً : أن هللا يفضح املرائني .
 َمْن مَسََّع مَسََّع اّلِلَُّ ِبِه ، َوَمْن يـُرَاِئي يـُرَاِئي اّلِلَُّ ِبِه ( .كما يف حديث الباب ) 

 سادساً : يقال للمرائني يوم القيامة : اذهبوا اطلبوا الثواب ُمن كنتم تراءون هلم .
يقول ) إذا مجع هللا األولني واآلخرين ليوم القيامة ، ليوم ال ريب فيه ،  بن أيب فضالة قال : مسعت رسول هللا  عن أيب سعيد

 نادى مناد) : من كان أشرك يف عمله هلل أحداً فليطلب ثوابه من عنده ، فإن هللا أغىن الشركاء عن الشرك ( رواه التمذي .
 علينا . سابعاً : خافه النِب 

 سعيد مرفوعًا ) أال أخربكم َّبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح الدجال ؟ قالوا : بلى ، قال : الشرك اخلفي ، يقوم عن أيب
 الرجل فيصلي فيزين صالته ملا يرى من نظر رجل ( رواه أمحد .

 ثامناً : ا يدخل اْلنة .
مل جه هللا تعاىل ال يتعلمه إال ليصيب به عرضًا من الدنيا : ) من تعلم علمًا مما يبتغى به و  قال : قال النيب  عن أيب هريرة 

 .رواه أبو داود  َيد عرف اجلنة يوم القيامة (
 تاسعاً : ليس له يف اآلخرة نصيب .
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: ) بشر هذه األمة بالسناء والدين والرفعة والتمكني يف األرض ، فمن عمل منهم  عن أيب بن كعب قال : قال رسول هللا 
 .دنيا مل يكن له يف اآلخرة من نصيب ( رواه امحد عمل اآلخرة لل

 من أقوال السلف :-3
 عن شداد بن أوس قال عند موته : إن أخوف ما أخاف عليكم : الرياء ، الشهوة اخلفية .

 قال سهل : ال يعرف الرياء إال ُملص .
 وكل مامل يكن هلل فربكته منزوعة . : وقال ابن القيم

 أظهرته من عملي فال أعده شيئاً . وكان الثوري يقول : كل شيء
 وعن عبدة قال : إن أقرب الناس من الرياء آمنهم منه .
 وقال الربيع بن خثيم : كل ما ال يراد به وجه يضمحل .

اطيل التواقيع على اسم امللك ليأخذ الرب  .. املرائي يزو ر قال ابن رجب : ما ينظر املرائي إىل اخللق يف عمله إال جلهله بعظمة اخلالق
 بالكليه ... نقش املرائي على الدرهم الزائد اسم امللك لريوج والبهرج ما َيوز إال لنفسه ويوهم أنه من خاصة امللك وهو مايعرفه

 على غري الناقد .
 قال ابن القيم : أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس باإلخالص .

فهو حسرة على العبد يف معاده ،  ووقفة له يف طريق سريه ، أو نكسة هللا ،  كل نفس خيرج يف غري ما يقرب إىلرمحه هللا :  وقال 
 استمر ، أو حجاب إن انقطع به إن

 من أقوال ابن قدامة يف الرياء :
 اعلم أن أصل الرياء حب اجلاه واملنزلة ، وإذا ُفصل رجع إىل ثالثة أصول : :  قال رمحه هللا

 . حب لذة احلمد أوًا :
  الذم .الفرار من أمل ثانياً :
 الطمع فيما يف أيدي الناس ثالثاً :
واعلم أن أكثر الناس إمنا هلكوا خلوف مذمة الناس ، وحب مدحهم ، فصارت حركاهتم كلها على ما يوافق رضى الناس  وقال :

 ، رجاء املدح ، وخوفاً من الذم ، وذلك من املهلكات  .
تهدون يف ُمادعة الناس عن أعماهلم الصاحلة ، وحيرصون على إخفائها وقال : ومل يزل املخلصون خائفني من الرياء اخلفي ، َي

 أعظم ما حيرص الناس على إخفاء فواحشهم ، كل ذلك رجاء أن خيلص عملهم ليجازيهم هللا تعاىل يف القيامة بإخالصهم .    
ألبواب دوهنا ، كما نغلق األبواب دون وقال : ومن الدواء النافع ) يف عالج الرياء ( أن يعود نفسه إخفاء العبادات ، وإغالق ا

 ) ُمتصر منهاج القاصدين ( .الفواحش ، فإنه ال دواء يف الرياء مثل إخفاء األعمال .    
املتعلمني عليه أمارة النجابة؛ ألن أمارة النجابة  : مث تأملت العلماء واملتعلمني، فرأيت القليل من قال ابن اجلوزي يف صيد اخلاطر

ما  يطلب منه ما يصريه شبكة للكسب إما ليأخذ قضاء مكان، أو ليصري قاضي بلد، أو قدر مل به، ومجهورهمطلب العلم للع
 يتميز به عن أبناء جنسه، مث يكتفي .

والشهرة واملدح فالتباعد عن  ومن عالمات العلم النافع أنه يدل صاحبه على اهلرب من الدنيا وأعظمها الرئاسةوقال ابن رجب : 
 هاد يف ُمانبته من عالمات العلم النافع.ذلك واالجت

أنه خيشى أن يكون مكراً  فإذا وقع شيء من ذلك من غري قصد واختيار كان صاحبه يف خوف شديد من عاقبته حبيث
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 اشتهار امسه وبعد صيته . واستدراجاً كما كان اإلمام أمحد خياف ذلك على نفسه عند
كالمه فليصمت ، وإن أعجبه الصمت فلينطق ، وال يفت  وحسن قصد ، فإن أعجبهوقال الذهيب : ينبغي للعامل أن يتكلم بنية 

 والثناء . عن حماسبة نفسه فإهنا حتب الظهور
 وال يكونن مهك أن حتدث به الناس . وقال أبو قالبة أليوب السختياين: يا أيوب إذا أحدث هللا لك علًما فأحدث هلل عبادة،

جريج: ملن طلبتم العلم ؟!! كلهم يقول:  بن مسلم سألت األوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابنويف ترمجة ابن جريج: قال الوليد 
 لنفسي . غري أنَّ ابن جريج فإنَّه قال: طلبته للناس .

أحسن الصدق ، واليوم تسأل الفقيه الغيب ملن طلبت العلم ؟  تعليًقا على هذا اخلرب : " قلت : ما -رمحه هللا  -قال الذهيب 
ا طلبه للدنيا ، ويا قلة ما عرف منه .فيباد   ر ويقول : طلبته هلل ، ويكذب إمنَّ

 وقال عبد هللا بن املعتز : علم املنافق يف قوله ، وعلم املؤمن يف عمله .
 .بينه وبني الناس، ومن تزين َّبا ليس فيه شانه هللا قال عمر بن اخلطاب: من خلصت نيته يف احلق، ولو على نفسه، كفاه هللا ما

 وكان من دعاء عمر : اللهم اجعل عملي كله صاحلاً واجعله لوجهك خالصاً وال جتعل ألحد فيه شيئاً .
وقال ابن القيم : العمل ألجل الناس وابتغاء اجلاه واملنزلة عندهم، ورجائهم للضر والنفع منهم: ال يكون من عارف بم البتة، بل 

 هلم منازهلم، ومن عرف هللا أخلص له أعماله وأقواله.جاهل بشأهنم، وجاهل بربه، فمن عرف الناس أنز 
وقال : إن كل من أعرض عن شيء من احلق وجحده ، وقع يف باطل ُمقابل ملا أعرض عنه من احلق وجحده ، حىت يف األعمال 

ه وحياته وسعادته ، من رغب عن العمل لوجه هللا وحده ابتاله هللا بالعمل لوجوه اخللق ، فرغب عن العمل ملن َضره ونفعه وموت
 بيده ، فابتلَي بالعمل ملن ال ميلك له شيئاً من ذلك .

 وكذلك من رغب عن إنفاق ماله يف طاعة هللا ابُتلَي بإنفاقه لغري هللا وهو راغم .  
ق حالوة وقال : الوقوف عند مدح الناس وذمهم : عالمة انقطاع القلب وخلوه من هللا وأنه مل تباشره روح حمبته ومعرفته ومل يذ

 التعلق به والطمأنينة إليه .   
  علمه بأنه عبد حمض والعبد ال يستحق على خدمته لسيده عوضاً وال أجرة إذ هو خيدمه َّبقتضى عبوديته .   

َسُه يف طَاَعِة هللاِ  باب َمن  َجاَهدَ  -37  نَ ف 
َنَما أَنَا َرِديُف النَِّبقِ  َعن  ُمَعاِذ ب ِن َجَبل   -6500 ِل فَ َقاَل يَا ُمَعاُذ قُ ل ُت   قَاَل ) بَ ي   َنُه ِإاَّ آِخَرُة الرَّح  لَي َس بَ ي ِِن َوبَ ي  

ب َن  َك ُثَّ َساَر َساَعًة ُثَّ قَاَل يَا ُمَعاذُ لَب َّي َك يَا َرُسوَل هللِا َوَسع َدي َك ُثَّ َساَر َساَعًة ُثَّ قَاَل يَا ُمَعاُذ قُ ل ُت لَب َّي َك َرُسوَل هللِا َوَسع َدي  
ِري َما َحقُّ هللِا َعَلى ِعَباِدِه قُ ل ُت اَّللَُّ َوَرُسولُ  ُه َأع َلُم قَاَل َحقُّ هللِا َعَلى ِعَباِدِه َجَبل  قُ ل ُت لَب َّي َك َرُسوَل هللِا َوَسع َدي َك قَاَل َهل  َتد 

رُِكوا بِِه َشي ًئا ُثَّ َساَر َساَعًة ُثَّ قَ  ِري َما َأن  يَ ع ُبُدوُه ، َوَا ُيش  اَل يَا ُمَعاُذ ب َن َجَبل  قُ ل ُت لَب َّي َك َرُسوَل هللِا َوَسع َدي َك قَاَل َهل  َتد 
بَ ُهم  ( .َحقُّ ال ِعَباِد َعَلى هللِا ِإَذا فَ َعُلوُه قُ ل ُت اَّللَُّ َوَرُسولُُه َأع َلُم قَاَل َحقُّ ال ِعَباِد َعَلى هللِا َأن  َا   يُ َعذِق

 [ . 30 ] م :
---------- 

 الرديف هو الراكب أي راكب خلفه .، و أي : على محار ، كما يف الرواية األخرى(   ) َرِديُف النَِّبِق 
 ( أراد به املبالغة يف شدة قربه ، ليكون أوقع يف نفس سامعه أنه ضابط ملا رواه . ) ليس بيِن وبينه

ِل )   اكب ، والرحل للبعري كالسرج للفرس .(  وهو العود الذي يكون خلف الر ِإاَّ آِخَرُة الرَّح 
 أي : إجابة لك بعد إجابة . ) لبيك (
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 ( قال النووي : أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة .) وسعديك 
ِري َما َحقُّ هللِا َعَلى ِعَباِدهِ   ( أي : ما أوجبه عليهم حبكمه ، وألزمهم إياه خبطابه . ) َهل  َتد 

حق تفضل هللا به على عباده ، ومل يوجبه عليه أحد . قال ابن أيب العز : فهذا حق وجب بكلماته ( هذا  ) وحق العباد على هللا
التامة، ووعده الصادق ، ال أن العبد نفسه مستحق على هللا شيئًا كما يكون للمخلوق على املخلوق ، فإن هللا هو املنعم على 

 ولقد أحسن القائل : العباد بكل خري ، وحقهم الواجب بوعده هو أن ال يعذبم ،
 ما للعباِد عليِه حٌق واجُب          كالَّ وال سْعٌي لديِه ضائُع .

بُوا فبعْدلِِه أو نـُعِ موا          فِبَفْضِلِه وهو الكرمُي السامُع .  إْن ُعذِ 
بَ ُهم  (  ُر النَّاَس قَاَل جاء يف رواية ) قَاَل قـُْلُت يَ ) قَاَل َحقُّ ال ِعَباِد َعَلى هللِا َأن  َا يُ َعذِق ْرُهْم فـََيتَِّكُلوا ( » ا َرُسوَل اّلِلَِّ أََفاَل أَُبشِ  اَل تـَُبشِ 
ًا ( .  ويف رواية ) فََأْخبَـَر ِبَا ُمَعاٌذ ِعْنَد َمْوتِِه تََأمث 

 احلديث دليل على فضل التوحيد وأنه من أسباب النجاة . وللتوحيد فضائل : -1
  الطاعة .أوًا :  أنه أكرب دعامة للرغبة يف

ألن املَوحِ د يعمل هلل سبحانه وتعاىل ، وعليه فهو يعمل سراً وعالنية ، أما غري املوحد كاملرائي مثـاًل ، فإنه يتصدق ويصلي ويذكر  
 هللا إذا كان عنده من يراه فقط ، وهلـذا قال بعض السـلف : ) إين ألود أن أتقرب إىل هللا بطاعة ال يعلمها إال هـو ( .

 :  أن املوحدين هلم األمن وهم مهتدون . ثانياً 
 قال تعاىل ) الَِّذيَن آَمُنوْا وملَْ يـَْلِبُسوْا ِإميَانـَُهم ِبظُْلم) أُْولَِئَك هَلُُم اأَلْمُن َوُهم م ْهَتُدوَن ( .

 الظلم هنا مقابل اإلميان وهو الشرك .( بظلم  ( أي مل خيلطوا ، ) مل يلبسوا  )قوله تعاىل : 
 أن التوحيد يكفر الذنوب .  ثالثاً :

يقول : ) قال هللا تعاىل : يا ابن آدم لو أتيتين بقراب األرض خطايا ، مث لقيتين ال  قال : مسعت رسـول هللا  عن أنس 
 تشرك يب شيئاً ألتيتك بقرابا مغفرة ( . رواه التمذي 

 يشرك به شيئاً .  ألن حسنة التوحيد عظيمة تكفر اخلطايا الكبرية إذا لقي هللا وهو ال
 رابعاً :  أن من فضل التوحيد أنه سبب لدخول اْلنة بغري حساب .

أنه قال : ) عرضت علي األمم فرأيت النيب ... فنظرت فإذا سواد عظيم ، فقيل ِل هذه  عن النيب  حلديث ابن عباس 
الذين ال يستقون وال يكتوون وال يتطريون  أمتك ، ومعهم سبعون ألفًا يدخلون اجلنة بغري حساب وال عذاب ... مث قال : هم

 وعلى ربم يتوكلون ( . متفق عليه .
 خامساً : أن التوحيد سبب للنجاة من عذاب هللا .

 حلديث الباب ) أن ال يعذب من ال يشرك به شيئاً ( .
 سادساً : أن هللا أثىن على األنبياء بتوحيدهم وسالمتهم من الشرك .

 رَاِهيَم َكاَن أُمًَّة قَانِتاً ّلِِلَِّ َحِنيفاً وملَْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي( .قال تعاىل : )ِإنَّ ِإبْـ 
 وقال تعاىل : ﴿ والذين هم بربم ال يشركون ﴾ 

 أن أعظم احلقوق هو عبادة هللا وعدم اإلشراك به . -2
 ولذلك أول وأعظم ما أمر هللا به التوحيد ، وأعظم ما هنى عنه الشرك .

 وأنه َيب العناية به .أمهية التوحيد  -3
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 أن التوحيد نفي وإثبات . -4
 لقوله ) على محار ( ، وأيضاً كان يردف أصحابه . تواضع النيب  -5
 جواز اإلرداف على الدابة بشرط أال يؤذيها ذلك . -6
 يستحب للعامل أن يطرح بعض املعلومات على وجه االستفسار ليكون أوقع يف النفس ، وأبلغ يف فهم املتعلم . -7

 لة على ذلك كثرية :واألمث
 ملعاذ ! أال أدلك على باب من أبواب اجلنة ؟ قلت : بلى قال : ال حول وال قوة إال باهلل . قال 

 أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا هللا ورسوله أعلم ؟ قول النيب 
 أليب الدرداء : أال أخربك بأحب الكالم إىل هللا ؟ قول النيب 
 لى أبواب اخلري ؟ملعاذ : أال أدلك ع قول النيب 
 للصحابة : إن من الشجر شجرة ال يسقط ورقها وإهنا مثل املؤمن فحدثوين ما هي ؟ قول النيب 

 أتدرون من املفلس ؟ قوله 
 ومن فضائله : .فضل معاذ بن جبل ومنزلته بالعلم ، لكونه خص َّبا ذكر  -8

 أن تقول : اللهم أعين على ذكرك ... ( .قال له ) وهللا إين ألحبك يف هللا ، فال تدعن دبر كل صالة  أنه 
 أرسله معلماً وقاضياً لليمن . ومنها : أن الرسول 

 ) أعلم أميت باحلالل واحلرام معاذ ( رواه أمحد . ومنها : قوله 
 ومنها : ما جاء يف هذا احلديث ، حيث خصه بذه املسألة دون غريه .

 استحباب تكرار الكالم لتأكيده وتفهيمه . -9
 ملن سئل عما ال يعلم أن يقول : ال أعلم . ينبغي -10

 عن أحب البقاع إىل هللا ؟ فقال : ال أدري .وقد قالت املالئكة ) سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا ( . وقد سئل 
 كما يف حديث جربيل : ما املسؤول عنها بأعلم من السائل .  وقال 

يكن عنده علم فليقل : هللا أعلم . وسئل الشعيب عن شيء فقال : ال  وقال ابن مسعود : من كان عنده علم فليقل ، ومن مل
 أدري ، فقيل له : أال تستحيي من قولك ال أدري وأنت فقيه العراقني ؟

 فقال : لكن املالئكة مل تستح حني قالت سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا .
 ال وهو حيب  أن يكفَيه صاحُبه الفتوى .وقال الرباء : لقد رأيُت ثالمثائة من أهل بدر ما منهم أحد إ

وقال عبد الرمحن بن أيب ليلى : أدركُت عشرين ومائة من األنصار من أصحاب رسول هللا يسأل أحدهم عن املسألة فريدها إىل 
 هذا، وهذا إىل هذا حىت ترجع إىل األول .

 ولو كتبنا عن مالك ال أدري ملألنا األلواح . كثرياً ما يقول : ال أدري ،  –أي مالكاً  –وقال ابن وهب : وكنت أمسعه 
 وقال ابن عباس : إذا ترك العامل ال أدري أصيبت مقاتله .

 وقال الشعيب : ال أدري نصف العلم .
وعن عقبة بن مسلم قال : صحبت ابن عمر أربعًة وثالثني شهرًا فكان كثريًا ما ُيسأل فيقول : ال أدري ، مث يلتفت فيقول : 

 يدون هؤالء ؟ يريدون أن َيعلوا ظهورنا جسراً إىل جهنم .أتدري ما ير 
 قال ابن عيينة : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً .
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 وقال مالك : ما أفتيت حىت شهد ِل سبعون من أهل املدينة .
له يف املرتبة العليا قال هللا قال ابن القيم : وقد حرم هللا القول عليه بغري علم يف الفتيا والقضاء وجعله من أعظم احملرمات بل جع

َها َوَما َبَطَن َواإِلمْثَ َواْلبَـْغَي ِبَغرْيِ احلَْقِ  وَ  َا َحرََّم َريبِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ َأن ُتْشرُِكوْا بِاّلِلِ  َما ملَْ يـُنَـز ِْل ِبِه ُسْلطَاناً َوأَن تـَُقوُلواْ تعاىل )ُقْل ِإمنَّ
 َلُموَن ( .َعَلى اّلِلِ  َما الَ تـَعْ 

 وقيل : ينبغي للعامل أن يورث أصحابه ال أدري لكثرة ما يقوهلا .
قال ابن مجاعة : واعلم أن قول ) ال أدري ( ال يضع من قدر العامل كما يظنه بعض اجلهلة ، بل هي رفعة له ، ألنه دليل على 

  أدري ( من ضعفت ديانته وقلت معرفته .عظم حمله وعلى ورعه وعلى تقواه وعلى طهارة قلبه ، إمنا يأنف من قول ) ال
 وقد أدب هللا العلماء بقصة موسى مع اخلضر حيث مل يرد موسى العلم إىل هللا تعاىل ملا سئل : هل أحد يف األرض أعلم منك ؟

 اه أبو داود رو  .(ن علم فكتمه أجلم بلجام من النارمن سئل ع) ، أما كتمه مطلقاً فال َيوز لقوله جواز كتمان العلم للمصلحة -11

ملعاذ: ال تبشرهم  وأما كتمه أحيانًا أو عن بعض األشخاص فجائز إذا ترتب على إظهاره مفسدة متحققة ، ولذلك قال 
 فيتكلوا.

 اخلوف من االتكال على سعة رمحة هللا ، ألن االتكال على سعة رمحة هللا يسبب مفسدة عظيمة وهي : األمن من مكر هللا . -12
خص هذا العلم َّبعاذ دون غريه ، حيث أن بعض الناس  اس بالعلم دون بعض ، وذلك أن النيب جواز ختصيص بعض الن -13

 إذا أخربته ببعض العلم افتنت .
 كما قال ابن مسعود ) إنك لن حتدث قوماً حبديث ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة ( رواه مسلم يف مقدمة صحيحه .

 ، أتريدون أن يكذب هللا ورسوله ( رواه البخاري .وقال علي ) حدثوا الناس َّبا يعرفون 
 يف إشاعة ما خص به من العلم ، لقوله ) أفال أبشر الناس .... ( .استئذان املتعلم  -14
أن هذه املسألة ال يعرفها كثري من الصحابة ، وذلك أن معاذًا أخرب با عند موته خروجًا من إمث الكتمان بعد أن مات كثري  -15

 من الصحابة .
 رمحة هللا وفضله .سعة  -16
 مشروعية إجابة الداعي بـ] لبيك ، وسعديك [ . -17
 بشارة عظيمة للموحدين الذين ال يشركون باهلل تعاىل شيئاً ، حيث وعدهم هللا تعاىل الذي ال خيلف وعده أن ال يعذبم . -18
 مشروعية تبشري املسلم . -19

 قال تعاىل )  َوَبشَُّروُه ِبُغاَلم) َعِليم) ( .
 َبشَّْرنَاُه بِِإْسَحاَق نَِبي اً مِ َن الصَّاحِلِنَي ( .وقال تعاىل )وَ 

 وقال تعاىل )فـََبشَّْرنَاَها بِِإْسَحاَق َوِمن َورَاء ِإْسَحاَق يـَْعُقوَب ( .
 وقال تعاىل )فـََبشَّْرنَاُه ِبُغاَلم) َحِليم) ( .

ُرَك بُِغاَلم) امْسُُه حَيْىَي  ي اً ( . وقال تعاىل )يَا زََكرِيَّا إِنَّا نـَُبشِ   ملَْ جَنَْعل لَُّه ِمن قـَْبُل مسَِ
 وألن البشارة تسر العبد وتفرحه ، فاسُتحب للمسلم أن يبادر إىل مسرة أخيه وإعالمه َّبا يفرحه .

 فأعتقها أبو هلب سروراً به . –وكان موالها  –بشرت به ثـَُويْبة عمه أبا هلب  وملا ولد النيب 
 يه ، ذهب إليه البشري فبشره ، فلما دخل املسجد جاء الناس فهنؤوه .وملا نزلت توبة كعب بن مالك وصاحب

 حب املسلم إلخوانه املسلمني اخلري لقول معاذ ] أفال أبشر الناس [ . -20
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 جواز تسمية احليوانات . -21
 يف العلم والدعوة . حكمة النيب  -22

 : تنبيه 
 قوله ) فأخرب با معاذ عند موته تأمثاً ( .

ي : خشية الوقوع يف اإلمث وقد تقدم توجيهه يف حديث بدء الوحي يف قوله يتحنث واملراد باإلمث احلاصل من  قال احلافظ )تأمثاً ( أ
 كتمان العلم .

ودل صنيع معاذ على أنه عرف أن النهي عن التبشري كان على التنزيه ال على التحرمي وإال ملا كان خيرب به أصاًل ، أو عرف أن 
 به من ال خيشى عليه ذلك ، وإذا زال القيد زال املقيد .النهي مقيد باالتكال ، فأخرب 

 ) الفتح ( .   واألول أوجه لكونه أخر ذلك إىل وقت موته .
ًا (  وقال النووي : قـَْوله  ) فََأْخبَـَر ِبَا ُمَعاذ ِعْند َمْوته تََأمث 

مْث . َوحَتَرََّج أَزَاَل َعْنُه احلَْرَج .  ُهَو ِبَفْتِح اهْلَْمَزة َوَضمِ  اْلُمثـَلََّثة اْلُمَشدََّدة . قَاَل أَْهل الل َغة : تََأمثََّ الرَُّجل ِإَذا فـََعَل ِفْعاًل خَيْرُج ِبِه ِمْن اإْلِ
 َوحَتَنََّث أَزَاَل َعْنُه احْلِْنث .

 ِشَي أَْن َيُكون ممَّْن َكَتَم ِعْلًما َوممَّْن ملَْ مَيَْتِثل أَْمر َرُسول اّلِلَّ َوَمْعىَن تََأمثِ  ُمَعاذ) أَنَُّه َكاَن حَيَْفظ ِعْلًما خَيَاف فـََواته َوَذَهابه َّبَْوتِِه َفخَ  
مْث َوَعِلَم َأنَّ النَّيب   ْخَبار ِبَا نـَهْ   يف تـَْبِليغ ُسنَّته فـََيُكون آمثًا فَاْحَتاَط َوَأْخبَـَر ِبَِذِه الس نَّة َُمَافًَة ِمْن اإْلِ َهُه َعْن اإْلِ ي حَتْرمي . قَاَل ملَْ يـَنـْ

النـَّْهي َلِكْن َكَسَر َعْزَمُه َعمَّا َعَرَض لَُه ِمْن ُبْشرَاُهْم ِبَدلِيِل َحِديث َأيب  اْلَقاِضي ِعَياض َرمِحَُه اّلِلَّ : َلَعلَّ ُمَعاًذا ملَْ يـَْفَهم ِمْن النَّيب  
ْرُه بِاجْلَنَِّة ( قَاَل : أَْو َيُكون َمْعَناُه بـَلِ ْغُه بـَْعد َذِلَك أَْمر النَّيِب  ) َمْن َلِقيت َيْشَهد أَْن اَل ِإلَه ِإالَّ اّلِلَّ  ُهَريـَْرة   ُمْستَـْيِقًنا قـَْلبه فـََبشِ 

َوَقْد ِاْخَتارَُه الشَّْيخ أَبُو َعْمرو ه ظَاِهر . أِلَيب ُهَريـَْرة َوَخاَف َأْن َيْكُتم ِعْلًما َعِلَمُه فـََيْأمَث أَْو َيُكون مَحَل النـَّْهي َعَلى ِإَذاَعته . َوَهَذا اْلَوجْ 
َرة  لَُه َواَل ِعْلم فـَيَـْغتَـر  َويـَتَِّكل . َوَأْخبَـَر بِِه ْبن الصَّاَلح َرمِحَُه اّلِلَّ فـََقاَل : َمنَـَعُه ِمْن التَّْبِشري اْلَعام  َخْوفًا ِمْن أَْن َيْسَمع َذِلَك َمْن اَل ِخبـْ

  َُصوص َمْن أَِمَن َعل َأْخبَـَر ِبِه ْيِه ااِلْغِتَار َوااِلتِ َكال ِمْن أَْهل اْلَمْعرَِفة . فَِإنَُّه َأْخبَـَر ِبِه ُمَعاًذا َفَسَلَك ُمَعاذ َهَذا اْلَمْسَلك فَ َعَلى اخلُْ
 ِمْن اخْلَاصَّة َمْن َرآُه أَْهاًل ِلَذِلك .   ) نووي ( .

 باب التواضع -38
َبُق َفَجاَء َأع َراِبٌّ َعَلى قَ ُعود  َلُه َفَسبَ َقَها  ِلَرُسوِل هللِا  َعن  أََنس  قَاَل ) َكاَنت  نَاَقةٌ  -6501 َباَء وََكاَنت  َا ُتس  ُتَسمَّى ال َعض 

َباُء ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا  ِلِمنَي َوقَاُلوا ُسِبَقِت ال َعض  َتدَّ َذِلَك َعَلى ال ُمس  ن  َيا ِإاَّ ِإنَّ َحقًّا َعَلى هللِا َأن  َا يَ ر َفَع  فَاش  َشي ًئا ِمَن الدُّ
 َوَضَعُه ( .

--------- 
 ؟؟؟) قوله : باب التواضع ( 

َباَء ) ت  . ، وهي غري القصواء اليت حج عليها  العضباء : اسم ناقة الرسول هللا ( َسمَّى ال َعض 
 ( األعرايب ساكن البادية من العرب .) َفَجاَء َأع َراِبٌّ 

 يت من اإلبل الذي استحق أن يركب .( هو الف) قَ ُعود  َلُه 
 احلديث دليل على فضل التواضع . -1

 ووجه الشاهد من احلديث :
 قال ابن حجر : وزعم بعضهم أنه ال مدخل له يف هذه التمجة وغفل عما وقع يف بعض طرقه عند النسائي بلفظ ) حق على هللا
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إىل احلث على عدم التفع واحلث على التواضع ، واالعالم بأن أمور ن ال يرفع شيء نفسه يف الدنيا إال وضعه ( فإن فيه إشارة أ
 الدنيا ناقصة غري كاملة .

 فضائل التواضع : -2
 أوًا : من صفات عباد الرمحن .

 قال تعاىل ) وعباد الرمحن الذين ميشون ... ( .
) مَيُْشوَن َعَلى األْرِض َهْونًا ( أي:  ...ذكر أن صفاهتم أكمل الصفات ونعوهتم أفضل النعوت، فوصفهم بأهنمقال السعدي : 

 ساكنني متواضعني هلل واخللق فهذا وصف هلم بالوقار والسكينة والتواضع هلل ولعباده.
 أوًا : سبب للرفعة .

( ّلِِلَِّ ِإالَّ رَفـََعُه اّلِلَُّ َعْفو) ِإالَّ ِعزًّا َوَما تـََواَضَع َأَحٌد َما نـََقَصْت َصَدقٌَة ِمْن َمال) َوَما زَاَد اّلِلَُّ َعْبًدا بِ قَاَل ) َعْن َأىِب ُهَريـْرََة َعْن َرُسوِل اّلِلَِّ 
 رواه مسلم .

 ثالثاً : من صفات من َيبهم هللا .
نَُه أَِذلَّة) َعَلى اْلُمْؤِمِننَي أَِعزَّة) َعَلى حيُِب و قال تعاىل ) يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوْا َمن يـَْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َفَسْوَف يَْأيت اّلِلَُّ ِبَقْوم) حيُِبـ ُهْم وَ 

 اْلَكاِفرِيَن َُيَاِهُدوَن يف َسِبيِل اّلِلَِّ َواَل خَيَاُفوَن َلْوَمَة ( .
 قال ابن كثري : هذه صفات املؤمنني الُكمَّل أن يكون أحدهم متواضًعا ألخيه ووليه، متعززًا على خصمه وعدوه .

 ه بذلك .أن هللا أمر نبيرابعاً : 
َذاَت يـَْوم) َخِطيًبا فـََقال )َ ِإنَّ اّلِلََّ أَْوَحى ِإىَلَّ َأْن تـََواَضُعوا َحىتَّ اَل يـَْفَخَر َأَحٌد  َعْن ِعَياِض ْبِن مِحَار) . قَاَل ) قَاَم ِفيَنا َرُسوُل اّلِلَِّ 
 َعَلى َأَحد) َواَل يـَْبِغى َأَحٌد َعَلى َأَحد) ( رواه مسلم .

 ضع كل  واحد لآلخر ، وال يتفَّع عليه ، بل َيعله مثله أو يكرمه أكثر .يعين: أن يتوا
 من أقوال السلف : -3

 قال ابن السماك للرشيد: تواضعك يف شرفك؛ أشرف من شرفك.
 عن عائشة رضي هللا عنها، قالت: إنَّكم لتغفلون أفضل العبادة: التَّواُضع .

 إلميان حىت يكون التَّواُضع أحبَّ إليه ِمن الشَّرف .: ال يبلغ عبٌد ُذَرى ا قال معاذ بن جبل و 
 وقال إبراهيم بن شيبان : الشَّرف يف التَّواُضع ، والعز  يف التَّقوى ، واحلر ِية يف القناعة . 

 .وقال عروة بن الورد : التواضع أحد مصائد الشرف، وكل نعمة حمسود عليها إال التواضع
 .النخعي هيبة األمري . وكان يقول : إن زماناً صرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء ال املغرية : كنا هناب إبراهيمق

  .التواضع يرفع املرء قدراً ، ويعظم له أجراً ، ويزيده نُبالً   :وقال أبو حامت
 فضاًل من ال يرى فضَله . : أرفع الناس قدرًا من ال يرى قدرَه، وأكرب الن اس قال الشافعي رمحه هللا

 شربناه للتقوى لكان خرياً لنا . : شربنا ماء زمزم للعلم ،فتعلمناه ولو كنا وقال أيضاً 
 : مثرة القناعة الر احة ، ومثرة التواضع احملبة. كان يقال

 : إذا نسك الشريف تواضع ، وإذا نسك الوضيع تكرب  . قال بعض احلكماء
 وضعه هللا . ماً ع ختشعاً رفعه هللا ومن تكرب تعظ: من تواض وقال عامر بن عبد هللا

 : البلية اليت ال يؤجر عليها املبتلى با : العجب ، والنعمة اليت ال حيسد عليها :التواضع . قال بعض احلكماء
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 والفالح . وإيثار اخلمول والتواضع ، وكثرة الوجل من عالمات التقوى قال الذهيب يف السريو 
 من يتواضع . فإن رفيَع القوم ----تواضع إذا ما نلت يف الناس رفعة 

 هوان الدنيا على هللا تعاىل .-4
 ترك املباهات واملفاخــرة .-5
 أن أمور الدنيا ناقصة .-6
قوله ) من الدنيا ( دليل على أن ما ارتفع من أمور اآلخرة فإنه ال يضعه هللا . كما قال تعاىل ) يرفع هللا الذين آمنوا منكم -7

 والذين أوتوا العلم درجــات ( .
صف الدنيا كما قال تعاىل ) إمنا مثل احلياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات األرض مما يأكل الناس فيه و -8

 واألنعــام ( .
 حقارة الدنيا وعلى املسلم أن يعرف ذلك فيجتهد يف أمور اآلخرة .-9

 تسلية لطالب اآلخــرة .-10
 حتذير لطالب الدنيا .-11
 التواضع وتطييب نفوس أصحابه . من حسن خلق النيب -12
 أنه ال يرتفع شيء من الدنيا ال اَنفض ، فإذا صاحب ذلك كربياء وتعال فإنه يكون اَنفاض مع عقوبة .-13
 بشر ال يعلم الغيب . أن النيب -14

َر ِب َوَما تَ َقرََّب ِإَِلَّ َعب ِدي ) ِإنَّ اَّللََّ قَاَل َمن  َعاَدى ِل  َعن  َأِب ُهَري  َرَة قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -6502 َولِيًّا فَ َقد  آَذن  ُتُه بِاحل 
ء  َأَحبَّ ِإَِلَّ ُمَّا اف  تَ َرض ُت َعَلي ِه َوَما يَ َزاُل َعب ِدي يَ تَ َقرَُّب ِإَِلَّ بِالن ََّواِفِل َحّتَّ ُأِحبَّهُ  َمُع ِبِه ِبَشي  َبب ُتُه ُكن ُت ََس َعُه الَِّذي َيس   فَِإَذا َأح 

َلُه الَّيِت مَي ِشي هِبَا َوِإن  َسأََلِِن أُلع ِطيَ نَّ  تَ َعاَذين أُلِعيَذنَُّه َوَما تَ َردَّد ُت َوَبَصَرُه الَِّذي يُ ب ِصُر بِِه َوَيَدُه الَّيِت يَ ب ُطُش هِبَا َورِج  ُه َولَِئِن اس 
َرهُ  ِمِن َيك  ء  أَنَا فَاِعُلُه تَ َردُِّدي َعن  نَ ف ِس ال ُمؤ  َرُه َمَساَءتَُه ( . َعن  َشي   ال َمو َت َوأَنَا َأك 

---------- 
 ( أي آذى . عادى) 
الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا  ( الوِل : هو املؤمن التقي كما بينه هللا بقوله ) َأال ِإنَّ أَْولَِياَء اّلِلَِّ ال َخـْوٌف َعَلْيِهـْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن . ولياً  ) 

 يـَتـَُّقوَن ( .
 ( أعلمته .نته آذ)  

 قوله ) َمْن َعاَدى ِل َولِيًّا فـَْقد آَذنْتُه بِاحلَْْرِب ( فيه فضيلة أن يكون اإلنسان ولياً من أولياء هللا . -1
 ووالية هللا ليست بالدعاوى والكلمات وإمنا بالعمل وبشروطهــا :

 اإلميان باهلل . أوًا :
 : تقوى هللا .ثانياً 

 أَْولَِياَء اّلِلَِّ ال َخـْوٌف َعَلْيِهـْم َوال ُهْم حَيَْزنُوَن . الَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقوَن ( . قال تعاىل ) َأال ِإنَّ 
 قوله ) فـَْقد آَذنْتُه بِاحلَْْرِب ( فيه حترمي معاداة أولياء هللا ، واملعىن : فقد أعلمته أين حمارب له . -2

 م ، كما أن أعداءه جتب معاداهتم وحترم مواالهتم .فأولياء هللا جتب مواالهتم وحترم معاداهت
 قال تعاىل ) يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياَء ( .
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َا َولِي ُكُم اّلِلَُّ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َويـُْؤتُ   وَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن ( .وقال تعاىل )ِإمنَّ
نَـ   ُهْم ( .ومن صفات أولياء هللا كما قال تعاىل )حُمَمٌَّد َرُسوُل اّلِلَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرمَحَاُء بـَيـْ

 َعَلْيِه ( فيه أن أفضل ما يتقرب به العبد إىل ربه الفرائض . قوله )َوَما تـََقرََّب إَِلَّ َعْبِدي ِبَشْيء) َأَحبَّ إَِلَّ ممَّا افْـتَـَرْضُتهُ  -3
 فالصالة الفرض أفضل من الصالة النفل ، والصوم الفرض أفضل من الصوم النفل وهكذا .

لنوافل والتقرب إىل هللا با بعـد قوله ) َواَل يـَزَاُل َعْبِدي يـَتَـَقرَُّب إَِلَّ بِالنـََّواِفِل َحىتَّ ُأِحبَُّه ( فيه أن من أسباب حمبة هللا كثرة ا -4
 الفرائض .

 قال ابن رجب : فقسم أولياءه املقربني إىل قسمني :
 من تقرب إليه بأداء الفرائض ، ويشمل ذلك فعل الواجبات ، وترك احملرمات . أحدمها :
 من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل . والثاين :

 :ة هللا ذكرها ابن القيم يف كتابه: مدارج السالكني وهياك أسباب كثرية تنال با حمبنهمن أسباب حمبة هللا كثرة النوافل، و أن  -5
 : قراءة القرآن بالتدبر والفهم ملعانيه .أحدها 

 : التقرب إىل هللا بالنوافل بعد الفرائض .الثاين 
 دوام ذكره على كل حال .الثالث : 

 إيثار حمابه على حمابك عند غلبات اهلوى . الرابع :
 : مطالعة القلب ألمسائه وصفاته ، ومشاهدهتا ومعرفتها .اْلامس 

 : مشاهدة بر ِه وإحسانه وآالئه ونعمه الباطنة والظاهرة .السادس 
 انكسار القلب بكليته بني يدي هللا تعاىل . –وهو من أعجبها  - السابع :
 اخللوة به وقت النزول اإلهلي ، ملناجاته وتالوة كالمه . الثامن :

 ُمالسة احملبني الصادقني ، والتقاط أطايب مثرات كالمهم كما ينتقى أطايب الثمر . تاسع :ال
 مباعدة كل سبب حيول بني القلب وبني هللا .  العاشر :

 فمن هذه األسباب العشرة : وصل احملبوب إىل منزلة احملبة
 شرعها على لسان رسوله . احلديث دليل على أنه ال طريق يوصل إىل هللا إال َّبحبته وطاعته اليت -6

 فمن ادعى والية هللا والتقرب إليه وحمبته بغري هذه الطريق ، تبني أنه كذاب يف دعواه .
قوله ) وال يزال عبدي يتقرب إِل بالنوافل ... ( فيه فضل املداومة على العمل الصاحل ، فال يعترب اإلنسان متقربًا إىل هللا  -7

ستمراره على هذه الطاعة ، وإال فال يعترب متقربًا إىل هللا بالنوافل ، وقد تقدمت فضائل املداومــة على بالنوافل حمافظًا عليها إال با
 العمل الصاحل .

ن من اجتهد بالتقرب إىل ِبَا ( فيه أ قوله ) فَِإَذا َأْحَبْبُتُه ُكْنت مَسَْعُه الَِّذي َيْسَمُع ِبِه، َوَبَصَرُه الَِّذي يـُْبِصُر ِبِه، َويََدُه الَّيِت يـَْبِطشُ  -8
 هللا بالفرائض ، مث بالنوافل قر به إليه ، ورق اه من درجة اإلميان إىل درجـة اإلحسان .

قال ابن كثري : فمعىن احلديث، أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها هلل عز وجل، فال يسمع إال هللا، وال يبصر إال 
طش وال ميشي إال يف طاعة هللا عز وجل، مستعينا باهلل يف ذلك كله؛ وهلذا جاء يف بعض رواية هللا، أي : ما شرعه هللا له، وال يب

 احلديث يف غري الصحيح ، بعد قوله ) ورجله اليت ميشي با ( ) فيب يسمع، ويب يبصر، ويب يبطش، ويب ميشي ( .
ره ، فإن نطق ، نطق باهلل ، وإن مسع ، مسع به ، وإن وقال ابن رجب : ... فحينئذ ال ينطق العبد إال بذكره ، وال يتحرك إال بأم
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نظر ، نظر به ، وإن بطش ، بطش به ، فهذا هو املراد بقوله ) كنت مسعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يُبصر به ، ويده اليت 
 يبطش با ، ورجله اليت ميشي با ( .

 حيث النوع . احلديث دليل على األعمال الصاحلة تتفاضل من حيث اجلنس ومن -9
 فمن حيث اجلنس : الفرائض أحب إىل هللا من النوافل .

 ومن حيث النوع : الصالة أحب إىل هللا مما دوهنا من الفرائض .
 يف احلديث فائدة من فوائد النوافل وهي حمبة هللا ، وهناك فـوائد كثرية وحكم عظيمة من شرعية النوافل والتطوعات :  -10

 منها : حمبة هللا .
 ا يف حديث الباب .كم

 جرب ما يكون فيها من التقصري واخللل . ومنها :
انظروا  –وهو أعلم بم  –) إن أول ما حياسب الناس به يوم القيامة من أعماهلم الصالة ، يقول ربنا تعاىل ملالئكته  كما قال 

منها شيئًا ، قال : انظروا هل لعبدي من يف صالة عبدي ، أمتها أم نقصها ؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة ، وإن كان انتقص 
 تطوع ، فإن كان له تطوع قال : أمتوا لعبدي فريضته من تطوعه ( رواه أبو داود .

 حتصيل الثواب واألجر على ذلك . ومنها :
 توطني النفس ومترينها على العبادة لتعتاد على ذلك . ومنها :
 صالح القلب وطهارته . ومنها :
 بأفضل الطاعات .شغل الوقت  ومنها :
 . االقتداء بالنيب  ومنها :

 : إثبات احملبة هللا ، حمبة تليق بالله من غري حتريف وال تعطيل ، وال تشبيه وال متثيل . -11
 قال تعاىل ) ِإنَّ اّلِلََّ حيُِب  اْلُمْحِسِننَي ( .
 وقال تعاىل )  ِإنَّ اّلِلََّ حيُِب  اْلُمتَِّقنَي ( .

 الراية غداً رجاًل حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله ( . ) ألعطني وقال 
ِل النَِّبِق  -39 ِ  بُِعث تُ  باب قَ و   أَنَا َوالسَّاَعَة َكَهاتَ ني 

ء  َقِديٌر{. ِح ال َبَصِر ، َأو  ُهَو َأق  َرُب ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِق َشي   }َوَما َأم ُر السَّاَعِة ِإاَّ َكَلم 
بَ َعي ِه فَ َيُمدُّ هِبَِما ( . قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  َعن  َسه ل   -6503  ) بُِعث ُت أَنَا َوالسَّاَعَة َهَكَذا َوُيِشرُي بِِإص 

 [ . 2950 ] م :
 قَاَل ) بُِعث ُت أَنَا َوالسَّاَعَة َكَهاتَ ني  ( . َعن  أََنس  ، َعِن النَِّبِق -6504

 [ . 2951] م : 
ِ ( . ي  َرَة ، َعِن النَِّبِق َعن  َأِب ُهرَ  -6505 بَ َعني  ِ يَ ع ِِن ِإص   قَاَل ) بُِعث ُت أَنَا َوالسَّاَعَة َكَهاتَ ني 

---------- 
 ( املراد بالساعة هنا يوم القيامة . بُِعث ُت أَنَا َوالسَّاَعةَ  )

بَ َعي ِه فَ َيُمدُّ هِبَِما (  عية السبابة والوسطى ( .ويف الرواية األخرى ) وقرن بني أصب ) َوُيِشرُي بِِإص 
 بعث يف نسم الساعة . هذه األحاديث تدل على قرب الساعة ، وأن النيب  -1
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 وقد جاءت األدلة اليت تدل على قرب الساعة .
 قال تعاىل ) اقْـتَـَرَب لِلنَّاِس ِحَسابـُُهْم َوُهْم يف َغْفَلة) مَّْعرُِضون ( .

لى اقتاب الساعة ودنوها وأن الناس يف غفلة عنها أي : ال يعملون هلا وال يستعدون قال ابن كثري : هذا تنبيه من هللا عز وجل ع
 من أجلها .

 وقال تعاىل ) أََتى أَْمُر اّلِلَِّ َفالَ َتْستَـْعِجُلوُه ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمَّا يُْشرُِكوَن ( .
 اضي الدال على التحقيق والوقوع ال حمالة .قال ابن كثري : خيرب تعاىل عن اقتاب الساعة ودنوها معرباً بصيغة امل

 وقال تعاىل ) اقْـتَـَرَبِت السَّاَعُة َوانَشقَّ اْلَقَمُر ( .
 قال ابن كثري : خيرب تعاىل عن اقتاب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها .

عيناه وعال صوته واشتد إذا خطب امحرَّت  اإلمام مسلم يف صحيحه  عن جابر بن عبد هللا قال ) كان رسول هللا  وأخرج
ويقول ) بُِعْثُت أَنَا َوالسَّاَعة َكَهاتـَنْيِ ( ويقرن بني إصبعيه السبابة : صبَّحكم ومسَّاكم ، غضبه حىت كأنه منذر جيش يقول 

 والوسطى ( .
يعاً ِإْن َكاَدْت لََتسْ   ِبُقيِن ( .وخرج اإلمام أمحد  بإسناد حسن من حديث بريدة ) بُِعْثُت أَنَا َوالسَّاَعة مجَِ

 وحلديث الباب )بُِعْثُت أَنَا َوالسَّاَعَة َكَهاتـَنْي ( .
 ) بعثت يف نسم الساعــة ( رواه التمذي . وعن املستورد . قال : قال 

 ) نَفس الساعة ( بفتح الفاء وهو كناية عن القرب ، أي : بعثت عند تنفسها .
 وقد اختلف يف معىن قوله ) كهاتني ( ؟-2

 بني السبابة والوسطى يف الطول . فقيل : كما
 وقيل : ليس بينه وبينها نيب .
 وقيل : ليس بينهما واسطة .

قال املناوي : هو متثيل التصال زمنه بزمنها ، وأنه ليس بينهما شيء ، كما أنه ليس بينهما إصبع أخرى ، وحيتمل أنه متثيل لقرب 
 األول .ما بينهما من املدة كقرب السبابة والوسطى ، واألرجح 

املراد بالساعة الوقت الذي تقوم فيه القيامة ، ومسيت بذلك لسرعة احلساب فيها ، أو ألهنا تفجأ الناس يف ساعة ، فيموت -3
 اخللق كلهم بصيحة واحدة .

 : والساعة تطلق على ثالثة معان 
 رة .: وهي موت اإلنسان ، فمن مات فقد قامت قيامته ، لدخوله يف عامل اآلخالساعة الصغرى 
 .: وهي موت أهل القرن الواحد  والساعة الوسطى

سألوه عن الساعة : مىت الساعة ؟ فنظر إىل  ويؤيد ذلك ما روته عائشة قالت ) كان األعراب إذا قدموا على رسول هللا 
واملراد ساعة أحدث إنسان منهم ، فقال : إن يعش هذا مل يدركه اهلرم ، قامت عليكم ساعتكم ( رواه مسلم . أي : موهتم ، 

 املخاطبني .
 وهي بعث الناس من قبورهم للحساب واجلزاء . والساعة الكربى :

ِن النَّاُس عَ  وإذا أطلقت الساعة يف القرآن ، فاملراد با القيامة الكربى كقوله تعاىل )َيْسأَلوَنَك َعِن السَّاَعِة ( وكقوله تعاىل )َيْسأَُلكَ 
 . َرَبِت السَّاَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر (اقْـتَـ السَّاَعِة ( وكقوله تعاىل ) 
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 فإن قيل : ملاذا مل خيربنا هللا تعاىل بوقت قيام الساعة ؟ -4
 . فاجلواب : أن احلكمة تقتضي إخفاء وقتها عن اخللق

واهلا ، ال تتم بعث مبشرًا ملن أطاعة باجلنة ، ومنذرًا ملن عصاه بالنار. واإلنذار بالساعة والنار وأه وبيان ذلك : أن النيب 
ة ، الفائدة منه إال بإبام وقتها ؛ ليخشى أهل  كلِ  زمان إتياهَنا فيه ، فاإلعالم بوقت إتياهنا ، وحتديد تارخيها ، ينايف هذه الفائد

للناس : إن الساعة تأيت بعد ألف سنة من يومنا هذا مثال ، لرأيت املكذبني  بل فيه مفاسد أخرى ؛ فلو قال الرسول 
 . ئون بذا اخلرب ، ويلحون يف تكذيبه ، واملرتابني يزدادون ارتيابايستهز 

 . فاحلكمة البالغة إذن يف إبام أمر الساعة للعامل ، كما أخفى هللا تعاىل وقت الساعة اخلاصة بكل إنسان وهي املوت
؛ فإنه أدعى إىل الطاعة ، وأزجر عن قال اآللوسي رمحه هللا : وإمنا أخفي سبحانه أمر الساعة القتضاء احلكمة التشريعية ذلك 

مل يعلم وقت قيامها ، نعم علم َصلَّى  املعصية ، كما أن إخفاء األجل اخلاص لإلنسان كذلك . . . وتدل اآليات على أنه 
 . به" اهـ اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قربا على اإلمجال ، وأخرب 

حيملهم اخلوف على مراقبة هللا تعاىل يف أعماهلم ؛ فيلتزموا فيها احلق ويتحروا فيجب على املؤمنني أن خيافوا ذلك اليوم ، وأن "
 . اخلري ، ويتقوا الشرور واملعاصي ، وال َيعلوا حظهم من أمر الساعة اجلدال ، والقيل والقال" اهـ من تفسري املنار

حىت يكون ذلك باعثًا هلم على العمل الصاحل ، ومن رمحة هللا تعاىل خبلقه أنه جعل هلم عالمات دالة على قرب قيام الساعة ، 
وتقوى هللا ، واجتناب حمارمه ، فكلما رأوا عالمة من عالماهتا قد حتققت ازداد خوفهم من الساعة وأهواهلا ، وازداد يقينهم بقربا 

 . ، فيزداد استعدادهم لذلك بالعمل الصاحل
 .. أي عالماهتا 18َة َأْن تَْأتِيَـُهْم بـَْغَتًة فـََقْد َجاَء َأْشرَاُطَها ( حممد /قال هللا تعاىل : ) فـََهْل يـَْنظُُروَن ِإال السَّاعَ 

قال : ) بَاِدُروا بِاأَلْعَماِل ِستًّا : طُُلوَع الشَّْمِس ِمْن َمْغرِِبَا ، أَْو الد َخاَن ، أَْو الدَّجَّاَل  أن النيب يدل على ذلك ما رواه مسلم و 
 اْلَعامَِّة ( .  َخاصََّة َأَحدُِكْم ، أَْو أَْمرَ  ، أَْو الدَّابََّة ، أَوْ 

أي : سابقوا ست آيات دالة على وجود القيامة ، وسارعوا باألعمال الصاحلة قبل وقوعها وحلوهلا ؛ فإن العمل بعد وقوعها 
 . وحلوهلا ال يقبل ، وال يعترب

 ْيصة أحدكم ( . رواية بالتصغري )ُخوَ : ) أَْو َخاصََّة َأَحدُِكْم ( ويف وقوله 
به قبله . و "أَْمَر اْلَعامَِّة" املراد  وهو ما خيص اإلنسان دون غريه ، وأراد به املوت ، الذي خيصه ، ومينعه من العمل ، إن مل يبادر

 . به القيامة
مال ، أو سد أمرهم أن يبادروا باألعمال قبل نزول هذه اآليات ؛ فإهنا إذا نزلت أدهشت ، وأشغلت عن األعقال القاضي : 

 . "عليهم باب التوبة ، وقبول العمل
 . "مقصود هذه األخبار احلث على البداءة باألعمال قبل حلول اآلجال واغتنام األوقات قبل هجوم اآلفاتقال العالئي : 

 . نسأل هللا تعاىل أن يوفقنا الغتنام األوقات يف طاعته
 اعة .من عالمات الس احلديث دليل على أن بعثة النيب  -5

 وقد تقدم :
 حديث سهل ) بُِعْثُت أَنَا َوالسَّاَعَة َهَكَذا َوُيِشرُي بِِإْصبَـَعْيِه فـََيُمد  ِبَِما ( .

 وحديث أنس  ) بُِعْثُت أَنَا َوالسَّاَعَة َكَهاتـَنْي ( .
 وحديث أيب هريرة ) بُِعْثُت أَنَا َوالسَّاَعَة َكَهاتـَنْيِ يـَْعيِن ِإْصبَـَعنْيِ ( .
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 ) بعثت يف نسم الساعة ( . أيب جبرية . قال : قال وحديث 
 ) بعثت بني يدي الساعة حىت يعبد هللا وحده ال شريك له ، وجعل رزقي حتت ظل رحمي ( . وحديث ابن عمر . قال : قال 

 باب طلوع الشمس من مغرهبا -40
وُم السَّاَعُة َحّتَّ َتط ُلَع الشَّم ُس ِمن  َمغ ِرهِبَا فَِإَذا طََلَعت  فَ َرآَها قَاَل : ) َا تَ قُ  َأنَّ َرُسوَل هللِا  َعن  َأِب ُهَري  َرَة  -6506

ًسا ِإميَانُ َها ملَ  َتُكن  آَمَنت  ِمن  قَ ب ُل ، َأو  َكَسَبت   َفُع نَ ف  ًرا َولَتَ ُقوَمنَّ السَّاعَ النَّاُس آَمُنوا َأمج َُعوَن َفَذِلَك ِحنَي َا يَ ن   ُة يف ِإميَاِّنَا َخي  
نَ ُهَما َفاَل يَ َتَبايَ َعانِِه ، َوَا َيط وِيَانِِه َولَتَ ُقوَمنَّ السَّاَعُة َوقَ  بَ ُهَما بَ ي   َحِتِه َفاَل َيط َعُمُه َوَقد  َنَشَر الرَُّجاَلِن ثَ و  ِ ِلق  ََ ِد ان َصَرَف الرَُّجُل ِبَل

ِقي ِفي َضُه َفاَل َيس  َو يَِليُط َحو  َلَتُه ِإىَل ِفيِه َفاَل َيط َعُمَها ( .َولَتَ ُقوَمنَّ السَّاَعُة َوه   ِه َولَتَ ُقوَمنَّ السَّاَعُة َوَقد  رََفَع ُأك 
 [ . 157 ] م :

--------- 
 احلديث دليل على أن طلوع الشمس من مغربا من عالمات الساعة . -1

 األدلة اليت تدل على ذلك :جاءت وقد 
 ... ( . ُم اْلَمآلِئَكُة أَْو يَْأيتَ رَب َك أَْو يَْأيتَ بـَْعُض آيَاِت رَبِ كَ قال تعاىل ) َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ َأن تَْأتِيهُ 

 بطلوع الشمس من مغربا . فسرها النيب ... (  فقوله )أَْو يَْأيتَ بـَْعُض آيَاِت رَبِ كَ 
 قال مجهور املفسرين : هو طلوع الشمس من مغربا .:  قال اخلازن

 ر إىل أن املراد بـ ) البعض ( يف اآلية هو طلوع الشمس من مغربا .ذهب اجلمهو :  قال القامسيو 
 وحديث الباب .

) أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت ؟ قلت : ال أدري ، قال : إهنا تنتهي دون  عن أيب ذر . قال : قال رسول هللا و 
ال هلا : ارجعي من حيث جئت ، وذلك حني العرش فتخر ساجدة ، مث تقوم حىت يقال هلا : ارجعي ، يوشك يا أبا ذر ! أن يق

َفُع نـَْفساً ِإميَانـَُها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمْن قـَْبُل.. ( متفق عليه .  )ال يـَنـْ
 ) من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربا تاب هللا عليه ( رواه مسلم . وعن أيب هريرة . قال : قال 

سط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ) إن هللا تعاىل يب وعن أيب موسى . قال : قال 
 حىت تطلع الشمس من معربا ( رواه مسلم .

 احلديث دليل على أن التوبة ال تقبل بعد طلوع الشمس من مغربا . -2
َك أَْو يَْأيتَ بـَْعُض آيَاِت رَبِ َك يـَْوَم يَْأيت بـَْعُض آيَاِت رَبِ َك اَل يَنَفُع لقوله تعاىل ) َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ َأن تَْأتِيُهُم اْلَمآلِئَكُة أَْو يَْأيتَ رَب  -أ

رًا ( .  نـَْفًسا ِإميَانـَُها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمن قـَْبُل أَْو َكَسَبْت يِف ِإميَاهِنَا َخيـْ
ًرا  ) َا يَنَفُع نَ ف ًسا ِإميَانُ َها ملَ  َتُكن  آَمَنت  ِمن قَ ب ُل َأو   قوله ( أي : إذا أنشأ الكافر إمياناً يومئذ ال يقبل منه ،  َكَسَبت  يف ِإميَاِّنَا َخي  

فأما من كان مؤمناً قبل ذلك ، فإن كان مصلحاً يف عمله فهو خبري عظيم ، وإن كان ُمل طاً فأحدث توبة حينئذ مل تقبل منه كما 
 جاء بذلك األحاديث .

مشركًا إميانه وال تقبل توبة فاسق عند ظهور هذه اآلية العظيمة اليت تضطرهم إىل اإلميان قال اخلازن : يعين ال ينفع من كان 
 والتوبة .

ًرا (  أي : وال ينفع املؤمن املقصر أن يزداد خريه بعد ذلك . ) َأو  َكَسَبت  يف ِإميَاِّنَا َخي  
بعد الطلوع . وال ينفع مؤمنًا مل يكن عمل صاحلًا قبل  معىن اآلية ال ينفع كافرًا مل يكن آمن قبل الطلوع ، إميانٌ :  قال الطربي
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الطلوع ، عمٌل صاحل بعد الطلوع . ألن حكم اإلميان والعمل الصاحل حينئذ ، حكم من آمن أو عمل عند الغرغرة . وذلك ال 
َفُعُهْم ِإميَانـُُهْم َلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا ( وكما ثبت يف احلديث الصحيح ) إن هللا يقبل توبة العبد  يفيد شيئًا . كما قال تعاىل ) فـََلْم َيُك يـَنـْ

 ما مل يغرغر ( .
 وحلديث الباب . -ب
 احلكمة يف عدم قبول التوبة بعد طلوع الشمس : -3

 وإمنا مل ينفع اإلميان والعمل الصاحل حينئذ لظهور اآلية اليت تضطرهم إىل اإلميان . : قال ابن اجلوزي
: وإمنا ال ينفع نفسًا إمياهُنا عند طلوعها من مغربا ؛ ألنه خلص إىل قلوبم من الفزع ما خُتَْمُد معه   قال العلماء : وقال القرطيب

كل  شهوة من شهوات النفس ، وتـَْفُت كل  قو ة من قوى البدن ؛ فيصري الناس كلهم إليقاهنم بُدنُو القيامة يف حال من حضره 
ي عنهم، وبطالهنا من أبداهنم؛ فمن تاب يف مثل هذه احلال مل تُقبل توبته، كما ال املوت يف انقطاع الد واعي إىل أنواع املعاص

 تُقبل توبة من حضره املوت.
واحلكمة يف هذا ظاهرة ، فإنه إمنا كان اإلميان ينفع إذا كان إميانًا بالغيب، وكان اختيارًا من العبد، فأما إذا  وقال السعدي :

 يبق لإلميان فائدة ، ألنه يشبه اإلميان الضروري ، كإميان الغريق واحلريق وحنومها، ممن إذا وجدت اآليات صار األمر شهادة ، ومل
فَ رأى املوت، أقلع عما هو فيه كما قال تعاىل )  فـََلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا قَاُلوا آَمنَّا بِاّلِلَِّ َوْحَدُه وََكَفْرنَا َّبَا كُ  ُعُهْم نَّا ِبِه ُمْشرِِكنَي . فـََلْم َيُك يـَنـْ

 ِإميَانـُُهْم َلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا ُسنََّة اّلِلَِّ الَّيِت َقْد َخَلْت يف ِعَباِدِه ( .
 هناك موضع آخر ال تقبل عنده التوبة ، وهو عند الغرغرة . -4
َحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل ِإين ِ تـُْبُت اآْلَن َوال الَِّذيَن مَيُوُتوَن َوُهْم  لقوله تعاىل ) َولَْيَسِت التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيِ َئاِت َحىتَّ ِإَذا َحَضَر أَ  -أ

 ُكفَّاٌر أُولَِئَك أَْعَتْدنَا هَلُْم َعَذاباً أَلِيماً ( .
ملنكرات واستمر عليها، أي: وليس قبول التوبة ممن ارتكب السيئات وا( َولَْيَسِت التـَّْوبَُة لِلَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السَّيِ َئاِت  ) فقوله تعاىل

( قَاَل ِإين ِ تـُْبُت اآْلنَ )أي : حىت إذا فاجأهم املوت وحضرت أسبابه وعالماته وبلغت احللقوم، ( َحىتَّ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوتُ )
احلال ، ألن  أي : قال يف هذه احلال حضور املوت ، واليأس من احلياة ، إين تبت اآلن ، فهؤالء ال تنفعهم توبتهم يف هذه

الَِّذي آَمَنْت بِِه بـَُنو  توبتهم توبة اضطرار ال اختيار كما قال تعاىل عن فرعون )َحىتَّ ِإَذا أَْدرََكُه اْلَغَرُق قَاَل آَمْنُت أَنَُّه ال ِإلََه ِإالَّ 
ِسِديَن ( وقال تعاىل )فـََلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا قَاُلوا آَمنَّا بِاّلِلَِّ َوْحَدُه وََكَفْرنَا ِإْسرائيَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي آآْلَن َوَقْد َعَصْيَت قـَْبُل وَُكْنَت ِمَن اْلُمفْ 

َفُعُهْم ِإميَانـُُهْم َلمَّا رَأَْوا بَْأَسَنا ُسنََّت اّلِلَِّ الَّيِت َقْد خَ   َك اْلَكاِفُروَن ( .َلْت يِف ِعَباِدِه َوَخِسَر ُهَنالِ َّبَا ُكنَّا ِبِه ُمْشرِِكنَي . فـََلْم َيُك يـَنـْ
 ) ِإنَّ هللا يـَْقَبُل َتوبََة الَعْبِد َما ملَْ يـَُغْرِغر ( رواه التمذي . وعن ابن عمر . قال : قال  -ب

أي تبلغ روحه رأس حلقه ، وذلك وقت املعاينة الذي يرى فيه مقعده من اجلنة أو مقعده من النار ؛ ) ... ما مل يغرغر ( 
 من مغربا مثله. فاملشاهد لطلوع الشمس

 وعلى هذا ينبغي أن تكون توبة كل من شاهد ذلك أو كان كاملشاهد له مردودة ما عاش ؛ ألن علمه باهلل تعاىل وبنبيه 
 وبوعده قد صار ضرورة .
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 هللِا َأَحبَّ اَّللَُّ ِلَقاَءهُ باب َمن  َأَحبَّ ِلَقاَء  -41
ُ  النَِّبِق َعن  ُعَباَدَة ب ِن الصَّاِمِت ، َعِن  -6507 قَاَل : ) َمن  َأَحبَّ ِلَقاَء هللِا َأَحبَّ اَّللَُّ ِلَقاَءُه ، َوَمن  َكرَِه ِلَقاَء هللِا َكرَِه اَّللَّ

ِمَن إِ  َت قَاَل لَي َس َذاَك َوَلِكنَّ ال ُمؤ  َرُه ال َمو  َواِن هللِا َذا َحَضرَ ِلَقاَءُه قَاَلت  َعاِئَشُة ، َأو  بَ ع ُض َأز َواِجِه ِإنَّا لََنك  َر ِبِرض  ُت ُبشِق ُه ال َمو 
ٌء َأَحبَّ ِإلَي ِه ُمَّا َأَماَمُه فََأَحبَّ ِلَقاَء هللِا َوَأَحبَّ اَّللَُّ ِلَقاَءُه َوِإنَّ ا َر ِبَعَذاِب هللِا َوُعُقوبَِتِه وََكَراَمِتِه فَ َلي َس َشي  ل َكاِفَر ِإَذا ُحِضَر ُبشِق

َرَه ِإلَي   ٌء َأك   ِه ُمَّا َأَماَمُه َكرَِه ِلَقاَء هللِا وََكرَِه اَّللَُّ ِلَقاَءُه ( .فَ َلي َس َشي 
ٌرو ، َعن  ُشع َبَة. َتَصَرُه أَبُو َداُوَد َوَعم   اخ 

 . َوقَاَل َسِعيٌد ، َعن  قَ َتاَدَة َعن  زُرَارََة َعن  َسع د  ، َعن  َعاِئَشَة ، َعِن النَِّبِق 
 قَاَل : ) َمن  َأَحبَّ لَِقاَء هللِا َأَحبَّ اَّللَُّ ِلَقاَءُه ، َوَمن  َكرَِه ِلَقاَء هللِا َكرَِه اَّللَُّ ِلَقاَءه ( . لنَِّبِق َعن  َأِب ُموَسى ، َعِن ا -6508

 [ . 2683] م : 
--------- 

 ، وطلب ما عند هللا .أي : املصري إىل الدار اآلخرة ) َمن  َأَحبَّ ِلَقاَء هللِا ( 
 فيه إثبات صفة احملبة هلل .ِلَقاَءُه (  َأَحبَّ اَّللَُّ ) 
 أي : حني يرى ماله من العذاب عند الغرغرة .(  َوَمن  َكرَِه ِلَقاَء هللاِ ) 
 (َكرَِه اَّللَُّ ِلَقاَءُه ) 
َت )  َرُه ال َمو   أي : طبيعة .( قَاَلت  َعاِئَشُة ، َأو  بَ ع ُض َأز َواِجِه ِإنَّا لََنك 
ِمَن )  َواِن هللِا َوَلِكنَّ ال ُمؤ  َر ِبِرض  ُت ُبشِق هذا تفسري لإلشكال وتوضيح ، وأن املراد عند االحتضار يبشر .... ( ِإَذا َحَضَرُه ال َمو 

 . العبد خبري فيفرح بلقاء ، وإما أن يبشر بعذاب فيكره لقاء هللا
َباِقي اأْلََحاِديث اْلُمْطَلَقة َمْن َأَحبَّ لَِقاء اّلِلَّ ، َوَمْن َكرَِه لَِقاء معىن احلديث :  َهَذا احلَِْديث يـَُفسِ ر آِخره أَوَّله ، َويـُبَـنيِ  اْلُمرَاد بِ -1

ل  ِإْنَسان ْوبَته َواَل َغرْيَها ، َفِحيَنِئذ) يـَُبشَّر كُ اّلِلَّ . َوَمْعىَن احلَِْديث : أَنَّ اْلَكرَاَهة اْلُمْعَتبَـَرة ِهَي الَّيِت َتُكون ِعْند النـَّزْع يف َحالَة) اَل تـُْقَبل تَـ 
اء اّلِلَّ ، لِيَـْنَتِقُلوا ِإىَل َما أُِعدَّ هَلُْم ، َّبَا ُهَو َصائِر إِلَْيِه ، َوَما أُِعدَّ لَُه ، َويُْكَشف لَُه َعْن َذِلَك ، فََأْهل السََّعاَدة حيُِب وَن اْلَمْوت َولِقَ 

اْلَكرَاَمة ، َوأَْهل الشََّقاَوة َيْكَرُهوَن لَِقاَءُه ِلَما َعِلُموا ِمْن ُسوء َما يـَْنَتِقُلوَن ِإلَْيِه ، َوَيْكرَه َوحيُِب  اّلِلَّ لَِقاَءُهْم ، َأْي : فـَُيْجزِل هَلُْم اْلَعطَاء وَ 
اَءُهْم . َولَْيَس َمْعىَن احلَِْديث أَنَّ َحانه لِقَ اّلِلَّ لَِقاَءُهْم ، َأْي يـُْبِعدُهْم َعْن َرمْحَته وََكرَاَمته ، َواَل يُرِيد َذِلَك ِبِْم ، َوَهَذا َمْعىَن َكرَاَهته ُسبْ 

 َو ِصَفة هَلُم .  ) نووي ( .َسَبب َكرَاَهة اّلِلَّ تـََعاىَل لَِقاَءُهْم َكرَاَهتهْم َذِلَك ، َواَل أَنَّ ُحب ه لَِقاء اآْلَخرِيَن ُحب هْم َذِلَك ، َبْل هُ 
أنا ومسروق على عائشة فقلنا: إن ابن مسعود قال: من  وجاء يف مصنف ابن أيب شيبة : عن أيب عطية الوادعي قال ) دخلت 

 أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه، ومن كره لقاء هللا كره هللا لقاءه، واملوت قبل لقاء هللا ، فقالت: يرحم هللا أبا عبد الرمحن، حدثكم
ا قبل موته بعام فسدده ويسره حىت حبديث مل تسألوه عن آخره، وسأحدثكم عن ذلك: إن هللا إذا أراد بعبده خريا قيض له ملك

ميوت وهو خري ما كان، فإذا حضر فرأى ثوابه من اجلنة فجعل يتهوع نفسه ود  أهنا خرجت، فعند ذلك أحب لقاء هللا فأحب هللا 
الن لقاءه، وإذا أراد بعبد سوءا قيض له شيطانا قبل موته بعام فصده وأضله وفتنه حىت ميوت شر ما كان، ويقول الناس: مات ف

 وهو شر ما كان، فإذا حضر فرأى ثوابه من النار جعل يتبلع نفسه ود  أنه ال خيرج فعند ذلك كره لقاء هللا وكره هللا لقاءه.
 قسم أهل العلم كراهية املوت إىل نوعني: -2 
تدخل يف باب التكليف،  الكراهية اجلبلية اليت أودعها هللا بني جنيب كل امرئ من خلقه، وهذه ليست مذمومة، ألهنا ال:  األول 

 .. هللا عنها: فكلنا نكره املوت.. وهي اليت وردت يف قول عائشة ـ رضي
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 وأما النوع املذموم من كراهية املوت وهو الذي يدل على ضعف اإلميان . 
يقذفن هللا يف ول قال ) بالوهن يف احلديث الذي أخرجه أبو داود وأمحد عن ثوبان أن رسول هللا  فهو الذي مساه رسول هللا 

 هن؟ قال حب الدنيا وكراهية املوت ( .قلوبكم الوهن، فقال قائل: يا رسول هللا وما الو 
وكراهية املوت من هذه الناحية تعين أن اإلنسان يسرف يف امللذات ويسعى إلشباع الشهوات، وكل ذلك بهله حلقيقة الدنيا 

  نه ال يرى بعده إال الشقاء والبؤس.واغتاره َّبظاهرها، فينفر من املوت نفوراً زائداً، أل
 أن اجلزاء من جنس العمل ، فإنه قابل احملبة باحملبة ، والكراهة بالكراهة . -2
 .يف احلديث بيان معىن ) كراهة لقاء هللا ( بأنه ليس املراد كراهية املوت ، بل ما يكون وقت االحتضار  -3
 البداءة بأهل اخلري يف الذكر لشرفهم . -4
 احملتضر إذا ظهرت عليه عالمات السرور كان ذلك دليالً على أنه بش ر باخلري ، وكذا بالعكس . أن -5
قال القرطيب : ويف هذا احلديث ما يدل  على أنه ال خيرج أحٌد من هذه الدار حىت يعلم ما له عند هللا تعاىل من خري أو شر  -6

 ة الدنيا {.، وقد قيل ذلك يف قوله تعاىل : } هلم البشرى يف احليا
َعَدُه  قَاَلت  )  َكاَن َرُسوُل هللِا  َزو َج النَِّبِق  َعاِئَشة عن -6509 َو َصِحيٌح ِإنَُّه ملَ  يُ ق َبض  َنِبٌّ َقطُّ َحّتَّ يَ َرى َمق  يَ ُقوُل َوه 

َنَِّة ُثَّ ُُيَي َُّر فَ َلمَّا نَ َزَل بِِه َورَأ ُسُه َعَلى َفِخِذي ُغِشَي َعَلي   َخَص َبَصَرُه ِإىَل السَّق ِف ُثَّ قَاَل اللَُّهمَّ ِمَن اْل  ِه َساَعًة ُثَّ َأفَاَق فََأش 
ثُ َنا بِهِ  َِديُث الَِّذي َكاَن َُيَدِق  َفَكاَنت  تِل َك آِخَر َكِلَمة  َتَكلََّم هِبَا -قَاَلت   -الرَِّفيَق اأَلع َلى قُ ل ُت ِإًذا َا َُي َتارُنَا َوَعَرف ُت أَنَُّه احل 

لُُه اللَُّهمَّ الرَِّفيَق اأَلع َلى ( . النَِّبُّ   قَ و 
 [ . 2444] م : 

---------- 
َو َصِحيٌح (  )  َكاَن َرُسوُل هللِا   أي : قبل مرضه .يَ ُقوُل َوه 

َنَِّة  َعَدُه ِمَن اْل   أي : منزله يف اجلنة .( ) ِإنَُّه ملَ  يُ ق َبض  َنِبٌّ َقطُّ َحّتَّ يَ َرى َمق 
 أي : بني الدنيا واآلخرة .ُُيَي َُّر (  ُثَّ 

 فَ َلمَّا نَ َزَل ِبِه ( أي : نزل به املرض .
َخَص َبَصَرُه ِإىَل السَّق ِف ُثَّ قَاَل (   أي : حدَّد نظره إىل سقف البيت كما تفعل ا ملوتى .) فََأش 

فأولئك مع الذين أنعم  نه الذي دلَّ عليه قوله تعاىل )ىل فيه : أواألو اختلف يف معىن الرفيق األعلى ،  ) اللَُّهمَّ الرَِّفيَق اأَلع َلى (
، وختيري هللا لألنبياء عند املوت مبالغة يف إكرامهم ، ء والصاحلني وحسن أولئك رفيًقا ( هللا عليهم من النبيني والصديقني والشهدا

 له تعاىل ، وملا عنده . ويف ترفيع مكانتهم عند هللا تعاىل ، وليستخرج منهم شدَّة شوقهم ، وحمبتهم
 نِْبَياء السَّاِكُنوَن أَْعَلى َعِليِ نَي .وقال النووي : قوله ) الرَِّفيق اأْلَْعَلى ( الصَِّحيح الَِّذي َعَلْيِه اجلُْْمُهور َأنَّ اْلُمرَاد بِالرَِّفيِق اأْلَْعَلى اأْلَ 

 م ، ومن خصائصهم :األنبياء أهنم خيريون عند موهتاحلديث دليل على أن من خصائص  -1
 تنام أعينهم وال تنام قلوبم . أوًا :
 يدفنون حيث ميوتون . ثانياً :
 ) مل يدفن نيب إال حيث قبض ( رواه أمحد .  قال 

 خيريون عند موهتم . ثالثاً :
 ) ما من نيب ميرض إال خري بني الدنيا واآلخرة ( . متفق عليه   قال 
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 أحياء يف قبورهم . رابعاً :
 قال  ) رأيت موسى يصلي يف قربه ( . جاء يف صحيح مسلم أن النيب  وقد

 ال تأكل األرض أجسادهم . خامساً :
 ) إن هللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء ( رواه أبو داود .  قال 

 الوحي . سادساً :
َا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَِل  ( .  قال تعاىل ) ُقْل ِإمنَّ

 إىل لقاء هللا زالدار اآلخرة ورؤية إخوانه من األنبياء واملرسلني . حلديث دليل لبيان شدة شوق النيب ا-2
) يف الرفيق األعلى ( ال يعارض قوله ) ال يتمنني أحدكم املوت ( ألن النهي عن متين املوت حممول على حالة احلياة  قوله  -3

 ) من أحب لقاء هللا أحب هللا لقاءه ( . يدخل حتت النهي ، بل يدخل حتت قوله  املستمرة ، أما عند االحتضار واملعاينة فال
قال احلافظ : وقد ختمت اآلية بقوله ) وحسن أولئك رفيقًا ( ونكتة اإلتيان بذه الكلمه باإلفراد اإلشارة إىل أن أهل اجلنة  -4

 يدخلوهنا على قلب رجل واحد نبه عليه السهيلي .
مل أن يراد به اجلماعة املذكورون يف آية النساء ومعىن كوهنم رفيقا تعاوهنم على طاعة هللا وارتفاق بعضهم ببعض وحيت مث قال : ...

 وهذا الثالث هو املعتمد وعليه اقتصر أكثر الشراح .
 احلديث دليل على أن اإلغماء جائز على األنبياء ألنه شبيه النوم .-5

 مراض ، خبالف اجلنون فلم َيز عليهم ألنه نقص .قال النووي : جاز عليهم ألنه مرض من األ
. قَاَل «. َأَصلَّى النَّاُس » فـََقاَل  َعَلى َعاِئَشَة . قالت ) ثـَُقَل النََّب   َضُعوا ىِل َماًء ِِف » قـُْلَنا اَل َوُهْم يـَْنَتِظُروَنَك يَا َرُسوَل اّلِلَِّ

. «. َأَصلَّى النَّاُس » َب لِيَـُنوَء فَُأْغِمَى َعَلْيِه مُثَّ أَفَاَق فـََقاَل فـََفَعْلَنا فَاْغَتَسَل مُثَّ َذهَ «. اْلِمْخَضِب  قـُْلَنا اَل َوُهْم يـَْنَتِظُروَنَك يَا َرُسوَل اّلِلَِّ
 اَق ..... ( متفق عليه .فـََفَعْلَنا فَاْغَتَسَل مُثَّ َذَهَب لِيَـُنوَء فَُأْغِمَى َعَلْيِه مُثَّ أَفَ «. َضُعوا ىِل َماًء ِِف اْلِمْخَضِب » فـََقاَل 

ه بني الدنيا واآلخرة قبل موته فاختار اآلخرة . يف احلديث بيان كرامة النيب  -6  على ربه ، وذلك أنه تبارك وتعاىل خري 
ُخري  ، وعلمت أيضًا أنه لن  بيان دقة نظر عائشة وشدة ذكائها ، ألهنا علمت من قوله ) اللهم يف الرفيق األعلى ( أنه  -7
 تار البقاء يف الدنيا .خي

أن عبدًا خريه هللا  يف الرفيق األعلى أنه خري ، نظري فهم أبيها رضي هللا عنه من قوله  قال احلافظ : فْهم عائشة من قوله 
 حىت بكى . بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ما عنده ، أن العبد املراد هو النيب 

 لى ذلك من وجوه :احلديث دليل على فضل عائشة ، ويدا ع -8
 كان يقول يف مرضه أين أنا غداً ، استبطاء ليوم عائشة .  أنه  أوًا :

َها ) َأنَّ َرُسوَل هللِا   َكاَن َيْسَأُل يِف َمَرِضِه الَِّذي َماَت ِفيِه يـَُقوَل أَْيَن أَنَا َغًدا أَْيَن أَنَا َغًدا يُرِيُد يـَْومَ   َعْن َعاِئَشَة ، َرِضَي اّلِلَُّ َعنـْ
 َفَماَت يف اْليَـْوِم الَِّذي َكاَن يَُدوُر َعاِئَشَة فََأِذَن َلُه أَْزَواُجُه َيُكوُن َحْيُث َشاَء َفَكاَن يِف بـَْيِت َعاِئَشَة َحىتَّ َماَت ِعْنَدَها قَاَلْت َعاِئَشةُ 

ُ َوِإنَّ رَْأَسُه لَبَـنْيَ حَنْرِي َوَسحْ   رِي َوَخاَلَط رِيُقُه رِيِقي ( متفق عليه .َعَليَّ ِفيِه يف بـَْييِت فـََقَبَضُه اّلِلَّ
 وهذا دليل على شدة حبه لعائشة .

 مات يف اليوم الذي كان يدور عليها فيه . أنه  ثانياً :
 كما يف احلديث السابق ) َفَماَت يف اْليَـْوِم الَِّذي َكاَن يَُدوُر َعَليَّ ِفيِه يف بـَْييِت ( .

 ا وحنرها .ورأسه بني سحره كانت   ثالثاً :
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 كما يف احلديث السابق ) َوِإنَّ رَْأَسُه لَبَـنْيَ حَنْرِي َوَسْحرِي َوَخاَلَط رِيُقُه رِيِقي ( .
 قال ابن األثري : النحر أعلى الصدر ، وقال احلافظ : املواد موضع النحر .

 قال ابن األثري : السَّحر : الرئة .
 مات ورأسه يف حجر علي ، ورووا يف ذلك أحاديث ال تصح . النيب  احلديث دليل على كذب الروافض الذين زعموا أن-9

 باب سكرات املوت -42
َها ، قالت ) ِإنَّ َرُسوَل اَّللََّ  -6510 َوٌة ، َأو  ُعل َبٌة ِفيَها َماٌء َيُشكُّ ُعَمُر   عن َعاِئَشة ، َرِضَي اَّللَُّ َعن   َ َيَدي ِه رَك   -َكاَن بَ ني 

ِخُل َيدَ  َهُه َويَ ُقوُل َا ِإلََه ِإاَّ اَّللَُّ ِإنَّ ِلل َمو ِت َسَكَرات  ُثَّ َنَصَب َيدَ َفَجَعَل يُد  َسُح هِبَِما َوج  ُه َفَجَعَل يَ ُقوُل يف ي ِه يف ال َماِء فَ َيم 
 الرَِّفيِق اأَلع َلى َحّتَّ قُِبَض َوَماَلت  َيُدُه ( .

---------- 
َوٌة ( َ َيَدي ِه رَك   ثري : الركوة إناء صغري من جلد يشرب فيه املاء .قال ابن األ )بَ ني 

ِت َسَكَرات  (   أي : شدائد .ِإنَّ ِلل َمو 
 وت سكرات .احلديث دليل على أن للم -1
 .وقد جاء عند التمذي بسند حسن بلفظ ) اللهم أعين على سكرات املوت (  

 املقاريض .وقد روي : أن املوت أشد من ضرب بالسيوف ، ونشر باملناشري ، وقرض ب
 يغمى عليه من شدة املرض . احلديث دليل على أن هللا يشدد على األنبياء عند املوت ، فقد كان نبينا  -2

: وكان عليه قطيفة ، فكانت حرارة احلمى تصيب من وضع يده عليه من فوقها ، فقيل له يف  قال ابن رجب عن شدة مرضه 
 ويضاعف لنا األجر .ذلك ، فقال : إنا كذلك يشدد علينا البالء 

 وذكر القرطيب لذلك فائدتني :
 األوىل : أن يعرف اخللق مقدار أمل املوت .

 الثانية : رَّبا خطر لبعض الناس أن هؤالء أحباب هللا وأنبياؤه ورسله ، فكيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة ؟ 
فأحب هللا أن يبتليهم تكمياًل لفضائلهم لديه ، ورفعة  واجلواب : أن أشد الناس بالء يف الدنيا األنبياء مث األمثل فاألمثل ،

 لدرجاهتم عنده ، وليس ذلك يف حقهم نقصاً وال عذاباً .
وقال القاضي عياض : فامتحانه إياهم بضروب احملن زيادة يف مكانتهم ، ورفعة يف درجاهتم ، وأسباب الستخراج حاالت الصرب 

والدعاء والتضرع منهم ، وتأكيد لبصائرهم يف رمحة املمتحنني ، والشفقة على والرضى والشكر والتسليم والتوكل والتفويض 
املسلمني ، وتذكرة لغريهم ، وموعظة لسواهم ، ليتأسوا يف البالء بم ، ويتسلوا يف احملن َّبا جرى عليهم ، ويقتدوا بم يف الصرب 

 وليكون أجرهم أكمل وثوابم أوفر وأجزل.، ني ليلقوا هللا طيبني مهذب، أو غفالت سلفت هلم ، حمو هلنات فرطت منهم 
أَُلونَُه َمَّت السَّاَعُة َفَكاَن يَ ن ُرُر ِإىَل  َكاَن رَِجاٌل ِمَن اأَلع َراِب ُجَفاًة يَأ ُتوَن النَِّبَّ َعن  َعاِئَشَة ، قَاَلت  )   -6511 فَ َيس 

َرَ  ُه اهل  رِك  تَ ُهم.تَ ُقوَم َعَلي ُكم  َساَعُتُكم  (  ُم َحّتَّ َأص َغرِِهم  فَ يَ ُقوُل ِإن  يَِعش  َهَذا َا يُد   قَاَل ِهَشاٌم يَ ع ِِن َمو 
 [ . 2952] م : 

---------- 
وإمنا وصفهم بذلك إما على رواية اجليم فألن سكان البوادي يغلب عليهم الشظف وخشونة العيش فتجفو أخالقهم  ُجَفاًة () 

 هم باملالبس .غالباً ، وإما على رواية احلاء فلقلة اعتنائ
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أَُلونَُه َمَّت السَّاَعُة (  عراب إذا قدموا على رسول ) كان األ أي : القيامة ، ويف رواية مسلم من طريق أيب أسامة عن هشام ) فَ َيس 
 تها .وكان ذلك ملا طرق أمساعهم من تكرار اقتابا يف القرآن فأرادوا أن يعرفوا تعيني وق( سألوه عن الساعة مىت الساعة  هللا 

 يف رواية مسلم ) فنظر إىل أحدث إنسان منهم ( .) َفَكاَن يَ ن ُرُر ِإىَل َأص َغرِِهم  ( 
ََرُم َحّتَّ تَ ُقوَم َعَلي ُكم  َساَعُتُكم  (  ُه اهل  رِك   ِإنَّ ُعَمر َهَذا ملَْ يُْدرِكهُ  )، ويف حديث أنس قَاَل ِهَشاٌم يـَْعيِن َمْوتـَُهم ) ِإن  يَِعش  َهَذا َا يُد 

حديث عائشة هذا يفسر حديث أنس وان املراد ساعة املخاطبني وهو نظري قوله قال عياض : (  اهْلََرم َحىتَّ تـَُقوم السَّاَعة
وقد تقدم بيانه يف كتاب ( أحد عليها اآلن أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مائة سنة منها ال يبقى على وجه األرض ممن هو)

إذا مضت مائة سنة من وقت تلك املقالة ال يبقى منهم  من كان يف زمن النيب  ، وأنذلك القرن  ن املراد انقراض، وأالعلم 
أبو الطفيل عامر بن واثلة كما جزم به مسلم وغريه وكانت وفاته  آخر من بقي ممن رأى النيب  ، فإنووقع األمر كذلك ، أحد 

 سنة عشر ومائة من اهلجرة .
 تطلق يف الشرع على ثالث إطالقات ، وقد تقدم ذلك . احلديث دليل على أن الساعة -1
 يوجههم لالستعداد هلا . اهتمام الصحابة بالسؤال عن الساعة ، وكان النيب  -2 

قَاَل ُحبَّ اّلِلَِّ َوَرُسولِِه. «. َت هَلَا َما أَْعَددْ »  َمىَت السَّاَعُة قَاَل َلُه َرُسوُل اّلِلَِّ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلك) ) َأنَّ أَْعَرابِيًّا قَاَل لَِرُسوِل اّلِلَِّ 
 أَْنَت َمَع َمْن َأْحَبْبَت ( متفق عليه .» قَاَل 

َوَرُسولَُه َوأَبَا  قَاَل أََنٌس فَأَنَا ُأِحب  اّلِلََّ «. فَِإنََّك َمَع َمْن َأْحَبْبَت »  قَاَل أََنٌس َفَما َفرِْحَنا بـَْعَد اإِلْسالَِم فـََرًحا َأَشدَّ ِمْن قـَْوِل النََّبِ  
 َبْكر) َوُعَمَر فََأْرُجو َأْن َأُكوَن َمَعُهْم َوِإْن ملَْ أَْعَمْل بَِأْعَماهلِِْم.

تَ َراٌح ِمن   َأنَّ َرُسوَل هللِا  اِريِق )َعن  َأِب قَ َتاَدَة ب ِن رِب ِعيق  األَن صَ  -6512 رَتِيٌح َوُمس  ُه قَاُلوا : يَا ُمرَّ َعَلي ِه ِبَِنازَة  فَ َقاَل : ُمس 
ن  َيا َوأَ  رَتِيُح ِمن  َنَصِب الدُّ ِمُن َيس  تَ َراُح ِمن ُه قَاَل : ال َعب ُد ال ُمؤ  رَتِيُح َوال ُمس  َذاَها ِإىَل َرمح َِة هللِا َوال َعب ُد ال َفاِجُر َرُسوَل هللِا َما ال ُمس 

رَتِيُح ِمن ُه ال ِعَباُد َوال ِباَلُد َوالشََّجُر َوالدَّ   ( . َوابُّ َيس 
 [ . 950] م :  

رَتِيحُ  )قَاَل  َعن  َأِب قَ َتاَدَة ، َعِن النَِّبِق  -6513 ِمُن َيس  تَ َراٌح ِمن ُه ال ُمؤ  رَتِيٌح َوُمس   ( . ُمس 
 [ . 950] م : 

---------- 
 بضم امليم .ُمرَّ َعَلي ِه ِبَِنازَة  ( ) 
 أي : الصحابة .قَاُلوا ( ) 
زاد النسائي يف رواية وهب بن كيسان ) من أوصاب الدنيا ( واألوصاب مجع وصب بفتح الواو ن  َيا َوَأَذاَها ( ِمن  َنَصِب الدُّ ) 

واملهملة مث موحدة : وهو دوام الوجع ، ويطلق أيضًا على فتور البدن ، والنصب بوزنه لكن أوله نون هو التعب وزنه ومعناه 
 واألذى من عطف العام على اخلاص .

نـَْيا ( ويف رواية للبيهقي  اْلَعْبدُ  ألمحد )ويف رواية  ) والعبد الكافر يستيح منه العباد  –يف الشعب  –الصَّاِلُح َيْسَتِيُح ِمْن َنَصِب الد 
وبالئها ومصيباهتا ، والكافر ميوت  والبالد والشجر والدواب ( ، وعند ابن حبان ) املؤمن ميوت ويستيح من أوصاب الدنيا

 لعباد والبالد والشجر والدواب ( فيستيح منه ا
نـَْيا : تـََعبَها . َوأَمَّا ِاسْ  -1 ِتَاَحة اْلِعَباد ِمْن اْلَفاِجر َمْعَناُه : َمْعىَن احلَِْديث َأنَّ اْلَمْوَتى ِقْسَماِن : ُمْسَتِيح َوُمْستَـرَاح ِمْنُه ، َوَنَصب الد 

ُهْم ، َوأََذاُه َيُكون ِمنْ  َها ِاْرِتَكابه لِْلُمْنَكرَاِت فَِإْن أَْنَكُروَها قَاُسوا َمَشقَّة ِمْن َذِلَك ، َورُ  اِْنِدفَاع أََذاُه َعنـْ َها : ظُْلمه هَلُْم ، َوِمنـْ َا ُوُجوه ِمنـْ َّبَّ
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ا َوَيُضر  ِبَا َوحُيَمِ لَها َما اَل ُتِطيقُه ، َوَيُِيعَها يف نَاهَلُْم َضَرره ، َوِإْن َسَكُتوا َعْنُه أمثُوا . َواْسِتَاَحة الدََّواب  ِمْنُه َكَذِلَك ؛ أِلَنَُّه َكاَن يـُْؤِذيهَ 
قَالَُه الدَّاُوِدي  . َوقَاَل اْلَباِجي  : أِلَنَُّه  بـَْعض اأْلَْوقَات َوَغرْي َذِلَك . َواْسِتَاَحة اْلِباَلد َوالشََّجر ، َفِقيَل : أِلَنَـَّها مُتَْنع اْلَقْطر َّبُِصيَبِتِه ،

 ا َومَيَْنعَها َحق َها ِمْن الش ْرب َوَغرْيه .      ) نووي ( .يـَْغِصبهَ 
َ  ، يُرِيُد أَنَّ َوُمْستَـرَاٌح ِمْنُه( رََأى اجْلَِنازََة ) ُمْسَتِيحٌ  َلمَّا  قولهاملنتقى شرح املوطأ :  " قال أبو الوليد الباجي يف ِمْن  َمْن تـُُويف ِ

َأنَّ اْلُمْسَتِيَح ُهَو اْلَعْبُد اْلُمْؤِمُن  ، فََأْخبَـرَ ْن تـَْفِسرِي ُمرَاِدِه ِبَذِلكَ ؛ َفَسأَُلوُه عَ ُيْستَـرَاُح ِمْنهُ  ، َوَضْربٌ يحُ النَّاِس َعَلى َضْربـَنْيِ: َضْرٌب َيْستَِ 
نْـ  ، َوَيْسَتِيُح ِمْن َنَصبِ ِمْن اجْلَنَِّة َوالنِ ْعَمةِ  َوَما أََعدَّ لَهُ  ،ىَل َرمْحَِة اّلِلَِّ َيِصرُي إِ   .َيا َوتـََعِبَها َوأََذاَهاالد 

، َوأََذاُه ِبظُْلِمِهمْ  ، َوحُيَْتَمُل َأْن َيُكوَن أََذاُه لِْلِعَبادِ دََّواب  َوالشََّجُر َوال ، فَِإنَُّه َيْسَتِيُح ِمْنُه اْلِعَباُد َواْلِباَلدُ اْلَعْبُد اْلَفاِجرُ  َواْلُمْستَـرَاُح ِمْنُه ُهوَ 
، َوقَاَل ِلَك فـََهَذا ُمْستَـرَاٌح ِمْنهُ َلُه ِمْن ذَ  ، َوإِتْـَعاِب الدََّوابِ  َّبَا اَل ََيُوزُ ْرِفَها ِإىَل َغرْيِ َوْجِهَهاَوصَ  ْصِبَها ِمْن َحقِ َهاِلأْلَْرِض َوالشََّجِر بِغَ 

؛ َواْسِتَاَحُة أمثُوا ، َوِإْن تـَرَُكوهُ ُروا َعَلْيِه نَاهَلُْم أََذاهُ ، فَِإْن أَْنكَ اْلُمْنَكرِ  َيْسَتِيُح ِمْنُه اْلِعَباُد أَنَـُّهْم َيْسَتِحُيوَن ممَّا يَْأيت ِبِه ِمنْ  الدَّاُوِدي  َمْعىَن 
نَّ َمْن نَالَُه اأْلََذى ِمْن ؛ أِلَ ذََكَرُه ِفيِه َنَظرٌ  ؛ َوَهَذا الَِّذيِلَذِلَك احلَْْرُث َوالنَّْسلُ  خَتُْرُب اأْلَْرُض فـَيَـْهِلكُ  اْلِباَلِد أَنَُّه َّبَا يَْأيت ِمْن اْلَمَعاِصي

ْنَكاِر َعَلْيِهْم َوَيْكِفيه َأْن يـُْنِكَرهُ  أَْهِل اْلُمْنَكرِ  ُمَفسَّرًا يف اجْلَاِمِع ِإْن َشاَء  ؛ َوَسَيْأيت َذِلكَ ْجه) اَل يـََنالُُه بِِه أََذاهُ ِبَقْلِبِه أَْو ِبوَ  اَل يَْأمَثُ بِتَـْرِك اإْلِ
 اّلِلَّ .

 عبدالرب : يف هذا احلديث معىًن ُيشِكُل، وال ما حيتاج إىل تفسري، وال ما حيتمله من خالف التأويل . قال العالمة ابن
  النهاية احملتومة، واليت ال ميكن ألحد بوجه من الوجوه أن يفرَّ عنها، على حد قولكعب بن زهري: املوت هو 

 حممول .كل  ابِن أُنَثى وإن طالْت سالمُتُه = يوًما على آلة) حدباَء 
  مصداق حديث الرسول . ) ... الدنيا سجن املؤمن ( 

ألن الكفار سبب ملنع األمطار ، واجلدب والقحط ، وكل شر ، والشجرة   -رمحه هللا تعاىل  –راحة الشجر من الكافر ؟ فقال 
 معلوم أهنا إذا انقطع عنها املطر ماتت .

ُلُه َوَمالُُه )   قَاَل َرُسوُل اَّللَُّ  عن أََنس ب ن َماِلك قال :-6514 َقى َمَعُه َواِحٌد يَ ت بَ ُعُه َأه  يَ ت َبُع ال َميِقَت َثالَثٌَة فَ يَ ر ِجُع اث  َناِن َويَ ب  
َقى َعَمُلهُ  ُلُه َوَمالُُه َويَ ب    ( . َوَعَمُلُه فَ يَ ر ِجُع َأه 

 [ . 2960] م : 
---------- 

ُلُه َوَمالُُه َوَعَمُله (   األغلب ، ورب ميت ال يتبعه إال عمله فقط ، واملراد من يتبع جنازته من أهله ورفقته هذا يقع يف) يَ ت بَ ُعُه َأه 
 . ودوابه على ما جرت به عادة العرب

احلديث دليل على أمهية العمل الصاحل وأنه هو الذي يدخل مع اإلنسان يف قربه وحياسب ، وأنه ماله وأهله لن ينفعوه إال ما  10
 أنفقه يف طاعة هللا .

  : فالعمل الصاحل هو الذي يدخل معك يف قربك .أواً 
 حلديث الباب .

 ثانياً : وهو أنيسك وجليسك يف القرب .
: ) إن العبد املؤمن إذا وضع يف قربه يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح ، فيقول : أبشر برضوان  قال النيب  

 تك إال كنت سريع يف طاعة هللا بطيء يف معصية هللا ( .من هللا وجنات ، أنا عملك الصاحل ، فوهللا ما علم
 ثالثاً : وهو احلسب احلقيقي .
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 ) قال هللا عز وجل: من بطأ به عمله مل يسرع به نسبه ( . قال 
 ِعنَد اّلِلَِّ أَتْـَقاُكْم (. ِإنَّ َأْكَرَمُكمْ وقال تعاىل  ) 

 ال أغين عنك من هللا شيئاً (. ) يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإين ولذلك قال النيب 
 رابعاً : وهو الذي يتمناه اإلنسان  عند ااحتضار .

 َصاحِلاً ِفيَما تـَرَْكُت َكالَّ ... ( . قَاَل َربِ  اْرِجُعوِن . َلَعلِ ي أَْعَملُ يقال تعاىل ) َحىتَّ ِإَذا َجاء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت 
 وت ، يتمىن أن يرجع ويعمل األعمال الصاحلة .يتمىن إذا احتضر وجاءت سكرة املوت ، وجاء امل

أَْواَلدُُكْم َعن ذِْكِر اّلِلَِّ َوَمن يـَْفَعْل َذِلَك فَُأْولَِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن. َوأَنِفُقوا ِمن  أَْمَواُلُكْم َواَل وقال تعاىل ) يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـُْلِهُكْم 
 َوَأُكن مِ َن الصَّاحِلِنَي(. فََأصَّدَّقَ َأن يَْأيتَ َأَحدَُكُم اْلَمْوُت فـَيَـُقوَل َربِ  َلْواَل َأخَّْرَتيِن ِإىَل َأَجل) َقرِيب)  مَّا َرزَقْـَناُكم مِ ن قـَْبلِ 

 خامساً : وهو الذي يتمناه الكفار إذا دخلوا النار . 
ُهم مِ ْن َعَذاِبَا َكَذِلَك جَنْزِي ُكلَّ َكُفور). َوُهْم اَل يـُْقَضى عَ  هَلُْم نَاُر َجَهنَّمَ قال تعاىل ) َوالَِّذيَن َكَفُروا  َلْيِهْم فـََيُموُتوا َواَل خُيَفَُّف َعنـْ

َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَمُل أَوملَْ نـَُعمِ رُْكم مَّا يـََتذَكَُّر ِفيِه مَ  َيْصَطرُِخونَ  َجاءُكُم النَِّذيُر . َفُذوُقوا َفَما ن َتذَكََّر وَ ِفيَها . رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل َصاحِلاً َغيـْ
 لِلظَّاِلِمنَي ِمن نَِّصري) ( .

 سادساً : العمل الصاحل سبب لتفريج الكروب .
 وقد تقدم حديث الثالثة الذين انطبقت عليهم الغار ، فتوسل كل واحد منهم بعمل صاحل فانفرجت عنهم .

 سابعاً : العمل الصاحل هو الذي يبقى .
ٌر أََمالً قال تعاىل ) الْ  ٌر ِعْنَد رَبِ َك ثـََواباً َوَخيـْ نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاحِلَاُت َخيـْ   ( .َماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة احْلََياِة الد 

 ثامناً : أنه سبب للحياة الطيبة .
 َحَياًة طَيِ َبًة ( . قال تعاىل ) َمْن َعِمَل َصاحِلاً ِمْن ذََكر) أَْو أُنـَْثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَّهُ 

 تاسعاً : سبب لألمن وااستقرار والتمكني .
َننَّ هَلُْم قال تعاىل ) َوَعَد اّلِلَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت لََيْسَتْخِلَفنـَُّهم يف اأَلْرِض َكَما اْسَتخْ  َلَف الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َولَُيَمكِ 

لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمًنا يـَْعُبُدوَنيِن ال ُيْشرُِكوَن يب َشْيًئا( .ِدينَـُهْم ا  لَِّذي اْرَتَضى هَلُْم َولَُيَبدِ 
ُهَما ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -6515 َعُدُه غُ  َعِن اب ِن ُعَمَر ، َرِضَي اَّللَُّ َعن   َوًة َوَعِشيًّا ) ِإَذا َماَت َأَحدُُكم  ُعِرَض َعَلي ِه َمق  د 

َعَث ( . َعُدَك َحّتَّ تُ ب   َنَُّة فَ يُ َقاُل َهَذا َمق   ِإمَّا النَّاُر َوِإمَّا اْل 
 [ . 2866] م : 

---------- 
َوًة َوَعِشيًّا  ( أي : أول النهار وآخره بالنسبة إىل أهل الدنيا . ) ُغد 

َنَُّة (   ى ) إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة .. ( .ويف الرواية األخر ) ِإمَّا النَّاُر َوِإمَّا اْل 
 وقد جاءت النصوص الكثرية يف إثبات عذاب القرب .احلديث دليل على إثبات عذاب القرب ،  -1
 قال تعاىل ) النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ( . -أ

، َفَسِمَع َصْوَت إِْنَسانـَنْيِ يـَُعذَّبَاِن يِف قـُُبورمِِهَا، فـََقاَل طَاِن اْلَمِديَنِة أَْو َمكَّةَ حِبَاِئط) ِمْن ِحي َمرَّ النَّيب  اْبِن َعبَّاس) قَاَل ) وحلديث -ب
. مُثَّ َدَعا «اآلَخُر مَيِْشى بِالنَِّميَمةِ  ، وََكانَ ْن بـَْولِهِ ا اَل َيْسَتِتُ مِ ، َكاَن َأَحُدمهَُ بـََلى»، مُثَّ قَاَل «َوَما يـَُعذَّبَاِن يف َكِبري)  يـَُعذَّبَاِن ،» النَّيب  

ُهَما ِكْسَرةً ، فـََوَضَع َعَلى  يَدة) َفَكَسَرَها ِكْسَرتـَنْيِ ِبَرِ  ُهَما َما مَلْ » مِلَ فـََعْلَت َهَذا قَاَل . َفِقيَل لَُه يَا َرُسوَل اّلِلَِّ ُكلِ  قـَرْب) ِمنـْ َلَعلَُّه أَْن خُيَفََّف َعنـْ
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 ( متفق عليه . تـَْيَبَسا أَْو ِإىَل أَْن يـَْيَبَسا
) إذا تشهد أحدكم التشهد اآلخر فليتعوذ باهلل من أربع . . . وذكر منها  قال رسول هللا  -قال  وحديث أيب هريرة -ب

 عذاب القرب ( رواه مسلم .
عنه أصحابه حىت إنه ليسمع قرع نعاهلم ) إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل   قال رسول هللا  –قال  وحديث  أنس -ج

أتاه ملكان فيقوالن له . . . وأما الكافر أو املنافق فيقول : ال أدري ، فيقال : ال دريت وال تليت ، مث يضرب َّبطرقة من حديد 
 ضربة بني أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إال الثقلني ( متفق عليه

 أن تدافنوا لدعوت هللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسع ( رواه مسلم ) لوال هـ وعنه قال : قال رسول هللا 
كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن قولوا : اللهم إنا نعوذ بك من   ) أن رسول هللا  و_ وعن ابن عباس 

 . عذاب جهنم ، ونعوذ بك من عذاب القرب ... ( متفق عليه
  متفق عليه .عذاب القرب، ومن عذاب النار ...(يقول: اللهم إين أعـوذ بك من  )كان رسـول هللا  قال وعن أيب هريرة  -ز
 احلديث دليل على أن القرب إما روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النار .-2
 لصاحلة اليت تنور له قربه .ينبغي على املسلم أن يعمل وأن َيتهد باألعمال ا -3

ا ِإىَل َما َقدَُّموا)  َة ، قَاَلت  : قَاَل النَِّبُّ َعن  َعاِئشَ  -6516  ( . اَ َتُسبُّوا اأَلم َواَت ، فَِإن َُّهم  َقد  َأف َضو 
---------- 

َم َواَت(   السب هو الشتم واللعن .) َا َتُسبُّوا األ 
ا (   أي : وصلوا إىل ما عملوا من خري أو شر .) َأف َضو 

 سب األموات . احلديث دليل على حترمي-1
 وهل هذا احلكم عام للمسلم والكافر أو فقط للمسلم ؟-2

 يشمل هذا امليت املسلم والكافر .قال بعض العلماء : 
 هذا خاص بأموات املسلمني .وقال بعضهم : 

 أن الكافر إذا كان مؤذياً للمسلمني وال يتأذى قريبه احلي املسلم فإن ذلك ال بأس . والراجح
 فاسقاً أو مبتدعاً فإنه يسب للتحذير من شره ، ولكن دون وجود أقاربه .واملسلم إن كان 

 هني عن سب األموات حلكم ، منها :  -3
 ألهنم أفضوا وقدموا إىل ما عملوا .أوًا : 
 أن يف ذلك إيذاء ألقاربم األحياء .ثانياً : 

 ثالثاً : أن ذلك غيبة .
: وجبت  يث أنس قال ) ُمرَّ بنازة فأثين عليها خريًا ، فقال النيب فإن ما اجلمع بني ما جاء يف الصحيحني من حد -4

عن ذلك قال :  : وجبت وجبت وجبت ... فلما سئل الرسول  وجبت وجبت ، وُمرَّ بنازة فأثين عليها شراً ، فقال النيب 
 الباب ؟من أثنيتم عليه خرياً وجبت له اجلنة ، ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار ( وحديث 

 اْلمع :
أن النهي عن سب األموات هو يف غري املنافق وسائر الكفار ويف غري املتظاهر بفسق أو بدعة ، فأما هؤالء فال حيرم ذكرهم -أ

بشر للتحذير من طريقهم ومن االقتداء بآثارهم والتخلق بأخالقهم ، وهذا احلديث حممول على أن الذي أثنوا عليه شرًا كان 
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 و حنوه . ] قاله النووي [مشهوًر بنفاق أ
 حيمل النهي على ما بعد الدفن ، واجلواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه .وقيل : 
 يكون النهي العام متأخراً فيكون ناسخاً ، وهذا ضعيف .وقيل : 

ِخ الصُّورِ  -43  باب نَ ف 
 قَاَل َُمَاِهٌد الصُّوُر َكَهي َئِة ال ُبوِق.

َرٌة{ َصي َحٌة.  }زَج 
 اَل اب ُن َعبَّاس  النَّاُقوُر الصُّوُر.َوقَ 

َخُة الثَّانَِية. َخُة اأُلوىَل ، َو}الرَّاِدَفُة{ الن َّف   }الرَّاِجَفُة{ الن َّف 
ِلُم َوالَّ -6517 ِلِمنَي َورَُجٌل ِمَن ال يَ ُهوِد فَ َقاَل ال ُمس  َتبَّ رَُجاَلِن رَُجٌل ِمَن ال ُمس  ص َطَفى حُمَمًَّدا ِذي اعن َأَِب ُهَري  َرَة قَاَل ) اس 

ِلُم ِعن َد َذلِ  َه ال يَ ُهوِديِق َعَلى ال َعاَلِمنَي فَ َقاَل ال يَ ُهوِديُّ َوالَِّذي اص َطَفى ُموَسى َعَلى ال َعاَلِمنَي قَاَل فَ َغِضَب ال ُمس  َك فَ َلَطَم َوج 
بَ َرُه ِبَا َكاَن ِمن  َأم   َفَذَهَب ال يَ ُهوِديُّ ِإىَل َرُسوِل هللِا  ِلِم ، فَ َقاَل َرُسوُل هللِا فََأخ  ُوين َعَلى ُموَسى  رِِه َوَأم ِر ال ُمس  : َا َُّتَريِق

َم ال ِقَياَمِة فََأُكوُن يف َأوَِّل َمن  يُِفيُق فَِإَذا ُموَسى بَاِطٌش ِبَاِنِب ال َعر شِ  َعُقوَن يَ و    َفالَ َأد ِري َأَكاَن ُموَسى ِفيَمن  َصِعقَ فَِإنَّ النَّاَس َيص 
َتث  ىَن اَّللَُّ ( .  فََأفَاَق قَ ب ِلي ، َأو  َكاَن ُمَِّن اس 

 [ . 2373] م : 
َعُقوَن فََأُكوُن َأوََّل َمن  قَاَم فَِإَذا ُموَسى آِخٌذ بِال َعر ِش َفَما  َعن  َأِب ُهَري  َرَة قَاَل النَِّبُّ  -6518 َعُق النَّاُس ِحنَي َيص  ) َيص 

 ِعَق ( .َأد ِري َأَكاَن ِفيَمن  صَ 
 . َرَواُه أَبُو َسِعيد  ، َعِن النَِّبِق 

 [ . 2373] م : 
---------- 

ِلِمنَي َورَُجٌل ِمَن ال يَ ُهوِد   َتبَّ رَُجاَلِن رَُجٌل ِمَن ال ُمس   ؟؟؟   () اس 
ُوين َعَلى ُموَسى   ؟؟؟( ويف رواية ) ا تُفضقلوا بني أنبياء هللا ( َا َُّتَريِق

 لى إثبات النفخ يف الصور .دليل ع احلديث-1
 . تعريف الصور 

 الصور : هو القرن الذي ينفخ فيه مَلك الصور إلماتة اخللق مث إحيائهم .
 قال ) الصور قرن ينفخ فيه ( رواه التمذي . كما يف حديث عبد هللا بن عمرو . عن النيب 

  النفخ يف الصور ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع .و 
 ِفَخ يِف الص وِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث ِإىَل َربِ ِْم يـَْنِسُلوَن( .قال تعاىل : )َونُ 

 .َخ ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن(وقال تعاىل : )َونُِفَخ يِف الص وِر َفَصِعَق َمْن يف السََّماَواِت َوَمْن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اّلِلَُّ مُثَّ نُفِ 
 وقال تعاىل : ) َونُِفَخ يف الص وِر َفَجَمْعَناُهْم مَجْعاً( .

 وقال تعاىل : )َوَما يـَْنظُُر َهُؤالِء ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة َما هَلَا ِمْن فـََواق) ( .
 فقال : ما الصور ؟ قال : ) قرن ينفخ فيه ( . وعن عبد هللا بن عمرو قال : جاء أعرايب إىل النيب 

: ) مث ينفخ يف الصور فال يسمعه أحد إال أصغى ليتًا ورفع ليتًا ، مث ال يبقى  هللا بن عمرو قال : قال رسول هللا  وعن عبد
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 أحد إال صعق ... مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ( .
 وأمجع املسلمون على ثبوته .

  النافخ يف الصور هو إسرافيل . 
 لعلماء اإلمجاع على ذلك .وهذا هو املشهور ، وقد نقل بعض ا

أنه قال : إن إسرافيل قد التقم  قال ابن جرير : والصواب من القول يف ذلك عندنا : ما تظاهرت به األخبار عن رسول هللا 
 الصور وحىن جبهتخ مىت يؤمر فينفخ .... .

 ينفخ فيه إسرافيل . : والصحيح يف الصور أنه قرن ...وقال القرطيب 
 : عدد النفخات 
 تلف العلماء يف عدد النفخات على قولني :اخ

 أهنا نفختان : نفخة الصعق ونفخة البعث . القول األول : 
 فاألوىل حيصل با الفزع والصعق ، والثانية : حيىي هللا با اخلالئق .

 واختار هذا القول : ابن حجر ، والقرطيب .
ْن يِف السََّماَواِت َوَمْن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اّلِلَُّ مُثَّ نُِفَخ ِفيِه ُأْخَرى فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم ويدل هلذا قوله تعاىل : )َونُِفَخ يف الص وِر َفَصِعَق مَ 

 يـَْنظُُروَن( .
ال ِإىَل أَْهِلِهْم يـَْرِجُعوَن . َونُِفَخ يف وقال تعاىل : )َما يـَْنظُُروَن ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة تَْأُخُذُهْم َوُهْم خيَِصِ ُموَن . َفال َيْسَتِطيُعوَن تـَْوِصَيًة وَ 

 الص وِر فَِإَذا ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث ِإىَل َربِ ِْم يـَْنِسُلوَن( .
 فقوله تعاىل : )َما يـَْنظُُروَن ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة تَْأُخُذُهْم( . هذه النفخة األوىل .

 ُهْم ِمَن اأْلَْجَداِث ِإىَل َربِ ِْم يـَْنِسُلوَن( هذه هي النفخة الثانية .وقوله تعاىل : )َونُِفَخ يف الص وِر فَِإَذا 
قال : ) ما بني النفختني أربعون ( قالوا : يا أىب هريرة : أربعني يومًا ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون  وعن أيب هريرة أن النيب 

 متفق عليه شهراً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون سنة : قال : أبيت ( .
 أهنا ثالث نفخات : نفخة الفزع ، ونفخة الصعق ، ونفخة البعث .القول الثاين : 

 واختار هذا القول : ابن تيمية ، وابن كثري ، والسفاريين ، والشوكاين .
َفُخ يِف الص وِر فـََفزَِع َمْن يِف السََّماَواِت َوَمْن يِف اأْلَ  ْرِض ِإالَّ َمْن َشاَء اّلِلَُّ وَُكلٌّ أَتـَْوُه َداِخرِيَن( واحتجوا : يف قوله تعاىل : )َويـَْوَم يـُنـْ

 وهذه نفخة الفزع .
 وقوله تعاىل : )َونُِفَخ يف الص وِر َفَصِعَق َمْن يف السََّماَواِت ... ( هذه نفخة الصعق .

 وقوله تعاىل : )فَِإَذا ُهْم ِقَياٌم يـَْنظُُروَن( هذه نفخة البعث .
 الفزع مغاير للصعق .قالوا : إن 

 . صاحب الصور مستعد للنفخ 
عن أيب سعيد قال : قال رسول هللا ) كيف أنعم ، وقد التقم صاحب القرِن القرَن ، وحىن جبهته وأصغى مسعه ، ينتظر أن يؤمر 

 رواه التمذي . (أن ينفخ ، فينفخ 
 . املستثنون من الفزع والصعق 

 ( .َشاَء اّلِلَُّ ... ِعَق َمْن يف السََّماَواِت َوَمْن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمنْ َونُِفَخ يف الص وِر َفصَ قال تعاىل )
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 اختلف العلماء يف املستثىن من الفزع والصعق على أقوال :
 قيل : املوتى كلهم ، لكوهنم ال إحساس هلم فال يصعقون .

 واختاره القرطيب يف املفهم .
 وقيل : هم الشهداء .

 حب التذكرة .واختاره القرطيب صا
 وقيل : األنبياء .

 وقيل : جربيل وميكائيل وإسرافيل وملك املوت .
 وقيل : موسى وحده .

 وقيل : هم ُخزان اجلنة والنار وما فيها من احليات والعقارب .
 وقيل : املالئكة كلهم وحور العني .

 : مقدار ما بني النفختني 
ني النفختني أربعون ( قالوا : يا أىب هريرة : أربعني يوماً ؟ قال : أبيت . قالوا : قال : ) ما ب تقدم حديث أيب هريرة . أن النيب 

 أربعون شهراً ؟ قال : أبيت . قالوا : أربعون سنة : قال : أبيت ( . متفق عليه
 القول األول : أربعون يوماً أو شهراً أو سنة .

 القول الثاين : أربعون سنة .
 . القول الثالث : أربعون أسبوعاً 

 األول من غري حتديد يوم أو شهر أو سنة ، حلديث أيب هريرة . والراجح
 على أقوال : واختلف يف سبب إبائه  -

 قيل : إنه امتنع من بيانه لعدم علمه به ، فلم يرد اخلوض فيه بالرأي .
 عن تفسريه . وقيل : إنه أراد أنه امتنع عن سؤال النيب 

 ه عنده علم منه ، ولكنه مل يفسره ألنه مل تدع احلاجة إىل بيانه ، واستظهره القرطيب .وقيل : إنه امتنع عن بيانه مع أن
 وقيل : إنه سكت ليخربهم يف وقت آخر مث اشتغل عن اإلعالم .

 . -وهللا أعلم  –واألقرب األول 
 احلديث دليل على النهي عن التفضيل بني األنبياء على وجه احلمية والعصبية . -2

لماء على أن األنبياء بعضهم أفضل من بعض ، وأمجعوا على تفضيل الرسل منهم على األنبياء ، لتميزهم بالرسالة وقد أمجع الع
 اليت هي أفضل من النبوة ، وأمجعوا على تفضيل أوِل العزم منهم على بقيتهم ، وعلى تفضيل نبينا على اجلميع .

َنا واختلفوا يف اجلمع بني قوله ) تِْلَك الر ُسُل َفضَّلْ  َنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعض) ( وقوله تعاىل  )َوَلَقْد َفضَّْلَنا بـَْعَض النَِّبيِ نَي َعَلى بـَْعض) َوآتـَيـْ
 َداُوَد زَبُوراً ( وبني حديث الباب ، ويف لفظ ) الَ تـَُفضِ ُلوا بـَنْيَ أَنِْبَياِء اّلِلَِّ ... ( على وجوه :

إذا كان التفضيل يؤدي إىل توهم النقص يف املفضول أو الغض منه ، أو كان على  أن النهي يف احلديث حممول على ما األول :
 وجه االزدراء به .

 واختاره اخلطايب ، والبغوي ، وابن تيمية ، وابن أيب العز ، وحافظ حكمي .
 أن النهي حممول على ما إذا كان التفضيل يؤدي إىل اجملادلة واملخاصمة والتشاجر والتنازع . الثاين :



 144 

 ويؤيد هذا القول سبب ورود احلديث كما تقدم يف حديث أيب هريرة .
 أن النهي حممول على ما إذا كان التفضيل َّبجرد الرأي واهلوى ، ال َّبقتضى الدليل . الثالث :
 . على سبيل التواضع منه  أن هنيه  الرابع :

 أنه سيد ولد آدم . أن يعلم النيب أن النهي الوارد يف األحاديث كان قبل نزول اآليات ، وقبل  اْلامس :
 شدة عناد اليهود .-3
 على وجه احلمية .بني األنبياء النهي عن التفضيل -4
 . تواضع النيب  -5
 . أنا أول من يفيق وتنشق عنه األرض نبينا حممد -6

ُر َوأَوَّ أَنَا َسيِ ُد َوَلِد آَدَم يـَْوَم الْ ) عن أيب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  (ِقَياَمِة َوأَوَُّل َمْن يـَْنَشق  َعْنُه اْلَقبـْ  رواه مسلم  .ُل َشاِفع) َوأَوَُّل ُمَشفَّع)

 . ( .َذا ُموَسى بَاِطٌش ِبَاِنِب..وحلديث الباب ) فَِإنَّ النَّاَس َيْصَعُقوَن يـَْوَم اْلِقَياَمِة فََأُكوُن يِف أَوَِّل َمْن يُِفيُق فَإِ 
، َوأَوَُّل َشاِفع) َوأَوَُّل  َمْن تـَْنَشق  َعْنُه اأْلَْرضُ ، َوأَوَُّل  أَنَا َسيِ ُد َوَلِد آَدمَ  ) : قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  الَ قَ  َعْن َأيب ُهَريـْرََة  وروى أبو داود

 ُمَشفَّع) ( .
 يـَْرَفُع رَْأَسُه بـَْعَد النـَّْفَخِة اآْلِخَرة ( . ) ِإين ِ أَوَُّل َمنْ قَاَل  َعْن النَّيبِ   وروى البخاري َعْن َأيب ُهَريـْرََة 

 ِعَق ( .: قوله )فََأُكوُن يف أَوَِّل َمْن يُِفيُق فَِإَذا ُموَسى بَاِطٌش ِبَاِنِب اْلَعْرِش َفالَ أَْدرِي َأَكاَن ُموَسى ِفيَمْن صَ تنبيه 
امنا االستثناء يكون يف الصعقة اليت تكون يوم القيامة م ، حيث أنه ليس هناك استثناء يف صعقة البعث ، و الصواب أن هناك وهْ 

 إذا جتلى هللا للخالئق .
يف هذا السياق فيه نظر ، ولعله من بعض الرواة؛ دخل عليه حديث يف حديث ؛ فإن التديد هاهنا  موسى قال ابن كثري : فذكر

 فيه ال يظهر ، ال سيما قوله : أم جوزي بصعقة الطور .
 بقائمة باطشاً  موسى فأجد ، يفيق من أول فأكون ، يصعقون الناس فإن ، القيامة يوم كان  إذا ها سياقًا : مث قال : ومن أحسن

وهذا كما سيأيت بيانه يقتضي أن هذا الصعق يكون  ، الطور بصعقة جوزي أم ، بليق فأفاق أصعق أدري فال ، العرش قوائم من
يف عرصات القيامة ، وهو صعق آخر غري املذكور يف القرآن ، وكأن سبب هذا الصعق يف هذا احلديث التجلي ، يعين جتلي الرب 

  . وهللا أعلم صعقاً يوم الطور . موسى كما خر سبحانه إذا جاء لفصل القضاء ، فيصعق الناس
للخالئق صعق الناس فيكون نبينا  صعقة ثالثة يف موقف القيامة اذا وقف الناس للحساب وجتلى هللاقال الشيخ الراجحي : هناك 

م بعض الرواة فظن أن االستثناء يف صعقة البعث ، ، فوهِ ...فاق قبلي أدري أبقائمة بالعرش ال أول من يفيق فيجد موسى قائماً 
 ليس فيها استثناء . وصعقة البعث

 
 
 
 
 
 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2629&idto=2629&bk_no=59&ID=3307#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2629&idto=2629&bk_no=59&ID=3307#docu
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ِبُض اَّللَُّ اأَلر ضَ  -44  باب يَ ق 
 . َرَواُه نَاِفٌع ، َعِن اب ِن ُعَمَر ، َعِن النَِّبِق 

ِبُض اَّللَُّ اأَلر َض َوَيط ِوي السََّماَء بَِيِميِنِه ُثَّ يَ ُقوُل أَنَا ال   َعِن النَِّبِق  َعن  َأِب ُهَري  َرَة  -6519 َمِلُك أَي َن ُمُلوُك قَاَل ) يَ ق 
 اأَلر ِض ( .

 [ . 2787] م : 
ِريِق قَاَل النَِّبُّ  -6520 َد  َفأُ ) َعن  َأِب َسِعيد  اْل  َبَّاُر بَِيِدِه َكَما َيك  َزًة َواِحَدًة يَ َتَكفَُّؤَها اْل  َم ال ِقَياَمِة ُخب   َتُكوُن اأَلر ُض يَ و 

َزَتُه يف السََّفِر نُ زُ  رِبُ َأَحدُُكم  ُخب   َنَِّة فَأََتى رَُجٌل ِمَن ال يَ ُهوِد فَ َقاَل بَاَرَك الرَّمح َُن َعَلي َك يَا أَبَا ال َقاِسِم َأَا ُأخ  ِل اْل  ِل ًا أَله  َك بِنُ ُزِل َأه 
َزًة َواِحَدًة َكَما قَاَل النَِّبُّ  َم ال ِقَياَمِة قَاَل بَ َلى قَاَل َتُكوُن اأَلر ُض ُخب   َنَِّة يَ و  َنا ُثَّ َضِحَك َحّتَّ بََدت   َنَرَر النَِّبُّ ف َ  اْل  ِإلَي  

ٌر وَ  رِبَُك بِِإَداِمِهم  قَاَل ِإَداُمُهم  بَاَاٌم َونُوٌن قَاُلوا َوَما َهَذا قَاَل ثَ و  ُعوَن أَل ًفا(  نُوٌن يَأ ُكُل ِمن  زَائَِدةِ نَ َواِجُذُه ُثَّ قَاَل َأاَ ُأخ   .َكِبِدمِهَا َسب  
 [ . 2792] م : 

---------- 
ِبُض اَّللَُّ اأَلر َض َوَيط ِوي السََّماَء (   أي : يوم القيامة .) يَ ق 

 ( يف إثبات اليمني هلل تعاىل ، إثباتاً يليق بالله . ) بَِيِميِنهِ 
َم ال ِقَياَمِة (   أي : أرض الدنيا .) َتُكوُن اأَلر ُض يَ و 

َزًة (  )  بضم اخلاء وفتح الزاي .ُخب  
 أي : مييلها ، وعند مسلم ) يْكفؤها ( بسكون الكاف .يَ َتَكفَُّؤَها (  َواِحَدةً ) 
َم ال ِقَياَمِة ( )  َنَِّة يَ و  ِل اْل  ، قال النووي : النزل ، فَِبَضمِ  الن ون َوالزَّاي ، َوََيُوز ِإْسَكان النزل : ما يقدم للضيف وللعسكر بِنُ ُزِل َأه 

 ِعْند نـُُزوله . الزَّاي َوُهَو َما يـَُعد  لِلضَّْيفِ 
َنا ُثَّ َضِحَك َحّتَّ َبَدت  نَ َواِجُذُه ( فَ َنَرَر النَِّبُّ )  يريد أنه أعجبه إخبار اليهودي عن كتابم بنظري ما أخرب به من جهة  ِإلَي  

 الوحي .
رِبَُك بِِإَداِمِهم (  ُثَّ قَالَ  )  ما يؤكل به اخلبز .َأاَ ُأخ 
 أي : الصحابة .( قَاُلوا  )

ٌر َونُوٌن )  قال اخلطايب فأما نون فهو احلوت على ما فسر يف احلديث وأما باألم فدل التفسري من اليهودي على  (َوَما َهَذا قَاَل ثَ و 
 أنه اسم للثور .

ِم ( فَِبَباء) ُمَوحَّ  م َوِميم َمْرُفوَعة َغرْي قال النووي : أمَّا ) الن ون ( فـَُهَو احلُْوت بِات َِفاِق اْلُعَلَماء ، َوأَمَّا ) بِالالَّ َدة َمْفُتوَحة ، َوبَِتْخِفيِف الالَّ
َها : الَِّذي ِاْخَتارَُه اْلَقاِضي َوَغرْيه ِمْن اْلُمَحق ِ  رَانِيَّة َمْعَناَها ُمنَـوَّنَة ، َويِف َمْعَناَها أَقْـَوال ُمْضَطرِبَة الصَِّحيح ِمنـْ ِقنَي ، أَنَـَّها َلْفَظة ِعبـْ

رَانِيَّةِ  َها الصَّ  بِاْلِعبـْ َها : ثـَْور ، َوَفسََّرُه ِبََذا ، َوهِلََذا َسأَُلوا اْليَـُهوِدي  َعْن تـَْفِسريَها َوَلْو َكاَنْت َعَربِيَّة َلَعَرفـَتـْ َحابَة ، وملَْ حَيَْتاُجوا ِإىَل ُسَؤاله َعنـْ
 فـََهَذا ُهَو اْلُمْخَتار يِف بـََيان َهِذِه اللَّْفَظة

ُعوَن أَل ًفا (   يَأ ُكُل ِمن  زَاِئَدةِ )  قال عياض : زيادة الكبد وزائدهتا : هي القطعة املنفردة املتعلقة با ، وهي أطيبه ، وهلذا َكِبِدمِهَا َسب  
خص بأكلها السبعون ألفاً ، ولعلهم الذين يدخلون اجلنة بغري حساب فضلوا بأطيب النزل ، وحيتمل أن يكون عرب بالسبعني عن 

 صر .العدد الكثري ومل يرد احل
 هد يوم القيامــة ، وأن هللا يقبض األرض بيمينه ويطوي السماء .ااحلديث دليل على مشهد من مش-1
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يًعا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّماَواُت َمْطوِ  َعاىَل َعمَّا يَّاٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتَـ كما قال تعاىل ) َوَما َقَدُروا اّلِلََّ َحقَّ َقْدرِِه َواأَلْرُض مجَِ
 ُيْشرُِكوَن ( .

وما قدر هؤالء املشركون ربم حق قدره، وال عظموه حق تعظيمه، بل فعلوا ما يناقض ذلك، من يقول تعاىل ، قال السعدي : 
إشراكهم به من هو ناقص يف أوصافه وأفعاله، فأوصافه ناقصة من كل وجه، وأفعاله ليس عنده نفع وال ضر، وال عطاء وال منع، 

  ميلك من األمر شيئا.وال
فسووا هذا املخلوق الناقص باخلالق الرب العظيم، الذي من عظمته الباهرة، وقدرته القاهرة، أن مجيع األرض يوم القيامة قبضة 

 مطويات بيمينه، فال عظمه حق عظمته من سوَّى به غريه، وال أظلم منه. -على سعتها وعظمها  -للرمحن، وأن السماوات 
 ُه َوتـََعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَن { أي: تنزه وتعاظم عن شركهم به.    ) تفسري السعدي ( .} ُسْبَحانَ 

َل َخْلق) ن ِعيُدُه وقد أخربنا يف موضع آخر عن كيفية طيه للسموات فقال ) يـَْوَم َنْطِوي السََّماء َكَطيِ  السِ ِجلِ  لِْلُكُتِب َكَما بََدأْنَا أَوَّ 
َنا ِإنَّ   ا ُكنَّا فَاِعِلنَي ( .َوْعًدا َعَليـْ

قال ابن كثري : والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة، قاله علي بن أيب طلحة والعويف، عنه. ونص على ذلك 
 َكَطي ِ   يـَْوَم َنْطِوي السََّماءَ غة، فعلى هذا يكون معىن الكالم ) ُماهد، وقتادة، وغري واحد. واختاره ابن جرير؛ ألنه املعروف يف الل

أي: على  الكتاب، َّبعىن املكتوب، كقوله ) فـََلمَّا َأْسَلَما َوتـَلَُّه لِْلَجِبنِي ( ، أي: على اجلبني، وله نظائر يف  السِ ِجلِ  لِْلُكُتِب (
 اللغة، وهللا أعلم.

 وجاء يف السنة بيان ما يقوله سبحانه بعد ذلك ، كما يف حديث الباب .
) َيْطِوى اّلِلَُّ َعزَّ َوَجلَّ السََّمَواِت يـَْوَم اْلِقَياَمِة مُثَّ يَْأُخُذُهنَّ بَِيِدِه  اْلُيْمىَن مُثَّ  اَل َرُسوُل اّلِلَِّ حديث ابن عمر . قَاَل : قَ  وكذلك يف

ُوَن مُثَّ َيْطِوى اأَلَرِضنَي ِبِشَمالِِه مُثَّ يـَُقولُ  ُون ( هذا  يـَُقوُل أَنَا اْلَمِلُك أَْيَن اجْلَبَّاُروَن أَْيَن اْلُمَتَكربِ  أَنَا اْلَمِلُك أَْيَن اجْلَبَّاُروَن أَْيَن اْلُمَتَكربِ 
 لفظ مسلم .

 وهذا القبض لألرض والطي للسموات يقع بعد أن يفين هللا خلقه .
( كما تقدم مث يقول هللا عز و جل )ملن امللك اليومهذه األحاديث تدل على أن هللا سبحانه يفين مجيع خلقه أمجع  قال القرطيب : 

 فيجيب نفسه املقدسة بقوله ) هلل الواحد القهار ( .
و قيل : إن املنادي ينادي بعد حشر اخللق على أرض بيضاء مثل الفضة مل يعص هللا عليها على ما يأيت ) ملن امللك اليوم (  

: والقول صحيح عن ابن  فيجيبه العباد ) هلل الواحد القهار ( رواه أبو وائل عن ابن مسعود و اختاره أبو جعفر النحاس قال
 مسعود وليس هو مما يؤخذ بالقياس و ال بالتأويل 

والقول األول أظهر ، ألن املقصود إظهاره انفراده تعاىل بامللك عند انقطاع دعوى املدعني و انتساب املنتسبني ، إذ قد ذهب   
بن كعب هر ، وهو قول احلسن و حممد كل ملك وملكه ، وكل جبار ومتكرب وملكه ، وانقطعت نسبتهم ودعاويهم ، وهذا أظ

 ) التذكرة ( .   هو مقتضى قوله احلق : ] أنا املالك أين ملوك األرض [ ؟و 
( ، وجاء يف صحيح مسلم من حديث عبد هللا بن عمر . أن مُثَّ َيْطِوى اأَلَرِضنَي ِبِشَمالِِه  .يف حديث ابن عمر السابق ) .. -2

  ( .قال ) وكلتا يديه ميني رسول هللا 
 فحديث ابن عمر يصف إحدى يدي هللا بالشمال ، واحلديث اآلخر ينص على أن كلتا يدي هللا تعاىل ميني .

 وقد اختلف العلماء يف دفع هذا التعارض على أقوال .
 ( . لكن قبل ذكر اخلالف ، البد بيان أن أهل السنة ُممعون على أن هلل تعاىل يدين ، كما قال تعاىل ) بل يداه مبسوطتان
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 فقيل يف دفع التعارض :
 بإثبات الشمال هلل تعاىل حلديث ) بشماله ( ومحلوا حديث ) وكلتا يديه ميني ( على أنه قاله على جهة األدب . قيل :

 وإىل هذا ذهب اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي ، وأبو يعلى الفراء ، وحممد بن عبد الوهاب .
باليدين فقال ) كلتا يدي الرمحن ميني ( إجالاًل هلل وتعظيمًا أن يوصف بالشمال ،   قال اإلمام الدارمي : إمنا عىن رسول هللا

 . ولو مل َيز أن يقال كلتا يدي الرمحن ميني مل يقله رسول هللا 
 واستدل هؤالء حبديث ابن عمر السابق )مُثَّ َيْطِوى اأَلَرِضنَي ِبِشَمالِِه ( .

 ومنع هؤالء إطالق الشمال على يد هللا تعاىل . ميني ، –سبحانه  –كلتا يديه   وقيل :
 وذهب إىل هذا ابن خزمية ، والبيهقي ، واأللباين .

 للحديث السابق )وكلتا يديه ميني ( .
يقول ) أول ما خلق هللا تعاىل القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه ميني ( أخرجه ابن  وحلديث ابن عمر . قال : مسعت رسول هللا 

 السنة .أيب عاصم يف 
 .وضعف هؤالء رواية ) بشماله ( تفرد به عمر بن محزة عن سامل ، وهو ضعيف 

 وهذا أرجح .
ع ُت النَِّبَّ عن  -6521 َل ب َن َسع د  قَاَل : َسَِ َم ال ِقَياَمِة َعَلى َأر ض  بَ ي َضاَء عَ )يَ ُقوُل َسه  َراَء َكُقر َصِة نَِقيق   َُي َشُر النَّاُس يَ و   ( ف 

ُرُه لَي َس ِفيَها َمع َلٌم أَلَحد .قَاَل سَ  ٌل ، َأو  َغي    ه 
 [ . 2790] م : 

---------- 
 مجع الناس يوم القيامة للحساب .بضم أوله ، واحلشر اجلمع ، واصطالحاً : َُي َشُر النَّاُس ( ) 
َراَء ( )   َرة ، وقال اخلطايب : العفر بياض ليس بناصع .قال النووي : بِاْلَعنْيِ اْلُمْهَمَلة َواْلَمد  بـَْيَضاء ِإىَل محُْ َع     ف 

اجْلَيِ َدة ، النووي : ِبَفْتِح الن ون وََكْسر اْلَقاف َوَتْشِديد اْلَياء ُهَو الدَِّقيق احلُْورِي  ، َوُهَو الدَّْرَمك ، َوُهَو اأْلَْرض ) َكُقر َص   ِة نَِقيق  ( قال 
 . بـََياض َوْجه اأْلَْرض ِإىَل احلُْْمَرة قَاَل اْلَقاِضي : َكَأنَّ النَّار َغيـََّرتْ 

العلم واملعلم َّبعىن واحد ، قال اخلطايب : يريد أهنا مستوية ، واملعلم بفتح امليم والالم بينهما مهملة ) لَي َس ِفيَها َمع َلٌم أَلَحد  ( 
مة سكىن وال بناء وال اثر وال شيء من ساكنة : هو الشيء الذي يستدل به على الطريق ، وقال عياض : املراد أهنا ليس فيها عال

 العالمات اليت يهتدي با يف الطرقات كاجلبل والصخرة البارزة ، وفيه تعريض بأرض الدنيا وأهنا ذهبت وانقطعت العالقة منها .
م ، َأْي : لَْيسَ  قال النووي : قـَْوله   ِبَا َعاَلَمة ُسْكىَن أَْو بَِناء َواَل أَثَر . ) لَْيَس ِفيَها َعَلم أِلََحد) ( ُهَو ِبَفْتِح اْلَعنْي َوالالَّ

 احلديث دليل على إثبات احلشر . -1
 واحلشر ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع .

. )  قال تعاىل )ُقْل ِإنَّ اأْلَوَِّلنَي َواآْلِخرِيَن . َلَمْجُموُعوَن ِإىَل ِميَقاِت يـَْوم) َمْعُلوم)
 اْعَلُموا أَنَُّكْم ِإلَْيِه حُتَْشُروَن( .وقال تعاىل ) َواتَـُّقوا اّلِلََّ وَ 

 وقال تعاىل )َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت( .
 وقال تعاىل )َوَأْن أَِقيُموا الصَّالَة َواتَـُّقوُه َوُهَو الَِّذي ِإلَْيِه حُتَْشُروَن( .

 وقال تعاىل )َوُهَو الَِّذي َذرََأُكْم يف اأْلَْرِض َوِإلَْيِه حُتَْشُروَن( .
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 وقال تعاىل ) َما فـَرَّْطَنا يف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيء) مُثَّ ِإىَل َربِ ِْم حُيَْشُروَن( .
 : ) حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عْفراء كقرصة النقي ليس فيها علم ألحد ( متفق عليه . وقال 
 : وَيشر كل شيء حّت البهائم ودل على حشر البهائم عدة أدلة 
 عاىل )َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرْت( .قوله ت -أ

ِْم ب_ قوله تعاىل )َوَما ِمْن َدابَّة) يف اأْلَْرِض َوال طَائِر) َيِطرُي ِبََناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فـَرَّْطنَ  ا يِف اْلِكَتاِب ِمْن َشْيء) مُثَّ ِإىَل َربِ 
 حُيَْشُروَن( .

رأى شاتني ينتطحان فقال : يا أباذر أتدري فيما ينتطحان ؟ قال : قلت : ال ، قال :   ج_ وحديث أيب ذر .)  أن النيب
 لكن هللا يدري وسيقضي بينهما ( رواه أمحد .

 ء يوم القيامة أعظم ما كانت وأمسنه تنطحه بقروهنا وتطأوه يحديث ) مانع صدقة اإلبل والبقر والغنم وأهنا جتو  -د
 بأظالفها ( متفق عليه .

اآلثار الواردة يف قوله تعاىل ) يوم ينظر املرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتين كنت تراباً ( وأن هللا تعاىل َيمع الوحوش مث  -هـ
 دها يقول الكافر ) يا ليتين كنت تراباً ( نيقتص من بعضها لبعض ، مث يقول هلا : كوين تراباً ، فتكون تراباً ، فع

 كيف َيشر الناس ؟ 
 حفاة عراة غراًل .حيشرون 

: ) حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غراًل ، قالت : يا رسول هللا ! الرجال والنساء  حلديث عائشة . قالت : قال رسول هللا 
 شد من أن ينظر بعضهم إىل بعض ( متفق عليه .أينظر بعضهم إىل بعض ؟ قال : يا عائشة األمر 

( عيده وعدًا علينا إنا كنا فاعلنيكما بدأنا أول خلق نمث قرأ ) ،رون حفاة عراة ُغرالً حُتشإنكم قال ) وعن ابن عباس عن النيب 
 وأول من ُيكَسى يوم القيامة إبراهيم ( متفق عليه .

 : مجع حاف وهو من ليس عليه نعال . حفاة
 : مجع عار وهو من ليس عليه ثياب . عراة
 : أي غري ُمتونني . غراً 
  أول من يكسى إبراهيم. 

 للحديث السابق ) وأول من يكسى إبراهيم عليه السالم ( .
 واحلكمة يف ذلك :

 : مل يكن يف األولني واآلخرين هلل عز وجل عبد أخوف من إبراهيم فتعجل له كسوته أماناً له ليطمئن قلبه . قيل
 : ألنه أول من أمر بلبس السراويل إذا صلى مبالغة  يف التست . وقيل
ألقوه يف النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعني الناس ، فلما صرب واحتسب وتوكل على هللا جازاه على ذلك : أن الذين  وقيل

 بأن جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة ، وهذا أحسنها .
 . أرض احملشر الشام 

عفراء كقرصة النقي ، ليس فيها  : ) حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء رسول هللا قال عن سهل بن سعد . قال : 
 معلم ألحد ( رواه البخاري .

 : الدقيق اخلالص من الغش .  كقرصة النقي: أي ليس بياضها ناصع .                         عفراء 
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 : أي : شيء من العالمات اليت يهتدى با يف الطرقات كاجلبل والصخرة والبناء . ليس فيها معلم ألحد
 عريم فمما يكون فيه : دنو الشمس من اْلالئق . ذلك اليوم رهيب 

ىَن الشمُس يوم القيامة من اخللق، حىت تكون منهم مقدار ُتد) : قال رسول هللا ن عامر عن املقداد بن األسود قالعن ُسلْيم ب
 رواه مسلم  .(به العني حلت، أم امليل الذي الذي ُتكفوهللا! ما أدري ما يعين بامليل، أمسافة األرض: قال سليم بن عامر (ميل

وعندما يشتد البالء ، ويطول وقوفهم يف ذلك احملشر ، والناس يريدون النجاة من هذا املوقف العظيم ، يبحث العباد عن 
 . ن كربات املوقف وأهواله وشدائدأصحاب املنازل العالية ليشفعوا عند ربم ، كي يأيت لفصل القضاء بينهم وختليصهم م

 شرباب كيف احل -45
َُي َشُر النَّاُس َعَلى َثاَلِث َطَراِئَق رَاِغِبنَي رَاِهِبنَي َواث  َناِن َعَلى بَِعري  َوَثالَثٌَة  ) قَاَل  َعِن النَِّبِق  َعن  َأِب ُهَري  َرَة  -6522

ِبُح َعَلى بَِعري  َوَأر بَ َعٌة َعَلى بَِعري  َوَعَشَرٌة َعَلى بَِعري  َوََي ُشُر بَِقيَّتَ ُهُم النَّ  اُر َتِقيُل َمَعُهم  َحي ُث قَاُلوا َوتَِبيُت َمَعُهم  َحي ُث بَاُتوا َوُتص 
ا َبُحوا َوَُت ِسي َمَعُهم  َحي ُث َأم َسو   ( . َمَعُهم  َحي ُث َأص 

 [ . 2861] م : 
ِهِه قَاَل أَلَي َس الَِّذي َأم َشاُه َعَلى ) َأنَّ رَُجاًل قَاَل يَا َنِبَّ هللِا َكي َف َُي َشُر ال كَ  عن أََنُس ب ُن َماِلك   -6523 اِفُر َعَلى َوج 

َم ال ِقَياَمِة ( . ِهِه يَ و  ن  َيا قَاِدرًا َعَلى َأنَّ مُي ِشَيُه َعَلى َوج  ِ يف الدُّ َلني   الرقِج 
 قَاَل قَ َتاَدُة بَ َلى َوِعزَِّة رَبقَِنا.

 [ . 2806] م : 
---------- 

: ا َطرَاِئق ِقَدًدا( َأيْ ُكنَّ اىَل ِإْخَبارًا َعْن اجلِْن  )، َوِمْنُه قـَْوله تـَعَ قال النووي:َ اْلُمرَاد بَِثاَلِث َطرَاِئق: َثاَلث ِفَرقَعَلى َثاَلِث َطَراِئَق ( ) 
 ِفَرقًا ُُمَْتِلَفة اأْلَْهَواء .

د مسلم ) ... وآخر ذلك نار خترج من قعر عدن هذه هي النار املذكورة يف حديث حذيفة بن أسيد عنَوََي ُشُر بَِقيَّتَ ُهُم النَّاُر ( ) 
 تطرد الناس إىل حمشرهم ( .

( فيه إشارة إىل مالزمة النار هلم إىل أن يصلوا إىل مكان احلشر وهذه الطريقة  َتِقيُل َمَعُهم  َحي ُث قَاُلوا َوتَِبيُت َمَعُهم  َحي ُث بَاُتوا
 الثالثة .   ) الفتح ( .

ِهِه (َكي َف َُي َشُر ال َكا)  الكافر اسم جنس يشمل اجلميع ويؤيده قوله تعاىل الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم  ِفُر َعَلى َوج 
 اآلية وقوله تعاىل وحنشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً .

 . ن كيفيتهظاهر يف أن املراد باملشي حقيقته فلذلك استغربوه حىت سألوا ع قَاَل أَلَي َس الَِّذي َأم َشاُه ... () 
 احلديث دليل على إثبات احلشر .-1
 احلديث دليل على كيفية حشر الناس ، وقد اختلف العلماء مىت يكون هذا احلشر املذكور يف احلديث .-2

نـَْيا قَِبيل اْلِقَياَمة ، َوقَِبيل النـَّْفخ يف الص ور ، ِبَدلِيِل قـَْوله  ) حَتُْشر بَِقيَّتهْم النَّار تَِبيت َمَعُهْم  قال النووي : َوَهَذا احلَْْشر يِف آِخر الد 
) َوآِخر َذِلَك نَار خَتْرُج ِمْن  َوَتِقيل َوُتْصِبح َومُتِْسي ( َوَهَذا آِخر َأْشرَاط السَّاَعة َكَما ذََكَر ُمْسِلم بـَْعد َهَذا يف آيَات السَّاَعة ، قَاَل :

 ) َتْطُرد النَّاس ِإىَل حَمَْشرهْم ( . قـَْعر َعَدن تـَْرَحل النَّاس ( ، َويف رَِوايَة :
وقال اخلطايب : هذا احلشر يكون قبل قيام الساعة حتشر الناس أحياء إىل الشام ، وأما احلشر من القبور إىل املوقف فهو على 

 ة عراة مشاخالف هذه الصورة من الركوب على اإلبل والتعاقب عليها وإمنا هو على ما ورد يف حديث بن عباس يف الباب حفاة 
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 ومال احلليمي إىل أن هذا احلشر يكون عند اخلروج من القبور وجزم به الغزاِل .
وصوب عياض ما ذهب إليه اخلطايب وقواه حبديث حذيفة بن أسيد وبقوله يف آخر حديث الباب تقيل معهم وتبيت وتصبح 

 ومتسي فإن هذه األوصاف ُمتصة بالدنيا .
 حيشر على وجهه .حديث أنس دليل على أن الكافر -3

 كما قال تعاىل ) َوحَنُْشُرُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِهِهْم ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصمًّا ( .
 وقال تعاىل ) لَِّذيَن حُيَْشُروَن َعَلى ُوُجوِهِهْم ِإىَل َجَهنََّم أُْولَِئَك َشرٌّ مََّكانًا َوَأَضل  َسِبيالً ( .

 ومن صفات حشر الكافر :
 تنكيس الرؤس:

ْعَنا فَارْ   ِجْعَنا نـَْعَمْل َصاحِلًا ِإنَّا ُموِقُنوَن ( .قال هللا تعاىل ) َوَلْو تـََرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن نَاِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َربِ ِْم رَبَـَّنا أَْبَصْرنَا َومسَِ
 سواد الوجوه:

ِيَن ( .قال هللا تعاىل ) َويـَْوَم اْلِقَياَمِة تـََرى الَِّذيَن كَ   َذبُوا َعَلى اّلِلَِّ ُوُجوُهُهْم ُمْسَودٌَّة أَلَْيَس يف َجَهنََّم َمثْـًوى لِْلُمَتَكربِ 
َا أُْغِشيَ وقال تعاىل ) َوالَِّذيَن َكَسُبوا السَّيِ َئاِت َجزَاُء َسيِ َئة) َّبِْثِلَها َوتـَْرَهُقُهْم ِذلٌَّة َما هَلُْم ِمَن اّلِلَِّ  ْت ُوُجوُهُهْم ِقَطًعا ِمَن ِمْن َعاِصم) َكَأمنَّ
 اللَّْيِل ُمْظِلًما أُولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ( يف هذه اآلية الكرمية مشهدان:

 : ترهقهم ذلة، فيعتيهم اخلوف والقلق من معاصيهم.املشهد األول
 سوء ما قدموا قد عالها السواد والظلمة.الذل و  كأمنا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، من  املشهد الثاين:

 وقال تعاىل ) َوُوُجوٌه يـَْوَمِئذ) بَاِسرٌَة (  ) َتُظن  َأْن يـُْفَعَل ِبَا فَاِقَرٌة ( .
قال الفخر الرازي : واملعىن أهنا عابسة كاحلة قد أظلمت ألواهنا وعدمت آثار السرور والنعمة منها ملا أدركها من الشقاء واليأس 

 َتُظن  له: ). وإمنا كانت بذه الصفة ألهنا أيقنت أن العذاب نازل وهو قو حني ميز هللا أهل اجلنة والنار. هللا وملا سودها هللا من رمحة
 ( والظن هنا. َّبعىن اليقني .َأْن يـُْفَعَل ِبَا فَاِقَرةٌ 

ن يسحب على وجهه يف القيامة إظهاراً واحلكمة يف حشر الكافر على وجهه : أنه عوقب على عدم السجود هلل يف الدنيا ، بأ-4
 مكان يده ورجله يف التوقي عن املؤذيات . هلوانه حبيث صار وجهه

 ومن كيفيات احلشر يوم القيامة : -5 
 . حشر املتكربين

 ) حيشر املتكربون يوم القيامة أمثال الذر يف صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان ( . قال 
اسب ما كانوا فيه يف الدنيا من تعاظم وغرور بأنفسهم، ألهنم كانوا يف الدنيا يتصورون أنفسهم أعظم وأجل وهذه احلالة املخزية تن

 . املخلوقات؛ فجعلهم هللا يف دار اجلزاء أحقر املخلوقات وأصغرها
  .حشر السائلني 

أو يأتون وليس يف وجوههم مزعة  الذين يسألون الناس وعندهم ما يغنيهم، يأتون يوم القيامة و يف وجوههم مخوش أو كدوح،
 . حلم، يعرفهم الناس كلهم

يزال الرجل يسأل الناس؛ حىت يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه  ) ما عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: قال النيب 
 مزعة حلم ( متفق عليه .

 جاءت مخوشاً أو كدوحاً يف وجهه يوم القيامة ( . سأل وله ما يغنيه؛ ) من وعن عبد هللا بن مسعود قال: قال رسول هللا 
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 .واجلزاء من جنس العمل
قال اخلطايب: حيتمل أن يكون املراد أنه يأيت ساقطًا ال قدر له وال جاه، أو يعذب يف وجهه حىت يسقط حلمه، ومعىن احلديث: 

نه يبعث ووجهه عظم كله؛ فيكون ذلك شعاره ملشاكلة العقوبة يف مواضع اجلناية من األعضاء، لكونه أذل وجهه بالسؤال، أو أ
 ه .الذي يعرف ب

 ه .واألول صرف للحديث عن ظاهر بغري معناه، وهلذا قال ابن حجر: واملعىن األول الذي ذكره اخلطايب تأويل للحديث 
يسأل وهو غين؛ حىت  يزال العبد اً )وإن كان قد ورد ما يؤيده، وهو ما أخرجه الطرباين والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوع

 ه ( .خيلق وجهه، فال يكون له عند هللا وج
وقال ابن أيب مجرة: معناه: أنه ليس يف وجهه من احلسن شيء، ألن حسن الوجه هو َّبا فيه من اللحم، وماَل املهلَُّب إىل محله 

 .ه على ظاهر 
ع ُت النَِّبَّ  عن -6524  ُكم  ُماَلُقو هللِا ُحَفاًة ُعَراًة ُمَشاًة ُغر ًا ( .يَ ُقوُل ) ِإنَّ  اب َن َعبَّاس  . قال : َسَِ

َعُه ِمَن النَِّبِق صلى هللا عليه وسلم. َياُن َهَذا ُمَّا نَ ُعدُّ َأنَّ اب َن َعبَّاس  َسَِ  قَاَل ُسف 
 [ . 2860] م : 

ع ُت َرُسوَل هللاِ  -6525 ُهَما ، قَاَل : َسَِ َُي ُطُب َعَلى ال ِمن رَبِ يَ ُقوُل ) ِإنَُّكم  ُماَلُقو هللِا ُحَفاًة   َعِن اب ِن َعبَّاس  ، َرِضَي اَّللَُّ َعن  
 ُعَراًة ُغر ًا ( .

 [ . 2860] م : 
ق  نُِعيُدُه{ َُي ُطُب فَ َقاَل ِإنَُّكم  حَم ُشوُروَن ُحَفاًة ُعَراًة }َكَما َبَدأ نَا َأوََّل َخل   َعِن اب ِن َعبَّاس  قَاَل ) قَاَم ِفيَنا النَِّبُّ  -6526

َم ال ِقَياَمِة ِإب  َراِهيُم َوِإنَُّه َسُيَجاُء ِبرَِجال  ِمن  ُأمَّيِت فَ ي ُ  َسى يَ و  ؤ َخُذ هِبِم  َذاَت الشِقَماِل فََأُقوُل يَا َربِق اآليََة َوِإنَّ َأوََّل اْل َالَِئِق ُيك 
َدثُوا بَ ع َدكَ  ِري َما َأح  فََأُقوُل َكَما قَاَل ال َعب ُد الصَّاِلُح }وَُكن ُت َعَلي ِهم  َشِهيًدا َما ُدم ُت ِفيِهم { ِإىَل  ُأَصي َحاِب فَ يَ ُقوُل ِإنََّك َا َتد 

يَن َعَلى َأع َقاهِبِم  ( . َِكيُم{ قَاَل فَ يُ َقاُل ِإن َُّهم  ملَ  يَ َزاُلوا ُمر َتدِق ِلِه }احل   قَ و 
 [ . 2860] م : 

هَ  -6527 ) َُت َشُروَن ُحَفاًة ُعَراًة ُغر ًا قَاَلت  َعاِئَشُة ، فَ ُقل ُت : يَا  ا ، قَاَلت  قَاَل َرُسوُل هللِا عن َعاِئَشة ، َرِضَي اَّللَُّ َعن  
 . َرُسوَل هللِا الرقَِجاُل َوالنِقَساُء يَ ن رُُر بَ ع ُضُهم  ِإىَل بَ ع ض  فَ َقاَل اأَلم ُر َأَشدُّ ِمن  َأن  يُِهمَُّهم  َذاِك (

 [ . 2859] م : 
---------- 

 هذه األحاديث ليستدل با على أن الناس يوم القيامة حيشرون حفاة عراة غراًل . –رمحه هللا  –ذكر املصنف  -1
 مجع حاف وهو من ليس عليه نعال .) ُحَفاًة ( 
 أي : غري البسني ثياباً تست عوراتكم .) ُعَراًة ( 
 أي : غري ُمتونني .) ُغر ًا ( 
ًما (   معهما .أي : ال شيء ) بُ ه 

 -أَْو قَاَل: اْلِعَباُد  -يقول ) حُيَْشُر النَّاُس يـَْوَم اْلِقَياَمِة  وجاء يف مسند أمحد عن عبد هللا بن أنْيس . قال : مسعت رسول هللا 
ًما ُعرَاًة ُغْراًل  :   َصْوت) َيْسَمُعُه ِمْن بـُْعد) َكَما َيْسَمُعُه ِمنْ " قَاَل: قـُْلَنا: َوَما بـُْهًما ؟ قَاَل: " لَْيَس َمَعُهْم َشْيٌء، مُثَّ يـَُناِديِهْم بِ بُ ه  قـُْرب)

د) ِمْن أَْهِل اجْلَنَِّة َحقٌّ، َحىتَّ  أَُقصَُّه ِمْنُه، َواَل أَنَا اْلَمِلُك، أَنَا الدَّيَّاُن ، َواَل يـَْنَبِغي أِلََحد) ِمْن أَْهِل النَّاِر، أَْن يَْدُخَل النَّاَر، َوَلُه ِعْنَد َأحَ 
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ُه ِمْنُه، َحىتَّ اللَّْطَمُة " قَاَل: قـُْلَنا: َكْيَف َوإِنَّا َبِغي أِلََحد) ِمْن أَْهِل اجْلَنَِّة َأْن َيْدُخَل اجْلَنََّة، َوأِلََحد) ِمْن أَْهِل النَّاِر ِعْنَدُه َحقٌّ، َحىتَّ أَُقصَّ يـَنْ 
َا نَْأيت هللَا َعزَّ َوَجلَّ ُعرَاًة ُغْراًل بـُْهًما ؟ قَا  ( ؟َل: " بِاحلََْسَناِت َوالسَّيِ َئاِت ِإمنَّ

ُهْم َشْيء ، َحىتَّ اْلُغْرَلة تَ قال النووي :   . ُكون َمَعُهمْ َواْلَمْقُصود : أَنَـُّهْم حُيَْشُروَن َكَما ُخِلُقوا اَل َشْيء َمَعُهْم ، َواَل يـُْفَقد ِمنـْ
 : َلمَّا َحَضَرُه اْلَمْوُت َدَعا بِِثَياب) ُجُدد) فـََلِبَسَها مُثَّ قَاَل : مسَِْعُت َرُسوَل  َأيب َسِعيد) اخْلُْدرِيِ  أَنَّهُ ما اجلواب عن حديث  فإن قيل

 يـَُقوُل  ) ِإنَّ اْلَميِ َت يـُبـَْعُث يف ثَِيابِِه الَّيِت مَيُوُت ِفيَها ( رواه أبو داود . اّلِلَِّ 
 ف كانوا عراة .أهنم يبعثون فيها مث تبلى بعد القيام فإذا وافوا املوق أوًا :
 أهنم يبعثون عراة مث إذا كسي األنبياء والصديقون ومن بعدهم ُكِسَي كلٌّ من جنس ما مات فيه من الثياب . ثانياً :
أن يدفنوا يف ثيابم اليت ماتوا فيها .  ومحل بعض العلماء هذا احلديث على الشهداء فإهنم هم الذين أمر الرسول  ثالثًا :

 متييزاً هلم عن غريهم . فيبعثون يف ثيابم 
ٌر ( وقوله ) َوثَِياَبَك َفَطهِ ْر ( واملع رابعاً : ىن يبعث املرء أن املراد بالثياب األعمال الصاحلة كما قال تعاىل  ) َولَِباُس التـَّْقَوى َذِلَك َخيـْ

: ) يـَُقوُل يـُبـَْعُث ُكل   ْعُت النَّيبَّ على ما مات عليه من عمل إن خريًا فخري وإن شرًا فشر ، يدل عليه حديث َجاِبر) قَاَل : مسَِ 
) ِإَذا أَنـَْزَل اّلِلَُّ ِبَقْوم) َعَذابًا َأَصاَب اْلَعَذاُب  قال : قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  َعْبد) َعَلى َما َماَت َعَلْيِه ( رواه مسلم ، وحديث اْبَن ُعَمَر 

 ْم ( رواه البخاري .َمْن َكاَن ِفيِهْم مُثَّ بُِعُثوا َعَلى أَْعَماهلِِ 
 وقد جاءت النصوص يف اإلنسان يأيت يوم القيامة فرداً :

 ُكْم .. ( .قال تعاىل ) َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا فـُرَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرَّة) َوتـَرَْكُتم مَّا َخوَّْلَناُكْم َورَاء ُظُهوِر 
َفرِِديَن اَل َماَل ، َواَل أَثَاَث ، َواَل رَِقيَق ، َواَل َخَوَل ِعْندَُكْم ، ُحَفاًة ، عُ فَقْولِِه يف َهِذِه اآْليَِة ) َكَما َخَلْقنَ  رَاًة ، اُكْم أَوََّل َمرَّة) ( َأْي ُمنـْ

َنا ِإنَّا ُكنَّا فَاِعِلنَي  َر َُمُْتوِننَي ) َكَما بََدأْنَا أَوََّل َخْلق) نُِعيُدُه َوْعًدا َعَليـْ  ( .ُغْراًل ، َأْي : َغيـْ
 وقال تعاىل )َوُعرُِضوا َعَلى رَبِ َك َصف اً لََّقْد ِجْئُتُمونَا َكَما َخَلْقَناُكْم أَوََّل َمرَّة) ... ( .

 وقال تعاىل )وَُكل ُهْم آتِيِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَْرداً ( .
َنا ِإنَّا    ُكنَّا فَاِعِلنَي ( .وقال تعاىل ) َكَما بََدأْنَا أَوََّل َخْلق) ن ِعيُدُه َوْعداً َعَليـْ

 وقال تعاىل )َكَما بََدَأُكْم تـَُعوُدوَن ( .
 وهذه آلية فيها قوالن :

 قيل : كما بدأناكم أعدناكم، وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه، فهذا يوم البعث.
 ابن جرير والشنقيطي . رجحهو وقيل : أن اإلنسان يأيت يوم القيامــة كما خلقه هللا عز وجل حني خلقه ) حفاة عراة غرالً ( 

 احلديث دليل على أن أول من يكسى إبراهيم عليه الصالة والسالم .-3
 واحلكمة يف ذلك :

 : مل يكن يف األولني واآلخرين هلل عز وجل عبد أخــــــوف من إبراهيم فتعجل له كسوته أمــــاناً له ليطمئن قلبه . قيل
 صلى مبالغة  يف التست .: ألنه أول من أمر بلبس السراويل إذا  وقيل
: أن الذين ألقوه يف النار جردوه ونزعوا عنه ثيابه على أعني الناس ، فلما صرب واحتسب وتوكل على هللا جازاه على ذلك  وقيل

 ) التذكرة ( .   وهذا أحسنها .بأن جعله أول من يدفع عنه العرى يوم القيامة ، 
 . ارتداد بعض األعراب بعد موت النيب  -4
 حممولة على أصناف :هذه الردة و 
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 ، وكانوا أسلموا يف حياته ورأوه وهم على اإلسالم . مرتدون عن اإلسالم بعد وفاة النيب  أوًا :
 ، ومل يكن يعلم بكفرهم . مرتدون عن اإلسالم يف أواخر حياته  ثانياً :
 أهل النفاق ممن أظهر اإلسالم ، وأبطن الكفر . ثالثاً :
وا سنَّة النيب أهل ا رابعاً :  وهديه ، كالروافض ، واخلوارج . ألهواء الذين غريَّ
: وبعض العلماء يُدخل فيهم : أهل الكبائر ، وله ما يؤيد من السنَّة ، فقد روى اإلمام أمحد يف مسنده  َعِن اْبِن ُعَمَر  خامساً 

ُمُروَنُكْم َّبَا اَل يـَْفَعُلوَن َفَمْن َصدَّقـَُهْم ِبِكْذِبِْم َوأََعانـَُهْم َعَلى ظُْلِمِهْم فـََلْيَس ِمينِ  ) َسَيُكوُن َعَلْيُكْم أَُمَراُء يَأْ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ 
 َوَلْسُت ِمْنُه َوَلْن يَرَِد َعَليَّ احلَْْوَض ( .  ) وسيأيت مزيد حبث إن شاء هللا يف حديث احلوض ( .

َن َأن   َع النَِّبِق َعن  َعب ِد هللِا ، قَاَل ) ُكنَّا مَ  -6528 َنَِّة قُ ل َنا نَ َعم  قَاَل تَ ر َضو  ِل اْل  َن َأن  َتُكونُوا رُبَُع َأه  يف قُ بَّة  فَ َقاَل أَتَ ر َضو 
َنَِّة قُ ل َنا نَ َعم  قَ  ِل اْل  َن َأن  َتُكونُوا َشط َر َأه  َنَِّة قُ ل َنا نَ َعم  قَاَل أَتَ ر َضو  ِل اْل  َوالَِّذي نَ ف ُس حُمَمَّد  بَِيِدِه ِإينقِ أَلر ُجو  الَ َتُكونُوا ثُ ُلَث َأه 

ِلَمٌة َوَما أَن  ُتم  يف  ُخُلَها ِإاَّ نَ ف ٌس ُمس  َنََّة َا َيد  َنَِّة ، َوَذِلَك َأنَّ اْل  ِل اْل  ِل الشِقر ِك ِإاَّ َكالشَّع َرِة ال بَ ي َضاِء يف َأن  َتُكونُوا ِنص َف َأه   َأه 
ِر األَ  ِر اأَلمح َِر ( .ِجل ِد الث َّو  َداِء يف ِجل ِد الث َّو  َوِد ، َأو  َكالشَّع َرِة السَّو   س 

 [ . 221] م : 
َم ال ِقَياَمِة آَدُم فَ تَ َراَءى ُذرقِي َُّتُه فَ يُ َقاُل َهَذا أَبُوُكم  آَدُم فَ يَ قُ  َعن  َأِب ُهَري  َرَة َأنَّ النَِّبَّ  -6529 َعى يَ و  وُل قَاَل ) َأوَُّل َمن  يُد 

ِرُج فَ يَ ُقوُل َأخ   ِرج  بَ ع َث َجَهنََّم ِمن  ُذرقِيَِّتَك فَ يَ ُقوُل يَا َربِق َكم  ُأخ  ِعنَي لَب َّي َك َوَسع َدي َك فَ يَ ُقوُل َأخ  َعًة َوِتس  ِرج  ِمن  ُكلِق ِمَئة  ِتس 
عُ  َعٌة َوِتس  ِر فَ َقاُلوا يَا َرُسوَل هللِا ِإَذا ُأِخَذ ِمنَّا ِمن  ُكلِق ِمَئة  ِتس  َقى ِمنَّا قَاَل ِإنَّ ُأمَّيِت يف األَُمِم َكالشََّعَرِة ال بَ ي َضاِء يف الث َّو  وَن َفَماَذا يَ ب  

َوِد ( .  اأَلس 
--------- 

 يعين ابن مسعود .َعن  َعب ِد هللِا ( ) 
 يف قبة حنواً من أربعني رجالً ( . ويف الرواية األخرى ) كنا مع رسول هللا يف قُ بَّة  (  ُكنَّا َمَع النَِّبِق   :قَاَل ) 

َن   قال ابن التني : ذكره بلفظ االستفهام ، إلرادة تقرير البشارة بذلك ، وذكره بالتدرج ، ليكون أعظم لسرورهم .( فَ َقاَل أَتَ ر َضو 
َنَِّة قُ ل نَا نَ َعم  )  ِل اْل   أيب سعيد ) فحمدنا هللا وكربنا ( . ويف الرواية األخرى ) فكربنا ( ويف حديث( َأن  َتُكونُوا رُبَُع َأه 
ِل الشِقر ِك )   أي : بالنسبة إليهم .( َوَما أَن  ُتم  يف َأه 

 ستأيت فوائد احلديث يف احلديث اآليت إن شاء هللا .
 
 
 
 
 
 
 

 وجل }إن زلزلة الساعة شيء عريم{ باب قوله عز -46
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 }أزفت اآلزفة{ }اقرتبت الساعة{.
ُر يف َيَدي َك قَاَل يَ ُقوُل  اَل : قَاَل َرُسوُل هللِا َعن  َأِب َسِعيد  قَ  -6530 َي   ) يَ ُقوُل اَّللَُّ يَا آَدُم فَ يَ ُقوُل لَب َّي َك َوَسع َدي َك َواْل 

ِعنَي َفَذاَك ِحنيَ  َعًة َوِتس  َعِمَئة  َوِتس  ِرج  بَ ع َث النَّاِر قَاَل َوَما بَ ع ُث النَّاِر قَاَل ِمن  ُكلِق أَل ف  ِتس  َيِشيُب الصَِّغرُي َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت  َأخ 
َتدَّ َذِلَك َعَلي ِهم  ف َ  َرى َوَلِكنَّ َعَذاَب هللِا َشِديٌد فَاش  َرى َوَما ُهم  ِبَسك  َقاُلوا يَا َرُسوُل هللِا أَي َُّنا الرَُّجُل مَح ل  مَح َلَها َوتَ َرى النَّاَس َسك 

ِل  -ُجوَج أَل ٌف َوِمن ُكم  رَُجٌل ، ُثَّ قَاَل قَاَل أَب ِشُروا فَِإنَّ ِمن  يَأ ُجوَج َوَمأ   َوالَِّذي نَ ف ِسي يف َيِدِه ِإينقِ أَلط َمُع َأن  َتُكونُوا ثُ ُلَث َأه 
نَا اَّللََّ وََكب َّر نَا ُثَّ قَاَل َوالَِّذي نَ ف ِسي يف َيِدِه ِإينقِ أَلط َمُع َأن  َتُكونُوا شَ  َنَِّة قَاَل َفَحِمد  َنَِّة ِإنَّ َمثَ َلُكم  يف األَُمِم َكَمَثِل ط َر َأه  اْل  ِل اْل 

َِماِر ( . َوِد ، َأِو الرَّق َمِة يف ِذرَاِع احل  ِر اأَلس   الشََّعَرِة ال بَ ي َضاِء يف ِجل ِد الث َّو 
 [ . 222] م : 

---------- 
 ( هذا يسمى حديثاً قدسياً . ) يَ ُقوُل اَّللَُّ 

 . ( أي : إجابة بعد إجابة) لبيك 
ُر يف َيَدي َك (  َي    أي : متلكه أنت ال ميلكه غريك ، كقوله تعاىل ) بيدك اخلري إنك على كل شيء قدير ( .) َواْل 

ِرج  بَ ع َث النَّارِ   ويف رواية ) بعث جهنم من ذريتك ( ، قال النووي : معناه : مي ز أهل النار من غريهم .(  ) َأخ 
ذلك ، لكونه والد اجلميع ، ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء ، فقد قال احلافظ ابن حجر : إمنا خص آدم ب

 ليلة اإلسراء ] وعن ميينه أْسِودة وعن مشاله أسودة .. [ . رآه النيب 
الدنيا ، ( اختلف يف وقت وضع كل محل محلها ، فقيل : عند زلزلة الساعة قبل خروجهم من  ) َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت مَح ل  مَح َلَها

وقيل : هو يف القيامة ، فعلى األوىل فهو على ظاهره ، وعلى الثاين يكون ُمازاً ، ألن القيامة ليس فيها محل وال والدة ، وتقديره 
: ينتهي به األهوال والشدائد إىل أنه لو ُتُصورت احلوامل هناك لوضعن أمحاهلن ، وقال بعض العلماء : حيتمل أن حييي هللا حينئذ  

 ل كان قد مت خلقه ونفخت فيه الروح ، فتذهل األم حينئذ عنه ، ألهنا ال تقدر على إرضاعه .كل مح
 ( يف رواية ) فشق ذلك على القوم ووقعت عليهم الكآبة واحلزن ( . ) فاشتد عليهم

 ( البشارة اإلخبار َّبا يسر .) أبشروا 
 الفوائد :

 احلديث دليل على إثبات القول هلل تعاىل . -1
أهل السنة واجلماعة : إثبات صفة الكالم هلل حقيقة على ما يليق بالله وعظمته ، وحقيقة اإلميان بصفة الكالم هلل  ومن عقيدة

 أنه االعتقاد اجلازم بأن هللا يتكلم بكالم قدمي النوع حادث اآلحاد ، وأنه مل يزل يتكلم ، يتكلم َّباء شاء ، مىت شاء ، كيف شاء 
 ، يعين من أمر وهني . باعتبار الكالم) ِبا شاء ( 

 باعتبار الزمن .) مّت شاء ( 
 يعين على الكيفية والصفة اليت يريدها سبحانه .) كيف شاء ( 

 واألدلة على إثبات الكالم هلل كثرية :
 قوله تعاىل ) وكلم هللا موسى تكليماً ( .

 وقوله تعاىل ) ومنهم من كلم هللا ( .
 ( .اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبرَِسااليت َوِبَكالِمي قَاَل يَا ُموَسى ِإين ِ )وقوله تعاىل 
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 وقوله تعاىل ) يا عيسى إين متوفيك ورافعك إِل .. ( .
 وقوله تعاىل ) وكلمه ربه ( .

م يوم وقوله تعاىل ) إن الذين يشتون بعهد هللا وأمياهنم مثنًا قلياًل أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم هللا وال ينظر إليه
 القيامة وال يزكيهم وهلم عذاب أليم ( .

فأهاهنم بتك تكليمهم ، واملراد أنه ال يكلمهم تكليم تكرمي ، فلو كان ال يكلم عباده املؤمنني ، لكانوا  قال شارح الطحاوية :
 يف ذلك هم أعداؤه سواء ، ومل يكن يف ختصيص أعدائه بأنه ال يكلمهم فائدة أصاًل .

 لباب ) يقول هللا تعاىل : يا آدم أخرج بعث النار ، فيقول : لبيك وسعديك ...( متفق عليه .حديث ا ومن السنة
قال ) حيشر هللا اخلالئق يوم القيامة عراة حفاة غراًل بماً ، فيناديهم بصوت يسمعه من بُعد   وعن عبد هللا بن أنيس عن النيب 

 محد .كما يسمعه من قرب : أنا امللك ، أنا الديان ( رواه أ
 من أوصاف النقص ، وهللا منزه عن النقائص  –عدم الكالم  –: أن الوصف بالتكلم من أوصاف الكمال ، وضده  ومن العقل

 قال تعاىل : ) يا موسى إين أنا ربك ( . وكالم هللا ِروف . 
 فإن هذه الكلمات حروف ، وهي من كالم هللا .

 نب الطور األمين وقربناه جنياً ( .الدليل : قال تعاىل : ) وناديناه من جا . بصوت 
 والنداء ال يكون إال بصوت .
 والدليل على أنه َّبشيئة هللا :

 قوله تعاىل ) وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه ( .
 فالتكليم حصل بعد ُمىء موسى ، فدل على أنه متعلق َّبشيئته تعاىل .

 اختتك فاستمع ملا يوحى ( . ، الدليل : قال تعاىل : ) وأنا َسعه موسى من غري واسطة 
 لقوله تعاىل : ) قل نزله روح القدس من ربك ( . وَسعه جربيل ، 

قال :) إذا قضى هللا األمر يف السماء ضربت املالئكة بأجنحتها خضعانًا لقوله   أن النيب  ويف الصحيحني عن أيب هريرة 
 ربكم ؟ قالوا احلق وهو العلي الكبري ( .كأنه سلسلة على صفوان ، فإذا فزع عن قلوبم قالوا ماذا قال 

 ويتكلم هللا سبحانه بصوت ال يشبه شيئاً من املخلوقني .
قال : ) يقول هللا تعاىل : يا آدم ، فيقول : لبيك وسعديك ، فينادي  كما يف الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري أن النيب 

 بصوته : إين آمرك أن خترج من أمتك بعث النار ... ( .
 لم هللا سبحانه أهل اْلنة ويكلمونه .ويك 

ل اجلنة، فيقولون: لبيك وسعديك واخلري بيديك، فيقول: هل رضيتم؟ : يا أه)إن هللا تعاىل يقول ألهل اجلنة: قال النيب 
 ( . رواه البخاريتنا ما مل تعط أحداً من خلقك ...، وقد أعطيفيقولون: وما لنا ال نرضى يا رب

دم على رعاية األدب مع ربه ، حيث نسب اخلري إليه ، فقال : واخلري بيديك ، ومل يقل : والشر ، احلديث دليل على حرص آ -2
 مع أنه بتقدير هللا .

 شدة أهوال يوم القيامة وكربا . -3
 أن يأجوج ومأجوج من البشر حلديث الباب من ذرية آدم وحواء . -4

 يث السابق .: هم من ذرية آدم بال خالف نعلمه ، مث ذكر احلد قال ابن كثري
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: وهم يشبهون الناس ، كأبناء جنسهم ، ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة ومنهم القصري الذي هو كالشيء احلقري  وقال
ومنهم من يفتش أذنًا من أذنيه ويتغطى باألخرى ، فكل هذه األقوال بال دليل ، ورجم بالغيب بغري برهان ، والذي تدل عليه 

 جال أقوياء ال طاقة ألحد بقتاهلم .الروايات الصحيحة أهنم ر 
. فبينما هم كذلك إذ أوحى هللا إىل عيسى : إين قد أخرجت : ) .. ففي حديث النواس بن مسعان قال : قال رسول هللا 

 عباداً ِل ال يُدان ألحد بقتاهلم ... ( رواه مسلم .
 احلديث دليل على أن أكثر أهل اجلنة من أمة حممد . -5

 ) نصف اجلنة من هذه األمة ( . ففي حديث الباب
َها ِمْن َهِذِه األُمَِّة َوأَْربـَُعوَن ِمْن َسائِِر  وعند التمذي َعِن بـَُرْيَدة . قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  ) أَْهُل اجْلَنَِّة ِعْشُروَن َوِماَئُة َصف ) مَثَانُوَن ِمنـْ

 األَُمم ( .
ث الشطر ، ألنه رجا أواًل أن يكونوا شطر أهل اجلنة فأعطاه هللا سبحانه رجاءه وزاد قال ابن القيم : وال تنايف بينها وبني حدي

 عليه سدساً أخر .
 استحباب بشارة املسلم . -5
 تكرار بشارة املسلم . -6
 قلة أهل احلق يف أهل الباطل . -7
 كثرة أهل النار . -8
 ضرب األمثال لتقريب العلم . -9
 إثبات قيام الساعة . -10
 حداً منزعجاً أن يبشره .ينبغي لإلنسان إذا رأى أ -11

َم يَ ُقوُم  -47 م  َعِريم  يَ و  ُعوثُوَن لِيَ و  ِل هللِا تَ َعاىَل : }َأَا َيُرنُّ ُأولَِئَك أَن َُّهم  َمب    النَّاُس ِلَربِق ال َعاَلِمنَي{باب قَ و 
َباُب{ قَاَل ال ُوُصاَلُت يف الدُّن     َيا.َوقَاَل اب ُن َعبَّاس  }َوتَ َقطََّعت  هِبُِم اأَلس 

ُهَما ، َعِن النَِّبِق  -6531 ِحِه  عن اب ِن ُعَمَر ، َرِضَي اَّللَُّ َعن   َم يَ ُقوُم النَّاُس ِلَربِق ال َعاَلِمنَي{ قَاَل يَ ُقوُم َأَحُدُهم  يف َرش  ) }يَ و 
 ِإىَل أَن َصاِف ُأُذنَ ي ه ( .

 [ . 4938] م : 
َهَب َعَرقُ ُهم  يف اأَلر ِض َسب ِعنَي ِذرَاًعا قَاَل )   َأنَّ َرُسوَل هللاِ  َعن  َأِب ُهَري  َرَة  -6532 َم ال ِقَياَمِة َحّتَّ َيذ  يَ ع َرُق النَّاُس يَ و 

ُلَغ آَذانَ ُهم  ( .  َويُ ل ِجُمُهم  َحّتَّ يَ ب  
 [ . 2863] م : 

---------- 
ِحِه ِإىَل أَن َصاِف ُأُذنَ ي ه )  الرشح العرق .(  يف َرش 

ُلَغ آَذانَ ُهم  ( ) َويُ ل ِجُمُهم  حَ   . أي : يصل إىل فيه وأذنيه فيكون له َّبنزلة اللجام من احليواناتّتَّ يَ ب  
 احلديث دليل على إثبات البعث يوم القيامة ، وهو قيام الناس من قبورهم للحساب .-1
 احلديث دليل على أن الناس يعرقون يوم القيامة من شدة األهوال يف ذلك اليوم .-2

ُهْم َكِمْقَداِر ِميل)  د ْبن اأَلْسَود قَاَل مسَِْعُت َرُسوَل اّلِلَِّ عن اْلِمْقَدا «. يـَُقوُل ) ُتْدىَن الشَّْمُس يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِمَن اخْلَْلِق َحىتَّ َتُكوَن ِمنـْ
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فـََيُكوُن النَّاُس َعَلى » اْلِميَل الَِّذى ُتْكَتَحُل ِبِه اْلَعنْيُ. قَاَل  قَاَل ُسَلْيُم ْبُن َعاِمر) فـََواّلِلَِّ َما أَْدرِى َما يـَْعىِن بِاْلِميِل أََمَسافََة األَْرِض أَمِ 
ُهْم َمْن َيُكوُن ِإىَل رُْكَبتَـْيِه َوِمنْـ  ُهْم َمْن َيُكوُن ِإىَل َكْعبَـْيِه َوِمنـْ ُهْم َمْن يُـ َقْدِر أَْعَماهلِِْم ِِف اْلَعَرِق َفِمنـْ ْلِجُمُه ُهْم َمْن َيُكوُن ِإىَل َحْقَوْيِه َوِمنـْ

 بَِيِدِه ِإىَل ِفيِه ( رواه مسلم . قَاَل َوَأَشاَر َرُسوُل اّلِلَِّ «. اْلَعَرُق ِإجْلَاًما 
قال القرطيب : قوله ) تدىن الشمس يوم القيامة ( أي : تقرب . وامليل : اسم مشتك بني مسافة األرض ، واملزود الذي تكحل به 

 عامر ، واألوىل به هنا : مسافة األرض . العني . ولذلك أشكل املراد على سليم بن
 ففي هذا احلديث دنو الشمس من اخلالئق يوم القيامــة .

  . والناس يف ذلك اليوم أحوج ما يكونون لشيء يقيهم حر الشمس ، وهلذا خيتص هللا بعض خلقه فيظلهم حتت ظله
َعةٌ  أن النيب  روى البخاري ومسلم  من حديث أيب هريرة  َماُم  قال : ) َسبـْ يُِظل ُهْم اّلِلَُّ يِف ِظلِ ِه ، يـَْوَم اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظل ُه : اإْلِ

، َوَرُجٌل َدَعْتُه  اّلِلَِّ اْجَتَمَعا َعَلْيِه َوتـََفرَّقَا َعَلْيهِ  اْلَعاِدُل ، َوَشابٌّ َنَشَأ يف ِعَباَدِة رَبِ ِه ، َوَرُجٌل قـَْلُبُه ُمَعلٌَّق يف اْلَمَساِجِد ، َوَرُجاَلِن حَتَابَّا يِف 
تـَْعَلَم مِشَالُُه َما تـُْنِفُق مَيِيُنُه ، َوَرُجٌل  اْمَرأٌَة َذاُت َمْنِصب) َومَجَال) ، فـََقاَل : ِإين  َأَخاُف اّلِلََّ ، َوَرُجٌل َتَصدََّق ِبَصَدَقة) فََأْخَفاَها َحىتَّ اَل 

َناه ( .  ذََكَر اّلِلََّ َخالًِيا فـََفاَضْت َعيـْ
" انتهى من " شرح ي رمحه هللا : " قَاَل اْلَقاِضي : ظَاِهره أَنَُّه يف ِظل ه ِمْن احلَْر  َوالشَّْمس ، َوَوَهج اْلَمْوِقف َوأَنـَْفاس اخْلَْلق قال النوو 

 . " النووي ملسلم
وَن ِبَاَلِل يف ِظلِ  َعْرِشي يـَْوَم اَل ِظلَّ ) قَاَل اّلِلَُّ َعزَّ َوَجلَّ اْلُمَتَحاب   قال : قال رسول هللا  وروى أمحد عن العرباض بن سارية 

 الَّ ِظلِ ي ( .إِ 
 ) ُكل  اْمرِئ) يف ِظلِ  َصَدقَِتِه َحىتَّ يـُْفَصَل بـَنْيَ النَّاِس ( .يقول  قال مسعت النيب  وروى أمحد عن عقبة بن عامر 

 ر أعماهلم .احلديث دليل على أن الناس يعرقون يوم القيامة ويكون العرق على قد -3
ُهْم َمْن َيُكوُن ِإىَل َكْعبَـيْ  ُهْم َمْن َيُكوُن ِإىَل رُْكَبتَـْيِه كما يف احلديث السابق ) ... فـََيُكوُن النَّاُس َعَلى َقْدِر أَْعَماهلِِْم ِِف اْلَعَرِق َفِمنـْ ِه َوِمنـْ

ُهْم َمْن يـُْلِجُمُه اْلعَ  ُهْم َمْن َيُكوُن ِإىَل َحْقَوْيِه َوِمنـْ  َرُق ِإجْلَاماً ( .َوِمنـْ
 قال النووي : َوَسَبب َكثْـَرة اْلَعَرق تـَرَاُكْم اأْلَْهَوال ، َوُدنـُو  الشَّْمس ِمْن ُرُءوسهْم َوَزمْحَة بـَْعضهْم بـَْعًضا .

 وهلذا فإن اإلنسان ليتمىن من شدة اهلول والعرق أن يذهب به ولو إىل النار ويستيح منه، كما ورد عن عبد هللا بن مسعود 
 الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة، فيقول: يا رب أرحين ولو إىل النار ( .قال ) إن  عن النيب 

وقد ورد أن التفصيل الذي يف حديث عقبة واملقداد يقع مثله ملن يدخل النار، فأخرج مسلم أيضًا من حديث مَسَُرة ْبن  -4
ُهْم َمْن تَأْ  ُجْنَدب) َأنَّ النََّبَّ  ُهْم َمْن تَْأُخُذُه النَّاُر إِ قَاَل ) ِمنـْ ُهْم َمْن تَْأُخُذُه النَّاُر ِإىَل رُْكَبتَـْيِه َوِمنـْ ىَل ُحْجَزتِِه ُخُذُه النَّاُر ِإىَل َكْعبَـْيِه َوِمنـْ

ُهْم َمْن تَْأُخُذُه النَّاُر ِإىَل تـَْرقـَُوتِِه ( .  َوِمنـْ
 
 
 
 
 
 

 باب القصاص يوم القيامة -48
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لثواب وحواق األمور احلقة و}احلاقة{ واحد و}القارعة{ والغاشية و}الصاخة{ والتغابن غَ أهل وهي }احلاقة{ ألن فيها ا
 اْلنة أهل النار.

َماِء ( . قَاَل النَِّبُّ  عن َعب َد هللِا  -6533 َ النَّاِس بِالدِق  ) َأوَُّل َما يُ ق َضى بَ ني 
 [ . 1678] م : 

---------- 
 لدماء ، فإن البداءة تكون باألهم .احلديث دليل على عظم أمر ا -1
 احلديث دليل على حترمي دم املسلم بغري حق ، وأنه كبرية من الكبائر . -2

 يماً ( .َوأََعدَّ لَُه َعَذاباً َعظِ  قال تعاىل ) َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمِ داً َفَجزَاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب اّلِلَُّ َعَلْيِه َوَلَعَنهُ 
 وقال تعاىل )َوال تـَْقتُـُلوا النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اّلِلَُّ ِإالَّ بِاحلَْقِ  ( .

 حلَْقِ  ... ( .وقال تعاىل )َوالَِّذيَن ال يَْدُعوَن َمَع اّلِلَِّ ِإهَلاً آَخَر َوال يـَْقتُـُلوَن النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اّلِلَُّ ِإالَّ بِا
َنا َعَلى َبيِن ِإْسرائيَل أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفساً ِبَغرْيِ نـَْفس) أَْو َفَساد) يِف اأْلَْرِض َفَكَأمنََّ وقال تعاىل )ِمْن َأجْ  يعاً ( .ِل َذِلَك َكَتبـْ  ا قـََتَل النَّاَس مجَِ

 ) أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء ( متفق عليه . وعن ابن مسعود . قال : قال 
 ل املؤمن أعظم عند هللا من زوال الدنيا ( رواه التمذي .) لقت وقال 
 . وقتل النفس اليت حرم هللا إال باحلق ( متفق عليه .) اجتنبوا السبع املوبقات : .. وقال 
 ) ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض ( متفق عليه . وقال 

م عند هللا ؟ قال : أن جتعل هلل نداً وهو خلقك؟ قال : مث أي ؟ قال أي الذنب أعظ وعن ابن مسعود . قال )سئل رسول هللا 
 : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ...( متفق عليه .

 ) ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يصب دماً حراماً ( رواه البخاري . وقال 
 البخاري .. ( رواه اإلشراك باهلل ، وقتل النفس ، ..) أكرب الكبائر :  وقال 
  ًيعا َا قـََتَل النَّاَس مجَِ  ( . معىن قوله تعاىل )أَنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفساً ِبَغرْيِ نـَْفس) أَْو َفَساد) يِف اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ

 . : املعىن من قتل نبياً أو إمام عادل فكأمنا قتل الناس مجيعاً ، ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأمنا أحيا الناس مجيعاً قيل 
 : من قتل نفساً واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس مجيعاً . وقيل

املعىن فكأمنا قتل الناس مجيعًا عند املقتول ، ومن أحياها واستنقذها من هلكة فكأمنا أحيا الناس مجيعًا عند املستنقذ ،  وقيل :
 وقيل غري ذلك .

يه أن يكون املشبه مثل املشبه به يف كل شيء ، فإن من املعلوم قطعاً أن إمث من : إن هذا تشبيه وال يلزم من التشب قال ابن القيم
 وإَّنا كون كل منهما :قتل مائة أعظم من إمث من قتل نفساً واحدة ، فليس املراد التشبيه يف مقدار اإلمث والعقوبة 

 . عاص هلل ولرسوله ، ُمالف ألمره متعرض لعقوبته 
 أهنما سواء يف استحقاق القصاص . 
 . أهنما سواء يف اجلرأة على سفك الدم احلرام 
 أن كالً منهما يسمى فاسقاً عاصياً بقتله نفساً واحدة 
 ما اجلمع بني هذا احلديث ، وحديث ) أول ما حياسب عليه العبد من أعماله صالته ( ؟قيل : فإن  -3

َماء ، َوأَنَـَّها أَوَّل َما يـُْقَضى ِفيِه بـَنْي النَّاس يـَْوم اْلِقَياَمة ، َوَهَذا لِِعَظِم أَْمرَها وََكِثري َخَطرَها ، َولَْيَس  قال النووي : ِفيِه تـَْغِليُظ أَْمر الدِ 
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نْي اْلَعْبد َوبـَنْي أِلَنَّ َهَذا احلَِْديث الثَّاين ِفيَما بَـ  اَسب ِبِه اْلَعْبد َصاَلته (أَوَّل َما حيَُ ِث اْلَمْشُهور يِف الس َنن ) َهَذا احلَِْديث ُُمَالًِفا لِْلَحِدي
 اّلِلَّ تـََعاىَل ، َوأَمَّا َحِديث اْلَباب فـَُهَو ِفيَما بـَنْي اْلِعَباد . َواّلِلَُّ أَْعَلم بِالصََّواِب .

َها )قَاَل  َعن  َأِب ُهَري  َرَة ، َأنَّ َرُسوَل هللِا  -6534 ، فَِإنَُّه لَي َس ُثَّ ِديَناٌر ، َواَ  َمن  َكاَنت  ِعن َدُه َمر َلَمٌة أَلِخيِه فَ ل َيَتَحلَّل ُه ِمن  
 ( . َفطُرَِحت  َعَلي ه ِدر َهٌم ِمن  قَ ب ِل َأن  يُ ؤ َخَذ أَلِخيِه ِمن  َحَسَناتِِه فَِإن  ملَ  َيُكن  َلُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمن  َسيِقَئاِت َأِخيهِ 

--------- 
)رحم هللا عبدًا كانت له عند أخيه مظلمة( ، ويف رواية للحديث ) ِمْن ِعْرِضِه أَْو  وللتمذي(  َمن  َكاَنت  ِعن َدُه َمر َلَمٌة أَلِخيهِ  )

أي : من األشياء ، وهو من عطف العام على اخلاص ، فيدخل فيه املال بأصنافه واجلراحات حىت اللطمة وحنوها ، وعند  ( َشْىء) 
 التمذي ) من عرض أو مال ( .

َها)   : يستربىء ذمته منه بأدائه أو بعفوه ، ويف الرواية األخرى ) اليوم ( أي : يف الدنيا . أي(  فَ ل َيَتَحلَّل ُه ِمن  
 وذلك يف يوم القيامة . (  قـَْبَل أَْن اَل َيُكوَن ِديَناٌر َوالَ ِدْرَهمٌ )  ويف اللفظ اآلخر(  فَِإنَُّه لَي َس ُثَّ ِديَناٌر ، َواَ ِدر َهمٌ ) 

 أي : صاحب املظلمة .َسَناٌت ُأِخَذ ِمن  َسيِقَئاِت َصاِحِبِه ( ) َوِإن  ملَ  َتُكن  َلُه حَ 
 أي : على الظامل .) َفُحِمَل َعَلي ِه ( 

 احلديث دليل على أنه َيب على اإلنسان أن يرد ما عليه من حقوق اآلدميني، قبل أن ميوت وينتقل إىل دار-1
 ، فإن مل يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه .فتكون عليه وتؤخذ من حسناته إن كان له عمل صاحل ، اآلخرة 

قال )أََتْدُرون من اْلُمْفِلُس؟ قاُلوا: اْلُمْفلُس ِفيَنا َمْن ال ِدْرَهَم َلُه َوال َمَتاَع  َأن رسوَل اّلِلَّ  وقد جاء يف احلديث عن َأيب هريرة 
ِة ِبَصالة) َوِصَيام) وزََكاة)، ويْأيت وَقْد َشَتَم هذا، وقَذف هَذا َوَأَكَل ماَل َهَذا، وسَفَك . فقال: ِإنَّ اْلُمْفِلَس ِمْن أُمَّيِت َمْن يَْأيت يـَْوَم اْلقيام

َلْيِه، ُأِخَذ ِمْن َدم هَذا، َوَضَرَب هذا، فيُـْعَطى هَذا ِمْن حَسَناتِِه، وَهذا ِمن حَسَناتِِه، فَِإْن فَِنَيْت حسناته قـَْبَل َأْن يْقِضَي َما عَ 
 َفطُرَحْت عَلْيه، مُثَّ طُرِح يف النَّاِر( . رواه مسلم َخطَايَاُهْم 

َا أَنَا بَشٌر ، َوِإنَُّكْم خَتَْتِصُموَن ِإَِلَّ ، َوَلَعلَّ بـَْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأحْلَن حُبجَِّتِه ِمْن بَـ  وعن أُمِ  َسَلمَة َأن رسول اّلِلَّ  ْعض ، قال ) ِإمنَّ
َا أَْقَطُع لَُه ِقْطَعًة ِمَن النَّاِر ( متفق عليه . فأَْقِضي لَُه بِنْحو ما َأمْسَُع   َأْي : أَْعَلم .« َأحلََْن »َفَمْن َقَضْيُت لَُه حَبقِ  َأِخيِه فَِإمنَّ

، عن رسول اّلِلَّ  وعن َأيب قـََتاَدَة احْلارِث بِن ربعي  َواإِلمياَن بِاّلِلَّ أَْفضُل  :) أَنَُّه قَام ِفيهْم، فذََكَر هَلُْم أَنَّ اجلِْهاَد يف سِبيِل اّلِلَّ
، ُتَكفِ ُر عيِن َخطَايَاَي؟ فقال لَ  : نَعْم ِإْن ُه رسوُل اّلِلَّ اأَلْعماِل، فـََقاَم َرجٌل فقال: يا رسول اّلِلَّ أَرَأَْيت ِإْن قُِتْلُت يِف َسِبيِل اّلِلَّ

َر مُ  :كْيف قـُْلَت؟ قال: أَرَأَْيَت ِإْن قُِتْلُت يِف َسِبيل ْدبر)، مُثَّ قال رسول اّلِلَّ قُِتْلَت يف َسِبيِل اّلِلَّ وأَْنَت َصابر حُمَْتِسٌب، ُمْقِبٌل غيـْ
، أَُتَكفُر عين َخطَاياي؟ فقال رسول اّلِلَّ  َر ُمْدِبر)، ِإالَّ الدَّْين اّلِلَّ (. فَِإنَّ ِجرْبِيَل قال ِل ذِلكَ : نَعْم وأَْنت صابٌِر حُمَْتِسٌب، ُمقِبٌل َغيـْ

 رواه مسلم 
 عليه . ) لَتُـَؤد نَّ احْلُُقوق ِإىَل أَْهلَها يـَْوم اْلِقَياَمة َحىتَّ يـَُقاد لِلشَّاِة اجْلَْلَحاء ِمْن الشَّاة اْلَقْرنَاء ( متفق عن أيب هريرة . قال : قال و 

اَمة َكَما يـَُعاد أَْهل التَّْكِليف ِمْن اآْلَدِميِ نَي ، وََكَما يـَُعاد قال النووي : َهَذا َتْصرِيح حِبَْشِر اْلبَـَهائِم يـَْوم اْلِقَياَمة ، َوِإَعاَدهتَا يـَْوم اْلِقيَ 
ُلغُه َدْعَوة ، َوَعَلى َهَذا َتظَاَهَرْت َداَلِئل اْلُقْرآن َوالس نَّ   ة . قَاَل اّلِلَّ تـََعاىَل ) َوِإَذا اْلُوُحوش ُحِشَرْت (اأْلَْطَفال َواْلَمَجاِنني َوَمْن ملَْ تـَبـْ

َلَماء : َولَْيَس ِمْن َشْرط َد َلْفظ الشَّرْع ، وملَْ مَيَْنع ِمْن ِإْجرَائِِه َعَلى ظَاِهره َعْقل َواَل َشرْع َوَجَب مَحْله َعَلى ظَاِهره . قَاَل اْلعُ َوِإَذا َورَ 
َعاَدة يِف اْلِقَياَمة اْلُمَجازَاة َواْلِعَقاب َوالثَـَّواب ، َوأَمَّا اْلِقَصاص ِمْن  اْلَقْرنَاء لِْلَجْلَحاِء فـََلْيَس ُهَو ِمْن ِقَصاص التَّْكِليف ؛ ِإْذ احلَْْشر َواإْلِ

َها ، َبْل ُهَو ِقَصاص ُمَقابـََلة . َواجْلَْلَحاء بِاْلَمدِ  ِهَي اجلَْمَّاء الَّيِت اَل قـَْرن هَلَا . َواَ   . ّلِلَّ أَْعَلماَل َتْكِليف َعَليـْ
 ل أن حياسب عليها يف اآلخرة .فحقوق العباد َيب أن يتحلل منها يف الدنيا قب 
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 وحقوق العباد تنقسم إىل أقسام :
 : أن تكون يف النفس . القسم األول

مثل أن يكون قد جىن عليه ، أو ضربه حىت جرحه ، أو قطع عضوًا من أعضائه ، فإنه يتحلل منه بأن مُيك ن صاحب احلق من 
 القصاص ، أو بذل الدية إذا مل يكن القصاص .

 : أن تكون يف املال . القسم الثاين
 فإنه يعطيه ماله ويرجع لصاحبه ، فإن كان صاحبه قد مات فإنه يسلمه إىل ورثته ، فإن مل يعرف مكانه فإنه يتصدق به عنه .

 فاختلف العلماء يف كيفية التحلل منه على قولني :: وإن كانت املرلمة يف العرض كسب أو شتم ،  القسم الثالث
 اإلعالم والتحلل . اشتاط القول األول :

 واحتج أصحاب هذا القول : بأن الذنب حق آدمي ، فال يسقط إال بإحالله منه وإبرائه .
: إنه ال يشتط اإلعالم َّبا نال من ِعرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبني هللا، وأن يذكر املغتاب واملقذوف  القول الثاين

 به من الغيبة، فيبدِ ل غيبته َّبدحه والثناء عليه.يف مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره 
 وهذا اختيار أيب العباس ابن تيمية .

واحتج أصحاب هذه املقالة : بأن إعالمه مفسدة حمضة ، ال تتضمن مصلحة ، فإنه ال يزيده إال أذى وخنقًا وغمًا ، وقد كان 
 مستحياً قبل مساعه .

 ة واحلرب بينه وبني القائل .  قالوا : ورَّبا كان إعالمه به سبباً للعداو 
 الفرق بني ذلك وبني احلقوق املالية وجنايات األبدان من وجهني : إنوقالوا : 

أنه قد ينتفع با إذا رجعت إليه ، فال َيوز إخفاؤها عنه، فإنه حمض حقه، فيجب عليه أداؤه إليه، خبالف الغيبة  أحدمها :
 ليه .والقذف ، فإنه ليس هناك شيء ينفعه يؤديه إ

 أنه إذا أعلمه با مل تؤذه ، ومل هتج منه غضباً وال عداوة ، بل رَّبا سر ه ذلك وفرح به .  الثاين :
 وهذا القول الثاين هو الراجح وهللا أعلم بالصواب .

 حترمي الظلم . -2
 حقوق العباد مبناها على املشاحة واملطالبة .-3
 أعراضهم أو أنفسهم . التحذير من العدوان على الناس يف أمواهلم أو-4
 إثبات القصاص يوم القيامة . -5

ِري -6535 ُد  ِمُنوَن ِمَن النَّارِ )  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا   عن أِب َسِعيد  اْل  َنَِّة  َُي ُلُص ال ُمؤ  َ اْل  َبُسوَن َعَلى قَ ن َطَرة  بَ ني  فَ ُيح 
َنَِّة فَ َوالَِّذي نَ ف سُ َوالنَّاِر فَ يُ َقصُّ لِبَ ع ِضِهم  ِمن  بَ ع ض  َمرَاملُِ  بُوا َونُ قُّوا ُأِذَن هَلُم  يف ُدُخوِل اْل  ن  َيا َحّتَّ ِإَذا ُهذِق نَ ُهم  يف الدُّ   َكاَنت  بَ ي  

َنَِّة ِمن ُه ِبَن زِلِِه َكاَن يف الدُّن  َيا ( . َدى ِبَن زِلِِه يف اْل   حُمَمَّد  بَِيِدِه أَلَحُدُهم  َأه 
---------- 

ِمُنوَن ِمَن النَّاَُي  )  جنوا من السقوط فيها بعد  أي :(  إذا خلص املؤمنون من النار حبسوا ....)  ويف لفظ للبخارير ( ُلُص ال ُمؤ 
 ما جازوا على الصراط .

بُوا َونُ قُّوا )   مُهَا : َّبَْعىَن التَّْمِييِز َوالتَّْخِليِص ِمْن التَِّبَعاِت . (َحّتَّ ِإَذا ُهذِق
 ليل على إثبات القنطرة .احلديث د-1
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 ومن أدلتها :
 قوله تعاىل ) َونـََزْعَنا َما يف ُصُدورِِهم مِ ْن ِغل ) ِإْخَوانًا َعَلى ُسُرر) م تَـَقابِِلنَي ( .

 وممن فسر اآلية حبديث القنطرة : الثعاليب يف تفسريه ، والبغوي يف تفسريه ، والرازي يف تفسريه .
ول اجلنة وبعد الصراط ، حيبس فيه بعض املؤمنني بعد خلوصهم من هول الصراط وشدته ، والقنطرة : مكان يكون قبل دخ

 يتقاصون فيه مظامل كانت بينهم يف الدنيا .
 . قَاَل اْلُقْرُطيب  : َهُؤالِء اْلُمْؤِمُنوَن ُهْم الَِّذيَن َعِلَم اّلِلَُّ َأنَّ اْلِقَصاص ال َيْستَـْنِفُد َحَسَناهِتِمْ 

َفاِن ِمْن اْلُمؤْ قـُْلت ) احلا ُهْم َعَلى اْلَقْول اْلُمَرجَِّح آنًِفا ، َوَخرََج ِمْن َهَذا ِصنـْ ِمِننَي : َمْن َدَخَل فظ ( : َوَلَعلَّ َأْصَحاب اأَلْعَراف ِمنـْ
 . اجْلَنََّة ِبَغرْيِ ِحَساب) ؛ َوَمْن أَْوبـََقُه َعَمُلهُ 

 أَْوبـََقُه : أي أهلكه .
رة فقيل: هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي اجلنة وقيل أهنما صراطان وبذا الثاين جزم اختلف يف القنطرة املذكو  -2

  .القرطيب
ويف كتاب )املظامل( رجح احلافظ األول فقال:)الذي يظهر أهنا طرف الصراط مما يلي اجلنة، وحيتمل أن تكون من غريه بني  

 .الصراط واجلنة 
كتابه التذكرة فقال:)اعلم رمحك هللا أن يف اآلخرة صراطني: أحدمها ُماز ألهل احملشر    وذكر القرطيب أن الصراط صراطان يف 

كلهم ثقيلهم وخفيفهم إال من دخل اجلنة بغري حساب، أو من يلتقطه عنق النار فإذا خلص من هذا الصراط األكرب الذي 
نفذ حسناهتم حبسوا على صراط آخر خاص هلم وال ذكرناه وال خيلص منه إال املؤمنون الذين علم هللا منهم أن القصاص ال يست

يرجع إىل النار من هؤالء أحد إن شاء هللا ألهنم قد عربوا الصراط األول املضروب على منت جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه 
 القيامة ذنبه، وأرىب على احلسنات بالقصاص جرمه(. وذكر العيين حنو ذلك فقال عند ذكر القنطرة: )قيل هذا يشعر بأن يف

جسرين، هذا والذي على منت جهنم املشهور بالصراط. واجب بأنه ال حمذور فيه، ولئن ثبت بالدليل أنه واحد فتأويله أن هذه 
 هـ.ا .القنطرة من تتمة األول(

أن الصراط صراطان )ُماز أو خاص( والذي يقتضي الدليل  أن الصراط واحد، ومل يذكر  قلت: الذي ثبت عن النيب 
، وظاهره يدل أيضاً انه أن القنطرة جسر بني اجلنة والنار ال عالقة له بالصراط كما هو ظاهر حديث أيب سعيد اخلدري رجح

 على أن املؤمنني خلصوا أي فرغوا وانتهوا من املرور على الصراط كما قال احلافظ:
 . رلصراط املضروب على الناوكما قال القرطيب رمحه هللا: )معىن خيلص املؤمنون من النار أن خيلصوا من ا

مرور الناس على الصراط حىت قال فيه :  ويشهد لذلك حديث ابن مسعود الطويل الذي تقدم والذي يصف فيه النيب قلت : 
مير الذي نوره على إبام قدمه ختر يد، وتعلق يد وختر رجل، وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون فإذا خلصوا  حىت 

 هلل الذي جنانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا هللا ما مل يعط أحد . قالوا: احلمد
قلت: فهذا احلديث نص صريح يف أن معىن خلصوا هو انتهاء الناس من املرور على الصراط، وبذلك نعلم أن القنطرة ليست 

 تتمة للصراط، والعلم عند هللا تعاىل .
 إثبات القصاص .-3
 إثبات اجلزاء . -4
 والبغضاء .ذم احلسد -5
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 من نعيم اجلنة أن أهلها ال يتحاسدون وال يتباغضون . -6
 جواز احللف من غري استحالف . -7

 باب من نوقش احلساب عذب -49
َساَب ُعذِقَب قَاَلت  قُ ل ُت أَلَي َس يَ ُقوُل اَّللَُّ تَ َعاىَل : }فَ  َعن  َعاِئَشَة ، َعِن النَِّبِق  -6536 َسو َف قَاَل ) َمن  نُوِقَش احلِ 

 َُيَاَسُب ِحَسابًا َيِسريًا{ قَاَل َذِلِك ال َعر ُض ( .
ع ُت اب َن َأِب ُمَلي َكَة قَاَل : َوِد َسَِ ثَ َنا ََي ََي ، َعن  ُعث َماَن ب ِن اأَلس  ُرو ب ُن َعِليق  ، َحدَّ َها ،  َحدََّثِِن َعم  ع ُت َعاِئَشَة ، َرِضَي اَّللَُّ َعن   َسَِ

ع ُت النَّ  َلُه. ِبَّ قَاَلت  َسَِ  ِمث  
ُتم  ، َعِن اب ِن َأِب ُمَلي َكَة ، َعن    .َعاِئَشَة ، َعِن النَِّبِق َوتَابَ َعُه اب ُن ُجَري ج  َوحُمَمَُّد ب ُن ُسَلي م  َوأَيُّوُب َوَصاِلُح ب ُن ُرس 

 [ . 2876] م : 
َم ال ِقَياَمِة ِإاَّ َهَلَك ، فَ ُقل ُت : يَا َرُسوَل هللِا أَلَي َس َقد  قَاَل ) لَي َس َأَحٌد َيَُ  عن َعاِئَشة َأنَّ َرُسوَل هللِا  -6537 اَسُب يَ و 

َا َذِلِك ال َعر ُض َولَي َس  هللِا  قَاَل اَّللَُّ تَ َعاىَل : }فََأمَّا َمن  ُأوِتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه َفَسو َف َُيَاَسُب ِحَسابًا َيِسريًا{ ، فَ َقاَل َرُسولُ  ِإَّنَّ
َم ال ِقَياَمِة ِإاَّ ُعذِقَب ( .أَ  َساَب يَ و   َحٌد يُ َناَقُش احلِ 

 [ . 2876] م : 
---------  

َا َذِلَك ال َعر ُض (   بكسر الكاف ) العرض ( عرض الناس على امليزان .) ِإَّنَّ
َساَب (   . من املناقشة واملراد املبالغة يف االستيفاء) َوَلِكن  َمن  نُوِقَش احلِ 

يقول )من حوسب عذب( أي: أن كل من حاسبه هللا يوم القيامة فالبد أن يناله  احلديث: أن عائشة مسعت النيب معىن  -1
شيء من العذاب، فقالت: أوليس هللا يقول )فسوف حياسب حسابًا يسرياً( فكيف تقول : من حوسب عذب، فقال: إمنا ذلِك 

 معناه تذكري املؤمن على انفراد بأخطـائه مع تطمينه والعفو عنه .العْرض، أي : أن احلساب اليسري شيء آخر وهو العرض، و 
 ( أي : سهالً بال تعسري ، أي ال حيقق عليه مجيع أعماله ، فإن من حوسب كذلك هلك . َفَسو َف َُيَاَسُب ِحَساباً َيِسرياً ) 

، واملعصية هذه ، مث يثاب على الطاعة  : واحلساب اليسري هو أن تعرض عليه أعماله ، ويعرف أن الطاعة منها هذه قال الرازي
ويتجاوز عن املعصية فهذا هو احلساب اليسري ألنه ال شدة على صاحبه وال مناقشة ، وال يقال له : مل فعلت هذا وال يطالب 

 بالعذر فيه وال باحلجة عليه.
نه قد هلك ، قال هللا تعاىل : إين قد ستهتا وهو العرض اليسري على هللا فيقرره هللا بذنوبه ، حىت إذا ظن العبد أ قال السعدي : 

 عليك يف الدنيا وأنا أستها لك اليوم .
يقول يف بعض صالته ) اللهم حاسبين حسـاباً يسرياً ، فلما انصرف قلت : يا رسـول   عن عائشة . قالت : مسعت رسول هللا

 ، إنه من نوقش احلسـاب يا عائشة يومئذ هلك ( رواه أمحد . هللا؛ ما احلسـاب اليسـري ؟ قال : أن ينظر يف كتابه فيتجاوز له عنه
 فاحلساب نوعان :

 حساب مناقشة : وهو عسري وشديد .
 وحساب عْرض ، وهو حساب يسري ال عذاب فيه .

احلديث دليل على أن من حق طالب العلم أن يسأل فيما أشكل عليه ، وأن يراجع كما فعلت عائشة ، وعلى العامل أن -2
 راجعته برحابة صدر .يقابل م
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 مل يكن يتضجر من املراجعة يف العلم . فضل عائشة يف حرصها على تفهم معاين احلديث ، وأن النيب  -3
 ... ( .أن السؤال عن مثل هذا مل يدخل فيما هني الصحابة عنه يف قوله تعاىل ) يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْسأَلوا َعْن َأْشَياَء -4

حنو ذلك لغري عائشة ، ففي حديث حفصة أهنا ملا مسعت ) ال يدخل النار أحد ممن شهد بدرًا واحلديبية ( قالت :  وقد وقع
 أليس هللا يقول ) َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها ( فأجيبت بقوله ) مث ننجي الذين آمنوا ( .

 ميَانـَُهْم ِبظُْلم) ( أينا مل يظلم نفسه ؟فأجيبوا بأن املراد بالظلم الشرك .وسأل الصحابة ملا نزلت )الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يـَْلِبُسوا إِ 
 يف احلديث إثبات احلساب . -5
 جواز املناظرة يف العلم من أجل الوصول للحق . -6
 أن الناس متفاوتون يف احلساب يوم القيامة . -7
 أن الفهم والفقه يستفاد من الد ربة واملناقشة . -8

َم ال ِقَياَمِة فَ يُ َقاُل لَُه َأرَأَي َت َلو  َكاَن َلَك ِمل ُء  ) َكاَن يَ ُقولُ   َأنَّ َنِبَّ هللِا  َماِلك   َنس ب نعن أَ  -6538 جُيَاُء بِال َكاِفِر يَ و 
َتِدي بِِه فَ يَ ُقوُل نَ َعم  فَ يُ َقاُل َلُه َقد  ُكن َت ُسِئل َت َما ُهَو أَي َسرُ   ( . ِمن  َذِلكَ  اأَلر ِض َذَهًبا َأُكن َت تَ ف 

 [ . 2805] م : 
---------- 

 وفيه إثبات احلساب يوم القيامة .سيأيت شرحه قريباً إن شاء هللا ،  احلديث-1
 وفيه أن هللا اليعذب أحداً إال بعد قيام احلجة عليه .-2
 شدة عذاب الكفار يوم القيامة ، وأنه يتمىن لو يفتدي بكل ما ميلك لينجو .-3
 كافر .شدة حساب ال-4

َنُه )  َعن  َعِديِق ب ِن َحاِتِ  قَاَل : قَاَل النَِّبُّ   -6539 َ هللِا َوبَ ي   َم ال ِقَياَمِة لَي َس بَ ني  َما ِمن ُكم  ِمن  َأَحد  ِإاَّ َوَسُيَكلِقُمُه اَّللَُّ يَ و 
 َ َتطَاَع ِمن ُكم  َأن  يَ تَِّقَي النَّاَر َوَلو  ِبِشقِق ََت َرة  تُ ر مُجَاٌن ُثَّ يَ ن ُرُر َفاَل يَ َرى َشي ًئا ُقدَّاَمُه ُثَّ يَ ن ُرُر بَ ني  ِبُلُه النَّاُر َفَمِن اس  تَ ق   (  َيَدي ِه فَ َتس 

 [ . 1016] م : 
ُثَّ َأع َرَض َوَأَشاَح َثالَثًا َحّتَّ  ات َُّقوا النَّاَر ُثَّ َأع َرَض َوَأَشاَح ُثَّ قَاَل ات َُّقوا النَّارَ )  َعِديِق ب ِن َحاِتِ  قَاَل : قَاَل النَِّبُّ  -6540

َها ُثَّ قَاَل ات َُّقوا النَّاَر َوَلو  ِبِشقِق ََت َرة  َفَمن  ملَ  جيَِد  فَِبَكِلَمة  طَيقِ   ( . َبة  ظَنَ نَّا أَنَُّه يَ ن ُرُر ِإلَي  
 [ . 1016] م : 

--------- 
 بالعمل الصاحل . أي : اجعلوا بينكم وبينها وقاية) ات َُّق وا النَّاَر ( 

 ( أي : ولو تتصدقوا بنصف مترة .ََت َرة   ) َوَلو  بشققِ 
ََن ِمن ُه (   أي : يف اجلانب الذي على ميينه .) فَ يَ ن ُرُر َأمي 

 أي : من أعماله الصاحلـة ، وعند التمذي بلفظ ) فال يرى شيئاً إال شيئاً قدمه ( .) َفاَل يَ َرى إاَّ َما َقدَّم ( 
َأَم ِمن ُه َفاَل يَرى إاَّ َما َقدَّم ( ) َويَ ن رُ  أي : من أعماله السيئات ، قال احلافظ : حيتمل أن يكون سبب االلتفات أنه يتجى ُر َأش 

 أن َيد طريقاً يذهب فيها ، ليحصل له النجاة من النار .
َتطَاَع ِمن ُكم  َأن  يَ تَِّقَي النَّاَر َوَلو  ِبِشقِق ََت  )  ويف الرواية األخرى ) فليفعل ( أي : اجعلوا بينكم وبينها وقاية من (  َرة  النَّاُر َفَمِن اس 

 الصدقة وعمل الرب ولو بشيء يسري .
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 احلديث دليل على وجوب اتقاء النار ، وذلك بفعل األسباب اليت تنجي من النار . -1
 وقد أمر هللا باتقائها يف آيات كثرية :

 لَّيِت أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِيَن ( .فقال تعاىل ) َواتَـُّقوا النَّاَر ا
 وقال تعاىل )يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَاراً َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة ( .

 وقال تعاىل ) فَأَْنَذْرُتُكْم نَاراً تـََلظَّى ( .
 . ما أُنذر العباد بشيء قط أدهنمنها: وهللاْحَدى اْلُكرَبِ . نذيراً للبشر( قال احلسن البصريإَلِ َوالص ْبِح ِإَذا َأْسَفَر . إِنَـَّها ال تعاىل)وق

 ) اتقوا النار ولو بشق مترة فمن مل َيد فبكلمة طيبة ( متفق عليه . وقال 
 واتقاء النار يكون : بفعل أوامر هللا واجتنـاب نواهيـه .

 استعيذوا باهلل من عذاب جهنم ( متفق عليه .)  باالستعاذة منها .كما قال  وأمر 
 يقول يف صالته ) اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ( متفق عليه . وكان 

 كما قال تعاىل ) َوالَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغرَاماً (، ومن صفات عباد هللا اخلوف منها
 :من أسباب النجاة من النار واتقائها ، بعض أسباب النجاة من النار  –ولو قلت  –احلديث دليل على أن الصدقة  -2

 الصدقة . أوًا :
 كما يف حديث الباب .

 ) ليتق أحدكم وجهه النار ولو بشق مترة ( رواه أمحد . وقال 
 بينكم وبني النار حجاباً ، ولو بشق مترة ( . وجاء عند الطرباين من حديث فضالة بن عبيد مرفوعاً ) اجعلوا

 وألمحد عن عائشة بإسناد حسن ) يا عائشة استتي من النار ، ولو بشق مترة ، فإهنا تسد من اجلائع مسدها من الشبعان ( 
ْقَن ، فَِإىنِ  أُرِيُتُكنَّ َأْكثـََر أَْهِل النَّارِ  وقال   عليه .( متفق  ) يَا َمْعَشَر النِ َساِء َتَصدَّ
 : البكاء من خشية من هللا .ثانياً 
 ) ال يلج النار رجل بكى من خشية هللا حىت يعود اللنب يف الضرع ( رواه التمذي . قال 

 الصيام :ثالثاً : 
 ) الصيام ُجنة يستجن به من النار ( رواه أمحد ، ويف رواية ) وحصن حصني من النار ( . قال  

 بيل هللا باعد هللا وجهه عن النار سبعني خريفاً ( متفق عليه .) من صام يوماً يف س وقال 
 واالستجارة باهلل من النار . رابعاً :

)من سأل هللا اجلنة ثالث مرات قالت اجلنة اللهم أدخله اجلنة ، ومن استجار من  عن أنس بن مالك قال : قال رسول هللا 
 رواه التمذي . النار ثالث مرات قالت النار اللهم أجره من النار (

 احملافظة على صالة الفجر والعصر . خامساً :
 ) لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبا ( رواه مسلم . قال 

 اجلهاد . سادساً :
 ) من اغربت قدماه يف سبيل هللا فهما حرام على النار ( رواه التمذي . قال 

 : حسن اخللق . سابعاً 
 هالً هيناً ليناً حرمه هللا على النار ( ) من كان س قال 
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 : عتق الرقاب . ثامناً 
 ) من أعتق رقبة مؤمنة كانت فكاكه من النار ( . قال 

 : الكلمة الطيبة . تاسعاً 
 .كلمة الطيبة سبب للنجاة من النارال : فيه أن َيَِْد فَِبَكِلَمة) طَيِ َبة( قال النوويفَاتَـُّقوا النَّاَر َوَلو ِبِشقِ  مَتَْرة) ، َفَمْن ملَْ حلديث الباب )

 . احلديث دليل على فضل الصدقة  -3
 وللصدقة فضائل كثرية منها :

 أوًا : أّنا برهان على صحة اإلميان .
 كما يف حديث الباب ) والصدقة برهان ( .

 ثانياً : أّنا تطهري للنفس .
ُرُهمْ  يِهْم ِبَا َوَصلِ  َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن هَلُْم ( . قال تعاىل ) ُخْذ ِمْن أَْمَواهلِِْم َصَدَقًة ُتَطهِ   َوتـُزَكِ 

 ثالثاً : أّنا تغفر الذنوب .
 ) والصدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار ( رواه التمذي . قال 

 رابعاً : أن الصدقة تزيد املال .
 ) ما نقصت صدقة من مال ( رواه مسلم . قال 

 ا ترلل صاحبها يوم القيامة .خامساً : أّن
 ) العبد يف ظل صدقته يوم القيامة ( رواه أمحد . قال 

 .حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ميينه(: ... ورجل تصـدق بصدقة فأخفاها هللا يف ظله يوم ال ظـل إال ظله سبعة يظلهم) وقال 
 سادساً : أّنا وقاية النار .

 متفق عليه . ) اتقوا النار ولو بشق مترة ( قال 
ْقَن َوَأْكِثْرَن ااِلْسِتْغَفاَر فَِإين ِ رَأَيـُْتُكنَّ َأْكثـََر أَْهِل النَّاِر ( م وقال   تفق عليه .للنساء ) يَا َمْعَشَر النِ َساِء َتَصدَّ

 سابعاً : دعاء املالئكة .
 متفق عليه( ويقول اآلخر: اللهم أعـط ممسكاً تلفاً م أعـط منفقاً خلفاً : يقول أحدمها اللها من صباح إال وينزل ملكانم) كما قال 

 ثامناً : أن فيها عالجاً من األمراض .
 أنه قال ) داووا مرضاكم بالصدقة ( . روي عنه 

سبع سنني، وقد عاجلها بأنواع العالج، وسأل  قال ابن شقيق ) مسعت ابن املبارك وسأله رجل : عن قرحة) خرجت يف ركبته منذ
وميسك عنك الدم، ففعل  اذهب فأحفر بئراً يف مكان حاجة إىل املاء، فإين أرجو أن ينبع هناك عني :تفع به، فقالاألطباء فلم ين
 الرجل فرباً ( .

 تاسعاً : أن هللا يدفع بالصدقة أنواعاً من البالء .
فأوثقوا يده إىل عنقه، وقدموه رجل أسره العدو  كما يف وصية حيىي عليه السالم لبين إسرائيل ) وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك

 أفتدي منكم بالقليل والكثري، ففدى نفسه منهم ( . ليضربوا عنقه فقال: أنا
هللا تعاىل يدفع با أنواعًا من  تأثري عجيب يف دفع أنواع البالء ولو كانت من فاجر) أو ظامل) ، بل من كافر ، فإن فالصدقة هلا

 وعامتهم وأهل األرض مقرون به ألهنم قد جربوه .  ) الوابل الصيب ( . تهمالبالء ، وهذا أمر معلوم عند الناس خاص
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 عاشرًا : أنه ا يبقى لصاحب املال من ماله إا ما تصدق به .
 كما يف قوله تعاىل ) وَما تُنِفُقوْا ِمْن َخرْي) َفألنُفِسُكم ( .

ما بقى منها إال كتفها ، قال ) بقي كلها غري كتفها (  عائشة  عن الشاة اليت ذحبوها ما بقى منها: قالت : وملا سأل النيب 
 رواه التمذي . 

 احلادي عشر : أن يضاعف للمتصدق أجره .
قَاِت َوأَقْـَرُضوا اّلِلََّ قـَْرضاً َحَسناً ُيَضاَعُف هَلُْم َوهَلُْم  ِقنَي َواْلُمصَّدِ   َأْجٌر َكرمي ( . كما يف قوله عز وجل ) إنَّ اْلُمصَّدِ 

 َأْضَعافاً َكِثريًَة َواّلِلُ  يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوِإلَْيِه تـُْرَجُعون ( . بحانه ) َمن َذا الَِّذي يـُْقِرُض اّلِلَ  قـَْرضاً َحَسناً فـَُيَضاِعَفُه لَهُ وقوله س
 الثاين عشر : أن فيها انشراحاً للصدر .

ِق َكَمَثِل َرُجَلنْيِ َعَلْيِهَما ُجنََّتاِن ِمْن َحِديد) َقِد اْضُطرَّْت أَْيِديِهَما ِإىَل ) َمَثَل اْلبَ  َعْن َأىِب ُهَريـَْرَة قَاَل َضَرَب َرُسوُل اّلِلَِّ  ِخيِل َواْلُمَتَصدِ 
ُق ُكلََّما َتَصدََّق ِبَصَدَقة) انـَْبَسَطْت َعْنُه َحىتَّ تـَُغشِ َى أَنَ  أَثـََرُه َوَجَعَل اْلَبِخيُل ُكلََّما َهمَّ  اِمَلُه َوتـَْعُفوَ ثَُديِ ِهَما َوتـَرَاِقيِهَما ، َفَجَعَل اْلُمَتَصدِ 

 ِبَصَدَقة) قـََلَصْت َوَأَخَذْت ُكل  َحْلَقة) َمَكانـََها( متفق عليه .
با صدره ، فهو َّبنزلة اتساع تلك اجلبة عليه ، فكلمَّا تصدَّق اتسع  فاملتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح هلا قلبه ، وانفسح

وحدها لكان العبُد حقيقيًا باالستكثار  ، وعظم سروره ، ولو مل يكن يف الصَّدقة إال هذه الفائدةوانشرح ، وقوي فرحه  وانفسح
ْفِلُحون ( .

ُ
 منها واملبادرة إليها وقد قال تعاىل ) وَمن يُوَق ُشحَّ نَفِسِه فَُأْولَِئَك ُهُم امل

كاجلبل ، كما جاء يف حديث أيب هريرة . قال : قال   عدم احتقار القليل من الصدقة وغريها ، ألهنا تربو عند هللا حىت تكون -4
 . )من تصدق بعدل مترة ، من كسب طيب، إال أخذها الرمحن بيمينه، فتبو يف كف الرمحن، حىت تكون أعظم من اجلبل( 
 فضل الكلمة الطيبة ، وأهنا تكون سبباً للنجاة من النار . -5
 . عظم الشريعة اإلسالمية ، حيث نوعت طرق اخلري-6
 وجوب اتقاء النار . -7
 احلث على العمل الصاحل ، وأنه هو السبب يف النجاة من النار بعد رمحة هللا . -8
 إثبات يوم القيامة . -9

 إثبات اجلزاء يوم القيامة . -10
 إثبات الكالم هلل تعاىل . -11
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 يدخل اْلنة سبعون ألفا بغري حسابباب  -50
ُعِرَضت  َعَليَّ األَُمُم  َل : ُكن ُت ِعن َد َسِعيِد ب ِن ُجبَ ري   فَ َقاَل : َحدََّثِِن اب ُن َعبَّاس  قَاَل : قَاَل النَِّبُّ َعن  ُحَصني   قَا -6541

َدُه فَ َنَرر ُت فَِإَذا افََأَخَذ النَِّبُّ مَيُرُّ َمَعُه األُمَُّة َوالنَِّبُّ مَيُرُّ َمَعُه الن ََّفُر َوالنَِّبُّ مَيُرُّ َمَعُه ال َعَشَرُة وَ  َسُة َوالنَِّبُّ مَيُرُّ َوح  َم  لنَِّبُّ مَيُرُّ َمَعُه اْل 
ِيلُ  ِء َوَلِكِن ان ُرر  ِإىَل األُُفِق فَ َنَرر ُت فَِإَذا َسَواٌد َكِثرٌي قَاَل َهُؤَاِء ُأمَُّتَك َوَهُؤاَ  َهُؤَاِء ُأمَّيِت قَاَل : اَ  َسَواٌد َكِثرٌي قُ ل ُت يَا ِجرب 

تَ ُووَن ، َوَا َيس   ُعوَن أَل ًفا ُقدَّاَمُهم  َا ِحَساَب َعَلي ِهم  ، َوَا َعَذاَب قُ ل ُت َوملَ قَاَل َكانُوا َا َيك  تَ ر ُقوَن ، َوَا يَ َتطَي َُّروَن ، َوَعَلى َسب  
ُهم  ُثَّ قَاَم ِإلَي ِه رَُجٌل آَخُر قَاَل َرهبِقِم  يَ تَ وَكَُّلوَن فَ َقاَم ِإلَي ه ُعكَّاَشُة ب ُن حِم َصن  فَ َقاَل اد ُع اَّللََّ  َعل ُه ِمن   ُهم  قَاَل اللَُّهمَّ اج   َأن  جَي َعَلِِن ِمن  

ُهم  قَاَل َسبَ َقَك هِبَا ُعكَّاَشُة.  اد ُع اَّللََّ َأن  جَي َعَلِِن ِمن  
 [ . 220] م : 

ع ُت َرُسوَل هللِا  -6542 ُعوَن أَل ًفا ُتِضيُء ُوُجوُهُهم  ِإَضاَءَة يَ ُقو  عن أِب ُهَري  َرَة حَقاَل : َسَِ ُخُل ِمن  ُأمَّيِت زُم َرٌة ُهم  َسب   ُل ) َيد 
ِر َوقَاَل أَبُو ُهَري  َرَة فَ َقاَم ُعكَّاَشُة ب ُن حِم َصن  اأَلَسِديُّ يَ ر َفُع َّنََِرًة َعَلي هِ  َلَة ال َبد  َأن  جَي َعَلِِن فَ َقاَل يَا َرُسوَل هللِا اد ُع اَّللََّ  ال َقَمِر لَي  
ُهم  ُثَّ قَاَم رَُجٌل ِمَن األَن َصاِر فَ َقاَل يَا َرُسوَل هللِا اد ُع اَّللََّ َأن   َعل ُه ِمن   ُهم  قَاَل اللَُّهمَّ اج  ُهم  فَ َقاَل َسبَ َقَك ُعكَّاَشُة ( . ِمن    جَي َعَلِِن ِمن  

 [ . 216] م : 
ِل ب ِن َسع د  قَاَل : قَاَل ال -6543 ُعِمَئِة أَل ف  )  نَِّبُّ َعن  َسه  ُعوَن أَل ًفا ، َأو  َسب   َنََّة ِمن  ُأمَّيِت َسب   ُخَلنَّ اْل  َشكَّ يف  -لََيد 
َنََّة َوُوُجوُهُهم  َعَلى َضو   -َأَحِدمِهَا  ُخَل َأوَّهُلُم  َوآِخُرُهُم اْل  ر ( .ِء ال َقَمِر لَي   ُمَتَماِسِكنَي آِخٌذ بَ ع ُضُهم  بِبَ ع ض  َحّتَّ َيد   َلَة ال َبد 

 [ . 219] م : 
---------- 

 ه ( .130هو السلمي الكويف ، ثقة ، مات سنة ) ( عن حصني بن عبد الرمحن) 
 ه ( .  95هو اإلمام الثقة الفقيه ، من ِجلَّة أصحاب ابن عباس ، قتل بني يدي احلجاج سنة ) ( : سعيد بن جبري) 
يف ليلة اإلسراء على القول الصحيــــح ، فقد جاء يف رواية عن ابن القاسم عن حصني بن عبد كان هذا   ُعِرَضت  َعَليَّ األَُمُم ()  

 جعل مير بالنيب ومعه الواحد ... ( .  الرمحن أن ذلك كان ليلة اإلسراء ، ولفظه : ) ملا أسري بالنيب 
  العارض هو هللا سبحانه وتعاىل .   

َسةُ فََأَخَذ النَِّبُّ مَيُرُّ َمَعُه األُ )  َم  ويف رواية ) فرأيت النيب ومعه  ( مَُّة َوالنَِّبُّ مَيُرُّ َمَعُه الن ََّفُر َوالنَِّبُّ مَيُرُّ َمَعُه ال َعَشَرُة َوالنَِّبُّ مَيُرُّ َمَعُه اْل 
 الرهط ، والنيب ومعه الرجل والرجالن ، والنيب وليس معه أحد ( 

ي .) والنيب ومعه الرجل والرجالن ( قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا : ) الظاهر أن اجلماعة دون العشرة . قاله النوو  : الرهط
 الواو َّبعىن أو ، أي : ومعه الرجل أو الرجالن ، ألنه لو كان معه الرجل والرجالن صـار يغين أن يقول : ومعه ثالثة ( .

ضد :  ، فظننت أهنم أميت ، فقيل ِل هذا موسى وقومه ( ، الســواد ) إذ رفع إِل سواد عظيم (فَ َنَرر ُت فَِإَذا َسَواٌد َكِثرٌي  )
  البياض ، واملـراد هنا الشـخص الذي يُرى من بعيد ، أي رفع إِل أشخاص كثرية .

 هذا السواد أعظم من األول ، ألنه جاء يف رواية : ) قد سد األفق (  . (فَِإَذا َسَواٌد َكِثرٌي ) 
ُعوَن أَل ًفا ُقدَّاَمُهم  َا ِحَساَب َعَلي ِهم  ، َوَا َعَذاَب قَاَل َهُؤاَِء ُأمَّتُ )  يف الصحيحني  يف حديث أيب هريرة  (َك َوَهُؤاَِء َسب  

 أهنم ) تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر ( .
 افظ : سنده جيد .وروى اإلمام أمحد يف حديث أيب هريرة : ) فاستزدت ريب فزادين مع كل ألف سبعني ألفاً ( . قال احل
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تَ ُووَن ()   أي : ال يسـألون غريهم أن يكويهم ، فتـركه أفضـل عند عدم احلاجـة ألنه نـوع من التعذيب . َا َيك 
تَ ر ُقونَ  )  أي : ال يطلبون من يرقيهم لقوة اعتمادهم على هللا ، وملا يف ذلك من التعلق بغري هللا . ( َوَا َيس 

مدح هؤالء بأهنم ال يستقون أي / ال يطلبون من أحد أن يرقيهم ، والرقية من جنس الدعاء فال قال شيخ اإلسالم : ) ... ف
 ه يطلبون من أحد) ذلك ( . أ . 

 مل ينهى عنها وإمنا ذكر فضل تركها فقط ، فإذا دعت احلاجة إليه فال بأس من العالج ، وتركه أفضل عند عدم احلاجة
 : ) الطرية شرك ( . يتشاءمون بالطيور وحنوها ، وهذا شرك لقوله  أي : ال َواَ يَ َتطَي َُّروَن ()  

وكانت العرب معروفة بالتطري ، فمنهم من يتشاءمون بشهر صفر ، ومنهم من يتشاءمون بشهر شوال بالنسبة للنكاح ، ومنهم 
 من يتشاءم بصوت .

حِمصن : بكسر امليم ، كان من السابقني إىل اإلسالم ، هاجر وشهد ُعكاشة : بضم العني . و  (فَ َقاَم ِإلَي ه ُعكَّاَشُة ب ُن حِم َصن  ) 
 ه( .12بدراً وقاتل فيها ، ومناقبه مشهورة ، استشهد يف قتال أهل الردة مع خالد بن الوليد عام )

 احلديث دليل على فضل هذه األمة بالكمية والكيفية .-1
 . لسواد الذي مع موسى رأى سواداً عظيماً أعظم من ا فألن النيب  أما الكمية :

 وأما الكيفية : فألن معهم هؤالء الذين ال يستقون ، وال يكتوون ، وال يتطريون ، وعلى ربم يتوكلون .
ُعوَن أَْلًفا ُقدَّاَمُهْم ب لقوله ) احلديث دليل على أن من حقق التوحيد دخل اجلنة بغري حساب وال عذا-2 َهُؤاَلِء أُمَُّتَك َوَهُؤاَلِء َسبـْ

 هذا صريح يف مقصود التمجة .( و  اَل ِحَساَب َعَلْيِهْم ، َوالَ َعَذابَ 
والصفات املذكورة ) ال يستقون وال يكتوون وال يتطريون ( من حتقيق التوحيد ، فلما اتصفوا بصفات ألهل حتقيق التوحيد أثابم 

 هللا اجلنة بغري حساب وال عذاب . 
 ليل ، والعذاب : حصول األمل يف املوقف ( .) واحلساب : املناقشة على الدقيق واجل

 احلديث دليل على فضل التوكل على هللا ، وحكمه واجب . -3
 قال تعاىل ) وَعَلى اّلِلَِّ فـَتَـوَكَُّلوا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي ( .

 وقال تعاىل ) َوَعَلى اّلِلَِّ فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن ( .
كَِّل اْلُمْؤِمُنوَن( . وقال ُكُم اّلِلَُّ َفال َغاِلَب َلُكْم َوِإْن خَيُْذْلُكْم َفَمْن َذا الَِّذي يـَْنُصرُُكْم ِمْن بـَْعِدِه َوَعَلى اّلِلَِّ فـَْلَيتَـَو وقال تعاىل ) ِإْن يـَْنُصْر 

 تعاىل ) َوَعَلى اّلِلَِّ فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن ( .
 ى بِاّلِلَِّ وَِكياًل ( .وقال تعاىل ) تـَوَكَّْل َعَلى اّلِلَِّ وََكفَ 

 وقال تعاىل ) َوتـَوَكَّْل َعَلى اّلِلَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ( .
 وقال تعاىل ) فاْعُبْدُه َوتـَوَكَّْل َعَلْيِه َوَما رَب َك ِبَغاِفل) َعمَّا تـَْعَمُلوَن ( . 

 ِكياًل ( .وقال تعاىل ) َوتـَوَكَّْل َعَلى اّلِلَِّ وََكَفى بِاّلِلَِّ َو 
 ، وقد تقدم ذكرها . احلديث دليل على فضل التوكل على هللا وأنه سبب لدخول اجلنة ، وللتوكل فضائل -4
 احلديث دليل على حترمي التطري ، وقد جاءت األدلة على حترميه : -6
 ه .قال ) ال عدوى ، وال طرية ، وال هامة ، وال صفر ( متفق علي . أن الرسول  عن أيب هريرة -أ

) ال عـدوى وال طرية ، ويعجبين الفأل ( قالوا : ما الفأل ؟ قال : الكلمـة الطيبة (.  قال: قال رسول هللا  وعن أنس -ب
 متفق عليه .
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، ولكن هللا يذهبه بالتوكل ( رواه أبو داود، والتمذي  مرفوعًا ) الطرية شرك، الطرية شرك، وما منا إال وعن ابن مسعود -ج
 ل آخره من قول ابن مسعود.وصححه، وجع

 هو التشاؤم َّبرئي أو مسموع أو معلوم . التطري : و 
 َّبرئي : مثل لو رأى طائراً فتشاءم لكونه موحشاً .

 أو مسموع : مثل لو هم بأمر) فسمع شخص يقول آلخر : يا خسران ، أو يا خائب ، فتشاءم .
 أو معلوم : كالتشاؤم ببعض األيام أو بعض الشهور .

لتطري عند العرب : زجر الطري ، فإن العرب كانوا إذا أرادوا أمرًا زجروا الطري ، فإن أقبلْت أقدموا عليه ، وإذا أدبرت وأصل ا
 أحجموا عليه .

 : واعلم أن التطري ينايف التوحيد من وجهني 
 أن املتطري قطع توكله على هللا ، واعتمد على غريه .الوجه األول : 
 بأمر ال حقيقة له ، ) أي : أخلد إىل سبب) غري معتد) به شرعاً وال قدراً ( .أنه تعلق الوجه الثاين : 

 . وهو شركاً أصغر ، ألنه جعل سبباً ما ليس بسبب ، أما إذا اعتقد أن املتطريَّ به مستقٌل بالتأثري تكون الطريُة شركاً أكرب 
َا وقول هللا تعاىل: )أال يـَْعَلُموَن( . الَ  َأْكثـََرُهمْ  َولَـِكنَّ  اّلِل ُ  ِعندَ  طَائُِرُهمْ  ِإمنَّ

 

قال ابن القيم :  التطري : هو التشاؤم َّبرئي) أو مسموع ، فإذا استعملها اإلنسان فرجع با من سفر وامتنع با عما عزم عليه فقد 
، والتطري مما يراه  قرع باب الشرك ، بل وجله ، وبرئ من التوكل على هللا سبحانه ، وفتح على نفسه باب اخلوف والتعلق بغري هللا

ُت أو يسمعه ، وذلك قاطع على مقام ) إياك نعبد وإياك نستعني) (  وقوله تعاىل ) فاعبده وتوكل عليه (  وقوله تعاىل ) َعَلْيِه تـَوَكَّلْ 
ًا لسهام الطرية ، ويساق إليه َوِإلَْيِه أُنِيُب ( فيصري قلبه متعلقاً بغري هللا عبادة وتوكاًل ، فيفسد عليه قلبه وإميانه وحاله ، ويبقى هدف

 من كل أرب ، ويقيض له الشيطان من يفسد عليه دينه ودنياه ، وكم هلك بسبب ذلك وخسر الدنيا واآلخرة .
احلديث دليل على فضل ترك طلب االستقاء من الغري لقوله ) وال يستقون ( أي : ال يطلبون من أحد ذلك ، ففيه أن ترك  -7

 حتقيق التوحيد .طلب الرقية والكي من 
قال ابن القيم رمحه هللا : وذلك ألن هؤالء دخلوا اجلنة بغري حساب لكمال توحيدهم ، وهلذا نفى عنهم االستقاء وهو سؤال 
الناس أن يرقوهم ، وهلذا قال ) وعلى ربم يتوكلون ( فلكمال توكلهم على ربم وسكوهنم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال 

يسألون الناس شيئاً ، ال رقية وال غريها ، وال حيصل هلم طرية  تصدهم عما يقصدونه ؛ فإن الطرية تنقص التوحيد  حوائجهم به ال
 ( .1/475وتضعفه .                     ) زاد املعاد

 عليهم ملا يلي : أي ال يطلبون من أحد أن يقرأ -رمحه هللا  –وقال فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 
 لقوة اعتمادهم على هللا . : أواً 

 لغري هللا . لعزة نفوسهم عن التذلل ثانياً :
 وملا يف ذلك من التعلق بغري هللا . ثالثاً :

 هل طلب الرقية يقدح يف التوكل أم ال ، اختلف العلماء يف ذلك على قولني : -8
 :  أن االستقاء يقدح يف متام التوكل . القول األول

 د ، واخلطايب ، والقاضي عياض ، والنووي ، وابن تيمية .وهذا قول اإلمام أمح
 واستدلوا حبديث الباب ) وال يستقون ... ( . -أ
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قال ابن تيمية : فهؤالء من أمته وقد مدحهم بأهنم ال يستقون ، واالستقاء : أن يطلب من غريه أن يرقيه ، والرقية نوع من 
 الدعاء .

احلديث من كره الرقى والكي من بني سائر األدوية ، وزعم أهنما قادحان يف التوكل دون  وقال احلافظ ابن حجر : فتمسك بذا
 غريمها .

 ) من استق فقد بريء من التوكل ( رواه التمذي . وحلديث املغرية . قال : قال رسول هللا -ب
 وأمره با وإقراره هلا فإمنا هو لبيان اجلواز . وقالوا : إن فعله  -ج

 أن طلب الرقية ال يقدح يف التوكل .  ين :القول الثا
 وإليه ذهب : الطربي ، واملازري ، وابن القيم ، وابن قتيبة ، وابن عبد الرب ، والداوودي ، والقرطيب .

 يأمرنا أن نستقي من العني ( متفق عليه . حلديث عائشة قالت ) كان رسول هللا -أ
أتى مريضًا أو أيَت به قال : أذهب البأس رب الناس ، واشف أنت الشايف ال  كان إذا  وحلديثها أيضًا ) أن رسول هللا  -ب

 شفاء إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقماً ( متفق عليه .
كان إذا اشتكى يقرأ نفسه باملعوذات وينفث ، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء   وعنها ) أن رسول هللا -ج

 بركتها ( متفق عليه .
رقاه جربيل قال : باسم هللا يربيك ، ومن كل داء يشفيك ، ومن شر حاسد  عنها قالت ) كان إذا اشتكى رسول هللا و  -د

 إذا حسد ، وشر كل ذي عني ( رواه مسلم .
، حيث رقى نفسه ورقي غريه ورُقَي من ِقبل جربيل  أِذَن يف الرقى بل أمر با ، ومن فعله  ففي هذه األحاديث : أنه 

 سيد املتوكلني . شة ، مع أنه وعائ
 ) استقوا هلا ( .    وقال -هـ
 : ) ... وأجاب هؤالء عن الباب ) ... وال يستقون 

: ما قاله الطربي واملازري ، من أنه حيمل ما يف احلديث على قوم يعتقدون أن األدوية تنفع بطبعها كما كان أهل اجلاهلية أوًا 
 يعتقدون .

داوودي : أن املراد باحلديث الذين َيتنبون فعل ذلك يف الصحة خشية وقوع الداء ، وأما من يستعمل الدواء بعد : ما قاله الثانياً 
 وقوع الداء به فال .

 وهذا اختيار ابن عبد الرب ، واختاره أيضاً البيهقي .
 والصحيح األول ، وأن طلب الرقية مكروه ، وهو اختيار ابن تيمية كما تقدم .

 أكمل األحوال . ت عنه أنه رقى نفسه وغريه ، ومل يثبت عنه أنه كان يستقي ، وحاله ثب  فالنيب 
 واملستقي سائل مستعط ملتفت إىل غري هللا بقلبه .

 . قوله ) ال يستقون ( فلو رقاه أحد من غري طلب فال يقدح ذلك 
  هم وألنفسهم حسنة ، وكان النيب وأما ما جاء يف رواية عند مسلم ) وال يرقون ( فهذا غلط ، فإن رقياهم لغري  يرقي نفسه

 وغريه ، ومل يكن يستقي . ] ابن تيمية [ .
 ( هل العدد مقصود أم ال ؟ وله ) ... ومعهم سبعون ألفاً ...ق-9

 ليس العدد مقصوداً ، فهم أكثر من السبعني ألفاً . قيل :
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 يب فزادين مع كل ألف سبعني ألفاً ( وحسنه ابن حجر .بدليل ما جاء يف رواية عند اإلمام أمحد يف مسنده ) فاستزدت ر 
 بل العدد مقصود ، إذ أن األصل أن يُقصد ال أن يُهمل . وقيل :

ويُوف ق مع احلديث الذي رواه أمحد بأن األول قبل االستزادة والثاين بعدها ، بدليل قوله ) فاستزدت ريب فزادين ( بل إن يف رواية 
ربه ، وهذا رجحه  احلصر ، إذ أن أوله ) فاستزدت ريب ( فلو مل يكن العدد مقصودًا ملا استزاد  اإلمام أمحد داللة على قصد

 مجع من العلماء .
 لفائدتني : عرض األمم على النيب  -10

 حيث رأى من األنبياء من ليس معه إال الرجل والرجالن . تسلية النيب  األوىل :
 أكثرهم أتباعاً . وشرفه حيث كان بيان فضيلته  الثانية :

 قوله ) وال يكتوون ( ، اختلفت الروايات يف الكي : -11
 : ما ورد من فعله 

 بيده يف مشقص مث ورمت فحسمه الثانية ( رواه مسلم  عن جابر قال ) ُرمَي سعد بن معاذ يف أكحله ، قال : فحسمه النيب 
 ه بالكي .) األكحل ( عرق يف وسط الذراع، ) فحسمه ( أي : قطع الدم عن

 ما ورد من عدم حمبته له :
ْعُت النَّيبَّ  ٌر َفِفي َشْرَطِة  -أَْو َيُكوُن يف َشْيء) ِمْن أَْدِويَِتُكْم  -يـَُقوُل ) ِإْن َكاَن يف َشْيء) ِمْن أَْدِويَِتُكْم  عن جابر . قَاَل مسَِ َخيـْ

 ِفُق الدَّاَء ، َوَما ُأِحب  أَْن َأْكَتِوَي ( متفق عليه .حِمَْجم) ، أَْو َشْربَِة َعَسل) ، أَْو َلْذَعة) بَِنار) تـَُوا
 ما ورد يف الثناء على تركه .

 يف حديث الباب ) ... هم الذين ال يستقون وال يكتوون ... ( .
 ويف حديث عمران بن حصني قال ) وقد كان ُيسل م علي  حىت اكتويت فُتكت ، مث تركت الكي  فعاد ( رواه مسلم .

 من النهي عن الكي :ما ورد 
، أَْو َكيَّة) بَِنار)، َوأَنـَْهى أُمَّيِت َعِن اْلَكي ِ  َعِن اْبِن َعبَّاس) َعِن النَّيبِ   ، أَْو َشْربَِة َعَسل) َفاُء يِف َثالَثَة) َشْرَطِة حِمَْجم)  (. متفق عليه قال )الشِ 

 اختلف العلماء يف اْلمع بني هذه األحاديث :
 الكي مباح ، وأما أحاديث النهي فتحمل على أفضلية ترك الكي ثقة باهلل وتوكاًل عليه ويقيناً َّبا عنده .فقال بعض العلماء : 

 وإىل هذا ذهب ابن عبد الرب .
 وذهب بعض العلماء إىل أن الكي جائز غري مكروه بشرطني ومها :

 للعالج . إذا دعت احلاجة إليه ، وال ميكن االستغناء عنه بغريه بل تعني كونه طريقاً  -أ
 وإذا اعتقد أن الشفاء بيد هللا تعاىل وأن الكي ُمرد سبب فقط .-ب

 فإذا استعمله مع إمكان االستغناء عنه بغريه من األدوية ُكرَِه .
 وإىل هذا ذهب القرطيب ، واملناوي ، والشوكاين .

ه ، إذا ظن اإلنسان منفعته ، ودعت احلاجة أُليب وسعد دليٌل على جواز الكي والعمل ب قال القرطيب يف املفهم : وكي النيب 
عن الكي ، على ما إذا أمكن أن ُيستغىن عنه بغريه من األدوية ، فمن فعله يف حمله ، وعلى شرطه ، مل  إليه ، فيحمل هنيه 

ة بغري حساب ،  يكن ذلك مكروًها يف حقه ، وال ُمنقًصا له من فضله ، وَيوز أن يكون من السَّبعني ألًفا ، الذين يدخلون اجلن
سعد بن معاذ ؛ الذي اهتز له عرش الرَّمحن ، وُأيب بن كعب املخصوص بأنه أقرأ األمَّة للقرآن ، وقد  كيف ال وقد كوى النيب 
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اكتوى عمران بن حصني ، فمن اعتقد : أن هؤالء ال يصلحون أن يكونوا من السبعني ألًفا ؛ ففساد كالمه ال خيفى . وعلى هذا 
 ن قوله يف السبعني ألًفا : أهنم هـم الذين ال يكتوون: إمنا يعين به: الذي يكـتوي وهو َيد عنه غىن . ) املفهم ( .البحث : فيكو 

وقال املناوي : الكي ال ُيتك مطلقًا ، وال يستعمل مطلقًا ، بل عند تعينه طريقًا للشفاء ، وعدم قيام غريه مقامه ، مع مصاحبة 
 تعاىل والتوكل عليه .اعتقاد أن الشفاء بإذن هللا 

وقال أيضًا ) هنَى عن الكي ( هني تنزيه حيث أمكن االستغناء عنه بغريه ، ألنه يشبه التعذيب بعذاب هللا الذي هنى عنه ، وملا 
 . ) فيض القدير ( . فيه من األمل الذي رَّبا زاد على أمل املرض ، أما عند تعينه طريقاً فال يكره ، فقد كوى النيب 

 ن هذا القول اختيار ابن القيم حيث قال مفصالً :وقريب م
اِلُث : الثـ َناُء َعَلى َمْن تـَرََكُه ، َوالر اِبُع : فـََقْد َتَضم َنْت َأَحاِديُث اْلَكي  أَْربـََعَة أَنـَْواع) َأَحُدَها : ِفْعُلُه ، َوالث اين : َعَدُم حَمَب ِتِه َلُه ، َوالث  

نَـَها حِبَْمِد اّلِلِ  تـََعاىَل .النـ ْهُي َعْنُه ، َواَل تـََعارُ   َض بـَيـْ
 فَِإن  ِفْعَلُه يَُدل  َعَلى ِجَوازِِه ، َوَعَدُم حَمَب ِتِه لَُه اَل يَُدل  َعَلى اْلَمْنِع ِمْنُه .

 َوأَم ا الثـ َناُء َعَلى تَارِِكِه فـََيُدل  َعَلى َأن  تـَرَْكُه أَْوىَل َوأَْفَضُل . 
 لد اِء َوَاّلِلُ  أَْعَلم . َلى َسِبيِل ااِلْخِتَياِر َواْلَكرَاَهِة أَْو َعْن النـ ْوِع ال ِذي اَل حَيَْتاُج إلَْيِه بَْل يـُْفَعُل َخْوفًا ِمْن ُحُدوِث اَوأَم ا النـ ْهُي َعْنُه فـَعَ  

 ) زاد املعاد ( .
 أن املتبعني للحق قليل .-12

 ِننَي ( .قال تعاىل )َوَما َأْكثـَُر النَّاِس َوَلْو َحَرْصَت َّبُْؤمِ 
 وقال تعاىل )َوِإْن ُتِطْع َأْكثـََر َمْن يف اأْلَْرِض ُيِضل وَك َعْن َسِبيِل اّلِلَِّ ( .

 وقال تعاىل )َوَما يـُْؤِمُن َأْكثـَُرُهْم بِاّلِلَِّ ِإالَّ َوُهْم ُمْشرُِكوَن ( .
ُهُم ا  ْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقوَن ( .وقال تعاىل )َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْياً هَلُْم ِمنـْ

 وقال تعاىل ) وقَِليٌل ِمْن ِعَباِدَي الشَُّكوُر ( .
 اِت َوقَِليٌل َما هم ( .وقال تعاىل )َوِإنَّ َكِثرياً ِمَن اخْلَُلطَاِء لََيْبِغي بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعض) ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمـُلوا الصَّاحلَِ 

 تعاىل يف شأن نوح )َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ قَِليٌل ( . وقال
وقال تعاىل يف احلديث القدسي ) يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك ، قال : يا رب وما بعث النار ؟ قال : من كل ألف 

 تسعمائة وتسعة وتسعني ( متفق عليه .
 األبيض ، أو الشعرة البيضاء يف جلد الثور األسود ( متفق عليه ) إمنا أنتم يف األمم كالشعرة السوداء يف جلد الثور  وقال 
 ) عرضت علي األمم فرأيت النيب مير ومعه الرجل ، والنيب مير ومعه الرجالن ... ( متفق عليه . وقال 

 لى أقوال :مأمور بالتبليغ ، وقد اختلف العلماء يف التفريق بني النيب والرسول ع استدل باحلديث من قال إن النيب  -13
 الذي عليه مجهور العلماء أن النيب هو من أوحي إليه بشرع ومل يؤمر بتبليغه ، أما الرسول فهو من أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه .

 وهذا الوجه يف التفريق عليه إشكاات :
بتبليغه، وأن  إليه وحي ، ومل يؤمرما اشتهر على ألسنة أهل العلم ، من أن النَّيب هو من أوحى  قال الشنقيطي يف أضواء البيان :

(  صحيح، ألن قوله تعاىل )َوَمآ أَْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن رَُّسول) َوالَ  الرسول هو النَّيب الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحى إليه غري َنيب )
 يدل على أن كاًل منهما مرسل ، وأهنما مع ذلك بينهما تغاير . ) أضواء البيان ( .

 أن اإلرسال للنيب والرسول يقتضي التبليغ وعدم الكتمان . –رمحه هللا  – صود كالمهومق
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 عدة وجوه : ( هذا الوجه من املغايرة من15-14استبعد األشقر يف رسالته الرسل والرساالت )ص/ وقد
 ْبِلَك ِمْن َرُسول) َوال َنيِب  ...(أن هللا نص على أنه أرسل األنبياء كما أرسل الرسل يف قوله ) وما أَْرَسْلَنا ِمْن قَـ  األول :

 فإذا كان الفارق بينهما هو األمر بالبالغ ، فاإلرسال يقتضي من النيب البالغ .
ويدفن يف صدر واحد من الناس ، مث ميوت هذا العلم  أن ترك البالغ كتمان لوحي هللا تعاىل ، وهللا ال ينـزل وحيه ليكتم الثاين :
 َّبوته .

والرجالن ، والنيب وليس معه أحد  ) عرضت علي األمم فرأيت النيب ومعه الرهط والنيب ومعه الرجل رسولقول ال الثالث :
 ...( متفق عليه .

 مأمورون بالبالغ وأهنم يتفاوتون يف مدى االستجابة هلم . فدل هذا على أن األنبياء
 ة من سبقـه ، وهذا اختيار ابن تيمية يف كتابه النبوات .وقيل : الرسول : من جاء بشريعة مستقلة، والنيب : من جاء تابعاً لشريع

أمر هللا ليبلغه رسالة من  قال ابن تيمية : فالنيب هو الذي ينبئه هللا وهو ينبئ َّبا أنبأ هللا به ، فإن أرسل مع ذلك إىل من خالف
بلغه عن هللا رسالة فهو نيب وليس برسول قال ومل يرسل هو إىل أحد ي هللا إليه فهو رسول ، وأما إذا كان إمنا يعمل بالشريعة قبله

رسول وال نيب ( فذكر إرساالً  أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقي الشيطان يف أمنيته ( وقوله ) من تعاىل ) وما
ن خالف هللا كنوح ، وقد املطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إىل م يعم النوعني ، وقد خص أحدمها بأنه رسول ، فان هذا هو الرسول

آدم كان  رسول بعث إىل أهل األرض ، وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس ـ عليهما السالم . وقبلهما ثبت يف الصحيح أنه أول
 نبياً مكلماً .

ملبعوث لتقرير أوحي إليه بشرع جديد ، والنيب هو ا وقال األشقر يف رسالته الرسل والرساالت : والتعريف املختار : أن الرسول من
 شرع من قبله .

بشريعة جديدة ، فإن يوسف كان  اإلسالم هذا القول حيث قال يف النبوات : وليس من شرط الرسول أن يأيت وقد رد  شيخ
، وكانا على شريعة التوراة قال تعاىل عن مؤمن آل فرعون ) ولقد  رسواًل ، وكان على ملة إبراهيم ، وداود وسليمان كانا رسولني

وقال تعاىل  بالبينات فما زلتم يف شك مما جاءكم به حىت إذا هلك قلتم لن يبعث هللا من بعده رسواًل ( م يوسف من قبلجاءك
َنا ِإىَل ِإبـْرَاِهيَم َوإِ  َنا ِإىَل نُوح) َوالنَِّبيِ نَي ِمن بـَْعِدِه َوأَْوَحيـْ َنا ِإلَْيَك َكَما أَْوَحيـْ َويـَْعُقوَب َواأَلْسَباِط َوِعيَسى َوأَي وَب  مْسَاِعيَل َوِإْسَحاقَ )ِإنَّا أَْوَحيـْ

َنا َداُووَد زَبُورًا . َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمن قـَْبُل َوُرُساًل  ملَّْ نـَْقُصْصُهْم َعَلْيَك وََكلََّم اّلِلُ  ُموَسى َويُوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوآتـَيـْ
 َتْكِليماً ( .

 هذا الكالم هلذا الرجل ؟  ا عكاشة ( اختلف العلماء ملاذا قال الرسول قوله ) سبقك ب -14
 أنه كان منافقاً ، وهذا فيه نظر من وجهني :  قيل :
 أن األصل يف الصحابة عدم النفاق ، فال يثبت ما خيالف ذلك إال بنقل صحيح . أوًا :
 ، وكيف يصدر ذلك من منافق  يقني بتصديق الرسول أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إال عن قصد) صحيح ، و  ثانياً :

 أنه قال ذلك سداً للباب لئال يقوم من ليس من أهلها فيطلبها فيتسلسل األمر ، فقال هذه الكلمة اليت أصبحت مثاًل .وقيل : 
 بالتورية عند علماء البالغة .استعمال املعاريض ، واملراد باملعاريض : الكالم املتضمن إطالق لفظ) وإرادَة غريِه ، وهو شبـيه -15
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ثَ َنا  -6544 ثَ َنا َأِب ، َعن  َصاِلح  ، َحدَّ ثَ َنا يَ ع ُقوُب ب ُن ِإب  َراِهيَم ، َحدَّ ثَ َنا َعِليُّ ب ُن َعب ِد هللِا ، َحدَّ نَاِفٌع ، َعِن اب ِن ُعَمَر ، َحدَّ
ُهَما ، َعِن النَِّبِق  َل النَّاِر َا قَاَل : ِإَذا َدخَ  َرِضَي اَّللَُّ َعن   نَ ُهم  يَا َأه  ُل النَّاِر النَّاَر ُثَّ يَ ُقوُم ُمَؤذِقٌن بَ ي   َنََّة ، َوَأه  َنَِّة اْل  ُل اْل  َل َأه 

َنَِّة َا َمو َت ُخُلوٌد. َل اْل  َت َويَا َأه   َمو 
ثَ َنا أَبُو الزقِنَادِ  -6545 بَ َرنَا ُشَعي ٌب ، َحدَّ ثَ َنا أَبُو ال َيَماِن ، َأخ  يُ َقاُل  ، َعِن اأَلع َرِج ، َعن  َأِب ُهَري  َرَة قَاَل : قَاَل النَِّبُّ  َحدَّ

َت. َل النَّاِر ُخُلوٌد َا َمو  ِل النَّاِر يَا َأه  َت َوأَله  َنَِّة ُخُلوٌد اَ َمو  ِل اْل   أَله 
---------- 

 احلديث سيأيت شرحه قريباً إن هللا .
َنَِّة َوالنَّاب -51  رِ اب ِصَفِة اْل 

ُت َوِمن ُه ال َمع   َوقَاَل أَبُو َسِعيد  قَاَل النَِّبُّ  ٌن ُخل ٌد َعَدن ُت بَِأر ض  َأَقم  َنَِّة زِيَاَدُة َكِبِد ُحوت  َعد  ُل اْل  ِدُن يف َأوَُّل َطَعام  يَأ ُكُلُه َأه 
. ق  ق  يف َمن ِبِت ِصد   َمع ِدِن ِصد 

َراَن ، َعِن النَِّبِق  -6546 ثَ َر  َعن  ِعم  ِلَها ال ُفَقَراَء َواطََّلع ُت يف النَّاِر فَ َرأَي ُت َأك  ثَ َر َأه  َنَِّة فَ َرأَي ُت َأك  قَاَل ) اطََّلع ُت يف اْل 
ِلَها النِقَساء ( .  َأه 

 [ . 2738] م : 
َنَِّة َفَكاَن َعامَّةُ  َعن  ُأَساَمَة ، َعِن النَِّبِق  -6547 ُت َعَلى بَاِب اْل  َدِق  قَاَل ) ُقم  َمن  َدَخَلَها ال َمَساِكنَي َوَأص َحاُب اْل 

ُت َعَلى بَاِب النَّاِر فَِإَذا َعامَّةُ  َر َأنَّ َأص َحاَب النَّاِر َقد  ُأِمَر هِبِم  ِإىَل النَّاِر َوُقم   َمن  َدَخَلَها النِقَساء ( . حَم ُبوُسوَن َغي  
 [ . 2736] م : 

--------- 
َدقِ )   بفتح اجليم ، احلظ والغىن . ( َوَأص َحاُب اْل 
خول اجلنة ، قال احلافظ : أي ممنوعون من دخول اجلنة مع الفقراء من أجل احملاسبة على ( أي : مل يؤذن هلم بعد بد حَم ُبوُسونَ ) 

 املال ، وكأن ذلك عند القنطرة اليت يتقاصون فيها بعد اجلواز على الصراط .
 َمَر ِبِْم ِإىَل النَّار ( َمْعَناُه : َمْن ِاْسَتَحقَّ ِمْن أَْهل اْلِغىَن النَّار ِبُكْفرِِه أَْو َمَعاِصيه .) ِإالَّ َأْصَحاب النَّار فـََقْد أَ  

 احلديث دليل على أن أكثر أهل اجلنة الفقراء . -1
 استدل باحلديث من قال بفضل الفقري الصابر على الغين الشاكر ، وتقدمت املسألة . -2
 وقد تقدم ذلك يف أول كتاب الرقاق .ى خطر الغين ، احلديث دليل عل -3
 مصداق لقوله تعاىل ) كال إن اإلنسان ليطغى ... ( . -4
ْقَن َوَأْكِثْرَن احلديث دليل على أن أكثر أهل النار النساء ، وقد جاء بيان ذلك يف حديث آخر )  -5 يَا َمْعَشَر النِ َساِء َتَصدَّ

ُهنَّ َجْزَلٌة َوَما لََنا يَا َرُسوَل اّلِلَِّ َأْكثـََر أَْهِل النَّاِر . قَاَل « ُتُكنَّ َأْكثـََر أَْهِل النَّارِ ااِلْسِتْغَفاَر فَِإين ِ رَأَيْـ  ُتْكِثْرَن اللَّْعَن »فـََقاَلِت اْمَرأٌَة ِمنـْ
 ( . َوَتْكُفْرَن اْلَعِشريَ 

 ِشرَي( .ويف حديث جابر ) أَنَُّكنَّ ُتْكِثْرَن الشََّكاَة َوَتْكُفْرَن اْلعَ 
 رََأْت ِمْنَك َشْيًئا قَاَلْت َما رَأَْيُت ويف حديث ابن عباس )  َيْكُفْرَن اْلَعِشرَي َوَيْكُفْرَن اإِلْحَساَن َلْو َأْحَسْنَت ِإىَل ِإْحَداُهنَّ الدَّْهَر ُكلَُّه مُثَّ 

رًا َقط  ( .  ِمْنَك َخيـْ
َا َكاَن النِ َساء أقل قال بدر الدين العيين رمحه هللا : قَاَل اْلُمهلب: " إِ  َا تْسَتحق  النِ َساء النَّار : لكفرهن العشري. َوقَاَل اْلُقْرُطيب : ِإمنَّ منَّ
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نـَْيا، ولنقصان عقوهلن، فيضعفن َعن عمل اآْلِخَرة َوالتََّأه ب  َساِكين اجْلنَّة : ملا يغلب َعَلْيِهنَّ اهْلوى وامليل ِإىَل َعاجل زِيَنة احْلََياة الد 
نـَْيا والتزين بَا، وأكثرهن معرضات َعن اآْلِخرَة ، سريعات االَنداع لراغبيهن من املعرضني َعن الد ين، عهلََ  سريات ا ، مليلهن ِإىَل الد 

 االستجابة ملن يدعوهن ِإىَل اآْلِخرَة وأعماهلا .      ) عمدة القارىء ( .
 ر فنت الدنيا ومتاعها .َيب على املرأة أن جتاهد نفسها على تقوى هللا ، وأن حتذ -6

ُل النَّاِر ِإىَل النَّاِر ِجيَء بِال َمو ِت َحّتَّ  َعِن اب ِن ُعَمَر قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -6548 َنَِّة َوَأه  َنَِّة ِإىَل اْل  ُل اْل  ) ِإَذا َصاَر َأه 
َبُح ُثَّ يُ َناِدي ُمَنا َنَِّة َوالنَّاِر ُثَّ يُذ  َ اْل  َنَِّة فَ َرًحا ِإىَل فَ َرِحِهم  جُي َعَل بَ ني  ُل اْل  َت فَ يَ ز َداُد َأه  َل النَّاِر َا َمو  َت يَا َأه  َنَِّة َا َمو  َل اْل  د  يَا َأه 

ُل النَّاِر ُحز نًا ِإىَل ُحز ِّنِم    ( . َويَ ز َداُد َأه 
 [ . 2850 ] م :

--------- 
ِت (   ْبٌش أَْمَلُح ( .ويف حديث أيب سعيد )َكأَنَُّه كَ ) ِجيَء بِال َمو 

َنَِّة َوالنَّاِر ( َ اْل   وقع للتمذي من حديث أيب هريرة ) فيوقف على السور الذي بني اجلنة والنار ( . ) َحّتَّ جُي َعَل بَ ني 
َنَِّة َا َمو تَ )  َل اْل  َهَذا فـََيْشَرئِب وَن َويـَْنظُُروَن َويـَُقوُلوَن نـََعْم ( ووقع يف حديث أيب سعيد ).... فـَيُـَقاُل يَا أَْهَل اجْلَنَِّة َهْل تـَْعرُِفوَن  يَا َأه 

فـَيُـْؤَمُر ِبِه  -قَاَل  - َويـَُقاُل يَا أَْهَل النَّاِر َهْل تـَْعرُِفوَن َهَذا قَاَل فـََيْشَرئِب وَن َويـَْنظُُروَن َويـَُقوُلوَن نـََعْم َهَذا اْلَمْوتُ  -قَاَل  -َهَذا اْلَمْوُت 
 يشرئبون ( أي : ميدون أعناقهم ويرفعون رؤوسهم للنظر .) ف فـَُيْذَبُح .. ( .

 وعند التمذي يف آخر حديث أيب سعيد ) فلو أن أحداً مات فرحاً ملات أهل اجلنة ، ولو أن أحداً مات حزناً ملات أهل النار ( .
 احلديث دليل على خلود أهل اجلنة باجلنة . -1

فـَُيوَقُف بـَنْيَ  -زَاَد أَبُو ُكَرْيب)  -) َُيَاُء بِاْلَمْوِت يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكأَنَُّه َكْبٌش أَْمَلُح  وُل اّلِلَِّ وجاء يف حديث َأىِب َسِعيد) قَاَل قَاَل َرسُ 
قَاَل  -َويـَْنظُُروَن َويـَُقوُلوَن نـََعْم َهَذا اْلَمْوُت فـَيُـَقاُل يَا أَْهَل اجْلَنَِّة َهْل تـَْعرُِفوَن َهَذا فـََيْشَرئِب وَن  -َواتَـَّفَقا ِِف بَاِقى احلَِْديِث  -اجْلَنَِّة َوالنَّاِر 

مُثَّ  -قَاَل  -فـَيُـْؤَمُر بِِه فـَُيْذَبُح  -قَاَل  - َويـَُقاُل يَا أَْهَل النَّاِر َهْل تـَْعرِفُوَن َهَذا قَاَل فـََيْشَرئِب وَن َويـَْنظُُروَن َويـَُقوُلوَن نـََعْم َهَذا اْلَمْوتُ  -
)َوأَْنِذْرُهْم يـَْوَم احلَْْسَرِة ِإْذ ُقِضَى  قَاَل مُثَّ قـََرَأ َرُسوُل اّلِلَِّ «. اجْلَنَِّة ُخُلوٌد َفاَل َمْوَت َويَا أَْهَل النَّاِر ُخُلوٌد َفاَل َمْوَت  يـَُقاُل يَا أَْهلَ 

نـَْيا (  . اأَلْمُر َوُهْم ِِف َغْفَلة) َوُهْم الَ يـُْؤِمُنوَن( َوَأَشاَر بَِيِدِه ِإىَل الد 
 . وجاءت اآليات الكثرية خبلود أهل اجلنة باجلنة 

 َن ِفيَها أَبَداً ( .فقال تعاىل )َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجنَّات) جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِدي
َفُع الصَّاِدِقنَي   ِصْدقـُُهْم هَلُْم َجنَّاٌت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً ( .وقال تعاىل )قَاَل اّلِلَُّ َهَذا يـَْوُم يـَنـْ

 ا أَبَداً ( .ِتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ وقال تعاىل )َوَمْن يـُْؤِمْن بِاّلِلَِّ َويـَْعمـَْل َصاحِلاً ُيَكفِ ْر َعْنُه َسيِ َئاتِِه َويُْدِخْلُه َجنَّات) جَتْرِي ِمْن حتَْ 
َوَرُضوا َعْنُه َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّات) جَتْرِي حَتْتَـَها  وقال تعاىل )َوالسَّاِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَـّبَـُعوُهْم بِِإْحَسان) 

 ُم ( .اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظي
 ) من يدخل اجلنة ينعم وال ييأس ، ال تبلى ثيابُه ، وال يفىن شبابه ( رواه مسلم . وقال 
) يناد مناد : إن لكم أن تصحوا فال تسقموا أبدًا ، وإن لكم أن حتيوا فال متوتوا أبدًا ، وإن لكم أن تشبوا فال هترموا  وقال 

 رواه مسلم . أبداً ، وإن لكم أن تنعموا فال تيأسوا أبداً (
) إذا دخل أهل اجلنة اجلنة ، وأهل النار النار ، فيؤتى باملوت على شكل كبش فيذبح ، فيقال : يا أهل اجلنة خلود فال  وقال 

 موت ... ( متفق عليه .
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 ينكد اللذائذ ، : قوله تعاىل )َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ( وهذا من أعظم النعيم وبه يتم النعيم  ، ألن أكرب ما  قال الشنقيطي
وينغص اللذات ، أن يعلم صاحبها أنه زائل عنها ، وأهنا زائلة عنه ، فكل نعيم بعده موت فليس بنعيم ، والنعيم إذا تيقن صاحبه 

 االنتقال عنه صار غماً .
، ألن اذم اللذاتيأمرهم أن يكثروا من ذكر املوت، ويقال للموت: ه ، ولذا كان النيب كرة بالزوال تكدر اللذات احلاضرةفالف

 .ل عنهم ذلك النعيم فتتكدر غبطتهم( ال يزو دين فيهاخالكره ضاعت عليه لذته اليت هو فيها، ألنه يقطعها، وهلذا قال )من تذ 
 وهم الكفار ( خالدون فيها أبداً ، فالنار مؤبدة باقية ال تفىن أبد اآلباد .احلديث دليل على أن أهل النار )  -2

 ألهل النار يف ثالث آيات من القرآن الكرمي . وقد ذكر هللا تأبيده
يقًا ِإالَّ َطرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً يف سورة النساء : قال تعاىل )ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوظََلُموا ملَْ َيُكِن اّلِلَُّ لِيَـْغِفَر هَلُْم َوال لِيَـْهِديـَُهْم َطرِ 

 ِسرياً ( .وََكاَن َذِلَك َعَلى اّلِلَِّ يَ 
 ويف سورة األحزاب : قال تعاىل )َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً ال َيَُِدوَن َولِي اً َوال َنِصرياً ( .

 ويف سورة اجلن : قال تعاىل )َوَمْن يـَْعِص اّلِلََّ َوَرُسولَُه فَِإنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً ( .
 ارِِجنَي ِمَن النَّاِر( .وقال تعاىل ) َوَما ُهْم خِبَ 

َها َوهَلُْم َعَذاٌب م ِقيٌم ( .  وقال تعاىل ) يُرِيُدوَن َأن خَيُْرُجواْ ِمَن النَّاِر َوَما ُهم خِبَارِِجنَي ِمنـْ
 قال ابن أيب العز يف شرح الطحاوية : ومن أدلة القائلني ببقائها وعدم فنائها: 

 َوهَلُْم َعَذاٌب ُمِقيٌم ( .) قوله: 
ُهْم َوُهْم ِفيِه ُمْبِلُسوَن ( .وقو   له ) اَل يـَُفتـَُّر َعنـْ

 وقوله ) فـََلْن نَزِيدَُكْم ِإالَّ َعَذابًا ( .
 وقوله ) َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا ( .

َها َّبُْخَرِجنَي ( .  وقوله ) َوَما ُهْم ِمنـْ
 وقوله ) َوَما ُهْم خِبَارِِجنَي ِمَن النَّاِر ( .

 ُلوَن اجْلَنََّة َحىتَّ يَِلَج اجلََْمُل يف َسمِ  اخْلَِياِط ( .وقوله ) َواَل يَْدخُ 
ُهْم ِمْن َعَذاِبَا ( .  وقوله ) اَل يـُْقَضى َعَلْيِهْم فـََيُموُتوا َواَل خُيَفَُّف َعنـْ

 وقوله ) ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغرَاًما ( ، أي مقيماً الزماً .
نار من قال ) ال إله إال هللا ( وأحاديث الشفاعة صرحية يف خروج عصاة املوحدين من وقد دلت السنة املستفيضة أنه خيرج من ال

 النار، وأن هذا حكم ُمتص بم، فلو خرج الكفار منها لكانوا َّبنزلتهم، ومل خيتص اخلروج بأهل اإلميان.  ) شرح الطحاوية ( .
أو ميوتون فيها،  ية، وأن أهلها خيرجون منها بعد النهاية،قال الشيخ ابن باز : وقد ذهب بعض أهل السلف إىل أن النار هلا هنا

والذي عليه مجهور أهل السنة واجلماعة أن النار دائمٌة أبداً،  وهذا القول شاٌذ عند أهل السنة واجلماعة ال أساس له من الصحة،
باقية مقيمة، البثني  وخلود دائم، وهي أبد اآلباد، ال خترب وال خيرج منها أهلها، بل هم يف عذاب دائم، وأن أهلها ُملدون فيها

خِبَارِِجنَي  َذِلَك يُرِيِهُم اّلِلُ  أَْعَماهَلُْم َحَسرَات) َعَلْيِهْم َوَما ُهمسبحانه ) كَ –أخرب ربنا عز وجل يف قوله فيها أحقاب، ال تنتهي هكذا 
َها َوهَلُْم َعَذاٌب م ِقيمٌ النَّاِر َوَما ُهم خِبَارِ  يُرِيُدوَن أَن خَيُْرُجوْا ِمنَ ( ) ِمَن النَّارِ  َفُذوُقوا فـََلن )  ( ُكلََّما َخَبْت زِْدنَاُهْم َسِعريًا ( ) ِجنَي ِمنـْ
وأما العصاة من عند أهل السنة واجلماعة ،  إن هلا أمدًا فهو قول ضعيف شاذ ال يعول عليه: ومن قال  ( ِإالَّ َعَذابًا نَّزِيدَُكمْ 

فضالً  إذا دخلوا النار ال خيلدون فيها، بل يقيمون فيها ما شاء هللا مث خيرجهم هللا منها واجلماعةاملوحدين فهؤالء عند أهل السنة 
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 م .؛ ألهنم ماتوا على التوحيد واإلسال-سبحانه وتعاىل-منه ورمحة 
، ويف بالكبش قال القرطيب احلكمة يف اإلتيان باملوت هكذا اإلشارة إىل اهنم حصل هلم الفداء له كما فدى ولد إبراهيم  -3
 ن االملح ما فيه بياض وسواد .، ألملح إشارة إىل صفيت أهل اجلنة والنار األ

ِريِق قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -6549 ُد  َنَِّة يَ ُقوُلوَن لَب َّي َك رَب ََّنا  َعن  َأِب َسِعيد  اْل  َل اْل  َنَِّة يَا َأه  ِل اْل  ) ِإنَّ اَّللََّ يَ ُقوُل أَله 
فَ يَ ُقوُل أَنَا ُأع ِطيُكم  َأف َضَل  ي َك فَ يَ ُقوُل َهل  َرِضيُتم  فَ يَ ُقوُلوَن َوَما لََنا َا نَ ر َضى َوَقد  َأع طَي تَ َنا َما ملَ  تُ ع ِط َأَحًدا ِمن  َخل ِقكَ َوَسع دَ 

ء  َأف َضُل ِمن  َذِلَك فَ يَ ُقوُل ُأِحلُّ َعَلي كُ  َخُط َعَلي ُكم  بَ ع َدُه أََبًدا ( .ِمن  َذِلَك قَاُلوا : يَا َربِق َوَأىُّ َشي   م  ِرض َواين َفالَ َأس 
 [ . 2829] م : 

---------- 
 . يف حديث جابر عند البزار وصححه بن حبان ) هل تشتهون شيئاً ( ) فَ يَ ُقوُل َهل  َرِضيُتم  (

 يف حديث جابر ) وهل شيء أفضل مما اعطيتنا ( . ًدا ِمن  َخل ِقَك () فَ يَ ُقوُلوَن َوَما لََنا اَ نَ ر َضى َوَقد  َأع طَي تَ َنا َما ملَ  تُ ع ِط َأحَ 
 بضم أوله وكسر املهملة ، أي : أنزل .ُأِحلُّ ( ) 
 بكسر أوله .َعَلي ُكم  ِرض َواين ( ) 
 احلديث دليل على أن من أعظم نعيم أهل اجلنة أن حيل هللا عليهم رضوانه ، فال يسخط عليهم أبداً . -1
طَيِ َبًة يِف َجنَّاِت َعْدن) َورِْضَواٌن   ) َوَعَد اّلِلَُّ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّات) جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَمَساِكنَ قال تعاىل-أ

 ِمَن اّلِلَِّ َأْكبَـُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيم ( .
اّلِلَِّ َأْكرَب ( أي: رضوان هللا عليهم أكرب مما هم فيه من النعيم، فإن نعيمهم مل يطب إال برؤية ربم قوله تعاىل ) َورِْضَواٌن ِمَن 

 ورضاه عنهم، فرضا هللا رب السماوات أكرب من نعيم اجلنات .
ا هم فيه من النعيم ، كما قال قال ابن كثري : قوله تعاىل ) َورِْضَواٌن ِمَن اّلِلَِّ َأْكبَـُر ( أي : رضا هللا عنهم أكرب وأجل وأعظم مم

  اإلمام مالك ، رمحه هللا ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن أيب سعيد اخلُْدري ، رضي هللا عنه ، أن رسول هللا 
هل  قال ) إن هللا ، عز وجل ، يقول ألهل اجلنة : يا أهل اجلنة ، فيقولون : لبيك يا ربنا وسعديك ، واخلري يف يدك. فيقول :

رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا ال نرضى يا رب ، وقد أعطيتنا ما مل تُعط أحدا من خلقك. فيقول : أال أعطيكم أفضل من ذلك ؟ 
 فيقولون : يا رب ، وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبداً ( .

) إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قال هللا ، عز وجل : هل تشتهون شيئا فأزيدكم ؟  وعن جابر بن عبد هللا ، قال : قال رسول هللا 
  ( .        ) تفسري ابن كثري ( .قالوا : يا ربنا ، ما خري مما أعطيتنا ؟ قال : رضواين أكرب

نـُْفُس َوتـََلذ  اأْلَْعنُيُ َوأَنـُْتْم ِفيَها َخاِلُدوَن ( بدأ أواًل بذكر املقر ، وهو اجلنات اليت قال فيها )  َوِفيَها َما َتْشَتِهيِه اأْلَ قال أبو حيان : 
، ) فيها ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ( مث انتقل من ذكرها إىل ذكر ما حيصل به األنس التام  من 

موع ذلك اللذة اجلسمانية والفرح األزواج املطهرة ، مث انتقل من ذلك إىل ما هو أعظم األشياء وهو رضا هللا عنهم ، فحصل َّبج
الروحاين ، حيث علم برضا هللا عنه ، كما جاء يف احلديث أنه تعاىل ) يسأل أهل اجلنة هل رضيتم ؟ فيقولون : ما لنا ال نرضى 
يا رب وقد أعطيتنا ما مل تعط أحداً من خلقك ؟ فيقول : أال أعطيكم أفضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأي شيء أفضل من 

 ذلك ؟ قال : أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم أبداً ( .
 .وقال ابن اجلوزي : قوله تعاىل ) ورضوان من هللا أكرب ( قال ابن عباس : أكرب مما يوصف

 .وقال الزجاج : أكرب مما هم فيه من النعيم
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 .مل كان الرضوان أكرب من النعيم؟ فعنه جوابان فإن قيل :
 .رضى الرب نعيم خيتص بالقلب ، وذاك أكرب من نعيم األكل والشربأن سرور القلب ب أحدمها :

ويف حديث أيب سعيد اخلدري عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال : " يقول هللا عز وجل ألهل اجلنة : يا أهل اجلنة ، هل رضيتم؟ 
 أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : فيقولون : ربنا ومالنا ال نرضى ، وقد أعطيتنا مامل تعط أحدًا من خلقك ، فيقول : أفال

 ." وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال : ُأحل عليكم رضواين ، فال أسخط عليكم أبداً 
 ) زاد املسري ( .    .والثاين : أن املوِجب للنعيم الرضوان ، واملوَجب مثرة املوِجب ، فهو األصل

لِلَِّذيَن اتَـَّقْوا ِعْنَد َربِ ِْم َجنَّاٌت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواٌج ُمَطهََّرٌة وقال تعاىل ) ُقْل أَُؤنـَبِ ُئُكْم خِبَرْي) ِمْن َذِلُكْم  -ب
 َورِْضَواٌن ِمَن اّلِلَِّ َواّلِلَُّ َبِصرٌي بِاْلِعَباد ( .

ُر اْلرَبِيَِّة *َجزَاُؤُهْم ِعْنَد َربِ ِْم َجنَّاُت َعْدن) جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها وقال سبحانه ) ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت أُولَ  -ج ِئَك ُهْم َخيـْ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَّه ( .  اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َرِضَي اّلِلَُّ َعنـْ

 ة:بعض أسباب رضا هللا عن العبد يف الدنيا واآلخر -2
 اإلميان باهلل والعمل الصاحل . : أوالً 

ُر اْلرَبِيَِّة * َجزَاُؤُهْم ِعْنَد َرب ِِ   ْم َجنَّاُت َعْدن) جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر قال تعاىل ) ِإنَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت أُولَِئَك ُهْم َخيـْ
ُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذِلَك ِلَمْن َخِشَي رَبَّه ( .َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َرِضَي ا  ّلِلَُّ َعنـْ

 بذل النفس هلل تعاىل ولرسوله، والذب عن دينه، واْلهاد يف سبيله . ثانياً:
 .ْم فـَْتحاً َقرِيباً(ـــفَأَنـَْزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأَثَابـَهُ  َلَقْد َرِضَي اّلِلَُّ َعِن اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ يـَُباِيُعوَنَك حَتَْت الشََّجرَِة فـََعِلَم َما يِف قـُُلوِبِمْ قال تعاىل ) 

 الرباءة من الشرك واملشركني وإظهار عداوِتم . ثالثاً:
آبَاَءُهْم أَْو أَبـَْناَءُهْم أَْو ِإْخَوانـَُهْم أَْو  انُواقال تعاىل ) ال جتَُِد قـَْومًا يـُْؤِمُنوَن بِاّلِلَِّ َواْليَـْوِم اآْلِخِر يـَُواد وَن َمْن َحادَّ اّلِلََّ َوَرُسولَُه َوَلْو كَ  

ُهْم َعِشريَتـَُهْم أُولَِئَك َكَتَب يِف قـُُلوِبُِم اأْلِميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروح) ِمْنُه َويُْدِخُلُهْم َجنَّات) جَتْرِي ِمْن  حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اّلِلَُّ َعنـْ
 ْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اّلِلَِّ َأال ِإنَّ ِحْزَب اّلِلَِّ ُهُم اْلُمْفِلُحون ( .َوَرُضوا عَ 

: هلم أكرب النعيم وأفضله وهو أن هللا حيل -عن الذين اتصفوا بالصفات السابقة يف اآلية  –قال الشيخ عبدالرمحن بن سعدي 
أنواع الكرامات، ووافر املثوبات، وجزيل اهلبات، ورفيع عليهم رضوانه فال يسخط عليهم أبداً، ويرضون عن ربم َّبا يعطيهم من 

 الدرجات، حبيث ال يرون فوق ما أعطاهم موالهم غاية، وال فوقه هناية .
 الكلمة الطيبة . رابعاً :

، ما يظن أن -عز وجل -قال ) إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا  أن النيب  -رضى هللا عنه -عن بالل بن احلارث 
 غ ما بلغت، يكتب هللا عز وجل له با رضوانه إىل يوم القيامة ( رواه التمذي .تبل

 اإلحسان والصدقة . خامساً:
ُهْم َوَرُضوا َعْنهُ قال تعاىل ) َوالسَّاِبُقوَن اأْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتَـّبَـُعوُهْم بِِإْحَسان) َرِضَي اّلِلَُّ   َوأََعدَّ هَلُْم َجنَّات)   َعنـْ

 جَتْرِي حَتْتَـَها اأْلَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَداً َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيم ( .
قال ) إن ثالثة يف بين إسرائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى، فأراد هللا أن يبتليهم،  أن النيب  -رضى هللا عنه -ويف حديث أيب هريرة 

أمسك مالك، فإمنا ابتليتم، فقد رضي عنك، وسخط على »ديث، ويف آخره: قال امللك لألعمى:احل« فبعث إليهم ملكاً 
 صاحبيك ( متفق عليه .
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 محد هللا وشكره على النعم . سادساً:
هللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها، أو يشرب  ال ) إنق أن النيب  -رضى هللا عنه -عن أنس بن مالك 

 مده عليها ( رواه مسلم .الشربة فيح
 رضا الوالدين . سابعاً:

قال ) رضى الرب يف رضى الوالد وسخط الرب يف سخط الوالد ( رواه  عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما عن النيب 
 التمذي .

 الرضا بقضاء هللا وقدره . ثامناً:
البالء، وإن هللا إذا أحب قومًا ابتالهم، فمن رضي فله قال ) إن عظم اجلزاء مع عظم  أن النيب  -رضى هللا عنه -عن أنس 

 الرضا، ومن سخط فله السخط ( رواه التمذي .
 استعمال السواك . تاسعاً:

 قال ) السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب ( رواه أمحد . عائشة رضي هللا عنها أن النيب 
لناس؛ روى اإلمام التمذي يف سننه من حديث عائشة رضي وينبغي للعبد أن يسعى إىل رضا هللا، ولو كان ذلك بسخط ا -3

قال ) من التمس رضا هللا بسخط الناس كفاه هللا مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط هللا وكله هللا  هللا عنها: أن النيب 
 إىل الناس ( .

من حديث صهيب رفعه ) إذا دخل أهل هذا اخلطاب غري اخلطاب الذي ألهل اجلنة كلهم وهو فيما أخرجه مسلم وأمحد  -5
اجلنة اجلنة نادى مناد يا أهل اجلنة ان لكم موعدا عند هللا يريد أن ينجزكموه احلديث وفيه فيكشف احلجاب فينظرون إليه وفيه 

 فوهللا ما اعطاهم هللا شيئا احب إليهم من النظر إليه ( .   ) قاله يف الفتح ( .
َو ُغاَلٌم َفَجاَءت  ُأمُُّه ِإىَل النَِّبِق أََنس قال ) ُأِصيَب حَ عن  -6550 ر  َوه  َم َبد  فَ َقاَلت  يَا َرُسوَل هللِا َقد  َعَرف َت َمن زَِلَة  ارِثَُة يَ و 

َنُع فَ َقاَل َوَي َكِ  َرى تَ َرى َما َأص  َتِسب  َوِإن  َتُكِن اأُلخ  رِب  َوَأح  َنَِّة َأص  َأَوَجنٌَّة َواِحَدٌة ِهَي  -َأَوَهِبل ِت  - َحارِثََة ِمِنِق فَِإن  َيُك يف اْل 
س ( .  ِجَناٌن َكِثريٌَة َوِإنَُّه َلِفي َجنَِّة ال ِفر َدو 

---------- 
 .هو بن سراقة بن احلارث األنصاري له وألبويه صحبةُأِصيَب َحارِثَُة ( ) 
ر  ( )  َم َبد   ( من اهلجرة . 2وكانت يف السنة ) يَ و 

 . ي الربيع بالتشديد بنت النضر عمة أنسه ) َفَجاَءت  ُأمُُّه (
س )   ( مكان من أفضل مكان يف اجلنة .َوِإنَُّه َلِفي َجنَِّة ال ِفر َدو 
 احلديث دليل على أن أفضل مكان يف اجلنة هو الفردوس . -1

 . واسم الفردوس : قد يطلق ويراد به مجيع اجلنة
 وقد يطلق ويراد به : أفضل اجلنة وأعالها .

قال  ) إن يف اجلنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين يف سبيله ، كل درجتني ما  أن النيب  حديث أيب هريرة كما يف   
بينهما كما بني السماء واألرض ، فإذا سألتم هللا فسلوه الفردوس ، فإنه وسط اجلنة ، وأعلى اجلنة ، وفوقه عرش الرمحن ، ومنه 

 تفجر أهنار اجلنة ( رواه البخاري .
 ال تعاىل : ) أُولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُوَن الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ( .وق
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 وقال تعاىل : ) ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدْوِس نـُُزاًل ( . 
 . والفردوس يف اللغة : البستان

 . ة : الفردوس ربوة اجلنة ، وأوسطها ، وأعالها ، وأفضلها ، وأرفعهاقال قتاد
ويدل على ذلك قوله يف احلديث : ) وفوقه عرش الرمحن (، فليس فوق الفردوس إال عرش الرمحن سبحانه وتعاىل ، كما يدل عليه 

 . أعلم أيضا قوله : ) ومنه تفجر أهنار اجلنة (؛ ألن األهنار عادة تنبع من األعلى . وهللا
 قال : )َ اْلِفْرَدْوُس رَبـَْوُة اجْلَنَِّة َوأَْوَسُطَها َوأَْفَضُلَها ( . روى التمذي وصححه َعْن أََنِس ْبِن َماِلك) َرِضَي اّلِلَُّ َعْنُه أَنَّ النَّيبَّ 

رش الرمحن جل جالله ، ولذلك صلح قال ابن القيم : أنزه املوجودات وأظهرها ، وأنورها وأشرفها وأعالها ذاتاً وقدراً وأوسعها : ع
الستوائه عليه ، وكل ما كان أقرب إِل العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه ؛ وهلذا كانت جنة الفردوس أعلى اجلنان 
 وأشرفها وأنورها وأجلها ، لقربا من العرش ، إذ هو سقفها ، وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق ، وهلذا كان أسفل سافلني شر

 األمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خري .    ) الفوائد ( .
َرَجتَـنْيِ كَ  قوله  َما بـَنْيَ السََّماِء َواأْلَْرِض ، فَِإَذا َسأَْلُتُم ) ِإنَّ يف اجْلَنَِّة ِماَئَة َدَرَجة) أََعدََّها اّلِلَُّ لِْلُمَجاِهِديَن يف َسِبيِل اّلِلَِّ َما بـَنْيَ الدَّ

 ُر أَنـَْهاُر اجْلَنَّة ( .ُلوُه اْلِفْرَدْوَس فَِإنَُّه أَْوَسُط اجْلَنَِّة َوأَْعَلى اجْلَنَِّة أُرَاُه فـَْوَقُه َعْرُش الرَّمْحَِن ، َوِمْنُه تـََفجَّ اّلِلََّ فَاْسأَ 
يِع اجْلَِناِن ، َوِلَذا قَاَل  "قال احلافظ : : ) فَِإَذا َسأَْلُتْم اّلِلََّ  -يًما ِلأْلُمَِّة َوتـَْعِظيًما لِْلِهمَِّة تـَْعلِ  يَُدل  َهَذا َعَلى َأنَّ اْلِفْرَدْوَس فـَْوَق مجَِ

 فَاْسأَُلوُه اْلِفْرَدْوَس .
 : ومن أهم األعمال اليت تبلغ املسلم الدرجات العلى ، ولعلها أن تبلغه الفردوس األعلى برمحة هللا -3

 : اجلهاد يف سبيل هللا
 .  وقد تقدم يف ذلك حديث أيب هريرة

ْساَلِم ِديًنا  َأنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ  وروى مسلم يف صحيحه  َعْن َأيب َسِعيد) اخْلُْدرِيِ   قَاَل : ) يَا أَبَا َسِعيد) ، َمْن َرِضَي بِاّلِلَِّ رَبًّا َوبِاإْلِ
ْدَها َعَليَّ يَا َرُسوَل اّلِلَِّ ، فـََفَعَل مُثَّ قَاَل ، َوُأْخَرى يـُْرَفُع ِبَا اْلَعْبُد َوَّبَُحمَّد) نَِبيًّا َوَجَبْت لَُه اجْلَنَُّة . فـََعِجَب هَلَا أَبُو َسِعيد) ، فـََقاَل : أَعِ 

 َسِبيِل اّلِلَِّ ، ُسوَل اّلِلَِّ ؟ قَاَل اجلَِْهاُد يف ِماَئَة َدَرَجة) يف اجْلَنَِّة َما بـَنْيَ ُكلِ  َدَرَجتَـنْيِ َكَما بـَنْيَ السََّماِء َواأْلَْرِض !! قَاَل : َوَما ِهَي يَا رَ 
 اجلَِْهاُد يف َسِبيِل اّلِلَّ ( .

 واإلخالص والصدق مع هللا .
قَاَل ) َمْن َسَأَل اّلِلََّ الشََّهاَدَة ِبِصْدق) بـَلََّغُه اّلِلَُّ َمَنازَِل الش َهَداِء  روى مسلم  من حديث َسْهِل ْبِن ُحنَـْيف) رضي هللا عنه أَنَّ النَّيِبَّ 

 َلى ِفرَاِشه ( .َوِإْن َماَت عَ 
 . قال النووي رمحه هللا : ِفيِه : ِاْسِتْحَباب ُسَؤال الشََّهاَدة ، َواْسِتْحَباب نِيَّة اخلَْرْي " انتهى

 : واإلميان باهلل والتصديق باملرسلني
 ِس نـُُزاًل ( .قال هللا تعاىل ) إن الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكاَنْت هَلُْم َجنَّاُت اْلِفْرَدوْ 

حيتمل أن املراد بنات الفردوس : أعلى اجلنة ، وأوسطها ، وأفضلها ، وأن هذا الثواب ، ملن كمل فيه اإلميان  "قال السعدي :
والعمل الصاحل ، واألنبياء واملقربون ، وحيتمل أن يراد با : مجيع منازل اجلنان ، فيشمل هذا الثواب ، مجيع طبقات أهل اإلميان ، 

 ن املقربني ، واألبرار ، واملقتصدين ، كل حبسب حاله ، وهذا أوىل املعنيني لعمومه .م
 احلديث دليل على فضل الشهادة يف سبيل هللا ، وأن من أسباب دخول اجلنان ، وللشهادة فضائل كثرية :-4

 أوًا : من أسباب دخول اْلنة .
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يِلِه اَل خُيْرُِجُه ِإالَّ ِإميَاٌن ىِب َوَتْصِديٌق ِبُرُسِلى َأْن أُْرِجَعُه َّبَا نَاَل ِمْن َأْجر) أَْو َغِنيَمة) ، أَْو )انـَْتَدَب اّلِلَُّ ِلَمْن َخرََج ِِف َسبِ  كما قال 
ِل اّلِلَِّ مُثَّ ُأْحَيا، مُثَّ أُقْـتَـُل مُثَّ ُأْحَيا ، مُثَّ َسِبي أُْدِخَلُه اجْلَنََّة، َوَلْواَل َأْن َأُشقَّ َعَلى أُمَّىِت َما قـََعْدُت َخْلَف َسرِيَّة) ، َوَلَوِدْدُت َأىنِ  أُقْـَتُل ِِف 

 أُقْـَتل( متفق عليه .
َوْعدًا َعَلْيِه َحق اً   َسِبيِل اّلِلَِّ فـَيَـْقتُـُلوَن َويـُْقتَـُلونَ وقال تعاىل ) ِإنَّ اّلِلََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يـَُقاتُِلوَن يف 

 ْعُتْم ِبِه َوَذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم( .يف التـَّْورَاِة َواإْلِجنِْيِل َواْلُقْرآِن َوَمْن أَْوَِف ِبَعْهِدِه ِمَن اّلِلَِّ فَاْسَتْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي بَايَـ 
ت فأين أنا ؟ قال : يف اجلنة ، فألقى مترات يف يده مث قاتل حىت يوم أحد : أرأيت إن قتل وعن جابر . قال ) قال رجل للنيب 

 قتل (. متفق عليه 
 ثانياً : احلياة بعد ااستشهاد مباشرة .

 قال تعاىل )َوال تـَُقوُلوا ِلَمْن يـُْقَتُل يف َسِبيِل اّلِلَِّ أَْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن ال َتْشُعُرون ( .
  الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اّلِلَِّ أَْمَواتاً َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َربِ ِْم يـُْرَزُقوَن( .وقال تعاىل )َوال حَتَْسنَبَّ 

 ثالثاً : مغفرة الذنوب وتكفري السيئات .
ُهْم َسيِ َئاهِتِْم َوأَلُْدِخَلنـَُّهْم َجنَّات) جَتْرِي ِمْن قال تعاىل )فَالَِّذيَن َهاَجُروا َوُأْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأُوُذوا يِف َسِبيِلي َوقَاتـَُلوا َوقُِتُلوا أَلُكَ  فِ َرنَّ َعنـْ

 حَتِْتَها اأْلَنـَْهاُر ثـََواباً ِمْن ِعْنِد اّلِلَِّ َواّلِلَُّ ِعْنَدُه ُحْسُن الثَـَّواِب( .
 ) يغفر للشهيد كل شيء إال الدين ( رواه مسلم . وقال 
 ( رواه التمذي . غفر له عند أول دفعة من دمه ...ي) إن للشهيد عند هللا ست خصال  وقال 

 رابعاً : َتِن الرجوع إىل الدنيا فيقتل مرة أخرى بل عشر مرات .
) ما من عبد ميوت له عند هللا خري يسره أن يرجع إىل الدنيا ، وأن له الدنيا وما فيها ، إال الشهيد ملا  عن أنس . قال : قال 

 سرُه أن يرجع إىل الدنيا فيقتل مرة أخرى ويف رواية : ملا يرى من الكرامة ( متفق عليه .يرى من فضل الشهادة ، فإنه ي
 خامساً : الشهيد يف الفردوس األعلى .

فقالت : يا رسول هللا أال حتدثين عن حارثة ، وكان قتل يوم بدر ، أصابه سهم ، فإن   وعن أنس ) أن أم حارثة أتت النيب 
كان غري ذلك اجتهدت عليه بالبكاء ، فقال رسول هللا : يا أم حارثة ، إهنا جنان يف اجلنة وإن ابنك كان يف اجلنة صربت ، وإن  

 أصاب الفردوس األعلى ( متفق عليه .
 سادساً : املالئكة ترل الشهيد بأجنحتها .

قومي ، فسمع صوت وقد مث ل به ووضع بني يديه ، فذهبت أكشف عن وجهه، فنهاين  عن جابر قال )جيء بأيب إىل النيب 
 فقال: مل تبكي أو ال تبكي، ما زالت املالئكة تظله بأجنحتها( متفق عليه  –أو أخت عمرو  –نائحة، فقيل: ابنة عمرو 

 سابعاً : الشهداء ا يفتنون يف قبورهم :
ة ، ويرى مقعده من ) للشهيد عند هللا ست خصال : يغفر له يف أول دفع عن املقداد بن معد يكرب . قال : قال رسول هللا 

 اجلنة ، وَيار من عذاب القرب ( رواه التمذي .
 ملا سئل ملاذا الشهداء ال يسألون يف قبورهم ؟ قال : ) كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة ( رواه النسائي . وقال 

والسهام ترشق ومترق،  األسنة تربق وخترق،، و للقتال ورأى السيـوف تلمع وتقطع : وال شك بأن من وقفقال ابن النحاس
اناً ، فيكفيه هذا امتحميانًا به وتصديقًا بوعده ووعيده، وجاد بنفسه هلل تعاىل إوالرؤوس تندر، والدماء تثعب، واألعضاء تتطاير

، وداخله الشك من الثبات ، وذهل عما هو واجب عليهان عنده شك أو ارتياب لوىل الدبر، إذ لو كإلميانه واختبارًا له وفتنة
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 الرتياب .وا
 ثامناً : الشهيد ا يشعر بأمل القتل .
 ) ما َيد الشهيد من مس القتل إال كما َيد أحدكم من مس القرصة ( رواه التمذي . عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 قال علي : إن مل تقتلوا متوتـوا ، والذي نفسي بيده أللف ضربة بالسيف أهون من موت على فراش .
ْنَد ااِلْعِتَباِر فَِإنَّ نـَْفَع اجلَِْهاِد تيمية : ... َوَهَذا بَاٌب َواِسٌع ملَْ يَرِْد يِف ثـََواِب اأْلَْعَماِل َوَفْضِلَها ِمْثُل َما َوَرَد ِفيِه . َوُهَو ظَاِهٌر عِ  قال ابن

يعِ  نـَْيا َوُمْشَتِمٌل َعَلى مجَِ يِن َوالد  أَنـَْواِع اْلِعَباَداِت اْلَباِطَنِة َوالظَّاِهَرِة فَِإنَُّه ُمْشَتِمٌل ِمْن حَمَبَِّة اّلِلَِّ تـََعاىَل َواإْلِْخاَلِص  َعامٌّ لَِفاِعِلِه َولَِغرْيِِه يِف الدِ 
َماِل : َعَلى َما اَل َيْشَتِمُل َعَلْيِه َعَمٌل آَخُر . ِع اأْلَعْ َلُه َوالتـَّوَك ِل َعَلْيِه َوَتْسِليِم النـَّْفِس َواْلَماِل لَُه َوالصَّرْبِ َوالز ْهِد َوذِْكِر اّلِلَِّ َوَسائِِر أَنـَْوا 

 لشََّهاَدُة َواجْلَنَُّة . فَِإنَّ اخْلَْلَق اَل بُدَّ هَلُْم ِمْن حَمَْياَواْلَقائُِم ِبِه ِمْن الشَّْخِص َواأْلُمَِّة بـَنْيَ إْحَدى احلُْْسنَـيَـنْيِ َداِئًما . إمَّا النَّْصُر َوالظََّفُر َوِإمَّا ا
نـَْيا َواآْلِخَرِة َويف تـَرِْكهِ  َذَهاُب السََّعاَدتـَنْيِ أَْو نـَْقُصُهَما ؛ فَِإنَّ ِمْن النَّاِس  َومَمَات) َفِفيِه اْسِتْعَماُل حَمَْياُهْم َومَمَاهِتِْم يِف َغايَِة َسَعاَدهِتِْم يِف الد 

يِن أَْو ا َفَعِتَها فَاجْلَِهاُد أَنـَْفُع ِفيِهَما ِمْن ُكلِ  َعَمل) َشِديد) َوَقْد يـَْرَغُب يف تـَْرِفيِه َمْن يـَْرَغُب يف اأْلَْعَماِل الشَِّديَدِة يف الدِ  نـَْيا َمَع ِقلَِّة َمنـْ لد 
 نـَْفِسِه َحىتَّ ُيَصاِدفَُه اْلَمْوُت ، َفَمْوُت الشَِّهيِد أَْيَسـُر ِمْن ُكلِ  ِميَتة) َوِهَي أَْفَضُل اْلِميَتاِت .

 لشهيد أحب شيء إىل هللا .تاسعاً : دم ا
) ليس شيء أحب إىل هللا من قطرتني وأثرين : قطرة من دموع يف خشية هللا ، وقطرة  عن أيب أمامة . قال : قال رسول هللا 

 دم هترق يف سبيل هللا ، وأما األثـران : فأثر يف سبيل هللا ، وأثر يف فريضة من فرائض هللا ( رواه التمذي .
 د يشفع يف أهل بيته .عاشرًا : الشهي

 يقول : ) يشفع الشهيد يف سبعني من أهل بيته ( رواه التمذي . عن أم الدرداء قال : مسعت رسول هللا 
 احلادي عشر : ا يشرتط للشهيد أعمال صاحلة قبل الشهادة .

أسلم ؟ قال : أسلم مث قاتل ، فأسلم رجل مقنع باحلديد ، فقال : يا رسول هللا أقاتل أو  عن الرباء بن عازب قال ) أتى النيب 
 : عمل قليل وأجر كثري ( رواه البخاري . مث قاتل فقتل ، فقال رسول هللا 

 فائدة : َسي الشهيد بذلك :
: قال النضر بن مشيل : ألنه حي ، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار اإلسالم وأرواح غريهم إمنا تشهدها يوم  قال النووي

 القيامة .
 :  إن هللا تعاىل ومالئكته عليهم الصالة والسالم يشهدون له باجلنة  .األنباري قال ابن و

 : ألنه شهد عند خروج روحه ما أعده هللا تعاىل له من الثواب والكرامة .وقيل 
 : ألن مالئكة الرمحة يشهدونه فيأخذون روحه . وقيل
 : ألنه شهد له باإلميان وخامتة اخلري بظاهر حاله . وقيل

 : ألن عليه شاهداً بكونه شهيداً وهو الدم .     وقيل 
َ َمن ِكِبَِ ال َكاِفِر َمِسريَُة َثالَثَِة أَيَّام  ِللرَّاِكِب ال   -6551 رِع ( .َعن  َأِب ُهَري  َرَة ، َعِن النَِّبِق قَاَل ) َما بَ ني   ُمس 

 [ . 2852 ] م :
--------- 

َ َمن ِكِبَِ ( )   ة منكب ، وهو ُمتمع العضد والكتف .بكسر الكاف تثنيَما بَ ني 
 احلديث دليل على نوع من عذاب أهل النار بالنار ، وهو عظم خلقه .-1
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 (  ) ِضْرُس اْلَكاِفِر أَْو نَاُب اْلَكاِفِر ِمْثُل ُأُحد) َوِغَلُظ ِجْلِدِه َمِسريَُة َثاَلث)  كما يف حديث آخر َعْن َأىِب ُهرَيـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ 
ويف حديث بن عمر عند أمحد من رواية ُماهد عنه مرفوعاً ) يعظم أهل النار يف النار حىت أن بني شحمة أذن أحدهم إىل عاتقه 

 مسرية سبعمائة عام ( .
 وللبيهقي يف البعث من وجه آخر عن ُماهد عن بن عباس ) مسرية سبعني خريفاً ( .

) ضرس الكافر يوم القيامة أعظم من أحد يعظمون لتمتلىء منهم وليذوقوا العذاب (  والبن املبارك يف الزهد عن أيب هريرة قال  
 وسنده صحيح ومل يصرح برفعه ، لكن له حكم الرفع ألنه ال ُمال للرأي فيه .

 وقد اخرج أوله مسلم من وجه آخر عن أيب هريرة مرفوعاً وزاد ) وغلظ جلده مسرية ثالثة أيام ( .
 .ثنان وأربعون ذراعا بذراع اجلبار(غلظ جلد الكافر وكثافة جلده اث عن أيب هريرة بسند صحيح بلفظ)ثالوأخرجه البزار من وجه 

 قال احلافظ : وكأن اختالف هذه املقادير حممول على اختالف تعذيب الكفار يف النار .
اَلث َوَما بـَنْي َمْنِكبَـْيِه َمِسريَة َثاَلث ( َهَذا ُكل ه ِلَكْونِِه ) ِضْرس اْلَكاِفر ِمْثل ُأُحد ، َوِغَلظ ِجْلده َمِسريَة ثَ  قـَْوله قال النووي :  -2

ْخَباِر الصَّاِدق ِبِه . ميَان بِِه إِلِ  أَبـَْلغ يف ِإياَلمه ، وَُكل  َهَذا َمْقُدور ّلِِلَِّ تـََعاىَل َيَِب اإْلِ
 إمنا عظم خلقه ليعظم عذابه ، وبتضاعف . وقال القرطيب : قوله ) ضرس الكافر ، أو ناب الكافر مثل أحد . . . احلديث (

عظم يف تعبهم وهليبهم، كما قال وقال ابن كثري معلقًا على ما أورده من هذه األحاديث: ليكون ذلك أنكى يف تعذيبهم، وأ 
 ُذوُقوْا اْلَعَذاب ( .ليِ )شديد العقاب( )

َذِلَك َأْن ملَْ َيُكْن رَب َك   )حبسب أعماهلم، قال تعاىلأهل النار ليسوا على درجة واحدة من العذاب، بل هم متفاوتون فيها  -3
 .يـَْعَمُلوَن ( ُمْهِلَك اْلُقَرى ِبظُْلم) َوأَْهُلَها َغاِفُلوَن* َوِلُكل ) َدَرَجاٌت ممَّا َعِمُلوا َوَما رَب َك ِبَغاِفل) َعمَّا 

يل الشر منهم ككثريه، وال التابع كاملتبوع، وال املرءوس  درجات مما عملوا ـ حبسب أعماهلم، ال َيعل قلولكل منهم  السعدي: قال
 من الفرق ما ال يعلمه إال هللا.اهـ كالرئيس، كما أن أهل الثواب واجلنة وإن اشتكوا يف الربح والفالح ودخول اجلنة فإن بينهم

ِل ب ِن َسع د  َعن  َرُسوِل هللِا  -6552 َنَِّة َلشَ  َعن  َسه   َجَرًة َيِسرُي الرَّاِكُب يف ِظلِقَها ِمَئَة َعام  َا يَ ق َطُعَها ( .قَاَل ) ِإنَّ يف اْل 
 [ . 2827] م : 

ََواَد ال ُمَضمََّر السَّرِيعَ قَاَل ) َعِن النَِّبِق عن َأِب َسِعيد   -6553 َنَِّة َلَشَجَرًة َيِسرُي الرَّاِكُب اْل   .ِمَئَة َعام  َما يَ ق َطُعَها( ِإنَّ يف اْل 
 [ . 2828 :] م 

---------- 
 أي : ال ينتهي إىل آخر ما مييل من أغصاهنا .) َا يَ ق َطُعَها ( 

ََواَد ( )   الفرس .اْل 
َر لَِيْشَتد  َجريه . ال ُمَضمََّر ()   الَِّذي ُضمِ 
 يف جريه .السَّرِيَع ( ) 
 ة عام ال يقطعها .احلديث دليل على شيء من نعيم اجلنة ، وهو شجرة يسري الراكب يف ظلها مائ -1

 ومن شجر اجلنة :
 . شجرة طوىب

 وهذه شجرة عظيمة كبرية تصنع ثياب أهل اجلنة .
شجرة يف اجلنة، مسرية مائة عام، ثياب أهل اجلنة خترج  قال ) طوىب  عن أيب سعيد اخلدري عن رسول هللا سند أمحدففي م 
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 ها ( .من أكمام
 سيقان أشجار اجلنة من ذهب .و 

 ب ( رواه التمذي .يف اجلنة شجرة إال وساقها من ذه قال ) ما  أن رسول هللا عن أيب هريرة
 كيف يكثر املؤمن حظه من أشجار اجلنة ؟- 2

إبراهيم ليلة أسري يب، فقال: يا حممد، أقرئ أمتك أن اجلنة أرض طيبة التبة،  ) لقيت  عن ابن مسعود قال: قال رسول هللا
  ( رواه التمذي .غراسها سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكرب عذبة املاء، وأهنا قيعان، وأن

 ) من قال سبحان هللا وحبمده غرست له َنلة يف اجلنة ( رواه التمذي . وقال 
ِل ب ِن َسع د  َأنَّ َرُسوَل هللِا   -6554 عُ  َعن  َسه  َنََّة ِمن  ُأمَّيِت َسب   ُخَلنَّ اْل  ُعِمَئِة أَل ف  قَاَل ) لََيد  ِري أَبُو  -وَن ، َأو  َسب   َا َيد 

ُخَل آِخُرُهم  ُوُجوُهُهم  َعَلى ُصورَِة ال َقَمرِ  -َحازِم  أَي ُُّهَما قَاَل  ُخُل َأوَّهُلُم  َحّتَّ َيد  َلَة ُمَتَماِسُكوَن آِخٌذ بَ ع ُضُهم  بَ ع ًضا َا َيد   لَي  
ر ( .  ال َبد 

 [ . 219 ] م :
--------- 

 أي : ممسك بعضهم بيد بعض .َتَماِسُكوَن ( )  مُ 
ر ( )  َلَة ال َبد   أي : على صفة القمر ليلة البدر ، يعين أهنم يف إشراق وجوههم على صفة القمر .َعَلى ُصورَِة ال َقَمِر لَي  
) بغري حساب وال احلديث دليل على أنه سيدخل اجلنة من هذه األمة هذا العدد الكبري ، وقد جاء يف الروايات األخرى  -1

 عذاب ( ، وهم الذين ال يستقون وال يكتوون وال يتطريون 
ا َرُسوَل اّلِلَِّ قَاَل قَاُلوا َوَمْن ُهْم يَ «. ُعوَن أَْلًفا ِبَغرْيِ ِحَساب) يَْدُخُل اجْلَنََّة ِمْن أُمَّىِت َسبْـ ) : قال  َنَب  اّلِلَِّ ففي حديث عمران . قال

ُهْم. قَاَل فـََقاَم ُعكَّاَشُة فـََقاَل ادُْع اّلِلََّ أَْن ََيَْعَلىِن مِ «. َعَلى َربِ ِْم يـَتَـوَكَُّلونَ تَـُووَن َواَل َيْستَـْرقُوَن وَ ُهُم الَِّذيَن اَل َيكْ » ُهمْ »نـْ قَاَل «. أَْنَت ِمنـْ
ُهْم. قَاَل   بَـَقَك ِبَا ُعكَّاَشة ( .سَ » فـََقاَم َرُجٌل فـََقاَل يَا َنَبَّ اّلِلَِّ ادُْع اّلِلََّ َأْن ََيَْعَلىِن ِمنـْ

 على ربه ، حيث تفض ل هللا تعاىل على هذه الزمرة من أمته ، فأدخلها اجلنة بغري حساب . بيان كرامة النيب  -2
 فضل هذه األمة ، حيث يدخل العدد الكثري منهم اجلنة بغري حساب .-3
 أن فيه إثبات احلساب يف اآلخرة على األعمال .-4
 اجلنة تتفاوت حبسب درجاهتم . أن أنوار أهل -5

ل  ، َعِن النَِّبِق  -6555 َنَِّة َكَما تَ تَ َراَءو َن ال َكو َكَب يف السََّماِء ( .  َعن  َسه  َنَِّة لََيتَ َراَءو َن ال ُغَرَف يف اْل  َل اْل   قَاَل ) ِإنَّ َأه 
 [ . 2830] م : 

َهُد َلَسِمع ُت أَبَا َسِعيد  َُيَدِقُث َويَزِيُد ِفيِه َكَما تَ َراَءو َن ال َكو َكَب قَاَل َأِب َفَحدَّث ُت الن ُّع َماَن ب َن أَ  -6556 ِب َعيَّاش  فَ َقاَل َأش 
 ال َغاِرَب يف األُُفِق الشَّر ِقيِق َوال َغر ِبِق ( .

 [ . 2831] م : 
---------- 

لفضل ، حىت إن أهل الدرجات العليا لرياهم من هو معىن احلديث : أن أهل اجلنة تتفاوت منازهلم حبسب درجاهتم يف ا -1
 أسفل منهم ، كالنجوم لتفاضل ما بينهم .

إن أهل اجلنة ليتاءون أهل الغرف من فوقهم كما تتاءون الكوكب الدري ( يعين : أن أهل السفل من اجلنة  وقال القرطيب : 
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رض درارقي السماء على تفاوت منازهلا . فيقال : هذا منزل ينظرون إىل من فوقهم على تفاوت منازهلم ، كما ينظر من على األ
 ئي الكوكب درياً ومس  ذلك بقوله : لتفاوت ما بينهما ،فالن ، كما يقال : هذا املشتي مثآل ، أو الزهرة ، أو املريخ ، وقد بتني

 ه بالدري يف صفائه .يشبلبياضه وصفائه ، وقيل : ألنه 
البخاري: أي: أهنم يشاهدون عن بعد أهل املنازل العالية يف اجلنة، كما كانوا يشاهدون يف ويف منار القاري شرح ُمتصر صحيح 

 الدنيا الكوكب البعيد يف أفق السماء. انتهى.
قال ابن عالن يف دليل الفاحلني: أهل اجلنة متفاوتو املنازل حبسب درجاهتم يف الفضل، حىت إن أهل الدرجات العلى لرياهم من 

النجوم، كما قال: لتفاضل ما بينهم ..والغابر.. قال عياض: معناه الذي يبعد الغروب، وقيل: معناه الغائب، هو أسفل منهم ك
ولكن ال حيسن هنا، ألن املراد بعده عن األرض كبعد غرف أهل اجلنة عن بعضها يف رأي العني. والرواية األوىل هي املشهورة. 

 املغرب ( . من املشرق إىلديث ) اهب. وقد فسره بقوله يف احلومعىن الغابر: الذ
قال القرطيب: شبه رؤية الرائي يف اجلنة صاحب الغرفة برؤية الرائي الكوكب املضيء الباقي يف جانب الشرق والغرب يف االستضاءة 

فق من املشرق مع البعد، وفائدة ذكر املشرق واملغرب: بيان الرفعة وشدة البعد، واملراد باألفق: السماء. ويف رواية ملسلم: من األ
 واملغرب. انتهى.

اْلَغاِبَر قَاَل ) ِإنَّ أَْهَل اجْلَنَِّة لََيتَـرَاَءْوَن أَْهَل اْلُغَرِف ِمْن فـَْوِقِهْم َكَما تـَتَـرَاَءْوَن اْلَكوَْكَب الد ر ِىَّ  ويف حديث أيب سعيد . َأنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ 
نَـُهْم  ِمَن األُُفِق ِمَن اْلَمْشرِِق أَِو اْلَمْغِربِ  ُرُهْم. قَاَل «. لِتَـَفاُضِل َما بـَيـْ ُلُغَها َغيـْ بـََلى » قَالُوا يَا َرُسوَل اّلِلَِّ تِْلَك َمَنازُِل األَنِْبَياِء اَل يـَبـْ

 َوالَِّذى نـَْفِسى بَِيِدِه رَِجاٌل آَمُنوا بِاّلِلَِّ َوَصدَُّقوا اْلُمْرَسِلني ( .
 فاضلون يف مساكنهم، ومنازهلم، ودرجاهتم.) لتفاضل ما بينهم ( أي: ألن أهل اجلنة يت

) قالوا: يا رسول هللا، تلك منازل األنبياء ال يبلغها غريهم ( الظاهر: أنه سؤال واستفهام، واملعىن: هل تلك املنازل العالية هي 
 منازل األنبياء اليت ال يصل إليها سواهم؟ 

رسلني ( أي: أهنا ليست خاصة باألنبياء، ولكنها للصديقني من هذه ) قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهلل وصدقوا امل
 األمة احملمدية. انتهى من منار القاري.

ز ، ال َوَتْشِديد اْلَياء ِباَل مهَْ قال النووي : َواْلَكوَْكب الد ر ِي  ِفيِه َثاَلث لَُغات قُرَِئ ِبِنَّ يف السَّْبع ، اأْلَْكثـَُروَن ) ُدر ِي  ( ِبَضمِ  الدَّ 
يم ، ِقيَل : مُسِ َي ُدر ِيًّا لِبَـَياِضِه َكالد رِ  ، َوالثَّانَِية ِبَضمِ  الدَّال َمْهُموز مَمُْدود ، َوالثَّالَِثة ِبَكْسِر الدَّال َمْهُموز مَمُْدود ، َوُهَو اْلَكوَْكب اْلَعظِ 

َضاَءتِِه ، َوِقيَل : ِلَشَبِهِه بِالد رِ  يِف َكْون  ه أَْرَفع ِمْن بَاِقي الن ُجوم َكالد رِ  أَْرَفع اجلََْواِهر .َوِقيَل : إِلِ
 َوَمْعىَن اْلَغاِبر : الذَّاِهب اْلَماِشي ، َأْي : الَِّذي َتَدىلَّ لِْلُغُروِب َوبـَُعَد َعْن اْلُعُيون .  ) نووي ( .

 احلديث دليل على تفاوت أهل اجلنة يف اجلنة . -2
يتفاوتون يف النعيم يف اجلنان ، حبسب درجتهم فيها ، فليس من يسكن " الفردوس " كمن  مما ال شك فيه أن أهل اجلنةف

 . يسكن يف اجلنان دوهنا
ِء رَبِ ُكَما وقد ذكر هللا تعاىل وصفًا جلنان من خاف مقامه سبحانه وتعاىل ، فقال : ) َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَب ِِه َجنََّتاِن . فَِبَأيِ  آال

بَاِن  فتبني به اختالف اجلنان بعضها عن بعض حبسب  َما َجنََّتاِن ( ،، فوصفهما ، مث قال تعاىل : ) َوِمْن ُدوهنِِ  (. َذَواتَا أَفْـَنان) ُتَكذِ 
 . أعمال أهلها ، ومنزلتهم عند ربم

َن أَْهَل اْلُغَرِف ِمْن فـَْوِقِهْم َكَما يـَتَـرَاَءْوَن اْلَكوَْكَب الد ر ِيَّ قَاَل : ) ِإنَّ أَْهَل اجْلَنَِّة يـَتَـرَاَءوْ  َعْن النَّيبِ   َعْن َأيب َسِعيد) اخْلُْدرِيِ  
نَـُهْم قَاُلوا يَا َرُسوَل اّلِلَِّ تِْلَك َمنَ  ُرُهْم قَ اْلَغاِبَر يف اأْلُُفِق ِمْن اْلَمْشرِِق أَْو اْلَمْغِرِب لِتَـَفاُضِل َما بـَيـْ ُلُغَها َغيـْ اَل بـََلى َوالَِّذي ازُِل اأْلَنِْبَياِء اَل يـَبـْ
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  َوَصدَُّقوا اْلُمْرَسِلني .نـَْفِسي بَِيِدِه رَِجاٌل آَمُنوا بِاّلِلَِّ 
ُهْم َوأَنـَْعمَ ر) َوُعَمَر لسََّماِء َوِإنَّ أَبَا َبكْ ويف رواية : ) ِإنَّ أَْهَل الدََّرَجاِت اْلُعَلى لَيَـرَاُهْم َمْن حَتْتَـُهْم َكَما تـََرْوَن النَّْجَم الطَّاِلَع يف أُُفِق ا  ا (ِمنـْ

 .رواه التمذي 
اعلم أن هذه الغرف ُمتلفة يف العلو ، والصفة ، حبسب اختالف أصحابا يف األعمال ، فبعضها أعلى  : رمحه هللا قال القرطيب

 . من بعض ، وأرفع
لباء بواحدة ، ومعناه الذاهب ، أو وقوله ) الغائر من املشرق أو املغرب ( يروى بالياء اسم فاعل ، من غار ، وروي " الغابر " با

الباقي، ويعين به : أن الكوكب حالة طلوعه ، وغروبه بعيد عن األبصار ، فيظهر صغريًا لبعده ، وقد بيَّنه بقوله ) من املشرق أو 
 الغابر ( .د ، ومعانيها كلها متقاربة املعىن .        ) املغرب ( و قد روي العازب بالعني املهملة والزاي ، أي : البعي

قوله  ) والذي نفسي بيده رجال آمنوا باهلل وصدقوا املرسلني ( ومل يذكر عماًل ، وال شيئًا سوى  - رمحه هللا –قال القرطيب -3
اإلميان ، والتصديق للمرسلني ؛ وذلك لُيعلم أنه عىن اإلميان البالغ ، وتصديق املرسلني من غري سؤال آية ، وال تلجلج ، وإال 

ل الغرفات باإلميان والتصديق الذي للعامة ؟! ولو كان كذلك : كان مجيع املوحدين يف أعاِل الغرفات ، وأرفع فكيف تُنا
 الدرجات ، وهذا حمال . ) التذكرة ( .

 ر) ُمتَـَقابِِلنَي ( .ليس مثة حسد يف اجلنة وال بغضاء ، ويف ذلك قال تعاىل ) َونـََزْعَنا َما يِف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغل ) ِإْخَواناً َعَلى ُسرُ -4
َلَة اْلَبْدِر ، اَل يـَْبُصُقوَن  َعْن َأىِب ُهَريـَْرَة رضي هللا عنه قَاَل : قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  : ) أَوَُّل زُْمَرة) تَِلُج اجْلَنََّة ُصورَتـُُهْم َعَلى ُصورَِة اْلَقَمِر لَيـْ

تُـُهْم ِفيَها الذََّهُب ، أَْمَشاطُُهْم ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة ، َوَُمَاِمُرُهُم األَُلوَُّة ، َوَرْشُحُهُم اْلِمْسُك ، ِفيَها َواَل مَيَْتِخُطوَن َواَل يـَتَـَغوَُّطوَن ، آنِيَ 
ُهْم َزْوَجَتاِن ، يـَُرى ُمخ  ُسوِقِهَما ِمْن َورَاِء اللَّْحِم ، ِمَن احلُْْسِن ، اَل اْخِتاَلَف بـَيْـ  َواَل تـََباُغَض ، قـُُلوبـُُهْم قـَْلٌب  نَـُهمْ َوِلُكلِ  َواِحد) ِمنـْ

 َواِحٌد ، ُيَسبِ ُحوَن اّلِلََّ ُبْكَرًة َوَعِشياً ( متفق عليه .
 : بل تأمل هذا احلديث

َوَتْسَفُعُه النَّاُر َمرًَّة ، فَِإَذا َما  قَاَل  ) آِخُر َمْن يَْدُخُل اجْلَنََّة َرُجٌل فـَْهَو مَيِْشي َمرًَّة َوَيْكُبو َمرَّةً  َأنَّ َرُسوَل اّلِلَِّ  َعْن اْبِن َمْسُعود) 
َها فـََقاَل : تـََباَرَك الَِّذي جَنَّاين ِمْنِك َلَقْد أَْعطَاين اّلِلَُّ َشْيًئا َما أَْعطَاُه أَ   َحًدا ِمْن اأْلَوَِّلنَي َواآْلِخرِين ( رواه مسلم .َجاَوَزَها اْلتَـَفَت ِإلَيـْ

مل ينله أحد من األولني  النار ، وآخر أهل اجلنة خروجًا من اجلنة ، يرى أن نال شيئاً  فهذا حال آخر أهل النار خروجًا من
 !واآلخرين ، وهو مل يدخل اجلنة بعد ؛ فكيف إذا دخلها ؟

وكل  َمن فيها قد ُرزق الرضا حباله ، وذهب عنه أن يعتقد أنه مفضول ، وإن كنَّا حنن قد  - رمحه هللا –قال ابن عطية األندلسي 
 . لمنا من الشريعة أن أهل اجلنة ختتلف مراتبهم ، على قدر أعماهلم ، وعلى قدر فضل هللا على من شاءع
من درجته يف اجلنة فينزله منها إىل درجة دوهنا ، لكن مين على من  أنه ال حيرم عبداً  من فضل هللا تعاىل على عباده املؤمنني-5

 : ب هذه الرفعةيشاء من عباده ، فريفع درجته فيها ، ومن أسبا
 . شفاعة الشافعني أواًل :

 : ويف ذلك حديثان
مُثَّ قَاَل : ) اللَُّهمَّ اْجَعْلُه يـَْوَم  -َورَأَْيُت بـََياَض ِإْبطَْيِه  -: ) اللَُّهمَّ اْغِفْر لُِعبَـْيد) َأيب َعاِمر) (  قَاَل : النَّيِبِ   َعْن َأيب ُموَسى 

 ْن َخْلِقك ( متفق عليه .ِة فـَْوَق َكِثري) مِ اْلِقَيامَ 
 . وأبو عامر هو األشعري ، وهو عم أيب موسى ، رضي هللا عنهما

(  َعَلى َأيب َسَلَمَة َوَقْد َشقَّ َبَصرُُه فََأْغَمَضُه مُثَّ قَاَل : ) ِإنَّ الر وَح ِإَذا قُِبَض تَِبَعُه اْلَبَصرُ  َعْن أُمِ  َسَلَمَة قَاَلْت : َدَخَل َرُسوُل اّلِلَِّ و 
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ُهمَّ اْغِفْر أِلَيب اَل َتْدُعوا َعَلى أَنـُْفِسُكْم ِإالَّ خِبَرْي) فَِإنَّ اْلَماَلِئَكَة يـَُؤمِ ُنوَن َعَلى َما تـَُقوُلوَن ( مُثَّ قَاَل ) اللَّ َقاَل : )َفَضجَّ نَاٌس ِمْن أَْهِلِه فَـ 
 رواه مسلم (  قـَرْبِِه َونـَو ِْر َلُه ِفيهَعِقِبِه يف اْلَغاِبرِيَن َواْغِفْر لََنا َولَُه يَا َربَّ اْلَعاَلِمنَي َواْفَسْح َلُه يِف  َسَلَمَة َواْرَفْع َدَرَجَتُه يف اْلَمْهِديِ نَي َواْخُلْفُه يف 

 :قال ابن القيم رمحه هللا
 . ) 56/  13ُمتصر سنن أيب داود " ) حاشية ابن القيم على  . لقوم من املؤمنني يف زيادة الثواب ، ورفعة الدرجات والنوع الثاين : شفاعته 

 . على كالمه باحلديثني السابقني –رمحه هللا  –واستدل 
النوع الثالث : الشفاعة يف رفع درجات املؤمنني ،  يف بيان أنواع الشفاعة : –محه هللا ر  –وقال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يف أيب سلمةوهذه تؤخذ من دعاء املؤمنني بعضهم لبعض كما قال َصلَّ   . "... ى اّلِلَّ
 . دعاء واستغفار الولد لوالده ثانياً :

 رواه ابن ماجه  .(اْسِتْغَفاِر َوَلِدَك َلكاُل بِ ِإنَّ الرَُّجَل لَتُـْرَفُع َدَرَجُتُه يف اجْلَنَِّة فـَيَـُقوُل َأىنَّ َهَذا فـَيُـقَ : ): قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ َعْن َأيب ُهَريـَْرَة قَالَ 

 . إحلاق اآلباء بدرجة األبناء والعكس ثالثاً :
َناُهْم ِمْن َعمَ قال تعاىل ) ُهْم ُذر ِيَـّتُـُهْم بِِإميَان) َأحلَْْقَنا ِبِْم ُذر ِيَـّتَـُهْم َوَما أَلَتـْ  .َّبَا َكَسَب َرِهنٌي(ِلِهْم ِمْن َشْيء) ُكل  اْمرِئ) َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتَـّبَـَعتـْ

 .له حكم الرفع وهو أثر صحيح( ا دونه يف العمل لتقر بم عينهإن هللا يرفع ذرية املؤمن إىل درجته وإن كانو ن ابن عباس قال )وع
 :رمحه هللا -قال الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 

ُهْم ُذر ِيَـّتُـُهْم بِِإميَان) َأحلَْْقَنا بِِ  ْم ُذر ِيَـّتَـُهْم ( ، الذين آمنوا واتبعتهم الذرية باإلميان ، والذرية اليت قال عز وجل : ) َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتَـّبَـَعتـْ
 . درجاهتم يكون إمياهنا تبعاً : هي الذرية الصغار ، فيقول هللا عز وجل : ) َأحلَْْقَنا ِبِْم ُذر ِيَـّتَـُهْم ( أي : جعلنا ذريتهم تلحقهم يف

يف درجاهتم يف اجلنة ، ال يلحقون بآبائهم ؛ ألن هلم ذرية ، فهم يف مقرهم ،  وأما الكبار الذين تزوجوا : فهم مستقلون بأنفسهم
 أما الذرية الصغار التابعون آلبائهم : فإهنم يرقَّون إىل آبائهم ، هذه التقية ال تستلزم النقص من ثواب ودرجات اآلباء ، وهلذا قال

َناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيء) ( ، ) ألتناهم ( يعين : نقصناهم ، يعين : أن ذريتهم تلحق بم ، وال يقال أخصم من  : ) َوَما أَلَتـْ
َنا  ُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيء ( .درجات اآلباء بقدر ما رفعتم درجات الذرية ، بل يقول : ) َوَما أَلَتـْ

َم ال ِقَياَمِة َلو  َأنَّ َلَك َما يف  قَاَل ) يَ ُقوُل اَّللَُّ تَ َعاىَل  َعِن النَِّبِق  عن أََنس ب ن َماِلك  -6557 ِل النَّاِر َعَذابًا يَ و  َوِن َأه  أَله 
َوَن ِمن  َهَذا َوأَن َت يف ُصل   َتِدي ِبِه فَ يَ ُقوُل نَ َعم  فَ يَ ُقوُل َأَرد ُت ِمن َك َأه  ء  َأُكن َت تَ ف  ِرَك ِب َشي ًئا اأَلر ِض ِمن  َشي  ِب آَدَم َأن  َا ُتش 

ِرَك ِب ( .فَأَبَ ي َت إِ   اَّ َأن  ُتش 
 [ . 2805] م : 

--------- 
ْولِِه: )َقْد ، َوَقْد أَْوَضَحُه يف الر َِوايـَتَـنْيِ اأْلَِخريَتـَنْيِ ِبقَ َرْدت يف الر َِوايَة اأْلُوىَل: طََلْبت ِمْنك َوأََمْرُتكاْلُمَراد أَ  (فَ يَ ُقوُل َأَرد ُت ِمن َك ) 

 . تـََعاىَل َشْيًئا َفاَل يـََقع( َعَلى َذِلَك مَجًْعا بـَنْي الر َِوايَات أِلَنَُّه َيْسَتِحيل ِعْند أَْهل احلَْق  َأْن يُرِيد اّلِلَّ  تَْأِويل )أََرْدتُسِئْلت أَْيَسر( فـََيتَـَعنيَّ 
 احلديث دليل على أن هللا قد أخذ العهد وامليثاق على بين آدم بعدم الشرك .-1

َأن تـَُقوُلوْا يـَْوَم  ِمن َبيِن آَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذر ِيَـّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسَت ِبَربِ ُكْم قَاُلوْا بـََلى َشِهْدنَا قال تعاىل ) َوِإْذ َأَخَذ رَب كَ 
 اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ 

 وقد اختلف العلماء يف هذا امليثاق على قولني :
، وجياًل بعد ِجيل، على طــــريق ـــمن املفسِ رِين إىل أن  َمْعىَن أْخِذِهم من ظهور بين آدم هو وجفذهبت مجاعة  ودهم قـَْرنًا بعد قـَْرن)

 التناسل .
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واملعىن: أن  هللَا خلق بين آدم وخلق من هؤالء ذرية، فينقضي هذا القرن وخيلق من هذا القرن ذرية كما قال ) َكَما أَنَشَأُكم مِ ن  
 ر ِيَِّة قـَْوم) آَخرِيَن ( .ذُ 

 وعلى هذا القول فاألخذ من ظهورهم: هو استخراج الن َطف من أصالبم على طريق التناسل قرنًا بعد قرن. 
 . أي : أشهدهم على أنفسهم بلسان احلال ال بلسان املقالَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم ( وَ وعلى هذا القول فقوله ) 

أََلْسُت ِبَربِ ُكْم ( ن األدلة الواضحة الظاهرة على كمال قدرته وأنه املعبود وْحَده ما ال حُيَْتاج معه إىل شيء ) ألن هللا نصب هلم م 
ِدلَّة، وعلى هذا القول فقوله ) يعين: أَثـَْبَت هلم ربوبيته واستحقاقه للعبادة َّبا ركز فيهم من الِفْطَرة والعقول، وما نصب هلم من األ

 قالوا ذلك أيًضا بلسان حاهلم .( قَاُلوْا بـََلى 
سان قالوا: الدليل على أن  هذا هو املراد أن هللا مل خيلق أحًدا من بين آدم ذاكًرا امليثاق ليلة امليثاق وهم كالذر، وما ال يذكره اإلن

 ، وهذا كأنه جعل حجة مستقلة عليه .ال يكون حجة عليه
وهو الذي يدل له بعض األحاديث الصحيحة، والقرآن قد يـُْرِشُد إليه: أنه هو وعليه أكثر املتقدمني من السلف،  القول الثاين:

األخذ يوم امليثاق املعروف، أن هللا تبارك وتعاىل أخذ من ظهر آدم ومن ظهور ذرياته كل نسمة) سبق يف ِعْلِمِه أهنا ُملوقة إىل يوم 
فقالوا: بلى. إال  جعل فيهم إدراًكا وقال هلم ) أََلْسُت ِبَربِ ُكْم ( ر، و القيامة فأخذهم بيده )جل  وعال( بعضهم للَجنَّة وبعضهم للنا

الرسل يُذَكرون بذا العهد، وما ثبت عن الرسل هو وما  أن هذا العهد ال يولد أحد إال وهو ناس) له، وهللا )جل  وعال( أرسل
 د مما جنزم َّبا شاهدناه والحظناه وتذكرناحنن جنزم بوقوعه أش حضره اإلنسان يف التحقيق واحد؛ ألن ما قاله رسول هللا 

 وهذا القول قال به كثري من السلف .
 ودلت عليه أحاديث كثرية من أصحها حديث الباب .

ظهر آدم،  أن عدم اإلشراك ُأِخذ عليهم وهم يف فهذا احلديث ثابٌت يف الصحيحني من حديث أنس، وقد ذكر فيه النيب 
أنه استخراج هللا هلم، وإشهاده عليهم، مث ردهم يف ظهر أبيهم نُفِسِهْم أََلْسُت ِبَربِ ُكْم ( ُهْم َعَلى أَ َوَأْشَهدَ فدل ذلك على أن قوله ) 

، أهنم جعلوا  ، وجياًل بعد جيل) آدم. ومما يدل على هذا: أن الذين قالوا: إن معىن أخذهم من ظهورهم: هو تناسلهم قرنًا بعد قرن)
والقرآن يدل على عدم عية كافًيا يف قيام احلجة عليهم ، لعقول، وما نصب هلم من األدلة القطما ركب فيهم من الفطرة السليمة وا

دل على أنه ال يُقطع عذر أحد بنصب األدلة، وتركيز الفطرة،  -وهو كالم رب  العاملني  -صحة هذا القول؛ ألن القرآن العظيم 
 دين باملعجزات . دار الدنيا، إنذارهم مؤيَّ وخلق العقول؛ بل ال ينقطع عذر بين آدم إال بإرسال الرسل يف

عَ ولذا قال تعاىل )  ِبنَي َحىتَّ نـَبـْ  .ن هذارة. مل يقل شيًئا موننصب فطومل يقل: حىت َنلق عقواًل ونركز أدلة ( َث َرُسوالً َوَما ُكنَّا ُمَعذِ 
فبني  أن حجة الناس ال يقطعها إال  َد الر ُسِل ( اِس َعَلى اّلِلَِّ ُحجٌَّة بـَعْ ر ُساًل م َبشِ رِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّ وقال جل وعال )  

 إعذار الرسل وإنذارهم له.
 إذاً: عندنا يف امليثاق قوالن :

ى ، ما جاء يف حديث ابن عباس من أن هللا أخذ على الناس امليثاق يف عامل الذر فقال: أََلْسُت ِبَربِ ُكْم قَاُلوا بـَلَ  القول األول:
 وهذا القول اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رمحه هللا تعاىل، ونسبه ابن القيم إىل مجاعة وطائفة من السلف واخللف.

القول الثاين: الذي اختاره شيخ اإلسالم رمحه هللا وابن القيم وابن كثري يف تفسريه من أن امليثاق هو ميثاق الفطرة لضعف حديث 
 . س فيها ما يدل على ذلكابن عباس؛ وألن اآلية لي

 
 



 189 

قَاَل ) َُي ُرُج ِمَن النَّاِر بِالشََّفاَعِة َكأَن َُّهُم الث ََّعارِيُر قُ ل ُت َما الث ََّعارِيُر قَاَل الضََّغابِيُس ،  َأنَّ النَِّبَّ  َعن  َجاِبر  -6558
ِرو ب ِن ِديَنار  أَبَا حُمَمَّ  ع ُت النَِّبَّ وََكاَن َقد  َسَقَط َفُمُه فَ ُقل ُت ِلَعم  ع َت َجاِبَر ب َن َعب ِد هللِا يَ ُقوُل : َسَِ يَ ُقوُل َُي ُرُج بِالشََّفاَعِة  د  َسَِ

 ِمَن النَّاِر قَاَل نَ َعم  ( .
--------- 

ي عن الفربري أيب ذر عن السرخس كذا لألكثر من رواة البخاري حبذف الفاعل وثبت يف رواية  َُي ُرُج ِمَن النَّاِر بِالشََّفاَعِة () 
( وكذا للبيهقي يف البعث من طريق يعقوب بن سفيان عن أيب النعمان شيخ البخاري فيه وكذا ملسلم عن أيب الربيع )خيرج قوم

ن هللا خيرج قومًا من النار بالشفاعة ( وله من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو مسع جابر مثله إالزهراين عن محاد بن زيد ولفظه ) 
 ناس من النار فيدخلهم اجلنة ( .لكن قال ) 

أما الثعارير فقال ابن األعرايب : هي  - رمحه هللا –قال احلافظ ابن حجر قُ ل ُت َما الث ََّعارِيُر قَاَل الضََّغابِيُس ( َكأَن َُّهُم الث ََّعارِيُر   
  .قثاء صغار ، وقال أبو عبيدة مثله

  . واملقصود : الوصف بالبياض والدقة
  . : فقال األصمعي : شيء ينبت يف أصول الثمام يشبه اهلليون يسلق مث يؤكل بالزيت واخلل وأما الضغابيس

  . وقيل ينبت يف أصول الشجر ويف اإلذخر خيرج قدر شرب يف دقة األصابع ال ورق له وفيه محوضة
  . ويف غريب احلديث للحريب : الضغبوس شجرة على طول اإلصبع ، وشبه به الرجل الضعيف

 يث دليل على إثبات الشفاعـــة .احلد-1
 وقد قسم العلماء رمحهم هللا الشفاعة  إىل أقسام :

 أوًا : الشفاعة العرمى :
 ، فيشفع يف أهل املوقف حىت يُقضى بينهم بعد أن يتاجع األنبياء . وهي خاصة بنبينا حممد 

ة ، وهل تدرون ممَّ ذلك ؟ َيمع هللا األولني واآلخرين : ) أنا سي د الناس يوم القيام قال : قال رسول هللا  عن أيب هريرة 
يف صعيد واحد يسمعهم الداعي ، وينفذهم البصر ، فتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون ، فيقول الناس : 

مث إبراهيم مث موسى  مث نوح .مث ذكر احلديث ، فيأتون آدم .. .ظرون من يشفع لكم إىل ربكم ؟ ..أال ترون ما قد بلغكم ؟ أال تن
فيقولون : يا حممد ، أنت رسول هللا وخامت األنبياء ، وقد غفر  . وكلهم يردها إىل اآلخر ، حىت يأتون إىل حممد مث عيسى ..

اجداً هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، اشفع لنا إىل ربك ، أال ترى إىل ما حنن فيه ؟ فأْنطِلق ، فآيت حتت العرش ، فأقع س
لريب عز وجل ، مث يفتح ِل على حمامده ، وحسن الثناء عليه شيئًا مل يفتح على أحد قبلي ، مث يقال : يا حممد ، ارفع رأسك ، 

 . ( . متفق عليه قول : أميت يا رب أميت يا رب ..وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأرفع رأسي ، فأ
 بدخول أهل اْلنة اْلنة : ثانياً : شفاعته 

، فإن أهل اجلنة إذا عربوا الصراط ، أوقفوا على قنطرة بني اجلنة والنار ، فتمحص قلوب بعضهم من  اصة بالرسول وهذه خ
 . بعض حىت يهذبوا وينقوا ، مث يؤذن هلم يف دخول اجلنة ، فتفتح أبواب اجلنة بشفاعة النيب 

س ، فيقوم املؤمنون حىت تـُْزلق ) َيمع هللا تبارك وتعاىل النا:  عن أيب هريرة وحذيفة ـ رضي هللا عنهما ـ قاال : قال رسول هللا 
فيقوم فيؤذن  . فذكر احلديث وفيه : فيأتون حممداً ا اجلنة ..[ هلم اجلنة ، فيأتون آدم فيقولون : يا أبانا ، استفتح لن]أي تقرب

 .. ( رواه مسلم له ..
القيامة ،فأسـتفتح ، فيقول اخلازن : من أنت ؟ فأقول : حممد ،  قال : ) آيت باب اجلنة يوم أن النيب  وعن أنس بن مالك 
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 .رواه مسلم  : بك أمرت ال أفتح ألحد) قبلك (فيقول 
 لعمقه أِب طالب للتخفيف عنه من عذاب النار : شفاعته ثالثاً : 

؟ قال : هو يف  : ) ما أغنيت عن عم ك فإنه كان حيوطك ويغضب لك أنه قال للنيب  عن العباس بن عبد املطلب 
 ضحضاح من نار ، ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار ( . متفق عليه 

وقد ذكر عنده عمه فقال : ) لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة ، فيجعل يف  أنه مسع النيب  وعن أيب سعيد اخلدري 
 ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه ( . متفق عليه 

 ثان يدالن على أن أبا طالب مات كافراً ، إذ لو كان مسلماً خلرج من النار مع املوحدين ، كما تواترت األحاديث هذان احلدي
 خبروج املوحدين من النار . ] وسيأيت إن شاء هللا ذكر بعض هذه األحاديث [ 

 الشفاعة يف خروج املوحدين من النار :رابعاً : 
 النار متواترة ، وقد اتفق عليها أهل السنة واجلماعة . األحاديث الدالة على خروج املوحدين من

، وخيرج من النار  ، ويف قلبه وزن شعرية من خريخيرج من النار من قال ال إله إال هللاقال: ) أن النيب  عن أنس بن مالك 
  متفق عليه. يف قلبه وزن ذرة من خري(ال هللا و ، وخيرج من النار من قال ال إله إ هللا ويف قلبه وزن بر ة من خريمن قال ال إله إال

: ) لكل نيب دعوة مستجابة ، فتعجل كل نيب دعوته ، وإين اختبأت دعويت  قال : قال رسول هللا  وعن أيب سعيد اخلدري 
 شفاعة ألميت يوم القيامة ، فهي نائلة إن شاء هللا من مات من أميت ال يشرك باهلل شيئاً ( . رواه مسلم

قال : ) يدخل أهل اجلنة اجلنة ، وأهل النار النار ، مث يقول هللا تعاىل : أخرجوا من كان  أن النيب  اخلدري وعن أيب سعيد 
ما تنبت احلبة يف يف قلبه مثقال حبة من خردل ما إميان ، فُيْخَرجون منها وقد اسودوا ، فيلقون يف هنر احليا ـ أو احلياة ـ فينبتون ك

 ليه . ( . متفق عجانب السيل ..
ينكرها من أهل البدع طائفتان : املعتزلة واخلوارج ، ألن املعتزلة واخلوارج مذهبهما يف فاعل الكبرية أنه ُملد يف  وهذه الشفاعة

 النار ، فريون من زىن كمن أشرك باهلل ، ال تنفعه الشفاعة ولن يأذن هللا ألحد) بالشفاعة له .
 ك كما سبق .مردود َّبا تواترت به األحاديث يف ذل وقوهلم

 لنبينا ولسائر النبيني والصديقني وغريهم .وهذه الشفاعة 
 الشفاعة فيمن استحق النار أن ا يدخلها :خامساً : 

: ) ما من مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعني رجاًل ال يشركون باهلل شيئاً إال شفعهم هللا فيه (  وقد يستدل هلا بقول النيب 
 رواه مسلم 
 لشفاعة يف رفع درجات بعض أهل اْلنة :اسادساً : 

أليب سلمة : ) اللهم اغفر أليب سلمة ، وارفع درجته يف  وهذه تؤخذ من دعاء املؤمنني بعضهم لبعض ، كما قال النيب 
 املهديني ، وافسح له يف قربه ونور له فيه ، واخلفه يف عقبه ( . رواه مسلم 

 ْلنة بال حساب وا عذاب :يف دخول بعض املؤمنني ا شفاعته سابعاً : 
أن يكون من السبعني ألف الذين يدخلون اجلنة بال حساب  ، حيث دعا له النيب  يف عكاشة بن حمصن  كشفاعته 

 وال عذاب .
 أسـباب الشـفاعة : -2

 أوًا : القرآن الكرمي .
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ىت غفر له ، وهي : تبارك الذي بيده قال : ) إن سورة من القرآن ثالثون آية شفعت لرجل ح عن النيب  عن أيب هريرة 
 امللك ( . رواه التمذي ، وقال حديث حسن ، ورواه أبو داود 

 يقول : ) اقرؤوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعاً ألصحابه ( . رواه مسلم   قال : مسعت رسول هللا  وعن أيب أمامة 
 ثانياً / سكىن املدينة واملوت هبا .

قال : ) ال يصرب على ألواء املدينة وشدهتا أحٌد من أميت إال كنت له شفيعًا يوم القيامة أو  أن رسول هللا  عن أيب هريرة 
 شهيداً ( رواه مسلم .

 ) من استطاع أن ميوت باملدينة فليمت با فإين أشفع ملن ميوت با ( رواه التمذي  قال : قال رسول هللا  وعن ابن عمر 
 وطلب الوسيلة له . النِب  ثالثاً / الصالة على

) إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ، مث صل وا  يقول  عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ـ رضي هللا عنهما ـ أنه مسع النيب 
عباد هللا ، علي فإنه من صلى علي صالة صلى هللا با عشرًا ، مث سلوا ِل الوسيلة ، فإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد) من 

 . وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل ِل الوسيلة حلت له الشفاعة ( رواه مسلم
قال : ) من قال حني يسمع النداء : اللهم ربِ  هذه الدعوة التامة ، والصـالة  أن رسول هللا  وعن جابر بن عبد هللا 

 الذي وعدته ، حلت له شـفاعيت يوم القيامة ( رواه البخاري . القائمة ، آِت حممداً الوسـيلة والفضيلة ، وابعثه مقاماً حمموداً 
 املسلم الذي ا تقبل شفاعته :

 يقول : ) إن اللعانني ال يكونون شهداء وال شفعاء يوم القيامة ( . رواه مسلم   عن أيب الدرداء قال : مسعت رسول هللا 
يِهم  قَاَل ) َُي   عن أََنس ب ن َماِلك ، َعِن النَِّبِق  -6559 َنََّة فَ ُيَسمِق ُخُلوَن اْل  ٌع فَ َيد  َها َسف  ٌم ِمَن النَّاِر بَ ع َد َما َمسَُّهم  ِمن   ُرُج قَ و 

ََهنَِّميِقني ( . َنَِّة اْل  ُل اْل   َأه 
---------- 

 احلديث دليل على خروج املوحدين من النار بعد دخوهلم النار . -1
  :روجهم من النار ، ومن ذلكعن صفات هؤالء بعد خ النيب وقد أعلمنا -2

  .ويُنبتون من جديد أّنم يُلقون يف ) ّنر احلياة ( أوًا : 
ْن َكاَن يف قـَْلِبِه قَاَل : ) ِإَذا َدَخَل أَْهُل اجْلَنَِّة اجْلَنََّة َوأَْهُل النَّاِر النَّاَر يـَُقوُل اّلِلَُّ : مَ  َعْن َأيب َسِعيد) اخْلُْدرِيِ  َرِضَي اّلِلَُّ َعْنُه َأنَّ النَّيبَّ 

ْوَن يِف نـََهِر احْلََياِة ، فـَيَـْنُبُتوَن َكَما تـَْنُبُت ِمثْـَقاُل َحبَّة) ِمْن َخْرَدل) ِمْن ِإميَان) فََأْخرُِجوُه ، فـََيْخُرُجوَن ، َقْد اْمُتِحُشوا ، َوَعاُدوا مُحًَما ، فـَيُـْلقَ 
يِل السَّْيل ( .  احْلِبَُّة يف محَِ

 )  َأملَْ تـََرْوا أَنَـَّها تـَْنُبُت َصْفرَاَء ُمْلَتوِيَة ( متفق عليه .  َوقَاَل النَّيب  
  ) .302/  4انظر : " النهاية يف غريب احلديث " )  . امتحشوا ( : أي : احتقوا ، واحملش : احتاق اجللد ، وظهور العظم ) 
  .( 444/  1: " النهاية يف غريب احلديث " )  انظر .مِحماً ( : أي : صاروا سود األجساد كاحلمم ، وهو الفحم ) 
  .احلبة ( بكسر احلاء ، وهي بزر البقول والعشب ، تنبت يف الرباري وجوانب السيول )
محيل السيل ( فبفتح احلاء وكسر امليم ، وهو ما جاء به السيل من طني أو غثاء ومعناه : حممول السيل ، واملراد التشبيه يف )

  . وطراوته سرعة النبات وحسنه
  .أن حاهلم سيتغري بعد خروجهم من النار وبنيَّ النِب  ثانياً :

أهنم ) خَيُْرُجوَن ِمْن النَّاِر بـَْعَد َأْن َيُكونُوا ِفيَها ، فـََيْخُرُجوَن   –عن اجلهنميني  –قَاَل  َعن َجاِبر ْبن َعْبِد اّلِلَِّ َعْن َرُسوِل اّلِلَِّ 
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 سلم .اِسِم ، فـََيْدُخُلوَن نـََهرًا ِمْن أَنـَْهاِر اجْلَنَِّة فـَيَـْغَتِسُلوَن ِفيِه فـََيْخُرُجوَن َكأَنَـُّهْم اْلَقرَاِطيس ( رواه مَكأَنَـُّهْم ِعيَداُن السَّمَ 
قال النووي : قوله ) فيخرجون كأهنم عيدان السماسم ( هو بالسينني املهملتني : األوىل مفتوحة ، والثانية مكسورة ، وهو مجع 

و هذا السمسم املعروف الذي يستخرج منه الشريج ، قال اإلمام أبو السعادات املبارك بن حممد بن عبد الكرمي مسسم ، وه
أن السماسم مجع مسسم ، وعيدانه تراها إذا قلعت  -وهللا أعلم  -: معناه  -رمحه هللا تعاىل  -اجلزري املعروف بابن األثري 

  . ا حمتقة ، فشبه با هؤالءوتركت يف الشمس ليؤخذ حبها دقاقا سودا كأهن
قوله : ) فيخرجون كأهنم القراطيس ( القراطيس : مجع قرطاس بكسر القاف وضمها لغتان ، وهو : الصحيفة اليت يكتب فيها ، 

  . شبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتساهلم وزوال ما كان عليهم من السواد
 بِالشََّفاَعِة َكأَنَـُّهْم الثَـَّعارِيُر ، قـُْلُت : َما الثَـَّعارِيُر ؟ قَاَل : الضََّغابِيس ( .ويف رواية البخاري ) خَيْرُُج ِمْن النَّاِر 

  تنبيه : هذا التشبيه لصفتهم بعد أن ينبتوا ، وأما يف أول خروجهم من النار فإهنم يكونون كالفحم كما سيأيت يف احلديث
  . الذي بعده

  .اللؤلؤة ، وَيل هللا عليهم رضوانه فال يسخط عليهم أبداً ثالثاً : أّنم يصري الواحد منهم مثل 
قَال : ) ... فـَيَـُقوُل اّلِلَُّ َعزَّ َوَجلَّ : َشَفَعْت اْلَماَلِئَكُة ، َوَشَفَع النَِّبي وَن ، َوَشَفَع اْلُمْؤِمُنوَن  َعْن َأيب َسِعيد) اخْلُْدرِيِ  عن َرُسوِل اّلِلَِّ 

رًا َقط  َقْد َعاُدو ، وملَْ يـَْبَق ِإالَّ أَ  َها قـَْوًما ملَْ يـَْعَمُلوا َخيـْ ا مُحًَما ، فـَيُـْلِقيِهْم يف نـََهر) يف ْرَحُم الرَّامِحِنَي ، فـَيَـْقِبُض قـَْبَضًة ِمْن النَّاِر فـَُيْخرُِج ِمنـْ
يِل السَّْيِل ... قَاَل : فـََيْخُرُجوَن َكالل ْؤُلِؤ يف رِقَاِبِْم اخْلََوامِتُ ، أَفْـَواِه اجْلَنَِّة يـَُقاُل َلُه " نـََهُر احْلََياِة " فـََيْخُرُجوَن َكَما خَتْرُُج احلِْ  بَُّة يِف محَِ

 يـَُقوُل اْدُخُلوا اجْلَنََّة َفَما رَأَيـُْتُموُه وُه َواَل َخرْي) َقدَُّموُه ، مُثَّ يـَْعرِفـُُهْم أَْهُل اجْلَنَِّة ، َهُؤاَلِء ُعتَـَقاُء اّلِلَِّ الَِّذيَن أَْدَخَلُهْم اّلِلَُّ اجْلَنََّة ِبَغرْيِ َعَمل) َعِملُ 
ْفَضُل ِمْن َهَذا ، فـَيَـُقوُلوَن : يَا رَبَـَّنا َأي  فـَُهَو َلُكْم ، فـَيَـُقوُلوَن : رَبَـَّنا أَْعطَْيتَـَنا َما ملَْ تـُْعِط َأَحًدا ِمْن اْلَعاَلِمنَي ، فـَيَـُقوُل َلُكْم ِعْنِدي أَ 

 اً ( متفق عليه .َذا ، فـَيَـُقوُل : رَِضاَي َفاَل َأْسَخُط َعَلْيُكْم بـَْعَدُه أَبَدَشْيء) أَْفَضُل ِمْن هَ 
  :عظيم حال اخلارجني من النار ، يف كرامات) يهبها هلم ربم تعاىل فضاًل منه وكرماً ، ومنها وهو حديث عظيم يبني فيه النيب 

  .أ. اإللقاء يف هنر احلياة ، واإلنبات من جديد
  .ن من النهر كاللؤلؤ يف رقابم اخلوامتب. خيرجو 

  .ج. يعطيهم كل ما َيدونه مما يرونه يف اجلنة
  .د. يظنون ، من تنعمهم وبلوغهم الغاية من السرور واحلبور ، أن هللا تعاىل أكرمهم َّبا مل يكرم به غريهم

  .هـ. حيل عليهم رضوانه ، فال يسخط عليهم أبداً 
  :دخل اجلنة من هؤالءويؤكد كرامة هللا تعاىل ملن 
َها َوآِخَر أَْهِل اجْلَنَِّة ُدُخواًل ، َرُجٌل خَيْرُُج ِمْن  قَاَل النَّيب   َعْن َعْبِد اّلِلَِّ بِن مْسعود  : ) ِإين ِ أَلَْعَلُم آِخَر أَْهِل النَّاِر ُخُروًجا ِمنـْ

ًوا فـَيَـُقوُل اّلِلَُّ : اْذَهْب فَاْدُخْل اجْلَنَّةَ   ، فـََيْأتِيَها فـَُيَخيَُّل ِإلَْيِه أَنَـَّها َمأْلَى ، فـَيَـْرِجُع فـَيَـُقوُل : يَا َربِ  َوَجْدتـَُها َمأْلَى ، فـَيَـُقوُل :  النَّاِر َكبـْ
ى ، فـَيَـُقوُل : اْذَهْب فَاْدُخْل اجْلَنََّة ، ا َمأْلَ ْذَهْب فَاْدُخْل اجْلَنََّة ، فـََيْأتِيَها فـَُيَخيَُّل ِإلَْيِه أَنَـَّها َمأْلَى ، فـَيَـْرِجُع فـَيَـُقوُل : يَا َربِ  َوَجْدتـُهَ 

نـَْيا َوَعَشَرَة أَْمثَاهِلَا  نـَْيا  -فَِإنَّ َلَك ِمْثَل الد  َوأَْنَت  -أَْو : َتْضَحُك ِمينِ   -فـَيَـُقوُل : َتْسَخُر ِمينِ   -أَْو : ِإنَّ َلَك ِمْثَل َعَشَرِة أَْمثَاِل الد 
 ة ( متفق عليه .َضِحَك َحىتَّ بََدْت نـََواِجُذُه ، وََكاَن يـَُقوُل : َذاَك أَْدىَن أَْهِل اجْلَنَِّة َمْنزِل َرُسوَل اّلِلَِّ  اْلَمِلُك ، فـََلَقْد رَأَْيتُ 

  .، ُث يُرفع عنهم هذا ااسمأنه يُطلق عليهم اسم ) اْلهنميني ( و ) عتقاء اْلبار (  رابعاً :
  .، واملراد : أنَّ هللا أعتقهم من جهنم واجلهنميون : مجع جهنمي ، نسبة إىل جهنم

يِهْم أَْهُل اجْلَنَّةِ قَاَل  عْن أََنس ْبِن َماِلك) َعْن النَّيِبِ   َها َسْفٌع فـََيْدُخُلوَن اجْلَنََّة فـَُيَسمِ   ) خَيْرُُج قـَْوٌم ِمْن النَّاِر بـَْعَد َما َمسَُّهْم ِمنـْ
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س) ـ أيضا ـ : ) ... فـََيْدُخُلوَن اجْلَنََّة فـَيَـُقوُل هَلُْم أَْهُل اجْلَنَِّة : َهُؤاَلِء اجلََْهنَِّمي وَن !! فـَيَـُقوُل اجلََْهنَِّميِ ني ( وعند أمحد  من حديث أَنَ 
  ، وابن خزمية .اجْلَبَّاُر : َبْل َهُؤاَلِء ُعتَـَقاُء اجْلَبَّاِر َعزَّ َوَجل ( صححه ابن مندة يف " اإلميان 

: ) ... فيسمون يف اجلنة " اجلهنميني " من أجل سواد يف وجوههم ،   سعيد اخلدري وعند ابن حبان من حديث أيب
 ( .فيقولون : ربنا أذهب عنا هذا االسم ، قال : فيأمرهم فيغتسلون يف هنر يف اجلنة فيذهب ذلك منهم 

ن تكون اجلنة مستقره وداره ؟! أن غمسة واحدة يف اجلنة تُنسي املسلم كل بؤس عاشه يف الدنيا ، فكيف َّب وقد أخرب النيب 
  .وال يبعد أن يشمل هذا البؤس الذي عاناه املسلم عندما كان يف النار

نـَْيا ِمْن أَْهِل النَّاِر يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَُيْصَبُغ يِف  : قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ َعْن أََنِس ْبِن َماِلك) قَالَ  َغًة مُثَّ يـَُقالُ  النَّارِ : ) يـُْؤَتى بِأَنـَْعِم أَْهِل الد  : َصبـْ
رًا َقط  ؟ َهْل َمرَّ ِبَك نَِعيٌم َقط  ؟ فـَيَـُقوُل : اَل َواّلِلَِّ يَا َربِ  ، َويـُْؤَتى نـَْيا ِمْن أَْهِل  يَا اْبَن آَدَم َهْل رَأَْيَت َخيـْ بَِأَشدِ  النَّاِس بـُْؤًسا يِف الد 

َغًة يِف اجْلَنَِّة فـَيُـقَ  َما َمرَّ اُل لَُه : يَا اْبَن آَدَم َهْل رَأَْيَت بـُْؤًسا َقط  ؟ َهْل َمرَّ ِبَك ِشدٌَّة َقط  ؟ فـَيَـُقوُل : اَل َواّلِلَِّ يَا َربِ  اجْلَنَِّة فـَُيْصَبُغ َصبـْ
 يب بـُْؤٌس َقط  ، َواَل رَأَْيُت ِشدًَّة َقط ( رواه مسلم .

بؤس العذاب يف النار، إضافة إىل ما ذكرناه من تغري  ومما يدل على أن الغمس يف نعيم اجلنة ، يذهب كل بؤس سبقه ، حىت
َعُم اَل  قَاَل  َعْن النَّيبِ   َعْن َأيب ُهَريـَْرَة  هنر احلياة ، ما رواه مسلم هيئاهتم وأحواهلم بعد اإللقاء يف  ) َمْن يَْدُخُل اجْلَنََّة يـَنـْ

َلى ثَِيابُُه َواَل يـَْفىَن َشَبابُه ( .  يـَْبَأُس اَل تـَبـْ
  . وهذا النعيم املؤكد بنفي البؤس عمن يدخل اجلنة ، عام يف كل من يدخلها ، سواء دخل النار قبلها ، أو مل يدخل

 .ها بؤس، وال يعتيه فساد وال تغيريوب نعيمــ؛ فال يشر الثبات والقرار، وأن التغري ال يتطرق إليهامعناه أن اجلنة داقال القاضي: 
عاىل عن حال أهل اجلنة إذا دخلوها : ) َوقَالُوا احلَْْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي أَْذَهَب َعنَّا احلََْزَن ِإنَّ رَبَـَّنا َلَغُفوٌر وألجل ذلك كله ، حكى هللا ت

 .َشُكوٌر * الَِّذي َأَحلََّنا َداَر اْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه ال مَيَس َنا ِفيَها َنَصٌب َوال مَيَس َنا ِفيَها لُُغوٌب( 
أي: الدار اليت تدوم فيها اإلقامة، والدار اليت يرغب يف املقام فيها، لكثرة خرياهتا، وتواِل مسراهتا،  : خ السعدي رمحه هللاقال الشي

 .علينا وكرمه، ال بأعمالنا، فلوال فضله، ملا وصلنا إىل ما وصلنا إليها ، وذلك اإلحالل ) ِمْن َفْضِلِه ( وزوال كدوراهت
َنَصٌب َوال مَيَس َنا ِفيَها لُُغوٌب { أي: ال تعب يف األبدان وال يف القلب والقوى ، وال يف كثرة التمتع ، وهذا يدل  ال مَيَس َنا ِفيَها )

على أن اّلِل  تعاىل َيعل أبداهنم يف نشأة كاملة ، ويهيئ هلم من أسباب الراحة على الدوام، ما يكونون بذه الصفة، حبيث ال 
 زن .م وال حميسهم نصب وال لغوب، وال ه

ِريِق   -6560 ُد  ُل النَّاِر النَّاَر يَ ُقوُل اَّللَُّ َمن  َكاَن يف  َأنَّ النَِّبَّ  َعن  َأِب َسِعيد  اْل  َنََّة َوَأه  َنَِّة اْل  ُل اْل  قَاَل ) ِإَذا َدَخَل َأه 
رَ  رُِجوُه فَ ُيخ  َقاُل َحبَّة  ِمن  َخر َدل  ِمن  ِإميَان  فََأخ  ََياِة فَ يَ ن ُبُتوَن َكَما قَ ل ِبِه ِمث   َن يف نَ َهِر احل  ُجوَن َقِد ام ُتِحُشوا َوَعاُدوا مُحًَما فَ يُ ل َقو 

يِل السَّي ِل ، َأو  قَاَل  ِبَُّة يف محَِ يَِّة السَّي ِل َوقَاَل النَِّبُّ  -تَ ن ُبُت احل  َراَء ُمل َتوِيًَة ( . محَِ  َأملَ  تَ َرو ا أَن ََّها تَ ن ُبُت َصف 
 [ . 184م :  ]

---------- 
ف احلديث تقدم شرحه ، وقوله ) يف قـَْلِبِه ِمثْـَقاُل َحبَّة) ِمْن َخْرَدل) ِمْن ِإميَان) ( أي : مقدار حبة ، ) من خردل ( نبات معرو  -1

 ُيَشب ه به الشيء القليل البليغ يف القلة .
 مُحًَما ( وهو الفحم .) فـَُيْخَرُجوَن َقِد اْمُتِحُشوا ( أي : احتقوا ) َوَعاُدوا 

 واحلديث دليل على إثبات الشفاعة .-2
 وهو رد على اخلوارج القائلني بكفر أهل الكبائر .-3
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 وهو رد على املرجئة حيث دل على دخول طائفة من عصاة املؤمنني النار .-4
 وفيه بيان تفاضل أهل اإلميان يف األعمال .-5

ع ُت ا -6561 َم ال ِقَياَمِة َلَرُجٌل ُتوَضُع يف َأْخ َِص َقَدَمي ِه  لنَِّبَّ عن الن ُّع َمان ، قال : َسَِ ِل النَّاِر َعَذابًا يَ و  َوَن َأه  يَ ُقوُل ) ِإنَّ َأه 
َها ِدَماُغه ( .  مَج َرٌة يَ غ ِلي ِمن  

 [ . 213 ] م :
ع ُت النَِّبَّ  -6562 َم ال ِقَياَمِة رَُجٌل َعَلى َأْخ َِص  يَ ُقوُل ) ِإنَّ  َعِن الن ُّع َماِن ب ِن َبِشري  قَاَل : َسَِ ِل النَّاِر َعَذابًا يَ و  َوَن َأه  َأه 

ُقُم ( . ُهَما ِدَماُغُه َكَما يَ غ ِلي ال ِمر َجُل َوال ُقم   َقَدَمي ِه مَج َرتَاِن يَ غ ِلي ِمن  
 [ . 213 ] م :

---------- 
َم ال ِقَيامَ )  ِل النَّاِر َعَذابًا يَ و  َوَن َأه   وعند مسلم من حديث ابن عباس ) أهون أهل النار عذاباً أبو طالب ... ( . ِة (ِإنَّ َأه 
 .األرض من باطن القدم عند املشيء ما ال يصل إىل -وزن أمحر  -خباء معجمة وصاد مهملة ( َلَرُجٌل ُتوَضُع يف َأْخ َِص َقَدَمي ِه  )
 احلديث دليل على تفاوت أهل النار يف عذابم .-1

 اىل ) ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي يف الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر ( .كما قال تع
 وقال تعاىل ) َويـَْوَم تـَُقوُم الساَعُة أَْدِخُلوا آَل ِفْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاب ( .

 َّبَا َكانُواْ يـُْفِسُدون ( . َكَفُروْا َوَصد وْا َعن َسِبيِل اّلِلِ  زِْدنَاُهْم َعَذابًا فـَْوَق اْلَعَذابِ وقال تعاىل ) الذين   
 وحلديث الباب .

ُهْم مَ  وَعْن مَسَُرَة ْبِن ُجْنَدب) َأنَّ النََّبَّ  ُهْم َمْن تَْأُخُذُه النَّاُر ِإىَل رُْكَبتَـْيِه َوِمنـْ ُهْم َمْن تَْأُخُذُه النَّاُر ِإىَل َكْعبَـْيِه َوِمنـْ ْن تَْأُخُذُه قال ) ِمنـْ
ُهْم َمْن تَْأُخُذُه النَّاُر ِإىَل تـَْرقـَُوتِه ( رواه مسلم .النَّاُر ِإىَل ُحْجَزتِ   ِه َوِمنـْ

قال القرطيب : هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط، ليس ككفر من طغى وكفر ومترد وعصى، وال شك أن الكفار يف 
ليس عذاب من قتل األنبياء  عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنة، وألنا نعلم على القطع والثبات أنه

واملسلمني وفتك فيهم وأفسد يف األرض وكفر، مساوياً لعذاب من كفر فقط وأحسن لألنبياء واملسلمني، أال ترى أبا طالب كيف 
أخرجه النيب صلى هللا عليه وسلم إىل ضحضاح لنصرته إياه، وذب ه عنه وإحسانه إليه؟ وحديث مسلم عن مسرة يصح أن يكون يف 

 . ر بدليل حديث أيب طالب، ويصح أن يكون فيمن يعذب من املوحدينالكفا
وقال ابن رجب : واعلم أن تفاوت أهل النار يف العذاب هو حبسب تفاوت أعماهلم اليت أدخلوا با النار، مث ساق األدلة الدالة 

كمن ليس كذلك. مث قال ابن على ذلك، وساق قول ابن عباس: ليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد يف األرض ودعا إىل الكفر  
رجب: وكذلك تفاوت عذاب عصاة املوحدين يف النار حبسب أعماهلم، فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أهل الصغائر، وقد 

 . خيفف عن بعضهم حبسنات أخرى له أو َّبا شاء هللا من األسباب، وهلذا ميوت بعضهم يف النار
 الشرك . يف احلديث دليل على أن أباطالب مات على -2
 الرد على الرافضة يف قوهلم يف إسالم أيب طالب .-3

قال احلافظ ابن حجر : ووقفت على جزء مجعه بعض أهل الرفض أكثر فيه من األحاديث الواهية الدالة على إسالم أيب طالب 
 وال يثبت من ذلك شيء .

 بول العمل اإلميان .أن الكافر إذا مات على كفره ال ينفعه عمله يف اآلخرة ، ألن من شروط ق-4
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، ولذلك يف احلديث ) ولوال أنا ] أي  وأما ختفيف العذاب عن أيب طالب ، فليس من أجل عمله ، بل بسبب شفاعته 
 أكرمه ربه تبارك وتعاىل . وكل ذلك كرامة للنيب  لكان يف الدرك األسفل من النار ( شفاعته [

 ل تعاىل )َفَما تَنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعنَي ( .أن من مات على الشرك ال تنفعه الشفاعة كما قا-5
بملته ، إال أنه استمر  قوله ) يبلغ كعبيه ( قال احلافظ : قال السهيلي : احلكمة فيه أن أبا طالب كان تابعًا لرسول هللا -6

 ثابت القدم على دين قومه ، فسلط العذاب على قدميه خاصة ، كذا قال ، وال خيلو من نظر .
 أن عذاب النار متفاوت ، كما أن نعيم اجلنة متفاوت .-7
أربعة : مل يسلم منهم اثنان ،  قال احلافظ ابن حجر : من عجائب االتفاق أن الذين أدركهم اإلسالم من أعمام النيب -8

هلب وامسه عبد العزى ، وأسلم اثنان ، وكان اسم من مل يسلم ينايف أسأمي املسلمني ، ومها أبو طالب وامسه عبد مناف ، وأبو 
 خبالف من أسلم ومها محزة والعباس .

 بيان أهون أهل النار عذاباً .-9
 احلرص على نفع ذوي األرحام ولو كانوا من الكفار .-10

 فائدة :
أبو من احلماية ، إذ لو كان أسلم  قال ابن كثري : وكان استمراره على دين قومه من حكمة هللا تعاىل ، ومما صنعه لرسوله 

طالب ملا كان له عند مشركي قريش وجهة وال كلمة ، وال كانوا يهابونه وال حيتمونه وألجتؤوا عليه ، وملدوا أيديهم وألسنتهم 
 بالسوء إليه .

َها ُثَّ ذََكرَ  َعن  َعِديِق ب ِن َحاِتِ  َأنَّ النَِّبَّ  -6563 ِهِه فَ تَ َعوََّذ ِمن   َها ُثَّ  ذََكَر النَّاَر فََأَشاَح ِبَوج  ِهِه فَ تَ َعوََّذ ِمن   النَّاَر فََأَشاَح ِبَوج 
 قَاَل ) ات َُّقوا النَّاَر َوَلو  ِبِشقِق ََت َرة  َفَمن  ملَ  جيَِد  فَِبَكِلَمة  طَيِقَبة  ( .

 [ . 1016] م : 
---------- 

 أي : اجعلوا بينكم وبينها وقاية بالعمل الصاحل .) ات َُّق وا النَّاَر ( 
 ( أي : ولو تتصدقوا بنصف مترة .ََت َرة   بشققِ  ) َوَلو  

 فعل األسباب اليت تنجي من النار ، وقد تقدم شرح احلديث .احلديث دليل على وجوب اتقاء النار ، وذلك ب -1
ِريِق -6564 ُد  َع َرُسوَل هللِا  َعن  َأِب َسِعيد  اْل  َم  َوذُِكَر ِعن َدُه َعمُُّه أَبُو طَاِلب   أَنَُّه َسَِ َفُعُه َشَفاَعيِت يَ و  فَ َقاَل ) َلَعلَُّه تَ ن  

ُلُغ َكع بَ ي ِه يَ غ ِلي ِمن ُه ُأمُّ ِدَماِغِه ( . َضاح  ِمَن النَّاِر يَ ب   َعُل يف َضح   ال ِقَياَمِة فَ ُيج 
 [ . 210] م : 

---------- 
َضاح  ِمَن النَّاِر (   و الكعبني .الضحضاح ما رق من املاء على وجه األرض إىل حن) يف َضح 

 ويدل على أنه مات مشركاً :ل على أن أباطالب مات على الكفر ، ففيه الرد على من قال بإسالمه ، احلديث دلي -1
 حديث الباب . -أ 

نـََعْم » ُه َكاَن حَيُوُطَك َويـَْغَضُب َلَك قَاَل َعِن اْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلِب أَنَُّه قَاَل يَا َرُسوَل اّلِلَِّ ) َهْل نـََفْعَت أَبَا طَاِلب) ِبَشْىء) فَِإنَّ  -ب
 َغَمرَات) ِمَن النَّاِر فََأْخَرْجُتُه ِإىَل ُهَو ِِف َضْحَضاح) ِمْن نَار) َوَلْواَل أَنَا َلَكاَن ِِف الدَّْرِك اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر ( ويف رواية ]نـََعْم َوَجْدتُُه ِِف 

 َضْحَضاح) ( .
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الن على أن أبا طالب مات كافرًا ، إذ لو كان مسلمًا خلرج من النار مع املوحدين ، كما توترت األحاديث هـذان احلديثان يد
 خبروج املوحدين من النار .

َدُه أَبَا َجْهل) َوَعْبَد اّلِلَِّ ْبَن فـََوَجَد ِعنْ  عن َسِعيِد ْبن اْلُمَسيَِّب َعْن أَبِيِه قَاَل )  َلمَّا َحَضَرْت أَبَا طَاِلب) اْلَوفَاُة َجاَءُه َرُسوُل اّلِلَِّ  -ج
ُن َأيب يَا َعمِ  ُقْل اَل ِإَلَه ِإالَّ اّلِلَُّ َكِلَمًة َأْشَهُد َلَك ِبَا ِعْنَد اّلِلَِّ  فـََقاَل أَبُو َجْهل) َوَعْبُد اّلِلَِّ بْ  َأيب أَُميََّة ْبِن اْلُمِغريَِة فـََقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ 

يـَْعرُِضَها َعَلْيِه َويُِعيُد لَُه تِْلَك اْلَمَقاَلَة َحىتَّ قَاَل أَبُو طَاِلب)  اِلب) أَتـَْرَغُب َعْن ِملَِّة َعْبِد اْلُمطَِّلِب فـََلْم يـََزْل َرُسوُل اّلِلَِّ أَُميََّة يَا أَبَا طَ 
أََما َواّلِلَِّ أَلَْستَـْغِفَرنَّ َلَك َما ملَْ أُْنَه َعْنَك  َه ِإالَّ اّلِلَُّ فـََقاَل َرُسوُل اّلِلَِّ آِخَر َما َكلََّمُهْم ُهَو َعَلى ِملَِّة َعْبِد اْلُمطَِّلِب َوَأىَب َأْن يـَُقوَل اَل ِإلَ 

َ هَلُْم أَنَـُّهْم َأْصَحاُب أُوِل قـُْرىَب ِمْن بـَعْ  فَأَنـَْزَل اّلِلَُّ َعزَّ َوَجلَّ َما َكاَن لِلنَّيبِ  َوالَِّذيَن آَمُنوا َأْن َيْستَـْغِفُروا لِْلُمْشرِِكنَي َوَلْو َكانُوا ِد َما تـَبَـنيَّ
إِنََّك اَل تـَْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اّلِلََّ يـَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو أَْعَلُم  اجلَِْحيِم َوأَنـَْزَل اّلِلَُّ تـََعاىَل يف َأيب طَاِلب) فـََقاَل لَِرُسوِل اّلِلَِّ 

 بِاْلُمْهَتِديَن ( .
فقلت : إن عمك الشيخ الضال قد مات ، قال : اذهب فواره مث ال  : ) ملا تويف أبو طالب أتيت النيب قال  عن علي -د

 حتدث شيئاً حىت تأتيين ، فقال : إنه مات مشركاً ، قال : اذهب فواره ... ( . رواه أمحد وأبو داود 
ألحاديث الواهية الدالة على إسالم أيب طالب ووقفت على جزء مجعه بعض أهل الرفض ، أكثر فيه من ا قال احلافظ ابن حجر :

 ، وال يثبت من ذلك شيء  .
قال النووي يف شرحه ملسلم :  وكانت وفاة أيب طالب َّبكة ، قبل اهلجرة بقليل ، قال ابن فارس : مات أبو طالب ولرسول هللا 

 ها بعد موت أيب طالب بثالثة أيامهللا عن تسع وأربعون سنة ومثانية أشهر وأحد عشر يوماً ، وتفيت خدَية أم املؤمنني رضي. 
 ؟ فإن قيل : ما اجلواب عن قوله تعاىل ) َفَما تَنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعنَي ( فإن هذه اآلية فيها أن املشرك ال تنفعه الشفاعة 

 فاجلواب من وجوه :
 اعة .أن اآلية ُمصصة باألحاديث املثبتة انتفاع أيب طالب بالشف اْلواب األول :

 وممن قال بذا القول : البيهقي ، وابن حجر .
) تنفعه شفاعيت ( بقوله تعاىل )َفَما تَنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعنَي ( وأجيب بأنه خص ، ولذلك  قال ابن حجر : استشكل قوله 

 . عدوه يف خصائص النيب 
فعة يف احلديث ، فاملنفعة املنفية يف اآلية ، املراد با اإلخراج من النار أن معىن املنفعة يف اآلية خيتلف عن معىن املن اْلواب الثاين :

 ، أما املنفعة املثبتة يف احلديث ، فاملراد با منفعة أخرى ، وهي التخفيف من العذاب .
 وممن قال بذا القول : ابن تيمية ، وأمحد القرطيب ، وابن كثري ، وابن أيب العز .

ِه َأيب طَاِلب) َأْن خيَُ قال ابن أيب العز : النـَّ  فََّف َعْنُه ْوُع السَّاِدُس: الشََّفاَعُة يف خَتِْفيِف اْلَعَذاِب َعمَّْن َيْسَتِحق ُه، َكَشَفاَعِتِه يف َعمِ 
َفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعنَي ( .َعَذابُُه. مُثَّ قَاَل اْلُقْرُطيب  يف التَّْذِكرَِة بـَْعَد ذِْكِر َهَذا النـَّْوِع: فَِإْن ِقيَل: فـََقْد قَاَل تَـ   َعاىَل ) َفَما تـَنـْ

هَ   َفُع ُعَصاَة اْلُمَوحِ ِديَن، الَِّذيَن خَيُْرُجوَن ِمنـْ َفُعُه يف اخْلُُروِج ِمَن النَّاِر، َكَما تـَنـْ  ا َويَْدُخُلوَن اجْلَنََّة. ) شرح الطحاوية ( .ِقيَل َلُه: اَل تـَنـْ
 ل النار يف العذاب .احلديث دليل على تفاوت أه-2
 احلديث دليل على أن اإلميان شرط لقبول العمل . -3

َفُعُه َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت ) قـُْلُت يَا َرُسوَل اّلِلَِّ اْبُن ُجْدَعاَن َكاَن ِِف اجْلَاِهِليَِّة َيِصُل الرَِّحَم َويُْطِعُم الْ  ِمْسِكنَي فـََهْل َذاَك نَاِفُعُه قَاَل : اَل يـَنـْ
يِن ( . ِإنَّهُ   ملَْ يـَُقْل يـَْوماً َربِ  اْغِفْر ىِل َخِطيَئىِت يـَْوَم الدِ 

: معىن احلديث أن ما كان يفعله من الصلة واإلطعام ووجوه املكارم ال ينفعه يف اآلخرة ، لكونه كافرًا ، وهو معىن قال النووي 
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مل يصدق به كافر وال ينفعه عمل .] وقد سبق  : رب اغفر ِل خطيئيت يوم الدين ، أي مل يكن مصدقًا بالبعث ، ومن قوله 
 البحث يف أعمال الكافر يف حديث : ) أسلمت على ما أسلفت عليه ( .

َفع َنا َعَلى رَبقَِنا َحّتَّ  قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  َعن  أََنس   -6565 َتش  َم ال ِقَياَمِة فَ يَ ُقوُلوَن َلِو اس  يُِرََيَنا  ) جَي َمُع اَّللَُّ النَّاَس يَ و 
َفع  لََنا ِمن  َمَكانَِنا فَ َيأ ُتوَن آَدَم فَ يَ ُقوُلوَن أَن َت الَِّذي َخَلَقَك اَّللَُّ بَِيِدِه َونَ َفَخ ِفيَك ِمن  ُروِحِه َوَأَمَر  ال َمالَِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك فَاش 

ُت ُهَناُكم   ُت ُهَناُكم   -وُل َوَيذ ُكُر َخِطيَئَتُه َويَ قُ  -ِعن د رَبقَِنا فَ يَ ُقوُل َلس   -ائ  ُتوا نُوًحا َأوََّل َرُسول  بَ َعثَُه اَّللَُّ فَ َيأ ُتونَُه فَ يَ ُقوُل َلس 
ُت ُهَناُكم   -َوَيذ ُكُر َخِطيَئَتُه  ُتوا ِإب  َراِهيَم الَِّذي اَّتَََّذُه اَّللَُّ َخِلياًل فَ َيأ ُتونَُه فَ يَ ُقوُل َلس  ُتوا  -َوَيذ ُكُر َخِطيَئَتُه  -ائ   ُموَسى الَِّذي  ائ  

ُت ُهَناُكم  فَ َيذ ُكُر َخِطيَئَتُه  ُتوا حُمَمًَّدا  -َكلََّمُه اَّللَُّ فَ َيأ ُتونَُه فَ يَ ُقوُل َلس  ُت ُهَناُكم  ائ   ُتوا ِعيَسى فَ َيأ ُتونَُه فَ يَ ُقوُل َلس  فَ َقد  ُغِفَر  ائ  
َتأ ِذُن َعَلى َرِبِق فَِإَذا رَأَي  ُتُه َوقَ ع ُت َساِجًدا فَ َيَدُعِِن َما َشاَء اَّللَُّ ُثَّ يُ َقاُل ار َفع  رَأ َسَك َلُه َما تَ َقدََّم ِمن  َذن ِبِه َوَما تََأخََّر فَ َيأ ُتوين فَأَ  س 

َفعُ  ِميد  يُ َعلِقُمِِن ُثَّ َأش  َفع  ُتَشفَّع  فََأر َفُع رَأ ِسي فََأمح َُد َرِبِق بَِتح  َمع  َواش  رُِجُهم  ِمَن النَّاِر   فَ َيُحدُّ َسل  تُ ع َطه  َوُقل  ُيس  ِل َحدًّا ُثَّ ُأخ 
َلُه يف الثَّالَِثِة ، َأِو الرَّاِبَعِة َحّتَّ َما بَِقَي يف  َنََّة ُثَّ َأُعوُد فََأَقُع َساِجًدا ِمث   آُن ( . َوُأد ِخُلُهُم اْل   النَّاِر ِإاَّ َمن  َحَبَسُه ال ُقر 

ُُلود. وََكاَن قَ َتاَدُة يَ ُقوُل ِعن َد َهَذا  َأي  َوَجَب َعَلي ِه اْل 
 [ . 193] م : 

--------- 
َم ال ِقَياَمِة ( وقع يف رواية معبد بن هالل ) إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم يف بعض ( وأول حديث  ) جَي َمُع اَّللَُّ النَّاَس يَ و 

خرين يف صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو أيب هريرة ) أنا سيد الناس يوم القيامة َيمع هللا الناس األولني واال
 الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال يطيقون وال حيتملون ( .

َفع َنا ( )  َتش   أي : طلبنا الشفاعة .فَ يَ ُقوُلوَن َلِو اس 
 من اإلراحة . بضم أوله( َعَلى رَبقَِنا َحّتَّ يُِرََيَنا ) 
ول يا رب أرحين ولو إىل ــــديث بن مسعود عند بن حبان ) إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة حىت يقويف ح( ِمن  َمَكانِنَا ) 

 النار ( 
ويف رواية ثابت عن أنس ) يطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إىل آدم أيب البشر فليشفع لنا إىل ربنا 

 فليقض بيننا ( .
 فيه إثبات صفة اليد هلل تعاىل .( فَ يَ ُقوُلوَن أَن َت الَِّذي َخَلَقَك اَّللَُّ بَِيِدِه  فَ َيأ ُتوَن آَدمَ ) 

 اإلضافة فيه إضافة تشريف ، كما بيت هللا ، وناقة هللا .( َونَ َفَخ ِفيَك ِمن  ُروِحِه 
 إىل أهل األرض ( . ويف رواية هشام ) أول رسول هللا بعثه هللا( نُوًحا َأوََّل َرُسول  بَ َعَثُه اَّللَُّ ) 

 سيد البشر وأفضل املرسلني . أن الرسول  -1
 وجاء عند التمذي ) أنا سيد الناس يوم القيامة وال فخر ( . 

 : ومن فضائله وخصائصه 
 . أنه أعطي الشفاعة العظى 
 ) وهي املقام احملمود كما يف حديث الباب وهي شفاعته يف الفصل بني الناس ( . 
 م من ذنبه وما تأخر :وعبد غفر له ما تقد 

. َوَلِكِن ائْـُتوا  َوَلِكِن ائْـُتوا ِعيَسى ُروَح اّلِلَِّ وََكِلَمَتُه . فـََيْأُتوَن ِعيَسى ُروَح اّلِلَِّ وََكِلَمَتُه فـَيَـُقوُل َلْسُت ُهَناُكمْ كما يف الرواية األخرى )
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 ( . َما تََأخَّرَ َعْبداً َقْد ُغِفَر َلُه َما تـََقدََّم ِمْن َذنِْبِه وَ  حُمَمَّداً 
 ومن خصائصه وفضائله :

  قوله . أنا أول شافع ، وأول مشفع ( رواه مسلم ( 
  قوله . إين ألعرف حجراً َّبكة كان يسلم علي  قبل أن أبعث ، إين ألعرفه اآلن ( رواه مسلم ( 
  قوله . وأرسلت إىل الناس كافة ( متفق عليه ( 
  قوله حد قبلي ( متفق عليه .) وأحلت ِل الغنائم ومل حتل أل 
  قوله . ونصرت بالرعب مسرية شهر ( متفق عليه ( 
  قوله . ) ًوجعلت ِل األرض مسجداً وطهورا ( 
  قوله . وأعطيت جوامع الكلم ، وختم يب النبيون ( رواه مسلم ( 
  قوله . وأعطيت هذه اآليات من آخر سورة البقرة، من كنز حتت العرش ( رواه النسائي ( 
 هقول . أعطيت مفاتيح األرض ، ومسيت أمحد ، وجعلت أميت خري األمم ( رواه أمحد ( 
  قوله . وأعطيت الكوثر ، وإن صاحبكم لصاحب لواء احلمد يوم القيامة حتته آدم فما دونه ( رواه البزار ( 
  قوله                  . فتح الباري [ .              ) كان شيطاين كافراً فأعانين هللا عليه فأسلم ( رواه البزار [ 
 . أن معجزة كل نيب تضرمت وانقرضت ، ومعجزة سيد األولني واآلخرين وهي القرآن العظيم باقية إىل يوم الدين 
 . يدخل من أمته سبعون ألفاً بغري حساب وال عذاب 

 أن يوم القيامة يوم شديد رهيب ، أهواله كبرية . ولذلك وصفه هللا بأوصاف كثرية : -2
 م الفرار .يو 

 قال تعاىل )يـَْوَم يَِفر  اْلَمْرُء ِمْن َأِخيِه)َوأُمِ ِه َوأَبِيِه( .
 يوم التغابن .

 قال تعاىل )َذِلَك يـَْوُم التـََّغابُِن ( .
 مسي بذلك : ألنه يظهر فيه غنب الكافر بتكه اإلميان .

 يوم اْلمع .
 قال تعاىل )يـَْوَم ََيَْمُعُكْم لِيَـْوِم اجلَْْمِع ( .

 مسي بذلك : ألن هللا َيمع األولني واآلخرين يف صعيد واحد .
 يوم تكشف فيه صحائف األعمال .

 قال تعاىل )َوُوِضَع اْلِكَتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ممَّا ِفيِه ( .
 يوم الدين .

يِن(   .قال تعاىل )َماِلِك يـَْوِم الدِ 
 أي يوم اجلزاء واحلساب .

 يوم الفصل .
 قال تعاىل )ِإنَّ يـَْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتاً( .

 مسي بذلك : ألن هللا يفصل فيه بني اخلالئق .
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 يوم الوعيد .
 قال تعاىل )َونُِفَخ يف الص وِر َذِلَك يـَْوُم اْلَوِعيِد( .

 يوم عقيم .
( .قال تعاىل ) َحىتَّ تَْأتِيَـُهُم السَّاَعُة بـَْغَتًة أَْو يَْأتِيَـُهْم َعَذا  ُب يـَْوم) َعِقيم)

 مسي بذلك : ألنه ال يوم بعده .
 أسباب النجاة من أهوال يوم القيامة ::  فائدة
 : التنفيس عن املسلمني . منها

 حلديث الباب ) من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نف س هللا عنه كربة من كرب القيامة ( .
 : إنظار املعسر أو الوضع عنه . ومنها
 سره أن ينجيه هللا من كرب يوم القيامة فلينظر معسر أو يضع عنه ( . رواه مسلم  ) من قال 

 : الوفاء بالنذر ، وإطعام الطعام هلل . ومنها
َا نُْطِعُمُكْم ِكينًا َويَ قال تعاىل ) يُوُفوَن بِالنَّْذِر َوخَيَافُوَن يـَْومًا َكاَن َشر ُه ُمْسَتِطريًا . َويُْطِعُموَن الطََّعاَم َعَلى ُحبِ ِه ِمسْ  ِتيمًا َوَأِسريًا . ِإمنَّ

 ِلَوْجِه اّلِلَِّ اَل نُرِيُد ِمنُكْم َجزَاء َواَل ُشُكوراً ( 
 وهي :يف احلديث فضائل آدم ،  -3

 علمه أمساء كل شيء . –أسجد له مالئكته  –نفخ هللا فيه من روحه  –خلقه هللا بيده  –أبو البشر 
 وقد ذكرهم هللا يف موضعني من كتابه :أولوا العزم من الرسل . أن األنبياء املذكورون باحلديث هم  -4

 / يف سورة األحزاب . املوضع األول
ُهـم مِ يثَاقاً قال تعاىل ) َوِإْذ َأَخْذنَا ِمَن النَِّبيِ نَي ِميثَاقـَُهْم َوِمـنَك َوِمن ن وح) َوإِبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمرْ   َغِليظاً ( .مَيَ َوَأَخـْذنَا ِمنـْ

 / يف سورة الشورى . املوضع الثاين
َنا بِِه ِإبـْرَاِهي َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى بِِه نُوحًا َوالَِّذي أَْوَحيـْ يَن َواَل قال تعاىل )َشرََع َلُكم مِ َن الدِ  َم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَِقيُموا الدِ 

 تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه ( .
 ن نوحاً أول الرسل .خامساً : أ

 لقوله ) فيأتون نوحاً فيقولون : يا نوح ! أنت أول الرسل إىل األرض ( .
َنا ِإىَل نُوح) َوالنَِّبيِ نَي ِمْن بـَْعِدِه ( . َنا ِإلَْيَك َكَما أَْوَحيـْ  ومن األدلة أيضاً قوله تعاىل )ِإنَّا أَْوَحيـْ

 من أول مرة ؟ عده من الرسل ، ومل يلهموا سؤال نبينا حممد احلكمة يف إهلام الناس أن يسألوا أوالً آدم ومن ب -5
، فإهنم لو سألوه ابتداء لكان حيتمل أن غريه يقدر على هذا وحيصله ، وأما إذا سألوا  : إظهار فضيلة نبينا حممد  قال النووي

ارتفاع املنزلة وكمال القرب وعظيم  غريه من رسل هللا تعاىل وأصفيائه فامتنعوا مث سألوه فأجاب وحصل غرضهم فهو النهاية يف
 اإلدالل واألنس .

 . إثبات الشفاعة العظمى للنيب  -6
 . َيب اإلميان أنه ال يقضى بني الناس يوم القيامة إال بشفاعة النيب  -7
 .فضل منزلة العبودية ، فقد جاء يف رواية ) قال عيسى : اذهبوا إىل حممد عبداً غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (  -8

 وقد وصف هللا نبيه بالعبودية يف أعلى املقامات :
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 ) سبحان الذي أسرى بعبده لياًل .. ( . يف مقام اإلسراء
 ) وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ( . ويف مقام التحدي
 ) وأنه ملا قام عبد هللا يدعوه .. ( . ويف مقام الدعوة

 ملقام العريم ألسباب :وصفه بالعبودية يف هذا ا 
 ملعرفة فضل وشرف أن يكون اإلنسان عبداً هلل . أوًا :
 أن أعظم صفات الرسل هي عبوديتهم هلل . ثانياً :
 ليجتهد اإلنسان ليكون عبداً هلل ليصلك للمراتب العالية عند هللا . ثالثاً :

 . راً إليه وخضوعاً له : كان أقرب إليهوالعبد كلما كان أذل هلل وأعظم افتقا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية :
 إثبات الشفاعة يف املوقف وهذه متفق عليها . -9
 إثبات صفة اليد . -10
 إثبات الكالم هلل . -11
 تقدمي ذوي اإلنسان من اآلباء على األبناء . -12
 فضيلة أبينا ادم . -13
 رمحة النيب بميع األمم . -14
 ومن فضائل نوح :فضيلة نوح  ،  -15

 ثناء هللا عليه .
 عاىل ) إنه كان عبداً شكوراً ( .كما قال ت

 أول رسول للبشر .
 حلديث الباب ) ... فيأتون نوحاً فيقولون أنت أول رسول إىل البشر ، ومساك هللا عبداً شكوراً ( .

 أحد أوِل العزم من الرسل املذكورين يف آييت الشورى واألحزاب .
ُهم مِ يثَاقاً َغِليظاً ( .قال تعاىل )َوِإْذ َأَخْذنَا ِمَن النَِّبيِ نَي ِميثَاقَـ   ُهْم َوِمنَك َوِمن ن وح) َوِإبـْرَاِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َوَأَخْذنَا ِمنـْ

َنا ِبِه ِإبـْرَاهِ  َنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّيـْ يِن َما َوصَّى ِبِه نُوحاً َوالَِّذي أَْوَحيـْ يَن َواَل يَم َوُموَسى وقال تعاىل )َشرََع َلُكم مِ َن الدِ  َوِعيَسى َأْن أَِقيُموا الدِ 
 تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه ( .

 استجاب هللا دعاءه وَناه من الكرب .
َناُه َوأَْهَلُه ِمَن اْلَكْرِب اْلَعِظيِم ( .  قال تعاىل )َوَلَقْد نَاَدانَا نُوٌح فـََلِنْعَم اْلُمِجيُبوَن . َوجَنَّيـْ

 جواز املعاريض . -16
 فضيلة عيسى بن مرمي . -17
 رد على النصارى .ال -18
 عظمة هللا وإجالله . -19
 مشروعية الثناء على هللا . -20
 فضل السجود ويف احلديث  ) أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ( . -21
 أن هللا يفتح على عباده بالثناء عليه . -22
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 الثناء على هللا قبل الدعاء . -23
 استحباب الشفاعة . -24
 اإلميان باجلنة والنار . -25
 تحالف .جواز احللف من غري اس -26
 إثبات العرش . -27

ُهَما ، َعِن النَِّبِق  عن  -6566 َراُن ب ُن ُحَصني   ، َرِضَي اَّللَُّ َعن   ٌم ِمَن النَّاِر ِبَشَفاَعِة حُمَمَّد  صلى هللا  )قَاَل  ِعم  َُي ُرُج قَ و 
ََهنَِّميِقنيَ  َن اْل  َنََّة ُيَسمَّو  ُخُلوَن اْل   ( . عليه وسلم فَ َيد 

---------- 
 ديث تقدم شرحــه .احل

م  فَ َقاَلت  يَا َرُسوَل هللِا َقد   َعن  أََنس  ) َأنَّ أُمَّ َحارِثََة أََتت  َرُسوَل هللِا  -6567 ر  َأَصابَُه َغر ُب َسه  َم بَد  َوَقد  َهَلَك َحارِثَُة يَ و 
َنَِّة ملَ  أَب   ِقَع َحارِثََة ِمن  قَ ل ِب فَِإن  َكاَن يف اْل  َت َمو  َنُع فَ َقاَل هَلَا َهِبل ِت َأَجنٌَّة َواِحَدٌة ِهَي ِإن ََّها َعِلم  َف تَ َرى َما َأص  ِك َعَلي ِه َوِإاَّ َسو 

ِس اأَلع َلى ( .  ِجَناٌن َكِثريٌَة َوِإنَُّه يف ال ِفر َدو 
--------- 

 احلديث تقدم شرحــه .
َوٌة يف َسِبيِل هللِا ، َأو  َرو َحٌة خَ  - 6568 َنَِّة َوقَاَل ) َغد  ِضُع َقَدم  ِمَن اْل  ِس َأَحدُِكم  ، َأو  َمو  ن  َيا َوَما ِفيَها َوَلَقاُب قَ و  ٌر ِمَن الدَّ ي  

َنَِّة اطََّلَعت  ِإىَل اأَلر ِض أَلَضاَءت   ِل اْل  َرَأًة ِمن  ِنَساِء َأه  ن  َيا َوَما ِفيَها َوَلو  َأنَّ ام  ٌر ِمَن الدَّ نَ ُهَما َوَلَمأَلت  َخي   نَ ُهَما ِرًَيا   َما بَ ي   َما بَ ي  
َماَر  ن  َيا َوَما ِفيَها ( . -َولََنِصيُفَها ، يَ ع ِِن اْلِ  ٌر ِمَن الدُّ  َخي  

---------- 
نَ ُهَما)   َواأْلَْرِض َوُهَو اأْلَْظَهُر  ( َأْي : َما بـَنْيَ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب ، أَْو َما بـَنْيَ السََّماِء َواأْلَْرِض ، َوَما بـَنْيَ اجْلَنَّةِ  أَلََضاَءت  َما بَ ي  

على األرض لَِتَحق ِق ذِْكرمِِهَا يِف اْلِعَبارَِة َصرحًِيا قَالَُه اْلَقارِي ، وقع يف حديث سعيد بن عامر اجلمحي عند البزار بلفظ ) تشرف 
 لذهب ضوء الشمس والقمر ( .

نَ ُهَما ِرًَيا بن عامر املذكور ) ملألت األرض ريح مسك ( ويف حديث أيب سعيد ( أي : طيبة ويف حديث سعيد  ) َوَلَمأَلت  َما بَ ي  
 عند امحد وصححه بن حبان ) وإن أدىن لؤلؤة عليها لتضيء ما بني املشرق واملغرب ( .

 :منها خري من الدنيا وما فيها  واحد احلديث دليل على حقارة الدنيا ، حيث أن هذه األعمال الصاحلة ، كل -1
َوةٌ  ن  َيا َوَما ِفيَها األوىل : ) َغد  ٌر ِمَن الدَّ  ( . يف َسِبيِل هللِا ، َأو  َرو َحٌة َخي  

 لزََّوال ِإىَل آِخر النـََّهار .قال النووي ) اْلَغْدَوة ( : ِبَفْتِح اْلَغنْي : السَّرْي أَوَّل النـََّهار ِإىَل الزََّوال ، َو ) الرَّْوَحة ( السَّرْي ِمْن ا
 ِسيِم اَل لِلشَّكِ  .) أَْو ( ُهَنا لِلتـَّقْ  
، َبْل حَيُْصل َهَذا ُدوِ  َوالرََّواح ِمْن بـَْلَدته، َوالظَّاِهر أَنَُّه اَل خَيَْتص  َذِلَك بِاْلغُ ة حَيُْصل ِبَا َهَذا الثَـَّواب، وََكَذا اْلَغْدَوة: َأنَّ الرَّْوحَ  َوَمْعَناهُ  

؛ أِلَنَّ اجلَِْميع ُيَسمَّى َغْدَوة َوَرْوَحة يف َسِبيل  َوَرْوَحة يف َمْوِضع اْلِقَتال، وََكَذا ِبَغْدَوة)  ىَل اْلَغْزوَحة يف َطرِيقه إِ الثَـَّواب ِبُكلِ  َغْدَوة أَْو َروْ 
 اّلِلَّ .

نـْيَ   ْنَسان ، َوَتَصوََّر َوَمْعىَن َهَذا احلَِْديث : أَنَّ َفْضل اْلَغْدَوة َوالرَّْوَحة يِف َسِبيل اّلِلَّ َوثـََوابَما َخرْي ِمْن نَِعيم الد  ا ُكل َها َلْو َمَلكَها اإْلِ
ئِره ِمْن مَتِْثيل أُُمور اآْلِخرَة َوثـََوابَا بِأُُموِر تـَنَـع مه ِبَا ُكل َها ؛ أِلَنَُّه زَاِئل َونَِعيم اآْلِخَرة بَاق) ، قَاَل اْلَقاِضي : َوِقيَل يف َمْعَناُه َوَمْعىَن َنظَا
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نـَْيا : أَنَـَّها  يع َما ِفيَها َوأَنـَْفَقُه يِف أُُمور اآْلِخَرة ، قَ الد  نـَْيا َوَما ِفيَها َلْو َمَلَكَها إِْنَسان ، َوَمَلَك مجَِ اَل َهَذا اْلَقاِئل : َولَْيَس َخرْي ِمْن الد 
 مَتِْثيل اْلَباِقي بِاْلَفاين َعَلى ظَاِهر ِإْطاَلقه . َواّلِلَُّ أَْعَلم .   ) شرح مسلم ( .

 ملعىن : أن هذا القدر من الثواب خري من الثواب الذي حيصل ملن لو حصلت له الدنيا كلها ألنفقها يف طاعة هللا تعاىل  .وقيل ا
 قال بن دقيق العيد حيتمل وجهني :قال ابن حجر : 

مستعظمة يف الطباع  أن يكون من باب تنزيل املغيب منزلة احملسوس حتقيقاً له يف النفس لكون الدنيا حمسوسة يف النفس أحدمها :
 فلذلك وقعت املفاضلة با ، وإال فمن املعلوم أن مجيع ما يف الدنيا ال يساوي ذرة مما يف اجلنة .

والثاين : أن املراد أن هذا القدر من الثواب خري من الثواب الذي حيصل ملن لو حصلت له الدنيا كلها ألنفقــــها يف طاعة هللا 
 تعاىل .

جيشا فيهم عبد هللا بن  بعث رسول هللا كتاب اجلهاد من مرسل احلسن قال )اين ما رواه بن املبارك يف  : ويؤيد هذا الثقلت
 .فضل غدوهتم( والذي نفسي بيده لو أنفقت ما يف األرض ما أدركت فقال له النيب  رواحة فتأخر ليشهد الصالة مع النيب 

ِس َأَحدُِكم  ، َأو   ن  َيا َوَما ِفيَها ( . الثاين : قوله ) َوَلَقاُب قَ و  ٌر ِمَن الدَّ َنَِّة َخي   ِضُع َقَدم  ِمَن اْل   َمو 
نـَْيا َوَما ِفيَها( َأيْ َخيْـ : أي قدره ) (..ولقاب قوس)  .أِلَنَُّه زَاِئٌل اَل حَمَالَةَ ، أَْو نـَْفِسَها َلْو َمَلَكَها َفاِقَها ِفيَها َلْو َمَلَكَها: ِمْن إِنْـ ٌر ِمَن الدَّ

 اليسري يف اجلنة خري من الدنيا وما فيها .وهذا القدر 
َماَر الثالث :  ن  َيا َوَما ِفيَها ( . -قوله ) َولََنِصيُفَها ، يَ ع ِِن اْلِ  ٌر ِمَن الدُّ  َخي  

 اصل أن املراد تسهيل أمر الدنياوحتقريها ، وأهنا ال تستحق شيئاً يف جانب اآلخرة .واحل
 يـَْعَلُمون ( .َي احْلَيَـَواُن َلْو َكانُوا نـَْيا ِإالَّ هَلٌْو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّاَر اآلِخَرَة هلَِ قال تعاىل ) َوَما هِذِه احلَياُة الد  

َنُكْم َوَتَكاثـٌُر يف اأَلْمَوالِ  نـَْيا َلِعٌب َوهَلٌو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ َا احلَياُة الد  ْيث) أْعَجَب اْلُكف اَر نـََباتُُه  َواأَلْواَلِد َكَمَثِل غَ وقال تعاىل ) اْعَلُموا أمنَّ
نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع الُغُرور ( .مُثَّ يَِهيُج فـَتَـرَاُه ُمْصَفر اً مُثَّ َيُكوُن ُحطَاماً َويف اآلِخرَِة َعذاٌب َشديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن هللا ورِْضَواٌن َومَ   ا احلََياُة الد 

ْستَـْورِد بن َشدَّاد 
ُ
نـَْيا يف اآلِخَرِة ِإالَّ ِمْثُل َما ََيَْعُل َأَحدُُكْم ُأْصبُـَعُه يف الَيم ِ  سول هللا ، قَاَل: قَاَل ر عن امل ، فـَْليَـْنظُْر ِِبَ  ) َما الد 

 يـَْرِجع ( رواه مسلم .
اَولَُه فََأَخَذ بِأُُذنِِه ، مُثَّ قَاَل : )) أَي ُكم َمرَّ بالس وِق َوالنَّاُس َكنَـَفتَـْيِه ، َفَمرَّ ِبَْدي) َأَسكَّ َميِ ت) ، فـَتَـنَ  : أنَّ رسول هللا  وعن جابر 

) َأحتُِب وَن أَنَُّه َلُكْم ؟ (( قَالُوا : َوهللِا حيُِب  أْن َيُكوَن َهَذا لَُه ِبدْرَهم ؟ (( فقالوا : َما حنُِب  أنَُّه لََنا ِبَشْيء) َوَما َنْصَنُع بِِه ؟ مُثَّ قَاَل : )
نـَْيا أْهَوُن َعَلى هللِا ِمْن َهَذا َعَلْيُكْم (( ر  َلْو َكاَن َحي اً َكانَ   واه مسلم .َعْيباً ، إنَُّه أَسك  َفَكْيَف َوُهَو ميِ ٌت ! فقال : )) فَوهللِا للد 

 قوله : )) َكنَـَفتَـْيِه (( أْي : عن جانبيه . َو)) اأَلَسك  (( : الصغري األُذن .
نـَْيا تـَْعِدُل ِعْنَد هللا َجَناَح بـَُعوَضة) ، َما َسَقى َكاِفراً  اَل رسول هللا ، قَاَل : قَ  وعن سهِل بن سعد الساعدي  )  َلْو َكاَنت الد 

َها َشْربََة َماء) (( رواه التمذي .  ِمنـْ
يَا َرُسوَل هللِا ، َلْو اختََّْذنَا َعَلى َحصري) ، فـََقاَم َوَقْد أثَـَّر يف َجْنِبِه ، قـُْلَنا :  ، قَاَل : نَاَم رسول هللا  وعن عبد هللا بن مسعود 

نـَْيا ِإالَّ َكرَاِكب) اْسَتَظلَّ حَتَْت َشَجَرة) مُثَّ رَاَح َوتـَرََكهَ ل ) َلَك ِوطَاًء . فـََقا نـَْيا ؟ َما أَنَا يف الد   .رواه التمذي  ا (َما ِل َولِلد 
له أمر أعظم من مجيع ما يف الدنيا ، فكيف َّبن  وتعظيم أمر اجلهاد وأن من حصل له من اجلنة قدر سوط يصري كأنه حصل

حصل منها أعلى الدرجات ، والنكتة يف ذلك أن سبب التأخري عن اجلهاد امليل إىل سبب من أسباب الدنيا فنبه هذا املتأخر أن 
 هذا القدر اليسري من اجلنة أفضل من مجيع ما يف الدنيا . ) الفتح ( .

 قارة الدنيا .يل على عظمة اجلنة وحاحلديث دل-2
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 احلديث دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يتعلق باآلخرة ويعمل هلا . -3
 احلديث دليل على فضل اجلهاد يف سبيل هللا ، للجهاد يف سبيل هللا فضائل كثرية : -4

 أوًا : ما ورد يف حديث الباب من عريم فضله .
 يها ( .) لغدوة يف سبيل هللا أو روحة خري من الدنيا وما ف قال 

 ثانياً : أن اْلهاد ا يعدله شيء .
 َعَمل) يـَْعِدُل اجلَِْهاَد ؟ قَاَل : ال َأِجُدُه ، قَاَل : َهْل َتْسَتِطيعُ  فـََقاَل : ُدلَّيِن َعَلى َرُسوِل اّلِلَِّ  َجاَء َرُجٌل ِإىَل وعن أيب هريرة قال ) 

 َوَتُصوَم َوال تـُْفِطَر ، قَاَل َوَمْن َيْسَتِطيُع َذِلَك ( متفق عليه . وَم َوال تـَْفتُـرَ ِإَذا َخرََج اْلُمَجاِهُد َأْن َتْدُخَل َمْسِجَدَك فـَتَـقُ 
اأَلْعَمال َقْد  أَْمر اجلَِْهاد ، أَلنَّ الصِ َيام َوَغرْيه ممَّا ذََكَر ِمْن َفَضاِئل قال احلافظ : قَاَل ِعَياض : ِاْشَتَمَل َحِديث اْلَباب َعَلى تـَْعِظيم

يع َحاالتَعَدهلََ  الصَّالة َوَغرْيَها ، َوهِلََذا قَاَل  اْلُمَجاِهد َوَتَصر فَاته اْلُمَباَحة ُمَعاِدلَة أَلْجِر اْلُمَواِظب َعَلى ا ُكل َها اجلَِْهاد َحىتَّ َصاَرْت مجَِ
  َِا ِهَي إ ِمْن اّلِلَّ تـََعاىَل لَِمْن َشاء ، واْسَتَدلَّ ِبِه َعَلى أَنَّ  ْحَسان" ال َتْسَتِطيع َذِلك ، َوِفيِه َأنَّ اْلَفَضاِئل ال ُتْدَرك بِاْلِقَياِس َوِإمنَّ

 أَْفَضل اأَلْعَمال ُمْطَلًقا ِلَما تـََقدََّم تـَْقرِيره . اجلَِْهاد
ين اأَلْعَمال الَّيِت ِهَي َوَساِئل أَلنَّ  اِْبن َدِقيق اْلِعيد : القياس يـَْقَتِضي َأْن َيُكون اجلَِْهاد أَْفَضل َوقَالَ  َوَنْشره  اجلَِْهاد َوِسيَلة ِإىَل ِإْعالن الدِ 

 َوَاّلِلَّ أَْعَلم . َوِإمْخَاد اْلُكْفر َوَدْحضه ، فـََفِضيَلته حِبَْسب َفِضيَلة َذِلكَ 
 ثالثاً : أن اجملاهد أفضل الناس .

. نفسه وماله يف سبيل هللا (اهد ب: مؤمن َيفقال: أي الناس أفضل ؟ قال : ) أتى رجل رسول هللا عيد اخلدري قالعن أيب س
 متفق عليه 

 رابعاً :  للمجاهدين مائة درجة يف اْلنة .
 رواه البخاري: )إن يف اجلنة مائة درجة أعدها هللا للمجاهدين يف سبيل هللا، ما بني الدرجتني كما بني السماء واألرض(. قال 

 خامساً :  اْلهاد سبب للنجاة من النار .
 دما عبد يف سبيل هللا فتمسه النار ( . رواه البخاري : ) ما اغربت ق قال 

قال احلافظ ابن حجر : ويف ذلك إشارة إىل عظم قدر التصرف يف سبيل هللا ، فإذا كان ُمرد مس  الغبار للقدم حيرم عليها النار ، 
 فكيف َّبن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه ؟  .

 سادساً : من أسباب دخول اْلنة .
  ( .نَّ اّلِلََّ اْشتَـَرى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنـُْفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم بَِأنَّ هَلُُم اجْلَنََّة يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اّلِلَِّ قال تعاىل : )إِ 

 سابعاً : اجملاهد يكون هللا يف عونه .
 رواه أمحد ناكح الذي يريد العفاف(. : اجملاهد يف سبيل هللا، واملكاتب الذي يريد األداء، وال: )ثالثة حق على هللا عوهنمقال 

 ثامناً : اْلهاد ذروة سنام اإلسالم .
 : ) وذروة سنام اإلسالم اجلهاد يف سبيل هللا ( . رواه التمذي  قال 

 تاسعاً : أن اْلهاد سبب ملغفرة الذنوب .
( تـُْؤِمُنوَن بِاّلِلَِّ َوَرُسولِِه َوجُتَاِهُدوَن يف َسِبيِل 10تُنِجيُكم مِ ْن َعَذاب) أَلِيم) )قال تعاىل : ) يَا أَيـ َها الَِّذيَن َآَمُنوا َهْل أَُدل ُكْم َعَلى جِتَارَة) 

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُموَن ) ِتَها اأْلَنـَْهاُر ( يـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنَّات) جَتْرِي ِمن حتَْ 11اّلِلَِّ بَِأْمَواِلُكْم َوأَنُفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ
 َوَمَساِكَن طَيِ َبًة يف َجنَّاِت َعْدن) َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم ( . 
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 وصفها . احلديث دليل على أن من نعيم اجلنة النساء الذي ذكر  -5
 . ومن صفات نساء اجلنة 

 أوًا : مطهرات . 
 ( .قال تعاىل ) َوهَلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطهََّرٌة 

 ألزواج مجع زوج ، وهو شامل لألزواج من احلور العني ، ومن نساء الدنيا .م  ِفيَها َأز َواٌج  ( ا) َوهلَُ 
يشمل طهارة الظاهر وطهارة الباطن ، فهي مطهرة من األذى ، ومن القذر ، ال بول وال غائط وال حيض وال نفاس، ) ُمَطهََّرٌة ( 

 الباطنة، كالغل، واحلسد، والكراهية، والبغضاء وغري ذلك . مطهرة من كل شيء حسي، مطهرة أيضاً من األقذار
) مطهرة (  نعٌت لألزواج ، وُمَطه رٌة يف اللغة أمجع من طاهرة وأبلغ ؛ ومعىن هذه الطهارة من احلَْيض والُبصاق  قال القرطِب :

 وسائر أقذار اآلدِمي ات.
هََّرٌة ( فلم يقل ) مطهرة من العيب الفالين ( ليشمل مجيع أنواع التطهري ، فهن قوله تعاىل ) َوهَلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمطَ  وقال السعدي :

مطهرات األخالق ، مطهرات اخللق ، مطهرات اللسان ، مطهرات األبصار ، فأخالقهن ، أهنن عرب متحببات إىل أزواجهن 
والنفاس واملين ، والبول والغائط ، واملخاط باخللق احلسن ، وحسن التبعل ، واألدب القوِل والفعلي ، ومطهر خلقهن من احليض 

والبصاق ، والرائحة الكريهة ، ومطهرات اخللق أيضا ، بكمال اجلمال ، فليس فيهن عيب ، وال دمامة خلق ، بل هن خريات 
 حسان ، مطهرات اللسان والطرف ، قاصرات طرفهن على أزواجهن ، وقاصرات ألسنتهن عن كل كالم قبيح.

 أتراباً .ثانياً : كواعب 
 قال تعاىل ) وََكَواِعَب أَتْـرَاباً( .

 الكاعب : املرأة اجلميلة اليت برز ثديها ، واألتراب : املتقاربات يف السن .
 ثالثاً : أبكاراً .

 قال تعاىل ) ِإنَّا أَْنَشْأنَاُهنَّ ِإْنَشاًء . فَجَعْلَناُهنَّ أَْبَكاراً . ُعرُباً أَتْـرَاباً ( .
 نه مل ينكحهن قبلهم أحد  ،  العرب : املتحببات ألزواجهن .أبكاراً : يعين أ

:  قوله ) ُعرُبًا ( : قال سعيد بن جبري عن ابن عباس يعين : متحببات إىل أزواجهن ، وعن ابن عباس :  قال ابن كثري رمحه هللا
 الُعُرب العواشق ألزواجهن ، وأزواجهن هلن عاشقون .

 ابن عباس يعين : يف سن واحدة ثالث وثالثني سنة . وقوله ) أَتْـرَابا ( قال الضحاك عن
وقال السدي : ) أترابا ( أي : يف األخالق املتواخيات بينهن ليس بينهن تباغض وال حتاسد ، يعين : ال كما كن ضرائر 

 متعاديات . )  تفسري ابن كثري ( .
 احملببة إىل زوجها .  وقال احلافظ ابن حجر : عن ُماهد يف قوله ) ُعرُباً أتراباً ( قال : هي

 رابعاً : مجيالت غاية اْلمال .
 قال تعاىل ) َوُحوٌر ِعنٌي .َكَأْمثَاِل اْلُلْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن ( .

) ولو أن امرأة من أهل اجلنة اطلعت إىل أهل األرض ألضاءت ما بينهما ، وملألته رحيًا ، ولنصيفها على رأسها خري  وقال 
 اه البخاري .من الدنيا وما فيها ( رو 

 حور : مجع حوراء ، وهي اليت يكون بياض عينها شديد البياض وسواده شديد السواد .
 عني : مجع عيناء ، وهي واسعة العني ، املكنون : املخفي املصان  ،  النصيف : اخلمار .
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 الِعني : حسان األعني : أي : وهلم حور عني ، واحلوراء : اليت يف عينها كحل ومالحة ، وحسن وباء ، و  قال السعدي
وضخامها ، وحسن العني يف األنثى من أعظم األدلة على حسنها ومجاهلا ، ) َكَأْمثَاِل الل ْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن ( أي : كأهنن اللؤلؤ 
 األبيض الرطب الصايف البهي ، املستور عن األعني والريح والشمس ، الذي يكون لونه من أحسن األلوان ، الذي ال عيب فيه

بوجه من الوجوه ، فكذلك احلور العني ، ال عيب فيهن بوجه ، بل هن كامالت األوصاف ، مجيالت النعوت . فكل ما تأملته 
 منها مل جتد فيه إال ما يسر اخلاطر ويروق الناظر .

 خامساً : قاصرات الطرف .
 قال تعاىل ) ُحوٌر َمْقُصورَاٌت يف اخْلَِياِم ( .

َلُهْم َوال َجانٌّ ( .وقال تعاىل ) ِفيِهنَّ قَ   اِصرَاُت الطَّْرِف ملَْ َيْطِمثْـُهنَّ ِإْنٌس قـَبـْ
 وقاصرات الطرف : هن اللوايت قصرن بصرهن على أزواجهن ، فلم تطمح أنظارهن لغري أزواجهن .

 قد ُقِصْرن  : ووصفهن بأهنن ) مقصورات يف اخليام ( أي : ممنوعات من التربج والتبذل لغري أزواجهن ، بل قال ابن القيم
على أزواجهن ، ال خيرجن من منازهلم ، وَقَصْرَن عليهم فال يردن سواهم ، ووصفهن سبحانه بأهنن ) قاصرات الطرف ( وهذه 

 الصفة أكمل من األوىل ، فاملرأة منهن قد قصرت طرفها على زوجها من حمبتها له ورضاها به فال يتجاوز طرفها عنه إىل غريه .
ُخُل  َري  َرَة قَاَل النَِّبُّ َعن  َأِب هُ  -6569 ًرا ، َوَا َيد  َعَدُه ِمَن النَّاِر َلو  َأَساَء لِيَ ز َداَد ُشك  َنََّة ِإاَّ ُأِرَي َمق  ُخُل َأَحٌد اْل  ) َا َيد 

َرة ( . َسَن لَِيُكوَن َعَلي ِه َحس  َنَِّة َلو  َأح  َعَدُه ِمَن اْل   النَّاَر َأَحٌد ِإاَّ ُأِرَي َمق 
---------- 

َعَدُه ِمَن النَّارِ  َنََّة ِإاَّ ُأِرَي َمق  ُخُل َأَحٌد اْل  ( وقع عند بن ماجة بسند صحيح من طريق آخر عن أيب هريرة أن ذلك يقع  ) َا َيد 
املاضي يف عند املسألة يف القرب وفيه ) فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها فيقال له انظر إىل ما وقاك هللا ( ، ويف حديث أنس 

أواخر اجلنائز ) فيقال انظر إىل مقعدك من النار ( زاد أبو داود يف روايته ) هذا بيتك كان يف النار ولكن هللا عصمك ورمحك ( ، 
 ويف حديث أيب سعيد ) كان هذا منزلك لو كفرت بربك ( .

ًرا)   ر فصار من أهل النار ( .( أي : ) لو كان عمل عماًل سيئاً وهو الكف َلو  َأَساَء لِيَ ز َداَد ُشك 
َسَن (   أي : لو عمل عماًل حسناً وهو اإلسالم .) َلو  َأح 

َرة (  ) أي : للزيادة يف تعذيبه ووقع عند بن ماجة أيضا وأمحد بسند صحيح عن أيب هريرة بلفظ ) ما منكم من لَِيُكوَن َعَلي ِه َحس 
أولئك هم : مات ودخل النار ورث أهل اجلنة منزله وذلك قوله تعاىل أحد إال وله منزالن منزل يف اجلنة ومنزل يف النار فإذا 

 الوارثون ( .
 ومن أنواع احلسرات :، عذاب أهل النار حسرهتم حينما يرون مقعدهم يف اجلنة لو آمنوا احلديث دليل على أن من أنواع-1
 :حسرة الكفار ومتنيهم املوت يوم القيامة 

 لَْيَتيِن ُكْنُت تـُرَاباً ( .ُء َما َقدََّمْت يََداُه َويـَُقوُل اْلَكاِفُر يَا قال تعاىل) يـَْوَم يـَْنظُُر اْلَمرْ 
 املوت من شدة احلسرة والندم. وهلذا كان الكفار يتمنون

 :حسرة أتباع الشيطان الذين استجابوا لنزغاته ووساوسه، عندما يتخلى عنهم يف النار 
ِإالَّ َأْن  اأْلَْمُر ِإنَّ اّلِلََّ َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِ  َوَوَعْدُتُكْم فََأْخَلْفُتُكْم َوَما َكاَن ِلَ َعَلْيُكْم ِمْن ُسْلطَان)  قال تعاىل) َوقَاَل الشَّْيطَاُن َلمَّا ُقِضيَ 

ْصرِِخيَّ ِإين ِ َكَفْرُت َّبَا َأْشرَْكُتُموِن ِمْن قـَْبُل ِإنَّ َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِل َفاَل تـَُلوُموين َوُلوُموا أَنـُْفَسُكْم َما أَنَا َّبُْصرِِخُكْم َوَما أَنـُْتْم َّبُِ 
  هَلُْم َعَذاٌب أَلِيم ( .الظَّاِلِمنيَ 
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 :حسرة اجملرمني منكسي رؤوسهم عند معاينة العذاب 
ْعَنا فَاْرِجْعَنا نـَْعَمْل صَ  ) َوَلْو تـََرى ِإِذ اْلُمْجرُِموَن نَاِكُسو ُرُءوِسِهْم ِعْنَد َربِ ِْم رَبَـَّنا أَْبَصْرنَا قال تعاىل  احِلًا ِإنَّا ُموِقُنون ( .َومسَِ

  عند معاينة املوت:يف العمل الصاحل حسرة وندم املفرطني 
َمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمْن َورَائِِهْم ِإنَـَّها َكلِ  قال تعاىل) َحىتَّ ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِ  اْرِجُعوِن . َلَعلِ ي أَْعَمُل َصاحِلًا ِفيَما تـَرَْكُت َكالَّ 

َعُثون ( . بـَْرزَخٌ   ِإىَل يـَْوِم يـُبـْ
 الكافر يوم القيامة يرى أنه مل يلبث يف الدنيا إال قليال فيتحسر على ذلك: 

نَـ ) قال تعاىل  .َوَما َكانُوا ُمْهَتِدين(ُهْم َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلَقاِء اّلِلَِّ َويـَْوَم حَيُْشُرُهْم َكَأْن ملَْ يـَْلَبُثوا ِإالَّ َساَعًة ِمَن النـََّهاِر يـَتَـَعارَُفوَن بـَيـْ
 :حسرة عظيمة ملن خسر نفسه وأهله يوم القيامة 

ْسرَا قال تعاىل) ُقْل ِإنَّ اخْلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنـُْفَسُهْم َوأَْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل َذِلَك ُهوَ   ُن اْلُمِبنُي ( .اخلُْ
 :حسرة املكذبني بلقاء هللا ويوم القيامة 

ى َما فـَرَّْطَنا ِفيَها َوُهْم حَيِْمُلوَن ) َقْد َخِسَر الَِّذيَن َكذَّبُوا بِِلَقاِء اّلِلَِّ َحىتَّ ِإَذا َجاَءتْـُهُم السَّاَعُة بـَْغَتًة قَاُلوا يَا َحْسَرتـََنا َعلَ  قال تعاىل
 َأاَل َساَء َما يَزُِروَن ( .ُهورِِهْم أَْوزَاَرُهْم َعَلى ظُ 

 :حسرة املشركني لعدم اتباعهم ما أُنزل من القرآن 
ٌس يَا َحْسرَتَا نـُْتْم اَل َتْشُعُروَن . أَْن تـَُقوَل نـَفْ قال تعاىل) َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم ِمْن رَبِ ُكْم ِمْن قـَْبِل أَْن يَْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب بـَْغَتًة َوأَ 

 ْنُت َلِمَن السَّاِخرِيَن ( .َعَلى َما فـَرَّْطُت يف َجْنِب اّلِلَِّ َوِإْن كُ 
 :حسرة َمن جانب طريق اهلداية والتقوى 

 . قال تعاىل) أَْو تـَُقوَل َلْو أَنَّ اّلِلََّ َهَداين َلُكْنُت ِمَن اْلُمتَِّقنَي (
 :حسرة املفرطني عند رؤية العذاب 

 ُكوَن ِمَن اْلُمْحِسِننَي ( .أَْو تـَُقوَل ِحنَي تـََرى اْلَعَذاَب َلْو َأنَّ ِل َكرًَّة فَأَ  قال تعاىل)
 يا ليعملوا الصاحلات، لكن حسرة أهل النار عند معاينتهم وإذاقتهم أشد العذاب، مطالبني ربم باخلروج منها والرجوع للدن

 هيهات!
 : نهمقال تعاىل عن أهل النار أعاذنا هللا وإياكم م

َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَمُل أَوملَْ نـَُعمِ رُْكْم مَ  ا يـََتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاءَُكُم النَِّذيُر َفُذوُقوا ) َوُهْم َيْصَطرُِخوَن ِفيَها رَبَـَّنا َأْخرِْجَنا نـَْعَمْل َصاحِلًا َغيـْ
 لظَّاِلِمنَي ِمْن َنِصري) ( .َفَما لِ 
 موال اليت أنفقوها للصد عن سبيل هللا:حسرة الكفار على األ 

ىَل ُن َعَلْيِهْم َحْسَرًة مُثَّ يـُْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروا إِ قال تعاىل) ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم لَِيُصد وا َعْن َسِبيِل اّلِلَِّ َفَسيُـْنِفُقونـََها مُثَّ َتُكو 
 َجَهنََّم حُيَْشُروَن ( .

 :حسرة من تعلم العلم ومل يعمل به 
ازوا بسببه ــــــو به، ففــــقال حامت األصم رمحه هللا: ليس يف القيامة أشد حسرة من رجل علم الناس علًما فعملوا به ومل يعمل ه

 . هو وهلك
 أن عذاب أهل النار يكون حسياً ومعنوياً . -2
 دوا فرحاً لتمسكهم بطاعة ربم يف الدنيا .من نعيم أهل اجلنة رؤية أهل النار ومنازهلم ليزدا-3
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َم ال ِقَياَمِة فَ َقاَل َلَقد  ظَنَ ن ُت يَ  َعن  َأِب ُهَري  َرَة  -6570 َعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِتَك يَ و  ا أَبَا أَنَُّه قَاَل : ) قُ ل ُت يَا َرُسوَل هللِا َمن  َأس 
َِدي أََلِِن َعن  َهَذا احل  َم ال ِقَياَمِة ُهَري  َرَة َأن  َا َيس  َعُد النَّاِس ِبَشَفاَعيِت يَ و  َِديِث َأس  ِث َأَحٌد َأوَُّل ِمن َك ِلَما رَأَي ُت ِمن  ِحر ِصَك َعَلى احل 

ِسِه ( .  َمن  قَاَل : َا ِإَلَه ِإاَّ اَّللَُّ َخاِلًصا ِمن  ِقَبِل نَ ف 
----------- 

َم ال قِ ) َعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِتَك يَ و   ( الشفاعة : التوسط للغري بلب منفعة أو دفع مضرة . َياَمةِ َمن  َأس 
أميت أميت فيقال له أخرج من النار  قال احلافظ : واملراد بذه الشفاعة املسئول عنها هنا بعض أنواع الشفاعة وهي اليت يقول 

ن دونه ، وأما الشفاعة العظمى يف اإلراحة من يف قلبه وزن كذا من اإلميان ، فأسعد الناس بذه الشفاعة من يكون إميانه أكمل مم
من كرب املوقف فأسعد الناس با من يسبق إىل اجلنة ، وهم الذين يدخلوهنا بغري حساب مث الذين يلوهنم وهو من يدخلها بغري 

 عذاب بعد ان حياسب ويستحق العذاب مث من يصيبه لفح من النار وال يسقط .
ِسه ( )  كسر القاف وفتح املوحدة أي قال ذلك باختياره ووقع يف رواية أمحد وصححه بن حبان من طريق بَخاِلًصا ِمن  ِقَبِل نَ ف 

أخرى عن أيب هريرة حنو هذا احلديث وفيه ) لقد ظننت انك أول من يسألين عن ذلك من أميت وشفاعيت ملن شهد ان ال إله إال 
 هللا ُملصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه ( .

 . فضل اإلخالص ، وأنه من أسباب شفاعة النيب احلديث دليل على  -1
 وتقدمت شروطها .ال إله إال هللا اإلخالص ،  أن من شروط :-2
 احلديث دليل على فضل احلرص على حتصيل العلم .-3
 احلديث دليل على فضل أيب هريرة .-4
 احلرص على سؤال أهل العلم والعلماء .-5
 يقربه إىل اجلنة ويباعده من النار . على اإلنسان أن يسأل السؤال املفيد النافع الذي-6
 الثناء على أيب هريرة حبرصه على احلديث .-7
 جواز املدح يف الوجه إذا أمن الفتنة واإلعجاب وكان ملصلحة .-8
 الرد على اخلوارج يف رد الشفاعة .-9
 اشتاط النطق بالشهادتني إذا كان قادراً .-10
 .أن القول اجملرد عن اإلخالص ال قيمة له يف اآلخرة -11
 للعامل أن يتفرس يف طالبه ليزيدهم يف االجتهاد .-12
 الشفاعة ألهل اإلخالص خاصة .-13
 اخلطاب بالكنية .-14
  شروط : 3والشفاعة يوم القيامة هلا إثبات الشفاعة يوم القيامة ، -15

 إذن هللا للشافع أن يشفع . –رضا هللا عن املشفوع  –رضا هللا عن الشافع 
ده إال بإذنه ( وقال تعاىل ) وكم من ملك يف السموات ال تغين شفاعتهم شيئاً إال من بعد أن قال تعاىل ) من ذا الذي يشفع عن

 يأذن هللا ملن يشاء ويرضى ( .
 وأسباب الشفاعة منها :يف احلديث سبب من أسباب الشفاعة وهو اإلخالص هلل تبارك وتعاىل ، -16

 : اإلخالص . أواً 
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 كما يف حديث الباب .
 آن .: قراءة القر  ثانياً 

 ) اقرؤا القرآن فإنه يأيت شفيعاً ألصحابه يوم القيامة ( رواه مسلم . كما قال 
 : سكىن املدينة واملوت با . ثالثاً 
 ) من استطاع أن ميوت باملدينة فليمت با فإين أشفع ملن ميوت با ( رواه التمذي . قال 
 . : الصالة على النيب  رابعاً 

 مع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة ... حلت له شفاعيت يوم القيامة ( .) من قال حني يس كما قال 
 فضل احلرص على العلم واحلديث .-17
 إثبات يوم القيامـة .-18

َنَِّة ُدخُ  قَاَل النَِّبُّ  َعن  َعب ِد هللِا  -6571 ِل اْل  َها َوآِخَر َأه  ِل النَّاِر ُخُروًجا ِمن   وًا رَُجٌل َُي ُرُج ِمَن ) ِإينقِ أَلع َلُم آِخَر َأه 
َنََّة فَ َيأ تِيَها فَ ُيَخيَُّل ِإلَي ِه أَن ََّها َمأَلى فَ يَ ر ِجُع  ًوا فَ يَ ُقوُل اَّللَُّ اذ َهب  فَاد ُخِل اْل  تُ َها َمأَلى فَ يَ ُقوُل النَّاِر َكب   فَ يَ ُقوُل يَا َربِق َوَجد 

َنََّة فَ َيأ تِيَها فَ ُيَخيَُّل إِ  َنََّة فَِإنَّ َلَك ِمث َل اذ َهب  فَاد ُخِل اْل  تُ َها َمأَلى فَ يَ ُقوُل اذ َهب  فَاد ُخِل اْل  لَي ِه أَن ََّها َمأَلى فَ يَ ُقوُل يَا َربِق َوَجد 
َخُر ِمِنِق ، َأو  تَ  ن  َيا فَ يَ ُقوُل َتس  ثَاهِلَا ، َأو  ِإنَّ َلَك ِمث َل َعَشَرِة َأم ثَاِل الدُّ ن  َيا َوَعَشَرَة َأم  ِنِق َوأَن َت ال َمِلُك فَ َلَقد  رَأَي ُت ض َحُك مِ الدُّ

َنَِّة َمن زَِلًة. َرُسوَل هللِا  ِل اْل   َضِحَك َحّتَّ َبَدت  نَ َواِجُذُه ، وََكاَن يُ َقاُل َذِلَك َأد ََن َأه 
 [ . 186] م : 

---------- 
ًوا)   . أن ميشي على يديه وركبتيه أي : حبواً ، قال ابن األثري : احلبو(  رَُجٌل َُي ُرُج ِمَن النَّاِر َكب  
َنََّة فَ َيأ تِيَها  )  يعين : أنه َيىء قريباً منها أو فيدخلها .( فَ يَ ُقوُل اَّللَُّ اذ َهب  فَاد ُخِل اْل 

 أي : اجلنة .( فَ ُيَخيَُّل ِإلَي ِه أَن ََّها ) 
 أي : ممتلئة بالسكان .( َمأَلى ) 
تُ هَ )   أي : فليس ِل مكان فيها .( ا َمأَلى فَ يَ ر ِجُع فَ يَ ُقوُل يَا َربِق َوَجد 
ن  َيا )  َنََّة فَِإنَّ َلَك ِمث َل الدُّ  يف سعتها .( فَ يَ ُقوُل اذ َهب  فَاد ُخِل اْل 
ثَاهِلَا ( )   . أي : زيادة عليها يف الكمي ة والكيفيةَوَعَشَرَة َأم 
 الرجل .( فَ يَ ُقوُل  )

  األنياباملراد بالنواجذ َبَدت  نَ َواِجُذُه ( َحّتَّ ) 
َنَِّة َمن زِلَةً وََكاَن يُ َقاُل َذِلَك َأد َنَ  ) ِل اْل  ، بل هو من كالم إبراهيم النخعي كما بي نه  ليس هذا من تتمة كالم رسول هللا (   َأه 

 ابن حبان يف صحيحه .
 احلديث فيه بيان آخر أهل النار خروجاً منها . -1
 احلديث دليل على سعة رمحة هللا وفضله .-2
 من غري حتريف وال تعطيل ومن غري متثيل وال تشبيه . احلديث دليل على إثبات الضحك هلل اثباتاً يليق بالله ،-3

ُل قَاَل : ) َيْضَحُك هللُا ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل ِإىَل َرُجَلنْيِ يْقتُل َأَحدمُهَا اآلَخَر يَْدُخالِن اجلَنََّة ، يـَُقاتِ  أنَّ رسوَل هللا  عن أيب هريرة 
 َهَذا يف َسبيِل هللِا فـَيُـْقَتُل ، مُثَّ يُتوُب هللُا َعَلى الَقاتِل فـَُيْسِلم فـَُيْسَتْشَهُد ( ُمتـََّفٌق عليه .
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 الرد على اخلوارج ) الذين يقولون بكفر فاعل الكبرية ، وختليده يف النار ( .-4
 الرد على املرجئة ) القائلني ال يضر مع اإلميان ذنب ( .-5
  خيلد يف اجلنــة موحـــد .أنه ال -6
 فضل الرجاء َّبا عند هللا . -7

ء . أَنَُّه قَاَل ِللنَِّبِق  َعِن ال َعبَّاِس  -6572  َهل  نَ َفع َت أَبَا طَاِلب  ِبَشي 
 احلديث تقدم شرحه .

 باب الصراط جسر جهنم -52
بَ َرنَا ُشَعي ٌب، َعِن الزُّ  -6573 ثَ َنا أَبُو ال َيَماِن، َأخ  ِريقِ َحدَّ بَ َرين َسِعيٌد َوَعطَاُء ب ُن يَزِيَد َأنَّ ه  بَ َرمُهَا ، َأخ   .، َعِن النَِّبِق أَبَا ُهَري  َرَة َأخ 
َم ال ِقَياَمِة ، فَ َقاَل ) َعن  َأِب ُهَري  َرَة قَاَل : قَاَل أُنَاٌس يَا َرُسوَل هللِا َهل  نَ َرى رَب ََّنا  - 6573 ِس لَي َس ُدونَ َها َهل  ُتَضارُّوَن يف الشَّ يَ و  م 

ِر لَي َس ُدونَُه َسَحاٌب ؟ قَ  َلَة ال َبد  نَُه َسَحاٌب ؟ قَاُلوا : َا يَا َرُسوَل هللِا قَاَل َهل  ُتَضارُّوَن يف ال َقَمِر لَي   اُلوا : َا يَا َرُسوَل هللِا قَاَل فَِإنَُّكم  تَ َرو 
َم ال ِقَياَمِة َكَذِلَك جَي َمُع اَّللَُّ النَّ  َس َويَ ت َبُع َمن  َكاَن يَ ع  يَ و  ُبُد ال َقَمَر َويَ ت َبُع اَس فَ يَ ُقوُل َمن  َكاَن يَ ع ُبُد َشي ًئا فَ ل َيتَِّبع ُه فَ َيت َبُع َمن  َكاَن يَ ع ُبُد الشَّم 

َقى َهِذِه األُمَُّة ِفيَها ُمَناِفُقوَها فَ َيأ تِيِهُم اَّللَُّ  يف َغري ِ الصُّورَِة الَّيِت يَ ع رُِفوَن فَ يَ ُقوُل أَنَا رَبُُّكم  فَ يَ ُقوُلوَن نَ ُعوُذ بِاَّللَِّ  َمن  َكاَن يَ ع ُبُد الطََّواِغيَت َوتَ ب  
َناُه فَ َيأ تِيِهُم اَّللَُّ يف الصُّورَةِ  أَنَا رَبُُّكم  فَ يَ ُقوُلوَن أَن َت رَب َُّنا   الَّيِت يَ ع رُِفوَن فَ يَ ُقولُ ِمن َك َهَذا َمَكانُ َنا َحّتَّ يَأ تِيَ َنا رَب َُّنا فَِإَذا أَتَانَا رَب َُّنا َعَرف  

ُر َجَهنََّم قَاَل َرُسوُل هللِا  ِك  فَ َيت بَ ُعونَُه َوُيض َرُب ِجس  َمِئذ  اللَُّهمَّ َسلِقم  َسلِقم  َوبِِه َكالَلِيُب ِمث ُل َشو  : فََأُكوُن َأوََّل َمن  جيُِيُز َوُدَعاُء الرُُّسِل يَ و 
َر أَن ََّها َا السَّع َداِن َأَما رَ  ِك السَّع َداِن َغي   َك السَّع َداِن قَاُلوا بَ َلى يَا َرُسوَل هللِا قَاَل فَِإن ََّها ِمث ُل َشو  ُ أَي  ُتم  َشو  َر ِعَرِمَها ِإاَّ اَّللَّ يَ ع َلُم َقد 

ُهُم ال ُمَخر َدلُ  ُهُم ال ُموَبُق بَِعَمِلِه َوِمن   َطُف النَّاَس بَِأع َماهلِِم  ِمن   َ ِعَباِدِه َوَأرَاَد َأن  ُُي ِرَج ِمَن  فَ َتخ  ُثَّ يَ ن ُجو َحّتَّ ِإَذا فَ َرَغ اَّللَُّ ِمَن ال َقَضاِء بَ ني 
َهُد َأن  َا ِإَلَه ِإاَّ اَّللَُّ َأَمَر ال َمالَِئَكَة َأن  ُُي رِجُ  َعاَلَمِة آثَاِر السُُّجوِد َوَحرََّم اَّللَُّ َعَلى وُهم  فَ يَ ع رُِفونَ ُهم  بِ النَّاِر َمن  َأرَاَد َأن  ُُي ِرَج ُمَّن  َكاَن َيش 

رُِجونَ ُهم  َقِد ام ُتِحُشوا فَ ُيَصبُّ َعَلي ِهم  َماٌء يُ َقا ِبَِّة يف النَّاِر َأن  تَأ ُكَل ِمِن اب ِن آَدَم أَثَ َر السُُّجوِد فَ ُيخ  ََياِة فَ يَ ن ُبُتوَن نَ َباَت احل  ُل َلُه َماُء احل 
يِل السَّي لِ  َرَقِِن ذََكاُؤَها فَاص   محَِ ِهِه َعَلى النَّاِر فَ يَ ُقوُل يَا َربِق َقد  َقَشَبِِن ِرَُيَها َوَأح  ِبٌل ِبَوج  َقى رَُجٌل ُمق  ِهي ، َعِن النَّاِر َفالَ َويَ ب   ِرف  َوج 

َرُه فَ ي َ  أََلِِن َغي   ُعو اَّللَّ ، فَ يَ ُقوُل َلَعلََّك ِإن  َأع طَي ُتَك َأن  َتس  َهُه ، َعِن النَّاِر ُثَّ يَ ُقوُل يَ َزاُل َيد  َرُه فَ َيص ِرُف َوج  أَُلَك َغي   ُقوُل َا َوِعزَِّتَك َا َأس 
َرُه َوي    أَل ِِن َغي   َت َأن  َا َتس  َنَِّة فَ يَ ُقوُل أَلَي َس َقد  َزَعم  ُعو فَ يَ ُقوُل َلَك اب َن آَدَم َما َأغ َدَرَك َفالَ بَ ع َد َذِلَك يَا َربِق قَ رقِب ِِن ِإىَل بَاِب اْل   يَ َزاُل َيد 
َرُه فَ يُ ع ِطي اَّللََّ مِ  أَُلَك َغي   َرُه فَ يَ ُقوُل َا َوِعزَِّتَك َا َأس  أََلِِن َغي   َرُه فَ يُ َقرقِبُُه ِإىَل َلَعلِقي ِإن  َأع طَي ُتَك َذِلَك َتس  أََلُه َغي   ن  ُعُهود  َوَمَواثِيَق َأن  َا َيس 

َنَِّة فَِإَذا رَأَ  َنََّة ُثَّ يَ ُقوُل َأَولَي َس َقد  بَاِب اْل  ُكَت ُثَّ يَ ُقوُل َربِق َأد ِخل ِِن اْل  َرُه ى َما ِفيَها َسَكَت َما َشاَء اَّللَُّ َأن  َيس  أََلِِن َغي   َت َأن  َا َتس  َزَعم 
َقى َخل ِقكَ  ُعو َحّتَّ َيض َحَك فَِإَذا َضِحَك ِمن ُه َأِذَن َلُه بِالدُُّخوِل  َوي  َلَك يَا اب َن آَدَم َما َأغ َدَرَك فَ يَ ُقوُل يَا َربِق َا ََت َعل ِِن َأش  َفاَل يَ َزاُل َيد 

َقِطَع بِِه اأَلَماينُّ فَ يَ ُقوُل َلُه هَ ِفيَها فَِإَذا َدَخَل ِفيَها ِقيَل ََتَنَّ ِمن  َكَذا فَ َيَتَمىنَّ ُثَّ يُ َقاُل َلُه ََتَنَّ ِمن  َكَذا فَ َيَتَمىنَّ َحّتَّ  ُلُه َمَعُه.تَ ن    َذا َلَك َوِمث  
َنَِّة ُدُخوا. ِل اْل   قَاَل أَبُو ُهَري  َرَة ، َوَذِلَك الرَُّجُل آِخُر َأه 

 [ . 182] م : 
ِريُّ َجاِلٌس َمَع َأِب ُهَري  َرَة َا يُ َغريِقُ َعَلي ِه َشي ًئا ِمن  َحِديِثِه َحّتَّ ان  ت َ  -6574 ُد  ُلُه َمَعُه قَاَل َهى إِ قَاَل ، َوأَبُو َسِعيد  اْل  ِلِه َهَذا َلَك َوِمث   ىَل قَ و 

ع ُت َرُسوَل هللِا  ثَاِلِه. أَبُو َسِعيد  َسَِ  يَ ُقوُل : َهَذا َلَك َوَعَشَرُة َأم 
ُلُه َمَعُه.  قَاَل أَبُو ُهَري  َرَة َحِفر ُت ِمث  

 [ . 183] م : 
---------- 

َم ال ِقَياَمِة (  تقييد بيوم القيامة إشارة إىل أن السؤال مل يقع عن الرؤية يف الدنيا ، ألنه سبحانه ال يرى يف يف ال) َهل  نَ َرى رَب ََّنا يَ و 
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 الدنيا .
ِس لَي َس ُدونَ َها َسَحاٌب ؟ (    بضم أوله وتشديد الراء) قَاَل : َهل  ُتَضارُّوَن يف الشَّم 

َم ال ِقَياَمِة َكَذِلَك (  نَُه يَ و   بيه الرؤية بالرؤية يف الوضوح وزوال الشك .املراد تش) فَِإنَُّكم  تَ َرو 
ُفُذُهُم جَي َمُع اَّللَُّ النَّاَس (  ) أي : يوم القيامة ، ويف رواية ) حيشر ( ويف الرواية األخرى ) ...ِِف َصِعيد) َواِحد) فـَُيْسِمُعُهُم الدَّاِعى َويـَنـْ

 اْلَبَصُر َوَتْدنُو الشَّْمُس ( ، 
 لواسعة املستوية ، و) ينفذهم ( أي : خَيرقهم .قال النووي : الصعيد األرض ا

قال احلافظ : ووقع يف حديث بن مسعود عند البيهقي يف البعث وأصله يف النسائي ) إذا حشر الناس قاموا أربعني عاماً شاخصة 
سعيد عند  أبصارهم إىل السماء ال يكلمهم والشمس على رؤوسهم حىت يلجم العرق كل بر منهم وفاجر ( ووقع يف حديث أيب

أمحد ) أنه خيفف الوقوف عن املؤمن حىت يكون كصالة مكتوبة ( وسنده حسن ، وأليب يعلى عن أيب هريرة ) كتدِل الشمس 
 للغروب إىل أن تغرب ( وللطرباين من حديث عبد هللا بن عمر ) ويكون ذلك اليوم أقصر على املؤمن من ساعة من هنار ( .

 هللا تعاىل .( فَ يَ ُقوُل ) 
 أي : فليذهب معه حىت يستويف أجره منه .( ن  َكاَن يَ ع ُبُد َشي ًئا فَ ل َيتَِّبع ُه مَ ) 
َس )   الشمس .( فَ َيت َبُع َمن  َكاَن يَ ع ُبُد الشَّم 
 القمر .( َويَ ت َبُع َمن  َكاَن يَ ع ُبُد ال َقَمَر ) 

 بد من دون هللا التنويه بذكرمها لعظم خلقهما .قال بن أيب مجرة : يف التنصيص على ذكر الشمس والقمر مع دخوهلما فيمن ع
ووقع يف حديث بن مسعود ) مث ينادي مناد من السماء ، أيها الناس أليس عدل من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم مث 

 رواية العالء ويفىل من كانت تعبد ( توليتم غريه أن يوىل كل عبد منكم ما كان توىل ، قال فيقولون بلى مث يقول لتنطلق كل أمة إ
 بن عبد الرمحن ) أال ليتبع كل إنسان ما كان يعبد ( .

 مجع طاغوت ، والطاغوت كل ما عبد من دون هللا . (َويَ ت َبُع َمن  َكاَن يَ ع ُبُد الطََّواِغيَت ) 
َقى َهِذِه األُمَُّة ِفيَها ُمَناِفُقوَها)  ات أهل  وزاد يف حديث أيب سعيد ) حىت يبقى من كان يعبد ( َوتَ ب   هللا من بر وفاجر وُغربَّ

الكتاب ( بضم الغني املعجمة وتشديد املوحدة ويف رواية مسلم وغرب وكالمها مجع غابر أو الغربات مجع وغرب مجع غابر وَيمع 
 أيضا على اغبار وغرب الشيء بقيته وجاء بسكون املوحدة واملراد هنا من كان يوحد هللا منهم .

ويف يف حديث أيب سعيد اآليت يف التوحيد ) يف صورة غري صورته اليت رأوه فيها أول ( يف َغري ِ الصُّورَِة الَّيِت يَ ع رُِفوَن  فَ َيأ تِيِهُم اَّللَُّ  )
 مرة ( ويف رواية هشام بن سعد ) مث يتبدى لنا هللا يف صورة غري صورته اليت رأيناه فيها أول مرة ( .

 أي : ألنك لست بربنا الذي كنا نعبده .(  نَ ُعوُذ بِاَّللَِّ ِمن كَ  فَ يَ ُقوُل أَنَا رَبُُّكم  فَ يَ ُقوُلونَ ) 
َناهُ  )  بالعالمات اليت عر فنا با نفسه .(  َهَذا َمَكانُ َنا َحّتَّ يَأ تِيَ َنا رَب َُّنا فَِإَذا أَتَانَا رَب َُّنا َعَرف  
ُر َجَهنََّم  ) يد) مث يضرب اجلسر على جهنم وحتل الشفاعة ويقولون فيه إثبات الصراط ، ووقع يف حديث أيب سع( َوُيض َرُب ِجس 

 اللهم سلم سلم ( .
قال النووي : ِبَضمِ  اْلَياء وََكْسر اجْلِيم َوالزَّاي آِخره َوَمْعَناُه :  ويف الرواية األخرى ) فأكون أنا وأميت ... (( فََأُكوُن َأوََّل َمن  جيُِيُز ) 

ته يـَْقَطعُه يـَُقال : َأَجْزت اْلَواِدي َوُجْزته لَُغَتاِن َّبَْعىًن َواِحد ، َوقَاَل اأْلَْصَمِعي  : َأَجْزته َقَطْعته ، َوُجزْ َيُكون أَوَّل َمْن مَيِْضي َعَلْيِه وَ 
 َمَشْيت ِفيِه . َوَاّلِلَّ أَْعَلم .

برها وفاجرها فيأخذون اجلسر  أين حممد وأمته فيقوم فتتبعه أمته: ووقع يف حديث عبد هللا بن سالم عند احلاكم ) مث ينادي مناد 
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 فيطمس هللا أبصار اعدائه فيتهافتون من ميني ومشال وينجو النيب والصاحلون ( .
ويف حديث بن عباس يرفعه ) حنن آخر األمم وأول من حياسب وفيه فتفرج لنا األمم عن طريقنا فنمر غرا حمجلني من آثار الطهور 

 بياء ( .فتقول األمم كادت هذه األمة ان يكونوا أن
َمِئذ  اللَُّهمَّ َسلِقم  َسلِقم  )  هذا من كمال شفقتهم ورمحتهم للخلق ، وللتمذي من حديث املغرية ) شعار ( َوُدَعاُء الرُُّسِل يَ و 

املؤمنني على الصراط رب سلم سلم ( والضمري يف األول للرسل ، وال يلزم من كون هذا الكالم شعار املؤمنني أن ينطقوا به بل 
ق به الرسل يدعون للمؤمنني بالسالمة فسمى ذلك شعارًا هلم فبهذا جتتمع األخبار ويؤيده قوله يف رواية سهيل ) فعند ذلك تنط

 حلت الشفاعة اللهم سلم سلم ( .
 ويف حديث أيب سعيد من الزيادة ) فيمر املؤمن كطرف العني وكالربق وكالريح وكأجاويد اخليل والركاب ( ويف حديث حذيفة وأيب

 هريرة معاً ) فيمر أوهلم كمر الربق مث كمر الريح مث كمر الطري وشد الرحال ... ( .
قة ، مأمورة بأخذ من أمرت به ( ، والكالليبَ مَجْع َكل وب ِبَفْتِح ويف رواية ) ويف حافيت الصراط كالليب معل  ( َوِبِه َكالَلِيُب ) 

م اْلُمَشدََّدة ، َوُهَو حَ   ِديَدة َمْعُطوَفة الرَّْأس يـَُعلَّق ِفيَها اللَّْحم َوتـُْرَسل يف التـَّن ور .اْلَكاف َوَضم  الالَّ
ويف حديث حذيفة ) وترسل األمانة والرحم ، فيقومان جنبيت الصراط ميينا ومشاال أي يقفان يف ناحييت الصراط ( وهي بفتح اجليم 

م لعظم شأهنما وفخامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان والنون بعدها موحدة وَيوز سكون النون واملعىن ان األمانة والرح
 هناك لألمني واخلائن واملواصل والقاطع فيحاجان عن احملق ويشهدان على املبطل

ِك السَّع َدانِ )  َكة َعِظيَمة ِمْثل احلََْسك ِمْن ُكل  َوأَمَّا السَّْعَدان فَِبَفْتِح السِ ني َوِإْسَكان اْلَعنْي اْلُمْهَمَلة َوُهَو نـَْبت لَُه َشْو  ( ِمث ُل َشو 
 اجلََْواِنب .

َطُف النَّاَس بَِأع َماهلِِم  )  ُهَو ِبَفْتِح الطَّاء َوََيُوز َكْسرَها ، يـَُقال : َخِطَف َوَخَطَف ِبَكْسِر الطَّاء َوفـَْتحَها َواْلَكْسر أَْفَصح ،  (فَ َتخ 
 . َسَبِب أَْعَماهلْم ، َوََيُوز أَْن َيُكون َمْعَناُه : خَتَْطفُهْم َعَلى َقْدر أَْعَماهلْم . َوَاّلِلَّ أَْعَلمَوََيُوز َأْن َيُكون َمْعَناُه : خَتَْطفُهْم بِ 

ُهُم ال ُموَبُق ِبَعَمِلِه )  ْهلك بعمله السيء ؟( ِمن  
ُ
 أي : امل

 خُيرجوا من النار من كان ال يشرك باهلل شيئاً (  ويف الرواية األخرى ) أمر املالئكة أن( َأَمَر ال َمالَِئَكَة َأن  ُُي رُِجوُهم  ) 
ُجوَن َخْلًقا َكِثريًا مُثَّ يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا ويف حديث أيب سعيد ) فـَيَـُقوُل اْرِجُعوا َفَمْن َوَجْدمُتْ ِِف قـَْلِبِه ِمثْـَقاَل ِديَنار) ِمْن َخرْي) فََأْخرُِجوُه. فـَُيْخرِ 

 . أََمْرتـََنا ( ملَْ نََذْر ِفيَها َأَحًدا ممَّنْ 
 ؟؟؟  (فَ يَ ع رُِفونَ ُهم  ِبَعاَلَمِة آثَاِر السُُّجوِد ) 
علة لعدم أكل النار أثر السجود ، أي : ألن هللا حرم على النار ( َوَحرََّم اَّللَُّ َعَلى النَّاِر َأن  تَأ ُكَل ِمِن اب ِن آَدَم أَثَ َر السُُّجوِد ) 

 أكل أثر سجود بين آدم .
َها َوِهَي : اجلَْ قال النووي :  ْنَسان َعَليـْ َعة الَّيِت َيْسُجد اإْلِ يع أَْعَضاء الس ُجود السَّبـْ َهة َواْلَيَداِن ظَاِهر َهَذا َأنَّ النَّار اَل تَْأُكل مجَِ بـْ

َهة َخاصَّة  -ُه اّلِلَّ َرمِحَ  -َوالر ْكَبَتاِن َواْلَقَدَماِن ، َوَهَكَذا قَالَُه بـَْعض اْلُعَلَماء ، َوأَْنَكَرُه اْلَقاِضي ِعَياض  َوقَاَل : اْلُمرَاد بِأَثَِر الس ُجود اجْلَبـْ
َتُِقوَن ِفيَها ِإالَّ َدارَات اْلُوُجوه ، فَاجلََْواب . َواْلُمْخَتار اأْلَوَّل ، فَِإْن ِقيَل َقْد ذََكَر ُمْسِلم بـَْعَد َهَذا َمْرُفوًعا أَنَّ قـَْوًما خَيُْرُجوَن ِمْن النَّار حيَْ 

ُهْم ِمْن النَّار ِإالَّ  : يع َأنَّ َهُؤاَلِء اْلَقْوم َُمُْصوُصوَن ِمْن مُجَْلة اخْلَارِِجنَي ِمْن النَّار بِأَنَُّه اَل َيْسَلم ِمنـْ  َدارَات اْلُوُجوه ، َوأَمَّا َغرْيهْم فـََيْسَلم مجَِ
ُهْم َعَماًل ِبُعُموِم َهَذا احلَِْديث ، فـََهَذا  احلَِْديث َعام  َوَذِلَك َخاص  فـَيُـْعَمل بِاْلَعامِ  ِإالَّ َما َخصَّ . َوَاّلِلَّ أَْعَلم . أَْعَضاء الس ُجود ِمنـْ

رُِجونَ ُهم  َقِد ام ُتِحُشوا )   أي : احتقوا .( فَ ُيخ 
ََياِة )   ) املفهم ( . أي : املاء الذي من يشربه أو يتطهر به مل ميت أبداً ( فَ ُيَصبُّ َعَلي ِهم  َماٌء يُ َقاُل َلُه َماُء احل 
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ويف حديث أيب سعيد ) فيلقيهم يف هنر يف أفواه اجلنة يقال له هنر احلياة ( .ويف تسمية ذلك النهر به إشارة إىل اهنم ال حيصل هلم 
 الفناء بعد ذلك .

 أي : منه ، أي : بسببه .( فَ يَ ن ُبُتوَن ) 
يِل السَّي ِل )  ِبَِّة يف محَِ ِبَكْسِر احْلَاء َوِهَي بِْزر اْلبُـُقول َواْلُعْشب تـَْنُبت يِف اْلبَـرَارِي َوَجَواِنب الس ُيول َومَجْعَها ) ) احْلِبَّة ( فَ  (نَ َباَت احل 

يل السَّْيل ( فَِبَفْتِح احْلَاء وََكْسر اْلِميم ، َوهُ  سَّْيل ِمْن ِطني أَْو َو َما َجاَء بِِه الِحَبب ( ِبَكْسِر احْلَاء اْلُمْهَمَلة َوفـَْتح اْلَباء . َوأَمَّا ) محَِ
 ُغثَاء َوَمْعَناُه : حَمُْمول السَّْيل ، َواْلُمرَاد التَّْشِبيه يف ُسْرَعة النََّبات َوُحْسنه َوَطرَاَوته .

قال بن أيب مجرة : فيه إشارة إىل سرعة نباهتم الن احلبة أسرع يف النبات من غريها ويف السيل أسرع ملا َيتمع فيه من الطني الرخو 
 ادث مع املاء مع ما خالطه من حرارة الزبل اجملذوب معه .احل

 وقال القرطيب : ) محيل السيل ( ما حيمله من طني وُغثاء 
 أي : آذاين .( َقد  َقَشَبِِن ِرَُيَها ) 
 احلديث دليل على إثبات الصراط . -1
 : تعريف الصراط 

 : الطريق . لغة
 س عليه إىل اجلنة .اجلسر املمدود على جهنم ليعرب الناوشرعاً : 

 . وهو ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع 
 قال تعاىل : )َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها َكاَن َعَلى رَبِ َك َحْتماً َمْقِضي اً( .

 فسرها عبد هللا بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم باملرور على الصراط .
ديث طويل : ) ... مث يضرب اجلسر على جهنم ، وحتل الشفاعة ، يف ح قال : قال رسول هللا  وعن أيب سعيد اخلدري 

 ويقولون : اللهم سلم سلم ( . متفق عليه
َوُهَو ِجْسر َعَلى َمنْت َجَهنَّم قال النووي : َويف َهَذا ِإثـَْبات الصِ رَاط ، َوَمْذَهب أَْهل احلَْق  ِإثـَْباته ، َوَقْد َأمْجََع السََّلف َعَلى ِإثـَْباته . 

َها ،  ر  َعَلْيِه النَّاس ُكل هْم ، فَاْلُمْؤِمُنوَن يـَْنُجوَن َعَلى َحَسب َحاهلْم َأْي : َمَنازهلْم ، َواآْلَخُروَن َيْسُقطُونَ ميَُ  ِفيَها ، أََعاَذنَا اّلِلَّ اْلَكرمي ِمنـْ
اط أََدق  ِمْن الشَّْعَرة َوَأَحد  ِمْن السَّْيف َكَما ذََكَرُه أَبُو َسِعيد اخْلُْدرِي  َوَأْصَحابَنا اْلُمَتَكلِ ُموَن َوَغرْيهْم ِمْن السََّلف يـَُقوُلوَن : ِإنَّ الصِ رَ 

 َرِضَي اّلِلَّ َعْنُه ُهَنا يف رَِوايَته اأْلُْخَرى اْلَمْذُكورَة يف اْلِكَتاب . 
ُد بقدر أعماهلم، وأهنم يتفاوتون يف قال أبو احلسن األشعري: "وأمجعوا على أن الصراَط جسٌر ممدود على جهنم، َيوز عليه العبا

 السرعة واإلبطاء على قدر ذلك .
اتفقت الكلمة على إثبات الصراط يف اجلملة، لكن أهل احلق يثبتونه على ظاهره من كونه جسرًا ممدودًا على  قال السفاريين : 

عتزِل، وكثري من أتباعه زعمًا منهم أنه ال منت جهنم، أحد  من السيف وأدق من الشعر، وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد اجلبار امل
ميكن عبوره، وإن أمكن ففيه تعذيب، وال عذاب على املؤمنني والصلحاء يوم القيامة، وإمنا املراد طريق اجلنة املشار إليه بقوله 

، ومنهم من محله على  ِإىَل ِصرَاِط اجلَِْحيم ( فَاْهُدوُهْم  وطريق النار املشار إليه بقوله تعاىل )َسيَـْهِديِهْم َوُيْصِلُح بَاهَلُم ( تعاىل ) 
األدلة الواضحة واملباحات واألعمال الرديئة اليت يسأل عنها ويؤاخذ با، وكل هذا باطل وخرافات لوجوب محل النصوص على 

 حقائقها .
 : صفة الصراط 
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 : إنه طريق واسع . قيل
 ألن كلمة الصراط مدلوهلا اللغوي هو هذا .

 احلديث حينما سئل النيب عن الصراط قال ) دحض ومزلة ( .وألنه جاء يف 
 والدحض واملزلة ال يكون إال بطريق واسع .

 : إنه طريق دقيق جداً . وقيل
 أنه قال : ) بلغين أنه أدق من الشعر وأحد من السيف ( . ففي صحيح مسلم من حديث أيب سعيد اخلدري 

 مرفوعاً . –عنها رضي هللا  –وروى اإلمام أمحد حنوه عن عائشة 
 : العبور على الصراط وكيفيته 

 ال يعرب على الصراط إال املؤمنون على قدر أعماهلم .
) ... فـََيُمر  اْلُمْؤِمُنوَن َكَطْرِف اْلَعنْيِ وََكاْلبَـْرِق وََكالر ِيِح وََكالطَّرْيِ  قال : قال رسول هللا  ففي حديث أيب سعيد اخلدري 

 ِل َوالر َِكاِب فـََناج) ُمَسلٌَّم َوَُمُْدوٌش ُمْرَسٌل َوَمْكُدوٌس ِِف نَاِر َجَهنََّم ( .وََكَأَجاِويِد اخْلَيْ 
قال العيين: )كالطرف(: بكسر الطاء وهو الكرمي من اخليل وبالفتح البصر ، قلت: املعىن الثاين هو املراد بدليل أن النيب صلى هللا 

 . اخليل على التتيب يف السرعة عليه وسلم ذكر بعد ذلك الربق، والريح، ومرور
 . أجاويد اخليل: مجع األجود وهو مجع اجلواد وهو فرس بنيٌَّ اجلودة

 ( . الركاب: اإلبل واحدهتا الراحلة من غري لفظها(. )عمدة القاري
َثاَلثَة أَْقَسام ، ِقْسم َيْسَلم َفاَل يـََنالُه َشْيء  ) فـََناج) ُمَسلَّم َوَُمُْدوش ُمْرَسل َوَمْكُدوس يف نَار َجَهنَّم ( أَنَـُّهمْ  قال النووي : قـَْوله 

 َأْصاًل ، َوِقْسم خُيَْدش مُثَّ يـُْرَسل فـَُيَخلَّص ، َوِقْسم ُيَكْرَدس . َويـُْلَقى فـََيْسُقط يِف َجَهنَّم .
فـَيَـُقوُم فـَيُـْؤَذُن لَُه َوتـُْرَسُل  -سلمصلى هللا عليه و -.فـََيْأُتوَن حُمَمًَّدا ) .. قال : قال رسول هللا  ويف صحيح مسلم عن حذيفة 

» قَاَل قـُْلُت بَِأىِب أَْنَت َوأُمِ ى َأى  َشْىء) َكَمرِ  اْلبَـْرِق قَاَل «. اأَلَمانَُة َوالرَِّحُم فـَتَـُقوَماِن َجَنَبىتَِ الصِ رَاِط مَيِيًنا َومِشَااًل فـََيُمر  أَوَُّلُكْم َكاْلبَـْرِق 
رِى ِبِْم أَْعَماهُلُْم َونَِبي ُكْم قَائٌِم َعَلى ْلبَـْرِق َكْيَف مَيُر  َويـَْرِجُع ِِف َطْرَفِة َعنْي) مُثَّ َكَمرِ  الر ِيِح مُثَّ َكَمرِ  الطَّرْيِ َوَشدِ  الر َِجاِل جتَْ َأملَْ تـََرْوا ِإىَل ا

َر ِإالَّ َزْحًفا الصِ رَاِط يـَُقوُل َربِ  َسلِ ْم َسلِ ْم َحىتَّ تـَْعِجَز أَْعَماُل اْلِعَباِد  َوِِف َحافـَىتَِ  -قَاَل  -َحىتَّ َيَِىَء الرَُّجُل َفاَل َيْسَتِطيُع السَّيـْ
 الصِ رَاِط َكالَلِيُب ُمَعلََّقٌة َمْأُمورٌَة بَِأْخِذ َمْن أُِمَرْت ِبِه َفَمْخُدوٌش نَاج) َوَمْكُدوٌس ِِف النَّاِر ( .

 حباً ( .ويف صحيح البخاري : ) حىت مير آخرهم يسحب س
 يعطي هللا كل إنسان نورًا على قدر عمله يتبعه على الصراط : 

ُهْم  كما يف حديث جابر عند نُورًا مُثَّ يـَتَِّبُعونَُه َوَعَلى ِجْسِر َجَهنََّم َكالَلِيُب  -ُمَناِفق) أَْو ُمْؤِمن)  -مسلم ) َويـُْعَطى ُكل  ِإْنَسان) ِمنـْ
َلةَ  َوَحَسٌك تَْأُخُذ َمْن َشاَء اّلِلَُّ   اْلَبْدِر ( . مُثَّ يَْطَفأُ نُوُر اْلُمَناِفِقنَي مُثَّ يـَْنُجو اْلُمْؤِمُنوَن فـَتَـْنُجو أَوَُّل ُزْمَرة) ُوُجوُهُهْم َكاْلَقَمِر لَيـْ

نورهم على قدر أعماهلم وقال: فمنهم من يعطى نوره  ) فيعطون وكما يف حديث ابن مسعود الطويل الذي فيه يقول النيب 
بل بني يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى نوره دون ذلك مثل اجل

 م ( .بيمينه، حىت يكون آخر من يعطي نوره على إبام قدمه، يضيء مرة، ويطفأ مرة إذا أضاء قدم قدمه، وإذا أطفئ قا
  وأول من يعرب الصراط من األنبياء حممد  من األمم أمته ، و . 

 زها وال يتكلم يومئذ) إال الرسل ( .) فأكون أنا وأميت أول من َيي حلديث الباب
 : فإذا عربوا الناس وقفوا يف مكان يقال له القنطرة 
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وهي جسر صغري ليقتص بعضهم من بعض اقتصاصًا غري االقتصاص األول الذي يف عرصات القيامة ، اهلدف منه إزالة ما يف 
 ن الغل واحلسد .القلوب م

 ألن أهل اجلنة ال يدخلون اجلنة حىت تطهر قلوبم من الغل واحلسد :
 هِلََذا ( .َونـََزْعَنا َما يِف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغل ) جَتْرِي ِمْن حَتِْتِهُم اأْلَنـَْهاُر َوقَاُلوا احلَْْمُد ّلِِلَِّ الَِّذي َهَدانَا  قال تعاىل )

 ؤمنون دون املشركني .الذين ميرون على الصراط هم امل 
دلت األحاديث اليت سقناها على أن األمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من آهلة باطلة، فتسري تلك اآلهلة بالعابدين، حىت هتوي 

 .بم يف النار، مث يبقى بعد ذلك املؤمنون وفيهم املنافقون، وعصاة املؤمنني، وهؤالء هم الذين ينصب هلم الصراط
 رجب فقال : ورجح ذلك ابن 

م ال ميرون فأما املشركون فإهن، مشرك يعبد مع هللا غريه قسمون إىل مؤمن يعبد هللا وحده ال شريك به شيئاً ، و واعلم أن الناس من
 .ون يف النار قبل وضع الصراط على الصراط إمنا يقع

 وذكر رمحه هللا :
نـََعْم »  قَاُلوا يَا َرُسوَل اّلِلَِّ َهْل نـََرى رَبَـَّنا يـَْوَم اْلِقَياَمِة قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ  َرُسوِل اّلِلَِّ حديث َأىِب َسِعيد) اخْلُْدرِىِ  ) َأنَّ نَاًسا ِِف َزَمِن 

َلَة اْلَبْدِر َصْحًوا لَْيَس  رِ َهْل ُتَضار وَن ِِف ُرْؤيَِة الشَّْمِس بِالظَِّهريَِة َصْحًوا لَْيَس َمَعَها َسَحاٌب َوَهْل ُتَضار وَن ِِف ُرْؤيَِة اْلَقمَ » قَاَل «.  لَيـْ
. قَاَل «. ِفيَها َسَحاٌب  ا َما ُتَضار وَن ِِف ُرْؤيَِة اّلِلَِّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإالَّ َكَما ُتَضار وَن ِِف ُرْؤيَِة َأَحِدمِهَ » قَاُلوا اَل يَا َرُسوَل اّلِلَِّ

َر اّلِلَِّ ُسْبَحانَهُ ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة أَ  َقى َأَحٌد َكاَن يـَْعُبُد َغيـْ  ِمَن اأَلْصَناِم َواألَْنَصاِب ِإالَّ ذََّن ُمَؤذِ ٌن لَِيتَِّبْع ُكل  أُمَّة) َما َكاَنْت تـَْعُبُد. َفالَ يـَبـْ
 ( متفق عليه . ... يـََتَساَقُطوَن ِِف النَّارِ 

ظهر عبادة شيء سوى هللا كاملسيح وعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق قال ابن رجب : فهذا احلديث صريح يف أن كل من أ
باملشركني يف الوقوع يف النار قبل نصب الصراط إال أن عباد األصنام و الشمس و القمر و غري ذلك من املشركني تتبع كل فرقة 

 عىن يف قوله تعاىل يف شأن فرعون : منهم ما كانت تعبد يف الدنيا فتد النار مع معبودها أوال و قد دل القرآن على هذا امل
) يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار و بئس الورد املورود ( ، وأما من عبد املسيح و العزير من أهل الكتاب فإهنم يتخلفون مع 

 أهل امللل املنتسبني إىل األنبياء مث يردون يف النار بعد ذلك .  ) التخويف من النار ( .
 ما اجلواب عن قوله تعاىل ) َوِإنَّ الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َعِن الصِ رَاِط لََناِكُبوَن ( . فإن قال قائل :

 فاجلواب :
املنع ، مننع أن يكون املراد بالصراط يف هذه اآلية هو الصراط املنصوب على منت جهنم ، بل املقصود به هو الطريق احلق املوصل 

 للجنة .
 تفسري اآلية ، أي : عن دين احلق لعادلون مائلون .قال البغوي : يف 

يف َهِذِه اآْليَِة اْلَكرميَِة :  -َجلَّ َوَعاَل  -وقال الشنقيطي : قـَْولُُه تـََعاىَل ) َوِإنَّ الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة َعِن الصِ رَاِط لََناِكُبوَن ( ذََكَر 
ْنَكارِِهُم اْلبَـْعَث َواجلَْزَاَء ، نَاِكُبوَن َعِن الصِ رَاِط ، َواْلُمرَاُد بِالصِ رَاِط ، الَِّذي ُهْم نَا َأنَّ الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِ  ِكُبوَن َعْنُه : الصِ رَاُط اآْلِخَرِة إِلِ

َلُه : َوِإنََّك لََتْدُعوهُ  ْم ِإىَل ِصرَاط) ُمْسَتِقيم) ، َوَمْن َنَكَب َعْن َهَذا الصِ رَاِط اْلُمْسَتِقيِم اْلُمْسَتِقيُم اْلُمَوصِ ُل ِإىَل اجْلَنَِّة اْلَمْذُكوِر يِف قـَْولِِه قـَبـْ
 ، َدَخَل النَّاَر ِباَل َشك ) .

 احلديث دليل على إثبات رؤية املؤمنني لربم يوم القيامة .-2
ــــــــة القيامة ويف اجلنة ، ويكلمهم وعقيدة أهل السنة : هو االعتقاد اجلازم بأن املؤمنني يرون ربم عيانًا بأبصارهم يف عرصـ
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 ويكلمونه .
 وهذه املسألة من املسائل اليت وقع فيها النزاع بني أهل السنة وغريهم ، وقد اتفق عليها األنبياء واملرسلون ومجيع الصحابة والتابعون

 وأئمة اإلسالم على تتابع القرون .
 من النظر .) ناظرة ( أي حسنة ، من النضارة .   ) ناضرة ( ة ( . قال تعاىل : ) وجوه يومئذ ناضرة . إىل ربا ناظر -أ

 وهي من أظهر األدلة . قال شارح الطحاوية :
 وقال تعاىل : ) كال إهنم عن ربم يومئذ حملجوبون ( .-ب

وسئل مالك عن هذه  قال شارح الطحاوية : احتج الشافعي وغريه من األئمة رمحهم هللا تعاىل بذه اآلية على الرؤية ألهل اجلنة ،
 اآلية فقال : ملا حجب أعداؤه فلم يروه جتلى ألوليائه حىت يروه . 

 يف اآلية : أن أعظم عذاب الكفار هو احلجاب عن ربم ، وأعظم نعيم اجلنة هو رؤية هللا عز وجل .
 وقال تعاىل ) للذين أحسنوا احلسىن وزيادة ( .-ج

 كما يف حديث صهيب عند مسلم  .  ىل وجهه الكرمي فسرها بذلك رسول هللا : هي النظر إ والزيادة: اجلنة ،  فاحلسىن
يـَُقوُل اّلِلَُّ تـََباَرَك َوتـََعاىَل تُرِيُدوَن َشْيًئا أَزِيدُُكْم فـَيَـُقوُلوَن أمََلْ  -قَاَل  -قَاَل ) ِإَذا َدَخَل أَْهُل اجْلَنَِّة اجْلَنََّة  َعْن ُصَهْيب) َعِن النََّبِ  

َنا ِمَن النَّاِر  تـُبَـيِ ضْ  فـََيْكِشُف احلَِْجاَب َفَما أُْعُطوا َشْيًئا َأَحبَّ ِإلَْيِهْم ِمَن النََّظِر ِإىَل َربِ ِْم َعزَّ  -قَاَل  -ُوُجوَهَنا َأملَْ ُتْدِخْلَنا اجْلَنََّة َوتـَُنجِ 
 ْسىَن َوزِيَاَدٌة(َوَجلَّ ( ، ويف رواية ) مُثَّ َتالَ َهِذِه اآليََة )لِلَِّذيَن َأْحَسُنوا احلُْ 

إذ نظر إىل القمر ليلة البدر فقال : ) إنكم ستون ربكم عياناً كما ترون  عن جرير بن عبد هللا قال : كنا جلوساً مع النيب -د
 هذا القمر ال تضامون يف رؤيته ، فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طلوع الشمس وقبل غروبا فافعلوا ( متفق عليه ، يعين

 أي ال يلحقكم ضيم وال مشقة يف رؤيته .) ا تضامون ( العصر والفجر . 
[ يعين يراه املؤمنون يف اجلنة كما يرون هذا القمر ، فليس املعىن أن هللا مثل القمر ، ألن هللا ليس  كما ترون هذا القمر معىن ] 

لرؤية ، فكما أننا نرى القمر ليلة البدر رؤية حقيقية ليس كمثله شيء ، بل هو أعظم وأجل ، لكن املراد من املعىن تشبيه الرؤية با
 فيه اشتباه ، فإننا سنرى ربنا عز وجل كما نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعني دون اشتباه .

 ارون يف رؤية: ) هل تض : أن أناسًا قالوا : يا رسول هللا ، هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال النيب  عن أيب هريرة  -هـ 
ا سحاب؟( قالوا: ال . قال: )فإنكم هل تضارون يف رؤية الشمس ليس دوهنوا: ال يا رسـول هللا . قال: )( قالالقمر ليلة البدر؟

 ( . متفق عليه .ترونه كذلك
) جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما ،  وعن أيب موسى . قال : قال رسول هللا  -و

 بني القوم وبني أن يروا ربم إال رداء الكربياء على وجهه يف جنة عدن ( متفق عليه .وما 
 منهم :وأحاديث الرؤية متواترة كما نص على ذلك غري واحد من أهل العلم ، 

 ابن القيم يف حادي األرواح ، وابن أيب العز يف شرح الطحاوية ، واحلافظ ابن حجر يف فتح الباري .
 السنة :املخالفون ألهل 

 وخالف يف ذلك املعتزلة واجلهمية وقالوا : إن هللا ال يرى .
 واستدلوا بقوله تعاىل ملوسى ) لن تراين ( .

 الرد عليهم :
 هذا مذهب باطل ، واآلية دليل عليهم من وجوه :
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يه ، بل هو عندهم من أعظم أنه ال يظن بكليم هللا ورسوله الكرمي وأعلم الناس بربه يف وقته ، أن يسأل ما ال َيوز عل أوًا :
 احملال .
 أن هللا مل ينكر عليه سؤاله ، وملا سأل نوح ربه جناة ابنه أنكر سؤاله وقال ) إين أعظك أن تكون من اجلاهلني ( . ثانياً :
 أنه تعاىل قال ) لن تراين ( ومل يقل : إين ال أَُرى ، أو ال جتوز رؤييت ، والفرق بني اجلوابني ظاهر . ثالثاً :

قوله ) ولكن انظر إىل اجلبل فإن استقر مكانه فسوف تراين ( فعلق الرؤية على استقرار اجلبل وهو ممكن يف نفسه ،  رابعًا :
واملعلق على املمكن ممكن ، ألن معىن التعليق اإلخبار بوقوع املعلق عند وقوع املعلق به ، واحملال ال يثبت على شيء من التقادير 

 املمكنة .
 ة دليل على الرؤية .فصارت اآلي

 واستدلوا بقوله تعاىل ) ال تدركه األبصار ( .
 : إن هللا نفى إدراك األبصار له ، فدل على أن هللا ال يرى يف اآلخرة . قالوا

 واْلواب :
خص ال يدل إن هللا نفى اإلدراك ، ومل ينف الرؤية ، واإلدراك قدر زائد على الرؤية وهو أخص من الرؤية والرؤية أعم ، ونفي األ

على نفي األعم ، واإلنسان قد يرى الشيء وال يدركه، ألن اإلدراك هو اإلحاطة، فاهلل نفى اإلدراك وهو اإلحاطة ومل ينف الرؤية، 
 فأنت ترى السماء لكن ال حتيط با رؤية .

 . ورؤية هللا يف الدنيا مستحيلة 
 كما قال هللا تعاىل ملوسى : ) لن تراين ( .  

 م يف الفتاوى :قال شيخ اإلسال
وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينه قبل املوت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة واجلماعة ، ألهنم اتفقوا مجيعهم على أن أحداً 

أنه ذكر  من املؤمنني لن يرى ربه بعيين رأسه حىت ميوت ، وثبت ذلك يف صحيح مسلم عن النواس بن مسعان عن النيب 
 [ 2/389لموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حىت ميوت ( . ] الفتاوى : الدجال قال : ) اع

  واختلفوا : هل رأى النِب : ربه ليلة املعراج 
 :  أنه رآه . القول األول

 وهو قول ابن عباس ورجحه ابن خزمية يف كتابه التوحيد واختاره النووي .
 ام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا (لقوله تعاىل ) سبحان الذي أسرى بعبده لياًل من املسجد احلر 

 ليلة أسري به . روي عن ابن عباس هي : رؤية عني أريها النيب 
 : أنه مل يره . القول الثاين

 وهذا مذهب عائشة واجلمهور .
 . عن عائشة أهنا قالت : ) من حدثكم أن حممداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على هللا ( رواه مسلم

 وعن أيب ذر قال ) سألت رسول هللا ! هل رأيت ربك ؟ قال : نور أىن أراه ( رواه مسلم .
 واملعىن : نور كيف أراه .

قال ) إن هللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام ، خيفض القسط ويرفعه ، يرفع إليه عمل  وحلديث أيب موسى األشعري . أن النيب 
هار قبل عمل الليل ، حجابه النور ، لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من الليل قبل عمل النهار ، وعمل الن
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 خلقه ( رواه مسلم .
ألحرقت سبحات وجهه ما  –يعين احلجاب  –احتجب بالنور ، لو كشفه  –يعين هللا  –قوله : حجابه النور  وجه الدالة :

 و كشف احلجاب ألحرق مجيع خلقه .انتهى إليه بصره من خلقه ، وهذا صريح يف أن هللا ل
 وهذا هو الراجح .

 التوقف .القول الثالث : 
 ورجحه القاضي عياض والقرطيب ، نظراً لتكافـؤا األدلة .

 والراجح مذهب اجلمهور وهو أنه مل ير ربه .
 : أسباب رؤية هللا 

 أوًا : سؤال هللا ذلك .
 الكرمي ( .) وأسألك لذة النظر إىل وجهك  كما يف احلديث قال 

 ثانياً : احملافرة على صالة الفجر والعصر .
إذ نظر إىل القمر ليلة البدر فقال : ) إنكم ستون  للحديث الذي سبق عن جرير بن عبد هللا قال : كنا جلوسًا مع النيب 

طـلوع الشمس وقبل غروبا  ربكم عيانًا كما ترون هذا القمر ال تضـامون يف رؤيته ، فإن استـطعتم أال تغـلبوا على صـالة قبل
 فافعلوا ( متفق عليه ، يعين العصر والفجر

وقد ثبت لهاتين الصلاتين من ، قال العلماء: ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات
فناسب أن ، ضل الصلواتفهما أف، وغير ذلك، ورفع الأعمال، الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما

 والله أعلم، تعالى -وهو النظر إلى الله ، المحافظ عليهما بأفضل العطاياى يجاز
 إثبات إتيان هللا تعاىل لقوله ) فيأتيهم هللا ... ( .-3

 فعقيدة أهل السنة واجلماعة إثبات اجمليء هلل واإلتيان للفصل بني عباده يوم القيامة .
 واإلمجاع . وهذا ثابت بالكتاب والسنة

 أما الكتاب :
 فقوله تعاىل : ) وجاء ربك ( .

 وقال تعاىل : ) كال إذا دكت األرض دكاً دكاً . وجاء ربك وامللك صفاً صفاً ( .
 وقال تعاىل : ) ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل املالئكة تنزياًل ( .

 أما السنة :
 فيأتيهم هللا تبارك وتعاىل ( .ففي حديث الباب ) وتبقى هذه األمة فيها منافقوها ، 

 ويف حديث أيب سعيد اخلدري  ) حىت إذا مل يبق إال من يعبد هللا أتاهم رب العاملني ( .
أما اإلمجاع فقد أمجع السلف على ثبوت اجمليء هلل تعاىل فيجب إثباته له من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل ، وهو 

 . ُميء حقيقي يليق باهلل تعاىل
 املخالفون ألهل السنة :

 قال أهل البدع : إن املراد باجمليء واإلتيان ُميء أمر هللا كما قال تعاىل ) أتى أمر هللا فال تستعجلوه ( .
 الرد عليهم :
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ت نقول هلم إن قولكم هذا ال يستقيم ، والدليل الذي استدللتم به هو دليل عليكم وليس لكم ، لو كان هللا يريد أمره يف اآليا
 األخرى لقال : ) أمره ( ، ما الذي مينعه أن يقول أمره ، فلما أراد األمر عرب باألمر .

واآليات األخرى فيها داللة ظاهرة لذلك ، ومن أشدها صراحة اآلية الثانية ) هل ينظرون إال أن تأتيهم املالئكة أو يأيت ربك أو 
 يأيت بعض آيات ربك ( .

فأهل السنة يثبتون الصورة لرب العاملني ، إثباتاً يليق بالله من غري حتريف وال تعطيل ، ومن غري إثبات الصورة لرب العاملني ، -4
 تشبيه وال متثيل .

 ففي حديث الباب ) فيأتيهم يف صورته اليت يعرفون ( .
 ) رأيت ريب يف أحسن صورة ( رواه التمذي وهو حديث صحيح . وجاء يف احلديث قوله 

 لقيامة ، واملرور على الصراط .شدة املوقف يوم ا-5
 شدة خوف الرسل .-6
 إثبات النار .-7
 احلرص على العمل الصاحل ، واحلذر من العمل غري الصاحل حىت ال ختطفه الكالليب .-8
 احلرص على سلوك طريق اهلداية يف هذه الدنيا ، حىت يسلك الصراط يوم القيامة الذي إىل جنات النعيم .-9

من هدَي يف هذه الدار إىل صراط هللا املستقيم ، الذي أرسل به رسله ، وأنزل به كتبه ، ُهدَي هناك إىل فقال ابن القيم : 
الصراط املستقيم ، املوصل إىل جنته وثوابه ، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه هللا لعباده يف هذه الدار ، 

نت جهنم ، وعلى قدر سريه على هذه الصراط يكون سريه على ذاك الصراط ، يكون ثبوته قدمه على الصراط املنصوب على م
ولينظر الشبهات والشهوات اليت تعوقه عن سريه على هذا الصراط املستقيم ، فإهنا الكالليب اليت بنبيت ذاك الصراط ، ختطفه 

 لعبيد .وتعوقه عن املرور عليه ، فإذا كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك : وما ربك بظالم ل
 إثبات القضاء بني العباد .-10
 فضل التوحيد ، وأن املوحد ال خيلد يف النار .-11
 فضل السجود واإلكثار منه .-12
 حترمي اجلنة على املشرك .-13
 الرد على اخلوارج .-14
 الرد على املرجئة .-15
 تقريب العلم بالسؤال واجلواب .-16
 إثبات البعث والنور .-17
 بقدرة هللا . مجع اخلالئق-18
 اجلزاء من جنس العمل .-19
 أن هللا يعامل املنافقني َّبا كانوا يعاملون املؤمنني من املخادعة وحنوها .-20
 احلذر من النفاق .-21
 أن العربة باإلميان والعمل ال باألحساب واألنساب .-22
 اإلكثار من األعمال الصاحلة .-23
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 إثبات الشفاعة .-24
 ال املشرك .رمحة هللا ال تن-25
 دخول العاصي النار .-26
 إثبات صفة الكالم هلل .-27
 جواز القسم بصفات هللا لقوله : وعزتك .-28

 ومن األدلة على جواز القسم بقول : وعزتك .
 قوله تعاىل ) فبعزتك ألغوينهم أمجعني ( .

 وحديث أنس مرفوعاً ، وفيه قول النار ) قط قط وعزتك ( رواه البخاري .
 لباب : ) فيقول : ال ، وعزتك ( .وحديث ا

 إثبات صفة الضحك هلل تعاىل إثباتاً يليق بالله من غري حتريف وال تعطيل ، ومن غري متثيل وال تشبيه .-29
 ) يضحك هللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر مث يدخالن اجلنة ( متفق عليه . ومن األدلة على إثبات الضحك قوله 

 سعة رمحته .فضل هللا العظيم و -30
 ( ويف رواية البخاري )يكشف ربنا عن ساقه(. فُيكشف عن ساق إثبات صفة الساق هلل تعاىل لقوله يف حديث أيب سعيد )-31
 أن هللا ميتحن عباده .-32
يسجد خر حترمي الرياء والسمعة لقوله ) وال يبقى من كان يسجد اتقاًء ورياء إال جعل هللا ظهره طبقة واحدة ، كلما أراد أن -33

 على قفاه ( .
 ) من مس ع مسع هللا به ، ومن يُرائي يرائي هللا به ( متفق عليه . وقد قال 

 أن عذاب اآلخرة متفاوت .-34
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ضِ  -53 َو   باب يف احل 
ثَ َر{. َناَك ال َكو  ِل هللِا تَ َعاىَل : }ِإنَّا َأع طَي    َوقَ و 

ِض. النَِّبُّ  َوقَاَل َعب ُد هللِا ب ُن زَي د  قَالَ  َو  ين َعَلى احل  رِبُوا َحّتَّ تَ ل َقو   اص 
ِض ( . َعن  َعب ِد هللِا ، َعِن النَِّبِق  -6575 َو   ) أَنَا فَ َرُطُكم  َعَلى احل 

 [ . 2297] م : 
ِض َولَيُ ر فَ عَ  َعِن النَِّبِق  َعن  َعب ِد هللِا  - 6576 َو  تَ َلُجنَّ ُدوين فََأُقوُل يَا َربِق قَاَل ) أَنَا فَ َرُطُكم  َعَلى احل  نَّ رَِجاٌل ِمن ُكم  ُثَّ لَُيخ 

َدثُوا بَ ع َدَك ( . ِري َما َأح   َأص َحاِب فَ يُ َقاُل ِإنََّك اَ َتد 
.  تَابَ َعُه َعاِصٌم ، َعن  َأِب َواِئل 

ٌ ، َعن  َأِب َواِئل  َعن  ُحَذي  َفَة ، َعِن النَِّبِق   . َوقَاَل ُحَصني 
 [ . 2297] م : 

ُهَما ، َعِن النَِّبِق  -6577 ُ َعن   َ َجر بَاَء َوَأذ رَُح ( . َعِن اب ِن ُعَمَر ، َرِضَي اَّللَّ ٌض َكَما بَ ني   قَاَل ) َأَماَمُكم  َحو 
 [ . 2299] م : 

ُر ال َكِثرُي الَِّذي َأع طَاُه اَّللَُّ  َعِن اب ِن َعبَّاس   -6578 َي   ثَ ُر اْل  ر  قُ ل ُت ِلَسِعيد  ِإنَّ أُنَاًسا يَ ز ُعُموَن أَنَُّه نَ َهٌر قَاَل ) ال َكو   ِإيَّاُه قَاَل أَبُو ِبش 
ُ ِإيَّاُه ( . َنَِّة ِمَن اْل َري ِ الَِّذي َأع طَاُه اَّللَّ َنَِّة فَ َقاَل َسِعيٌد الن ََّهُر الَِّذي يف اْل   يف اْل 

ر و قَاَل . قال  -6579 ِك وَِكيَزانُُه   النَِّبُّ عن َعب ُد هللِا ب ن َعم  ِ َوِرَُيُه َأط َيُب ِمَن ال ِمس  ر  َماُؤُه أَب  َيُض ِمَن اللَََّ ِضي َمِسريَُة َشه  ) َحو 
َها َفاَل يَر َمأُ أََبًدا ( .  َكُنُجوِم السََّماِء َمن  َشِرَب ِمن  

 [ . 2292] م : 
َعاَء ِمَن ال َيَمِن َوِإنَّ ِفيِه ِمَن األَبَارِيِق   قَالَ  َأنَّ َرُسوَل هللِا  عن أََنس ب ن َماِلك  -6580 َ أَي  َلَة َوَصن   ِضي َكَما بَ ني  َر َحو  ) ِإنَّ َقد 

 َكَعَدِد َُنُوِم السََّماِء ( .
 [ . 2303] م : 

َنَِّة ِإَذا أَنَ  عن أََنس ب ن َماِلك  ، َعِن النَِّبِق  -6581 َنَما أَنَا َأِسرُي يف اْل  ا بِنَ َهر  َحافَ َتاُه ِقَباُب الدُّرِق ال ُمَجوَِّف قُ ل ُت َما َهَذا قَاَل ) بَ ي  
ثَ ُر الَِّذي َأع طَاَك رَبَُّك فَِإَذا ِطيُنُه ، َأو  ِطيُبُه  ِيُل قَاَل َهَذا ال َكو  بَُة ( . -يَا ِجرب   ِمس ٌك َأذ فَ ُر َشكَّ ُهد 

 [ . 162] م : 
ُتِلُجوا ُدوين فََأُقوُل َأص َحاِب فَ يَ ُقو قَ  َعن  أََنس  ، َعِن النَِّبِق  -6582 تُ ُهُم اخ  َض َحّتَّ َعَرف   َو  ُل اَل ) َلرَيَِدنَّ َعَليَّ نَاٌس ِمن  َأص َحاِب احل 

َدثُوا بَ ع َدك ( . ِري َما َأح   َا َتد 
 [ . 2304] م : 

ِل ب ن َسع د  قَاَل : قَاَل النَِّبُّ  -6583 ِض َمن  َمرَّ َعَليَّ َشِرَب ، َوَمن  َشِرَب ملَ  َير َمأ  أَبًَدا َلرَيَِدنَّ  ِإينقِ فَ َرُطُكم  )  َعن  َسه  َو  َعَلى احل 
نَ ُهم   َواٌم َأع رِفُ ُهم  َويَ ع رُِفوين ُثَّ َُيَاُل بَ ي ِِن َوبَ ي    ( . َعَليَّ َأق  

 [ . 2290] م : 
ِريِق قَاَل أَبُو َحازِم  َفَسِمَعِِن الن ُّع َماُن ب ُن َأِب  -6584 ُد  َهُد َعَلى َأِب َسِعيد  اْل  ل  فَ ُقل ُت نَ َعم  فَ َقاَل َأش  ع َت ِمن  َسه  َعيَّاش  فَ َقاَل َهَكَذا َسَِ

َدثُوا بَ ع َدَك فََأُقولُ  ِري َما َأح  َو يَزِيُد ِفيَها فََأُقوُل ِإن َُّهم  ِمِنِق فَ يُ َقاُل ِإنََّك اَ َتد  ًقا لِ  َلَسِمع ُتُه َوه  ًقا ُسح   َمن  َغي ََّر بَ ع ِدي.ُسح 
َحَقُه أَب  َعَده. ًقا بُ ع ًدا يُ َقاُل َسِحيٌق بَِعيٌد َوَأس   َوقَاَل اب ُن َعبَّاس  ُسح 

َو   )قَاَل  َأنَّ َرُسوَل هللِا  ِب ُهَري  َرَة .َعن  أَ  - 6585 ٌط ِمن  َأص َحاِب فَ ُيَحلَُّؤوَن ، َعِن احل  َم ال ِقَياَمِة َره  ِض فََأُقوُل يَا َربِق يَرُِد َعَليَّ يَ و 
َقَرى بَارِِهُم ال َقه  َدثُوا بَ ع َدَك ِإن َُّهُم ار َتدُّوا َعَلى َأد   ( . َأص َحاِب فَ يَ ُقوُل ِإنََّك اَ ِعل َم َلَك ِبَا َأح 
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ِض رَِجاٌل ِمن   )قَاَل  َأنَّ النَِّبَّ  َعِن اب ِن ِشَهاب  ، َعِن اب ِن ال ُمَسيَِّب أَنَُّه َكاَن َُيَدِقُث َعن  َأص َحاِب النَِّبِق  -6586 َو  يَرُِد َعَلى احل 
َدثُوا بَ ع َدَك إِ  َقَرى.َأص َحاِب فَ ُيَحلَُّؤوَن َعن ُه فََأُقوُل يَا َربِق َأص َحاِب فَ يَ ُقوُل ِإنََّك َا ِعل َم َلَك ِبَا َأح   ن َُّهُم ار َتدُّوا َعَلى َأد بَارِِهُم ال َقه 

ِريِق َكاَن أَبُو ُهَري  َرَة َُيَدِقُث ، َعِن النَِّبِق َوقَاَل ُشَعي   َن. ٌب ، َعِن الزُّه  َلو   فَ ُيج 
 َوقَاَل ُعَقي ٌل فَ ُيَحلَُّؤوَن.

ِريِق ، َعن  حُمَمَِّد ب ِن َعِليق  َعن  ُعبَ ي ِد هللِا ب ِن َأِب رَاِفع  ، َعن  َأِب   .َة ، َعِن النَِّبِق ُهَري  رَ َوقَاَل الزُّبَ ي ِديُّ ، َعِن الزُّه 
تُ ُهم  َخَرَج رَُجٌل ِمن  بَ ي ِِن َوبَ ي ِنِهم  فَ َقاَل َهُلمَّ فَ ُقل   )قَاَل  َعن  َأِب ُهَري  َرَة ، َعِن النَِّبِق  -6587 َنا أَنَا قَائٌِم ِإَذا زُم َرٌة َحّتَّ ِإَذا َعَرف   ُت بَ ي  

تُ هُ أَي َن قَاَل ِإىَل النَّاِر َواَّللَِّ قُ ل ُت َومَ  َقَرى ُثَّ ِإَذا زُم َرٌة َحّتَّ ِإَذا َعَرف   بَارِِهُم ال َقه  م  َخَرَج رَُجٌل ِمن  ا َشأ نُ ُهم  قَاَل ِإن َُّهُم ار َتدُّوا بَ ع َدَك َعَلى َأد 
َقَرى َفاَل ُأرَاُه َُي ُلُص بَ ي ِِن َوبَ ي ِنِهم  فَ َقاَل َهُلمَّ قُ ل ُت أَي َن قَاَل ِإىَل النَّاِر َواَّللَِّ قُ ل ُت َما َشأ نُ ُهم  قَا بَارِِهُم ال َقه  َل ِإن َُّهُم ار َتدُّوا بَ ع َدَك َعَلى َأد 

ُهم  ِإاَّ ِمث ُل مَهَِل الن ََّعم  ( . ِمن  
َنَِّة  )قَاَل  َأنَّ َرُسوَل هللِا  َعن  َأِب ُهَري  َرَة  -6588 َ بَ ي يِت َوِمن رَبِي َرو َضٌة ِمن  رِيَاِض اْل  ِضيَما بَ ني   ( . َوِمن رَبِي َعَلى َحو 

 [ . 1391] م : 
ع ُت النَِّبَّ  عن ُجن َدب -6589 ضِ ) يَ ُقوُل  قَاَل : َسَِ َو   ( . أَنَا فَ َرُطُكم  َعَلى احل 

 [ . 2289] م : 
َبَة  -6590 ِل ُأُحد  َصالَتَُه َعَلى َأنَّ النَِّبَّ )  َعن  ُعق  ًما َفَصلَّى َعَلى َأه  ال َميِقِت ُثَّ ان َصَرَف َعَلى ال ِمن رَبِ فَ َقاَل ِإينقِ فَ َرٌط  َخَرَج يَ و 

ِضي اآلَن َوِإينقِ ُأع ِطيُت َمَفاتِيَح َخَزاِئِن األَ  َوِإينقِ َواَّللَِّ َما  -ر ِض ، َأو  َمَفاتِيَح اأَلر ِض َلُكم  َوأَنَا َشِهيٌد َعَلي ُكم  َوِإينقِ َواَّللَِّ ألَن رُُر ِإىَل َحو 
رُِكوا بَ ع ِدي َوَلِكن  َأَخاُف َعَلي ُكم  َأن  تَ َناَفُسوا ِفيَهاَأخَ   ( . اُف َعَلي ُكم  َأن  ُتش 

 [ . 2296] م : 
ب  . قال  -6591 ع ُت النَِّبَّ  عن َحارِثََة ب َن َوه  َعاء. : َسَِ َ ال َمِديَنِة َوَصن   َض فَ َقاَل َكَما بَ ني  َو   َوذََكَر احل 

 [ . 2298] م : 
َع النَِّبَّ  - 6592 َمع ُه قَاَل اأَلَواين قَاَل : َعن  َحارِثََة َسَِ تَ و رُِد َأملَ  َتس  َعاَء َوال َمِديَنِة فَ َقاَل َلُه ال ُمس  َ َصن   ُضُه َما بَ ني  َلُه َحو  قَاَل  اَ  قَ و 

تَ و رُِد تُ َرى ِفيِه اآلنَِيُة ِمث َل ال َكَواِكِب.  ال ُمس 
 [ . 2298] م : 

َاعَ  -6593 ُهَما قَاَلت  قَاَل النَِّبُّ ء ن  َأَس  ر  ، َرِضَي اَّللَُّ َعن   ِض َحّتَّ أَن رُُر َمن  يَرُِد َعَليَّ ِمن ُكم  َوَسيُ ؤ َخُذ )  بِن ِت َأِب َبك  َو  ِإينقِ َعَلى احل 
ُلوا بَ ع َدَك َواَّللَِّ َما بَرُِحوا يَ ر ِجُعوَن َعَلى َأع َقاهِبِم  َفَكاَن اب ُن َأِب ُمَلي َكَة نَاٌس ُدوين فََأُقوُل يَا َربق ِمِنِق َوِمن  أُمَّيِت فَ يُ َقاُل َهل  َشَعر َت َما َعمِ 

 ( . وَن{ تَ ر ِجُعوَن َعَلى ال َعِقبِ يَ ُقوُل اللَُّهمَّ ِإنَّا نَ ُعوُذ ِبَك َأن  نَ ر ِجَع َعَلى َأع َقابَِنا ، َأو  نُ ف نَتَ َعن  ِديِنَنا }َأع َقاِبُكم  تَ ن ِكصُ 
 [ . 2293] م : 

---------- 
 ؛ وهو : املتقد م إىل املاء ليهيئه ويصلحه . -بفتح الراء  -() أنا فرطكم على احلوض 

 بضم أوله وفتح الفاء ، أي : يظهرهم هللا ِل حىت أراهم .(  ) َولَيُ ر فَ َعنَّ رَِجاٌل ِمن ُكم  
تَ َلُجنَّ ُدوين   اء وضم اجليم ، أي : ينزعــون أو َيذبون مين .بفتح الالم وسكون اخل(  ) ُثَّ لَُيخ 

ر  (  ) َحو ِضي َمِسريَُة َشه 
 ) ِ  وعند مسلم من حديث أيب ذر بلفظ ) أشد بياضاً من اللنب ( ، وكذا البن مسعود عند أمحد .) َماُؤُه أَب  َيُض ِمَن اللَََّ

ِك ( عمر ) أطيب رحياً من املسك ( وزاد ابن أيب عاصم وابن أيب الدنيا  وعند التمذي من حديث ابن ) َوِرَُيُه َأط َيُب ِمَن ال ِمس 
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يف حديث بريدة ) وألني من الزبد ( وزاد مسلم ) وأحلى من العسل ( وزاد أمحد يف حديث ابن عمر ومن حديث ابن مسعود ) 
 وأبرد من الثلج ( .

 اريق كعدة جنوم السماء ( وعند مسلم ) فيه أباريق كنجوم السماء ( ويف حديث أنس ) وفيه من األب ) وَِكيَزانُُه َكُنُجوِم السََّماِء (
َها َفاَل َير َمأُ أََبًدا (   قيل : هو كناية عن أنه يدخل اجلنة ، ألنه صفة من يدخلها .) َمن  َشِرَب ِمن  

ًقا ًقا ُسح   أي : بُعداً بعداً .(  ) فََأُقوُل ُسح 
 . اليت تثبت احلوض للنيب هذه األحاديث  –رمحه هللا  –ذكر املصنف -1

 مباحث احلوض :
 : تعريفه 

 : ُممع املاء . لغة
 : ُممع ماء عظيم يضعه هللا عز وجل يف عرصات القيامة يرده املؤمنون . وشرعاً 

 والعرصات : مجع عرصة ، وهي األرض الفسيحة الواسعة اليت ال بناء فيها وال شجر .
  جيب اإلميان بثبوت هذا احلوض للرسول د تواترت أدلته :وق 

قال ابن أيب العز ) واألحاديث الواردة يف ذكر احلوض تبلغ حد التواتر ، رواها من الصحابة بضع وثالثون صحابيًا ، ولقد 
 .استقصى طرقها شيخنا عماد الدين بن كثري تغمده هللا برمحته يف آخر تارخيه الكبري املسمى : بالبداية والنهاية 

بالكوثر الذي هو  ب على كل مكلف أن يعلمه ، ويصدِ ق به : أن هللا تعاىل قد خصَّ نبيه حممًدا وقال القرطيب : ومما َي
احلوض املصرَّح بامسه ، وصفته ، وشرابه وآنيته يف األحاديث الكثرية الصحيحة الشهرية ؛ اليت حيصل َّبجموعها العلم القطعي ، 

لصحابة نيًفا على الثالثني. يف الصحيحني منهم نيف على العشرين ، من ا واليقني التواتري ؛ إذ قد روى ذلك عن النيب 
وباقيهم يف غريمها ، مما صح نقله ، واشتهرت روايته ، مث قد رواها عن الصحابة من التابعني أمثاهُلم ، مث مل تزل تلك األحاديث 

 ) املفهم ( .ت .ا على روايتها وختليدها يف األمهامع تواِل األعصار ، وكثرة الرواة هلا يف مجيع األقطار ، تتوفر مهم الناقلني هل
ميَان ، َوُهَو َعَلى ظَاِهره ِعْند وقَاَل اْلَقاِضي ِعَياض َرمِحَُه اّلِلَّ : َأَحاِديث احلَْْوض َصِحيَحة ، َواإْلِميَان بِِه فـَْرض ، َوالتَّْصِديق بِِه ِمْن اإْلِ 

 ُل ، َواَل خُيْتَـَلُف ِفيِه . قَاَل اْلَقاِضي : َوَحِديثه ُمتَـَواتِر النـَّْقل ، َرَواُه َخاَلِئق ِمْن الصََّحابَة .أَْهل الس نَّة َواجلََْماَعة ، اَل يـَُتَأوَّ 
 : احلوض موجود اآلن 

 ( . كما يف حديث عقبة ) ... وإين َواّلِلَِّ ألَْنظُُر ِإىَل َحْوِضي اآلنَ 
تمل أنه كشف له عنه ملا خطب ، وهذا هو الظاهر ، قال : وحيتمل أنه ) وهللا إين ألنظر إىل حوضي اآلن ( حي : ابن حجرقال 

 ب .يريد رؤية القل
 م .قال النووي : َهَذا َتْصرِيح بَِأنَّ احلَْْوض َحْوض َحِقيِقي  َعَلى ظَاِهره َكَما َسَبَق ، َوأَنَُّه َُمُْلوق َمْوُجود اْليَـوْ 

  منرب الرسوله . على حوضه 
 َريـَْرَة ) َوِمْنرَبِي َعَلى َحْوِضي ( .كما يف حديث َأيب هُ 

على منربه ذلك بعينه على  قال القرطيب : وقوله ) ومنربي على حوضي (  محله أكثُرهم على ظاهره ، فقال : يكون منربه 
لسماع   حوضه . وقيل : إن له على حوضه منربًا آخر غري ذلك ، أعظم ، وأشرف منه . وقيل معناه : إن مالزمة منرب النيب 

 الذكر ، والوعظ ، والتعليم ، يُفضي بصاحبه إىل الورود على احلوض .
، وحيتمل أن املنرب يوضع يوم القيامة على  ، لكن ال نشاهده ؛ ألنه غييب قال الشيخ ابن عثيمني: وهذا حيتمل أنه يف هذا املكان
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 احلوض .
  زمن احلوض: 

 قيل : قبل الصراط .
 والغزاِل . ،وهذا ما ذهب إليه القرطيب 

 ألن املقام يقتضي ذلك ؛ حيث إن الناس يف حاجة إىل الشرب يف عرصات القيامة قبل عبور الصراط .
 وقيل : بعد الصراط .

وهذا ما استظهر احلافظ ابن حجر من مذهب البخاري ، حيث أورد البخاري أحاديث احلوض بعد أحاديث الشفاعة ، 
 وأحاديث نصب الصراط .

  من يرد يرد حوض. 
يف اجلملة كل مؤمن مل يتلبس َّبانع من موانع ورود احلوض اليت تضمنتها األحاديث السابقة، غري أن النيب  يرد حوض النيب 

 منها : ذكر بعض األعمال اخلاصة اليت هي أسباب لنيل شرف وردود حوضه 
 الصرب عند األَثَرة .-أ

األْنصاِر ، قَاَل : يَا رسوَل هللا ، أاَل َتْستَـْعِمُلين َكَما اْستَـْعَمْلَت ُفالناً ، فـََقاَل : )) ) أنَّ َرُجاًل ِمَن  عن أيب حيىي ُأَسْيد بن ُحَضري 
 إنُكْم َستَـْلَقوَن بـَْعِدي أَثـََرًة فَاْصربُوا َحىتَّ تـَْلَقوين َعَلى احَلْوض ( ُمتـََّفٌق َعَليِه .

 عدم الدخول على أئمة اجلور مماألًة ونفاقاً هلم .-ب
أنه قال ) أنه ستكون بعدي أمراء، من دخل عليهم فصدقهم بكذبم، وأعاهنم على ظلمهم،  كعب بن عجرة عن النيب فعن   

فليس مين ولست منه، وليس يرد علي احلوض، ومن مل يدخل عليهم، ومل يصدقهم بكذبم، ومل يعنهم على ظلمهم، فهو مين 
 ئيرواه التمذي والنسا .وأنا منه، وسريد على احلوض (

 ورائحته . ئهيف كيفية ما 
 يف احلديث ) ماؤه أبيض من اللنب ، وأحلى من العسل ، وأطيب من ريح املسك ( .

 فقوله ) ماؤه أشد بياضاً من اللنب ( هذا يف اللون .
 وقوله ) وأحلى من العسل ( هذا يف الطعم .

 وقوله ) وأطيب من ريح املسك ( هذا يف الرائحة .
 : آنيته 

 .. آنيته كنجوم السماء ( .يف احلديث ) 
 هذا الفظ ) كنجوم السماء ( أمشل من لفظ ) عدد جنوم السماء ( ، كنجوم السماء يف العدد ، ويف النور واللمعان .

 : آثار هذا احلوض 
 جاء يف احلديث ) من يشرب منه فال يظمأ أبداً ( .

 : أول من يرد احلوض 
من عدن إىل عمان البلقاء ، ماؤه أشد بياضاً من اللنب ، وأحلى من العسل قال : ) إن حوضي  أن رسول هللا  عن ثوبان 

، أول الناس ورودًا عليه فقراء املهاجرين الشعث رؤوسًا ، الدنس ثيابًا ، الذين ال ينكحون املنعمات ، وال تفتح هلم السدد ، 
 . ه األلباينرواه التمذي وصحح عليهم ، وال يُعَطون الذي هلم (الذين يعطون احلق الذي 
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 . مساحته 
 جاء يف احلديث ) طوله شهر وعرضه شهر ( .

 : مادته 
 هذا احلوض يصب فيه ميزابان .

قال : قلت : يا رسول هللا ، ما آنية احلوض ؟ قال : ) والذي نفسي بيده ، آلنيته أكثر من عدد جنوم السماء  عن أيب ذر 
 م .رواه مسل نه مل يظمأ ... (نة ، من شرب موكواكبها ، يشخب فيه ميزابان من اجل

  اختلف العلماء هل لكل نِب حوض أم هو خاص برسولنا . 
 : لكل نيب حوض . قيل

وإين أرجو أن أكون أكثر  لكل نيب حوضًا ، وإهنم ليتباهون أيهم أكثر واردة ،قال: ) أن رسول هللا  عن مسرة بن جندب 
 .ولو صح لكان نصاً يف حمل النزاع[ بعضهم صححه وبعضهم ضعفهوهذا احلديث َمتلف فيه ف]. رواه التمذي واردة(

 . أنه ال حوض إال لرسول وقيل : 
 . قالوا : إن احلديث ) إن لكل نيب حوضاً ( فيه ضعف

 هو احلوض الذي تواترت فيه األدلة . وقالوا : إن حوض النيب 
 . و حوض الرسول ورجح بعضهم : لكل نيب حوض ، لكن احلوض األكرب واألفضل واألعظم ه

 . مساح   ة احلوض 
 بالنسبة ملساحة احلوض فقد اختلفت فيه الروايات :

 ( . حوضي مسرية شهرقال )  أن النيب  جاء يف الصحيحني من حديث عبدهللا بن عمرو 
 (  متفق عليهكما بني املدينة وصنعاء قال )  أنه مسع  النيب  وجاء من حديث حارثة بن وهب 

 ( متفق عليهإن أمامكم حوضاً كما بني جرباء وأذرح قال )  يث ابن عمر رضي هللا عنهما أن النيب وجاء من حد
 ( متفق عليه.إن قدر حوضي كما بني أيلة وصنعاء من اليمن قال )  أن النيب  وجاء من حديث أنس 

 ( رواه مسلم .فة وإن عرضه كما بني أيلة إىل اْلحقال )  أن النيب  وجاء من حديث عقبة بن عامر 
 ( رواه التمذي .حوضي من عدن إىل عمان البلقاء قال )  أن النيب  وجاء من حديث ثوبان 

 رواه ابن ماجه .(إن ِل حوضاً ما بني الكعبة وبيت املقدس قال )  أن النيب  وجاء من حديث أيب سعيد اخلدري 
 وأجاب العلماء عن هذا ااختالف فيما يلي : 

 رمحه هللا :  ظن بعض الناس أن هذه التحديدات يف أحاديث احلوض اضطراب واختالف وليس كذلك ، وإمنا قال القرطيب
حبديث احلوض مرات عديدة ، وذكر فيها تلك األلفاظ املختلفة ُماطباً لكل طائفة َّبا كانت تعرف من مسافات  حتدث النيب 

( وهكذا تارة أخرى يقدر من صنعاء إىل عدن يقول ألهل اليمن ) ( و ما بني جرباء وأذرح مواضعها ، فيقول ألهل الشام ) 
 بالزمان والزوايا ، فكان ذلك حبسب من حضره ممن يعرف تلك اجلهات ، فخاطب كل قوم باجلهة اليت يعرفوهنا

من الرواة ، وقال القاضي عياض رمحه هللا : وهذا كله من اختالف التقدير ، ليس يف حديث واحد فُيحسب اختالفًا واضطرابًا 
يف كل واحد منها مياًل لبعد  وإمنا جاء يف أحاديث ُمتلفة عن غري واحد من الصحابة مسعوه يف مواطن ُمتلفة ، ضرب النيب 

أقطار احلوض ، وسعته وكربه ، َّبا تسنح لـه من العبارة وقرب لألفهام لبعد ما بني البالد النائية البعيدة بعضها عن بعض ، ال 
 سافة احملققة ،  فبهذا جتتمع هذه األلفاظ من جهة املعىن ، وهللا أعلم .على إرادة امل
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 .وأجاب النووي : بأنه ليس يف ذكر املسافة القليلة ما يدفع الكثرية ، فاألكثر ثابت باحلديث الصحيح فال معارضة 
فة الطويلة فأخربه با ، كأن هللا تفضل عليه قال ابن حجر : وحاصله انه يشري إىل أنه أخرب أوال باملسافة اليسرية ، مث أعلم باملسا

 باتساعه شيئاً بعد شيء فيكون االعتماد على ما يدل على أطوهلا مسافة .
 قال ابن حجر : وتقدم قول من مجع االختالف بتفاوت الطول والعرض .

وجابر وأيب برزة وأيب ذر ) طوله  ورده َّبا يف حديث عبد هللا بن عمرو ) زواياه سواء ( ووقع أيضًا يف حديث النواس بن مسعان
 وعرضه سواء ( .

 )الفتح(هو سري الراكب املخف . ال والسري السريع و السري البطيء وهو سري االثقـع غريه بني االختالفني األولني باختالف ومجـ
 واْلالص     ة :

 من العلماء : من مجع بأن اختالفها إمنا هو بالنسبة للطول والعرض .
 ع بأن اختالفها حبسب ما يعرفه السائل من حجازي أو مياين أو شامي .ومنهم : من مج

 ومنهم : من مجع بأن اختالفها إمنا هو بالنسبة للمجد يف السري والبطىء فيه .
 أخرب باملسافة القريبة أواًل مث أعلمه هللا بالزيادة فضال منه ورمحة . ومنهم : من مجع بأن النيب 

حممد بن صاحل العثيمني رمحه هللا يف صفة احلوض فقال : " هذا إذًا يقتضي أن يكون مدورًا ، ألنه ال فائدة :وقد ذكر العالمة 
 يكون بذه املساحة من كل جانب إال إذا كان مدوراً " 

 وذكر أبو العباس القرطيب رمحه هللا أنه يكون معتدل التبيع .
 : من َيرم من الشرب من احلوض 

هللا ) أنا فرطكم على احلوض ، من ورد شرب ، ومن شرب مل يظمأ أبدًا ، ولريدن علي  أقوام عن سهل . قال : قال رسول 
 أعرفهم ويعرفوين ، مث حيال بيين وبينهم ( .

ويف رواية ) إين على احلوض حىت أنظر من يرد علي منكم ، سُيؤخذ أناس دوين ، فأقول : يا رب مين ومن أميت ؟ فيقال : أما 
 . دك ، وهللا ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابم (شعرَت ما عملوا بع

 ويف رواية : ) إنك ال علم لك َّبا أحدثوا بعدك ، إهنم ارتدوا على أدبارهم القهقرى ( . رواه البخاري
 : الفرق بني الكوثر واحلوض 

 أن الكوثر أعظم من احلوض ، فالكوثر هنر عظيم َيري ، واحلوض ُممع املاء . -أ 
 ة ، واحلوض يف أرض احملشر .أن الكوثر يف اجلن -ب 
 أن الكوثر أصل ، واحلوض فرع عنه ، ألنه ثبت أن للحوض ميزابني .  -ج 

 . مكان احلوض 
قال القرطيب : وال خيطر ببالك أو يذهب ومهك إىل أن احلوض يكون على وجه هذه األرض ، وإمنا يكون وجوده يف األرض 

ليت تكون بداًل من هذه املواضع يف هذه األرض ، وهي أرض بيضاء كالفضة املبدلة على مسامتة هذه األقطار ، أو يف املواضع ا
 مل يسفك فيها دم ، ومل يظلم على ظهرها أحد قط كما تقدم ، تطهر لنزول اجلبار جل جالله لفصل القضاء

َو  قوله )  -2 ٌط ِمن  َأص َحاِب فَ ُيَحلَُّؤوَن ، َعِن احل  َم ال ِقَياَمِة رَه  ِض فََأُقوُل يَا َربِق َأص َحاِب فَ يَ ُقوُل ِإنََّك َا ِعل َم َلَك يَرُِد َعَليَّ يَ و 
َدثُوا بَ ع َدَك ِإن َُّهُم ار َتدُّوا  ... ( . ِبَا َأح 

 اختلف العلماء يف املراد بم : وميكن أن يقال :
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 ، وكانوا أسلموا يف حياته ورأوه وهم على اإلسالم عن اإلسالم بعد وفاة النيب  مرتدون-أ
 ، ومل يكن يعلم بكفرهم . مرتدون عن اإلسالم يف أواخر حياته  -ب 

  أهل النفاق ممن أظهر اإلسالم ، وأبطن الكفر-ج
وا سنَّة النيب صلى هللا وسلم وهديه ، كالروافض ، واخلوارج-د   .أهل األهواء الذين غريَّ
، فقد روى اإلمام أمحد يف مسنده  َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل : وبعض العلماء يُدخل فيهم : أهل الكبائر ، وله ما يؤيد من السنَّة -هـ

ْلِمِهْم فـََلْيَس ِمينِ  َوَلْسُت ) َسَيُكوُن َعَلْيُكْم أَُمرَاُء يَْأُمُروَنُكْم َّبَا اَل يـَْفَعُلوَن َفَمْن َصدَّقـَُهْم ِبِكْذِبِْم َوأََعانـَُهْم َعَلى ظُ  قَاَل َرُسوُل اّلِلَِّ 
 رَِد َعَليَّ احلَْْوَض ( .ِمْنُه َوَلْن يَ 

  .على األقوال الثالثة األَول( القول الرابع، واخلامس، ولفظ )أصحايب( و )أصيحايبيف األحاديث يصدق على أهل  (ولفظ )أميت
 أنه عرفهم بالغرة والتحجيل ، وهي سيما خاصة بذه األمة ، ويكون تعرف النيب  ومما يدل على أهنم من أمته 

 م ، ال بأعياهنم ؛ ألهنم جاءوا بعدههناك بصفاهت 
 ) ال يـََتَحدَُّث النَّاُس أَنَُّه َكاَن يـَْقُتُل َأْصَحابَُه ( رواه البخاري . قوله  (أصحايب ل املنافقني يف اسم ) ومما يدل على دخو 

  على هؤالءوهذا معىن لغوي حبت للصحبة ، ليس أهنم استحقوا شرفها ؛ ألن تعريف الصحايب االصطالحي ال يصدق 
  وهذه طائفة من أقوال أهل العلم يف تلك األحاديث

  :يف شرح احلديث –رمحه هللا  -قال النووي 
ُلوا بـَْعدك ، فَأَُقول ُسْحًقا ُسْحقً   ا ( .قوله ) َوَهْل َتْدرِي َما َأْحَدثُوا بـَْعدك ( َويِف الر َِوايَة اأْلُْخَرى : ) َقْد بَدَّ

 ْلُعَلَماء يف اْلُمَراد ِبِه َعَلى أَقْـَوال :َهَذا ممَّا ِاْختَـَلَف ا
يَما الَّيِت َعَلْيِهْم فـَيُـَقال :  ِديِهْم النَّيِب  َأَحدَها : َأنَّ اْلُمرَاد بِِه اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمْرَتد وَن فـََيُجوز أَْن حُيَْشُروا بِاْلُغرَِّة َوالتَّْحِجيل فـَيُـَنا لِلسِ 

ُلوا بـَْعدك ، َأْي : ملَْ مَيُوُتوا َعَلى َما َظَهَر ِمْن ِإْساَلمهْم . لَْيَس َهُؤاَلِء ممَّا  ُوِعْدت ِبِْم ِإنَّ َهُؤاَلِء بَدَّ
يَما اْلُوُضوء َلَما َكاَن يـَْعرِفُه َوِإْن ملَْ َيُكْن َعَلْيِهْم سِ  مُثَّ ِاْرَتدَّ بـَْعده ، فـَيُـَناِديِهْم النَّيب   َوالثَّاين : أَنَّ اْلُمرَاد َمْن َكاَن يِف َزَمن النَّيب   
 . يف َحَياته ِمْن ِإْساَلمهْم فـَيُـَقال : ِاْرَتد وا بـَْعدك 

ِبْدَعِتِهْم َعْن الَِّذيَن ملَْ خَيُْرُجوا بِ  َوالثَّاِلث : َأنَّ اْلُمرَاد ِبِه َأْصَحاب اْلَمَعاِصي َواْلَكَبائِر الَِّذيَن َماُتوا َعَلى التـَّْوِحيد َوَأْصَحاب اْلِبدَع 
ْساَلم ، َوَعَلى َهَذا اْلَقْول اَل يـََقع هِلَُؤاَلِء الَِّذيَن يَُذاُدوَن بِالنَّاِر ، َبْل ََيُوز أَْن يَُذاُدوا ُعُقو  بَة هَلُْم مُثَّ يـَْرمَحُهْم اّلِلَّ ُسْبَحانه َوتـََعاىَل اإْلِ

ب َهَذا اْلَقْول : َواَل مَيَْتِنع َأْن َيُكون هَلُْم ُغرَّة َوحَتِْجيل ، َوحَيَْتِمل أَْن َيُكون َكانُوا يِف َزَمن فـَُيْدِخُلُهْم اجْلَنَّة ِبَغرْيِ َعَذاب . قَاَل َأْصَحا
 النَّيب  َصلَّى اّلِلَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوبـَْعده َلِكْن َعَرفـَُهْم بِالسِ يَما

د ، وإمنا ارتد قوم من جفاة العرب ، ممن ال نصرة له يف الدين وقال احلافظ ابن حجر : وقال اخلطايب : مل يرتد من الصحابة أح
  .، وذلك ال يوجب قدحاً يف الصحابة املشهورين ، ويدل قوله : ) أصيحايب ( بالتصغري على قلة عددهم

، وفزارة ، وبين  من ِكندة ، وحنيفة وقال الشيخ عبد القاهر البغدادي : أمجع أهل السنَّة على أن الذين ارتدوا بعد وفاة النيب 
أسد ، وبين بكر بن وائل ، مل يكونوا من األنصار ، وال من املهاجرين قبل فتح مكة ، وإمنا أطلق الشرع اسم املهاجرين على من 

  .قبل فتح مكة ، وأولئك حبمد هللا ومنِ ه درجوا على الدين القومي ، والصراط املستقيم هاجر إىل النيب 
  .من شهد مع رسول هللا بدراً : من أهل اجلنة ، وكذلك كل َمن شهد معه بيعة الرضوان باحلديبيةوأمجع أهل السنة على أن 

واألظهر : أهنم من الداخلني يف غمار هذه األمة ؛ ألجل ما دل على ذلك فيهم ، وهو الغرة  - :رمحه هللا –قال الشاطيب و 
عدك ( ، ولو كان ) قد بدلوا ب ه ولقول،  أصاًل ، أو ارتداداً والتحجيل ؛ ألن ذلك ال يكون ألهل الكفر احملض ، كان كفرهم 
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، وأقرب ما حيمل عليه : تبديل السنة ، وهو واقع على أهل البدع ، ومن قال : إنه النفاق :  الكفر : لقال ) قد كفروا بعدك (
وضعوها غري مواضعها ، وهو عني فذلك غري خارج عن مقصودنا ؛ ألن أهل النفاق إمنا أخذوا الشريعة تقيًة ، ال تعبدًا ، ف

  . االبتداع
ا ، وَيري هذا اجملرى كل من اختذ السنَّة والعمل با حيلًة وذريعًة إىل نيل حطام الدنيا ، ال على التعبد با هلل تعاىل ؛ ألنه تبديل هل

 وإخراج هلا عن وضعها الشرعي
َمن ارتد عن دين هللا ، أو أحدث فيه ما ال يرضاه هللا ، ومل يأذن به قال علماؤنا رمحة هللا عليهم أمجعني : فكل  : القرطيب  وقال

هللا : فهو من املطرودين عن احلوض ، املبعدين عنه ، وأشدهم طردًا : َمن خالف مجاعة املسلمني ، وفارق سبيلهم ، كاخلوارج 
لون ، وكذلك الظلمة على اختالف فرقها ، والروافض على تباين ضالهلا ، واملعتزلة على أصناف أهوائها  ، فهؤالء كلهم مبدِ 

املسرفون يف اجلور ، والظلم ، وتطميس احلق ، وقتل أهله ، وإذالهلم ، واملعلنون بالكبائر ، املستخفون باملعاصي ، ومجاعة أهل 
  . الزيغ ، واألهواء ، والبدع

ل ، ومل يكن يف العقائد ، وعلى هذا التقدير يكون مث البعد قد يكون يف حال ، ويقربون بعد املغفرة إن كان التبديل يف األعما
يُظهرون اإلميان ،  نور الوضوء ، يُعرفون به ، مث يقال هلم ) سحقاً ( ، وإن كانوا من املنافقني الذين كانوا على عهد رسول هللا 

خيلد يف النار إال كافر ، جاحد وُيسرون الكفر : فيأخذهم بالظاهر ، مث يكشف له الغطاء فيقول هلم : ) سحقًا سحقاً ( ، وال 
 ( .التذكرة يف أحوال املوتى والدار اآلخرة قلبه مثقال حبة من خردل من إميان .   )  ، مبطل ، ليس يف
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